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 محمد امين بسمل

٢٣.٠۵.٠٩                                                               

  
  !دوياړلي اوھسک افغان دشملې ګله بال د واخلم

  !يار صاحب ګران   محمد 
ولنې  وري ټ دجرمني له مونشن ښارڅخه  زه محمدامين بسـمل  دخپل ځان  او نه تنھا زموږ دکولت
ۍ  تازيتوب دپرون ه اس مٻر فرھنګيانواوفرھنګپالوملګروپ ڼ ش ې دګ ا ک ه اروپ ې  پ و غړوبلک دټول

مخامخ پٻښې له سببه  تاسوته خپله  ژوره خواشيني څرګندوم داھم زياتوم چې داګوزارونه که په 
اثر کړی دی چې  و روح او روان  ځکه  خورامت ډول په تاسووشول خودرداوڅړيکويې زموږ ټول
ه  ر څو دوی پ ل څراغان  وژني  ت دې  زموږ دمحف ر غالم سيوري الن ان ت دعلم اوفرھنګ غليم
تيارو کې خپل ټيټ ژوند پسې اوږد کړي  زړه  خومې غواړي چې داسې قلــم پسې  راتاو کړم چې 

ړم لمړی بيا يې ټ ه وي  خو څه وک ازه پات ل ت ه ت م  ژور ژور ټپون ول عمر په زړونو کې  زما دقل
ارګره  ه  څ زدوره او غالم ه، م اتې ، کرغٻړن ه پ ه  کارغل څخ م  دال وم  او دوھ اظ ک م  لح خو دقل

  .شبکه   په دومره ليکنو نه ارزي  
  !محمديار صاحب 

الي وکړي  ه شي دوی که ھر چاته ھرڅومره مزدوري اوغوړه م ه ھم ن ښو خاورو ت ستاسو  دپ
زه کې  ه کي دررسٻدی  تٻر کال چې زموږ په لويه پکتياکې دنښتر ددوديزې کلنۍ مشاعرې په دريم
ا  ازول  او بي ال  ملګري ون ان او فرھنګپ اوړي فرھنګي ا پي وږ دپکتي ره زم ډون س ل ګ وپه خپ تاس

ه ستړي کٻخپل د  تهتاسو  اړ افغاني فرھنګ په الر کې د لوړھمت او ن ه وي  زموږ دونکي ھوډ پ

وړ   محمد ھاشم مصور مډال  د ارواښاد ډاکترملګرو درکړ  دا ددې  غوره ثبوت دی  چې تاسو دل
ورنۍ  ه م ستان  او خپل ران  افغان ه ګ ښـتو(ھمت لرونکي پ ين ياست  ) پ اني فرھنګ م ه او افغ ژب

ه تاسو دا سرلوړي ھغو تور مخوکومو چې پ ه پ و کل ړ دھغ رون له تاسو سره دا ناوړه سلوک وک
و وخت  ې ھم ي ه ي اڼې ب د پ د محکوم  شي  دژون لوريږي  دوی خو به  له خير سره  په خپل ژون
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اتې او  ل پ ه  ت ه ب ورستې شي او بې نوم او نشانه به  په خاورو ور چخ شي  خو ستاسو وياړون
  .ې ثبت وي دتاريخ  په  ښايسته زرينو پاڼو ک

  د ال راته ھسک او سرلوړی لره) ج(زړګيه درد اوبال د واخلم هللا 
  کوم اغيار وو لمســــــــــولي پر ھر خوا يې ګوزار وکړ 
  دګل بڼ په ښايسته ښکلي بــــــــــــــــورا يې ګوزار وکړ

  له  ناروغ  صورت  دجار شم  چې نا ھيلی نه  شې يــاره 
  وچې پر تا يې ګوزار وکړالس يې مات کړې د تورمخ

  

  :جدي غوښـــــــتنه 

   
ې دا  وو چ ـتنه ک ه  غوښـــ ه کلک ه  پ رم  څخ اغلی خ ر ښ ه  وزي ور ل ات او کولت وږ  داطالع م
ه يې ديوې رښتينې محکمې  مســــــله  رسمي  کړي تر څو محمديار صاحب او ورسره ملګرو ت

  .په ترځ کې مالي او معنوي  بدل ورکړ شي 
  ســـمل دبايرن مٻشتو افغانانو دکولتوري  ټولنې  په استازيتوبمحمدامين  ب

  :يادداشت
با عرض احترام خدمت آقای بسمل ودر آرزوی موفقيت ھای مزيد ايشان بايد نوشت، برای ما داد 

امال تعجب آور ودور از انتظاربود المين خواستن ک ه اصطالح .ًيک مظلوم را از مزدور ظ را ب  زي
ر . فرديست از قماش ساير ھمکارانش" خرم"تعمراتی وزير فرھنگ اداره مس ه کم ا ک دان معن ب

  .بسته در خدمت اشغالگران ودر تقابل با آزديخواھان
                                                   با عرض حرمت
  AA-AA                                           از طرف اداره پورتال

  
 


