گزارش
برنامهء تباد لِ نظر ،پیرامو نِ روا جِ خشونت در خانواده و رابطهء آن با مسألهء عزت و آبرو

تبادل نظر را پیرامو ِن
روز يک شنبه -3 ،فبروری 3103م،.برنامهء معلوماتی و
انجمن آيندهء مردم،
ِ
ِ
ِ
شهر فالردينگ ِن
مردان افغان در
رواج خشونت و رابطهء آن با مسألهء عزت و آبرو ،برای زنان و
ِ
ِ
کشور هالند برگزار نمود.
ِ
طراح اين پروژهء آموزشی ،اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند بوده ،که به همکاری مسلکی نها ِد
ِ
تدوير سمینارهای آموزشی نماينده گان انجمنهای عضو اتحاديه را در سه دورهء پالن
مولتی االن ،با
ِ
تعمیم آگاهی را در مورد،
شده ،آمادهء پیشبُر ِد چنین برنامه های معلوماتی نموده و زمینهء رُشد و
ِ
مساعد میسازد.
فعال شامل در اتحاديهء
انجمن فرهنگی -اجتماعی آيندهء مردم ،که يکی از نهادهای
به نماينده گی از
ِ
ِ
انجمنهای افغانها در هالند میباشد ،دو نماينده ،هريک محترمه خانم سینا عزيزی و محترمه دوشیزه
سمینار دو روزه را که به تاريخهای  01و  31جنوری در يکی از هوتلهای
ت
َور نخس ِ
ِ
غزال پیکار ،د ِ
ساير انجمنها و نهادهای عضو ،موفقانه
اپلدورن هالند داير شده بود ،همراه با نماينده گان
شهر
اطراف
ِ
ِ
ِ
سپری کردند.

انجمن آيندهء
سمینار مذکور،
ساختن مفا ِد
تدابیر اتحاديهء انجمنهای افغانها برای عملی
اساس پالن
بر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قشر زن و
ان
ت تبلیغ و
مردم ،برنامهء بحث و
تبادل نظر جه ِ
ِ
ِ
انتقال تجارب و آموزه های سمینار را می ِ
ِ
زنان افغان ،اشتراک
مر ِد افغان تدوير نمود ،که در آن اضافه از  31تن ،اعم از جوانان ،مردان و
ِ
تبادل نظر و تجارب نمودند.
مختلف برنامه فعاالنه و با عالقه مندی سهم گرفته،
داشتند ،که در بخشهای
ِ
ِ
انجمن آيندهء مردم ،گزارش و يادداشتهايش را از
مسؤول
در آغاز ،محترمه سینا عزيزی سکرتر
ِ
ِ
هدف راه اندازی چنین برنامه ها ،برای اشتراک کننده گان ارايه کرد.
روز سمینار و
جريان دو
ِ
ِ
ِ
پایان این گزارش به خوانش گیرید!}
{سخنرانی را در
ِ

نقش
نمايش فلم مربوط به موضوع خشونت در خانواده و
بخشهای دوم و سوم برنامه ،همراه بود ،با
ِ
ِ
ابراز
پاشی خانواده ها و آيندهء کودکان و نوجوانان؛ که با
ب آن در بی ثبات سازی و از هم
ُمخر ِ
ِ
ِ
ت برنامه افزوده
فلم آموزشی ،بر کیفی ِ
نظرهای اشتراک کننده گان و برداشتهای شان از محتوای اين ِ
بود.
انجمن آيندهء مردم ،میباشد نیز دعوت صورت
همکار
زن افغان ،که
در
ِ
شمار مهمان ،از نها ِد صدای ِ
ِ
ِ
گرفته بود ،که به نماينده گی از اين نها ِد مدافع حقوق زن افغان ،محترمه خانم جمیله طاليی ريیس اين
فعاالن جوان اشتراک داشتند و با سهمگیری در بحثها ،از
نهاد و محترمه تهمینه اشرف ،يکی از
ِ
ساير مهمانان را مستفید ساختند.
ب شان در زمینه
تجار ِ
ِ
ب
ت پذيرايی بهتر و
اظهار سپاسگزاری از تشريف آوری دعوت شده گان ،عصريه يی از جان ِ
جه ِ
ِ
انجمن آيندهء مردم تهیه شده بود ،که محفل و فضای صمیمی آن را رنگینتر ساخته بود.
ِ
انجمن آيندهء مردم ،از سهمگیری و مسؤولیت پذيری همه گان در برنامه و
محترم طارق پیکار ،ريیس
ِ
داير
سوم سمینار،
بعدی که با همین عنوان پس از دوره های دوم و
محافل
اشتراک شان در
ادامهء
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
خواهد شد ،تأکید نموده ،تعهد کرد ،که در برنامه های دوم و سوم ،از اُ
ساير نهادهای
رگان پُلیس و
ِ
ِ
ب بیشتر معلومات ،نیز دعوت صورت خواهد گرفت.
ت کس ِ
مؤظف در زمینه ،جه ِ
تحلیلگر مساي ِل اجتماعی -فرهنگی،
در پايان ،محترم طارق پیکار ،از محترم فريد سیاوش ،نويسنده و
ِ
گرم دوستان حاضر ،همراه
جريان محفل را ارزيابی کارشناسانه نمايد ،که با
درخواست کرد ،تا
استقبال ِ
ِ
ِ
بود.
سیاوش ،تدوير چنین جلسات و سمینارهای آموزشی و کاری را سازنده وموثر ارزيابی نموده در ارتباط
با مساله خشونت در خانواده گفت:
پژوهش های جامعه شناسیک و روانشناسیک عوامل گوناگونی را در بروز رفتار خشونت آمیز در
خانواده دخیل دانسته اند:
فرهنگ و اجتماع؛ يعنی نوع نگاه به زن در جوامع مدرن و جوامع سنتی واضحا ً متفاوت است .در
حالیکه در جوامع مدرن تالش زيادی برای دستیابی زنان به حقوق شان صورت گرفته و نوع نگاه به

