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   المان-گزارشگران پورتال 

  ٢٠١٣ اگست ١٨

  

  »احتفال سه گانه«برگزاری موفقانۀ 
   و افغانستانپاسخی دندان شکن به تمام دشمنان پورتال

  

ال در »  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد« شده، پورتال به اساس برنامۀ از قبل اعالم واداران پورت ه کمک ھ قادر شد ب

ۀ برخی از حضاری »سيد خليل شکيب«المان به خصوص ھوادار پورتال آقای  ه گفت ه ب د، ک ، جشنی را برگذار نماي

  .که سابقۀ شرکت در محافل مشابه را داشتند، در نوع خود بينظير بود

ه )  شام٧ساعت (ام محافل ما افغانھا، به اساس دير آمدن مھمانان، نيم ساعت دير تر از وقت معينمحفل به مانند تم ب

  : سه بخش بودامل شهآغاز يافتدانندگی موفقانۀ خانم دپلوم انجنيرنسرين معروفی رگ

  :بخش ادبی ، صرف غذا و بخش ھنری

  :در بخش ادبی

اط  بحث فشرده مگر محکم و استوار با ديد و خط رو- ١ ه ارتب ز، ب دالرحيم عزي شن مبارزاتی از جانب داکترمير عب

 ۴۴ در اشغال  افغانستان عزيزونگی حصول مجدد آن در شرايطی کهگنودوچھارمين سالگرد استرداد افغانستان و چ

ورد مخاطره  يھن م ته، گذشته از استقالل ، ھويت و موجوديت آن از جانب دشمنان م رار داش ستی ق کشور امپريالي

  - متن سخنرانی در آينده به نشر خواھد رسيد-،صورت گرفت گرفته استقرار

ام بخشھای - ٢ ه تم ه ب ل هللا معروفی ک وم انجنيرخلي ای دپل ه« سخنرانی آق ال سه گان ، مگر تماس می گرفت» احتف

ی  ملک مرکز ثقل گفتار ايشان را در کنار گزارشی مختصر از عملکرد پورتال در پنج سال گذشته، فعاليت ھای ادب

  -. اگست قابل دسترسی می باشد١٨ متن کامل آن سخنرانی در پورتال مؤرخ -الشعراء استاد اسير تشکيل می داد

ر   دکلمۀ پارچه شعر زيبا و پرمحتوا از ملک الشعراء استاد اسير- ٣ اد داکت ده ي ه افتخار زن ل ب رن قب يم ق که حدود ن

   آقای دپلوم انجنير احمد پوپلدلنشينعبدالرحمن محمودی سروده شده بود، با آواز گيرا و 

ره دست  سخنرانی کوتاه مگر آموزنده توسط - ۴ سندۀ چي رين ھمکار شاعر و نوي اه تيموری معمر ت ای تيمور ش آق

ا در را که الحاج محمد ابراھيم حبيب زی ه ای و به دنبال آن تقديم لوح تقدير و تصوير ھنرمندانپورتال اده و امريک آم

  ه آقای اسيرفرستاده بودند، ب
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د -۵ ديم چن ا تق وأم ب ده، ت ال و حضار شرکت کنن دگان پورت  صحبت امتنانيه آقای ملک الشعراء استاد اسير از گردانن

  شانپرمحتوای پارچه شعر تازه از سروده ھای 

ا که درقسمت دوم برنامه که صرف غذا بود، از آنجائی  به علت مشکالت تخنيکی غير مترقبه، تأخير به وجود آمد، ب

ر آوازابتکار گردانندۀ محفل، تقديم يک بخش از موسيقی به جلو کشيده شده،  د پ ه ھنرمن ل ب دگی محف  کشور، ۀگردانن

ناخته می شود، سپرده ځکه به حق از جانب ھنرشناسان به حيث وارث ھنری استاد » فريدون سرشک«آقای  د ش الن

ان . شد نامبرده با آواز ھای دلکش و شاد، چنان شوری را در محفل به وجود آورد که نه تنھا، کسی به ياد دير آمدن ن

ز  ه طرف مي ه داده ب نيفتاد بلکه، بلکه وقتی غذا ھم آماده شده بود، حضار نمی خواستند، وی به آواز خوانی اش خاتم

  .دنغذا حرکت نماي

ر بعد از صرف غذا که از لحاظ آماد ل عروسی پ ری شباھت داشته باشد، محف ل ھن ه يک محف گی بيشتر از آن که ب

  .خرجی را تداعی می نمود، باز ھم نوبت به نواختن موسيقی رسيد

د صديق ینخستين فردی که بعد از صرف غذا، با ارائۀ ھنر موسيق يد محم ای س  محفل را مسحور خويش گردانيد، آق

ا طستارآھنگ به وسيلۀ ارچه بود ايشان با نواختن استادانۀ چند پ ل را  که صرف ب ه ھمراھی می شد، فضای محف بل

  .در آن محدوده انجام می يافت در بستر ھنری ديگری کشانيدند، که تنھا عيب آن، زمان کوتاھی بود که می بايست

تاد  ه اس ائی ب ان«بعد از نوای سحر آميز ستار، نوبت ھنرنم د حسين ارم يد» محم شا. رس رای اي تقبال آواز گي ن و اس

ر  ه ھن الون، ب تفاده از س تم ساعت اس ه علت خ ه، در نتيجه ب ه يافت ی ساعت دوازدۀ شب ادام گرم و پيھم مھمانان، ال

د مشرف،  ان فري دان ديگر، آقاي ی جيت«من ی » اب ود و تن يد محم د، س يقی ھن ام کالسيک موس تادان بن د از اس از چن

  .ھنرمندان ديگر نوبت نرسيد

عت را در بر گرفت، از بسا جھات دارای نکات مثبت بود، که ضمن گزارش ھای مفصل بعدی  سا۴محفل که جمعاً 

  .به آن تماس گرفته خواھد شد

ين  ال ب وذ پورت زان نف ال از مي ق پورت ا دقي وان در محاسبۀ ن ر آمدن غذا، بت ار، دي ل را در کن ود محف ه کمب شايد يگان

ا وج. افغانھا و درجۀ استقبال گرم آنھا دانست رای چه ب ل ب دگان محف ه گردانن ز گذاشته ١۶٠ودی ک ر چوکی و مي  نف

ه . رقم پيشبينی شده افزايش يافته، جوانان زيادی به ناگزير قسماً ايستاده ماندندنسبت به بودند، تعداد مھمانان  امری ک

ای ب ردن ج دا ک ا پي ه تنھ د، ن زار نماي افلی را برگ ين مح ز چن ده ني د در آين ته باش ال خواس اه پورت رای ھرگ ر ب زرگت

  .گردانندگان آن الزام آور می گردد، بلکه در قسمت وقت نيز بايد رعايت حال ھنرمندان متعدد را بنمايند

  

 


