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 مرجان کمال

 
 26/09/2017 

 و تبادل افکار برای تعلیمیکز یک مر ایجاد

 خانم ها در غزنی

:پیشگفتار  

طرف و از طرف سواد آ موزی از یک  میالدی جهت براه انداختن یک مرکز آموزشی و 2004مرجان کمال در شروع سال 

ز آن جمله میتوان از  .مساعی زیاد به خرچ داد خانم ها از جانب دیگر سعی و دیگر یک محل جهت تجمع و تبادل افکار بین

رئیسه دیپارتمنت صحت عامه ، رئیسه امور زنان غزنی ،دیپارتمنت زراعت غزنی ،والن والیت غزنیؤمالقات هایش با مس

تماس با مردم مخصوصأ خانم ها در مرکز غزنی و ولسوالی های آن به عمل آورد. و با تماس با خانم ها و دختران  ،غزنی

اهمیت  ،جوان توانست یک اندازه ضرورت ها و آرزو های شان را درک نماید این تجسس و تحقیق وی برای ایجاد این مرکز

فریده  .ری مدارک جهت تدریس برای شاگردان این مرکز نمودسعی زیاد در جمع آو به سزای داشت. و همچنان کوشش و

 نوری کمال

  

گرفتن تعلیم و سواد آموزی برای خانم هاایجاد یک مرکز فرا  

والیت غزنی در  

این . خانم ها را بدوش گرفت انکشافی یک مرکز تعلیمی و سواد آموزی برای( Afrane)که افغن  2004از شروع ماه مارچ 

مرکز آموزشی نه، بلکه برای خانم هائی که در آن از فراگیری علم و سواد بهره مند می شوند یک محل تجمع جهت مرکز تنها 

 .آرامش نموده مانند اینکه در خانه خودشان باشند گفتگو، مشوره و تبادل نظر پرداخته و احساس

های مختلف را دور هم جمع نمائیم. این تدبیر و از طرف دیگر خلق نمودن این مرکز یک فرصت برای ما داد تا مسؤولین نهاد 

این مرکز آموزشی که در مرکز غزنی در  .فعلی بازسازی افغانستان می باشد یا استراتیژی همکاری, بسیار سودمند در شرایط

 قلب بازار کهنه شهر غزنی موقعیت دارد 
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خانم را پذیرا می  60و روزانه در حدود زیادتر از 

در این  ،عمت تعلیم بهره مند اندباشد. آنهای که از ن

مرکز به یاد گرفتن انگلیسی و انفارمتیک و خانم های 

 که سواد ندارند

کورس های سواد آموزی, و قرار انتخاب خود شان 

تولید ، کورس های گل دوزی, زراعت و مالداری

سبزیجات و قوریه جات و برخی هم به کمک های اولیه 

 .صحی مشغول آموزش اند

   انتخاب محل مرکز تعلیمی در غزنیجو و  جست و    

 

 رفت امور ساختمانی مرکز تعلیمی غزنیپیش             صنف اول تدریس زبان انگیسی

 پیش بینی، یک کودکستان نیز برای اینکه خانم ها اطفال خورد سال شان را که در منزل برای نگهداری آنها امکانات ندارند

فکر آرام به آموختن بپردازند و همچنان مسؤولیت این کودکستان به شخصی که قابلیت تربیه طفل را گردیده است تا بتوانند به 

 .دارد سپرده تا بتواند به صورت درست از اطفال نظر به ضرورت شان رسیدگی نماید

 افتتاح کودکستان مرکز تعلیمی غزنی             
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مکان برای بازی و لوازم تعلیمی جهت خواندن و نوشتن فراهم گردیده برای اطفال کودکستان, سرگرمی های مختلف از قبیل 

 .است

 آنانیکه از این پروگرام انسانی مستفید شده اند:

 خانم دیگر که 20خانم برای سواد آموزی و در حدود  45خانم به صورت مستقیم مستفید می گردند,  65از این مرکز در حدود 

موزش یک زبان خارجی و انفارمتیک و کسب یک مسلک جهت دریافت یک شغل برای آینده از سواد کافی برخوردار اند با آ

ذائی غ نا گفته نباید گذاشت که همۀ این شاگردان ماهانه از مواد غذائی که توسط پروگرامبه فوتو های آتی توجه کنید:  .شان

 جهان تمویل می گردد 

 

 رنی در حال توضیح تحایف بر طفالن کودکستان این بنیاددکتور فریده نوری کمال مدیرۀ پروژۀ مرکز تعلیمی غ

دارای معاش بوده و تمویل کننده، وزارت  نفر می رسد همۀ شان 5مستفید می گردند. استادان این مرکز تربیوی که تعداد شان به 

  .می باشد خارجه فرانسه

کورس های گل دوزی بنا بر تقاضا و برتری خانم هایی که این آموزش را نسبت به کورس های آموختن زراعت و مالداری 

 ترجیع دادند، انتخاب گردید.

