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عارفه پیکار دارای مدرک ماستری از دانشکده حقوق
و علوم سیاسی دانشگاه کابل میباشد .بانو پیکار
برعالوه دانش تخصصی در دانشگاه کابل رهبری و
مدیریت استراتیژیک را در انستیتوت سازمان ملل متحد
و دانشگاه «ارکنزاس» ایاالت متحده آمریکا نیز فرا گرفته
است .وی چهار سال مشغول تدریس در دانشگاههای
کشور در زمینهی مطالعات سیاسی ،اداری و حقوقی
بوده و همچنان خالق اثرهای چون «مطالعه چالشهای
مدیریت منابع بشری» و «دختران چشم بادامی»
میباشد.
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آسیب پذیر بودن در پیرامون
مسوولیت پذیر بودن پدید میآید.
سالهای سال زنان مسوولیت پذیرفتند.
مسوولیت کارهای نکرده ،حرفهای
نگفته و آبروی از دست رفتهی مردان را!
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ناشناس

اینجا ،چراغی روشن است

قاعدهگی فقط خون نیست
بلــوغ یکــی از مهمتریــن مراحــل دوران زندهگــی انســانها اســت .ایــن مرحلــه
بــا تغییــرات تکاملــی فزیکــی ،عقالنــی ،عاطفــی و اجتامعــی مشــخص میشــود.
هامنگونــه کــه همــهی انســانها از مرحلــهی نــوزادی تــا مراحــل کهولــت
و افتادهگــی میرســند ،طبیعــی اســت کــه دوران کودکــی و ســپس مرحلــه
حســاس بلــوغ را ســپری کردهانــد .امــا در شــهر و بیشتــر در والیــات افغانســتان
نظــر بــه بســیاری از محدودیتهــای فکــری و رفتــاری در خانوادههــا دخــران
در مرحلــهی بلــوغ بــا مشــکالت گوناگــون زندهگــی روبــهرو میگردنــد.
هنگامیکــه تغییــرات جســمی در دخــران رخ میدهــد رشم و خجالــت
در دخــران نوجــوان آغــاز میشــود .مــادران نیــز چــون ایــن احســاس را
تجربــه کردهانــد از ایــن رو منیتواننــد و یــا هــم منیخواهنــد آگاهــی و
راهنامییهــای الزم را بــه دخرانشــان ارایــه دهنــد و از بازگــو کــردن مســایل
هنــگام بلــوغ خــودداری میکننــد .و امــا دخــران نوجــوان در ایــن مراحــل
حســاس بــا عــدم دســتگیری از نزدیکتریــن افــراد قابــل اعتــامد خانــواده بــا
مشــکالتی زیــادی ایــن مرحلــهی بحرانــی را ســپری میکننــد.
از دیــد روانــی گفتــه میشــود کــه احســاس رسدرگمــی ،بالتکلیفــی ،خجالــت،
مشــکالت جســمی ،رشــد ناهامهنــگ و غیــر قابــل پیــش بینــی ،عصبــی شــدن،
پرخاشگــری ،کــم حوصلهگــی ،گوشــهگیری ،ســختی در برقــراری ارتبــاط
بــا دیگــران ،کشــیده شــدن بــه انحرافــات ،اعتیــاد ،دوســتی بــا افــراد نابــاب،
مــورد احــرام قــرار نگرفــن ،متایــل بــه اســتقالل ،نیــاز بــه داشــن همفکــر
و درک شــدن از طــرف دیگــران از جملــه خصوصیــات مراحــل بلــوغ دانســته
میشــود .بــا اینحــال در جامعــه ســنتی مثــل افغانســتان تنبیــه دخــران
نوجــوان بــه گونــه خشــونت ،تهدیــد ،تحقیــر ،متســخر ،جــر و اکــراه تــا انــدازه
زیــادی صدمــه جــران ناپذیــر بــر روان و شــخصیت حــال و آینــده دخرانشــان
میگــذارد .و نتیجــه ایــن ناهامهنگیهــا در ســنین بــاال نیــز بــا رفتارهــای
غیرعــادی منایــان میشــود.
یکــی از ایــن تغییــرات در دوران بلــوغ جــاری شــدن عــادت مــاهوار دخــران
اســت .بیشتــر دخــران در صــورت عــدم آگاهــی در رشوع قاعدهگــی خــود
دچــار مســایل روانــی ،تشــویش و ترســی ناشــی از تصــور غیرعــادی بــودن
ایــن پدیــده در خــود میشــوند .یــا هــم خانــواده بهجــای راهنامیــی بــه دیــده
تحقیــر و شــک بــه آنــان مینگرنــد.
اولیــن پریــود (قاعدهگــی یــا عــادت ماهانــه)ی یــک دخــر نقطــهی مهــم در
زندهگــی دخــران بــه شــامر مــیرود و ایــن نشــانهی پــا گذاشــن از کودکــی
بــه بزرگســالی اســت .ســن عــادت مــاهوار از دوازده تــا پانــزده ســالهگی
میباشــد .امــا بــرای بعضــی از دخــران گاهــی در ســن پایینتــری نیــز اتفــاق
می افتــد.
آگاهــی در مــورد رعایــت بهداشــت در دوران عــادت مــاهوار خیلــی مهــم اســت.
بســیاری از خانوادههــا بــرای دخرانشــان میگوینــد در جریــان هفــت یــا ده
روز عــادت مــاهوار نبایــد حــامم کننــد .در حالیکــه ایــن درســت نیســت و زنــان
و دخــران بایــد در ایــن دوران بیشتــر از حالــت عــادی دوش بگیرنــد و متوجــه
بهداشــت و ســالمت خــود باشــند .عذاهــای مناســب نیــز در دوران قاعدهگــی
در احیــای دوبــاره انــرژی و ضایعــات بــدن قابــل ارزش اســت .اســتفاده از
مایعــات گــرم و پــر انــرژی بــرای احیــای انــرژی از دســت رفتــه مهــم اســت.
و در ایــن مــوارد مــادران بهریــن کسیســت کــه میتوانــد دخرانشــان را
کمــک کننــد و برایشــان بگوینــد کــه ایــن پدیــده کاملــن طبیعــی و عــادی
اســت.
بــه هــر انــدازه کــه مــادران مراحــل بلــوغ دخــران را بهصــورت نورمــال و عــادی
تفهیــم منایــد بــه هــامن انــدازه دخــران نوجــوان بــا آن راحــت برخــورد کــرده و
راحــت زندهگــی خواهنــد کــرد.
در آخــر بــر میگردیــم بــه ایــن نکتــه کــه موثرتریــن و مطمنئتریــن منبــع
انتقــال اطالعــات در ایــن زمینــه مــادران میباشــند و نکتــه مهــم دیگــر آن کــه
دانســتهها بهــر اســت فراتــر از محدودههــای بلــوغ و قاعدهگــی ،بــه فهــم
عمیقتــر نوجوانــان از تغییــر فزیکــی و روانــی بلــوغ و ارتبــاط آن بــا مســایل
جنســی بعــد از ازدواج و تولیــد نســل باشــد تــا دخــران و مــادران بــا آگاهــی در
خانــواده و اجتــامع از رویارویــی بــا مشــکالت زندهگــی از خودشــان حفاظــت
مناینــد.

