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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

2۲1۲/۲1/2۲

محمد ایاز نوری آزادی

شاهدخت ناجیه «د افغانستان»،
و اشتراک در مجلس فرهنگی
اخیرا ً بنابر دعوت کمیته دولتی کلتور و تحقیقات کشور
ترکیه مقیم در شهر هرات افغانستان ،عالیقدر شاهدخت
ناجیه جان (د افغانستان) دختر محصل استقالل
افغانستان اعلیحضرت مرحوم امیر امان الله خان غازی
در یک مجلس فرهنگی افغان  -ترک در شهر استانبول
ترکیه اشتراک ورزیده با ایراد بیانیه ای افتتاحیه مبسوط
شان مشرکین این گرد هم آئی خطاطان و نقاشان ترک
و خصوصا ً افغانهای فنکار عزیز را مورد تمجید و
شفقت قرار دادند ،که با استقبال دوستانه حضار افغان و
ترک مواجه شد .درین محفل که یک نمایشگاه فن
خطاطی و نقاشی افغان و ترک بود ،از تاریخ  12الی
 1۱جنوری راه اندازی شد .محل برگزاری این
نمایشگاه را نمایندگی «واقف بانک» در شهر استانبول
ترتیب و تنظیم کرد .درین نمایشگاه در کنار نقاشان و
خطاطان ترک ،چند تن از خطاطان با استعداد افغان از
جمله محترم احمد ضیاء حق شناس ،محترم فرامرز
سروری اعضای انجمن خطاطان هرات ،محترم
عبدالجلیل توانا ،محترم فواد حقیقت ،محترم محمد
عارف غالمی ،محترم میر ولی احمد صبری ،محترم
نجیب الله انوری از شهر هرات باستان دعوت و ایشان
آثار خطی خویش را بروی عالقمندان به نمایش قرار
دادند و مراجعین افغان و ترک با کمال میل ازین آثار
دلچسپ دیدن کرده و از مسوولین سواالت شانرا
مطرح و جواب میگرفتند .در ذیل چند فوتو ازین
محفل با شکوه تقدیم میشود.
ما ٔخذ :صحبت تیلیفونی اینجانب با واالحضرت حمیرا
جان دختر شاهدخت ناجیه جان د افغانستان

از راست به چپ ،محمد عمر جان ،حمیرا جان
نواسه های اعلیحضرت غازی
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افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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