ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺴﺎوی ﺟﻨﺴﯿﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ورزش
زﻣﺎﻧﯿﻪ ﺣﻠﯿﻤﻪ ﺳﻨﺠﺮ ،ﺑﺮادر و دوﺳﺘﺎﻧﺶ را دﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﻣﺘﺐ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎزی
ﻣﯿﻨﻨﺪ دوﯾﺪ و ﺗﻮپ را ﺑﺎ ﻟﺪ زد .ﺗﻮپ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﻠﻨﺪ رﻓﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ و دﯾﺮ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧ ﮐﻒ ﻣﯿﺰدﻧﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺮﺗﺎب ﺗﻮپ

اﻣﺮوز ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮرﺳﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ،

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻠﻨﺪی ﻧﺒﻮدﻧﺪ و در ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ دﯾﺮ ﻫﺮ ﮐﺲ ﭼﻪ در ﻣﺘﺐ و ﭼﻪ در

ﺷﺎﮔﺮداﻧﺎﻧﻢ دﺳﺘﺎﻧﻢ را ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ

اﻃﺮاف ﻧﺰدﯾ در ﺑﺎره اش ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﺮدﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻫﻢ ﭼﯿﺰ ﻫﺎی ﺑﺪ در ﺑﺎره ﺳﻨﺠﺮ ﻣ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه آﻧﺎن
دﺧﺘﺮاﻧﯿﻪ ﺑﻪ ورزش ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ
اﺳﺖ.
ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺳﺎل ﻫﺎی  1960ﺑﻮد.
ﺳﻨﺠﺮ ﻣﯿﻮﯾﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺪرن اﻣﺮوزی ﭼﯿﺰی زﯾﺎدی ﻓﺮق ﻧﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ 62
ﺳﺎل دارد و در ﮐﺎﺑﻞ در ﻟﯿﺴﻪ راﺑﻌﻪ ﺑﻠﺨ اﺳﺘﺎد ﻓﺘﻨﯿﺲ)زﯾﺒﺎﯾ اﻧﺪام ( اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﺎزه ﮔ دوﺗﻦ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﯿﻢ ﻣﻠ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﻨﺠﺮ ﻣﯿﻮﯾﺪ ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﻧﺎن ورزش را ﯾ اﻧﺤﺮاف اﺧﻼﻗ ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ "
ﺳﻨﺠﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻫﺎی اﯾﻦ دو دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﻮده ﻣﯿﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﺗﺸﻮﯾﻖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺠﺪد ﭘﺪر ﯾ از آﻧﺎن دﺧﺘﺮش را اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﺑﺮود.
"اﻣﺮوز ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮش ﻫﺴﺘﻢ  .ﺷﺎﮔﺮدم دﺳﺖ ﻫﺎﯾﻢ را ﻣﯿﺒﻮﺳﺪ‐ او ﻋﻀﻮﺗﯿﻢ ﻣﻠ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ".
ﺳﻨﺠﺮ در ﻣﯿﺎن ﯾ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼ ﻣﺮدم ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ دادن ورزش در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺎر ﻣﯿﻨﺪ .آﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ Deutsche Gesellschaft für Iinternationale
 ,Zusammenarbeit (GIZ) GmbHرا ﺑﺎ ﺧﻮد دارﻧﺪ.ﺟ آی زی ﯾ ﮐﻤﭙﻨ ﺟﺮﻣﻨ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺎزﺳﺎزی اﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﺳﺎل 2001ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺟ آی زی ‐ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش ،ﺑﺎ وزارت ﻫﻤﺎری ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی وﺗﻮﺳﻌﻪ
ای آﻟﻤﺎن ) (BMZدر ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾ ﻗﺮار دارد و ﯾ ﭘﺮوژه ای را ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ

ﮐﻪ ورزش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺰﯾ را در ﻣﯿﺎن دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﺟﻮان در اﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ
روﻧﻖ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
در ﮐﺸﻮرﯾﻪ زﻧﺎن از زﻧﺪﮔ اﺟﺘﻤﺎﻋ – ﻓﺮﻫﻨ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷ از ﺳﺎل
ﻫﺎﺳﺖ ﺣﺬف ﺷﺪه اﻧﺪ‐ﺑﻨﺎ ﯾﺎﻧﻪ ﭼﺎﻧﺴ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺟﻮان را ﺑﺴﻮی ورزش ﺑﺸﺎﻧﯿﻢ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﺗﺐ اﺳﺖ.
وﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ) (GIZﻫﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺎﺗﺐ اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻣﺮﺑﯿﺎن ورزش
آﻣﻮزش ﻫﺎی ﭘﯿﺪاﮔﻮزﯾ و ﻋﻤﻠ را ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﯿﺴﺎزد ﺗﺎ اﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ورزﺷ
دﺧﺘﺮان را در ﻣﺎﺗﺐ از ﻟﺤﺎظ ﮐﻤ و ﮐﯿﻔ رﺷﺪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ارزﯾﺎﺑ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ورزﺷ ﺟﺮﻣﻨ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠ
ﺷﺪه ﺑﻮد  116اﺳﺘﺎد در  58ﻣﺘﺐ دﺧﺘﺮان در ﮐﺎﺑﻞ و ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ آﻣﻮزش از ﺳﻮی ﺗﺮﯾﻨﺮ ﻫﺎ و ﻣﺎﺳﺘﺮ ﺗﺮﯾﻨﺮ ﻫﺎ از رﯾﺎﺳﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧ
وزارت ﻣﻌﺎرف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای  2ﻫﻔﺘﻪ آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر اوﺳﻂ  1500ﺷﺎﮔﺮد درﻣﺘﺐ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوﮔﺮام ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  87000ﺷﺎﮔﺮد را
ﺗﺮﺑﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺮﺗﻀ اﻣﺎﻣ ﻣﺴﻮول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش در ) (GIZﻣﯿﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه در وﻻﯾﺎت
دﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﺦ و ﺳﻤﻨﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﺎﺑﻞ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
" ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن دی وی دی ﻫﺎی ﺧﻮدآﻣﻮز را ﺗﺮﺗﯿﺐ داده اﯾﻢ ﮐﻪ آﻣﺎده ﮔ و ﺣﺮﮐﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزش را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻔﺎوت اﭘﺪﯾﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺗﺐ و ﻣﺮﺑﯿﺎن ورزش در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ"
او ﻣﯿﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دی وی دی ﻫﺎ در ﺑﯿﺸﺘﺮ از  2500ﻣﺘﺐ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ای از ﺟﻬﺎن اﯾﻦ ﯾ ﻧﯿﺎز ﺣﯿﺎﺗ ﺑﻪ اﺳﺘﺎداﻧﺘﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ‐ وﻟ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ اﺳﺘﺎدان زﯾﺒﺎی اﻧﺪام ﯾﺎ ﻓﯿﺘﻨﺲ در ﻣﺎﺗﺐ
آﻣﻮزش رﺳﻤ ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ .ﺗﻌﺪا زﯾﺎدی از آﻧﺎن ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ دﯾﺮ را ﻧﯿﺰ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯿﻨﻨﺪ و
ﻓﺘﻨﺲ درس ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﭼﻮن در ﻣﺎﺗﺐ و ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﻫﺎی ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺑ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣ رود ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ) (GIZﺷﯿﻮه ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﺘﻨﺲ در ﻣﺎﺗﺐ اﻧﺎث در ﺳﺮ
ﺗﺎ ﺳﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ زﯾﺮا اﺳﺘﺎدان را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻋﻤﻠ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻋﻠﻤ
ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺷﺎن ﻣﺠﻬﺰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎدان وﺳﺎﯾﻞ ﺿﺮوری ورزﺷ را ﻧﯿﺰ

ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺎدان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﺮا ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وﯾﺪا ﻏﯿﺎﺛ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد زﯾﺒﺎی اﻧﺪام درﻣﺘﺐ اﻧﺎث ﭼﻬﻠﺴﺘﻮن در ﮐﺎﺑﻞ اﺳﺖ ﻣﯿﻮﯾﺪ :
او ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﯿﺰ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﯿﺎﻣﻮزاﻧﺪ‐ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﭼﻄﻮر ﺗﻮپ را ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﺮ ﺷﻮت ﮐﻨﻨﺪ و درواﻟﯿﺒﺎل و ﺑﺎﺳﺘﺒﺎل
ﭘﺮﺗﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
او ﻣﯿﻮﯾﺪ" ﻗﺒﻞ از ﺳﻤﯿﻨﺎر ) -(GIZﻣﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزی ﺑﺎﺳﯿﺘﺒﺎل را و اﯾﻨﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺗﻮپ را
ﺑﺮده و ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﻢ ﻧﻤ داﻧﺴﺘﻢ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯿﺪاﻧﻢ"
ﻏﯿﺎﺛ 25 ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﺳﺎﺑﻖ ﺣﻠﯿﻤﻪ ﺳﻨﺠﺮدر ﻟﯿﺴﻪ راﺑﻌﻪ ﺑﻠﺨ و ﻋﻀﻮ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل و ﺗﯿﻢ
ﺑﺎﺳﯿﺘﺒﺎل ﺑﻮد.
ﺳﻨﺮ ﻣﯿﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺟ آی زی ﺑﺮای ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده
اﺳﺖ .او ﻣﯿﻮﯾﺪ ":در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺎ ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺑ ﯾﺎ آﻣﻮزﮔﺎر ﻣﺴﻠ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻨﺪ .آﻧﺎن ﻓﻘﻂ ﺷﺎﮔﺮدان را در ﻣﯿﺪان ﺑﺎزی
ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺮای ﺷﺎن ﻣﯿﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻨﯿﺪ‐اﯾﻦ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﭼﯿﺰ
ﻫﺎی زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ".
او اﺿﺎﻓﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ ﯾ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻢ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺟ آی زی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاد و
وﺳﺎﯾﻞ ﻓﺘﻨﺲ ﻣﺜﻞ اﻧﻮاع ﺗﻮپ –وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮاﻧﻊ و ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﺮش ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ..
او ﻣﯿﻮﯾﺪ:
" اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻓﺘﻨﺲ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ".
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎﺗﺐ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻏﻔﻠﺖ ﻣﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻞ وﺳﺎﯾﻞ و
ﻣﻮاد ﻓﺘﻨﺲ را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﻨﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﯾ ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ورزش اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
ﺳﻨﺠﺮ ﻣﯿﻮﯾﺪ ":ﻣﺎ از وزارت ﻣﻌﺎرف ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮده اﯾﻢ ﺗﺎ ﺻﻨﻒ ورزش ﺑﺪﻧ را ﺑﻪ دو
ﺳﺎﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪﻫﺪ"
در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺳﺎده و ﺣﺮﮐﺎت ورزش ﻣﺜﻞ ﯾﻮﮔﺎ ﮐﻪ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن
اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺳﻨﺠﺮ ﻣﯿﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻧﺎن را از ﻣﺸﻼت درد ﮐﻤﺮ و
دﯾﺎﺑﺖ ﻧﺠﺎت ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻼت رواﻧ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤ ﻣﯿﻨﺪ.
ﺳﻨﺠﺮ ﻣﯿﻮﯾﺪ:

" ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺰرگ ﺳﺎﻻن اﻓﻐﺎن ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ ﺑﺪن ﺳﺎﻟﻢ دارﻧﺪ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ"" .ﻣﻦ از
زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﯾ ﺧﻮاﻫﺶ دارم  .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ورزش را ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻨﺠﺎﻧﻨﺪ"
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