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  !قدرمنو لوستونکو

م  او ن  د دوھ ورتني سرليک  دب  د اوږدې ليکنې  په  ځای  بھتره ګڼم  د  څو لنډو جملو په  وړاندې کولو سره  د پ

  .بې ثمره کنفرانس  په  اړوند په لنډ ډول ستاسو خدمت  ته  څه مالومات  درکړم 

وې   انو سره  اړيکې وني دايوڅو ورځې کيږي ، چې دنړۍ  په ګڼ  شمٻر ھٻوادونو کې مې له  ډٻروبا احساسو افغان

بوکمزوری وي دا ځکه، دوی  ټولو په يوه خوله وٻيل ، چې  دبن دوھم کنفرانس به  له لمړي کنفرانس څخه په مرات

واکې  ر مغروردي  او فکر کوي ، چې ګ چې  اوس  د مغرضينو سترګې  په  سيمه کې  خالسې  شوې ، دوی  ډٻ

اتې   ل  پ و ت يمه  د امپراتوران شته، چې دا حماسي س ې وساتي خو دا فکر  ورسره ن ې ګټ الس پوڅي اواجنټان به ي

  .ھديره  وه  او وي  به 

ه  ھمدې د بن  دوھم کنفرانس به  ھسې  دوخت وژنه  او افغانانو غولونه  وي نورڅه به څوک ترې  جوړنه کړي ل

وکې وکړې  ې ني وکې  خپل ي سي  رادي ي ب و اوب کبله مې  په يوشمٻررسنيولکه  دپيام افغان  تلويزيون، آزادي  رادي

  .ھيله من يم ستاسودمنلو وړ وګرزي  

  

  :يادونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

  

ې  که تاسو دافغان  ويبپاڼو د تخنيکي ستونځو له کبله  ھغه نه  شئ  اورٻدالی نو د الندې  لينک  په کښٻباسلو سره ي

  :اورٻدالی شئ 
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دنې وړ دی، په اخٻرکې په لن رانس ځکه  د غن ډ ډول  سره يو ځل  بيا  ستاسو خدمت  ته ليکم، چې  دبن  دوھم  کنف

ل شي دا ځکه،   ر څه ومن چې  په دې کنفرانس کې به  دمغرضوبھرنيوھٻوادونو تر فشارالندې  په افغان  ھيئت  ډٻ

ه  حا ٻدو پ ورې  د را رس ن پ دې چې  يادھيئت دبھرنيانو لخوا تحميل شوی او تر ب ه الن وږ پ ل کې دی ځکه خو م

  ډول خپل غږ اوچت کړی دی 
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  !له بي بي سي راډيو سره د ښاغلي بسمل مرکه د دې کرښې په کلٻک  سره واورئ 

  !له ازآدۍ  راډيو سره د ښاغلي بسمل مرکه د دې کرښې په کلٻک  سره واورئ 

  ! کلٻک  سره  اورٻدالی شئ له پيام افغان تلويزيوني کانال سره د ښاغلي بسمل مرکه د دې کرښې په

  

 


