
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

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          
  "زاد ــ آزاد افغانستان آافغانستان"
   ٢٠١٣ آگست م و يکبيست    

 
 
  

  فال سه گانهقدردانی از مھمانان احت

  ه پيامھای دوستانو

قارن با نود  مُ ،٢٠١٣ ھجدھم آگست ، روز"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

،  عزيز ما از چنگ استعمار انگريزو چارمين سالگرد استرداد استقالل وطن

استاد  منيع ملک الشعرائی تجليل از مقام مناسبت و بخاطردو بدين . پنجساله گرديد

روز ھفدھم آگست، محفلی شاندار در شھر ويزبادن المان دائر ، "اسير"نسيم محمد 

در فضای صميميّت و ، شده اعالن نۀ از قبلگرديد، که ضمن آن احتفال سه گا

مھمانان گرامی محفل که از بخت ميمون و طالع ساطع، به . گزار گشتبريکرنگی 

با خير مقدم و بودند،  ھم رساندهه حضور بِعده باالتر از انتظار و ُمحاسبۀ ما 

  . ُمواجه گرديدندميزبانان صميمانۀ پذيرائی 

بيشماری از ھمکاران، خوانندگان  پورتال، تعداد فرخندۀبه مناسبت پنجمين سالگرد 

 و ھمکاران ــ به شمول افغانستان عزيز و ھواخواھان گرانقدر ما از سراسر جھان

تھنيت و شادباش به پورتال فرستادند، که از دوستانۀ  ــ پيامھای گرانقدر ايرانی ما

جمله پيامھائی که امکان ويراستاری عاجل را يافتند، صفحۀ ھژدھم آگست پورتال را 

  .ن ساختندمزيّ 
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رضاء و افتخاری ه  و اشتراک خوش بمانان بيشمار ُخرد و بزرگحضوريابی مھ

 فرموده بودند، ھنرمندان برجستۀ ساز و آواز وطن که از اقصا نقاط اروپا قدم رنجه

با  گرم ؛ساعات رنگين و فراموش نشدنی را در اذھان حاضران به يادگار گذاشت

ھزاران افسوس که نسبت محدوديت وقت سالون پذيرائی، ھمه ھنرمندان افغان و 

 ً  کالسيک خوان ھندی و فريد يکی از استادان»  ابی جيت«غير افغان ــ خصوصا

 ــ که از جان و دل به محفل حضور يافته بودند، مود و تنی چند، سيد محجان مشرف

  . وقع ھنرنمائی نيافتندم

کرده، سربلندی،  فرخنده  ابراز سپاس قلببدين وسيله از ھمۀ اين عزيزان از اعماق 

پورتال به پيشگاه اين . کنيم  را تمنا میشانروزگاری و صحت و سالمت ھمۀ 

عزيزان و ھمۀ ھمکاران و ھواداران و خوانندگان، و کافۀ مردم آزادۀ افغانستان 

سپارد، که کماکان و بلکه باالتر از آن، در مسير خدمت به وطن و  د میعزيز، تعھ

  !مردم خود و ايدآلھای انسانی گام بردارد

  !محبتھای فراوان ما نثار ھمۀ شان باد

  ادارۀ پورتال 

 

 


