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 بزرگداشت و تقدیر از یک مادر فداکار
 هنرمند الئق و با استعداد افغان، نصرت شرقی را فرامش نمی نماییم

 

 دوستان عزیز،هموطنان ارجمند، 
 

امروزدر محفل تقدیر و بزرگداشت از خانم محترمی اشتراک مینماییم که نمونۀ بارزی از انسانیت، اخالق، بردباری 
و فداکاری بوده است که داستان حیات پر از رنج و الم وی درسی است نهایت ارزنده و آموختنی. این خانم بزرگوار 

 میباشد. «سید منصور شرقی» تر دانشمند افغان مرحوم همسر داک «شکریه شرقی» و صبور مرحومه 
برای شناخت و قدر دانی این فامیل هموطن ما، با اجازه چند سالی به عقب برگشته و شمه ای از حیات پر ماجرا و 

 غمناک آنانرا مرور مینماییم:
عد از تعلیمات ابتدائیه در در منطقۀ ده یحیی از نواحی شر کابل متولد شده و ب« سید منصور شرقی»مرحوم داکتر 

محصل استقالل افغانستان و پروگرام های ترقی خواهانۀ آن پادشاه  «عصر شاه امان هللا غازی»جمع شاگردان الئق 
معارف پرور، عازم ترکیه میگردد. داکتر شرقی بعد از اتمام دورۀ مکتب تحصیالتش را در رشتۀ طب همچنان در 

» و مؤفق به اخذ دیپلوم داکتری در شق داخله میشود. بعد از ازدواج با محترمه پوهنتون عسکری انقره ادامه داده
 هجری شمسی، پسرشان سید مسعود در شهر استانبول متولد میگردد.  ۰۴۲۱در سال  «شکریه جان

بعد از چند سال تمرین در ترکیه برای خدمت به مردم خویش عازم کابل  ،« سید منصور شرقی» مرحوم داکتر 
به  «پل محمود خان» و در شفاخانۀ عسکری نزدیک  گردیده

کار طبابت ادامه میدهد. در مدت اقامت در شهر کابل، دو 
نصرت جان »  فرزند دیگر شان خانم  مسعوده و سید فاروق

بعد از  ۰۴۹۰متولد میگردند. متأسفانه در سال« شرقی
سید منصور »عارضۀ مرض قلبی که عاید حال محترم داکتر 

ده بود، یک هفته بعد از مسافرت وی با فامیل به گردی «شرقی
منظور تداوی به ترکیه، داعی اجل را لبیک گفته و جنازۀ وی 

 یافته و در منطقۀ ده یحی بخاک سپرده میشود. به وطن انتقال 
قبالً  «سید مسعود شرقی»گرچه پسر بزرگ خانواده، مرحوم  

س ثور و به امریکا مسافرت نموده بود، بعد از کودتای منحو
بربادی افغانستان و ملت مظلوم آن، متباقی فامیل داکتر 

هم مانند ملیون ها افغان آوارۀ دیگر، ترک  «منصور شرقی»
 مقیم انقره گردیدند. ۰۴۹۴وطن گفتند و در سال 

. هنرمند با استعداد و خوش صدای افغان را نشناسد «نصرف شرقی»گمان نمی کنم که در بین ما کسی باشد که آقای 
در ایام تحصیل در لیسۀ استقالل هم تمرین خوانندگی  «نصرت شرقی»قرار معلومات فامیل و مادر مرحومش، 

مینمود و بعد از مهاجرت، در ترکیه همچنان از آواز و استعداد خدا داد خویش، استفادۀ مثبت مینمود. وی در 
یم منطقۀ واشنگتن  بصورت فوق العاده راهی امریکا میشود و در مجالس و محافل افغانان مهاجر مق ۰۴۱۱سال

 بسیار مقدم میگردد. 
دیگری بشهرت رسید و سی دی های  «احمد ظاهر» با هوش و لیاقت سرشار بزودی مانند «محترم نصرت شرقی»

