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 بیلیملی و اقتدارلی اۉزبېک عیالی، نصیبه هولکر بیلن تانیشوو

 

قوندوز ده توغیلگن.  یییل هجری شمسی( ۱۳۶۹م. )۱۹۹۰غالم محمد نینگ قیزی نصیبه هولکر  

م. ۲۰۰۷باشلنغیچ اۉقوونی جوزجان والیتیده، اۉرته مکتب و لیسه نی قوندوز والیتی ده توگتگن و 

م. ۲۰۱۰ه. ش.( ییلده بلخ یونیورسیتیتی نینگ شرعیات فاکولته سیگه اۉقیش گه کیرگن و  ۱۳۸۶)

مستقل ین، ېکاۉقیش نی امتیازلی بهالر و اعلی درجه لی دیپلوم بیلن توگتگن.  لییی ه. ش.(  ۱۳۸۹)

ین ده امتحان تاپشیریب، مدافع وکیللیک جوازینی آلگن و قوندوز ده بیرینچی خاتوکیللر اویوشمه سی

حمایه قیلیب، وکیل صفتیده ایش باشله گن. بو  مدافع وکیل بۉلیب، خاتینلر حقوقلرینی قانون گه بناء  

مدنی جامعه  ،nrc ,ecw میدیوتیک اداره سیده،  کوچلی و بیلیملی خانیم، مدافع وکیل بۉله توریب،

یتووچی قی اۉقده حقوقی یاردمچی و حقویییچه مستقل کمیسیون، انسان حقوقلری بۉدهبیرلشمه سی

زی نینگ حمایه و خوددی شو دور ده اۉ گنرستۉفعالیت ک -شده هم ایلرمدنی ساحه صفتیده، همده 

  .گن باشله چیلیک و وکیللیک، همده مدنی فعالیتلرینی

پراق فارسچه دیر، اما ۉنینگ شعرلری کگن. اوه باشله سېکین شعرلر یاز –یاشیدن کېین استه  ۱۲او، 

قیمه گن و ادبی و علمی صورتده ۉوگنی اوچون، بو تیلنی مکتب ده اېک تیلی( نی سېزبۉز آنه تیلی )اۉا

 ک تیلیده شعرلر یازه دی. ېزبۉده، ینه هم ا-لسهۉرگنمه گن بۉا

لریده باشالوچیلیک قیلیب، اۉزی هم  کنفرانسېتیلگن مکتبی نینگ تورلی مناسبتلر اوچون تشکیل ااو 

افغانستان ژورنالیست لری اویوشمه  لگن. شو فعالیتلری سببلیلر و مقاله لری بیلن قتنه شیب کېشعر

یازووچی و  بو گن.تتیرېا ب، دوامز فعالیتی نی باشلسیدن ژورنالیزم جوازینی هم آلگن و شو دایره ده اۉ

جرمنی مدنی   (، یاش فکر و تالشافغانستانبوگونگی ) یته اثر -۳حقوقچی خانم تامانیدن یازیلگن 

ییچه سلواکیه گه هم فعالیتی دوامیده انسان حقوقلری بۉ تیلگن. او، اۉزنشر اېیته سی تمانیدن کم

،  ، دموکراسیحکومتدارلیک ، یخشیرنیۉا بیان اېرکینلیگی، مطبوعات، انسان حقوقلری یب،لسفرقی

گی سرتیفیکیت لر نی هم  خلق ارا مقیاسیده ساحه لریده تعلیم آلیب، تینچلیک و خوفسیزلیک باشقروو،

 گن.کیریتل گه ۉق

شو ساحه ده ایشلش نی جوده کۉپ اوچون  گه کۉپ قیزیققنی قیزلر حقوقلرینی حمایه قیلیش –خاتین  او،

 ده گی عیاللر ایشلریی والیت نگ، قوندوزحرکتلر دن سۉ-سعی کۉپ ایستردی. شونینگ اوچون 

دن  یسیناودولت لیب ایش گه کیردی و نېچه ییل موفقیتلی ایشلب، سونگی کونلرده رییس بۉریاستی ده 

 . دیلیب ایش باشله بۉ اداری معاون ده اۉتیب، قوندوز والیتی

دی، اما اونی و اۉی لرینی بیلیش اوچون، اونینگ ییز یوریتیلسه، ارزهر قنچه سۉده یم حقیور خانبو جس

لر و  تیلمه گن، اما گزیته لر، ژورنالنشر اې چه گحالی پلمی تۉ یشعرلرشعرلری یېترلی دیر. اونینگ 

 . لماقدهېیب کلاجتماعی ترماقلرده نشر بۉفیسبوک کبی 

 او تورموش گه چیققن و ججی باله نینگ آنه سی دیر.

