
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de   
 

 

 1تر 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۰/1۹۱/۵۱۰۲        «ستانکزي» امیني شیردمحم
 

 !پیغام مبارکۍ د اړه په اختر لوی نیکمرغه د
 

 لوی نیکمرغه د ته ملت باتور او پال مجاهد مین، دین په زړور، میړني، افغانستان د
 د اختر لوی دغه چې ،دوکړي خدای.  کوم وړاندې مبارکي خپل رارسیدو په اختر

 او هیلی ډکې څخه خوښیو د او وروولۍ یوالی، ،امن سولې، پاتې تل د افغانستان
 د او صدقات او قربانۍ مسلمانانو، ټولو د نړۍ د دې تعالې هللا. ولري آرزوګانې
 . وګرزوي منظور او قبول حجونه او زیارتونه حاجیانو،

 

 !درنواوپتمنوهیوادوالو
 

 او لوړمقام ځانګړتیاوې، ارزښتناکې فلسفه، اسالمي ستره کې تاریخ په دین مقدس د اسالم د اختر لوی نیکمرغه
 د ډول ځانګړې په او میړني افغانستان هیواد ګران د زه ویاړ؛ په برکت او مقام سپیڅلې دې د چې لري؛ برکت

 خوشحالیو، خوښیو، په اختر لوی نیکمرغه دغه چې: کوم هیله درنښت ډیر په څخه ولس شهامته با او لوګرغیرتي
 څخه ضغب   او عداوت کینو، د ورکړي، السونه اخوت او ورورولۍ د ته بل یو. ولمانځي سره اتحاد او یوالې،
 هورش کره یوبل د ورځ مبارکه دې په باید وي، شوي رامنځته خفګان چې کې منځ په وروڼو هغو د وساتي، ځانونه

 .وغورځوي شاته عداوت مخکني او خالصه غیږه ورورګلوی د ته یوبل ډول صمیمي په او وکړي درشه او
 پاتې تل د کې افغانستان ګران په زمونږ اختر دغه چې کوم، لپه الس ته دربار تعالی؛ څښتن لوی د کې پای په

 کې جګړو او جنګ لسیزو داڅو په چې لوطنوا هغه زمونږ. وغړوي ټغر یوالی ملي پرمختګ، ثبات، امن، سولې،
 او کړي پیدا خالصي څخه ننګونو او کړاونو ستونزو، عدالتیو، بی ،بدمرغیو ناخوالو، غو د دي ځوریدلې او کړیدلي

 تاسو اخترمبارکي لوی نیکمرغه د بیا یوځل. کړي تیر کې فضاء آزادانه او ئیزه سوله په ژوند راتلونکی
 . وایم درنوهیوادوالوته
 ! شه اخترمومبارک

 «ستانکزی» امیني شیردمحم
 مدیر لومسؤ اونیزې لوګر د
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