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ده  امون دلنو  نگارشر فشر دیار بلخ  ادیب و سخنشای زیبا اندیش تشخصی های  شته پیر

 !!   ،بانو زهرا اریب استاد  باستان، 

 

 تو آسمان من و من شوم ستاره تو            
 تو در حمایت من باش شوم  چو هاله تو                   
 صفا نما و فا کن ز راه دلجویی                     

 به رنگ نور درخشم ،به سوی خانه تو                    
 است و محبت زیب و زینت من                     

ی
 بزرگ

 بچرخم و بچمم شاد ، در کرانه تو                     
 خوشی من همه در چشم تو  تجمل کرد                    
 از آن کناره شدن سخت بود ز النه تو                      
م، شعاع و  نور                       دهم بز آیی تو بگیر
 یگانه تو  بیا مکمل من باش و من              

 گیه به دور تو چرخم زمایی دور روم             
ی معامله جاریست در میانه تو         چنیر
 
 
 
 
آدینه بتاری    خ دهم ماه جدی ،در خانواده علم پرور و معارف دوست دیده به جهان بانو زهرا  اریب  در ییک از  روز های   

های زیادی  را برای بانو زهرا اریب میگذارند که   ابتدا نام  است. پدر و مادر با محبت فراوایی که به فرزند شان داشتند  گشوده
  هم   ها  مشاهده یم شود که اسم پروین در میان  بعد   یاد نمود و    و سایر نام های موزون و کتایی    پروین  میتوان از نام زیبای

ین اسم مورد نظر شان را  ی  موجود است، نا گذیر یم شوند تا بهیر ند و در فرجابه گزین برای زهرا   دهکده های دیگر نیر   م ش گیر
برای    کنند  و از آن به بعد باید با همان نام    زهرا انتخاب    به این فیصله یم رسند که اسم شاهدخت ناز خانواده  شان را  

شخصیت    که خود    والد بزرگوارش  ،که    گشاید سخن نیم  زبان به    هنوز درست    یم شود و    اندگ بزرگزهرا    .  گردد همیش مسما  
و چند حرف    دوست و آشنا یم سازد     کاغذ مداد و  فرهنگ    را با    زهرای چهار ساله    ،بود  ،سخن و کالم  شعر    ، اهل دانش

ویش قرار میدهد   نوشته شده   اطفال  دهکده   نغز و زیبا    میان  در  زهرا    آغاز گر یم شود  تا    تدریس را    فرآیند    و   را  در پیشی
ازه هستر تعلیم و آموزش گایه هم از پنج  احساس کاستر و  کاهش نکند.   والد بزرگوار شان     بدرخشد و از دیگران در شیر

ی    زبان فارش دری    زبان عریی و    و بعد هم آغاز به آموزش  رسم الخط     دنهدرس مید  زهرا    سوره برای را به رهنمایی اولیر
 ا 
ی

ی اعداد با   به آموزش یم نشیند. زهرا را    شآموزگار زندگ طبقه بندی اعداد   و شود یم   اشنا  شماره صد  ایل خواندن و نوشیر
ی نامه مسلمانان کتاب   مرصوف اموزشرا زهرا  شور . بعد مطابق سنت های مرسوم مردم کبه موصوف یم آموزاند   را هم  آئیر

،  را تکمیل نکرده     یم ساز ند و هنوز سن    قرآنکریم  آسمایی
ی
زند  فر چون زهرا اریب    یم شود.    که  شامل مکتب  بود    شش سالگ

و مادر  برخوردار بود.  اینگونه بذل توجه، مهر و شفقت   جدی پدر یی سابقه و  ای  دقت و عالقه  ، توجه از   بود  خانواده    اول

؛ تکمیل  وقت قبل از  خالف مقرراتتا  سبب شد  وی   پرورش   والدین در   تعلیم، آموزش و 
ی
شامل   سن هفت سالگ

ستان شده و   تیار    لباش  که بخود    هر باری  د. والد بزرگوار شان  اول آغاز کن  ر کالس  را د  خویش    سو در دبیر
ه نازش  همرنگ  ند  میکرد ی تا لباس های بچه      ند سفارش میداد  دوزنده    به    تهیه ترتیب و     انآن را  به دوشیر

همآیش های    در    ی درون کشوری و  در سفر ها  زهرا  را همواره  ،    پدر د. نگانه را برایش  تهیه و آماده کن 
 
ی

ی، ادیی فرهنیک
 با خود  یم برد محیل،  های  همایشو  و مهمایی ها  هیی

ی
آن زمایی که   تا  خودمایی و خانوادگ
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ستان  شده بود س   چون دیگر بزرگ  حاال    ود  و  مکتب میر   بهبچگانه    لباس  با      سد میر   پنج    زهرا  به کالس     که   آموزگار دبیر
ی سالم برای پدر خواهش کرد که    یم خواهد    نزد خود    را زهرا    بوده زهرا      پدر دوست  صمییم   حاال بزرگ  زهرا    و بعد از گفیر

انه است باید بعد ازین لباس  چون    شده و   انه    مکتب دخیر فورم  یو به قیافه یک دخیر مکتب با یون  د مکتب بپوش  های دخیر
در آموزگاران    را پیش از تدریس    شدروسو      ه در حقیقت شاگرد ذگ و الیقر بودا  زهر   .  ؛ که عمیل شد د حاضی شو   کالس    در 

ل پدری در پیشا پیش  ، کالسش  ی ق زیبای سه رنگ   .  حاضی میشد  کالس   آموخته در  میی در روز های جشن و رسم گذشت بیر
ی آرزوی   همواره در دست میداشت و به آن یم بالید.    که حیثیت هویت میل را داشت، را  ش  میهن عزیز  که    شکار را با نخستیر

