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 HAJAMA   

                       Sympathisanten der Revolutionären      

Bewegung Afghanistans                
               هواداران جنبش انقال بی مردم افغانستان )هجاما(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گزارش 

نی سی و چهارمین سالگرد شهادت عبدالمجید کلکایادبوِد محفل   
  4102جون هفتم هالند/   - هاگ

 

در بنیانگذار و رهبر "ساما" و جبهۀ متحد ملی افغانستان سی و چهارمین سالگرد شهادت عبدالمجید کلکانی 
شهادت  ار گردید.از سی سال و اندی به این طرف،هژدهم جوزا روز  ز هالند برگکشور در  4102هفتم جون 

لمان دایر عبدالمجید کلکانی،همه ساله زیر نام روز شهدای ملی و انقالبی مردم افغانستان،
 
گردیده می در ا

برای نخستین از سرتاسر اروپا،از هواداران شهید کلکانی، نفر دوصدبا شرکت بیش از محفل این مسال ا .است
 .ار گردیدز برگهالند در بار 
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هواداران جنبش انقالبی مردم افغانستان )هجاما( همواره روز هژدهم جوزا را زیر نام : "  بودنوشته شده  هدر دعوتنام
کشور برگزار می نماید. این بزرگداشت از یک طرف تکریمی است به شهدای ملی  انقالبیگرامیداشت از شهدای ملی و 

و عدالتخواه، از سوی دیگر فرصتی است برای هموطنان اندیشمند و متفکر تا با هم به پای اندیشیدن و چاره جوی  ی 
تش سال ب ۶۳بنشینند ؛ با بحث و تبادل نظر در مورد اوضاع مردم و کشوری بپردازند که از مدت  

 
ه اینطرف در ا

، عامدانه و هدفمند از یک جنگ به جنگ دیگری ، از یک بحران به بحران دیگر که هرکدام جنگ و بحران می سوزد
در چنین وضعیتی، ما بسویۀ فردی و جمعی  چهره های علیل و خشن مختص به خود را دارند کشانیده می شوند.

زادی و مکلفیم که در مورد حل معضالت کشور به گ فتگو بنشی
 
نیم و از طریق همسوی  ی و تفاهم،راهی را بسوی ا

بادی میهن باز نمائیم.
 
ار می گردد. اشتراک هموطنان در ز امسال این محفل برای نخستین بار در کشور هالند برگ ا

این محفل زمینۀ ثمر بخشی است تا ضمن تجلیل از روز شهدای ملی  و دموکراتیک کشور با بحث ها و تحلیل های 
 به سوی وحدت ملی و فضای کار های مشترک به پیش رویم." ارزنده

 

 

 

 گردانندگان محفل:

 و استاد رفیع هللا یارمند ظفری رینا اخانم م

محفل ساعت دوبجۀ بعد از ظهر با خوانش بیوگرافی کوتاهی از شهید عبدالمجید کلکانی و با دعوت دوستان برای 
جندای مجلس قرائت شد:ی ظفر وسیلۀ خانم مارینا ه یک دقیقه سکوت ب

 
ن ا

 
غاز گردید و به تعیقب ا

 
 ،رسمًا ا

  .وهابهللا  وسیلۀ داک تر صفیه ب  اجرای سرود هجاما.  0

پروفیسور داک تر عبدالقیوم رهبرشهید با صدای  استاد هاشم زمانی دکلمۀ شعر . سخن و 4  

وسیلۀ دوستش داک تر عزیز گردیزی ه . معرفی شخصیت سیاسی و ادبی استاد هاشم زمانی ب 3  

هنگ " شاعر نیمه  2
 
وهاب  هللا صفی ا صدای دلنشینب " در سحرگاه شب دیجور باز"و  "  شهیده. اجرای ا  

داک تر عزیز گردیزی  توسطاجتماعی و اقتصادی افغانستان  ،. بررسی اوضاع سیاسی  5  

.فرهنگیشاعر و فعال ،وسیلۀ خانم بلقیس فاقدانیه . دکلمۀ شعر ب 6  

. معرفی شخصیت چند ُبعدی  عبدالمجید کلکانی بوسیلۀ داک تر کریم قیومی 7  

نامدار نتقد ادبی وسیلۀ استاد ناصر نجفی شاعر،نویسنده،کارگردان تائتر و مه . سخنرانی و دکلمۀ شعر ب 8
 ایران
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و  روستای  ی داک تر حنانوسیلۀ ه بمعادن افغانستان دربارۀ  )ارائۀ معلومات سمعی و بصری(. پرزنتیشن  9
  پاسخ به سواالت 

هنگ های انقالبی اجرای  . 01
 
ی ) هنرمندان و دف بوسیلۀ دوشیزه اناهیتا امیری و جعفر امیر ویلون و نواختن ا
 مبارز ایران(

قای  00
 
مبارز و فعال فرهنگی،اهر مسعودظ. دکلمۀ شعر بوسیلۀ ا  

. سخنرانی نسیم رهرو در مورد خاطراتش از شهید مجید کلکانی 40  

زاد. اشرف زنده یاد  هاشم زمانی در وصفای از محمد سروده .  03
 
به خوانش بهرام ا  

  بوسیلۀ خواهرش خانم ماری یعقوبو دکلمۀ شعر  شهید اشرف یکی از یاران شهید مجید،رفی مع 

فعال فرهنگی لمۀ شعر بوسیلۀ خانم منیژه نادری،شاعر وو دک چند پیرامون زندگی شهید مجید ی. سخنان 20  

  یکار پامیرو دکلمۀ شعر الحاج کریم پ . معرفی شهید واحد بشردوست بوسیلۀ برادرش خالد بشردوست 50

  وسیلۀ داک تر مالل رهبره ب حفلمو جمعبندی از  ه. مراسم اختتامی 60

  به همراهی صفی هللا وهاب . اجرای سرود میهنی بوسیلۀ تیمی از دوشیزگان 70

وطن عشق تو افتخارم                                               

وطن در رهت جان نثارم                                            

 

شب با صرف طعام به پایان رسید . هشتمحفل ساعت   

 

:اظهار امتنان   

ربار و پ   اری ز دوستان در برگاین ار کنندۀ مجلس روز شهدا، از سهم گیری رضاکارانۀ ز تیم تدارک و برگ
 مؤفقانۀ محفل ابراز امتنان مینماید :

حفلم مؤفق گانگردانند از  -  

همکاران او از تهیه کنندۀ غذا و  -  

  از فیلمبردار و عکاس -

تیم امنیتی دو نفر از -  

سالون ریزرف کنندۀاز  -  
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لوازم الک ترونیک تخنیکی تهیه کنندگاننفر  چهاراز  -  

 


