
 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

  2022دسمبر،  09                                                                   ماللی موسی نظام 
 

اولین سناتور افغان امریکایی از ایالت کلیفورنیا ،عایشه وهاب  
 

 
 

ر که به مقام یک سناتو عایشه وهاب خانم جوان افغان در حقیقت اولین زن مسلمان و اولین افغانیست

رسیده است. وی که از یک فامیل مهاجر افغان است، چهار سال قبل یعنی  از ایالت بزرگ کلیفورنیا

به سمت نمایندۀ شورای شهر هیوارد در شمال کلیفورنا انتخاب گردید و به وظیفۀ کمک  2018در 

 به مهاجرین در امور تهیۀ منزل، امور صحی و کمک های متفرقۀ اجتماعی پرداخت. 

 فرصت ها» ش اینست که رویای زندگی راحت و رسیدن به نامبرده در آنزمان بیان داشت که هدف

برای مهاجرین هرچه بیشتر  اجرت به این خاک شناخته شده است،که آرزوی مه« را در امریکا

فراهم نماید و برای چنین شعار اجتماعی انسانی وی، عناوین اخبار و روز افزون به این سرزمین، 

 نمودند!نی وعات آنوفت با تقدیر از وی پشتیبامطب
 

امریکایی درین تشکیل حقوقی، محسوب  –در پیام انتخاباتی برای سنای امریکا که وی اولین افغان 

میگردد، هم چنان مدد رسانی برای مهاجرین گوناگون آسیایی، امریکای التین، شرق دور و بقیه 
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عالیت های س فبه امریکا پناهنده میگردند، در رأمناطقی را که برای فرصت های بهتر حیاتی، 

آوری تسهیالت  خواستار فراهم خویش اعالم نمود؛ چنانچه عایشه وهاب در رقابت های انتخاباتی جدا  

گردیده و در  مردم مستحقمسکن به صرفه، حمایت از مشاغل کوچک و بیمه قابل دسترس برای 

 صورت مؤفقیت، وعدۀ فعالیت درین  ساحات کمکی را برای پناهندگان متفرقه میداد.

کند که متعلق به یک خانواده مهاجر افغان بوده است و  که افتخار می عایشه وهاب اظهار میدارد

قیت و علت مؤف است گردیدهسپس نماینده شورای شهر هیوارد شده و اکنون به عنوان سناتور انتخاب 

ر ه دخویش را کار سخت و فعالیت های عام المنفعۀ اجتماعی برای گروپ های مهاجرین گوناگون ک

 امریکا و به منطقۀ سان فرانسسکو آمده اند، میداند.
 

جای افتخار است که نسل جوان افغان در مهاجرت با کسب تحصیل روحیۀ بشر دوستی و لیاقت به 

مناسب عالی میرسند. گرچه مهاجرت افغان ها به غرب و ممالک خارج اکثرا  بعد از کودتای منحوس 

و کاشانۀ شان آغاز گردیده است که بیشتر از چهار دهه از آن  ثور و با اجبار آورگی و ترک خانه

نمیگذرد، ولی به لطف پروردگار و کوشش خانواده ها و البته  باور وسعی و کوشش خستگی ناپذیر 

جوانان ما تعداد تحصیل کردگان که با آیندۀ روشنی به مشاغل مختلفه هم رسیده  و ارتقا نموده اند، 

 افزون است. و روز  فراوان

با عرض تبریکات صمیمانه برای هموطن گرامی، خانم عایشه وهاب، مؤفقیت های بیشتری را در 

 امور اجتماعی و کمک به مهاجرین برای این هموطن تمنا میداریم.
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