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عبدالبصیر کاکړ

در پیوند به درج وارج از نام مادر،
در تذكره هویت!
ما در گذشته ها براى كار بُرد از اصطالحات رسمى زبان هاى درى و پشتو در ارگان هاى دولتى درست بلدیت و شاید هم سواد
كامل این دو زبان شرین را نداشتیم  .بخاطر روشنگرى اذهان عامه  ،میخواهم در این مقاله بحث داشته باشم كه در گذشته ها براى
تذكره هویت "  " Identification Cardاصطالح شناسنامه و پیژندپاڼه بكار برده میشد .خواستم تشریح مفصل از مغالطه ذهنى  ،فكرى
و اجتماعى داشته باشم  ،كه شناسنامه چیزى جدا از تصدیق نامه تولد است كه معادل آن در زبان انگلیسى " "Birth Certificateمى
باشد .
از دو دهه بدینسو در كشور ما با استفاده از دموكراسى به عاریت گرفته و قالبى روى بعضى مسائل و پدیده هاى اجتماعى منازعه
و اختالفات به وجود آمده كه روز ها و ماه ها اعضاى پارلمان  ،رسانه ها و كاربران صفحات اجتماعى در مورد آن جنجال،
اختالف ،بحث و مشاجره هاى الینحل دارند كه كشور و مردم ما مشكالت حاد  ،مهم و بزرگتر از آن را با خود دارند .
طوریكه در فوق تذكر دادم كه در كشور ما عده یى "شناسنامه و یا تذكره هویت " را به " تصدیق نامه تولد " در مغالطه گرفتند و
تاكید به این دارند  ،كه در تذكره هویت و یا شناسنامه نام مادر درج و یا ثبت بگردد ؛ تا هنوز بحث قوم  ،ملیت  ،ملت و دین الینحل
و توزیع شنا سنامه هاى برقى و یا الكترونیكى توقف داده شده بود كه حاال عده یى بحث و موضوع تازه یی را در مورد آن بنام
حقوق زن و مادر ،جنجال و مشاجره رسانه یى و اجتماعى ساخته اند .
میخواهم در مورد این نوع معضالت اجتماعى ،مشوره ها و راه حل ها آن اشاره و حرف هاى در این مقاله داشته باشم كه چرا عده
یى بنام حقوق زن بیچاره و محروم ،روى آن تاكید کرده و شهرت طلبى دارند؛ متاسفانه در این اواخر گراف طالق “ " Divorce
و جدا شدن " "Separationsدر كشور ما روبه افزایش بوده با تقلید ازغربى ها عده یى میخواهند كه خود را بنام مادر مجرد و یا "
" Single Momخطاب كنند و از مدت ها بدینسو سفارت خانه ها و مؤسسات روى این پروژه غربى سرمایه گزارى مالى و تبلیغاتى
دارند و در مركز و والیات مراكز و ارگان هاى را بنام خانه امن " " Shelterایجاد كرده اند .
اینكه در این مراكز بنا م خانه امن چه گذشته و جریان دارد؛ نگارنده هم دقیق اطالع نداشته و واقف نبوده و نمیخواهم معلومات
اشتباه آمیزی را ارائه كنم كه از بابت آن در دنیا و آخرت جوابگو باشم ؛ ولى آنچه واضح  ،آشكار و مبرهن است ،عواقب و نتایج
خطر ناك و وخیم آن است كه در كشور و اجتماع سنتى و اسالمى مانند افغانستان عنوان و پیش بینى شده میتواند .
طوریكه از طریق رسانه ها و صفحات اجتماعى آگاهى دارید ،در این اواخر با حضور فعال دختر خانم ها در اجتماع ،ارگان هاى
دولتى و غیر دولتى ،عده یى از اشخاص منسوب به مافیاى قدرت و سیاست از آن استفاده سؤ جنسى و شهوت رانى کرده اند .این
عمل را در اسالم زنا و یا عمل غیر مشروع عنوان كرده اند  ،با چنین افواهات  ،شایعات و حتى واقعیت هاى تلخ ،بهترین خانواده
ها از بابت اعضاى خانواده به تشویش افتیده اند .در صورتی که در جامعه اسالمى و سنتى افغانستان كه در آن قانون و مدنیت حاكم
نیست  ،گراف فحشا و ناروا افزایش بیابد ،همان است كه همه مردم و شهروندان از این نوع مسائل اجتماعى دلهره و پریشان
میشوند .
