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تعیین پیش شرط و مختل کردن روند صلح

ــــــــــسرمقاله

سال آینده سال تعیین
سرنوشت جنگ در کشور
حفیظ اهلل ذکی

اگرچه روند صلح در یک ماه اخیر سرعت و شتاب بیشتری یافته
است؛ اما هراس و نگرانی از تشدید جنگ در فصل بهار همچنان به
قوت خود باقی است .در فصل زمستان همه ساله از میزان خشونت
ها و جنگ ها کاسته می شــود و این فصل به طرفین فرصت می
دهد تا برای شــروع جنگ در ســال آینده پالن های دقیق تر و
مؤثرتری طرح ریزی نمایند .مردم افغانســتان در فصل زمستان
آرامش قبل از توفان را تجربه مــی کنند و می دانند که با آمدن
بهار آتش جنگ باردگر هستی بسیاری را خاکستر خواهد کرد.
اکنون سؤال همه شهروندان این است که دولت برای سال آینده
چه تدابیری را اتخاذ کرده اســت؟ آیا نیروهای امنیتی می توانند
در برابر چالــش های امنیتی مقابله کــرده و از امنیت مناطق و
شهروندان دفاع نمایند؟ امســال بدترین سال از نگاه امنیتی و
اقتصادی برای افغانستان بود .سالی که نه تنها مردم که حکومت
نیز در بی سرنوشتی و بی سروسامانی مطلق به سر می برد .هیچ
راهبرد مؤثر جنگی وجود نداشــت .نیروهای امنیتی به شــکل
مطلوب با همدیگر همکاری و هماهنگی نداشتند .عناصر وابسته
به شــبکه های تروریســتی در نهادهای دولتی به صورت وسیع
فعالیت داشت .جنگ به شکل درست مدیریت نمی شد و و ضوح
و شفافیت در تفکیک و ظایف و صالحیت های مقامات و نهادهای
امنیتی به مشاهده نمی رسید.
در بخش اوپراتیفی و اســتخباراتی بســیار ضعیف ظاهر شدیم.
واقعیت های ناامنی به صورت طبیعی مشکالت شغلی و اقتصادی
را در پی آورد .پروژه های تولیدی و زیربنایی به تعطیلی انجامید،
ســرمایه ها به گونه های مختلف از کشور خارج شد و بسیاری از
مردم شــغل خود را از دست دادند .در یک ماه اخیر از یک طرف
اجالس چهارجانبه صلح کارهای مقدماتی صلح را به پیش می برند
و از ســوی دیگر خشونت همزمان به آن افزایش پیدا کرده است.
این مســأله نشان می دهد که شورشیان به این آسانی از جنگ و
خشــونت دست نمی کشــند و ما باید زمان طوالنی تری را برای
تأمین صلح و امنیت در افغانستان انتظار بکشیم.
بنابراین آغاز ســال برای مردم افغانستان از این نظر اهمیت فوق
العاده دارد .مردم باید باور داشــته باشــند که نیروهای امنیتی
از قدرت دفاعــی و تهاجمی خوبی برخوردارنــد و باید بدانند
که حکومت در مدیریت جنگ مانند گذشــته عمل نمی کنند و
باید یقین داشته باشــند که حکومت در مبارزه با هراس افگنان
و شورشــیان عزم و اراده جدی دارد .اگــر حکومت و بخصوص
نیروهای امنیتی رویدادهای امنیتی امسال را بادقت مورد ارزیابی
قرار دهند و از اشتباهات گذشته درس بگیرند و از امکانات جدید
هوایی ،زرهی و حمایت نیروهای بین المللی در بخش های هوایی و
اوپراتیفی به درستی سود ببرند؛ بسیاری از مشکالت امنیتی حل
خواهد شد .سال آینده گروه داعش در کنار سایر هراس افگنان در
جبهات جنگ اعالم وجود خواهد کرد .این گروه با توجه به شدت
گرفتن رقابت های منطقه ای و تمرکز جامعه جهانی و کشورهای
منطقه به حل مســأله سوریه و عراق ،ممکن است تمایل بیشتری
به ســوی جغرافیای ناامن افغانستان پیدا کند .به این خاطر سال
آینده نیروهای امنیتی باید در چند جبهه بجنگند .از طرف دیگر
ســال آینده داعش و گروه طالبان تمامــی قدرت و توان خود را
به کار خواهند برد تا حکومت افغانســتان را با چالش های بزرگ
امنیتی روبرو سازند؛ اما اگر حکومت در سال آینده بتواند از یک
سو قدرت تهاجمی و دفاعی خود را در برابر هراس افگنان تقویت
کند و از سوی دیگر از راه های دیپلماسی زمینه ای همکاری های
منطقه ای و بین المللی را برای امنیت افغانستان فراهم سازد ،بر
بسیاری از مشکالت امنیتی در افغانستان فایق خواهد آمد .سال
آینده را می توان ســال تعیین سرنوشت جنگ در افغانستان به
شمار آورد .در این سال دورنمای جنگ و صلح در کشور مشخص
خواهد شــد و نیز توانایی ها و ناتوانی هــای حکومت و مخالفان
مســلح برای ادامه جنگ آشکار خواهند شد .حکومت باید ضعف
ها و نابسامانی های ســال گذشته را در سال آینده جبران کند و
به شورشیان فرصت حمله و فعالیت های آزاد در مناطق را ندهد.