منابع بشری زمانی میتواند ثروتی برای ملت
باشد که روی معارف آن کار شود
صفحه 3

گزارش

 آمنه امید

قافله بر نمیگردد و خر لنگ سر نمیشود

معلـم عزیـز رویـش یکـی از ده آمـوزگار برتـر جهـان و یکـی از بنیانگـزارن
لیسـه عالـی معرفـت اسـت .او بـاور دارد کـه بـرای او معلمـی تبادلـهی یـک
نـگاه اسـت کـه میـان معلـم و دانشآموز صـورت میگیـرد؛ ترجامن ایـن نگاه
میتوانـد کلمـه باشـد یـا قصـهای از یـک تجربـه یـا درسـی از یـک برهـهی
خاصـی زندهگـی.
نوشـتهی فعلـی گزارشـی اسـت از یـک صنفـی درسـی آقـای رویـش .صنفـی
کـه در آن نشسـتیم و اسـتفاده کردیـم بـی آنکـه مضمونش را
فهمیده باشـیم.
همـراه بـا آقـای رویش رس صنف رفتیـم؛ با دانشآمـوزان صنف
هشـتم کـه شـامل برنامـهی سـواد حیاتـی بـود ،درس داشـت.
دانشآمـوزان ایـن صنـف را افـرادی بـا سـنین نسـبن بلندتـر
تشـکیل میدادنـد کـه اینـک تـازه فرصـت دوبـاره بـه صنـف
آمـدن را پیـدا کـرده بودند.
آقـای رویـش ضمـن معرفـی مـن و هـمکارم نیلوفـر بـه
دانشآمـوزان ،از هفتـه نامـهی نیمـرخ بـه عنـوان رسـانهای که
از نیمـرخ پنهـان جامعـه (زنـان) خـر مـیآورد و حـرف میزند،
صحبـت کـرد و بعـد درس اسـتاد بـا یـک سـوال آغـاز شـد.
او از یـک دانشآمـوز پرسـید :آیـا بـه خـر بـودن خـودت شـک
داری؟
همـه متعجـب به اسـتاد نـگاه میکردند و اسـتاد همین سـوال
را از دانشآمـوزان دیگـر نیز پرسـید.
همـه مـردد بودنـد و چنـد نفـر هـم گفتند که شـک ندارنـد .در

