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 ماللی موسی نظام

 
11/1۲/۲۰1۵ 

   نستانفقیت دو خانم قابل افتخار افغامؤ
 

بی دفاع در نواحی  هسال 1۹هفتۀ قبل ، بعد از خبر جریان المناک سنگسار غیر اسالمی و غیر بشری یک دختر 

والیت غور که همه را غرق تأثر و تألم نمود، خبر های خوب و قابل افتخاری هم داشتیم، بدین  «فیروز کوه» 

تفصیل که خبر اولی به خانم افغان قابل افتخاری ارتباط میگیرد که یکی از جوائز با ارزشی را  در قبال مساعی 

 ت از تقرر یک خانم افغان درخستگی ناپذیر خویش در ساحۀ تعلم و تربیه بدست آورده است. خبر دومی عبار

کابینۀ آنکشور در آمده است.  مختصری ، بزودی به عضویت رلمانادر پفقانه کانادا است که بعد از انتخاب مؤ

 :میرویم به تفصیل هردو خبر

 

افغان منور خانم یک به «تعلیم در خرد» ارزشمند جائزۀ اهداء  

سال « مخرد در تعلی»برندۀ جائزۀ برازندۀ  «سکینه یعقوبی»داکتریکی از زنان فداکار و خردمند افغان بنام خانم 

 گردید. خبر چنین مشعر است که: ۲۰1۵

رئیس  خانم «میشل اوباما»در حالیکه  متعلق به فامیل شاهی امیر نشین قطر «شیخه موزه بنت ناصر»نوامبر،  ۴

 در دوهه «خرد برای تعلیم»جایزۀ  ءاهدا در مراسم بین المللی هفتمین جلسۀ عالی جمهور امریکا هم حاضر بود،

 برای دریافت چنین افتخاری معرفی نمود. منحیث برنده را  «سکینه یعقوبی»مرکز قطر، محترمه داکتر

متنان :" من احساس افتخار و ا، ضمن دریافت جائزۀ استثنایی تعلیمی چنین بیان نمود که «سکینه یعقوبی»خانم 

خرد در تعلیم را در چنین مقطع زمانی قابل تشویش وطنم افغانستان نصیب واالی می نمایم که برندۀ چنین جائزۀ 

گردیده ام. مردم وطن من در دهشت و فقر حیات بسر میبرند، درحالیکه در یک حالت نا امیدی مطلق و رنج و 

ما در که  که نمایان گردیده، مشعر است از آینده دارند. با موجودیت این جائزه روزنه ای و نوری ترس عذاب

چنین احوالی هم به تالش خویش در راه تحصیل باید ادامه بدهیم و بیشتر و بیشتر هموطنان افغان خود را تشویق 
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را به افتخار به مردم بینوای به فراگیری و آموختن نماییم. این جائزه دارای ارزش واالیی برای من است که آن

 اهداء مینمایم". افغانستان ویش، یعنی به همه زنان، مردان و اطفال مملکت خوطن

این تعلیم است نه تفنگ که اجتماع را در راه مثبت تغییر میدهد، وی معتقد است  «سکینه یعقوبی»به نظر خانم

در هر سرزمینی یک حالت مطمئن، امکانات انکشاف اقتصادی بهتر و شرائط  میتواند که انکشاف سویۀ تعلیمی

  اهم می نماید.مساعد بوجود آمدن اوضاع صحی را فر

ساله که بین حلقه های مختلفه در اجتماع، به مادر تعلیم و آموزش لقب یافته  ۶۵ «سکینه یعقوبی» خانم داکتر

گی ناپذیر برای باز سازی تهداب تعلیماتی که ذریعۀ با کار متداوم و سعی و تالش خستاست، دو دهۀ اخیر را 

 جنگ های تباه کن در افغانستان معدوم گردیده بود، وقف نموده است.  

