
دانشـگاه های  زد،  کشـی  خـود  بـه  دسـت  دانشـجو  زهـرای  کـه  دیـروز  تـا 
غارت کننـده ی  و  آرزو  و  امیـد  قتلـگاه  کابـل  دانشـگاه  به ویـژه  و  افغانسـتان 
انگیزه برای تالش بوده اسـت. دانشـگاه کابل با آن سیسـتم درسـی ناکارآمد 
و مـواد درسـی دوران دایناسـورها، هیچ وقـت محیطی نبوده اسـت که جوانی 

در آن احسـاس شـکوفایی کـرده باشـد. 
بـه عنـوان جـوان بـا انـرژی و انگیـزه کـه بـا ایـده ی ادامـه ی تحصیـل بـه نیت 
سـهم گرفـن در تغییـر وضعیت نابسـامان وطنت وارد دانشـگاه می شـوی، از 
هـان روز اول متوجـه می شـوی کـه جـو حاکـم بر دانشـگاه آن چیزی نیسـت 
کـه تـو خیـال کـرده بـودی. از هـان روز اول و درجریـان ثبت نـام می بینـی 
کـه برخـورد مسـوولین آن قدر غیر دوسـتانه اسـت که انگار پـدر کالنت، هفت 
پشـت مسـوولین را کشـته اسـت. در محیـط مثـال علمی، بـا تفکـر قبیله ای و 
بـر اسـاس ملیـت، مذهـب و سـمت در سلسـله مراتـب قـرار می گیـری و حتـا 
در خوابـگاه بـر اسـاس قیافـه ات تصمیـم می گیرنـد کـه چگونـه اتاقـی برایت 

بدهند.
در صنـف اگـر دسـت از پـا خطـا کنـی و بـه سـوی یـک هم کالسـی لبخنـد 
بزنـی، بـا بی حرمتـی متـام از صنـف اخـراج، از درس کـه چنـدان درس هـم 
نیسـت محـروم و در آن جلسـه غیـر حـارض محسـوب می شـوی. اگـر آن قـدر 
خوش بخـت باشـی کـه محـل زندگی خانواده و محل درسـت یک شـهر باشـد 
کـه خانـه مـی روی تـا تلخی هـای محیط مثـال اکادمیـک را فرامـوش کنی اما 
اگـر بـه خوابـگاه بـروی و احتـاال کمـی دیرتـر بـرای غـذا گرفـن برسـی، جز 
یـک مشـت برنـج کـه بـوی خاکـش خـر از ناشسـته پختـه شـدنش می دهد، 
غذایـی برایـت منی دهنـد، اگـر جـرات کنـی و بپرسـی کـه قورمـه و میـوه ات 
کجاسـت، منی گوینـد چـون دیـر رسـیده ای متـام شـده اسـت، رست منـت 
می گذارنـد کـه هـم منتظـرت مانـده انـد و هـم سـهم توقـع داری!؟ هیچ کس 
نیسـت بگویـد کـه گندیده تریـن میـوه ی بـازار و قورمـه ی گوشـت گاومیـش 
سـهم توسـت و حتـا اگـر دیرتـر برسـی، نبایـد متـام شـود. بیش تـر از یـک 
سمسـر زجـرت می دهنـد و رسگردانـت می کنند تـا موضوعی را کـه به عنوان 
پایان نامـه ات انتخـاب کـرده ای، تاییـد کننـد کـه بـروی بلـد یـا نابلـد کارت را 
رشوع کنـی. در جریـان کار تحقیقـی ات اسـتاد مثال راهنا را بـا دوربین هم 
پیـدا منی توانـی کـه کمک ات کنـد اما وقتـی کارت را به پایان می رسـانی، با 

هـزاران انتقـاد مبنـی بـر ایـراد داشـن کارت رو بـه رو می شـوی.
بعـد فراغـت در جریـان گرفن مـدارک تحصیلی آن قدر منـت تحمل می کنی 

کـه گاهـی ترجیح می دهـی از خیر گرفن مـدرک بگذری.
خالصـه، دانشـگاه کابـل بـرای یک دانشـجو و بـه ویژه دانشـجوی دخری که 
از یـک والیـت دوردسـت میایـد، بیـش از هرجایی بـه زندان مخوفـی می ماند 
کـه مجـرم تریـن افـراد جامعه را در خود جای داده اسـت و دانشـجوی بیچاره 
یکـی از آن مجرمیـن هسـت و محکـوم بـه تحقیـر شـدن از سـوی هـر کـس و 

ناکس.
از اسـتاد گرفتـه تـا مسـوول اداری دانشـگاه و دانشـکده، نگهبـان امنیتی دم 
دروازه ی دانشـگاه و خوابـگاه، مسـوولین خوابـگاه و حتـا آشـپزها، همه و همه 
فقـط می بیننـد کـه می توانـی همراهشـان شـاخ بـه شـاخ شـوی یـا نـه؛ اگـر 
ببیننـد کـه کوتـاه آمدنی اسـتی، از هیچ چیـزی دریغ منی کنند تـا روحیه ات 

را درهـم بکوبنـد و رویاهـای قشـنگت را بـا خاک یکسـان کنند.
را  اسـتثنایی  مقـام  و  مسـوول  و  اسـتثنایی  اسـتاد  کـه  هان گونـه  پ.ن: 
دانشـگاه  از  کـه  میابـی  هـم  را  دانشـجویان  از  تعـدادی  بیابـی،  می توانـی 
قاتـل  افغانسـتان  دانشـگاه های  کل،  در  امـا  نـدارد  تلـخ  تجربه هـای 

