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 شمسیه علی زاده ستارۀ درخشان کانکور پوهنتون های افغانستان
 
 

 
 
 

کارت محصلی وی درج استتصویر شمسیه علی زاده شاگرد اول کنگور پوهنتون های افغانستان که در   
 

های گوناگون پوهنتون  ځیماده برای جذب در پوهنستارۀ درخشان کانکور شاگردان آ فقیتمؤ خبر

در حلقه های مطبوعات داخلی و خارجی بصورت وسیع منتشر گردید که  های افغانستان در حالی

ت عیافغانستان و جم، یعنی در شهر دوحه مرکز قطر نمایندگان دولت ازین جهان در گوشۀ دیگری

برای سرزمین  «!؟» یلبرای آوردن یک صلح احتما که بعد از مدت طوالنی باالخره طالب

به موافقه گو ها بین طرفین و  گفتیک انسجام برای آغاز  هنوز هم بر ،جنگزدۀ ما گرد آمده اند

 .بسر میبرند ددیک حالت تش رنرسیده اند و د

، در سال اخیر در ساحۀ معارف و آموزش ۹۱پیشرفت و عالقمندی قشر اناث سرزمین ما در 

که  آتش جنگ و ویرانی و بی امنیتی هنوز بیداد می نماید، آنقدر قابل قدر و درخشان است حالیکه

عفریت خشونت و نا  .شاید در دیگر سرزمین های اسالمی جنگ زده نظیرش مشاهده نشده باشد

نتوانسته است مانع تالش و کوشش  علی الرغم موانع بیشمار، امنی گسترده در سرتاسر کشور ما
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 .برای دستیابی به امکانات تعلیم و تربیت دختران، پابپای پسران در اقصی نقاط افغانستان گردد

ب درین امتحان به هزار داوطل۰۳۳در زمینه شاگرد اول مسابقۀ کنگور را که با اشتراک اینک 

 :چنین پیروزمندی ای نایل گردیده است معرفی می نماییم

ت و الیق که مانند بسیاری از همساالن خویش زحمات زیادی را در طول حیانهایت کوشااین دختر 

ولسوالی جاغوری والیت غزنی یعنی از سرزمین  «خار تیزک»متقبل گردیده باشد، از اهالی 

دشت » سال عمر دارد که عجالتاً با دوری از پدر در  ۹۱می باشد که « ع» حضرت سنایی

  .بسر میبرندحیات والیت کابل « برچی

تصمیم میگیرد که بود برای رفع مشکالت اقتصادی، پدر شمسیه که در شهر خویش معلم مکتب 

ستجوی راهی هرات گردد، جاییکه شمسیه تا صنوف متوسطه تحصیل می نماید و بعد تر برای ج

  .کار بهتری عازم شهر کابل میگردد

 

 

 

 

 

 

 

 تصویری از محفل شرکت ذغال سنگ درۀ صوف که به مناسبت قدردانی از پدر شمسیه برگزار گردید      

 

پدر شمسیه  .بقیه تحصیالتش را تا حد بکلوریا به پایان میرساند« آصف مایل»در لیسۀ  هیشمس

وظیفه دارد و در پیروزی سمنگان والیت « درۀ صوف»منحیث کارگری در معدن زغال سنگ 

 .در همانجا مشغول کار بود شمسیه

زمانیکه نتیجۀ کانکور با اول نمره شدن دختر وی اعالم میگردد، این پدر زحمتکش با افتخار و 

خوشحالی با همکاران خبر را ابراز میدارد و مؤسسه ای که وی مأمور آن است مراسمی به این 

آفرین بر احساس  .گزار می نماید تا از وی برای تربیت چنان فرزندی تقدیر به عمل آیدمناسبت بر

 .آنان
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چنانچه که در روز اعالم  ،ی شمرده میشودمادر شمسیه در حقیقت مشوق جدی برای تحصیل و

کل تخنیکی شنتایج کنکور، چشم به پردۀ تلویزیون دوخته بودند که دایماً روی صفحه را برفک و م

درین اثنا شمسیه برای مراقبت از آنتن بیرون میرود و پروگرام حال پنج شاگرد . مغشوش می نمود

سد؛ در حالیکه شمسیه هنوز به نفر اول میراینکه تا  اعالم می نمایدو را از پائین به باال معرفی 

ه در کانکور تو بیا دخترم، بیا شمسیه ک" ا نمودن آنتن است، مادرش صدا میزند کهمصروف جابج

اشک شوق مادر و دختر بعد ازینکه تصویر شمسیه بر روی صفحۀ تلویزیون پدیدار !! "اول شدی

 که حاصل مدت ها تالش و مطالعاتاز خوشحالی ای اشکی......دمیشومیگردد، از کنترول خارج 

در یک شبانه  ساعت تالش۰۳ساعت خواب و  4حاصل ...این دختر قابل افتخار افغان بوده است

 !!رسیدن به چنین مقام شامخیبرای  روز

امتحانات  مقام اول ی طب پوهنتون کابلځدر پوهن گشتنشامل تقاضای قیقت در شمسیه در ح

قی برای خدمت به نین بوده است تا بتواند داکتر حاذرا حائز گردید، یعنی درخواستش چ کانکور

 .مؤفقیت طی خواهد نمودهموطنان محتاج خویش گردد که حال این جادۀ طالیی را با توانایی و 

من و جنگ زدۀ ما مراحل پیشرفت و اطوریکه مطالعه فرمودید، دخترانی که در سرزمین نا 

برای آینده دارند که حقوق حقۀ آنان محسوب میگردد،  زیادیکامیابی را طی می نمایند، آرزو های 

 ملکت و قیودی که برولی واهمه و ناباوری زنان افغانستان با حضور فعال گروه طالب در امور م

 موضوعیست جدی و سووال بر انگیز که تحمیل خواهد گردید،« به هر حدودی»و دختر افغانزن 

 ملت افغانستان، خصوصاً قشر اناث دشکننت اجتماعی دیگری را در حیاتاریک خدای نکرده ورق 

 .امیدواریم که چنین نشود. نزندمملکت رقم 

  :افتخار وطن را مشاهده بفرمایید قابللطفاً ویدیوی مصاحبه با این دخت 
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