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اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺳرﮔذﺷت ﺗﻠﺦ ﯾﮏ زن اﻓﻐﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

• ازﭼﻧد ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﻓﺗﯽ؟

ﭘدرم در ﺣدود  ۲۵ﺗﺎ  ۳۰ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﮫ اﯾران رﻓﺗﮫ ﺑود .ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرﮔﺷﺗﮫ ﺑود و ﺑﻌد از ﺑدﻧﯾﺎ اﻣدن
ﻣن  ،ﻣﺎ را ھم ﺑﮫ اﯾران ﺑرده ﺑود.

• ﺧودت ﻣﺗوﻟد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﺳﺗﯽ ؟

ﺑﻠﮫ اﻣﺎ ھﯾﭻ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧداﺷﺗم  ،در اﯾران ﺑزرگ ﺷدم و ﺑﮫ ﻣﮑﺗب رﻓﺗم.

• اﯾران ﮐﺟﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐردﯾد؟
در اطراف ﺗﮭران ﺑودﯾم.

• وﺿﻌﯾت زﻧدﮔﯾﺗﺎن ﭼطور ﺑود؟
ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﻋﺎدی ﻣﮭﺎﺟر .درﮔﯾر در آوردن ﺧرج روزاﻧﮫ ﺗﺎ ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﻣرﻓﮫ ﭘﺎﯾﺗﺧت ﻧﺷﯾن.

• در اﯾران ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ھم رﻓﺗﯽ؟

ﺑﻠﮫ  .ﺗﺎ ﺳوم راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﮑﺗب رﻓﺗم اﻣﺎ دﯾﮕﮫ اداﻣﮫ ﻧدادم.

• ﺧودت ﻧﺧواﺳﺗﯽ ﮐﮫ اداﻣﯽ ﺑدی ﯾﺎ ﻣﻣﺎﻧﻌت از طرف ﻓﺎﻣﯾل ﺑود؟
از طرف ﭘدرم ﺑود

• ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎدرت ﻣواﻓﻖ درس ﺧواﻧدﻧت ﺑود؟

ﺑﻠﮫ ﭼون ﻣﺎدرم ﺧودش درس ﻧﺧواﻧده ﺑود و دوﺳت داﺷت ﮐﮫ دﺧﺗرش درس ﺑﺧواﻧد و ﺑرای آﯾﻧده ﺧود
ﺧود ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد.

•

ﻣﺎدرت ﻣﺎﻧﻊ ﺗرک ﺗﺣﺻﯾﻠت ﻧﺷد؟

ﻣﺎدر ﻣن ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﺎراﺣﺗﯽ و ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﺧوده ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯾﮑرد و ﭼون ﺗﺻﻣﯾم اﺧر را ﭘدرم ﻣﯽ ﮔرﻓت ،
ﻧﺗواﻧﺳت ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺑﮕوﯾد.

• ﭼرا ﭘدرت ﻣﺎﻧﻊ اداﻣﮫ ی ﺗﺣﺻﯾﻠت ﺷد؟

ﺑﮫ ﻗول ﭘدرم ﺑﮫ ﺳن ﺑﻠوغ رﺳﯾدم و اﻧدام ھﺎی زﻧﺎﻧﮫ ﭼﺷﻣﮕﯾری ﮐﮫ زودﺗر از ﺳن ﺧودم داﺷﺗم رﻓﺗن ﺑﮫ
ﻣﮑﺗب دﯾﮕر درﺳت ﻧﺑود.

• در اﯾران ﮐﺎر ھم ﮐردی؟

ﺑﻠﮫ در ﯾﮏ ﺧﯾﺎطﯽ زﻧﺎﻧﮫ ﮐﮫ از آﺷﻧﺎھﺎی ﭘدرم ﺑود ﮐﺎر ﻣﯾﮑردم اﻣﺎ ﻓﻘط ﺗﺎوﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔرھﺎی ﻣرد ﮐﺎر
ﻧﻣﯾﮑردﻧد ،وﻗﺗﯽ ﻣردھﺎ ھم ﺑﮫ ﻣﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﺷدﻧد  ،ﭘدرم دﯾﮕر اﺟﺎزه ﮐﺎر ﮐردن ﺑﮫ ﻣن ﻧداد.

• ﺑﺎ ھﻣﺳرت ﮐﺟﺎ آﺷﻧﺎ ﺷدی؟

ھﻣﺳرم را در راه ﮐﺎر و ﺧﺎﻧﮫ دﯾده ﺑودم .او از ﻣن ﺧوﺷش آﻣده ﺑود و وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن ﮐﺎر را ﺗرک ﮐردم
و ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧدم و دﯾﮕﮫ ﻣن را ﻧدﯾده ﺑود ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از آﺷﻧﺎﯾﺎﻧش ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮕﺎر اﻣد.

