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روایت عاشقانه در دل تاریخ

هفته فروزان خلیل یار لیسانس حقوق و 
علوم سیاسی است. وی سال های زیاد 
را به حیث مدیر برنامه های اوزبیکی 

رادیو تلویزون ملی ایفای وظیفه کرده 
است. بانو خلیل یار از زنان پیش گام، و 

فعال است.

یکـی از واقعیت هـا در جامعـه ی امـروز وجـود خشـونت و گسـرش آن در سـطوح 
مختلـف اجتـامع، گـروه، خانـواده و فـرد می باشـد. در مـورد خشـونت، شـناخت 
ابعـاد، عوامـل و ریشـه های آن نویسـنده گان زیـادی قلـم زده انـد و در جوامـع 
مختلـف تعریف هـای متفـاوت و بعضـن مشـابه را از شـکل گیری خشـونت ارایـه 
منوده انـد که یکـی از تعریف هـای  پذیرفتـه شـده در مـورد خشـونت ایـن اسـت: 
»اعـامل هرنـوع رفتـار و یـا گفتاری آزار دهنده از سـوی مردان و یا زنان که سـبب 
آسـیب های فزیکـی، جنسـی، ذهنـی و یـا رنـج افـراد شـود، خشـونت پنداشـته 

می شـود«.
خشـونت بـه لحـاظ نـوع بـه دسـته های فزیکـی و روانـی دسـته بندی می شـود 
کـه خشـونت روانـی نسـبت بـه خشـونت فزیکـی بـه مراتـب مخـرب و ویران گرتـر 
توصیـف شـده اسـت. خشـونت از هرنوع آن علیـه افراد آسـیب پذیر جامعـه مانند 
کـودکان و زنـان همیشـه وجـود داشـته و دارد. امـا در این میان خشـونت پنهانی 
کـه کم تـر از آن سـخن گفتـه می شـود و کم تـر کسـانی در مـورد آن می نویسـند، 
خشـونت زن بـر ضـد زن اسـت. در این جـا گذشـته از بحث هـای کالن و عمومـی  
در عرصه هـای  سیاسـی، اقتصـادی و نظامـی  آن، به دو مصـداق عینی و پذیرفته 

شـده ایـن نـوع خشـونت می پردازیم.
۱- خشـونِت انـکار ناپذیـِر خشـو علیـه عـروس کـه بعـد از جامعـه ی مادرسـاالری 
در متـام عرص هـای بعـد از آن جـاری و سـاری بـوده اسـت.  بـه بـاور اغلـب ایـن 
بـه  از عقده هایـی اسـت کـه سـلطه ی مردسـاالری در جامعـه  ناشـی  خشـونت 
بـارآورده و تـداوم آن نیـز بـا حاکمیـت مـردان بـه پیش مـی رود که میزان و شـدت 

آن در جوامـع روسـتایی نسـبت بـه شـهر ها بـه مراتـب بیش تـر می باشـد.
بـا مـرد  ۲- خشـونتی که زنـی آگاهانـه علیـه زن دیگـر انجـام می دهـد، ازدواج 
متاهـل اسـت و یـا بـه اصطـالح این که زن دوم یک مرد می شـود و بـا این کار یک 
عمـر علیـه زن اول و فرزنـدان آن  خشـونت می کند. این موضـوع در جامعه امروز 
بـه خصـوص در سـطح والیـات رونق بیش تـری دارد. امـروزه  یکـی از نگرانی های 
جـدی ای خانم هـای متاهـل نگرانـی از رابطه ی موازی شـوهرش بـا خانم دیگری 
اسـت. چـون در بسـیاری از مـوارد همیـن روابـط مـوازی بـه ازدواج دوم مرد هـا 
منجـر شـده اسـت. مردی کـه بـرای بـار دوم ازدواج می کنـد و خامنـی  کـه زن 
دوم ایـن مـرد می شـود هـر دو بـه گونـه ی آگاهانـه، بدترین خشـونت را بـه لحاظ 
عاطفـی، احساسـی، روانـی و حتا در بسـا موارد بـه لحاظ فزیکی علیـه خانم اول 

آن مـرد مرتکـب می شـوند.
در بررسـی علـل و عوامـل ایـن نـوع خشـونت مسـایل زیـادی دخیـل بـوده کـه 

برشـمرد: می تـوان  این گونـه  را  عوامـل  برجسـته ترین 
۱- عـادی گرفـن و خشـونت نپنداشـن ایـن موضـوع باعـث می شـود کـه  یـک 
خانـم بـه راحتـی جایـگاه دوم را پذیرفتـه و خانـم مـرد متاهلـی شـود. چـون ایـن 
خانـم بیش تـر از این کـه روی خشـونت مرتکـب شـده اش فکـر کنـد، بـه رسـم و 
و  می کنـد  مترکـز  اسـت،  سـاخته  حاکـم  جامعـه  در  مردسـاالری  کـه  عنعنـات 
پذیرفـن جایـگاه دوم در زنده گـی یک مـرد متاهل را در حق خـودش بی انصافی 

و در حـق زن اول آن خشـونت منی پنـدارد.
۲ – توجیـه اسـالمی  مسـئله کـه متاسـفانه در قسـمت تعـدد زوجـات را توجیـه 
می کننـد، بـدون این کـه بـه عدالـت کـه اسـالم در مـورد تعـدد زوجـات تاکیـد 

ورزیـده اسـت، فکـر کنـد.
۳- بیش تـر بـودن آمـار زنـان نسـبت بـه مـردان در جامعـه باعـث می شـود تـا یک 
خانـم تنهـا بـا فکر کـردن به این کـه به تعـداد زن ها در جامعـه مرد وجـود ندارند، 
ازدواج بـا یـک مـرد متاهل را قبـول کند. در حالی که در قدم اول: در کشـور مثل 
افغانسـتان نفوس شـامری و آمـار دقیـق از میـزان حضـور و مـرگ  ومیـر جمعیـت 
وجـود نـدارد و در قـدم دوم: مـا منی توانیـم  مصداق هـای درسـتی را پیـدا کنیـم 
کـه صحـت و حقیقـت ایـن موضـوع را تایید مناینـد. بنابرایـن منی تـوان برمبنای 
ایـن توجیـه تصمیـم گرفـت و آگاهانـه وارد زنده گـی خانـم دیگـری شـد؛ رونـد رو 
بـه رشـد زنده گـی اش را متوقـف کـرده و در متـام عمر بـرای او اشـک و حرست به 
بـار آورده و راه هـای تعلیـم و تربیـه ی سـامل فرزنـدان آن خانواده را مسـدود منود.
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زن را پاره پاره نکنید، او را 
نادیده نگیرید. به او بگویید 

