بدخشـــاني كــه مــن ديــدم (بخش اول)
جاوید رستا پور
 72جدی 0931
رودخانه کوکچه بسان تیره گی روزگار بدخشانیان سرد و بی روح و غمین است ،جمعیی از اریرادی کیه از بیییاری و تشییزگ روزگیار غیه بر یره
های شان توج تیی زنید در کریار ایین رودخانیه و در ن دیییی تپی اسیتاد ربیانیت دیه یوانیه دسیت ورد و اودیین و خیرین خیدتت ریوتیت ت اهیدین در
والیت بدخشان تحسوب تی شود ،گردهه جمع شده به رردای تب ه و نوتیدی های شان ریر تی کررید کیه هیر روز یاش ترشیده و نیان را در گیودا نیا
بساتانی ارورده است .
ساعت ن دیک به  8و  91دقیقه باتداد است ،راهی ش رک ب ارستان که در سی کیلوتتری شما غرب ریض اباد توقعیت دارد هسیتیه ،هیردو خیواهر
هایه که درس های شان در کاب تمام شده و به رخصتی های زتستان تی روند را باخود دارم ،نخستین نورانی هیه از ایین هیا انید ،زییرا بیا گزشیتن از
ش رک ب ارک و داخ شدن به تراطق ش رک وردوج گفته تی شود ،دودت در ایین ترققیه کمتیر تسیلر دارد و گروهی هیای در ایین ترققیه سیر و کلیه
های شان پیدا شده که خود را طادب و ارراد وابسته به گروه طادبان قله داد تی کررد ،نان گه گاهی تانع تید و شید تیوتر هیای تسیارر بیری کیه بیه سیوی
ش رک زیباك و اشیاشه هسترد شده و تشیزگ را برای نان ای اد تی نمایرید  ،ایین دد یره هیر دحریه بیرایه بیشیترتی شیود ،و یعیت شیفته بدخشیان و
عدم کارایی تسووالن تحلی در این والیت که شب نی در یک خانیه از ن سیخن بیه تییان اتید و شییوه و شییایت هیای از تشییزگ تیردم شید هیره را
ازار تی داد ،اتا تو وع رضور گروه هایي به نام طادبان در شماري از تراطق بدخشان بیشتر باعث نورانی ام شده بود.
با گزشتن از پ استاد ربانی و دیدن این جمعییت نویران و اشیفته ریا هیر دحریه بیر ارسیرده گیی و تایوسیی ام اری وده تیی شید  ،بیا ایین ریا تیا خیابیان
ش رک ره ریض اباد سرک اسفادت شده بیود و رسییدن تیوتر را تیا ن یا ارسیاس نییرده بیودم رقیر ارییار تشیاو و یعیت نابسیاتان بدخشیانی هیایي بیود
که ادش های زنده گي نان را در روادش بسان تیاهی در دام ارتیاده گررتیار کیرده بیود .گررتیاري هیایي دیه راهیی بیراي بییرون شیدن از ن هیر روز
دشوار تر تی شود .اتا زتانی کیه تیوتر خیابیان شی ر ک ریه را دور زد جمی و جیو تیوتر را ارسیاس کیردم بیه بییرون تتوجیه شیدم ،بیاراني کیه شیب
گزشته باریده بود ی طورانی برپا کرده! الي و دوش ناشي از بارش باران ه جر ا و تشیالزتي را ریرا راه گشیت وگیزار تیردم ای یاد دیرده! گیی و
الی و خرابی سرک از یک سو ُخرد بودن و نداشتن پیاده رو و عبور و ترور توتر های از سویی دیور.
دیدن این و عیت برایه سخت بود  .تسووالن ریوتت تح لی اندک ترین توجه بیرای رید اقی قییر ریی ی سیرک شی ر ک ریه رییض ابیاد کیه تمیین اسیت
بیشتر از  011تتر طو نداشته باشد ان ام نداده اند.
نانی که در کاب به صفت نمایرده گان تردم و یا شخصیت تردتی از درس بدخشان و بدخشیانیان خیود را تعرریی داشیته و اسیتفاده هیای گونیاگون تیي
دررد نی به نرر تي رسد دیه انیدک تیرین ارساسیی در ایین رابقیه نداشیته انید .نمیي دانیه ایین درسیي نشییران بدخشیي -دیابلي اگرگیاهی هیه خیود شیان بیه
بدخشان تي روند وونه تي توانرد ارساس شرتردگي را در خود سردوب تي دررد؟
پاسخ خودم به پرسش باال این گونه است :این قایان ی ي را به نام وجدان نمي شراسرد .رس تلی در بین این ره ها هیچ گاه تعریفی نداشیته و شیاید
هه رورتی به تعریف ن نداشته اند .ارساس تسوودیت پزیري و خدتت به تلت شعاري براي تاتین ترارع ایشان بوده است و...
در این هروام تتوجه شدم که جمعیت دیوري از دم ها ده ناداري و بیالاري در سیماي شان به ساده گیي قابی شراسیایي بیود دوطیر سیرک شی ر ک ریه
ریض اباد روان هسترد و یا هه درگوشه و کرار سرک دور هه جمع شده اند .در ظاهر این دم ها تر ا ی ي ده خود نمایي تي درد غه و اندوه بود.
برخورد توتر به کپرک های سرک خاته و پرگ و الی اراتش ام را بر هه زده بود .رتا نمی توانسته به تو وع تشخص ریر کره .تر ا نچه با خود
گفته این بود :ایین سیرک ترکی ییک والییت اسیت .والیتیي بیه ب رگیي بدخشیان کیه بیسیت و هشیت وارید اداری دارد .قیوری تمیین اسیت در ده سیا
گزشته س میه این والیت در عرصه بازسازی و ساخت و ساز جاده هارتا به اندازه ی قیر کردن یک جاده هه نبوده باشد؟
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از زدمی ،یییی از ن دیییانه کیه شیب را در خانیه او سیپری کیرده و در تیوترش روانیه ي بریدر شی رک ب یارک بیودیه  ،پرسییدم سیرک هیا تیا ب یارک
ب ارستان ) همین گونه درد و دپر است ؟
خرده تعرا داری کرد و گفت بلی از این به بعد همین جم و جو و کپرک ها است و شما تا اشیاشه  061کیلوتتر راصله) باید دیت و کو( جمی و
جو توتر) را تحم درید.
به بردر ب ارک رسیدیه از این به بعد سرک خاته است .سرکی که سا هاست دست نخورده و درهر دوتتری اش یک کپرک ای اد شده که توتر هیا بیه
تشی از هر کدام ن ها عبور تی کررد.
با ن که هروز رد روزی از غاز رص زتستان سپری شده ،اتا سردی هوا کمتر از سردی زنده گی بدخشانیان که از نریر ریوتیت داران و
های با نفو بدخشان رراتوش شده اند ،نیست.

