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 ۲۰۱٤/ ۱۰/ ۰۷ صالحھ واھب واصل

 
ت از انیستیتو یک خانم مؤفق آلمانی افغان تبار در یکی مجسمھنصب 

 ھای شھر فرانکفورت
شاھد یک روز تاریخی و ماندگار  ۲۰۱٤سپتمبر  ۲٥شھر فرانکفورت جرمنی بھ تاریخ 

از یک زن  بھ حیث نمونھ ای افغان  یک زن مجسمھبود. روزی کھ برای اولین بار 
، توسط والی شھر فرانکفورت (پیترفیلدمن) بھ خانم (روزینا والتر) آلماندر جامعۀ 

 گردید.                                                                                              ءمربوط این انستیتوت اھدا» میبیر«مسؤول اتحادیۀ 
فیلدمن والی شھرفرانکفورت و روزینا والتر تعدادی زیادی از پیتردرین محفل عالوه بر 

مقیم در  یآلمانی و افغانمسؤولین و نمایندگان نھاد ھای فرھنگی، ادبی و اجتماعی 
جرمنی و شھر ھای مختلف دیگر اروپا، جناب سید عمر معصوم برھنھ آفرینندۀ مجسمھ 

و دویچھ ویلھ و تعداد زیادی از با فامیلش، خبر نگاران ورزیدۀ تلویزیون آریانا، رادی
 . ستان خانم قانع اشتراک داشتندوعالقمندان و د

محفل با صحبت کوتاه خانم روزینا 
بھ اینطرف در راه   سال ۲۵والتر مسؤول اتحادیۀ (بیرمی) کھ از 

لیت ھای ادغام مسلکی، فرھنگی و اجتماعی مھاجرین خدمات و فعا
رسم خوش آمدی بھ مھمانان محفل  بھ ،ارزشمندی را انجام میدھد

آغاز شد. وی در ضمن صحبت ھای خوشبینانھ اش نسبت بھ خانم 
قانع اظھار داشت کھ: "ارتباط و بستگی ما با خانم قانع بر اساس 
آرزومندی ھا و تعھدات مشترک ما برای کمک بھ زنان مھاجر و 

ان پشتیبانی از مساعی و زحمات این زنان در تأمین یک آیندۀ درخش
و مناسب برای خود شان در جامعۀ آلمان است" وی اضافھ کرد کھ: 

نادیھ قانع بھ حیث یک نمونۀ خوب   )Bronzeبرنجی ( مجسمھ" این 
اھداف ھمسان و کھ دارای  در ھمھ مؤسساتی زن افغان قرار است

ذاشتھ شود و ادارۀ اتحادیۀ کوتاه مدت بھ نمایش گبرای ت متفاوت و مراسم مختلف ذیربط تعھدات مشابھ ھستند در اوقا
 باشد. مجسمھاولین قرار گاه نمایش این  تار دارد کھ این شایستگی را داشت بیرمی افتخا

 
شھر فرانکفورت صحبت ھای داشت درین  والی سپس پیترفیلدمن

ی افتخار، کارکرد ھا و فعالیت ھای اش زمینھ. وی ضمن سخنرانی
از آغاز  نموده،خانم نادیھ قانع را تقدیر و ارجگزاری و بدون مزد 

توسعھ و پیشرفت فعالیت ھایش را با مؤفقیت  ،کارش الی انجام
اد: لدمن چنین ادامھ دیفھمانان محفل بیان داشت. پیترچشمگیر، بھ م

 از تبزرگداشابتکار بسی بارزشی برای  مجسمھن اینصب "
این شھر بھ شمار  در تبار افغان زن آلمانیبرازندگی نقش یک 
کرد، خانم نادیھ قانع رئیس مؤسسھ  میرود" وی اضافھ

ه مقیم شھر بھ آلمان آمدسالگی  ۱۹، در سن AHP  پرستاری
، مانآل مدت اقامت و بود و باشش در . و توانست درفرانکفورت شد

جایش را پیدا کند. من این  ۀ غربو با پشتکار و زحمت کشی در جامع منحیث یک متشبث و یک شخصیت مؤفق امروز
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لیت اساالن  سالھاست مبتکرانھ فعت ھای دینی، کلتوری و فرھنگی کھنمؤسسۀ مسؤولیت پذیر را کھ با رعایت حساسی
چندی قبل کنجکاوانھ شناختم. خانم قانع بھ صفت  ،ازین سالمندان پرستادی میکند و در نزدیکی منزل ما قرار دارد ،نموده

 ۀ را بھ شکل افتخاری و رایگان برای آموزش حرفوی و ادغامدوانستھ ھمچنان خدمات ارزنسر پرست این مؤسسھ ت
، انجام دھد. جای خوشیست کھ این مؤفقیت و پیشرفت ھای کاری خانم قانع باعث شد اجتماعی مھاجرین در جامعۀ آلمان

و ا مجسمھ ،گار یک زن مؤفق افغانتا محترم معصوم برھنھ کھ در شھر کسل بود و باشد دارد، بھ شکل یک نمودنۀ ماند
 را درست کند.

