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5 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  
 

  

       ۰۷/۰۴/۲۰۱۶                                     تن      گافغانستان آنالین در منطقۀ واشن بقلم راپورتر آریانا

 دو خانم و یک دختر جوان افغان مؤفق به دریافت لقب
"سفیر برای صلح" گردیدند   

 

(Universal Peace Federation) 

Ambassador for Peace 

یکی از تشکیالت ملل متحد در نیویارک است که در واشنگتن هم شعبه ای دارد.  به مشاهده می رسد،دفتری که در باال  

ای می باشد که  اجتماعی مؤسسات و اشخاص انفرادی ساحات فردی ودر  کیل جهانی وابسته به کار و خدماتاین تش

به منظور بر آورده شدن اهداف واالی جوامع انسانی وابسته به صلح و برقراری روحیۀ همکاری ها بین فق شوند ؤم

مردم دنیا در زمینۀ ارزش های عقیدوی صادقانه و باورمندی های بشری، یک مسیر قابل پذیرش را برای چنین یک 

 د. نبشری بوجود آورمختلفۀ انی بین ملیت ها و کتله های همبستگی جه

 اهداف اساسی این مؤسسه در ساحاتی تبارز می نماید که دارای اهداف و باورمندی ذیل باشد:

 ما مردم جهان یک فامیل بشری هستیم که خداوند ما را خلق نموده است. -۱

مردان، وابسته به اعتقادات و مرام های بشری پسندیده ای عالی ترین همراهی و پایداری در خدمتگزاری زنان و  -۲

 می باشد که همکاری مثبت و صلح آمیز جوامع را در خود مضمر داشته باشد.

 فامیل در حقیقت مکتب اصلی" عشق و صلح" است که بشر در آن به نیکویی آموزش می یابد. -۳

 .ترویج و شایع می گردد میق معنوی بشریبستگی های ع پایداری و باور به صلح ذریعۀ بیانات و هم -۴
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 خدمات بشری در حقیقت تهداب هم گامی های واقعی و صلح آمیز فی مابین انسان ها بوده می تواند. -۵

عقیدوی و تالش برای حل پیچیدگی ها و  ارزشمند آن پرنسیپ های «سفیر برای صلح»اتحادیۀ جهانی صلح و پروگرام 

 تله های انسانی روی کرۀ ارض را از هم دور می سازد.مشکالت بشری امروزی است که ک

 یانسانحقیقت ارزش واالیی را در همکاری های در کنفرانس های بین المللی و دعوت های همبستگی برای ایجاد صلح،

 و معرفی گروه های مختلفه از هر گوشۀ جهان، برای ایجاد صلح و خدمات بشری به طرق مختلفه ایجاد می کند.

 برای صلح چه شرایطی داشته می تواند:یک سفیر 

پیشگامان قدم های حیاتی ای هستند تا ذریعۀ یک تشکیل همه جانبۀ صلح جهانی بتوانند خود ها را وقف سفیر برای صلح 

یر برای سفیک ساختن یک جامعۀ مشترک برای کمک و خدمات بشری شایسته بنمایند. اهدای تقدیر نامه و انتخاب چنین 

گزیده ای را در زمینه بر دماتـه طرق رسیدن به خــی انسانی ای است کــارای روش هـجام و یا اجـبت انناسـصلح به م

صلح و سلم، جانب داری از حقوق بشر و پشتیبانی و خدمت برای مردم گیتی احتواء نماید، طوریکه خدمات شان جوانب 

 مرام های پسندیدۀ  کمک های بشری را ایفاء نماید.

سفرای صلح جزئی از پیشگامان جامعۀ مشترک بین المللی هستند که در راه ادیان، نژاد ها، اقوام مختلفۀ فامیل  -یک  

بشری ای وابسته به هم، در تالش اند تا از هر نوع اختالفات فی مابین نوع بشر منحیث یک خانوادۀ واحد انسانی، تفاوت 

 و بخشیده گانی در پرتو صلح را، در هر ساحه و زمینه ای سهولت های ظاهری را نادیده گرفته و برای هم بستگی همه

 .نمایندهمراهی 

این گماشتگان وابسته به حقوق بشر، با تالش وسیع در راه صاف نمودن ضدیت های ناشی از اختالفات، اعم از رنگ،  

هایی بوده اند که میتواند یک  مذهب، طبقات اجتماعی و امثال آن، به اساس اصل انسان بودن و رفع کمبودیدین و نژاد، 

 صلح پایه دار را تشکیل دهد.

