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  :ويژه گي ها
  هيچ نتوان گفت در پنجاه سال:  نام كتاب

  حميرا نكهت دستگيرزادهداكتر : شاعر
   خورشيدي1389چاپ نخست، زمستان 

  ، هالند"شاهمامه"نشرات بنياد : چاپبرگ آرايي و 
                           www.shahmoama.com    

 .محفوظ استبراي نويسنده حق چاپ 
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  كنمي اهدا مي را به روان پاك دو پاك نهاد پاكزادنهي گزنيا

  .بودن شان اعتمادم بود  ويي كه داشتن شان دارا
 شتري داشتن شان را   در من بازيكه رفتن شان ن ي به دو ستوده سرشت

 . افزودشياز پ
 
 

   سبز پدرو مادر بزرگوارمادي به
  ،راستي پيرگياز ت  مراي شان هستغي دري كه مهر ب
  ،راستآ ييبايبود مرا با عشق و ز،  كالم شاندي كه خورش

 .كه رفتن شان از بودن شان نكاست 

 . شماستي كم از بزرگني ارشيپذ
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   א אز "א" 

 
 ؛داکتر حميرا نکھت دستگيرزاده  خواھر تاريخی  رابعۀ بلخيست

رابعه سرچشمه گرفته ۀ چشم و صدايش از خروش ِ چشم  و حنجر
که ما به چاپ را غزلياتی  .وتا به خويشتن خويش ادامه يافته است

 درھيچ نتوان گفت "وت را زير نام نيم قرن سک آن اقدام کرده ايم،
 .صدايی با شور و شعور حميرايی .به صدا آورده است" پنجاه سال

  
شاھمامه  به حيث يک نھاد فرھنگی  افتخار دارد که اينک  با  صفا 

 غزليات شاعر صميمی و نامدار افغانستان را گزينۀو صميميت، 
 ميکند و اين سروده ھای غربت را در کشور ھالند به برگ آرايی 

  .ميرساندچاپ 

  
    ،                  

אא  
    ن د   ه

                                                                                      ن د !    

        

  نادری منيژه    

  شاھمامهبنياد مسؤول  
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 زא  
  

 روز بيست و ششمحنجره  را از ی سرود ھسترزادهيگت نکھت دسرايحم
 سخنش را از بزرگان ادب ديي که تایو در نگاه پدرا.  خواند١٣٣٩ثور سال 

 که دل ی بر زبان داشت  ودر دامن مادریتي بی و درھر موردگرفتيم
 گلستان و بوستان و از محرمان راز حافظ یچشم آشنا ،ی مثنویسپرده نوا
   .ديبود، بال

 زهي دگروال و مادرش روانشاد عزیدي مجري روانشاد غالم دستگپدرش
 شعر چهي از دری و درک ھستديموزگاران او در دآ ني نخستیضي فجهيخد

  .بودند
 و ھرات خواند ودر زي کابل، گردیدر شھر ھا  نکھت  مکتب رارايحم
  سانسيدرجه ل.  شدلي فارغ التحصۀ کابل زرغونی عالسهي از ل١٣٥٧سال 

 یاسي دانشکده حقوق و علوم سیپلوماسي از رشته اداره و د١٣٦١را در سال 
  .دانشگاه کابل به دست آورد

 ريز از آغاز تا امروز  ی شعر فارسیژانر ھا را به نام شي دکتراۀ رسالاو
 ه،ي استاد دانشگاه سوففييورگي گکوالي دکتر نسري پروفشينظر استاد رھنما

ته در ھالند رش .نوشت و از ھمان دانشگاه موفق به کسب سند دکترا شد
  . و حقوق کار را خواندیابيکار

 ۀآواز و ادار،  ژوندونی مکتب  و دانشگاه با کار در مجله ھای ھاسال
 گزارش، نوشتن هي سالھا به تھني در ارايحم.  توام بودوي راداتيھنرو ادب

 بود که یگري کار آموزشگاه دطيح م. پرداختی گرد مزي مريمقاله و تدو
  . افزودی دل او معشق  به نوشتن و خواندن را در

 اتي به اداره ھنرو ادبلي تحصاني بعد از پارزادهي دستگراي حمداکتر
 هي افغانستان به کار گماشته شد و در آنجا به نوشتن و تھونيزيتلو - راديو

 شب ھنگام ومجله یزمزمه ھا  کتاب، گذرگاه شعر،یاي  دنیبرنامه ھا
، تان افغانسسندگانينو هي به خواست اتحاد١٣٦٤از سال .   پرداختيیويراد
 جوان آغاز به کار کرد در سندگاني نو لي در انجمن تازه تشکی مربثيبه ح

