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  ١از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. دافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نماي
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب ليت اماليی و انشايی نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد، سئوم: نوت 

  م٠٢/٠٦/٢٠١٠                            امين باوري
  

 جهاني او د هغه د جهان څېړنغونډه
  

  !اروپا ميشتو افغانانو ته زیرئ
 

اغلي عبدلباري جهاني په ویاړ په بلجيم  دهيواد د وتلی نامتو ادیب ، تاریخپوه ، د افغان ولس او سيمي ملي شاعر 
ي د افغان کلتوري بهير له خوا يڅيړنغ ک  .ونډه جوړی

ي افغان کلتوري بهير پتيلی ده چي د دوزره لسم کال د جوالی په نهمه او لسمه نيټه د افغان ولس د فکر او  په بلجيم ک
اغلي عبدلباري جهاني ري   .په ویاړ د یوی علمي غونډي تابيا وکړي ږغ د مل

ي د امریکا، افریقا ډون به ستاسو پوهانو ، او د اروپا له هيوادونو څخه  شميرپه غونډه ک ، ليکواالنو او شاعرانو 
اغلي جهاني د ليکوالئ ، نثر او شعرپاره د شناخت او معرفت څخه عالوهل ټولو اروپا ميشتو افغانانو په هکله  ، د 

 .نوی او بکر معلومات تر السه کړئ
يال او فکر ليکني کړي دي چي د خ  شمير پوهانو له افغانستان څخه نيولی بيا تر لندنه پوري د جهاني پر ژوند ،

ي ، د علمي غونډي په پای کي به جهاني صيب خپله وینا ولوستل شي غونډي په لومړۍ ورځ به ستاسو په محضر ک
ي مشاعرهد غونډي د لمړ. واوروي او اشعار کليۍ ورځي په دوهمه برخه ک ونو ته ځای ورکړل  ، موسيقي او  ات
 .شوی دۍ

اغل ړی شوی  ،له مشاعری، ټوي جهاني د صحت او سالمت په ویاړد لسمي نيټې غونډه د  ونو ته ځان موسيقي او ات
 .ده

ډون زموږ سرلوړی ده  !ستاسو 
ت هيله کوو چي خپليله درنو شاعرانو او ليکواالن  ځان سره راوړي له) کتابچی(و څخه په درن

ري چي د نورو هيوادنو څخه تشریف راوړي مهرباني دي وکړي او زموږ سره دی پر الندي ایميل نومونه  هغه مل
 . یی په افغاني دود ميلمه پالنه کړی وي او یا هم تعداد وليکی تر څو بلجيم ميشتو افغانانو

 
 !قدمونه مو پر ليمه

ر په څلورد لومړۍ ورځي غونډه د جوالی په نهمه نيټه د جمعی د ورځي ي  د ماځي  .بجو پيلي
ين په دوو بجو ي د دوهمي ورځي غونډه د جوالی په لسمه نيټه د شنبی ورځي د ماپ  .پيلي

 
 :پته
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