جنسیتیکـی از دانشآمـوزان بـه اسـتاد گفـت :مـن بـه خر بودنم شـک
همیـن حـال
دارم چـون شـباهتی بـا خـر ندارم.
 تهمینه سومیرس
اسـتاد رویـش بـا لبخنـدی بـه ایـن دانشآمـوز گفـت :وقتـی شـک داری و
چهارم
قسمت
رسـیدهای کـه از خر متفاوت هسـتی ،پـس تو موجـود دیگری
نتیجـه
بـه ایـن
هسـتی بـه نـام انسـان و ایـن انسـان اسـت کـه شـک میکنـد ،مطالعـه
میکنـد ،بـه نتیجـهای میرسـد و تصمیـم میگیـرد.
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 منبع :نیویارک تایمز
نویسنده :لیندا ویالروسا
برگردان :اخگر رهنورد
بخش ششم
زمانیکـه بیـش از دو دهـه قبـل تفـاوت سیاه-سـفید در
مرگومیـر نـوزادان بـرای بـار اول موضـوع تحقیـق ،بحـث و
توجـه رسـانهها قـرار گرفـت ،ایـن بـاور بهطـور گسـردهای بـه
ذهـن بسـیاریها ،از جملـه داکـران و متخصصـان سـالمت
عمومـی ،رسـید کـه مرگومیر باالی نـوزادانِ زنان سیاهپوسـت،
فقـط زنـان فقیـر و کمتـر تحصیلکـرده -کـه بیشتریـن تعـداد
مرگومیـر نـوزاد را تجربـه میکننـد -را متأثـر میسـازد.
ایـن امـر باالـروره منجـر بـه رسزنـش مـادران گردیـد :آیـا
آنهـا غـذای سـامل منیخورنـد ،سـیگار میکشـند ،مـروب
مینوشـند ،مـواد مخدر مـرف میکننـد ،اضافـهوزن دارند ،از
ویتامینهـای دوران بـارداری اسـتفاده منیکننـد یا اسـراحت
کافـی منیکننـد ،از فعالبـودن در جریـان مالقاتهـای دوران
بـارداری میترسـند ،اصلـن در مالقاتهـا حـارض منیشـوند،
خیلـی جوانانـد ،ازدواج نکردهانـد؟
در مجلـهی « ،»Essenceکـه مـن از اواخـر دههی  80تا اواسـط
دهـهی  90دبیـر بخـش سـالمت آن بـودم ،مـا بـا تشـویق
خواننـدهگان زنِ سیاهپوسـت -اکـرن از طبقـهی متوسـط -بـه
جلوگیـری از بـارداری ناخواسـته ،و بـا یـادآوری بـه آنهـا بـه
توجـه بـه عادتهای سالمتیشـان در دوران بـارداری و حصول
اطمینـان از اینکـه نـوزادان بـا پشتشـان خوابیـده باشـد،
موضـوع مرگومیـر نـوزادان را پوشـش دادیـم .از آنجـا کـه
ایـن مسـأله بـه آینـدهی ایـن نژاد (سـیاه) بسـتهگی داشـت ،ما
همچنیـن یـک نوع ذهنیت «هـر نفر یک آمـوزگار» (each-one-
 )teach-oneرا ترویـج کردیـم :دخـران نوجـوانِ پیرامونِ تـان را
تشـویق کنیـد کـه رصفـن بـه سـکس «نـه» بگوینـد و بـه متامی
«خواهـران» زندهگیتـان در مـورد اهمیـت مراقبتهـای قبـل از
زایـامن و عادتهـای سـامل در دوران بـارداری ،آمـوزش دهیـد.
در  ،1992مـن خرنـگار هـمکار در «دانشـکدهی سـالمت
عمومـی دانشـگاه هـاروارد» بـودم .روزی« ،دکـر رابـرت
بالنـدون» ،اسـتاد پالیسـی سـالمت و درمـان ،کـه میدانسـت
مـن دبیـر بخـش سـالمت « »Essenceبـودم ،گفت« :فکـر کردم
شـام بـه ایـن ،عالقهمنـد باشـید» .او آخریـن شـامرهی «مجلهی
طبـی نیوانگلنـد» را بـه مـن داد ،کـه حـاوی آنچـه کـه امـروزه
تحقیقـات جامـع آمـاری در مـورد نـژاد ،طبقـه و مرگومیـر
نـوزادان خوانـده میشـود ،بـود .ایـن تحقیـق کـه توسـط چهار
محقـق« -کِ ِنـت شـوندورف»« ،کارول هـوگ»« ،جوئل کالیمن» و
ِ
دیتابیس
«دایـن روولـی» -در «مرکـز کنرل امـراض» ،بر اسـاس

