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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

  
  

 ۶۰/۴۱۰۴۱۰۲         حبیب هللا غمخور
 

 جوړېدو خبرتیا اوبلنلیک نړیوالی غونډی د ادبی دعلمی او
 مالمو ښار  سویډن د به د یوځل بیا

 .ل علمی او ادبی کنفرانس کوربه وينړیوا درناوی په ویاړ د د خپلو منلو شخصیتونو د
 

اریانا کلتوری ټولنې  ،افغانی کلتوری ټولنې د ،ملي مهالنۍ خپرونهروزگان  د دوستۍ فرهنگی ټولنه، په سویډن کي د
 د علمی او ادبی څېرو د خپل هیواد پشان د تېر سږکال هم د مالتړ په مرسته او شمېرنورو فرهنگی ټولنو یو او

رئیس  وهنتونپ خوست د دکښي افغانستان په نېټه  (۰۰)اگست په دېرشمه  روان کال د هڅونې په موخه د درناوي او
د ازادۍ راډیو ، واد پېژندل سوی پیاوړی ژورنالستهی زموږ د ،نوال محمد رسول باوريلرغون پېژندونکی پوه او

شاعر  لیکوال او ،کابل پولیتخنیک پخوانی استاد ، دښاغلی اکبر ایازيد جنوبي اسیا منطقوي یا سیمه ییز مشر 
 ادبی او ،علمی دژورنالیستي نجیبې لیمې هڅانده  او یسوېژندل پ بي بې سي راډیو د ،پوهنمل حاجي محمد نوزادي

 .ېږي ړجوغونډه نړیواله په ویاړ درنه اونه هېرتېدونکې هڅونې  درناوی او السته راوړنو د خدمتونو، مسلکی
 

- اوشعر  د پوهی خاوندانو دغښتلي قلم او ،لیکوالو ،پوهانو هیواد ویاړلو د گډون لپاره تاسو غونډه کښي د پدې درنه
 .رکوودگډون بلنه فعال  زړه له کومې د ته د ادب مینوالو

 

مسلکی  اوادبی  ،علمي خپل هیواد د زموږ ځوان نسل د چې هدادموخه نه زموږ  جوړېدو دغونډي نړیوالي دې  د
 پهدې غونډي  د ترڅو .وگورينږدې له دوي سره له  او خبرالسته راوړنو  او هڅوادبی  اوپه علمی  شخصیتونو

 د هیواد زموږ د کښي برخو فومختلپه  علومو دتوگه ځوان نسل  انگړېپه ځ زموږ هیوادوال او وکوالي سوسیله و
انساني  سره دغې علمی او نه په خبرېدوالسته راوړنو  ،له هڅو مسلکی شخصیتونو ژورنالستانو او ،ادیبانو ،پوهانو

 .ملي چوپړ ته وهڅوو اوالري گټوری 
 

 فرهنگی او د ،علمی او ادبی شخصیتونه ،سوېډن مېشتی هیواد نورو نړی د ي به دکښترکومه ځایه چې پدې غونډه 
سره یادونه  غواړو په ویاړ ،سیاسي چارواکي هم گډون ولری فرهنگي او ،سویډن دولتی د ،مدنی ټولنو استازي

نړیوال کنفرانس  چې پدې وسیله به موږ خپل شخصیتونه چې نه یوازي دا څلورتنه به وي چې په ویاړ یې دا وکړو
کنفرانس  هم زموږ نور شخصیتونه تشریف راوړی هغه به هم دهیوادونه به  زیاتو نړی د بلکی دراغوښتل سوی 

 . معرفی کړو ته ور بهرنیو گډونوالو دغو
پر مرگ  په کاڼو ولی او شخصیتونه ویاړلې چي په ژوندوني خپل عالمان او دغه عنعنه ورکه کړو غواړو خو موږ

 .وهی ویراوښکی تویوي اوساندي پرې د ئي بیا
 

ته هڅونه  علمی چوپړ عزت او درناوی، چا یو که دنړی نور هوښیار او وېښ ولسونه موږ هم  لکه دله نظره  زموږ
 .خوشحالۍ اوهڅونې المل گرځی هغه د د اوه به ډیره گټور هغه په ژوند کښي وشی دا د

علمی  خپله احساس کړي چي ملت ئې دپ دغه شخصیت دا څو تر مهمه خبره ده، ډیره حیاتي او دازموږ په باور 
  .درناوی ئې کوي او پوه او زیار په قدر هڅو

 المل ۍخوښ یزیات يډیر د فرهنگپالو ښار افغان اوسېدونکو او مالمو ،چې زموږ به نه یوازي داستاسو فعال گډون 
په  دې وتلو پوهانو هیواد د غونډه کي چې زموږ دنړیواله ادبی  زموږ سره پدې درنه علمی او یو هیله مند وگرځی،

 . ویاړ جوړېږي برخه واخلی
 او دې غونډي په ادرس خپل پیغامونه چي د هیله مند یو دالیلو له مخې ناشونۍ وي موکو د که چیري راتگ مو

  :راولېږی برېښنا پتهدې زموږ په  لیکنې
 ghamkhor@hotmail.com: برېښنا پته 

 . گډون ته سترگي پرالر ،درنو دوستانو فعال ستاسو
 40۱40۱4400      حبیب هللا غمخور

 دمالموښار – سویډن
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