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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  
  به که کشور به دشمن دھيم     از آن تن به کشتن دھيم    به سره سرھم 

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 AA-AA افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان

   

  AA-AA پورتال         
  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان "
   ٢٠١٣ پنجم آگست             
  
  

   
    

 ٢٠١٣پروگرام ھفدھم آگست 

  احتفال سه گانه
افتخار دارد که طبق پروگرام و ھمان قسمی که " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

 ، سه احتفال فرخندۀ ذيل  را برگزار ٢٠١٣اعالن کرده بود، روز شنبه، ھفدھم آگست 

  : ميکند

  "اسير"سيم ــ تجليل مقام ملک الشعرائِی استاد سخن و فخرالشعراء، جناب استاد محمد ن

  ــ تجليل نود و چھارمين سالگرد استرداد استقالل افغانستان

  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ــ تجليل پنجمين سالگرِه تأسيس پورتال 

  يکی از متصديان پورتال، خانم دپلوم انجنير نسرين معروفی: گرداننده

گی مطالب آتی گنجانيده ضمن بخش فرھن. برنامه شامل بخشھای فرھنگی و ھنری ميباشد

  :شده است

 و  "عزيز"يان  داکتر مير عبدالرحيم متصديان پورتال،  آقاتيم  سخنانی چند از دو تن از ــ

   به ارتباط ،دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

  ــ استراد استقالل کشور و اھميّت حصول مجّدد آن در مقطع کنونی

 سالۀ ۵ و کارنامۀ "اسير"ــ جايگاه و کارنامۀ ادبی جناب ملک الشعراء استاد محمد نسيم 

  فعاليتھای پورتال

  ــ دکلمۀ شعر از طرف محترمه خانم شکيب
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   احمد پوپل دپلوم انجنير توسط جناب ،"اسير"ــ دکلمۀ شعر ملک الشعراء استاد 

 از دست بزرگوار گرانقدر "اسير" به جناب ملک الشعراء استاد"  تفخيملوحِ "ــ تقديم 

  تخنيکی پورتالاعضاء و تيم صاحب و به نمايندگی از ھمکاران قلمی و " تيموری"

در بخش ھنری تاکنون ھنرمندان بزرگ و پرآوزۀ کشور، ھريک  محترم استاد محمد حسين 

شرف، آمادگی خويش ارمان، جناب صابر شيرزوی، جناب فريدون سرشک و جناب فريد مُ 

  .ر ميزبانی برنامه اعالم داشته اندرا د

  در وقفۀ ُمناسب نان شب صرف خواھد شد

   شام ۶:٣٠ساعت : آغاز محفل

   شب ١٢ساعت حدوِد : ختم 
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