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چالش های ازدواج و تشکیل 
خانواده در افغانستان

گفتگوی ویژه نیمرخ با حسنا جلیل، معین پالیسی وزارت زنان

»چون شیرین هزاره در 
برابر طالبان می ایستم«

سال پنجم، شماره 145،  دوشنبه، 31 جوزا 1400، 21 جون 2021

از شکایت بخاطر آزار جنسی 
تا جنجال برای نام زنانه
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بسیاری از زنان زندانی براساس قانون، مجرم نیستند
گفتگوی ویژه نیمرخ با حسنا جلیل، معین پالیسی وزارت زنان

گفتـگو

 نیمرخ

اشاره: زنان زندانی یکی از قشرهای آسیب پذیر جامعه 
هستند که به گفته مسئولین امور زنان بعد از آزادی 

توسط خانواده ها و جامعه مورد پذیرش قرار نمی گیرند، 
در حالیکه بسیاری از زندانیان زن بخاطر فرار از منزل 

بازداشت شده اند و بر اساس قانون فرار از منزل جرم 
نیست. به همین منظور نشریه نیمرخ گفتگوی ویژه ای با 
حسنا جلیل معین پالیسی وزارت زنان انجام داده است. 

سوال، زنانی که در زندان های افغانستان هستند، بیشرت 

بخاطر چه جرم هایی بازداشت شده اند؟ 

هم  کمی  تعداد  است.  منزل  از  فرار  زنان،  این  بیشرت  جرم 

به  این زندانیان بخاطر جرایم جنایی زندانی شده اند که  از 

نظر می رسد بخاطر فشارهای جامعه دست به جرم زده اند. بر 

اساس قانون، فرار از منزل جرم نیست، من در وزارت داخله 

همین بحث را با پلیس داشتم که فرار از منزل جرم نیست 

اما پلیس کمرت بر اساس قانون عمل می کند، بلکه بیشرت بر 

اساس تفکر سنتی خود عمل می کند. در ذهنش منی گنجد. 

یک پلیس ممکن است، در ذهنش نگنجد، این دخرتی که 

از خانه فرار می کند، مشکلی نیست فکر می کند اگر دخرتی 

از خانه فرار کند، خیلی بد است؛ پس به خود حق می دهد 

که برایش دوسیه بیندازد. ما پروفایل دوسیه های جرمی زنان 

پلیس  برخورد  بود که  این  بررسی می کردیم. یک بحثش  را 

چگونه است؛ آیا قانون و موضوعات حقوق برشی را در نظر 

می گیرد یا نه؟ پس ما مجبور بودیم، سمپل چک کنیم، یعنی 

با  را بررسی کنیم.  از چند دوسیه یک دوسیه  به منایندگی 

که  بود  این  پلیس  بحث  مثال  آن ها مصاحبه هم می کردیم؛ 

دخرت فالن کالن قریه فرار کرده است و دخرت با فرارش عزت 

و آبروی پدرش را برده است، آن پدر با نفوذ نباید انقدر سخت 

دخرت  نفوذش  افزایش  یا  نفوسش  ازدیاد  برای  و  می گرفت 

17 ساله اش را به یک پیرمرد 60 ساله منی داد. پلیس چون 

ذهنیتش کمرت بر اساس قانون بود و بیشرت براساس ذهنیت 

کرده  فرار  دخرت  که  می اندازد  دوسیه  وقتی  است،  سنتی 

سارنوالی  به  دوسیه  منی کند،  پیدا  جرمی  بعد  چون  است. 

منی رود، به همین دلیل برای اینکه به دوسیه، وجهه جرمی 

بدهد؛ در دوسیه می نویسد جرم زنا. بسیاری از زنانی که در 

زندان ها هستند؛ جرمشان زنا است اما زنا نیست، 80 تا 90 

درصد به خاطر فرار از منزل باشد.

برنامه های وزارت امور زنان برای زنان زندانی پس از آزاد 

شدن چیست؟

ما  پالن گذاری  در 19 سال  داشتیم،  یک جنجال کالن  ما 

جامعه  افغانستان  است.  بوده  خانواده ها  با  مجدد  ادغام 

سنتی است و یک دفعه زنی که زندان برود یا دخرت کوچکی 

که به دارالتادیب می رود یا حتی مرکز حامیوی، دیگه کسی 

از خانواده قبولش منی کند. حتی وقتی یک بار دخرتی که از 

وقتی  که  است  گونه ای  به  وضعیت  می شوند.  مدغم  جامعه 

زندان  در  که  بوده  زنی  مستاجرش  بفهمد،  صاحبخانه  یک 

بازداشت بوده است. به او خانه منی دهد و اجتامع بر زنان 

زندانی آزادشده سخت گیری می کند. ما همین مشکل را در 

بخصوص  و  زن  پلیس های  به  صاحبخانه ها  داشتیم.  پلیس 

از طریق  ما  و  فعال در قطعات خاص خانه منی دادند  زنان 

می خواهیم  را  کار  عین  کردیم.  راه اندازی  کمپین  رسانه ها 

زندانی،  زنان  از  بسیاری  چون  اندازیم،  راه  زندانی  زنان  با 

خاطر  به  که  زنی  مثال  طور  به  نیستند.  متکرر  مجرمان 

تجاوز همرسش به دخرتش، همرس را به قتل رسانده است، 

روی یک  ما  کند.  تکرار مجرم  از  آزادی  از  بعد  ندارد  امکان 

لیست از امتیازات کار می کنیم، بخصوص برای کسانی که 

بخاطر خشونت خانگی، دست به جرم زده اند، با هامهنگی 

آن ها  برای  را  اداری فرصت های کاری  کمیسیون اصالحات 

تسهیل می کنیم. یک بخش از توافق ما با ریاست زندان ها 

جور  عالی  دادگاه  شمول  به  را  کمیته  یک  که  است  این 

بازداشت  منزل  از  فرار  بخاطر  که  را  خانم هایی  تا  می کنیم 

شده اند، اما جرمشان در پرونده هایشان زنا ثبت شده است، 

دوباره پرونده هایشان را بازنگری کنیم.

فسادی  مورد  در  است،  رسیده  ما  بدست  گزارش هایی 

استفاده  مورد  در  بخصوص  دارد.  وجود  زندان ها  در  که 

جنسی از زنان، شام در این مورد چه نظری دارید؟ 

زنان  از  محافظت  وظیفه اش  که  میایم  مسئولیتی  از  من 

که  منی توانیم  کرده  انکار  است.  زندان  اصالح  و  زندانی 

نیست، در عین زمان گفته منی توانیم که همه شمول است؛ 

متاسفانه در پروسه ای که رس اصالحات زندان کار می کردیم، 

عده ای از زنان که داخل زندان هستند و از جمله مجرمین 

متکرر محسوب می شوند و در زندان آرگاه و بارگاه برای خود 

)مساله  می کنند  تسهیل  که  هستند  کسانی  این ها  دارند، 

منیامند،  باقی  پای  رد  که  دلیلی  زندانی(  زنان  فروشی  تن 

یک قسمتش به خاطر دخالت زنان مجرم متکرر است. این 

مساله وجود دارد اما به ان اندازه که می گویند نیست. البته 

خودشان  خواسته  به  جنسی(  )استفاده  این  قسمتش  یک 

)برخی زنان زندانی( است که البته زنی برای یک معامله که 

زندگیش تسهیل شود )این کار را می کند(، حتی آن ها هم 

این قضیه  مورد  در  آماری  نیستند.  کار  این  به  راضی  کامال 

وجود ندارد، اما ما منی توانیم رد کنیم. مساله دیگر این است 

تکمیل  را  حبس  دوره  و  شود  پوره  میعادش  زنی  وقتی  که 

کند، آزادی زندانی ها خرید و فروش می شود، به این صورت 

کارهای  تا  ندارند  را  و کسی  ندارند  پول  زنان  این  که چون 

در  هم  را  دیگر  ماه های  بنابراین  کند.  دنبال  را  آزادیشان 

ندارند که  اگر خرب هم شوند، وکیل مدافع  زندان میامنند، 

زندان ها  در  فساد  از  کند، یک بخش  تعقیب  را  دوسیه شان 

همین است.

