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 Reports  گزارشھا

 
  دپلوم انجنير نسرين معروفی: گزارشگر

  ٢٠١٨ مارچ ٠۴
  

  "خانۀ فرھنگ افغانستان"شدنی با دوستان اشبی فراموش ن
 مناسبت تجليل از سی و مين سالگرد اين خانه به تاريخ دوم شکوھی را بهبا  در برلين جشن "خانۀ فرھنگ افغانستان"

شن پرشکوه توجھم را به خود جلب نمود، به غير از حضورافغانھای ما که از جآنچه در اين .  برگزار کرد٢٠١٨مارچ 

ز نويسنده، آھنگ ساز و آوا" کالوس ھوفمن" بودند، اشتراک آقای نمودهبعضی شھر ھای ديگر المان ھم قدم رنجه 

 مارکسيست لنينيست المان و لست وافرادی چند ازحزب" يوليوز ديتر"خوان اعتراضی المانی و ھمچنان اشتراک 

 . بود/Internationalistische Liste MLPD انترناسيوناليتيشی ليستی" انترناسيوناليستی

و " ترشکوا عبيد"توسط خانم وقت محلی با کمی تأخير ولی با سازماندھی دقيق  به  ١٧آغاز رسمی برنامه به ساعت 

ًبه زبانھای فارسی و المانی شروع گرديد و بعدا فلم کوتاھی را که بيانگر فعاليتھای سياسی و " زھرا موسوی"خانم 

فرھنگی وھمچنان کمک به پناھجويان افغان که بخش عمدۀ فعاليتھای مسؤوالن خانۀ فرھنگ را تشکيل می دھد، در 

به ھمين ترتيب گزارشی از فعاليتھای اين خانه که توسط مسؤوالن و نمايندگان .  گرفتمعرض ديد شرکت کنندگان قرار

ًبعدا رقص بسيار . تھيه شده بود، به سمع شرکت کنندگان رسانده شد" زھرا موسوی"و خانم " صبور زمانی"آن آقای 

. ف زدن ھای مھمانان بدرقه گرديد که با کشد ء اجرایتوسط دو خانم ھنرمند جوان افغان با زيبائی خاص"  پيشپو"جالب 

با کار وکوشش قابل ارجی رفتن به کدام مکتب موسيقی بدون کدام آموزگاری و يا  که ینواختن سنتور توسط جوان افغان

  .فرا گرفته، بر مسرت ھمگان افزود شخودنزد 

ه با خود آورده بود، روی خواھش نمود تا با آلۀ موسيقی ک" کالوس ھوفمن"بعد از ختم رقص مسؤول برنامه از آقای 

با نواختن موسيقی و با سروده ھای که محتوای اعتراضی داشت، توجه شنوندگان را به خود " ھوفمن"آقای . ستيژ بيايد

  .جلب نمود

عليه کشور ھای امپرياليستی موقف خود  با صحبت MLPD/Internationalistische Listeاز حزب   " ديتر"آقای 

وی در آخر با دادن شعار انترناسيونال که توسط شرکت کنندگان ھمراھی شد، صحبت خود را به پايان . را بيان نمود

  .رساند

 چند توسط دو پناھجوی افغان که خود سروده بودند وحکايت از عمق دردھای آنھا می نمود، دکلمه یًبعدا خواندن اشعار

 با پخش بيوگرافی آن روی پرده، موقع تفريح و صرف غذا شد ءکه توسط جوانان ما اجرا" اتن" از ی و با نمايشگرديد

الون به صرف غذای افغانی شروع نموده و در ضمن با احوال پرسی وصحبت ديد و سمھمانان ھمه خارج از . فرا رسيد
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ساعت اعالم کرده بودند مگر صحبت ھای دوستان با ھمديگر ًبا وجودی که قبال تفريح را نيم . بازديد ھا را تازه کردند

  . حدود چھل و پنج دقيقه را دربر گرفت

.  گرديدءبه طور بسيار زيبا اجرا" ترشکوا عبيد"توسط خانم " سنتی"بخش دوم برنامۀ موسيقی بود که آغاز آن با رقص 

سی و انتقادی خود که جوانان افغان را در با نواختن و سرودن اشعار ناب سيا" شکيب مصدق"در آخر برنامه آقای 

.  با کف زدن ھای متواتر بدرقه گرديدکهالون افزوده سخواندن با خود ھمراه ساخته بود، به سرور و شادی  در فضای 

عالوه بر آن موقع سرودن، اشعار وی به زبان المانی روی پرده پخش می گرديد تا مھمانان المانی زبان بتوانند اشعارش 

  .خوانند و به مفھوم آن پی ببرندرا ب

نا گفته نماند که . در اخير بايد گفت که ھدف از رقص سنتی، اتن و موسيقی افغانی معرفی فرھنگ و ھنر افغانستان بود

گذشته از تنوع برنامه و نظم آن، آنچه باعث می گردد تا اين جشن را بی نظير بدانم، فضای صميمی که ميان جوانان 

، حاکم بود و انسان تصور می کرد که ھمه از يک خانواده ھستند و سالھاست که با ھمديگر آشنائی دارندپناھجوی افغان 

  .بود

 رسيده از داخل يام ھایپبا داخل کشور بود که از طريق خواندن " خانۀ فرھنگ افغانستان"نکتۀ مثبت ديگر، ھمکاری

با ارسال " آزادافغانستان-افغانستان آزاد" ھر چند پورتال .را نمايان ساخت" خانه"افغانستان، مسير حرکت سالم آن 

ارسال داشته است، باز ھم  از جانب خود بابت ھمۀ دستاورد " خانۀ فرھنگ افغانستان" خود را به آدرس  تبريکاتپيامی

  . تبريک می گويماين محفل شاندارھا، به گردانندگان 

  

 
  


