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 ننشته: س ی اسحیق رقبل

 

انجمن اجتماعی جوانان پامیر، نوروز عالم افروز را با اشتتتتترات دهتتتتتر   

حمل فرهنگیان و پاسداران فرهنگ  یر پای آریانای کهن، به تاریخ اول ما  

 ، بزردداشت نمو .1397

با حضور صد ها اشترات کنند ، یی  تاالر عروسی این برنامه با شکو   ر 

 ر شتتتتتتهر کابل بردزار در ید. هیای رهاری و اعضتتتتتتای انجمن اجتماعی 

ه  ید و باز  ید قوم نجوانان پامیر، نهایت مهتتترور اند که یا بار  یگر زمی
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د  ر یا فضای مصئون و صمیمی ها را مهاعد ساخته و ایشان را وا  اشتن

برای لحظاتی کنار هم با خوشتتی ستتنری نمایند. ما توانهتتتیم برای همدیاران 

عزیز مان فرصت تجلیل از نوروز عالم افروز را  ر یا فضای مناسب و 

 امن، فراهم بهازیم. 

پهتتتتتندید  ای نبه بهانه ی تجلیل از نوروز، دوشتتتتته یی از رستتتتتومای و عن 

ن برنامه نوروزی به نمایش دذاشتتتتیم که به  ور  ر اینوروزی مان را نیز 

 دهتر   مور  استقاال اشترات کننددان قرار درفت. 

پس از م رفی برنامه، محفل رستتمن با ستتننرانی بانو منیا  ستتا ای، ر یس 

عمومی این نها  شترو  شتد. بانو ستا ای  تمن تاریکی و شتا با  ستال نو 

یکی از اهداف برزگ نها   " دفت: ،و حضتتتتتار محفل دانبه اشتتتتتترات کنند

پذیری و مهاعد ساختن زمینه برای  ید وا ید با ما، ترویج فرهنگ همدیگر 

ستتایر همکیشتتان و همدیاران ماستتت که مری ه محافل و برنامه هایی از این 

 ستتتت میهتتتر شتتتدنی استتتت.  تتتمن تاریکی  وبار  نوروز و شتتتادون بهار 

مملو از خوشتتی، ستت ا ی و ماارت برای همه اشتتترات کننددان، ستتال نکو، 

 صلح و صفا آرزو می برم."

  

 مداح، ترانه، ستتتتنس، برنامه با خوانش تارینوه نوروز، اشتتتت ار نوروزی،

سرحدی  هوالی های  شای و  نز ها، اجرای رسوم نوروزی ول اجرای نمای

بدخشتتتانث م ل: کز زززز، خانه تکانی، تنم جنگی، قشتتتتی دیری، و زیر  

 ا امه یافت.

ا های اصتتیل این مرز و بوم، و خاصتتتن زذا هاییکه  ر نوروز هم چنان زذ

نو پنته میشتتوند، نیز توستتض اعضتتای انان این نها  تهیه در ید  و توستتض با

 وسیله عدیم به م رفی درفته شدند.

 ر این برنامه همونین، دوشتتتتته یی از مشتتتتتکزی ستتتتتد را  ولهتتتتتوالی های 

نر  ر قالب  اتفاقی، ستترحدی بدخشتتانث چون: نداشتتتن وکیل، اعتیا ، و بی 

 و پارچه های تم یلی، توسض مم لین ممتاز اجرا در ید. 

نوی: ویدیوی این کنهری به زو ی آما   و به  سترس عزقمندان قرار  ا   

کهتتتتانی که  ر  اخل و خار  از کشتتتتور، خواهان  ریافت این  خواهد شتتتتد.
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ا  تماس ویدیو کهتتتتتتتت باشتتتتتتند، میتوانند با مدیر فرهنگی و یا مالی این نه

بگیرند. همونین با ارستتتتتال پیامی به پیام خانه این صتتتتتفحه، میتوانید  ر این 

 مور  م لومای بگیرید.

