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 مؤسسۀ ارزشمند اطفال آشیانه بیست ساله شد
 معرفی مختصر یک نویسندۀ افغانبا 

 

 

شعبۀ آن  از جانب «مؤسسۀ اطفال کوچه گرد آشیانه»مین سال تأسیس استقبال از بیستذشته دعوتی برای هفتۀ گ
خانم اول  «روال غنی»مؤسسه که به همت خانم های رضاکار افغان و امریکایی سال ها قبل توسط محترمه 

، برگزار گردید. درین دعوت بر عالوۀ خانم گردیده است، به کمک سفارت فرانسهافغانستان در واشنگتن، فعال 
رئیس جمهورافغانستان، عده ای از افغانان و خارجیان منطقۀ واشنگتن اشتراک نموده بودند. این مجلس که سالی 

ی کمک دهنده و عالقمند به این مؤسسه در یکی از دیکبار به شمول تعدا
مع آوری پول سفارت خانه ها و به کمک آنان دایر میگردد، عمالً برای ج

برای قسمتی از مصارف سرسام آور در کابل و والیت، با فروش تکت، 
التری، لیالم و کار دستی و رسامی اطفال آشیانه، پالن گزاری میگردد. 

خانم اول افغانستان که با سادگی  «روال غنی»در مجلس آنشب، از محترمه 
و  از محصوالت و دست دوزی وطن ما پوشیده و با صمیمیت یلباس

و گارد و محافظی هم در اطرافش  تواضع ذاتی، با همه صحبت مینمود
در مورد اوضاع زنان و تغییراتی در احوال آنان، سواالتی  می شد،ندیده 
  چنین خالصه میگردید:در زمینه  رت گرفت که بیانیۀ کوتاه نامبردهصو
 لی،این است که خانم های افغانستان در همان حلقۀ زندگی فامیاصلی  پالن

واقف  به تدریج به حقوق و امتیازاتی که قانون برای شان تعیین نموده،
گردند و از آن استفادۀ صلح آمیز و مثبت نمایند. خوشبینی این است که 
جامعۀ افغانی خود از پامال حق زنان به تنگ آمده و بر علیه خشونت، 

ری حاضر به مبارزه و مقاوت گردیده اند که نمونۀ آن همین قضیۀ دخت
است که از طرف یک اقلیت جاهل و بی عاطفه مورد شکنجه و قتل قرار گرفت. همین بود که  «فرخنده»بنام 

عکس العمل زن و مرد در بسیاری جاهای افغاستان و حتی در خارج،  به مقابل چنین جنایتی بسیار شدید بود که 
 عکس نویسندۀ مضمون با خانم روال غنی» .آوردند همه طالب عدالت در راه  بازخواست و حق گردیدند و از هر طرف فشار

 .«مؤسسۀ آشیانه آوری اعانه برای مجلس جمع در

  یانه:و پیشرفت مؤسسۀ اطفال آشتشکیل 
 

سال ۲۰ «هآشیان مؤسسۀ» غیر انتفاعی و خیریۀ اطفال کوچه گرد افغانستان، یعنیتشکیل و فعالیت  تأسیساز 
عام تا شاگردان و محصلین، نرس و  میگذرد. در عصر تاریک طالبان سیه کار که زنان و دختران اعم از مردم

داکتر و معلم در اثر جهل و استبداد، در چهار دیواری منازل محبوس شدند و مردان هم یا در جنگ ها تلف 
گردیده و یا معلول و زمینگیر گشتند، اطفال ذکور برای اعاشۀ فامیل ونجات آنان الجرم به عوض رفتن به مکتب، 

به گدایی و فروش اشیای کم قیمت، مزاحم عابرین میگردیدند. بیاد می آوریم در  سرک و کوچه در نهایت فقر 
، پا را از در منزل بیرون گذاشته نمی توانستند. این «؟!»که حتی زنها ودخترها تا نانبایی و دواخانه بدون محرم

جات و میوه اطفال که برای سد جوع در زباله دانی ها در جستجوی مواد غذایی و پس مانده های پوست سبزی
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جات مشغول میگردیدند، اکثراً این تالش فقیرانه به لت و کوب و زخم و جراحت آن فراموش شدگان بدبخت و 
 حملاطفال با ت و البسۀ نا مساعد محتاج منجر میگردید. در زمستان ها اوضاع وخیم تر میشد، با سردی و یخبندان