آرزوهاسـت. و  امیدهـا  اسـتعدادها، 

خاطره هـا و تجربه هـای خـود از دوران تحصیـل در دانشـگاه کابـل را بی پروا روایـت کنید. اعراض ها 
بایـد مسـتند شـود. افشـای آنچـه بـر شـا رفتـه اسـت، یـک مسـئولیت اخالقی اسـت. ایـن کم ترین 
کار و کوششـی اسـت کـه می تـوان بـرای دسـتیابی بـه هـدف تغییـر و اصـالح نگرش هـا و الگوهـای 
رفتـار تبعیض بنیـاد، نااخالقـی و غیرحرفـه ای مدیریت و اسـتادان کرد. بهر که دانشـجویان در حال 
تحصیـل از ایـن پـس اسـناد و مدارکـی هـم ثبـت و تهیـه و منتـر کنند. سـکوت، به معنـای پذیرش 
سـتم و مشـارکت در اسـتمرار وضعیـت موجـود اسـت. ایـن نهـاد بایـد اصـالح شـود و در نهایـت، در 
جایـگاه درخـور یـک نهـاد ملـی آکادمیـک قـرار گیـرد. این نهـاد مربوط بـه مردم افغانسـتان اسـت و 
بایـد بـه کارویژه هایـش به درسـتی عمـل کنـد. دانشـگاه کابـل بایـد از چنـگ یـک مشـت بی دانـش، 
سوءاسـتفاده جو و قربانی کننـده نسـل جـوان دانشـجوی ایـن رسزمیـن رهـا شـود. ایـن نهـاد بایـد 
توانایـی تولیـد علـم و نیـروی انسـانی کیفـی و متخصـص را بیابـد و بـا بازیابـی اعتبـار آکادمیـک 
خـود، راهـر رشـد و توسـعه علمـی و اندیشـگی کشـور شـود. نبایـد اجـازه داد کـه همچنـان قربانـی 
بگیـرد. اکنـون یـک قربانـگاه اسـت؛ قربانـگاه فرصت هـای رشـد علمـی و اندیشـگی و بـر باددهنـده 
و  متخصـص، خـالق  دانـش ورز،  انسـانی  نیـروی  نیازمنـد  جامعـه  ایـن  امـروز  نسـل  خالقیت هـای 

پیشگام.

کشـتن دانش آمـوزی به نـام احمـد در مکتبی در مزار و فراهم سـازی شـرایط خودکشـی 
زهـرا در دانشـگاه کابـل و...، هیـچ آبرویـی بـرای نهادهای آموزشـی )ابتدایـی و عالی( 
نمی گـذارد. بی اعتبـاری کارکردی و اخالقی نظام آموزشـی کشـور، روند پیشـرفت کشـور 
را بـا چالش هـای جبران ناپذیـری روبـه رو می کنـد. وضعیـت به  گونه ای اسـت کـه انگار 

کم کـم واژه هایـی چـون معلم، اسـتاد و پوهانـد دارد بـه فحش بدل می شـود. 

 فاطمه فرامرز 
 شکور نظری 

 شکور نظری
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من به گناه اعتقاد ندارم، به زندگی با این 
انگیزه که عمدا به دیگران صدمه نزنیم 

و در مورد مردم در زندگی مان قضاوت 
نکنیم، اعتقاد دارم. من فکر می کنم که 

باید آزاد زندگی کنیم.
 Angelina Jolie آنجلینا جولی

)بازیگر/ فعال در امور برش دوستانه (

در سوگــ زهرا

دانشگاه است یا کانون مرگ؟

هفته

2

خوانندگان عزیز نیمرخ، در شماره یازده، نیمرخ 
ویژه نامه ای را به زهرا خاوری دانشجوی دانشگاه 
کابل اختصاص داده است. مطالب انتشار یافته، 

جهت گیری خاص نیمرخ نیست. 

دانشگاه
یا قتلگاه امید و آرزو 

تجربه هایتان را
مکتوب کنید 

ضرورت اصالحات
در نظام آموزش عالی

3

ای؟ من  دیوانه شده  تو  »دختر،  بود:  کرده  اینگونه تحقیرش  استادش 
هنوز کسی خود شما  گیاه چیست؟  این  نام علمی  که  بدانم  کجا  از 
هزاره ها را نشناخته چی برسد که این گیاِه شما را بشناسد! خدا بداند 
که کدام گیاه جهنمی است یا کدام بالی نا شناخته ی دیگر!« استاد، با 
عصبانیت تمام، اوراق گزارش تحقیقی زهرا را مچاله می کند و پس به 

طرف زهرا پرتاب می کند!
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نخسـتین باری که تهدید به تجاوز جنسـی شـدم، در پوهنتون 
کابـل بـود. تهدیـد در لفافـه از سـوی یکـی از اسـتادان عنوان 
شـد.  نخسـتین بـاری کـه تبعیـض قومـی، مذهبـی، زبانـی و 

اقتصـادی را عریـان و بـی پـرده دیدم، دانشـجو بودم. 
دسـت  از  را  نفسـم  بـه  اعتـاد  کامـال  کـه  بـاری  نخسـتین 
دادم و امیـدم بـه آینـدهء حرفـه ایـم کمرنـگ شـد در دوره ی 

بـود. افغانسـتان  در  دانشـجویی 
بعـد از یـک و نیـم سـال تحصیـل در پوهنتـون کابـل، تـرک 
نیـرو،  نفـس،  بـه  اعتـاد  هـای  بازمانـده  تـا  کـردم  تحصیـل 

شـادمانی و خـوش بینـی ام بـه یغـا نـرود.
را  ادامـه دادم دوبـاره عشـقم  بـه تحصیـل  امریـکا  وقتـی در 
نسـبت بـه آموخن بـه یـاد آوردم. دوباره مطمنئ شـدم که من 
مـی توانـم بیاموزم. دوبـاره صدایم را و جراتـم را یافتم و افکارم 
را نوشـتم، گفتـم و توضیـح دادم. دوباره توانسـتم به اسـتادان 

مـرد بـه عنـوان انسـان، بـه عنوان اسـتاد اعتـاد کنم. 

بیشـر اوقـات تلفنـی با هم صحبـت می کردیـم؛ گاهی هم از 
طریـق مسـنجر فیسـبوک! از وقتـی کـه کار روی تحقیق )فارم 
مرغـداری( را رشوع کـرده بـود، هـر از گاهـی کـه برایـش زنگ 
مـی زدم، بـا شـوخی مـی گفتـم: »زهـرا، اول احوال خـودت را 
بپرسـم یـا جوجـه مـرغ هایـت را؟«. بـا قهقهـه آرام پاسـخ مـی 
داد: »حـاال کـه جوجـه مـرغ هـا مهمـره؛ حتـی بـرای خـودم! 
یـک تایـش همیـن حـاال به شـدت مریض اسـت و تـب دارد...