اقدام به چنان یک هدف مقدسی زمانی آغاز گردید که خانم  

میالدی در کمپ های پناهندگان  ۹۰در آغاز دهۀ  «سکینه یعقوبی»داکتر

علم با حوصله به تربیت دیگر معلمین افغان در پاکستان منحیث یک م

آغاز نموده و اقدام به باز نمودن مکاتب برای اطفال و زنان آوارۀ آن 

 .نمود کمپ ها

نتوانست که خانم در افغانستان   ۹۰قوانین زن ستیز طالبان در سالهای  

را از اقدام و پیشبرد اهداف وی برای براه اندازی « عقوبییسکینه »

ایجاد مراکز صحی برای زنان و اطفال، مخصوصاً  و زیرزمینی مکاتب

مرکز تعلیمی برای آموزش  1۹۹۵دختران، باز دارد. نامبرده در سال 

افغان ها را مؤفقانه افتتاح نمود که اقدام اول آن تربیت معلمین فاضل و 

 با معلومات بود که باید اصول تعلیمی پاکستان و افغانستان را تعلیم

مکانات تجربوی معلمین و معلمات بود تا طرز میدادند؛ قدم دومی ا

 تدریس اساسی و قابل اعتباری را در صنوف اجراء نمایند.

دختر در مملکت و فامیل های شان با  ۳۰۰۰زمانیکه طالبان مکاتب دختران را عمالً مسدود نمودند، در حدود 

ن در حقیقت از پیشگامان دری «وبییعق»تقبل خطرات، به مکاتب زیرزمینی پناه بردند. انجمن مربوط به خانم 

ساحه بشمار رفته و تعداد زیادی ازین مکاتب را با پذیرش خطرات فراوان و با روش تعلیمات عالی، اداره روبراه 

نمودند، تا حتی المقدور بیسوادی نتواند حیات تعلیمی دختران افغان را تهدید نماید. چنین یک اقدام و مبارزۀ مهم 

با شرائط استثنایی بسیار شاق و تحمل مشکالت فراوان، تالش داشت تا  «سکینه یعقوبی»تحت ادارۀ داکتر 

نماید و نتیجۀ آن  براهرو، بصورت اساسی موقف زنان و مؤفقیت آنان را درین راه یعنی تعلیم قشر اناث وطن

یجۀ نتاختن شخصیت و خودکفایی زنان و دختران صورت می گرفت. نبدون شک تحول مثبتی بود که در ش

در تشکیل مکاتب نسوان و مراکز صحی سبب گردید  «انجمن تعلیمی زنان»درخشان فعالیت های خستگی ناپذیر

در مناطق روستایی و مناطقی که کمتر زیر خطر طالبان بودند، از کمک های آن انجمن مستفید تعداد زیادی که 

 ترــدون شک داکـــمعارف ب گردند که در رأس چنین تالش های بشری برای تعلیم و تربیت اوالد
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صوصی مکاتب خ «یعقوبی»اخیراً خانم داکتر دارد. و مساعی خستگی ناپذیر و شهامت وی قرار «سکینه یعقوبی»

ای را بنام خود باز نموده است تا بتواند با در یافت مبالغ کمتری برای اطفال، تعلیمات بهتری را امکان پذیر 

رادیویی اقدام نموده است که اصول تدریس مؤفق وی را به مناطق دور نماید؛ وی همچنان به تشکیل ستیشن 

عیار  «سکینه یعقوبی»افتاده وسیله گردد تا استفادۀ اعظمی از تجارب او به عمل آمده باشد. پالن های آیندۀ داکتر

ترانی است خنمودن یک دستگاه تلویزیون با پروگرام های تعلیماتی میباشد و افتتاح یک پوهنتون برای زنان و د

 که با تربیت محدود در پوهنتون های مختلط، اجازه ندارند.

 در خاتمه به شعار واالی این خانم خدمت گار صدیق و زحمت کش وطن چنین میپردازیم: 

 ستان یک مملکت آزاد است، یک اجتماعی که همه تعلیم یافته گردند. هر دختر در افغانستاننآمال من برای افغا" 

این رویای من است؛ من نمیتوانم رویای کوچکی داشته باشم..... درین زمینه  -م برخوردار گردداز نعمت تعلی

دید من وسیع بوده و وسیع تر گردیده و وسعیتر هم میگردد..... و من تصور مینمایم که روزی در مملکت ما 

 ن به همان روز می باشم".افغانستان خواهد آمد که همه برای تعالی مملکت خویش به پا خیزند، در تالش رسید
 

 داافغان االصل، وزیری در کابینۀ کانا «مریم منصف» خانم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مهاجرت های اجباری افغان ها از مادر وطن که بعد از کودتای منحوس ثور به کار روایی حزب دیموکراتیک 

سبب و علت ابتدایی شعبات پرچم و خلق و اشغال خاک مقدس افغانستان توسط اتحاد شوروی وقت،  -خلق

مهاجرت های دائمی و آوارگی ملیون ها ساکنان سرزمین گردید که تا هنوز با عدم وجود امنیت و تحت االستخدام 

 و تشتت در امور مملکت، دوام دارد.

