
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

  

South Asia Women In Media” SAWM” 

 Darulaman Main Road  

Opposite of Kabul Dubai Wedding Hall 

Ph No: 0700293756 

fnekzad@yahoo.com/  sawmafg@gmail.comEmail:  

 تعالی     بسم

 1931 جوزا 2

 خبرنگواران  از تون  يو   شویی   حسویبه  مور   خوارر  رابوه  خووي   تسلیت "سوم" جنوبی آسیايی زنان انجمن رهبری هیبت

 .می ارد ابراز مشعل راديو در زن

 قبول  هفتوه  دو حو ود  ترافیکوی  حادثو   در کوه  ورزيو ه  خبرنگواران  از يکی شیی  حسیبه خانم يافتیم ارالع فراوان، تاسف با

 .پیوست جاودانگی به بود ش ه مجروح ش ي ًا

 بود، خواه  باقی و زن ه همی  نام  و خالی خبرنگاران کنار در اب  برای جاي 

 راجعون الیه انا و اناهلل

 و حقواي   انعکوا   بوا  ب ينسوو  سوا   چنو   از ژورنوالیمم  عرصوه  در کوه  مسوتع   و تجربه با خبرنگار شیی ، حسیبه مرحومه

 مرکم پراک شیر در بود روان دفتر ررف به موترش در حالیکه در می 9 بتاريخ داشت فعالیت ها روي اد پوش 

ز رو موی  17 بتواريخ  شوفاخانه  بوه  وی انتقوا   از بعو   کوه  برداشوت  زخوم  شو ي اً   ترافیکوی  حادثو   يو   در چو   جمیووری 

 و داشوت  عمور  سوا   28 حسیبه مرحومه .ساخت ان وهگین و متاثر را همه و رسی  ها گوش به وی مر  خبر پنجشنبه

ر شوی  در اهلل هو ايت  انجنییور  پ رشوان،  بوا  فعوال  کوه  مانو ه  جوا  بوه  (سومون  بنوام  پسور  ي  و شیبه دختر ي ) رفل دو وی زا

 .میبرن  بسر پراک

 در و نموود  کوار  آزادی راديوو  بورای  بعو   و پشواور  در سی بی بی راديو تعلیمی بخ  در سالگی 15 سن از شیی  حسیبه

 قبوايلی  درمنوار   کوه  آزادی راديوو  ويوۀ   بخو  ) پوراک  مشوعل  راديوو  رد پروديوسور  و خبرنگوار  منحیو   2010 سوا  

 .نمود آغاز را کار به (دارد نشرات پشتو بمبان افغانستان

 نمود مقابله شجاع زن ي  منحی  زن گی های کاستی و بامشکالت که بود دي ه رنج و کشی ه درد زن ، حسیبه مرحومه

  .بلعی  را او  هنگام به نا مر  مسرانجا اما نش  روزگار حوادث تسلیم هیچگاه و

 زنو گی  بوه  مرتبط اکثرا که میسرود آزاد اشعار بیشتر بود، نیم  خوب شاعر ي  خبرنگاری مسل  برعالوه شیی  خانم

 .بود خودش شخصی 

 و نموود  سورری  را خوود  جووانی  و کوودکی  دوران کابول  در و گشود جیان به دي ه ننگرهار واليت بیسود درولسوالی وی

 .است خوان ه "میاجر مرغ" را اشعارخود از يکی در که نمود میاجرت پشاور به داخلی های جنگ يانجر در

 .میشود محسوب کشور برجسته شاعران از  نیم  ننگرهار، شرقی واليت کامه وقت ولسوا  شیی  داود مرحومه، پ ر
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

 نیوم  را خود جوان خواهر ي  و او  وهرش ترافیکی حادثه در آباد جال –کابل شاهراه در مشابه حادث  در شیی  حسیبه

 .برداشت زخم ش ي ا ها پا قسمت از نیم داشت بطن در را سمون که خودش و داد دست از

 بنام را ديگری برنامه ها بع  که میبرد پی  مشعل راديو در "ستوری دباختر " بنام برنام  سو ب ين سا  دو از مرحومه

  .میساخت رامنعکس ها کوچی کلتوری و اقتصادی اجتماعی، مسايل بیشتر که "کیږدی کیږی،

 تعريوف  صوحبت  خووش  و برخوورد  خووش  اخوال،،  خووش  ژورنالسوت  يو   را شویی   ،مرحوموه  وی دوسوتان  و همکواران 

 مور   شونی ن  از هواي   برنامه دوست اران و عالقمن ان بلکه همکاران  و خانواده اعضای تنیا نه آنان گفته به و میکنن 

 .ريختن  اش  تیح و ش ه ان وهگین او

 نیوم   " همسورش  و ارفا  " شخصی زن گی به کاری مسئولیت کنار در مینمود کوش  ژورنالست فعا  زن منحی  وی

 .باش  داشته خاص توجه

 تحوت  او ايوی  نمونوه   هوای  گومارش  از يکوی  از کوه  میو اد  قورار  پوشو   تحوت   نیوم  را برانگیم جنجا  مسايل شیی  حسیبه

 زيوادی  مشوکالت  بوروز  باعو   و گرديو   نشور  آزادی راديوو  رريو   از کوه  بوود  "ننگرهوار  رشونوا  در زنان فروش" عنوان

 .بود ش ه صادر اش توقیف مکتوب سارنوالی سوی از حتی و ش ه وی برای

 شوناخته  نیم متع د جوايم مستح  راديويی های پکیج و ها گمارش بیترين نمودن ترتیب و تییه با شیی  حسیبه مرحومه

 .است ش ه

 بوه  ننگرهوار  بیسوود  در شوان  آبوايی  هو يره  بوه  بعو   و انتقوا   کابول   بوه  شنبه 4 روز به پراک شیر از وی جس  تاس قرار

  .شود سررده خاک

 ضوايع   را وی مور    "سوفما  "جنووبی  آسویايی  هوای  رسانه آزاد انجمن  و "سووم "جنوبی آسیايی ژورنالست زنان انجمن

 و مانو گان  بواز  اقوارب،  بورای  و بورين  بیشوت  بوراي   اليوما   ايومد  بارگواه  از و دانسوته  مطبوعوات  خوانواد   بوه  بمرگوی 

 .مینماي  است عا جمیل صبر آزادی راديو و مشعل راديو کارمن ان

 احترام عرض با

 نیکماد فري ه

 "سووم "جنوبی آسیايی زنان انجمن ريیس و منطقوی بورد عضو

 

 


