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 (1)از زنان افغان است  نمونۀطالب این هم 
 

 
 

 دخت جعفری شکرخانم 
 بریتانیا شد 2016برنده جایزه اختراع سال  کهکشف روش جدید تداوی سرطان 

 

( و https://daikondi.blog.ir) 1395 قوس 9پایگاه اطالع رسانی والیت دایکندی مورخ مطالب فوق اولی 

 نشر شده بود ۱۳۹۵ قوس ۱۷·روز اطالعاتدومی مصاحبه ای در سایت 

 

سنگ تخت والیت دایکندی دیده به جهان گشود. هنوز کودک خردسالی بیش -دخت جعفری در ولسوالی بندر شکر
سکونت آنها مجبور به ترک وطن نبود که خانواده اش به دلیل تهاجم نیروهای شوروی به افغانستان و بمباران محل 

دخت از معدود کسانی بود که دخترش را  م(به کشور ایران مهاجر گردد. پدر شکر 1983)1362 شده و در سال
به عوض کار در کوره های اجرپزی، به مکتب فرستاد و وی هم با تالش و پشتکاری که از خود نشان داد، 

علوم پزشکی تهران در رشته  پوهنتون خود ابتدا وارد برای گذران دوره لیسانس  1375توانست در سال 
شمسی  1379علوم پزشکی تبریز در سال  پوهنتون تکنولوژی رادیولوژی شود و سپس لیسانس خود را از 

همراه همسر و فرزند خود به افغانستان بازمی گردد و در  م( 2004) 1383م( بدست آورد. در سال  2000)
های دیگر را هم بر  مسئولیتعالوه بر آن وی  .شروع به کار می نماید یار ستادپوهنتون طبی کابل به عنوان ا

 عهده می گیرد:
سوپروایزری بخش رادیولوژی شفاخانه اطفال فرانسویها ، نمایندگی وزارت تحصیالت عالی در کمیسیون  مسئولیت

تاسیس مرکز رادیوتراپی در پوهنتون پارت پروژه  کانتر مستقل انرژی اتمی افغانستان و از موسسین این کمیسیون.
م( ، بدست اوردن  2012)1391م( تا میزان  2008)1387طبی کابل با سازمان بین المللی انرژی اتمی از سال 
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 تأئیدیه سازمان بین المللی انرژی اتمی برای ساخت دو پروژه ای مرکز رادیولوژی و براکی تراپی
Brachytherapy بورسیه سازمان بین المللی انرژی اتمی برای گذراندن دوره م( تحت 2010) 1389سال  در 

عازم کشور انگلستان می شود و  (Université of Surreyساری) پوهنتون ماستری در رشته مدیکال فیزیک در
 را از آندر حالیکه با درجه اعلی از دوره ماستری فارغ التحصیل می شود یکی از بورسیه های دوره دکتری این 

 خود می سازد. ایشان هم اکنون دانشجوی سال دوم دوره دکتری در مرکز فیزیک هسته ای و تشعشع می باشد.
حاصل کار وی تا به حال، نشر دو مقاله علمی، ارائه چهار مقاله علمی دیگر در حال نشر، در مجالت معتبر 

پروژه تحقیقاتی ایشان موفقیت  اشد.های بین المللی می ب سنانجام سه سخنرانی علمی در کنفرا ساینس جهان و
 ساری آنرا اینطور بیان می کند:  پوهنتون ر چشمگیری به همراه داشته است کهبسیا

متعارف و معمول  Dosimètres های دخت، براساس یافتن یک جایگزین برای دوزیمتر " پروژه تحقیقاتی شکر
کم رفع نماید. وی با استفاده از تحقیقات پروفسور  را با هزینه پایه گذاری شده است که محدودیتهای موجود آنها

به عنوان دوزیمتر استفاده می نماید  (optical fibres( که از فیبرهای نوری)David Bradley)  دیوید برادلی
فکر نمود که هم مقاومت بیشتری داشته باشد و  مواد شیشه ای کار خود را شروع کرد و سپس به انواع دیگری از

سه بعدی ارائه نماید، چرا که فیبر نوری بسیار شکننده است و عمال با آن میتوان شعاع را در یک بعد هم شفافیت 
 اندازه گرفت.

