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 ۶۰/۲۰/۸۱۰۲        لمر احسان :آوری گرد

 کابل رادیو نطاق زن اولین «نورانی کوثر خانم»

را به حیث تخلص فامیلی  بعداً آنکه بود  نورانینام پدرش محمد سالم استاد 

 لغمان والیت ییقَرَغه ولسوالی در و بود شده یتیم کودکی دراو  »بود. برگزید 

 وقتی. چراند می را مردم گوسفند و گاو زندگی گذران برای و رفت می مکتب

 برای را او امانی حکومت شد، نمره اول ششم صنف در نورانی سالم محمد

 در سال چهارده م(1924ــ  1919بین سالهای )فرستاد ترکیه به تحصیل

 ها سال همان در. پرداخت دانش کسب به افغانستان دفاع وزارت برای ترکیه

 .آمد افغانستان به او با و شد ترکی سالۀ شانزده دختر کوثر، عاشق

 پنجاه. بود مشغول کار به مترجم و معلم حیث به حربی مکاتب در سالم محمد 

 ماللی مکتب در معلمی شغل با کوثر. کرد سکته که بود گذشته عمرش از سال

 زنی اولین نورانی کوثر گفتند می. آورد می دست به را فرزند ده زندگی مخارج

 فارسی نو آموختۀ لهجۀ با - وقت آن کابل رادیو در اعالنات خواندن با که بود

 1«.گشود بانوان روی بر را رادیو دروازۀ -

 بلی مادر .دیگرش استاد است باشد بکی مادر و احترام براو واجب می خداوند )ج( پرستش و موجود بعد از دو»

مادر سالطین او اصول زندگانی را می آموزاند استاد از طریق علم بر  دهد و شیره جان طفل را پرورش می از

 پروراند. سپاهیان پرغرور را آغوش خود می و دانشمندان ،هنرمندان ، رجال برجسته وینعگیتی، مختر

 زیرا کرکتر مادران افغان در سرزمین ما افتخارات بخصوص دارند.  اما  مادران در جهان افتخارات فراوان دارند 

ردیف  را برسی کنیم زن افغان در آن سرزمین میباشد. اگر افتخارت مادران کشور خود طبیعتهر انسان زاده 

 رود. می برجسته ترین زنان جهان از نظر شهامت بشمار

در دفاع از  افغانستانبزرگترین افتخار زنان  بود اما اوه که زاده سرزمین ما ن نورانی با وجودی کوثر خانم 

 ادب افغانستان استوار و رشد فرهنگ و او چون قله های شامخ پامیر در دفاع و بوده است. دارا  نهضت نسوان 

سرزمین  ان جسیم وبا هیبت بوده است. او زادۀوی انسان ادیب، دانشمند و در عین زم بی باکانه رزمیده است.

افغان که  غیور همسر مرحوم محمد سالم نورانی افسر و ترکیه  اسالمبول

 می امانی به کشور ترکیه رفته بود ر دوره د برای تحصیالت نظامی 

 در ه دیار نمود ازدواج با یک افسر افغان، ترک یار و وی بعد از  . باشد

عرصه های مختلف  مصدر خدمات شایانی در ید وافغانستان اقامت گز

  گردید.

 افغانستان زندگی میکرد که اصال خانم های آن عصر در در یدر زماناو 

 داشتند او همه تحت پوشش حجاب قرار میبردند و بسر  حصار خانه های شان

حیث استاد وظیفه ه لیسه ماللی ب در می پوشید، وه یگانه خانم بود که حجاب ن

در زمانیکه رادیو کابل  رورش دختران وطن را به عهده داشت. پ آموزش و

 تمخابراکوتی لندنی به تعمیر جدید در پل باغ عمومی متصل وزارت  از

مطبوعات بدین عقیده بودند که چطور صدای  اولیای اموربود.  منتقل شده

 امان  شاه دوران تلخ تجربه از زیرا. گنجانندب رادیو  نشرات در راخانم ها 

 به دست و نداشتند را دموکراسی تحمل و  برداشت روحانیون کهخان  هللا
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 کابل رادیوی در که نمودند دعوت بودنش تبار  نسبت کوثر خانم از ملحوظ این بنآبر. هراسیدند می  ٬زدند اغتشاش

