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 «یاستاد ادب در»صالحه واهب واصل  خانمدربارۀ   

واصل بنت الحاج محمد غوث واصل که در  واهبصالحه  خانم

شهر کابل چشم ره بری هـ ، ش در  1339م مطابق به  1960

بی بی مکتب  رد هیگشود. بعد از گذشتاندن دوره ابتدائ ایبدن

زرغونه  ۀسیرا در ل یعال ماتیدوره تعلنیک بختی، صاحبه و 

 سانسیمافوق ل ۀرا با درج التشیتحص هیو بق دهیبه اتمام رسان

است. خانم واهب  به پایان رسانیده تنگیتجارت و مارک ۀدر رشت

از کشورش مجبور به مهاجرت شد که  1989واصل از سال 

)یک فامیل کوچکش را در کشور هالند با  ریسال اخ 28مدت 

در کشور هالند  یبرد، و یبه سرم( نوه سهو دختر و سه پسر

مختلف مانند:  یپرداخت و در رشته ها التیبه کسب تحص زین

 ،یعمل و یوتریکمپ یدار ابتا درجه کدرنرس، حس ینرسنگ

 Cubase pro)موسیقی کورس آموزشی ، وتریشناخت کمپ

و افتخار  دیکوش ،رسمی و شخصی یدفتردارو تایپنگ ( 10

 ینرس در شفاخانه هاکدر ثیسال به ح 19مدت . آنهارا بدست آورد یو شهادتنامه هاها پلومیداشتن د

 در صدد خدمت به کشور شهیاش هم یاصل ۀفیواصل عالوه بر وظ کرد. خانم فهیوظ فاء  یهالند ا ۀمختلف

 یها افغان در اروپا و نهاد نیمختلف زنان، مهاجر یبا انجمن ها یبوده و به شکل افتخار طنانشو همو

 .را انجام داده است یدیهمکار بوده و خدمات مز یزمر رونیب یفرهنگ

مسؤول  ریمد ثیبه ح 2009 همکاری قلمی را آغاز کرد و در «فصلنامه بانو»با  2007در سال یو

 درین سمت فعالیت کرد. 2013و الی سال  انتخاب شد «فصلنامه بانو» و دیزاینر پوش و صفحه آراء

 انتخاب و «هالند درانجمن های افغانها اتحادیۀ زنان  ونیکمس» یمال ریمدبه حیث  2010سال  در

برای   2018جوالی و در  سمت ریاست این کمیسیون را از آن خود کرد 2012قبول شد و در سال 

به اینطرف عضو  2010وی از  سال . برای یک دورۀ سه ساله انتخاب گردیدین سمت بار سوم در ا

 2014خانم واهب واصل در سال میباشد.  «آنالینافغان جرمن »هیأت مدیرۀ وبسایت مردمی و ملی 

ممالک و  که یک کنفرانس ششماهۀ اروپائی بود، اشتراک کرد( L2L – Learn to Learn)س نبه کنفرا

ایتالیا، هالند، بلجیم، جرمنی، هسپانیه، لیتوانیا، مشترک درین کنفرانس عبارت بودند از: نُهگانۀ 

 با یک 2015-08-20وی همچنان در  و چند سرتیفکیت آنرا بدست آورد.  ایستوانیا ایرلند و فرانسه.

بین المللی که  (Expo)گروپ از افغانهای مقیم هالند به صفت یکی از نمایندگان کلتوری افغانستان در 

ا حضور براک ورزید که در همین مدت با وزیر تجارت ایتالیا برگزار شده بود اشت میالن ایتالیادر شهر 

 هم مالقاتی کوتاهی داشت.تیم نمایندگان کلتوری همراه شان، 

خانم واهب واصل توانست 

با یکی از  2015سال  در

 قیس کبیر انجنیرهمکارانش 

وبسایت  انمتصدییکی از 

افغان جرمن آنالین 

م زیر نا را« انسکلوپیدیای»

 ستان(قاموس کبیر افغان)

https://fa.akiseu.com/category/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88/page/3/
https://www.facebook.com/cumition/
http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?81
https://www.archdaily.com/tag/milan-expo-2015
https://www.youtube.com/watch?v=B7Vdf8oA768
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به طور آنالین مورد استفادۀ افغانها در تمام جهان قرار  2018ی افغانستان ایجاد کند و آنرا در سال برا

  دادند.