یره

تیسر شاهراه ریض باد -ب ارک  01کیلو تتر طو دارد .اگر سرک پخته باشد کمتر از یک ساعت راه اتا راال توتر ها این راصله را در ریدود
ساعت طي تی کررد.

یار

ساعت  3و  91دقیقه ش ر ریض باد را به سوب ش رب ارک ترک گفتیه  ،هی تیدان و طی تیدان باالخره با زرمت تمیام سیاعت ییک و 71دقیقیه پیس
از اشت به ش رک ب ارک رسیدیه .
و عیت رواني تردم در بازار ب ارک با و عیت رواني تردم در ش ر ریض اباد تفیاوگ ریداني نداشیت .او یاع بیشیتر باشیرده گیان بیازارک ب یارک
شفته ونابساتان و ره های بیشتر شان در هه شیسته به نرر تی رسید.
جوادی ها در سر وک این ش رك گردهه جمع شده و در عادمي از نورانی و اندوه غرش هسترد .برخی از نان نی از و عیت بید زنیدگی و نبیود کیار
شیایت داشته و برای رردای زندگی شان نقدر نوتیدانه تی اندیشرد که گویا از عاده باال برای شان اد ام شده باشد.
بییه را از توتر پایین کردم و خواسته تا کَسی پیدا کره ده بیاله را تا بردر ب ارک  -اشیاشه انتقا بدهد .هروز بیک را به زتین نوزاشیته بیودم کیه یار
پرج تن از کارگران به سویه تده با ع له گفترد بیک های تان را ک ا انتقا بدهیه؟  -ایین اریراد کوشیش تیی کردنید از یییدیور شیان در انتقیا بییک هیا
پیشی بویرند .دحره ی به ریر ررو ررته  .رب ادمث تعروری در زبان رارسی دری است که گفته اند  ،ت دم گرسره رتا با شیر هه بر تی زند ت بیا
صدای نسبتأ بلرد برای شان گفته برادرییتای تان کاری است بیک ها نقدرسیرین نیسترد که رد نفر یرورگ باشید یرا وارخقیا هسیتید ؟ یییی از ایین
تردان با ریش تقربأ سفید و ره رن ور و قاتت نمیه خمیده ،با صدای بلرد گفیت ،ای بییادر سییر از ریا د گرسیره یی خبیر دارد ،از صیب تیا ریا
تی گردم هیچ کارنیردیه شب در خانه هیچ ی ی برای خوردن نداریه !! به راستی ایین جملیه بیرایه سیخت زار دهریده بیود ،یون روز و روزگیاری
خود نی اه این زنده گی و درتانده گی ها بودم که شب های پر ستاره را با گرسروی به صب رسانیده بودم و صب بیا شییه گرسیره و دشیواری هیای
زیاد رهسپار تیتب تی شدم .جمله ي این ترد تیان سا که غه ناداری و غه بی سران اتی روزگار یره اش را زرد و زار سیاخته و زنیده گیی اش
را بسان شب های یلدایي سرد و بی سران ام ساخته است ،زنده گی و گزشته خودم را بسان صحره رله در تاالر سیمرا در یک دحریه در نریرم تصیویر
کرد .صحره ي ریلمي که خودم هه بازی گر و هه تماشي بودم!

