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در این اواخر با تشدید جنگ میایان ای یاک  یا ی  و 
طالبان در والیات و مر ز افغااستان، ظیاریراش لی ی  
جنگ در رر دو طرف این منازعه تغاار  یرد  اتی   
گرو  رای تروریستی با تباای با تران بخشی از روتتیا 
رای تح  تاطرۀ لان تعدادی از جوااان و اوجوااان 
زیر تن را  ه آری در بساط ایداراید بیا دادن ،یو ، 
ام ااات و وعد  و وعادرایی در ا اک ،سا گفتگوریای 
"صلح"،  ه مبتنی بر لرا   گرورای تروریسیتیی در 
قدرت تااتی بالد تطماع، بساج و تجهاز ایمیود  و 
این اارورا با به  اربس  یک چینیاین تیا یتیایک و 
اتتراتاژیی دت  به  مله به ولسوالی ریا و میرا یز 

ی آن تعدادی از ولسوالی را  والیات زداد  ه در اتاجه
و  تا روتتارای ازدیک به مرا ز والیات را توااستینید 
به چنگ خود درآوراد  قاب  ذ ر ات   یه گسیتیر  
قلمرو طالبان یا به قو  خودلان فتح ایین مینیاطی  
ا ثرا  تا بدون ابرد یک تاعته از تیوی ایایروریای 
ا امی در چهارچوب اردو، ،ولیای ، ای ی  عیامیه و 

  ماادورای ارتش ا اک  ا   صورت گرفته ات  
گستر  روز به روز افوذ طالبان در مناط  میخیتیلی  
 شور، عرصه را برای یک تعداد از  ساای  ه در ایین 
دو دره در ا اک  نوای و ا اک رای گذلته مقاک و ییا 

مل ی دالتند تنگ تاخ ؛ این -موق  رتمی ا امی
را  ساای اتتند  ه باشتر لان بنا به منفیعی  ریای 

روتتایی لان یا ر  در تقاب  و ته  خیواریی -محلی
 -بخش دیگری از اتالک تااتی با امپریالاس  امری ا

ریا در بیرابیر  ی اخار در  ینیار آن ااتو در این دو دره
طالبان و ااروی رای تروریستی دیگر جنگاد  ااد؛ اما 
با افو  تتارۀ اقبا  لان از میدار قیدرت و مسیایی  

تااتی به  الاه ریا رااید  لید   - الن اقتصادی
بوداد  ه ا ثرا و به   ، موضوع طنزرا و جوک رای 
مردک در مدیای اجتماعی بوداد  اما لرایط دراماتایک 
،اش آمد  و ضع  و ااتواای ا اک  ا   زمانیه بیرای 
ابراز وجود مجدداین را را فرار  آورد تا با جبهه تازی 

افیقیی و  و جمع  رداد جواااای  ه رمه از با اری، بی
تاه روزی به تتو  آمد  ااد زیر ایاک "خیایز  ریای 
مردمی" در ضمن دفاع از منفع  رای مطمح ا یر،از 

 ی  اثا   نند  خود اعاد 
ا اک  ا   ر  با اتتفاد  از فرص  به دتی  آمید ، 

دریغ خود را از   ه  امال به افع ا  ات ،  مای  بی
طری  ارگان رای مر زی و ارگان رای محلی از ایین 
گرورای مسلح اعالک  رد  باید توجه امود  ه طالبیان 

اامه با امری یا در دو یه قیطیر  ،  از امضای تواف 
یی را برای بساج ررچه باشتر اایروی رزمیی از  براامه

روتتارا روی دت  گرف ، امری  ه از چشی  ارگیان 
رای امناتی و اطالعاتی رژی  ااز ،نهان ابود و از آن 

رای رنگیفی   رااز ورود  مک مطلع بوداد؛ این ارگان
مالی و تسلاحاتی از  شوررای منطیقیه و  یامیایان 

خیبیر ایبیوداید؛ و "رمیز  طالبان بیه ایین گیرو  بیی
اتتخباراتی" خواادن تقوط بخش ریای از قیلیمیرو 

لود ی ی از مصیدا  ریای بیارز آن  دول  را ر  می
یی  ه امری ا و  دااس   رمان گواه

 ۲صفحه  

 ای بدون حضور فعال زنان هراس از جامعه

از چند تا  بدین تو در ابود تش   و ییا  یزب 
،اشرو، تود  رای بی زار از جنگ، فقر و فساد، در 
تردر گمی و بی افقی به تر می براد  در غیایاب 
چنان تش    ه بتوااد برای تود  را ،اش آرنیگ 
بالد، تود  را  مجبور لد  ااد به ال ا  مختلی  
به جاد  را بریزاد و قهر و اازجار خودرا اسب  بیه 
اتتثمار، فساد و از رمه مه  تر، به تاادت لش ر 
تاا  مذربی  ه امروز در روی  طالب و داعیش 
مردک ما را روزااه ت ه و ،ار  می  نند، ابراز ایفیرت 
امود  و باالخر  تالح برداراد  اما درین ماان جیز 
یک تعداد محدود ا ثری   ساای  ه خودرا چی  
و رولنف ر می دااند متاتفااه با ریمیان جیهیان 
بانی تنگ لد  لان به ،دید  را ایگیریسیتیه و 
،اش ازین  ه  جنبش  ی و  اضر را تیحیلیای  و 
برتی امایند و  د اق  بد و بیدتیر را تیفی یایک 
امایند، طب  معمو  و بنابر فلسفه لیان  یه ایه 
مداخله در تاات  و تغاار جهان؛ بلی یه ریمیان 
تفسار و منت ر بودن مهدی موعود ات ، ریمیه 
جنبش رارا با چس  این و آن و در بساار موارد بیا 

و دیگر چس  را، تحیلیای   «لندغر» لمات چون 
رای عاماااه لان را به خورد مردک داد   و رموار  

 تمالاگر صحنه ااد، اه در متن آن 
این تف ر از  جا اشات می گارد؟ این مسالیه بیر  

می گردد به رمان بحث  هنه جبر و اختاار  ه از 
 قرن را بدینسو جریان دارد 

یعنی رموار  در تاریخ گروری بود  و رستنید  یه  

اقش ااسان را را برای تغاار و تعاان تیرایولی  
لان قای  ابود  و فقط به تفسار ا تفا می امایینید 
و رموار  دااا را تفسار می  نند و فتوا می درینید؛ 
ولی دخال  در تاات  و تغاار را به آیند  اا معلوک 
وا گذار می امایند و در بسایاری میوارد مینیتی یر 

 مهدی موعود ااد 
بنابر رمان روی رد، رر  ر   و جنبش را بینیاک 
این و آن مح وک امود  و به جایی عم  و رربری 
امودن، مالمتی را به دو  امپریالاس  ااداخته و 
برای خود راچ اقش قای  ااستند  بیرای ایینیان، 
امری ا اه یک ا اک رو به زوا  و متینیاقی  و در 
بساار مسای  عاجز و ل س  ،ذیر، بل ه آاقدر در 
تاوری رای دتاسه غوطه ور رستند  ه ف ر می 
 نند، ،شه ای بدون امر امری ا  سی را در جهیان 
ااش امی زاد  ولی  برخالف  یوتیه بیاینیی ایین 
دوتتان، دااا رموار  تغاار  ،ذیر بود  و ااسان ریا 

اقش فعا  و تغاار درند  در تعایاین تیرایولی  
 لان داراد 

اگر بعد از جهاای لدن ااقالب، ییعینیی ،ی  از  
،  سیی رینیوز ری  بیه ۸۱۸۱اشر ماافاس  در 

اصطالح منت ر رلد اارورای مولد  و صینیتیعیی 
لدن جهان تا ،امار و  یو  ریای رینیدو یش و 
ظهور یک طبقه  ارگر منز  و با تقوای و اای یبیاط 
،ذیر برای رربری  بالند، راچگا  بیه میاریای  
مبارز  ،ی اخوارند برد و باش ازین از فلسفه تغاار 
جهان چازی اه فهماد  ااد و بالخر  چایزی جیز 
تردر گمی و داباله روی از اوضاع اصیایب لیان 

 اخوارد لد 
ا نون، اگر لماری از مردک زیر رربری ررفرد  ه 
بالد اما برای  فظ ا اک  ه با یک قااون اتاتیی 
بٰورژوازی متعارف  ه  قو  بشیر و آزادی ریای 
مدای را در خود گنجااد ) بگذری  از عملی لیدن 

آن( به دفاع برخازاد و در مقاب  لش ر تااری  ه 
 تا یک صفحه براامه اولته لد  جز اایفیجیار و 
ااتحار، برای جامعه در چیاایتیه ایداراید، تیالح 
برداراد، باید بد و بدتر را تف یایک ایمیود و واقیع 

 بانااه عم   رد 
این ه آیند  این اوع جنبش و دیگر جنبیش ریای 
خود جو  به  جا خوارد ااجاماد، بیحیث جیدا 
ات  و مربوط می لود به  ضور قوی و تشی ی  
یابی جنبش رای مترقی  ه متاتفاایه رینیوز در 
ذر  بان صحنه دید  امی لواد  اما مح  این یه 
تود  را مردک با عق  تلا  در مقاب  یک جیرییان 
ترورتتی  ه به راچ ارز  ااساای ،ا بند ایایسی ، 
تالح گرفته ااد و خواران ایستادگی رستینید، از 
تمامی مفسرین  ،ش   مپاوتر را  ه در دایایای 
مجازی لان زادگی می  نند، او ضیاع را بیهیتیر 

 درک  رد  ااد 
ا نون توپ در مادان  ساای ات  دعوای مبارز   

و رربری جامعه به توی یک اف  رولن را داراید  
زمانه ای رربری و تش   برایشان مساعد اتی ، 
اگر ذر  ای ر  قو  ای جذب به جای دفع دالته 
بالند، تود  را آماد  مبارز  تاتر د قااک مسلحااه 
ااد  و راچ بهااه برای گریز از مبارز  و جود ایدارد  
فقط با مداخله در تاات  و بسیایج  و تشی ی  
گاری  جریان رای خود به خودی می توان اقش آ
گا  ات  ااجیاک  درند  را  ه و ظافه ااسان رای آ

 رتااد   

رویکرد جبر گرا با پدیده های اجتماعی                                     نویسنده : صالح                                                 

 ی آن چرایی جنگ و ادامه

دامن دراز و بوت رای اسبتآر بلند ،ولاد  بودک رمان  ه خواتیتی  
از درواز   ویلی بارون لوک خواررک صدا زد او دختر با این دامین و 
بوت دوید  می تواای ؟ وضعا  را خودت ماداای، ،  یک لیبیا  
 وتا  تر با  رمچ  بپو  تا بتواای دو   نی! با آا ه چازی اگفیتی  
 مگر اگراای و ررا  دالت  از این  ه امروز چی اتفا  خوارد افتاد   
تصما  گرفت  بهتر ات  به وظافه اروک و در خااه بماا ، باز با خیود 
ف ر  ردک   ه اه، دفتر ما ام ااات امناتی ا  خالی بد ااس  اگیر 
مش   ،اش بااید، ال اق  می توااا  زاد  بارون لوی   به رر  یا  
باز گفت  تنها ااست  جمِع از رم اران اتتند و اتفا  اخوارد افیتیاد  

خالصه این  ه با رزازان ررا  از خااه بیایرون لیدک و  یر ی  
  ردک   

فضای عمومی لهر مزارلری  در این روز را تقریبا  یالی  لیهیر 
ارواح را به خود گرفته ات ، از آن ترافاک عمومی و را  بنیدان ریا 
خبری ااس   رااند  گف  امروز خالی را از خااه رای لان بیایرون 
اشد  ات  صرف برخی رای  ه مث  خودت اا چار ااد  ه بیه تیر 
 ار  اضر لواد، بارون لد  ات   و لایعات ام ان تقوط لهر به 

دت  گرو  تروریستی طالب اینجیا و آایجیا از 
 طری  مدیایی اجتماعی دت  بدت  می لود  

 ولسي پاڅونونه،
پایلې او ننګونی   

۶صفحه    

 افزایش بدفهمی
 میان جوانان  

۴صفحه    

،ژورش  یاضیر، بیدایبیا  لینیاتیاییی 
افزایش   را، راربردرا وچگواگی بدفهمی

بدفهمی دربان جیواایان بیه خصیو  
دااشییجییویییان درمسییاییی  اجییتییمییاعییی، 

 فررنگی، معرفتی و لناختی ات      

 ۳  صفحه

 بگذارید مرد گان، مرد گان

را دفن کنند!   

