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 ســــــــر دروازه …

    نوشنت به هریک از زبانهای  مردم افغانستان بخشــی از  مبارزه فرهنگی است. تنها از همین  دیدگاه  میتوان برگهای 
میان دو پشتی کتاب  کنونی  را دست آورد ارجناک  خواند.

 بانو مــاریــا دارو  در رستنه های  برونمرزی نام نا اشنا نیست٬ زیرا سالهاست برای  چند سایت  در  بخشهای  هنر  
وفرهنگ مینوسد وآگاهی های  دست  اول  را به  خوانندگان پیشکش  میکند. 

شناخت  او از  هنرممدان٬ گویندگان٬ سخنوران و دست  اندرکاران  دستگاه رادیو ٬ تلویزیون٬ تیاتر وسینمای افغانستان 
برمیگردد به سه دهـــه پیش که خود نیز همکار  بسیار از آنها بود.

به دنبال  اشوب  ها و آشفتگیهای فزاینده سیاسی ٬ بیگناهان فراوان داغان شدند٬ رشته های زیادی گسستند و گسسته 
های زیادی  به هرسو پراکنده فتادند ٬ چنان که گویی مهره های  گلوبندی  بر فراز تپه بلندی ازهم پاشیده باشند.

هنوز هریکی شتابنده تر از دیگر خواسته یا نا خواسته تا دور دستها میرود٬ بدون آنکه واپسین ایستگاه ویا  حتا سوسوی  
چراغی از ان  در چــشــم انداز کسی پیدا باشد.

در روزگاری که آدم نمیـتـواند خودرا در آیینه بیابد٬ مـــاریـــا دارو به یــاد همــکاران  پیــشــیـن می افتد و میـخواهد از آنها 
بشـنود ٬ بخــواند و افســانه هــای شان را گرد آورد. چــه گام ارزنـده تر از ایـن؟

آوادی  مــانــدگار زنان » را میتـواند کلکسیونی از خیال  و خلوص  وخــاطره  نـامــیــد. این  همه گفته ها و گـفـتنـیها «
فــشـردگی نمیـپـذیـرد. باید ان را خــواند تا بـار دیگر  آوای مــانــدگار بانـوان نامـدار  کشور را شنید وبه یاد آورد که  چــرا 

میــگـفــتـنـد:          مـــه قــربان ســـردروازه  مــیــشــم 
                            صــدایت میشــنـوم ایــستـاده میشــم
                            صـدایـت  میـشنـوم از دور  و نزدیک 
                            مــثــال غـنــچــه گل تــازه  مــیــشــم

 
در پایان باید گفت : این کتاب از  چـنــدین نگاه «بــه » است ٬ ولی  میـتـوانـســت « بـهــتــر» باشــد.

                                   بــا بــهــتـریـن آرزو هــا٬  

                              صــبـور اهلل  ســیــاه ســنـگ 
                     کانادا ٬ بــرگــریـزان  دو هــزار و هــشــت 
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          بـــنا5 4نـــک1 -0/ .- قـــــالـــب جـــا' &فــــر#ـــد                 

        سر3غا/ سخن $" با"> ت;اتر!7نرمند#( ت;اتر #7ل فر7نگ !4$# 
!تعر'ف مختصر#/ مشکالF ت;اتر جDا( !#فغانستا( !معرفی  

7نرمند#(  ت;اتر بو$>  بS #$#مS #( پ;د#'ش "#$'وP  س;منا !تلو'ز'و( 
!معرفی نطاقا( #نــاU #فغانستا(  پر$#ختS م;شو$. 

    #فغانستا( باستانی ما با #فتخا"#F بی مانند $"قــلــــب 3ســ;ا قر#" 
$#شتPS کS $" تا"'خ کDن بنا] 3"'انا2 کب;رP خر#سا( پDنا!" !فـــعال 

بنا] #فغانستا( پرغر!" !باشDامت $"7مS $ن;ا 'ا$ م;شو$. 
 پا'تخت 7ا2  #'ن سر/م;ن  $" گذشــتــS کاپ;ساP کند7ا" بو$ ! 

فـــعال  کابـــل م;باشد.  
 Sا( بDکا"2 7ا2 مر$مش  "# $" تما] جDسر/م;ن #فغانستا( !ش      
 Sما$" !`ــن ما ن Sم;تو#( گفت ک P7ا2 مختلف تعر'ف کر$> #ند Sگون
تDنا مر$#( با شDامت بلکS ش;ر/نا( با شDامتP  پرغر!"!سربلند "# 

ن;ز $"3غوشش پر!'ش $#$> #ست. 
 /نا( #فغا( مانند  مر$#(  #فتخا"#F تا"'خی $#"ند. 

 شDامت /( #فغا( $" #$!#"تا"'خP  چS $" قد] !چS $" قلـم چشمگ;ر 
بو$> #ست #ما قسم;کS شا'د !با'د #/ کا" ! پ;کا" شا( $" تا"'خ 'ا$ 

#!"2 گر$$P چن;ن #قد#می بعمل ن;امد> #ست.   
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
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   #/حماسS 3فر'نی /نا( نظر بS فر7نگ  کDن سن;تیP بی سو2$# 
!عد] "شد $موکر#سیP  $" #سنا$ تا"'خی کشو"#نعکاh $#$> نشد> 

#ست.   
 F#"ن پرستی !غر!" جز #/#فتخا`!  P2"فد#کا  P"ثا'#  PامتDش 
کشو"ماست مگر تنDا مربو` مر$#( نبو$> بلکS متــعلــق بS /نا( 

کشو"ن;ز مــ;ـــباشد.  
#/ #نجا'کS /نا( "# 7م;شS مستو" پند#شتS شد> #ند بنآ #فتخا"#F شا( 

ن;ز تحت پوشش قر#" گرفتS #ست. 
3/#$2 /نا( $"#فغانستا( س;ر بس `والنی "#پ;مو$> #ست !بS مخالفت 

7ا برخو"$> #ست.  
 S(1298)شمسی (1919 )م;ال$2 ک rضت /نا( #فغا( #/ساDن    
کشو"ما #/ #ستعما" بر'تان;ا (#نگل;س ) 3/#$ گر$'دP  شر!t م;شو$ 
 شـــا>  #ما( هللا #!ل;ن پا$شــا> ترقی خو#> کS خما" 3با$2 !تــرقــی 

!`ن بو$P  م;د#نست کS بد!( سDم گ;ر2 /نا(P  کشــو" جنگ /$> ! 
!'ر#( "# نمی تو#( 3با$ ساختP  بنآ حقوv /نا( "# کS عبا"F بو$ #/ 
 #" tکشو" $" #جتما hن;م نفو x#حق مسا!2 سو#$ !کا" 'عنی #شتر

سر 3غا/ نDضت #عال( نمو$. 
 Sما $شمنا( ترقی !پ;شرفت کشو"با #ستفا$> #/ "سو] سنتی پر!ست# 
$موکر#ت;ک "# تحت سو#r قر#"$#ند !با #ستفا$> شعا" $فاt #/مسا'ل 

مذ7بی  نDضت $موکر#سی "# #/ب;ن بر$ند.  
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   با 3نکS $" `وr تا"'خ  /نا( #فغا( $" حصا" خانS بسرم;بر$ند 
مگر با 7ما( ق;ـو$#F سنــتی 7م $!z با مــر$#( $ست بکا" 7ــا2 

  Pکا"7ا2 $ستی Prتا #مو"منز Sفل گرفت` S;شمند /$> #ند #/ ترب/"#
بS کا"7ا2 شاقS "/#عتی !غ;ر> پر$#خــتS #ند !$" #قـتــصا$ خانو#$> 

7ا2 شا( سD;م بو$ند.  
 S7ا2 #'ـ-شا( $" $ســـت ن;ست ب Sکا" نام/# z"#گذ  Sما متاسفان#
 S7ا2 #فاقی  !چنـد شاعر بسـ;ا" محــد!$ #/ جمل Sجزبعضی قص

/نا(  کS بعضی مکاتب بنا]  7ا2 شا(  نــا]  گذ#"2 گر$'د> #ست ! 
بس.   

"!2 #'ن $ل;ل  کتا4 حا}ر "# بر#2 مانـدگا" شــد( کا" نـامS 7ا2 
فر7نگی /نا( کشو"] م;نوسم. 

 Fتحوال"$ xما$"#( ! خو#7ر#( کشو"ما $"$7ا2 مشتر Sم;د#نم ک  
!"!2 $#$ 7ا2 مختلف تا"'خی $#"ند  /'ر# $"7ر نوt تحوr #!ل;ن 

ضربS $" پ;کر /نا( !#"$  گر$'د> #ست.  
   نوع;ت تغــ;ــر !تحوr مDم ن;ست P #/ نظر#جتماعیP فر7نگی  !'ا 
س;اسی $"7ر تحوr /نا( #فغانستا( مانند /نا( سا'ر کشو"7ا2 گ;تی 

`عم تلخ بی عد#لتیP عد] تسا!2 حقوPv !عد] #شتر#x $"#مو" 
فر7نگی ! #جتماعی "# $" "#بطS "شد  فر7نگ چش;د> #ند.  

   بر3!"$> شد( #"ما( مقدh  $موکر#سی"ن;م نفوh"  $"7ـمS جو#مع  
با مو#نع  برخو"$> #ست بر#2 ثبوF #'ن #$عا  مــ;ـخو#7ــم  مر!" 

مختصر $" با"> ت;اترجDا(  ! #فغانستا(  بنما'م.  
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بــــــخــش نـــحســـت تـــ9اتـــر 

   بد ن;ست #گر $" با">  ت;اتر جDا( !پــ;د#'ــش #!ل;ن  ت;اتر !نما'ش 
نامS  نو'س مختصر تذکربد7م. 

   تا جا'کS 7مS فر7نگ;ا( بخا`ر بدست 3!"$( تا"'خ  $ق;ـق پ;ـد#'ش 
ت;اتر پژ!7;ش نمو$> #ندP تا"'خ موثق  تـ;اتر $" جDا( معلو] ن;ست 
 t!قبل #/ م;ال$ مس;ح  ت;اتر$"مصرشر rمگر م;گو'ند (4000)سا

گر$'د> #ست  /'ر# $" 3( !قت مصر 'کی #/مد"( تر'ن ! متــرقـی 
تر'ن  کشو"7ا بشما"م;رفت  #ما بمعنی !#قعی ت;اتر $" قر( پنجم قبل 

#/م;ال$P  $" 'ونا( بوجو$ 3مد $"ساr (535) قبل #/ م;ال$ شخصی 
 Sک نما'شنام'"$ #" Sح;ــث ممــثل #!ل;ن مسابــقــ Sبنا] (تس پس) ب

تر#Ç'د2 "بو$ !بنا] #!ل;ن #کتو" $ن;ا مسما گر$'د.  
    $"}رÉ 'ک قر( (400 تا 500) قبل #/م;ال$  $" شDر3تن 

نما'شنامS 7ا2 /'ا$2 "!2  صحنS 3مد بز"گتر'ن نما'شنامS نو'سا( 
$" 'ونا( عرÖ #ند#]  نمو$ند کS مشـDـو" تر'ن #( 7ا عبا"F بو$ند 

 Ü!# Sت;اتر "# ب Sستوفا(  ک"# Pپ;د P!"و' P  سوفوملP 3ش;ل /#
"سان;دند.  

      'ونانی 7ا عمومآ #حساساF مذ7بی شا( "#$" ت;اتر ب;ا( م;کر$ند 
7م چنا( س;است ن;ز $" #نکشاÉ ت;اتر "!r مDم $#شت 'ونانی 7ا2 
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 S7ا2 حق;قی  مربو` ب Sبو$ند $" ت;اتر نما'شنام F#3تن  مر$] $موکر
مسا'ل /ندگیP "#ستکا"2 !مر$#نگی "# #/ قلم شا( `ر#!z م;د#$ند. 
     'کی #/ #"با4 #لنو#t بنا] ($'ون;ز!h) $" تشکل !  بوجو3$!"$( 

ت;اتر 'ونــا( نـــقــش مDم $#شت #کثر3 نما'شنامS 7ا2 'ونا( مـمــثل 
#فتخا"#F عسکرP2 موفــق;ــت 7ا2 7نـــر2 #/ $!"> عصر `الئی 
 Sا"2 بDب r#7ا $" ف;ستو Sم;امد ! نما'شنام Sونانی 7ا "!2 صحن'
#فتخا" "4 #لنوt 'ونا( "!2 صحنS گذ#شتS م;شد !مر$] با مشعل 

7ا2 فر!/#( #/ف;ستو#r #ستقباr م;کر$ند. 
   $"ساr (476)با سقو` #مپر#`و"2 "!] 3ئ;ن مس;حی تر!'ج 'افت 
کل;سا #!ل;ن کا"2 کS کر$ ت;اتر "# #/ ب;ن بر$ !#کتو" !#کتو"h 7ا 
 Fف $/$#(  !#فر#$ بد  تلقی نمو$ند . کل;سا "!/ بر!/ قو'$""$ #"

کسب نمو$ !$#نش !7نر ت;اتر $" #'ن عـصر خ;لی تا"'ک گــر$'د ! 
منحصر بS #ند'شS کل;سا شد . کل;سا بS تبل;غ پر$#خت کS $ن;ا جا2 
#متحا( #ست !7ر#نسا( بعد #/مرã ح;اF جا!'د#نی خو#7د $#شت 
7رقد" #نسا( $" $ن;ا "نج !/حمت "# متقبل شو$ $" بDشت بر#'ش 
#حسا( خو#7د شد !7م چنا( کل;سا بر7نS گی بد( "# شر] م;د#نستند 

!منع قر#" $#ند. 
     ت;اتر 'ونا( کS 7مS نما'شاF  شا( "!2 !#قع;ت 7ا #ستو#" بو$ 

ممنوt گر$'د $"تما] شDر7ا2 #نگل;ستا( !#لما( $"#] 7ا2 مذ7بی $" 
 Fنما'شا Sکل;سا نما'ش $#$> م;شد !بعد3 $" قر!( !سطی $" فر#نس

73ستS 73ستS کم;د2 گر$'د کS بر#2 تفـــر'ح !خنـ-$#ند( مـر$] بکا" 
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م;رفتP بعد $" #نگ;ستا( شخصی بنا] تامس 7;و!$ نـ;ز 'ک تــعد#$ 
نما'شامS 7ا2 کم;د2 نوشت.  

     $" قر( چDا"$>  "نسانس $" #'تال;ا پـ;شـرفت کر$ $'گر مر$] 
7رچـ;ز "# کو" کو"#نS قبوr نمی کر$ند !ح;اF بعد #/ مرã "# نمی 

پذ'رفتند $" #'ن عصر #ختر#t  با"!F !ماش;ن `باعتی !تــاس;ــس 
$#نشگا> با سقــو`  قسطنـط;ـS « #ستانبوr  #مر!/2  ترک;S » 3غا/ 
'افت !#نسا( 7ا ب;شـتر بS #نسا( ! /ندگی عق;د> $#شتند.  #نسا( سالم 

"# #/ ناسالم !/ندگی خو4 "# #/ /ندگی بد ترج;ع م;د#$ند ! بر2# 
بDــتر ساختن /ندگیP خــو$ "# #/ ق;و$#F مذ7بــی  3/#$ کر$ند  مگر 

کل;سا بS شدF بS تبــل;غ $'ــنی م;پر$#خت !7ر#h $#شتـنـد کS 3ئ;ــن 
مس;ح;ت ضع;ف گر$'د> ! مفکو"> بشرپرستی "# $"عDد "نسانس 

می شمر$ند. 
"نسانس $"حق;قت بمعنی تولد مجد$ عالقS بS مدن;ت 'ونا( ! "!] 

 Sب;شتر ب r!# [قد"$ Sنمو$ند ک hا2  $!"> "نسانس #حساDبو$. #نسان
#نسا( خوشبختی $ن;ا "# #7م;ت م;د#ند !لذF م;بر$ند تـا بر #خـــذ  

ترت;باF بر#2" مرã “ /'ر# کتب !#ثا"7نر2 !علو] #نسانDا2 عDد 
قد'م "# کشف کر$> بو$ند بنآ بر#2 بDتر شد( /ندگی !"!/گا" خو'ش 

بS فعال;ت 3غا/'دند.   
       $"#مS نو'سی !نما'شاF ت;اتر $!با"> #!Ü گرفت بر#2 مر$] 

$"نما'شاh"$ F #جتماt م;د#$ند.  
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/مان;کS 7سپان;S تقر'بآ تما] ممالک #"!پائی !حتی قسمت #/ #'تال;ا "# 
$" تصرÉ  $#شت $" تا"'خ 7سپان;S بنا] عصر `الئی 'ا$ م;گر$$.  

 S;غنا2 7سپان! F"ن;ا2 جد'د #مر'کا ن;ز باعث قد$ F"کشف !غا
گر$'د  ! خو$ "# پ;شو#2 تما] ممالک جDا( م;د#نستند.  

مگر $"ساحS 7نر !$#نش خ;لی عقب ماند> بو$ند /'ر# $" عصر 
"نسانس #قتد#" بی #ند#/> $"7سپان;S بS کل;سا $#$> شد> بو$.  

 Sتوسط #نگلستــا( بو$ ک S;شکست قو#2 بحر2 7سپان Sنک'# [!$    
$"عصر "نساh فکرمر$] #/ ق;و$#$ مــذ7بی 3/#$ شد !بS /نــدگی 

#7م;ت ب;شتر قا'ل گر$'دندP  مگر$"7سپان;S کل;سا عل;S علم "نسانس 
قد علم نمو$> مر$] "# #/ 3/#$2 فکر2 مانع م;شدند تا مبا$# "!حان;و( 
کS بS ماr !قوF مر$] چسپ;د> بو$ندP  3نر# #/ $ست بد7ند مر$] "# با 
تن بر7نS  "# با س;م خا"$#"می بستند !باحرکت شاç 7ا2 73نی جز# 

م;د#$ند تا #/ "!حان;ت #`اعت نما'ندP  3/#$2 !#فــکا"سـ;اســی 
منحصربS `بقS نجبا2 7سپان;S بو$ $"#'ن $!"> عمومآ نما'ش 7ا2 

 Sمذ7بی $" کل;سا م;پر$#ختند !بس. حتی نو'ســندگا( مجبو" بو$ند ک
 Sکل;سا #ثا"شا( "# بنو'سند- #`اعت #/ قانو(  خو#ستــ S;با"!ح

 hعصر "نسا"$ S;7سپان Sن;ست  مگر متاسفان ã"نو'سندگا(  بز
#'ن ع;ب "# $#شت بد'ن $ل;ل مانع پ;شرفت "نسانس $"#'تال;ا ن;ز 

م;شدند. 
 Sنگل;ستا( باعث شد ک# Éر` /# S;شکست قو#2 بحر2 7سپان    

7سپانو'Dا "!2 مسا'ل "نسانس فکرعم;ق نکر$> بو$ند !7سپانو2 7ا 

e  8
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 Sک $ن;ا2 تخا'ل ! "!'ا'ی عشــق !فــد#کا"2 ب' "$ Sتما'ل $#شتند ک
/( P /ندگی کنند مگربعد #/شکست تلخ قو#2 بحر2 نو'سندگا( 

 éا 'کی (لوDو" تر'ن #نDمش Sنو'سی /$ند ک Sست بکا" نما'شنام$
$!!'کا ) $" (1562_1535) بو$ کS #ثا" $لچسپ بر#2 ت;اتر نوشت 
7;چ کس بS #ند#/> قد"F !خالق;ت #! نبو$ مگر#! "# تعب;د کر$ند !2 

$" تعب;دگا> نوشت /مان;کS #/ تعب;د #/#$ شد #/ (1600_2000) 
 Sنوشت  Pتقد'م کر$ !2 $"عصر شکسپ;ر م;زست Sجامع Sب #" z"ثا#

 "$ z"عالی #$بی  $#شت #ما قو#عد کالس;ک "# $" #ثا S7ا'ش جنب
نظرنم;گرفتP  $" #ثا"z عد#لت !تفکر 3/#$ "# منعکس ساختS بو$ 

!عل;S قو#عد نافظ کل;سا !$!لت عص;ا( کر$> بو$. 
 Sکلد"!( بو$ ک S;نو'س $'گر2 #'ن $!"> $"7سپان Sنما'شنام          

#/ (1600_1681 )  می /'ست #! $"حد!$ (100) نما'شنامS مذ7بی 
!(111) نما'شنامS غ;ر مذ7بی نوشت #!خو$ !};فS مDم $!لتی $#شت 

 éشت.  کلد"!( برعکس (لو#$ rمو"مذ7ب ن;ز #شتغا# "$!
$!!'ک;ا ) /ندگی خ;لی مرفع $#شت !'گانS مذ'ت #ثا"z $"مقا'سS با 

لوé $!!'کا #'ن #ست کS جنبS 7ا'ی #$بی نما'شنامS 7ا'ش قو2 تر 
بو$ /'ر# عجلS !عد] #نسجا] کS ناشی #/ قلت !قت #ست P $'د> نم;شد 
7رگا> #'ن $! نو'سند> "# بS مقا'سS بگ;ر'م کلد"!( $"$فاt #/ $!لت 
!"ح;ان;ت کS خو$ مربو` بS `بقS #شرف;ت بو$ !لوé $!!'کا  'ک 

نو'سند> عصا( گر !$"ضد'ت با $!لت !"!حان;و( بو$> #ست. 
  

e  9
 



 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
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4نگلستا' - شکسپ9ر 0عصر ملک1 4ل9ز4بت: 
 t!نسانس $" #'تال;ا کمی !ب;ش شر"  Sن $!"> گرچ'# "$          

گر$'د> بو$ مگر $"#نگل;ستا( تعد#$  نما'شنامS 7ا بی حد !عصر بو$ 
کS $" تا"'خ ت;اتر #7م;ت فوv #لعا$> $#"$. لند( #/ (1580_1642)  

ب;شتر'ن نما'شاF "# تول;د نمو$ #لبتS  &تن .- قر' پنجم  کامال 
 xمشتر Sنو'سی $" 3تن !لند( !ج Sسو#بق نما'شنام P 4ستثناست
$#شت #'ن $! شDر #/نظر "!ح;S جو#( بو$ مر$] پرشو" !شف 

$#شتندP تجا"F "!نق 'افتS بو$ 7ــرکجــا 7;ــجا( !عــشق بS /ندگی 
$'د> م;شد. 

     لند( $" #ثر شکستاند( قو#2 بحر2 7سپان;S $" (1588) !3تن $" 
 Ü!# Sثرشکست $#$(  #'ر#( $" #!#ئ;ل قر( پنجم قبل #/م;ال$ ب#

!عظمت خو$ "س;د> بو$ند- 7ر$! شDر بر#2 تحر'ر نو'سندگا( #فق 
 Sم;ا( 3مد( 0#ل9م شکسپ9ر نما'شنام Sنظر$#شتند $"لند(  قبل  #/ب

نو'سی ت;اتر بÜ!# S خو$ "س;د>  بو$. #!ل;ن $"#]  کم;د2 $" (1553 
-1554 )  بقلم سرمعلم 'ک مکتب 3تن تحر'ر شد کS کم;د2 خ;لی 
قو2 بو$ !#!ل;ن نما'شنامS جد2 بقلم تامس سکو#ل 0تامس نا-تن  

نگا"'ش 'افت کS تر#Ç'د2 بنا] (خو' 40نتقا5 ) بو$ کS $" عصر 
ملکS #ل;ز#بت نشر!نمو کر$ تا ساr (1564)  کS !'ل;م شکسپ;ر ! 

کرستوفرما"لو  تولد شدند .  ت;اتر 7ا2  لند(  بÜ!# S شDرF  خو$ 
"س;د> بو$ند.   $"عصرشکس;پر جو#نا( خو4 !باستعد#$ /'ا$ نشر 
 ì"ا (جا' للی) بو$ #/پو7نتو( #کسفو"$ فاDنمو کر$ند 'کی #/ 3ن!
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گر$'د> بو$ #/جملS شاعر! نما'شنامS نو'س خو4 عصر خو$ بشما" 
م;رفت #! بS $"با"ملکS #ل;ز#بت تقر4 $#شت تامس سکو#ل 0جا' 

للی $" قطب مخالف 7م قر#"$#شتند. مخالف بو$( #'ن $! نو'سند> #/ 
 z$عصر خو"$ Sد2 $!] تامس ک'Ç#و$ #ست.   ترDثا" شا( مش#

خ;لی مشDو" بو$ {ترX4#دW VسپانوV نا5 .4شت } 
!'ل;م شکسپ;ر $"عصر خو$ بز"گتر'ن نابغS ت;اتر بو$ مگر#! $" 

'ک شDر کوچک تولد شد> بو$ #/ نظر تعل;م نظربS عصر خو$ بی 
بDر> ! عقب ماند> بو$ #ما 3نقد" $" نوشتن نما'شنامS بر#2 تماشاچ;ا( 

خو$ کوش;د کS سر#مد 7مS گا( گر$'د . #ثا" #! مملو #/بشر $!ستی 
تو#ضع !#نتقا] بو$ با !جو$'کS $" چاé #ثا"z نکوش;د حتی $" !قت 

  .z"ثا# /# Sا$ کر$> بو$  ن' zخو$ #/بستر Sصع;ت نام! "$ ãمر
 Sت;اتر عشق $#شت !حتی شب !"!/ خو$"# ب Sل;م شکسپ;ر ب'!

 #" Sمطالع Fلذ Sت;اترمی گذ#"ن;د #! #نقد" $"ت;اتر مجذ 4 شد> بو$ ک
نم;د'د. شکسپ;ر تما] $#ستا( 7ا2 تمث;لی خو$ "# باتاث;رعم;ق تحر'ر 
 z"خو$ "# $" عمق کرکتر7ا 'ش جا م;د#$ مثال $! #ثا Sکر$> بو$ ک

(Wملت W0نر پنجم ) کS #/ 3( ف;لم 7اساختS شد>  #ست.  
کرستوفرما"لو بعد #/ شکسپ;ر بز"گتر'ن تر#Ç'د2 نو'س #نگل;ستا( 

 Fنقالبی  !`وفانی $#شت !2 پسر 'ک بو# S;ح!" z"ثا#! Fبو$ ح;ا
$!/بو$ کS با/حمت فر!#( خو$ "# بS $#نشگا> کمبرî لند( "سان;د> 
بو$ ! #/ $#نشگا> کمبرî فا"ì #لتحص;ل گر$'د بو$.                    
#/ کرستوفرما"لو 'ک شعر بز"ã !چDا" تر#Ç'د2 عالی !چند #ثر 
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$'گر باقی ماند> #ست.  /'ر# #! خو$z $" #ثر /$ !خو"$ $" 'ک 
 ! F"اDم zا"#ثرDسن (29)سالگی  $"گذشت . $"7ر چ Sکم;د2 ب

  ( hکتر فوستو#$) [صم;مت /'ا$ #شکا"#ست 'کی #/#ثا" #! بنا
$#"#2 #بتکا"#F ! !قا" خاï بو$.  #کثر3 $"#ثا" کرستوفرما"لو 
#خالv قر!( !سطی با $!"> "نسانس بDم 3م;ختS #ست بز"گتر'ن 

#ثا"کرستوفرما"لو (0.4-.  .50 )  #ست کS #/ جملS $"#] عالی 
#نگل;ستا( بشما" م;ر!$. 

 Sتحت 'ـک سلسل #" F#-ح;ـ Sبر3( بو$ ک F$فر#نسو2 7ا "# عا    
 S(1412) #تـحـــا$'ـ rقو#عد !منطق $" می 3!"$ند $"سا Fنظاما

#کتو"7ا کسب #نحصا"تول;د نما'شنامS 7ا "# بدست 3!"$ند !$" #ثر 
#'ن حصوr !صالح;ت تو#نستند بر7نــر تمث;لی حکم فرمائی نمو$> 
#/نشر !نمو2 3/#$2  ت;اتر $" 3( کشو" جلوگ;ر2 نما'ند با تز#'د ! 

نفوñ "نسانس $ستS $'گر2 بوجو$ 3مد کS بر$"#مS نو'س 7ا #"$> خو$ 
"# تحم;ل کر$ند !قو#'د کالس;ک "# مطابق فDم خو$ نافذ نمو$ند . 

#!ل;ن $"#] کS $"3( تاث;ر کالس;ک $'د> م;شو$  (کلوپاترV4  4س9ر ) 
شDرF $#شت $" 3( !حدF 7ا2 سS گانS "# $" نظر گرفتS  تشک;ل 

جد'د $"#مS نو'سی $" تر#Ç'د2 7ا2 "#ست;ن بÜ!# S خو$ "س;د مگر 
با !صف 3( /'ا$ $!#] نکر$.  

 zل;ن #ثر!# S(کو-نی) بو$ ک  Sفر#نس ã"نو'س حق;قآ بز Sل;ن $"#م!#
"# بنا]  مل;ت نوشت !#/ قو#عد کالس;ک صرÉ نظرکر$ ! $"3( 

قDرمانیP 7;جا( !شعر عالی با 7م 3م;ختS بو$ کS باعث موفق;ت #! 
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گر$'د. با !جو$کS کو"نی بS قو#عد کالس;ک $ست !پا'ش بستS شد> 
بو$. #ما فوv #لعا$>  $"خش;د. 

 -4ست9ن  $" (1629_1694)   3/#$#نS می نوشت $#"#2 حس #نتظا] 
!/!v سل;م بو$ مطالب خو$ "# خ;لی `ب;عی ب;ا( م;کر$ "#ست;ن 

$#"#2 تعل;ماF عالی !$سپل;ن خو4 بو$ #ثا"z #/جزبS !عمق بDر> 
$#شت 'کی #/ شDکا"z (فد-)  نا] $#"$ نظر بS عق;ــد> #کتــو"7ا ! 
ممثل;ن $" تا"'خ #$ب;اF  $"#مات;ک نظــ;ر ند#"$  $" حال;کS کو"نـی 
! "#ست;ن $"7نر نما'شنامS نو'سی بÜ!# S خو$ "س;د> بو$ندP  عصر 
لو'ی چا"$> #/ نظر کم;د2 نDا'ت غنی بو$ !پشو#2 نو'سندگا( #'ن 
عصر مول;ر(1673_1622)  نا] $#شت !2 بS #/#$2 فــکر !قو> 
 Fپا"'س نماشا "$ Sمند بو$ ک v!/ )جو#نا Sتخ;ل  شامل 'ک $ست
م;د#$ند !خو$z $"3( !قت محصل حقوv بو$ !#/ نظر مالی خ;لی 
بی بضاعت مگر #/ `ر'ق نما'شنامS 7اz# 2 قلــو4 مر$] "# $" 

پا"'ـــس !$'ــگر #'االF فر#نـــسS فتــح کر$.  
سر #نجا] $"/ما(  ناپلول;ن کS خو$ تاÜ شا7ی "# برسرz گذ#شت 
 xند# xگذ#"2 #/ کل;سا خلع شد !مر$ ] #ند Üگر صالح;ت  تا'$

#/#$2 مفکو"> پ;د# کر$ند.   
-0نق ت9اتر .- 4لما'  

ت;اتر $" #لما( بS مساعی #وWا' گو.شد \کر0ال#ن نومر 3غا/ گر$'د 
#'ن $!نفر گا7ی بS ح;ث شر'ک !گا7ـی 7م بS صفـت $شمـن  کا" 
م;کر$ند . $" بر#بر با/#"2 بو$( مر$] #لما( بS مجــا$لS عمــ;ــق  
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پر$#ختند.  بد بختانS #'ن مجا$لS شا( #/مرÖ بدتر بو$ /'ر# 7ــر$!  
`رÉ $#" نما'شنامS 7ا2 کالس;ک فر#نسS بو$(  مگر $"7ر حاr با 

$#شتن #'ن نو#قص بS ت;اتر "!نق بخشند ! "#> "# بر2# $!"> 
$"خشا( 3'ند> با/کر$ند . $" سالDا2  #خ;ر ح;اF کر!ال'ن نومر - 
(1781_1729)  جو#نی $" شرکت #! کا" م;کر$ کS لسنک  نا] 

$#شت.   لسنک #!ل;ن $"#مS نو'س #لما( بشما" م;رفت #! م;د#نست 
کS $"#مS کالس;ک بر#2 "!ح;S  نا #"#] مر$] #لما( $"قر( 7جد> 
$"ست ن;ست با #ساh #'ن قضا!F  تغ;ر#F  $" نما'شنامS نو'سی 

 #" Sم#"$ !# Sمات;ک تشک;ل $#$ !سرمشق #! شکسپ;ر بو$ خالص#"$
بS ح;اF تو$> #"تبا`  بخش;د . چناچS نظر'اF #! $" مجــلS کS بــر2# 

$! ساr ناشر 3( بو$ $" ق;د نگا"z 3مد ! #نعکاh 'افت 7نرمند#( 
ت;اتر #'ن مجلS "# بعد #" کتا4  شعر #"ستو #!ل;ن #ثر7نــر2 !#$بی 

م;د#نندP  !2 تو#نست کS ت;اتر #لما( "# بS تنDا7ی #/ عقامت 
!کالس;ک بر!( بکشد !مانند شکسپ;ر بد#( "!ò  تا/>  #/#$2  بخشد  
!#ثا" $'گر #! بنا]  "م;نافو( با"( 7لم "  کS 7نو/ #/بDتر'ن کمــ;د2 

 Sلمــا( بشما" م;ر!$ – بو$" نانا( عاقل" 'ک #ثــر $'گر #!ست ک#
'کی #/ بDتر'ن 7ا2 #لما( حسا4 م;شو$. 

   $"#'ن کمــ;ــد2 تحـمل مذ7ب "# توصــ;S م;ــکندP  #گر شــعر ! 
$"#مات;ک #!بS  سو'S  $#ستا( 7ا'ش قو2 م;بو$ 'کی #/ شDکا"7ا2 

 Pک مس;حی'  PSتمـا] قر!( بشما"م;ـرفت $" $#ستا( #'ن نما'شنام
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
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'ک مسلما(P !'ک 'Dو$ "# کشــف م;ــکند کS  خـو( شــر'ک 'ک 
$'گر م;باشند. 

   گو#ت1 $" (1832_1749)  کS معاصر لسنک بو$P #! $"علو] !7م 
$"7نر سر 3مد "!/گا" شد.  شDکا"گو'تS مسمآ بS " فا0ست " #ست 
کS /#$> 'ک عمـــر تــحق;ـ-v $" با"> حق;قت خوبی  !بد2 ! مـعنی 
کوشش ال'نقطع #نسا( بر#2 کسب علم م;باشد . تاث;ر گو'ــتS "# نمی 

تو#( تخ;ل کر$ گو'تS خو$ 'ک مر$ "نسانس بو$ با کماr  "#ستکا"2 
$" جستجو2 منعی ح;اF مشعوr بو$.    

نما'شنامS نو'س سو] #لما( شـــ9ــلر $" (1805_1795)  بو$ . 
ش;لر#/نظر قد"F تخ;ل بS پا2 گو'تS نم;رسد مگر $"ت;اتر برتر2 
 Sگرمی ! شعــر عالی بو$ !7مــ;ش P)بخش;د #ثا" ش;لر $#"#2 7;جا

مو"$ تحس;ن #کتو"7ا ! تماشاچ;ا(  قر#" م;گرفت.  #!ل;ن #ثر #! بنا] 
$/$#( !قتی نگا"z 'افت کS ( 22 ) ساr $#شت. 

 /# Sم;ز شخصی "# بنا] (مو-) تعق;ب م;کند ک# Sن #ثر فاجع'# "$
 "$! )#$/$ Sثر خ;انت سر$ست# "$  P$شو" !3/#$2 ســرشا" بو Pشر
بر#بر بی عد#لتی مر$#نS می جنگ;د  !سرکشی #! #/ قاــنو( غـــ;ــر 
 Sپد" شر'فش کشت ! z# SمشعوقP! $خو Sباعث  م;گر$$ ک Sعا$الن
شو$. #ثر $!] ش;لر بنا] (عشق 0.س9س1)  پختS تر !بمر#تب بDتر 

بو$.  #'ن تر#Ç'د2 #/ کوشش }المانS پد"2 حکا'ت م;کند کS مانع 
#/$#!Ü $ختر2 کS #/ ســو'S  پسرz کمتر بو$- م;شـو$ 'کی #/#ثا" 
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تا"'خی !تر#Ç'د2 #ست  کS غ;ر #/ شکسپ;ر 7;چ کسی مو#$ تا"'خی 
مانند ش;لر با #( قد"PF "!2 صحنS کش;د> نتو#ستS #ست. 

    با #ندx معلوماF $" با"> ت;اتر بعضی ممالک با #ستنا$  تا"'خ 
ت;اتر نوشتS (فر#نک #] !تنگ)  ترجمS !نگا"z مرحو] (عبد#لحق 

!#لS ) پر#بلم 7ا2 گسترz 7نر2 ! فر7نگی !7نرمند#( "# برشمر$'م 
 <#" Sبو$> !'گانـ r#گر#7ا $" جـد  SنDپد'د> 7ا2 جد'د با ک S7م;ش Sک
  Sت;اتر بـو$> #ست ک  Pمر$] #/ }لم !#ستـبد#$  حاکمــ;ن }الم Fنجــا
کمبو$ 7ا !نو#قص سال`;ن /ما( "# #/ `ر'ق چشم !گوz بS مر$] 
"سان;د> !مر$] "# 3/#$2 س;اسیP  #جتماعی ! فر7نگی  3گا7ی  $#$> 
#ند.  /'ر# حق سو#$ 7م مربو` بS "!حان;و( !$" ق;د کل;ســا 7ا بو$ 
7ــم چنا( $'د'م  کS حاکم;ن با #ستـفا$> #/ مسا'ــل مذ7بــی مر$] "# 

مــی ترساندند  !مانع پ;شرفت !#نکشاÉ فکر2 شا( م;گر$'دند 
7رگا> 7مS #$'ا( "#مطالعS بد#"'م مخصوصآ $" $!"> 7ا2 قبــل 

#/م;ــال$ 7ـمS قد"F ! حاکم;ت بدست "!حان;و( بو$> #ست 'عنی 
 F#تغ;ر tگذ#"2 م;کر$ند تا 7رنو Üکل;سا 7ا سال`;ن "# #نتخا4 !تا

!پش;رفت "# جنبS مذ7بی بد7ند !چو( $" 3( $!"> 7ا سو#$  $" 
سر#سر گ;تی خ;لی #ندx بو$ !مر$] تحــت تبلغاF مذ7بــــی 

قر#"م;ــگرفتــند !#/ `رÉ $'گر کلچرعقب ماند>  $ن;ا ن;ز مانع 
 hن;ــم نــفو Sب Sم;شد مخصوصآ $" "#بط Éترقی !#نکشا Pپش;رفت
$ن;ا (/نا()  کS $"7ــرکشــــو" !7رمذ7ب تحت فشا" قر#"$#شتند.  
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7مS #$'ا( عل;S #نکشاÉ فکر2 /نا( قد علم نمو$ند !$"حال;کS /نا( 
ن;م نفوh !ن;م پ;کر #/جامعS !$ن;ــا "# تشــــک;ل م;د7ند . /نا( $" 

7ــر ساحS /ندگی ممد مر$#( م;باشند  /'ر# بد!(  موجو$'ت /( 
نظا] #جتماعی  بر7م  م;خو"$ ! #$#مS بشر'ت #/ ب;ن م;ر!$ . 

 Sفــکر2 شا( توج Éنا( "#با'د گر#می $#شت !$" "شد !#نکشا/
خاï مبذ!r شو$  /'ر# 3نDا $!#] $7ند> /ندگی بش;ر'ت 7ستند.  

 /نا( سال`;ن $ن;اP  نابغS !7مS شخص;ت 7ا2 گ;تی "# بد#ما( خو$ 
می پر!"#ند.  $"حق;قت /( خو"ش;د #ست !مر$ مانند س;ا">  بد!" #! 

م;چرخند.  پس خو"ش;د "# نمی تو#( $"حصا" نگDد#شت.  
   $"#"!پا !#مر'کا !سا'ــرکشو"7ا2 متـرقی مخالفت عل;S حضو" 

!تجلی نو" «/( » $" #جتماt  #/ `ر'ق  سال`;ن ! "!حان;و( 
 Sا( مترقی کDامت  جDست.  مگر /نا( با ش# Sگرفت F"7مو#"> صو

#ندx #/ سو#$ بDرمند بو$ند با مبا"/> پی گ;ر $"`ــی قرنDــا 
تو#نستـند  کS $" /ندگی #جتماعی حضو" پ;د# کنند ! تا"'کی 7ا2 
ح;اF #جتــماعی "# با تجلی ! فعال;ت  شا( منــو"سا/ند . $" #ثر 

مبـا"/> پ;ــگ;ـر /نـا( فد# کا"بو$ کS #مر!/ /(  #"!پاP #مر'کا 
!سا'ــر کشو" 7ا2 مترقــی  تشر'ک مسا!2 #جتماعی  پ;د# کر$> 
#ند.  #ما با 3نDــم نا بر#بر2 7ا $" ح;اF  #جتماعی /نا(  $"جDا( 

بچشم  م;خو"$P  $"کشو"7ا2 غ;ر مترقی /نا( $شو#"2 7ا2 
ب;شتر2  $#شتند !$#"ند.  /'ر# پا'S #ساسی ترقی $"7ر کشو" سو#$ 

#ست.  $" جو#مع  عقب ماند> #کثر'ت مر$] #/ سو#$ بDر> ند#شتند کا" 
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$شو#"بو$ تا #'نکS محد!$> سو#$ $"قد] #!r $" قشر مر$#(  !سعت 
پ;د#کند !بعد /م;نS "شد فر7نگ بر#2 خانمــDا مساعد گر$$.   

   $"مو"$ #شخاï صاحب #ند'شS !فر7نگ $" ساحS ت;اتر !'ا $'گر 
"سانS  7ا2 جمعی جو#نا( ! "!شنفکر#( $" "#'ج ساختن پد'د> 7ا2 
جد'د !"شد !تکامل 3( $"7رکشو" بنا بر کDنS گر#'ی 7ا 2 سنـتی  
!عنعنو2 سال;نا( `والنی "# $" برگرفتS #ست تا  مر$] بد#( پد'د> 

جد'د عا$F کر$ند.  
   مر$]  مخالفت شا( "# $" "#'ج شد( #ند'شS 7ا2 متــرقـی #بر#/ 
 Sجد'د بو$ !$'گر #ن;ــک Sند'ش# /# x"$ [م;کر$ند !$ل;ل عمد>  عد

مر$] بد#( مسا'ل  کDـــنS بـــر/ã شــد> بو$ند .  فر7نگ;ا( "# مو"$ 
  S7انت ! تو7ن قر#" م;د#$ند مخصوصآ #گر ن;م پ;کر جامع# Pسر/نش

$" کا" 7ــــا2 فر7نــگی مبــا$"F م;و"/'د P شــد'د3 ســــرکو4 
!نکو7ـــش م;شدند.  

   7رگا> $" سر/م;ن  #فغانستا( جو'ا2 #حو#r 7نرمند#( شو'م با'د 
متذکر شد کS #ضافS تر#/ $'گر7نرمند#( $ن;ا "نج !/حمت "# متقبل 

گر$'د> #ند. $" #فغانستا( /نا( #/کــوچک تر'ن حقوv !#مت;ا/$" 
#$!#" مختلف تا"'خ  برخو"$#" نبو$ند مگر شــ;ر /نا( #فـــغا( $" 
 Sتا"'خ کشــو"ما  تک تک سر بلـــند کر$ند !#/ تو#نا'ی قلم شا( ب

مبا"/> پر$#ختند.   
 Sن #$عاست ک'# Sبرجست rبلخی مثا Sد "#بع;Dا"] شDقر( چ "$    

حتی سلطا( !قت تحمل ش;ند( شعر "#بعS کS #حساh قلب خو$ 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

"#مبنی برحقوv حقz# S  ب;ا( م;کر$ P ند#شت ! 'ا $" ساحS "/می 
م;تو#( #/ماللی م;وند نا] بر$ کS $" جنگ #فغـــا( !#نگلــ;ـس سنت 

شکنی  نمو$ !$" صف سپا> جاگرفتP  بS 7م;ن ترت;ب /نا( کشو"ما 
$"#جتماt حضو" منفــر$#نــــS پ;ــد# کر$ند ! بس;ا"3نDا #/ خا`ر> 7ا 

فر#موz گر$'دند.   
    نcضت aنا' .-4فغانستا' : بصو"F "سمی !#ساسی  $" $!"> 

بز"ã مر$ تا"'خ  #شا> #ما( هللا غا/2  پا'S  گذ#"2  گر$'د . /'ر# #!  
$" قد] #!r خو#ست  کS ن;م نفوh جامعS "# $"عرصS 7ا2 مختلف 

بخا`ر #عما" #فغانستا(  تا/> #/ جنگ "7ا'افتP S فعــاr سا/$.   بــنآ 
 zمند بو$ !تال Sسطح $#نش /نا(  #فغا( عالق tبخا`ر "شد !#"تقا

$#شت تا /نا( 3/#$2  مستقل خو$ "# بدست گ;رند !بر#2 با سو#$ 
ساختن /نا( شد'د3 کا" م;کر$ . #!7م;شS $" ب;ـان;S 7ا2 خو$  

 F#تا تغ;ر P $3/#$2 /نا( بحث  م;نمو! vجشن 7ا !مجالس #/حقو"$
 /# Sساسی $" /ندگی خانو#$گی مر$] "!نما گر$$.   $" #'ن "#بط#
7مکا"2 !فعال;ت 7ا2 چشم گ;ر2 مرحو]  محمو$ `ر/P2  خانم 
!$ختر#( تعل;م 'افتS #! م;تو#( 'ا$ کر$.  /'ر# خانو#$> `ر/2 #/ 

تمد( پ;شرفتS  کشو" ترک;S  $"3( /ما( برخو"$#" بو$ند.     
 Sر/2 !فام;لش $"#ثر فعال;ت 7ا2 فر7نگی شا( مو"$ توج`    

خاï شا> #ما( هللا  قر#"گرفتندP  $" 3نزما(  تفکر #'جا$ نشر'S بنا] 
 rشد !$" سا  rشا> غا/2 #ستقبا Éشا$ #لنسو#( "# نمو$ند !#/ `ر"#
1300شمسی بر#2 #!ل;ن با" $" فضا2 مطبوعاF کشو"ماP  جر'د> 
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 rسا Sب É$مصا Sک rحمل سا r!# Sشا$ #لنسو#( $" "!/ پنجشنب"#
 "$ S'نتشا" 'افت. #'ن نشــر#   P$سو]  پا$شا7ی #ما( هللا خا(  بو

تنو'ر #7ñــا( مر$] مخصوصآ /نا( کشو" تاث;ــر بسز#2 $#شت.   
     7ما( `و"'کS #/ نا] جر'د> پ;د#ست #/ `رÉ /نا(  نخبS !با 

سو#$ خانو#$> `ر/2 تS;D !ترت;ب م;گر$'دP مد'ر مســوr #"شـــا$ 
#لنسو#( خانم 4سمآ -سم19 7مســـرمحــمو$ `ـــر/2 !سر محر"3(  
-0/ 4فز 4 معر!É بS (منش19)  $خــتر محــمد /مــا( خا( `ـر/2 
بو$ند.  مطالب !سرمقالS 7ا2 #"شا$ #لنسو#( عموما $" با">  /نا( 

بو$ !قسمت #عظم 3( "# مطالب #نتقا$2 #حتو# م;نمو$P  $"عصرخو$ 
موفق تر'ن !تاث;ر گذ#"تر'ن جر'د> $" /ندگی مر$]  بو$> #ست. 

    بخا`ر با سو#$ ساختن /نا( #!ل;ن با" $"عصر#علحضرF #ما( 
هللا چند مکتب $ختر#(P کS #/ جملS #!ل;ن #( بنا] مکتب نسو#( 'ا$ 

م;شد بن;ا$ گذ#شتS شد. 
   $"با"> 3/#$2 /نا( خدماF #"/شمند ملکS ثر'ا قابل قد"$#نی #ست 
کS خو$ منح;ث  /( پ;شتا/ جامــعS $" $فاt !تمــث;ل $مــوکر#ســـی 

بخا`ر/نا( #فغانستا(  $" صف #!r قر#" $#شت. ملکS ثـــر'ــا #!ل;ن 
ملکS 3/#$ !$موکر#F $" سطح کشو" 7ا !بخصوï کشو" 7ا2 
  zپا 7مسر!"# É!سفر معر "$ Sسالمی بشما" م;رفت .  چنانچ#
شا>  #ما( هللا  خا( غا/2 7مر#> بو$ .  /مان;کS بS #'ر#( تشر'ف 

بر$ندP  #/ 3/#$2  ملکS  ثر'ا  شا> متعصب  #'ر#(  کشو" 7مسا'S ما  
#ستقباr نکر$.  مگر بدبختانS کS کشو"عرv $" خر#فاF سنتی 
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!مصا4 بS مرÖ  ب;سو#$2 بو$.  "!2 #'ن $ال'ل  !تحر'م $شــمنا( 
ترقی !پ;شرفت !`ن کS $" عقب پر$>  $ست س;ا> #نگل;س بر2# #/ 

ب;ن بر$(  حکومت ترقی خو# > شا> #ما( هللا غا/2  شد'د3 کا" 
م;کر$.    

    #علحضرF  #ما( هللا غا/2  م;د#نست  کS عالÜ  $"$ ب;سو2$# 
'ک پر!سS `والنی #ست مر$] "# با'د #/`ر'ق  ت;اتر #گا7ی  س;اسی 

$#$ تا #/`ر'ق چشم !گوz $" ب;د#" ساختن ملت خدمت سر'ع  نما'د.  
    مر$#( $#شنمد کشو"ما $""شد !تقو'S !$فاt #/ حضو" /( $" 
#جتماt نقش #ساسی  $#شتند !مفکو"> شا> #ما( هللا خا(  "# تقو'ت 
 Sا بDنم;تو#(  تن Sست ک# tشن #/ جتما!" Sم;کر$ند.   ت;اتر 73;ن

7نـرنما'ی مر$#( #کتفا کر$ 7ما( `و"'کS تشک;ل  خانو#$>  بد!( 
موجــو$'ــت /نا(  ناممکن  #ست.    

   #/ 3نجا'کS کشو" 7ا بS مرÖ مDلک بی سو#$2 #/ سال;ا( متما2$ 
مبــتال بو$> 7;ـــچ /مانی ت;اتر بشـکل !#قــعی عرÖ #ند#]  نکـــر$> 

بو$ . 7رگا> مفکو"> #'جا$ ت;اتر $" 'ک عصر بمـ-'ا( 3مد> 
"!حــ;انو( عص;ا( گرP  3( مفکو">  شر'فانS "# #/ع;نــک  گنــ-#> 

تماشا نمو$ند !بر#2 #/ ب;ن بر$(  3(  3شو4 کر$ند. 
چنانچS تا"'خ ت;اتر "# بعضی #/ مو"خ;ن (250) ساr قبل #/م;ال$  

'عنی  /مان;کS $!لت مستحکم 'ونا( باختر2 $"کشو" ما حاکم بو$ ! 
 rم;د#نند . #ما نــظـــر بـ-قو P کاپ;سا پا'تخت کشو"ما بشما" م;رفت
محتر] عبد#لرحمن ب;نا  گو'ا $" $!"> #م;ر ش;رعلی خا( 'ک تعد#$ 
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 Sبخا`ر سرگرمی محافــل $"با" #مـ;ر ب S7نر مند#( !جو$ $#شتند ک
مسخر> گی می پر$#ختند کS #نDا "# مسخر>  $"با" می نام;دند.  

#ما بصو"F موثق کد#] سند بدست ن;ست کS نا] ! تا"'خ فعال;ت 3( 
مسخر> 7ا "7نرمند#( " "# با/گو بد#"$.  /'ر# $" کشو" ما $" 3( 

/ما( مر$]  #/ سو#$ کمتر برخو"$#" بو$ند ! بS مسا'ل  مDم تا"'خی 
کمتر #7م;ت م;د#ند P 7مچو(  "!2 $#$2 7ا2  #جتماعی  "# "!2 

کاغذ ثبت نم;نمو$ند.     

   

    e e                                      
                 #علحضرF #ما( هللا        مــــلـــکـــS ثـــر'ـــا
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    4#ـــجـــا. 04ل9ــن ت9ــاتــر -ســــمی                                       
  .- پال'  0 بو.جـــــ1  .0لت  .- aما' شاf  4ما' هللا خا'

                              
$" /ما( شا>  #ما( هللا خا( ح;نکS مDندس;ن #لمانی قــصر $#"#لما( 

"# #عما" م;نمو$ند بS #ساh 7د#'ت شا> #ما( هللا خا( ساختن ت;ــاتـــر 
پغما(  !`اv  }فر "# کS مرکز #ستـ-قــالr #فغانستا( بو$ P مDندس;ن 

جرمــنی نـقشS کشی !#عما" نمو$ند.   
$"ساr 1302  شمسی $" تــپS پغما( ت;اتــر "سمی  بن;ا$ گر$'د.   

  $"ت;اتر پغما( نما'شنامS بS نا] ( مسابق1 ب9دV-4 )  $"سS پر$> 3ما$> 
 Sخبا"" 4ما' 4فغا'"  ن;ز#/ فعال;ت 3( ت;اتــرنوشت#"$ Sنما'ش گر$'د ک

شد> #ست.   
 Sکر'ا برم;آ'د کñ )ــا$#شـــت 7ا2 مرحــو] ف;ض محمد خا'/#  

 /# S7ا2 3( /مـــا( بو$> #ســت ک Sسقو` #ندلس ن;ز 'کی #/نما'شنام
ساr 7ا2 1302 تــا 1303 خو"ش;د2 $!#] $#شت مرحو] ف;ض 
محمد خا(  /کر'ا "#عق;د> بر3( بو$ کS نو'سنــد> فتــح ! سقو` 

#ندلس مـعــلو] ن;ست . مگرغال] حضرF کوشا( $" کــتا4 7نـر 
 gکر$> #ست .   نوشت1 فتح 0سقو ò7ا2 خو$ چن;ن شر Sتمـث;ل گفتـ

4ندلس کتابی بو. بزبا' ترکی کS توسط  سر$#"سلطا( #حمد خا( 
ش;ر/!2  /مــان;ــکS سفـــ;ر #فـــغــانی $" #نــقـــر>  ترکـــ;S بو$نـــد  

#/ /با( تــرکی بزبــا( $"2  تـــرجمS گر$'د> #ست . !نو'سند> 
/بــا( ترکــی #'ن  #ثر «عبد4لحق حامــد »  "# معرفـــی نمــو$> 
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#ست. 'عنی #قــا2 عبد#لحـق حامــد $" 3( /مــا( #/ جـملS شاعر#( 
بز"ã ترx بو$.  

 /# Sمتن نما'شنام Sم;رمحمد کا}م 7اشمی  "# عق;د> بر# #'ن #ست ک 
"!2 کتا4 حسن #سال] نوشتS شد> #ست .  بعد #/نما'ش  سقو` !فتح 
#ندلس نما'ش نامS $'گر2 بنا] محا-ب1 تل  $" ت;اتر پغما( بS نما'ش 
گذ#شتS شد کS #'ن نما'شنامS #/ شDامت ! جنگجوئی قو#2 #فغا( $" 
 /# Sستعما"2 بر'تان;ا  تمث;ل شد> #ست.  متن نما'شنام# F"بر#بر قد

"!2  کا"نامS 7ا2 تا"'خی مر$] #فغانستا( تنظ;م گر$'د> #ست . 
علی 4حمد خا'  !/'ر $"با"سلطا( $" 'ا$#شت 7ا2 خو$ نوشتS #ست 

کS $"نما'شنامS 7ا2 تا"'خ  1302 تا 1303 خو"ش;د2  جو#نا( 
 rت;اتر نقش چشمگ;ر$#شند !نقش /( "# خانم 'کی #/"جا "$ É"معا
س;اسی کS خو$ #نگل;س تبا" بو$ !بS $"2 تکلم کر$> م;تو#نست با/2 

نمو$> #ست.  م;رمحمد  کا}م 7اشمی خو$  ن;ز 'کی #/جو#نا( 
معا"É !قت بو$P  $" نما'شاF نقش /( "# بد!z گرفت ! با 

پوش;د( لباh /نانr!" S 7ا2 /( مخصوصآ نقش ما.- g0ن "# 
موفقانS  با/2 نمو$> #ست.  

   #'جا$ ت;اتر $" نDضت "!شنفکر2 'ک پد'د> کامال جد'د بو$ شا> 
#ما( هللا خا( کS م;خو#ست تا #/ `ر'ق ت;اتر جامعS سنتی "# "شد 

!ترقی $7د ! مر$] بی سو#$ "# کS بخش عظ;م کشو" "# تشک;ل 
م;د#$ندP  #/`ر'ق گوz !چشم ب;د#" ساختS !$" 3با$2  کشو"سرعت 

عمل  بخرî $7د . مگر#/ `رÉ مخالف;ن مانند سا'ر کشو"7ا2 "! 
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بS ترقی  پر!سS $مو"#سی "# "نگ !بو2 ضد مذ7بی $#$ند ! چند'ن 
با" ت;اترپغما( بS #تش کش;د> شد کS سر#غا/عص;ا( عل;S $موکر#سی 

!مفکو"> #/#$ شا> نDضت `لب !ترقی خو#> #م;ر #ما( هللا غا/2  
 Sگر$'د.  بعد #/سقو` سلطنت شا> #ما( هللا  'عنی $!"> جب;ب هللا بچ

سقاُ ت;اتر #/ب;ن "فت مگر #ثا"3( ت;اتر تا"'خی $" تپS پغما( باق;ست.  

  V-4نی نندWپو
$" ساr 1322خو"ش;د2 بعد #/سکوF `والنی $"چوکاF "'است 

مستقل مطبوعاF $"#ثر تالz !#بتکا" 4ستا . صال/ 4لد#ن سلجوقی 
ت;اتر پو7نی نند#"2 #'جا$ گر$'د . !#/ `رÉ مقاماF مربو` "سمآ 

 Sگنجان;د> شد . ب! Sپذ'رفت Fتشک;ل "'است مستقل مطبوعا "$
حما'ت بی $"'غ #ستا$ صالò #لد'ن سلجوقیP جو#نا( 7نر $!ست 
بفعال;ت 7ا2 7نر2 پو7نی نند#"2 نقش #"/شمند "# #'فا نمو$ند. 

/حماF ! تالz 7ا2 #ستا$ عبد#لغفو"برشنا !#ستا$ عبد#لرش;د لط;فی 
ن;ز شا'انی 'ا$ 3!"2 م;باشد. 3نDا با نوشتن  نما'شنامS  7ا !جز4  

جو#نا( ت;اتر "# #$#مS  $#$ند.   
پو7نی نند#"2 $" جو#" ل;سS #ستقالr $"شDر کابل موقع;ت $#شت. 
    بقوr #ستا$ عبد #لغفو" برشنا $" 3غا/ قر( ب;ستم $" شDر کابل 

(ت;اتر (4a4.)  $"$"!#/> ال7و"2 !جو$ $#شتS  کS موسس !مالک 3( 
جبا" "نگماr بو$. 
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جبا"'ک 7نرمند با #ستعد#$ !معلم تو#نا کS $"مکتب صان;ع کابل 
#'فا2 !};فS  م;کر$. !2 $"بعضی منا/r شخصی مر$] نقاشی 
م;نمو$ #/ #'ن "! مر$] #! "# بنا] جبا" "نگماr می شناسند.  #! 

 Sک نما'شنام' Fکتعد#$ مسخر> 7ا2  سا'ن "# جمع کر$ ! $" چوکا'
خنند> $#" بنا] « gالع بجنگا' » $"معرÖ نما'ش قر#" $#$ ! مو"$ 
توجS مر$] قر#" گرفت. /مان;کS عالقS مر$] "# $"'افت بS  #بتکا" 

تا/>  $ست /$ .  'ک سر#2 "# $" پDلو2 منزr کا کا سمند" $" 
$"!#/> ال7و"2 بS #جا"> گرفت !بS نما'ش ت;اتر 3غا/ کر$. 

 Sب Sقسمت #/محل نما'ش "# با نصب پر$> "نگ;ن !نقاشی شد> ک   
خو#ست خو$ « #تمات;ک » با/ !بستS م;شد !شبا7ت بS ت;اتــر7ا2 

 Sا$ ترقص'/ !# Fت;اتر "# #'جا$ کر$ . نما'شا  Pمد"( #مر!/2 $#شت
7ا2  جن !پر2 !قصS 7ا2 شا7ا(  قد'م "# بS معرÖ تماشا> قر#" 

م;د#$ . 'کی $! نما'شنامS معر!É  #!$" با"> « سلطا' محمو. 
غزنوV !چcا- .a.»  بو$ کS #/ `رÉ #ستا$ عبد#لغفو"برشنا ن;ز 

مو"$ تائ;د قر#" گرفتS #ست. 7م چنا( محمد ناصرغرغشت $" 
  rت;اتر پو7نی نند#"2 بو$ #/ ت;اتر جبا""نگما r!مد'ر مسو Sمان;ک/

تائ;د کر$> #ست . ک;ف;ت نما'شنامS 7ا2 جبا" "نگماr $" 3نزما( 
لباh 7ا2 "نگا"نگ ممثل;ن #! بو$ .                                    
 Sب <$/ v!/ [$والنی "# شکست ! مر` Fپو7نی نند#"2  سکو
تماشا2  نما'شاF م;رفتند . 7نرمند#( !نو'سندگا( معر!É چو( 

#ستا$ عبد#لرش;دلط;فیP  #ستا$ برشناP محمد ناصرغــرغشت !سا'ر 
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7نرمند#(  محبو4 کشو"با فعال;ت 7ا2  شبا"!/2  شا( ت;اتر پو7نی  
نند#"2 بÜ!#  S شDرF "سان;دند.  تعد#$ 7نرمند#( 7م #فز#'ش  گرفت 

! مفکو"> تاس;س ت;اتر $'گر2 پ;د# شد.  
     p4رW ت9اتر .- 0ال#ت     

نظر بS "!#'ت « مسعو. -جا#ی  » کS خو$ 'کی #/عالقS مند#( 
7نرت;اتر بو$.  گفتS م;شو$ کS کS #!ل;ن ت;اترقبل #/ !ال'ت کابل 

 rنما'ش 7نر2 3غا/ نمو$>  #ست.  $" سا Sت;اترب F#ال'ت 7ر!"$
1301 خو"ش;د2 $" باì م;ر/# جا( $"#] بS نما'ش گذ#شتS شد> #ست 

.  $"#] مذکو" تعل9م سابق1 0حال19  نا] $#شت.  متاسفانS نا] نو'سند> 
 rمذکو"مانند تا"'خ #!ل;ن ت;اتر $"کابل معلو] ن;ست . #ما 'کسا  [#"$
بعد نما'شنامS تحت عنو#( تعل9م قد#م 0جد#د کS نو'سند 3( عبد4لو4حد 
بcرf معرفی شد> #ست.  بد'ن $ل;ل #قا2 #ستا$ عبد#لو#حد بDر> #!ل;ن 
نما'شنامS نگا" خو#ند> شد> #ست.  7ر$! نما'شنامS #/ نظرمفکو"> 

!موضوt  'ک چ;ز بو$ تفا!F $"متن $'د> نم;شد مگر توسط #فر#$ 
مختلف بS "شتS تحر'ر3!"$> شد> بو$.  #/ #نجا'کS عبد#لعز'زمجد2$  

$"مونوگر#É خو$  نوشتS #ست. 
 #!ل;ن نما'شنامS نو'س #قا2 عبد#لو#حد بDر> "# معرفی کر$> #ست. 

 Sسقو` !فتح #ندلس ! برنام S1303 خو"ش;د2 نما'شنامrسا"$
#ستقالr توسط «حسن سل9می  » #/ کابل بS 7ر#F کشاند> شد !توسط 

'ک تعد#$ "!شنفکر#( !ال'ت 7ر#F #'ن نما'شنامS بS 7ما( #صالت 
!پختS گی $"7ر#F تمث;ل !نما'ش $#$> شد ! `رÉ #ستقباr مر$] 
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7نرپر!" 7ر#F قر#" گرفت.  'کتعد#$ محق;ق;ن تاس;س ت;اتر 
 Sنشا(  م;د7د ک  Fم;د#نند.#ما تا"'خ  نما'شا r7م;ن سا F#7ر"$#"

 !  zتال  Sب  F#7ر  É"معا  Éر` /#  F#ل;ن  ت;اتر $"!ال'ت 7ر!#
"7بر2  #ستا$  بDر>  $"ساr  (1301 ) 3غا/  شد>  #ست.              

بعد #/3(  مفکو">  P تجا"4  ! کا" 7نر2 3قا2 حسن س;لمی 
$"!ال'ت 7ر#F $" عمل  پ;ا$>  شد ! نما'شاF $" "!2 صحنS 3مد ! 
$" کا" 7نر2 ! فر7نگی #ثر مثبت بوجو$ 3!"$.  #/ جانب $'گر 'ک 

تعد#$ "!شنفکر#(  7ر#F بS نما'ش 7نر2 عالقS گرفتند ! !#"$ 
صحنS گر$'دند . بS 7مم;ن ترت;ب ت;اتر تا سقو` $!"> $"خشا( شا> 

#ما( هللا خا( جستS جستS نما'شاF $#'ر م;گر$'د ! مشعل 7نر"# 
7نر$!ستا( فر!/#( نگDد#شتS بو$ند.  مگر$"عDد حب;ب هللا بچS سقاُ 

تما] نما'شاF 7نر2 $"7ر#F قطع گر$'د.  $" ساr 1324 خو"ش;د2  
'عنی  $!ساr  بعد#/  پو7نی نند#"2  کابل P مجد$3 ت;اتر پو7نی 

نند#"2 !ال'ت 7ر#F بفعال;ت 3غا/ کر$.  !$"#] بنا] (پول9س 102) 
بS $#'رکت سرخوW rرV0 بS نما'ش گذ#شتS شد.  #ما $'ر $!#] 

 F#ا2 (1339 تا 1340 )خو"ش;د2 با/ ت;اتر!ال'ت 7رDنکر$. $"سال
 Pکشو"مانند علی شا> #لفت É!7نرمند#( معر Sفعال;ت #غا/ کر$ ک Sب
ناصر #م;رP2  عبد#لرح;م صم;مP عبد#لرح;م سرخوPz  ف;ض محمد 

کا}می $"#] 7ا2 "# بنا] &Wنگ جا0#د4' ! عشق a#نب  بS نما'ش 
گذ#شتند.  مد'رمسو!r ت;اتر7ر#F نند#"2 $" 3( /ما( #قا2 
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عبد#لو7ا4 بDر> بو$ کا" #'ن ت;اتر بر#2 مدF چDا" ساr $!#] کر$ 
!بعد بS سقو` مو#جS شد.  

 x"$ [کثر3علت سقو` ت;اتر "# $"سر#سر کشو" بی سو#$2 !عد#  
مر$] #/ نما'شاF !کلچر عقب ماند> سنتی پند#شتS شد>x"$ P غلط 

مر$] #/7نر!بد ب;نی عل;S پد'د> جد'د- $موکر#سیP  بمخالفت  
برخا ستند.   

     شcرV(شا-V)  نندV-4  کابل  

`و"'کS $"تشر'حا F پو7نی نند#"2  تحر'ر کر$] کS با #!Ü گرفتن 
 Sجو$ 3مد #'ن ت;اتر ب! Sپو7نی نند#"2 مفکو"> تاس;س ت;اتر $'گر ب

7مت !#ال2 4قاV غال5 محمد فر7ا$ کS $"3( !قت بS ح;ث شا"!#لی 
کابل #'فا2 خدمت م;کر$ P پ;شنDا$#F 7نرمند#( "# قبوr  کر$. محلی 

"# $"جـــا$> مز$7م منــد!2 کابـــل #نتخا4 !تDد#4 ت;اتر شDر2  
نند#"2 "# گذ#شت . $" شDر2 نند#"2 #ستا$ عبد#لرش;د جل;ا بS ح;ث 
"Ç'سو"P  #ستا$ $"محمد سا'ر7ر#تی موس;قی $#( شاعر!نو'سند> ! 
 P<نگا hس;د مقد  Pستا$ محمدعلی "!نق#  P)!3!#/ خو#( بح;ث معا

#ستا$ !/'رمحمد نگDتP  #ستا$ محمد 'وسف کDز#$P#ستا$ محمد #کر] 
 P/!رDمحمد 'وسف ب Pد2 شفاDمحمد م Prغال] حس;ن فعا Pzنقا

نج;ب هللا مسا(مک;اÇ"!$'کو"ش;ن) محمدعسی نو# بعد3 خما"تخلص 
 P)ستا$محمد حس;ن #"ما# P)اDمحمد 'اس;ن ن Pنمو$. محمد #کبر"!شن

e  29
 



 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
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 Pستا$ حم;د جل;ا# Pv$ستا$ محمد "ف;ق صا# PF!س;د نظ;ف مر
 Pعبد#لرح;م سا"با( (#!#/خو#() عبد#لتو#4 لط;فی P#ا7ر7و'د{

  Pلی لط;فی!  Pعبد#لغفا" حک;می P#کب;ر7و'د P)کترمحمد نع;م فرحا#$
'ا"محمد فر#/P محمد عظ;م فا'زP  محمد #م;ن 7اشمیP  #قا محمد 

سا'رP "حمت هللا فان;یP #م;ن هللا ند# P $کتو" سالمت ش;فتPS محمد 
#م;ن 3ش;فتPS عبد#لغفا"$لسو/P عبد#لستا" !#"ستPS محمد نس;م 

#س;ر P"شاعر !7نرمند"  محمد موسی P!/"3 محمد نع;م "فا>P  محمد 
#کبرنا$]P #ستا$ عبد#لق;و] ب;سدP  غال] علی #م;دP  عبد#لط;ف نشا$ 
مالک خ;لP ن;ک محمد قا'لP محمد /ما( #نو"P2  محمد #بر#7;م 

  Prحف;ظ هللا خ;ا  Pمرحو] محمد عظ;م "عد  P<$#خل;ل قا"'ز  Pنس;م
غال] محمد شاکرP 73نگرP س;د مقدh نگا> بS صفت ممثل;ن !$"بخش 

موس;قی  #ستا$ فرç  #فندP 2 #ستا$ محمد سل;م سرمستP #ستا$ 
فق;رمحمد ننگل;الی "تر] پت نو#/" بی "ق;ب کشو"P  #ستا$ غال] 
سخی نوشا$ #کر#$'و( نو#/P  #ستا$ جمعS خا(  فلوF نو#/P #ستا$ 
محمد حک;م  `بلS نو#/P ببرx !سا 3!#/خو#(. فعال;ت 7ا2 7نر2 

$#شتند.  ترت;ب $'کو" !مک;اÇبS عDد> نج;ب هللا مسا  !#مو" تخن;کی 
!ال'ت #/مسول;ت 7ا2 غال] حسن فعاr بو$ . سفلو" $"#] 7ا "# #م;ن 

هللا ند# !محمد 'وسف بDر!/ $" پDلو2 7نر تمث;ل بS عDد> $#شتند. 
نو'سند> گا( $"3نزما( #ستا$ عبد#لرش;د لط;فی"پد"ت;اتر"  #قا2 

 hنگا>  بو$ند با سپا hستا$ عبد#لرش;د جل;ا ! س;د مقد# P نس;می
فر#!#(  'ا$ 3!"2 م;د#"]  کS قبل #/نDضت $موکر#سی نسو#( نقش 
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/نا( "# $" ت;اتر $"7رکشو" مر$#( با/2 م;کر$ند کS $" !`ن ما 
7م مر$#( فد#کا" !"!شنفکر بو$ند کS نقش /نا( "# تمث;ل نمو$ند  

فد#"کا"2 #'شا( قابل قد"!ستا'ش م;باشد . /'ر# 7نرمند#( #"جمند $" 
3( /ما( نS تنDا مو"$ تشو'ق  قر#" نم;ــگرفتند بلــکS مو"$ تو7;ن 
 xز#2 مر$] باDتحق;ر مر$] ن;ز !#قع م;شدند .#ما #/ تحق;ر !#ست!
ند#شتند بS 7نرنما'ی خو'ش $!#] م;د#$ندP.  با شDامت !فد#کا"P تا  

 Sفغال;ت خو'ش $!#] $#$ند ک Sضت نسو#( $" ت;اتر7ا بDبوجو$ 3مد( ن
7رکد#] #نDا قابل تحس;ن م;باشند. #سما2 شا(  قر#" ñ'ل م;باشد.      

1  -م;ر محمد  کا}م  7اشمی   
2 - #ستا$  فرç  #فند2  

3 -جنر#r  عبد#لغ;اU  خا(  
4 -نج;ب  هللا  مســـا  

5 - #ستا$ عبد#لق;و]  ب;ـــســد 
6 - محمد نع;م "فا>  

7 -محمد /ما(  #نو"2   
8   - #سد# هللا  3"#]  

9 -عبد#لر!É  پر$'ـــس 
  r$10 - مرحو]  عبدهللا عا

  S11 -مرحو]  محمد #م;ن  3شـــفــت
  r12 -مرحو]  س;د #حـــمــد 7ــال

13 - مرحو]  محمد #بر#7;ــم  نســ;م  

e  31
 



 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
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14 - محتر]  حاجی  محمد  کامر#(  
15 - مرحو] غال] حضرF کوشا(  

16 - مرحو]  حـــمــ;ــد جــلــ;ـا   
17 - مرحو]  عــظـــ;م فــــا'ــــز  
18 - مرحو]  'ـــا" محمد فـــر#/ 

19 - مرحو]  عـــ;ـــســـَی خــمـــا" 
20 -مرحو]  غفا" $لــــسو/  

21 - مرحو]  نــ;ــک  محمــد قا'ل  
  S22 - مرحو]  ســتـا" !#"ست

 hــ  بــ;وD23 - محتر]  #"بــت سنگ
24 - محــمـ-$ عــا"É محــســنـی « عــرفـــانــی»  

  ï26 - محـمد مــعــصو]  #خال
7رگا>  #سم  بعضی  7نرمند#(  #/ قلم  ماند> باشدP  عفو تقص;ر  

بد#"ند. 
    $"سالDا2 (1338 تا 1340)خو"ش;د2  تحوالتی $" شا"!#لی 

 Sستا$ عبد#لرش;د جل;ا 7نرمند مجر4 !#7ل فن #/ !};ف# P$#$ ç" کابل
سبکد!z ! خانS نش;ن گر$'د با کنا" "فتن #ستا$ جل;ا 7نرمند مبتکر 
"!نق ت;اتر7م #/ ب;ن "فت شDر2 نند#"2 س;ر قDقر#'ی "# پ;مو$ ! 

باالخر> بستS شد. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  V-4لـــشکــــــر نـــنـــــد    

 1336 rموسس لشکر نند#"2 $"سا #"  Ü#محمد نذ'ر سر r#جنر    
خو"ش;د2  می $#نند.  

لشکر نند#"سی با #بتکا" محتر] محمد نذ'ر سر#Ü $"کلوé عسکر$" 
 xر کابل $" سرDو تلو'ز'و( ملی #فغانستا( $"ش'$#" F"مقابل عما

 éم;د#( 7و#ئی ب;ن #لمل;لی کابل موقع;ت $#شت .  #کنو( بنا] کلو
عسکر2 'ا$ م;شو$P تاس;س گر$'د . 7مکا"#( !7نرمند#( 3نــزما( 

#قا2 !/'ر محمد نگDت $#'رکتر !#قا2 بــشــ;ــرسر#Ü نو'سند>P بو$ند 
!مسو!ل;ت تما] #مو" بد!z $#شتند.  

$" لشکر نند#"2 #!ل;ن با" $!خانم فد#"کا"حا}ر بکا"7نر2 تمث;ل 
گر$'دند. خانم "#بــعــS پو"نا کS بعد #/ #/$!#Ü بنا] مستمند2 مسما 

گر$'د !خــانم شــر'ـــفـS $#نش #!ل;ن /نا( "!شنفکر بو$ند کS 7نو/ 
نDضت $موکر#سی نسو#( $"جامعS عا$2 نشد> بو$ P بS 7نرتمث;ل 

پر$#ختند.  جر#ئت ! شDامت #'شا( قابل قد" #ست.  7نرمند#(  
#"جمند لشکر نند#"2 بخا`ر "!نق  ب;شــتر ت;ا'ر بر#2 #!ل;ن با"  
#بتکا" ســفر7ا2  !ال'اF "# تنظ;م کر$ند  ! نما'شاF  شا( "# $" 

!ال'اF ن;ز $"معرÖ  تماشا>  مر$]  !ال'اF  قر#"$#$ند.   
    $" جمع 7نرمند#( ñکو"  $!خانم #"جمند محتــرمS شــر'فS $#نـش 

!محترمS "#بـعS پو"نا ن;ز $" 3( سفر 7ا 7مر#> بو$ند . #'ن ت;اتر 
بر#2 مدF 'ک !ن;م  #لی  $! ساr فعال;ت 7نر2 $#شت ! بS سقو` 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مو#جS گر$'د.  $ل;ل  سقو`  لشکر  نند#"2 نمـ-#'ـــش  'ک $"#]  بو$ 
کS عد]  توجS  حکومت "# $" ساحــS عسکر نشا( م;د#$… باعث  

  É!گر$'د. 7نرمند#(  لشکر نند#"2  7نو/مصر FرمقاماDق
  Fبا  #مر عاجل  #/ !ال'ا P بو$ند  Fشا( $" !ال'ا  Fنما'شا

برگر$#ن;د>  شدند .  ت;اتر "# مسد!$کر$ند  ! 7نرمند#(  پر#کند> 
گر$'دند. نطر بS  #سنا$ $" !#قع;ت #!ل;ن مـ-مــثل;ن /( $" ت;اتر 

"سمی  #فغانستا(  خانم شر'فS $#نش !خانم "#بعS پو"نا "مشتمند2 " 
م;باشند.  

   V-4ــــنـــــب نــــنــــد#a                    
     /ند> 'ا$ /'نب عنا'ت سر#Ü $"ساr  (1326) خو"ش;د2  سالو(  

موس;سS نسو#( بS شکل 'ک ت;اتر $" 3!"$ !بر#2  "شد !تقو'ت 3( 
#/7;ج نوt  خدماF $"'غ نو"/'د . #! 'کی #/ برجستS تر'ن خانم 7ا 
$" #"تقاt فر7نگ ت;اتر $"سطح #فغانستا(  بشما" م;ر!$.  /'ر# #! 

خو$ 'کی #/علم بر$#"#( نDضت نسو#( بو$ندP بر#2 بر3!"$> ساختن 
#'ن #"ما(P  ت;اترنسو#( "# "!نق  خاï بخش;د !بر#2 فعال;ت  ت;اتر 
#/ شاگر$#( ل;سS نسو#( $عوF کر$ تا بS فعال;ت 7نر2 3غا/نما'ند.  
فعال;ت ت;اتر برعال!> 7نرمندتمث;ل P $"#مS نو'سP  $#'رکترP  ال'ت 

P.$'کو"  !مک;اÇ ن;ز ضر!"F حمتی شمر$> م;شد.  /'ر#  پنجا> 
ف;صد کا" 7نرمند#( "# $"ست;ج #نجا] م;د7د کS #/ #'ن نقطS نظرت;اتر 

/'نب نند#"2  بمشکالF جد2 مو#جع بو$ $" #ثر تالz خانم عنا'ت 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

سر#Ü !7مکا"#( فد# کا"z #/حجم مشکالF کاستS شد.  ت;اتر/'نب  
نند#"2 فعلی کS  $" 3نزما( بنا] ت;اتر نسو#(  'ا$ م;گر$'د P با سDم  
فعاr شاگر#( #"جمند مکتب نسو#(  ب;ک ت;اتر مشDو" مبدr گر$'د. 
 S7ا2 خانم بز"گو#" لــطــ;ــف Sساخت /# (Sفسان#) Sنما'شنام Sچنانچ

 Sت;اتر نسو#( نما'ش $#$> شد.  ت;اترموس;س "$ Sبو$ ک Ü#کب;رسر
نسو#( $" #!#'ل بخا`ر  "!شن  ساختن  7ñن;ت شاگر$#( مکتب 

نسو#(  $"#مS  7ا2  بر#2  تدب;ر منزr ! غ;ر>  #مو" خانو#$گی "#  
نما'ش  م;د#$ .  س;د مقدh  نگا>  7مکا"2  خو$"# با ت;اتر نسو#(      

3غا/  کر$ ! بS /!$ تر'ن فرصت بشکل 'ک ت;اتر مکمل $"3مد 
 Sخانم لط;ف  zخو#7ر! Ü#ا #فتا$.  خانم  /'نب عنا'ت سرDسر/بان!

کب;ر سر#Ü  کS بS #ند'شS ترقی !نDضت $موکر#سی /نا( عشق 
$#شتند !  تالz نمو$ند تا بر#2  90 ف;صد ملت کS #/ سو#$ بDر> مند 

نبو$ند #/ `ر'ق  ت;اتر#گا7ی فر7نگی !$موکر#سی  بد7ند.  "!2  #'ن 
 Sنگا> تقاضا2 7مکا"2 نمو$.  خوشبختان hمنظو" #/ #قا2  س;د مقد

 Sنگا> بر#2  بر3!"$> شد( #"ما( $موکر#سی #/7;چ گون hس;د مقد
خدمت $"'غ نS فرمو$ند #!ل;ن $"#مش "# بنا] "کامد2 !مد(" نوشت 
!بS نما'ش گذ#شت قبآل خانم صوف;S جا(P نظ;فS جا( غا/P2  نسر'ن 

جا( ! حم;د>  !/'ر2  « "خشانS» نو"'S جا( !$'گر#( کS #سما2 
 Fق;د ح;ا "$ Sن;ست ! 7نرمند#( ک Ü"$ 7;چ سند تا"'خی Ü"$ )شا

#ند ن;ز #سما2 شا( "# بحافظS ند#"ند. #'نDا  #/جملS #!ل;ن ممثل;ن 
ت;اتر /'نب نند#"2 بو$ند . بعد3 مستو"> #ص;ل !/'رP2 شDال 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 Sحب;ب P <گاللی نگا P<ساجد> نگا P<ل;خا نگا/ Pنا'$ Sنج;ب Pج;النی
 Sقابل 'ا$ 3!"'ست ک Sکر$ند ! #لبت t!فعال;ت 7نر2 شر Sعسکر ن;ز ب

$" شDر2 نند#"2 ! پو7نی نند#"2 مر$7ا نقش /نا( "# با/می 
نمو$ند !$" /'نب نند#"2 /نا( نقش مر$#( "# #جر#م;کر$ند. $"قد] 

#!r نما'شاF صرفآ بر#2 خانمDا $" معرÖ نما'ش قر#"م;گرفت  تا 
#'نکS 73ستS 73ستS ممثل;ن جسا"F !مDا"F ب;شتر کسب کر$ند ! 

$"حضو" مر$#( تماشا چی جر#ئت تمث;ل پ;د# نمو$ند.  شا'ا( 
قد"$#نی م;باشد کS محترمS حب;بS عسکر کS  حد!$  $> ساr  $#شت 

$"  ت;اتر  نسو#( جر#ئت 7نر نما'ی $"حضو" تماشا چ;ا(  مر$ 
#عال( کر$ P بS ست;ج بر3مد.  $"#ثرفعال;ت !/حماF شبا"!/2 خانم 
7ا2 7نرپر!"تحت "7نما'ی خانم /'ــنــب  عنا'ت سر#Ü بو$ کS قد] 

7ا2 #ستو#" $""شد فر7نــگ !7نــر ت;اتر توسط ممثل;ن  /( 
 FرDش Ü!# Sنسو#(  توسط  نسو#( ب Sشد !ت;اتر موس;س Sبر$#شت

"س;د /'ر# $"#ثر مساعی ! تالz خستــS گی نا پز'ــر#'شا(  
 S;ع#$ Ü#خانم عنا'ت سر  Sمان;ک/ Pپر ثمر "# بوجو$ 3مد! rت;اترفعا

 "$ Sبنآ بر فعــال;ت 7ا2 چـــشم گ;ــر2 ک  P جل  "# لب;گ گفت#
"شــد فر7نگی  /نا( #نجا] $#$> بو$.  #قا2 س;د مقدh نگا> نا] 

ت;اترنسو#( "# بنا] /'نب نند#"2 بS  مقاماF  حکومتی  پ;شنDا$ نمو$ 
!#/ `رÉ مسو!ل;ن !قت #قا2 س;د قاسم "شت;ا "'س مستقل 

مطبوعاF  منظو"! پز'رفتS شد.  ت;اتر نسو#( بنا] /'نب نند#"2 
مســـماگــر$'ــد . #'ن #"Ü گذ#"2 #/`رÉ مقاماF مسو!r بخا`ر 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

/حماF  خانم شا'ستS 3نزما( /'نــب عنـا'ت سر#Ü $خــتر 
سر$#"عنــا'ــت خا( ســر#Ü بو$ کS تا #کنو( ت;ـاتربنا] /'نب نند#"2 

شDــرF $#"$.  #'ــن  ت;اتــر $"مقابل  پا"x  شDــر نــو کابل  
موقع;ــت $#"$.  ممثل;ن 3نزما( 7ر'ک #'شا( قابل قد" !#"Ü گذ#"2 

م;باشند ( #سما2 کS فوقآ ñکر گر$'د #/ حافظS 7نرمند#( کS فعآل 
#لحمد هللا $"ق;دح;اF م;باشند 'ا$#شت کر$> #]  !#/7نرمند#( کS #سم 
شا( "!2 معذ"F فوÜ"$ v #'ن کتا4  نگر$'د> #ست P خو#7شمند] 

مر# معظو" $#"ند.)  ت;اتر /ن;ب نند#"2 3غا/گرفر7نگ "فتن 
!فر7ــنگ تماشا2 $"#مS 7ا2 ت;اتر$"ب;ن مر$] شDر کابل مخصوصآ 

 Sت تماشا2  $"#] 7ا بDا2 شا( جDنا( گر$'د.  بعد7ا مر$] با خانم/
ت;اتر م;رفتند. $"ســــاz-1336 r  بS عوÖ س;د مقدh نگا> #ستا$ 

عبد#لق;و] ب;سد "7بر2 ت;اتر /'نب نند#"2  "# بS عDد> گرفت ! 
$ختر#( جو#( $'گر2 مانند نو"تن نو"#نیP /ل;خا نو"#نی  !$'گر#( 

بS ت;اتر /'نب نند#"2 بفعال;ت 7نر2 پر$#ختند.  

    0ال#ـــــــت قـــــنــــدWــــا-    
 Fتحص;ال S;ترک "$ Sجا( محمد پال"'کتن #/معلم;ن "!شنفکر ک    

 Sا $" ل;سDتن Sعالی $'د> بو$ ت;اتر "# $" قند7ا" تاس;س کر$ . #! ن
 Pرکتر'#$  P<نو'سند Sم;کر$ بلک Sصفت معلم #'فا2 !};ف Sقند7ا" ب
$'کو"'شن !مک;اÇ" ن;ز بو$ . خدمات;کS محتر] پال" $" "#> "شد 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

7نر $" قــند7ا" #نجا] $#$> #ست فر#موz ناشدنی !قابل قد"#ست . 
تـــا"'خ تاس;س ت;اتر کند7ا" !خدماF #"/شمند #قا2 جا( محمد پال" 

"# 7ر قد" تالz بخرP [$#$ Ü موفق بS پ;د# کر$( #سنا$ نگر$'د]  
صرفاٌ #/قوr حــاجـی محمد  کامر#(  کS  #! ن;ز $"ت;اتر قند7ا" تحت  

"7نما'ی  شا$"!#(  پال" $" 3نجا  7نرنما'ی  م;کر$ P بر#'م چن;ن 
گفت:  

 Fکتــر #نــس خا( !#لی  کند7ا" بو$  $"#ثر تحر'کا#$ Sقت  ک! "$)
 Sمرحو] محتر] پال" ب  Fنمو$. خدما  Sمال 7ا  ت;اتر کند7ا" "# بست

  Sنم;گر$$.  نقــش مرحو] پال" $"تنو'ر #/7ا( عام Sچند سطر خالص
!مر!Ü  ساختن  فر7نگ ت;اتر$" !ال'ت کند7ا" $" 3( شر#'ط سن;تی  
کا" سا$> نبو$> #ست . 'کساr  $" کند7ا" خ;لی  خشک  سالی  گر$'د 

! مال 7ا بS  ت;اترحملS  نمو$ند ! گفتند  کS  #'ن  بدبختی  ! خشک 
سالی  #/ خا`ر  #'ن  پد'د>  نا ثو#4  ! مسخر>  7است.  تما]  چوکی 

7ا ! #ساساF ! $'کو" ت;اتر "#  کS با پوr  #عانS  ! بS 7مت  ! 
7مکا"2  7نرمند#(  بخصوï  پال"  صاحب فر#7م  شد> بو$  $" 

'ک  شب #/ ب;ن  بر$ند .  !#لی  کند7ا"  $#کتر  #نس  "سماٌ  ت;اتر "# 
بستS  کر$ )  

چند سطر فوv "# بخا`ر #$#2 $'نP !بخا`ر3نکS $"3'ند>  موس;س 3( 
ت;اتر #/ خا`ر> 7ا فر#موz  نشو$ P نوشتم.  "!ò جا( محمد پال" 3( 

بز"گمر$ "# شـــــــــا$ مــــ;ـــخــــو#7ــــــم . 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  V-4کابـــــــــــــل نـــــنــــد   
   «V-44فــــغــــا' نـــنــــد »  

   $" ساr (1340) 7ـ z -/مانکS شDر2 نند#"2 بستS شد  بعضی 
7نرمند#(  $!با"> بS پو7نی نند#"2 بS فعال;ت 7نر2 شا( $!#] $#$ند 

 FرDش Ü!# Sا #/ 7نرکنا""فتند . پو7نی نند#"2 بDبعضی #/ 3ن !
خو$ "س;د> بو$.  مگر #/3نجا'کS پو7نی  نند#"2 بS شکل ت;اتر 
#ساسی گنجا'ش  تعد#$ /'ا$ تماشا چی "# ند#شت ســـر$#"محمد 
$#!!$خا(  صــد"#عظم  !قــت بخا`ر تجل;ل #/چDلم;ن چشـــن 

#ستــقــالr کشو"$" #ند'شS #عما" ت;اتر کابل نند#"2 گر$'د.  چو( $" 
تجل;ل #/جشن #ستقالr کشو"تعد#$ /'ا$ 7نرمند#( خا"جی بر2# 

#جر#2  نما'شاF !کنسرF 7ا بS کابل پا'تخت #فغانستا( می 3مدند.  
بر#2 برگــذ#"2 نما'ــشاF شا(P  ت;ـاتـر بز"ã !جو$ ند#شت.   

$"حال;کS جشنو#"> #ستقالr $"#ستانS تجل;ل قر#"$#شت نظربS حکم 
جد2 صد#"PF عما"F کابل نند#"2 $" چمن  منــطــقS جشـــن 

بشـــکل بســـ;ا"مد"( پا'S گذ#"2 گر$'د. 
 ت;اتر کابل نــند#"2  'ـــگانS ت;اتـــر #صلی !#ساسی با ست;ج مد!" ! 
 rمد"( تر'ن ت;اتر 3نزما( بشما" م;رفت !تا حا Sجمل /# Sچرخی ک

نظ;ر3( $"#فغانستا ( #عما"نگر$'د> #ستP  #ما$> بDر> بر$#"2 
 P)جاپاP )پاکستا P7ند Pگر$'د.  $" 7ما( جشن #/کشو"7ا2 چ;ن

جمDو"'ت 7ا2 مختلف #تحا$ شو"!2 !ممالک #"!پــائی $"کابــل 
نــند#"2  نما'شاF شانر# #جر# کر$ند.  بعد #/ 3( "!نق ت;اتر $"#ثر 
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 ò!"! جا( گرفت P"کشو F#مســـاعی صد"#عظم 7نرپر!" !$موکر
 r7نرمند#( مسلکی $"ســـا S;تا/> $" 7نرت;اتر $م;د ! بر#2 ترب

(1343) خو"ش;د2 قر#"$#$7ا2 فر7نگی !7نر2 م;ا( کشو" #تحا$ 
شو"!2 !قت ! #فغانستا( عقد گر$'د.  بعضی 7نرمند#( پو7نی 

نند#"2 ن;ز بS کابل نند#"2 #نتقاr $#$>  شدند . 
 بنا برحسن 7مکا"2 شمس ق;ا] #!É نخست;ن  "Ç'سو"«تاجکی» 

شو"!2 !قت بکابل 3مد 7مر#2 7نرمند#( #فغانی کا"7ا2 فر7نگی "# 
#غا/ نمو$ !$"#] شا] /ندگی نوشــتS #ستا$ عبــد#لرش;ــد لطــ;فــی 

(پد"ت;اتر#فغانستا( ) "# کS #/ پرتماشا  تر'ن $"#] 7ا بو$P $#'رکت 
کر$.  فعال;ت 7ا2 فر7نگی شمس ق;ا] #!É بر#2 مدF سS ما> $!#] 

 $"#! É!# ربا( نظرDقا2 م# Öکر$ ! $!با"> بو`نش برگشت $"عو
 F"3 27ا h"کو rبر#2 $! سا  É!# فغانستا( گر$'د . نظر#

$"#مات;ک "# تد"'س  کر$.   مشDو" تر'ن $"#] 7ا2 "# کS مDربا( 
نظر #!É بS نما'ش گذ#شتP  $"] $" "#> عق;د> "# بنا] (#!پد"] ن;ست 

) شا] /ندگیP `ب;ب #جبا"P2 گنDکا"#( بی گنا>P گرسنS 7ا-  #ثر 
 ò!ستا$ عبـــد#لـــرشــ;ــد لط;فی  !پرند> مجر# Sتوف;ق #لحک;م ترجم

بو$.  7نرمند#(  ما $"#'ن  $"#]  خو4  $"خش;دند. 
    با" سو] "حمت هللا #!É بنا بر7ما(  "!#بط فر7نگی بS #فغانستا( 

3مد "حمت هللا #!É #/جملS مشDو" تر'ن "Ç'سو" !7نرمند تاجکی 
 2! P$7ـــا2 /( "# بــا/2 می نـمــو r!" $کشو" خو "$ Sبو$ ک
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بز"گتر'ن #ثر گوگوr "#بنا] شنل گوگوr (باالپوz گوگوr) نو'سند> 
معر!É شو"!2 $" کابل نند#"2  بS نما'ش گذ#شت.  

  بS #ثر تالz "حمت هللا #!É !7نــرنمائی 7نرمنــد#( عز'ـز ! 
 Sموفق;ت با/2 شد> بو$  ک Sب rعال;قد"#فغا( $"#] شنل گوگو

 z"#نال;ست 7ا2 "!سی $" #خبا" !جر#'د #/عظمت 3( $"#] گذ"!Ç
#"S7# کر$> بو$ند . متذکر گر$'د> بو$ند کS ما شنل گوگوr "# /نـــد> 
$" ت;اتر #فغانستا( مشا7د> کر$'م. #'ن بز"گتــر'ن #فتخا" 7نرمند#(   

#فغانستا( بو$ !م;باشد.  
    $"با"> تاس;س !فعال;ت ت;اتر $"کشو"عز'ز #فغانستا( مطالب 
مختصر"# غرÖ #گا7ی 7نر$!ستا( بS عرÖ "سان;د] حاال  $" 

 Sجالب با /ندگـــی نامـــ Fبا"> فعال;ت /نا( 7نرمند کشــو"معلوما
!خا`ر#F شا( #/ تجا"4 /ندگی 7نرP2 #جتماعی !خانو#$> گی شا( 

کS خوشبختانS 7رکد#] #'شا( تحر'ر2 بر#'م #"ساr فرمو$ند !'ا $" 
 Pسا'ت 7ا2 #نترنتی! Fثر تحق;ق !تتبع فر#!#( #/ `ر'ق کتب  مجال#

نوشتS 7ا2 محتر] محمد نع;م "فا> کS بنا] خا`ر#F $!"> 7ا2 کا" 
 Sمر$] $" #مر'کا بنشر "س;د> بو$  !مصاحب r$ $"$ <شا( $" جر'د'#
7ا2 "#$'و'ی !#نترنتی 7نرمند#( عز'ز بدست #!"$> #] P خدمت شما 

خو#نند> گا( محتر] تقد'م م;د#"] . !7م چنا( 7نرمند#ن;کS $" ق;د 
ح;اF #ندP  ن;ز معلوماF شانر# $" #خت;ا"] قر#"$#$> #ند.بـناٌ #گــر نا]  

کسی  نوشتS نشد>  #ست  P 3نر# کوتا7ی  قلم مپند#"'د. 
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                     خانم  حب9ب1 عسکر 

 Sقبال ب Sو"'ک` 
خدمت خو#نند> گا( 
عز'ز تذکر $#$> شد 

کS ت;اتر /'نب 
نند#"2 بS 7مت 

!#ال2 محترمS /'نب 
 Ü#عنا'ت سر

 Sمتعلم;ن ل;س!
 Sمسلکی م;رنو تولن
 Sنسو#() ب Sموسس)

کا"7نر2 !فر7نگی پر$#خت. خانم حب;بS عسکر-3( ش;ر $ختر 
#فغا(  $" 3غا/  S7$ چDل  با جسا"F پر$> #سا"F ! بر$> گی 
"# $"'د !با شDامت $" ست;ج /'نب نند#"2 $" حضو" عمو] 

تماشاچ;ا( بر#2 #جر#2 تمث;ل }ا7ر شد !جر#ئت تمث;ل "# 
 .$#$ rبر#2 $'گر  /نا(  #نتقا

 #!ل;ن نما'شانامS #! بنا] (ع;د#"ت;ست) #ثر مرحو] فضـل 
#حمد ن;ــنو#/ ! $#'رکتر 3( مرحو] س;د مقدh نگا> بو$ . خانــم 

عســکر $" $!"#( /نــدگی  7نـ-"2 خو$ حــد!$ (600) 
نما'شنامS $" ت;اتر 7ا2 مختلف  کشو" مو#فقانS با/2 کر$> 

e  42
 



 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
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#ست. بعضی #/ 3نDا "# بگونS مشت نمونS خر!#" تذکر م;د7م. 
$ختر $'و#نS نوشتS محتر] مDد2 $عاگوP2 شا] /ندگیP #! پد"] 

  Sترجم Pنا( عصبی/ Pن;ست ($" "#> عق;د>) #ثر #ستا$ لط;فی
$کتو" محمد نع;م فرحا(P با/گشـــت ناگDــانی #ثر#/ نو'سند> 

 Sکا"#( بی گنا> بDگن  PمتDموسی ن z"نگا! Sفر#نسو2 ترجم
$#'رکت #ستا$ مDربا( نظر#!É کS #'ن $"#]  "# 7نرمند#( 

تاجکی !#فغانی $" 'ک #ست;ج مشترکآ تمث;ل کر$'د {'ک شب 
7نرمند#( `بقS #ناU #فغا( با 7نرمند#( ñکو" تاجکی !شب 

$'گر7نرمند#(  ñکو"#فغا( با 7نرمند#( `بقS #ناU تاجکی با/2 
 Sبخــتانــ zخو Sخوبی 7نر2 بو$ ک Sم;کر$ند 'ک مسابق

 S7نرمند#( #فغانی خ;لی موفق بو$ند !مخصوصآ $"مقابل حبــ;ب
 Uعسکرستا"> $"خشا( #فغانستا( 7;ـــچ 'ک #/7نرمنــد#( #نا

تاجکی مقا!مت کر$> نتو#نست.  $"#'ن شب با !جو$ کS نـما'ش 
 Sعسکر گلبا"#( م;کر$ند ک S7نو/ $!#] $#شت تماشا چ;ا( حب;ب

 z$خو rندگی 7نر2 بقو/ "$ zکی #/ خا`ر> 7ا2 خو'
 É!#ربا( نظرDمحسو4 م;شو$ . #'ن موفق;ت باعث #فتخا" م
ن;ز بو$> #ست}. 7مچنا( حماسS ما$" بS $#'رکت $کتو" نع;م 

فرحا(P ما$" گو"کیP مر$خس;سP من بم;ر] تونم;ر2  !غ;ر> 
خ;لی موفق $"خش;د> #ست.  #!برعال!> تمث;ل $" ت;اتر با 

صد#2 مقبولش موجو$'ت !صد#2 "سا2 /نا( "#بگوz !چشم 
7مو`نانش #/ !"#2 "#$'و !تلو'ز'و( نــ;ـز "سان;د. $" "#$'و 
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$"#مDاP $#ستانDاP پا"چS 7ا2 تمث;لی برنامS 7ا2 محتلف 7نر2 
!#$بی !س;اسی !#جتماعی فا"ì #/حسا4 نقش با/2 کر$> 

#ست.  بعد "#7ی جDا( س;نما گر$'د $! با" $" ف;لم 7ا2 بنا] 
"!/گا"#(P !گمر#> }ا7ر گر$'د.  #'ن 7نرمند محبو4  مفتخر 

بS  جو#'ز7نر2 /'ا$ گر$'د> #ست !لقب شا'ستS فر7نگ !ستا"> 
صلح ن;زنص;ب شد> #ست.                                           

حبــ;ــبS عسکر $"ســـاr  1326 خو"ش;د2 $" شDر کابل تولد 
گر$'د ! $"ساz 1340 r 7مر#2 عســکر}فـــر#/$!#Ü کر$ . 

گرچS /ندگی شا( $" #بتد# بنا بS نبو$( $"x $"ست #/7م 
$'گرP  عد] تو#فــق کامل ! مد#خالF تعصب 3!" #جتماعی 

3گند> #/مالr !پر#بلم بو$ . مگر باگذشت /ما( !تشو'ق مر$] #/ 
7نرمند !حسن ن;ت $" مقابل 7نرمند پ;د#'ش !تو#فق مکمل ب;ن 
/!ج;ن باعث حال!F /ندگی خانو#$> گی شا( گر$'دP با تولد 

م;مو( فر/ند#( "!#بط فام;لی #ستحکا] 'افت !بS عشق مبدr شد 
ثر!Ü#!$/# F #'شا( موجو$'ت چDا" فر/ند گر#( ما'S $!$ختر 

 Pنج;نر نا7;د عسکر# Pپسر7ر'ک ما"2 عسکرسرمست !$!
محتر] جا!'د عسکر !محتر] !ح;د عسکر کS 7رکد#] #'شا( 

$#"#2 تحص;الF عالی مسلکی #ندP م;باشد.                         
$"ساz -1374 r 1995 ]- عقــب گر$ 7نــر2 !فر7نـ-گی $" 

 Sفغانستا( حکم فرماگر$'د . $"!#/> 7ا2 ت;اتر !س;نما بست#
 Sخطر مو#ج S7نرمند#( ب Fگر$'د . ح;ا vحکم کفربد#( #تال!
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 Sگفتند !ب xعسکر با فر/ند#نش !`ن "# تر  Sگر$'د خانم حب;ب
 Fر ملبر( #قامت #خت;ا"نمو$ند.  $"نما'شاDکشو" #ستر#ل;ا $"ش

ت;اترP "#$'و $"#] 7اP نما'شاF تلو'ز'و( !ف;لم با 7نرمند#( 
 Pv$موفق 3( /ما( مانند مرحو] #ستا$ "ف;ق صا! É!معر

#ستا$ عبد#لق;و] ب;سدP مرحو] #ستا$ حم;د جل;اP مرحو] مشعل 
 Sم;مون P<نگا hمرحو] س;د مقد  PÉعز'زهللا 7د P"7نر'ا

غز#Pr عظ;م جسو"P فضل #لحق عباP2$ /"غونP[#"3 S مز'د> 
سر!"P سع;د !"کزP 2  /ل;خا نو"#نیP نو"تن نو"#نیP /ل;خا 

نگا>P سا'ر> #عظم !ممثل;ن "#$'وP تلو'ز'و(P #فــغا( ف;ــلم 
!غ;ر> 7ــمـS 7نرمند#( موفق بو$ند. 3نDا تو#نستند مشعل 7نر"# 

تابناx نگDد#"ند.  

پـــــر0#ـــــن صــنــعــتـگـــر  
  

  خانم پر!'ن صعنتگر $"ساz- 1323 r $" شDر کابل 
تولد گر$'د ! تحص;ل خو$ "# $" ل;سS /"غونS شDر کابل #لی 

بکلو"'ا بS پا'ا( "سان;د.  
 Sجمل/#  S7نو/ متعلم بو$ با !7ا4  صنعتگرک  Sمان;ک/
#قا"4  شا( بو$P $!ست گر$'د. #'ن  $!ستی  #/ صنف  7شتم 
#لی  صنف  $!#/$7م  «چDا"» ساr  $!#]  کر$ !بـاالخر>     

بعد #/ ختم  مکتب با7م #/$!#Ü کر$ند. $" جو#نی با 7مسر  
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 S7ا4 صعنتگر  ب! zعز'ز
7نر "! 3!"$ !'گانS  مشوقش 

$"7نر 7مسرمحبوبش  بو$.  
!2  7مر#>  7مسرz  ! سا'ر  

7نرمند#(  بر#2  فر#گرفتن 
#ساساF 7نر #کا$م;ک شامل  

کو"سDاF"3 2  $"#مات;ک 
!/#"F  #`العاF !کلتو" 

  é!گر  Sگر$'د. /مان;ک
7نرمند#(  ت;اتر بر2#  

  S7نر2  "!#ن  Fنما'شا
!ال'اF  گر$'دند ! خانم پر!'ن  

منتظر بدن;ا 3مد( #!ل;ن `فلش 
  é!ن;ز شامل 3( گر P$بو

بو$ .  نما'شاF $" !ال'ت بر2#  
  F#چند ما>  $!#]  کر$ . #!ل;ن `فل خانم پر!'ن  $"!ال'ت  7ر

بدن;ا 3مد ! #سمش "# « بDز#$»  گذ#شتند. خانم  پر!'ن #!ل;ن  
$"#م;کS  مشترx با 7مسرz  با/2 کر$ بنا] « من بم;ر]  

تونم;ر2  $"ست;ج  پو7نی  نند#"2 بو$ کS بS  #ستقباr /'ا2$  
مو#جS شدند.  خانم  پر!'ن  $"کنا" 7نر نما'ی  !};فS  معلمی 

خو'ش "# $" مکاتب  مختلف  شDر کابل  پ;شبر$>  #ست . 
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بخصوï $"مکتب  « غا/2 #$2» $" کا"تS  چDا" شDرکابل  
مدF  ب;ست !7فت  ساr معلمی نمو$>  #ست ! $" ع;ن  /ما( 

#/ `رÉ  شب  بS  ت;اتر م;رفت  ! 3مو/گا" #جتماt  سنتی ن;ز 
بو$.  $"$ 7ا2 #جتماعی "# با }ر#فت 7ا2 7نر2 $"ست;ج می 
کش;دP مخصوصآ $"با"> نا بر#بر2 7ا2 #جتماعیP حق تلفی 

$"مو"$ /نا( جامعS !کاستی 7ا !کمبو$7ا2 #جتماعی "# 
7نرمند#نS #/ `ر'ق ت;اتر بگوz مر$] !مقاماF حکومت !قت 
م;رسان;د. !2 با 7مسرعز'زz  شا$ "!#( !7ا4 صنعتگربا  

نقش 7ا2 $!گانS شا( بS ت;اتر "!نق می بخش;دند.  $"$"#] 
 Sانی بDج Sکامو نو'نسد> شناخت F(سو2  تفا7م ) #ثر #لبر
 Sمول;رترجم Sس;د !$"$"#] مر'ض خ;الی نوشت" FرDش

!نگا"z  #ستا$ محتر] 'وسف کDز#$  شDرتش چند بر#برشد.  
7م چنا( $"$"#]  خشو!سا'ر$"#] 7انقش خو4 $#شت . خانم 

پر!'ن صنعتگر بر#2 مدF کوتا7ی $" #$'و #فغانستا( ن;ز $" 
"#$'و $"#مDا ! $#ستانDا2 $نبالS $#" بخش مد'ر'ت $"#مDا2 

$"2 تمث;ل نمو$> #ست . برعال!> $"$! ف;لم بنامDا2 
("!/گا"#( ! "#بعS بلخی) ن;ز نقش $#شتS #ست. 

