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قاله

رسم

محمد صابر فهیم

دسترسی به اطالعات عمده ترین چالش
در برابر آزادی بیان!

با آنکه قانون دسترسی به اطالعات در آغازین روز
های تشکیل حکومت وحدت ملی به توشیح رسیده
و به اجراء گذاشته شد ،اما متاسفانه مثل دیگر
قوانین نافذۀ کشور تنها در روی کاغذ باقی مانده و
از تطبیق آن خبری نیست.
نه تنها این که قانون دسترسی به اطالعات اجراء نمی
شود ،بل خبرنگاران و روزنامه نگاران در افغانستان
به خاطر بدست آوردن معلومات برای تهیۀ گزارش
های شان مورد خشونت قرار گرفته و گهگاهی حتی
لت و کوب نیز می شوند.
در هفتۀ گذشته دو قضیۀ خشونت در برابر
خبرنگاران به ثبت رسید که علت هردو قضیه
دسترسی به اطالعات بوده و خبرنگاران به دلیل
گرفتن معلومات با خشم مسؤالن دولتی و نیروهای
امنیتی قرار روبرو شده اند.
در والیت زابل خبرنگاران دسترسی به اطالعات را
بزرگترین چالش در برابر کار خود دانسته و در تازه
ترین مورد؛ این خبرنگاران ادعا نمودند که والی
زابل هرچند خودش هیچ گاهی حاضر به مصاحبه با
خبرنگاران محلی نمی شد ،اکنون حتی به سخنگوی
والیت و دیگر روسای اداری دستور داده است که با
خبرنگاران محلی زابل مصاحبه نکنند.
در جریان همین هفته رویداد امنیتی در کابل اتفاق
افتاد ،شماری از هواداران یکی از اعضای مجلس

نماینده گان بامداد سه شنبه در نزدیکی های
دانشگاه کابل با پولیس درگیر شده و سه موتر رنجر
پولیس را به آتش کشیدند .خبرنگاران بخاطر پوشش
خبری این رویداد به محل شتافتند ،اما با ممانعت
پولیس روبرو شدند .پولیس برخی از خبرنگاران را
از گرفتن عکس و تهیۀ گزارش ممانعت کرده و
حتی خبرنگاران را تهدید کرده اند که انتقام آتش
زدن موتر های شان را از خبرنگاران خواهند گرفت.
در سال گذشته که خشونت بار ترین سال برای
خبرنگاران و رسانه های افغانستان بود ،به اساس
گزارش های دیده بان رسانه ها؛ حدود  30مورد
خشونت در برابر خبرنگاران به دلیل آن اعمال شده
بود که خبرنگاران خواسته بودند به اطالعات و
معلومات دسترسی پیدا کنند و یا این که خبرنگاران
از تهیه گزارش و رسیدن به منبع خبری منع شده
اند.
وضعیت آزادی بیان در کشور بحرانی است و ادامه
این روند به هیچ وجه به سود نظام و مردم افغانستان
نیست و اگر رهبران حکومت وحدت ملی برای رفع
این مشکالت اقدامات عملی و مناسب را روی دست
نگیرند حاکمیت قانون و همچنان مبارزه با فساد
اداری در کشور به بنست مواجه می گردد.

حدیث حضرت محمد ص
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جلسه باشگاه فارغان نی به تاریخ 2مارچ 2017درکابل برگزار گردید.
طبق معمول جلسه توسط میرویس قریشی آغاز گردید.
دراین برنامه به تعداد  21دانشجویان خبرنگار به شمول  3بانو
اشتراک داشتند.
در آغاز جلسه باشگاه سخنرانی اعضای باشگاه در مورد
همدیگر پذیری صحبت های داشتند و در آخر این سخنرانی
استادان در مورد طرز سخنرانی شان نظریات خود را ارائه
کردن.
همچنان در این جلسه بانو شکریه شاهین در مورد چک لست
نظریات خود را با اعضای باشگاه درمیان ګذاشت .و همچنان
در ادامه جلسه احمد صمیم خاموش که یک تن از اعضای فعال
باشگاه می باشد سیمینار نیم ساعته دررایطه به پیرامون
کنترول احساسات تصمیم گری مثبت اندیشی صحبت های
داشتند.
و همچنان در ادامه جلسه در مورد برنامه رادیویی نواندیشان
نظریات پشنهادات اشخاص رادیو
گرفته شد و در مورد ضبت برنامه رادیویی هفته ای جاری
موضوع برنامه تائید گردید.
و در پایان جلسه باز هم میرویس قریشی مسوول برنامهای
رادیویی نواندیشان در مورد برنامه های که در ماه مارچ قرار
است توسط خود اعضا ضبت شود صحبت های داشتند

