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 امان معاشر: مصاحبه از

  ٢٠١١ اپريل ٠٥

                                                                                                               
  امان معاشر                  شفيقه نور زی                                                                                    

   ميشوده سال٩ زن ۀنشري
مھربان و درعين حال نا  انم شفيقه نورزی زن فدا کار،درونکوورکانادا به رھبری خ) نشريۀ زن( فرھنگی ۀمجل

 خواندنی ودلچسپ ۀنشرياين اکنون ، که ادبی کمرھمت بسته استۀبينا، که با چشم عقل و خردبه انتشار گنجين
 عالم بانوی ارجمند ھموطن ما بانشرمقاالت، اشعارو صدھا مطالب خواندنی، در. نه سالگی قراردارد ۀدرآسان

. خستگی ناپذير  گامھای استواری دراين راستا برداشته استکار پشتمردم خويش قرارداشته وبا ھجرت درخدمت 
  . درميان ميگذارم" نشريه زن" ۀ مجلمسؤولالت خويش را با اؤباعرض تبريکات جھت نه سالگی مجله، س

   چی نشر شد منبع مالی آن از کجاست؟ۀ زن چه وقت و به انگيرۀ نشريۀمجل - سؤال
ان سپاس ازشما که به من موقع داديد تا باھموطنان عزيز و فرھنگيان فريختۀ کشوررازھای نھفتۀ ھشت جھ :جواب

  :بايد گفت. مندان و فرھنگ دوستان عزيز در ميان گذارمه شما وعالقه  زن را بۀسال گذشتۀ نشري
 ايجاد گروپ زنان که خودم  عام المنفعۀ افغانھا عضويت ھيأت مديره را داشتم، باۀ ميالدی در اتحادي٢٠٠١درسال 

 ه ایشکل جريده  باءابتد.   ميالدی بامصارف شخصی نشر کردم٢٠٠٢سرپرست آن بودم اين مجله را در ماه اپريل 
دسترس ھموطنان قرارگرفت، در اثر سعی وکوشش ھمکارانم آھسته، آھسته ه رسيد و  ب داخل دو ورق به نشر می

کل يک مجلۀ رنگين با صفحات بيشتر و موضوعات متنوع خواندنی مبدل شه رنگ و رونق بيشترگرفت تا باالخره ب
  .گرديد

شما مطلع ھستيد که . باشد رساند، می ھدف از اين اقدام زنده نگھداشتن زبان مادری که ھويت ملی مارابه اثبات می
ور ھای غير شرايط زندگی نسبت جنگھا برای ھموطنان ما درکشور نا مساعد گرديد، ھموطنان ما مھاجر به کش

 نصيب ھموطنان ما گرديده است اما  آرامگرچه با مھاجرشدن زندگی  .  جنگ پناه بردنددغدغهجھت زندگی دور از 
، ءواز طرف ديگر معرفی نويسندگان، شعرا نبايد فرزندان ازکلچر و فرھنگ کشور آبائی  خود دور نگھداشته شوند

 ھای دور از هی قلم برخوردار اند، درگوشئبرند، از توانا یسر مه  وعلمای کشور که اکثر آنھا درھجرت بءادبا
  .سر می بردند، مجله باعث پيوند دوستان انديشمند نيزگرديده استه وطن در حال خاموشی ب

 و ھمچنان برای ھموطنان بزرگ سال چه ازبرادران و خواھران گرامی ما که به زبانھای خارجی آشنائی 
ی را کمتر حس ئن خود شان مصروف شوند، رنج  تنھاسندگان وشعرای وطن به زبابامطالعه آثار نوي بيشترندارند

  .نمايند
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 که در خارج از افغانستان تولد ميشوند ويا اينکه در کودکی از دامان مادروطن جدا  ومھاجر شدند، به یاطفال
 . گار آنھاستمجلۀ زن در زمينه حامی و مدد. اصول وقوانين زبانھای مروج کشور آشنايی حاصل نمايند

  
   زن متعلق به کدام سازمان سياسی و اجتماعی است يا خير؟ۀآيا نشري: سؤال

با وجوديکه تمام مصارف نشريه از پول  . ارتباط ندارد و نخواھد داشتی نه مجله با ھيچ اداره و سازمان–جواب 
نه تنھا رسيد اما حاال   نشر میبه ""BC تحت نام اتحاديه افغانھای  اءشخصی ام اعاده ميگرديد با آنھم در ابتد

دست ه  مالی آن سھمی نداشته وندارد حتی کمترين ھمکاری درمضامين اجتماعی ازاتحاديه بۀبينۀ اتحاديه در تقوي
مندی ه  مجله طرف عالقبناءً . زيرا محتوای نشرات مجله را مضامين اجتماعی در بردارد نه سياسی. ما نميرسد

