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  اشت از اخذ دکترای مجيب الرحمن رحيمی در لندنميدمحفل گرا گزارشی مختصر از
  

  2013دسامبر  25 لندن،

ھای  نون مطالعات و پژوھشکادر راستای حمايت، تشويق و تجليل از دانشجويان، پژوھش و کارھای علمی، 
ی ۀ علماخذ درجفرھنگی مقيم بريتانيا از ھمکاری انجمن خيريۀ پنجشير و جمعی از شخصيت ھای  به خراسان

  .وردندتجليل و تقدير به عمل آ دکتورای مجيب الرحمن رحيمی

 شاعران، ،، فرھنگیشخصيت ھای سياسیجمع کثيری از ھای مدنی،  نھادجلسه با شرکت نمايندگان 
 2013دسامبر  5لندن به تاريخ غرب در  "نددايم"در ھوتل رحيمی آقای جوانان و دوستان  ،دانشجويان

و توانايی شھريار ژورناليست جوان  ءضيا محترماين نشست فرھنگی را يريت و مد گردانندگی ار شد.زبرگ
ساعت شش و را مجلس ايشان به عھده داشت که مجلس را به درستی و زيبايی تمام تا آخر اداره نمود.  کشور

 .آغاز نمودد مھمانان آمدي نيم عصر با سخنان مقدماتی و خوش

  

  

تشريف آورده با انصاری خواھش نمود قاری نورالدين محترم  ازآقای شھريار در ھمان لحظات آغازين 
آياتی از  مجلس را رسما افتتاح نمايد. آقای انصاری نيز با تaوت زيبا و دلنيشنآياتی از کaم هللا مجيد تaوت 

  قرآن مجيد مجلس را روح و روان تازه بخشيد.
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اعaن نمود که مجلس امشب، مجلس  ،رحيمی و معرفی مختصر ویضياء شھريار با تبريک دکتورا به 
و از حاضران دعوت نمود با کمال آرامش از فضای فرھنگی و  ست از يک دستاورد علمی  خودمانی و قدرانی

ھای  کانون مطالعات و پژوھش ای هدکتر عبدالکريم عاطفی رئيس دور از . آنگاهپذيرايی موجودلذت ببرند
ھای فارسی، پشتو و  به مھمانان به زبانضمن خير مقدم  . آقای عاطفیدعوت به سخنرانی نمودخراسان 

را به نمايندگی از کانون تبريک گفت و برای او و مجيب الرحمن رحيمی  ی دکتورا به ازبکی، کسب درجه
وی با خوانش شعری از فردوسی در تجليل از خرد  نمود. ديگر دانشجويان و پژوھشگران آرزوی موفقيت

  سخنانش را پايان بخشيد.
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با تبريک و شادباش به مجيب الرحمن بود. وی زاد  پروفيسورعبدالخالق لعل سخنران بعدی مجلس محترم
با استفاده از فرصت ھای ابراز اميدواری نمود که جوانان و دانشجويان ما  ،به وی رحيمی و آرزوی موفقيت

 آيند. نايلبيشتری بتوانند به موفقيت ھای علمی موجود 

  

خواھش نمود تشريف  کشور ی پرآوازه رضا محمدی شاعر و نويسندۀ جوان از ،برنامهمجری  دراين قسمت
با خوانش يکی  يکی از اشعارش را برای حاضران بخواند. آقای محمدی ضمن تبريکی به آقای رحيمی آورده

  د.از آخرين سروده ھای خود که با نگاه انتقادی به انسان می پرداخت، به مجلس حال و ھوای ديگری بخشي

 

  

ضمن عرض بود. ايشان عبدالحی خراسانی دانشمند و ديپلومات سابق افغانستان  سخنران بعدی نشست محترم
ابراز  ،تھنيت و شادباش با اشارۀ مختصربه دستآورد ھا ی مھاجرت و ظھور نسل تحصيل يافتگان جوان

انند تخصص و تجربه ای خود وجود آيد که سرمايه ھای علمی ما بتوه اميدواری نمود که در کشور شرايطی ب
 را در خدمت وطن و مردم قرار دھند.
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کشور خواھش نمود برای حاضران  مشھورو خبرنگار  شاعر، نويسندهشھباز ايرج  از آقای هآنگاه گردانند
با خوانش ھای وی  از تaش و زحمتو تقدير  به آقای رحيمی ضمن تبريک مجلس شعربخواند. آقای شھباز

  .و مورداستقبال حاضران قرارگرفتتنوع مجلس افزود  ش بهز اشعارزيبايی ا ۀقطع

  

گر و ژورنالست  گرداننده برنامه، آقای شھريار، در اين بخش از مجلس از محترم داودناجی، نويسنده، تحليل 
و با تبريک به مجيب الرحمن رحيمی  مشھور کشور دعوت نمود تا برای حاضران سخنرای نمايد. آقای ناجی