وع    حرفه و پیشه   ی    یم کند    آموزگاری بود ،سی و از کار هاییکه در دوره خدمت به معارف در پرورش جوانان لیسه ابن یمیر
تمام    ت دقیق و ارزشمند داشته و از  است همواره ابراز رضای  جوزجایی ،و کار در بخش های دیپارتمنت زبانها که انجام داده 

ریاست امور زنان ، کمسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات   ره های ناهمگون به شمول  در ادا  گزاری اشدوره های خدمت  
از دوره کار در ریاست معارف  ه و  در سطح زون شمال مسئولیت داشت  عرصه جنسیتر   ملگ والیت بلخ که به صفت کارشناس  

 ش برنامه ارتقای کیفیت معارف ، مشاوریت جوانان در ییک از دفاتر والیت کابل، و کار کردهای  س مفتش  ه حیث  والیت بلخ ب
ونییک در والیت کابل، راضی    الدر ریاست دیجیت ام به    زهرا با احساس، و ضمیر    چون  است.   سازی تذکره الکیر پاک و احیر

ون میشد   شمسلک ،تعهد به ملت و مردم  ده شده را با امانت داری و    ، یی نهایت یم کوشید هر روز از خانه بیر   وظایف سیر
 شخیص ا را  زه  .  د صادقانه انجام ده  به گونه  

ی
ی   شدر زندگ همیر ی مادر خوب و موفق    مواره من حیث  هداشته  و    گونه تالش   نیر

 در تربیت و پرورش سالم ف 
ی

ین و اساش ترین اهداف زندگ    . ه استد، ادامه دادهنده بود را تشکیل    اش    رزندانم که ییک از بزرگیر
ی تا   را میساخت   زهرا   برای خانواده  هدف دیگر   خارق العاده بودن همچنان یک خانم موفق، مهربان ،مبتکر و    متوجه ان نیر

که یک مهندس ورزیده و س  هستر شان    همش عزیز در ازدواج شان هم موفق بوده و همسفر و    زهرا اریب  بوده باشد .  
ط شان    و حایم    ش بوده  همواره در کنار   شناس در حرفه اش است،    فرایند  در    یی قید و سی

ی
  که    است    بوده   روزوار   زندگ

 نموده و یاد آور یم شود.  ران  همواره با ابراز مشکوریت، ممنونیت و مدیونیت از ایشان  اظهار سپاس و شک
حاکمیت نام نهاد طالبان  بانو زهرا اریب  با ترتیب و تنظیم  مصاحبه های چندی  با رسانه های   فروریزی مرحله اول  عد از  ب

ی  الملیل، شخصن  بصفت ریس امور زنان پیشنهاد   برون مرزی کشور ، مانند صدا و سیمای  الجزیره و  سایر منابع میل و بیر

از    رقابتر  ها در ساس کشور ، بصورت رقابتر  با  گذشتاندن آزمون  یده و مدیر به گونه  سپرست و بعد از اعالن بستگرد

ی بلند ترین نمرات  ,PRR طریق  در بست دوم ریاست امور زنان معرفی  میان در با گرفیر
ً
که مدت     یم شود رقبا ، موفق و رسما

ده شده بودبرای مدت     ۹ سال  با بانوان  ای  چند  سال واندی را  درین سمت با احساس مسئولیت سنگیتی که  به ایشان  سیر

سطح یک والیتر که ده ولسوایل داشت،  های شان محصور بودند کار های اجتمایع و مدیی را آغاز نموده ، در  که در کنج خانه 

از بانوان مجرب و کار آزموده ،اقدام به کار کرد های      انجمن فعایلامور زنان،  با ساختار    همراه با تیم کاری شان  در ریاست

ی    مانند    اثرمند نموده و توانستند بانوان را از لحاظ اندیشه و افکار بیدار  و از آگایه های الزم صح  ومیر  ) مرگ   جلو گیر

ش  بینش    مادران و اطفال(، آموزش، خود کفایی از لحاظ اقتصادی و بازرگایی های خورد و ریزه ، دام پروری، زراعت و گسیر

.  درین    است  ساخته  بهره مند آبیاری ، آموزش حرفه های ناهمگون  سنتر و میل به شمول  مدیریت  کار های خانواده را  

 عالوه بر تحصیل  جریان  در ارتقای بانوان تحصی 
ی

ی پست های کادری دولتر بر حسب توانایی ، لیافت و شایستیک لکرده درتعییر

ک چندین مرتبه با   انه افغانیر ی کارهای ارزنده انجام داده اند.  بانو زهرا اریب به منظور تاسیس لیسه دوستر دخیر   آقای   ،نیر

یف موضوع    داود اوغلو وزیر خارجه کشور ترکیه موصوع را مطرح کرده  و طبق  هدایت داود اوغلو با قنسلکری ترکیه در مزار سی

ین فرصت این درخواست و تمنای معقول شان جامه عمل پوش ی و  بعد ها به کمیر تا اینکه    برنامه ریزی یم شود   و    هدیرا پیگیر

ک انه افغانیر  یم گردد.  در والیت جوزجان فعال  در نتیجه این مسایع همه جانبه   لیسه دخیر

ی عمارت خودی   مور زنان  ریاست ا ی  همواره   که    نسبت نداشیر کار کرد ها و فعالیت های شان  را  به پیش یم    بطور کرایه نشیر

ی را  با تالش    قباله    جوزجان  ژه یاد شده  بر اساس پیشنها مبتکرانه بانو زهرا اریب  از پرو    خوش بختانه  ،  بردند   دو نمره زمیر

ی منظم و مرتب  توانسته    ناپذیر  و پیگیر
ی

 نماید  که در نتیجه    به ملکیت ریاست عمویم امور زنان ثبت و راجسیر   های خستیک

ی ساختاری دو ساله   ی 20. عالوه بر آن یم شود  عمارت  اداره امور زنان به  ساختار  گرفته   در یک پالن معیر   دیگر  جریب زمیر

بود    ه در پالن ده ساله جا داده شد  یم باشد   شامل باغ و تعمیر که    دکان برای بانوان    باب  20به هدف اعمار باغ زنانه و   را 

