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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ١٠                                               ديپلوم انجينر کريم عطائی
 ٢٠١١ /٠٦/٠٧شپيگل آنالن، 

  سقط جنين در آسيا
  بزرگترين کلوپ مردان در جهان

  حسناين کاظم، اسالم آباد: نويسنده
  

هر : زيرا انکشاف اقتصادی نتيجۀ نگبتبار را در بر دارد. در يک موقف مخوفنفوس آسيا رو به صعود است ليکن 
فروشی، آدمفحشا، :  مليون زن به قيمت١٦٠قاره آن حتی همين حاال در .  می گردندروز بيشتر جنين های مؤنث سقط

  .، کمبود استخشونتو
  

 

  .سقط جنين های مؤنث می گرددازدياد مردان باعث : طفل در پيکنگ
  

 بازی  هایهيچ يک دختر در اتاق. در همه جا و  در مکتب، در کودکستان: با چشمان جوانی سيل می کردصرف یزن
توجه اش را به خود وقتی در چين به سفر می پرداخت اين وضع مارا حويستيندال، . شدديده نمياتاق های درسی و 

  .شروع کردژورناليست امريکائی به تجسس و اين . جلب می کرد
  

محقـقين الی :  نتيجه گيری حويستيندال. مليون زن نسبت به مردان کمبود است١٦٣به اساس محاسبات تازه در آسيا 
 " طفل– يک تسياس"  در چين والدين از لحاظ. حال از همه بيشتر عنعنات را برای اين پديده  مسئول می دانند

يک دختر داشتن  در هندو . ، داشتن يک پسر را به حيث وارث ارج می گزارند) گرفته نمی شود چندان جدیًاضمن(
 و دختر بعد ازعروسی به  فاميل دنبپرداز) نقد و جنس(گران تمام می شود زيرا والدين در عروسی وی بايد جهز

اکثراً  . غمخوری می نمايددر وقـت و زمانش ود می ماند و از والدين شوهر می پيوندد در حاليکه پسر در فاميل خ
  .اين پروبلم را رفع می کندت بيشتر متضمن عايد بيشتر بوده و نتيجه چنين است که تحصيال

  
 رسم و رواج کهنه را در طبقات نادار در مورد عدم مساوات مسئول نمی داند، بلکه  تبعۀ امريکازن ژورناليستليکن 
شگوفانی اقتصادی در بسياری از کشورهای آسيائی، خاصتاً  در چين . تعريف می کند" غدۀ انکشاف اقتصادی"آنرا 

 و هند، دو کشور دارای بيشترين نفوس در جهان، را به آن رسانيد که روز تا روز زيادتر زنان به معائنات 
  .ختر باشددجنين يک  اگر ،گيرندبو به قطع بارداری تصميم کنند پيدا اولتراسوند دستيابی 

  
پروبلم را اين با تبليغ کنترول ازدياد نفوس  به اين سو ٥٠از سالهای که حويستيندال، غرب را مالمت می کند 

به نشر رسيده است، می نويسد » Unnatural Selection «او درکتاب اش که هم اکنون تحت عنوان .  اندپشتيبانی کرده



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابولين آنالين افغان جرم ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ  و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 ين ااز  در انکشاف اقتصادی می بينند ویگامند ازدياد نفوس را به حيث ـُ کنمویکه کشور های مانند چين و هند 
  . را ترجيح می دهند قليللحاظ  ارقام تولدات

  
در اين فضای سياسی سقط جنين مؤنث ازدياد خواهد يافت و با شکران از توسعۀ آالت اولترا سوند عمدتاً  امکان پذير 

هر قدر انسان ها تحصيل يافته  " :بگويدکه  ،ماری، تا حدی جرأت می کنداکتيويست هندی، راجانا کو. خواهد گرديد
  .بيشترمی شودکشتن جنين های مؤنث " تر و غنی تر شده باشند

  
باآلخره اين عنعنات . اين سؤال که چرا پسران نسبت به دختران ترجيح داده می شوند، به جای خود می ماند: تنها

ين مؤنث را به قتل  برسانند؟ پيشرفت تخنيکی انتخاب را ممکن می سازد ولی آنرا است که والدين را وادار می کند جن
  .توضيح نمی کند

  
  شش مليون سقط جنين در ده سال

 البته با عاقبت نا گوار و –شته هميشه کمتر دختران تولد شده اند  می کنند که در آسيا در سه دهۀ گذمطالعات تاييد
وجود دارد، در بعضی محالت چين  پسر ١٧٦ سال ٤ سن دختر زير١٠٠رابر هر در شهر تيانِمـن چين در ب: سنگين

 ديده شد که از اولين سرشماری در ٢٠١١در هند در نفوس شماری سال .  می رسد٢ در برابر ١اين تناسب حتی به 
 بيشتر  سال گذشته به صورت واضح١٠ در   در تناسب بين پسر و دختر موجودعدم هم آهنگیبه اين سو  ١٨٦١سال 

  .شده است
  

شته  سال گذ١٠ اظهار می دارد که در "The Lancet"يک مطالعۀ کانادائی به اساس نشريۀ تخصصی طبی زير عنوان 
صدراعظم هند، .  شدممکن هنوز بيشتر خواهد مليون سقط جنين مؤنث صورت گرفته است که در آينده ٦در هند الی  

