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 اختر مو مبارک شه
 

د آریانا افغانستان د درانه ویبسایټ د رونو چلونکو ټولو دوستانو، او په سر کی محترم نوری صاحب ته، همدارنګه 

د دی درانه پورتال ټولو قلمی همکارانو ته او ددی ډیری ګټوری پاڼی ټولو درنو لوستونکو ته او ورسره ټول 

و مسلمانانو ته د نیکمرغه کوچنی اختر د راتلو له امله د دردیدلی او غمیدلی افغان ولس ته او تر څنګ یی د دنیا ټول

 زړه له کومی او په ډیره سوچه افغانی مینی سره مبارکی وایم. 

هیله من یم چی د مبارکی روژی ټول عبادات مود هللا ج په درګاه کی قبول و ګرځی او د اختر شپی ورځی او 

 .الۍ سره تیری شیورپسی د ژوندانه ټولی شیبی موپه پوره خوښی او خوشح

که څه هم د اختر په شپو ورځو کی د دولت او د مخالیفینو له خوا اعالن شوی اوربند ته د بیلو بیلو الملونو له کبله 

ډیر هیله من نه یم چی عمل به پری وشی او یا به دوام و مومی، خو داچی دی کار ته ټول افغان ولس ډیر دروند 

دربار څخه په ډیری عاجزۍ سره د دی غوښتونکی یم چی دا موقت اور بند په هرکلی ویلی، نو د لوی هللا ج له 

دایمی اور بند بدل کړی او بالخره د سولی او روغی جوړی دروند نوم چی بی له شکه یو لوی الهی نعمت دی، د 

 ناروا جنګونو په اورکی زمونږ د سوی ملت په برخه شی. 

بوره شی، نه یوه خور بی وروره شی، نه یوه میرمن کونډه شی، نه یو نور د دی بی معنی جنګ له کبله نه یوه مور 

 پالر سینه سوی شی، نه یو ورور بی وروره شی او نه یو ماشو بی پالره شی. 

د لوی هللا ج له دربار نه هیله لرم چی د جنګ په ختمیدو او د تل پاتی سولی په راتلو سره زمونږ د ملت پر مخ د بی 

ولی بیرته دروازی د تل د پاره و تړی او د پتمن ژوندانه په لور د تللو ټولی بندی الری ورته عزتۍ او بی حرمتۍ ټ

 .امین یا رب العالمینخالصی کړی. 
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