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 روشنگر.س

   م٢٠١٢ مارچ ٠٨

  

  به مناسبت گرامی داشت ھشتم مارچ روز جھانی زن

  

  ی زنانخود کشی ھا عوامل خودسوزی وازبرخی 

  در افغانستان
  

  

 از خشونت ھای وارده بر زنان ستمکش وطنم را که ه ایشت روزھمبستگی جھانی زنان، گوشبه مناسبت بزرگدا

به يقين واقعيت ھای تلخ و عوامل دردانگيز خود کشی ھا و خودسوزی ھای اين نيمۀ مظلوم  و دربند کشيدۀ جامعۀ 

ن فرياد حق طلبانه وصدای تا باشد که بدين گونه به حيث يک زن افغا. ما به حساب می آيد، ياد دھانی می نمايم

  .    مظلومانۀ زنان اين سرزمين را به گوش جھانيان برسانم

بر بعد اقتصادی استوار است و نان آوران خانواده در سرنوشت خانواده، و در که پايه واساس ھرجامعه  از آنجائی

ندگی در ھمۀ ابعاد و اشکال بر کنند، لذا از گذشته تا حال درجامعۀ ما که عقب ما کل جامعه، نقش اول را بازی می

در . زنند و جامعۀ مرد ساالر غير ازاين نمی تواند باشد  مستولی است، اين مردان اند که حرف اول را میآن

اگر بيست درصد ديگر .  پدران، پسران و شوھران در تأمين زندگی خانواده ھشتاد درصد نقش دارندیچنين جوامع

 انهقوانين مردساالر . ولی نقش اداری آنھا درساحۀ خانوداۀ خودشان باقی می ماندخانواده ھا را زنان اعاشه نمايند

 اين روند کهدرجامعه حاکم است و اجازۀ فعاليت ھای بيشتر در بيرون از ساحۀ خانواده را از اينان سلب می نمايد 

، زورگوئی و جنايات انهرحدود چھار دھه جنگ و ويرانی، قوانين جنگ ساال. از ساليان سال ادامه داشته و دارد

جامعه و به ويژه زنان مظلوم و رنج کشيدۀ اين ديار برجا  بی شمار ديگر اثرات سوء و زيانبار خود را بر پيکر

  .گذاشته است

سفانه از أامراض نابود کنندۀ جنگ طی ساليان متمادی در بسا نقاط افغانستان آگاھی، پويندگی، سواد و دانش را مت

خورد اينست که انسانھا دراين ديار با   مواردی  که  خيلی روشن به چشم میۀ ازجمل.جامعه زدوده است
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دست و پنجه نرم ... ثيرخرافات قرار گرفتن ھای بی مورد، ترس، اعتياد به مواد مخدر وأخصايصی مثل  تحت ت

 بومی شان اثر پذيری از تبليغات مذھبی افراطی و قرون وسطائی  کشور ھای ھمسايه و مزدوران. کنند می

 اکثريت انسان ھا دراين ديار به حق و ناحق  چشم به دست ديگران می. ضميمۀ زندگی برخی مردم شده است

، زورگوئی، بيسوادی يا )چشم و ھمچشمی ھا(بی اعتمادی، رقابت ھای ناسالم. دوزند، گپ رو  و به خود ناباوراند

نکاتی است که در تمامی ... ی و يا انسانی زيستن وکم سوادی، عدم آگاھی از قوانين اجتماعی و قوانين انسان

عقب ماندگی درتمامی ساحات زندگی به ويژه بين .شود ساحات زندگی مردم مظلوم اين خطه به وضوح ديده می

  .کند زنان به شدت بيداد می

ی محدود درجامعۀ مردساالری که درآن حاکميت اجانب، زور و تفنگ بر پا است زمينۀ رشد فکری برای زنان خيل

بدين ترتيب انتظار تغييرات بنيادی با بوق و کرنای دموکراسی غربی غير قابل باور . بوده ويا ھم ھيچ وجود ندارد

  .نمايد می

خود جلب کرد که در اين ه م را ب داشتم، واقعيت ھای تلخی توجھدر سفری که نگارنده به گوشه ھائی از کشور

بدين معنی نيست که خشونت برزنان درجاھای ديگر افغانستان کمتر از اين . نوشته مورد بررسی قرار گرفته است

توان از نشرات متعدد خواند وازگفته ھای نانوشتۀ  صدھا وھزاران موردخشونت در واليات ديگر را می. آن است

