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از جنگ کامبوجیا باید درس گرفت

ــــــــــسرمقاله

تشدید تهدیدها

علیه دولت وحدت ملی
محمدرضا هویدا
آمار دقیقی از شــمار جنگجویان مخالف دولت افغانستان وجود
ندارد ،همان گونه که در دیگر زمینه ها نیز آمار دقیقی در دسترس
دولت افغانستان نیست ،اما تخمین های کارشناسان ملل متحد در
یک گزارش جدید نشان می دهد که که  ۴۵هزار جنگجوی مخالف
در افغانستان وجود دارند که بین  ۲۰تا  ۲۵درصد آنان خارجی می
باشــند .خارجی ها بیشتر مربوط به گروه القاعده می شود که در
گذشته حضور داشــته و از متحدان اصلی طالبان بوده و در این
اواخر روابط میان این گروه و طالبان گسترش یافته است.
حضور این شمار جنگجوی طالبان و القاعده در افغانستان ،بعد از
حضور نظامی دهها کشــور در افغانستان و مصرف ده ها میلیارد
دالر در کشور نکات ذیل را به وضوح بیان می کند:
 .1جنگ افغانستان ،جنگی فراتر از یک کشور است .بازیگران این
جنگ محصور به گروه های سیاسی ،اجتماعی ،قومی و  ...در داخل
افغانستان نیســت ،بلکه این جنگ یک جنگ فراکشوری است،
که سازمان های اســتخباراتی ،کشورها و قدرتها مختلف منطقه
ای و جهانی در آن دســت دارند .هر چند کشورهای همسایه و
دور و نزدیک افغانســتان به راحتی ادعای مبارزه با این گروه و
قرار گرفتن در کنار دولت افغانســتان را دارند و لی این کشورها
مبارزه ای جدی علیه پدیده تروریزم در افغانســتان انجام نداده
و نمی دهند.
 .2حضور ده ها هزار نیروی نظامی بین المللی ،در نبود هماهنگی
و استراتژی مبارزه علیه تروریزم بین المللی ،در حقیقت شکست
خود را تجربه می کند .جنگ و کار بدون اســتراتژی چیزی برای
افغانســتان به بار نیاورده اســت .اکنون جامعه جهانی و دولت
افغانســتان تقریبا در همان جایگاهی ایستاده اند که سالها قبل
ایستاده بودند .ده ها هزار جنگجوی مسلح ،در حالی می جنگند
که جغرافیای جنگ نیز وســعت نگران کننده ای یافته است .امن
ترین والیات افغانســتان حاال تبدیل بــه ناامن ترین ها و میدان
جنگ های شدید میان نیروهای درگیر شده است.
 .3هزینــه ای که این تعداد طالــب را در میدان جنگ نگهدارد،
پول کالنی اســت که مطمینا قدرتهای مختلف برای حفظ منافع
خود می پردازند .نزدیک به پنجاه هزار نفر که بخشــی از آنها نیز
جنگجویان خارجی هستند ،در کشور می جنگند .این شمار نیاز
به بودجه ای هنگفتی دارد که با توجــه به منابع محدود داخلی
طالبان ،امکان ندارد .حفظ و بقای چنین لشکری به بودجه کالن و
حمایت های کشورهای مختلف دارد.
 .4ناکارآمدی روش های مبارزه با تروریزم توسط دولت افغانستان
نیز در این گزارش روشــن می شود .در ســالهای آغازین بعد از
ســقوط طالبان جمعیت طالبان بسیار کمتر از آنچه امروز گزارش
شــده ،بود .حدود چهارده ســال جنگ تمام عیار علیه طالبان،
شنیدن چنین آماری برای مردم افغانستان شوک آور است.
 .5پشــت پرده حضور نزدیک به پنجاه هزار نیروی شبه نظامی
مســلح ،حتما نیروهای دیگری وجود دارد .به این معنا که زمینه
حضور این شمار نیروی شــبه نظامی در افغانستان بدون زمینه
ها و بســترهای داخلی ،ممکن نیست .فرافگنی ها در دولت های
گذشته و حال افغانســتان ،تصویری غیر واقعی از افغانستان در
ذهن شهروندانش و افکار عمومی جهانی به وجود آورده است که
گمان می برند ،مشکالت افغانستان تنها از خارج از افغانستان وارد
می شود .در حالی که زمینه های حضور داخلی و نیروهای مختلفی
که زمینه حضور را فراهم می کنند ،در گسترش جنگ و بی ثباتی
نقش تعیین کننده ای داشته است.
 .6در نهایت اینکه دولت افغانستان در مقابل این حجم از مشکل،
چه برنامه ای دارد؟ برنامه هایی که از سوی دولت اعالم می شود،
باید مطابق با حجم مشکل باشد .تکیه بر چند برنامه وزارت های
دفاع و داخله راه به جایی نمی برد .برنامه های زیربنایی و اصولی
که بتواند افغانستان را از این وضعیت نجات دهد ،قبل از هر چیزی
نیاز وحدت فکر و نظر در سطوح مختلف دولت ،خصوصا در سطوح
رهبران دولت وحدت ملی دارد.

