http://www.arianafghanistan.com

۲۰۱۸/۱۰/۲۴

ماللی موسی نظام

محفل بزرگداشت دهمین سال فعالیت انجمن زنان افغان حوزۀ
واشنگتن

اعضای هیأت مدیره و گروپ بزرگتر انجمن زنان منطقۀ واشنگتن «اوا» در شب محفل سالگرد مؤسسه

انجمن زنان افغان حوزۀ واشنگتن «اوا» که با عرضۀ خدمات اجتماعی خیریۀ خویش سه ایالت همسایه یعنی
ورجنیا ،واشنگتن و میری لند را در بر میگیرد ،از ده سال به اینطرف منحیث یک تشکیل غیر انتفاعی قدم های
روشن و مثبتی را در پشتیبانی از حقوق زنان و ایجاد قدرتمندی این قشر اجتماع افغانی میبردارد .این مجمع فعال
که ذریعۀ گروپی از زنان عالقمند به امور خدمات اجتماعی رهنمونی میگردد ،درحقیقت نه تنها در حوزۀ مربوطۀ
خود مصدر کمک های بشری منجمله دستگیری و رهنمایی پناه گزینان و مهاجرین جدیدی که به منطقه وارد
میگردند ،بلکه در پهلوی کمک های بشری در داخل افغانستان ،برای شناسایی ،معرفی و قدرمندی زنان پیشگام
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و مؤفقی که در هر گو شه ای از جهان مهاجرین افغان به مقام و منزلتی میرسند ،اقدامات پسندیده ای را مانند
دعوت آنان به چنین محفل باشکوهی سبب میگردد.
مجلس گرد هم آیی انجمن« اوا» اینبار به تأریخ  ۱۵اکتوبر در شهر آرلنگتن ایالت ورجنیا که فاصلۀ کمی با شهر
واشنگتن دارد ،با ترتیبات و پروگرام های نهایت دلچسپ و پسندیده برگزار گردید که در آن بر عالوۀ گروپ
فعال خود مؤسسه ،خانم هایی از ولسی جرگۀ افغانستان عزیز ،بعضی از اعضای سفارت افغانستان در واشنگتن،
بعضی اعضای وزارت خارجه و انستیتیوت صلح هم دعوت شده بودند تا از موجودیت و فعالیت های این تشکیل
غیر انتفاعی پسندیده آگاهی حاصل نمایند.
در شب دعوت ،رئیسۀ انجمن زنان افغان ،خانم شهال عزیزی چنین آغاز سخن نمود" فعالیت مؤسسۀ «اوا» وقف
این اصل مهم در خدمت به هموطنان می باشد تا آنان هم چنان بتوانند توانایی کمک به خود را بدست آورند و
بعدا ً از همکاری به دیگر اعضای اجتماع ارزشمند افغان در منطقه دریغ ننمایند ،طوریکه با مصدر خدمات
درخشانی برای کتلۀ ارزشمند افغانان و حفظ کلتور و فرهنگ با ارزش آن به همبستگی الزم نایل آییم.

از راست به چپ خانم های داکتر نادیه هاشمی ،شهال عزیزی ،ناهید شاه عالمی و شهیره قدرت در شب محفل انجمن