  .  مردم شنيد که ھيچ کدامش کمتر از ديگری نيستند

ادی ھائی داده شده و مکاتب و تحصيالت عالی برای درشھر ھرات حدود چند سالی است که گويا برای زنان آز

. روند ھمه باز و ميسر است و ظاھراً دختران و پسران خانواده ھا اکثراً برای کسب علم و آموزش به مکتب می

  . کامالً روشن استألهدو مس

  .اوالً تعداد دختران دانش آموز درھمان اول کار بيشتر از پسران دانش آموز است

ً درصنف ھای ششم و يا ھفتم مکتب ھستند تقريباً ١۴ يا١٢وزان پسر بعد از سنين  دانش آمدوم  سالگی که احيانا

شوند تا کسبی ياد بگيرند و   درصد آنان از طرف پدران و يا خانواده ھای شان به کارھای مختلف گماشته می۵٠

 بسياری   به توضيح نيست، که دربه زودی نان آور خانه شوند؛ داليل آن ھم خيلی روشن  و واضح بوده و الزم

 ساله که ھنوز صنف ششم و يا ١۴ يا ١٢در نتيجه اين پسر بچۀ .  باشندناگزير ھمتوانند  موارد  خانواده ھا می

سطح .  که در آنجا رايج است بی سواد و يا نيمه سواد باقی می ماندیھفتم مکتب را تمام نکرده  با سيستم آموزشي

ا آنچه که آموخته محدود می ماند وچيزی که جديداً ياد خواھد گرفت ھمان کارھائيست که فکری آن رشد نيافته و ب

  .در زندگی پدرش آموخته بوده و يا پدرکالنش انجام داده است

در برخی جا ھا اخالق خانوادگی، اخالق اجتماعی، برخورد با خانواده، با پدر، با مادر، با خواھر، با ھمسر و با 

رسی به امکانات الزم وکافی ار کار و عدم دستمرد خانواده با فش.  غير عادی و دگرگون استفرزندان ھمه وھمه

توان درھمين   را نيز می"جامعۀ بيمار"اصطالح يکی از معانی لذا . رسد ھميشه خسته و عصبانی به نظر می

  .ابعاد سراغ کرد

ھای چندی بخش درباشد نيز   ا ز پسران میدختران دانش آموز که تعداد شان  بيشتر:  درمورد دختران دانش آموز

  .سی اندرقابل بر

مينات أکه ت درھمان شروع زندگی، شايد ده سالگی، جھت اين. آنھائی که پدر ويا برادر کالنتر از خود ندارند -١

  . گردند می... بھتری داشته باشند قربانی ازدواج ھای اجباری، ازدواج ھای قبل از موقع و
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شوند تا نان آور خود وشايد در مواردی  عده ای ديگر ھم مثل پسران از طرف خانواده ھا به کار گماشته می – ٢

  .خانواده شوند وبعد ھم سرنوشت گروپ اول را خواھند داشت

  

  

رسانند   که تحصيالت خود را با زور و فشاربرخانواده ھا و يا بعضاً با رضايت خانواده به پايان میه ایعد – ٣

شوند، انسانھای نيمه آگاه ويا ھم آگاھی ھستند که باقوانين پدرساالرانۀ حاکم  ذب جامعۀ کاری و اداری میوج

وخشونت ھای بی حد و حصر عليه زنان در جامعه مبارزه نموده و باالجبار زندگی خود را با تمام ناماليمات به 

 تحصيل کرده ھم بايد بنابر قوانين طبيعی و کند که اين دختران اما مشکل اصلی وقتی تبارز می. پيش می برند

اجتماعی روزی ازدواج کنند، ولی باکی؟ طبق رسم و رواج طبعاً درقدم اول با يکی از اعضای فاميل که پسر کاکا 

مھم نيست که اين آقا بيسواد است ويا نيمه سواد و ياھم اگر شانس ياری . باشد... و يا پسر خاله و يا پسر ماما و

چيزی که درآنجا اصالً از اھميت برخوردار نيست در نظر گرفتن مشکالت . اً تحصيل کرده که چه بھترکرد احيان

در قدم بعدی ازدواج با پسر يکی از . ھم خونی وجنتيکی که عواقب ناگوار بعدی آن نسل ھا را به تباھی می کشاند

ن بنابر مشکالت خانواده ھا طوری که قبالً ولی مھم اينجاست که اکثر جوانا.... آشناھا ويا اقوام دور و نزديک و

توضيح داده شد از داشتن سواد محروم اند و يا ھم نيمه سوادی دارند لذا درک درستی از مسايل مھم اجتماعی و 