 «جمهوری سخن»با درایت و توانائی ادبی اش عضویت نهاد تازه ایجاد توانست  2016وی در سال 

 را نیز بدست آرد. 

انجمن پوهنتون های افغانستان و »توانست عضویت رسمی  2017خانم واهب واصل در جون سال 

 حاصل کند. ر آن شهر بن جرمنی است که مق« َدوگ»به نام را  «جرمنی

شورای زنان )و نهاد  (در اروپا ستانهمیاری زنان افغان)عضویت نهاد  2017خانم واصل در سال 

کسب نمود که  نیزا در هالند ر  (افغان

فعاالنه در راه دفاع از حقوق زن 

 فعالیت دارند.

واصل عالوه بر خدمات  واهبخانم 

 ۀسندیاش نو یو فرهنگ یاجتماع

 یکیکه  ستیخوب و نقاش با استعداد

هـ  1357در سال  یو یها یاز نقاش

م در مسابقات 1978ش مطابق به  -

قام م ییایکشورآس نیچند نیب ینقاش

واصل  واهباول را کسب کرد. خانم 

را در  شیها یتا حال چند بار نقاش

http://www.daug-online.org/index.php/kooperationen
http://www.daug-online.org/index.php/kooperationen
https://www.facebook.com/Women-Aid-afghanistan-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-346735192061714/
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 عالقمندان ۀقرار داده که مورد عالق شیبه نما کیو بلژ یجرمن درلند،یمختلف از ممالک ن یشهر ها

 یدارد که نمونه ها تالیجید یها نیزایاز د یبایهمچنان خانم واصل آثار ز. استهنرش قرار گرفته 

  .دیائمشاهده نم دیتوانیم «کاسایپ»و  «گوگل»در  ایو   waheb60 به نام وتوبشی ۀآنرا در صفح

، «نشریۀ زن» ،«ۀ بانوفصلنام»چون خانم واهب واصل با رسانه های مطبوعاتی و مجالت مختلف 

 «زنان سرشناس»نۀ ، رسا«اخبار امید»، «نوای زن»، «مجلۀ آشیان»، «مجلۀ جوهر» ،«مجلۀ نایاب»

وبسایت » ،«وبسایت گفتمان»،  «وبسایت روزنه» ،«ساعت 24وبسایت »، «مروارید های سبز» و

 همکار قلمی میباشد. «وبسایت زندگی»و «غور جام» ،«وبسایت نی» ،«آنالینافغان جرمن 

و هنر  یناتوریبا م نیکتب رنگ یاثرش حاو 17که  باشدیم یاثر ادب 36 یواصل دارا واهب خانم

و  نیزاید وهابمحترم تواب معروف و با استعداد  گرافیکال یکه به همکار یشرق یبایز یگرافیکال

 :میباشد. نامهای این کتب را درذیل مشاهده میتوانیداست،  دهیگرد یخطاط

 