وسیله  دخت میگوید: "در دوران طفولیت از دانه های شیشه ای برای ساختن گردنبند استفاده میکردم تا بدین شکر
داد تا از این دانه های ارزان برای ایجاد دوزیمتر تی ال درآمدی کوچک داشته باشم و این ایده اولیه را به من 

( استفاده نمایم". وقتی که این نظریه در البراتوار مورد آزمایش TL thermoluminescent)ترمولومینسنت/ 
 -های متعارف هستند  دخت دریافت که نه تنها دانه های شیشه ای بسیار ارزانتر از دوزیمتر قرار گرفت، شکر

عملکرد به مراتب بهتری در  بلکه آنها -پوند  30دانه دوزیمتر صرف چند پنس تمام می شود در قیاس با  قیمت هر
 را نیز ارائه کردند. طیف وسیعی از پارامترها

هدف از رادیوتراپی، کنترل دانه سرطانی با حداقل آسیب به انساج نورمال است. پیشرفت های اخیر در عرصه 
دقت و صحت اندازه گیری بسیار باال را می طلبد، اما بسیاری از  ا سایز بسیار کوچک،های ب دوزیمتر رادیوتراپی

ها قادر به پاسخگویی این نیاز نیستند زیرا نمی توانند با دقت کافی دانه سرطانی را در هنگام شعاع گیری  دوزیمتر
شعاعی کم و یا اندازه گیری شعاع تحت کنترول دقیق قرار دهند و یا اینکه تحت شرایطی از قبیل اندازه گیری دوز 

دخت دریافت که این دانه های شیشه ای دارای سطح بسیار  از زاویه های مختلف قادر به پاسخ مناسب نیستند. شکر
های متعارف متاثر نمی گردد و  باالیی از دقت می باشند و پاسخ دهی آنها با عوامل محدود کننده برای دوزیمتر

 دوز شعاعی جواب می دهند.همچنین در طیف وسیعی از 
که به طور بالقوه می تواند باعث  -های شیشه ای  وی همچنین توانست راهی برای کاهش حساسیت نوری دوزیمتر

های شیشه ای در تاریکی به دنبال  بیابد که نوعی پروسه ذخیره سازی دوزیمتر -تخمین اضافی دوز شعاعی شود
 TLD (thermoluminescentها با استفاده از سیستم  متریک فرآیند پخت اولیه است. وقتی این دوزی

dosimetry) معمول است مورد ارزیابی قرار گرفتند  که در بسیاری از بیمارستان های رادیوتراپی متعارف و
"fading rate طول یک ماه را از  /. در10" ) که به موجب آن اطالعات اندازه گیری از بین می رود( در حدود

/.اطالعات را در یک ماه از 60 –/. 25های متعارف همجنس که  ند در مقایسه با سایر دوزیمترخود نشان داد
 دست می دهند.

های بالقوه دیگری  دخت در خصوص دوزیمتری رادیوتراپی بسیار کابرد و این در حالیست که این راه حل شکر
موارد صنعتی، وی معتقد است که این روش در هم دارد، همانند اندازه گیری شعاع در انفجارات هسته ای و یا در 

مراقبتهای صحی مریضان سرطانی بیشترین تاثیر را خواهد داشت. ایشان مقاله تحقیقی خود را در اولین کنفرانس 
 جون ارائه نمود. 22بین المللی دوزیمتری که در شهر پراگ برگذار شده بود در تاریخ 

 

ه در کنفرانس به کارهای من ش رفت و بسیاری از محققین شرکت کنندخانم جعفری گفت: "کنفرانس بسیار خوب پی
در این نوع  مند شدند و برخی از آنها گفتند که از کار من الهام گرفتند. من اولین محقق از افغانستان بودم کهعالق

 .جهان است"کنفرانس علمی شرکت نموده است که نشان دهنده چهره دیگری از افغانستان به غیر از جنگ به مردم 
ساری، انعکاس بسیار گسترده ای در شبکه های اجتماعی و خبری مانند فیس بوک،  وهنتونپ نشر این خبر توسط 

صدای آمریکا داشته است و همچنین برخی از شبکه های  -مطبوعات ریاست جمهوری افغانستان و تلویزیون آشنا 
بی سی نیز با ایشان تماس گرفته است تا آنها نیز خبری داخلی، وزارت تحصیالت عالی و شبکه خبری فارسی بی 

 این خبر را نشر نمایند.
 و به عنوان شکر دخت همزمان با تحصیل، به عنوان آموزشیار در البراتوار مرکز فیزیک هسته ای و تشعشع،

 گلدفورد (The Royal Surrey County Hospitalمدیکال فیزیسیست در شفاخانه رویال سار )
(Guildford) .مشغول به کار است 
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 :بریتانیا شد 2016دخت جعفری" برنده جایزه اختراع زنان سال  "شکر
آموخته اهل افغانستان دوره دکترای   دخت جعفری، دانش ( بریتانیا خبر داده است که شکرsurreyساری ) پوهنتون