بدخشـــاني كــه مــن ديــدم (بخش دوم)
جاوید رستا پور
 ٥ددو ٠٩٣١
به راستی زنده گی هه بازی های ع یبی دارد به قو رارظ شییراز کیه در کیار گیزب و گی رییه ازدیی ریانی اسیت کیه گیاهي ن شیاهد بیازاری پیرده
نشین شده وریه ازدی رانی است که تصورش را نمی تواند کرد  ،اتا نچه اتروزه بدخشانیان با ن دست پر ه نرم تی کررد و روزگارشان را تییره و
تارساخته تعلق اندکی به نچه قله تقدیرتعبیرش تی کررد دارد  ،زیرا و عیت اتروز جاتعه نچرانه که باید باشد توسر رید یره کیه بیشیتر تییه داران
سیاسی بوده و به اساس ییسر تعادالگ که بر تبرای تعاتله گری ها ن را شی تی دهرد  ،سرنوشت و و عیت زنیده گیی تیردم را رقیه زده و باعیث
تیره و تار شدن زنده گی ش روندان بدخشانی شده اند ،اتاهر نچه باید ش روندان از ن به عروان رق قانونی شان تسیتفید شیوند ،دارناتیه هیا و نیرنی
همین رد تیه دار سیاسی ده در تبانی به اداره یان ترک ی تعاتله تي دررد وابسته اسیت کیه ایین تو یوع سیبب شیده اسیت تیا نیه تسیووالن رییوتتی
ارساسی در برابر تردم داشته باشرد ونه هه تردم نسبت به ب بود یارتن و عیت رردای زنده گی شان اتیدي داشته باشرد.
تصادف عجیب ؛ در بردر که شاهرایی ش رک ب ارک را به سوب شی رک اشیاشیه تیرز بیین تاجییسیتان واراانسیتان توقعییت دارد ترتریر توترهسیته،
عبور وترور وسایر زیاد است اتا کاروانیان که روانه ی ودسوادی اشیاشه هسترد ،نسبت ناوقت شیدن روز و خرابیی سیرک هیا در ایین تسییر کیه شیب
هروام در اتتداد راه نمانرد و سردی هوا از طر شب بیشتر از  00درجه زیر صیفر قیرار دارد نویران هسیترد  ،از سیوی هیه بیر و بیاران رید روز
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پیش باعث یخ بردان دریا ه ها و جویی ه های که در برخی تراطق از تیان سرک تی گزرند شده است که تمیین اسیت باعیث برید تانیدن توترهیا در
طو راه شود ،زیرا هیچ هوت و یا جای در اتتداد راه که تسیارران تیا ریردا سیپری کررید وجیود نیدارد ،بیا ایین ریا تر یا دشیواری تسیارران ایین نیسیت
توجودیت شورشیان طادب دربرخی از تراطق و روسیتاهای ودسیوادی وردوج تسیاده ي دیویری اسیت کیه باعیث هیراس بیشیتر تسیارران ایین تسیرشیده
است ،یک ترد ریش سفید که دباس های تحلی و پشمیره برتن دارد در کریارم ایسیتاده اسیت ریردی کیه بییک هیارا تیا بریدر ورده بیود بیرایش پیو دادم و
هروز با ترد جوادی تصرو صحبت بودم که صدای ترد که گمان تیی رریت او هیه بیه سیویی شی رک اشیاشیه سیفر دارد بلرید شید و بیا جیدیت پرسیید،
تبچیه شماهه تی خواهید اشیاشه بروید ؟ ت
بلی پدر جان تی خواهیه اشیاشه برویه.
او بدون این که جواب بدهد،سرا پایه را از نرر گزرانید وابروهایش را در هه کشیدو سرش را بیه عزتیت تادیید تییان داد ،پیس از تییث کوتیاه دوبیاره
رویش را به سویه رخانید و گفت  ،ت ور خبر نداری که در وردوج طادبان هسترد و دم های که پییراهن تربیان نداشیته باشیرد از توترهیا پییاده شیان تیی
کررد و تمین است شما را با خودببردند و یا ت اره تان شوند این . . .
به راستی جوابی برای این تردتیان سا وساده دوح نداشته ،زیرا از یک سوتعریف و شراخت که از اعما و اریار شورشیان طادب داشته بیا نچیه از
اریا اعمیا واندیشیه بدخشیانیان داشیته کیاتزتعیوس وتتفیاوگ بیود ،یون بدخشیان وبدخشیانیان ت ید ررهری و تمیدن کیه بخیش از قیاره اریانیا کبییر در
درازنای تایخ بوده است و همچران اتروزه باعیث ارتخیار بدخشیان اسیت و ایین تیاریخ هوییت داشیتن تمیدن و ررهری زاد اندیشیانه و زاد ترشیانه را بیه
بدخشانیان اتروزی وابسته تی سازد ،تا نچه این ترد از طادب و اریارطادبانی سخن تیی گویید در تقابی هیه قیرار دارد و بیرایه بیاورنیردنی اسیت  .او
بدون این که ترترر پاسخ تن باشد دوباره دب به سخن گشود وگفت کسانی که پتلون داشته باشرد و دباس های خارجی بپوشرد  ،طادبیان نیان را بید تیی
بیررد و نان را جاسوس خارجی ها تلقی تی کررد !
بیشتر شان هه تمین است باشرد این ها تی یرد و از رقوش بشر که غربی ها این تو یوع را بر ید ارزش هیای دیریی تقیرح تیی کررید در بیین تیردم
تي گویرد ،این کارها باعث شده است که برخی از تزصاربان که از پاکستان تده اند برای تردم بف مانرد که باید این گونیه اریراد را بید بیبررید و بر ید
شان بلرد شوند ،تز صاربان و برخی از عادمان دین تی گویرد که کسانی که رین قیاره ی داشته باشرد و از رقوش بشر و رقیوش زنیان ریر تیی زنرید
تردم را به گمر ایی دعوگ تی کررد از این خاطر طادبان که در وردوج هسترد ییی از اساسیت های شان در برابر همین اریراد اسیت کیه بیشیتر انیان را
از دباس وعیرک و توی های شان تی توانرد بشراسرد . . .
به راستی برایه دردناک بود و از انچه در برخی ت ادس درتیان دوستانه در کابی تیی گفیته کیه بدخشیان سیرزتین تمیدن هیا اسیت بیا نچیه ریاال بیه ن
تواجه بودم در تقاب هه قرار داشت  ،راال دیور بیاور نمیی کیره کیه بدخشیان ایین سیرزتین کیه ناصیر خسیرو قبادییانی را در داتیانش پیرورش داد و بیه
عروان ب رگترین تتفیر و ستاره شراس شرش تش ور شد ،تابدخشان که از توجودیت شورشیان طادب درنده ترین توجود روی زتین درعصیر بیسیت
و یک ن سخن گفته تی شود تشا بیه باشید ،شیاید انچیه تیا کریون در وصیف بدخشیان و تفییر بدخشیانیان گفتیه شیده اسیت ارسیانه و خییا باشید  ،زییرا در
قاتوس و باورتن نمی گر د که پدیده قصی ادقلب و ورشتراک به نام طادب در سرزتین که به جارریایی تمدن و زادی تش ور اسیت توجیود باشید نیان
با جر گ تمام نچه به عروان رورگ های اجتماعی و ارزش های تدنی تقرح است  ،تانع ن ادیره شدن ن شوند!
خوشی زودهنگام و مايوسی بیشتر !
هروزاریارم تشاوش وغرش گفته های این ترد بود که دستی را در شانه ام ارسیاس کیردم  ،روییه را بیه طیر عقیب گردانییدم دییدم یییی از هیه دوره
های دانشواهی و خواب گاه ام است  ،واقعأ خوشحا شدم پس از گزشت ن دیک به پرج سا وی را تیی دییدم  .نسیبت برخیی ن اکیت هیا نمیی خیواهه
ناتی ازاین دوست ع ی وهمیاسیه خوابویاه ام ببیرم ) بیا صیمیمت زییاد وی را در غیوش گیررته و روییش را بوسییدم نیاتش را ریدبار تییرار کیردم
دوباره در غوش کشیدتش به راستی خوشحا شده بودم و صمیمت و همورایی های که در خوابواه و در دانشواه به عروان بدخشانی هیا بیا هیه داشیتیه
در یک دحره به هره خقور کرد و تصویر شدند ،از خانه و خانواده شان پرسیدم از کار و زنده گی شان پرسیدم  ،ناتش را گررته و گفته ررییق ریتمن
عروسی کردی و کار وزنده گی را رن و رونق داده اید ؟
بدون این که نسبت به خوشخادی ام واکرش نشان بدهید با تردی گفیت  ،تتیا تثی شیما نیسیتیه تیی شیرویه کارهیای خبرنویاری تیی کریید و بیشیتر بیه دنبیا
خارجی ها و توجه کردن رضور نان د ر وطن هستید  ،اتا تن و دوسیتانه رسیادت ب رگیی در قبیا دیین و وطین و تیردم خیود دارییه  ،ایین هیا بیرای تیا
اودویت دارند  ،نه کارگررتن و پو پیدا کردن و یا هه زن گررتن و عیاشی کردن  . . .ت
رریق تو ی تیوویی ؟ زن گررتن عیاشی کردن نیست و کارکردن هه گراهی تحسوب نمی شود  ،بلیه ریر تی کره کیارکردن در جاتعیه و در وطین
نوعی خدتت است وپیدا کردن پو از راه تشروع خودش عبادگ است. . .
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بدخشـــاني كــه مــن ديــدم (بخش سوم)
جاويد رستا پور
 00ددو 0931
هروز رر هایه تمام نشده بود که با تردی گفت شیما واقعیأ عاتی اصیلی نشیر ارییار غربیی هیا در اراانسیتان هسیتید بیه راسیتی یی هیای در رابقیه بیه
خودگ شریده بودم ،اتا باور نمی کردم که درنخستین دیدار ترا به غربی شدن و پزیررتن اریار غربی ها دعوگ کری . . .
