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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

  
  

 40/14/4410 حزب ملی ترقی وطن
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

 به مناسبت عید سعید اضحی پیام تبریکیه
 

 1۹۳4/۷/14 مٔورخ ـ کابل
 

 

را به  ( هـ. ش. 1۹۳۹سال مطابق )هـ. ق  1۳۹۱حزب ملی ترقی وطن عید سعید قربان سال رهبری 

نی احمدزی ، رئیس ، به جاللتمآب محمد اشرف غجهان، مردم متدین افغانستان عزیزتمام مسلمانان 

ملی ترقی وطن حزب زمندٔه رهمه اعضای و سایر اعضای ارشد حکومت وحدت ملی و  کشورجمهور

منان استدعا مینماید که روز های پرمیمنت عید قربان در سرتاسر گیتی روزهای  تبریک گفته، از ایزد

و اصالحات و حکومت جدید در تحوالت مستمر  ودهب یتصلح، خوشبختی و خوشنودی تمام بشر

 یری داشته باشد. گسترده موفقیت های چشمگ

مردم غیور و متدین افغانستان امسال عید سعید قربان را در حال تجلیل مینماید که سایٔه جنگ و 

ما قربانی  ته بر کشور عزیز ما مستولی است و هیوالی جنگ هر روز ازخونریزی مانند سالیان گذش

ال نیز هستی ملی ما به مثل ده سال گذشته مورد چور و چپاول امس .میگیرد مادی، معنوی و بشری

غارتگران، مفسدین و جنگساالران قرار گرفته است. در حالیکه مشت قلیل از افراد فرصت طلب و 

جو از وضعیت نابهنجار کنونی بر دارایی های شخصی خویش افزونی بعمل می آورند، مردم  منفعت

ت ها و همبستگی جامعٔه بین المللی در فقر و تنگدستی زندگی عزیز و رنجدیدٔه ما باوجود مساعد

 . مینمایند

 ن امسال برای مردم ما نوید تازه را با خود آورده،قرباسعید عید  علی الرغم انبوه از مشکالت،

به کار خویش آغاز تازه  ت جاللتمآب محمد اشرف غنی احمدزیحکومت جدید وحدت ملی تحت قیاد

و در نخستین روزهای موجودیت خویش ګامهای متین وبی را به مردم سپاریده های خنموده که وعده 

اه الهی متمنی ایم که گاز باراست. سترده برداشته گتعمیل تحوالت متدوام و اصالحات  را در راه

عدالت اجتماعی و هرچه بیشتر وحدت ملی، روزهای عید امسال نوید بخش صلح و صفا و تأمین 

 شد.ترقی میهن عزیز ما با

 کمیسیون آموزش و فرهنگ حزب ملی ترقی وطن
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