آهـا راسـتی، میفامـی غـذای جوجـه هـا را چطـور تهیـه کـرده 
زاده  بـرادر  عروسـی  در  علـی  بـا دعـوت حاجـی محمـد  ام؟ 
اش، هاشـم رفتـه بـودم؛ آنها گوسـفند کشـته بودنـد و من یک 
عـامل خـون گرفتـم و خـون را خشـک کـردم و از خـون خشـک 
شـده پـودر غذایـی بـرای جوجـه هـا تهیـه کـردم!« و در اغلـب 
گفتگوهـای تلفنـی مـان، در وسـط صحبـت هـای مـان، گویـا 
بـه خاطـر  ناگهـان  و  باشـد  کـرده  فرامـوش  را  امـری مهمـی 
اش آمـده باشـد، مـی پرسـید: »راسـتی، فاطمـه و فرنگیـس و 
شـهریار خـوب انـد؟« معمـوال، احـوال پرسـی خیلـی فـرده و 
چنـد کلمـه یـی در میـان صحبـت هـای طوالنـی مـا پیرامـون 
تکمیـل مونوگـراف صـورت مـی گرفت. متـام دغدغه و مشـغله 
پـروژه تحقیقـی و  بـود تکمیـل  هـای فکـر وذهـن اش شـده 

مونوگـراف! 
در طـول زمسـتان ۱۳۹۵، تحقیقی را در بـاره ی تاثیر »کََمی« 
)نوعـی گیاه/علوفـه کوهـی بـرای دام پروری( روی گوسـفند و 
همچنـان پـرورش مـرغ خانگی انجـام داده بود! بـه دنبال نام 
علمـی »کََمـی« بـود. برایـش مشـوره دادم کـه عکـس آن را نزد 
اسـتاد اش بـرد و بـرای دریافت نام علمی آن از اسـتاد کمک 
بخواهـد. همیـن کار را کـرد؛ امـا اسـتادش اینگونـه تحقیـرش 
کـرده بـود: »دخـر، تـو دیوانه شـده ای؟ من از کجـا بدانم که 
نـام علمـی ایـن گیـاه چیسـت؟ هنـوز کسـی خود شـا هـزاره 
ها را نشـناخته چی برسـد که این گیاِه شـا را بشناسـد! خدا 
بدانـد کـه کدام گیاه جهنمی اسـت یـا کدام بالی نا شـناخته 
ی دیگـر!« اسـتاد، بـا عصبانیت متـام، اوراق گـزارش تحقیقی 
زهـرا را مچالـه مـی کنـد و پـس به طـرف زهرا پرتـاب می کند! 
زهـرا، بـا دنیایـی از  ناامیـدی دفـر اسـتاد راهنـا را ترک می 
کنـد و لحظاتـی بعـد بـا مـن متاس مـی گیـرد و آنگونـه که در 

فـوق خواندیـد، بـا گلـوی بغض گرفتـه حکایت مـی کند. 
ناگزیـر بـه یکـی از دوسـتانم، اسـتاد شـاهپور رحمتـی متـاس 
گرفتـم. از ایشـان خواهـش کـردم کـه بـا زهـرا همـکاری کند. 
تـوان هیچگونـه همـکاری  اسـتاد رحمتـی، همیشـه در حـد 
اش را نسـبت بـه زهـرا دریـغ نکـرده بـود؛ ایـن بار نیـز قضایا را 

مـن از خانـواده ای با سـواد،  کتابخـوان و فرهنگی به پوهنتون 
کابـل رفتـم. مـن قبـل از دورهء  دانشـجویی بارهـا در حضـور 
بـا  زانـو  بـه  زانـو  و  بـودم  کـرده  صحبـت  بـزرگ  هـای  جمـع 
شـاعران، نویسـندگان و فرهنگیـان نشسـته بـودم، بـا وجـود 
ایـن، محیـط پـر اختنـاق پوهنتـون بـه روحیـه و جراتم آسـیب 
زد. پـدر و مـادرم تـاب وضعیـت را نیاورنـد و مرا بـه تحصیل در 

بیـرون تشـویق کردنـد. 
جـوان  هـزار  هـزاران  فقیـر،  روسـتایی،  محصلیـن  محصلیـن 
مسـتحق تـر و تیزهـوش تـر از مـن سـاالنه قربانـی نظـام کهنه 
و فاسـد تحصیلـی مـا میشـوند. هـزاران هـزار اسـتعداد را از 
دسـت مـی دهیـم. هزاران هـزار صـدا در گلو خفه می شـوند. 
تخـم تبعیـض و عقـده را در هزاران سـینه می کارند هر سـال. 
یـک  گذاشـت  نبایـد  شـود.  فرامـوش  زهـرا  گذاشـت  نبایـد 
محصـل دیگـر، زهـرا شـود. غـم خانـوادهء  زهـرا، غـم همـهء  

ماسـت.

پیگیـری کـرد. باالخـره، رئیـس پوهنحی )برادر اسـتاد راهنا( 
متقاعـد مـی شـود  کـه یـک کانتیـر واقـع در نزدیکـی هـای 
دانشـکده وترنـری را بـرای اسـتفاده فـارم مرغـداری در اختیار 
پـروژه  انـدازی  راه  بـرای  پـول  مقـدار  یـک  دهـد.  قـرار  زهـرا 
جدیـد بـرای زهـرا فرسـتادم؛ تاکیـد کـردم کـه در تهیـه فـارم، 
بـرای انجـام کارهـای سـنگین کارگـر اسـتخدام کنـد؛ امـا، او 
گفـت کـه منـی خواهـد و منـی توانـد کارگـر اسـتخدام کنـد؛ 
زیـرا، ممکـن اسـت کـه اسـتاد راهنا بهانـه بگیرد کـه تحقیق 
را بـه کمـک دیگـران انجـام داده اسـت! لـذا، زهـرا خـود متام 
مقدمـات تحقیـق را فراهـم کـرد و بـه مـدت ۴۸ روز در کنـار 
درس بـه پـرورش جوجـه مـرغ هـا پرداخـت. بارهـا بـه مـن می 
گفـت کـه او ناگزیـر اسـت تـا شـام از جوجه هـا مراقبـت کند؛ 
امـا، ایـن کار بـرای او درد رس دیگـری شـده بـود: بـا فراغت از 
کار فـارم وقتـی بـه لیلیـه بـر می گشـت، بـا مانعت و پرسـش 
هـای مغـز سـوز و آزار دهنـده محافظیـن و مسـوولین لیلیـه 

مواجـه می شـد.

.... و بااالخره، سـاعت حدود ۸:۳۰ صبح یکشـنبه ۲۸ عقرب 
۱۳۹۶، آخریـن متـاس تلفنـی زهـرا بـه مـن بـود! گوشـی را 
برداشـتم و بـا هـان شـوخی هـای همیشـگی احـوال پرسـی 
کـردم. امـا، ایـن بـار، گویـا، شـوخی هـای مـن بـرای او بـی 
منـک بـود؛ خنـده ی تلخی نثـارم کـرد و رساغ احـوال فاطمه، 
فرنگیـس، شـهریار و نیـز بـرادرش علـی کـه در خانه ما اسـت، 
نـا  و  طوالنـی  سـفری  مـن  »اسـتاد،  داد:  ادامـه  و  گرفـت  را 
معلومـی را در پیـش دارم؛ لطفـا، مرا ببخشـید....« با خنده ی 
بلنـد گفتـم: »زهـرا، مطمـنئ هسـتی کـه حالـت خوب اسـت؟ 
ایـن دیگـه چـی حرفـی اسـت؟....« گوشـی قطـع شـد؛ خودم 
خواسـتم متـاس بگیـرم، موبایـل اش خامـوش بود! بـال فاصله 
بـه فاطمـه )همـرم( زنـگ زدم و جریـان را برایـش تعریـف 
کـردم. خالصـه، بـا هـم اتاقـی هایـش در متـاس شـده بـود و 
مـن نیـز بـه خواهـر زاده ام سـفارش کـردم کـه هرچـه زود تـر 
بـرای عـالج اقدام کننـد. ... اما، سـوگمندانه، دیگر دیر شـده 
بـود و زهـر کارش را کـرده بود، تـا اینکه پس از گذشـت حدود 

۳۰ سـاعت، بـرای همیـش بـا زندگـی بـدرود گفـت. 
یاد و خاطرش جاویدان و آرامش ابدی نصیب اش باد!

