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 رهنگی انجمن اجتماعی جوانان پامیرکنسرت هنری و ف

 مقبل -نوشته: اسحاق

مشکالت و معضالت  خاطرحل بههمانطوریکه از نام انجمن اجتماعی جوانان پامیر پیداست، این نهاد 

 انجمندر بین اجتماع فعالیت میکند و جوانان متعهد و مسئولیت پذیر این  ()تا حد توان اجتماعی مردم

خدمت گذاری  به مردم پاسداری و نمایش فرهنگ بومی، هماهنگی، انسجام مردم، ایجاد برای همواره 

ادامه تدویر همایش ها و برنامه فعالیت میکنند. به  انهرضاکار خویش سندی همدیارانخوشی و خورو

های فرهنگی قبلی، این بار جوانان توانستند به بهانه  تجلیل ازعید سعید اضحی کنسرت هنری و فرهنگی 

  .برگذار کنندرا با اشتراک  هنرمندان چیره دست و محبوب ولسوالی های اشکاشم، شغنان و درواز،  یی 

االر "رشد ظرفیت های اجتماعی جوانان " واقع در در ت 1394/میزان/ 4که به تاریخ این کنسرت 

 -اشتراک کننده از اهالی ولسوالی های سرحدینفر  1000کابل برگذار گردید، بیشتر از  -خیرخانه

ورزیدند و برای ساعاتی با سایر همدیاران شان  شرکتن در آ اعم از زنان و مردان ؛مقیم کابل بدخشان

آقای نازنین جاهد و محترمه  ر نامه با کارگردانی جوان با استعدادب این با خوشی و خرمی سپری کردند.

کمیته ی  مسئول سلطانزاد -آقای مزاری در آغازین مراحل این کنسرت،انوری مدیریت گردید.  -سهیال

در  پیام هیئت رهبری و اعضای این نهاد را که همانا ایجاد هماهنگی، یکدلی و اخوت ؛انجمن تشکیالت

وحدت، را بار دیگر به ایجاد  سامعین و هاست، به بینندگان بخوانش گرفت بین اهالی حوزۀ پامیرات
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سپس هنرمندان یکی پی دیگر با اجرای آهنگ های دل انگیز شان گوش  هماهنگی و همدلی دعوت نمود.

 شنوندگان را نوازش دادند.   های 

جوانان پامیر اجتماعی بدخشان، در ابتدا از دعوت انجمن عبدالسالم  مفتون یکی از آواز خوانان پرآوازه 

از ابتکارات و زحمات دست اندر کاران کنسرت و نهاد مربوطه در راستای تدویر این تشکری نموده و 

وطنی خود را را به بینندگان به اجرا  آهنگ های اصیلستوده و  ،همایش و نیز حراست فرهنگ اصیل

 د اشتراک کندگان قرار گرفت. حکه مورد تشویق بیش از  گذاشت

سایر هنرمندان مستعد و محبوب مان هریک: محترم قیوم پروا، پنجشنه مفتون، کیانوش رحیمی، خدابخش 

نواختن آالت موسیقی  لنوبه حلول عید سعید اضحی را مبارک باد گفته و بانیز بانظر محمد نظری و 

 بیشتر اشتراک کنندگان افزودند.  ر چههای ناب وطنی  شان به خوشی ه اصیل وطن و اجرای آهنگ

جود این مروز بوم را به تصویر تمثیلی که گوشه یی از مشکالت مو های پارچهبرنامه در البالی 

ند که با دبه صحنه ی اجرا در آمحقپرست   -پامیری و محمد انور -توسط  محترم اسماعیلنیزمیکشیدند، 

 تشویق فراوان بینندگان مواجه شدند. 

از ابتکار جوانان  اظهار خورسندی نموده و  ،ایکه در این کنسرت اشتراک ورزیدندومتفذین بزرگان 

مهم و ارزنده تلقی  زنده نگهداشتن فرهنگ دیرینه بومی؛تدویر این چنین همایش ها را در راه احیا و 

های گنجینه  ی ازپاسدار دیار شان اند ومردم و جوانان چشم امید آینده  نموده و خطاب به جوانان گفتند که

 انها ست.   انسانی در حاشیه مانده وجیبه

امید میبریم که در راستای تحقق اهداف  نیک اجتماعی و ایجاد هماهنگی در بین اهالی این مرزو بوم، 

بزرگان نیز جوانان شان را دست یاری فشرده و جهت خدمت گذاری بیشتر به مردم رنجدیده با ما همگام 

 ی بهروزی!!با هم بسو  باشند. 

 لطفن نظریات و انتقادات تان را به ایمیل ادرس زیر بفرستید:  

Esaaq_muqbel@yahoo.com 
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