زگارش خبری از:
شورای رسارسی زانن افغان رداهلند

م
م
رد رابطه هب حو خشونت علیه زانن هچ يتوان رکد؟

به تاريخ  6اکتوبر سالجاری به ابتکار شورای سراسری زنان افغان درکشور هالند سيميناری به مناسبت
محوخشونت عليه زنان درشهرآرنهم تدوير يافت .درکار سمينار محترمه جميله زمان انوری رييس همايش
اروپائی زنان افغان ،محترمه زليخا پوپل فعال سياسی ،محترم عزيز هللا رسولی سکرتر اول سفارت کبرای
افغانستان درهالند ،محترمه ناهيد صديق عـــلومی
سکرتر مسوؤل اتحاديهء انجمنها ی افغانها در هالند ،محترمه مشعل حريرنويسنده و پژوهشگر ،محترمه
سيده طلوع معاون شورای زنان،محترمه فخريه ستارزاده عضو هييت

رهبری شورای زنان و تعدادی از فعاالن و عالقمندان به شمول خانمها و آقايان اشتراک ورزيده بودند.
درآغاز محترمه سهیال زحمت مسوؤل شورای زنان افغان درهالند تشريف آوری شرکت کننده گان راخیرمقدم
گفته و ادامه دادند :خشونت علیه زنان درسراسرجهان را يک پديده نامیمون اجتماعی دانسته واضافه نموود کوه
بنووابر عوامو گونوواگونن ناسووازگاری واخووتالب بووی زن وموورد بووه وجودمیآيوود کووه ريشووه آن بیشووتردرفقرن جهو
ونادانین بیسوادی وکم سوادین عدم تربیت سالم خانواده گی وعقب مانی فکری وناهنجاری های ذهنی وسونتی
نهفته است.
خشوووونت درخوووانواده هوووا امنیوووتن آسووواي وآرامووو راازآنوووان میگیووورد ودلهووورهن اضوووبرا ن کووو رفتووواری
بدبینینتندخويین بداخالقی وگراي به ارتکا گناه را جاگزي میسازد.
خشونت خانواده گی که خش تري بخ خشونت درجهان را تشکی میدهدنبیشتري ازطرب مردان بی خرد
صورت میگیردنزيرا مردان به اي وسیله قدرت برتر و صالحیت شانرا تبارز میدهند.
بنابر چنی وضعیت نیاز است که نهاد های مدافع زنانن نخست جهت ارتقای آگاهی زنان سیمینار ها ن نشستها
وتبادل نظر را سازماندهی نمايند وسپس درخو حمايوت ازحقووم ومنوافع قشوری زنوان کاروفعالیوت مثموری را
انجام دهند.بعداًمحترمه جمیله زمان انوری رشته سخ را به دست گرفته واز رويداد های بسیارخش کوه فعوالً
خانم ها دچار آن هستندن فاکتوار ياد آوری نمووده و اضوافه نمودنکوه خشوونت بوا زنوان نوه تنهوا زنوان بلکوه هموه
خانواده را متضرر میسازدن که نتاي ناگوار آن صدمه بزرگوی بور زنوده گوی هموه وارد میکنودنوی همچنوان از
سازماندهی يک راهپیمايی بزرگ بخاطر محو خشونت علیه زنان اطالع داده و از همه تقاضا به عمو آمود توا
در اي راهپیمايی که در اينده نزديک در اروپا راه اندازی میشود اشتراک ورزيوده رسوالت خويشورا در زمینوه
اداء نمايند.