تهدید به تجاوز
در دانشگاه  در سوگ زهرا

 شهرزاد اکبر  امین جویا، 
از بستگان زهرا خاوری 
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انسـانی  نیـروی  پـرورش  و  پژوهـش  و  آمـوزش  بخـش  در 
نظـام  رسنوشـت  متخصصیـم.  و  دانش آموختـه  کیفـی، 
سیاسـی و اجتاعـی موجـود وابسـتگی تـام بـه موفقیـت و 
شکسـت آن در ایـن امر دارد. وضعیت نظام آموزشـی کشـور 
-بـه هردلیلـی- هرگـز چنـان نیسـت کـه بتوانـد بـه انتظارها 
و نیازهـای همه جانبه مـان پاسـخ دهـد. مدیریـت آموزشـی 
آموزشـی،  محیط هـای  مکتب هـا(،  تـا  معـارف  وزارت  )از 
سـطح دانـش و روش تدریـس معلـان، کیفیـت من هـای 
آموزشـی )بـه لحاظ شـکلی، محتوایـی، متنی، سـاختاری و 
ادبیـات( گرفتار عقب ماندگی و نابه سـامانی  و پر از کاسـتی  

و نیازمنـد بهبـود، بازسـازی و اصـالح همه جانبه انـد.
بنابرایـن، هیـچ حـوزه ای بـه پیانـه ایـن حـوزه منی توانـد 
حکومـت  توسـعه  و  رشـد  بـه  معطـوف  اراده  نشـان دهنده 
بخش هـای  در  حکومـت  ناکامی هـای  بـر  افـزون  باشـد. 
مسـأله  و  معـارف  پیشـین  وزیـر  مدیریـت  الگـوی  دیگـر، 
مکتب هـا و معلـان خیالـی، مثالـی برجسـته از وضعیـت 
و چگونگـی مدیریـت آمـوزش در ایـن کشـور توانـد بـود. بـا 
این همـه، چه گونـه می تـوان بـه هدف هـای رشـد و توسـعه 

یافـت؟ دسـت 

در درون شـان میرانـده اسـت. درد دل هـا و رسگذشـت های 
دانشـجویان و فارغـان دانشـگاه کابـل عاملـی دارد. وقتـی 
بشـنوی، می فهمی، که عده ای انگشـت شـارند اسـتادانی 
کـه اسـتادی می کنند، بسـیاری دیگر بسـان حاکـان جبار 
این گونـه  اسـتاد.  تـا  می کننـد  عمـل  مطلقـه  هـای  نظـام 
اسـت کـه »دانشـگاه مـادر« بیشـر بنـگاه ایدولوگ سـازی و 
رسکـوب اسـت تـا یـک نهـاد اکادمیک. نـه از پـرورش روحیه 
ی نقـاد و پرسـش گـر خریسـت و نـه از خالقیـت و تولیـد 
علـم، اثـری. تبعیـض قومـی، مذهبی و سـمتی بـه خصوص 
زبانـی کـه مبانـد رسجایـش. مطمئنـم اگـر خودسانسـوری 
مانع نشـود، بسـیاری از دانشـجویان، به خصـوص دخران، 
راوی روایت هـای عجیبـی خواهنـد بـود و رسگذشـت هـای 
تلخـی بیـان خواهنـد منـود. اکنـون امـا پرسـش ایـن اسـت 
کـه بـا توجـه بـه ایـن نابسـامانی ها و رنج هـا چـاره چیسـت؟

و  دانشـجویان  ایسـتادگی  اساسـی  راهـکار  مـن،  نظـر  بـه 
برپـا داشـن اعـراض و تحصـن آگاهانـه و مسـاملت آمیـز 
اسـت. دانشـجویان بایـد بـا درک ایـن نکته که بـدون تحول 
دانشـگاه، تحـول جامعـه ممکـن نیسـت، تـا به میان آمـدن 
و  کابـل  دانشـگاه  به خصـوص  دانشـگاه ها،  در  اصالحـات 
تغییـر رونـد موجـود، از پـا ننشـینند. مسـاله ای کـه ممکـن 
اسـت سـبب بازداشـن دانشـجویان شـود، نگرانی از انتقام 
اسـتادان در امتحـان و تـرس از چانـس و ناکامی اسـت، اما 
بایـد دانسـت کـه بـا همگانی سـاخن اعـراض جـای برای 

در تحـوالت سیاسـی-اجتاعی، در رسارس جهـان، همـواره 
نیرویـی پیشـگام  دانشـجویان و جنبش هـای دانشـجویی، 
بوده انـد. دانشـجویان از آن رو کـه جوان انـد، نوجـو، منتقد، 
تغییرطلب و پیشـگام اند. مترکز اصلی سیاسـت گذاری های 
توسـعه یافته  کشـورهای  پیرفـت  و  تحـول  بـه  معطـوف 
بـر ظرفیت هـای بالقـوه ایـن گـروه اسـت. بـه آنهـا به مثابـه 
نیروی محرکه رشـد و توسـعه نگریسـته می شـود و بیشـرین 
می شـود.  پژوهـش  و  آمـوزش  حـوزه  در  رسمایه گـذاری 
همه جانبـه  و  کیفـی  تحـول  کانـون  آکادمیـک،  نهادهـای 
دانسـته می شـوند و به آنهـا به مثابه مراکز تولیـد علم، نظریه 
برنامه ریزی هـای  و  اسـراتژی ها  پشـتیبان  پژوهش هـای  و 
دارای  بنابرایـن  می نگرنـد.  متفـاوت  حوزه هـای  در  کالن 
در رسنوشـت جامعه هـای  تعیین کننـده  نقشـی  و  اهمیـت 
امـروز هسـتند. دانشـجو حرمـت و منزلـت دارد و آمـوزش، 
پـرورش و انباشـت نیـروی انسـانی، امـری مبتنـی بـر برنامه 
و هدفمنـد اسـت. جامعـه مـا جامعه ای پس از جنگ اسـت. 
جامعـه ای با تجربه گسسـت، فروپاشـیدگی، بحـران هویت، 
فقـر، عقب ماندگـی و در حوزه هـای متفـاوت، پـر از نیـاز. مـا 
بیشـر از هـر جامعـه دیگـر نیازمنـد مترکـز و رسمایه گـذاری 