در دنیاى خارج بخصوص اروپا  ،امریكا و آسترالیا عده یى زیادى از جوانان با همبسترى با دوست پسر "  " Boyfriendو دوست
دختر " " Girlfriendقبل از نكاح شرعى و درج ازدواج رسمى در محاكم و دفاتر دولتى والدین میشوند و بعد از یك مدت زندگى در
خشونت فراق و جدایى صورت میگیرد  ،چون تعهد و قرار داد رسمى در میان نبوده و همان است كه والدین این كودك را بنام
مادر مجرد و یا پدر مجرد عنوان میدهند .
گاهى اوقات مسؤولیت این كودك را پدر و گاهى اوقات مادر به عهده میگیرد و حتى در عدم مسؤولیت هر دو  ،شخص سوم و یا
ارگان بنام خانه امن مسؤولیت او را به عهده میگیرند .
این كودك بیچاره و نخواسته را كه تقصیر از او نبوده در جغرافیاى افغانستان بنام "ولد زنا" مسمى میكنند و حتى عده یى او را در
یك مكان نا مناسب بخاطر نام بدى خانواده در جایى رها میكنند .
حال ،آن عده محدود از كسانیكه از روابط غیر مشروع در جغرافیاى ویران از جنگ و متاثر از فرهنگ صیغه ایرانی و یا دوست
پسر و دوست دختر غربى والدین میشوند ،كودك در عدم موجودیت پدر بزرګ میشود  ،لذا آنهائیكه این پرورژه غیر مشروع را
 3از 1

ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

حمایت و همكارى مالى و معنوى دارند  ،میخواهند بنام حقوق زن و مدافع از زن بیچاره چنین یك پروژه را برای شهرت طلبى
دیكته و اشاره کرده ،حمایت و تقویت میكنند .
اگر در جغرافیاى افغانستان  ،همسایه ها و كشور هاى مطرح اسالمى و غیر اسالمى جهان تحقیق ،جستجو و توجه شود  ،حتى در
شناسنامه  ،پاسپورت " گذر نامه " نام والدین تذكر داده نشده و یا شاید هم فقط نام پدر و نام خانوادگى در آن درج باشد .
حال نیاز دارد كه گروه متخصص و مراجع ذی ربط در نظام افغانستان تحقیق و جستجو كنند ،كه آیا در تصدیق نامه تولد كه معادل
آن به انگلیسى "  " Birth Certificateو در كشور هاى عربى " شهادة والدة " نام دارد  ،كدام نوع مشخصات درج و ثبت گردیده
است .
در دنیاى خارج و جهان پیشرفته و آن جغرافیاى كه در آن قانون حاكم و مردم به چیزى بنام مدنیت آشنایى دارند  ،از حقوق انسان
و شهروندى سواد داشته و به آن احترام دارند  ،با حامله شدن خانم در نخستین ماه هاى حاملگى در نزدیكترین مراكز صحى و
كلینك منسوب به والدى و نسائى مراجعه نموده ثبت و راجستر میگردد و تا هنگام تولد  ،از وضعیت روانى و صحى مادر و كودك
وارسى صورت میگیرد ؛ در مجموع عمل زایمان و یا والدت در زایشگاه ها صورت میگیرد كه در كشور ما در پایتخت از گذشته
ها و زمان شاهى مركز زایمان را بنام زایشگاه ماللى و یا ماللۍ زیږنتون یاد میكردند كه در نزدیكى قواى مركز و برج شهر آرا
كابل موقعیت داشت و شاید هم حال نسبت تراكم نفوس و مردم در هر والیت و ولسوالى یك مركز كوچك از این نوع كلینك ها و
زایشگاه ها داشته باشیم و ضمنا ً مناطقى در كشور داریم كه نسبت نا امنى  ،جنگ هاى طوالنى و عدم توجه حكومت ها از امكانات
ابتدائى جهان امروز  ،همچون مراكز صحى و كلینك هاى والدى و نسائى بى بهره هستند ،خانم ها در هنگام والدت كودك در عدم
موجودیت امكانات صحى و بهداشتى مادر و كودك  ،هر دو فوت و تلف میشوند .
