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 2تر 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

  
  

 ۰۴/۰۵/۲۰۱۶          احساس هللا ذبیح
 

 شو جوړ څلى خان هللا امان غازي د کې مزار په
 

 

 .د بلخ والیت په مرکز مزارشریف ښار کې د غازي امان هللا خان څلی جوړ او پرانیستل شو
 

مه، مازیګر مهال د یو لړ مراسمو ۱۲دغه څلی د غازي امان هللا خان پر واټ د بلخ ادبي خوځښت له خوا د وري په 
 .په ترڅ کې د دولتي چارواکو او مدني ټولنو غړو په ګډون پرانیستل شو

 

رې ته څررمه، کابل پر لویه الره فردوسي څلورال -یاد څلی، چې درې متره بر او څلور متره لوړوالى لري؛ د مزار
 .پر هغه واټ جوړ کړای شو، چې د غازي امان خان په نامه نومول شوی دى

 

د بلخ ادبي خوځښت مرستیال غالم رسول ملکزي، پژواک خبري اژانس ته وویل، یاد څلی د بلخ والیت مقام د 
 .ړ جوړ کړای شواداري مجلس له تصویب وروسته د بلخ د والیتي شورا د وکیل ذبیح هللا کاکړ په مالي مالت

 

نوموړي زیاته کړه، ورته څلی جوړول ځوانان د تاریخ له ښو شخصیتونو سره اشنا کوي او د هغو چارو په اړه یې 
 .فکر کولو ته مجبوروي

 

 .یس صالح محمد خلیق، یاد څلی په مزارشریف ښار کې ګټوره فرهنګي هڅه وبللهئد بلخ د اطالعاتو او فرهنګ ر
 

زادۍ د آخوځښت څخه مننه وکړه، چې د غازي امان هللا خان څلي په جوړردو یې د افغانستان د نوموړي له بلخ ادبي 
 .ګټنې د رهبر یاد تازه کړ

 

د بلخ د والیتي شورا وکیل ذبیح هللا کاکړ وویل، خوښ دی چې د یاد څلي د مالي مالتړ لپاره ترې غوښتنه وشوه او 
 .لګښت وکړ ویاړي چې په خپل ښار کې یې په ښه چاره باندې
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 2تر 2 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 

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

 

ترره ورځ د بلخ ولسوالۍ څلورالرې کې د وزیر محمدګل خان مومند په نامه څلی د ګل رحمن همدرد په مالي لګښت 
 جوړ او د یوې غونډې په ترڅ کې پرانیستل شو.

 پای
 

 د افغان سباوون د ویب پاڼې څخه په مننې سره
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