زیبا و با ارزش است. او را بیش تر 
ببوسید و بیش تر شانه اش را 

نوازش کنید.
                    ماریا ویلیا مسون 

این جا، چراغی روشن است

 تهمینه سومیرس
قسمت چهارم

جنسیت

هم چنان بی سوادی و سنت های مرد ساالری و پدرساالری چشم و گوش جامعه 
را کور و کر ساخته بود که قصد آگاهی از  ارزش های انسانی را نداشت ندارد و 
برای حفظ سنت های بی ارزش اجتامعی دست وپا می کرد. در دو دهه  اخیر )دهه 
هشتاد و نود( که پس از سقوط رژیم سیاه طالبان، دولت های غربی به استمداد 
افغانستان شتافتند و باخود ارزش ها و تکنولوژی غربی را هم آوردند، دموکراسی 
یک مزیت و اردات غربی است که قبل  از این هم در افغانستان مروج شده بود، 
اما فقط کابل محلی برای پذیرش فرهنگ و تکنولوژی عرص مبدل شده بود، این 
تغییر با اصالحات امانی در دوره ی امان الله خان و حرکت های آزادی گرایی برای 
تثبیت آزادی فردی در زمان حکومت احزاب چپ گرای کمونیست میرس شده بود.

با این همه، تغییر فرهنگ و رهایی از دام سنت های ناپسند هنوز در افغانستان 
ثبات  آن،  اصلی  علت های  از  یکی  است.  نگرفته  صورت  بنیادین  به شکل 
اندیشه های سنت گرا است. اندیشه ی سنت گرایی هنوز در جامعه افغانستان 
بدون در نظر داشت ساختارهای قومی، مذهبی و زبانی، پایدار است. گرایش 
به ارزش های غلط برداشته از دین اسالم و نهادینه کردن ارزش های پوچ سنتی 
اجتامعی-فرهنگی در زنده گی، باعث شده است که بیش ترین بخش جامعه 
افغانستان بسرساز مناسبی برای رشد جنایت های حقوق برشی و تروریزم پذیری 
باشند. از همین رو تعدادی از زنان و مردان دانش آموخته با روح رسکش و ذهنیت 
عصیان گری شان از میان نسل جدید افغانستان برخواسته اند تا با باورمندی به 

تغییر، دام های دست وپاگیر سنت و عرف ناپسند 
را از بخش زنده گی خودشان بزدایند. این تغییر 

انسان برساخته ی اندیشه است؛ ساخته از اندیشه ی درون خود ویا اندیشه ی 
جاری در محیط زنده گی. هر انسانی در جامعه و خانواده تربیت می شود، آموزش 
می بیند و به ارزش های موجود پی  می برد. اندیشه ی هرفرد از هامن جا شکل 
می گیرد و بدون شک از محیط خویش متاثر می شود. اما در این میان، روح 
رسکش و اندیشه های عصیان گری هم رس برمی کشد، الگویی از تغییر و دگرگونی 
در جامعه می شود که اصول مروج فرهنگ و سنت را از زنده گی خویش می زداید.

هر فرهنگی در جامعه ی خاصی یک سنت است. سنت تنها به فرهنگ جامانده 
از گذشته گان اطالق منی شود، بلکه ارزش های محفوظ و ساختارهای فرهنگی 
در هر جامعه ای تبدیل به سنت می شود؛ ممکن است این سنت از نگاه عقل و 

منطق انسانی نیک و یا به بی راهه باشد.
افغانستان به عنوان یک کشور جامانده از کاروان متدن عرص، سخت نیازمند 
یک جهش و دگرگونی اندیشه و فرهنگ سنتی است، اما این تغییر با سد بزرگ 
سنت گرایی و افراطی گری دینی مواجه شده است. هر تغییری به بسر مناسب 
دگرگونی  این  زمان  افغانستان  در  است؛  نیازمند  اجتامعی  ظرفیت  و  زمانی 
فرهنگی فرا رسیده، اما برای پذیرش این تغییر ظرفیت اجتامعی مناسب ساخته 
نشده است. به طور منونه؛ یکی از حرکت های ارزنده که در سال های اخیر به راه 
افتاده، تساوی جنسیتی است که در قالب این حرکت اجتامعی-فرهنگی مردم 
به حق تصمیم گیری و حریم  ارج گذاری  و  انسانی شده اند  ارزش های  متوجه 

خصوصی نیز در حال تبدیل شدن به یک ارزش فراگیر است.
تاکنون، دین و برداشت غلط از دین یکی از موانع اصیل این دگرگونی بوده. 

دگرگونی اندیشه و رهایی از سنت
دگرگونی اجتامعی تنها پس از دگرگونی اندیشه ممکن است. تا زمانی که  اندیشه ها ثابت

و راکد باشد، جامعه نیز تغییر نخواهد کرد.

ازدواج با مرد متاهل؛
خشونت فاحش زن بر ضد زن است
خشونت پنهانی که کم تر از آن سخن گفته می شود و کم تر 
کسانی در مورد آن می نویسند، خشونت زن بر ضد زن است

     حسین احمدی

تحلیل

 ادامه در صفحه 2...

زنان می توانند آگاه شوند و زن آگاه 
سازنده ی جهان بهتری خواهد بود

باید به زنان بفهامنیم که وظیفه ی شام در خانه نشسن، بچه به دنیا آوردن و لباس شسن نیست،
 صفحه 3  شام می توانید کارهای مفیدتر و بهری انجام بدهید
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از  پس  تنها  اجتامعی  دگرگونی  است؛  اندیشه  تغییر  از  نشانی 
دگرگونی اندیشه ممکن است. تا زمانی که اندیشه ها ثابت و راکد 

باشد، جامعه نیز تغییر نخواهد کرد.
اما برای تغییر اندیشه ها نیازی به رسمایه گذاری بزرگی هم نیست، 
جامعه های کنونی در رسارس دنیا به خاطر دست رسی به تکنولوژی 
مدرن و رسانه، از متام تحوالت عرص باخرباند و این باعث رشد 
آگاهی و جهان بینی افراد می شود. مردم افغانستان نیز باید هم گام 
تغییر  را  اندیشه ی سنتی شان  و سهولت ها  این دست آوردها  با 
دهند و نسبت به اصول زنده گی در آزادی های فردی و همه گانی، 
حق تصمیم گیری افراد، عدم دخالت به حریم خصوصی و دیگر 

ارزش های انسانی با اندکی تفکر و مسووالنه بنگرند.
جامعه ی که ما در آن بزرگ شدیم گرایش سنتی داشت/دارد و 

دادخواهی کنند و برای بهبود وضعیت زنده گی متامی انسان  ها 
تالش بورزند.

