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  کابل-  عبدهللا امينی
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 فرار پسران و دختران از منزل
  

ده است که عده ای از فقر، بيکاری، زورگوئی والدين، ازدواج ھای اجباری  و شيوع آزادی بی بند و بار غرب باعث ش

اين خود ابعاد جديدی بر .  ديگر پناه ببرندیپسران و دختران از خانۀ والدين فرار نموده و با عاشق و معشوق خود به جا

 .بی امنيتی و مشکالت جامعۀ افغانستان اشغال شده افزوده است

ًخصوصا شھر ھای . ود گرفته استمعضالت فاميلی در افغانستان ھر روز وسيع تر شده و حالت خاص اجتماعی به خ

. بزرگ مانند کابل، ھرات، قندھار، مزارشريف و ديگر شھر ھا بيشتر با موضوعات حاد فاميلی دست به گريبان اند

. رسم و رواج کھنۀ فاميلی اکثر جوانان را به ستوه آورده و راه ديگری جز فرار نمی بينند و البته اين يگانه علت نيست

 شده است که اکثر جوانان در منزل باقی مانده که زمينه را بيشتر برای مشاجرات و کشمکش ھای  فقر و بيکاری سبب

 منفی آن تنقش راديو ھا و تلويزيون ھای متکی به اجانب در پخش بی بند و باری غرب و اثرا. فاميلی مھيا می سازد

مزيد بر آن، روش خشن و ناپسند والدين در تحميل نظرات شان بر پسران و . غير قابل انکار استبر افکار جوانان نيز 

ازدواج ھای اجباری که در افغانستان بسيار معمول است، . دختران فاميل، انگيزۀ بدی برای فرار جوانان از فاميل است

در افغانستان که ھنوز در زير . کھنه تلقی گرددتواند عامل ديگر در فرار جوانان از منزل و زدودن رسوم و عادات  می

زند و حيات جوانان را در مضيقه قرار داده است، جوانان راھی به جز فرار از منزل و  فشار اخوانيت دست و پا می

  .  کشور نمی بينند

بود که اين مردم اصيل کشور خواھند . دولت مستعمراتی نه بر خود حاکميت دارد و نه بر جامعۀ لجام گستيخته

 خود را از خطرات اضمحالل نجات ۀسرنوشت خود را در دست گيرند تا از قيد بندگی رھائی يافته و فاميل و جامع

  .  دھند

  

 

 


