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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید 
نمایانگر اصالت افغانستان باستان   که  تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه

شما را تا حد الزم مدد رساند  است  
 

 

 

  

۲۴/۰۵/۱۲۰۲                                                         شعراء نخبگان و هنرمندانمختصات افغانستان، بخش:   / ناصر وقار  

 

بود؟  یک یآمنه فدو  
 

  گریمسائل د یاقتصاد و بس ه،یغرافج خ،یلغات، مجمع اللغات، تار لیافغانستان، در کنار شرح وتسج ریقاموس کب
که مناسب خدمات آنها  یخدمتگزار افغانستان را تحت کتگور ،یفرهنگ یتها یپردازد، شخص یمربوط افغانستان م

سازد. پورتال افغان  یم نیوآنال لیتسج دباش «یهنرمندان و خدمتگزاران مل سندگان، یباشد مانند»شعراء، نو
  نهیو ک یضیتبع ،یداند که بدون ارتباطات شخص یخود م  تیافغانستان هردو مسؤول ریو قاموس کب  نیجرمن آنال

کند  یمردم معرف  یبرامهم  یها تیشخص  ،یشخص یها  

 
 است  ی )ع( به اسمش مسم دیدر منطقه  شاه شهدختران   ی عال سه  یو شاعره افغان که ل ب یاد  یسوانح آمنه فدو خلص 

فدو   پدر و    یآمنه  داشت  نام  خان  نورمحمد  سردار 

وز برادر  خان  اکرم  محمد  سردار  دختر   ریمادرش 

 .محمد اکبر خان بود

 یهجر  ۱۲۷۶االول سال    عیرب  ۱۷  خ یبه تار  یفدو   آمنه

 .کابل چشم به جهان گشود ی خیدر شهر تار یقمر

  ر یام داشت که در زمان امآمنه نور محمد خان ن  پدر

شخص    یعبدالرحمن خان نائب الحکومه  قندهار بود. و 

تعل به  و  بود  دوست  ترب   میعلم  توجه    ه  یو  فرزندانش 

 .خاص داشت 

و زبان و    ث،یحد  ر،یتفس  م، یقرآن کر  ت یدر طفول  آمنه

را فرا گرفت و مفسر و محدث خوب و    یدر  اتیادب

 .شد ستهیشا
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به سرودن   ی از عنفوان جوان   ی داشت. و  زین  یشعر  حه  یعصر خودش بود، استعداد و قر  افته  ی میکه از زنان فاضل و تعل  آمنه

 .کرد ی " تخلص میاشعار پرداخت و "فدو 

نمود. با تأسف که شوهرش بعد از چند سال   با سردار محمد سرور خان ازدواج  دیکه به سن ازدواج رس  ی هنگام  یفدو   آمنه

 .وفات نمودند ت ی ازدواج دو فرزند داشت که هر دو در طفول ن یاز ا یوفات کرد. و 

 .خان که از منطقه  بت خاک کابل بود، ازدواج کرد ب ی با سردار عبدالحب  یآمنه  فدو  ی از مدت بعد

 .گفتند ات یپدرود ح تی لازدواج هم دو فرزند بود که متاسفانه هر دو در طفو  ن یا حاصل

 .تنها ماند یجهان بزرگ تنها ن یدر ا  دهیزن غمد  ن یا یشوهر دومش هم چشم از جهان بست و آمنه  فدو ی از مدت زمان بعد

  .برد ی بسر م شاوندان یاز خو  ی ک ی  ایالسلطنه و  ب ی در خانه نا ی آن به بعد گاه در خانه برادر، گاه از

  .مقرر نمود شیمعاش برا ی کابل  هیروپ ۵۰۰  ی داشت سال یکه به آمنه فدو  ی عبدالرحمن خان بنا بر احترام ریام

دوست  محمد خان و زوجه   ریآغا جان، دختر ام  ی کیداشت که    کینزد   یعصرش دوست هم  یبا سه تن از خانمها  یفدو   آمنه

 .السلطنه بود ب ی خانم نا گم،یب  هیعال ی سوم  هللا خان  و  ب ی حب ریخانم ام اجناب یعل ی دوم خان،یسردار محمد عل

 .گرفت یهر وقت روزه م دیع   یروز ها یزن عارف و عابد بود و به استثنا کی یفدو  آمنه  

 بایهمچنان  دو مسجد ز  یغرض استفاده مردم حفر کرد. و   ی دنیزن سخاوتمند بود و در کابل سه چاه آب آشام  کی  یفدو   آمنه

نام مسجد م  مردان ی در منطقه  باغ عل  ی ک یآباد کرد،   الد  رزایکابل که اکنون به    نی در ده پوست  ی گریو د  شودیم  ادی  ن یقمر 

  .دوزها

 .سرود ی م زیشعر ن  ب یزن اد  ن یکه گفته شد ا یطور

 :است  ینمونه  کالم آمنه  فدو  لیذ غزل

 جـهان  وضـع
 نظــــر در چـمــن وضـع جـهـــان وا کـردم  تـا

 کـــــــردم   ـنــایب   ۀـدیـه بـر  دبـود ک ی ســتـم
  بقـا یچمـــن رنـگ وفا داشـت، نه گل بو  نـه
 آلـوده بهر سـو کـه تمـــاشـا کـــردم ـــرت یح

