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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۵۰/۱۱/۱۵۱۱         : غوث جانبازترجمه

 

 مکاتب صلح :بیداری
 : غفور لیوالنویسنده

 

  محصلین در بارۀ  تحصیالت عالی این کشور. صحبتها حین اقامتم در هندوستان گفتگو های داشتم با مسوولین وزارت 

عمیق قدر  مراتب لحاظ کسب تحصیالت عالی به این کشور فرستاده میشوند. من از این  برایافغان بودند که هر سال 

محصلین افغان در این کشور  ین حال متوجه شدم که شمار زیادی ازرا  از هندی ها ابراز داشتم. در ع دانی و تمجید

مشغول آموزش علوم سیاسی هستند؛ من نتوانستم به درستی درک نمائیم که این انتخاب خود محصلین بوده یا  عمدتا  

شور ما به متخصصین در امور جریان صحبتها به هندی ها گفتم که کدر  شمولیت در سائر فاکولته ها دشوار است؟

در ساحات صنایع خفیفه، آبیاری... نیازمند است، که در عمل بتواند اقتصاد کشور را به  انجنیران  و، وترنری زراعت

 پا ایستاده نمایند.

عقیده باشند که بعد از کسب  این ان به "شاید محصلین افغان در هندوست :منه به دوستان افغانی یاد آور شدمن شوخیگو  

 در افغانستان به کرسی ریاست جمهوری دست خواهند یازید..." ،یدیپلوم علوم سیاس

در ذهنم به طور ذیل  مرا به فکر ایجاد مکاتب صلح انداخت؛ نتیجۀ ایجاد چنین مکاتب را ،الۀ تحصیل افغانهأتماس با مس 

 :متصور میکرد

 :یدشوار  

سطح شعور عامه در ذهن ما خطور ر بارۀ دشواری های افغانستان می اندیشیم، موضوع بلند بردن هر گاهی که د

البته شکی نیست که میکند، فکر میکنیم که مکتب میتواند این معضل را رفع نماید، پس باید همه روانۀ مکاتب شوند. 

. برداشتن نخستین گام در این راستا یابد نجات ید از بی خبرینجات افغانستان از مکتب و فاکولته آغاز می یابد، ملت با

شرایط شمول در بیائید تصور کنیم که همه کسانیکه واجب مکتب باید چگونه باشد؟  :دما را با سوال دیگر روبرو میساز

 میلیون لسانس داریم، بعد چی؟ ۱۱-۱۵، حدس بزنیم که از بکنندهم این کار را  ،دهستن مکتب یا فاکولته

ر شش میلیون گمیلیون مامور ما چی خواهیم کرد؟ آنهم ا ۱۱آنرا داریم که این همه را مشغول کار بسازیم؟ با آیا ما توان 

با اینقدر روسای جمهور، وزرای امور خارجه، دیپلوماتها، قاضی ها و  :دحقوق و علوم سیاسی آموخته باشن آن

 څارنواالن چی خواهیم کرد؟

همین صورت )البته حرفهای من بهیچوجه نباید به عنوان بی احترامی به این مسلک طب نیز به ژورنالیستان و داکتران   

 های شریف تعبیر گردند(.

ما کارگران حرفوی نداریم، معدن چی  ،یعنی اینکه :هستیم. مرادم از این حرفها چیست ما با فقدان قوۀ مولده مواجه  

برق،  اران سرک سازی، دیزاینر  بندنجینیر برق، معم، مربی های امور زراعت نداریم، نجار، اهای مسلکی نداریم

ی ستیشن های برق از ئترمیمات جز برای ای برق حتیهراره نداریم. شنیده ام که انجینیماهرین موتر و  ترمیم کار طی

ه دپس از ترمیمات نهایت پیش پا افتا و انداخته شده ده ها هزار دالر به جیب های شان کشورهای دور دعوت میشوند و

در مورد پیلوتها حتی حرفی هم نمیتواند در میان باشد، گپ اکنون   میگردند. زریعۀ طیاره به کشورهایشان بر دوباره

فرت ها به خارج مشاهده نموده ام( انجینیران و حتی ستیواردها نیز رسیده که )چیزی که خودم هنگام مسادیگر تا جائی 

