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 نوآباد قلعۀ موسی، ناحیۀ دهم شهر کابل

 

 

هر سرزمینی از برکت غنای آفرینشهای هنری و ادبی، اندیشۀ علمی، فلسففی و مفبه ی کفر د  

یابفد و وفود  ا   فتفر  فتفر ییییفر می؛نفدر  هفرم نفو مفی اسفت،  یشر دواندهپهنای آن سرزمینها 

میآ ایففده هففر فوففل نففو زنففدیی و یففا یخی،  یشففر و  ونففۀ  وشففنایی د  یففا ی؛ی اسففته زدودن 

یا ی؛ی از  هرم زندیی، بمعنای یام نهادن انسفان بفر فراونفای حیفاز یفازه ای اسفت کفر د  آن 

 حساس مینمایده وود  ا آزادیر، یوانایر و آ امتر ا
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، مطالفب و شففاهییا یخ هر ملفت د  سفرزمین ، معمفواز از ان فوهی اسفناد و مفدا   کت فی و 

افسففانر هففاهی کففر د  زبانهففا جا یسففت، سففاوتر میشففوده ی؛ففی از  نففیر سففرزمینهاهی کففر دا ای 

پرو  بدوشان بفر   می اشفده بدوشفان مفو د باف  مفا،  یا یخ کهر و باستانی است، وا  لعل

شرقی ممل؛ت ما قرا  دا د و ی؛فی از وایتهفای کوهسفتانی و سرسف ر بفوده و  قۀ شمالد  منط

 ، پاکستان و  یر، مرز مشتر  دا دهیاجی؛ستانبا کشو های 

 

بدوشان، سر شا  از ذوفایر ب یعفی منجملفر معفادن لعفل، اجفو د، زمفرد، بفال و حتفی المفاس 

کففر د  ایففر دیففا  وجففود دا د، بیففانار قففدامت یففا یخی آن د  منطقففۀ  یبففوده و آبففده هففای یففا یخی

د جفر و  هفا  دقیقفر  ۷۰استه بدوشان از حی  موقعیت جیرافیایی بیر وط بول ال لد شفرقی 

 دقیقر و شانرده ثانیر واقع استه  ۵۰د جر و  ۳۶و سی وش  ثانیر و عرض ال لد شمالی 

ناحیر متشف؛ل اسفت، کفر شهرسفتان شفینان هفم وایت بدوشان از سی و ش  واحد ادا ی یعنی 

ی؛ففی از واحففدهای ادا ی بففر   از لاففاا وسففعت وففا  د  ایففر وایففت قففرا  دا ده شففینان 

ز بفر دو بخف  یقسفیم شفده و  ود وروشفان و پرواشفاری   سرزمیر کوهستانیی است، کفر عمفدیا

 های از میفففان ایفففر د م پرپهنفففا، زی فففا و دیفففدنی میافففب د و بعفففدها، وفففط مفففرزی میفففان کشفففو

، ازب؛سفتان یاجی؛ستانماو اءالنهر یا پا  د یای دیروزیر و کشو های آسیای میانۀ امروزیر )

و یرکمنستان( و افیانستان یعییر شده نامهای مختلف ایر  ود، زینت بخ  یفوا یخ جهفاناردان 

و ملل و نال نویسان جهان یردیدر نامهاهی کر ایفر  ود مشفهو  بفر وفود اوتوفاه داده اسفت 

 است از آمو، جیاون، پنج واکسوس می اشده  ع ا ز

 

سرزمیر لعلستان، د  ضمر،  وستاها، وادیها ودهر های زی ا و قشنای  ا د  بطفر وفود دا د 

یفتفر میشفود   کر هر کدام زی ایی و مق ولی واه  ادا استه با  مفا د  مفو د د ه ایسفت کفر

مینهای دیافر سفرازیر شفدندر د  هفر نخستیر با  آ یاییها، از ایر د ه، سربلند کردند و بر سرز

کجفا بففرای وففود وبففر سففاوتند، یففا این؛فر د  قففرن ششففم ق ففل از مففیالد، ام رابففو ی ع یمففی  ا 

یأسیس نمودنده آ یاییها عالوه بر سرزمینهای وسیعی کفر امفروز افیانسفتان، آسفیای مرکفری و 

