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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

            

 02/20/0200                       ارسالی عزیز کهگدای

 یادداشت های مرحوم حافظ نور محمد کهگدای

 قسمت  چهاردهم

 ختم قرآن کریم در مسجد ارگ شاهی

ش اول ماه مبارک رمضان بود و طبق معمول همه ساله از شب دوم به معیت ذات شاهانه به ختم قرآن ٦٤٣١امسال 

در رمضان این سال قاری صاحب . قوس ختم تمام شد ٦١عظیم الشان در مسجد ارگ شاهی ایستاد شدیم  و شب 

کسانیکه درین . محمد عمر خان از اول تا آخر فتحه نگرفت  و ذات شاهانه از شب اول ختم تا شب ختم شامل بودند

 :ختم شامل بودند 

 ذات شاهانه 
 .سردار عبدالولی. ه محمد نادر واالحضرات شهزاده احمدشاه ، شهزاد

 .رئیس شوری ملی داکتر عبدالظاهر 
 .شب اشتراک کرده بعد ناخوش شد ٤رئیس اعیان عبدالهادی داوی، که تنها 

 .وزیر دربار علی محمد خان فقط در شب ختم آمدند
 .وزیر دفاع ملی خان محمد خان پوپلزایی

 .کمر دردی آمده نتوانست وزیر عدلیه محمد اصغر خان دو شب آمده و بعد نسبت
 وزیر داخله محمد عمر وردک

 .وزیر فواید عامه محمد حسین مسا
 .وزیر پالن عبدالصمد حامد

 .وزیر مخابرات انجینر محمد عظیم گران
 .وزیر اطالعات و کلتور محمد انس خان تنها در شب ختم اشتراک کردند

 .سر منشی حضور ملوکانه نور محمد کهگدای
 .ضیائی قاضی القضات در شب ختم اشتراک کردندعبدالحکیم خان 

 .دگر جنرال عبدالرزاق خان قوماندان هوایی
 .تورن جنرال عبدالرؤف خان رئیس حرکات وزارت دفاع ملی

 .سریاور حربی محمد عمر خان
 .تورن جنرال عبدالرحمن خان قوماندان گارد

 .محمد موسی شفیق مشاور وزارت  امورخارجه
 .عبدالغفور روان فرهادی مدیر عمومی سیاسی وزارت امور خارجه

 .معین وزارت دربار حاجی امین هللا خان
 .محمد حسن خان رئیس تحریرات خصوصی

 .معاون تشریفات دربار عثمان علومی
 .مولوی عبدالبصیر خان و مولوی عبیدهللا صافی اعضای ستره محکمه

 .محمد نوروز خان
 .قاضی مرافعۀ کابل

 .اتور مولوی غالم نبی کامویسن
 .میر سید قاسم خان سابق وزیر عدلیه
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 .سید مسعود پوهنیار رئیس قبائل
 .لوی درستیز غالم فاروق خان

 .داکتر فتاح نجم داکتر معالج ذات شاهانه
 .محمد حسن کشتیار رئیس جنگالت وزارت زراعت و آبیاری

 .سراج که در شب ختم اشتراک کردندرئیس المپیک غالم فاروق 
 سید داؤد الحسینی ادیب و بیدل شناس 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 افغانستان امروز با افغانستان قدرتمند وآباد
 دیروززمین تا آسمان فاصله دارد
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 پیام اعلیحضرت 
 به مناسبت عید سعید فطر

 

این ایام فرخنده را که ملت ما فریضۀ صیام را به پایان رسانیده و اینک با انجام مراسم 

شعایر مقدس اسالمی که مبداء . عید مشغولند به هموطنان گرامی مبارکباد میگویم

 .خوشی های معنوی می باشد در اخالق، اعمال فردی و اجتماعی سهم روشن دارد

از برکات رمضان مبارک بهره یاب گردیده اند  امیدوارم ملت دیانت شعارما چنانکه

امیدواریم این ایام تبرک را با استفاده از ارزش های معنوی و مادی آن بخوشی سپری 

 . کنند

درخاتمه به بارگاه خداوند متعال برای سعادت و سربلندی  ملت خود وهمه مسلمانان 

 .          گیتی و آرامش  جهان بشریت دعا می کنیم
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