سپس محترم عزيزهللا رسولی سکرتراول سفارت کبرای افغانی در هالند صحبت نموده وچنی
گفت ":د تاريخ په اوږدو کی نارينه ظالم او ښځه مظلومهه وی ،د اسه م مسهدس ديهن ههم د ظلهم پهه هکلهه يهر
وسيع توضيحات لری ،دمخه تر دی چه دمشکل دحل په هکله څه ووايم يو يره جالبه قصه چه درسول (ص
) په وخت شوی وه ،ستاسو سره شريک کړم .يوسړی چه هميشه خپلی ښځی ته وهل او تپل ورکهول ښهځی
به خپل پ ر ته شکايت کاوه ،يوه ورځ ددی ښځی خاونهد ښهځه پهر سهترگه و وهلهه او سهترگه ئهی ور زخمهی
کړه .ښځه بيا په شکايت خپل پ ر ته راغله ،دا ځل دښځی پ ر دخپلی لهور شهکايت رسهول (ص ) تهه وکهړ،
رسول (ص) وفرمايل :ورشه ددی ښځی خاوند هم دغه سی ووهه لکه چه ستا لوری وهلی ده .داس م مسدس
دين ښځی ته ير ستر مسام ورکړی دی .په قرآن عظيم الشان کی مکمله سوره دښځی په نامه نازل شوی ده.
چه په هغه کی ټول اجتماعی ،اخ قی  ،کلتوری او سياسی ژوند په يره عالی سويه تشريح شوی ده.
را ځو خپل اساسی هدف ته کوم چه تاو تريخ والهی دښهځو پهه کلهه دی دحهل الری پيهداکړو .پهه قهران عظهيم
الشان کی دوی عمده سوره دی چه عبارت دی ده سوره نهور او سهوره نسها څخهه چهه د ټولهو اسهانانو لپهاره د
اجتماعی  ،اخ قی  ،کلتوری او سياسی ژوند په يره عالی سويه تشريح شوی دی  .کهه چيهری انسهانان ددی
دو سوروپه معنا پوه شی ،زه فکر کوم چه مشکل به په جامعه کی ختم شی".
بعد ازآن آن محترمه مشعل حریر نويسنده و پژوهشگربا استعداد کشور قسمتی ازکتا خويشرا بنام "سپیده هوا
اينجا آرام اند" که در راببه به خشونت علیه زنان صراحتهايی داشتن باصدای دلنیش وگیرای خودبه خوان
گرفت که مورد استقبال حاضري قرارگرفت.
همچنان محترمه ناهید صدیق علومی سکرتر مسوؤل اتحاديهء انجمنها ی افغانها درهالند اشوتراک فعوال زنوان
درسمینارهاونشستهای آموزشی را مهم وارزنده خواندوتقاضا کرد دري عرصه کار مثمرودوامدار بوه کموک
وهمکاری نهادهاوتبلیغات وسیع ازطريق رسانه هاوسايت های انترنتی صورت بگیرد زيرا حضوور زنوان در
همچو موارد کمرنگ میباشد.
درضم افزود  :دان
آراسته نمايند.

قوی وسیله قدرتمند ساخت زنان است بايد همه زنوان بوه زيوور دانو

اموروزی خوود را

سپس محترمه زلیخا پوپل يکت از فعواالن سیاسوی نخسوت قبعوه شوعری ازمحترموه سویما ( سوماء ) را قرائوت
نموده و بعد درمورد محوخشونت چنی ابراز نظرنمود:
خشونت همیشه يک چشم کبودودندان شکسته ودماغ پرخوون نیسوت بلکوه خشوونت ازخشو گرفتوه شوده وخشو
بودن به معنای اينکه :
عصبانیتن حسادتننادانین تحقیرنآزارن همچنان نگاه برادری استن بخوواهر وقتوی در مهموانی بلنود خنديوده
استننگاهی که مانمی بینیم ....خشونت طعنه های خسروخشوبه عروسنکه گويا الغر هستینبی سلیقه هسوتی
وامثال اينها میباشد وی اضافه نمود:

باوجوديکووه مو زن هسووتم وسووالها ازحقوووم زنووان دفوواع نموووده ام حوواال درخووار از موورز ازهووردو جانووب دفوواع
مینمايم هم اززنان وهم ازمردان .زيرا درمحی خار ازکشور هستند زنانی که علیه مردان خشونت مینماينودن
ما بايد جلو چنی خشونت را هم مهارکنیم.
ايو سووخ حاضووري را بووه شووور آورده وجربحو هووايی را بووه میووان آورد کووه بووه رونووق دهووی سوویمینار اهمیووت
بسزايی داشت.
در پايووان محترمووه نااازی نااو عااای ی دوقبعووه شووعرخودرا کووه درمووورد خشووونتن تووازه سووروده بووود خوودمت
حاضري دکلمه کردکه با گرمی استقبال گرديد.
سیمینار با تماشای فلم افغانی بنام ستا هء افغان خاتمه يافت.