گروه طالبان شــرایط تازه ای را برای آغاز
گفتگو صلح با دولت افغانستان اعالن نموده
است .به رسمیت شناختن دفتر سیاسی این
گروه در دوحه ،خارج کردن نام رهبران این
گروه از لیست سیاه ســازمان ملل ،حذف
جوایز به منظور بازداشــت و یا کشتن آن
هــا ،آزادی زندانیان گــروه طالبان ،پایان
دادن به تبلیغات منفی علیه طالبان از جمله
پیش شــرط های تازه گــروه طالبان برای
آغاز گفتگو با دولت افغانســتان می باشد.
قبل از این ،خــروج نیروهای بین المللی از
افغانستان ،تعدیل قانون اساسی ،تغییر نظام
سیاسی از شرایط گفتگوی صلح خوانده می
شد .حکومت افغانستان به پیش شرط های
جدید گروه طالبان برای آغاز گفتگوی صلح
واکنش نشان داده است .سید ظفر هاشمی،
معاون سخنگوی رئیس جمهور گفته است:
« دولت افغانستان با گروه مذاکره می کند
که به جنگ و خشــونت دامن نزند و گروه
هایی که قبل از آغاز گفتگوهای صلح پیش
شــرط تعیین می کند این گــروه را مردم
افغانســتان قبول ندارد» .آیا تعیین پیش
شرط از سوی یکی از طرفین گفتگو منجر
به دگرگونی روند گفتگوی صلح نمی شود؟
اول؛ در دوران حامد کرزی ،رئیس جمهوری
پیشین افغانستان هر گاه زمزمه ها و صدای
گفتگوی صلح از جانــب حکومت بلند می
شــد گروه طالبان واکنش نشان می داد.
واکنش گروه طالبان اکثــرا منفی بود .آن
ها حکومت افغانستان را دست نشانده می
دانســت و صراحتا بیان می داشت که ما با
حکومت دست نشــانده گفتگو و مذاکره
نمی کنیم .اکنون اما ،دیگر صدای مبنی بر
دست نشانده خواندن حکومت افغانستان از
جانب گروه طالبان شــنیده نمی شود .این
نشان از پیشــرفت در روند گفتگوی صلح
است .با این حال ،این پیشرفت چشم گیر
نیســت .با این حال ،یک نوع دگرگونی در
نوع واکنش گروه طالبان قابل ملموس است.
گروهی که حکومت افغانستان را به رسمیت
نمی شناخت اکنون ،حکومت را به رسمیت
می شناسد .این بدین معنی است که گروه
طالبان با حکومت افغانســتان مذاکره می
کنــد .اگر چه این دگرگونی در ســال اول
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حکومت اشــرف غنی اتفاق افتاده بود اما
ذکر شان خالی از فایده نیست.
دقیقا تعیین شدن پیش شرط از سوی گروه
طالبان نبایــد منجر به واکنش تند و زننده
حکومت گردد .زیرا ،گروه طالبان به عنوان
یک گروه بنیادگرا و خشــن که ســال ها
منازعه مسلحانه نموده است ،آشنایی زیادی
با دیپلماسی و مکانیسم ها و سازوکار های
گفتگو و مذاکره نــدارد .برای گروه طالبان
آغاز روند گفتگو تا مــدت زیادی یک امر
بدیع خواهد بود .آن ها نیازمند به آموزش
است .آموزش باید از سوی یک میانجی گر
بی طــرف صورت گیرد .با این حال ،جهل و
نادانی گروه طالبان نســبت به مکانیسم ها
و سازوکار های گفتگوی صلح نیازمند صبر
طرف مقابل است.