  /# Sا2  مختلف  نقش $#شتDپر!'ن صنعتگر $" $"#م
جملS  $"#]  مفتش P "شتS  7ا2  نقرئی P ب;و>  7ا P !غ;ر> با  

!7ا4  صنعتگر P 3قا2  ستا" جفا'ی Pمرحو] س;د  مقدh  نگا> 
 P<ل;خا نگا/ P"مرحو] مشعل  7نر'ا Pمرحو] #ستا$  ق;و]  ب;سد P
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 P سا'ر>  #عظم  Pعسکر  Sحب;ب Pل;خا نو"#نی/ P نو"تن  نو"#نی
 !  [#"3  Sغون"/ P"!مز'د>  سر P r#غز  Sم;مون Pخو"ش;د  پا'ا
$'گر#( $" ست;ج  7ا2  کابل  نند#"P 2 پو7نی  نند#"P 2 مرکز  

فر7نگی  #مر'کا ! ست;ج  7ا2  !ال'اF  7نرنما'ی  نمو$>  
#ست.  /مان;کS  منتظر بدن;ا 3مد( $!م;ن  `فلش  بو$ P کا"!#(  

7نر2 با/7م  سفر2 بوال'اF کشو" $#شت.  #'ن سفر تحت 
مد'ر'ت  #ستا$ عبد#لق;و] ب;سد #/ شDرپلخمر2  3غا/ ! تما]  
 "$ Fکشو" "# $" بر$#شت . 3خــر'ــن نما'شا rشما Fال'ا!

شDرغزنی بو$ ! بعد#/3( بطرÉ  کابل  $"حرکت بو$ند. خانم 
 P شت#$  F#ر7رDتولد  #!ل;ـن `فلـش "# $" ش  Sپر!'ن  تجرب

نم;د#نست  `فل $!م;ش $"کــد#] !ال'ـ-F بدنــ;ا م;آ'د.     
خوشبختانS  بعد#/ برگشت بکابل  `فلش بنا]  « فر7ا$ جا(»  

بدن;ا 3مد . #'ن 7نرمند  $"$  $'د>  $" سر`ا( z-1351 $" #ثر 
'ک  حا$ثS  تر#ف;کی  شو7ر! ما$"z "# 'کجا  #/$ست $#$ ! 

خو$z  شد'د#ٌ /خمی  گر$'د . تما]  7نرمند#( !فر7نگ;ا(  
کشو" بS سوã  !7ا4  صنعتگر 7نرمند خوP 4 با #سعتد#$ ! 

خوz #خالP v /#نو2  غم $" بغل گرفتند.  
   #نا û !#نا #ل;S "#جعو(  

                                                                          
خانم صعنتگر بعـد#/ !فاF 7مسـر $" #ثر تشو'ق  فر7نگ;ا(   

e  48
 



 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تصو'ر #/خانم پر!'ن !7مسرz !7ا4 صعنتگر  

  zمانی با 7مسر/ Sت;اتر 3مد #ما با خا`ر#ت;ک Sبا"> ب!$
$"ت;اتر نقش  با/2  م;کر$P #/ نظر "!#نی  بر#'ش غ;ر تحمل  
 Sمعلمی  خو$ #$#م  Sا بو};فDگر$'د ! #/7نر  کنا">  گرفت. تن
$#$. خانم پر!'ن  !};فS معلمی  خو$"# حتا $"/ما(  جنگDا2  
 xن "# تر`! ! $#$ Sخلی  ن;ز $" /'ر با"#(  "#کت 7ا #$#م#$

نکر$. باالخر>  $"ساz - 1374 r-  1995 ]-کS  `البا(  
$"!#/>  7ا2  مکاتب "# بستS کر$ند P خانم پر!'ن نــ;ـزبا  

فر/ند#نش ترx !`ن کر$ !بکشو"#لما( #قامت  $#"$.  خانم 
پر!'ن صنعتگر $#"#2  سS فر/ند  بنا] 7ا2  بDز#$ P فر7ا$ ! 

'کدختر بنا] « لو"# » م;باشد. 
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

           مـــرحـــو5 مــخــفــی حس9نی کابلی   

  #ستا$ مخفی  فر/ند س;د صالح 
$"ساz1309 r- $" 'ک خانو#$> 

"!حانی  $" کوچS $"خت شنگ شDر 
کابل  چشم بدن;ا گشو$ #ساساF علو] 

$'نی ! #$ب;اF $"2 "# نز$ ما$" شا( 
کS خو$ 7م معلم !مد'ر مکتب بوستا( 
سر#2  $"$!"> سلطنت شا> #ما( هللا 

خا( غا/2 بو$ند فر# گرفت.  حفظ قر#( 
مج;د "# $" سن $!#/$> سالگی  #نشا$ 

!#!ل;ن شعر شا( "# !ث;قS غنا'ی تکامل 
بخش;د( 3مو/z قر#" $#$ند. #ستا$ 

مخفی تحص;الF عالی  خو$ "# $" 
 S7$ تما] "سان;د !ب;شتر #/ پنج# Sلمعل;ن  کابل ب#"#$

 Fمطبوعا!  É"شمند معا/"# Fعمرعز'زشا( "# !قف خدما
کشو"نمو$ند. #! "# م;تو#( 'کی #/ علم بر$"#( سپا> نDضت  

$موکر#سی /نا( 3"'انا2 کDنP خر#سا( !سعی !#فغانستا(  
#مر!/ $#نستP  #!$'ن خو$ "# $" بر#بر !`ن ! خو#7ر#( 7م 

!`نش  فد# کا"#نS #$# نمو$> #ست. #'شا( مفسر قر#( مج;د 
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

!حد'ث شناh خو4 بو$ند #/ $'دگا> #! $"$ !#لم ملت ناشی #/ 
 Üب;سو#$2 !تبا" پرستی تلقی م;گر$'د . #ما Pپد'د> متجانس !$
 Sندگی شا( 3موختن  ! 3موختاند( پ;گ;ر!3گا7ی !شعو" کتل/
 Fبا مد$ #/ 3'ا Pکابل SنDر کDس;ع مر$] خاصتآ  $"نو#حی ش!

قر#( مج;د  $" 3( /ما(  کS حلقاF  تعصب کو" گلو2  تد"'س  
نو'ن "# می فشر$  بS 7دÉ  مقدh ملی  ! 3مو/z جد'د نا'ل 

 rا $" "شد جسمانی !ترب;ت منعو2  #`فاDتن Sشد.  #'شا( ن
شا( کوش;دند 3نعد> شاگر$#نی "# کS #!ل;ا2 شا(  با $ست مز$ 

!"نج بی شما" #مر#" ح;اF می نمو$ند  #عاشS !#با`S نمو$ند.   
مرحو] مخفی  کابلی $! با" $" `وr  خدمت  شا(  بد"'افت  

مد#r  پو7نS  !"'شت;ن #/ جانب  محمد }ا7ر شا> 
 òصال'ñ F7ا  #/ مقاما Sمفتخرگر$'دند !تعد#$ /'ا$ تقد'ر نام

$"'افت نموند.  #!شاس;تگی "# $" !حدF ملی  جستجو م;نمو$ 
!تبا" پرستی "# عد!2 م;Dن !'ا!" $شمنا( سر/م;ن  شD;د 

 P7ا Sعق;د> "#سخ #'شا( $" نوشت P$پر!" #فغانستا(  تلقی  م;کر
 Sب Pکشو"با/تا4 گر$'د> #ست Fمطبوعا "$ z"شعا# ! Fمقاال
$موکر#سی ن;م پ;کر جامعS "/نا(" عق;د> "#سخ $#شت. بر2#  
#ثباF عق;د> خو'ش $ست بS کا"7ا2  فر7نگی  ت;اتر /$ /'ر# 

#/#$2  "# بر#2 7مS /نا(  #فغا(  توقوt $#شت. #! نS  تنDا 
خو$ 7نرمند موفق  /مانش  بو$ بلکS  $! فر/ند خو'ش "# ن;ز 

$" ساحS 7نر ت;اتر #جا/> $#$ند.                                 
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ! z"!پر Sست $#$ !ب$ /# #" zسن جو#نی  7مسرعز'ز"$
تعل;م !ترب;S شش `فلش کمر7مت بست !$"3غوz  پرمحبت 

خو$ 3نDا "# #/نعم;ت  سو#$ بDر> مند ساخت.  #! فر/ند#نش "# 
 Sخانم مقدس /# rمثا Sعالی  "سان;د  م;تو#( بگون  Fتعلم;ا Sب

مخفی ! $کتو"#قل;ما مخفی $ختر#( 7نرمند #'شا( بS ن;کو'ی 'ا$ 
کر$.  

مقدس1 مخفی : فر/ند  مخفی بز"گو#" ن;ز$""شد 7نر 
!فر7نگ کشو"#'ثا" نمو$ند #! $" ت;اتر کشو"'ک چDر> 

$"خشا( بو$>P مخصوصآ $" $"#]  شو7ر 7فتم  نوشتS #ستا$ 
عبد#لرش;د لط;فی  پد" ت;اتر #فغانستا(  نقش  مرکز2  $"#]  "# 

  É!3(  کم;د2 معر Fلذ Sب Sچنا( با موفق;ت با/2 کر$ ک
#فز!ند. 7مچنا( $" پر!گر#] 7ا2 مختلف "#$'و #فغانستا( !قت 

خدماF #"/شمند #نجا] $#$> #ست . مصد#v #'ن #$عا برنامS 7ا2  
تنو'ر2 !ترب;تی "!/#نS  کو"نی Ç!ند م;باشد.  !2 برعال!> 
$" پر!گر#] 7ا2 مختلف  7نرP2 #$بیP !#جتماعی  $'گر ن;ز 

سDم فعاr $#شتند. 
 hمقد Sربانش !};فDمخفی مانند ما$"م Sخانم مقدس

معلمی $#شت !$" ترب;S #!ال$ معا"É خدمت  گذ#" بو$> #ست. 
.کتو- 4قل9ما  مخفی $"سن  کو$کی  بS ت;اتر#فغانستا( 

7مکا"2 $#شت !بعد $" نوجانی بS "#$'و  #فغانستا(  7مکا"2 
فر7نگی  خو$ "# #$#مS $#$ . با صد#2 مقبولش پر!گر#] 7ا2 
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مختلف "# "نگ;ن ساخت . #قل;ما جا( مانند  ما$"گر#م;ش 
 P2  /'ا$ می #ند'ش;د  پر!گر#]  7ا2 مختلف"$  Fمو"$ #$ب;ا"$

#$بی  "# قر#ئت م;نمو$ !مثاr خو4  برنامS /مزمS 7ا2 شب 
 Sا شعر "# /مزمDتن S7نگا] "#$'و #فغانستا( م;باشد.  #! ن

م;کر$ بلکS  $" تجز'S ! تحل;ل 7ر بند شعر #ستعد#$ !تو#نا'ی 
خاï $#شت.  #!شعر"# با تما] #حساh خو$ لمس م;نمو$.                                    

مرحو] #ستا$ مخفی  کابلی  $"ترب;S 7مS فر/ند#نش  سعی  
مسا!2 $#شت !بS تالz !/حمت فر#!#( 7مS  فر/ند#نش "# 
بمد#"Ü عالی  تحص;الF  "سان;د.  $" 3( شر#'ط  نابساما( 
!عقب ماند>  #فغانســتا( علم مبا"/>  برحق  شا( "# منبی  

بر$موکر#سی /نا( $" #7تز#/ نگDد#شت.   #! $" عملی کر$( 
 ì#$ خو$ پ;شتا/ /نا( گر$'د. $" #!3خرعمر hمقد  Éن 7د'#

7جرF بS س;نS $#شت !$" #'االF  متحد>  #مر'کا 
بسرم;بر$.خانم مخفی $"#ند!>  !`ن #شعا "/'ا$ سر!$> #ست. 
!2 بتا"'خ  $!#/$7م #سد ساz– 1382r $#ع;S  #جل "# لب;ک 

 "$! rفغانستا( #نتقا# Sگفت  !جسد شا( بتا"'خ 23 #سد ب
شDد#2 صالح;ن #حتر#مانS  بخاx سپر$> شد. 

  #نا هللا !#نا #ل;S "#جعو(     
#/#! #شعا" !سر!$> 7ا2 فر!#( باقی ماند> #ست ! 

فر/ند#نش $" تS;D چاé $'و#( ما$" #"جمند شا( مصر!É #ند. 
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

#! ب;ا$ !`ن بنا] "نالS غمناx " $" !#پس;ن لحظS 7ا2  
/ندگان;ش  چن;ن سر!$> #ست. 

                                     uنـــالـــــ1 غـــمـــنــا    
"مخف;ا" $لر# جز#'ن #ند'شS ن;ست 

کا'ن جDا( تنDا $$#( "#ب;شS ن;ست           
7ستی  #نسا( بد#( بخش;د نمر$               

غ;ر #( سنگ #ست Pخاشاx "کو$  
تا نگر$'م 3بــــد" $ن;ا 2 خو'ش                

کی شگوفا( م;کند گلDا2 خو'ش            
تا نسو/'م 7مچو شمع جا( !تن                

کی شو$ "!شن چر#ì  #نجمن 
تا چو پـر!#نS نگر$'ــم #/ !فا  

پس چسا( #'ن مملکت گر$$ صفا  
ما چــر# بــنـد'م چشــم خو'ش "#  

خو( بسا/'م  #ند"!( خو'ش "# 
کو> !$شت !$"> !صحر#2 ما  

7ر کجا2 م;ـDـن /'با2 ما  
با /با(  شکو> م;گو'د سخن  

#/ غـم تــوPماتــم #!P "نج من  
  !# xخا <"ñ P<"ñ  )!"$ /#

  !# xغـم نا Sمی بـر#'د نـــالــ
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سنگ !#شجا" !گ;ا7ش #2 خد#  
مر$]  #ست برگوz  مر$] 3شنا  

تا چS "!/2  گر'S خ;ز$ #/ !`ن ؟ 
تا چS !قت مخر!بS باشد #'ن $من؟ 
تا بS کی  #/ نالS سا/$ گوz کر؟ 

تا بS کی  شا] #ست نمی #'د سحر ؟ 
تا بS کی  #'ن ملت باغم عز#ست ؟ 

تابS کی  #'ن  خاx ما ماتم سر#ست ؟ 
پس  چر# بن;ا$  #!  لر/#(   بو$ ؟ 
چو( علل سو/شش $" جا( بو$ 
کنو( #/ جDل فر#!#( شد خر4# 

مDد عرفانش بگر$'د>  سر4# 
عاقبت #'ن خطS مDد ! 7نر 

م;شو$ $" علم !عرفا( مشتمر 
خ;ز تا بر#'ن !`ن خدمت کن;م 
تا !`ن "# فا"ì #/ محنت کن;م 
صلح !کا" /ندگی خو#7د "فا> 
جنبش !سا/ندگی خو#7د "فا> 

$" !#پس;ن "!/7ا2 ح;اتش #'ن شعر "# $" #مر'کا 
سر!$> بو$. 
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  fلــــ9ــــخـــا نــــگاa           

خانم /ل;خا $"ساz-1323 r $" شDرکابل $'د> بدن;ا  
گشو$> #ست  #! کS صنف  چــDــا"] مکتب بو$ پد"مDربا( 

 zخو$"# #/ $ست $#$  !#/ نعمت پد"محر!] گر$'د. ! $" 3غو
پرمحبت ما$"z پر!"z 'افت ..  پد"z بنا] ش;خ عبدهللا  پسر 
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 )3 Sبو$.  #/ توج (د;Dم;ر ش#))خو#ند>  قر#نی #م;رحب;ب هللا خا
#م;ر کسب علم نمو$ !$" #$#"#F $!لتی #شغاr !};فS کر$. $" 

/ما( سلطنت شا> #ما( هللا خا( غا/2 بح;ث حاکم  پغما( 
خدمت م;کر$.  بعد #/سقو` $!لت #مان;PS $"$!"> بچS سقاُ  

!};فz# S "# #/$ست $#$. /مان;کS محمد نا$"شا> تک;S برتخت 
/$ ش;خ عبدهللا "# $!با"> بã"# S شا7ی مقر" نمو$.  !2 $" 
#"ã با شمس #لد'ن خا( 7مکا"z  معرفت حاصل نمو$ !با 

$ختر جو#نش حلقÜ#!$/# S پوش;د !تشک;ل  خانو#$> بز"Pã پنج 
$ختر !$! پسرP 7ر'ک $کتو" #حسا( هللا ش;خ /#$ !عبد#لشکو" 

 Sحب;ب  Pل;خا/ PSسلطان PSش;خ /#$ ! $ختر#( 7ر'ک عا'ش
!عز'ر> بو$ندP نمو$.  ش;خ عبدهللا  /#$> $#ما( #7ل 7نو$ 

#فغانستا( بو$ند ! $"سن نوجو#نی تغ;ر مذ7ب $#$ ! بد'ن #سال] 
"! 3!"$.  بعد#/ !فاF ش;خ عبدهللا  نظربS #/$!#جDا2 قبل #/ 

!قت کS $"کشو"ما مر!Ü #ست P /ل;خا ن;ز $" سن خو"$2 تن 
با #/$!#Ü $#$ . #ما Ü#!$/# )3 ثمر$" قباr ند#شت بعد 7ا #/ 

شو7رz جد# گر$'د ! بر#2  #$#مS تحص;ل بS موس;سS نسو#( 
شامل شد.  #!با 'ک تعد#$ خانم 7ا2 جو#( مکتب !بS #ثر 

تشو'ق ! "7نمائی خانم /ن;ب عنا'ت سر#Ü بS  ت;اتر جذ4 
گر$'د ! $"جمع 7نرمند#( ت;اتر پ;وست.  /مان;کS  #قا2 س;د 
مقدh  نگا> $" /'نب نند#"2 بS 7مکا"2  پر$#ختندP با !2 

معرفت حاصل نمو$.  3( معرفت  بS محبت !#/$!#Ü #نجام;د. 
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خانم /ل;خا $!شاz شو7رz بفعال;ت 7ا2 7نر2 
پر$#خت.  برعال!> }ا7رشد( بر!2 ست;ج !$"تما] مسا'ل 

مربو` با 7مسرz 'ا"!'ا!" بو$.                                                    
 Sر> 7ا2 شناختDحد!$  (24 )$"#] با/2 نمو$> #ست #/ چ "$

شد> !#/ جملS /نا( پ;شگا] $"7نر ت;اتر م;باشند.  
$" $"#] کچر2 قو"F نوشتS "مرحو] س;د مقدh نگا>" 
بÜ!# S شDرF "س;د. برعال!> 7نرنما'ی ت;اتر$" ف;لم س;نما'ی 
بنا] کDکشا( ن;ز حصS گرفت مگربا 3غا/ ماجر#2 س;اسی  ! 
کو$تا2 ساz– 1357 r-$"#فغانستا(  ف;لم با !جو$'کS بر2# 

مر$]  #بالì 7م  شد> بو$P  #/نما'ش با/ماند.                       
!2 $"ست;ج 7ا2 مختلف شDر کابل بS 7نرتمث;ل پر$#ختS #ست.  
مانند #نجمن  فر7نگی #مر'کا $"کابلP غا/2 #ستد'و] بمناسبت 

 P2"#کابل نند P2"#نب نند'/ Prتجل;ل جشن #ستر$#$ #ستقال
ت;اتر مرستو(P  شفاخانS /#'شگا> !غ;ر> $" نما'شاF سDم  
#"/شمند $#شتS #ست . #!7م چنا( $! پا"چS  73نگ ن;ز با 

z/#!3  $" "#$'و #فغانستا( ثبت نمو$> #ست  کS $" #"'شف 
"#$'و موجو$ م;باشد . !2 $" نو#ختن 3الF موس;قیP بنو#ختن 

ماند!ل;ن $سترسی $#"$ P #لبتS $" "شتS موس;قی فرç #فند2 "# 
#ستا$ خو$ مـ;د#ند .   برعال!> کا" 7ا2 7نر2 $" ت;اتر ! 
مسو!ل;ت فام;ل !ترب;S #`فالش بS کا" "!/نامS فر!شی 
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"ضائی (#فتخا"2) $" فر!z جر'د> مر$] نـ;ز7مــت گما"$> 
#ست. 

 S( 24) $"#] "#ک Sت;اتر کشو" #/جمل É!ر> معرDن چ'#
نقش $#شت بعضی #/ 3نDا "#بS حافظS $#شت !  بر#'م چن;ن 

 F#قـطر Pسپ ســفـ-'د# PSنDک Fبو P(56) [#"$ .$معرفی کر
خــو(P $"#لمجان;ن  !غ;ر>.   $" z 1356- $! نفر فل;م 

بر$#"#( کا نا$#'ی  بر#2 تشخ;ص  چDر> 7ا2 7نر2 !ف;لم 
بر$#"2 #/فر7نگ !3ثا" تا"'خی !باستانی #فغانستا(  بکابل 

 rکابل نند#"2 $" حا "$ F"3( /ما( $"#] کچر2 قو "$ Pمدند#
نما'ش بو$Ç P!"نال;ت 7ا2 کانا$#'ی با تماشا2 3( $"#] 7مر2#  
#قا2 نــگا> معرفی  !$" تS;D ف;لم باستانی بزکشی #قد#] نمو$ند 

 hنقش 7ا2  مرکز2 3( "# #قا2 #حمد شا> علم !س;د مقد Sک
نگا>  بد!z $#شتند.  7م چنا( با عکس بر$#"2 #/ #ثا" 7نر2  

نگا>  نمونS #/ کلچر !فر7نگ #فغانی  کS با $ست  پر #/  
معلوماF  3( "# باخو$ بS کانا$#  بر$ند. چند بعد #/ #قا2 نگا> 

!خانم /ل;خا نگا> $!لت کانا$# `ی 'ک مسافرF "سمی پذ'ر#'ی 
کر$.  کشو"7نر $!ست کانا$# $" شDر مانتر'اr 'ک نما'شگا> 
#/ #ثا"مرحو] نگا> "# $" معرÖ نما'ش گذ#شتند.   !7م چنا( 

#/ !2  تقاضا نمو$ند تا 'ک #ثر 7نر2 #/ سنگ بشکل 
مو/#ئ;ک بر#2  کانا$# بسا/$.  "!2 #'ن مصر!ف;ت مدF چDا" 

  -z 1357  2ما> $"کانا$# بسر بر$ند. $"#'ن  موقع  کو$تا
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$"#فغانستا(  بS !قوt پ;وست. مرحو] نگا> با 7مسرz بعد #/ 
ختم کا" #/کانا$#  بS سو'س نز$ فام;ل شا( "فتند !/ل;خا جا( 

 r#حو# Sبخا`ر $!`فلش #/ سو'س  کابل برگشت. بعد #/مالحظ
س;اسیP  $"با/ گشت مرحو] نگا>  #/7مکا"2 !کمک 7ا2 

محتر] با"v شــفـ;ـعی  مستف;د گر$'د !  مرحو] نگا> $! با">  
 P 2!"بو`ن برگشت. #ماشر#'ط نا مساعد !تجا7م قو#2 شو

مرحو] نگا> بافام;لش $! با"> بS کانا$# برگشت ! بعد #/#قامت  
کوتا> بS #مر'کا #قامت گذ'د .                                          
خانم نگا> z 1358 a4 تا #کنو( $" #'الت !"'ج;نا ء #مر'کا با 
$! فر/ندz  خانم س;د>  نگا>  !محتر]  س;د تم;م نگا>  /ندگی 

 Sمانند 7ز#"#(  7م !`ن $'گر $"غربت #با$  #مر'کا ب!#  .$"#$
مشکالF پنجS نر] کر$.  بخا`ر بن;ا$ /ندگی  جد'د  بکا"7ا2 
شاقS تن $#$ با !جو$ 7مS مشالF کS $" 7جرF $#منگ;ر شا( 
بو$ /ندگی "# بS #م;د خوz بختی فر$# #ستقباr م;کر$ند. مگر 
با تاسف کS  7مسرعز'رz نسبت مر'ضی سر`ا( بال;ن بستر 

گر$'د  $"z 1381-2002 مرحو] نگا> $#ع;S #جل "# لب;ک 
گفت   

                " #نا #ل;S !#نا #ل;S "#جعو("      
مرã $" 7رحالت مص;بت بز"ã #ست مخصوصآ $" 

$'ا"غربت کS #/ نظرمشکالF ما$2  خ;لی /'ا( بخش م;باشد 
#ما خوشبختانS 7نر $!ستا( چو( محتر] عبد#لط;ف "ح;می  
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!فام;لش تو#نستند با کمک  #قتصا$2 !7مکا"2 صا$قانS شا( 
#/ حجم #ند!>  بز"ã کاستS ! مصا"É تش;ح جنا/> مرحو] 

نگا> "#3Pبر! مند#نS #نجا] $#$ند.                                         
 rن ما معمو`! "$ Sسخت گ;ر2 7ا2 ک! P2نظر /( ست;ز /#
#ست /ل;خا خوشبخت تر'ن /( #فغا( بو$> #ست کS تا #خر'ن  

لحظاF /ندگی با 7مسرعز'زz بد!(  7;چ گونS  تعصب  
 [!$ Ü#!$/# #ست.  /'ر# Sفر7نگی پر$#خت  xبکا" مشتر
برمنا2 محبت !پ;وند $! قلب #ستو#" بو$.                     

خا`ر>  فر#موz ناشدنی #/ $!"> 7نرنما'ی $" ت;اتر "'ک خانم  
7م !`ن ما بعد #/ ختم تماشا2 $"#] کچر2 قو"F  منتظر 

7نرمند#( بو$  تا3نDا  "# #/ نز$'ک مالقاF  نما'د موقع کS با 
7نرمند#( صحبت کر$ P گفت: ( 7ر قد" تالz م;کر$] تا #'ن  

$"#] مشDو" "# تماشا کنم  نسبت !ضع بد #قتصا$2  نمی 
تو#نستم  باالخر> خبر شد] کS شبDا2 #خ;ر $"#]  سپر2 

م;گر$$P  شو7ر] بر#2 ما گوشت خر'د> بو$ کS شو"با ببپز] 
من گوشت "# باال2 خانم 7مسا'S فر!ختم ! تکت خر'د] تا #'ن 

$"#]  معر!É "# تماشا کنم ).                                          
 "$ ã"بز  S'خانم نگا>  تشو'ق  ن;ک 7م !`نانش "# سرما

/ندگی 7نر2  خو$ م;د#ند. 
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 ســـــا#ــــرf 4عــــظـــــم 
 $" z 1325- بدن;ا 3مد !$" 

 17Sحال;ک "$-z  1342 rسا
ساr $#شت بS 7نر تمث;ل "! 
 -z 1342  r3!"$.  $" سا
/نا(  73ستS 73ستS بS  ت;اتر 

3مد> بو$ند . خانم #عظم 
 2"$ Fبر#عال!>  نما'شا

$"بخش ت;اتر پـشـ-تــو نسبت 
کمبو$ ممثل;ن /( $"3( /ما( 

خدماF شا'انی  #نجا] $#$> 
#ست. 

7نــر!7نرمـند $! کلمS پر 
منعی $"7ر کشو"!7ر /با( 
م;باشد.  7نر #ستعد#$ !خالق;ت #نساناست بعضآ #'ن #ستعد#$ $" 

!جو$ بـعـض;Dا مانند شاعرP نو'سند>P نقاz ! موس;قی $#( 
"مو/'شن " ñ#تی م;باشد مگر#کتو" !#کتو"ست  با 7نرنما'ی 

خو$ #ثر نو'سند> "# قوF می بخشند !بد#( شDرF کما'ی 
م;نما'ند. پس #ثر 'ک $"#مS نو'س مربو`  بS #ستعد#$ ممثل;ن 

#ست !گر نS #ثر نو'سند> $" البال2 کتا4  بر#2 #بد خو#7د ماند 
تا خو#نندئی کتاv"! #" 4 بزند !بر#2 خو$z مطالعS نما'د.  
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 x"$ z$خانم سا'ر> #عظم 7م چو( #ستعد#$ 7نر2  "# $"!جو
کر$ ! خو$ "# $" پو7نی نند#"2 بS مسو!ل;ن 3( /ما( معرفی 

نمو$.   بعد #/ 'ک سلسلS #متحاناF #/ `رÉ $#'رکتر#( پو7نی 
نند#"2  بح;ث ممثل پذ'رفتS شد ! شر!t بکا" تمث;ل کر$.  #! 
با تو#نمند2 $! /با( ب;شتر#/ (90) $"#] $"ست;ج 7ا2 پو7نی 

نند#"2  ! کابل نند#"2  با/2 نمو$> #ست #/ موفق;ت عالی 
برخو"$#" بو$ !حا'ز جو#'ز !تقد'ر نامS 7ا2 فر#!#( گر$'د.  
$"نما'شنامS قDرمانا( جا'ز> 7نر2 "# #/ `رÉ $کتو" محمد 

'وسف صد"#لعظ;م !قت کشو" بدست 3!"$.  /مان;کS ت;اتر 
پشتو بم;ا( 3مد #ستعد#$ !مDا"F #!$" /با( پشتو کمتر #/ /با( 

 r!# 2اD2 نبو$ با #'ن خوشبختی  مسو!ل;ن ت;اتر پشتو نقش"$
 "$ É!مرکز2 "# بر#'ش م;سپر$ند.  #! $"#] 7ا2 خ;لی معر!

ت;اتر با/2 نمو$> $" 7ر کد#] خ;لی موفق $" خش;د> #ست.  
$"#ثرشکسپ;ر بنا] !#"خطا خسر !'ا خسر !#"خطا جا'ز> 

$"جr!# S 7نرتمث;ل "# بدست 3!"$.   #ستعد#$ !7نرنما'ی خانم 
#عظم  تنDا $" ت;اترمحد!$ نماندP  برعال!> کا" ت;اتر بS "#$'و 

#فغانستا( !قت 7مکا"2 خو$ "# ن;ز #غا/ کر$. $" برنامS 7ا2 
کو"نی Ç!ند $#ستا( 7ا2 $نبالS $#" ! "#$'و$"#] 7ا $"2 !پشتو 

سDم فعاالنS گرفت .  $" z(1357) - /مان;کS تلو'ز'و( ملی 
 Sفغانستا( بفعال;ت 3غا/ نمو$  خانم #عظم 7مکا"2  خو$ "# ب#

تلو'ز'و( #غا/ کر$. #خر'ن نما'شنامS #! $" تلو'ز'و( ملی 
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#فغانستا( #ثر معر!É #! پد"] ن;ست #/ شا$"!#(  #ستا$ 
عبد#لرش;د لط;فی بS $#'رکت  شا$"!#( #ستا$ عبد#لقـ;ـو] ب;سد 

بو$. بعد3 "#7ی جDا( س;نما گر$'د $" ف;لم $7کد> 7ا ب;د#" 
م;شو$ خو4 $"خش;د !جا'ز> #!r ! $پ;لو] 7نر2 بو2 تفو'ض 
گر$'د.   $"ساz( 1347) r- $" "'است  سر> م;اشت  نما'ش 

« مرã فر/ند » چنا( $"خش;د  کS #/ `رÉ شا7ز#$> #حمد 
شا> "'ئس سر> م;اشت کS $"3( فرصت !ل;عDد سلطنت ن;ز  

بو$ حا'زجا'ز> گر$'د !مجسمS ن;م نتS سا'ر> #عظم  "# تر#ش;دند 
!$"#'ا] جشن #ستقالr کشو" $" نند#"تو( کابل بS نما'ش 

گذ#شتند. خانم #عظم   بر#2 $موکر#سی  /نا( !`نش #/ `ر'ق 
7نرنما'ی  بS مبا"/> پر$#خت تا تو#نستS باشد بر#2 /( مظلو] 
#فغا( خدمتی #نجا] بد7د.  گرچS  $" 3نزما(  فر7نگ  سنتی  

$" کشو"  "!#(  مر$]  "# #حا`S  کر$> بو$ ! خانم 7نرمند "# 
بد'د>  خو4  نمی  $'دند . #ما خانم #عظم بد'ن مفکو"> بو$ « تا 

  Sچند نفر $"#'ن "#>  فد#کا"2  نکنند فر7نگ سنتی  جا'ش "# ب
$موکر#سی  بS 3سانی  نم;د7د».                                         

/ما( کS #! بS 7نر "! #!"$ #صال 7;چ  /( بر#2 کا"7ا2 
7نر2  حا}ر نم;گر$'د  بنابر#'ن فد# کا"2 کS بخا`ر نDضت 
/نا( #نجا] م;د#$ بS جا2 تشو'ق #/`رÉ مر$] متعصب مو"$ 
سر/نش قر#" م;گرفتند. #ما $" `وr مدF (28) ساr خدمت 
$"جDت ب;د#" ساختن !"!شن کر$( #/7ا( عامS با #'ثا" !فد# 
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 Pکا"2 شب !"!/ چو( فر/ند صد'ق !فد# کا"#/`ر'ق "#$'و
تلو'ز'و(P ت;اتر! س;نما 7نرنما'ی  نمو$> #ست.  #/ 3غا/ تا 

#نجا] فعال;تش $"کشو" #/ `رÉ شا> ! صد"#لعظم 7ا2 
 Sبرعال!> جا'ز7ا ! تقد'رنام Sمملکت مو"$ تشو'ق قر#"گرفت
 Sصد#قت  ن;ز شناخت r#مستحق مد P27ا 2 /'ا$ !جو#'ز نقد

شد> #ست . 7م چنا( #تحا$'S 7نرمند#( لقب ما$" !`ن بر#'ش 
تفو'ض کر$ کS تا #کنو( بنا] ما$" !`ن #! "# 'ا$ م;کنند. 

 !2 با گر!é 7نرمند#( جDت نما'شاF بوال'اF کشو" 
 Fتشو'ق 7نر$!ستا( !ال'ا z$"ست مو# Sسفر 7ا2 /'ا$ $#شت

ن;ز قر#" گرفتS #ست. 7م چنا( بS خا`ر نما'شاF 7نر2 با 
$'گر7نرمند#( بنابر $عو$F #تحا$ شو"!2 !قت بS کشو"7ا2 

#س;ا م;انS سفر 7ا کر$> #ست. 
سا'ر> #عظم ! محتر] "ح;م هللا #عظم پ;وند /ندگی بستند  
!$#"#2 $! $ختر !سS پسرم;باشند !#کنو( $" کشو" #نگل;ستا( 

/ند> گی م;د#"ند.  
متاسفانS  خانم  ســـا'ــر> #عظم  !7مسرz  'ک  $ختر 

شا( "# کS  خو$ $#کتر `ب  بو$P $" #نگلستا( #/$ست  $#ند . 
$" $'ا" 7جرF بد#ì  $لبند شا(  خم;د>  !ناتو#(  شدند. بر2#  

شا( صبر جم;ل  #/ خد#!ند م;خو#7م. 
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            a-غــــونــــ1 &-54  
 

/مان;کS 15 ساr $#شت $" حضو" "ضا شا> پDلو2 شا> 
!قت #'ر#( کS #/ #فغانستا( $'د( م;کر$ با 7نرمند $'گر چو( 
خانم مستو">  #ص;ل !/'ر2 $"محفل کS بد#( مناسبت برگذ#" 

شد> بو$P با #جر#2 "قص بلت بS 7نر 3غا/ کر$ند. چو( سن 
#'ن $! 7نرمند خ;لی جو#( بو$ بر#2 #'شا( #/`رÉ مسول;ن 
  Sکاغذ 7ا2 "نگ Pxپنسل !پنسل پا  PSقلم 7ا2 "نگ Sچند $#ن

تحفS $#$> شد> بو$ کS 7;چگا> فر#موشش نم;گر$$. /مان;کS 3قا2 

e  66
 



 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

خ;رمحمد ف;ض /#$> بعد# #/ ختم تحص;لش #/ #مر'کا بو`ن 
برگشت P  بر#2 ترب;S ممثل;ن مسلکی ! کشف #ستعد#$ 7ا توسط 

7;اF مو}ف #/ مکاتب شDر کابل شاگر$#( "# بS ت;اتر جذ4 
!بS کو"h بS 7اF"# 2 $"#مات;ک تحت ترب;S قر#"م;د#$ند.  

/"غونS 3"#]  ن;ز #/ 7ما( جملS جو#نا(  !قت بو$ کS $" سن 
 Fت;اتر جذ4 گر$'د. #! با فر#گرفتن #ساسا Sب Pگی S7ژ$> سال

تمث;ل $" کو"h 7اF"# 2 $"#مات;ک تحت نظر $#'رکتر#( 
$#خلی چو( خ;ر/#$>P ستا" جفا'یP خر!Pz عظ;م "عد ! چند 

تن #/ "Ç'سو"#( #مر'کا'ی $" کو"h بS تد"'س  3غا/ نمو$ند  
 Pترکی P2تالو'# P2فر#نسو Pکثر3 #ثر نو'سند> 7ا2 #مر'کا'ی#

 h"سی !#فغانی باال2 شاگر$#( مشق !تمر'ن م;گر$'د . کو!"
7ا2 مذکو"#/شش ما> #لی سS ساr $!#] $#شت $" 3( کو"سDا 

/"غونP[#"3 S 7ما #بر#7;میP مستو"> #ص;ل !/'ر2 ن;ز 
$"جمع شاگر$#( کنا" 7نرمند#( ñکو" تد"'س گر$'دند.  $"#] 
مشDو" بنا] "3"ماپونت;ال" کS $#'رکتر 3( /ند> 'ا$ #عظ;م "عد 
بو$P  توسط جو#نا( کو"F"# h $"#مات;ک تمث;ل گر$'د. خانم 
 Sب #" !# S3"#]  $"3(  $"#] خو4 $"خش;د.  مگر#!ل;ن $"#] ک
#!Ü شDرF "سان;د  "7وh $" پا2 نا"!(" بو$ کS نقش خانم 

35 سالS "# $"سن جو#نی خ;لی عالی  با/2 کر$ ! مو"$ 
#ستقباr مر$] ! توجS کا" گر$#( 7ا2 !قت $" ت;اتر 

قر#"گرفت.  بعد #/ 3( بد!( !فقS $"#کثر'ت $"#] 7ا $"ت;اتر 

e  67
 



 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

کابل نند#"2 !مرکز فر7نگی #مر'کا  سDم فعاr گرفت. موفق;ت 
7ا2 ب;نظ;ر $"7نرتمث;ل $#شت. #! "#/ موقف;ت 7نر2 خو$ "# 

$" "#بطS با $"x مر$] #/ 7نرم;د#ند.  برخو"$ #فر#$ کS #/7نر 
$"x  $"ست ند#شتندP  7نر!7نرمند "# کم بDا م;د#$ندP خ;لی 

 S7م rت شامل  حا'ñ#! تو7;ن کنند> بو$> #ست . #'ن "نج
7نرمند#( !مخصوصآ /نا( 7نرمند $" کشو" ما بو$. 

مگرعشق بو};فS با 7مS تو7;ن 7ا  !تحق;ر7ا #ستعد#$ 7ا "# 
شگوفا( م;سا/$P 7نرمند با'د بS خو$ #'ما( $#شتS باشد. 7مانا 

#عتما$ بخو$ !عشق بو};فS "#7ش "# بS قلب مر$] با/ م;کند.  
$"ساz1371 r- "1992" ]- کS کابل $" /'ر با"#( "#کتDا 
!جنگ 7ا2 $#خلی  بS کشتی خو( مبدr شد> بو$ 7مS مر$] 

 Sبخا`ر حفظ جا( شا( #/ !`ن متو#"2 گر$'دند #!ن;ز ب
 Fکر#ئ;ن #قامت گذ'د.  $"مد!# Sپاکستا( "فت !بعد #/ 3نجا ب
/ندگی 7جرF $" #!کر#ئ;ن 7مر#2 7مسر7نرمند z #سد هللا 

3"#]  بر#2 #مر#"ح;اF !$!#] /ندگی 'ک $کا( #مو#r $ست $!] 
 /# r#ا2 مق;م 3( کشو" $" خر'د#"2 #موDبا/نمو$ند . #فغان #"
$کا( متوجS شدند کS 7نرمند کشو" شا( ن;ز $" 7جرF بسر 

م;برند بعد3 $" جر'د>" نو#2 !`ن" کS بخا`ر #فغانDا2 
مDاجرمق;م #!کر#ئ;ن نشر م;گر$'د #/#قامت /!Ü 7نرمند  

نگاشتS شد . بعد تما] #فغانDا 3گا7ی پ;د# کر$ند  !تقاضا2 فعال;ت 
7ا2 7نر2 "# #/  #'شا(  نمو$ند #'ن /!Ü 7نرمند با 'کتعد#$  
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جو.#نا( #فغا( مق;م #!کر#ئ;ن ما7انS 'ک نما'شنامS بر#2 تقو'ت 
 Sا  #جر#م;کر$ند با !جو$'کDفر7نگ کشو" بر#2 جمع;ت #فغان

 Ü!/ 7نر2 ند#شتند #ما تحت "7نما'ی 7ا2 #'ن Sجو#نا( سابق
7نر2 بخش ت;اتر  #فغانی "# /ند> ساختند !#/جملS $!7مکا" 

 Sن;زب  Ü"و تلو'ز'و(  #فغانستا( خانم ما"2 #م;د !#سال] ما'$#"
صفت نطاقا( $"2 !پشتو  7نرمند#( "# 7مر#> 'ی م;کر$ند. 

خانم 3"#]  $" $#خل کشو"!خا"Ü کشو" کا" فر7نگی خو$ "# 
کنا" نگذ#شتS #ست $" ت;اتر $#خل کشو" نما'شاF /'ا$ نقش 

  Pمفتش Pمر'ض خ;الی Pخشو Pشت مانند: /نا( عصبی#$
 Pãسر!$ مر P)پا"تما# PF"کچر2 قو  Pشمعد#( 7ا2 نقر> 'ی
محکو] سرنوشت !غ;ر>  $"خش;د> #ست !مانند نامش سرسبز  

!ماند> گا"$" ت;اتر #فغانستا( شد> #ست. شا$ بو$( خو$ 'ک 
7نر#ست !شا$ ساختن $'گر#( باالتر #/3(  #ست. 7نرمند#( با 
!جو$ $"x نا $"ست مر$] #/ 7نر "نج می کش;دند #ما با/7م 

"!2 ست;ج م;رفتند !$'گر#( "# شا$ می ساختند !با /$!$( 
غبا"#فسر$> گی $لDا2 تماشاچ;ا(  شا$ لبا( شا( متبسم 

م;گر$'د. 7نرمند#( پ;وند $7ند> عم;ق تر'ن "#بطS #نسانی  ب;ن 
مر$] جامعS بو$> !/الr تر'ن #حساh 7اP #ص;ل تر'ن سنتDا ! 
 F!نسا( م;جوشد #نر# سخا# vعما# "$ Sبلند تر'ن #"ما( 7ا'ک

مند#نS عرضS م;د#"$ تا "!ò !"!#( مر$] جامعS "# شا$ 
سا/ندP  صد#2 شا( $" گوشDا !محبت شا( $" قلب 7ا ماند> 
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گا" م;باشدP مگر#مر!/ کشو"ما $" فقد#( 7م چو( 7نرمند#( 
$چا"گر$'د> #ست ت;اتر !س;نما #/ "مق !"!نق  #فتا$> #ست 3( 

شکو7ی "# کS7$ "$ S قبل "#$'و P تلو'ز'و(P ت;اتر !س;نما 
$#شت #کنو( ند#"$. عو#مل /!#r !شکست #'ن 73;نS #نسانی 

تاث;ر ناگو#" $" قد] #!r جنگ !#ختناv !$" قد] $!] سانسو" 
شد'د حکومت 7ا بو$> #ست کS #/ ب;ا( حق;قت جامعPS کمی 7ا 
!کاستی 7ا م;Dر#سند ! موسساF #جتماعی !فر7نگی مف;د "# 

$" خدمت #'دلو2Çِ منسو4 خو$ قر#" م;د7ند !7نر"# #/ 
#صالت فکر2 !"سالتمند2 تو$> 'ی #z خا"Ü  کر$> #ندP بنآ 

پ;د#'ش چن;ن فضا2 مختنق !مر'ض 7مS 7نر مند#( مستعد #/ 
 Sا2 #خ;رما شا7د 3( بو$'م کDسال"$  Pن متو#"2 گر$'دند`!

گر!7ی #/ متعصب;ن 3(  موسساF "# کفر #م;ز !مضحک 
 Sا محد!$ بلکDتن Sشد فر7نگ ن" Sپند#شتند "!2 #'ن $ل;ل /م;ن

#/ ب;ن "فت با تاسف !#لم کS نخبS گا( #جتماعی !`ن ما $" 
$'ا" ب;گانS بS ح;ث مDاجر بسرم;برند. کاz 3( بز"گا( $" 

 Sح;ث مربی !#ستا$#( با تجرب Sترب;ت نسل 7ا2 #'ند> کشو" ب
$" #ح;ا !تقو'S ت;اترP س;نماP "#$'و!تلو'ز'و( مف;د حاr قر#" 

بگ;رند #مر!/ !`ن ما $" مرÖ ب;سو#$2 عم;ق غرv گر$'د > 
#ست !#ند'شS 7ا2 $موکر#سی  مدفو( شد> #ست. بر#2 بر3!"$> 

 U$#شد( #'ن 3"/! #'ا] `والنی بکا"#ست  مخصوصآ $"حو
 rت نا] !$موکر#سی "# با نا] 7ا2 غ;ر قابل قبوD7ر ج Sخ;ر ک#
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ما"x گذ#"2 کر$ند.  ما با'د #/ تجا"4 تلخ !/ندگی 7ا2 بربا$ 
"فتh"$ S عبرF بگ;ر'م !بر#2 بقا2 نسل 3'ند> خو$ مر$] 

کشو" خو$ "# بS 3شتی ملی $عوF نما'م.  7رگا> فضا2 عا"2  
 S7م !`نا( ک Sق;ن 7م' Sکشو" مساعد گر$$ ب "$ Pتعصب /#

$"$ بی !`نی "# با گوشت !پوست خو$ $"x کر$> #ند $! با"> 
بو`ن برم;گر$ند #ما #'ن "# 7م نبا'د فر#موz کن;م کS 7مS مر$]  

تا #خر'ن "مق  تالz کر$ند کS #/ #غوz ما$" !`ن $!" 
نگر$ند تا #ن;کS 7ر خانو#$> 'کی !$! تن #/ #عضا2 فام;ل خو$ 
"# #/ $ست $#$ند  بنآ برحفظ جا(  خو$ مطابق فر'ضS #سالمی 

کS (جا( نگDد#شتن فرÖ #ست) کشو" "# "7ا کر$ند.         
#'ن 7نرمند با #حساh بعد #/ سقو` `البا( $! با"> #/ #!کر#ئ;ن 
بو`ن برگشت #ما $'د کS $!$ مسمو] کنند>  تــنــفـــر ! #نزجا" 
7نو/7م "!ò 7مـ-!`ـ-نا( ما"# می #/#"$ !حرÉ $موکر#سی 

$" گلو 7ا خفS گر$'د> #ست "!2 #(  $ل;ل  با" $!]  بتا"'خ 20 
می ساz 1385   [ 2006 r-!`ن "# ترx گفت !بS #مر'کا 

"فت تا باجگر گوشS 7ا'ش  بپ;وند$P #'ن 7نرمند  $! با" 
#/$!#Ü نمو$> #/ #/$!#r!#  Ü 'ک $ختر !'ک پسر$#"$ 

/مان;کS $" عقد $!] $"3مد $! `فلس با پد"شا( /ندگی  جد# #/ 
 Pکر$> بو$ند xما$" $#شتند !$" جر'ا(  جنگ 7ا2 کشو" تر
#`فاr !ما$" #/ حاr  'کد'گر بی خبر ماندند . /مان;کS  خانم  

 Fمر'کا  3مد نم;د#نست  فر/ند#نش  $" کد#] 3'اال#  S3"#]  ب

e  71
 



 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
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  [#"3 Sمر'کا /ندگی  $#"$.  $"#پر'ل 2007 ]- خانم  /"غون#
 P)#7مر#2 7نرمند#( $'گر چو( حاجی کامر  z7مسر!

مرتضی با#'قر#  'ک نما'شنامS خو4 $" شDر ن;و"باx #جر# 
نمو$ند  کS #عالناF 3( نما'ش #/ `ر'ق تلو'ز'و( شبکS جDانی 
 "$ [#"3  Sحک;می $ختر  /"غون S;نشر "'سد. س;ج Sا  بDفغان#
#لما( با ش;ند( #عال( بh"$# S محل نما'ش تماh برقر#"نمو$ 
#ما ما$"z $" ست;ج $" حاr #جر#2 نما'ش قر#"$#شت  حاجی 
  [#"3 Sخانم /"غون Sا$#شت ! ب' #" S;کامر#( نمبر خانم س;ج
سپر$. بعد#/ ختم نما'شاF بS 'ق;ن #نکS شا'د 'کی #/ $!ستا( 
7نرz# 2 باشد P بی تفا!F  "!#نS کانا$# گر$'د !#/ 3نجا با 
 S;مقابل  س;ج Éر` Sگرفتدند. $"'افت ک hنمبر مذکو" تما

حک;می $خترz $" جرمنی  م;باشد. بعد جو'ا2 #حو#r !'س 
 Sحک;می پسرخو$ گر$'د !با تام;ن #"تبا` خانم 3"#] $! با"> ب

#مر'کا پر!#/ نمو$. !'س حک;می پسرz $" م;د#( 7و#'ی 
نانفر#نسسکو بی صبر#نS #نتظا" $'د#" ما$" خو$ "# بعد#/ 

 Pم;ن فر!$ م;آمد/ Sب S73ست Sم;کش;د. `;ا"> 73ست  rب;ست سا
 z"$ما Sپسر فکر م;کر$ ک Pم;گرفت Fضربا( قلب #'شا( شد
"# شا'د  نشناسد /'ر# $"مدF ب;ست ساr $!"2  !3نDم کS ما$" 
$" شر#` $شو#" جنگ بسر بر$> #ست  /'رکانS 7مS مسافر'ن 

"##/ نظرم;گز"#ن;د مگر موفق بS پ;د#کر$( ما$" نگر$'د نا 
گDا( 3غوz پرمحبت  ما$"z  #! "# حلقS کر$P  ما$" !پسر 
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چنا( /#" م;گر'ند !م;خندند  کS 7مS مسافر'ن $!" شا( جمع 
گر$'د موقع کS مر$] #/ جر'ا( #گا> شدندP  قد !قامت 
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Ç!"نال;سی کS بر#2 #نجا] !};فS  #نتظا" کسی $'گر2 "# 
$#شت 7م پ;د# شد #/ ما$" !پسر فوتو گر#فی نمو$ ! $"جر'د>  

Dracy Press –Saturday may 12 ,2007 
 /# 2"!$ rبعد#/ ب;ست سا Fنشر گر$'د  #'ن مالقا

فر/ندz  بز"گتر'ن حا$ثS $" ح;اF  /"غونS 3"#] !جالب 
تر'ن منظز>  $'دنی !غ;ر قابل با!" بر#2 مر$]  #مر'کا بشما" 

م;ر!$  بلی بعد#/ ب;ست ساr گمشد> 7ا'ش "# 'افت  !"!/ ما$" 
"# بافام;لی پسرz !نو#سS 7ا'ش  $"2007 ] تجل;ل نمو$. !2  

 Éا] خدمت فر7نگی $" حد!$ 15 تقد'ر #/`ر'# rو`"$
 Éکلتو" $"'افت نمو$> !'کبا" #/ `ر! Fمسول;ن #`العا
#تحا$'S  7نرمند#( مفتخر بS مد#r صد#قت گر$'د> #ست . 

خانم 3"#]  با قد" $#نی  #/خدماF فر7نگ;ا( گر#می  بد'ن  
عق;د>  #ست  کS مر$#( فد#کا" چو( شا$"!#(  عبد#لغفو" برشنا 

 P کبر پام;ر# P$#زDستا$ 'وسف ک#P م;ر محمد کا}م 7اشمی P
 P Sمحمد 'وسف  3';ن P محمد علی  "!نق ! x#!عبد#لرحمن  پژ
محمد #کبر نا$]P محمد عثما(  صدقیP عبد#لر!É  ب;نو#P #ستا$ 

"ف;ق  صا$P v ستا" جفــا'یP س;ــد مقدh نــگا> P #ستــــا$ 
عبد#لرش;د لــطــفیP #نصــا"P 2 سا'ر 7ر#تیP ن;ک محمد قا'ل 

P محمد /ما( #نو"P2 #ستا$ عبد#لق;و] ب;سدP مشعل 7نر'ا"P خا( 
3قا سر!" P ف;ض محمد خ;ر/#$>P ض;ا قا"'ز#$> P محمد #م;ن 
 PÉعز'زهللا 7د P rس;د #حمد حال P)ف;ض محمد گلگو P S3شفت
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 P فضل محمد فضلی P سر$#" محمد #'من P 2$فضا #لحق  عبا
 P z$نعمت هللا گر P2"#ف;ض #حمد #حــر P 2عبد#لمنا( ملگر

جالr  نو"#نی ! $'گر#( بو$ند  کS #/ف;ض  قلم P #/ صالح;ت 
7ا2  حکومتی P ! 'ا  #/ #ستعد#$  7نر2  شا(  #ستفا$>  نمو$ ! 
بS  "!نق  ت;اتر #فز!$( بخصوï  شا$"!#( برشنا $" جDت  
سD;م  ساختن  خانمDا $" 
مطبوعاF  خدماF شا'ا( 

'ی  نمو$>  #ست !7م چنا( 
3نعد> مر$#( فد#کا" کS بر2# 

7مسر#(  گر#می  شا(  
#جا/>  تمث;ل  !سDم گ;ر2  

$"7نر2  ت;اتر "# $#$ند ! 'ا 
خو$ نقش  /نا( "# #جر# 

کر$ند P قابل قد"! 'ا$ 
3!"2  م;باشند با'د #سما2 
شا(  $" تا"'خ  فر7ـنگ  
کشو"  جا!$#( بماند. خانم 

/"غونS !محتر] #سدهللا  
3"#]  $#"#2  پنچ فر/ند $! 

$ختر !سS پسر م;باشند. 
#سدهللا 3"#]                
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 نــــــو-تـــن نــــو-4نی  

 w

 Sل;خا نو"نی #/ جمل/ zنو"تن نو"#نی 7مر#> با خو#7ر
$ختر#( "!شنفکر! سنت شکن $" جامعS سنتی #فغانستا( بو$ند 

کS بعد #/ نDضت نسو#( $"3غز $7ــS چDل  خو-ش9دV ک1 
a  V.4a4نا' تقر#باٌ .-  جامع1  عا.V  شدf بو. 0 $"/'نب 

نند#"P 2 $" #نزما( جز چند خانم #نگشت شما"حا}ر بS #نجا] 
کا"7ا2 فر7نگی بو$ند- پ;وستندP  فام;ل نو"#نی #/ جملS فام;ل 
7ا2 فد# کا" 7نر2 بو$ند کS با !جو$ عقب ماندگی جامعS بر2# 

$!'شز> 7ا2 جو#( شا( #جا/> $#$ند کS $" ت;اتربS ح;ث معلم 
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#جتماt بر#2 تنو'ر #/7ا( عامS خدمت نما'ند.                
نو"تن نو"#نی  $"$"#] 3تش /'ر خاکستر نوشتS محتر] #ستا$ 

 PمتDمحتر] موسی ن Sانی ترجمDبا/گشت نا گ Pعبد#لق;و] ب;سد
پرند> مجر!Pò /نا( بی مالحظS ترجمS !نگا"z موسی 

نDمتP خشو نوشتS شم خالوÉ تاجکیP  پلنگ $" لباh ملنگ 
ترجمS !نگا"z عبد#لط;ف نشا` ملک خ;لP #! پد"] ن;ست 

 Sشمع 7اک Pò!ستا$ "ش;د لط;فی (پد"ت;اتر) پرند> مجر# Sنوشت
م;سو/$P شDر2 !$7اتیP گم نا] !پ;ر#7ن عر!h مانند نو" 

$"خش;د > #ست. $" $"#] پرند> مجر!ò #ثر#ستا$ لط;فی جا'ز> 
#!r ممثل ساr "# بدست 3!"$.  $7ــS چDل  بS /#$ خو$ 

بز"گتر'ن نقطS جDش $"جDت #"تقاt !س;ر تکامل نقش /نا( 
$" 7نر ت;اتر ! "#$'و $" کشو" ما بو$> #ست . #/ #'ن "! 

نو"تن  با خو#7رz $" /'نب نند#"2 $" #ثر تشو'ق  #ستا$ 
عبد#لق;و] ب;سد کS #/  جملS  $!ستا(  پد"شا( ( سالم خا(  

نو"#نی)  بو$P فعال;ت 7نر2 "# 3غا/ کر$ند. خانم  نو"#نی  بعد 
#/ (15 )ساr خدمت $" #"تقاt  بخش;د( !تقو'ت فر7نگ 

کشو"عز'زz کا" 7نر2  خو$"# ختم نمو$. #! $" `ی خدمت  
 z# 2ست.  کا" 7نر#  Sکشو"ن;ز سفر7ا2 $#شت F7نر2 بوال'ا

 Fخدما Sجمل /# Fا !مکاتب مرکز !!ال'اDبا کو$کستان
فر#موz ناشدنی م;باشد.  خانم نو"تن نو"#نی با محتر] 

عز'زتسل;م  #/$!#Ü نمو$ ! $#"#2 پنج فر/ند م;باشند. سر#نجا]  
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$" #ثر جنگ 7ا2  ! شو"شDا2 $#خلی بدل;ل #شغاr  شو"!2 
بر  #فغانستا( "# با 7مسر !#`فالش ترx ! بS کشو" کانا$# 

مDاجر گر$'د>   !$" شDر تو"نتو کانا$# #قامت گذ'دند  

    مـــــز#ــــدf ســــر0-  

 1324  rسا"$  fخانم مز#د 
خو"ش;د2 تولد گر$'د !$" 

#خ;رساr  1337 خو"ش;د2 
$"ت;اتر بکا"7نر2 3غا/نمو$ . 

 Sحد!$ 'کصد!پنجا> نما'شنام"$
$"ت;اتر با/2 نمو$> #ست . 

#!ل;ن $"#] کS نقش $#شت با/2 
7ا2 ش;شS 'ی نا] $#شت #ثر 
تلسی !'ل;م بS $#'رکت #قا2 

ف;ض محمد خ;ر/#$> $" ت;اتر 
 Sکابل نند#"2 بو$ #! $" حال;ک

با #قا2 سر!" تا/> نامز#$ 
گر$'د> بو$ $"7م;ن $"#] نقش 

ما$" سر!" "# کS 'ک خانم 
پنجا> سالS بو$P مقابل #قا2 سر!" با/2 نمو$P $"نما'ش $"#] 

e  78
 



 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

خشونوشتS شم خالوÉ  تاجکی  کS $"$ 7ا2 عقب ماند> گی 
جامعS "# با/گو م;نمو$ بS $#'رکت #ستا$ حم;د جل;ا با موفق;ت 

 Sنوشت F"چشم گ;ر2 نا'ل گر$'د 7مچنا( $"#] کچر2 قو
مرحو] س;د مقدh نگا>  ن;ز نقشش "# عالی #جر# کر$ ! $"جمع 
7نرمند#( مشDو" خو$ "# ثبت نا] نمو$.  $" جDا( س;نما2 ن;ز 

مقا] خاï "# #شغاr کر$ #!ل;ن فلم #! #ند"/ما$" نا] $#شت 
7مر#2 خانم محبوبS جبا"2 با/2 نمو$ !بعد $" ف;لم " #نجمن 

 ãسبب مر S7ا2 پی $"پی ک F$مو"$ !ال"$ P<$#7نما2 خانو"
!م;ر `فل  !ما$"م;گر$$ #/ `رÉ  #نجمن  "7نما2 خانو#$> 

 F$ال! Sشد> بو$  فد#کا"2 نمو$ /'ر# $"3( ف;لم صحن S;Dت
تمث;ل م;گر$'د 7;چ 'ک #/7نرمند#( حا}ر نگر$'د"  !7م $" 
ف;لم  عقاP4 سS $!ستP !فاصلS  موف;قت 7ا2 بز"ã شامل  

حالش بو$> #ست. $" 7نر3!#/ خو#نی ن;ز #ستعد#$ خو$"# 3مو/$ 
$" حد!$ سی پا"چS $" "#$'و #فغانستا( ثبت نمو$ !بعضی 

پا"چS 7ا2 $!گانS 7مر#2 سر!"7مسرz ن;ز /مزمS نمو$> 
#ست.  بز"گتر'ن سرما'Ü#!$/# S شـــا( فر/ند#( 7نرمند شا( 

م;باشد 3نDا  ن;ز #/#ستعد#$ 7ــا2  7نر2 سرشا" م;باشند.    
خا( 3قا سر!" خو$ 'ک 7نرمند چند بُعد2 بو$.  !2 بر 

عال!>  کا"7ا2  7نــر2 خدماF  #جتــماعی  /'ــا$ بــر2#  
فر/ند#( مDاجر #فغا( $" تو"نتو #نجا] $#$> #ست. 
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 V-4مــــلــ9ــحـــ1 4حـــــــر     

7نرمــند#( سابقS $#"ت;اتر کشو"ما م;باشد #!ن;ز $" 
 Sنوشت Pvنبا#!$ Pخشو [#"$ "$ ! Sــم  گرفتDا2 متعد#$ سDم#"$

عبد#لمنا( ملگر2 بی سابقS $"خش;دP نما'شنامS پرج;ر>P #ثر 
س;د مقدh نگا>P بS $#'رکت #ستا$ حم;د جل;اP $"#] عا`فPS  #ثر 

عثما( صدقیP /نا( عصبی P کو"خو$ ب;نا2 مر$]P تک 
!تکما" !سا'ر نما'شاF نقش 7ا2 خوبی "# با/2 نمو$> #ست. 

#! $#"#2  'ک کرکتر P[#"3 !بی سر!صد# بو$  مگر $"نقش 
7ا'ش با تمث;ل بی مانندz خ;لی  سر!صد# #'جا$ م;نمو$. !2 

$"کا"7ا2 7نر2 #صل موفق;ت  7نرمند "# $" #ستعد#$ !تشو'ق 
جامعS م;د#ند !عق;د> "!r  خو"$ ! !بز"ã  مثبت !منفی  "# 

$" کا" 7نر2 محکو] م;نما'د 7نرمند خو4 با$#شتن کوچکتر'ن  
"!r م;تو#ند $"#] "# بÜ!# S شDرF برساند ! 'ا تما] $"#] "# با 

  r!" کوچکش  ناموفق بسا/$ "!2  #'ن  تو#ضع r!" )7ما
مثبت !'ا منفی  برحاr #! #ثر گذ#" نبو$ > #ست. 

!2 بعد #/ #/$!#Ü با  ف;ض #حمد  #حــر#"2 7نرمند ت;اتر  
#'شا(  منح;ث  'ک  /!Ü  7نر2 خو4  !موفق  با نقشDا2  

مشترx $" ت;اتر خ;لی خو4  $"خش;دند. چنانچS  $" 'کی  #/ 
$"#]  7ا2  کم;د2 #'ن  /!Ü  7نر2  $"نقش  $#ما$ ! خشو 

خ;لی عالی  $"خش;دند . 3قا2  #حــر#"2  $" پا'ا(  7ما(  $"#]  
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بر#2  تماشاچ;ا(  م;گفت : « شکر  #لحمد هللا  کS  م;لجــS جا(  
  Sقعا خشو'م  نبو$] » مگر $" !#قع;ت  خانم  #حر#"2  س#! "$
$#ما$z "# مانند  فر/ند#( خو'ش محبت  م;د7د.  7مچنا( خانم  

#حر#"2 $" نما'شنامS $'گر2  با/7م  نقش  خشو"# $#شت  ! 
$" #'ن  $"#]  'ک  خشو2  بد خلق  "# چنا(  موفق  با/2  

کر$ کS تماشاچ;ا(  #نگشت  ح;رF  م;گز'دند ! #'ن  7نرمند 
شا'ستS "# با $شنا]  بد"قS  ! تشو'ق م;کر$ند. $" 'کی #/ 

"!/7ا2  نما'ش  $شنا] بعضی #/ تماشا> چ;ا(  باعث  $عو# ! 
سر!صد# ح;ن #جر#2 $"#]  $"  م;ا(  تاال" کابل  نند#"2  
گر$'د !#'ن حا$ثS  'کی #/ خا`ر>  7ا2  فر#موz  نشدنی  
 Sشخصی با 7م Sبر#2  خانم  #حر#"2  م;باشد. $" "#بــط

7مکا"#( "!'S خو4  !#/ #حتر#] متقابل  برخو"$#" بو$>  !$" 
 Sد#شت "!#بط $!ستی خو$ ن;ز7نرمند بو$> #ست. "شتDنگ

 Sنی بو$> !محبو4 قلب 7م Sنا کس;ست z#  مستحکم $!ستی
7نرمند#( گر$'د> بو$.  خانم  #حر#"2  مانند سا'ر 7نرمند#( 

گر#می  $" جامعS  سنتی  #فغانستا( نسبت  بS  7نرمند بو$نش 
 Sر>  نبو$>  #ست.  !2  عق;د> $#"$  کDسر/نش 7ا بی  ب/#
تشو'ق  !سر/نش  $!باr 'ک  7نرمند  م;باشدP 7نرمند با 

#ستفا$>  #/ 3(  "#>  موفق;ت خو$"# می 'ابد ! 7نر خو'ش "# 
تکم;ل  م;نما'د ! $" فضا2  7نر  پر!#/ م;د#"$ . 7رگا>  تنDا  

تشو'ق  شامل  7نرمند4 #شد نو#قص  کا" خو$"#  ماتفت 
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  "$ Sصالحی  $#"$ #ما بدبختان# Sجنب Sنتقا$  7م;ش# P $نم;شو
کشو" ما #نتقا$  #/ `رÉ  بعضا7ا  7م;شS  'ک جDت ! خ;لی  

/شت ! نا"#حت  کنند>  بو$>  #ست  کS  #'ن  نوt  #نتقا$  
7نرمند#( "#  #فسر$>  می سا/$ .  /مان;کS  $" #فغانستا( 

جنگDا2  $#خلی  #$#مS  پ;د# کر$  ! /م;نS  فعال;ت  7نرت;اتر  
محد!$  ! باالخر>  $"!#/>  7نر بستS شد  خانم  #حر#"2  با  
فام;ل  $#من  7جرF  گرفت  ! سر#نجا]  بS  #مر'کا  مسکن  

گز'د .! بر#2  کسب  $#نش  مسلکی  شامل  مکتب گر$'د ! $" 
"شتS  نرسنگ  $#نش  3موخت  !$" 'کی  #/مر#کز  ص;حی  
$" #'االF  متحتد>  #مر'کا #شغاr  !};فS  کر$. بعد#/ سقو`  

`البا(  نسبت  ضر!"F !};فو2 بS  #فغانستا( سفر7ا2 /'ا$ 
#نجا]  م;د7د."!2 7م;ن $ل;ل  بر#2  پ;د# کر$(  خانم  #حر#"2  

ب;شتر #/شش ما> #نتظا" کش;د] با  تماh ! تلفونDا2  مکر" 
باالخر> موفق شد] ! #!"# $" منزلش $" #مر'کا پ;د# کر$].    
خانم #حر#"Ü#!$/#/#  2  با 3قا2  ف;ض #حمد #حر#"2  چDا" 

فر/ند بنا]  7ا2 توف;ق عطا P نو"جDا(P /"لشت ! ش;ما $#"$. 
#'ن 7نرمند گر#می  $"خا"Ü  #/ کشو" کد#]  فعال;ت  7نر2 
  Sمسلکی !"فت !3مد ب  Sجر#2  !};ف#  É!ند#شت ! مصر

#فغانستا(  م;باشد. 

     V4بـــعــ1 مســتــمــند-        
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

خانم  پو"نا  « مستمند2» 
$"#خ;ر 

 rسا
– 1336

  z
$"لشکر 
نند#"2 
بS #سم 

مستعا" 
پو"نا  

$"3غا/ 
نDضت 

نسو#( با 
گا] 7ا2 مت;ن !#ستو#" "#> 7نر "# 

 Sپ;ش گرفت  $" 3( /ما( ک "$
$موکر#سی /نا(  #!ل;ن نفس 7ا2 

خو$ "# تنفس  م;کر$ 7;چ خانم  
حا}ر بکا"7نر تمث;ل  نبو$ !2 

$"تام;ن !تقو'ت $موکر#سی با کا"7نرz# 2 خدماF #"/شمند 
  Sلشکر نند#"2  'گان  Pنجا] $#$ قابل قد" !'ا$ 3!"'ست# #"

ت;اتر بو$ کS خانمDا2 جو#( چو( "#بعS پو"نا !شر'فS  $#نش 
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بر#2  #!ل;ن با" $"3( /ما(  بکا" 7نر2 #غا/ کر$ند  !بعد #/ 
  Sت;اتر گفت "$ Uل;ن  7نرمند#( #نا!#  Sجمل /# Sن  $!خانم  ک'#

م;شوندP  خانم 7ا2 $'گر $"$7ـــS  چDل  -z- $" /'نب 
نند#"2 ! پو7نی  نند#"2 "فتند ! بکا" 7ا2 7نر2 پر$#ختند.   

خانم پو"نا  برعال!> تمث;ل  $"!قفS 7ا2  تبد'لی صحنS 7ا2 
ت;اتر بS 3!#/ خو#نی ن;ز پر$#ختS #ست P 7م چنا(  #!ل;ن 7نرمند 
 Fکو"بوال'اñ )#7نر2 7مر#> با 7نرمند é!گر "$ Sبو$ند ک )/

سفر نمو$. #!  $" `ی فعال;ت 7نر2  خو$ $"#] 7ا2 /'ا$ "# 
مانند پ;الS /7رP  جا$!گر !ماجر#2 "!شن  !غ;ر> "# با/2 

کر$P بعد #/سقو` لشکر نند#"2 "!#نS  !ال'ت  کند/ گر$'د ! 
بعد#/ 'ک  !فقS  بر#2  فعاr ساختن ت;اتر $" !ال'ت  کند/  
$!با">  بS  7نرنما'ی  پر$#خت !$" !ال'ت  کند/ ن;ز #!ل;ن  

خانمی بو$  کS $" ت;اتر 7نرنما'ی کر$ ! بعد  'ک  تعد#$  خانم 
7ا2  جو#(  ن;ز بS 7نر تمث;ل "! 3!"$ند. #ما $" !ال'ت  کابل  

$"فعال;ت 7ا2 7نر2 #!چند ساr !قفS بوجو$ 3مد !بعد #/ 
برگشت #/ !ال'ت  کند/ بS کابل نند#"2 فعال;ت 7نر2 خو$ "# 

 Sت;اتر کابل نند#"2  ب "$ Sا$ ک'/ Fنما'شا"$ Pسرگرفت/#
 P ست. برعال!> ت;اتر$" "#$'و# Sنقش $#شت Pم;شد Sنما'ش گذ#شت

تلو'ز'و(  !س;نما2 کشو"ن;ز فعال;ت نمو$> #ست.  $" "#$'و 
تلو'ز'و( ملی  مانند $'گر7نرمند#( $" "#$'و $"#مDاP $#ستانDا 
 vست.  بعضآ #تفا#  Sم $#شتD7ا2 مختلف  تفر'حی س Sبرنام!
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

#فتا$>  کS $"'ک $"#] !'ا $#ستا( 7ا ! 'ابرنامS 7ا2 $'گر با 
7مامستمند2 $خترz ن;زنقش با/2 کر$> #ست. $"سالDا2 #خ;ر 

#قامتش $"#فغانستا( $" /'ر با"#( "#کتDا  $" !ال'اF کشو" 
بخا`ر تS;D ف;لم صا$قانS  !}ا'ف خو$ "# پ;شبر$> 7مچنا( $" 

 S;Dش;ر3غا !ش;ر'ن گل $"ماسکو ت rکشو"$"سر'ا Ü"خا
 -z– 1369 rست .                 $"سا# Sم $#ستDن;زس P گر$'د
#/ !`ن 7جرF کر$ بعد #/ #نتظا" `والنی $" ماسکو باالخر> 

$" کشو" $نما"x !#قامت گذ'دند. 
 Ü#!$/# 2اشم  مستمندDپو"نا 7مر#2  محتر] عبد#ل Sبع#"
 Sپسرم;باشد.  #/جملــــ Sختر !س$ Sشا( س Ü#!$/# نمو$ !ثمر

فر/ند#نش خانم 7ما مستنمد2  "#> ما$"z "# تعق;ب کر$ ! 
7نرمند شناختS شد> س;نما P "#$'و!تلو'ز'و( ملی  #فغانستا( 

گر$'د.  خانم "#بعـــS  قبل #/ #/$!#Ü $" ت;اتر کشـــو" تخلص  
« پو"نا » "# $#شت ! بعد#/ #/$!#Ü بنا] « مستمند2  » #خذ 
شDرF  کر$. #'ن  خانم  #"جمند  $" ت;ــاتر کشــ-!" نامــــش 
"# بS عنو#(  #!ل;ن  خانم  7نــرمــ-نــد ت;اتر  ثــبـــت نمو$>  

#ست.  

e  85
 



 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   شـــــر#ــــفـــــــ1 .4نـــــش    

   7نــرمند موفق !$موکر#F کS $" #!ل;ن  "!/7ا2 
نDضت $موکر#سی /نا( $" کشو"P با گا] 7ا2  #ستو#" $" 

#خ;ر ساz 1336  r - "!#نS  ت;ـــاتــر لشــــکر نند#"2 گر$'د. 
$"7مS $"#] 7ا2 لشکر نند#"2 نقش 7ا2 خوبی با/2 نمو$> 
#ست  مخصوصآ $"$"#] ماجر#2 "!شن نوشتS محمد بش;ر 

سر#PÜ  بS $#'رکتر2 !/'ر محمد نگDت بÜ!# S شDرF "س;د. 
#! #/جملS #!ل;ن خانم 7ا2 7نرمند بو$ کS باگر!é 7نرمند#( 
لشکر نند#"2 بS سفر !ال'اF پر$#خت $"حال;کS $" #( /ما( 
تا/>  3/#$2 /نا( شر!t شد> بو$ کا" /(  $" ت;اتر 'ک پد'د> 

جد'د بو$ ! #/ `رÉ  بس;ا" خانو#$> 7ا $فاt !تقو'ت نم;گر$'د 
#ما #! با 7نر نما'ی خو$ #/ `ر'ق ت;اتر$" تقو'ت #'ن عمل  
مثبت !#نسانی  سDم فعاالنS گرفت !نDضت /نا( "# تقو'ت 

بخش;د. بعد#/ بستS شد( ت;اتر لشـــکر نند#"2  خــانم  $#نــش  
  Sف;{!  rکلتو" بح;ث  مامو" #شغا!  Fالعا`#  F"#/!  "$
کر$ !2 برعال!>  7نرنما'ی  $" ت;اتر حضــو" /نا( "# $"  

#$"#F "سمی کS #کثر#ٌ خانو#$> بر#2  $ختر#(  ! 7مسر#( شا(  
#جا/>  کا" $"$فاتر"# نم;د#$ندP  ن;ز تقو'ت نمو$>  #ست. 3غا/ 
7رپد'د> جد'د پ;شتا/#(  جسو" م;خو#7د P خانم $#نش ! خانم 
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

پو"نا «مستمند2» $" تقو'ت  نDضت $موکر#سی  ! حضو" 
/نا( $" #جتماt "# با جسا"F ! صد#قت #'فا نمو$ند. 

#'ن  $! 7نرمند گر#می  $"لشکر  نند#"2  بر#2 عد>  
7نرمند#(  ñکو" کS  نقش /نا( "# #'فا م;کر$ندP فرصت $#$ند 

تا نقش مر$#( "# $" نما'شنامS با/2 نما'ند. "!2  7م;ن کمبو$  
7نرمند#(  جو#(  ñکو" عالقمند 7نر نما'ی بو$ند #کثر# بS  ت;اتر 
نم;آمد /'ر#$#'رکتر#(  مجبو"#ٌ #/ تا/> !#"$#(  $"نقش  /نا(  

 Fالعا`# F"#/! "$ Sکا" م;گرفتند. خانم  $#نـــش /مان;ک
!کلتو"کا" م;کر$ با #ستفا$>  #/ 'ک  بو"h  "!#نS  7ند!ستا( 

  Sگر$'د ! بعد #/ ختم  تحص;ل  بو`ن برگشت ! $!با">  ب
 Sمطابق  تحص;لش $"بخش  #$#">  #'فا2 !};ف Pت;اتر برنگشت

کر$. 
بر#'ش  `وr عمر!سعا$F  3"/! م;کنم.   
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  V.صــــا#ـــمـــ1 مــقـــصــو   
 

$"خانو#$> بز"ã "!حانی  بدن;ا 
 Sشامقصو$ #/جمل  z"3مد پد
"!حان;و( بز"ã !قت بو$ند. 

!2  #/ ل;سS عا'شS $"#نی  
 Pلحتص;ل گر$'د> #ست# ì"فا
/مان;کS متعلم مکتب ! #!ل;ن 

 "$ Sفر$ خانو#$> خو'ش بو$ ک
3!#( جو#نی تلسم سنتی "# 

شکست ! بکا" 7ا2 فر7نگی 
7مت گماشت ! بعد خو#7ر#( ! 

بر#$" خو$"# ن;ز مشوv کا" 
7ا2 فر7نگی گر$'د. #! #/ 

پر!گر#] 7ا2 #`فاr بکا"3غا/ 
کر$ !بعد $" #$#"> 7نر !#$ب;اF  بخش پشتو $" برنامS 7ا2 
مختلف 7نر2 مانند "#$'و $"#] 7ا !$#ستا( 7اP برنامS 7ا2 

کو"نی Ç!ندP /"#عتی  !سا'ر برنامS  7ا2 تفر'حیP س;اسی 
 #" Sبرنام Sباصد#2  "سا'ش  جذ#4 ساخت. 7م #"  Pجتماعی#!

مقبوr  م;خو#ند مخصوصآ برنامS 7ا2  حماسی "# با چنا( 
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

شو" !7;جا(  تمث;ل م;کر$ کS شنوند> خو$ "# $" صحنS #صلی  
 Sرمانا( 'کی #/حماسD2 $#$ 7ا2 $"#] حس م;نمو$.  $"#] ق!"

7ا2 #! بشما"م;رفتP 7مچنا( $" با"> #ستقالr !`ن $"#مDا 
!$#ستا( 7ا2 /'ا$ "# با شو" !#حساh !`ن پرستانS  تمثل 

کر$> #ست.  #ستعد#$ خو4 !صد#2 "سا2 #!حجم فعال;ت 7ا'ش 
"# $" "#$'و !تلو'ز'و( !سعت بحش;د  !پر!گر#] 7ا2 مختلف 
"#ن;ز نطاقی نمو$.  $"تشو'ق خانم 7ا2 جو#( !تا/> کا"#/7;چ 
نوt کمک $"'غ نم;کر$ 7م;شS با "7نمو$ 7ا2 $لسو/#نS ممد 
 h"شت کو#$ Sلو2 مصر!ف;ت 7ا2 کDپ "$ P$تا/> کا"#( بو
7ا2  نطاقی  "#$'و تلو'ز'و( "#7م تد"'س م;نمو$>P #/#نر! 

بس;ا" نطاقا( !ممثل;ن #! "# #ستا$ خطا4 می کر$ندP "#> $شو#" 
فر7نگی "# بر#2 نسل 7ا2 3'ند>  مخصوصآ $" بخش فر7نگ 

 Sکو"$ال( متعصب 7م;ش Sپشتو 7مو#" کر$ #ما با تاسف  ک
خدماF گذ#"#( فر7نگی "# #/ ع;نک کد"!F  !گنا> تماشا> 

م;کنند $"z 1360- $"حال;کS "!#نS "#$'وتلو'ز'و( بو$ $" 
مقابل خانz# S نشا( ت;ر تفنگد#"( کو"$r گر$'د. ساعت 7شت 

صبح 7مS مامو"'ن خبر شDا$F #! "# ح;ن #مضا کر$( 
حاضر2 حاصل کر$ند. $شمنا( 3/#$2 !$موکر#سی  /نا(  
فکر کر$ند با#'ن عمل غ;ر #نسانی شا( $"7ا2 فر7نگی "# 

 !# x7رقطر> خو( پا/# Éم;نما'ند  برخال Sبر!2 /نا( بست
 #"!# Sشگوفا( گر$'د !"#>  #نسانی !بشر $!ستان Sا2 نو"ستDگل
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تعق;ب کر$ند. مرگش "# تما] مر$] #فغانستا( !#7ل فر7نگ  
'ک عمل  !حش;انS !غ;ر #نسا( م;د#نند.  

 "!حش شا$ با$  
#نا هللا !#نا #ل;S "#جعو(  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

پـــوWـــنـــ9ــــا-aلـــ9ـخـا"4کر5"  نـــو-4نـی 
 

$" S7$ چDل 
خو"ش;د2 تا حد!2$ 

حجا4 "فع گر$'د 
کو> 7ا2 'خ تعصــب 

$" جامــعS عقب 
 4!ñ Sماند>  "! ب

شد( 
نDا$ /نا( #ندx #نک 

بS ت;اتر "#> پ;د# 
کر$ند. $" 3غا/ 

نDضت نسو#( /نا( 
  Sمانند: "#بع tشجا

پو"نا  ! شر'ف  
$#نش  بS  کا"  

7نر2  3غا/ کر$> بو$ند !بعد $" $7ـــS چDل خانمDا2  $'گر2  
 Sل;خا نگا>  ! $ختر2 جو#( $'گر بنا] حب;ب/ P<مانند ساجد> نگا

$" ت;اتر #فغانستا(  #مدند  ! خو4 $"خش;د !بS "!نق  ت;اتر 
#فز!$Pند  بS تعق;ب 3( /ل;خا  نو"#نی  !خو#7ربز"گش  نو"تن  

نو"#نی  تحت "7نما'ی #ستا$ ب;سد کS "ف;ق $!ست  پد" #'شا( 
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بو$P #بتد# بS /'نب نند#"2 ! بعد3 بS پو7نی  نند#"2 "#> 7نر2 
خو$ "# با/کر$ند. بS تد"'ج تعد#$ /نا( !$ختر#( $'گر ن;ز 

پد'د#" شدند #/ 3( جملS معلمS خانم مخفی کابلی با $ختر 
جو#نش مقدسS مخفی !$ختر کوچکش #قل;ما مخفی بو$ند #'ن 

 rتر'ن 7نرمند#( ت;اتر مبدDب Sما$" #"جمند با $ختر#نش ب
گر$'دند . /ل;خا نو"#نی  با 7نرمند#( فوv $" $"#] 7ا2 مانند: 

 Pم;سو/ند Sشمع 7ا'ک Pشا] /ندگی Pò!پرند> مجر P<ساحر
کنDکا"#( بی گنا>P `ب;ب #جبا"P2 #تش /'ر خاکسترP #!پد"] 

 #" )/  [!$! r!# 27ا2 $'گر نقش  7ا Sنس;ت  !$> 7ا نما'شنام
بS عDد> گرفتند. 'کی #/ جDش بز"ã ت;اتر $" 3غا/ S7$ چDل 
 Éر` /# Sکشو" بو$ ک Fال'ا! Sسفر 7ا2 7نر2 7نرمند#( ب

 Fز2 م;شد !مسو!ل;ن !ال'ا'" òکلتو" `ر! Fالعا`# F"#/!
با !صف محد!$'ت 7ا /من;S #جر#2 نما'شاF "# بر2# 

7نرمند#( فر#7م م;کر$ند.  گرچS "#بطS /ل;خا نو"#نی بS علت 
#$#مS تحص;الF عالی $" خا"Ü کشو" ! #/ خو#7رz نو"تن 
 ç" )گس;ست 7ا2 !قفو2 $" کا" 7نر2 #'شا Ü#!$/# علت Sب

 Sحب;بP 2مستمند Sما /نا( 7نرپر!" $'گر چو( "#بــعـ# $#$
 Sنج;ب  P#3فز ò!" Pعنا"  P[#"# Sغون"/ P"!مز'د>  سرP عسکر

  Pخو"ش;د پا'ا Pنسر'ن  Pشر'ن  P#حم;ر  PU"حا Sصالح Pنا'$
 Pالج;النیDش  PSسامع Pض;ا ب;سد  P<فا" Sعون"/ Pسا'ر> #عظم
 PSپشتن  P7ر#!کبر# ($!خو#7ر 7نرمند)  "!نا/ P2"#حر# Sمل;ح
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  P2"جبا Sمحبوب Pr#غز Sم;مون  P)ثر'ا مژگا  Pحل/ Pپر!'ن
گل مکی (فتانS) پر!'ن صعنتگرP  شDالP صوف;PS مستو"> 

 P2$مقصو Sصا'م P بر#7;می# Sح;م"  PSفا`م  P2ص;ل !/'ر#
/ل;خا فخرP2 تو"پ;کی خا$] P  ستو"2 منگلP 7ما #بر#7;می 

7ما مستمندP2 گاللی ب;سد !غ;ر> $ختر#( !/نا( نا/ن;ن  
تو#نستند با 7نر نما'ی شا(  ت;اتر "# /ند> نگDد#"ند ! $" ت;اتر 
!ال'اF کشو" ن;زخدماF #"/شمند2 نمو$ند.  نا] 7ا2 شا( $" 

تا"'خ ت;اتر #فغانستا( ماند> گا" گر$'د> #ست  .                  
قابل 'ا$ 3!"'ست کS خانم #'لز# #فضلی #ستا$ بز"گو#"$" #'جا$ 
!پا'S گذ#"2 ت;اتر #`فاr کشو" خدماF #"/شمند ! فر#موz نا 

شدنی #نجا] $#$> #ست !7م چنا( خانم #'ر#نی بDدخت ن;ز $" 
'ک $" مدF /مانی مد$گا" ت;اتر کشو" ما بو$ند 7مS 3نDا $" 

تا"'خ 7نرت;اتر #فغانستا( خدماF فر#موz ناشدنی "# #نجا] $#$> 
#ند.  خانم #کر] نو"#نی $" ت;اتر /'نب نند#"2  #!ل;ن $"#] کS با 

 z"نگا! Sگرفت بنا] ساحر> ترجم Sنو"تن حص zخو#7ر
#ستا$ عبد#لرش;د لط;فی بو$ .. !#!ل;ن معاz خانم /'لخا نو"#نی 
$" پو7نی نند#"2 مبلغ س;صد #فغانی بو$ 7م /ما( با کا" ت;اتر 

تحص;الF $!"> مکتب خو$ "#بS پا'ا( "سان;د ! سپس جDت 
تحص;الF عالی بS ماسکو#عز#] گر$'دP  بعد##خذ $'پلو] 

 Sشصت خو"ش;د2 ب S7$ /ماستر2 بو`ن برگشت.  $"#غا
ح;ث 3مر کو"h 7اF"# 2 !$"#مات;ک $" کابل نند#"2 
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مقر"گر$'دP  $" #'ن کو"h 7ا تعد#$ /'ا$2 فا"غا( صنف 
$!#/$7م مکاتب "# تحت پر!"z #کا$م;ک قر#" م;د#ند بر2# 

تد"'س #'ن کو"h 7ا #ستا$#( عال;قد" پو7نتنو( کابل ن;ز بح;ث 
        Sسال !$ h"خدمت نمو$ند بر#2 فا"غا( کو  h"مد

شDا$تنامS صنف چDا"$7م #عطاگر$'د ! شاگر$#( بعد3  شامل 
پو7نحی 7نر7ا2 /'با  پو7نتو( کابل گر$'دند !بعضی #'شا(  

ن;ز بS جDت #مو/z عالی مسلکی بخا"Ü  #عز#] شدند. 
برعال!> مصر!ف;ت !مسول;ت کو"سDا  کا"7ا2 7نر2 

!تمث;لی "#ن;ز #نجا] م;د#$  /مان;کS خانم #'لز# #فضلی ت;اتر 
#`فاr "# پا'گذ#"2 نمو$خانم نو"#نی  7مکا" صد'ق !  'ا"! 

خو4 با خانم #فضلی بو$> #ست. 
     بعد #/ختم  کو"سDا F"# 2 $"#مات;ک بS ح;ث #ستا$ 

 Sپا" تمنت ت;اتر 7نر7ا2 /'با پذ'رفت'$ Fپو7نحی /با( !#$ب;ا"$
شد !تا /ما( ترx !`ن بو};فz# S  بح;ث #ستا$  #$#مS $#$ند 

!تا "تبS  پو7ن;ا" کS #/ جملS #لقا4 علمی پو7نتو( کابل م;باشد 
#"تقاt نمو$> بو$ند.  

 "$ Sعالی شا( ک Fخانم #کر] نو"#نی $" #'ا] تحص;ال
ماسکو بسرم;بر$ند عالقS خاï بS نما'شنامS 7ا2 بالشو2 

ت;اتر ماسکو !سا'ر ت;اتر 7ا2 $'گر-3( شDر $#شتند !با/ $'د #/ 
#ثا" $"#مات;ک چخوÉ ن;ز #! "# مجذ!4 ساختS بو$. برعال!>  

   Sکا"7ا2 علمی  #"/شمند $"  "#بط  P7نرنما'ی تمث;ل $" ت;اتر
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  3قا2  !لــی  لط;فی  ! خـانـم  /ل;خا  نو"#نی 

 P

ترجمعS #ثا" !نما'شنامS 7ا2 معر!É  چخوÉ #/ /با( "!سی 
بS /با( $"2  پر$#ختS #ست #/ جملS نما'شنمانS  "چا'کا" #ثر 
چخوÉ تحت نا] " مرì $"'ا'ی" $" مجلÇ S!ند!( !قت با/ 

تا4 گر$'د> #ست !$7ا نما'شاF $'گر #/ /با( !"سی بS /با( 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

$"2  ترجمS نمو$ !نز$ شا( موجو$ #ست #م;د !#"] "!/2 
#قباr  چاé پ;د# کند . برعال!>  #'نکS  'ک  7نرمند با #فتخا" 
بو$> #ند  'ک خانم $#شنمند !بز"گو#" ن;ز بو$ند کS #/ $#نش  

عالی شا(  جو#نا( !`ن ما  کسب ف;ض نمو$ند بر#2 کشو" ما 
$#شتن 7م چو( 7نرمند#( ! $#شنمند#( /(  کS تو#نستند "#> 7ا2 

$شو#""# بر#2  نسل 7ا2 3'ند>  7مو#" سا/ند – جا2 بس 
#فتخا"م;باشدP #ستا$  /ل;خا نو"#نی $" /ما( فعال;ت 7ا2  

7نر2 شا(  موفق بS #خذ تقد'ر نامS 7ا2  /'ا$ گر$'د> #ند !2 
فعال با فام;ل محتر] شا( $"کشو" #ستر#ل;ا  #قامت $#"ند.   

      خـــــد#ــــجــ1 « ضــ9ــا#ــی » پــر0#ـن                                                          
                   

خانم  خد'جS  فر/ند سر$#" 
عبد#لرح;م معر!É بS « ش;و( 

 Sکابلی» م;باشد. قبل #/ 3نک
$"با"> خانم خد'جS  ض;ا'ی  
بحث  نما';م  بر#2 شناسا'ی  

ب;شتر #! م;تو#ن;م مکث  کوتا>  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

$"با"> پد"z ش;و( کابلی نما';م  : سر$#"عبد#لرح;م 
 Sخا( ض;ا'ی  فر/ند سر$#" محمد عمر خا(  نو#س

سر$#"عبد#لرحمن  خا( « ض;اء #لملت !#لد'ن» 
$"7فتم جو( ساr  1895 ]- مطابق  سر`ا( 

71274ـ z $"شDر کابل  بدن;ا 3مد. !2 $"جمع  
گر!é  جو#نا(  مشر!`S  خو#7ا( برعل;S  سلطنت  

#م;ر حب;ب هللا خا(  سر#Ü  بS  مبا"/>  پر$#خت. 
ش;و( کابلی  سS با" #/$!#Ü  کر$. بی بی کو #/ 

بدخشا(  #فغانستا(  7مسر #!r #! بو$P 7مسر $!] #! 
'ک /( "!سی معر!É  بنا] س;ما ! 7مسر سومی  

!2 « #لکساند"# » مشDو" بS شو">  #/ #7ل 
گرجستا( بو$. $خترz خد'جS  «پر!'ن » #/خانم  
بدخشی  مرحو] ض;ا'ی  م;باشد. سر$#"عبد#لرح;م 

ض;ا'ی $" /ما(  #غتشاz سقو2 #/#فغانستا( $#من  
7جرF گرفت ! $" /ما(  سلطنت محمد نا$" خا( 
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#/ !`ن فر#" گر$'د تا $] مرã $"تعب;د بسربر$. 
 Sسر$"#"عبد#لرح;م  'ک شاعر پرشو"بو$ ک

#شعا"z "# بنا] ش;و(  کابلی  سر!$>  #ست.  

خد'جS ض;ا'ی معر!É بS  م;رمن پر!'ن 
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خد'جS ض;ا'ی بتا"'خ #!r قوh 1303 شمسی  
بدن;ا 3مد ! 7;چگا> "!ò 3/#$  خو$"# $" فر7نگ 
سنتی مق;د نساخت با !جو$ کS $"سالDا2  پ;ش;ن $" 

کشو" ما 7نر  !7نرمند شد( 'ک پد'د> کامال  نا #شنا  !غ;ر 
قابل  قبوr  بر#2 مر$]  بو$ مگر/نا( "!شنگر!جسو"2 $" 3( 

/ما( م;ز'ست کS بS #صل مفDو] 7نر پی بر$> با شDامت $" 
شناختاند( 3( 7مت گماشتند !با قبوr $شو#"7ا2 جا$> پرپ;چ 

!خم "# بر$'گر#( 7مو#" کر$ند !خو$ "# بS نا] 7نرمند با  
#فتخا"#F 7نر2  شا( ماندگا "ساختند !$ستS گلDا2 #/ باغستا( 
7نر بS جامعS تقد'م نمو$ند.                                               

  <$#/ Sض;ا'ی " پر!'ن"ک S3( 7نرمند با #فتخا" خانم خد'ج
 $#/3  ò!" $چنا(  پد" !`ن $!ست !3/#$2 خو#>  ! فاضل بو
خو$ "# $" /نج;ر ق;و$#F  سنتی  کشو"نبست ! $" جو#نی با 
جسا"F $"تام;ن عد#لت #جتماعی  !تمث;ل  $موکر#سی  پ;ش 
گا] گر$'د. # !/نا( مستو" "# با صد#2 "سا !با73نگ 7ا2  
 Sصل  بر#بر2 ! $موکر#سی $"جامع# Sلنش;ن خو$  متوج$

ساخت . خانم خد'جS با چا$"2 بS  #ستشن "#$'و "فت !بS نا]  
مستعا" پر!'ن  73نگ خو#ند.   صد#2  نو#/شگر پر!'ن نS تنDا 

#/ #مو#Ü  "#$'و گوشDا "#نو#/z $#$ بلکS  #!ل;ن با"$"ست;ج  
پو7نی نند#"2  73نگ $ختر گلفر!z "#  تو#] با تمث;ل $ختر 
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خو#ند> کو$ک;ش  بنا] محبوبS  بر#2 مر$مش تقد'م کر$ . #'ن 
#7نگ  کS $"!قفS  $"#]  تقد'م  م;شدP  سS  $ختر کوچک  بنا]  

7ا2  محبوبS کS بعد#ٌ جبا"2  تخلص  کر$P مستو">  #ص;ل  
!/'ر2  ! م;مونS  کS بنا]  #بر#7;می  ! بعد#ٌ بنا] عز#r تخلص  
کر$ P خانم پر!'ن "# با پاش;د(  گل بر#2  تماشاچ;ا(  7مر#'ی  
کر$ند.  خانم  ض;ا'ی  #صال !};فS  نرh  "# بد!z  $#شت ! 
مدF /'ا$ $" شفاخانS  مستو"#F ! بعد# $" شفاحانS علی #با$  

! مرستو( کابل #'فا2 خدمت  نمو$. $"ساr 1337 شمسی  
/مان;کS  عبد#لرش;د لط;فی  #/ پو7نی  نند#"2  بح;ث  #مر 

مرستو( تبد'ل  گر$'د> بو$ P با خانم پر!'ن $"3نجا  معرفت 
حاصل کر$ !$" #ثر تشو'ق  مرحو]  لط;فی  پو7نی  نند#"2   
"فت ! $" $"#م;کS بقلم  شا$"!#(  لط;فی  نوشتS  ! $#'رکت 
م;گر$'د ُ $" !قفS  7ا2  $"#]  #7نگ  گل فر!z  "# خو#ند.  

گلفر!شم  /من  گلی بخر'د  - 'کد!سS  $ستS سنبلی  «
بخر'د»  سDم  گرفت. $"ساr  1338 شمسی  'عنی  'ک  
  Sبعد بر#2  #!ل;ن  با" جر#ئت  کر$ ! با چا$"2  ب  rسا

#ستشن "#$'و کابل  "فت بنا] مستعا" «م;رمن پر!'ن» 3!#/  
خو#ند. بò!" S !"!#( مر$]  لذF بحش;د . #سم خو$ "# 

بصفت 3!#/ خو#( /( ثبت تا"'خ  موس;قی کشو" کر$.  
خانم  خد'جS  ض;ا'ی« پر!'ن» 'کبا"با محمد 'عقو4  «

خا( #/$!#Ü کر$.  شو7رz نسبت  فشا" ! تعق;ب س;اسی  
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#/`رÉ  حکومت !قت  #/#فغانستا( فر#" کر$ !بS پاکستا( 
 Sرخا( گر#(» $" "#$'و  پاکستا( بDفت  !بنا] مستعا" « م"

ضد حکومت  #فغانستا(  تبل;غاF س;اسی  م;نمو$.         
خانم پر!'ن بعد#/شکست  Ü#!$/# )3  تا 3خرعمرمجر2$ "# 

  Sمحبوب  z#  ترج;ع  $#$ مگر $ختر $لسو/  "ضا'ی
جبا"2  "# $"کنا" خو$ $#شت با #! 7مد] !7م نفس  بو$. 

  z# حق;قی  z"$خانم پر!'ن "# ب;شتر #/ ما - Sمحبوب
#حتر#] قا'ل  بو$  ! تا #خ;ر عمر 'ا" ! 'ا!" 7مد'گر بو$ند. 

خانم  پر!'ن  تا 3خر'ن  $قا'ق /ندگی  $ختر $لسو/  
!مDربانش "# $" کنا" بستر ب;ما"2 خو$ $#شت ! 3خر'ن 

نفس  7ا2  ما$"#نz#  S "#  نثا"  محبوبS م;نمو$ مخصوصاٌ 
$" 7جرF #با$ پشا!" کS !#پس;ن "!/7ا2  /ندگان;;ش "# 

سپر2  م;کر$ محبو4  خو$ « محبوبS » "# باخو$$#شت تا 
$"$ 7جرF  کS پد"z  « ش;و( کابلی» "#سال;ا(  قبل  

3"/$> بوُ$ با مDربانی  7ا2  $خترz  کمتر حس  نما'د. خانم  
محمبوبS  جبا"2 7مانطو"'کS  #فتخا" نو#/z 7ا !تشو'ق  

7ا2 $!">  شبا4  خانم  پر!'ن » "# $#شت P #فتخا"نفسDا2  
!#پس;ن  !2 "# ن;ز $#شت  ! $عا2  بز"گش  "# کما'ی  

نمو$.  محبوبS  جبا"2  چو( فر/ند !فا$#" با قلب  مملو #/  
محبت $" کنا" بستر ما$"z «پر!'ن» بخدمت  #'ستا$> ! 

$'ن  فر/ند2  خو$"#  #$# کر$.                              
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 P)عز'ز #فتخا" 3/#$2 !$موکر#سی /نا(  #فغانستا  Sخد'ج
  Sکنا" محبوب "$  z!بلبل سنگ شکن 73نگ  $ختر گلفر

 1383 hگر$'د.  #! بتا"'خ  18 قو  zمحبوبش خامو
خو"ش;د2  مطابق  2004 ]- جا( بS  جا( 3فر'ن  $#$. 

"!حش شا$ ! خا`ر#تش گر#می  با$.                                       
#نا û  !#نا #ل;S "#جعو( 

  V-مــحـــبــوبــــ1 « 0حــ9ــد» جــبــا

محبوبS جا( فر/ند 
محمد خا( بتا"'خ 21 م;ز#( 

ساz 1327 r - $"شDر کابل 
$" 'ک  فام;ل متوسط ! 

منو"تولد 'افت ! تحص;لش "# 
$" ل;سS ماللی  تما] کر$. 
محبوب1 جبا-V #!ل;ن کا" 

7نر2 خو$ "# #/ست;ج پو7نی 
 z# ضا'ی" z"$نند#"2 باما

 t!م;رمن پر!'ن » شر »
نمو$. !2 #7نگ مشDو"$ختر 
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 rا2 #`فاDتمث;ل نمو$. بعد3 "#7ی  پر!گر#مــ #" z!گلفر
  vمشو #"!# Sک) z"$وکابل گر$'د !$" #ثر تشو'ق ما'$#"

 /# z# ستا$ خو$ $" "#> 7نرم;د#ند) !تشو'ق !#لد'ن #صلی#!
سن  شش سالS گی $" $ن;ا2 7نر تمث;ل  گا] 7ا2 #ستو#" 

بر$#شت !$"سن 14 سالگی بS خو#ند#( $'الوã 7ا2 "#$'و'ی 
3غا/ کر$ کS $" 3( /ما(  !سا'ل  بر#2 ثبت $" "#$'و کابل 

!قت !جو$ ند#شت  !7مS برنامS  7ا "#سآ نشر م;گر$'د. #!ل;ن 
 "#$ Sک #فغانی "# 7م خز#ن' S2 (30) #فغانی بو$ ک! zمعا

#خذ م;نمو$P بو$.. 
بعد3 کS تعم;ر "#$'و بS #نصا"F#!  2 پDلو2 شرکت  

3"'انا !مقابل گلوé عسکر2  منتقل گر$'د. "#$'و کابل  
 Fکر$ !بنا] "#$'و #فغانستا(  مسمآ شد ! با #مکانا  Éنکشا#
!س;عی تر بفعال;ت 3غا/ نمو$.مصر!ف;ت ! فعال;تDا2  خانم 

جبا"2 ب;شترگر$'د . مگر #'ن با" پر!گر#مDا قبل #/ نشر ثبت 
م;گر$'د. #گر فعال;ت 7ا'ش "# #/ /ما( شش سالگی $"م;ز#( 

سنجش قر#" بد7;م شا'د #/ مو2 7ا2 سرz #ضافS تر"#$'و 
 P27نر P7ا2 تفر'حی Sبرنام  P"#$ Sا2 $نبالDستان#$  P[#"$
 Sند !صد 7ا برنام!Ç  کو"نی </!" Sا2 7مDالوگ'$ Pبی$#

 Sب Sجتماعی $'گر !7م چنا( $#ستا(  7ا2 7ز#" !'ک شب  ک#
#بتکا" خانم فر'د> #نو"2 تنظ;م م;گر$'د با محبوب;ت ! جذ#ب;ت 

بخو#نش گرفتS #ست.  $"ساz1351 r- $"#ثر تشو'ق  ما$" 
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بز"گو#"z #ستا$ پر!'ن با "'است  #فغانف;لم 7مکا"2 نمو$. 
/'ر# $" 3( شر#'ط $ختر#( جو#( جر#ئت ! #جا/>  }ا7ر شد( 

$" ف;لم "# ند#شتند . $" ف;لم 7نر2  بنا]  #ند"/ ما$" 7مر#> با 
خانم مز'د>  سر!" "!2  پر$>  س;نما }ا7ر شد بS #ستقباr  گر] 

مر$]  مو#جS گر$'د ! ف;لم مزکو"  بر/با( پشتو ن;ز نر'شن  
گر$'د ! $" !ال'اF  کند7ا" !ننگر7ا" بر#2  مدF `والنی 

نما'ش  $#$> شد. 
 برعال!> موفق;ت 7ا2 ب;نظ;رP صحنS 7ا2 تر#Ç'د ف;لم "# 

ن;زبشکل !#قعی ف;لمبر$#"2 نمو$ند P صحنS  تر#Ç'د2 ف;لمی  
بS تر#Ç'د #صلی مبدr گر$'د . صحنS  تصا$] موتربS  شکل 

!#قعی  بS !قوt  پ;وست !سبب شد تا صحت 'ابی محبوبS جا( 
ف;لم بر$#"2 "# متوقف سا"ند.                                  

$"ساz1357 r-  کS تلو'ز'و(  #فغانستا( بفعال;ت 3غا/ کر$ 
$" قسمت نر'شن ف;لم 7ا2  تلو'ز'ونی  ! سر'اr 7ا2  

 S7مکا"2  خو$ "# 3غا/ کر$. خانم محبوب Sتلو'ز'ونی  صم;مان
جبا"2  $#"#2 کرکتر خ;لی P[#"3 صم;می !فکا7ت م;باشد  

 "$ Pحی #نسا( "# برمی چ;ند!" rمی صحبت با !2 مال$
برخو"$ با $'گر#( خ;لی مو$4 !صم;می #ست  !#حتر#] 
بر7مکا"#( "# #صل  مع;ا" /ندگی  م;د#ند #! با برخو"$ 

صم;می !پرمحبتش $" قلب 7مS $!ستا( !7مکا"#( جا2  
 /# z# rمحبوب;ت !7نرنمائی  بی مثا Sشت !$#"$  با 7م#$
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`رÉ 7نر $!ستا( !مقاماñ F'صالò !قت  بر#2 سالDا2 /'ا$ 
  Fجو#'ز /'ا$ مطبوعا!  S7نر تمث;ل  $#شت "$  r!#  Sمقا] $"ج
"# نص;ب گر$'د> #ست.  #! 7مچنا( $" /ما( 7جرF $" پشا!" 

