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 2912/ 90/ 22 حسین زیاض

 افغانتوانای شاعر زن به دو  خبر دلچسپ اهداء لقب              

"  دری استاد ادباهدای لقب " ، خبر تازه ای که در این روز ها در دنیای مجازِی فیس بوک توجه ام را به خود جلب کرد

 نه به این واسطه که من این دو، و نویسنده ای فعال در بخش فرهنگی بود که برایم خیلی دلچسپی داشت شاعر خانمبه دو 

ایشان را  میشناسم و به ایشان احترام قایلم و صالحه وهاب واصل را شخصا   خانم شیما غفوری و  خانممحترمه  خانم

این اندیشه ای بِکر وُسنت ، خوشحال و امیدوار ساخت ،یزی که مرا متعجبچلکه زیادتر بزرگداشت میدانم بهمچو سزاوار 

 قایآولی چون جناب محترم ؤسپاس نسبت به شخصیت های بزرگ فرهنگِی فرهیخته و مس شکن بود که مرا به تحسین و

و کهن ملت و سرزمین خود ول فرهنگ بزرگ ؤمس بقیه اساتید و فرهیختگان محترمی که خود راعاشق و استاد هاشمیان و

نا گفته   واداشت، مهم و اساسِی زندگی خود میدانند ۀباستانی را وظیف پاسداری از این میراث بزرگ و میدانند و حفظ و

ادب سر  شعر و اینکه استادان سخن سنج و متخصصین زبان و " را  نخست بعد از دری نماند که این لقب " استاد ادب

های مروجه  تدقیق کرده و آنهارا با معیار تحقیق و شته ها و آثار ادبی این بانوان محترمه  مطالعه وزمین ما در اشعار و نو

بیان سنجش کرده و به دقت کالم و پختگی اشعار شان مهر صحت گذاشنتد و آنهارا  مثل علم بدیع و جهان شعر وادب  در

 ءشان اهدا برایبا یک تهور بی سابقه در تاریخ فرهنگ ما   را بعدا  این لقب د وجایگاه دانستن شایسته و در خور این مقام و

 : ی گفته اندبل ، مهربانی های شخصی و فردی دست به جنین کاری زده اند اینکه به حساب ذوق و لطف و"نه"  کردند

 مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی  -------- تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف

بر دهان خفاشان و کوردالن سیه اندیِش تفرقه افگن و  دنیک در ساحه ای فرهنگ ما ُمشت محکمی بو این بِدَعت و عمل 

که  مقامی تخریبکار و آن عده از مفتخواران و راحت طلبانیکه به این نظر اند که آدم فقط تنها با آرزو کردن به هر جاه و

لَیَس لاِِلنساُن ااِل  " :بیخبر از اینکه   ،احمت زیادی استفعالیت به درد نمیخورد چون یک مز خواسته باشد میرسد کار و

 سعدی)ح(و یا به قول  " ما َسعی

 "دکرمزد آن گرفت جان برادر که کار -----------نمیشودنابرده رنج گنج میسر “  

بینند و  میرا در فرهنگ شان  که هویت خودگ، برای عاشقان و باورمندان فرهن در عین حال این یک امید واری هم بود

 ،هوش میدانندبا یک ضرورت عینی و اجتماعی هر انسان متمدن و با فهم و اخالقی و ۀپاسداری از فرهنگ شان را وظیف

عاشقان فرهنگ همیشه باید با نگهداری رشد و تبلیغ و شناساندن اصالتهای فرهنگی  که هواداران و ،این عده به این نظر اند

 موجود هرزه و چشعور فرهنگی اجتماع را به حدی باال ببرند تا دیگر هی دارند و شناخت و بیدار نگه ما اجتماع را آگاه و

 و زبانی و منطقوی و دیگر اندیشه های بیمار ،های مریض تباری البالی فرصت این را پیدا نکند که مذخرفات و پندار

باید در تمام شئون زندگی  ،ساالری فرهنگ شایسته ،بلکه ،قرون وسطایی خود را بنا م فرهنگ به خورد مردم بدهد

ق استوار عش اجتماعی ما جای پا باز کند و مردم ما باید با فرهنگ پربار و ارزشمند و اصیل خود که بر پایه های محکم و

