
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

  
  
 ۲۰۱٤اپریل  ۰۳ صالحھ وھاب واصل 

 خانم نادیھ قانع نصب تندیس
اشتراک و سھمگیری صالحھ وھاب واصل مسؤول کمسیون زنان اتحادیھ سر تا سری مھاجرین ھالند  در گزارش 

 زن فدا کار و با پشتکار افغان در شھر فرانکفورت جرمنی.» قانعنادیھ «محفل نصب تندیس 

 

روز بسی تاریخ ساز و فراموش نا شدنی بود در تاریخ فرھنگی  ۲۷/۰۳/۲۰۱۴امروز 
کشور افغانستان، روزی کھ تندیس یکی از زنان قھرمان، فعال و ُپر کار مھاجر افغان 

ا در کشور جرمنی بسر میبرد، )کھ از مدت بیشتر از سی سال رنادیھ قانع خانم ( 
سال بھ این  ۲٥توسط والی شھر فرانکفورت در انستیتوت آموزشی این شھر کھ از 

طرف برای آموزش زنان مھاجر در بخش ھای مختلف اجتماعی، فرھنگی، ھنری و 
 ادبی فعالیت دارد، نصب میگردد. 

 

ی و گاین تندیس یاد گاري برنجی یا برونز، نمونۀ است از تعامل فرھن
ادغام مھاجرین در اجتماع کشور جرمنی کھ دلیل آفرینش آن نویسندۀ 

خادم فرھنگ و ادب و » من یک آلمانی افغانی االصل ھستم«کتاب 
میباشد و آفریدگار این شھکار زیبا  قانع مبارز حقوق حقۀ زنان، خانم

کھ ھمچنان یک ھنر مند  سید عمر(معصوم برھنھ)ر محترم یو بینظ
 آلمانی افغانی االصل است و در کسل زندگی میکند، میباشد.

) از دكتر كارل برانرطی مراسم خاصی کھ در تاالر( خانم قانعتندیس محترمھ 
طرف والی کسل بر گزار شده بود،  با جالل و شکوه خاصی در حضور بیشتر 

 ریتا اشترب ھیسھ بھ خانم برترام ھلگنمھمان حاضر در محفل از جانب  ۱۰۰از 
غاز آ بارترام ھلگنکل یک تحفۀ ارزشمند إھدا گردید. محفل با سخنرانی آقای شبھ 

ابراز داشت کھ نصب  قانع شد. وی ضمن سخنرانی اش در ارتباط با تندیس خانم
این مجسمھ در انستیتوت آموزشی شھر فرانکفورت میتواند نمونۀ تشویقی خوبی 

ر دیگری کھ از ممالک مختلفھ  با مشکالت نھایت زیاد وارد باشد برای زنان مھاج
جرمنی شده، میخواھند زندگی راحت و دلخواه شان را دنبال کنند، خواھد بود. وی 

 وارج گذاری قانع اضافھ کرد کھ  شخصیت ھای ُپر کار و ُپر تالشی، چون خانم
 وی در یکبھ  فعالیت ھای وی از جانب حکومت جرمنی با ایجاد و نصب تندیس 

انستیتوت آموزشی، نقش بھ سزایی را در ادغام اجتماعی مھاجرین تازه وارد و 
تعامل فرھنگ ھای مختلف ھر دو کشور بازی نموده، برای انکشاف و تطابق 

 روش و رفتار خارجی ھا در داخل آلمان، امید وار کننده میباشد .
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نمایندۀ والی شھر فرانکفورت  با سخنرانی کوتاھی فعالیت ریتا اشترب ھیسھ سپس خانم 
را ارجگذاری نموده، نصب تندیس  یک خانم فعال و ُپر کار افغان را در قانع ھای  خانم 

انستیتوت آموزشی شھر فرانکفورت سمبول ادغام فرھنگی و اجتماعی مھاجرین در کشور 
ی دیگر در کشور جرمنی دانست خوبی تشویقی برای زنان خارج ۀجرمنی تلقی کرده وسیل

 را تمنا کرد. قانع و پیشرفت و مؤفقیت ھای ھرچھ مزید تر خانم

 

رامین بھ تعقیب آن، دوشیزه 
معصوم دخترمحترم  برھنھ
ضمن ابراز تبریکات و  برھنھ

تمنیاتش از جانب خود و فامیلش 
، انگیزۀ ایجاد نادیھ قانعبھ خانم  

این تندیس را از قول پدرش بھ 
رین محفل توضیح نموده، حاض

را در اجتماع قانع وجود خانم 
کشور جرمنی و حتی در اروپا 
برای افغانان و بصورت خاص  

 برای زنان افغان یک افتخار بزرگ دانست.