$" تجل;ل #/7شتم ما"î  ساr 1997]- #/`رÉ  مر$] 7نر 
پر!" 7مر#>  با ما$" گر#می #z خانم پر!'ن 7ر $! بS ح;ث  

 z/"# نتخا4 گر$'دند.   #'ن #فتخا" بر#'ش#  Sنا(  شا'ست/
 Sلقب شاس;ت Sکجا مفتخر ب' z"$بسز#2 $#"$ /'ر# با ما

گر$'دند. 7نر $" !#قع  تجربS #2 #ست کS #نسا( #/ /ندگی 
!`ب;عت کسب م;کند  $" حو/> #حساh !#ند'شS  با }ر#فت 7ا 

شکل  م;د7د !بمر$مش عرضS م;د#"$ #ند'شS 7ا2 7نرمند  
 Sبا/'با'ی 7نرمند#ن Sا2 #صالحی #جتماعی بو$> کDشامل پ;ام
 F"صو  Sنحو> تعب;ر ب P)تقد'م مر$] م;گر$$ مگر `ر/ ب;ا

خ;اr  !#ند'شS 7نرمند #ستP  7نر تمث;ل  !ک;ف;ت صد# #ثر 
نو'سند "# جا!$#نS ساختS ! شنوند> "# مجذ!4 بS ش;ند( 3( 

م;سا/$  کS #'ن کماr  خا"v #لعا$> $" #ستعد#$  /با( $" تمث;ل 
"#$'و'ی #ستP  خوشبختانS خانم جبا"2 #فتخا" #'ن فضل;ت "# 

$#شت !$#"$. #'ن 7نر مند ش;ر'ن /با( $" #ثر جنگ 7ا2  
$#خلی  کS "!/#نS  1500 "#کت #/`رÉ مد#فع;ن #سال] 

$"نقا`  مختلف شDر کابل مخصوصآ $"مکر!"'ا( باال2 مر$] 
بی گنا> پرتا4  م;شد !7;چ خانS !کاشانS #2 #/ #نفجا" 3(  $" 

  Sما$" !`ن "# "7ا نکر$ مگر #'نک zما( نبو$.  با 3( 7م 3غو#
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  Sلبان` F"ا2  شو] ! قدDجو#نش  فد#2 7وس Sبر#$" 21 سال
 zد;Dنو#/ تنی گر$'د !پنج "!/ بعد #/ خاکسپا"2  بر#$" شDش

 ã"بز  F7م خدما !# Sخانم  "'ز> گل  ک z# ما$" نا/ن;ن
!#"/شمند2  $" ت;اتر کشو" #نجا] $#$> #ست P ن;ز $#ع;S #جل  

"# لب;گ گفت. 
 (#ناهللا !#نا #ل;S "#جعو()                              

بمبا"$ما( }لمانS `;ا"#F بد!( !قفS باال2  مر$] ب;گنا> !بی 
$فاt جر'ا( $#شت.  ناگذ'ر پا 7ا2 بر7نPS بی سرنوشتP بسو2 
سرنوشت با سS `فلش !`ن "# "7ا کر$ !با #م;د 3نکS `ی  چند 

 rبا"> برم;گر$ند مگر (9  )سا!$  PF"ما> 'ی بعد #/ تقسم قد
"# $"سر/م;ن ب;گانS 'ک 7نرمند با شDرF گم نا] /ندگی  کر$.  

$"جر'ا( 7جرF تما] 7نرمند#( "#$'و تلو'ز'و( $" پشا!" 
گر$7م  جمع شدند بخا`ر #مر#" ح;اF $" پر!Ç> 7ا2  تعلمی 

!ترب;و2 کS #/ `رÉ  #$#">  (بی بی سی ) بنا]  خانS نو 
/ندگی نو تDد#4 گذ#"2 شدP  بS کا" 7ا2 نشر#تی پر$#ختند.  

!2 ن;ز با #'فا2  نقش  خالS !'ا عمS عابد>  بکا" #غا/ کر$ 
 2002  rی با/گشت بو`ن تا ساDعنی #ل'  rپنج سا Fبر#2 مد

 Sکنو( ب#  P$و  بی بی سی بصفت ممثل کا" نمو'$#" "$  -[
صفت  $#'رکتر بخش $"2  "#$'و $"#مDا خانS نوP/ندگی نو $" 

کابل با "#$'و  بی بی سی #'فا2  !};فS م;د#"$ !7م چنا( 
کرکتر " عابد>"  "# ن;ز $" برنامS 7ا حفظ نمو$> #ست.  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

قر#"'کS  /ندگی  7نر2  خانم  جبا"2  مطالعS  نمو$'د  
!2  "#  م;تو#(  #/ جملS  #!ل;ن  7نرمند#( /( محسو4  کر$ 

 «30)  z7نر  تمث;ل  با  معا  Sسن شش سالگی  ب  /# Sک
#فغانی  بکا" شر!t  کر$>  #ست . 7رگا کا" 7ا2  7نر2  #!"#  

#/ 7ما( سن شش سالگی  تا #کنو( $" مع;ا" سنجش  قر#" 
بد7;م P خا"Ü #/  مع;ا" م;باشد. #! #/سن شش سالگی  $"غناَ 

 Fبخش;د(  ب;شتر'ن  بخش 7ا2  فر7نگی  کشو"  خدما
فر#موz  ناشدنی  #نجا] $#$>  #ست.                            

محبوبS جبا"2 با  محتر] !ح;دهللا منصو"2 ""مق  "  فلبر$#" 
مشDو" #فغانفلم حلقÜ#!$/# S  پوش;د. 

محتر] !ح;دهللا  "مق 'کی #/ !"/'د> تر'ن فلم بر$#"7ا2 
"'است #فغانفلم م;باشند . #!ل;ن ف;لم  س;نما سکو4 $" تا"'خ 

#فغا( ف;لم توسط !2 تS;D گر$'د> #ست.  
بز"گتر'ن سرما'Ü#!$/# S  #'ن /!Ü 7نرمند سS فر/ند $! 

 Sشا( "7سپا" خان Sختر !'ک  پسرم;باشد . $ختر#( فر/#ن$
بخت گر$'د> #ند  ! پسرشا( محتر] 'وسف جا( با #'شا( $" 

شDر کابل /ندگی م;نما'د. 
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   Vفــخـــر «z4لـــ9ــخـــا « بگــر4مــ9وa  

سر/م;ن  سر سبز!لسو#لی بگر#می 
مربو!ال'ت کابل /#$ گا7ش بو$ $" 

جو#نی  شو7رz "# #/ $ست $#$  
-(1351) rفام;لش $"سا Sبر#2 نفق

z- با "#$'و #فغانستا( بS ح;ث ممثل 
شر!t بکا" کر$ !$" 3( /ما(  

بگر#می !#r تخلص م;کر$.  #! #/ 
کوچک تر'ن  "!لDا $" "#$'و $"#] 

7ا2 پشتو تمث;ل "# 3غا/ نمو$ ! بر#'ن 
عق;د> بو$ کS 7نرمند با'د "!r 7ا2 

 r!" )سا/$ ! با 7ما Sکوچک "# بپز'ر$ تا #ستعد#$ خو$ "# پخت
 FرDنبا'د خو$  خو#> ! ش Sکوچک برند> گر$$  /'ر# 7نرمند شا'ست

`لب باشد . حجم "!r  7نرمند "# بS شDرF نمی "ساند بلکS #ستعد#$ 
!شا'ستS !قضا!F مر$] 7نرمند#( بÜ!# S  م;رساند. 

  "!2 #'ن #صل 7;چگگا> $" با"> کوچکی !بز"گی 
نقشش $عو# ند#شت !#/ خو#ند( 7;چ برنامS  #بآ نمی !"/'د 
'ک #نسا(  با #ستغناP مDربا(P 'ک ما$" $r سو/ ! $!ست 
$#شتنی بو$. $" 7مS برنامS 7ا2 پشتو سDم فعاr $#شت !$" 

صو"F نبو$ 7نرمند#( بخش 7ا2 $"2 ن;ز 7مکا"2 خو$ "# 
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$"'غ نم;کر$. ممثل;ن تا/> کا" "# مثل #!ال$7ا'ش "7نما'ی 
!تشو'ق م;کر$ !حتی بر#2 بدست r!"  )$"!3 $"  $"#]  نز$ 

مرحو]  فضلی !مرحو] عبد#لمنا( ملگر2 شفاعت 7نرمند#( 
تا/> کا" م;نمو$ تا $" $#ستا( !'ا $"#] بر#2 شا( موقع $#$> 

 S(1357)  کrتا #ستعد#$ تا/> کا"#(  تقو'ت گر$$. $"سا P$شو
تلو'ز'و( بS نشر#F #غا/ کر$ ب;شتر $"صفحS تلو'ز'و( }ا7ر 

گر$'د #! برعال!> تمث;ل $" $!بالÇ !نر'شن ف;لم 7ا2 تلو'ز'ونی 
ن;ز نقش چشم گ;ر $#شت. $"ساz-1365 r $"#ثر پ;شنDا$ 

"#$'وتلو'ز'و( !#تحا$'S 7نرمند#( !Ç"نال;ستا( !نو'سند> گا( 
!منظو"2 مقا] "'است جمDو"2 !قت بر#2 سS تن #/ خانم 

7ا2 "#$'و تلو'ز'و( 7ر'ک محترمS  فا`مS ص;امی  پر$'سر 
برنامS #`فاr تلو'ز'و(P محترمS 3منS /ما( /'رx  نطاv پشتو 
!شا$ "!#( /'لخا فخر2 $" بخش 7نر تمث;ل نشا( ##فتخا" $#$> 
شد. برعال!> تقد'رنامS 7ا لقب 7نرمند  شا'ستS "# ن;ز $" $!"> 

7ا2 کا"z کما'ی کر$. !2 $" حالت عا$2  $#"#2 کرکتر 
خ;لی #"#] بو$ مگر $" $#ستا( 7ا 7م;شr!" S 7ا2  ما$" !'ا 
خشو !'ا "!r 'ک خانم  جنگ گر> "# تمث;ل م;کر$ 'کی #/ 
خا`ر#F شا$ "!#( "#بر#2 خو#نند> گا( گر#می می نو'سم :

{/مان;کS $" !لسو#لی بگر#می /ندگی م;کر$ "!/2 $!تن #/ 
 Sا "# بDبا7م $'گرجنگ $#شتند  !/ل;خا #3ن S'خانم 7ا2 7مسا

صلح $عوF کر$> بو$  'کی #/ 7ما( خانم بر#'ش گفتS بو$ بر! 
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بر #/ توچS باقی ماند>  کS ما"# نصح;ت م;کنی  تو #/ خو$ 
بگو کS 7ر شب $" "#$'و 7مر#2 تما] کا"مند#( "#$'و جنگ 
م;کنی  فقط ما کر 7ست;م نمی شنو'م #گر جنگ ما "> چند نفر 
م;شنو$ جنگ !صد#2 تر> تما] #فغانستا( مشنو$P تو $" جا'ت 
بنش;ن  ما "> نصح;ت نکو } !صد 7ا قصS 7ا2 مشابS #/شا$ 

 Sخو$ ب;ا( گر بر$#شت 7ا2 منفی جامع Sفخر2  $#"]  ک )#!"
 Sعقب ماند> !کم سو#$2 مر$] ما "# نشا( م;د#$.  !2 با 7م

پر#بلم 7ا2  مح;ط /'ست بS کا" 7نرz# 2 #$#مS $#$ مگر $!#] 
/ندگی $" ساحS بگر#می #/ نظر تحق;ر !تو7;ن مر$ما(  سنتی 
بر#2 'ک خانم ب;و>  جو#( !مشکالF $!"2  "#> #/ بگر#می تا 

"#$'و #فغانستا( ! نبو$( تر#نسپو"F ال/] شDر2 سر#نجا] 
#/بگر#می بد#خل شDرکابل نقل مکا( نمو$ !$خترz  "# "ش;ما 

فخر2" ن;ز $"ساحS 7نر ترب;S کر$ $خترz ن;ز $" "#$'و 
تلو'ز'و( نقش 7ا2 خوبی "# با/ کر$. $" "#$'و $"#] 7ا 

!$#ستا( 7ا $" برنامS 7ا2 تلو'ز'ونی !فلم 7ا2 تلو'ز'ونی سDم 
عمد> $#شتS #ست "متاسفانh"$# S ش;ما فخر2 "# پ;د# کر$> 

نتو#نستم کS $" با"> کا"7ا2 7نر2 !خا`ر#تش `و" مفصل 
بر#2 خو#نندگا( گر#می م;نوشتم".  /ل;خا فخر2 $" جنگ 7ا2 
 Sلو2 خانD1992- ] $" #ثر #صابت "#کت پ z-(1371) rسا

#Pz سکتS کر$.  
"!حــش "# شـــا$ بـــا$. 
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   z4مــ9مــونــ1 غـــز            
 

م9مون1  فر/ند محمد 
خا( خو#7ر محبوبS جبا"2 

 Sم;باشند. #! ن;ز 7نرمند شناخت
شد> ت;اترP "#$'وP تلو'ز'و( 

س;نما  کشو" غز'ز ما م;باشد 
$" ساz- 1347r-$" ت;اتر 

بکا" 3غا/ نمو$ ! $"نقش 
7ا'ش غز#النS  خر#م;د 

!$"خش;د P #!$" ب;شتر #/ $! 
 Sنقش  $#شت  Sصد  نما'شانام

  Sمخصوصآ $"نما'شانام!
مفتش #ثر گوگلP نو'سند> 

معر!É شو"2 ! ترجمS !نگا"z عبد#لحق !#لS نقش  
فر#موz نا شدنی "# با/2 کر$ ! نامش "# $"جمع 7نرمند#(  
ت;اترماند> گا" ساخت.  خانم غز#r $"س;نما2 کشو" ف;لم 7ا2 

 F$ن کتا4 "# م;نوشتم  باسعا'# Sا$"# با/2 نمو$ /مان;ک'/
 Sف;لم گد2 پر#( با/ نوشت "$ Sحاصل  کر$] ک tفر#!#( #`ال

محتر] خالد حس;نی نقش $#"$ ! بS #مر'کا بر#2  تمک;ل  3( ف;لم  
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تشر'ف  #!"$> بو$ . با تالz نمبر ت;لفونش  "# پ;د# کر$] !شب 
7ا $" با"> کا"7ا2 7نرz# 2 #فتخا"#F ! تقد'ر نامS 7ا'ش  

صحبت 7ا2 ت;لفونی با 7م $#شت;م. #فتخا"#F 7نر'ش خ;لی /'ا$ 
#ست . #! نS  تنDا $""$'ف  7نرمند#(  س;نما2 #فغانستا( ثبت 

نا] گر$'د> #ست  بلکS  $""$'ف  7نرمند#(  7ال;و$ بسطح 
جDانی $"ف;لم  « گد2 پر#( با/» ن;ز نامش "#جسترگر$'د.  #! 

#!ل;ن 7نرمند #فغانستا( #ست کS #فتخا" تمث;ل "# $" ف;لم مشDو" 
7ال;و$ با $#'رکتر#( #مر'کا'ی $#"$. #'ن موفق;ت بز"ã #فتخا" 

7مS مر$] 7نر $!ست #فغانستا( م;باشد.                                                  
 !$! Sب;شتر#/ پنجا> تقد'ر نام z# 2ا2 7نرD2 $"#ثر فعال;ت!

 P ت;اتر "$ z# 2/!" شبا Fثمر /حما Sال !نقر> ک` r#مد
س;نماP !"#$'وتلو'ز'و( بو$ بدست 3!"$> #ستP برعال!> 3( 

تقد'رنامS 7ا #/ تو7;ن !تحق;ر مر$] بی فر7نگ ن;زبDر> مند 
گر$'د> #ست . خانم غز#r  #/ نظر کرکترشخصی  $" قطب 

مخالف کرکتر محبوبS جبا"2 خو#7رz قر#"$#"$. $" مقابل   
7مکا"( !$!ستا( حا}ر جو#4  #ست. بS تو7;ن !تحق;ر مر$] 

 Sفعال;ت فر7نگی خو$ پر$#خت Sب zا نم;د7د !با پشت کا"!تالDب
!#کنو( ما'S #فتخا" 7مS #فغا( 7ام;باشد.  با /با( فص;ح $" 

7مS بخش 7ا2 فر7نگی گا7ی مر$] "# بS گر'S !گا7ی بS خند> 
!#$#شتS #ست.  /'ر# 7م;شS نقش 7ا2 جد2 !تر#Ç'د2 "# تمث;ل 

نمو$> #ست.   
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 ! ã"فتخا"7ــمکا"2 "# با7نرمند#( بز# r#خانم غز
معر!É چو( شا$"!#( #ستا$ حم;د جل;اP  شا$"!#( #ستا$ 

عبد#لق;و] ب;سدP مرحو] #ستا$ "ف;ق صا$Pv مرحو] $#کترمحمد 
نع;م فرحا(P مرحو]  س;ـــد مقدh نگا>P "/غونP [#"# S #حمد 

 P ستا" جفا'ی Pمرحو]  #ستا$  محمد علی "!نق Pشا> علم
عبد#لمنا( ملگرP 2 خا( 3قا سر!"P  خانم  /ل;خا نگا> P خانم  

پا'اP "ح;مS #بر#7;میP خانم سا'ر>  #عظمP مز'د>  سر!" 
!$'گر#( "# $" ست;ج 7ا2  $#خل ! خا"Ü $" $"#] 7ا2  چو( 
 P "$ما P#"تفنگ 7ا2  خانم کا P2"جبا# Ü#!$/#  Pخشو Pمفتش

 Pما$" !`ن PF"#/! کاند'د  P"#سپی بز"گو!" P شب $!#/$7م
 P  Sحماس Pvبر  Pتو تون;ستی  Pن 'ا کفن`!  P4#رDستم !س"

کچر2 قر!F  !غ;ر> "# $#شتS #ست.                                                                      
 P 7م چنا( تحت نظر $#'رکتر#( خا"جی مانند !لف بنکی #لمانی

 Pتاجکی É!# ربا( نظرDم Pز#$ #'ر#نیDر!/- بDب
 Sسی  ن;ز موفق;ت 7ا2 $"خشا(  $#شت!" Éپر!ف;سو"بگمولو

#ست. م;مونS غز#r $" "#$'وتلو'ز'و(  #فغانستا(  ن;ز $"کنا"  
7نرمند#( "#$'و !تلو'ز'و( $" "#$'و  $"#مDا ُ $#ستانDا ! ف;لم  

7ا2  تلو'ز'ونی نفش /'ا$  $#شتS  #ست. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  fفــا- «r.غــــونــ1 « گـــــر-a  
 

/"غـــونS "فا> 
$"فام;ل 7نرمند بدن;ا 3مد> 

فر/ند 7نرمند ت;اتر 3قا2 محمد 
 Sنع;م "فا> م;باشد ! $"ل;س

عا'شS $"#نی تحص;ل خو'ش 
"# تما ] نمو$>  #/نو جو#نی 

$" "#$'و $"#] 7ا !$#ستا( 7ا 
!سا'ر پر!گر#] 7ا2 "#$'و 
بح;ث ممثل با تشو'ق پد" 

بز"گو#"z $'ن فر7نگی خو$ 
"# #$ نمو$> #ست . !7م چنا( 

$" کابل نند#"2 ن;ز خدماF /'ا$2 $"بخش  ت;اتر #نجا] $#$> 
#ست .  کS #/ جملS $"#] معر!É شب شالv بS $#'رکتر2 

مرحو]  #ستا$ عبد#لق;و] ب;سد  فوv #لعا$> $"خش;د .  خانم "فا> 
$""'است #فغا( ف;لم چند'ن فلم "# $!بلی نمو$ !#/جملS  ف;لم 

$7کد> ب;د#"م;شو$ !س;ز$> $ل;ل با صد#2 مقبولش  بS سر 
/بانDا #فتا$> بو$. حتا 7مکا"#( ن;ز با شوخی  #!"# صد $ل;ل  

صد#  م;کر$ند.                                                                   

e  114
 



 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

/"غونS  جا( "فا> بعد #/ ختم تحص;ل $" "'است  #فغا(  
نساجی  !بعد $" #$#"> 7نر !#$ب;اF "#$'و بS ح;ث مامو""سمی 

مقر"گر$'د. 
خانم "فا>  بخا`ر $#"$ کS $" #!ل;ن  "#$'و $"#] فقط ! 

 2"#! "$ Sتخت Sبو$ "#'ر> بب;ن ک Sگفت Sشت ک#$ Sفقط 'ک جمل
  P[#"$ بکا" 3غا/ نمو$ ! تاصد 7ا "#$'و Sفتا$>"  #/'ک جمل#
 P<"#و'ی نند'$#" Pند!Ç کو"نی  S7ا2  "!/#ن Sبرنام P)ستا#$
!برنامS 7ا2 فوv #لعا$>  بمناسبت جشنP ع;د !ساr نو "# با 

3!#/ مقبولش  ثبت !بS مر$مش شنو#ند.                                
#! برعال!> تمث;ل برنامS 7ا2 مختلف "# پر!$'وh !گو'ندگی 

نمو$> #ست.  $" کابل نند#"2  #نانسر خو4 کنسرF 7ا2 
7نرمند#( بو$> ! $> 7ا  نما'شنامS  ت;اتر با 7نرمند#( !قت  کا"  

کر$ . صد#2 "سا !خند>  مقبولش بگوz مر$] کشو"ما 3شنا 
#ست . /مان;کS  متعلم مکتب عا'شS $"#نی بو$ $" "#$'و کا" 

 "$ </!" Sپی بر$> بو$ند !7م z"م;کر$ جو#نا( مکتب #/ کا
ساعت تفر'ح  $ختر#( مکتب #! "# حلقS م;کر$ تا #/صحبت #! 
مستف;د شوند !#/ `ر/ تS;D !ثبت "#$'و $"#] 7ا  !مخصوصآ 

نت;جS #خر $#ستا( $نبالS $#" "# جو'ا م;شدند. گرچS $"ب;ن مر$] 
عو#]  برخو"$ با!2 چنا( نبو$> مگر با 3نDم سعا$F تشو'ق 

 ã"جو#نا( نص;بش گر$'د> بو$ . تشو'ق مر$] بر#2 7نرمند  بز
تر'ن  جا'ز>  !قوF قلب #ست . چناچS #! $"!ال$F #!ل;ن 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

`فلش $" شفا خانS مو"$ #ستقباr نرسDا ! $کتو"#(  قر#"گرفت 
کS حتی با تشو'ق  3( 7ا $"$ 7ا2 !ال$2 فر#موz کر$> بو$. 

 Ü#!$/# z$ت;اتر 3قا2 نعمت هللا گر  É!2 با 7نرمند معر!
نمو$  $#"#2 'ک $ختر بنا] مر'م گر$z !'ک پسر بنا] حامد 

گر$z م;باشد.  #'ن فام;ل 7نرمند $" خا"Ü کشو"فعال;ت 7ا2  
7نر2 ند#"ند !#`فاr #'شا(  ن;ز "شتS پد" !ما$" "# #نتخا4  

نکر$ند. خانم مر'م گر$z  مصر!É  تحص;ل $" "شتS `ب  !  
  F"تجا  Sتحص;ل  $" "شت É!پسر شا(  مصر z$حامد گر

م;باشند ! فعال $" شDر ن;و"'اx –#مر'کا /ندگی م;نما'ند. 

      ســـتـــو-V مــنــگل   

$"ساr  1332 $"سر 
/م;ن  گل نرگس !گل نا"نج 

"ننگر7ا""$"'ک فام;ل منو" 
بدن;ا 3مد ! بر#$"بز"گش  

#!"# ستو"2  نا] گذ#شت .  
مکتب #بتد#ئ;S "# نسبت 

مصر!ف;تDا2  پد"z $"چند 
 rکما# Sال'ت #فغانستا( ب!

"سان;د> #ست . مانند مکتب 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

/"غونS #نا  کند7ا" P سلطا( "ض;S مز#"شر'فP فر'د> بلخی 
!باالخر> $" !ال'ت 7ر#F تحص;ل "# ختم کر$. قبل #/ 3غا/ 

فعال;ت 7نرP2 !2 عاشق  ش;ند( "#$'و $"#] 7ا !$#ستا( 7ا2 
کS شD;د صا'مS مقصو$2 !3صف !"$x تمث;ل م;کر$ندP بو$  
! #لDا] 7نر2  خو$ "# #/ تمث;ل  !3!#/ #'شا(  گرفتS #ست.     
$"ساz -1352  r- بS "#$'و #فغانستا( بS صفت ممثل بکا" 

7نر2 3غا/ کر$ !7م /ما( $" ف;لم 7ند2 بنا]  $7ر ماF ما 
 Sنقش کوچکی "# با/2 نمو$ . #!ل;ن ف;لم  #فغانی ک ("ر'زگاDپ)
$" 3( نقش $#شت  ف;لم "#بعS بلخی ! بعد ف;لم "!/ 7ا2 $شو#" 
سDم کوچک گرفت.  بعد #/ 3( $" ف;لم س;ا> مو2 !جاللی نقش 
مرکز2  کا"کر$ کS #!ل;ن فلم "نگS #فغانستا( $"3( !قت بو$> 
#ست. باکسب شDرF $" ف;لم "کج "#> " کS توسط جو#( ش;ر 

ح;د"2 تS;D شد> بو$ P شDرتش $! چند گر$'د .                    
$"ف;لم "#لماh س;ا>" 'ک نقش منفی "# $#شت کرکتر 'ک خانم 
خا"جی "# با /با( شکستS خ;لی خو4 تمث;ل کر$.  برعال!>   

فعال;ت 7ا2 7نر2 س;نمائی $" "#$'و ن;ز $" پر!گر#] 7ا2 
/"#عتیP کو"نی Ç!ندP /( !جامعPS "#$'و'ی نند#">P نطاقی 

#/مو( گا> /7نP  نطاقی برنامS تر#نS 7ا !سخن 7اP نطاقی 
 Sب Sبا( $"2 ک/ Sا(" بDج Fکا" 7ا2 #/ #$ب;اDش" Sبرنام

 S;Dفر'د> #نو"2 ! $#کتر ! $#کتر #سد بد'ع  ت Sبتکا" محترم#
 Sتمث;لی برنام Sپا"چ!  Pندگی/ Sنطاقی $"'چ Pترت;ب م;گر$'د!
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

#`فاr !#ناسر2  کنسرF 7ا2 7نرمند#( "# با صم;م;ت 
7مکا"2 نمو$> #ست.  $" /مان;کS تلو'ز'و( بS فعال;ت 3غا/ 

کر$ مسو!ل;ت 7ا'ش ب;شترگر$'د ! $" برنامS 7ا2 تلو'ز'ونی 
پر!گر#] کا"!#( 7لS بخش $"2 ! پشتوP نما'شنامS 7ا2 

تلو'ز'ونی !ف;لم 7ا2 تلو'ز'ونی  نقش تمث;ل !نطاقی $#شتS #ست 
 F7ا2 تلو'ز'ونی $"!ال'ا Sبرنام "$ !# rم گ;ر2 فعاDس!

کشو" سفر 7ا2 `والنی $" شر#'ط  نا #من $#شت. قابل قد"!'ا 
  Pغزنی P7لمند P"3!"'ست #'ن فعال;ت $" !ال'ت چو( کند7ا

!لوگربو$> #ست مو"$ #ستقباr مر$] کشو"z قر#"گرفتS #ست. 
#! $" نر'شن  ف;لم 7ا $""'است #فغا( ف;لم ن;ز فعاالنS نقش 
 Sد صا'م;Dعاشق صد# !7نرنما'ی ش Sشت. 7ما( `و"'ک#$

مقصو$2 بو$. کمبو$ ! نبو$ #! "# $" #$#"> 7نر!#$ب;اF "#$'و 
تلو'ز'و( تکم;ل نمو$. 7م چنا( $"ت;اتر کابل نند#"2  $"$"#]  
بنا] {کلS چی مد'رمو ماقوÉ شی}نوشتS /ند> 'ا$عبد#لــمنــا( 

ملگــر2 نــ;زنقش مرکز2 "# با/2 نمو$> #ست.  'کی #/بد 
تر'ن خا`ر#F ستو"2 منگل $"ساz  1371 r-مطابق 

(1992 )م;ال$2 کS مجا7د'ن $"#فغانستا( قد"F "# تصاعب 
کر$ند $" خانz# S 'و"z بر$ند !تما] سرما'S 7نر2 #! "# #/ 
قب;ل تقد'ر نامS 7ا !کست 7ا2 "#$'و'ی #نسا$ !مد#"x #/ قب;ل 
تذکر> !کا"F 7ا2 7و'ت !غ;ر> "# #/ ب;ن بر$ند کS 7;چ !قت 
$! با"> بدست 3مد> نمی تو#ند . /'ر# محصوr چند'ن ساr کا" 
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

7نرz# 2 #/ ب;ن "فت . سرما'S 7نر2 'ک 7نرمند مانند 
عمر7نرمند با #"/z #ست کS با #/ ب;ن "فتن 3( 'ک بخش #/ 
ح;اF 7نرمند قطع م;گر$$.   بنآ 7ما( ساr (1992) م;ال2$  

 rسا !$ Fن کر$.  بر#2 مدDر پشا!" پDحل #قامت $" ش"
 S(1994) م;ال$2 با ب rبو$.  $"سا "!$ z# 2کا"7ا2 7نر/#
م;ا( #مد( برنامS 7ا2 تعل;می  !ترب;و2  "#$'و بی بی سی $" 
پشا!"بر#2 #فغانستا( بنا] " نو2 کو" #! نوÇ 2!ند" خانS نو 
/ندگی نوP فعال;ت 7نر2 خو$ "# $! با"> #/سر گرفت ! نقش 

/ن;ب  ! بس بی بی "# بر#2 چند ساr کا" کر$ مگر $" 
پشا!"7م #/ پ;گر$ `الب 7ا2 بی فر7نگ $" #ما( نبو$ مجبو"3  

بS کشو"7الند پنا> بر$.                                                         
$" $'ا"7جرF  بر#2 "شد !تقو'S فر7نگ #فغانی $ست بکا"شد  

برنامS 7ا2 /'ا$ $" تجل;ل #/ "!/ 7ا2 ملی ! ساr نو 
خو"ش;د2 !غ;ر> مناسب 7ا بS #بتکا" چشم گ;ر پر$#خت با 

7مکا"2 7نرمند#( $'گر  برنامS 7ا2 فر7نگی "# نS تنDا $" 
 P سر تاسر #"!پا مانند  جرمنی "$ Fنما'شا Sکشو"7الند بلک

#`ر'شP سو'د(P #نگلستا( $"پا'تخت 7ا !شDر 7ا2 بز"ã بنا]  
تحفS 7نر2 ! فر7نگی بر#2 #فغانا( مق;م کشو"7ا2 م;زبا( 

#7د#  کر$. با تقد'م تحفS 7ا2 فر7نگی "!ò !"#( 7م !`نانش 
"# $" $!"2 #/ !`ن نو#/z $#$ !مو"$ #ستقباr قر#" گرفت. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

#! بS 7نرتمث;ل عشق عم;ق $#"$ !#/ $r !جا( بر#2 7مکا"2  
$" 7ر نوt شر#` $" خدمت 7نر $!ستانش قر#" گرفتS #ست.  

7رگا> نا] #/ 7نر !7نرمند "# بر /با( #!"'م برحق $" 
مو"$ عاشقا( 7نرچو( ستو"2 منگل می #ند'ش;م. 

 Fف;لم 7جر hپر$'و! S;Dت zگر'$ F#"کی #/ #بتکا'
نوشتS محتر] $#کترعبد#لو#حد نظر2 بو$ کS #/ !#قع;ت 7ا2 تلخ 
بی !`نی !7جرF 7مو`نانش حکا'ت م;کر$  3( ف;لم $" سرتا 

سر #"!پا $"معرÖ نما'ش قر#"گرفت. 
$"ساr 2005 م;ال$2  بS کانا$# ن;ز نما'ش $#$> شد  

$"ساz-1360 r خانم منگل !خانم جبا"2 بح;ث 
 S'$2004 م;ال$2 #تحا  rشدند !$"سا Sشناخت r7نرمند#( سا

7ا2 فر7نگی  3"!پا بS مناسبت (50) ساr !"!/ تولد م;مو( 
#'ن خانم فد# کا" محفلی "# $" 7الند برپا کر$ند  کS شامل $! 
بخش بو$.  بخش #!r تعد#$ #/ $!ستا( فر7نگی #/ سرتا سر 

 Sفر7نگی #مر'کا  #/کا"7ا2 7نر2 #! `ی ب;ا'ن S'$پا !#تحا!"#
7ا تقد'ر بعمل 3!"$ند !فعال;ت 7ا2  #! "# $" معر#v سنجش 

قر#"$#$ند. $" بخش $!]  #/ `رÉ #تحا$'S فر7نگی کشو"7ا2 
 S'$لمی "'س #تحا/ U($ نا/! #نا ) توسط غو r#پا'ی مد!"#

7نرمند#( #فغانستا(  $" 3نوقتP  بو2 تفو'ض گر$'د !7مچنا( 
#/ `رÉ #تحا$'S فر7نگی #فغانا( #مر'کا 7م لقب 7نرمند 
شا'ستS !ممتا/ بر#'ش #7د# گر$'د. بDتر'ن تقد'ر !تشو'ق 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

#/`رÉ مر$] $"کابل نامS 7ا2 پرمحبت بو$ کS $/'عS پست 
7ر 7فتS نص;ب z م;گر$'د $"ساz (1353 ) r-7مر2# 

محتر] غال] سخی گال4 /#$>  'کی #/ تجا"#( معر!É شDر 
کابل #/$!#Ü نمو$. 

با سپاh فر#!#( #/ خانم منگل کS با #"ساr کست 
پنجا7م;ن ساr "!/ تولدz مر# #فتخا" بخش;دند  !$" پ;د# کر$( 

#$"h $'گر 7نرمند#( با من صم;مانS 7مکا" کر$ند. 

خـــــو-شـــ9ــــد نـــــــو- 

$"ساz–1335 r  $'د>  بدن;ا گشو$> 
#ستP  تحص;ل #بتد#ئ;S "# $" مکتب 

 Sموسس"$ #" Sم;ر!'س 7وتکی !ل;س
 S'سو Sب  (Sم;رمن تولن) )#نسو

بکلو"'ا تما] کر$. #! مانند 7ز"#( 
 Sختر#( جو#( #فغا( قربانی خو#ست$

7ا !عنعناF سنتی کشو" گر$'د> #ست 
 Sم#$# Öسن 14 سالگی بعو "$

تحص;ل تن بÜ#!$/# S $#$  #ما بعد #/ 
'ک مدF متوجS گر$'د کS با'د 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تحص;ل خو$ "# $!#] بد7د مگر#/ `رÉ فام;ل شو7ر بS مخالفت 
 Ü#!$/# گر$'د ! #!"# #/مکتب "فتن با/ $#شتند. $"کشو"ما Sمو#ج

!ما$" شد( قبل #/ !قت 'ک #مر حتمی !قبوr شد>  تـــلقی  م;گر$'د. 
 Sک Pخو"ش;د 7م ما$"شد ! بعد #/تولد `فلش ملتفت 3'ند> خو$ گر$'د

تنDا  ما$" شد( ! !ال$F 7ا2 پی $" پی خوشبختی نس;تP  ما$" با'د 
خو$ $#"#2 تحص;ل باشد تا `فل سالم بS جامعS تقد'م کند بناً مبا"/£ 

بی #ما( خو$"# بر#2 حق مسلمش (تحص;ل) !3/#$2 /( $" خانو#$£  
شو7رz شر!t .کر$. شو7رz بS #! #جا/£ تحص;ل  پنDانی  $#$. 

!بر#2 'کساr صرÉ نظر #/ #جا/> خسر!خشو بS #تفاv نظر 
شو7رz $""م;رم;نوتولنS "  موس;سS نسو#( بS  #$#مS تحص;ل 
 z$فلش "# نز$ ما$" خو$ م;گذ#شت !خو` SانDپر$#خت  بد'ن ب

پنDانی مکتب  م;رفت سر#نجا] فام;ل شو7رz سر نخ "# پ;د# کر$ند 
! بS مخالفت برخاستند بعد #/ 3( /ندگی $" خانS خسر 

بر#'ش پر#بلم بز"ã  ! $"$ سر گر$'د !خسرz #! "# #/ $#من  
 Sحال;ک"$  P$کر t!فام;ل خو$ ب;ر!( "#ند ! /ندگی "# #/صفر شر
شو7رz ن;ز محصل پو7نتو( کابل بو$ #ما خو$z $" کنا" مکتب 

بر#2 #مر#" معش;ت /ندگی مجبو"3  $" "ستو"#نت  ماکوپولو بعد #/ 
 Sشو7ر ! 'گان P $ر کا" کر$  تا /ندگی بخو" !نم;ر "# بر#2 خوD{

`فلش مD;ا سا/$. !2 'ک خانم پرکا" /حمت !تالشی بو$ بخا`ر 
/ندگی بDتر $"ساz 1353  r-بر#2 #!ل;ن با" $" ف;لم س;ا> مو2 

!جاللی نقش ما$" "# با/2 کر$ !"#>  7نر $" پ;ش گرفت !$" 7م;ن 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ساr $" #$#"> 7نر !#$ب;اF "#$'و 
#فغانستا( ن;ز بS صـفت مـمثل $" 

مد'ر'ت  $"#] 7ا !$#ستا( 7ا2 
پشتو بS کا"3غا/'د.   

 $!م;ن با" $" ف;لم "غال]
 عشق"  محصوr س;نما
#" z# 23"'ا نا - کا"7نر 
 $"جDا( س;نما  تقو'ت

    بخش;د.
  #" " ãبعد3 ف;لم" $#] مر  

بخا`ر تنو'ر مر$] کS با 
علم س;انس !$#کترعق;د> مند شوند با/2 کر$.  $" 3( /ما( 

  ! F"ا'/ Sنم;کر$ند ب Sکتو" مر#جع$ Sت تد#!2 بDمر$]  ج
تا!'ز "تعو'ض" ! توما" ! #$!'S 7ا2 عنعنو2 عق;د> $#شتند . 

 Öمصا4 مر Sک خانم  $7اتی "# ک' r!" !#  ن ف;لم'# "$
مDلک تبرکلو/ بو$P موفقانS با/2 کر$ .  $" z 1354-$" ف;لم 
جنا'ت کا"#( نقش خ;لی عمد> $#شت . $" z 1357-بعد#/ ختم  

صنف  $!#/$7م P $" #$#"> 7نر!#$ب;ا( "#$'و #فغانستا( بح;ث 
  Sمامو" "سمی مقر"گر$'د.  خانم خو"ش;د $"7ر برنام

"#$'و'یP تلو'ز'ونی P س;نما'ی چو(  نامش 7م چو( خو"ش;د 
$"خش;د. !2 $" ف;لم فر#" نوشتS  $کتو"#سد هللا جب;ب نقش 
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ما$" "# با $ختر 7نرمندz ل;ز# نو" 'کجا با/2 نمو$ !بعد $" 
 Ph!عر Pسفر Pند#مت P/ف;لم 7ا2 /'ا$ مانند: صبو" سر با

 P2!/ 2کند $  Pک;فر  PاجرDپرند> 7ا2 م Pست# rمر$7ا "# قو
/م;نP فرجا]P  گنا>P مز"عS سبز !غ;ر> #'ن 7نرمند $"$کش;د> 

کشو" سDم /'ا$ گرفتS #ست. 
  Sگی نا پذ'ر ! کا"شاق Sخست zخو"ش;د نو" با تال

شبا"!/2 /ندگی خوبی بر#2 خانو#$£ کوچک خو$ 3ما$> ساخت 
#ما ح;ن کS  شو7رz تحص;الF خو$ "##/ پو7نتو( کابل  تما] 
کر$P نسبت $!#] کا"z مثل فام;ل خو$ بS مخالفت شر!t کر$. 
  مگر خانم نو" م;د#نست 'گانS "#> نجاF #/}لم !بر$گی  

سDم $#شتن $" #قتصا$ خانو#$> #ست.  کا"-"#$'وP تلو'ز'و( 
!س;نما 'ک خدمت  بز"ã $" جDت تنو'ر #7ñا( عامS !#/ب;ن 
 Fخر#فا Sمر$] "# ب Sبر$(  نو#قص ناشی #/عقب مانی سنتی ک

م;کشاندP  بخصوï 'ک گا] مثبت بر#2 نجاF $'گر /نا( 
!`نش م;باشد. بد'ن عق;د> بS کا"7نر2 خو$ $!#] $#$ حتَی $" 

شر#`ی $شو#" #منت;تی شجاعانS بS 7نرنما'ی پر$#خت . 
سر#نجا] $" خا"Ü #/کشو" ن;ز $"سر'اr  ش;ر3غا !ش;ر'ن گل  
$" ماسکو !'ک ف;لم $'گر"# بنا] « 3'ند> » $" لند( با/2 نمو$. 

خانم نو" خ;لی /حمتکش پرتالz  بو$ $"7رکشو"#/ 7مت 
با/!  !عرv جب;ن بر#2  فر/ند#نش /ندگی 3بر!مند  تS;D نمو$ 

#ست . $" ماسکو $شو#"2 7ا2 /'ا$ "#متقبل گر$'د #!شب ! 
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 S7;چ  گون/# t!نا( مشر Sبر#2 بدست 3!"$(  'ک لقم /!"
کا" شاقS !کمرشکن $"'غ نS !"/'د ! 7مچنا( بS سفا"F 7ا2 

ممالک مختلف بر#2 بدست 3!"$(  !'ز£ #قامت  سر /$ تا 
#'نکS کشو"سو'د(  #! "# با خانو#$> #z پذ'رفت. 

 7م;نکS  بS سو'د( "س;دند /ندگی #م;د !#" کنند> "# 
#نتظا" $#شتند مگر خالÉ 3"/! شو7رz #/ #! جد# گر$'د. #! 

خو#ست  /( $'گر بگ;ر'د !چنا( کر$.  #ما #'ن ما$" مDربا( با 
7ما( ثباF !حوصلS مند2 بS ترب;ت  فر/ند#نش  #قد#] کر$ ! 

خو$z ن;ز بS تحص;ل پر$#خت.  بعد #/تکم;ل کو"h 7ا2 
 Sتحص;ل کر$ .  فر/ند#نش " س hمعا!(  نر Sبا( $" "شت/

$ختر !'ک پسر" ن;ز بS مد#"Ü  عالی تحص;ل کر$ند. 
 S7ز#"#( ما$" فد# کا" کشو"ما م;باشد ک Sکی #/ نمون' !#

 F#سان;د> #ست.  خا`ر" Fثبا# Sما$" بو$نش "# باصد#قت ب
/ندگی #'ن 7نرمند کمتر #/ 'ک ف;لم تر#Ç'د ن;ست 'کی #/ 

خا`ر> 7ا'ش #'نست :{/مان;کS شو7ر] تحص;ل خو$ "# #/ 
$#نشگا> کابل ختم نمو$ مانع کا" 7نر2 من م;گر$'دP  مگر 
 /# Sکا"] مو#فق بو$ ک Sشت;م ب#$ Sبخا`ر #قتصا$ پاشانی ک

مد"x معاz من /ندگی "# خوبترجمع !جو"کن;م  مگرم;گفت 
کS نبا'د $" نما'شاF حصS بگ;ر] کS غ;ر ممکن بو$  

$"7رنما'شنامS تلو'ز'ونی  کS کا" م;کر$]  نظر بS تحر'ک 
 Sعالی ک Fبا !جو$ تحص;ال P$مر# لت !کو4 م;کر z# <$#خانو
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

$#شت تحت تاث;ر خر#فاF !تحر'کاF فام;ل خو$ قر#"م;گرفت 
 É7نو/ $"عُر Sلعا$>  مر$ حسو$ بو$  /'ر# جامع# vفو !

 )3 "$ Sن بسر م;بر$ 7ر با"پر!گر#] تلو'ز'ونی کDک F#$عا!
نقش می $#شتم ! نشرم;شد #ما$> لت ! کو4 م;بو$]  'ک 

"!/چند $ق;قS قبل #/ نشر برنامS تلو'ز'ونی کS من $" 3( نقش 
$#شتم  با 'ک پالh ل;ن برv خانS "# قطع کر$] 7مسا'ۀ  #/ من 
 Sکر$ فر$# چطو" م;کنی ؟ من $" جو#بش  گفتم حد #قل ب r#سو
عوÖ $! با" لت خو"$( 'ک با" لت م;خو"]  !"#ستی فر$# 

شب کS بخش $!] نما'شنامS "# شو7ر] $'د مر# لت !کو4 
نمو$} #!بخا`ر 3/#$2 /( #/ #ستثما" خانو#$> !مر$ ساال"2 
مبا"/> "# #/ خانو#$> خو$ 3غا/ کر$ !بخا`ر نجاF خو#7ر#( 

7م !`نش 7نرپ;شS ت;اترP  "#$'وP تلو'ز'و( !س;نما گر$'د /'ر# 
#! با تما] "ã !پوست خو$ $"$ !ستم  مر$ "# حس کر$> بو$ ! 
 /# Sسر#نجا] 3( /ندگی پرماجر# #/7م گس;خت مگر#! چ;ز "# ک

"#> مبا"/> برحق  کما'ی کر$> بو$ #/ $ست ند#$  صرفآ 
چ;ز'کS کS #/ $ست $#$> لت !کو4 !ستم  'ک مر$ خو$ خو#>. 
!حسو$ بو$ کS $" بر#بر شDرF خانمش خو$ "# تحق;ر شد> می 
پند#شت .خانم نو" $"سو'د(  با کسب تحص;ل  تو#نست /ندگی  

بسطح نو"ماr #!"پا'ی #خت;ا" نما'د مگر شو7ر#"جمند  خانم 
$!می "# ن;ز #/$ست  $#$.  /ندگی #!مثاr  برجستS صد 7ا مر$ 

جفا کا" $" حق  خانم 7ا م;باشد.  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

            4ستـــــا. 4#ــلـــز4 4فـــضـــلـــي 

 rلز# بتا"'خ  28 $سمبرسا'#
  -z 1319" 2$1940م;ال

 $" کشو" #تر'ش $" قلب 3"!پا 
جDا( پDنا!" با $'دگا( Ç"فش 
نگا> کر$ . #'لز# مکتب "# $" 

کشو"/#$گا7ش $"شDر !'انا   
ختم نمو$ !بر#2 تحص;الF عالی 

$"ساr 1958 م;ال$2 شامل 
#نست;توF"# F $"#مات;ک $" 

شDر خا"کوÉ #!کر#ئ;ن گر$'د . 
#'ن 7نرمند  تو#نا $ 'ک کشو" 

 S7نر پر!" 'عنی #تر'ش ک
  Pبز"کتر'ن 7نرمند#(  ت;اتر

 )3"$ ã"شعر#2 بز Pمو/'شن
بS نبوì "س;د> #ند بدن;ا #مد> #ست با سعا$F کS خدمت گذ#" جامعS 'ی 
گر$'د کS #/ #'ن نقطS نظر خ;لی فق;ر بو$. $"ساr " 1963" م;ال2$ 

$'پلو] "Çسو"2 خو$ "# #خذ نمو$ !$" شDر س;مفر!پل بS ح;ث 
 rمات;ک" شامل خدمت گر$'د.  $"سا#"$ rسو"$" ت;اتر "مو/'کا'Ç"
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1966 م;الz 1345 2$- با محتر] $کتو" محمد بش;ر #فضلی 
 rحاصل  نمو$ !$"سا #" Ü#$!/# "محصل  #فغا(  # فتخا

1976م;الz 13552$- با شو7ر عز'زz بS #فغانستا( #قامت گذ'د 
! #لDی  ساr 1978 'عنی بر#2 $!ساr $" شDر جالr #با$ سر/م;ن 

نرگس !نا"نج نسبت !};فS   شو7رz کS $" سفاخانS جالr #با$ 
#'فا2 !};فS م;نمو$ P /ندگی خوz سپر2 کر$ #ما $" 3( /ما( $" 

جالr #با$ ت;اتر !جو$ ند#شت !2 بخا`ر تقو'ت /با( $"2 شامل 
کو"h لسا( گر$'د ! کو"h 7ا2 نرسنگ "# ن;ز تعق;ب کر$.  

$" ساr 1979 م;الz13582$- فاکولتS 7نر7ا2 /'با جد'د3 $" 
پو7نتو( کابل تاس;س گر$'د  !2 بS ح;ث #ستا$ مضام;ن 7نر #کتو"2 

 PÇم;کا Pقص" P2 ست;ج!" Fحرکا P 3!#/ خو#نی "!2 ست;جP
7نرتصو'ر2 مانند "سامیP مجسمS سا/P2 سپو"F ! تد"'س ! 

#مو/z /با( "!سی مشغوr خدمت گر$'د. 
$""#$'و تلو'ز'و( ملی #فغانستا( $"بخش پشتو بر#2 $!ستا( مانند 

 S7ا"!( ک ! Pعنا'ت شفق P(شفق) ستو"2 منگل ã$"! Sجم;ل
معر!É  بS چشما( #بی بو$ h"$# P ت;اتر "# م;د#$ تا #/ #ستعد#$ 

سرشا" #'شا( $" "شد !تقو'ت ت;اتر پشتو #ستفا$>  شا'ا( گر$$. #'شا( 
تا #کنو( $" قلبش جا $#"ند !محبت 7ا2 #'شا( "# فر#موz کر$> 

نم;تو#ند. 
 "$ Sبخش ت;اتر #فغانستا( #/ محبت 7ا 2 پو7ن;ا" /ل;خا نو"#نی ک"$

 zفر#مو F#بو$ند خا`ر rمات;ک #`فا#"$  F"# h"3( !قت مد'ر کو
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 "$ Sنا شدنی $#"$ !7م چنا( #/محتر] $کتو" محمد نع;م فرحا(  ک
 S3نزما( تا"'خ ت;اتر "# تد"'س م;نمو$ !#/ پو7اند #م;ن #ستا$ فاکولت

/با( !#$ب;اF $"2 $#نشگا>  کابل خا`ر#F ش;ر'ن !تجربS 7ا2 بس 
#"/شمند #ند!ختS #ست. 

  PSائی فاکولتDن Fمتحانا# "$  -z 13602$1981م;ال rسا "$
محصال( بعد #/ نما'ش $"#] {شکسپ;ر("!م;و!Ç!ل;ت) !کم;د2 
شکسپ;ربنا](شب $!#/$7م 27) } بS #خذ $'پلو] نا'ل گر$'دند  #بن 

#متحاناF ن;ز #/ جملS خا`ر#ت;ست کS 7م;شS $" کمر> چشمانش با 
7ما( شو" !7;جا( !#حساh خوشی شاگر$#( !#ستا$#( می چرخد 

!قلبش "#  بر#2 $'د#" $!ستانش $" تپش می #ند#/$. 
$" ساr 1982 م;الz 13612$-  بر#2 #!ل;ن با" $" ت;اتر کابل 

 Sفعال;ت 3غا/ کر$  فا"غا( فاکولت Sب rبنا] ت;اتر #`فا Sنند#"2 شعب
 F"مات;ک  بصو#"$  F"# 7نر7ا2 /'با  $#نشگا>  کابل #/ بخش
 Sم گرفتند کDکابل نند#"2 س "$ rت;اتر #`فا  Fسمی $" نما'شا"

نما'شاF {توپک خم;رP2 کال> سرخکP بوF ش;شS ئی توسط $کتو" 
محمد بش;ر #فضلی #$#پت !نگا"z گر$'د> بو$ بÇ" S'سو"2 خانم  
 Sشد  !نما'ش برفی گک !7فت جن ترجم Sنما'ش گذ#شت Sفضلی ب#
  Pقا2 حم;د جل;ا !نما'ش P 2"سو'Ç" Sستا$ حم;د جل;ا ب#  z"نگا!
"!با> مکا" نوشتS $کتو" محمد بش;ر #فضلی بÇ" S'سو"2 محتر] 
 Sکا$م;س;ن #عظم س;ستانی ب# Sسو#'ی نوشت" Sنما'ش نام Pش;د پا'ا"

"Ç'سو"2  خانم #فضلی ! نما'شنامS لگ لگ 7ا بÇ"  S'سو"2 
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محتر] منوچDر $"ت;اتر کابل نند#"2  'کی  پی $'گر بS نما'ش 
گذ#شتS م;شد  کS حاصل /حماF 7مS #فغا( 7ا2 #"جمند بشما" م;آ'د. 

 z -13637ا2 1978 تا 1984 م;ال$2 1357 تا r7م چنا( #/سا!
$" 'ک تعد#$ /'ا$ #/ نما'شاF بS ح;ث 7نرمند $"بخش تمث;ل ن;ز 

سDم گرفتS #ست. 
 Pنجمن موس;قی# Pنجمن ت;اتر#  z– 1363 2$1984م;ال rسا "$
#نجمن "قصP #نجمن "سامی "# بر#2 #`فاr ! نوجو#نا( تد"'س 

نمو$> #ست.  
$" #نجمن موس;قی بS تعد#$ (70)شاگر$ شامل بو$ کS کS عالی تر'ن  

تر#نS 7ا م;Dنی "# سر!$> #ند ! 'کتعد#$ تر#نS 7ا2 کشو" 7ا2 مختلف 
"# کS #کثر3 #ستا$ #فضلی ! محتر] $کتو" بش;ر #فضلی ترجمS کر$> 

بو$ند شاگر$#نش  3( "#  سر!$> #ست. 
تعد#$ شاگر$#(  $" 7ر #نجمن قر#" ñ'ل بو$ند : 

$" #نجمن "قص    (25 )شاگر$ 
$" #نجمن ت;اتر     (25 )شاگر$ 
$" #نجمن "سامی  (30 )شاگر$ 

$" #نجمن کا" $ستی (45 )شاگر$ . 
 rترب;ت #`فا"$  z( 1371) 2$(1992) م;ال rبعد3 تا سا !

!نوجو#نا( $" $#"#لتا$'ب ( /ند#( #`فاr )P کو$کستا( 7ا !مکاتب 
شDر کابلP پر!"شگا>  !`ن مصر!É خدمت بو$> #ست $" 

(1992 )م;الz ( 1371) 2$-  7مS فعال;ت 7ا 2 7نر2 !فر7نگی 
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بS 'ک #فسانS تبد'ل گر$'د !مشکالF /'ا$ بر#2 #فر#$ #7ل فر7نگ 
#'جا$ شد !#/`رÉ $'گر جنگ 7ا2 خون;ن $#خلی !عد] مصون;ت نا 

 zن عز'ز #فغانستا(  $!ستد#شتنی  با شو7ر`! zچا" #/ 3غو
 zمحتر] فر'د  (#$!#"$) !$حتر zپسر  P محتر] بش;ر #فضلی

سوسن(سو/#نS) موقتآ جد#گر$'د  !"!#نS کشو" #لما( شد. #! بی 
 Sک Sشت #ما بد بختان#$ zن عز'ز`! Sنتظا" با/ گشت "# ب# Sصبر#ن

جنگ 7ا #$#مS پ;د# کر$ !"Ç'م س;ا> `البا( $" کشو"مسلط گر$'د . 
!2 $" #لما( /ندگی خو$"# $!#] م;د7ند .                             
محبت 7ا2 مر$] !`نش "# خا`ر#F خوz  شاگر$#نش ! 7و2# 

#فتابی !`نش "# 7;چ گا> فر#موz نخو#7د کر$ !محبت گر] مر$مش 
چو( #فتا4 گر] !`نش 7م;شS #!"# $" عالم تخ;ل بS عشق 7ما( 

سر/م;ن 3فتابی  /ند> نگDد#شتS #ست /'ر# #ستا$ #'لز# #فضلی  "!حآ 
!قلبآ با مر$مش گر> نا گسستنی خو"$> #ست. 

مDما( نو#/P2  شجاعتP  مر$] $#"2 !محبت مر$مش کS $"$شو#" 
تر'ن لحظاF  تا"'خی با 3نDا بو$>  فر#موz کر$> نمی تو#ند !7ر 

لحظò!" S تا/> $" بدنش م;دمد !بS #م;د "!/'کS با/7م !`نانش "# 
 "$ Sم;د 3نک# Sبکشد ! ب zبا7ما( محبت !صفا !صم;م;ت $" 3غو

!`نش  #فغانستا( صلح !#"#مش برقر#"گر$$ P $عا می نما'د.  
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                     حـــمــ9ــدf عبـــدهللا 
 « aش9ر#ن گل پرسو »

#! بعد #/ فر#غت $!">  
#بدتا';S  ل;سS عا'شS $"#نی 

جDت  کا" $" ت;اتر کابل 
نند#"2 مصر!É !};فS شد 

مگرنم;د#نست "!/2 $"جمع 
7نرمند#( خو4 کشو" 

بشما"م;ر!$ . خانم عبدهللا 
بعضی !قت $"کابل نند#"2  

"!r 7ا2 کوچک "# با/2 
کر$ بعد 7ا 'ک "#بطS عم;ق 

با 7نر تمث;ل $" قلب خو$ 
 "$ S73ست Sکر$ 73ست hحسا#

"شد 7نرتمث;ل کوشا گر$'د !$" ت;اتر معر!É  #! پد"] ن;ست 
بS $#'رکتر2 #ستا$ عبد#لق;و] ب;سد #!ل;ن گا] 7نر2 خو$"# بح;ث  

مDما( $" 'ک  صحنS  3(  $"#]  معر!É بر$#شت .  بعد3 سر 
 tنوست #!با7نر ت;اتر گر> خو"$ ! $" #جر#2 نقش 7ا2 متنو

$" ت;اتر مبا$"F !"/'د. 
#!ل;ن ف;لم 7نر2 کS حم;د>  "!2 پر$> س;نما }ا7ر شد  
 Ph!عر Pست# rبلخی  بو$ !$"ف;لم مر$ 7ا"> قو Sف;لم "#بع
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جنا'تکا"#( ! چند'ن ف;لم $'گر ن;زنقش  7ا2 خوبی $#شتS #ست 
$" "#$'و تلو'ز'و(  مانند $'گر 7نرمند#( بخش تمث;ل  $" 

 ïم گرفت ! بخصوD7ا2 مختلف "#$'و !تلو'ز'و(  س Sبرنام
سر'اr تلو'ز'ونی کS $#"#2  ب;ست !7شت قسمت بو$ #/ `ر'ق 

کمک 7ا2  ملل متحد تS;D شد> بو$P  نقش مرکز2 "# با/2 
کر$. با تالz پ;گ;رجا2 گا>  خو$ "# $" ب;ن مر$مش پ;د# نمو$ 

  /'ر# 7نرمند #/ م;ا( جامعS برمی خ;ز$ !با }ر#فت 
7ا2 7نر2 کمی 7ا !کاستی 7ا2 جامعS "# برمال م;سا/$ !$"$ 

 S7ما( جمل/# !# P$"#مر$] "# #/ /با(  خو$ مر$] ب;ا( م;د
7نرمند#(  بو$ کS با 7ما( "'ز> کا"2 7ا2 7نر2 $" قلب مر$] 

  Pپ;د# کر$.مگر با تاسف بنا بر بی عد#لتی 7ا2 #جتماعی <#"
 Sا مو"$ تقد'ر !ستا'ش قر#" نگرفتDتن Sستز2  ن )/! Fخشنو

 Sت !#/#" 7م !#قع گر$'د> #ست ! /م;ن'ñ# $"بعضآ مو Sبلک
"شد فعال;ت 7ا2 7نر'ش محد!$ گر$'د> بو$. مگر توجS بد#( 

مبز!r ند#شت  بلکS با پشت کا"بS 7نرخو$ #$#مS $#$  /'ر# 
 rتشو'ق مر$مش بو$> #ست.  $"سر'ا !#  Sتر'ن تقد'رنامDب

ش;ر#غا !ش;ر'ن گل برسر/بانDا #فتا$ !شDرF 7نر2 #! #/ مر/ 
#فغانستا( ن;ز خا"Ü گر$'د.  $" شر#'ط جنگ !#!ضاt پ;چ;د> 

!`ن $'گر مجاr فعال;ت 7نر2 باقی نماند . فضا2 /'ست بر #! 
 xخو$ !فامل;ش کابل "# تر Fق گر$'د بر#2 حفظ ح;ا'ñ )چنا
! بS مز#" شر'ف  کوچ;د. بعد #/ مدتی #قامت $" مز#"شر'ف  
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بسو4 "!س;S حرکت نمو$ $" ماسکو با 7نرمند#( $'گر چو(  
 P2$فضل #لحق عبا  P)#حاجی محمد کامر PÉعز'زهللا 7د

 Sناتاش P"ل;ز# نو P27ما مستند P2مستمند Sبع#" P"خو"ش;د نو
!$'گر#( بS #$#مS  سر'اr ش;ر3قا !ش;ر'ن گل کS « بکمک مالی  

حاجی #حمد شا>  شDا4 » نطاv  !"/'د>  کشو" بS $#'رکتر2  
#نج;نر لط;ف #حمد$2 پر$#ختند . #'ن بخش سر'اr #/ $"$7ا2  

بی !`نیP #فغانا(  $"ممالک ب;گانS  حکا'ت م;کر$.  خ;لی 
 S'$تحا# F1997م;ال$2  بنابر $عو rگر$'د . $"سا  É!معر
7نرمند#( #فغانا(  مق;م #مر'کا گر!é 7نرمند#( چو( حم;د> 

 P3مرتضی با'قر P Éعز'رهللا 7دP )#حاجی محمد کامر Pعبدهللا
 Sنج;نرعبد#لط;ف #حمد2 !$'گر#( ب#! PSناتاش Pسال] سنگی

شDر 7ا2 مختلف #مر'کا نما'شاF جالب #جر# نمو$ند . 
 Fماسکو برگشت !مد Sبا"> ب!$ F2 بعد#/ ختم نما'شا!
`والنی بد!( سرنوشت $" ماسکو ماند P با7مS مشکالF تن 
$#$ تا کشو" سو'د( #! !فام;لش "# پز'رفت !فعال $" سو'د(  

/ندگی $#"$.  !بکا" 7ا2 7نر2  !قتآ فوقتآ #$#مS $#$> #ست. 
  Pمر'کا#  Pحم;د>  عبدهللا  $"کشو"7ا2 مختلف  #"!پا

کانا$#P  با $'گر 7نرمند#( بS #جر#2  پا"چS 7ا2 جالب  تمث;لی 
کم;د2  پر$#ختS #ست . فعال;ت 7نرz# 2 $"7ر/ما( ب;انگر 

$"$ 7ا2 جامعS !"#> ب;ر!( "فت  #/ مشکالF کS جو#نا( 
!خانو#$> 7ا2 #فغا( $" خا"Ü #/ کشو" /ندگی $#"ند بو$> 

e  134
 



 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

#ست.  $"ساr 2005 م;ال$2  بنابر$عوF #نجمن سر#سر/نا(  
#فغا(  مق;م  7امبو"ã بمناسبت  تجل;ل #/ "!/ب;ن #لمللی /نا(  
$" #لما( برگذ#" گر$'د> بو$P  #شتر#x نمو$ !مفتخر با $"'افت 

جا'ز> (مجسمS /( "!شنگر) گر$'د.                           
حم;د>  $! با" #/$#!Ü کر$> ! #/ $!$! #/$!#Ü  شش فر/ند 
$#"$ ! فعال 7مر#2 شو7رz محتر]  گنج علی عبدهللا  $"  

کشو" سو'د(  /ندگی  م;نما'د.                         
  

  Vـــــما  مــســتــمنـــدW       

 #'ن 7نرمند شناختS شد> !با #ستعد#$ فر/ند  محتر] 
عبد#لDاشم مستمند2  !خانم "#بعS مستمند2 م;باشد . #!$" جمع  

فر/ند#نش  'گانS  فر$2  بو$ کS $" قد] 7ا2 ما$" گا] نDا$ 
!"#>  7نر "# پ;ش گرفت - $"ساr (1360 )خو"ش;د2 کا"7ا2 

7نر2 خو$ "# با "#$'و !تلو'ز'و( !س;نما 2  #فغانستا(  $" 
حال;کS متعلم ل;سS ماللی بو$ 3غا/ کر$> #ست. #!ل;ن 7نرنما'ی 
#z  ف;لم #ختر مسخر> بو$ کS 'ک نقش کوچک "# با/2 نمو$ 
بعد $"نما'شاF تلو'ز'و( /'ا$ نقش با/2 کر$ ! 7م چنا( $" 
 S7ا2 تمث;لی حص Sبخش "#$'و مانند $'گر#( $" عمو] برنام

گرفت !2 #/ #ستعد#$ خو4 برخو"$#" بو$ کا"z تنDا $" 
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ساحS "#$'و !تلو'ز'و(  محد!$ نماند $" حد!$ "15"ف;لم 
س;نما'ی ن;زکا" نمو$. 7ما مستمند2 $"ف;ستو#r 7ا2 س;نما'ی 

$"خا"Ü کشو"ن;ز #شتر#x نمو$ . 
$"ف;ستو#r ف;لم 7ا $"ساr 1386خو"ش;دP2  $"تاشکند 

 rشد> #فغا( #ستقبا Sر گر$'د #/ !2  بنا] 7نر مند شناخت'#$
 2!  /# #" r#شا'انی بعمل 3مد !تقاضا2 بر #فرشتن پرچم ف;ستو

نمو$ند $"3( ف;ستو#r با شکو>  #! بح;ث 7نرمند #فغا( پرچم 
ف;ستو#r "# بر#فر#شت $"7م;ن ف;ستو#r $" ف;لم مسافر مستحق  

جا'ز> شناختS شد. 
$" ف;لم نقطS ن;رنگی  نوشتS محتر] $کتو" #کر] عثما( #/ 

`رF"#/! É #`العاF !کلتو" #فغانستا( بS گرفتن جا'ز> 
نقد2 موفق گر$'د.  ش;ر $ختر #فغا( بخا`ر تS;D  ف;لم $" 

شر#'ط نا گو#" ! با"#( "#کتDا $" !ال'اF کشو" سفر 7ا2 /'ا$ 
نمو$ تا $#منS گسترz 7نر !فر7نگ "# کS $" 3( /ما( نسبت 
جنگ 7ا2 $#خلی  خطر /!#r م;رفتP #$#مS !گسترz ب;شتر 

بخشد . #خر'ن ف;لم کS  7ما مستمند2 $" 3( نقش $#شت بنا] 
خاکستر بو$ بعد  #/3( عز] سفر بست با فام;لش  $"ماسکو 

#قامت #خت;ا"کر$.  !#خر'ن  کا" 7نرz# 2 سر'اPr ش;ر'ن گل 
! ش;ر3غا $"ماسکوبو$. $"ساz-1382 r 2003 –] 7مر2# 

محتر] س;د #نعا] #/$!#Ü نمو$ !$#"#2 'ک $ختربنا] سوسن 
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!'ک پسربنا] #ل;اh م;باشد  #کنو( $"کشو" $نما"x /ندگی 
$#"$ !بS تحص;ل خو'ش #$#مS م;د7د.#/7نر کنا"> گرفتS #ست. 

              عـــــا.لــــ1 4.#ــــم    
    

  rجا( $"سا Sعا$لــــ 
1347شمسی(1968)م;ال2$ $" 

شDر کابل بدن;ا 3مد> #ست . 
تحص;ل #بتد#ئ;S خو$ "# $" 

مکتب منو"> ء غو"2 ! بکلو"'ا 
خو$ "# $" ل;سS 3منS فد!2 ختم 
 Fب;ا$# Sکر$ !بعد  شامل فاکولت

پو7نتو( کابل گر$'د . قبل #/ ختم 
تحص;ل فاکولتS  با #ستفا$> #/ 

'ک بو"h $"ساr 1991 ]-  تا 
 Fنست;تو# S1994 م;ال$2  ب_

 Sپوشک;ن $"ماسکو $" "شت
/با( !#$ب;اF "!سی $'پلو] خو$ 

"# بدست 3!"$.  $" (1994)] 
 Ü#!$/# کر$ ! ثمر Ü#!$/# )خا h7مر#2 محتر] محمد #لما
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

#'شا( سS $ختر بنـــا] 7ا2 صحر# P صــدP Éسـبـ;ـنS م;باشد.                                            
 Sفغانستا( بو$ حاکم;ت }المان# Sن#!" S( 1995 )کrسا "$

بربر'ت !"Ç'م س;ا> `البا( کسب قد"F کر$  نا گز'ر بعد #/ 
 "$ Sنمو$.  #'ام;ک Fکشو"7الند 7جر Sب Sختم تحص;ل  #/ "!س
#فغانستا( بسر م;بر$ $"چند'ن ف;لم بS ح;ث ستا"> $"خشا( $" 

جDا( س;نما  کشو" $"خش;د> #ست. 
عا$لS #$'م متعلم صنف نDم مکتب بو$ $"#ثر تقاضا2 

مکر" محتر] تو"'الی شفق $"#!ل;ن ف;لم 7نر2 بنا] "عشق من 
م;Dن من “ کS #/ ساختS 7ا2 محتر] شفق بو$P "!2 پر$> 
س;نما }ا7ر گر$'د.  ف;لم $!] #! بنا] فر#" نوشــتS محــتر] 

$کتو" #$کام;س;ن  #سدهللا جب;ب  !بS $#'رکتر2 محتر] #نج;ر 
لط;ف #حمد2 بو$.  $" ف;لم سو] بنا]  مر$7ا"> قوr  #ست #ثر 

$کتو"#کر] عثما( بS کا"گر$#نی 3قا2 سع;د !"کزP 2 نقش  
$ختر ف;لم ( `ا7ر>) "# با #$#2 کلماF ش;ر'نP«  ش;ر جا( 

خاï تنخا'ت 7ستم»  بس;ا" موفقانS با/2 کر$ .  بعد $" ف;لم 
پرند> 7ا2 مDاجر#/ ساختS 7ا2 محتر]  #نجن;ر لط;ف  #حمد2  

!ف;لم $'گر2 بنا] #"ما( نوشتS ! $#'رx محتر] $کتو" 
عبد#لو#حد  نظرP2  ف;لم حا$ثS بS کا" گر$#نی فق;ر نبی #ثر 

محتر] صد'ق برمک  س;نماگر شناختS کشو" "# با/2 نمو$ . 
$"جDا( س;نما کشو" #فغانستا( 'ک چDر> شناختS شد> !'ک 
7نرمند خو4 !با #ستعد#$ $"جمع 7نرمند#( ثبت نا] گر$'د> 

e  138
 



 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

#ست.                                                                     
3خر'ن ف;لم خانم  عا$لS #$'م  بنا] سقو`  #/ساختS 7ا2 محتر] 
جا( محمد ح;د"2 بو$. $" #( /ما( !ضع س;اسی !#جتماعی 
$" کشو" خر#4 گر$'دP  $'گر /م;نS  ساختن ف;لم !کا"7ا2 
7نر2 نا مساعد ! قطع شد . ف;لم سقو` ناتکمل ماند !فعال;ت 
7نر2 خــانــم  #$'م ن;ز $"7م;ن جا پا'ا( پز'رفت.            

مگرخو$z ف;لم حا$ثS "# کS محتر] فق;ر نبی  کا"گر$#نی  کر$> 
بو$P پا'ا( کا"7نر'ش م;د#ند. /'ر# 3( ف;لم "# مر$] تماشا> کر$> 

#ند ! ف;لم  نا تما] ن;ز$  3قا2  ح;د"2 باقی  ماند>  #ست. 
خانم #$'م  فعال  $" #"!پا $" کشو" شا7ی 7الند /ندگی 
  Sتحص;ل $" "شت É!2  بر#2 کا" ! /ندگی  مصر! . $"#$
تو"'ز] م;باشد !#ما  3"/! $#"$ کS با/ 7م $" ساحS فر7نگی 

خدمت بر#2 7م !`نانش بنما'د .    
 با تشکر #/ #'ن بانو2 7نرمند  خـــانـــم #$'ـــم کS با 

#!ل;ن تــمــاh ت;لفونـــی  بر#'م جو# 4 مثبت #"#ئS کر$ند !$" 
#!ل;ن 7فتS بعد #/ تماh ت;لفونیP  فوتو !#سنا$ 7نر2  خو$ "# 

بS #$"سم  پست نمو$>  ! بدسترسم  قر#"گرفت.                               
موفــقـ;ت بـ;ـش #/ ب;ش $" 7ــمـــS #مو" /ندگانی  بـــر#'ـــش 

خــــو#7ــــ-#نـــم . 

e  139
 



 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

خــ-4نــ-g 5ــاWـــرf -0شــنـــگر 

 Fعمر$#شت !مد rب;شتر#/ 50 سا Sک hخانم با #حسا
`والنی $" "#$'و بS ح;ث کا"گر #'فا2 !};فS م;کر$.  کمبو$ 
نقش /( "# $" ف;لم 7ا2 متعد$ با تمث;ل بی مانندz پُر نمو$ . 

 hکا"  #'ن ما$"  فد#کا" "# 3فر'ن تقد'رم;کنم #'ن  خانم با #حسا
!7نر $!ستP #! فعال $" کابل /ندگی م;کند !$" "#$'و تلو';و( 

ملی #فغانستا( 7نو/ 7م بح;ث کا" گر #'فا2 !};فS م;د#"$ . 
صحت  !بقا2 عمر بر#'ش تمنا $#"]. 

شـــcــ9ــد حــکـــ9ـــمـــ1 

#!ل;ن /( با شDامت کS `لسم مستو" بو$( "# شکست ! 
 zتر شد( !ضع #فتصا$2 خانو#$> خو'ش ممد شو7رDبر#2 ب

گر$'د . #! $!شا $!z 7مسر عز'زz  بنا] باشی $'ن محمد $" 
"'است تخن;کی "#$'و #فغانستا( بS کا" 7مت گماشت. #'ن خانم 

7نر پر!" $" نقش 7ا2 /'ا$ $" ف;لم 7ا2  متعد$ سنت شکنی 
   Sحمت فر#!#(  فر/ند#( با تحص;ل $" جامع/! zنمو$.  با تال

تقد'م  نمو$> #ست #!#/ جملS #!ل;ن خانم 7ا2 بو$ کS بح;ث 
کا"گر $" "#$'و #فغانستا( خدمت نمو$> #ست .  برخو"$ !پ;ش 
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

3مد عالی P #حتر#] بر 7مS کا"مند#( ! لبخند صم;مصی #/ 
جملS عالی تر'ن صفاF #! بو$> #ست ."!حش شا$ با$. 

   شــــاپـــرV  «نـــغــمـ1»                 

#'ن 7نرمند جو#( با #ستعد#$ $" !ال'ت 
کند7ا" بدن;ا 3مد>  #ست.  !2  $" ف;لم 

 1357 rسا"$ P 7کد> 7ا ب;د#"م;شوند$
z -#!ل;ن  قد] 7ا2 7نر2  خو$ "# 
بر$#شت !$" /#(  ف;لم با #قا2 منگل 
معرفی  شد  ! #ستعد# $ خو$ "# $" 

7نر 3!#/ خو#نی تقو'S کر$ . 7نر 3!#/ 
خو#نی "# نسبت بS 7نر تمث;ل ترجع 
$#$ . !2 با #/$!#Ü 7مر#2 7نرمند  

 Ü!/ جو#( چو("منگل" منح;ث 'ک
7نر2  بÜ!# S شDرF "س;دند . $" 

بخش 3!#/خو#نی ب;شتر'ن  73نگ 7ا2 
پشتو "# $" 3"'شف "#$'و !تلو 'ز'و( $#"ند.  خانم نغمS  برعال!>  

73نگ 7ا2  پشتو P چند 73نگ بS /با( شکستS $"2 ن;ز بS 7نر 
$!ستا( z/#!3 تقد'م نمو$> #ست.  
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 FرDش Sسم مستعا" نغم# Sشاپر2  $"7نر 3!#/ خو#نی ب
 Sا$ کمائی کر$> #ست. حاصل  #/!$#جش با منگل $! پسر !س'/

$ختر بنامDا2  نغمPS ل;مPS مد'نPS #نو" P !خ;بر م;باشد.  
 #بن معلوماF "# #/ سا'ت بی بی سی پشتو #خد کر$]. 

   
فـــر#ـــمـــا  

$" ف;لم فر#" ! چند ف;لم $'گر نقش $#شتS !موفقانS تمث;ل  
کر$ > #ست. 7م !`نا( ما #'ن 7نرمند با #ستعد#$ "# می شناسند 

با تالشDا2  فر!#( بS  پ;د# کر$(  #! موفق  نگر$'د] .      
صرفآ بخا`ر #"Ü گذ#"2  بS 7نر !خدماتش با سطر چند 'ا2$  

#/ #! کر$] تا $" خا`ر>  7ا ! ل;ست 7نرمند#( /ند>  بماند    
خانم فر'ما با 'ک  7نرمند #/$!#Ü#!$/# Ü کر$.  #ما بعد #/ 

#/$!#Ü  نسبت  مخالفت 7ا2  فام;لی  #/7نر $ست کش;د .        
بگما(  #غلب $" #مر'کا تشر'ف $#"$ .  $"  7رحاr $"7ر کجا  

کS تشر'ف  $#"$P  سعا$F !خوشبختی بر#'ش 3"/! م;د#"]. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                      #ــاسمــ9ـن #ــــا-مــــل    
                

 -z  1344 rسا"$  
$" شDرمز#" شر'ف !ال'ت 

بلخ پا $" جDا( برماجر# 
 "$ #" S;گذ#شت مکتب #بتد#ئ
"!شانS بلخی P ثانو2 "# $" 

ل;سS سلطانS "#ض;S شDر 
 Fمز#" شر'ف ! تحص;ال

 Fعالی "# $" #نست;تو
پ;د#گو2Ç بلخ بS پا'ا( 

"سان;د . /نا( کشو"ما  $"$ مر$ ساال"P پد" ساال"2 !بر#$" 
ساال2  "# با "ã ! پست خو$ #حساh نمو$> #ند.  7ما( 

 ! F!بعضی  #/ خو#7ر#( ما با برخو"$ 7ا2  متفا Sو"'ک`
$!گانS $"'ک فام;ل بز"ã شد> #ندP  $"$ کم لطفی "##/ کو$کی  
 Sجامع P ã"بز tلد'ن با خو$ $#"ند. 7م;ن $"$ "# تا #جتما#! /#
خر#فاتی ن;ز  #حاh  م;کنند.  7ر گا> پسر خانو#$> $ست بS 7ــر 

 Sمو#فقت 7م ند#شتند  خو$ "# ب  Sلد'ن با 3نک#!  Pکا" /$> #ست
کوچS حسن چپ /$> #ند ! مانع  کا"پسر شا(  نگر$'د> #ند. #ما 
#گر $ختر $" 'ک خانو#$> بS خو#ست خو$ بS 7نر "!2 3!"$>  
#!ل;ن خشونت  #/ پد" !'ا بر#$" خانو#$> 3غا/ م;گر$$.  خانم  
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

'اسم;ن  #/ 3( جملS 7نرمند#( م;باشد کS "'شS 7ا2 7نر2 $" 
کو$کی $" !جو$z جو#نS  /$ #ما بر#2 تقو'S !با"!" شد( #( 

با مانع بز"ã  لت !کو4 پد"z مو#جS گر$'د. 
 Sمز#"شر'ف م;ز با( 7نرمند#( $#خلی !خا"جی $"م;ل

7ا2 نو"!/2 عنعنو2 کشو"مـا م;باشد.  7نرمند#( 3!#/ 
خو#( Pسرکس (ناتک) !غ;ر> بS شکو> شDر مز#" شر'ف می 

 Sفز!$ند #! کو$کی ب;ش نبو$ با 7مبا/2 7ا2 خو$ بد'د( م;ل#
 Sکر$ !ب x#شتر# P محل  /ندگی شا( قر#"$#شت "$ Sک çگلسر

تماشا2 7نرمنا'ی 7نرمند#( بS #`ر#É "!ضS پر$#خت با 
تماشا2  صحنS 7ا2 جالب #ستعد#$ 7نرمند شد( "# $" خو$ 

حس کر$ #ما $'ر2 نگزشتS بو$ کS پد" #! "# #/ 7ما( جمع;ت 
بS لت !کو4 !مو کشا( کر$> بS خانS بر$ . #! م;د#نست کS نا] 

7نر"# گرفتن  $" خانS  /ندگی باال'ش /7ر م;گر$$ بنآ $"  
ساحS مکتب #/ کوچکتر'ن  /م;نS بر#2 "شد #ستعد#$ خو$  

#ستفا$> م;کر$P بS 7نر 3!#/ خو#نی !تمث;ل $"تجل;ل #/ بعضی 
 2!/"3  Sمناسبت 7ا $" مکتب پر$#خت !بخا`ر "س;د( ب

 Éر` /# Ü#!$/# )ر# تا /ما'/  .$#$ Ü#!$/# S7نر2 خو$ تن ب
پد" #جا/> تماشا> ت;اتر !س;نما "# ند#شت چS "سد بS 7نرمند 

 Sکابل #قامت گذ'د  !$"'چ "$ zبا 7مسر Ü#!$/# /# شد(.  بعد
3"/!  بر!'ش با/ شد $"ساz  (1362 )r- "سمآ بS "#$'و 

تلو'ز'و(  ملی 7مکا"2 خو$ "# 3غا/ نمو$ !پلS 7ا2 پ;ر!/2 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

"# 'کی پی $'گر پ;مو$ برعال!> تمث;ل $" پر!گر#] 7ا2 مختلف 
"#$'و تلو'ز'و( $" ف;لم 7ا2 متعد$ کا" کر$.  

$" ساz 1363 r- $" ف;لم بنا] (/م;ن) کا"z $" س;نما 
3غا/ گر$'د بعد #/ #( $"حد!$ ب;شتر #" سی !پنج  فلم  کا" کر$ 

 PگذشتP S'ساP عشق Sند #/ حماس# F"و"تر'ن #( عباDمش Sک
7وP h/م;ن عاصی P#خر'ن شب !#خر'ن سفرPP$شمن Pکبوتر 
  Sسو2 الن PFعبر P<س;ا S'سا PS7;ن#! )/  P<ر گناDش Pخمی/

!غ;ر> . $" $"#مDا2 کS $" ت;اتر سDم $#شتP S عبا"F #ست #/   
  P اDمک$# Pقانون;ت rسمبوP <رDبی چ Pخون;ن Ö!عرP م;ن/

پ;ش پنج 7م پنج !پ;ش صاحب پنج 7م پنجP  خانم جا( !غ;ر> . 
'اسم;ن خانم  $" $ن;ا2 بز"ã 7نر قد] گذ#شت  مگر $" س;نما 

 Sرتر $"خش;د. کا" $"س;نما بر#'ش عشق جا!'د#نDخوبتر! ب
گر$'د $"#'ن عشق  #/ تقد'ر بی بDر> نبو$>  جا'ز جو#'ز /'ا$ 

مطبوعاتی گر$> #ست. 
  S7ا2  7نر2 ب;ن #لمللی "#> پ;د# کر$ #/ جمل r#ف;ستو "$

م;تو#( ف;ستو#r شDر تاشــکند !شDــرنانت فر#نسS "# نا] بر$ 
$" ساz(1370) r- با حاکم;ت  #حز#4  #سالمی  $" 

#فغانستا( فعال;ت 7ا'ش محد!$ گر$'د !بخصوï  فعال;ت 
7نر2  !فر7نگی  `بقS #ناU بکلی  قطع شد.  مخالفت 7ا2 

شد'د عل;S کا"/نا( $" #"گا( 7ا2 7نر2 !فر7نگی #غا/ گر$'د 
!سS با" خانS !کاشانS !2 مو"$ چو" !چپا!r قر#"گرفت 

e  145
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 Sر مز#" شر'ف برگشت  !$" 3( جا بDش Sمجبو"3  $! با"> ب
صفت معلم $" مکتب بی بی /ن;ب !7اشم بر#F مز#"شر'ف 

خدمت نمو$.  خانم 'ا"مل $" تا"'ک تر'ن ! !س;ا> تر'ن $!"> 
`البا(  مدF پنج ساr با شو7رz ب;کا" بو$ند مگر بS معنی 

حق;قی ب;کا" نبو$ مقدh تر'ن !};فS "# کS تد"'س #`فاr !`ن 
 Sو" مخفی ب` rگرفت تا 'ک سا z!بد Sبو$ `و" مخف;ان
 Sمزکو" بنا] ("#بع h"تد"'س  #!ال$  !`ن پر$#ختند کو

 rمنز! (بلخی Sبع#") بلخی ) مسما گر$'د !لی #'ن مرکز$#نش
شخصی #z #/ `رÉ `البا( با #تDا] ع;سو'ت بستS  !منزلش 
ضبط گر$'د  !$" پا$#z #'ن 7مS خدماF #نسانــی  پسر7ـفــد> 

سالS خو$ "# #/$ســت $#$. 
#'ن ما$" قDرما( !با #حساh با !جو$ #/$ست $#$(  پسر 

نو جو#نش 3"#] نS نشست !3نچS $" تو#( $#شت  $" خدمت 
 Sب Sمر$] خو$  قر#"$#$ ! بعد #/سقو` `البا( #!ل;ن خانم بو$ ک

کا"2 7ا2 "ضا'ی سر> م;اشت #'ن موس;سS خ;ر'S 3غا/ ! 
مجد$3  بو};فS معلمی  $ست بکا"شد.  $" جلب !جذ4 جو#نا( 

 ! x#گر$7م 3'ی 7ا #شتر "$ P$ا$ نمو'/ F7نرتمث;ل خدما"$
 Sفو] 7نر!7نرمند "# با "سالت 7ا2 فر7نگی شا(  $" جامعDم

 /#  vشر#'ط تر!" !#ختنا "$  Fتما] تحوال "$ P$تشر'ح نمو
$#من !`ن جد# نگر$'د !$" 7مS حاr  با /ندگی  ساخت !با 

مر$مش پ;وست 7;ج نوt کمک #/ 7;چ نوt موس;سS !'ا $!لت 
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 Sمر$مش ب Éر` /# Sستفا$> نکر$> #ست .  `رفآ با محبت ک#
#! 7د'S م;شد ! مخف;انS بS /ندگی $!#] $#$.                           

$" z-1384 - بنا برضر!"F مقاماF #فغا(  ف;لم #/ !2  
$عوF کر$ند ! 'اسمـ;ــن جا(  $! با"> بکا" 7نــر2 خو$ 3غا/ 
نمو$ ! بکابل مسکن گذ'د !موفــق بS ساخـ-تـن $! فـ;لم مسـتـند 

!7نر2 گر$'د.  #! تا/> 'ک موسسS ف;لم سا/2 "# بنا] 
 Sــر کابـــل بD(بـــانــو) #'جا$ نمو$> #ست . خانم 'ا"مل $" ش

کا"7ـــــا2 فر7نگی مصر!É م;باشد.  

گل مکی (فتان1)  

'ک چDر>  شناختS  شد> $"ت;اتر کشو"ما م;باشد . #! 
"#م;تو#( #/جملS #ل;ن 7ا  $" ت;اتر کشو" حسا4 کر$.  /'ر# 

 .Sفتان Pبا 3مد( /نا( 7نرمند $" ت;اتر -z ( 1337)2اDسال"$
ن;ز کا"7ا2  7نر'ش "# $"ت;اتر3غا/کر$. #! #!ل;ن با"$" نما'ش 
#! پد"] ن;ست "$"#> عق;د>" "!2 ست;ج }ا7رشد.  بعد #/ 3( $" 
#کثر'ت $"#] 7ا نقش چشمگ;ر$#شتS !#ستعد#$ خو$"# تبا"/ $#$.  

$"چند'ن نما'شناF $'گر7م $!z با #!ل;ن  خانم 7ا2 فد# کا" 
ت;اتر $"تقو'ت نDضت نسو#( فد# کا"#نS $'ن فر7نگی خو$ "# 
#$# نمو$> برعال!>  ت;اتر $"چند'ن ف;لم ن;ز سDم گرفتS #ست #! 
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$" /ما( حاکم;ت مجا7د'ن بS #'االF #مر'کا "فت !$" 3نجا 
7مسرعز'زخو$ "# #/ $ست $#$P  مدتی `والنی  بS تنDا7ی 

بسربر$P بعد #/ سقو`  `البا( $! با"> بو`ن برگشت $" 
با/گشت بخا`ر #ح;ا2 $! با"> ت;اتر 7مت نمو$ P فعال  

«®ßß¶ » کS  #'ن  کتا4  "# م;نو'سم  P مسو!r ت;اتر کابل 
نند#"2 م;باشد. با"$! بÜ#!$/# S تن $#$ 7مر#2 7نرمند ت;اتر 

3قا2 عبد#لمج;د غ;اثی #/$!#Ü نمو$#ست.  

 V4بـــعـــ-ـ1 4حـــمـــد-        

"#بــعـــS  #حمد2  "# 
مر$] #فغانستا( بنا]  "7ما" 
3!#/ خو#( م;شناسند .  7ما 

#حمد2 بح;ث ممثل $" #$#"> 
7نر!#$ب;اF "#$'و #فغانستا( 

$"ساz1355 r-$" بخش 
پشتو بح;ث ممثل 7مکا"2 
$#شت !مانند سا'ر ممثل;ن 
$"7مS برنامS 7ا2  #$"> 
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 Sپشتو 7مکا"2 نمو$> #ست.  مگر$"مکتب ک  F7نر!#$ب;ا
 Pتحص;ل بو$ $"تــجــل;ــل #/ "!/7ا2 ملی É!مصر

معلم Pما$"7م;شS 3!#/ م;خو#ند کنسرF 7ا2 مکتب بDتر'ن 
مرجع مشق !تمر'ن بر#2  "شـــد #ستــعد#$z بو$.  نـــا] 7ما 

 Sا #فتا$ بعد3 $" #$'و ن;زنظر بDر'ق مکتبش سر/بانــ` /#
تشو'ق  #$#"> موسـ-'ــقــی  چند پا"چS بنا] "7ما " ثبت  کر$. 

بعد#/ 3( نا] "#بـــعـــS #حمد حتُی  #/ /7ن 7مکا"#( "#$'و ن;ز 
 S7ما" تــعــو'ــض شد.  !2 با !جو$ ک"Sخت سفر بست ! ب"
بنا] 3!#/ خو#( $" "#$'و شDرF 'افت مگر بS 7نر تمثل خو$ 
ن;ز #$#مS $#$ .  خانم  #حمـــمــد2 #/ تو#نا'ی خو4 $" 7ر$! 

7نربرخو"$#" بو$ !برعال!> سDم گ;ر2 $" کنسرF 7ا2 
 éکلو "$ z# مکتب Éن #/ `ر`! rمکتب $" جشن #ستقال

!/#"F 43 !برv $"چمن حضو"2 کنسرF #جر# م;نمو$ .     
#! $" #بتد# #/ 3!#/ 7نرمند#( خو#( 7ند2  تقل;د م;کر$ !خو4 

7م م;خو#ند.  من "#بعS جا( #/ $!"> 7ا2 کا"z کS بح;ث 
ممثل $" "#$'و بو$ !7نو/ "7ما" نشد> بو$ م;شناسمP بر2# 

بدست h"$# )$"!3 !2 خ;لی تالz کر$] تا $" کو'تS پاکستا( 
#!"# پ;د# کر$]. !2  بس;ا"صم;مانS بر#'م گفت :   "تو مر# #/ 
$!"#( جو#نی #] !#/ خو$] بDتر م;شناسی #ما #/ #ن;کS بر#'م 

ت;لفو( کر$2 'ک $ن;ا منمو( 7ستمP  م;تو#نی 3نچS $" با"> من 
$" سا'ت 7ا2 #نترنت !مصاحبS 7ا'م $" بی بی سی نوشتS شد> 
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#ستفا$> کنی .  /'ر# مصاحبS ت;لفونی #/ کانا$# تا پاکستا( #/ 
#نصاÉ $!" #ست." 

خانم  "#بـــعـــS #حــــمـــد2  با محتر] عبد#لط;ف  بDاند 
عر!سی کر$ ! $#"#2  $! $ختر !$! پسرم;باشد.                                                            

محتر]  بDاند قبل #/ 3مد(  حکومت  مجا7د'ن  جDت  
تحص;الF  عالی  بS  #تحا$ شو"!2  !قت  "فت .  

 P)ا$2 $" #فغانستاDخانم  #حــمــد2 $" /ما( حکومت ج
بS کو'ــتــS  پــاکســتا( "فت  ! $" 3( جا با فر/ند#نش  

/نــــدگـــــی مــ;ــنــمــا'ـــد.  خانم  "#بعS #حــمــد2  $"  
3"'شف "#$'و  تلو'ز'و(  مـــلــی ب;ــشــتـ-" #/ صد  کست 

73نگ 7ا2  پشتو !$"2  $#"$.  ! $"7ر "#$'و $"#] ! $#ســتـا( 
 F$م  بو$>  #ست. بر#'ش  /ندگی  باسعا;D7ا2  پشتو ن;ز س

م;خو#7م.  
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  rنـــا « مــحــر4بـــی » بــکـــتــا- 
 

 rنا  بتا"'خ 7فد7م $لو سا"
z( 1340)- $" 'ک خانو#$> 
نسبتآ متوسط $"شDرکابل تولد 

گر$'د . پـــد"z محتــر]   
محر#4 #لد'ن  'کی #/ مر$#(  
"!شنفکر بو$P $" پنج سالگی 
 tل;ن قد] 7ا'ش "# $" #جتما!#

کو$کانS "حم;د !"کتو("گذ#شت 
!بعد `بق معموr شامل مکتب 

#بتد#ئ;S" سر$#" جانخا( " 
 Sشامل ل;س-z 1353"$ Pگر$'د
عا'شS $"#نی شد. !2 $"مکتب 

#بتد#ئ;r!#  S نمر> صنف بو$. 
مگر$"ل;سS عا'شS $"#نی  نتو#نست $"جS صنفی خو$ "#حفظ 

 Sصنقی "#- #!ل;ن صدم Sنما'د. /'ر# با #/ $ست $#$(  $"ج
"!حی برخو$ م;شما"$. #نقد" باال2 "!#نش تاث;ر ناگو#" 

گذ#شتS بو$  تا باالخر> بS  مشر!` ماند نش $"مضمو( کم;ا 
!3نDم $"#خ;رساr تعلمی #z #نجام;د.  $"ساz 1359 r- شامل 

پو7نتو( کابل گر$'د. $" فاکولتS س;انس "شتS "'اضی 
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تحص;التش "# بپا'ا( "سان;د. سالDا2 "!'ا'ی $"پو7نتو( کابل 
 z# تحصلی r!# rد2 بو$. $"سا'Ç#تر! hا2 'اDبر#'ش سال
بر#$" #"شد !2 کS شامل خدمت /'ر ب;رv  "$!"> #ح;ا`" 

قر#"$#شت بنابرحکم !};فS بر#2 #نتقاr مو#$ خو"#کS  #/بنــد" 
حــ;ــرتا( بکابل  تو};ف گر$'د > بو$ /ند> گم شد. #/ بر#$" 
مفقو$ #الثر#z فام;لی بجاماند کS #/شدF 3( مصب;ت خانمش 

ن;ز $! ساr بعد #/ !2 !فاF کر$.  سS `فل $! پسر !'ک 
$خترخو"$ ساr بر#$" جو#نش بی سرپرست ماندند.                                           

$!"> جو#نی !شا$#بی خانم  محر#بی بS غم !#لم بر#$" ! 
فر/ند#( بی سرپرستش  با #ند!> /'ا$ سپر2 گر$'د .مگربا 3نDم  

بS  تحص;لش #$#مS $#$ تا 'گانS 3"/!2 پد"z کS م;خو#ست 
$خترz "# $" لباh "'نفو"] "معلمی ببن;دP  بر3!"$> سا/$  .  
#ما بدبختانS  $"#خ;ر ساr کS مدF کوتا> بر#2 فر#غتش ماند> 
بو$P پد"عز'زz "# ن;ز #/$ست $#$.                              
$"ساz (1363) r- !};فS معلمی "# $"ل;سS #ستقالr 3غا/ 

نمو$ !تا ساz 1371 r- مضام;ن "'اضی صنوÉ 7شتم P نDم 
 2"$ Fم !7م چنا( #$ب;اDن É7م  ! ترس;م خط تخ;کی صنو$!
 Sا2 #مو/گا"2 $#منDم !$7م "# تد"'س کر$.  $"سالDن Éصنو

جنگ خانمانسو/ گستر$> تر گر$'د ! با"#( "#کت 7ا شDر کابل 
 zگر'$ Sساخت . #! با/7م بر#$" 21 سال rماتم سر# مبد Sب #"

"# $" #نجا] خدمت /'ر ب;رv #/ $ست $#$.                                        
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 Sخانم محر#بی 3"/!2 معلمی "# #/نو جو#نی بر سر$#شت ب
#"/!'ش "س;د مگر سعا$F 7م;شS /!$ گذ"#ست !مصب;تDا 

س;ر `والنی $#"$ کS #ثر#F ناگو" $" "!ò ! "!#( #نسا( باقی 
م;گذ#"$.  خانم "نا محر#بی $" $!"> کو$کی عاشق ش;ند( 

73نگ حماسی  مانند {#2 /ما !`نS $لعلونو خز#نی /ما }بو$ 
ش;ند( 3( $"7رحالت بر#'ش نشا$ 3!"!لذF بخش بو$.  $" 

بخش مطالعS /ما( کS کو$x بو$ مجلS کمک;انو #ن;س "# 
$!ست $#شت ! بر نامS 7ا2 #`فاr "#$'و"# بS عشق می ش;ند .  

$"نوجو#نی 'کی #/ شنوند> 7ا2 $#'می برنامS 7ا2 فر7نگی 
!#$بی  "#$'و مخصوصآ پر!گر#]  کو"نی Ç!ندP تر#نS 7ا 

!سخن 7اP  "#$'و'ی مجلPS تر#/!2 `ال'یP /مزمS 7ا2 شب 
7نگا]P "#$'و $"#مDا P $#ستا( 7ا2 $نبالS $#"گر$'د.        

عالقS !ش;ند( 3( برنامS 7ا #ستعد#$ #z "# بر#2 نوشتن 
تحر'ک م;کر$P با #ستفا$> #/#ستعد#$ قلمی خو$ مطالب 

 P7ا !سخن 7ا Sتر#ن Pند!Ç جتماعی بر#2 پر!گر#]  کو"نی#
!$'گر برنامS 7ا نوشت.  /ما( کS متعلم صنف 'ا/$7م مکتب 

بو$ متصد2 برنامS کو"نی Ç!ند #عالنی "# نشر کر$ "کS بر2# 
خو4 تر'ن مضمو( $"مسا'ل  مDم خانو#$گی !#جتماعی $" 

برنامS 7ا2 3'ند> حق نشر $#$> م;شو$  "  !2 ن;ز#ستعد#$ خو$ 
"# #/مو$ !مضمونی نوشت !بر#2 متصد2 برنامS کو"نی 

Ç!ند #"ساr نمو$ کS تقر'بآ 7!'ا 8 نوشتS 7ا2 #!"# $" 
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 Sتر'ن مضمو( نشرکر$ند . مکاتبDند بنا] ب!Ç پر!گر#] کو"نی
!2 با برنامS 7ا2 کو"نی Ç!ند 3غا/ کا" فر7نگی !تام;ن 

#"تبا` !2  با "#$'و م;باشد. بنابر$عوF متصد2 کو"نی Ç!ند 
خانم فD;مS نو"/#$ !متصد2 برنامS تر#نS 7ا !سخن 7ا خانم 

شکر'S عمرپا $" صحن "#$'و- تلو'ز'و( گذ#شت $" #ثر 
تشو'ق !پافشا"2 3( $! خانم #"جمند بو$کS $" #$#"> 7نر !#$ 
 F"اDا !$#ستا( 7ا بعد #/ #خذ #متحا( مDمد'ر'ت $"#م Fب;ا

!#نتخا4 صد#  قر#"$#$ با#لمقطع عقد نمو$ !بS گو'ندگی ! تمث;ل 
برنامS 7ا2 $!ستد#شتنی #z 3غا/ نمو$ !برعال!> بS نوشتن 
$'الوã 7ا2  کو"نی  Ç!ند ن;ز #$#مP$#$ S قبل #/ 3غا/ کا" 

 Sنشر سر!$> 7ا'ش ن;ز #/ `ر'ق برنام Sو موفق ب'$#" Sمی ب'#$
7ا2 مختلف  گر$'د> بو$.  !2 'ک 7نرمند با #ستعد#$ صاحب  

  P$با 7مکا"#( "#$'ومعرفی بو z# 7ا2 قبلی Sقلم #/`ر'ق مکاتب
با تو#نائی کS $#شت $"'ک فلم تلو'ز'ونی 7مر#2 جانمحمد 

گو"( نقش با/2 کر$  خو$ "# $" قطا" 7نرمند#( ثبت نا] نمو$ 
. بعد3 با #بتکا"! نوشتS خانم فر'د> #نو"2 $" برنامS تلو'ز'ونی 

مشعلد#"#( 7نر-/ندگی نامS "#بعS بلخی "# بS $#'رکتر2 
$کتو"عبد#!#حد نظر2 با #'فا2  نقش کوچک "#بعS 7مر2#  

محتر] عب;د بکتاz با/2 کر$.  بعد$" ف;لم تلو'ز'ونی  "#شک 
 Sرکت محتر] سع;د !"کز2 #/ #/مو( /ما( ب'#$ Sلبخند" ب!
 Sتلو'ز'ونی 'ک پا"ج  S7ا2 مجل Sموقف;ت بد" شد. $" برنام
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شعر /'با2 #/ محتر] لD;ب "# بنا]" س;ب"با محتر] #سد بد'ع 
موفقانS  تمث;ل نمو$ !7م چنا( $"#] مشDو""#! پد"] ن;ست ""# 
محتر] #ستا$ عبد#لق;و] ب;سد $" تلو'ز'و( بS نما'ش گذ#شت "نا 
محر#بی ن;ز $" 3( نقش کوچک $#شت. بعد #کثر'ت $#'رکتر#( 

#/ !2 تقاضا2 7مکا" $" ف;لم 7ا سمنما'ی م;کر$ند مگر مو"$ 
قبولش !#قع نگر$'د.  /'ر# #! م;خو#ست 7نر !#ستعد#$ خو$"# 

$" خدمت  تو$> 7ا2 بی بضاعت کS تو#( "فتن !خر'د( تکت 
س;نما "# ند#"ند !#/ `ر'ق تلو'ز'و( ملی  "#'گا( $"خدمت 

شا( قر#" م;گ;ر$ P $"'غ نکند !#/ `رÉ $'گر"#$'و –
تلو'ز'و( بS ممثل #شد ضر!"F $#شت.  #ما #کثر'ت ممثل;ن بعد 

 Sم;گر$'د ب S'تقو Fستعد#$ شا( $"#$#"> 7نر!#$ب;ا# S3نک /#
نطاقی /'ا$ ترعالقS مند م;شدند /'ر# مر$] #/$'د( پا"چS 7ا2 

تمثلی بر$#شت !قضا!F غلط $" با"> 7نرمند#( تمث;ل م;کر$ند 
 /# Sخوبی ک rک تعد#$ 7نرمند#( بخا`ر بدست 3!"$( پو' !

 Sر'ق 7مکا"2 س;نما بر#2 شا( م;سربو$ #/7مکا"2 ب`
$"#$'و-تلو'ز'و( صرÉ نظر م;کر$ند.  چو( تلو'ز'و( 'ک 

پد'د> جد'د $" کشو"بو$ بS 7کا"2 ب;شتر ضر!"F $#شت 
!خوبتر'ن $ستگا> پر!"z #ستعد#$ 7ا !بDتر'ن !س;لS تDف;م 

فضل;ت 7نر2 !فر7نگی  "#'گا( $" جامعS بخا`ر "شد 
فر7نگ !#$4 بو$P 7دÉ !2 خدمت بS فر7نگ !جامعS بو$ 

 Sب Sک تعد#$ مر$] ک' Éبس.  با !جو$ #'ن فد# کا"2  #/ `ر!
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#"/z !ما7;ت کا" #! نم;د#ستند 7مکا"2 #! "# بد'د> تحق;ر 
م;نگرستند  مگر پد"بز"گو#" #'شا( $" بر#بر سو#الF بی 

مو"$ #قا"4 !خو'شا!ند#( شد'د3 #! "# $فاt !حما'ت م;نمو$ند.    
 /# rستقال# Sل;س "$-z 1363 rمعلمی $"سا S3غا/ !};ف

 Sفعال;ت 7ا2 !2 $" بخش 7ا2 تمث;لی "#$'و ! تلو'ز'و(  کاست
شد /'ر# #! بر عال!> تد"'س  $" مکتبP 7مزما( سرپرستی 

سS فر/ند بر#$" #z "# بعDد> $#شت با 3نDم 7مکا"2 قلمی خو$ 
"# با برنامS 7ا2 مختلف "#$'و !$بنگ ف;لم 7ا2 س;منا'ی  

"'است #فغا( فلم "# خفظ نمو$ . چنانچS $بنگ فلم #فغانی مر$ 
 Sب;گان Pبابا PSحا$ث Pختر2 با پ;ر#7ن سف;د$ Pست# r7ا"> قو

!غ;ر> با #!#/z ثبت گر$'د> #ست. با #/ $ست $#$( بر#$"#( 
 Sفسر$> $#شت 7م# )#!"!  ò!"  z# بر#$"$!می ïبخصو!

غم 7ا !مسول;ت #`فاr بی سرنوشت بر#$" بز"ã $#منگ;ر 
#!گر$'د $" #ثر3( حو#$U مسول;ت بر/ã "# بد!z $#شت #/ 

پ;شنDا$ بو"سDا2 تحص;لی ن;ز صرÉ نظر نمو$. 
 S7ا2 /'ا$ $'د> م;شو$ ک Sفق! z# کا"7نر2 !معلمی "$

7مS !فقS 7ا ناشی #/ حالت مر'ضی بو$> ! بر#2 تد#!2 
 1371 "$ z ست #خر'ن سفر# Sبکشو"7ند چند با" سفر$#شت

z- 1992 م;ال$2 بو$ کS جDت تد#!2 بS 7ند "فت  $" 3( 
  Sم;ن/ Pما(  حاکم;ت #حز#4 #سالمی $"کشو" حاکم گر$'د/
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کا" !فعال;ت /نا(  ن;ز مسد!$ ! محد!$ شد !7نرمند#( 7م 7ر 
`رÉ بر#2 حفظ جا( شا( متو#"2 شدند.  

