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 2018-01-07 زرغونه ولی

 مهاجر در خارج از كشور  افغان انمشكالت زن

 
 ،داخلی شهرت یبنود امن ان،ستانفساد سیاسی و فساد اداری و مالی در نظام حاکم سیاسی افغ ،جنگ و بی ثباتی

و  اننخبگ باعث مهاجرت جمعی از و انستانز افغاره عامل مهم مهاجرت مردم یوغ انه زنیخشونت عل كارىیب
 .ما بسوی کشورها و سرزمین های دیگر شده است انتحصیل یافتگ

الستى در كشور یب كشورهاى امپرانل شده از جین جنگ تحمیجنگ ادامه دارد در اثر ا سالهاست كه در كشورما
مهاجر ما در غربت هم، مشكالت مهاجرت بدور  انهموطن. تر شده و مى شوندان مردم ما روز تا روز نا تو

با تجربه و داشته ها  ااست كه مختصر اننجا زنیموضوع بحث ما در ا. بان استندیگر ده و با مشكالت دست وانمن
  حات الزم ارائه مى گردد.یدر اروپا توض اناز برنامه هاى كارى كار با مهاجر

 ،نییاابى در سطوح پیست، كاریط زیبه مح ، مطابقتانرى زبیرى فردى، فراگیعطاف پذان مهاجرت كه خود
 دیست جدیط زین محیانبا قو ىیزه اقامت، اشنایبا دو فرهنگ، وانان قبول اطفال و جو اختالفات فرهنگى و

 ن خانه و خانواده و...یه قوانوباخر ،انبخصوص در مورد زن
نده بهتر براى خود یند تا ایشتر نمایتالش ب نآرى یق و فراگیدر تطب دیما با انكه هموطن. ردیرا در بر مى گ

ل باور ها، یاز قب.  افراد جامعه متفاوت است د گاه هاىینكه بشكل نورمال دیاز ا اماده سازند انش انفرزندو
مشكالت و  ا  یم ولى تقربیق رقم بزنیم دقیانمشكالت و دشوارى ها را نمى توان تظارات شانرى، یحطاف پذان

دازه ى تماس گرفته شده است انقبلى تا  مقاالت ن مقاله ویدر اان دشوارى ها همگون است كه باالى بخشى از 
 اشاره مى گردد اننجا هم كوتاه در موارد مشكالت زنیا

به سطح بلندتر قرار دارد  انمهاجر ما نسبت به مرد انرى زنیعطاف پذانتجربه ثابت نموده است . كه ییجااناز 
ند انم انزبیمام مشكالت كشور مدر خارج از كشور با تان فراو ما با قبول دشوارى هاى انزن را تعدادى ازیز

به  و تطابق وادهانبجا كردن رسم ورواج وطنى در خ ه،انه اطفال به كلتور و فرهنگ دوگی، تربانزب یریفراگ
زه اقامت در كشورساكن یك بخصوص و یروكرا تیه، كار دشوار خارج از منزل، مسائل دولتى و بانگیفرهنگ ب

 .میریكه مختصر به بحث مى گر دارد قرا انره فرا روى زنیوغ انزبیم
 

  نده كشوراامد هاى سنت عقب میپ -
مورد در یرى هاى بید نمى شود سختگیط جدیتقال سنتى كه وفق محاندر خارج از كشور  انزن كى از مشكالتی

رنده استند و یم گیتصم انمرد انو زن انتخاب مسلك دخترانوجود دارد كه حتى در قسمت  انو دختر انبرابر زن
با كار كردن در خارج از منزل و  انه باشند، زنانكى شب در خیش از تارید پیبا انافغ انو زن اننكه دختریا ای

رند و سركشى یقرار مى گ انبخصوص شوهر انعت هاى جدى مردانبا مم انرى زبیوفراگ اناجازه تماس با دوست
  ورد .اواده ها ببار مى انواده مشكالت را در خانخ اناز خواست مرد انزن
 

  ن از طالقاترس زن-
كجا زندگى كنند عدم ید با شوهر یا نا خواسته بایترس از طالق است كه خواسته و انگر و جدى براى زنیمشكل د

 انبا وجودكه روابط حسنه با شوهران تعدادى از زن. به قتل هاى ناموسى هم منجرمى شود بعضا   انسركشى از 
كه مردم كه بد ید زندگى مى كنند در حالینكه مردم بد نگویت ها و اك سقف با قبول خشونیر یندارند اما ز انش

ى و احترام متقابل حق مشروع هر زوج است انسانند در داخل كشور استند نه در خارج و زندگى مشترك یمى گو
   را مراعات كنند .نآ اند شوهریكه با

 

  لىیمشكالت فام -
شوهركه  ن زن ویلى بیگر و نا خوشى هاى داخل فامیهمد لى و كم رسى ها به خواست هاى مشروعیمشكالت فام