پیـش  داد.  سـختی  تـکان  را  همـه  زهـرا  خودکشـی  خـر 
ازیـن بعضـی از مـا منی دانسـتیم کـه در دانشـگاه کابـل، 
و  دارد  جریـان  کشـورچی  اکادمیـک  نهـاد  مهم تریـن  در 
بعضـی می دانسـتیم و اهمیتـی منی دادیم )همیـن اهمیت 
کـه  اکنـون  مـی آورد(.  بـار  بـه  فاجعـه  کـه  هاسـت  نـدادن 
بـاز کـرده اسـت،  را  مـا  از  مـرگ زهـرا چشـم های عـده ای 
ناکارآمـدی  دلیـل  بـه  دانشـجو  کنـون  تـا  کـه  بینیـم  مـی 
سیسـتم و بی مسـوولیتی مسـووالن با چه مشـکالتی دسـت 
بـه  ایـن کـه قضیـه مطابـق  اسـت.  نـرم می کـرده  پنجـه  و 
قانـون چگونـه جرم انـگاری می گـردد و نهاد هـای عدلـی و 
قضایـی مـا چقـدر شـفاف عمـل می کننـد مسـاله جداسـت 
اتفـاق نیسـت، نقطـه ی اوج  امـا در واقـع مـرگ زهـرا تنهـا 
و  اسـت  گرفتـه  قربانـی  همیشـه  کـه  مداومیسـت  تـراژدی 
زهراهـای بسـیاری را، اگـر بـه صورت فزیکی نکشـته اسـت، 

کشـن دانش آمـوزی بـه نـام احمـد در مکتبـی در مـزار و 
کابـل  دانشـگاه  در  زهـرا  خودکشـی  رشایـط  فراهم سـازی 
و  )ابتدایـی  آموزشـی  نهادهـای  بـرای  آبرویـی  هیـچ  و...، 
عالـی( منی گـذارد. بی اعتبـاری کارکـردی و اخالقـی نظـام 
بـا چالش هـای  را  پیرفـت کشـور  رونـد  آموزشـی کشـور، 
جران ناپذیـری روبـه رو می کنـد. وضعیـت به  گونه ای اسـت 
کـه انـگار کم کـم واژه هایـی چـون معلـم، اسـتاد و پوهانـد 
دارد بـه فحـش بـدل می شـود. چنیـن وضعیتـی، نوجوانـان 
رونـد  و  بی اعتـاد  کشـور  و  خـود  آینـده  بـه  را  جوانـان  و 
بـه گروه هـای  را  آنـان  پیوسـن  زمینه هـای  نیـز  مهاجـرت، 
مخالف/دشـمن نظـام سیاسـی-اجتاعی موجـود تندتـر و 
در نهایـت، کشـور را دچـار بحـران و کمبـود نیـروی انسـانی 

دانش آموختـه و کیفـی خواهـد کـرد.
بنابراین، بهسـازی نظـام و مدیریت آمـوزش و رسمایه گذاری 
در ایـن بخـش، نیـز ارتقای ظرفیت و سـطح دانـش معلان، 
بهکـرد من های آموزشـی، احیای حیثیـت نهادهای آموزش 
دارای  و  فـوری  رضورتـی  دانشـجویان،  منزلـت  و  عالـی 
و  چالـش  و  پرنیـاز  جامعـه  ایـن  بـرای  راهـردی  اهمیتـی 

بحـران اسـت.

نگرانـی وجـود نـدارد. پیـش نهاد هـای دانشـجویان معرض 
همـه خـوب بودنـد اما بایـد برای عملـی شـدن آن پی گیری 
کننـد. بایـد دانسـت کـه، بـرای تامني عدالـت به فشـار نياز 
اسـت. فشـار بـاالي وزارت و دانشـگاه و نهـاد هـای عدلـی و 
قضايـی. اينجـا جايـی نيسـت كـه عدالـت بـه طـور خـودكار 
توسـط سيسـتم اجرا شـود. فعاالن هر كدام به نوبه ی خود 
تالش می كنند اما بايد فشـار كافی باشـد. دو گزينه فشـار 
وجـود دارد، يـي رسـانه هـا و نهـاد هـاي مـدين و ديگـري 
اعـراض دانشـجويان. عـده ای از نهـاد هـای مدنی پي گري 
قضيـه هسـتند، رسـانه هـا نيز خـوب انعـكاس داده انـد. اما 
هـان طـور کـه ذکـر شـد، دوام اعـراض دانشـجويان و پي 
گـريي مطالبـات شـان مهـم تـر اسـت. ایجـاد یـک اتحادیه 
دانشـجویی، یـا دسـت کـم، یـک کمیسـیون دادخواهـی و 
فعالیـت منظم و سـازمان یافتـه می تواند این مهـم را برآورده 

. کند
راهـکار دیگـر روایت اسـت؛ روایـت رصیح واقعیت هـا. آنانی 
تبعیـض، درخواسـت  بـا سـخت گیری های بی موجـب،  کـه 
پـول یـا توقعات جنسـی مواجه شـده اند، بایـد روایت کنند. 
و  ایـن خاطره هـا  آوری  اسـت. جمـع  یـک مسـوولیت  ایـن 
بازتـاب آن در رسـانه ها و شـبکه های اجتاعـی، بدون شـک 
بـر درک وضعیـت و بیـداری وجدان هـا، اثـر می گـذارد. مـن 
بـه عنـوان یـک جـوان، بـه آگاهـی و جسـارت هم نسـالنم 

امیـدوارم. امیـد کـه ایـن امیدهـا درسـت از آب درآیـد.