خانم محر#بی ن;ز بعد #/ تد#!2 $"7ند مدتی  #قامت گذ'د 
!با تماh 7مر#2 محتر] عب;د بکتاz 7مسرz کS $" #مر'کا  
#قامت $#شت !بعد #/#نتظا" `والنی بتا"'خ  پنجم می 1994  

م;ال$2 عا/] #مر'کا گر$'د . 
 É!مر'کا $ست بکا" 7ا2 7نر2 نز$> #ست  !مصر#"$ 
ترب;S جگر گوشS 7ا'ش م;باشد.  تا 3نDا "# با "!ح;S #فغانی !با 
تقو'ت فر7نگی !#$بی کشو" خو$ ترب;S م;نما'د.  $خترz بنا] 
 rم فعاDس rفا`# Sجا(  $" تلو'ز'و( 3سما'ی $" برنام Sم;نDت

گرفتS #ست ! $!پسرz بنا] 7ا2 بــــالr جــا( ! "!بـ;ــل 
جـــا( ن;ز تـــحــت تــد"'س ما$" شا( بS فر# گرفتن /با( $"2 

م;ـپر$#/ند. 
خانم محر#بی بعد #/ #/$!#Ü 7ــمـر#2 محتر] عـــبـــ;ـــد 
بــــکــتــاz تــغــ;ر تخلص $#$ ! خو$ "# "نا بکتاz م;نامد .   
خانم  "نا بــکــتـاz  7نرمند !قلم /( خو4 مگرملوr "!/گا" 
بو$> P حو#$U #/ $ست  $#$( نز$'کتر'ن #عضا2 فام;لش `بع 

شعر2 #! "# تحر'ک نمو$> !سو/7ا2 س;نS "# $" قـــالــب 
 éچا rقبا# rتــا حا  z"شعر ب;ا( م;د#"$ مـــگر #شـــعا

نـ;ـــافـــتـــS #ست. #م;د !#"] #شعا"z "# چاé  نما'ند ! $" 
شما" شــاعــر#(  !`ن  ثبت نــا] گر$$. 
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 ِِ
 ســـ9ـــمـــا  تــــر4نــــــــ1       

س;ما تــر#نـــS  فر/ند 
 rعبد#لصـــمد خا(  $" سا
(1345)$" !ال'ت کند/ تولد 

گر$'د . مکتب #بتد#';S "# $" 7ر>ُ 
 "$ #" Sجاللی !ال'ت پر!#( !ل;س

 rر کابل $" ساDفد!2 ش S3من
  r(1361) ختم نمو$  . $"سا

 S7نو/ متــعـلم لــ;ــس S1356 ک
3منS فد!2 بو$ $" #$#"> 7نر !#$ب;اF بS ح;ث ممثل  بعد#/  

!قت  مکتب  مقر" گر$'د #ما $" 7نرتمث;ل بS جز "!r 7ا2 
خو"$ !کوچک  $" $"#مDا !$#ستا( 7ا  کد#] $"خشند> گی #/ 
خو$ نشا( ند#$. 7مزما( $" حال;کS با "#$'و 7کا"2 $#شت $" 

 x#فد!2  #شتر S3من S7نی "#$'و با $ختر#( ل;س/ Fمسابقا
م;کر$ مسابقS ب;ن $! ل;سS $ختر#( شDر کابل $" #ستد'و "#$'و 
 Sگر$'د> بو$ ک òچنا( `ر r#فغانستا( $#'ر گر$'د> بو$.  !سو#
نا] 'کی #/ 73نگ 7ا2 #ستا$ مDوz کS 'ک "#ã بو$ مسلسل 
 Sن مسابق'# "$ Sبر#2 $> با" بد!( لکنت /با( تکر#" م;شد  ک

 #"( Sم Sسر> گ) #" ã#" )# 2!فد S3من Sل;س Éس;ما #/ `ر
e  158
 



 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 Sفد!2 $" 7ما( مسابق S3من Sبد!( غلطی تکر#" نمو$.  ل;س
برند> شد !$" #خ;ر پر!گر#]  بS نما'ندگی #/ $ختر#( ل;سS خو$ 

'ک #7نگ #/ #ستا$  مDوz "# $" ختم مسابقS سر!$  !مو"$ 
#ستقباr تماشاچ;ا( قر#" گرفت . /مان;کS مسابقS /7نی #/ 

 Sمحتر] عبدهللا شا$#( !محترم P نشر بافت rر'ق "#$'و #قبا`
فر'د> #نو"2 $" جستجوh"$# 2 3( متعلمS گمنا] شدند بی خبر 
#/ #نکS #!$"7ما( #$#"> 7نر !#$ب;اF $" مد'ر'ت $"#] !$#ستا( 

 "$ 43" Sک É!م;کر$ . ضربالمثل معر S2 #'فا2 !};ف"$
کو/> من تشنS لبا( م;گر$]  'ا"$"خانS من گر$جDا( م;گر$] “ 
 Sبعد فر'د > #نو"2 !عبدهللا شا$#( #/ #! خو#7ش کر$ند ک S7فت

  Fو"2 #متحانی $" #ستو$'و ثبت نما'د $" مد` Sک پا"چ'
بس;ا" کم س;ما  تر#نP  S تر#نS  7ا خو#ند . 

 $"ساr (1362) بح;ث مامو" "سمی $" "'است موس;قی 
"#$'و تلو'ز'و( تقر" حاصل نمو$ !2  تا /مان;کS $" #فغانستا( 

بو$ بS تعد#$( 120 )73نگ $" "#$'و بS تعد#$ (70) #7نگ 7م 
$" تلو'ز'و( $#شت $" ساr (1996) م;ال$2  - $!"> س;ا> 

`البا( #/ #غوz ما $" !`ن جد# !بS کشو" 7ند "فت !بعد #/ 
چDا"ساr  /ندگی  $"7ند بS کشو" کانا$# بS ح;ث پنا7ند> 

پز'رفتS شد. #!$" خا"Ü کشو" بر#2 7مو`نانش کنسرF #جر# 
م;نما'د !محفل خوشی $!ستا( "# نشا$ ب;شتر می بخشد #! تا 
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حاr بÜ#!$/# S  تن ند#$> #ست 7مر#2 ما$"عز'زz /ندگی 
 .$"#$

 r-&  «9میW44بر »  fصـــابـــــر        

 "$ -z1350 "$  <صابر
'ک فام;ل متوسط $"شDر کابل 
 #" S;متولد گر$'د. مکتب #بتد#ئ
$" بDر#] #لد'ن شD;د !تحص;ل 
ثانو2  "# $"ل;سS سو"'ا  $" 
 rتما] کر$ $"سا -z 1368

z– 1362-کS تا/> صنف ششم 
 Sعالق Sتما] کر$> بو$ نظر ب #"
کS $#شت بS ت;اتر کابل نند#"2 

مر#جعS کر$ ! بS 7نر تمث;ل 
 Pت;اتر F3غا/ نمو$ بعد #/ #'فا2 نقش 7ا2 کوچک $" نما'شا

#!ل;ن نقش بز"x !مرکز2 "# $" نما'ش "$" پا2 $"فش"  $" 
ت;اتر  بکا"گر$#نی مرحو] #ستا$ "فسق صا$v با/2 نمو$.  بعد 
 Fکر$ !$" #$#"> 7نر!#$ب;ا Sو – تلو'ز'و( مر#جع'$#" S3( ب /#

بح;ث ممثل قر#"$#$ نمو$ . مانند $'گر#( $" تما] برنامS 7ا2 
تف;حیP 7نر2 !#$بی ! #جتماعی سDم گرفتP $" برنامS 7ا2 
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تفر'حی !ف;لم 7ا2 کوتا>  تلو'ز'ونی ن;ز7م $!z با 7نرمند#( 
7مکا"2 نمو$.  $" ساz  1366 r-کا"z $" س;نما 3غا/ 

گر$'د #!ل;ن گا] 7نر س;نما'ی #! ف;لم "م;Dا$گا>" بS کا"گر$#نی  
موسی "#$منش بو$. بعد $" ف;لم "#"ما("کS کا"گر$#( 3( 3قا2 

$کتو" عبد#لو#حد نظر2 بو$  حصS گرفت ! سموم;ن ف;لمش 
بنا] "حماسS عشق " نوشتS محتر] عبدهللا شا$#( بS کا" گر$#نی 

 Sب Sک Sمحتر] #نجن;ر عبد#لط;ف #حمد2 بو$.  !2 بنابرعالق
7نر تمث;ل $#شت 7مر#2 محتر] نعمت هللا z"3 کS #!7م 7نرمند 
بو$ #/$!#Ü نمو$ P  تا مانع پ;شرفت کا"7نر'ش نگر$$ مگر بی 

 z7نر Sا مو#فقت بDتن Sفضا2 خانو#$> شو7ر ن Sخبر#/3نک
ند#شتند  بلکS مخالف  شد'د عل;Ü#!$/# S !2  'ا پسر شا( 

بو$ند.  
صابر> #بر#7;می با 7نرنما'ی #z عل;S بی عد#لتی 7ا2 

#جتماعی مبا"/> م;کر$ مگر مبا"/> $شو#" تر #/ 3( $"مح;ط 
خانو#$گی خو$ $#شت.  بخا`ر $!#] /ندگی !خوشبختی خو$ 7ر 
چS ب;شترمی "/م;د مگربا 7مS تالz کS  بچرÜ م;د#$  مخالفت 
7م چنا( شد'د بو$ شد'د تر7م م;شد کS حتآ شو7ر 7نرمندz ن;ز 
$" جDت مخالف !2  قر#"گرفت.  "نج ! کشمکش  خانو#$گی 

#!"# چنا( ملوr ساخت کS نا] ش;ر'ن 7نر $" کامش /7ر 
گر$'د.  "!/7ا بS $'د> #شکبا" !تن $#غا( کS ناشی #/ لت کو4 

بو$P باال2 !};فS حا}ر م;شد. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

$#ستا( تر#Ç'د صابر> z"3 ش;و> شمع "# ماند کS با 
7نرنما'ی #z تا"'کی 7ا2 جامعS "# "!شن م;کر$ مگر خو$ 
#شک م;ر'خت  !43 م;شد !"!شنا'ی بS جامعS می بخش;د .   

#/ /ندگی تلخ شو7ر $#"2 کا"$ بS #ستخو#( #z  "س;د> بو$ ! 
 #" <"!$ )# hبرم;گشت !#فسو Ü#!$/# /# ن;ا2 تخ;ل قبل$ Sب
م;خو"$ . تحمل "نج خانو#$گی "# با/7م نظربS شر#'ط نا سالم 
جامعS سنتی – !قضا!F 7ا2 بی مو"$ مر$] بS س;نS م;کش;د 

تا #نکS  /ما( تغ;ر کر$ س;ر تکامل  فر7نگی $"#فغانستا ( 
پا'ا( پذ 'رفت . $'گر #/7نر !7نرنما'ی جذ #فسانS چ;ز2 باقی 
نماند 7مS فر7نگ;ا( !7نرمند#( #/ !`ن متو#"2 گر$'دند. #! 

 Sن گفت ب`! x1992-  م;ال$2 تر-z 1371  rن;ز $"سا
ماسکو "فت $" 3نجا بر#2 'کساr /ندگی کر$ !بS کشو" 

جرمنی $"خو#ست پنا7ندگی $#$ !پذ'رفتS شد.  $"جرمنی ن;ز 
 1384 rت شو7ر !فام;لش $" #ما( نبو$.  با الخر> $"سا'ñ# /#

z-2005-  م;ال$2 مطابق قانو( #لما( #/ شو7رz جد# 
گر$'د . تحمل تما] "نج !$"$ خانو#$گی $"#فغانستا( بنا 

   P$جذ صالح;ت مر$#( بو  vال` Sسنتی ک Sبرقانو( غ;ر عا$الن
 Sلت !کو4 7ا'ش نقط Sکر$ تا باالخر> $" کشو" #لما( ب rقبو

پا'ا( گذ#شت.  $" خا"Ü #/ کشو" #/ خانم صابر> z"3  بس;ا" 
$#'رکتر#( #فغا(  تقاضا 7مکا"2 نمو$ند( کS م;تو#(  #/ 3قا2 
صد'ق برمک $" 2002 م;ال$2 بخا`ر تS;D ف;لم "#سامS" نا] 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بر$) مگر#! با خا`ر#F تلخ کS کS $#شت 7مS تقاضا 7ا2 
 z"3 S7رکتر#( "# جو#4  "$ ند#$ !با $!`فلش  بنا] 7ا2 #ال'#$
!مسعو$ z"3 بS /ندگی  عا$2 خو$ $" جرمنی  #$#مS م;د7د.    

    V-ــــاcمــــا-#ـــنا گلـــــبــــ                 

$!ش;ز> $ل;ر #فغا( $"#ساh تر'ن  
"!/ 7ا کS 7نو/ !`ن ما $"#تش 

 P خشم  تفنگ $#"#(  م;سوخت
!#قع;ت  7ا2  تلخ /ندگی فام;لDا "# 
کS $" سلطS #سا"F $!"#( `البی  

بS چS $شو#"2 7ا2 نفس می 
کش;دند !بر#2 #$#مS ح;اF شا( با 
7مS  }لم !ستم  3( $!"#( $ست 

!پنجS نر] م;کر$ند (مشت نمونS خر!#" ) با مDا"F خاï $" پر$> 
 z # Sبا تمث;ل بی مانند !معصومان Sس;نما برکش;د ش;ر $ختر #فغا( ک

!با برمالr ساختن شمعS #/ !#قع;ت 7ا2 تلخ مDو`نانش  $ن;ا "# 
متوجS جنا'اF $!"#(  `الب نمو$. 

 ما"'نا $" فلم  (#سامS) نوشتS !محصوr /حماF کا"گر$#( جو#( 
محتر] صد'ق برمک با !جو$ ند#شتن تجربS 7نرP2  خ;لی $"خش;د ! 

شDامت کو$کا( #فغا( "# $" شر#'ـط  تر!" !#ختناv مجسم  !چشم 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

7رب;نند> "# پر#شک ساخت.                                                  
#7م;ت کا" 7نر2 #! بدل;ل چشم گ;ر#ست کS 7نو/ ترh !!حشت 
"!ò مر$] "# می 3/#"'د ! تر!" #ختناv #/ جانب تفنگد#"#(  $" 

کشو" #$#مS  $#شت /7ن;ت عامS 7نو/ بر#2 پز'رفتن 3/#$2  3ما$> 
نشد> بو$ #! با گا] 7ا2 مت;ن !#ستو#" $" $ن;ا 7نر قد] نDا$  /'ر #! 
می $#نست کS #/ کد#] `ر'ق صد#2 /نا( مظلو] !کو$کا( !`نش 
"#کS $" حاکم;ت  }المانS `البی محکو] شد> بو$ند P  بلند سا/$.  
$فاt #/ حقوv !3/#$2  ! "سانS 7ا2 جمعی ضر!"F $#"$.   #'ن 

کو$x معصو]  $"!#/> 7ا2 بستS  شد> فر7نگی "# بر!2 نسل جو#( 
گشو$ خدمت بز"ã $" #ح;ا2 فر7نگی !7نر2 $" جامعS #نجا] $#$> 

 2004 rب;ن #لمللی ف;لم  سا r#ا"2 $" ف;ستوDست.   ما"'نا گلب#
م;ال$2  کS $"شDر الh #نجلس #مر'کا #/ `رÉ" گلد( گلو4 
"برگذ#" گر$'د> بو$  بـنا] 'ک 7نــرمنـــد موفــــق معرفـــی ! 

شناختS شد ! فلم #!سامS حا'ز بـــDــتــر'ن جا'ـــز> گر$'د . #لبتS  کا" 
!/حماF #قا2 صد'ق  برمک  قابل قد" !م;باشد .   

موضوt:#/ سا'ت بی بی سی فا"سی گرفتS شد>  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

نس9م1 -عنا 

$" ساr (1341 )$" پو7نی نند#"2 بS 7نر ت;اتر "! 3!"$ ! برعال> 
تمث;ل $"بعضی $"#] 7ا2 ت;اتر 3!#/ خو#نی م;نمو$.  $" "#$'و ملی 

فغانستا( ن;ز چند 73نگ ثبت کر$> #ست.  شDرF 7نر2 تمث;ل "# $" 
 Sنش گنگ بو$" #ثر 'ک نو'سند>  عربی ! ترجم/ Sبنا] "مر$'ک [#"$

محتر] موسی نDمت  $"کابل نند#"2 کسب نمو$ . !بعد بخا`ر 
تحص;ل 7نر2 عا/] 7ند گر$'د  ! با 'ک تعد#$ 7نرمند#( $'گر شامل 

"پونS #نست;وF" شد مگر بعد #/ختم تحص;ل #/7نرکنا" "فت. 

      حــمــ9ـر4  4کرمـــی  0-#ـــتـــا  4کرمــــی  

#'ن $! خو#7ر 7نرمند $" #'ام;کS متعلم مکتب بو$ند $" $"#] 7ا2 
مکتب  سDم م;گرفتند  ! بعد3 کا" 7نر2 شا( $" ب;د#" نند#"2 شDر 

مز#"شر'ف 3غا/ کر$ند .                                                 
/مان;کS $" کابل نقل مکا( گر$'دند  7ر$! خو#7ر  خدماF چشم 

گ;ر2 $" ت;اتر کابل نند#"2  #نجا] $#$ند.  #ما بعد #/ مدتـــی  #/ 7ــنر 
$ست کش;دند. 

.- بـــا-f س9ــنما 4فــغــانــستــا' 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

#!ل;ن با"س;نما $"ساz.1323 r-$"کشو" ما بفعال;ت 3غا/کر$ .  
#!ل;ن فلم مشترx 7ند – #فغا(P نوشتS محتر] #ستا$ عبد#"ش;د لط;فی  

پد" ت;اتر #فغانستا( بو$ "عشق !$!ستی "  نا] $#شت . 7نرمدند#( 
مشDو" !شخص;ت 7ا2 بز"ã فر7نگی  کشو"بنابر ضر!"F با  
7مکا"2  #ستا$ لط;فی  #قد#] بکا" فلم سا/2 کر$ند تا بتو#نند تو$> 

7ا2 سنتی کشو" "# بسو2 پ;شرفت !ترقی بکشانند.                        
7نرمند#(  3( /ما(  عبا"F بو$ند #/: عبد#لرحمن ب;ناP عبد#لط;ف 
نشا$ ملک خ;لP /'نت قر'شیP محمد #بر#7;م نس;م.  $" 3( /ما( 

 xمستو" بو$ند بخا`ر "فع #'ن کمبو$ ف;لم "# $" خا Sنا( #فغا( 7م/
7ند $" #'الت ال7و" بS 7مکا"2 7نرمند#( 7ند2 تS;;D کر$ند .  

 مرحو] محمد #بر#7;م نس;م بصفت 3!#/ خو#( $"گر!é تشر'ف 
$#شت نسبت مر'ضی نتو#نست بکا" #$#مS بد7د  $! با"> برگشت 

 S73نک $"2 "# /مزم  Sک 7نرمند ال7و"2 بزبا( شکست' Öعو"$
کر$ شعر #( چن;ن بو$.     

بS برã اللS "نگ 3م;ز2 عشق  
بS جا( ما بال #نگ;ز2 عشق  

#گر #'ن خاx $#( "# !#شگافی  
$"!نش بنگر2 خو( "'ز2 عشق  

با تشکر #/ #ستا$ محتر] محمد حس;ن #"ما( ! محتر]  #سدهللا 3"#]  
کS #'ن معلوماF "# $" #خت;ا"]  گذ#شتند. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

4#ـــجـــا. -4.#ــــو" کـــوتـــی  لــنــدنــی" 

$"/ما( #علحضرF #ما( هللا غا/2 $"ساz1304 r-  مطابق 1925 
م;ال$2 بر#2 #!ل;ن با"#/ تعم;ر کوچک کوتی لندنی $"پDلو2 پل 

3"تن مقابل فابر'کS حربی $" شDر کابل !جو$ $#شتP  صد#2 "#$'و 
#/ 3( تعم;ر بS سمع شDر'ا( کابل "سان;د> شد. 3( $ستگا>  بنا] "#$'و 
کابل 'ا$ م;شد.  تعم;رمزکو" شکل ساختما( 7ا2 #نگلستا( "# $#شت 

 rو"بو$.  $" !قت حب;ب هللا کلکانی $"ساDبنآ بنا] کوتی لندنی مش
z 1308- مطابق 1929. م;ال$2 نشر#F "#$'وکابل  قطع گر$'د 

$"/ما( نا$" خا( $"ساz 1310 r- مطابق 1931 م;ال$2 "#$'و #/ 
7ما( کوتی  لندنی $! با"> بS فعال;ت شر!t کر$ ! بنا] "#$'و#ستش;ن 

'ا$ شد . $" z1321- مطابق 1940 م;ال$2 3تن قو2 بر2# 
بر!تکاست;نگ  سر#سر شDر کابل نصب گر$'د ! $ستگا> "#$'و 

#/کوتی لندنی بS پل باì عمومی مقابل تعم;ر !/#"F مخابر#F سابق 
#نتقاr گر$'د.  بعد3 #/7ما( کوتی لندنی بر#2 `بع !نشر#خبا"#ستفا$>  
بعمل 3مد کS #خبا"مح;ی #لد'ن #ن;س $"7ما( کوتی لندنی `بع !نشر 
م;گر$'د. $"/ما( محمد}ا7ر شا> تعم;ر "'است 7الr #حمر« سر>  
م;اشت»  کS $"کنا" کوتی لندنی قر#" $#شت بS #مر شا> /#$>  #حمد 

شا> "'س 7الr #حمر(سر> م;اشت) بد!(  7;ج  گونS $ل;ل مقنعی 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

کوتی لندنی تخر'ب گر$'د . #ثا" #/ 3( کوتی 'ا عما"F  تا"'خی ! 
#!ل;ن "#$'و کشو"بو$P !جو$ ند#"$ .                                                       

$" ساz1332 r- مطابق 1953-  م;ال$2 نشر#F $" !ال'اF  ن;ز 
توسعS پ;د# کر$ !$"ساç1339 r !"ش;د2 مطابق 1960] - با نصب  

$ستگا> قو2 تر !#عما"جد'د تعم;ر $" #نصا"F#! 2 بنا] "#$'و 
                                        .$#$ Sخو$ "# #$#م F#فغانستا( نشر#

'عنی $"سرتاسر2 #فغانستا( نشر#F  "#$'و ش;ند> م;شد.  
 tحضو"/( $"#جتما/# tفا$! S'مر$#( $#شنمد کشو"ما $" "شد !تقو
نقش #ساسی $#شتS #ندP بد'ن منظو" 'ا$ #ستا$ مرحو] عبد#لغفو"برشنا 

گر#می با$ !با چند سطر #/ /ندگی نامS !کا"7ا2 پرثمر !2 'ا$ ! 
بر!z# ò #ستدعاP  "حمت م;د#"] .   

#ستا$ برشنا $" ساr 1285 شمسی $" شDر کابل تولد گر$'د $"مکتب 
ترقی بS تعل;م #بتد#ئ;S پر$#خت . #/ #'ا] کو$کی #/ چشمS 7نرس;ر4# 

گر$'د> بو$ #!#صوr "سم !خط  "# #/ مرحومS " بی بی جا( 
تاجو"!"  عمz# S کS خو$ خطا` !خوz نو'س بو$ #موخت .   $" 
با">  3مو/z علم مو"$  توجS خاï ما$" کال( مرحومش "بی بی 

فا`مS سلطا( $ختر م;ر#حمد ختک خانم  سر$#" محمد علی خا( 
 2! z"!قر#"$#شت . ما$" کال( برشنا 'ک خانم با سو#$ بو$ $" پر
مساعی ب;د"'غ $#شت #صوr $#نش !#$4 "# بS #!3موخت برشنا $" 

کو$کی با #$4 سخن م;گفت !$" 'ک خانو$> مترقی !با فض;لت 
بز"ã م;شد مگر $"خا"Ü #/منزr با #`فاr 7مو`نانش با 7ما( 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

کلتو" !فر7نگ مر$می 7م با/2 7ا2 $#شت "سم !"!#Ü مر$] 
کشو"z خم;رما'S 7نر نقاشی #! گر$'د . 

   برشنا تحص;الF ثانو2 "#$" ل;سS حب;بS ختم نمو$ !بر2# 
تحص;الF عالی $""شتS `ب بS #لما( فرستا$> شد.  برشنا2 با 

سو#"2 #سپ بS مدF 30 "!/ سفرP خو$ "# بS 7ر#F "سان;د !بعد 
#/ #( "!#نS #"!پا شد. 

قلب برشنا $" کو$کی تسخ;ر7فت 3سما( پر ستا"> 7نرگر$'د> بو$ . 
/مان;کS بS #لما( "س;د  "نگ !برسک بر#'ش #7م;ت ب;شتر پ;د# کر$. 

!2 بر#2 7;ت مع;ت کS با محصل;ن 7مر#> بو$ند "'س 7;ت "س;د 
7اشم خا(" گفت {ممکن #ست من $" #'ند> 'ک $#کتر شو] مگر 
$#کتر خو4 نخو#7م  شد مگر ممکن 'ک نقاz خو4 شو] ب;شتر 

 "$ ã"بز Fق;ن مصد" خدما' Sمصد" خدمت بر#2 !`نم گر$] }  ب
کشو" گر$'د #'ن مر$ خر$ 7نرمند چ;ر> $ست P نقاz ما7رP $#'رکتر 

بی مثاPr $"#مS نو'س قوP2 شاعر نا/x خ;اPr موس;قی $#( بی 
7متاP مولف تو#نا P سنا"'و نو'س ف;لمP مترجمP !3مو/گا" مستعد 

 S7نرعلم $#نش کسب کر$ !ب;شتر #/3نچ Sکشو" شد. #! $" 7ر"شت
 Pبا( #نگل;سی/ Sبو$ بر#2 $'گر#( 3موخت. مرحو] برشنا  ب Sند!خت#

#لمانی P$"2 !پشتو "!#( تکلم م;کر$ بS صد 7ا مقالS #/ /با( #لمانی 
بS $"2 !#/ $"2 بS #لمانی ترجمS کر$> #ست.  $" /ما( جنگ $!] 

جDانی  تما] #لما( 7ا #/ #فغانستا( بکشو" شا( برگشتند !خطرسقو` 
ل;سS نحاF"#مانی" م;رفت #ما #ستا$ برشنا شب !"!/ بر2# $!#] 
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!جلوگ;ر2 #/ سقو`  ل;سS نجاF کتب $"سی نوشت !بS مطبعS "فت 
!باال2 ماش;ن چاé #'ستا$ !بر#2 شاگر$#( مو#$ $"سی /با( #لمانی 
"# تS;D کر$ برعال!> 3PنکS مد'ر مکتب بو$ بS تد"'س 7م پر$#خت 

 !# z/"# ثر با#P نو'سی S7ا برعال!> مقال Sسالنام! Fبخش مجال "$
ترس;م کرکتر "جب خا( $" /!"نامS #ن;س م;باشد.  #! "جب خا( "# 

خ;لی سا$> مگر با مفDو] کش;د ! گفتنی 7ا2 مر$مش "# #/ /با( 
کرکتر "جب خا( منتشر ساختP.  #ستا$  بن;ا$ گذ#""سمامی کا"تونی 

$" مطبوعاF کشو"م;باشد.                                                   
$"بخش 7نر ت;اتر $" پو7نی نند#"2 $"#] ال ال ملنگ 'کی #/ شDکا" 

7ا2 #! بو$ $"#] الالملنگ بر#2 ما> 7ا بS نما'ش گذ#شتS شد #/ 
پرعا'د تر'ن $"#] $" پو7نی نند#"2 بشما"م;رفت.  7رکرکتر 3( 

$"#]  سS پر$> 'ی "# باال2 مرحو] عبد#لرحمن ب;ناP  #ستا$ عبد#لرش;د 
لط;فیP محمد عثما( صدقی !نو#مو/#( چو( صا$v فطرPF شD;د 
 "$ ò!" </7نر ف;لم سا/2 تا Sرکت نمو$. /مان;ک'#$ P د2 }فرDم

 Sسنا'و" ف;لم  "# ن;ز نوشت.#! 7مش   Pقالب س;نما2 #فغانستا( م;دم;د
م;گفت کS شاعر ن;ستم  گر#شعا"#! #/ "نگ;ن تر'ن #$ب;اF $"2 !با 

ک;ف;ت تر'ن #شعا" /با(  معاصر بو$. 
$" 7نر نو'سندگی #ثا" پر بDاء #/ #! باقی ماند> #ست . کتا4 #! $" 
با"> سالDا2 قد"F #م;ر ش;رعلی خا( !7فت حکا'ت بنا] قصS 7ا 

 "$ Sصد 7ا مضمو( !مقال Sس;د> #ست.  برعال!> ب" éبچا Sفسان#!
مجلÇ S!ند!( !#"'انا بS $سترh خو#نند> گا( قر#" $#$> #ست. 
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$" بخش 7نر موس;قی 7م بی #`الt نبو$ $" /مان;کS "#$'و کابل  
 É!پذ'رفت !2 با 7نرمند#( معر zقت 7نرمند#( موس;قی $" 3غو!

کشو"چو( #ستا$ نو"!/ P #ستا$ قاسم P #ستا$ غال] حس;ن 
"پد"سر73نگ"بS 7مکا"2 پر$#خت.  /'ر# #/ سر !"#ã !تاr 7ا2 
تبلS !#/ "#/ 7ا2 پر$> #"مون;S ن;ز #گا7ی $#شت !$"x فوv #لعا$> 

#/موس;قی #ص;ل #فغانی "# م;نمو$.    
$"ساz1315 r - معلم مکتب صنا'ع کابل بو$ بS 7ز#"#( شاگر$  

$" "شتS 7ا2 مختلف ترب;ت کر$ . 
    $" ساz1321 r- کS $" ل;سS نجاF #'فا2 خدمت م;نمو$ پر 

#"/z تر'ن #ثا" نوشتS !مد#"x تد"'سی #/ !2 باقی ماند> بو$ . 
معلم;ن #لمانی کS بعد #/ ختم جنگ $! با"> #فغانستا(  برگشتند #/ 

 Sم 'گان;Dگز'دند !برشنا عالم !ف Fشمند #! #نگشت ح;ر/"# Fخدما
عامل موثربر#2 تحک;م  $!ستی !فر7نگی ب;ن $!لت #لما( ! 

 r#شمند #! مد/"# Fخدما hپا Sفغانستا( گر$'د !حکومت #لما( ب#
`ال بر#'ش تفو'ض نمو$ند.         

    بلی 7نرمند کS /'با'ی 7ا "# $ق;قتر#/$'گر#( $"x م;کند !می 
پسند$.  #! $"ساz 1329 r- بS ح;ث #مرنشر#F "#$'و #فغانستا( 

تقر"حاصل نمو$ $"نشر#F "#$'و !قت  تغ;ر#F خ;لی جد2 "# 
بوجو$ 3!"$  مخصوصآ ن;م بد( فلج "#$'و "# با موقع $#$(  خانم 7ا 

 Fساخت.  مقاما rگا(  نشر#تی بخش فلج  "#$'و "# فعا"# )# "$
 Pبا #حت;ا` تما] #/خانم کوثر نو"#نی تقاضا2 کمک کر$ند Fمطبوعا
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 Fرما( /( فد#"کا" بعد #/خو#نش #عالناDخانم کوثر نو"#نی  ق
تجا"تی  "#> "# بر!2 7م `نا( !خو#7ر#( #فغانش با/ کر$ #!ل;ن /( 
ترx تبا"« 7مسرمحمد سالم نو"#نی 'کتن #/صاحب منصبا( #"!2$ 
#فغا( بو$» صد#2 /( "# #/ `ر'ق "#$'و بگوz مر$] "سان;د با 3نDم 

/نا( جر#ئت 3مد( بS "#ست;شن ""# ند#شتند .  برشنا2 متبکر #!ال 
  P بوبکر#  S;ملک /#$>  "ق Sمطالب "# با صد#2 /نا(  چو( 3من

لط;فS کب;ر سر#Ü $" خانS 7ا2 شا( ثبت !#/ "#$'و نشرم;کر$ !بعد3 
 S;ق" P Ü#ک;بر سر Sملکز#$>  !لط;ف Sصد#2 "سا ش;ر /( #فغا( 3من
 zبوبکر $"کنا" نطاقا( مر$ بگو#

7م !`نا( ما "س;د. #ستا$ برنشا 
بز"گو#" $" !#پس;ن "!/ 7ا2 

ح;اتش سر!"$ ملی $!لت 
جمDو"2  جو#( #فغانستا( "# 
$"ساz 1352 r- $" حالت 

مر'ضی کمپو/ نمو$.                                                          
#'ن 7نرمند محبو4 بتا"'خ25 جد2 

ساr 1352 چشم #/ جDا( بست 
!بتا"'خ 26جد2 $" شDد2# 
صالح;ن بS #بد'ت پ;وست. 

 #نا هللا !#نا #ل;S "#جعو(    
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e  

          مــحــمــد .004. 04لــ9ــن -#ــس جـمـcو- 4فغانستا' 
               تــغــ9ـر -X#ـــم شــاWــــی بـ1 جـمـcـو-#ــت 
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                        40#ـــجـــــا. تــــلو#ــــز#ـــــو'                                   

 #" F"سر$#" محمد $#!$ سپرکاکا  محمد}ا7ر شا> چوکی 7ا2 پرقد  
$" مرکز ! !ال'اF  کا" کر$> #ست .  

سرقوماند#نی  #علی  #"$!  $" !ال'ت  ننگر7ا P  !#لی قند7ا"P !/'ر 
  Sک $!"> بح;ث صد#"#عظم #فغانستا(  #جر#2  !};ف' ! Sمو" $#خل#

کر$>  #ست. #! برعال!>  کS 'ک  #نسا(  ترقی خو#>  بو$ #ما حس  
نشنال;ستی بس;ا" قو2 $#شت P "!2  7م;ن  منظو" /مان;کS  ف;ض 
محمد خا( ñکر'ا  !/'ر معا"É بو$  #مرکر$ تا /با(  پشتو $"تما]  
مکاتب #فغانستا( تد"'س ! جا نش;ن  /با(  $"2  گر$$… #ما #'ن 
عمل  نت;جS  مثبت  ند#$ . سر$#" محمد  $#!!$ خدماF فر#موz نا 

شدنی بخا`ر نDضت نسو#( #نجا] $#$> #ست.  $" /مان;کS 7نو/ مر$] 
کشو" $"تا"'کی  ب;سو#$2 $ست !پنچS نر] م;کر$P سر$#" محمد 
$#!!$ بر#2 عالÜ #'ن $"$ بی $"ما(  "#> $"مانگر2 "# با #'جا$ 

کو"h 7ا2 مبا"/> با ب;سو#$2 کS 'کی #/ خدماF #"/شمند #! $" 
پDلو2 خدماF  $'گرz م;باشد P #نجا] $#$ . شمول;ت $ختر#( "# 
بمکتب #مرحتمی $#نست.  !2  بر#2 "فع  مستو"بو$(P !ب;سو#$ 

بو$( /نا(  با جد'دF عمل  کر$ . 
$"(26)سر`ا( ساz 1352 r-  بS قد"F سلطنتی نــقـطـS پا'ا( 
گذ#شت !خو$ بS #"کS قد"F "'است جمDو"2 تک;S کر$. بخا`ر 

 zتقا2 فر7نگ کشو"#/ `ر'ق چشم !گو"#! S7ا( عامñ#تنو'ر
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نشر#F  تلو'ز'و(  (پر!Ç> تلو'ز'و( "# `ی پال( #نکشافی $!لتش) 
`رò نمو$ . #ستو$'و7ا2 تلو'ز'و( #فغانستا( بنابرقر#"$#$ جانب;ن 
$!لت #فغانستا( !کشو" جاپا( #عما" گر$'د. 'ک تعد#$ کا"مند#( 

!7نرمند#( "#$'و "# کS تجربS نشر#تی $#شتند P جDت تــرب;ت  
نشر#F تلو'ز'و( بS بو"سDا2 کوتا> مدF $" "شتS 7ا2 مختلف 

$#'رکترP کمر> م;نیP ال'تF"# P !گر#ف;کP پر$'وسرP2 گو'ندگی 
!غ;ر> بS کشو" #'ر#(P چاپا( !عر#v فرستا$.  گر!é کا"مــند#( 

!7نرمند#( کS بکـــشو" #'ــر#( ” تDر#( "#عز#] گر$'دند P شـــامل 
(26)ـــنفربو$ #/جملS $!نفرخانم $" 3( گر!é #شتــر#x $#شــت 

محترمS ســ;ما شــا$#( !محترمS ثـــر'ــا /لمی بو$ند.  
 Pبغد#$" فرستــا$> شـــدند شـــامل (17)نفر بو$ند" v#عر Sب Sک é!گر
#/ جملS خانــم }ــر'ـــفS پر!$'سر برنامS #`فاr "#$'و !خانم  سـ;مـا 
پر$'وسر $"#$#"> "!/نS (س;اسی !#جتماعی) #شـــتر#x $#شــــتند.  

گر!é جاپا( شــامل (15)نفر بو$ محترمS کر'مS غزr !'د# شامل 3( 
گر!é بو$  بعد#/ ترب;ت !کا"7ا2 پر#ت;ک ! کسب تجا"4 جDت 
 rساختن تلو'ز'و( #فغانستا( $! با"> بو`ن برگشتند.  $"سا rفعا

z1356- نشر#F #متحانی تلو'ز'و(  #فغانستا( 3غا/گر$'د !#ما$> 
بDر> بر$#"2 شد. #ما متاسفانS سر$#"محمد $#!$ نسبت کو$تا2 خون;ن 
7فت ثو" z 1357-نتو#نست ب;ان;S 'ی #/`ر'ق تلو'ز'و( #'ر#$ نما'د  

"!z# ò شا$ با$ ."#نا هللا !#نا #ل;S "#جعو(" 
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 P )فر7نگی !نطاقا P)ر> 7ا2 $"خشاDمعرفی چ Sم;پر$#/] ب rحا
!سخن پر$#/#( $!"> 7ا2 مختلف کشو"عز'ز ما:   

خــــانـــم کـــــوثـــــر نــــو-4نـــی   
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$!موجو$ بعد #/خد#!ند (Ü) پرستش !#حتر#] بر#! !#جب م;باشد بکی 
 z"!ستا$ #ست . بلی ما$"#/ش;ر> جا( `فل "# پر# zما$" !$'گر

م;د7د !#ستا$ #/ `ر'ق علم بر #! #صوr /ندگانی "# می 3مو/#ند 
ما$" سال`;ن گ;تیP مخترP2 "جاr برجستS !$#نشمند#( 

 7Pنرمند#( !سپا7;ا( پرغر!" "# 3غوz خو$ می پر!"#ند.    
ما$"#( $" جDا( #فتخا"#F فر#!#( $#"ند مگر ما$"#( #فغا( $" 

سر/م;ن ما #فتخا"#F بخصوï $#"ند.  /'ر# کرکتر7ر #نسا( /#$> 
`بع;ت 3( سر/م;ن م;باشد. #گر #فتخا"F ما$"#( کشو" "# برسی 
کن;م /( #فغا( $" "$'ف برجستS تر'ن /نا( جDا( #/ نظر شDامت 

بشما"م;ر!$ خانم کوثرنو"#نی با !جو$'کS /#$> سر/م;ن ما نبو$ #ما 
#!بز"گتر'ن #فتخا" /نا( #فغنستا( $" $فاt #/ نDضت نسو#( بو$> 
#ست. #! چو( قلS 7ا2 شامخ پام;ر $" $فاt !"شد فر7نگ !4$# 

#فغانستا( #ستو#" !بی باکانS "/م;د> #ست.                                  
!2 #نسا( #$'بP$#نشمند !$" ع;ن /ما( جس;م !با 7;بت بو$> #ست.#! 

/#$> سر/م;ن #ستامبوr ترPx !7مسر مرحو] محمد سالم نو"#نی 
#فسرغ;و"#فغا( کS بر#2 تحص;الF نظامی  $" $!"> #مانی بS کشو" 
 P)با 'ک #فسر پر#فتخا" #فغا Ü#!$/# م;باشد !2 با .P $بو Sفت" S;ترک
ترx 'ا" !$'ا" نمو$ $"#فغانستا( #قامت گذ'د !مصد" خدماF شا'انی 
$"عرصS 7ا2 مختلف گر$'د.  $" /ما( $"#فغانستا( /ندگی م;کر$ 
کS #صال خانم 7ا2 3( عصر $"حصا" خانS 7ا2 شا(  بسرم;بر$ند 

!7مS تحت پوشش حجا4 قر#"$#شتند #!'گانS خانم بو$ کS حجا4 
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 z"!پر! z/3مو Sماللی بح;ث #ستا$ !};ف Sل;س"$! Pنمی پوش;د
$ختر#( !`ن "# بS عDد> $#شت.  $" /مان;کS "#$'و کابل #/کوتی 
 Fمخابر F"#/! عمومی متصل ìتعم;ر جد'د $" پل با Sلندنی ب

منتقل شد> بو$  #!ل;ا2 #مو"مطبوعاF بد'ن عق;د> بو$ند کS چطو" 
صد#2 خانم 7ا "# $"نشر#F بگنجانند.  

/'ر# #/ تجربS تلخ $!"#( #م;ر #ما( هللا کS "!حان;و( بر$#شت 
$موکر#سی "# ند#شتند !$ست بS #غتشاz /$ند می 7ر#س;دند.  

 Sنمو$ند ک Fبنآبر #'ن ملحو} #/خانم کوثر نسبت برتبا" بو$نش $عو
$" "#$'و2 کابل  $"حصS نشر#F سDم بگ;رند #! باجب;ن گشا$> 

پذ'رفت ! #عالناF تجا"تی "# بS خو#نش گرفت. 
#'ن خانم پ;شتا/ !سنت شکن با پز'رفتن مسول;ت بز"ã "#> ترقی ! 
پ;شرفت "#  بر#2 خو#7ر #فغانش با/ نمو$.                               
 ãجر'د> گلبر"$ Sپو7ن;ا" خانم /'لخا نو"#نی "# ک Sکنو( مصاحب#

$"کشو" #ستر#ل;ا با محتر] جالr نو"#نی  مسو!r 3( جر'د>  $" با"> 
ما$" فق;د شا( خا نم کوثرنو"#نی  نشر گر$'د> #ست !#ستا$ گر#می 
/'لخا جا( 3( "#  بدستر] قر#"$#$> #ست `و" فشر$> نقل م;کنم . 

{$" ن;مS7$ r!# S شصت 7جر2 شمسی $" 'ک س;من;ا" ب;ن #لمللی 
#$بی کS $"7وتل #"'انا برگذ#"شد> بو$P  #شتر#x $#شتم بعد #/ ختم 

بخش #!r پر!گر#] 7مS مDمانا( بS صالو( غذ# تشربف بر$ند من با 
'کتعد#$ #ستا$#( پو7نتو( $" گر$ 'ک م;ز جا گرفت;م .  /ند> 'ا$ 

پر!ف;سو" پو7اند عبد#ال حمد جا!'د ن;ز $" جمع ما پ;وست ضمن 
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 S3'ا م;د#ن;د #!ل;ن /( ک Sغد# پر!ف;سو"جا!'د  پرس;د ک Éصر
صد#'ش #/ "#$'و کابل پخش گر$'د کی بو$ ؟                              
7مS #ستا$#( نا] 7ا2 "# بر/با( 3!"$ کS #/ جملS نا] خانم بز"گو#" 

لط;فS کب;ر سر#P Ü 3منS ملک /#$> P "ق;S #بوبکر !غ;ر> مگر پو7اند 
جا!'د #/ /'ر چشم بمن نگر'ست !با لبخند گفت #ستا$ /ل;خا با'د 

بد#ند.  
/'لخا : گفتم چ;ز 7ا2 $"با"> ش;ند> #] مگر جز'ئاF "# نم;د#نم  

پو7اند جا!'د فرمو$: با'د کS جز'ئاF "# ند#ن;د  شا'د $" #نزما( تولد 
7م نشد>  بو$'د !'ا 'کی $!ساr ب;ش ند#شت;د ! "!بS #ستا$#( کر$ 
!گفت : #!ل;ن خانم  کS صد#'ش #/ "#$'و کابل پخش گر$'د خانم 

کوثرنو"#نی 'ک /( ترکی بو$ 'عنی ما$" /ل;خا نو"#نی کS 7م;ن 
#کنو( $" کنا" ما نشستS #ست . 

پو7اند جا!'د #ضافS کر$ من #'ن مطلب "# $" 'ک مقالS #] ن;ز 
نگاشتP [# S جر'ا( #/ #'ن قر#" بو$ کS7$ "$ S ب;ست 7جر2 شمسی 
کS "#$'و کابل تا/> بS نشر#F 3غا/ کر$ #!ل;ا2 مطبوعاF فکرکر$ند 

/( 7ا 7م با'د بS ح;ث نطاقS $" "#$'و بکا"شر!t کنند #ما تشو'ش 
 Sحان;و( چگون!" ïا عکس #لعمل مر$] !بخصو'# Sجو$ $#شت ک!

خو#7د بو$؟ 
"#> حل "# فکر کر$ند /'ر# /نا( $" 3( !قت $" حجا4 بسر/م;بر$ند 

'ک خانم ترکی کS 7مسر 'ک صاحب منصب #فغا( $" ل;سS ماللی 
معلم بو$ !حجا4 نمی پوش;د فا"سی صحبت م;کر$ مگر لحجS ترکی 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

$#شت #/ #! خو#7ش کر$ند کS بS "#$'و چند #عال( "# بخو#ند  3( 
خانم فد# کا" قبوr کر$.  #عالناF تجا"تی "# با #لفبا2 ترکی نوشت 

!بر /با( $"2 بخو#نش گرفت. محاسبS مقاماF #'ن بو$ کS #گر 
"!حان;و( عکس #لعمل نشا( بد7ند $" جو#4 با'د گفتS شو$ کS #'ن 

نطاقS  /( #فغا( نس;ت بلکS 'ک /( خا"جی (ترکی )#ست .    
مقاماF خو#ستند کS #( خانم فد#کا" "# سپرت;ر بال بسا/ند . خانم 

نو"#نی  `ی پانز$> "!/ #عال( تجا"تی "# پشت مکر!فو( "#$'و 
7ر!/> م;خو#ند  چو( #/ `رÉ "!حان;و( کد#] عکس #لعمل $'د> 

نشد بعد3 $'گر خانم 7ا بS "#$'و #مدند !#عالناPF خبر7اP مقالF $'گر 
"# بS خو#نش گرفتند}  

$" S7$ سی /مان;کS /ند> 'ا$ سر$#"محمد $#!$ #عال( "فع حجا4 
نمو$ خانم کوثر نو"#نی با سDم گ;ر2 فعالش "7بر2 حد!$ صد /( ! 
 Sد> گرفت !پر!سDع Sبا #'ن #مر ب Sختر#(  جو#( خو$ "# $" "#بط$

 Sعسکر شعب éکلو"$ Sن معنی ک'# Sموکر#سی "# تقو'ت نمو$  ب$
خ;ا`یP گلد!/P2 !بافت تاس;س شد /نا( ! $ختر#( $" کنا" مر$#( 

تحت سرپرستی خانم نو"#نی $" $!ختن لباh عسکرP2 کال> 
سربا/#(P صاحب منصبا(P ف;تS کال>P سرشانS 'ی  /"$!/2 ! 

تزئ;ناF 'ون;فو"] عسکر2 سDم فعاr گرفتند.  خانم کوثر نو"#نی  $" 
 P)!ند!Ç Fنتخا4 گر$'د. مجال# rح;ث /( برگذ'د> سا Sل بDچ S7$

پشتو( ìÇ !$'گر جر#'د $" با"> #( خانم #"جمند  تبصر>  نوشتند 
!عکس 7ا'ش بS نشر "سان;دند.. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 S;ترب Sماللی  ب Sل;س "$ Sفغا( بر عال!> #'نک# xرما( /( ترD3( ق  
شاگر$#( معا"É 7مت گماشت $" $ستگا> خ;ا`ی #"$! #فغانستا( 

سال;ا( $"#/2 خدمت نمو$> #ست. 
 خانم نو"#نی 7مسرعز'ز#z "# $" ساz 1343 r- #/ $ست $#$ 

فر/ند#( خو$ "# با محبت فر#!#( پر!"z !ترب;ت نمو$ !با" #عط;م 
'ک خانو#$> بز"ã "# با'ز"گو#"2 بد!z گرفت 

!فر/ند#نش "# بS تحص;الF عالی تا  $کتو"P3ماسترP2 لسانسP'ا 
حد#قل تا سطح بکلو"'ا $#نش 3موخت. 

  #!خو$ عاشق کتا4 بو$  !تا سالDا2 #خ;ر $" حال;کS چشما( 
مشعلش ضع;ف گر$'د> بو$ با گذ#شتن عن;ک  کتا4 نو'سند گا( 

بز"ã جDا( "# بS /با( خو$z (ترx)مطالعS م;نمو$. 
 $#من  ما$"  گو7ر نا 'ا4 #ست  7رگا>  ما$"2 مثل خانم نو"#نی 

نمی بو$ #مر!/ 7نرمند#( معر!É "نو"تنP/ل;خا"P `نزنو'س 
 Sجمند#( #/7مت !#ال2 ما$" ب"#  Pنو"#نی" نم;د#شت;م rو""جالDمش
منزلت "س;دند. 3( ش;ر /( جسو" !فد# کا"تنDا $" مو"$ نطاقی #/ 

خو$ گز"2 نکر$ باال تر #/3( #!ال$ معا"É "# ترب;ت نمو$ $" بخش 
#"$!2 !`ن ما خدمت کر$ !جر#ئت  کا" !تمث;ل $موکر#سی "# 

 Sمان;ک/ Sم تر#/3نکDم!  .$#$ rبر#2 /نا(  مستو" #فغا( #نتقا
 Sامت #عاشDنا/'ن خو$"# با ش rفا`# P$#$ ست$/# #" zشو7ر

!بد"جاF عالی تحص;الF "سان;د . 7رگا> 'ک فام;ل  کS ما$" شا( 
"# #/ $ست $#$ > باشند با فام;ل نو"#نی مقا'سS بد#"'م P تفا!F 7ا2 
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 [!$ Ü#!$/# <$#پد" خانو Sتر بگو'م کDا$2 "# خو#7;م $'د !'ا ب'/
م;کر$ !#`فاr مذکو" #/ $! نعمت (پد"!ما$")بی نص;ب م;شدند 

مگر "نو"#نی 7ا" نS تنDا #/ $! نعمت  بی نص;ب نشدند بلکS  کمبو$ 
پد" $" 3غوz پر محبت  ما$" شا(  #حساh نکر$ند. پس ثابت #ست 

کS بDتر'ن بDشت  3غوz ما$" #ست ! بر#فتخا" تر'ن #نسا( ما$" 
!#ستا$ م;باشد . خانم نو"#نی  نS تنDا  بر2#  

  Sربا(  بو$ بلکDفر/ند#نش  ما$" م
شاگر$#نش "# ن;ز چو( ما$" با محبت  

"7نما'ی  م;کر$. گرچــــS  خــانـــم  
 » xنو"#نــی  /#$> سر/م;ن  تر

 Éبو$ #ما $"جو#نی  با عر  « rستانبو#
 P سر/م;ن  #فغانستا( خو گرفت F#$عا!

با کمبو$7ا مبا"/> کر$ ! #/ خوبی 7ا 
عرÉ !عا$#F  پسند'د>  ما 3موخت. 
چونکS  سرنوشت  #! با 3موختن  ! 
3مو/#ند(  گر>  خو"$> بو$ P $#نش  

  "$ $#$  rفضل;تش "# بر $'گر#(  #نتقا!
#'ن  "#بطS حد!$ "# مجا/ نم;د#نست ! تا 

3خر'ن  "مق  ح;اتش کS مسول;ت  
"سمی خا"Ü  #/منزr  7م ند#شت  مطالS  م;نمو$  !بر فضل;ت  خو$ 

می  #فز!$.  "!حش  شا$ با$.  #ناهللا !#نا #ل;S "#جعو(  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

Ü#کـبــ;ـر ســر Sلــطـ;ــفــ 

e    
سر$#"عنا'ت هللا خا(  پسر بز"ã #م;ر حب;ب هللا خا( (#م;ر شD;د) 

$"ساz– 1289  r-1910 ]-  با $ختر بز"ã مرحو] محمو$ 
`ر/2 بنا] "خ;ر'S " کS 'کی #/ بDتر'ن  خطا` ! مترجم 3( عصر 

  rسا"$ P$شا( 12 فر/ند بو'# Ü#!$/# نمو$. ثمر  Ü#!$/#  P$بو
z-1302-1923 م;ال$2 $7م;ن فر/ند #'شا( "لط;فS "بدن;ا 3مد    

/مان;کS شا> #ما( هللا غا/2  #/سلطنت #ستفاُ نمو$ند P سر$#"عنا'ت 
هللا خا( بر#$" بز"گش  بر#2 سS "!/ /ما( #مو" سلطنت "# بدست 
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گرفتP چو( $سا'س  خا'نانS #نگل;س بر#'ش !#ضع گر$'د !بجS سقآ 
(جب;ب هللا کلکانی ) بقد"F "س;د  !2 با تما] #عضا2 فام;لش $" 
ساz-1308  r -1929 –م;ال$2  #فغانستا( "# ترx گفت .        

#!r بکشو"7ند "فت !بعد `رÉ عر#v حرکت کر$ $" 3نزما( #م;ر 
ف;صل پا$شا> عر#v بو$ !#/ `ر'ق شDر بصر> !#"$ خاx #'ر#( 

گر$'د.  "ضا شا>  پDلو2 کب;ر پا$شا> #'ر#( #/ #'شا( $عوF نمو$ند 
!$" تDر#( #قامت گذ'نندP $" 3( /ما(  خانم  لط;فS سر#Ü  کو$کی  
ب;ش نبو$ندP #! مکتب "# #/ #بتد# $" کشو"7مسا'S ! 7مزبا( #'ر#(  

3غا/ !ختم نمو$ند. $"ساz-1325  r-1946-]- سر$#"عنا'ت هللا 
خا( پد" محترمS  لط;ــفــS  سر#Ü $" تDر#( !فاF نمو$ !چـــند2 بعد 

شا> محمو$ خا( صد"#عظم #فغانستا( $"عDد پا$شا7ی محمد }ا7ر 
شا> 'عنی $"ساr  1947  بر#2 فام;ل سر$#" عنا'ت هللا خا(  #جا/> 

!"!$ بS #فغانستا( "# #عال( کر$ ! فام;ل  سر#Ü  $! با"> بو`ن 
برگشتند. `و"'کS قبال #شا"> گر$'د فام;ل سر#Ü #/ جملS علم بر$#"( 

نDضت $موکر#سی !بخصوï نDضت نسو#( بS شما" م;ر!ند . 
محترمS لط;فS سر#Ü مثاr برجستS #'ن #$عا ست. لط;فS سر#Ü  با 

"س;د( بکابل بح;ث معلم $"P2 تا"'خ !جغر#ف;S $" ل;سS عالی ماللی 
! $" شفا خانS مستو"#F  منح;ث  معلم بS تد"'س /با( $"2 بر2#  

نرسDا2 3( شفا خانS پر$#خت. #!تنDا  معلم !#مو/گا" نبو$ بلکS ممثل 
!مشوv نDضت /نا( ن;زبو$P  با قلب مDربا( نو جو#نا( "# $" "#> 

"شد ترقی ! $موکر#سی تقو'ت م;کر$.  
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#! ! خو#7رz /'نب عنا'ت سر#Ü #/جملS مشو'ـقـ;ـن  ت;اتــر/'نب 
 z!$ نند#"2 ن;زمی باشند .  $""شد !تقو'ت ت;اتر /'نب نند#"2 7م
 /# (Sفسان#) É!ا$ "# متقبل شد !$"#]  معر'/ Fحما/ zبا خو#7ر

شDکا" 7ا2 !2 بو$ کS $" ت;اتر /'نب نند#"2 بS نما'ش گذ#شتS شد.   
   #'ن خانم  پ;شتا/ $" شر#'ط بS نطاقی 3غا/ کر$ کS #کثر'ت مر$] 

  S7م  محر!] بو$ند. /مان;ک S;مخصوصآ /نا( #/$#شتن سو#$ #بتد#ئ!
  P$و #فغانستا( بو'$#" F#3قا2 عبد#لغفو" برشنا  3مرعمومی نشر

نطاقی  `بقS #ناU  "# $"بخش  نشر#F "#$'و مDم م;د#نست P بعد#/  
  Ü#ملک /#$>  ! خانم  سر Sخانم  کوثر نو"#نی $ختر جو#نی  بنا]  3من

!خانم  #بوبکر کS  $#"#2  #ستعد#$  نطاقی  بو$ند P بر#2  3نDا موقع  
$#$ > شد تا #'ن  کمبو$  "فع  گر$$.  $" قد] نخست برنامS 7ا "# $" 

 Pو نشر م;گر$'د'$#" Ü#ثبت م;نمو$ !بعد #/`ر'ق #مو z/#!3 Sب Sخان
بعد #/بر$#شتP #نعکاh  جامعS "سمآ بS "#$'و "فتند !#خبا"شب "# 
$"  کنا" نطاقا(  ñکو" قر#ئت  نمو$ند.                                    
خــانــم ســر#Ü  برعال!> نطاقی  #خبا" "#سآP تبصر> 7ا2 س;اسی  

!برنامS 7ا2  مختلف #$بی  "# ن;ــز قر#ئت م;نمو$P بS تعق;ب #! خانم      
خانم  7ا2 $'گر $" جمع  نطاقا( #ناU  پ;وستند.   

$" تا"'خ  فر7نگ  ! نشر#F #فغانستا(  خــانــم لط;فS سر#Ü  سوم;ن  
نفر بو$ کS  با صد#2  "سا 'ش $" قر#ئت #خبا" کS "#سآ نشر م;شد 

P$" کنا" نطاقا( مر$ #/ مو#Ü "#$'و#فغانستا( $" کشو"ما `ن;ن 
#ند#ختP  بعد #/ 3( ش;ند( #خبا" ک;ف;ت خاï $#شت !#/ 'کنو#ختی 
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بر3مد.  خانم  سر#Ü  "#> گشا'ی /نا( $"7نر تمث;ل !نطاقی $" 
فر7نگ #$ب;اF #فغانسا( می باشد.   

/نا( "# بS ح;ث #ساh گذ#"#( $موکر#سی ! مربی جامعS معرفی 
 P[#"$ ترت;ب! S;D7م "$'ف با $'گر#( $" تما] #مو" ت P$م;نمو$ ! خو

$'کو" !7م چنا( سفلو" تما] $"#] 7ا $"عقب ست;ج بو$> #ست . $" 
ت;اتر تمث;ل نقش 'ک 7نرمند #ست کS با حرکاF !صد# ب;نند> "# 

مصر!É تماشا>  $"#]  م;سا/$ مگر تکم;ل کنند> بخش #ساسی $"#] 
 zمو" "# با خو#7ر# S7م Sست;ج کا" 7ا2 عقب ست;ج #ست ک "$

/'نب  عنا'ت  سر#Ü  #نجا] م;د#$ند. 
  نظر بS خدماF #"/شمند کS خانم  کب;ر سر#Ü  $" ساحS فر7نگی 

کشو" #نجا] $#$ند #/ `رÉ مطبوعاF کشو" مو"$ تقد'ر !تفوقد قر#" 
گرفتند #!ل;ن جا'ز> نطاقی "# #/ `رÉ محتر] عبد#لر!É  ب;نو#  
 Éر` /#  Sس "#$'و  #فغانستا( بدست #!"$ ! چند'ن تقد'ر نام'"

!/#"F #`العاF !کلتو" !قت  ن;ز حاصل کر$.  
 rقفانستا( "# #شغا# S;س!" çقو#2 سر Sمان;ک/-z1358 rسا "$

کر$P خانم  کب;ر سر#Ü  $! با">  #/ 3غوz م;Dن  جد# شد بS پاکستا( 
"فت !#/3نجا>  بS #مر'کا  پنا7ند> شد !2 $" خا"Ü #/ کشو" ن;ز 

فعال;ت 7ا2 چشم گ;رفر7نگی #نجا] $#$> #ست.                              
 Éمر'کا #قامت گز'دند #/ `ر# Sب S1980 م;ال$2  /مان;ک rسا "$

$!لت #مر'کا بS ح;ث نطاv $"2 $" "#$'و صد#2 #مر'کا مقر" 
گر$'دP  بر#2 مدF $> ساr !};فS نطاقی "# پ;ش بر$ #ما نسبت 
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مر'ضی شو7ر عز'زPz  جDت عمل;اF قلب مجبو"3 #/ #'الت 
 zالت کلفو"ن;ا  "فت !مدتی "# $" کنا" بستر شو7ر'# Sج;ن;ا ب"!

 Ü#لت ند#$ محتر] کب;ر سرDجل م# Sپسر2 نمو$.  #ما با  تاسف ک
$#ع;S #جل "# ل;بک گفت. 

 (#ناهللا #ل;S "# جعو( )  
      خانم  7ا2 #"جمند  کشو"ما  چو( !کوثر  نو"#نیP لط;فS کب;ر 

 /# tملکز#$> ! $'گر#( بخا`ر $فا S3منPحب;ب #بوبکر S;ق"  P Ü #سر
$موکر#سی P عد#لت #حتماعیP تسا!2 حقوPv با سDم گ;ر2 شا( $" 
کا"7ا2  فر7نگی !#جتماعی  $" #!ل;ن "!/ 7ا کS $موکر#سی تا/> 
تر'ن نفس 7ا'ش "# می کش;د #/ خو$ گز"2 نمو$ندP با شDامت $" 

بر#بر نا مال'ماF  تالz !#'ستا$> گی کر$ند  تا "#> پر پ;چ !خم "# بر 
$'گر#( 7مو#"سا/ند.  

خانم کب;ر سر#Ü  مدF 'ا/$> ساr  $"خدمت معا"É  !ترب;S  #!ال$ 
!`ن قر#"$#شت P مگر نسبت  عو#ملی س;اسی  #/ معا"É  کنا" 

"فتند !مدF حد!$ 25 ساr  $" ساحS  فر7نگی  کشو" "#$'و !ت;اتر 
- [– 1959 z– 1338 rشمند #نجا]  $#$ند. $" سا/"# Fخدما

7مر#2  کب;ر سر#Ü#!$/# Ü نمو$  !حاصل  #/$!#Ü  #'شا( شش 
فر/ند بنا] 7ا2  ض;ا سر#PÜ محمو$ سر#PÜ  حب;ب سر#PÜ #فضل 

سر#PÜ  جماr سر#PÜ  /"'نS خانم  !ثر'ا خانم  م;باشند.  

e  187
 



 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
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 Sک " Ü#کب;ر سر Sبی بی لط;ف"  Sبا تشکر#/ خانم #"جمند !فر7;خت
`ی نامS بخا`ر نوشتن #'ن کتا4 مر# تشو'ق ! /"> نو#/2  نمو$> #ند 

بی جان;ست کS جملS 'ی #/ نوشتS #'شا( "# نقل بد#"]. 
                             ما"'ا جا( بس;ا" مDربا( !  

 F$3"!/2 سالمتی !سعا Sب
 PربانمDشما $!ست جو#( !م

#بتد# تشکر#F خو$ "# کS 'ا2$ 
 z/"#من نمو$> ! کتا4 پر /#
خو$ "# ترت;ب $#$> #'دP  تقد'م 

نمو$> !بعد3 'ا$ #!" م;شو] 
 ....... Sک

            بS #م;د $'د#"     
                     

  Ü#کب;ر سر Sلط;ف  
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 V-مـــا' 4نـــوa 1جـــمــ9ـلــ           

 #/ ما$" !#ستا$ 3غا/سـخن
   کر$] P چS #فتخا"3م;ز #ست
کS بS معرفی مــا$"مDربا( 

!#ســتـا$ گر#می $'گر2  
      Sبپر$#/] . خـانــم جــم;ـلــ

 - z 1319r28 حمل سا"$
$"باì عل;مر$#( شDرکابل $" 

 ò!" خانو#$>  "!شنفکر
$"قالب جا( $م;د !$'د> 
برگ;تی پرماجر# گشو$. 

 Sثانو2 "# $" ل;س! Sمتوسط! Sغون"/ Sل;س "$ #" S;بتد#ئ# <"!$ 
عالی ماللی با #تما] "سان;د بعد3 شامل پو7نَحی تعل;م ترب;S گر$'د. 

 Sک Sعالق Sپلو] فر#غت حاصل کر$ مگر نظر ب'$-z"1341" rسا"$
$" #$ب;اF $#شت #'ن "شتr$ S خو#> "##/ `رÉ شب تا صنف سو] 

فاکولتS  #$ب;اP F پو7نتو( کابل تعق;ب نمو$. 
 É!خو$ 'ک 7نرمند معر Sبا 3قا2 محمد /ما( #نو"2 ک Sخانم جم;ل

'ک مطبوعاتی پر#فتخا" بو$ !خدماF بی نظ;ر $""#$'و ! ت;اتر 
 vفو "$ Sکر$.`و"'ک  Ü#!$/#  P فغانستا( !قت #نجا] $#$> #ست#
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 Sک -z1337 rمفر` $#شت. $"سا S2 عالق"$ Fب;ا$# Sکرشد بñ
 ìپل با"$ Sتحص;ل بو$ $" "#$'و کابل !قت ک É!7نو/ مصر

 Sنمو$ بعد #/سپر2 نمو$( موفقان Sمر#جع  .Pعمومی موقع;ت $#شت
#متحا( بS ح;ث گو'ند>  قبوr گر$'د . $" 3نوقت کS صرفآ  3منS ملک 

    Pبوبکر# S;خانم "قP Ü#کب;ر سر Sستا$ گر#می خانم لط;ف#  P <$#/
 é!و کابل نبو$. #!ن;ز $" جمع گر'$#" "$ Uنا# Sگر گو'ند> #/ `بق'$

سS نفر2 پ;وست !#/ #"شا$#F !"7نما'ی 7ا2 #ستا$ بز"گو#" خانم 
لط;فS کب;ر سر#Ü $" #مو" گو'ندگی مستف;د گر$'د.  بعد #/ گذشت 

مدF کوتا> خانم #بوبکر !خانم ملکز#$> "!#بط شا( "# با "#$'و قطع 
نمو$ند. #ما 73ستS 73ستS  گو'ندگا( #ناU $" بخش 7ا2 پشتو !$"2 

#فز!$> شد.  
خانم جم;لS #نو"2 بS /!$ تر'ن فرصت بS خو#نش #خبا" "#سآ صبح 

پر$#خت !$" صو"F $#شتن !قت بS گو'ندگی برنامS 7ا2 مختلف 
ن;ز7مت می گماشت $" 3( /ما( نشر#F "#$'وخ;لی محد!$ بو$.  #ما 

 F"عسکر2 متصل سفا éبعد3- #عما" تعم;ر جد'د $" مقابل کلو
  zو کابل $" 3( کوچ;دند با گستر'$#""F#! 2"مر'کا  "#تصا#

برنامS 7ا2 مختلف نشر#F ن;ز سرتا سر2 شد !بنا] "#$'و #فغانستا( 
'ا$ گر$'د.  مسول;ت ! مصرف;ت سS خانم #"جمند !پ;شقد] ن;ز خ;لی 

/'ا$ گر$'د. خانم #نو"2  بS قر#ئت #خبا"ساعت  8 شبP تبصر> 7ا2 
 ! )/ Sبرنام! -"#$ Sا2 $نبالDستان#$ Pتجا"تی Fعالنا# P س;اسی

جامعS پر$#خت. /مان;کS  $ستگا> "#$'و بS  #نصا"F#!  2 نقل ! 
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مکا( کر$P #/ #ستد'و7ا2 پل باì عمومی بر#2 کو"h 7ا2 فر7نگی 
#ستفا$> م;گر$'د. بنابر "!#بط فر7نگی !کلتو"2  ب;ن #فغانستا( 

!کشو" شو"# 7ا2 "!س;S !قت #ستا$#( معر!É بS #فغانستا( 3مدند 
!$" بخشی 7ا2 مختلف فر7نگی بS ترب;S !تد"'س نطاقا(P ممثل;ن 
پر$#ختند. خا( #نو"2  ن;ز بر#2 شگوفانی #ستعد#$z بS کو"سDا2 
 Sتد"'س م;شد با !جو$'ک É!# ربا( نظرDتوسط  #ستا$ م Sنطاقی ک

سابقS نطاقی 7م $#شت تک;S برچوکی شاگر$2 /$ !مدF سS ما> 
#ساساF نطاقی  "# 3موخت !7م چنا( کو"h 7ا2 $'گر توسط 

#ستا$#( معر!É #مر'کا'ی"3قا2 فر'من" ن;زبS تد"'س !ترب;S نطاقا( 
پر$#ختند عضو'ت حاصل نمو$ $"3( کو"سDا نطاقا( !"/'د> کشو" 

 Sبو$ند #/:  جم;ل F"عبا Sنطاقی تد"'س م;شدند ک Sبا !جو$ سا'ق
/ما( #نو"P 2 مDد2 }فر P کر'م "!7;نا P قاسم 'وسفز#$> P 3قا2 

کاکر !ن;ک محمد قا'ل !غ;ر> #/ جملS /ند> 'ا$ مDد2 }فربعد7ا خو$ 
بS تد"'س نطاقا( پر$#خت . بس;ا"نطاقا( با شDرF #/جملS شاگر$#( 
 Sبخش ب;وگر#فی 7ر'ک #/ نطاقا( مطالع "$ Sد2 }فر م;باشند کDم

م;د#"'د. 
 Sو مصر!ف;ت ند#شت بلک'$#" F#ا $"بخش نشرDخانم #نو"2 تن    
 Sد> $#شتند #! #مو/گا" جامعDع Sمو/گا"2 "# ن;ز ب# hمقد Sف;{!

عقب ماند !سنتی کشو"#/ `ر'ق برنامS 7ا2 /( !جامعS بو$ . 
جامعS "# بS گونS 'ی #/ حالت عقب مانی بسو2 ترقی  تد"'س 
م;کر$ !$" ساحS معا"É #!ال$ !`ن "# تد"'س !ترب;S م;نمو$. 
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!};فS معلمی "# تا "تبS  کا$" علمی !مسلکی $" "'است تفت;ش 
!/#"F تعل;م ! ترب;S تا ساz1371 r- (1992)م;ال2$ $!#] $#$ . 

/مان;کS کS $#من علم !$#نش7Pنر!فر7نگ 'ک با"> #/ کشو" برچ;د> 
شد صا$قانS !#'فا2 نمو$> #ست. بعد #/'ک ساr معلمی بS صفت 

سرمعلمP معا!(P مد'رP مد'رعمومی مکاتب $ختر#(Pمد'رعمومی 
 Fا2 تحص;الDمد'رعمومی م;تو$'ک !پر!گر#م Pتعلمی F"نظا

عالیP مدF کوتا> مشا!" "'است کو$کستانDاP #ستا$ #کماr تخصص 
معلما( $" مرکزعلمی !ت;و"'ک !چند ساr #خ;ر بح;ث کا$"علمی 
 -z 1371 rتا سا S;تعل;م !ترب F"#/! مسلکی $" "#ست تفت;ش!

'عنی مدF سی ساr عمر پر با" خو$ "# $" خدمت #!ال$ !`ن 
صا$قانS !$لسو/#نS صرÉ نمو$> #ست. 

$" بخش 7ا2 خدماF فر7نگی $"#غا/ نشر#F تلو'ز'و( ن;زممتا/ 
بونش "# حفظ نمو$ !$"صفحS تلو'ز'و( با صد#2 مقبولش بS خو#ند( 
#خبا" شبP تبصر> 7ا2 س;اسی P برنامS 7ا2 /( !جامعS !پر!گر#] 
7ا2  7ا2 مختلف $'گر پر$#خت #'ن خانم پر#فتخا" $" نشر#F "#$'و 

!تلو'ز'و(  #/ جملS #!ل;ن 7ا بو$> #ست /ندگی نطاقا( !گو'ندگا( 
"#$'و تلو'ز'و( !کا"مند#( جر#'د (Ç!"نالستا( ) /ندگی عج;بی #ست  

نطاv !};فS پسر$> شد> خو$ "# #'فا م;کند مگر$"تحوالF #خ;ر $" 
کشو"ما نطاقا( با  قبوr 7ر نوt شر#'ط س;اسیP تDد'د 7ا خطرجا( 
شا( !};فS محولS "# شر#فمند#نS پ;ش بر$ند  خو#نش 7ر نوt #خبا" 

بر#2 نطاقا( پر#بلم بر# #نگ;ز بو$> #ست. 
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بعد #/ تحوr ساz1371 r- 1992م;ال$2 مشکالF #جتماعی خ;ل 
 Sا7رشد( بصفح{ Sا$  پر#بلم 7ا2 با خطر  ح;اتی  #/ جمل'/

تلو'ز'و( با حجا4 مخصوï ! قطع #جر#2 73نگ 7ا بS #!#/ /نا( 
!خو#نش $'گر برنامS 7ا توسط /نا( بجز #/ قر#ئت #خبا" !بوجو$ 

 hدبد 7ابر#2 #'جا$ ترD7ا2 جنس ب;ن /نا( ! مر$#( !ت F!مد( تفا#
!!حشت $" ب;ن 7مگا( گر$'د #! شبDا2 "# ب;ا$ $#"$ کS صد2# 

"#کت 7ا2 کو" کS باال2 شDر کابل پرتا4 م;شد صد#2 #نفجا" 3نDا 
"# ح;ن قر#ئت #خبا" $"  

 عقب م;کر!فو( می ش;ندند $"'کی شب 7ا  خانم  #نو"2  خبر2 "# 
مربو` حز4 #سالمی گلبد'ن حکمت;ا" `ر'ق تلو'ز'و(  قر#ئت نمو$ 

! $" #خبا" چن;ن تذکا" 'افتS بو$. 
{کا"!#( مو#$ سوختی !#"تز#قی کS بر#2 مر$] بی $فاt شDرکابل 
 F"حز4 #سالمی  گلبد'ن حکمت;ا" بصو Éحرکت بو$ #/ `ر "$
غ;ر قانونی بمرکز حز4 #سالمی $" چDا" 3س;ا4 #نتقاr $#$> شد} 

 z"!م;رفت قصد تر S;تعل;م !ترب F"#/!"$ $خو Sبو};ف  Sصبح ک
#/ `رÉ #شخاï چ;د> شد> بو$ !#/ 'ک حا$ثS مرã حتمی جا( 

بسالمت بر$ !بعد #/ برگشت بمنزr تصم;م 7جرF "# $" پ;ش گرفت 
/'ر !ضع /ندگی !#"#مش  3نقد" خر#4 شد> م;رفت کS قابل تحمل 

بر#2 مر$] !مخصوصآ خانم 7ا نبو$ شبDا بعد #/ ختم #خبا" کS موتر 
"#$'و #'شا( "# بS خانS م;رساند فکر م;کر$ کS با 'ک شلک "#کت 

شا'د /ند> بخانS برنگر$$  بدبختانS /نا( $" 3( #'ا] مشکل تر'ن 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لحظاF "# سپر2 نمو$ند !مو"$ تحق;ر قر#" گرفتند !برعل;S شا( 
خالÉ شرع;ت #سالمی کا" 7ا2 صو"F م;گرفت کS قابل تحمل 

مر$] نبو$ #کثر'ت #/ کشو" ب;ر!( "فتن بنا بر 
$ س;سS ! تDد'د 'کS عل;S #! $ستو" $#$> شد> بو$ !#/جانب $'گر 

مشکالF /ندگی 7ر "!/ #ضافS م;شد #م;د /ند> ماند( $" /'ر با"#( 
 zموجو$ نبو$ بنآ شکل #جبا" با $!پسر F"کت 7ا بخا`ر تقس;م قد#"

"#7ی !ال'اF مختلف کشو"گر$'د !بطو" م;خف;انS /ندگی کر$ $" 
حال;کS $"گ;ر2 خانS جنگی مجا7د'ن خالï نشد> بو$P  گر!> 

`البا( 7مچو جغد شو] بکشو" #مدند چو( $'گر "#> با/ گشت بکابل  
 Sپ;ش گرفت !#کنو( ک #" Sخمی "# ند#شت مجبو"3 "#> $'ا" ب;گان/

#'ن کتا4 تحر'ر م;گر$$P  مدF 7شت ساr م;شو$ کS $" کشو" 7الند 
/ندگی م;نما'د. 

شا'ا( 'ا$3!"'ست کS خانم جم;لS /ما( #نو"2 مدF 35 ساr بعنو#( 
 Sفا2 !};ف'# S;تعل;م !ترب F"#/!  گو'ند> "#$'و تلو'ز'و( !کا"مند

نمو$> #ست  !خا`ر#F /'ا$ #/ تحوالPF !"!2 $#$ 7ا2 کشو" 
$#"ند.#/ جملz 1352 "$ S- موقعکS #!ل;ن "'س جمDو"2 سر$#" 

محمد $#!$ خا( بعد بر#2 #!ل;ن ب;ان;S خو$ صبح /!$  بS "#$'و 
تشر'ف 3!"$ند. خانم جم;لS #نو"2 مسول;ت خو#نش #خبا" $"2 

ساعت 7شت صبح "# بS عDد> $#شت !محتر] حسن ش;ر/!2 بخش 
#خبا" پشتو "# پ;ش م;بر$ 7ر$! 'کجا بS #ستو$'و "#$'و $#خل شدند . 
چند لحظS بعد سر$#" مــحــمـد $#ُ!$ ب;ان;S شا( "# با'د #'ر#$ م;کر$ند 

e  194
 



 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

! بS #ستد'و  "#$'و  #فغانستا(  تشر'ف #!"$ند P نطاقا( #/ #ستو$'و 
ب;ر!( شدند !#'شا( عقب م;کر!فو( قر#"گرفتند $"حال;کS سS نفر 

  Sشدند ک Sمتوج  Pمحافظ;ن با #'شا( 'کجا $#خل #ستو$'و بو$ند
سر$#"  مــحــمـد $#ُ!$  ع;نک مطالعS شا( "# فر#موz کر$> #ند.  

چا"> $'گر نبو$ 'کی #/محافظ;ن شا(  نز$ جم;لS جا( 3مد !گفت : 
{بی بی جا( ع;نک شما بر#2 مطالعS #ست؟} جم;لS گفت بلی  

 #! گفت : چند لحظS ع;نک تا( "# بر#2 سر$#" صاحب #مانت بد7;د.  
 S;بس;ا" مشکل ب;ان Sشما"> موجو$ بو$ ب F!چو( تفا P $ع;نک  "# بر

شانر# #'ر#$ کر$ند. گا7ی عن;ک "# نز$'ک چشم خو$ م;گرفتند ! 
 Ü"شا( تما] شد! #/#ستد'و"#$'و خا'# S;ب;ان Sگا7ی  $!" ../مان;ک

م;شدند P با  #}Dا" تشکر گــفـتـنـد :   
{خو#7ر] مثل #'نکS ب;ان;S "# شما خو#ند> باش;د /'ر# ع;نک #/شما 
بو$ … خند'دند !خد# حافظی کر$ند }#'ن خا`ر> 7م;شS $" /7ن 

خانم  جم;لS #نو"2  باقی #ست. 
 Éمحفل تجل;ل "!/ ما$" #/`ر Fعو$ F"کا -z 1363 rسا "$
شو"#2 سر#سر2 /نا( #فغانستا( بر#'ش "س;دP  محفل  $" تاال" 

کابل نند#"2 تجل;ل م;گر$'د. 
#!7م $" !قت مع;ن $#خل صالو( کنفر#h گر$'دند !$" صف سو] 
$" 'کی #/ چوکی 7ا قر#" گرفتند چند لحظS بعد 'کتن #/ خو#7ر#( 

مو}ف نز$z #مد !بعد#/ #حو#r پرسی گفتند شما $" صف #!r ب;ا'د.  
#! $" جو#4 گفت کS شا'د تعد#$ مDمانا( /'ا$ باشد.  
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خو#7رمو}ف فرمو$:  شما 7م مDما( 7ست;د. 
$" 7ر حاr گر$#نندگی  برنامS  "# خانم فر'د> جا( #نو"2 بS عDد> 
 Sکنو( م;ـپـر$#/'ـــم ب# Sعال( شد ک# S;شتند بعد #/ مر#سم #فتتاح#$

 .rسا Sمعرفی ما$"#( شا'ست
 چو( #گا7ی قبلی ند#شتند کS ما$" شا'ستS ساr کی خو#7د بو$ بعد #/ 

  P$قر#ئت م;شو z$ب;وگر#فی خو Sشد ک Sمتوج Sش;ند( چند لحظ
بDرحاr "!2 ست;ج "فتند !بعد #/ سپاh گذ#"2 تحفS #ما$> شد> "# 

 Sب rپلو] #فتخا"2 نطاقی "# بدست 3!"$ند !7م چنا( $"7م;ن سا'$!
عنو#(  نطاv ساr جا'ز> مطبوعاتی "# ن;ز  نص;ب گر$'دند . 

 ã"ما( 'ک شاعر بزDر کند/ "!/2 مDش "$ -z  1345 rسا "$ 
!گر#نقد" !`ن گر$'دند !#( شاعر #"جمند قطعS شعر مقبوr بر$" 

!صف کا" !فغال;ت 7ا'ش  سر!$> بو$ند بر#'ش 7د'S کر$ند. 
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 "$ x#ت #شترD1981م;ال$2 ج -z 1360 r7م چنا( $" سا
سم;نا"علمی بمدF 'کما> #/ `رF"#/! É تعل;م !ترب;S عا/] $7لی 

جد'د کشو"7ند!ستا( گر$'د !با سند عتبا" $! با"> بو`ن برگشتند $" 
ساz 1364 r- #/ `ر'ق ناح;S سو] شDر کابل بر#2 'ک $!"> 
 "$ Sر کابل کDنتخابی بح;ث !ک;ل $" مجلس نما'ندگا( مر$] ش#

 vلمعلم;ن  س;د جما#لد'ن #فغا( $#'ر شد> بو$ با بدست #!"$( #تفا#"#$
3"# بS عنو#( !ک;ل #نتخا4 گر$'دند !مو"$ #ستقباr گر] مر$] قر#" 
 Fمقاما Éشمند شا( #/`ر/"# Fگرفتند. #ستا$ بز"گو#" `ی خدما
مسو!r معا"É !مطبوعاF تقد'ر نامS 7ا !تحس;ن نامS 7ا2 /'ا$ 

بدست 3!"$ندP !2 $" $'ا"7جرF ن;ز #/ $'د> مر$مش $!" نبو$> $" 
z 1381-2002 م;ال$2 بر#2 #!ل;ن با" لو'S جرگS بعد#/ سقو` 

`البا( $" کابل #فغانستا( $#'ر م;گر$'د !#/ 7ر کشو" #"!پائی 
 $! نفر نما'ند $عوF شد> بو$ .  !2 بح;ث نما'ند> #فــغــانــDــــا2 

کشو"7الند #ضافS تر#/ چDل 7ز#" نما'ند> مجاجر'ن #فغا( $"7الند  
!2 "# بصفت !ک;ل $" لو'S جرگS #نتخا4 !#کثر'ت 3"# "# بدست 

#!"$ند !مدF چDا" 7فتS "#7ی کشو" /'با !مجر!ò خو'ش گر$'دند 
 rبا کانا S7ا2 جد#گان Sچند با" مصاحب rتا حا Sقابل 'ا$ #!"'ست ک
 ! z"7ا 2 مختلف $" با"> کشو Sنام/!" P)7ا2 مختلف تلو'ز'و
!ضع /نا(  #فغا( $#شتS #ست $" ضمن 'کتن #/ Ç!"نالست 7ا2 
7الند 2 کتا4 "# بنشر "سان;د> #ند کS ب;انگر !#قع;ت 7ا !بد'ختی 
 Fفغانستا( م;باشد  #/ !2 $عو# Sجمل/# P7ا2 کشو"7ا2 مختلف
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بعمل #مد تا بدبختی 7ا2 /نا( !!#قع;ت 7ا2 تلخ #فغانستا( "# 
#نعکاh بد7ند کتا4 متذکر> بزبا( 7الند2 با عکس 7ا !نوشتS 7ا پنج 

نفر #/ پنج کشو" بچاé "س;د> #ست. 7مچنا( #سنا$ منبی بر $!"> 
7ا2  کا" خانم جم;لS با خلص ب;وگر#فی !'ک قطعS فوتو2 #'شا( $" 

مو/'م 7ا2 بز"ã 7الند تا ساr 71390جر2 شمسی 2011م;ال2$ 
$"معرÖ نما'ش گذ#شتS شد> #ست نا] !#$"h مو/'م  

Joke van Grootheest Museum 
Stadhouderslaan 37 

2517 HV 
The Hague, Netherlands 

            
$" کنفر#نسDا 2 #"!پائی !سم;نا" 7ا2 کS #/ `رÉ #فغانا( 

عز'زبرگذ#" م;گر$$  مصر!ف;ت #! "# $" حاr ب;کا"2 $! چند#( 
 Sپر!" ! شا'ست É"ست  با #فتخا" #/ #'ن خانم  #$'ب !معا# Sساخت

فر7نگی $عوF م;نما'ند  
PمحاجرF $" $'ا" غربت تلخ تر'ن لحظاF /ندگی بر2# !2 

محسو4 م;شو$  بخصوï #( موقع کS #/ کشو" خو'ش محر!] !#/ 
$!" تماشاگر !'ر#نی 7ا 2 کشو" خو$ بو$> !با تاسف کS #/ $ست 
$#$( !قت  جDت پ;شرفت !تمد( عقب گر$#نی تا"'خ بطرÉ جDل 

!تا"'کیP #/ ب;ن بر$( #ثا" تا"'خی !فر7نگی بسو$ !نفع کو"$ال( 
 Sسال] !'ا مل;ت #قد#] ب# hبا مغز مع;و4 /'ر نا] مقد Sتما] م;شو$ ک
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 Sتر!"'ستی !قتل عا] !تخر'ب !`ن /'با2 ما( م;گر$ند ک rعما#
خالÉ شرع;ت #سالمی !ملی ما م;باشد.                                     

چو( !`ن نباشد جا( من مبا$ . 

e   
 #'ن  فوتو  $" 'ک کنفر#نس ب;ن #لملی م;باشد.
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 Sفر$ فر$ #فغا( ک Sخانم  /ما( #نو"2 ب F#"خو#نند> عز'ز #فتخا
عشق !`ن !!`ن پرستی $#"ند مربو` #ست  ما ما$"#( گر#نقد" 
جم;لS 7ا $#"'م  ! $#نش شا( $" بر#بر /نا(  جDا( کم ن;ست مگر 

تفا!F 7ا $" کجاست  ؟  
بخا`ر تبا"/ ند#$( کا"7ا2 پر#فتخا" /نا( کشو" 7;چ گا> بطو" 

 tنشد> #ست.  /نا( #فغا( $" مجمو Sچند سطر2 نوشت  Sگا7ان#
بر#فتخا" تر'ن /نا(  $ن;ا محسو4 م;گر$ند.                                     

با #بر#/ سپاh #/خا(  #نو"2 کS بند> "#/"> نو#/2 نمو$ند.   

 zشـــــا  f-مســـتـــو               

 hمقد Sخو$ #مو/گا" بو$ برعال!> !};ف Sجسو" /( $'گر #فغا( ک
معلمی #/ `ر'ق #مو#Ü نشر#تی سر!'س خبر2 پشتو "# قر#ئت 
م;کر$ #! با #!#/ مقبولش خبر 7ا2 مDم "# بگوz 7م !`نا( ما 

"سان;د چو( 7م معلم بو$ !7م شاعرP #خبا" پشتو "# با فصاحت  
قر#ئت م;کر$. 

بر#2 معرفی  #'ن خانم #$'ب Pشاعر تو#نا ! #مو/گا" $!"#(  جو#نی 
  Pخو$] #فتخا" شاگر$2 شا( "# $#شتم #'ن چند سطر بسند> ن;ست Sک [#

 zپ;د# کر$(  #قا"4  !خانو#$> مرحو]  بس;ا" تال "$ Sما با تاسف ک#
کر$]P نتو#ستم فر$2 پ;د# کنم کS #/ #فتخا"#F #'ن قDرما( /( غ;و" 
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معلوماF مفصل بدستم م;سرس;د تا خدمت خو#نند> گا( محتر] تحر'ر 
م;گر$]  بS پاh #حتر#] شاگر$2 #]  کS #شعS #/ نو" $#نش #!/7ن ! 

ضم;ر] "# #/ تا"'کی "7ان;د> #ست بS مقا] !الÜ"# !# 2 م;گز#"] 
/'ر# /ندگی #جتماعی  !#بستS بS #ستا$ #ست #گر #جتماt بد!( 

"7بر2 $#نشمند#( !#ستا$#( بS بلوì برسد /ند#نی "# مانند  کS بد#( 
شمع #فرختS نشد> #ست #ستا$ گر#می مستو"> شاr $" جمع مان;ست 

"!حش "# شا$ م;خو#7م .                      

              -قــــ9ــ1 حــبــ9ــب 4بــ-ــوبـکر  
 

 [ 1919- z 1298"$  
$" قر'S چDلستو( نو#حی 

 z"کابل تولد شد> #ست. پد
مرحو] س;د ح;ب سابق 
 z"$مستوفی کابل !ما
مرحومS /'نت بو$ند. 

#!شاگر$ صنف $!] مکتب 
مستو"#F عDد #مانی بو$ 
!بعد $"z 1319- بح;ث 
معلم لسا( فر#نسو2 شامل 
خدمت گر$'د. ضمنآ بح;ث 
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سامع  $"!h  خو$ "# تعق;ب  کر$ .  $"ساz -1325  r باخذ 
  Sج"$ Fجتماع;ا# Sفاکولت /# -z 1331 rبکلو"'ا نا'ل ! $"سا

لسانس "# #خذ نمو$. $"ساr 1319 تا z 1328- $" مکتب #ند"#بی 
 Sبح;ث معلم !سرمعلم !معا!( #'فا2 !};ف Sغون"/ Sبعد 7ا $" ل;س!
م;نمو$.  بعد بموس;سS نسو#( بح;ث مد'ر کو"h 7ا2 سو#$ 3مو/2 
تبد'ل شد تا z -1340 بح;ث مد'ر عمومی تبل;غاPF مد'ر'ت 7ا2 

مجلS م;رمنP نما'شاF "!#بط خا"جیP باì /نانPS کو$کستا( 
 F#د$#"بو$.  بعد عضو #نجمن تا"'خ !سپس 3مرنشرDع #" Sکتابخان!

"'است  سر> م;اشت #فغانستا(  تع;ن شد ! بر#2 'کمدF `والنی 
  z-1345 rو #فغانستا( بو$.  $"سا'$#" Uکی #/ #!ل;ن نطاقا( #نا'

عضولو'S جرگS بر#2 تد!'ن قانو( #ساسی  بو$.                                                                        
$" #نتخاباF  ساz  1345 r -بح;ث کاند'د ناح;r!# S !$!] شDر 
کابل با موفق;ت شرکت !تا z1349 -بح;ث نما'ند> مر$]  3( $! 
ناح;;S شDر کابل  $"شو"#2 ملی #فغانستا( بذr مساعی  م;نمو$. 

$"ساr 1352 بS "'است سو#$ 3مو/2 مقر" گر$'د !لی با کو$تا2 
26 سر`ا( z 1352- بد!"> مامو"'ت #! خاتمS $#$> شد.  #! $" 
نDضت $موکر#سی !بخصوï نDضت نسو#( سDم فعاr $#شت ! 

پ;شقد] بو$ تا 3خر'ن "!/7ا2 عمرz بد#(  !فا$#"ماند.    
 Pتر#جم P"نو'سندگی $#شت. #ثا Sفر#!#( ب Sخانم حب;ب  #بوبکرعالق 

 ! É"س;اسی !#جتماعی بنشر "سان;د>  با معا Fشعا" !مقاال#
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مطبوعاF کشو" بشموr مطبوعاF ب;ر!( مر/2 7مکا"2 $#شت  
!موفق بS #خذ جو#'ز /'ا$ مطبوعــاتــی کشـــو" گر$'د> بو$. 

بعضی #/ #ثا"z #قباr `بع 'افتS عبا"F #ند#/: گلDا2 خو$"! 
 z1329 rنا( تاجد#" $"سا/ Pz1326 rمر$ $"سا/ Pz-1322"$

 .z1367 rا$  $"ساDشعرج Sمجموع P)ما/ Sقل !
    تر#جم `بع شد> عبا"F #ند #/: !الت;ن #ثرخانم Ç"Çساند#/ 

فر#نسو2 `بع $"1218 حا'ز#!ل;ن جا'ز> مظبوعاتی بر#2 /نا( 
 Pz1324 ناما"ن;تا #ثر تولستو2  #/ فر#نسو2 `بع#  P)فغانستا#"$
ما$#متر/ #ثر #"کما(-شانر'ا( #/فر#نسو2 `بع Pz 1325 چو4 

 Pz 1327"$ ست ب;تی #ثر #لفر$!!'نی `بع $" پا!"قی #ن;س$
کل;وپاتر#  #ثر م;شل پر> #مو" #/ #نگل;سی ترجمS بP 2"$ S `بع 
$"ساPz 1340 r  !"سالS ل;ل;ا( !#'لد #/ #نگل;سی بد"P 2 `بع 

$"ساz 1341 r #/`ر'ق سر> م;اشتP ب;رv سرç برفر#/#فغانستا( 
 Pz 1371 rبع $"سا` P 2"7اموند #/ #نگل;سی بد hثر توما#

!"سالS /نا( #فغا( #ثر می #سک;نا/2 #/ فر#نسو2 بد"P 2 `بع 
$"ساPz 1377 r 7م چنا( ترجمS `اv }ـفـر #ثر #"'ا$ ما"'ا" 

!ما"x !مجموعS #شعا" بنا] "!شنا'ی  !کتا4  ساحلP موÜ ! گDر 
#ما$> `بع م;باشد. خانم #بوبکر $" سالDا2 #خ;ر عمر بح;ث پنا7ند> 

$"#مر'کاP #/ "#> قلم !مصاحبS !#شتر#x $"مظا7ر#F کا"7ا2 
خ;ر'S #/جملS عضو 7;ت مد'ر> موس;سS کمک بS #`فاr #فغا(  

!مشا!" تلو'ز'و( "نو#2 #فغا(" $" خدمت مر$] خو$  فعال;ت مد#!] 
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$#شت !/'ا$تـــر'ن !قت خو$ "# صرÉ پر!"z نسل 7ا2 تا/>  
!#"$ #فغا(  $" #مر'کا م;کر$.    

خانم "ق;S  #بوبکر با مرحو] $#کتــر #بوبــکر #/$!#Ü  کر$. 
$#کتر #بوبکر 'ک #نسا( مبا"/ ! "!شنفــکر بو$ ! $"سالDا2 سی $" 
حز4  !`ن  تحت  "7بر2  شا$"!#(  م;رغال] محمد  غبا" فعال;ت 

$#شت کS $" #ثر 3( فعال;ت با 'کتعد#$ 3/#$2  خو#7ا( $'گر حز4 
!`ن  /ند#نی گر$'دند. 

 S'"2002 م;ال$2  $" #لکساند rحب;ب #بوبکر $"سا S;خانم "ق
!"ج;ن;ا #مر'کا $#ع;S #جل "# لب;ک گفت.  

                     " #نا û  !#نا #ل;S "#جعو(" 
                                                                 

نوF : #'ن گز#"z  #/`رÉ نسر'ن گر!h  $ختر خانم  #بوبکر 
بر#'م  "س;د>  #ست. 
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              شـــــــــcـــال جــــ9ـــالنــــــی 

      
شDالج;النی  موقع  گو'ندگی 
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#/جملS سپا7;ا( مبا"/P نDصت $موکر#سی نسو#( بو$ند !#/ #!ل;ن 
$ختر#( جو#( بو$ بخا`رتقو'ت !"شد $موکر#سی باگر!é /نا( 
ت;اتر پ;وست !نDضت $موکر#سی #ناU "# تقو'ت کر$. بعد بر2# 

تحص;الF بS کشو" مصر"فتP  $" با/گشت بو`ن $" "#$'و 
 Sفغانستا( بصفت گو'ند> جو#( !تو#نا $" بخش 7ا2 مختلف برنام#

 z!جو#نا( "# ن;ز بد S7ا2 متعد#$  "# گو'ندگی نمو$ !متصد2 برنام
 Sو !چ'$#" Ü#2 #مو#"!/# Sفر7نگی چ Fشت .مر$] #/`ر'ق خدما#$
#/`ر'ق ت;اتربا صد#2 مقبولش 3شنا'ی $#شتند.  چو( بخا`ر نDضت 

 P)د#شت ! بخا`ر #'ن #"ماDنا( $"فش مبا"/> "# $"#7تز#/ نگ/
#/حصا" خانS ب;ر!( قد] نDا$ !مر$مش "# با پ;ا] 7ا2 صبح گا7ی ! 

برنامS جو#نا( !غ;ر> پر!گر#] 7ا2 "#$'و #فغانستا( مخا`ب قر#" 
م;د#$.   

شDال ج;النی  نDاr پرشگوفS 'ی بو$ کS بدست خشم حو#$PU $" #ثر 
 Sتر#ف;کی  پر پر شد $"جو#نی #/ب;ن "فت !7م z#لخر$ Sک حا$ث'

مر$] کشو"z "# $" سوگش $#غد#" نمو$. 
 "!#نش "# شا$ با$. 

#نــاû !#نــــا #لـــ;ـS "#جـــــعـــو( 

e  208
 



 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
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e  
           خانم حب;بی  ! #قا2 عنا'ت شر'ف     

     
شـــفـ9ـــقــ1 مـحـــمــــو. حــبـــ9ــبــــی  

کتا4 حا}ر ب;انگر #حو#Pr/ندگی شخصی !#جتماعی !فر7نگی /نا( 
"سالتمند کشو"ماست . 

/نا( پ;ا] #! صلح !محبت #ند . پر!"z $7ند> "!#( #نسانی !  
 تکم;ل کنند> جو#مع بشر2 م;باشند. 
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 Sم;ن م;خلد !تا /مان;ک/ r$ "$ نو" خو"ش;د Sخر'ن #شع# Sتا /مان;ک
ستا"> 7ا2 #سما( بر!2 #نسا( لبخند م;زند !تا/مان;کS تسلسل بشر 

#$#مP$"#$ S  تالz /نا( بر#2 بDبو$ /ندگیP عد#لت #جتماعیP تام;ن 
 .$"#$ Sبر#بر2 /( !مر$ !#/ ب;ن بر$( تبع;ض #$#م

  موجو$'ت /نا( $" 7مS #مو" /ندگی فر$2 !#جتماعی #مر'ست 
ضر!"2  ! 7ربرã #'ن کتا4 #/خدماz/"# F مند ! شDکا"'Dا2 

/نا( "سالتمند !`ن ما بحث م;د#"$. 
 Sساح"$ Sنا( کشو"ماست ک/ Sحب;بی  'کی #/ 7ما( جمل Sشف;ق
 PSنطاقا( برجست Sا$ #نجا] $#$> #ند . #/ جمل'/ Fخدما Fمطبوعا

خوz صد# بو$> کS کا"نطاقی با "#$'و #/ /ما( کS ("#$'وکابل) $" 
 Sگلدست Sکر$> #ست #! #/ جمل t!شر P عمومی موقع;ت $#شت tپل با
7ا2 بوستا( ل;سS ماللی بو$ کS "#7ی  بوستا( فر7نگ گر$'د . عشق 
 rسرسبز مبد rاDن S7ا ب Sن جو#ن'# ! $/ Sجو#ن z$گو'ندگی $" !جو

 z$#قر#ئت #خبا" "#سآ  پر$#خت. #ستعد Sتر'ن فرصت ب$!/ Sگر$$  ب
تنDا $" خو#نش #خبا" محد!$ نماند  بلکS برنامS 7ا2 مختلف "# 

 Pتبصر> 7ا2 س;اسی P7ا2 7نر2 !#$بی Sقر#ئت کر$ . خو#ند(  برنام
برنامS 7ا2 خاï ملی با حنجر> خوz #لDا] #!  بS گوz مر$] 

 Éسعت "#$'و #فغانستا( #نکشا! Sو کابل ب'$#" Sس;ان;د>  شد. /مان;ک"
کر$ P شف;قS ن;ز پربا" تر گر$'د ش;ر'ن تر'ن لحظاF ح;اتش $"#نجا] 

خدماF #جتماعی صرÉ کر$ مگر صرفآ بS خدماÇ F!"نال;ستی   
#کتفا نکر$  بخا`ر "7ائی /( #/ ستم  ب;سوP 2$# ب;کا"P2 مظالم 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

#جتماعی   بخا`ر شکستن /نج;ر $ست !پاگ;ر /نا( #فغا( !`لسم 
مر$ ساال"2 $ست بفعال;تDا2  چشم گ;ر /$ ! 'کی 3نDم مبا"/> 

بز"ã #نتخاباF  "'است جمDو"2 (2004) م;ال$2 7مر#> با 'ک 
خانم $'گر بنا] مسعو$> جالr #/ جملS  کاند'د#( "'است  !معا!( 

 òان;ا( مطرDو"2  بو$ند  تا /( #فغا( "# $" #نظا" جDاست جم'"
ساختS باشد.  بد'ن صو"F $"7ر گونS شر#'ط بS مبا"/> پ;گ;ر خو$ 

#$#مS $#$ #ست.  
 #! #/ $"$  /نا( 7مو`نش 3گا> بو$ !حق تلفی  /نا( $" خانو#$> 

!#جتماò!" t !"!#نش "# می 3/"$. 
 -z 1373 ا2 1349 تاDبخا`ر #نجا] "سالت 7ا2 فر7نگی #/ سال
 h"تد"'س  کو Pمطابق 19970 تا2004 م;ال$2  برعال!> نطاقی

 S7ا2 نطاقی "# "#$'و تلو'ز'و( پ;ش بر$> ! خوبتر'ن نطاقا( #/ جمل
شاگر$#( #!ست کS $" /ندگی نامS خو$ نطاقا( ن;ز #نعکاh $#$> شد> 

#ست.  
  $" #!ضاt نا بساما( جنگ 7ا #/3غوz ما$" !`ن جد# نگر$'د !$" 

7ر نوt شر#'ط $"فش $موکر#سی /نا( "# $" #7تز#/ نگDد#شت. 
بخصوï بر#2 تجلی نو"علمP کو"h 7ا2 سو#$ 3مو/2 "# با 'ک 

گر!é #/ /نا( $'گر #'جا$ کر$ $" #'ن کو"h /نا( !کو$کا( #/ 
سو#$ بDر> مند شدند !7م چنا( با کشف  #ستعد#$ /نا(  $" "شتS 7ا2 
مختلف بر#2 جلوگ;ر2 #/فقر !ب;کا"2 بر#2 خانم 7ا کا" #'جا$ کر$ 
کS $"#(  شر#'ط  #'ن عمل بشر$!ستانS #! #/ #7م;ت بز"ã بر خو" 
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$#"بو$> #ست  /'ر# /نا( با کا" 7ا2 7نر #فر'ن $ستی  بS تول;د 
پر$#ختند !مز$ کS بدست م;آ!"$ند بر#2  نققS فام;ل  شا( $" شر#'ط 

جنگ نعمت بز"ã بو$> #ست. 
#/ سالDا2 1378تا 1380 مطابق 1999تا 2001]- بح;ث مد'ر 

!"7بر #نجمن /نا( "# #'فا نمو$> #ست.   
                                           

e  
      خانم حب;بی  $" مکتب با شاگر$#نش  $'د> م;شو$  

   بخا`ر "سالت Ç!"نالستی کS $#شت $" 7ر کنفر#نس کS بمناسبت 
قضا'ا2 #فغانستا( $#'ر م;گر$'د P #شتر#x نمو$ !$" با"> حل پر#بلم 
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 zنا( #فغا( صد#2 /( #فغا( "# بگو/ v7ا2  #فغانستا(  !حقو
جDان;ا( "سان;د #! $" کنفر#نس 7ا Pم;ز 7ا2 مد"! P مباحثاF س;اسی 

$" کشو" 7اñ 2'ل حصS گرفتS #ست . 
$" ساz1380  r- مطابق 2001م;ال$2 $" کنفر#نس ب;ن #لمللی 

منعقد> بر!سل کشو" بلج;م  بS ح;ث "7بر /نا( #فغا( حضو"$#شت 
!$"7م;ن ساr $"شDر ن;و"'اx #'االF متحد> #مر'کا $" کنفر#نس 
$'گر2 #شتر#x !با #عضا2 کنکرنس #'االF متحد> #مر'کا !#قا2 

کافی عنا( سرمنشی ملل متحد $'د#" نمو$> !$" جلسS شو"#2 #من;ت 
#شتر#x !مسا'ل مربو` بS #فغانستا( !حل پر#بلم /نا( #فغانستا( "# 

مو"$ برسی قر#"$#ند. 
$" ساz1381 r- مطابق 2002 م;ال$2 $"کنفر#نس منعقد> 

کشو"7الند بخا`ر /نا( #فغانستا( #شتر#x ! ب;ان;S بخا`ر !ضع 
فعلی /نا( #"#ئS نمو$. 

$" ساz1382r- مطابق 2003م;ال$2 بS ح;ث نما'ند>  /نا( 
#فغانستا( $" پا"لما( کشو" #'تال;ا سخن "#نی نمو$. 

$"سا1382r خو"ش;د2 مطابق 2003 $" کنفر#نس کشو"#لما( 
$"مو"$  جند" !قانو(  #شتر#x نمو$ند. $" z1384-2005 م;ال2$ 

 x"ر ن;و"'اDا( سو] منعقد> شDم;ز مد!" ب;ن #لمللی /نا( ج "$
#'االF متحد> #مر'کا  !$'د#" باخانم  کاند> ل;ز# "'س !7م چنا( 

#شتر#x $" شصتم;ن #سامبلی ملل متحد $"7م;ن ساr #شتر#x کر$. 
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$" ساz 1385 r-مطابق 2006 م;ال$2 بS ح;ث عضو کم;س;و( 
 Sنمو$ ک x#عالی 'ونسکو !#'سکو $" کنفر#نس  منعقد> پا"'س #شتر

 Sسان" Fتبا`ا"#! Fالعا`# Fکوتا> مد! F2 ستر#ت;ژ2 $"#/ مد!"
7ا2 7مگانی #فغانستا( با 'ک گر!Ç /# é!"نالستا( $#خلی !خا"جی   

خانم شف;قS  حب;بی ! 3قا2 حس;ن #نوz - موقع  قر#ئت #خبا"شب 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

کا" کر$ ! $"7م;ن ساr $" کنفر#نس  ممالک #س;ا2 جنوبی $" 
کولمبو-"!2 {سDم;S /نا( #فغا( $" پا"لما(} سخنر#نی کر$ . 

