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مریم عشرت

ساختن انسان و اجتماع و ...را باید از تهداب آغاز كرد!
منظور پیش از حامله شدن
پدر ومادر باید از هر لحاظ سالم  ،راضي و داراي سن مناسب براي ازدواج جهت تشكیل خانواده  ،باشد !
از تاریخچه حقوق زنان میگذرم و فرقي نمیكند كه هشت مارچ و یا ده مارچ و یا هر روزي باشد !
إصالحات وتغیر را باید از خود ونزدیكترین اعضاي خانواده و دوستان نزدیك آغاز نمود !
مشكالت زنها هنوذ در دنیاي مترقي وجود دارد یعني كامال برطرف نشده وهنوذ زمان طلب است بخصوص كشورهاي جهان سوم
انهم جنگزده ها بخصوص كشور خود ما افغانستان!

ما خانمها متاسفانه حتي به سطح سواد داشته گي ها مشكالت به دیگر شكل خودرا داریم:
صبر وحوصله در برابر یكدیگر أصال نادر استهمه ما فهمیده ترین و دانسته ترین استیمخالصه از این ( ترینها) زیاد است
چه فرق میكند به حرفها َویَا پیشنهاد دوستان كه  ،حتي كمتر از ما میداند گوش كنیم و تبادل افكار نماییم!

حقوق زن در جریان حامله گي وتولد دختر آغاز میشود نه بعد ازدواج !
با خانمهاي حامله از هر لحاظ رسیده گي و مراعات شود !
باید طفل در بطن را معاینه منظم كرد تا از هر لحاظ طفل سالم بوجود اید!
مادران پیش از حامله شدن كورسهاي آموزشي فراگیرند تا بدانند كه مادر شدن چطور وتربیه طفل چطور انجام میشود !
براي مادران فهمانده شود كه دنبال دختر آوردن و یا بچه آوردن نباشند بلكه دنبال بدنیا آوردن طفل سالم باشند !
مادران تعلیمات بینند كه بدنیا إوردن اطفال زیاد مایه افتخار وسامان بازي نیست بلكه اوالد با مسولیت كه از هر لحاظ از ان با خبر
باشد و اوالد تحصیل كرده ،بدنیا بیاورد!
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سواد و تعلیمات باالي همه اطفال جبري وبه مصرف دولت صورت گیرد
همه اوالدها بخصوص دختران از ورزش هاي رزمي را از سنین كودكئ باید تعلیم گیرند !
پدران ومادران دختران خودرا بشكل كنیز نباید تربیه كنند كه تا مردي پیدا شود با ان عروسي وانرا نفقه دهد !
نیازمندي براي كارگر ان إناث در تمام بخشهاي زنده گي  ،موجود است ،از قبیل دوكتور  ،معلم  ،پرستار  ،نرس ووووووووووو
!
آقایان وقتي خانمهاي شانرا نزد دوكتور نسائي میبرند تقاضاي دوكتور خانم میكنند ! بهتر است دختران شانرا دوكتور تربیه كنند تا
بدرد خانمهاي دیگر بخورند ( این صرف بك مثال بود)

دختران وپسران باید به رضاییت و انتخاب خودشان كه به سن هژده حد اقل رسیده باشند ازدواج نمایند ! در غیر ان در سنین كوچك
نمیتوانند اطفال درست تربیه نمایند !
زنان تعلیم داده شوند تا احترام به هم جنس خویش را مراعات كنند !
اجتماع از لحاظ مادي ضرورتهاي اولیه خانمها و دختران را با برنامه ریزي ها ورهنمایي هاي درست  ،برطرف نماید تا دست به
شوهران دراز نكنند !

پدران به اندازه توانایي كار واقتصاد خود اوالد بدنیا بیاورند نه ( به فلسفه گرنگي اش را زمین وروزي اش را اسمان میدهد )!
چرا كه دستگاه وفابریكه پیش خود شان است و اختیار آنهم بدست خودشان !
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حاال تاریخ ده تا وزیر زاییدن هم تمام شده !
سطح شعور باال رفته میرود و قوانین طوري درست شود كه با وجود لیاقت فوق العاده نباید همه وزارتها و یا سفارتها به یك خانواده
تعلق گیرد !
بسیاري ها از مشكالت اقتصادي بخاطر داشتن عیالداري زیاد شكایت دارند ! حاال خداوند ج هیچكدام را كم نكند  ،مگر خانواده ها
باید آینده واحتاج شانرا در نظر گیرند !
بسیاري خانمها یا از فامیلهاي دیگر شان و یا از زنهاي همسایه كه حامله میشوند و یا اوالد بدنیا میاورند  ،نارام شده فورأ تقلید به
آوردن اوالد میكنند  ،انگار كه عالمه جوان بودن شان را نشان میدهند !
مردان اكثرأ شكارچي هاي خوب اند!
بخصوص انهاییكه در قید ازدواج هم اند ودوست دارند خانمها و یا دختران دیگر را هم گپ بدهند ! خانمها و دختران باید هوشیار
جانشان باشند  :این بدان معني نیست كه شما زیبا ت َر از خانم و یا همسر شان استید ! ( همیشه كنجكاو باید بود وشك باید داشت
واعتماد نباید كرد ! خاطریكه سرنوشت یك هم جنس شما مطرح است ! فامیلها از هم میپاشد ویك همنوع شما بد بخت میشود!!!!
مادران ولو بیسواد هم كه باشند  ،اكثرأ رئیس خانواده وحتي حاكم باالي شوهر اش است !
سعي كنید از این قدرت تان استفاده مثبت نمایید !
بسیاري شوهران خاطر رضامندي خانمهایشان َویَا قدرت طلبي هایشان دست بكارهاي جرمي میزنند تا طال  ،ووووووو خواهشات
خانم و یا موفقیت كه پول َویَا رشوه داشته باشد را بدست بیاورد
اجتماع ما مردم بخصوص در وطن در یك تضاد عجیب وغریب بسر میبرد كه باید از بنیاد تغیر كند ودر این كوتاه نوشته من
گنجایش همه تذكرات نمیشود گنجید
زن به عنوان مادر باالترین مقام  ،به عنوان خواهر ودختر  ،دوست داشتني مگر به عنوان زن ( پول گرد بازار دراز ) یعني اگر
پول داشتي صد تا زن پیدا میشود!
زنان خودشان از هر نقطه زنده خود باید تغیرات را آغاز كنند !
اشخاص رهنما با ایشان در تماس باشد تا رهنمایي شوند
ضرور نیست شعار زنده باد ومرده باد را براه انداخت  ،صرف فكر خودرا بكار برد و در هر محیط فكر تغیر آوردن وإصالحات
را باید داشت !
شكي نیست كه كشور جنگ زده است مگر از یك نقطه باید اغاز كرد ! نباید بي تفاوت ومنتظر بود!
ما خود ما برایمان حقوق انساني و حقوق بشر باید بسازیم
از كشور هاي بیگانه توقع حقوق خودرا نباید كرد !
أنها مصروف شطرنج هاي سیاسي و اقتصادي خود اند !
ما باید هوشیار جان وشرائط خود باشیم !
زیاد نوشتن ممكن خسته كن باشد !
صرف حرفهاي دلم رانوشته ام دوستان عزیزم
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