دده آ یاییهففا ایففران نففام دا د، شففامل کشففو های موففر و سففو یر و شففمال هندوسففتان نیففر میاففر

دا ای ح؛مرانان قد یمندی بودند، کر د  سریا سر ام رابو ی وفوی  یسفترت یجفا ز، علفم 

 و دان   ا یشویق می؛ردنده 

 

برمیاردیم بر د م بر یی کر کوهای آسمانخرات هندوک  و پامیر  ا دو شق کرده و اکسفوس 

ات میاففب د کففر بففر   ا د  وففود جففا داده اسففتر همففان د ه ایسففت کففر د یففای جیاففون از میانففر

زی ایی ایر منطقر میافرایدر یعنی جانب  پ ایر د ه، نیمی از سرزمیر شینان اسفت، کفر یعلفق 

میایرد بر کشو  عریر ما افیانستانه شینان ی؛ی از ناحیر های پرآوازم وایفت بدوشفان اسفته 

از ایففر شففو بختانر مففا دا ای دو وایففت بدوشففان و دو ناحیففۀ شففینان هسففتیم، کففر اکنففون نیمففی 

لقففی، ارافففت، سففخر  یاجی؛سففتانسففرزمینها د   و نیمففی هففم د  افیانسففتان افتففاده اسففتهووت وت
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و ایفر مفردم زبفان  سنجی، صداقت، امانتدا ی، علم اندوزی ودان  پژوهی باشندیان ایر ناحیر

 زد واه وعام است، و د  نهایت، ایر منطقر  ا دانشسرا مینامنده 

 

هفرا  یفر میرسفده  ۴۵۰۰۰قریفر دا د و نفوسف  بیشفتر از  ۴۵شینان د  حقیقت اضافر یفر از 

ن ففر بففر احوففاهیر و ا قففام ییریففی کففر سففالهای یبشففتر انجففام شففده اسففت، غیرواقففع بینانففر و   امففا

هففراز  ۳۵۰۰۰یعفداد نففوس  ا کمتفر از   عجوانفر ایفر ا قفام ییفری صفو ز یرفتفر و ب وفره

قریففۀ  سففمی یقلیففل و نشففان داده انففده بهرحففال، ایففر بافف   ۱۰یخمففیر زده انففد، وقریجففای   ا بففر

قریفر، قریفۀ کو ف  و حیییفی وجفود دا د کفر قف الز جفرء  ۱۰جدایانر ای اسفته د میفان ایفر

قریۀ ویر بود، ولی اکنون قریۀ مستقل می اشده  شمر های زال و زهابها،از دل کوهای بلنفدت 

وفوت الافان و  ه فۀ ک ؛هفا بفا سفرای  بر داول ایر ده؛ده جا یست، د  فوفل بهفا ، بلف الن 

مستانر، یوت و دل آدمی  ا از شوق ماامال ساوتر و نوازت میدهده ییاهان وحشفی اینجفا، بفا 

 بوی عطرآیینشو یلهای زی فا و  نافیر،  شفم ودمفاس انسفان  ا معطفر میسفازد، و ایفر ده؛فده،

 جر غا جویر پستیو جای دیاری نیسته 

 

شخوففیت نففامیی کففر فرزنففدان یرانقففد ی  ا پرو یففد، حیففاز و  د  میففان باشففندیان ایففر  وسففتا،

زندیی   ا د  آن زمانر ها و د  آن شفرایط ده؛فده یفی نمونفر سفاوت، و از دولفت او، نفر ینهفا 

کففر فرزنففدان ، بففل نسففل بعففدت نیففر بففا کمففال بففا  آمدنففده مرحففوم افسففقال دولففت وففان، سففرامد 

مشهو  بفر شفوه، علی ن ر ، ال جمعر وانافسق، مال ووشاال بر یان پستیو آن زمان د  میان 

ههه بود، وداوند غریق  حمت  کنده وی کر وفود متمتفع از  احمد بیگ معلم، افسقال پریاووس و

نعمت وواندن و نوشتر بود، والف ذهنیت عامر، ناباشت فرزندان  م؛تب ناووانده بفا  آینفده 

وزت ب ینفد، ولفی وفود دسفت او فرزند بر ی   ا بخابر کسب دان  از وود دو  فرستاد یا آم