 ارتجاعی زور و عادت - ثير قوانين حاکميت استعماریأروی ھم رفته تحت ت. مناسبات اجتماعی امروزی ندارند

رند، در اثر تفاوت آگاھی برداشت ھای زن و شوھر از مسايل خيلی متفاوت بوده ومشکالت مرد ساالرانه قرار دا

 که پيش پای عدۀ زيادی از دختران جوان ه ایمشکل عمد. زيادی را بين زوج ھای جوان به وجود می آورد

ول دار است که تحصيل کرده در حال حاضر قرار گرفته است تھديد به ازدواج با يک جنگ ساالر و يا جنايتکار پ
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ً چند زن ديگر ھم دارد ً فاميل ھا بنابر ترسی که ازاين جنايتکاران دارند وھمه روزه وقايع أمت. احيانا سفانه بعضا

زيادی پيش روی شان اتفاق می افتد، جبراً به چنين حقارتی در مورد ازدواج دختر شان با اشخاص زورگو وجانی 

  .   تن می دھند

ين زنان آگاه وجوان که ادارۀ زندگی را بھتراز آن مرد می دانند و بھتر زيستن را به  ازدواج اجباری برای چن

ً پالن ھائی در سردارند، به  شيوه ھای مدرن تا حدی آموخته اند و برای بھتر زيستن برای خود وفاميل خود نسبتا

گاه و با تدبير تر از مرد  اين اجازه را از آن زن آانهغرور بيجای مرد نادان برمی خورد و حاکميت مردساالر

در مواردی فشارھای جانبی از اقوام  وھمسايه ھا و از درون خانه اين زن آگاه را می آزارد به . کند سلب می

راه فراری ھم ازاين نوع زندگی برايش ميسر . داند  که ديگر خود را با تمام دانش و آگاھی اش بيھوده میه ایگون

تازيانه ساالر بوده و حاکميت زور بر آن مستولی است و قانون شالق و نيست، چون جامعه يک جامعۀ مرد 

  .آيد  در میءسار بر زنان نافرمان به اجراوسنگ

زنان رنج کشيده وستم ديدۀ افغانستان چارۀ ديگری برای خالص شدن از چنين زندگی مشقت باری نمی يابند و لذا 

دی را درسال ھای اخير وحتی تا به حال در بسا نقاط زنند که موارد زيا دست به خود کشی ويا خود سوزی می

سايۀ شوم وگستردۀ عقب ماندگی و ناآگاھی را ھمراه با . خصوص در شھر ھرات سراغ داريمه افغانستان وب

آمار روز افزون قربانی ھای اين جنايت در اکثر رسانه . توان مشاھده نمود حاکميت زور و تفنگ در ھمه جا می

درحاکميت اين وضع، زنان نمی . باشد درج است که واقعيت جامعه خيلی بيشتر ازآنھا میھای خبری روزانه 

وعده و وعيد . توانند جز رنج و قربانی و در نھايت خود کشی و خود سوزی و مرگ انتظار ديگری داشته باشند

نان قربانی می ھای دھن پر کن واغوا گر دموکراسی امريکائی ھم که ھر روز به شکلی از اشکال بر تعداد ز

  . شود افزايد و تعداد خود کشی ھا و خود سوزی ھا فزونتر می

 ،خواھم با آوردن مثالھا از خشونت ھای بی پايان بر زنان کشورم و پخش تصاويردلخراش آن من درينجا نمی

  . کنم روان خوانندگان را بيشتر بيازارم لذا به ھمين چند مورد بسنده می

حق زنان رنج کشيدۀ کشورم درپھلوی ه  رفت ازاين مھلکۀ خطرناک فقط با مبارزۀ باما به نظر من راه بيرون

ھيچ استعمار گری در طول تاريخ به . مردان مبارز و آگاه ما با يک تدارک و سازماندھی مناسب ممکن است

راه .  نيستندمستعمر ه اش آزادی و رفاه نياورده، امريکائی ھا و متحدين اشغالگر شان ھم از اين قاعده مستثتی

نجات زنان مظلوم کشور ما پيوند ناگسستنی به نجات کشور از يوغ استعمار واستبداد در ھر شکل و رنگ آن 

فقط با مبارزۀ متشکل .  ضد استعمار، استبداد وبی عدالتی متحد شويمهپس ھمه باھم برای آزادی و رفاه مان ب. دارد

روز ھشتم  زنان جھان برای آزادی شان درپيش گرفته اند و کاری که ھمۀ. و پيگير می توان به حق خود رسيد

  .ارچ تجسم ھمبستگی اين مبارزات استم

    

 