چرا مادران و نوزادان سیاه پوست آمریکایی
با بحران مرگ و زندهگی مواجهاند؟
نوعی از اسرتس
سمی سبب وخامت و ضعف
زودرس بدن زنانِ آفریقایی-
آمریکایی ،در نتیجهی قرار
گرفنت مکرر در معرض
فضای تبعیض و توهین،
میشود .او استالل میکرد
که هوازدهگی بدن مادر،
میتواند منجر به نتایج
نامطلوب بارداری ،از جمله
مرگ نوزادش ،گردد.
نزدیـک بـه یـک میلیـون گواهینامههـای مـرگ و تولـد ،کـه
قبلـن در دسـرس نبودنـد ،انجام شـده بـود .محققیـن دریافته
بودنـد کـه نوزادانـی کـه از والدیـن سیاهپوسـت بـا تحصیـالت
دانشـگاهی بهدنیـا میآینـد ،دو برابـر بیشتـر از نوزادانـی
کـه از والدیـن سفیدپوسـت بـا عیـن درجـهی تحصیـل متولـد
ِ
درصد موارد،
میشـوند ،بـا احتامل مـرگ مواجه بودنـد .در 72
علـت مرگومیرهـا وزن پاییـن نـوزادان در هنـگام تولـد خوانـده
شـده بـود .مـن بهقـدری شـگفتزده و شـکاک شـده بـودم و او
(بالنـدون) را بـا انواعـی از سـواالت در مـورد تحقیقـات طبی به
دردرس انداختـم کـه او مـا را تشـویق کـرد تـا این سـواالت را در
کالس درسـی او مطـرح کنیـم .اساسـن مـن میخواسـتم بدانم
چـرا .او گفـت« :هیچکـس منیدانـد .اما ممکن اسـت اسـرس
در آن نقـش داشـته باشـد».
دکـر «آرلیـن جِرونیمـوس» ،اسـتاد دیپارمتنـت رفتـار و آمـوزش
صحـی در دانشـکدهی سـالمت عمومـی دانشـگاه میشـیگان،
نخسـتین بـار اسـرس و مرگومیـر نـوزادان سیاهپوسـت را بـا
نظریـهی «هوازدهگـی»اش ارتبـاط داده بـود ،کـه مـن تـا چنـد

سـال بعـد رس از کارش درنیـاوردم .او معتقـد بـود کـه نوعـی
از اسـرس سـمی سـبب وخامـت و ضعـف زودرس بـدن زنـانِ
آفریقایی-آمریکایـی ،در نتیجـهی قـرار گرفـن مکـرر در معـرض
فضـای تبعیـض و توهیـن ،میشـود .او اسـتالل میکـرد کـه
هوازدهگـی بـدن مـادر ،میتوانـد منجـر بـه نتایـج نامطلـوب
بـارداری ،از جملـه مـرگ نـوزادش ،گـردد.
«جِرونیمـوس» ،پـس از فارغالتحصیلـی از دانشـکده سـالمت
عمومـی هـاروارد ،در  1987بـه میشـیگان رفـت و در آنجـا
تحقیقـاتاش را ادامـه داد .در هـامن سـال ،او در گزارشـی که
در «مجلـه جمعیـت و توسـعه» منتـر شـد ،اشـاره کرد کـه زنان
سیاهپوسـت ،کـه در اواسـط دهـه  20عمرشـان بودنـد ،میـزان
مـرگ و میـر نـوزادان شـان بیشتـر از مـرگ و میـر نـوزادان

دخـران نوجـوان بودنـد -احتاملـن بـه دلیـل اینکـه آنهـا
سـالمندتر بودنـد و اسـرس از مدتهـا قبل بر بدنشـان تأثیر
گذاشـته بـود .در مـورد مـادران سفیدپوسـت ،قضیـه بـر عکـس
بـود :نـوزادانِ دخـران نوجـوان بـا باالتریـن خطـر مرگومیـر
مواجـه بودنـد؛ و زنانیکـه در اواسـط دهـه  20عمرشـان قـرار
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داشـتند ،کمتریـن میـزان را داشـتند.
کار «جِرونیمـوس» ایـن اعتقـاد عمومـی را کـه دخـران نوجوان
سیاهپوسـت (کـه گویـا بیاحتیـاط ،فقیـر و بیسـواد بودنـد)
را بهخاطـر میـزان بـاالی مرگومیـر نـوزادان سیاهپوسـت
رسزنـش میکـرد ،رد کـرد .پژوهـش او واکنشهـای تنـدی را
بـه دنبـال داشـت .سیاسـتمداران ،مفـران رسـانهیی و حتی
دانشمنـدان دیگـر او را متهـم بـه ترویـج بـارداری در سـنین
نوجوانـی کردنـد .او از سـوی همکارانش مـورد حمله قرار گرفت
و حتـی از سـوی افـراد ناشـناس تهدیدهای مـرگ را در دفرش
در «ان آربُـر» و نیـز در خانـهاش ،دریافـت کـرد« .جِرونیمـوس»-
کـه در  ،1992آنچـه را کـه اکنـون تحقیـق آغازیـن او در زمینه
هوازدهگـی و زنـان و کودکان سیاهپوسـت میخواننـد ،در مجله

