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 راپور لنډ د کلتوري چارو
 

 هټولن ونو متخصصاا ونانشمندادد   ند افغانستا
 

Assembly of Scientists and Experts of Afghanistan   
 

 
د شنبې د ورځې په ماښام    ټولنې د یوه نوښت په ترڅ کې ا و متخصصانو   د دانشمندانو   د افغانستان

اوږدې شپې( په مناسبت د مشاعرې   ولتر ټو د د لویې څلې او د ژمی د پیل)د کال خپل دفتر کې هپ
له  ېچ هټولن ا و متخصصانو  د دانشمندانو  د افغانستان   او موسیقی یوه کلتوری غونډه جوړه کړه.

د افغانی ټولنی دموجوده  پیل کړی دی،    هنویې خپل علمی او کلتوری فعالیت  راهیسی  ونکلو   ورڅلو
دایر   بیالبیل کنفرانسونه  چارو په هکله-ستونزو په څیړنه او داقتصادی پرمختیا د پوتانسیل او الرو

په  لرله،    چې د پوهنتون استادانو، لیکوالو او فرهنګیانو برخه  ری غونډه کېپه دغه کلتو  .يکړي د
ا و   د دانشمندانو  د افغانستان داستا  محترم دوکتور محمد عارف د ادبیاتو د پوهنځی  پیل کې

کې یې  علمی او کلتوری فعالیتونو رڼا واچوله او دغې غونډې ې په تیرونټول د ومتخصصان
ا    د دانشمندانو   د افغانستان  دوکتور محمد عارف زیاته کړه: .هه راغالست ووایمیلمنو ته ښوحاضر

روانو  وا   د سیندونو،   وزارت کې د افغانستان   ټولنې مخکې تر دې د بریښنا او انرژی و متخصصانو
د کلیو د پرمختیا وزارت کی د   همدارنګه  ، هاوبو د حوزو او د کاریزونو د بیا رغاونې په هکل

 د ستونزو په لایرچاپی  یو شمیر علمی ادارو او خصوصی پوهنتونو کی د  نی پروژو،عمرا
اثار او چاپ شوی   خپلو غړو علمی دغې ټولنې د کړی دی.ردای هنوعلمی کنفرانس  لهکه

یو  یې دغه راز .يته ویشلی د او په کابل پوهنتون کې د معلوماتو مرکز  وعلمی مراکز  مه کتابونه
لنډ مهاله  د زده کړې  ه دوینا دفن د زده کړې او د لنډې کیسې د لیکلو د تخنیکونومیر ځوانانو تش

، یویناوې وکړ ورپسې دوکتور فضل، پوهاند دودیال او پوهاند ساکایی دي. یکړ دایرې دورې
ې پیل شوې جچې د ماښام شپږ ب  ت اجرا شو. غونډهرکنس شعرونه ولوستل شول او د موسیًقی

د  په نږدې راتلوونکې کې به ېپه پام کې ده چ .نهو بجو پای ته ورسیده په  ماخستن  د  وه، 
سولې ته درسیدو په هکله یو علمی او  ېپه هیواد ک هټولن ا و متخصصانو  د دانشمندانو  افغانستان

   .هم جوړ کړي  لوی کنفرانس
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