نسل های مختلفۀ افغان در ممالک میزبان الجرم با قبول تابعت آن ممالک و کار و تحصیل، در حقیقت پناهندگان 

عین آن دیار هم شمرده میشوند. اطفال و جوانان ما در ممالکی که دیموکراسی و عدم وجود تبعیضات برای و تاب

شان همه وسایل معیشت و تحصیالت را فراهم نموده است، از همه حقوق و مزایایی که برای همۀ آن ملت ها 

« صفمریم من»خانم افغانی بنام  میسر است، مستفید میگردند. اخیراً خبری از مطبوعات کانادا پخش گردید که
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ور در کابینۀ آنکش «تشکیالت دیموکراتیک»بعد از دورۀ کوتاه عضویت در پارلمان کانادا، منحیث وزیر امور

 انتصاب گردید.

به صفت  بعد از انتخاب وی، یکماه «مریم منصف» خبر مشعر است که یکی از اعضای پارلمان کانادا خانم 

فعالیت  که «ریفورم دیموکراتیک»که در حقیقت عنوان جدیدیست برای تشکیل «دیموکراتیکتشکیالت »وزیر

 .،  در کابینه مقرر گردیده استاصالحاتی مهم را در چنین ساحات حساس جامعۀ کانادا بر عهده خواهد داشت

کتوبر امسال بعد ا1۹سال قبل با فامیل خود در کانادا مهاجر گردیده است، بتاریخ  ۲۰که « مریم منصف»خانم 

 د. به عضویت پارلمان انتخاب گردی «آنتریو»از دریافت بیشترین آراء پارلمانی در بین رقبای خویش از ایالت 

صدر اعظم کانادا بخاطر اعتماد وی چنین تشکر نموده  «ترودو» آقای از «مریم منصف»در فیس بوک خود خانم

و همکاری با یک تیم کاری عالی، در خدمت کشور  «دیموکراتیکتشکیالت »منحیث وزیر ست: " مفتخرم کها

و نهایت ممنونم که صدراعظم دولت کانادا چنین  گرفته ام قرارکانادا از این ساحل تا آن ساحل و تا آن ساحل 

 اعتمادی بر من روا داشته است."

نظیم های تقدرت طلبی بل از آنها البته که ق»بعد از احساس ترس و دهشتی که طالبان در افغانستان بوجود آوردند

هزار  ۶۵جهادی مخصوصاً شهر کابل را به کوره ای از آتش و تشتی از خون مبدل نموده بودند که سبب قتل 

مریم »سال قبل فامیل خانم  ۲۰، در حدود«ازین قلم -ساکنین بیدفاع آن و ویرانی و انهدام آن شهر تاریخی گردیدند

د. نامبرده بعد از ختم تحصیالت عالی و پوهنتون به کار های متفرقه که اکثراً به کانادا مهاجرت کردن «منصف

 .، بکار و فعالیت آغاز نمودبود که وی خود در آنجا اقامت داشت« پیتربورو»در راه بهبودی و انکشاف منطقۀ 

ر تشکیالت بیشتتشکیل اجتماعی بود که سهم فعالی در جملۀ اعضاء بورد آنها داشت و این  ۳۰وی تقریباً عضو 

 زنان، اطفال و بینوایان در همان منطقه فعال بوده اند. تحالبرای بهبودی 

محسوب میگردد که مؤفق گردیدند بیشتر از  «کمپاین پشمینۀ سرخ»یکی از بنیان گزاران « مریم منصف»خانم 

 ورند.آدالر کمک برای زنان  و اطفال محالت مختلفۀ محتاج فراهم  1۵۰۰۰۰

 هردو خانم نامور افغان را در پیشبرد اهداف اجتماعی شان تهنیت میگوییم.فقیت های مؤ

 

 پایان
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