 ۲  صفحه



 

ااتو به ترتاب و خالی من   تا ه را  امال برای جنگ ااابتی، بدون تلفات اایروریای 
خودی ولی به افع خودلان، تحوی  طرف رای منازعه می  نند،  ای یاک  یا ی  بیه 
رربری الرف غنی ر  در این مقطع تال  دارد تا تقاب  ررچه باشتر ماان طالبان و 
این گرو  را را برجسته تازد  و اتاجۀ یک چنان اتتراتاژی چازی ااس  جز تشدید و 

 خااماای و آوارگی مردک   گستر  ررچه باشتر دامنۀ جنگ و افزواتر لدن تلفات، بی
لود باالی این گرورا  ساب باز  یرد و از  ،رتش اتاتی اما این ات   ه چقدر می

این ررگذر، چش  ااداز ررایی    جامعه را از فقر و فال   و جنگ و بید امینیی بیه 
گرمی  ا ار  اشس ؟  چون صفوف این خاز  را ا ثرااز طبقات فرودت  و مایه د 

در امر دگرگوای    وضعا  موجود ات  اما رربران و ترگروپ رای آاان باشتیر بیا 
 ،ایه رای طبقاتی بورژوازی و خرد  بورژایی و در جه   فظ وضع موجود 

با تأت  تعدادی زیادی از افراد و اهادرا  ه بعضاش خودلان را بخشی از جنبش ریای 
لماراد با تور  تمیاک،  یفیش و  یال   برابری طلب و ااروی رای مترقی جامعه می

 رداد و با توار لدن بر موج رای "خود بخودی" بدون این  ه خاتتگا  و بنایادریای 
اجتماعی یک چنان اارورایی را به تحلا  بگاراد، با این موج و این ایایروریا -طبقاتی

خیوارینید  یه دگیرگیوایی  ی   رمرا  لداد؛ با تماج  دو،ا در یک موز   رد  و می
 ی این عناصر به ااجاک برتااند  مناتبات اجتماعی را به وتاله

تغاار و آن ر  تغاار بناادی و تارختاری در جامعه از خود ما ااازک رای اجتیمیاعیی 
لود در خدم  تحق  رر ردفی بیه  یاربسی    ی را امی ا  را می طلبد  رر وتاله

لود از وتاله جدا  رد، بیرای ریدف مشیخی  ری   یی  ه ردف را امی رمان گواه
ی اتتفاد   رد  لما عمال در یک جنگ طبقاتی قیرار داریید،  لود از رر وتاله امی

این مسلح تازی برای یک ردفی به را  ااداخته لد  ات ؛ مهیمیتیر از ایین تیران 
زاد خود بخشی از قدرت و ابیزارریای  ی  ه دت  به تسلاح  نوای مردک می دارودتته

بورژوازی و اررک رای  فظ و اتتمرار ا اک موجود ات ، اه ما ااازمی برای تغیایایر 
 بناادی در جامعه 

طبقات فرودت  از فقر، با اری، زن تتازی،  ودک آزاری و ال یا  دییگیر تیتی  
ی گیرو  ریای تیروریسیتیی  العموک طالبیان و ریمیه زار ااد؛ مردک علی اجتماعی بی

خوارند، مردک در    از جنگ، خشوا ، اابرابری، خااه بیدولیی و از دتی   راامی
ی  دادن عزیزان لان به تتو  آمد  ااد  دگرگوای و خالصی اتاتی جامعیه از ریمیه

داری ات  بیایش  ی ا اک رای موجود ترمایه مصاب  رای اجتماعی  ه زاد  و داد 
از ،اش دتتبو  تازمان یابی تود  رای فرودت  و محروک ات   ه اه میالی یایتیی 

گان را  گان، مرد  برای  فظ و اه راچ چازی برای از دت  دادن داراد  "بگذارید مرد 
توااید بیه  دفن  نند " دگرگوای بناادی جامعه فقط به رربری جنبش اجتماعی یی می

گیی  یردن  ااجاک برتد  ه به جز فرو  توان  ارلان چازی برای زاد  ماادن و زاید
 اداراد  

امروز  و در این عصر باشتر از رر زمان دیگر این امر مم ن و ماسر ات  تا جامعه را 
ی  ارگیر تیازمیان داد  فیرزایدان  ررچه باشتر  و  ،التفرک جنبش اجتماعی طبقه

خااواد  رای صورت بندی رای ،ایانی جامعه اباید قرباای ته  خواری رای طالبان 
گی از اتالک تااتی در برابر بورژوازی  ا   در  شیور و تیرمیاییه داری   به امایند

امپریالاستی گردد  جنگ جاری، ،ا ار تود  رای مردک در برابر رراییی از وضیعیای  
داری تعری  و  یی ا اک ترمایه یی  ه غو  رای رتااه موجود ااس ؛ و اه ر  آن گواه

 نند این جنگ جنگی علاه تروریس  ابود  و ااس   این تقاب  و بیربیریی   تفسار می
 داری جهاای ات    االی از آن تقاب  منافع عناصر اتالک تااتی در منطقه با ترمایه

ی تاریخ جامعه رای طبقاتی جنگ و منازعه به بهااه ریای رریاییی از  در  ِ  گستر 
اتتبداد،"اتتقال "، دفاع از" تماما  ارضی و اواما  ملی"، "باگااه تتازی" و     بر 

ی  بشری  تحما  لد  ات   متأتفااه در این جریان اه تنها  ه بشریی  از تیلیطیه
مستبدان ررایی و اتتقاللا  ااافته، بل ه باش از ،اش فهرت  رولناک اتیتیبیداد، 

گی مزدی بر ااسان را طوی  لد  ات   به این اتا  درگایری  گی و برد ازخود باگان
رای ا اک رای طبقاتی ات   تیا رینیگیامیی  یه در  موتوک به جنگ جزی از داد 

مناتبات اجتماعی مال ا  خصوصی اقش تعاان  ند  دالیتیه بیالید، جینیگ و 
یهیایدتی  بیه  خشوا  رر از گاری در راأت دیگر و در را   دیگری بر طبیقیات تی

لود  جنگ در  ی فرادتتان به قام  جان و تاه روزی فرودتتان فروخته می وتاله
ی اتیتیمیرار  یایات ای یاک ریای  ل   رای امروزی ا  صنع  تودآور و چرخه

تااتی در تطح جهان اتی   -داری در بارون رف  از بحران رای اقتصادی ترمایه
داری را  فظ  رد اما جنگ را فرض اگرف ؛ جنگ و خشوا  خیوا   لود ترمایه امی

 ند  ررایی بانادی از  ی تولاد اینجا و آاجا قد بلند می اخوا  از د  مناتبات این لاو 
خشوا ، اتتبداد، از خود باگااگی و جنگ تینیهیا در گیرو دگیرگیوایی  ی  ای یاک 

 داری ات   ترمایه
تور  بخشی از  ساای  ه در این راارو، رربران گرو  رای مسلح و یا ر  این  ر   

 نند بخشا مش   معرفتی و ا ثیراش از  را را به زع  خودلان منجی جامعه قلمداد می
بی ارتباطی لان اسب  به جامعه و مناتبات اجتماعی ات   در غار آن تنها  سیاایی 

توااند چه از بارون و چه از داخ  بر این طب  ب وبند  ه منفع  جینیبیشیی لیان  می
  ند  ایجاب چنان  اری را می

 |||||||ادامه  سخن نخست               
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بورژوازی و ا ریه ،ردازان آن ،دید  جنگ را معموال 
به ترل  ااسان، قهر خدا و یا ر  باان ااگاز  
،رخالگرااه ااسان را تقلا  می درند  آن را 
رموار   ولش می  نند با  تمان ریشه و منشا 
جنگ به عمر ا اک رای طبقاتی به و ویژ  به عمر 
ا اک جهان بورژوازی  ه یک بخشی از تاریخ جوامع 
طبقاتی ات ، طوالای تر تازاد  اما این ام ان 
ادارد، چون بورژوازی با ،ادایش خود گور  ن خود، 
یعنی ،رولتاریا و آموزگاران آارا ااز متولد امود  ات  
 ه دت  به فه  ریشه مسای  می زاند و دااای 
وارواه بورژوازی و مفارا  و مقوالتش را به ،ای خود 
ایستاد امود  و روزاه  قاق  را به جامعه آل ار می 
تازاد  درت  به رمان عل  جامعه لناتان 
رادی ا  با افشای اصلا  این مفارا  مث  د  را 
مقوالت دیگر  ه بورژوازی برای تود  را ما ورا 
تاریخی و ازلی و ابدی واامود می تازد، آاان را 
بخش تاریخ معان تاخته از ازلا  و ابدی  بارون 
 شاد ، به جای تفسار او ضاع به تغاار او ضاع می 

 ،ردازاد 

 ار  مار  ، اولان بار با تحا  مول افااه جامعه 
ترمایه داری و مطالعه تاریخ جامعه بشری به این 
اتاجه می رتد  ه ا قتصاد، خصوصا مال ا  
خصوصی در جامعه عام  بی ثباتی و جنگ در 
جامعه می لود  مار   می گوید: "برای اولان بار 
تفاوت رای مال ا  در یک تار ، باگااگی منافع را 
تبدی  به تناق  بان اعضای یک تار  امود " یعنی 
اولان اطفه ای تخاص  و جنگ بر می گردد به 
فرو،الی جوامع اولاه ل ار گران و جمع  نند  گان 
خوراک  ه به جای  ش  محصو ، یا اگهداری 
 اوااات، معا  خودرا از را  ل ار جمعی و 
ماراگری و گرد آوری گااران خوراک لان را 
تامان می اموداد  درین جوامع ابتدایی اابرابری و 
مال ا  خصوصی رنوز به وجود ااامد  و خبری از 
جنگ،  ر  و ولع ااز و جود ادال   رمه بار  
 ار می اموداد و بار  مساویااه تقسا  امود  می 
خورداد  اما به اثر تقسا  اجتماعی  ار بان ما 
لداری و زراع  و ااحصار غله و مازاد ل ار توتط 
تران قباله، جامعه ابتدایی  ه به مال ا  جمعی 

 اتتوار بود، فرو می ریزد 

جامعه التراک اولاه  ه در آن ااسان را رزاران  
تا  در روی زمان به ل   الترا ی و بدون    
مال ا  خصوصی، زادگی می اموداد، خبری از 
جنگ و  شتار ابود  و به گفته ااگل :"  ر  
عریان، روح محر ه تمدن از اولان روز و جود  تا 
به امروز بود  ات ، ثروت، باز ثروت و باز ر  ثروت 
باشتر، اه ثروت جامعه؛ بل ه ثروت این فرومایه 
مرد، ردف منحصر به فرد و تعان  نند  تمدن بود  

 ات  ") مال ا  خصوصی، خااواد  و دول (

،  شوررای "اتحاد ااتالتاک ۱۸اگر امروز در قرن  
لما " یعنی  شور رای عضو تازمان "ااتو" در 
 نفراا  برو س  رقاب اقتصادی لان چان را 
خطر و راوالی معرفی می  نند و خواران  نتر  
چان رستند، چازی جز باااگر خصوم  ا اک 
ترمایه داری بر تر تصا ب ثروت و ترمایه و 
ااحصار و تقسسا  مجدد جهان  ه منشا رمه 

 جنگ را  و  شتار را ات ، امی بالد 

ا اک ترمایه داری از زمان ظهور و اوجش در قرن 
باست ، مهلک ترین جنگ رارا به بشر به ار مغان 
آورد  ات   این جنگ را رمه منشا اقتصادی 
دالته ااد  یعنی این جنگ را بر تر تقسا  وتملک 
ثروت و توتعه افوذ لان بود  ات   ه آغاز   

در فرااسه ات   ه بان  ۸۱۸۱جنگ "ت " در تا  
متفقان یعنی فرااسه وااگل  علاه آلمان صورت 
گرف   ه باش از یک مالاون تر باز درین جنگ از 
رر دو طرف  شته لداد و قرن باست  مهلک ترین 
قرای بود  ه در اتاجه تضاد رای ا اک ترمایه 

 داری مالاون را ااسان  شته لداد  

برای رد ا ریه ای ،رخالگر بودن ترل  ااسان 
تری می زاا  به ،ژورش دگروا  امری ایی در 

 دوران جنگ دوک جهاای:

ا  ا  مارلا ، دگروا  ارتش امری ا، مصا به 
رای بسااری زیادی با افراد چهار صد گردان ،ااد  
ا اک در طو  جنگ جهاای دوک ااجاک داد تا 
وا نش رای آن را را اسب  به ابرد برتی  ند  
اتایج برتی او را تخ  لگف  زد   رد  او در یاف  

در صد تربازان اتاتا  ۸۱ ه به طور متوتط فقط 
در ابرد تفنگ رای خود را للاک می  رداد،  تی 
رنگامی  ه مواضع آن را مستقاما زیر  مله قرار 
دال  و زادگی لان در خطر بود  این یافته را به 
رمان ااداز  برای افراد ،ااد  ا اک ت ان درند  بود 
 ه برای فرماادران لان، زیرا رر یک گمان می 
 رد خود  تنها فردی ات   ه از ااجاک دادن 
وظافه ا  خود داری می  ند  آن را رنگامی  ه 
دیگران، به ویژ  افسران،  ضور دالتند تالح 
رای خود را للاک می  رداد، اما رنگامی  ه  ه 
تنها بوداد چنان امی  رداد  بی مالی آاها برای 
للاک  ردن راچ ارتباطی به تر  ادال ، بل ه 
بازتاب عدک تمای  به  شتن بود رنگامی  ه راچ 

 ( ۳۱۳ااازی، و جود ادال  ) گاداز، آاتوای،  

ردف از آوردن قطعه برید  طوالای تحقا  دگروا  
امری ایی دقاقا برای اثبات صلح دوت  بودن 
ااسان را ات ،  تا  ساای  ه برای  شتن ترباه 
لد  ااد از  شتن رمنوعان خود ابا می ورزاد  
ااسااها ترل  لان ،رخالگری و جنگ ااس ؛ 
بل ه این جامعه و مناتبات تبعا  آماز ات   ه 

آاهارا قات ، دزد و جنایت ار و ااتحاری به بار می 
 آورد  

،اشتراز جوامع اولاه ل ار گران و جمع  نند  گان 
خوراک گفت ،  ه در ابود جنگ زادگی می اموداد 
و به گفته آاتوای گاداز جامعه لنا  ااگلسی:" 
جنگ به مفهوک امروزی در ماان ل ار گران و گرد 
آوراد  گان خوراک  ه راچ مرد جنگی متخص  
اداراد،  امال اا لناخته ات  و مطالعه فررنگ 
جوامع ابتدای مث  ل ارگران به ما ام ان ماد رد 
بهتر درک  نا   ه برخی از اهاد رای ما از ویژ گی 
رای طبعی زادگی ااسان بساار فاصله داراد  اما با 
وجود این، ابودن جنگ، فقدان اابرابری رای قاب  
توجه ثروت و قدرت و تا اد رم اری به جای رقاب  
رمه یاد آوری  نند  رای آموزاد  ای رستند  ه 
جهاای  ه به وتاله تمدن صنعتی امروزی ایجاد 
گردید  ات  لزوما اباید با ،اشرف  برابر دااسته 