کھ خالق این ، »معصوم برھنھ«با اسم ھنری  سید عمرمحترم 
شھکارھنرمندانھ میباشد، ھمچنان با صحبت کوتاھی درین زمینھ گفت: وی 

،  کھ عخانم قاناین مجسمھ یا تندیس را بھ پاس فعالیت ھای خستگی ناپذیر 
طی سالیان متوالی در مھاجرت در عرصھ ھای ھنر و فرھنگ، ادغام 

 رانھ دفاع ازفعالیت ھای اجتماعی افغانان در جامعۀ غرب، تالش ھای پیگی
مھاجرین حقوق حقۀ زن و حمایت از روابط اجتماعی بدون تبعیض میان 

مقام و منزلت افغان و مردم جرمنی، انجام داده،  ساختھ است و خواستھ  
یک زن افغان را بھ صفت یک انسان با تمام توانایی وارزش ھای معنوی 

ی الیت بھ عالاو, واینکھ یک زن افغان ھم میتواند با پشتکار وجدیت وفع
ترین مقام ھای اجتماعی و فرھنگی برسد واین استعداد را داردکھ با اعتماد 
بنفس خویش وپشتکار و جدیت بتواند بھ جھان ثابت کند کھ اوشایستھ ای 

 . حق مساوی با دیگر زنھای جھان است . درھنرش تبارز دھد

اند برای بتو اضافھ کرد، امید میبرم تا این تندیس یادگاري و تاریخ سازوی 
نسل ھای آیندۀ ما سمبول ارزشمند و نمونھ ای از فدا کاری ھای زن افغان در طول تاریخ و ادوار مختلفھ بوده ، موقف 

از ساختن و آفرینش این ھنرش  معصوم برھنھو مقام زن را در افکار شان زنده سازد و چشم ھای شان تصویر دھد. 
مدت ُنھ ماِه اکمال این تندیس، این ارزش معنوی را کھ چشم سر از در دیدن آن راضی بوده بخود میبالد کھ توانستھ در 

 قاصر است قابل لمس سازد تا مردم بتوانند عظمت آنرا احساس کنند.

 

 ٥تر ۲ لھ :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئلھ موږ سره اړیکھ ټینگھ کړ ښت تاسو ھمکارۍ تھ رابولي.  پھ دغھ پتھنپھ درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې پھ ځیر و لولـھیلھ من یو خپلھ لیکنھ لھ رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده : یادونھ

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

مسؤول کمسیون زنان اتحادیۀ سر تاسری مھاجرین در ھالند،  صالحھ وھاب واصل
رمنی، افتخار یک زن افغان را در معروفترین شھر ج خانم قانعنصب تندیس 

بزرگ برای ملت افغان و موفقیت بی شائبھ برای زنان افغانستان دانستھ گفت: این 
مجسمۀ  میتواند زن افغان را در چشم غربی ھا با چھرۀ بھتری معرفی کند. وی 
گفت: خانم قانع  با زحمات خستگی ناپذیرش بھ ھموطنانش در کشور جرمنی و 

ان ھم مانند ھر زن دیگر در جھان  نخست بھ تمام اروپا ثابت کرد کھ زن افغ
نشان داد  خانم قانعانسان و ثانیاً مستحق حقوق حقۀ بشری میباشد. وی میگوید: 

کھ اگر بھ زن افغان موقف و حق الزم داده شود، میتواند دوشادوش مردان در 
توسعھ و انکشاف جامعھ سھیم شده مصدر خدمات غیر قابل باور بھ مردم و 

اظھار سپاس  معصوم برھنھھمچنان از محترم  وھاب واصلخانم کشورش گردد. 
و امتنان کرد کھ با این کار ھنرمندانھ و شھکار جاویدانی اش توانستھ این ارزش 
معنوی را برای مردم شرق و غرب قابل لمس سازد و در تاریخ فرھنگ غرب 

 از نام زنان افغان افتخاری را ُمھر کند.