دیوررر هایش را درست نمی شریدم به راستی کزریه شیده بیودم  ،تیا رید دحریه پیشیتررر هیای ن تیرد تیرا غیرش در انیدوه کیرده بیود  ،او تمالین
تردي بود بی سواد که اثر پزیر از تبلااگ که دیوران از ن به عروان ترارع شان استفاده تیی کردنید و بیا ارساسیاگ اریراد سیاده دیوح و دهیاتی تثی وی
قصد براورده ساختن اهدا شیوم شیان را دارنید ،اتیا ریاال ریر واظ یاراگ ورشیتاکی را از زبیان جیوان تیی شیروم کیه بیا هیه در ییک ن یاد اکادتییک
ارسا درس خوانده و ریشه و هیت هاي طادبانی و برناته های شوم پاکستان را در این پروژه شوم تیدانستیه  ،تی شروم !
خدایا این همان دوست و هه ریرت ن نیست که رد اق پس سا او در دیدار ها و شب نشیری های کیه دراتیاش هیای خوابویاه داشیتیه بارهیا بیا نفیرگ از
پدیده ی به نام طادب سخن تی گفت؟!
دوباره ناتش را با پسوند جان گررته گفته . . .جان) تو ی تی گویی  ،تن تی پزیرم که تا یک نرام به تعرا واقعی و تردتی نداریه  ،رساد اداری بیه
صورگ گسترده وجود دارد  ،در رق ش روندان اراانستان به خصوص تردم شریف بدخشیان ظلیه شیده اسیت  ،دودیت کیار نییرده یره هیای راسید در
دستواه تحلی بدخشان وجود دارند با شما هه نرر هسته  ،اتا ک ا خارجی بر د ارزش های دیری تا و شما اعمادی را ان ام داده اند و در ک یا بیه قیو
شما تا عملی کررده برناته ها وطرح های هستیه که خارجی ها قصد دارند با این برناته ها تردم را به بیراهه بیشانرد ؟
او با عصابانیت گفت  ،تن ن د شما به این خاطر نیاتدم که ددویرتان کرده باشه  ،تن از شما نفرگ پیدا کردم به راسیتی وقتیی از برخیی دوسیتان و هیه
اندیشه هایه که در کاب هسترد در تورد شما و این که ایین نریام کفیری را توجیه تیی کریید تیی شیرویدم ارسیوس تیخیوردم کیه یرا رید سیا بیا شیما در
خوابواه هه سو بودم ؟
را در همان وقت با بسیاری از رر ها و اظ اراگ شما هه عقیده بودم  ،اتا شیر بر این که خداوند ترا کمک کرد تا خوب را از بید تشیخیص بیدهه
و در قبا نچه به عروان رسادت برده گی ام است گام های بردارم . . .
برایه سوا پیدا شد و بدون این که ترترر ققع شدن صحبت هایش باشه گفته ،کدام رسادت است برای تن هه بوو تا دست به دسیت هیه داده و در ان یام
دادن ن تزش کریه . . .
او گفت خوب هه تی دانی و ردین تقلب و گ ارش برای تخریب کردن تا و برناته های تا که از اوردن اسزم در ترققه است داشتید ریاال هیه خیود
تی زنی تن تی دانه اریار تو راال با ترارقت ها و غرب زده گی و شعار های تیدنیت و رقیوش بشیر کیه غربیی هیا بیا ایین ارییار
را به کو ه رسن
تی خواهرد جاتعه تا را به یک جاتعه کفری تبدی کررد همسو است ،دیور نیاز ردان نمی بیره کیه ارزش هیای اسیزتی و یروری را براییت تشیری
کره  ،برأ ب تر است از کرارشما و ادم های تث شما تا زتانی که ررصت برای تانع شدن و تصفیه رساب اعما تان تساعد تی شود دوری کرد!
ب از هه با خرده گفته را بوو ییی از اعما غیر اسزتی را که تن ان ام داده ام تا تتوجه خود شوم  ،با خرده که راکی از یک تمسیخر بیود بیرایه گفیت
رقر به دباس هایت نواه کن تتوجه تی شوی که از ی ررهروی پیروی تی کری اگر در جیب هایت دست بی نه بیه جیای پیو ارایانی بیشیتر دادیر شیاید
داشته باشی و این که همیشه از رقوش بشر و تدنیت سخن تی گویی و بیشتر تزش دارید تا ایین تودفیه هیا را بیه جیای ارزش هیای اسیزتی پییاده شیوند
خود نشان دهرده کارر شدن و کفربودن تان است . . .
باز هه با خرده گفته  ،راال از رقوش بشیر و ارزش هیای انسیانی سیخن گفیتن و ابیراز نریر کیردن و ییا هیه ن ادیریه شیدن ایین هیا یی تشیی بیا اسیزم و
تسلمانی تا و شما دارد . . .
با صدای بلرد گفت برای شما اگر نداشته باشد برای تن و دوستانه دارد دقفأ تا و شما نویو تر یا خیودگ را بویو تیا یی ی بیه نیام رقیوش بشیر و ارزش
های تدنی نمی شراسیه انچه را تی شراسیه رقر قر ن است  ،سرت پیاتبر است و شریعیت اسزتی است . . .
دوست ع ی م رقوش بشر  ،تدنیت داشتن و تدنی بودن در ک ای قر ن و در ک ایی شریعیت درتضاد بااسزم قرار دارد ؟
با صدای بلرد گفت تتوجه باش که در همه جا اسزم  ،کسی که تسلمان است به ج نرام خزرتی دیور هیچ ی را باید قبو نداشته باشید  ،یون نریام
اسزتی نرام خزرتی است و غیر از ن هر ی به عروان ارزش و رورگ اتروزه در جاتعه تا تقرح تی شود شیعار غربیی هیا اسیت و کسیانی کیه
تزش دارند این پدیده ها در جاتعه تا ن ادیره شود و تیردم ن را بپزیرنید در رقیقیت ترارقیانی هسیترد کیه بیر وریق تیراد کفیر کیارتی کررید و خیدا از نیان
بی ار است.
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پیییش از اییین نی ی هییای درتییوردگروه بییه نییام ری ب تحریرشییریده نیی شییریده بییودم و ییییی دوباراقییای صییدیق ا توریییدی رییییس دیییدبان رسییانه هییا در
توسسه نی برایه گفته بود و در یک گ ارش که پیش از سفر بدخشان به هفته ناته نخست داشته در گفتوو با خانه تریه اتواج رییس شبیه زنیان بیرای
زنان در والیت بدخشان تصاربه تلفری داشته وی که ازرعادیت این گروه که بیشترجوانان ارساسیاتی را اغفیا تیی کررید و بر ید ارزش هیای تیدنی بیه
خصوص رعادیت خانه هاررکت تی کررد با نورانی سخن گفته بود ،راال تتوجه شدم که این دوست ع ی م که تحصی کرده و صیارب اندیشیه اسیت در
این دام بز گیرارتاده و از نرر روانی ادتی است تریض و با دیدگاه بریادگرایانه در تقاب همه ارزش هیا دارد تثی ییک وییروس خقرنیاک ایسیتاد شیده
است دیورانی که نسبت رنداشتن گاهی همییش در قلی م تیارییی هیا و دام عرعریاگ پوسییده تحیت نیام تقدسیاگ غیرش هسیترد ابی ار خیوبی بیرای اسیتفاده
کردن برناته های شوم شان تی توانرد باشرد.
این ررد همان دوست رتانی تن نیست که بر بدخشان و اریار بدخشانی ها ارتخار تی کیرد و همیواره تیی گفیت همیین کیه بدخشیان در برابرشورشییان
طادب تا خر ایستاده گی کرد و ش روندان بدخشانی سیره های شان را در برابر این دشیر ورشی و دست نشانده و تزدور پاکسانی ها سیپرساخترد ییک
ارتخاراست و هر ررد بدخشانی به ن د تن به عروان یک ابوتسله خراسانی تقرح است ایین ریر هیای بیود کیه وی در خوابویاه گیاه و بیویاه بیا ادفیاظ
بسا رتان گرایانه و تملواز عشق ن ا را تیرار تی کرد.
اتا هی اگ که راال این جوان رعا و ارتان گرا را ریرد تیریض وبیا ارییار درهیه و بیرهه و کیاتز تتفیاوگ تیی ییابه  ،رقیر رید دحریه بیه یره در هیه
شیسته و نا اراتش که به خوبی تی شد ا قرار را از ن به خوبی تی شدخواند نواه کردم .باض عریمی گلویه را گررته بود و اتیدهای انیدکی راهیه
که در خود ن ها را همواره پرورش تی دادم در همین رد دقیقه کوتاه از دست داده و در هره پژتردند.
او بدون این که ن اکت سخن گفتن را به عروان رد اق یک هموطن تراعاگ کرد ،گفیت روزش تیی رسید بخییر خیدا بیا تاسیت و تیا اتیدوارهسیتیه کیه
داتن این نرام کفری از وطن بر یده شود و اترییایی کشی شروع شیود  ،تیا شیماهه پییش خیدا و هیه نی د تیردم روسییاه شیوید ،بیا گفیتن ایین ریر هیا
بدون این که خدا رارری کرد با شه های که نفرگ در ن ها توج تی زد از کرارم رد شد.
واقعأ غه ب رگی در دده رخره کرده بود و باض تلخی گلونه را تی رشرد.
ه خدای تن این ی ررری است که از زبان یک دسانه تیی شیروم  ،تشیی در ک اسیت یرا جوانیان همیوطره ن هیه تحصیی کیرده گیان در ریین داتیی
گیرارتاده و با اریارغلر تانع پزیررتن و ن ادیره ساختن پدیده های تی شوند کیه در عصیر اتیروزی نیه تر یا بیه عریوان ییک ارزش بلییه بیرای زنیده گیی
کردن انسان تراشانه درهر جاتعه ی درعصر اتروزی یک رورگ تبرم پرداشته تی شوند؟