باشگاه فارغان نی روز هشت مارچ را تجلیل به عمل آوردند
دراین ویژه برنامه به تعداد  22نفر اشرتاک کردند که  9تن آن ها بانوان
بودند
درنخست برنامه باشگاه به گردانندگی میرویس قریشی آغاز گردید و در
اول برنامه دکلمه شعر که به مناسبت روز زن توسط شکریه شهین و با
همکاری اعضای باشگاه ساخته شده بود پخش گردید.
سپس سخنانی راجع به روز زن توسط بانو شکریه شهین بیان گردید.
در ادامه ضیا الله امیری هم پیامی تربیکیه خویش را بیان کردند و بعد
از آقای امیری ،یکی از بانوان شگوفه امیری نیز سخنانی راجع به روز زن
داشتند و شعری را هم دکلمه کردند.
برنامه ادامه داشت و آقای ضیا نورنگ هم سخنانی راجع به روز زن
داشت.
در پایان آقای آرین هاشمی سخنانی راجع به ارتباطات داشتند و در اخیر
برنامه خانم متنا بیات هم شعری زیبایی را به دکلمه گرفتند و برنامه به
پایان رسید.
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جلسه باشگاه فارغان نی بابرنامه های متنوع امروز 5شنبه تاریخ  16مارچ
 2017در دفتر نی کابل برگزار گردید.
 .در آغاز جلسه آقای
آرین هاشمی یکی از اعضای فعال باشگاه
روی ارتباطات درون فردی صحبت کردن
و ارتباطات را بهترین راه رسیدن به هدف
دانستن و در اخیرکار علمی توسط خود اعضا
صورت گرفت بعد ار بانامه کار عملی غوث
الدین نجماعی مسول باشگاه فارغان نی
درکابل در رابطه به فعالیت های باشگاه فارغان
نی درسال  1395پرداخته شده و نظریات و
پیشنهادات اعضا را برای بهبود برنامه های 1396
جویا شدند .و همچنان غوث الدین نجمایی وعده
همکاری بیشتر برای فارغان نی دادند تا باشد
ضمینه بهتر را برای اعضای باشگاه فراهم نماید
و از برنامه های جدید سال  1396خبر دادن .و در
آخر به نوبت همه اعضای باشگاه فارغان نی سال
 1396را برای همدیگر تبریک گفتن و آرزوی یک
سال پر از خوشی یک فضای امنیت برای افغانستان
از خداوند خواستند تعداد اشتراک کننده های این
جلسه  13نفر به شمول  3دخترخانم
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6
سو نم انصاری

افراطیت و افراط گرایی که ما شاهد
اثرات آن از زمان حضرت آدم(ع)
وکشته شدن پسرش هابیل تا
دوران حضرت محمد مصطفی(ص)
و زنده به گورکردن دختران دیار
شان و از کشورگشایی های آغشته
بر دریای خون از شروع جنگهای
سالطین وامپراطوری ها تا جنگهای
جهانی وآغازی زنده گی های نوین
و بمباردمان های اتومی باالی یک
دیگر مان هستیم که کم و بیش
دامن گیر جامع مختلف انسانی
بوده است.
انسانها از پیامد های زشت و روش
های ناپسند اجتماعی همیشه در
رنج و بدبختی به سر برده اند .در
کشورما هم بدلیل وقوع حوادث
مختلف تاریخی که منجر به تشکیل
اقوام مختلف با فرهنگ وسنت های
متفاوت اجتماعی امروزی گردیده و
پر رنگ
بروز اینگونه رفتارها در آن ٌ
تر میباشد جای گرفتن عقیده های
خرافاتی در رسم و رواج های ما
باعث شده تا همان زیبایی فرهنگ
خود را بطور ٌکلی از دست دهیم.
و همیشه جامعه ما از دست این
گروهای افراطی در معرض خطر
قرار گرفته است .به خصوص
هنگامیکه در میزان سال 1992
میالدی شب ظالمانه فرا رسید
و طالبان داخل شهر کابل گردید
که تمام حاکمیت را در دست
شان گرفت و دروازه های فعالیت
را به روی همه بخصوص زنان
بسته کردن و حرکتهای افراطی
وضدانسانی شان را شروع کردن تا
زمانی که درسال 2001میالدی برج
های تجارت جهانی در  11سپتامبر
سرنگون شد.
آمریکا با جامعه جهانی راهی از
بین بردن این گروه های افراطی را
روی دست گرفتن و همچنان آنان
را از افغانستان خارج ساختن و در
مقابل شان با کمک نیروهای افغانی
خود ما عملیات را انجام دادند .و