 لود "

امروز  صنع  جنگ ،ر در آمد ترین تجارت برای 
ترمایه داران با قام  خون ز مت شان جهان 
مبد  لد  ات    جهان متمدن امروزی  با دو 
جنگ مهلک جهاای و باالخر  ایجاد تالح  شند  
ب  ات   ه بزرگترین تهدید برای اابودی زادگی در 
روی زمان ات ، دااا را به ،رتگا  اابودی  شااد  و 
عالو  از آن  با به را  ااداختن جنگ رای ااابتی و 
ترورتتی در تراتر جهان، خصوصا  شور ما را 

تا  به  ماک خون مبد  تاخته  ۸۴برای باش از 
 ات   

عل  این رمه جنگ را را در  جا باید جس ؟ تاز 
گاری ارتند  ه مال ا   ماای  ه ااسان را به این آ
خصوصی و دول   ه منشا رمه  ر  را و ایجاد 
تالح رایی  شند  و تروریس  و رمه ااواع 
خشنوا  ااد، از جنگ ررایی اخوارد یاف   لاید 
جنگ از ی جا به جایی دیگری منتق  لود؛ اما در 
موجودی  مال ا  خصوصی و تولاد جمعی و 
تصرف فردی، ام ان ،ایان جنگ بعاد ات  و 
رموار  گاری  آل ار و گاری ،نهان و جود خوارد 
دال   ولی این مساله اافی اقش ااسان رای صلح 
دوت  ااس ؛ مداخله تود  را در تاات  و بساج 
آاها در مقاب  این ا اک و تبعات آن  امال در 
مدیری  و ،ایان جنگ اقش موثر دارد  مردک با 
بساج لدن  و  منافع و براامه رای رولن،  
جنگ و  شتار رارا می توااند  نتر   نند و به 
آرامش اسبی دت  یابند  بی تفاوتی و تقدیر گرایی 
و عدک مداخله در تاات  توتط تود  را و اارورای 
،اشرو جامعه منجر به فال    و بالر  باشتر لد  
و جنگ را ل   مهلک تر را خوارند گرف   ه 

 جنگ  تحمالی  شور ما مثا  بارز آن ات  

 ی آن چرایی جنگ و ادامه
 صالح  
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دامن دراز و بوت رای اسبتآر بلند ،ولاد  بودک رمان  ه 
خواتت  از درواز   ویلی بارون لوک خواررک صیدا زد او 
دختر با این دامن و بوت دوید  می تواای ؟ وضیعیای  را 
خودت ماداای، ،  یک لبا   وتا  تر با  رمچ  بپو  تا 
بتواای دو   نی! با آا ه چازی اگفت  مگر ایگیراایی و 

 ررا  دالت  از این  ه امروز چی اتفا  خوارد افتاد   
تصما  گرفت  بهتر ات  به وظافه اروک و در خااه بماا ، 
باز با خود ف ر  ردک   ه اه، دفتر ما ام ااات امناتی ا  
خالی بد ااس  اگر مش   ،اش بااید، ال اق  می توااای  
زاد  بارون لوی   به رر  ا  باز گفت  تنها ااست  جمِع از 
رم اران اتتند و اتفا  اخوارد افتاد  خالصه این  ه بیا 

 رزازان ررا  از خااه بارون لدک و  ر    ردک   
فضای عمومی لهر مزارلری  در این روز ریا تیقیرییبیا 
 ال  لهر ارواح را به خود گرفته ات ، از آن تیرافیایک 
عمومی و را  بندان را خبری ااس   رااند  گفی  امیروز 
خالی را از خااه رای لان بایرون اشید  اتی  صیرف 
برخی رای  ه مث  خودت اا چار ااد  ه به تر  ار  اضر 
لواد، بارون لد  ات   و لایعات ام ان تقوط لهر به 
دت  گرو  تروریستی طالب اینجا و آاجا از طری  مدیایی 

 اجتماعی دت  بدت  می لود  
صدای مرمی و فار لناد  امی لد و ا امی ،ولان ری  
در لهر دید  امی لداد مگر مردک ریمیه در و شی  و 
ررا  بوداد و رمه رو اه لان را از دت  داد  بیوداید 
چون جنگ رواای قب  از قب  رو اه ی عمومی مقابله را 
از مردک گرفته بود و به اوعی رمه را  شته و یا آمیاد  ی 
مرگ تاخته بود  چند روز ات   ه صفحات اجتماعیی و 
خصوصا فاسبوک صفحه ای تبلاغ رای جینیگیی لید  
گا  میبیلیغیان  گا  و یا ااخود آ ات  و تعداد زیاد از مردک آ
جنگ برای طرف رای درگار منازعه لد  و با اشر اخبیار 
و تصاویر جنگ و تقوط ولسوالی را روان مردک را از باین 

 صدمه زد  ااد   
جنگ رواای درین روزرا اقش به تزای در جامعه گرفیتیه 
گیا  اشیواید میا  ات  و اگر مردک ما در قبا  این جنگ آ
رماشه از خودما ضربه خوارا  خورد و رمه ای ما قیبی  
از آغاز جنگ فزی ی قرباای جنگ رواایی میی لیویی   

فیرد خیود  دارای دو وجیه  جنگ در معنی منحصربه
ات : جنگ فازی ی و جنگ رواای  در این چینید دریه   

اتی ، و   را و اطالعات رلد زیادی  رد  اخار  ه رتااه
در تطح جهاای خبر از یک ااقالب اافورماتاک مادرید  
جنگ رواای به یک ابرد برای تسلط بر افی یار و اذریان 

گیایری  رای  جیهی  مردک مبد  لد  ات ،  ه تاات 
درند  در جنگ رواای ایقیش  لد  را  به مردک تحوی  می

ریای  مخاطب در بیاور  یردن ییا ای یردن ایین فیوران
اطالعاتی زیاد مورد ارما  ااس ، زیرا به رر ترتاب  یه 

گاری لد  به خورد مخاطبان و  لد  این اطالعات جه 
 لواد  اذران عامه داد  می

دادن به اگر  ریای  ترین جنبه  جنگ رواای، ل   مه 
عمومی مردک ات    ا  این جنگ رواای مم ن ات  از 

را و به صورت لعار امود یابد، یا به صیورتیی  طری  رتااه
عملی تر به صورت قت  و ارعاب  عوام  ذرینیی چیون: 

رای فردی، گرایش  لناخ  ذرنی افراد مخاطب، ااگاز 

رای رواای و عوام  محاطی چون تفاوت رای: بانشی، 
مذربی، قوک، اژادی و طبقاتی در ایجاد تنش را و براید  
لدن رای جنک رواای در رر جامعه ایقیش بیه تیزای 

 دارد 
موظفان جنگ رواای از ازدیک با خصیوصیایات رواایی،  

اجتماعی و فردی جامعه آلنایی داراد، آاان بیا  تسیلیط 
 ام  به زبان جامعه، ف ر، خالقا  وتحلا  از مسیایی  
تااتی  جامعه مردمان آارا ردف قیرار داد  و بیدتی  
خولان بدون اتلحه به ورطه ی  اابودی تو  مادرنید  
ی ی از اصو   اتاتی جنگ رواای د رجامعه ما  ه خالی 
گاری تعداد زیاد از افراد جامعه مات   تاثار گذار ات  اا آ

رواد یا به  قاق   گا  به دابا  یافتن  قاق  امی  ه  راچ
ر  بر  سب اتفا  برخورد می  نند، آاچه را  ه از قیبی  

 ند تا  یقیایقی  و  ااد را قبو  می در ذرن لان  فرو رد 
 واقعاِ  باروای   

رر چند روی جنگ رواای و عیواقیب آن در صیفیحیات 
مدیایی اجتماعی، تعدادی از  اربران به بخشی ریای از 
مواد قااون  ه برای مغشو  تاختن اف ار عامه در  یود 
جزا بود الار   رداد  مگر اگراای را رنیوز خیتی  اشید  
ات ، ور  و ررا  آمدن دور  ی تاا  طالیبیان وجیود 
دارد  و ش  طالبان و گیروریای تیروریسیتیی تینیهیا از 
،ولادن چادری ااس ،  شتار افراد بی گنا ، تنگیسیار، 
به لال  بستن زاان و جوااان و دیگر اعیمیا  جینیایی  
 اران طالبان واقعا غار قاب  تحم  ات   دور او   یه 
مزار به دت  طلبان تقوط  رد  بود از لهر مزار لیهیر 
جسد تاخته بوداد، و تعداد زیاد از فامیای  ریا اعضیای 
فاما  لان را یا از دت  داداد یا لال  و تازیااه طالب را 
تجربه  رد  ااد  ه تا  اال ر  آن روایات تیلیخ فیرامیو  

 مردک این لهر اشد  ات   
از طرف دیگر باید صریح گف  جامعه ای بدون  ضیور   

زاان جامعه ی ااساای ااس    ضور زاان از ،اش لیرط 

رای اتاتی جامعه متمدن ااساااس   زاان به خصو  
در این دو دره ی اخار برای  ضور تال  لان  در جامعه 
مبارز   رد  ااد، تا دولادو  مردان در رمه عرصه رای 
تااتی و اجتماعی و  تی در تنگر رای جنگ ایسیتیاد 
لواد   ا  تحم  این  ه بدون یک مرد از خااه بیایرون 
اشواد و  تی به تنهایی    خریدن جزیی تیریین میوارد 

 مورد ااازلان را ادالته بالند اا مم ن ات   
تعری  زاان از ا ر طالبان اینس   ه : فرزاد بیه دایایا   

آورد  و به اوالد را رتادگیی  ینینید ، بیرای لیوریر و 
فرزادااش اان بپزاد، رخ  بشویند، و در ،یاییان ری  بیه 
ااازرای جنسی لوررلان لباک بگوینید  ییعینیی آایان 
لخصا   قاقی و  قوقی مستقلی  را بیرای زایان بیه 
رتما  امی لناتند  آاها امی خوارنید و بیاور ایداراید 
این ه زاان  دااش بااموزد، مهارت  اص   ینید، ایقیش 
اجتماعی دالته بالند، فعالا  اقتصادی  نینید، ییا بیه 
تاات  وارد لواد و در تراول  رمگاای ته  بگاراید  

لیان و تیا بیه  طالبان از زمان ،ادایش و  تش ا  امارت
امروز، راچ اقشی برای زاان قای  اشد  و رایچ طیر یی 

ااد  آاان در مقاب   قو   برای ته  دادن به آاان ادالته
زاان راچ گا  ارمش اشان اداد  و به ریایچ صیورت از 
موضع لان در مقاب  زاان عقب ارفتند  تی اگر اایزوای 

 المللی را به جان خریداد  بان
آوری عشر و ز ات، ممااع  از بارون لدن زایان از  جمع

را  و  مپوتر را و  خااه بدون محرک، ل ستاادن تلویزیون
مجبور تاختن مردک به ،اوتتن بیه صیوف طیالیبیان از 
مواردی ااد  ه بالندگان مناط  زیر  ینیتیرو  طیالیبیان 

رایی  ه گیرو  طیالیبیان   نند  از اولان فرمان تجربه می
،  از به قدرت رتادن صادر  رد، ممنوعا  آمیوز  و 

را تماک م اتب دخترااه را بستند  رماین   ار زاان بود  آن
 اال ااز م اتب دخترااه در مناط  تح   نتر  طالیبیان 
بسته ات   رنوز ر  این گرو  برای اشان دادن ضدیی  

 شند  در این مناط   خود  م اتب دخترااه را به آتش می
رای اجتماعی، تایاتیی و  زاان رنوز ر  از تماک فعالا 
 را محصوراد  اقتصادی محروک و در خااه

خالصه این  ه آیا دوبار  ترآغاز  یک ل س  در ریمیه 
رای  قو  بشری و در  لا  آزادگیی و  یرامی   عرصه

ااساای ات  چون طالبان در باس  تا  گذلته، اشیان 
لان التبیا   را در دوران  ا ما  ااد  ه عمل رد آن اداد 

 ه طرز ف ر خود را اسب  به زاان و جیاییگیا   بود  و یا آن
ااد  برع   طالبان ریمیایشیه  را تغاار داد  اجتماعی آن
چیارچیوب قیواایاین »ااد  ه  قو  زاان را در  تا اد  رد 

رعای  خوارند  رد  ولی مش   این جات   ه  «اتالمی
تعری  طالبان از قوااان لرعی به محدود  ردن زاان در 

را مث     دتیتیرتیی  را و اق   قو  ابتدایی آن خااه
 لود  به آموز  و  ار خت  می

با آا ه رنوز آیند  مبه  ات  و معلوک ااسی  چینید روز 
دیگر چی اتفا  خوارد افتاد آیا دول  با اجیتیمیاع ریای 
خاز  رای مردمی براد  مادان خیوارید بیود ییا ایه؟ 
فعاالن  قو  بشر و مدافعان  قو  زاان رمه در ررا  
بسر مابراد و تعداد زیاد ازاین را به خاطر ازدییک لیدن 
طالبان از فعالا  را و  ار رایشان دت   شاید  ااید و 
تعداد ر  خااه و والی  لان را ترک  رد  و باجا لد  ااید 
بااوان زیاد از رمان  اال بخاطر مخفیی  یردن ریویی  
لان برقع یا رمان چادری آبی را ااتخیاب  یرد  و میی 
،ولند و دوتتان زیادی برای  ،اشنهاد داد  ااید  یه در 
باک به جای لپتاپ باید چادری و جوراب رای ضیخیای  
 ه ،ارا معلوک اشود جابجا  ن   باید رر لح ه ای آمیاد  
ای فرار بال  و لبا  و بوت رای بپول  تا در رینیگیاک 
جنگ به ترع  دو   رد  بتواا   مگر مین امیاید وار 
رست  تا اارو رای ا امی ما براد  مادان بالند و جامعیه 
و زادگی ما به منوا  عادی ا  برگردید  و لارد جامیعیه 