 بر یوس و اس ا  یباشت و همر مسؤولیت ز ع و پات  ا بدوت کشیده 

 

مرد اکنون د  ف؛ر پسر دوم است، زیرا د  آن زمانر هفا، هنفوز ذهنیفت د  مفو د دوتفران، از 

ینففو  و دیاففدان فرایففر نرفتففر بففود، و د  اصففل نهففاد آموزشففیی هففم بففرای بففانو دوتففران وجففود 

 ا بر ایر امر ملتففت میسفاوته پفس، مفر هفم د  پفی پسفر دوم ایفر مفرد شفجاع  نداشت، کر مرد

میجن مر نمیدانم بها ان است و یا پاییر، کر ووی  و ی ا ، یا ان دیا ، همر و همفر  شفم بفر  اه 

 آمد فرزندی از ایر مرد و از ایر وانواده هستنده 

 

مفیالدی بفوده، کفر د  وفانوادم مفرد، بفاز  ۱۹۵۶ل وو شیدی برابفر بفا سفا ۱۳۳۵ شاید هم سال

 وزکهفای کمفی بعفد، وفالف عفرف وفانوادیی، بفا اسفم غیفر  کودکی،  شفم بفر دنیفا بفاز می؛نفد،

معمففول، د  آن زمففان  و بففر  و میشففویمر نوففر الففدیر  نففر، بففر نوففر الففدیر هففم اکتفففا نمیشففودر 

شفدهر هفم صنوفرص، هفم  نورالدیر شاه   نام یا واژه ای کر مرکفب از سفر کلمفۀ بفا معنفا سرشفتر

صدیرص و هم صشاهصه د  حالی کر نام پد  و براد  بر ی ، صفرف بفر یف  واژه بسفنده می؛فرده 

 استه 
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ا کفر سالای، هفت هم یا و  سید سالای ش  بر زدن بهم  شم ی  د  شاه، نورالدیر کودکی 

  م؛تفب دهفایی میالدی بود یا، کفر نیمفدانم ۱۹۶۲وو شید برابر با  ۱۳۴۳حتمااٌ برابر با سال 

صپسففتیوص عففرض وجففود کففرد، و کودکففانی برابففر بففا عمففر  فیففق  اه مففا، قففرا  اسففت شففامل ایففر 

آموزشااه کو   شفونده م؛تفب بفا هفی میفدان و بفی میفدان شفروع شفد، و کودکفان موفروف 

یعلیم شدند، ولی هنوز از بجل بازی کودکانفر د  مافل،  فیفق مفا مشف وع و سفیرا  نشفده بفود، 

مد سر فرا سید، و قرا  اسفت کودکفان ده سفالر از ایفر م؛تفب ففا س شفونده  کر صنف سوم ایر

د  آن زمان  سم بر ایر بود کر شایردان ممتفاز )اول نمفره، دوم نمفره و سفوم نمفره هفا(  ا بفر 

 ، د  شهر فیض آباد میفرستادندهشاه مامود آغازی یا کوک ر م؛تب دوازده صنفی یا لیسۀ 

 

کنفففون نفففامرد ایفففر  ونفففد آموزشفففی اسفففت، و از جملفففۀ آن عفففده نوجفففوان مفففا، نوفففرالدیر شفففاه، ا

شایردانی ییروابر، ذکی ب ع، هوشیا و ایق است، کر مفدن ر یاانفر آموزیفا  م؛تف   قفرا  

 اه یاففت و  ۀ شفاه مامفود غفازی ) کوک فر ( و باز هم بعفد از امتافان دیافری، بفر لیسف  یرفت

ش  سال پو ه هم نان سر وقتر  ا از جیب مردم از بریفق کانفال دولفت د  ایفر آموزشفااه، بفا 

هففم قطففا ان  صففرف کففرد، یففا  وزی حففق و پففاس نمفف  مففردم   ا ادا نمایففده زنففدیی شفف انر 

 وزی د  ایر نهاد آموزشفی  ا بفا نفام صلیلیفرص، بفی شف  وفران آموزشفی بفر پایفان  سفانید، و 

وو شففیدی موففادف ۱۳۵۳ر، اکنففون جففوان وففوت سففلیقۀ مففا، کففر د سففت سففال عاق ففت اامفف