چشم انداز حکومت افغانستان از گفتگوی
صلح چندان روشن و تعریف شده نیست با
این حال ،به نظر می رسد که گفتگوی صلح
از اولویت های اساسی حکومت وحدت ملی
است .سران حکومت امیدوار است که این
گفتگو نتیجه بخش باشد .بنابراین ،حکومت

باید صبور باشد.
دوم؛ در رونــد گفتگوی صلح پاســخ به
حداقل از درخواست ها یک امر مهم برای
اعتماد سازی به شمار می آید .در چند سال
گذشته ،حکومت افغانستان بار ها زندانیان
گروه طالبان را از زندان های افغانســتان،
پاکســتان و ایاالت متحــده آمریکا آزاد
نمودند .آزادی زندانیان گــروه طالبان را
شاید بتوان امری در راستای اعتماد سازی
عنوان کرد اما ،آزادی زندانیان از ســوی
حکومت پیش از وقت بود .زیرا ،در آن زمان
خواست های گروه طالبان مشخص نبود و
در عین حال ،گــروه طالبان هیچ مایل به
گفتگوی صلح نبود .به همین خاطر ،آزادی
زندانیان به منظور اعتماد سازی هیچ سودی
برای حکومت در پی نداشتند .بلکه منجر به
تقویت صفوف جنگ گروه طالبان در میدان
جنگ شــدند .با این حال ،پاسخ به برخی
درخواســت ها از جانب دو طرف را نباید با
پیش شرط ها اشتباه گرفت .پیش شرط ها
را تا حدودی مــی توان خطوط قرمز فرض
کرد .کشیدن خط و مش تا اندازه زیادی کل

روند را با بن بست مواجه می سازد .از این
جهت ،تعیین پیش شرط برای روند گفتگوی
صلح مفید نیست.
تعیین پیش شرط از ســوی گروه طالبان
برای آغاز روند گفتگوی صلح چند مسئله
را می رســاند .تعیین پیش شرط از سوی
گروه طالبان ممکن بازی جدید از سوی این
گروه و حامیان شان باشد تا روند گفتگوی
صلــح را مختل و یا به بن بســت مواجه
سازد .گروه طالبان در شرایط کنونی تحت
فشار پاکستان حاضر به پیوستن به روند
گفتگوی صلح شده است .پاکستان نیز با
فشار چین و ایاالت متحده آمریکا حاضر
به نقش مثبت بازی کردن در روند گفتگوی
صلح شده است .می توان گفت که تعیین
پیش شــرط بازی جدید از ســوی گروه
طالبان و پاکستان باشــد .بازی که روند
صلح و دســت یابی به نتیجه را به تأخیر
مواجه سازد .با این حال ،تا هنوز مشخص
نیست که روند گفتگوی صلح نتیجه بخش
باشــد اما ،از منافع کشور ها چنین به نظر
می رسد که دســت یابی به صلح یک امر
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ضروری است .از این جهت ،به نظر می رسد
که فشار ها بر حکومت پاکستان به منظور
بازی کردن نقش مثبت یک فزاینده است.
احتمال اینکه پیش شرط ها از سوی حکومت
پاکستان به گروه طالبان دیکته شده باشد
زیاد است .زیرا ،پاکســتان خواست های
مشخص از سوی حکومت افغانستان داشت.
با این حال ،پاسخ به خواست های پاکستان
در شــرایط کنونی عملی نیست .به عنوان
مثال؛ پذیرش خــط دیورند به عنوان خط
مرزی میان دو کشور پاکستان و افغانستان،
تعدیل قانون اساسی و گنجاندن ایدئولوژی
گروه طالبان در قانون اساســی ،واگذاری
سیاست خارجی افغانستان نسبت به هند به
پاکستان و بستن کنسولگری هند در جالل
آباد و  ...از جمله خواســت های پاکستان
است .پاســخ به این خواست ها یا خارج از
توان و قدرت حکومت افغانستان است و یا
اینکه حکومت حق چنین کاری را ندارد .به
همین خاطر ،گروه طالبان ممکن اســت با
دیکته حکومت پاکستان این پیش شرط ها
را بیان کرده باشد.