افراطگراییدرجامعه

یکبار دیگر نوید تازه ای در زنده
گی مردم ما بوجود آمد.
گرچه در ظاهر این گروه از زنده
گی افغانها خارج شد ولی همیشه
مردم ما در نقاط مختلف کشور
از دست شان در امان نبودند.
تا حدی که ذهن اندک افراد را
اندیشه های شوم شان روز به روز
در حالی تسخیر کردن است .این
گروه افراطی طالبان و داعش باعث
شده اند که اکثرا مردم ما در والیت
های کشور از حقوق شان محروم
شوند تا جای که زنده گی خود را
به گونه ای یک برده سپری می
کنند .همه روزه بسیاری از زنان به
بهانه های مختلف قربانی این گروه
های افراطی شده همچنان روزانه
بیساری خانواده ها در معرض ظلم
وستم این گروه ها قرار گرفته .
افراطیت و افراط گرایی که ما شاهد
اثرات آن از زمان حضرت آدم(ع)
وکشته شدن پسرش هابیل تا
دوران حضرت محمد مصطفی(ص)
و زنده به گورکردن دختران دیار
شان و از کشورگشایی های آغشته
بر دریای خون از شروع جنگهای

سالطین وامپراطوری ها تا جنگهای
جهانی وآغازی زنده گی های نوین
و بمباردمان های اتومی باالی یک
دیگر مان هستیم که کم و بیش
دامن گیر جامع مختلف انسانی
بوده است.
انسانها از پیامد های زشت و روش
های ناپسند اجتماعی همیشه در
رنج و بدبختی به سر برده اند .در
کشورما هم بدلیل وقوع حوادث
مختلف تاریخی که منجر به تشکیل
اقوام مختلف با فرهنگ وسنت های
متفاوت اجتماعی امروزی گردیده و
پر رنگ
بروز اینگونه رفتارها در آن ٌ
تر میباشد جای گرفتن عقیده های
خرافاتی در رسم و رواج های ما
باعث شده تا همان زیبایی فرهنگ
خود را بطور ٌکلی از دست دهیم.
و همیشه جامعه ما از دست این
گروهای افراطی در معرض خطر
قرار گرفته است .به خصوص
هنگامیکه در میزان سال 1992
میالدی شب ظالمانه فرا رسید
و طالبان داخل شهر کابل گردید
که تمام حاکمیت را در دست
شان گرفت و دروازه های فعالیت
را به روی همه بخصوص زنان

بسته کردن و حرکتهای افراطی
وضدانسانی شان را شروع کردن تا
زمانی که درسال 2001میالدی برج
های تجارت جهانی در  11سپتامبر
سرنگون شد.
آمریکا با جامعه جهانی راهی از
بین بردن این گروه های افراطی را
روی دست گرفتن و همچنان آنان
را از افغانستان خارج ساختن و در
مقابل شان با کمک نیروهای افغانی
خود ما عملیات را انجام دادند .و
یکبار دیگر نوید تازه ای در زنده
گی مردم ما بوجود آمد.
گرچه در ظاهر این گروه از زنده
گی افغانها خارج شد ولی همیشه
مردم ما در نقاط مختلف کشور
از دست شان در امان نبودند.
تا حدی که ذهن اندک افراد را
اندیشه های شوم شان روز به روز
در حالی تسخیر کردن است .این
گروه افراطی طالبان و داعش باعث
شده اند که اکثرا مردم ما در والیت
های کشور از حقوق شان محروم
شوند تا جای که زنده گی خود را
به گونه ای یک برده سپری می
کنند .همه روزه بسیاری از زنان به
بهانه های مختلف قربانی این گروه
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ادامه صفحه قبلی......

