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

 
    ۱۰/۰۴/۲۰۱۸                                                                 هللا محمد

                                                                                                                                   

                                 امید
به اساس تقاضای حسیب هللا خان نامه زیر به آدرس ایمیل                                                                                             

 زیر ارسال و تعقیب گردد، تا رفع مسولیت کرده باشم

                                                                                                                                                   
     

                                                             بسم هللا الرحمن الرحیم 
 

                                            به مقام ریاست جمهوری دولت اسالمی افغانستان
 
 محترم ریس جمهور افغانستان داکتر محمد اشرف غنی                                      
 

به ارواح شهدای راه آزادی افغانستان و روحیه صلح خواهی  حکومت تان  این پیغام را بنام  خالق عالم خداوند )ج( برایتان به  
 هء زیادی از دانشمندان کشور در ساحات مختلفهء ارسال میداریم.                                                        تقاضای عد

 
هدف اساسی این پیغام کمک به تقاضای شما و حکومت تان غرض تامین صلح که آرزومندی جناب شما و کافه مردم افغانستان و 

                                                                                                                جهان میباشد، میباشد.           
  
ما افغانان در سرتا سر جهان مخصوصاٌ در اروپا و امریکا آرزومند آن هستیم تا شما و طالبان را برای رسیدن به یک صلح  

 یم.                                                                                                  دایمی در کشورو منطقهء مدد برسان
 

غرض رسیدن به  هدف بزرگ صلح در کشور،  این نیروی علمی و سیاسی کشور ضرورت به رسمیت شناختن را از طرف 
جرمن افغان با محترم آقای انجنیر قیس کبیر به تماس شده تا  شما و حکومت تان نموده، خواهشمندیم تا با ما از طریق صفحهء

    جزییات و شیوهء پیشبرد این پروگرام ملی و جهانی  را تنظیم نماییم.                                                              
 

 تان تقدیم است.                             در زمینه یک قسمت کوچک بحث های که باعث تولد این مفکوره گردیده است خدمت
                         

 به امید صحتمندی و آرزومندی عمر طویل برای شما و ماندگاری اسم تان برای صلح در تاریخ بشر                             
 

 
 ختم برای بشریت خواهد گذاشت"کندی: "بشریت باید یک نقطه ختم برای جنگ نمایند، در غیر آن جنگ یک نقطه 

 
 

 چون نقطه که گردد ز شق خامه جدا
 نقش قدمی ز جاده بیرون تازیم

 
 از خاک دمیده ایم تا خاک شدن
 با خاک هزار رنگ بازی داریم

 
 بیدل
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