«قومیـت و بیـامری» منتـر کـرد -بهیـاد مـیآورد« :در آن زمان،
کـه  25سـال پیـش (یـا بیشتـر) بـود ،خواسـتههای زیـادی در
شـکایت از مـن بـه دانشـگاه میشـیگان مطـرح شـدند ،اینکـه
بایـد از دانشـگاه اخـراج شـوم؛ چیـزی کـه تـا آن زمـان بـرای
خیلیهـا در تاریـخ دانشـگاه اتفـاق افتـاده بـود».
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فاسـدینی کـه احـزاب از آنهـا حمایـت میکننـد بایـد
مبـارزه صـورت بگیـرد .فرصـت داده شـود برای دلسـوزان
و عالقهمندانـی کـه میخواهنـد ،کار کننـد .متأسـفانه یک
سیسـتم مافیایی بسـیار وحشـتناک وجود دارد .بـرای افراد
شایسـته و اهـل کار ،بسـیار زود دوسـیه درسـت میکننـد،
مشـکل ایجـاد میکنند و اینها با بسـیار سـختی میتوانند
از زیـر بـار ایـن اتهامـات بیرون
شـوند .امـا یـک تعـداد جوانان
و افـرادی هسـتند کـه مبـارزه
میکننـد ،کار میکننـد و علیه
فاسـدان ایسـتاد میشـوند.
گفته میشود که دولت
عملن معارف را در فقر
قرار داده است و این فقر
باعث پایین آمدن کیفیت
در معارف شده است .مثلن
وقتی معاش یک معلم هفت
هزار افغانی است او مجبور
میشود بهخاطر گذراندن
زندگی خود ،در کنار
معلمی دکانداری ،دریوری
و کارهای دیگر هم داشته
باشد .همین موضوع باعث
شده که استادان نتوانند
وقت بگذارند و چیزی
مفیدی برای دانش آموز
منتقل کنند .بررسیهای
شما در این مورد چیست؟

صارمه افضلی ماستر
زبان و ادبیات فارسی
است .وی سابقهی
کار و فعالیت در
بخش توانمندسازی
زنان دارد .رییس
روابط بینالملل
نشرات و تشریفات
«جمعیت حالل احمر
افغانستان» بوده و
اکنون رییس «پروژه
انکشافی مهارتهای
افغانستان» میباشد.
در گفتوگو با وی در
بارهی معارف صحبت
کردیم.
معـارف بـه عنـوان آغـاز
نظـام آگاهـی تـا حـاال
چگونـه فعالیـت داشـته و
کارکـرد آن چقـدر رضایت
بخـش بـوده اسـت؟

مـا دولـت فقیـری هسـتیم.
آیـا دولـت امکانـات دارد و بـه
معـارف مصـرف نمیکنـد؟
یـا کمبـود امکانـات در دولـت
وجـود دارد؟ هر چند معاشـات
بـه همیـن قسـم اسـت .امـا
از لحـاظ بودجـوی ،وزارت
معـارف یکـی از وزارتهایـی
اسـت کـه بودجـهی کالنـی به
آن اختصـاص داده شـده
اسـت .اگـر اصالحـات در
معـارف براسـاس مطالعـه و
سـرویهای دقیـق صـورت
بگیـرد؛ پـالن اسـتراتژیک
خـود ما بسـازیم .نـه تمویل
کننـدهگان ،و معارف اولویت
دولـت قـرار بگیـرد ،میتوان
انتظار داشـت کـه اصالحات
در معـارف بـرای بهبـود آن مفیـد واقـع شـود.

منابع بشری زمانی میتواند ثروتی برای ملت
باشد که روی معارف آن کار شود
اگـر وضعیـت معـارف در افغانسـتان را تحلیـل کنیـم؛ در
مقایسـه بـا کشـورهای منطقـه ،مشـکالت خیلـی زیـادی
در معـارف کشـور وجـود دارد .چـون بـه همـان میـزان که
در عرصـه سیاسـت ،اقتصـاد و بخشهـای دیگـر مشـکالت
دارنـد ،معـارف هـم همیشـه دسـتخوش مشـکالت بـوده
اسـت .سیسـتم کهنهیـی کـه در معـارف وجـود دارد
پاسـخگوی نیازهـای جامعـه نیسـت .بـا ایـن سیسـتمها
نمیتـوان اسـتادان را از نـگاه دانـش ،مهارتهـا ،مسـلکی
بـودن و کارایـی بـه صـورت درسـت ارزیابـی کـرد.
پـالن مشـخص بـرای بهبـود معـارف و راهبـردی کـه پنـج
سـال بعـد معـارف را مشـخص کنـد ،وجـود نـدارد .یـک
ِ
مکتـب بایـد از ابعـاد مختلـف تقویـت شـود .بخشهـای
رهبـری ،مدیریـت و کار سـازمانی .اما متأسـفانه در مکاتب
مـا صالحیـت و مدیریت وجود نـدارد .اگـر صالحیت وجود
داشـته باشـد ،مهـارت و دانـش وجود نـدارد .حیـف و میل
پروژههـای انکشـافی .وجـود کارهـای پراکنـده و اینکـه
در قسـمت تطبیـق پروژههـا نیازهـا سـنجیده نمیشـود،
بررسـی دقیـق بهخاطـر پیـدا کـردن خالهـا صـورت
نمیگیـرد ،برنامـه ریـزی وجـود نـدارد و در نتیجـه کارای
هم وجـود نـدارد.
بـا برنامـه ریـزی ،تطبیـق درسـت پروژههـا ،مطابـق بـا
نیازهایـی کـه وجـود دارد ،میتوانـد در بهبـود معـارف
کشـور کمـک کنـد .وزارت معـارف در کنـار چنـد وزارت
دیگـر از بیشتریـن بودجـه برخوردار اسـت .اما ایـن پولها
فقـط صـرف معاشـات میشـود و هیـچکاری مفیـدی برای
معـارف صـورت نمیگیـرد .در معـارف برنامههـا دونر محور
هسـتند .سـمت و جهـت یـک وزارت را دونـر مشـخص
میکنـد .حتـا پـالن اسـتراتژیک هـم توسـط دونرهـا تهیه
میشـود .در قسـمت تطبیـق پروژههـا هـم دسـت دولـت
بـاز نیسـت .تمویـل کننـدهگان بـا دسـت بـاز کار میکنند.
کمبـود هماهنگـی در همـهی بخشهـا محسـوس اسـت.
اسـناد تقنینـی وزارت معـارف بهروز نیسـت .کمبـود دفاتر،
مکاتـب و تعمیرهـای کرایـی معارف هم معضلـی کالنیاند.
آرایـش و انسـجام تشـکیالت در معـارف براسـاس پـالن
نیسـت .باید تشـکیالت براسـاس پالن اسـتراتژیک و مطابق
بـا نیازهـا صـورت بگیـرد .در مکاتـب مضامینـی داریـم که
اسـتاد نـدارد .معلمینـی کـه در مکاتـب تـک مضمونیانـد.
اگـر بخـش تخنیکـی و مسـلکی را هـم شـامل معـارف
بداینـم تفـاوت بیـن سـند دوازه و چهـاره وجود نـدارد .این
مشـکل دیگـری اسـت .در کنـار ایـن مسـایل ،بروکراسـی
اداری و بخشهـای حمایـوی داخـل معـارف ،بسـیار کنـد
کار میکننـد .نیـاز اسـت کـه تمـام بخشهـا یـک بررسـی
جـدی شـوند ،خالهـا و آسـیبهای آن شـناخته شـوند و
بـرای اصـالح آنهـا اقـدام صـورت بگیـرد .البتـه حکومـت
تالشهایـی را بـرای اصـالح معـارف انجـام داده اسـت .امـا
بیشتریـن ایـن اصالحـات سیاسـی بـوده تـا اصالحاتی که

