
   میر غوث الدین

  با تعظیم و تکریم از روز مادر

  شعبھ ادبیات کانون فرھنگ افغان در اتریش گزارش

 

کھ دیشب از طرف ریاست کانون فرھنگ افغان » مادر«تجلیل و گرامیداشت از بھترین موجود ھستی 

و با سالھای و نھاد آزاده گان مقیم اتریش در سالون دونبسکو شھر ویانا برگزار گردید کاملن استثنایی 

چھره ھای جدید ھنرمندان نسل جوان ، اشتراک عده کثیری از مادران، قبل تفاوت ھای زیادی داشت

، تخلیھ سالون از طرف مردان برای خانمھا کھ ساعتی خود شان باشند، ما کھ اصلن توقع نداشتیم

خاطر ماندنی نیز بپایان توزیع ھدایایی برای مادران و سر انجام با شور شعف ذاید الوصفی این شب ب

 . رسید

 نیم شب نوجوان خوش تیپ و خوش برخوردی تمیم جان شورش روی استیژ سر ساعت ھفت و ،آری

ظاھر شد و باکلمات زیبایش مھمانان را خوش آمدید گفت و از آقای میر و اقای عیار برگزار 

  .گان این برنامھ ابراز امتنان و سپاسگزاری نمود کننده

  

کانون خواھش نمود تا با صحبت ھای خویش محفل را آغازگر  رییسر یز غوث الدین منخست ا

آقای میر روی استیژ آمد و در رابطھ عشق در آئینھ مادر سخنانی ایراد و از ذوات محترمی کھ . باشند

، راج بھادر سنگ، عزیز عیار، ادیب کشور مان با مقاالت و اشعار شان چون کریمی استالفی شاعر و



، فرید کامران و زاھد پاکنھاد، طارق نجات، سلیمان اسلمی، د حسن قسیم نوری و ھنرمندان جوانسی

عشق است عشق بخدا و عشق مادر  ما دوی در دنیا: ھارون یوسفزی ابراز قدر دانی نموده افزودند

ا بھ مادران آقای عیار نیز پیام دلپذیرش ر. عشق پایھ دار است متباقی ھمھ زود گذر این دو، بفرزندش

خانم سمین مشرف ھمکار مجلھ بانو مطلب بسیار زیبایش را بخوانش گرفت کھ مورد . بخوانش گرفت

  .استقبال حاضرین قرار گرفت

. 

از محترم کریمی استالفی تقاضا گردید تا روی استیژ تشریف آورده پارچھ شعریی کھ در باره مادر 

ادر را بھ مادران عزیز تبریک و از تدویر دھندگان این ایشان روز م. سروده بودند بخوانش بگیرند

؛ در اولین لحظات بر لبان حاضرین نگین تبسم را نشاند و لحظھ بعد با محفل اظھار شکران نمود

  .چشمان ھمھ را اشک آلود گردانید» شرمنده ام مادر«قرائت شعر 

مینا میر و ، سابقھ داران کانون ملکھ سید یکتن از، سپس خانم نسرین فروغ ھمکار دیرینھ کانون

  محترم قسیم نوری روی ستیژ آمده ھر یک اشعار و مطالب دلنشینی را در وصف مادر بقرائت گرفتند

  



  

.  

اھداء  ممتاز تن از مادران ٣٧عیار و استالفی تحایف تھیھ دیده شده کانون را بھ ، در پایان محترم میر

نمودند و باثر تقاضای مھمانان از محترم استالفی بار دیگر تقاضا بعمل آمد تا یک پارچھ شعر دیگر 

را بخوانش گرفتند کھ مورد » خدایا گلھ ی دارم«اقای استالفی لبیک گفتھ شعر ، شانرا قرائت کنند

    .استقبال بینظیر و کف زدنھای ممتد قرار گرفت

ت و ناگزیر شدیم تا با تقدیم تحسین نامھ ھا بھ نسل ھنرمند جوان خود خدا آه کھ شب چقدر زود گذش

  با احترام. حافظی نماییم و این شب پر خاطره را ثبت دلھای مان کردیم 

 

 

 


