ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

زﻧﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
ﻫﻨﺎم ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﺎران در ﺣﻮزه ﭘﻮﻟﯿﺲ ،در وﻟﺴﻮاﻟ دﻫﺪادی وﻻﯾﺖ ﺑﻠﺦ
درﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،آزاده ﺳﭙﻬﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ داد و ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎﯾ در دﻫﻠﯿﺰ ﻣﯿﺸﻮد .ﺧﺎﻧﻢ و
آﻗﺎﯾ ﻣﺸﻐﻮل ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ ﺷﺪﯾﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ .آزاده  ۴۷ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زوج ﻧﺰدﯾ
ﻣ¬ﺷﻮد و ﻋﻠﺖ را از آﻧﻬﺎ ﺟﻮﯾﺎ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮان ﭘﺮﯾﺸﺎنﺣﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣدﻫﺪ»:ﻣﻦ ﺧﻮدم ﻣﻌﺎش دارم و ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻣﻌﻠﻢ ﮐﺎر
ﻣﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﻧﻤﺗﻮاﻧﻢ ار آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ .ﺷﻮﻫﺮم ﻣﻌﺎش ﻣﺮا از ﻣﻦ ﻣﮔﯿﺮد .اﯾﻦﻃﻮر
ﻧﻤﺷﻮد .ﻣﺧﻮاﻫﻢ از او ﺑﻪ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺷﺎﯾﺖ ﮐﻨﻢ «.ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ،ﺷﻮﻫﺮ
ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺼﺒﺎﻧ ﻣﺷﻮد و زن و ﺷﻮﻫﺮ دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻣﮐﻨﻨﺪ .آزاده از
روﺷ ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﺮ دو آنﻫﺎ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺷﻮد
ﻫﺮ دو را آرام ﮐﻨﺪ .او اﯾﻦ زوج را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺧﻮد دﻋﻮت ﻣﮐﻨﺪ.
آزاده ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻠﻤ ﺗﻤﺎموﻗﺖ اﺳﺖ .او ﯾ از  ۱۰۰ﺧﺎﻧﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻣﺸﺎور
ﺟﻨﺪر ) (GFPsدر ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﺎل  ،۲۰۱۵دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن
وزارت اﻣﻮر زﻧﺎن را در ﺗﻼشﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺷﺒﻪ از ﻣﺸﺎوران ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و
زﻧﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺸﺎوران ﺟﻨﺪر ،رﺿﺎﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و دارای وﻇﯿﻔﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و از ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ زﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤ در
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗ در ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺸﺎوره ﻣدﻫﻨﺪ و آنﻫﺎ را از ﺣﻘﻮقﺷﺎن ﻣﻄﻠﻊ
ﻣﺳﺎزﻧﺪ .ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻏﻠﺐ درﺑﺎرۀ ﻣﺸﺎﺟﺮات در ﺑﯿﻦ ﻓﺎﻣﯿﻞﻫﺎ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮔﺎﻫ
درﺑﺎرۀ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧ ،ازدواج اﺟﺒﺎری و ﺗﺠﺎوز ﻧﯿﺰ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ،ﺗﻼش ﻣﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﺮفﻫﺎی ﻣﺸﺎﺟﺮه ﮐﻤ ﺷﻮد ﺗﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﺧﻮد را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻀﯿﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗ و ﻣﯿﺎﻧﺠ ﮐﻪ دﻓﺎﺗﺮ
ﺣﻘﻮﻗ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖﻫﺎی وﻻﯾﺘ وزارت اﻣﻮر زﻧﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﮐﺎر آنﻫﺎ
دارای اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻧﻤداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺎم ﮐﺎر
ﻋﺎﺟﻞ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺎﻓ ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل را ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺸﺎوران ﺟﻨﺪر در ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷ ﻣﻨﻈﻤ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
داﺋﻤﺎ داﻧﺶ ﺣﻘﻮﻗ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﮐﺴﺐ و ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ و ﺗﻨﯿﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﺮی
ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ،آزاده ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺘﻦ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻋﺼﺒﺎﻧ در ﻫﻨﺎم ﻣﺸﺎﺟﺮه ،در
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻬﺎرت ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ زن اﻓﻐﺎن از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ و
-اﺟﺘﻤﺎﻋ ﮐﺸﻮر آﮔﺎه اﺳﺖ و ﺑﻪ راﺣﺘ درک ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﭼﻮﻧﻪ ﻓﺮ ﻣ

وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮای زﻧﺎن آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺸﺎن از ﺣﻘﻮقﺷﺎن آﮔﺎه
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳ دارﻧﺪ .در دﻓﺘﺮش ،اﯾﻦ رﺿﺎﮐﺎر ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻪ
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی دو ﻃﺮف ﮔﻮش ﻣدﻫﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﺪه ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮد را
آﻏﺎز ﻣﮐﻨﺪ و ﺣﻘﻮق زن را ﺑﻪ ﻃﻮر واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻃﺮف واﺿﺢ ﻣﺳﺎزد.
ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﻮش ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﮔﻮﯾﺪ .در اﺑﺘﺪا،
ﺷﻮﻫﺮ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ اوﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ،ﻣﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ
ﮐﺎر او ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻋﺬرﺧﻮاﻫ ﻣﮐﻨﺪ و ﻗﻮل ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .در ﻓﻀﺎﯾ آرام ،اﯾﻦ زوج از آزاده ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈ ﻣﮐﻨﻨﺪ .او ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﮐﻨﺪ»:ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻣﻦ آن ﻣﺮد را در دﮐﺎﻧﺶ دﯾﺪم .او ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﺎ ﻣﻦ رﻓﺘﺎر
ﮐﺮد و از ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻞ ﮐﺮدن ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺸﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔاش ﺗﺸﺮ ﮐﺮد«.
ﻣﺸﺎوران ﺟﻨﺪر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﻨﯿﻨ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان
ﺧﻮد ﺑﻪ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن در اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮقﺷﺎن ﮐﻤ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻢﮐﻢ ،آنﻫﺎ ﻧﺮش اﺟﺘﻤﺎع
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﺎن را ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﺳﯿﻨﻪ ﻧﺠﺮاﺑ ،ﻣﺸﺎور ﺟﻨﺪر اﺳﺖ و در
وﻟﺴﻮاﻟ ﻧﻬﺮ ﺷﺎﻫ وﻻﯾﺖ ﺑﻠﺦ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﺪ و از روی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣداﻧﺪ» :وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮای
زﻧﺎن آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ آنﻫﺎ از ﺣﻘﻮقﺷﺎن آﮔﺎﻫ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺎﻣﯿﻞﻫﺎی آنﻫﺎ و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻠﻪ ﺧﻮد دﺧﺘﺮان ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از روزی ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ازدواج ﮐﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﯿﺎورد .ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﺎن ﮐﻢﮐﻢ اﯾﻦ ﻧﺮش را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣدﻫﯿﻢ «.اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﺪﻧ ﻣﺘﻌﻬﺪ ،آﮔﺎﻫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣدﻫﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾ ﺑﺮای اﻃﻼعرﺳﺎﻧ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣدﻫﺪ و از زﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ .ﺳﯿﻨﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﻀﯿﻪﻫﺎ در ﻧﻬﺮ ﺷﺎﻫ را ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﻓﺎﻣﯿﻞﻫﺎیﺷﺎن ﺣﻞ
ﮐﻨﺪ .ﻣﺸﺎوره راﯾﺎن اﺳﺖ و زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤ ،ﺑﺴﯿﺎر از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺎوراﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ آزاده و ﺳﯿﻨﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎﻓ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺳﯿﻨﻪ
از روﺷ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﻣﻮاﻗﻌ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﺪ» :ﻣﻦ ﻗﻀﯿﻪﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و
ﺑﺴﯿﺎری ﺟﺪی را ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻪ ﻣﺑﺮم ﭼﻮن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳ دﻗﯿﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از زﻧﺎن
درﮔﯿﺮ در اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ در ﺗﻤﺎم ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮوﺳﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﻢ«.
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺸﺎوراﻧ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﻫﺸﺖ وﻻﯾﺖ ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﻌﺎل
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وزرات اﻣﻮر زﻧﺎن ﺟﻠﺴﺎت ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ و ورﮐﺸﺎپﻫﺎی ﻣﻨﻈﻤ را ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﮐﻨﺪ .در آنﺟﺎ ،زﻧﺎن ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد را ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ
ﻣﺸﺎوره ﻣدﻫﻨﺪ ،ﺷﺒﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃ ﺗﺸﯿﻞ ﻣدﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻣﭘﺮدازﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗ ،ﻧﯿﺮوی ﭘﻮﻟﯿﺲ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘ و
ﺷﻮرای ﻣﺤﺎﺳﻦﺳﻔﯿﺪان ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﺷﺘﺮاک ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط
ﻧﺰدﯾ ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘ و رﺿﺎﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺷﻮد .در ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾ ﺣﻤﻞ  ،1397واﻟ
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