ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧ
ﺧﻠﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮﺑﺎز ،ﯾ از ﻣﺤﺪود اﻓﻐﺎن ﻫﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻟﯿﺴﻪ
اﻣﺎﻧ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد .ﻟﯿﺴﻪ اﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻟﻤﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ و آن را
ﻣﺘﺐ ﻧﺨﺒﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ

ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن آﻣﻮﺧﺘﻪ ام را ﺑﻪ

ﻣﺪرن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد‐ در ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟ و

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﺷﺘﻦ اﺳﺘﺎدان ﻣﺠﺮب آﻟﻤﺎﻧ.

ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﮐﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣ دﻫﻢ

ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی زﻧﺪﮔ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺟﻨ ﻫﺎی داﺧﻠ ﺧﺎن ﻣﺎن
ﺳﻮز ﺷﺪ .در ﺳﺎل  1996زﻣﺎﻧ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ
ﻣﺪرن ﻏﺮﺑ را رد ﮐﺮدﻧﺪ.
وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﺳﺎل  2001ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﯿﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد ،دﻟﭽﺴﭙ
ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ ،اﺳﺘﺎدان آﻟﻤﺎﻧ ﯾﺒﺎر دﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﺐ ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺳﺮﺑﺎز ﯾ ﺑﺎر
دﯾﺮ آﻣﻮﺧﺘﻦ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
اﻣﺮوز ﺳﺮﺑﺎز ﮐﻪ  32ﺳﺎل دارد ،آﻣﺮ دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ در داﻧﺸﺎه ﮐﺎﺑﻞ اﺳﺖ .او
ﺑﺮای رﺷﺪ زﺑﺎن ﺟﺮﻣﻨ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯿﻨﺪ و ﺷﺎﮔﺮدان ذﮐﻮر و اﻧﺎث ﻧﯿﺰ از
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮب اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮده اﻧﺪ .دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ آﻟﻤﺎﻧ ﺣﺪود  110داﻧﺸﺠﻮ دارد ﮐﻪ ﻧﯿﻢ آن
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺗﺸﯿﻞ ﻣ دﻫﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠ ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻔﺮ اﻧﺘﻘﺎدی،
روش ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﮐﺎرﺗﯿﻤ را ﻧﯿﺰ ﻣ آﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﺳﺮﺑﺎز در ﺟﺮﯾﺎن دوره
ﻣﺎﺳﺘﺮی ﺧﻮد آﻟﻤﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎی  2008اﻟ 2011 ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻣ ﮔﻮﯾﺪ:
"ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن آﻣﻮﺧﺘﻪ ام را ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن
ﮐﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣ دﻫﻢ".
ﯾ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از رﺷﺘﻪ ادﺑﯿﺎت زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ داﻧﺸﺎه ﮐﺎﺑﻞ ،ﺳﺮﺑﺎز ﻣﻮﻓﻖ
ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻮرس ﺗﺤﺼﯿﻠ دوره ﻣﺎﺳﺘﺮی از ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﻓﺮﯾﺪرﯾﭻ ﺷﯿﻠﺮ ﺷﻬﺮ ﯾﻨﺎی آﻟﻤﺎن را
ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورد .او ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ و از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در
درﭘﺎرﻣﻨﺖ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر اﺳﺖ .ﺳﺮﺑﺎز در ﺷﻬﺮ ﯾﻨﺎی آﻟﻤﺎن
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟ ﺧﻮﯾﺶ را در رﺷﺘﻪ "ارﺗﺒﺎط ﻓﺮﻫﻨ ﻫﺎ "ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ .او ﻣ ﮔﻮﯾﺪ "
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن آﻣﻮﺧﺘﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ در داﻧﺸﺎه ﮐﺎﺑﻞ ﺧﯿﻠ ﻣﻔﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ".
ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ او ﮐﻤ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪور از
دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﺼﺐ در ﺣﻞ ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺼﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯿﺘ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.

ﺳﺮﺑﺎز ﻣ اﻓﺰاﯾﺪ :او ﺣﺲ ﻣﯿﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﮐﺎدﻣﯿ و ﻓﺮﻫﻨ ﮐﺎر ،ﮔﺬار از ﯾ ﻧﺴﻞ
ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﯾﺮ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪن اﺳﺖ "اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد ،ﺗﺒﺼﺮه
ﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺳﺎزﻧﺪه اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﻫﺒﺮی اﺳﺖ
ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﯿﺎزﻫﺎ  ،ﻣﻘﺮرات و اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ" .
“درﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻣﻮزش ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮐﻬﻨﻪ و ﮐﻼﺳﯿ اﺳﺖ؛
ﯾﻌﻨ ﮔﻮش دادن و ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺮاوان اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻔﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﺎﻫ ﻧﺪارد .ﺳﺮﺑﺎز
ﻣ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ روش از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ" .او در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
"ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﺧﻮاﻧﺪن ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﻧﺘﻘﺎد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ".
ﺳﺮﺑﺎز ﻣ ﮔﻮﯾﺪ" :در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،زﻣﺎﻧ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ
ﻣﻮاد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺎ آن را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ .اﻣﺎ اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﻧﻬﺎ را دارﯾﻢ ،وﻗﺘ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻣﯿﻨﻨﺪ ،ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ آدرس و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط در ﮐﻤﭙﯿﻮﺗﺮ رﻫﻨﻤﺎﯾ ﻣﯿﻨﻢ".
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤ ،و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای اداﻣﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ و آﻣﻮزش در آﻟﻤﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﮔﺮدد .ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺎد ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﯾ دوره
آﻣﻮزﺷ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ای در داﻧﺸﺎه ﻓﺮدرﯾﺶ ﺷﯿﻠﺮ در زﻣﺴﺘﺎن آﯾﻨﺪه ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﺮﺑﺎز ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ داﻧﺸﺠﻮ از داﻧﺸﺎه ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ داﻧﺸﺎه
ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ ﺷﯿﻠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣ ﮔﻮﯾﺪ" :داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای
اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮآورده ﮐﺮدﻧﺪ".
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