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 ۰۸/۰۵/۴۰۰۲                            عبیدی زرغونه دکتورس پوهنمل

 میزنیم خویش ریشۀ به تیشه زنان ما که مواردی
 
 ارزش ،ما جنسان هم با ان از ناشی برخورد و تفکر طرز با زنان، ازما بعضی که مواردی واقعیت با ما اگر

 میسازیم، ضعیف اجتماع در و خانه در مانرا دختر فرزند و خویش اجتماعی موقف و کرده کم را خویش جنس
 را روانی صدمۀ بزرگترین موارد چنین دراین که گردید خواهیم متوجه برویم، خویش وجدان قاضی نزد منصفانه

 .مینمایند و نموده وارد همجنسش به زن

 افغان مردساالر جامعۀ واقعیت بارۀ در صحبت از هدف درینجا. نیست تازه سخنی میشود داده تذکر درینجا آنچه
 مرد و زن حقوق تساوی عدم اجتماعی، های بیعدالتی به ارتباط در افغانی جامعۀ از هم صحبت درینجا. نیست

. اند انکار قابل غیر و شده شناخته موارد الذکر فوق موارد. نیست افغان زن مدنی و انسانی حقوق نقص افغان،و
 و سواد با زنان بسیاری میان در بزرگ، های شهر در بلکه ده و قریه در تنها نه چگونه که آنست از هدف اینجا

 با میتوانیم چگونه آن از مهمتر و میگیرد صورت زن خود توسط زن ناخودآگاه و آگاه تخریب یافته، تحصیل
 .بیاوریم بوجود را مثبت تغیرات سازنده و جدید ذهنیت پذیرش

 
 :نمود بازگو را منفی ذهنیت یک کنندۀ تخریب ابعاد میتوان واقعیت، یک سادۀ بیان با بعضا  

 :مینمائیم تعقیب ازدواج از بعد اش گی زنده مسیر در را جوانی زوج

 جانب از هم بلکه داماد، و عروس این وخواهران مادران جانب از تنها نه تشویش، و امید با آمیخته سوال اولین
 فرزند که کند خدا و ؟ میگیرد حمل عروس وقت چه که، اینست همسایۀ و دیوار و در عمه، خاله، مادرکالن،

 .باشد" پسر"  اولش

 و دوستانه اول نگاه در که چند هر آرزوها این. میگردد آغاز زن توسط است زن که جوان عروس اذیت ازاینجا
 خواهم حمل وقت چه: اینکه سوال با است جوان عروس برای روانی تشنج یک شروع میرسند، بنظر طبیعی
 افتادن تعویق به باعث روانی تشنج این طبی، ثابت دالیل با که بسا چه. باشد پسر اولم فرزند که کند خدا و گرفت
 درینمورد. است ساخته ناامید و شرمنده خودش نزد را زن پسر، عوض به دختر فرزند تولد و است گردیده حمل
 زن، باالی اطرافیان جانب از روانی فشارهای که ام گردیده مواجع بسیار واقعات با افغانستان، در طبابتم دورۀ در

 .است گردیده باعث را مرده نوزاد تولد حتا و جنین سقط ماهوار، عادت قطع باعث

 این زن، رحم در زن و مرد تخمۀ القاح لحظۀ از جنین انتخاب در که بدانیم باید یک و بیست قرن در زنان ما
 .میکند تعیین اش بودن دختر یا و بودن پسر در را جنین جنسیت که است مرد تخمۀ جنیتیک خصوصیت

 بدنیا دختر باز زن. بود خواهد پسر دوم حمل که انشاهلل باشد خیر میبود، پسر کاشکی وی. میاید بدنیا دختر نوزاد
 میشود، روشن چشمها میاورد، بدنیا پسر زن. است ندانسته بچه الیق اورا خدا زائید، دختر باز بیچاره میاورد،

 .کند جوره را ات بچه خدا شکر، الهی باشد، مبارک الهی

 و میشود داده تحفه گودی برای خانه لوازم ترها بعد و گودی کاالی گودی، چوشک گودی، بازی سامان دخترک به
 سامان با بخواهد دخترک اگر. میشود داده تحفه....  و طفالنه بایسکل پران، گودی توپ، موترک، پسرک برای
 بازی گودیهایت با برو میشود، قهر برادرت است، بچگانه بازی سامان این میشود، گفته کند بازی برادرش بازی
 .کن

 را این است، شرم بکنی اگر آنرا است، بد بگوئی اگر را این استی، دختر تو که میشود گفته روز هر دختر برای
 را بزرگترش یا کوچکتر خواهر پسرک. است خارج توانت از بکنی نباید آنرا است، مردانه کار زیرا نمیتوانی
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 بیحرفی و بشنوی را برادرت حرف باید میشود گفته دخترک به. است برادرت است خیر میزند، یا و میدهد دشنام
 این. بکند آنطور یا اینطور که نمانی باشی، خواهرت مواظب ، میشود گفته پسر به. نکنی را اش احترامی بی و

 هم امریکا و اروپا در حتا است، برادرش از بزرگتر سال و سن لحاظ از که خواهری از برادر مواظبت ذهنیت
 والدین و دختران میان فامیلی کشمکشهای باعث و ساخته مشکل یافته تحصیل و جوان دختران برای را گی زنده
 را دختر فرزند زیبای آیندۀ امکان میتواند دختران، بنفس اعتماد به توهین بخصوص شرایط درین. میگردد شان