خانه بیرون رفت و دیگران ندانستند، کجا رفته، وقتی 

که به خانه بازگشت، خالص است. ادغام مجدد زنان 

زندانی با خانواده هایشان ناموفق بوده است. 

پس در چنین رشایطی شام چه راهکاری دارید؟ 

ما اگر روی ادغام مجدد با جامعه و اقتصاد محلی کار 

می برآید،  زندان  از  خامنی  مثال  است؛  آسان  کنیم، 

طفل هایش  است.  کرده  ازدواج  دوباره  شوهرش 

زندگی  طفل ها  با  مادراندر  چون  می دهد،  او  به  را 

در  آموزی  مهارت  دوره های  زنان  وزارت  منی کند. 

زندان برای او گذاشته است، او از مهارتش استفاده 

می کند؛ طفل خود را گرفته و یک زندگی بخور و منیر 

درست می کند. اینگونه با جامعه ادغام می شود، هر 

چند با خانواده ادغام منی شود. ما تازه رشوع به کار 

هفته  سه  تا  کنیم  کار  رضبتی  می خواهیم  و  کردیم 

توقع نداریم که دستاورد داشته باشیم، ولی پیرشفت 

داریم. 

می توانید بیشرت توضیح دهید، دقیقا قرار است 

برای زنان زندانی چه کنید؟ 

بر اساس توافقنامه ای که با ریاست زندان ها داریم. 

برایشان  آزادیشان عرضه خدمات  از  قبل  ماه  قرار است سه 

زندان، مهارت های  باشیم. در حال حارض در داخل  داشته 

اما  می شود،  ارائه   ... و  گلدوزی  و  آموزی  سواد  خیاطی 

درمانی  روان  خدمات  می کنیم،  ارایه  ما  که  را  خدماتی 

که  است  صورت  این  به  ما  کار  هستند.  حقوقی  خدمات  و 

ما  برای  را  زندانی هایی  لیست  زندان ها  ریاست  ابتدا  در 

باشد.  مانده  از دوره حبسشان  ماه  رشیک می کنند که سه 

روان درمانی، خدمات حقوقی  ماه خدمات  ما در مدت سه 

ارایه می کنیم، در صورتی که  برایشان  را  فامیلی  و خدمات 

حامیوی  مراکز  در  آن ها  نپذیرند.  را  آنان  خانواده هایشان 

در  و  وصل  مارکت  با  می گیرند،  یاد  مهارت  سال  یک  برای 

وضعیت ازدواج و تشکیل خانواده

تشکیل  و  ازدواج  وضعیت  چگونگی  به  مقاله  این  در 

خانواده در افغانستان خواهیم پرداخت که ابتدا به تعریف 

و  پرداخته  خانواده  تشکیل  اهمیت  مورد  در  توضیحاتی  و 

ازدواج را در قوانین داخلی و بین املللی  جایگاه و اهمیت 

با توضیحاتی در مورد ازدواج های  مورد بررسی قرار داده و 

اجباری درافغانستان به ذکر منونه هایی خواهیم پرداخت و 

در پایان انواع ازدواج های اجباری در افغانستان را نام برده 

و هریک را توضیح خواهیم داد.

تعریف و اهمیت تشکیل خانواده

عبارتست  گسرتده،  خانواده  یا  عام  معنای  به  خانواده 

او  همرس  و  نسبی  خویشان  و  شخص  از  مرکب  گروهی  از 

در  خانواده  یا  فامیل  می برند.  ارث  یکدیگر  از  که  ،گروهی 

ماده 56 قانون مدنی افغانستان چنین تعریف شده است: 

توسط  که  اقاربیست  از  متشکل  انسان،  )خانواده(  »فامیل 

یک اصل مشرتک با هم جمع شده باشند.« 

اجتامعی  گروه  قدیمی ترین  خانواده  خانواده:  اهمیت 

می باشد، چرا که یک گروه طبیعی است که از آغاز زندگی 

برش وجود داشته است ، خانواده هسته مرکزی اجتامع است 

و  زن  از  خانواده  است.  ازدواج  خانواده  تشکیل  اساس  و 

کانون  و  ازدواج حامیت می کند  از  ناشی  و کودکان  شوهر 

حفظ سنن ملی و اخالقی و مرکز رشد عواطف و احساسات 

فداکاری  و  تعاون  آموزش  تنها مکتب  نه  می باشد. خانواده 

بلکه کانونی برای حامیت از انسان است و سالمت اجتامع 

خانواده  گفت  می توان  و  است  خانواده  سالمت  گرو  در 

تعیین کننده جنسیت اجتامعی انسان است.

جایگاه و اهمیت ازدواج در قوانین داخلی و بین املللی

ازدواج در قانون مدنی بسیاری از کشورها از جمله فرانسه 

تعریف نشده است، ولی در ماده 60 قانون مدنی افغانستان 

از ازدواج چنین تعریف به عمل آمده است: »ازدواج عقدی 

فامیل  تشکیل  مقصد  به  را  مرد  و  زن  معارشت  که  است 

مرشوع گردانیده و حقوق و واجبات طرفین را به وجود می 

طفولیت  در  و  قانونی  سن  زیر  دخرتان  ازدواج ها  اکرث  در 

مجبور به ازدواج می شوند.  

جایگاه و اهمیت ازدواج در قوانین بین املللی

اجتامعی  اقتصادی،  حقوق  بین املللی  میثاق   10 ماده 

شناسایی  و  حامیت  خانوادگی  زندگی  حق  از  فرهنگی  و 

انعقاد  آزادانه دو طرف قابل  با رضایت  »ازدواج  می کند که 

است.« حق حامیت خانوادگی معموال به عنوان حق رضایت 

در ازدواج، منع ازدواج اطفال و تضمین حقوق مردان و زنان 

نیز  افغانستان  در  تفسیر می شود.  آن  انحالل  و  ازدواج  در 

ازدواج،  آزادی  بر  نخست  قدم  در  خانوادگی  حامیت  حق 

آن  انحالل  و  ازدواج  و مردان در  زنان  تضمین حقوق 

با  اما  است.  متمرکز  خانوادگی  خشونت  و 

توجه به وضعیت افغانستان، بحث پیرامون 

بر اساس احکام میثاق  حقوق ذکر شده 

در رابطه با حامیت از زندگی خانوادگی 

تقریبا ناممکن است. 

افغانستان  اساسی  قانون   54 ماده 

از  حامیت  برای  احکامی  حاوی  نیز 

این وجود خشونت  با  است.  خانواده 

علیه زنان در افغانستان شامل انواع 

اجباری،  ازدواج  جمله:  از  بسیاری 

ازدواج اطفال، قاچاق ، روسپیگری 

رفتار،  سوء  ناموسی،  قتل  اجباری 

غفلت و خشونت روانی مي باشد. 

