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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

 

 
 1۶/۰۲/۲۰۲۰             زنان موفق وسرشناس افغانستان دهکدهٔ 

 

 سر شناسزنان 
 

 .مسوول فصلنامه بانو ریبا صالحه وهاب واصل شاعر و سابق مد ،یرینظ نیریش دیگفت و شن
را با شاعرنستوه  دیگفت وشن سالگرد فصلنامه بانو، نیدهم ن و به بهانهٔ زنان موفق و سرشناس افغانستا یسلسله معرف به

  .مینما یحضور شما سروران م میصالحه وهاب واصل انجام داده ام که تقد
 

 د؟یآغازنموده ا یفصلنامه بانو را با چه امکانات و چه تعداد همکارقلم پرسش؛
مشکل آن نبوده ام اما  ینینداشتم شاهد ع یبانو که من هنوز با بانو همکار جادینخست ا ی: باتأسف در سال هاپاسخ
ر شده آو ادیمختلف  یشان دررسانه ها یبانو در گفتگو ها انگذاریو بن ازیصاحِب امت ر،یم نیغوث الد یآقا کهیطور
که به مرور زمان به  و سه عالقه مند صورت گرفته سندهینو کی تیمحدود و موجود اریبا امکان بس جادبانویا اند ،

 .آن افزوده شده است یگان و همکاران قلم سندهینو
 

  ؟فصلنامه بانو و شکل آن از کجا آمد یلوگو پرسش؛
اما بعد  د،یتوان یم دهیسال د نیقبل ازا یداشت که شما در شماره ها یگریشکل د ۲۰۰۹سال  یبانو ال ی: لوگوپاسخ

مشخصه  کیکنم تا هم  یزیبانو طرح ر یبرا یدیجد یواستم لوگوبانو به من سپرده شد، خ تیاز آن که مسوول
 گرافی. به کمک محترم تواب وهاب کالباشدو ظرافت خاص خودش را داشته  ییبایبانو باشد و هم ز یبرا یخاص

باشندو از فونت خاص دست  یمن م نیرنگ اتیها ورباع تیکتب، تک ب بیدست کشور که همکارم در ترت رهیچ
 نیخستن یبرا شانیا موافقت و ریم یبانو را درست کردم وبعد از مشوره آقا یکنند، لوگو یساخته خودشان استفاده م

 دیآن را افزونتر ساخته است و ام ییبایکه تا امروز مشخصه بانوست و ز مینصب کرد زدهمیشماره س یآنرا رو بار
  .داربماندیو پا یبانو باق یلوگو برا نی( هم هممن باشم نباشمها) ندهیدارم درآ

 

 ؟منتشر شد یخیرچه تارشماره فصلنامه بانود نینخست پرسش؛
و بانو  ریم نیغوث الد لهیبه وس شیاتر نیدر شهر و ۲۰۰۲سال  یبار در ماه م نینخست ی: فصلنامه بانو براپاسخ

 .است دهیندا افشاربه نشر رس
 

 رد؟ینوپا شکل بگ یتا توانست مانند کودک دیفصلنانه بانوچند سال طول کش د؛یتوان یم گفته
از به ت کهیکند و  رونیسر ب یو فرهنگ یادب یتا بانو توانست از منجالب خشونت ها دیچهارسال طول کش یال سه

 دیگرد لیلتج شیاتر در ۲۰۰۷با شب شعر بانوان درسال  کجایبانو که  جادیسالگرد ا نیرود. بخصوص از پنجم شیپ
 یفرهنگ جامعه در ربانویسابقه و چشم گ یب شرفتِ یپ نیمن خود شاهد ا باشد، یبنده با بانو م یها یوآغاز همکار

  باشم یکشورم یبرون مرز
 

نخست تولد خود بامشکل روبرو  یهاسال در هم، فصلنامه بانو ایآغازهرکارمشکل است.آ میدان یم کهیپرسش؛قسم
 بوده است؟

روبرو بوده است. بودند  یجد اریبس یها تینخست شوربختانه با خشونت ها و ضد ی: بله؛ بانو در سال هاپاسخ
و  یسیالپ نادرست برنام بانو، یبا انتقاد ها و انکشاف بانو شرفتیدر راه پ میرمستقیکه به اشکال مختلف وغ یافراد

 ها وما افغان ستیرانیکلمه ا کی« بانو»ودند که ده بیعق نیبر شانیداشته اند. ا یها یاساس نامه بانو سنگ انداز
 یه ومتوالسابق انیاست که ازسال یدرکلمه  کیکه بانو  میکه ما وشما شاهد است یدر حال مینام استفاده کن نیا از دینبا

 برمقام زن بکار برده شده یارج گذار زنان ودختران به رسم احترام و یمختلف کشورما برا یسلطنت ها خیدرتار
 ".آمده است یبه زبان پارس یزبان ترک افزود:خانم از دیاست."با