.  بانو زهرا اریب ، برج  عقرب  یم شود  هو به پایه اکمال کاری رساند شخص بانو زهرا اریب  یط مراحل آن  توسط  که قباله 

  کشور   به صفت مشاور  امور»جندر « ، جنسیتر  در کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملگ زون شمال  ۱۳۸۹
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امتحان رقابتر موظف شده وظیفه  یاد    گذراندن  بعد از     یم شود که شامل پنج والیت بلخ،جوزجان,سپل،سمنگان و فاریاب  

ی یک  بانو  در هر زون  به گونه جداگان  شده را   نماید که هدف شان ارتقاء  یم    بانک جهایی استخدام    ه  با حمایت مایل  با تعییر

  در نتیجه   بدون تردید  خییل ها  عایل پیش رفت و   که     و جابجایی زنان شایسته، توانمند و مدبر در پست های عایل دولت بود 

  ابتر کردیدند و از میان شان شایسته ترین رق و ترغیب قرار گرفته  و  شامل  آزمایش های   تشویق   مورد   بر گزیده ترین بانوان

ونییک    شناس نامه   ها بر گزیده  شدند. مدت بیشیر از یکسال در مربوطات وزارت دفاع آنوقت بریاست دیجیتل سازی  الکیر

  و    ها با تیم وسییع یکجا وظیفه انجام داده است که کار دلچسب و عایل بوده  شناس نامهدر بخش دیجیتل سازی  ) تذکره(  

ود.   بانو زهرا اریب وظیفه بعدی  اش  و ه مثابه آخرین  ب در والیت بلخ به حیث  نظارت    را    ظیفه  دولتر شان به شمار میر

که چهار  تن  از  سوپر وایزر  ها که سه تن     آغاز یم کند    کننده ) سوپروایزر (، در برنامه ارتقای کیفیت معارف والیت بلخ  

دور ترین  محالیر   ایل مر برنامه، و تعداد زیادی کار مندان اجتمایع تحت نظر سوپر وایزران یکنفر آو  ذکور و یک تن  اناث ،

  یم  
ی

و ایشان مدت  چهار سال درا ین وظیفه با ریاست معارف والیت بلخ    کردند  که مکتب  در آن جا قرار داشت، رسیدگ

یف و بعیصی ولسوالیهای انوال  یت ؛ در ساختار  تعمیر مکاتب ، تهیه و تدارک   در بیشیر از دوصد لیسه داخل شهر مزار سی

ات البراتوار، کتابخانه ی غیر مستقیم فعالیت نموده و  در مدت کار    مستقیم و  و سایر نیازمندیهای مکاتب به گونه    ها     تجهیر

ده شده بود،  با همکاری     اداره مدیران    شان  دوازده پروژه ساختمایی و اکماالیر  مکاتب داخل شهر را که به بانو زهرا اریب  سیر

ونه عمویم بازتاب  که به گ  پیش از این کار کرد های شان  لیسه ها، وارش و به بهره  برداری قرار داده است. بانو زهرا اریب

ی   داده شد     تحصیل   دوره  بعد از ختم  بانو زهرا اریب  که  باید اظهار نمود    و  هستند،  مفصل    بازتاب    نیاز مند    که به یقیر

ی   ازه  اداره معارف    وظیفه  آموزگاری  را  نخستیر و بعد آن به حیث آموز گار لیسه    یم شود    آغاز گر  والیت جوزجان    در شیر

ی  تعلیم و تدریس را   سال   چند  برای مدت      جوزجایی   ابن یمیر برد  به پیش    وظیفه مقدس  آن به صفت آمر    در یر    و    یم 

اکادمیک  و    ها و کاستر های    دشواری    اسیب شناش  بررش و    در راستای    ومشاور زبان و ادبیات فارش دری    دیپارتمنت  

، نحوه معیشت،  اثر گزار   یکار کرد ها   به کارمندان و استادان اداراه یاد شده به ویژه    سایر مسایل وابسته به کار های روزوار 

  و هستر روزوار  
ی

بانو زهرا    نموده است.   ایفا   بارزی را   دری، پشتو و ازبییک نقش شعبه های  زبان و ادبیات    آموزگاران    زندگ

که ییک از  وظایف و مسایل اساش هستر روزوار بانوان کشور را    ظیفه دوم شان را من حیث رئیس ریاست امور زنان اریب و 

ی  جامعه مرد ساالر  قرار دارند، بکار های اثر گزار شان آغاز نموده  که  ر که در فرآیند م یفت سنتر فرهنگ زن ستیر اسم تشی

، جنسیتر  یاد شده    در زمینه  بدون تردید  در نتیجه مسایع همه جانبه شان  
ی

بود که توانستند موقف و مقام اجتمایع، فرهنیک

ق  و حتا کشور، در    نه تنها    را و  به ویژه انسایی  بانوان   محیط و زادگاه  فردی شان بلکه به سطح والیات شمال و شمال سی

بانو زهرا اریب به تعقیب آن ، ماموریت    .  ستا داده    و به سطح عایل ارتقا    کرده    کاربردی  مطرح  به گونه عیتی ، عقالیی و  

ازه  زیست    که ییک   و خدمات ملگ    بعدی شان را  در اداره کمیسیون مستقل اصالحات اداری از دشوار ترین فرآیند کاری در شیر

 از یی عدالتر اداری، سیاش، اجتمایع، یم    در کشور بود آغاز    آن زمایی    اجتمایع  و اداری  
کند و  همه دشواری های ناشی

کاری  وسیله را  به هم  ،  ، واسطه و رشوه، اختالس، فساد ، خویش پرستر   گرفت    فردی ، تباری،  به شمول فرهنگ نا پسند 

وی از    ا ب  شان    صادقانه و اخالص مندانه    شیوه  سایر همکاران با کار برد   ت گرا ، انسان ساالر  بینش    پیر سیاست همه پذیر، کیر

