
 

 

 زنان سرشناسِ غور

 نویسنده: نبی ساقی

مشخصی نوشته نشده است. هرچند در موورد زنود ی و  و مقالۀمورد زنان سرشناس غور تا حال کتاب در  

 ،سلطان رضویه های فراوانی وجود دارد، اماهالدین التتمش نوشتپادشاهی سلطان رضیه فرزند سلطان شمس 

رضیه دختور التوتمش  . سلطانمیان زنان سرشناس غور، نام  رفته شود در غوری نبود. دلیلی ندارد که از او

در کوودکی توسو  ( : 1389)جوزجوانی، طبقوا  ناروری بوه روایوتکوه بوود  یغالم ترک بود. التتمش 

الودین ایبوخ خریوداری شود. رضویه در تان برده شد و آنجا به وسویلۀ قط قبا به هندوسالدین چُستجمال

ها شمشویر مدتی در سپاه غوریه هندوستان تولد یافت و همانجا به پادشاهی رسید. پدرش التتمش جز اینک

موی و جاللوی یوا ملنو  و لیتوان نیوز توا سویاه زد، کدام رابطۀ خونی یا جغرافیوایی بوا غوریوان نداشوت.می

شوان از تدوداد محودودی هسوتند و تمام هسوتند، اموا این وا شومار دی برای مردم کشوور شوناخته شودهحدو

 شوند.انگشتان یخ دست بیشتر نمی

ای تا حال نشر نشده است. تددادی از زنوان شوا ر و سایر زنان غور نوشتۀ جدا انهبه هرحال در مورد 

رد الشودرای کوه در مووهوای تککرۀدر کتاب ایشوان وری و امثوالنویسنده مانند مستورۀ غوری، م جورۀ غ

شوان آموده اسوت. در اینجوا اسوامی و کارکردهوای ایشوان از شا ران غور نوشته شوده، نوام و نمونوۀ شدری

زاده، بواران سوجادی و... یسند ان و شدرای ماننود زهورا حسویناسنامۀ غور،  رفته شده است. هرچند نوشن

کارهای ایشان مقاالتی به نشر رسیده اسوت، اموا زنوان سرشوناس  های مش وری هستند و در موردتشخصی

زنوان سرشوناس غوور نودکی از تدوداد ااند. مدرفی نشوده ،، در یخ مقاله یا کتابغور به رور  مجمو ی

ج الدین غوری« نیز از البالی کتو  تواریخی قودیمی اسوتخراشاهدخت ماه ملخ دخترسلطان غیاثمانند »

نخستی هسوت کوه  ای است، اما  امساده مختصر و نامه هرچند کار بسیار کوچخ واین مدرفیشده است. 

هوای زنوان سرشوناس یشتری از فدالیتتر شود و اطال ا  و مدلوما  ب تر و  ستردهتواند در آینده وسیعمی

 در اختیار خوانند ان بگکارد. ،غور

فوراد یوا  رفته شوده یوا بوا خوود ایون اشناسنامۀ غور، وری شده یا از آمدلوماتی که در این مقاله جمع

د واریو  ایون  ردآوری شده است. امیو  شان مصاحبه رور   رفته و مدلوما ا ضای خانواده و نزدیکان



 

 

و آغوازی باشود بورای تحقیقوا  بیشوتر در  ، مفید واقوع شوودیمباحثمندان چنین ای  القهبر ،کوچخ قدم

زمینۀ مسایل زنان در والیت دور افتاده و محروم غور. اسامی زنان سرشناس به اسواس حوروا الفبوا تن وی  

اول ذکور شوود و نوام کوچوخ در قودم  ،تخلو در چنوین موواردی شده است. هرچند رس  این است که 

شوود ماننود جوا ذکور مییخشوان ، اسو  اول و تخل بینی  بیشتر زنانباشد، اما چنانچه در جامده میدی بد

و امثال ایشان. بوه هموین دلیول اینجوا هو  رقیه نایل، سیماجوینده  ویداساغری، باران سجادی،  اقله شرا،

 شود. قبل از تخل  درج ،اول خواستی  همان حالت مدمول و مروج حفظ شود و نامِ

تووانی  کوه چوه کسوی را موا می نکتۀ دیگری که هنگام نوشتن این مقاله در ذهن خودم سوال بود ایون بوود

کند و جوواب دادن بوه آن ختلف و سطوح مختلف فرق میاین سوال در شرای  مپاسخِ ؟ سرشناس بگویی 

های هسوتند کوه در سوطش کشوور و اند، آدمهای که در این مقاله مدرفی شده تددادی از خان دشوار است. 

اده، سویماجوینده و کسوان دیگور. زند مانند باران سجادی، زهراحسینحتا در سطش منطقه شناخته شده هست

های اجتما ی، فدال هستند و تددادی ه  موثال فقو  نماینودۀ موردم در تددادی ه  هستند که فق  در شبکه

اند. بنابراین وقتی موا سرشوناس چندان مدرفی و مطرح نبوده  ،غور اند و خارج از حوزۀشورای والیتی بوده

 ویی   اهی مراد ما، در سطش کل کشور است و  اهی  فق  در سطش یخ والیوت. اموا مدیارهوای موا می

بورای  یکی از مدیارهای که در این نوشوتهبرای انتخاب یخ زن در ف رست زنان سرشناس چه بوده است؟ 

ن ر بوده، براساس وظیفه و یا موقف دولتی بوده است. به  ونۀ نمونه ا ور یوخ  مد مصداق لفظ سرشناس،

سرشوناس تلقوی شوده اسوت. همچنوان در پارلمان یا شورای والیتی بوده، در اینجوا وکیل مردم مدتی  زن،

دولتی را به   ده داشته در حد هموان والیوت سرشوناس خوانوده شوده اسوت.  رۀزنی که مدتی ریاست ادا

ن در کت  و مقواال  نشور شاها و کارکردهایو نویسند ان و خبرنگارانی که نامدادی از شدرا همچنان تد

اند. تدوداد انودکی از فدواالن ( نیز به نحووی سرشوناس قلموداد شودهطور مثال در شناسنامۀ غورشده است )

 تلقوی شو ر  یافتوه انود، سرشوناسغورهای اجتما ی و فداالن مدنی نیز که به هرحال در میان موردم شبکه

شده و در این مقاله ذکر شده اند. ممکن است این مدیارها، مدیارهای بسویار دقیوو و کواملی نباشود، اموا در 

 ن مدیارها اکتفا شده است.شرای  کنونی راه دیگری نبود و نا زیر بر همی



 

 

و  هوای خودشوان، بلکوه توسو  اشودارنیوز، نوه بوه وسویلۀ کارهوا و فدالیت تددادی از زنان سرشوناس غوور

انود. هزمرد، سکینۀ سرسبد، لیتان و امثال   از ایون جملان به ش ر  رسیده اند. سیه موی، دیگر های فدالیت

شوان شودر و ترانوه ن و جموال ایشوان بووده انود و برایکوه دلباختوۀ حسو   هپیشو این زنان توس  مردان  اشو

انود و کسوان بسویاری زنان مش ور و نامداری بوده ،به هرحالاین زنان نیز اند، مش ور شده اند. چون دهسرو

 شناخته اند، لکا الزم بوده که در میان زنان سرشناس غور یادآوری شوند.در غور  آن ا را می

 

 آریا پهلوی -1

 لی شیر نووایی در لیسۀ امیرمکت  را  خورشیدی تدلیما 1380در سال آریا پ لوی فرزند محمد پ لوی 

هوای  دیگور تجسومی و بخش  هوایدر بخوش هنر . اومال الدین ب زاد به پایان رساندآغاز کرد و در لیسۀ ک

آثوار هنووری و را توسوده داد. هنور خوویش  ،روغون رنو  و رنو ِآمووزش دیود و بوا پنسول و بدود بوا آب

)شناسوونامۀ  هنر دوستان قورار  رفتوه اسوت. ۀام غور به نشر رسیده و مورد توجهای او از طریو سایت جنقاشی

 (366: 1398، غور

 

 آمنه امید -2

الیت غور متولد شود. او خورشیدی در ولسوالی لدل وسرجنگل و1373فرزند قمبر لی در سال  آمنه امید

یوان رسوانیده و از رشوتۀ روابو  بوه پا 1392سوال  بوه هموین ولسووالی مکت  را در لیسۀ نسووان مرکوز در 

رشوته امید در کنوار ایون، در لیسانس  رفته است. از دانشگاه  وهرشاد در کابل  1397در سال   المللبین

، فدوال تحقیو ه  و  ینویسند ده و در  ررۀای در یخ برنامۀ شش ماهه، نیز آموزش دیخبرنگاری حرفه

مسوتقل  ۀنود ادارو کارم «تغییور ۀحماسو ۀ »مسووول نشوریمدیر حیو بوه  در حوال حاضوربانو امیود باشد. می

، خبرنگوار و محقوو بوا ن ادهوا و راز ایون بوه روفت ترینو  پیش . وی کندکار میهای محلی در کابل ار ان

نشوور   ونووا ون ها و مجوال هایش  در سووایتها و مقالوهنوشووته و کوردهوظیفوه اجوورا های مختلووف رسوانه

 رداننوود ی،  ،نرانی،  وینوود یخریزی، سوو برنامووه ،سووازیطرح هووایم ار  در موووردامیوود   .اسووتشده



 

 

ها نیوز تجربوه دارد و در ایون  رروه ،ب بود وضدیت زنان و دهییآموزش و اطالع رسانی متمرکز به آ اه

 مصاحبه با خودشان() .کندفداالنه کار می

ادیسه پهلوی -3  

در ش رفیروزکوه مرکز والیت غور تولد شوده   خورشیدی1377فرزند محمد لدل در سال  ادیسه پ لوی

مکتو  را در هورا  بوه پایوان  1395او در سوال  باشود.وی باشندۀ ارولی ولسووالی تیووره میپدر است. 

 چ ووارمدر حووال حاضوور دانشووجوی سووال  اسووت. ادیسووه بووه دانشووگاه راه یافتووه 1396در سووال  رسووانیده و

و  وجود تجربوهسوراید و بوااو در قال  دوبیتوی و سوپید، می باشد.دۀ زبان وادبیا  دانشگاه هرا  میدانشک

د ی در حال حاضر در ش رهرا  زنو خانوادۀ ایشان  توجه اهل فن را برانگیخته است. شدرهای اوسن ک ، 

 خوانی :های ادیسه پ لوی را اینجا باه  میکنند. به  نوان نمونه یکی از دوبیتیمی

 بیاور مره  زخ  تن  را

 های شیون  رادلیل لح ه

 زن  دادوار هردم میمنیژه

 بیاور بیژن  را بیژن  را

 (364: 1398،شناسنامۀ غور)

 

 ارباب خال بی بی   -4

 1302الوی  1297های ر بووده اسوت. احتمواالی وی بوین سوالف دختور رو  خواهر ارباب هاجر و بی، بیخال

بی، بدد از وفا  خواهر خود ارباب هاجر، به اربابی منطقه رسیده اسوت. او بیشمسی تولد یافته باشد. خال

داده است. چون در آن زموان نقوش نیز زن باجرأ  و شجا ی بوده و مشکال  مردم را به دولت انتقال می

، مسووولین دولتوی ها و زنوانِکرده با خانوادهکمرن  بوده، او کوشش می یاست و اجتماع بسیارزنان در س

بی  در سوال بیرا به مقاما  برساند. اربواب خوال و از آن طریو مشکال  مردمرابطه و دوستی برقرار کند 

 60ود هنگوام حودخورشیدی در دوران ج اد از طرا مخالفان حکومت از بوین رفوت. وی در آن 1362

و دار، محمود هوای اربواب احمود  ودامبی  سوه پسور بوه نامبیداشته است. از ارباب خال سال  مر 65الی 



 

 

