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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

  
  

 ۱1/۳۰/۱۳1۲          سیهلمند پرد
 

 !!!نوی کال د افغانانو کلتوري ارزښت دی
 

د نړۍ هر ټولنه او هر ملت ځانته خاص معنوي او کلتوري ارزښتونه لري، او هر کلتور، او معنویت بیا په خپل ځای 
ه په نړیوالکې ځانته خاص ځای او جال اهمیت لري، او هغه ټولنې او ملتونه چې معنوي او کلتوري ارزښتونه نلري، 

 .کچه مړه، او د نړۍ په مړو ملتونو کې حسابیږي
 

او همدارنګه که غواړئ، چې یوه ملت له منځه یوسئ، اول باید د هغه ملت معنوي او کلتوري ارزښتونه له منځه 
 .یوسئ، نوره بیا هغه ملت په اوتومات ډول له منځه ځي

 

و معنوي او کلتوری ارزښت دی، له افغان څخه چې د میړانې مېړانه د افغانانو یچې ووایم،د بیلګې په توګه غواړم،
خاصه واخلې، نو دا د مانا ورکوي، چې هغه بیا افغان نه دی، هغه د بیا په ژوندوني وژلی دی، که څه هم د نړۍ 
 ډیرو ملکونو دا هڅه کړی ده، چې له افغانانو څخه دا ستر معنوي او کلتوري ارزښتونه واخلي، خو دوی په دغه شوم

 .هدف کې ال تر اوسه نه دی کمیاب شوی
 

، او په همدې هڅه کې ده، ېپه اوسني عصر کې نوره نړۍ د خپلو کلتوري او معنوي ارزښتونو په غني کولو لګیا د
چې د خپلې ټولنې ارزښتونه غني کړي، دوی په دې عقیده دی، چې که خپل ارښتونه غني نکړو، نو د نورو ملتونو 

ات به مو تر پښو الندې کړي، او په اصل کې د بشریت طبعي حق هم همدا دی، چې هر څوک او هیوادونو پردي عنان
 .باید د ځان ساتنه په خپله وکړي

 

نو زه په دې توګه وایم، چې نوروز) نوی کال( د افغانانو یو معنوي او کلتوري ارزښت دی، نه مذهبي ځکه چې موږ 
ای کوو او ونډه پکې اخلو، خو یوه د باریکۍ خبره چې مالیان الۍ او کلتوري مراسم پر ځحپه دغه ورځ کلتوري خوش

ځکه چې دین الهي احکام دي، او د نوی کال لمانځل انسانی  یې له مذهب سره تشبې کوي، دا یوه غلط فهمي دی،
 .چې ستر رب د نوی کال لمانځل حرام کړی وي ابتکار دی، نه الهي، ځکه چې په قران کې داسې څه نشته،

افغانان د نړۍ د نورو ادیانو سره بال ډیر تشبیهات لري،  ا  اتو وی، نو بیا خو مسلمانان خصوصلیل د تشبیهاو بیا که د
 ..…سماني کتابونه، لکه کلیسا او جومات، او داسې نور دیني تشبیهاتآلکه څلور 

 

له وجې پریږدو، او  نو په دې شکل خو موږ نه شو، کولی، چې د مسلمان په حیث د موږ خپل دین د دوی د تشبیهاتو
 .دا خو مطلق غلط فکر دی یا د ترې انکار وکړو،

 

 !!!بیا چې د نړی نوره هیوادونه خپل نوی کال لمانځي، نو موږ د ولی خپل نوی کال و نه لرو، او یا د و نه لمانځو
لمانان د کنه حق خو داسې وو، چې دغه د نوی کال لمانځل یو دیني اصل هم وای، ځکه چې هره نوی ورځ موږ مس

لوی خدای په شکریه عباد اودس او لمانځه سره شروع او لمانځنه یې کوو، او له ستر رب څخه د ښکلی ژوند او د 
نو همدارنګه نوی کال هم د انسان لپاره د نوی خوشالیو، نوی تدبیرونو او د ژوند د پرمختګ  مغفرت دوعاوې غواړو،

 .ي ډول انسان لره په کار ده، چې دغه ورځ ولمانځيق  م درلودونکی کیدای شي، نو په منطپه اړه پیغا
 

مګر دغه یوه خبره باید هیره نکړو، چې د افغانانو او عربانو کلتور بال فرق لري، زموږ مالیان د هڅه نه کوي، چې 
د عربانو کلتور د پر موږ افغانان راوتپي، ځکه افغانان د نړۍ یو ژوندی ملت دی، او دا ژوندی ملت به چې هر 

 .ه وي، د خپل کلتور ساتنه او لمانځنه به یې کويڅرنګ
 .او ساتلی یې شي هغه ملتونه چې خپل کلتوري ارزښتونه لري،بختور دي،

 

 !نوی کال د ټولو افغانانو ته مباک وي
  هلمند پردیس

 ادیسه ښار-اوکراین 
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