  .خوانندگانش قرار دارد
  

  دوش گرفتيد؟ه  ھزينه وظيفۀ سنگين را بپر چرا با اين  مشکالتی که گريبان گير شما است با چنين کار –سؤال
مادر وطن تمام مراحل تحصيلی و تعليمی را بر ملت خود رايگان تھيه : احساس دوم ادای  دين – اول –جواب 

سف که نظربه شرايط سياسی ديده بود تا مصدر خدمت برای بھبودی و پيشرفت مملکت خود گرديم، با تأ
تعدادی راه ھجرت رااختيار نمودند که من ھم ازجملۀ . وايديالوژيھای مختلف اوضاع کشور رنگ ديگری گرفت

  . که بعدازختم تحصيل برای خدمت مادر وطن داشتيم، از دست داديمیآنھا بودم و تصاميم
 از وظيفۀ ه ایشمازاين طريق بتوانم اقأل چون خدمت به وطن فرض و وجيبۀ ملی ھر فرد است، لذا خواستم تا 
 با پذيريش  مشکالت اقتصادی، نداشتن ءً بنا. خود را درمقابل مادروطن که در دامن آن پرورده شده ام، انجام دھم

متقبل شدم وبا ھمکاری ھای بی شائبۀ اين وظيفه را ) نا بينائی(مواد کافی وازھمه مھمتر تکليف صحی يعنی 
  .کبارمجله را به نشرميرسانيمھمکارانم در ماه ي

  
   ھمکاران شما کی ھا اند؟–سؤال 

 ميباشند" قيام"وحليمه" فرياد"نجيبه" نورزی"دھند، محبوبه  ھيأت تحرير را بانوان ارجمند تشکيل می–جواب 
تالش برای بھبودی و پيشرفت گزينۀ ادبی و که ھريک ازاستعداد ھای خوب برخورداربوده، از ھيچ نوع سعی 

افتخارانه  پوش مجله را ديزاينجوانان با احساس شھرما " قيام"و متين" قيام"ھمچنان مبين. ريغ نمی نمايندخود د
ديزاين صفحات داخلی مجله . عھده دار بوده و با انگشتان ھنرآفرين خويش پوش آنرا دلکش و وجالب ميسازند

 نشسته تا موضوع را ديزاين پای مطابق به محتويات مضمون و يا وی. مربوط به خواھرم محبوبه نورزی ميباشد
 آزاد که شخص یميالدی، بدينسوخبرنگار و ژروناليست٢٠٠٨خوشبختانه ازسال . شکل زنده ترسيم نمايده ب

 ساختيد، که خوانندگان عزيز از مطالب شما نيز مستفيد مفتخر با ما ھمکاری را آغاز نموديد ومارا  باشيدخودشما
  . يده اندگرد
     

   داريد؟ديزاين مشکالت درتھيۀ مطالب و -سؤال
 در آغازنشرمجله نويسندگان و شعرای عزيز ازنشر ھمچو گزينه خبر نداشتند و ھم اخبارکوچکی که به –جواب 
مندان وقت زيادی ه رسيد به دسترس شان قرار نگرفته بود، جمع آوری مطالب  به ذوق عالق نشر مي

جای سپاسگذاريست . مندان ادب و فرھنگ  پخش گرديده آھسته، آھسته نشريه به دوستان و عالقاما. رادربرميگرفت
   شھير کشور ما که در غربت سرا به ما افتخار بخشيده و اين گنجينۀ کوچکشعرایدستان چيره دست و ه که قلم ب
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ه ھای ناب و دلکش خويش ادبی را با ارسال نبشته ھای علمی، ادبی و ساينسی و ھمچنان شعرای شھير با سرود
 . سپاس و امتنان که ما را تنھا نگذاشتندیاز احساس نيک ھريک ايشان جھان. اوراق جريده را مزين گردانيدند

با ارسال مضامين منتخبۀ خودنيز صفحات که مندان و خوانندگان گرامی ه ناگفته نبايد گذاشت که بعضی از عالق
صدا از يک دست برنمی " چنانچه گفته اند که. س شان قابل تمجيد استمجله را آرايش و پيرايش ميدارند، احسا

  .بلی ھيچکاری به تنھائی صورت پذير نبوده و نيست." ھم نخورده خيزد تا دو دست ب
  

  ی در رابطۀ پيشرفت آن داريد؟ئ در آينده ھا چه پالن و يا مرامھا–سؤال
د کار ما را مشکل ساخته است گرچه ما ھرصورت، ضعف اقتصادی برآوردن مرام و مقصه  خوب ب-جواب 