جنگ افغانســتان راه حل نظامی ندارد،
برای پایان دادن به کشمکش ها با طالبان
از تاریخ باید درس گرفت .ویلیام گودفیلو
مدیر اجرایی مرکز سیاست بین المللی و
هماهنگ کننده گروه مطالعه افغانســتان
است که خود یکی از محققان جنگ هست
و در جنگ خونین کامبوجیا حضور داشته
مــی گوید ،می شــود از تاریخ به عنوان
معلم درس گرفت ،و از تکرار اشــتباهات
جلوگیــری کرد ،او عملکــرد امریکا در
افغانستان و شــیوه برخورد با طالبان را
با شــیوه های برخورد امریکا با خمرهای
سرخ در کامبوجیا مقایسه می نماید.
این ماه  15ســالگی جنگی را یادآوری
می کند کــه امریکا  15ســال پیش در
افغانستان شروع کرده بود .باراک اوباما
قول داده بــود به این جنگ قبل از ترک
کاخ ســفید خاتمه بدهد ،اما امریکا را
بیشــتر درگیر جنگ نموده است .برای
اولین بار از سال  2006پنتاگون نیروهای
ویژه برای حمایت از نظامیان افغانستان
اعزام کرده بــود و و نیز بمب افکن بی-
 52را برای ســرکوب شورشیان طالب به
افغانستان به پرواز درآورد .این حمالت
موقتا حرکات طالبــان در والیت هلمند
را کندتر ساخت،اســتراتیژی بمباردمان
ظاهرا نتوانســته اســت ایــن نیروی
شورشــگر افراطی را شکست دهد ،آنها
مناطقی را به خاطــر حکومت ضعیف و
غرق در فســاد و جنجال های درونی بر
ســر تقســیم قدرت به کنترل خود در
آوردند .ناتوانی های امریکا در شکســت
شورشــیان در چهل ســال گذشته می
تواند درسی باشد که برای ختم جنگ در
افغانســتان به کار گرفته شود .در کشور
کامبوجیا یک ارتش از شورشیان وحشی
در حال گسترش بود به تدریج امریکا را
ازحمایت پنوم پن (نام پایتخت کامبوجیا
یا همــان کمبودیا ) خســته کرده بود.
ریچارد نیکسون رییس جمهور و هنری
کسینجر وزیر امور خارجه معتقد بودند
که بمباران بی 52-می تواند شورشــیان
را شکســت دهد .عینا کاری که در حال
حاضر نیروهــای امریکایی با طالبان می
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مذاکره می کرد .دین در ابتدا فکر می کرد
او را ماننــد ماموریت الئوس به کامبوجیا
فرســتاده اســت اما بعدا متوجه شد که
رییس او کیســنجر عالقه ای به مذاکره
ندارد .پس از رسیدن به پنوم پن در آخر
مارچ  1974دین شروع به ارسال تلگرام به
وزارت امورخارجه کرد و خواستار مذاکره
با شــاهزاده نورودوم سیهانوک که تحت
تسلط شورشــیان بود شد .دین پیشنهاد
کنفرانس بین المللی صلح کامبوجیا برای
ایجــاد حکومت ایتالفــی داد .در همان
زمــان جنگی درگرفت کــه در یک روز
یک هزار ســرباز کشته و یا زخمی شدند
و بیش از نیمی از جمعیت آواره گشــتند.
دین دید که تنها گزینه جایگزینی یعنی
تشــکیل دولت ایتالفی ،برای جلو گیری
ازسقوط دولت مورد حمایت امریکا چطور
تحت تاثیر شورشــیان قرار گرفته است
 .او گفت خمرهــای بی دفاع به خمرهای
سرخ ( شورشــیان بی رحم ) تبدیل می
شــوند .بعدها در یک مصاحبه ای گفت
وظیفه من در ســال  1974شروع شد و
در اپریل  1975خیلی واضح دریافتم که
یک راه حل بد بهتــر از بروز یک فاجعه
انسانی اســت  .دین االن  90ساله است و