ام و اکرام متقابل  به همه  فردی و امکانات دست داشته   ها و اختیار و صالحیت   مطابق ظرفیت ،  و شائسته گرا و ادای احیر

سطح     ارتقای  زهرا اریب وظیفه   بعدی شان را  من حیث نظارت کننده ) سوپر وایزر(،  در اداراه   بانو    سازد.  یم    مرفوع  

اندوخته    سایر    اندوخته های دوره تعلیم و آموزش و  استفاده  معقول از    ماهوی و کیقی معدارف والیت بلخ  به پیش برده و با  

شیوه کاری معارف را اعم از اداری و اکادمیک، تعلییم  ، توانستد     قبیل    در اداره های یاد شده    هکار کرد های چندین سال  از    ها 

ی  دانش آموزان و مسُولیت پذیری  آموزگاران و سایر کارمندان اداره یاد شده  را  جهت تعلیم و آموزش   و آموزشی نظم و دسپلیر

واژه جوانان  سبب شده است.    خویش خواهند بود، دگر گویی ژرفی را سالم اندیشانه فرزندان کشور که اینده ساز مردم و ملت  

  ،  و کارمندان عرصه های تعلیم و آموزش و فرآیند معارف پروری ذهنیت کشور مداران  تمرکز و محراق فکری و    که همواره در 

اینبار بانو زهرا اریب  با سابقه کاری اثر گزار    کشور های جهان  شخصیت های    همه   شان که در میان همه  بوده است ، 

 از شهره خویی برخوردا
ی  و مقامات صاحب صالحیت  دولتر ، من حیث مشاور  امور کاری باجوانان  ه است  بود  ر مسُولیر

و و توان در بینش طاهری،    نه    را  که  و جوانان    و سیع در آن دارند تا واژه جوان    توظیف یم شوند   تنها  بازتاب دهنده نیر

از دیدانداز قامت فکری، بینشایی  مجسیم،  فزییک و سی میهن پرستر و خدمت گزاری    ، کنش و منش ، باشد بلکه جوان 

یم    بسوی رشد و انکشاف عیتی و رسالتمندانه سمت و سو    ،حیث آینده سازان  منصادقانه و اخالص مندانه  به مردم کشور   
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میدانم اینکه آخرین و ظیفه ای که   یقابل یاد آور  . اید یم نم  کمایی های یاد شده   کامگاری های بیشماری را در زمینه   و  دهد 

ازه اداره دولتمداری     ، اشغال وظیفه شان در  ریاست عمویمست  انجام داده ا  کشور خویش افغانستان    بانو زهرا اریب  در شیر

ونیک ) تذکره( و  دیجیتل سازی شناخت نامه تدوین و ترتیب      وصف اینکه با ست. بوده ا  یاد شده    های  شناخت نامه الکیر

د سیاست های کجدار ومریز  برخی از حاکمان  آنوقت  در زمینه گرفت و تثبیت و تصویب  همه   میدانم چقدر نسبت  پیشیی

اشت پالییس فردی خودی که در  این سند  که خود فرآیند خییل ها  دشوار گذر بود ، بانو زهرا اریب در این اداره با در نظر د

ام به  فرهنگ و سابقه  و  یم شد  از باقت و ساختار اجتمایع کشور    شان  ژرف  خت  ناشی از  شنا    حقیقت تباری    ادای احیر

االقوام افغانستان ، خدمات شائسته ای را بدون ایجاد هر گونه دشواری ها و   درد    دغدغه های  آفرینش  همه اقوام کشور کثیر

آنزمایی در کشور، به وجه احسن انجام داده  که مورد تقدیر و تکریم اداره ها و مقامات صاحب صالحیت و اختیار   س آفرین  

ی  نامه ها ، مورد به گونه  قرار گرفته و  خردورز  و سالم اندیش  ، گرم    ل ااستقبشفایه و کتتی با اهدای تقدیر نامه  و تحسیر

د.    قرار   ین    موجودیت شان در این دنیا به مثابه مولفه معقول فلسقی و بینش زهرا اریب از هستر و    یم گیر آفرینش یزدایی    بهیر

ی دوستان نیکو سیر ،   ها کار کرد    در راستای خدمت گزاری و    ش مسئولیتهایبش رسایی  در ،    کالس   هم به خلق خدا، از داشیر

ت    های نیک تگرا،  انسان دوست و میهن پرست    و همکاران  سیر  ا زیبا اندیش، کیر
ی

 اجتمایع و خانواده گ
ی

، از اینکه    ش؛ از زندگ

 به حیث کادر های ورزیده در جامعه میدرخشند سهم  شمار زیادی از دانش آموزان در پرورش 
ً
افتخار  افتخار آفرین که فعال

بانو زهرا اریب   یی نیاز  خویش  است.   و شکر گزار خداوند    دارد  احساس مشت بار    شان؛    و من حیث آموزگار    ه  داشت  آفرین  

ت گرا همواره  در راستای   من حیث آموزگار متعهد و باور مند به بینش میهن پرستر به مثابه بانوی روشنفکر، خرد اندیش و کیر

فت ، شگوفایی و ترفر کشور و مردمش اندیشیده و همواره احساس درویی و نهادی ین و  اعتال، پیشی نه خویش را از طریق بهیر

درخور ستایش ،  به بازتاب نشسته را به نحو  شائسته و    زادگاهش  زیبا ترین بافت واژگایی سوده هایش عشق  و مهرورزی به  

 است ،  که حقانیت و حقیقت این مٔسله را میتوان در سوده زیر ، به برداشت نشست :  

      نیستوطن معشوق من جز تو دیگر              
 بیادم مهر توست عشق دیگر نیست                   

 تو آنجا سوخت داری من در اینجا                              
 وصایل در گمانم که دیگر نیست                             

 ببخشایم اگر دورم ز خاکت                                             
 به نامت که مرا راه دیگر نیست                                   