تحلیل

دیدگاه

و این منم
زنی تنها

در آستانه ی فصلی رسد
در ابتدای درک هستی آلوده ی زمین

و یأس ساده و غمناک آسامن
و ناتوانی این دستهای سیامنی

زمان گذشت
زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت

چهار بار نواخت
امروز روز اول دیامه است
من راز فصل ها را میدانم

و حرف لحظه ها را میفهمم
نجات دهنده در گور خفته است

و خاک ‚ خاک پذیرنده
اشارتیست به آرامش

زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت
در کوچه باد می آید
در کوچه باد می آید

و من به جفت گیری گلها می اندیشم
به غنچه هایی با ساق های الغر کم خون

و این زمان خسته ی مسلول
و مردی از کنار درختان خیس میگذرد

مردی که رشته های آبی رگهایش
مانند مارهای مرده از دو سوی گلوگاهش

باال خزیده اند
و در شقیقه های منقلبش آن هجای خونین را

تکرار می کنند
ــ سالم
ــ سالم

و من به جفت گیری گلها می اندیشم
در آستانه ی فصلی رسد
در محفل عزای آینه ها

و اجتامع سوگوار تجربه های پریده رنگ
و این غروب بارور شده از دانش سکوت

چگونه میشود به آن کسی که میرود این سان
صبور

سنگین
رسگردان

فرمان ایست داد
چگونه میشود به مرد گفت که او زنده نیست او 

هیچوقت زنده نبوده ست
در کوچه باد می آید
کالغهای منفرد انزوا

در باغ های پیر کسالت میچرخند
و نردبام

چه ارتفاع حقیری دارد
آنها متام ساده لوحی یک قلب را

با خود به قرص قصه ها بردند
و کنون دیگر

دیگر چگونه یک نفر به رقص بر خواهد خاست
و گیسوان کودکیش را

در آبهای جاری خواهد ریخت
و سیب را که رسانجام چیده است و بوییده است

در زیر پا لگد خواهد کرد ؟
ای یار ای یگانه ترین یار

چه ابرهای سیاهی در انتظار روز میهامنی 
خورشیدند...

 فروغ فرخزاد
 شکور نظری

 حسین معرفت

جعِدگیسو

گفـن و چـه نگفـن او بـود. از مهربانـی اش رسبـه آسـان 
می شـدم.  بی قـرار  و  عصبانـی  تنـدی اش  از  و  می کشـیدم 
ایـن درگیری هـای روزانـه را هیـچ بـاری عشـق ننامیـدم. اما 
شـاید دشـمنی بـود کـه بـدون حضـورش مبـارزه ای کـه بـه 

روزگار مـن تبديـل شـده بـود معنا داشـت.
مـادر دسـت بـه عاشـق پیچـان بـرد و از دور پنبـه جـدا کـرد 
و نهایـت از ریشـه بیـرون کشـید و قامـت اش را آهسـته بـاال 
کـرد. گـوی صـدای غیچـی از کمرش بلنـد شـد. صورتش را 
بـه هـم کشـید و زود رهـا کـرد. دسـت بـه کتفـم گذاشـت. 
ایـن عاشـق پیچـان اسـت و همیشـه دوسـت دارد بـر قامـت 
پنبـه بپیچـد و بـا او هم نبـض شـود. هـر دو در کنارهم خوب 
و  منی زننـد  شـکوفه  امـا  می شـوند،  سـبز  می کننـد،  رشـد 
مثـر منی دهنـد. بـه آن سـوی جـوی اشـاره می کنـد. ببیـن، 
در دوری از هـم گل می اندازنـد و پرمثـر می شـوند. شـاید 
زیبایـی  و  آرنـد  دسـت  بـه  همدیگـررا  توجـه  می خواهنـد 
خـود را بـه منایـش بگذارنـد، منی دانـم. ولـی در کنـار هـم 
تنبالنـه بـه طـراوت یکدیگر غرق می شـوند تا زمسـتان از راه 

می رسـد و هـر دو بـا هـم خشـک می شـوند.
مـادر داسـتان ایـن دو رُسـتنی را می گفـت و مـن بـه خـود 
فکـر می کـردم کـه آیـا میخایـل کـه اون جـا چند قـدم دورتر 
حرف هـای  اسـت،  گفت وگـو  مشـغول  فیلم بـردار  بـا  مـا  از 
مـادررا می شـنود یـا نـه. آیا متوجه اسـت کـه مـادر ارسار دو 
گیاه هـا بـه مـن و او شـباهت می دهـد. آیـا می بینـد کـه من 
امـروز لبـاس سـفید بـه تـن کـرده ام و بـاد گاهـی از گربانـم 
متوجـه  آیـا  مـی رود؟  بیـرون  دامـن ام  از  گاه  و  می زنـد  رس 

زنـان  از  نسـل  سـه  )روایـت  سـمرقندی  شـهزاده  رمـان 
 ) ن جیکسـتا تا

در اتاقـی مسـتقر شـده ام کـه دوران بیـاری بـرای ام بـزرگ 
و ترس نـاک بـود و حـاال از تنـگ و ترشـی اش دل ام بـه تنـگ 
می آیـد. اتاقـی کـه زمانـی از رسدی هـای روح مـن پـر بـود 
و ناشـاتا مثـل آفتـاب بـه دیـدن ام می آمـد و وقتـی می رفـت 

تاریکـی دامـن پهـن می کـرد.
از خودخواهـی خـود دلگیـر بـودم، دلگیـر از ایـن کـه مـادر 
پیـررا تنهـا گذاشـته بـودم و دنبـال ناتاشـا راه افتـاده بـودم 
بـه کوچـه و خیابانـی کـه معرفـی می کردنـد و یـا احتـال 
می دادنـد آن جـا باشـد. وقـت خداحافظـی مـادر گفتـه بود 
اوهیـچ وقـت عاشـق نشـده و من که آنـرا تجربه کـرده ام باید 
بـروم و پیـدا کنـم. مـادر اسـتعداد عجیبـی در عریـان کردن 
حقیقت داشـت. از حقیقت منی ترسـید. از عشـق می بالید. 
مـادر بـود کـه بار اول کنارم نشسـت و گفت فکر کنم عاشـق 
شـده ای. مـن در بنـد نفـرت و آزردگی از میخایـل هیچ باری 
بـودم کـه متـام گرفتـاری ذهنـی ام چـه  هـم دقـت نکـرده 

اسـت کـه مـا هـر دو لبـاس سـفید بـه تـن کرده ایـم. پیراهن 
سـفیدش از بـاد پـف کـرده اسـت و تـکان می خـورد. گویـا 

فانوسـی بـود در شـب تاریـک.
آفتـاب دل دل مـی زد. صحـرا بـا سـختی نفـس می کشـید. 
داشـت.  غلبـه  روشـنی  و  بـود  مـرده  تاریـک  رنگ هـای 
برعکـس اتاق بیارسـتان که روشـنی را کشـته بـود تیره گی 

حکمفرمـا.
دیوارهـا پـر بـود از نوشـته های پرتـاب شـده بـر رس و روی 
مبـل اتـاق و در پوسـت میـز و صندلـی نقش هـای کوچـک 
بـه  شـده  حکاکـی  آفتابک هـای  بـود.  نشسـته  فـرو  آفتـاب 
سـبک کودکانـه و ابتدایـی. آفتابک هـای خیـره بـه حـزن در 
و دیـوار. چهـار دیـوار نـرم بـه سـان چهـار بـازوی خالکوبـی 

