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 ،عهجاملگو در  امعلولین   معريف   ـسلـسلهبه 

  . ستیگریبار صحبت از قهرمان د نیا

ــع یقهرـمان ا تن ضـ د  فیـکه ـب اـما هـمت بلـن

و   دییرا بپ یزندگ  یتوانســته کوره راه ها

ا یروز یدرفش پ ه ـه داف  یرا بر قـل د اـه بلـن

ا   دیخود نصب 

 یزندگ  یمعرکه ها نیشـــرتیاســـت که از  ب ی، عطوفت و مهربان ییتوانا  یو الگو  یپر افتخار   یبانو   او

   موفقانه بدر شده است

هر پکه و پوـست کردیم دادیهوا در بلخ ب  یکه گرم  یهنگام یدیخورـش   1366تابـستان ـسال    در "  نیدر ـش

ــود ـکه واـلد اـی ـبه دن دهـی د  ی" طفلفیمزاررش انتـخاب کردـند. پرواـنه  شیپرواـنه را برا یـبایـنام ز نشیگشـ

  .گشود ایبه دن دهیخانواده روشنفکر د کیدر

ــهیل یکرد. او دانش آموخته ا تیهدا  یمختلف  یها  ریبه مســ  زیپروانه را ن یزمان زندگ گزر ــلطان   س س

ت   زیاـست و همچنان از  دانـشگاه بلخ در رـشته اقتـصاد ن فیدر ـشهر مزار رش هیراـض  ـسند لـسانس بدـس

  دارد

ـــگاه بلخ بود  ـکه طعم تلخ اول نیدوم در ــال آموزش در دانشـ ــ  نیسـ ــ  یلیـس  یر ی.  بدـی روزـگار را چـش

خندان و   شـــهیو پروانه هم ابدیعضـــالت بدنش روز تا روز کاهش   ییســـبب شـــد توانا ییناشـــناخته 

  سازد ریگ نیپرتوان را زم

ــعف عموم  یاو به زود  ــاس کرد تا حد  یضـ ـــتادنیراه رف وا یاراـی  گریکه د  یبدن را احسـ از  زیرا ن سـ

 .آغاز جنگ پروانه و روزگار بود نیدست داد.  اما ا

  

 پروانه سما         



نربد بود که  نیو دار ا  ریبه جنگ روز گار رفت. در گ  یکه دارد با دسـت خال یهمت توانان و غرور بلند با

 .دیکوب شینامردانه به رو یلیرا خ یلیس نیدوم یزندگ

و  او را که بود نامردانه  از پشــت خنجر زد.    یاو م   بانیو پشــت  یحام نیبزرگرت دیبا  یکه م  شــوهرش

ــت به حال خود رها کرد و رفت گرید ــال  پروانه را منزو  نیا توان حرکت نداش ــه س ــه   یبغض س و گوش

 . آزمود گریساخت و رسانجام همت بلند خود را بار د نینش

ــم ناتوان خود دوباره قد علم کرد.  فعال او ــوق و فراوان  دوباره آغاز  شیها  تیبا جس ــور و ش را از با ش

ـــتاورد ـها ــت ح دـی روزـگار کوب یچـنان ـبه رو  شیکرد  و ـبا  ـکارکرد ـها و دسـ ـبه دـندان  رتیـکه فـلک انگشـ

  .دیگز

د . د   تیخالق  ینبود . خونـرسدانه و مدبرانه با مغز آرام و فکر توانا  در پ نیاندوهگ  گرید پروانه  یر یـش

ت که انجمن زنان دا ت .  برا ادیبلخ را بن تیوال تیمعلول  یرانگذـش انجمن کار کرد و زنان   نیهم  یگذاـش

ر  یب   . داشته باشد یدستاورد گرانید یکند و هم برا یخود کار  یرا دور خود جمع کرد تا هم برا یش

به  کیبلخ شـــد . با مهر و عطوفت دســـت نزد تیزنان معلول در وال  یمادر معنو  یجوان نیدر ع پروانه

  .آنها حرکت کرد کیهر یبه زندگ یدگیرس یکاروان برا نیا شیشاپین معلول را گرفت و پز  130

 یداد خواه  ،یدســت عیصــنا دیآموزش، کار ، تول نهیمکان زم  نیانجمن اســت .درا نیاکنون مســول ا او

 .کند یم تیریآنان را مد یها یازمندین گریبه د یدگیو رس تیمعلول یحقوق زنان دارا یبرا

ــگاهیا یبرگزار  با ــند ها  یرا برا  تیمعلول یافراد دارا ییمختلف، توانا  یها ش ــهروندان بلخ و باش  یش

ـا ـــتان ـبه  ل افـغانسـ ــ ــت  و  روزـها برا شیشـ در ادرات مختلف  نیحقوق معلول یداد خواه یـگذاشـ

 ار  گرانیو د ســوزدیاســت که خود م  یرسگردان اســت  او درواقع پروانه ا یو ســکتور خصــوصــ  یدولت

ر معلول  یب  یبخشد . خانواده ها  یم ییروشنا   .شدند بیرا نص  یبهرت  یاوزندگ  تیح  لیبه دل  نیش

   ! ستین یناتوان تی: معلول دیگویم پروانه

ــخ  توانیهمت بلند، جهان را م با ــتین یروز یتر از  لذت پ نیریشــ  ایدر دن  یلذت  چیکرد. ه ریتس . تنها س

 . میبرس یروز یپبلند  یبه قله ها ستیاراده محکم کاف


