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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
 1۹/۵۰/2۵1۲            مسعود فارانی 

 خدمت شاعر گرامی صالحه وهاب واصل

  !گوهری ،قدر گوهر ، شناسد زرگر ، قدر زر

خانم   فرهیخته صالحه وهاب واصل بانوی آگاه با روح حساس که دارد،  به 

اشکال گوناگون از رنجستان  سینه اش درد مردم کشورش را به پیشگاه 

انسانیت زمانه در چوکات زبان شیرین دری،  بوسیلۀ   اشعار دلنشین ودلپذیر 

 فریاد میکند. 

نوآوری های بر میخوریم   خوشبختانه در اشعارش به سمبولها، استعارات و

که منحصر به خودش بوده  ودرین راه تالش فراوان دارد.  خانم واصل از 

زیبایی ها را در  ابتذال، وافتادگی  آگاهانه پرهیز می نماید. این خصوصیات و

. میباشدکار شان متوجه شده ام که رمز کامیابی شان در عرصۀ هنر شعر 

نوآوری،  ابتذال را نمی پذیرد. پس این  ایشان نیک میدانند که عرصه هنر جز

اصل مهم را در شیوۀ کارشان با پرنسیب مراعات میکنند.  ازهمین رو خانم 

صالحه وهاب واصل خانم مطرح در عرصه شعر افغانستان عرض اندام کرده 

هنر شعر،  دست توانای در مقاله نویسی دارد  است. این خانم پـُر بار در کنار

 می ما مرهم زخمها شده میتواند. که بدرد جامعه زخ

اضافه بر آن با چندین نهاد خدماتی  اجتماعی خدمتگزار جامعه  همکار بوده 

نیزمیباشند. البته ناگفته نماند که عضویت « افغان جرمن آنالین»که خوشبختانه عضو هئیت مدیره  در رسانه معتبر 

چنین مراحل ارزشمند منصوب شود که خانم واصل در چنین نهاد ها مستلزم  خبرگی ودرایت خاصی است تا به 

 بدون اشکال این مراحل را پشت سر گذاشته اند. 

 همچنان خاطر نشان شود  که  نگارنده افتخار همکاری با ایشانرا در پورتال یاد شده  دارد.

 خانم گرامی و آزاد اندیش بقول حافظ که میفرماید: 

 زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است .***   غالم همت آنم که زیر چرخ کبود

 

ستاید و دیگرهیچ تعلقات را برسمیت نمی  او تعلقات را  فقط درخدمت بمردم وجامعه که با صداقت توأم باشد می

 میتوان نامید.  انآزاد اندیشیکی از جملۀ شناسد. به همین اساس ایشان را برحق 

 

عال داشته باشند به همان اندازه  روند تکا مل وترقی جامعه   در جامعه سهم ف بنابه تجربه هرقدر زنان آگاه وخبیر

  حقوق از سرعت  بیشتر گرفته  اعتال وترقی زودتر ببار می نشیند. خانم های که درین راه بی هراس به حراست

مثل تنگ نظری ها و کوتاه بینی ها در میانه راه   از جانب دیگران، طبیعتا ً مشکالتی را ،زنان میپردازندحقۀ 

نیک میدانند که  این  آنهانخواهد شد.   آگاهتجربه خواهند کرد. اما خوشبختانه هیچگاهی  سبب دلسردی با نوان 

مشکالت  ناشی از عقب مانی جوامع میتواند باشد که هنوز به بلوغ فکری نرسیده اند. خوشبختانه  بر عکس برای 

بیشتر به کار شان  عالقمند شده  در برابر خاک بادک ها  که   ،اندیشه ن چنین نقیصه ها خانم های با فضل وبر داشت

فعالیت با نوان باعث میشود تا زنان بزرگوار  ایستادگی خواهند کرد. زیرا  جبر زمان و، ریشه از جهالت قدیمه دارد
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باشند. که خانم صالحه وهاب واصل یکی از آن جمله  استوارتر  و پـُر رنگتر از گذشته در جامعه حضور داشته

 خبرگان است.

 

خانم واصل که بر خوردار ازیک فرهنگ باالی خانوادگی میباشند، با قدر شناسی شان از کم ما با کرم بس بسیار،  

 یاد آوری صمیمانه  نموده اند که با ادای شکران از جناب ایشان سپاسگزارم. 

ه را ستایش کرده اند با ممنونیت عرض میشود که نگارنده لیاقت چنین صفات را نداشته  اینکه از روی لطف نگارند

بخاطریکه هیچگاه   .جزدانش جوی  بیش نیستیم  ،ند که بقول معروف  زگهواره تاگورآن گرامی نیک میدازیرا 

 درین راه به آخر نخواهیم رسید و در هر قدم تشنه تر از گذشته گام خواهیم برداشت. 

 .پـُر از ازدحام بادوبا دانش هم در جهان وهم در افغانستان عزیز  پایان  آرزودارم عرصۀ  زنان آگاه  در
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