 :دو میپرسن گردیدههر ا ظابا چشمان آبی و گونه های گلگون در برابر شم

"Sir! Do you want some tea or coffee? آقا شما چای یا قهوه میل دارید؟ 

 نمیتوانند بدرآیند؟ هم  آیا افغانها دیگر حتی از عهدۀ اینکار :دئی آتش به جان آدم افروخته میشوبا مشاهدۀ اینهمه، تو گو  

در محراق اکثر پروژه های باسازی، انکشافی و ایجادگری انسان  یکی از اهداف اساسی مرحلۀ بیداری همین است که  

 توانیم!!!ب بایدبلی، ما خود  :هگردد ک مبدل  ، و این موضوع به یقیین و باورمندی حتمیافغان قرار داده شود

 :لراه ح  

آنها را ایجاد  ،های هموجود دارد که ما اهمیت مکاتب صلح را درک نمائیم و به اندازۀ کافی در هر جا و بر این احتمال

 مکاتب مذکور میتوانند ارمغان آور صلح باشند و  احتیاجات ما را از بسیاری نقاط نظر رفع سازند. زیرا کنیم،

لیسۀ زراعت، لیسۀ استخراج معادن، لیسۀ میخانیکی،  :دباشن آتی مسلکی سسات مؤیرندۀ در برگ میتوانند  مکاتب صلح  

، لیسۀ معماری، لیسۀ حجاری و نجاری، لیسۀ مرغداری، لیسۀ بافت و دوخت، لیسۀ لیسۀ انرژی برق، لیسۀ آبیاری

زراعتی و پروسس میوه جات، لیسۀ ترمیم عراده جات، لیسۀ هوتل محصوالت  تربیۀ  نساجی، لیسۀ تولید شکر، لیسۀ

این لی، هر شهر... داری، لیسۀ زرع و پرورش سبزیجات و ده ها لیسۀ دیگر، در هر جا، در هر والیت، در هر ولسوا

ه ها باید آیند و دختران و پسران در آنها به طور رایگان آموزش ببینند. این لیس شاید به مصرف دولت به میان لیسه ها



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

وانان از محالت دور دست در آن حیات به سر ببرند و ما باالخره شاهد تربیۀ یک نسل مسلکی و لیلیه داشته باشند تا ج

 بازساز شویم.

 این مکاتب چرا باید "مکاتب صلح نامیده شوند"؟  

 درجنگ  عاری از  ه  آیندبه  ی، سرنوشت های مبهم و عدم اعتمادجوانان به دالیل بیکاری، بیچارگی، فشارهای روان

ما مکاتب صلح را بسته ایم و سنگرهای جنگ را گشوده ایم،  !قرار می گیرند و دچار سردرگمی می شوند خالیگاه مطلق

سنگرجنگ و تفنگ خواهد  برای پیداکردن یک لقمه  نان یگانه انتخاب شان ا بگوئید، جوانان ما به کجا بروند؟پس شم

 بود!

در صورتیکه جوانان به مکاتب صلح رو بیآورند از امراض اجتماعی همچون، اعتیاد، ارتکاب جنایت و سائر انحرافات 

 اخالقی نیز نجات خواهند یافت.

باال میبرد. تصور نمائیم که جوانی هموطن ما از یک نیز  تذکره اعتماد ملت را باالی حکومتمهمتر آنکه مکاتب م  

داوند حکومت را خیر بدهد "خ :داولین چیزی که به ذهنش خواهد آممنطقۀ دور دست بستره بر شانه به این مکتب بیاید، 

 (ر مهربانه دی پاچا."که دی که نه دی، لکه پالر و مو" تعلیم، آینده و منافع من است." )  که

 و یک برتری دیگر :  

، چون همه ساله ده ها هزار از سالیان گذشته ما شاهد آن بوده ایم که هزاران جوان به دلیل اعتماد کم به مکتب نمیروند  

امل تن از مکاتب فارغ میشوند، ولی در پوهنتون ها جا نمی یابند، صرف آنهائی که نمرات عالی دارند به فاکولته ها ش

 به این جوانان دیگر امیدی باقی نمیماند؛ اینجاست که مکاتب میشوند و دیگران با دیدگان پر از حسرت به آنها مینگرند.

