
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
 

 1۱/11/۴۱1۲         افغان جرمن آنالین
 

  ،جوانان دادن ماهی بهبجای 
 باید به آنها ماهی گیری بیاموزیم

 
های میخانیکی، فنی و دولت با اعتبار آلمان به تقاضای دولت افغانستان تعلیم و تربیۀ جوانان افغان را در رشته 

یک مکتب میخانیکی  1691- 169۴ در سال هایتقریباً در حدور پنجاه سال قبل یعنی حرفوی فراهم ساخته است. 
به کمک و همکاری دولت آلمان  و رهنمایی استادان و انجنیران آلمانی در کابل اعمار و فعال شده بود که در مقابل 
لیسۀ عالی نجات موقعیت داشت. گرچه این یگانه مکتب میخانیکی در افغانستان به تناست بزرگی کشور ما کافی 

حرفوی برای کشور غنیمت بزرگی  حصیالن این مکتب در بخش های مختلف فنی وبازهم فارع التنبود، ولی 
 محسوب می شد.

از جانب افغان پسران  چنین مکاتب در تمام کشور برای دختران و اینایجاد کنون زمینه جای بسی مسرت است که 
از یک جانب با فعال شدن این نوع مکاتب  .گردد میمهیا کشور جرمنی، دوست افغانستان در سراسر کشور ما 

میسر  تخنیکیبه کارهای را عالقٔه جوانان جلب از جانب دیگر  ود شد نخواهگران مسلکی در کشور افزون ارک
دامن بیکاری از کشور برای چندین سال باید افزود که با جوانان فارغ از این نوع مکاتب میخانیکی  خواهد ساخت.

 اشتیاق دارندشان برای آبادی کشور افغان که خواهد شد و جمعیت فنی حرفه ای جوانان  بخش جوانان برچیده در
 ترش خواهد یافت. گس
 

 خبر ذیل دقت نمائید.به 
 

 آلمان آموزش مسلکی چهار میلیون جوان افغان را آغاز کرد
 شود ای در افغانستان سراسری می آموزش فنی و حرفه مکاتب

 : صدای آلمانمنبع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

است جمهوری آلمان فدرال یک برنامۀ آموزش های مسلکی را برای کسبه کاران افغان در کابل آغاز کرد که قرار 
نیروی آنان به گونه مٔوثر  آموزی حرفه ای را سپری کرده و ازدر آن نزدیک به چهار میلیون جوان دوره های کار

 استفاده شود.
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

آن کسبه کاران آموزش های مسلکی می بینند که تا کنون رسماً ثبت نشده اند و در گذشته هم توجه  هدر این برنام
جدی به آنها صورت نگرفته است. آلمان یکی از کشور های بزرگ مدد رسان در افغانستان به شمار می رود که در 

 عرصه های مختلف این کشور را کمک می کند.
 

ای فراهم ساختن وعدۀ رئیس جمهور اشرف غنی بر
زمینه های کاری برای شاگردان مکتب برآورده 
خواهد شد. روز یکشنبه برنامۀ آموزش های مسلکی، 
با کمک مالی آلمان، از سوی وزارت معارف 

 افغانستان آغاز شد.
معینیت امور تخنیکی و مسلکی این وزارت با این 
برنامه از یک سو زمینه های کاری را برای شاگردان 

سازد و از سوی دیگر در شهرهای مختلف  مهیا می
افغانستان آن کسانی را ثبت می کند که هنر کسبه 
کاری را دارند، اما به گونۀ رسمی از آنها سود برده 

 نمی شود.
 

آصف ننگ معین امور تخنیکی و مسلکی وزارت معارف افغانستان در مراسم افتتاح این برنامه گفت که قرار است 
برنامه حدود چهار میلیون نفر در چارچوب این 

آموزش ببینند که توانمندی کاری دارند، اما آموزش 
شمار فارغان امسال »مسلکی ندیده اند. او گفت: 

هزار تن می رسد. در حدود دو  35۱مکاتب تا 
میلیون کودک از نعمت آموزش به بهره اند. احتماالً 
تا چهار میلیون نفر وجود داشته باشند که توانایی 

ری دارند، اما هنر مسلکی نه. پس از این برای کا
از بردن این بدبختی ها باید برنامه درست شود، و 

«.ما به همین دلیل برنامۀ کنونی را آغاز کردیم
     
   

  .آرایشگری آموزش حال در دختران 
 

می گوید که این افراد  "آصف ننگ"در حال حاضر صد ها هزار نفر به گونۀ خودسر به کسبه کاری مشغول اند. 
وارد یک سیستم رسمی داخل شده و کسبه کاری شان مسلکی می گردد. در افغانستان پیشه های مثل مستری گری، 

پیشۀ دیگر در نظر گرفته شده اند، که در صورت مسلکی شدن، می توانند چرخ  ۴12قالین و گلیم بافی، رنگمالی و 
 اقتصاد کشور را به تحرک درآورند.

نیروهای کاری زیاد اند، اما از آنها تا حال استفاده به عمل نیامده است. ما می خواهیم این »افزود:  "ننگآصف "
اما چگونه؟ می خواهیم مکتب را به محل کار تبدیل کنیم، برای شاگردانی که توانایی  ظرفیت ها را به کار اندازیم. 

 «.مکتب محروم مانده اندکاری دارند، و همچنان برای آن جوانانی که از نعمت 
 
می افزاید که این برنامه را با کمک های کشورهای دیگر می توان گسترش داد، اما در این زمینه او  "آصف ننگ"

؛ نترسند. فقط به ما آزادی ما از دولت پولی نمی خواهیم»خواستار آزادی های بیشتر از سوی دولت شد. او گفت: 
د که از این سیستم نرنامه خود را به خودکفایی می رسانیم. فقط به ما اجازه بدهند و ببینند که ما چطور بهدعمل ب

 «.و مطابق با بازار کار به پیش برویم تدریسی که شاگردان در آن گیر مانده اند بیرون شویم  ۀکهن
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های در  رئیس جامعۀ ملی کسبه کاران افغان نیز گفت که با کمک این مؤسسات می توان به پیشرفت "حسین سپاهی"
عرصۀ تولید و بخش های دیگر نایل شد. او افزود که برای فارغان برنامۀ آموزش های مسلکی باید بودجه 

 کنند. ایجاداختصاص داده شود تا در پهلوی کابل، در چهار شهر بزرگ افغانستان ورکشاپ ها و سیمینار ها را 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 الکترونیکیشعبٔه ترمیم وسایل    

 
کشور آلمان، که در یک دهۀ گذشته در عرصه های مختلفی به افغانستان کمک کرده است، این بار برای برنامۀ 

، رئیس ادارۀ امور "گوستاف رایر"میلیون دالری را در اختیار قرار داده است.  3۱آموزش های مسلکی یک کمک 
 برنامه آموزش جوانان و استفادۀ مثمر از نیروی آنهاست.توسعه یی آلمان در افغانستان می گوید که هدف این 

 

از این رو می خواهیم با استفاده از این کنفرانس در مورد ظرفیت های »او در کنفرانس امروزی در کابل گفت: 
در این  "گوستاف رایر"«. های بعدی برای گسترش این سیستم آموزشی کارآ با شما بحث کنیم قدمتوسعه یی و 

 کنفرانس کمک های بیشتر کشورش را وعده داد.
 

 پایان
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