
  

  .احترامات  خدمت تان تقدیم است سالم و اوالً 

اعضای فامیل محترم شما تبریک عرض میدارم و خواھان  عید سعید فطر را برای ھمکاران دوستان و

  .سعادت و موفقیتتان در زندگی ھستم

  داکتر راضیھ ھو تکی

*     *     *  

  

  



AHKTAR MO MUBARAK SHA!!! 

   استازیتوب پھ  د خوست ویب پا ې

لوی خدای دې وکړي چې . و قدرمنو تھ د نیکمرغھ کوچني اختر د رارسیدو پھ مناسبت مبارکي وایمتاس

د   دغھ اختر  ول افغان ولس او اسالمي امت تھ د خو  ، خوشحال ، نیکمرغ  او سولې اختر وي او

. شيھمدې مبارک مناسبت لھ برکتھ پھ افغانستان کې سراسري سولھ، امن، خو ي او خوشحالي حاکمھ 

 او روژې پھ خپل دربار کې قبولې کړي   انېگعباتونھ، دعا..ھ لوی خدای دې ستاسو گھمدارن

 د خوست ویب پا ې اداره

 

 

*     *     *  

Ba arze adab wa ehteram khedmate shuma Rafiqe muhtaram wa granqadr 

wa hamchenan ba ebraze sepas manam ba naubae khesh holole Eide 

saede fetra be shuma wa khanawadae muhtarametan wa  hamae 

dastandarkarane saite wazin va pur muhtawae Esalat Tabrik wa tahniat 

gufta rozhae khojasta wa pur az shdey wa soror braeshan arezo 

wa moafaqiat haye harche beshtar braetan tamana minomayam. 

Batajdide Ehteram 

A. H. Shenas 



  عید تان مبارک باد

 

  .ھمت صاحب و رفقای ھمکار شان رانقدر محترمگرفیق 

دارای صحت  آ رزومندم سالمھا و احترامات  خود  را حضور شما تقدیم نموده،صمیمانھ ترین  بدینوسیلھ

نشراتی  سایت  چارمین سالروزبا استفاده از فرصت میخواھم تبریکات خویشرا بمناسبت . کامل باشید

ی شما گعید خوش و سعادت ھمیش. عید سعید فطر خدمت شما عرض نمایم و نیز ورود »اصالت«زیبای 

  . ستن اآرزوې م

 پا ون ،با احترام

Happy Eid to you 

*     *     * 

 



Drear Comrades 

salaam and Eid Muborak to all of you 

و  ھر روز و ھر گام و لحظھء زندگی تان مبارك و نیك باشد. تان مبارك باد سعید فطــر بر ھــمھء عید
 ن نیز، زندگی تان مملو از موفقیت، شادکامی، سالمتی وآ و بعد از م تا رسیدن عید فطر دیگرامیدوار

  "تالش"  .بھروزی باشد

  

  کان ماه پدید آمد،برگیرو دھل می زن    آن بخت سعید آمد ،عید آمد و عید آمد  

  از عرش مجید آمد ،ره کان معتمد سد  عید آمد ای مجنون، غلغل شنواز گردون  

  آمد" قصر مشید" زان  ،کان قیصر مھ رویان  ، رقصان وغزل گویانعید آمد ره جویان  

  کان خوان و ثرید آمد؟ ،نیم این دمبرعید ز    یم بیا تا ما عید ،عید آمد و ما بی او  

  کز راه بعید آمد ،رو جانب مھمان رو  برخیز و بھ میدان رو، در حلقھ رندان رو  

  

*     *     * 

Eid saeid feter ra ba shoma wa famil mohtaram shoma tabrik gofta sehat 

wa salamati barai shoma arzo menomayem. 

ba ehteram 

M. A. Isar 



  با عرض سالم

کافھ  فامیل محترم و صمیمانھ ترین تبریکات خویش را بھ مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر خدمت شما

تمنا دارم کھ عید  بارگاه ایزد متعال از .سایرمسلمین دنیا تقدیم میدارم کشورما افغانستان و مردم عزیز

  . خوبی داشتھ باشید

  با احترام

  سید نجیب هللا احمدی

*     *     * 

 

Happy Eid to all the staff of Esalat and Eid Hame beradaran hezb-e shoja 
wa watan parast mobarak baad!  