حتی جوانانی که از نقاط نظر تئوری و نظری در درسها  میتوانند به داد ایشان میرسد، زیرا در اینگونه مکاتب صلح 

، ضرورت مسلک، تخنیک و تولید باشندآنهائیکه مصروف آموختن حرفه،  .دتعداد خاصی نمیداشته باشند  جذب  شوناس

زیاد به ورق زدن نمیداشته باشند تا فورمولها را به خاطر بسپارند... اینها اساسا  باید انگشتان خود را با ماشین و پالس 

 "دهقانی هنر دارد، کتاب نیست که پرپر بخوانی". :ادت دهند، حتما  به یاد دارید کهع

 و دسترسی به تحصیالت عالی بازمانده باشند میتوانیم مراکز آموزش ای مکتب همۀ جوانان که از درسه برای ما  

را ایجاد نمائیم. معیار های پذیرش به مکاتب حرفوی شاید بیشتر عالقمندی و عشق به کار و تولید باشد تا  لکمس

 ری و فورمولها.تئوفراگیری 

افغانهای مقیم آنجا از من پرسیدند که افغانها در روسیه و سائر کشورها که استعداد و آئی در روسیه، در یک گرد هم

 توانای کمک به وطن خویش را دارند چگونه میتوانند به میهن و ملت خود مصدر خدمت شوند؟

ه حاضرین با نظرم اقدام نمایند. با حیرت دریافتم ک طر ایجاد و تمویل مکاتب صلحدر جواب به آنها پیشنهاد کردم تا بخا  

  :هسیس مکاتب حرفوی در میان افغانها فراوان هستند. به هر حال راه سوم این خواهد بود کأرفداران تموافقت دارند. ط

 ؛ز دختران و پسران در آنها جذب  شوندآغاز گردد و شماری زیادی امکاتب صلح باید عماْل پروسۀ ایجاد . ۱

فیشن شو و حقوق بشر در  ،ی را که در " بیالنس"د تا پولهاگران خارجی تفهیم نمایبه تمویل جانب افغان شاید بتواند .۱

ایجاد مکاتب صلح به مصرف برسانند.  برای ورکشاپ های نامنهاد به مصرف میرسانند، معقولتر خواهد بود تا 

در ساحات یاد شده محصالن که به خارج برای تحصیل فرستاده میشوند باید عمدتا  برای فراگیری تخصص و حرفه ها 

 ن به کار گماشته خواهند شد؛وترغیب شوند، همین ها بعد تر در مکاتب حرفوی به حیث معلمین و مربی

پیاده نمودن پروژۀ مذکور فعالیت های مشترک را  برای ک کننده و جامعۀ بین المللی بایدحکومت، سازمانهای کم .۳

 ؛مستفید گردند می دهد افغانستان تخصیصامعۀ جهانی برای روی دست بگیرند و از مبالغ که ج

در بارۀ اهمیت، ارزش و سهم اینگونه مکاتب در تعالی افغانستان پروگرام های تبلیغاتی برای آگاهی عامه به راه  .۴

 انداخته شوند؛

ها های مشخص مشغولیت آن ن میرود که مراجع زیربط حکومت الی میعاد ختم اولین فارغین مکاتب صلح پروژهامید آ.۰

 .بگیرند دست را نیز روی

ای عملی برای کار یابی و مشغولیت دراز مدت انسان افغان تشکیل بخش اساسی مرحلۀ بیداری را جستجوی زمینه ه

واهد داد. آرزو میرود تا از توانائی بشری انسان افغان در ساحۀ تولید استفاده شود و معادلۀ معقول دینامیزم کار و تولید خ

 .اقتصادی افغانستان را بگذارد بتواند تهداب رشد

 را ببندند! مکاتب صلح میتوانند سنگر های جنگ     

 پایان

 

 عبدالغفور لیوال، رئیس مطالعات منطقوی جمهوری اسالمی افغانستان*

 