های افراطی شده همچنان روزانه
بیساری خانواده ها در معرض ظلم
وستم این گروه ها قرار گرفته .
اما این افراد افراطی همیشه با
استفاده از قرآن کریم به راه و
پالنهای شوم شان ادامه می دهند.
همیشه از دین اسالم سوی استفاده
کرده اند در حالیکه خداوند (ج)
خودش بنده گان اش را از اعمال
ناپسند پرهیز میکند و به راه
سعادت آنان را هدایت میکنند.
خداوند (ج)میفرماید_:ای کسانی
که ایمان آورده اید ،ازخدا(ج)
اطاعت کنید و از پیامبر اطاعت
کنید و اعمال خویش را باطل
مسازید* .آیه _33سوره محمد*
اما متسفانه باز هم این افراد
افراطی راهی خود را دنبال می
کنند و اعمال شان را باطل می
سازند با انجام کار های ناپسند بی
خبر از اینکه راهی غلط را در پیش
گرفته است و روزی باید حساب

تمام ظلم و وحشت را که بر سری
مردم مظلوم ما همانند پرده سیاه
کشانیده اند را میدهند .این افراد
می کوشند تا ترس و وحشت را
در ذهن و افکار عموم مردم جای
دهند و در عوض خودشان تسلط
بر دولت پیدا کنند .همیشه مانع
پیشرفت وترقی سایر افراد جامعه
بالخصوص کشور ما شده است .این
افراد نمی خواهند که مردم ما به
تعلیم وتحصیل خود ادامه دهند.و
یک زنده گی آرام مملو از صلح و
معرفه را برای شان فراهم کنند
چون هرگاه اشخاص آگاهی کامل
پیدا کنند هیچگاه تحت تاثیر آنان
قرار نمی گیریند.
فعالیت های این گروه ها تا حدی رو
به افزایش شده که ما شاهد هزاران
افراد درحالی خروج از وطن باشیم
آنها سر به بیابان های گرم صحرایی
و دریاهای ٌپر فراز و نشیب ،کوهها و
جنگالت ٌپرخطر زده تا باشد که در

یک از کشور های اروپایی زنده گی
آرام داشته باشند.همچنان ما شاهد
هزاران حادثه خون بار این گروه ها
در مکاتب  ،وزارت خانه ها ،سرک
های عمومی  ،مساجد ،زیارتگاه ها
 ،تکیه خانه ها  ،در روزهای مذهبی
ودیگرروز ها هستیم که باعث
شهید شدن بسیار افراد ملکی و
غیر ملکی میشود.
همیشه مانع پیشرفت وترقی سایر
افراد جامعه بالخصوص کشور ما
شده است .این افراد نمی خواهند
که مردم ما به تعلیم وتحصیل خود
ادامه دهند.و یک زنده گی آرام
مملو از صلح و معرفه را برای شان
فراهم کنند چون هرگاه اشخاص
آگاهی کامل پیدا کنند هیچگاه
تحت تاثیر آنان قرار نمی گیریند.
فعالیت های این گروه ها تا حدی رو
به افزایش شده که ما شاهد هزاران
افراد درحالی خروج از وطن باشیم
آنها سر به بیابان های گرم صحرایی

و دریاهای ٌپر فراز و نشیب ،کوهها و
جنگالت ٌپرخطر زده تا باشد که در
یک از کشور های اروپایی زنده گی
آرام داشته باشند.همچنان ما شاهد
هزاران حادثه خون بار این گروه ها
در مکاتب  ،وزارت خانه ها ،سرک
های عمومی  ،مساجد ،زیارتگاه ها
 ،تکیه خانه ها  ،در روزهای مذهبی
ودیگرروز ها هستیم که باعث
شهید شدن بسیار افراد ملکی و
غیر ملکی میشود.
ولی جای دارد که بیان کرد مردم
عزیز ما مانند هر زمانی دیگر در
مقابل تمام سختی ها و فعالیت های
تروریستی این گروها ایستاده گی
کرده و با صبر و شکیبایی مقابله
می کنند .
تا باشد که این گروه ها را از کشور
شان ریشه کن کنند و به صلح
ابدی دست یابند..