وضعیت  چگونگی  

قوانین  در  ازدواج 

افغانستان

 از طرف دیگر مقررات 

افغانستان  کنونی 

درباره ازدواج و زندگی 

است  مبهم  خانوادگی 

اساسی  قانون  با  و 

قوانین  معیارهای  و 

حاوی  مدنی  قانون  که  این  با  دارد.  تناقض  بین املللی 

خانواده  از  حامیت  و  آن  انحالل  و  ازدواج  درباره  احکامی 

است، اما قانون مدنی فقط به آن ها اشاره می کند و ضامنت 

از  حامیت  برای  گسرتده ای  مقررات  بلکه  ندارد  اجرایی 

فعال  که  جدیدی  قانون  است.  الزم  خانوادگی  زندگی 

درحال تدوین است، حامیت از خانواده را بر اساس قانون 

می کند.  استوار  بین املللی  قوانین  و  افغانستان  اساسی 

مقررات فعلی سنین مختلفی را برای ازدواج پرسان)18( و 

طور  به  تنها  نه  مقررات  این  می کند،  تثبیت  دخرتان)16( 

اقتصادی،  حقوق  بین املللی  میثاق   3 ماده  با  مستقیم 

مغایر   CEIDAW شانزدهم  ماده  و  فرهنگی  و  اجتامعی 

است، بلکه با ماده 22 قانون اساسی افغانستان نیز تناقض 

دارد. بر اساس این مواد، مردان و زنان از حامیت برابر قانون 

و از حقوق برابر بهره مند هستند. عالوه بر آن کمیته حقوق 

زن نیز توضیح داده است که تفاوت در سن ازدواج مردان و 

زنان با CEIDAW مغایرت مستقیم دارد. در وضعیت کنونی 

افغانستان در ازدواج نه تنها تساوی سن رعایت منی شود، 

چنانکه  منی شود،  گرفته  نظر  در  هم  سن  تناسب  بلکه 

در  سالخورده  مردان  ازدواج  به  دخرت  اطفال  دید  خواهیم 

آورد«  

جایگاه و اهمیت ازدواج در قوانین داخلی

که  است  اجتامعی  ارزشمند  و  مهم  بسیار  قرارداد  ازدواج 

اراده  ازدواجی بدون  اگر  و  بوده  اراده در آن رشط اساسی 

)قصد( صورت گیرد، باطل و از اعتبار ساقط است. در ماده 

66 قانون مدنی افغانستان در این مورد آمده است: »عقد 

ازدواج به ایجاب و قبول رصیح که فوریت و استمرار را افاده 

می گیرد.«  صورت  واحد  مجلس  در  وقت  قید  بدون  کند، 

ولی متأسفانه در کشور افغانستان قوانین ضامنت اجرایی 

به طوری که  آن ها توجهی منی شود،  به  و  نداشته  درستی 

در افغانستان بیشرت ازدواج ها بدون رضایت طرفین 

رضایت  ازدواج ها  اکرث  در  و  می شود  انجام 

او  خانواده  و  منی شود  گرفته  دخرتان 

این  در  می گیرد.  تصمیم  جایش  به 

رشایط  از  یکی  تنها  نه  ازدواج ها 

گرفته  نظر  در  است،  )اراده(  که 

و  سنی  رشایط  بلکه  منی شود؛ 

رشایط ازدواج هم بر اساس قانون 

رعایت منی شود و به طور واضح 

چگونه  که  می شود  مشاهده 

جنسیتی  تبعیض  مورد  زنان 

قرار گرفته و حقوقشان پایامل 

در  که  طوری  به  می شود. 

راجع  ماده70  مدنی  قانون 

ازدواج  طرفین  اهلیت  به 

»اهلیت  است:  آمده 

کامل  وقتی  ازدواج 

ذکور  که  می گردد، 

سن 18 و اناث 16 

تکمیل  را  سالگی 

باشند.«  کرده 

که  چنان  اما 

دید  خواهیم 

چالش های ازدواج و تشکیل خانواده در افغانستان

قسمت اول

 مهری رضایی، دکترای حقوق بین الملل

خانواده قدیمی ترین گروه اجتماعی 
می باشد، چرا که یک گروه طبیعی 

است که از آغاز زندگی بشر وجود 
داشته است ، خانواده هسته مرکزی 

اجتماع است و اساس تشکیل 
خانواده ازدواج است. خانواده از زن 

و شوهر و کودکان ناشی از ازدواج 
حمایت می کند و کانون حفظ سنن 

ملی و اخالقی و مرکز رشد عواطف و 
احساسات می باشد.

پلیس چون ذهنیتش کمتر بر اساس 
قانون بود و بیشتر براساس ذهنیت 
سنتی است، وقتی دوسیه می اندازد 

که دختر فرار کرده است. چون بعد 
جرمی پیدا نمی کند، دوسیه به 

سارنوالی نمی رود، به همین دلیل 
برای اینکه به دوسیه، وجهه جرمی 

بدهد؛ در دوسیه می نویسد جرم 
زنا. بسیاری از زنانی که در زندان ها 
هستند؛ جرمشان زنا است اما زنا 

نیست، 80 تا 90 درصد به خاطر فرار از 
منزل باشد.

عده ای از زنان که داخل زندان 
هستند و از جمله مجرمین متکرر 

محسوب می شوند و در زندان آرگاه و 
بارگاه برای خود دارند، این ها کسانی 
هستند که تسهیل می ککنند )مساله 

تن فروشی زنان زندانی( دلیلی که 
رد پای باقی نمیماند، یک قسمتش 

به خاطر دخالت زنان مجرم متکرر 
است. 

قسمت اول
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رویدادهای زنان
در افغانستان و جهان

مرکز خربنگاری تحقیقی پیک به 

اسنادی دست یافته است که نشان 

می دهد داکرت شاه  ولی معروفی، 

رئیس اداره کنرتل امراض ساری 

وزارت صحت عامه، درحالی  که 

یک دهه پیش به  اتهام آزار جنسی 

یک زن در یک سفر کاری بیرون از 

کشور از وظیفه برکنار شده بود، اما 

براساس اجراآت نامعلومی دوباره 

تقرر یافته و تاکنون معاش و امتیاز 

ویژه دریافت می  کند. بر پایه این 

سندها او اکنون ماهوار بیشرت از 

۲۵۰ هزار افغانی معاش می گیرد و 

همچنان به تغییر و تبدیلی افراد 

حکمی به   جای رقابتی و استفاده  ی 

شخصی از موتر دولتی نیز متهم 

است.

سی و چهار زن از وبسایت پورنوگرافی 

»پورن هاب« شکایت کردند. اتهام 

این زنان علیه پورن هاب »بارگذاری 

ویدیوهایی« است که در آن این زنان، 

که در برخی موارد زیر سن قانونی 

هستند، قربانی تجاوز و آزارجنسی 

شده اند. این شکایت به دادگاهی در 

ایالت کالیفرنیا ارسال شده است.

به گفته وکالی این زنان که اغلب 

خواسته اند، گمنام مبانند، »محور 

اصلی شکایت ها تجاوز  و آزار جنسی و 

نه رصفا پورنوگرافی« است.

بخشی از این زنان خارج از آمریکا و 

بخشی دیگر ساکن ایاالت متحده 

هستند. به جز یک نفر از شاکیان 

بقیه مایل بودند، ناشناس مبانند. 

چهارده نفر از شکات می گویند که 

در زمان فیلمربداری این فیلم ها، 

زیرسن قانونی بوده اند و به این ترتیب 

»نه تنها قربانی سکس بدون رضایت 

بلکه قربانی آزار جنسی کودکان نیز« 

بوده اند.

رسنا فالیت، تنها قربانی که حارض 

شد با رسانه ها صحبت کند، تاکید 

کرد که در سال ۲۰۱۴ در حالی 

که تنها ۱۳ سال داشته با اجبار 

دوست پرسش مجبور به ساخت 

چنین ویدیویی شده بود. او می گوید 

که برخالف نامه نگاری های متعدد 

با پورن هاب، این فیلم هیچگاه از 

وبسایت حذف نشد تا اینکه نهایتا با 

مادرش به رشکت مالک این وبسایت 

مراجعه می کنند و با وجود تکمیل 

فرم های مربوطه، بعد از چند هفته ، 

این ویدیو حذف شد.

مجلس منایندگان جمهوری چک 

در جریان قانونگذاری درباره 

استفاده از کارت های شناسایی/

تذکره های جدید در این کشور 

با پیشنهادی موافقت کرد که 

به زنان امکان انتخاب یا عدم 

انتخاب نام خانوادگی زنانه را 

می دهد. از ۱۷۲ مناینده مجلس 

سفلی در جمهوری چک ۹۱ نفر 

به این پیشنهاد رای مثبت دادند.

