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 نگ شجاعتلی عیالی ېافغانستان نینگ ا

عیالنی  زبیکۉابیر فخرلنیب، سیز عزیزلرگه کوره شچن و فخرلرگه ارزیگولی 

 .دیر تانیشتیرماقچیمن. بو عیال نینگ آتی سایره شکیب سادات

جوزجان والیتی، شبرغان شهری نینگ زرگرخانه  ،سایره شکیبکریم قیزی سید

 -۱۳۴۹ هجري ایش بیلن شغلنگن عایله دهرکین ېا ،رته حالۉقریه سیده بیر ا

قیزیگه تحصیل بیراق  ده،-لسهۉمه گن بقیۉمکتب ا توغیلدی. اونینگ آته سیییلی 

 ،سیقلیک قیلمه دی. شونینگ اوچونۉردی و تېقیش امکانینی یره تیب بۉو اآلیش 

ییلی شبرغان شهریده گی  -۱۳۶۳قیب، ۉسایره شکیب مکتبگه باریب، درس ا

 لگه کیریتدی.ۉخدیجه جوزجانی لیسه سیدن فراغت سندینی ق

تووچیلیک قیله توریب، قیۉایشگه کیردی و ا لیبۉقوتووچی بۉااو، ین ېک

تووچی تربیه لش مؤسسه سیده، خدمت دایره سیده قیۉجوزجان والیتی ا

 -۱۴ نینگ لیمیۉتیل و ادبیات ب ییلی -۱۳۶۹هجري  تتیریب،ېاتحصیلینی دوام 

 .صنفی دن فوق بکلوریا سندینی آلدی

شقه تماندن الکه آشیریشنی بیرتماندن و عالی تحصیل آلیشنی بایش جریانیده م  و ا 

قتنشدی و جوزجان ه و ورکشاپلرد نفرانس، سیمینارجه لشتیریب، تورلی کېر

قوو مؤسسه سیده حقوق فاکولته ۉیوکسک اوالیتی علیشیر نوایی خصوصی 

لیب، لیسانس ۉییل فارغ ب -۱۳۹۴سیگه کیریب، اداره و دیپلوماسی رشته سیدن 

 ریشدی.ېتحصیلی دیپلومینی آلیشگه ا

تورلی ساحه لرده، جمله دن تعلیم و تربیه، اداره و ییل   ۲۵سایره شکیب 

شریف ده گی ارمزرگانلر، منیجمنت، مدنی جامعه، بشر حقوقلری، محلی ا  

قوو مؤسسه ۉگیم عالی اېخارجه ایشلری ریاستی، بلخ والیتی ده گی گوهرشاد ب

ییچه دولت وزارتی و محل ۉلری بشریاستی، پارلمان ای یتفحصاتنفت  بلخسی، 



، شو بیلن ده موفقیتلی ایشلبنگری اداره و مؤسسه لرېس ریاستی لارگانلری مستق

 لدی. ادا قی هم تووچیلیک مقدس بورچینیقیۉا بیرگه

کستان جمهوریتی، تورکیه جمهوریتی و ېزبۉلری، اشمه ایالتۉاو، امریکا ق

تیلگن تورلی خلق ې، همده افغانستان ده تشکیل امالیزیا ده مهم خلق ارا کنفرانسلر

 کنفرانس و ورکشاپلرده قتنه شیب، سرتیفیکیتلر آلگن.  و ملي سیمینار، ارا

 و جمله دن بلخ فرهنگيانجمنلر و اویوشمه لرگه هم قتنشدی  ، تورلی فرهنگياو

 دی.ېنینگ فعال عضوی ا اویوشمه سی

ییلی  -۱۳۹۱ین ېتگنیدن کۉلله شوو سیناویدن موفقیتلی اېرکین بېآزاد رقابت یا ا

جوزجان  رهۉلیک ریاستی حکمیگه کسیده جمهور نچی ۱۶آیی نینگ  جدی

لدی و بیرینچی عیال ۉمقرر ب اولوسوالی حیثیدهیض آباد اولوسواللیگی والیتی، ف

ده جوده جسارت و شجاعت بیلن ی آلدی. او حاضرگچه شو ایشاولوسوال لقبین

 لماقده.ېددیل ایشلب ک

بو گونلیک کونده، بوتون شمال والیتلری، اینیقسه اولوسواللیکلر ده تینچلیک 

ک ېزبۉدبیرلی اقالگن و همه یاقنی طالب و داعش خوفگه سالگنده، انه شو تۉی

رده حتا اوزاق قریه لرده حضور ېچه و کوندوز تینمه ی، هر یېعیالی نینگ ک

 اولوس، قوماندانلر و قریه دارلر و عامه خلق بیلن اوزیلمس مالقاتده-لېتاپیب، ا

خطرلر آلدینی آلگنی سببلی، اونینگ ساحه سیده تینچلیک برقرار -لیب، خوفۉب

 لماقده.ېلیب کۉب

شونداق مهم و مسؤولیتلی ایشنی موفقیتلی و ددیللیک بیلن  سایره شکیب انه

بجرگنی اوچون تورلی ملی و خلق ارا، سیاسی و دولتی و ملی ارگانلر و مؤسسه 