سفرای صلح در روش اجتماعی و فعالیت های شان برای خدمات بشری، خاصیت رهنمایی را در ساحات مختلفه  -دو 

 از قبیل ادیان، سیاست، میدیا، فرهنگ و کلتور، تجارت، آرت و هنر، جامعۀ مدنی و غیره دارا می باشند. 

 و تشریح مختصر تقدیر نامه های سفیران صلح چنین بیان میگردد: محتویات

(Universal Peace Federation)  یا اتحادیۀ جهانی صلح افرادی را منحیث سفرای صلح شناسایی می نماید که حیات

آنان نمونه ای از تالش برای یاری به دیگران بوده و وقف اموری باشد که یک روحیۀ ارزش های واال در زمینه های 

ل، یک میدیای مسئول عامه و االدیان، هم آهنگی های بین المللی، نو آوری در اتحاد مل بینحیات فامیلی، همکاری های 

 بنماید.  ءایجاد یک کلتور صلح آمیز را احتوا
 

جزئی از تشکیالت ملل  ،جهانی صلح اتحادیۀ -(Universal Peace Federation)ماه مارچ امسال مؤسسۀ  ۲۵بتاریخ 

  پسندیدۀ  و فعالیت های نم و یک دختر افغان را که کاردو خا ی برای گرامی داشتن روز بین المللی زن،طی مجلس متحد،

زش های آن وابسته و به ارعالم اجتماعی شان مطابق به مرام و شرائطی بود که این مؤسسۀ صلح جهانی در سراسر 

، تا در بین ملل جهان تساند، شناخت و همبستگی هایی برای ایجاد و حفظ و انکشاف یک جامعۀ بشری است معتقد

 ود. وانمود نم« سفیری برای صلح»تقدیر نامۀ مشترک برای خدمات که بر صلح و سلم واقعی استوار باشد، مستحق 

  بیشتر ضوع خشونت و مظالم بر زناندرین مجلس که تعداد بیشتری خانم ها از ممالک مختلفه اشتراک داشتند، مو
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 و« خشونت های خانوادگی»بر خاصتا  در ممالک آسیای مرکزی و جنوبی که افغانستان هم در ساحۀ ان معرفی گردید، 

د بحث و شویل وی بر زنان بی دفاع عارض میمصائبی که در محیط فامیل از جانب مردان، مخصوصا  شوهر و فام

 صورت گرفت. به معرفی مختصر این هموطنان می پردازیم:دریافت راه حل ها در زمینه 

محترمه مریم روستا در کابل تولد شده و بعد از اخذ بکلوریا، مؤفق به دریافت دیپلوم در  مریم روستا: میرمن -اول 

گردیده و در یکی از لیسه های پایتخت به کار معلمی مشغول  از پوهنتون کابل، «روحیات تربیوی و آموزشی»شق 

  د.ش گردید. بعد از اشغال افغانستان توسط قوای شوروی، نامبرده با شوهر و فرزندان خویش عازم ایاالت متحدۀ امریکا

 ماللی نظام و پیغله نیالب یوسفزی در محفل تقدیر از روز زن" میرمنمریم روستا، میرمن "از چپ به راست: 
 

 خانم مریم، دارای دو پسر است که بعد از ختم تحصیالت عالی به کار و زندگی اجتماعی مشغول اند. 