این مصوبه در صورت موافقت 

مجلس سنای جمهوری چک 

از ماه جنوری سال ۲۰۲۲ به 

اجرا درخواهد آمد. این رای 

مجلس منایندگان به شکاف بین 

»سنت گرایان« و »ترقی خواهان« 

در جمهوری چک دامن زده است.

زنان در جمهوری چک هم اکنون 

از نام خانوادگی شوهران خود به 

همراه پسوند »اوا« )Ova( استفاده 

می کنند. به عنوان مثال اگر نام 

خانوادگی شوهر یک زن »نوواک« 

باشد برای او از »نوواکووا« استفاده 

خواهد شد. 

منتقدان پیشنهاد حذف پسوند 

»اوا« از نام های خانوادگی زنان بر 

این باور هستند که عدم استفاده 

از آن برخالف قواعد زبان چکی 

است و رصف و نحو زبان را دشوار 

می کند. آنها همچنین طرح این 

پیشنهاد را بخشی از »جهانی 

شدن« می دانند و دفاع از 

استفاده از پسوند »اوا« را به منزله 

دفاع از هویت محلی خود ارزیابی 

می کنند.

نیمرخ

دریچـه

از شکایت بخاطر آزار 
جنسی تا جنجال برای 

نام زنانه

خون انار

»در این برهه ی زمانی نیاز است که هرکدام مان 
مانند شیرین هزاره در ککنار نیروهای امنیتی 

خود به دفاع از خود، خاک و مردممان ایستاده 
شویم. اول اینکه هنوز هم در انتظار صلح 

هستم و برای پایان جنگ خانمانسوز در 
افغانستان لحظه شماری می ککنم اما با تشدید 

جنگ و نا امنی ها در کشور انتظار ندارم که 
قبل از آمدن صلح، دوباره طالبان بر ما پکیروز 

شود و هیچ راهی برای صلح جز جنگ نداشته 
باشیم.

از اتاق خارج شدم و فکر کردم اگر کمی تنها باشد، خوب خواهد 

شد.

دادن  آب  برای  مناز  از  بعد  همیشه  مثل  صبح  اذان  وقت 

باغچه مان به حویلی رفتم، هامن باغچه ای که قبال ریحان آبش 

می داد و دوستش داشت، نزدیک باغچه که شدم، صدای تاپ 

خوردن چیزی را شنیدم، گویا چیزی را بسته بودن و داشت تاپ 

می خورد.

با رسعت نزدیک شدم نه!!!

فریاد کشیدم: نه!!! مادر! مادر! ریحان! 

او خودش را حلق آویز کرده بود با شاخچه های تاک انگورمان که 

تازه برگ و بار گرفته بود، داشت لبخند می  زد، گویا خوشحال 

بود.

ولی من انگار از غم در حال مردن بودم، خدای من ریحان..... 

ریحان من! 

با وجودی که شش سال از این اتفاق گذشته است، ولی هنوز 

یادش برای من هامن درد را دارد.

بعد از ریحان دیگر هیچ سالی تاک خانه مان انگور نکرد و فامیلم 

ما  از  کدام  هیچ  بر  خانواده  مردان  دیگر  و  داد  رویه  تغییر  نیز 

دخرتان سختگیری نکردند.

رفتار می کردند.  مهربانی  با  برادرهایم  خانِم  و  من  با  دیگر  آنها 

می دانم باید برای هر تغییری باید بهایی داد اما ای کاش بهای 

این تغییر من بودم نه خواهرم.

تحصیل  حقوق  رشته  اول  سال  در  و  آمده ام  کابل  من  اکنون 

می کنم.

من می خواهم یک روز وزیر زنان شوم و دفاع کنم از هر آنکسی 

که چون خواهرم آینده اش به تباهی کشیده شد.

تو در روح منی ریحان، تو را هرگز به خاک منی سپارم.

خواهر من، دخرتی بود با موهای خرمایی، چشامنی آهو مانند و 

چهره ای چون مهتاب. آه؛ ریحانم چگونه می توانم فراموش کنم، 

آن خنده هایت را که امید برایم می بخشید.

من دخرت دوم خانه هستم و آن وقت 11 بود و ریحامنان پنج 

سال بزرگرت از من و دخرت بزرگ خانواده بود.

ما در یکی از قریه های کندز زندگی می کردم، آن وقت خانواده ای 

سنتی داشتیم که مردساالری اساسش را تشکیل می داد.

در طایفه ما رسم بر این نبود که دخرتان درس بخوانند یا آزاد به 

دل خود بگردند. بابت تحصیل ریحان که آن وقت صنف هشت 

مکتب بود با جگرخونی به مکتب می رفت.  

حرف های مردم از یک سو و خشم فامیلیامن از سوی دیگر.

می کنی  کوشش  اینقدر  که  تو  خواهر  پرسیدم:  او  از  روز  یک 

چیست؟  آرزویت  کرده ای،  پیشه  فراوان  صرب  درس  بخاطر  و 

می خواهی در آینده چه کسی بشوی؟ 

با لبخندی به سویم گفت: »عزیز دل خواهر، خواهرت وزیر امور 

زنان خواهد شد و دیگر اجازه نخواهد داد، بر زنان ظلم شود.«

می دیدم،  که  را  کوششش  بود،  خوش  امیدهایش  و  او  به  دمل 

پر  که  در حویلیامن  داشتیم،  باغچه ای  ما  پیدا می کردم.  امید 

از تاک های انگور بود و ریحان هر روز آن را آب می داد، این کار 

وظیفه اش شده بود.

روزها و سال ها گذشت،  ریحامنان صنف دوازده اش را به پایان 

فامیلامن  با  بشود،  پوهنتون  راهی  می خواست  وقتی  رسانید، 

پوهنتون  و  برود  شهر  به  او  بدهند،  اجازه  تا  زد  حرف  خیلی 

بخواند. بعد از ارصار زیاد او و مادرم، فامیل نیز قبول کرد که به 

او اجازه بدهد ولی برشطی که برادر نیز با او برود، همه با این 

تصمیم موافقت کردیم.

چند روزی از رفنت خواهرم به شهر نگذشته بود که رس و صدای 

به  روز  هر  مثل  من  شنیدم.  حویلی  در  نزدیک  در  را  کاکایم 

جای او باغچه مان را آب می دادم و به تاک های انگور رسیدگی 

تو  برادر  »برشم  گفت:  و  داد  دشنام  پدرم  به  کاکایم  می کردم. 

چیطور دخرتت را اجازه داده ای که به شهر برایی درس خواندن 

می خواهد  دخرتت  که  است  گرفته  را  جا  همه  آوازه اش  برود. 

به  داده اید،  او  به  شام  که  آزادی  بخاطر  بی خرب  همین گونه 

هستی  بی غیرت  چی قدر  تو  مگر  برنگردد.  دیگر  و  برود  خارج 

که اجازه می دهی، یک دخرت چنین کاری را بکند، تو میدانی 

خارج کجاست؟ آنجا دخرتان را می خرند و با آن ها فاحشه خانه 

می سازند، آن ها حیا ندارند و منی گذارند، دخرتت دیگر لباس 

بپوشد. تف بر تو، تو ننگ قوم ما هستی نامرد!«

این را گفت و از حویلی مان بیرون رفت، همه مان خیلی ترسیده 

بودیم، پدرم که از شدت قهر چشامنش رسخ شده بود، عاجل به 

شهر رفت تا خواهرم را بیاورد.

طرف  به  بود،  آمده  خواهرم  و  برادر  با  پدرم  که  بود  نشده  شام 

خواهرم که دیدم، رویش کبود و و چادرش پر خون شده بود.

