ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﺮ
ﺳﺎﺟﯿﻪ ﺑﻬﺎم در آﻟﻤﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﻮد و ﭘﺲ ﻓﺮاﻏﺖ از داﻧﺸﺎه ،ﺑﻪ ﻫﺪف ﺳﻬﻢ
ﮔﯿﺮی در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ ﮐﺸﻮرش ﺑﺮﮔﺸﺖ .اﻣﺮوز ،وی ﺑﺮای ﺣﻘﻮق
ﻣﺴﺎوی زﻧﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ ﻣﺸﻮره ﻣدﻫﺪ.
ﺳﺎﺟﯿﻪ ﺑﻬﺎم ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻧﺎﻣ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﻃ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻬﺎم ۳۶
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ داﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ،رﯾﯿﺲ اﺟﺮاﯾ در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺮدان و
زﻧﺎن ﻣﺸﻮرت داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ و
ﺷﻐﻠ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ .ﻫﺪف ﺑﻬﺎم ﻣﻌﺮﻓ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﻧﻘﺶ زﻧﺎن را در ﻧﻈﺮ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻣﻮر رﺳﯿﺪﮔ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻌﺎل ﻣﺑﺎﺷﺪ.
وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻃ ۱۵ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط
ﻃﺎﻟﺒﺎن ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی زﻧﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﻣﻠ ﺟﻨﺪر ،ﺣﻘﻮق زﯾﺎدی را ﺑﺮای زﻧﺎن ﻗﺎﯾﻞ ﻣﺷﻮد .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻣﻮر ﺟﻨﺪر در
وزارتﻫﺎ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﯾ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای اﻣﻮر زﻧﺎن ﻣﺑﺎﺷﺪ .زﻧﺎن
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﻣﻘﺎمﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﺑﻬﺎم ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﮐﻨﺪ،
»دﮐﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﯾ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺴﺎوی ﺟﻨﺪر اﺳﺖ«.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺎور ﺳﯿﺎﺳ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠ راﺿ ﻧﯿﺴﺖ .او آﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀ
ﻣﻮارد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ وﺟﻮد دارد و ﻣﺴﺎوات در ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻋﻤﻞ
ﭘﯿﺎده ﻧﻤﺷﻮد .ﺑﻬﺎم ﻣ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ،در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮐﺎرﻫﺎی
زﯾﺎدی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن ﻫﺴﺖ «.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻬﺎم ،در ﺑﻌﻀ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮاﻧ ﮐﻪ
ﺗﻌﻠﯿﻢﺷﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣرﺳﺎﻧﻨﺪ ،رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ زﻧﺎن
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ،ﭘﺰﺷﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﻧﯿﺎز ﻋﺎﺟﻞ دارد.
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ،ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻐﻠ ﺧﻮد وی ﻣﺗﻮاﻧﺪ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻬﺎم ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮادهای ﺗﻌﻠﻖ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ارزش ﻣدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ وی
ﻓﺮﺻﺖ داد ﺗﺎ در ﯾ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠ ﺑﺮای اﻓﻐﺎنﻫﺎ در آﻟﻤﺎن در ﺳﺎل
1389اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺪرک ﻣﺎﺳﺘﺮی ﺧﻮﯾﺶ را در ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺎﻣﻪ از داﻧﺸﺎه
ﭘﺎﻟﯿﺴ ﻋﺎﻣﻪ وﯾﻠ ﺑﺮﻧﺖ در ﺷﻬﺮ ارﻓﻮرت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﺧﺘﻢ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ در ﺳﺎل  ،1392وی ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ دﻓﺘﺮ Deutsche Gesellschaft
 für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﺑﺎ

»ﻣﺎ اﻓﻐﺎنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻮرات ﺧﻮﯾﺶ را
ﺧﻮد در دﺳﺖ ﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﮐﻨﺪ«.

ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ،اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ،ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ را ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ
وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺎﺷﺘﻦ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ در
ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی در ارﮔﺎنﻫﺎ ،وزارتﻫﺎ و داﻧﺸﺎهﻫﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ داﻧﺸ را ﮐﻪ
از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎران ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻞﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃ ﺑﯿﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،آﻟﻤﺎن و ﻫﻤﺎران ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠاﻧﺪ.
اﯾﻦ روﯾﺮد »ﺑﺮﮔﺸﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ« از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎﺷ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻃ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل و دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺘﺨﺼﺼﻠﻨﺶ را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺟﻨ و ﻧﺎآراﻣﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺪه ،در ﺟﺴﺘﺠﻮی آﯾﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮی در
ﺧﺎرج از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺪﻧﺪ .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت در ﮐﺸﻮر ،ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ
زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻻ وﺟﻮد دارد.
ﺑﻬﺎم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻄﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻣﮔﺮدد» :ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دوره ﺗﺤﺼﯿﻠام در آﻟﻤﺎن،
ﻫﺪف و روﯾﺎی ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﻢ در ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﺼﯿﻠ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻬﻢ
ﺑﯿﺮم «.در ﮐﻨﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور رﯾﯿﺲ اﺟﺮاﯾﯿﻪ ،ﺑﻬﺎم در داﻧﺸﺎه ﮐﺎﺑﻞ،
ﭘﺎﻟﯿﺴ ﻋﺎﻣﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧ را ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﮐﻨﺪ و آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎﯾ را ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن ﮐﺴﺐ
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﻣدﻫﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺸﺖ ،در اواﯾﻞ ،ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻬﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﺟﻨﺪر و ﭘﺎﻟﯿﺴ ﺑﺮای
 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHآﻏﺎز
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ،در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﮐﺎر روی ﭘﺎﻟﯿﺴ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﻠﻨﺪ
ﺑﺮدن آﮔﺎﻫ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺪر ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ،ﺑﻪ ﺳﺎﺟﯿﻪ ﺑﻬﺎم ﮐﻤ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎز ﺧﻮد را در ﺟﺎﻣﻌﻪ و زﻧﺪﮔ ﺣﺮﻓﻪای
ادﻏﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻣﻮر ﺟﻨﺪر ،در ﺳﺎل  1394ﮐﺎر ﺑﺎ دوﻟﺖ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .وی ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣ
دﻫﺪ» :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻣﺸﺎور در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻫﻤﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ آﻟﻤﺎن ،ﻣﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ دادن
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﻧﻈﺮ ﺑﻮدم .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺧﻮاﺳﺘﻢ در ﻣﻘﺎﻣ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ از درون دوﻟﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻢ«.
در اواﯾﻞ ﻗﻨﺎﻋﺖ دادن ﻫﻤﺎران ﻣﺴﻦﺗﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی وی ،ﺑﺮاﯾﺶ
ﮐﺎر آﺳﺎﻧ ﻧﺒﻮد .او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارد» :اﻣﺎ ﮐﻢﮐﻢ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺟﺪی ﺑﯿﺮﻧﺪ
و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ «.اﯾﻦ ﺑﺮای وی ﯾ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد» :ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﺮد ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ زن ،اﮔﺮ ﻣﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻧﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷ دارﻧﺪ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ،
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﻮﺑ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﺎر ﺗﺎن را ﺧﻮب اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﺗﺎ آﺧﺮ
ﭘﺸﺘﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ «.اﻣﺮوز ﺑﻬﺎم  ۱۶ﮐﺎرﻣﻨﺪ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﮔﺰارش ﻣ دﻫﻨﺪ –

اوﺗﻨﻬﺎ زن در ﺗﯿﻤﺶ اﺳﺖ.
ﺑﻬﺎم آﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﺎر و اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﺟﻤﻌ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ .راﻫﺎر
وی ﺳﻬﻢدﻫ ﻣﺮدم در ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳ ﻣﺑﺎﺷﺪ» :ﻣﺎ اﻓﻐﺎنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻮرات ﺧﻮﯾﺶ را
ﺧﻮد در دﺳﺖ ﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﺪ«.
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی وی در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وی ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرش و آﻟﻤﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮد ،او ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺶ ﻣﮔﯿﺮد و ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻼش ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،او ﻃﺮﻓﺪار »ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﻣﺜﺒﺖ« اﺳﺖ؛ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از زﻧﺎن از ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺗﺨﺼﺼ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﻬﺎم ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ورود ﺑﻪ داﻧﺸﺎه ﺑﺮای زﻧﺎن آﺳﺎنﺗﺮ ﺷﻮد.
او اﺣﺴﺎس ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻐﻠ وی ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺪف ﺑﻌﺪی وی
ﺧﺪﻣﺖ دﭘﻠﻤﺎﺗﯿ اﺳﺖ – او ﻣﺧﻮاﻫﺪ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ
ﮐﻨﺪ .ﺑﻬﺎم از ﺻﺪر اﻋﻈﻢ آﻟﻤﺎن ،اﻧﻼ ﻣﺮﮐﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﻮی ﺧﻮد ﯾﺎد ﻣﮐﻨﺪ» :او
ﯾ زن ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠ ﺗﻼش ﻣﮐﻨﺪ «.ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﯾ ﮐﺸﻮر
– اﯾﻦ راﻫ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺑﺎور دارد ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻤﻮده ﺷﻮد.
از ﺳﺎل  ،1389ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸ از ﻫﻤﺎریﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،در ﻣﺠﻤﻮع ۱۷۳
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪه در  ۳۲وزارت و ﻧﻬﺎد.
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