مصاحبه رئیس انجمن زنان روشن با خانم بهار " معنوی"
یکی از حقوقدانان و وکیل مدافع در کشور هالند و عضو
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

سالم و احترامات خدمت تان هموطن ارجمند،
میخواهم بدین وسیله خدمت شما یکی از بانوان جوان پر کار و با افتخارافغانی مقیم کشور هالند را به
معرفی بگذارم ،بانوی که میتواند مثال خوبی باشد برای دیگردوشیزه ها و بانوان ارجمند ما ،کارو
زحمت او نمونه یست از برابری و همسانی اجتماعی در جامعه که ما در ان زیست داریم.
بانو بهار معنوی یکی از بنیادگذاران انجمن زنان روشن است ،او از اغاز تاسیس انجمن در سال 2007
میالدی تا به حال از هیچگونه کار و زحمت درین انجمن دریغ ننموده است.بانو بهار معنوی بر عالوه
کار افتخاری خود در انجمن کوشیده است تا به تکامل و پشرفت فردی خود هم توجه الزمه را معطوف
دارد .این بانوی با افتخار ما به این عقیده است که ما تغیرات و تحوالت را از خود باید اغاز نمایم .با
فاصله گرفتن ها به دریافت حقایق نایل نخواهیم شد .فاصله ها بیگانگی ها را به وجود میاورد .این
بانوی با افتخار در پهلوی دیگر خواهران خود در جستجوی حقیقت پرداخت و خواست موقعیت خود و
سایر خواهران خودرا در خانواده و اجتماع به پژوهش گیرد و بدین طریق به شکل جمعی راه حل
مشکالت را جستجونماید .بر عالوه بانو بهار معنوی عضویت انجمن حقوقدانان افغان در اروپا دارا
میباشد.
میرویم به پای صحبت این بانوی با افتخار:

بانو بهار معنوی چه خوب است تا خود را درین جا به خوانندگان ارجمند معرفی دارید؟

اینجانب بهارمعنوی هستم ،مدت مدیدی باشنده کشور هالند میباشم .در ایایم نوجوانی کشور عزیزم
افغانستان را ترک نموده و باشنده دیار بیگانه شدم .من هم به مانند دیگر همو طنانم پروسه تطابقت در
جامعه میزبان را سپری کردم وهمه مراحل انرا چه با مشکالت و چه با سهولت ها طی کردم.

بانو بهار معنوی شما به نکته جالبی اشاره نمودید ،میتوانید در این قسمت بیشتر روشنی بیاندازید؟
بلی چرا نه ،هدفم اینست که همه ما و شما به صورت اجباری مجبور به ترک دیار خود شدیم و وارد
جامعه یی شدیم که تفاوت های بنیادی با جامعه ما و شما داشته است .ما و شما هریک ما به شکل
انفرادی باید به شناخت جامعه میزبان میپرداختیم .بدون در نظرداشت سن و سال ما،این پروسه
دشواری های قابل مالحظه را در سر راه ما ایجاد کرد .بعضا شنیده ام که جوانان مشکالت شان محدود
تر است تا بزرگان ما ،من درینجا طور دیگر فکر میکنم .جوانان ما همان محدودیت ها رااحساس کرده
که بزرگان ما احساس کرده اند ،تنها پروسه دوام ان نزد جوانان کوتاه تر است .و این باز هم مربوط به
پشت کار هریک ما میشود.

میتوانید روشنی بیندازید شما چگونه این پروسه را دریافت نموده اید؟
تنها چیزی را که سالهاست با خود نگهداشته و خواهم داشت عشق به وطن و هموطن عزیزم است،
زیرا بیانگرشخصیت فعلی ما همان تهداب ماست که مارا شکل و فورم داده است .درطول این سال ها
به جستجوی طریقه یی بودم تا بتوانم به وطن و هم وطن رنجدیده ام مصدر خدمتی شوم .همین احساس
مرا کشانید تا از امکاناتی که کشور میزبان برای ما جوان های پناهنده مساعد میساخت ،استفاده موثر
بکنم .میخواهم تاکید کنم که این راه راه با فراز و نشیب بود و تنها از افتیدن میتوان چطور استاده شدن
را اموخت.
من به این نتیجه رسیدم که وقتی میتوانم به خواهررنجدیده و برادر رنجدیده افغانی خود مصدر خدمت
شوم که درک کنم خودم کی هستم؟ و همچنان سوالی دیگری که برایم خلق شد این بود که چگونه
میتوانم به این درک نایل شوم؟ در جستجوی حل همین سواالت به زودی به نتیجه رسیدم که فراگیری
علم دانش یگانه وسیله یی خواهد بود که مرا به این ارزو و ارمان هایم خواهد رسانید.

بانو بهار معنوی در مورد تحصیالت خود بگوید؟
من تحصیالت خود را در رشته حقوق در دانشکاه تیلبورخ کشور هالند در سال  2010عیسوی به پایان
رسانیدم و بعدا هم به حیث وکیل دردفتروکال بینفالور در شهر اتریخت به کار اغاز نمودم.
کارم خیلی دلچسپ بود و توانستم تجربه مسلکی قابل مالحظه حاصل کنم ،تنها چیزی که کمبودش را
احساس میکردم تماس مستقیم با هموطنانم بود ،من که همیشه افکار خدمت به وطن و هم وطن را با
خود حمل میکردم ،بنا در جستجوی کار جدیدی برامدم.

فعال به حیث وکیل مدافع و کارشناس درعرصه حقوق مالی(مالیات ،وامداری و قرضه) ،حقوق
خصوصی منجمله حقوق فامیل و حقوق مهاجرت وپناهندگی ایفای وظیفه مینمایم.

بانو بهار معنوی ،بنا شما میتوانید به هموطنان ماکمک کنید در صورتیکه انها به کمک شما نیاز
داشنه باشند؟ میتوانید درین قسمت مشخصات تماس تانرا به هموطنان ما واضح بگوید؟
هموطنان ارجمند با سواالت و معضالت شان در ساحات فوق که درباال ذکر کردم با من میتوانند تماس
حاصل کنند .دفتر کاری من در:
)Delft (provincie Zuid-Holland
موقعیت دارد،ساحه کمک من همه افغان های باشنده کشور هالند را در بر میگیرد .شما میتوانید با
سواالت خود به نمبر
(0031) 015-2152929
و یا به امیل ادرس ذیل تماس بگیرید:
manawi@advocatendelft.nl
بانو بهار معنوی یک جهان ممنون شما و موفقیت های بی شایبه در همه عرصه های زندگی به شما
خواهانیم.

مصاحبه از حنیفه " رسولی" رئیس انجمن زنان روشن