پس از آن دوشیزه رامین برھنھ محصل رشتۀ تاریخ ھنر (دختر سید عمر 
معصوم برھنھ)  بعد از اظھار امتنان از مقامات عالیرتبۀ شھر فرانکفورت 
جھت تنظیم ھمچو مراسم و اشتراک شان درین محفل، ابراز داشت کھ:"پدرم 

ین بار از کسب عالیترین نشان دولتی آلمان توسط یک زن زمانیکھ برای نخست
افغان شنید، شدیداً تحت تاثیر قرار گرفت و در ذھن شان الھام ساختن مجسمۀ 

. البتھ باید بگویم کھ این اثر بھ خاطر نشان عالیرتبۀ آلمان نم قانع ایجاد شدخا
آنرا کمائی نبوده بلکھ بھ خاطر افتخاری بود کھ یک زن  آلمانی افغان تبار 

 کرده بود". 
 

تقاضا بھ عمل آمد  سپس از خانم صالحھ وھاب واصل رئیس کمسیون زنان در ھالند
تا پیام فرستادۀ جناب ناظمی را کھ جھت ملحوظات شخصی در ھمانروز نتوانستھ 

دانی ھا از در پیام عالوه بر ھمھ صفات و قدربود در مراسم حاضر شود، بخواند. 
یت ھای خستگی ناپذیر خانم قانع، بھ این نکتھ اشاره شده بود کھ: کارکرد ھا و فعال

"نادیھ قانع در کتابش زیر نام ( من آلمانی افغان تبارم) بھ خواننده اش با صداقت و 
صراحت می گوید کھ چگونھ َپلَھ بھ َپلھ تا مالقات پیروزی رسیده است .او زنی است 

نی است کھ ھمواره با پای خودش راه کھ این راه را با پای خودش پیموده است ؛ ز
 می رود از ھمین رو پیوستھ بھ حق تقدیرش کرده اند".

 
 خانم نادیھ قانع ضمنمراسم در اخیر 

و آلمانی در شھر  اظھار سپاس و امتنان از مقامات رسمی افغانی
محترم برھنھ سپاس  زر مھمانان، بھ طور خاص ائفرانکفورت و سا

: "خانھ !! بعضاً از خود می چنین بھ گفتھ ھایش ادامھ دادگزاری نموده 
پرسم: "شھر چھ معنی دارد؟"  آیا شھر ھمان مکانی است کھ آدم در آن 

واقعی ما  تولد می شود؟ آیا شھری کھ در آن سال ھا زیستھ ایم، خانۀ
 نیست؟                                                                               

نھ تلویزیون، نھ انترنت و نھ ھم ھیچ پدیدۀ دیگری برای من آن احساس 
خوش آیندی را میدھند کھ وقتی ھر روز صبِح زود در جاده ھای محل 

آشنا، ساختمان ھا، درختان و  اقامتم قدم می زنم و از دیدن انسان ھای
رفت و آمد آدم ھا سرشار از زندگی می شوم و خودم را متعلق بھ این 

 محیط می دانم.                         
وقتی از سفر ھای دور دوباره بر می گردم و چشمم بھ برج بلند نمایشگاه 

نھ ام رسیده ام. این احساس با ھیچ احساس دیگری فرانکفورت می افتد، احساسی بھ من دست می دھد کھ گویا حاال بھ خا
 -برایم تعویض پذیر نیست. شھر برای من محل تجمع فرھنگ ھا معنی می دھد کھ قلبش را انسان ھا تشکیل می دھند

انسان ھایی با بیوگرافی ھا، فرھنگ ھا و برداشت ھای مختلف از گذشتھ، حال و آینده کھ فرانکفورت برای من است. 
ھمزیستی و ھماھنگی فرھنگ ھای مختلف. سال ھای بسیاری برای آن در این شھر مبارزه شده است و حاال شھری با 

آلمان (فرانکفورت) مرا برای افغانستان  این وظیفۀ ماست کھ این میراث را توسعھ ببخشیده، ادامھ دھیم. دست آورد ھای
ل) نیز مانند آلمان محل ھمزیستی و ھماھنگی فرھنگ (کابل) قوت و امید می بخشد.  آرزو می کنم کھ افغانستان (کاب

محلی کھ انسان ھا بر اساس جوھر انسانی شان ارزش داشتھ باشند؛ محلی کھ ملیت، قومیت، جنسیت   -ھای مختلف گردد
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و وابستگی دینی ارزش انسان را تعیین نکند. بر اساس ھمین معیار ھای انسانی است کھ احساس می کنم فرانکفورت 
 من است".خانۀ 

ضیافتی کھ در یکی از رستورانت ھای مجلل  در ختم مراسم از ھمھ مھمانان دعوت بھ عمل آمد تا در شام ھمین روز
 ترتیب شده بود، جھت صرف غذای لذیذ و خوشمزۀ افغانی و تک نوازی رباب و طبلھ کھ بھ ھنر فرانکفورت داخل شھر 

 جان اجراء میشد تشریف آورده لذت ببرند.  نمایی محترم حسین آقای ریاض، میرویس جان و فرید
 

 
 

 پایان
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