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کوبک والیتشهر لوال  هجری خورشیدی     

 تجلیل با شکوه از جشن نوروز 

کانادا توسط بدخشانیان افغانستانی در

 

 

تن از اعضای خانواده های بدخشانیهای مقیم ایالت  160شب گذشته محفل با شکوهی به اشتراک اضافه از 

شب با سخنرانیها، قرائت اشعار  12الی  شام  7کانادا برگذار گردید که از ساعت  کوبک  لوال والیت 

با بیرقهای افغانستان ؛ کانادا و ایالت  ن گردهمایی مراسم .سالووموسیقی ملی و محلی بدخشانی ادامه یافت

هجری شمسی مبارک"  1394سال  "شاگون بهار مبارک" " نوروز خجستهکوبک و شعار های نوروزی 

انواع خوراکه های معمول نوروزی که از جانب  ی  با عالوهمیز هفت سین که توسط افضل لطیف منظرهو

و فرهنگ بلند ترتیب و  خاص شان آماده شده بود؛ با  سلیقه   خانواده های اشتراک کننده با شوق و عالقه

  نمای خاص بخشیده بود. زیبایی و به سالون
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 پنجه های که با  گردش  میلودی های مست غیژک پوشش خانمها در سایهمحفل با دف نواختن جمعی از 

هنر پرور حقداد جان در فضای سالون طنین انداخت ، فضای گرمی در محفل ایجاد کرد و با پخش ترانه 

فغانستان، تاجکستان و ایران نوروزی از طریق دستگاه سوند ؛ خاطرات بزرگداشت از جشن نوروز در ا

با نهایت سرور و شادمانی از جانب اشتراک  تداعی میکرد وفکار اشتراک کنندگان را در اذهان و ا

  بدرقه گردید. و محفل باگرم جوشی تمام ادامه مراسم استقبال گردید و تا آخیرکنندگان 

رعباعیات نوروزی و توضیحات  و نکته با  گردانندگی و در هر بخش با محفل را نریمان جان روشن ؛    

انجنیر محمد اقبال در مورد نوروز  را آذین بیشتر می بخشید . آقای  ؛ اتموسفیر مراسمن نوروزها  پیرامو

گی و تاریخی توسط نسل کنونی و نبحیث سنت پسندیده کشور و نیاز ارجگذاری به حفظ میراثهای فره

فرهنگی و شاعر  منور بیک روشن  محترم و با ارزشمندی انجام داد   ال آن به نسل های آینده صحبتانتق

ی که به زبان شغنانی سروده شده بود؛ فضای همایش ارچه شعر طنزن کوبک با تقدیم یک پجامعه بدخشانیا

 را بیشتر جمع و رنگین نمود . 
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و ؛ نجیب ترنم و همرایی حقداد  خوش الهان مراسم با آهنگ های شاد و مست به صدای هنر مند جوان

اظها نظرهای  اجمالی  از جانب جعفر لعلی  و   باافت . برنامه موسیقی پایکوبی شاملین پروگرام ادامه ی

استاد عبدی محمد به توسط  ؛ اختتامیه و توزیع  تحفه  های  و با حرف مجید  به نقطه فرجامش نزدیک 

قابل یاد   به پاین رسید. در کمال مسرت و شادمانی  فردی حضار های  و بغل کشی نجیب ترنم    هنرمند

آوری است که در این مراسم مهمانانی از شهر های دیگر والیت و از ایاالت متحده امریکا نیز اشتراک 

 نموده بودند.

  نریمان  روشنگزارش از 