 د دارنود.  دختورِهنوز ه  وجوو ،وی بی بازمانده  بود که فرزندان پسرانبیخان و یخ دختر به نام ماهجمده

ان بووده و از آن دختور اوالدی  روس ارباب دوست محمودخان پودر میرزا بودالغفورخبی، بیارباب خال

 ()مصاحبه  با محمدآرف  ارفی .باقی نمانده است

 

 ارباب هاجر -5

ارباب هاجر فرزند رفر باشندۀ کاسی باال) لیوا( بووده اسوت. تواریخ تولود ایشوان مدلووم نیسوت. هواجر بوا 

نوام  بودالدزیز و دو شخصی به نام آسا، مرد کشاورز و دهقان ازدواج کرده بود. از ارباب هاجر پسوری بوه 

، چنودین دختر باقی مانده بود. هاجر، ارباب رسمی مردم کاسی بوده  و به خاطر حل وفصول مشوکل موردم

 همچنوان او  دو بوار بوه حکوموت ا والی ، در تیوره  سوفر نمووده اسوت.نشینی محلی آن وقتبار به حاک 

شوود اربواب هواجر ت.   فته میهرا  سفر کرده  و هدا سفر وی حل قضایا و مشکال  مردمی بوده اس

نقوش داشوته  و ور، از تیوره به کاسوی)فیروزکوه( نیز یکی از بزر انی بوده که در انتقال مرکز حکومت غ

خورشویدی، وظیفوۀ اربوابی موردم 1343الی  1325های در این راه زحمت کشیده است. وی در بین سال

ا ، بوین اب هواجر بوه خیراندیشوی و حول مناز و ارب  ،را به   ده داشته است. به  فتۀ محاسن سفیدان محل

 ی بوه زنوان ها نیوز در موورد پرسوتاری و دایوه ویند وی هنگام والد  خان مردم مدروا بوده است. می

ی و بدود از هوا را در دوران حواملگنمووده کوه خان توریه و تاکید می کرده و به مردان خانوادهکمخ می

خورشیدی به اثر حملوه قلبوی یوا سوکتۀ مغوزی  1343هاجر در سال   آن تغکیۀ مناس  داشته باشند. ارباب

 وفا  نموده است.

و و وکیول غوور پدر بانو سیماجوینده والی اسب آقاخانمیرزا  ل های مه ارباب هاجر و ارباب خال بی بی

 )مصاحبه با محمدآرف  ارفی(.اندشدهدر پارلمان کشور می

  

 

 



 

 

 انجیال شریفی -6

ولسوالی تیووره متولود در در دهکدۀ باغ نو  خورشیدی1357شریفی  فرزند محمدشریف  در سال انجیال 

. بوانو شوریفی در دور اول و دوم  شوورای نودشد. خانوادۀ آن ا بددتر به مرکز والیت غوور نقول مکوان کرد

مردم در شورا کار کرد. بوانو شوریفی در سوال  ۀیدا کرد و دو دوره به حی  نمایندوالیتی به این شورا راه پ

سسا  غیر دولتی و دولتوی در ؤفراغت حارل کرد. وی در م ،از رشتۀ اجتما یا  تربیۀ مدل  غور 1389

 (مصاحبه با خودشان) .های مختلف نیز وظیفه اجرا کرده استبخش 

 

انیسه غیور -7  

.  وی مکتو  ه اسوتد روال جان محمد باشندۀ ارلی ولسوالی تیوره در کابل متولد شد فرزندانیسه غیور 

را از رنف اول تا ن   در لیسه  الیی ننگرهار و سوپس لیسوۀ سولطان رضویه در کابول و سورانجام در لیسوۀ 

 ز تربیوۀخورشویدی ا1392. بانو غیور در سوال ه استسلطان  الالدین غوری در فیروزکوه به پایان رساند

رواش در کابول و . او در مکتو  خواجوهه استمدل  غور در رشتۀ زبان و ادبیا  پشتو فراغت حارل کرد

و مد  یخ سال به حی  نواظ  سواحوی در  الکبرا در غور مدلمی کرده  ۀلطان رضیه و لیسه خدیجس ۀلیس

از سوال  نو غیوور. بواایود کوار کورده اسوتا  و مد  پنج سال در مؤسسوۀ افغاندفتر یوناما در بخش انتخاب 

ایشوان بوا شوهرشوان  به این سوو در شوورای والیتوی غوور، بوه حیو  نماینودۀ موردم حضوور دارد. 1394

 () مصاحبه با خودشانکنند.محمد  ی  آواره افسر پولیس، در ش ر فیروزکوه زند ی می

 

باران سجادی -8  

باشود. او در لدول و سورجنگل میهای بدالحمیود سوجادی از خوانوادۀ سوجادیباران سجادی فرزند سوید  

سواله بوود کوه پودرش را از دسوت داد.  11کنود. او د شده و در کشور کانادا زنود ی میمش د ایران متول

. در ه اسوتباران در رشتۀ جغرافیا با  رایش برنامه ریزی ش ری در دانشگاه فردوسی مشو د تحصویل کورد

و بددای بوه کانوادا م واجر  خواند. اد و شدر میکرانجمن دانشجویی دانشگاه شرکت می جریان تحصیل به



 

 

ا تراضوی دارد و اشودار  ونگاه هنجار شکنانه و انتقوادی بنا به به روایت شناسنامۀ غور » باران سجادیکرد. 

ت. از بواران های  ونوا ون نشور شوده اسو سروده اسوت کوه در نشوریا   وسوایت «یتند و پرشور انتقادیِ

انتشووارا  نتشووارا  توواا، کابوول( و »پریود«)، ا2013»سوون  وبوواران«) هووای سووجادی دو اثوور بووه نام

بسویاری  ۀبه نشر رسید که توجو  نیز کابل( به نشر رسیده است. اخیرا از بانو سجادی آهنگی،  2015امیری

 بدالحمید سجادی پدر باران سجادی در دوران ج اد از سوی مجاهدین لدل وسرجنگل بوه  را برانگیخت.

در تشکیال  مجاهدین این ولسوالی، نیز وظیفه اجورا کورده بوود. محمود سوجادی نیوز از  نوان والی غور 

رفوت کوه در سوقوو هواپیموا در بامیوان های مش ور حزب وحد  اسالمی افغانستان به شمار میشخصیت

 جانش را از دست داد.

 نمونۀ شدر باران سجادی

 کندجا فکر نمیکس به زیر و زبر و همانهیچ

 هایت زند ی کردمها روی دستسال

 بختیحتا ساالد فصل خوش

 من و تو ساالد آبی رن  بودی 

 هنگامی که موهای  را برش دادم

 جا ش  شده استاین

 های ستاره فکر کردممن به ل 

 جا که تصمی  کبرا، اجرا شدتا آن

 م   است

 اقاقیای من باران بدون مو، تحویل بگیرد

 خیلی ه  م   نیست

 کردموهای  درد می

 رفتنداین موهای نامطمین باید می

 حاال موهای  رفتند



 

 

 و من ارالی غمگین نیست 

 غصه الی موهای   ور شده بود

 های ش ر امش  ل  نداری من و همه ستاره

 مو نداری 

 دماغ نداری 

 م   نیست کسی ما را ببیند

 خدا کند ما

 من و ستاره، امش 

 تا ربش حرا بزنی 

 هایش ل ستاره و 

 با من حرا خواهد زد

 ستاره دختر غمگینی که مرا

 کچل ساخت

 من ستاره هست 

 تو ستاره هستی

 (457: 1398، )شناسنامۀ غور

 

ت مینه غوری -9  

هوای در شو ر کابول متولود شود. او آموزش خورشویدی1376ری فرزند محمد سلی  در  سوال ت مینه غو

بی م رو بوه پایوان رسواند. ت مینوه متوسطه و دبیرستان را در لیسۀ بیابتدایی را در مکت   زیز افغان و دورۀ 

ان و ادبیوا  دانشوگاه کابول بوه از دیپارتمنت زبان و ادبیا  اسوپانوی دانشوکدۀ زبو  1398در سال  یغور

شودرم را در رونف ششو    ویود کوه نخسوتینت حارل کورد. بوانو ت مینوه غووری میلیسانس فراغ ۀدرج

ا  و نوشوتن در روز مادر به مادرم تقدی  کردم. او بددها در دوران دانشگاه نیز کار با ادبی مکت  سرودم و



 

 

نویسود و هو  نثور  بیشتر شد. ت مینه غوری ه  شدر میاش به شدر و ادبیا  روز تا روز را ادامه داد و  القه

بسویاری  ۀهای پراکنودبه قول خودش یادداشوتکند. او ساس میتر اح وید که خود را با نثر راحتاما می

 (مصاحبه با خودشان) دارد که هنوز به چاپ نرسانده است.

 

حلیمه پرستش -10  

در فیروزکوه مرکز والیوت غوور تولود  خورشیدی1368حلیمه پرستش فرزند نصی  اهلل شریفی در سال 

رسووتش در سووال بووه پایووان رسووانید. حلیمووه پ 1387یافووت. او مکتوو  را در لیسووۀ سوولطان رضوویه در سووال 

المللی پونه در کشور هندوستان از رشتۀ  لوم روانشناسی فراغوت حارول از دانشگاه بین (1392)2013

 کرد و در کابل منحی  روان درمانگر به وظیفه پرداخت.

کنود. ر زنان والیت غور ایفای وظیفه میتا اکنون به حی  رییس امو 1396حو   27حلیمه پرستش از 

نماینود ی موردم غوور در جوینوده نیوز بانو پرستش از یخ خانوادۀ سیاسی برخاسوته اسوت. موادرش سویما 

بوا پسور مویش او  شورای ملی، والی والیت غور و سناتوری انتصابی از  ایون والیوت را در کارناموه دارد.

 (مصاحبه با خودشان)  محمدندی  شریفی ازدواج کرده و با دو فرزند در ش رفیروزکوه زند ی می کند.

 

حلیمه پوالد -11  

از حوموۀ فیروزکووه مرکوز والیوت ر ند ل در قریۀ ا  خورشید1373حلیمه پوالد فرزند اهلل داد پوالد در سال 

از  1391شامل لیسه سلطان رضویه شوده و در سوال  1384سال غور چش  به هستی  شود. بانو پوالد در 

مکت  فراغت حارل کرده است. بانو پوالد از طریو کانکور سراسری وارد دانشگاه غور شوده و بوه سوال 

التحصویل شوده اسوت. بوانو پووالد در دور سووم پیوتر سواینس بوه درجوه لیسوانس فارغاز رشتۀ کم 1395

ی نمایندۀ مردم در این شورا راه پیدا کورد و در کنوار آن در بوورد مشوورتی شووراشورای والیتی به حی  

 نمایود.ب به  نوان مداون به رور  رضاکار، فدالیت میهای زون غرش رداری و بورد مشورتی ش رداری

 (مصاحبه با خودشان) کند. بانو پوالد متاهل است و در ش ر فیروزکوه زند ی می



 

 

  

حوریه احمدی -12  

خورشیدی در دهکدۀ شینیه ولسوالی دولتیار تولد شوده  1377قوس  28حوریه احمدی فرزند احمد در 

شامل رشتۀ روانشناسوی دانشوگاه  1394در سال  است. حوریه  مکت  را در نسوان شینیه به پایان رسانده و

 1397آیود. حوریوه از سوال سرایان مش ور دولتیار به حساب میبیتیشده است. پدر حوریه نیز از دوغور 

سوراید و در قال  غزل، دوبیتی و مثنووی شودر میباشد. حوریه احمدی در  ضو انجمن ادبی فیروزکوه می

 خواند.ل محلی و فرهنگی اشدار خود را میمحاف

 نمونۀ کالم:

 پاینداز توآمدی خوش آمدی این ش ر 

 در  وش من آواز تو ،بر مشام  بوی تو

  ل بچین  تا بریزم پیش پایت ناز من

 ناز توتو ش نشاه ج انی، من شوم شه

 راو کن  م مان تُمدی من بار دیگر میآ

 راز توشوم همتو شوی همدم مرا من می

 مثل سابو  شوه داری، جلوه داری نازنین

 ناز توهرچه باشد من خریدار تو و هر 

 شدر و ابیا  و غزل یا نثر ساده دایما

 ساز توسراید ب ر تو این حور تو، دمیم

 (396: 1398، شناسنامۀ غور)

 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015485677714
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015485677714


 

 

 رابده احمدی -13

 

در حوالی فیروزکوه مرکز    روستای کتارسُدر  خورشیدی۱۳۷۶رابده احمدی فرزند محمد، در سال 

متوسطه ی تسرقی و تدلیما  یی را در مکت  ابتدایتدلیما  ابتدا او دیده به ج ان  شود.والیت غور

بانو احمدی . ه استبه به پایان رساند ۱۳۹۲سال  بهوالیت غور  ه دررا در لیسۀ نسوان سلطان رضی و الی

دانشگاه این از  ۱۳۹۷و در سال  نا در کابل شدهوارد دانشکدۀ حقوق دانشگاه ر  خورشیدی۱۳۹۴در سال 

سسا  ؤمان با دروس دانشگاه در یکی از مزم. بانو احمدی هشده است التحصیلس فارغدر مقطع لسان 

های نیز تجریهدر پیوند به کارهای اداری، مدیریتی و جندر  که در همین دورهداخلی مصروا کار بود 

خش سسه مادر در ب احمدی در موسسۀ ندای زن، موسسۀ توسده وبازسازی افغانستان و مؤ .کردکس  

 -رهنگیها کار کرده است. همچنان او به حی   ضو فدال برنامۀ فیی و ارتقای ظرفیت خان خودکفا

ای میدیوتیخ، سه دوره نای و نوا« در محور ن اد میدیوتیخ،  ضو سفیران جوان رلش منطقهادبی»

تر زایی برای جوانان،  ضو دفنان افغانستان،  ضو کمیتۀ اشتغالنمایندۀ جوانان غور در پارلمان جوا

  اجرایی شبکۀ جوانان ین سالگرد استقالل کشور و  ضو هیأای نی، سفیر استقالل در ردمرسانه

است. بانو احمدی به  »اکرو« در والیت کابل کار وفدالیت کرده میدیوتیخ افغانستان و مداون موسسۀ

 ده است.های فرهنگی و مدنی  و رلش سازی خویش جایزۀ رلش  اندی را نیز کمایی کرخاطر فدالیت

های مدنی و فرهنگی و ر فدالیتبانو احمدی تا اکنون به کشورهای هندوستان، تاجیکستان و ایران به خاط

 القۀ خاص به محافل فرهنگی و خواهی خویش سفرهای رسمی و آموزشی داشته است. او رلش

د. او کنادبی مطالده میتاریخی، سیاسی، اجتما ی و   تک فراغتو در اوقا   ردای داهای رسانهبرنامه

ها و مبارزاتش را خواهد  رفت و الگوی خوبی برای رسد که ثمرۀ تالشباور دارد، روزی فرا می

 ( مصاحبه با خودشان) .جنسان خویش خواهد بودنسالن و ه ه 

  

 

 

 



 

 

راحله رحمانزاده -14  

ن ر در ولسووالی دولتیوار بوایدر دهکدۀ تیلخورشیدی 1372ن زاده فرزند  ید ل  در سال راحله رحما

از لیسۀ دولتیار فراغت یافت و از طریو کانکور به دانشوکدۀ  1386غور چش  به ج ان  شود. او در سال 

التحصوویل شوود. بووانو از رشووتۀ سوواینس فارغ 1390در سووال  تدلووی  وتربیووه دانشووگاه بلووخ راه پیوودا کوورد و

مور دیپارتمنوت سواینس خودمت کورد  و در سوال به حی  استاد تربیوه مدلو  و آ 1391رحمانزاده از سال 

به رور  داخل خدمت از دانشگاه آمریکایی افغانستان در رشتۀ تدلوی  و تربیوه سوند ماسوتری بوه  1394

ه و مصوروا ریویس تربیوۀ مدلو  غوور اسوتخدام شود به حیو  1398دست آورد. بانو رحمانزاده در سال 

 مصاحبه با خودشان() باشد.خدمت می

 

رقیه نایل -15  

ولسوووالی لدوول و  درخورشوویدی 1357سووال  متولوود ،ولسوووال  لی خووانِرقیووه نایوول فرزنوود  ووو داکتوور 

باشد. تحصیال  ابتدایی و متوسطه را در نسووان افشوار و زینو  کبورا در شو رکابل بوه پایوان سرجنگل می

الملول توا سوویۀ در رشوتۀ  لووم سیاسوی و روابو  بین د ون ایشان در بخش قابلگی دیپلوم دار رسانده است.

اند. بانو نایل مد  هشت سوال در بخوش روحت و ب داشوت و آمووزش در کشوور ماستری تحصیل کرده

های پانزده ، شانزده  و هفده  شورای ملی به حیو  نماینودۀ موردم غوور مشغول خدمت بوده و در دوره

ملوی در چنودین کنفورانس  در زمان  ضوویت در شوورایدر مجلس نمایند ان حضور داشته است. ایشان 

المللی در مورد افغانستان اشتراا کرده و ردای مردم غور به ویژه زنوان را در مجوامع مختلوف ملی و بین

ب بوود  بانو نایل تالش بورای سوازند ی منواطو محوروم، ب بوود وضودیت زنوان و جوانوان، بلند کرده است.

رسوانیدن آب روحی و ب داشوتی بوه موردم را از  و و راه سوازی سوازیرحت و مدارا، توجوه بوه سرا

 وید کوه در ایون  رروه در ولسووالی لدول و سورجنگل والیوت خواند و میو اهداا خویش می هاآرزو

 (های تبلیغاتی دوران انتخابا بر رفته از جزوه به همکاری محمدیونس فیروز/) غور، دست آوردهای ملموسی داشته است.

 

 



 

 

 زرمینه   یمی -16

متولود شوده  بای ن ر، ولسووالی دولتیوارتیل ۀقری درخورشیدی 1374درسال ، امرتض فرزنده   یمی زرمین

در  ۱۳۹۵در سوال و ه  الی  به اتمام رسوانید ۀبه درج 1393در سال ن ر بایمکت  را در لیسه تیلاو . است

نموره رونف و یکوی از اول ،در تمام چ وار سوالشده و کابل ین یالنبخات دانشگاه وارد رشتۀ فقه و حقوق  

. در جریوان تحصویل تقودیر ه اسوتفوارغ التحصویل شود ۱۳9۸بووده و در سوال  دانشوگاهدانشجویان برتور 

و همچنوان  هنامه از طرا موسسه راهیاب اخک نموودو یخ تقدیر دانشگاهبه  نوان دانشجوی برتر  هاینامه

 ضوو رهبوری شوبکه بوانو   یموی  د. طوور مثوالو دار ههای مدنی زیوادی داشوتدر جریان تحصیل فدالیت

 وروپ  ینشوااال،  ضو کمیته مدلوولین کابول،  ضوو دارییر که یخ ن اد مدنی و سیاسی استارالح و تغ

ضووی هووای کمیسوویون حقوووق بشوور، بددر اکثریووت کنفرانس  .بوووده اسووتتموواس جوانووان بوورای روولش 

ها بورای موندکس در رسوانهو  کرده اسوتشرکت داشته و دموکراسی نیزحقوق بشر  ۀهای موسسکنفرانس 

بوانو   یموی  .ه اسوتها داشتزنان والیت غور و مدلولین مصاحبهساختن ردای زنان م لوم و به خصوص 

و مطورح بووده  پیوسوته فدوال ،های پسوینهای اجتما ی نیز به  نوان یخ فدال حقوق زن، در سالدر شبکه

دادسوتان( ایفوای وظیفوه دادسوتانی کول کشوور بوه  نووان سارنوال) بانو   یموی در حوال حاضور در است.

 مصاحبه با خودشان() کند.می

 

زمرد -17  

خوودش مشو ور بووده اسوت. خلیفوه  ۀدر محلوه و زمانو ، از قریۀ بیدان حوموۀ منارجوام به نام زمرد، دختری

سوراید و و اشدار سوزناکی در  شو زمورد می هاشود و دوبیتیقۀ اهلل یار دلباختۀ این دختر میسیفور از منط

خورشویدی  1210سازد. خلیفه سیفور به روایت شناسنامۀ غوور در سوال ا ورد زبان مردم غور میاش رنام

زنود ی و بودوبواش  ،شته اسوت. زمورد نیوز در هموین دورهخورشیدی در  ک 1280تولد یافته و در سال 

الدین  باسی در انتشوارا  سودید در کابول به تالش زمان 1396سیفور در سال  دیوان اشدار داشته است.

 (486: 1398)شناسنامۀ غور،  به چاپ رسیده است.



 

 

زهرا حسین زاده -18  

سورجنگل والیوت غوور دیوده بوه ج وان خورشویدی در ولسووالی لدول و 1358زاده در سوال زهرا حسین

کارشناسوی  ،کنود از رشوتۀ فلسوفه و کوالمر حال حاضر در ش ر مشو د زنود ی می شوده است. او  که د

باشوود. او در دوران طفولیووت بووه ایووران ن و ادبیووا  فارسووی میاارشوود دارد و از شووا ران شوو یر حوووزۀ زبوو 

 م اجر  کرد و در همانجا به تحصیل پرداخت.

ون آثواری همچوون توا اکنو و های فرهنگی و مدنی و حقوق بشر فدوال بووده زاده در  ررهحسینبانو 

کوهی«، »پلن  در پرانتز«  و »دو پواره شومایل بور پوسوت  ووزن« توسو  انتشوارا   رفوان و  ۀاز اللۀ »نام

و اشودار  زاده در مجوال  و نشوریا  فراوانوی نیوز مقواال به چاپ رسیده است. از بانو حسوین بارانسپیده

دری و خو  سووم  و بدودتر بوا المصوطفی  دُر هایبا فصلنامه1382است. او از سال  فراوانی به نشر رسیده

 کند.  حال حاضر در کشور ایران زند ی میزاده در بانو حسین همکاری جدی داشته است.

 بستر  نفس اطراا کشدمی دمبوره

 های آخر شبیه غزلچیزی بخوان 

 تو در ت  رها شومجای  که چیزی بخوان

 دهد پرنده در آغوش الغر جان می

 شوندها ک  نمی یج ، ردای دایره

 این زن برهنه آمده تا در برابر ...

 رقصی کند چنان که ج ان زیر و رو شود

 هوش بیاید کبوتر به یبا  طسه

 دهدمقدس است تو را رنج میرازی 

 ست دیو و پری الی دفتر پیدا شده

 کشی فت  دوباره پنجره را آه می

 فا ببین که  شو چه آورده بر سر !لط

 (391: 1398،شناسنامۀ غور)



 

 

زهره -19  

خورشیدی در دهکدۀ اسوکوان و لسووالی تولوخ تولود 1325به زهره فرزند محمود در سال بلبل مش ور 

هوای از او بواقی اموا دوبیتی ،سوواد و تحصویل نداشوته کند. زهرهوالیت هرا  زند ی می یافته و در  کرۀ

 مانده است.