ل یلى و باالخره طالق با صدها مسایهاى زندگى فام رازهیدن شیو از هم پاش وردهآرا ببار  انشوهر و انى زنیجدا
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و شهامت  مهاجر با قامت افراشته انه تعدادى از زنانگر اجتماعى را در قبال دارد ولى خوشبختیند دیآ نا خوش
و  انفرزند ن زندگىیتأم شتر به خاطریلى را بیند هاى فامآیعنى نا خوش یت ها را ین مسؤولیبارى ا و برده

  .متقبل شده و مى شوند تیدور از جنگ در فضائ صلح و امن انشیواده هاانخ
 

 لىیمدارك تحص -
در خارج  انت داشته شد ولى اسناد دسانالت متوسط و عالى بوده یما در گذشته داراى تحص اناستند تعدادى از زن

همه  هسواد استند كیشترى هم بیتعدادى ب و لىیار به سطح نازل تحصیاگر شود هم بس از كشور قبول نمى شود و
ت الید و تحصیجد انزب موختنآ موخت،آد یرا در تمام عرصه ها از نو با موزشآدر خارج از كشور  با اقامت

 د و مصروف كار هاى مختلف اجتماعى،انورده آبدست  ت ها راین موفقیكه چنیانزن ست دشوار،یمسلكى كار
  .ست دشواریرا كارید نمود زیر و تمجیتقد دیبا نانآره در خارج از كشور استند از یفرهنگى وغ

 

  طیا تطابق به محیوفق و  -
 
 نادب مراناز ج انزبین كشور هاى میانتطابق و قبول نكردن قو خارج از كشور انزن جدى یكى از پرابلم های
ز یگان رد كه خود جنجال بریصورت مى گ با اجتماع انعت هاى در روابط اجتماعى زنانجاد ممیاست كه با ا انش

ود سرپرست ن كمبود ها در وجیشتراست این بیو مهاجر انپناهندگ نیشده كه در ب لى مواجهیمناقشات فام است و به
ى افراد رات منفى اجتماعى و صحى را برایو تأث ر قرار دادهیواده ها را تحت تأثان( و خانمردانواده )هاى خ

 از خود بجا مى گذارد وادهانخ
 

  ض نقش اقتصادىیتعو -
ا نه كار یاورند وسهم مسیه در اجتماع سهم مى گنن قدم ها در خارج از كشور فعاالیبا گذاشتن اول انتعدادى از زن

وجه نجاست كه تیا. شتر هم دارندیه نقش بن عرصیابند و در ایهر دو جنس را كه در رده هاى باال مى  انیم
ده است در یدر اجتماع عوض گرد انمى كنند كه نقش شان مهاجر فكررا جلب مى كند و تعدادى مرد انمرد
 .مساعد است كه نقش برابر براى هر دو جنس مرد وزن در جامعهیحال

ال یخو  تى نمودهیابراز نا رضا بدهند از زندگى انز خود جسارت نشاكه انبدون  انتعدادى از مرد هانمتأسف
ى مستم جامعه خود دارى یدر س انند واز نقش فعال شانبرگشت دوباره را تا سال هاى دراز در سر مى پرور

 انى مردبرا نآقبول كردن  د كه بعضا  یآشوهر بوجود مى  ن زن ویندى ها و مشكالت بینجاست كه نا خوشایا كنند
ف یظاوجام ان ه وانداختن واضح گفت كه نبود زن در طول روز در خانرده د بدون پیبا ست ویكار ساده ن انافغ

معه( ر الزم زندگى نو در جایون دساتان)قبول ق Integrationس كار و انگرفتن چ ه وانمشكل نسبت به مرد خ
ى انرات رویال بافى مى پردازند خود تأثیه نشسته به خانكه در خ انشوهر ى اقتصادى همراه است .یكه با خود كفا

 .بجا مى گذارد اننگونه مردیرا باالى تعداد از ا
 

  ن در جامعهان از خود كفاه بودن زناترس مرد-
از  ىانوارد كردن فشار روحى و رو ن پنداشته مى شود بنا برانیسنگ دشوار و انشیادامه زندگى نورمال برا
مى  جهلى موایا نا خواسته به مشكالت فامی خواسته و واده راانخ انتظار زنانرعكس بان طرف تعدادى از شوهر

شمكش ككه مشكالت و  مى گردند ءى ( مبتالانف روی) تكل Deportation واده بهانخ انت مردیا اكثریسازند و 
 مى گردد. جفت ها انیى ها میمنجربه طالق و جدا و باالخره مدهآشتر بوجود یب
 

  اطفال از طالقمتضرر شدن -
بى انض جواده ها هم از عوارانخ شتر مى شود اطفالیها روز تا روز ب انن افغیطالق كه در خارج از كشور در ب

ت یو اكثر دهیمتضرر گرد ل ها اطفال كامال  یدن فامیه در اثر از هم پاشاند كه متاسفانده و نمى مانبه دور نم نآ
صد یف دور رفته و پناه به فرهنگ و كلتور صد ىانگى افغوادانخ طیما از مح انو پسر انأعم از دخترانان جو

100./. 
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ن ویو مرب انگل ها به مشوره دهندیفام اخلید ى هاىانبسامدند بخاطر دور كردن عقده ها و ناخارج مى گر
 انانجو وادگى در اقامتگاه هاىانزندگى دور از مشكالت خ ۀجهت ادام نانآو به كمك  ندیمراجعه مى نما خارجى