درین محفل گرم و برازنده ،انجمن زنان واشنگتن با اعطای جوائزی ،به سه خانم مهاجر افغان که گام های
مستحکمی در راه خو د کفایی ،خدمات اجتماعی و قدرتمندی طبقۀ اناث مملکت برداشته بودند ،اعطاء نمود که
مختصری به معرفی آنان میپردازیم:
اول :خانم نادیه هاشمی :خانم هاشمی که مقیم ایالت مریلند میباشد ،داکتر اطفال بوده و یکی از نویسندگان
الیق معاصر بین المللی شناخته شده است که کتاب هایش نه تنها در  ۱۲لسان مختلفه ترجمه گردیده است ،بلکه
در لست آثار برگزیدۀ بهترین کتاب قابل فروش درج میباشد .این آثار داستان هایی از بیان فقر،جنگ ،مهاجرت،
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تعلیم و تربیه ،اعتیاد به مواد مخدره ،و تشنجات خانوادگی را احتواء می نماید .خانم نادیه هاشمی نطاق الیق و
فعال حقوق زن شمرده میشود ،وی همچنان کاندید کرسی پارلمان در سال جاری بوده است که با چنین قدم بزرگی،
بر قدرتمندی زن افغان امروز صحه می گذارد ،وی همچنان عضو فعال مؤسسۀ «اطفال محتاج آشیانه» میباشد.
خانم هاشمی دارای شوهر و چهار فرزند است.
دوم  -خانم شهیره قدرت :نویسندۀ کتاب «اصلیت در امریکا» که بر جریاناتی از کتله های غیر امریکایی و
آنانیکه به دو ملیت متعلق هستند و در جامعۀ امریکایی مشکالت خود را دارند ،روشنی می اندازد که تمایل به
بدست آوردن اختیارات شخصی و مسلکی هستند .بیشترین توجه کتاب بر مساوات زن و مرد برای نسل موجوده
و بعدی این کتلۀ باشندگان امریکایی میباشد .خانم قدرت در ایالت کلورادو با فامیل زندگی می نماید.
سوم :خانم ناهید شاه عالمی :خانم شاه عالمی که به خاطر وقف در خدمات اجتماعی هموطنان معرفی گردیده
است ،در حقیقت نویسنده ،فیلم ساز و مبارز حقوق بشر است که قبالً منحیث ورزشکار هم شاخته شده است .آنچه
قابل قدر در بیانیۀ این خانم متهور افغان جلب توجه نمود ،طرز فکر روشن وی برای برداشت از ناکامی بود که
نتیجۀ مثبت و عملی هر شکستی را آموزش و اصالح اشتباهات میپندارد که انسان را باالخره به جلو میبرد.
خانم شاه عالمی بنیان گذار حرکت «ما زن ها» و « اقدام برای اتحاد» نیز میباشد ،وی که مهاجر مملکت کانادا
بوده ،فعالً با فامیل در آلمان زندگی میکند .هرسه خانم برازندۀ افغان به دعوت برگزاری دهمین سالگرد انجمن
زنان واشنگتن به محفل این مؤسسۀ مهم به واشنگتن تشریف آورده بودند.
معرفی این سه خانم روشنفکر و دانشمند افغان و فعالیت های شان مورد توجه و استقبال حاضرین و مهمانان
قرار گرفت.

دختران افغان که در محفل انجمن زنان افغان حوزۀ واشنگتن ،اتن ملی و نمایش لباس های افغانی را اجراء نمودند
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قسمتی از پروگرام هم به اتن ملی افغانی و نمایش البسۀ ملی افغانستان عزیز اختصاص داده شده بود که مورد
پسند مدوعین قرار گرفت .دختران جوان این سه ایالت با انواع لباس زیبای افغانی نه تنها قسمتی از شب پر
خاطره را زیبا و دلپذیر ساختند ،بلکه با نمایش چنین سرمایۀ فرهنگی ارزشمندی وابستگی و تعلق پذیری خود
ها را به سرزمین شان به اثبات رسانیدند .دختران جوان ما را که در عکس مشاهده میفرمایید ،اکثراً در خارج و
در همین ایاالت متحده تولد گردیده اند.
درین مجلس باشکوه انجمن زنان افغان ،از جانب محترمه «نذیره کریمی» خبر نگار مؤفق افغان در منطقۀ
واشنگتن ،مصاحبه هایی در زمینۀ مصروفیت های آنان و فعالیت چنین انجمنی صورت گرفت که در بعضی از
تلویزیون ها ،منجمله «تلویزیون بهار» منتشر گردید.

محترم آقای حامد نوید و محترمه خانم شهیره قدرت در محفل انجمن زنان افغان

در جمع مهمان ان محفل ،یکی هم محقق دانشمند ،شاعر و نویسندۀ توانای افغان محترم «حامد نوید» حضور
داشت که از جانب عضو فرهنگی محفل ضمن استقبال از نامبرده ،از نشر و محفل امضای کتاب نهایت عالی
وی تحت عنوان «هنر افغانستان در عرصۀ تأریخ» به حاضرین اطالع داد .جای افتخار است که با نشر جلد اول
این اثر استثنایی برازنده قسمت های مهم و مستند تأریخ افغانستان عهد عتیق به دسترس خوانندگان قرار می
گیرد .مجلس معرفی و امضای کتاب به تأریخ اول ماه نوامبر ،در مرکز «افغان اکادمی» مقیم شهر سپرینگفیلد
ایالت ورجنیا برگزار میگردد.
این مجلس بزرگداشت یکبار دیگر برای معرفی و ارزشمندی چنین مؤسسۀ عام المنفعۀ غیر انتفاعی زنان افغان
منطقۀ واشنگتن ،قدم مثبتی را برداشت که منحیث یکی از اعضای آن ،مؤفقیت های بیشتری را برای فعالیت های
مهمتری در راه خدمت به هموطنان آرزو می نماییم.
پایان
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