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 2015/  08/  28 صالحه وهاب واصل

 صالحیت چیست و چه اشخاصی کدام صالحیت ها را باید داشته باشند؟

هموطنان ما از این سؤال از مدتی به این سو ذهنم را به خود مصروف ساخته است. هر طرف مینگرم و میخوانم 
صالحیت دیگر را که حد اقل در صالحیت اشخاص با عدم داشتن  عالمخود در  ،صالحیت صحبت میکنند و با تأسف

  .خودش توانایی حد الزم را دارا هستند بی صالحیت دانسته عملکرد شان را نادرست اعالن میکنند رشتۀ
 

دانم مفهوم صالحیت افراد به طور وسیع در مدیریت منابع انسانی استفاده می شود و مجموعه ای از یتا جائیکه من م
توانمندیهای یک فرد است که باید در انجام عملکرد رضایت بخش باشد. در فرهنگ آکسفورد صالحیت، توانایی انجام 

ر د  یی فرد و یا یک گروه می باشد.کارها به صورت موفقیت آمیز و اثربخش تعریف شده که شامل دانش و توانا
مناسب  امل میزانحقیقت صالحیت توانمندی فرد در ارائه عملکردی مطابق با استنداردهای قبالً تعیین شده است که ش

چون هر سطح از  ی یک فرد بوده ، فرد را برای عملکرد در موقعیت های مختلف توانا می سازد.دانش و مهارت ها
صالحیت می تواند در هر دوره از زندگی فرد یا در هر مرحله از شغل  الزامات خاص خود است، ولیت دارای مسؤ

ین آن در عملکرد افراد، کار یک شخص نیست بلکه دانش و توانمندی یلهذا صالحیت و تع .فرد وجود داشته باشد
 فکری و قوت عملکرد همان شخص است که منبع و اساس اکادمیک میداشته باشد.

 
این طرف منحیث یک ه همه میدانیم زن ستیزی و مرد ساالری دو مشخصۀ خاصیست که از سالیان متوالی به قسمیک

سد راه پیشرف زنان کشور ما بوده و اسلحۀ بسیار عظیم ولی رایگانی است که میتواند برای  مانع فوق العاده ای
 کور جامعۀ افغانی مورد استفاده قرار گیرد. نابودی موقف و نام زن در قالب های مختلف به شکل متنوع توسط طبقۀ ذ

آنعده از هموطنانی که صالحیت علمی مستنِد دانشمندان با صالحیت ما را مورد سؤال و تردید قرار می دهند و با 
بستن بهتان ها و گفته های رکیک و ناهنجار فقط از روی حسادت ها و خصومت های شخصی می کوشند خود شان 

داده در شبکات انترنتی مطرح سازند، آیا روی سطح علم و دانش و عملکرد و باالخره صالحیت را مورد توجه قرار 
که به سویۀ ملی دارای یک عظمت و پذیرش  یهای خود مکث کرده اند؟ آیا یک قدم به عقب رفته به القاب و نام های

ده اند؟ چرا در وقت تعیین القاب است و به اشخاصی که شاید حتی سزاوار آن نبوده اند و داده شده است مکثی نمو
مانند قهرمان ملی، بابای ملت، مارشال...... و امثالهم که تمام ملت افغان در تعیین و پذیرش آن صالحیت داشته و 

دند و صدای شان را نکشیدند؟ چی اشخاص و یا کدام ارگان های این هستند، مهر خموشی و سکوت بر لب زسهیم 
ر در جاده ها ریخته گفتند ا گروه های که این القاب را با جهین کرده بود؟ این اشخاص و یالقاب را به آن اشخاص تعی

و در مالی عام از آن پشتیبانی کردند و به زور باالی ملت مظلوم ما قبوالندند، کی ها بودند و از کدام صالحیت 
کوشیدند ثبت تاریخ سازند به کدام  برخوردار بودند. آیا این گروه و یا اشخاصی که این القاب را تصدیق کردند و

 صالحیت این تصمیم را گرفتند و چگونه این القاب را سزاوار آن اشخاص دانستند؟ 
 

اما امروز که شخصی واقعاً با صالحیت علمی که کار ها و عملکرد وی با استناد مانند خورشید روشن و عیان است 
کار و اندوخته های دو زن افغان را که با جد و جهد و  می خواهد و هیچ دلیل برای خودنمایی و خودپرستی ندارد،

بصره مستعار مورد تاصلی و پشتکار که نتیجۀ استعداد توانایی خود شان میباشد، تقدیری به عمل می آورد، با اسماء 
رگان موسپیدان و بزه از توهین و تحقیر و کوچک ساختن، های بی مورد قرار داده میکوشند با نوشتن نوشته های آگند

به جای پشتیبانی از اقدامات نیک شان برای تشویق و ترغیب یک دو خانم با صالحیت ما را مورد تمسخر قرار داده، 
ا ربه کرسی نشاندن همچو هدفی گردیده او را تخریب می کنند . حاال ما این عمل نامطلوب همچو قلمبدستان  مانع، 

 را هم شاید نداشته باشند، چه میتوانیم تلقی کنیم جز زن ستیزی و حسادت؟که خود صالحیت حتی همچو تبصره ها 
اساس و پایۀ علمی و اکادمیک  منفی نگر و منتقدان مبصران نظرات و تبصره های شاید اعطاء این لقب بر مبنای

ته درک لبیک گفبا  دانشمندانِ را یک کتله ای از  همینکه گفته های جناب داکتر صاحب هاشمیان نداشته باشد، اما؛
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اشعار دو شاعره را مورد مطالعه و تحلیل قرار داده و تبصره های نیک و عاری از هر نوع آالیش و کینه توزی 
 شان را روی کاغذ آورده و برای تشویق این دو شاعره از آن پشتیبانی نموده اند، کافی باشد.
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