فففا س  کوک ففر )شففاه مامففود غففازی (مففیالدی اسففت، بففر د جففۀ عففالی از دبیرسففتان ۱۹۷۴  بففر 

 التاویل یردیده 

 

امتاانی کر میشد با س ری شفدن موفقانفۀ آن، بفر یاانفر دانشفااه دولتفی و کشفو ی د  آن زمفان 

کفففان؛و ص ویلفففی معفففروف و هیجفففان آو  بفففود، کفففر هفففر شفففایردی   اه یاففففت، بفففا نفففام صامتافففان

نمیتوانست از ایر صپل صرابص باب ده اما اکنون جفوان ففا س شفده از دو م ثفانوی آموزشفااه، 

ویال دا د ایر مرحلر از زندیی یعلیمی  ا ع فو  نمایفده بلفی آزمفای  سف ری یشفت، سرنوشفت 

قی، وا د دانشففااه دولتففی کشففو  د  حففال  قففم وففو دن اسففت، و اکنففون نخسففتیر جففوان قشففال

میشود، و زحماز پد  د  حال ثمردهی استه بلفی، بعفد از امتافان کفان؛و  دانشفااهی، اکنفون 

جوان ما، بفا نفام کویفاه و وفود انتخفابی صپی؛فا ص وا د دانشفااه کابفل شفد، وی ایفر نفام کویفاه  ا 

یهففای  فقففط ماوففول وففود بریریففد، زیففرا او وففود  ا، وففود ا زیففابی کففرد، کففر ایففر همففر پیروز

 پی؛ا  وود و وانواده ات می اشد، کر آن  ا آیاهانر بریریده

 

 هففا  سففال بعففدی دانشففااهی، آن هففم د  کرسففی دانشففجویی، بففرای یفف  جففوان شففیفتۀ دانفف  و 

یاوففیل،  ففر کیفففی دا در قففرا  یففرفتر د   ففوکی ماوففلی، داشففتر هموففنفیهای مشففتر  دو 

ااه کابل با یأسیسفاز مختلفف وابسفتر بفر آمفوزت و جنسر برای اولیر با ، فیای پرش؛وه دانش

یاوفففیل، فرهنفففگ شفففهریاری، مفففباکره و منفففااره د  موضفففوعاز مختلفففف بفففا اسفففتادان و 

پروفیسففو ان د  داوففل صفففنف و بیففرون از آن د  صفففار دانشففااه، نشسففتر دسفففتر جمعففی بفففا 

ه، ادمفان و همونفان د  پا کهای دانشااه و میدانهای و زشی، زندیی پرکیف د  لیلیۀ دانشفاا
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یمرینهای بدنی و یفریای د  و زشااهای ایر کانون، همر مرایاهی است، کر جوان دانشفااهی 

مفففیالدی، دو م  ۱۹۷۸وو شفففیدی، مطفففابق ۱۳۵۷مفففا از آن بانوفففیب بفففود، یفففا این؛فففر د سفففال 

 ا )لسففانس( یاوففیلی  ا بففر پایففان  سففانید و بففا د جففۀ کففاد ی از دانشففااه کابففل دی لففوم فراغت

   بدست آو ده

 

آقففای نوففر الففدیر شففاه پی؛ففا ، بففر ایففر بسففنده ن؛ففرد و بعففد از فراغففت، بففا  دیارنسففیم یاوففیل 

د مقطع ماستری د  ذهن  بر وزیدن یرفت و وا د مرحلفۀ دو م ماسفتری شفد، و  اه سففر بفر 

کشو  فد اییف  وسیر  ا د  پی  یرفت و د دانشااه دوستی ولقها بر نام صپفایریس لومم فاصی 

ب آمففوزت زبففان و ادبیففاز  وسففی پرداوففت و بعففد از شفف  سففال یاوففیل شففهر مسفف؛و بففر کسفف

 مففیالدی، دو م ماسففتری وففود  ا بففر پایففان  سففانید و ۱۹۸۴وو شففیدی  ۱۳۶۳دیاففر، د  سففال 

 دوبا ه بر کشو ت بازیشته پلوم ماستری  ا از آن وود نمود  ود

 

دانشفااه کابفل بریریفده جنا  پی؛ا ، د  همیر سال بر عنوان استاد د  دانش؛دم زبفان و ادبیفاز 

