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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
    ۰۷/۰۴/۲۰۱۸                                                                 هللا محمد

                                      مکتوب
 
 

مکتوب هذا به تقاضای محترم نوری نوشته شده، بقیه را دیگران به راه اندازند و هر گاه همکاری من ضرور بود و 
 می توانستم حاضر هستم. 

 
 ترجمهء مکتوب زیر

 
 آلمانمکتوب به حکومت 

 دفتر صدراعظم
 خانم صدر اعظم انگال مرکل

 1سرک ولی براند نمبر 
 برلین

 
 محترمه خانم مرکل،

 
ما برای شما می نویسیم تا   از حالت نا هنجار افغانستان  معلومات داده باشیم،  و  توسط آن  خواهش  کمک شما را 

 داریم.
لت جنگ میباشد و هنوز هم در ان انسانان تلف می قسمیکه می دانید کشور از مدت چهل سال به این طرف در حا

                              شوند و فرار می کنند.                                                                                                         
 

هء بین المللی نتیجه نداده. ملت افغانستان کوشش های مختلفهء صلح از طرف حکومت افغانستان با کمک جامع
           آرزومندی صلح را دارند و فعالٌ یک موجی از ابتکارات صلح امیز در داخل و خارج کشور در جریان است.                                 

 
ای حکومت آلمان داخل یک گروپی از این انسانان    صلح دوست در اروپا برای ما این وظیفه را دادند تا همر

مذاکره شویم، تا این ابتکار صلح   در سطح اروپا و احتماالٌ در سطح جهانی غرض آوردن صلح در افغانستان 
                       صلح و امنیت در افغانستان نتنها برای آلمان بلکه تمام اروپا مفیدیت خود را دارد.                             به پشتیبانی همکار ی نمایند. 

 
ما از حکومت شما خواهشمندیم که قدم اول را غرض حل دایمی قضیه افغانستان در این راستا  بردارید.  با شناخت 
 ابتکار صلح ما توسط حکومت شما ما   به مذاکره هم با حکومت افغانستان و همچنان طالبان شروع خواهیم کرد.   

 
ارانه را به پیش گیریم زمانیکه  راه های معمولی و مرسوم قضیه و یا مسله را حل ما باید راه های جدید و ابتک

 نکند. 
 

 با سالم های   دوستانه

Brief an die Bundesregierung 

Bundeskanzleramt                                                                                                      

Bundeskanzlerin Angela Merkel                                                                                                                                     

Willy-Brandt-Straße 1                                                                                                              

10557 Berlin  
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Sehr geehrte Frau Merkel, 

  

wir schreiben Ihnen, um Sie  über die bedrückende Situation in Afghanistan zu informieren 

und Sie um Ihre Hilfe zu bitten. 

 

Wie Sie wissen das Land befindet sich zeit fast vierzig Jahren im Kriegszustand und heute 

noch sterben und fliehen Menschen aus dem Land.   

 

Unterschiedliche Friedeninitiativen seitens der afghanischen Regierung mit Unterstützung 

der internationalen Weltgemeinschaft haben keine Ergebnisse gebracht. 

 

Die afghanische Bevölkerung will Frieden und zurzeit läuft eine Welle der Friedensinitiativen 

der Bevölkerung im Land und im Ausland.   

 

Eine Gruppe diese Frieden liebenden Menschen in Europa haben uns beauftragt mit der 

Deutsche Regierung im Gespräch zu treten, um diese Friedeninitiative auf europäische 

Ebene und eventuell Weltweit zu Schaffung von Frieden in Afghanistan zu Unterstützen.  

 

Frieden und Sicherheit in Afghanistan wird nicht nur Deutschland zu Gute kommen, sondern 

auch anderen Teilen Europas. 

  

Wir bitten Ihre Regierung zusammen mit uns der erste Schritt für eine dauerhafte Lösung 

des Afghanistans Problem zu unterstutzen.  

 

Durch Anerkennung unsere Friedensinitiative durch ihre Regierung, werden wir  sowohl mit 

der afghanische Regierung als auch Taliban zur Schaffung von Frieden Gespräche 

beginnen.    

 

Wir müssen innovative Wege gehen, wenn die konventionellen nicht zur Lösung unsere 

Probleme führen.    

 

   
Mit freundlichen Grüßen 

 
 نمی گذارمبی بیدل مکتوب را  

 

 
 معنی از خویش بیرون آمدن فهمیدنست

 فکر چون بیدست و پا شد ناله موزون میکند
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