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  افغانستان فرھنگ ۀخان

 ٢٠١٨ مارچ ١٩

 

 .شد ساله سی ميعاد، شب در افغانستان فرھنگ ۀخان

 فرھنگ ۀخان" فعاليت دھه سه سبتمنا به باشکوھی ۀبرنام ميالدی، ۀھجد و دوھزار سال چمار ماه دوم جمعه عصر

 ادامه مختلف و متنوع بخش دو در شب نه ساعت تا عصر پنج ساعت از برنامه .شد برگزار "برلين در افغانستان

 کوچ" و برشت برتولت از "مھاجر" شعر با را برنامه موسوی زھرا و عبيد ترشکوا :ھاخانم شروع، در .داشت

 ۀدربار کوتاھی معرفی از پس سپس، .کردند آغاز فارسی و لمانیا ھایزبان به کدکنی محمدرضاشفيعی از "ھابنفشه

 برنامه ،"سنتور" ساز نظيرکم اجرای با شلوشترن شھر ساکن افغانستان جوانی ھنرمند عاصفی، صميم آقای برنامه،

 از کوتاھی معلوماتی فيلم ادامه، در .بود ھمراه حاضران فراوان تشويق با که کرد مزين تار نوازدل نوای با را

 ولؤمس زمانی صبور آقای کوتاه معرفی از پس پی، در .رفت پرده روی دقيقه ده مدت به فرھنگۀ خان کارکردھای

 فعاليت دھه سه طی ھايشانتجربه و ھافرصت ھا،دشئاری از زمانی آقای برنامه، مجريان توسط فرھنگ ۀخان

 بعدی بخش .کرد معرفی و ترسيم را فرھنگ ۀخان دورنمای سوی،مو زھرا خانم ادامه، در .گفتند سخن داوطلبانه

 روه روب کنندگانشرکت استقبال با که بود ساداتی فرشته و ھاشمی باران ھنرمندی به "پيشپو" رقص اجرای برنامه،

  .شد

 محبوب ۀتران چھار اجرای با لمانیا الترنتيو ۀخوانند و سازآھنگ نويسنده، ھوفمن، کالوس آقای برنامه،ۀ ويژ مھمان

 ترتيب به ،برنامه در حاضر سياسی و اجتماعی و ادبی ھایچھره سپس، .گرفتند دست به را تاالر نبض معروف، و

 آقای و ھامبورگ در ھاينهئآ شب کانون ولؤمس افشاری ناجيه خانم شاعر، نويسنده صمدی، مصطفی آقای :حضور

 داوطلبانه فعاليت ضرورت ۀدربار فشرده ھایرانیسخن ضمن )د پ ال ام حزب وعضو( سياسی فعال وسايل ديتر

 ھای پيام ميان از سپس، .گفتند سخن شانسياسی و اجتماعی و ادبی ھایفعاليت ۀحوز از يک ھر فرھنگ برای

 "فارو" پيام فرھنگ، ۀخان فعاليت دھه سه مناسبت به شادباش و تبريک از پس رصين، بھرام آقای ارسالی،

 حزب ھواداران تبريکی پيام .گذاشتند ميان در مھمانان با را اروپا در افغان پناھندگان ھایسازمان فدراسيون

 با ،"اتن" رقص گروه برنامه، نخست بخش پايان از قبل .خواندند سلطانی شگوفه خانم نيز را افغانستان ھمبستگی
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 و گفتند ترک را تاالر ساعت، نيم برای مھمانان شام، ھفت ساعت .برانگيختند را حاضران تحسين ی،ئزيبا اجرای

   .شدند دعوت شام صرف به پذيرايی و تنفس برای

 شوری "سنتور" از قطعاتی با ديگر بار عاصفی صميم آقای الترنتيو، موسيقی آغاز از پيش و برنامه دوم بخش ر

 وجد به را ءفضا قی،دقاي برای عبيد ترشکوا خانم توسط سنتی موسيقی با "افشاری" زيبای رقص اجرای .آفريد تازه

 اعتراضی، ھنرمند و افغانستان فرھنگ ۀخان والنؤمس تأھي عضو مصدق، شکيب موسيقی، دربخش و سپس .آورد

 در کنندگان اشتراک و مھمانان ھمراھی با برنامه، پايان تا که گرفت دست به پرشوری صدای با را صحنه نبض

 .شد استقبال ھاترانه اجرای

 باورھای و ھاارزش با نسل چند تعھد و پيمان تجديد برای شبی .بود شرر و عرش و شور شب ميعاد، شب

 ھاخاطره در و ماند دوستفرھنگ دوستان و مھمانان تمام خاطر در گمانبی که شبی .فرھنگ راه در شانمشترک

 و تخاریاف اعضای ھمراھی با فرودھا، و فراز تمام وجود با تا است مصمم أفغانستان فرھنگ ۀخان .شد حک

 فکریھم با جز که ھدفی .دھد ادامه اشبشردوستانه ھایارزش راه در داوطلبانه فعاليت به کماکان اشرسمی

 !بود نخواھد ممکن خانه اين متعھد و خالق صادق، راھانھم وء اعضا دوستان،

 