حال در اكثریت از مناطق كشور  ،مراكز شهر ها و پایتخت كودكان نوزاد در زایشگاه و مراكز صحى تولد میشوند و دیگر از آن
دایه هاى قدیم و پیر زن ها خبر و اطالع نیست كه در منازل مسكونى وظیفه نرس قابله والدى و نسائى را به عهده داشته باشند .
در مناطق اطراف و بدور از شهر ها تا هنوز هم با همان سیستم كهن و كالسیك زایمان صورت میگیرد و نظر به دالیل فوق مردم
محل و مناطق دور افتاده امكانات صحى و كلینك هاى حاملگى را در اختیار و دسترس ندارند .
با استفاده از تكنالوجى و امكانات دنیاى معاصر هر پدیده زندگى در حاالت تغیر هست و عمالً مشاهده میگردد كه در اكثریت از
ابعاد روزمره زندگى تغیرات فاحش بوجود آمده است  ،كه به شرح و تفصیل بیشتر در مورد هر پدیده نمیخواهم به حجم مقاله افزوده
شود .
جامعه سنتى و قبیلوى كشور ما طورى است كه تا هنوز هم در بعضى خانواده ها و مناطق كشور با وجود اینكه امكانات صحى و
وقایوى را بدسترس و اختیار ندارند ،از نشر و پخش حامل گى یك نوع شرم و حیا دارند  ،وقتى كودكى بدنیا مى آید اگر دختر بود،
عده یى هستند که دوست ندارند این پیام خوش نعمت الهى را اعالم كنند و عده یى هم كودك پسر را با فیر هاى هوایى و پخش
شرینى ها اعالم میدارند .
موضوع دیگر اینكه در كشور ما كسانیكه اهل سواد و مكتب نبودند  ،تا چندین سال پیش عده یى تاریخ تولد را نمى دانستند و در
بین افراد و خانواده چنین روایات و حكایت ها سر زبان ها بوده كه مادرم مى گوید كه در روز تولد شما هوا بسیار سرد بود ،
قحطى بود  ،در همان سال پدر كالن فوت كرده بود  ،عروسى كاكایت صورت گرفته بود  ،ماه مبارك رمضان بود  ،وقت جمع
آورى حاصالت بود  ،مامایت به عسكرى رفته بود  ،در حاشیه قرآن شریف نوشته و با جنگ ها و مهاجرت هم از بین رفته است
و غیره مثال هاى دیگر كه در جامعه ما عام بوده است .
با وجودیكه در مؤلفه ها و متون اسالمى از اكثریت پیامبران علیهم السالم ،اسامى زوجات آنها تذكر داده شده و از روایات اسالمى
نیز در زمان اصحاب كرام  ،اسامى زوجات پیامبر گرامى "ص" و اصحاب كرام تذكر یافته است ؛ ولى جامعه سنتى و قبیلوى ما
از قدیم االیام طورى هست كه اكثریت خانواده ها دوست ندارند كه در مجالس و محافل از اسامى مادر  ،دختر  ،خواهر و خانم
خویش نام بگیرند و اگر كسى هم نام ببرد براى عده یى یك نوع شرم بوده و به اصطالح جامعه سنتى افغانستان غیرت عده یى و یا
اكثریت به چنین چیزى اجازه نمیدهد كه كسى از اناثیه خانواده خویش نام ببرد و اگر حرف و یا مكالمه در هم میان باشد  ،اصطالحات
چون والده  ،مادر اوالد ها  ،همسر و همیشره بكار برده میشود .
