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 گزارش

 محفل بزرگداشت روز شهدای جنبش ملی و انقالبی کشور 

فرانک فورت  2015جون  13  

 

رهبر قهرمان جاودانۀ مردم و هجدهم جوزا )روز شهادت عبدالمجید کلکانی  همه ساله به مناسبت هجاما
زادیبخش مردم افغانستان( سازمان
 
امسال نیز این روز را  زیر نام  . ار می نمایدبرگز  محفل بزرگداشتی را ا

لمان برگز  ،کشور  البیبزرگداشت از شهدای جنبش ملی و انق
 
بازماندگان شهدا، .  ار کرددر شهر فرانک فورت ا

پا درین مجلس اشتراک ورزیده قربانیان،فرهنگیان ،فعالین سیاسی و عالقمنداِن  روز شهدا،از سرتاسر ارو 
  . بودند

 گردانندگان مجلس : 

قای صمد هارون
 
 خانم خاطره فیضی و ا

شام 8بعد از ظهر،ختم مجلس : ساعت  2ت شروع مجلس : ساع  

غاز گردید و محتوای مجلس اینگونه معرفی شد: 2مجلس ساعت 
 
بعد از ظهر بوسیلۀ گردانندگان ا  

 

  (سمعی و بصری ارائۀ  ) سخنرانی ها و پرزنتیشن بخش اول :

  . تحلیلی از اوضاع جاری افغانستان   -. صمد هارون  1

روی اندیشه های  بحثی ، قیوم رهبرپروفیسور عبدال شهادت سال مینبمناسبت بیست و پنج   -. نسیم رهرو  2
  . عبدالقیوم رهبر
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. امکانات توسعۀ اقتصادی افغانستان پرزنتیشن :   -حنان روستای  ی عبدال. داک تر  3  

  و نسل بر باد رفتۀ جوانان کشور . مرگ فرخندهرابطۀ  در  -مینه فیضی  .  4

به یاد چریک قهرمان مقاومت ضد تجاوز روس ) حاجی عبد هللا (  که اخیرَا به جاودانگی  – .  امیرزاده 5
 پیوست .

.  و زن ستیزی  بحثی درمورد خشونت –. محمدشاه فرهود  6  

 . نمودند پیشکش شانرا  ارائه های سمعی و بصری ها و سخنرانی مطابق زمانبندی از قبل تعین شده،سخنرانان 
 . تنوع در سخنرانی ها و پرزنتیشن،فضا و محتوا را دلنشین ساخته بود

 

 بخش دوم : پرسش و پاسخ

زادانه 
 
مطرح کردند و  داک تر عزیز درین بخش حضار در مورد اوضاع افغانستان پرسش های شانرا بطور ا

داک تر روستای  ی نیز به پاسخ ارائه نمود .  با حوصله مندی و نگاه علمی، ،به پرسشهای مطروحه گردیزی 
داک تر رسول رحیم با  . پاسخ ارائه کرد واالِت مربوط به پرزنتیشن خویش ) زمینه های بازسازی افغانستان (س

موزی جوانان از تجارب گذشتهبحث عمیق شان در مورد 
 
 . ، این بخش را به پایان ُبرددرس ا

 

 بخش سوم : موسیقی حماسی

هنگ اجرا نمودند :
 
وازخوان موسیقی مقاومت افغانستان، چند ا

 
 داک تر صفی وهاب ا

هنگی با شعر زمانی
 
 . کلکانیدر رثای شهید عبدالمجید  ا

هنگی
 
 با شعر حماسی زنده یاد رهبر .در وصف میهن  ا

هن
 
 . فرخنده گی برایا

 

 م: خوانش اشعارچهار بخش 

غاشیرین .قرائت شعری ا -. صمد هارون  1
 
 ز پهلوان ا

 دیکلمۀ شعر تانیا عاک فی برای فرخنده .در وصف وطن و  شعرشخوانش  –.خانم فاقدانی  2

 . قطعه شعر دربارۀ شهیدانخوانش دو   -. مسعود ظاهر  2

 . : شهید رهبر تهخوانش شعر پشتو از محمد هاشم زمانی  -. لونا ولی  3
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شهید رهبر ته                                              

  وری شوپمی فریاد کوی زخمونو باندی اور زړه 

وری شوپد هر یو زخم فریادونو باندی اور                                                    

واز  په  ژوندانه   اورمه
 
 چی ئی دغم د مرگ  ا

رمانونو باندی اور  پوری شو                                                
 
زما   دژوند  په ا  

اوښکو می موجونه طغیانی  جوړویسیالب د   

گونو باندی اور پوری شوچی می دزړه تولو ر                                                   

زادی د می        خانی خمان
 
   ولکچی چا د   د ا

هغه اوس نشته  په خمانو باندی اور پوری شو                                                

غم دکی می ودریږی کلهدښکی  دسترگو او  

  پاسه  چی غمونو  باندی اور پوری   شو دغم د                                             

 د  االزهر د دبستان  د فلس   فی  د  استاد

زادی  په نهضتونو  باندی  اور  پوری    شو                                              
 
د ا  

 

 میز ک تاب :

ثار و ک تاب های ذدر سالون محفل مطابق معمول امسال نیز میز ک تاب 
 
ن موج می زد:دایر شده بود و ا

 
یل در ا  

زادی 1
 
  . . شماره های ندای ا

سیا تا لیبرالیزم نوین در امریکا (از شیوۀ تولید  ): . ک تاب 2
 
سیای  ی در ا

 
. نوشتۀ داک تر عزیز گردیزی  ا  

. خاطرات زندان ... نوشتۀ نسیم رهرو (   رنج های مقدس ) ک تاب : .  3  

 

 اظهار سپاس و امتنان :

سرویس  ،بخش موسیقی شعر خوانان ، از این طریق از همۀ سخنرانان، ،هجاما و کمیسیون تدارک محفل
. ابراز سپاسگذاری مینماید ارجمند، و همۀ اشتراک کنندگان سالون،طراحان  کنندگان غذا،  