 .بیاورد بار را افغانستان از ثقیلتر بمراتب پیامدهای نتیجه در و نماید خراب

 زنانه کار این است شرم: میگوئیم بدهد انجام ایم کرده تعیین دختر وظیفۀ جز که را آنچه بخواهد پسر طفل اگر
 خدا است، مردآزمای میگوئیم بدهد انجام است مردانه گویا که کاری دختری اگر. نیستی زنچو خو تو است،

 دختر فرزند از طفولیت مراحل در دماغ آموزش سلسلۀ طبیعی چانس نوع هر بدینترتیب. کند بخیر را عاقبتش
 .میشود گرفته

 برایش که اموری در را اش توانائی به اعتبار تمام شده، تحمیل توقعات قالب در تولد بدو از دختر فرزند بدینترتیب
 با روزی دختر این شعور، تحت و شعور در شده ثبت تجارب این با میدهد تنقیص ایم نموده تعیین زن عنوان به
 گی زنده درین. اند نموده انتخاب برایش دیگران حتا و مادر و پدر که میرود شوهری خانۀ به هایش آموخته این

 حلقۀ این زنان ما اگر. میداند خود الهی تقدیر جز است شده تحمیل مادرکالنش و مادر بر که تقدیری مشترک
 بر زهرناک مار چون دیگر دختران و دختر به دختر از و دختر به مادر از شوم، میراث این نشکنانیم شیطانی
 .زد خواهد نیش زن گردن شریان

 
 !عزیز خواهران

 در ها اندیشه جستجوی و تفکر و بحث جهت زن، جهانی روز مارچ 8 پیشواز به" عمل و تحلیل تفکر،"  کمپاین
 خواننده بخصوص و شان اندرکاران دست همه اشتراک با کمپاین این. نمود آغاز فعالیت به و معرفی وسیع سطح
 معضالت دالیل بیان در ها خواننده انتقادات بخصوص و پیشنهادات. گردید مواجه توجه قابل موفقیت به هایش،
 را نظریات این از بخشی آن آینده های صحبت در. داشتند بر در را توجه قابل بسیار نقاط افغان، زن گی زنده

 کردن کم باعث خود زنان چگونه که است شده داده تذکر قبول قابل دالیل با آن، در که نمود خواهیم ذکر درینجا
 .میشوند شان ارزش

 گذاشته ارج مثالها بهترین حیث به میتوانند و میسازند ثابت را برعکس که دارد وجود هم استثناآتی خوشبختانه
. نمود صحبت بهارزیبا از نمیتوان زده، بیرون خاک از سر ان در گل چند تنها که بزرگی باغ اگردر اما و شوند،

 .نمود مجسم را گل پر بهاری باغ زیبائی اما میتوان گل چند این با

 چه تا که کرد خواهیم تعیین خود است جریان در ما بر و دور در آنچه و ماخود بسوی انتقاد انگشت با مواجه در
 .استیم خویش ریشۀ به زدن تیشه حالت در ارتباط، بدین موجود های ذهنییت بعضی با موارد کدام در و حد

 
 !گرانقدر عزیزان

 پرابلم اینکه تصور و منفی، جهت در مقاله این محتوای به راجع سریع قضاوت در سُووتفاهم نوع هر رفع برای
 بدهم تذکر باید کرد، خواهد گم راه مهم کمتر و نسبی مجرای در بدینوسیله مرد، مقابل در زن از دفاع یعنی اصلی

 مشکالتی یک و هزار از را، ما رفت برون راه خود دماغی انرژی و توان زور با اول قدم در بخواهیم ما اگر که
 را آنجا بود خواهد کننده کمک بسازیم، عبور قابل آنرا و نموده باز است مواجه آن به بدینسو قرنها از آفغان زن که
 افتخار ،ما بودن زن به گذاشتن ارزش با تنها. بپردازیم ان بهبود و رفع به و جستجو استیم خویش مانع خود که

 بیجا های مالمتی مورد بیگناه، زنی که آنجا در پشتیبانی بخصوص و پسر فرزند همسان مادختر فرزند به کردن
 خویش ارزشمند های اندوخته توانست خواهیم میگیرد، قرار برش و دور همجنسان بخصوص و مردان جانب از
 مثبت تغییر باعث و داده انتقال بدیگران را، بودنش زن اهمیت و ارزش از مطمئین و توانا آگاه، زن موقیعت از را
 مشکالت به مقابله در همگانی تالش پهلوی در میتواند افکار بازسازی این. گردیم کهنه و نادرست تفکر در نو و
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 ضمانت را وسازنده کننده تعیین نقش جامعه در زن مقام حفظ و ساختن ثابت در زن، باالی شده شناخته تحمیلی
 .نماید

 بخاطر شادمانه و صادقانه را، دیگر افغان زن افغان، زن ما وطن سراسر در و ده و قریه درهر که روزی امید به
 تجزیه و تحلیل آن هر به نظر تبادل و بحث به را عزیزان شما بگوید، مبارکباد اش دختر فرزند تولد سعادت
 .بسازد قویتر را زنان بخصوص میان متقابل فهم بتوانند که مینمائیم دعوت برخوردهائی و عواطف