$" ساz1386 r-مطابق 2007 م;ال$2 `ی سفر "سمی بخا`ر 
مالقاÇ F!"نال;ستا( /( $" پاکستا( !تحک;م "!#بط Ç!"نال;ستی ب;ن 

$!r  $" کنفر#نس #شتر#x نمو$ .   

 e
    خانم حب;بی $" #'ن تصو'ر #/ جمع 21 "7بر /نا( 21 کشو" 

#شتر#x کنند> $" حاr تقد'ر $'د> م;شو$  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  $" $!"> 7ا2 کا"z جو#'ز! #فتخا"F  /'ا$ نص;ب گر$'د> #ست   
$"ساz 1343 r- 1964م;ال$2 ملقب بS بDتر'ن نطاv #خبا"  

$"سالz1353 S- 1974 م;ال$2      =     = $'کلماتو"  
$" ساz 1359 r-1980 م;ال$2     =    =  بDتر'ن خانم  

$"ساz1366 r-  1987 م;ال$2 $" 7شت ما"î بDتر'ن خانم  
$"ساz 1374 r- 1995م;ال$2  بS ح;ث بDتر'ن Ç!"نال;ست  

$"ساz1381 r- 2002 م;ال$2 لقب 'کی #/ (21)"7بر /( $" 
قر(  (21) "# $"شDر ن;و"'ا"x بدست 3!"$ ! $"7م;ن ساr  جا'ز> 
ب;ن #لملی {شجاعت $" Ç!"نال;ز] }"# #/ موسسS  {!من #2 ن;و/}

#خذ نمو$. 
{Women,s E news  honor } 

$" z 1382- 2003م;ال$2 بعد #/ سقو` `البا( !تاس;س $!لت 
جد'د #فغانستا(  $" #!ل;ن لو'S جرگS #شتر#x نمو$. 

#/ ساr 1382 تاz 1383- 2001تا 2002 م;ال$2 بح;ث مد'ر 
"سانS 7ا2 جمعی $" کم;سو( حقوv بشر #'فا2 خدمت کر$ > #ست. 
$" ساr 1379تا z 1384-مطابق 1980تا 2005 #فتخا"عضو'ت 

#تحا$'Ç S!"نال;سا( #فغانستا( "# $#شتS !با #خذ  $! مد#r !'ک نشا( 
#فتخا" #/ #تحا$'Ç S!"نالستا( نا'ل گر$'د !فعال بS ح;ث عضو 

#تحا$'S ملی  Ç!"نالستا( !موسس !مَسوr مرکز /نا( Ç!"نالست 
#تحا$'S م;باشد. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

$" ساz 1385 r- 2006 م;ال$2 $" 'ک گر!é خانم 7ا2 
 Sن کم;ت'# rح;ث مَسو Sب {)س;اسی /نا xمشتر Sکم;ت}س;اسی

#نتخا4 گر$'د> #ست. 
 z/فر7نگی 3مو S( 2007) م;ال$2 $" موس;س -z 1386 rسا "$

« نو#  » کS شخص خانم حب;بی مسوr 3( #ست P #ستو$'و2 تول;د 
برنامS 7ا2 تلو'ز'ونی بر#2 /نا( "# تاس;س نمو$> #ست تا /نا( "# 

$"مو#"$ س;اسیP حقوقیP فر7نگی #مو/z $#$> !جDت بلند بر$( 
}رف;ت 7ا2 3نا( برنامS "'ز2 نما'د. 

 #'ن برنامS #/ `ر'ق کاناr 7ا2 تلو'ز'و( #فغانستا( بS نشر م;رسد. 
محترمS شف;قS حب;بی 7مر#2 محتر]  $کتو"#کا$م;س;ن محمو$ حب;بی 
#/$!#Ü نمو$ند !$#"#2 'ک $ختر بنا] $"خانی فD;م حب;بی !'ک پسر 

بنا] سلطا( مصطفی حب;بی م;باشند. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

              شـــــکر#ـــ1 -عـــــد        
 

 Sا2 پ;ش;ن بو};فDمان/ "$
 rنال;ز] عمومآ مر$#( #شتغا"!Ç

$#شتند مگر /ما( س;رتکاملی 
خو$ "#  پ;مو$ ! خانو#$> 7ا2 
منو" بر#2 سDم گ;ر2 بانو#( 
 Fخدما Sجو#( شا( $"عرص

#جتماعی #جا/> $#$ند.  
#!ل;ن چDا" /( Ç!"نالست $" 

ساz  1343 r-  1964م;ال2$ 
 Sب ! ì"پو7نتو( کابل فا/#

خدماF #جتماعی 7مت گما"$ند.   
خانم شکر'S  "عــد 'کی #/7ما( 

 Sنالست شناخت"!Ç "اDچ
!معر!É کشو" بشما" م;ر!$. پو7نتو( کابل $" 7ما( ساr ب;ست 

چDا" نفر Ç!"نالست "# بS جامعS تقد'م نمو$ ! #/ جملS چDا" 
Ç!"نال;ست 7ر'ک خانم شکر'S "عدP خانم نو"جDا( فا"#نیP خانم 
مDر'S "ف;ق مستمند2 !خانم نو"'S نو"ستانی #/ `بقS #ناU !ب;ست 

نفر #/ فا"غا( #/ `بقS /کو" بو$ند .      
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 Sصنف 'ا/$7م ل;س S1959م;ال$2 ک -z 1338 rعد $"سا" S'شکر
ماللی بو$ برعال!>  $فتر$#"2 بS صفت مرتب !گو'ند>  پر!گر#] 
 1960 -z 1339 rو کابل بکا" 3غا/ کر$. !2 $" سا'$#" rفا`#
م;ال$2 $" کو"h نطاقی "#$'و کS تحت نظر #ستا$ مDربا( نظر 

#!É !بعد3 #قا2 فر'من  #ستا$ #مر'کا'ی $#'ر م;شدP  با نطاقا( $'گر 
چو( شف;قS جب;بیP مDد2 }فرP ن;ک محمد قائلP جم;لS /ما( 

#نو"P2 محتر] 'وسف /#$> !$'گر#( #ساساF نطاقی !گو'ندگی "# 
3موخت.  $" ختم کو"h بS ح;ث شاگر ممتا/ فوتو2 #! $" پشتی 

مجلÇ S!ند( بچا4 "س;د کS بح;ث #!ل;ن تشو'ق فر7نگی $" /7نش 
تا #کنو( باق;ست . بعد #/ ختم ل;سS ماللی !شامل پو7نتو( کابل گر$'د 

!با بدست #!"$( $'پلو] لسانس "شتÇ  S!"نال;ز] P بخا`ر کسب 
تجا"4 عملی بS {تو#م;ت "#$'و !'ست $!'چS "!ند فونگ } عا/] 

  Pr7ا2 #`فا Sکا" عملی $" برنام Sلسا( ب z/لما( شد.  بعد #/ #مو#
جو#نا( ! /نا( "#$'و #لما( 7مکا"2 نمو$ !'ک پر!گر#] "# تحت نا]  

(من !ما$"] ) 
                                    Meine Mute  Und  Ich 

 F!م;نمو$ !نشا( $7ند>  تفا Sندگی $! سنل #فغانستا( "# مقا'س/ Sک
سن !/ما( ب;ن جو#نا( !کDن ساال( بو$ P بزبا( #لمانی شکستS خانم 

"عد چند با" نشر شد !مو"$ پسند مر$] #لما( قر#" گرفت !بعد 
شDا$F نامÇ S!"نال;ز] علمی !"#$'و Ç!"نال;ز] "# بدست 3!"$. $" 

برگشت بS #فغانستا( پر!گر#] 7ا2 کو"نی Ç!ندP /( !/ندگی 
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!جو#نا( ما $" خا"Ü "#  برش;و>  جد'د عام;انS  بر#2 #!ل;ن با" $" 
 éمقابل کلو F#! 2"تا/> $" تعم;ر جد'د #نصا Sو #فغانستا( ک'$#"
عسکر2  منتقل شد> بو$ P #ساh گذ#شت .                               
پر!گر#] 7ا2 متذکر> مو"$ عالقS مر$] قر#" گرفت  !پ;وند عم;ق 

شنوندگا( با متصد2 برنامS  برقر#" گر$'د ! چنا( #/ تشو'ق !محبت  
مر$]  برخو"$#" بو$ کS حتَی بر "!ند /ندگی عا$2 خانم "عد #ثر 
گذ#شتS بو$.    #/ تالz خانم "عد  #'ن Ç!"نال;ست پرکا" پر!گر#] 
کو"نی Ç!ند #/محبو4 تر'ن برنامS 7ا2 "#$'و'ی !قت شد !جو#'ز 
 Sکلتو" بدست 3!"$ !تقد'ر نام! Fالعا`# F"#/! /# نعاماتی ن;ز#!
$"جS سو] #/ `رÉ مرحو]  صدقی !/'ر #`العاF !کلتو" !قت 

بر#'ش #عطا گر$'د. 
 بS  #بتکا" خانم "عد  $" برنامS جو#نا( ما $" خا"Ü ن;ز سبک ! 'ا 

ش;و> عام;انS گنجان;د> شد !'کی #/ خا`ر> 7ا2 خانم "عد #/ مرحو] 
#حمد }ا7ر $" برنامS جو#نا( ما $" خا"Ü  #/#'ن قر#" #ست:  

  Sبرنام "$ Sکی #/ "!/7ا صحبتی  با مرحو] #حمد }ا7ر ک' )
جو#نا( ما $" خا"Ü #نجا] $#$] P بر#2 محصل;ن خا"Ü نشرگر$'د . 
#حمد }ا7ر با مصاحبS "#بطS خو4 ند#شت !قتی $" #ستد'و2 ثبت 

 Sجا( قص S'با بس;ا" #حتر#] گفت "شکر P [$کر Fو با !2 مالقا'$#"
مصاحبS "# بگذ#" بر#2 کسان;کS #/ صحبت خوz شا( م;ا'د P حاال 
شما چS خو#7;د پرس;د حتمَی سو#r م;کن;د کS #/ کد#] غذ# خوz تا( 

م;آ'د ؟  شعر کد#] شاعر "# خوz $#"'د ؟  #/چS !قت بS خو#ند( 
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عالقS مند شد'د ؟” من قبال #نج;ن;ر ثبت #شا"تآ #/موضوt مطلع 
ساختS بو$]  چو(  #حمد }ا7ر عا$تآ 'کجا قر#" نمی گرفت !من 7م 

 Sبا م;کر!فو( !2 "# 7مر#7ی م;کر$].  گفتم #مر!/ $" #ستد'و چ
م;کن;د ؟ جو#4 $#$ 'ک $! 73نگ ثبت م;کنم !$" با"> 73نگ 7ا'ش 
!#نتخا4 شعر !کمپو/7ا2 موس;قی بس;ا" `بعی بS سخن پر$#خت 

!باالخر> گفت: شکر'S جا( 'کر!/ کS !قت $#شت;مP  م;ش;ن;م  ! 
صح;ح صحبت م;کن;م… با!" کن;ن گفتنی /'ا$ $#"] ....!بعد 

#حتر#مانS گقت "نمر> تلفو( تانS بت;ن مS 7ر!قت کS فا"ì بو$] برتا( 
تلفو( م;کنم " 

گفتم : }ا7ر جا( مصاحبS من تما] شد #گر #جا/> بد7;د #!ل;ن 73نگ 
"# کS #مر!/ ثبت کر$'د $" #'ن مصاحبS بگنجانم.   قDقS خند'د !قتی 

م;خند'د ..!  سرz "# باال م;گرفت !گفت ""#ست م;کن ...خد# 
م;د#ند مS چS گفت;م" 

!قتی #نج;ن;ر ثبت فت;S ثبت مصاحبS "# بر#'ش شنو#ند #/صحبت بی 
3ال'ش خوشش 3مد !گفت:  "$لتا( "#ست گفت;د بس;ا" `بعی 3مد> " 
#'ن مصاحبS $" #"شف "#$'و #فغانستا( پ;د# م;شو$.  # 'کاz 'ک 

کاپی #نر# م;د#شتم ). 
 F#کا" نشر "$ Sخو$ مانی !صم;مان! S3( /ما( سبک عام;ان"$

"#$'و معموr نبو$  #کثر3 نطاقا( !مصاحبS کنند> گا( بس;ا" "سمی 
صحبت م;کر$ند کS #/ فDم مر$] عا$2 جامعS خ;لی بلند بو$ ! 

نو'سند> 7ا2 عالی مقا] کسانی بو$ند کS نوشتS 7ا2 شا( "# حتَی 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

$#نشمند#( #$4 !فر7نگ بد!( مر#جعS بS قاموh 7ا2 بز"ã فDم;ئد> 
نمی تو#نستند !7م;ن نشانS  $#نش ! "#> نو'سندگی $"3( /ما( $" 

#فغانستا( بو$. بعضی #/ نو'سندگا( کلماتی "# کS #/ سطح فDم مر$] 
عا$2 بلند بو$P  جمع م;کر$ند ! $"سرمقالS "!/نامS 7ا ! جر#'د می 

نوشتند.  
خانم "عد بعد #/ 'ک مدF کا" $"#$'و با/7م بر#2 پر!گر#] تعل;می 

تحت پال( کلمبُو بر#2 نوشتن !تS;D  برنامS 7ا2 تعلمی  
School Broadcasting  

$" ساz1347 r- 1968ع;سو2 بS کشو" #ستر#ل;ا سفر کر$. 
پر!گر#] 7ا2 تعل;می $"3نجا بر#2 شاگر$#ن;کS بS مکتب $سترسی 
ند#شتند #/`ر'ق "#$'و نشر م;گر$'د کS بنا] نشر#F تد"'سی  'ا$ 

م;شد . تعد#$ /'ا$ #/ نما'ندگا( "#$'و 7ا2 کشو" 7ا2 $" حاr "شد 
$" #'ن !"کشا4 #شتر#x کر$> بو$ند . 

 Sی $" با"> "#بع' Sب;ست $ق;ق Sک برنام' S;Dخانم "عد با نوشتن !ت
بلخی کS #/ `رÉ 7نرمند#( "#$'و2 #ستر#ل;ا'ی بر#2 شاگر$#( 

صنوÉ 7شتم  نشرشد ! بDتر'ن جا'ز> "# نص;ب گر$'دP 7مکا"2  
 F#نمو$.  !2 باکسب تجا"4 عملی 3"/! $#شت تا #/ `ر'ق نشر

تد"'سی بر#2 #`فاr #فغانستا(  خدمت #نجا] بد7د . "!2  #'ن  
#"/!مند2  صد 7ا نوt کتب تد"'سی کS  #/`ر'ق "#$'و نشرگر$'د> 

 Sما /مان;ک# . $#$ rفغانستا( #نتقا# Sبا خو$ ب É#گذ rبو$ با پر$#خت پو
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بو`ن برگشت با !جو$ 3نچS 3موختS بو$ P $""#$'و مقر"نگر$'د /'ر# 
کا" با حکومت !قت بS #"#$> ! صالح;ت $'گر#( بو$.  

#`الt #'ن حا$ثS غ;ر قابل با"! بر#2 خانم "عد جز #شک  "'ختن 
!تاسف کر$( با 3( 7مS مصا"É !#ند!ختS علمی چ;ز2 $'گر2  

 z# قت بر#2 تسلی! Fمرحو] $#کتر#نس !/'ر #`العا Sنبو$ . چنانچ
گفت « بر#2 تو 'ک کا" بس;ا"مDم تر2 $"نظر $#"]  !3( مد'ر'ت 
 tک نو' Sنظرصالح;ت !"تب /# Sند!( #ست  ک!Ç "#! S7تف  Sمجل

ترف;ع بشما" م;ر!$ » چو( خانم "عد با کسب تجا"4 "#$'و'ی 
نم;تو#نست  پست مجلÇ S!ند!( "# قبوr کند.   $#کتر #نس $!با"> 
 Fا"کر$ بب;ن من 'ک $#کتر س;انس  7ستم مگر !/'ر #`العاD{#

 Pالعی ند#"] مگر خدمت`#! Sکلتو" تجرب! Fمقر" شد] !#/ #`العا
خدمت #ست .                                                                        

بS 7رحاr خانم "عد  #!ل;ن /( بو$ کS بح;ث مسو!r مجلS !با 'ک 
مسو!ل;ت عظ;م تقر"حاصل کر$.  $"ساz1348 r- مجلÇ S!ند!( 

  Pبع م;رس;د` Sب S7ز#" نسخ!$Ç#با ت;ر S(32)صحف "$ S7ر 7فت
 Sبا (100)صفح Sتعد#$ صفح Sکا" $"مجل rپنج سا  Fمد

!ت;ر#Ç(10)7ز#"$" 7فتS `بع م;گر$'د با 3( 7مS مصر!ف;ت 7ا2 
 Sشت سر2 ب#$ F#با م;کر!فو( !نشر Sنسبت #نسُی ک  PSکا" مجل

"#$'و #فغانستا( م;ز$ !$" برنامS جو#نا( ما $" خا"Ü 7مکا"2 
م;کر$ !7مچنا( صحفاF /نا( "# $" "!/نامS #صالò !#ن;س ن;ز 

 /# Sن;ا ک$ h7ا2 /'ا$2 با خانم 7ا2 سرشنا Sم;نوشت. مصاحب
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 S7ا ک S3( صاحب /# F#نجا] م;د#$.  خا`ر# P فغانستا( $'د( م;کر$ند#
تا حاr $" /7نش باق;ست عبا"F #/ مصاحبS با خانم #ند"# گاند2 
صد"#عظم 7ندP خانم جو/É بر!/ ت;تو بانوr!# 2 'وگوسال!'ا2 

!قتP خانم Ç!"پامپ;د! #/فر#نسPS 7نر!'ش لوپکS "'س جمDو"#لما( 
7نگا] با/ $'د "سمی #/ #فغانستا(. 

 مجلÇ S!ند!( با $#شتن 7مکا"#( موفق قلمی  چو( #ستا$ علی #صغر 
 rجال  P2ناصر #م;ر P4عظم "7نو"$ /"'ا# P2ستا باختر!" Pبش;ر

نو"#نی !$" بخش #$#"2 مرحو]  تو"#( شا> شD;م $" 7مS #قشا" 
جامعS محبوب;ت  بی نظ;ر کسب نمو$ .                                 

 P4جنا'ی !$#ستا( 7ا2 کوتا> "7نو"$ /"'ا Fگذ#"شا Fصفحا
صفحاF شعر !#$4 ناصر #م;رP2 $#ستا( 7ا2 $نبالS $#" "!ستا 

 Fصفحا P تحق;ق !برسی #ستا$ علی #صغر بش;ر Fصفحا P2باختر
$#ستا( نو'سی محتر] جالr نو"#نی P صحفاF جو#نا( کS مرتب 3( 
پسر #ستا$ بش;ر بو$ند P بر#2 خانم "عد 'ک تجربS بز"ã بو$ !#/ 

3/مو( /ما( موفق بد"3مد. 7ر7فتS کS مجلS بر#2 `بع #ما$> م;گر$'د 
'کنفر #/ کا"گر7ا2 "!حانی  مطبعS قبل #/ "فتن مجلS جDت `بع 

باال2 ماش;ن با" با" بر#2 $فع نظر $عا م;خو#ند.  
 خانم "عـــد $" مجلÇ S!ند!( ن;ز $ست بS #بتکا" بز"P$/ ã بر2# 

#!ل;ن با" $ختر#( برگز'د> "# #عال( نمو$  بS صد 7ا بانو#( جو#( #/ 
مرکز !!ال'اF خو$ "# کاند'د نمو$ند.  سر#نجا] پنج $ختر #/ !ال'ت 

 Sصفت $ختر#( برگذ'د> #نتخا4 شدند ک Sکابل ب P"کند7ا PF#7ر
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مو"$ توجS !#ستقباr مر$] $" سرتاسر #فـــغــانــستــا( قر#" 
گرفتند .$"شب  کS برگذ'د گا( #عال( م;گر$'د P  محفل با شکو> 

بر#2 برگذ#"2 مر#سم  ترت;ب  $" 3( محفل مقاماF عالی "تبS $!لتی  
حضو"$#شتند !خانم شا> $خت بلق;س  `ی مر#سم خاï تحا'ف 

$ختر#( برگذ'د> "# #عطا نمو$ند .3( محفل با گو'ندگی /ند> 'ا 
مـــDــد2 }ـــفـــر کS با 3!#/ "سا'ش شکو> !7;جا( محفل صد چند 
#فز!( م;کر$P مو"$  توجS  خاï  مر$]  #فغانستا( قر#" گرفت.  

#/ فر!z تکت 7ا2 محفل  باشکو>  3( شب بر#2 مع;وب;ن تر'س;کل 
خر'د#"2 گر$'د کS $" مجلÇ S!ند!( ن;ز گذ#"z 3( #قباr چاé 'افت 

 Éند!( #/ `ر!Ç Sمجل  r!خانم "عد مسو  F#"خا`ر #بتکا Sب
!/#"2 !قت #`العاF !کلتو" 7ر'ک محتر] $کتو" محمو$ حب;بی 

!مرحو] #بر#7;م عباسی تقد'ر نامS 7ا2 #عطا گر$'د.  شا'ا( 'ا$ 
3!"'ست  کS $"3( /ما( $" پDلو2  $#نش علمی P تالz !فعال;ت  

!#سطS ! س;است جا"2 !قت نقش مDم $" تع;ن !تقر"کا"مند#( 
$!لت  $#شت. با !جو$ 7مS #بتکا"#F چشم گ;ر خانم "عد #/ مد'ر'ت 
 Sند!( $" بست مد'ر'ت کمک;انو #ن;س با تنز'ل "تب!Ç Sعمومی مجل
تبد'ل گر$'د .                                                        

 Fالعا`# F"#/!  $ما'وسی بر#'ش $ست $#$> بو S7م;ن حالت ک "$
!کلتو" بر#2 نطاv $"2  بS "#$'و r3 7ند 'ا ضر!"F $#شت  !صد 
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                        S'خــانـم  شکر  Pلط;ف Sشا$خت بلق;س با  #ن;س  
   "عد  $" !سعت $'د>  م;شو$
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نفر بر#2 #متحا( خو$ "# کاند'د نمو$> بو$ند P !2 #/ 7م;ن چانس 
#ستفا$> نمو$ بعد #/ سپر2 نمو$( #متحا(  ترجمS $"2 بS /با( 

#نگلسی  موفق گر$'د ! بر#2 پنج ساr بح;ث نطاr3 "$ 2"$ v 7ند 'ا 
 Sتا/> $ست /$ برنام F#"و تقر"حاصل کر$. $" 7ند با #بتکا'$#"
 Sمترجم فلم 7ا2 7ند2 ب  P<گو'ند P<کنند S;D7ا2 مختلف "# خو$ ت
/با( $"2 بو$ !$"کنا" 3(  بر#2 بدست #!"$( ماستر2 خو$ $" 

پو7نتو( شبانh"$ S خو#ند  کS $" "شتS فا"سی باستا( #/ $#نشگا> 
$7لی $"ساz1358 r- 1979 ع;سو2 $'پلو] ماستر2 خو$ "# 

بد"جS #علی بدست 3!"$. $" `وr پنج ساr کا"$" r3 7ند'ا –"#$'و 
پ;وند عم;ق با شنوندگا( پ;د# نمو$ . 

$" 7ر ما> 'ک جو#r(بوجی)#/ کابل !ال'اF بh"$# S سفا"F 7ند $" 
کابل بS عنو#( خانم "عد نامS  م;رس;د کS سوالF #'شا(  معموال #/ 
ستا"> 7ا2 فلم 7ند2 بو$ کS #/ `ر'ق r3 7ند'ا -"#$'و با 3نDا #شنا'ی 

پ;د# کر$> بو$ند P نطاv !گو'ند> "#$'و با'د با #حساh شنوند> خو$ 
 Sن 'گان'# Sا پر!گر#] ترت;ب نما'د  کD3ن S;شنا'ی پ;د# کند !با "!ح#

"#/ موقف;ت نطاv !پر$'وسر م;باشد.                                        
بعد#/ ختم  پنج ساPr بو`ن برگشت #'ن با" $" "#$'و تلو'ز'و(  
بح;ث مد'رعمو2 فلم 7ا2 تلو'ز'و( مقر"گر$'د .                   
تلو'ز'و( #فغانستا( تا/> بS فعال;ت 3غا/ نمو$> بو$ بS جزفلم 7ا2 

مجانی کS #/7رکشو" مختلف بر#2 تلو'ز'و(  #"ساr شد> بو$ !3نDم 
$" قطعی 7ا2 معمولی $" 'ک #تاv #نبا" گر$'د> بو$ندP  !2 با 'ک 
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تن #/ مشا!"'ن جاپانی "!/ 7ا بر#2 $ستS بند2 ف;لمDا ! 3ما$>  
ساختن 3( بر#2 نشر فعال;ت نمو$ند.  با شر#'ط محد!$ مگر با 

7مکا"2  کا"مند#( مستعد چو( #قا2 حم;دهللا ض;ا'یP #حمد شا> 
 P سلطانعلی شنبلی  Pصاحب جا( شک;ب P#ا7ر 7و'د{  Pفضل

 rسر'ا !$Çشا(  (پسرخالد"!شا()  تلو'ز'و( #فغانستا( $" $!بال!"!
7ا2 فر#نسو2 !#لمانی 7مت گماشتند !چند'ن فلم 7ند2 "# خانم "عد 

 ! rپسند #`فا! rنمو$ند.  فلم 7ا2 کا"تونی مو"$ #ستق;ا Sترجمع
 Sوالنی خانم "عد ب` Fک مد' Sساال( قر#" گرفت  چنانچ ã"بز

#سم قDرما( فلم کا"تونی فر#نسو2 بنا] "کولرگوr" مسما گر$'د> بو$.  
 Sک -z 1358 rا2 $شو#"بو$ تا $" ساDنظر مصَو!ن;ت سال /# Sگرچ

قو#2 سرç "!س;S بS #فغانستا( حملS کر$ ! خبر مرã 'ک نفر 
محافظ  $"!#/> #ستو$'و 7ا کS $"3(  شب مقا!مت  کر$> بو$ بر# 'ش 
خ;لی تکا( $7ند> بو$ #/ 3( بS بعد بS فکر "7ا'ی مD;نش گر$'د.   $" 
ساr 1359خو"ش;د2 1980 ع;سو2 "#7ی $'ا"غربت گر$'د  ! بعد 
 rمر'کا  "فت !$" سا# Sب P"#مدتی  #قامت $" کشو" 7ا2 7م جو /#
1361 خو"ش;د2 1982 بS بعد  $" "#$'و صد#2 #مر'کا بS فعال;ت  

نشر#تی  3غا/ نمو$ . $" "#$'و صد#2 #مر'کا بر عال!> خو#نش #خبا" 
 S7ا !گفتنی 7ا !بعد ب Sبنا]  نام r!# #" 7ا Sنام Sپر!گر#] جو#4 ب

 Sفغانستا( ک# /# ò"7ا !خا`ر> #/ #کثر'ت  شنوندگا( خا Sعنو#( نام
تشنS ش;ند(  #خبا" مربو` بS #فغانستا( بو$ندP نشر م;کر$ند.  خانم 
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"عـــد #/ تجربS تلخ جنگ !کا" Ç!"نال;ستی $!" #/ !`ن بر#'م 
چن;ن نگاشتS #ست: 

"بخا`ر $#"] 'کتعد#$ #`فاr #فغانی "# کS $" #ثر#نفجا" ما'ن 7ا 
مع;و4 گر$'د> بو$ند !بر#2 تد#!4 بS #مر'کا 3!"$> شدندP $شو#" 

تر'ن کا" من بS ح;ث 'ک Ç!"نال;ست بو$ $"حال;کS سعی م;کر$] 
جلو #شک 7ا'م "# بگ;ر] ! 3!#/] عا$2 باشد  #ما متوجS با/!#( بد!( 

$ست !پا'ی ! 'ک عد> !سوختگی "!2 $خترکا( شد] کS !#لد'ن 
 ì#$ "ا "# $" تنوD3ن  Pن;افتند h!" بدست عساکر Sشا( بخا`ر #'نک
پنDا( کر$> بو$ند #/$'د( چن;ن حا$ثS موقع مصاحبS #نقد" $ست چپم 

"# با قلم فشا" $#$> بو$] P !قت;کS  مصاحبS تما] شد خو( #" $ستم 
جا"2 گر$'د. #خبا" جز /ندگی 7مS کا"کنا( "#$'و صد#2 #مر'کا 
شد> بو$ ! سعی م;کر$'م  خبر 7ا2 مربو` #فغانستا( "# بS مر$] 

#نکشو" برسان;م.  'ا$] م;ا'د کS 'کی #/ $"#مS نو'سا( صد#2 #مر'کا 
7مر#2 من مصاحبS کر$ P حالت خر#4  $#شتم کS مجبو" بو$'م  با" 

  P$7ا'م تما] شو S'متوقف سا/'م تا گر #" Sبا" مصاحب
"ما"'ا2 عز'ز 3نچr$ /# S برم;ا'د "!2 کاغذ بر#'ت نگاشتم " 

  #! $" نشر برنامS 7ا2 مختلف "#$'و'ی مانند  مقا!متP  نو"!/ 
مDاجر'نP سS ساr س;ا> !7م چنا( پر!$کشن برنامS 7ا بزبا( #"$! 
$" "#$'و صد#2 #مر'کا  حا'ز جا'ز>  گر$'د> #ست. خانم "عد  $" 
شر!t  صفحS بر#'م نوشتS بو$ کS "#/ کجا شر!t کنم "  "#ستی 

 F#نال;ستی $" $#خل کشو" با تغ;ر"!Ç "کا rل ساDچ  Sسابق
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!تحوالF !$"خا"Ü #/ کشو" با بدست 3!"$( #خبا" مربو` بS ما$" 
  P"7ا2 عملی کا Sندخت#  Pخا`ر> 7ا  خو4 !بد  P4"ن  #/ تجا`!

#ندختS 7ا2 $!"> تحص;ل 7مS بS حجم  'ک کتا4 #ست کS خانم "عد 
شمعS 3نر# با حوصلS مند2 بر#'م نگاشتS بو$ P خدمت خو#نند> عز'ز 
تحر'ر گر$'د.  با'د متذکر شد کS خانم شکر'S  "عد 7مر#2 /ند> 'ا$ 
عظ;م "عد مطبوعاتی معر!Ü#!$/#  É نمو$ند !7ر$! شا( نخبگا( 

معر!É سر/م;ن  ما بو$ند. خانم "عد  7ما( `و"'کS "سالت 
Ç!"نال;ستی خو$ "# $" $#خل !خا"Ü کشو" #نجا] $#$ $" تر'بت 

 Sفر/ند#نش 7ر'ک محمد عز'ز "عد !خانم  7ا'د> "عد  ن;ز !};ف
$!گانS پد"2 !ما$"2 خو$ "# بS !جS #حسن پ;ش بر$> #ست /'ر# 

 Sگ;تی جفاکا" بر'د> !ب /#  z7مسر عز'ز Sوالنی م;شو$ ک` Fمد
  Sشمند  $" ساح/"#  Fست . مرحو] "عد ن;ز خدما# Sبد'ت پ;وست#

مطبوعاF  کشو" ما #نجا] $#$> ! #/ جملS  مر$#( منو" !فد# کا" 
بشما م;رفتند . "!حش "# شا$  م;خو#7م. #ناû !#نا هللا "#جعو( . 

خانم "عد 7ما( `و"'کS  'ک ما$" مDربا( بر#2 فر/ند#نش بو$> 
'ک فر/ند $لسو/P با مسو!ل;ت !خدمت گذ#" بر#2 ما$"z ن;ز بو$> 

#ست #! $"`ی مدF (13) ساr ما$" ب;ما"z "# مانند گل باغبانی 
نمو$P با !جو$ مسو!ل;ت 7ا !مصر!ف;ت 7ا'کS $#شت  بگر$ شمع 

"!2 ما$"z پر!#نS !#" پر /$ ! نگذ#شت 'ک شب 7م $" 
 Sتا #خر'ن لحظ P$سر ببر Sمحنت ب Sن ساال(  #مر'کا بDب;ما"ستا( ک
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/ندگی #/ #! چو( `فلی مر#قبت نمو$ ! حق ش;رz "# #$# ! $عا 
!#پس;ناz "# کما'ی کر$.    

" #فتخا" بS خانم شکر'S "عد"  

                                 
     V-عــــثما'" 4نــــــو" fفــــر#ــــد                        

          
$" z1326- 1947 م;ال2$ 

$" 'ک فام;ل "!شنفکر$" 
 Sر کابل  بدن;ا #مد #!$" ل;سDش

/"غونS بS تحص;ل پر$#خت 
!$" $!"> مکتب پر!گر#] 

صد#2  معا"É  "# $" "#$'و 
#فغانستا( "# تS;D ! گو'ندگی  
م;نمو$ندP 'کی #/ #!ل;ن خانم 

7ا2 /مزمS گر #شعا" نا4 
 Prب;د Pحافظ Pجامی Pموالنا

سعد2 !شعر#2 معر!É $'گر 
$" برنامS 7ا2 شب 7نگا] 

"#$'و #فغانستا( بو$ Pگوz شنوندگا( "# نو#/z $#$> #ست . 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 -z( 1347) "$  Sغون"/ Sخانم #نو"2 بعد #/ ختم بکلو"'ا #/ ل;س    
 !(1968)عس;و2  $"پو7نتو( کابل $" "شتÇ S!"نال;ز] بS تحص;ل
z"پد S1971عس;و2  بنا بر!};ف -z 1351  rپر$#خت  $"سا 
   $کتو"محمد عثما(  بS #'الت متحد> #مر'کا "فت !$" $#نشگا>

Lindenwood  
$""شتÇ S!"نال;ز] تحص;ل نمو$ !$!با"> بS !`ن برگشت $"#$#"> 

7نر ! #$ب;اF "#$'و #فغانستا( بS ح;ث معا!( 3(  #$#"> تقر" حاصل 
نمو$ #/ جملS خانم 7ا2 پرتالz !#مر با صالح;ت "#$'و تلو'ز'و( 
 S;بو$ #! خانم جد2 !$" ع;ن /ما( صم;می !با محبت بو$ !$" ترب

!"7نما'ی 7مکا"#( #/7;چ نوt کمک $"'غ نمی کر$P #! نS تنDا 'ک 
 P$عالی بو v!/ ک متصد2 متبکر ! با' Sبو$ بلک Sکل;ماتو" برجست$

$"تS;D پر!گر#"] 7ا2 
تفر'حی Pموس;قیP بر نامS 7ا2 خاï شب ساr نوP پر!گر#] 7ا2 

 Sست !7ر برنام# Sملی ! غ;ر> فعال;ت 7ا2 چشم گ;ر2 $#شت ïخا
7ا "# کS تS;D م;کر$ #بتکا" !نو #!"2 $" 3( بS صر#حت $'د> م;شد  
 Sگفت ب xن "# تر`! -z (1362)"$ É!ن گو'ند> محبو4 !معر'#

کشو"7ند "فت !مدتی $" r3 7ند'ا "#$'و  کا" کر$ !بعد #/ #( "#7ی  
کشو"7ا2 #"!پائی گر$'د !$" ساr(1994) ع;سو2 بS #مر'کا "فت 

$" #نجا ن;زبS فعال;ت Ç!"نال;ستی پر$#خت نشر#F "#$'و "# #غا/ 
کر$ ! بعد3 بS #بتکا" تا/> $ست /$ بS نشر#F تلو'ز'و( پر$#خت  

مگر نسبت مصا"É  گذ#É !عد] پر!سنل  کافی نشر#F تلو'ز'و( 
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متوقف گر$'د !بعد $" "#$'و #/#$2 7مر#> با 'ک عد> #/ 7مکا"#نش 
بS کشو"چک $" شDر /'با2 پر#ã بر#2 نشر#F "#$'و2 3/2$#  
 Sقامت گذ'د.#/ `ر'ق  "#$'و #/#$2 $" تما] کشو"7ا2 #س;ائی ب#
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!'ژ> #فغانستا( !کشو"7ا2 #"!پائی 7م چنا( #/ `ر'ق #نترنت بS سر 
تا سرجDا( صد#'ش نو#/شگر گوشDا گر$'د .  

با 3!#/ #'ن Ç!"نال;ست معر!É #/ `ر'ق #مو#Ü "#$'و !تلو'ز'و( 
 r$"$ پ;ر !جو#( کشو"ما #شنا م;باشد !مخصوصآ zفغانستا( گو#

شبDا #'ن بلبل سنگ شکن با $کلمS #شعا" نا4 شعر#7ا2  بز"ã چنا( 
"!ò پر!"- بو$> کS 'ک تن #/ 7م !`نا( ما تاث;ر صد#2 فر'د> 

#نو"2 "# چن;ن  تعر'ف م;کر$ {من کS $" سن جو#نی قر#" $#شتم 
7رشب بS برنامS /مزمS 7ا2 شبDنگا] گوz م;د#$]  !بعضی !قت 

7ابا تقل;د #/ فر'د> 'ک شعر "# تکر#" م;کر$] چو( بس;ا" پد" بدخو 
$#شتم تصا$فآ 'ک "!/ پد"] خانS #مد مگر من چنا( سرگر] شعر 

خو#ند( بو$] کS #صال متوجS #مدنش نشد> بو$] /مان;کS متوجS شد] 
#/ ترh بر#2 سS "!/مقابل پد"] #مد> نمی تو#نستم #'ا] ع;د 7م قر'ب 

بو$ $" 7ما( ع;د پد"]   لباh جد'د بر#'م نخر'د P $"عوÖ  'ک 
$'و#( شعر حافظ "# بر#'م 7د'S $#$  'کی #/ خوبتر'ن !بز"گتر'ن 
 Sمنمو( فر'د> #نو"2 7ستم ک Sندگ;م م;باشد !من 7م;ش/ "$ Sتحف

چن;ن 7د'S گر#( بDا بر#'م نص;ب شد $" /ما( $!"> س;ا> `الب 7ا 
من 7ما( $'و#( "# $" تاکو2 منزr ما $فن کر$]  !خو$ ما #/ !`ن 

 rفر#"کر$'م  $" سا
( 2004) کS $!با"> بو`ن "فتم صرفآ بد'د#" فر'د> جا( "فتS بو$] 
/'ر# نا] $'و#( حافظ "# فر'د> گذ#شتS بو$] !کتا4 7ا'م "# $! با"> 
بدست #!"$] ) #نو"2 نS تنDا $" $کلمS #شعا" سر #مد /مانش بو$ 
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بلکS $" خو#ند( $#ستا( 7ا $" بخش گو'ندگا( /( مقا] خاï خو$  
"# $#شت ! $#"$ #! $" "!#بط شخصی $!ست خو4 $لسو/ !با  

  "$  Sخانم  #نو"2  با مرحو]  محمد $#!!$ خا(  ! خانم  7نگام
#ستد'و7ا2  "#$'و  #فغانستا( $'د>  م;شوند. 
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!فاست P مگر $" کا" "سمی 3مر با صالح;ت !با #نضبا` !جد2 بو$ 
$" 7مکا"2 با تا/> !#"$#(  7مکا" !مDربا( بو$ !7م;شS 7مکا"#(  
جد'د "# موقع م;د#$ تا $ #ستعد#$ شا( 7ر چS ب;شتر تبا"/ بد7ند. کا" 

نامS 7ا2 ماندگا" #! بDتر'ن سرما'S ملی $" "#$'و تلو'ز'و( ملی 
#فغانستا( م;باشد #/ لطف !#بتکا"#F #! $'گر نطاقا( 7م $" سو#ن;ح 

شا( تذکر $#$> #ند .     

  
        4نــ9ــــس1 لــــطــــ9ــف .-4نــــــــــی       

$" #'ن کتا4 #/ /( بمنعی فرشتS 7ا2 
/م;ن #/ صد# کS 7مش;S پ;ا] صلح 

!صفا !محبت م;باشد بحث م;منا'م Pبلی 
صد#2 بر#2 7م;شS ماندگا" 

#ست Pصد#2 نطاقا( !گو'ندگا( با پ;ا] 
7ا2 خوz شا( با ک;ف;ت صد#2 شا( با 
خا`ر#r$ F 3نگ;ز شا( !با /مزمS 7ا2 

$لنش;ن شا( بر#2 7م;شS گوz 7ا "# 
نو#/شگر !بر#2 $لDا2 #فسر$> نشا$ 

 Sصد#'ک ïبخصو P$3فر'ن خو#7ند بو
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#/حنجر> بانو2 چو(" #ن;سS لط;ف $"#نی" باخو#نش برنامS 7ا2 
 zشعر $" 7رسحرگا> !شامگا> بگو Sفر7نگی  !/مزم Pبی$#
مر$مش با #"مغانDا2 لذF بخش !#م;د !#"کنند> برس;د 7;چگا> 

فر#موz شدنی ن;ست. 
 #!$" نوجو#نی کS 7نو/ متعلم صنف 'ا/$7م ل;سS "/غونS بو$ 

7مر#2 با $!ست صم;می 
#z "فر'د> #نو"2" $" 
 Sحص É"پر!گر#] معا

 Sگرفت.  $ق;ق /مانی بو$ ک
شا$"!#( شDالج;النی $" 

#ثر حا$ثS $لخر#z تر#ف;کی 
7مS #7ل مطبوعاF کشو" 

"#سوگو#" ساختS بو$. 
صد#2 #!مشبا7ت  نز$'ک 

با صد#2 شDال ج;النی 
 P$شت !تقرب;آ 7م گو( بو#$

مسو!ل;ن "#$'و #فغانستا( #/ 
 Sب S2  تقاضا کر$ند ک!

گو'نگی #غا/ نما'د تا نبو$ 
 Sخانم ج;النی "# $" برنام

جو#نا( #ح;ا2 نما'ند. #! 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  P$بد'ن ترت;ب بکا" فر7نگی !گو'ندگی 3غا/ نمو
 Sمتصد2 برنام Sگو'ندگی کر$ /مان;ک ! S;Dپر!گر#] جو#نا( "# ت

 Fمر'کا "فت #!بر#2 مد# S7ا2 #/ 7رچمن صمنی "فر'د> #نو"2 " ب
$> ساr #( پر!گر#] "# پ;ش بر$.  7م چنا( $" ساz1351 r-'کی #/ 

 S'امت خانم شکرDبا #بتکا"!ش Sبو$ ک rپنج $ختر برگذ'د> سا Sجمل
 ã"شد> بو$.  #'ن #بتکا" بز  òند!( `ر!Ç ن'/! Sمجل r!عد مسو"

 بر#2 #!ل;ن با" $" 3سما( مطبوعاF کشو" پرتو #فشانی  م;کر$. 
#خبا" !جر#'د  #فتخا" نشر جر'ا( مسابقS !فوتو7ا2 برگذ'دگا( "# 

$#شتند !مر$] بی صبر#نS #نتظا" نتا'ج "# م;کش;دند.  خانم خانم  
لط;ف #فتخا" #'ن پ;ر!/2 $#شتند. 

$"ساz 1357 r- تلو'ز'و( ملی #فغانستا( بS نشر"#F 3غا/ نمو$  
#! #/ جملS #!ل;ن #ناسر برنامS 7ا2 تلو'ز'و( بو$. 

 Sم کشو" مجبو" بD1979 م;ال$2 نسبت سرنوشت مب -z 1358 "$
 Sبا/7م ب Fمر'کا #قامت گذ'د $" $'ا" 7جر# Sن گر$'د !ب`! xتر
کا" 7ا2 فر7نکی  #قد#] نمو$ #/#!#'ل #قامت شا( $" "#$'و صد2# 
#مر'کا تقر" حاصل نمو$ !با/7م #/ جملS #!ل;ن 7ا2  متصد2 ! 

 P#صد zو صد#2 #مر'کا بو$ند.  گو'ند> خو'$#" "$ Uنا# Sگو'ند> `بق
متصد2 مبتکر !شاعر شر'ن سخن  م;باشند. 

 Fخدما Éکنو( $" "#$! " "#$'و 3شنا " صد#2 #مر'کا مصر#
فر7نگی م;باشد  
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e  
 فا`مS #خترP/7ر> 'وسفP #'نسS لط;فPپر!'ن عبدهللا ! خانم سا'ر>  

  نمونS کال] خانم $"#نی 
بعد من 'ا$2 /من خو#7ی نمو$ 

بعد من نامی /من خو#7ی گرفت                     
    بعد من $" البال2 $فتر] 

تو سر#ì "#/ من خو#7ی گرفت  
 $" شبي تا"'ک 'ا "!/ سپ;د 
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$"بDا"´ 'ا خز#ني  بي #م;د 
 پ;کر #فسر$>  من ناگDا( 

 خم شو$ 3"#] 7مچو( شاç ب;د                                        
              P                                       نDجسم سر$] چو $"ختا( ک 

برسر خاx س;S خو#7د #فتا$                                         /7ر> 
'وسف $#!!$ 

چشم من بي "!´ تو با صد ستم  
 پر$> 7ا'ش "!´ 7م خو#7د فتا$ 

$" #تاقم چو( $" 3'ي 3( /ما( 
 [# Sبا/ 'ابي $فتر 3شفت

با $! چشم پر /خو( خو#7ي کش;د 
 [# Sست 7ا بر بستر 3شفت$

$فتر] بر $ست تو خو#7د فتا$ 
 "#/ 7ا'م "# 'کا'ک خو#7ي خو#ند 

$" /م;ن $فتر پر شعر من 
نا] خو$ "# نقش بر 3( خو#7ي 'افت 

 توپش;ما( م;شو´ #/ کر$> #F=$ستS گلDا م;گذ#"2 برسر] 
پي بر´ بر #شتبا7ت ل;ک $'ر = "ستS باشد سبز7ا'ی برسر] 

   (#ن;سS  لط;ف ساz– 1345 r $#نشگا>  کابل )                                                           
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 خـــــــــو-شــــــ9ـــد عـــطــــا#ـــــی 
 

خو"ش;د عطا'ی فر/ند /ند> 'ا$ #حمد 
-z 1326 "$" 2/ خا( "#سحق

نسبت !};فS پد"z $" پاکستا( تولد 
گر$'د> #ست ! $" سن سS سالگی $! 

با"> بو`ن برگشتS $" قر'S !ال'تی 
$" #`ر#É شDر کابل مسکن گذ'دند. 

#! #/ قو] #سحق /2 قند7ا"2 
!'گانS فر/ند  ما$" z بو$ $" $!"> 

 Sفل;ت تحت "7نمائی !#لد'ن ب`
نعمت 3/#$2 ب;ا( فکر !عق;د> "س;د> 
#ست. #بتد# بS تحص;ل !قر#ئت  قر3( 

کر'مP $'و#( حافظ P گلستا( سعد2 
!مبا$2 علو] $ن;ی پر$#ختS  بعد3 با سپر2 نمو$(  #متحا(P بد"'افت 

سند فر#غت #/صنف ششم مکتب فلعS !/'ر بن;جصا" موفق گر$'د ! 
 Éنکشا# <Ç!ج;ر $" مکتب بنی حصا" تحت پر# Sح;ث معلم Sب

$7اF  #ستخد#] گر$'د $"ع;ن /ما( بS شد F سو'S تعلمی خو$ "# بلند 
بر$ با !جو$ کS بS صفت معلمS #'فا2 !};فS م;کر$ تعل;ماF $#خل 
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موسسS تعل;م !ترب;S "# تعق;ب نمو$ !بعد#/ گذشتاند( #متحا( 
کانکو"بS سو'S صنف 7فت !7شت بS صنف نDم کو"سDا2 تعل;م 
ترب;S شامل گر$'د !سپس شامل صنف $7م $شپی ل;سS گر$'د $" 

 Fلو2 #( بنا بر`بع;ت پشت کا" $#شت  !2 7مزما( با!جو$ تعل;ماDپ
!مصر!ف;ت 7ا'ش $" معا"É بمطبوعاF کشو" ن;ز 7مکا"2 $#شت 

 Sر بD{ /#معلمی !بعد hمقد Sف;{! É!ر مصرD{ /# عنی قبل'
ح;ث گو'ند> (نطاv) "#$'و !#/ `رÉ شب 7م  مصر!É تحص;ل $" 
 Sب! S;Dکشو" ت F#بو$ $" ضمن #شعا" !مطالب $" نشر Sشپی ل;س$

نشر می سپر$ سر #نجا] $" ساr (1345)خو"ش;د2 موفق بS #خذ 
بکلو"'ا گر$'د $" 7م;ن ساr  با $'پلو] #نج;نرعبد#لرحمن قند7ا"2 

#/$!#Ü نمو$. $" ساr (1346 ) /مان;کS معلم تجربو2 $#"#لمعلم;ن 
 Fت تحص;الDکتابد#"2 ج Sشت" "$ Fمطبوعا F"#/! Éبو$  #/ `ر
عالی عا/] #تحا$ شو"!2 شد !لی با 7جر#( شو7ر ! خانو#$> ب;ش   

 rتصد'ق #کما Éنتو#نست صر <$#$ Sتحص;ل "# #$#م rک سا' /# 
 1351 rبا( "!سی "# بدست 3!"$ ! $!با"> بو`ن برگشت . $"سا/
z-(1972)عس;و2 بنابرتشو'ق خانو#$> $! با"> بر#2 #$#مS تحص;ل 

 S2  بÇپتالو Sشت" "$ rپنج سا Fتحا$ شو"!2 "فت بعد# / مد# Sب
#خذ ماستر2 موفق گر$'د !$" /ما( #خ;ر حکومت سر$#" محمد 

 É"معا! Fوالنی $" مطبوعا` Sبو`ن برگشت. بنابر سابق $!!#$
کشو"P توقع $#شت !};فS مناسبی $" "شتS !2 بر#'ش م;سر خو#7د 

شد !لی برعکس بعد #/ 'کساr تالz فر#!#(  بنا بر $"جS "تبو2 
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#z بح;ث مد'ر $" 'کی #/ شعباF تحق;قاتی مطبوعاF مقر"گر$'د 
7نو/ ثمر2 #/ کا"z س;ر#4 نشد> بو$ کS کو$تا2 7فت ثو" 

ç" ( 1357) $#$ ! بعد #/ 'کساr بر#2 حکومت مطلو4 شناختS نشد 
بنا] مامو" منتظر بد!( معاz #/ !};فS کنا" "فت  !#/ `رÉ $'گر 

$" /ندگی شخصی #z ب;ن !2 !شو7رz "!2  مسا'ل خانو#$گی 
جد#ئی "ç $#$ > بو$ #'ن $! فشا" ساحS /ندگی "# $" !`ن بر#'ش  

-z  1359  rگرفت ! $"سا #" FاجرDق ساخت !تصم;م م'ñ
 "$ rسا !$ Fپشا!" "فت.  مد S(1980 ) عس;و2 با $!`فلش ب

پاکستا( /ندگی نمو$ !بر#2 "فع مشکالF #قتصا$2 با "#$'و #سال] 
#با$ 7مکا"2 نطاقی $#شت . 

 Sندگی $" شر#'ط  پاکستا( #! "# !#$#" ساخت ! ب/ Fبالخر> مشکال
شکل قاچاقی بد!لت 7ند پنا> بر$.  !$"7ند #/ کمک 7ا2 ملل متحد 
برخو"$#"گر$'د بعد# / 7ژ$> ما> !خو$ "# بS کانا$# "سان;د  !تـــا 

#کنو( با $ختر 7ا2 نا/ن;ن #z $"شDر تو"نتو بسر م;بر$. 
 Sا'کDم بو$ 'عنی  سالDمتعلم صنف ن Sخو"ش;د  عطائی  $"حال;ک

"#$'و #فغانستا( $" پل باì عمومی موقع;ت $#شت بS خو#ند( 
#عالناF تجا"تی بS فعال;ت نطاقی شر!t کر$P  بد! /با( $"2 !پشتو 

 é!گو'ندگی م;کر$ $"عمو] پر!گر#] 7ا2  7نر2  با گر  )#!"
7نرمند#( 3!#/ خو#( !ممثل;ن ت;اتر بر#2 بر#2 گر$#نند> گی پر!گر#] 

بS خا"Ü کشو" (تاجکستا( #/بکستا( !#'ر#( ) سفر 7ا2 /'ا2$ 

e  243
 



 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

نمو$> #ست  ! برعال!> نطاقی !#ناسر2 $" "#$'و #فغانستا( $" 
#ستد'و2 ملل متحد #خبا" ب;ن #لمللی "# بS /با( پشتو  قر#ئت م;کر$. 

 Sبر /با( $"2 !پشتو ب Sگنج;ن Sس rتا حا Sشاعر تو#نا'ست ک !#
چاé "سان;د> #ست  #شعا"z ب;شتر محصوr $قا'ق #ند!> با" !2 #/ 
جو" "!/گا" بو$> #ست کS سر!$> 7ا'ش "# $!$ $r م;تو#( نام;د . 

خو"ش;د  عطائی  جد#ئی #/ شو7رz "# سختر'ن ضربS بS بن;ا$ 
/ندگی !مرã ما$"z "# تلختر'ن خا`ر> $" /ندگی #z می $#ند 

!لی 'گانS #فتخا" !تحمل "نج 7ا2 ب;کر#نش تقد'م $! $ختر با $#نش 
 z"کی #/ #شعا' "$ Sم;باشد . چناچ Sجامع Sعالی ب Fتحص;ال

م;گو'د . 
!جو$ $ختر#نم  چر#ì  خانS مر#ست  

چS نعمتی /خد# کاند"'ن /مانS مر#ست  
           نمونS کال] #! 

                کوf غر0-  
مخو#( غلط #گر 73و2 "م;د> سرسامم 

!'ا /$"$ فر#v !`ن  می 3شامم 
ب;ا$] #مد> پنجش;ر! $"> پغما(  
فتا$> 3تش حسرF بد!" #ند#مم 

پومرì بی پر !بالم  پر #/ تر#نS غم  
غزr سر# بS پی خانS صبح !7رشامم 

صبا ب;ا" پ;امی /ملک قد"F 7ا  

e  244
 



 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
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کS عاقبت چS تع;ن م;کند سر#نجامم ؟ 
فلک بگ;ر$ 'گر $ست ک;نS #/ سرمن  

بد> بد#من خو"ش;د گرمت #"#مم 
عنا( مملکت من 4 $ست ناکسا( مسپا" 

مد> بدست س;ا> "!/'Dا2  بدنامم 
گلی /گلشن "نگ;ن 3س;ا بو$]  

مسا/ پر پر #'ن کوچS 7ا2 گم نامم 
من #/ ساللS مر$#( $> نش;ن 7ستم 

 /ملک ش;ر!عقا4 #ست با$> $"جامم 
/خاx مر$> من سر/ند چوکو> غر!"  

7ز#" "7ر! $'گرP کS باشد 7م نامم 

                      
    شــ9ــر#ـــن  محمو.        

 z"!پر Sبوستا( شا$#4 با $#شتن باغبا( /حمت کش  ب Sگو'ند ک
!ترب;ت گل 7ا2 نسر'نP شبو !نف;ش #z عطر محبتش "# بانس;م 

  )#!"! ò!" نو#"شگر ! Sست #نباشت'/ rپر!" بمح;ط !ماحو ò!"
#نسا( !#نسان;ت م;گر$$.   $ست باغبا( #'ن بوستا( قابل بوس;د( 

#ست.   
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 <$#/ Sامت #فغا( مانند بوستانی #ست کDق;ن $#ما( ما$"#( با ش' Sب
!پر!"$> $#مانش معطرتر'ن !نف;س تر'ن گلدستS 7ا2 جامعS #نسانی 
خو#7ند بو$. 7مچو ما$"#( قDرما( $" سر/م;ن 3با'ی ما کم ن;ستند  

گرچS #'ن کتا4 بر#2 /ندگی نامS نطاقا( !7نرمند#( تخص;ص $#$> 
 "$ Sخانم شر'ن محمو$ ک Fحما/ /# xند# Sشد> مگر بی جانس;ت ک
جو#نی 7مسرz "# #/ $ست $#$ ! تو#نست چDل چر#ì  "!شن بر2# 

/!#r  تا"'کی 7ا2 جامعS تقد'م نما'د .  شما "# فر# می خو#نم . 
#'ن خانم فد# کا" $" شر#'ط بس;ا" مشکل با 7مت با/! !/حمت 

 P$محمو S;چو(  نفس zا" فر/ندDماش;ن خ;ا`ی چ S'فر#!#( با 'ک پا
عبد#الحمد محمو$P نسر'ن محمو$P نج;ب هللا محمو$.  "# با عالی 

تر'ن معر#Ü علم ! $#نش ترب;ت نمو$. 
/( بو$ند "# نبا'د ما نع کسب $#نش قر#"$#$ !#/ م;د#( معرکS $#من 

کش;دP  بخا`ر تسا!2 حقوPv عد#لت #جتماعی  بS غنی ساختن  
 $#نش علمی ن;ا/ #ست تا $""!شنا'ی نو" $#نش $"فش مبا"/> برحق 
عد#لت #جتماعی "# $" #7تز#/ نگDد#"'م.   بر#2 "س;د( بS #'ن #"ما( 

 rربا(  با قبوDما$"#( م Sست  ک# F"!شبا"!/2 ضر zتال hمقد
/حماF  تو#نستند  بS تنDا'ی $" شر#`ی سخت #قتصا$2 #فــغــانـستا( 
فر/ند#( با $#نش !"!شن ضم;ر بS جامعS تقد'م نما'د.  با #"Ü گذ#"2 
   vمعرفی  فر/ند#( نطا Sربا( م;پر$#/] بDبمقا] #'ن ما$" فد# کا" !م

! گو'ند>  7ا2  خو4 "#$'و تلو'ز'و(  خانم نفس;S محمو$ « 
غو"!#r» ! نسر'ن محمو$ « عز'ز2». 
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نــفــ9ــســ1 مــحــمـــو.: 

 $"ساz(1329) r- مطابق (1950)م;ال$2 $" شDر /'با2 کابل 
 Sخو$ "# $" مکتب مستو"> غو"2 ب S;د> بدن;ا گشو$ مکتب #بتد#ئ'$

پا'ا( "سان;د #! #/ کو$کی $ختر با #ستعد#$ خانو#$> خو$ بو$ !بS علم 
!$#نش شد'د3 عالقS $#شت "!2 7م;ن عالقS مند2 7م;شS شاگر$ 

متما/ صنف !مکتب خو$ بS شما" م;رفت. 
نفس;S محمو$  $" ل;سS عال;شS $"#نی ن;ز 'ک شاگر$ ممتا/! با 

معرفت بو$. #$#"> مکتب  $" نبو$  معلم;ن  #! "# بصفت معلم $" 
صنوÉ پا7;ن تر م;گما"$ند ! #! با نظم عالی بS تد"'س م;پر$#خت   

7م چنا(  #/ تو#نا'ی قلم #/ /ما( مکتب #بتد#';S برخو$#" بو$ $" 
نوشتن مضام;ن $" جر'د> $'و#"2 مکتب سDم فعاr م;گرفت #! #/ 

7ما( #'ا]  تر#!z قلمش "# تقو'ت نمو$ ! $" #ثر مطالعS  کتا4 $#نش 
علمی خو$ "# #"تقا بخش;د . 

   $" /مان;کS متعلم عا'شS $"#نی بو$ #/ `ر'ق مسابقاF /7نی 
مکاتب کS #/`رÉ #$#"> ("!/نS) "#$'و #فغانستا( !قت برگذ#" 

م;گر$'د  بÜ!# S شDرF "س;د . 
مسباقاF جDت "شد !تقو'S فر7نگی !تبا/" #ستعد#$ 7ا2 جو#نا( 

 Sند#خت# <#" Sفاقی !تد"'سی "#$" بر$#شت  ب# Fمعلوما ïبخصو
م;شد $"#'ن مسابقاF مکاتب $ختر#( !پسر#( مقابل 7م $"#ستد'و7ا2 
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 Sمسابق Sب P <نبر$ علمی م;پر$#ختند !مکتب برند Sو #فغانستا( ب'$#"
$!#] م;د#ند !مکتب با/ند> #/ مسابقS خا"Ü م;گر$'د. 

 $"#خ;ر $!مکتب بS نما'ند> گی مکاتب $ختر#( !پسر#( کS $" نبر$ 
علمی قDرما( شناختS  م;شدند 7ر$! قDرمانا( با7م $" نبر$ می 
پر$#ختند تا کپ مسابقS "# 'ک مکتب کمائی نما'د #/ ت;م مکاتب 

$ختر#( ل;سS عا'شS $"#نی !#/ ت;م مکاتب پسر#( ل;سS حب;بS تا #خ;ر 
مسابقS باقی ماندند . $" #خر'ن $!" مسباقاF #/ 7ر $!مکتب برند>  

پنج شاگر$ #شتر#x کنند> کS قو> #ستد"#x $#شتند با'د ب;رv مکتب 
خو$ "# $" #7تز#/ نگS م;د#شتند. 

 خوشبختانS ل;سS عا'شS $"#نی برند> مسابقاF شد !کپ قDرمانی ! 
جو#'ز نقد2 "# نص;ب گر$'د کS #/3غا/ تا #نجا] مسابقاF #کثر'ت 

سوالF "# نف;سS محمو$ #/عا 'شS $"#نی جو#4 م;گفت. 7مS شنوند 
گا( "#$'و #فغانستا( بS /کا!F #! متح;ر بو$ند !#!"# سرمشق بر2# 

تشو'ق #!ال$ 7ا2 شا( قر#" م;د#ند. 7مچنا( "!/ نامS 7ا 2  کابل 
 ìÇ )پشتوP )!ند!Ç Sن;س !مجل# Pòصال# P تا'مز بزبا( #نگل;سی
 Sعا'ش Sپنج شاگر$ ل;س F!ا2 $"2 !پشتو #/ /کاDبان/ Sغ;ر> ب!
 )3 Sنی با نشر فوتو2 #ش;ا( تبصر> 7ا2 جالب نوشتند. 7نگام#"$

$!" مسابقاF سرخط تما] #خبا" !جر#'د "# #حتو# کر$> بو$.قابل تذکر 
م;د#نم کS ل;سS عا'شS $"#نی تحت مد'ر'ت /ند> 'ا$ ما"2 #بو2  #/ 

نظرسو'S تعل;می !نظم !$سپل;ن $"سطح مکاتب شDر کابل ممتا/ 
بو$. $"7م;ن /ما( "#$'و #فغانستا( #/محترمS نف;سS محمو$ تقاضا2 
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7مکا" $" "شتS نطاقی نمو$ مگر بS تقاضا2 "#$'و #فغانستا( پاسخ 
مثبت ند#$P  بعد #/ فر#غت ل;سS عا'شS $"#نی شامل پو7نتو( کابل 
 "$ Pتحص;ل شد É!علو] س;اسی مصر! vحقو Sگر$'د ! $" "شت

فاکولتS حقوv !علو] س;اسی ن;زمانند نو" $"خش;د. 
/ما( کS شامل ساr!# r فاکولتS حقوv بو$ "#$'و #فغانستا( نسبت 

ضر!"F با پخش #عالناF مکر" #/ کسان;کS #ستعد#$ نطاقی  $#شتند 
تقاضا2 7مکا"2 م;نمو$ بنآبS تشو'ق خانو#$> $" حال;کS $!"> #تحا( 
پذ"'ش نطاقی $" "#$'و 7م  ختم گر$'د> بو$P بS "#$'و مر#جعS کر$. 

بعد #/ سپر2 نمو$ #متحا( مقدماتی شامل کو"h  نطاقی کS توسط 
خانم شف;قS محمو$ حب;بی !/ند> 'ا$ مDد2 }فر تد"'س م;شد شامل 

گر$'د.  "!/ #!r  کو"h  #قا2 مDد2 }فر با 'ک ت;پ  $#خل صنف 
 vگر$'د !#/ شاگر$#( تقاضا نمو$ #'ن ت;پ "# بشنو'د !#/ ش;و> نطا
3( پ;ر!2 نما'د .  موقع ش;ند( نفس;S متوجS گر$'د کS ت;پ ثبت شد> 
با صد#2  خو$z  !#/ "!/ #متحا( #!ست. $"3(  کو"h حد!$ 30 
نفر شاگر$ مصر!É  #مو/z #ساساF نطاقی بو$ند #/ جملS صرفآ 

پنج نفر کام;ا4 گر$'د کS عبا"F بو$ند #/: 
 P"محتر] 7ا$2 شکو P2محتر] !ک;ل #بو Pمحتر] عنا'ت شر'ف /#

محتر] سحر#حمد /2  #/ `بقS #ناU صرفآ نف;سS محمو$ بو$. #! بعد 
#/ $! ما> #ما$> خو#نش خبر 7ا2 پنج $ق;قS 'ی "#سآ "#خبا" عصر" ! 

بعد بS فرصت خ;لی محد!$ #خبا" ن;م ساعتS 7شت شب "# قر#ئت 
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 P)ما!شنوندگا P)جو#نا  Sنمو$. برعال!> #خبا" $" گو'ندگی برنام
مساباقت /7نی ن;ز سDم فعاr گرفت.  

  #/ تالz !/حماF متصد'ا( برنامS مسابقاF /7نی  #قا2 عز'ز 
عالم;ا" !#قا2 جب;ب هللا تخا"2  تر#کم #شتر#x کنندگا(P پر!گر#] 

7ا2 /7نی #/محد!$>  #ستد'و7ا2 "#$'و #فـغـانستـا(  خــا"Ü گر$'د 
!$"7وتل #نترکانت;ننتاP r کابل نند#"P2 با #شتر#x  #کثر'ت جو#نا(  

برگذ#" م;گر$'د  !$"  3( /ما( #تبکا"#F !نو 3!"2 7ا2 /'ا$ $"3( 
برنامS "!نما گر$'د> بو$: 

 محافل عر!سی 7ا 2 شخصی مر$] ن;ز با مDمانا(  $عوF شد> 
 PSمسابق "$ x#گنجان;د>  م;شد ! بر#2 #شتر Fعر!سی $" مسابقا
 É"مانا( #نتخا4 م;گر$'د !7م چنا( مصاDجمع م /# Sتوسط قرع

عر!سی ن;ز #/ بو$جS "#$'و #فغانستا( پر$#ختS م;شد. فر#7م  3!"2   
#'ن #بتکا" بز"ã #/  #فتخا"#F  متصد'ا( #$#"> "!/نS "#$'و 

#فغانستا( بشما" م;رفت !7م چنا(  "!/7ا2 تجل;ل #/ مقا] ما$" "# 
 Sی پر!گر#] مسابق`  rن;ز $" /'نب نند#"2 !7وتل #نتر کانت;ننتا

/7نی برگذ"#"می  نمو$ند !بر#2 ما$"#( مستحق !ممتا/ جو#'ز2 #/ 
 tمجمو"$ F#"م;گر$'د.  #'ن #بتکا S;Dو #فغانستا(  ت'$#" Éر`

خدمت بز"ã $" "!شن کر$( #7ñا( عامS !جذ4 کر$(  جو#نا( $" 
بخش 7ا2 فر7نگی بشما" م;رفت !7م چنا( $" !ال'اF کشو" ن;ز 

چند برنامS #/ مسابقاF /7نی $" 7ما( /ما( برگذ#" گر$'د. 
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#خبا" !جر#'د کشو" #فتخا" $#شتند کS عکس نطاv #'ن پر!گر#] 
پر#!#/> « نف;سS محمو$» "# $" پشتی مجالF شا( بS چاé "سانند. 

#! 7م /ما( با #'ن مصر!ف;ت !مسو!ل;ت بز"ã فر7نگی مصر!ف;ت 
تحص;لی $" پو7نتو( کابل ن;ز $#شتند ! $" z 1351- #/ پو7نتو( 

کابل فا"ì !کاند'د بو"سDا2 3/#$ بنا]   
Fulbright Scholarship   America  

بS تحص;الF ماستر2 پر$#خت $" ساz-(1356 ) r -مطابق 
(1977)م;ال$2 $پ;لو] ماستر2 خو$ "# موفقانS حاصل نمو$ . 

!$"(1357 )خو"ش;د2 مطابق (1978)م;ال$2 بو`ن برگشت  ! 
 rشغا# vحقو Sفاکولت F#ح;ث مد'ر نشر Sاست پو7نتو( کابل ب'"$

!};فS نمو$ !بعد #/3( $" "'است #کا$می علو]  #فغانستا(  بS ح;ث 
"'سرÜ خدمت نمو$. 

 /# é!کا$می علو] #فغانستا(  'ک گر# "$ -z– 1358 rسا"$
مولف;ن ! $#نشمند#(  بر#2 تال;ف !ترت;ب قاموh /با( پشتو بر/با( 

 Pبو$ند #/محتر] 7اشم "ح;می F"عبا Sنگلسی تو};ف گر$'دند ک#
"!حیP $#کتر 7اللی "'ا P ن;ا/P2  $#کتر پوال$P  باخترP 2 !خانم 

نفس;S محمو$ غو"!#Pr با مساعی 7مS جانبS قاموh /با( پشتو 
تکم;ل !مو"$ #ستفا$> قر#" گرفت.   

مگر با تجا7م عساکر "!h $" #فغانستا( سرنوشت تا"'ک !نامعلو] 
مر$] کشو""# تDد'د م;کر$ !2  بر#2 شو7رz کS $" #مر'کا 

 (1358) rبرگشت خو$ "# $#$.$" سا tال`# P$تحص;ل بو  É!مصر
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z- مطابق #کتوبر(1979)م;ال$2 #/3غوz ما$"!`ن !فام;لش جد# 
 F"#صد  F7ند!ستا( "فت $ق;قآ /ما( #خر'ن $!"#نتخابا Sگر$'د !ب

خانم #ند#"گاند2 بو$ . #! شرÉ مالقاF 3( خانم س;اسی مشDو" 
شرقی حاصل !فوتو 7ا2 'ا$گا" #خذ نمو$ند.  

 !7م مصاحبS 7ا2  منبی بر حو#$U کشو"r3 "$ z 7ند 'ا "#$'و 
 Sکشو" جرمنی با فام;ل کاکا'ش پ;وست تا $! با"> ب Sنجا] $#$ بعد3 ب#
 22 Fندگی "# #/ سرگرفت مد/ zمر'کا برگشت !با شو7رعز'ز#
ساr $"شDر« #!7ا'و» #مر'کا /ندگی کر$ . نظر بS شر#'ط $شو#" 

 Sاجر $" #مر'کا /'ا$ م;شد !2  بDا2 مDس;اسی $" کشو" تعد#$ #فغان
کمک 7م !`نانش می شتافت !`ی م;تنگ 7ا !کنفر#نس 7ا صد2#  

#فغانا( "# بگوz مقاماF مسو!r #مر'کا م;رسان;د.  بعد#/ #'الت 
«#!7ا'و» بS #'الت « !"ج;ن;ا » نقل !مکا( نمو$  ! $" "#$'و صد2#  

#مر'کا بS  نطاقی  پر$#خت.   
 rقا2 نب;ل مسک;ن 'ا" تلو'ز'و( 3"'انا "# $" #مر'کا فعا# Sمان;ک/ "$

ساخت !2 7مر#2 باخانم  #ن;سS لط;ف $"#نی 7فتS 'ک با"  $" 
پر!گر#] تلو'ز'و( 3"'انا 7مکا"2 نمو$ند 7م چنا( $" 'ک #$#">  

جد'د #کا$می  بر#2  کمک #فغانDا2 مDاجر سDم فعاr گرفت.        
$" ساz1373 r- 1994م;ال$2 کS مجا7د'ن تحت "'است #ستا$ 
 "$ Sبانی $" #فغانستا( حاکم بو$ $" کنفر#نس ب;ن #لملی /نا( ک"

شDر پکن (چ;ن) برگذ#" گر$'د #/ `رÉ $!لت #سالمی بر#2 7;چ 
/( #فغا(  #جا/> #شتر#x $#$> نشد محر!م;ت !محد!$'ت /نا( #فغا( 
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! حتئ کنتر!r پوش;د( لباh شا(  تحت برسی $!لت قر#" $#شت 
 Éر` /#  Sفعال;ت "# ند#شتند.  #'ن عمل غ;رعد#الن Sحق 7;چ گون!
 Sتقبع گر$'د ! $" 7م;ن /ما( !2  ب  Ü"تما]  #فغا( 7ا2  مق;م خا

7مکا"2 /نا( "سالتمند $'گر $ست با #'جا$ #نجمن /نا( " نو2# 
#فغا(”  /$ند #/ `ر'ق 7م;ن #نجمن صد#2  /نا( #فغانستا( "# 

بگوz  جDان;ا( "سان;دند. 
  Éنجمن نو#2 #فغا( بح;ث 'ک #نجمن خو$ کفا $" "شد !#نکشا#

#ستعد#$ /نا(  !جو#نا(  #فغا( فعال;ت 7ا2  چشمگ;ر #نجا] $#$ند . #/ 
 z"#تلو'ز'و( 3"'انا  #فغانستا(  ن;ز گذ"$ Sفعال;ت  7ا2 #نجمن 7م;ش

$#$> م;شد. 
 z"!ن #نجمن 'ک تعد#$ /نا( "# بر#2  کا"7ا2 فر7نگی تحت پر'#  

 P ال'ت P <کمر P7ا2  مختلف  نطاقی Sشت" "$ Sقر#"$#$ ک
"#پو"تاP Ç تS;D پر!گر#] 7ا2 مختلف !فر7نگی `ی کو"h 7ا تحت 
ترب;ت قر#" م;د#$ند !'ک تلو'ز'و( "# ن;ز بنا]  تلو'ز'و( نو#2 #فغا( 
#'جا$ نمو$ند.  با تS;D !نشر برنامS  7ا2 جالب  کS  7مS کا"مند#( 3( 
"# /نا(  #حتو# م;کر$ مر$]  تلو'ز'و(  نو#2 #فغا( "# بنا] تلو'ز'و( 

/نا( می شناختند. 
تلو'ز'و( نو#2 #فغا( 7فتS 'ک ساعت بر#2 (13 )ساr فعال;ت 

مستقالنS $#شت کS بS چند #'الت محد!$ #مر'کا  بخش م;گر$'د ! 
خوشبختانS #/ 3غا/ ساr (2007 )برنامS  نو#2  #فغا( #/ `ر'ق 
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شبکS جDانی تلو'ز'و( 3"'انا #فغانستا( $" تما] #مر'کا ! سرتاسر$ن;ا 
نشرم;گر$$. 

 خانم نف;سS مانند مفDو] #سمش #بتکا"#F نف;س $" کا" 7ا2 فر7نگی 
$#شتS ! #/ نظر ن;ر!2  جسمی خ;لی فعاr !پرتالz م;باشد.  

#نجمن /نا( تحت "7بر2 #! #!ل;ن #نجمن بو$ کS صد#2 /( #فغا( "# 
بS کانگرh #'الت متحد> #مر'کا !بخصوï بگوz سناتو" ($#'ن 

فا'ن #'س;ن) کS خو$ /( بو$ !"نج /نا( "# $"x م;کر$ P "سان;د 7م 
چنا( #'ن #نجمن مکتو4 7ا2 مکر"مبنی بر بی عد#لتی 7ا'کS $"حق 

/نا( #فغا( صو"F م;گرفت بS "'س جمDو"( کا"تر !کل;نتن ) ! 
!/'رخا"جS #'الت متحد> #مر'کا بنا] مدل;ن #لبر'ت 

Madline  Albirght 
 rسرمنشی ملل متحد کافی عنا( #"سا S7م 'ک /( بو$ !ب !# Sک

نمو$ند. 
!2 گرچS $" سر /م;ن  کابل تولد گر$'د> #ست مگر /#$گا>  پد"'ش 

شDر /'با2 کند7ا" م;باشد  بد'ن منو#r  بS /با( 7اP 2"$  2پشتو  
!#نگل;سی  "!#( نطاقی م;نما'د  

پو7نتو( 7ا!"$ $" شDر  باستن #'الت مس;وچوسس 
Harvard   UNIVERSITY 

#/ 'ک گر!é #فغا( 7ا2 $#نشمند $عوF کر$ند تا $" با"> با/ سا/2 
#فغانستا( #/ نظر س;اسی P#قتصا$2 !#جتماعی  `ی 'ک پال( کوتا> 
مدF !`و'ل #لمدF  نظر'اF پ;شنDا$#F  !"#> 7ا2 ب;ر!( "فت #/ 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مشکالF "# `رò !`ی 'ک پال( بS پو7نتو( #"S7# بد#"ند.   خانم 
 é!گر S7م Fتعلمی بو$ ! نظر'ا é!ن;ز عضو گر  r#!"محمو$ غو

7ا جمع #!"2 !#/ `ر'ق پو7نتو( بS قصر سف;د #نتقاr $#$> شد. 
#! $" 7مS حالت موضوt 3/#$2 /نا( "# 7;چ گا>  فر#موz نکر$>    

! پرچم 3 /#$2 ! $موکر#سی /نا( "# $" #7تز#/ نگDد#شتS #ست. 
 "$ r#!"مـحـمـو$ 7مر#2   $پلو] #نج;نر عبد#لقد'ر غو S;خانم نفس

ساz 1356 r- 1977م;الÜ#!$/# 2$ کر$ند !ثمر #/$!#Ü  شا(  $! 
فر/ند  بنا] 7ا2 عمرغو"!#r !جنی غو"!#r م;باشند. 

 rسا"$ #" ( r#!"عبد#لــقـــد'ـــر غو) z# با تــاســـف 7مسرعز'ز
z (1374)- مطابق (1995 )م;ال$2  بنا برمر'ض 'کS عا'د حالش 
بو$P #/ $ست $#$ !خو$z مسول;ت پد"2 !ما$"2 "# $" $'ا"غربت 

 Sجامع Sعالی ب Fگــرفــت !فر/ند#نشر# با $#نش ! تحص;ال z!بد
تقد'م نمو$> #ست. 

نفس;S  مانند ما$"z کS $"صفحاF فوv تــذکــر 'افت با تالz !پشت 
 Pz# مبا"/> نمو$> !#/ فض;ل;ت Sندگی شجاعان/ Fمشکال S7م Sکا"ب

فر/ند#نشP جامعS !/نا( #فغا( مستف;د گر$'د> #ند .. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   نسر#ن محمو.   
 

 $"z 1333- $" شDر کابل تولد 
 S;نفس zگر$'د !مانند خو#7ر
 "$ #" S;محمو$ مکتب #بتد#ئ

 Sمستو"> غو"2 تما] !شامل ل;س
عا'شS $"#نی شد. /مان;کS متعلم 

صنف سو] مکتب مستو"> 
غو"2 بو$ 'ک 7;;ت  #/ "#$'و 

#فغانستا( تحت سرپرستی محتر] 
مDد2 $عاگو2 جDت پ;د# کر$( 
#`فاr با #ستعد#$ بر#2 پر!گر#] 
7ا2 #`فاr "#$'و#فغانستا( 3مد> 

بو$ند تا #ستعد#$ کوکا( "# برسی 
!بS پر!گر#] #`فاr جذ4 نما'ند 

#! #/ کو$کی  با (صد#) سر!کا" پ;د# کر$ !سرنوشتش با صد# 
 Sبا قر#ئت پا"چ r7ا2 #`فا  Sبرنام "$  P$"نطاقی" "#$'و گر> خو"
7ا2  کوچک #$بی  !شعرگو'ندگی "# 3غا/ نمو$ ! /مان;کS صنف 
  vمد'ر'ت نطافا Sب  rنی  بو$ #/ پرگر#] #`فا#"$ Sعا'ش Sم ل;سDن
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

"#$'و #فــغــانــســتـا( معرفی گر$'د ! قر#ئت  پر!گر#] 7ا2 مختلف 
چو(  جو#نا(P  کا"!#( سحرP  ما!شنوندگا( ! $کلمS شعر پر$#خت . 
$" `وr "!/ #خبا" پنج $ق;قS 'ی "#سآ "# ن;ز قر#ئت کر$. $" 1351 

z- #/عا'شS $"#نی  فا"ì !شامل #ن;ست;توF #$#"> صنعت گر$'د. 
 Sصفت معلم $" ل;س Sبعد#/ #تما] تحص;ل #!ل;ن کا""سمی #! ب

جمDو"'ت بو$ !بعد3 بS ح;ث سرمعلم 3( مکتب تقر" حاصل نمو$ 
!برعال!> کا"#$#"2 سرمعلم;ت مسو!r نوشتن کنفر#h 7ا2 مکتب 
!برسی !مر#قبت #/ کنفر#نس 7ا !کنتر!r جر'د> مکتب "# ن;ز پ;ش 
م;بر$.  /'ر# ل;سS جمDو"'ت 'ک ل;سS مسلکی بو$ !با پولی تخن;ک 
کابل پر!گر#] 7ا !کنفر#نس 7ا2 مشترx  $#شتند تما] گو'ند> گی "# 

$" پولی تحن;ک  خــانــم نسر'ن محمو$  بS عDد> $#شت !$"کنا" 
مصر!ف;ت 7ا'ش $" ل;سS جمDو"'تP $"بانک "7نی !تعمر#تی بعد 
#/ }Dرکو"h 7ا2 تا'پ $"P2 پشتو !#نگل;سی "# تد"'س م;نمو$ .  

شاگر$#( 3( کو"h بعد #/ کسب  مDا"F ! ختم کو"h $" تما] 
#$#"F $!لتی معرفی !بکا" جذ4 م;گر$'د. 

خانم  محمو$عز'ز2  برعال!> نطاقی $" "#$'و تلو'ز'و( مــلــی 
!کا""سمی $"ل;سS جمDو"'ت  با `ر#!z قلمش "!/ نامS 7ا 

!جر#'د کشو" - "# ن;ز "نگ;ن م;ساخت.  با تغ;ر #!ضاt س;اسی $" 
 Sن کر$ند !بدبختان`! xک تعد#$ #عضا2 فام;لش تر' -z 1357

شو7رz (صالح محمد عز'ز2)  ن;ز $#ع;S #جل "# لب;ک گفت !2  
با #`فالش $" #فغانستا( تنDا ماندP  چو( !ضع #من;تی 7ر"!/ خر#بتر 
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

م;شد سر#نجا] $" ساz (1369)r- مطابق (1990)م;ال$2 #فغانستا( 
"# ترx گفت !مدF 'کساr  بS پاکستا( /ندگی کر$ !بعد $" #'الت 

!"ج;ن;ا #مر'کا با  فامل;ش پ;وست. $" !"ج;ن;ا #!r بS تد"'س علو] 
$'نی !/با( $"2 #`فاr مDاجر#فغا( $"مسجد مصطفُی  پر$#خت .  
 P7مت محتر] عب;د ملک خ;ل Sنوقت تلو'ز'و( س;ما2 #فغا( ب# "$ 
جماr معصومیP جل;ل معصومیP فو/'S #کبر ! حامد نو'د بفعال;ت 

#غا/ کر$> بو$ند !#/ !2  تقاضا2  نطاقی نمو$ند.  
تلو'ز'و( س;ما2 #فغا( #!r بر#2 ن;م ساعت !بعد3 بر#2 'ک ساعت 

#/`ر'ق تلو'ز'و( $!لتی #مر'کا (چ;نل $>) $""$'ف برنامS 7ا2 
مختلف $'گر /با( 7ا !مل;ت 7ا نشرم;گر$'د کS صرفآ #'الت !"ج;ن;ا 

3( "# تماشا کر$> م;تو#نست !بس. مگر نسبت ند#شتن بن;S #قتصا2$ 
  Sبنا] برنام F#ب;ن "فت.  3خر'ن شب نشر/# F#نشر rبعد#/ $! سا

خد# حافظی با ن;نند گا( تS;D کر$> بو$ند.   
ب;نند> 7ا $"#ستد'و ت;لفو( م;کر$ندP با نالS !فر'ا$  م;گر'ستند ! 

م;گفتند کS  'گانS #م;د ما "# $" سر/م;ن غربت 'ا$ !`ن "# بر#2 ما 
/ند> نگDد#شتن 7Pم;ن تلو'ز'و( #ست  !بس . 

  !2  $" جر'ا( کS مصر!ف;ت فر7نگی با  تلو'ز'و( س;ما2 #فغا( 
 Sکوتا>  مسو!ل;ن "#$'و صد#2 #مر'کا ب Fبعد #/ 'ک مد Pشت#$

سر#ì #'ن  نطاv مستعد ! سابقS $#" #فغا( 3مدند.    
# ! بعد #/ سپر2 نمو$( #متحا( کS عبا"F بو$ #/ نوشتن  !خو#ند( 

!#گا7ی "!z س;اسی #مر'کا !$#نستن /با( #نگل;سی ! قبوr پال;سی  
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

!مقر#"P)# F  بS "#$'و صد#2 #مر'کا جذ4 گر$'د !تا #کنو( کS #'ن 
کتا4 "# م;نو'سم صد#2 مقبولش نو#/شگر گوz 7ا !مطالب جالب  

برنامS  7ا'ش لذF بخش $لDاست. 
7م چنا( تلو'ز'و( 3"'انا کS متصد2 3( محتر] نب;ل مسک;ن 'ا" بو$ 

 F2 تقاضا2 7مکا"2 نمو$ مگر نسبت مصر!ف;ت !مشکال! /#
 Sنف;س  zندگی نتو#سنت 7مکا"2 نما'د  /'ر# 7م /ما( با خو#7ر/
 Sنا( #فغا( $" "شت/ é!کر$( 'ک گر S;ترب É!مصر Sمحمو$ ک

بر#$کاستنگ تلو'ز'و( بو$ندP 7م کا"2 م;نمو$  /'ر# $" ترب;S !"شد 
#ستعد#$ جو#نا(  !/نا( مDاجر #فغا( نسبت تجربS نشتر#تی  کS $#شت 

سDم فعاr !#"/ند> "# #'فا م;نمو$P با خو#7رz  بخش عمد> #'ن 
#کا$می "# پ;ش م;بر$ند  تا بعد #/ 'ک مدF  7مS 3( نوجو#نا( !خانم 
7ا #ستعد#$ شا( "# $" بر#$کاست تلو'ز'و( نو#2 #فغا( بگوz !چشم 

7م !`نا( شا( $" #مر'کا "ساندندP  پر!گر#] 7ا2 تلو'ز'و( نو2# 
#فغا( کامال #/ تجربS کا" نشر#تی پر!فشنل پ;ر!2 م;کر$ کS ب;نند> 
7ا "# با بخش برنامS 7ا2 $لچسپ 7نر2 !#$بی  #خبا" $"2 !پشتو 

  Pتبصر> 7ا2 س;اسی !7م چنا( بخش تبصر> 7ا2 /با( #نگل;سی
بخو$  مجذ!4 ساختS بو$.  $" تلو'ز'و( برنامS (گن;جنS 7ا2 

جا!'د#( )!(گلبرã 7ا2 معانی ) توسط نسر'ن محمو$ تS;D !نطاقی 
 É!م;شد  برعال!> قر#ئت #شعا" شعر# !معرفی  شخص;ت 7ا2 معر

ملی پر$#ختS م;شد ! 7م چنا( با  نشر 3!#/ نطاقا( سابقS "#$'و 
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

#فغانسا( منح;ث سرما'S 7ا2 ملی ! خا`ر#F #( #'ا] "# بر#2 ب;نند> 
7ا /ند> م;ساخت.  

    $"#'ن تلو'ز'و( کو"h 7ا2 #شپز2 !#مو/z س;ستم جد'د /ندگی 
!خانو#$> !ترب;ت #`فاr $" $ن;ا2 غر4 !غ;ر> توسط  کا" کنا( 

تلو'ز'و( کS 7مS شا( خانم 7ا بو$ند تS;D !نشر م;شد کS بعد 7ا $" 
ب;ن مر$] بنا] تلو'ز'و( /نا( شDرF بسز#2 کسب کر$P  #/ 3غا/ 

ساr (2007) م;ال$2 تلو'ز'و( نو#2 #فغا( نشر#F خو$ "# #/ `ر'ق 
شبکS تلو'ز'و( جDانی 3"'انا  #فغانستا( کS #/ الh #نجلس #مر'کا 

 Sکر$ ک zانی #خت;ا" کر$> #ست . نبا'د فرموDنشر م;شو$ نشرج
 F#گنج شا'گا( "#ن;ز #/ نشر Sو صد#2 #مر'کا  #'جا$ برنام'$#"

تلو'ز'و( نو#2 #فغا( #لDا] گرفتS #ست . /'ر# کا" مند#( "#$'و صد2# 
#مر'کا #/ جملS ب;نند> گا( $#'می !خو4 تلو'ز'و( نو#2 #فغا( بو$ند. 
تلو'ز'و( نو#2 #فغا( بر#2 مDاجر'ن  تا/> !#"$ خدماz/"# F مند 
 P عا$2 ساختن #فغانا( با س;ستم #مر'کا rمثا Sنجا] $#$> #ست بگون#

 Fگرفتن !قت مالقا  Pصحی Sما$2 ! ب;م  Pمسا'ل حقوقی Fتشر'حا
بر#2 #جر#F #$#"2 با #"گا( 7ا2 مسو!r  !غ;ر> کS 7مS 'ک پد'د> 

جد'د بر#2 #فعانDا بو$ #/ `رÉ $'گر ند#ستن /با( #نگل;سی بر2# 
 Sجد2 بشما" م;رفت.  #نجمن /نا( ک Fمشال S;مر$] $" #مو"'وم
7مر$'ف با تلو'ز'و( نو#2 #فغا( کا" م;کر$ متشکل #/خانم 7ا2 

متبکر !#گا>  بو$ند کS 7مS #نDا تما] #مو" "# $!شا$!z 7م !`نا( 
شا( بF"#$# S مختلف م;رفتند !تا/> !#"$#( "# قوF قلب می 
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
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بخش;دند #/ کا"!#جر#F مف;د  #نجمن $" تلو'ز'و( نو#2 #فغا( 7م 
#نعکاh $#$> مشد. #عضا2 #نجمن عبا"F بو$ند #/: 

  P 2/!بلق;س سد  P7;ن" Sجم;ل  Pحب;ب  #بوبکر S;شا$ "!#(  "ق   
نف;سS محمو$ P ش;و# عالمی P $#کتو" شDال جDانفرP  نسر'ن 

 P<شا S'/فو P"ح;د Sعا'ش Pبلق;س حب;ب  Pل;لما حب;ب P2محمو$عز'ز
  P$محمو S;صف  Pا"علومیDب P$مر'م محمو  P2عز'ز Sفرشت  PSنج;ب

! 'د#عالمی بو$ند کS 7مS ثمر> فعال;ت پ;گ;ر !/حماF خستS گی 
ناپذ'ر خو#7ر( مبتکر #فغا( ماP  "شد #ستعد#$ !/کا!F !پستکا" 

/نا( #فغا( "# بS #ثباF "سان;دند !چDر> !#قعی /( #فغا( "# بS جDا( 
معرفی نمو$ند. 

7مS #'ن #فتخا"#F #/ نظم !$سپل;ن  خاï کS $" #نجمن /نا(  
پ;ر!2 م;گر$'د - م;باشد /'ر# نظم !پابند2 بS تعDد#PF  حا}ر2 

متد#!]P عشق بS کا"! صرÉ نظر #/ شDرF `لبی عجوالنPS  !کا" 
 FرDش Sلزکر ب# vفو Fضا'ی !!جد#نی بو$. #نجمن #/ نظر صفا"
"س;د /ما( #'جا$ تلو'ز'و( صد#2 #مر'کا $"ساr (2006) ! "#$'و 

#شنا صد#2 #مر'کا  #/ #عضا2 #نجمن /نا(  تقاضا2 7مکا"2 کر$ند 
! بعضی #'شا( "# بکا" جذ4 نمو$ند کS  #عضا2 فعاr تخن;کی  

تلو'ز'و( !"#$'و2 #/ 7ما( گر!é ترب;ت شد>  تلو'ز'و( نو#2 #فغا( 
!#نجمن /نا( م;باشد  کS $" #مر'کا بS #بتکا" خانم نف;سS محمو$  

!#عضا2 "ضا کا" #( #نجمن بS فعال;ت 3غا/ کر$ بو$ند. 
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نسر'ن محمو$ بS کا" 7ا2 "ضا'ی !بد!( مز$ $"تلو'ز'و( نو2# 
#فغا( !س;ما2 #فغا( ن;ز7مت گماشتS !بخش عمد> برنامS 7ا2  

 F#ن #$عا نشر'# v#مصد Sگو'ند> کر$> #ست ک! S;Dتلو'ز'و( "# ت
تلو'ز'و( $!لتی  چ;نل $7م  #مر'کا م;باشد. 

نسر'ن محمو$ عز'ز2 /مان;کS $" "#$'و صد#2 #مر'کا بS نطاقی 
 Sمتقاعد گر$'د> بو$ند !7م Ü#کب;ر سر Sلط;ف Sکر$ محترم t!شر

شنوند> گا(-  گما( $#شتند کS نسر'ن $ختر لط;فS کب;ر سر#Ü م;باشد  
$" #ثر تقاضا2 /'ا$شنوند> 7ا  خو$ "# مفصال P مکر"3  معرفی 
م;نمو$ #ما با/7م مر$]  م;گفتند کS #! $ختر شف;قS محمو$ حب;بی 
م;باشد. $" حال;کS !2 'کی #/ جملS  شاگر$#(  شق;فS حب;بی $" 

/ما( کو"سDا2 نطاقی "#$'و بو$ند.  
 P محمو$ حب;بی Sشف;ق P Ü#کب;ر سر S3!#/خانم لط;ف  Sخانم محمو$ ب
شکر'S "عدP خو#7رz نف;سS محمو$ عالقS  /'ا$ $#"$ !ش;و> کا" 
 Pاند'! Pد2  }فرD3!#/ م Sا "# تعق;ب م;کند !#/ نطاقا(  #قا'ا( بDن#

علی جاللی عالقS $#شتS #ست.  
نسر'ن محمو$ عز'ز2 #/  /ندگی مشترx با 7مسرشا(  /ند 'ا$ 

 P2عز'ز Sا" فر/ند بنا]  7ا2 فرشتDصالح محمد عز'ز2 $#"#2 چ
سل;م عز'زP2 فD;م عز'ز2 !ف;صل عز'ز2 م;باشد.    
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     تــــو-پــ9ــکـــی " ســ-نگــ9ـن” خــــا.5  
 

#ستـا$ قــ;ـا] #لـد'ن "خا$] " شخص;ت 
بر#/ند>  مطبوعاتیP نو'سند>  

معر!PÉ شاعرتو#ناP سناتو" !#ستا$ 
پو7نتو( کابل بو$ند. 

#/ مرحو]  #ستا$ خا$] نS تنDا  #ثا" 
علمی !کتب مقالF بی شما" $" 
 Sکشو" بجا ماند>  بلک Fمطبوعا

فر/ند#(  #$'بP $#نشمند !مطبوعاتی 
کS #کثر3 پ;شS پد" بز"گو#" شا(  

تعق;ب م;نما'ندP بS جامعS تقد'م نمو$>  
#ست  #/جملS  تو"پ;کی خا$]  فر/ند 

چDا"م;ن #'شا( "# بمعرفی  
م;پر$#/]. 

-( 1335 )rتو"پ;کی  خــا$]  $"سا 
 Sگی نظرب Sمطابق 1956 –م;ال$2 بدن;ا 3مد  $"سن شش سال– z
خو#7ش پد" بز"گو#"z بخا`ر تقو'S /با( ما$"2 "پشتو"  مکتب 
#بتد#ئ;S خو$ "# $" !ال'ت ننگر7ا"P $" ل;سS 3ال'ی شDر جالr 3با$ 
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 Sعا'ش Sبا"> بکابل برگشت $" صنف  7فتم ل;س!$ Pبپا'ا( "سان;د
$"#نی  شامل  گر$'د. 

 Fمطبوعا Sبا( پشتو $" ساح/ Éنکشا# Sب Sستا$ خا$]  $" "#بط#
کشو" مصد" خدماF شا'ا(  گر$'د> #ستP بر#2 فر/ند#نش چو( 
$کتو"h ثر'ا #جا/>  نطاقی  #خبا" "#$'و "# $#$ند ! بS تعق;ب 3(  
 "$ z# <"چو( تو"پ;کی خا$]  ن;زبا #قامت  $!با zختر#( $'گر$

کابل  قد] $"ساحS "#$'و #فغانستا( گذ#شت . #! مانند سا'رنطاقا( #/ 
پر!گر#] #`فاr شر!t بکا" نمو$P  'عنی بعد #/#متحا( صد# توسط  

3قا2 کماr بDز#$2 !3قا2 نبی پاکت;ن  بر#2 کسب تجا"4 بS پر!گر#] 
#`فاr "#$'و معرفی گر$'د؛ بعد #/ چند ساr  کا" $" برنامS 7ا2  
#`فاr  نسبت قلل ممثل;ن  #ناU  !2 بS  #$#"> 7نر !#$ب;اF معرفی 
شد.  $" $"#] 7ا !$#ستانDا ! $"عمو] برنامS 7ا2  7نر2 !#$بی  

"#$'و  تمث;ل !گو'ندگی نمو$ تجربS کافی  گو'ندگی کسب کر$. خانم  
تو"پ;کی  خا$] $" صنف $7م مکتب  بو$ کS 'ک گر!é #ستا$#( 

مسلکی کشو"#لما( بر#2 ترب;S #فر#$ مسلکی $" "شتS 7ا2  مختلف 
"سانS 7ا2 جمعی  بکابل #مدند  !کو"h 7ا2  نطاقا( "# ن;ز $" 
کنا"سا'ر کو"سDا تد"'س نمو$ندP  #! $" کنا" سا'ر نطاقا(  #/ 

تد"'س کو"سDا2 #ستا$#( #لمانی مستف;د گر$'د.  
 S7ا 7مکا"2  بی $"'غ  خو$"# #نجا] $#$ مگرعالق  Sتما] برنام "$
شخصی  #! بS $کلمS شعر بو$.  بد'ن $ل;ل  $" برنامS 7ا2  #$#"> 
7نر !#$ب;اF مخصوصآ /مزمS 7اP #/ 7رچمن سمنیP !پر!گر#] 
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7ا2 خاï بمناسبت 7ا2  مختلف تS;D م;گر$'دP  بخش شعر "# 
قر#ئت م;کر$. 

بعد #/ تجربS چند ساآلما$> قر#ئت #خبا" "#سآ گر$'د !#/ #خبا" کوتا 
 Sخبا" شب شد  نا گفت# Sبرجست vی 3غا/ !سر#نجا] نطا' Sچند $ق;ق
نماند کS نطاv  شد( $" 3( /ما( کا" $شو#" بو$ .  7ر نطاv با'د 

 Pستعد#$ شخصی# Pکافی Sتجرب  P$7مچو( مر#تب "# می پ;مو
جر#ئتP !سو#$ کافی ! معلوماF 3فاقی  بکا" $#شت.   

تو"پ;کی  خا$]  نطاv خوz 3!#/ ! با #ستعد#$ "#$'و شد  چو( #/ 
#ستعد#$ ثم;ل !نطاقی برخو"$#" بو$  "'است #فغا( $" $!بالÇ ف;لم 7ا 

#/ !2  تقاضا2 7مکا"2 نمو$ند  تا ف;لم 7ا2  خا"جی  "# بر/با( 
 Sنا] $#شت ک "rنما'ند. #! $" 'ک ف;لم  بنا] "گال( ! ُحند'د Sپشتو $!بل

$#'رکتر 3( 3قا2 !لی لط;فی بو$ $" مقابل  مرحو] $#!!$ فا"#نی 
گو'ند> بی "ق;ب کشو" بخو#نش گرفت  کS  $" سرتاسر #فغانستا( 

!مخصوصآ شDر کابل 7نگامS #'جا$ کر$> بو$ . 
بS 7م;ن ترت;ب  خانم  خا$] سنگ;ن 7مکا"2  خو$"# $" چند'ن ف;لم 
7ا2 $'گر بS /با( 7ا2 $"2 !پشتو $!#] $#$ !$" جDا( س;نما ن;ز 
سر /بانDا #فتا$. $" ساz – 1357 r با کو$تا2  نظامی" حف;ظ هللا 
#م;ن " "!ند /ندگی  7مS مر$]  بکلی تغ;ر خو"$  $" 3غا/ کو$تا  

#ستا$ ق;ا] #لد'ن خا$]  کS $" سن کDولت بسر م;بر$P  /ند#نی گر$'د 
#'ن عمل ناشا'ستS  تاث;ر ناگو#" باال2 تما]  #عضا2 فام;لش گذ#شت 
!مرحو] خا$]  بعد #/ "7ا'ی /ند#( بS "حمت حق پ;وستP #عضا2 
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خانو#$> #'شا( $" ساz-1359 r - ترx !`ن کر$ند . با 3نDم 
 S3قا2 محمد خا( سنگ;ن  بکا" خو$ #$#م  zتو"پ;کی خا$] با 7مسر
$#$ند.  مگر نظر بS #خطا" 7ا2 مکر" گر!é 7ا2  مجا7د'ن !عد] 

#ستقر#" #من;تP نا گذ'ر خانم سنگ;ن #/ساحS "#$'و تلو'ز'و(  کا" 
خو$ "#  تبد'ل ! $" "'است 7نر !کلتو" !/#"F #`العاF  #'فا2  
!};فS نمو$ سر#نجا] با ترx گفتند 7مS #عضا2 فام;لشP #! ن;ز با 
7مسر !#`فالش $" ساz -1365  r 1986 –م;ال$2  ترx !`ن 

کر$. بعد#/'ک !ن;م ساr #قامت  $" پشا!"P #/ `ر'ق  ملل متحد $" 
کشو" سو'س بح;ث پنا7ند> قبوr گر$'دند. 

 rبتد# نسبت $#شتن #`فا#  Pح;ا2 /ندگی مجد$ پر$#خت# Sسو'س ب"$
خو"$ سنP مدتی $"کنا" 3نDا سپر2 نمو$ تا #/ محبت ما$" سرشا" 

گر$ند ! بعد با فر# گرفتن  کو"سDا2  /با( برعال!> مصر!ف;ت  
 Fفر!شی  شخصی  /$.  مد S;جا$ 'ک قر`اس'# Sما$" بو$(  $ست ب
 Sن کا" شاق'# Sساعت 6 صبح تا 8 شب  !7فت "!/ $" 7فت/# rسا <$

"# #$#مS $#$.  بعد #/ خستS گی /'ا$  $!کا( قر`اس;S فر!شی "# 
بفر!z "سان;د !فعال 'ک $کا( "بوت;ک " لباh فر!شی کS 3نDم 

تجا"F  شخصی م;باشد مصر!ف;ت $#"$.  برعال!> $" #نجمن  #فغا( 
 "$ P $"#$ rم فعاD7ا2  مق;م سو'س  $" بخش  7ا2  فر7نگی  س

تقو'S  7و'ت  ملی  !ترب;S نسل 7ا2 جو#( کS $!" #/ !`ن نمو می 
نما'ند #/ 7;چ گونS مساعی $"'غ نS نمو$> #ست.   
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خانم تو"پ;کی « سنگ;ن » خا$] $" ساz(1354)  r- با محتر] 
 xنج;نر محمد خا( سنگ;ن تشک;ل خانو#$> $#$ند !ثمر /ندگی مشتر#
 Pا" فر/ند م;باشد.  فر/ند#( شا( 7ر'ک م;ر!'س  سنگ;نDشا(  چ'#

 Sختر شا( ُمسکا سنگ;ن  ک$ Sما سنگ;ن !'گان'  Pسنگ;ن xمر/
 P عالی  تا سطح  $کتو"3 م;باشند F7رکد#] #'شا( $#"#2  تحص;ال

#ست ! #/نعمت 7ر$! /با( ملی ( $"2  !پشتو)P #نگلسیP فر#نسو2  
!جرمنی  ن;ز برخو"$#" م;باشند.    

  کـــر#ــــمـ1 (غـــزz) 0#ــــد4  
 

 (1333) rبتا"'خ (30)$لو سا
z- $" شDر مز#" شر'ف 

مربو` !ال'ت بلخ  #فغانستا(  
'عنی سر/م;ن غزr !مثنو2 

موالنا ! $'ا"$! ب;تی 7ا !چا" 
 Sی  "#بع' Sب;تی 7ا2 عاشقان

بلخی چشم بS جDا( کشو$. #! 
 ç#فر ò!" ن باD;م"#/ Sالل"$
تحت  تاث;رغزr !مثنو2 "فت 

#/جو#نی با #شعا"موالنا2 بلخ ! 
ب;دr #/`ر'ق پد"! پد"کالنش 
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3شنا'ی حاصل نمو$ !بS سر!$( شعر پر$#خت . سر!$> 7ا'ش "# $" 
"!/نامS ب;د#" مز#"شر'ف بچاé م;رساند ! بعد #/ ختم  تحص;ل 

 vمز#" شر'ف شامل $#نشکد> حقو  S;سلطا( "ض Sبکلو"'ا #/ ل;س
!علو] س;اسی $#نشگا> کابل گر$'د !$" 7م;ن ساr بS ح;ث گو'ند> 

#خبا" $"2 $" "#$'و #فغانستا( #نوقت پز'رفتS شد . بعد #/ختم 
تحص;ل !#خذ $'پلو] ل;سانس بS ح;ث مامو" "سمی "#$'و #فغانستا( 

تقر"  حاصل نمو$ برعال!> نطاقی #خبا" $"2 برنامS 7ا2 مختلف "# 
تS;D م;نمو$ #/ جملS برنامS 7ا2 #$بی /مزمS 7ا2 شب 7نگا] مو"$ 
عالقS خاï #! قر#" $#شت . $"7م;ن سالDا 'ک #ثر شعرz# 2 بنا] 

(`لوt )حا'ز جا'ز> مطبوعاتی شد  #لبتS  $"3( /ما( `Dو"2 
تخلص م;نمو$ . 

 hگو'ند> موفق !سرشنا! vنطا Sد# $"3( عصر#/ جمل'!  rخانم غز
 <Ç!پر  Sمان;ک/ -z (1356) rکشو" بحسا4 م;رفت.  $"سا

تلو'ز'و( 3ما$> بDر> بر$#"2 م;گر$'د بر#2 کسب $#نش پر!$'وسر2 
!$#'رکتر2 تلو'ز'و( $" 'ک گر!é (15) نفر2 عا/] کشو"جاپا( 
شد !بعد #/3(  بح;ث متصد2 برنامS  7ا2  #$بی مشعلد#"( 7نر $" 

بخش  نشر#F تلو'ز'و( تقر" حاصل کر$. 
    بعد #/مقا!مت چند'ن سالS $" بر#بر #شغاr  کشو"z توسط #"تش 

سرç شو"!P 2 $" ساz 1364 r-مجبو"3  با $! کو$x خو"$ 
 "$-z 1365"$ سرگر$#نی rن گفت !بعد #/ 'ک سا`! xسالش تر

#مر'کا  #قامت گذ'د . #! $" #مر'کا  بتحص;ل #$#مS $#$ بS گرفتن 
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  "F"فتا"#نسانی " #/$#نشگا>" ن;وپو"! Fب;ا$#"  Sماستر2 $" "شت
شDر ن;وپو"F ب;چ کل;فو"ن;ا «                                        

 FرDموفق گر$'د. برعال!> ش «  California, Newport Beach
نطاقی 'کی #/ مشDو" تر'ن شعر#2 کشو"ما ن;زم;باشند  ! #کثر3 

#شعا" #! "# 7نرمند#( سرشناh کشو" سر!$> #ند . 
"  #2 'ا" خو4 من #!ل;ن عشق من توبو2$  
#خر'ن شا] 3شنا'ی ما کS نخست;ن جد#'ی بو$ 

بS صد#2 $لنش;ن #حمد }ا7ر فق;د سر!$> شد>  
"فتی #2 عشق /شDر $لم من کوچ;د2  

$لم م;شS کS چو کو$x بگ;ر'م 
  Sس;ما تر#ن S3!#/ محترم Sسر $! "#7ی  غم ب

/ندگی 'ک "#> $!"#ستP گفتی $"#نتظا"] 
 با بDا" 3مد]  /"#> سفرP تو بÜ!# S !من بÇ S"فا 

کس;کS عاشق ماند> گا"#ست P قصS ما قصS عشق  
بS 3!#/ ترنم موس;قی خانم پرستو  

#مشب شد> #] مDما( تو 'ا" بصد#2 !ح;د قاسمی  سر!$> شد> #ست  
 شا'ا( 'ا$ #!"'ست کS شعر"#! 'ک شب با"#نی 3مد بخانS من " 

با صد#2 نرتم موس;قی خانم پرستو 'کی #/ مشDو" تر'ن 73نگ 7ا2 
"!/گر$'د. 