 قوییده اونینگ بیر نېچه شعری، اۉرنک صفتیده بېریله دی: 



 م ، افغانستانیم یشنه گیل یافتخارلی کشور

 ن ای شوکتلی شانیم یشنه گیل گبابامیزدین قال

 ه گ ی مقصودیهگهتمېیه بۉلسه گقصدینگ نگنیېکیم س

 ای قهرمانیم یشنه گیل  ،باتور وقت وزمان

 قندهار  بادغیس و ارزگان و جوزجان و

 خلق ارا شهرت قازانگن بامیانیم یشنه گیل 

  لگیه لسه زره پروا قیلمگه کېگاجنبی اوستین

 تالقانیم یشنه گیل  ،زوندوجان فدا بغالن وک

 دا اوالدلرینگ هم قهرمان اول جان ف باتور و

 ای باستانیم یشنه گیل  ،نگهېی سهتگافتخار اې

 ی هرزمان گهشکرینگ نی قیل ،رور اهل وطنکیم اې

 رگن قهرمانیم یشنه گیلکوت خلق ایچیدن قد

■ ■ ■ 

 لگن ،عاشق زارینگ قنی مېن کبی دېوانه بۉ

  گن ، یار وفادارینگ قنیهکوندوز تینم -چهکې

 آه  ،گهگلینیۉ نگنیېقیلدیم سیم نینگ فدا قبار و یۉ

 ک فداکارینگ قنی دې مېن ه یانیب،گحسرت اۉتی

 لم ابېرمه گین مونچه  همېنگ غنچه ای آچیلگن

 گارینگ قنی یم، مېن دېک طلبوگلکېل یانیمگه سې

 ۱۳۹۲نصیبه هولکر 

■ ■ ■ 

 م یتیده کویسه جانعشقینگ اۉ اگر

 ل اوستینگدن جهانیم یمن قۉهترمکۉ

 لسه خریدار بۉ گهمېنبوتون دنیا 

 رمم نشانیم اۉزینگدن باشقه گه بې

 زلریمگه بیرکون عاشق بۉلرسن کۉ

 حقیقت قیته دور اوشبو گمانم 



 لسه هم قیامت باشیمگه کې اگر

 دیر زمانیم ی گهخیالینگ بیرله اۉت

 ۲۸/۹/۱۳۹۴نصیبه هولکر 

■ ■ ■ 

 ب بیردم کۉرایین دې عجب مېن بېقرار اېردیم سېنی

 دېب رایینگه جان بېگلینیلب یۉأل رازین بیان ونگکۉ

 ؟ ه آی می سن یا یولدوز بختیمدکېچه لر وقرانغ

 دېب تسم یوزینگ نی بیرقرایینه آسمان کېد موشوت

 یلب أاگر بیرکون سېنی کۉرسم مینگلر التماس 

 دېب ینیالېن یارینگ بۉرله که میل یاریم صفا بهزگۉ

 لسم صفات صورتینگ دن یار ناتوان بۉ گر، رخی

 دېب راینحالینگنی بیر سۉ ،نمایان قیل جمالینگنی

 نصیبه هولکر

■ ■ ■ 

 ک گلستان قیده بار ی وطن سېن دېا

 بهاران قیده بار  کېدسېنی باغینگ 

 ن افغانستان ه مېگی عشقینگهجان بیر

 میدان قیده بار  مرد کېد اوالدینگ 

 لسم افتخار یگه قنېم سهلکاۉ یشنه

 یخشی دوران قیده بار  هرزمان بو

  یمپشتون لر ک وۉزبېا مرحبا ای

 ن قیده بار غالۉاتاجیک و هزاره 

  ی دیرترک لر تاج یم اوالدیمورتې

 قیده بار  بوستان باغ وسیز کبی بیر 

 بان اد ایلهش نیهولکر سې خوش یشر

 نگه جانان قیده بار سېندېک مې هاۉلک

 نصیبه هولکر
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