همکاری آلمان با افغانستان
خبر مطبوعاتی
مالها و اساتید مدرسه از مبارزه علیه افراط گرائی حمایت می کنند
مزارشریف بلخ 19 ،اسد  – 1396امروز یک دوره آموزشی سه روزه برای  18تن مال و اساتید مدارس در بلخ پایان یافت .موضوع اصلی آموزش متذکره
ارتقای ظرفیت اشتراک کنندگان در راستای مبارزه با افراط گرائی و ایجاد زمینه برای بحث در خصوص فعالیت های افراط گرایانه از دید اسالم بود .این
برنامه به حمایت پروژه همکاری آلمان با افغانستان جهت بهبود حاکمیت قانون راه اندازی گردیده بود.
یکی از مال امامان در ولسوالی مارمول گفت « :در جریان دوره آموزشی ،ما آموختیم که زمینه سازی برای گفتگو ،می تواند به مبارزه با افراط گرایی کمک
کند .همچنین من اکنون درباره تاثیرات موعظه هایم آگاهی بیشتری دارم و می دانم که صحبت های من می تواند اندیشه افراط گرایانه را تغییر بدهد .از
این رو ،من خواهم کوشید تا در آینده رویکرد میانه تری را داشته باشم».
مالها و اساتید مدرسه مردم را رهنمائی می کنند و وعظ های ایشان بر مردم تأثیر گذار می باشد ،ازینرو آنها در جامعه افغانستان نقش بسزایی را ایفا می
کنند .مالها و اساتید ،دانش شان را از طریق مدارس و جماعت ها پخش خواهند نمود .با این کار ،شهروندان و شاگردان مدرسه در برابر بنیادگرائی
حساس خواهند شد .اگاهی پیش شرطی مهم برای اقدامات الزم علیه افراط گرائی محسوب می گردد.
یک تن از استادان مدرسۀ پیام اسالم در بلخ گفت« :من قبل از فراگیری این آموزش معلومات ابتدائی در مورد افراط گرائی داشتم .اما من نمی خواستم
در جریان درس های خویش در این مورد صحبت کنم .این آموزش سطح آگاهی من را در خصوص این که بحث در رابطه به این مسأله مهم چقدر مهم
است ،باال برد».
در دهه های اخیر افراط گرائی جوانان افزایش چشم گیری یافته است .گروه های سیاسی و مذهبی برای پخش مفکوره های شان از جوانان استفاده می
کنند .این مسأله دلیل عمده افزایش نگرانی می باشد .در جریان سال های گذشته ،جوامع مدنی متعدد در مبارزه با این پدیده اقدامات الزم نموده اند .مثالً،
سازمان انکشاف اجت ماعی و آینده بهتر برای افغانستان از طرف پروژه حاکمیت قانون ادارۀ کمک آلمان با افغانستان ،تمویل می شود.

ادارۀ همکاری آلمان با افغانستان به نمایندگی وزارت فدرال همکاری های اقتصادی و انکشافی آلمان در راستای بهبود حاکمیت قانون با حکومت افغانستان
کار می کند .بخش جامعه مدنی این برنامه تمرکز ویژۀ را بر تقویت روابط بین فعاالن جامعه مدنی و حکومت افغانستان و همچنان ارتقای ظرفیت فعاالن
جامعه مدنی ،دارد .موضوعات مربوطه حقوقی از طریق سازمان های حمایت شدۀ جامعه مدنی مطرح می شود.

منتشر شده توسط بخش روابط عمومی اداره همکاری آلمان با افغانستان
برای معلومات بیشتر با این ایمیل آدرس تماس بگیریدpresse@ez-afghanistan.de :