 ای بدون  ضور زاان ابالا  

 ای بدون حضور فعال زنان هراس از جامعه
   فریبا اکبریار    
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را، راربردرا  ،ژورش  اضر، بدابا  لناتایی بدفهمی
افزایش بدفهمی دربان جوااان به خصو    وچگواگی

دااشجویان درمسای  اجتماعی، فررنگی، معرفتی و 
لناختی ات   مقاله  اضر بدابا  فه  این ات   ه چرا 
بدفهمی بان جوااان بویژ  دااشجویان افزایش یافته ات ؟ 
جوااان ویژ  دااشجویان  ه تور   ر   از تن  به مدرااته 
را به واقعا  امر اشان مادرند و باورمند براین ات   ه 

را و آداب گذلته در  ا  تغاار ات   رمزمان با آن  ارز 
توان گف ؛ بدفهمی ااز به رمان دلا  افزایش یافته  می

ات   رمااطوری  ه الار  لد جوااان ،اش از ورود به 
نتی بوداد  ه برقواعد  مرا ز تحصاالت عالی در جامعه ی تی

ی روتتایی  بالند  درجامعه رای روتتایی اتتوار می و عرف
رای مختل  و وجود روابط تنگاتنگ ماان  بدلا  محدودی 

تا نان روتتارا و لناخ  از ی دیگر  متر توفه  و 
آیند  با این وجود تحوالتی  ه  بدفهمی ماان مردک ،اش می

در چند دره اخار در تاختار و  ار رد جوامع رخ داداد مردک 
لداد و باوجود  از اطراف به تم  لهراشانی  شااد  

د ایدئولوژی، فقر و با اری، مش الت  تعارض فررنگی، تعدی
را موارد  اقتصادی، تااتی، تمتی، قومی، مذربی و د 

 دیگر 

رای دااشجویان  ی ی از وظای  آموز ، رفع بدفهمی
ات   چه خوارد لد اگر این بدفهمی گریبان تدری  را 

را و مفارامی  ه قرار  گرفته بالد و چه خوارد لد اگر  لمه
رای یادگاری،  ات  ابزار اتتاد بالند برای  ش   ژتابی

 خود با بدفهمی درک لواد؟

واژگان  لادی: بدفهمی، جوااان، اجتماع، معرف 
 )لناخ (، فررنگ، تن  و مدرااته 

  مقدمه

دراگ به ما یادآور  لناتی لناخ  بی متخصصان روان
تر اوقات الزک ااس  ،رداز   لواد  ه باش می

مان  ام  بالد  برای امواه، مفهوک ماز را در ا ر  اطالعات
دااا  ماز چاس ، چگواه از آن اتتفاد    بگارید  ما می

دااا  چه ات    ند می لود و وقتی  سی به ما الار  می می
و چه  اربرد دارد  اما اگر  سی بخوارد مازی مورد 

اهای  زمان  ا  را به ل    ام  تشریح  ند به بی الار 
اااز خوارد دال ؛ ااداز ، ل  ، راگ، جن ، اوع چوپ، 

را وغار    تی  را و ،ارگی اوع تاخ ، تاریخچه، خرالادگی
اگر تا تطح مالا و  ر  ،اش رود باز توصافش  ام  و 

اق  اخوارد بود  مسلماش برای این  ه درعم  به  سی  بی
بگویا   جا بنشاند چنان توصا   املی الزک یا  تی 

دااا   ه   ارگشا ااس   ما در مقاک ااسان از روی غریز  می
توااا  رمه جزئاات را بدااا  و در واقع ااازی به دااستن  امی

لناتی لناخ   رمه جزئاات اداری   متخصصان روان
خوااند:  می «لناختی خسات  »را را موجوداتی دچار ااسان

مان رستا  ،اوتته  رای لناختی چون اگران محدودی 
گذرااا  یعنی آن چه را با توجه به  ئاات را از صافی می جز

گاری  و   نا  و الزک داری  برمی رایمان ف ر می محدودی 
 نا    را یا اطالعات ،رداز  لد  را ررا می بقاه االناخته

لناختی ضروری و مفاد ات  ولی گا   گرچه خسات  
لود   منجر به خطارای بزرگی در داوری و دریاف  می

ررای لناختی  ه ااسان  را و ماان گاری صافی را به  ار  بی
توااد  لواد و این دربان جوااان می براد بد ار رد می می

ررای لناختی رایجی  ه  خطرااک بالد  ی ی از ماان بی
ای  براد تصور ات   تصور، باور یا ا ریه الخا  به  ار می

 دربار  فرد دیگر ات  

ر لناختی دیگری  ه ااسان ماان را مورد اتتفاد  قرار  بی
وقتی افراد »درند قاا  یا رمان رمااند ااگاری ات    می

لواد  المل  روبه رو می رای دلوار در روابط بان  با وضعا 
 نند   رای تاریخ رجوع می اغلب برای یافتن رارنما به در 

لود و گرچه  به یقان، تاریخ ررگز به ل    ام  ت رار امی
رتد، گا  مازان  در  گرفتن از تاریخ معقو  به ا ر می

تر از مازان  اارمخواای وضعا  جدید با تاریخ مه 
 «رمخواای آن رات  

دراین ،ژورش به فهِ  بدفهمی و عوام  تأثارگذار بر افزایش 
بدفهمی دربان جوااان، مصدا  بدفهمی با رو  مشخ  

 تحقاقی بحث صورت گرفته ات  

 روش تحقیق

رر تحقا  در چهار تطح ااجاک می گارد: تطوح 
،ارادایمی، روی ردی، رو  لناختی و ابزاری  بان این 
تطوح رابطۀ اع  و اخ  برقرار ات  و از تطح  الن 

رود  این تحقا  به اگاری  ،ارادای  به تطح خورد ،اش می
،ارادایمی تفسارگرا ات ،  ه روی رد  افی را دابا  می 

رای دربارۀ مفارامی مواجه   ند، ررگا  محق  با ،رتش
را، باوررا و تجربۀ زیستۀ افراد  بالد  ه بازتاب آاها در ااگاز 

توااد محق  را  مک  منع   لود، آاگا  روی رد  می امی
را برتد  یافتن جواب به   ند تا به جواب این  گواه ،رتش

،ذیرات    ،رتش این چنانی به  مک روی رد  افی ام ان
روی رد  افی در ،ژورش مبتنی بر اگا  ویژ  به فرایند 
،ژورش ات   ه در آن ،ژورشگران مفارا  فررنگی، 
اجتماعی و تعامالت ااساای را بادقتی مول افااه و فراتر از 

درند  به باان دیگر  محاتبات آماری مورد بررتی قرار می
ررگا  ،ژورشگران در مطالعات خود باش از آا ه در صدد 
ااداز  گاری و تنجش مقادیر مشخصی از متغاررای معان 
بالند، در جستجوی لناختی عما  از ،دیدۀ مورد مطالعه 
برآیند، آاگا  در تحقا  خود روی رد  افی داراد  مبنای 

،ارادایمی روی رد  افی، ،ارادای  تفساری ات   این روی رد 
با اقد روی رد  می معتقد ات   ه ،ی بردن به مفارا  
فررنگی، اجتماعی و مسائلی  ه به تعامالت ااساای مربوط 

توان این  ،ذیر ااس  و ر  امی ات ، با اعداد و ارقاک ام ان
مفارا  را با اعداد و ارقاک باان  رد  رمچنان تباان عّلی ااز 

را را  توان وقوع ،دید  در علوک اجتماعی درت  ااس  و امی
به طور قطع معلو  و عل  مشخصی دااس ، چون عل  

 نند  تناد  عم  می گوااگوای بصورت ،ادا و ،نهان و درر 
تازد  دررر تحقا  ابزاررای  تا وقوع ،دیدۀ را مم ن می

مختل  وجود داراد  ه بخصو  درعلوک اجتماعی عبارت 
ااد از؛ مشارد ، مصا به، ،رتشنامه و بررتی اتناد و 

را از  متون  ابزاری  ه در این تحقا  برای جمع آوری داد 
آن اتتفاد  لد  ات  از اوع مشارد  و بررتی اتناد و 

 بالند   متون می

ی متن با این ،رتش به  این تحقا  ااز قطع ا ر از زمانه
تراغ افزایش بدفهمی دربان جوااان رفته ات   ه 
تاثارمتقاب  عوام  و لرایط مختل  چه بود  ات  و چه 
موارد در این زمانه مطرح لد  ات   برای اتتخراج تاثار 
این دو و ،ااک بزرگ آن به عصر ما در این عرصه، به منابع 

 مختل  مراجعه لد  ات   

تحقا   اضر یک تحقا   اربردی ات   اتایج این تحقا  
برای لرایط امروز درتطوح مختل  ماتوااد رارنمای عم  
بالد  به باور اگاراد  دواک بدفهمی دربان جوااان بخصو  

ی افراد تأثارخوارد  دااشجویان، روی روان و ف ر و اادیشه
 گذال   

براتا  مارا ، این موضوع یک تحقا  تحلالی و 
ی ات   ه درفرآیند آن تال  صورت گرفته تا   تابخااه

این ه لناخ  از بدفهمی  اص  گردد  ردف از این تحقا  
بررتی افزایش بدفهمی دربان جوااان ات   ه مورد 
ارزیابی قرارگارد و به این ،دید  بغراج ازابعاد مختل  ،رداخته 

 ای  

 فهم بدفهمی

با این  «دااشگا   اب »بار در جمعی از دااشجویان اولان
و تایر  «ااقالب»ماجرا مواجه لدک؛ جایی  ه دربار  واژ   

مفارا  وابسته به آن، بحث اسبتاش تخصصی ل   گرف   
رای  ژگان این  وز  دال ؛ تعری  رر  سی تعریفی از وا

جا ف ر  ردک چطور  رای متناق   آن متعدد و بردال 

 «مار سی»ترین مفارا   وز   ای بر تر تاد  چنان منازعه
ل   گرفته ات  و چون  اضران، متخصصاای از 

گارک اشد  جا و چه وق   رای متعدد بوداد، دت   وز 
را ااقالب  آلود لد  ات   مار ساس  ترچشمه مفارا  گ 

رای  دااند، چرا  ه فعالا  را  لاد تغاار تاختاری جامعه می
 ند و  راتتا می اجتماعی، فررنگی، تااتی و معرفتی را ر 

درد  بنابراین، اولان تطح اات ار از جامعه  جه  می
مفارا  مربوط به ااقالب و   آموزلی این ات   ه با دااش

تغاار آلنا بالند تا بتوااند آن را درعم  آموزلی خود به 
 خوبی به  ار گاراد 

، از دوتتان «جلسه گفتماای مار ساستی»بار دوک، در 
 «ااقالب قهرآماز» نند  خواتت  رر چه دربار   لر  

دااند، باان  نند   اف ه جمع لبریز از  لمات و  می
رای لبه دااشگاری بود و من متعجب لدک  ه با  جمله

وجود این رمه معلومات، چه لزومی دال   ه ما این جلسه 
 نندگان به خوبی معلومات  را برگزار  نا ، اگر رمه لر   

دااستند،  و ارداف آن را می «ااقالب مار ساستی»به  وز  
آن  د از اصرار برای بحث با آاها عجاب بود  درت  رمان 

ااقالب قهرآماز یعنی با »وق ، ی ی از ماان جمع گف : 
 .«درا  عمل رد فوری وبدون تنجش جامعه را تغاار می

سته    دیگران جمله لمع رولن لد و    ریخته  رایی جی وگی
داداد  ج  بدفهمی در این  وز      گفتند  ه اشان می

 ااس !