بود. شـده 
بـه ناتاشـا فکـر می کنـم، بـه آن روزگاری کـه کنار مـن بیار 
می نشسـت و دفـر خاطـرات مـادررا برایم می خوانـد. وقتی 
کنـار تخـت می نشسـت نـگاه ام را می فرسـتادم بـه سـیر بـر 
و گـوش و سـینه اش، غـرق می کـردم در آبـی چشـان اش 
زلفـان  درتارهـای  می انداختـم  و  می کشـیدم  بیـرون  و 
طـالی اش و بـاز آویـزان اش می کـردم بـه گوشـواره های اش 
از  کـه  زلفانـی  تـار  زلفـان اش.  باریـک  تـار  بـه  بـاز  بعـد  و 

رخنه هایـش می شـد نـور بیـرون از پنجـره را دیـد.
خـود  بیـاری  دوران  بـه  و  بـودم  دراز کشـیده  تخـت  روی 
غـرق. وقتی سـمرقند بـودم گویا همه چیز را در یاد داشـتم، 
امـا حـاال در ایـن اتـاق، در ایـن راهروهـای تنـگ و تـرش 
بیارسـتان کـه قـدم می زنـم، گاهـی احسـاس می کنـم کـه 

بـار اول ایـن جـا آمده ام، بـار اول این در را بـاز می کنم و بار 
اول بـه آینـه راهـرو نـگاه می کنـم.

شـب تـا صبـح جمله سـازی کـردم کـه بایـد چه گونه بپرسـم. 
چه گونـه خواهـش کنم کـه به بایگانـی بیارسـتان راه یابم. 
بایگانـی نوارهـای دوربیـن امنیتـی. همینـی کـه بـاالی در 

اتـاق بـه هـان صـورت قبلـی خـود چشـم به من اسـت.
وقتـی بـه دوران بیـاری فکـر می کنـم ناخـودآگاه نـگاه ام 
بـه دوربیـن مـی رود. بـه دوربینـی کـه نگاهـش همـه گوشـه 
اتـاق مـرا دنبـال می کنـد. دسـت بـه دیـوار می بـرم. نـرم و 
چرمیـن اسـت. چرمـی کـه با میخ های سـفید هـر یک وجب 
در میـان بـه دیـوار کوفتـه شـده اسـت. چرمـی کـه پر اسـت 
از دسـت خط و نقاشـی و نوشـته و آفتاب هـای کوچـک بـه 
آن.  دور  خط-خط-خط-خـط  و  دایـره  کـودکان.  شـیوه ی 
دقیقـاً بـه هان شـیوه ای که با کودکان همسـایه روی خاک 
کوچـه بـا انگشـت می کشـیدیم و روی آن راه می رفتیـم تـا 
خـاک صـاف شـود و باز دوبـاره دایـره و خط-خط-خط-خط.

روی دیـوار چنـد تـا از برجسـتگی های چـرم پـر سـوراخ بود. 
انگشـت بـه سـوراخ می بـرم. بـا چیزی نرمی پر شـده بـود. با 
نـوک انگشـت بیـرون می کشـم. پنبـه اسـت. پنبـه زردرنگی 
کـه بـوی گـرد و خاک آشـنا می داد. بـه یـاد جای خواب های 
مادربـزرگ می افتـم کـه پـر بـود از پنبه هـای سـفید که خود 
بـا دسـتان پیر و لـرزان اش متیز کرده بـود و جای خواب های 
نرمـی سـاخته بـود. جای خواب هايـی کـه وقتـی روی  شـان 
دراز می کشـيدم بـوی صحـرا مـی داد. بـوی محنـت می داد. 

مادربـزرگ می گفـت ایـن بوی وطن اسـت.

 شهزاده سمرقندی
قسمت ششم

معرفی کتاب

زمین مادران

ضرورت اصالحات
در نظام آموزش عالی

دانشگاه است
یا کانون مرگ؟

کشتن دانش آموزی به نام 
احمد در مکتبی در مزار و 

فراهم سازی شرایط خودکشی 
زهرا در دانشگاه کابل و...، هیچ 

آبرویی برای نهادهای آموزشی 
)ابتدایی و عالی( نمی گذارد. 

بی اعتباری کارکردی و اخالقی 
نظام آموزشی کشور، روند 

پیشرفت کشور را با چالش های 
جبران ناپذیری روبه رو می کند. 

وضعیت به  گونه ای است که 
انگار کم کم واژه هایی چون 
معلم، استاد و پوهاند دارد به 

فحش بدل می شود.



بازتاب خودکشی زهرا خاوری در رسانه های داخلی و بین المللی 

زهرا خاوری چرا خودکشی کرد؟
اطالعـات روز، پـس از چنـد روز بـارش مـداوم بـاران، صبـح 
تخـم  صبحانـه اش  بـرای  زهـرا  بـود.  آفتابـی  یک شـنبه  روز 
به نظـر  حالی کـه  در  او  صبحانـه  از  پـس  بـود.  پختـه  مـرغ 
در  اتـاق اش  از  باشـد،  داشـته  خاصـی  مشـکل  منی رسـید 
خوابـگاه دخرانـه ی دانشـگاه کابل بیرون شـد. سـاعت ۱۱ 
پیـش از ظهـر، در حالی کـه از تـب و درد به خـود می پیچیـد، 
وارد اتـاق اش شـد. ایـن، متـام ماجرایـی اسـت کـه پیـش از 
مـرگ زهـرا دوسـتانش از او به یـاد دارنـد. عـر امـروز پـدر 
زهـرا، جسـد دخـرش را بـه دایکنـدی بـرد؛ جایی کـه پنـج 
سـال پیـش زهـرا آن را تـرک کـرده بـود تـا در دانشـگاه کابل 
تحصیـل کنـد. او چـرا پیـش از آن کـه کاله فراغـت اش را باال 

بینـدازد، دسـت زندگـی را رهـا کـرد؟
تاکنـون کـه جزئیـات دقیق و کامـل نتایج تحقیقـات پولیس 
و طـب عدلـی معلـوم نیسـت، زود اسـت بپذیریـم علت مرگ 
زهـرا، رد شـدن چندمیـن بـار پایان نامـه اش بـوده اسـت. بـا 
چنـد تـن از دوسـتان زهـرا صحبـت کـردم، آن هـا نیـز علـت 
اقـدام بـه خودکشـی را، رد شـدن پایان نامـه خواندنـد، امـا 
مـواردی دیگـر، از جملـه تقاضـای جنسـی اسـتاد رهنـا از 