  «خوشۀ عقیق»-

 «شاخ نبات»-

 «نینگ»-

 «جوهر»-

 «گهر»-

 «یار تنهائی»-

 «وریز»-

 «نابُدر  »-

https://www.youtube.com/results?search_query=waheb60
https://www.youtube.com/watch?v=gxKM8Wp0i_o
https://www.youtube.com/watch?v=jMsgSux5eII
https://fa.akiseu.com/category/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88/page/3/
https://www.facebook.com/Nayab-Magazine-433461373385008/?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARA4I-GSI5M8ZeSlE2yfuJKL944j-KN93nufl05E6X7djKm9fBl2mgpuwh17AJZ77uVa9nAXOZ3BdbiK&fref=mentions
https://www.facebook.com/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-474408669307555/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCVQF3efXTnphdbxhA74e-d5IlbNlvx5ez2u8WWyf6_xg6u2lFYru9PlkRkvR4cYxFxJM_U9EQoxZ4X
http://www.24sahat.com/tag/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%87-%d9%88%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84/
https://www.youtube.com/channel/UC4nQczgdTitprONApNhpsSQ
http://www.goftaman.com/index.php/prs/
http://www.afghan-german.com/tahLiLha/default.aspx
http://www.afghan-german.com/tahLiLha/default.aspx
http://www.kotiposti.net/msaleha/nai.html
https://www.jame-ghor.com/archive/section/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA/238
http://www.zendagi.com/
https://www.facebook.com/Tawab-A-Wahab-213287778730405/
https://www.youtube.com/watch?v=modbPdBrAmg
https://www.youtube.com/watch?v=8ZOi3CdZtks
https://www.youtube.com/watch?v=blFYifN56zE
https://www.youtube.com/watch?v=bsIfwxviD7o
https://www.youtube.com/watch?v=vguqsQnYgq4
https://www.youtube.com/watch?v=Rj86rDBINF8
https://www.youtube.com/watch?v=kYG2QakSuuM
https://www.youtube.com/watch?v=f_I_r9e0jtU
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 «نازخیال»-

 «فیروزه»-

 «انجم»-

 «زمرد»-

 «نوای دل»-

 «احساس» -

 غزلیات عاشقانه»-

 «روح تبسم»-

 .باشدیم تک بیت ها اکثر»و -

 :ینام ها ریباشند ز یم اتشیغزل دهگانۀ کتب  گرشیاثر د دهیاز

 «گمشده دیمروار»-

 «دل یصفا»-

 «گوهر ناب»-

 «نیقیعالم »-

 «عشق کرانیب» -

 «عشق یفنا» -

 «آئینه بندان»-

  « گداز درون»-

 دیگریکی و  تعالقمندان قلمش قرار گرفته اسکه همه از چاپ برآمده و به دسترس « گنج گمان» -

 آمادۀ چاپ است.« تفسان نفس»و « عشق»به نام 

 به نام های:که همه آمادۀ چاپ اند اثر ادبی دیگرش  ده

 مجموعۀ اشعار سپید یا نیمائی -

 ی واهب واصلطرح ها -

 ساتمجموعۀ مخم -

 «آتش سوزندۀ خاموش»مجموعۀ داستان های کوتاه به نام  -

 مجموعۀ مقاالت  -

 مجموعۀ تک بیت های واهب -

 چارپاره -

 ترباعیا-

 های واهب دوبیتی-

 میباشد.  خانم واهبکتبی و صوتی و تصویری  مصاحباتمجموعۀ  -

تر متأثر از اشعار  ادیبرده است و اشعارش ز راثیرا از پدر به م یواصل استعداد شعر واهبخانم  

 کیو سبک کالس یو خراسان یهند یتر در اشعارش سبکها ادی. که زباشدیبلخ م یبزرگ و موالنا دلیب

به سبکها و  ششعر یمجموعه ها ۀهم دارد که با مطالع آزادو  دیاشعار سپ ی. ومیتوانیرا مشاهده م

، «صغرا»قلم داستان  نیا یداستانها ه ایبرد. از جمل دیخواه یپ یبه سادگ آن شیگرا

 یقیحق ۀقص کی هک« قصاص زن گمنام»و « رود ی، شعر من در گور با من م«شاداب»،«گلچهره»

