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 1از  1 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 maqalat@afghan-german.de 

                         2008.06.13تاريخ   AFGHANIC/Dr Yahya Wardak                                                            :نويسنده
 

 (9.8.2008 – 4.8.2008) سمينار  شپږ ورځنیپه هامبورگ کې د افغانستان 
  

 !گرانو هېواد والو
 

اغلو ته په ( افغانيک)د افغانستان معلوماتي مرکز  ولنه په هامبورگ کی تاسو قدرمنو آغلو او  و  او د سياسي زده ک
ې پورې د ديارلسم ځل لپاره . خپل سږني سيمينار کې بلنه درکوي خه تر نهمې نې ې  لورمی نې ست د  دغه سيمينار د ا

 .ارې په هامبورگ کې جوړېږياو په کال کې يو و
خه ځان خبرول  ول هغه افغانان او آلمانان چې د افغانستان له مسايلو او په آلمان کې مېشتو افغانانو د ژوند او ستونزو 

  .غواړي، دلته په زړه پورې معلومات تر السه کوالی شي
 

وس يورو ده ه سل يورو او د بېکارانو د پاره پن ون ون  .د سيمينار د گ
ت يورو او د بېکارانو د پاره شل يورو ده لوې ه يې  ون ون   .خپل ماشومان هم ځان سره راوستالی شئ، د گ

ت او درې وخته خوراک په غاړه اخلو ل لگ ول د هو   .موږ د آلمان د حکومت په مرسته 
 

 .د سيمينار ژبه آلماني ده، خو د اړتيا په مهال کې د ځينو برخو ژباړې ته چمتو يو
 
ه دلتهد ون پا   !تر السه کوالی شئ (www.afghanic.org)  دغه سيمينار پروگرام او گ

 . د عالقی په صورت کې فورمه ډکه او موږ ته راولېږئ
 

ئ ينگې ک تنې ولرئ يا ال ډېر معلومات پکار وي په دغه پته راسره اړيکې     :که کومې پو
 

ت يحيی وردک او اماديس هيمپل  په درن
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