 خدایا شافی دردم تویی تو

 بخش رخ زردم توی توشفا

 به غیر از تو ندارم من طبیبی

 به هرسوی ن ر کردم تویی تو

 فلخ از من چه خواهی، ظل  تا کی؟

 به من جور و جفا سازی پیاپی

 ی غربت فکندیمرا در  وشه

 کنی هیجفا را میهنوز اس  

 زند جوشز رن  زرد من غ  می

 زند جوشز آه و درد من غ  می

 سفر کردم که سوز دل شود ک 

 زند جوشز هرسوی وطن غ  می

 (440: 1398، )شناسنامۀ غور

 

زین  فایض -20  

ولتیوار چشو  بوه خورشیدی در منطقوۀ شوینیۀ ولسووالی د1369فرزند مالجمده خان در سال   زین  فایض

ابتدایی را در مکت  شینیه و دورۀ متوسطه و لیسه را در لیسۀ سلطان رضویه در مرکوز  ۀج ان  شود. او دور

. بانو فایض از طریو کانکور سراسری بوه دانشوکدۀ شور یا  ه استبه پایان رساند 1387والیت در سال 

فوایض بدود از بوه سوویۀ لیسوانس فراغوت حارول کورد. زینو   1392دانشگاه کابل راه یافت و در سوال 



 

 

بخش حقوق مدنی دورۀ چ ار ماهه را تدقی  کرد و سوپس بوه  ،فراغت از دانشگاه در برنامۀ  لوبل رایتس 

 حی  وکیل مدافع و فدال حقوق زنان به فدالیت پرداخت.

منع خشونت  لیه زنان در قنودهار بوه حیو   )دادستانی(به حی   ضو سارنوالی 1395بانو فایض در سال 

به کار آغاز کرد و در آنجا بوه زبوان پشوتو نیوز تسول  پیودا کورد. وی از سوال  )دادستان(اولین زن سارنوال

به حی  آمر مومی سارنوالی استیناا مبارزه با خشوونت  لیوه زنوان و تخلفوا  اطفوال  1398تا  1396

در حال حاضر به حی   ضوو کمیتوۀ مبوارزه بوا فسوادد اداری در در قندهار کار کرد. بانو زین  فایض که 

کنود، از طریوو حضوور در ر میبخش استیناا سارنوالی مبارزه با جرای   وادی فسواد اداری در کابول کوا

های داخلی و خارجی وضدیت زند ی زنان را در قندهار و زون جنووب بوه روور  مکورر بازتواب رسانه

نشور رسوانده های متدددی به های او  زارشالمللی نیز در مورد فدالیتبین اده است و چندین نشریۀ مدتبرد

 (مصاحبه با فخرالدین فایض) کند.بانو فایض همراه با همسر خود فخرالدین فایض در ش ر کابل زند ی می .ندا

 

ساجده سادا  -21  

جوورا ولسووالی شو را بوه دنیوا خورشیدی در روسوتای ق1307ُفرزند سادا  در سال  ،بیساجده بی

 شود:دارد که به یخ نمونۀ آن اشاره میآمده است. اشداری از او در میان مردم وجود 

 نمی پرسد ز حال ابتر من

  کارد از سر منچگونه می

 به مثل کفترای  ُله خورده

 به خون آلودیه بال و پر من

 (443: 1398، شناسنامۀ غور)

 

 

 



 

 

سرسبد سکینۀ -22  

ای بوه نوام طالو  غویغکش اش توس  دلدادهسکینه نام دختری از روستای سرسبد ولسوالی تیوره که آوازه

شوود و بوه طالو  ای کوه  اشوو سوکینه میلبه بچوهها افتاد. مالنورمحمد از قریۀ سیبخ یامان، طبر سر زبان

ع بنودِ نرسویدن، کوه  ردد. »غیغکش« به ل جۀ محلی به مدنای »فریادکش« است. ترجیو غیغکش مش ور می

ود و سوکینه بوا شو موورد طالو  و سویکنه نیوز تکورار می باربار در مورد دلداد ان  اشو رخ داده است، در

کند. طال  به روایت شناسونامۀ غوور در سوال ازدواج می «هابایندوسن  »از روستای فردی به اس  محمد 

دود از وفوا  طالو  نیوز مودتی در قیود رود. سکینه ب از دنیا می 1345ی تولد و در سال خورشید 1285

 های است که طال  در ورف سکینه سروده است:یکی از دوبیتی این دوبیتیحیا  بوده است.

 دو چشمانش مرا کرده مشوش

 ام افگنده آتش میان سینه

 محمد بود نام به اول نور

 کش شدم مش ور در  ال  به غیغ

 (505 :1398)شناسنامۀ غور، 

 

جویندهسیما  -23  

خورشیدی در دهکدۀ کاسی در حومۀ مرکز والیت غوور 1352سیماجوینده فرزند میرزا  ل آقا در سال 

تولد یافت. خواندن و نوشتن را در مسجد قریه و همچنان مکت  کاسی فرا  رفت. جوینده به  نوان مدلو  

ادبیا  فارسوی از  تربیوۀ مدلو  از رشتۀ زبان و  1389و کارمند دولت کار خویش را آغاز کرد و در سال 

 غور فارغ التحصیل شد.

و  1381های بانو جوینده در لویه جر وه اضوطراری و لویوه جر وۀ تصووی  قوانون اساسوی نیوز در سوال

 به  نوان نمایندۀ مردم غور اشتراا داشت. 1382

رای ملوی راه به حی  نمایندۀ مردم غور در مجلس نمایند ان شوو )دورۀ دوم(1389بانو جوینده در سال 

بوه حیو   1394پیدا کرد و مد  پنج سال در این بخش مصروا خودمت بوود. خوان  جوینوده در سوال 



 

 

و در سوخنرانی آغوازین اولین والی زن در والیت غوور)دومین والوی زن در سوطش کشوور( انتخواب شود. ا

یوت نشوان بدهود خواهد در تاریخ غور به  نوان اولین والی زن به زنان و دختران این والخویش  فت می

د. بوانو جوینوده  از نو های  ونا ون اداری و حکوومتی کوار کنتوانند مانند مردان در  ررهکه زنان ه  می

سو به حی  سناتور انتصابی از والیت غور در پارلمان کشور حضوور به این 1397پانزده  ماه دلو)ب من( 

فوراوان دارد و اوقوا  فراغوت خوویش را بوا  وید به کتاب خووانی و مطالدوه  القوۀ دارد. بانو جوینده می

های وکالوت در مجلوس نماینود ان، بوه کنود. خوان  جوینوده در جریوان سوالمطالده و  ورزش سوپری می

رور  شبانه در رشتۀ  لوم سیاسی از دانشگاه کات  در کابل، سوند لیسوانس نیوز بوه دسوت آورده اسوت. 

ینود ان و مجلوس سونا، در دوران کنوونی شواید از بانو جوینده با تجربوۀ والیوت و وکالوت در مجلوس نما

مصوواحبه بووا ) ترین مقاما  دولتی وظیفه اجرا کرده اسوت.آید که در  الیمش ورترین زنان غور به حساب می

 .(خودشان

 

سیه موی -24  

الدین مش ور به جاللی قصۀ مش وری اسوت. زند یناموۀ ایون دو موی )سیاه موی( و جالل   شو سیهحدی

دلداده و اشدار جاللی از سوی نویسوند ان و هنرمنودان مشو وری مثول داکتور غوالم حیودر یگانوه، داکتور 

روایت شوده اسوت. اسوتاد محمود  محمد انور غوری و استاد  بدالوهاب مددی و کسان دیگر روایت و باز

جاللوی فرزنود   االودینانور غوری استاد دانشکدۀ ساینس دانشگاه کابل تولد سیه مووی را بوه روایوت مالب 

کند. استاد غوری زند ی جاللوی را نیوز بوین تخمین میخورشیدی 1275الدین جاللی حدود سال جالل

موی فرزنود غنیموت از ت. به اسواس روایوت اسوتاد غووری سویهدرج کرده اس 1302تا  1268های سال

منت االیوه رودبوار تربوووالق قبیلوۀ غیبوی سواکن دهکوودۀ »هوو  و برهوو « همجووار روسووتای برنجوی و در 

ولسوالی دولینه تولد شده است. جاللی اما در روستای  زگ مجواور دهکودۀ بورج آشوکارا) منسوبوب بوه 

سلطان محمد آشکارا ارباب قریه( در ولسوالی قادس والیت بادغیس تولد شده است. هرچنود  فتوه شوده 

اللوی خویشواوندی و ده و توا زموان جها از غور بوه بوادغیس کوور کوراست که خانوادۀ جاللی در  کشته

موی از غوور بوه انی سویهشان جریوان داشوته اسوت. خوانوادۀ سویه مووی نیوز در ایوام نوجوورفت و آمد میان



 

 

های فوراوان سویه شووند. سورانجام بدود از سور ردانیروند و در قریۀ  زگ مسوکن  وزین میبادغیس می

ماه بدد جاللوی  9ید و پانمیاما خوشی دیری کنند، خورشیدی ازدواج می 1301ی در سال موی و جالل

دوبواره شود. خانوادۀ سویه مووی ی یگانه پسرشان ب االدین تولد میبدد از وفا  جاللماه رود. دو از دنیا می

دهود و سورانجام در وفا  جاللی بوه حیوا  خوود اداموه میآیند و سیه موی شصت سال بدد از به غور می

هوای جاللوی یخ دوبیتی از دوبیتی شود.هکدۀ هو  و برهو  دفن میو در  د فو  می کند 1362سال 

 خوانی :موی را اینجا میدر ورف سیه

 سوور زندمی دریا ازموج ردا

 سوور زند می خارا ازسن  لدل که 

 موی سیاه روی ربحودم طولوع

 سوور زند می را شوووکا آ برج ز 

 (2014 ،غوری)

 

 شریفه موحدی -25

خورشیدی در روستای چالبوخ شو ر سورجنگل 1372رزند سرورموحدی لدلی در سال شریفه موحدی ف

از لیسۀ نسوان سرجنگل فراغوت یافوت. شوریفه موحودی از طریوو  1389والیت غور متولد شد و در سال 

لیسوانس  رفوت. بوانو  1393وارد دانشکدۀ زرا وت دانشوگاه بامیوان شود و بوه سوال  1389کانکور سال 

زنوان  داری در بخوش تورویج سوبزیجا  بواتواس در بامیوان، در پورومۀ ملوی مورغموحدی در موسسۀ هلوی

روستایی  در لدل و سرجنگل و در ن ادهای مختلف دیگر نیوز بوه حیو  کوارآموز کوار کورده اسوت. بوانو 

ای نیز به روور  چشومگیر فدوال بووده و بورای های مدنی و رسانهموحدی در  ررۀ حقوق بشر و فدالیت

 رده است.مردم خویش کار ک

کنود و بوا ایون کوار ا  کواری خوویش در روسوتاها دیودن میاو با موترسایکل به وظیفه می رود و از ساح

کنود کوه ایون کوار او بوه ان زنان  بیشوتر بسوازد. او فکور میخواهد ا تماد به نفس و خودباوری را در میمی

کنود. از  ی بیشوتر تشوویو میبوه حضوور اجتموا هوا رادهود و آنر زنوان نیوز امیود و جورأ  بیشوتر میدیگ



 

 

باشود. او فکور انوان در ولسووالی لدول وسورجنگل میابتکارا  دیگر شریفه موحدی  شایش رستورانت ب 

کنود واز جانو  دیگور در قای جایگاه زنان در جامدوه کموخ میکند که این کار از یخ طرا در ارتمی

یودا کنود هرقودر وضودیت اقتصوادی زنوان ب بوود پ کنودزنان نیز نقوش دارد. شوریفه فکور میب بود اقتصاد 

از طرا مردم این ولسووالی بوه لویوه  1398شود. بانو شریفه موحدی در سال خشونت  لیه زنان کمتر می

جر ه نیز انتخاب  ردید و در در ولسوالی لدل چ ارمین نمایشگاه زرا تی و رونایع دسوتی را نیوز بر وزار 

دانود. بوانو موحودی بوه خواطر ولیدا  زرا توی در ایون ولسووالی میدۀ تنمود. او خود را اولین بر زار کنن

زن برتور کشوور  10از سوی بانوی اول کشور روال غنی  به حی  یکی از  1398کارهای خویش در سال 

رانی دختووران را نیووز در لدوول و سوورجنگل موووده اسووت. او اولووین مسووابقۀ بایسووکِلنیوز تقدیرنامووه دریافووت ن 

خواهد که برای ب بود وضدیت زنان کوار کننود و از جامدوه . او از دیگر زنان نیز میرده استسازماندهی ک

 نیز توقع دارد که برای ب تر شدن وضدیت زنان را حمایت و تشویو کنند.