 Sافت' éچا rشعر2 #قبا Sچند'ن مجموع rد# تا حا'! Sخانم کر'م /#
 PS;نگا> 3'ن PاDغزل rغزPç7ا2 منسو S'3 }/# ند# F"عبا Sست ک#
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 PSپشت $"7ا2 بست P Fجنا/> 7ا2 بی تابو  PاDضطر#4 فصل#
خنجر!خوP4# 43 !باì خا"} م;باشند. 

 S;Dت Sب $#$ S2 $"#مر'کا ن;زکا" 7ا2 فر7نگی خو'ش #$#م!
 Sب Sفغا( 7ا ک# Sو'ی #/ `ر'ق "#$'و (24)ساعت'$#" Sگو'ندگی مجل!
 Sپر$#خت .#!بعد3 ب  Pترب;ب م;گر$'د! S;D7مت خانم فر'د> #نو"2 ت
 Sر'ق شبک` /# Sتلو'ز'ونی بنا] (پنجر>) پر$#خت  ک Sمجل F#نشر

نشر#F جDانی تلو'ز'و( (24 ) تحت "7بر2  'ک  گر!é  #'ر#نی  
7ا با بو$جS  ملل متحد  فعال;ت  م;نما'دP نشر م;شو$. 7م چنا(  

برنامS  پنجر>  #/ `ر'ق  #نترنت ن;ز بدسترh  7مو`نا(  قر#" 
گرفتS  #ست. نمونS کال]  خانم کر'مS !'د# کS بS 3!#/ خانم پرستو 

سر!$> شد> #ست. 
            #!'ک شب با"#نی 3مد بخانS من   

           پرکد #/عطر تنش فضا2 النS من   
 Sش;ش Sشب پا7;ز'ی بو$                 با"#( م;ز$ ب

 Sمن               عشق #! م;کد "'ش r$ )#گلد "$
 Sلم توفانی بو$              با خو$ $#شتم #ند'ش$"$

 Sن عشق با"!"نم;ش'# Sک         Sن عشق ثمرنم;ش'# Sک
 Sخان  S'م;;ا z$ا2 با"#نی             'اDحاال شب
 Sل;ک نقش #! مد#مست          $" قلبم جا!'د#ن

          #!'ک شب با"#نی 3مد بخانS من 
          پر کد #/عطر تنش فضا2 النS من  
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                  فــــر#ـــدf  شــــا#ـــا' "پــــاکـتـ9ــن" 
  

فر'د> $ختر محمد نع;م شا'ا( متولد 
شDرکابل  م;باشد.  #! $" #'ا] کو$کی 

شامل برنامS 7ا2 #`فاr "#$'و 
 z/فغنستا( گر$'د.  بعد #/ 3مو#

  Fگو'ندگی با #$#">  7نر!#$ب;ا Fساسا#
$"بخش 7ا2 مختلف  برنامS 7ا2  

"#$'و گو'ندگی  نمو$ . بخش تمث;لی 
کو"نی Ç!ند "# 7مر#2 محتر] #ما( 
#شکر'ز 7مS "!/> پ;ش م;بر$. بعد 

 Sبرنام  vبمد'ر'ت نطاقا(  بصفت نطا
7ا2  س;اسی !#جتماعی !#خبا" "# سآ 
تبد'ل گر$'د. $" "#$'و 7مر#2 محتر] 

 Ü#!$/# Sنبی #حمد/2 معرفت  حاصل نمو$ !معرفت #'شا( ب
#نجام;د.                    

$" /ما( "'است جمDو"2 سر$#" محمد تخلص 7ا2 قومی !منطقو2 
منع قر#" $#$> شد P نبی #حمد /2 !فر'د> شا'ا( 7ر$! تخلص پاکت;ن 

"# #خت;ا" کر$ند. 
بعد #'ن /!Ü فر7نگی نظر بS تحک;م $!ستی !"!#بط فر7نگی ب;ن 

$!لت #فغانستا( !#تحا$ شو"!2 !قت بر#2 #نجا] کا"7ا2 
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 1360 rماسکو "فتند !بعد #/ مدتی `والنی $"سا Sنال;ستی ب"!Ç
z- $! با"> بو`ن برگشتند !بS "#$'و !تلو'ز'و( بو}ا'ف خو'ش  

#$#مS $#$ند. $" ساz 1370  r- نظر بمقر#"#F !ضع شد>  #حز4# 
#سالمی P شر#'ط کا" !/ندگی  بر#2 #'شا( محد!$ گر$'د P بناچا"  

بمز#"شر'ف $" !ال'ت بلخ نقل !مکا( نمو$ند . متاسفانS  فر'د> 
پاکتــ;ــن $"3نجا نسبت مر'ضی سر`ا( !فاF نمو$.  

 "!حش شا$ با$. #ناû !#نا#ل;S "#جعو(  

 Vپــــلــــوشــــ1 فـــقـــ9ـــر 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

پلوشS فق;ر2 $"ساr 1337 شمسی (1958)] $"شDر نوکابل تولد 
گر$'د ! متعلق بS خانو#$> 7نر $!ست بو$> #ست. #! تعل;ماF #بتد#'ی 
"# $"مکتب سپ;ن !ثانو2 "# $"ل;سS "/غونS !تحص;الF عالی "# 
 rکما# S'پا Sنال;ست ب"!Ç Sشت" P پو7نتو( کابل تا سطح  لسانس"$
"سان;د> #ست.  !2 #/ 3!#( جو#نی کS 7نو/ شانز$> ساr $#شت ! 

متعلم صنف $7م مکتب بو$  عالقr$! S بستگی بS 7نر /'با2 گو'ند> 
گی $#شت !7مکا"2 خو$"# با "#$'و #فغانستا( بS ح;ث کا"مند #ج;ر 

بال#لمقطع با مد'رF نطاقا( شر!t نمو$.                                      
$" برنامS 7ا2 #$#"7ر!/نS  «س;اسی !#جتماعی» P برنامS 7ا2 

 Ç7مچنا(  $!بال! F7ا2 7نر!#$ب;ا Sبرنام! Fمد'ر'ت #`العا
(نر'شن 7ا2 ف;لم $" "'است #فغا( ف;لم سDم فعاr گرفت.) !2 با 
#ندختن تجربS کافی بS نطاقی( #خبا") سر!'س 7ا2 خبر2 شب 
مبا$"F !"/'د .  بعد #/ ختم تحص;ل بS ح;ث کا"مند "سمی $" 

مد'ر'ت عمومی ثبت !برسی پر!گر#] 7ا2 تلو'ز'و( مقر" گر$'د ! 
فعاالنS $" گو'ند> گی برنامS 7ا2 مختلف "#$'و !تلو'ز'و( مـــلـــی  
!}ا'ف فر7نگی خو$ "# #نجا] $#$.                                         

$"ساr (1986) م;ال$2 نظر بS لز!]  $'د کم;تS $!لتی "#$'و 
تلو'ز'و( ! مقا] !/#"F #`العاF !کلتو" محتر] شر'ف قف;ر /#$>  
 Sتحا$ شو"!2 سابق ب# Sفق;ر2  بر#2 نطاقی !خبرنگا"2 ب Sپلوش !
"#$'و ماسکو فرستا$> شدند. تا #خ;ر ساr (1990 )$" ماسکو پسر2 
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کر$ند. باتغ;ر #!ضاt س;اسی #فغانستا( !جنگ 7ا2 $!#] $#" 3نDا "# 
#ما( ند#$ تا $!با"> بو`ن برگر$ند.  $ست تقد'ر 3نDا "# بS کشو" 
#لما( (جرمنی) مانند 7ز#"#(  7ز#" 7م !`ن $'گر ما "قم /$ #/ 

 Sخانم  پلوش P ن  کتا4 "# م;نو'سم'# Sک r(1990) تا #لحا rخ;ر سا#
فق;ر2 !خانو#$> #z $" غربت #با$ شDر فر#نکفو"F جرمنی مسکن 

گذ'ن م;باشند.   
پلوشS فق;ر2 !محتر] شر'ف فق;ر/#$>  #'ن /!Ç Ü!"نال;ست کشو" 
ما $" خا"Ü #/ !`ن 7م بر#2 تقو'S فر7نگ #ص;ل #فغانستا( بر2# 
جو#نا( کS $!" #/ 3غوz م;Dن بز"ã م;شوند بS کا" 7ا2 فر7نگی 

 F"ر فر#نکفوDش "$ Sپر$#ختند !#قد#] با #'جا$  تلو'ز'و( بنا] 3';ن
نمو$ند تا #/ #'ن `ر'ق خدمتی بS 7م !`نا( ن;ا/مند بS /با( ! 

فر7نگ پر با" !"سم !F#$3 شا'ستS !پسند'د> #قو#] مختلف کشو" 
کر$> باشند. 

 خوشبختانS بS #ثر سDم گ;ر2 حلقS 7ا2 !س;ع فر7نگ;ا( کشو"$" 
جرمنی #'ن تلو'ز'و( #/جملS تلو'ز'و( 7ا2 #نگشت شما" ب;ر!( 

 (2007) Sک rمر/ #فغانی بشما" م;ر!$ ! #/ (1998)م;ال$2 تا #لحا
م;باشدP  بفعال;ت نشر#تی  خو$ با مسول;ت تخن;کی !نشر#تی محتر] 

شر'ف قف;ر/#$>  با کماr خوشبختی #$#مS م;د7ند.  #'ن /!Ü فر7نگی 
$" $'ا" 7جرF بخا`ر /ند> نگDد#شتن فر7نگ م;Dنی شا( $'ن 

Ç!"نالستی خو$"# چS $" قد] !چS $" قلم بر#2 7م !`نا( شا( #$# 
نمو$> #ند. 
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 نا گفتS نماند کS #'ن تلو'ز'و( #/ بد"قS !#ستقباr بی $"'غ 7م !`نا( 
ما $" جرمنی برخو"$ $#" م;باشد . 

پلوشS فق;ر2 ! محتر] شر'ف فق;ر /#$>  #/ #/$!#Ü م;مو( شا( 'ک 
$ختر بنا] سر!$ ! پسر بنا] حد'ث  $#"ند.  

 #'ن $! نو"$'د>  7ا2  جو#( مصر!É تعل;م !#ندختن $#نش م;باشند.  

   u40X "غــــونــــ1 "عــطـا-a    
 

 تا /مان;کS قلب پر تپش #نسا( $" 
قفس !جو$ می تپد !تا /مان;کS نسل 

بشر $" /م;ن #$#مS $#"$ مبا"/'ن 
"#ست;ن !قلم بدستا( صد'ق  $" 

تالz !پژ!7ش بو$>  بر#2 بDبو$ 
/ندگی #سنانیP عا"2 #/ تبع;ض 

 Sن گون'# Pبی عد#لتی م;ر/مند!
نو'سندگا( $" کشو"ما #ندx ن;ستند 

کS #/جملS م;تو#( عالمPS #ستا$ 
محمد $'ن x#!Ç "# نامبر$.#ستا$  

x#!Ç شخص;ت ملی مبا"/"#ست;ن 
!شاعر $! /با( $"2 ! پشتو 

!نو'سند>  بی نظ;ر کشو"ما بو$ند. 
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#/مرحو] x#!Ç پنج فر/ند بدن;ا ماند> #ست کS 7ر کد#] #'شا( #/ 
 r!# فر/ند x#!Ç Sغون"/ Sجمل /# Pعالی برخو"$#" #ند Fتحص;ال

مرحو] x#!Ç "# بمعرفی م;گ;ر'م . 
 #! متولد ساz1332 r- م;باشد !#!"# #/ $!"#( مکتب عا'شS $"#نی  

 h حسا#! x"$ خ;لی جو#( بو$ مگر Sمی شناسم. #! $" حال;ک
#نسانی  کS #/ پد" بر#'ش بU"# S "س;د> بو$P  #نسا( عظ;م جلو> 

م;کر$. $'د> P É"Ç !!سعت نظرz نسبت بS سن !سالش بر!2  
سنگ;نی م;نمو$P $"7ما( سن !ساr #/ عالی تر'ن  ش;و> مر$] $#"2 

!#نسا( $!ستی بر خو" $#" بو$.  
 !2 بعد#/ ختم ل;سS عا'شS $"#نی $" z1352- بر#2 کسب

Sقتصا$ "شت# Sعالی شامل پو7نتو( کابل گر$'د !$" فاکولت Fتحص;ال 
             #نکشاÉ !تجا"F "# موفقانS ختم نمو$.

$"ساr (1355)$"حال;کS محصل بو$P  برنامS 7ا2 7نر2 ! 
فر7نگی فاکولتS #قتصا$ "# $"بخش /با( پشتو نطاقی م;نمو$ . 

 Pم تا"'خیD7ا فر7نگی  $"با"> مسا'ل م Sپو7نتو( کابل برنام"$
#جتماعی $"'ک  "قابت مثبت بخا`ر تبا"/ #ستعد#$ 7ا محصل;ن "#> 
#ند#/2 م;گر$'د !#/ `رÉ مسول;ن !/#"F #`العاF 3( !قت مو"$ 

برسی !نظا"F قر#" م;گرفت.   
 پو7نحی #قتصا$ $"7ما( ساr بر#2 مدF $! 7فتS بر نامS !'ژ> 

 F"#/! ک;ن#"# Sشت ! محتر]  $کتو" محمد #کر] عثما( #/ جمل#$
#`العاF !کلتو" !قت پر!گر#]  فاکولتS #قتصا$ برسی  کر$ند. 
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 Sکشف  !#/ !2 نقاضا نمو$ند تا ب #" Sستعد#$ نطاقی  خانم /"غون#
"#$'و تلو'ز'و( مــلــی 7مکا"2 نما'د.  !2 بعد #/ مشو"> پد" 

بز"گو#"Pz  کا" Ç!"نال;ستی !نطاقی "# با "#$'و تلو'ز'و( ملی 
#غا/ نمو$. !2 بعد#/ ختم  پو7نتو( بF"#/!  S تجا"F  عز تقر" 

حاصل کر$ !بعد $"سا/ما( $موکر#تن;ک /نا(  #فغانستا( #'فا2 
!};فS  نمو$ !$"کنا"!}ا'ف "سمی $" "#$'و بS  نطاقی  پر$#خت. 
$"z(1359)- بS ح;ث کا"مند "سمی "#$'و تلو'ز'و( تقر"حاصل 
 P 27ا2 مختلف 7نر Sکر$. #!عال!>  برنطاقی #خبا" شب $" برنام
 S7ا2 جو#نا( ! ب SبرنامP تبصر> 7ا2 س;اسیP F"سپوP 2$قتصا#

!'ژ>  برنامS /( !جامعS "# گو'ند> گی  ! بعضاٌ تS;D  می نمو$ !#/ 
 S7ا2 خو#7ر#( 7م !`نش "# ک $"$  Sر'ق پر!گر#] /( !جامع`

 x#!Ç م;د#$.  خانم hنعکا# P$سنتی بو Sناشی #/ نابر#بر2 7ا جامع
 Sنا( #/ `ر'ق "سان/ Sحق vمبا"/> بی #ما( خو$ "# $" #ح;ا2 حقو

7ا2 جمعی بگوz !چشم مر$] م;رسان;د. برعال!> #ن;کS گو'ند> 
!نطاv خو4 پشتو بو$ $" نوشتن !تS;D !ترت;ب  پر!گر#] 7ا #/ 

 "$ Sلعا$> برخو"$#" بو$ !  قلم تو#نا'ش 7م;ش# vستعد#$ فو#
محو"عد#لت #جتماعی  م;چرخ;د. 

 Sحکم }المان ìبال#!-z(1371)rبعد #/ تشک;ل $!لت #سالمی $"سا
 Pند# Sحصا" خان Sگو'ا /نا( مربو` ب Sمو"$ کا"!فعال;ت /نا( ک"$

#! ن;زفعال;ت Ç!"نال;ستی  خو$ "# قطع نمو$.  /'ر# "!/ 7ا2 
تا"'ک $" /ندگی مر$] ! مخصوصآ /نا( "نجد'د> !بال کش;د> 
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کشو"ما 3غا/ گر$'د ! !`ن /خـــمـــی مـا $"ســالــDـــا2 
 é!گر Sم;د#( معرک Sمطابق (1992)م;ال$2 ب -z(1372!1371)

7ا2 متخاصم #سالمی  بS تنو" $#ì مبدr گر$'د> بو$.                       
 z!نطاقی #خبا" شب "# بد Sف;{!# -z (1371 )"شب 7شت ثو "$
$#شت $" 3( شب فر#موz نا شدنی  کابل قلب ما$" !`ن نشانS ت;ر 
 Sجز $!$ !شعل Sکت 7ا2 حز4 #سالمی !شو"#2 نظا"گر$'د ! ب#"

3تش چ;ز2 $'گر $" چشم مر$] ستمد'د> کابل جلو> نم;کر$.        
 É!محل کا" مصر "$ Sبر#2 کا"مند#( !نطاقا( "#$'و تلو'ز'و( ک

بو$ند #جا/> ب;ر!( "فتن $#$> نم;شد ! #"تبا` ت;لفو( 7ا ن;ز قطع 
گر$'د> بو$.  تما] کا"مند#( "#$'و تلو'ز'و( شب "# $" 'ک خط 

مرã !/ندگی $"#ستد'و7ا 2 "#$'و تلو'ز'و( سحر نمو$ندP 3( شب 
 òسال z#ا2 7م !`نا( ما جز ش;ند( صد#2 $لخرDگرگوش z/#نو

ثق;ل چ;ز2 $'گر2 نبو$. 'ا$ 3( شب بر#2 7مS کسان;کS $" محل 
!};فS قر#" $#شتند ! تما] شDر'ا( کابل فر#موz نا شدنی #ست.     
گر چS تکر#" #( شب 7ا !"!/ 7ا2 س;ا> !تا"'ک $"تا"'خ کشو" 

فر#!#( $'د> شد> #ست مگر 3( شب  3"!/ 7ر فر$ #فغا( پا'ا( جنگ 
خانمانسو/P #"#می مر$]  فق;ر !$"$مند  ! شگوفانی کشو" !'ر#( ما 

بو$P  #ما برعکس  چنا( نشد.  
 Sجا$ !حشت 7م'#! tمر$] بی $فا Sبا"#( "#کت 7ا کشتا"بی "حمان 

مر$] "# متو#"2 ساخت .                                                            
خانم /"غونx#!Ç S  ن;ز $#من 7جرF گرفتP بطرÉ سرنوشت 
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 #" z# <$#نامعلو] $" حرکت #فتا$ !سر#نجا] کشتی `وفانی #! !خانو
$"کشو" #لما( بS ح;ث پنا7;ند> س;اسی مسکن گز'ن ساخت.          

بر عال!> خا`ر#F تلخ $!"> جنگP خا`ر#F فر#موz نا شدنی خو4 
#/7مکا"( عصرz $" "#$'و تلو'ز'و( مـــلـــی $#"$ مخصوصآ #/ 

 Sک Pخو4 ما vربا( !$لسو/ !نطاDمقصو$2 /( م Sد صا'م;Dش
  Sمتاسفان Sبو$ ک Sمحول Sمشا!" "#ست;ن #! $"!};ف ! vمشو Sگان'

 vتا #مر!/ 7م برضد حقو Sقربانی خشنو$ !/7نی گر2 7ا2 س;ا> ک
حقS /نا( #/ `رÉ باند 7ا2 س;ا> !تا"'ک جر'ا( $#"$P گر$'د.  

/"غونx#!Ç S $"ساz-1360  r با  
#حمد نج;ب عطا #/$!#Ü نمو$ #ما با 

تاسف  کS $"ما>  جو(  2006 م;ال2$ 
7مسرعز'زz "# بنابر حا$ثS ئی #/ 

$ست $#$ .  #'ن شــ;ــر /( مبا"/ 
کشو"با چDا" فر/ندz 7ر'ک 

خ;برعطاP 7;لS "ل;ال" z"3 P عطا ! 
م;نS "'لد# عطا $" کشو" #لما( با 

 z"!ترب;ت ! پر P ã"مسو!ل;ت بز
فر/ند#نش /ندگی م;نما'د. 
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ســـ9ــما شـــا.4' 

ســـ9ــما فرaند محمد 
 rعــثــما'  خا' $"سا
z 1334- $"خانو#$> 

"!شن ضم;ر بدن;ا 3مد. 
 Sل;س /#-z 1352 rسا"$
/"غونS فا"ì گر$'د. بعد 
فر#غت #/مکتب $" جDا( 

 "$ P7نر2 س;نما قد] گذ#شت
ف;لم  معر!É "#بعS بلخی  

"نقش "#بعS "  "# با/2 
نمو$. ! 'کی #/ #!ل;ن  $ست 3!"$ 7ا2 7نر2 #!م;باشد. 

$"ساz 1355r بصفت کا"مند "سمی بS #$#"> 7نر !#$ب;اF "#$'و 
 z"!پر! z/ت 3موDج -z 13356  rسا"$ Pفغانستا( مقر"گر$'د#
$"بخش 7ا2 تS;D !ترت;ب !$#'رکتر2 برنامS 7ا2 تلو'ز'و( $"'ک 

 S36 نفر2 با کا"مند#( "#$'و 7مر#> با خانم ثر'ا /لمی ب é!گر
کشو" #'ر#( "فتند.  بعد #/تکم;ل شش ما> کو"h با #خذ $'پلو] 

!جا'ز> بو`ن برگشت !مدF `والنی $" بخش 7ا2 مختلف "#$'و 
!تلو'ز'و( ملی #فغانستا( خدمت نمو$. 
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 Sقلبی ب hباعشق !#حسا Sشت بلک#$ Sا عالقDتن Sکا"فر7نگی ن"$
برنامS سا/2 م;پر$#ختP گو'ند>  تو#ناP متصد2 متبکر !صاحب 
/!v بو$P 7ربرنامS "# بالطافت /با( ! "'ز> کا"2 7ا2 7نر2 

بگوz شنوند> !بچشم ب;نند> مجسم ساختS  !گوشDا "# نو#/z م;د#$. 
#! $"پر!گر#] 7ا2 ف;ستو#r (#"$!گا>)ماسکو #شتر#x کر$ !مسا'ل 

فلکلو"#فغانستا( "# با }ر#فت 7ا2 خاï  #فغانی معرفی م;نمو$.     
 Fتلو'ز'و( #فغانستا( بو$ خدما F#مدتی مد'رعمومی موس;قی نشر   
#"/شمند ! #بتکا"#F بی نظ;ر $" ثبت 73نگ 7ا2 موس;قی تلو'ز'و( 

#نجا] $#$ کS تا #کنو( بد#( سل;قS !#بتکا"P 73نگ $" تلو'ز'و( ثبت 
نگر$'د > #ست. 

برنامS #/7رچمن سمنی "# با /!v خاï تS;D ! نطاقی نمو$> !7م 
 PS7ا2 /( !جامع Sچنا( $"بخش تلو'ز'و( پر!$'وسر !گو'ند> برنام

7فت شDر7نرP  مجلS تلو'ز'ونیP !برنامS کتا4 بو$> #ست.  
  «خانم  س;ماعثما( » ب;شتر #/ (1500) 73نگ تلو'ز'ونی بر2# 

7نرمند#( سرشناh کشو" $#'رx نمو$> #ست کS عبا"F #/ گر!> 
با"#(P شا'نP گل سرPç بز] محلیP بز] خانقا م;باشندP مخصوصآ 

برنامS بز] خانقا کS "سم !3ئ;ن شDر کDنS کابل بو$ !#کثر مر$] کابل 
 ! P$#$ ن #بتکا"#! "# $" قلب مر$] جا'# Pشتند#$ ïخانقا عق;د> خا Sب
با #'جا$ 7م چو( برنامS 7ا #بتکا"2 $" سبک کا" گر$#نی تلو'ز'و( 

ش;و> جد'د "# بوجو$ 3!"$. 

e  281
 



 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

$" ساz(1362) r-  #/`رF"#/! É #`العاF !کلتو"بخا`ر 
فعال;ت 7ا !#بتکا"#F چشم گ;رz مستحق جا'ز> شناختS شد !7مچنا( 

$"ساz (1365) r- $پل;و] #فتخا"2  کا" گر$#نی  73نگ 7ا2 
تلو'ز'ونی "##/`رÉ #تحا$'S 7نرمند#( #فغانستا( نص;ب گر$'د.   

    $"ساr 2005 ]- $" ف;ستو#r فلم Three Continents (سS قا">) 
 Sسفر کر$ !سفر7ا2 "سمی !غ;ر "سمی ب Sر نانتس فر#نسDش"$

 Pتحا$ شو"!2  !قت# P)#ر'#  P)7ند!ستا P)کشو"7ا2 پاکستا
جرمنیP  فر#نسPS #'تال;اP  #سپان;PS  کانا$# ! #مر'کا $#شتS #ست. 

س;ما فر/ند محمدعثما( خا( با  محتر] عبدهللا  شا$#( Ç!"نال;ست 
شناختS شد>  شاعر !نو'سند> تو#نا2 کشو"#/$!#Ü نمو$ ! تخلص 

شا$#( "# #خت;ا"کر$.  ثمر#/$!#Ü #'ن /!Ü فر7نگی $! فر/ند بنا] 
7ا2 "$کتو" صدÉ شا$#( !محتر] مامو(  شا$#( "م;باشند. 

$"ساr(1371)خو"ش;د2 (1992)]- /م;نS فعال;ت بر#2 7مS مر$] 
کشو" !بخصوï /نا(  "!شنفکرکS $" ساحS نشر#F جمعی !"شد 
فر7نگ کا"م;کر$ند P محد!$ !حتی #/ ب;ن "فت !ح;اF "!شنفکر#( 

بS خطرمو#جS گر$'دP #/ #غوz !`ن جد# شد !$" کشو"#نگل;ستا( 
پنا> بر$. خانم شا$#( $"3نجا ن;ز$ست بکا" فر7نگی /$ !تا #کنو( 

$"#نگلستا(  برنامS 7ا2 خو4 "#$'و بی بی سی "# تS;D !گو'ندگی 
م;نما'د کS عبا"F #ند#/:  

 S7ا !برنام S7ا با شنوند7ا !خا`ر> 7ا تر#ن S7ا2 پنجشنب Sبر نام"
 Sتا/> !#بتکا" $'ژ> $#"$ برنام !# S7ربرنام  Pصد# !سر!$ "  م;باشند
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 P)/ Pصحت P47ا'ش با شر#'ط /ما(" "!/ 7ا2 ب;ن #لمللی کتا
`فلP تباکو" !غ;ر> با پ;ا] 7ا2 3مو/ند با/تا4 م;گر$$. #!عاشق 
شعر!#$4 /با( $"2 م;باشد $" قر#ئت شعر !خو#نش $#ستانDا2  

#$بی /!v !'ژ> بخرî م;د7د.   
خانم شا$#( $#"#2 شخص;ت 3"#]  ! مو$4 بو$> #حتر#] بر7مS گا( 

جزکرکترعالی #! بشما" م;ر!$. 
     

جــمـ9ـلu.-0 1 شــفــق 
تصو#ر #ک چcرW fنرV\ .- &#ن1  شکستۀ aما' 

$" مو"$ 7نرمند2 م;نوس;م کS سی ساr عمرعز'زz "#$"خدمت 
مر$] ! $"تالz بر#2 #"تقا !تعالی فر7نگ مر$مشP بس;ا"/'با ! 
بس;ا" پربا"!ثمربخش P بد!( "'ا !قف نمو$. بلی #/7نرمند2 
 zکرکتر rستقال#! rفول;تش "# بنابر 3/#$2 خ;ا` Sصحبت م;کن;م ک
 (zپو Sگان Sبچ ) Pگانۀ Sر> }ا7ر# بچDبا چ Sبا !جو$ لطافت /نان
سپر2 کر$> ! با #صطالò غربی 7ا 7نو/ !#"$ سن Teenagers 7ا  
 )#"!$ $"#! z# گانۀ Sبچ Sبا 7ما( کرکتر ن;م Sا نشد> بو$ کDنوجو#ن
`ال';کا"/#"7نر2 جامعz# S شد. بلی #/جم;لx$"! S شفق 
م;گوئ;مP #! $" بDا" ساØ∞۵¶ r خو"ش;د2 #/ `ر'ق برنامۀ 7ñنی 
بS "#$'و #فغانستا( "#> 'افتP $" جمع #!r نمر> 7ا2 مکتبش $" 'کی 
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#/ برنامS 7ا2 مسابقۀ  7ñنی "#$'و #شتر#x کر$> ! نظر بS ل;اقت ! 
جر≥F فوv #لعا$£ #'کS #/خو$ }ا7ر ساختP #/ `رÉ مسول;ن #$#"£ 
7نر! #$ب;اF "#$'و ($" 3( /ما( 7نو/ TV تلو'ز'و(P  !جو$ ند#شت) 
محترمS فر'د> #نو"2 ! محتر] مرحو] #ستا$ فضلی بS 7مکا"2 $" 
برنامS 7ا2 7نر2- #$بی #'ن #$#"> $عوF گر$'د کS 7نو/ متعلمۀ 
 x$"! Sسا/ چو( جم;ل Sبر#2 شخص حا$ث! P$صنف 7فتم مکتب بو
 P$پذ'رفتن بو ! r3سانی قابل قبو Sا بDتن Sا$ نD7مچو 'ک پ;شن zپذ'ر
 ! Sفالن` F3"ما( 7ا ! تخ;ال Sتر'ن "#> بر#2 "س;د( بDب Sبلک
}ر'ف;ش ن;ز بو$ کS $" قلب پرتپش #'ن نوجو#( 3/#$ #ند'ش ! سنت 
شکن موÜ م;ز$ ! #! بر#2 "س;د( بS 3نDا بS بالDا2 پر!#/2 چو( 

#مو#Ü "#$'و بS 3( شد'د# ن;ا/ $#شت. 
جم;لx$"! S " شفق" $" ساØ∞∞≥ r شمسی $" $"!#/£ ال7و"2 
شDرکابل $" 'ک فام;ل "!شنفکر بح;ث پنجم;ن فر/ند خانو#$> بS $ن;ا 
3مد> ! پد"شا( سالDا قبل #/ بS $ن;ا 3مد( جم;لS بنابر حساس;ت ب;ش 
 ! ò!" "$ PSجامع "$ Ü!بر#بر فسا$ #$#"2 ! #"تشأ مر "$ Sحد'ک /#
"!#( #'ن مر$ صوفی مشر4 شکل گرفتS بو$P ترx مسلک قضا 
 S;بتد#ئ# Fتعل;ما x$"! Sمشاغل شخصی بو$. جم;ل É!کر$> مصر
"# $" مکتب م;رمن خجو $" شDرکابل ! $!"£ ثانو2 "# $" ل;سۀ 
 Pپا'ا( "سان;د Sب -zØ∞۵® rنی کابل $" سا#"$ Sعالی عا'ش
 "$ Øتا سو'ۀ صنف ٤ x$7ا2 ترب;ۀ کو Sعالی "# $" "شت Fتحص;ال
سالDا2 ( ∂Ø∞۵≥  - Ø∞۵ ) ! بعد# $" "شتۀ `ب $" ساr 7ا2 ب;ن 
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٤≤≤Ø تا ßßß¶  م;ال$2 $" #فغا( پو7نتو( شDرپشا!" بS پا'ا( 
"سان;د ! 7نو/ چندما7ی #/ کا"7ا2 عملی #z $" #'ن "شتS سپر2 
نشد> بو$ کS بنابر شر#'ط ناگو#"'کS $" ماحولش قر#" $#شت 7مر#> با 
#عضا2 خانو#$£ #z کS متشکل #/ شش فر/ند ! شو7رz می باشند 
"#7ی $'ا" غربت گر$'د> ! بS کشو" جمDو"2 3'رلند $"شDر $!بل;ن 
مDاجرF نمو$ند. !#/ جنو"ßß¶ "   2¶ "]  تاکنو( $"'ن شDر مق;م 

7ستند. 
 Pگفتنی 7ا /'ا$ #ست z# 2با فعال;ت 7ا2 فر7نگی ! 7نر Sبط#""$
 Ø∞®¶ hتا قو .z Ø∞۵¶ ا2 ب;نDسال "$ S3نعد> #/ 7مو`نا( ما ک
z. 'عنی تا /مان;کS خانS ! کاشانS ! $#"#ئی محصوr 'ک عمر /ند> 
 Éن ! مر$] #/ `رD;مر م# Sگی #'ن خانم مستقل ! 3/#$> ! !فا$#" ب
سا"ق;ن ! $/$#( سا/ما( 'افتۀ مسلط برکشو" ! خاصتا شDرکابل $" 
 Sبستگی ب#! Sبد!( 7;چگون P$بو Sغما نرفت' ! Ü#"تا S3( /ما( ب
 Sمر$#ن P/!بستگی 7ا2 نظامی – س;اسی $'ر!/ ! #مر r$ ! گر!> 7ا
 Ø® Sمنزلش ک r!چپا /!" Fکشو" پائ;د ! تا 3خر'ن ساعا "$ "#!
قوh ساØ∞®¶ r بو$ باال2 !};فz# S $"کو$کستا( س;لو بح;ث 
معلمۀکو$کستا( !$"تلو'ز'و( جمDو"2 #فغانستا( بح;ث برنامۀ سا/ 
! گر$#نند£ بخش پشتو2 برنامۀ #`فاr (ماشومانو خپر!نS) باال2 
 ! Sبی "'ا2 صم;مان Fحاضر بو$> ! 3خر'ن کلما z# Sف;{!
 Sالبال2 73نگ مل;ح !مو/!((گالل;و ماشومانو) ب/# #" zلپذ'ر$

شنوند> گا( ! ب;نند> گا( معصو] ! بDشتی #z نذ"#نS کر$> #ست. 
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$""$'ف کا"7ا2 عمد> !چشمگ;ر'کS $"مطبوعاF !فر7نگستا( 
پربا" کشو" بS جا( بر#برz $" $#خل کشو" #نجا] $#$> #ست م;تو#( 
#/ تصد2 7ا2 چو( پر!$'وسر "#$'و $"#] 7اP نو'سند> ! گو'ند£ 
 P "ندال!Ç$ P7ا ! سخن 7ا S7ا2 معلوماتی- تفر'حی تر#ن Sبرنام
 £"#$# F7ا2 بلند 7نر2 $" چوکا Sتمث;ل $" $"#م ! Sنوشت Pگلپانی
7نر! #$ب;اF "#$'و ! سDمگ;ر2 $" نما'شاF متعد$ 7نر2 ! تمث;لی 
تلو'ز'ونی ! پ;شبر$ ! گر$#نندگی برنامۀ ماشوما( $" تلو'ز'و( "# 
نا] بر$P کS `ی سالDا2 متما$2 ! بصو"F بال #نقطاt توسط شا( 
مدF ب;ست ساr $"$#خل کشو"$"بخشDا2 فر7نگی #فغانستا( #نجا] 
$#$> #ند. #!$"خا"Ü #/ کشو" $" $'ا" غربت ! شر#'ط $!" #/ م;Dن 
ن;ز بS "سالت ! مسئول;ت;کS $" بر#بر مر$]P /با( ! فر7نگ خو'ش 
$#شتS #ند متوجS بو$> ! 7مو#"> $" جDت #"تقا2 شخص;ت فر7نگی ! 
علمی خو'ش $" تالz بو$> #ند. #$#مP)$#$ S بS ثمر"سان;د( 
تحص;الF عالی $" "شتۀ `ب $" 7نگا] مDاجرF $" پاکستا( ! 
  BBC-AED 27ا Sبن;ا$گذ#"2 ! تأس;س برنام "$ rمگ;ر2 فعاDس
 Sن Fبر#2 مد  ¶ßßØ rتا ختم سا Ø≥≥∞ rسا /#  BBC-AEP  !
ساr $" پشا!" پاکستا( ! بS تعق;ب 3( #'جا$ ! پ;شبر$ برنامۀ مستقل 
فر7نگی "#$'و بر#2 پشتو ! فا"سی /بانا( مق;م 3'رلند #/ `ر'ق  
 Sکا"7ا'ست ک Sر $!بل;ن #/ جملDش "$  Sunrise Radio Dublin
7ر #فغا( با!"مند بS قدس;ت ! #حتر#] #"/شDا2 ملی "#P !#م;د#"$P تا 
بر کا"#'ی ! #ستعد#$ ! !فا$#"'ی ! صد#قت عملکر$ #'ن خانم بS #مر 
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م;DنP مر$] P /با( ! فر7نگ مر$مش P مDرتائ;د بگذ#"$.  ! #! "# 
'کی #/ مبا"/'ن "#ست;ن "س;د( بS #7د#É بلند ! عالی #نسانی چو( 
3/#$2 ! "فا> P صلح ! $موکر#سیP محبت ! #عتما$ بS حسا4 3!"$> 

قد"$#نی نما'د. 
قابل تذکر م;د#نم کS خانم جم;لS شفق با محتر] عنا'ت شفق 7نرمند 
شناختS شد> !پر!$'سر تو#نا !!Ç!"نالست موفق  #/$!#Ü نمو$ شش 
 Pپسر می باشند Sختر! س$ Sجا( ! عنا'ت جا() س Sفل #'شا( (جم;ل`
! قسم;کS تناسب ! 7ما7نگی ! /'با'ی $" 7مS #بعا$ /ند> گی شا( 
بصو"F گستر$> مشDو$ بو$> #ستP خد#!ند (Ü) !$'عۀ #!ال$ "# ن;ز 

بS #'شا( بصو"F مو/!( ! متناسب بS 7د'S $#$> #ست.     
 `و"'کS `فل #!r شا( (7;لS نس;م شفق) $خترP $!می پسرP سومی 
$خترP چDا"می پسر ! پنجمی $ختر ! ششمی ! 3خر ن;ز پسر بو$> 
#ند.  حاال $'گر $"جن عا'لو2 #'ن /!Ü مو/!( بS 'ا"2 خد#!ند 
متعاr بS پا'S #کماr "س;د> ! قسم;کS م;گو'ند 3خر'ن `فلش "فعت هللا 
شفق $" ما> فبر!"20072م;ال$2 شانز$> سالگی شانر# جشن خو#7ند 
گرفت ! قر#" معلو] نمر£ بوF "فعت جا( $! نمر£ کالنتر #/ نمر£ 

بوF پد"z عنا'ت " شفق" می باشد. 
" مشکل بز"ã بر#2 خر'د( بوF $#"ند" . 
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 خــــانـــم -جــنــــی« کــمــا-»  پـــر4'                  

      
با#}Dا"سپاh #/7مکا" عز'ز !$!ست $'ر'ن $'ا" نا/ن;نم "جنی  

باجی کS با ش;ند( 3!#/ مقبولش $"ت;لفو( 'ک $ن;ا محبت بر#'م 
بخش;دP  پ;د# کر$( #'ن $!ست نا/ن;ن 7م کا" سDل نبو$ /'ر# چنا(  
مصر!ف;ت $#"$ کS با ت;لفو( 7ا2  مکر" #! "# $" خانS نمی 'افتم 
 Pا  جد#'ی ! $!"2 با7م صحبت کر$'مDبعد #/مدت Sمان;ک/ rرحاDب

نم;تو#نست;م  #/ 7م $r برکن;م !خد#  حافظی نما'م. 
 بعد #/ تماP h $" #!ل;ن 7فتS فوتو خو'ش "# با'ک جلد کتا4 "ما 

باشندگا( $'ر'ن #'ن سر/م;ن" مولف  جو#( !گر#می 7مو`ن ما #قا2 
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#'شر$#h  "# بر#'م فرستا$ !3نچS  "# $"مو"$ z مطالعS م;فرمان;د 
!#/7ما( کتا4 نقل کر$> #]. 

{خانم "جنی پر#( بDس;ن 'گانS خانم #/ 7ند!#( !سکS 7ا2 #فغا( 
 /# Sنطاقی "# #نجا] م;د#$ `و"'ک Sو #فغانستا( !};ف'$#" "$ Sست ک#

تخلص #! پ;د#ست $ختر2 مرحو] پر#( ناتS غنم;ت م;باشد.  #! $" 
 xپد" $" گذ" پا'ا( چو Sخان Sب(F!ثر) 1951 ] مانند لکشمی rسا

کابل بدن;ا #مد. 
$" ساr 1970 ] #/ ل;سS /"غونS فا"ì گر$'د 7م "$'ف مکتب 

/"غونS مکتب 3سما'ی "# جDت فر#گ;ر2 /با( 7ند2 !علو] $'نی 
ن;ز تعق;ب کر$ . $" فعال;ت !برنامS 7ا2 مکتب ن;ز #شتر#x می 

!"/'د !سDم م;گرفت. 
   خانم "جنی می خو#ست #نجن;ر2 ساختما( "# تحص;ل نما'د مگر 

$شو#"2 7ا2 مالی پد"z کS $" #ثر حر'ق کS بS 3( مو#جS شد> بو$ 
نگذ#شت 3"/!2 #'ن $!ش;ز>  بر3!"$> گر$$. #! چند سالی با فام;لش 
$"کشو"7ند!ستا( سپر2 کر$ مگر چنانچS موالنا2 بلخ گفتS #ست:  

                   7رکسی کو $!"ماند #/ #صل خو'ش  
                     با/ جو'د  "!/گا" !صل   خو'ش     

3نا( !#پس بS /#$ گا> شا( « #فغانستا(» برگشتند "جنی #/ $'ر 
/مانی $" حلقS خو'شا!ند#( نامز$ بو$ چند بعد پی بختش "فت !با 

#قا2 3شوx کما" بDس;ن  پ;وند /ندگی بست پسانتر خو#ست #/ چDا" 
$'و#"2 منزr ب;ر!( 3'د $" "#$'و #فغانستا(  $" برنامS /با( #"$! 
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گو'ند> شد $!#/$> ساr بS #'ن کا" #$#مS $#$ #فز!( بر'ن $" مکتب 
 Sب S;مال F"#/! "$ تد"'س می پر$#خت چند2 7م S3سما'ی ن;ز ب

صفت تا'پست #نگلسی کا"کر$. 
    "جنی پر#( سفر7ا2 بS 7ند!ستا( $#شتS !7ر با"کست 7ا'ی #/ 

#!#/ خو#( 7ا2 7ند2 با خو$ 3!"$ !بد'ن صو"F $" غنا2 3"ش;ف 
موس;قی "#$'و #فغانستا( کوش;د> #ست. بعد #/ ترx #جبا"2 !`ن با 

شو7ر !سS `فل نا/ن;نش  $" #'الت متحد> #مر'کا #قامت $#"$. 
 Sمجل /# #" Sن مصاحب'# h#$قا2 #'شر# Sنبا'د گذ#شت ک Sنا گفت 

"م;رمن کS خانم "جنی $" کابل 7مرÇ  2#!"نال;ت کشو" محتر] 
ببرx #حساh #نجا] $#$> بو$ $"Ü کتا4  خو$ نمو$> #ست } 

  -جنی با جــی  $!ست $'ا" نا/ن;نم !"ف;ق 7مسفر] $"سر!'س 
"#$'و کS مامو"'ن "# بعد #/ ختم !};فS بS خانS شا( #نتقاr م;د#$- 

م;باشد 'ا$ 3( #'ا] خجستS گر#می با$.                               
 S;و""2  !ترب'"$ h"تد"'س کو Prمنز /# Ü"مصر!ف;ت خا!#
 Pحمت کش/ Pzپرتال Pک خانم' P$"#$  z!و"#( ال'ق "# بد'"$
صا$Pv ! !};فS شناh م;باشد. #! #فتخا" #ستا$ بو$نش "# $"سر 
/م;ن #مر'کا  ن;ز حفظ کر$> #ست #کنو(  $"'و" ترب;S م;نما'د. 

           
Shining   

  Driving School                                         
 #'ن کو"h $" #'الت ن;و"'اx #مر'کا م;باشد. 
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 P)من بخا`ر پ;د# کر$(  خانم "جنی پر#( $"کشو"7ند!ستا  
#نگلسا(P جرمنی P! بس;ا"#/کشو"7ا2 $'گر#"!پا  !$" کانا$# 

!#مر'کاP  $" شDر7ا2  تو"نتوP مانتر'اPr $" شDر7ا2 مختلف 
#مر'کا  بر# 2 7ر$!ست  ت;لفو( م;کر$] ! #!"#  می پال;د]. 

 Sشد] فکر کر$] 7ر 3نچ hند#شت خ;لی  ما'و ì#7;چ کس #/ #! سر 
خو$]  $" با"> #z  م;د#نم می نو'سم خوشبختانS $!ست عز'ز ! 
گر#می $"کانا$#  نمبر ت;لفو( #z "# $#شت !بدسترسم گذ#شت #/ 

$!ست #"جمند منمو(  م;باشم.:    
{ 43 $" کو/> من  تشنS لبا( م;گر$]   

 'ا"$" خانS من گر$ جDا( م;گر$]} 
 7م;ن  شعر$" با"> پ;د#کر( خانم پر#(  صدv  م;کند . #! $"  
ن;و"'ا"x ! من $" کانا$# ح;اF بسر م;بر'م  ! $"7مسا'گی  

  Sمطالع  vفو "$  Sکشو" قر#" $#"'م . خانم پر#(  برعال!>  #نچ!$
کر$'د P #! 'ک  شعر خو4  /با(  #"$! ن;ز م;باشد ! بعضاٌ بS /با( 

$"2  ن;ز شعر سر!$>  #ست. 
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 .کتـــو- شـــر#ــفــ1 شـــر#ــف  

 
 1331 rخانم شر'ف $"سا

z- $" !ال'ت /#بل متولد گر$'د> 
#ست.  !2 $!"> 7ا2 کو$کی 
خو$ "# نسبت مصر!ف;ت پد" 
#"جمندz $" !ال'اF مختلف 

کشو" سپر2 نمو$> #ست ! 
تصو'ر #/منا}ر `بع;یP کو> 

 P)سل;ما  P7ا2 بلند 7ند!کش S'پا
سف;د کو> !س;ا> کو> !- !2$#$ 
 /# S7ا2 سرسبز $#ما( ما$" !`ن با محبت مر$]  فق;ر#فغانستا( ک
 P شتند#$ Sبتد#ئی تر'ن معش;ت /ندگی  بر خو"$#" نبو$ند !7ر#نچ#

 S7ن شر'ف/ "$  Pنثا" 'کد'گرم;نمو$ند Sشا( بو$ ک xصفا2 قلب پا
نقش جا!'د#(  بستS بو$.  #!با ò!" )3  3/#$ !سرشا" کS /#$> `بع;ت 

سرسبز کشو"ماست بز"ã گر$'د !3/#$#نS با خو#7ر#( !بر#$"#نش 
$"7ر !ال'ت  کS پد"شا( 

!}ف;S $#شتند بS کسب علم !$#نش پر$#ختS #ست.  $" #( /ما( 
#کثر'ت مر$]  بS مکتب  عق;د>  ند#شتند !حتی  پسر#( خو$ "# #جا/> 

"فتن بمکتب "# نم;د#ند !مکاتب پسر#( "# بS 3تش م;کش;دند.    
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مگر پد" فاضل #'شا( #`فالش بخا`ر کسب علم بS مکتب پسر#( 
#جا/> م;د#$ند چنانچS $" !ال'ت سمنگا(  شر'فS با خو#7ر#نش $" 

مکتب  پسر#(  تد"'س گر$'د> #ند. 
سالDا2  #خ;ر تحص;لی خو$"# $" ل;سS /"غونS شDرکابل تما] نمو$ 
! شامل پو7نتو( گر$'دP "شتS  #$ب;اF پشتو "# $" فاکولتS 3موخت. 

$"سالDا2 کS  محصل بو$ با #ستفا$>  #/تصا!'ر /خ;ر> /7نش $ست 
بS نوشتن  $#ستا( 7ا2 کوتا> /$ !7م /ما( بکا" نطاقی  $" "#$'و 

#فغانستا( پر$#خت.  خانم شر'ف #/ جملS  نطاقا( خو4 $"2 !پشتو 
$" /مانش  بشما" م;رفت. 

$" #'ا]  کو$کی بS #ند!ختن علم !$#نش عالقS مفر` $#شت "!2 
 1357  rماستر2  خو$ $"سا Fمند2 بر#2 تحص;ال S7م;ن عالق
 Fاال'# Sغا/ ماجر# 7ا2  س;اسی $" #فغانستا( بو$  ب# Sشمسی ک

متحد>  #مر'کا سفر کر$ بعد #/ ختم  ماستر2 `الب  فضل;ت علمی 
        . $#$ Sب;شتر گر$'د !بر#2 بدست 3!"$( $کتو"3 تحص;لش "# #$#م

 "$  S;س;است (پالسی) تعل;م !ترب  Sکتو"#2 خو$ "# $" "شت$!#
$#نشگا> #/ شDر #لونا2 #مر'کا  بدست z 1385 "$ ! $"!3- بح;ث 

مشا!" مطبوعاتی "'س جمDو" #فغانستا(P (#قا2 حامد کر/2 )بکا" 
#غا/ نمو$ ! فعال بS ح;ث مشا!" "'س جمDو"$"#مو" ب;ن #لملی 

م;باشد. 
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    aکـــ9ـ1 کـــــcــز4.  
 

$"z 1360- /مان;کS بح;ث 3مر 
کلوé $" "'ا ست شا"!#لی کابل  

#'فا2 !};فS م;نمو$P "#$'و 
 F"!ضر Sتلو'ز'و( ملی نظر ب

  É!ن  7نرمند  معر'# /#
تقاضا2  7مکا"2  نمو$ !$" 

  Pو'$#" Sمد'ر'ت  #"تبا` خا"ج
تلو'ز'و( تبد'ال مقر" گر$'د. $" 
ساr 1362 خو"ش;د2 بS ح;ث 

مد'رعمومی مل;ت 7ا2 بر#$" ! 
خدمتی $"مد'ر'ت نطاقا( تقر" 

حاصل کر$.  
 3!#/مقبولش /'نت بخش 

پر!گر#] 7ا2 مختلف "2$#  ! 
تلو'ز'و(  #فغانستا( گر$'د . #! برعال!> نطاقی $"سر!'س 7ا2 
 Sمجل P4کتا Pخبر2 $" پر!گر#] 7ا2 مشعل $#"#( 7نر !$#نش

تلو'ز'ونیP 7فت شDر 7نر !سا'ر پر!گر#] 7ا2 فوv #لعا$> شبDا2 
ع;دP ساr نوخو"ش;دP2 تجل;ل #/ مناسبت 7ا2 ملی !ب;ن #لمللی  پ;ا] 

 P شت#$ S3!" خوشی 7م !`نا( ما بو$. 7مچنا( با ش;رنی کالم;ک
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

#نانسر فوv #لعا$>  برنامS 7ا2 موس;قی نو#2 کDسا"P کنسرF 7ا2 
بز] غزPr کنسرF 7ا2 گر!> با"#( !غ;ر> محافل 7نر2  "# "نگ;ن 

ساختS !#/ بد"قS بی $"'غ #شتر#x کنندگا( برخو"$#" بو$> #ست.                                 
خانم کDز#$ #نانسر متبکرPلط;فS گوP حاضر جو#4 !7کا7ت بو$. 

 S7ا2 مو$بان S'مخصوصآ بر#2 تشو'ق  3!#/ خو#( مر$] "# با کنا
!لطافت /با( !$#" بS کف /$( م;نمو$.  

 Sکنسرتی ب Sصمت عام F"#/! "تاال Sکر!/ ب' " -z1365"$"
مناسبت جمع 3!"2 #عا7نS برF"#/! )3 2# "#> #ند#ختS شد> بو$  

#'شا( #نانسر پر!گر#] بو$ندP با7ما( ش;رنی کال] کسرF "# #عال( 
کر$ (7نرمند سو] !'ا چا"] 'ک 3!#/ خو#( مر$ بو$ کS شکو> 

!شکا'ت #/ 'ا" بی !فا خو$ م;کر$ !$" ضمن تخ;ل م;کر$ کS با 'ا" 
بی !فا2 خو$ $" قرغS !پغما( چکر م;زند) 73نگ بس;ا" `والنی  

بو$ !مر$]  فاجS م;کش;دندP  خانم کDز#$ بS ست;ج 3مد تا 7نرمند بعد2 
"# معرفی بد#"$. با فکا7;اF خوz مز> خو$ چن;ن گفت  (تشکر #/ 
 Sفگا" #/ 'ا" خو$ $#"ند !مگر م# r$ "چقد Sن 7نرمند محبو4 ک'#
تشو'ش $#"] کS با 'ا" بی !فا 2 خو$ بS قرغS !پغما( م;ر!$  خد# 
کند کS س;نS !بغل نشوند)  چو( /مستا( بس;ا" شد'د بو$ 7مS مر$] 

می خند'دند ! #! "# $" #!Ü #حساساF بد"قS م;کر$ند ! باعث 3( شد 
7نرمند مذکو" چند'ن پا"چS $'گر "#- ن;ز#جر# نما'د" 

خانم ñک;S کDز#$ $"7ر پر!گر#] با محبت !صم;مت  شنوند> !ب;نند> 
 P شت#$ ïخا F"اDم Sمخا`ب قر#" م;د#$ !$" #جر#2  برنام #"
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

شنوندگا( !بنن;دگا( "# بS تماشا> !'ا بS ش;ند( مجذ4 م;نمو$. ! با 
7مS کا"مند#(P نطاقا( !تما] مامو"'ن !کا"گر#( "فتا" خ;لی ن;کو 

صم;می کS جز کرکتر خ;لی عالی #! بو$P $#شت .                         
با 7ر #نسا( مطابق فDم !سو'S 3( شخص  خ;لی /!$ صم;می 

م;گر$'د کS 'کی #/ "#/7ا2 موفق;ت #!$"ح;اF #جتماعی #z بشما" 
م;ر!$.  

 ì#$  چنا( شر#'ط "$ Sبو$ ک vنطا Sگان' !# Sشا'ا( 'ا$ 3!"'ست ک
س;اسی #خبا" "#سآ "##/ حافظS بد!( غلطی قر#ئت  م;کر$.  #'ن 

#ستعد#$ سرشا" !سعا$F بعد #/ /ند> 'ا$ مDد2  }فر نص;ب #! بو$> 
#ست ! بس .    

خانم کDز#$ عضو'ت #تحا$'Ç S!"نالست 7ا2 #فغانستا( "# ن;ز $#شت 
 r#ال #ضغر2 حا'ز جا'ز> مد;Dمحمو$حب;بی  !س S7مر#> با شف;ق !

`ال شناختS شدند. 
$"ساr (1992 با فام;لش !7مسرعز'ز #z محتر] #ستا$ محمد 'وسف  

کDز#$ شاعرPنو'سند ! نقاz شناختS شد> !`ن بS  کشو"7ند!ستا( 
 Ü#!$/# مر'کا #قامت گذ'دند !ثمر# S(2000) ]-ب rپنا> بر$ند !$" سا

#'ن /!Ü 7نرمند 'ک پسربنا] کنشکا کDز#$ !سS $ختر م;باشد . 
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  ثـــــر#ــــا "4مــ9ــرVa"  پــکتــ9ــانـــــی  
       

 Sمتعلم ل;س Sحال;ک "$-z 1358rسا "$
عا'شS $"#نی بو$ بح;ث نطاv "#$'و 
تلو'ز'و( عقد قر#"$#$ نمو$.  #! بر 

عال!>  قر#ئت سر!'س 7ا2 خبر2 پشتو 
 PSجامع! )/ P)پر!گر#] 7ا2 جو#نا "$

 Sکلم$ P 7ا2 #$بی Sبرنام! PF"سپو
#شعا" پشتوP برنامS /مزمS 7ا2  شب 

7نگا] "# گو'ندگی نمو$. $!بالÇ فلم 7ا2 
 Pتبصر> 7ا2 س;اسی Pتلو'ز'ونی

مر!"2 بر!#قعا'ی 7فتS "# ن;زقر#ئت 
م;کر$ $" پر!گر#] 7ا2 کS #/ `ر'ق 
"#$'و کابل صرفآ بر#2 شDر'ا( کابل 
نشر م;شد ن;ز 7مکا"2 $#'می $#شت 

$"z(1360)- با محمد 7اشم پکت;انی نطاv معر!É "#$'و عقد 
#/$!#Ü بست ! پکت;انی تخلص نمو$. 

 $"ساr 1992 ع;سو2 بS پاکستا( 7جرF نمو$ !بر#2 "#$'و2 بی 
بی سی بS ح;ث "#پو" ترخبر2 کمپ 7ا2 ب;و> گا( #فغا( ! !ضع 

صح;ح #`فاr #فغانی "#پو" تS;D م;نمو$P بنا برفعال;ت فوv #لعا$> 'ی 
 h"نال;ز] کاند'د بو"!Ç Sبی بی سی $" "شت Éشت #/`ر#$ Sک
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 Sرسو'د( $""شتDگر$'د !عا/] کشو"سو'د( شد. #!$" $#نشگا> کلم
Ç!"نال;ز] تحص;ل کر$. 

  University of kalmar تحص;ل  É!7نو/ $"  $#نشگا> « مصر
بو$P شو7رz $" پاکستا( #/ `رÉ مر$] بی فر7نگ بS قتل "س;د. 

!2 بعد#/ ختم تحص;ل $" کاناr $!] "#$'و $!لتی سو'د(  بر2# 
 r7م;ن کانا"$ rسا Sنمو$ !7مچنا( بر#2 س Sجر#2 !};ف# rکسا'

برنامS 7ا2 /با( $"2 !پشتو بر#2 مر$]  فغانستا( $""#$'و سو'د( 
مسو!ل;ت $#شت.  

 تلو'ز'و( سو'د( بر#2 #!ل;ن با" برنامS مع;وب;ن #'جا$ شد " ثر'ا " 
'کی #/ گو'ند> !تS;D کنند> #( برنامS  بشر$!ستانS بزبا( سو'دنی  

بو$ $" برنامS 7ا2 فا"سی #'ر#نی 7مر#2 محتر] (!ح;د صبغتی)$" 
با"> کلچر !کلتو" #فغانی ! #'ر#نی !سو'دنی 7مکا"2 کر$ !بعد3 $" 

صل;ب سرç سو'د( بS ح;ث مشا!" $" بخش کمکDا با مDاجر'ن 
فعال;ت نمو$ تا مصد"خدمت بر#2  #فغانا( تا/> !#"$ $" سو'د(  

گر$$. 7م چنا( $" "شتS /با( سو'دنی !#نگلسی تحص;ل خو$ "#$" 
                                                         ãر گوتنگبرDش "$  Folk University (فولک ))پو7نتو

تکم;ل  نمو$ . 
 ثر'ا پکت;انی بزبا( 7اP2"$ 2 پشتوP #نگل;سیP سو'دنی !"!سی      

 با مDا"F تکلم !تحر'رم;د#"$. #کنو( بح;ث ترجما( $" 'کی #/
 #$#"F $!لتی سو'د( #'فا2 !};فS م;نما'د. ثر'ا #/ #/$!#z# Ü با

  مرحو] محمد 7اشم پکت;انی $!`فل 'کدختر !'ک پسر$#"$.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

خــــانـــــم نـــبـــ9ــلW 1ـــمــا#ـــــو' 

 نب;لS فر/ند محتر] محمد 7ما'و( خا( $"ساz 1344 r- $"شDر 
کابل تولد گر$'د ! $" z  1350- $"سن شش سالS گی $" پر!گر#] 

  rبر#2 #`فا Sم گرفت !کم !ب;ش $"3( برنامDو س'$#" r7ا2 #`فا
قصPS شعر!$'گر مطالب "# قر#ئت م;کر$.  !2 بS /!$ تر'ن 

فرصت متصد2 !گو'ند>  $#'می برنامS #`فاr "#$'و #فغانستا( گر$'د 
 .$#$ S1357 7ــش-3( مسو!ل;ت "# #$#م rلی سا#!

$"ساz (1360 )r - $"مد'ر'ت نطاقا( بS ح;ث گو'ند> !$کلماتو" 
  z-1368 rپر!گر#] 7ا2 #$بی بخش "#$'و بفعال;ت #غا/کر$ !$"سا
 68 r7ا2 #$بی قر#ئت م;نمو$. #!$"#خ;رسا Sبخش تلو'ز'و( برنام "$

z-13 بS نطاقی #خبا" شب پر$#خت. #'ن نطاv  خوz صد# $" 
قــر#ئت برنامS 7ا2 #$بی خ;لی موفق بو$. /'ر# 3!#/ خ;لی گر] 

 Pvنطا P)#"صم;می $#شت . 7مچنا( $" برخو"$ با 7مکا!
پر!$'سر#(P #نجن;ر#(P !کا"مند#(  #$#"2 "فتا"صم;می $#شت 

!مخصوصآ $" با"> "عا'ت قانو( !مقر"#F خ;لی $ق;ق بو$  پابند2 
بو};فP S عشق  بو`ن !مر$]  !2  "# محبو4  قلب 7مS  گا(  
 U$#مر$] کشو" #/حو Sجمند مانند 7م"# vبو$. #'ن نطا Sساخت
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 rخ;لی تلخ $#"$ . سر#نجا] $"سا F#ا2 تسلط مجا7د'ن  خا`رDسال
1371 ترx !`ن کر$ ! $" کانا$# متو`ن  گر$'د.  

 خـــانــم  نــ9ــرW4- » fــــی» Wــــمـا#ــو'  

 rنطاقی "##/ پر!گر#] #`فا Fساسا# zخو#7ر «Sمانند « نب;ل!#
3موخت . $" ساz 1357  r- /مان;کS نب;لS  خو#7رz  بمد'ر'ت 
 ! rگو'ند> $#'می #`فا rفا`# S2 $" برنام! P نطاقا( تبد'ل گر$'د

جاگز'ن  خو#7رz شد. 
 /مان;کS صنف $7م ل;سS سو"'ا بو$P  بمد'ر'ت نطاقا( تبد'ل گر$'د. 
$" #!#'ل #خبا" "#سآ "# $" `وr  "!/ قر#ئت م;نمو$ !$" تلو'ز'و( 

  zخو#7ر  Éشما"> (18)  "# پ;ش م;بر$.  !2 بر خال Sمــلـی برنام
  Sبرنام P شت#$  S7ا2 جد2  عالق Sقـر#ئت #خبا"! مطالب برنام Sب

 -z 1362 "$ $#7ا2  جد2 "#عالی قر#ئت م;کر$. نسبت 7ما( #ستعد
 Sگر$'د  !بعد3 $" برنام /!" rمی #خبا""#$'و $"`و'#$ vنطا

#بتکا"2  شما"> "18" تلو'ز'و(  کS مستق;مآ با ب;نند> 7ا بS گفت 
!شنو$ م;پر$#خت P خ;لی شDرF کسب نمو$ ! محبو4 $لDا گر$'د. ! 
بعد#ï  $" برنامS  شما">  18 مستق;ماٌ  با ب;نند>  7ا بS  گفت !شنو$ 

م;ر$#خت P شDرتش  نDا'ی  گر$'د P/'ر# #'ن برنامS  #بتکا"2  بر2#  
مر$] خ;لی  $لچسپ بو$ متصد2  برنامS  با #بالì  موضوt  $لچسپ  

$#ì  "!/ ! 'ا  7فتS  برنامS  خو$"# با  #فکا" !نظر'اF  ب;نندگا( 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

پ;ش  م;بر$ بناٌ تما]  ب;نندگا(  تالz م;کر$ند تا با #فتخا" صحبت "# 
با متصد2 « خانم  ن;ر> 7ما'و( "#7ی»  برنامS  $#شتS باشند ! با  

حصوr  تماh بS  گفت !شنو$ م;پر$#ختند  !مباحاF  م;کر$ند. 
گرچS  #! 'ک  نطاv خو4  !معر!É  #خبا"! مطالب  جد2  بو$ با 
7ما( #!#/  گ;ر# $"  برنامS  شما">  18 شDرF فوv #لعا$>  کسب  

نمو$  ! محبوب;ت  ب;شتر  کما'ی  کر$ . 
خانم "#7ی  ن;زمانند  خو#7ر $" "عا'ت  قانو( !پابند2 بS حاضر2 

! !};فS  شناسی  $"جمع نطاقا( معر!É  بو$. 
#لبتS  قابل  'ا$3!"'ست کS "عا'ت  قانو( !عشق بS  !};فS "# #/ پد" 

بز"گو#" شا(  3موختS  #ست. /'ر# پد" گر#می  شا( 3موختS  #ند 
/'ر# پد"  گر#می  شا( « #قا2  7ما'و(  خا(» سال;ا( متما2$ $"  

#$#"#F  $!لتی  صا$قانS  #'فا2  !};فS  نمو$ند.  
 zخو vن;ر> 7ما'و( با محتر]  جا!'د "#7ی 7نرمند محبو4 !نطا 
صد# !#/ 'کتن #/ جملS 3!#/ خو#( 7ا2 گر!2 با"#( عر!سی کر$ 

!ثمرعر!سی شا( 'ک $ختر م;باشد . 
#'ن فام;ل  7نرمند $" /ما( حاکم;ت  مجا7د'ن $" #فغانستا( 'عنی 

ساr  1992 ]- ترx 'ا" ! $'ا"کر$ند ! $"$'ا" 7جرF #/ کا" 7ا2  
فر7نگی  فاصلS گرفتند ! مصر!É  /ندگی  عا$2  $" کشو" کانا$#  

م;باشند. 
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                     صــــفــ9ـــ1 4شــکـــر#ـــز      

  [ (1961) -z (1340) rسا"$ 
$" شDر کابل تولد گر$'د 7م /ما( 

  P<"ستا S;با شمول;ت $"مکتب #بتد#ئ
"#> "#$'و #فغانستا( "# ن;ز $"پ;ش 

 rگرفت. $"پر!گر#] 7ا2 #`فا
"#$'و 7مکا"2 خو$ "# #غا/ کر$. 
تا تحت نظر متصد2 3( پر!گر#] 

بر#2 گو'نگی !3ما$> شو$ . !2 بعد 
 Sشامل ل;س S;ختم مکتب #بتد#ئ /#

جمDو"'ت گر$'د ! بکلو"'ا "# ختم 
 (16) Sک (z-1356) rسا"$ P$نمو

ساr $#شت $" مد'ر'ت نطاقا( 
قر#"$#$ نطاقی "# #مضا نمو$ #!بر#2 خو#نش برنامS 7ا2 #$بی خ;لی 

عالقS $#شت $" برنامS 7ا2 /مزمS 7ا2 شب 7نگا]P #/7رچمن 
سنمیP !بعضی پر!گر#] 7ا2 #$#"> "!/نS "س;اسی !#جتماعی " "# 

فر#ئت م;کر$. /مان;کS تلو'ز'و( #فغانستا( بفعال;ت شر!t کر$ #! 
#/جملS #!ل;ن  گو'ندگا( برنامS 7ا2 مختلف تلو'ز'و( گر$'د. بعد 
متصد2 !گو'ند>  برنامS #`فاP r /( !جامعS $" تلو'ز'و( شد.   
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برنامS" "#> /ندگی" "# با محتر] غوU /لمی !تر#نS 7ا !سخن 7ا با 
محتر] $"محمد نو"2  !محتر] #سماع;ل فر!غی 'کی #/ خوبتر'ن 
 ïخا Sعالق Sمستق;م $#شت" ب F#بو$ !"نشر Sجالب تر'ن برنام!

 S;مD7مت !#بتکا" ف Sب Sک Sکا"!#( 7ل Sگو'ندگی م;نمو$.  برنام
#نو"2 تS;D م;شدP ن;زقر#ئت م;نمو$. 7مچنا( #/تما] 7مکا"#( 7ما( 

$!"> کS $" "#$'و تلو'ز'و( بو$ند . خا`ر#F خوz !فر#موz نا 
شدنی  $#"$  !#/ نطاقا(  بS 3!#/ محترمS لط;فS کب;ر سر#Ü !محتر] 

کر'م "!7;نا عالقS  خاï $#شت. 
 خا`ر#F 7مS نطاقا( $"#مو" نشر#تی  خ;لی جالب #ست.  خانم 

 Sستا(  چن;ن نوشت!$ Sخو$ "# بر#2  مطالع F#عز'ز خا`ر S;صف
#ست. 

{'کر!/ کS #عالناF فوتی "# م;خو#ند] بجا2 3نکS !فاF ما$" 'کتن 
#/7م !`نا(  "# #عال( کنم P !فاF خو$z "# #عال( کر$] . چو( 

 Sمتعاقبآ  س P ند#شتم P #" )مستق;م بو$ چا"> جزتکر#" #عال F#نشر
 "Sنشر "سان;د] تا $!ستا( بد#( ک Sگا( ب'" #" Sبا" #عال( مرحوم

ما$"#سماع;ل !فاF نمو$> نS خو$z "  /'ر# $" #فغانستا( نا] خانم 7ا 
 Pحتا بعد #/مرگش 7م #فشا نمی کر$ند !م;گفتند  ما$"#سماع;ل #"

ما$"3صف !'ا ما$" "ح;م !غ;ر> من 7م متوجS  کلم;S  ما$" نشد> 
بو$]  !فاF #سماع;ل خو#ند> بو$]} 

خا`ر> $!] : {/مان;کS پر!گر#] تر#نS 7ا !سخن 7ا "# با 7مکا"] 
محتر] $"محمد نو"2 م;خو#ند] !3نDم مستق;م نشر م;شد "!2 کد#] 
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موضوt مر# خند> گرفت 7رقد" کوشش کر$] $!با"> بS حالت عا2$ 
گپ /$> نمی تو#نستم !7مکا"] $"محمد نو"2 بS تنDا'ی گپ /$> 

 Sک پا"چ' Sشنوشند> 7ا2 عز'ز ب;ا ';د ک Sم;رفت !فو"3 تذکر $#$ ک
 Sم;خنند'د]  فکر کر$] ک Sموس;قی بشنو'م . من $"7ما( حالت ک

7مکا"] شنوند> 7ا "# ن;زبS خند> $عوF م;کند P خند> من #نقد"بلند 
شد کS 7مS شنوند> #/`ر'ق #مو#Ü "#$'و #ستماt کر$ندP. 7;چ گا> 

فر#موشم نمی شو$. بعد3 7ربا" با #قا2 نو"2 پر!گر#] م;خو#ند] بر#'م 
م;گفت : « متوجS باش;د کS شنوند> 7ا "# بر#2 خند $عوF نمی 

کنم» }     
صف;S #شکر'ز #/کو$کی بS مطالعS کتا4 خ;لی عالقS $#شت ! $#"$  

!"نج $!"2 #/فام;لP $!ستا(P  "# با مونس شب !"!/z (کتا4) 
بدست فر#موشی م;گذ#"$.  

 Sمند #ست ! موتعقد # ست ک Sسفر ن;زعالق S7مچنا( خانم #شکر'ز ب 
#/ تجربS سفر #نسا( مکمل م;گر$$ !پد'د> 7ا2 جد'د2 "# $" /ندگی 

می 3مو/$. !2 $"ساr (1362)  بر#2 'کساr جDت تحص;ل 
پر!$سر2 عا/] کشو"(چک) گر$'د  

$" ساr (1363)  بعد #/ #خذ سند تحص;لی مقدماتی ! تکم;ل /با( 
چکی $" $#نشگا>  CHARLES $" شDر پر#ã بS $#نش  Ç!"نال;ز]      

پر$#خت.  !#/ساr (1364تا 1370)7ــش- مطابق (1985 تــا 
1991)عس;و2 بعد #/ ختم تحص;ل موفقانS بو`ن برگشت !بصف 

ترجما( !سکرتر $" سفا"F چک مق;م #فغانستا( $"کابل #'فا2 
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 Sک Sکا" $فتر $#"2 کسب تجا"4 نمو$ #ما بدبختان"$ P$خدمت نمو
شر#'ط /ندگی !#$#مS کا" بر#2 7مS مر$] !مخصوصآ بر#2 /نا( 
$" #ثر جنگ 7ا2 خانS !'ر#( $#خلی محد!$ گر$'د !$!#] /ندگی 

$"/'ر با"#( "#کت 7ا تحمل ناپذ'رشد.  
#/`رÉ  $'گر تعصب  !/( ست;ز2  $" بر#بر خانم 7ا2  تحص;ل 
#/ م;ز#(  تصو"  خ;لی  بلند بو$. نا چا" ترx !`ن کر$  !بکشو" 

#نگلستا( پنا> بر$ !فعال $" لند( /ندگی م;نما'د.  
خانم  صـــفــ;ــS #شـــکــر'ـــز خو#7ر #ستا$ #ما(  #شکر'ز ! خو#7ر  

ñکــ;ــS  حقپرست #شکر'ز م;باشد.   

           فـــــاgــــمـــ1 "جــــمــــاz" صـــ9ــامــی  
 با "س;د( مژ$> بDا"P !/'د( نس;م بDا"2 

#فسر$گی /مستا( بدست 'غما پسر$> م;شو$ 
7رگا> 3( نس;م "!ò پر!" تو#] با نعم;ت ما> 

 rا"ساDب"$ P$"#$ ص;ا] باشد مژ$> #جر
z 1336- $" ما>  مبا"x "مضا(  $" 

فام;ل $"#نی $ختر2 فر/#نS 'ی  قد] $" گ;تی 
پDنا!" گذ#شت !#! "# فا`مS  نا]  گذ#شتند.                                       

 Sفد!2 ب S3من "$ #" S2 $!"> مکتب  #بتد#ئب!
پا'ا( "سان;د ! شامل ل;سS "#بعS بلخی 
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گر$'د. $" نوجو#نی #حساh شعر2 $" فلبش با"!"گر$'دP 7مانا `بع 
 P )#!#فر Sفر7نگی می کشاند.  #ستعد#$ !عالق Sساح Sب #"!# P2شعر

#! پ;وند نا گس;ستنی با مطبوعاF پ;د# کر$ #'ن #ستعد# $" $!"> مکتب  
#بتد#ئ;S پا'S گذ#"2  شد> بو$ !$" ل;سS "#بعS بلخی بÜ!# S "س;د.  

/'ر# سDم گ;ر2 #! $" کنفر#نسDا2 مکتب مصد#v #'ن #$t م;باشد $" 
ساz 1353 r-"سمآ بح;ث خبرنگا"$" "!/نامS #ن;س تقر"حاصل 

نمو$ ! با نوشتن مطالب #$بی  !7نر2 $" "!/ نامS !تS;D "#پو" 
 "$ Sمختلف "!/نام F7ا !نوشتن #شعا" $" صحفا Sمصاحب P 7اÇتا

#( #'ا] /ندگی با نشا` "# #ستقباr م;کر$.        
مخصوصآ مصاحبS با شخص;ت 7ا2 بز"ã ملی کشو" 'کی #/ 

پرک;ف;ت تر'ن کا"7ا2 فر7نگی #z بشما" م;ر!$ کS #/جملS م;تو#(  
مصاحبS #! "# با محترمS لط;فS کب;ر سر#Ü شخص;ت  نامد#" 

فر7نگی !خانم پ;شتا/ نDضت $موکر#سی نسو#( !مصاحبS #!با خانم 
#ند"# گاند2 صد"#لعظم !قت کشو"7ند !ستا( 'ا$ 3!"شد.        

 Sا $" محد!$> "!/نامDنال;ستی  خانم  ص;امی  تن"!Ç 2فعال;ت 7ا
 P/#!3 Sمجل Pم;رمن P)!ند!Ç : Fمجال "$ Sن;س منحصر نماند بلک#
کمک;انو#ن;س !/!"نامS 7;و#$  بر/با( پشتو ن;زگسترz پ;د# کر$. 

 rقبا# " SانDسم مستعا"" /'با ب# Sب vفو Fمجال Fشعا" #! $"صفحا#
چاé 'افتS #ست !#!ل;ن شعرz $"مجلS پشتو( ìÇ #"گا( نشر#تی 
"#$'و #فغانستا( بنا]  "/'با'م ! /'با تر #/3نم کS تو $#نی" نشر شد. 
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e  

 Sبا خانم لط;ف Sمصاحب rص;امی $"حا Sفا`م  vتصو'ر فو "$     
کب;ر سر#Ü $'د> م;شو$  .       

 بعد  بعض #/ #شعا"z مو"$ تشو'ق $!ستا( قر#" گرفت !با تشو'ق 
 "$  z"ستا( تو#نست  #ستعد#$ خو$"# ب;شتر تبا"/بد7د ! #شعا!$

صفحS گلبرگDا /!/نامS 7ا !مجالF 'کی پی $'گر بدست نشر 
بسپا"$.  $"سالDا2 1355 !1356 7ــش-$" 7رپانز$> "!/ محفل 

باشکو> بS #شتر#x نو'سندگا(P 7نرمند#(P شاعر#(P قصS نو'سا( $" 
فضا2 سالو( فر7نگی گو'تS #نست;توF کابل با 7;ا7و'و2 7;جا( 
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#نگ;ز !با صفا !صم;م;ت #$ب;ا( بر#> #ند#ختS م;شد #'ن محفل تحت 
"7بر2 شخص;ت بز"ã شاعر معر!É کشو" ما محتر] #ستا$ 

عبد#لط;ف نا}می $#'ر م;گر$'د.  خانم  ص;مامی $" چن;ن محفل 
 S7م rشعر خو$ "# بخو#نش گرفت !مو"$ #ستقبا Sچند پا"چ ã"بز
#شتر#x کنندگا( مو#جS شد #'ن #ستقباr 'گانS ما'S بر#2 با"!"شد( 

 F#شد( نشر r(1357)-7ــش=با فعا rگر$'د.$" سا z$#ستعد#
تلو'ز'و( بS 3"/! $'ر'ن خو$ کS بS 7نر گو'ند> گی $#شت "س;د !بر 

 Sح;ث گو'ند> برنام Sب  Pشت#$ Fبا مطبوعا Sعال!> فعال;ت قلمی ک
7ا2 تلو'ز'ونی $" صفحS تلو'ز'و( $" مقابل کمر> چشم مر$] 

م;ـDنـش قر#" گرفت. با 3غا/ فعال;ت نشر#F تلو'ز'و( "#بطS #! با 
برنامS 7ا2 مختلف برقر#" گر$'د مگر "#بطS قلبی #z با $ن;ا2 

 S;با "!ح ïخا Sنو جو#نا( مستحکم شد !با عشق !عالق! rفا`#
صم;می !مDربا( برنامS #`فاr تلو'ز'و( "# گو'ند> کر$ !نوشت.. 

 Sم#$# Sند'ش# /# ì"نال;ستی فا"!Ç zبرعال!> مصر!ف;ت !کا" پرتال
تحص;ل نبو$ $" ساr 1365 7ـــش- چنگ بد#من  تحص;ل /$ $" 
$#نشگا> کابل $" فاکولتS /با( !#$ب;اF "شتS /با( شناسی $'پلو] 

 S'$لسانس خو$ "# #خذ نمو$. کا"نو'سند گی !عضو'ت $"#تحا
Ç!"ناستا(  'کی  #/ $!">  7ا2  پرخا`ر>  $"ح;اتش بشما" م;ر!$. 
عضو'ت  خو$"# $" #تحا$'Ç  S!"نالستا( «کانو( فر7نگی» تکم;ل  

کنند> "#>   کا" 7ا2  فر7نگی  خو$ م;د#ند. 
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خانم  ص;امی  بS پاh  کا" 7ا2  فر7نگی #z  موفق  بS $"'افت  
جو#'ز کوچک !متفخر بS #خذ  نشا(  #فتخا" #/ #تحا$'Ç  S!"نالستا(  
#فغانستا(  7مر#> با« شا$"!#(  خانم  ñل;خا فخر2 ! خانم  3منS /ما( 

«/'رx» گر$'د>  #ست.  
خانم ص;امی $"ساr 1371 7ــش-1992 ] - #/ !`ن سفرکر$ $" 

کشو" 7الند بسر م;بر$. فا`مS ص;امی 7مر#2  محتر] جماr #لد'ن  
جماÜ!$/# r نمو$ !$#"#2 پنج فر/ند کS عبا"F #ند #/:  م;ال$ 

جماP r "/ما جماP r#الS7 جماPr مس;ح جماr  !سلما جماr م;باشند  
 نمونS #/ شعر خانم جماr ص;امی  

         نـــ9ــاa عــشـــق  
نب;ند جزبر!'ت چشم تنا/'کS من $#"]  

 بو$ سو'ت نگا7ی نا!x #ند#/'کS من $#"] 
/بس خ;ز$ نو#'ی عشق تو #/ "ã" ã جانم  

7مS عالم برقص 3'د /'ن سا/'کS من $#"]  
جDانی گشتPS 3خر#'ن عشق  "سو#'م 

کجا پنDا( نو#نم کر$  "سو#P "#/'کS من $#"] 
مناr #/ نا/ !تمک;نم کS #'ن #/ شدF مDر#ست 

ن;ا/ عشقت #فز!(  م;کند نا/'کS  من $#"]  
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بصد #فسو(”بDانS" گرچS عشق  توکند پنDا( 
!لی "سو# شو] /'ن #شک غما"'کS من $#"]  

                                       rمـــــــ9ـــنــ1 بـــکــــتــا          

م;نS $"ســاr 71359ــش- مطابق 
1980 م;ال$2 گو'ندگی "# با "#$'و ! 

تلو'ز'و( ملــی #فغانستا( 3غا/ نمو$ $" 
#بتد#$ برنامS کو"نی Ç!ند "# $" "#$'و 
گو'ندگی نمو$ ! $" تلو'ز'و( بS صفت 

 t!7ا بکا" 3غا/'د. $"شر Sنانسر برنام#
کا"z #/#ستعد#$ فوv #لعا$> Ç!"نال;ز] 

برخو"$#" بو$ !ب;شتر پر!گر#] 7ا2 
س;اسیP #خبا" شب "# قر#ئت م;نمو$. با 
 Sبرنام t7رنو z# صد#2 "سا !$لنش;ن

س;اسی "# $لچسپ م;ساخت !شنوند> 
!ب;نند> "# مجذ!4 م;نمو$. شنوندگا( ! 
 Sصد#'ش "# $"#خبا" می شن;دند فکرم;کر$ند ک Sب;نند گا( 7ربا" ک

 Fخبا" شب مطابق تقس;م #!قا#"$ Sمی باشد. $"حال;کDخبر2 خ;لی م
مد'ر'ت نطاقا( بر#2 7مS نطاقا( 'کسا( پال( می گر$'د.  چو( 

تبصر> 7ا2 س;اسی "# نسبت ( تو( ) صد#'ش  خ;لی  خو4 !جد2  
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قر#ئت م;نمو$ بر#2 شنوندگانش چن;ن مDفو] گر$'د> بو$.                                      
/ندگی نطاقا( #"جمند پر#/ خا`ر> 7ا2 فر#موz نا شدنی !تا"'خی 

#ست 'ک "!/ صد#2 نطاv عز'ز "# $" برنامS 7ا2 7نر2  !"!/2 
 Fقعا#! Sد2 !7م "!/2 $" 'ک "!2 $#$ تا"'خی  ک'Ç#تر Sبرنام "$

 Sخانم م;ن Pم;رساند مر$مش می شنوند z"سمع مر$] کشو Sب #"
بکتاz چن;ن برنامS 7ا "#  /'ا$ #/`ر'ق "#$'و !تلو'ز'و( بگوz ما 

"ساند> #ست کS تصو'ر فوv با «محمد }ا7ر شا> » شا> #سبق  
#فغانستا( مصد#v #$عا2 ماست. 

#!#ستعد#$ سرشا"گو'ندگی $#شت !بS /!$ تر'ن فرصت بS پختS گی 
"س;دP برنامS 7ا2 7نر2 !#$بی P مجلS "#$'و'یP شDرقصPS تر#/!2 
`ال'یP  سر!$ !سخنP  3';نP/!" S مجلS تلو'ز'ونیP  !مشعل $#"#( 

7نر "# بS فرصت بس;ا" کم با صد#2 "سا قر#ئت کر$. /'ر# گو'ندگی 
7مچو(  پر!گر#] 7ا بر#2 نطاقا( تا/> کا"#( #/ #7م;ت فوv #لعا$> 

برخو"$#" بو$>  ! کمتر بر#2 نطاقا(  تا/> کا" فرصت 3( م;سر 
م;گر$'د. 

 S7ا2 سر!'س خبر2 #خبا" شب $" "#$'و !تلو'ز'و( !برنام Sبرنام
#ختصاصی مانند معرفی قانو( #ساسی جد'د "# 7م;شS  قر#ئت می 
نمو$. $"ساr (1371) 7ــش -(1992)م;ال$2 با بS قد"F "س;د( 

#حز#4 #سالمی /م;نS فعال;ت /نا( محد!$ !'ا کامال قطع گر$'د. ! 
 Sب z# <$#نظر#من;ت /ندگی بر#2 مر$] نامساعد شد.  !2 با خانو/#
#نگلستا( پنا> بر$ !$" "#$'و بی بی سی کا" Ç!"نالستی !فر7نگی 

e  311
 



 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
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خو$ "# 3غا/ کر$. $"$سمبر 1994م;ال$2 7مکا"2 خو$"# با بخش 
 S;Dانی  بی بی سی 3غا/ نمو$. #! تD2 !پشتو سر!'س خبر2 ج"$
 Sبرنام! PS3س;ا م;ان Sمجل P7ا2  خبر2 س;اسی Sکنند> #کثر3 برنام

7ا2 $"2 بی بی سی بر#2 #فغانستا(P  صحبت #7ل نظرP  صد2# 
شما ! جDا( $" 7فتS گذشتPS شامل مصاحبS با "7بر#( ! شخص;ت 

 òس;اسی #فغا( #/ جنا
7اP #حز#4 ! تنظ;م 

 S;D7ا2 مختلف ت
 Sنطاقی نمو$ #/ جمل!

مصاحبS 7ا2  
تا"'خی با "!سا 

!"7بر#( س;اسی  
بر#'ش  خ;لی با 

#7م;ت !پرخا`ر> 
!پر تجربS م;باشد. 

 Sل;ن مصاحب!#
"#$'و'ی بزبا( $"2 

با حامد کر/2 "'س جمDو" #فغانستا( بال فاصلS پس #/ #نتصا4 #!  
$"سمت "ئ;س #$#"> موقت #فغانستا( $"ساr 2001 ]- بو$> #ست 

/'ر# $" 3( !قت #من;ت بطو" قطعی !جو$ ند#شت #ما $!ش;ز> جو#( 
!ش;ر $r #فغا( بS #فغانستا( سفرکر$ ! "#پو" !معلوماF مکمل #/ 
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تحوr  3( /ما( بر2# 
جDا( گذ#"z  تقد'م نمو$. 

 Sجر#2 برنام# ! S;Dت
گفتگو2 شخص;ت 7ا2 

شناختS شد> 'ی #فغا( 
$"خا"Ü #/ #فغانستا( "# 

ن;ز #نجا] $#$> #ست.  
مصاحبS با "7برجد'د 

$!لت #فغانستا((حامد کر/2) 
'ک ساr پس #/ #'جا$ #$#"> موقت #فغانستا(  !مصاحبS #ختصاصی 

 rسا P بخش $"ما> می Sبامحمد }ا7ر شا> پا$شا> پش;ن #فغانستا( $"س
2003 م;ال$2 تS;D !#/ `ر'ق "#$'و بی بی سی !صحفاF #نترنتی 

ن;ز نشر گر$'د. 
 Sبکلو"'ا "# $" ل;س Pنا/!#نا "$ #" S;مکتب #بتد#ئ zبکتا Sخانم م;ن

 vحقو Sعالی "# $" فاکولت Fبلخی تما]  نمو$> #ست ! تحص;ال Sبع#"
! علو] س;اسی پو7نتو( کابل ! 7مچنا(  $" #کا$می علو] فد"#س;و( 
"!س;S ختم نمو$> #ست !ماستر2 خو$ "# $" "شتS حقوv ب;ن #لمللی 

بدست 3!"$> #ست. 
 برعال!> لسا( $"2 !پشتو بS /با( 7ا2 #نگل;سی !"!سی  تکلم 

م;نما'د. خانم م;نÜ#!$/# S نمو$> #ستP  $! پسر بنامDا2  پام;ر 
 .  $"#$ zر بکتا'$! ! zبکتا
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Waــــــرf  #ــــوســـف   .004.                       
 $"ساr  1334-7ــش مطابق 1955
 م;ال$2 $" 'ک خانو#$> بز"ã 7شت
 نفر2 $"شDر کابل بدن;ا 3مد> #ست . #!
 پنجم;ن `فل خانو#$> « $#کتر محمد

 'وسف ! خانم ñک;S  سر#Ü» م;باشد .
Sثانو2 "#$" ل;س! S;مکتب #بتد#ئ 
 ماللی بد"جr!# S بS پا'ا( "سان;د>

 #ست. $"ساr 1355-7ـش 1976 ] -
 #/ پو7نتو( کابل $" "شتS  /با(
  !#$ب;اF $پلو] خو$ "# #خذ نمو$

 !7مچنا( تصد'ق نامS /با(  فر#نسو2
 "# #/ $#نشگا> ن;ز

  «suibone»  بدست 3!"$ .    
/7ر> 'وسف $" $!"> تحص;ل  بS گو'ند گی مسابقاF /7نی "#$'و 

#فغانستا ( کS 'کی #/ مشDو" تر'ن برنامS 7ا2 "#$'و'ی 3نزما( بو$ 
 x#شتر# Sحد!$ 500  تا  600  نفر تماشاچی $"7ر برنام "$ Sک

م;کر$ندP 7مکا"2 خو$ "# 3غا/ نمو$.  #'ن پر!گر#] $"7فتS 'کبا" 
$" کابل نند#"2 $#'ر !ثبت م;گر$'د !#/ `ر'ق "#$'و نشر م;شد. 

خانم /7ر> 'وسف  بنا] /7ر> مسابقS /7نی کسب شDرF کر$.      
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$"ساr 1351 7ـــش- 1972 م;ال$2 /7ر>  'وسف #/جملS $ختر#( 
برگذ'د>  $" جمع 150 نفر کاند#( مرکز شDرکابل !!ال'اF بعد #/ 

 S'بتکا" خانم شکر# Sموفق گر$'د . #'ن پر!گر#] ب Fگذشتاند( #متحانا
"عد مد'ر مسوr مجلS پر با" Ç!ند!( `رò "'ز2 گر$'د> بو$ .                

 Sگرفت ک F"تا"'خ کشو" ما بر#2 #!ل;ن با"صو"$ Sن برنام'# òر`
تا حاr چن;ن پر!گر#]  $" مطبوعاF کشو" با/تا4 نگر$'د> #ست. 

سر!صد# #'ن پر!گر#]  فضا2 خوz بر#2  کاند#( !مر$] #'جا$ 
نمو$> بو$. #/جملS 150 نفرکاند'د#( بعد #/`ی چند'ن  #متحا( توسط 
7ئ;ت مطبوعاتی مر#حل  نDائی خو$ "# پ;مو$.  #لبتS #'ن #نتخا4  تنDا 

 P3فاقی Fمعلوما Pنش علمی#$ Sنبو$  بلک òب;ائی کاند'د#( مطر/
!/'بائی $"نظرگرفتS شد> بو$. گذ#"z کا" 7ئ;ت جو"2  $"تما] 
#خبا" !جر#'د نشرم;گر$'دP  مر$] 7مS بی صبر#نS منتظر #عال( 

نDا'ی "##/`ر'ق #خبا" "#$'ُو جر#'د ! "!/نامS  7ا بو$ند !7رشب 
 éنالستا( بد"! کلو"!Ç </!" Sر'ق  #خبا" تعق;ب م;نمو$ند. 7م`  /#

مطبوعاF کS محل برگذ#"2 محفل #نتخاباF بو$ صف می بستند  ! 
بر#2 مصاحبS 7رکد#] #/ کاند'د#( با #خذ فوتوشا(  #ما$گی $#شتند 
!$" جر#'د بنشرمی سپر$ند. سر#نجا] کا" #نتخاباF مر#حل نDائی 

خو$ "# پ;مو$P محفل با شکو> $" 7وتل #نتر کانت;ن #نتاr تد!'ر 'افت.  
نطاv  ! مجر2 #'ن برنامS  تا"'خی !با شکو> /ند 'ا$ مDد2 

}فرنطاv برجستS "#$'و #فغانستا( بو$ کS با تما] جزئ;اF محفل "# 
گر$#نند> گی م;کر$.                                                         
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تصد'ق نامS 7ا توسط شا$خت بلق;س $ختر محمد }ا7ر شا> ُ شا>  
سا'ق  #فغانستا( بر#2 پنج $ختر شا'ستS  تو/'ع گر$'د.                      

بعد #/#نتخاباP4  $ختر#(  برگذ'د> #/ `رÉ کشو"7مسا'S  #'ر#( 
 Sبعمل 3مد مگر نظر ب Fبر#2 سفر کوتا> با7;ئت مع;تی شا(  $عو
مسا'ل س;اسی کS بخا`ر موضوt 43 7لمند ب;ن #فغانستا( !#'ر#( 

"!#بط  جانب;ن $" $!"> صد#"F موسی شف;ق چند#( $!ستانS بنو$ #/ 
 Sسفر $#خلی بر#2 با/ $'د #/ س Öنظر !$"عو Éسفر #'ر#( صر

!ال'ت کشو" 7ر#PF بلخ !کند7ا" تS;D گر$'د .                      
7;ئت #/منا`ق `ب;عی P#ثا" باستانیP مکاتب $ختر#(P  !/ند#نDا2 

 P[بخا`رکوچکتر'ن جر Sنا( $'د( کر$ند. 3گا7ی #/ !ضع /نا( ک/
 P 7ا2 /ند#( سپر2 م;کر$ند Sتر'ن #'ا] /ندگی شا( "# عقب م;لDب
خ;لی تکا( $7ند>  !غم #نگ;ز بو$. /'ر# بز"گتر'ن گنا> کS مرتکب 

 hفر#" #/ }لم  !جفا2 بر#$" !'ا تر Pشو7ر Sشد> بو$ند  فر#" #/خان
پد"بو$  'ک تجربS تلخ !فر#موz ناشدنی بر#2 تما] 7;ئت  3نزما( 
م;باشد.  7;ئت مذکو" تحا'ف کS با خو$ $#شتند بر#2 /نا( /ند#نی 

تو/'ع ! با #'شا( #حساh نوt پر!"2 نمو$ند.                                        
خانم /7ر> 'وسف بعد #/ فر#غت پو7نتو( کابل  بر#2 مدF کوتا> $" 

نشر#F خا"جی ! /#"F #`العاF !کلتو" تحت مد'ر'ت محتر] 
$کتو" #کر] عثما( #'فا2 خدمت نمو$. $" #'ن #'ا] خجستS کسب 

تجا"4 #/ #ندختS 7ا2 علمی !تجا"4 کا"2 7مکا"#( چو( محتر] 
#کر] عثما( !$'گر#( بر#';ش خ;لی #"/شمند بو$> #ست.  بعد #/3( 
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با/7م /7ر> مسابقS /7نی گر$'د مگر #'ن با" $" تلو'ز'و( مــلی 
 /# S7نی ک/ Fفغانستا( بو$ #! متصد2 !گو'ند> پر!گر#] مسابقا#
 rبو$.  $"سا Pا2 تلو'ز'و( بشما"م;رفتDموفــقــتر'ن پر!گر#م
 çفغانستا( توسط قو#2 سر# S1379خو"ش;د2 1980 م;ال$2 ک

 Sکشو" #لما( شد !بعد ب Sگر$'د "خت سفر بست !"!#ن rشغا# S;س!"
#'االF متحد> #مر'کا  #قامت گذ'د. حد!$ ب;شتر#/ $!ساr $"#'الت 

!"'ج;ن;ا /ندگی کر$!$" "#$'و صد#2 #مر'کا تقاضا2 کا" نمو$. بعد 
 F"قد#] عملی صو# z"مگر$"تقر PSسپر2 نمو$( #متحا( موفقان/#

 Sمد#خل z"عد] تقر"$ Sنگرفت بعد #/#نتظا" سر#نجا] برمال گر$'د ک
!برخو"$7ا2 /7ن;گر#نS  'کعد> #فغانDا $" م;ا( بو$> #ست. بر2#  

3مو/z /با( #نگلسی  با !جو$ $#شتن #`فاr خو"$ سالش مصر!ف;ت 
!مسول;ت 7ا2 فام;لی گا> گا7ی بS کالج "فت  !#نگلسی 3موخت. #! 

گرچS قبل #/ مDاجرF سفر 7ا2 $" #مر'کا $#شت  مگر #'ن با" 
تفا!F جد2 $"#قامتش حس م;کر$ /'ر# #'ن با" #/ $'د> 'ک مDاجر 

بS #! نگر'ستS م;شد !$"$ ب;و`نی  خا`رz "# #فسر$> م;ساخت. $" 
ساz1372 r- 1983 م;ال$2 بS #'الت کلفو"ن;ا شDر الh #نجلس 
تغ;ر #قامت $#$ #'ن ما$" جو#( برعال!> $#شتن 'ک پسر با تولد $! 

$خترz $" #مر'کا  /ندگی پر با"تر !پرمسو!ل;ت تر "# نص;ب 
گر$'د ! منح;ث 'ک ما$" $" ترب;S فزند#نش پر$#خت.  مگر بخا`ر 

/ند> نگDد#شتن 7و'ت ملیP  تقو'S فر7نگ !`نش $"مر#سم فر7نگی 
!کلتو"2 #فغانا( فعاالنS سDم گرفت. مصد#v #'ن #$عا  #'جا$ #نجمن 
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/نا( #فغا( #ست کS  باچند خانم "سالت مند $'گر#فغا( $" کلفو"ن;ا  
$ست بد'ن #بتکا" /$ند.                                                                     

#'ن #نجمن $" ساz1375 r- 1996 م;ال$2 بر#2 کمک بر2# 
#فغانا( شماr کلفو"ن;ا #'جا$ گر$'د کS مو"$ #ستقباr گر] مر$] قر#" 

 z/"# Sنجمن بر#2 بلند کر$( صد#2 /نا( #فغا( نظر ب#  Pگرفت
7ا2 فر7نگیP #سالمی تالz /'ا$ نمو$> #ست. /نا( #'ن #نجمن  

 é!شد( مکاتب $ختر#( با گر Sبا"> بست "$ Sنخست;ن  /نا( بو$ند ک
  Sجد2 $" با"> عمل حق تلفان F#$نمو$ند !#نتقا Fالبا( مالقا`

$ختر#( کشو" #بر#/ !عمل غ;ر #سالمی ! $!" #/ #نصاÉ  `البا( 
 F1998م;ال$2  مشکال -z1377 rمحکو]  کر$ند. $" سا  #"
#قتصا$2 ! #جتماعی مر$] #فغانستا( "# برسی !مخالفت سر'ع 

خو'ش "# منبی بر پوش;د(  چا$"2  /نا(Pعد] $#شتن صحتP سو#$ 
کS بز"گتر'ن مصب;ت #جتماعی /نا( "# تشک;ل م;د#$ محکو] نمو$ند 
!صد#2 #عتر#/ خو'ش "# بگوz مقاماF مسو!r #فغانی !جDانی #/ 
 rا/$7م سپتمبر سا' S7ا2  جمعی "سان;د  بعد #/ حا$ث  Sر'ق "سان`

2001 م;ال$2 7مS "سانS 7ا2 جDانی #فغانستا( "# سرخط #خبا" 
 x"7ا2 ن;و'ا rخاکستر بلند منز /# S7ما( بو$ ک Pخو'ش قر#" $#$ند

#شعS #م;د بر#2 مر$] فر#موz شد> #فغانستا( تجلی کر$.          
#نجمن /نا( شماr کلفو"ن;ا 7رچS سر'عتر بر#2 شناخت 7و'ت #صلی 
 Sمصاحب PFگذ#"شا PFا( `ی جلساDن #فغانستا( بر#2 جDتا"'خ ک!

7ا $" تما] "سانS 7ا2  تلو'ز'ونی !#خبا" !جر#'د سDم گرفتند.  بر2# 
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 ! F7نر !#$ب;ا Pن  #فغانستا( فر7نگ غنیDا( #/ تا"'خ  کDمر$] ج
شDامت !قDرمانی 7ا 2 تا"'خی !$ست 3!"$ 7ا2 بز"گا( !`ن  

گذ#"z $#$ند.   بعد #/ برمال ساختن !#قع;تDا تما] Ç!"نال;ست 7ا2 
#مر'کا'ی بسر#غش 3مدند !بنا] مسس #فغانستا(  

  Miss    Afghanistan  
`ی چند'ن مصاحبS  $" تلو'ز'و(P "#$'و !#خبا" !مجالF  سو#ن;ح  
 Sنال;ست خانم /7ر> مصاحب"!Ç (50)/# 2 "# بشر سپر$ند !ب;شتر!

7ا2 تلو'ز'ونی #نجا] $#$ند.  #'ن بانو2 "سالت مند $"فش مبا"/> 
برحق $موکر#سی ! عد#لت #جتماعی  /نا( ستم $'د> ء #فغانستا( "# 
بS #7تز#/ $"3!"$. بد'ن ترت;ب  /7ر> مسابقS /7نیP /7ر> برگذ'د> 

ساr 1351 7ش - /7ر> جDانی گر$'د . !2 $" تقو'ت فر7نگ 
کشو" !$فاt #/ حقوv /نا( !کو$کا( م;Dنش "# !};فS !"سالت  

!جد#نی  خو$ م;د#ند. بد'ن منظو"برنامS 7ا2 تلو'ز'ونی #! $"محو" 
عد#لت P تسا!2  حقوv  /نا(  !کو$کا(  !برمال ساختن  مظالم /نا(  

کS #/`رÉ  حکومت  $"حاr  حا}ر !قبال  باال2  شا( تحم;ل  
 P  تلو'ز'ونی مذکو""سالت  فر7نگی  Sم;چرخد. برنام P گر$'د> #ست
#جتماعی  !س;اسی  خو'ش "# بر#2  تحک;م  "!#بط  $!ستی مل;ت 7ا 

مختلف  #فغانستا(  ! !حدF ملی ! تام;ن  صلح !3"#مش $"سطح  
جDانی  #نعکاh  $#$>  #ست. شا'ا(  'ا$3!"'ست  کS خانم  /7ر> 

'وسف با /بانDاP2"$  2 پشتوP فر#نسو2  ! #نگل;سی  تکالم  م;نما'د.                                        
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Miss Afgjansitan

 e
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 /7ر>  'وسف $" سا1355rخو"ش;د2 1976م;ال$2 با محتر]   
Ü#!$/#  شرکت 7و#2 #"'انا $"کابل É!معر Fمحمد $#!!$ پ;لو 
 نمو$>  !سرما'S بز"ã /ندگی  مشترx شا( $! $ختر !'ک پسر
S7ا2 برجست Fم;باشد. محتر] محمد $#!!$  فعال 7م 'کی #/ پ;لو 
É!ونا2 ت;د  #'رل;ن مصر' (  United    ) [کمپنی #مر'کائی بنا 

      !};فS  م;باشد.
 پسر شا( س;لما( $#!$  تحص;الF عالی خو$ "# $" "شتS کمپو'تر 

تما] نمو$> !فعال $" 'کی #/ کمپنی 7ا2 ف;لم $" الh #نجلس 
کا"م;کند.  !#نS جا(  ! سا"#  جا(  $ختر#نش فعال $" $#نشگا>  

    (    Northridge  Sandford)  مصر!É  تحص;ل  م;باشند       
                                             

e  321
 



 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

& مــــنــa 1#ــــرa uمــــا' 

 3منS  /ما( $" قر'S مر/#خ;ل 
!لسو#لی محمد 3غS !ال'ت  لوگر $" 
ساr( 1348) خو"ش;د2 تولد گر$'د 
 "$ #" S;تا  صنف سو] $!"> #بتد#ئ!

قر'S محل /س;ت خو$ فر# گرفت 
!بعد $" کابل #قامت گذ'دند !متباقی 
$!"> #بتد#ئ;S "# $"مکتب 3قاعـلــی 
شمس چDل ستو( بS #تما] "سان;د 
 Sعا'ش Sثانو2 "# $" ل;س <"!$!

$"#نی $" ساz (1356) r – بپا'ا( 
"سان;د. $" /ما( کS متعلم 7شت  

مکتب  بو$ $" مر#سم !محافل 
فر7نگی $" خو#نش مقالS سDم 

گرفت  #! $" صنف 7شتم مکتب قطعS شعر2 "# $" با"> ما$" $" 
تجل;ل #/ "!/ ما$" قر#ئت نمو$ کS #/ `رÉ مسو!ل;ن !معلم;ن 

مکتب !بخصوï خانم معصومS عصمتی !"$x (سابق !ک;ل مر$] 
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کند7ا" $" پا"لما( #فغانستا() مو"$ تقد'ر !تشو'ق قر#" گرفت !#/ 
#( `ر'ق بS "#$'و #فغانستا( معرفی گر$'د. 

 Sب Fفر'د> #نو"2 مد'رعمومی 7نر !#$ب;ا Sمحترم É2  #/ `ر!
مد'ر'ت $"#] !$#ستا( پشتو بS ح;ث ممثل مقر"گر$'دP $" $#ستا( 7ا 
 Sنطاقی عالق Sب Sگرفت !#/ #نجا'ک rم فعاDو $"#] 7ا2 پشتو س'$#"!