تدريج انسانی تر گشته ،نوع نگاه مردساالرانه و نوع رويکرد استوار بر استبداد هنوز در جوامع سنتی
به قوت خود باقی ست.
اقتصاد؛ مشکل اقتصادی بخصوص در صورتیکه بار مالی خانواده بر دوش يک نفر باشد و باالخص
در صورتی که خانواده فقیر باشد ،می تواند شديدتر شود ،چون قادر به ايجاد درماندگی ،عصبانیت،
پرخاشگری و افسردگی در میان مردان و نهايتا ً اعضای ديگر خانواده می باشد.
مردی که در محیط پر استرس کار می کند و مورد توبیخ يا تحقیر قرار میگیرد ،ممکن است تنفر ابراز
نشده اش را بر سر خانواده خالی کند  .فقر و اختالفهای مالی مهمترين عامل قتلهای خانگی محسوب
میشود.
نوع تفسیر دین از مساله حق و حقوق زن و مرد  ،استرس و اختالالت روانی و مهم تر از همه
آموزش و تربیت نادرست ،بی اعتمادی در سطح فرد و اجتماع را از عوامل مهم بروز خشونت در
خانواده میتوان قلمداد کرد.
متنِ سخنرانی خانم سینا عزیزی،

در برنامهء ویژهء خشونت و رابطهء آن با مسألهء عزت و آبرو
برادران گرامی،
دوستان محترم ،خواهران و
ِ
انجمن آیندهء مردم ،از تشریف آوری شما در برنامهء امروزی سپاسگزاری
نخست ،به نماینده گی از
ِ
مینمایم.
اساس پروژه ییست که اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند ،در
برنامهء معلوماتی امروزی ،به
ِ
زیر نام سمینار سازماندهی
ور آموزشی ِ
همکاری با نها ِد مولتی االن ،برای انجمنهای عضو در سه دَ ِ
نموده است.
ت دو روز را دربر گرفت ،به تاریخهای  91و  02جنوری امسال
ت این
سمینار که مد ِ
دورهء نخس ِ
ِ
انجمن آیندهء مردم این جانب سینا عزیزی و غزال جان پیکار
تدویر گردیده بود و به نماینده گی از
ِ
اشتراک داشتیم.
روز سمینار ،که خیلی آموزنده و جالب بود ،موضوع مور ِد بحث پدیدهء خشونت و رابطهء
در این دو
ِ
آن با مسألهء عزت و آبرو در خانواده ها بود؛ مسأله یی که در اجتماع سُنتی افغانی ما و شما هنوز به
قبول
رواج تحمیلی ،تبدیل شده و ناآگاهانه مور ِد
تحریم همه گانی شده و به رسم و
ث یک تابو ،یک
حی ِ
ِ
ِ
ِ
ت
نسلها یکی پس از دیگر قرار میگیرد و هرنوع سرکشی از آن و ایستاده گی در
برابر آن مجازا ِ
ِ
سنگینی را تا سرح ِد طالق ،قتلهای به اصطالح ناموسی و شکنجه های روانی و فزیکی گونه گونی
همراه میداشته باشد.
قشر جامعهء افغانی از این تابو ،حتی در برونمرز ،همانا قشر زن است ،البته با همان
آسیب پذیرترین ِ
قشر مرد و مناسبتهای اجتماعی حاکم میباشد.
فرهنگی که بر اذهان و افکار و
روش اخالقی و
ِ
ِ
روان ِ
ِ

