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 2023مارچ  24جمعه                                                      مترجم: فریده نوری         

 در غیاب شاگردان در افغانستان سال تعلیمی

 شد آغاز

 (  Agence France Presseمنبع: آژانس خبر رسانی فرانسه ) 

 2023مارچ   2۱تاریخ:  

به    اما ،  ند د گشوتدریسی    جدید خود را برای سال  های    دردر افغانستان  مکاتب    :  مارچ   2۱سه شنبه  

 در مکاتب حاضر نبودند.  ردانگشا اطالعیه توسط مقامات طالبان،پخش  دلیل عدم  

هم مکاتب به روی دختران باالتر از سن   انس خبری فرانسه مالحظه نمودند که هنوز ژنگاران آخبر

 می باشد. مسدود دوازده ساله 

  قرار اما    ،مکاتب ابتدایی و متوسطه را به روز سه شنبه گرفتند مقامات طالبان تصمیم به بازگشایی  

به دلیل عدم اعالن عمومی،  ،  ، که از هفت مکتب در کابل دیدن نمودند   AFPمالحظۀ خبرنگاران  

 شاگردان در مکاتب حضور نداشتند،  

مدیر مکتب یک مکتوب    »که :  گفت    AFPمحمد عثمان عطایی یک معلم لیسۀ پسران در کابل به  

منتشر نگردیده  کدام اعالن عمومی  از طرف مقامات  اما    ،دریافت نموده است جهت باز نمودن مکاتب  

 فلهذا در مکتب هیچ شاگرد حاضر نیست.«  است،

،  ند باز گردید مکاتب    هرات، قندوز، غزنی و بدخشان نیز( در والیات  AFPفرستندۀ ما ) گزارش  قرار  

 .اما درس ها شروع نشده است 

برای دو سال متواتر صد ها هزار نوجوان و جوان از طبقۀ اناث از سن یازده تا هژده ساله هنوز  

 ز به لغو این ممنوعیت اشاره نکرده اند. گراه نیافته اند. مقامات طالبان هر هم به صنوف متوسطه

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 

file:///C:/Users/Hamid/Desktop/www.esteqlaal.net


 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

تاریخ  یک سال قبل،   باز شدن مکاتب متوسطه، مقاما2022مارچ    23به  بعد از  ت  ، چند ساعت 

 طالبان اعالن نمودند که دختران جوان حق تعلیم باالتر از ابتدائیه را ندارند. 

کابل و قندهار باز    ،بعضی مکاتب برای دختران در والیاِت دور از مرکز قدرت   ، جود این همهو با

 ماند و دلیل آن فشار بزرگان اقوام است. 

افغانستان یگانه کشوری می باشد که  طالبان،  ،  202۱از زمان رسیدن طالبان به قدرت در سال  

قرار تفسیر سختگیرانه و ریاضتی اسالم تصمیم گرفتند تا حق تعلیم را از آن ها گرفته و آن ها را  

 از آموختن علم محروم سازند. 

 »متأثر و شکسته« 

 س خبری فرانسه می گوید: »من متأثر، افسرده و شکسته هستم«. آژانصدف به 

، ما باید به مکتب برویم....اما طالبان همه چیز ما را  اله: »تعلیم حق اساسی ماست حیدری پانزده س

 از ما گرفتند«. 

یکبار پروگرام به    زمانیکه   ، این ممنوعیت ها مؤقتی می باشند، دروس  مقامات طالبان می گویند: 

 اساس دستورات اسالمی تعریف گردید، شروع می شود.

  طالبان  گمسئولین طالبان، مذهبیون فوق العاده محافظه کار که رهبر بزربعضی از  قرار گفته های  

مال هبت هللا آخند زاده را مشوره می دهند، در مقابل تعلیم و تربیۀ عصری برای طبقۀ اناث بسیار  

 : بد بین هستند 

ان  در ماه دسامبر دولت طالبان ممنوعیت ها را وسعت بخشیدند و پوهنتون ها را نیز برای دختر

عد از رخصتی های زمستانی، از دو هفته به این سوء برای طبقۀ ذکور دروازه  بممنوع قرار دادند.  

 های پوهنتون ها باز شد. 

دفتر ماموریت ملل متحد در افغانستان به روز سه شنبه از مقامات طالبان خواست در تصمیم خود  

است که تمام سیاست های تبعیضی  ماموریت ملل متحد بار دیگر از مقامات خو»تجدید نظر کنند:   

 دختران و زنان لغو کنند«.  هرا علی 

تا    ۱۹۹۶بین سال های  )   با وجود وعده های شان که این مرتبه نسبت به مرتبۀ اول زمامداری شان 

اقدامات سرکوبگران   (200۱ اما طالبان  دهند.  نشان می  نرمش  از خود  و    ۀ،  علیۀ زنان  خود را 

 دختران زیادتر نمودند. 

داده  کم  همچنان خانم ها را از کار و اشتغال عمومی ممنوع نمودند و ماهانه برای شان یک معاش  

    .   بمانند می شود، تا در خانه های خود 


