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 ستدیده ااال از صفحۀ لیسۀ ماللی اقتباس گرتصویر ب –مرحومه حمیده ایوب شخصیت عالی مقام معارف افغانستان 

الی عدی الیق، مدبر و با دسپلین  لیسه های محترمه حمیده ایوب استام و تأثر عمیق اطالع حاصل نمودیم که با تأل

 2019دسمبر سال  25بروز  معارف در وطن سپری نموده اند، بیت اوالدرزرغونه که عمری را با ت ماللی و

 هلل و انا الیه راجعون. انا. ک گفتندیدر شهر کابل، داعی اجل را لب

م طوریکه ایشان نه تنها یداشت و دوستی صمیمانهآشنایی از سال های زیاد این شخصیت با اراده و صادق با 

داشته  حوممربا خواهر میک عمر ند، بلکه با دوستی بی شائبه ایکهماللی بودعالی کفایت و توانای لیسۀ  استادی با

این  .معتقد و باورمند ساخته بود انممتاز، اخالق عالی و لیاقت زیاد ایش شخصیترا بیشتر با  جانباند، این 

ند سال قبل به همین حوزۀ واشنگتن دی سی تشریف آوردند که گویا با آخرین دیدار، به مالقات دوست ارجمند، چ

 شان که با خواهر شان خانم ثریا ایوب بسر میبردند، نایل گردیدم.

کشور چراغی بود درخشان، چنانچه اولیای امور تعلیم و تربیۀ  تدریسی پایتختمرحومه حمیده ایوب در اجتماع 

، ت بوده اندمشغول خدم در دوره های مختلفه ایشانکه  یسه هایدان لیاعم از هیئت اداری و شاگر شهر کابل

دو نشریه ای را که در دو فیس بوک در مورد  متون از چنین استاد بزرگواری داشته اند. بنابر آنخاطرات نیکی 

 مرحومه حمیده ایوب به نشر رسیده است پیشکش مینماییم:

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/M_nezam_mohtarama_hamida_ayob_cheraghi_ferozan.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/M_nezam_mohtarama_hamida_ayob_cheraghi_ferozan.pdf
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 اول: بزرگداشتی از محترمه کوکی انور، رئیسۀ انجمن زنان کلیفورنیای جنوبی:

 :مرحومه حمیده ایوب

باکمال تاسف و تاثر اطالع حاصل کردیم که محترمه حمیده جان ایوب یک تن از خدمتگاران صادق کشور که 

قسمت اعظم عمر عزیز شانرا در راه تعلیم و تدریس فرزندان وطن صرف نموده اتد داعی اجل را لبیک گفته و 

وریای خویشرا از لیسه عالی محترمه حمیده جان ایوب بکل برحمت حق پیوستند )بازگشت همه به سوی خداست(

ماللی اخذ و سپس شامل فاکولته سیانس پوهنتون کابل گردیده و بعد از اخذ دیپلوم در رشته سیانس فارغ و شامل 

مسلک مقدس معلمی در لیسه عالی ماللی گردیدند و بعدا خدمات بسیار ارزشمندی را منحیث مدیره لیسه عالی 

 نستان انجام دادند.زرغونه و ماللی در ساحه معارف افغا

مه حمیده جان ایوب معلمه نهایت مهربان و در اداره مکتب اداره چی بسیار ماهر و با دسپلین و جدی بودند رمحت

خدمات ایشان در تربیه و تدریس اوالد وطن قابل قدر و نزذ همه ماندگار میباشد و مرگ این شخصیت علمی و 

بنده که مدتی افتخار همکاری را با ایشان  .عارف کشور میباشداموزگار فرهیفته یک ضایعه بسیار بزرگ به م

در لیسه عالی ماللی داشتم خاطرات بسیار خوش و فراموش نا شدنی ازین خانم مدبر فعال و مهربان دارم و با 

تاثر عمیق مراتب تسلیت و همدردی خود و همه اعضای اداری و تدریسی لیسه عالی ماللی و همه اعضای انجمن 

فغان در کلیفرنیای جنوبی را نسبت وفات این خدمتگار صدیق که مانند یک مادر نهایت مهربان و با زنان ا

عطوفت در کمال راستی و محبت در معارف کشور خدمت نموده اند به فامیل عزیز شان و بهمه اهل معارف و 

ایزد پاک روح شانرا شاد و اعضای اداری و تدریسی لیسه های عالی ماللی و زرغونه تقدیم میدارم و از درگاه 

 :بهشت برین جایگاه شان باشد و به فامیل و منسوبین معارف کشور صبرجمیل استدعا مینمایم با عرض حرمت

 کوکی افضل انور 

 ده ایوب:مرحومه حمیوفات ، در مورد گروپ شاگردان لیسۀ ماللی س بوکفی دوم: سطوری از

فرهنگ و  ۀــای نامورعرصـــبا تأسف اطالع حاصل نمودیم که محترمه حمیده جان ایوب یکتن از شخصیت ه

 معارف افغانستان وسابق مدیره لیسه ماللی امروز داعی اجل را لبیک گفت وبه لقأحق پیوست. 

راکز ائر مـــه زرغونه وســـکه درلیســـکارنامه های این شخصیت فرهنگی نه تنها به لیسه ماللی تعلق داشت بل

 تعلیمی نیز در تربیه وتعلیم اوالد این وطن سهم بارزی را ایفا نموده است.

ند اصفحه لیسه ماللی مراتب تسلیت فرد فرد این کانون را به خانواده عزیز ایشان وهمه منسوبین معارف میرس

 واز درگاه ایزد متعال روح ایشانرا شاد و بهشت برین را خواستاریم .

 عزیز دوست عزیز و استاد گرامی محترمه حمیده جان ایوب را شاد و یاددر پایان از بارگاه ایزد متعال روح 

 میخواهیم. آمین. و ماندگار ی دوستان جاودانیا در دل هاشان ر
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