تعیین پیش شــرط و تأخیر در آغاز روند
گفتگوی صلح به ضرر گروه طالبان اســت.
زیرا ،این گروه با چالش های و مشــکالت
مواجه است که عمر این گروه را به پایانش
نزدیک می سازد .بنابراین ،گفتگوی صلح و
سهیم شدن این گروه در قدرت سیاسی به
نفع این گروه است .در غیر آن ممکن است
که تأخیر در رونــد گفتگوی صلح منجر به
پایان عمر این گروه گردد.
در پایان این نوشــتار ذکر این نکته خالی
از فایده نخواهد بود .تعیین پیش شــرط
از ســوی گروه طالبان برای آغاز گفتگو با
حکومت افغانســتان از دو منظر قابل فهم
است .اگر تعیین پیش شرط را از سوی گروه
طالبان و بدون دیکته حکومت پاکســتان
بدانیم چندان قابل نگرانی نیست .زیرا ،ما
با یک نوع پیشرفت در روند گفتگوی صلح
مواجه می باشیم .اما اگر تعیین پیش شرط
با دیکته پاکستان باشد ،بدون شک ،تعیین
پیش شرط برای مختل کردن روند گفتگوی
صلح و یا دســت یابی پاکستان به خواست
های خود است.

معلمان :دارندگان دانش و انتقال دهندگان آن
ونسان تروژه /برگردان:آریا نوری  /قسمت دوم و پایانی
در وهلــهی دوم کنتــرل یادگیری دانش
آموزان به میان میآیــد .درنهایت نوبت
به مرحلهای میرســد که امــروزه تقریب ًا
تبدیلشده به حســاسترین مرحلهی کار
معلم در کالس درس یعنی کنترل رفتارهای
دانش آموزان .معلم زنی در کبک هم ســر
کالس درس همین شیوه را به منصهی اجرا
درمیآورد .او متنی با عنوان مجنون[ ]7را
بین دانش آموزان پخش میکند:
«خوب بچهها بــه برگهها نگاه نکنید .اص ً
ال
مهم نیســت اگر قب ً
ال این متــن را دیده
باشید ،خوب اآلن دوباره میبینید! میشل
حواست به من است؟! کالرا داری اعصاب
من را خرد میکنی! بشــین سر جایت! من
این رفتار را قبول نمیکنم! میشل ساکت
باش .خب حاال متن را بخوانید .حاال به نظر
شما ساختار متن چیست؟ صد دفعه گفتم
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qصاحب امتياز :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

قبل از حرف زدن اجازه بگیرید .دفترتان
را کنار بگذارید اآلن نیازی به آن نیســت.
فع ً
ال با برگــه کار میکنیم و وقتی کارمان
با آن تمام شــد برگه را کنار میگذاریم.
حواســتان به کارتان باشد .ترز شروع به
خواندن متن!»
این تنهــا مثالی ســاده از وضعیت معلم
ســر کالس اســت .او نمیتواند تنها روی
کارآموزشــی که در این جلسه توزیع یک
متن و کار روی آن اســت متمرکز شــود
بلکه دائم بایــد در کالس بچرخد و بر کار
شاگردهایش نظارت کند .تأثیر کار معلمان
معاصر درعینحال به تســلط ایشــان بر
مطالب درســی (معلم قبل از توزیع برگه
بهخوبــی میداند قرار اســت چه نکاتی
را به شــاگردانش منتقل کند) و کارهای
روتینی که از قبل مشــخص کرده و به او
کمک میکند تــا نظم کالس را برقرار کند
(دانشآموز موظف اســت قبل از صحبت
کردن دســت خود را ببرد بــاال ،برگه را
روی میز قرار دهــد ،کتابش را جمع کند)
بستگی دارد .شــرایط یکسانی را میتوان
برای راهنمایی و حتی دبیرســتان متصور
شــد .در همین یک مثال ســاده بهخوبی
میتوان نشــان هرچه قدر کمتر برنامهی
روتین کالس از قبل مشخص باشد ،کنترل
دانش آموزان دشوارتر است.
