
ھـنـرمـنـدان فـلم،  تـیـاتـر و مـوسـیقی  با حضوردگارـانـب مـش

الـحوشـاه خـلی شـمی و عـاشـیره ھـنـم مـانـ خ

 !زـزیـان عـنـوطـمـھ

سـالم بر شما 

و ایدلوژیکیھای جدایی افگن قومی، مذھبی از سالیان طوالنی  بھ این طرف تسلط  گرایش 
 سبب ازھم گسیختھ گی اجتماعی و ما را صدمھ زده و معھ  جا اساسی نھاد ھایقدرت طلبان 

. درکشور جنگ زده و ویرانھ ما گردیده اندسی  فرھنگی جامعھنظام سیاباتی ثی ب
 . است ویران کرده راجامعھ قوم پرستی و زور آزمایی ھا کلیھ اساسات جنگ ،از دیر زمان 

رفتھ کھ مردم رد تجاوز قرار گبیشتر مو گوشھ ھای فرھنگ افغانی از ھمھ در این مدتاما
. فقیرترین انسانھای روی زمین میباشد امروز ازافغانستان 

 کھ استاده گی میدارد وفریاد خود را با ھنر ،اما در مقابل این نابرابری ھا ھنر مند مبارز است
.ھای خویش کھ در ھر یک زنده گی مردمش مجسم است، میافریند و صدا میزند

نم کنی من با ھمان اندازه آباد میشوم   تو ھر قدر کھ ویرا
اگر زمانی تیاتر شھر کابل پھلوی خندق حمام مندوی بود وگل ھای آشنای تیاتر کشور مانند 

فر در مرداب و پھلوی مرداب می رویدند، امروز ھم گل ھای نورستھ از بین دود و آتش نیلو
گی  در جدال مرگ و زندهھ سر بلند می کنند وسخت عو مرداب ھای فکری شب پرستان جام

. اند
را نوید زنده گی نو و   گل ھای بھاری  ما،در خرابھ ھا و دود و خاکستر افغانستان ویرانھ

.امید بھ فردا می دھد
.می میباشد شایستھ ھای نورس خانم منیره ھاشیکی از این

یشتر از یتوت ببازیگر تیاتر و درامھ نویس بنا بھ دعوت گویتھ انستاین خانم جوان فلم ساز ، 
 رقص شرقی برای موزشمی آھدف سفر ھاش. است هدوماه  می شود کھ بھ برلین آمد

.ن در اجرای تیاتر بود والدممه با خانور مشھنرمندان چاپانی و 

   ھا ادر شد کھ خانم می با استعداد عالی در مدتی کوتاه ق منیره ھاش والد من، قرار گفتھ خانم
 ھم آنطوری کھ ما انتظار داشتیم ، ھنر آموختھ شده را بھ و آنھارقی دھد  رقص شرا آموزش

 .بھ  نمایش  گذاشتبھترین شکلی آن 

قادر شد در جمع ملیون ھا انسان آواره  نظیراش و جسارت کم داد عالی عمی با استمنیره ھاش
  برای خود وچیند از ھافغانی در ایران کھ در بی حقوقی و بی چیزی تمام بھ سر می برد

این .  نیرو دھنده ای جوانان جامعھ گرددخیره کند، تاذ عالی را افغانستان سرمایھ فرھنگی 
وار میدده ا نیرو می بخشد تا برای آینو بخصوص بھ دختران و زنان جوان خانم جوان بھ ما

.باشیم و مبارزه حق با باطل را ادامھ دھیم

با فلم و تیاتر ملی و بین المللی ه جشنوارچندین می و ھمکارانش قادر شدند در منیره ھاش
مقام ھای برازنده بھ دریافت و خشونت ھای ضد زن وجود ھمھ خرابکاری ھا و قومگرایی ھا