بدخشـــاني كــه مــن ديــدم (بخش چهارم)
جاويد رستا پور
 08ددو 0931
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در بیرون از بدخشان باورها به گونه ی دیوراست ،ن دررهرویان و اه جاتعه تدنی که درکاب رضور دارند و تشاو رعادیت های ررهروی و تدنی
هسترد بدخشان هروزهه به عروان سرزتین تمدن ها و بدخشانیان به عروان اه ررهر

شراخته تي شوند و با این باور و بیرش بابدخشان تی

نورند ،اتا رعادیت این گروه تتح ر و بریادگراه ن هه در تبانی بااریار و ایدودوژی طادبانی و ارراطورایانه که به هیچ عروان در عصر اتروزی
قاب پزیرش و تقبیق نیست در بدخشان ع ی این سرزتین اندیشه و تفیر به ی تف وم و با کدام ددی است؟؟؟
این پرسش های بی پاسخ هر دحره هره را به خود تشاو تی کرد و تانرد خار در اریارم تی خلید ودی پاسخ که بتوانه رد اق خود را به ن قانع کره
در ن دحراگ نداشته.
باخود گفته پاسخ این همه را باید جویا شوم و عات این همه بدبختی ها و ورشت و دهشت را باید پیدا کره ،توارد و تسای است که باعث شده است
زنده گی و اریار عاته را بدین بدبختی ها و تباهی اجتماعی بیشاند ،ریشه های این بدبختی ها از ک ا ب تی خورد؟
خواهرهایه را دیدم که نسبت به ناوقت شدن روز و گزشتن از راه پرخقر درده وردوج که از یک سو خرابی راه و یخ و بر
توترهاتی شود از طر

باری ها تانع گزشتن

دیور توجودیت شورشیان طادب که گه گاهی تانع ررت و تد تسارران تی شوند ،انان را از تن بیشتر نوران درده بود ،با

این را برای انان د داری دادم و گفته هیچ گپی نیست انشاا از دره وردوج به روشری تی گزریه و از ترققه رباط که بین وردوج و ش رک
زیباک توقیعت دارد دیور خقری نیست ،هر رد سرک ها خراب هسترد ،اتا هسته اهسته تی رویه ،ییی از دانش ویان ش رک زیباک که در
دانشواه کاب درس تی خواند و پس اد خته اتتحان ساالنه به رخصتي هاي زتستاني تي ررت ،در بردر ب ارک  -اشیاشه با او سر خوردم ،پس از
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اروا پرسی یک توتر را که جمعأ

ار نفر تی شدیه گررته و ررکت کردیه ،درست ساعت ن دیک به دو پس از اشت ش رک ب ارک را به قصد

اشیاشه ترک کردیه!
چانس بد؛ شادران ترک ش رک وردوج گزشته بودیه در روستاي به نام زو) ده در سه تا

ار دیلو تتري ترد ودسوادي وردوج توقعیت دارد

رسیده بودم ،روستاي ده به گفته ی باشرده گان تح و رانرده گان که از این تسسیر ررت و اتد تی کررد ،دیور شورشیان طادب در ن جا تسلر هسترد
رسیده بودیه که توتر در یخ بردان که در سرک ای اد شده بود برد تاند با تزش و زرمت زیاد توتر را از این توانع برون کشیدیه و از یک کوت کوتاه
عبور تی کردیه که رانرده توتر را به گوشه ایستاد کرد و کابین توتر را بلرد کرد رد دحره در تاشین توترتصرو