سال را قسمت ارتباطات اجتماعی و مشاوریت در امور انکشاف  ۱۸ایالت ورجنیا مدت  –خانم روستا در منطقۀ واشنگتن 

اعمار مجدد را پذیرفته است. نامبرده به عضویت کمیتۀ افغان امریکن برای  ۲۰۰۲وظیفوی سپری نموده و در سال 

کمک و یاری به دیگران و تالش برای فداکاری و اهداف انسانی در ساحات کار و حیات شخصی دایم حاضر و آماده 

همیشه آمادگی برای کمک (، AAW-A)یا بوده است، چنانچه منحیث یکی از اعضای مؤسسۀ خیریۀ زنان منطقۀ واشنگتن

 فامیل هایی که منحیث مهاجرین جدید وارد منطقه می گردند، از خود نشان داده است.به دیگران منجمله 

ق حقو پوهځیمحترمه ماللی نظام در کابل تولد شده و بعد از فراغت از لیسۀ ماللی شامل  ماللی نظام:میرمن  –دوم 

و علوم سیاسی پوهنتون کابل گردید. نامبرده بعد از کودتای منحوس ثور مانند ملیون ها آواره از وطن، با شوهر و 

در کالج ورجنیای  ،. در غربت در پهلوی کار متداومشدایاالت متحدۀ امریکا  فرزندان راهی انگلستان و بعد تر مقیم

سال را به ادارۀ یک دفتر  ۲۰ل و مشغول تحصیل گردیده و مدت شمالی برای فراگیری شق مسافرت و توریزم شام
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مسافرتی سپری نمود. نامبرده از همان ابتدای ورود به ایالت ورجینیا، با درک نا آشنایی و اوضاع نا بسامان نو واردین 

 ت،الت ویزۀ اقاممشک از قبیل ۀ طرف ضرورتتواند حتی المقدور در امور مختلفافغان در منطقه، سعی به عمل آورد تا ب

 خویش رضاکارانه قرار گیرد. نا بلد امثال آن در خدمت هموطنانمسکن، امتیازات صحی، ترجمانی و 

 در افغانستان، موجبات کمک «اطفال سرگردان آشیانه»ماللی نظام از حادثۀ سپتمبر یازده به بعد با همکاری با مؤسسۀ 

پروگرام سپانسرشپ طفل از راه گی و تکدی در جاده ها، از طریق و معاونت را برای نجات هرچه بیشتر آنان از آوار

، فراهم می نماید. این وظیفۀ مهم به تدریج به کمک های رسمی انجمن زنان کلیفورنیای جنوبی، انجمن زنان منطقۀ دور

گیتی،  گوشه هایواشنگتن و البته با کمک های هموطنان با درد از  «آشیانه فوندیشن»واشنگتن و باالخره مؤسسۀ خیریۀ 

 امکان پذیر گردیده است.

ماللی نظام در زمرۀ نویسندگان ادبیات داستانی افغان که سابقۀ کار وی از ایام متعلمی لیسۀ ماللی آغاز میگردد، بعد از 

اوضاع ویران ملت و مملکت، در مهاجرت به کمک قلم در خدمت افشاء مصائبی که دامن گیر هموطنان مظلوم و 

محروم و زجر کشیدۀ افغانستان باشد، در آمده و ازین را در تالش دائمی است تا صدای در گلو خفتۀ  خصوصا  زنان

پشتیبانی ممتد از حقوق زنان افغان و مبارزه برای رفع  اقشار محروم و زجر دیدۀ افغان را بگوش جهانیان برساند. 

به کمک مزایای فعالیت انترنتی و موجودیت که  خشونت بر زن و طفل افغان، جزئی از وظایف نامبرده به شمار میرود

 وبسایت های ملی جهانی و تاحدی هم در جراید و مجالت، ممکن گردیده است.

