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AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

  
  بسمل

 ٢٠١١ مارچ ٢٤

 

  نارنج ګل لس کلن شو
  

ه پنځو ز کال  اپريل  په  دوھمه  نٻټه  دمازديګر پ ٢٠١١د شعر او ادب  مينوالو ته  خبر ورکول کيږي  چې  د

  .بجو د مونشن ښار په سھيل  ماختلفينګ سيمه کې دنارنج ګل مٻلې لسيزه لمانځله کيږي 

ددې  لمانځنې   ملکزی  ډاکتر اکرم  ،  ښاغلی عبدالوھاب  سرتٻر او ښاغلی پروفيسر مجاور احمد زيارښاغلی 

  .مشران  مٻلمانه  دي 

  . وتلې  او منلې ويانده اغلې سھيال اضغري   په  مخ بوزي  پروګرام  به  دافغانستان  د راډيو تلويزيون  پخوانۍ ،

پخپلو پنځونو  بايرن  مٻشتي  شاعران   او ليکواالن   په  دې  لمانځنه کې  دکوربنو حيثيت  لري  دوی  به  ھم 

  .سره ګډونوال خوښ وساتي 

 تيليفوني  شمٻرو دخپل  راتګ  ډاډ موږ  تاسودرنو ھيوادوالو ته  سترګې  په  الر او ھيله  من  يو چې  په  الندې 

  :د مارچ  مياشتې  تر دٻرشمې نٻټې پورې  راکړئ 

Tel:٢٨١٧٢٤ -٠٨٩ ,٠١٥١٥٠٤١٣٥٩٤  

  :پتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

Machtlfinger Str. ٨١٣٧٩ ,١٠ München  

  

U ٣- Bahn Haltestelle : Machtlfinger Straße  

  :ــــــــــــــــــــه يادونـــــــــــــــ

 فدايي په  وړانديز  وليکله  د دې  تر څنګ  ټولو ھغو ھيواد والو صديق هللاپورتنۍ خبرتيا مې  دمولوي  صاحب  

ته چې ما ته يې ايميلونو رالٻږلي  يوځل بياډاډورکوم چې  دلته  ھيڅ  کومه ستونځه نشته  زموږ کولتوري ټولنې  

  .دي  په  مونشن  ښار کې ګڼ  شمٻر نورې کولتوري  ټولنې  ھم فعاليت کوي يوله بل سره ھمکارې  ټولنې 
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ديادولووړده  چې  دنارنج ګل مٻله اومشاعره  په ښکلي ننګرھارکې  دنږدې پنځولسيزوسابقه لري خو په جرمني 

بااحساسو  فدايي او زموږ يوشمٻر نورو صديق هللاښاغلي  زکال کې د٢٠٠١ د نارنج ګل  مٻله او مشاعره په کې 

  .افغانانو په  نوښت  او مالي مرسته  دود شوه 

دنارنج ګل  دوھمه کليزه مو په  شوانتھاله  شترازې  کې ولمانځله ، دريمه  اوڅلورمه کليزه موھم نه ده پرٻيښې د 

و  وزومانا وزٻږٻد د دغودوو وروڼومٻله  منښـــــــترزکال کې  دنارنج ګل ورور ٢٠٠۵پنځمې کليزې  په درشل  

 جوړه نښـــتر  کې ونيوه په  ھمدې  ډول  تر تٻرکال  پورې مو نارنج ګل او ٨٠بيا ھم  په  شوانتھاله  شترازې 

  .ولمانځل 

سږ کال  چې  فدايي  صاحب  ديوې کولتوري  ټولنې  پر بنياد بريالی شو دايې  وپتٻيله  چې  نارنج ګل دنارنج ګلو 

  يو ځای نه  شو لمانځالی  علت يې دا دی  نښـــــتر له نارنج ګل سرهپه موسم  کې ولمانځل  شي   دا چې دا ځل 

 د دود له مخې  له لويې پکتيا سره  په يوه ورځ لمانځل کيږي  اوس  مھال  ھوا سړه او باراني  ده  نښـــــــترچې  

  .ھغوی ال نه دي تيار 

 په نښـــتر زيمې مشورې  شوې   تر څودا ځل تٻره اونۍ  د لويې  پکتيا له کولتوري  ټولنو سره  په  دې اړوند ال

  .يوه زړه  پورې  اومناسبه  ھوا کې ولمانځو 

په اخير کې يو ځل بيا تاسو ته ډاډ درکوو چې  ھم  موږ  بايرن  مٻشتي افغانان  سره يوموټی  يو او ھم  به  نارنج  

  .پالي  خپله ورورولي  له  ريدي ګله  رانيولې تر انار ګله  پورې ونښـــتراو 

  نارنج  مې  ډٻر خوابدی  ښکاري

  دسر لپاسه يې  کارغان کړي  پروازونه

  له پاملرنې څخه مو مننه 

  محمدامين بسمل

  

 
  


