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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

  

 40/04/4400                           پورتال افغان جرمن آنالین

 

 شه مبارک مو اختر نیکمرغه والو هیواد قدرمنو

 د کال میالدی ۴۱۳۲ د چی نیټه یولسمه میاشتی د تلی د کال لمریز ۳۱۳۱ د ورځ شنبی د نن

 .ده ورځ لمړی اختر لوی د سمون خوری، سره نیټی څلورمی میاشتی د اکتوبر

 !هیوادوالو، خویندو او ورونو معززودرنو او 
 اختر د رار سیدو له امله مبارکی وایی.د لوی سره تول افغان ملت ته  وهیل وښد افغان جرمن آنالین پورتال د 

د پاره د بښنی، پخالینی او د ښادی ورځی وی. هیله مند یو د تولو وطنوالو  اخترچی دا نیکمرغه  ړیخدای دی وک
 .ثبات او ترقی راشی، هوسایی، آرامیتل پاتی سوله ه افغانستان کی پچی 

 ژوندی دی وی افغانستان
 ولسافغانستان  دی وی د ېژوند

 

******** 

 هموطنان عزیز عید تان مبارک

میالدی مصادف  4132هجری شمسی مطابق چهارم ماه اکتوبر  3131هم میزان یازدشنبه  امروز

 است با روز اول عید سعید اضحی.

ملی افغان جرمن آنالین عید سعید اضحی را با تمام احساسات نیک و صمیمانۀ خویش به  پورتال
افغانستان تهنیت گفته  و آرزو دارد که این عید ُپر از  ستمدیدۀ وطن عزیز ما کافۀ مردم نجیب و

 مسرت برای تمام هموطنان شریف ما اعم از نادار و دارا توأم با شادی ها و خوشحالی ها باشد.
م ما به خصوص طی شش ماه اخیر از برکت سیاست و سیاست مردان، تکالیف زیاد را متحمل مرد

شده اند که تا حال اثرات آن از میان نرفته است، توقع برده می شود که اهالی نجیب کشور حد اقل 
فرصت نفس کشیدن بالنسبه راحت را بیابند، خدا کند این توقع برآورده شدنی باشد و صاحبان قدرت 

 ندیشۀ این توقع را به یاد داشته باشند.ا
احتی برون آمده و به ر طرابضاما از این ورطه های ُپر از  است که کشور آرزوی این پورتال

 انشاء هللا دد.شدن کشور و مردم ما از مزایا  و شادی های اعیاد میسر گر ذذزمینه برای متل
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