ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ دو روزه در ﻓﺮدای ﺟﻨﮓ

”ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ“
آﻣﻮزﺷﮕﺮ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮ اﻓﻐﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای زﻧﺎن از وﻻﯾﺖ ﻫﺎی ”ﺣﻤﯿﺪه“
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮐﺎر ﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰارﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﻤﯿﺪه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﯾﮏ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮ ﺧﻮب اﻧﺘﺨﺎب آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای
آﻣﻮزش اﺳﺖ و آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ راه ﺳﺎده ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﯾﺠﺎد
ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﻔﮑﺮ ﮔﺮوﻫﯽ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ در اداره ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ ﮐﺎرﮔﺎه از اﻧﺮژی
ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﻄﺢ ﯾﺎد ﮔﯿﺮی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﺘﻤﺎد و ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺗﺤﺮک ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽ آﯾﺪ.
اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪی را ﺳﺎده ﻧﻤﯽ داﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﻬﺎرت ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮ در ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺎﺳﯽ ”ﺣﻤﯿﺪه“
ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ” .ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ“ اﺳﺖ .از ﺣﻤﯿﺪه ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ازﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯽ ﮐﻪ در ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺮای وب ﺳﺎﯾﺖ
او ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
از ﻣﻦ دﻋﻮت ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﺑﺮای  16ﻣﺮد ﮐﻪ  03ﺗﺎ  54ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ”اﮐﺴﻔﺎم“ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺳﺎزﻣﺎن
ﮐﺎرﮔﺎه دو روزه ای در ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻢ .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع  ،ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﮏ ﺗﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻣﺮور ﮐﺮدم .ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ در ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ
در ﮐﺎﺑﻞ رﺳﺎﻧﺪم .ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎ را دور ”اﮐﺴﻔﺎم“ داﺷﺘﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﻋﺖ  9ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ ﺧﻮدم را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ
ﺗﺎ دور اﺗﺎق ﭼﯿﺪم و ﻣﺎژﯾﮏ ﻫﺎ و ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی رﻧﮕﯽ را روی ﻣﯿﺰ وﺳﻂ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻢ .ﭘﺮده ﻫﺎ را ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪم و ﺟﺰوه ﻫﺎ
را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدم و آﻣﺎده ورود ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺪم .ﭘﺲ از ورود آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﯾﺦ ﺷﮑﻨﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ  18ﻣﺮد ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ
آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در دو ﺣﺰب ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ”وزﯾﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن“ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ رو دارم .دو ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ از ﻣﺤﻠﻪ
ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و از اﺑﺘﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻊ داﺷﺘﻨﺪ .ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﺳﺒﺰ رﻧﮕﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﭘﺨﺶ ﮐﺮدم و از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻢ  0آرزوﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای دﺧﺘﺮاﻧﺸﺎن دارﻧﺪ را روی ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و در ﮔﻠﺪان روی ﻣﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ  .ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ را زﯾﺮو رو ﮐﺮدم و ﻣﺠﺪدا از
آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮑﯽ از آن ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﺳﺒﺰ رﻧﮓ را ﺑﺮدارد و در ﮐﻼس ﺑﮕﺮدد و ﺑﺎ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ
ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ آن آرزوﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟ در ﻣﺪت  54دﻗﯿﻘﻪ ﮐﻼس ،ﺳﺮاﺳﺮ از ﺗﺤﺮک ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺴﯿﺎر
ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد .ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ آرزوﻫﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺳﻨﺘﻬﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
آرزوﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪی ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دﺧﺘﺮش اوﻟﯿﻦ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮ زن
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ .دﯾﮕﺮی آرزو ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ دﺧﺘﺮش ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮ و ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺧﻮب در وﻻﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد و ﻣﺮدی از ﻗﻨﺪﻫﺎر
آرزو ﮐﺮده ﺑﻮد دﺧﺘﺮش ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ اول ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪم ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
ﻣﺮدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر آرزوی ﻣﺸﺘﺮک دارﻧﺪ.
در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﺧﻮدم را از وﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪم و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،در ﮐﻨﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﻢ .
ﮐﺎرﮔﺎه ﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﻮد و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺮاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ  5ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدم
و از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻢ روی ﻣﻘﻮای ﺑﺰرگ ﺷﮑﻞ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ای را ﺑﮑﺸﻨﺪ و روی ﺑﺪن دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ 03 .دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﻗﺖ دادم .در ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﯾﮏ ﻧﻔﺮ درﺑﺎره ﻧﻈﺮات ﮔﺮوه
ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﻣﺮدان ﮔﺮوه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﻣﻦ در ﭘﺎﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﻫﺮ ﮔﺮوه ،ﺳﻮاﻻﺗﻢ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﺮدم .ﺑﺤﺚ در ﺑﺎره
اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﺎ ﻇﻬﺮ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و ﻧﻈﺮات  5ﮔﺮوه ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪ .ﻧﻤﺎز و ﻧﺎﻫﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .از دﺧﺘﺮی
 10ﺳﺎﻟﻪ دﻋﻮت ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ،ﭼﻄﻮر ﯾﮏ روز در راه ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﺮ روی ﺻﻮرﺗﺶ اﺳﯿﺪ

رﯾﺨﺘﻪ اﻧﺪ و دﯾﮕﺮ دﺧﺘﺮان روﺳﺘﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺑﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدم و از اﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در وﻻﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ
اﻓﺘﺎد ،آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﭘﺲ از اﺟﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ و در ﻃﻮل دو روز ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺮﺗﺐ ﺳﻮال ﻣﯽ ﮐﺮدم و از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ .از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻮش دﻫﻨﺪ و
ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺣﺴﺎس
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻦ ﮐﺎرﮔﺎه را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدم .آﻧﻬﺎ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﻮال و ﺟﻮاب اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه
ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  ،و ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻫﻢ اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
ﺟﻨﮓ ﺗﺎزه ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺮدان ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺮس را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻗﺪرت ﯾﺎد ﮔﯿﺮی را اﻓﺰاﯾﺶ داد .آﻧﻬﺎ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ اﻋﺘﻤﺎد
__ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه را ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .

