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  دجرمني دبايرن مٻشتو افغانانو کولتوري ټولنه

١٩.٠٨.٠٩    
  

  بســــمل په ځينځيرونوکې  
  تمه ٢٨کال دزمري ١٣٨٨د

  !و ھيــــــوادوالــــــــو ګـــــــرانـــــــــ
وييمې ستان  دازادي دن ران افغان دو  او ٩٠دګ ې تاسومظلومواومحکومو خوين وټ ک وټ ګ ه ګ ړۍ پ اړ دن ه وي زې پ کلي

  . وروڼو ته  دجرمني دبايرن مٻشتو افغانانو کولتوري ټولنه  دزړه  په مينه مباره کي وايي 
الريون او مټينګ په جوړلو سره  په  داسې حال  کې ونمانځله تٻر کال  موږ د مونشن  په  ښارکې دابختوره  ورځ  د

  .چې دسولې لپاره مو خپله طرحه ھم دنړيوالو ترغوږو اوسترګو پورې ورسوله 
دي  ه وخت وړان ه ورځ ھغ ې يکشنبې پ ې تاسوته دراروان ه ي سږ کال مو بياپه يوبل ډول سره ونمانځله چې تفصيل ب

 په  خپله فوق العاده غونډه کې په متن  مصلحت وکړي  خو داوس لپاره به شي کله چې زموږ دکولتوري ټولنې غړي
ښتني جامو  و  پ ه  خپل ســمل پ دامين ب په لنډ ډول دومره تاسو ته ووايو چې نن دکولتوري ټولنې په استازيتوب  محم

و کې دمونشن په لويو واټونو اوګڼه ګوڼو کې په داسې حال کې ام  د دردون  دافغان ولس په تٻره بيا دپښتون بې ګناه ق
او کړاونو تمثيل وکړ چې تور ځينځيرونه  يې له تن او له السونو څخه چارپٻر وو مانا افغانستان يې يو اشغال شوی  
ډې  ل م زموږ  د غون ديويي برخې  ھ ې  وي ه ي ه ھيواد ښود، داجريان به  په مصوير ډول او دامکان په صورت کې ب

  .مشورې څخه  وروسته تاسو ته خپرې  شي 
ړ ور ښامار سرغوڅ ک وو چې د ت ه ک ي او ئ موږ  نن يو ځل بيا له  تاسو څخه  ھيل ې  تحميل ه  را وان ا دا سبا ت مان

  .ئ تحريم کړ) ټولوژنې(ناروا ټولټاکنې
ه چې ئ  تاسوکوالی شhttp://larawbar.com/peace په  دې پته ښتون    پ شتوسيموکې  پ   مصوير ه پ مٻ

ه  ټول  د ديموکراسي دعالمبردارو ډول ن  وژن ه ئووي ول وژني دي ځکه خو بايدتحري( د  البت ه دي ټ اکنې ن ـټولټ م ـ
  .ئ تر سرليک الندې يې موندالی ش) شي


