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دوستان عزیز وهموطنان گرامی
خواهران  ،برادران  ،جوانان واطفال نازنین :

محفل امشب ما وشما درواقع نشست خزانی ما است که در شب ماه قوس( آخرین ماه
فصل خزان) تصادف نموده  ،که با شب های طوالنی وتا شب یلدا میرسد.
در فاصله یی دیدار ونشست قبلی  :مردم ما در افغانستان حوادث نا گوارطبعی ( زلزله )
و مصایب جنگ خانمانسوز وجنایات شرارت پیشه گان را دروالیات مختلف ،و در روز
های اخیردرزابل توحش  ،بربریت  ،جهالت ومرگ انسانیت را سپری نمودند  ،ودر هفته
گذشته داعش پاریس ،بیروت و مالی را خونباران وسوگوارساخت ،با وجودیکه در هر
مورد در زمان آن عکس ا لعمل شورا وجود داشته است  ( .تقاضا از دوستان بخاطریک
دقیقه سکوت )
دوستان گرامی :
صحبت من گذارش کار شورا نمیباشد وشما میدانید این مامول در جلسات هیات مدیره انجام
میابد  .به اختصارمطالبی را بحساب سر آغاز نشست ما مطرح مینمایم :
نشست ما مصادف به روزهای تاسیس شورا است  17 ( .سال قبل و در خزان ) 1998
برمبنای کاراجتماعی که دو سه سال قبل آغاز یافته بود  ،شورا در جمع کثیری از افغانان
دراولین کنگره موسس درکوپن هاگن ایجاد گردید وبعد از هفده سال کاروسیع اجتماعی

وفرهنگی وخدمتگذاری به هموطنان عزیز  ،اکنون در ردیف نهاد های سابقه دار اروپا و
بحیث اتحاد یه ممثل حقوقی افغانان در خدمت شما قرار دارد .
از دیدگاه من دو عامل اساسی در تداوم و قوتمندی شورا بسیار موثر بوده ومیباشد :
اول  :اندیشه یی که شورا بر مبنای آن ایجاد گردیده است  :که همانا  :انسان و انسانیت و
افغان وافغانیت میباشد  .کار ما برمبنای همین دو محور که  :انسانی  ،افغانی  ،ملی ،
فرهنکی  ،اسالمی ومنورانه است آغاز و به پیش میرود  .باورمندی به این اصول باعث
گردیده که کار شورا بدون هرگونه تبعیض و تمایز قومی  ،سمتی و زبانی و غیره ،مورد
پذیرش طیف های وسیع هموطنان قرارگیرد  .زیرا ما بقول شاعر وطنی ملنگ جان عمل
کرده ایم که وخشورانه فریاد زده است :
چه یی موری په دی خاوره زیږولی
که خیرخواه د وطن نه وی ملنگ جانه

چه په هر ژبه گویا وی خوافغان دی
خلص دا چه نه افغان او نه انسان دی

دوم  :صداقت  ،صفا و صمیمیت ما است که اساس کار های داوطلبانه و جمعی میباشد و
منبع قوتمندی ما پنداشته میشود .
کار تاسیس شورا در مشوره با بزرگان و همنوایی جوانان آعاز و تداوم یافت  .ضرور
میدانم تا از کار و فعالیت تمام دوستان از آغازین روزها و مراحل  ،تا کنون  ،طی این دو
دهه به صورت مشترک قدر دانی وسپاس نماییم و روح بزرگان و عزیزانی را که جهان
فانی را وداع و در جمع ما نیستند  ،شاد بخواهیم و یاد و نامشانرا گرامی بداریم  .شورا در
نخستین سال تاسیس خود یکی از بنیانگذاران خود زنده یاد جنرال نبی شاآغاسی بارکزایی
را از دست داد  ،با سپاس که همسر بزرگوارشان ( جمیله جان ) و اعضای فامیل مرحومی
که در کار کنگره موسس حضور داشتند با کار وهمنوایی مداوم یاد و خاطره یی آن عزیز
را در جمع ما زنده داشته اند ( پسر ارشد شان کبیر جان معاون شورا است )
شادروان استاد تخاری از معماران معارف کشور واز موسسین شورا داعی اجل را لبیک
گفت ( همو بزرگوار که همیشه در جلسات شورا این شعر را با حالوت خاص میخواند :
اتفاق دوستان با هم دعایی جوشن است ــــــ سختی دوران نبیند دانه تا در خرمن است ) از
موسسان شورا  :مرحوم حارنوال صاحب برهان  ،مرحوم الحاج صبغت اله عزیزی ،
شخصیت علمی مرحوم امیری با حرمت فراوان یاد مینماییم و روح بزرگان و مشوقان کار
ما  :مرحوم نوروز خان  ،مرحوم مغفور ابوی و خانم بزرگوار شان  ،مرحوم کارگر
صاحب و گل آغای مرحوم  ،مرحومه بی بی حاجیه فیضی  ،مرحوم اونیب را شاد و
برایشان فردوس برین را استدعا میداریم و بروی تمام افغانان متوفی اتحاف ادعیه میداریم.

