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محمد عارف عباسی

تذکر نام مادر در تذکرۀ تابعیت
خواندیم و شنیدیم که فیصله شده تا در تذکرۀ تابعیت و یا سند شناس نامه و یا کارت هویت نام مادر هم تذکر
یابد که از چنین فیصله استقبال شایان به عمل آمد.
اما تأثیرات مثبت این فیصله را در آوردن بهبود و اصالح در موقف زن به طور مملکت شمول ببینیم .اگر
در تذکرۀ هیبت هللا نام والده اش ذکر شود چه فائده ای به هیبت هللا می رساند و چه سودی به بوبویش.
ذکر نام مادر در تذکره برای زن تضمین مصونیت از ستم شوهر است و یا راهایی از لت و کوب خسر و
ایوران .نمی دانم با هزار و یک قیودات ،محدودیت ها و استبداد های عرفی و عنعنوی بر زن در جامعۀ ما
با این گونه «گدی بازی ها» هم خود فریب می دهیم و هم مردم را.
چرا قوای مقننۀ در انحصار مرد که خود نمایندۀ شورای ملی اند و زن را به رسمیت نشناخته و انسان نمی
دانند و در حرمش چهار زن نکاح کرده دارد به عوض چک چک کردن به این فیصله قوانینی وضع نمی
کنند که متضمن تأمین حق مدنی زن باشد به طور مثال «سن قانونی نکاح دختر  1۸سالگی است که باید به
رضای منکوحه در حضور مال امام و نمایندۀ ریاست زن در حضور دو شاهد زن صورت گیرد ».مادۀ
متممه «تفاوت سن ناکح و منکوحه بیش از  10سال نباشد» .مادۀ متممه «در صورت تخلف از این حکم
قانون وصی منکوحه به  ۵سال و ناکح به  10سال زندان محکوم می گردد و څارنوالی مسؤول تطبیق این
مادۀ قانون است» هکذا قوانین مربوط تعذیب ،شکنجه و لت و کوب زن توسط شوهر و اقارب شوهر و
قوانین عملی و قابل تطبیق برای تعلیم اجباری دختران در سنین معینه.
تحدید مصارف ازدواج و منع گرفتن تویانه:
البته که وضع چنین قوانین و تطبیق جدی آن باعث تضمین رعایت حق مشروع زنان می گردد نه ذکر نام
مادر در تذکره که هیچ دردی را دوا نکرده یک کار نمایشی است .در امریکا کارت هویت رسمی الیسنس
دریوری است در آن عکس دارنده با نام اول نام وسط نام آخر «تخلص» سال تولد و آدرس ذکر است نه نام
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پدر است و نه مادر ولی در سند تابعیت  Certificate of Citizenshipنام مکمل ،آدرس ،سال تولد و مملکت
تولد ذکر است نه نام پدر است و نه از مادر.
مشکل دیگر این است که مادران ما دو نام دارند نام و لقب مثالً نام یاسمین است و لقب قندی گل که در تذکره
کدام را بنوسند.
در زمینه پیشنهادی دارم که سهل ترین طریقۀ احصائیه گیری است .برای هر وکیل گذر و یا قریه دار دو
فورمۀ چابی رسمی داده شود یکی برای وفیات و دیگری برای تولدات .در صورت درگذشت یک اهل گذر
و یا قریه شهرت مکمل متوفی و روز ماه و سال فوتش درج شود .و در صورت تولد نوزادی در گذر و یا
قریه نام نوزاد (پسر و یا دختر) روز  ،ماه و سال تولد و نام والدینش درج گردد.
این معلومات به نواحی مربوطه و یا ولسوالی ها در اخیر هر ماه سپرده شود تا در  Data Baseاحصائیۀ
مرکزی شامل شود .بدین ترتیب احصائیۀ ساالنۀ تولدات و وفیات مملکت به سادگی و کم ترین مصرف
جمع آوری می گردد.
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