حدس می زدم، چنین لت و کوبش بکند، ولی در خانه نه در شهر 

.

شب همه گرد هم جمع شدند تا خواهرم را دیگر درس خواندن 

منانند و او را به پرس کاکایم که قبال زنش را به قتل رسانده بود، 

بدهند تا پایش به زندگی بند شود.

نصف شب که شد، نزد خواهرم رفتم و می خواستم آرامش کنم، 

مانند مرده ها  را دیدم که  وارد شدم، خواهرم  اتاق  به  اما وقتی 

حرفی  نه  و  می ریخت  اشکی  نه  است؛  مانده  مبهوت  و  مات 

می زد. این حالتش مرا ترساند، هر چه گفتم، حتی به طرفم نگاه 

هم نکرد. 

ریحان، تو را هرگز به خاک نمی سپارم
آرزو نوری

زیـرا نظـام طالبانـی بـرای هیچ یـک از ما زنـان قابل قبول نیسـت، 

در نظـام طالبـان از درس و تعلیـم و کار و متـدن خـربی نیسـت 

و تاکیـد مـن هـم بـر اینسـت کـه زنـان افغانسـتان هرگـز بـه عقـب 

بـر منی گردنـد و در گفتگوهـای صلـح نیـز باید متام دسـتاوردهای 

زنـان حفـظ شـود. زمانی کـه رژیـم طالبـان در افغانسـتان سـقوط 

کـرد، مـن در روسـتا زندگـی می کـردم و هنـوز درسـت به یـاد ندارم 

کـه بـر زنـان در آن تاریـخ چـه گذشـت؟ امـا دیـدن وضعیـت زنـان 

حتـی  می کننـد،  زندگـی  طالبـان  سـلطه ی  زیـر  مناطـق  در  کـه 

منی توانـم تصـور کنـم کـه مـن در آنجـا زندگـی بتوانم و هیـچ وقت 

زیـر سـلطه ی طالبـان نخواهم رفت. زیسـنت زنان در زیـر حاکمیت 

طالبـان مـرگ تدریجی اسـت.« 

رقیـه راسـخ از نهادهـای ملـی و بیـن املللـی دخیـل در رونـد صلح 

افغانسـتان می خواهـد کـه زمینـه ی آتـش بـس و قطع فـوری جنگ 

و خونریـزی در کشـور را فراهـم کنـد . بـه گفتـه ی او زنـان محـروم 

را  آوار گـی  و  و خونریـزی  تـداوم جنـگ  دیگـر طاقـت  افغانسـتان 

ندارند.

والیـت دایکنـدی ده روز قبـل شـاهد حملـه ی گـروه طالبـان باالی 

تاکنـون  بـود،  پاتـو  ولسـوالی  در  امنیتـی  پسـته های  و  روسـتاها 

طالبـان چندیـن روسـتا را تـرف کردنـد.

سـبحان نایبـی، وکیـل شـورای والیتـی دردایکندی تشـدید ناامنی 

و سـقوط شـامری از روسـتاها را غفلـت وظیفـوی فرمانـده امنیـه ی 

ایـن والیـت می پنـدارد. وی در صفحـه فسـبوکش نوشـته اسـت که 

فرماندهـی امنیـه دایکنـدی بـه تصامیم شـورای نظامـی دایکندی 

سـقوط  باعـث  مهـامت  و  سـالح  نرسـانیدن  و  منی دهـد  اهمیـت 

چندیـن روسـتا در ولسـوالی پاتـو شـده اسـت.

اقـای نایبـی در ادامـه نوشـته اسـت کـه مسـووالن امنیتی مسـوول 

اصلـی سـقوط روسـتاها اسـت و بایـد پاسـخ بگویند.

پـی  در  پـی  سـقوط  و  دولتـی  نیروهـای  بیـن  جنـگ  تشـدید  بـا 

ولسـوالی ها در سـطح کشـور، ولسـوالی پاتـو ی والیـت دایکنـدی 

کـه بـه مثابـه ی گلـوی ایـن والیـت اسـت نیـز ناامـن شـده اسـت و 

درگیـری بیـن نیروهـای دولتـی و گـروه طالبـان نزدیـک بـه ده روز 

اسـت کـه جریـان دارد، چندین پسـته ی امنیتی سـقوط کـرده و به 

سـقوط کامـل ولسـوالی پاتـو به دسـت گـروه طالبـان چیـزی باقی 

منانـده اسـت. طالبـان بـا تـرف چندیـن روسـتا در ولسـوالی پاتو 

خرمن هـای گنـدم و خانه هـا را آتـش زده انـد، در منـازل مسـکونی 

جـا گرفته انـد و باشـندگان چندین روسـتا را مجبور بـه کوچ کردند.

طـی ایـن ده روز درگیـری خیزش هـای مردمـی و شـامری از زنـان 

نیـز بـه کمـک نیروهـای امنیتـی رفتنـد، آب و غـذا ، کمک هـای 

اولیـه و اجنـاس مـورد رضورت را بـرای نیروهـای امنیتـی تهیـه و از 

آنـان اعـالم حامیـت کردنـد.

رقیـه راسـخ فعـال جامعـه مدنـی و مـادر دو کـودک اسـت کـه در 

شـهر نیلـی در امنیـت و آسـایش نسـبی زندگـی می کنـد. او چنـد 

روز قبـل بـا تعدادی از زنان عضو انجمن پیشـگام بـرای دلجویی از 

نیروهـای امنیتـی بـه ولسـوالی پاتو رفـت و به نیروهـای امنیتی آب 

و غـذا بـرده بـود. او اکنـون در صفحـه ی مجازی خود چالشـی را به 

راه انداختـه اسـت کـه حارض اسـت بـرای دفـاع از خـود و فرزندان، 

خـاک و مـردم خـود سـالح بـه دوش بگیـرد و به سـنگر برود.

او نوشـته اسـت: »مـن اگـر مـرد می بـودم هرگـز از کنـار کولرهـای 

پنجـره  پشـت  رهایشـی،  منزل هـای  رنگارنـگ،  غذاهـای  آبـی، 

اعـالم  امنیتـی  نیروهـای  از  را  حامیتـم  رسکوهـی  بیت هـای  و 

منی کـردم، بلکـه سـالح بـه دوش کـرده در سـنگر و میدان هـای 

می کـردم.« همراهـی  را  آن هـا  جنـگ 

ایـن چالـش او بـا واکنش هـای زیـادی روبـرو شـده اسـت شـامر 

زیـادی از کاربـران نیـز از او حامیـت کرده و شـجاعت او را تحسـین 

کردند.

کـه  اسـت  نیـاز  زمانـی  برهـه ی  ایـن  »در  گفـت:  نیـم رخ  بـه  او 

هرکدام مـان ماننـد شـیرین هـزاره در کنـار نیروهـای امنیتـی خـود 

بـه دفـاع از خـود، خـاک و مردمـامن ایسـتاده شـویم. اول اینکـه 

هنـوز هـم در انتظـار صلـح هسـتم و برای پایـان جنگ خامنانسـوز 

در افغانسـتان لحظـه شـامری می کنـم امـا بـا تشـدید جنـگ و نـا 

امنی هـا در کشـور انتظـار نـدارم کـه قبـل از آمـدن صلـح، دوبـاره 

طالبـان بـر مـا پیـروز شـود و هیـچ راهـی بـرای صلـح جـز جنـگ 

نداشـته باشـیم. انگیـزه ی اصلـی مـن از راه انـدازی ایـن چالـش، 

مقاومـت و ایسـتادگی زنـان در برابـر ظلم گـروه طالبان اسـت. اگر 

نیروهـای امنیتـی مـرد در دایکنـدی بـا کمبـود سـالح و تجهیـزات 

اختیـار  در  بیشـرتی  روسـتاهای  خدانخواسـته  یـا  و  شـد  مواجـه 

طالبـان قرارگرفـت بـه ایـن معنا نیسـت که زنـان به طالبان تسـلیم 

شـود و ظلـم آنـان را بپزیـرد. بلکـه درکنـار نیروهای امنیتـی خود از 

هـر طریـق ممکـن از خـود دفـاع مـی کنیـم. «

بـه بـاور بانـو راسـخ پـس از سـقوط رژیـم طالبـان زنـان دایکنـدی 

گـر چنـد در فقـر و محرومیـت مطلـق بـرس می برنـد امـا در حـال 

بـه حقـوق  دایکنـدی  و کـودکان  زنـان  و  اسـت  بالندگـی  و  رشـد 

اولیه شـان ماننـد مکتـب، خدمـات صحی دسرتسـی پیـدا کرده اند 

و در سـطوح رهـربی و تصمیم گیـری نیز ظرفیت هـای زنان در حال 

گسـرتش اسـت .

