
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۳۰/۲۱/۲۰۲۲           انجنیر فضل احمد افغان 

 

 .تبریکی سال نو توام با غم و امیدواری
 

 ک م مبار۲۰۲۳  نوی عیسوی کال مو مبارک شه سال نو 
 

Happy New Year2023 
 

م را در عالم  ۲۰۲۳برادران و خواهران عزیز هموطنم با درود و سالمهای اگنده از محبت سال نو 
سال روی خوشی را ندیده و همه ساله به ارزو و ا    ۴۳دردها و الم در مادر وطن عزیزما که در  

ه مادروطنم پیام عاجزانه خود را حضور  مید سال صلح ،ازادی و خوشبختی فرزندان مظلوم و ستمدید 
شما خوبان تقدیم داشته ام اما متاسفانه بنا بر دسایس دشمنان نابکار داخلی و خارجی هر سال یوم  
البدتر گردیده و اگر روشنی و امیدی برای فردای خوشبختی پیدا شده انر ا در نطفه خنثی و کشور  

د، اما من چون اعتقاد به خداوند و امید ی اینکه ما  و ملت ما را بسوی بدبختی و ظلمت سوق داده ان
خوشبختانه زنان قهرمان و جوانان ازادی بخش که در داخل با عالم مشقتها ،دردها و بی عدالتی ها  
تحت سلطه طالبان ظالم قرن حجر مبارزه برای احقاق حق مشروع خود د ست و پنجه نرم میکنند نا  

م را برای فرد  ۲۰۲۳ی و طول عمر شان از صمیم قلب سال نو  امید نمیباشم لهذا به ارزوی پیروز
فرد هموطنم تبریک و تهنیت عرضمیدارم من برای هموطنان عزیز خود اطمینان میدهم که انشاهللا  
این روزهای سیاه نیز سپری و طالبان چون گذشته گان خود با باداران خود روی سیاه خواهند برامد  

عربستان سعودی و پاکستان. ملعون ناکام خواهد شد و افغانستان ما  و این دسیسه امریکا، انگلیس،  
از یوغ اغیار آزاد و چون چراغان کرسمس جهان غرب خواهند درخشید و در فضای ازادی و صلح  
کشور زیبا و سرشار از خوشیها خواهند بود مشروط براینکه برادران هموطنما با قبول مسولیتهای  

سالمی،چون اجداد خود که از نوامیس ملی دفاع نموده اند هوشیارانه و  وجدانی، اخالقی ،تاریخی و ا
مردانه وار در پهلوی دختران، خواهران و مادران خود در مقابل تصامیم جدید طالبان که همه زنان  
را از رفتن به موسسات تعلیمی و کار در دوایر خصوصی و دولتی منع قرارداده اند قاطعانه و جدی  

اهرات و اعتصابات مسالمت امیز کشور شمول با زنان قهرمان هموطن خود  بدون هراس در مظ
مردانه وار چون اجداد خود استادگی نموده و نگذارند که خدا ناخواسته لکه بینگی و بیغرتی را برای  

م را مجددا به ارزی  ۲۰۲۳خود و نسلهای آینده در تاریخ مادروطن ثبت نمایند. سال نو عیسوی  
فرد فرد هموطنم مخصوصا زنان با همت و مبارز افغانم از صمیم قلب تبریک    پیروزی و خوشبختی 

 .و تهنیت عرضمیدارم. پیروز و سر بلند باشد ملت قهرمان أفغان 
 

 با عرض حرمت. افغان خادم افغان 
 م ۲۰۲۲دسمبر  ۲۵ -انجنیر فضل احمد افغان. کانادا: 
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