رتاد مسوو  جلسه ر  مفهوک این  ر   را  به ا ر می
 امالش متفاوت و  تی متناق  با ردف آن درک  رد  بود  

ای غارفارتی زبان برگزار لد  بود  اولان  جلسه در منطقه
بردال  من این بود  ه برخی دوتتان مفهوک مورد ا ر را 

 ه در موارد مشابه دیگری   نند  چنان ترجمه و بعد درک می
دیدک  ه دوتتان اولان معنی لغوی مربوط به آن واژ   را  می

 ااد  به عنوان مفهوک واژ   درک  رد 

بار توک، در تماناری از طرف یک اهاد خارجی بود، با 
 نندگان از اهادرا و روادرا در   اابوری از معلومات التراک

 وز  فررنگ مواجه لدک  ه ر  به اا جا برد  بود  باز 
را گر   جا به تعری  قطاری از  لمات دااشگاری  ه با به ر 

خورد  بوداد  این اتفا  در تماناری  ه برای فعالان 
تری از  فررنگی دالت  ااز ت رار لد؛ در گستر   وچک

 مفارا  

 «لو وموتاوی»ااد و آن را به  ااقالب را ،اشرو تغاار خوااد 
ااد  ه قرار ات  جامعه را جه  درد  اگر  تشباه  رد 

بردال  و درک جوااان از مفارا  مث  ااقالب و امثاله  
توااند برای تغاار درجامعه خود  اادرت  بالد، چگواه می

افتد اگر  ریزی درتتی دالته بالند  چه اتفاقی می براامه
ااد، رنگاک مواجهه با مااع، به  جواااای  ه لو وموتاوران 

جای ترمز  ردن، ترع  لو وموتاو را باشتر  نند یا جایی 
 ه بنات  به ترع  برااند، ترمز بگارید؟ اولان خطر چنان 

 ردایتی، خروجی از ری  یادگاری ات  

را در  وز  فررنگ، اجتماع و لناخ  به گماا   بدفهمی
ااد؛ خروج از ری !  چنان تراولتی را برای جامعه رق  زد 

وظافه فه  امایاادن اقاط قوت و ضع  به جویندگان آن 

 افزایش بدفهمی میان جوانان 
 محمد زمان سیرت   
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رد در مسار تغاار و یادگاری چه اقاط  را اشان می ات   به آن
ااد تا بتوااند بهبود ایجاد  نند   قوت و چه اقاط ضعفی دالته

اولان قدک برای ااجاک این وظافه آن ات   ه لناخ  درتتی 
گان و مفارا   ایجاد لد  بالد  دالتن اابوری از واژ

رای فررنگ، جامعه و لناخ   ه ترجای خود قرار   وز 
اداراد، ابزار لناتایی اقاط قوت و ضع  را در اختاار جوااان 

 قرار اخوارند داد 

 عوامل افزایش بدفهمی دربین جوانان

 تقابل فرهنگی -۱

گی  متر و جمعا   لهررای تاب  اسب  به امروز از ،اچاد 
 متری برخوردار بوداد، اما با توجه به تحوالت ایجاد لد  در 
تاختار و  ار رد آاها، رلد جمعا  در لهررا به صورت 

گاری افزایش یافته ات   ه به مازان  و چش   ،اشانه بی
گی باشتر در لهررا  ا   فرما  افزایش جمعا  ،اچاد 

رای مختل  در جامعه   رد لداد  تاختاررای مغل  با عم 
؛ لهر  اب   ه در دره قبلی جمعاتش  دود  جا افتاداد  مثالش

صدرزار افر تخمان زد  لد  بود، ا نون ازدیک به  رف 
رف  مالاون افر جمعا  دارد و با افزایش افو  روابط 

رای  ا   در  لواد و فه  تاختاررا و ارز  تر می مغل 
 تر   جامعه مش  

دلا  افزایش جمعا  در لهر، ما  به ،اچاد  زیستن ات ، 
رای  رای مختل  داخلی، ورود فررنگ  ه  ضور فررنگ

رای  رای مختل  و م ان خارجی و وارداتی  ه  در زمان
مختل  به صورت اجباری به تا نان لهر بخصو  جوااان 

لواد،  ه اوعی ما  و توأک با تحما  در زیستن  تحما  می
 مغل  ات  

رای  رای مختل  مردک در  نارر  در محاط  ضور طا 
آموزلی و تحصالی اوعی تقاب  دو فررنگ، دو ارز  و دو 

را وجود  بقا و ت ام  در فررنگ  دیدگا  را فرار  ما نند، لرط
تضاد ات  اما تضاد باای تقاب   ه منتهی به بدفهمی لود، 

گارد  ه در درک  ر  ات   این بدفهمی زماای ل   می
فررنگ، ارز  و زبان طرف مقاب  ااتوان بالا  و یا با 

گرایااه فررنگ، ارز  و زبان خود به فه   فرض ارز  ،اش
فررنگ و زبان دیگران بپردازی  و یا معاار لناخ  را فررنگ 

بدااا ،  ه این فه  واقعی را منحرف و به بدفهمی عما   خود 
ااجامد،  ه دربان دااشجویان در مرا ز آموزلی فراوان به  می

خورد  یا به عبار  دیگر؛ تقاب  فررنگی خود  چش  می
تاز بدفهمی ازجمله بدفهمی تااتی، معرفتی،   زمانه

بالند و به رمان دلا  ات   ه تتاز  فررنگی و مذربی می
گارد  اا،ذیرات ، چون فه  مشترک ل   امی را ،ایان فررنگ

را فه  ااس  بل ه بدفهمی ات ، ااگفته امااد  و باشتر فه 
 ه در اثر تقاب  و تحما  فررنگی خالی اوقات بدفهمی بر 
جوااان تحما  لد  ات   ه این اوعی بدفهمی تحمالی 
ات   ه جوااان بخصو  جوااان دااشجو قرباای درجه او  

 بالند    آن می

 طبقاتی شدن فهم -۲

رای  رای زیاد و فررنگ ،  از این ه لهررا با جمعا 
متضاد آراتته لداد،  ه افزایش جمعا  با افزایش 

تازی برای  رای فه  درت  توأک ابود و در  صه زمانه زمانه
فه  درت  ،اشرف  صورت اگرف   برخی لهروادان با توجه 

خود، فه  را بر معاار مادیات تعری   رای مادی  به ترمایه
 رداد، اما در مقاب  آاان  ساای بوداد  ه تعی  رداد خارج 
ازرمه ممازات راری بر فه  درت  ترتا   نند و آن را 

 رولمند  نند تا فه  در گرو طبقات ابالد 

تاز  را ادامه دال ، تا این ه  زمانه این رواد طی دره
رای متفاوت مردک در یک لهر لد  بدون لک،  زادگی
ویژ  جوااان و   رای متفاوت روی اف ار عمومی به زادگی

گذارد و به رمان دلا   اوجوااان تأثار مستقا  از خود بجا می
رای فقار در تال   بود  ه جوااان بافه  بدوی از خااواد 

برای افزایش فه  خود لداد  ه در گاروداری فه  و فهمادن 
رای اادرت   ه منتج به بدفهمی بود، گار  رداد  راری  به را 

برای رتادن به آتایش در زادگی ااافتند و به این صورت 
دت  به ارت اب بدفهمی زداد تا وضع فه  خود را مطلوب 

مان دربان جوااان  تازاد  ه در اتاجه آن آمار بدفه 
 بخصو  دااشجویان افزایش یافتند 

باید اذعان دال   ه  ضور مراجع فه  خارجی و ،اوتتن 
برخی از جوااان به آاان،  ه تبب افزایش فه  قالبی این 
جوااان لداد،  ه این فه  قالبی فاصله طبقاتی فه  را به 
ماان آورد و فاصله طبقاتی فه  افزایش درند  بدفهمی ات  

توان مدعی لد  ه  ضور مراجع فه   و به این صورت می
،   خارجی ااز تبب افزایش بدفهمی درجامعه لد  ات   مثالش

درافغااستان معاار فه  ریش دراز، ل   بزرگ، ،و  و ترمایه، 
بالند،  ه مصاد  عانی طبقاتی لدن فه   مقاک و تن می

 ات  و  تی در این اواخر فه  را جنساتی تاختند 

 الگوبرداری نادرست؛ پهلوی دیگری بدفهمی -۳

در برخی موارد جوامع بویژ   اهادرای آموزلی در تال  
الگوبرداری از تایر جوامع و اهادرا بخاطر  ارش بدفهمی و 

گرایااه بوداد، اما باید به یاددال   ه  رفتاررای بدفه 
رای  ثباتی الگوبرداری با تقلاد و  ا،ی مح ، جز این ه بی

را افزایش بخشد دیگر  ار  ف ری را افزایش درد و بر بدفهمی
برد   ارش بدفهمی در متمدن لدن ات ، اه در  بجای امی

مترقی لدن  به رر ،امااه  ه مترقی لوی ، دامنه 
تر  را عما  لواد و بدفهمی ما وتاع می «گرایی مصرف»

 نا  و این  ، چون ما از ف ری دیگران اتتفاد  می لواد می
خود اوعی بدفهمی ات   ه ما از اادیشه خودمان دور رستا  

بری ، و به فه  دیگران مهر تائاد  و بر اادیشه خود لک می
خود، خود بدفهمی ات     وبا   ادالتن اعتماد به اادیشه می

چون تعری  دیگری بدفهمی این ات   ه تو فه  دیگران را 
 بهتر از فه  خودت بداای و از فه  خود غاف  بالی 

 بی توجهی اهادرای آموزلی در راتتای مبارز  با بدفهمی  -۸

مش الت اقتصادی، مش الت تااتی، فقر و با اری، 
توجهی دول  در  تعصبات قومی، لساای، تمتی، مذربی و بی

این راتتا خود باعث بلند رفتن گراف بدفهمی دربان جوااان 
گردید  ات   این مسئولا  اهادرای آموزلی ات   ه 

رای بدفهمی را دربان جوااان بخصو  در دور   زمانه
را و م اتب محدود  نند و  تحصالی و تعلامی آن در دااشگا 

آموزااند تا جوااان  رای مبارز  با بدفهمی را به جوااان بی رو 
از این آف  خطرااک ف ری درامان بالند  چون اگر رو  
مبارز  با بدفهمی به جوااان آموز  داد  اشواد، برآیند آن؛ 

ور در خرافات و دالتن  جوااان اااماد، خسته و تردرگ ، عوطه
 تور  دااایی و    خوارند بود 

 های مافیایی؛ مصادق بدفهمی گروه

گاری بدفهمی مصاد  عانی از بدفهمی  در  نارعوام  ل  
رای مافاایی از مصاد  بارز  لواد،  ه گرو  درجوامع دید  می
رای مافاایی از بدفهمی ما  به  گاری گرو  آن ات   ل  

قدرت، ما  به ثروت، ما  به بر    بودن ات ، و یا عقد  
ا  فشار وارد ما ند تا به ااحراف  شاااد   فه  بر گلوگا  فه 

لود  من ف ر ما ن ، جوان و یا دااشجوی  ه به یک گرو  
 لود، قرباای بدفهمی ات    مافاایی محل  می

رای قب  فضای بدفهمی  متر از امروز بود، ولی  اال  در دره
رای مافاایی در لهررا،  ویژ  گرو  به « اران جنای  »فعالا  

مستقا  و غارمستقا  در مرا ز آموزلی فضا را بازتر تاخته 
را و  ات  تا فه  درت  درجوااان ل   اگاراد   تی تلویزیون

لواد و چازرای به خورد جوااان  رادیورا بلندگوی آاها می
بایند و آاان را به ،رتگا   مادرند  ه فه  درت  را از آن می ری

  شااند  بدفهمی می

 نتیجه: 

خ می بدفهمی آن درد  ه لخصی در موقعا  تعام  با  گا  ری
ترین  گارد  رایج یک یا چند لخ  دیگر اتاجه اادرتتی می

آید  ه لخصی از  اوع لناخته لد  بدفهمی زماای ،اش می
آورد  ه با  مقصد یا عمل رد لخ  دیگر تفساری به عم  می

آن چه در ا ر خود این لخ  بود  ات  تفاوت دارد  ولی از 
این گذلته، بدفهمی لام  لناخ  اادرت  دالتن از 

رای خودمان ر   رای لخ  دیگر یا تطح توااائی توااائی
 لود   می

گاری  سی فرد از جهان ات   بر  من ور از دریاف  یا فه ، آ
این اتا ، برخی مدعی ااد  ه اصطالح بدفهمی عمالش 
اصطالح اادرتتی ات   دریاف  یا فه ، خا  رر لخ  

توااد خطا بالد، دریاف ،  ات  و بنابراین از لحاظ فنی امی
 ند   صرفاش رمان چازی ات   ه لخ  ا سا  می

اص  ات   «قااون تضاد»رمچنان  ه در م تب مار ساس  
رمگاای ات  یعنی ررلخ  دارای یک  «تضاد عاک» ه 

مخت  به رر لخ  ات   ه  «تضاد خا »تضاد ات ، اما
رای دارد  در  عاک و عمومی ااس  و رر لخ  از خود  نش

گواه ات   ه رمگان یک بردال  از  مسئله فه  ر  رمان
گاراد ادارد اما فه  دقا   موضوعات  ه در مقاب  آن قرار می

وتخصصی ااازمند دالتن عل  تخصصی آن موضوع ات   
گارد ر  در  وز  عاک،  بدفهمی ر  در  وز  خا  ل   می

 ه دربان جوااان بخصو  دااشجویان در  وز  خا  
بدفهمی باشتر ات  تا  وز  عاک، ولی دربان مردک عاک 

بالند  با این  ا ، در روابط بان المل  اصطالح  برع   می
براد  ه  بدفهمی را به ل   گسترد  در موارد به  ار می

دریاف  یک لخ  با واقعا  عانی رمخواای ادارد  این 
،سا تاختارگرایی و »رای جا افتاد  گمان رمان ،رتش بی

 آورد  را ،اش می «م تب برتازی

لود  ه اغلب زماای  تر می اصطالح بدفهمی از این رو ،اچاد 
گرایااه یک فرد در مورد  رود  ه  د  ا تما  به  ار می

آید  اما به راتتی برخی   ر   فرد دیگر اادرت  از  ار در می
خطارایی  ه در ،رداز  اطالعات توتط ااسان صورت 

یعنی گا   -لود گارد به بر آوردرایی اابهانه منجر می می
رایی را  ه به ا ر دیگران به ااداز  معقولی  جوااان موقعا 

را گا  دچار بدفهمی  فهمند  اما چرا ااسان آید بد می رولن می
گر،  ام  بودن یا  را در مقاک دریاف  لواد؟ برای ااسان می

ازدیک لدن به ،رداز   ام  اطالعات اامم ن ات   برای 
یک لخ  ااساای یا گروری از الخا  درا ر گرفتن 

 ،ذیر ااس    تمامی جزئاات، ظرای  و ابعاد یک موضوع ام ان

فهمند  ه با  گاری افراد صرفاش از آن روی یک وضعا  را بد می
باوررای موجودلان رمخواای ادارد و این ااتازی لناختی 

