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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
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 باد تان قرین سعادت و تان کام به قربان عید پرسعادت ایام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پـیـكـرى یــا مــرا، جــانــى بـُـَود یـا  سرى باشــد مـــرا تـا بـاشــم كه مـن
 اوست قـربـــان بـُـَود، گـر او الیــق  اوست فرمـان در جمله جانم و جسم

 
 سالمتم انتقال با است قرین که را اضحى سعید عید میمنت پر و خجسته ایام رسیدن فرا  هللا خلیل ابراهیم ملتیان حق، محبان
 و خواهر از اعم ضمیر روشن کنندگان مطالعه شما فرد فرد، خدمت افغانستان، ما کشیدۀ بال سرزمین در سیاسى قدرت آمیز
 .گویم مي باش شاد و تبریک صمیمانه افغان مسلمان و  مؤمن برادر
 انهمست و مردانه که بشریست پرعظمت مربى آن زبانى، و مالى جانى، مجاهدات از عملى تجلیل حقیقت در فیض، پر ایام این
 آن کند نیادب بالسؤ اماره نفس پلید هواجس کردن قربان و تقواء معیار بر را توحید جدید خانۀ بنای تا شکست را ها خانه بت کهن

َنا َیقُولُونَ  َوالَِّذینَ  ماثوره دعاى که پیامبرى َواِجَنا ِمن   لََنا َهب   َربَّ یَّاتَِنا أَز  ةَ  َوُذرِّ ُین   قُرَّ َعل َنا أَع  قِینَ  َواج   حالل ات کرد اهداء بما) إَِماما   لِل ُمتَّ
 .باشد ما مشکالت

 یک مبناى رب نه را هللا شعائر ازین عملى تجلیل که کند عنایت توفیق نیز هللا خلیل یروىپ مدعیان بما( ج) رحمن ذات مندم التجا
  .گردانیم ما ابدى رستگارى سبب و پنداشته معنوى بزرگ عطیۀ یک منحیث بلکه دینى عنعنه
 خانم و  هللا ذبیح اسماعیل جوانش نو فرزند بلکه نبود تنها هللا خلیل ابراهیم الهى  سترگ آزمون درین دانیم مي چنانچه آرى،

 و سانىنف هوس و هوا کردن قربان با و مهربان هللا توفیق به آنها دانیم مي البته. داشتند فعال نقش نیز هاجره اش کشیده هجران
 بر درود ضم درود  فرستادن جاوادنگى سعادت همانا که را مقصود شاهد و گردند پیروز توانستند دنیوى مجازى هاى محبت
 مکلف اسالم امت سو بدین قرن چهارده از چنانچه گردانند خویش نصیب را( ص) مصطفى محمد حضرت آدم و عالم پیشواى
 الهم"  سازند خویش زبان به جارى و دل ورد را مسنونه درودهاى این یگانه حضور به پنجگانه هاى نماز اداى وقت در تا است
 انک ابراهیم آل على و ابراهیم على بارکت کما ابراهیم آل على و ابراهیم على صلیت کما محمد، آل على و محمد على صلى
 "مجید حمیدا  
  اجزانهع اکنون. است گردیده میسر آنها به کردن سر ترک و مال ترک و جان ترک برکت از جاودانگى مقام این که است حقیقتی
 فغانا سیاسى جدید دوره اندرکاران دست و زعما خاصتا   افغان، مسلمان ملت کافۀ به مهربان و بخشاینده هللا که دارم مي استدعا
 دوست رضاى حصول خاطر به تا فرماید نصیب را قرآنى ایثارگرى و شهامت چنین نمودن عملى ایمانى جسارت و توفیق
 زیزالع هلل انشاء بخشند نجات را فقیرما محروم، مظلوم، ملت و ویرانه کشور و گردند شان نفساني هواجس قربانى به حاضر
 آمین ثم آمین

 تان دارین سعادتخواه
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