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وضعیت بسیار شکننده ای
حاکم شده و معل�م نیست
ً به که کش�ر و دولت کامال
دست طالبان م� افتد یا اینکه
مانند دهه ۷۰ جنگ داخل�
در کش�ر رخ خ�اهد داد که
اگر چنین ش�د بر اثر آن هم
طالبان و هم مردم خ�اهند

س�خت
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فرهنگ و اندیشه 

فعال فرهنگ� افغانستان� با مهر مطرح کرد؛

رنج های دنباله دار ک�دکان افغانستان/فرهنگ� که طالبان تحمیل م� کند
پس از سق�ط طالبان در سال ۲۰۰۱، مدارس� در افغانستان راه اندازی شد و شرایط فرهنگ� مناسبی برای ک�دکان شکل گرفت اما قدرت دوباره آنها به رنج های

ک�دکان خ�اهد افزود.

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه: در هفته های گذشته اتفاقات عجیب و غریبی در افغانستان رخ داد که همه جهان را در ش�ک فرو برد. ساختار
حک�مت فرو ریخت و رییس جمه�ر و نیروهای نظام� از کش�ر فرار کردند و قدرت دوباره به دست طالبان افتاد. هرج و مرج ایجاد شده اتفاقات دردناک� را
م�جب شد و تص�یرهای خ�ن باری به عن�ان مثال از فرودگاه کابل به همه جهان مخابره شد. تفسیر این فروپاش� بر عهده نخبگان عرصه سیاست است، اما
علت هرچه باشد، این رخداد باعث زخم� دیگر بر پیکر ملت مظل�م افغانستان شده است. هن�ز معل�م نیست که این ملت زخم خ�رده از چند دهه

نابسامان� چه سرن�شت� را پیدا خ�اهند کرد؟ آیا دوباره راه مهاجرت را پیش خ�اهند گرفت؟

دم�کراس� نیم بندی که دو دهه پیش در افغانستان شکل گرفت، هرچند که ساختاری قدرتمند در زمینه حکمران� را ت�لید نکرد، اما م�جب شد تا فرهنگ
کم� فضای تنفس پیدا کند و نهادهای فرهنگ� و آم�زش� دوباره پا بگیرند. دانشگاه ها و مدارس فعالیت خ�د را از سر گرفته بودند و ناشران� فرهیخته نیز
مت�لد شدند. صن�ت سینما و ح�زه م�سیق� نیز دوباره پا گرفت و تجربه های ارزشمندی نیز ثبت شد. اما همه اینها ت� گ�یی که مانند خ�ابی زودگذر بود و

معل�م نیست که خ�انش قدرتمندان جدید از دین، اجازه دوباره آنها را به اهال� فرهنگ بدهد. درباره این وضعیت با نادر م�س�ی به گفت وگ� نشستیم.

م�س�ی زاده مزار شریف است. خان�اده او از سال ۱۳۶۳ به ایران آمدند و او دبستان و دبیرستان را در بندرعباس به پایان رساند. ب�دها از دانشکده عل�م
اجتماع� دانشگاه تهران ف�ق لیسانس جامعه شناس� گرفت. او به سال ۱۳۷۹ مجتمع فرهنگ� – آم�زش� امیرالمؤمنین را در شهر تهران برای ک�دکان مهاجر
بازمانده از تحصیل پایه گذاری کرد. به سال ۱۳۸۴ «خانه ک�دکان افغانستان» را برای خدمات رسان� به مدارس خ�دگردان و با نگرش گسترش س�ادآم�زی و
فرهنگ کتابخ�ان� میان ک�دکان مهاجر افغانستان� افتتاح کرد. م�س�ی به سال ۱۳۹۳ آم�زشگاه فرهنگ و همچنین ماهنامه «ک�دکان آفتاب» را تاسیس کرد.

مردم افغانستان هن�ز در ش�ک به سر م� برند

نادر م�س�ی درباره شرایط امروز افغانستان پس از سلطه دوباره طالبان گفت: وضعیت فعل� بسیار مبهم است و هن�ز معل�م نیست که چه اتفاقات� رخ
ً از اوضاع فعل� داخل افغانستان آگاه� دارم و م� دانم که وضعیت بسیار شکننده ای حاکم شده و معل�م نیست که کش�ر و دولت کامالً به خ�اهد داد. تقریبا

دست طالبان م� افتد یا اینکه مانند دهه ۷۰ جنگ داخل� در کش�ر رخ خ�اهد داد که اگر چنین ش�د بر اثر آن هم طالبان و هم مردم خ�اهند س�خت.