 طباعتی،  ارسال پستی قيمتپالنھای زيادی برای بھبودکيفيت و کميت آن در نظر داشتيم و داريم، اما بلند رفتن 
کنيم که مجله از  ی خويش را میئرات ما ميگردد، درھرحال تالش نھاتاحدی باعث سکتگی درامورنش

و ھمکاری دوستان که شايد درمجله مطالعه کرده باشيد، يک عده فرھنگ ) ج(به ياری خداوند! خير. نشربازنماند
دارند، با آنکه از ھمکاری ومساعدت  شان در ھرشماره اظھار شکران  دوستان ما را در اين راستا کمک می

ھيچ کار بدون  مشکالت نيست، نشرات .  نخواھد بود بارديگرمنمونيت خويش را تذکر بدھمبيجاگرديده است، 
مگر چشم اميد ماھمکاری  پولی  فرھنگيان ماست، تا برای جاويدان  . رغربت مشکالت زياد درقبال داردد

ه  با کمک الھی و ياران قلم بءانشا. نموده مارا ھمگام باشندعل ادبی کمک ھای  شان را دريغ نساختن اين مش
  .دست و نويسندگان فريختۀ کشور به اين راه ادامه خواھيم داد

  
   چه پيامی به خوانندگان و ھموطنان داريد؟– سؤال

ھمکاری دلسوزانه، مجله را با مضامين  وتوافق نظربا   پيام من  منحث  متصدی  مجله برای  ھموطنانم –جواب 
بانگارش مطالب شان به غنای زبان    که فعال در اخيتار دارند، به گنجينه سخن وادب تبديل نمانيد،یمعدود

چيزی که عيان است   مالی ،بنيۀدر قسمت  . رج از مھين زندگی دارند، سھم جدی بگيرندمادری، اطفال که خا
  . مارا ياری  برسانند. حاجت به بيان نيست

 بود که تعصب را کنار بگذاريم، صدای  ھمدلی ، محبت و عشق  به مھين عزيز خويش را از خواھدچه خوب  
  .يمئبلند نما جرايد ر و، راديو ويا اخباتلويزيونطريق رسانه ھای جمعی، 

 ھرنوع ای و کلچری، محافل مذھبی وغيره، به ئمحافل عنعندر زنده نگھداشتن مسايل اجتماعی مانند برگزاری 
ھيچ شخصی و يا فردی . ھمکاری مادی و معنوی برای تداوم و پيشرفت آن ازجانب ھموطنان بايد تقويت گردد

 بين مردم ما وليتھاؤمسچون کار فرھنگی کار مشترک است بايد . اردندقدرت و توانائی آن را به تنھائی نداشته و 
 تبعيض نژادی، مذھبی، لسانی وغيره مسايل  که اصالٌ دردی را مداو نيست، مارا ازھم دور سفانهأمت. تقسيم گردد

 ديگری نکتۀ. يمئبيائيد با قلب ھای باز دست ھمکاری دراز نموده تاھويت ملی خويش را حفظ نما. نگھداشته است
ه ھرگاه خود متحد باشيم دست ما ب.  دليل عمده به پا نه ايستادن ماستھمدلیرا بايد متذکرشد، عدم ھمکاری، 

  .    افغانان گرددۀفشردخود نگيريد، بلکه باعث وحدت ه اميد پيام بنده جنبه شخصی ب. شود طرف ديگران دراز نمی
 و حسادتھا، خودمانی و خود صھمه کينه و کدورت ھا، حر بود که در اخير بايد متذکر شوم که چه بھتر خواھد

خواھی ھا، مھر زدنھا و تاپه زدن ھای بی مورد و بی دليل  و پروپاگندھای بيجا و بی معنی را کنار گذاشته و در 
عوض مھر و محبت، صفا و صميميت، صداقت و راستی راحرمت، احترام گذاشتن به کرامت انسانی و انسان 

لب ھای خود جاگزين ساخته که باعث پيشرفت در راه شگوفائی يک ملت و يا يک مملکت  بودن شخص در ق
سالمتی   وجود بيآوريم ، به ھمين آرزومندی برای تمام  ملت نجيب  افغان  صحت ،ه گرديم  و اجتماع سالم ب

  . ميدارمتمناوسرفرازی  
 را انجام ثمرگ ، زبان  وھويت ملی  کار پُر دوستان عزيز با تشکر از خانم نورزی  که در زنده نگھداشتن فرھن

  .درس  ذيل  تماس حاصل  نمايندآھرگاه  ھموطنان  ميخواھند با  مجله  کمک  مالی  بدارند به  . ميدھند
ca.shaw@٤٤٨١Noorzay 
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