 

 

 

 سناس نامه انجمن اجتماعی جوانان پامیر:

 ر این کنهتتتری افرا  و اشتتتناصتتتی مارا یاری رستتتاند  اند که بدون یاری "

نا ممکن بو . جا  ار  از  مه  هنرمندان حنجر  ایشتتتتتتتان بردزاری این برنا

 زیی مان هریا: استتتتتا   ولت جان ستتتترخو ، استتتتتا  خدابنش نظری، 

استتتتا  رهور آور شتتتا ، استتتتا  حفیک استتترار، کریم پیمان، خیر محمد جان، 

نازنین حکیم جان، حمز  جان و همه تیم هنری  عزیز جان مرا ی، جاهد 

شااروزی و اجرای آهنگ  سناسگزاری نماییم. واق ن با زحمای  های شان 

ناب و نی و صتتدای بلال مانند شتتان، توانهتتتند ما را برای ستتاعاتی شتتا  و 

خرم نگه  ارند. ایشتتان واق ن پاستتدار و حامی فرهنگ و موستتیقی زنامند ما 

و شتتتتتما ههتتتتتتند و بو ن ایشتتتتتان برای ما زنیمت بس بزردی استتتتتت. انجمن 

اجتماعی جوانان پامیر از احهتتتتتتتاس و زحمای شتتتتتتتان صتتتتتتمیمانه تقدیر و 

 گزاری می نماید.سناس

همونان جا  ار  از تیم امنیتی برنامه امروزی مان ستتتناستتتگزاری نماییم که 

به ستتاب تز  های خهتتتگی ناپذیر شتتان، محفل امروزی مان را به خوشتتی 

 و  ر یا فضای مصئون سنری نمو یم.

از در اننددان برنامه امروزی مان نیز ستتتتتتناستتتتتتمندیم که واق ن خیلی زیاا 

 ت کر ند و خیلی خوب  رخشیدند. برنامه را مدیری

مان نیز  های محلی  زذای  یه و م رف  نه، و تیم ته های رقص، ترا از تیم 

 سناسگزاری می نماییم.

از تیم مداح مان نیز ستتتتتتناستتتتتتگزاریم که واق ن با آواز  ل انگیز و خوانش 

 قصید  های ناب مذهای مان، محفل مان را رونق  ا ند. 
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نیز ستتتناستتتمندیم که واق ن با اجرای  نز ها و  از مم لین توانا و ماتکر مان

پارچه های تم یلی زیاا و  ل نشتتتتتین که حقایقی از  رون جام ه را ان کاس 

میدهند، برای لحظاتی حضتتتتتتار برنامه امروزی را خو  و مهتتتتتترور نگا  

  اشتند. 

مان نیز  نددان رستتتتتتوم و عن نای نوروزی  مدیران و اجرا کن همونان از 

نمایشای جالب و  یدنی را حضور اشترات کننددان  سناسگزاریم که واق ن

پیشکش نمو ند. تیم تنظیم و ترتیب تاالر، کمیته ارتاا ای و کمیته مالی این 

نها  نیز  ر این راستتتتتتا خیلی همکاری نمو ند که از این بابت ممنون شتتتتتان 

 ههتیم.

 و منصوصن مدیر انجمن اجتماعی جوانان پامیرهمه اعضای   ر اخیر از

جناب  -این نها  آقای استتتتتتحا  مقال و م اون اول این نها کمیته فرهنگی 

بدون  ، قدر  انی میکنیم. ولت ماصتتتتتر، به خا ر زحمای همه جاناه شتتتتتان

کما همه جاناه این ها مدیریت و تدویر این کهتتتتنری خیلی ها مشتتتتکل می 

بو . برای همه اعضتتتتای ر تتتتاکار این نها   ر راستتتتتای خدمت به مر م و 

" منیا  ستتتتتتا ای، ر یس عمومی انجمن شتتتتتتان توفیق مزید تمنا  اریم.  یار 

 اجتماعی جوانان پامیر.

 همدلی و همهویی مان پایند  با . هر روز تان نورزو، نوروز تان پیروز.
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