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 ۲۱/۰۹/۲۰۱۵ افغان جرمن آنالین

 برگزاری محفل پرشکوهی در هالند به مناسبت اهداِء لقب 

 « استاد ادب دری»

 به خانم صالحه وهاب واصل و پوهندوی شیما غفوری

المیره در در شهر   2015سپتمبر  12به تاریخ 
کشور هالند محفلی برگزار  گردید به مناسبت 

به دو شاعر زن « استاد ادب دری»اهداء لقب  
توانای افغان در غربت، دو خانمی فعال حقوق 
زن و روابط اجتماعی. هر یک خانم صالحه 
وهاب واصل مقیم هالند و خانم شیما غفوری 

 مقیم جرمنی.
ند عبید درین محفل عالوه بر داکتر صاحب پوها

هللا عبید سفیر کبیر افغانستان در هالند و داکتر 
صاحب سید خلیل هللا هاشمیان آمر دیپارتمنت 
زبان شناسی و استاد اسبق زبان شناسی در 
فاکولتۀ ادبیات مقیم کلیفورنیای امریکا، ذوات و 
شخصیت های اکادمیک، دانشمندان، شعرا و 
قلمبداستان سرشناس و قبول شده در مجامع 

فغانی مقیم در شهر های مختلف اروپا اشتراک ا
 داشتند. گویندگی محفل را خانم سومایه فروتن نطاق و شاعر بسیار زیبا کالم عهده دار بود.

محفل با تالوت آیاتی چند از قرآن مجید آغاز شد و متعاقباً خانم صالحه وهاب واصل پیام خوش آمدی اش را در 
 قالب نثری به حاضرین محفل قرائت نمودند.قالب شعری و خانم شیما غفوری در 

حاضرین محفل سخنان پوهاند داکتر عبید  .مهمان شور و شعف و گرمی خاصی داشت 140محفل با حضور تقریباً 
توسط داکتر صاحب « استاد ادب دری»هللا عبید سفیر کبیر افغانستان در هالند را که پشتیبانی از پیشنهاد لقب 

ت های ادبی و فرهنگی این دو  شاعرۀ توانا در مهاجرت بود با دقت تمام گوش داده با کف هاشمیان و تصدیق فعالی
 زدن های تأئیدی استقبال نمودند. 

 
ساله و  25با قدامت « آئینۀ افغانستان»بعداً داکتر سید خلیل هللا هاشمیان مقیم امریکا که بانی و اساس گذار مجلۀ 

خود و کار های خویش به حاضرین، دلیل اساسی پیشنهاد این لقب  د از معرفیمیباشند بع« استاد ادب دری»پیشنهاد 
را ابراز داشته گفت که وی به صفت یک طالب العلم ادب و فرهنگ کشورش وظیفـاً با صرف وقت نهایت و با 

اده و داشتن صالحیت در زمینه، آثار این دو شاعره را از نظر علم )بدیع و بیان( مورد تحلیل و بررسی قرار د
ادیب، دانشمند، ملک الشعراء و استادان پوهنتون  16ایشان را سزاوار این لقب دانسته است. بعد این پیشنهاد به 

در صفحۀ افغان  2015کابل فرستاده شد تا در زمینه ابراز نظر نمایند. پیشنهاد متذکره از ماه مارچ الی سپتمبر 
ختانه باوجود مخالفت های زیاد اما بیمورد مخالفین، مورد جرمن آنالین مورد نظر خواهی قرار گرفت که خوشب

تأئید استادان مجرب علم و ادب قرار گرفته و باالخره به همت خود دو موصوفه و پشتیبانی بانیان ادب به کرسی 
 نشسته است. 
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ه بازگو نموده جناب مسعود فارانی دانشمند و شاعر توانا بعد از آن سخنان آموزنده و عالمانۀ شان را در زمین
نظرات شان را در مورد آثار و نوشته های و فعالیت های فرهنگی و ادبی این دو خانم فعال در عرصۀ ادب ابراز 

در پایان به داشتند و موفقیت شان را آرزو نمودند. ایشان همچنان ضمیمیۀ گفته های ارزشمند شان فرمودند که: " 
فیلسوف تحلیلی معاصر امریکایی که گفت: زمانی رسیده که هیچ ایزمی و هیچ مکتبی  ریچارد مک کی رورتیگفته 

 سیاسی نمیتواند خشونت را از جامعه بردارد این رسالت را فقط ادبیات در جهان دارد که روح جامعه و بشر را 

 
ری ادبی وفرهنگی تلطیف کند وخشونت های بمیان آمده را از جامعه بزداید.  ازینرو آرزو دارم محافل بی شما

 بیشتر شوند. وادبیات بشکل واقعی سیاست را در بر بگیرد."
بعد از دکلمۀ دو شعر زیبا یکی از خانم وهاب واصل و یکی از خانم شیما غفوری توسط جناب زمری کاسی 
دانشمند و نویسندۀ برازندۀ مقیم سویس، جناب زلمی رزمی رئیس شورای مهاجرین افغان در جرمنی با سخنرانی 

خدمات شش سالۀ خانم وهاب واصل با کوتاه در وصف این دو شاعر توانا تقدیر نامۀ را که به پاس فعالیت ها و 
تهیه نموده بود به وی اهداء کرده ، اهداِء این لقب را به هردو شاعرۀ « تصویر»شورای مهاجرین افغان و جریدۀ 

توانا مبارکباد گفتند و این عمل نیک را دریچۀ روشنایی به سوی شگوفایی استعداد های هنری و ادبی خانمان افغان 
 دانشتند. 