 سنت و پیشتاز خانم این. گرفت خوانش به را تجارتی اعالنات و پذیرفت گشاده جبین با او بگیرند سهم  نشرات در

   ..... .نمود باز افغانش خواهر برای را پیشرفت و ترقی دروازه بزرگ مسئولیت پذیرفتن با شکن

بین المللی ادبی که  سمیناردر نیمه اول دهه شصت هجری شمسی در یک  }استاد زلیخا طی یک مصاحبه گفتند:

همه مهمانان به صالون غذا  گرامپرواشتراک داشتم بعد از ختم بخش اول   ٬شده بود برگذار هوتل اریانا  در

زنده یاد پروفیسور پوهاند  گرفتیم . پوهنتون در گرد یک میز جا  تعداد استادان  من با یک بردند  تشریف

که آیا میدانید اولین زن که  پرسید  جاوید  جاوید نیز در جمع ما پیوست ضمن صرف غدا پروفیسور حمد عبداال

 صدایش از رادیو کابل پخش گردید کی بود ؟ 

رقیه ، آمنه ملک زاده یفه کبیر سراج بزرگوار لط آورد که از جمله نام خانم  زبان ه همه استادان نام های را ب

خا : یلز زلیخا باید بداند. من نگریست وبا لبخند گفت استاد ه غیره مگر پوهاند جاوید از زیر چشم ب ابوبکر و

 میدانم .ه را ن جزئیاتام مگر  شنیدهگفتم چیز های درباره 

 شاید در ان ندانید باید را  جزئیاتپوهاند جاوید فرمود: باید که 

 سال بیش نداشتید و رو بودید و یا یکی دو ه زمان تولد هم نشد

که صدایش از رادیو کابل  اولین خانم گفت  به استادان کرد و

یعنی مادر  ٬یک زن ترکی بود  نورانی  پخش گردید خانم کوثر

 همین اکنون در کنار زلیخا نورانی که 

قیوم  فقید همراه با استاد اکرم زلیخا نورانی پوهنیار استاد

 .بیسد

در  عالی تحصیالت از بازگشت از بعد نورانیاستاد زلیخا 

  آرت های کورس آمر و دیپمارتمنت مسؤول صفت به مسکو؛

  .نمود کار پوهنتون کابل ادبیات و زبان فاکولته دراماتیک

پوهاند جاوید اضافه کرد من این مطلب را در  .ما نشسته است

قرار بود که در دهه یک مقاله ام نیز نگاشته ام ، جریان از این 

بیست هجری شمسی که رادیو کابل تازه به نشرات آغاز کرد 

کردند زن ها هم باید به حیث نطاقه در  اولیای مطبوعات فکر

بخصوص روحانیون چگونه خواهد  شروع کنند اما تشویش وجود داشت که ایا عکس العمل مردم و رادیو بکار

 بود؟

بردند یک خانم ترکی که همسر یک صاحب  می سره آن وقت در حجاب براه حل را فکر کردند زیرا زنان در 

جه ترکی داشت از او ه می پوشید فارسی صحبت میکرد مگر لهحجاب ن منصب افغان در لیسه ماللی معلم بود و

کی اعالنات تجارتی را با الفبای تر آن خانم فدا کار قبول کرد.  خواهش کردند که به رادیو چند اعالن را بخواند 

محاسبه مقامات این بود که اگر روحانیون عکس العمل نشان بدهند در  خوانش گرفت.ه بر زبان دری ب نوشت و

مقامات خواستند که ان   است ت بلکه یک زن خارجی )ترکی (یسزن افغان ن جواب باید گفته شود که این نطاقه 