تجلیل ا ز نو ر و ز د ر ا فغا نستا ن
تجلیل از سال نو و میله های گوناگون که از جانب
مردم ما انجام میشود یکی از قدیمی ترین رسم
ورواج های مروج در کشورعزیز ما میباشد .زیبایی
های طبیعت را که همه ساله ما شاهد آن میباشیم
در کشتزارها وزمین های اطراف ما باید گفت که متام
آن مثره ای از زحامت و آبله دست دهقانان منطقه
و کشور خود ما است .از سال نو و میلۀ دهقان همه
ساله در رسارسی کشور ما تجلیل به عمل می آید.
باید گفت که آغاز سال نو به مثابه نشانه یی از پیکار
نور با ظلمت  ،پیام آور همدلی و همبستگی که
تاثیر در ژرفای روح و روان انسان ها دارد میباشد
 .جشن نوروز برخاسته از مجموعه رشایط طبیعی
محیط زنده گی مردم در پهنۀ جغرافیای فرهنگی
آریانای قدیم بدون وابستگی خاص به هیچ قوم
وگروه وجلوه یی است از میراث های مشرتک مردم
وگسرتده حوزه متدنی ما  ،که فرهنگ های گوناگونی
را در آغوش خود پرورده است.
سال نو رسم همبستگی  ،سازنده گی  ،زنده گی
خانواده گی و اجتامعی را به مردم کشور ما به
ارمغان می آورد .در رشوع ساعات اول سال نو
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ذاکره انصاری
همه افراد می کوشند تا به جمع خانواده ایشان
یکجا شوند تا باشد که در ساعت تحویل سال با
اعضای خانواده یکجای مراسم خاص خودشان را
انجام دهند وبرای آبادی  ،صلح  ،خوشی  ،برادری
 ،وپیرشفت های خودشان و دولت ملت شان دعا
منایند .و کوشش میکنند که روح و روان خویش را
با طبیعت که خداوند (ج) آفریده هآمهنگ سازند.
یکی از رواج های های کهن دیگری بین مردم ما
سفره هفت سین میباشد که در سال نو معنای
خاص دارد.در روزگاران قدیم قاب های زیبای
وگرانبها از جنس کالوین را از کشور چین به
خراسان زمین یعنی افغانستان امروزی می آوردند
 .این ظروف بعداٌ بنام ظروف چینی نامیده شد که
به مرور زمان به صورت سنتی مروج گردید.این
ظروف ها را مملو از انواع واقسام شیرینی های
مروج آن زمان می کردند و عدد هفت در فرهنگ
وادبیات ما عدد سعد میباشد و استعامل آن در
هفت خوان رستم  ،هفت طبقه آسامن  ،هفت
مرحله عشق و عرفان  ،هفت اخرت  ،هفت اقلیم  ،هفت روز هفته  ،وغیره را میتوان ذکر کرد .
قابل یاد آوری است که سال نو در والیات مختلف کشور ما با اجراء مراسم خاصی همچنان غذا های لذیز
و انواع میله ها آغاز و انجام میشود  .نشانه آمد آمد بهار در کابل زیبا با شیندن آواز پرنده گان مهاجر
رشوع میشود که از مناطق گرمسیر به فضای کابل می گذرند  .و با آواز دلنشین خویش مژده رسیدن بهار
را به کابلیان می دهند .در کابل از قدیم مروج است که در روز نخست سال نو مردم به دامنه های کوه
علی آباد  ،خواجه صفا  ،باغ بابر  ،گل غندی  ،استالف و دیگری جا رفته با نهالشانی  ،منایش حیوانات
و پرنده گان و انواع خوشی های دیگر میله دهقان را برگزار می کنند  .سال نو در مزار رشیف باشکوه
ترین مراسم و افراشنت جهنده حرضت علی (کرم والله وجهه) و بر پا کردن میله عنعنوی (گل رسخ) برگزار
میشود .ده ها هزار نفر از رسارسی کشور و کشور های دیگر در این مراسم اشرتاک میکنند  .که در این
مراسم بازی ها و منایشات مختلف صورت میگیرد مردم غذا ها و میوه های گوناگون و پوشیدن لباس
های رنگارنگ در آغوش طبیعت زیبا و مرغزارهای وسیع رس سبز و گلزار ها به سیر و میله میپردازند.
غذا های خود را در سفره های مشرتک در آغوش طبیعت رصف هآمنطور در والیت هرات مردم با گشت
وگذار در دامنه های کوه گازرگاه  ،تخت صفر  ،کنار چشمه قرنفل وغیره جاهای دیدنی به میله های
سنتی خود میپردازند  .در والیات دیگری هم مردم با انواع میله جات ،اتن ها  ،مسابقات محلی  ،منایشات
مختلف از سال نو استقبال میکنند  .مشهور ترین غذا های سال نو عبارتند از _:سمنک که زنان در شب