جناب محترم یعقوبی دایرکتر و خانم یفتلی مسؤول نهاد همیاری زنان جهت ارج گزاری بر فعالیت های این  متعاقباً 
با سرپرستی داکتر صاحب هاشمیان  ضمن « آئینۀ افغانستان»دو خانم فعال فرهنگی و پشتیبانی ازین اقدام عالی 

ده موفقیت های بیشتر این دو شاعره را در سخنرانی مختصر تقدیر نامه های تهیه شدۀ شانرا به آنها اهداء نمو
 عرصۀ ادب و فرهنگ کشور تمنا کردند. 
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بعداً خانم فاطمه صدیقیان مسؤول کل انجمن میهن به نمایندگی از تیم کاری شان با پشتیبانی از اهداء این لقب به این 
ده بودند برایش اهداء نموده دو فعال حقوق زن تقدیر نامۀ را که به پاس همکاری های خانم وهاب واصل تهیه دی

کامیابی و سرفرازی هر دو خانم را آرزو کرده ابراز داشتند که "این نخستین باریست که در جامعۀ مرد ساالری 
افغانستان کار های دو زن توسط یک مرد آگاه و دانشمند مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و برای تشویق و 

ادب چنین القابی اهداء می گردد". سپس ولی محمد شاهپور رئیس اتحادیۀ پیشرفت خانم ها در عرصۀ فرهنگ و 
سرتاسری افغانان مهاجر در هالند ضمن اعالم پشتیبانی ازین اقدام نیک برای دو شاعره برازندۀ افغان ابراز داشتند 

اتحادیه از سال  که " سه سال قبل خانم صالحه وهاب واصل  از جانب اتحادیۀسرتاسری مهاجرین به پاس خدماتش با
شاعر  50تا امروز و خدمات فرهنگی اش درطول این مدت زمان، طی محفل با شکوهی در بین بیشتر از  2005

و نویسنده با اواردی نواخته شد" و وعده داد که در آینده های نزدیک ارجگذاری هم از کارکرد های خانم غفوری 
مسؤول مجلۀ بانو به نمایندگی از تیم کاری کانون فرهنگی صورت خواهد گرفت. به تعقیب آن خانم ناهید علومی 

اطریش پیام محترم غوث میر رئیس کانون فرهنگی اطریش را قرائت نموده تحفۀ  که از جانب ادارۀ مجلۀ بانو 
)یکسال استفادۀ رایگان از چهار جلد مجلۀ بانو( را به این دو شاعره اهداء کرده موفقیت و کامگاری هر دو فعال 

 قی و اجتماعی را تمنا کردند.حقو
متعاقباً خانم سهیال زحمت رئیس شورای زنان افغان در شهر آرنهم کشور هالند موفقیت این دو شاعرۀ زیبا کالم را 
ضمن صحبت مختصر و اهداِء دسته های گل به هردو ابراز داشته از داکتر صاحب هاشمیان به خاطر این اقدام 

 و تشکر نمودند.نیک و انسانی شان اظهار سپاس 
بعداً خانم محبوبه شهزاده خانم تاجکی به نمایندگی از انجمن رودکی درهالند که یک انجمن ادبی تاجک ها در کشور 
هالند است و نمایندۀ رادیوی معانی، با پوشاندن چپن زردوزی تاجکی به خانم صالحه وهاب واصل به طور هدیه از 

ئبۀ ادبی و فرهنگی وی ابراز داشته، تبریکات شان را در ارتباط با لقب جانب انجمن رودکی  به پاس خدمات بی شا
برای هردو شاعره اظهار کرده و این اقدام را قدم نیکی برای یک گام بسیار بزرگ و گسترده « استاد ادب دری»

  برای آیندۀ درخشان زنان افغانستان دانست. 
ا دوشیزه هما غفوری دختر پوهندوی شیما غفوری و در اخیر دو جوان خوش قلب، بزرگ و تربیه شده در اروپ

مسیح وهاب پسر خانم وهاب واصل، این افتخار فامیلی شان را با دوستان و مهمانان حاضر در محفل شریک 
ساخته، با تصدیق اهلیت و درایت مادران شان در عرصه های ادبی و فرهنگی و همچنان اینکه مادران شان از 

یز افغانستان توانسته اند خود شان را در غربت و در دیار بیگانه و نابلد به این رتبه و چنان شرایط سخت و زن ست
است، به خود بالیدند و از داکتر صاحب هاشمیان « دری»مقام برسانند در عرصۀ زبان خود شان که زبان شیرین 

هر نوع زن ستیزی و احساس اظهار سپاس نمودند که کار کرد های مادران شان را با دیدۀ باز نگریسته  و بدون 
 مرد ساالری برای این هردو پیشنهاد چنین لقبی را که شایستۀ حال شان می باشد، نموده اند.

با کیفیت عالی و کمیت کافی تهیه شده بود، معلومات جامع در « لذیذ گیترنگ»بعد از صرف  غذا که به همکاری 
پلوم انجنیر قیس کبیر یکی از متصدیان وبسایت افغان ارتباط با زبان و تکنالوجی پروژۀ قاموس دری توسط دی

 جرمن آنالین در فورم پاورپاینت شرح و توضیح گردید که با استقبال گرم حاضرین مجلس مواجه شد. 
در البالی سنخنرانی ها، اشعار زیبای از دو شاعر خوش کالم توسط خانم فروتن با زیبایی خاصی به دکلمه گرفته 

مه حاضرین قرار گرفت. محفل با اجراِء موسیقی خاص غزل توسط هنر مند تاب و توانای شد که مورد پسند ه
رادیو تلویزیون افغانستان محبوب قلبها )محبوب هللا محبوب به همکاری طبله نواز بی مثال محترم اجمل تاری( به 

 ر شد.اتمام رسیده خاطرۀ خوش این شب فراموش ناشدنی در اذهان حاضرین محفل ثبت و ماندگا
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