در حالیکھ از از موج احساسات درونی،  نادیھ قانعخانم 
خوشحالی و افتخار اشک میریخت در محضر حاضرین محفل 
ابراز داشت کھ: امروز آگاھی حاصل کردم کھ تا ایندم در شھر 
فرانکفورت جرمنی کھ نھ تنھا یک شھر اقتصادی و تجارتی 
است، بل یک شھر بزرگ فرھنگی نیز بوده و از موزیم ھای 

نی برخوردار است، مجسمۀ ھیچ زنی از زنان بسی بزرگ و دید
و تندیس من بھ صفت شرقی و یا غربی در جای نصب نگردیده 

مجسمۀ است کھ با این شان و شوکت یک زن فعال افغان اولین 
و بھ صفت سمبول زن زحمت کش افغان درین شھر نصب 

معتقدم کھ این  من میگردد کھ من افتخار آنرا دارم. وی گفت:
ول وُمشِوق خوبی است برای ھمھ زنانی , کھ با تندیس سمب

مشکالت , بی سر نوشتیھا ومشکالت ادغام مھاجرین افغان وملل 
دیگردرغرب وخاصتاً جرمنی , باشد . تا ایشان, با پای بندی بھ 
اصول اعتماد بنفس, جد وجھد , امیدواری و با درک ودانش و 

د . خوشبختم دسِت خود , زندگِی مطلوب و دلخواه خود را بسازن
کھ امروز بعد از یک ُعمربھ نصیحتھا و تشویق ھای پدر مھربان 

خود پَی بُردم کھ ھمیشھ با من از اعتماد بنفس , پشتکار وتالش وکوشش وامید واری صحبت میکرد . و برایم درس 
تھای فرھنگی و اجتماعی ام خوشبینی وخدمت بھ ھمنوعانم را میداد . این درس ھای پدر مھربانم بود , کھ مرا در راه فعالی

و تحمل تمام تلخیھا و زشتیھای زندگی ام از طفولیت و بھ خصوص در دوران مھاجرت, برایم استواری و انرژی میداد با 
  .  وجودیکھ مرا با آتش درد ورنج سوخت اما بھ پختگی رساند

و توانستم بیشتر از پیش بھ پای خود ایستاده شده، قدرت ھا و استعداد ھای درونی ام را کھ برایم ناشناختھ بود بشناسم و  
بیشتر تبارز دھم. وی اضافھ کرد کھ ھستند زنانی کھ بھ کمک وی توانستھ اند تعلیمات و آموزش ھای حرفوی را کسب 

 نموده، تا سطوح واالی تحصیلی نایل آیند.
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میالدی عنوان بانوی شایستھ یی شھر فرانکفورت جرمنی را کسب کرده  ۲۰۰٥عالوه بر این افتخار در سال  ادیھ قانعن
و مسئول  انجمن "زن" درین شھر است. وی در بخش ھای مختلف کمک بھ مھاجران افغان و کمک بھ ارتباط میان 

کارگر در شھر  ٤۰ن  با اضافھ تر از فرھنگ ھا فعالیت دارد ومسؤول یک شرکت شخصی پرستاری بزرگساال
 فرانکفورت میباشد. 

 حسیندر البالی صحبت ھای سخنرانان محفل، شور و ھلھلۀ پارچھ ھای زیبای رباب کھ با پنجھ ھای ھنر پرور جناب 
 ھمراھی میشد، گوش ھای میرویس نداو طبلھ توسط  فرید اکرمینواختھ و با نوای دلنشین آرمونیھ توسط  آقا ریاض

ھمھ مھمانان دکتر کارل برانر  حاضرین را نوازش کرده مجلس را رونق خاصی میبخشید. بعد از ختم محفل در تا الر 
میزبانی آنرا عھده دار بودند، بھ منزل شان رفتھ و در فضای  برھنھبرای صرف غذای خوشمزۀ افغانی کھ فامیل محترم 

ا شور و مستی  موسیقی و آھنگ ھمراه با نوایی دلنشین ُرباب، پر از صمیمیت و خودمانی بعد از صرف غذا، باز ھم ب
   ساعت ُنھ شب محفل را اختتام بخشیدند.

 چند عکس یادګاری در ارتباط با ګزارش باال
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 پایان
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