شد، و از آنجاهی کر استاد، یوانایی ف؛ری و استعداد فوق العفاده داشفت، بفر عفالوم یفد یس، د  

 ۱۹۸۵وو شفید مطفابق  ۱۳۶۴شع ۀ زبان و ادبیاز  وسی، ی  سال بعد از آن، یعنی د  سال

میالدی، دو وایفۀ دیار نیر بر دوت اسفتاد پی؛فا از جانفب مقفام دانشفااه کابفل وایفبا  یردیفدر 

آمریت دپا یمنفت زبفان و ادبیفاز  وسفی دانشف؛ده و مسفؤول )آمفر( عمفومی کتابخانفۀ دانشفااه 

کابففله اسففتاد، سففیرده سففال د  ایففر نهففاد معت ففر اکادمیفف ، سففریرم یففد یس بففود و دوازده سففال 

زبان و ادبیادز  وسی و کتابخانۀ عمومی دانشااه  ا بر عهفده داشفت، د سفت مسؤولیت شع ۀ 

میالدیه د  ایر مفدز اسفایید و دانشفجویان ایفر دانشفااه  ۱۹۹۷وو شید برابر با ۱۳۷۶یا سال 

بفرعالوه یفد یس د  دانشفااه و مسفؤولیت  از مشو های سازنده و مفید اسفتاد مسفتفید یردیدنفده

وو شففیدی  ۱۳۷۴ادبیففاز و کتابخانففر دانشففااه، اسففتاد از سففال هففای  یاسففت دانشفف؛ده زبففان و 

شف؛ده عیفوی شفو ای علمفی دان شمسفی ۱۳۷۶عیسفوی یفا سفال  ۱۹۹۵سفال  برابر میشود بفر

زبان و ادبیاز دانشااه و عیوی اصلی شو ای علمی دانشااه بوده و مفدیی کفر اسفتاد د  ایفر 

 ا، سفودمند و مفیفد واقفع ر دو شفودو شو ا عیویت داشت همیشر حیو ت برای اعیای ایف

 شده استه

 

مسففیای،  ۱۹۹۶وو شففیدی برابففر بففر ماهففای سفف تم ر و اکتففوبر سففال  ۱۳۷۵د  میففران سففال 

سیستم ح؛ومتدا ی د  کابل ییییر نمود و قفد ز سیاسفی و ن فامی  ا بال فان د  دسفت یرفتنفد 

و شفهرهای  و اوضاع کابل از لااا امنیتی یا حدی وو  شدر اما زندیی مفردم عفادی د  کابفل

دیارکر یات کنترول بال ان قرا  داشت، سخت و دشوا  یردید، قیمتی و قاطی بفر او  وفود 

 سیده بفود، مشف؛الز و زنفدیی  وز بفر  وز بفرای مفردم افیانسفتان ینفگ شفده میرففت، مفردم 

بجر کو یدن همر  وزه بر ماالز امر،  ا ه ای نداشتند، دسفتر دسفتر و یفروه یفروه دسفت بفر 

 کشو های همسایر، بر ویژه پاکستان و ایران زدنده مهاجرز بر 
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ز د   اسفتاد پی؛ففا  هفم بففا ویلفی از جماعففت،  اه مهفاجرز بففر پاکسفتان  ا د  پففی  یرففت ونهایتففا

شهر کرا ی زندیی اوتیا  کرد و مدیی کر د  ایفر شفهر بفر   پاکسفتان، بفود و بفات داشفت، 

فعالیتهفففاهی کفففر د  نهادهفففای مختلفففف شفففیلهای یونفففایونی  ا پفففی  می تفففرد و هم نفففان د  کنفففا  

جماعتی و امامتی انجام میداد، د  عیر زمان بر کا ها و فعالیتهای علمفی و فرهنافی وفود نیفر 

ص فففاه و آسففای   م ادا یففا منشففی واففایفی کففر د  دو ان مهففاجرز انجففام دادر دبیففر می رداوففته

الفی  ۱۳۷۷سفالهای مفیالدی موفادف بفر  ۲۰۰۰الی  ۱۹۹۸آقاوان برای پاکستانص د  سالهای 