Dorood, dowa balai aan Mobarak mohammad paighumbar,  

Jawedana baad nam hai Shohadai Hezb Democratic Khalq Afghanistan 

Ba ihteram. 

 

 هارون عليم

Haroon Alim 

*     *     *  



Salam ba hama dast andarkaran e site motabere esalat. fara rasidan e eid 

ra ba shuma wa hamkarane shuma az samim qalb tabrik megoyam. 

Shaad wa mwafaq bashed 

Kamwar 

*     *     *  

  

 بشما و ،بدینوسیلھ پُرحرارت ترین و صمیمانھ ترین تمنیات نیک خود را بمناسبت ایام عید سعید فطر

تھنیت عرض  سر جھان تبریک و، از طریق شما بھ تمام ھموطنان عزیزم در سرامتعلقین نجیب تان

 .میکنم

 .جمشیدی

*     *     *  

   !»اصالت«بھ حضور محترم فضلی صاحب و تمام دست اندر کارانی سایت وزین 

 ،عید سعید فطر را من و تمام اعضای خانواده ما بھ حضور شما و ھمھ رفقا تبریک میگویم احتراماً 

دست شمارا . باشد امیدوارم تمام روز ھای عمر شما با تمام مردم ما مانند روز عید پر از خوشی و محبت

  .رفیقانھ میفشارم و موفقیت شما را در امور سیاسی کشور امیدوارم

 یحیی

*     *     *  



 !رفقای نھایت عزیز

امیدوارم  خدمت شما تقدیم داشتھ و عید نرسید سالم ھا و مبارک باد ھای قلبی خویش را بھ خاطری فرا

در فضای نھایت خوشی و آرامش سپری نموده و بھ  روز ھای عید را با فامیل ھا و جمیع دوستان تانکھ 

 نیرو ھای ترقی خواه و عدالت پسند درراه تفاھم و ھمگرایی  امید موفقیت ھای ھرچھ بیشتری شما در

 .پایان می رسانمرا بھ  خویش داخل و خارج کشور نامھء

  عظیمینجیب هللا 

 

*     *     *  

  

محترم  شما و از طریق شما بھ فامیل بھ عد فطریصمیمانھ ترین تبریکات خویش را بمناسبت حلول عید س

 .مدوستان عزیزان و آشنایان شما تبریک و تھنیت عرض میدار

 .عید تان نویدوز تان عید رھر 

 با تقدیم تمنیات

 نجیب هللا پاشان

 

*     *     *  



 عید تان مبارک مد وآعید 

 مبارک رمضان بھ دوستان عید

خویشرا بھ ھمھ مسلمانان جھان و بھ  بھ مناسبت حلول عید رمضان تبریکات قلبی و تمنیات نیک

افغانستان و مھاجرین ھموطن در سراسر جھان و  خصوص مردمان متدین و رنج کشیده میھن عزیزمان

 .قلم بھ دستان و فرھنگیان تقدیم میدارم ھمھو  »اصالت«بھ دست اندرکاران سایت وزین 

 حق بر باطل رزوی پیروزیآبھ 

 با درود ھای فراوان

 ھمرزم امرهللا

 جرمنی از

*     *     *  

  

 فزون مرتبت سالم فرزانھ گان عزیز، ھموطنان

 داس با محبت ایشور  .نخدا، خنده و خورشید ھردم ھمراه ی تا. عید تان مبارک

  

*     *     *  

  



  ! عید مبارک
   ماه رمضان رفت عید رمضان آمدو

  رفت صد شکر کھ این آمد وصد حیف کھ آن

  !عید تان ھای الھی پیشواز روز ھای سبز و مھربانی باران رحمت

  با محبت

 انجیال پگاھی

  

 

*     *     *  



  

  سلیم صابری

*     *     *  

  

*     *     *  

www.esalat.org 
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