
 

  

شصت و پنجمين سالروز تولد محمدهللا وطندوست 

 گرامی باد!

 
دهه پر بار زيست فرهيخته فرزانه جناب محمد هللا وطندوست  را به او و جامعه فرهنگی  و نيم شش

پس  يم.بودشاگردان همدوره مکتب ابن سينا جناب وطندوست و من ازجمله ميدارم.  كشور تهنيت عٍرض 

ان شامل ليسهً دارالمعلمين کابل و من شامل ليسه تخنيک عالی شدم. ولی اين از ختم مکتب ابن سينا ايش

رفيق هم نظر و عقيده شديم ، مشترکا در تمام تظاهرات ،  ، دوران دانشگاهی بود که با هم دوست

 اعتصابات و جنبش های روشنفکری اشتراک داشتيم.

نده توانايي است که پشتکار بسيار دارد. وی انسان بسيار با حوصله ، جناب وطندوست دانشمند و نويس

انسان واالييست که هميشه برای وطنش زيسته است و برای مردم وطنش متواضع و صميمی است. وی 

.خدمت صادقانه انجام داده است  

ه شدن ،صحت کامل، نيرو و توانايی بيشتر در راه بر آورد  وطندوست گرامی برای تان طو ل عمر

.آرمانها ی که داريد ميخواهم.  

 عزيزجرآت

 مسئول سايت آريايی

 

 

 گزارش مختصر از محفل بزرگداشت از



 

محترم محترم محمدهللا وطندوست شصت و پنجمين سالروز تولد و آغاز بازنشستگی  

  

فرهنگی و سياسی کشور بمناسبت شصت و پنجمين سالروز تولد و آغاز بازنشستگی محترم محمد هللا وطندوست شخصيت 

محفلی از جانب بنياد اجتماعی و فرهنگی بيانی و خانواده موصوف در شهر وايله دنمارک بتاريخ پانزدهم آگست سال 

روان تدوير گرديده بود که عده يی از فرهنگيان، فعالين سياسی و اجتماعی و دوستان وطندوست از کشور دنمارک، 

  .سويدن اشتراک ورزيده بودندانگلستان، المان، ناروی و  ,هالند

 

 

 



 

محفل با معرفی بنياد اجتماعی و فرهنگی بيانی و اهداف و فعاليت های اين کانون آغاز و بعداً بيوگرافی مختصر محمدهللا 

  .وطندوست از جانب انجينر حفيظ هللا حازم بخوانش گرفته شد

همبستگی روشنفکران صحبت نموده فعاليت های روشنگرانه محترم استاد بسم هللا ميمنگی در مورد ضرورت وحدت و 

 وطندوست را در تامين وحدت و اتحاد نيروهای مترقی، دموکرات و عدالت خواه کشور مثبت ارزيابی نمود.

  

محترم عبدالواحد فيضی مسول کميته فعالين حزب دموکراتيک خلق افغانستان دردنمارک و گرداننده سايت وزين  بعدا

م در مورد شخصيت فرهنگی و سياسی وطندوست صحبت نموده، فعاليت ها و کارکرد های موصوف را در نهاد سپيده د

  های فرهنگی و سياسی کشور مورد ارزيابی قرار داد.

 

 

محترم جنرال يوسف ايوبی در مورد خصوصيات اخالقی موصوف، محترم عبدالرحمن سروری در مورد فعاليت های 

سياسی، محترم نسيم مشير در مورد همکاری مشترک با وطندوست، محترم دکتور عبدالمنان تاشقين در مورد فعاليت های 

د، شمس سنا، ناد علی عالميار، جنرال نعمت فرهنگی و ذوات ديگری همچون محترم سراج الدين قيتمس، نجيب بري



حيدری، فتح خان ساعی، نقيب حسرت و انجينر عبدالحق فيضی هر کدام در مورد ابعاد مختلف شخصيت موصوف کلمات 

  صميمانه ابراز داشتند.

 

   

    

   

 

 

 

 

واحدی، محمد عالم کوهکن، محمد يحيی پيام های تصويری که ازجانب محترم کانديد اکادمسين دکتور محمد يعقوب 

در  ,حفيظی، عظيم هللا رحمن يار، محمد عيسی نيک آين، ياسين خموش و استاد محمد عمر اليم بيات مواصلت نموده بود

جريان محفل به نمايش گذاشته شد. همچنان پيام های ارسالی نصير سهام همکار سابقه دار و دوست ديرين وطندوست، 

،پيام شورای افغانهای مقيم دنمارک وپيام موصوف هديارو همشهری  عبدالحکيم شرعی جوزجانیپروفيسور دکتور 

  .فدراسيون فرهنگی ترکان افغانستان بخوانش گرفته شد و مورد استقبال مدعوين قرار گرفت



انجينر  همچنان از پيام های ارسالی آيخان بيانی، سليمه اوتکر، محمد ايوب عرفانی سفير افغانستان در سويس،

عبدالقدوس حميدی معين وزارت معادن و پطروليم و عده ديگری ياد آوری گرديد اما نسبت کوتاهی فرصت از قرائت همه 

 پيام ها صرف نظر شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمشيد وطندوست فرزند ارشد وطندوست با ابراز احساسات نيک در مورد پدرش و اينکه با لقمه حالل آنان را تربيت 

است، متذکر شد که قدردانی از کار و فعاليت شخصيت های فرهنگی، اجتماعی و سياسی کشور در زمان حيات شان نموده 

و در حضور داشت خودشان زمينه تشويق و تداوم کار آنان را بيشتر مساعد نموده باعث تجديد خاطرات دوستان می گردد. 

  سالمتی به آنان مدعوين را به صرف غذا دعوت نمود. وی با ابراز سپاس از اشتراک کننده گان و آرزومندی صحت و



 

 

  

بخش دوم محفل با آهنگ های هنرمند خوش آواز افغان مقيم دنمارک محترم محمد همايون و رقص و پايکوبی مدعوين با 

 .گرمی ادامه يافت

بيانی نسبت سازماندهی و محترم الماس , قبل از ختم محفل تحفه يی که برای مسول بنياد اجتماعی و فرهنگی بيانی

گرداننده گی عالی محفل در نظر گرفته شده بود توسط محمد هللا وطندوست تقديم و ابراز آرزومندی شد تا بنياد متذکره با 

 تدوير چنين محافل و گردهمآئی ها رسالت خود را در قبال اتحاد و هبستگی روشنفکران به نحو شايسته ادا نمايد.

از خوان و نوازنده گانی که اورا همراهی می کردند با تقديم دسته های گل توسط انجينر حفيظ هللا از محترم همايون آو  

حازم برادر محترم وطندوست قدردانی بعمل آمدو محفل با اخذ فوتوهای يادگاری وبه اميد ديدار های بعدی در فضای گرم و 

 صميمانه خاتمه يافت.

 

 



  