در جامعه سنتى افغانستان وقتى دختر خانم ها عروسى میكنند در خانواده ُخسران با القاب و نام هاى دیگرى مسمى میشوند و حتى
وقتى مادر و صاحب فرزندان میشوند در بعضى از خانواده ها فرزندان با اسم اصلى مادر بلكل آشنایى و معرفت ندارند  ،وقتى
پرسان شود كه نام مادر شما چیست ؟ جواب این پرسش دو احتمال دارد  ،نمیدانم و یا از همان القاب خانواده خسران نام میبرند كه
نام مادرم شاه گل  ،كوكو گل  ،شاه جان و شرین گل است  ،چون فرزندان از كودكى بنام مادر آشنایى نداشتند و از بابت احترام و
حیا عده یى نخواستند كه پرسان كنند كه مادر جان نام اصلى شما چیست ؟
به این همه توضیحات  ،تحلیل و مثال هاى عامیانه از جامعه ما ،مشكالت ،اختالفات ،مشاجره ها و حساسیت هاى مثبت و منفى در
جامعه افغانى كه اكثریت و یا اقلیت ما متاثر از افكار سنتى و قبیلوى هستیم ،نگارنده این مقاله از تجارب زندگى در دنیاى خارج
و ممالك جهان بعد از تحقیق  ،جستجو و مطالعه در این مورد به این نتیجه رسیدم كه مشوره با مسئوولین امور دولت و حكومت
دارى در این راستا داشته باشم و امید است كه پیش از توافق و یا عدم توافق در مورد درج و ارج اسم مادر در تذكره هویت و یا
شناسنامه كه معادل آن به زبان انگلیسى "  " Identification Cardمى باشد  ،بهتر است به یك ابتكار تازه و بهتر با تقلید مثبت  ،جامع
و بنیادى از كشور هاى پیشرفته اسالمى و غیر اسالمى جهان اقدام بكنند  ،كه این اقدام و ابتكار بتواند در آینده از بابت ثبت احوال
نفوس و دیگر مسائل مراجع رسمى و اجتماعى نتائج  ،خوبى ها و جوانب مثبت بنیادى را در طویل المدت براى كشور و مردم ما
داشته باشد و در اكثریت از مراجع رسمى شهروندان و حكومت را كمك و همكارى بكند .
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اینكه اسم از مادر بخاطر شهرت طلبى عده یى و به بهانه حقوق قشر زن در تذكره هویت درج میگردد و یا خیر ؛ ولى تصدیق نامه
تولد "  " Birth Certificateدر آینده براى اداره احصائیه مركزى  ،ثبت احوال و نفوس  ،وزارت صحت عامه  ،وزارت تعلیم و تربیه
 ،ارگان هاى زیربط حكومتى  ،خانواده كودك  ،شخص كودك كه در آینده شخصیت مطرح جامعه خود مى باشد ،فوائدى مثمر و
مفید خواهد داشت .
اگر از لحاظ اسالمى و شرعى  ،قوانین مدنى و قانون اساسى كشور در این مورد كدام مانع حقوقى وجود ندارد ؛ بهتر است به
كشور هاى اسالمى دور و نزدیك مانند ایران  ،پاكستان  ،تركیه  ،امارت متحده عربى  ،مالیزیا  ،اندونیزیا و غیره توسط گروه
متخصص و امور كارى تحقیق و جستجو صورت بگیرد ،كه آیا در آنكشور ها با تغیرات عصر حاضر اسم مادر را در تصدیق
نامه تولد درج میكنند و یا خیر !؟
ً
اداره احصایه مركزى  ،اداره ثبت احوال و نفوس و ریاست ارگان هاى محل كه طبعا ارگان هاى مستقل تحت اداره حكومت
افغانستان هستند با هم آهنگى وزارت صحت عامه در هر زایشگاه و كلینیك صحى مربوط به والدى و نسائى و در دهكده ها و
مراكز ولسوالى ها دفترى را فقط بخاطر ایجاد تصدیق نامه تولد "  " Birth Certificateایجاد كنند كه با تولد هر كودك به شكل دیجتل
ثبت و راجستر بگردد .