حال میپردازیم به مســئلهی ارزشــیابی
که اکثر معلمان آن را ســختترین بخش
کار خود میدانند .بارر از ارزیابی بهعنوان
فرایندی خستهکننده اما الزم یاد میکند.
معلم خستهی دبیرســتانی میگوید« :هر
بار امتحــان میگیرم مجبــورم  ۲۵بار به
پاســخهایی احمقانه نگاه کنــم!» معلمان
ابتدایی هم اکثرا ً همین نگاه را نســبت به
تصحیح تکالیف دانشآموزانشــان دارند.
بااینوجود دانش آموزان و والدین ایشــان
توجه زیادی به ارزیابیها نشــان میدهند
چراکه بهنوعی آیندهی دانشآموز محسوب
میشــود .این امر سبب وارد آمدن فشاری
دوچندان به معلمان میشــود ،ازیکطرف
باید عالوه بــر کارهای روزمــرهی وقت
زیادی را به تصحیح اوراق اختصاص دهند
و از طرفی هــم دانش آموزان و هم والدین
ایشان با دقت زیادی به نتایج ارزیابیها نگاه
میکنند.
«زمانی که برگههای دانــش آموزان را به
آنها بازمیگردانی ،تنها چیزی که برایشان
مهم اســت و به آن نــگاه میکنند نمره
اســت!» ناراحتی معلمان از تصحیح اوراق
یا تکالیف دانش آموزان تنها به مســئلهی
ارزیابی مربوط نشــده و مجموعهی شرایط
فعلی شغلی ایشان را دربرمی گیرد ،حداقل
در مورد مدرســهی راهنمایی چنین است.
معلمان دوران راهنمایی که اکثریت قریب
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 qکاریکاتوریست :خالق علی زاده
qدیزاین:علیاصغر زاهدی ،مصطفی جعفری
qمسئول وب سایت :غالم عباس اصالن
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بهاتفاق ایشان در دانشگاه آموزشدیده و
بهخوبی با مطالبی که باید به دانش آموزان
منتقل کنند آشنا هستند با ورود به مدرسه
و کالس درس خیلی سریع متوجه میشوند
یک امر مهم میشوند؛ آنها زمانی در کار
خود موفق خواهند بود که بتوانند مطابق
گفتهی فیلیپ پرنو[ ،]8جامعهشناس ،بین
عمل از پیش مشخصشده و عمل لحظهای
تعادل برقرار کنند؛ حال باید توجه داشت
که اینیکــی از مهمترین عناصر حرفهی
معلمــی در کالس درس اســت کــه در
آموزشهای دانشگاهی توجه زیادی به آن
نمیشود .مطابق گفتهی بارر معلم با ورود
به کالس درس باید بهنوعی دیسیپلینی که
در ذهن پرورانده بود را کنار بگذارد .بهطور
متضاد ،مؤثرترین شــیوههای آموزشــی
معموالً خســتهکنندهتر هستند؛ این مهم
ازاینجهت اســت که زمانــی که تمامی
فعالیتهای روتینی کــه معلم از روز قبل
در ذهن خود آمــاده کرده بود به منصهی
اجرا دربیاید ،دیگر انگیزهی برای وی باقی
نخواهد ماند .معلمی که بهتازگی با عوض
کردن پایهای که در آن درس میدهد کمی
انگیزهی ازدســترفته را بازیافته در این
مورد میگوید:
«همهی کارهای من تکراری شــده بود...
از طرفی هم دیگــر تمایلم را برای انجام
کارهای جدید ازدســتداده بودم چون
انجام کارهای روتین برایم آسانتر بود»...
در حالت کلیترانش برقــراری برنامهای
روتین و منظــم در کالس درس و کارهای
روزانهی دانش آموزان دو مشکل اساسی
در نظام آموزشی ایجاد میکند :مشکل اول
آموزش آمــوزگاران برای به منصهی اجرا
درآوردن این برنامههاســت و مشکل دوم
میزان آزادی عملی است که الزم است به
هر معلم در هر مقطع تحصیلی اعطا شود.