کنند.اما نتیجه برعکس شــد ،شورشیان
افزایش پیدا کردند .بیــن اکتبر  1965تا
آگســت  1973امریکایی هــا 2756941
(دومیلیون و هفتصدو پنجاه و شــش هزار
و نهصــدو چهل و یک) تــن بمب بر روی
کامبوجیا ریختند بیشــتر از مقداری که
متحدین در جنگ جهانی دوم بر سر اروپا
ریختند .در آغاز کمپین مخفی حمایت از
بمباران در ایاالت متحده در ســال 1965
تعداد اعضای خمرســرخ ( شورشــیان
کامبوجیــا ) که اکثرا هم از دانشــجویان
سابق دانشــگاه بودند به زحمت به 10000
میرســید .در بهار  1975تعداد شــان از
 700000نفر تجاوز کرد .در حال حاضر هم
با وجود ســرکوب شورشیان طالب هر روز
بــه تعداد آنها افزوده مــی گردد و تعداد
آنها نسبت به سال های اول جنگ بیشتر
شده است .من دو ماه آخر جنگ یعنی 12
آپریل  1975همراه با سفیر ایاالت متحده
امریکا جان کانتر دیــن جهت تحقیقات
جنــگ در کامبوجیا بودم .قبل از ورود به
کامبوجیا دین بــه عنوان کاردار تازه وارد
در ســفارت امریکا در الئوس خدمت می
کرد ،او در مورد توافقنامه صلح بین دولت
مورد حمایت امریکا و حکومت کمونیستی

در پاریس زندگی مــی کند .او به عنوان
سفیر امریکا در دنمارک  ،لبنان،تایلند و
هند خدمت کرده است  .در یک مصاحبه
با صدای امریکا به پالیسی سازان امریکا
که در جنگ های آســیای میانه درگیر
هستند مشوره داد که دیر یا زود مخالفان
به هــم نزدیکتر و نزدیکتر می شــوند و
نظامیان دســت از جنگ برمیدارند و به
مذاکره می نشــینند .چیزی که در جنگ
کامبوجیا از آن همــه امتناع می کردند
پیدا کــردن راه حل جایگزین به جای راه
حل نظامی بود و یک درامه غمگینی رقم
خورد .در حــال حاضر در کامبوجیا همه
آنها در کنار هم حکومــت می کنند .در
افغانســتان هم مانند کامبوجیا بمباران،
شورشــیان را سرســختر و افراطی تر
می ســازد .دین اظهار امیدواری کرد که
مارشال لون همچنین رهبران مذهبی در
حکومت ایتالفی جبران خســارتهای که
خمر کمونیست وارد کردند بکنند و آنها
را مجبور کنند که ایدولوژی های افراطی
شان را تعدیل کنند .طالبان هم شورشیان
روستایی هستند که در سراسر افغانستان
خانه و کاشانه دارند در این  15سال علیه
حکومت می جنگیدند .وارد کردن آنها به