 دمیچو مگس کردم و بس شرم ی چشم شوخ
 سـفـــله تمنــا کـردم ن یکـه ا ز ا ی متـاع  هــر
 پـرسند  ـایبه محـشر زمـــن از حـاصـل دن گـر
 کـردم ـجــایافسوس همــه خواهـش ب میگـو 
 سـفر دور و دراز  ن یبـه کـف ز سـت ین یا ذره

 خـواهــم زخـدا آنـچــه خـطا هـا کـردم عفـو 

 روز جــــزا  ی " بـار خجــالـت بکـشیفـــدو " 

 کـردم؟ ــایچــه مهـ  ،ی در عـالــم فـا ن زآنـکه

  .منوره رفت  نهی مد ای ی و شهر نب فیهللا شر  ت یب  ارت یدو بار به ز یفدو  آمنه  

المقدس )قبله  اول مسلمانان(، در راه   تیاز ب  داریمنوره و د   نهیمد   ارت یمراسم حج، ز  یبعد از سفر دوم حج بعد از ادا  یو 

که کفن و همه اسباب    دانستندیکه با او در موتر بودند م  یبازگشت از اثر چپه شدن موتر حاملش وفات کرد. دو سه خانم

در جوار    هیدر سور   یآمنه فدو  کریآماده ساختند. پ   ن یتدف  ی مرحومه را برا  ددر بکس مرحومه موجود است، لذا جس  ن ی تکف

   .به خاک سپرده شد امبر،یو مؤذن پ  ی ضرت بالل ابن َرباح، صحابمرقد ح

 .ست یوفاتش مشخص ن قیدق خ یتار

🌷 

او    بهیعابده، اد  وهی  ،ید   یشو   ی نومول  ی ک  مهی)ع( س  دید کابل په شاه شه  ځی وونښ  ی په نوم د نجونو عال  ی آمنه، چ  یفدو 

 .وه رمن یشاعره م

  .ی پرانست ګی ته ستر ړین ی ک ارښ ی او لرغون ی کلښد کابل   هیټاالول په اولسمه ن عیکال د رب یقمر ۱۲۷۶د   ی آمن یفدو 

   .وه ت یشخص ن ید قندهار نائب الحکومه او په علم م  ی خان وخت ک رعبدالرحمن ید ام یچ دهینورمحمد خان نوم یی  پالر

  ه ړ تک وه یاو  لړزده ک  یی   ات یادب  یژب ی او د در ړیوک ړیزدک یفقه ث،یحد ر،ید قران، تفس خهڅله ماشومتوب  یآمن یفدو 

 .مفسره او محدثه وه

 ، ی ک  مهیپه س  مردان یجومات د باغ عل  وی.  لړک  ړاو دو ماجتونه جو   یاو څ  ید اوبو در  اکڅښد    یی لپاره    ی خلکو د استفاد  د

 .وه  ی ک ی په کل ونکو ډن ګ ن ید پوست  یی او بل  یږیاد یقمرالدن جومات په نامه  رزایاوسمهال د م ی چ
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  .لړوال خهڅ ړین ی په ماشومتوب ک ولټ ی ماشومان درلودل چ لورڅ یفدو  رمن یم

 .وه یمشرفه شو  ارتونو یالمقدس په ز ت یاو ب یمنور ی نیمد ف،ی هللا شر ت ید ب  لهځآمنه دوه  یفدو 

 ی نړالمقدس، د مسلمانانو لوم  ت یوروسته ب  خه څ   ارت ید ز  یمنور  ی نید حج د مراسمو د ادا کولو، او د مد  ی حج دوم سفر ک  د

 خهڅ  ړین  یی له امله    دو ید چپه ک  رټد مو   ی په الره وه چ   دو یته د راستن   وادیه  خهڅالمقدس    ت ی . د بهړته وال  ارت یز  ی قبل

 .ړیک ټی پ ګی ستر

 .معلومه نده یی  هیټن قهی دق ی نړیم د

خاورو ته وسپارله    هګن څتر    ارتیاو مؤذن، حضرت بالل ابن َرباح د ز  ی د صحاب   غمبرید پ   یک  وادی ه  یی د سور  یی   ازهجن

 .شوه

 .یو  یاځ یجنت د ړاو لو ی تلپات   ید ادی اده،ښ ید اروا

🌹 

شمار   ی که فرزندان ب  ده یگرد  ی مسم  ب یزن شاعر و اد  ن ی به نام ا  یدخترانه ا  ی عال  سه  ی)ع( کابل ل  دیشاه شه  ی خیمنطقه  تار  در

 .نموده است  هیخدمت جامعه و مردم افغانستان ترب یوطن را برا

  .مکانش باد ن یو بهشت بر ی گرام ادشیشاد،  روحش

 ی آمنه  فدو  ی عال سه  یل ی از استادان گرام ی کیسهاک  هیدرخواست محترمه نور به


