بیوگرافی مختصر جاللتمآب شینکی کروخیل ،سفیر کبیر جمهوری اسالمی افغانستان در کانادا
جاللتمآب شینکی کروخیل ،سفیرکبیرجمهوری اسالمی افغانستان در کانادا ،و یکی از فعالین شناخته شده ای حقوق
زنان افغان ،قبل از آغاز کار در کانادا ،برای  ۱۱سال وکیل منتخب مردم کابل در ولسی جرگ ٔه جمهوری اسالمی
افغانستان بود .او همچنان برای چهار سال مسوولیت ریاست مرکز تعلیمی زنان افغان( )AWECرا به عهده
داشت و در کنار آن عضو فعال شبک ٔه زنان افغان( )AWNنیز بود .جناب سفیرکبیر ،در همکاری نزدیک با برخی
از چهره های شاخص و داکتران فعال ،نخستین کمپاین مبارزه با بیماری سرطان را به نام «بیایید با سرطان
مبارزه کنیم!» در افغانستان راه اندازی کرد .در نتیجه این تالش ها ،و با حمایت های بیدریغ محترمه روال غنی،
خانم اول افغانستان ،نخستین بنیاد سرطان افغانستان( )AFCو بخش آنکالوژی در شفاخان ٔه جمهوریت در اکتوبر
 ۶۱۱۲میالدی ایجاد شد.
جاللتمآب شینکی کروخیل در زمان نمایندگی مردم در پارلمان ،در همکاری با دیگر وکال و فعالین مدنی ،کمیتهٔ
پارلمانی وکالی زن را تاسیس کردند .در اثر تالش های جمعی این کمیته و فعالین حقوق زن« ،برنامهٔ اقدام ملی
برای زنان افغانستان»( )NAPWAاز سوی حکومت تصویب شد .همچنان ،جناب سفیرکبیر بخشی از گروه
ترتیب قانون محو خشونت علیه زنان( )EVAWبود که در نهایت در سال  ۶۱۱۲میالدی توسط فرمان تقنینی
ماده قانون احوال
رییس جمهور توشیح گردید .به همین صورت ،خانم کروخیل بخشی از تالش ها برای تعدیل ٔ ۰۱
شخصیهٔ اهل تشیع بود.
جناب سفیرکبیر افغانستان جوایز متعدد ملی و بین المللی را به خاطر نزدیک به سه دهه فعالیت در راستای تامین و
تقویت زنان به دست آورده است .خانم کروخیل به پاس تالش ها و ابتکارات شان در جنبش مبارزه با سرطان،
جایزه ای را از طرف محترمه روال غنی ،خانم اول افغانستان ،و وزارت صحت جمهوری اسالمی افغانستان در
جایزه حقوق بشری ماللی کاکر
اکتوبر  ۶۱۱۲میالدی دریافت کردند .همچنان ،ایشان در ماه می  ۶۱۱۲میالدی،
ٔ
را از جانب سازمان زنان برای زنان افغان ( )WAWدر نیویارک ایاالت متحده به دست آوردند .برعالوه ،در
جایزه بشردوستانه را از سوی انجمن زنان افغان-
آگست  ۶۱۱۲میالدی ،سفیرکبیر افغانستان
ٔ
امریکایی( ، )AAWAمقیم شهر ویرجینیای امریکا را به پاس حمایت های ایشان از حقوق زنان در افغانستان
دریافت داشتند .افزون بر این ،انستیوت ایست ویست(  ،)EAST-WEST INSTITUTEیک سازمان غیر
جایزه رهبری ارزش محور( )VALUE BASED LEADERSHIPرا به طور مشترک به
دولتی امریکایی،
ٔ
خانم کروخیل و داکتر فهمیده میرزا ،رییس پارلمان پاکستان ،در سپتامبر  ۶۱۱۶میالدی اعطا کرد .در کنار این،
جایزه مبارزه با فساد را به خانم
در روز بین المللی مبارزه با فساد ،مرکز شبک ٔه هماهنگی جامع ٔه مدنی()CSCC
ٔ
کروخیل در دسامبر  ۶۱۱۰میالدی اعطا کرد .تالش های خانم کروخیل برای حمایت از حقوق زنان مورد توجه و
قدردانی رسانه های داخلی ،از جمله تلویزیون آرزو در شمال افغانستان در سال  ۶۱۱۲میالدی ،نیز قرار گرفته
است.