وی افزود: اکن�ن مقابل طالبان فرزند احمد شاه مسع�د قرار دارد و یک نفر هم در منطقه بامیان علم مخالفت برافراشته است. اما عم�م مردم در حالت
ش�ک به سر م� برند. اتفاقات بسیار سریع رخ داد و طالبان از طریق تبان� با دولت قبل همه شهرها را به سرعت تسخیر کردند و ش�ک مردم هم به همین
دلیل است. حت� خ�د طالبان نیز باورشان نم� ش�د که به این سادگ� کش�ر را قبضه کرده اند. همه چیز بستگ� به راه� است که طالبان خ�اهند رفت و
بستگ� به رفتار آنها با مردم دارد. اگر سیاست درست� را در پیش بگیرند – که ب�ید است – و بخ�اهند با مردم ت�امل داشته باشند، باالخره یک امنیت و

آرامش� را به همراه خ�اهند آورد.

م�س�ی ادامه داد: فساد اداری و اقتصادی سال ها گریبانگیر افغانستان بود. افغانستان مدام در زمره نخستین کش�رهای
جهان از نظر فساد اقتصادی بود و یک� دو سال هم کش�ر اول در این ح�زه شد. این وضعیت مردم را خسته کرده بود و
دولت بی کفایت بجز حرف و سرکار گذاشتن مردم و دغل بازی کار دیگری نم� کرد. این مصیبت ها باعث شده بود تا مردم
درمانده ش�ند و هم اکن�ن نیز مردم درمانده هستند. اگر طالبان بت�انند نقاط ضعف سیستم قبل� را بشناسند و اصالحش

کنند و به مردم هم آزادی های معم�ل را بدهند، شاید بت�انند کش�ر را نگه دارند.

این فعال فرهنگ� همچنین با اشاره به تص�یری که از طالب در ذهن مردم افغانستان و جهان وج�د دارد گفت: اما اگر
همان روال قبل� را در پیش گیرند و همان سیاست هایی را که پیشتر داشتند بخ�اهند دوباره در پیش گیرند و همان
ً مردم دیر یا زود دوباره برم� خیزند و به سال� نخ�اهند کشید تص�یری را که از طالب وج�د دارد دوباره زنده کنند، مسلما
که طالبان به همان شگفت� که کش�ر را گرفتند، مردم آنها را بیرون خ�اهند کرد و حت� شگفت انگیزتر از آن. متاسفانه بر
اثر این ممکن است جنگ داخل� شکل بگیرد و معل�م نیست که سرن�شت مردم در این وضعیت چه خ�اهد شد؟ این
ً متص�ر است و امیدوارم مردم بت�انند هرچه زودتر به زندگ� عادی خ�د بازگردند. امیدوارم طالبان بر سر عقل آمده باشند، هرچند که ب�ید وضعیت فعال
است. به گروه� که با انتحار م� آید، امید چندان� نیست. همین چند ماه پیش بود که در مدرسه دخترانه ای حرکت انتحاری شد و دانش آم�زان شهید شدند.

معضل چرخش های مدام سیاستمداران افغانستان

فرهنگ عم�م� /
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فساد اداری و اقتصادی
سال ها گریبانگیر افغانستان
بود. افغانستان مدام در زمره
نخستین کش�رهای جهان از
نظر فساد اقتصادی بود و
یک� دو سال هم کش�ر اول
در این ح�زه شد. این
وضعیت مردم را خسته کرده
بود و دولت بی کفایت بجز
حرف و سرکار گذاشتن مردم
و دغل بازی کار دیگری

نم� کرد

م�س�ی در بخش دیگری از این گفت وگ� در پاسخ به این س�ال که «آیا م� ت�ان امید ت�ییر در رفتار گروه� را داشت که اسلحه به دست دارند و روش های
دم�کراتیک برای رسیدن به قدرت را نم� شناسند؟» اشاره کرد: باالخره بحث سیاست مطرح است و طالبان نیز ممکن است چرخش هایی داشته باشند.
متاسفانه یک� از مسائل مرس�م در افغانستان چرخش های سیاس� ۱۸۰ درجه ای در رفتار سیاستمداران است. ممکن است سیاستمداری صبح با گروه� جنگ
داشته باشد و با گروه� صلح، اما ب�دازظهرش را در جنگ با همان کس� که صبح با او در صلح بوده بگذراند و با کس� که جنگ داشته پیمان دوست� ببندند.
ً این سیاستمداران مبنای درست فکری برای این گردش های ناگهان� در سیاست و سیاستمداران افغانستان بسیار زیاد مشاهده م� ش�د، چرا که معم�ال

حرکت ندارند.