بی  گرسنگی و، در حالت مریضی رنج فراوان سرما و
 تکدی و اجبار و، مسئولیت ه نانیرای لقمهمچنان ب ،دوایی
  داشتند. را برای اعاشۀ فامیل در کوچه و بازار گدایی

میالدی هموطن شریف و با احساسی بنام ۱۹۹۵در سال 
که در شهر کابل زندگی مینمود، با  «محمد یوسف»انجنیر

مشاهدۀ این تراژیدی انسانی و کار شاقۀ خطرناک اطفال 
که  مجبور و مظلوم افغان در سرک و خیابان، کوشش نمود

به آنها نزدیک شده و احتماالً کمکی بنماید. اولین اقدام 
صحبت انجنیر با طفل دوازده ساله ای بود که ازو سوال شد 
که در صورتی که معارف رایگان است، چرا مکتب نمیرود. 
پسر جواب داد که پدرش علیل بوده و جنگ پاهای ویرا 
مادرش اجازۀ کار و بر آمدن از منزل یک اطاقی و صدمه زده و مصرف تداوی هم موجود نیست؛ خواهران و 

پرسید که اگر او به مکتب برود، وی تقبل « محمد یوسف»محقر شان را ندارند و بعد به پرخاش از انجنیر
مینماید؟ سوال دردناکی بود و پرسش هزاران  مکتبو لباس و قرطاسیۀ  «چند قرص نان»را با شمصارف فامیل

افغان بود که باید به عوض سرک های خطرناک، در چوکی صنف نشسته و به  هزار طفل ذکور بخت برگشتۀ
، این انسان واقعی، این افغان حساس و رحم دل، منبعد به خدمت «محمد یوسف»گفتار معلم گوش میدادند. انجنیر 

ای ی برگاهی تهیۀ اموال ،چند قرص نان و ابل در آمد و با تهیۀ منقلی آتششهر ک «کوچه گرد»قسمتی از اطفال
اساس و تهداب انجمن خیریۀ  فروش، در کوچه ها به داد این بینوایان خردسال هموطن ما میرسید. بدین منوال

کوچک ولی مهمی در شرائط بسیار نا هنجار و غیر مدنی طالبان سیاه کار، با ترس و بیم زیاد گذاشته شد که 
خت بود که بعد ها در حالت انکشاف ونظم گرفتن قسمت مهم آن تدریس و تغذیۀ این اطفال معصوم کوچه های پایت

به تدریج و با تحمل مشقات  «محمد یوسف»محترم انجنیر  شهرت یافت. «مؤسسۀ اطفال آشیانه»تدریجی آن به 
، بعص، متطرات بزرگی از ناحیۀ طالبان جاهلفراوان بر عالوۀ تأسیس مکاتب کوچک خانگی پسرانه، با تقبل خ

به تشکیل چند مکتب دخترانۀ مخفی هم در منازل بعضی  زیاد و مصائب مشکالتتحمل و جفاکار، با  عقب گرا
 معتمدین دست زد که ازین جهت هم حق بزرگی بر شاگردان اناث محروم از تحصیل آن زمان وطن ما دارد.

 

 هلویدر پ ،ندکردات و البسۀ افغانی را عرضه میهرتجار افغانی که بیشتر جوا تعدادی از شتهذۀ گهفت محفل در
اخت س زیبایصنایع  ه از کابل آمده بود، هم شرکت نموده بودند که برای معرفیککار دستی و آثار هنری آشیانه 
 که«قیس اکبر عمر» به اسم ن افغانیجوابرازنده بود. ضمناً  ، حضور شانعزیز افغانستان

 در محفل شرکت «قلعۀ نه برجه» بنام با معرفی کتابش به دعوت مؤسسۀ آشینۀ واشنگتن
کتاب جای خوبی منحیث یک اثر داستانی که . این به نوبۀ خود سخنرانی نمود نموده بود،

باز نموده و نشرات  ،اخیرقابل مطالعۀ آثار ملۀ در ج بیشتر به خاطرات نویسنده شباهت دارد
روی داد های یک فامیل در یک مقطع  ضمن بیان ده اند. کتابونماز آن تقدیر معتبری 

