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 ټولنهو و متخصصانو  اانشمنداند د  د افغانستان           

Assembly of Scientists and Experts of Afghanistan                  

 :راپورلنډ د کلتوري چارو 

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

په مناسبت د مشاعرې او موسیقی یوه ( اوږدې شپې و تر ټولد د کال )د لویې څلې او د ژمی د پیلدفتر کې 

راهیسی  یې   وکلون  وله څلور ېچ ټولنهو متخصصانو د افغانستان  د دانشمندانو  ا .  کلتوری غونډه جوړه کړه

موجوده ستونزو په څیړنه او داقتصادی  د افغانی ټولنی ده  پیل کړی دی، نخپل علمی او کلتوری فعالیتو

 په دغه کلتوری غونډه کې  . بیالبیل کنفرانسونه  دایر کړي دي چارو په هکله  -پرمختیا د پوتانسیل او الرو

په پیل کې  محترم دوکتور محمد عارف د ادبیاتو د چې د پوهنتون استادانو، لیکوالو او فرهنګیانو برخه  لرله، 

علمی او کلتوری فعالیتونو رڼا ې په تیرو ټولن د و متخصصانود افغانستان  د دانشمندانو  ا ځی  استادپوهن

د  : دوکتور محمد عارف زیاته کړه. میلمنو ته ښه راغالست ووایه کې یې حاضروواچوله او دغې غونډې 

انرژی  وزارت کې د افغانستان  د ټولنې مخکې تر دې د بریښنا او و متخصصانو افغانستان  د دانشمندانو  ا

همدارنګه  د کلیو د پرمختیا وزارت   ،روانو اوبو د حوزو او د کاریزونو د بیا رغاونې په هکله وسیندونو،  ا

له  علمی  د ستونزو په هککی د عمرانی پروژو،  یو شمیر علمی ادارو او خصوصی پوهنتونو کی د  چاپیلایر

او په   علمی مراکزو  همخپلو غړو علمی  اثار او چاپ شوی کتابونه  لنې دغې ټود. کړی دیدایره نکنفرانسو

وینا دفن د زده کړې او د  میر ځوانانو ته دیو شیې دغه راز . ته ویشلی ديکابل پوهنتون کې د معلوماتو مرکز 

ورپسې دوکتور فضل، پوهاند . دي کړیدایرې لنډ مهاله دورې لنډې کیسې د لیکلو د تخنیکونو  د زده کړې 

غونډه  چې د . ت اجرا شوکنسر، شعرونه ولوستل شول او د موسًیقی ویناوې وکړیدودیال او پوهاند ساکایی 

په نږدې راتلوونکې کې  په پام کې ده چې .ماخستن  په نهو بجو پای ته ورسیدهد ې پیل شوې وه، ماښام شپږ بج

سولې ته درسیدو په هکله یو علمی او لوی  په هیواد کې ټولنهتخصصانو و مد افغانستان  د دانشمندانو  ابه 

 .کنفرانس  هم جوړ کړي

 پوهاند بشیر دودیال
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