 رادیو هر میکروفونروز اعالن تجارتی را پشت طی پانزده  خانم نورانی ، تیر بال بسازند سپر خانم فداکار را 

بعدآ دیگر خانم ها به رادیو آمدند و   شد چون از طرف روحانیون کدام عکس العمل دیده ن خواند  وزه میر

 الت دیگر را به خوانش گرفتند{اعالنات، خبرها، مقا

خانم کوثر نورانی با سهم گیری رسمی رفع حجاب نمود  محمد داود اعالن  در دهه سی زمانیکه زنده یاد سردار

پروسه دموکراسی را  جوان را در رابطه با این امر به عهده گرفت و فعالش رهبری حدود صد زن و دختران 
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بافت تاسیس شد زنان و دختران در  شعبه خیاطی، گلدوزی، و یکلوپ عسکر به این معنی که در تقویت نمود 

منصبان، فیته کاله، ربازان، صاحب وختن لباس عسکری، کاله سکنار مردان تحت سرپرستی خانم نورانی در د

در دهه چهل به حیث خانم کوثر نورانی  دوزی و تزئینات یونیفورم عسکری سهم فعال گرفتند. زر، شانه یی سر

 ها تبصره  ارجمند خانم ان باره در دیگر جراید یده سال انتخاب گردید. مجالت ژوندون، پشتون ژغ وگز زن بر

 تربیت به  ماللی لیسه در که این عالوه بر افغان ترک زن قهرمان آن .رساندند نشر به هایش عکس و نوشتند

. است نموده خدمت درازی سالیان افغانستان «عسکری» اردوی خیاطی دستگاه در گماشت همت معارف شاگردان

 فراوان محبت با را خود فرزندان داد دست از( م 1964) ش 1343 سال در را اش عزیز همسر نورانی خانم

 تحصیالت با را فرزندانش و  گرفت بدوش بزرگواری با را بزرگ خانواده یک عظیم بار و نمود تربیت و پرورش

   .آموخت دانش بکلوریا سطح تا حداقل یا لیسانس، ماستری، دکتورآ،  تا عالی

 گذاشتن با بود گردیده ضعیف مشتعلش چشمان فروغ  که حالی در اخیر سالهای تا و بود کتاب عاشق او خود

    .مینمود مطالعه( ترکی) خودش زبان به را جهان بزرگ گان نویسند کتاب  عینک

نورتن “وز هنرمندان معروف می بود امره مادری مثل خانم نورانی ن گاه  یاب است هرگوهر نا مادر  دامن 

همت واالی مادر به  ارجمندان از داشتیم،  میه را ن” نورانیجالل  ”، طنزنویس مشهور”زلیخا نورانی نورانی،

معارف  آن اوالد  تر ازری نکرد باالنها در مورد نطاقی از خود گذت فدا کار آن شیر زن جسور و منزلت رسیدند.

مستور افغان  زنان  تمثیل دموکراسی را برای کار و  جرات را تربیت نمود در بخش اردوی وطن ما خدمت کرد و

ه ب را با شهامت اعاشه و خود نازنین اطفال  ٬دست داد که شوهرش را از که زمانی آن از مهم تر ونتقال داد. ا

که مادر شان را از دست داده باشند با فامیل نورانی مقایسه  گاه یک فامیل  هردرجات عالی تحصیالت رسانید .

دو  اطفال مذکور از ه پدر خانواده ازدواج دوم میکرد وتفاوت های زیادی را خواهیم دید و یا بهتر بگویم ک ٬بداریم 