شد تن هه طاقته طاش شد و از

توتر پیاده شدم از رانرده پرسیدم تشی پیش اتده؟
رانرده به عزتت تادید سرش را تیان داد و گفت بلی ن ا که توتر در یخک برد شده بود پیه اش شیسته و دیور نمی توانیه ررکت کریه ،ون تاشین
گرم داغ) تی شود و ررکت کردن ناتمین است!
گفته ی باید کریه؟
او گفت برادر ایر ا بسیار خقر ناک است طادبان در همی دور برها تا هسترد ،خودگ پیراهن تربان هه نداری و این دختر هاهه همرایت هسترد اگر
بدانرد که این ها را برای درس خواندن برده بودی کزن جر ا برایت جور خواهد شد...
ه خدای تن را

ی بایدکرد؟

شورشیان با ن اریار و اعما که دارند ،اگر خدای نخواسته به دام شان گیر بی ارتیه سرنوشته به ک ا خواهد ان اتید و این دختران تعصوم و بی
اره با ی سرنوشت شوتی روبروخواهرد شد؟!
دورتر از توتر باالی یک سر

نشسته و با اریار درهه و برهه هره تشاوش شد ،رر

های ن دوست دروه دانشواهی ام که ترا به کفر بودن تت ه

کرد و دودت و نرام را کفری خواند هر دحره بسان دررش بر قلبه تی خلید و هرقدر کوشش تی کردم برخود تسلر شوم نمی شد .توجودیت طادبان و
پیدا شدن سرو کله نان از طر

دیور ،ناوقت شدن روز و سردی هوای زتستانی تشی دیوربود ،خودم به هر صورگ ودی برای دختران بسیار

تشی بودراال ی باید کرد؟
فرشته نجات ؛ در عاده از اندوه غرش بودم که صدای توترک ه از طر
کروالی نقره ی رن

ش رک اشیاشه تی تد به گوشه رسید ،روزنه از اتید در دده پیدا شد توتر

از دور نمایان شد به ن دیک توتر تدم رانرده نی دست هایش را به هه گره کرده و در رگ بود ،توتر به ن دییی تا رسید و

توقف کرد ،رانرده ن توتر از همسایه گان رانرده توتر بود که تا را انتقا تی داد از توتر پیاده شد و تشی را پرسید ،این شخص که نسبتأ تخریک را
بیشتر بلد بود توانست به گونه ترو و توقت پیه پیش روی تاشین توتر را رعا سازد تا این که از گرم شدن تاشین جلوگیری کرد ،در رد دقیقه که
این اتفاش ارتاد خود را باخته بودم ،ات ا با گفتن این که راال تی توانیه تا اشیاشه خود را برسانیه ،ریر کردم ن رانرده ررشته ن اگ بود که در این
ترققه ورشت و دهشت به سروقت تان رسید.
دوباره سفر را اغاز کردیه ،اتا در هر صد تتری و دوصد تتری با توانع و یخ بردان تواجه تی شدیه وخرابی سرک همچران باعث تی شد تا توتر
نتواند سرعت بویرد وهرک ا که با توانع و یخک ها برتیخورد تن و همین دانش و از توتر پیاده شده با دست هایمان بر روی یخک ها خاک تی
انداختیه تا توتر بوزرد با زرمت تمام و برد شدن توتر در ردین توانع سران ام روز به شب تبدی شد و راه ی دو ساعته را در

ارنیه ساعت طی

کردیه ،تارییی وسیاهی شب بر کوه و صحرا راکه شده بود ،اتا هروز هه از توجودیت شورشیان طادب و پیدا شدن سر وکله شان هراس داشته و
دحره اریارم را این نوراني برهه تی د ،بین دو روستا به نام های صوریان و تیرگران که دشت و بدون ابادی است یک پوسته اتریتی ای اد شده است
و ردسربازپودیس در گوشه ی سرک ایستاد بودند ،به ن دییی پوسته رسیدم توتر توقف کرد از دیدن پودیس که در تح ب ره داری ایستاد بود بی
ن ایت خوشحا شدم قرار بود توتر را تزشی کررد ،با خوشحادی به یک تن از نان که برای تزشی بیک ها در داده اتده بود اروا پرسی کردم ویک
بیک را از داده توتر پاین کرده و ج ت تزشی سرش را باز کردم در

من برایش گفته ازشما تشیر تی کره که در این هوای سرد برای تاتین اتریت

تردم ایفای وظیفه تی کرید...
هروز رر

هایه تمام نشده بود که او هه با خرده و جبین باز گفت از شما هه تشیر همین که نسبت به تزشی کردن توتر و بیک های تان برتن خورده

نوررتید واز کار تا تقدیرتی کرید.
او رقر ییی دوبار دست هایش در داخ بیک ررو برد و بلرد شد و گفت تی توانید بروید ببخشید که ت اره تان شدم.
گفته بیک های دیور را هه تزشی کرید تانع نیست این وظیفه شما است و تن از این کارتان خوشحا تی شوم...
نی دوست ع ی تقمین هسته که شما اه قا اش تواد تخدر ویا دریور ی های که درجاتعه تشی ای اد کرد نیستید ،ببخشید اگر از او هه تی
دانسته همین بیک تان را هه از توتر پاین نمی کردم! – با گفتن این جمله دستش را به عزتت خدا رارری تیان داد و به تح ب ره داری اش برگشت.
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دیور شب شده بود و به ج در روشرایی راغ های توتر دور وبر همه در د تارییی شب غروده بودند ،تر ا صدای زوزه کشیدن س

ها از

روستاهای که در دو طرره سرک قرار داشترد ی ی دیوربه گوش نمی رسید ،به تراتب از انچه ریر تی کردیه ناوقت شده بود.
بزخره ساعت هشت و نیه شب به اشالاشه رسیدیه ،راصله بین ب ارك – اشالاشه  001دیلوتتر است ده اگر سرك ها انددي هه هموار باشد تمالن است
سه تا سه ونیه ساعت راه باشد ،اتا نسبت خراب بودن بیش از رد سرك ها و بي توجه ي تسووالن رالوتتي به این جاده ،این راصله در را را ر
شش تا هفت ساعت زتان تي گیرد.

