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 د دعوت اداره
 

 کې پوهنيز روزنيز  ناروې په
  سيمنار تر سره شو

 
ه چې له مخکې پتيل شوې وه  ن د روان عيسوي کال د جون په اوومه د لکه 

 د سهار پر يولسو بجو د ناروې په هيواد کې د نوموړي هيواد يکشنبې په ورځ 
يرمه د ليليستروم پال د شيسمو د کمون د ښاروالۍ ښار کې په ښکلی زمينې ته 

 اوحل الرې ستونزې، ( د سيميناروزنيزر ،نيز ورځنی پوهيوون په سال
 تنو په شاوخوا کې افغانانو پکې برخه ۶۵چې د تر سرليک الندې ) اسانتياوې

  . تر سره شوهاخيستې وه 
 مالي  شيسمو کمون پهلخوا د ادارې  خپرونې دت چې د دعوسيمينارړې ونوم

عبدالروف صافي له ی مرسته جوړ شوې و، له دود سره سم د ښاغلی مولو
 .  تالوت پرانستل شوارکو اياتونو پهن د مبآخوا د قر

ه، پرانستونکې وينا د دعوت خپرونې مشر ښاغلی محمد طارق بزګر  وک
 ترڅ کې راغليو ميلمنو ته ښه راغالست ووايه او ښاغلی بزګر د خپلې وينا په

ا واچوله يې ه په  موخسيمينارد    خبرو کې وويل ، په خپلوبرخه والو ته ر
چې دا سيمينار غير سياسي چې يوازې روزنيزه او پوهنيزه بڼه لري د افغانان 

  .د ښه پوهاوی  او د شته ستونزو د هواري له پاره جوړ شوی دی
 قريب الرحمن سعيد ته وار ورورسيد، ښاغلی  استادتر ښاغلی بزګر وروسته

تر سرليک ) ي کلتورله مخېافغانانو کورنۍ ژوند د اسالم او افغاند (سعيد د 
ې د برخه  الندې خپله اسالمي علمي او هراړخيزه وينا واوروله چې د غون

  .والو د پوهې او خوښۍ وړ وګرځيده
ې دوهم ويناوال ښاغلی کانديد اکادميسن اعظم  تر ښاغلی سعيد وروسته د غون
ې برخه وال وو دري ته راوبلل شو او د نه د غون         سيستاني چې له سوي

ې  )انتخاب جوانان و حق( تر سرليک الندې يې خپله ارزښتناکه وينا يې د غون
  . برخه والو ته واوروله

  

 د 
 

ډاکټر حبيب اهللا ببرکزی ځدراڼ، کانديد اکادميسن اعظم : ښي نه کيڼې خوا ته
 .سيستانی، ډاکټر عبدالصمد بزګر ملکزی، استاد قريب الرحمن سعيد

  
لو دمه وشوهد ښاغلی سيستانې تر وينا و ه شان د خوړو او    .روسته يوه لن

خه  لستان  ې وياند ښاغلی اجمل اټک د ان ې په دوهمه برخه کې د غون د غون
ه چې خپله ټاکل  راغلی ميلمه ښاغلی ډاکټر عبدالصمد بزګر ملکزی ته بلنه ورک

تر سرليک الندې  )جنګ ځپلې ټولنه او د جنګ رواني تاثيرات( د شوې وينا
برخه والو ته واوروله، ښاغلی ملکزي خپله هراړخيزه او عملي وينا د ځينو 

 
د دعوت خپرونې مسئول 
مدير او خپرونکی محمد 
طارق بزګر د خبرو پر 

 مهال

 
مولوي عبدالروف 

ي د قرآن عظيم صاف
  الشان د تالوت په 

  حال کې
 

ې وياند ښاغلد  � غون
 اجمل اټک يوسفزی
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ورونو په ملتيا  د سکرين او پردې پرمخ برخه  يدلان ه او د جنګ نه په رازي و ناروغيو يې ښې په والو ته تشريح ک
ې رګندونې وک   .زړه پورې علمي 

وابونو وار شو، چې البته يو شمير  د پروګرام سره سم  د پوښتنو او ځسته وينا ورو ملکزي تربزګر  د ښاغلی ډاکټر  
نې ا ې چې ډيرو پوښتنو ته د استاد سعيدد غون و پوښتنېبرخه والو خپلې اندي  او ډاکټر ې د ويناوالو سره مطرح ک

ل شولبزګر ملکزی  Leoul( تر پوښتنو وروسته د شيسمو کمون استازي ښاغلی . له خوا ځوابونه ورک
Mekonen ( ه وينا واوروله ېچې پخپله لن تر  ښاغلی . ه خپلو خبرو کې يې د مهاجرينو په ستونزو خبرې وک

)Leoul Mekonen( ې وياند پوه ډاکټر حبيب اهللا   اټک د سيمينار وروستئ ويناوال ارواښاغلي  وروسته د غون
 تر سرليک الندې خپله )حاظه د ماشومانو روزنهد رواني ل( ببرکزي ځدراڼ دري ته وباله ارواپوه ډاکټر ببرکزي د

ونوالو د پام وړ وګرځيدهسيمينار د د چې ارزښتناکه او علمي وينا د سيمينار برخه والو ته واوروله    .ګ
ل شوې ډودۍ په خوړلو پای د اروا لور بجو د تيارې ک ر پر  ه د مازدي  دا پوه ډاکټر ځدراڼ تر وينا وروسته غون

و خبرو چې د برخه اولو او ميلمنو نه يې د د دوی د راتګ او دروند، پوهنيز ا و علمي سيمنار د ښاغلی بزګر په لن
ه پای   . ته ورسيدبرخه اخيستنې نه مننه وک

دا سيمينار چې پوهنيزه او روزنيزه بڼه يې درلوده د راغليو هيوادوالو له خوا ډير ارزښتمن وارزول شو او هيله يې 
ه چې که په راتلونک   .ې کې هم ورته سيمينارونه جوړ شيوک

 د هيوادوالو د لوستلو او ليدلو  (dawatfreemedia.org)د دې سيمينار ويديو او ويناوې به ډير ژر د دعوت ويبپانې 
  .ته وړاندې شی

  
  پای

  
  
  
 
 
 