حکومت ایتالفی آنها را وادار می کنند در
خودشان تغییراتی بیاورند.زمانی که دین
در ســال  1974وارد پنوم پن شــد برای
تشکیل دولت ایتالفی خیلی دیر شده بود
چرا که کمونیست ها به پیروزی نظامی شان
نزدیک شده بودند .درافغانستان هم تقریبا
دیر شده است ،اما ممکن است طالبان در
حال حاضر موافق مشارکت سیاسی باشند
آنها  15سال جنگیدند و نگرانند که مبادا
امریکایی ها و حکومت افغانستان به مانعی
برای پیروزی آنها تبدیل شوند .طالبان از
اینکه وابسته پاکســتان هستند دلخورند
،جایی که آنها و خانواده هایشــان از سال
 2001تا بحال زندگی مــی کنند .عالوه بر
آن رهبران طالبان امســال احساس فشار
می کنند که گروه هایــی تحت نام دولت
اســامی در شرق افغانســتان جای پایی
برای خود باز کردند .رییس جمهور بعدی
امریکا باید فورا به حکومت افغانســتان و
جناح های مختلف طالبان برای رســیدن
به یک توافق جهت ایجــاد یک حکومت
ایتالفی و دخیل ســاختن اعضای طالبان
در آن فشــار وارد کند .همچینین امریکا
یک کنفرانس بین المللــی برگزار کند و
به پاکستان و همسایگان افغانستان فشار
وارد کند که به بی طرفی افغانستان احترام
بگذارند .در غیر آن صــورت قدرت های
خارجی به حمایت از گروه های وابسته به
خود در داخل افغانســتان ادامه می دهند
وموافقت نامه صلح تضعیف خواهد شــد.
امریکا در سال  2001به افغانستان رفت تا
القاعده را از آنجا بیرون کند قبل ازخروج
نیروهایش بایــد از طالبان تعهد بگیرد که
دیگر افغانســتان را به پایگاه تروریستان
تبدیل نکند .اوباما تشخیص داده که جنگ
افغانســتان راه حل نظامی ندارد .اخیرا در
ماه جون گفت تنهــا راهی که می توان به
این جنگ خاتمــه داد و نیروهای خارجی
ازافغانســتان بیرون بــرود ،ایجاد زمینه
گفتگوی دولت با طالبان هســت .شکست
پیاپی امریکا در افغانستان ،مثل کامبوجیا
در پنج دهه قبل به علــت امتناع از پیدا
کردن راه حل جایگزیــن به جای راه حل
نظامی است.

علل و عوامل پیدایش آسیب های اجتماعی و راه های پیشگیری از آن
این اندیشــه که کاهش ایمان مذهبی یکی
از علل عمده افزایــش نرخ جرم در جوامع
پیشرفته و غربی است ،نظری عمومی است.
بنابراین ،افزایــش انحرافات اجتماعی می
تواند ناشی از عدم پای بندی خانواده ها به
آموزه های دینی باشد.
 .2آشفتگی کانون خانواده
از دیگــر مؤلفه های مهم در ســوق یافتن
نوجوانان و جوانان به سمت و سوی بزهکاری و
انحرافات اجتماعی ،گسسته شدن پیوندهای
عاطفی و روحی میان اعضای خانواده است.
هر چند در بسیاری از خانواده ها ،پدر و مادر
دارای حضور فیزیکی هستند ،اما متأسفانه
حضور وجودی و معنوی آنان برای فرزندان
محســوس نیســت .در چنین وضعیتی،
فرزندان به حال خود رها شده ،ارتباط آنان
با افراد مختلف بدون هیچ نظارت ،ضابطه و
قانون خاصی در خانــوده صورت می گیرد.
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روشن است که چنین وضعیتی زمینه را برای
خأل عاطفی فرزندان فراهم می کند.
در برخی از خانواده ها پــدر ،مادر و یا هر
دو ،بنا به دالیلــی همچون طالق و جدایی،
مرگ والدین و ...نه حضــور فیزیکی دارند
و نه حضــور معنوی .در این گونه خانواده ها
که با معضل طالق و جدایی مواجه هستند،
فرزندان پناهگاه اصلی خود را از دست داده،
هیچ هدایت کننــده ای در جریان زندگی
نداشته ،در پاره ای از موارد به دلیل نیافتن
پناهــگاه جدید ،در دریای مــ ّواج اجتماع،
گرفتار نامالیمات می شوند.
در برخی موارد به دلیــل بی توجهی یا کم
توجهی به فرزندان و جایگزین شدن عنصر
نامناسب به جای فرد از دست رفته ،ضعیف
شــدن فرایند نظارتی خانــواده ،افزایش
بیمارگونه بحران های روحی و روانی فرزندان
و ...موجب روی آوری فرد به ناهنجاری ها و
انحرافات اجتماعی می شود.
 .3طرد اجتماعی
چگونگی برخورد دوســتان ،افراد فامیل و
همسایگان با فرد بزهکار ،در نوع نگاه متقابل
وی با دیگران تأثیر بسزایی دارد .در مجموع،
اگر این برخوردها قهرآمیز و به صورت طرد
فرد از محیط اجتماعی باشد ،جدایی وی از
جامعه سرعت بیشــتری می یابد .این نوع
برخورد ،همواره به عنوان هزینه ارتکاب هر
مدنظر اســت .عالوه بر این ،افرادی
جرمی ّ
کــه دارای منزلت و پایگاه اجتماعی پایینی
هســتند و یا از نقص عضو ،بیماری جسمی،
روحی ،و مشاغل پایین خود یا والدین شان
رنج می برند ،نیز از سوی افراد جامعه مورد
بی مهری قرار گرفته و ناخواســته طرد می
شوند.
 .4نوع شغل
از دیگــر متغیرهایــی کــه در مطالعات و
تحقیقات صورت گرفتــه در زمینه ارتکاب
بزهکاری و انحرافات اجتماعی نقش بسزایی
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دارد ،و مورد تأکید قرار گرفته است ،ارتباط
نوع شغل افراد با انحراف و بزهکاری است.
همواره رابطه ای بین وضع فعالیت و شغل
فرد با نوع رفتارهای وی وجود دارد .گرچه
بین بی کاری و سابقه جرم و زندانی و دفعات
ارتکاب جرم ،رابطه معناداری مشاهده می
شود ،ولی این امر بدین معنا نیست که لزوما
بیکاری علت تکرار جرم باشد؛ زیرا ممکن
اســت این رابطه به صورت معکوس باشد؛
یعنی کســانی که بیشتر مرتکب جرم می
شوند ،بیشتر شغل خود را از دست داده و
بیکار می شوند.
 .5بی کاری و عدم اشتغال
از دیدگاه جامعه شناسان و روان شناسان
بی کاری یکی از ریشه های مهم بزهکاری
و کجروی افراد یک جامعه است .بی کاری
موجب می شود که افراد بیکار جذب قهوه
خانه ها و مراکز تجمع افراد بزهکار شــده،
به تدریــج ،به دامان انــواع کجروی های
اجتماعی کشیده شوند.
عــاوه براین ،چون بی کاری زمینه ســاز
بسیاری از انحرافات اجتماعی است ،افراد
با زمینه قبلی و برای کســب درآمد بیشتر
دست به ســرقت می زنند؛ چرا که فرد به
دلیل نداشتن شــغل و درآمد ثابت برای
تأمین مخارج زندگی مجبور اســت به هر
طریق ممکن زندگی خود را تأمین نماید.
 .6فقر و مشکالت معیشتی
در میان علــل و عوامل پیدایش بزهکاری
و ارتکاب انحرافات اجتماعی ،عامل فقر و
مشکالت معیشــتی و اقتصادی از جایگاه
ویژه ای برخوردار است .عدم بضاعت مالی
مکفی خانواده ها و ناتوانی در پاسخگویی
به نیازهــای طبیعی و ضروری مانند فراهم
ساختن امکان ادامه تحصیل حتی در مقطع
متوسطه ،تأمین پوشاک مناسب ،متنوع و
متناسب با سلیقه و روحیه آنان و ...زمینه
ساز بروز دل زدگی ،سرخوردگی ،ناراحتی