مدیر مدرسه فرهنگ اضافه کرد: خ�اهر من در مزار شریف زندگ� م� کند و دوستان� نیز در کابل و هرات دارم و مدام با آنها در ارتباط هستم که در این
وضعیت چه م� کنند؟ اخبار را به روز از آنها دریافت م� کنم. به من گفته اند که طالبان تقریباً روسای اداره جات را ت�ییر داده اند و فعالً به کارمندان گفته اند که
به محل کار خ�د برگردید، اما مردم در حالت خ�ف و رجا به سر م� برند، چرا که نم� دانند برنامه طالبان چیست و قرار است چه رفتاری را پیش بگیرند؟
همچنین گفته اند که مدارس هم دایر است و مردم ک�دکان خ�د را به مدارس بفرستند. مثالً در مزارشریف هم مدارس باز است اما خ�اهرم به من گفت که

نم� گذارم فرزندانم به مدرسه بروند، چ�ن م� ترسم اتفاق� برای آنها رخ دهد.

طالبان خ�انش خ�د از شرع را به همه تحمیل م� کند

این فعال فرهنگ� در بخش دیگری از این گفت وگ� با اشاره به جل�گیری طالبان از فعالیت های مردم�، ادامه داد: آنها در کابل از فعالیت های مردم� از جمله
فعالیت های زنان جل�گیری کردند. م� گ�یند که ما مطابق شرع اقدام م� کنیم و همه چیز بر مبنای شرع مقدس مجاز است، اما معل�م نیست شرع آنها چه
خ�اهد بود؟ هزار تفسیر از شرع وج�د دارد، از اندونزی بگیر تا عربستان همه شرع را تفسیر م� کنند، کدامیک مدنظر طالبان است؟ آنها خ�انش شخص�

خ�دشان از شرع مقدس را به عن�ان دین به مردم تحمیل م� کنند.

مدیرمسئ�ل نشریه «ک�دکان آفتاب» همچنین به مناسب نبودن اوضاع افغانستان برای مردم اشاره کرد و گفت: وضعیت
خ�بی را بویژه برای ک�دکان نم� ت�ان متص�ر شد. همه جهان تص�یرها و ویدیوهایی از هج�م مردم به سمت فرودگاه کابل
را برای خارج شدن از کش�ر دیدند. بسیاری از مردم به سمت مرزهای ایران آمده اند. خ�اهر من هم منتظر است تا
کنس�لگری ایران در مزارشریف دوباره فعالیت خ�د را از سر گیرد تا بت�اند ویزا دریافت کند و به ایران بیاید، چرا که معل�م
نیست روزهای آینده چه اتفاقات� قرار است رخ دهد؟ ممکن است که شرایط ناگ�ار ش�د و یا خدای ناکرده جنگ داخل� در

بگیرد. طالبان غیرقابل پیش بین� است و معل�م نیست چه رفتاری را از خ�د نشان خ�اهند داد؟

وی افزود: طالبان در این مدت با حض�ر در مساجد و پرس وج�ی محل� خان�اده ها را شناسایی کرده و از طریق همان
مساجد سن و سال بچه ها و دیگر اعضای خان�اده را پرسیده اند. شاید م� خ�اهند برای دخترها بیایند و پسرهای ج�ان را به
سربازی ببرند؟ هزار تفسیر از رفتار آنها هست و به همین خاطر فعالً مردم مستاصل و درمانده اند. این وضعیت باعث شده
ً به ضرر ک�دکان است. در هر جنگ� زنان و ک�دکان و البته بیشتر تا سیستم آم�زش� نیز از هم پاشیده ش�د که قطعا
ک�دکان قربان� م� ش�ند. از این ناراحتم که در این دو دهه فضای نیم بندی برای ک�دکان شکل گرفته بود و کتاب های ک�دک
خ�بی منتشر م� شد و البته مدرسه های مناسبی هم شکل گرفته بودند که با آنها در ارتباط بودم. مدیران این مدارس چه