وو شففیدی، د  عففیر زمففان، یعنففی د  همففیر سففالها، آمریففت ادا م فففوکس آقاوففان بففرای  ۱۳۷۹

 پاکستان، کر مقرت د  شهر کا  ی قرا  داشت، نیر عهده دا  آن بوده 

 

د  ایففر مففدز نففر ینهففا وففدمت  بففر جماعففت پنففاهجوی افیانسففتانی صففو ز یرفففت، بل؛ففر شففامل 

هففای دانشففااه آقاوففان کففر  شففده یفف  سففال بعففدیراز آن، ادا هجماعففت اسففماعیلی پاکسففتان هففم 

ز وواه  نمود یا بر عنوان یرجمان بفا آنهفا  مرکرت د  شهرکرا ی است، از استاد پی؛ا   سما

مفیالدی مطفابق  ۲۰۰۱یفا  ۱۹۹۹کا  کندر اسفتاد یف  سفال بفا ادا از کفا  نمفود یعنفی از سفال 

یففت و هم؛ففا ی داشففت، ونیففر از سففال وو شففیدی بففا ایففر ادا از فعال ۱۳۸۰الففی  ۱۳۸۷سففال 

وو شیدی مسؤول )آمر( عمفومی  ۱۳۸۲یا  ۱۳۷۹موادف میشود بر سال  ۲۰۰۳الی  ۲۰۰۲

علمفففی و اکادمیففف  بخففف  پناهارینفففان آسفففیای میانفففر و ایفففران د   وکفففاز شفففو ای مرکفففری 

اسماعیلی آقاوان برای پاکستان کر مرکرت د  شهر کرا ی است، عهفده دا  ایفر بخف  بفود و 

بفا آن؛فر اسفتاد پی؛فا  همیشفر موفروف کفا    وزه د  ودمت جماعت پناهجو قرا  داشتههمر 

مطففابق مففیالدی ۱۹۹۹از سففال  ،هففای ادا ی د  ادا از امففامتی و جمففاعتی بففود، بففاز هففم اسففتاد

عنفوان ، بفر آفتفابی ۱۳۸۲عیسفوی برابفر میشفود بفر سفال ۲۰۰۳وو شیدی یا سال  ۱۳۷۸سال 

ز مد س و آموزیا  زبان و ادبیاز  پا سی د ی برای  ه ری ادا از جماعتی و امامتی واصفتا

  ه ری شو ای اسماعیلی ) کنسل ( برای پاکستان، بوده

 

آمری؛ای شمالی، یعنی کشفو  کانفادا   استاد پی؛ا  بعد اقامت  ند سال دیار د  شهر کرا ی بر

سف؛ر یفریر نقل م؛ان نمود و د  شهر یو انتو، کر ی؛ی از بر یتریر شهرهای کانفادا اسفت، م

شده با آن کر جنا  استاد از ارفیت فوق العاده ای بروو دا  است، باز هفم بخفابر بفاا بفردن 

بیشففتر دانفف  و یوانففایی وففود، د  د سففهای نهادهففای معت ففر آموزشففی اشففترا  میو زیففد کففر از 

برنامۀ آموزیا ی ید یس زبان و ادبیاز انالیسی انستیتوز هنره، مقفرت د  شفهر یفو ا نتفوی 

یعنفی همفان مفیالدی، سفند یاوفیلی  ۲۰۰۴وو شیدی برابربر سال  ۱۳۸۳داست، د  سال کانا

عیسفوی، برابفر میشفود بفر ۲۰۰۷ایر مرکر یعلیمی بر دسفت آو ده د  سفال از دپلوم می باشد، 

از آموزشااه سرآموزیا ی مسل؛ی انسفتیتوز  ) دپلوم ( آفتابی نیر مد   یاویلی۱۳۸۶سال 

از ایفر نهادآموزشفی  پاکستان اسفت، -ر دانشااه آقاوان شهرکرا ییعلیم و آموزت کر وابستر ب

د یافت نموده با  دیار وو شید یاویل، د  آسمان آ زوهای  بفر یابیفدن یرففت، و اسفتاد د  