تنظیم های جهادی بر مملکت و را  هچحوادث و واقعات تلخ و درد آور آنزمانی خاص، 
 بعد از شکست خفت آور شوروی و قبل از طالبان بیخرد و سیاه کار، مخصوصاً شهر کابل

 داریبرای فراگرفتن امور ا مذکور که با اسکارالشپینویسندۀ  بیان می کند.، بسیار صادقانه و روان ودندوارد نم
ر ی برای مافوق لیسانس دبه امریکا آمده است حاال هم شاگرد خاص ۲۰۰۷ در سال «پوهنتون کولورادو» در
قط چند جوان افغانیست که ف از گلیسیلسان ان بهاثر برازنده این  .می باشددر شق نویسندگی   «پوهنتون باستن»

 .فرمایش داده میتوانید اثر خواندنی را از منابع معتبر پخش کتاباین  به امریکا آمده است. سال محدودی میشود
 

و تیم واالی کاری  «محمد یوسف»اپذیر شخص انجنیر سال که آشیانه با مساعی خستگی ن ۲۰امروز  بعد از  
والیت دیگر هم مکاتب بسیار خاص و عالی ای  ۶-۵این مؤسسۀ آبرومند و عام المنفعه نه تنها در کابل، بلکه در 

را تشکیل داده و اداره مینماید، دقیقاً در نحوۀ تدریس، تربیت پرسونل فنی، آموزش معلمین خبره، تهیۀ کورس 
، قالی بافی، خیاطی، موزیک و هنر های زیبا، تهیۀ البسه و نان چاشت، کامالً استثنایی و بینظیر های سپورت
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در شهر  «کندی سنتر»هنرنمایشی مؤسسۀ به دعوت مراکز هنری عالی امریکا چون  ۲۰۱۳میباشد. در سال 
شهر نیویارک، گروپی از هنرمندان جوان و الیق انیستیتیوت  «کارنگی هال»واشنگتن و هم چنین در تیاتر زیبای

تای آن موزسین  ۱۵نفر هنرمند جوان، تعداد  ۴۵موزیک شهر کابل برای اجرای کانسرت ها آمده بودند، از جملۀ 
؛ گشتند به کورس موزیک معرفیدر اثر لیاقت در نواختن موزیک،  اطفال آشیانه بودند که های الیق مؤسسۀ

  حیرت آور و درخشان بود.بسیار آن جوانان با استعداد وطن بینظیر،  های ه گروپلیاقت هم
ه نزدیک بند قرغ «چهار راهی قنبر»آشیانه همچنین کمپی در حلقۀ منطقۀ بیجاشدگان و مهاجرین داخلی بدبخت 

ده است فراهم نمو دارد که برایشان تسهیالت یک مکتب ابتدائیه را با استخدام معلمین، البسه و اکثراً نان چاشت
که متأسفانه با قطع قسمت زیاد کمک های جهانی منجمله جامعۀ اروپایی، تمویل این پروگرام های بیمانند به 

پروگرام »مشکالت مالی زیادی دست به گریبان می باشد. مهمترین قسمت فعالیتهای متعدد آشیانه همانا 
ته و توسط مؤسسه نجات یاف ،ی و سرگردانی در سرکآن میباشد که با کمک بیک طفلی که از گدای «سپانسرشپ

هم از فقر تاحدودی که طفل را به  شاگرد یک سپانسر، فامیل مدد س انتقال گردیده، در حقیقت بابه صنف و در
سال به اینطرف  ۱۲خدمت و کار قسمتی ازین پروگرام را از  زیاد افتخاربا دهد، نجات می یابد. میتحصیل اجازه 

از  خیرخواههموطنان  م سال است که شاگردانی که به کمکر عهده دارم. خوشبحتانه این پنجطور رضاکار ب
داشتن  مهارت در دو کار مسلکی و کمک برای خانواده،  با  ۱۲یل و اداره میشوند، از صنف وطریق اینجانب تم

 و یاری نمودن برای تعلیم و تربیت نجات و معاونت به چنین تشکیل عام المنفعه ای در حقیقتفارغ میشوند. 
 . صاحبان اصلی فردای افغانستان عزیز بشمار میروندبدون شک  که استقشرجوان وطن  خودکفایی

 به پوست بکس آن مراجعه نمایید.، و برای کمکآن  اطفال آشیانه میتوانید به وبسایتبرای معلومات با مؤسسۀ 
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