»ازیـرو می خواهـم کـه ما زنـان نیز برای شکسـت طالبـان در کنار 

مـردان متحدانـه عمـل کنیـم و هـر کدام مـان بـرای خـود شـیرین 

هـزاره ای باشـیم کـه بـه هیـچ عنـوان زیر بار ظلـم نرفت و تـا آخرین 

نفـس از خـود و مـردم خوددفـاع کرد.«

رقیـه راسـخ می  گویـد کـه هـر چنـد دوران سـیاه طالبـان کـه درآن 

بـر زنـان چـه گذشـت، را به یـاد نـدارد اما آنچـه که اکنـون وضعیت 

زنـان را در زیـر سـلطه ی طالبـان بیـان می کنـد بـه هیـچ عنـوان 

منی پذیـرد.

وی اضافـه می کنـد: »در طـول عمـر والیـت دایکنـدی کـه نـوزده 

سـال اسـت، مـا زنـان در فقـر و محرومیـت مطلق برس بردیـم اما در 

زیـر چـرت نظـام جمهـوری و دموکراسـی به حقـوق اولیـه ی خود کم 

و بیـش دسرتسـی پیـدا کردیم و اطفال و نوجوانـان ما در دایکندی 

اشـتیاق توصیـف نشـدنی بـه درس و تعلیـم و کار پیرشفـت دارند و 

ایـن متـدن زیـر چـرت جمهوریـت و دموکراسـی قابـل تحقق اسـت؛ 

 لطیفه موسوی
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دقیقن یک هفته قبل22 جوزای 1400 خورشیدی، بعدازظهر روز 

شنبه حدود ساعات سه و نیم بود که صدای پیاِم موبایلم توجهم  را 

بخود جلب کرد.  از بخش امنیتی موسسه ای که در آن کار می کنم، 

خرب دو انفجار پی هم در جاده شهید مزاری برایم آمده بود.

پریشان شدم : باز انفجار، باز برچی. خدایا کمک کن.

برگه ام را باز کردم، متام فیس بوک تایید همین  خرب بود. بی قراری 

بعدی  خربهای  منتظر  لحظه  هر  کرد.  رخنه  وجودم  متام  در 

می کردم. تعداد  چک  را  صفحه ام   و  بودم  انفجار  این  به  مرتبط 

کشته شدگان؟ تعداد زخمیان؟ مفقودشدگان؟ قربانیان این بار  

کی خواهد بود؟ آن ها را می شناسم؟ از دوستانم؟ هم صنفی های 

محصلین؟  هرمندان؟خربنگاران؟  استادانم؟ جامعه  دانشگاه؟ 

کودکان؟ 

ساعاتی گذشت همچنان منتظر و پیگیر در صفحات مجازی پرسه 

می زدم. ناگهان با خواندن متنی از صحرا کریمی و عکس هایی که 

در زیر آن پست شده بود، دمل افتاد:

»دو  کارمند افغان فلم طیبه موسوی و فاطمه محمدی که تازه یک 

ماه است از طریق رقابت آزاد کمیسیون اصالحات اداری استخدام 

شده اند، در بست های گریمور و انیامتور؛ امروز بعدازظهر ساعت 1 

وزارت اطالعات و فرهنگ رفتند و از آنجا ساعت 2 خانه رفتند که 

تا هنوز به خانه نرسیده اند. مسیرشان از طرف دشت برچی است. 

شناسایی  را  سوخته  جسم  سه  دو  گشتیم؛  را  شفاخانه ها  متام 

کردیم، نبودند! منی دانیم کجا هستند! دو جسم دیگر سوخته اند 

و هنوز به طب عدلی نرسیده اند! همه با خانواده طیبه و فاطمه 

روبروی طب عدلی منتظریم! اگر خربی از این دو دخرت دارید؛ ما 

را در جریان بگذارید«!

آه خدای من این دو بانو را می شناسم.  ناگهان متام صحنه هایی 

که با این دو عزیز دیدار داشتم، مانند یک فیلم کوتاه به رسعت در 

ذهنم مرور شد.

خرب مفقودی این دو عزیز حامل را دگرگون کرده بود، چهره آن ها 

جلوی چشمم ظاهر می شد. نگران بودم و در دمل خدا خدا می کردم 

که زنده باشند. هر لحظه در انتظار شنیدن پیدا شدنشان بودم. 

خرب مفقودی آن ها را در فیسبوکم استوری کردم تا در اطالع رسانی 

کمکی کرده باشم. با نزدیکان آن ها متاس گرفتم. پس از جستجو 

در شفاخانه ها، روبروی طب عدلی در انتظار اجسادی بودند که 

هنوز نرسیده بود.

آن شب تا دیروقت خوابم نربد. ناآرام و چشم براه، فکرم هزار راه 

مکتب  انفجار  در  که  نوجوانی  شکریه، دخرتک  عکس  می رفت. 

سیدالشهدا مفقود شده بود، به یادم می  آمد. دخرتی که پس از 

مفقودی در آن حادثه مرگبار پیدا نشد. حس بدی داشتم. نکند 

طیبه و فاطمه در هامن موتر بوده اند؟ نکند دیگر پیدا نشوند؟ نکند 

سوخته باشند؟ نکند زخمی شده باشند و وضعیتشان اورژانسی 

باشد؟

تالش می کردم، مثبت فکر کنم. در دمل آشوب و اندوه بود. انگار 

دمل می دانست آن دو برای همیشه ما را ترک کرده اند. منی دانم 

چه ساعتی از شب بود، خسته از هجوم این افکار سنگین و پریش 

به خواب رفتم. 

صبح روز یکشنبه، همین که چشم باز کردم دوباره به برگه ام رس 

زدم، ناگهان امیدم ناامید شد.

توسط  طیبه  و  فاطمه  سوخته ی  اجساد  شناسایی  خرب  بلی، 

خانواده هایشان در طب عدلی پس از هجده ساعت. 

درباره  نزدیکی  دوست  از  کردم.  چک  یک  به  یک  را  خرب  منابع 

صحت خرب پرسیدم و او تایید کرد. موبایل را گذاشتم زمین. مات 

نیمرخ: فرشته اکربی، کسی که تا دو سال پیش در راه اندازی 

مظاهره علیه سیاست »اخراج اجباری افغانستانی ها از فنلند« 

هلسینکی  شهر  پس کوچه ی  کوچه  در  را  اعرتاضش  صدای 

عضو  یک  عنوان  به  است  قرار  بعد  به  هفته  این  از  می رساند، 

شورای شهر کراوا فعالیت کند.

فرشته پنج سال است که به فنلند به عنوان پناهجو اقامت دارد، 

او پس از آنکه رشایط زندگی برای مهاجران افغانستانی در ایران 

نامساعد شد، به اروپاه پناه برد.

شاید از تقدیر، او به جای مناسبی درخواست پناهندگی داد. 