واقعـن بـرای بهبـود معـارف مؤثر باشـند.
با توجه به مشکالت و چالشهایی که در معارف
وجود دارد آیا در دولت ،مجریان و مدیریان که
سیستم معارف را اداره میکنند ،برنامهی مشخصی
برای اصالح سیستم معارف دارند؟

مفسدینی که در
دورهی فاروق وردک
میآمدند و مکاتب
خیالی ایجاد میکردند،
هنوز هم در رأس
ادارات هستند و دست
برتر و باالتری دارند.
بهخاطری که بتوانیم
تغییرات بیاوریم ،در
مقابل فاسدینی که
احزاب از آنها حامیت
میکنند باید مبارزه
صورت بگیرد.
فکـر میکنـم اگـر دولـت بخواهد هم بـه تنهایـی نمیتواند
بـرای بهبـود معـارف کشـور کار کنـد .معـارف گاهـی بـه
سـیبی میمانـد کـه از درون پوسـیده میشـود .در داخـل
معـارف افغانسـتان عـالوه بـر مشـکالت کـه گفتـم ،حـزب
بـازی و قـوم پرسـتی بـه صـورت قـوی وجـود دارد .بحـث
دیگـر فسـاد در معـارف اسـت .مفسـدینی کـه در دورهی
فـاروق وردک میآمدنـد و مکاتـب خیالی ایجـاد میکردند،
هنـوز هـم در رأس ادارات هسـتند و دسـت برتـر و باالتری
دارنـد .بهخاطـری کـه بتوانیم تغییـرات بیاوریـم ،در مقابل