م� ش�ند؟ در افغانستان م� مانند و یا اینکه فرار م� کنند؟

ً با مدارس جدیدی که در افغانستان شکل گرفته بودند، تفاوت های بسیاری خ�اهد م�س�ی در ادامه با اشاره به این نکته که سیستم آم�زش� طالبان مسلما
داشت، گفت: اگر آنها بخ�اهند دوباره همان برداشت خ�دشان از شرع مقدس و اسالم را پیاده کنند، دیری نخ�اهد پایید که مردم قیام خ�اهند کرد و شاید

دوباره پای یک کش�ر خارج� نیز به افغانستان باز شده و اتفاقات� به مراتب ناگ�ارتر از قبل رخ بدهد.

رهبران و فرماندهان سابق غرق در فساد شدند

ً در داخل این فعال رسانه ای افغانستان� های مهاجر در ایران در بخش دیگری از سخنان خ�د به سردرگم� مردم برای مبارزه با اشاره کرد و گفت: فعال
افغانستان شخصیت� نیست که مردم به او اقتدا کنند و پشت سرش بایستند. متاسفانه اکثر رهبران سابق و فرماندهان جهادی و غیر جهادی غرق در فساد
ً اگر رهبری وج�د شدند و به همین دلیل مردم به کس� اعتماد ندارند تا با اقتدا به او با طالبان مبارزه کنند. یک� از سردرگم� های مردم همین است و قطعا
داشت مردم زیر علم او در هر منطقه ای مبارزه م� کردند. بنابراین وقت� کس� نیست که به او امید داشته باشند، راه مهاجرت را پیش م� گیرند و به هر

طریق� سع� م� کنند به سمت ایران بیایند یا به کش�رهای دیگر بروند.

م�س�ی گفت: آن وضعیت بسیار دردناک و غم انگیزی که در فرودگاه کابل رخ داد و مردم به آن شرایط دردناک س�ار ه�اپیما شدند و برخ� نیز از ه�اپیما
سق�ط کردند، مایه شرمساری برای زمامداران حک�مت و دولتمردان سابق است، چرا که نت�انستند از فرصت تاریخ� پیش آمده برای افغانستان استفاده کنند
و حک�مت محکم و است�ار که جامع تمام اق�ام و مذاهب افغانستان باشد، شکل دهند و یک سیستم اداری منظم به وج�د بیاورند. روش زمامداری آنها باعث

شد که شرایط کش�ر به این سمت پیش برود و این اتفاقات دردناک رخ دهد و جملگ� مردم به فکر فرار از کش�ر باشند.

وی همچنین با اشاره به این مسئله که مگر ه�اپیماهای آمریکایی چقدر از شهروندان افغانستان� را م� ت�انند از کش�ر خارج کنند، گفت: ۵۰ هزار نفر، ۲۰۰
ً بگ�ییم یک میلیون نفر را از کش�ر خارج کردند. افغانستان ۳۰ میلیون نفر جمعیت دارد، باق� مردم چه خ�اهند شد؟ هزار نفر یا چه ت�داد دیگر؟ اصال
دغدغه من این است که چه بر سر دیگر مردمان م� آید؟ آن دسته از مردم که با کش�رهای اروپایی یا دیگر کش�رها کار کرده بودند، با بستگانشان از کش�ر
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م� گ�یند که ما مطابق شرع
اقدام م� کنیم و همه چیز بر
مبنای شرع مقدس مجاز
است، اما معل�م نیست شرع
آنها چه خ�اهد بود؟ هزار
تفسیر از شرع وج�د دارد، از
اندونزی بگیر تا عربستان
همه شرع را تفسیر م� کنند،
کدامیک مدنظر طالبان است؟

خارج م� ش�ند و باق� مردم به عن�ان گ�شت دم ت�پ باق� خ�اهند ماند و طالبان اگر رویه پیشین خ�د را داشته باشند، هر بالیی که بخ�اهند بر سرشان
م� آورند.