های روحی ،دل مشــغولی ،افســردگی و
انزواطلبی را در فرزندان فراهم می سازد.
این امر موجب می شــود تا این افراد برای
التیام ناراحتی های ناشی از مشکالت خود
از طریق مســتقیم و یا غیرمســتقیم ،به
اقداماتی دســت بزنند و خود درصدد حل
مشکل خویش برآیند.
 .7دوستان ناباب
گروه همساالن و دوســتان الگوهای مورد
قبول یک فرد در شیوه گفتار ،کردار ،رفتار
و َمنِش هستند .فرد برای اینکه مقبول جمع
دوستان و همســاالن افتد و با آنان ارتباط
و معاشرت داشته باشد ،ناگزیر از پذیرش
هنجارها و ارزش های آنان اســت .در غیر
این صورت ،از آن جمع طرد می شود .از این
رو ،به شدت متأثر از آن گروه می گردد ،تا
حدی که اگر بنا باشد در رفتار فرد تغییری
ّ
ایجاد شود یا باید هنجارها و ارزش های آن
جمع را تغییر داد یا ارتباط فرد را با آن گروه
قطع کرد .تأثیر گروه همساالن ،همفکران،
همکاران و دوستان در رشد شخصیت افراد
کمتر از تأثیر خانواده نیســت؛ چرا که فرد
پس از خانواده ،منحصرا زیر نفوذ گروه قرار
می گیرد.
 .8محیط
محیط نیز از جمله عوامــل تأثیرگذار در
پیدایش رفتارهای شایسته و یا ناشایست
اســت .اگر در منزل و خانه ،کوچه ،خیابان
و مدرسه ،و محیط پیرامون زمینه و شرایط
مســاعدی برای بزهکاری وجود داشــته
باشــد ،فردی را که آمادگی انحراف در او
وجود دارد ،به ســوی جرم و ارتکاب رفتار
بزهکارانه سوق می دهد.
در پیدایش هر جرمی ،با تحلیل دقیق ،به
این نتیجه می رســیم که محیط اجتماعی
بستر کام ً
ال مناسبی برای فرد بزهکار فراهم
آورده و عامل مهمــی برای پیدایش رفتار
مجرمانه توسط وی بوده است .اگر فساد و