طبق آمار ساالنه حدود سه هزار طفل از رفتن به
مکتب باز میمانند .بعد شامل سواد حیاتی میشوند.
از آنجایی که کیفیت سواد در آموزش حیاتی هم
پایین است ،پس میزان با سوادی در کشور ،رشد
نکرده است .آیا برای حل این معضل در معارف
افغانستان برنامهای وجود دارد؟
بـاالی پنجـا درصـد مـردم زیر خـط فقرهسـتند .براسـاس
آماری که سـروی وضعیت معیشـت افغانسـتان بیرون داده،
وضعیـت خیلـی بحرانـی و نـرخ بیکاری باال اسـت .سـاالنه
سـه صـد الـی چهارصـد هـزار جـوان از صنـف دوازده فارغ
میشـوند ،بعـد پنجاه هـزار اینها شـامل کانکور میشـوند.
باقـی اینهـا بـی مهـارت میماننـد ،ایـن یـک معضـل
اسـت .بـه دلیـل فقر شـدید اطفـال از رفتـن به مکتـب باز
میماننـد .در عـوض در خیابـان مشـغول کار میشـوند .اگر
مدیریت شـود ،روی منابع انسـانی سـرمایه گـذاری صورت
بگیـرد بـا توجـه بـه نفوسـی کـه شـصتوهفت درصـد آن
را جوانـان تشـکیل میدهـد ،افغانسـتان میتوانـد یکـی از
ثروتمندتریـن کشـورهای منطقـه شـود.
شـما ببینیـد ،بنگالدیـش هیـچ نـوع ثروتـی نـدارد .ثـروت
آن کشـور منابـع بشـری آن اسـت .منابـع بشـری وقتـی
میتوانـد ثروتـی بـرای یـک ملـت باشـد کـه روی معـارف
آن کار شـود .بـه تعلیمـات تخنیکی و مسـلکی توجه شـود.
یکـی از مـواردی کـه فکـر میکنـم در افغانسـتان خیلـی
نتیجـه نـداده ،آمـوزش سـواد حیاتـی بـوده اسـت .چـون
دولـت نتوانسـته اسـت شـرایطی را بـرای کسـی که سـواد
یـاد میگیـرد فراهـم کنـد تـا او بعدهـا کسـبی یـاد بگیرد
و از ایـن طریـق زندگـیاش بهتـر شـود .بررسـیها نشـان
میدهـد کـه افـراد چندین دور آمـده در کورسهای سـواد
آمـوزی شـرکت کـرده ،از امکانات کـورس برخوردار شـده،
امـا سـواد یـاد نگرفتـه اسـت .بنابرایـن اگـر سـواد حیاتـی
بتوانـد در کنـار سـوادآموزی یـک سـری مشـاغل کوچـک
و مهارتهـای شـغلی را بـه صـورت مسـلکی بـه افـراد یـاد
بدهـد ،مؤثرتـر خواهـد بـود .در ایـن صـورت عالقهمنـدی
افـراد بیشتـر خواهـد شـد .مخصوصـن قشـر جوانـی کـه
بـی سـواد هسـتند .خیلی از کشـورهای با اهمیـت دادن به
تعلیمـات تخنیکـی و مسـلکی که شـاه کلید توسـعه پایدار
در نظـام اقتصادی کشـورها هسـتند ،توانسـتند تغییراتی را
بـه وجـود بیاورنـد .در کشـور ما هـم ممکن اسـت ولی باید
پـالن اسـتراتژیک ،برنامهریـزی دقیـق و توجـه جـدی در
قسـمت معـارف ،به خصوص در قسـمت تعلیمـات تخنیکی
و مسـلکی ،صـورت بگیـرد.
***
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جعدِگیسو
 باران سجادی

ادامه از شامره قبلی...
امشب
كه باز هزار بوسه غمگني من و تو را تشييع میکند
و غسلهای تن من و تو كه متامی ندارد
هزار بار هم كه خداحافظي كنم باز تكرار خواهي شد
من
كه ندانسته عنر خودخواهي معريف شدهام
تو را به آهستهگی همه لحظات سوگند!!!!
بعيض وقتها كه شب آهسته از كنار کتهای زمستاين
من و تو عبور میکند
و دكمههای همه کتها كه زير نفسهای من و تو تعمیر
میشوند و منیشوند
همه دغدغهی من ندانسن رضب ويولوينست كه آهسته
میگريد
و كفشهای خستهام كه ديگر به هيچ واكس سياهي دل
نخواهد داد
از عاشقانه شدن شعرم دلگريم امشب
ويل انگار همه ليوانهای توي ظرفشويي خانهام مرا به
اين شعر غمگني تشويق میكنند
منیدانم يك و كجا!!!
ويل هر چه هست
هزار سال نوري بايد عبور مرا جشن بگريد
و همه صفحات شعرهایم بايد آتش بگريند
تا تو از من گذر كني
تو
كه زيباترين مومیايي قرن اخري در وبالگ مروك من
شدي
قرن ما قرن چرخ خياطي و كوچهها عضدوالدوله نيست
قرن نرين ثامني نيست
حتي شاملو فراموش شده
و كوچهها بوي گذشته را منیدهند
میخواهم خودم را تعمیر كنم
امشب سخت تنها ماندهام
آينه را بغل كردم
از تنهايی كشندهام
و هيچوقت منیخواهم كسان من تنهايی مرا احساس
كنندتلفن میکنم به مادرم
حال من خوب است
همه چيز عايلست
تلفن میکنم به خواهرم
او میفهمد كه سالهاست حال من خوب نيست
پراكندهگي كالم شاعر ما امشب
پيامرش شتاب آدمهای قرن  21است در ترف
زندهگیهاي كه گيج میگذردزندهگی كه ديگر منیتواند به سادهگی زين باشد با
زنبييل در دست كه از خيابانهای شامره هجدهم گذركندزندهگی ديگر منیتواند عبور مرد غمگيني باشد در كنار
درختان خيسزندهگی ديگر منیتواند تارهای خسته گيتار گداي
كوچههای مركز شهر من باشدزندهگی چه بخواهد چه نخواهد منیتواند نيمكتها
چويب مدرسههایمان باشدزندهگی شايد...
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وقتی به دنیا آمدم زمستان بود .کاکایم علی در پشت بام
خانه آذان گفت ،مادرم از اینکه من دخر بودم بیهوش
شد .و مادرکالنم با آه و نفرین بند نافم را برید .بعد از یک
هفته نام مرا سیاهبخت گذاشتند و هیچکسی از تولدم
خوشحال نبود .چون من دخر بودم ،این را چند سال بعد
خالهام برایم تعریف کرد.

