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 یعباس مهیبانو وس ختهیاستاد نستوه و فره ادیب
 

را  یاسعب مهیوس ریو روشن ضم ستهیشا یخبر وفات بانو قیتأثر وتألم عم با
و از ته دل به همه  ختمیخواندم سخت متأثر شدم و اشک ر سبوکیامروز در ف

 مداریعرض م تیمحترم شان ، دوستان ، اقارب ، و شا گردان شان تسل لیفام
تاد ، اسستهیشا خانم نی، مرگ امتعال استدعا دارم زدیاز بارگاه ا لیو صبر جم

تن نوش ییکرد که توانا جادیرا درفکر و روانم ا قیآگاه تأثر عم یحاذق و مرب
زنان نهضت خواه و اهل  نیدر ب ی، او ستاره او تسلسل کالم را از من ربود

 د،یوزانه کوشاوالد وطن دلس تیادب و فرهنگ در معارف وطن بود، در ترب
 نیو دل پر مهر داشت داشت، مت میالو محبت طبع م یسادگ فیاحساسات لط

طن کالم وعاشق و نیری، شاعر شژرفنگر سندهیو با وقار وبزرگمنش بود ، نو
، ی،جامعه مدن ی، عدالت اجتماعیموکراسی، دیآزادگ یاش افغانستان بود . برا

 ناریاز سم یلیدر خ دیدر طول عمرش کوش یاجتماع ی، رفاه و ترقحقوق بشر
ع افغانستان سهم فعال گرفت او ها و کنفرانس ها و مجالس بخاطر بهبود وض

 یعباس مهیانو وسب      .وطن است یاسیو س ی، ملیخیبرجسته ٔ تار یزنان مبارز و خبره و از چهره هااز
و . استادیکوه استوار ا کیند خاطر، آن زن با وقار مان ی، درد و آزردگ یدلتنگ ،یی، تنهاروز گار تلخ مهاجرت در

 مهیمرحومه بانو وس ،بود تیمی، محبت و صمیاز عطوفت و مهربان یفرشته ا کی شهیبود مثل هم نیو آهن نایروه
و از آن جمله در مجله  دهیمختلف به چاب رس دیو جرا تاز خود بجا مانده که در مجال یادیمقاالت و آثار ز یعباس

 یاطراتکه خ« مسافر نیخورج»و « نهضت زنان در افغانستان»بنام  دهیافغانستان است دو کتاب به نشر رسان نهیئآ
 .با درد و الم توأم است گفته استرا که 

 سیشاهدخت بلق سهیداشت او در ل یدسترس یو فرانسو یسیانگل توښو پ یدر یبه زبانها مرحومه
 نیا بوده است . یمعلم لسان فرانسو یمالل سهیبوده و بعد ها در ل یدر اتیو زبان وادب خیاستاد تار«تیجمهور»فعالً 

 . کرد میو به جامعه تقد تیترب یادیشاگردان ز یمادر معنو
احترام  یلیکه خ یشاگرد کی ثیاش منح یو فراموش نا شدن کی، از صد ها خاطره نخواهمیاش را شاد م روح
 :سمینویم تانیبودم برا لیقا شیبرا

خواست و  نیمرا به اتاق معلم ی، استادم مرحومه بانو عباسمکتب رفتم جیگرفتن نتا یساالنه ختم شد و برا امتحانات
 ،شودیوعده دادم که حتماً اطاعت م شی! برایرا فراموش نکن یدر اتیادب :گفت میمحموله را بدستم داد و برا کی

ود متن نوشته شده ب نیآن ا یو برو دمیصفحه گذاشته ام د نیقطعه عکس اش را که در کیتحفه را باز کردم  یوقت
، من از لریو ش کتورهوگویو ،ری، و سه جلد کتاب از شکسپ«دارمیم میبا تأثر از گذشت روزگار صورتم را بتو تقد»
 دبو یاحترام و ازرش و ارجگزار کیمن  یبرا زدمیم ادیها فر یخود را گم کرده بودم و از خوش فیتحا نیا دنید

د حرکت استا نی، ا دمیو به خود بال افتمیکار معمول نبود من ارزش و مقام و تواضع او را  نیاستادم .ا کیاز طرف 
  . من به شعر وادب و مطالعه بود بیو ترغ قیتشو کیبزرگوارم 
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