بدخشـــاني كــه مــن ديــدم (بخش پنجم)
جاويد رستا پور
 2روگ 0931
ش رک اشیاشه به اتتداد سلسله کوه های سربه رلک کشیده ی پاتیر از یک طر

اراطه شده است ،بلرداي سمان خراش قلعه نوشاخ بررراز بام

ج ان رخر رروشي تي درد ،دریاي تو با ن ده پراتونش تورگ هاي یخ به شه تي خورد ،اتا تستي وطایانش همچران رص تابستان پرخروش
است.
در داتان سمان الدجوردین شب و در درانه هاي سمان خراش هاي سروي و سربه رلک کشیده ی پاتیر زتین قرن هاست ده تردتان ت ي دست و
رراتوش شده زنده گي دارند ،رراتوش شده گاني ده رتا تاریخ نویسان روزگار نی رر

و سقري پیراتون نچه بر نان گزشته و نچه نان را به غ

زن یر دشیده ررري نروشته اند وشاید هه پس از این...
سردی هوا و وزش تردبادصبحواهان زتستاني را پس از رد سا دوري رس دردم و در نخستین صب ده به اشالاشه رسیدم ارساس دردم ،وزش
باد با صدایي گر ش هاي ده به نام گر ش شری ) تش ور هسترد برای یک دحره کودکی وخاطراگ سادیان گزشته را در هره زنده ساخت ،در ن
صبحواه سرد و زتستاني ارساس ع یبي داشته،خود را غریب و تر ا ارساس کردم ،در ن گ بان

صحری براي ی دحره رالر دردم نس نس تا

در این دیارغریب و رراتوش شده ب وده اند و این رراتوشي را رتا خودشان هه نمي دانرد ،با ن ده بر همه ی با شه و جبین انسان ترشانه تي
نورند ،اتا این دیوران قدر بي ارساس بوده اند ده این همه جفا را در رق نان روا داشته اند.
اراانستان طي ن دی به

ار دهه در تش جر  ،زد وبرد هاي قوتي و گروهي ،برخورد و پرخاشوري ها و ستی بریالدیور انقدر گره خورده است

ده این و عیت بر روان ررد ررد انسان سادین در این دیار تاثیرخود را گزاشته است ،اتا برعالس نان ده با زنده گي ساده و روستایي با دنیایي
طبعي و بي الیشي سا هاست زنده گي دارند ،ج صمیمیت و همدیور پزیري ی ي دیور در دلوه بار داشته هاي شان وجود ندارد ،با وجودی که
زتستان های ودسوادی های پاتیر زتین همواره سرد و زار دهرده است ،اتا ارساس و تحبت ساکران این سرزتین کو ک و دوست داشتری برییدیور
شان همواره درخشان و صمیمی بوده است که تی توان نام کلبه تحبت را بر ن ن اد ،دررادی که رقر وت ی دستی ،تحروتیت و ترروم شدن از نچه
رق شان بوده در طو سادیان تتمادی از ی سو ،رشار و جباریت راکمان ریوتتی از جانب دیور ،ترس ورشت از بیه ن که بیشتر انان شعیه
اسماعیلیه هسترد و هر دحره از جانب شماری از خردهای ترد رو سری تزهب ررتان قت ویا هه ازار و ازیت برای شان صادر تی شد و این جرتی
بود که همواره با ن تحیوم بوده اند و باید کیفر تی شدند ادش دیور زنده گي شان بوده که رقی رق خواستن و دراع دردن از خود را بر نان سلب
کرده بود وراال هه این و عیت کماکان به گونه ی دیوری در یک تعادده تعیوس توسر برخی از ریوتتی ها و ردتن ارباب ترش که خود را
تادیان اصلی باشرده گان این ودسوادی ها قلمداد تی کررد دربرخی توارد جریان دارد ،اتا ش روندان تلیی با وجود دست وپر ه نرم کردن با تشیزگ
روز ار ون ،با همان ررهر

وال وباال وخویشتن داری که دارند با ارزش های تدنی پای برد بوده ی ي به نام جر

و یاغي گري را نمي توان

دروجود شان سراغ داشت.
نچه به عروان رراه تلی از ن نام برده تی شود به خاطر ن ادیره شدن و تتشرج نشدن و عیت جاتعه همواره سیوگ خویشتن داري را بر خود اختیار
درده و قرباني ب رگ پرداخته اند.
طی ن دیک به

ار دهه که بحران و کشمیش در اراانستان جریان دارد وگروه ها و ارراد زیادی در این تدگ با عملیرد های سیاه و سفید بسا

سرنوشت ش روندان کشور را واژگون کرده اند،اتا دراین تیان کمتر
داشت که دست به تیله تفر

ره ی را از ودسوادی های اشیاشه ،زیباک ،شاران و واخان تی توان سراغ

برده باشد یا برای رراه خانواده و ن دییانش یاغي گري درده باشد.
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اصقزح تعروری در بین تردم و ت ادس تحلی هروزهه برسر زبان ها است که تی گویرد هرریوتتی که باشد تا تتردمت رعیت ن هستیه ) به
راستی هه که ت ربه ثابت ساخته که این رراتوش شده گان تتمدن با نچه گفته اند پای بردی اخزقی داشته اند.
هه اکرون اداره ی به رهبری راتدکرزی از ده سا گزشته تاکرون اندک ترین خدتت به نان ان ام نداده است،اتا برعیس درسراسراراانستان تمین
والیت بدخشان درک و ودسوادی های پاتیرزتین به صورگ ویژه با ریوتت و اداره یان ریوتتی به گونه واقعی و صادقانه هموام و همیار بوده
اند.
دردوران ریوتت برهان اددین ربانی با وجودده رقر و تر

دستی تردتان ودسوادي هاي زیباک ،اشیاشه ،واخان و شاران را به زن یر و والنه

پیچانیده بود ،اتا عشر و زکاگ که توسر سردسته های ت اهدین از نان باید گررته تی شد ،درهرقریه توسر خود تردم جمع وری شده و به
قوتردانان ج ادي در ترک ودسوادی انتقا و تسلیه داده تی شد واتروز نی به صورگ قانونی از نچه ازکشت و کاردشاورزي شان برتي دارند به
ریوتت تادیه پرداخت تی کررد ،با این را طی ده سا گزشته برای باشرده گان ودسوادی های یاد شده تر ا رد ن اد دم رسان خارجي با نان دمادان
دم نموده است ده از جمله از بریاد توسعه یي قاخان تي توان نام برد.
دررادي ده شعار دتودراسي و رالوتت تردتي از رر ره اداره یان راتددرزي رراتر از ترزها جاریست ،اتا استبداد و خودداتوي همانوونه ده
در ترد دراداراگ دودتي ا رساس تي شود در تراطق دور دست همان شال قلدر ترشانه اش را داشته و برخورد با رعیت برخورد غزم باداري
است .ده در ی تورد داستان جراب ودسوا صارب وادسوادي اشالاشه بر توزگرارن دیسه دور اشالاشه)برایه شریدني و در عین را درد ور بود.
جراب اقای ودسوا با اغاز زتون ساالنه دانش اتوزان دوره دیسه یک روز به تیتب تی رود رد تن از توزگاران را ت دید تی کرد که
درصورگ او نمره نشدنش پسرش دراتتحاناگ ساالنه وی نان را به ودسوادی های دور دست تث ودسوادی درواز که دوازه روز را از اشیاشه
راصله دارد تبدی خواهد کرد ،این تو وع در تیان جوانان اشیاشمی وبرخی ازریش سفیدان ترققه بر سر زبان هابود ،اتا ییی از استادان که
تیخواسته ازرق خود دراع کرد و او نمره شدن پسر ودسوا صارب را تربوط به انچه درپار ه اتتحان وی باشد ترتبر دانسته ،تدیر تعار
اشیاشه با طر

داری از این ررتان جراب ودسوا  ،این رر

های ن تعله بیچاره را بی ن اکتی عروان نموده است)....

