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انجنیر فضل احمد افغان

نـــــوروز مــبــارک
با عرض سالم های آگنده از محبت و احترامات قلبی:
آغاز سال نو هجری شمسی را که بنام نوروز تجلیل می شود با تقدیم از گل هایی که بقایایی از گلباغ نیاکان ملت نجیب و
قهرمان افغان می باشد به هموطنان نهایت عزیز و گرامی از صمیم قلب تبریک و تهنیت می گویم و به آرزوی خوشی،
سرافرازی ،صحت و سالمت هم میهنان عزیز رنجدیده ،مظلوم و بالکشیده ما از بارگاهِ ذات پاک الهی آرزومندم ملت نجیب و
قهرمان افغان که متشکل از گل های متنوع ،زیبا ،معطر و مرغوب می باشد عاقالنه با اتحاد خلل ناپزیر ملی بدور پیام صلح
و وحدت ملی چنگ زده تا هیچ قدرتی نتواند با حیله و فریب گل های زیبا را از هم پاشیده به مرامها ،توطئه ها و دسایس
شوم شان برسند .بلکه ملت نجیب و قهرمان افغان الی رسیدن سال ۴۱۰۲م که مصادف به اخراج احتمالی؟ نیروهای خارجی
می باشد توانایی و فرصت یابد که با یک پارچگی آهنین ملی بدون در نظرداشت منافع شخصی ،قومی ،زبانی ،منطقوی،
حزبی ،تنظیمی و مذهبی بحیث افغان و مسلمان آگ اهانه برای منافع ملی مادروطن عزیز خود خدمات ارزشمند را انجام و
چون کبوتران حامل پیام صلح ،مادروطن خود را از سیاه روزی آزاد تا بلبالن خاموش بار دیگر صدای خوشی دفاع از حق،
دیموکراسی واقعی ،حاکمیت ملی وعدالت اجتماعی را بلند و با انتخاب زعیم ملی ،میهن دوست ،دانشمند با تقوی و
سیاستمدار مدبر که جهان بینی وسیع و معقول داشته باشد بیرق آزادی را که پیام آور خوشبختی و آینده درخشان باشد در
فضای کشور عزیز ما افغانستان و جهان در اهتزاز آرد .آمین یارب العالمین

د پاڼو شمیره :له  1تر1
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