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  نظر محمد مطمئن: فرستنده

 ٢٠١۵ می ٢۶

 بلنليک
  )د سبا فکر(

  ! قدرمنو ليکوالو، ژورنالسټانو او د ھيواد پوھانو

ايلو په څيړنه او تر ولس يې رسولو کې تر ډيره ژورنالسټان، د افغانستان مسايل ورځ تر بلې پيچلې کيږې، او د مس

  .ليکواالن او د ھيواد پوھان زياته ونډه لري

تيره مياشت د اپريل پر شلمه نيټه مو دغه ډول يوه غونډه په افغان پوھنتون کې درلودله، دادی د ملګرو او ! قدرمنو

   دھمدې لړۍ بله غونډه ھم ولرو٢٠١۵مه د می ٢٧ شنبه دوستانو په ګډو کوششونو سره وتوانيدو چې راتلونکې چھار

ستاسي قدرمنو او محترمو څخه په ډير درنښت ھيله ده چې په ياده غونډه کې په خپل شرکت سره دغه مجلس ته وياړ 

  ور وبخښئ

ړوند دا ځل به  د سولې اړوند په ځانګړې موضوع د  دوو قدرمنو ميلمنو له خوا وينا کيږي، ھغوئ به د  موضوع  ا

  .مسلکې  او څيړنيزه  وينا کوي، او بيا به ګډون وال خپلې پوښتنې کوي

   د سولې اړوند ستونزې او حل الري:موضوع 

   دقيقې۴٠:  لومړۍ برخه

  ) دقيقې٢٠(، د افغان نشراتي مرکز مؤسس او مشر حاجي سيد داؤد آغا: لومړی ويناوال

  کوي، خنډونه او حل الريد سولې اړوند بھرنۍ بعد به خبري 

  ) دقيقې٢٠( ، ليکوال، ډيپلومات او د  ھيواد وتلي سياسي څيره  استاد عالم الدين اثير: دوٻم ويناوال 

  .د سولې اړوند کورنۍ بعد به خبرې کوي، خنډونه او حل الري

   دقيقې۴۵: دوٻمه برخه

  ) دقيقې۴۵(د ګډونوالو خپل نظرونه او د ويناوالو څخه د موضوع اړوند پوښتنې 

  او د چای څښلو وخت

   بجو پورې ٧ بجو څخه  د ماښام تر ۵د مازيګر له : وخت

  ٢٠١۵ د مئ  ٢٧: نيټه  , چھار شنبې:  ورځ

م کور، لسم سړک، وزير اکبرخان، ښې السته د صحت طفل روغتون ديوال ٣شانديز ھوټل ته څيرمه، کيڼ الس : ځای

  .دی

  .ه راتګ بيرته راته تايد کړي، تر څو د ګډونوالو شمير راته جوت شېھيله ده چې وروڼه خپل راتګ او ن: نوټ
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