ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺧﺘﻢ دوره ﮐﺎر آﻣﻮزی در ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾ
ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل درس و ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺳﻤﯿﻪ و ﻟﯿﺪا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﺒﺎﻧ
ﺣﻘﻮﻗ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺪﺳﺖ آورده اﻧﺪ .از دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧ ﺳﻤﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﯾ ﺣﻘﻮق دان ﺷﻮد» .زﻣﺎﻧﯿﻪ در ﺻﻨﻒ ﻧﻪ ﻣﺘﺐ ﺑﻮدم ،وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﺒﺎر زﻧﺎن

ﮐﺎرﮐﺮدن روی ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی واﻗﻌ،

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را درک ﻣ ﮐﺮدم .ﯾ ﺗﻦ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان دور ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮش ﻟﺖ

آﺷﻨﺎی ﺑﺎ اﻓﺮاد ﮐﻪ درﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ

و ﮐﻮب ﺷﺪه ﺑﻮد .او ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﻣ ﮐﺮد ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻃﻔﺎل را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ،

اﺳﺖ و ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮدن در روﻧﺪ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪاد ،درﺣﺎﻟﯿﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻤ از ﺷﻮﻫﺮش درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤ
ﮐﺮد .ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤ رﺳﺪ .ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﺪان
ﺷﺪم ﺗﺎن ﺑﻪ زﻧﺎن ﮐﻤ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﻧﻮی ﺟﻮان ﺣﺎﻻ ﺑﻪ آروزﻫﺎﯾﺶ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن او در رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق از
داﻧﺸﺪه ﺣﻘﻮق داﻧﺸﺎه ﺑﻠﺦ در ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ دارد .ﺑﺎﻧﻮ ﻟﯿﺪا  26ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻢ از
داﻧﺸﺪه ﺷﺮﻋﯿﺎت داﻧﺸﺎه ﺑﻠﺦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﻏﺖ از داﻧﺸﺎه ،آﻧﻬﺎ ﻧﻤ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗ ﺧﻮﯾﺶ را ﭼﻮﻧﻪ
در ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎرﯾﺎﺑ اﮐﺒﺮﻣﺘﻮﺟﻪ دو ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎرآﻣﻮزی در ﻣﻘﺎم
ﻗﻀﺎﯾ در ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ آﻧﺮا ﺣﻮﻣﺖ آﻟﻤﺎن ﻣ ﭘﺮدازد .ﺑﻌﺪ از ﻃ
ﻣﺮاﺣﻞ اﻣﺘﻬﺎن ،ﻫﺮدو ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ اداره ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺼﺮف ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ،
ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﻏﺬا و ﻣﻌﺎش ﮐﻤ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را در ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻨﺪ :ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﻣﺪﻧ،
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ وﺷﻌﺒﻪ ﺣﻘﻮق )ﺷﺒﯿﻪ ﺣﻤﯿﺖ( ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﺮ ﻫﺎ را
ﻫﻤﺎﻫﻨ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﺮا ه ﺑﺎ ﻫﻤﺎران ﻣﺠﺮب ،اﯾﻦ دو ﺑﺎﻧﻮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ
درﺳﺘ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ازﻧﻈﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺮرﺳ ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دادﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣ ﺑﺮای
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ وﮐﯿﻞ ﺑﯿﺮﻧﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻟﯿﺪا ﻣ ﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺎری را ﮐﻪ ﻣﺎ
اﯾﻨﺠﺎ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﯿﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ در داﻧﺸﺎه اﻧﺠﺎم ﻣ دادﯾﻢ ﻓﺮق ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﮐﺮدن روی ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی واﻗﻌ ،آﺷﻨﺎی ﺑﺎ اﻓﺮاد ﮐﻪ درﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺖ و
ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮدن در روﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﻀﺎﯾ ﯾ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ «.ﺣﯿﻦ
ﻫﻤﺎری ﺑﺎ ادارات ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻫﺮدوی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻼت زﯾﺎد دﺳﺖ و ﭘﻨﭽﻪ ﻧﺮم ﻣﯿﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎﻧﻮ ﻟﯿﺪا زﻣﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﺎر ﻣ ﮐﺮد ،آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﺮف ﻫﺎی دﻋﻮا
ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﺮی ﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮد و ﭼﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺣﻞ ﻣ ﮔﺮدد .او ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ﺑﺸﺎش

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﻀﺎﯾ ﯾ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻣﻼ
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ.

اﺿﺎﻓﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ » :در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻤﺎری ﺑﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﺮی ﺷﺪم .اﯾﻦ
ﺷﻌﺒﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ را ﺑﺎﻫﻢ آﺷﺘ دﻫﺪ و ﻫﺮدوﺟﺎﻧﺐ ﻫﻢ از ﻧﺤﻮه
ﻗﻀﺎوت آن اﺣﺴﺎس ﺧﺮﺳﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﯿﻠ ﺟﺬاب ﺑﻮد« .
ﺑﺎﻧﻮﺳﻤﯿﻪ ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ ﮐﺎر ﻣ ﮐﺮد .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻌﺪ از ﺧﺘﻢ ﯾ دوره ﮐﻮﺗﺎه آزﻣﺎﯾﺸ ،رﺋﯿﺲ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾ ﺑﻪ او اﺟﺎزه داد
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗ زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل در ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺪﻧ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺳﻤﯿﻪ
اﯾﻦ ﯾ ﻓﺮﺻﺖ ﻋﺎﻟ ﺑﻮد» .ﻣﻦ اﺟﺎزه ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ روی ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی واﻗﻌ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ در دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ روی  25ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺎر ﮐﻨﻢ .ﺑﺮای ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﯾ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺎﻟ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘ اﯾﺪه آل ﮐﺎری ﺑﺨﺎﻃﺮ رﻫﺎﯾ زﻧﺎن از وﺿﻌﯿﺖ
ﻧﺎﮔﻮار ﺑﻮد.
ﻗﺎﺿ ﺷﺪن ﯾ از اﻫﺪاف ﺑﺰرگ ﺳﻤﯿﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف راه درازی در
ﭘﯿﺶ دارد .ﺑﺮای ﻗﺎﺿ ﺷﺪن وی ﺑﻪ درﺟﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠ ﻣﺎﺳﺘﺮ و دو ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری
ﺿﺮورت دارد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،وی ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻮل ﮐﺎﻓ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اش
ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﺪ .ﺳﻤﯿﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ ﻣ ﮐﻨﺪ» .واﻟﺪﯾﻨﻢ ﻣﺮا ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ درﺳﻬﺎﯾﻢ را اداﻣﻪ دﻫﻢ .ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻣﺮا ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣ
ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ«.
ﻟﯿﺪا در ﭘﺮوژه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن Deutsche Gesellschaft für Internationale
 Zusammenarbeit (GIZ) Gmbhﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ او ﻫﻤﺎری ﻧﺰدﯾ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻗﻀﺎﯾ دارد و ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﺮای ﻓﺎرﻏﯿﻦ رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟ
ﻫﻨﻮز او ﭘﻮل ﮐﺎﻓ ﺑﺨﺎﻃﺮ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﺟﻤﻊ آوری ﻧﺮده اﺳﺖ .وﻟ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ
ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑ اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر ﮐﺎر در ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮﯾﺶ ،او ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮل ﭘﺲ
اﻧﺪاز ﮐﻨﺪ .وی ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣ دﻫﺪ» :زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪی ﻗﺮاردارد .وﻇﯿﻔﻪ
ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدن ﻫﻢ ﻣﺸﻼت ﺧﺎﺻ ﺧﻮدرا دارد .ﻣﺎ درﻫﺮﺟﺎ ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ.
دﻟﯿﻞ ﻣﻦ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺴﯿﺎر واﺿﺢ اﺳﺖ :ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارم ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﻢ و از ﺣﻘﻮق در اﺟﺘﻤﺎع دﻓﺎع ﮐﻨﻢ«.
در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ،ﻫﺮدو روی ﯾ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ ﻧﻈﺮﻧﺪ» .ﻣﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ
ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎی ﮐﻪ در دوران ﮐﺎر آﻣﻮزی ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﯿﻢ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﭼﯿﺰی را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ درﺳﻬﺎی دوره داﻧﺸﺎه ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ وﻟ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر
آﻣﻮزی ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﻫﯿﭻ از ﯾﺎد ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.

اﻧﺘﺸﺎر :ﻣﺎرچ 2016
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :ﺗﺮوﯾﺞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن
ﻫﺪاﯾﺖ دﻫﻨﺪه :وزارت ﻫﻤﺎری اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻟﻤﺎن ) ،(BMZوزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮥ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻫﺎﻟﻨﺪ ،وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮥ
ﻓﻨﻠﻨﺪ
ادارۀ ﻫﻤﺎر :وزارت ﻋﺪﻟﯿﮥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪهDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH :
وﻻﯾﺎت :ﺑﻠﺦ ،ﺳﻤﻨﺎن ،ﺑﻐﻼن ،ﮐﻨﺪز ،ﺗﺨﺎر ،ﺟﻮزﺟﺎن ،ﻫﺮات ،ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﮐﺎﺑﻞ
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