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 Reports  گزارش ها

     
    ش١٣٨٨ حمل ٩   
  ٢٠٠٩ مارچ ٣٠   
 
  
  

  جايزۀ شهر ماستريشت بهمدال و اعطای 
  

  خانم آصفه جان خليل مسعودی
  

  شاعـرۀ مبتکر افغان
  

  و همکار دائمی پورتال
  

  به شاعـرۀ خوش قريحه ، مبتکر و شجاع افغان ٢٠٠٩ مارچ ٢٢به تاريخ " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 
و همکار هميشگی خود، خانم آصفه جان خليل مسعودی نسبت دريافت مدال و جائزۀ خدمات فرهنگی ــ اجتماعی 

  .مصور اين تقريب نکو عرضه ميگردداينک گزارش . شهر ماستريخت هالند، پيام تهنيت تقديم کرد
خانم آصفه جان خليل مسعودی سالها پيش با پسر پنج سالۀ خود پناهندۀ هالند گرديده و از ساليان متمادی در شهر 

ايشان که بر . ماستريشت اقامت دارند  و از همان آغاز اقامت به امور فرهنگی و احتماعی انهماک ورزيده اند
 و هالندی و پشتو و دری تسلط دارند، از همان بدو کار در دفتر امور پناهندگان ايفای زبانهای انگليسی و روسی

چنانکه اطالع حاصل کرده ايم، کمکهای ايشان به پناهجويان . وظيفه نموده در خدمت به پناهگزينان عرق ريخته اند
ميرمن آصفه جان .  نورزيده اندافغان و غيرافغان عرضه گرديده و اندرين راه از هيچگونه مساعی و عرقريزی دريغ

هم و غم خود را نه تنها متوجه خدمات اجتماعی ساخت، بلکه به امور فرهنگی نيز چنگ زده و شش سال پيش 
از وظائف اين انجمن در پهلوی . را در آن شهر بنيانگذاری کرده و رهبری آن را به عهده گرفت" انجمن آريانا"

اين . م هالند، کمک به دختران مستعد ولی بی بضاعت افغانستان نيز هستمعرفی فرهنگ افغانستان عزيز به مرد
انجمن همين حاال جمعًا پنجاه شاگرد و محصل دختر را که در مکاتب و پوهنتون کابل مصروف درس و تحصيل 

  .تعليم  و تحصيل ايشان را فراهم ميکندتأمين زندگی و ميباشند، سرپرستی کرده و امکانات مادی و پولی 
اين خانم پرکار و با ابتکار افغان، بدون پاداش نمانده و مردم قدرشناس شهر رضاکارانۀ های خوشبختانه که جانفشاني

اوج اين قدردانی ، مدال و جايزه . ماستريخت  فعاليتهای اجتماعی ــ فرهنگی ايشان را هميشه بديدۀ قدر نگريسته اند
ئين و به تقريب سالروز تولد خود شاعره، از طرف شاروال شهر  مارچ، مقارن نوروز خوش آ٢١ايست که به تاريخ 

ــ خواه هالندی و  ز شاذ و ممتال دو نفر از رضاکارانشهر ماستريشت هر سا. ماستريخت به ايشان تفويض گرديد
مفتخر ورزيده اند، با  چنين مدالها و جوائز و سعی بليغ خواه غيرهالندی ــ را که در زمينۀ خدمات اجتماعی اهتمام 

  .اء گرديد؛ به يک زن و به يک مردامسال هم بر روال هميشه دو مدال و جائزه اعط. ميگرداند
،  امور اجتماعی رضاکار٢٥٠٠٠، از بين زه مدال و جائناگفته نماند که خانم آصفه جان مسعودی و آن برندۀ دومی

 را نصيب اين مدال و جايزه يباشد که جيی ممسعودی  اولين خار  خانم و . اين افتخار برگزيده شده انددريافتبرای 
  .گرديده است

را به همکار گرانمايۀ خود، بزرگ در حالی که يکبار دگر اين افتخار " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 
 و ی فرهنگد، آرزومند است که ايشان در زمينه هایميرمن آصفه جان خليل مسعودی، از صميم قلب تبريک ميگوي

  .مات اجتماعی پيوسته کوشا بوده و با پاداشهای فاخر سرافراز گردندخد
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  خليل مسعودی حين دريافت مدال و جائزه از دست شاروال شهر ماستريختجان خانم آصفه 
  طرف راست، فرزمند ارجمند شان آقای نيلم خليل مسعودی

  
  

  
  

   از اخذ مدالخانم مسعودی حين ابراز امتنان
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 ی با دو تن از همکارانخانم مسعود


