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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  م٠١/٠٨/٢٠٠٨                  سويس،               زمری کاسی 
  
  

  ....در دومين جشن افغانها در هامبورگ 
  
   

م در پارک اويندورف شهر ٢٠٠٨ ماه جوالی ٢٠ و ١٩دومين جشن آزاد تابستانی هامبورگيان که بتاريخ های 

در آن " نان افغان در شهر هامبورگ انسامبل جوا" هامبورگ برگذار گرديد که محترم احمدشاه قادری با همکاری 

  .شهر براه انداخته بود

سفری داشتم به هامبورگ که با آن زمان  مصادف گرديد و اين سطور را به علتی مينويسم که در سلسله پروگرام دو 

 روزه اين جشن، موضوعاتی بود که ميتوانم بگويم افتخار آميز و من شخصآ بدوست گرامی احمدشاه قادری و

انش تبريک  و آفرين ميگويم و به احساسات هزاران افغانی که درين جشن دوروزه شرکت ورزيده و از خود همکار

  .نشان دادند، افتخار مينمايم

که عدۀ از دوستان ديرينه ام را بعد سالها، که از ممالک مختلف آمده بودند، مالقات  خوشی ديگری مرا استقبال کرد،

  .کردم 

، با احساس و ميهن پرستانی بدور هم گرد آمده بودند و بجز شور و شعف ميهنی چيز راستی که انسانهای شريف

  .ديگری بياد کسی نبود

روز اول باران و طوفان شديدی به هوا پيچيده بود، باآنهم گويندگان جوان يلدا انورزاد، پروانه فراهی ونطاقۀ مشهور 

هنرمندان جوان چون احمر، رهی، صفی و سعيد ظهوری و پهلوی . خانم فريبا شمال عظيمی پروگرام را پيش ميبردند

برادران تنها، برای اولين بار جفت هنری شعيب خسروی و خانم نوا ، آقای الياس شهنا با آواز های دلفريب شان ، از 

  .طرف شرکت کنندگان چشن، با کف زدنهای متواتر بدرقه ميشدند

وانان آواز خوان، بيشتر آواز های دوهنرمند پر آوازه رحيم مهر يار روز دوم هوا دلپذير شد و آفتابی، بر عالوه  از ج

و مشعل ترنم خانم پرستو مهريار در فضای چمن بزرگ طنين انداز بود که هزارها نفر با کف زدنها و رقص، ايشان 

  .را همراهی و تشويق ميکردند

  تکواندو را که مورد دلچسپی همه قرار گرفت پروگرام يکساعتۀ" کلوپ ورزشی افغان  در هامبورگ" اعضای 

پروگرام اطفال را خانم سعديه الفت پيش ميبرد که يکتعداد دخترک ها و پسرک ها جوابهای درستی در . نمايش دادند

  .مورد وطن اصلی شان دادند و برنده جائزه شدند

های لذيذ را به مراجعين عرضه می دردو طرف چمن، هامبورگی ها خيمه هايی برپا کرده و انواع نوشابه و غذا 

هم بود به " چای احمد" مالک ساحل فود آقای سرگند تحايفی را تهيه ديده  در خريطه ها يی که حاوی. نمودند

  .همکاران و هنر مندان اين جشن دادند 

 اثر تقاضای مردم در.  طفل بی نوائی را  روی پوديوم  که با بيرق های آلمان و افغانستان مزين گرديده بود ، آوردند

محترم احمدشاه قادری  اين طفل را که از واليت زابل در اثر بمباردمان کامآل سوخته بود و دوکتوران بدون سرحد او 

را برای تداوی در شهر هامبورگ آورده اند و دورۀ نقاحت را در خانواده بنام صافی ميگذراند ، معرفی کرده طلب 
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 اويرو برايش جمع آوری کردندکه در حضور همه در روی ١٢٥٠ لحظه مبلغ بی دريغ افغانها در چند. کمک شد 

  .ستيژ از طرف مردم حساب شد و به فاميل صافی تسليم داده شد

  .آفرين بشما انسانهای با احساس که قابل افتخار هستيد

  

  پايان

                                                             

 