برابری  اتفاق و برادری و کید بر صلح وتأو ایمان راسخ به خدا )ج( و عشق و احترام به انسان و حفظ کرامت انسانی و 

دانشمندان و  گان وبرَ ها از طرف خِ ، پاداش دادن به باور من این قسم بررسیها و نقد ها و ، آشنایی پیدا کنند، استوار است

به شکل خستگی نا پذیر در راه حفظ و رشد  ول فرهنگ اصیل ما به کسانیکه با ذوق و شوق وؤاساتید با صالحیت و مس
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یک عمل خوب و کار مثبت و  ،میهن ما کار میکنند و زحمت میکشند ت وو پخش این فرهنگ ارزشمند و باستانِی مل

گر چه در سر زمین بال خیز ما امروز  ،ثری است که باعث تشویق هواداران فرهنگ و بخصوص نسل جوان ما میگرددؤم

ا ب دوستی و وحدت و برادری را کوشش میکنند که فرش فرهنگ اصیل انسان ،سپاه وحشت و دهشت افگنان خونخوار

برادر کشی را پایدار  از بین ببرند و به جای آن فرهنگ وحشی و ضد انسانی نفاق و تبلیغات زهر آگین خود جمع کنند و

هنوز هم در سر زمین ما فرهنگ نه مرده و  ،اما با همه تالشها و کوشش های مشتی بی فرهنگ و مزدور اجنبی ،دسازن

 فعالیت کرده و کار و، خارج از کشور عزیز شان و پخش آن در داخل وفرهنگدوستان عاشقانه برای حفظ و دفاع و نشر 

 بر ملک و، های مردم ما این میراث بزرگ و ارزشمند باستانی ما همچون آفتابی درخشان از فراز آسمان باور ،می تپند

 ت، صمیمی ا، هراه صفرا به شا ما و  ،خواهد تابید ،میهن ما میتابد و تا جهان باشد به کورِی چشم کوردالن سیه اندیش

  .مردم و میهن رهنمایی خواهد کرد ،عشق به خدا، برابری برادری و ، انساندوستی ،صلح 

ظلم جهانخواران بر سر ایشان می آورد هنوز هم در تحت  هایی که جور و پلیدی چون مردم این سرزمین با تمام زشتیها و

ی کبیر پدر و پیر و مرشد عشق و انسانیت را با خود زمزمه زهای شفا بخش حضرت موالناردسخت ترین شرایط زندگی ان

هنوز هم با این اندیشه ای پیر و پیشوای خود حضرت موالنای کبیر ) رح ( که  و ،میکنند و از آن نیروی حیاتی میگیرند

در جهان فرهنگی و  خانمموضوع این نیست که امسال این دو ، زندگی میکنند ،از محبت خارها گل میشود د:یمی فرما

مسایل اجتماعی فعالیتی کرده اند و عده ای با ذوق و قدر شناس ایشان را به پاس فعالیتهای فرهنگی شان مستحق چنین 

بلکه جیزی که برای من اهمیت داشت و دارد ظهور و پیدایش این  ،لقبی دانسته و بدینوسیله از ایشان ارج گذاری کرده اند

اری این مجلس با شکوه زبا برگ او م ، تدر فرهنگ ما اس "شایسته ساالری زشو" ار -ی فرهنگ قدر شناس ذهنیت و

وان یبا  میترشاهد یک عمل تق، ای پرکار در ساحه ای حفظ و رشد و ا رتقای فرهنگ خانم فرهیختهبرای تقدیر از این دو 

این نقطه ای عطفی در طرز دید و ذهنیت  ایم که این برای من قابل قدر وستایش است و امید وارم "گفت " خارق العاده 

تا این انگیزه و مشوق  ،به دست اندر کاران جهان فرهنگ باشد اری و پاداشزارزش گ فعالیت فرهنگی و ما از فرهنگ و

کند تا  ءخداوند به همه فرهنگیان ما این توفیق را عطا ، دگ گردهواداران و دوستداران فرهن خوبی برای نسل جوان و

 .بمانند ملت عزیز شان باشند و خدمت ملک و صلح و برابری در با این فرهنگ شریف عشق و انسانیت و همیشه

 "برودکه به جایی نرسد گر به ضاللت  " "دوستسالک از نور هدایت ببرد راه به “
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