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 )برگرفته از کتاب »سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ«، 
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 رنگینه حمیدی کیست ؟ 

 

 

 رنگینه از ویرجینیا تا قندهار 

 واز یک فعال اجتماعی تا وزارت معارف  

زندگی زنان افغان عزم و اراده قوی دارد.  رنگینه حمیدی،خانم افغانی که برای آوردن تغییر در 

 

رنگینه حمیدی خشونت جنگ را به چشم خود دیده و درد آنرا احساس نموده است.  او بعد از  

 برای آوردن تغییر در زندگی زنان  آغاز به فعالیت نمود.     ۲۰۰1طالبان در سال  سرنگونی حکومت  

زندگی آرام و راحت خود را یکسو گذاشت و در  رنگینه در ایاالت ورجنیای ایاالت متحده 

افغانان و یا ای سی ایس در قندهار به مبارزۀ پایان ناپذیرش درین راستا  موسسه ای جامعه مدنی  

 آغاز نمود. 

پروژه انکشاف اقتصادی )ای سی ایس( به همت بیست زن شروع بکار نمود. تعداد این زنان  

ک دوزی  یکي از تولیدات دست اندرکاران این پروژه است  رسید. خامتن    ۴٥۰در مدت پنج سال به 

شهرت بسزایی برخوردار بوده وبه فروش  که نه تنها در افغانستان بلکه در سر تاسر جهان  از  

 میرسد. 
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رنگینه فعالیت هایش را به یاری ای سی ایس برای زنان  با نشرات یک رادیوی آزاد گسترش  

یازید. چشمگیر ترین دست آورد این شورا در سال جاری،    زنان دست داده و به تشکیل شورای  

که نظیرش در تاریخ زندگی زنان والیت قندهار دیده  برگزاری محفلی  به افتخار روز جهانی زن بود  

 نشده بود.  

 در عین زمان، رنگینه حمیدی مراسمی را نیز در ایالت ورجینیا ترتیب نموده بود.  

فعالیت هایش، وسیلۀ  رسانیدن بعضی از مساعدت های   رنگینه حمیدی، در زمرۀ سایر

 حکومتی ایاالت متحده به مکاتب قندهار بوده است. امریکایی ها وموسسات غیر  

ما از تو سپاسگزار استیم. تو  فهیمه مدیره مکتب رنگینه حمیدی را مخاطب کرده و میگوید: " 

نمایم.  امیدوار استم که افغانهای دیگر نیز عین احساس را  این مکتب کار به ما الهام دادی که باالی  

 پیدا نمایند. این یک کمک بزرگ است."  که تو برای این کشور و این شاگردان داری،  

حال رنگینه حمیدی پروژه خامکدوزی و گلدوزی زنان قندهار را تحت نام خزانه ای قندهاری  

قندهاری، رنگینه گلدوزی های زنان را در امریکا   ساخته است. از طریق خزانه به یک تجارت مبدل  

برای معرفی بیشتر آن یک صفحه انترنیتی نیز آغاز نموده  و سایر کشور ها به فروش میرساند و  

 است.  

با وجود تمام تحوالت، رنگینه میگوید اگر هبران افغانستان و امریکا مشی خود را تغیر دهند،  

 خواهد شد.  وضع در زادگاهش بهتر  

رنگینه،  با وجود مشکالت،  با اراده ای قوی به فعالیت هاي بازسازی خود در افغانستان ادامه  

چیزی جلو او را در این راه نخواهد گرفت. رنگینه آرزو دارد تا نقشی را در  میدهد. وي میگوید هیچ  

 نماید.    عملیه صلح و بازسازی افغانستان ایفا  

 صدای امریکا(2008/ 08)/10

رنگینه حمیدی ازقندهار است و بر زبان پشتو  وانگلیسی مسلط است و بازبان دری نیز بلدیت دارد تا جای که  خانم  

مشکالت دری زبانان را درک میکند وبازبان دری طوری بهتر از یک دری زبانی که عمرش را در پروان یا بدخشان گذشتانده  

میدی با وجودی که پس از بازگشت در یک محیط کامالً پشتوزبان کار  ولی یک جمله پشتو  صحبت کرده نمیتواند، اما رنگینه ح

 وفعالیت میکرد، مگر از صحبت درزبان دری بخوبی استفاده میکند. 

این خانم با پشت کار وزحمتکش در دوره دوم ریاست جمهوری اشرفی غنی بحیث وزیر تعلیم وتربیه نامزد شده بود ولی  

ت مورد حمالت انتقاد آمیز گروه دری زبان متعصب قرارگرفت وپیوسته برحیثیت ولیاقت او  از همان روز اول انصابش به این پس

واستعداد وظرفیت او حمله صورت گرفته است. در روز توضیح برنامه های کاری خود در ولسی جرگه نکات تازه و بکری را  

سفانه که متعصبین وانتی پشتنها با ذهنیت های  برای واردکردن تغییرات درنصاب تعلیمی شاگردان معارف متذکر گردید، اما متا 

منفی  از قبل کوک شده برای او رای اعتماد ندادند و وکالی پشتون نیز در تعصب زن ستیزی خود را کمتر از وکالی غیر پشتون  

د و نامزدی  نمیدانند، از درک شناخت این خانم وطن دوست ومبتکر عاجز آمدند و در نتیجه خانم حمیدی رای الزم بدست نیاور 

 اش رد گردید. 
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