ﺑﺮده داری و ﻓﺮوش زﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺣﻤﯿﺮا ﺛﺎﻗﺐ
زﻧﺎن اﻓﻐﺎن در ﺑﺮﺧﯽ از وﻻﯾﺎت ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ وﻻﯾﺎت ﺷﺮﻗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﮑﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺑﻠﮑﻪ در اﺑﺘﺪای ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺖ و ﺣﯿﺮت ﺳﺮﺗﺎﭘﺎی ﺷﻤﺎ را ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوش زﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﻣﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪه و ﮐﺴﯽ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻦ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ را ﺗﺎ اﮐﻨﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وزارت ارﺷﺎد و ﺣﺞ و اوﻗﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن روز ﺷﻨﺒﻪ  ۰۱ﺣﻤﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری ادﻋﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎی دور ای ﻧﻄﺮف در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺳﺮﺣﺪی ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ از وﻻﯾﺖ ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﻨﺪ و زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﯿﺎء و ﻣﻠﮑﯿﺖ اﻧﻔﺮادی ﻣﺮدان در ﺑﺎزار ﻣﻮرد
ﺗﺒﺎدل و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺳﺨﻦ ﺗﻠﺦ ﺗﺮ و ﺑﺴﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی وﻻﯾﺖ ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎزارﻫﺎی ﻓﺮوش زﻧﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ زﻧﺎن
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺮداﻧﯽ دﯾﮕﺮ در ﻗﺒﺎل ﭘﻮل ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از ﺳﺎﻟﯿﺎن دور ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
و ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮﻣﯽ و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮﺣﺪات در روﻧﻖ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺗﻼش ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﺮچ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از“ ﻣﻬﻤﻨﺪ” “،رودات ”و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از“ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﺷﯿﻨﻮار” ،زﻧﺎن را ﺑﺼﻮرت اﻧﻔﺮادی ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ در ﺑﺎزارﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش زﻧﺎن
آورده و ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻓﺮوش آﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض و ﯾﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮی در ﻣﻮرد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
آﯾﻨﺪۀ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﻨﯿﺰ دﻫﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻗﺒﯿﻠﻪ اش و ﯾﺎ ﻫﻢ ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن در ﻣﻮرد آﻧﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ
اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
زﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ .ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن ﻣﯿﻞ
ﺑﻪ ازدواج دوﺑﺎره ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺎﻻت ﺷﻮﻫﺮ ﺳﺎﺑﻖ اﯾﻦ زن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ
ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ او را ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ او را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﻧﺮخ و ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری در ﻣﻮرد
زﻧﺎن ﺗﻔﺎوت دارد؛ ﻗﯿﻤﺖ زﻧﯽ ﮐﻪ  ۵۱ﺳﺎل ﺳﻦ دارد ﺑﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻓﺮق داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻮاﻧﯽ،
زﯾﺒﺎﯾﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻫﻢ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﯽ ﺣﺘﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻧﺮخ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﯾﺎ
ﻗﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯿﺮﺳﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻓﺮوش زﻧﺎن از ﻧﮕﺎه دﯾﻦ اﺳﻼم و ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﮑﻮم
ﮐﺮدن اﯾﻦ رﺳﻮم ﺑﺮده داری ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪ؟ ﭼﺮا ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ زﻧﺎن و ارﮔﺎن ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی در ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم
ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮥ ﻗﺒﯿﻠﻪ ای ﮐﻪ زن را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮده ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ
از ﺧﻮد اﻗﺘﺪار ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮدان زن ﻓﺮوش را ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﯽ رﺳﺎﻧﺪ؟
ﺳﻮال ﻫﺎی زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ واﺿﺢ و روﺷﻦ ﺑﻪ آن داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ آن از ﺟﺎﻣﻌﻪ
زدوده ﺷﻮد ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﺳﻨﺒﻞ ﺳﺎزی ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﺳﺎزی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن زﯾﺮ ﭘﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
زﻧﺎن ﻣﻬﻤﻨﺪ ،رودات و ﺷﯿﻨﻮار؛ زﻧﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دارای ﮐﺮاﻣﺖ و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ آﻧﻬﺎ ﻇﻠﻤﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻈﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺷﺮم ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی زن ﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺟﺪی ﺗﺮ و ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ و در راﺳﺘﺎی ﻣﺒﺎرزه و ﻧﺎﺑﻮدی اﯾﻦ روش
ﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ راﻫﻬﺎی ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﺮای ﺣﺬف آن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ در ارزش ﮔﺬاری ﺧﻮد ﺑﻪ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ
و ﻣﻌﯿﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺒﺪل ﺷﻮﯾﻢ.
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