 نیم بخشم خیانت کرده ها را                                            
 ز دستم هیچ کاری ساخته گرنیست                                      

 جفا ها در حقت نا اهلها کرد                                                 
 الیه کشته گردند چاره گر نیست                                   

 به فکرت روز و شب راحت ندارم                                        
 دلم با هیچ جایی ساز گر نیست                               

 پالن فتنه از سالها بسویت                                                
 دگر نیست ویل دلسوز به میهن آن                          
                اگر دلسوز بود کشتند و بردند                        

 دادگر نیستبه میدان رقابت                     
 همه  زیبایی ها کالیم، دارای احساس نیک و همپذیری میان انسان ها، آفرینش مهر و محبت   

ی بانو زهرا اریب مزید بر  داشیر
ین آفرینش و دارای حقوق و امتیازات مساوی و   در میان همقطاران، همرزمان، هم دیاران و در کلیت انسان ها من حیث بهیر

، مشت، علم، دانش، عرفان  همه را به  بوده  و  موازی   ، شائسته ساالری، نو اندییسی ،  تبسم، شادمایی ت گرایی
معنویت     و    کیر

 و هم پیوندی فرا یم خواند که در و انسان ها    دعوت یم کند  
ی

بخش  حرف و کالم شان را مستند نقل و    این    را به هم بستیک
 قول یم کنیم:  

با هر بهانه ای که  انسا ها بتوانند باید با هم خویی و  کار کرد های نیکو کارانه داشته باشند. عزیزان  و مهرورزان خویش     »   
تکاپو شویم، شاد  و شادمان کنیم،  را  باید ژرفن و دقیقن درک کنیم.  آدم ها را  باید بدون اینکه کیسیتر و چیستر شان را  در  

دلییل  و بسنده    کافی  حد  این دنیا به    . زیرا در دنیایی که هستر داریم  تبسم، لبخند و مهر انسایی  را حضور شان هدیه  دهیم
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، مشت و شادمایی  اقل ما تا جایی که میتوانیم باعث خوشحایل  حد و    برای ناراحتر آدم ها دارد  .  همدیگر شویم  ، خوشبختر

، گایه با حرمت    و آگایه  درست و دقیق از دشواری ها، کاستر های شان    بادرک  با یک دسته گل  با یک حرف خوب،   گاه    گاه
 نهایت کوتاه و زود گذار است  ، هستر را با معتی تر بسازیم  چون    با یک گذشت از اشتباهات دیگرانگاه گاه    گذاری،  

ی
و    زندگ

جزمگرایی ها،  بدبیتی ها، پرخاشگری ها،  زمان و فرصت کافی نداریم و بجای آنها باید    همه ما برای آفرینش دشواری ها،
ش دهیم    ،عکس موضوع را رشد  ی باشیو باید    انکشاف و گسیر   برای تک تک لحظه هایی های ما    رسد که دلروزی یم  ممطمی 

تا به گونه     آنگاه خییل دیر میشود   .  میشود نادم  و    شده  دیگران تنگ  برابر  در  و یی حرمتر    ، یی مهری    نبود درک سالم اندیشانه  
 داشته   ساالرانه  بیایید انسان مجدد  به خود بیائیم و بر گردیم بر اصل بینش صاف و شفاف و یی آالیش.  

ی
و به   باشیم   زندگ

و   ترک . بیایید خوب بودن را دری    غ نکینم  بیایید همدیگر را درک کنیم نه.   بیایید مهربان باشیم از جنس مهربایی هااندیشیم .  
 و پرورش یی 

ی ایط، زمان و مکان بدون داشیر انسان   ،  گذر   شتابی  مورد  دغدغه های هستر دنیا  همواره در هر حالت، سی
 خردمند و » انسان خداگونه « ، بافر بمانیم. «  

ی  زادگاه  خییل ها با اهمیت و ارزشمند  است و از این سبب همواره سیع    بویم    بدون تردید که برا ی همه انسان های کره زمیر
خودی   بدارند و در برابر تخیط ها، تجاوزات، و ایجاد نا مالیمات توسط    دارند تا میهن پرست باشند، وطن شان را دوست  

ت غنایی و اشعار حماش  ادبیبازتاب دهند که برخی ها با احساسات، برخی با ا را   عکس  العمل های نا همگون  ه ها  بیگانگانها و  
ی با گونه های ناهمگون  گو دی باشد،    که بازتاب دهنده طرز تفکر، اندیشه و بینش شان در برابر مام وطن  ده هایی و س و    ران نیر

با    ، در واقعیت امر طرز تفکرش را  که بازتاب دهنده فضای اندوهبار است    اش   در این سوده اریب    نشان دهند. بانو زهرا 
   سوده اش احساس عایل خویش را من حیث فردی از افراد کشور به گونه شکوه و گالیه حتا اشکبار گونه اینگونه یم ساید: 

            میهن به حال زارتو شبها گریستم
 با شیون سپاه تو یکجا گریستم             

        در جستجوی حالت سنگر بودم مگر                
 اخبار را شنیده ساپا گریستم                   

     با قطره قطره خون کسانیکه کشته شد                       
 نا مرد فروخت ورفت منم،زار گریستم                            

       یک مملکت مناعت،جوانان با غرور                               
 با هر فشده جان ، به صدا ها گریستم                                   

          از بد بیر سیه شده احوال بانوان                                       
 زین غم به س شد حوصله،آوا گریستم                                             

        هرچند راه حل نبود گریه و فغان                                              
 از رنج اعتماد و ز یغما ،گریستم                                                     

         حاال که فقر و سما بالیی شده اریب                                                         
 گریستم   ها  بر پا برهنه،خوان تیه                                                               
بانو زهرا اریب همواره در بینش و سوده های انساندوستانه اش از مناسبات مستدام انسان ها، از  ایجاد روابط ظاهری و   