جنگ صليبی به راه انداخته "سخن گفته تقاضا می کند تا برای نجات دختران " افتضاح ملی"منموهن سنگ، از يک 
  ". شود

  
 که دسترسی مام آسيا از همه بيشتر شهرنشينانحويستيندال در تبه باور . افتضاح از سرحدات کشور ها تجاوز می کند

در . ، سقط جنين را در پيش ميگيرند پسر نمی باشد،ولترا سوند تثبيت گردد که طفل اگر با ا،به امکانات طبی دارند
 .، وسعت بيشتر اختيار می کندبعد از تولد ، دختربه کشتن تبنسبه صورت سيستماتيک   هااين ضمن سقط جنين

در هند .  تعليم نيست تاييد می کند که بر خالف نظر عام اين يک پروبلم طبقۀ غريب و بی"Lancet" -همچنان مطالعۀ 
 .ر مادران تعليمات بيشتر داشته باشنددبه طرفداری از پسر می انجامد هرق قوياً  " پسر-دختر"تناسب 

 
قانون سقط جنين در هند بسيار شديد است و صرف قطع بار داری وقتی مجاز دانسته می شود که وضع صحی ايجاب 

.  توصيه شود، با مشورۀ دو داکتر طب،عد از هفتۀ دوازدهم بار داریکند يا مادر مورد تجاوز قرار گرفته باشد و يا ب
ً  مجاز دانسته نمی شود قطع بارداری در هر زمان از لحاظ جنسيت . بعد از هفتۀ بيستم بارداری سقط جنين اساسا

شديد در چين قوانين کمتر .  سال حبس تهديد می کند٥مدت را  آن ، فاعلتاریرفقانونی نيست و در صورت خالف 
 سقط جنين  وجود ندارد، ليکن قطع بار داری از لحاظ جنسيت در اين جا نيز غير قانونی یاند، ضرب العجلی برا

  .پنداشته می شود
  

اسب نو تولدان در ضمن به در چين تن: تخاب شده صورت می گيرداما ممانعت مؤثريت ندارد، قتل جنين به صورت ان
 در ١٠٥ به باور متخصصين يک تناسب  پسر می باشد و١١٢در هند   دختر می رسد؛١٠٠ پسر در برابر ١٢١

ه شمار تلف  نوشته است، ک١٧١٤ در سال ، پيتر زوسميلش، نورمال است، زيرا احصائيه دان آلمان١٠٠برابر 
  .تناسب شمار مردان و زنان در سن ازدواج مساوی خواهند بود در اين صورت شدگان پسران بيشتر بوده و

  
  بلند قتل فی صدی روشی، فحشا، آدم ف

حويستيندال می نويسد، . در مناطق کمود زنان فحاشی ازدياد می يابد: نظر به عقيدۀ محققين نتايج پريشان کنده اند
از . دالل ها زنان را می ربايند. همسر پول می پردازند يعنی زوجۀ خود را می خرندبسيار مردان در آسيا برای 

قابل ان دارد، اما همچنان به تايوان و کوريای جنوبی  و کشور های که در آنها کمبود ويتنام به چين آدم فروشی جري
قتل ها در محالتی که نادارترين انسان فی صدی  در هند  تثبيت گرديده است  که بلندترين . حکمفرماستانزنمالحظۀ 

  .ان وجود دارد بلکه در محالتيکه عدم مساوات شمار زنان و مردديده نشده است ،ها زندگی دارند
  

به اساس راپور روزنامه ها، اکنون . های عجيب می انجامدکردار يک پسر به طرق نخواست بدون ترديد داشت
 که از طرف مبارزه کنندگان حقوق بشر راجع شده، تحت  را مالمتی داکتران،حکومت ايالتی مدهايا پرديش در هند

تبديلی جنسيت را اجرا کرده " يورو "٢٠٠٠ برابر معادل  دختر در٣٠٠ داکتران بايد در.رسی قرار داده استبر
داکتران ادعا دارند که عمليات را .  در نظر قرار دارند" ايندور"در اين موضوع بيشتر شفاخانه ها در شهر . باشند



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابولين آنالين افغان جرم ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ  و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي

ی  کوماری اين تبديلبرخالف اکتيويست. صرف در اطفالی اجرا کرده اند که باجنسيت غير عادی به دنيا آمده بودند
  ".عالمۀ وهم اجتماعی هند می نامد"جنسيت را 

  
ضمناً  . علما اخطار می دهند که يک عدم تساوی تناسب جنسيت همچنان به ديگر نقاط جهان سرايت کرده می تواند

چه بسا قبل از تشکيل حتی در امريکا اين تمايل . اين انکشاف در قسمت های از اروپای شرقی نيز مشاهده می گردد
يک کلينيک   "Fertility Institute". انتخاب جنسيت در القاح مصنوعی مجاز دانسته می شود:  شناخت استقابلجنين 

ن باشيد که ئمطم: " در ويبسايت خود اين طور به سراغ مشتری می برآيد ،شيک در يک ناحيۀ پولداران الس انجلس
  ".طفل ديگر شما جنسيتی را دارد که خواستۀ خود تان است

  
آنها به اين اشاره دارند که مشتريان شان . کليک تشويش از ازدياد پسران را به نظر اغماز می نگرندمنيجرهای 

  .آرزوی دختر داشتن را دارند
  

  پايان
  
  
  