یک� از امیدهای همیشگ� افغانستان� ها ایران است

م�س�ی در بخش دیگری از سخنان خ�د در پاسخ به این س�ال که مقصد مهاجران افغانستان بیشتر کدام کش�رهاست؟ گفت: آن دسته از مردم� که ت�انایی
داشته باشند، به هر طریق� که هست فرار خ�اهند کرد. ایران، پاکستان و تاجیکستان مقصد آنهاست. حت� مت�جه شدم که برخ� از مردم هم از مرز
مزارشریف به ازبکستان رفته اند؛ اما یک� از امیدهای اصل� مردم ایران است، چرا که باالخره در ایران دوست، آشنا و یا فامیل دارند. همچنین از نظر زبان و
فرهنگ نیز مشکل چندان� نخ�اهند داشت و از نظر مذهبی نیز دو ملت مشترک اند. عالقه مردم افغانستان به ایران است و در زمان صلح هم نخستین

مقصد گردشگری، تفریح و زیارت مردم ایران بوده است.

وی ادامه داد: باالخره ریشه های مشترک� که دو ملت دارند، افغانستان� ها را به سمت ایران م� کشاند، اما به هر حال آنها مهاجرند و زمان م� برد تا بت�انند
خ�د را با جامعه ایران همس� کنند. بنابراین باید با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم کنند. یک� از مهم ترین مشکالت� که خ�اهند داشت مسئله آم�زش
فرزندانشان است. امسال خ�شبختانه بخشنامه خ�بی صادر شد که بر مبنای آن مهاجران م� ت�انستند از دفاتر کفالت برگه حمایت تحصیل� بگیرند. بسیاری از

بچه های مهاجرین این برگه را گرفتند، اما هن�ز معل�م نیست که این برنامه اجرا م� ش�د یا خیر؟

مشکالت آم�زش� دانش آم�زان مهاجر افغانستان�

م�س�ی در بخش دیگری از سخنان خ�د در پاسخ به این س�ال که اگر م�ج جدید مهاجرت ت�سط افغانستان� ها شکل بگیرد، از نظر آم�زش� چه مشکالت�
پیش روی آنان خ�اهد بود، گفت: حت� پس از بخشنامه ای که جدیداً مبن� بر لزوم ثبت نام ک�دکان مهاجر افغانستان� در مدارس ایران صادر شده، با چند نفر
از والدین که صحبت م� کردم به من گفتند که ما برگه های حمایت تحصیل� را گرفتیم اما مدارس فرزندان ما را ثبت نام نم� کنند، چرا که ظرفیت شان پر

شده و جا ندارند. م� دانیم که اکثر مهاجران در مناط� حاشیه ای شهرها زندگ� م� کنند. ی�ن� مناطق� که ظرفیت بوم� مدرسه هایش تقریباً تکمیل است.

وی اضافه کرد: به خاطر دارم که چند سال پیش برای برپایی مدرسه و ثبت نام فرزندان مهاجرین به آم�زش و پرورش
رفتم. آنجا به من گفتند که از میدان انقالب به باال اگر مدرسه بخ�اهید، حاضریم تا ۱۰ مدرسه خال� به شما بدهیم. حت�
شیفت ب�دازظهر برخ� از مدارس را م� ت�انیم به شما بدهیم و یا نصف کالس های این شیفت ها را برای شما خال� کنیم،
ً جمعیت زیادی دارد و مدارسش دو شیفت هستند، ظرفیت نداریم و نم� ت�انیم به شما اما حاشیه شهرها که معم�ال
سرویس دهیم. همین نکته باعث شد که بسیاری از ک�دکان مهاجر مدرسه پیدا نکنند. البته هن�ز هم فرصت هست و من
امید دارم که ثبت نام از این ک�دکان انجام ش�د و همه بت�انند وارد مدارس دولت� ش�ند. این تازه شرایط کسان� است که

در ایران حض�ر دارند و البته در آینده اتفاقات خ�بی برای آنها خ�اهد افتاد.

م�س�ی در ادامه سخنان خ�د با اشاره به این نکته که همه مشکالت آم�زش ک�دکان مهاجر افغانستان� به وضعیت ایران
برنم� گردد، گفت: قدرت گرفتن دوباره طالبان قطعاً م�ج جدید مهاجرت ها را در پی خ�اهد داشت. ک�دکان و ن�ج�انان� که
از افغانستان به ایران م� آیند مشکالت� دارند. بچه ۱۰ یا ۱۲ ساله که در افغانستان کالس ششم، هفتم یا هشتم است، به
دلیل تفاوت در سیستم آم�زش� دو کش�ر اینجا مسائل� خ�اهد داشت. نظام آم�زش� ایران با تمام مشکالت� که دارد از نظر کیفیت بسیار بهتر و به روزتر از
نظام آم�زش� در افغانستان است. در ایران ک�دکان س�اد و دانش باالتری پیدا م� کنند. در سیستم آم�زش� ایران از کالس دوم بچه ها دیگر م� ت�انند بخ�انند
و بن�یسند، اما در سیستم آم�زش افغانستان این ممکن است تا کالس چهارم ط�ل بکشد. بنابراین وقت� آنها به ایران م� آیند نم� ت�انند در پایه خ�د ثبت نام

کنند.