آورد  معموالش افراد اطالعات ااتاز را خو  اداراد و از  ،دید می
 ولند تا این ااتازی را  ارش درند   رمان رو فعاالاه می

رای  را و دریاف  توااد به معنی تغاار بردال  این تال  می
وجوی  لان بالد ولی غالباش به رد اطالعات ااتاز، جس 

ید باوررای لان بالد، تفسار  اطالعات دیگری  ه مو 
لان جور  ی اطالعات به احوی  ه با باوررای اولاه دوبار 

 رتان منجر لود   اعتبار لمردن ،ااک درآید، یا  تی بی

گا  مان را  رای روان ترااجاک این  ه گا  ویژگی لناتی ااخودآ
به تفسار اطالعات در جهتی خا ،  ه اغلب ر  جهتی 

تازد  برای امواه، فردی  ه  اادرتتی ات ، متمای  می
تطوح باالیی از خش  را در وجود خود اهفته دارد تمای  به 

تری دارد  ه اقدامات دیگران را  تی اگر چنان  مراتب باش
آلود بانگارد  فردی  ه اااز لدیدی به قدرت دارد  ابالد خش 

مم ن ات  بردالتش این بالد  ه دیگران باش از آن چه 
واقعاش رستند قصد  نتر  او را داراد  یا فردی  ه از ا ر دروای 
دچار افسردگی ات  مم ن ات  به ل   جبری در یک 

رای منفی را بباند و اقداماتی اتخاذ  ند  موقعا ، تنها بدی 
 ه در گاک بعد به یک ،اشگویی واقعا  بخش خود تبدی  

گاری ات  یعنی  لود  بدفهمی به خودی خود فاقد جه 
مم ن ات   ه طرف دچار این بدفهمی بالد  ه دیگران را 
باش از آن چه در واقع رستند دلمن بپندارد و ازرمان رو 

ای بزاد  جویی دت  به  ر   تشدید  نند  برای ،اش دتتی
توااد دچار این بدفهمی بالد  ه دیگران را باش از آن  یا می

چه در واقع رستند دوت  بدااد و از رمان رو برای 
 دتتی جویی دت  به  ر تی رماارااه بزاد  ،اش

رای لناختی برای  رای مربوط به اجرای آموز  تجربه
جوااان و مواجه لدن با بدفهمی دااشجویان اسب  به مفارا  

رای جامعه، فررنگ و لناخ  تبب لداد  ه مساری   وز 
وگو با دااشجویان در ذرن  ل   بگارد؛  جدید برای گف 

رای  وز  فررنگ، جامعه و  مساری برای  ش  بدفهمی
 رای دوتتااه   معرف  در جلسه
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نیاو ننګو ولسي پاڅونونه، پایلې  
 له چې د افغااستان ،ه اصطالح ځاني روڼیااید ، چیپیي او 
مترقي ډلې او افراد د علمي توتاالازک ،ه ډیرو لومړااو ښوواو 
او مار ساستي اصولو باادې تترګې ،ټیو ، ییوازې ییو لیی 
څرګندو  چې رغوی اورخپلو ،خواااو باورواو او ارزښتیوایو تیه 
ژمن اه د  او ،ه دې توګه ل ه د مدای ټولنیو، لیایبیراالایو او 
ااتاواالاستي  ړیو ،ه لیان د ،یاایلیوالیي ای یاک، ایړییوا  
امپریالازک او  وراۍ ارتجاع تر  غاړ  غړۍ لیو  او ،یه ییو 

 تټاج باادې له رغوی تر  له اڅا  ولو څخه خواد اخلي 
دې ډو   سااو ته ،ه افغااستان  ې اه د اوتینیي  ی یومی  
طبقاتي جوړښ  ارما  لر  او اه ورته د امیریی یا او ایاټیو 
الغا   دوی ل ه عواک النا ، "ملي اردو"، "ملیي ،یولیای "، 
"ملي امنا " او ،ه ټولاز ډو  اوتنی ا اک او دولتي مالان ییو 
"ملي بنسټ" ګڼي چې د ټولنې ،ه چو،ړ  ې دی  او ،ه رمیدې 
اتا  اتتدال   و  چې دا د ټولنی د ټیولیو وګیړو ،یرتیه د 
طبقاتي تو،ارواو څخه )باوزلې او بډای( داد  د  چې د طالبااو 

 ،ر ضد ددې ا اک او دتتلا  څخه دفاع و ړ !!
رغه باوزلي چپي چې  د "ملي امنا  مشاور"  مدالله میحیب 
او جنرا  خولا  تعادت خپ  رربر ګیڼیي، ریغیه  چیپیي 
ااتاواالاس  چې جنرا  مراد علي مراد او علي ،ور او محیمید 
محق  خپلی اتالن بولي، رغه باوزلي چپاان چې عطا محمید 
اور، آمان الله ګذر د اجات فرښتي  سابو  او رغه چیپیایان 
چې رلاد دوتت ،  ضرت علي، ا اک الدین قاصار  او ایور 
لنډغر خپ  مشران ګڼی، او څراله  والی لي خپ  روی  د 
یو ااقالبي او مترقي لخ  ،ه توګه له اورو جهاد ، فاتیدو، 
قومي او مذربي او جنایت ارو ډلو ټلو یا د امری ا او ااټو د ،روژو 

 او اجنډاو د ،لي  ووا و له قطار څخه جال  ړ ؟
د راښتاا خبر  دا د  چې دغه تسلا  لو  چپایان، ،یه ډییر 
تپان تترګي توب تر  اورو مترقي او ااقیالبیي  یایخ اړخیو 
ځوا واو، تازمااواو او افرادو ته ر  بلنه ور و  چې د ایاټیو او 
امری ا او ،ه  اب   ې د رغوی د التپوڅي   وم  تر بیایرغ 
الادې د طالبااو ،ر ضد راټیو  لیي!! دغیه ،یلیور  لیو  
رولنف ران د افغااستان له مترقي تازمااواو او افرادو څیخیه 
غواړ  چې د الله ګ  مجارد،  اجي ظیاریر قیدییر، زرداد، 
 ماد خراتااي، او اورو لنډغرو تر  اوږ  ،ه اوږ  د طالبااو ،یه 
ضد جهاد و ړ !! دغه باالری لو  تازمااواه او افیراد ایور 
ر  مخ ې ځي او ارلاد  و  چې د طالبااو ،ر ضد مبارز   ې 
باید مترقي او چ  تازمااواه خپیلیه اییدییولیوژۍ، اصیو  او 
ارداف رار  ړ !! او باالخر  خبرداری ور و   ه چارې چ  
او مترقي ځوا واه ددې تسلا  طلبو ښاغلاو تپارښتینیې وایه 

 مني او د خل و او تاریخ ،ه وړاادې به ،ړ و ! 
دا تسلا  لو  چ   ارتوااان د "ملي ګیټیو"، "وطین" او ،یه 
افغااستان  ې د امری ا او ااتو د ل   لن ا امي، اقتصیاد ، 
تااتي او جغرافاایي الغا  د "التته راوړاو" د خواد  تاتلیو 
لپار  اللهااد  د  او ،ه اصطالح د "طالبیاایو ضید جیبیهیې" 
جوړولو لپار  ری المواه ور و  او د  "افغااستان د ملي امنای  
لورا" د رضا  اررااو یا د "ارګ او تفادار ماڼۍ" د فیایسیبیوک 

 چلووا و انلانه داد  ،ر مخ وړ  
ځاني ر  ،ه افغااستان  ې د امری یا او ایاټیو ځیوا یوایو د  

لرمنا ې ماتې څخه غمجن د  او له افغااسیتیان څیخیه د 
رغوی وتلو ،ه روااي تتوازو اخته  ړ  د   رغوی رمیدا راز 
توقع لر  چې د امری ا امپریالازک او متحدین یې دوی تیه لیه 
افغااستان څخه ااویارک او لندن جوړ  ړ ! او دا چې امری یا 

 ۱۴۱۸او ااتو ،تاله د  چې خپ  ځوا واه له افغااستان څیه د 
 ا  د تپټمبر ماالتې ،ورې ،ه بشپړ ډو  وباتیي، ژړاګیاایې 
 و  او د رغوی څخه راله  و  چې خپله ،ری ړ  بدله  یړ  

 او خپ  الغا  ته ،ه افغااستان  ې دواک و ړ   
د یوې ماالتې راراسې ،ه راواد  یې د ولسیي ،یاڅیوایوایو 
)خازلهای مردمي( بحث تیود دی  ګیوډاګیي  ی یومی ، 
،خوااي مجاردین یا د "لر او فساد" ډلې، ،ه بشیر   یقیوایو 
ترغړواو تورن جنلساالران، د ځم و او ملي لتمناو غاصبان 
د خپلو ګټو او اامشروع ،االو تاتلو لپار  او یا ،ه راتلوا ي  یې 
خل و ته د  ساب ور ولو څخه د خواد  ،اتې  ایدو لیپیار  د 
جلړې ډګر ته راوتلي د   دا د لر او فساد ډلې او د بشیر  
 قواو ااقضان، د دولتي ام اااتو ،ه ځواک د باوزلو خیلی یو د 
مجبوریتواو څخه ااوړ  ګټه ،ورته  و ، رغوی ته وتلي ویشي 

 او د خپلو ګټو تاتلو ااسااي تپر ترې جوړو      
د الرف غني اوتنی   وم  د خل و د څو ملاواو رایو ،ه ګټلو 
تر  بریالی لوی دی؟ د افغیااسیتیان د ټیا ینیو خیپیلیواک 

ملاواو  ۱ ماساون د رتمي اعالن تر  ت   د رایو ور ولو وړو 
 سااو څخه یوازې لاوخوا دو  ملاون  سااو ،ه ټیا ینیو  یې 
ګډون و ړ او له دې منځه الرف غني اهه ل یه او درویشی  
زرو رایو ،ه ترالته  ولو تر  ګټوا ی اعالک لو  دا چې ،ه دې 
اهو ل و رایو  ې څومر  رایې باطلې و  او څومر  درغلۍ لوې 
و ، با  بحث دی  او اهه ل ه رایې راڅ له اشي  یوالی د 

میلیایون  ۳۱اهه ملاون خل و د ارادې او د افغااستان د ټو  
وګړو اتتازیتوب و ړ  او ،ه دې توګه د الرف غني   یومی  
د لابرا  دمو راتۍ ،ه چو اټ  ې ر   وک مشیروعیای  ایه 

 لر  
"ملي اردو"، "ملي ،ولا " او "ملي امنا " څراله ملي بللی لو 
 له چې د یو اامشروع   وم  څخه دفاع  و ؟ یو  ماد  او 
معنو  ،االه یا لخصا  رغه مها  ملي ګڼلی لیو چیې د 
ټولنې د ا ثری  غړو ،ه خدم   ې و ، ایه د ییو ایامشیروع 
ا اک، اامشروع   وم  او یو  وچني فاتد او میزدور  یا ی  

 اقلا  ،ه ګټه او چو،ړ  ې  
 ولې حکومت نشي کوالی له ځان څخه دفاع وکړي؟

زر  امناتي ځوا واه مډرایه  ۳۱۴د افغااستان   وم  لاوخوا 
وتلې،  تو،واه، جنلي الوت ې او ټا واه ،ه خپ  اختیایار  یې 
لر   د اړۍ د تتر اقتصاد  او ا امي او تا نالوژی ي ځواک 
امری ا او ااټویي متحدینو ا امي او مالي مالتړ تر لا لر ، خو 
باا ر  اشي  والی د طالبااو د څو زرو جنلایالیو ،یه وړاایدې 
جلړ   ې بریالی واوتي  ولې طالبیان ،یه چیټی یۍ تیر  د 

  وم  تر  نترو  الادې تامی ااسي، ولسوالۍ تر خیپیلیې 
ول ې الادې راوړ  او د والییتیوایو ،یه میر یزوایو بیاایدې د 
محاصرې  ړۍ تنلو ؟ ولې ډیری ،وتتې او امناتي ځوا واه 
،رته د جلړې طالبااو ته تسلاماږ  او ،ه تلهاو زر  تپ ې او 
دراې وتلې، ټا واه او ا امي تجهازات د "تا تا ي لیاتی " 

 ،ه ،لمه طالبااو ته خولې  و ؟
دې  ې لک اشته چې د افغااستان خلک له طالبااو او ایورو 
اتالمي تخ  دریزو ډلو څخه  ر ه لر  خو دا ر  باید رایر 
اشي چې د امری ا او ااتو لخوا د افغااستان خل و ته د تقیلیبیي 
جمهوری   او درغلاو ډ و ټا ینیو لیه الرې د ییو ایامشیروع 
  وم  تپ  ر  د منلو وړ اه دی  رغه   وم  چې د راواد 
،ه اویا تلنه جغرافاا  نترو  اه لر  او اشي  والی خل و تیه 
روغتاایي، ښووااز او اورې لومړاۍ اتاااتاوې  وړاادې  یړ   
رغه دول  چې ،ه قضایي او عدلي ادارو  ې د بربنډ فساد لیه 
 بله،  وګړ  مجبوریږ  چې خپلی لخړې طالبااو تیه راجیع 
 ړ  او د رغوی ،ه مح مو  ې     ړ   رغه   وم  چیې 
،ه ادار  فساد، رلوت او بې مسوولاتۍ  ې ډوب د   ریغیه 
اا اک   وم  چې د چاروا و د بې  فایتۍ له املیه خیلیک د 
امناتي تتوازو تربار ، له باوزلۍ، با ارۍ، لوړو قامتیوایو، د 
تر،نا  اه درلودلو څخه  ړیږ   رغه   وم  چې ،یه لیوییو 
ښارواو او د  اب  د انه ښځي او میالیومیان ګیداییي  یو ،  
فحشا ته اړ ایست   اږ  او ځوااان ،ه مخدر  تو و باادې اخته 
 اږ   رغه جمهوری  چې باوزلي خلک د لوږې او مجبوری  
له مخې د خپ  بدن غړ  ،لور  او یا خپ  واړ  مالومان ،یه 