• ﺗو ﺧودت از ﺳر ﮔرﻓﺗن اﯾن وﺻﻠت راﺿﯽ ﺑودی؟
ھم ﻧﮫ  .ھم ﺑﻠﮫ.

• ﭼرا ﻧﮫ؟

ﺑﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ دوﺳت داﺷﺗم ھﻣﯾﺷﮫ درس ﺑﺧواﻧم و زﻧدﮔﯽ ﺗﻧﮭﺎ و دﺧﺗراﻧﮫ را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧم و ﺧودم ﻓرد
ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ام را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧم .ﻧﮫ ﮐﺳﯽ دﯾﮕر ﻣرا از ﭘدر و ﻣﺎدرم ﺧواﺳﺗﮕﺎری ﮐﻧد.
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• ﭼرا ﺑﻠﮫ؟

ﺑﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎزه ﺗرک ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده ﺑودم .ﻣﺣل ﮐﺎرم را ﺗرک ﮐرده ﺑودم .ھﻣﯾﺷﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑودم .ﺗﻧﮭﺎ
ﺑودم.و دﻧﺑﺎل ﯾﮏ دوﺳت و ھﻣدل ﺑودم  ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ھﻣراھش ﺻﺣﺑت ﮐﻧم  ،ﭼﯾزھﺎی ﺟدﯾد را ﺗﺟرﺑﮫ
ﮐﻧم .ﺣﺗﯽ دوﺑﺎره اداﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﺑدھم وﮐﺎرﮐﻧم.
ﺑﺧﺎطر ھﻣﯾن ﻓﮑر ﮐردم ﭼﯽ ﺑﮭﺗر از ازدواج ﮐﮫ دﯾﮕﮫ ﭘدرم ھم ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐﻧد .ﻓﮑر ﮐردم ﺑﭼﮫ ھم
ﮐﮫ ﭼﮭرﺗﺎ ً ﻣﻧﺎﺳب ھﺳت  ،اﯾن ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ آﯾﻧده اش زﯾﺎد ﻓﮑرد ﻧﮑردم.

• ﭘدرت ﺑﺎ وﺻﻠت ﻣواﻓﻖ ﺑود؟

ﭘدرم ﺑدش ﻧﻣﯽ آﻣد ﮐﮫ ھم دﺧﺗرش را ﻋروس ﮐﻧد ھم ﺻﺎﺣب زﻣﯾن ﺷود.
ﭼون ﺷرطش اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﭘدرم ھم ﻣﺎرا ھﻣراھﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﻧﺟﺎ از ﭘدر ھﻣﺳرم ﺑﮫ ﺟﺎی ﮔﻠﮫ
ﯾﮏ زﻣﯾن ﺑﮕﯾرد و ھم ﻋﻣﮫ ھﺎﯾم را ﺑﺑﯾﻧد.

• ﭘس اﯾران ﻣﺟﻠس ﻋروﺳﯽ ﻧﮕرﻓﺗﯾد؟

ﻧﮫ ﭼون ﻗرار ﺷد اول زﻣﯾن ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘدرم ﺷود و ﺑﻌد ﻣﺎ ﻋروﺳﯽ ﮐﻧﯾم.

• از روز اول ﻣﯾداﻧﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯾروی ﺑرای زﻧدﮔﯽ؟
راﺳﺗش را ﺑﺧواھﯽ ھﯾﭼوﻗت ﻓﮑر ﻧﻣﯾﮑردم اﻧﻘدر ﺟدی ﺑﺎﺷد.

• ﭼﮫ وﻗت ﺗﺻﻣﯾم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﻓﺗﻧﺗﺎن ﺟدی ﺷد؟
ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﺑﻌد از ﻧﺎﻣزدﯾﻣﺎن.

• از ﻋروﺳﯽ ﺗﺎ ﻧﺎﻣزدﯾﺗﺎن ﭼﻘدر ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑود؟
ﺣدود ۳ھﻔﺗﮫ

• در طول اﯾن ﻣدت ﺑﺎ ھﻣﺳرت ارﺗﺑﺎط داﺷﺗﯽ؟

ﺑﻠﮫ ﻓﻘط ﺗﻠﻔﻧﯽ اﻣﺎ ﮐوﺗﺎه وﭼﻧد ﺑﺎر ھم در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎن در ﺣد ﻧﮕﺎه ھﺎی ﮐوﺗﺎه

• وﻗت رﻓﺗﻧﺗﺎن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻧﮑردی؟

ﻧﮫ  .ﭼون ﻣﯾداﻧﺳﺗم اﮔر ﺑﻣﺎﻧم ھم زﻣﯾﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘدرم ﺷود  .و ﺣﺗﻣﺎ ﭘدرم دﻧﯾﺎ را ﺑراﯾم ﺟﮭﻧم
ﻣﯾﮑﻧد .اﻣﺎ ﯾﮏ دﻟﺧوﺷﯽ در ﺗﮫ دﻟم ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود ﻣﯾﮕﻔﺗم ،زﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آزادی ھﺎی ﺑﯾﺷﺗری
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾران دارﻧد ،اﻣﺎ اﯾن را ھم ﻣﯾداﻧﺳﺗم ﮐﮫ اﯾن دﺳﺗﮫ از زﻧﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﮐم ھﺳﺗﻧد .ﺑﺎ ﺧودم ﻣﯾﮕﻔﺗم
ﺷﺎﯾد ھﻣﺳر ﻣن ھم از آن دﺳﺗﮫ ﻣردان آزادﻓﮑر ﺑﺎﺷد و ﻣن ﺟزﯾﯽ از ان دﺳﺗﮫ ی ﮐوﭼﮏ ﺷوم.