استدعا ی شفا برای مریضان و منجمله بیان صاحب(که در شفاخانه بستر اند) مینماییم .
جای بزرگانیکه به خاطر معاذیر صحی نتوانسته اند تشریف بیاورند چون محترم قاهر
صاحب محترم حاجی نیک محمد خان ومحترم افغانی صاحب در محفل ما خالی است
دوستان عزیز :در کار شورا از ابتدا تا کنون دو اصل ( جنیریشن و جندر )  ،نسل های
متفاوت که عامل اصلی تداوم کار ها است رعایت گردیده است ( بزرگان برکت و رهنما
هستند و میانه ساالن و جوانان کار های عملی را عهده دار میباشند و همچنان موضوع
حضور و فعالیت و اشتراک زنان قابل ستایش میباشد و جا دارد از محترمه شینکی جان
ابوی،محترمه سهیال جان ابوی،محترمه نیلوفر جان ابوی ،محترمه جمیله جان
بارکزی،محترمه گل غوتی جان سکندری،محترمه حامده جان سکندری ومحترمه زیبا
جان عثمان که با حضورفعال از کنگره موسس تا کنون همکار شورا میباشند  ،سپاس نماییم
در همین ارتباط میخواهم از همکاری همیشگی کمیته زنان و محترمه سهیال جان شیرزی
که از بنیانگذاران آن می باشند سپاس نمایم .
بیایید از تمام کسانیکه طی این مدت طوالنی در خدمت افغانان بوده و میباشند تعدادی را
در ختم صحبت من به ستیژ زحمت بدهیم و ابراز قدر دانی نماییم ....از جمله محترم سید
جالل سادات ،محترمه فیضیه جان هیواد دوست،محترم نجیم صدیقی و محترمه ستاره
جانرا
دوستان عزیز  :چنانچه میدانید شورا در مقیاس کشور دنمارک فعال است و اعضا و
همکاران در دو جزیره دیگر مصداق همین امر است و استقامت کارهای شورا معطوف
به عرصه های فرهنگی  ،اجتماعی  ،پناهندگان جدیدالورود و انتیگریشن میباشد .
طی این سالها از سال نو  ،نوروز باستان بمثابه جشن ملی همه ساله تجلیل گردیده است (
با استفاده از فرصت از شما میخواهم پشنهادات تانرا در مورد برگذاری پر شکوه تر نوروز
به ما اراهه فرمایید ) البته تجلیل از اعیاد و سایر مناسبت های ملی و تاریخی جز پالن کار
شورا میباشد  .شورا افتخار دارد که شریک غم و اندوه افغانان میباشد ودر کار با هموطنان
تازه وارد بدنمارک و مساعدت به آنان همیشه پیشگام بوده است ( ما همین اکنون مرتبط با
اعالمیه انجمن حقوقدانان افغان دراروپا در جمع بیشتر از پانزده نهاد اجتماعی افغانان در
اروپا مصروف متوقف ساختن دیپورت جبری پناهندگان افغان میباشیم )
شورا در رابطه به حوادث جانکاه ( همانند غرق شدن یک جوان در بحر ) و یا مصیبت
های همانند حادثه فرخنده وموارد دیگر کار های مشترک و همگانی را با نهاد های مماثل
فرهنگی دیگر داشته است و همکاریهای جناب خواریکش قابل تحسین است  .با جوانان
عزیز مان سازمان « حیاد » یار و یاور همدیگر میباشیم و جا دارد از محترم یوسف جان
صابررئیس آن نهاد،ستاره جان نگار و جمیل جان غفوری با قدر دانی سپاس نمایم ( البته
از همکاری جناب امینی « مسوول رادیو در کوپن هاگ » و جناب هیواد دوست مسوول
رادیوی « دوطن ژغ » تمجید نماییم )

بسیار ضرور است تا از دوستان عزیز حاجی صاحب فدا  ،حاجی سردار و فامیلهای
شان  ،ناصر جان ویسی و شمیم جان و دوستان شان و محترم نجیب جان سید بخاطر
همکاری همیشگی شان سپاس نمایم .
شورا بخش موسیقی دارد که مسولیت آنرا جناب دلسوز عهده دار میباشد واز هنرمندان
محترم وعزیز ما  ،مصطفی ویسی  ،بهادر فضلی  ،عمر دلسوز ،فرهاد عظیمی،میالد
صدیق،اسد حفیظی،داکتر عارف آصفی ،آرش آصفی،حارث صابر و فیدل نوری که
پیوسته با شورا همکار بوده اند سپاسگذاری و تمجید نماییم .
خوشوقتیم که دوست و همکار شورا هنرمند گرامی رحمانی عزیز به صورت رسمی
لقب استادی را دریافت نمود که برایشان تبریک میگوییم و با آمدن شان از سفر با
دلسوز صاحب در رابطه به تبجیل و تجلیل از ایشان پالنی را رویدست خواهیم گرفت.
البته دوستان عزیز با من همنظر خواهید بود که  :در کار شورا کمبود و نواقص وجود
دارد که بکمک و رهنمایی شما و در اشتراک مساعی با هم به رفع آن تال ش مینماییم .