فرشته دانش آموخته ی رسانه است و به محض ورود به فنلند در 

رساند.  ثبت  به  متعددی  برنامه های  کشور  این  ملی  تلویزیون 

فرشته و یکی از همرزمان انتخاباتیش به نام زهرا کریمی از جمله 

کسانی بودند که در سال 2019 میالدی علیه سیاست »اخراج 

اجباری افغانستانی ها از فنلند« دست به مبارزه مدنی زدند.

آن ها در شهر هلسینکی مظاهره کردند و خواهان توجه دولت 

فنلند به حقوق انسانی و رسنوشت مهاجران بودند. بخاطر رعایت 

تجربه  فنلند  رفاهی که مردم  و  امنیت  و  موازین حقوق برشی 

برای  این کشور در سال 2020 میالدی  می کنند، شهروندان 

چهارمین سال متوالی در بین 149 کشور لقب خوشحال ترین 

و  فضا  همین  از  استفاده  با  کردند.  خود  آن  از  را  دنیا  ملت 

سیاست حامیتی که بعضی احزاب از جمله حزب ایتالف چپ 

)وسیمیستو لیتو(، حزب سبز، حزب سوسیال دموکرات و حزب 

سویدی زبان ها دارند، 20 مهاجر افغانستانی مقیم فنلند نیز وارد 

انتخابات شدند.

منی دانستم این آخرین دیدار، آخرین  لبخند اوست که در ذهنم 

نقش می بندد. 

و اما فاطمه محمدی!

او را نخست از زبان همرسش ابوالفضل وارسته شناختم. ابوالفضل 

یکی از دوستان خوب و هرمندم است که در دانشکده هر با او 

آشنا شدم.  یک نقاش و عکاس خوب که صدای زیبایی دارد. به 

یاد دارم زمانی که تازه با فاطمه نامزد شد، خیلی خوشحال بود.  آن 

روزها فقط می خندید. با ذوق می گفت: مریم، تنهاییم متام شد. 

نامزدم یک هرمند به متام معناست، دخرت خیلی خوب، کسی 

که همیشه در جستجویش بودم. تو باید یک روز ببینیش.  من  قلبا 

خوشحال بودم، از اینکه نیمه گمشده اش را یافته و برایش آرزوی 

خوشبختی کردم.

و  کوچک  دغدغه های  با  سطحی  دخرت  یک  محمدی  فاطمه 

معمولی نبود. درون گرا و آرام بود. اهل پرسش، تفکر و مکاشفه. 

آثارش درست مثل چشامنش عمق داشت. او انسانی بود، در پی 

یافنت خویشتنش و معنای هستی.  آثار و افکارش بزرگرت از سنش 

بود. در افغانستان کمرت کسی از هم و سن وساالنش را می شناسم 

که اینگونه نقاشی بکشد.

میخکوب  نقاشیش  اثر  هر  مقابل  در  آثارش  منایش  در  دیروز 

می شدم. آثار او بیشرت بیانگر درونیات خودش، افکارش و متاثر از 

فرهنگ، جامعه، جغرافیا و وضعیتی بود که در آن زندگی می کرد. 

نقاشی  براستی  او  فهمید.  و  یافت  آثارش  در  می توان  را  فاطمه 

چیره دست با سبک منحر به فرد بود. آثار او در ذهن هر انسان 

اهل اندیشه پرسش خلق می کند و انسان را وادار به تفکر می کند! 

بی تردید اگر می ماند و ادامه می داد، یکی از نام آورترین نقاشان زن 

درین رسزمین بود. 

به جز آثار نصب شده بر دیوار، کتابچه نقاشی های پنسلی فاطمه 

شدند برای مسابقات بین املللی. مدیر در حال گفنت نام ها بود، 

اما خوب من گوش منی کردم چون برایم جالبی نداشت که کدام 

یک از همکالسی هایم منتخب شده اند. در حال بازی کردن با 

مدادم بودم که نام خود را شنیدم! چشم هایم بزرگ شدند و با 

تعجب نگاه کردم به مدیر که در حال خواندن نام ها بود. مدیر 

در آخر گفت خود را برای مسابقه آماده کنید. خیلی خوشحال 

شدم و در آن یک هفته منی توانستم صرب کنم و این زمان خیلی 

برایم طوالنی گذشت، ولی خوب 

داشتم  زیادی  وقت  چون  شد 

روزی  کنم،  رویاپردازی  که 

در  را  خود  بار  ده  حداقل 

مسابقات می دیدم . باالخره 

من  و  فرارسید  پایانی  روز 

آماده رفنت به مسابقات بودم، 

مدیر زنگ دوم کالس آمد و 

اما  خواند،  را  نام ها  دوباره 

با دست خط  که  یادداشت کوچک  کتابچه  و یک  بود  میز  روی 

خودش نرثی عاشقانه در آن نوشته بود، توجهم  را جلب کرد. در 

بیان کلامتش حِس عشق و جوانی موج می زد. خیلی خالصانه  

درست مثل کسانی که برای اولین عاشق می شوند. 

کمی اینطرف تر در اتاق، صحنه های کوتاه از تئاترهایی که طیبه 

در آن ها نقش بازی کرده بود، به منایش گذاشته شد. دقایقی به 

متاشای هرمناییش ایستادم. چقدر چهره اش معصوم و شیرین 

بود، وقتی دیالوگ هایش را می گفت. اداهایش، حرکات چشم و 

ابرویش هنوز جلوی چشمم است. مدام مثل یک پَر سبک به این 

سو و آن سو روی صحنه تئاتر در حرکت بود، در نقش های مختلف، 

تلخ و شیرین، جدی و کمدی.

شهید  طیبه  و  فاطمه  بستگان  و  دوستان  یادبود  مراسم  این  در 

ابعاد شخصیتی و خاطرات  هر کدام درباره زندگی نامه، صفات، 

دوست  دو  از  روایت  دو  اما  کردند،  صحبت  آن ها  با  مشرتکشان 

نزدیک طیبه موسوی مرا بیشرت دلگیر کرد.

روایت نخست از گیر ماندن طیبه و حس و حال بدش در دانشکده 

طب در رویداد خونین انفجارهایی بود که چندی پیش در دانشگاه 

کابل اتفاق افتاد. طیبه از آن انفجار جان به سالمت برد اما دیگر 

آن طیبه ی شاد همیشگی نبود. آثار جربان ناپذیر و منفور آن روز 

وحشتناک، در روحیات طیبه قابل ملموس بود و روح لطیف طیبه 

را افرسده کرده بود. در اداره کاریش گاهی به او حالت شوک و 

ضعف دست می داد و حالش بد می شد. خدا می داند طیبه در آن 

انفجار مرگبار و پس از آن چه لحظات نفس گیری را سپری کرده 

است. 

روایت دوم، راجع به دلرسدِی اخیر طیبه به هر بود. او با وجود 

و  آزارها  تبعیض ها،  به دلیل  تئاتر  و  به هر سینام  وافرش  عشق 

نادیده گرفنت هایی که شامل حالش بود، تصمیم گرفته بود که در 

فرصتی مناسب از دنیای هر فاصله بگیرد و با مسلح کردن خودش 

با حربه علم و دانش به بست های باال و پست های کلیدی دولتی 

دست پیدا کند، یک انسان قوی و بانفوذ در دستگاه دولت شود 

تا ازین تبعیض ها و رنج ها اندکی آرام شود و دستگیر قرش محروم 

و مظلوم شود. 

دوران  آخر  سمسرت  در  تازگی  به  و  بود  فیلمسازی  شیفته  طیبه 

ماسرتیش در دانشگاه کابل با رنج بسیار و کمرتین امکانات به 

کمک دوستانش موفق به ساخنت یک فیلم کوتاه بنام »فراسو« شد 

که کارگردانی آن را برعهده داشت. دریغ و درد که مرگ، مجال 

ایدیت و دیدن فیلمش را به او نداد. 

