ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

داﺷﺘﻦ ﻣﺮﺑ در ﻣﺘﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ
ﻣ ﺷﻮد
ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،ﺧﺎﻧﻢ ﮔﯿﺘﺎ ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪا ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،درﺑﺎرۀ آﻏﺎز ﮐﺎرش

ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺎ ﻣﺮﺑﯿﺎن ،اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن

در ﯾ ﻣﺘﺐ در ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ وﻻﯾﺖ ﺑﻠﺦ ﺧﯿﻠ ﺷﻮر و ﺷﻮق داﺷﺖ .ﭘﺲ از ﮔﺬران

ﺟﻮان در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد اﺷﺨﺎﺻ را دارﻧﺪ

آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ رﯾﺎﺿ در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت ﺗﺮﺑﯿﮥ ﻣﻌﻠﻢ ،وی ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ

ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ و

ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﻮب ،ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﯾ آﯾﻨﺪۀ ﺑﻬﺘﺮ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣ آورد.
اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﯿﺘﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣ آورد ﮐﻪ او ﭼﻘﺪر ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ
ﻧﺮم ﻣ ﮐﺮد» :ﺻﻨﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎر ﺷﺎﮔﺮدان زﯾﺎد .ﺑﺮﺧ از آﻧﻬﺎ واﻗﻌﺎ
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣ آﻣﻮزﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﻀ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮای ﺷﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر
ﺗﺮار ﮐﻨﻢ ﺗﺎ درس در ذﻫﻦ ﺷﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻓﻘﻂ ﯾ ﯾﺎ دو ﺑﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻢ ،آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﺷﻮاری ﻫﺎ ﻫﯿﭻ آﻣﺎده ﻧﺒﻮدم و واﻗﻌﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدم«.
ﮔﯿﺘﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪ .وﻟ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﺳﺘﺎد زﺑﺎن دری ،ﻣﻮﻣﻨﻪ ،ﻣﺮﺑ ﮔﯿﺘﺎ
ﺷﺪ .ﻣﻮﻣﻨﻪ ﯾ آﻣﻮزﮔﺎر ﻣﺠﺮب اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﻠ ﺑﺮای ﻣﺪت ده ﺳﺎل ﮐﺎر ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻣﻮﻣﻨﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻫﻤﺎر ﺟﻮاﻧﺶ را درک ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ
زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤ آﻏﺎز ﮐﺮد ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﺑﺎ دﺷﻮاری ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .از اﯾﻦ رو ،وﻗﺘ ﺳﺮﻣﻌﻠﻢ او از وی ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﺮﺑ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن را
آﻣﻮزش دﻫﺪ ،وی اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﺑﺎ ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ» .ﻣﻦ از ﺗﻤﺎم ﻧﺮاﻧ ﻫﺎ و
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻤﺎن در زﻣﺎن آﻏﺎز ﮐﺎرﺷﺎن آﮔﺎﻫ داﺷﺘﻢ .وﻟ آﻣﻮزش ﻣﺮﺑ ﮔﺮی ﺑﻪ
ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﻮان راﻫﻨﻤﺎﯾ ای را ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،اراﯾﻪ ﺑﺪﻫﻢ .ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﮥ ﻣﺜﺎل ،در ﺟﺮﯾﺎن آﻣﻮزش ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ﺑﺎ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻧﻬﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﻬﺎ ﭼﻘﺪر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ «.ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ۱۵۰
ﻣﻌﻠﻢ در اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷ ﭘﻨﺞ روزه اﺷﺘﺮاک ورزﯾﺪه اﻧﺪ .ﻣﻮﻣﻨﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ درﺑﺎرۀ دروس اﻧﻔﺮادی ﺑﺎ ﻫﻤﺎران ﺟﻮان ﺧﻮﯾﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و
اﺟﺮاآت آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮاردﻫﺪ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﯾ از آﻣﻮزﻧﺪﮔﺎن از او
ﻣﺸﻮرت ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ،وی ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣ رود و در ﺟﺮﯾﺎن درس ﻣ ﻧﺸﯿﻨﺪ .وﻗﺘ درس ﺗﻤﺎم
ﺷﺪ ،او ﯾﺠﺎ ﺑﺎ آﻣﻮزﻧﺪۀ ﺧﻮﯾﺶ درﺑﺎرۀ درس ﻣ اﻧﺪﯾﺸﺪ و در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ
ﺧﻮب ﮔﺬﺷﺖ و ﭼﺮا ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠ ﻧﺸﺪ ،ﺑﺤﺚ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻣﻮﻣﻨﻪ ﮐﻪ
در رﺷﺘﮥ ﻣﻌﻠﻤ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﮐﺎﻓ دارد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺢ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻤ ﮔﻮﯾﻢ
ﮐﻪ ﯾ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .در ﻋﻮض ،ﻣﺎ ﯾﺠﺎ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ را ﻣﺮور ﻣ

دﯾﺮ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮه ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪ.

ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻦ ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ روﯾﺮد ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ام را اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺪﻫﻢ و
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ را ﻗﺎدر ﺳﺎزم ﮐﻪ در ﯾ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎن واﻗﻌﺎً ﺧﻮب ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﻮﻧﺪ«.
ﺣﻮﻣﺖ آﻟﻤﺎن در ﻋﺮﺻﮥ اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺑﺘﺪاﯾ از ﺳﺎل  ۲۰۰۵ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ ﺑﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺮﺑ ﮔﺮی ﺑﺨﺸ از اﯾﻦ ﻫﻤﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ آﯾﺪ.
ﻃ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺠﺮب ﻋﺮﺻﻪ آﻣﻮزش آﻣﺎده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺎران ﺟﻮان
ﺧﻮﯾﺶ را راﻫﻨﻤﺎﯾ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﺗﺎزه از آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤ ﻓﺎرغ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ،
ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺠﺎرب ﻋﻤﻠ اﻧﺪ و واﻗﻌﺎ ﻧﻤ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ دروس ﺧﻮﯾﺶ را ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻞ درﺳﺖ
آﻣﺎده ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان اﺧﻼﻟﺮ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮﯾﺶ را ﭼﻮﻧﻪ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﻮﻣﻨﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺎ ﻣﺮﺑﯿﺎن ،اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺟﻮان در ﮐﻨﺎر
ﺧﻮد اﺷﺨﺎﺻ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ و دﯾﺮ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را ﻧﺪارﻧﺪ
ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮه ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ «.ﮔﯿﺘﺎ ﭘﺲ
از ﺳﻮت اﺑﺘﺪاﯾ اش ،اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﻣﻨﻪ ﮐﺎﻣﻼ اﻋﺘﻤﺎد دارد .اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻮان ﺑﻪ زودی
آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ وی ﯾﺎﻧﻪ ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤ داﻧﺪ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی اداری ﻣﺘﺐ ﭼﻮﻧﻪ
ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای آﻣﺎدﮔ درﺳﺖ درس ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﮐﺪام ﺷﯿﻮه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ
در ﮐﺪام ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ –ﻓﻬﺮﺳﺘ ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻣﻨﻪ ،اﯾﻦ ﯾ اﻣﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ» :در روﻧﺪ آﻣﻮزش ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﻈﺮی
اﺳﺖ .ﺷﯿﻮۀ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ارزﯾﺎﺑ ﺷﺎﮔﺮدان و ﺗﺤﺮﯾ ﺷﻮر و ﺷﻮق آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺟﺮﯾﺎن آﻣﻮزش آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آن ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻦ ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﺧﯿﻠ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ
ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺟﻮان ﺷﺮﯾ ﺳﺎزم«.
ﻣﻮﻣﻨﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دوﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﻦ از آﻣﻮزﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻔﺘﻮ ﻣ ﮐﻨﺪ – او
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﯿﺘﺎ ﺳﻪ ﻣﻌﻠﻢ زن ﺟﻮان دﯾﺮ را ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش ﻣ دﻫﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ
ﻫﺎ زﻧﺎن ﺗﺠﺎرب ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎﻫﻢ ﺷﺮﯾ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ،درﺑﺎرۀ ﻣﺸﻼﺗ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ
اﻧﺪ ﺑﺤﺚ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و راه ﺣﻞ ﻫﺎ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﯿﺘﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ
ﻣﺮﺑ ﮔﺮی ﻧﻈﺮ ﻣ اﻓﻨﺪ» :ﻫﺮ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺸﻼﺗ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻣ
ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﻣﻨﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺣﺘ وﻗﺘ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺟﻠﺴﻪ ای را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﻢ ﻧﺮده
ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن وی ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ .ﯾ از ﺧﻮﺑ ﻫﺎی دﯾﺮ
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻣﻮزﻧﺪﮔﺎن دﯾﺮ ﻣﻮﻣﻨﻪ را ﻧﯿﺰ ﺧﯿﻠ ﺧﻮب ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .ﻣﺎ
راﺑﻄﻪ ﻫﺎی ﺧﻮب ﮐﺎری را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﯾﻢ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﯾﺪﯾﺮ را ﯾﺎری ﻣ رﺳﺎﻧﯿﻢ«.
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ادارۀ ﻫﻤﺎر :وزارت ﻣﻌﺎرف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪهDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH :
وﻻﯾﺎت :ﺑﺪﺧﺸﺎن ,ﺑﻠﺦ ,ﮐﺎﺑﻞ ,ﮐﻨﺪز ,ﺳﻤﻨﺎن ,ﺗﺨﺎر
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