تباهی و بی بند و باری بر جامعه حاکم باشد،
افراد مستعد در گرداب تباهی های آن اسیر
می شوند و اگر نظام اجتماعی بر معیارها و
الگوهای ارزشــی استوار باشد و برنامه های
هدف دار و مشــخصی طــرح ریزی گردد،
امکان انحراف اجتماعی در جامعه و در میان
افراد بسیار ضعیف خواهد بود.
 .9فقر فرهنگی و تربیت نادرست
از دیگــر عواملی که موجب ســوق یافتن
جوانان به ســوی انحرافات اجتماعی است،
فقر فرهنگی و محدودیت ها و تبعیض های
ناشی از فقر فرهنگی می باشد .از عوامل مهم
پیدایش بزهکاری ،سطح و طبقه اجتماعی و
فرهنگی خانواده هاســت .چنان که سطح
تحصیالت (بی ســوادی و یا کم ســوادی
اعضای خانواده) ،سطح پایین و نازل منزلت
اجتماعی خانواده ،ناآگاهی اعضای خانواده
به ویژه والدین از مسائل تربیتی ،اخالقی و
آموزه های مذهبی ،عدم همنوایی خانواده با
هنجارهای رسمی و حتی غیررسمی جامعه،
هنجارشــکنی اعضای خانواده و اشتهار به
این مسئله و مســائل دیگری از این دست
مؤلفه هایی هستند که در قالب فقر فرهنگی
خانواده در ایجاد شوک های روانی و روحی بر
فرزندان نوجوان و جوان مؤثر است و انگیزه
ارتکاب انواع جرایــم آنان را دوچندان می
کند.
تبعیض جنسیتی و یا تبعیض بین فرزندان
نیز از جمله عوامل مهم فقر خانوادگی است.
بســیاری از والدین آگاهانه یا ناآگاهانه با
تبعیض بین فرزنــدان ،موجب اختالف بین
آنان و دلســردی آنان از زندگی می شوند.
تبعیض در خانه با روحیه حســاس و عزّت
نفس فرزندان منافات دارد و خسارات جبران
ناپذیری را بر روح و روان آنان وارد می کند
و با ایجاد بحران های روحی و سرخوردگی،
آنان را به سوی عکس العمل های منفی نظیر
سرقت ،اعتیاد و فرار از خانه سوق می دهد.
همان گونه که عدم توجه به نیازهای عاطفی
فرزندان می تواند عامل بروز ناهنجاری های
حد
رفتاری در فرزندان شود ،توجه بیش از ّ
متعارف و در اختیار قرار دادن امکانات رفاهی
زیاد هم می تواند زمینه بروز ناهنجاری های
رفتاری در آنان شود.
 .10رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی
رسانه های دیداری ،شنیداری و مکتوب می
توانند از جمله مؤلفه های در خور توجه در
ایجاد انگیزه روی آوری جوانان به ســمت و
سوی بزهکاری و رفتارهای انحرافی باشند.
این مسئله موجبات فراهم آوردن زمینه های
آسیب های اجتماعی مختلف شده است.
نقش رســانه های جمعی ،به ویژه ماهواره
و اینترنــت در رواج بی بند و باری اخالقی،
مقابله با هنجارهای اجتماعی ،عدم پای بندی
مذهبی و بلوغ زودرس نوجوانان در مسائل
جنسی حایز اهمیت است.

روزنامةافغانستان ما از همة دانشمندان و نویسندگان
دعوت به همکاری می نماید.
هیئت تحریر در ویرایش مطالب دست باز دارد.
مقاالت وارده بازگردانده نمی شود.
مسئولیت مقاالت به عهدة نویسندگان آنها است و
تنها سرمقاله بیانگر
دیدگاه روزنامه افغانستان ميباشد.
www.dailyafghanistan.com
Email: thedailyafghanistan@yahoo.com

