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 خاطرات زندگی یک زن افغان

 از میان  

(۱) خون، خاکسرت و خیانت  

 همانزدشقسمت                                          

   

 يک افق روشن در انتظار

به کار هایم ادامه دادم در همان سالها چون سه  ،کار گرفتم بحیث ژورنالیست در یکى از مجله ها 

( انجمن صداى زن افغان)کار میکردم آن  ره بود به همت همان نهادى که من دکتابم آماده چاپ شد

شد و در آن عالوه ى وزارت اطالعات و فرهنگ گرفته محفلى از سو ؛هر سه کتابم به چاپ رسید 
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 ؛ى زیاد از زنان فرهنگى حضور به هم رسانیده و به تشویق من پرداختندشمار ،صاحب بر وزیر

 همه از ؛برداشته بود پرداختندحزینه بهایم یوناما مقدار پولى را که کتا ۀهرکدام به شمول نمایند

 ،تهدید میکرد نوشته امحالتى که خشونت مرا  اریکین و در روشنیاینکه من این کتابها را در زیر 

سه سال در آن مجله کار کردم و آن مجله را آنقدر رشد دادیم که الگوى  .مورد تقدیر قرار گرفتم

دختران گدا را از روى سرک به دفتر  ،زنهاى گدا ،صداى بسیارى از زنهاى کشور ما گردید

قب میله هاى زندان را زنهاى ع ؛مصاحبه هاى براى بهبود زندگى شان با آنها انجام میدادم ؛کشیده

از نهاد هاى زنانه  ،نها را منعکس مینمودیمآبا زنان  مستعد صحبت کرده استعداد  ،مالقات میکردم

ا ژورنالیستان مجله توقف کرد ب در چهار سال اخیر که کار ...و خدمتگذار زنها گزارش میدادم

ندگى آنها را ى که زئاخشونتهاى ه و تاکرده مشکالت زنان والی ى کشورسفرجرمنى به دوردستها

داستان خشونت  ۱١که حاوى  (در جاده هاى غربت )کتاب ،یز انعکاس میدادن در اسارت کشیده بود

زبان این کتاب  ،ا کرد  که داراى جنبه ریالستیک بودمسایلى در آن انعکاس پید ،علیه زنها بود

کتاب دیگرم یکى طرح  دو  .رخ  داده و هنوز هم جریان داردما  ۀکه در جامعمبین حقایقى بود 

( پيامبرمهر) اشعارم بودند که زیر نام ۀ و دیگرش مجموع( خاطرات نگاه ) هاى ادبى زیر نام

د گردید و من در آن با سپرى میالدى آژانس خبرى پژواک ایجا ۰۲۲٢در سال  .چاپ شده بود

ماه ورکشاپ و سپرى نمودن امتحان بحیث ویراستار خبرهاى درى مقرر گردیدم  که تا ٢کردن

)  رمانى را زیر نام ،اما طى این مدت هم دست زیر االشه ننشستممیکنم  کنون در این عرصه کار

بلند کنم و از آن طریق  کار گرفتم تا توانسته باشم صداى اطفال غریب جامعه خود را زیر( اسپندى

ن داستان یک آگرم قرار گرفت و سپس از  ال مورد استقب د وتا حدودى که خوانندگان آنرا خواندن

آن کتابم از سوى وزارت امور زنان  .ماه نوشتم ٦هم طى  گدا را زیر کار گرفتم که آن را ۀخانواد

ى به کمک یکى از نهاد ها را نیز کتاب اسپندى نایل آمد و در همان سال  اول ۀجایز نبه گرفت

نیپال برگزار  در کتمندو مرکز که طى محفلى ،میالدى ۰۲۲١در سال  اپ کردم وچکمک کننده 

 در  . منایل آمدبنام افغانستان ، ( سفما )کلتورى  کشور هاى آسیاى جنوبى ۀبه گرفتن جایز ،گردید

 ،هاى امنیتى کشور ما که بیشتر رویداد(  مرمر خيال )م شعرى دیگرم زیر نا ۀمجموع این اواخر

و یک اثر به تصویر کشیده شده  در آن کشور ما  دخالت همسایگان در امور ،حمالت انتحارى

که یازده سال از دورى من  زو امرورا آزین چاپ دادم ( با بنفشه هاى باران )رومانتیک زیر نام

میگوید زنگ  یا سه سال پس یکبار در تیلفونش مسکال میدهد و تنها او در دو ،و شوهرم میگذرد

درحالیکه من چندین بار برایش ؛  بزن که من یونت ندارم و از این طریق جویاى احوال ما میشود
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اما در  ،هم از او کردم ج راتقاضاى خرچ و خرا ؛اما اینکار را نکرد ،...گفتم براى من خانه بساز

این یازده سال حتى یکدانه گندم هم به من نداد و من با اطفالم اینک در زیر سقف شکسته یک اتاق 

داراى چهار دختر دو پسر و یک زندگى  شوهرم از خانم جدیدش  .میپدرم زندگى میکن ۀخان در

بل خواستم آن را به  ،شتمنه تنها براى یادى از گذشته ها نو من این خاطرات را ؛خیلى عالى شده

در انتظار یک افق روشن از آرزو هاى که در  ،قوق من دفاع کند بدهمحیکى از نهاد هاى که از 

 .راه اند 

 پایان

 