سخنانش  میان  در  وارسته  ابوالفضل  مراسم،  پایانی  دقایق  در 

راجع به همرسش و شخصیت وی با خوانش شعری از برگه فاطمه 

محمدی همه را محزون کرد:

“چه وصلت بزرگی است مرگ

برای قصیده زندگی

گاه می اندیشم با خود

گرد مرگ کجاست

آنچنان گاه محتاجش می شوم 

گویی محتاج تر از آب و نان

و با خویش می گویم

از چه مرگ را اکنون ندارم«؟

سال  هجده  فقط  زمانیکه   2016 سال  در  را  پست  این  فاطمه 

داشت، نوشت. بارها به این فکر کردم، دخرتی با این زیبایی و 

استعداد خارق العاده و سن  کم، چه دردی این همه به ستوهش 

آورده که مرگ را این چنین عاجزانه و نیازمندانه صدا می زند؟

حتی تصور از دست دادن عزیزامنان آنهم به این صورت  کشنده 

است، اما برای زندگی در این جغرافیای وحشت زده و خونبار، هر 

نقطه پایانی در هر برهه زمانی امکان پذیر است.

آبادی برای افغانستان  بی تردید این نسل، پرچمداِر راه دانش و 

بوده و خواهد بود. درخت تنومنِد علم و معرفت با خوِن این شهدا 

بزنند، دوباره جوانه  از هر جا ترب  را  این درخت  آبیاری می شود. 

خواهد زد و هزاران فاطمه و طیبه دیگر خواهد رویید.

هرچقدر که صربکردم و گوش سپردم، نامی از من گرفته نشد، 

مدیر در حال رفنت از کالس بود که دستم را باال بردم و پرسیدم 

خانم اجازه، چرا اسم من را نخواندید؟ مدیر گفت چون تو افغانی 

هستی! نفهمیدم منظور معلم چیست، افغانی چه بود؟«

او پـس از ایـن تجربـه ایـران را تـرک کـرد و در سـال 2015 بـه 

فنلنـد پنـاه بـرد. گویا جای مناسـبی را یافته بـود. چون فنلند به 

عنـوان شـادترین کشـور دنیـا جای مناسـبی بـرای حکومتداری 

زنـان اسـت. سـانا مارین، نخسـت وزیـر 34 سـاله ی فنلند بیش 

از 50 درصـد کرسـی های کابینـه اش را بـا زنـان جـوان پـر کـرده 

اسـت. راه یافنت فرشـته اکربی به عنوان یک عضو شـورای شـهر 

در فنلنـد نـه بخاطـر زن بودنـش و نـه بخاطـر مهاجـر بودنش، از 

هیـچ نـگاه عجیـب نیسـت. فنلند یکـی از کشورهاییسـت که در 

آنجـا دموکراسـی و شایسته  سـاالری بـه معنـای واقعـی مرزهـای 

جنسـیت، قومیـت، دیـن و زبـان را دریـده اسـت. امـا یـک هفته 

در  فعـال  رسـانه های  تیـرت  در  اکـربی  فرشـته  نـام  کـه  اسـت 

افغانسـتان و شـبکه های اجتامعـی بـه چشـم می خـورد. ایـن 

از عادی تریـن گام هـای موفقیـت فرشـته  یکـی  رویـداد شـاید 

اکـربی در فنلنـد باشـد ولی در رسزمیـن مادری او )افغانسـتان( 

و  آمـوزش  حـق  مثـل  حقوق شـان  ابتدایی تریـن  بـرای  زنـان 

دسرتسـی بـه خدمـات صحـی بیـش از 20 سـال اسـت کـه در 

همـکاری بـا ده هـا نهـاد بین املللی حقـوق بـرشی و صدها نهاد 

مدنـی داخلـی دادخواهـی می کننـد، امـا تاهنـوز ولسـوالی ها و 

شـهرهایی در افغانسـتان وجود دارد که سـاالنه از آنجا یک زن به 

مکتـب و دانشـگاه  راه منی یابد و هیچ مرکـز صحی برای کاهش 

مـرگ و میـر مـادران وجود نـدارد.

و مبهوت خیره به نقش های قالی مانده بودم.  منی دانم چه مدت 

گذشت که صدای زنِگ در رشته افکارم را برید.

 دو روز بعد اطالعیه برگزاری مجلس فاتحه خوانی برای این عزیزان 

نرش شد.

رفنت به تشییع جنازه، مراسم فاتحه خوانی و دیدار با بازماندگان 

عزیزانم یکی از دشوارترین کارها برای من است و حامل  بد می شود.

روز جمعه برای گرامی داشت یاد و خاطره این دو شهید عزیز و 

منایشگاه آثار هریشان مراسم یادبود در »خانه فرهنگ« برگزار شده 

بود. به آنجا رفتم. تعدادی از هرمندان، همکارانش، فرهنگیان، 

دوستان و وابستگان آن ها همه  گرد هم  جمع شده بودیم. 

فاطمه و طیبه را بیشرت از طریق آثارشان می شناختم.  آن ها هر دو 

محصلین دانشکده هر در دانشگاه کابل بودند. 

اکرثا در دانشکده هرهای زیبا به متاشای تئاترهای دانشجویی 

انرژی  جسارت،  می دیدم.  را  موسوی  طیبه  اجراهای  و  می رفتم 

او  برای  منایش  اجرای  از  بعد  می کردم،  ستایش  را  جراتش  و 

گاهی  و  می گریستم  گاهی  می زدم،  کف  هم صنفی هایش  و 

می خندیدم. 

طیبه، دخرتی مهربان و خورشو، ریز اندام و نحیف. همیشه لبخند 

بر لب داشت.  می توانستی زندگی را در وجودش ببینی. یک انسان 

شاد، هدفمند و فعال بود؛ با رسی پرشور و رویاهای بزرگ. تا جایی 

که از یکی از دوستان نزدیک طیبه اطالع کسب کردم، او در بیش 

از 120  تئاتر کالسیک، خیابانی، مناسبتی و دانشجویی در کابل 

و دیگر والیات کشور و همچنان در دو رسیال »رویا« و »خط سوم« و 

چندین فیلم  کوتاه ایفای نقش داشت. 

آخرین بار در روز اکران فیلم  های کوتاه در افغان فیلم دیدمش.  

با هامن لبخند همیشگیش به میزبانی  میهامنان روی فرش رسخ 

ایستاده بود. اکران فیلم کوتاه »دو بانو« را به من تربیک گفت. 

در انتخابات امسال شورای شهر فنلند، سمیرا آذر، آریانا حساس، 

فرشته  و  رزمیار  نسیمه  کریمی،  زهرا  توسلی،  ایوا  فنا،  وحیده 

اکربی و سیزده مرد دیگر از مهاجران افغانستانی مقیم فنلند در 

شوراهای شهر این کشور از احزاب مختلف و در شهرهای مختلف 

کاندیدا شده بودند.

فرشته اکربی، 19 ساله، جوان ترین زن و تنها زن مهاجر است 

که از شهر کراوا به عنوان عضو جانشین )علی البدل( شورای 

شهر راه یافته است.

او پس از راه یافنت به عنوان عضو جانشین شورای شهر گفت: 

اولین هدف من از وارد شدن در پروسه انتخابات شورای شهر، 

از  حامیت  هدفم  دومین  و  کودکان  و  زنان  حقوق  از  حامیت 

مهاجران مقیم فنلند است. 

فرشته  یافنت  راه 

اکربی به عنوان 

جانشین  عضو 

شورای  در 

از  یکی  شهر 

فنلند  شهرهای 

و  ملی  رسانه های  در 

بین املللی فعال در افغانستان 

خربساز شد.

ایران  از  خاطراتش  مورد  در  او 

رفتنم  مدرسه  از  روزی  »چند  می نویسد: 

می گذشت، یک روز معلم در حال درس دادن بود که خانم 

نام برد. اسم کسانی که منتخب  را  مدیر آمد و اسم هایی 
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