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رادیو صدای المان

از روز جهانی مادر در افغانستان چگونه تجلیل می شود
با تشکر از سایت رادیو صدای المان اخذ گردید
امروز نهم مي ،روز جهانی مادر است ،اما کمتر مادران افغان در این روز هدیه دریافت مي کنند و یا مي دانند که
مادر است.

این روز ،روز جهاني

وقتي از مردم عادي در مورد روز مادر بپرسي ،نخست اطالعي ندارند ،و اگر اطالع حاصل کنند ،تمایلي به ابراز
نظر در مورد این روز ندارند .در افغانستان روز مادر در  24جوزا برگزار مي شود و این یکي از دالیلي است که
از روز جهاني مادر ،بسیاري مردم اطالع ندارند .حلیمه حسیني ،روزنامه نگار در کابل ،از جمله نادر کساني است
که مي خواهد به مناسبت روز مادر ،غافل گیرانه لبخند را بر لبان مادرش بنشاند و از زحمات بی پایان مادرش
سپاسگزاری نماید .خانم حسیني می گوید:
"براي امشب ما یک محفل خیلي خورد خانوادگي – که پنج نفر زیادتر نیستیم  -که مادرم هیچ خبري هم ندارد ،با
همکاري خواهر ،برادر و پدرم ،برایش ترتیب کرده ایم".
در افغانستان کمتر مادري ،آن هم در شهرها اگر روز مادر را با گرفتن هدیه اي از اعضاي خانواده ،تجلیل کنند،
بلکه همگي از روز مادر ،هم زمان با شنیدن گزارشهای خشونت علیه زنان ،اطالع حاصل مي کنند  .زیرا عنوان
"زن" در افغانستان با خشونت گره خورده و خشونت علیه زنان ،موصوع اصلي بسیاري رسانه ها را در روز مادر
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تشکیل مي دهد .به گفتۀ حلیمه حسیني ،بدون هیچ تجملي ،می شود به سادگي و اخالص ،از مادر در روز جهاني مادر
سپاسگزاری کرد:
"اگر مادر شما مي بودید ،وقتي خسته از کار روزمره و هیچ خبر هم ندارید ،یک دفعه مي بینید که شوهر و فرزندان
شما ،شما را با یک مهماني کامالا خانوادگي  -یک کیک است ،یا یک هدیۀ خیلي خورد حاال هر چه مي تواند باشد -
(قدرداني مي کنند) فکر مي کنم که ارزش کار و محبت شما قابل سنجش با هیچ ارزش دیگر نیست".
کلمۀ مادر مقدس است ،اما این تقدس در افغانستان باید در چهار دیواري خانه باشد .در اذهان قبیله یی بسیاري افغانها،
بیرون شدن زن و مادر از چهار دیواري خانه ،و اشتراک در فعالیت هاي اجتماعی ،نفي کنندۀ این تقدس پنداشته می
شود .به همین دلیل ،اغلبا ا احترام به زن و مادر ،نه از روي شناخت زن به عنوان یک انسان مساوي با مرد است،
بلکه شکل نوعي ترحم به یک عاجزه را دارا مي باشد .چنین است که گاهي به زنان به عنوان "سیاه سر" حق اولویت
مي دهند و نه به عنوان یک زن مساوي با مرد.
وقتي از مردم عادي در مورد روز مادر بپرسي ،نخست اطالعي ندارند ،و اگر اطالع حاصل کنند ،تمایلي به ابراز
نظر در مورد این روز ندارند .چون وقتي روز مادر به عنوان یک واقعیت در زندگي مادران مطرح نباشد ،به نظر
شان سمبولیک مي نماید .با وجود انواع مشکالتي که مادران تجربه و تحمل مي کنند ،اما فرهنگ سپاسگزاری از
مادر به این شکلش در افغانستان رواج نشده است ،و کمتر به مشکالت مادران پرداخته میشود .خانم حسیني می گوید:
"همیشه زن افغان به عنوان یک مادر کوشش کرده که فرزندان و خانۀ خود را حفظ کند ،حتی اگر جان خود را از
دست بدهد ،حتی اگر سالمت روان خود را از دست بدهد و حتی اگر جسم او به تحلیل برود ،و با هزاران مشکل
مواجه باشد ،اما سعي کرده یک فضاي بسیار مطلوب و دلچسب براي خانوادۀ خود درست کند .اما باور کنید ،امروز
اگر شما در جامعه ببینید ،خیلي درصد کمي است که درد دلیهای مادر افغان را شنیده ایم و از او خواسته ایم که تو
چه مشکلي داري".
در روز جهاني مادر اغلبا ا مادران از سوي خانواده هدیه دریافت مي کنند ،اما در افغانستان ،به گفتۀ معین مسلکي
وزارت امور زنان ،بیشترین خشونتها علیه زنان ،خشونتهای خانوادگي است.
به گفتۀ مژگان مصطفوي ،معین مسلکي وزارت امور زنان ،از مجموع  2883قضیه خشونت علیه زنان که در
وزارت امور زنان در سال گذشته ثبت شده ،بیشترین آن ،خشونت های خانوادگي است؛ خشونت هایي که در مواردي
منجر به خودسوزي ،فرار از منزل و یا مشکالت رواني میگردد ،مشکالتي که اغلب در زیر سقف خانها در خفا مي
مانند .برعالوۀ سایر محرومیت ها ،هنوز ساالنه هزاران مادر افغان هنگام والدت جان خود و یا کودکان خود را از
دست مي دهند .افغانستان دومین کشور در جهان است که باالترین میزان مرگ و میر مادران را دارا مي باشد .خانم
ثریا دلیل ،سرپرست وزارت صحبت عامه پنجم مي به مناسبت روز جهاني قابله در کابل گفت:
"در هر نیم ساعت در افغانستان یک مادر از سبب حمل یا والدت جان خود را از دست مي دهد .ما و شما منحیث
مادران ،پدران ،خواهران و برادران می فهمیم که تأثیرات از بین رفتن مادر باالي خانواده و فرزنداني که باقي مي
مانند ،چه است" .در همین حال ،وزارت امور زنان معتقد است که سطح خشونت ها در کشور بلند نرفته ،بلکه گزارش
دهي از موارد خشونت ،افزایش یافته است .خانم مصطفوي در مورد دالیل افزایش موارد خشونت علیه زنان میگوید:
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"(دالیل افزایش گزارشها موارد خشونت) یکي وجود مراکز ثبت خشونت ها را می دانیم مثل وزارت امور زنان و
کمیسیون حقوق بشر ،و دیگر این که رسانه هاي بی شماري امروز وجود دارد که بال فاصله قضایا را انعکاس مي
دهند و سرتاسر کشور از آن خبر مي شوند".
در همین حال ،هرچند نابه سامانی هاي زندگي زنان و مادران در افغانستان موضوع رسانه ای است ،ولي قهرماني
هایي که زنان محروم و بي بضاعت افغانستان مي کنند و با تحمل شرایط سخت از هیچ کوششي دریغ نمي ورزند،
اغلبا ا فراموش مي شود .با این وجود ،در افغانستان همه ساله بیست و چهارم جوزا به روز مادر مسما است و از این
روز ،تجلیل مي شود .فرهنمد
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