اول سال نو تا صبحدم به نوبت داخل دیگ را شور داده و میپزند  ،سبزی پالک با چلو سفید  ،خروس
سفید  ،ماهی وجلبی وغیره انواع شیرینی باب لذیز میباشد  .و از همه مهمرت آن سفره هفت سین یا
سفره نوروزی میباشد که در این سفره چیزهایی که چیده میشود عبارتند از _:
سیب که نشانه عشق وعرفان است .
•
سنجد که عبارتند از بوی عطر گل سنجد قوای حسی انسان را تحریک میکند .
•
رسکه نشانه صرب و شکیبایی میباشد .
•
سیر نشانه تندرستی .
•
سبزی که نشانه مثر و برکت است .
•
سامرق چون به رنگ خورشید در حال طلوع است  ،مظهر طلوع و آغاز دوباره است .
•
سمنو (سمنک) که در موردی آن نقل و قول های مختلف بیان شده .
•
آیینه نشانه خوب نگری و به درون نظاره کردن است .
•
ماهی نشانه تولید  ،تازه گی  ،شادابی میباشد .
•
شمع مظهر فروغ و روشنایی .
•
سکه نشانۀ ثرومتندی .
•
اسپند نشانۀ دور کننده زخم چشم .
•
شکر برای شیرینی کامل و همیشگی اعضای خانواده .
•
• نارنج غوطه ور در آب نشانه قرار داشنت زمین
به روی آب .
• تخم مرغ نشانه آفرینش  ،مثر وبرکت .
• نان نشانه برکت و فروانی روزی .
• گلدان وگل هم نشانه زیبایی است •.در ختم
از خداوند متعال (ج) سپاسگذاریم که برای آغاز
دوباره زنده گی و سپری کردن اوقات خوشی در
کنار عزیزان ما و زیر سایه پرچم سه رنگ ما به
همه ما چانس دوباره را اعطاء مینامید تا باشد که
ما ها قلب خود را از متام کینه ها پاک کرده و به
اتحاد و برادری یک ملت شده در پهلوی دولت
ما برای آبادی و رسبلندی کشور خود بکوشیم تا
شاهد لحظه های بهرت در عمر مان باشیم.
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والیت هرات:

مشکالتعمدۀتعلیموتحصیلجوانانودریافت
راههایحلآنها:
جوانان قشر پویا و فعال هر جامعه میباشند ،جوانان با دست یافتن
به علم و دانش میتوانند دیگرگونیهای زیادی را با دانش خویش
بصورت گستردۀ بوجود آوردند .تغییر بینادی هر جامعه وابسته به
دانش و عملکرد جوانان آن جامعه بستگی دارد .شکی نیست که
جوانان سرمایۀ مادی و معنوی جامعه نامیده میشوند .برای دست
یافتن به آرمانها و تحق اهداف جوامع جوانان میتواند به عنوان
نقطه وصال کننده بشمار روند .خوشبختانه کشورمان افغانستان در
ردۀ کشورهای است که بیشترین ،فعالترین و با انرژیترین جوانان را
در خود پروانده است .آنچه که برای جوانان یکی و نیم دهۀ گذشته
در افغانستان مهم بوده و میباشد دست یافتن به علم ودانش و
تحصیالت عالی و نیمه عالی بوده است .پیمودن راه علم و دانش نه
تنها در افغانستان شاید برای جوانان مشکلساز باشد به عنوان کشور
جهان سوم ،بل برای رسیدن به دانش در کشورهای جهان اول هم
جوانان با مشکالت فروانی مواجه اند .ولی آنچه در کشورهای جهان
اول برای دانشجویان آن فراهم است ،ذهن آرام و دور از دغدغههای
امنیتی و جنگ است چیزی که در کشور جهان سومی مانند افغانستان
بدون آن کمتری کسی یا به ندرت کسی را پیدا خواهیم نمود که با
آرامش کامل علم ودانش بیآموزد .راههای رسیدن به علم و دانش در
افغانستان بسیار پیچده و سخت است ،از دغدغه دانشآموزان از نبود
معلم تا فراغت و نیازمند برگزاری کورس آموزشی سواد آموزی برای
عدۀ از فارغان مکاتب ،دغدغه دانشآموز پشت کانکور تا دغدغۀ انتخاب
رشتۀ تحصیلی ،از ادامه رشتۀ تحصیلی تا رسیدن به آرزویهای دست
نیافتنی برای برآورده سازی خواهشات خانوادگی ،همه و همۀ دست به
دست هم داده که جوانان افغان با و جود داشتن فرصتهای تحصیلی
و تعلیمی نتوانند درست از آنچهکه توقع میرود بازدهی خوبی داشته
باشند .جوانان افغان با داشتن فرصت و انرژی با چالشهای زیادی
دست و پنجه نرم میکنند .چالشهای که میتوان از آن پرده برداشت
را میتوان از نبود میکانیزم جذب موثر برای دست یافتن و رفتن
برای تحصیالت عالی ،نبود امکانات مهیا و استفادۀ درست از امکانات
دست داشتۀ دانشگاهها و مکاتب و استفادۀ بهینه از کمترین امکانات،
نبود استادان ورزیده در تمام بخشهای مورد نیاز ،عدم معرفی
نیازمندی عینی جامعه برای جوانان در انتخاب رشتههای تحصیلی،
عدم تخصصی گرایی ،تبیعض فاحش در تحصیالت و استفادۀ ابزاری
دانشجو و دانشآموز در مدارس ،مکاتب و دانشگاه به گروهها و احزاب
مخلتف ،با این همه از نقش فقر ،نبود اقتصاد ثابت برای جوانان و
خانوادههای شان ،عدم پیشتیبانی جوانان از سوی دولت ،اجتماع و
خانواده نیز نمیتوان چشم پوشید.
در نزدیک به یک و نیم دهۀ گذشته با کمکهای وافر جامعه جهانی
و حمایت قاطع از روند تعلیم و تربیه در کشور رشد چشمگیر کمی
داشته  ،نه رشد کیفیتی .هرچند این روند توانسته است در افغانستان
رشد تحصیلی را افزایش دهد ،اما هنوزهم نیازمندی جامعه را مرفوع
نکرده است و جامعه افغانستانی مان نیازمند جوانان پرانرژیتر داخلی