  
ی

ی، فرهنیک و ادیی حرف و سخن دارد. مزید بر آن از غربت و از دوری از میهن و وطن باطتی میان همه ،  از روابط زیبای هیی
  مردم، ملت و میهن و خود   یم نالد و داد و فریاد یم زند و یل  باز هم باور دارد که با وصف این همه دشواری هایی که فرا راه 

در مورد    ها    اش وجود دارند هنوز هم مسایع همه جانبه اش را در راستای پیوند معنوی  از فاصله ها، مرز ها و اقیانوس
از   انسان را  از کشور روابط و احساس معنوی  کشورش یم خواند، یم گوید و یم نویسد چون باور دارد که دوری ظاهری 

 که گفته :    د این  تک بیت زیبا استوار است بر بنیا  که   قطع نیم کند  و استداللشزادگاهش 
 یی وطن نیست غریتی که کند یاد وطن  

 در وطن بوده یی یاد وطن یی وطن است                            
ی بازتاب فکری دارد در سوده اش :    بانو زهرا اریب در زمینه خود این چنیر

      مرا درعیدخوش نایدکه دور ازدوستان باشم               
 از افغانستان باشمو  ر ، غریب در کشور دیگ                       

 اما بیاد ت زنده ام                                    
ً
         !میهنبعیدم ظاهرا

 دریغا زینکه قربانت ویل مهجور سان باشم                                          
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بانو زهرا اریب در مورد احساس عاشقانه اش که تنها به معبود و معشوق نیست، بلکه عشق و مهر و الفت به خدا، به   
ف آفرینشکائنات، به طبیعت، به زیبایی ها، به آفریده های خداوندی، به مق ، به شعر،  ادبیات، عرفان، ام انسان به مثابه اسی

ین و شائسته ترین وسیله شناخت    نه ضفبه زبان  و    به بینش فلسقی و علیم،   من حیث وسیله افهام و تفهیم بلکه، بهیر
، به سخن و گفتمان زرین،  زبان  آفرینش الیه، آفریننده تفاهمات، ابراز محبت و مهر و عشق به ویژه عشق معنوی و انسایی

ایجاد کننده اختالفات، تنش   آفریننده صلح و صفا و مهرورزی، امنیت و مُصو نیت،  وصل شدن ها بجای  فصل شدن ها، 
ی مع  ها  ه ، نیر   و غیر

ی های نظایم، واژگایی  رف ادعای کنویی ما است. بانو اریب اینگونه بازتاب فکری دارد :  ، در گیر
 !سخن از عشق بگفت مهناز در دانه  ما         
 !شوری از عشق بجست از دل دیوانه ما                     

ی                            ماه من دل زکف و هوش زس برده، همیر
 !خر نوا ها که بجان خفت ز مستانه  ما                                 

ی با  شاعران همواره نازک خیال، زرین سخن ،    های شان بازتاب    و سوده  ، بوده    الهام آفرین  و   احساس ، نرم دل، صفا بیر

نهاد  های  رش به نام » ادبیات حزیی و  ا. ماکسیم گورگ در ییک از آثیم باشد    دهنده مسایل روز، درد و رنج مردم و همدیاران  

، فردی، اخالفر و عرفایی    ایست که    « یم گوید  شاعر، ادیب و سخنشا ، بلور شفافادیی   بازتاب دهنده حقایق زیست انسایی

به معشوقه  و یا عاشق  تنها    است. « حتا سوده های عشقر شاعران بعضن به معنای ورزیدن عشق ظاهری    خودی    اجتماع

البت ویژه   با ظرافت و صاش    و خیایل    مجازی    در دنیایحتر    ، بلکه احساس فردی است که در مورد مولفه مورد نظر  نیست

با بافت  خییل زیبای واژگایی انعکاس میدهد که هر خواننده احساس    بخاطر در تکاپو قرار دادن مرور کننده ها و خواننده ها 

، به مشاهده یم نشیند که این فرآیند  درویی و دشواری های موجود عیتی و مجازی اش را در آن به گونه محسوس و ملموس

       میتوان  دریافت :  بانو اریب  به گونه نغز  و  احسن    را در سوده زیر زیبا آفریتی واژگایی و سیافر 

       شده چندی که ز سوی او خیی  نیست مرا 
 نه گل از شاخه دهد، یاسمتی نیست مرا              

             شده معتاد نوازشگر زیبا خویم                  
 نه سفارش نه نوازش، چمتی نیست مرا                       

        من شدم تنگ دل و تشنه لعل سخنش                        
 یک تبسم که دهد  جان به تنم نیست مرا                         

س                                     گذرد روز و شبم در تب و تایی که نیر
 دلیی جان نیست مرا   این بدانم که به بر،                      
                گل که دیم شاد دلم را بکند دسته                       
 بلبل خوش که ساید به دلم نیست مرا                      

           ی عمر شتابان گذرد ز تو اریب شاد ب                
 گرچه لبخند ز دل یا همدیم نیست مرا                 

واژه های کابل، کاپل، کابلستان و سایر عباره ها در مورد شهر زیبای کابل همواره بر س زبان ها بوده و همواره توسط دانشمندان  

امون کابل، کابلیا  پیر
ی و زبان شناس ها،  دلنوشته های زیبا و موزویی ن، شاهان کابل،  شهیر کشور، شعرا، ادبا ،  عرفا،  سالکیر

ه داشته اند .  همواره مردمان کابل یم گفتند که کابل یی زر باشد و یی برف یی .   دریای کابل، مردمان کابل، کابلیان اصیل و غیر

اریب با دیدن همان زیبایی برف باری که با پاغنده هایش دل شهر را سفید    و زمایی که برف زیبا به بارید آغاز گر یم شود بانو 

که در حقیقت  بازتاب دهنده صفای دل کابلیان، کافه مردم افغانستان  و پیام آور صلح، امنیت، مصُونیت است ،    یم کند 

