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مراسم افتتاحيه
بوسيلة انجنير احمد شيرزاد رئيس فدراسيون سازمان هاي پناهندگانافغان در هالند ) ( FAVON

اجراي سرود ميهني
بوسيلة جناب عبدالوهاب مددي
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سخنراني استاد نصير مهرين
در مورد كتاب – خاطرات من – اثر جناب عبدالوهاب مددي
استاد مهرين در مورد فعاليت هاي بيش از نيمقرن جناب مددي سخن گفتند و كتاب خاطرات من را بررسي
نموده اضافه كردند كه اين كتاب يك اثر ارزشناك در حوزة موسيقي افغانستان دانستند .استاد نصير مهرين
خود يكي از نويسندگاني است كه تا هنوز حدود  20جلد كتاب تأليف كرده است .و استاد مهرين مؤرخي
است كه باب جديدي را به تاريخ نويسي افغانستان باز كرده است.

سخنراني استاد نصير مهرين

سخنراني پروفسور انور ترابي
در مورد كتاب خودش – طب در گسترة تاريخ
استاد ترابي در آغاز در مورد تاريخچة پيدايش كتاب مقدمه اي ايراد كرد .در مورد پيدايش خط ،صنعت اولية
چاپ در چين و بعد در آلمان سخناني ارائه داشتند .بعدا كتاب طب در گسترة تاريخ را به معرفي گرفتند.
اين كتاب حاوي مطالبي در طبابت از عصر فرعون و يونان و هند تا عصر مدرن است.
پروفسور ترابي كه عضو رهبري مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان است ،تا هنوز بيش از  8كتاب را
در مورد مسال تاريخي و طبي تأليف كرده است.
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سخنراني پروفسور داكتر انور ترابي

سخنراني استاد نسيم رهرو
در مورد  -نقش پاكستان در تراژدي خونين افغانستان  -از پيكار پامير

استاد رهرو اين كتاب قطور را مورد معرفي و بررسي قرار دادند .گفتند كه اين كتاب با اتكا به اسناد ثقه و
تحليل هاي عالمانه نوشته شده است .پيكار پامير يكي از مؤخيني است كه موضوعات معاصر كشورا را به
بهترين شكل آن كاويده است .استاد نسيم رهرو خودش نيز تا هنوز دو جلد كتاب زير نام رنج هاي مقدس
نوشته است كه هردو كتاب به چاپ رسيده است.
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سخنراني استاد وهاب فايز
در مورد كتاب -غزليات بيدل – تأليف خودش
استاد فايز ،شرح دادند كه چگونه سرانجام توانسته اين كار بزرگ را در مورد ترتيب غزليات بيدل انجام بدهد.
از چاپ دهلي تا كابل و ساير نسخ را مورد بررسي عالمانه قرار داده ،تا اينكه غزليات بيدل را دوباره ترتيب و
تنظيم نموده است .كاري كه يك كمسيون بايد انجام ميداد ،استاد بايز آنرا ماموريت را به تنهايي انجام داده
است.

استاد عبدالوهاب فائز

سخنراني شبگير پوﻻديان
در مورد دفترچه هاي شعر داكتر حميرا نكهت دستگيرزاده
پوﻻديان كه خود يكي از شاعران خوب كشور است و در قصيده از سرآمدان روزگار بشمار ميرود ،دربارة اشعار
داكتر حميرا نكهت دستگير زاده صحبت نمودند.
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متأسفانه كه داكتر نكهت به دليل مريضي ،نتوانست در مجلس حضور يابد ،پوﻻديان طي سخنان كوتاه ،ابعاد
مختلفة شعر نكهت را مورد بررسي قرار دادند .حميرا نكهت يگانه شاعره اي است كه بيش از دوازده دفترچة
شعر را تا هنوز به چاپ رسانده است.

شبگير پوﻻديان

سخنراني جناب عبدالوهاب مددي
در مورد كتاب خاطره هاي استاد حسين آرمان
موسقيدان در مورد موسيقي و موسقيدان سخن مي زند .دو يار قديمي .دو انسان فرهيخته .
استاد حسين آرمان كه در مرز هشتاد و چند سالگي گام گذاشته ،حدود شصت سال از اين عمر را در عرصة
موسيقي  ،سپري نموده است.
موزيسيني كه با ايجاد سرود ميهني ،نام خود را در هر گوشه و كنار ،حك نموده است .سرودي كه در دل
هاي مردم نشسته است.
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جناب عبدالوهاب مددي

سخنراني موسي فركيش
در مورد داستان -نامش را خودت بگذار -از ساﻻر عزيزپور

موسي فركيش
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موسي فركيش يكي از شارحين نظريه هاي جديد ادبي و فلسفي است .سالهاست كه نظريه هاي
پساختارگرايي و پسامدرن را شرح و تفسير مي كند  :نظرية ريزوم ،ساختار شكني ،بازي هاي زباني،
بينامتنيت ،مرگ مؤلف ... ،داستان نامت را خودت بگذار نيز در هيم فضا ها بررسي گرديد ...م.سي فركيش
شاعر و منتقد ادبي در مورد رمان گفت كه اين داستان به لحاظ فُرم و ساختار در فضاي ريزومي و پسامدرن
نوشته شده است.

سخنراني استاد حسين آرمان
استاد آرمان  ،شخصيتي كه علم موسيقي را ميداند و تجربة شصت ساله در حوزة موسيقي دارد .از خاطرات
خود در مورد موسيقي مي گويد .در كشوري كه چهل سال جنگ است و در دوره هاي معيني موسيقي بكلي
از بين رفته و مانند آدمها در بيرون مرزها ،تبعيد شده ،بيشتر از هر زماني به پرداختن به اين حوزة هنري
ضرورت داريم.