مدیر مدرسه فرهنگ اضافه کرد: ک�دکان مهاجر هم با ساختار آم�زش� آشنا نیستند و هم از نظر کیفیت آم�زش�، سطح شان پایین تر است. بنابراین به ناچار
باید به کالس های پایین تر بروند و هر کالس هم البته برای خ�دش دامنه سن� دارد. در ایران مشخص است که ک�دک� که در کالس اول درس م� خ�اند،
باید در چه حدود سن� باشد و کالس های دوم و س�م هم به همین ترتیب. بنابراین آن ک�دک افغانستان� که سن بیشتری دارد اما هم سطح همین هاست به

دلیل سن بیشتر نم� ت�اند در کالس جذب ش�د. به همین دلیل بخش� از مشکالت عدم جذب از آن طرف است.

م�س�ی به مسئله نامشخص بودن زمان حض�ر مهاجرین هم اشاره کرد: در ایران مدارس از مهرماه شروع به کار م� کنند، بنابراین زمان ثبت نام تا همین ماه
مهر است. مهاجرین اگر پس از مهر به ایران بیایند، فرزندان آنها باید تا مهر سال آینده صبر کنند تا کارت بهداشت شان صادر و مراحل سنجش شان تمام
ش�د و شرایط ثبت نام پیدا کنند. بنابراین تا این ک�دکان بخ�اهند شرایط ثبت نام و ادامه تحصیل را پیدا کنند، زمان زیادی ط�ل خ�اهد کشید. برای اینکه این
ک�دکان از تحصیل باز نمانند، برنامه بر این قرار گرفت که در مدارس خ�دگردان ثبت نام کنند. مدارس� که سال های گذشته فعالیت داشتند و ممکن است

دوباره فعالیت کنند.

فعالیت های فرهنگ� مدارس خ�دگردان افغانستان� های مقیم ایران

این آم�زگار و فعال فرهنگ� در بخش دیگری از این گفت وگ� به برنامه کاری مدارس خ�دگردان افغانستان� های مقیم ایران پرداخت: ویژگ� اصل� این
مدارس در ان�طاف پذیر بودن آنهاست. ما برای ک�دکان� که پس از مهر مثالً آبان یا آذر، هم به ایران م� آمدند، کالس تشکیل م� دادیم و دوره آنها به جای
خرداد در تیر تمام م� شد. یا اینکه برنامه آنها را مفصل تر م� دادیم تا بت�انند خ�د را به دیگر دانش آم�زان برسانند و مشکالت شان برای حض�ر در مدارس
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دولت� برطرف ش�د.

م�س�ی ادامه داد: این دانش آم�زان همچنین یک مرحله آداپته شدن با جامعه میزبان را ط� م� کردند و از نظر فرهنگ� و زبان� با جامعه ایران هماهنگ
م� شدند. بچه های افغانستان� های مهاجر هرچند لهجه دارند اما به هر حال فارس� صحبت م� کنند و از این لحاظ مشکل� ندارند و ت�دادی هم ممکن است
نت�انند فارس� صحبت کنند، به همین دلیل برای یک� شدن زبان و شیوه زندگ� شان با مردم ایران نیاز به زمان دارند و این مراحل در مدارس خ�دگردان به
ً افغانستان� بوده و خ�بی انجام م� گرفت و بچه ها همگ�ن شدن و آداپته شدن در جامعه میزبان را خ�ب ط� م� کردند. معلمان و مدیران این مدارس اکثرا
تجربه جامعه میزبان را داشته اند، بنابراین به خ�بی م� ت�انستند تا تجربیات خ�د را به مهاجران جدید انتقال دهند. به ط�ر کل این مدارس پل بسیار خ�بی

بود برای انتقال دانش آم�ز به سیستم آم�زش� ایران و همچنین فراگرفتن مفاهیم و مقررات� که باید در ایران رعایت ش�د.