نورانی “مادر(بی نصیب میشدند مگر  و نعمت )پدر

شدند ه بی نصیب ن نه تنها از دو نعمت ” ها

مادر  کمبود پدر در آغوش پر محبت  بلکه 

احساس نکردند. پس ثابت است که بهترین  شان 

مادر  افتخار ترین انسان آغوش مادر است و بر بهشت 

نه تنها برای  خانم نورانی میباشد استاد  و

شاگردانش را نیز  بود بلکه  مادر مهربان  فرزندانش 

 میکرد. گر  راهنمایی چون مادر با محبت 

استانبول » ترک  زاده سرزمین  ی نوران خانم  چه 

عادات  با عرف و جوانی  بود اما در « 

  افغانستان خو گرفت سرزمین 

 ننداری زینب در( خورشیدی 1337) نسوان نهضت از بعد که است هایی هنرپیشه اولین جمله از نورانی نورتن

   . شدند می ظاهر ها زن نقش در آن در مردان قبال که جایی. شد ظاهر تیاتر ی صحنه روی

و او با آموختن سرنوشت  پسندیده ما آموخت. چونکه  عادات  مبارزه کرد و از خوبی ها عرف و با کمبودها 

دانست  میه رابطه حدود را مجاز ن داد در این  انتقال دیگران  را بر فضیلتشو  دانش  خورده بود گره  آموزاندن 

خود می   فضیلت بر میکرد و مطالعههم نداشت منزل  از رسمی خارج  مسئولیتحیاتش که  رمق  و تا آخرین

 2« افزود. روحش شاد باد.

 بار نخستین برای ما": بودند گفته بوده، کابل رادیو مسئول مدتی سالها آن در که جاوید عبداالحمد دکتر استاد پوهاند

 نوشتن و خواندن سواد حتی که کردیم، پخش افغان، شوهرش و بود ترک خودش که زن یک توسط را اعالنی

 تبدیل را آن که دادند اجازه بعد. خواند می را آن او و نوشتیم می التین الفبای به را فارسی ما. نداشت را فارسی
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 یک عنوان به بود، خردسال دختری که" جالل مسعوده" بار نخستین آن از بعد. افغان زن یک صدای به کنیم

 .خواند را کابل رادیو های اعالن کوچک دوشیزه

 که زنی اولین: "که است کرده تاکید ،"بیستم قرن در افغانستان" کتاب در مطلب این ادامه در هم جاوید دکتر

 تیپ دستگاه با اش خانه به ما که بود حبیب رقیه یا ابوبکر رقیه شد، پخش رادیو از مطلق صورت به صدایش

 را آن ما که کرد سخنرانی یک" جامعه و زن" باره در او. کردیم ضبط را صدایش و رفتیم( صوت ضبط)ریکادر

 3"  .شد پخش رادیو از و کردیم ضبط

آمنه جان ملک زاده بود.  شادروان که اخبار شب را قرائت کرد  اولین خانم  نورانیکوثر  بعد از خانم 

خانم  و بعدا   و سومین شادروان خانم لطیفه کبیر سراج بودند « حبیب»ابوبکر  طاقه شادروان رقیه ن دومین 

شکریه رعد، خانم فریده ، شادروان شهال جیالنی، محترمه شفیقه محمود حبیبی، خانم پشتو( ه مستوره شال )نطاق

عثمان انوری، خانم انیسه لطیف درانی، خانم جمیله زمان انوری، 

خانم خورشید عطائی، خانم کریمه عطائی، خانم ذکیه کهزاد، خانم 

 ،ثریا پکتیانی، دو خواهر خانم نبیله همایون و خانم نیره همایون

   بودند.... و... وخانم سهیال اصغری 

  

 ۳۱ در خانواده فرزند چهارمین عنوان به }نورانی{ جالل" 

 در میالدی ۱۹۴۸ جوالی ۲۲ با برابر خورشیدی ۱۳۲۷ سرطان

 خورشیدی ۱۳۹۶ حمل ۷ در. گشود جهان به چشم کابل رشیر پو

 کوهی میان در گاراج یک در میالدی ۲۰۱۷ مارچ ۲۷ با برابر

 چشم یک و باز چشم یک با کابل، همان در انتظار و تنهایی از

  4" .شتافت باقی دیار به و بست را نوشتن سال پنجاه کتاب بسته،
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