سفیر »انتخاب  نی زن و اهدای تقدیر نامه ها برایگرامی داشت روز جها به مناسبتمارچ  ۲۵بتاریخ در محفلی که 

ابراز نظر نمود که زنان جهان باید بیاموزند که از موقف  حاضرین ، ماللی نظام بهدر ورجنیا دایر گردید «برای صلح

جایب خود ها، دفاع نموده و بدین وسیله به آنچه قوانین وو آشنایی به حقوق و « سواد متوسط»خویش اقال  با اسلحۀ یک 

 آگاهی حاصل نمایند. «حق مشروع»حتی المقدور منحیث  منظور کرده، برای آنها

نظام در آن محفل همکاری و دفاع زنان از همه طبقات اجتماعی از موقف همدیگر به سویۀ ملی و  پیشنهاد دیگر خانم

بین المللی می باشد، نه اینکه رقابت های کاری یا اجتماعی سبب عقب زدن یکی از دیگری گردیده و در مجموع موجبات 

گردد. در حالیکه اتحاد و توانمند شدن هر  ناتوانی و پراگندگی این کتله های بشری را در ممالک رو به انکشاف سبب

باعث پیشرفت های گوناگون در محیط خانواده، اجتماع و حتی در سطح  ، به تدریجچه بیشتر زنان درین سرزمین ها

 جهان می گردد. 

یك دختر میباشد که بعد از ختم تحصیالت مشغول کار و زنگی فامیلی خویش هستند  و ماللی نظام دارای دو فرزند پسر

 وی هم چنان از نعمت داشتن چهار نواسه بر خوردار است.

محترمه نیالب یوسفزی قسمت زیادی از حیات خویش را در ادوار جنگ های افغانستان  پیغله نیالب یوسفزی: - سوم

وز به سن رشد نرسیده بود در زمان طالبان با تحمل مشکالت زیاد راه نجاتی برای در وطن سپری نموده و در حالیکه هن

 خروج دریافت نموده و با فامیل مقیم ایاالت متحدۀ امریکا می گردد. 

سالگی مؤفق به اخذ شهادت  ۱۷هوش سرشار، به سن کوشش و با وجود عدم آشنایی با لسان و محیط جدید ، نامبرده با 

 واشنگتن« امریکن یونیورستی»د، وی همچنان با کار متداوم و تدریس اطفال، مؤفق گردید که از نامۀ لیسه می شو

دیپلوم حقوق و امور اجتماعی را از آن پوهنتون معروف بدست آورد. به سلسلۀ کار و خدمات بشری، نیالب یوسفزی، 

ضا کار در امور خیریه می داند، از آنجمله تا جنوب افریقا برای کمک مستحقین مسافرت نموده و تا بیاد دارد خود را ر
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در پروگرام های کلینیک های صحی منطقه، انتخابات برای ایالت ورجینیا، کمک برای امورمتفرقۀ پوهنتون امریکن 

ابل ذکر ق وییونیورستی، تدریس، پروگرام کمک به مادر کالن ها برعلیه فقر، تربیت افغان ها برای یک فردای بهتر 

 پیغله نیالب یوسفزی با فامیل در ایالت ورجنیا زندگی مینماید. می باشد.

ناگفته نماند که هرسه رضاکاران نامبردۀ افغان که فعالیت های بشری شان ذکر گردید عضو انجمن زنان حوزۀ واشنگتن 

ق گروپی اقدام می باشند و درین اواخر به اساس همکاری های خیریه به جامعۀ افغانی در منطقه، به اتفا ، AAW-Aیا 

به کمک به یک فامیلی نمودند که زن جوان با سه طفل و شوهر که جدیدا  از افغانستان به ورجنیا رسیده بودند، با حمل 

یک تومور مغزی پیشرفته زیر خطر جدی قرار داشت؛ در حالیکه فامیل مذکور هیچ آشنا و اقاربی در دور و پیش 

 جمننا انجمن زنان واشنگتن، چه در خانه و چه در شفاخانه گروپ رضاکاران نداشت، به پروگرام منسجم و فوق العادۀ

آسایش را عهده دار  سال تا  شب و روز نوکری در شفاخانه و تهیۀ وسایل ۵، همه امور از نگهداری اطفال زیر مذکور

 همچنان در چنان اقدام وسیع «ری برای صلحیسف»تقدیر نامۀ دگان ـنجمله همان طوری که بیان گردید، برنآ گردیدند. از

 شرکت نمودند. فعال بوده و خیر خواهانه مؤفقانه

 پایان


