
 

 شاعرمبارز-فرهیخته استاد بارش، محب های کارنامه از گرامیداشت

 

 

 بارش محب  پارسى شعر مبارز و شده شناخته شاعر اخیرا   دارند آگاهی ما همتباران كه همانگونه

 .پیوست أبديت به و گفت وداع را فانى جهان

 قدر  استاد، های خاطره و ها فعالیت از گرامیداشت براى بريتانیا مقیم زبانان فارسى-تاجیكان كانون

 ، مرحوم بازماندگان با همدردى همچنان و پارسى وأدبیات زبان شگوفايى جهت در او خدمات از دانى

 علمى هاى شخصیت از زيادى  عده آن در كه  کرد برگزار لندن غرب در واقع بخارا تاالر در را محفلى



 اشتراك فارسی وادبیات زبان مندان عالقه ساير بارش،و مرحوم أقارب از ،تعدادى سیاسی فرهنگى، ،

 .بودند نموده

 :محفل جريان

 قرائت با میشد گردانندگى ادبیات، دانشکده در استاد شاگردان از يکی ظفرى، ژاله خانم توسط  برنامه

 .يافت آغاز کانون، رهبری کمیته اعضای از قاضییزاده، جاويد محترم توسط  مجید هللا كالم از آياتی

 .دادند توضیح را محفل اجنداي گفته آمديد خوش حضار به کريم کريم محترم متعاقبا  

 .گرفتند خوانش به شانرا بیوگرافي فقید، استاد خواهرزاده يي، دره نشاط جناب 

 عزيز استاد واالي شخصیت پیرامون کشور، دست چیره شناس موالنا صاحب، پیرزاده جناب 

 . داشتند شوري پر سخنراني

 از و استاد مبارز شخصیت از شان صحبت در كشور، شده شناخته نويسنده نايل دستگیر استاد جناب 

 .كردند ياد نیکويی به شان های کارنامه

 .داشتند  هاي صحبت استاد ومتواضع مبارز شخصیت پیرامون خود نوبهء به ، سیفي استاد 

 هم مان تواناي شاعرهء سروري جان ومیترا فرهیخته شاعرء سبحان جان مروه مان عزيز خواهران

 . افزودند مان محفل زيباي به ناب اشعار سرودن با

 پیام و صحبت( هروو)  انجمن از گي نماينده به سیاسی و فرهنگی شخصیت سلطاني انجینرنور جناب

 .رساندند حضار سمع به شانرا

 شور پر اشعار ديدار اکبر محترم قاضیزاده، جاويد محترم  آريا، بهزاد محترم كابلي، اقاي همجنان

 . رساندند حضار سمع به شانرا

 مفصل  صحبت استاد بعدی چند شخصیت پیرامون سیاسی، امور کارشناس پیمان، هللا عبد جناب 

 .کردند ايراد  وجامعی

 زبانان پارسی-تاجیکان کانون رهبری هیت از نمايندگی به كريم كريم جناب مان باشكوه محفل اخیر در

 عرصه در کانون کار گیر چشم مثمريت از  داشته ارائه گزارشی  كانون هاي فعالیت پیرامون بريتانیا

 .شدند آور ياد مان آبايی سرزمین داخل در و  بريتانیا در تعلیمی ، حقوقی فرهنگی، اجتماعی، امور

 عمر سال 85 پاس به ، شمع 85 نمودن وروشن بارش استاد پاك روح به اختتامیه دعاي با محفل

 .رسید پايان به غذا وصرف  استاد، پربار

 شاد روحش