تجربه و آزادی عمل دو مؤلفهی اساســی
هستند
دانــش بهکارگیری بهترین شــیوههای
ادارهی کالس درس و نیــز دســتهبندی
فعالیتهای دانش آمــوزان بهمرورزمان
و در اثر تجربه به دســت میآید .این امر
اما به این معنا نیست که دانشهای نظری
هیچ تأثیری ندارند .روانشناسی کودک و
نوجوان ،جامعهشناسی مخاطبان مدرسه
و یا مطالعهی جریانهای بزرگ آموزشی
تنها میتوانند بهمنزلهی کمکی باشــند
برای معلمان در کسب توانایی عنوانشده.
این دانشها اما زمانی معنا پیدا میکنند
که همراه شــوند با فعالیتهای سامانمند
روزانــه در کالس درس ،یعنی زمانی که
بین دانش نظری و عملــی پیوند برقرار
شــود .در فرانسه اما نهادهای دانشگاهی
آموزشــی معلمان[ ]9که از ســال ۱۹۹۰

تأسیسشدهاند به نظر نمیرسد که هنوز
در ایــن مهم موفقیت آنچنانی کســب
کرده باشند.
بعد کام ً
ال تجربی به دســت آوردن دانش
شــیوهی ادارهی کالس درس سبب طرح
مشــکل آزادی عمل و اقتــدار معلم در
کالس درس میشود .اجرا و سازماندهی
فعالیتهــای روتین مؤثر در کالس درس
تا حد زیادی بســتگی دارد به شخصیت
خود معلمان .امری کــه خود عم ً
ال از آن
بهعنــوان کاریزما یاد میکنند .لســار و
تاردیف در این مورد مینویســند« :این
پدیده نشان میدهد که معلم باید به شغل
خود اهمیت داده و بهنوعی آن را زندگی
کند .حرفهی معلمی فعالیتی احساسی و
عقالی است .شخصیت معلم نقش بسیار
مهمی در تعامالت وی در محیط مدرسه و
کالس درس ایفا میکند ».یک معلم برای
آنکه بتواند آنطور که خود مایل اســت
فعالیتهای روتین را در کالس اجرا کند
و دانش آموزان را بــه انجام آنها عادت
دهد بــه حداقل آزادی عمل و اقتدار نیاز
دارد؛ اما متأســفانه از بیست سال پیش
تاکنون نظامهای آموزشی در دنیا ،حتی
بهترین و قویترین آنهــا ،کنترل خود
بر معلمان را ســختتر و بیشتر کردهاند.
شــاید بهترین مثال برای اشــاره به این
مورد انگلســتان باشــد .مارگارت تاچر
در زمان خود بــرای اولین بار برنامههای
آموزشی یکسان و ارزیابیهای کشوری را
در انگلستان تبیین کرد .بسیاری معلمان
از این شیوه شکایت داشته و معتقد بودند
که برنامههایی اینچنین ایشــان را تنها
تبدیل میکند به تهیهکنندگان ،ارزیابان
و فنورزهایی ســاده و این مسئله خالف
تعهد شخصی ایشان است]10[.
ورای بعد احتمالی رســته باورانه[ ]11ی
این اعتراض ،پرنو به این مســئله اعتراف
میکنــد که در پس پــردهی تالش برای
تربیت و آمــوزش معلمانی حرفهای که در
حال حاضر انگیزهی اصلی سیاســتهای
آموزشی فرانسه است ،خطر از دست رفتن
کامل اقتدار معلم سر کالس درس امروزه
بسیار جدی شــده و میتوان در این میان
صحبت از پرولتاریایی شدن[ ]12به میان
آورد .بــه گفتهی بارر ،معلــم که نیمی از
کارشان در اختیار داشتن دانش و نیمهی
دیگر آن انتقال آن است میتوانند عقالئی
هنرمند باشند؛ بنابراین یادمان باشد ،اگر
میخواهیم سنت انســانی آموزش ادامه
پیدا کند ،باید به معلمان کمک کنیم تا این
سنت را ادامه دهند...
نویسنده :ونسان تروژه
اســتادیار دانشــگاه تربیــت مدرس
ورســای[ ،]13محقــق عضــو مرکــز

تحقیقاتی پیــر ناویل[ ]14وابســته به
دانشــگاه اوری[ .]15معروفتریــن آثار
وی تاریخچهی نظام آموزشــی[ ،]16چه
چیزی میدانم؟[ ]17تاریخچهی آموزش
فنی-حرفه ای[ ]18و درنهایت مدرســه،
شوالیهی آبی[ ]19نام دارد.
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