 اورو راوادوالو خرڅو   
طالبان د او  ایمې لسازې ،ه ،ا   ې ر  د لر او فساد ډلیو 
یا د اتالمي تن امواو د ظل  او خپلمنځي جلړو ،ه ترڅ  یې 
راوزیږید  او خپ  اتالمي افراطي امیارت ییې جیوړ  یړ  د 
اوتني   وم   مزورتاا او اا امۍ دا و  چې رمدې ،خوااایو 
مجاردینو ،ه  ې ،راخه واډ   اصله  ړ  او خپ  چور او فسیاد 
ته یې ادامه و ړ   ،ه ،ای  ې دولتي میالیاین د "ټیولینیې د 
خدمتلار" ،ه ځای د ټولنې د وګړو د وینې څښوا ي ،یه بیڼیه 
څرګند لو او ،ه دې توګه باوزلي خلک د او    وم  څیخیه 

 د رر  ا  ،ه تاریدو اارالی لو  
دا چې ان ورځ اوتنی   وم  د امری ا او ااټو د میلیایاردوایو 
ډالرو مرتتو او ،راخ ا امي  ضور څخه ل   ا  وروتته، لیه 
ماتې تر  مخامخ او د اس وریدو خوا ته روان دی، المی  ییې 
ګوډاګاتوب، ،ردیو ،سې تړلتاا او ،ه   وم   یې د جینیلیي 
جنایت ارااو، د لر او فساد ډلو  ضور او ،راخ لیوټ او فسیاد 

 دی      
 آیا ولسي پاڅونونه رښتیا خپلواکه دي؟

ښ ار  د  چې دا د رر ااقالبي او ژمن ااسان راله د  چیې د 
ټولنې باوزلي ا ثری  وګړ  دا لعور او ،وره ،ادا  یړ  چیې 
خپ  طبقاتي دښمنان و،اژاي  د ویښیتیایا دې  یچیې تیه 
ورتاږ  چې ،ه خپ  منځه  ې تر  یوموټی لي او د خیپیلیو 
بدمرغاو دښمن ،ه وړاادې را،اڅاږ   اما څراله چې ،ه ډاګیه 
لاد   اږ ، اوتني ولسي ،اڅواواه د الرف غني   وم  او 
ددې   وم  د جهاد  واډ  والو یو  ،یروژ  د   د اوتینیي 
ګوډاګي   وم  لخوا ورته وتې او تجهازات بیرابیرییږ  او 
مالي او لوجاست ي مالتړ یې  اږ   دغه ولسي ،اڅواواه چې 
د راواد ،ه څو والیتواو  ې رامنځته لو ، د ټیولیو مشیر  د 
،خواااو جهاد  قومندااااو ،ه ال   ې د   ریغیه جیهیاد  
قومندااان چې ،ه اتاایمه لساز  او او  ایمه لسیایز   یې ،یه 
خپلو تامو  ې خپلې جال جال وا منۍ درلودې او ،ه خپلسرو 
وژاو، ل نجه  ولو، زادان  ې اچولو، ،ه ښځو او میالیومیاایو 
جنسي تار   ولو او له خل و څخه باج اخاستلو   ې ښ یای  
و   رغه جهاد  قومندااان چې ،ه اتااییمیه لسیایز   یې د 
اوتناو طالبااو او داعشاااو ،ه لان ښوواځي توز ، ښووا ي 
او رولنف ران یي وژ ،  لانا واه او تړ واه یي ویجیاړو ، د 

 بریښنا او تالافون ډاګې یې اس ورولې 
او ،ه دې توګه  ه زمواږ خل و او ولسواو دومر  ،وره درلیودای 
او د خپ  ځواک او یووالی ،ه ارما  ،ورادالی او ډیر ،خوا به 
یې لومړی د رمدې درغلن جمهوری  او فاتدو چیاروا یو ،یه 
ضد قااک  ړای وای او د خپلی خوښی ا اک او   وم  به یې 
ټان   ړای وای  اه طالبان د باوزلو خل و د ګټو او غوښتینیو 

 اتتازیتوب  و  او اه ر  د  اب  ګوډاګي رژی    
 ه چارې دغه ،خوااي جهاد  قومندااان د "ولسي ،اڅواوایو" 
د مشرااو ،ه توګه د   وم  او بهرااو راوادواو لخوا تموی  او 
تسلاح لي او ،ایله به دا و  چې یوځ  باا به رر قومنیدان او 
یا جهاد  ډله خپله تامه، ولسوالۍ او والی   ې خپلې وړې 
وا منۍ اعالک  ړ  او د قااون څخه ،ورته  یړایې بیه تیرتیه 
رتو  د جهاد  قومندااااو او جهاد  تن امواو او ،یخیواایایو 
جنلساالرااو تر مشری الادې دغه اوې وتله والیې ډلیې بیه 
یوځ  باا د ملي لتمناو لوټولو، غصبولو او د خیپی  قیدرت د 
تامی ،راخوالو ،خاطر د اورو قومندااااو تر  ،ه جلړ  بیوخی  

 او تر  ښ ر ،ه ښ ر لي   
دا چې ځاني  سان د   وم  لخوا د دې "ولسی ،اڅواواو" د 
ښه مدیری  تمه لری چې ،ه اوې تر دردۍ وا اه وړ ، رسې 
اوبو ته خوب تارو  د     وم  رمدا او  اشیي  یوالی 
یواز  ،ه  اب  ښار  ې امنا  ټان   ړ  او قااون ،لی  ړ ، 
او ،ه والیتواو او ولسوالاو  ې خو لارې خبر  د   د   وم  د 
 مزور  مدیری  له  بله ،ه ډیرو ولسیوالیایو  یې امینیایتیي 
ځوا واو ته د ا امي مهماتو او لوجاست ي تو و ،ه میوقیع ایه 
رتولو ،خاطر درااد  ااسااي تلفات واوښت  او طالبااو ته تسلا  
لو   او ،ه داتې لرایطو  ې څیرایلیه امی یان لیر  چیې 
  وم  به ولي  والی ،یه ولسیوالیایو  یې دغیو "ولسیي 
،اڅواوالو" تر  خپ  مالتړ او مرتتو ته دواک ور ړ ؟ دا ر  د 
ام ان اه لارې خبر  اه د  چې د   وم  د  رغاړن مدیری  
له  بله او د مرتتو او مالتړ اه ترالته  ولو ،ه صورت  یې بیه 
دغه وتله وا   سان چې د ولسي ،اڅون ،ه ایوک رامینیځیتیه 
لو ، طالبااو تر  جوړجاړ  ته ورتاږ  او د اوتني   وم  

 ااصر لویااد 
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 ،ه ضد جبهه  ې به انوځي 
 ه څو لابې ښه  ال  ااځور  ړو،  ه چارې دا ولسي ،اڅواواه وتواااږ  طالباایو تیه 
ماته ور ړ  او ټولې تامې د ګوډاګي   وم  تر وا منۍ الادې رالي او ګټه به ییې 
باوزلو خل و ته څه و ؟ ګټه به یې مترقي او چ  ځوا واو ته څه و ؟ باوزلی خیلیک 
به باا ر  خاوری ،ه تر، وږ  او ،ه تپان مادان ،اتې و ، خو  وچنۍ  ا مه طبیقیه 

 او لری ان به یې ددې باوزلو خل و د قرباااو د ثمرو څخه خواد اخلي  
 آیا خلک اړ دي چې د دوه ناوړو څخه یو غوره کړي؟ 

د اوتني التپوڅي   وم  او ا اک ،لویان د خپ  ارتجاعي دریز د ،ټیولیو لیپیار  لیه 
مار ساستي تاوریو څخه ر  ګټه اخلي او د دیال تاک ماتریالازک او تضادوایو څیخیه 
بحث  و   رغوی اتتدال   و  چې طالبان د خل و لومړۍ درجې دښمنان د  او 
جهاد  جنایت اران، اوتنی فاتد   وم  او الغاللران دورمې، دریمې او څیلیورې 
درجې  ې راځي! او ،ه دې منط  تر  دې ،ایلې ته رتاږ  چې باید د لومړۍ درجیې 
دښمن لمنځه وړلو تر  د دورمې، دریمې او څلورمې درجې دښمنااو تر  د ورورۍ او 
رم ارۍ ال  ور ړو او ،ه یو  تنلر  ې ځااواه لهادان  ړو! د ټولنازو رتینیایو ،یه 
اوتناو ادبااتو  ې د فاتد رژی  او تقلبي جهوری  ،ه ،لویتوب د ځانو چپي رضا یاراایو 
لا نو او رلو ځلو ته "درزیتوب" وایي  یعنې دغه طا  خلک د طالبااو تر  ،ه دښمنۍ 
 ې دې  چې ته رتادلي چې د اورو جنلي جنایت ارااو، د بشر   قواو ااقضاواو، د 
ځم و او ملي لتمناو غاصبانو او د تلهاو ملاون ډالرو غال  ووا و وزیرااو، والیایاایو، 

 ریسااو او اورو لوړ ،وړو چاروا و خاااتواه اه ویني او رغوی باادې برغولی ږد  
د رغوی ،ه ااد، ددې ل بله چې د افغااستان ،ه تااتي فضا  ې ،ه اوتناو لیراییطیو 
 ې  وک ب  ااقالبي او مترقي غورځنک او یا لږ تر لږ دمو راتاک او ملیي  فیعیا  او 

منسج  ځواک اشته دی، او خلک ب  ااتخاب الر ، یا باید د طالبااو تر  ودریږ  او 
 یا باید د الرف غني او عبدالله عبدالله   وم  څخه مالتړ و ړ        

آیا  د اوسني خونړي او کړکېچن حالت څخه د ژغورنې کوم الټرنااتایا  
 شته دی؟

د افغااستان ا ثری  باوزلي وګړ  او مترقي ځوا واه اړ اه د  چې د طالبااو تیر  د 
ضدی  لپار  د مجاردینو ل ه تااف، ګلبدین، اتماعا  خان، محق ،  ضرت عیلیي 
یا دوتت  او اورو تر  ګډ  جبهه جوړ   ړ   دا رمیغیه تیایروتینیه د  چیې چی  او 
دمو راتاک تازمااواو د لورویااو د الغا  ،ه مها   ړې و   ریغیه میهیا  چی  او 
دمو راتا و ځوا واو د لورو  یرغ  او ،ه  اب   ې د رغوی التپوڅې  ی یومی  د 
لومړۍ درجې دښمن ګڼلو او ،ه جهاد  ې برخه واخاستله  رمدې چی  او میتیرقیي 
ځوا واو د افراطي او منځالرو اتالمي ګوادواو تر  د "ملي متحدې جبهې"  طر یې 
وړاادې  ړې او ،ه دې توګه د رغوی لخوا له تختو زیااواو، تیروروایو او میاتیو تیر  
مخامخ لو   دا چې د چپو ځوا واو اقش د اتالمي بنسټپالو ځیوا یوایو ،یه ،یرتیلیه 
 مزوری و  او د خل و د ،اڅون ثمر  ر  جهاد  تن امواو او د رغوی بهرااو باداراایو 

 غصب  ړله  
ملي، دمو راتاک او چ  ځوا واو او باوزلو خل و ته دا مهمه اه د  چې د چا لخوا ییې 
مداي او ااسااي  قو  تر ،ښو الادې  اږ    ه طالبان خلک ،ه مرمایو او چیاودایو 
وژاي، او ګوډاګی   وم  او بهراي څښتنان یې ځاني خلک د وړادو بمباریو ،ه تیرڅ 
 ې لمنځه وړ  او ځاني اور ،ه تپ  لوی باوزلۍ او لوږې وژاي  دا   وم  اتاا تلنه 
له ،خواااو مجاردینو او جلړ  مارااو ډک د  چې د ف ری ،لو  له طالبااو تر  ریای  
تو،ار اه لر   دوی ر  اه د ښځو ،ه  یقیوایو بیاور لیر  او ایه د بیایان آزادۍ او 

ت اوالریزک باادې   ه ،ه رمدې ،ه اصطالح جمهور  ا اک  ې تاتې ،ه یو د ،یامیوړ 
ځواک بد  لئ او د محرومو خل و د  قواو د غوښتلو لپار  مبارز  ،ا   یړ،، ایو د 
رمدې "جمهوری   وم "، "ملي اردو" او "ملي ،ولاسو" او "ملي امنا " ځواب بیه د 
تتاتو ،ه وړاادې د ټو،ک مرمۍ و   رغوی د تتاتې غږ او مبارز  یوازې د خیپیلیې 
خوښې جوړ لو  قااون ،ه چو اټ  ې زغمي، اما  ه تاتې د رغوی ګټې وانلو، او 
 ،ه جد  ډو   مبارز  و ړ، او له ګواښواو، مرګ، زادان او ربړواو تر  به مخامخ لئ 
دمو راتاک، چ  او مترقي تازمااواه او افراد باید خپ  خپلوا ه دریز ولر   چی  او 
دمو راتاک غورځنک باید ر  طالبااو ته اه ووایي او ر  ګوډاګي رژی  او د ریغیوی 
بهرااو مالتړ  ووا و ته  خپ  ام ااات، اارژ  او ځواک باید د  ارګرااو او باوزلو خل یو 
،ه راویښولو، ،ورې ور ولو او یوموټي  ولو  ې وللو   د لرایطو تر  تمیو میوخیو او 
،الاواو جوړولو تر ، یو ب  تر  اږدې لي، عملي رم ارۍ ،ا   ړ  او ،ه دې توګه د 
افغااستان ،ه تااتي فضا  ې د یو فعا  او مترقي تااتي الترااتا  ،ه توګه څیرګینید 
لي  ،ه دې ترڅ  ې به ر  ،ه خپله د چ  او مترقي ځوا واو ترمنځ تفار  ال ،ایاوړی 
لي او ر  به د  ارګرااو او اورو باوزلو وګړو چې د طالبااو او ګوډاګي رژی  د و شتوایو 
او خاااتواو څخه تر ،وزی رارتادلي د ، د اعتماد او مالتړ وړ وګرځي  چ  او مترقیي 
ځوا واه ،ه را  ډو  ،لمې او تاورۍ طر ه  ولو تر     ایه لیر  چیې طیبیقیاتیي 
دښمنااو او د خل و قصابااو ته د خدم   ولو ټټر ووري  عواک او بیایوزلیي خیلیک د 
اا،ورۍ له  بله  ادای لي چې د طبقاتي دښمنااو د تشو "ملي" لعارواو ،ه لومه  یې 
واښلي، خو د چ  او مترقي ځوا واه او افرادو لپار  به دا تاروتنه د تااتي ااتحار ،یه 

 مااا و   

the war, the children of poor families are being 

placed. Dozens and hundreds of soldiers are 

killed and wounded every day. Often the families 

of fallen soldiers are not helped by the govern-

ment and their children and wives are forced to 

beg in the markets and on the streets. The condi-

tion of wounded or disabled soldiers is even 

worse. They are burden on their families and have 

no cost for treatment. 