جایزه اختراع زنان سال در رشته فیزیک طبی، به خاطر اختراع روش جدید مداوای سرطان، برنده  پوهنتون این 
 بریتانیا شده است. 2016

اندازی و برای   ( راهInnovate UKاین رقابت سرتاسری در بریتانیا از سوی نهاد نوآوری دولت بریتانیا به نام )
 هزار پوند انگلیسی جایزه تعیین شده بود. 50هر برنده،

  آفرین در بریتانیا گفته شده است. داد زنان کارهدف از برگزاری این رقابت سرتاسری، به چالش کشاندن کمبود تع
 پرتو درمانیتر   ( روش دقیقTrueInvivoدخت جعفری ) ساری گزارش داده، کمپنی شکر پوهنتون

(Radiotherapy) 
گیری   های سرطانی( به جای هدف  گیری دقیق تومورها )دانه  را فراهم کرده و زمینه معالجه را با هدفد

 سازد.  اعد میهای سالم، مس  حجره
اش را در قسمت   دخت گفته است مرگ پدرش به دلیل ابتال به بیماری سرطان، باعث شده تا او تخصص شکر

 درمانی بگیرد. یا مانیتورینگ پرتو (Dosimetryدوزیمتری )
تحقیقات درمانی بر اساس  اند که طرح خانم جعفری در زمینه پرتو  گفته پوهنتون مسووالن مرکز تحقیقات این 

بر و انجام   شد، ولی این روش هزینه  ای استفاده می  های شیشه پروفسور دیوید برادلی انجام شده که در آن از فایبر
 تری دست یافته است.  آن مشکل بود. اکنون خانم جعفری در تحقیقات خود به روش موثرتر و ارزان

قیمت برای به دست   های ارزان در ساختن گردنبدای   های شیشه  خانم جعفری گفته که او در کودکی از مهره
  ای ارزان  ها جهت ساخت وسیله  کرد و این موضوع به او ایده داد تا بتواند از این مهره  آوردن پول استفاده می

 درمانی بهره ببرد. قیمت و بهتر به منظور پرتو
 

 
 

 1395قوس  17( روز اطالعات) در ای مصاحبهمتن 
 

 گونه مهاجر شدید؟  که در کجا تولد شدید و چه  کودکی شما شروع کنیم؛ ایناز 
 

خاطراتم از  حدوداً ام.   والیت دایکندی متولد شده تسنگ تخ -ولسوالی بندر« ارل» ۀدر قری 1356من در سال 
یادم است که یکی ها.   ها، جنگ و غرش طیاره  آید که مصادف بود با صدای تفنگ، بمباران  سالگی یادم می  شش

جنگ  ها به سر ببرد. عالوه بر  روز در کوه-ما و پدرم مجبور شد دو ماه شبانه  ۀ ها آمده بود در قری  از این گروه
مکتب نداشتیم و پدرم  ما  جنگیدند، در قریهٔ   های زیادی بودند که با همدیگر می  شوروی دارند، گروه گفتند با  که می

افتاد. بعداً که   افتاد، جانش به خطر می  ها می  دست آن  می داد، به همین دلیل اگر به  سها در  در خانه به بچه
ها به مهاجرت روی آورد.   یی  قریه  های تنظیمی زیاد شد احساس امنیت نکرد و با تعداد زیادی از هم  جنگ
رسید که فالن قریه مثال   راه خبر می رفتیم. در مسیر  شماری را پیاده می  های بی  ها و دره  ها و کوه  راه  کوره
ماندیم. خواهر کوچکم سخت   ها می  ها در کوه  شوروی است نباید برویم و راه بند است. روزها و شب قوای

شاهد مرگ  مریض شد و کسی و چیزی نبود که به دادش برسد و سرانجام جانش را از دست داد. در بین راه 
و  بودیمحرکت کرده  1362ساالن نتوانستند دوام بیاورند. اول بهار   ردسال و کهنها بودیم اکثر کودکان خ  خیلی
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های   آید از فراه و از دشت  مرز ایران در مرز استان زابِل ایران رسیدیم. حاال که یادم می بهدر شروع خزان 
خانه   ماه در یک مکتب  یکآید که در فراه یک روز مانده در مرز ایران ما   سوزان آن عبور کرده بودیم. یادم می

  کردند، فصل تربوز بود و نان و تربوز می  ها نان خشک جمع می  رفتند از قریه  زندگی کردیم که مردان می
 .خوردیم

 

 
 سنگتخت والیت دایکندی است -ولسوالی بندر« ارل» ۀدر قری 1356دخت متولد سال  شکر    

 
اید. زندگی در ایران   در ایران زیسته 1383آن زمان تا سال مجبور به مهاجرت شدید و از  1362شما در سال 