به گفته م�س�ی این مدارس ممکن است دوباره پا بگیرند اما اینکه تا چه حد اجازه فعالیت داشته باشند هم مهم است. او ادامه داد: همچنین خبرهایی هم
مبن� بر ایجاد اردوگاه های م�قت در مرز ایران و افغانستان شنیده ام، اما هن�ز نم� دانم تا چه حد اجرایی خ�اهد شد. گ�یا گفته اند که یک پیشنهاد همین
ایجاد اردوگاه های م�قت است. به هر حال این بالیی است که فعالً به جان مردم افغانستان افتاده و از طرف� ایران هم درگیر شدت کروناست و مشکالت�
دارد. آمارهای روزانه ف�ت� ها به بیش از ۷۰۰ نفر رسیده و این وضعیت غم انگیزی است. هر روز ۷۰۰ خان�اده داغدار م� ش�د و شرایط روان� خ�بی بر کش�ر
حاکم نیست. امیدوارم که با یک مدیریت خ�ب بت�انیم از این شرایط بحران� به بهترین شکل عبور کنیم. باالخره این مسئله م�قت است و با تمام

سخت� هایی که دارد، م� گذرد. اینکه ما در این مقطع تاریخ� چگ�نه عمل کنیم که ب�دها باعث سرافکندگ� و شرمساری خ�دمان نش�د، مهم است.

وی همچنین از تمام� نخبگان افغانستان� دع�ت کرد تا در بحث آم�زش ک�دکان مهاجر حض�ری فعال داشته باشند: آنهایی که تحصیالت دانشگاه� دارند،
نقش مهم� را اینجا ایفا خ�اهند کرد. به هر حال تجربه سال های تحصیل در ایران را دارند و با فرهنگ ایران آشنا هستند. آنها در ایران آم�زه های بسیاری را
کسب کرده و ت�انا شده اند، اگر در این برهه حساس نخ�اهند عمل کنند دیگر در کجا م� خ�اهند از تجربیاتشان استفاده کنند؟ ک�دکان و ن�ج�انان زیادی در
بحث آم�زش درمانده اند و نیاز به کمک دارند، این نخبگان باید وارد ش�ند و شرایط آم�زش� را فراهم کنند تا این مقطع دردناک تاریخ� هم بگذرد و دوباره

شرایط عادی ش�د.

قدردان محبت های تمام� آم�زگاران ایران هستم

م�س�ی در بخش دیگری از سخنان خ�د با اشاره به تحصیل بیش از ۴۵۰ هزار نفر از ک�دکان مهاجرین افغانستان� در مدارس ایران، گفت: این ت�داد از
افغانستان� ها در کنار دانش آم�زان ایران� مشغ�ل به تحصیل اند و از امکانات� برابر با آنها برخ�ردارند. اکن�ن که در روزهای بازگشایی مدارس هستیم من از
دولت ایران و همچنین از تمام� معلمان پرتالش قدردان� م� کنم. خ�دم سال های سال معلم� کرده ام و م� دانم که چقدر کار دش�اری است، بویژه در

م�اجهه با ک�دکان� که از افغانستان م� آیند و کم� مشکل زبان دارند و گرفتار مسائل روح� و روان� هستند.

ً با بسیاری از ک�دکان هفت وی افزود: اکثر ک�دکان و ن�ج�انان مهاجر افغانستان� جنگ و خ�نریزی را دیده اند و جل�ی چشم آنها آدم کشته شده است. شخصا
ً تکه پاره شدن انسان ها را دیده اند. بنابراین از نظر روح� و روان� به شدت آسیب پذیرند. من خ�دم در ایران یا هشت ساله صحبت کرده و م� دانم که اکثرا
تحصیل کرده و از کالس س�م ابتدایی در مدارس ایران بوده ام. هیچگاه مهر و محبت� را که از معلم های ایران� گرفته ام فرام�ش نخ�اهم کرد. از معلم
کالس س�م ابتدایی گرفته تا استادانم در دانشگاه همگ� مهربان بوده اند و مدیون آنها هستم. اکن�ن هم آم�زگاران ایران� با ک�دکان افغانستان� م�اجه
هستند و ممکن است در کالس هایشان از یک تا ۱۰ نفر شاگرد افغانستان� داشته باشند. اگر در زندگ� این دانش آم�زان دقیق ش�ند مت�جه خ�اهند شد که
همگ� آنها زخم خ�رده هستند. مهاجرت و آوارگ� را دیده اند و حت� ممکن است از راه قاچاق به ایران آمده باشند. بسیاری از آنها فرار کرده اند انتحاری ها را

دیده اند و پدر یا مادرشان یا یک� از اعضای خان�اده را از دست داده اند و زندگ� شان از هم پاشیده شده است.