کشور ما ،میتوان دریافت ،که
ت حاکم در
با توجه به تاریخ و مناسبتها و پیوندهای اجتماعی و معنوی ِ
ِ
غیرعادالنه و ستمگرانه چنان سخت جان و پاییدنی شده اند ،که
حاکمی ِ
ت چنین پدیده ها و رواجهای ِ
پیکار چند نسل را در بر خواهد گرفت؛ اما ،باید اظهار داشت ،که بی تفاوتی
محو آن کار و
تغییر و
ِ
ِ
شدن
ناگوار حاکم ،جفای نابخشودنی خواهد بود و به طوالنیتر
ت
اختیار کردن و نظاره گری وضعی ِ
ِ
ِ
ُمر این ستمگری می انجامد.
ع ِ
دریدن پرده های تاریکِ خرافه های حاکم بر روانِهای مان و با
پس ،بر همهء ما و شماست ،که با
ِ
ت واقعی اجتماعی و برابری حق
ت انسانیت و رفتن به سوی افقهایی را که در آن عدال ِ
درکِ واقعی ِ
همهء انسانه ا بدون تبعیض رنگ ،نژاد و به خصوص جنسیت ،از موقعیتی که تاریخ و جغرافیا در
اختیار ما گذاشته ،استفادهء ثمربخش نماییم و با اعتقاد بر این امر ،که «گامهای بزرگ از قدمهای
ِ
کوچک آغاز میشود» ،در این راستا تالش نماییم و روی همین اصل است ،که امروز را به مثابهء
راز جانکاه انتخاب کرده ایم و
آغاز بحث ،تبادل نظر و رفتن به سوی علنی
نقطهء
ِ
ساختن این پنهان و ِ
ِ
کنار خود
قشر مرد ،در
همراهان و
خوشبختانه که بهترین
ِ
ِ
ِ
مبارزان را ِه برابری حق زن با مرد را از ِ
نظر سازندهء شان را صمیمانه استقبال خواهیم کرد.
داریم ،که سهم و
ابراز ِ
ِ
رهان گرامی،
هم
ِ
اساس مطالعه و
کشور هالند ،تا کنون در حدو ِد  91هزار پناهنده از افغانستان اقامت دارد .بر
در
ِ
ِ
ب مراجع مدافع حقوق بشر و اُرگانهای مسؤول کار با پناهنده ها در این کشور
تحقیقی که از جان ِ
نظر روانی ،یکی از آسیبدیده و آسیب پذیرترین اقلیتهای
اجتماع پناهندهء افغان از
صورت گرفته،
ِ
ِ
ساکن در هالند ،به شمار می آید.
ب جنگهای
دیگر شان،
ت بحرانی امنیتی افغانستان ،دوری اعضای خانواده ها از هم
تأثیر مُخر ِ
وضعی ِ
ِ
ِ
اشکال مختلف آن ،بی
عدم اطمینان از بهش ِد همه جانبهء وضع کشور ،ادامهء بحران در
ِ
سپری شدهِ ،
سرنوشتی طوالنی و دهها فاکتور دیگر همه دست در دست هم داده ،روحیهء بی اعتمادی نسبت به
میان افغانهای ساکن در هالند ایجاد کرده است.
خود و دیگران و نسبت به حال و آینده را
ِ
ت نأشی از آن ،تا حدی پیشرفته اند ،که در شماری از خانواده
اثرهای منفی پناهنده گی و
بحران هوی ِ
ِ
اطفال در حال رش ِد شان در هالند ،ناتوانی احساس کرده در تربیه و
برابر
ها ،سبب شده تا والدین در
ِ
ِ
شیوه های آن عاجزی اختیار مینمایند و یا تفاوت نظرها میان پدران و مادران و فرزندان در انتخاب
نورمها و معیارهای اخالقی و نگرش به آن ها در زنده گی ،تا اندازه یی عمیق و پهناور است ،که
ث ورشکسته گی و جدایی و از هم پاشی خانواده ها شده و حتی تا حدی که فاجعه می آفریند.
باع ِ
متن
ت این همه واقعیتهای منفی و دردآور و موقعی ِ
با در نظر داش ِ
قشر زن افغان در ِ
ت ستمکشانهء ِ
ت بحث و جستجوی راههای حل برای
حوادث به مثابهء مادر ،خواهر ،زن و فرزند است ،که ضرور ِ
این تابو را بیشتر از پیش مطرح میسازد و هدفِ فراگیری و ترویج مفا ِد سمینارهای اتحادیه نیز روی
همین اصل استوار است.
بناً ،یک بار دیگر از همهء اشتراک کننده گان محترم درخواست میگردد ،تا با سهمگیری فعال در
زن افغان
بهتر و
برنامه ،پروسهء طوالنی تالش برای ایجا ِد یک فضای
مطمینتر زنده گی را برای ِ
ِ
ِ
گر ظلم نباشند.
سرعت بخشند و بیشتر نظاره ِ
از توجه تان سپاسگزارم.
www.jawananebedaar.nl