طنز و   داستان، شعر،ی ورکشاپ ھاري، تدوی ادبی نھاد ھاجادي انجمن انيا
  از اتي جوان در مکاتب و دانشگاه  کابل و والسندگاني نوی براینقد ادب
  . پرداختتي بود که به آن به جدیامور
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 واي و دو فرزندش ھرلي با ھمسرش محمد عمر عد١٩٩٩ از سال او
  .بردي  در ھالند به سر مناي سري و ھژساينک

 ی ھاهي در روزنامه ھا، مجالت و نشر١٣٥٤ او از سال یشعر ھا
در نشرات .  استدهي و ھالند به نشر رساي بلغارکستان،ي تاجران،يافغانستان، ا

 ی شعری ھانهي در گزشيشعر ھا. است حضور داشته وستهي  پی مرزرونيب
   . چاپ شده انديی اروپای و کشور ھاراني در افغانستان، ایمتعدد
 در دست ی مستقل شعری ھانهي گزني تا اکنون ارزادهي داکتر دستگاز
  :است
   کابل١٣٦٩ افغانستان سال سندگاني انجمن نو- يی رھای آبشط
  کابل  ٢٠٠٣ مرکز تعاون افغانستان – غربت بي غرغزل
  دني سو٢٠٠٩ کلوپ قلم افغان ھا – غي دور آتش و دربه

  : به دست آورده استی شاعری را که در دوام سال ھایزيجوا
  ١٣٥٩ شعر جوانان زهيجا
  ١٣٦٢ شعر زنان زهيجا
  ١٣٦٤ وزارت اطالعات و کلتور ی  شعر فارسزهيجا
  ١٣٦٩ ی شعر انجمن ناصر خسرو بلخزهيجا

  : ھا و لوح ھانشان
  ١٣٦٨ ی آزادنشان
 – راني  ای اعتصامني پروی ادبزهي دور نخست جا،ی اعتصامني  پرونشان
  ٢٠٠٤سال 
  ٢٠٠٧  ی اعتصامني  پرونشان
   مھاجر در ھالند،ی افغان ھاوني از فدراسري تقدلوح
   دن،ي قلم افغانستان در سورکلوبي تقدلوح
  ی اعتصامني پرو٢٠٠٧ ري تقدلوح
   ن تھرا٢٠٠٩  ی دھلودلي برعرسي تقدلوح
  ٢٠١٠ ماھتاب ھرات رانجمني تقدلوح

    ھاداري ھا ودسفر 
  یشب شعر در تاالر فردوس: تاجکستان
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  ١٩٨٩ و ١٩٨٨ تاجکستان سندگاني انجمن نوی با اعضاداريد
  ١٩٩٥راني اسفر
  ی بھبھاننيمي غزل سی با با نوداريد
  زي عزیداي شاملو و آادي زنده داريد
  ی کدکنیعيمد رضا شف شناس نامور دکتر محاتي با ادبداريد 

 جناب ،ی بھبھاننيمي مصدق  با بانو سدي حمادي شعر در منزل زنده  شب
   ی بھبھانی جناب عل،یسپانلو، جناب جواد مجاب

  ٢٠٠٠ آلمان در شھر بن یحي مسموکراتي به دعوت حزب دی خوانشعر
 افغانستان یاسي امور خارجه ھالند در باره اوضاع سري و گفتگو با وزداريد

٢٠٠١  
 به اشتراک شمي راه ابری کلتورۀ در برنامکسياتري با ملکه ھلند  بداريد

  ٢٠٠٢ ني و چراني افغانستان ، ایکشور ھا
  ی به دعوت وزارت ارشاد اسالم٢٠٠٤ راني اسفر

  ی اعتصامني پروزهي دور جاني در نخستشرکت
   ی محمودلي جام جم با سھ٢ در شبکه مصاحبه
  ونيزي درشبکه اول تلومصاحبه

 در وزارت ارشاد و راني با شاعران ای ادبی گرد و بحث ھازي در مرکتش
   ماندگاری چھره ھااديبن
 ی داوراي بانو پوران فرخزاد و ثر،ی بھبھاننيمي و گفت و شنود با بانوسداريد

  ی محمود دولت آبادی نامسندهيو نو
   داناسي ری  با آقاداي از آیداريد

  ٢٠٠٩ راني اسفر
  دلي در عرس بشرکت

  ی گفتگو با محمود دولت آباددارويد
  

 ،ی اجتماع،ی گوناگون حقوقی ھا و کنفرانس ھاناريمي در سشرکت
 انگلستان، ران،ھالند،ي افغانستان، ای درکشورھای وادبی کلتور،یاسيس
  .اي و بلغاردني،سوی جرمنش،ي اطرا،يتاليا




