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 حسنیه عثمان

وی در آغاز کار نطاق اخبار دری  . شاعره انانسر و دکلماتور افغانی است  ۰۴۳۱حسنیه عثمان متولد سالتر داک

وی اکثراً . باشد بیرون مرزی کشورافغانستان می  اتورکنون وی شاعره و دکلم. رادیو تلویزون ملی افغانستان بود

او کنون پر شهرت ترین خانم . باشد که تعدادآن بیشمار می. اشعار میهنی سروده وخود آنرا دکلمه نموده است

 .نماید شاعر است که اشعار خود و دیگران را با آواز رسایش دکلمه می

 تاریخچه زندگی 

فراگرفت و  تحصیالت ابتدایی، و متوسط را در لیسٔه ماللی. ر کابل بدنیا آمدحسنیه عثمان در یک فامیل روشنفکر د

درکنار تحصیل در رشتٔه طب، به حیث ژورنالیست و  ۰۴۳۱-۰۴۳۱وی از سال . کابل گردید فاکولته طب شامل 

ماستری   غرض اخذ  ۰۴۳۱در نیمه سال . نمود نطاق اخباردری دررادیو تلویزیون ملی افغانستان ایفای وظیفه می

دوکتور حسنیه عشمان در کنار تحصیالت  برای . ، در شهر ماسکو مقیم گردید(طب معالجوی)دررشتٔه پزشکی 

با اخذ دیپلوم پزشکی،  ۰۴۳۳حسنیه عثمان، درسال . مدت کوتاه  با پروگرام دری رادیوی ماسکو همکاری داشت

در کنار وظیفه همکار با  . شامل وظیفه شد و والدی ، منحیث داکترنسایی ماللی شفاخانه به کابل عودت کرده و به 

 .رادیو تلویزون ملی افغانستان بود

هند به وظیفٔه طبابت  بمبییرفته و در شفاخانٔه جسلوگ هند به کشور  ۰۴۳۱داکتر حسنیه عثمان داود درسال 

 ۰۴۳۳وی ازسال . باشد ادامه دادو ازآن ببعد اکثرآ در خارج ازکشورمشغول کار و وظایف مربوط به رشته اش می

به اساس شناخت و شهرت که در جامعه    دوکتور حسنیه عشمان. بدینسو در ایالت کلیفرنیا امریکا مقیم گشت

دواج نموده زاابراهیم خیل  حسنیه عثمان با داود. باشد افغان دارد اکثراً با مسایل داخل مملکت درگیر و درتماس می

سیما شادان نیز  نطاق و دکلماتور رادیو  خواهر حسنیه. باشد ابراهیم خیل  میو ثمره آن دو پسر بنام سام و ویس 

 .تلویزون افغانستان بود

 منبع 
 اشعار حسنیه عثمان در وبگاه آریائی و شعرنو* 

[http://www.ariaye.com/dari10/farhangi/husnia.html] 

 انجنیرعبدالقادرمسعود مالل سروده دوکتور حسنیه عثمان در وبگاه وطندار ترتیب کننده* 

[http://www.vatandar.at/qadermasod50.html] 

 شعر ودکلمه حسنیه عثمان در وبگاه رسالت* 

[http://www.resalat.de/داود-عثمان-حسنیه]/ 

علی کشتمند  نویسنده سلطان/ خاطرات شخصی بابرهه هائی از تاریخ سیاسی معاصر افغانستان : یادداشتهای سیاسی و رویدادهای تاریخی *

 نطاقان رادیو تلویزون افغانستان.