م�س�ی اضافه کرد: این ک�دکان آسیب دیده اند و وضعیت آنها مهر و محبت بیشتری را م� طلبد. امیدوارم همانط�ر که تاکن�ن مهر و محبت آم�زگاران ایران�
شامل حال دانش آم�زان افغانستان� بوده، پس از این نیز ادامه پیدا کند. خ�شبختانه اکثر بچه های افغانستان� درسخ�ان هستند و اگر کم� دیده ش�ند،
وضعیت تحصیل� مناسبی پیدا م� کنند. من دست تک تک معلمان خ�ب ایران را م� بوسم و از اینکه تاکن�ن به بچه های ما آم�زش داده اند، قدردان� م� کنم.
م� دانم که از این به ب�د هم م�ج مهاجرت ها افزایش پیدا خ�اهد کرد. این وضعیت مهاجرین خسته کننده شده است. این زخم آنقدر گفته شده و دیده
شده که همه را خسته کرده است، اما ک�دک افغانستان� مقصر این وضعیت نیست و م� طلبد که معلمان ایران� مهربان� شان را ادامه داده و این بچه ها را

ببینند و به آنها ت�جه کنند.

وی همچنین با اشاره به این نکته که ک�دکان افغانستان� دیر یا زود به کش�ر خ�د بازخ�اهند گشت، گفت: امیدوارم معلمان فداکار ایران� اگر شاگرد
افغانستان� دارند، او را به چشم یک ک�دک معم�ل� نبینند و بدانند که این ک�دکان به شکل های مختلف آسیب دیده اند. اگر لبخندی از مهر به آنها زده ش�د،
بخش� از درد و رنج شان التیام خ�اهد یافت. آنها دیر یا زود به کش�ر خ�د برم� گردند و هرکدام سفیری برای مهربان� های معلمان و همسایه های خ�د

خ�اهند بود. در تاریخ بلند دو کش�ر پنج، ۱۰ یا ۲۰ سال زمان ک�تاه� است، مهم این است که در این زمان با همدیگر چه رفتاری خ�اهیم داشت؟

م�س�ی در بخش پایان� این گفت وگ� به همراه� و پشتیبان� ایرانیان از مردم افغانستان اشاره کرد و ادامه داد: بارها شاهد بوده ام که ک�دکان مهاجرین تازه
وارد افغانستان� با همراه� و راهنمایی همسایه های ایران� شان که آدرس مدرسه ما را بلد بودند، به مدرسه آمده اند. ی�ن� خان�اده این ک�دکان با تهران آشنا
نبوده اند، بنابراین همسایه آنها، ک�دکشان را به مدرسه آورده است. حت� در بسیاری از م�اقع این همسایه های ایران� به ما گفته اند که لباس فرم و کتاب و
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ل�ازم التحریر این ک�دکان را ما تامین م� کنیم و شما آنها را در مدرسه ثبت نام کنید. بارها و بارها با این صحنه زیبا م�اجه شده ام. خ�شبختانه ایرانیان
همیشه در کنار مردم افغانستان بوده اند. در همین اتفاقات چند روز اخیر بیش از صد نفر از دوستان ایران� ام به من پی�ام دادند که با شما همدردی

م� کنیم و ما را در این غم شریک خ�د بدانید و فقط بگ�یید که چه کاری م� ت�انیم برای شما انجام دهیم؟

وی اضافه کرد: این کنار هم بودن باعث م� ش�د تا رنج ها و دردها قابل تحمل ش�د و مردم افغانستان از آن عبور کنند. امیدوارم بالی کرونا هرچه زودتر از
سر مردم ایران بگذرد و همچنین بالی جنگ نیز از سر مردم افغانستان رفع ش�د تا دو ملت دوباره به روزهای خ�دش خ�د باز گردند. البته من اعتقادی به

دو تا ملت ندارم، همگ� یک ملت هستند و امیدوارم دوباره روزهای خ�ب و خ�ش احیا ش�د تا این بار در خ�ش� ها و شادمان� ها در کنار یکدیگر باشیم.
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