در افغانستان این دگرگونی باور، در چارچوب نگرش افراد نسبت به 
حقوق و آزادی زنان هویدا شده است. هرچند اعراف این موضوع 
وضعیت  بهبود  و  زنان  از  دادخواهی  برای  که  نوین  نسل  برای 

برای حفظ عرف و آیین گذشته بیش تر تالش می شود تا هم گام 
شدن و قبولی ارزش های نوین و انسانی؛ اما از آن جا که جامعه ی 
سنتی متمرکز بر حفظ سلسله مردساالری-پدرساالری است، آزادی 
زنان، آزادی فردی و حق تصمیم گیری هنوز رعایت منی شود. نسل 
نوین ممکن است زودتر با این کاروان تغییر هم گام شود؛ زیرا با 
گسرش جهان بینی، افزایش سطح مطالعه، رشد آگاهی، تحلیل 
مسایل و قدرت تفکر شان می توانند به تغییر اندیشه نایل آیند. این 
تغییر بنیادین و پایدار است که باعث به سازی نظام اجتامعی و 

ساختارهای فرهنگی می شود.
از دست ندادن قدرت موجود مردان متام  برای  یک مرد سنتی 
در  مروج  ناپسند  رفتارهای  و  اجتامعی-فرهنگی  نارسایی های 
حفظ  برای  است  ممکن  حتا  و  می پذیرد  را  عرفی-سنتی  نظام 
برای  به ویژه  دیگران،  بر  را  خویش  نگرش  و  پندار  نحوه ی  آن ها 
زنان الگوی رفتاری تعیین کند. اما این نگرش قابل تغییر است و 
دگرگونی اندیشه یعنی این که چنین مردانی پس از مطالعه و تفکر 
از همه ارزش های سنتی، باورهای ناانسانی و افراطی گری دینی 
شان دوری بجویند و بدون در نظر داشت جنسیت، دین، قوم، 
زبان و جغرافیای زنده گی انسان ها برای حق، آزادی و هویت آنان 

که  هامن گونه  اما  است؛  سخت  می ورزند،  تالش  زنان  زیستی 
دخران جوان دانش آموخته امروز به ارزش هایی دست یافته اند که 
شاید تصور و یا قصد آن را نداشت، تعدادی از مردان نیز روی کردی 
را اختیار می کنند که با متام اصول سنت اجتامعی-قبیله ای شان 
متضاد است و حتا ممکن است این باور را به قیمت طرد شدن از 
دیدگاه جامعه  بپذیرند. در این میان، اما چندی بی آن که درک الزم 
از چالش های زنده گی زنان داشته باشند و یا وضعیت اجتامعی-

فرهنگی جامعه  افغانستان را با ساخت وبافت های عقیدتی-سنتی 
آن درست تحلیل منوده، راه کاری ارایه دهند، جنبش مردانه برای 
حقوق و آزادی های زنان شکل داده اند که ریشه در انجیوگرایی 
و مادیات جویی دارد تا این که از باور فکری و اندیشه ی انسانی 

شان  نشات بگیرد.
درک  برای  را  الزم  آگاهی  جامعه  افراد  متامی  زمانی که  تا  اما 
و  فردی  آزادی های  و  جنسیتی  تساوی  انسانی،  ارزش های 
همه گانی کامیی نکند، تفکر بر مبنای عقل و منطق انسانی منشا 
تصمیم گیری نباشد، ساخن یک جامعه ی انسانی آرام و مرفه، 
سخت و زمان بر است. تا آن زمان حقوق برش پایامل خواهد شد و 
جرم و جنایت، قتل و تجاوز به گونه  امروزی کشورهای جنگ زده 
و جهان سوم مثل افغانستان ادامه خواهد یافت. این امر مهم و 
نیازمندی مربم برای بهر زیسن و بقای نسل برش با زیسن به 
سبک مساملت آمیز، زمانی ممکن است که اندیشه ها تغییر کند. 
باورمندی های بیهوده و  این دگرگونی اجتامعی در گرایش ها و 
است  ارزنده  است.  ممکن  تفکر  و  آگاهی  با  ناپسند  سنت های 
که این دگرگونی اندیشه و رهایی از سنت های عرفی-عقیدتی از 

پندارها و رفتارهای افراد یک جامعه رس برکشد.

دگرگونی اندیشه و رهایی از سنت
دگرگونی اجتامعی تنها پس از دگرگونی اندیشه ممکن است. تا زمانی که  اندیشه ها ثابت

و راکد باشد، جامعه نیز تغییر نخواهد کرد.

بیک مرد سنتی برای از 
دست ندادن قدرت موجود مردان 

متام نارسایی های اجتامعی-فرهنگی 
و رفتارهای ناپسند مروج در نظام 

عرفی-سنتی را می پذیرد و حتا ممکن 
است برای حفظ آن ها نحوه ی پندار 
و نگرش خویش را بر دیگران، به ویژه 
برای زنان الگوی رفتاری تعیین کند. 

اما این نگرش قابل تغییر است و 
دگرگونی اندیشه یعنی این که چنین 
مردانی پس از مطالعه و تفکر از همه 
ارزش های سنتی، باورهای ناانسانی و 

افراطی گری دینی شان دوری 
بجویند و بدون در نظر داشت 

جنسیت، دین، قوم، زبان و 
جغرافیای زنده گی انسان ها برای 

حق، آزادی و هویت آنان 
دادخواهی کنند و برای بهبود 

وضعیت زنده گی متامی انسان  ها 
تالش بورزند. 

با مشکالت مبارزه  می کنیم تا آن جایی
که مثل امروز نادیده گرفته نشویم

انسان های روشن فکر به خوبی از ما حامیت می کنند.

حامیت حکومت محلی و ریاست اطالعات و 
فرهنگ والیت بامیان چگونه است، به خصوص در 

جشنواره  های موسیقی که در بامیان برگذار می شود؟
حکومت محلی بامیان در جشنواره  های که برگزار می شود 
هرگز مارا حامیت منی کند. در حالی که هرنمندان محلی 
امکانات  و  بگیرند  قرار  توجه  مورد  بیش تر  باید  بامیان 
برای شان در نظر گرفته شود. اما چنین نیست ما با بودجه 
و  می کنیم  مترین  می گیریم،  استاد  خود  برای  شخصی 

لباس تهیه می کنیم. 
حتا در رفت وآمد در جشنواره برای ما موتر در نظر منی گیرند. 
درست است که ما از بامیان هستیم و باید در برنامه  های 
و  موقعیت  باید  اما  باشیم  داشته  پررنگ  سهم  فرهنگی 
محدودیت ما نیز در نظر گرفته شود. حداقل برای بانوان در 
روز  های مترین و جشنواره وسایل نقلیه در نظر گرفته شود 
زیرا ما امکانات و بودجه نداریم. اما ما از این گونه رفتار  ها و 

عدم حامیت ناامید منی شویم، به راه مان ادامه می دهیم 
و  مشکالت  متام  روزی،  رسیدن  آرزوی  در  نهایت  در  و 
آن جایی که  تا  می کنیم  مبارزه  کرده  تحمل  چالش  هارا 
مارا  امروز  مثل  و  کنند  افتخار  ما  به  بامیان  مردم  همه ی 

نادیده نگیرند.