خویش است که انهم با حیله و فریبهای دشمن قسم خوردۀ کشور
همه روزه به انواع و اقسام آن کشته و از بین برده میشوند.
جوانان مان در افغانستان نیازمند انگیزه استند و این نیازمندی را
دولتمردان با حمایت قاطع خویش میتوانند بدون تبعیض اجرا
نمایند .اجرای انگیزیش برای جوانان زمانی معنا و مفهوم پیدا میکند،
که برای قشر پویا و پرتحرک فرصت بدهند و بگذارند تا جوانان نیروی
خویش را برای خدمت به وطن که از آرزوی هر جوان است را به
نمایش بگذارند .در پهلوی این همه مواردی که یادآوری شد نبود
اقتصاد و یافتن شغل هم برای جوانان در روند آموزش و پرورش
تاثیرات منفی گستردۀ میتواند داشته باشد.
برای بیرون رفت از مشکالت شاید خوب باشد که برای کوتاه مدت
دولت برنامههای میعاری و عملی را توسط جوانان برای جوانان راه
اندازی نموده ،تا جوانان بتواند برای آیندۀ شان تصمیم بگیرند .بنابراین
راهکار اصلی برای دست یافتن جوانان بیشتر برای به علم و فرهنگ
و دانش است؛ نیاز است تا دولت زمینههای ُرشد امنیت ،اقتصاد و
صلح اجتماع را فراهم نماید تا به یک نتیجۀ مطلوبی دست یابیم .از
جوانان در افغانستان متاسفانه در بیشتر موارد دولت مردان و نخبهگان
سیاسی به عنوان حربۀ سیاسی و زمانی استفاده کرده اند .به مثال
واضح آن در زمان نزدیک شدن انتخاباتها و تجمعات نگاهی بیاندازیم
که چگونه جوانان الگویهای خاصی برای تمام اقشار میشوند تا این
اینکه افکار شان را بسوی خویش جلب نمایند .اقداماتی که جوانان
را برای آموختن دانش و تحصیالت تشویق خواهد نمود ،اصالح نظام
ورود به دانشگاههای کشور ،اصالح نظام پروسه استخدام در ادارت
دولتی و غیر دولتی ،ایجاد میکانیزم اصالحی در مورد برنامۀهای
تحصیلی بیرونی در وزارتها ،ایجاد پروژههای وپروسههای انگیزشی و
حمایت از جوانان در پروسههای خود جوش یاری نماید.
مشکالت جوانان و یافتن راه حلها برای آنان در چند سطر نمیتوان
خالصه نمود ،بنابراین شاید الزم باشد تا در عموم دیدگاه نسبت به
جوانان تغییر یابد بوجود آید تا دیگر برای جوانان ناامیدی باقی نماند،
جوانان برای دست یافتن به قلههای پیروزی و اوج نیازمند همکاری
و حمایت صادقادنه بزرگان دارند ،نباید بزرگان کشور به جوانان به
دید حقارت بنگرند و اجازه دهند تا از نیروی جوانانی خود برای
خدمت به مردم خود استفاده نماید .این دید حقارت گونه برای جوانان
فرصتهای تحصیلی و غیره را از نزدش گرفته وی را عقدۀ ببارمیآورد.
بناء الزم است برای داشتن افغانستان سربلند ،آباد ،آزاد و مستقل روی
نیروی جوان سرمایه گذاری مادی و معنوی شود تا دیگر دست مان
برای آبادنی کشور بسوی کشوری یا همسایۀ دراز نباشد .استعداهای
نهفتۀ مان در طول تاریخ نشان دادند که اگر برای فرصت داده شود
جهان را تغییر میدهند ولی آنچه در اخیتارشان نیست ،فرصت است،
فرصتی که امروز و صبا را نمیشناسد.
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جلسه باشگاهی خبرنگاران در بلخ دایر گردید.
باشگاه فارغان نی در مزار صنف آموزشی فن سخنرانی
را به تاریخ  ۲۹و ۳۰مارچ  ۲۰۱۷برگزار کرد  .که در این
صنف آموزشی به تعداد  29دختر و پسر اشتراک نموده
بودند .
اشتراک کننده گان که از جمله محصلین دانشگاه
های دولتی وخصوصی بلخ (رهنورد ،آریا،موالنا وتاج )
توانستند از این صنف اموزشی مستفید شوند.
شرکت کننده گان که  12تن دختر و 17تن پسر
بودند .توانستند در این دو روز نکات مهم از چگونگی
فن بیان ،ارزش های بیان خوب ،تاثیرات سخن سخنران
و رهبری و سخنرانی را در این دو روز آموختند .از راه
اندازی این برنامه از سوی دفتر نی  -باشگاه فارغان ابراز
خرسندی نموده خواهان ادامه چنین برنامه ها شدند .

در هرماه برای نویسنده یکی از بهرتین مقاله ها تقدیر نامه اهدا شده
ودر نرشیه ی ماهواره باشگاه فارغان نی به نرش می رسد

ارسال منایند

باشگاه فارغان نی