 .است دهیبه نشر رس ینتمختلف انتر یها تیساسائر وبو « بانو ۀفصلنام»در  باشدیخودش م دیو چشم د

https://www.youtube.com/watch?v=JOTXogKFhUo&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=Q2dKgxQ9M3M
https://www.youtube.com/watch?v=OpGyvSbj6Mc
https://www.youtube.com/watch?v=JQIemwwp3P0
https://www.youtube.com/watch?v=iJbUZeaTjo0
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 ست،یو اجتماع یاسیس ،یفرهنگ ۀجامع یها تیواقع انگریکه ب شیاصل با قلم رسا و توانااهب وو خانم

 ،«نیافغان جرمن آن ال» یتهایتر آنها را در وبسا ادینگارد که ز یم یدلچسپ و پُر محتوا اریمقاالت بس

نام ه خودش ب یسبوکیفحات فصو  و« روزنه»، «نور»، «گفتمان»، «جام غور»، «ساعت 24»

با اشتراکش در  نکهی. خانم واصل در کنار ادیتوانیمشاهده و مطالعه م« وهابواصل »و  «واه ب»

که  زیافغانستان عز یداخل یقلمبدستان برون مرز و رسانه ها یبا آفریده ها یشام آشنای ۀنخستین برنام

ر از دوصد تن از بیشت کمردم به اشترا ۀافغانها در هالند و انجمن آیند یانجمنها ۀبه ابتکار اتحادی

سویدن  ،مجیهالند، امریکا، آلمان، بل یافغان از کشور ها یگان، تحلیلگران و منتقدان ادبشاعران، نویسند

شعر، داستان،  ۀمجموع ،یچون، ُرمان، تاریخنگار یآثار یشناسای ۀو انگلستان به هدف ایجاد  زمین

آنها در شهر   نندگانیاز جانب آفر ی  و فرهنگ یباد یو سبکها یو هنر یمقاالت و تحققات ادب ۀوعمجم

خت" هالند تدویر یافته بود، جا ر  را  یکی زه،یجا یبرنده ا 50را در جمع  )اوارد( یمطبوعات ۀزی"ُدورد 

 .از آن خود کرد

را  «یاستاد ادب در»لقب ادبی  ۀزیتوانست جا 2015سپتمبر  12 خیصالحه واهب واصل به تار خانم

زبان و  دیپارتمنت کابل و استاد پوهنتون  کیزبان شناس اکادم انیهللا هاشم لیخل دیکه توسط پوهاند س

ملک الشعراء، و استادان زبان و ادب کشور در غربت  ب،یدانشمند، اد 16و از جانب  شنهادیپادبیات، 

  کرستال همچنان از آن خود کند. یتروف الببود در ق دهیمنظور گرد

 «فصلنامه بانو»را به پاس خدماتش در  ادبیاوارد  2017 لیاپر 22 خیهمچنان به تار خانم واصل

 .از آن خود کرد نیز «زن در اروپا یها شهیناشر اند»

از طرف سه نهاد  2018کارکرد ها و دست آورد های خانم صالحه واهب واصل به تاریخ دوم دیسمبر 

خارا پرودکشن و نهاد همیاری زنان افغان در اروپا و جمهوری معتبر و شناخته شده در جامعۀ هالند )

اوارد ادبی و ( طی یک محفل باشکوه و مجلل تقدیر و ارجگزاری شد که خانم واهب توانست دو سخن

ی یت های اجتماعاوارد فعالرا در قالب ترفی کرستال با تصدیقنامه های آنها از آن خود کرد و یک  هنری

از طرف کمیسیون زنان اتحادیۀ انجمن های افغانها در هالند را کسب کند که به پاس خدمات  کرستال

نهاد های گلخوشه ها  هفت ساله اش منحیث رئیس این کمیسیون انجام داده است و هنوز میدهد. همچنان

از دنمارک، اتحادیۀ سینماگران اروپا از جرمنی، انجمن میهن از هالند، همایش اروپائی زنان از جرمنی، 

شورای زنان از هالند، شورای مهاجران افغان از جرمنی، ستاد کاری کاندیدای پارلمان خانم زرغونه 

، کانون فرهنگ فیض محمد کاتب از هالند و ولی از کابل افغانستان، تلویزیون دریچۀ بهار از جرمنی

 تیم قاموس کبیر افغانستان وی را با افتخار نامه ها و تقدیر نامه ها نواختند.