 ادامه از صفحه 1...

 ادامه از صفحه 4...
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یکی از واقعیت ها در کشور این است که زنان هرچند توانا 
هم باشند بازهم بعد از مردان دسته بندی می شوند، یا به 
عبارت دیگر، هیچ وقت یک مرد، یک زن توانا را در کنار 

خودش نه بلکه در بعد از خودش می پذیرد؛ آیا در بامیان 
هم این گونه است؟

جامعه افغانستان یک جامعه مرد ساالر است. افکار مردساالرانه 
به رگ و ریشه ی آن وجود دارد. در بامیان هم بعضی از رسم ها و 
عنعنات ناپسند هنوزهم موجود است. به خصوص در قریه ها این 
امر بیش تر دیده می شود. دلیل حاکم بودن این رسم و عنعنات 
بی سوادی و عدم آگاهی مردان و زنان جامعه از مسایل زنده گی 
است. زمانی که ما در قریه ها آگاهی می دهیم  و پرس و دخر را به 
مکتب رفن تشویق می کنیم؛ خودش کاری است برای تغییر. اما 

گسرش این تغییر زمانی طوالنی را در بر می گیرد.
ارگان  که  یک  نبوده ام  این  شاهد  هنوز  بامیان  ادارات  در  من 
باشد.  توان مندی بی احرامی  کرده  به زن  یا غیردولتی  دولتی 
آمیز به زنان در  با آن هم منی شود گفت که نگاه تبعیض  ولی 
بامیان وجود ندارد. شاید وجود داشته باشد اما نسبت به دیگر 
والیات کم تر است. چون خانم ها در این جا بسیار مبارز و در عین 
حال قلم به دست هستند. این ها در رابطه با حقوق و مسایل 
تعلیم و تربیه شان هیچ گاه سکوت منی کنند. اما بی کاری یک 
معضل کالن در بامیان است. ما دانش جویان زیادی داریم که 
بی کار اند. طبق لیست که ما از خانم های تحصیل کرده داریم، 
هر ارگانی که پیشنهاد یا اعالن کاریابی نرش می کند ما از همین  
خانم ها معرفی می کنیم. چون حضور زنان به هر اندازه که در 
رشد  جامعه  اندازه  هامن  به  باشد  زیادتر  ساختارها  و  اجتامع 

و آرمان و عشق و دوستی را زیر لگد و خاک آلود متاشا می منایم 
و درک می کنیم که در گیرودار های سیاسی نه تنها عشق بلکه 

غرور و آزادی و مهِر انسان است که به بازی گرفته 
می شود و قربانی می گردد. در شهرزاد، آشیانه های 
بهار  شگفن  آن  و  می شود  ویران  دل بسته گی 
عاشقانه، چه اندازه به پژمرده گی می گراید و خزان 
باد  بر  آرزو ها  که  شهِر  می زند؛  رقم  را  یاس   و  درد 
استوار،  قامت های  و  گشته  خسته  دل ها  رفته، 
خمیده و پیر شده است. در این دایره ی رسگردانی 
و آشفته گی، سنگینی شعرهای روشن فکران تپیک، 
دیگر از وزن می افتد. و آن جنون و دیوانه گی بهار 
جدای  و  مرگ  فصِل  و  رسد  زمستان  به  عاشقانه 
دیگری  رقمی  تاریخ  به  می خواهد  می گردد.  بدل 
که  دنیاست  این  ولی  کند  عوض  را  دنیا  و  بدهد 
آن ها را عوض می کند و رنجِ تحمل ناپذیر هستی 
شهرزاد؛  می منایند.  سنگینی  شان  شانه های  بر 
قصه از شهری ست که بوی مرگ می دهد و هیوالی 
نفرین و توطئه با دهان باز، پذیرای این مردم اند. 
شهِر که، دولت به انحطاط سیاسی رسیده و اقتصاد 
دهان  در  نیز  فرهنگ  و  شده  کشیده  بن  بست  به 
این هیوالی نفریِن سیاسی جویده می شود و خورد 

می گردد. در این وادی، قامت غرور شکسته می شود و کین بر مهر 
و نفرت بر عشق غلبه می کند. در این جاست که هیچ چیز جای 
وسیع تر  که می گذرد جهان فصل ها،  روز  هر  و  نیست  خودش 
می شود و دنیای وصله ها کوچک می گردد و هر لحظه است که 

انسان، تنها و تنهاتر می شود.
شهِر شهرزادی پر از قصه های ناگفته است و دل های که لب ریز 
از حکایت های ناشنید ه اند. فتحی می کوشد پوشه های را باز کند 
که زنده گی به معنای واقعی کلمه در آن جا پوش شده است. به 
هر جا رسک می کشد تا زنده گی را از این بی معنای بیرون بکشد 
و عشق و امید را پیدا کند و برگرداند و به مردم هدیه مناید. باید 
به زنده گی دل گرم بود و به ناسامانی ها، سامان داد و مهم تر با 
عشق است که زنده گی معنا پیدا می کند؛ در ناامیدترین روزها 
عشق امیدوار می کند. در ناسازگاری آدمی سامان می بخشد و در 
نامهری روزگار مهر می کارد. ویکتور هوگو می گفت: »زنده گی گل 
است و عشق شهد آن.« آری، می توان در نادارترین روز زنده گی 
یک چیز با ارزش یافت و به آن دل بست و برایش درد کشید. 

می کند و وضعیت خانواده ها بهر می شود. چون زنان کارمندان، 
مدیران و کار فرمایان بسیار فعال، صادق و با پشت کار هستند.