خوب به خاطر دارم؛ برادرانم حصهی نان مرا میخوردند و
من فقط نشسته گریه میکردم ،چند سال گذشت و من
هم قدکشیدم ،هرچه فکر میکنم در خاطرات کودکیام پدر
مرا یک بار هم در آغوش نگرفت ولی برادرانم را همیشه ناز
میداد ،برای شان اسباببازی میخرید .کسی به فکر من
نبود .زمانی که همراه برادرانم دعوا میکردم ،در اخیر مقر
من بودم .میگفتند« :تو دخر هستی حق نداری بازی
کنی» ،در خانه افرده و غمگین بودم ،کارهای خانهداری
را یاد میگرفتم ،در هامن زمان خالهام نگار از کابل آمد.
من خودم وقتی خالهام را دیدم که به مدرسه میرفت،
همچنان به خواندن کتابهای مختلف رشوع کرد؛ حرت
چون او بودن را داشتم .نگار برخالف دیگر زنان و دخرهای
فامیل ،حتا لحظهی از وقتاش را ضایع منیکرد و حارض
نبود در پچپچهای زنانه رشکت کند .با رسمشق از نگار من

سیاه بخت

اینحقیقتداشتکهروزیخانوادهاممرابهعنوانخونبهامیدادند.
هم آرام آرام از محیطی که اکریت زنان باور کرده بودند که
بلی آنها ضعیف هستند و قبول کرده بودند که به درد پدر
و مادرشان منیخورند  -فاصله گرفتم ،دیگر مثل آنها فکر
منیکردم .او کمکم محیط خانه را تغییر داده بود .یک روز

در جامعهی ما
اینگونه زن قربانی گناه
پدر ،قربانی خطای برادر و
مثل من قربانی جرم
کاکایش نیز میشود.
گفتم ما زنان بدبخت به دنیا آمدهایم .با اندک تندی گفت:
ما خودمان این را میخواهیم؛ وگرنه «خداوند زنان را بدبخت

و تورسیخور خلق نکرده است».
زمانی که کاکایم مرتکب قتل شد خودش دخر نداشت،
جرگهی بزرگان تصمیم گرفتند تا پدرم مرا به عنوان خونبها
بدهند و من  ۱۰سال سن داشتم .تصمیم گرفتند مرا به
جای خونبها به پر خانوادهی مقتول بدهند که از قومهای
ما بود .من رشوع کردم به گریه ولی خالهام اجازه گریه نداد
و گفت :هرقدر دلت میخواهد داد بزن ولی گریه نکن .گریه
از عجز و بیچارهگی است .او برایم از تغییر و حق انتخاب
سخن گفت :در زندهگی نباید دیگران برای ما تصمیم
بگیرند.
با گریه گفتم چه قسم؟ نگار با اعتامد بیشتر گفت :ما
حق انتخاب داریم و خودمان رسنوشت خود را میسازیم،
ما اسباب خانه نیستیم که بخواهند عوض خونبها بدهند.
روزیکه مردان موسفید و روسای قبیله همراه چند زن جمع
شده بودند تا مرا به عنوان خونبها برند .هامن لحظه
خالهام آمد و با چنان جرات و شجاعت رشوع به حرف زدن
کرد که احدی نتوانست در مقابلاش گپ بزند .او از حق
انتخاب سخن میگفت و با آنکه از خشم دستش میلرزید،
اما بازهم به سوی تکتک مردان اشاره میکرد و از آزادی
زن سخن میگفت ،نگار جراتش بیمثال شده بود و داشت
با سخنانش رسنوشت مرا تغییر میداد تا از یک معاملهی
کاالیی و چه بسا بدتر از آن نجاتم بدهد؛ در حالی که زنانی
دیگری هم بودند که به دنبال من آمده بودند تا مرا به جای
خونبها تحویل بگیرند .همهی مردان رسشان پایین بودند
و زنان با همدیگر پچپچ میکردند و میگفتند :چقدر دخر
چشم سفید است و...
سخنان خالهام باعث شد جرگه از تصمیمشان منرف
شوند .اکنون خالهام پزشک است و من هم توانستم درس
بخوانم .نگار ناجی یک زن شد؛ یک دخر  ۱۰ساله را از دام
معاملهی پیامد قتل نجات داد و این را من مدیون شجاعت
و جسارت خالهام هستم .او برایم آموخت که زن میتواند
رسنوشتاش را تغییر بدهد و لقب قهرمان را به دست آورد و
برای جامعه ثابت کند که زنان نیز توانایی انجام هر کاری را
دارند و به زنان به دیدهی حقارت دیده نشود .این حقیقت
داشت که روزی خانوادهام مرا به عنوان خونبها میدادند.
در جامعهی ما اینگونه زن قربانی گناه پدر ،قربانی خطای
برادر و مثل من قربانی جرم کاکایش نیز میشود.