زیادی از وی تهیه شده و انتشار یافت، رونق محافل شادی افغانان با حضور وی روبراه میگردید، مخصوصاً که 
ا از حسن نیت، تواضع و اخالق نیکویی برخوردار ساخته بود. افسوس که بعد چند سال معدود دست خداوند وی ر

روزگار سیاه این جوان محبوب دلها را با یک حملۀ شدید قلبی و متعاقباً سکته و نارسایی مغزی به کومای عمیقی 
 فروبرد.
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و بینوا چه نابسامانی هایی را خلق مینماید. در  بلی؛ مشاهده مینمایم که یک حادثه در حیات ما انسان های بی چاره
شرقی در نیویارک  در  «سید مسعود»با مرگ دست به گریبان بود، برادر بزرگترش،  «نصرت شرقی» آوانی که 

شهر نیویارک با مرض جانسوز دیگری که عدم کفایۀ جگر باشد، دست به گریبان میگردد. مادر بیچارۀ این دو جوان 
برای روبرو شدن با چنین مصائب ناگوار،  در  «شکریه شرقی» دست به گریبان بودند، محترمه  که هردو با مرگ

بی سرنوشت و بیهوش، وارد امریکا میگردد که از احوال فرزند دیگر « نصرت-سید فاروق» حالی برای پرستاری 
هنوز در کوما است که  «ینصرت شرق» واقف نمیباشد. این تراژدی زمانی وخامت اختیار مینماید که در حالیکه 

 در نیویارک وفات می نماید! «سید مسعود شرقی» برادرش
روزگاران و سالهای پر از بیم و امیدی را که مادر داغدار سپری نمود، با مشکالت بیکسی، نابلدی، نفهمیدن لسان و 

» ل ها بعد که دیگرصدها مشکل محیطی و اقتصادی، داستانیست از باور و تصور انسان بیرون. این کمینه، سا
از کوما خارج گردیده و سالمت جسمی متوسطی با خوی کودکی ای ناشی از صدمۀ مغزی، تحت  «نصرت شرقی 

خدمت گزاری و اجرای مراقبت و پرستاری دلسوزانۀ مادر، این زن متهور، فداکار و بردبار قرار داشت، افتخار 
بعضی امور شان را حاصل نمودم. گاهگاهی که به دیدار هردو میرفتم مورد محبت و تفقد خالصانۀ آن خانم مهربان  
قرار میگرفتم. وی از زندگی افغانستان و ترکیه یاد میکرد و مملکت مارا بسیار دوست داشت و عکس های فامیلی 

 ی در افغانستان عزیز، بمن نشان میداد.پر خاطرۀ خود را از ایام خوشی و راحت
 

باور بفرمایید که آشنایی و تماس با این زن بزرگوار، درسی با ارزش و نهایت متفاوت از آنچه قبالً در زندگی 
آموخته بودم بمن داد، طرز حیات و روش وی نوع دیگری از شهامت، قناعت، صبوری و احساس واالی خدمت و 

 ل به فرزند محتاجش را، بمن آموخت.ازخود گذری یک مادر کهنسا
امروز این انسان واال و ارزشمند که وظیفۀ یک مادرمهربان و خدمت و پرستاری به فرزند را تا سن نزدیک به یک 
قرن بصورت استثنایی و بی شائبه ای متقبل گردیده بود، در بین ما نیست، ولی بیاری خداوند متعال اعمال و اندوخته 

 وی در های جنت را به روح پر فتوح وی میگشاید. های انسانی دنیوی
از خداوند توانا آرزومندیم که جایگاه آن خانم رنجور و فداکار را در بهشت برین تعیین نموده و برای بازماندگان و 

نصرت » دوستان وی صبر جمیل عنایت فرماید و شرائط یک حیات پر آرامش و امکانات ممکنه را برای هنرمند ما 
 فراهم نماید. آمین یا رب العالمین! «شرقی

  
 

 راجعون انا هلل و انا الیه
 

این مختصر بیادبود مادری ارجمند، مرحومه شکریه شرقی، برای بزرگداشت وی در مجلسی که در 
 ایالت ورجنیا برگزار گردید، قرائت شد.
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