فضاى  را فراموش كرده دور از یانو كلتور و فرهنگ افغ انزب زندگى مى كنند كه بعد از چندى ۀره ادامیغ و
)   Crime،ای مى شوند و ءبه مواد مخدر مبتال انانهم جو ا  و بعض زندگى را بسر مى برند یبشكل اروپا ىانافغ

ى مافراد جامعه ببار  مشكالت را براى خود وره دست مى زنند و یبه فساد جنگ، قتل، سرقت وغ یعنی( جرم
 انشیكه ا ندانن خود هم نمى دین والدیل كرده است كه چنیتحص انفرزند انمادر وان تظار پدرانكه یورند در حالآ

 سى بخاطرانگرچینواقص شده كه د ها و نجاست كه هر دو طرف متوجه كمبودىیا ،ن مشكل استندیمقصراصلى ا
ا مقصر رگر یده و همدانو زن و شوهر روز ها را به مشاجره گذشت دهنده وجود نداردناتك گاهیخال نیپر نمودن ا

 .ندانمى د
 

  ن و كار هاى فرهنگى و اجتماعىازن -
ت یر از فعالیغده به یشتاز گردیپ انا هم خودشیو  انش انى از شوهرانشتبیا به پیما  انوانه تعدادى از بانخوشبخت 

ب ن تجاریتقال تجارب مثبت اان در خارج از كشور و انت زنیوشن ساختن ذهنبخاطر ر نانآدولتى  كارى هاى
ه انسردر  انش کاشترا نشر مجالت و ه وانزن یها انجمن ها سازمانه ها یجاد اتحادیداخل كشور به ا انبه زن

 انش انهمجنس یبرا انگیجام خدمات راان و ن هم نوعى از خودگذرى و برجستگىیوى فعال هستند كه ایراد یها
 .د كردید تمجیهم با انوانن بیت چنیفعال بوده كه از كار و انش انكشور و هموطنان زن
 

 نواده گى ان ها به مشكالت خانقش نهاد هاى افغ -
ى را ات محدودانرا امكیف است زیگى ضعوادانق خیمشكالت عم در حل انه ها، شورا ها زنیاتحاد نقش نهاد ها،

ن یادر  افتخارى ى وانت با از خود گزارى بطور مجیارج از كشور اكثرشتاز در خیپ انزن. ار دارندیدر اخت
ى ا دولتیس ویق ادارات پولیشتر از طریگى بوادانولى حل مشكالت خ ت دارند.یت فعالیعرصه تا حدود صالح

 انگدا شدجده كه تعدادى از یا گردیات نسبى مهانمكاب انهردو ج یرد و برایق قرار مى گیونى مورد تطبانبشكل ق
  .دهند ى تن در نمىیكجایى كوتاه دوباره به زندگى یبعد از جدا

 نگه دارى اطفال و مادر تنها -
ر یگشتر دامنیدر خارج از كشور تنها زندگى مى كنند و مشكالت بان ش انن فرزندیشتریطالق شده باب انمادر
اما به  رندید بگیرا كه با انر فرزندشتیب تیون مسؤولانبعد از طالق كردن گرچه مطابق ق انرا مردیاست ز انش

مى كنند  ن چشم پوشىیانن قویمشكالت و جنجال ها گذشته از استفاده چن انیهم بخاطر پا انرند و زنیعهده نمى گ
غاز آبه  انفرزند تیبنا بر مسؤول انن زنیشتریدشوار و ب ستیند كاریى بزرگ مى نمایرا به تنها انو فرزند

  ندیماد شده و ازدواج مى نیغازگر زندگى جدآبزودى  انن مردیشتریند در حال كه بد تن در نمى دهیزندگى جد
 .مین نوشته مى نمایبه هم ءشتر است ما اتكایمهاجر ب انچون دامنه مشكالت زن

 
اشت سفر د با در نظر دیبا ن است كه قبل از مهاجرتیما ا انبه هموطن م كه راز خوشبختىانورى مى دآادیقابل 

ر كنتده د نییم جدى و تعید ساخته و تصمیرش زندگى جدیپذ ایماده آندگى دشوار غربت خود را پر خطر و ز
دازه اى ناتا  انبسازند و مردان زبین كشور میانگى را موافق قووادانو زندگى شخصى سنتى خ نه داشته باشندیزم

از داشته ب انهاى زن دگاهیا به دشه هاى سنتى خود را رها ساخته كمى روزنه اى روشن ریدانتفكرات و  اناز زند
  ت كنندیرا حما انو زن
شكالت م داشته و شهامت انت در مقابل خواسته هاى بر حق شیقاطع د همه را تحمل كنند بلكه بایهم نبا انو زن

خود  انردمدر تفاهم با  وكشند و اگاهى الزم را كسب كرده رى بیرا از حالت تحمل پذ انداشته و خود ش را ابراز
  دامه دهند .ابه زندگى سعادتمند 

 زرغونه "ولى" جرمنى 
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