ما دنبال حضور موثر زنان هستیم؛ به خاطر پر رنگ شدن حضور 
زنان در جامعه، نباید زن بی سواد را رهرب بسازیم چون این هم به 
رضر جامعه است و هم به رضر زنان. ما برای خانم هایی تالش 
می کنیم که تحصیل کرده اند و برای زنده گی خودشان  برنامه 
دارند. خانم ها باید در زنده گی شان پالن و برنامه داشته باشند. 
افراد بی برنامه در زنده گی شان موفق نیستند. معلم که بدون 
پالن درسی در صنف می رود، ناکام است. ما برای تحصیل، شغل 
و زنده گی بهر باید برنامه داشته باشیم. بامیان بانوان خوب، با 
برنامه و با پشت کار را در عرصه های مدیریت، هرن و عرصه های 

دیگر اجتامعی دارد.

دولت مرکزی به  والیت امن با مردمان خالق مثل بامیان 
چقدر توجه می کند، به خصوص در قسمت کارهایی که 

روی وضعیت زنان تاثیرگذار باشد، چه کارهایی انجام شده 
است؟

در قسمت این که باید توجه شود پروژه های بنیادی و عام املنفعه 
دولت  است. چون  نشده  توجه  گذاشته شود،  بنیاد  بامیان  در 
ابتکار هیچ توجهی منی کند. در حالی که  با  و  به والیاتی امن 
در  چون  باشد.  داشته  آن  رشد  برای  را  توجه  بیش ترین  باید 
این جا کسی ملکیت دولت را خراب منی کند. تعمیر دولتی را 
منی سوزاند و آن چه که ملکیت دولت است، سامل باقی می ماند.

به عنوان منونه وقتی که شام از کابل می آیید. رسکی از جلریز 
افتاده است.  و حال  روز  را می بینید که در چه  به طرف کابل 
اما از جلریز تا یک و لنگ اول که ادامه ی هامن رسک است، 
تخریب نشده که هیچی، مردم در پاکی و صفایی آن بیش تر توجه 
این است که دولت مرکزی در جاهایی  تأسف دیگر  می کنند. 
توجه می کند که هرروز تعمیر دولتی سوزنداه می شود. رسک ها 
دولت  باز هم  و  بسته می کند  را  مکتب ها  و  انفجار می دهد  را 
پروژۀ های کالن را به هامن جا اختصاص می دهد. در حالی که 
اگر به بامیان توجه شود بامیان یک شهر منونه برای دیگر والیات 
قرار می گیرد و همه می فهمد که مردم این مکان به دنبال آگاهی 

و آبادی است نه ویران گری.

برنامه های که برای آینده زنان در بامیان روی دست دارید 
چیست؟

زنان بیش تر  این که  و  زنان است  ارتقای ظرفیت  اولین موضوع 
توان مند شوند. مشارکت موثر داشته باشند. زنان باید بتوانند با 
یک برنامه و انسجام یک حزب سیاسی برای خودشان تشکیل 
بدهند و ما رهربان سیاسی زن داشته باشیم. دنبال پروژه های 
زنان هستیم. ۲۸  اقتصادی  بهبود وضعیت  برای  عام املنفعه  
جریب زمین را  در نظر داریم که  یک باغ زنانه بسازیم تا زنان یک 
تفریح گاه سامل داشته باشند. در عین حال محل برای  منایش 
صنایع دستی زنان به شمول کودکستان، کتاب خانه و جای که 
برای بانوان تحصیل کرده مورد استفاده قرار بگیرد در همین باغ 
ایجاد کنیم. چون وقتی که  حضور زنان در جامعه پر رنگ و نقش 
آنان در جامعه مفید و موثر باشد، جامعه سامل است. در خانواده ها 
خشونت وجود ندارد و اطفال صحت مند به بار می آیند. ما تالش 
داریم که تبعیض و هر نوع تعصب را از خانواده ها برچینیم تا افراد 

بتواند زنده گی سامل و با کیفیت داشته باشند. 
ما برنامه های خوبی در این راستا داریم تا به خانم ها بفهامنیم 
وظیفه ی شام رصف برای شوهر ماندن، در خانه نشسن و بچه 
به دنیا آوردن نیست. توقع نداشته باشید که مرد خانواده برای 
تان نان، لباس و رفاه زنده گی را تأمین کند. وقتی ما از حقوق 
برابر صحبت می کنیم باید کار و فعالیت برابر را هم در نظر داشته 
بهبود وضع خانواده ی خود تالش  برای  باید  مرد  و  باشیم. زن 

کنند.

بهر از انبوه چیز های موهومی است که نه هست و نه به آن آدمی 
می رسد.

دامن  عشق  از  متفاوتی  نوع  به  که  کرد  پهن  را  پهنه  شهرزاد، 
می زند و در هیوالیی پلید سیاسی به بند کشیده می شود. بیش تر 
افراد این رسیال به نحوی عاشق اند و از دنیای خودشان به این 
پدیده نگاه می کنند. از فرهاد)مصطفی زمانی( تا اصغری)پاشا 
جاملی( در به در، این ها در یک طیف نیست و از کاست های 
طرز  و  ایرانی  انساِن  دنیای  تفاوت  می آید.  اجتامعی  مختلف 
برخورد آن با عشق است. فتحی از هر زوایه ی دیدی زده است و 
از هر خیال و خاطره و خوابی کمک گرفته تا بتواند معنای درخور 
آن بیابد و رشحه رشحه فهمی از وضعیت موجود و گذشته این 
وضع مناید. دامنه گسرده شهرزاد از انحطاط سیاسی و فرهنگی 
و از بن بست های اجتامعی و از عشق و ... می گوید اما آن چه 
توانسته ملس کند و پا را در قاعده بگذارد هامن روایت عشق 
ابعاد  دیگر  به  اند. گرچند  آن  فراروی  که  بن بست های  و  است 
اجتامعی نیز توجه شده است. سیاست مورد توجه بوده اما جز 
خون و خشونت و خیانت چیِز دیگری روایت منی شود. ستاره ها 
در بازواِن کسانی قطار شده که جز توطیه دیگر شگرد سیاسی 

اداره  ماسرت  سالک  کریمه 
او  است.  اقتصاد  و  عامه 
تجربه  سال  بیست وهفت 
کار در حوزه زنان در والیات 
مختلف را داشته و اکنون به 
در  زنان  امور  رییس  عنوان 

والیت بامیان کار می کند.
مورد  در  سالک  خانم  با 
و  کار  زنده گی،  وضعیت 
بامیان  در  زنان  فعالیت 

گفت وگو کرده  ایم. 

از تجربه کار و 
دست آوردهای تان در 
بامیان برای ما بگویید.