 نیا وجود اتوانسته ب بودن فصلنامه بانو بوده که خوشبختانه بانو یاسیرسیو غ یطرفیمخالف، ب زانیگرعزید انتقاد
ارکنان ک یوحوصله مند یینمونه توانا نیبرود که ا شیبه پ ازهم نپاشد و بهیئشا یمقاومت ب با ها تیهمه مشکل و ضد
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پرمشقت بانو دوستان مهربان مثل: بانو ندا افشار، بانو  یسال ها نیا بانیوپشت اریباشد. اما  یم نیوز هینشر نیا
 وبان ،یمیعبدالرب ابراه یازعالقمندان خوب مجله، آقا یهرات وهمچنان چند بایاز شهر ز یشبنم، استاد غفور جالل

به  دهنبوده اند که ب نیبانو فتانه وفا درشهر و و دیظاهره دلزاده، بانو ملکه س بانو ،یوسفی ،بانو هما اگلینرضیانج
 کنم یاظهارسپاس وامتنان م شانیا از نام همه دست اندرکاران مجله بانو از رمسوولیصفت مد

 

ارتباط موثر  یدربرقرار ییموفق مهارت وتوانا انسان سالم و یها یگ ژهیازو یکی میدان یکه م ی: قسمپرسش
 نیدر ا یچه کسان د؟یدان یچه حد م در خود را درفصلنامه بانو تیکه موفق دیتوان یاست . گفته م گرانیه با دوسازند

 بوده اند؟  میسه تیموفق
 از یخدمت یمن به ادا دیسپرده شده به من و عالقه شد فیصادقانه وظا یبانو اخالص و ادا من در تیپاسخ: موفق

م واستفاده از تجارب دوستان وتری.همچنان شناخت وداشتن دست باال درکمپبه خواهران وهموطنانم بوده است قیطر نیا
  .داشته اند ییها تیبخش کارکرد ها وفعال نیکه در گذشته ها درا

 

. شود یداخل و خارج کشور منتشرم زنان ،که در خاص یها تیو سا مجالت گرید رابطه فصل نامه بانو با پرسش؛
 چگونه است ؟

زنان افغانستان اختصاص داده شده باشد. با  یکه به کار کرد ها میشناس یرا م یها هی: با تأسف ما کمتر نشرپاسخ
 دوستانه برقراراست یها یهمکار ومظبوط و ارسالمیبله؛ روابط بس یوانترنت یونیزیتلو یها و پروگرام ها تیسا

هم درحال برقرارشدن است که محترم  کشور یخلدا یبا رسانه ها یطرف روابط همکار نیبه ا ریچند ماه اخ اما از
افقت مو نهیارتباط با خود دارند. تا در زم نیرا درا یکین یافغانستان پالن ها شان در ریاخ سفر در ریم نیغوث الد

 .ندینما میرا به شکل قرار داد تنظ یمختلف مطبوعات ینهاد ها یها
 

  سالگرد" چه خواهد بود؟ نیهم ازدهیفصل نامه بانو " در دیسال جد یها تیاهداف و فعال نیمهمتر پرسش؛
اش)شامل زنان و مردان(  یتوسعه همکارن قلم جادشیسالگرد ا نیازدهمی عمده بانو در اریاز اهداف بس یکی: پاسخ

 یچاپ بانو را به شکل اشتراک و نشر یهمکار یگام بزرگ آگاهانه پالن ها نیکنارا سراسر جهان است که ما در در
و  میتصام همچو میتنظ یکه برا دیدان یم شما م،یافغانستان دار زمایو أخص کشورعز یئاروپا گرید یر هابا کشو
 .دش میآن کارخواه یرو یضرورت است که بزود یجامع وقت کاف و قیدق اریطرح بس کیعالوه بر یکار یپالنها

 

میزان حضور و فعالیت زنان درآن جامعه است، فصلنامه بانو چقدر  توسعه هركشور، یاز شاخص ها ییك پرسش؛
  تواند در تبیین و تسریع حضور و فعالیت زنان در جامعه ما نقش موثر داشته باشد؟ یم
 اریبس یاجتماع یها تیبا حضورمردان در فعال سهیکشور در مقا یحضور زنان فعال در دولت فعل زانیآنکه م با
اما  ت،سیافغانستان کار ساده وسهل ن یمثل فصلنامه بانو درجامعه مرد ساالر یها هیاست و نفوذ نشر لیو قل نیئپا

به کمک وزارت  یفعل زیجامعه زن ست در بانو هپخش و انتشار فصلنام یدست داشته ما برا یبه اساس پالن ها
است. گرچه ما  ممکن گرید یفرهنگو  یکتابخانه عامه وچند نهاد اجتماع اطالعات عامه، وزارت امور زنان،

