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 یکشب زیبای فرهنگی برای افغانان !
 شهر المیره هالند  2312  سبتمبر12

  
کشور هالند به سازماندهی  نهاد همیاری زنان افغان  ( در شهر المیرهklokhuizenسالون محلی )کالک هوزن )

ایاز تعداد زیاد خانمها و آقایانی بود که از امریکا و کشور های اروپایی چون هالند، آلمان،  ۀبیانگر حضور همبست
ید سفیر عبید هللا عب گرد هم آمده بودند. در حالیکه سهمگیری جناب داکتر سویس، بلجیم، سویدن، انگلستان و دنمارک(
 ناس وزبانش با صالحه سنجر سکرتر مسؤول اول ایشان و استاد مجرب  کبیر ارشد افغانستان در کشور شاهی هالند

ا قرائت آیاتی بند، محفل داین محفل بوباعث کیفیت و اعتبار   هاشمیان ادیب توانای زبان دری آقای داکتر سید خلیل هللا
 شد.بود، آغاز آغازگر نشست آن شب بیاد ماندنی که  رم هاشمیان صاحبندی توسط محتاز کالم خداو

 
پرستی سر این گرد هم نشینی در حقیقت شیره ای کار و تالش گروهی از فرهنگیان افغان در بیرون مرزها بود که به

 که سلی خشونتزن ها به خصوص   فرهنگ دوست  غانانو ترغیب هرچه بیشتر افء آقای هاشمیان برای احیا
زیاد   ایشان با درایت و تعمق. و نویسندگی براه انداخته شده بودخورده اند در عرصۀ شعر   اجتماعی را در طول قرنها

خانم صالحه وهاب واصل و خانم شیما   یک افغان هر زنشاعر  دو تقریبا" از یکسال بدینسو روی آثار شعری
صرفا" از روی اشعار شان   فرخنده  سیدن همین شبکه ایشانرا تا فرا ر  در عالمی کار نموده بودند  غفوری

و  یانبدیع و ب نیکو صفت را در شرایط غربت از نظر صنعت خانمانچه در فرجام اشعار این دو میشناختند و بس. چن
ادب تقدیر کردند و مصمم شدند بمنظور و ذهن و روان اهل فرهنگ  آثار تابناک و مؤثر در، چون نزاکت های شعری

بعدا"  و -مشوره برآیند با دوستان همتای خود در  هرچه بیشتر آنها و سایر بانوان درین عرصۀ پر فیض ادبیحمایت 
خانم غفوری را شعری  ۀو مجموع ادبی و آثار خانم وهاب واصلشعری مجموعه های از آثار و ادبی اثر  نزدهحدود 

 ، ملکاستادان فاکولتۀ ادبیاتاز  به ایشان لقب استادیجهت ارج گزاری و تفویض   ضم اسناد و اوراق نقد شده
 طالب همکاری شدند . الشعراء، دانشمندان و ادیبان مجرب، 
که اشعار  باین دو خانم ررسی بعد از طی مراحل تحلیل و ب  کابل فاکولتۀ ادبیاتاستادان و دانشمندان بورد زبانشناسی 

تادی )اس القاب ها و لطافت خیلی ظریف اجتماعیستزیبایی  دارای کشش از حیث هنر شعری و یا صنعت شعری شان
 دری( را منظور کردند.  ادب

م او لطیف پرداز هر کد محترم شاعر زناینکه این دو  خیلی جالب بود  ران این ارزیابیآنچه برای همه دست اندر کا
رینه یکه بیشتوجود و با تحصیل نموده انددر افغانستان  زراعت در رشتۀو خانم غفوری  خانم وهاب در رشتۀ اقتصاد

یسندگی تا سرحد و نو  اما در نهاد شان استعداد شعر سرایی جوانی عمر شانرا صرف رشته های مسلکی کرده اند 
. از همینجا بود که فضای محفل با شور و هلهلۀ درونی در همه اشتراک کنندگان به وضاحت فوران میکردنیک شهرت 

ابر اما بن  بیان کنندبودند با افاده های حداقل یک یا دو دقیقه حسن نظر شانرا  دیده میشد و چنانچه عدۀ زیادی مایل
سهمی   تنها دوستان محدودی موفق شدند به قرائت پارچه اشعار و گفتنی های درخور کار شایستۀ ایشان  ،کوتاهی وقت
  ایفاء نمایند . 