استاد آرمان

سخنراني استاد حسين پرواز
در مورد دفترچة شعر بگذار خودم باشم اثر بانو صنم عنبرين
و شعر خواني صنم عنبرين
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استاد پرواز با صدا و اداي مناسب ،با توانايي هاي ويژه اي كه در ادبيات دارد ،در مورد كتاب بگذار خودم
باشم  ،سخن هاي عميق و جاذبي را ارائه داشتند .صنم عنبرين نيز چند شعرش را بخوانش گرفت .استاد
پرواز كه سالهاي متمادي در فاكولتة ادبيات تعليم و تربيه درس داده است ،بر ادبيات كﻼسيك دست باﻻيي
دارد و اشعار بانو عنبرين را با استفاده از تئوري هاي كﻼسيك و مدرن و پسامدرن ،بررسي نمودند.

بانو صنم عنبرين در حال خوانش شعر

سخنراني جعفر اميري
موزيسن و نويسندة ايراني در مورد كتاب و نويسندگان
آقاي اميري در مورد ارزش ادبيات و هنر ،تعهد اجتماعي  ....سخنراني نمودند .تأكيد داشتند كه كشور هاي
اين حوزه تمدني ،بيشتر از هر زماني به فعاليت هاي جدي تر در حوزة علم ،هنر و ادبيات ضرورت داريم.
جعفر اميري ،موزيسين ،نويسنده و سياست دان  ،يكي از فالين فرهنگي و سياسي كه در اكثر مجالس ادبي و
هنري ،فعاﻻنه اشتراك ميورزند.

10

جعفر اميري

سخنراني بانو عادله كريمي
در مورد معرفي كتاب زير چاپش

بانو عادله كريمي
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سخنراني بانو سيده حسين
در مورد كتاب – زن در مسير زندگي – اثر خودش
بانو سيده ،در مورد كتاب خود شرح دادند كه چرا به چنين موضوعي پرداخته است .درين كتاب ،از تولدي
يك دختر در فرهنگ سنتي افغانستان ،تا كﻼن شدنش و مشكﻼتي كه در فرا راه يك دختر ايجاد مي گردد،
همه را در كتاب با ديد نقادانه  ،تشريح نموده است

بانو سيده حسين

سخنراني خالق آزاد
نويسنده و فعال حقوق بشر ،مهمان كابل
خالق آزاد ،در مورد اوضاع جاري كابل و وﻻيات يك گزارش تحليلي ارائه داشتند .گفتند كه افغانستان در
بدترين موقعيت سياسي ،نظامي و اقتصادي قرار گرفته و اگر همة ملت نجنبد ،هيچ اميدي وجود ندارد كه
سال  2019سال انتخابات و ايجاد دولت سالم باشد .جنگ همچنان ادامه خواهد يافت ...ميكانيزمي ايجاد
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شود كه رابطه بين روشنفكران و متخصصان خارج كشور با نيروهاي سالمِ داخل كشور ،در ارتباط و همكاري
قرار داشته باشند.

استاد خالق آزاد

سخنراني بانو سهيﻼ غني
در مورد كتاب پدرش شعر پور غني

بانو سهيﻼ غني
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جمعبندي مجلس
بوسيلة محمدشاه فرهود
مجلسي كه ساعت يك و نيم بعد از ظهر شروع شده بود به ساعت  9شب به جمع بندي رسيد .در جمع
بندي فقط از سخنرانان نام برده شد و از ايشان با كف زدن ها استقبال مجدد گرديد .از گردانندگان پروگرام
هريم استاد پرواز ،بانو تانيا عاكفي و بانو منيژه نادري ابراز امتنان گرديد .ضمناً از مسؤلين و بنيانگذاران
فدراسيون ياد آوري شد كه چگونه در سال  1996براي اولين بار يك عده از انجمن هاي موجود در هالند،
طي يك نشست ،فدراسيون سازمانهاي پناهندگان افغان در هالند) فافون( را تأسيس نمودند .از بانيان فافون
) احد عزيز زاده ،غﻼم محمد ياري ،احمد راتب فقيري ،انجنير پروين سرابي ،علي توفيق (...،تحسين و
قدرداني صورت گرفت .فدراسيوني كه  23سال در عرصة حقوقي و فرهنگي فعاليت نمده است.

محمدشاه فرهود

بخش مراسم كيك بري
استاد پرواز و بانو تانيا عاكفي ،از استادان و نويسندگان گرانمايه تقاضا بعمل آوردند تا كيكي كه بمناسب
جشن پانزده سالگي بنياد شاهمامه تهيه شده است  ،را بطور دسته جمعي ببرند.
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بنياد شاهمامه طي پانزده سال به تعداد  150عنوان كتاب را در حوزه هاي مختلفه در هالند به چاپ رسانده
است .بانو منيژه نادري مسؤل اين بنياد اولين زني ناشر است كه از طريق اين بنياد ،در سطح اروپا به چاپ
كتاب اقدام ورزيده است.
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بخش موسيقي
گردانندة  :بانو فوزيه ميترا
هنرمندان :
استاد حسين آرمان
اجمل عبدي – طبله نواز چيره دست
علي عمري – غزل خوان

بانو فوزيه ميترا ،نطاق و كلماتور مؤفق كشور ،در آغاز در مورد شب موسيقي معلوات ارائه كردند و حضور
استاد آرمان ،آقاي اجمل عبدي و آقاي علي عمري را خير مقدم گفتند.

بانو فوزيه ميترا
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استاد آرمان و اجمل عبدي

اجمل عبدي طبله نواز و علي عمري غزل خوان
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عكس يادگاري

پايان گزارش
كميتة فرهنگي فافون
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