 )مصاحبه با خودشان(شریفه در حال حاضر الگوی خوبی برای سایر دختران این ولسوالی می باشد.

 

 ش ربانو پ لوان -26

 ولسوالی چ ارسده متولود شود. شو ربانو بوه خواطر قودر « ه حاجیدِ»روستای  اهلل درزند حبی ش ربانو فر

نوازی خود در والیا  غوور و فاریواب و حتوا توا بلوخ شو ر  یافتوه بوود. بدنی و پ لوانی و به خاطر م مان

ران( و فیروزکووه)چغچ ویود کوه »شو ربانو در می است،روستای ش ربانو مولوی  طامحمد فضلی که ه 

اسوت داشوت. در رفوت بوا مقاموا  دولتوی و بزر وان و اربابوان نشسوت و برخمیمنه و جاهای دیگر که می

پ لوان ش ربانو خوودش بورای خوود کرد. و در مورد مسایل اجتما ی رحبت مینشست محافل مردانه، می

خوود را ت یوه  ۀد ی خوانوادهوا و سوایر ضوروریا  زنو داریوسفند داشوت و از هموین طریوو م مان  ۀرم

رفوت ه بوود و هرجوا کوه میمند در میان مردم شو ر  یافتو بانو به  نوان زن پ لوان و سخاو کرد. ش رمی

شوود روزی سوه تون از  فته می .«لوان ش ربانو را از نزدیخ ببینندرفتند تا پ ، از زن و مرد  نزدش میمردم

ش ربانو هرسه تون را نقوش زموین   یرند تا آزارش بدهند.وچی سر راه پ لوان ش ربانو را میهای کچوپان



 

 

شوود. بوه قوول   شو ر  بیشوتر پ لووانی شو ربانو میندد. این موضوع با و ب شان را میهایکند و دستمی

شوتی کُ وکورد فتوه بوود، اموا بوا کسوی پ لووانی نمیفضلی، پ لوان ش ربانو هرچند به نام پ لووان شو ر  یا

 رفوت و چنوان ا بوه کسوی نشوان دهود، دسوت او را میخواست قدر  خوود ربلکه وقتی می ، رفتنمی

  مور هفتواد سوالگی در سوال بوهتوانسوت. شو ربانو سورانجام تحمل میداد که کمتر کسی محک  فشار می

تووان نتیجوه  رفوت گام وفا  هفتاد ساله بووده، پوس میکند. ا ر ش ربانو هنوفا  می خورشیدی1380

 .()مصاحبه با  طامحمد فضلی از باشند ان چ ارسده خورشیدی بوده است. 1310تولد او  سال  که تاریخ

 

ردا فرحمند احمدی -27  

ردا فرحمند احمدی فرزند استاد  بدالحی فرحمند باشندۀ ارلی ولسوالی تیوره در کابل متولد شود. او 

از  1384دانشوگاه کابول  ردیود و در سوال بدد از فراغت از مکت  مانند پدرش راهی دانشکدۀ هنرهای 

این ن اد تحصیلی فراغت یافت. ردا بدد از خت  تحصیل به کشور ایرلند رفت و درآنجوا بوه تحصویال  

تخصصی خویش و کار با رن  و اسرار آن ادامه داد. او در اروپا نمایشگاه آثوار خوویش را بر وزار کورد 

رفت. اسوتاد غوالم حیودر یگانوه در بواب ایون آثوار نوشوته که مورد توجه و تحسین بازدیدکنند ان قرار  

 است که:

ای، الجوردی، سفید، سیاه های بنفش، قرمز، سبز، زرد، آبی، نقرههای این مجمو ه، رن »در پرداخته

های بوومی را بوا نمادهوا و های مینیاتور افغانستان و اسلیمیدرخشد و ظرافتو... با مرات   ونا ون می

تنی بافد تا سیر و ریرور  اندیشه و جان آدمی را در سفر نوا فدن امروزی  ال  در ه  میهای تمیافته

 . نمونۀ شدر ردا فرحمند:«اش به تماشا  کاردو نادیدنی

  ینخ دودی        

 در پشت یخ  ینخ دودی

 شود یخ فصل پاییز را ن فتمی

 یخ ج ان درد

 یخ دامن آرزو



 

 

 و یخ پنجره حرا را

 مردم دنیا پوشیدتوان از می

 هیچ کس این را نخواهد دانست

 در پشت این  ینخ دودی

  کردچه می

 سوزندهایی سبزی میچه جنگل

  رددهایی مبدل به یخ کویر نابخشیدنی می ردانوسدت چه آفتاب

 شودحس میآبی، بی ۀهای در آرزوی  رفتن یخ ستارچه دست

 در پشت این  ینخ دودی

 در هجوم یاس و شکست

 وادیی خاکستر و غربت از

 ر باز روییدگتوان یخ بار دیمی

 توان یخ بار دیگر بازمی

 در پ نای سبز خود

 آتش بیداد را کورید

 (547: 1398، شناسنامۀ غور)

 

ظاهره مدد حبیبی -28  

در محلوۀ داراالموان شو رکابل متولود خورشویدی 1337ی فرزند  لی احمدخان در سوال ظاهره مدد حبیب

فراغوت  از دارالمدلموین  والی روشوان 1358مکت  را در همین ش ر به پایان رسانیده و در سوال شد. وی 

مووده و ها با همسرخود  بدالحکی  خان حبیبی به والیت غور سکونت اختیار ن حارل کرد. بانو ظاهره بدد

او زنوان آمر( لیسۀ سلطان رضیه در مرکز والیوت غوور ایفوای وظیفوه نموود. مد  چند سال به حی  مدیر)

آمد وبرای رونو و ب بوود ایون لیسوه زحموا  فراوانوی یش کسو  در این والیت به حساب میپیشگام و پ



 

 

به اثر مریضوی وفوا  کورده و در شو رفیروزکوه بوه  1393متقبل شد. با نو ظاهره حبیبی سرانجام در سال 

 (مصاحبه با بانو ناجیه حبیبی).خاا سپرده شد

 

  اقله شرا -29

ردۀ ولسوووالی دولتیووار در سووال در قریووۀ دهموو ا فرزنوود د ووروال  لووی محموودخان شوورا  اقلووه شوورداکتر

در والیوت  1371متولد شد. ایشان به دلیل وظیفۀ پدر دورۀ ابتداییه و لیسه  را در سال خورشیدی 1355

  از رشته طو  متوسو  بوه روفت مدواون د اکتور از انسوتیتو 1375قندهار به پایان رسانیده و در درسال 

 لوم رحی والیت هرا  فراغت حارل کرد و مد  چ ار سال در شفاخانه نسوایی والدی هورا  ایفوای 

وظیفه نمود. بدد از آن به خاطر نبود داکتر زن و احساس محرومیت مردم والیت غور به روور  داوطلو  

موود و خودمت ن  «خانوهبره»به والیت غور آمده و مد  دوسال در کلنیخ حمایت طفل و موادر در منطقوۀ 

های محلوی و رضواکاران کوارکرد اید به رفت آموز ار تربیۀ دایهسپس به مد  دو سال در موسسۀ افغان

 نوان نمایندۀ مردم در شورای والیتوی غوور انتخواب  ردیود. در شوورای والیتوی در به  1384ودر سال 

کمیسویون حقووق بشور  ها فدال بود و سپس مود  سوه سوال درش حمایت از حقوق زنان و سایر بخش بخ

دفتر والیتی غور به روفت مسووول حمایوت و انکشواا حقووق زنوان خودمت نموود. بوانو شورا از سوال 

هوای مختلوف کند و ضمن اکمال تحصویال ، در بخش این طرا در والیت هرا  زند ی می به 1391

 مصاحبه با خودشان()باشد. در حوزۀ مسلکی مصروا خدمت می

 

  ایشه  نقا -30

خورشویدی در  1365غور در سوال باشندۀ ولسوالی تولخ  ،الدین ا تصامای شرو نقا فرزند مول ایشه 

بانو  ایشه  نقا نزد پدرش در خانوه بوه تحصویل  تولد شد. او تحصیال  خصوری دارد.سنگی هرا  رباو

 نمونۀ شدر:های تفسیر، حدی ، فقه، ررا، نحو، منطو و ارول آموزش دید. آغاز کرد و در بخش 

 ساقیا خالی مده در دست من پیمانه را 



 

 

 خانه رامی ۀزن  هنگامورنه بر ه  می

 را خریدارند از ب ر ورالقدسیان دل 

 خواهند این ویرانه راورنه با یخ جو نمی

 های سرخ، روزی خاا را آتش زنندالله

 مردانه را ۀخواندم از تاریخ، این افسان 

 ام در زیر خاکستر ن اناخگر سوزنده

 با دمت من زنده  ردم سوزم این کاشانه را

 شمارای  اشقانت بی ،نشانای نشانت بی

 آشنا را دوست داری چون کنی بیگانه را

 ای خوشا روزی ایازان را به شاهی بر کنند

 باکانه راکیست تا شاهان برد این حرا بی

 داند کسیرمز هستی را چو من هر ز نمی

 اکس نشنید پیغام دل دیوانه رهیچ

 من غمت را همچو  نقا کردم اندر دل ن ان

 ه راتا که نامحرم نداند راز این افسان 

 (526: 1398،شناسنامۀ غور)

 

زاده زیزه کمال -31  

خورشویدی  1345در سوال  باشندۀ ارولی ولسووالی تیووره، خانالدین زاده فرزند میرزا کمال زیزه کمال

ۀ سولطان رضویه لیسو ) نسووان مرکوز ۀشامل لیسو  1351سال د یافت. او از )چغچران( تول درش رفیروزکوه

زاده غووری فراغوت حارول نموود. بوانو کموالاز لیسوه سولطان  الالودین  1361فدلی(  ردید و در سال 

ده  ی وظیفه اجورا کورهای رحت و قابلهسسا  غیردولتی در بخش ؤها در شفاخانه والیتی غور و مد م

 1394زاده در سوال ور به   وده داشوته اسوت. بوانو کموالنیز در غ ها رااست و مدتی ریاست انجمن قابله



 

 

از کوورد. نمایشووگاه آثووار خووان  الکبوورا در شوو ر هوورا  آغوو  ۀنقاشووی را در مجتمووع هنووری خدیجوو  شآموووز

طال وا  و فرهنو  غوور بر وزار از سوی انجمن ادبی فیروزکوه در ریاسوت ا 1396زاده در سال کمال

هایش طرفوداران خواص کند و نقاشیکه مورد استقبال مردم قرار  رفت. او با رن  روغن کار می  ردید

 (572: 1398شناسنامۀ غور،)خود را دارد. 