آمدم  بامیان  به  زمانی که 
ایجاد  به خاطر  تالشم  اولین 

می شد  اداره  رسپرست  با  این جا  قبلن  چون  بود.  سیستم  یک 
و هامهنگی  کاری  ما سیستم  بود.  به شدت خراب  و وضعیت 
کار  درست  و  هامهنگ  گونه ی  به  همه  فعلن  کردیم.  ایجاد  را 
می کنند و کاری امروز به فردا منی ماند. یک سیستم ارتباطی 
خوب با دیگر ادارات دولتی و غیردولتی ایجاد کرده ایم و امروز 
هیچ موضوعی از ریاست امور زنان پنهان باقی منی ماند. خودم 
به هفت ولسوالی بامیان بیش از پنج بار به خاطر آگاهی دهی در 
مورد تعلیم و تربیه بانوان و تقویت نقش، حضور و سهم گیری شان 

در ساختارها سفر کرده ام.
در هر ولسوالی ما برد مشورتی ایجاد کردیم تا مرد و زن در هر 
مسئله در قریه خودشان به گونه ی برابر سهم و فعالیت داشته 
باشند. به خاطر حضور و فعالیت بیش تر زنان یازده نفر خانم را 
برای اولین بار در بخش ماین پاکی معرفی کردیم و این ابتکار از 
بامیان رشوع شد که در آینده قرار است همین بانوان رهربانی 
باشند که در دیگر والیات نیز گروه هایی را در این عرصه ایجاد 

کنند. 

ظرفیت و توانایی زنان بامیانی و حضور آن ها در ارگآن ها 
چقدر رضایت بخش است؟

زنان از ظرفیت باالیی برخوردار است. اما در این والیت تشکیل 
دولت بسیار کم است. زنان کم تری در چارچوب دولتی کارمند 
هستند. ارگآن های که تشکیالت بیش تری دارند، مثلن در معارف 
زنان و مردان به گونه مساوی حضور دارند. تالش ما هم این است 
که در قسمت ظرفیت سازی زنان بیش تر کار شود تا تقویت کننده 

حضور بیش تر زنان در عرصه های مختلف باشد.

»بگذار تا  شیطنت عشق چشامنت را بر عریانی خویش بگشاید 
از  قول  و  )نقل  نباشد«  سختی  و  رنج  جز  بینی  آن چه  گرچند، 

رسیال مدار صفر درجه(.
   پس زمینه. حسن فتحی نامی آشنا در تاریخ رسیال سازی و 
آثار چون: »مدار صفر درجه«، »پهلوانان  ایران است.  سینامیی 
منی میرد«، »شب دهم« و »پستچی سه بار در منی زند« و... در 
با افتخار تابلو می شود. در آثارش همواره به  کارنامه هرنی اش 
رساغ گذشته رفته و کژتاِب های از اندوه تاریخی را بر مال منوده 
است. در دِل شیار ها و کاروان رنج کشیده ی گذشته، چشامن 
عریانی مجنون را دیده و قلب توفان زده لیلی را روایت کرد ه اند. او 
می داند که با گذشته می توان در آینده درنگ کرد و برای اکنون 
و شمشاِد  داد  نوید  را  اُمید  پهن منود.  را  آسوده  زنده گی  لوازم 
کارگردان  است.  در گذشته منانده  او  اما  را هدیه کرد.  شادی 
قصه گویی ست که رو به جلو رفته و گام به گام پخته تر و دقیق تر 
به تصویر کشید ه اند. در کلیت خود، آثار فتحی؛ داستان پردازی 
است که  با استفاده از روح تاریخی زمان و حادثه تاریخی شکل 
می گیرد و با تخیالت و خالقیت هایش  بافت خورده و با مهارت و 
تکنیک های هرنی زیر قاب دوربین می رود. آثارش با تاریخ پیوند 
دارد و با امکانات امروزی نگاهی به پشِت رس انداخته و قصه اش 
را در تاریخ روایت کرده است. هر نقِب به گذشته در نسبت با حال 
حارض معنا پیدا می کند و فتحی نیز رشایط اکنون را می خواهد 
معنا کند و جواب سوال های این زمان را پیدا مناید. می خواهد 
پاسخی برای وضعیت اکنون جامعه بیابد و این را جز رفن به 

گذشته و نگریسن در اعامق تاریخ میرس منی داند. 
     زمینه. رسیال شهرزاد، آخرین ساخته حسن فتحی، »ادامه 
هامن دغدغه های گذشته« است. ماجرای دو دل داده را در دهه 
۳۰ روایت می کند که با کودتای ۲۸ مرداد، زنده گی آرام آن ها نیز 
ناآرام می شود و به یک باره گی کاشانه آسوده شان وارونه می گردد 
و جهان آرزوها و اُمیدهای »شهرزاد و فرهاد« به چالش کشیده 
فاطمی  می شود.  فراری  مصدق  و  می گردد  بر  شاه  می شود. 
متواری گردیده و دفر روزنامه »باخر امروز« توسط ارازل و اوباش 
تخریب می گردد. فرهاد که از طرف دار های مصدق است و در 
این روزنامه می نوشت، متهم به قتل می شود و پای چوبه ی اعدام 
می رود. داستانی رمانتیک – تراژیِک آغاز می شود و شکل می گیرد 
که جدا از تاریخ نیست و در تاریخ است که روایت می شود اما 

تاریخی هم نیست. یعنی  پابند به تاریخ حرکت منی کند.
در رسیال، هر لحظه به پیش می رویم؛ زنده گی را سخت می بینیم 

گفت وگو

تحلیل

زنده گی را بگذارید ریاضی باشد
خط تقدیر دو دل داده موازی باشد

»نفس باد سبا مشک فشان« را چه کنم؟
سهم این رسو که باران مجازی باشد

شیخ در بیم از آتش زدن رورسی ام
که مبادا پس آن لشکر نازی باشد

زن که باشی و دلت گریه بخواهد، باید
آشپزخانه و چاقو و پیازی باشد

بغض خود را بخوری جان بکنی آخر عمر
حرضت شوهرت ای کاش که راضی باشد!
من به این زجر، زمان و تن تسلیم شدن؟!

کار زن نیست که بازنده ی بازی باشد

 مهتاب ساحل
جعِدگیسو

زنان می توانند آگاه شوند و زن آگاه 
سازنده ی جهان بهتری خواهد بود

باید به زنان بفهامنیم که وظیفه ی شام در خانه نشسن، بچه به دنیا آوردن و لباس شسن 
نیست، شام می توانید کارهای مفیدتر و بهری انجام بدهید

»در تند باد حادثه، عشق اولین قربانی است.«

روایت عاشقانه در دل تاریخ
شهرزاد قصه عاشقانه است که در دل تاریخ روایت می شود و افراد که »در تاریکی زنده گی می کنند«.

