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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۰۲1۹۱۲۵۱۰۲          غریصاسهیال 
 

 شپه خاطرو د
 

 لیدنى د همكارانو د شپه دا. وه شپه ډکه خاطرو د لپاره همكارانو د افغانفلم او رادیوتلویزیون د شپږویشتمه سپتامبر د
 په محبت او صفا ورورى، د ترڅنگ بل یو د یي كلوونه كلونه چى شوه ونماځل منځ تر همكارانو هغو د نامه په

 نړى د او كړي بیل سره غړي ۍكورن سترى دى د اوس كلونو غربت د او وو كړى كار لپاره وطن گران د كى فضا
 .دي ویشلي یى ته گوټ گوټ

 
 له همكارانو څخه هیوادونو ډیرو له نړى د وشوه كى فضا په خوښى د لیدنى بیا او صمیمیت د چى كى غونډه دى په

 تللیو د وشو، یادون خاطرو تیرو د وركړى، سره یى غیږى محبت او مینى د او ولیدل سره وروسته كلونو ډیرو
 یو لیدل یى اوس او كاوه كار كىه پ همكارانو دغو چى وشو یادون فضا پورى زره په هغى د وشو، یادون همكارانو

 زړونو لیوالو د همكارانو د وشو، یادون پیاوړتیا رسنیزى د وشو، یادون هیوادپالنى او درك د لیتومسؤ د دى، خیال
 .شو گوته په ارزښت كولو ژوندى د خاطرو د او لیدنى بیا د او وشو یادون اومینى
 دا د او پرانستله ناظمي لطیف شاعر او لیكوال وزیر، پخواني كلتور او اطالعاتو د یس،ئر پخواني رادیو د غونډه
 یادى خاطرى تلیویزیون راډیو پخواني د كى خبرو خپلو په ده. وكړى یخبر یى ارزښت په غونډو او لیدنو ډول
 ورپسى. واچوله رڼا ىی تاریخ په پراخیدو د رادیو دغى د او وكړه یى یادونه همكارانو د رادیو د افغانستان د او كړى

 همكارانو د رادیوتلویزیون او ژورنالیستانو د او وكړى خبرى هم بهین نثار لومسؤ پخواني تن یو تلویزیون رادیو د
 د او وکړه یی یادونه دوران هغه د وكړى، خبرى وار په هم همكارانو ځینو راز دغه. وبلله ارزښتناكه یى بیالیدنه

 .كړه برابره یى زمینه لیدنى بیا د همكارانو د چى وكړه مننه یى څخه جوړوونكو له غونډى دى
 د تمثیل او تیاتر د او وكړى خبرى خوږى شیبى څو پلمه په یاد د خاطرو تیرو د د ممثلینو تیاتر او رادیوتلویزیون د

 .كړ تازه یى یاد هنرمندانو تیرو
 ىلیو سندرى ښكلى انوش حسین سندرغاړي او ویاند تلویزیون رادیو د او راعي لطیف نیرانج ویاند رادیوتلویزیون د

 .وویل كى ترنم په شعرونه څو محرابى آسیى شاعرى ځوانى او
 مرسته مالي خپله په دوى د ټولنه یوه همكارانو همدغو د لپاره دوام د دود دى د چى وشو وړاندیز كى غونډه په

 .شو مخامخ سره هركلي له لوري له گډونكوونكو د غونډى د چى. شي جوړه
 یوى كى كال راتلونكي په همكاران افغانفلم او تلویزیون رادیو د لخوا ټولنى د اتحادیى د افغانانو هالند د راز دغه

 .وشو هم هركلى بلنى دغى د. شول وروبلل ته لمانځغوندى پراخى
 .ورسیده ته پاى اجرأ په اتن ملي او اخیستو په عكسونو یادگاري د غونډه
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