 الهام آفرین شده و  بانو اریب  به بافت واژگایی سوده زیر  آغاز گر یم شود که خییل ها نغز سوده شده است:  

            کابل ما جامه سپید کرده باز 
د روفته باز              رنج و الم را بییر

        تا به کنون سخ زخون غم فزون                   
 برف بشسته، همه آسوده ساز                           

ی دانه بصد نخره است                                           ریخیر
 وقتر نشست بر لب او خنده ناز                                     
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      کوچه سفید ،شاخه سفید بام سفید                                          
 آی به تماشا بنما دیده باز                                                

ی ا  چرخش                                                              ستاره ای زرین ببیر
 چرخ زنان، هرسو دوان میده تاز                                                       

          دوری اگرچه که)اریب(از وطن                                                         
 هوش وحواس سوی وطن بسته، باز                                                                 

تگرا   ، همیشه در فراز و فرود هستر روزوار مردم خود به مثابه  بانو اریب من حیث شخصیت روشنفکر، مثبت اندیش و کیر
ان اجتماع انسایی هستند و همیشه آموزگار  به گونه ژرف اندیشانه قرار داشته است. قول معروف هست که آمو  زگاران رهیی

قول    آنگونه که در راستای آینده سازان جامعه نقش برازنده تعلییم،  آموزشی و تربیوی شان را به نحو شائسته ادا یم کنند.  
 زیبا بازتاب یافته است :  زیر  به گونه  

یتی از اویل نیاموزی دویم با تلحی به تو یم آموزد. اویل  ، » آموزگار«  و  » روزگار« . هر چه  » انسان دو نوع معلم دارد  با شیر
از دشواری های   را  که حکایت  این موضوع  بازتاب  دوباره    .) تزو  ) چوانگ  به قیمت جانت.«  قیمت جانش و دویم  به 

 فرزندان و  پدر و مادر  شان که ناشی از عدم موجودیت ااقت
ی

قتدار سیاش و اجتمایع صادی، مایل ، پویل، معیشتر و خانواده گ
و های استثمار ، استعمار و استحمار ،  ون توستط نیر ان پرتاب شده از بیر حاکمان سالم  اندیش و خدمت گزار و حضور رهیی

ی و بیگانه پرور در کشور و عدم آگایه و شناخت دقیق  ملت و مردم از آنها ، که همه باعث افرینش اسباب  مستبد ، خود ستیر
 نکوهش کرده است.   ی خود ها شده است، در سوده ی کنویی  ها و نارسایی هادشواری ها، کاستر 

سایر زنان از  جهش ها و جنبش های زنان ساس جهان و به ویژه بانوان کشورش توصیف و ستایش به عمل   د بانو اریب مانن
آورده از کار کرد ها، شادمایی ها و کامگاری های شان همواره ستایش  به عمل آورده و حتر در سوده هایش مورد حمایت  

وز جهایی زنان است نه تنها به بانوان کشور خود بلکه به تمام  بانو  زهرا اریب ، هشتم مارس را که ر   جدی قرار داده است.  
یک گفته و همه آنها  را به عنوان قهرمانان،  زنان قهرمان و عزت آفرین جهان ، مبارزین راه صداقت و عدالت اجتمایع تیی

ند.  از همه زنان کشور خود  بعد از خدا توصیف و تعریف یم ک واقیع    و آفرینشگران    فرهیخته و فخیم  مبارزین، زنان  اگاهاه،  
در این گزیده از    از همدیگر حمایت بیدری    غ کنند.  همه زنان صادقانه یم طلبد  تا در کشور شان بخاطر احقاق حقوق حقه  

ی در زمینه ابراز فکر و اندیشه نموده است :    بانو زهرا اریب نقل یم کنیم که چنیر
ها      نو آوری  و به  د  ند کاستر ها را رهنماشو نحمایت کنو آفرینشگر    من حیث زن، مادر، خواهر، مبارز،    زنان باید از زن    »  

داز   زنان جهان را که بتاری    خ   .دنهمیشه حایم یکدیگر بوده باهم مهربان باش، د نبیر
ی

ام  روز همبستیک بانو زهرا اریب با ادای احیر
هشتم مارچ تجلیل میگردد صمیمانه به تمام زنان افغان و جهان به خصوص برای زنان رنجدیده ومحروم کشور که به نحوی  

، مبارک باد یم گوید  و  اظهار یم کند که ،  اسالیم و انسایی خود محروم ساخته شده اند   مناسب مدیی ،    قوق  حانحا از    از  
 زنان به همه بانوانیکه شجاعانه مصمم ،با قلم ،باقدم ویا هم باسالح علم ودانش با انواع یی عدالتر  

ی
بیل روز جهایی همبستیک

 واقتصادی  مبارزات    فرآیند در  مردم و خود شان    ها ونامالیمات برای نجات  
ی

؛ تهنیت  قرار دارند   اجتمایع ، سیاش ،فرهنیک
 که تحت خشونت ها وشکنجه ها زنده    بانوایی از  به ان عده   د و و مبارکباد میگوی

ی
را به تلحی ومحرومیت در   رقت بار شان  گ

 را با اشک و یاس به  و  ، اند متحمل گردیده  دلشدی هر گوشه وکنار میهن در عالم مآیوش و 
ی

ی مینمایند  زنده گ ناگزیری سیر
و درخشان مبدل   تابناک به روز های آنها را   بار  و اندوه های تار   شب  تا   فرا رسد زمایی  که   است تمتی ؛  از خداوند مهربان م

یک یم    با هم اینگونه   اش را   پیام زیر  بانو زهرا اریب در سوده  به افتخار این روز تاریحی  « سازد.   :    سازد قطاران خود سی
 تورا ای زن ستایم من که مادر میشوی آخر        
 یک خانه را باز کرده دلیی میشوی آخر  یدر                 
 و ای خواهر!که لطف و ِمهر داری با برادر ها                    

 محب و یار و همراز برادر میشوی آخر                         
 چو ماِه نور فشان بر شوهر و فرزنددلبندت                             