     آمنه امید

     عارف عصیان
بخش اول

نخوانده است.
فتحی به نظر، می کوشد به زوال فهمی سیاسی- تاریخی ایران پی بربد و منایان 
سازد. از لحاظ فرهنگی؛ با یک روشن فکر تپیک طرفیم که بار معنوی و انقالبی 
– فرهنگی را به دوش می کشد. شعر می گوید. روزنامه نگار است و دست به فرار 
نخست وزیر قانونی مملکِت بی قانون می زند. این آدم، بیش از آن که دانا باشد 
احمق است و طرح و برنامه هایش احمقانه تر. در دوران خفقان بار 28مرداد، شعر 
رودباِر  در  فتحی،  روشن فکر شخصیت  است.  دادن«  تحویل  »شیر  گفن هامن 
خرد هرگز منی گنجد و پا را جای پای یک روشن فکر مسوول نیز نه گذاشته است. 
مسوولیت او آگاهی ست که الف می زند اما چیزی در »چنته« ندارد که از آن ذهِن 
روشن تراوش کند. او درد می کشد این را می شود فهمید و بار احساسات اش را 
به دوش می کشد می توان احساس کرد و خیلی هم آشناست. اما آن چه غریب و 
ناآشنا می مناید همین خرد و تعقل است. او بیش از آن که به تغییرات و تحوالت 
باورمند باشد به ناامیدی  و یاس ها دل سپرده است. او مناد و منونه ی پایاِن هیچ 
چیزی نیست چون خود پایان یافته است. فتحی دیالوگ ها را محکم و گیرا خلق 
کرده و بازی گران هم سنجیده و پخته عمل منوده است. فیلم نامه نویس قهار است 
و کارگردان نکته بین. اما مسایل پیچیده فرهنگی و سیاسی و تاریخی به چند 
دیالوگ مهربان و هرچند هم محکم حل ناشدنی است. گر چند 
از عهده  ادعای حل و فصل قضایای پیج واپیج را ندارد چون 
سینام بیرون است. ولی پی جویی مسایل اجتامعی– تاریخی و 
نقش آفرینی در دنیای گذشته که از آن آمده ایم، معنا های کلی تر 

و مهم تر هم باید داشته باشد.
آن چه در این رسیال تابلو است. عشق است. هموست که اُمید و 
شادی  و غروِر را به ناامیدی و یاس و درد می برد. گویی روزگاری 
به  پایدار  مکان های  تنگی ست.  دل   زمان  آخر  نیست  عاشقی 
فضای مکنت و خواِر بدل می شود که تداعی درد است و نشانه 
از ناپایداری آدمی و بار خاطرات که تا مرگ دهن باز نکند بر 
اولین  عشق  حادثه،  باد  تند  »در  می کند.  سنگینی  دوش ها 
قربانی است.« جمله که الیه به الیه در آدم های شهرزاد که راست 
راست راه می رود سایه به سایه دنبال شان اند. در این رسیال؛ 
خانه های مهربان، چقدر زود بی مهر می شود و دستان گرمی 
دوستی چه اندازه به رسدی می گراید. این رسیال یک صدا است، 
فریاد خاموش یک تاریخ درد. روایت دردمندانه عشق در بازی 
پلید سیاست. نزدیک های مهربان که دستان بی مروت سیاست 
و پول  آن ها را دور پرتاب منوده و در حرست رسیدن می سوزند و 
می سازند. در کل، شهرزاد قصه عاشقانه است که در دل تاریخ 

روایت می شود و افراد که »در تاریکی زنده گی می کنند«.  
اتفاق می افتد. شهرزاد  |خالصه رسیال شهرزاد: داستان در دهه سی شمسی 
دانش جوی پزشکی است که در زمان نخست وزیری محمد مصدق قصد ازدواج 
از  را که  آرامی های کودتای ۲۸ مرداد، فرهاد  نا  را دارد.  نام فرهاد  به  با جوانی 
طرف داران  مصدق است پای چوبه دار می کشد. شخص متنفذی به نام بزرگ 
آقا، او را نجات می دهد اما منی گذارد که این دو دل داده به هم برسند. بزرگ آقا 
که دخرش؛ شیرین، بچه دار منی شود در عوض برای این که صاحب وارث شود 
دستور می دهد شهرزاد با دامادش قباد ازدواج کند. شهرزاد با وجود عدم عالقه 
و مخالفت با این وصلت مجبور می شود به آن تن  بدهد، بچه دار می شود و بعد به 
فرمان بزرگ آقا، طالق داده می شود. بالخره دل به دل دار می رسد با فراز و نشیب و 
تلخی و تردید. بزرگ آقا می میرد و باز  قباد است که این بار دیوانه وار عاشق می شود 
و دست به هر کاری می زند تا شهرزاد را بر گرداند. فرهاد پای اعدام رفته و شهرزاد 
بار دیگر خالف میلش به خانه ی بزرگ آقا می رود. فرهاد با کمک یک مامور دولتی 
فرار می کند تا کسانی را که پدرش را کشته و برایش توطئه چیده از بین بربد. در 

آخر قباد می میرد و فرهاد و شهرزاد نیز از هم جدا می شود....|
ادامه دارد...



گفت وگو
 نیمرخ

و  انجنیری  رشته  سوم  سال  دانش جوی  اکربیان،  عزیزه 
سال  دو  مدت  وی  است.  صلصال  موسیقی  گروه  عضو 
کرده.  رشوع  را  محلی  موسیقی  روی  کار  که  می شود 
می خواند، می نوازد و هم چنان مدت 6 سال است که تیاتر 
نیز کار می کند. در فلم  های کوتاه و مستند در بامیان نیز 

نقش اجرا کرده است.
بانو عزیزه دمبوره و زیر بغلی را به شکل مسلکی به مدت 
سه ماه در انستتیوت ملی موسیقی کار کرده و به این باور 

است که موسیقی را منی توان به آسانی آموخت.
انگیزه ی  و  فرارو  مشکالت  به  اکربی  بانو  با  گفت وگو  در 

روآوردن وی به فعالیت های هرنی پرداخته ایم.

انگیزه و دلیل این که به آوازخوانی و نوازنده گی محلی رو 
آوردید چه بود؟

برنامه  های که در سطح  و  ما در سال های گذشته در محافل 
برنامه  یک  از  بعد  می خواندیم.  رسود  می شد  برگزار  والیت 
ما  برای  وحدت  علی  غالم  آقای  بامیان  سابق  والی  فرهنگی 
پیشنهاد کرد که رسود را با دمبوره بخوانیم. سپس ما تصمیم 
گرفتیم که یک گروه موسیقی ایجاد کنیم تا دخران نیز بتوانند 

بخوانند و بنوازند.
هدف من از روآوردن به خواندن و نواخن دو مسئله بود: 

از  جز  دمبوره  هزاره گی؛  محلی  موسیقی  نگه داشن  زنده   -1
فرهنگ اصیل  هزاره هاست و هویت ما را زنده نگه می دارد.