 وشنایی آن، د دو م دکترا قدم یباشت وییرس یا  سالۀ وود  ا بخابر بدست آو دن پیه اچه 

آو  زادیففاه ، صماففرم بیفف  و یففا ماففرمص کففر قیففام  بنففام  (، د بففا م شففخم نففامPhDدیه )
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  نااشففتر انصماففرم بلففواص مشففهو  اسففت، و زیسففتنامۀ بروففی از نخ اففان و سففخنو ان همففدیا 

) دپلفوم ( وو شفیدی، ایفر بلنفدیریر سفند  ۱۳۸۹مفیالدی برابفر بفا سفال  ۲۰۱۰است و د  سال 

، کفر وابسفتر بفر اکفادمی علفوم  ؛سفتانیجمهو ی یاجدانشااه ملی  یاویلی و علمی وود  ا از 

   کسب نمودهمیشود ،  یاجی؛ستان

 

 ۱۳۹۳مطفابق سفال  مفیالدی ۲۰۱۵الفی ۲۰۱۴استاد دکتر پی؛ا  ی  سال دیار، یعنی د  سفال

وو شیدی، برنامۀ بیر المللی سرم لغ و آموزیا  امو  عقیدیی )واع فیر( انسفتیتوز  ۱۳۹۴یا 

از ایفر نهفاد یعلیمفی ) دپلفوم (  اسفناد آموزشفی  مطالعاز اسماعیلی لندن کسب یاویلی کرده و

 و یاقیقی جهانی  ا هم بر دست آو ده 

 

ز بفا  استاد پی؛ا  د  آمری؛فای شفمالی وافایف یونفایونی  ا د   وکفاز ادا از جمفاعتی واصفتا

ادا م بریقفر و یعلیمفاز مفبه ی شفیعۀ اسفماعیلی بفرای   ادا م کنسل ملی آقا وان برای کانفادا و

اشفا ه نمفوده وی فعالیفت وفود ا د، انجام داده، کر میتوان بر شیلهاهی کفر اسفتاد فعالیفت دکانادا 

یففا حففاا یعنففی  ۱۳۸۴میالدی؛ففر برابرمیشففود بففر سففال ۲۰۲۰یففا اکنففون یعنففی  ۲۰۰۵ ا از سففال 

ففمتها فعالیففت دا دس کا شففناس امففو  اکادمیفف  ادا م کنسففل ملففی  ۱۳۹۹ وو شففیدی، د  ایففر سا

و یعلیمففاز مفبه ی شففیعۀ اسففماعیلی بففرای کانفادار سففر آموزیففا  عقیففدیی  آقاوفان و ادا م بریقففۀ

بففرای جماعففت آسففیای میانففر و ایففران، و آموزیففا  عقیففدیی ادا م بیففت العلففم، کففر ایففر ی؛ففی از 

خ، یفا سفال ۱۳۸۴م   ۲۰۰۵هم نفان اسفتاد از بخشهای ادا م بریقر و یعلیماز مبه ی می اشفده 

عففت آسففیای اهی امففو  عقیففدیی و اجتمففاعی جمایرجمففان ناا شففی و شففف ت،۱۳۹۶م   ۲۰۱۷

 ادا ه کنسل ملی برای کاناد، فعالیت داشته برمیانر و ایران وابستر 

 

آشنننای  اسففتاد بففر زبانهففای پا سففی د ی، پشففتو، شففینانی، اوزب؛ففی، ا دو،  وسففی و انالیسففی 

مقناتت  دارد و به این لسانها، فصیح و روان صحبت میکند، مینویسند و میووانندا اسن اد کامل
سننایت م عننددی را در بوشننهای گوننناگون  نوشنن ه کننه فینننت بوننی صننجحات ان رن نن  اف  م ه 

دارد و چنندین مل ن     اسنت، کنه انناوین فینادی را در امنور مو  نو در ونودشغنان سیمای
دری برگردانده استا باید گجنت، کنه اسن اد  ادب  و ا م  را اف فبان انگ یس  به فبان پارس 

دو بار اف وار آن را داشت که  ر مان موتنا حاضرامام، هم در پاکسن ان و هنم در افغانسن ان 
، و این امر نه  نها برای اس اد  ای سنرفرافی بنود، ب کنه باانب سنرب ندی و اف ونار  منام ودب

ایننن شایسنن گ  اسنن اد پیکننار،   مااننت کوهسنن انات بدوشننان گردینند و در وا نن   مااننت مننا بننه
 دانمیبال
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