 

فاطمه شاداب -32  

خورشویدی درشو ر  1368فاطمه شواداب فرزنود محمود رحوی  باشوندۀ ارولی ولسووالی تیووره در سوال 

از لیسۀ سولطان رضویه فراغوت حارول  1388فیروزکوه مرکز والیت غور متولد شد. بانو شاداب در سال 

ایون از  1390کرد. خان  شاداب بددتر در دیپارتمنت ریاضی تربیۀ مدلو  غوور تحصویل کورد و در سوال 

اد تحصیلی فراغت حارل کرد. بانو شاداب مدتی در موسسۀ ورلدویژن بوه حیو  مودیر مکتو  قوابلگی ن 

زن یتا اکنون به حی  هماهن  کنندۀ مرکوز حموایوی موسسوۀ نودا( 1392) 2013کار کرد و از سال 

 مصاحبه با خودشان() کند.در والیت غور وظیفه اجرا می

 

 فاطمه کوهستانی -33

در قریه دهون نوقیواق ولسووالی  خورشیدی۱۳۶۳در سال  ،ستانی فرزند حاجی قربان کوهستانیفاطمه کوه

 والی فاطموه  ۀاو تدلیموا   الیوه خوویش را در »لیسو  .جنگل والیت غور چش  بوه ج وان  شوودلدل و سر

وارد دانشوکده حقووق و  لووم سیاسوی  ۱۳۸۵بلخی« در والیت باسوتانی بلوخ بوه اتموام رسوانده و در سوال 

لیسانس از دانشگاه کابول سوند فراغوت  ۀبه سوی ۱۳۸۸دانشگاه کابل  ردید. خان  کوهستانی در اخیر سال 

افغانسووتان نشووگاه امریکووایی انگلیسووی را در دازبووان  ۱۳۹۰الووی  ۱۳۸۹خووود را بووه دسووت آورده و از سووال 

فرا رفته است. خان  کوهستانی ماستری خود را در رشوته »حقووق بشور« از دانشوگاه لیسسوتر انگلسوتان در 

خوان  کوهسوتانی در بخوش حقووق و حقووق بشور و نیوز در  .با موفقیت به اتمام رسانیده اسوت ۱۳۹۶سال 

اروپوا  ۀو آموز ار حقوقی در پولیس اتحادیمشاور ، از جمله به حی  المللیهای کلیدی ن ادهای بینستپ



 

 

های سوازمان ملول متحود در بشر در ماموریت هماهن  کننده کمخمشاور حقوق  ،در افغانستان )ایوپول(

مشاور حقوقی و متخصو  جنودر در دفتور انکشوافی سوازمان ملول متحود در افغانسوتان  ،افغانستان )یونما(

(UNDP) ان اا پوی ای( ایفوای  ازمان ملل متحد در افغانسوتان )یوومشاور حقوقی در دفتر رندوق س و

بوه اینسوو بوه روفت نماینودۀ موردم غوور در مجلوس  1398بوانو کوهسوتانی از سوال  .وظیفه کورده اسوت

 (فیسبوا فاطمه کوهستانی بر رفته از:)کند. ایند ان شورای ملی فدالیت مینم

 

فروزان سادا  -34  

ولود در شو رکابل ت خورشویدی1366رسول باشندۀ ارلی ولسوالی تولخ در  فروزان سادا  فرزند سید

تحصویال  خوویش را در کابول بوه پایوان  ،باشود. بوانو فوروزان سوادا شد. پدر وی از سادا  تولوخ می

کالسویخ و نیموایی سوروده  شودری دارد کوه در قالو  ۀکند. وی مجمو در هرا  زند ی میرسانیده و 

 (444: 1398، شناسنامۀ غور)ت. شده اس

 

 فریده نارری -35

مکتو   ۀمتولد شد. او تدلیموا   دوردر کابل خورشیدی  1351فریده نارری فرزند محمدقاس  در سال 

 1389بوه پایوان رسوانیده اسوت. فریوده ناروری در سوال  1367بوه سوال شو رکابل  لیسۀ مری  در را در

لیسوۀ سولطان  مود  هفوت سوال بوه روفت آمورتربیه مدل  غور فراغت یافته و رشتۀ ساینس  از خورشیدی

ایفای وظیفه کرده است. او در حال حاضر در بخش زنان دفتر والیتوی کمیسویون در ش ر فیروزکوه رضیه 

نماید. بانو نارری مسوولیت شوورای اجتموا ی بوانوان غوور را نیوز بوه حقوق بشر در غور ایفای وظیفه می 

 مصاحبه با خودشان()   ده دارد.

 

  ل امیریقمر -36

ب شو ر کیلوومتری غور ۱۵ارولی روسوتای رووفخ) کوه بوه فاروله  ۀامیر ل، باشند فرزندقمر ل امیری 

خورشویدی دیوده بوه ج وان  شوود. پودرش از سوواد  ۱۳۵۴باشد. او در سوال دارد( می فیروزکوه موقدیت



 

 

مند نبود، به همین دلیل با همان امکانا  محودود آن زموان، توالش کورد توا قمر ول خواندن و نوشتن ب ره

رسومی در روسوتای  ۀورش دهود. در آن زموان مکتو  و مدرسو یگانه فرزندش را با سواد و تدلی  یافتوه پور

های از  لوم دینی در بخوش  قایود فرستاد تا درس، پدرش او را نزد امامان قریه میروفخ وجود نداشت

و فقه و حدی  بیاموزد. زمانی کوه خوان  امیوری بوه  نووان یوخ زن بوا سوواد در منطقوۀ رووفخ زنود ی 

حتوا  ای بود. به باور ن رمحمود ثاقو سابقهنو و بی مسالۀرای بسیاری از باشند ان آنجا، کرد، این نکته ب می

خوان  امیوری بدود از سوقوو  .تا دهۀ هشتاد خورشیدی در منطقۀ روفخ هیچ زن باسوادی وجود نداشوت

بوه  نووان  ۱۳۸۲های مختلفوی کوار و وظیفوه انجوام داده اسوت. او در سوال حکومت طالبوان بوه مسووولیت

اولوین دور  در ۱۳۸۴دهی اجورای وظیفوه نمووده و در سوال کارمند  دفتر یونما در بخش توزیع کار  رای

انتخاباتی والیت غور نامزد کرد و با کسو  بلنودترین آرا  ۀی غور، خود را  در حوزانتخابا  شورای والیت

به  نوان نمایندۀ مردم غور در شورای والیتی راه یافت و مد  چ ار سال، بوه  نووان منشوی  ،در میان زنان

ز خت  این دوره به  نوان کارمند در ریاسوت شورای والیتی و  ضو این ن اد از مردم نمایند ی کرد. بدد ا

 دلیه والیت غور تقرر حارل کرد و مدتی را در بخش مرکز ارالح و تربیت اطفال در این اداره اجورای 

مسوولیت کرد و سپس به  نوان  ضو استخدام در آمریت منابع بشری مقام والیت غور مشوغول شود.  بوانو 

د به  نوان آموز ار در مکت  حضر  بوالل شو ر فیروزکووه راه از طریو رقابت آزا ۱۳۹۲امیری در سال 

چنانچه یادآوری شود بوانو   یافت و از آن زمان تا اکنون در این ن اد آموزشی مصروا ارایه خدمت است

 امیری زمانی به فرا یری سواد و دانش، همت  ماشت که سراغی از مکتو  و مدرسوه رسومی در زاد واه

به امتحان تثبیت سویه  لمای دیون کوه از سووی مدینیوت تدلیموا  اسوالمی  ۱۳۸۸وی نبود، لکا او در سال 

اندازی  ردیده بود، اشتراا کرد و سند تحصیلی مدادل فوق بکلوریا را از ایون طریوو وزار  مدارا راه

بوه دسووت آورد. او اکنووون در شو ر فیروزکوووه زنوود ی دارد و بوه خوواطر تربیووه اطفوال کشووور در مکتوو ، 

 ار ما قرار داده است.()مدلوما  را ن رمحمدثاق  در اختی ست.مصروا خدمت ا

 

 



 

 

 

  لپیدا منش -37

تولود یافوت. خوان  مونش توا رونف خورشویدی  1354بانو  لپیدا منش فرزند میورزا غوالم نبوی در سوال 

بوه حیو   1384توا  1381چ ارده  در تربیۀ مدل  غور در رشتۀ کیمیا تحصیل کرده است. وی از سوال 

به  نوان نمایندۀ مردم در شورای والیتوی  1388الی  1384در ریاست امور زنان غور و از مدیر رحت 

ترینر( در مؤسسه اسوتارز و مودیر  موومی کودسوتان )ست. بانو منش همچنان به حی  مربیخدمت کرده ا

تا کنون به رفت مشواور  1393ریاست کار و  امور اجتما ی وظیفه اجرا کرده است. خان  منش از سال 

 باشد.  جتما ی در دفتر ندای زن مصروا میا –رحت روانی 

توا کنوون مسووولیت مؤسسوۀ زنوان  1387های مدنی نیز فدوال بووده و از سوال بانو منش در  رره فدالیت

افغان را نیز به   ده دارد و در شبکه ن ادهای مدنی غور  نیز به رفت نمایندۀ موسسه زنان افغوان اشوتراا 

 مصاحبه با خودشان() داشته است.

 

  لثوم رضایی -38

خورشویدی در  1363 لثوم رضایی فرزند  بدالحسین باشندۀ ارلی ولسوالی لدل و سورجنگل در سوال  

 1385 ال  م اجر  در ش ر مش د ایران به دنیا آمد. بانو رضایی دورۀ دبیرستان )لیسه( خود را  در سوال 

رسواند و بدود از مودتی پورداختن بوه شوغل مدلموی در ایوران بوه وطون در مکت  سجادیه در مش د به پایان 

اید و همچنان به  نووان مدلو  وظیفوه اجورا نموود. افغان ۀ  کارمند اجتما ی در موسس ود  کرد و به حی

از تربیه مدل  لدل و سورجنگل از رشوتۀ ادبیوا  فارسوی فوارغ التحصویل شوده  1393بانو رضایی در سال 

دور سوم شورای والیتی در والیت غور اشتراا کرد و به حی  نماینودۀ موردم در  است. وی در انتخابا 

 مصاحبه با خودشان() باشد.مصروا خدمت می 1394این شورا از سال 

 

 



 

 

 

  لدکار سلیمی -39

در روسوتای یخون خورشوید  1346خوان غووری در سوال سلیمی غوری فرزند قاضی کول اختیار لدکار 

مخفوی بدخشوی شود  ۀیسدر والیت بدخشان شامل ل 1353تولد شد. بانو سلیمی در باالی ولسوالی تیوره 

های فاریاب، بامیان، سمنگان، و غیره درس خوانود. او یل ایجابا  وظیفوی پدرش در والیتو سپس به دل

جوان ادی  غوری احمدشواه سولیمی ازدواج با بدد از مکت  به دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه کابل راه یافت و 

نمونوۀ شودر  هوای  ونوا ون وظیفوه اجورا کورده اسوت.ای فراوانی به  نووان مدلو  در بخش ه. او سالکرد

  لدکار سلیمی:

 دوش یاران بر فضای ملخ ما نوری دمید  

 وه چه نوری! مادر دهرم ن یرش را ندید  

 می ن ما آفتاب رلش افغان  شت باز  

 کشیده آرمید  در شدایش کودکان غ 

 رمیده، باز بر می ن شتابای برادر، ای 

 ا  جود تو را دارد امیدخانه و کاشانه

 آرزو دارم که بین  قامت زیبای تو

 ردای من کنون سویت ج ید   قارد نیکو

 بار و باغ و ایوانت همهکوه و دشت و جوی

  ی اندر فراق تو غمید  تا که رفتی جمله

 آن  که یاب  چش  م رآلود تو یمایل

 رسید ع رلحیشکر هلل بار دیگر موق

 ای مسافر، روح اوالد  به غربت تا به کی

 های دوران خون پاکت را مکیدآن طفیلی

 همتای ماست  اختر اقبال ما این رلش بی



 

 

 رحمت موالی یکتا در قلوب ما تپید

 کشددامن پرم ر می ن انت ار  می 

 ها رهید  از  داو  در رالح  سترده  ردید 

 (472: 1398، شناسنامۀ غور)

 

  لفروز غفوری -40

مرغوابِ  ولسووالیخورشویدی در قریوۀ »شومخ« 1367وری فرزند  بدالغفور در سال  لفروز فطر  غف

ر از تربیوۀ مدلو  غوور د 1390از لیسوۀ سولطان رضویه و در سوال  1388فیروزکوه متولد شد. او در سال 

التحصیل شد. بانو فطور  غفووری در دورۀ دوم شوورای والیتوی غوور بوه رشتۀ زبان و ادبیا  فارسی فارغ