افغانستان،  محلی خوان  دخران  اولین  عنوان  به  ما   -2
دخرانی که هم می خوانند و هم می نوازند، بتوانیم راه را برای 
بانوان که عالقه به خواندن و نواخن دارند باز کنیم و سنت  های 

مرسوم جامعه را بشکنانیم.
3- ما بیش تر سبک  های آبی میرزا را اجرا می کنیم. آبی میرزا 
زنی که سبک خاص خودش را داشت و به خاطر آوازخوانی اش 
زندانی شد و هزاران مشکالت دیگر را به او تحمیل کردند. من 

خواستم و می خواهم آبی میرزای دوم باشم.

در اوایل که رشوع به خواندن و نواخنت کردی عکس العمل 
خانواده، دوستان و مردم چگونه بود؟ 

نیز  مادرم  بود.  پدرم  نواخن  و  خواندن  در  من  اصلی  مشوق 
رسم  به خاطر  اما  بنوازد  و  بخواند  آزاو  دخرش  داشت  دوست 
و رواج  های نادرست و حرف و قضاوت فامیل و مردم کم تر در 

این راه تشویقم می کرد و همیشه نگران من بود و هست. حتا 
اوایل در دیوار خانه و دروازه ما  وضعیت به گونه ی بود که در 
نوشته می کردند: »به خانه رقاصه  ها خوش آمدید« و همین طور 
در بیرون مورد آزار و اذیت قرار می گرفتم. پرسان از پشت من 

می آمدند و می گفتند این یک دخر آواز خوان و رقاصه است، بیا 
امشب مهامنش کنیم، دخران که می خوانند و می نوازنند فاقد 
ارزش ها و بد اخالق اند. حتا در یک سفر که به کابل داشتیم 
نادرستی  قضاوت  های  ما  مورد  در  بزرگ  بسیار  شخصیت  های 
و تن فروشی می روند و  به خاطر فحشا  این ها  و گفتند  کردند 

می آیند.
 

فعلن برخورد مردم و خانواده تان چگونه است؟
بعضی منایشات ما به گونه ای است که دخر و پرس به شکل 
و  تیاتر  اجرای  از  بعد  اما  می شوند.  ظاهر  صحنه  در  عادی 
مجازی  صفحات  در  و  می گیرند  عکس  بعضی ها  موسیقی 
نرش می کنند و می گویند که این ها بد اخالق هستند. حتا در 
فلم های مستند کوتاه که من نقش داشتم و دارم همه عکس 
بداخالقی  است،  جوره  پرسا  با  این ها  می گویند  و  می گیرند 

می کنند و...
زیادی  چنینی  این  برخوردهای  با  فعالیتم  در طول سال های 
روبه رو شده ام. حتا اکرثیت دوستانم را از دست دادم. زیرا پدر 
منایش  که  دخری  می گفتند  برای شان  اقارب شان  و  مادر  و 

اجرا می کند، می نوازد و می خواند بد اخالق است و شام را نیز 
مثل خودشان می سازند. دخر که سینامیی شد و آواز خواند و 
منایش اجرا کرد دخر خوب نیست. اما دوستان خوبی نیز دارم 
که من را حامیت و تشویق می کنند مردمان مهربان نیز وجود 
افتخار  من  نواخن  و  به خواندن  که  دارند 
می کنند. تشویق دوستان و مردمم نیز باعث 
نیز  فامیل ام  می شود.  کارم  ادامه  و  تالش 
مشوقم بوده اما نه آن چنان که باید می بود 
حق  برای شان  و  نیستم  ناراحت  من  اما 

می دهم که در جامعه سنتی چنین باشند.
 

فضای والیت بامیان با توجه به امنیت 
و مردم فرهنگی که دارد چقدر آماده 

پذیریش زنان آواز خوان است؟
به نظر من هر روزی که می گذرد سطح دید 
بهر  گونه ای  به  می شود.  وسیع تر  مردم 
می توانند خواندن و نواخن زنان را بپذیرند 
و دلیل این را می توان برگزاری جشنواره  های 
مختلف عنوان کرد. وضعیت بهر از گذشته 
منی توانند  بعضی  ها  و  دارد  وجود  مشکالت  بازهم  اما  است. 

بپذیرند که زنان نیز حق دارند بخوانند و بنوازند.

آزار و اذیت خیابانی و نوشنت روی دیوار خانه تان هنوز هم 
وجود دارد یا کم تر و زیادتر شده؟

البته که هنوزهم من در بیرون مورد تحقیر و اذیت قرار می گیرم  
و موضوع که خیلی برایم ناراحت کننده می باشد این است که 
همه ی شان می گویند این دخر یک رقاصه و بداخالق است، 

بربیم مهامن اش کنیم و همراه اش چکر برویم.

برنامه های  در  بامیان  دخران  شکستید،  سنت  هارا  قفل  شام 
نوازنده گی  و  آوازخوانی  دوچرخه سواری،  اسکی،  مختلف 
در  خانواده ها  مشوق  این ها  به نظر شام متام  می گیرند.  سهم 

سهم گیری دخران دیگر در برنامه های این چنینی می باشد؟
بلی، صد در صد. در اوایل که ما رشوع کرده بودیم تعداد ما سه  
نفر بود و فعلن 7 نفر هستیم. حتا یکی از دخران ازدواج کرده 
اما باز هم می خواند، می نوازد و شوهرش می گوید منی خواهم 

برنامه  هایت شود.  و  مانع کار  ازدواج 
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خوانندگان عزیز: نیمرخ بدون جهت گیری خاص سیاسی 
مقاالت و نوشته ها را از صاحب نظران منترش می کند.

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: فاطمه روشنیان
رسدبیر: ریحانه رها
گزارش گر: آمنه امید

صفحه آرا: رضا رضایی
زیر نظر هیئت تحریر

به جز روی کرد نیمرخ سایر نوشته ها مسوولیتش به دوش 
نویسندگان می باشد.

هفته نامه نیمرخ در ویرایش مطالب دست باز دارد.
شامره متاس: 0798898894

آدرس الکرتونیکی:
Nimrokhweekly7@gmail.com

با مشکالت مبارزه  می کنیم تا آن جایی
که مثل امروز نادیده گرفته نشویم

درست است که از بامیان هستیم و این والیت امنیت دارد و مردمانی روشن فکرتر،
اما چالش های فراروی دخرتان نباید از دید مردم پنهان مبانند
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