  حال مهاجرت افغان  ها و مشکالت فراوان توأم بوده است. اما در عین  ها، رنج  ها با دشواری  برای اکثریت افغان
شما از  تجربهها به معنای فراهم شدن یک فرصت تازه نیز بوده است؛   ها در ایران برای بخشی از افغان

 گونه است؟  مهاجرت چه
 

های اول کارت شناسایی برای مهاجرین   مهاجرت به ایران برای ما فرصت خوبی بود. چون ایران فقط در سال
های ما تغییر بسیار زیادی را آورد. خارج شدن از   توزیع کرد و توانستم با آن وارد مدرسه شوم. برای خانواده

بوم دیگر و فرهنگ جدید، زندگی در شهر و  و و آشنایی با مردم یک مرز یی کوهستانی  محیط بسته و قریه
هم در کشوری که خودش با   ها. مهاجر بودن باالخره مشکالت خاص خودش را هم دارد آن  گسترش دیدگاه

کند. من هم از دیگران استثنا نبودم. هم محبت ایرانیان خصوصا   پنجه نرم می و  معضالت اجتماعی و جنگ دست
در مدرسه بسیار کنجکاو بودم و با  .کردیم  دیدیم و هم توهین و تحقیر مهاجر بودن را تحمل می  همسایگان را می

هایم بسیار دوستم   های زیادی داشتم. برای همین معلم  دادم. همیشه سوال  شوق بسیار به درس معلمین گوش می
ما   ٔماهه بودم بیماری سرخک در قریه 9بود که وقتی  داشتند. آرزو داشتم دکتر شوم چون پدرم برایم تعریف کرده

آسایی زنده   طور معجزه  سر بردن، به  اطفال را به کام مرگ کشیده بود و من هم بعد از سه روز در ُکما به  ٔهمه
این طور مادرزاد در برابر سرخک مقاوم بود و   مانده بودم. برای همین در بین اقوام به غیر از پس کاکایم که به

   ٔخواستم وقتی دکتر شدم برگردم به قریه  م میا کودکانهکس همسن من نیست. در ذهن   بیماری را نگرفته بود، هیچ
 .گیر از دنیا نروند  های همه  نوزادان را واکسن بزنم که دیگر از سرخک و بیماری ی و همه مان
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 جمع هم صنفاندخت جعفری در  شکر

 

تان را در ایران تا کدام مقطع ادامه دادید؟ با چه موانعی در این مسیر   تحصیالتچطور وارد مکتب شدید و 
 برخوردید؟

 

را تا مقطع لیسانس در ایران خواندم. همیشه شاگرد  پوهنتون ایی )متوسطه(، دبیرستان )لیسه( وابتدای، راهنم  ٔدوره
کالس، شرکت در مسابقات و ورزش بودم. شدم و همچنین شاگرد فعالی در قسمت نمایندگی   اول یا دوم کالس می

تحصیل بدهم و باید بنا به قرار و تصمیم قبلی خانواده   ٔراهنمایی را که تمام کردم، دیگر اجازه نداشتم ادامه  ٔدوره
گیری شده بود. پدرم متوجه نارضایتی من شد و روزی که   کردم. نامزدی که در روز اول تولدم تصمیم  ازدواج می

  ٔگرفتند، پدر به چهره  خوری تصمیم می  گان دور هم جمع شده بودند و برای برگزاری مراسم شیرینیبزر  ٔهمه
ام بشکنم ولی تو که به   توانم عهدی را که بسته  صورت غیرمستقیم برایم رساند که من نمی  مکدر من نگریست و به

ابل بنویسم و عدم رضایتم را با توضیحات یی برای طرف مق کسی قولی نداده بودی. این مرا تشویق کرد تا نامه
ی ما ایجاد کرد ولی خوب  شان ابراز کنم. این مسأله جنجال بزرگی برای خانواده  الزمه و آرزوی خوشبختی برای

ام خانم نسرین  میانی مدیر مدرسه در در همین حین سال تحصیلی جدید هم رو به آغاز بود، با پاخیر شد.   به  ختم
رفتند اما   هایم کالس آمادگی کنکور می  همکالسی  ٔتم وارد دبیرستان شوم. سال آخر دبیرستان همهباستانی توانس

یی را که   خوابیدند من چراغ موشی  رفتن و شرکت در کنکور را نداشتم. شبانه وقتی همه می پوهنتون  ٔمن اجازه
 شربت درست کرده  از شیشهٔ 

 ادامه دارد
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