شغنان مهد علم و دانش ،سرزمین عشق و زیبایی!!
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سررر مینی که همه با نامش آشررنایی دارند و آنرا بنابر داشررتن آو و هوای گوارا و سرررسررب یاش سررر مین
عشق و یبایی مینامند .سر مینی که میگویند  ۹۹فیصد مردم آن با سواد است؛ اما چگونه سوادی؟
ما فقط در مکتو الفبا را آموخته ایم ،سررروادی که نتیجهی مطالعه باشرررد ،نداریم؛ سررروادی که ا انسرررانیت و
همدیگر پذیری باشد ،نداریم؛ همی شه میان تنش های قومی ،مذهبی و ح بی درگیر بوده ایم .تنها یاد گرفته
ایم که دختر گرفتن و دختر دادن ا مذهو دیگر ،ا قوم دیگر و اجتماع دیگر -حتا نشرسرت و برخاسرت با
اجتماع دیگر -ننگ اسرررررت و ب  .در ذهن های ما نفرت کاشرررررته اند و همیشررررره آموخته ایم که ما خوبیم و
دیگران بد...
من در دوران دانشرررررررگاه همیشررررررره ا همدیگر پذیری ،ا اتحاد ،صرررررررمیمیت و ا ندگی دختران و نان
سررر مینم که چگونه ندگی دارند و چگونه ندگی میکنند ،تعریف میکردم و ابرا خوشررنودی میکردم که
شررغنان ما اص ر بیسررواد ندارد ،همه اهل کتاو و قلم اند .در شررغنان ما ا دواا اجباری ،ا دواا یر سررن،
خودکشری و ...وجود ندارد .نان ما خودکشری ،قتل ،سررنگسررار ،ا دواا های اجباری ،و انواع خشررونت ها
را فقط ا پشرررت پرده های تلوی یون می بینند و به حال هم جنسررران شررران که چه ندگی مشرررقت بار دارند
اشررم میری ند .اما چه غم انگی و نا امید کننده اسررت شررنیدن خبر مرگ همجنسررت که در بهار ندگی اش
قرار دارد و چه فاجعه بار است با تمام آر و ها عرو خاک شدن که ما چند رو پیش شاهد چنین حادثه
دلخراش بودیم.
چه ه ن آور اسررررررت ،سررررررر مینی که فکر میکردم همه آگاه و دارای آ ادی فکری و ذهنی اند اما در آنجا
چنین کاری شررررررت صررررررورت گیرد .من غافل ا این بودم که همه ذهن ها منجمد و مریض اند ،من دقیق
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دلیلش را نم یدانم فقر،عدم آگاهی خانواده ها ،و یا هر آن چی ی که باشرررررررد ولی نبا ید دختران قربانی چنین
مسایل شوند.
سرررررررر مینی که در آن پدر بخاطر یاده جویی و حرص خود ،بخاطر آسرررررررایش چندرو ه و به بهانه های
گوناگون دختر خود را که هنو  ۲۰سررررال دارد و بخاطر آینده اش ت ش میکند ،تا باشررررد برای جامعه اش
مفید واقع شود ،اما بیخبر ا اینکه پدر طناو دار اش را آماده کرده و با دست های خود آنرا به ابدیت می
فرستد.
همه ی ما شرراهد چندین قض ریه ی خودکش ری بودیم که یا فامیل باعث شررده و یا هم جامعه ،که تمام در ها را
بروی دختران بسته و مجبور به خودکشی شان می سا ند .می پذیرم که اینگونه موارد برای مردم ما نسبت
به والیت ها و ولسوالی های دیگرخیلی کم اتفاق می افتد ولی همین هم نگران کننده و مایو کننده است .
در الب ی حرف هررایم ا همرردیگر پررذیری گفتم؛ در دهکررده هررای کوچکی کرره نرردگی میکنیم همرره داد ا
یکپارچگی و اتحاد می نند تک یه ک م همه شرررررررده همدیگر پذیری ولی متاسرررررررفانه آنرا در عمل پ یاده کرده
نمیتوانند.
به گمان اینان ،همه عرف و سرررنت ها و یا واضرررگ بگویم ح و های که فع مردم ما با آن درگیر اند ،در
گذ شته پدید آمده اند .تنها در صورتی تا مان حا ضر ،که ع صر تمدن پی شرفته ا ست دوام آورده اند که با
سرررشررت مردم مان سررا گار بوده اند و حف آنها به مصررلحت مردم بوده اسررت .ولی نمی دانند خود شرران با
چه سرررسررختی به این ح و ها و مشررک ت پایبندند .مردم نمیدانند که تمای ت و احسرراسررات پاک و نی پلید
صرراحبان قدرت چه نقش ع یمی در حف این عرف ها و ح و ها داشررته اسررت .من بخود این حق را نمی
دهم که روی این مسررررایل حرف ب نم؛ چون ا توان من خیلی باال اسررررت .من تردید ندارم که احسرررراسررررات
عامهء مردم عل یه من بر انگیخته میشرررررررود و برای این سرررررررخنانم ن رات غضررررررربناکی در یافت میکنم اما
بخاطریکه اهمیت بسرررریاری به ح و ها قایل اند با آنها سررررخت به مخالفت بر می خی م .ح بی که مشررررکل
امرو ما را حل کردن نتواند نبودنش بهتر است...
من این مشررررک ت را به قصررررد شررررکوه و اری بر نشررررمردم ،یرا ا این بیهوده تر کاری نیسررررت .هرگاه
بخواهیم با توسررررل به بخرد با احسرررراسررررات و گرایش های عملی آنها به مقابله بر خی یم ا چنین مشررررک ت
گری ی نیست.
با مهر
صورت کاشانی

اداره نشرات سیمای شغنان