زهـرا، را محتمـل دانسـتند.
جلیلـه خـاوری، عمه ی زهرا خاوری و ماسـر جامعه شناسـی 
گفـت نتیجـه ی بررسـی طـب عدلی که به ما رسـیده، نشـان 
بـوده  زهـرا  مـرگ  علـت  مـوش  مـرگ  از  اسـتفاده  می دهـد 
اسـت. خانـم خـاوری سوءاسـتفاده ی جنسـی اسـتاد از زهرا 
را »کامـالً« رد کـرد و گفـت کـه زهـرا  تقاضـای جنسـی  یـا 
تقاضاهـای  راهنایـش  اسـتاد  کـه  بـود  نگفتـه  هیچ گاهـی 

دیگـری از او داشـته اسـت.
منابعـی کـه بـا آن هـا صحبـت کـردم، از رونـد کار پایان نامـه 
و جوانـب ایـن رویـداد، روایت هایـی مختلـف ارائـه کردنـد، 
امـا آنچـه کـه منابـع در مـورد آن اتفاق نظـر دارند این اسـت 
کـه کار پایان نامـه ی تحصیلـی آخراالمـر نقطه ی پایـان برای 

زندگـی زهـرا خـاوری می شـود.

زهرا خاوری؛ قربانی نظام فاسد دانشگاهی
والیـت  اصلـی  باشـندۀ  خـاوری،  زهـرا  وطنـدار،  سـالم 
دایکنـدی و دانشـجوی سـال پنجـم دانشـکدۀ دام پزشـکی 
دانشـگاه کابل، شـب یک شـنبه پس از آن که برای پنجمین 
بـار پایان نامـۀ تحصیلـی اش رد می شـود، مواد زهـری خورده 
و پـس از چنـد سـاعت جـان اش را از دسـت می دهـد. ایـن 
قضیـه واکنش هـای تندی در پی داشـت و اکنـون پای ده ها 

دانشـجو را بـه بیـرون از صنف هـا کشـانده اسـت.
عـامل مرگبـار دانشـجویی در افغانسـتان؛ پایـان نامـه ای 

کـه زندگـی زهـرا خـاوری را پایـان داد

خرنامـه، زهـرا بـا زحمتـی کـه بـرای پـروش مـرغ کشـیده 
بـوده، بـه گفتـه خواهـرش از چندیـن جـای درخواسـت کار 
دریافـت کـرده بـود. یکـی از آنان درخواسـت کار، بـرای یک 

فـارم پـرورش مـرغ بـوده اسـت.
رد شـدن  نگـران  کـه  آن  بـا  می گویـد:  »زهـرا  زهـرا  عمـه 
پایان نامـه اش بـود؛ امـا از طرفـی شـاد بـود و می گفـت: عمه 
بعـد از ختم دانشـگاه بـرای خودم کار می کنـم و از حاال یک 

فـارم مـرغ داری از مـن خواسـته کـه بـا آنـان کار کنـم.«
او بـا تجربـه خوبـی کـه در ایـن زمینه داشـت بسـیار امیدوار 
بـود تـا بتوانـد پـس از پایـان تحصیـل، بتوانـد وارد بـازار کار 
شـود و بخشـی از مشـکالت اقتصادی خانواده اش را برطرف 

. کند

خودکشـی زهـرا خـاوری دانشـجوی دامپزشـکی کابـل و 
دانشـجویان اعرتاض 

یورونیـوز، آخریـن اظهـارات بـه جـا مانـده از او بـه نقـل از 
خرگـزاری مرکـزی افغانسـتان نشـان می دهـد 
کـه وی نسـبت بـه سـخت گیـری اسـتاد راهنا 
معرض بوده و نوشـته اسـت: »اسـتاد از من کار 
اسـتندرد }اسـتاندارد{ مـی خواهد. مـن پوهاند 
}اسـتاد{ نیسـتم و همیـن قـدر می توانـم انجام 
دهـم. مـن او را بـه خـدا واگـذار مـی کنـم.« از 
سـوی دیگـر روایـت هایـی نیـز از تحقیـر ایـن 
دانشـجوی از سـوی اسـتاد راهنایـش منتـر 
شـده اسـت کـه اسـتاد او را بخاطر هـزاره بودن 

تحقیـر کرده اسـت.

اعـرتاض صدهـا نفـر در پـی خودکشـی یک 
دانشـجوی دخـرت در کابـل

بـی بی سـی، بار آخـر در حالی کـه روز دفاعیه 
از پایان نامـه نزدیـک شـده بـود، ایـن موضـوع 
فشـار زیـادی بـه زهـرا وارد کـرده و او مجبـور به 

خودکشـی شـده است.
جلیلـه خـاوری، عمـه زهـرا می گویـد پزشـکان 
روز اول وضعیـت او را خـوب گفتنـد امـا پـس 
او یـک شـب را در خانـه گذرانـد،  ایـن کـه  از 
شـفاخانه  در  بعدتـر  و  شـد  خـراب  وضعیتـش 

داد. جـان 
یونـس خـاوری، پـدر زهرا کـه برایش خـر داده 
بودنـد زهـرا بیـار اسـت، صبـح امـروز از والیت 

مرکـزی دایکنـدی بـه کابـل آمده اسـت.
نداشـت  عصبـی  بیـاری  دخـرش  می گویـد 

و فشـارهای اسـتاد دانشـگاه بـر او، باعـث شـده دسـت بـه 
بزنـد. خودکشـی 

ایـن عکـس زهرا خاوری در شـبکه های اجتامعی دسـت 
به دسـت می شـود

جسد زهرا ظهر امروز به دایکندی فرستاده شد.
همزمـان بـا مراسـم تشـییع جنـازه زهـرا، تجمع دانشـجویان 

معـرض در دانشـگاه کابـل جریان داشـت.
دانشـجویان معـرض می گفتنـد زهـرا خـاوری یگانـه قربانی 
»اسـتبداد و خودکامگـی« اسـتادان دانشـگاه ها نیسـت بلکه 
ماننـد او بسـیاری مجبـور شـدند گاهـی بـرای فـرار از ایـن 

مشـکالت دسـت بـه تـرک تحصیـل بزننـد.
ایـن  عامـالن  خواسـتند  عالـی  تحصیـالت  وزارت  از  آنهـا 
رویـداد را شناسـایی و مجـازات کنـد و مناری بـه یادبود زهرا 

در دانشـگاه کابـل بسـازد.
اصالحـات در نظـام تحصیـالت عالـی افغانسـتان از دیگـر 

بـود. آنـان  خواسـت های 
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