مفر` $#شت $" بس;ا" پر!گر#] بS صفت #نانسر گو'ند> گی کر$ $" 
ساz(1357)r-  نخست;ن با" #خبا" "# بطو" مـستـقـ;م قر#ئـت نمو$ 

بد'ن ترت;ب #سمش $"ل;ست نطاقا( $"Ü گر$'د. 
خانم /ما(  $" ساr (1359) بر عال!>  نطاقی بS ح;ث پر$!$'وسر 
 P Sشپی غژ!ن$ P[سبا!!( پ;غا$ P23سما( الند S7ا2 (ترشن Sبرمنام

کر> کتنPS شعر!نS #! بD;ر!نP S "# تS;D !تر'ب !گــو'ـند> گــی نمو$ 
 /#!#  P$خر'ن منزلت نطاقی بو$ 7م قر#ئت م;کر# Sخبا" شب "# ک#!
`رÉ #تحا$'Ç S!"نالستا( #فغانستا( 7مر#> با محترمS فا`مS ص;امی 

P مرحو] /ل;خا فــخــر2 مستحق مد#r نشا( #فتخا" شناختS شد.  
$" ساr (1365)بS ح;ث عضو "سمی $"مد'ر'ت عمومی نطاقا( 

تبد'آل مقر" گر$'د . $"`وr "!/ $" برنامS 7ا2 مختلف "#$'و 
!تلو'ز'و( !7م چنا( نر'شن !$!بالÇف;لم 7ا2 خا"جی بر/با( پشتو 
نقش مDم "# #'فا  !#/ `رÉ شب مطابق پر!گر#] تنط;م شد> مد'ر'ت 

(z– 1369) rنطاقا( #خبا"شب پشتو "#  قر#ئت م;نمو$  $" سا
 Sتاب $#$ Sنطاقی خو$ #$#م S(1990)م;ال$2 $" $!لت #سالمی با/7م ب
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 Sکت !جنگ 7ا2 تنظ;می مجبو" ب#" F#"ثر بمبا"$ما( شد'د !#نفجا#
ترx !`ن گر$'د. 

#! با شو7ر !#`فاr خو$ بS پشا!" پنا> بر$ !$"#نجا ن;ز بS فعال;ت 
فر7نگی خو$ #$#مS $#$ !تا ساr (2001 )م;ال$2 $" "#$'و بی بی 

 Sک(نو! /ندگی نو Sخان P"ند #! نو2 کو!Ç 2نو ) 7ا2 Sسی $"برنام
بر#2 #فغانستا( تS;D !نشر م;گر$'د{کرکتر 'ک نرh بنا] گاللی } 

بر#2 مدF 7شت ساr #'فا2 نمو$ $" #نجا ن;ز #/ پ;گر$ گر!> `البا( 
$" #ما( نبو$ !خطر ح;اF بر#'ش متصو" بو$.                        

 rح;ث پنا7ند> قبو Sکشو"#نگل;ستا( ب S(2001)م;ال$2 ب rخرسا#!#"$
گر$'دند !$" بر'تان;ا بS "#$'و صد#2 #فغانستا( کS #/ `رÉ س;د جا( 

#غا پا'S گز#"2 گر$'د> بو$ بS ح;ث نطاv $"2 !پشتو فعال;ت 7ا2 
فر7نگی خو$"# #/ سرگرفت P  مگر متاسفانS "#$'و مذکو" بعد 

 P  ["#ن کتا4 "# تحر'ر م;د'# Sفعال;ت کوتا سقو` نمو$ !فعآل ک/#
خانم  /ما( /'رx مصر!É ترب;S #`فاr خو$ $" منزلش م;باشد. 

محترمS 3منS /ما( $" ساr (1359)خو"ش;د2 مطابق( 1980) 
م;ال$2 با محتر] نا] حق /'رx 'ک تن #/ پر$'وسر#( خو4 بخش 
پشتو #$#"> 7نر !#$ب;اF "#$'و تلو'ز'و(Ü#!$/#  P کر$ ! $#"2# $! 

پسر !$! $ختر م;باشند. 
#!  #کنو( با فام;ل  محترمش $" شDرلند(  #نگل;س /ندگی م;نمان;د. 
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          پــــر0#ــــن Wـــاشــــم مــنــصــو-  

پـــر!'ـــن  $ختــر$کـتو"قربانـعلی 
منصو"$" (1332 )-7ش - $"  

!لسو#لی چDا"$7ی غو"بند !ال'ت 
پر!#( $" خـانو#$> "!شنفـکر بدن;ا 

 #" Sمکتــب #بــتد#'ـ;ـ <"!$.Pمد#
$"چDا"$7ی غو"بند !بعد3 نسبت 

تبدلی !};فS پد"بز"گو#" شا(  $" 
تفحصاF نفت !گا/ شبرغا( ! 

$!"> مکتب متوسطS ! ثانو2 "# $" مکتب م;رم;ن خد'جS جو/جا( 
!بعد3 7م نسبت تبدلی !};فS پد"z $" !ال'ت بلخ  $" ل;سS سلطا( 
"ض;S $" ساr (1352) پا'ا( "سان;د.  پر!'ن $#"#2 کرکتر 3/#$ 

!فص;ح #لزبا( !خوz برخو"$ بو$ ! $"#!ل;ن مالقاF با 7ر $!ست 
 Sخ;لی صم;می م;گر$'د مگر صم;م;ت با $!ستنش /!$گذ" نبو$ بلک
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  Pنم;شد Sمحبت #! #/ $!ستانش کاست rا2 ساDتا سال Fل;ن مالقا!# /#
جسا"PF #خالv ن;کو !برخو"$ صا$قانz# S  قلب 7مکا"#نش "# 

تسخ;ر با "!ح;S 3/#$ من;شانS خو$ با 7مS 7مکا"#( برخو"$ م;کر$ 
#کثر'ت خانم 7ا بعد #/ #/$!#Ü  تغ;ر کرکتر م;د7ند مگر #! بعد #/ 

#/$!#Ü بS 7ما( کرکتر سرشا"P شا$#4 !3/#$منش کS خو#ستS کرکتر 
/#تی #! !/نا( 3/#$> #فغا( #ست P م;باشد  #!7ما( `و"'کS $"#سما( 

تخ;الz# F بلند پر!#/بو$ با محتر] محمد 7اشم کS خو$ عضو با 
شDرF ت;م ملی فوتباr #فغانستا( بو$ P  $" ساr (1354)7جر2 

شمسی #/$!#Ü نمو$ !بعد #/ پسر2 نمو$ مدF $! ساr $!"> "عسل " 
`والنی $"ساF"#/! "$ z– (1356) r #مو"تجا"F بکا" 

مامو"'ت پر$#خت.  $"شعباF مختلف کسب تجا"4 نمو$ !$" 
ساz(1371)r -نظر بS سابقS کا"2 بح;ث مد'رعمومی #"تبا` 
 Sشت" Sمقر" گر$'د . #/ $!"> 7ا2 مکتب ب F"#/! )3 Sخا"ج

Ç"!نال;ز] !بخصوï نطاقی !گو'ندگی عالقS خاï $#شت #ما #/ 
#نجا'کS پد"عز'زz !};فS مDم $#کتر2 $#شت  #'ا] `والنی $" 
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!ال'اF کشو" #جر#2 !};فS م;نمو$ ! $"3نزما(  تشک;الF "#$'و7م 
خ;لی محد!$ بو$ !منحصر بS شDرکابل بو$ ! ستد'و7ا2  تول;د2 $"  

!ال'اF  !جو$ند#شتP  #! نم;تو#نست بS بد#من 3"/!'ش چنگ بزند  
 rکابل #قامت $#'می پ;د# کر$ !$" سا "$ Ü#!$/# /# بعد Sتا #ن;ک

z– (1358) /مان;کS "#$'و تلو'ز'و( نسبت تر#کم  برناکS  حجم 
نشر#F  بلند "فت P ضر!"F #شد بر#2 نطاقا( #ناU پ;د# گر$'د . 

خانم پر!'ن  ن;ز 3"/! $'ر'نz# S بر3!"$> شد .  !2 بعد#/ سپر2  
کر$ند  #متحا( نطاقیP بS گو'ند> موفق پذ'رفتS شد.  

#بتد# بخو#نش #عالناF تجا"تی !برنامS 7ا2 کو"نی Ç!ند گو'ندگی "# 
  Éقر#ئت #خبا" "#سآ #/ `ر Sکوتا> ب F3غا/ !بعد #/ مد

 $!/ Sعصر#/عقب مکرفو( 7م !`نانش "# مخا`ب قر#"$#$ . #!ب
تر'ن فرصت بS ست;ج 3خر نطاقی کS قر#ئت #خبا" مDم شب "# $'و ! 

تلو'ز'و( "س;د. 
"تو(" صد#2 پر!'ن بر#2 قر#ئت #خبا"! مطالب جد2  خ;لی عالی 

بو$  #خبا" "#فص;حP با جد'ت قر#ئت م;کر$P  قابل توجS مر$] 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

قر#"م;گرفت. !2 بر#2 بلند بر$( سطح #گا7ی خو'ش $" $#خل 
!خا"Ü کشو" تالz /'ا$ نمو$ ! #/ کو"سDا2 کوتا> مدF !`و'ل 

#لمدF $" کشو" چک (چکوسلو#ک;ا ) مستف;د گر$'د> #ست ! 7م  
چنا( با مطالعS  کتب  ! 3ثا" نو'سندگا( بز"گا( جDت #"تقا2 $#نش  

خو$ بDر> بر$>  #ست . 
پ;وند /ندگی  #!با 7مسرz  "!2 فضل;ت !خوشبختی  #ستو#" بو$> ! 

7مسرz "# 'گانS  مشوv !ممد $" #مو"/ندگی #جتماعی  !خانو#$گی   
خو'ش  م;د#ند.  #'ن #/$!#Ü م;مو( با $#شتن  چDا" فر/ند پر با"تر ! 

خوشبDت تر گر$'د.  $" ساr (1371) با 3مــد(  «مــجــا7ــد'ــن» 
  !# Sکاشان! Sخان  Pخو$"# مبا"/'ن "#> حق  !عد#لت  م;گفتند  Sک

چو" !چپا!r گر$'د !نا چا" بطرÉ شماr کشو" نقل مکا( نمو$ند. نا 
گفتS نبا'د گذ#شت کS  با 3مد(  مجا7د'ن 3نچS مر$] 3"/!$#شتند P ختم  
جنگ  بو$ P چنا( نشد بلکS با #$#مS جنگ خو( "'ز2 ب;شتر گر$'د  

 P  )نالستا"!Ç  ïفر7نگ  ! بخصو P  4$#  7ل#  Sکاشان ! Sخان
نطاقا( چو"  !چپا!r ! بS 3تش  کش;د>  شد.نا] فر7نگ $موکر#سی  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

$" گلو خفS  گر$'د !بر#2  7مS مر$]  خطر ح;اF متصو" گر$'د.  
خانم  پر!'ن  7اشم  منصو"  ناچا" بخا`رحفظ  شرÉ !عزF خو$ 

!فر/ند#نش  #/کابل  متو#"2  شدند  .چو( جنگDا2  $#خلی  بخا`ر  
تقس;م قد"F  $!#مد#" شد P نظم  ! #من;ت !جو$ ند#شت P گر!پDا2  

  F"باال2  تقس;م  قد  Sا$  $" م;د#(  معرکDمختلف  تحت  نا]  ج
کابل  /خمی "# بS  کشتی  خو(  تبد'ل  کر$ند ! 7مS  مر$] #/  

!حشت  جنگ !با"#(  مرمی  !"#کت ترx  'ا"! $'ا"کر$ند.  خانم 
 P  اجر  شدDکشو"  م  rشما  Éپر!'ن  7اشم منصو"  ن;ز  #بتد# بطر

جونکS  #مکا(  برگشت بکابل  "# ند#شت P ترx  !`ن  کر$ .     
سرنوشت  #! !خانو# $>  عز'زz  $"  کو" 3لما( "قم  خو"$ ! تا 

#کنو( $"  3لما( /ندگی  م;نما'ند   
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

جــــلـــ9ــــلـــ1 تــــوخــــــی 

خانم  جل;لS توخی $"ساr(1333)خو"ش;د2 $"شDرکابل تولد گر$'د  
مکتب #بتد#';S "# $" مستو"> غو"2 بS #کماr "سان;د ! بعد شامل 

ل;سS /"غونS شد. 
#/ 3نجا'کÜ#!$/#  S 7ا2 قبل #/ !قت مشکالF بعد2 "# بر#2 خانم 

7ا بوجو$ م;آ!"$ P جل;لS ت;ز $" /ندگی با مشکالF  /'ا$ $ست 
!پنجS نر] کر$ #! متعلم صنف $!#/$7م ل;سS "/غونS بو$ کS با 

محتر] محمد "ح;م عر!سی کر$ !'ک مدF #/ تحص;ل کنا" "فت  
 Sقف! rستعد#$  شا'ا( برخو"$#" بو$ بعد#/'ک سا#! F!ما#/ /کا#

$!با" بر#2 سپر2 کر$( #متحا( حا}ر گر$'د !موفقانS سند فر#غت 
بکلو"'ا  "# بدست 3!"$ !$" کمپنی کمک 7ا2 خانو#$> #/ `رÉ ملل 
متحد !#'االF متحد> #مر'کا $" کابل فعال;ت $#شتP شامل کا"گر$'د. 
#/ `ر'ق 7م;ن کمپنی بر#2 3مو/z !پر!"z کوتا> مدF بS کشو" 
#'ر#( سفر کر$ !بعد #/ با/گشت #/ #'ر#( $!با"> "#نجمن "7نما2 

 . $#$ Sم#$# z"خانو#$> " بکا
خانم جل;لS با!جو$ کS بقد" کفا'ت عا'د ما7انS $#شت #ما #/ 3!#( 

کو$کی بS گو'ند> گی برنامS 7ا2 #$بی "#$'و عشق $#شتP #ما شر#'ط 
 zبا /ندگی خو Pد#شتDما$" شد( #! "# #/3( عشق $!" نگ! Ü#!$/#

کS 7مر#2 شو7رعز'زz $#شت محبت خانو#$> گی #! "#چــنا( 
مصر!فت ساختS بو$کS بر#2 نطاقی تالz نکر$. مسرF خانو#$> گی 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

چند#( /'ا$ $!#] نکر$ #'ن  پ;وند م;مو( $" #ثر #نفجا" 'ک بالو( گا/ 
شو7رz "# بر#2 #بد #/#! گرفت P #/ 7م پاش;د  'عنی جل;لS بعد #/ 

پنج ساÜ#!$/# r  ب;و> شد.   
 S;ندگی خو$ "# !فق ترب/ Sنا( با 7مت #فغا( 7م;ش/ Sنجا'ک# /#

#!ال$ 7ا2 شا( نمو$> #ند  #!#/ 7ما( جملS ما$"#( با شDامت بحسا4 
م;ر!$ کS $" جو#نی کمر 7مت بست بر#2 نفقS #`فالش /حمت  /'ا$ 

"# متقبل گر$'د بعد #/ کو$تا2 7فت ثو" z-(1357)- !با تغ;ر 
#!ضاt س;اسی $" کشو" کمک 7ا2 #'االF متحد> #مر'کا قطع 
گر$'د.  تشو'ش ب;کا"2 بر#2 7مS کا"مند#ن;کS $"کمپنی  7ا2  

خا"جی  مصر!ف;ت $#شتندP 7و'د# گر$'د مخصوصآ #! کS خانم ب;و> 
! تنDا بو$ جز خو$z کسی  نفقS  فر/ند#نش "# تS;D  نم;کر$.    
$"ساr (1359)-شی-"#$'و تلو'ز'و( بر#2 پذ'رفتن نطاقا( جد'د 

#عال( نمو$ !جل;لS 3( عشق گمشد> خو$ "# با/ 'افت بر#2 #متحا( 
نطاقی شتافت !بS ح;ث نطاv قر#"$#$2 بکا" نطاقی شر!t کر$ مگر 

خالz# v!/ É  بعوÖ برنامS 7ا2  #$بیP بS خو#ند(  #خبا" ! 
 z# /#!3 #7ا2 جد2 !تبصر> 7ا2 س;اسی مقر" گر$'د /'ر Sبرنام

بر#2 خو#ند( 7م چو پر!گر#] 7ا2 خ;لی خو4  !مساعد بو$. 
!2 $" /ندگی خو$ بS $! مسلک عالقS $#شت 'کی  مطب !$'گر2 

 zبا #/ $ست $#$( شو7ر Sنطاقی  #ما /ندگی با #! چنا( با/2 کر$ ک
نتو#نست بS تحص;ل $!#] بد7;د #ما #/ سو2 $'گر 7ما( شر#'ط 

$شو#" /ندگی #! "# بS عشق نطاقی #z "ساند. !2 با معاz  ناچ;ز 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

کS $#شت بر#2 ترب;S !تحص;ل #`فالش بخصوï $" شر#`ی جنگ 
!با بلند بو$( #سعا"P  $ست بمسلک خ;ا`ی /$ !#/ #'ن `ر'ق بر2# 
تحص;ل  جگر گوشS 7ا'ش  مصد" خدF گر$'د  !بمشکل #/ /حمت 

با/! !7مت بلند ! پ;شS مقدh مشکالF #قتصا$2 /ندگی خو$"# 
مرفوt م;نمو$ بعد #/ 'ک ساr نطاقی (1360)خو"ش;د2 بکمک 

محتر] س;ف #لرحمن #بر#7;م خ;ل کS مد'ر نطاقا( "#$'و تلو'ز'و( 
بو$ندP  بح;ث مامو" "سمی "#$'و تلو'ز'و( #قباr تقر" 'افت. 

 !};فS نطاقی #! تا ساz-(1370)) r- مطابق (1991) م;ال2$ 
 P پ;د# کر$. خانم  توخی $" برخو"$ شخصی 'ک کرکتر عالی  Sم#$#
3"#]  !بی ضر"بو$ !#/3( جا'کS  بعضی مر$] #فغانستا( با خصلت 

عقب ماند>  $" با"> ب;و> جو#(  تبصر>  ناشا'ست نS نما'ند P خ;لی 
گوشS گ;ر! #نز!# پسند بو$P با "نج 7ا'ش بS تنDا'ی "س;دگی م;کر$. 

  با 3مد( مجا7د'ن $" کشو"P  خطر جد2 #من;تی  بر#2 خانم 7ا 
بوجو$ 3مد مخصوصآ خانم 7ا2 کS $" "سانS 7ا2 جمعی کا" 

م;کر$ند !#/ `رÉ $'گر #! 'ک ما$" تنDا بو$ !نفقS #`فالش "# 
بد!z $#شت P نا چا"با !`ن !$#t کر$ !بS کشو"7ند "فت !#/ 3نجا 

$" (1997)م;ال$2 بکشو" 7الند #قامت گذ'د. 
  جل;لS توخی  #'ن فوال$ #بد'د> !ما$" مDربا( کS شجاعانS جو#نی 

خو$ "# !قف تعل;م P ترب;S !نفقS  سS `فل نا/ن;ن #z 7ر'ک 
 Fکتو"'ا !فر'د!( نمو$. فر/ند#نش "# با #فتخا" !با تحص;ال!P فر'با

عالی تقد'م جامعS کر$> #ست . 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

!#قعآ محبت ما$"گنج;نS پربDاست !پر!"z $" $#ما( ما$"2 چو( 
جل;لS نعم;ت بز"ã بر#2 فر/ند#( عز'زz م;باشد.  

بر#2  پ;د# کر$(  #'ن  $!ست  نا/ن;ن $" حد!$  سS  متو#تر $"  
کشو" 7ا2 گوناگو( بS  جستجو پر$#ختم  P باالخر>  #!"# $"کشو"  

شا7ی  7الند پ;د# کر$].  /مان;کS بر#'ش  تلفو(  کر$]  با!"z نم;شد 
کسی  سر#غش "#  بگ;ر'دP #! خو$"# 'ک  نطاv  فر#موz  شد>  

حسا4  کر$> بو$.  
  rو`"$  Fی مقاما'  Sکشو"ما  کا"  !فعال;ت /نا( نسبت  بی توج"$

  hجر#'د #نعکا! S7ا2 جمعی  #خبا" ! "!/نام  Sسان" "$  P تا"'خ
  Sجامع "$ Sک ã"2  7م;ن $ل;ل #/  کا"  7ا2  بز!" P$پ;د#  نم;کر

#نجا]  $#$>  #ند سپاh  صو"F  نمی  گرفت. 
خانم  توخی  بعد#/ $"'افت  موضوt  با  با 'ک $ن;ا محبت بر#'م  

#جا/>  $#ند  تا /ندگی نامS  شا( "#  $"Ü کتا4  3!#2  ماندگا" /نا(  
 #" z#  د2  /ندگی'Ç#7ا2  تر  Sقص  Sفغانستا(  نما'م. #! /مان;ک#

بر#'م  با/گو م;نمو$ P م;د#نستم  کS تما] صحنS  7ا2  $"$ 3!"  
گذشتS  $" پ;ش  چشمش  مجسم  گر$'د>  #ست P فشا"  /!"گا"  

گلو'ش "#  م;فشر$. چقد"  خو4  خو#7د بو$  کS  $"$7ا  !/حمت 7ا  
!"نج 7ا2  #'ن  ما$"  قDرما( "# $'گر#( ن;ز مطالعS نما'ند !بر!2  
! نجابتش  #فر'ن  گو'ند.#فتخا" بS  خانم  جل;لS  توخی  ما$" مDربا( 

!خانم فد# کا".   
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  u.-0"Vــ9ــال 4صــــغرcســـ 
 

 (1963) z ( 1342 )rسا "$ 
م;ال$2  $"شDر /'با2 قند7ا"   
  Sخانو#$>- "!شنفکر $'د> ب "$

جDا( کشو$.     
سD;ال  جا( $"شDر گر$'ز 

!ال'ت پکت;ا "!#نS مکتب شد 
 Sر بDلی صنف 7فتم $" #( ش#!

 Sتحص;ل پر$#خت /مان;ک
خانو#$> شا( بS کابل نقل !مکا( 

کر$ند $" ل;سS عا'شS $"#نی ! ل;سS "/غونS بS تحص;ل پر$#خت . 
$"ساr 1359 7ش /مان;کS متعلم مکتب بو$P 'ک گر!é #/ نما'ند> 
گا( "#$'و تلو'ز'و( جDت $"'افت #ستعد#$ 7ا2 جو#نا( $"ل;سS 7ا2 
 P$#جو#نا( با #ستعد Sکر$ند. #!#/ جمل zبر#2 نطاقی تال  Pر کابلDش
3نزما(  بو$ کS توسط 7;ئت #نتخا4 گر$'د ! "!#نS "#$'و تلو'ز'و( 

ملی #فغانستا( شد !#/ خو#ند( #عالناF !پر!گر#] 7ا2 فرما'شی 
شر!t بS نطاقی کر$ مگر#ستعد#$ خا"v #لعا$> #! تنDا $"'ک ! 'ا $! 

پر!گر#] مع;ن باقی نماند بلکS $" فرصت کم $" پر!گر#] 7ا2 
مختلف "# بS $! /با( $"2 !پشتو نطاقی نمو$ $"ع;ن /ما( مکتب 

e  334
 



 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

"# ختم !شامل #نستتوF پولی تخن;ک کابل گر$'د مگر قبل #/ختم 
پولی تخن;ک جDت نطاقی #/`رÉ "#$'و تلو'ز'و( بS ماسکو "فت 
$" 3نجا بS تS;D !نطاقی پر!گر#] 7ا2 $"2 !پشتو پر$#خت . بعد #/ 
ختم !};فS $! با"> بو`ن برگشت !جDت #$#مS تحص;ل $"پو7نتو( 

کابل $" فاکولتS #$ب;اF "شتÇ S!"نال;ز]  شامل  گر$'د  ! لسانس 
خو'ش "# بدست 3!"$.   

خانم #صغرx$"!  2 برعال!> گو'ند> گی $" "#$'و تلو'ز'و( $" 
 Sجر#'د کشو"مطالب م;نوشت !7م !`نا(  #ثا" #$بی #! "# $"مجل

7نرP سبا!(P جو#نا(P 7;و#$ !غ;ر> جر#'د کشو" مطالعS فرمو$> #ند. 
 ìÇ )پشتو Sبتکا" مجل#  Sبس;ا" کوتا $" #ثرنظر خو#7ی ب Fمد"$

 rح;ث گو'ند> سا Sگا( نشر#تی "#$'و تلو'ز'و( ب"#(/#!# Sمجل)
#نتخا4  گر$'د !#/ `رÉ #تحا$'Ç  S!"نالستا( #فغانستا( 7مر#> با 

 Sال شناخت` r#ز#$ مستحق مدDک S;ک/ Sحب;بی !محترم Sشف;ق Sمحترم
  r!# Sحا'ز جا'ز> $"ج r!# Sح;ث گو'ند> $"ج Sشد !'ک با"7م ب

گر$'د !سS با" مد#r کا"مند شا'سS "# حاصل نمو$.                     
$" ساr (1986)م;ال$2 با محتر] $#کتر فر'د #/$!#Ü نمو$ !ثمر 

#/$!#Ü شا( سS $ختر !'ک پسرم;باشدP بعد #/#/$!#Ü سD;ال 
#صغرx$"! 2 بنا] سD;ال( حسرF نظ;می) شDرF حاصل نمو$. 

$"ساr(1371)7ش (1992) ] $#من 7جرF گرفت ! $"کشو" #لما( 
با 7مسر!#`فالش /ندگی $#"$. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 S;Dکشو" 3لما( ت"$ Sخانم نظ;می  بر#2 مدتی  $" تلو'ز'و(  3"'انا ک
!نشر م;شد با 'کتعد#$ 7مکا"$'گر "#$'و تلو'ز'و( #سبق   بS کا" 

فر7نگی پر$#خت #ما نسبت  عد]  بو$جS کافی  تلو'ز'و( 3"'انا  #/ 
فعال;ت با/ ماندP فعال $" کل;نک $#کتر فر'د شو7رz 7مکا"2  

م;نما'د .    
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
لـــ-gــــ9ــفــــ1 قـــــر#ـــشـــی  

خانم قر'شی متولد شDر /'با2 کابل 
م;باشدP #!  بعد #/ ختم تحص;التت ثانو2 
 vحقو Sشامل $#نشگا>  کابل گر$'د ! "شت

!علو] س;اسی "# تما] کر$P! بS ح;ث 
مشا!" حقوقی $" #نسست;توF  قانو( 

گذ#"F"#/! 2 عدل;S بر#2 مدF 7شت 
ساr #'فا2 خدمت نمو$. 

/مان;کS $"سمستر $!] !ساr چDا"] 
 Sبو$ 7مکا"2 خو$ "# ب vنشگا>  حقو#$

صفت نطاv $"2 با "#$'و تلو'ز'و( ملی  
#فغانستا( شر!t نمو$ بS خو#نش !گو'ندگی برنامS  7ا2 مختلف 

پر$#خت !#خبا" مDم شب "# ن;ز $" "#$'و قر#ئت نمو$.                                                     
  r1372 خو"ش;د2 مطابق 1993عس;و2 $'گر مجا rسا"$

حضو"z $" !`ن  نسبت جنگDا2  $#خلی  نا مساعد  گر$'د.  بنآ 
"خت سفر بست !بS کشو" #لما( با 7مسر !سS `فلش پنا> بر$. 

بعد #/ تحمل مشکالF 7جرF !ستم بی /بانی P با تالz خستS گی نا 
پز'ر لسا( جرمنی "# 3موخت !بعد #/ تکم;ل /با( $!با"> بS تحص;ل 

پر$#خت.  بر#2 مدF سS ساr $!"> 3مو/z مال;اتی "# موفقانS ختم 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

کر$ !#/3( بS بعد $"'کی #/$فاتر "سمی کشو"#لما(  بS ح;ث کا"مند 
مال;اتی #'فا2 !};فS م;نما'د. 

لط;فS قر'شی خانم $#شنمند !متفکر #ست !7م;شS بر# 2 کسب $#نش  
$"7رسن !ساr !$"7رگونS شر#'ط بر#2 بلند بر$( $#نش مسلکی 

خو$ تالz /'ا$ نمو$> #ست. 
#'ن  خانم 3/#$> بر#2 /نا( ستم $'د> !`ن خو$7م;شS می #ند'شد 

!7مشS 3"/!2 باگشت !خدمت  گز#"2 $" !`ن 3بائی خو$ "# $#"$ 
تا بتو#ند با #ند!ختS 7ا'ی علمی !مسلکی  مصد" خدمت بS مر$] 

!مخصوصآ بر#2 /نا( ! نوجو#نا( گر$$. 

a-غــــ-0نــــ1 -ســــا 

$"ساr (1341) خو"ش;د2 (1962)-
]- $" !ال'ت قند7ا" متولد گر$'د ! #لی 
صنف $7م $"ل;سS /"غونS #نا !ال'ت 
قند7ا" $"h خو#ند !متباقی تحص;لش 
"# $" ل;سS عا'شS $"#نی کابل بS پا'ا( 

"سان;د !$"/ما( کS متعلم  بو$ با 
"#$'و تلو'ز'و( ملـــی #فـغـانـسـتا(        

7مکا"2 خو$ "# 3غا/'د. 
  Pصد#2 "سا $#شت z# مانند تخلش!#
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 rبرعال!> قر#ئت #خبا"شب $" پر!گر#] 7ا2 مختلف نقش فعا
 "$ Sم;کر$. /مان;ک Sگرفت .   خانم "سا شعر "# خ;لی عالی /مزم

 #" z# متحا( کانکو" پو7نتو( کابل موفق گر$'د م;خو#ست تحص;ل#
$" پو7نتو( 3غا/ نما'د #/`رÉ  "#$'و تلو'ز'و( بنا بر قر#"$#$ 7ا2 

 hحسا# F"!فر7نگی بر#2 نطاقی  پشتو $" "#$'و ماسکو ضر
گر$'د !خانم "سا  "!#نS ماسکو شد. $"ساr(1364) 7ش(1985) 

 (1986) rنالستی خو$ "# $"ماسکو 3غا/ کر$ ! $"سا"!Ç 2کا"7ا
با محتر] محمد فق;ر م;وند کمر> م;ن فعاr "#$'و تلو'ز'و(  مــلــی 

#/$!#Ü نمو$.  
 Sم;مو( شا( 'ک $ختر بنا] 7;ل  Ü#!$/# /# خانم "سا ! 3قا2  م;وند

!پسر بنا] پاتر'ک $#"ند. 
  !2 $" ساz-(1373) r-(1994) #'ا] کا"z با "#$'و ماسکو ختم 
شد  #ما "!/نS #م;د بر#2 با/گشت بو`ن نسبت جنگ 7ا2  $#خلی  

 "$ P$نگلستا( پنا> بر# Sبر!'ش مسد!$ شد ناگز'ر با7مسر !#`فالش ب
خا"Ü #/کشو" 'ک لحظS #/ فکر /نا( کشو"غافل نبو$> 7مو#"با  

کا" فر7نگی !Ç!"نالستی خو$ !ضع /نا(  #فغا(  "# #/`ر'ق 
برنامS 7ا2 مختلف $" "سانS 7ا2 جمعی بر'تان;ا !#/ `ر'ق #نترنت 

بگوz !چشم مر$] جDا( "سان;د> #ست. 7م چنا( $" کم;تS #فغانا( 
مق;م #نگلستا( بS خا`ر /نا( "نج کش;د> !#`فاr معصو] #فغانستا( 
جنگ /$> $" پر!گر#] 7ا2 ممالک بعد #/جنگP فعال;ت چشمگ;ر 

$#شتS !بخا`ر "7ائی /نا( #/ 'وì بر$> گی !#ستسما" مر$ ساال"2  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

شجاعانS مبا"/> م;کند.                                                                   
#! چند با"بS #فغانستا( سفرنمو$> !ف;لم 7ا2 مستند #/!ضع /نا( 

کشو"تS;D !#/ `ر'ق "سانS 7ا2 #نگ;لستا( (لند() نشرنمو$> #ست 
بخا`ر حقوv /نا( #فغانستا( با کم;تS 7ا2 حقوv بشرن;ز کا"7ا2 

مثمر #نجا] $#$> #ست . 
!2 با "#$'و بی بی سی ن;زنقش فعاÇ r!"نالستی خو$ "#ن;ز حفظ 

نمو$> !7مو#"> $" با"> /نا( !#`فاr !`نش $"جستجو2 "#> ب;ر!( 
"فت #/ مشکالF /نا(  ! #`فاr #ستP فوتو7ا'ش  فعال;ت #!"# نشا(  

م;د7د. 
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پـــر0گــــرW 54ـــــاV  مــلــــ9ــت WـــاV  بــر4.- 

بر#2 #!ل;ن با" بS تا"'خ 10 م;ز#( ساr(1350ّ) 7ش - "#$'و 
#فغانستا( $"کنا"  $'گر نشر#F – نشر برنامS /با( 7ا2  محلی "#  

#فز!$ #'ن  پر!گر#مDا بنابر تقاضا2 نما'ند> گا( مر$] ! !کال2 
شو"#2 ملی(!لسی جرگS) #/ $!لت بS نشر م;رس;د. $" برنامS  7ا2 
مذکو" مطالب #جتماعیP ترب;تیP $'نیP #$بیP فر7نگیP /"#عت  ! 

 P)ما!شنوندگا PSعام;ان Fب;ا$# P)جو#نا  Sبرنام PصحتP2"#مالد
!صحفS #/ تا"'خ کشو" نشر م;گر$'د مسو!r !#مر #'ن پر!گر#مDا 

محتر]  $#کتر ف;ض هللا #'ماv  بو$ با 7مکا"2 عد> $'گر #/7م !`نا(  
محلی تجا"4 ب;شتر کسب نمو$P تا ساr 71352ــش - 'عنی تاختم  
"Ç'م شا7ی #$#مS $#شت.  $" /ما( "'است جمDو"2 سر$#" محمد 

 <$#$ S7ا خاتم Sن برنام'# F#نشر  Sبد!( کد#] $ل;ل قانع کنند>  ب $!#$
شد !بعد#/ 'ک !قفS $"ساr (1357) –7ش- بS نشر#F خو'ش 

 P 7ا2  /با( 7ا2  #!/ب;کی Sشامل  برنام Sبا"> 3غا/'د. ک!$
ترکمنیP پشS 'یP بلوچیP نو"ستانی  بو$ندP با حجم 'ک ساعت 

بنشر#F م;پر$#ختند  صرفاٌ پر!گر#مDا2 پشS 'یP  نو"ستانی !بلوچی 
نشر#F ن;م ساعت (30 )  $'ق;قS  ئی $#شتند.      

 با'د گفت #/ 3غا/ نشر#F محلی $" "#$'و#فغانستا( /نا( !$ختر#( 
$" پDلو2 مر$#( بS کا" 3غا/ کر$ند کS عبا"F بو$ند #/: 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 پر!گر#] #!/ب;کی : 
 vنابت #'ما# Pش;د" Sنس;م Pما"2 #م;د سرخابی Pz#$قر S;عال

!$'گر#(. 
 z#$فر Sبع#"  Pپر!گر#] ترکمنی     

 "!گر#]    "     پشS 'ی       شا'ستS عطا/#$>  
 îشلما Üنو"ستانی     ش;ر'ن تا                " 

  "               بلوچی        محترمS پر$لی « $ختر  پر$لی»  
 "               #/'کی        "ش;د>   Ç#لS(نطاv !3!#/ خو#()  

 "               #/بکی        پر!'ن  جو/جانی        
 "               #/بکی       نج;بS قاسمی ! لطافت  

 Sا بDترت;ب پر!گر#م! S;D7ر کد#] #'ن خانم 7ا $" قسمت نطاقی !ت
/بانDا2 ما$"2 شا( سDم فر7نگی خو'ش "#- #$# کر$ند.  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

        V4کبر "Ä4نابت "4#ما

 
فر/ند #لحاÜ #حمدعلی 
 1337) rکبر2 $"سا#

 î"تا"'خ 21ما S7ـش  ب
ساr 1958 ع;سو2 

$"شDرکابل چشم بS $ن;ا 
گشو$>P !2 بر2#   

تحص;الF ثانو2   شامل  
ل;سS عا'شS $"#نی گر$'د. 
 Sک -z-(1355)rسا "$
شاگر$ صنف 10  بو$Pبا 
$#کتر ف;ض هللا #'ماv 3مر 

! موسس پر!گر#مDا2 محلی ! نطاv پر!گر#] #!/ب;کی "#$'و 
#فغانستا( #/$!#Ü کر$P 7ما( ساr « 1355 » 7مکا"2 خو'ش "#با 

 Sل;س Sب Ü#!$/# /# نمو$ بعد  t!پر!گر#] #!/ب;کی "#$'و ن;ز شر
"م;رمنو تولنS" بS تحص;ل #$#مS $#$ ! $"ساr 1357 بS #تما] "سان;د. 

  #نابت #'ماv #خبا" "#$'و "# کS بS شکل /ند> پخش م;گر$'دP بد!( 
#غال` بS  فصاحت /با( بخو#نش م;گرفت. 
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 F"$مبا Sعام;ان Fب;ا$#P7ا2 #$بی Sترت;ب برنام! S;D2 7مچنا( $"ت!
!"/'د>P  پر!گر#مDا #$بی !#شعا" "# بS صد#2 گ;ر# $کلمS م;کر$. 

 Sت تحص;ل  #سپ;ر#نتو"2 بDج zبا شو7ر  -z- 1360 rسا"$ 
 Sر (تاشکند) #عز#] گر$'دند ! فاکولتDو"2 #!/بکستا( شDجم

 P$نا] #لغب;گ تاشکند ختم نمو Sنال;ز] "# $" 'ون;و"ست;ی ملی ب"!Ç
 <$ Çبال$ "$ PSضمنآ با "#$'و تلو'ز'و( ! #!/ب;ک ف;لم 7مکا"2 $#شت

فلم مستند !7نر2 بS /با( $"2 7مت گماشت. 
 !2 بعد #/ ختم تحص;ل $" ساz"1366" r "1987 –]- بS کابل 
عو$F کر$  نخست با پر!گر#] #!/ب;کی Pبعد#"با نشر#F خا"جی 

"#$'و #فغانستا( #'فا2 !};فS نمو$. 
$" ساz"1370" r 1991 م;ال$2 نسبت $!#] جنگ 7ا2 $#خلی  

!خر#بی !ضع س;اسی کشو" $!با"> عا/] جمDو"2 #!/بکستا( 
گر$'د !بS ح;ث نطاv $"2 $" نشر#F "#$'و2 تاشکند بر2#  

#فغانــستــا( بـکا" #غا/نمو$. 
 /# Sافت تقد'رنام'"$ S1999 موفق  ب z "1378" r2 $" سا! 

"'است عمومی "#$'و تلو'ز'و( جمDو"2 #!/بکستا( گر$$. 
خانم #'ماv نS تنDا با پر!گر#] $"2 "#$'و تاشکند 7مکا"2 م;کر$ 

بلکS با برنامS 7ا2 پشتو !#!/ب;کی ن;ز 7مکا"'Dا2 $#'می $#شت.  
$" “1384 “7ش 2005 م;ال$2 بS کشو" کانا$# $"شDر تو"نتو 

#قامت گذ'دند. 
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       ما-V "4م9د" سرخابی  
 

 S7رگا> نا] #/ 7نر !7نرمند ب
 P$"#$ )# 2جا P با( 3!"'م/

#/ مرحو] غال] علی #م;د 
نو'سند> PشاعرP 3!#/ خو#( 

 Pموفق  zنقا PÉ!معر
 Pشخص;ت "!شن !متفکر

'ا$2 نما'م !بS "!حش 
#ستدعا2 "حمت نما'م. 

غال] علی #م;د کS #/ کو$کی 
سرنوشت 7نر2 $#شت با 7نر 

نقاشی نو'سندگی "!حآ !جسمآ  
پ;وند نا گسستنی پ;د# کر$. 

 #! نز$ ماما'ش پر!ف;سرغال] محمد م;م;نS گی مانند سا'ر 7نر مند#( 
بS کرسی شاگر$2 نشست 7نر "# #/ ماما'ش 3موخت !بS فر/ند#نش 

 U"# Sگر #عضا2 فام;لش  ب'$! Pما"2 #م;د Pچو( حشمت #م;د
گذ#شت. 

ما"2 'کتن #/ فر/ند# #! بو$>  $" ساz 1328 r متولد گر$'د  
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 تحص;الF #بتد#ئ;S !ثانو2 "# $" ل;سS ستا"> !ال'ت فا"'ا4 بS #تما] 
"سان;د ! $" پو7نتو( کابل "شتS #$ب;اF "# فر#  گرفت.   

بعد #/ ختم تحص;ل $" بانک #نکشاÉ "/#عتی بصفت مد'رعمومی 
 S1356 7ش- ب rسمآ بکا" #غا/ نمو$ 7م چنا( $" سا" Fتب;لغا

 Fخو$ عضو #$#"> 7نر !#$ب;ا !# Sک  z"$#تشو'ق  حشمت #م;د بر
"#$'و تلو'ز'و( ملی  بو$P  بS صفت ممثل $" #$#"> 7نر !#$ب;اF کا" 

فر7نگی خو$ "# 3غا/ نمو$ . 
بعد3 کS #$#"> مل;ت 7ا2  محلی بS فعال;ت نشر#تی $! با"> خو'ش 

#غا/ نمو$ بS ح;ث نطاv #/ب;کی  #/7مکا"2 خو$ با 3(  #$#"> ن;ز 
$"'غ نکر$ !$" ساحS 7نر2 گا] 7ا2 #ستو#" بر$#شت. 

 $" "'است #فغا( ف;لم $" بعضی ف;لم 7ا نقش 7ا2 کوچک ! بز"گی  
"# با/2 نمو$P /مان;کS #/ !`ن سفرنمو$ ! $" #کر#ئ;ن مدتی بسر 

بر$ ! بعد $" کشو" کانا$# مسکن گذ'ن گر$'د. 
 r#خذ مد# Sمفتخر ب Pتبا` کا" 7ا2 فر7نگ;ش"# S2 $" #فغانستانن  ب!

#فتخا" گر$'د> #ست. 
ما"2  #م;د  سرخابی  $! با"> #/$!#Ü کر$> #ست Ü#!$/# /# P  #!لش 

سS پسر !$! $ختر $#"$.  
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 نج9ب1 سا-4  ب9ابانی 4بر9W4م خ9ل    
 

 É!ر> 7ا2 معرDکی #/ چ'
!شاعرتو#نا !#7ل 4$# 

!فر7نگ  کشو" ماست.  
 rسا"#  $"سا  Sنج;ب

1342-7ش- 1963م;ال2$ 
$" !لسو#لی پغما( !ال'ت 
کابل بدن;ا 3مد. #! $!م;ن 

فر$ #/ فام;ل نS نفر2 
م;باشد. پد"z 'کی #/ 

#فسر#( #"$!2 ملی 
#فغانستا( بو$ بنا بر 
مصر!ف;ت !};فو2 

پد"عز'زPz  مکتب #بتد#ئ;S "# $" چند !ال'ت تعق;ب کر$ !سر#نجا] 
#/ مکتب 3ال'ی !ال'ت ننگر7ا"#/ $!">  #بتد#';S فا"ì #لتحص;ل 

گر$'د. 
 Sو شد !ب'$#" rمق;م کابل گر$'دند شامل پر!گر#] 7ا2 #`فا Sمان;ک/

ل;سS "#بعS بلخی بS تحص;ل #$#مP$#$ S $" 3( /ما( $" $> بو"2 کابل 
 !/"3 z"د بو$ند !پد;Dش V.صا#م1 مقصو rبد'و#" منز "$ S'7مسا
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$#شت کS "!/2 $خترz مثل صا'مS مقصو$2 نطاv !ممثل خو4 
باشد P "!2  7م;ن تشو'ق پد"z $" پر!گر#] 7ا2 #`فاr گو'ند> 

خو4 گر$'د !جا'ز> 7م بدست 3!"$. 
#/$!#Ü 7ا2 قبل #/ !قت کS $"کشو"ما معموr بو$ نج;بS جا(  7نو/  
$"صنف 7شتم مکتب بو$ با #قا2 محمد #سم;عل  ب;ابانی  پ;وند /ندگی 

نمو$ !بعد #/ 3(  تخلص (ب;ابانی )#خت;ا" کر$. 
بدل;ل #/$!#Ü متباقی $"!h مکتب "# تحت نظر #ستا$ ب;ابانی $" 

خانS #$#مS $#$ !بشکل سامع $" #متحاناF نDا'ی $" ل;سS "#بعS بلخی 
بمکتب حاضر م;شد. $" ع;ن /ما( 7مکا"2 #! بS "#$'و #$#مS پ;د# 

 F7نر !#$ب;ا <"#$# Sب rفا`# Sبرنام /#-z1352 rشت.  $"سا#$
معرفی !بS صفت ممثل قر#"$#$ نمو$. 

بخا`ر تقو'ت #ستعد#$ نطاقیP  بS کو"h سS ماS7 نطاقا(  تحت نظر 
#قا'ا( مثل" !'اندP س;ف #لرحمن #بر#7;م خ;لPنبی پاکت;ن !خانم 

 vصفت نطا Sنطاقی "# فر# گرفت !"سمآ ب Fمقصو$2 #ساسا Sصا'م
#جا/> $#شت کS برنامS 7ا2 مختلف "# $" کنا" تمث;ل نطاقی نما'د. 

#!ل;ن برنامS کS نطاقی کر$ برنامS {حرÉ خوP zخبر خوPz #7نگ 
خوz}بو$ کS با $'گر نطاقا(  چو( محتر] عنا'ت شر'فP فر'د> 

پاکت;نP شر'فS شر'فP س;ف #لرحمن #بر#7;م خ;ل !عبد#لرح;م س;لی  
بو$ند.   بعد3 مد'ر'ت پشتونستا( #/!2 ن;ز $عوF کر$ تا برنامS 7ا2 

پشتونستا( "# کS $"3( !قت شامل #شعا" "/می !تبصر> 7ا2 
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س;اسی !#خبا" بو$ بS خو#نش گرفت  !$"ع;ن /ما( ما$"7م بو$ 
!$"h 7م م;خو#ند تا سند تحصلی حاصل نما'د. 

 S1360خو"ش;د2 سند تحصلی  فر#غت بکلو"'ا "# #/ ل;س rسا "$
"#بعS بلخی حاصل نمو$ !بS صفت مامو" "سمی $" #$#"> 7نر  

 Pلی$Çمو/!# S7ا2{جمع Sو مقر" گر$'د !برنام'$#"  Fب;ا$#!
$حانو#نو !لولی P$شومد] 7نگا می)"# تS;D !نطاقی نمو$. 

 z1363 خو"ش;د2 #ستا$ محمد #سعم;ل ب;ابانی  7مسر rسا "$
/ند#نی گر$'دP !2 با چDا" `فلش تنDا ماندP 7ر"!/ بر#2 پ;د# کر$( 

سرنوشت شو7رz سرگر$#( بو$ "!2 #'ن $ل;ل با "#$'و 7مکا"2 
 /# (Sن پالن`! $) صفت معلم  $" پر!"شگا> !`ن Sخو$ "# قطع !ب
 Sب zشب کا" م;کر$ ! "!/ عقب $"'افت سرنوشت شو7ر Éر`

$فاتر مربو` سرم;ز$. 
$" ساr 1368 7ش  بر#2 #متحا( کانکو" پو7نتو( #ما$گی گرفت 

!$" پو7نحی Ç"!نال;ز] بS تحص;ل پر$#خت . 
$"ساF"#/! "$ -z 1369  r #`العاF گلتو" $"#$#">  فر7نگ 

مر$] #'فا2  !};فS نمو$P $" ساr 1370 شر#'ط س;اسی !#جتماعی 
!/ندگی بر#'ش خ;لی  $شو#" گر$'د ! بS #تDا] جلب !جذ4 !سا/ما( 

$7ی عل;S س;است جا"2 !قت تحت تعق;ب قر#" گرفتP بنآ با 'ک 
`فل پنچ سالz#  S `رÉ پشا!" حرکت نمو$ !$'گرفر/ند#(  "# $" 
کابل بی سرنوشت "7ا کر$P با!جو$'کS با لباh کDنÇ S!ل;د> خو$ "# 
 Éملبس کر$> بو$ با 3( 7م خطر توقف $#$( سر!'س مسافر'ن #/`ر
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گر!پDا2  مختلف مجا7د'ن #! "# تDد'د م;نمو$.                           
ح;ن;کS بS پشا!" "س;د 3قا2 علم 'وس;فز2 'کتن #/ #قا"4 خو'ش "# 

 Sپ;د#"کر$ ب Sسر#( قو] پشتو( "#بط Sپ;د# نمو$  بکمک 'وسفز2 ب
کمک #'شا( شامل کا" شد.  

#'ن ما$" فد# کا" کS #/شو7رz  چDا" فر/ند بS 'ا$ گا" $#شتP  کمر 
7مت بست شب !"!/ #/ ف;ض قلم تو#نا'ش /من;S تحص;ل فر/ند#نش 

"# مD;ا کر$. #!  $" "!/نامS 7;و#$P پام;ر !!حدF چاé پشا!" 
مضام;ن نوشت !7م چنا( $" "#$'و پشا!" نطاقی "# #غا/ نمو$. 

$" #( !قت  "#$'و بی بی سی کد#] $ستگا>  بر#2 نشر#F $" پشا!" 
ند#شت $"#ثر تماh  !2  با #قا2 گو7ر "حما(  "#پو" تر- "#$'و بی 
بی سی "#بطS !2  با "#$'و بی بی سی لند( 7مر#2 #قا2 $#کتر #کبر 

#کبر  برقر#" گر$'د !#/ !2  تعDد گرفتند $" صو"F  پ;د# کر$(  
#فر#$ شا'ستS کا" !سابقS مطبوعاتی  بی بی سی حا}ر #ست 'ک 
مرکز نشر#نی بر#2  مر$] #فغانستا(  $" پشا!" #'جا$ نما'ند.       

شر#'ط /ندگی 7مS  کا"مند#( "#$'و !تلو'ز'و( $" #فغانستا( نسبت 
 Sب S7م P$بر#'شا( متصو" بو Fمجا7د'ن خر#4  !خطر ح;ا F"قد

پشا!" نقل مکا( کر$> بو$ند خانم ب;ابانی  7مS 3نDا  "# پ;د# نمو$  
 ! òو  بی بی سی #فتتا'$#"  Pپشا!" 3مدند Sقا2 $#کتر #کبر #کبر ب#!

نشر#F بی بی سی  بنا] خانS نو /ندگی نو {نو2 کو" #! نوÇ 2!ند}
3غا/ گر$'د !7مS 7مکا"#( مDاجر فر7نگی بکا" مسلکی  3غا/ 
کر$ند !نج;بS جا(  خو$ ن;ز $" نقش "#بعS گل بر#2 پنج ساr با 
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"#$'و  بی بی سی $"پشا!" کا" نمو$P برعال!> مصر!ف;ت با "#$'و 
بی بی سیP"#$'وP "#$'و پشا!"! خو#نش  #عالناF تجا"تی 

$"تلو'ز'و( پشا!" بS نوشتن مضام;نPشعر $" صحفS گلبرگDا !'ا 
گل پانیP "!/نامS 7;و#$ صفحS( شُحی )/نا( $" پام;رP ن;ز 7م 
کا"2 م;نمو$ بS ترب;S #`فالش کوش;د !#/ عرv جب;ن ! /حمت 

شبا!"/2 #! چDا" فر/ندz بS تحص;ل پر$#ختند. 
 Sاجر $ست بDا 7ر"!/ #فز!$> م;شد ! #فغانا( مDپشا!" تعد#$ #فغان"$
#'جا$ 'ک مرکز علمی /$ند تا #`فالشا( #/ ف;ض علم بDر> مند گر$ند 

بنا] {$#نش سنتر}'ا$ م;شد بعض "!/ 7ا2 ملی  #فغا( 7ا ن;ز `ی  
محافل $" $#نش سنتر برگذ#" م;کر$ند.  

 r1999م;ال$2  بخا`ر تجل;ل  #/ #ستقال -z- 1378 rسا "$
#فغانستا( #/ !2 $عوF بعمل 3مد تا $" محفل سخنر#نی نما'د. 
 r2 #'ر#$ گر$'د $" با"> #ستقال! Éر` /# Sسخنر#نی  ک "$ 

!#ستقالr /نا( !محکو] کر$( شر#'ط  `البا( بنا بر!ضع;ت /نا( 
#فغانستا( !مد#خالF بی شرمانS ممالک ب;گانS "پاکستا(" بو$.  

فر$#2 3( "!/ تو`عSء #/ ب;ن بر$( #'ن خانم "سالتمند برچ;د> شد 
!$" سرx عا] باال'ش ف;ر گر$'د  #لحمدهللا کS ت;ر بS 7دÉ نرس;د  

!بS کمک $!ستا( !7مکا"2 ملل متحد $" ن;مS شب  با چDا" 
 1999 rسال] #با$ منتقل گر$'دند $"7ما( سا# Sپشا!" ب /# zفر/ند

بS کشو" نا!"2 پنا> بر$ندP تا #کنو( $" کشو" نا!"2 /ندگی $#"ند.   
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 z!ما$"2 !پد"2 "# #/ جو#نی  بد Sرما( #فغا( !};فDن /( ق'#
گرفت !فر/ند#نش 7رکد#] بS پو7نتو( 7ا2 مختلف  "شتS `بP تعل;م 

!ترب;PS !غ;ر> مصر!É تحص;ل م;باشند !7مسر عز'زz #ستا$ 
ب;ابانی تا #مر!/ ال$"x باقی ماند> #ست. 

  خا`ر#F خوz /ما( کا" با "#$'و تلو'ز'و( ملی #فغانستا( 
 /#Pستا$ خو$ م;د#ند# #" !#} Sمقصو$2 ک S7مکا"#( چو( صا'م/#

{ Fر نو"ستانی !فر'د> 7و'# Sل;طفP لمی/ Uستو"2 منگل  !#/ غو
خ;لی /'ا$ $#"$P 7مچنا( $'ن بز"ã بگر$( #!ال$ 7ا'ش گذ#شتS #ست 

  ã"لمی "# منجث 'ک شخص;ت بز/ Uتا /ند> #ند #حتر#] غو Sک
$#شتS باشند /'ر# {$" شر#`ی کS 7مسر z ال$"x بو$P خانم ب;ابانی  
 F"!ضر É#گذ rک مقد#" پو' Sب Sبو$ بر#2 گر!2 خان z!بد Sخان
$#شت غوU /لمی $" 3( شر#`ی #! "# با پر$#خت پوr گذ#É کمک 

 !$  Sست تا /مان;ک# Sلمی قر#" گذ#شت/ Uسان;د> #ست !#قا2 غو"
فر/ند ب;ابانی ( #حمد نج;ب !#حمد مج;ب) شخصآ کما'ی نکر$> #ند  

پولش "# تقاضا نم;د#"$}  
 Éکابل بطر/# z# Sکاشان! Sکر$( خان xبدتر'ن خا`ر> تر

 Éسر نوشت نامعلو] `ر Sب! Sسر!'س نشست "$ Sمان;ک/ P$پشا!"بو
 rمنز$ Sپشا!" م;رفتند $" "#$'و  7د#'ت هللا خو#نند>  م;سر#'د {نشت
/ما چرتS /> "!#( 'مS }#'ن 73نگ #حساساF ما$" سرگر$#(  "# 

تحر'گ بS "'ختن #شک  نمو$> بو$ {ترx خانS !کاشانS #! با" $!] 
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#/پشا!" بطرÉ  نا"!2  کS بS /حمت /'ا$  /ندگی "# مD;ا کر$> 
بو$P جز لباh جانش چ;ز2 برند#شت} 

  سو/ !گد#/س;نz# S "# تحت نظم $" قالب شعر ب;ا( م;د#"$ # ! 'ک 
شاعر $"$ !"نج  "!/ گا" جنگ  م;باشد P برعال!> /با(  پشتو 

!$"2  بر/با( نا"!2Ç  ن;ز شعر سر!$> #ست !  نشر گر$'د>P #'ن  
$!ست نا/ن;نم  سS نمونS  کال]  خو$"# بر#'م فرستا$>  کS #/ /با(  

نا"!2Ç  3( صرÉ نظر کر$]  !نمونS  $"2 ! پشتو "# جDت  
مطالعS شما عز'ز#(  /'ال  م;نگا"].   

عزr  پشتو "# $" با/ گشت نا #م;د#نS #/ /ند#( پلچرخی بخا`ر 
شو7رz  سر!$> #ست.      

ستا په م3نه کې مې .ړ, په چا&'&% $#غی 
خوږ &;نه په تا 9ن8ه 7ر'&% $#غی 

ستا م3ر&يس ستا #حمد شا, نه پ3د# کٻ@? 
ستا په پاکه لمن 9ن8ه شبخو% $#غی 

' نا.& #& .$غونې سپ3نې لمن ته 
' سر& &ينو په '#غونو بدلو% $#غی 

' شٻرشا, #& #کبر خا% PاO چا & نه ن3و 
' #فغا% ملت نن Rسې .بو% $#غی 
نه يې مو$ لويه #'W شو, نه 7لنا$, 

' نا#Rلو بچو غ@ له بٻر&% $#غی 
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 Oماللې غ@ په کو$ کې #يسا$ شو '
#W &;نه نن ' ج\ل Z.مو% $#غی 

چې بنديا% ' ج\الت 7رPو تو$ تم کې 
نه مو کو$ نه 7و$ مالو_ شو #فسو% $#غی 

په پر'? 'يا$ کې ناست يو بې &;نه 
په &;ن کې بې &;نه ت`&% $#غی 

' #فغا% ملت په لوa Oبر مې خد#يه 
$حم &ک`W مص3بت په پbتو% $#غی 

' غفلت له خوبه 9وe &يd ک`_ چې &يd شه 
پر'iسh «سا$#» &;ن ته ;اعو% $#غی 

  
 O$' jغز 

به يک ساغر '&صد $# چي Rز#$ 'يو#نه م3سا._ 
ن38ر 'ستم #O ساقي که من #فسانه م3سا._ 

به $&يم کعبه & بتخانه يکسا% #ست '$ عشقت 
تالu سجد, '#$_ من که #ين پ3مانه م3سا._ 

محبت 7ر $سد با عشق کماZ j'مي شايد 
$سد با #نت\اO جا% که من جانانه م3سا._ 

Rم3نکه نا_ من جا% #ست & با جانا% '$37ر #ست 
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#م3د با جا% $سد جانا% چو من کاشانه م3سا._ 
#7ر با #Rل محفل می به 'ست م3خانه م3ايم 

به فضل تو Rوش3ا$ $# 'يو#نه م3سا._ 
به '#y نامر#'? #O فلک $حمی مه سو.#نم 

به سو. & سا. تو «سا$#» . جا% پر&#نه م3سا._ 

ثــر#ـــا صــد#ـــق 

 ثر'ا صد'ق $" 1336  –7ش-$" 
 Pخانو#$> "!شن ضم;ر  تولد گر$'د

  Fبا( !#$ب;ا/ S3!#(  کو$کی   ب "$
 S;شت #! $" مکتب  #بتد#ئ#$ Sعالق

  h!"$  <!بلخی  برعال Sبع#" Sل;س!
مکتب  بS خو#ند( کتا4 عالقS مند 
 Sمند2  تا /مان;ک Sبو$ !#'ن عالق

تحص;لش "# بS پا'ا( "سان;د $!#] $#$ 
! !س;لS خوبی بر#2  #"تبا` گرفتن  
$" مر#سم فر7نگی  ل;سS "#بعS بلخی 

! "شد #ستعد#$ #$بی #! گر$'د.  بعد 
 Sمند2 $" فاکولت S2  7ما( عالق!"
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#$ب;اF "شتS $"2  $#نشگا> کابل تحص;الF خو$"# تما] کر$ !$" 
'کی #/مکاتب شDر کابل بS صفت #مو/گا" بS تد"'س  شاگر$#( 

پر$#خت بعد3 بS ح;ث عضو مسلکی /با( $"2 $"مکتب #'فا2 خدمت 
نمو$ سپس بS ح;ث معا!( مجلÇ) S!ند!( ) #"گا( نشر#تی #نجمن 

  Sمدتی $" "!/ نام P$شعر# !نو'سندگا( #فغانستا( تقر" حاصل نمو
#ن;س ! مجلS !`ن  مصر!ف;ت فر7نگی  $#شت !7مزما( بح;ث 

گو'ند>  برنامS 7ا2  مختلف $" "#$'و تلو'ز'و(  ملی #'فا2  خدمت 
می نمو$.     

$" 3غا/ ساr (1371 )  7ــش - مطابق (1992)م;ال$2 بنا بر 
مامو"'ت شو7رz محتر] عبد#لو#سع صد'ق عا/] کشو" #'تال;ا گر$'د 
بعد #/مدF کوتا> #قامت $" #'تال;اP شر#'ط !#!ضاt س;اسی $" کشو" 
خر#4 شد !#م;د  با/ گشت بر!`ن "# #/ $ست $#$P  ناگز'ر با شو7ر 

!#`فالش پنا7ند> کشو" #نگل;ستا(  گر$'دP با "س;د( $" لند(  `فل 
 Sم#$# rفل مجا` Sبا $#شتن س Sبدن;ا 3مد ک zسومی (مر!#"'د )$ختر

تحص;ل بر#'ش  م;سر نبو$ #ما با/7م  /با( #نگل;سی "# بشکل 
 Sس Fمد Sمحاسب Sبا( $""شت/ z/کا$م;ک فر# گرفت ! بعد #/3مو#

ساr تحص;ل نمو$P مگر $" حاr  حا}ر بS صفت ترجما( #'فا2 
!};فS م;نما'د.   

فر7نگ !#$ب;اF کشو" "# بS فر#موشی نسپر$> #ست.  
بS شعر Pموس;قی PکتاP 4! ف;لم عالقS مند #ست !سفر ن;ز $!ست 

$#"$  #! #/ کلمS $!ست !$!ست $#شتن لذF م;بر$.    
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 خانم ثر'ا صد'ق   #/$!#Ü نمو$> #ست $!`فلش بنا] 7ا2 مر'م 
!مس;ح 7ر$! /#$> سر/م;ن #فغانستا( م;باشد !`فل سومی /#$> 

سر/م;ن #نگلستا( م;باشد. 
  !2 $"  #فغانستا(  7مکا"2 خو$"# با "#$'و تلو'ز'و( ملی  7م 
/ما( با کا" تد"'سی #z 3غا/ نمو$ ! بDتر'ن برنامS 7ا2 #$#"> 

7نر!#$ب;اF "# نطاقی م;کر$  مانند: برنامS تر#/!2 `ال'یP  گذ"گا> 
شعر P ! $کلمS #شعا" $"پر!گر#] 7ا2 #$بی !غ;ر>… 

 خانم صد'ق  با #'ن با!" بو$ کS $" $کلمS شعربا'د تک;ک 7ا2 !'ژ> 
 rکا" $"ستی نبو$> #ست حا Sبکا" بر$ مگر گا7ی ملتفت مش;د ک#"
کS "!/گا" /'ا #/ #( #'ا] سپر2 گر$'د> #ست م;د#ند کS $کلمS شعر 
مقر#"F خاï ند#"$ $"عمق شعر با'د فر! "فت !!#Ç#! <Ç> #نر# 

با'د لمس کر$ !چش;دP  !بعد بشکل خو$z بخو#نش گرفت /'ر# 
$کلماتو" با'د #حساh شاعر $" سر!$( شعرx"$ z نما'د. 

$" `وr مدF کا"نطاقی خو$ $" "#$'و #/ خو#نش برنامS 7ا2 نثر2 
 z# S7ا2 مو"$ عالق Sا$ بر$> #ست  /'ر# باخو#ند( برنام'/ Fلذ

سعا$F خو$ "# تکم;ل م;د#نست. 
 Pند #/ #ستا$ عبد#لط;ف نا}می# F"عبا !# Sنو'نسد> گا( مو"$ عالق  

/لمی بابا کو7یP عز'ز#سو$> !$'گر#( کS خو4 تر'ن برنامS 7ا2 
#$بی "#می م;نوشتند. 

بDتر'ن برنامS کS 7;چ گا>  فر#موz خا`رz نم;گر$$ ! 3نر# خ;لی 
 Sتر#/!2 `ال'ی "عز'ز #سو$> " #نر# نوشت Sبا خو#ند> بو$ برنام'/
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بو$ !$'گر2 برنامS !'ژ> $" سوã /ند> 'ا$ #حمد }ا7ر بو$> #ست. 
$" $'ا"غربت 'ا$ 3( #'ا] خجستS "# کS با 7مکا"#( فر7نگی $" 

 S7م! Sگر#می  پند#شت  Pکشو"#'فا2 خدمت نمو$> #ند Fمطبوعا Sساح
7مکا"#نش "# #حتر#] بی پا'ا(  قا'ل #ست !7مS "# $!ست م;د#"$ 7ر 

چ;ز 'کS با !#Ç>  $!ست پ;وند گر$$P $" قلبش جا> $#"$. 

مســـتــو-f #ــوســـفــی 

مستو"> 'وسفی فر/ند محمد 
-(1338)rبر#7;م $" سا#

7ــش  مطابق 
(1959)م;ال2$ 

$"شDرکابل  متولد گر$'د. 
 S;2 بعد #/مکتب #بتد#ئ!

حل;مS  $"ل;سS عا'شS $"#نی 
 S'تحص;ل خو$ "#تا سو

بکلو"'ا تما] کر$  !خ;لی 
#"/! $#شت تا سطح  

لسانس $" "شتÇ  S!"نال;ز] 
!#$ب;اF $"2 #تحص;ل  
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نما'د  #ما متاسفانS $"#متحا( کانکو" پو7نتو( موفق نگر$'د مگر 
عالقS خو$ "# #/$ست ند#$  'ا" !'ا!" کتا4 گر$'د !$#نش خو$ "# 
تقو'ت کر$ !$" خانS 7م;شS #خبا" "# با صد#2 بلند قر#ئت م;کر$ 
!'عنی تمث;ل #/ نطاقی می نمو$ . "!2 7م;ن عالقS مند2 بکمک 
محتر] نـ-ثــا" فر'ــا$ کS #! خو$ 7م 'ک نطاv !"/'د> !کا"مند 

سابقS $#" "#$'و تلو'ز'و( بو$P $" ساr " 1356" شمسی 1977 
 Sنطاقی مر#جع h"ت پسر2 کر$( کوDو تلو'ز'و( ج'$#" Sم;ال$2 ب

کر$. 
#متحا( نطاقی "# موفقانS سپر2 ! بعد #/ #کماr کو"h بS گو'ندگی 

پر!گر#] 7ا2 جو#نا( !برنامS فلکلو"'ک 3غا/ کر$.                
/مان;کS تلو'ز'و( ملی  بS فعال;ت 3غا/ نمو$ #/ جملS #!ل;ن خانم  

 S7ا2 مختلف تلو'ز'و(  گر$'د- بد'ن ترت;ب ب S7ا2 #نانسر $" برنام
3"!/2 گو'ندگی "س;د !با تالz فر!#( خو$ "# $" #خر'ن ست;ج 

نطاقی کS خو#ند( #خبا" مDم شب  بو$P "سان;د.    نظر بS تقاضا2 
 Éشت !#/ `ر#$ Sجو#نا( خ;لی عالق Sخو#ند( برنام Sسن !سالش ب
 Sگر !مسا'ل فلگلو" !`ن "# $!ست $#شت "!2 7م;ن $ل;ل بو$ ک'$

#'ن $! برنامS "# بد!( !فقS  قر#ئت م;نمو$ 7رگا > "!2 کد#] علل $" 
 Sی نام`  S7ا2 خو$ غا'ب م;بو$  تما] شنوند> 7ا2 $! برنام Sبرنام

7ا2 فر#!#( تشو'قی علت غ;ابتش "# می پرس;دند.  
 #! #/ جمع نطاقا( بS #!#/ خانم فر'د> #نو"2 خ;لی عالقS $#شت 

!بد!( ش;ند(  پر!گر#] /مزمS 7ا بخو#4 نم;رفت. 

e  359
 



 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

#/ نطاقا( ñکو"3!#/ مرحو] نثا" فر'ا$ !محتر] $"محمد نو"2 "# 
$!ست $#شت. 

    "!2 $#$ 7فت ثو" «1357» 7ش  تما] /ندگی #! "# تغ;ز $#$  
!مو"$ #ñ'ت !Ç" "#/3'م  جد'د قر#" گرفت !حتی ح;اتش بخطر 

مو#جS شد P خا`ر#F تلخ 3( $!"> باال'ش تاث;رناگو#" گذ#شتS #ست 
 Sنمو$ ب Fقلم #/ تحر'ر 3( عاجز#ست.  بنابر3( $ل;ل عز] 7جر Sک

سرنوشت نامعلو] با $'د> پر#شک با مر$] !ما$" !`ن #/ `ر'ق 
برنامS 7ا'ش  !$#t کر$P خا`ر#F 3( #'ا] "# کS #نانسر تلو'ز'و( 

 Sرکابل  بD7ا2 !مر#جع پر#/$7ا] ش x"متحانی بو$ !مر$] $" پا#
تماشا2 تلو'ز'و( #نتظا" م;کش;دند ! #!7مو`نا( عز'ز "# بS معرفی 
برنامS مخا`ب قر#"م;د#$P حسرت;ست کS 7;چگا> فر#موz نم;شو$. 

خانم مستو"> 'وسفی با محتر] خل;ل !لی /#$> #/$!#Ü نمو$> #ست 
!$#"#2 'ک پسر بنا] علی "ضا !'ک $ختر بنا] مر'م م;باشد 

!$"کشو" کانا$# /ندگی م;نما'د. 
خانم  مستو">  'وسفی  مانند  7ز#"#(  7مو`ن $'گرما $"غربت 3با$  

کانا$# بر#2 #ح;ا2  /ندگی  مجد$ تالz  مر/'د ! با  7مکا"2  
7مسرz  /ندگی  خوشی بر#2  فر/ند#نش تS;D  نمو$نمد. $" کنا"  
کا" 7ا2  شاقS بر#2  تقو'S  /با(  !فر7نگ  !`نش  $" تلو'ز'و(  

 Sـر !نکو"کانا$#  با/7م بDفغا(  $" شــ#  S3"'انا  ! تلو'ز'و( 3';ن
صفت  نطاv بS قر#ئت  #خبا"  پر$#خت. 
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جـــمــ9ــلـــ1 مــجــاWــد         

نطاv  !خبر نگا" موفق  PچDر> 
شناختS  ملی ! ب;ن #لملیP "# $" #'ا] 

جو#ن;ش کS $" "#$'و بS گو'ندگی 
پر!گر#] #`فاr پر$#خت م;شناختم . 

$" #!#'ل جم;لS تند/2 تخلص م;نمو$  
!بعد #/ #/$!#Ü  با #قا2  «مجا7د » 
کS #! 7م 'ک نو'سند> !Ç!"نالست 

موفق "#$'و بو$P جم;لS تخلص مجا7د 
"# #خت;ا" نمو$.  

با تماh 7ا2 مکر" !ت;لفونDا2 ب;ش 
#/حدP فرستا$( پ;غا] ! باالخر> با 

#"ساr  نامS #/ کانا$# بh"$# S #'ن 
$!ست گر#می  موفق شد]  #'م;لی #/ 

#'شا( بدست P ["!3خوشحالم #/ 
 F"نا( #/ #سا/ Fبخا`ر نجا Sفعال;ت 7ا2 #'ن جسو" /( #فغا( ک
 S7نو/ $#من ما$" !`ن $" شعل Sتر'ن "!/7ا  ک ì#$ "$  بر$گی!

7ا2  #تش خشم  س;ا> $ال( م;سوخت P چنا( با جسا"F ! ش;ر$لی  
#/عقب م;ز نطاv  $" #ستو$'و7ا2 "#$'و ملی #فغانستا( بS گو'ندگی 
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پر$#خت !بر#2 /نا( کS مدF `والنی تحت فشا" 7ا2  متعصب;ن #/ 
 rی پنج سا`"$ ïکا"7ا2  #جتماعی  کنا" "#ند> شد> بو$ند !بخصو

$!"> `البا( کS خو#7ر#( ما کامال "!ح;اF خو$ "# #/ $ست $#$> 
بو$ندP  جر#ئت بر#مد( #/ خانS "# بد!( محر] شرعی ند#شتندP #'ن 

جمل;S بو$ کS مژ$> "سقو` `البا( “ "# #/ `ر'ق "#$'و بگوz مر$] 
"سان;د . با #نانس 7ا2 پ;Dم #/ خانم 7ا $عو$F م;نمو$ کS نترس;د #/ 
خانS بد!( چا$"2 بر3'د ! #! بS مر$] خطا4 م;کر$ کS $ست بدست 
 Fبخش;د !بر#2 تحک;م !حد F7م $7;د !!`ن "# #/ #'ن بحر#( نجا

ملی $ست بکا" شو'د . صد#2 "سا2 #'ن ش;ر/( #فغا( $"#!ل;ن "!/ 
سقو` `البا( $"سرتا سر مملکت  `ن;ن #ند#خت. 

#'ن $!ست نا/ن;نم  `ی #'م;ل شمعS #/ #بتکا"#F !#فتخا"#F خو$"# 
بر#'م تحر'رنمو$.   

جم;لS  $ختر حاجی ش;ر محمد خا(  $" 1343شمسی 'ک خانو#$> 
 h"$ مD7نو/ $" صنف ن P<ر کابل تولد گر$'دDشن ضم;ر $" ش!"

 rم;خو#ند 7مکا"2 خو$"# با "#$'و #فغانستا(  $" پر!گر#] #`فا
شر!t کر$ ! #/ گو'ندگی $" پر!گر#] #`فاr لذF م;بر$. #! بعد #/ 
ختم  بکلو"'ا  #/ ل;سS عا'شS $"#نی  $"ساr 1360شمسی "سمآ $" 

"#$'و تلو'ز'و( ملی #فغانستا(  بکا" Ç!"نال;ستی #غا/کر$.  $" 
#!#'ل بصفت ممثل $" #$#"> 7نر !#$ب;انت مد'ر'ت $"#] 7ا2 پشتو  

 Sمستعد ب  vبس;ا"کوتا>  بصفت نطا Fبکا" 3غا/'د  !بعد #/ مد
 PSجامع! )/ S7ا2 مختلف پر$#خت:  مانند برنام Sخو#نش برنام
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 P7ا2 س;اسی !#جتماعی SبرنامP ند!Ç کو"نی Prفا`# P)جو#نا
!نطاقی #خبا" مDم شبP تبصر> 7ا2  س;اسی.   

 PF7نو/ بس;ا" جو#( بو$ بر#2 !حد Sخانم  مجا7د  $" 7ما( /ما( ک
 zتال  Pبر#2 تام;ن عد#لت PF"سا# /# )/ Fکپا"چگی  !بر#2 نجا'

م;نمو$ !تسا!2 حقوv /نا( "# $"جامعS تقاضا $#شت. 
جم;لS  مجا7د $#"#2  کرکتر P  $#/3خوz برخو"$Pمتبسم 7Pمکا" 
$لسو/ بو$P  جد'ت  !پشتکا" $" #'فا2 !};فS "# محتر] م;شمر$ 

!بر#2 #"تقاt $#نشP تبا"/ #ستعد#$z  سرحد "# نمی شناخت. !2 #/ 
قد"F  قلم ن;ز برخو"$#"#ست $" حال;کS $" برنامS 7ا2 محتلف 

 zنال;ستی خو$ تال"!Ç نطاقی م;کر$ بخا`ر بلند بر$(  سطح $#نش
م;و"/'د تا با #ستفا$> #/ #ستعد#$ ! مسلکی خو$ مصد" خدمت بر2# 

مر$مش گر$$. 
/مان;کS `البا( $" #فغانستا( مسلط گر$'دند  !};فz# S "# #/ $ست 
 /# Sن#/!" Sنش;ن گر$'د.  بر#2 #! ک Sمانند م;لو( /( $'گر خان $#$
 Sکا" م;کر$  خان ã"بز tجتما# "$ rمنز/# Ü"(8 تا12)ساعت خا

نشستن خ;لی سخت تما] م;شد مگر $" حصا" خانS 7م  ب;کا" نبو$ #/ 
تو#نا'ی قلم خو$ کا" گرفت "#جع بS !ضع /نا( تحت مظالم `البا( 

بنوشتن مضام;ن !بS سر!$( شعر پر$#خت.  چو( مضام;ن !#شعا" 
#!برضد #عماr غ;ر عا$النS `البا(  ! $" مو"$ /نا( بو$ $" ب;ر!( 
مر/ #فغانستا( $" کشو"7مسا'S "پاکستا(" بS `بع !نشر م;رس;د . 
نشستن $" خانS !پوش;د(  چا$"2 بر#'ش کS 7;چ 'ک #/ #عضا2 
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 "$ Sخ;لی سخت تما] م;شد .  /مان;ک  Pفام;لش  3نر# نپوش;د> بو$ند
7ا2  علم  ! $#نش  بر!2 $ختر#( بستS !#/ $#نش 3مو/2 محر!] 

 Sر کابل بDمرکز ش "$ #" Sقد#]  جد2 /$ 'ک خان# Sست ب$ P گر$'دند
کر#'S گرفت  !مخف;انS بS تد"'س $ختر#( 7مو`نش پر$#خت . خانم 
مجا7د $"x م;کر$ کS تد"'س  مخف;انS خالÉ  #ند'شS غ;ر #نسانی 
`البا( بو$> !خظر مرã "# $" قباr $#"$. مگر بی 7ر#h بخا`ر 

#"ما( مقدh سو#$ 3مو/2 !3/#$2 "/م;د. 
$" ساr 1380شمسی 2001 م;ال$2  کS عساکر ب;ن #لمللی تحت 

"7بر2  قو#2 #'االF متحد> #مر'کا بÇ" S'م  `البا( خاتمS $#$ند $" 
#!ل;ن $قا'ق خو$ "# بS "#$'و ملی #فغانستا( "سان;د چو( $ستگا> 

تلو'ز'و( توسط `الب 7ا تخر'ب گر$'د> بو$ P #! #/ `ر'ق "#$'و 
خبر سقو` `البا( بS سمع 7مو`نا( $" سرتاسر #فغانستا( "سان;د $" 
حال;کS 7نو/ جنگ $!#] $#شت !فا$#"#( "Ç'م  `البا( !#فر#$ مخالف 

 Sب  Sل;ر#ن$ Pبکا" !فعال;ت /نا( (/( ست;ز#( ) 7نو/می جنگ;دند
نطاقی پر$#خت.  

مر$م;کS 7نو/ #/ سقو` `البا(  #گا7ی ند#شت با ش;ند( 3!#/ 'ک 
/( #/ #مو#Ü "#$'و کS بعد #/ مدF `والنی ('ا/$>)ساr نشر م;شد  

$#نستند کS `الب 7ا سقو` کر$> #ست  7مS #/ خانS 7ا2 شا( بی 
 PSمر$ کشو" بر#'ش `ی نام! )/ P [$مر S7م Pبر3مدند h#7ر

ت;لفو(P پ;غا]  فرستا$ند !تقاضا م;کر$ند کS بکا" نطاقی خو$ $!#] 
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 hسا# Sر# $" #'ن مرحل'/ Pبگ;رند S;بد7د تا $'گر#( ن;ز "!ح
تا"'خی   3/#$2  /نا( خ;لی مDم مطرò بو$.  

$" ساr 1381 شمسی 2002م;ال$2 $" فکر `بع  مجلS ماللی گر$'د 
بS ت;ر#Ç(500 ) شما">  `بع !بدسترh مر$] قر#"$#$P تما] مطالب 
3( مجلS $" با"> 3/#$2 /نا( تسا!2 حقوv شا( !تشو'ق  $ختر#( 
 Sمجل  Pم;شد Sبر#2  تد"'س بمکتب !مسا'ل  صح;حی /نا(  نوشت
 vحقو /# Sبعد #/ سثو` `البا( سرسختان Sبو$ ک Sماللی #!ل;ن مجل

/نا( $فاt کر$ نو'سند>  #( خانم مجا7د بو$ کS #/ قلم تو#نا'ش بر2# 
ما$"#( !خو#7ر#(  م;Dنش  م;نو'شتP مجلS ماللی "!r مDم "# 
$"#گا7ی /نا(P2$#/3 /# P  حق کا" !حق سو#$ شا(  با/2 نمو$ 

 Sبر!2 /نا(  می گشو$ !بعد3  ب #" S7ا2 بست "$ Sمانند کلی بو$ ک
ت;ر#Ç (5000)شما"> `بع !بمرکز !پنج !ال'ت $'گر کشو" تو/'ع 

گر$'د.   
 با!جو$'کS #'ن مجلS #ثر#F مDم $" /ندگی مر$] ! مخصوصآ/نا(
 گذ#شت #ما #/ #نجا'کS #کثر'ت /نا( #/ سو#$ بDر> مند ن;ستند $"

 تفکر #'جا$ 'ک $ستگا> "#$'و بر#2 /نا( گر$'د تا تما] مسا'ل مربو`
 بS /نا( "# #/ /با(  /( بگوz شا(  برساند !سطح "شد !#گا7ی
  #'شا( "# ب;شتر #"تقاt  بخشد.  "!2 #'ن منظو" با کم;سو( 7ا2

 متخلف ملل متحد تماh گرفت .
        UNESCO 'ون;ــکو   

  بعضی #/ !سا'ل  $ستگا>  "#$'و'ی "# $"#خت;ا"z قر#"$#$ند. 
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'کساr  بعد#/ #نتشا" مجلS ماللی  ($"حلوr 7شتم ما"Ü 1382شمسی 
2003م;ال$2 ) بح;ث تحفS بز"ã $" 7شت ما"î  بر#2 /نا( 

 Sبر#2 /نا( "نجد'د> #فغنستا(  3غا/ ب Fفغانستا( با پ;ا] 7ا !تبر'کا#
نشر#F "#$'و نمو$.   #'ن "#$'و $" کابل !بعضی #/ !ال'اF نز$'ک 
ش;ند> م;شد نشر#F #'ن "#$'و  بنا] "#$'و /نا( کسب شDرF نمو$ > 

#ست  #'ن "#$'و  نS تنDا /نا( "# #گا7ی س;اسی !#جتماعی م;د7د  
بلکS خشم مر$ ساال"#( !/( ست;ز#( "# ن;ز تحر'ک نمو$> #ست ! 
چند'ن با"بر#'ش  "# #خطا" $#$ند تا #/ نشر#F #'ن "#$'و خو$#"2 

نما'د  /'ر# نشر#F "#$'و2 /نا( $" با"> مسا'ل عمد> #/ قب;ل  
صحتP سو#$P ترب;S `فل !"/z #گا7ی س;اسی !#جتاماعیP  تشو'ق 

بکا" بر!( منزPr تسا!2 حقوv با مر$#(P مطالب 7نرP2  تفD;م ! 
تد"'س حقوv /نا( مطابق مو#$ قانو( #ساسی  !صد 7ا مطلب $'گر 

م;باشد کS 7مS #/ قلم /( با 3!#/  /( !بر#2 /( #بالì می گر$$. 
نشر#F #'ن "#$'و  شو" !7;جا(  /'ا$  بر#2 /نا(  #'جا$ نمو$ !#نDا 
"# بر#2 !حدPF صلح !7مبستگی #'جا$ 'ک ن;ر!2 قو2  $" بر#بر 

 F#ست.  نشر# Sشت#$#!  P2"مر$ ساال  Fخشنو P مظالم #جتماعی
"#$'و/نا(  برعال!> /نا( #فغانستا( #/ پ;شتبانی بی $"'غ مر$#( 

منو" !ترقی خو#> ن;ز برخو"$#" #ست. 
 Üبر#2 نشر سرتاسر"#$'و /نا( بخر z2007 م;ال$2 تالrسا "$

$#$> #ست تا "#$'و2 مذکو" $" تما] نقا` کشو" پخش !ش;ند> شو$.#! 
تو#نست #/ `ر'ق "#$'و تما]  /نا( "# #/ نقا` مختلف کشو" با 7م 
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نز$'ک ساختS   تا $"با"> مشکالF شا( با7م  $ستS جمعی عمل 
 ñسنج;د> !تصم;م #تخا Sجانب Sبر#2 "فع نو#قص  تد#ب;ر 7م  Pکنند

بد#"ند. 
 خانم مجا7د  برعال!> نشر#F  "#$'و ! مجلS  ماللیP  $" فکر #'جا$ 

 zتلو'ز'و(  /نا( ن;ز گر$'د> #ست  تا بتو#ند  #/ `ر'ق چشم !گو
  Pبخشد tمطالب  مربو` "# بر#2  مر$] برساند !#گا7ی شانر# #"تقا
#! $" تالz #ست تا پوr مصا"É  #'جا$ $ستگا>  تلو'ز'و( /نا( "# 

سا/ما( $7ی بد#"$. 
 S'1382شمسی 2003م;ال$2 $" #!ل;ن لو rخانم مجا7د  $" سا

 vنمو$ تا $" با"> حقو x#بعد #/ تاس;س $!لت موقت #شتر Sجرگ
/نا( مطالب $"Ü  قانو( گر$$ 7م چنا( $" ساr 1383 شمسی 

2004م;ال$2 #/ `رÉ 'کتعد#$ مر$] $"کم;تS #نسجا] !تد#"x بح;ث 
معا!( مد'ر !سخنو" /نا( $" لو'S جرگS نا] نDا$ گر$'د  تا صد2# 

 vبرساند !تقاضا2 ثبت حقو Sجرگ S'عضا2 لو# zنا( "# بگو/
مسا!P2 عد#لت #جتماعی /نا( $" #سنا$ قانونی گر$$. 

بخا`ر بدست #!"$( ب;ست !پنج ف;صد کرسی /نا( $" پا"لما( 
#فغانستا( !#'جا$ مکاتب $ختر#( $"سرتاسرکشو" !توجS جد2 $" 

با"> صحت /نا( !$'گر مطالب مربو` بÜ"$ )/ S قانو( شو$. 
 P 2"وDاست جم'"  F1384شمسی 1005 بخا`ر #نتخابا rسا"$

کم;تS 7ا2 ملی !ب;ن #مللی $"پا"لما( #فغانستا( بر#2  سا/ما( $7ی 
#نتخاباF  #ما$گی گرفتند. 
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  F2004 /ما( #نتخابا rسا "$ Sتجرب! Fبخا`ر کسب معلوما!#
کشو" 7ند!ن;ز'ا بS  جاکا"تا  "فت تا با #ستفا$> #/ تجا"P 4 'ک عمل 
 2005 rمو"2  ساDاست  جم'" Fموکر#ت;ک $" #نتخابا$! Sصا$قان

#فغانستا( ن;ز تطب;ق گر$$. 
$" ساr 2005   $! نفر #/ ملل "مر$ ! /( "بخا`ر مشا7د> مر#حل 

#نتخاباتی  "'س جمDو" $" #فغانستا( 3مد> بو$ند  ! $" محاصر> 
مخالف;ن قر#"گرفتند #!#/ `ر'ق نشر#F  "#$'و موضوt گر!گا( 7ا 

"# #فشا> نمو$ !بگوz $!لت !مر$] "سان;د !#عال( نمو$  بخا`ر 
 z$خو PFتطب;ق $"ست !برسی ملل متحد #/ کا" #نتخابا

حا}رگر$'د کS بعوÖ  نما'ند>  ملل متحد $" گر!مخالف;ن قر#" 
گ;ر'دP  #'ن موضوt #/ شDامت !$ل;ر2 'ک #فغا( نما'ندگی م;کر$ 

 Fثر تبل;غا# "$! S7ا2 ب;ن #لمللی "# متح;ر ساخت Sتما]  کم;ت
!سر!صد# "#$'و /نا(  $!لت بعفال;ت شد'د #غا/ نمو$ !#/ #'ن عمل  

تحر'ک #م;ز بنا بر"7ا'ی #عضا2 ملل متحد  تما] کم;تS 7ا2  
نظا"F کنند> ب;ن #لمللی P گر!گا( 7ا2 "7ا شد>P !مر$] #فغانستا( 

#/ خانم  مجا7د  با #}Dا" تشکر منمون;ت شا( "# #بر#/ کر$ند. 
برخالÉ #/ `رÉ #فر#$ مخالف !مخصوصآ `البا( بر#'ش #خطا" 
 Fنتخابا#  Fتما] جر'انا /# h#7ا2 فر#!#( "س;د  #ما بی 7ر  Sنام

"'است جمDو"2 #/ 7ر گوشS !کنا" $" "#$'و #عال( م;کر$ !تما]  
جزت;اF برسی شد> "# بخا`رتطب;ق $"ست #نتخاباF  ! مبر# #/7ر  
گونS  خالÉ  "فتا"2  #ستفا$>  جوئی بS  #`الt مر$]  م;رسان;د تا 
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

متخلف;ن متوجS باشند کS 7مS #مو" تحت کنتر!r "سانS  7ا2 جمعی 
قر#" $#"$.  

بنا بر جسا"F !فعال;ت  Ç!"نالستی #'ن ش;ر /( #فغا( ممالک 
مختلف #/ /ندگی #! مطالب $" کشو" 7ا2 شا( نشر کر$ند !#"/ 

جم;لS مجا7د  فلم مستند تS;D نمو$ند. 
 /# Sموفق بد"'افت 7فت تقد'ر نام Sخانمی بو$ ک Sر# #! 'گان'/
کشو"7ا2 #مر'کاP جرمنی P جاپا(P #'تال;اP #سپان;PS #نگلستا( 

!فر#نسS گر$'د !7مچنا( بد"'افت $عوF نامS 7ا2 "سمی 
 P)جاپا P7الند  Pجرمنی PSفر#نس PS;سپان# Pکشو"7ا2 مانند #مر'کا/#

7ند!ن;ز#'ا موفق گر$'د  تا با "7بر#( #نکشو"7ا2 مالقاF بد#"$. 
 $" 3غا/ نشر#F "#$'و /نا(  خانم  مجا7د بخا`ر جسا"F !$ل;ر2 
#/ $!کشو"مانند جرمنی !جاپا( تقد'ر نامS ب;ن #لمللی بدست 3!"$. 

$" $#خل کشو" بخا`ر شرò  مسا'ل !مشالF /نا( با "'س 
جمDو""کر/2 !خانمش" تماh 7ا 2 برقر#" نمو$> !$" با"> 

 Éشا( "# جلب نمو$> #ست !#/ `ر'# Sتوج Sن;م پ;کر جامع Fمشکال
#'شا(  ن;ز مو"$ نو#/z قر#" گرفتS #ست. 

 Sتو#نست ک F"جسا! Pجد'تP"پشتکاP zمجا7د با چنا( تال Sجم;ل
فعال;ت 7اÇ 2!"نالستی خو$ $" کشو" !$" جDا( ثابت سا/$ !'ک 

Ç!"نالست شناختS ملی !ب;ن #لملی گر$$ . 
چن;ن  ش;ر $ختر#( "#  ما$"  !`ن  $"  $#مانش  پر!"z $#$>  #ست 

#ما بدبختانS کS $" ق;و$#F  سنتی ! کDنS گر#'ی بر#2 "شد 7مچو 
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

#ستعد#$ 7ا /م;نS  $#$> نشد>  #ست !#/ `رÉ  $'گربS شDامت  
!جسا"F  خو#7ر#( ما ن;ز تعلق  $#"$ کS  حقوv  حقS  شانر# #/ "#>  

مبا"/>  صلح  3م;ز بدست  ب;آ!"ند.  
 Sحشت  7م!!  hتر  Sمجا7د $" 3(  /مان;ک  Sخانم  جم;ل  F"جسا

مر$] "# #/  پر!سS $موکر#سی  نا#م;د ساختS بو$ P قابل  قد"  
م;باشد.  با'د  جسا"F  ! خالق;ت /نا( !`ن ما کS $" $شو#" تر'ن 
لحظاF تا"'خی "#> گشا2 $'گر#(  گر'دندP ثبت تا"'خ  شو$ تا #/  

تجا"4  خو#7ر#( ! ما$"#( گر#م;کS $" شر#'ط  جنگ  بفعال;ت  
  tنسل 7ا2 بعد2 کشو" ن;ز #`ال Pند#  S7ا2  فر7نگی  پر$#خت

حاصل  نما'ند. 
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

Waـــــــرf قـــ9ــــا5 
 

  $"ساz - 1342 r-  $" 'ک 
خانو#$> "!شنفکر چشم بS $ن;ا 

 Sبع#" Sگشو$. پس #/ فر#غت  ل;س
  Fب;ا$#  Sبلخی شامل فاکولت

( $'پا"تمنت Ç"نال;ز]) پو7نتو( 
کابل گر$'دP $"جر'ا( تحص;ل با 
نوشتن پا"چS 7ا2 #$بیP #شعا" 

!`نی #/قلم ق;امت برپا کر$ !#/ 
جملS شاگر$#( ممتا/ صنفش 

محسو4 م;گر$'د.  
 Sپس #/ فر#غت #/ $#نشگا> کابل ب

 Sح;ث 3مر $'پا"تمنت $"2 ل;س
 Fنمو$ ! 7مزما( با مطبوعا Sر کابل #'فا2 !};فDو"'ت شDجم

 Pبی$# Fمقاال z"با نگا #" z# رکابل 7مکا"2 قلمیDکشو" $" ش
$#ستا( کوتا> !`نز #$#مS $#$. خانم ق;ا] $" /مان;کS محصل بو$ 

7مکا"2  خو'ش "# با خو#نش مقاالF #$بی !$کلمS #شعا" گو'ندگی با 
برنامS 7ا2 #$بی "#$'و #فغانستا( چو(" پ;ا] صبحگا7ا(P #/7ر چمن 

سمنیP /مزمS 7ا2 شب 7نگا] ! "#> /ند> گی" 3غا/ نمو$ !#'ن 
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مسلک مقدF #" h #بS قد"F "س;د( مجا7د'ن باعشق  !صد#قت 
#نجا] $#$. 

 Sب ! xا2 $#خلی مجبو"#ٌ !`ن "# ترD1992 $" #ثرجنگ rسا"$
کشو" 3لما(  «جرمنی» متو`ن گر$'د . 

خانم ق;ا]  $"3نجا ن;ز7مکا"2 فر7نگی خو$"# با تلو'ز'و( محلی 
7ند!کش #/سرگرفت . 

خانم  ق;ا] بر عال!>  گو'ندگی  $"تلو'ز'و( 7ند!کش  با نوشتن  
پا"چS  7ا2  #$بی  ! `نز $" سا'ت 7ا2  #نترنتی  ن;ز  ق;امت برپا 

کر$>  #ست. 
  

        Åـــاcـــــ1 شــــ#aفـــــو        
              

  فر/ند محتر] #ما( هللا خر!تی 
 "$ -z-1341 rجو/#2 سا r!#"$

شDر کابل  تولد 'افت !$"7فت 
سالگی با 7م  قطا"#نش شامل مکتب 

ن;ک بختی گر$'د.  بعد #/ ختم 
 -z– 1352 rسا"$  S;مکتب #بتد#ئ
$" ل;سS #"'انا  #فتخا" شمول;ت پ;د# 

کر$. 
 مگر بعد#/ 'ک ساr 3مو/z نظر 
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بS !};فS پد"z "!#نS !ال'ت ننگر7ا" گر$'د.  /'ر# پد"z بح;ث 
مستوفی  !ال'ت ننگر7ا" #'فا2 !};فS م;کر$ #! #/ صنف 7شتم تا 

 rد ! $" سا'$ z/3با$  3مو rر جالD3ال'ی ش Sصنف $7م "# $" ل;س
1357 7جر2 شمسی نسبت تبد'لی !};فS پد" $! با"> بکابل 3مد  

!شامل ل;سS عالی سو"'ا شد . بعد #/ فر#غت #/ ل;سS سو"'ا  #ما$گی 
#متحا( کانکو" "# گرفت !$" فاکولتS #قتصا$ موفق گر$'د ! 7مچنا( 

$" $!"> ل;سS سو"'ا #/ صنف 'ا/$7م  نظر بS تشو'ق  ما$" 
مDربانش ماما'ش #نج;ن;ر عبد#لصبو"$" برنامS 7ا2 پشتو "#$'و 

تلو'ز'و( 7مکا"2  خو$ "# بS صفت گو'ند> 3غا/ کر$. 
 Éقتصا$ #/ تحص;ل $" پو7نتو( صر# Sبرشت S2 نسبت عد] عالق!

 .$#$ Sنطاقی خو$ #$#م Sنظر نمو$ !ب
خانم  فو/'S  $"ساz– 1359 r -با محتر] شاپو" شDا4  کS بصفت 

معا!(  #نجن;ر $"بخش تخن;ک تلو'ز'و( $" مد'ر'ت ال'ت #'فا2 
!};فS م;نمو$Ü#!$/#  P کر$ !2 $"7م;ن ساr  $" مد'ر'ت نطاقا( 

"#$'و تلو'ز'و(  بS صفت نطاv " سمی تقر" حاصل نمو$. 
بعد#/ #/$!#Ü محتر] شاپو" شDا4 مشو'ق  ثانی #! $""شتS  نطاقی 
گر$'د. #'ن /!Ü مطبوعاتی جو#(P  /مان;کS  #!ل;ن $ختر شا( بنا] 

 rمنز/# Ü"خا Sف;{! Sبدن;ا 3مد  $" #( /ما( ما$" 7ا2 ک Sفرشت
$#شتند P بنا بر نگDد#"2 `فل شا( مشکالF /'ا$  موجو$ بو$  /'ر# 
کو$کسا( 7ا2 محل /'ست خ;لی محد!$ بو$ !کو$کستا( 7ا2 محل 

 Sخو$ بو};ف x$کا" 7نو/ #'جا$ نگر$'د> بو$.  #'ن ما$" جو#(  با کو
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

م;امد /'ر# کسی $" خانS ند#شت تا #/ `فلش مر#قبت نما'د. 
7ر/مان;کS عقب مکر!فو( $" #ستو$'و ثبت !'ا نشر #خبا" قر#" 
م;گرفت 7مکا"#(  $" مد'ر'ت نطاقا( #/`فلش مر#قبت م;کر$ند 

!خانم شDا4  صد#2 گر'S `فلش "# $" #ستو$'و #ستماt م;کر$.      
 "$ P Sا4  بو};فDخانم ش F"!با $"نظر $#شت 7ما( مشکل !ضر

حق;قت  فرشتS جا( کو$x با عث #'جا$ کو$کستا( محل کا" $" 
"'است "#$'و تلو'ز'و( گر$'دP  /'ر# !}ا'ف شبا"!/2 کا"مند#( $" 
  z"$کوچک $" محل کا" با پد" !ما Sو تلو'ز'و( ! 3مد( فرشت'$#"

توجS مسول;ن "#$'و تلو'ز'و( "# جلب نمو$ !#قد#] بS #'جا$ ش;ر 
خو#" گا> !کو$کستا( محل کا" گر$'دند.  

#'ن نطاv خوz صد# $" عرصS نطاقی شD;د صا'مS مقصو2$ "# 
 Sستا$ خو$ م;د#ند !7م چنا( #/7مکا"2 !"7نما2 7ا2 صا$قان#
محتر] س;ف #لرحمن #بر#7;م خ;لP محتر] نج;ب نص;ر نطاقا( 

!"/'د> !سابقS $#" "#$'وتلو'ز'و( $" "شد #ستعد#$ خو$  با  قد"#نی 
#/ #'شا(  منمو( م;باشد. 

خانم شDا4 بعد3 $" مد'ر'ت نشر !#نسجا] "#$'وP بS ح;ث عضو 
برسی پر!گر#] 7ا2 "#$'وP عضو #نسجا] !نشر برنامS 7ا2 

 vفو Fفا2 خدمت نمو$  برعال!> کا" 7ا2 #$#"2 شعبا'# P)تلو'ز'و
$" خو#ند( برنامS 7ا2 مختلف "#$'وP تلو'ز'و( !#خبا" ساعت 7شت 

شب کS نشر#F  مستقم $#شتP 7مکا"2  م;نمو$.     
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 7م چنا( بر#2 مدF سS ساr مجر2 برنامS "#$'و صد#2 مر$]  
7مر#> با محتر] #حمد غوU /لمی بو$P برنامS گلبرگDاP  تر#نS 7ا 

 )/ Sبرنام P3/مو( گا> /7ن Pپاسخ چ;ست Pند!Ç کو"نی Pسخن 7ا!
!جامعS "# بر#2 مدF 'ا/$> ساr صا$قانS پ;ش بر$> #ست.         

/مان;کS `فل $!] #z بدن;ا 3مد کو$کستا( $" محل کا" فعاr گر$'د> 
بو$  7مS خانم 7ا2 "#$'و تلو'ز'و(  باخا`ر "#حت با #`فاr شا( 

 rو #نتقا'$#" S7ا2 شا( ب Sلتی #/ خان!$  F"توسط تر#نسپو
م;گر$'دند ! با 3"#مش "!حی بکا" شبا "!/2  شا( $!#] م;د#$ند $" 

#'ن مو"$ 7مS کا"مند#( "#$'و تلو'ز'و(  مد'و( فرشتS شDا4 
کوچک بو$ند. 

فام;ل  شDا4 با !}ا'ف پرمسول;ت کDد#شتند P  7مS "!/> با $!`فل 
شا( $" محل !};فS بو$ند !شبDا بعد#/ ختم #خبا" `فلک 7ا2 خو4# 

 Sمو}ف "#$'و ب F"می #ند#ختند !توسط تر#نسپو Sشان Sلو$شا(  "# ب#
خانS شا( منتقل م;گر$'دندP بد'ن ترت;ب 'ا/$> ساr خدمت $" /'ر  
با"( مرم;Dا بو};فS خو$ #$#مS $#$ند !شا7د پرتا4  7ز#"#( "#کت 

7ا2  کو" #/ `رÉ  کو" $ال(  باال2 $ستگا> "#$'و تلو'ز'و(  بو$ند.    
 S;1359 7جر2 شمسی (ق;ا] مر$] کابل عل rسا Fسو] حو Sحا$ث "$

 Sشبان Sس Fا4 مدDشو"!2  ) خانم ش S;س!"  çقو#2  سر rشغا#
"!/ با سا'ر نطاقا( !7مکا"#(  $" "#$'و تلو'ز'و(  سپر2 کر$ند.  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 Sا$ #/ $!"> کا" $" شر#'ط جنگ $" /7نش  نقش بست'/ F#خا`ر
#ست.  "!/2 با خانم فDم;S نو"/#$ بخا`ر ثبت برنامS کو"نی Ç!ند 

عقب مکر!فو( $" #ستو$'و قر#" $#شت Pچن;ن  گفت:  
{خانم فD;مS نو"/#$ نامS تر#Ç'د 'ک خانم "نجد'د> 7مو`نم "# 
 Sبر#2 خو#نش بخش پشتو برنام Sم;Dم;خو#ند  !من $" کنا" ف

قر#"$#شتم  نامS ئی "# کS فDم;S جا( م;خو#ند من $" حال;کS سر تا پا  
بS ش;ند( نامS گوz م;د#$] !ضمنآ نامS "# #/ /'ر چشم خط بS خط 

 S;مDف  P[$بو Sقر#"گرفت Sچو( خ;لی تحت  تاث;ر نام P[$تعق;ب م;کر
 Sجا( بر#2 نفس تا/> کر$( 'ک مکث کوچک نمو$ !من بد!( توج
متباقی نامS "# بلند خو#ند] کS باعث تعجب فDم;S جا( !سکتگی $" 
جر'ا( ثبت برنامS گر$'د . با خند> 7مکا"#( متوجS شد] کS متباقی 

نامS $"2  "# بخو#نش گرفتP [# S 'ا$ فD;مS جا( بخ;ر با خند> پرس;د 
فو/'S جا( فکر کر$2 من $" خو#ند( نامS 7ا خستS شد] کS  مر# 

کمک کر$'د؟ 
  شما با'د نامS 7ا2 پشتو "# بخو#ن;د}  

فضا2 پرمحبت "#$'وتلو'ز'و(P  "!#بط صم;مانS با 7مS 7مکا"#( 
فنی P نسشر#تی P پر$'وسر#( برنامS 7اP $ختر#(  جو#ن;کS $" بخش 

 S7م  P2"#$# 7مکا"#( بخشPکر$> بو$ند t!تخن;کی تا/> بکا" شر
!7مS چنا( با صفا !صد#قت بو$ کS "#$'و تلو'ز'و( "# بS 'ک 

خانو#$> بز"ã مبدr ساختS بو$ 7رکد#] 7مکا"#( $" قلبش چو( 
عضو خانو#$>  جا $#"ند . 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تلخ تر'ن خا`ر> #/ $!"#( کا"#! کS بS 'ق;ن #/ 7مS 7مکا"#( "#$'و 
 PSد>  ممثل برجست'/"! vنطا F$اDش  P$تلو'ز'و( ن;ز خو#7د بو
شD;د  گلگو( کفن(صا'مS مقصو$2) م;باشد کS جا'ش بر#2 #بد 

خال;ست.     
 Sل#Ç! با 7ما( "#کت 7اP پر#بلم 7ا Sکا"مند#( "#$'و تلو'ز'و( با 7م 
! با"#( مرمی  !`ن شا( "# $!ست $#شتند !#/ 3غوz  ما$" !`ن 
 Sخطر مو#ج Sمر$]  ب hنامو!  Éشر  Sنـشــدند تـا /مان;ک Ü"خا

 Sح;ث;ت شا( ک! Éگر$'د.  خو$ کشی $ختر#( جو#( بخا`ر حفظ شر
#/ چند منزلS 7ا2 مکر!"'ا( خو$ "# پرتا4 نمو$ند. «مانند نا7;د 

 P )7ا2 مکر!"'ا xد» !صل;ب /$ند "!شفکر#( $" $"ختا( بال;Dش
مر$] مجبو" بS ترx !`ن گر$'دند. 

 تلخ تر'ن خا`ر> تا"'خ 16 سپتمبر 1992 م;الz-1371 2$- بو$ 
کS #/ پل ح;رتا( عبو" کر$ند .  

{!قت;کS بS عقب نگا> کر$]  $'د] کS ما$" !`نم "# با /خم 7ا'ش تنDا 
گذ#شتم . 7مS  7ستی P  !`ن 3با';م 3( `رÉ $"'ا 3مو ماندP  خو$] با 
$ست خالیP #`فاr معصو] !شو7ر] $#من $'ا" ب;گانS گا( "#گرفت;م 

! !`ن گد#'ی کر$'م . مدF 15 ساr #ست کS قلبم $" پنجS غم فشر$> 
م;شو$ ! سر#نجا] $"ساr (2006) بعد #/ گذشت تلخی 7ا2 /ما( ! 