 .نایل گردند

کسب مقام دوم در جشنواره رفع خشونت علیھ زنان

 بازیگر در  فیلم کوتاه گوھر کھ در بزرگداشت مقام معلم در والیت ھرات مقام سوم

د را کسب نمو

 تیاتر برگزیده کابل 3حضور در چھارمین جشنواره ملی و قرار گرفتن در بین – 

 1386تابستان 

 حضور در جشنواره بین المللی کشور ھندوستان)NATIONAL SCHOOL 

OF DRAMA ( 1386 زمستان –بمبی و دھلی،

 دقیقھ28کارگردانی و نویسندگی فیلم ھنری در آغوش باد                                      

تصویر بردار فیلم کوتاه تکیھ برباد



 1386 بھار – ھرات –کسب مقام اول جشنواره معارف ( نویسنده و کارگردان تیاتر فریاد تاریخ ،

 بازیگر در  تیاتر خیر و شر

 1387 سنبلھ –کسب مقام دوم پنجمین جشنواره تیاتر ملی افغانستان ( کارگردان تیاتر رنجنامھ – 

کابل

 2009اشتراک در جشنواره بین المللی کشور ھندوستان جنوری

مسئولیت بخش زنان را بعھده دارد کھ خوشبختانھ  منیره ھاشمی در کانون فرھنگی و ھنری سیمرغ فیلم 

 بلکھ در سطح ھرات نھ تنھا  توانستھ است دربخش سینما و بخصوص تیاتر  تحت رھبری اواین بخش

 نفر می باشند 25دختران جوان این کانون کھ حدود . دن باشبسیار فعال جھان و در سطح افغانستان 

و با پشتکارشان توانستند برای . توانستھ اند نام نیکی را برای خود در عرصھ ھنرتیاتر کمایی نمایند 

 از  رنمایی نمایند و تصویری نواولین بار بھ نمایندگی از افغانستان در جشنواره بین المللی ھندوستان ھن

.افغانستان و دختر افغانستان ارائھ نمایند

کھ در خدمت آفرینش  ش ما بھ افتخار این ھنرمند ورزیده و مبارز  برای معرفی و قدردانی ھنر ھای زیبای
ھای زیبا اش تا گوشھ ھای از ھنر . شب پر خاطره و ماندگار  را پروگرام نمودیم دنیای آزاد انسانی است، 

.اردرا بھ نمایش گذ
 و معلم  آواز خوان ،استاد موسیقی ،مرکز فرھنگی و ھماھنگیجھت خوشی و شادمانی بیشتر در این شب 

شحال کھ قادر شده اند صد ھا جوان مھاجر افغانی را خوعلی شاه ھامبورگ آقای در مکتب موسیقی  شھر 
تا    دعوت کردیم،د کندباآواره و افغانستان آ ی بین جوانان افغان این طریق پلعلم موسیقی بیاموزد واز

کشور نگ ھمات ارزشمندی بھ فر خدال حشخو آقای  . یدنی را باھم بگزرانیمنشھ لحظات خوش و فراموش ن
.شده اند و در این کار شان مو فقیت ھای زیادی را نایل نمودهما 

!ھموطنان عزیز 

نھ ھای روانی، یه ساختن زم و برای آماد نتوشاھنگی  برای بر چیدن فرھنگ جنگ خفرھنگی و ھممرکز 
فکری و فرھنگی در مسیر التیام زخم ھای جامعھ افغانی و نوسازی در کلیھ ساحات اجتماعی ،فکری و 

و بھ ھمین منظور .می پردازدفرھنگی برای تداوم  صلح و دوستی ھر جھ بیشتر بھ تقویھ ھنرمندان 
 شما ھم با عالقمندی دعوت قدر را دارد وازالیع مرکز فرھنگی و ھماھنگی افتخار مھمانداری این دو ھنرمند

 با اشتراک خود باری  شما .ماندگار لحظات خوشی را سپری نمایدتا با اشتراک تان در این شب کنیم می 
ھنرمندان ھ نیرو بخش د کی نمایمیدیگر ھمبستگی و پشتبانی خویش را از فرھنگ و ھنر ھای دلشاد کشور 

ما می  .شود
  

ھـلـبـاب و طـا ربـرام بـگروـ پـاز آغ

انـستـانـغـاع افـون اوضـرامـیـپسخنی چند  دـنـنی چـخـس
 اه ـوتـم کـلـھ فـش سـمایـن
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