بو لگن. ۉلر تامانیدن تورلی مکافات و عنوانلر و ساورینلر و آلقیشلرگه سزاوار ب

لسی یا مشرانو ی، یاش اولوغلر مجتقدیرلر افغانستان اسالمی جمهورلیگی ریاست

لچیخانه سی تمانیدن اونگه ېرگه یا سنا و اینیقسه افغانستانده گی امریکا اج

سایره خانم ییلده  -۲۰۱۴ ديمیال لچیخانه سیېریلگن. کابلده گی امریکا اېب

 International)« نگ شجاعتلی عیالیېافغانستان نینگ ا»شکیب گه 

Woman Of Courage Award 2014)  ردی. ېنامه سینی بو آلقیش قبیلگن د



نه فقط افغانستانده، بلکه بوتون دنیاده کته  نگسه، اونیېنامه القب و آلقیشبو 

  لدی.ۉاعتبار و شهرتیگه سبب ب

 کچه ده شعر یازگنیېزبۉنگه یازیب یوبارگن خطیده، دری و اېسایره شکیب، م 

حکایه لر  ک قیسقهېپلم ده جایلشتیرگنی، شونینگدۉی تو شو شعرلرینی ایک

اودیو پلم یره تگنی حقیده معلومات یوباردی. ۉبره تیب، بیر تېژانریده هم قلم ت

ز حیاتی حقیده ۉده حکایه لرنینگ بیری، اونینگ ا ره گنیمۉپیام آرقه لی س

نامی بیلن عیاللر  «یمیزقیشالغ»کنلیگی و ینه بیری ېاوتوبیوگرافیک اثر ا

ن حاضرگچه ېم ینی أیتدی. افسوس کهکنلیگېتتیرگن حکایه اېتورموشینی عکس ا

تمه یشېاهم بشقه بیرار منبع دن ق و ۉی چه رگنیمۉبیلن کزیم ۉز کۉپلملرنی اۉبو ت

خدا رگنیم اوچون، ۉاما اونی شعر یازیب یورگن ییللریده کقیمه گنمن. ۉگن و ا

 گن امیدیده من.ېقیب بهره آلرمیز دۉتسه، اېنی چاپ اده اثرلریله جکېک خواهلسه

 

 

 

 آنه جان 
  آنه جان میو جهان جانای مېنینگ 

  م آنه جانیمهربانز و عزیسیز 

  دور بیلن آباد زفیضیهم جهان 

  دور شادهر لحظه کونگلوم بیلن  سیز

  سین همیشه بو جهانشاد بولگه  زسی

  سین بو مکانآزاد بول ز اوچونسی

 آنه جانوه من سیزنی کونگول دن سې

  آنه جان سیز عزیزسیز مینگه گل دن

۱۳۶۷/۳/۵ 

 
 

 عشق من 

 من  و معبود، ای هستی ی عشق منا
 وجود من م، ای نیروی ی جان منا

 سوختی  آتشت جان ، دربا من چو در آمیختی
 بود من  و هستتوست  زا ویرانگرم،آی آتش 

 راز من  یاز وبا تو ن ،نوای ساز من از تو
 من  قبلهو مسجودی ساز من، آواز من، ای ا

  راهم تویی، ای رهنمانا، آش گشتیچو  با من
 تار و پود من  پیوند ،فردای من دیروز من،

 عشقت همیشه زنده باد وست جانم شاِد شاد،با ت
 ود من مقص مقصد و ای  ،همای بخت من ای تو



۱۳۶۶/۸/۱۶ 
 

 طرح ...... ! 
 دریای بیکران عشق  در

 ! قایقی دیدم
 که

  ما را با خویش میبرد
  میشد موجی هر لحظه نگاهت 

 و برایم میخواند
  سرود نگاهت رامن 

 میسپردم به گوش دریا
 ما بودیم

 و
  عشق

  و
 دریا 

 که ما را آرام آرام 
 در قایق عشق 

 تاب میداد
۱۳۶۸/۸/۱۶ 

 
 

 صلح 
 گوهر قیمت بها هست صلح 
 آفتاب پر ضیا هست صلح 

 دشمنی چون ظلمت است اندر جهان 
 دایمآ مطلوب ما هست صلح 
 خانه دل را همی بخشد صفا 

 همچو قلب بی ریا هست صلح 
 می نمایم با مهر و الفت زینتش 

 مطلب دیرین ما هست صلح 
 می تپد دلهای ما در شوق آن 

 هستی و مهر و صفا هست صلح 
۱۳۶۵/۱۹/۱۷ 

استاد عزیزم تا هنوز هیچ کسی شعر ها و نوشته هایم را اصالح نکرده همو قسمی که خودم نوشته ام 
و مانده ام . فقط دو مجموع آن پیش یاسین خاموش بود بعد طالبان آمد و آن هم گم شده بود و بعد از 

 سقوط طالب آنقدر نوشته نکرده ام و در این چند سال خو هیچ قلم بدست نگرفته ام .

 

 

   

  


