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۰۲۰۲ سپتمبر ۵شنبه                                                               فدراسیون فارو        

 
 

یونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمی                        
پناهندگان افغان در اروپافدراسیون سازمانهای                        

__________________________________________________  

           
(انشأ  )ن حمن شعرا و نویسندگان افغانستارئیس اندستگیرزاده حمیرا نگهت  داکتر            

 به ابدیت پیوست

 ۰۲۰۲بر سپتم ۴

 ۵ساعت افغانستان حمیرا نگهت دستگیرزاده ی شعر نو که بانو اطالع گرفتیمدرد  دریغ و با

در یک شفاخانه در داعی اجل را از یک دورٔه طوالنی کسالت بعد  ۰۲۰۲سپتمبر ۴صبح امروز 

گرامی که نامی و نشانی در سطح منطقه  ۀمرگ این شاعر. به ابدیت پیوست گفتهلبیک هالند 

 وبانمرگ . منطقه یک ضایعٔه ادبی استبرای افغانستان و دارد  شعری ندین مجموعهٔ چداشته و 

 .انداشعارش زنده خواهد م او درساخته است اما  دوستان شعرش را سوگواردستگیرزاده حمیرا 
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در عشق میورزید و اشعار زیادی افغانستان نگهت دستگیرزاده به وطن خویش  حمیرا

های بیش از  نابسامانیوی . دبیگانه دارهجرت و زندگی در محیط و رنج مورد درد 

گهت حمیرا ن. سال وطن ما را در اشعارش شاعرانه به تصویر کشیده است ۴۲

و دست اندرکاران  یال صراحت روشنی در جمع فرهنگیانفقید ل ۀشاعردستگیرزاده و 

فاروق فارانی ، محترم  ،ثوقو  نورهللا  محترم ،چون استاد لطیف ناظمی ،شعر وادب

جلسٔه  درکه مقیم اروپا سایر قلمبدستان  ، محترم محمدشاه فرهود ومسعود قانع محترم

همکار فارو  اور ویو تا زنده بودند  فعال داشتند خوب درخشیدنداشتراک مؤسس فارو 

در بخش فرهنگی و دادخواهی  حمیرا نگهت داکترهای  مشوره ظریات ون. ندباقی ماند

 حمیرا نگهتداکتر. برای حقوق زنان ممد فعالیتهای فارو در این زمینه ها بود

کنفرانسهای فارو حضور  تقریباً همه عمر عدیل در محترم و شوهرش  دستگیرزاده 

حمیرا داکتر ( FAVON) هالندفدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در . فعال داشتند

به . یاری رسانید( انشأ )را در تشکیل انجمن شعرا و نویسندگان افغانستان  دستگیرزاده

ی فرهنگی افغانها ی از فعالترین انجمن هاانشأ یکهمت این بانوی با ابتکار و ُپر تالش 

غانهای مقیم جامعٔه اف ،مرگ داکتر حمیرا نگهت برای فارو. شددر هالند محسوب می

. افغانستان یک ضایعٔه بزرگ است سوگواردبی جامعٔه ابرای اروپا و در مجموع 

هریوا عدیل دختر و  ،شوهرمحترم عمر عدیل مراتب تسلیت فارو را بدین مناسبت به 

و در عین . کنیممی متقدیادب  همه دوستداران شعر و ونگهت  بانو  هژیرعدیل پسر

ای قرن بر فعالیتهای ادبی اش  و اشعار رانگهت حمیرا ترداکنام حال بدین باوریم که 

 . گهمیداردن زندهن های افغانستان زبا معاصر  ها در تاریخ ادبیات

 
 هیأت مدیرٔه فارو

 
 
 