آموزش و پرورش گل و باغداری به صورت موازی همرای دیگر فعالیت های انکشافی در والیت غزنی )به طور مثال خلق 

 والیت غزنی( لی های اندر، خوجه نورنمودن قوریه ها در ولسوا

نف تعلیم را تا به درجۀ متوسطه یا ص آنهایی که از کورس های انگلیسی و انفارمتیک مستفید می گردند شاگردانی اند که قبالا 

کار  یک نهم و یا دوازده پاس اند، که آرزومندی این دختران جوان یاد گرفتن یک رشتۀ مسلکی بوده تا در آینده برای شان اجازه

مناسب را بدهد.  در حقیقت به صورت کلی همه این شاگردان که از نعمت تعلیم یک اندازه برخوردار اند دارای پشت کار، 

 .دقیق، وقت شناس و منظم اند نظر به خانم های که جهت سواد آموزی آمده اند
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و تحت کنترول کارکنان آن ریاست اداره  ان غزنیو باالخره باید عالوه نمود که همۀ این فعالیت ها در چوکات ریاست امور زن

 " رئیسۀ امور زنان والیت غزنی را در پایان می بینید:ړ، که فوتوی میرمن "سعدیه اندمی شوند

 " رئیسۀ امور زنان والیت غزنیړمیرمن "سعدیه اند        

 نا امنی و خشک سالی 

 :یرد کهگیق این پروژه در شرایطی صورت می تحقق بخشیدن در تطب

 از یک طرف نا امنی مزمن مثل یک فشار بسیار قوی و سنگین باالی تطبیق پروژه 

 از طرف دیگر خشک سالی مسلسل در شش سال اخیر که باالی اقتصاد مردم و  .برای طبقۀ اناث می باشد

 .تأثیر و نتیجۀ آن به صورت واضح قابل احساس می باشد

  الیت مرکزی که همجوار کابل می باشد زیاد گردیده استنا امنی در این و 2004و 2003بین سالهای. 

در چهار دیوال )در بین راه "بند سرده" و شهر غزنی( و سه کارمند  2003از وقتی که چهار کارمند صلیب سرخ در سال 

، که برای و همچنین به قتل رساندن بیتینه کوازلرد به قتل رسیدند ( در ولسوالی ناور در عین ماه DACAAR مؤسسه دکار )

دفتر کمشنری عالی ملل متحد در مورد پناهندگان کار می کرد در ماه نوامبر عین سال، حمله بر گزمه سربازان اردوی امریکائی 

توسط ماین های که از راه دور اداره می شود، و همچنین بازداشت و اسیر گرفتن چندین تن از سران قومی ولسوالی های اندر، 

 .کشمکش های زیادی گردیده است رامی ها واآن ه سازگیرو ـ و جاغوری زمین

و باالخره باید یاد آور شد که چند تن از اعضایی که برای تیاری انتخابات مصروف کار بودند همۀ شان در اثر یک حمله بر 

 .بر عکس انتخابات ریاست جمهوری نهم اکتوبر به خوبی گذشت یک مسجد در ولسوالی "ده یک" کشته شدند، ولی

وجود بی ثباتی و متزلزل بودن شرایط امنیتی، این پروژه در حال حاضر بدون کدام خطر و نا آرامی و در فضای آرام جریان  با

دارد. ما به کدام تهدید، اخطار و یا کدام حمله ای مواجه نبوده، چیزی که قبل از شروع این مرکز تدریسی از آن زیاد هراس، 

 .دلهره و تشویش داشتیم

 وام خشک سالی تأثیر خیلی بد باالی تغذی اهالی جنوب کشور داشته و تمامی هم چنان د
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اهالی شهرها و قریه جات از این تأثیر ناگوار خشک سالی متضرر اند، که همه از خرابی اوضاع از یک طرف و از سوی 

 .پریشان و به تشویش اند دیگر نبود شغل، خیلی زیاد 

کاریابی برای اعاشۀ فامیل های شان روز به روز افزوده می شود. در والیت غزنی از جانب دیگر بیجا شدگان داخلی جهت 

زیادترین بیجا شدگان را اهالی ولسوالی هایی تشکیل می دهد که از درک خشک سالی به درجه نهائی خود رسیده اند، که در 

 .د دیده می شودبین این بیجا شدگان مردمانی از وزیرستان پاکستان که از نا آرامی فرار کرده ان

 

 استراتیژی مشترک

تمویل و اشتراک در این مرکز تعلیمی برای خانم ها در غزنی از طرف چندین کشور دوست می گردد، و سهم گرفتن ملل متحد 

 .توسط سازمان غذائی جهان، و اشتراک ادارات داخلی افغانستان و از نظر تخنیکی و تمویلی دور هم جمع کرده است

o  .اوالا همکاری همرای ادارات از قبیل ریاست امور زنان والیت غزنی، ریاست زراعت و مالداری وغیره

. . که این ادارات برای دوام کار و خلق نمودن کار در آینده برای اشتراک کنندگان این مرکز تعلیم و تربیه 

 .ش زیادی دارنداهمیت به سزای داشته و همچنان در تنظیم و مراقبت این مرکز تعلیمی نق

o دوم حمایت وزارت خارجه فرانسه. 

o  سوم پروگرام غذائی جهان با وجود تأخیر در رسانیدن مواد غذائی، در این حالتی که مردم نظر به خشک

سالی های دوام دار، عدم اشتغال و نا امنی، از کمبود غذا رنج می برند خیلی ها حایز اهمیت برای مستفید 

 .شدگان این مرکز می باشد

o  یک تمویل کننده شخصی فرانسوی طرف از  تعلیمی غزنی برای زنان قابل یاد آوری است که مرکزچهارم

 است. نیز مستفید گردیده

 پایان

 

 

 
 

 

 

 