وجود آيد که تخصص و ه آرزو نمود تا در افغانستان شرايطی بمختصری از وضع تعليمی در کشور،  تحليل
  .برای بھبود و تغيير موردبھره برداری قرارگيردرزندان کشور ف ۀتجرب
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گفتن  ضمن تبريک به سخنرانی پرداخت. ايشان انجمن خيريه ای پنجشير ای رييس دورهآنگاه آقای کريم کريم 
ای کوتاھی به فعاليت ھای  اشاره ،از سوی انجمناز صنايع دستی کشور ای  دکتورا به رحيمی و تقديم تحفه

 نمود. خيريه پنجشيرفرھنگی و اجتماعی انجمن 

  

و ژورنالست مشھور کشور دعوت  مترجم، شفايی نويسندهاسدهللا آقای قای شھريار در اين قسمت برنامه از آ
نمود  مجيب الرحمن رحيمی اظھار اميدواریتبريک به ضمن  سخنرانی نمايد. آقای شفايی نمود تشريف آورده

  رشد و ترقی افغانستان مصدر خدمت شوند.  بتوانند درکشور که دانشمندان و متخصصين 
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 ضمن تبريک و شادباش بود. ايشانعبدالحی پيرزاده عارف و دانشمند کشورسخنرانی بعدی مجلس محترم 
 .ندبا خوانش شعر زيبای ميھنی بر تنوع مجلس افزود برای رحيمی

  

افغانستان در بريتانيا و از دوستان آقای  دکترمصطفی حقوقی ديپلمات سابقمحترم آنگاه آقای شھريار از 
، برای رحيمی ضمن تبريک و آرزوی موفقيت ھای بيشتر رحيمی خواھش نمود سخنرانی نمايد. آقای حقوقی

بدون تعلق و با کشور بتوانند در آيندۀ افغانستان و روشنفکر ه نيروھای متخصص اظھار اميدواری نمود ک
  مصدر خدمت شوند.ايمان به منافع مملکت 
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ضمن  بود. ویانجمن خيريه پنجشيراعضای رھبری از  ظاھریانجنير ھارون سخنرانی بعدی برنامه محترم 
وی ابراز خرسندی نمود که برای  قيت نمود.مجيب الرحمن رحيمی برای او آرزوی موفدکتورای تجليل از 

 ،آورند اولين بار در لندن نھادھای فرھنگی از دستاوردعلمی پژوھشگری در زندگی او تجليل به عمل می
گرفت. وی اين را يک  ھا ھميش تجليل از فرھنگيان بعد از درگذشت آنان صورت می که درگذشته درحالی

  تاکيد نمود.و پژوھشگران ی تشويق نسل نو ی آن برا تحول نوعی دانسته و برادامه

  

با به نمايندگی از بانوان حاضر در مجلس در دانشگاه ژنيو شجوی مقطع دکتورا نداخديجه عباسی  آنگاه بانو 
را به  ضمن تبريک و آرزوی موفقيت ھای بيشتر برای مجيب الرحمن رحيمی جوانانسخنان کوتاھی 

 خواند. فراگيری علم و دانش فرا
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ی دعوت به عمل آورد تا مجری برنامه از دکتورمجيب الرحمن رحيم ضيا شھريار ر اين بخش از برنامهد

رحيمی با حمدوثنای  تحقيق و دشواری ھای آن سخن گويد. کترا از شيوۀبه موضوع د ای مختصر ضمن اشاره
جليل و قدردانی از خداوند و درودبرپيامبر و اصحاب پيامبر، در قدم نخست از برگزارکنندگان برنامه ت

اعضای مجلس که او   دانشمندان و ھمهفراغتش سپاسگزاری نمود. آنگاه به ترتيب از خانواده، استادان راھنما، 
آقای رحيمی با توجه به فضای شاد مجلس که را در تکميل اين راه دشوار ياری رسانيده بودند قلبا تشکر نمود. 

بحث اشاره نمود و  و پژوھشاختصار به موضوع دکترا  با ،بحث ھای خشک اکادميک را بر نمی تافت
  را به وقت ديگر موکول نمود. مفصل در زمينه

  

در اين جابخش اول مجلس با تقديم ھدايا به مجيب الرحمن رحيمی و دعوت حاضران به صرف غذا پايان 
ر روانشاد استاد يافت. پس از صرف غذا مجری برنامه از غزل خوان جوان کشور تيمور شيدائی که يادآو

شيدا بود، دعوت نمود تا با اجرای موسيقی کaسيک و غزل برنامه را ادامه دھد. مراسم بعد از اجرای 
موسيقی کaسيک به ساعت دوازده شب به پايان رسيد و يکی از شب ھای خاطره انگيز را برای دوستان مقيم 

  در اختيار دوستان قرار خواھد گرفت. لندن در خاطره ھا رقم زد. ويديوی مختصر اين محفل به زودی
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ھای خراسان، انجمن خيريه پنجشير و ديگر برگزارکنندگان  کانون مطالعات و پژوھشقابل تذکر است که 
طلبند و اميدواراند در  پوزش میدر اين مجلس باشند  ھمه فرھنگيان و دوستانکه نتوانستد ميزبان  مجلس از اين

  ه دوستان فراھم گردد.ھای بعدی زمينه حضور ھم برنامه
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