 برای عده ای چون تاج برس میشوی آخر                                 
ی                                      ز پامیر

 توانت آزمود تاری    خ ،مقاومیر
وار و فرا                                   

ر
 تر میشوی آخر بقای چرخ د

 برای کسب دانش ذهن جذایی خدا دادت                                 
، توانگر میشوی آخر                                  معلم، شاعر و داکیر
 مقام مادری از توست ،جنت در قدم هایت                              
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ی جنت مق                                در میشوی آخربرای رفیر
مستحکم و عالیست  تو ای                             زن عزم وجزم ات بیشیر
 به زور تسلیم نخوایه شد، تو محشی میشوی آخر                         
ه افگند سایه در کویت                           کنون در میهن ابر تیر
 برتر میشوی آخر رسد این شب به پایان روزی                      
 !)اریب(با جسم وجان احساس و درکت میکندبانو                   
ی دارم پس از چندی، رساتر میشوی آخر                    یقیر

امون شخصیت    ، مهر ، محبت ، وفاداری ،    بانو زهرا اریب پیر
ی

، اجتمایع، آموزش، سیاش ، فرهنیک ، روایی
ی

فردی، خانوادگ
ازه تاری    خ معروف و مشهور بوده  و قهرمایی های زیادی را از خود به ارمغان گذاشته   و   ه گان افغانستان که در شیر ی   الفت   دوشیر

ن » خطاب به دخیر افغان«، با بافت واژگایی زیبا و نغز،    در این سوده اش زیر عنوا  اند، من حیث مادر معنوی و آموزگار  
 :   یم دهد خامه در خورد  زبان  تراوش فکری اش را اینگونه  

م نور دو چشم روشنم         دخیر
 مادرم دل بسته یی عمرت منم           

م آینده ات با میمنت                   دخیر
 افشده ات شاد میخواهم دل                

فتت بود                     علم ودانش راه پیشی
 کوشش والد ره رفعت بود                      

 یم نخواهم از فروشت پول نقد                          
ت سازم ای کودک به عقد                           یا اسیر
 بهر کسب علم وآموزش بکوش                             

 زیور با ارزشیست دارش به گوش                             
 تاکنون از علم دور بودی شنو                             
ان شتابان شو بدو  یر پس                             جیی
 این وطن ویران ویران است نگر                            
 ملتش خییل پریشان است نگر                          
 وقت غفلت نیست تو احساس کن                         
 مرحم زخم یتیمان ساز کن                      

 مادران بیوه واطفال شان                        
 اشک ریزان در کنار خوان شان                 

 ت در دل هایشان حشت وآه اس               
 آه شان د آسمان گیر است سوز                
 خدمت شان فرض توست فرزند من              
 این بود پیغام ترا دلبند من         
 نازنینا یم نیوش پند اریب      
 مهربان شو بهر همنوع وغریب   
بدون    ،بانو زهرا اریب من حیث آموزگار  با صالحیت و صالبت که رسالت تعلیم و آموزش فرزندان وطن را  بدوش داشته اند   

تردید فرآیند آموزش، و بینش تعلیم و تربیه همواره در ذهن شان بوده  و با در نظرداشت فهم و آگایه ای که  در عرص فناوری  
امون  معاض   ، ترفر و انکشافی بدون  تعلیم و آموزش  آموزش دارند، هموا  پیر فتر ی هیچ پیشی ش آن که به یقیر

ره روی  گسیر
است. در گذشته ها یم گفتند که تعلیم    ید داشته و همواره در احساس شان موجود بوده کدقیق  به میان امده نمیتواند، تأ 

ر گون شده و  حاال گفته یم شود که تعلیم و آموزش  برای تعلیم و تربیه اما تعابیر و تفاسیر کنویی در امر تعلیم و تربیه هم دگ
 و ادبیات غنایی یک ملت  

ی
بنیادی عبارت از فهم، تحلیل و تجزیه بینش  فکری، اجتمایع، سیاش، فلسقی ، اقتصادی ، فرهنیک

ی خییل با ظرافت بازتاب داده است که  زیرین    زید بر تدریس،  اهدافش را در سوده های وزین  م  و مردم است.  بانو اریب   ، نیر
امون اهمیت تعلیم و آموزش نو نهاالن و فرزندان آینده  ساز میهن، مورد خوانش و   یم توان سیاق و قامت فکری شان را  پیر

 مرور دقیق قرار دهیم:  
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 هلهله برپا شده درب مکتب باز شده
 ای کودک در دانه موهایت دانه دانه             

 رخسار نازنینت مثل ماه شبانه                         
 چو خمچه ات را   یبنازم قامتت را قد                                

 هله بکست را بگیر بشتاب مانند تیر                                            
 ها و یی گپ                                                

 روان شوسوی مکتب با خوشی
 سالم بده استاد را همصنفان و دربان را                                                        

 هوش و حواست بگیر درس و تعلیم یاد بگیر                                                             
 بخیر شوی پرثمر فامیل بتو مفتخر                                                                   

 وطن نیاز مند توست باید شوی وطندوست                                                                   
 کبک های زری (  مثل  )حور وش نازنیتی                                                                         

ی در برم                                                                              میشوی تاج سم بیا نازنیر
از ژرفای دل و خلوص نیت برای جناب استاد گران ارج زهرا اریب کامگاری های بیشماری را در عرصه های ناهمگون به   

 ویژه هیی و ادبیات و سایش اشعار و سوده های پر بار،  از بارگاه ایزد منان تمنا داریم .  

 خدا یا تو آن کن که انجام کار
 تو خوشنود باشر و ما رستگار 

 
 با درود فراوان  
 دکتور نرصالدین شاه پیکار  استاد اسبق دانشکده زبان و ادبیات  دانشگاه کابل  

 ، ترسایی   ۲۰۲۲،  جوالی کانادا   –تورنتو 

 

 