از این گونه توارد و برخوردها در برابر باشرده گان ترققه هه اکرون هه که نیست که از سویی تسووالن ریوتتی صورگ نویرد ،اتا خاتوشی ن
توزگار در برابر جراب ودسوا را نمی توان ترس از تبدی شدن تلقی کرد و نه هه این که وی ررری برای گفتن نداشته و ازرق قانونی اش
بیخبربوده باشد ودراع کردن نتوانسته است ،بلیه ررهر

باال و عدم هریت پرخاشورانه وستی ه جویی را از عمده ترین تساده ی تی توان پرداشت که

رتا قلدر ترشی ها و استبداد گری ها را با سیوگ و خاتوشی و صبر برده با ری پاسخ تی دهرد که این خود بیانور تمدن و ررهر

را در تیان باشرده

گان این ترققه تبین تی سازد ،اتابرعیس دیده تی شود که در بسیاری از ودسوادی های والیاگ جروب غربی کشور شب تیتب تی سوزانرد و
رردایی ن روز تیتب سازند.
در دام بز

بییاری ،رقر ،ت ی دستی و نوتیدی ر وز ار ون یک طبقه را در دام بزیی دیوری گررتار کرده است که به گونه ی سرسام اور و

ورشتراک هر روز جاتعه را ت دید تی کرد ،از گزشته ها یک طبقه ی تحدود از تردم ودسوادی های اشیاشه ،زیباک ،شاران ،واخان ،درواز و برخی
تراطق دیور به تواد تخدر نوع تریاک) اعتیاد بوده اند که بیشتر تعتادان را سا خورده گان تشیی تی داد ،اتا طی دو تا سه سا گزشته تعداد
تتعادان تواد تخدر ن هه به هیروین هر روز ار وده تی شود که بیشترشان را جوانان تشیی تی دهرد و این به تساده به عروان یک ویروس
خقرناک هر روز خانواده ها را بیشتر و بیشتر ت دید تی کرد.
برخی ازپدران که به این اعتیادگررتار شده اند برای ررزندان شان یک دردسرب رگ ای اد کرده اند ،اتا باوجود که شعار تبارزه بر د توادتخدر از
تریبون ریوتت تا ک یشان ها بلرد است ،و ه یره هاي دزني در این راستا به تصر

رسیده است ،اتا تسووالن ریوتتی در راستایی جلوگیری

پودررروشان و قا اقبران تواد تخدر اندکترین واکرش نشان نداده و ت ارگ پودر از رروش ای سیاه و برنج و روغن رارتر تر وپر دراتد تراست.
برخی از تعتادان دست به خز

کاری و دزدی تی زنرد و اجراس خانواده های شان را از خانه سرقت نموده و به پودر رروشان در بد هیروهین

تي رروشرد ودی با وجود ردین تورد شیایت به اداراگ ریوتتی ،سیوگ تسووالن در برابر قا اش بران و هیروهین رروشان تحلی تعرا دار به
نرر تی رسد.
شایعاتی نی وجود داشت که تسووالن ریوتتی قا اش را گه گاهي تشویق و رمایت تی کررد و نان با دست باز و پشتی بانی ریوتتی ها پودر
رروشی تی کررد.
تا درون براي تداوي بیماران تتعاد به تواد تخدر از سوي رالوتت هیچ گونه اقداتي صورگ نوررته است در این تیان تر ایک توسسه غیر دودتی
تعتادان تواد تخدر را تداویی تی کرد که ریوتت نی با کارتردان این ن اد همیاری ردانی نداشته و به همین سبب با وجود تزش های رراوان
دوکتوران این توسسه وتصار

یک تقدار ه یره ،نان در عرصه تداوی تعتادان داتیابي رداني نداشته اند.
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ار ایش روز ار ون تعداد تعتادان به توادتخدر در تیان جوانان باسواد وادسوادی های اشیاشه ،زیباک ،شاران و واخان به یک نورانی جدی تبدی
شده ا ست و طی ده روز که با نان بودم در هر جمع که سخن به تیان تی تد این تساده را به عروان عمده ترین نوراني شان یاد تی کردند ،برای
اره جویی از گسترش تعداد روز ار ون تتعادان تواد تخدر نان همالاري رالوتت را یوانه را اره عروان تي دردند ،ی ی که به باور و اظ ار
انا ن در را را راز سویی ریوتتی ها قاب اجرأ وعملی به نررنمی رسد.
دررا را ر یوان درسی که شماری ازباشرده گان ودسوادی های اشیاشه ،زیباک ،شاران و واخان در ان تشاو کار هسترد و تردم نی در هر
رادثه و راجعه ی به ن شه اتید تی دوزند ،رد ن اد کمک رسان خارجی از جمله ن ادهای خیره قا خان در بخش هاي انالشاري است.
ییسرکار ها توسر این ن اد ها صورگ گررته است ،درعرصه تعار

ای اد ردین تیتب در روستاهای ودسوادی های یاد شده و تشویق خانواده ها

برای ررستادن ررزندان شان به تیاتب ،در بخش های کشاورزی و دام داری ،توزیع تخه های اصزح شده و ب ري و ای اد باغ های تیوه جاگ ،ای اد
رارم های زراعتي و زنبور داری ،در بخش های انیشاری ساخت وساز پ و پلچک ها در روستاها و ای ادسرک های ررعی از ترک ودسوادی ها به
روستاها ،کورس های سواد اتوزی و خیاطی برای خانه های کزن سا در روستا ها ،تحت پوشش قرار دادن ب داشت و کلیریک های ررعی ...این ها
از جمله دار هاي است ده به صورگ ابتدایي توسر این ن اد طی ده سا ها گزشته صورگ گررته وهه اکرون نی جریان دارد.
اداته دارد

مطالب بیشتر در ویب بالگ نویسنده " :کلبه ی نارون "

_____________________________________________________________________________________
jawedkman@yahoo.com
http://www.shughnan.com