رشتۀ زبوان وادبیوا  انگلیسوی سوند از دانشگاه غور در  1396 نوان نمایندۀ مردم راه پیدا کرد و در سال 

ه حیو  مسووول مؤسسوۀ نورروفا تا اکنون ب  (1389) 2010لیسانس به دست آورد. بانو غفوری از سال 

 ۀمردم غور اشتراا داشوته اسوت. موسسو های مشورتی و جر ۀ رلش نیز از طرا کند و در جر هکار می

نایع دسووتی، توورویج روولش و از روو نوررووفا در بخووش ارتقووای ظرفیووت زنووان، انتخابووا  شووفاا، حمایووت 

 (در اختیار ما قرار داده شده است مدلوما  توس  فتاح فطر )کند. دهی  امه فدالیت میآ اهی

 

خان   وهر -41  

آمده اسوت. به حساب می )فیروزکوه(وزۀ چ ارسده و چغچرانبانو  وهر از زنان مش ور دوران خود در ح

ده بوده و از همین خاطر به نوام یآموزش داو در ولسوالی چ ارسده بودوباش داشته و در بخش  لوم دینی 

شده است. در مورد این بانوی شا ر مدلوما  چندانی در دست نیست. شودری از او بواقی  وهر یاد می مال

روده شوده اسوت. ر ایون دوره سو الودین خوادم از شودرای مشو وکه به رور  سوال و جواب با غالم مانده

 ،کورده اسوتزنود ی می .(402: 1398خورشیدی )شناسنامۀ غور، 1296-1230 هایخادم بین سال



 

 

سن و سال خادم بووده باشود. دو قطدوه از سووال و جوواب خوادم و  وهر خاتون نیز باید ک  و بیش ه لکا 

 شود:نو اینجا از شناسنامۀ غور نقل می وهربا

 خادم:

 زبان  شای  بر نام حی داوراول 

 رزاق هر دو  ال ، خالق ماه و اختر

 از نور مصطفا بین، کونین یافت زیور

 از یمن او به پا شد موجود، هفت کشور

 بدد از ثنای بیچون بر و به من سراسر

 مال  وهر:

 روزی که حو بنا کرد این هفت چرخ اخضر

 چون خواستِ او همین بود، بشنو ز لفظ  وهر

 نور شاه سرمد،  ال  شده منوراز 

 موجود  شته  ال  همره به چار  نصر

 کردم جواب اکنون با رد هزار زیور

 (578: 1398،شناسنامۀ غور)

 

لیتان -42  

از  از منطقۀ »پشته نوور« ولسووالی دولتیوار کوه توسو  اشودار ملنو  رومدشاه دختری بود کیمیا بنت طل 

ها افتاد. لیتان به تدبیر امروزی نام مستداری اسوت کوه ملنو  اش بر سر زبانباختگان مش ور غور، آوازهدل

های فرهنگی که میان موردم وجوود داشوته، بوه نوام رمد برای کیمیا انتخاب کرده بود و به خاطر حساسیت

بینود و دختوری را در خوواب میاست کوه ملنو  سراییده است. هرچند در میان مردم شایع می ،لیتان شدر

کنود و لوکا بدودها یست؟ دختر خوود را لیتوان مدرفوی میپرسد که نامت چشود، وقتی از او می اشو او می

 سراید.برای کیمیا به نام لیتان شدر می کند واش با لیتان تطابو میبیند چ رها میوقتی ملن  کیمیا ر



 

 

ختر به رور  آشکار امروز ه  در میان مردم غور ممکون اما واقدیت این است که شدر  فتن برای یخ د

بورای کیمیوا غوزل و دوبیتوی بسوراید.  ،لیتوان نیست و از این ج ت ملن  ناچار بوده است که با نام مسوتدارِ

های خود نام لیتان را جوا داده اسوت و از ایون مش ور غور، در بسیاری از دوبیتی ملن  مانند دیگر  اشقان

 ود را این  ونه جاوید کرده است. طریو نام مدشوق خ

خورشیدی( یا چیوزی  1370 -1278لیتان احتماال از ن ر سن وسال در حد و حدود خود ملن  رمد )

انجامود. یا دو طرفه، در ن ایت به فوراق میتر از ملن  بوده است.  شو ملن  ا ر یخ طرفه بوده خردسن

کنود و در سورپل و جوزجوان نطقوه را تورا میلوخ وممُ ،کنود و ملنو لیتان با کس دیگری ازدواج می

  ردد.د و دیگر در سرزمین مدشوق بر نمیشوسکنا زین می

 

 به بال ی بامِ سرمست  خدایا

 سر زوالنه با دست  خدایا

 سه رد چوب  زده ارباب آدینه

 هنوزم ک وا سرمست  خدایا

 

 ن ر سوی وطن کی می کنی کی

 چمن کی می کنی کی تو  ل میلِ

 بمردم از غ  و درد تو لیتان

 مرا غسل و کفن کی می کنی کی

 

 کج کجی کجکول به  ردن ملن ِ

  صاره کج بگی چلتاره کج زن

 برو کج کج به پای ارگ لیتان

 به پا بست  ردن کج، تا به مردن

  (۹ -۸: 1390،ساقی، نبی )



 

 

 

لیدا  رفانی -43  

ر کابول متولود در شو  1369باشندۀ ارلی ولسوالی دولتیار در سال فرزند انجنر سنگین لیدا  رفانی فضل 

از رشوتۀ  1391از لیسۀ سلطان رضیه در مرکز والیت غور فراغت یافت و در سال 1387شد. او در سال 

 رفووانی در دورۀ دوم زبوان و ادبیووا  فارسووی در تربیووۀ مدلو  غووور، دیپلوووم چ ووارده بوه دسووت آورد. بووانو 

ی والیتوی انتخابا  شورای والیتی به حی  نمایندۀ مردم در این شورا راه یافت و مد  پنج سال در شوورا

الکبورا در  ۀضور بوه حیو  آمور لیسوۀ دخترانوۀ خدیجو وظیفه اجرا کرد. بوانو لیودا  رفوانی در حوال حا غور

 مصاحبه با خودشان() باشد.ش رفیروزکوه مشغول می

 

 لدلزاد لیال -44

در ولسوالی تیورۀ والیت غوور تولود یافوت. خوانوادۀ آن وا  1369لیال لدلزاد فرزند محمد آرف در سال 

بوه سوال  و در لیسه سلطان رضویه غووری شوامل شودو او به خاطر تدلی   زکوه نقل مکان نمودسپس به فیرو

در دانشوکدۀ زبوان و ادبیوا  از این لیسه فراغت یافت.  سپس از طریو کانکور بوه دانشوگاه کابول  1387

التحصویل شود. بوانو لدلوزاد از سوال خورشویدی بوه سوویۀ لیسوانس فارغ 1391فارسی راه یافته و بوه سوال 

مصوواحبه ) کنود.س مقام والیت غور ایفای وظیفه میخورشیدی تا کنون به رفت مدیر  مومی مجال 1393

 با خودشان(

 

 ماه ملخ -45

الودین غووری از زنوان سرشوناس  دوران سولطنت خوواهر سولطان غیاثماه ملوخ فرزنود ب االودین سوام و 

الدین محمد بون ملوخ رود. ماه ملخ که به نام حرۀ جاللی نیز یاد شده است با شمس ها به شمار میغوری

الدین ازدواج  کرده است. سلطان ب االودین سوام بامیوانی فخرالدین مسدود بامیانی پسرکاکای سلطان غیاث

سولطان  شوود. دوخوواهر دیگورالدین محمد غووری شومرده میه و خواهرزادۀ سلطان غیاثفرزند این ملک

الودین زنگوی هسوت و اند، اولی موادر ملوخ تاججبال و ملکۀ خراسان یاد شده الدین که به نام ملکۀغیاث



 

 

باشود. ازدواج میوان میدومی مادر آلپ غازی بن ملوخ قوزل ارسوالن سولجوقی بورادرزادۀ سولطان سونجر 

شوان رواج های پادشاهی که  اهی رقی  هو  بودنود، بوه من وور توامین رابطوۀ نیوخ و حسونه میانوادۀخان 

شوان بوا نموی تووان یافوت. تمام های کوچخ زنان خانوادۀ شاهی غور را بوه آسوانیفراوان داشته است. نام

ذکر نوام کوچوخ زنوان  های تشریفاتی مانند ملکه و حرّه و امثال   یاد شده اند. ظاهرا به لحاظ فرهنگینام

 (338، جلد اول: 1389)جوزجانی،  رس  نبوده است.

 

غوری مستورۀ -46  

خورشویدی  1311حورالنسا مش ور به مستورۀ غوری و بی بی سفیدپوش فرزند میر سوید ا  و  در سوال 

تحفوت باشود. دیووانی از او بوه نوام »مودفون میوفوا  یافتوه و در دامنوۀ کووه زور  1345تولد و در سوال 

یادکرده اسوت و  انشنامۀ آریانا از این بانوی سخنورباشد. دبیت می 3500باقی مانده که حاوی  الداشقین«

اوایول  ستورۀ غوری از مش ورترین زنانهای ه  در والیت غور به نام او مسما شده است. ممکات  و مکان

سوال  المدارا آریانا زند ی ایون شوا ربانو را رود ۀآید. دایرغور به حساب میقرن چ ارده  هجری در 

 باشد.ر، دقیو نمیباور شناسنامۀ غوبه کرده است که  الککر درجاز تاریخ فوققبل 

 که نشناسند مخلوقت یبرو مستوره یخ جای

 ش و پر کردی ز نن  خود خراسان راکه  شتی فا

 (611: 1398،شناسنامۀ غور)

 

مدصومه انوری -47  

از لیسوه  1382تولود شود. بوانو انووری در سوال  1362مدصومه انوری فرزند حاجی غالم سخی در سال 

 MDM ۀ  دو سوال  در بخوش قوابلگی در موسسوو حارول کوورد و مودسولطان  الالودین غووری فراغوت 

بوه  1397به ریاست امور زنوان بوه کوار مشوغول شود و توا سوال   1382آموزش دید. بانو انوری از سال 



 

 

 نوان رییس امور زنان غور وظیفه اجرا نمود. در کنوار آن خوان  انووری توانسوت کوه بوه روور  داخول 

 مدل  غور فراغت حارل نماید. ۀادبیا  فارسی تربیز رشته زبان و ا 1388خدمت در سال 

تا اکنون بوه  نووان  ضوو شوورای  1388بانو انوری به  نوان مداون شبکه زنان غور  کار نموده و از سال 

اد سولطان رضوه غووری« نیوز  کوه والیتی رلش خدمت کرده است. بانو انوری همچنان به  نوان مسول »ن و 

 (مصاحبه با خودشان)است. مدنی است، خدمت نموده  یخ ن اد

 

 ملکه جاللی -48

باشود. موادر مواه الدین غوری میاش »ماه ملخ« ذکر شده، دختر سلطان غیاثملکه جاللی که نام کوچخ

 الودین بوود. ایون ملکوه بوا ملوخدختر سلطان  الالدین حسین پسر موی سلطان غیاثجوهرملخ، ملخ، 

دین ازدواج کورده بوود. جوزجوانی الو  لوی پسور موی سولطان غیاثالدین ابی الالدین بون ملوخ شوجاع

اش چوون دُر  وید که این شاهدخت حافظ کل قرآن کری  بود و در  ل  حودی  نیوز وارد بوود.» خوطمی

. م قورآن، در آن دو رکدوت، خوت  کوردیشاهوار و در هرسال یخ کر  دو رکدت  نماز  زاردی و تموا

شیر و ه  مکت  بود، آن ملکه در حجر  نایت و حرم  صمت خوود پورورده بوود این دا ی را که با او ه 

و تا آوان بلوغ به خدمت بار اه و حرم او بود و اخوال این دا ی و اجداد )مادری( ه  بوه خودمت در واه 

ا توسو  مغووالن در  وراق ماه ملخ ظواهر .(370: 1، جلد1389)جوزجانی، او و در اه پدر او مخصوص بودند«.