Joining some young people with mafia groups 

and criminals: Mafia and criminal groups also 

fish in this muddy pond of Afghanistan. They ex-

ploit the compulsions of poor youth and hire them 

to carry out dangerous work. These criminal 

groups often wield considerable influence in the 

government, have contacts with and are supported 

by senior government officials. Mafia gangs in-

volved in kidnappings, armed robberies, assassi-

nations of dissidents, drug trafficking and smug-

gling across the country and in Kabul, earn mil-

lions of dollars.  

Joining Jihadi parties: Religion, ethnicity and lan-

guage and even the region are interesting decep-

tive slogans that jihadi organizations and some 

other expired politico-military parties use to find 

manpower. These criminal and human rights vio-

lating jihadi organizations have no program for 

the development and prosperity of the country 

and like parasites, they are attached to the body of 

the state. Sometimes by organizing rallies and 

street protests in Kabul or other provinces, they 

show their power to the government and thereby 

recieve privileges. These parties always try to at-

tract young people to their ranks by inciting eth-

nic and linguistic conflicts and thus gaining their 

support. 

Immigration: Most young people are worried 

about their future and feel hopeless. Many young 

people, after working hard and knocking on the 

doors of governmental and non-governmental or-

ganizations, have not been confronted with the 

right approach, guidance and reassuring response. 

They have been insulted in every institution and 

their time has been wasted for months.  

Most young people do not have legal possibility 

to travel abroad. The "civilized countries" that 

have fanned the flames of war in Afghanistan and 

provide hidden and visible weapons, money and 

facilities to the warring parties have no sympathy 

for the youth and refugees of Afghanistan. These 

so-called human rights defenders are unwilling to 

assist or facilitate the asylum process for Afghan 

refugees or young people fleeing the flames of 

war in accordance with international human 

rights standards. These human rights defender 

governments are watching  with open eyes that 

how  hundreds of migrants are drowning in the 

oceans every day and every month and bury their 

hopes for a better life. 

When the US and NATO start wars in poor coun-

tries under the pretext of defending democracy 

and human rights and turn every corner of the 

country into hell, the poor people and the youth 

have no option but to resort to illegal and danger-

ous means. Young people and their families are 

well aware of the dangers, deaths, problems and 

threats of illegal migration routes, but still prefer 

this approach to gradual death, hunger, poverty 

and misery. 80% of migrants are unable to reach 

their goals. 

Many young people are killed, injured, tortured 

and imprisoned on the Afghan-Iranian border, on 

Iranian soil, on the Iranian-Turkish border and 

inside Turkey by the police. Some of them 

drowning in the ocean between Turkey and 

Greece or, losing their lives in smugglers' con-

tainers. Those who get a chance to escape from 

the clutches of the police, die of starvation, thirst, 

cold or heat and other disasters along the way. 

Drug Addiction: Many young people fall into the 

trap of drug use and addiction when they are safe 

from the scourge of war and migration. The Min-

istry of Counter Narcotics says there are 3.6 mil-

lion young addicts in Afghanistan, and that num-

ber is growing every year. Drug traffickers and 

some powerful people with ties to government 

officials have a hand in distributing drugs and 

infecting young people. 

Many young higher education graduates turn to 

drugs after years of not finding work and having 

their doors closed to hope. Drug addiction among 

adolescents is a catastrophe that causes irrepara-

ble physical and psychological damage to young 

people and families and society in general, and 

leads them to the abyss of destruction. 

Corollary: At least in these 20 years, it has be-

come clear that the imperialist forces in Afghani-

stan, the United States and NATO have their own 

strategic goals, and that the Afghan people and 

youth are the victims of these evil objectives. The 

Afghan government officials and the ruling class, 

for whom the war has turned into a lucrative busi-

ness, have provided a prosperous life for them-

selves and their families and children inside and 

outside Afghanistan, but the heavy burden of the 

war and its devastating effects remain on the 

souldders of the poor. Therefore, to expect peace 

and prosperity from foreign forces and domestic 

warlords is to deceive oneself for another 20 

years.  

If poor families and poor youth are on both sides 

of the conflict, they should immediately lay down 

their arms and leave the battlefield. Do not be de-

ceived by the hollow slogans of Islam, patriotism 

and "national interests" and do not sacrifice your-

self for the interests of a small ruling class. It is 

the duty of intellectuals, revolutionaries and ac-

tivists to play a constructive role in educating the 

poor and raising their class consciousness. 

The path to freedom does not pass through na-

tionalism, ethnicity, religion, patriotism or nation-

al interests, but derive from the awakening of the 

deprived youth and the oppressed classes and 

their formation and the overthrow of the parasitic 

minority class.    

 



 

 ماهنامه 

یبون   صا ب امتااز و مدیر مسئوو  : جواد طاب ▪   به وضعیت موجود»نه«تر
 زیر ا ر لورای اویسندگان▪  
 ند  مسوولا  تایر           ی اعتراض را باان می دیدگا  مارنامه»تخن اخس «تنها ▪  

گردد اتتفاد  از مطالب این اشریه با ذ ر منبع  را به اویسندگان آن بر می مقاالت و اولته
آزاد ات   آخرین مهل   ارتا  مطالب برای چاپ  در لمار  بعدی، باس  و ،نج  جوالی 

 ات   
 

 لود   فقط مقاالتی  ه به این اشریه ارتا  لد  بالد چاپ می
 ،ذیرید  اعتراض در افغااستان و خارج از  شور مشترک می▪ 
  ۴۴۱۳۱۴۱۸۱۸۱۴۴لمار  ارتباطی :   ▪
 Eteraz2020@gmail.comایما :   ▪
 ۸۱۴۴تاراژ :   ▪

 Eteraz Monthly: ▪Vol.2 ▪ No.19 ▪ July 2021                                                                                                                                                                                          ۰۰۱۱سرطان▪ شماره نزدهم ▪ سال دوم 

 Young people form the foundation 

and future of a society. Developed 

societies invest in the younger gen-

eration and provide ways to train, 

educate and nurture their talents. 

Young people are both energetic 

and psychologically ready to play 

their part in society and earn their 

apropriate due. 

About 70 percent of Afghanistan's 

population is under the age of 

22.For example, around 23 million 

young people live here in Afghani-

stan. But this 23 million young pop-

ulation is facing a lot of hardships. 

No attention is paid to them  by the 

government. The Islamic State of 

Afghanistan and its international 

allies have no long-term plans for 

the well-being and better future of 

Afghanistan's youth. Foreigners and 

theier domestic puppets have creat-

ed Afghanistan's economic, security 

and social conditions in such a way 

as to trap the youth in their net and 

exploit their compulsions and poor 

live situation. Instead of giving them 

pens and books, they give them 

guns and weapons.Instead of en-

couraging them going to school and 

university, they are sent to the bat-

tlefield. Instead of teaching humani-

ty and humanitarianism, they are 

taught bloodshed, hatred and de-

struction. 

For the past 20 years, schools have 

been closed due to the war in most 

parts of the country, and the child 

born in 2001 since the occupation of 

Afghanistan, is now 20 years old 

and illiterate. He has seen nothing 

but war, violence, hunger, migra-

tion, injustice and hatred. Both sides 

of the conflict (government and 

armed opposition) use these illit-

erate youth as fuel for the war. The 

warlords know that if illiterate and 

young people have jobs and a decent 

life, they will never sacrifice their 

lives to protect the interests of these 

traitorous government officials, ji-

hadi leaders, Taliban extremists and 

criminal groups. 

Class structure of war: The victims 

of wars and other economic and so-

cial and even natural disasters all 

over the world are the lower classes 

of society and the poor. The ruling 

class always imposes 

heavy economic burden 

on the people of the lower and poor 

classes and continues its parasitic 

life by robbing them of the fruits of 

their labor. In Afghanistan,from the 

point of view of class structure,  

99% of the youth who have been 

suffering from poverty, unemploy-

ment, psychological problems and 

addiction belong to the lower strata 

of the society. These 99 percent of 

young people, representing workers, 

peasants, teachers, lower-ranking 

civil servants and other deprived 

groups, are victims of the economic 

and political interests of the ruling 

class and those in power.    

The battlefields are filled with these 

poor young people and the victims 

of the war are also the children and 

families of the lower classes of soci-

ety. Ninety-nine percent of the 

young people who are killed directly 

on both sides of the battlefield be-

long to the poorer classes, and those 

who are killed indirectly in war 

zones through air strikes, suicide 

attacks, explosions or being forced 

to leave their homes due to the ill 

effects of war, also belong to the 

lower classes. The fact that why the 

human toll of the war in Afghani-

stan is so high and human blood is 

so cheap, the voice of peace and 

ceasefire is not heard, the reason is 

that the victims belong not to the 

ruling class but to the working class. 

In a class society, especially in the 

capitalist system, all human values 

and moral standards lose their sig-

nificance. 

Unemployment: According to a re-

port by Radio Liberty (July 29, 

2020), the World Bank has stated 

that the unemployment rate in Af-

ghanistan would reach 72 percent by 

the end of 2020 and the poverty rate 

would mount from 55 percent to 72 

percent. Even more terrifying news 

is that President Ashraf Ghani de-

clared at the inauguration of the Na-

tional Dinner Program that, 90 per-

cent of Afghanistan's population 

lives below the poverty line. 

According to the National Union of 

Afghan Workers, half of Afghani-

stan's eligible working population is 

unemployed, and only 9 million 

young people, some of them highly 

educated, suffer from unemploy-

ment. Unemployment has hit many 

poor families instead of sending 

their children to school,forcing them 

to engage in hard and inappropriate 

work, preventing them from reading 

and writing. 

It is unemployment and poverty that 

have led to other security, economic 

and social adversities. Unemploy-

ment and poverty push young peo-

ple to commit theft, murder, kidnap-

ping, begging, prostitution and other 

dangerous and criminal crimes, en-

dangering their lives, their families 

and other human beings. 

The Afghan government, its interna-

tional allies as well as opposition 

armed groups such as the Taliban, al

-Qaeda and ISIS, each of them re-

cruit fighters from the army of un-

employed and impoverished youth 

to achieve their goals and secure 

their own interests. Unemployment 

and poverty are two major disasters 

intentionaly created by the govern-

ment and its allies to keep their war 

machine active and easily exploit 

them in order to achieve their strate-

gic goals. 

Youth joining the Taliban: The ma-

jority of poor families in Afghani-

stan are unable to feed and educate 

their children.So, they send their 

sons to Pakistani religeous schools 

(Madrasa) where they are raised and 

fed for free. These children, num-

bering in the tens of thousands,are 

being trained as extremists, and their 

brains are being brainwashed by Pa-

kistani Madrasas funded and super-

vised by ISI. Finally, the Taliban 

and other terrorist networks use 

them as a blind army in Afghanistan 

and elsewhere. 

There are also a number of young 

people who, without consciously 

being close to the Taliban, are dis-

satisfied and frustrated with the gov-

ernment, join the Taliban ranks due 

to poverty and unemployment, and 

receive much lower salaries.  

Young people join ISIS: Although 

some of the ISIS fighters in Afghan-

istan are foreigners, most of the mil-

itants are Afghans and Pashtun 

youths along the Durand Line who 

have fallen victim to governments 

corruption, oppression and injustice. 

These desperate and poor youths 

join this extremist religious group to 

take revenge on the governments. 

Some members of this group who 

claim Islam and the Khilafah do not 

even know their prayers and the five 

pillars of Islam.    

Joining the youth with the govern-

ment: Although the corrupt govern-

ment of Ashraf Ghani is no longer 

acceptable to anyone, but due to the 

special circumstances that they have 

imposed on the country and its peo-

ple, the poor youth have no choice 

but to Join the Aghanistan National 

Army and Afghanistan National Po-

lice or Arbaki (government local 

militia). The government preaches 

to the poor youth about the protec-

tion of the homeland and the territo-

ry and takes advantage of their sa-

cred feelings and love for the home-

land and the countrymen to maintain 

their nefarious system and power. 

On the strongholds and front lines of 

Naser loyand 
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