فرهنگ و ادب فعال افغان در معتبر خدمتگار  یرا از ارگانها یمختلف ینامه ها ریتقد 82در کنار  یو

فغانستان در ا ریکب ریسف «لیهللا نب تیعنا»م با اعتبار از جانب محتر یمطبوعات ۀنام ریتقد کی ،اروپا

 یهنر یها تیفعال ،یادب یکارکردها ینامه جهت ارجگزار ریتقد کیو  2013کشور هالند را در سال 

 ریکب ریسف «دیعب هللا دیدکتور پوهاند عب»از طرف  ۀعرص نیاش در یفرهنگ یو آثار و آفریده ها

 حاصل کرده است.  2015ارشد افغانستان در هالند در سپتمبر سال 

 جادیکشور در ا ۀزبد گرافیخطاط و کال وهاببا محترم تواب  یمساع کیخانم واصل در تشر همچنان

 از طرف نیرنگ ۀعاشقان اتیجلد غزل کیها، دو جلد چارپاره ها و  تیجلد کتب تک ب 13و چاپ  میتنظ

که این مدال ها  .نواخته شده است «ییطال یمدال مطبوعات»با سه  کایدر امرسابقه  «نور ونیزیتلو»

تسلیم داده وهاب به همکارش محترم تواب مبنی بر کارهای مشترک شان در عدم موجودیت خانم واهب 

 انتقال داده شده است. واهباز طریق محترم تواب شد و بعد تر به خانم واهب واصل 



6 | P a g e  
 

در فعالیت های ادبی و اجتماعی و و پشتکارش  ادبی و هنری خته های بلندوخانم واهب توانست با اند

نویسندگان توانا و نخبه چون محترم کاندید اکادمیسین اعظم توجه سعی و تالشش در دفاع از حقوق زن، 

امعۀ شخصیت فرهیخته و نخبۀ جسیستانی تأریخ نویس معاصر افغان و خانم شیرین نظیری نویسنده و 

 سیمای زن»های افغانها در اروپا را به خود جلب کند که ایشان در کتاب های شان به نام بیرون مرزی 

ستارگان »و  «افغان در حماسه و تأریخ

در بارۀ خانم واهب واصل و  «سرزمین من

 زندگی و کارکرد های وی بنویسند.

به فراگیری  18خانم واصل در مارچ دوهزار 

درس موسیقی پرداخت و برای ساختن 

موزیک کورس یک و نیم سالۀ موزیک 

پرودیوسنگ را تعقیب کرد و موفق شد با 

تنظیم یک استودیوی شخصی موزیک در 

خانه اش به ساختن موسیقی با نوآوری های 

الزم توسط آالت موسیقی ممالک دیگر به 

رنگ زیباتر و نوای دلنشین  موسیقی افغانی

 تر ببخشد. 

 چهلاز  شتریبر آن خانم واصل در ب عالوه

 ، یادب ،یعلم یاه ناریمیکنفرانس و س

ه هم حضور بو دیاسپورای افغانستان  یفرهنگ

 40در حدود وی تا فعالً  .است دهیرسان

ه های صوتی، تحریری و تصویری مصاحب

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/a-sistani_sima_e_zane_afghan.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/a-sistani_sima_e_zane_afghan.pdf
https://drive.google.com/file/d/0BwTok4i5x4bVdW9vNEJMRDZKLXc/view
https://drive.google.com/file/d/0BwTok4i5x4bVdW9vNEJMRDZKLXc/view
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ر دو و تلویزیون های مختلف داشته که در یوتوب و گوگل  ها رادیو در عرصه های مختلف با نهاد ها،

 اکثر وبسایت ها قابل دسترسی میباشد.

 



8 | P a g e  
 

 



9 | P a g e  
 

 