شود که مدرسۀ شواه مشو د غرجسوتان کوه در بوادغیس اموروزی موقدیوت  ج  کشته شده است.  فته می

 دارد به حمایت این ملکه ساخته شده است.

 

منیژه سلیمی -49  

خورشویدی در شو ر  1377منیژه سلیمی فرزند احمدشاه سلیمی باشوندۀ ارولی ولسووالی تیوورۀ در سوال 

خموری بوه پایوان رسوانده و از سوال در  پل را پلخمری مرکز والیت بغالن تولد یافت. او تحصیال  مکتو 

کند. منیژه سلیمی از کودکی به شدر و دکلموه  القوه ور ترکیه در رشتۀ طبابت تحصیل میدر کش 1391



 

 

نخستین شدر بوانو   رفت.اهل شدر و فرهن  بودند، قرار می اش که آن ا نیزهداشت و مورد تحسین خانواد

 سلیمی وقتی سروده شد که او در رنف شش  مکت  بود.

 (468: 1398، شناسنامۀ غور)

 منیژه   -50

( در روسوتای 1387 -1290منیژه به اساس یادآوری شناسونامۀ غوور از کتواب توککرۀ الشودرای غوور ) 

هوا و اشودار شوا ری بوه کرده است. نام منیژه توس  دوبیتیوالیت غور زند ی میکشکر ولسوالی تولخ 

سوال کرده اسوت مشو ور شوده اسوت. اجه سیمین همین ولسوالی زند ی مینام دالور که در روستایی خو

 ذکر شده است. 1295تولد دالور در شناسنامۀ غور 

 ی جون! تویی  شو دالورمنیژه

 های پربر زی سنلباس هش 

 طو کارها خوبی نداردیهم

 مرا دیوانه کردی بین  ودر

 

 جدایی بند بربر خوا شد آخر

 دوسر خوا شد آخر جدایی مارِ

 به فردای قیامت روز محشر

 منیژه از دالور خوا شد آخر

 (422: 1398)شناسنامۀ غور،

 

م جوره غوری -51  



 

 

در ولسووالی  1318الدین حیوران در سوال ور به م جووره غووری فرزنود سوید شومس نورج ان مش 

 در همین ولسوالی در کشت. 1362تولخ تولد شد و در 

الدین حیوران و از شومس  او دختر قاضی سید فرهنگی و شا رپیشه به دنیا آمد. ۀبانو م جوره، در خانواد

هوای غوزل و باشد. از وی یخ دیوان شدری مکمل که از الف تا یوا در قال  بداهلل  لوی میاوالد سید

 دهد.  باشد، باقی مانده است و محتوای آن را موضو ا   رفانی تشکیل میدوبیتی  می

 یا ال ی خود نمودی این چنین ناالن مرا

 ان مرای بریااز فراق  شو خوبان کرده

 ی اندر وجودادم کز  دم آوردهاندر آن

  ریان مرا ۀهست کردی قل  جوشان دید

 دان  چه سازم چون کن من به حال خود نمی

 پایان مراچون که خود انداختی در بحر بی

  ر بدانستی که در فردا همی باش  سدید

 بودی دیگر ارمان مرااندر این دنیا نمی

 تو ای کری  هرکه را هست آرزویی بر در

 خواه  بده ایمان مرامن دیگر چیزی نمی

 امسر به زانوی تفکر من به خود پیچیده

  وی  که دنیا هست چون زندان مرامن همی

 ای دوست سودا و جنون ،در سرم انداختی

 ی بیگانه از خویشان و فرزندان مرااکرده

 دوم اجز و حیران و سر ردان به هرسو می

 حیران و سر ردان مراخود نمودی  اجز و 

 شکر دارم، ربر دارم ای کری  کارساز

 ام« م جور و ه  ویران مرام جورهساختی »

 (631: 1398، شناسنامۀ غور)



 

 

 

نر س سوری -52  

خورشیدی در کابل متولود شوده اسوت.  1366نر س سوری فرزند د روال محمدسرور سروی در سال 

ربانی بوه دسوت  لیسانس خود را از رشتۀ زبان و ادبیا  از دانشگاه استاداو دوران مکت  را در لیسه مری  و 

 نمونۀ اشدار نر س سوری: آورده است.

 تو را ای آخرین امید

 خوانندهای شرق میتو را حماسه

 سرای  بس ...تو را من می

 سرا داردبیا ای ق رمان من که غربت غ 

 سرایی او روان  را کند نابودمبادا غ 

 ملخ د ر بردار!دل از 

 به یاد این وطن اندیش،

 که جز یاد  دیاری نیست ...   

 (474: 1398، شناسنامۀ غور)

 

نگینه خلیلی غوری -53  

در کابل تولد شود. او در  1372نگینه خلیلی غوری فرزند سنگین باشندۀ ارلی ولسوالی دولتیار در  سال 

از لیسه سلطان رضیه در ش رفیروزکوه فارغ شد و از طریو کوانکور بوه دانشوکدۀ شور یا  و  1389سال 

از ایون دانشوکده بوه سوویۀ   1394 لوم اسالمی دانشگاه هرا  راه یافت. بدد از چ وار تحصویل در سوال 

نت  لیه زنان در دادسوتانی غوور کوار نموود. لیسانس فراغت یافت و مدتی به  نوان سارنوال مبارزه با خشو

خووب و حاکمیوت قوانون در سوال سپس ج ت ادامۀ تحصیل  ازم آمریکا شد و در رشتۀ حکومت داری 

توا  1397) ر حوال حاضوراز دانشگاه اوهایو سوند ماسوتری بوه دسوت آورد. بوانو نگینوه خلیلوی د 1397



 

 

سوارنوالی( لفا  اطفال در دادستانی  الی ) لوی اکنون( به  نوان رییس سارنوالی استیناا رسید ی به تخ

 (مصاحبه با خودشان)باشد. در کابل مصروا خدمت می

 

 نوش آفرین ش اب -54

در ولسوالی تیورۀ والیت غور  1348آفرین ش اب دولتی فرزند میرزاش اب الدین خان متولد سال نوش

باشد. وی در رشتۀ ط  مدالجوی  تحصیل کرده و در زایشگاه ماللی در کابل، شفاخانۀ حوزوی می

هرا ، شفاخانۀ والیتی غور، و کلنیخ رحی هالل احمر در والیت غور کار کرده است. بانو 

خورشیدی( به رفت نمایندۀ غور 1388 -1384آفرین ش اب در دورۀ پانزده  شورای ملی   )نوش

 مصاحبه با خودشان( ) ند ان حضور داشته است.در مجلس نمای

 

 نیلوفر نیلگون -55

در فیروزکووه مرکوز  1369اهلل شریفی و سیماجوینده والی سابو غوور در سوال نیلوفرنیلگون فرزند نصی 

به پایان رسوانیده و از طریوو  1389والیت غور زاده شد. او دوران مکت  را در لیسۀ سلطان رضیه در سال 

پیدا کرد. بوانو نیلگوون سوه سوال در موزار شوریف تحصویل  هکانکور در دانشگاه بلخ به رشتۀ ادارۀ  امه را

از  1394نمووده و در سوال چ وارم بوه روور  تبودیلی وارد دانشوگاه کابول  ردیود و هموین سوال یدنوی 

بوه روفت ریویس  1398توا  1397دانشگاه به سویۀ لیسانس فارغ التحصیل شد. بانو نیلوفر نیلگون از سال 

الوی سوال  1395ال در والیت غور ایفوای وظیفوه نمووده اسوت. قبول از آن نیوز از سو  رمبارزه با مواد مخد

مصوواحبه ) در دفتر والیتی کمیسیون حقوق بشر در والیت غور کار نموده اسوت. ودزمنبدر بخش آم 1397

 با خودشان(

 

ویدا ساغری -56  

از رشوتۀ  او در کابل تولد شده اسوت. خ(1366) م1987سال فرزند  ل احمد ساغری در ویدا ساغری 

( و از مدیریت دولت، از دانشگاه پیام نور واحد کابل سوند ماسوتری 1384اقتصاد دانشگاه کابل لیسانس)



 

 

های فرهنگی وسیاسوی کوار کورده اسوت. ری در تلویزیون آریانا در برنامهدارد. او سیزده سال به حی  مج

ۀ غور به  نووان یوخ »فمینسوت مدتودل« مدرفوی شوده و از جورأ  و شوجا ت وی بانو ساغری در شناسنام

های جنجالی است کوه بوا مخاطبوان های اجتما ی یکی از چ رهوری شده است. بانو ساغری در شبکهیادآ

کند و از کاربرد کلما  تابو ابایی نداشته اسوت. بوانو خویش  اهی به زبان تند و پرخاشگرانه دیالوگ می

نمونه شدر بانو ساغری:دکلمۀ شدر و نواختن برخی آال  موسیقی نیز تجربه و م ار  دارد.  ساغری در  

 :که پیوند مرا نوشته کن

 از  شو! سرچشمه  رفته است  

 )از قرارداد بین دو اجبار(

 آلخره انسانیت را به دار کشیدی با 

 من و تو  

 هردو

 ای   ق رمانان تازه 

 روح  های بیستاره

 زمین   در آسمانِ

 در قبرستان نور

 دو فق  کالبد   

 نه نه  

 چ ار چش  ه 

 کاسه کاسه ترس و هوس  

 سکس و پناه...   ۀدر تبادل

 در کشاکش فا ل و مفدول  

 پوسیده   ۀدو سای

 یر شده...  زنا  ۀو نطف



 

 

 حال وجود یخ مخن  را بنویس که:  

   سرچشمه  رفته است  ایاز رضای

 ی دو محکوم()ارضا

 و آینده را: 

 حیوان کوری

 غروب   ۀدر پ ن 

 به سوی تاریکی ش   

 )انت ای تاریخ ( 

 در شرا    شدن است

 (446: 1398، شناسنامۀ غور)

 

هاجره بشیری -57  

در ولسووالی دولتیوار تولود شود. دورۀ ابتداییوه را در  1372حوو   25هاجره بشیری فرزند  بدالبشیر در 

به پایان رسواند.  1389متوسطه و لیسه را در لیسه سلطان رضیه در سال  ۀن ر و دوربایتیلمکت  متوسطۀ 

اولین مشغولیت خویش را به  نوان آموز ار کمپیوتر و زبان انگلیسوی آغواز  کورد و مودتی در مربوطوا  

موا ی در سازمان یونسکو به  نوان سووپروایزر والیتوی فدالیوت نموود. بوانو بشویری بوه  نووان کارمنود اجت

ت بوه  نووان مودیر حقووق ریاسو  1397تا سوال  1391ویژن نیز وظیفه اجرا کرد و از سال  ورلد ۀموسس

چوکا  ریاست رحت  اموۀ غوور بوه حیو  مسووول مرکوز شود که در امور زنان مشغول بود و مدتی می

 نماید.قربانی خشونت خدمت میحمایت از خانواده دفتر هلت نیت به زنان 

غور همیشه به  نوان مدافع حقوق زنان حضور یافتوه و بوه قوول خوودش های والیتی خان  بشیری در رسانه

 مصاحبه با خودشان() از حقوق زنان دفاع کرده است.

 

هاجره وکیلی -58  



 

 

در شو رفیروزکوه تولود یافوت. بوانو وکیلوی در سوال  1357هاجره وکیلی فرزند محمد یدقوب در سوال 

بوه ایون سوو بوه روفت  2015به حی  نمایندۀ مردم در شوورای والیتوی راه پیودا کورد و از سوال  1398

 خودشان(مصاحبه با ) .کندمی اجرا وظیفه زن ندای موسسۀ در اجتما ی –مشاور رحت  روانی 
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