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 هزار فرزند مادر                                           
که یک زن مهاجر افغان مقیم پاکستان برندۀ جایزۀ امسال کمیشنری عالی  ،در اخبار روز آمده است

این خانم فرخنده که عاقله آصفی نام . شد( یو ان اچ سی آر)زمان ملل متحد در امور مهاجرین سا

او توانست علی الرغم امکانات . اطفال مهاجر را تدریس میکند در روستائی در پاکستان دارد،

هزار دختر مهاجر افغان را در مکتبی در ایالت پنجاب  مشکالت فراوان بیش از یک محدود و

 .نصیبش شد 5102سال جائزۀ  نینسخنکه اخیراً  ،پاکستان آموزش دهد

میگوید که این جائزه پاداش  ایفای وظیفه میکرد،حیث معلم مکتب ه او که در افغانستان هم ب

قرار است محفل . دهی دختران و پسران افغان استساله اش در راه آموزش 52مشکالت  زحمات و

این . در شهر ژنیو برگزار گردد اهدای جائزۀ برای خانم عاقله آصفی در پنج اکتوبر همین سال

را در پروژه های  که البته خانم عاقله آن ،دالر پول نقد نیز همراه دارد ائزه مبلغ یکصد هزارج

 .ه مصرف خواهد رسانیدش بکاری

:      یجانی است میگویدافش کمک میکند هکه او را در رسیدن به اهد ،که از دریافت جائزه او درحالی

که دختران خود را به مکتب  ان در جاهائیدست افغانستان را در جامعۀ سنتی در نقاط دوردختر

را نزد من میفرستند و  چون اهالی به تدریس من اعتماد دارند دختران شان. درس میدهم ،فرستندنمی

 .من کمک نیز میکننده ب

افغان را از جهل  هزار دختر یکبا داشتن امکانات محدود و  در زیر خیمه در مکتب سیارشکه  او

دارای یکصد هزار دالر  ه یمن همت خستگی ناپذیرش جائزۀ، اکنون که باست نجات دادهبیسوادی 

از کوری بیسوادی  به یقین که هزاران دیگر را نیز ،ش تقویت گردیدهبنیۀ مالی دست آورده وه نقد ب

 .هدایت خواهد کرد نجات و بروشنی علم ودانش
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که در  را بزرگ آن جامعه را با سواد ساختن و آنانی بیسوادان خرد و ،در یک جامعهنظر من ه ب

به  ،ورانندتاریکی قرون ماقبل قدم میزنند و مفکورۀ صدها سال قبل را در دماغ میپر جهالت و

 .بزرگترین خدمت بیک جامعه است رموز زندگی عصر حاضر آشنا ساختن

بهایت را صفی که عمر گرانخانم آ ،ت و فضیلتبا شهام بانویو حبذا و هزاران آفرین مرحبا 

 ،دامان پرمهر و فیضت ارزش اجتماعی نمودی و هزاران طفل وطنت را درصرف چنین امر با

که  سرزمینی توئی افتخار بزرگ !!!ترا میدانم ،ن  تهنیت و ستایشمستحق هزارا. پرورش نمودی

بال  ،خواهیخود مایه از غرور وبا اندک دست دیگر جهل و نادانی غرق و عده ای یک عده در

 !!!باد مبارکت جاودانافتخار  این. امثال ترا در چنین جامعۀ پراگنده زیاد میخواهم. کشیده اند

 


