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و شميره   1تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ۍ ته رابوليت تاسو همکارنپه درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

   
  يهــالعـاط

 
تاریخ . نقش شخصيت در شکل گيری تاریخ بشریت برازنده و برجسته است

معاصر افغانستان مملو از چهره ها و رادمردان وطندوست، آزادی خواه و 

مبارز است که بعضًا نامهای ایشان ثبت تاریخ گردیده و برخی دیگر بنابر 

خصلتهای ضدمرمی و مصلحتهای غيرموجه، غيرملی و 

  .دموکراتيک حاکمان وقت عمدًا در حاشيه قرار داده شده اندغير

  .غافل از این که تاریخ هيچگاه سازندگان خود را فراموش نمی کند

یکی از این چهره های تابناک تاریخ سدۀ بيستم افغانستان، زنده 

یاد برات علی تاچ ، مبارز نستوه، آزادی خواه و دیموکرات شهير 

ضاع و شرایط سياسی، یکجا با است که در دشوار ترین او

یاران و هم رزمان خود، شجاعانه و دليرانه قدم در راه 

آزادی، دیموکراسی و حقوق مردم کشور خود گذاشت و تا 

  .پایان عمر درین  راه آرام ننشست

قرار است .  ميالدی مصادف است با صدمين سال تولد شادروان برات علی تاچ ٢٠١٠سال 

  . به عمل آیدتا از این شخصيت تجليل

ستاد برگزاری محفل صدمين سالگرد زنده یاد برات علی تاچ در نظر دارد تا این روز خجسته را در حلقۀ دوستان و 

سی، مبارزات و کارکرد های این شخصيت شهير کشور به  عالقمندان تاچ با یادکرد هایی از شيوۀ زندگی، اندیشه سيا

  . ماه نومبر برگزار نماید١٣تاریخ 

:                                                        نی نشا  

 Wijkcentrum Heidehof  
Sint- Antoniusstraat 68   
Oosterhout 
Postcode: 4902 PV 
Netherland  

   شب١٠ شام تا ۵ساعت : وقت

را در این محفل دارند لطفًا قبل از سی ام اکتوبر تحریری دوستانی که آرزوی اشتراک حضوری و یا 

  :  به آدرس زیر تماس حاصل نمایند

 com.googlemail@afghan.Homer 
Tel: 0031 104191855, 0031 765812675, 0049 60316704365, 0044 2088472609 

 
اچهمایون ت: به کمال احترام  

   