 هم یارانشان آقای داکتر هاشمیان و  خیلی وطنپرستانۀ ضمن قدر دانی از ابتکار -آقای داکتر عبید سفیر کبیر افغانستان
 چههر  و تشویق فراوان از کار بانوان موصوف وعدۀ ادای هر نوع کمک الزم معنوی را در عرصۀ انکشاف و تشویق

 دادند.  بیشتر بانوان دیگر درین راستا
ر و در حالیکه خود د لی عالمانه ستودندافادۀ الفاظ خیآقای داکتر هاشمیان سیمای این شب هم نشینی صمیمانه را با 

ری به همه امیدوا  انداختهمصروفیت های خودشان روشنایی  درکمی  سالگی قرار دارندو هشت آستانۀ باالتر از هشتاد 
روی خط بقا و تکامل فرهنگها و بخصوص  واند کارهای بس ارزنده و ماندگارکه انسان در هر شرایط میت دادند 

ای فرهنگ زبان ادع بخصوص  )چونکه هیچ ملتی قادر نیست در عدم فرهنگهای پسندیده بکنند ءفرهنگ زبان ایفا
 و و مدت سه سال آمر دیپارتمنت زبان شناسی کابل پوهنتوندوره های استادی در هویت زنده بودن بکند(. ایشان که 

ت بازهم دس، را در امریکا داشتنددا" وظیفۀ استادی افغانستان و بعوزارت خارجه در هشت ساله خدمات دیپلوماتیک 

http://www.afghan-german.de/
mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/j_peroz_yak_shabe_zebaye_adabi_baraye_afghaanaan.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/j_peroz_yak_shabe_zebaye_adabi_baraye_afghaanaan.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

 

بکار اندازی و تشویق بیشتر  و هنوز تالش دارند تا اسباب  شب و روز مشغول اند  بر نداشته از کارهای فرهنگی
آقایون و خانم ها به  مفصل جناب داکتر هاشمیان  صحبت بعد از  .گردانندبانوان و جوانان را درین عرصه فراهم 

 ،و قطعه شعری هم از خانم غفوری ا دکلمۀ قطعه شعری از خانم وهابآقای زمری کاسی بترتیب صحبت ها کردند . 
ت سد راه هیئ حکایت از جریان پر سرو صدا ایکه آقای مسعود فارانی با ارائۀ پارچه شعر مقبول و برازنده و همچنان

نوبت صحبت را با آقای زلمی  ،بودجانب عده ای از هموطنان شده از  ،مقام استادی این دو بانو  تعیینانتخاب برای 
خانم  ،ول اتحادیۀ انجمنهای افغانان در هالندؤآقای ولی شاهپور مس ،شورای مهاجران افغان در آلمان لومسؤرزمی 

خانم علومی وفا -هالند  شورای زنان افغان لومسؤخانم سهیال زحمت  -انجمن میهن هالند لومسؤفاطمه صدیقیان 
ن ک در تاجکستااز نام زنان تاج خانم محبوبه شهزاده انجمن رودکیۀ و نمایند افغانان هالندسکرتر اتحادیۀ انجمنهای 

ای بر نیز از تفویض القاب استادی ،در ترتیب محفل کوشیده بود  و همچنان خانم گلچهره یفتلی که با توجه خیلی زیاد
 . ندبانوان مستحق اظهار رضایت کرد

ق نامه ای که به تأئید از اهدای این لقب به خانم وهاب واصل و خانم غفوری  همچنان درین شب زیبا عالوه به تصدی
تهیه شده و توسط داکتر عبید هللا عبید سفیر کبیر افغانستان به ایشان داده شد، نهاد های مختلف فرهنگی با تصدیق نامه 

شان را ازین اقدام نیک داکتر صاحب  ها و تقدیر نامه ها و تحسین نامه ها این دو شاعر زن افغان را نواخته پشتیبانی
هزاران زن با استعداد و توانای افغان در هاشمیان اعالم داشته، این قدم را آغاز گام بزرگی برای نسل های آینده و 

 سراسر جهان دانستند.
و خانم غفوری( همراه   اصلهاب وو)استاد ادب دری( به )خانم معنون با و تروفی های کرستال  اسناد محفل با تقدیم

که نمایندگی از سرور و قدردانی هریک از سهم گیرندگان   -دسته گلهای فراوان  های افتخاری و پیشکش تقدیر نامهبا 
 آقای محبوب هللا محبوب -استعداد ضمن هنر نمایی آواز خوان برازنده و با، غنی زبان دری میکرد  در حق فرهنگ

 یک  محفل  فرهنگ افغانان بازیابی خاص به سر میرسید. در پایان آن شبافغان و اجمل تاری طبله نواز نامدار 
وانست به تکه تقریبا" همه اشتراک کنندگان را می قطعه عکس یاد گاری بنابر تقاضای جناب سفیر کبیر افغانستان 

 .گرفته شد  معرفی بگیرد
 

 
  با تقدیم احترام 

 پیروز.  جالل 
------------------------ 
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