خواهران  نداشتن یاما شوربختانه نسبت دسترس میبا هم ارتباط دار یونشرات یغیهم تبل یانترنت یها تیسا قیازطر
دست و با پخش دست ب نروی. از مینیب ینم یخش وانتشار را در داخل کشور چندان عملب نیوانترنت ،ا وتریما به کمپ

برادران  یبانو را در انکشاف اذهان ورشد خود آگاه تیبانو به خواهران و برادران ما در داخل کشور،موفق یارویرو
  .میئنما یم یترتلق ما در داخل کشور مظبوط تر و قاطع دهیوخواهران ستم کش

 

 یبدتر وزر رنکرده،ییتغ تینداده، وضع جهینت یصورت گرفته است. ول شیکم وب یزنان کار یها با زنان و برا سال
 یم یرو ونیزیتلو در ندهیمرد گو لچ " صورت گشاده "و یما از زن رو کشور یها روستا زنان در شد. هنوز

 کرد؟ دی. چه بارندیگ
 دیراه صورت گرفته و همانگونه که شما فرمود نیطرف مبارزات مختلف درا نیسال به ا شترازصدیقن؛بی: دقپاسخ

کنم که؛  یو قضاوت م یبررس نیمن با درک قاصرخود موضوع را چن امده،یبدست ن یقناعت بخش جهیکدام نت
ر که ه نیازا خبرینجات دهند، ب یبد بخت لگودا نیجد و جهد شان برآن بوده تا زنان را ازا شهیراه هم نیا نیمبارز

  .دمرد خانواده اش قرار دار یو کم علم یذهن ییو نا آموخته سواد، دربند چنگال جهل و نارسا ییزن روستا
ونابود کردن  رنگیکاهش ،ب یبه مادران ،پدران وهمسران برا ده؛یشاعر ورز کی ثیشما منح امیکالم، پ انیدرپا

  ست؟یزنان چ هی،عل یخانواده گ یخشونت ها
پسران خود را آگاهانه و روشنگرانه  دییایکه ب نستیا یمادر به مادران گرام کی ثیمن در قدم اول به ح امی: پپاسخ
، نمونه نام و  یهمسر ن کیمادر و  کیخواهر و  کی ،یزن ن کیکه زن را در مجموع بنام  میده تیترب یطور

به دختر کیمخلوق خداوند بدانند. به صفت  کیانسان وهمگون خود شان  کیبلکه بنام  یو ناموس ن رتیننگ و غ
هر دو فرزند) دختر و  کهیورتفرزندان شان را نابودسازند درص انیخواهد بود که فرق م نیا اممیپ یپدران گرام
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 یها یاست ،هردو مخلوق خدا و انسانند پس صرف در اثر وابسته گ شانیپسر( در بطن همسر شان از خون خود ا
درک و نا آموخته سواِد  یخود ساخته اشخاص نارس و ب یو رسم و رواج ها یو پوچ و نابوِد کننده اجتماع یواه

دختران شان رااز آنها  یشده از جانب پروردگار،حق انسان نیتع یو جنس یاختالف جسمان نیا یجامعه ، برمبنا
زهر را در وجود پسران  نیا رحمانهیب یخشونت ها نیپا نگذارند و با ا یو انسان یحقان یعدالت ها ینگرفته به رو

 .نکنند قیشان ترز
 نیماش یخود ،به جا یزنده گ قیاستم از همه همسران گرانقدرخواهشمندم تا همسر شان را رف یخودم همسرکس چون

که مل زیکن یبالخره بجا ارویهمکار و هم رتیننگ و غ یکودک مادر وبعد از خدا)ج( خالق فرزندان شان،بجا دیتول
 کی میدر دست مادران است) گفته اند صد سال تعل انکودک یویترب یاساس و مبنا رایخانه و خانواده شان بدانند. ز

زنان  میتوان یدهند م یم لیرا تشک یجامعه مدن صدیف ۵۰از  شتریلحوظ چون زن ها بم نیا یخوب(. رو هیسال ترب
  .میبدان یو مترق شرفتهیجامعه پ انگذاریرا بن

کنم  یتان از شما تشکر م ی، درهمه امورزنده گ یو کامگار تیموفق یصالحه وهاب واصل ؛ به آرزو زیشاعرعز
 دیرفتیگفته دعوت ما را پذ کیکه به درخواست ما لب

برمحبت تان نسبت دعوت بنده به همچو گفت و شنود  یبه پاس امتنان و ارج گذار دی، بگذار زیعز یرینظ بانو
از زحمات تان به شما  یرا تحت عنوان قدردان زیناچ تیتک ب کی نیدلچسپ و ارزنده اظهار سپاس داشته باشم وا

 .مینما میتقد
 ما میتو بر لب سخن دار یهمت واال از
 شمعي در شبستان ادب. «نیریش» سخن خوش یا
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