• ﭘس در آﺧر از رﻓﺗﻧت راﺿﯽ ﺑودی؟

ﺑﻠﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺎر اﻧﺟﺎم ﺷده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودم.

• ﺳﻔرﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑود؟

ﺑﻠﮫ ﻣﺎ ھواﯾﯽ ﺳﻔر ﮐردﯾم .

• ﺑﮫ ﮐدام ﺷﮭر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﻔر ﮐردﯾد؟

اول ﮐﺎﺑل ﺑود وﺑﻌد ﻗرار ﺑود ﮐﮫ ﺑﻌد از ﻋروﺳﯽ ﺑﮫ ﻣزار ﺑروﯾم ﮐﮫ اﺻﻼﺑﻌد از ﻋروﺳﯽ ﻣن راھﯽ
زﻧدان زﻧﺎن ﺷدم.

• دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﻋروس ﺑﻌد از ﺟﺷن ازدواﺟش راھﯽ زﻧدان ﻣﯽ ﺷود ﭼﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎﺷد؟
دﻟﯾﻠش ﺗﮭﻣﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺷوھرم و ﺧﺎﻧواده اش ﺑﮫ ﻣن زدﻧﻧد.

• اﺗﮭﺎﻣش ﭼﮫ ﺑود؟

ﺑﮫ اﺗﮭﺎم دﺧﺗر ﻧﺑودﻧم.
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• ﭼﻧد وﻗت در زﻧدان ﺑودی؟
ﺣدود ھﺷت ﻣﺎه

• ﭼﮫ ﺷد ﮐﮫ از زﻧدان آزاد ﺷدی؟

آزاد ﻧﺷدم .ﺧود را آزاد ﮐردم ،ﯾﻌﻧﯽ ﻓرار ﮐردم.

• ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدی ﮐﮫ ﭼطور ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﻓرار ﺷدی؟

ﺑﺎ دﺳﺗور ﯾﮑﯽ از اﻓراد ﺑﺎﻻ ﺟﺎﯾﯽ ﯾﮏ روز آزاد ﺷدم اﻣﺎ دﯾﮕر ﺑرﻧﮕﺷﺗم.

• ﭘدرت ﮐﺎری ﺑرای آزادی ات ﻧﮑرد؟

ﻣن دﯾﮕر ﭘدرم را از آن روز ﺑﮫ ﺑﻌد ﻧدﯾدم  ،اﮔر ﻣﯽ ﺧواﺳت ﮐﺎری ﺑﮑﻧد ﺣﺗﻣﺎ ﻣﯾﺎﻣد ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎﺗم.

• ﭼطور از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧﺎرج ﺷدی؟

از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻋﻣﮫ ام ﺑﮫ اﯾران رﻓﺗم.

• اﯾران ﺑﮫ ﺳراغ ﭘدر و ﻣﺎدرت ھم رﻓﺗﯽ ؟

ﻓﻘط ﺑﺎ ﻣﺎدرم ارﺗﺑﺎط داﺷﺗم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن ﮐﻣﮏ ﮐرد ﺗﺎ ﭘول ﻗﺎﭼﺎﻗﺑر را ﺑدم ﺗﺎ ﻣن را ﺑﮫ ﺗرﮐﯾﮫ ﺑﯾﺎورد.

• ﭼﮫ ﻣدﺗﯽ در ﻣﺳﯾر راه ﺑودی؟

از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ آﻟﻣﺎن ﺣدود  ۲ﻣﺎه

• ﺣﺎﻻ از زﻧدﮔﯾت راﺿﯽ ھﺳﺗﯽ؟

از وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺟواب ﮔرﻓﺗم ﺧﯾﻠﯽ ﺑﯾﺷﺗر .در واﻗﻌﯾت از وﻗﺗﯽ ﮐﮫ وارد ﺧﺎک ﺗرﮐﯾﮫ ﺷدم اﺣﺳﺎس ﮐردم ﮐﮫ
ﺗﺎزه از دﻧدان آزاد ﺷدم و ﺑرای ﺧودم زﻧده ھﺳﺗم.

• دوﺳت داری ﻧﺎﻣﯽ از ﺧودت در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑرده ﺷود؟
ﺧﯾر!
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