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 ۱1/۱۰/2۱1۲          کوهستانی ماللی
 

 «آشنا دیدار»
 عشق به شد زنده دلش آنکه نمیرد هرگز

 اـم دوام مـالـع دهــریـج رــب است بتــث
 

 2۱1۲ اگست ۲
 ، جرمنيفرانکفورت

 

 
د از کارمندان زیا تعداد اشتراک به ،فلم افغان و ملی تلویزیون رادیو، سابق کارمندان صفای با و شکوه با نشست دومین

 ارمندانیک و ها موزیسین شعرا، گان، نویسنده ژورنالیستان، گان، گوینده ازسابق رادیو تلویزیون و افغان فلم، اعم 
 های برنامه نمودن تهیه با دهی آگاهی و روشنگری برای گوناگون های بخش در صادقانه ،شوق و شور با عمری که

 .گردید تجلیل داشتند، قرار خویش ملت خدمت در کننده سرگرم و کننده شاد تربیوی، تعلیمی، خوب
 

 فرید جمله از ،ما نازنین و فرهیخته همکاران خوب های ایده و تالش و سعی واال، همت به ماندنی یاده ب شب این

 و کمک مشوره، با و بدیع اسد داکتر ،کاظمی ظاهر شهاب، شاه احمد دوست، هیواد یوسف فروغی، اسماعیل شایان،
 .بود ما یا همه برای بزرگی سعادت که یافت تدویر یا شایسته طور به ،ما گرامی همکاران سایر نیک یاتنظر

 

 ضمن این محفل با شکوه در و گردید گزار بر نیت ُحسن و محبت فضای در «آشنا دیدار» نام تحت قشنگ محفل این
 .بود صفا با و زیبا چه کهخویش،  وطنفرهنګ  بار پُر های گنجینه به زدیم سریحقیقت 

 

 مینه پخش با افغانستان رادیوی یان متماديسال که ردید،گآغاز  محمد شیر یاد زنده خش پارچه توله ای ازپ با محفل
 با هک بود برانگیز خاطره و آیند خوش نهایت بی . شنیدن این پارچه تولهپرداخت می خود نشرات به دلنواز یا توله

 .گردید بدرقه حاضرین چشم های اشک
 

 رادیو، مختلف های بخش در کهذاشته شد گبه نمایش  ما گرانقدر همکاران سایر از های عکس و ویراتص همچنان

 با بودند و مهربانی و گذار اثر ،اشخاص پُرکار روزگاری کار های قابل قدری انجام داده اند و فلم افغان و تلویزیون
 هاییب پُر های گذشته به را مااین تصاویر  ندید .بودند سبدی سر گلهای خویش، سودمند و ناپذیر خستگی های کار

 .شدیم چنین که شد بیشتر ما استقامت و صبر هم و بودیم چونان که شدیم شاد هم ،بُرد
 اساحس دلپذیر موسیقی و جالب های طنز ،شعر دکلمه صمیمانه، و پُرمحتوا فشرده های صحبت با برنامه جریان در

 چند در دوباره را زندگی یک که گویا و ساخت می مجسم ها ذهن در را دنیای اش همه که کردیم تجربه را قشنگی

 . بود آورد دست پُر هم خیلیهمه این یاد های نوستالژیک پُرلذت، پُردرد و  که ،راندیمذگ ساعتی
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 :عزیز ناظمی کالم زیبا شاعر گفته   به
 میآید چمن بوی و علف بوی

 میآید پیرهن نسیم مصر از
 بکشایید ها دریچه چارطرف از

 میآید وطن بوی چقدر امشب

 .سازم می شریک ارجمند دوستان شما با دارم دسترس در که را محفل از تصاویری اینک
 

 فراوان حرمت و مهر با
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