بی !`نی  بد'ا" نا/ن;نم برگشتم !قت;کS $" سرحد تو"خم "س;د] با 
$'د( ب;رv ملی !سربا/#( سرحد2 !`نم P ما  /( !شو7ر چنا( 7ا2 

7ا2 گ;رست;م کS 7مS سربا/#( $!"ما جمع شدند !علت گر'S ما "# 
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می پرس;دند ! $"'و" حامل مسافر'ن بر#2 شا( گفت #'ن /( !شو7ر  
بعد #/ 15 ساr بو`ن 3مد> #ندP  $'د] $"چشم 7مS مسافر'ن #شک 
حلقS شد !با تسلی  بر#$"#نS !قلب پر لطف #/ ما #ستقباr کر$ند}  
"#ستی کS شا$ "!#(  #حمد }ا7ر چS خوz /مزمS کر$> #ست . 

$! موجو$ /7ستی گر#می تر#ست – 'کی ما$"!$'گرz م;Dن #ست. 
 rندگی $" #/بکستا( $"سا/ rا4 بعد #/$!#/$> ساDخانو#$> ش 

z-1383- 2004 م;ال$2 با فر/ند#( عز'ز شا( 7ر'ک 
فرشتP SبDشتPS مر!> P مد'نS ! #م;د> کS عظ;م تر'ن سرما'S /ندگی 
شا( م;باشد بS #'االF متحد> #مر'کا بج;ث مDاجرپذ'رفتS شدند !$" 

#'الت کر'ل;نا2 جنوبی #قامت گذ'دند. 
فر/ند#( خانم شDا4  #/ تحص;الF عالی برخو"$#"7ستند بS /با( 

7ا2 پشتوP2"$ P #/بکیP "!سی !#نگلسی "!#( تکلم کر$> م;تو#نند. 
 Sشت" "$ ïخا Sمانند ما$"عز'ز شا( عالق Sمر!> ! مد'ن Sجمل /#

نطاقی $#"ند ! تالz م;نما'ند تا $" 3'ند> مانند ما$"مDربا( شا( 
گو'ند> معر!É باشند. 
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e  
  

4ل9س ن9کز4. ناشر 

 خانم #ل;س ناشر $ختر محتر] جنر#r غال] صد'ق ن;کز#$ متولد 
ساPz 1337 r شDر کابل م;باشد. 

 <$#/ !# P ت نطاقی م;آمد می شناختمDو ج'$#"  Sب S2 "# $" /مان;ک!
#2 $#ما(  !#لد'ن منو" بو$>  #ست  پد" !ما$"مDربانش  #/ سر 
شناh تر'ن خانو#$> 7ا2 صاحب تحص;ل !$#نش $" کشو" ما 
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م;باشند. #'ن فام;ل $#"#2 #فتخا"#F /'ا$ $" بخش 7ا2 مختلف  
#جتماعیP فر7نگی !ساحS #"$!2 #فغنستا( م;باشند.   

غال] صد'ق ن;کز#$ پد"z 'ک شخص;ت بز"Pã حنر#r تحص;ل 
 "$ Sکر$> ( قو#2 مسلح #فغانستا() !7م چنا( $#نشمند پر #فتخا" ک

مکتب حربی تعد#$ /'ا$ شاگر$#( "# ترب;S کر$> #ست.  3قا2 ن;کز#$ 
 Sماستر2 خو$ "# $" "شت P بعد #/ #خذ لس;انس #/ پو7نتو( کابل

سان;س( کم;ا !فز'ک ) #/ کشو" سو'س بدست 3!"$ند.     
 Sخانم 7ا2 تحص;ل کر$>  ک Sربانش #/ جملDن;کز#$ ما$" م  S'"نو
/7ن ! ضم;رz با /'و" علم #"#ستS بو$> #ست  P م;باشد.  !2 #/ 

 Sتر بگو'م  کDر کابل بو$ ! 'ا بDش Sعالی "/غون Sفا"غا( ل;س Sجمل
نا] جنر#r عبد#لغنی  خا( مشDو" بS (قلعS ب;گی ) کS $" کشو"ما #/ 

#فتخا"#F /'ا$ برخو"$#"#ستP  بر#2 7مS  #شنا #ست  
نو"'S  $ختر جنر#r عبد#لغنی(قلغS ب;گی ) م;باشد.  

جنر#r غال] صد'ق ن;کز#$ با خانم نو"'S«  ن;کز#$ - #/$!#Ü نمو$ند  
!ثمر پر با" /ندگی مشترx شا( سS فر/ند تحص;ل $'د>P  "!شن 

ضم;ر م;باشند عبا"F #ند #/ $کتو" عبد#لمت;ن ن;کز#$ Pخانم ل;ال 
ن;کز#$ سلطانی !خانم #ل;س ن;کز#$ ناشر. 

#ل;س ن;کز#$ تحص;الF  #بتد#ئ;S ! ثانوئی "# $" ل;سS عالی ماللی $" 
ساz- 1355 r-تما] نمو$> #ست !بعد !#"$ پو7نتو( کابل جDت 
 Sتحص;التش  نظر ب [!$ rعالی گر$'د $" سا  Fکسب تحص;ال

 Éکا" 7ا2 فر7نگی !نطاقی /$  !#/ `ر Sست ب$ P `مفر Sعالق
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 "$ #" !# SعالقP $تحص;ل م;کر  Fبا( !#$ب;ا/ Sگر $" فاکولت'$
کسب تجربS عملی $" کا" 7ا2 فر7نگی ب;شتر ساختS بو$.  

#! مانند !#لد'ن خو$ #/ ف;ض علم !کرکتر عالی #نسانی  بDر> مند 
بو$> #ست . خانم #ل;س $" ساr 1357خو"ش;د2 1978 م;ال2$ "#> 

مد'ر'ت نطاقا( "#$'و Pتلو'ز'و( "#  پ;ش گرفت.  
بر#2 مدF ششما> $" برنامS 7ا2 مختلف "#$'و نطاقی نمو$ ! بعد#/ 

مدF کوتا>  شش ماS7 #ما$> قر#ئت #خبا" مDم شب کS "#سآ نشر 
م;شد-گر$'د مطابق تقس;م #!قاF مد'ر'ت نطاقا(  شامل ل;ست  نطاقا( 

مDم شب گر$'د ! 7فتS سS "!/ بر#2 خو#نش #خبا" شب  بS "#$'و! 
تلو'ز'و( 7مکا"2 م;کر$. 

 F"#/! "$ $خو$ "# #/ پو7نتو( کابل تما] کر Fتحص;ال Sمان;ک/
#مو" خا"جS #فغانستا( بS صفت مامو" "سمی  تقر"حاصل نمو$ 

!7مچنا( 7مکا"2 خو$"# با "#$'و تلو'ز'و( حفظ کر$ مگر $" 3( 
$!">  کا" 7ا2 فر7نگی مشکالF بخصوï خو$ "# $#شت  !#کثر3 
نطاقا(  7Pنرمند#( تمث;ل "#$'و Pتلو'ز'و(P ت;اتر!س;منا مو"$ تDد'د 
گر!é 7ا2 مجا7د'ن قر#" م;گرفتند #! ن;ز مو"$ تDد'د قر#" گرفت 

 Sم;کر$ند  ک rسا"# z# Sد'د 3م;ز $"خانD7ا2 ت  Sمخالف;ن شبنام
باعث تشو'ش  7مS #عضا2 فام;ل گر$'د> بو$.  بنآ با مشو"> پد" 

عز'زz ! حفظ شرÉ !ناموz  خانو#$> کS مبا$# بخا`ر نطاقی  $" 
  P$$چنگ #فر#$ بی فر7نگ گرفتا" 3'د !باعث #بر! "'ز2 فام;ل گر
"#بطS خو$ "# با کا" نطاقی  قطع نمو$.  با !جو$ مدF کوتا> خدمت 
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$" #مو" نطاقی #/ شDرF !محبوب;ت خاï شنوند> 7ا !ب;ن;ند>  7ا2 
تلو'ز'و(  برخو"$#" بو$ ! عد] 7مکا"2 #! بر#2 سر!'س 7ا2 

خبر2  $"2 !پشتو "#$'و تلو'ز'و( 'ک ضا'عS  پند#شتS شد. 
!2  #/ جملS نطاقا(  3!#/ ! کرکتر عالی  محتر] کر'م "!7;نا 

!عق;د> "#سخ !2 بخا`ر #نسا( !#نسان;ت $#ستی  می پسند$ P  'قان;نآ 
#'ن عق;د> "# 7مS  7مکا"#( $" مو"$ 3قا2 "!7;نا خو#7ند $#شت  

/'ر#  !2 #/ جملS  کا"مند مطبوعاتی  خ;لی سابقS $#"کشو" م;اشد !   
نز$ 7مS 7مکا"#( محتر] بو$ند. 

 F7ا2 شب 7نگا] خ;لی لذ S7ا2 /مزم Sخانم  ن;کز#$ ناشر #/ برنام
 Pموالنا2 بلخ Prب;د  P2سعد P م;بر$  !#شعا" شعر#2  مانند حافظ
!قDا" عاصی "# $!ست $#شت !#/ جملS شاعر $!ست $#شتنی #! 

شD;د  قDا"عاصی بو$. 
خانم ن;کز#$  خا`ر#F خوشی #/ تما] 7مکا"#( "#$'وتلو'ز'و( $#"$  

  z# با کا"نطاقی Sناشدنی #! $" "#بط z7م چنا( 'ک خا`ر> فر#مو!
$" تلو'ز'و( ملی  #فغانستا( #/#'نقر#" #ست: 

 Sف;{! Pکافی نطاقی $" "#$'و Sبر#2 #!ل;ن با" با !جو$ تجرب}
خو#ند(  #خبا" تلو'ز'و( "# $#شتم  بعد#/ 3"#'ش  سر!صو"تم  #/ 

3"'شگا> تلو'ز'و( `رÉ #ستو$'و بر#2 قر#ئت #خبا" شب "فتم  
!عقب م;ز نطاقی قر#" گرفتمP  /مان;کS ال'ت "چر#ì" #ستو$'و 
"!شن شد !من باال نگا> کر$] کS 7مS 7مکا"#(  نشر !متصد2 
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#خبا" #نجن;ر#( ! مسول;ن تخن;کی  شد'د3 متوجS من 7ستند ! چند 
ثان;S بعد با'د قر#ئت #خبا" "# شر!t کنم.  

مگر چنا( تحت تاث;ر "فتS بو$] کS تما] "!ح;اF خو$ "# #/ $ست 
$#$] !م;ز نطاv "# ترx گفتم !قتکS #/ #ستو$'و بر3مد]. 

 $"3( /ما(  ماما'م #شرÉ گر$'ز2 ن;زمسول;ت 7ا2 $" تلو'ز'و( 
 Fح;ا Sبر#'م گفت «شرماند2 ما » /ند> 'ا$ ماما'م  تا ک  Pشت#$

$#شت  P مر# 3/#" م;د#$ کS « 7مS ما "# شرماند2». 
نطاقا(  خا`ر#F بس;ا" جالب $" /م;نS کا" 7ا2 شا( $#"ند  

بخصوï $" /ما( نشر "#سآ  کS 7مS مر$] تماشگر نطاv #ست. 
#ل;س خو$ #/ /'بائی `ب;عی بقد" کافی برخو"$#" #ست . 

خانم ن;کز#$ ناشرمدF ب;ست ساr م;شو$ کS $"کشو" #نگلستا( با 
7مسرعز'زz !#`فالش /ندگی $#"$ !شما فوتو2 فاملی شا( "# $" 

فوv  مشا7د> م;فرما'د.  
7مسرz محتر] تو"#(  ناشر#/ تحص;ل عالی  کشو" #نگلستا( 

برخو"$#" #ست !$!فر/ندz محمد ناشر 18 ساr $#"$ شامل کالج 
#ست !سحر ناشر (15) ساr $#"$ 7نو/ متعلم مکتب م;باشد.  

  $"#$ z!معلمی "# بد hمقد Sخانم ن;کز#$  $"کشو" #نگلستا( !};ف
 P7م /ما( با !جو$ مسول;ت 7ا2  ما$"2 !تد"'سی  $" مکتب!

خو$z ن;ز محصل #ست $" "شتS  تعل;م !ترب;S بر#2  ماستر2 خو$ 
تحص;ل م;نما'د.  
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-شــــــــ9ـــــدf &مــــــــو  
 

"ش;د>  $"شDر/'با قند7ا" متولد گر$'د> 
#ست.  بعد #/فر#غت ل;سS /"غونS #نا  

قند7ا"بکابل  نقل !مکا( کر$ند .     
خانم  3مو $" "'است #حصائ;S مرکز2  
مربو` !/#"F پال( گز#"2  شامل کا" 
گر$'د.  $" ساz– 1360 r- 7مکا"2 

خو$ "# بS صفت نطاv پشتو با "#$'و 
 Sغا/ نمو$ #بتد# پر!گر#] 7ا2 ثبتی "# ب#
خو#نش گرفت !بعد3 #خبا" شب "# "#سآ 

قر#ئت نمو$ .  
برنامS 7ا2 "# کS خانم "ش;د>  3مو 

گو'ند> گی م;کر$ عبا"F بو$ #/کر> 
کتنP S(تر#/!2 `ال'ی)/مزمS 7ا2 شب 7نگا] P#/ 7رچمن Pپ;ا] 

بامدP2$# ما! شنوند گا(P!برنامS 7ا2 (#É #] ) "#$'و بو$. 
!2 $" ساz -(1368) r- (1988)]-#فغانستا( "# ترx گفت ! $" 

کشو" #لما(  #قامت $#"$.                                                                 
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   zفـــــــر#ـــــبـــا شـــمــا                       

– (1347)rسا "$  zخانم شــما
z 1968 ] - $"شDرکابل متولد 

گر$'د. 
!2 تحص;ل #بتد#ئ;S "# $"مکتب  

المعS شD;د !بکلو"'ا "# $" 
عاش;S $#"نی بپا'ا( "سان;د !بعد 

شامل  #نست;توF پولی تخن;ک 
کابل گر$'دP  $" "شتS مو"$ 

عالقS خو$ بخش""#$'و تلو'ز'و( 
" بر#2 'ک ساr بS تحص;ل  

 !# ïخا Sمگرعالق . $#$ Sم#$#
"شتS #$ب;اF /با( $"2  بو$ 

'عنی #/صنف  پنجم مکتب 'کی 
#/ 7مکا"#( قلمی "#$'و 

#فغانستا( بو$ند  کS با #"ساr مطالب #$بی #/تر#!'ش قلمش  $" 
برنامS 7ا2 #`فاr  !برنامS مختلف  "#$'و  #فغانستا( حا'ز جو#'ز 
ن;ز گر$'د> بو$ند . !2 #/ 7ما( /ما( عشق بS گو'ندگی !نطاقی  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

$#شت !7م چنا( #/ $!"> مکتب  بS پر!گر#]  #`فاr "#$'و ن;ز7مکا" 
بو$ ! $" خو#ند(  بعضی مطالب  $" برنامS #`فاr حصS م;گرفت.   

$" ساz– 1365  r 1986 م;ال$2 $" مد'ر'ت 3"ش;ف !"#$'و 
 Sبرنام S;Dتقر" حاصل نمو$ !$" گو'ندگی !ت Pبصفت مامو" "سمی
7اÉ#  » 2 #] » حصS گرفت !#ستعد#$z تبا"/کر$ ! بعد3 مد'ر'ت 
 "$  rسا Sنطاقا( #/ !2  تقاضا2 7مکا"2 ب;شترنمو$ند  ! بر#2 س

برنامS 7ا2  مختلف مانند: کا"!#( حلPS $ن;ا2 جو#نا(P صد2# 
سربا/P کا"گر !/( !جامعS $" بخش "#$'و !تلو'ز'و( #'فا2 خدمت 

نمو$. 
خانم شماr  $" #!3خرساz( 1369 ) r 1990 م;ال$2  ترx !`ن 

 ã"ر 7امبوDکر$ ! $" کشو" #لما( #قامت گذ'د !تا #کنو( $"ش
جرمنی  /ندگی $#"$.  

 F3نجا> ن;زبفعال;ت 7ا2  فر7نگی پر$#خت بر#2 مد "$ rخانم  شما 
$> ساr $" تلو'ز'و(  محلی شDر 7امبو"ã 7مکا"2 نمو$ ! 7م چنا( 

$"محافل فر7نگی !کنسرF 7ا2 7نرمند#( #فغانی $"بخش گو'ندگی 
نقش فعاr $#شتS #ست !بخا`ر 3/#$2 !$موکر#سی /نا( عضو'ت 

شو"#2 /نا(  #فغا( مق;م 7امبو"ã "# حاصل نمو$. 
$"#خ;ر ساr 2006 م;ال$2 نظر بS $عوF تلو'ز'و( شبکS جDانی 

3"'انا #فغانستا( بر'است « محتر]  ب;اF »عا/] کابل گر$'د !با }ا7ر 
 zتلو'ز'و( 7مو`نا( "# با قر#ئـــت #خبا" شـــا$ با Sشد( $" صفح
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 zــا'ـــت مر$] عز'زDبی نــ rتشو'ق !#ستقبا /# rگفت . خانم  شما
برخو"$#" گـــر$'د !#'ـــن 7مکا"2 #$#مS خو#7د $#شت.           
   خانم فر'با شماr عــظـ;ــمی "ف;ق کتا4 !عاشق مسلک نطاقی 

م;باشد #! #/ کو$کی بمطالعS کتا4 پر$#ختS #ست !7م #کنو( 
$"شر#'ط 7جر#( "نج $!"2 !`ن  !کمبو$ محبت $!ستا( "# با 

مطالعS کتا4  مرفوt م;د#"$. 
خانم شماr با محتر] #حمد ض;ا عظ;می #/$!#Ü نمو$ ! $#"2# $! 

فر/ند بنا] "!ما( جا( !عمر#جا( م;باشند. 
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               نـــــجـــ9ـــبـــ1 خـــــلـــ9ـــل   
 

/نا( با 7مت #فغا( $"7ر سر/م;ن 
کS /ندگی $#"ند بخا`ربلند بر$( 
 zسطح $#نش !/ندگی خو$  تال

فر#!#( نمو$> #ند چنانچS  شما $!ستا( 
 Fن کتا4 #/ /حما'# S7ر صفح"$

 Sخو#7ر#( 7م !`ن تا( مطالع
فرمو$'د کS با 7مت عالی خو$ #/ 
پ;شرفت 7ا2 جو#مع مترقی عقب 

نماند> #ند.  
نجب;S خل;ل 'کی #/7مچو( خانم 7ا2 

پرتالz  $'گر کشوما م;باشد.    
  #!مکتب #بتد#ئ;S خو$ "# $" نا/!#نا 
بS پا'ا( "سان;د تحص;الF ثانو2 "# 

$" ل;سS /"غونS ختم کر$ بعد #/ 
فر#غت ل;سS /"غونS  $" "#$'و تلو'ز'و( ملی  شامل کا" شد !بر2# 

سS ساr $" برنامS 7ا2 مختلف  نطاقی نمو$. 
$" ساz-1376 r- 1997 م;ال$2 با محتر] صمد سال] #/$!#Ü نمو$ 

!بعد3 نسبت  مشکالF  جنگDا2  $#خلی  !`ن "# ترx گفتند !$" 
جرمنی مسکن گذ'دند #'ن /!Ü فر7نگی جو#( $"کشو" #لما( تشک;ل 
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خانو#$> $#$ندP با تولد $! $ختر $!گانگی بنا] 7ا2 7;لی جا( !7وسی 
جا( بS #تعد#$ فام;ل #فز!$ند . 

خانم  خل;ل بعد #/ $!ساr  /ندگی $" #لما(  بS #'االF متحد> #مر'کا 
نقل مکا( کر$.   

خانم  نج;بS خل;ل با !جو$ مسول;ت  `فل 7ا2 $!گانگی $!با"> 
کرسی شاگر$2 #خت;ا" نمو$ !$" "شتÇ S!"نال;ز] تحص;الF خو$ "# 

 Sشت" "$  rا" ساDچ Fماستر2 $" #مر'کا ختم کر$ ! مد S'سو Sب
کپ;وتر کسب منفع;ت نمو$ . 

$" ساr 1382خو"ش;د2 2003 م;ال$2 $" "#$'و (#شنا)صد2# 
#مر'کا $" بخش $"2 بکا"نطاقی  3غا/نمو$ !7م چنا( متصد2 

برنامS 'ک ساعتS صحت $" "#$'و #شنا مسول;ت #! "# ن;ز #حتو# 
م;کند. 

 نج;بS خل;ل با #ستفا$> #/ !};فÇ S!"نالستی #/ `ر'ق برنامS  7ا2 
صحی  بخا`ر 3گا7ی #/ !قا'S #مر#Ö !جلوگ;ر2 #/ سر#'ت  

#مر#Ö با تالz /'ا$ برنامS 7ا2  مف;د تS;D م;نما'د.  
صحت 'کی #/ مDم تر'ن نعم;ت بر#2 7ر سن !ساr #نسا( بS شما" 

م;ر!$ پس با'د گفت #گر #! خو$ $کتو" `ب ن;ستند مگر خوبتر'ن 
 Sبخا`ر سالمتی  #نسا( م;باشند /'ر# "سان Sخدمت گذ#" $" جامع

  zگا7ی بر#2 مر$] #ست #'ن بانو2 پرتال# Sس;ل! S7ا2 جمعی 'گان
!فر7نگی  خوشبختانS با 7مسرعز'ز z کÇ S!"نالست خو4 $'گر2 

م;باشد با #تفاv نظر$"7مS #مو" با 7م 'ا" !'ا"! #ند  !/ندگی پر 
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سعا$F "# #ستقباr م;د#"ند ناگفتS نبا'د گذ#شت کS فر/ند#( شا( ن;ز 
#/ تحص;الF عالی $" شتS حقوv جز#ئی  برخو"$#" م;باشند.  

نج;بS خل;ل  $"7ر سر/م;ن کS /ندگی $#شتS 'ک لحظS 7م تصو'ر 
/نا( "نجکش;د> کشو" "##/ 7ñنش خا"Ü نکر$> #! 7م;شS بخا`ر 
حقوv بشر !بخصوï  "7ا'ی /( #/ ستم ! حق تلفی  #/ `ر'ق 

خدماF #جتماعی  مبا"/> نمو$> #ست. 
 Pچ;ن PSفر#نس P#$کشو"7ا2 کانا "$  Sخانم خل;ل بخا`ر #نجا] !};ف

#نگل;ستا(P 7ندP 7انکانگ !تا'و#( سفر 7ا2 /'ا$ $#شتS #ست. 
#!بS سپو"F  ن;زعالقS خاï $#"$  /'ر# سپو"F 'کی #/ بDتر'ن 
 Sغون"/ Sل;س rت;م باسکتبا "$ r7فت سا Fمد! P<$صحی بو S'قا!

!کلپ پو7نتو( کابل حصS $#شت ! $" مسابقاF سپو"تی نقش #"/ند> 
"# #'فا نمو$> #ست. 

خانم  خل;ل #/جملS  نطاقا( بS 3!#/ !سبک نطاقی /ند> 'ا$ مDد2 
}فرعالقS خاï $#شت ! $"مو"$ مDد2 }فر چن;ن نوشتS #ست:  

{ نS تنDا سبک نطاقی 3قا2 مDد2 }فر "# $!ست $#شتم  بلکS حاکم 
بو$نش "# ن;ز کS 'کی #/ صفاF #! بو$ P !2 "# $"جمع نطاقا( 

 Sبر#خو#نــش #خبــا" بـ Sبر#/ند> تر جلو> م;د#$.  'ا$] #ست /مان;ک
#ستو$'و م;رفت گا7گا7ی خبر7ا "# #/ پشت "!"v"  م;خو#ند 'ک 
!قت;کS  من با !2 خبر م;خو#ند] #! $"جر'ا( خبرخو#ند( بند 7ا2 
بوتش "# بستS م;کر$ کS #'ن خو$ ب;انگرحاکم بو$نش $"  قر#ئت  

#خبا" "#ساٌ بو$.} 
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/مان;کS نج;بS خل;ل بS نطاقی #غا/نمو$ 7ژ$> ساr $#شت !$"#( سن 
جو#نی #خبا" "#سآ شب  "# بS جر#عت قر#ئت نمو$ بS بس;ا" /!2$ 

فوتو7ا'ش $" پشتی مجلS پشتو( ìÇ بS `بع "س;د !بنا] نطاv جو#(  
! "/'د> مصاحبS #نجا] $#$ند. 

بS 'ق;ن  کS $" جو#نی 7مکا"2  با "#$'و !قر#ئت #خبا" !3نDم با 
  Sجر#ئت م;خو#7د ک! r$  د2  }فرDنطاقا(  چو( /ند> 'ا$ م
خوشبختانS  3(  جر#ئت نص;ب  حاr  نج;بS جا(  خل;ل  بو$. 
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فــــــوa#ــــ1 مــــ9ــتـــر4 
  

فو/'S  #!ل;ن فر/ند خانو#$> خو$ 
  -z– (1343)rبو$> $"سا

$"شDرکابل تولد گر$'د> #ست  
#!$"مکتب #بتد#ئ;S بی بی شمسو 

$"h خو#ند ! بکلو"ب;ا 2 خو$"# 
3منS فد#!2 بپا'ا( "سان;د. 

$" $!"> مکتب !جو#نی کا" 
گو'ندگی "# "#سآ بS تلو'ز'و(  

ملی #فغانستا( شر!t نمو$ . 
$"ساz– 1358 r- تلو'ز'و( 

مـلی بS نطاقا( ب;شتر ن;ا/ $#شت 
!بر#2 جذ4 #ستعد#$ 7ا 7;ت #/ 
`رÉ "#$'وتلو'ز'و( $"مکاتب 

فرستا$> شد تا  جو#نا( با  
#ستعد#$ "# جستجو2  بر#2 جذ4 

نطاقی بS  تلو'ز'و(  تلو'ز'و(  معرفی  نما'ند.  خانم فو/'S  'کی #/ 
3( جملS جو#نا( ل;سS 3منS قد!2 بو$ کS بS تلو'ز'و( جذ4 گر$'د. 
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 #"!/"# S7م;ش!# Sنطاقی تصا$فی نبو$ بلک Sب z"3غا/ کا rر حاDب
$#شت کS 'کر!/ صد#2 خو$ "# #/ !"#2ُ #مو#Ü "#$'و بشنو$ بلی 

چنا( 7م شدP بعد #/سپر2 نمو$( #متحا( نطاقی  $" حضو" $#شت 
 P)نالستا( !$#'رکتر#( تلو'ز'و"!Ç P)#7;ت متشکل #/ پر$!'سر
"#سآ بS خو#نش برنامS 7ا2 تلو'ز'ونی پر$#خت . #! $"#غا/ کا" 

 Sخان Sتعم;ر تلو'ز'و( م;رفت !بعد #/ختم پر!گر#]  ب Sسآ ب#"
برم;گشت !#صال نم;د#نست کS $فتر2 بنا] مد'ر'ت نطاقا( !جو$ 

$#"$P 'کر!/ /ند> 'ا$ 7اشم پکت;انی #! "#$" صحن "#$'و $'د !#/ 
!2 پرس;د :  {توکجا 7ستی ما صرفآ تر# #/ `ر'ق تلو'ز'و( می بن;م 

!بس  $" #'نجا #$#"> بنا]  نطاقا( !جو$ $#"$ !7مS نطاقا( $" 3( 
مد'ر'ت حا}ر2 $#"ند !`بق تفس;م #!قاF بS برنامS 7ا2 "#$'و 

!تلو'ز'و(  7مکا"2 م;نما'ند  بS خو#ند( 'ک !'ا $! برنامS تلو'ز'و( 
نطاv نشد> نم;تو#نی #گر م;خو#7ی بر#2 7م;شS نطاقی کنی ب;ا بدفتر 

$" 7مS برنامS 7ا2 "$'و سDم بگ;ر !#/ تجربS $'گر#(  ب;آمو/} 
خانم فو/'S  فکر کر$> بو$ کS بS بز"گتر'ن #"/!'ش "س;د> #ست 

مگر بی خبر #/ 3نکS تجربS  کS $'گر#( $" #'ن "شتS  کما'ی کر$> 
#ند  #! تا 7نو/ $" 3( جا$> قد] نگذ#شتS #ست. 7ر#h !7وh !7;جا( 
 Sچطو" بدفتر نطاقا( $#خل  شو$ !قتک Sبو$ ک Sسر#پا'ش "# فر#گرفت
بدفتر نطاقا( "فت مو"$ #ستقباr 7مS نطاقا( !مد'ر نطاقا( #قا2 گل 

شا> محر#بی قر#" گرفت. #/لطف  ! تشو'ق فام;لP 7مکا"#(P معلم;ن 
!متعلم;ن مکتبش !7مکا"2 صا$قانS  پر$'وسر#( !$#'رکتر#(  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 S3(  نبر$ موفق بد" 3'د !تا 3خر'ن مع;ا" `اقی ک/# Sتو#نست ک
قر#ئت نشر#F مستق;م (#خبا" شب) بو$P  برس;د. 

 )/ P تفر'حی Pبی$# P27ا2 مختلف 7نر Sگو'ند>  خو4 برنام !#
!خانو#$>P س;اسیP !نظامی "#$'و !تلو'ز'و( گر$'د P 7مS برنامS  7ا 

 S7ا چنگ م;ز$ مگر برنام rخو4 م;خو#ند 3!#/ گ;ر#'ش بد #"
فر7نگ مر$] "# $" تلو'ز'و(  با شوv !7;جا( #جر# م;کر$. 

مخصوصآ  $" مو"$ قال;ن بافی /نا( سمت شماr کشو""# چنا( با 
/!v  قر#ئت م;کر$ تا #"/z کا" !/حماF /نا( کشو" "# $" 

#قتصا$ خانو#$> !#جتماt #نعکاh بد7د ! 7دفمند#نS نقش #ساسی /نا( 
"# $"7مS #مو"منزPr #جتماP t#قتصا$ بS چشم بن;ند> 7ا /ند> 

م;ساخت.  بعد3 7م;ن پر!گر#] فر7نگ مر$]P  تلو'ز'و( #فغانستا( 
جا'ز> منطقS 3س;ا م;انS تاجکستا(P #/بکستا( !#فغانستا( "# بدست 

  .$"!3
خانم  فو/'S مانند $'گر نطاقا(  شامل کو"h نطاقی ن;زگر$'د 

!#/"7نمو$ 7ا2 خانم شف;قS حب;بیP #قا2 $کتو"#سدهللا حب;بP #قا2 
س;ف #لرحمن #بر#7;م خ;لP #قا2 $کتو"#کر] عثما(P  /ند> 'ا$ $کتو" 

 P نطاقا( "# $#شتند z"!مسو!ل;ت پر Sپو7اند عبد#الحمد جا!'د ک
بDر> مند گر$'د> #ست. 

/مانکS #/ ل;سS 3منS فد!2 فا"ì گر$'د بS صفت مامو" "سمی 
$"$فتر #`العاF تلو'ز'و( تقر"حاصل نمو$ !برنامS 7ا2 مختلف #/ 
 Sم 7فتDمر!"2 بر !قا'ع م P جا] !جم  Pقب;ل $ن;ا س;است !"!'د#$7ا
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 Fن;ست;تو# Sمصر!ف;ت 7ا ب Sم;نمو$ !7م $" کنا" #'ن 7م  S;Dت #"
#$#"> پ;د#گو2Ç بر#2 کسب $#نش علمی بS تحص;ل م;پر$#خت !$" 

ساz-1370 r- #/ 3( #نست;توPF  فا"ì !بصفت معلم /با( $"2 $" 
ل;سS #بو#لقاسم فر$!سی بS ترب;S !تعل;م #!ال$ معا"É 7مت گماشت. 

خانم فو/'S  م;تر#  #صل /ندگی "# #حتر#] بر بز"گا(P شفقت 
برکو$کا( !$ستگ;ر2 #/ #فتا$گا( م;د#ند "!2 7م;ن عق;د>  تا #خر'ن 

 "$ S7ا2  $شو#" $#من ما$" !`ن "# "7ا نکر$ با !جو$ 3نک /!"
/ما( مجا7;د(  تصو'ر /نا( #/ صفحS تلو'ز'و(  قطع گر$'د> بو$  

!بر#2 خانم 7ا'کS #خبا" "#$'و !تلو'ز!( قر#ئت م;نما'ند ñکر #سما2 
 Sحکومت !قت حر#] پند#شت Éنا( #/`ر/ Sبوس;ل  P7بر#(  مجا7د"

م;شدP  تصو'ر #!  ن;ز #/ صحفS تلو'ز'و( قطع گر$'د. 
"!/7ا2 $شو#" شر#'ط جنگ $#خلی  "# بخا`ر $#"$ کS صد#2 ف;ر 
"#کت 7ا $"#ستو$'و ش;ند> م;شد مکر نطاقا(  با حالت عا$2 #خبا" 

"# قر#ئت م;کر$ند  تا باشندگا( شDر کابل "# "!ح;S بد7ند. 
 Pنطاقی با "#$'و !تلو'ز'و(  $" شر#`ی جنگ کا" سا$> ن;ست

جر#ئت !$r ش;ر م;خو#7د کS ش;ر /نا(  #فغانستا(«نطاقا(» 
#/7مچو( شDامت برخو"$#" بو$ند.  

 /# Sخطر $! #نفجا" #نفجا" $"#ستو$'و "#$'و ک /#  S'/خانم  فو
`رÉ مخالف;ن $"م;ز نطاv “بم" گذ#"2 شد> بو$ جا( بسالمت بر$> 
#ست. فقط چند ثان;S بعد #/ قر#ئت برنامz# S "بم" منفجر گر$'د.      
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مگر#'ن خانم با شDامتP  فر$# بS 7ما( لبخند صم;مانS !"!ح;S قو2 
تر با 7مسر عز'زz #قا2 م;تر# بو};فS شا( #$#مS $#$ند. 

$" 7شت ثو"1371 کS مجا7د'ن !#"$ کابل گر$'دند شب خون;ن 
 É!ناشدنی بو$ تما] کا"مند#( $" "#$'و تلو'ز'و( مصر zفر#مو!
  rصرفآ #`قا  Pجر#2 !}ا'ف شا( بو$ند #/ "#$'و بر3مد> نتو#ستند#
"# #/ کو$کستا( گرفتS $"/'ر/م;نی 7ا2 تعم;ر "#$'و شب "#  /'ر 

با"#( "#کت 7ا2 شو"#2 نظا"P جمع;ت #سالمی  !$'گر گر!پDا 
متخاصم سحر کر$ند. 

 Sکسان;ک Pکف مجا7د'ن "بو$ند/# #" F"البا( قد` Sما( ک/ "$
  P)شا Sو تلو'ز'و( "# $#شتند باال2  !};ف'$#" F#مسو!ل;ت نشر

 tچند متر2  #ستما Sحا}ر بو$ند !صد#2 ف;ر7ا "##/ فاصل Sجانبا/#ن
م;کر$ند #ما با 'ک "!ح;S عالی بکا" شا( $!#] م;د#$ند باالخر> 'کتن 

#/ 7مکا"( #/ #ستو$'و جDت نظا"> حو#$U بر#مدP $'د کS مو}ف;ن 
مسلح "#$'و !تلو'ز'و( سالò 7ا !لباh 7ا2 عسکر2 شا( "# $" 

$7ل;ز "7ا کر$> فر#" نمو$ندP  بعد 7مS کا"مند#( چند $ق;قS  قبل #/ 
#شغاr "#$'و-تلو'ز'و(  توسط `البا( P کو$کا( شا( "# #/ 

کو$کانستا( گرفتS !#/ "#> عقبی تعم;ر "#$'و تلو'ز'و( فر#"نمو$ند.   
$" با"> شDامت خانم 7ا2 نطاv $"شر#'ط جنگی 7رقد"بنو'سم با/7م 

 ì#$ ر# کا" فر7نگی $" چنا( شر#'ط کمتر #/ سنگر'/  [# Sکم نوشت
نبر$ نبو$> ! بS 'ک کتا4 خالصS نمی شو$ با'د ثبت تا"'خ کشو" 

گر$$. 
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فو/'S م;تر# $"ساr (1361)خو"ش;د2 با محتر] حس;ن م;تر# 
Ç!"نال;ست معر!É "#$'و تلو'ز'و(Ü#!$/# P ! تشک;ل خانو#$> $#$  
 Pختر$ Sا" فر/ند 7ر'ک مر'م جا( 'گانDثمر #'ن پ;وند م;مو( چ Sک

#حمد مس;حP  #حمدم;ال$P #حمدبالr  م;باشند . 
سر#نجا] $"ساz– 1381 r 2002م;ال$2 ترx !`ن کر$ند !#کنو( 

$" کشو" 7الند /ندگی $#"ند.  

                 لــــطــــ9ــــفــ1  "4#ــر" نـــــو-ســـتــانــــی   
 

لــطــ;ـ-فـS فر/ند نو" /ما( خا( 
#/سر/م;ن سرسبز ! پرغر!" نو"ستا ( 

#فغانستا( م;باشد.  !2 بعد #/ ختم 
بکلو"'ا #/ ل;سS 3ال'ی !ال'ت  ننگر7ا" 

 Sشامل  پو7نتو( کابل  گر$'د !#/ فاکولت
/با( ! #$ب;اF $" "شتS  #$ب;اF پشتو 
لسانس خو$ "# #خذ کر$ !بعد بS ح;ث 

 Fکا"مند "سمی $"#$#"> 7نر !#$ب;ا
"#$'و #فغانستا( تقر"حاصل کر$.  

 Sکنند> !گو'ند> برنام S;Dت  Sخانم لط;ف 
7ا2"کر> کتنP S$شومد] 7نگامی P!غ;ر> 

برنامS 7ا2  7نر2  !#$بی"  "#$'و 
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بو$ند.  #! #/قد"F عالی قلم برخو"$#" بو$ $" نوشتن برنامS 7ا2 
"#$'و'ی با #ستعد#$ سرشا" #$بی خو'ش برنامS 7ا2 جالب م;نوشت ! 
با 3!#/گ;ر#'ش تقد'م شنوندگا( م;نمو$.  #!7مچنا( $" سر!$( #شعا" 

پشتو ! نو"ستانیP  شاعر تو#نا2 /ما( خو$ بو$. 
!2 $#"#2  کرکتر #"#]  موP4$ صم;می !خوz برخو"$ بو$ ! 

 ïچشما( سبز $"'ائی #! جال'ش بخصو Pلبا( متبسم $#شت S7م;ش
$#شتP $" /با( نو"ستانی  چشم سبز "# “#'ــر" بS معنی  #سما( 

سبز!'ا " $شنS  3سما(" م;گو'ند  چو( $" خانS 7مS #عضا2 فام;ل 
#! "#  "#'ر" صد# م;کر$ند  بنآ  "#'ر " "# تخلص  "سمی  خو$ 

#نتخا4 کر$.    
خانم  "#'ر" تا ساz– 1370 r- $" "#$'و تلو'ز'و(  بS کا" 7ا2  

فر7نگی  #شتغاr  $#شت مگر با حاکم;ت #حز#4  #سالمی $" 
#فغانستا(P #/ فعال;ت 7ا2  فر7نگی  $ست کش;د !$" 'کی #/ مکاتب  

شDر کابل  بح;ث معلم  $" خدمت #!ال$ !`ن قر#" گرفت .   #ما 
#من;ت  "!/ تا "!/ $" #ثر جنگ 7ا2  #حز#4  #سالمی  خر#4  تر 

شد !مکابتب 7م بS سقو` مو#جS گر$'د !2 بطرÉ  !ال'ت بلخ فت ! 
$" 'کی #/ مکاتب  نسو#( بصفت معلم /با( پشتو #'فا2 !};فS نمو$. 

$" تا"'کیP $!"> `البا(  !};فS معلمی "# ن;ز #/ $ست  $#$P با 
سقو` `البا(  $! با"> بS ترب;S #!ال$ !`ن  7مت گماشت !فعآل $" 

!ال'ت بلخ $" 'کی #/ مکاتب  بصفت معلم  خدمت  م;نما'د  !با  
فام;لش $" 3( !ال'ت /ندگی $#"ند.    
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                             ســــcـــ9ــال «نــــثــا-» بـــســـا5   
 

-1339 rخانم نثا" $"سا
z-1960 –]-$" کابل 

  rبعد #/ #کما Pتولد گر$'د
مکتب  #بتد#ئ;S شامل  

ل;سS ماللی شد !بعد #/ 
ختم بکلو"'ا بر2# 

 Sعالی ب Fتحص;ال
ماسکو "فت مگر نسبت 
مر'ضی کS عا'د حالش 

 rگر$'د  بعد# #/'ک 'کسا
تحص;ل  $! با"> بو`ن 
برگشتو$" پو7نتو( کبل 

  .$#$  Sتحص;لش #$#م Sنال;ز] ب"!Ç Sشت" "$
$" ساr 1958 با محتر] صنعت بسا] #/$!#Ü نمو$. 

 S(1985)م;ال$2 بعد #/ ختم تحص;ل  بو};ف-z(1364)rسا"$
معلمی $"'کی #/ مکاتب شDر کابل  !7مزما( کا" گو'ندگی  "#$" 

"#$'و #فغانستا( 3غا/ نمو$- $" نخست برنامS 7ا2 "#$'و "# گو'ندگی 
م;کر$ بعد با کسب  تجربS بS گو'ندگی $" بخش 7ا2 تلو'ز'و( ن;ز 
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 S7نی تلو'ز'و( !برنام/ Fا2 مساباقاDپر$#خت #! /'ا$تر پر!گر#م
جو#نا( !تبصر> 7ا2 س;اسی $" تلو'ز'و( "# نطاقی م;کر$. 

بعد3 بخو#ند( #خبا" "#سآ پر$#خت مگر$" ساr 1993 م;ال$2 با 
#'جا$  ممانعت  7ا2 غ;ر عدالنS #حز#4  #سالمی 7مS فعال;ت 7ا'ش 
"# نقطS پا'ا( گذ#شت  !"#7ی  کشو" 7الند گر$'د.     !2 $" کشو" 

م;زبا(  بS 3مو/z /با( پر$#خت  بعد #/ تکم;ل  /با( $" م;د#( 
7و#'ی شDر 3مستر$#]  $"'ک "ستو"#نت بح;ث 3مر حسابی  3( 

مقر"گر$'د $"ساr  2000 م;ال$2 بS 7مکا"2 7مسر عز'زz  'ک 
کلوé سپو"تی  بل;ا"$ "# #'جا$ نمو$ند. 

!2 بمطالعS 3ثا" #$بی !فر7نگی  !`نش عالقS فر#!#( $#شتS !شعر 
"# خ;لی $!ست $#"$" مرحو] "#/v فانی "#/ جملS شاعر#(  

!محتر] $کتو" #کر] عثما( #/ جملS نو'سندگا(   شخص;ت 7ا2 
$!ست $#شتنی  #! م;باشند . "!2 7م;ن عالقS مند2  !};فS فر7نگی  

 Sنکر$> #ست با !جو$ 7م zخو$ "# $" کشو" 7الند ن;ز فر#مو
 S'$تحا# Éر` /# Sقانو( ک Sبا مجل $"#$ Sمصر!ف;ت 7ا2  ک

#فغانDا2 7الند  نشر م;گر$$ 7مکا"2  قلمی  $#"$.  !2 برعال!> 
بخش 7ا2  #$بی !فر7نگی "سو] !عناناF پسند'د> #فغانی "# $" ق;د 

تحر'ر م;آ!"$ !7م چنا( #/ "!2 $#$7ا2  مDم مربو` بS /نا( کشو" 
چS $" $#خل  #فغانستا( !چS $" کشو" م;زبا(  $" مجلS با"تا4 

 Sت 3گا7ی 7مو`نانش $" مجلDقو#ن;ن 7الند ج! F#"#م;د7د !#/ مقر
قانو(  قلم م;زند. 
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#!$" با"> تقو'S فر7نگ !`نش #/7;چ نوt 7مکا"2  با 7مو`نا( 
 Sب Sک  ãمر S'7مکا"2  7ا2 #! $" ف;لم سا /#  Sغ نکر$> چنانچ'"$

7مت !پشت کا" 3قا2 صبو" سربا/"`وفا(" تS;D شد> بو$ ! ف;لم 
 x#شتر#  P$گر$'د> بو x"#7مت  محتر] کر'م تنو'ر تد Sب Sگر2 ک'$
کر$  چنانچS پر!$'وسر#( ف;لم 7ا #/ !2 !7مسرD{# zا" شکر#(  

نمو$> #ند. 
$"ساr 2007 م;ال$2 سفر2 بکابل $#شت !#/ 3ثا" تا"'خی #فغانستا( 

فبل #/ جنگ ! بعد #/ جنگ !#/ #عما" مجد$ #فغاسنتا(  بعد #/ 
سقو`  `البا( ف;لم مستند تS;D نمو$ !#/ `ر'ق تلو'ز'و( ملی 7الند 

نشر گر$'د . 
 <$"!3 "$ Sنثر !$"#م Sفر$!سی "# #/ شعر ب SنامDن ف;لم  ش'# "$
!تصو#'ر تا"'خی مانند  تخت "ستم قبل #/ جنگ !بعد #/ جنگ 

!!'ر#نی 7ا2 جنگ "# –3ما$> نما'ش ساختS #ست کS $" تلو'ز'و(  
7الند  چند با" #قباr نشر 'افت !مو"$ #ستقباr مر$]  قر#"گرفت. 
سD;ال نثا" !3قا2 صنعت بسا]  #/ #/$!#Ü م;مو( شا( $#"2# $! 
 vخقو Sتحص;ل خو'ش "# $" "شت Sبسا] ک Sفر/ند بنا] 7ا2 ل;م

قضا'ی $" 3مستر$#] ختم کر$>  #ست  !فر/ند $!می شا( بنا] سم;ر 
بسا]  کS 7م #کنو( مصر!É  تحص;ل #ست - م;باشند 

 /ندگی  خوz  بر#2  شا(  3"/!مند'م. 

e  402
 



 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
   V.-لـــ-#ــلــ-مــا 4حــمـــ                  

ل;لما  #حمد2  فر/ند حاجی  محمد  
$"ساz– 1346  r- $'د> بدن;ا با/ 
 Sل;س /#-z– 1379 rکر$.   $"سا
مر'م خ;رخانS کابل فا"ì ! شامل  
 Sتخن;ک گر$'د ! "شت Fنست;تو# 

تخن;ک "#$'و موفقانS ختم کر$P. ل;لما 
جا(  $"ساz  1362  r-با 'ک 

گر!é 14 نفرP2  $ختر#( مسلکی 
بر#2 #!ل;ن با" $"بخش تخن;کی "#$'و 
بح;ث معا!( #نجن;ر بکا" 3غا/ کر$ند.  

 خانم  #حمد2  $" بخش 7ا2 مختلف 
ثبت !نشر "#$'و بصفت کا" مند 
مسلکی !فنی خدمت نمو$ مگر#/ 

جو#نی  7و# نطاv  شد( "# $" سر$#شت . /مان;کS  $" ساحS "#$'و 
بکا"3غا/'د #حساh نمو$P کا" تنDا $" بخش  تخن;کی بر#'ش بسند> 

  2!" Pن;ست با'د $" بخش گو'ندگی  ن;ز #ستعد#$ خو$ "# تبا"/ بد7د
7م;ن  عالقS شخصی  خو$ تالz  نمو$ تا $" جمع  نطاقا(  کشو" 
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ن;ز حسا4 گر$$. بر#2 عمل کر$ #'ن 3"!/ #ستعد#$ نطاقی  خو$ "# 
3/مو$ !عقب م;ز نطاv  قر#"گرفت.  

 rحا "$  rنال;ست فعا"!Ç  <شد  Sر> شناختDخانم  #حمد2  'ک چ
حا}ر $"کشو"ما م;باشد.  

#! $" بخش 7ا2 مختلف  فر7نگی  سDم گرفت ! بفکر`بع 
!نشرمجلS بنا] ("!/) گر$'د !#/ساr  1381تا z 1383- نو'سند> 

!متصد2 "مجلS "!/" بو$> #ست.  
با نشر موضوعاF س;اسیP #جتماعی P#قتصاP2$  فر7نگی  ! 

  Sمو"$ عالق /!" Sنا( کشو" مجل/ Sمربط ب Fمخصوصآ موضوعا
خو#نندگا( قر#" گرفت. 

 #/ساr  1383 تا ساz– 1385 r- مسو!r !#نعکاh $7ند> 
با/سا/2 #فغانستا( $" بخشDا2 مختلفP  نشر#F جمعی  بو$> #ست 

! 7م چنا( $"ساz-1383 r- مسو!r !تS;D  !پر!"z کو"h 7ا2  
فوتو Ç!"نال;ز] گر$'د. 

ل;لماجا(  بر#2  #"تقاt سو'S  !تقو'S  #ستعد#$z $" بخش  
Ç!"نال;ز] #/کو"سDا2  کوتا> مدF کشو" 7ا2  خا"Ü #ستفا$>  بر$> 

!تجا"F ب;شتر #ند!خت  مثال  
Video and photo journalism production Held by  

Associate professor  of journalism Boston University 
and journalism courses Held  by BBC ,DWRFI and 

AINA Organization 
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 PSخا"جی مانند فر#نس Fبس;ا" #"گا( 7ا ! موس;سا  Éر` /# !#
سو'د(P ترک;S  !جرمنی  تقد'ر نامS 7ا $"'افت  نمو$> #ست  !7م 

چنا( $عوF نامS #/ `رÉ  پا$شا> عربستا(  سعو$2 " ش;خ ملک 
ف;ا$ " جDت  #$#2  فر'ضS حج فرÖ بخا`ر خوبتر'ن نطاv  !#ناسر 

/( $" #فغانستا( "# $"'افت کر$.   
$عوF نامS  $'گر #/ `رÉ  $!لت  #'االF متحد>  #مر'کا بر2# 

#شتر#x $"کنفر#نس   
   U. S .A .Press Meeting  

$" ما>  #گست 2007  $"'افت نمو$. خانم ل;لما  #حمد2 بزبا( 7ا2 
$"P2 پشتوP !#نگل;سی "!#( صحبت م;د#"$.  
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          aکــــ9ـــــ1 4شــــکر#ـــــز حـــقـــپرســــت  
 

-z– 1343 rسا"$ S;خانم  /ک  
$" محل باì عل;مر$#( شDرکابل 

تولد گر$'د> #ست.  
/مان;کS 7فت سالS بو$ "!#نS مکتب 

 tجتما#  Sگر$'د !7مزما( "!#ن
بز"ã  فر7نگیP "#$'و #فغانستا( 

 Sقت ن;ز گر$'د . $'قاقآ /مان;ک!
 z"$#قا2 #ستا$ #ما( #شکر'ز بر#
$" "#$'و بر#2 #`فاr  بنا] کا کا 
منجانی قصS م;گفت. $" حق;قت  
#ستا$ #ما( #شکر'ز مشوv 7ر$! 

خو#7رz (صف;S جا( !/ک;S جا( ) 
بکا" 7ا2 فر7نگی بو$> #ست . $" 

 #" r3( /ما(  موتر "#$'و #`فا
#/منا/r شا( گرفتS بS "#$'و #نتقاr م;د#$ ! $! با"> بS محل /'ست 

شا( م;رساند. 
 rتر پر!گر#] #`فا"#$ Sبز"گتر !سابق xند# Sقا2 #حد عز'ز/#$> ک#  

 #" S;مسول;ت م;کر$ !$ست /ک hحسا# P $گر#(  بو'$  Sنسبت  ب
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گرفتS #/ سرx م;گزشت ! بر#'ش م;گفت 7وشتS بگ;رکS با/گوشی 
نکنی مستف;مآ بS خانS بر!2.  ! #'ن کا" "# مکر"3 #نجا] م;د#$. 

خانم  /ک;S  #شکر'ز #ساساF  گو'ندگی "# #/ پر!گر#] #`فاr "#$'و 
#موخت  !$"ساz-1355 r-  #/`ر'ق برنامS #`فاr مانند #کثر'ت 

نطاقا( $'گر بS مد'ر'ت نطاقا( معرفی گر$'د. 
7مکا"2 !2 با برنامS 7ا2 مختلف "#$'و شر!t شد #!مانند سا'ر 
نطاقا( $" پر!گر#] 7ا2 7نرP2 #$بیP سپو"PF برنامS 7ا2 /( 

!/ندگی !غ;ر> سDم فعاr گرفت.  
خانم #شکر'ز  #/ تجربS  ! حسن 7مکا"2 سا'ر نطاقا( مانند خانم 
غتی خا!"P2 خانم فو/'S شDاP  4 خانم ستو"2 جا(P خانم سD;ال 

#ضغرPx$"! 2 /ند> 'ا$ 7اشم پکت;انیP #قا2 #نوP z $"محمد نو"2 
 Sم;تر# - !$'گر#( تجرب S'/مقصو$2 !خانم فو  Sد صا'م;DشP

#ند!خت !محبت 7ا2 7مکا"#(  #/ جملS خا`ر> 7ا2 فر#موz نا 
شدنی #!بحسا4 م;ر!$. 

خا`ر>  /ک;S  جا(  #شکر'ز $"#مو"  نطاقی : 
خا`ر> جالب $!"> کا" نطاقی #! با 'ک  سوتفا7م !'ا غلط فDمی بو$ 

کS $" $" بخش نشر برنامS مستق;م فرما'شی "ç $#$ #ست.  
 « خانم /ک;S مسو!لت  قر#ئت #خبا" ساعت پنج عصر "# $#شت !$" 

 Sمد'ر'ت نطاقا( منتظر پو"> شد( !قت بو$ تا #خبا" قر#ئت نما'د ک
قد !قامت #قا2 عز'زغزنو2 متصد2 برنامS فرما'شی  $"مد'ر'ت 
نطاقا( نما'ا( گر$'د !#/ !2 خو#7ش کر$ تا پر!گر#] فرما'ش 3( 
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"!/ "# بخو#ند.  خانم /ک;S ن;ز پذ'رفت !پر!گر#] #/ $ست #قا2 
غزنو2 گرفت ! $"مد'ر'ت نطاقا( گذ#شت !$"عوÖ #خبا" "# با 

خو$ گرفتS 7ر$! "!#نS #ستو$'و گر$'دند !قت;کS عقب م;ز گو'ند> گی 
قر#" گرفتند  برنامS فرماشی 7م مستف;مآ نشر م;گر$'د صرفآ با 'ک 
مر!" قبلی م;د#نست کS #7نگ #!r فرما'شی 3( "!/ بS 3!#/ #حمد 

}ا7ر م;باشد. 
 گفت شنوندگا( فرما'شی سال] عرÖ م;کنم !کاغذ 7ا2 پر!گر#] "# 

م;پال;د ح;ر#( بو$ کS کی 7ا 73نگ #حمد }ا7ر فرما'ش $#$> #ست 
معموال 73نگ 7ا2 #حمد }ا7ر /'ا$ تر'ن فرما'ش $7ند> "# $#شت 
 /#!3 Sفرما'شی #مر!/ما  ب r!# 73نگ  Pبا"> گفت !$  Sعجل  Sب!

#حمد }ا7ر #ست. 
 #/ عقب ش;شS  #ستو$'و2  نشر بS بS #`اقانج;نر تخن;کی  نظر 

#ند#خت 7مS کا"کنا( کS $" 3( `رÉ ش;شS $'د> م;شدند  بنا] 
 Sمختلف نا] گرفت !باال2 حافظ h"$# فرما'ش $7ند> #/#'شا(  با
خو$ فشا" م;آ !"$  کS #گربتو#ند چند نامی $'گر  "# ن;ز بS /با( 

ب;آ!"$P  $" 3( موقع  #حمدشا> حسن » 3!#/ خو#( »$" #ستو$'و « 
#`اv  تخن;کی» !#"$ شد ! /ک;S  فو"3 گفت "!#حمد شا> حسن  #/ 
شا> شD;د "t"خو#7ش نشر73نگ #حمد }ا7ر نمو$> #ست . $"موقع 

 Öقا2 غزنو2 ! $'گر 7مکا"( گفت من عو# Sنشر73نگ  ب
پر!گر#] فرما'شی #خبا" با خو$ با #ستو$'و #!"$> بو$]  !#حمد شا> 
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حسن ن;ز ح;ر#( بو$  کS چS !قت نامS بS پر!گر#] فرما'ش فرستا$> 
#ست»  

خانم حق پرست تا #کنو( کS 73نگ #حمد شا> حسن "# $" $'ا"غربت 
 )#!"$  )3 hم;شنو$ خا`ر> 7ما( "!/ بر#'ش /ند> م;گر$$ !#فسو

"# م;نما'د.    
$"ساz– 1360 r- با "#$'و قطع "#بطS نمو$ $ل;ل 3( شر#'ط نا 

مساعد #من;تی !عد] #عتما$ ب;ن $!لت !"ع;ت بو$  /'ر# نسبت مسا'ل 
#من;تی کا"مند#ن;کS بد#خل #ستو$'و م;شد #/ سر تا پا #/ `رÉ خانم 

 rن !ضع;ت شامل حا'# Sتالشی با'د تال'شی م;گر$'دند  گرچ r!مسو
تما] کا"مند#( بو$. مگر بS عق;د> خانم /ک;PS تالشی 7ا عد] #عتما$ "# 

$" ب;ن $!ستا( !7مکا"#( بوجو$ 3!"$> بو$  /'ر# #! #/ سن 7فت 
سالگی $" #( مح;ط با فضا2 3/#$- #نس گرفتS بو$ تالشی "# 'ک 

 Sتما] برنام S;گر "!ح'$ Éتحق;ر !بی #عتما$2 پند#شت !#/ `ر tنو
بنفع (حز4 !$!لت  خلق !پرچم ) بو$ P بر#'ش غ;ر قابل قبوr بو$ 

بناٌ "#$'و "# ترx ! برقصد #$#مS تحص;ل شامل پو7نتو( گر$'د !$" 
 Sبع#" Sلسانس خو$ "# بدست 3!"$  !بعد $" ل;س  Fشرع;ا Sشت"

 Sپر$#خت . /مان;ک É"ال$ معا!# S;ترب Sبلخی بصفت معلم  ب
مجا7د'ن کابل "# تصرÉ کر$ند !$"حق /نا(  جفا2 غ;ر قابل 

#تنظا" صو"F گرفت P باعث 3( شد> تا ترx 'ا" !$'ا"نما'د 7مانآ  
  S3( چ /# P$کشو" 7الند پنا> بر$ !/ندگی جد'د "# 3غا/ نمو "$

$"کشو" 7الند "نج بر$> #ست  ند#نستن /با(P قو#ن;نP  کلتو" 
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!فر7نگ کشو" م;زبا( بو$ $" جمع باشندگا( #صلی 3نDا خو$ "# بی 
سو#$ #حساh م;کر$. 

مگر /ک;S کS #/ نامش پ;د#ست با تالz !/کا!F  فر#!#( /با( 
7الند2 "# 3موخت  !خو$ "# #/ حالت ب;سو#$2 !بی /بانی ب;ر!( 

کش;د بعد #/ ختم کو"h 7ا2 3مو/z /با(  بS کالج "فت ! $" کالج 
"نج $'گر2 بر#'ش $ست $#$ . 

/'ر# سن !ساr !2  با $'گر محصل;ن خ;لی تفا!F $#شت !3نDا با 
/با( ما$"2 شا(  با سو'S بلند تر $"h م;خو#ند( مگر ش;ر 

$ختر#فغا(   #/ $'گر#( عقب نماندP  بعد #/ سS ساr تحص;ل فعال $" 
مکتب کS خو"$ تر'ن $خترz ! بر#$" /#$7ا'ش متعلم #ند بS صفت 

 Pگر بی سو#$ ن;ست'$ !# Pسستانت معلم (معا!( معلم}تد"'س م;نما'د#
خو$ "# مسر!"#حساh م;د#"$ !2 7مر#2  #حمد شا> حقپرست 
#/$!#Ü نمو$> !  $#"#2 شش فر/ند سS $ختر!سS پسر م;باشد. 

e  410
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  Vشــــنکی "#ــوســــف "گــــر.#ــــز       

خانم  شنکی گر$'ز2  
 r#فر/ند جنر

 Pکتو"محمد 'وسف$
خو#7ر /7ر> 'وسف 

$#!!$ م;باشد.  
جنر#r محمد 'وسف 
تحص;ل `ب "# $" 

$#نشگا>" کلمب;ا " شDر 
ن;و'ا"x #مر'کا تما] 

کر$P بعد بS ح;ث 
سر`ب;ب $" قو2# 

مرکز « #"$!2  
#فغانستا(  » #جر2#  

  hنمو$. بپا Sف;{!
خدماF #"/شمند #! $" 

#"$!ملیP تا "تبS جنر#لی #"تقا نمو$. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

$کتو"محمد 'وسف با محترمS /ک;S کب;ر سر#Ü 'کی #/ نS $ختر#( 
مرحو] کب;ر سر#Ü#!$/#  Ü کر$P  تشک;ل خانو#$> بز"ã سS پسر 

!چDا" $ختر"# نمو$ند. 
   چDا"7ی #نصا"F#! 2  شDر کابل  کS محل تولد !$!"> کو$کی 

  rبا منظر> 7ا2  مقبو zخو F#جو#نی خانم شنکی بو$> خا`ر!
کوچS 7ا2  شDر نو $" /7نش بر#2 7م;شS  باق;ستP #! ال'ق تر'ن 

شاگر$ مکتب ماللی  !خانو#$> خو$ بو$> P $" تما] $!"> 7ا2  مکتب 
$" "$'ف شاگر$#( ممتا/ قر#" $#شت. بعد #/ ختم ل;سS ماللی شامل  

فاکولتS  #قتصا$  پو7نتو( کابل گر$'د. 
 $" ساr  1357 شمسی 1978 م;ال$2 $"$!"> تحص;ل  پو7نتو( 
موفق بS #خذ سکا لرشپ گر$'د !بر#2 مدF  چDا" ما> با 'کتعد#$ 

محصل;ن ممتا/ $'گرعا/] #'الت متحد> #مر'کا شد.   
 S3( پر!گر#] معرفت ب;شتر /با( #نگل;سی !3شنائی ب /#  É7د

فر7نگ !کلتو" #مر'کا ! تبا$r تجا"4  بر#2 محصل;ن بو$.  بعد 
  rتحص;ل پو7نتو( $"سا Sختم موفقان! S7ا" ماDبرگشت سفر چ/#

 Sقتصا$ ملی !پال( گذ#"2 ب# S1358 شمسی1979 م;ال$2 $" "شت
#خذ  لسانس نا'ل گر$'د. 

 ì"فا Sجمل /# Sخانم شنکی گر$'ز2 با محتر]  بر'الی گر$'ز2 ک
#لتحص;ال( #لما( $" "شتS #نجبن;ر2 بو$Ü#!$/#  P  کر$  !نسبت 

!};فS محتر] بر'الی گر$'ز2 $" نساجی  گلبDا" $" !ال'ت کاپ;سا 
 Sح;ث معلم $" ل;س Sب rقامت گذ'دند  ! خانم شنکی  بر#2 'کسا#
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

نسو#( گلبDا"  /با( $"2  ! تا"'خ "#  تد"'س کر$.  $" با/گشت 
 P بح;ث معلم تا"'خ  rسا Sس Fماللی بر#2 مد Sبکابل  $" ل;س
جغر#ف;S !/با( $"2  بS تد"'س  $ختر#(  جو#(  !`نش 7مت 

گماشت. 
#/ #نجا'کS عالقS /'ا$ بS /با( ! فر7نگ $#شتP $" کنا" مامو"'ت 

! مصر!ف;ت 7ا2 معلمیP  عالقS مند2 بر #!غلبS کر$ ! #! "# 
  vبسو2 "#$'و تلو'ز'و(  بر#2 نطاقی  کشان;د . مدتی بح;ث  نطا

پر!گر#] 7ا2  مسابقاF /7نی  خدمت نمو$. 
$" ساr  1363شمسی 1984 م;ال$2 $" شعبS #نکشاÉ /"#عت 
سا/ما( ملل متحد $" کابل  بح;ث سکرتر $" بخش پال( گذ#"2 

!توسعS /"#عت $" بانک /"#عتی  خدمت نکر$. 
 !بعد #/ 3( بح;ث  #س;ستانت $" شعبS #نکشاÉ  تجا"F ملل متحد $" 

!/#"F تجا"F شامل خدمت گر$'د. 
$" ساr  1365 شمسی 1986 م;ال$2 نسبت عد] #ستقر#" صلح 
 Fمن;ت  با $!`فل خو'ش !#"$ کشو"7ند !ستا( گر$'د ! مد#!

'کساr $" 7ند پسر2 نمو$ .  $" 1366شمسی 1987م;ال2$ !#"$ 
کشو" کانا$# شد !$" شDر تو"#نتو #قامت گذ'دند . 

 $" شر!t 7جرF مانند سا'ر مDاجر'ن  بکا" 7ا2  شاقS  تن $#$ بعد 
#/ تثب;ت  ل;اقت !سپر2 نمو( #متحاناF $"ساr  1367 شمسی  

1988 م;ال$2  $"مو"$ پال( گذ#"P2 محاسبS ! #$#"> بخش 7ا2 
مختلف کپو'ترP بح;ث #س;ستانت $" شعبS پال( گذ#"2  بو"$ تعلمی 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 r!مسو  P<!م;د#"ند  برعال Sتو"#نتو کشو" "کانا$#"#جر#2 !};ف
کا"$ن;تو"  Coordinator   پر!گر#] 7ا2 /با( تام;ل  

 Tamil   کS بخش #/ فعال;ت 7ا2  بو"$                             
Sجر#2  !};ف# !  Sگرفت rم  فعاDس  Pر تو"#نتو م;باشدDتعل;می  ش 
 م;نما'د.   خانم گر$'ز2 $" /م;نS "شد !تقو'S /با( $"2 تS;D مو#$
 $"سی  !کتب  کS 7م جز #/ !}ا'ف  بو"$ تعل;می شDر تو"#نتو

 م;باشد P #`فاr  #فغا( "# ن;ز تد"'س  م;نما'د.
$" /ندگی  شخصی  خو$ ن;ز ما$" فعاr  بو$>  $#"#2  $!فر/ند بنا] 

7ا2  صدÉ جا( ! پسر لمر جا( م;باشد. 
صدÉ  گر$'ز2  $" شتS  `ب  #/ $#نشگا>  تو"#نتو فا"ì گر$'د> 
#ست $" 'کی #/ شفا خانS 7ا2 3( شDر مصر!É خدمت م;باشد ! 
  Sب ! ì"محتر] لمر گر$'ز2  با #خذ لسانس  #/ $#نشگا>  تو"نتو فا

 Sسان;س  بحتص;ل #$#م Sشت" "$ P2#"منظو" بدست 3!"$( $کتو
م;د7ند . 

محتر] #نج;نر بر'الی گر$'ز2 فعال بح;ث 3مر تول;د2  $" 'کی #/ 
موسساF 3لما(  #جر#2  !};فS م;د#"ند. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  f.4a صــــفــا "Å4.عــــــا.لــــــ1 "شــــــا           

   خانم  شا$#4 فر/ند  غال]  قا$" 
 - z 1340rخا( «گـــر$»  $" سا
$" قر'S #لقانی کال( !ال'ت سرپل  

 S;'#تولد گر$'د> #ست . !2 #بتد
خو$"# $" مکتب #بتد#ئی تجربو2 
شDر مز#" شر'ف  $"h خو#ند ! 

 Sتحص;ل ثانو2 خو$ "# $" ل;س
خد'جS جو/جانی  #کماr نمو$P بعد 
شامل #نست;توF پ;د#گو2Ç شبرغا( 

 Sب Sگر$'د.  مگر#/ جو#نی عالق
 1360"$ Pنال;ز] $#شت"!Ç مسلک
z- فام;ل #'شا( بS کابل نقل !مکا( 
نمو$ند #! خو#ست بS مسلک $لخو#> 

خو$ $سترسی پ;د# نما'د.   بکمک 
 Sبرجست  v7مد] نطا É"3قا2 عا

"#$'و تلو'ز'و( 3( !قت بS "#$'و "#> پ;د# کر$ ! $"#متحا(  نطاقی 
موفق;ت  گر$'د .#!r گو'ندگی  برنامS  7ا2  "#$'و 3غا/کر$  ! بعد  

برنامS  7ا2  $7قا(P برنامS جو#4  نامS  7ا2  سربا/#( P نو2#  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

کDسا" !بعضی برنامS 7ا2 $'گر "# گو'ندگی  نمو$.  7مزما( با  
کا"فر7نگی $" فاکولتÇ  S!"نال;ز]  $#نشگا>  کابل شامل  گر$'د. 

 <$ "$ Sمحل  /'ست  ک  Fتحص;ل  نسبت مشکال  rقبل #/ #کما !#
$#نا ء چDا"$7ی کابل /ندگی  م;کر$ند !مر$] محل  #/ کا" !2  $" 

  r7ا2  مجا7د'ن با #"سا  é!حاصل نمو$ند . گر  tو  #`ال'$#"
#خطا"'S 7ا شب نامS 7اP چو"!چپا!r  $#"#2  !3تش /$( $کا( 

بر#$"#نشP !2 "# مانع  #$#مS کا" !تحص;ل  شدند.  
پد" بز"گو#" شا( 3قا2  غال] قا$" "ُگر$" کS خو$ 'ک شخص;ت 
علمی !با فضل;ت معا"É  بو$ !$" $#نشگا> #مر'کا'Dا  $"کشو" 

لبنا(P شDر ب;ر!F بS سو'S ماستر2 #/ تحص;ل عالی برخو"$#"بو$  
!مدF  چDل  ساr  $" معا"É  کشو" مصر!É تد"'س /با( 
 Éمگر بخا`ر حفظ شر P $نگل;سی بر#2  جو#نا( !`نش  بو#

!ناموPh نا] ! ح;ث;ت فام;ل  $خترz "#  بد!( $"نظر $#شت تو#فق 
"!حی !#نتخاP2! 4 عاجل خانS بخت  فرستا$.  

بعد #/ #/$!#Ü  $"کشو" ما P ما$" شد( 'ک 3مرحتمی  !قبوr شد> 
#ست  !2 ن;ز ما$" شد !با تولد #!ل;ن `فلشP تحص;ل ! کا" با "#$'و 

 Sچنا( م;گر'ست  ک P$نمو t#$!  و'$#" /#  Sمان;ک/  Pختم  گر$'د
`فل #/ ما$"z  جد# گر$$. 

 خانم  شا$#4  بعد3 بS صفت معلم /با( $"2  !#نگل;سی $" مکتب  
 z"ر! قد] 7ا2 پدDمکتب نسو#(  بی بی م! P!رDتجربو2  بی بی م
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

"# $" ساحS معا"É  کشو" تعق;ب نمو$  ! بS تد"'س  #!ال$ !`ن 
پر$#خت. 

#'ن $!ش;ز> جو#( با تالz  !پشت کا" $" 7مS #مو" منزr  ! کا" 
خا"Ü #/ منزr  "س;دگی م;کر$ !غبا" خستS گی برخسا" ند#شت 

مانند تخلصش 7م;شS شا$#4  بو$.  
#ما #/$!#Ü  قبل #/ !قت !#جبا"P 2 نا"#حتی 7ا2 جنگDا $" !`ن #! 

"# #فسر$> ساخت. 
  $"جنگ 7ا2 $#خلی  7رخانو#$> 'کی !$! قربانی  $#$> #ست !2  
ن;ز بر#$" جو#نش "# کS مصر!É  خدمت /'ر ب;رv  بو$ #/ $ست 

$#$ !متعا قبآ شو7رz ن;ز $! بر#$" جو#نش "# کS $" #$#2 $'ن ما$" 
!`ن  سربا/2 م;کر$ند P #/ $ست $#$ند. 

$" ساz(-1375 )r (-1996) م;ال$2  $" /ما(  تسلط `البا( $" 
  Pگفتند xتن #/ جو#نا( فام;ل  $#من !`ن "# تر Sبا قربانی  س P"کشو

بعد #/سS ساr  #قامت $"#سال] 3با$ $"ساr ( 1999) م;ال2$  $" 
#'االF متحد> #مر'کا بS #'الت کلفو"ن;ا مسکن گذ'ن شدند.    

 خانم شا$#4  $"ساz– 1361  r  با  3قا2  $کتو" جمش;د صفا /$#$> 
#/$!#Ü نمو$> #ست !#/ /ندگی  مشترx شا( سS پسر !$! $ختر 

منح;ث سرما'S بز"ã  نص;ب گر$'دند. 
!2 $" ترب;S جگر گوشS 7ا'ش #/ 7;چ نوt  تالz $"'غ  نو"/'د> 

!7م چنا( $" حفظ /با(  $"2 !کلتو" !`ن 3نDا "# مد$گا" بو$> #ست  
!خو$ ن;ز بخا`ر بلند بر$(  سو'S تحص;ل شامل کالج گر$'د بعد #/ 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

سS ساr تحص;ل  $" 'کی #/ مکاتب $" شDر الh #نجلس بصفت 
معا!( معلم مصر!É خدمت م;باشد . 

7مچنا( $"#!قاF فر#غت بS تد"'س /با( $"2  #`فاr  7مو`نانش  
  U#م;ر Sب  z"#م;پر$#/$  /'ر# عشق  تد"'س  "# #/ پد" بز"گو
گرفتS #ست.  مصد#v #'ن #$عا  سDم گ;ر2  $خترz  تDم;نS جا( 
$"بخش 7ا2 #$بی  تلو'ز'و( #فغانDا قر#ئت #شعا" $"2  م;باشد. 
  Fلذ! zخو F#خانم شا$#4  صفا /#$> تما]  بشاش;ت  !خا`ر

/ندگی "# مربو` #'ا] کا"z $" "#$'و تلو'ز'و( م;د#ند . /'ر# با 
 S7م;ش F$3"/!2 $'ر'ن خو'ش  "س;د> بو$ #ما سعا Sفر#!#( ب zتال

/!$ گذ" #ست. 
/مان;کS نقطS ختم $" کا" "#$'و #$#مS تحص;ل  Ç!"نال;ز] نسبت 

شر#'ط فوv #لزکرP گذ#شت  !بÜ#$!/# S  #جبا"2  تن $#$P 3"#مش  
"!حی ند#شتS  !با #ستفا$> #/ تابل;ت 7ا2 مسکن  #عصا4 /ندگی "# 

#ستقباr م;نما'د.  
!2 #/ جملS نطاقا( 7م $!"> کا"z  بS 3!#/  !نطاقی شD;د مDد2 

 Sشت !#/ 7نرمند#( 3!#/ 7ما ""#بع#$ Sا4 خ;لی عالقDش S'/فو Pفر{
#حمد2" $!ست $#"$ ! فر$P فر$ 7مکا"#(  "#$'و تلو'ز'و( "# بد'د> 

قد" نگرستS  !#حتر#] قلبی بر#2  7مS #'شا(  قا'ل  #ست. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                a-غــــون1  فــــقـــ9ــر#ـــا-  
 

/"غونS  فر/ند $کتو" فق;رهللا « فق;ر'ا"» ! 
  rمتولد سا P "ا( فق;ر'اDنو"ج  Sمعلم  Sمحترم

z 1337- شDر کابل م;باشد.  
#! #/ قو] محمد/#ئی  ! #جد#$ ! ن;اکالنش #/ 

سر/م;ن !ال'ت  کند7ا"  بو$>  #ست .  
/"غونS  جا(  $!">  مکتب  #بتد#ئ;S  "# نسبت  

!};فS  پد"z $" !ال'ت  تخا" !خا( 3با$  
تکم;ل  نمو$ ! $!">  متوسطS "# $"شDر  کابل  

$"ل;سS  سو"'ا P $"ساz 1354  r- بS پا'ا( 
"سان;د . 

3غا/مامو"'تش $" "'است  مطابع  $!لتی  
بح;ث عضو تحر'ر#F  3نر'است  بو$> #ست. 

$" ساz 1356  r- #/مطابع $!لتی  تبد'ال $" 
#$#">  "!/نS "#$'و #فغانستا(  بS  ح;ث  7مکا" پر!گر#] جو#نا(  

بکا" 3غا/ کر$ ! $"ساz 1357 r-  با فعاr شد(  تلو'ز'و(  
$"#فغانستا(  بح;ث  پر!$'وسر!#نانسر برنامS  کو$x ! #نانسر 

پر!گر#مDا2  مختلف  تلو'ز'و(  بفعال;ت  پر$#خت. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  x$کو  Sگو'ند> $#'می  برنام P 4"خانم  فق;ر'ا" بعد#/ کسب  تجا 
$"نشر#F  تلو'ز'و(  گر$'د.  بعد #/#شغاr #فغانستا(  توسط  قو2#  

سرç  شو"!2 فضا2  ما$" !`ن  #/ "!نق  پش;ن  با/ ماند ! $!#]  
/ندگی با  تنفس $!$ مسمو] کنند> با"!F  جنگ بر#'ش  غ;ر تحمل  
شد. $"ساz1365 r-با فام;لش  $#من 7جرF گرفت ! $" کر#چی  

پاکستا( با مشکالF  پنجS نر]  کر$. 
سر#نجا] $"ساz 1366  r- مطابق1987  م;ال$2  خانم  فق;ر'ا" $"  

کشو" جرمنی  #قامت  گز'د. 
خانم  /"غونS  فق;ر'ا" $"ساz 1368 r- مطابق سا1989r] با 

محتر]  حف;ظاû سخی  #/$!#Ü  کر$ ! ثمر #/$!#Ü  شا(  $!پسر ! 
'ک  $ختر بنا] 7ا2  حا"U سخی  فق;ر'ا"P ن;ال4 سخی  فق;ر'ا" ! 

م;ال$ سخی  فق;ر'ا" م;باشد. 
خانم /"غونS  فق;ر'ا" #کنو( $"کشو" م;زبا( $" مرکز `فل  !ما$"  

#'فا2  !};فS  م;د#"$. 
خا`ر#F  : #/ خا`ر#F  خوz  $!">  کا"z  با"#$'و تلو'ز'و(  

محبت  P حسن ن;ت ن;ک P فضا2 صم;می 7مکا"2  با 7مکا"#نش 
بو$>  !تا#کنو( با 7ما(  #حساh قلبی  "!#بط  خو'ش "# با #'شا( $" 

سر#سر گ;تی  حفظ  نمو$>  #ست. 
خا`ر#F تلخ #/ #ñ'ت کم;تS  حزبی  "#$'وتلو'ز'و(  بنابرعد] تو#فق  

س;است جا"2 3(  !قت  م;باشد. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  V-0ضــــر p4#ـــجـــا. شـــعــبــا              

$" ساz 1357 r-/مان;کS نشر#F تلو'ز'و( بفال;ت 3غا/ کر$ $" 
بخش نشر#F تلو'ز'و(  'ک تعد#$ شعباF مسلکی ن;ز بنا بر 

 Pنقاشی Pخطا`ی Sجا$ گر$'د ! #فر#$ مجر4  $"شت'# F"!ضر
نجا"P2  مک;ا Ç ! 3"'ش ن;ز بفعال;ت 3غا/ نمو$ند.         

  Çمحتر]  نج;ب هللا سلطانی         مد'ر م;کا
محتر] حس;ن  !$#t    عضو مد'ر'ت F"3 !گر#ف;گ ! خطا` 
  Çخانم مر'م                         عضو مد'ر'ت خطا`ا( !مک;ا

 Çخانم   فرخند>                  عضو  =    =   مک;ا
 Çمحتر] نصرهللا سلطانی        عضو =   =  مک;ا

خانم مر'م  صد'ق            مسوr شعبS 3"'ش ! #"'شگر   
خانم  حب;بS                       #"'شگر  

خانم  عال;S                      #"'شگر                                  
خانم  سD;ال  نجو#              #"'شگر  
خانم  3صفS غ;اثی              #"'شگر  

خانم  فض;لS                    #"'شگر 
$" #'ن کتا4 تا"'خ فعال;ت 7ا2 7نر2 ! فر7نگی خانم 7ا2 #"جمند 
 Sسر/م;ن 3"'انا باستا( !خر#سا( قد'م  (#فغانستا() کنونی  تا جا'ک

#$"h !'ا نمبرت;لفو( $!ستا( "# پ;د# کر$> تو#نستم P تذکر بعمل 3مد  . 
 Sل;ن #نج;ر#( !معا!ن;ن #نجن;ر#(  #/`بق!# Sشا'ا( 'ا$ 3!"2 م;د#نم ک
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#ناU $" "#$'و تلو'ز'و( $" ساz( 1362)r-  شامل خدمت گر$'دند 
عبا"F بو$ند #/ : 

خانم ثر'ا  #نصا"2   #نج;ن;ر                
خانم  نا7;د  !#حد2  #نج;ن;ر  

تعد#$ خانم 7ا'کS بح;ث  معا!(  #نج;نر #'فا2 خدمت کر$> #ند  
خانم  خ;ر'S  مر'اr                 خانم سل;مS  حق نظر 

  خانم  /ک;S باسق                 خانم  !س;مS  حق نظر              
خانم  /"'ما  #حمد2                 خانم صد'قS عز'ز2  

خانم  ل;لما #حمد2                    کاملS ش;ر/2                  
 خانم  /ب;د> سع;د2                  خانم فر/#نS   جا(                   
خانم "#حلS ق;و] حن;فی              خانم  عابد>  !#حد2                 

خانم فــDــ;ـمـS  جا(                       

$!ستا( !خو#7ر#( گر#می کS $" غنا بخش;د( فر7نگ !#$ب;اF کشو" 
 Sفعال;ت 7ا2  #'شا( ک  hبر#2  #نعکا Pشمند #نجا] $#$ند/"# Fخدما
$"Ü #'ن کتا4  گر$$P  تالz /'ا$ نمو$] با 3نDم 'ک تعد #$ #'شا( "# 
پ;د# کر$> نتو#نستم  صرفآ با ñکر نا] #'شا( #/خدماF با #"/z شا( 

تقد'ر !تشکر م;نما'م . #م;د!#"] مر# با بز"گی شا( عفو تقص;ر 
نما'ند.  

  "$ Uنا# Sناست 7ا2 `بق"!Ç ا( فا"نی  'کی #/ #!ل;نDخانم  نو"ج
ساz 1343 r-#فغانستا( بو$ !مدF `والنی  $" "#$'و #فغانستا( با 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

7مسرعز'رشا(  شا$"!#(  $#!!$ فا"#نی خدمت فر#!#( نمو$ند P 7ر  
$! نخبگا(  فر7نگی  کشو"مابو$ند.  خدماF  #"/شمند خانم  

نو"جDا( فا"#نی  ب;ک سطر خالصS  نم;شو$ #! #/جملS  #!ل;ن  
فا"غا( "شتÇ  S!"نال;ز] P $#نشکد>  /با(  !#$ب;اF  پو7نتو(  کابل  
 Fبا( !#$ب;ا/ ! S;تعل;م  !ترب  Sبو$ند. قبل  #/ 3(  $ختر#(  $" "شت
ب;شتر عالقS $#شتند ! نسبت  شر#'ط  سنتی  !#لد'ن  ب;شتر$"7م;ن 
 -z 1339  rفر/ند#( شا( "#  تشو'ق  م;نمو$ند #ما $"سا  Sشت"

بر#2  #!ل;ن با" $#نشکد>  /با( !#$ب;اF  $'پا"منت Ç!"نال;ز]  ب;ست  
!چDا"محصل "# ترب;S  کر$ کS $" ساz 1343 r-  فا"ì گر$'دند ! 

 P  ا( فا"#نیDا  $ختر#( چو(  خانم  نو"جDا" تن  3نDچ Sنجمل#  /#
شکر'S  جا( "عدP مDر'S  مستمند2  ُ ! مستو">  جا( بو$ند .  

متاسفانh"$#  S شا( "# پ;د#کر$> نتو#نستم  تا شرò مــفصل  $"با">  
فـعـالـ;ـتDــا2  فر7نگی  شا(  تذکر $#$>  م;شد. 

خانم فD;مS نو"/#$  ن;ز مدF `والنی $" تS;D !ترت;ب  پر!گر#] 
کو"نی Ç!ند  خدمت بز"ã بر#2  خانو#$> 7ا2  7مو`نش #نجا] $#$> 

#ست .  #کنو( $" کشو 7الند /ندگی  م;نما'د  بند> چند با" 7مر#'ش 
تماh گرفتم  نسبت مر'ض کS عا'د حــالش بو$P  نتو#ست با من 

7ـمکا"2 نما'د . صحت بر#'ش 3"/! مــ;ــد#"]. 
 Ü"$ /# نفسی Sتلو'ز'و(  با شکست  vعثما( نطا Sکتو" حس;ن$ 

/ندگی  نامS شا( نسبت #'نکS مدتی کوتا7ی با تلو'ز'و( 7مکا" بو$ند 
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 3!#2  مانـدگا" /نــا(  #فغانــستا(        مــا"'ــا $#"!   
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صرÉ نظر نمو$ند #/ #'شا( متشکر]. نطاقانی "# کS پ;د# کر$>  
نتو#نستم . 

  خانم  3مـ-ـ-نS  ملک /#$>  #!ل;ن  نطاv  /( $" "#$'و بو$. 
                       ò!خانم /'نت  شا'گا(                    خانم ش;ر'ن مجر

خانم قمر ســعـ;د                        خانم گلجا(  حنـا(  
 خانم مDر'S "ف;ق  مستمند2         خانم  قـمر مـ;وند2 

          !$"#  vح;د"                        خانم شم;م "بانی  نطا Sخانم نج;ب
                 Fپوپل                         خانم $کتو" فر'د>  7و  Sخانم 3من

خانم ماللی }ر'ف                     خانم  پر!'ن  عـــلــی 
خانم خا!" نطاv  #"$!                خانم حسن;S سر!"2  

خانم  پر!'ن  #!سا                      خانم صد'قS }فر  
خانم /7ر> "7گز"                     خانم نفس;S عباسی   
خانم خو"ش;د پا'ا                        خانم /'نت گلچ;ن  

خانم  صالحS #نو"2                    خانم مستو"> #ص;ل !/'ر2  
خانم پر!'ن  حب;بی                      خانم نس;مS  #حمد2   

خانم "#حلS پا'ا                           خانم منو"> /"'ا4 
خانم ل;لما صبر2                        خانم بص;ر>  خا`ر>  

خانم  حم;ر# /"مند>                     خانم برشنا  بDا"  
خانم  غتی  نو"2                        خانم /'نت فرش;د  

خانم صبا سحر                           خانم #نج;ال شمسی  
خانم فر'د>  7مر#>                        خانم نس;مS شک;ب   
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

خانم  $"خانی                             خانم ما"2 مسک;ن 'ا"  
خانم ستا"> #منی                          خانم س;وتا   
    Sخانم ند'م                                Sخانم /'رک

خانم پشتنS                                 خانم  سپوÇمی   
خانم صالحS حا"U                      خانم  "#بعS  #کبر2   

خانم  /"$'و>  پال"                      خانم جم;لS مت;ن  
  rسو" S7ا4 /#$>                 خانم  محبوب! S'/خانم  فو

  rجال « h » خانم  ماللی                     rخانم  پر!'ن  مال

خــــو4نــنـــدf  عــــز#ـــــز : 

با کماr #فتخا" متذکر م;شو] کS تعد#$ /'ا$ خو#7ر#( ما بح;ث  
پر!$'وسر#( خدمت چشم گ;ر$"تS;D !ترت;ب برنامS 7ا2 "#$'و'ی 

!تلو'ز'ونی #نجا] $#$> #ند !7مS نطاقا( #/ تر!#'ش قلم  تو#نا2 #'شا(  
کسب شDرF  کر$ند . خدماF #"/شمند شا( بر#2 7مS ما قابل قد" 

!'ا$ 3!"2 م;باشد.  
 با کماr تاسف 'ک عد> نطاقا( !ممثل;ن با شDرPF کS 7م #کنو( 

مصر!É  کا"7ا2  فر7نگی $" "سانS 7ا2 $#خل کشو" !ب;ر!( 
  Ü"$ 2#م;لی  بر'# P 7ا2 مکر"ت;لفونی hبا تما Pکشو"م;باشند/#
خدماF شا( P عالقS مند2 نشا( $#$ند. مگر بند> "# $" #نتظا" بال 
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تکل;ف  قر#"$#ندP $"خم !پ;چ  #'ن جا$>  فر7نگی گا] عملی برند#شتند 
"!2  #'ن  $ل;ل  #/ ñکر نا]  #'شا( صرÉ نظر گر$'د. 

                                    ســــر4نـــجــــا5   
  

                      قلم چS حکمت;ست کS "!2 صفحS م;لغز$   
                     کS خا`ر#F جDا( / حک حکمت #!ست (ما"'ا) 

         
 $!ســتا( گــــر#نــقــد"  : 

نوشتن #'ن کتا4 #نگ;ز> $"!نی من #ستP بS پاÜ"# h گذ#"2 بS خانم 
7ا2 #"جمند کS  $"  $!"> 7ا2 مختلف $" بخش 7ا2 مختلف 

فر7نگی  کشو" فعال;ت نمو$> #ندP بخا`ر #$#2 #حتر#] بمقا] !ال2 
/نا( کشو"] !باالخر> بخا`ر /حماF  شبا "!/2 3نDا'کS بر2# 

 Sمخالفت 7ا2 خانو#$ > !جامع Pتحق;ر 7ا Pنج 7ا" Sتنو'ر#/7ا( عام
"# متقبل شدند !بر#2 #"ما( مقدh  بر#بر2 عد#لت #جتماعی  ! بر 

تبا"/ $#$( شخص;ت /نا( $" جامعS سنتی !عقب ماند>P  چو( 
ستا"گا( تابناx $" #سما( مطبوعاF کشو" $"خش;دندP #فتخا" $#"] 

کS قا$" بS نوشتن چند سطرP2 جDت #$2 $'نP #جر /حماF شا( 
شد> باشم. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

$#شنمند#( کتا4 "# بDتر'ن #ختر#t  بشر'ت  م;د#نند /'ر# مونس 
"#ست;ن شب !"!/ #نسا( بو$> "!/نS 7ا2 نا مکشوÉ "# بر!2   

#سنا ( م;گشا'د  $" مو"$ #'ن مونس بی 7متا !بی 3/#"با'د #ند'ش;د. 
کتا4 متضمن شخص;ت !#ند'شS 7ا2 خالv #نسا( #ست. 

 $#نش #نسا( بد!( مد"x #ساسی (کتا4) حاصل نم;گر$$ پس ب;آ';د 
/7ن خو$ "# #/ /'ر #بر7ا2 خشمP ک;نS !کد!"$P سرگرمی 7ا2 

غ;بت !بS 7م #ند#/2 $'گر#(P تو`ئPS تفت;ن کنا" کشد> ! $" 
"!شنائی علم خو#ند( کتا4 !3موختن #/ تجربS /ندگی $'گر#( قر#" 

بد7;م . تنگ نظرP 2 تعصب P /( ست;ز2 #عماr ناش;ستS  کسان;ست 
  Pپر محبت /نا( "# م;گذند! x/ن;ش گژ$] !#" شا( قلب نا Sک

 P2"فد# کا Pنما'م  !شجاعت tبا'د #/ خو$ $فا S;بخا`ر"فع #'ن نقص
تحمل جفا2 جامعS  !بر$> با"P2  #ند!> `اقت فرسا2 /نا( "# "!2 

کاغذ بکش;م  تا #ندx #/ تجربS $'گر#( ب;آمو/'م ! 3'ندگا(  کمک 
نما'م. 

/مان;کS بS نوشتن #'ن کتا4  3غا/ کر$]  $"'افتم کS بعضی #/ 
$!ستا( $" م;ا( ما ن;ستندP  قلبم فشر$ !#شک $" چشمانم جمع گر$'د  

#2 کاz $" /ما( ح;اF شا( چند سطر2 بر#2 شا( م;نوشتمP  با 
!جو$'کS #/ کا" 7ا2 فر7نگی شا(  'ک مقد#" #نعکاh $#$> شد> 

#ست  مگربرحاr شا( تاث;ر گذ#" نس;ت."!ò شا( شا$ با$. 
ملت ما #/فر7نگ بس;ا" #بتد#ئی بDر> مند#ست 7رگا> بر#2 ث;قل کر$( 

 P بر#2 #گا7ی  P7مت گما"ند  `ال نا 'ا4 م;گر$ند x7ن شا( #ند/
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 Pن;ست òمونث  !مذکر مطر ! rسن !سا Sنستن علم ! مطالع#$
#نگ;ز> مطرò #ست  #نگ;ز> 7م جناò مثبت !منفی خو$ "# $#"$. 

منفی گر#ئیP خشنوF !جDل  #ضالt #!ل;S 7و'ت #سنا( تشک;ل م;د7د 
کS خو#7ی  نخو#7ی `رÉ خر#فاPF  ک;نS تو/P2 تنگ نظرP2 پر#بلم 

 r#جد S7ا2 خانو#$گی ! #نتقا] جو'ی  م;ال( پ;د# م;کند ! #نسا( "# ب
!بدبختی م;کشاند. 

#ضالt $!می #نسا( 7ما( ث;قل /7ن #ست.  
$"سر/م;ن ما فر7نگP  خو#ند( قصS ! قصS نو'سیP محافل شعر 
خو#نی  #/شکل #!ل;S !#بتد#ئ;S  تبا/" نکر$> #ست .$"  کذشتS 7ا2  

$!"  $" با" شا7ا(  !جو$  $#شت  ! #ل;S  تا S7$ 7شتا$ بS شکل خانقا 
 /# Sم;نمو$ند !#/ ک x#3(  'ک قشر محد!$  #شتر"$ Sمنحصر بو$ ک

نعم;ت $#نش لذF م;بر$ند . #ما /نا( بکلی محر!] بو$ند. 
بنآ /نا( بخا`ر سرگرمی !خوش;Dا2  شا( عق;د> " نذ"!ن;ا/" "# 

$#من م;ز$ند جا2 3نکS $" محافل فر7نگی بر#2 #ندختن 7نر 
!فر7نگ #جتماt کنند. 

3!"$( #'ن فر7نگ بستS بS قشر'ست کS ضم;ر شا( با نو"علم 
منو"شد> باشدP بدبختانS  جامعS ما #/ #'ن ناح;S $" محد!$'ت قر#" 

$#"$P بر#2 پ;ا$> ساختن #'ن فر7نگ #ستقامتP مقا!مت P خو$گذ"2 
!قربانی 7ا ضر!"F #ست کS /نا( کشو" ما #/ قر( 7ا #'ن قربانی 

7ا "# $#$> #ند !7م #کنو(  جانDا2 شر'ن شا( فد#2 خو#ستS 7ا2 
نامعقوr  /( ست;ز#( م;گر$$. 
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قشر ب;ما"جامعS ما $r بS تنفگ بستS ! "#> سعا$F !"!شنائی "# با 
$!$ تنفگ مسمو] م;سا/ندP کو"$ال( خو( "# #/ $ماì شا( تبخ;ر 
نم;د7ند بلکS خو( $'گر#( "#  می "'زندP شرÉ بشر2 !ح;ث;ت 

  P7نر2 "# #/ ع;نک گنا> تماشا> م;کنند !#قع;ت بنی علمی ند#"ند
Ç!"نال;ستا( 7Pنرمند#(P نطاقا(Pشعر#P  نو'سندگا( "# کS فر/ند#( 

صد'ق !خدمت گذ#"#( جامعS 7ستندP  با ف;ر تفنگ فتو# م;د7ند. 
 S7رگون "$ Sک tمن #/ 3غا/ تا #نجا] #'ن کتا4 #/ خانم 7ا2  شجا

شر#`  ن;ش /با( گر$'د> #ند !با پر#بلم 7ا  $ست !پنجS $#$ند شما "# 
بمطالعS فر#خو#ند] مگر 3نچS کS سرنوشت بر#2 /نا( سر/م;ن ما 
 Sشگوف  Sست$ Sتع;ن نمو$> #ست( بربر#ت .- عصر 4تم 4ست)  $ست
7ا2 $#ما( فر7نگ م;Dن ما بدست #نسا( 7ا2 کو" $r ! قصا4  

!حش;انS پرپر م;گر$$ ! 'ا بS بر$> گی  کشاند>  م;شوندP /'ر# 3نDا 
/!#r خو$ "# $" "شنائی علمی ! فر7نگی خو#7ر#(  ما می ب;نند. 

  $" #'ن قر( 21 #فغانستا(  $" /( ست;ز2 بS سرخط #خبا" جDا(  
 Fمختلف خشنو t#نسبت #نو Sقر#"$#"$  خو#7ر#( 7م !`ن ما ک

$ست بS خو$کشیP خو$ سو/2 م;ز$ندP 3ما" !#"قا]  $"شت $"$فتر  
حقوv بشر ثبت گر$'د> #ست. 

/نا( بخا`ر حفظ  ناموh !شرÉ خو$P #/بلند منزr 7ا خو$ "# 
پرتا4 کر$ند تا مو"$ تجا!/ قر#" نگ;رندP مانند نا7;د  شD;د  

$" ساr « 1992» $" مکر"!'ا( کابل. 
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3نان;کS بخا`ر حق مشر!t  /ندگی  فا"ì #/ #سا"F !بر$گی بS لت 
!کو4 !خشنوF تن  ند#$ند P محکو] بS سنگسا"م;شوند ! 'ا بی 

"حمانS #/ `رÉ  شو7ر#( P پد"#(P !'ا بر#$"#( شا( بقتل "س;د> #ند 
مانند #منS $" بدخشا( P نا$'ا #نجمن "شاعر"  $" 7ر#F ! با بعض 

#'شا( بخت 'ا"2 کر$ #/ خانS  (/ند#( ) شو7ر پا بفر#" گذ#شتند 
مانند گلثمومS کS $"سن چDا"سالگی عر!سی نمو$ ! #/ }لم فام;ل  
 Sر کابل بسر م;بر$ !کسان;کD7ا2 ش Sشو7ر فر#"!فعال $" 'ت;م خان

بخا`ر خدماF فر7نگی  ! #جتماعی بی "حمانS  7دÉ  ف;ر تفنگ 
  Sسان""$  Sجا(" $" کند7ا" !#نانک Sعم" S;قر#"گرفتند مانند صف

7ا2 جمعی بخا`ر گفتن !#قع;ت 7ا جا( 7ا2 شر'ن شا( "##/ $ست  
 Ü3ما Sشک;با سانگ P 22004 ع;سو rش;ما "ضا'ی $" سا Pند#$

!/ک;S /کی  $" ساr 2007 ع;سو2 کS 7ر کد#]  شا( $" شا4#$ 
تر'ن مرحلS /ندگی قر#" $#شتند. 

 Sنا(  بخا`رس;ت ک/ ïنالست 7ا !بخصو"!Ç "علت  کشتا
Ç!"نالست 7ا فر/ند#( صد'قP خدمتگذ#" جامعS !$نباr کر$ !#قعت 

7ا !برمال ساختن  "#/7ا2 سرپوش;د> م;باشند.  
بی مو"$ ن;ست کS نوشتن #'ن کتا4  #نگ;ز> $" !جو$] تول;د نمو$  
!حس تتبع !تحقق #] "# تحر'ک کر$ تا باش;د کS #/ کا" نامS خانم 

7ا2 عز'ز !گر#نقد" `ی چند سطر2 'ا$ !#$#2 #حتر] بنما'م.  
#م;د !#"7ستم کS #'ن  کتا4 بتو#ند جو#بگو کا"نامS 7ا2 پرثمر 

!حماسS #فر'ن ما$"#( !خو#7ر#( عز'ز!`نم کS $"شر'ا` $شــو#" 
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بS فعال;ت 7ا2 فر7نگی پر$#ختS #نُد  باشد  !مو"$ #ستفا$> نسل 7ا2 
#'ند> کشو"] قر#"گ;ر$. 

 سپاh فر#!#( !#حساh قلبی خو$ "# خدمت  $!ستا( #"جمند 
!گر#می کS مر# $"نوشتن #'ن کتا4 'ا"2 "سان;د> #ندP $" پ;د# کر$(  

نمر#F تل;فو(h"$# P پستیh"$# P #'م;ل نطاقا(P 7نرمند#(  لطف 
فر#!#( نمو$ندP #بر#/م;د#"].  

$#کتر ف;ض هللا #'ماv $"معرفی نطاقا(  پر!گر#] 7ا2  م;لت 7ا2 
بر#$" مر# کمک نمو$ند جDانی سپاPh محتر] !ح;د هللا مر'اr (ال ال 
!ح;د ) کS با حوصلS مند2 فر#!#( 7مکا" "#ست;ن بر#2 نوشتن #'ن 

کتا4 بو$ندP $!ست نDا'ت عز'ز #قا2 بDا!#لد'ن  متمعد #"ش;ف "#$'و 
تلو'ز'و( ملی #فغانستا( #/موجو$'ت نطاقا( !7نرمند#( کابل 

صا$قانS  مر# مژ$> !صل $#ند !با 7رکد#] #'شا( تماh 7ا2 مر# 
برقر#"ساختند. محتر]  عنا'ت  هللا شفق 7مکا" عز'ز] کS  #/7;چ 
نوt  7مکا"2  $"'غ  نفرمو$ند.  P خانم #ل;س ن;کز#$ ناشر ! خانم 

س;ما شا$#( کS مژ$>  #$"P h نطاقا( ! 7نرمند#(  مق;م کشو" 
#نگل;ستا( "# با حوصلS مند2 بر#'م #'م;ل نمو$ند. خانم نسر'ن شD;م  

!خانم فا`مS جماr ص;امی کS جستجو2  نطاقا( !7نرمند#( بخش 
#"!پا "# !};فS گرفتند. خانم  ستو"2  منگل  $!ست !7مکا" نا/ن;نم 

کS با حوصلS مند2  'ک ل;ست  نا] نو'س ممثل;نP نطاقا( "# بر#'م 
 Sسا"# ب;ابانی ک Sت;لفونی مر# 'ا $#شت $#$> #ند.  خانم نج;ب ! S;Dت

!$"نوشتن کتا4 مر# /'ا$ تشو'ق کر$ند !#سنا$ !فوتو 7ا2 7نرمند#( 
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!نطاقا( "# $" $سترz قر#" $#شت بS #خت;ا"] گذ#شتند. خانم /ل;خا 
نگا>P  نطاقا( !7نرمند#( "# $" #'االF متحد> #مر'کا 7مS "!/>  با 

حوصلS مند2 !تالz پ;د# !مر#کمک کر$ند. محتر] س;د مقصو$ 
بر7ا( 7مکا"#( عز'ز $!"> 7ا2 کا"] $""#$'و تلو'ز'و(P  $"تکم;ل 

ل;ست کا"مند#( "#$'و تلو'ز'و(  'ا"2 "سان;د> #ند. محتر]  عظ;م  
 Sبابک با'ک عالم  محبت  فوتو7ا2  شا>  #ما( هللا خا(  !7مسر  ملک

ثر'ا ! #!ل;ن "'س جمDو"  محمد $#!!$ خا( "# بر#'م  فرستا$ند.   
 rبا #"سا Sمحبت !تشو'ق  محتر] }ا7ر جاللی !ل;ال جاللی ک 

مطالب فام;ل محتر]  نو"#نی مر# محنت گذ#شتندP. محتر] عبدهللا 
"حمانی فعالٌ کا"مند  مد'ر'ت مامو"'ن "#$'و تلو'ز'و(P $"عالم نا 
شناسی مر# 7مکا" بو$> !تما]  نطاv !7نرمند#( "# پی گ;ر#نS ح;ن 
#مضا2 حا}ر2 'ا$ 3!"2 ! #سنا$ #'شا( "# بر#'م #'مل نمو$> #ست. 

 )rفوتو 7ا2  $ختر#( برگذ'د> سا  rلط;ف $"#نی  با #"سا Sخانم  #ن;س
z– (1351  $"تز7;ن کتابم  #فز!$ند . $!ستا(  !7مکا"#(  کانا$#ئی  

  Thersa Snook& Naoko Takaya &        ∏ : )بند> چو
  Kathy Dempsey                                       

7مو#"$>  مر# مد$گا" بو$ند. با #'ن 7مS کمک 7ا !لطف 7ا2 $!ستا( 
جز م;تو#نم #/ تDی قلب #}Dا" پساh نما'مP   /'ر# 7رکد#]  #'شا(  

$" تکم;ل  #'ن کتا4 سDم گرفتS #ند 'ک جDا( منمو(.  
                              پا'ا( 

  Canada 2008  - 2$2008 م;ال rکانـا$# ســا  
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                            مـــــــا"'ــــا $#"!  
                            

خانم  مـــا"'ـــا  فر/ند  #لحاÜ  مـحـمــد #بر#7ـ;ـم « بـDـا» $" شــDـر  
 S;'#ا(  گشو$. مکتب  #بتدDج  Sپلخمر2  مربو` !ال'ت  بغال( $'د> ب
  Sبی بی حو#2  پلخمر2  #لی  صنف  $!]  ! $" لــ;ـس  Sل;س "$  #"
  Sلـتحـص;ال( لـ;ـس# ì"فــا Sفـد!2  ختم  نمو$  !2  #/ جــملـ  S3مـن

عالی عا'ـشS $"#نی  م;باشد. 
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!2  $"صنـف $!] مکـتب  #!ل;ـن پا"چS تـمـثـ;لـی نوشتS « محمد 
 Sناصرغرغشت» "# $" حضو"$#شت سر$#" محمد  $#!!$خا(  ک

جDت بر"سی مکاتب  بوال'لت سفرکر$> بو$P #جر# نمو$. 
/مان;کS  $!با"> بکابل  کوچ;دندP "#بطS خو$ "# با#"ساr پا"چS 7ا2  

#$بی با "#$'و #فغانستا( 3غا/ کر$. 
$"صنف  7شتم  مکتب  بو$ کS بکمک /ند> 'ا$ محمد 7اشم #"شا2$  
بS #$#"> 7نر !#$ب;اF "#$'و #فـغـانستا( معرفی شد ! بS تـمثـ;ـل  3غا/ 

کر$. بعد#/ ختم  تحص;ل  بS #$#"> 7نر! #$ب;اF  بصفت  مامو"  
"سمی تقر" حاصل  نمو$ P مدF `والنی  $"شعباF مختلف  "#$'و 

 P"کلتو! Fالعا`# F"#/!  است 7نر !فر7نگ'" P)فغانستا#
کتـابـخانS 7ا2 عامS کابل P کوپر#ت;ف 7ا2 $7قانی ! $""'است 

جمDو"2  #فغانستا(  بح;ث  کا"مند #$#"2  #'فا2  خدمت  نمو$>  
#ست.  !2 با  محـمــد 'ــوســـف $#"! #/$!#Ü کر$ ! $#"#2  چDا" 

فر/ند م;باشد.  #! شو7رz  "# #/ $ست  $#$ ! با  فر/ند#نش بکشو"  
کانــا$# 7ـــجــــرF  نمو$. 

                         خــــــــتــــــم 
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