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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سر ه سرھم   
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 Arts & Music و موسيقیھنر 

     
  

      

  2013فبروری دوم     

  :ياداشت پورتال

با  "ابراھيم حبيب زی"، جناب عزيز ما وطن چيره دست دھنرمنشاعر عارف و افتخار داريم که 

. دنری مينمايھمکا "آزاد افغانستان افغانستان آزاد ــ"جديتی ھرچه تمامتر با پورتال خود شان 

سراسری ھنرمندان  اتحاديۀ"ھنری، رياست  فراوانتھای که ع7وه بر مصروفي شانجناب 

، نه عنوانی يکی از متصديان پورتالرا نيز به عھده دارند، ضمن يادداشتی صميما "افغانستان

  :ور مينويسندجناب دپلوم انجنير خليل هللا معروفی، اين ط

  !برادر فاضل دانشمند محترم انجنير خليل هللا معروفی « 

 پورتالاط خالی در خدمت وان از بستا حد ت ،اختزحمات خستگی ناپذير شما وادارم س

ترس دسکه  یناچيز اندازۀقرار گيرم و از ھفت شھر ھنر تا " آزاد افغانستان ــافغانستان آزاد "

را با  ماولين رس ،نقاشی سلسلۀ اينک به و .تمری بفرستال اثداف پاک پوربرد اھبرای پيش ،دارم

به رنگ را اين تابلو  .آغاز مينمايم و فرستادمبلخی مد حملدين ل اتابلوی حضرت موPنا ج7

به  )ج(ه خداوندکانج برای شام عرفان نقاشی نموده بودم  36 در 24روغنی روی تات به سايز 

انستان و زندگی روزمره کمک آزادی افغ شما را در آرامی و ما و کروحانيت شان آرزوی يا

  ».خود را ميفرستم ھایتابلوديگر  هللاءشا انمتعاقباً  .نمايد

ند، که ه بودرس پورتال خود قرار دادخطاطی خود را در دستناب چند اثر قب7ً حبيب زی  بجنا

آن به خود ميباليم که  کاين. ميمزين ساخته ا ازين مجموعه سه اثرصفحات پورتال را با تاکنون 

ايشان اين اثر . ميدھندجھت نشر در دسترس پورتال قرار نيز اولين اثر رسامی خويش را  جناب

را مجسم  رومی، گار بلخ، موPنا ج7ل الدين محمدحضرت خداوندرا که تمثال مبارک  زيبا و

   . ثار ھنری ساخته اند، که مايۀ مباھات ھمۀ ماست، تيمناً و تبرکاً آغازگر اين سلسله آساخته است
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احساس  ،، جناب حبيب زیلطف و مھربانیھمه  يناز "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

توأم  رِ ی طول عم، آرزوالی که از ايشان عالمی سپاس داردکرده و در حسرفرازی خوشنودی و 

  .را مينمايد خود نقدرھمکار گراو سربلندی  و سعادت صحت با

  با محبتھای فراوان

 AA-AA ادارۀ پورتال
  

  

  "حبيب زی"اج محمد ابراھيم الح

     2013 فبروری دوم ــ اض7ع متحده  

  
  

  

  امیسّ رآثار  

 ) اثر اول (

  
 خیالدين محمد بل موPنا ج7لحضرت تمثال 