این پروسه فوائدى بنیادى و طویل المدت را به سطح كشور دارد كه به بخش از آن در اینجا اشاره میشود  ،زمینه كار یابى در این
بخش براى شهروندان و بخصوص نسل جوان  ،جمع آورى مقدار فیس ناچیز كه در هر كشور دنیا مروج است و این پول به مقدار
 3۰الى  ٤۰افغانى كه به خزانه حكومت یك نوع عائدات و بودجه مالى مى باشد  ،ساالنه شمارش نفوس و گراف كودكان نوزاد به
سطح ولسوالى ها  ،والیات و كشور  ،شمارش نفوس كودك پسر و دختر كه هر سال به چه تعداد دختر و پسر بدنیا مى آید كه در
این زمینه حكومت در چندین سال آینده آگاهى و اطالع دارد كه براى چه تعداد كودك  ،مكاتب و مراكز تعلیمى را ایجاد كنند .
به آن كودك پسر و دختر نوزاد  ،به گرفتن تصدیق نامه تولدى از كودكى تلقین میشود كه آقا و خانم فردا شما یك شخصیت مطرح
كشور و اجتماع هستید؛ اینكه در كدام بخش و س احه تبارز میكنند  ،بر میگردد به خانواده كودك و نظام حاكم كه در بخش تعلیم و
تربیه او  ،چه نوع برنامه دارند .كودكان امروز كه فردا شخصیت جامعه مى باشند  ،مانند كودكان دیروز و بزرگ ساالن خانواده
در جوانى دیگر تاریخ تولد خویشرا اول جنورى سال عیسوى و اول حمل سال هجرى شمسى در فیسبوك ها درج و ثبت نمى كنند
و دیگر از مادر و بزرگان خانواده روایت و حكایت نمى كنند كه در سال قحطى مواد  ،در هواى سرد زمستان  ،در روز عروسى
كاكایش  ،در جمعه اول فوت پدر كالنش  ٦ ،ماه بعد تر از تولد پسر مامایش  ،در روز گلكارى همسایه ها و در وقت جمع آورى
حاصالت باغ ها و گندم بدنیا آمده است .
آن كودك اگر پسر باشد و یا دختر در تصدیق نامه تولدى "  " Birth Certificateاو تمام مشخصات تا وزن طفل به كیلو گرام  ،ارتفاع
قد كودك به سانتى متر  ،محل تولد  ،دكتور معالج  ،روز و ساعت تولد درج میگردد و آن كودك در جوانى به شخصیت خودش
افتخار میكند كه از ایام كودكى من شخص مطرح جامعه و خانواده بودم كه از آوان كودكى تمام مشخصات منسوب به شخصیت
فردى من در ارگان هاى رسمى و دفترى كشور ثبت و راجستر گردیده است .
بحث تذكره هویت "  " ID Cardدر آینده نیز ساده و مشخصات ابتدائى در آن درج میگردد و هر شهروند میتواند بعد از  1٦سالگى
آنرا با داشتن تصدیق نامه تولد از مراجع رسمى آن بدست بیآورد .
این بود بحث درج و ارج از نام مادر در تذكره هویت كه در سه بخش به شكل مفصل توضیح و تشریح گردید و جهت معلومات
تصاویر از "  " Birth Certificate " ،شهادة والدة " و تصدیق نامه تولد از سه كشور جهان را با هر بخش از این مقاله حك زدم  ،تا
اینكه آگاهى و اطالع رسانى باشد كه در اكثریت از كشور هاى جهان روى این اصول و قاعده آنرا چاپ  ،پخش و توضیح میكنند
و در هر مرجع رسمى و تا اخذ پاسپورت و تذكره هویت مدار اعتبار مى باشد .
امید است مغالطه كه میان تذكره هویت و تصدیق نامه تولد صورت گرفته است  ،رفع و روى اصل مسئله كار و فعالیت مفید و
مثمر صورت بگیرد .
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هرگاه متمایل باشید که مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنید ،اینجا کلیک نمائید.
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