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په لویدځ کې نوی کال په ساړه او کړنگیدلي ژمی کې را ځي خو 
خلک ورته د لمانځغونډو تابیا نیسي په خورا شانداره مراسمو یې 
لمانځي وني چی داوخت پاڼۍ نه لري په سرو او شنو برښنایي 

ې ښکلي کوي د خوښی ټول مراسم سرته رسوي، ټولی څراغو ی
کلتوري چاری مخته وړي خاص خوراکي توکي د خوراک له 
پاره امده کوي. راځم د خپل تاریخي هېواد گران افغانستان خلک 

لو کلتوري نڅاوو د اوه ولسونه دا ورځ په خاصو عنعنوي مې
دی ورځې  ، او خاصو خوراکي توکو سره لمانځي درنگه میوو

مانځل دیو شمېر دیني چارواکو له خوا حرامه بلل کیږي اود ل
دبدلون  ب د کلتور برخه گڼي خو زه دا ورځورځ د زردشتي مذه

او تغیر دورځې په نوم یادوم دا په دی ما نا چی د وري لومړی ورځ اوشپه سره برابره وي له همدی نېټئ وروسته 
په کار پیل کوي کښت کرنه پېلیږي د طبعت ټول ژوندي  ورځ لویږې شپه کمیږي خلک د بزگر د ورځې په ویاړ

نرگسو، گل گالب غنم  پرغو، گوگړو،س ،افغان خاوری ټولی دښتی د غاټول شیان په حرکت او خوځښت پېل کوي د
وزلوبو، نیزه بازیو د مختلفو  گالبي رنگ اخلي او ټوله فضا د گالنو په ښکلي بوی پوښل کیږي د رنگ او نورو
کې گالن  داری ته وړاندی کیږي. نجونۍ په خپل وربلونتون او پهلواني او نوری کلتوري برخې نحیواناتو ندار

نوي  نوری اوه رنگه میوی د میلو له پاره له ځانو سره وړي یاني دا هر څه دغوندي سمنک او آټومبي نوي کالي 
دیخوا د جنگ جگړو د کلونو را  ۴۰دی ټولو خوښیو تر څنگ افغان ولس د  کال د پېل له برکته پېلیږي. د

غلونو سره الس گریوان دي د هیواد زیاتره کلتوري میراثونه ویجاړ شوي د خوښي ځای ترهگریزو او پردیو د یر
ناستی غم ویر او وژنې نیولی په هره ورځ او هر کال کې په زرگونو عام ولسونه وژل کیږي یا جبري کډوالی ته 

درناوي له پاره د هغوی مزار ته  وشحالی پر ځای د خپلو شهیدانو داړ باسل شوي، زیات خلک په نوي کال کې د خ
ټولې نړې خلک نوی کال په خوښې لمانځې لیکن موږ او زموږ هیواد وال  ،ومي هلته ژړا ویر او غم تازه کويدر

سولی  دد خپلو شهیدانو ویر تازه کوو  د بهرنیو د الس وهنې او یرغلو له امله د غم پر ټغر ناست او او د پردیو پالو
طبعي شتمنیو د  څرک نه لیدل کیږي گاونډ کې مو پراته حکومتونه تل زموږ د خلکو د وژنۍ او زموږ د هیواد د

سرته رسولو  لوټ او تاالن پالنونه جوړوي.ولی دوی دا باید له یاده ونه باسي چی ډېر ژر به د خپلو شومو مخو د
 ړ شوي پاکستان کې د پښتنو د خود ارادیت انقالب دبل په الس جو ځواب تر السه کړي.همدا اوس په نام نهاده د

زادیو له آده گوډاگې رژیم به په گونډو کړي پښتون ملت به د خپلو روا  د ولسونو په مټ پېل شوی تور پنجاب او
پاره په سولیزه توگه انقالب کوي او که اړتیا پیدا شوه دوی په تشو السو د خلکو په زور دا پوشالي واکمنان 

زادی او یوالي ترانۍ د ولس له خوا بدرگه کیږي وایي لرو برافغان انقالب انقالب زنده آ همداوس دړنگوالی شي 
افغان خاوری پر وړاندی کوم  نور هیوادونه چی د باد.روسانو خو د خپلۍ امپراتوری نه الس په سر شول، ایران او

 و کې وسوزي.اور په لمب ناروا کار ونه کوي نن دی که سبا د خپلو ولسونو له امله به د
زکال د ولسي ۲۰۱۶ولسي وگړي وژل یا ټپیان شوي یونما په  زره زیات10رپوټ له مخۍ  د م م دتیر ز کال د

فیصده داعشیانو او  ۱۰فیصده طالبانو  ۶۵فیصده کم ښودلي دا تلفات د حکومت مخالیفینو ۹وگړو تلفات یاټپي کیدل
کې د سولی د پروسې  ل کال په کابل ۱۳۹۶همدا،.رسیدليفیصده نا مالومو وسلوالو ډلو ټپلو له خوا سرته  ۱۳

افغان ټولو مخالفو ډلو ټپلو سره مرسته اود اوسیدو او د  دا وپتېله چی د افغان دولت مالتړ وکړ او نړېواله غونډه د
یو د ي د بهرنئپټیدو ځایونه په گاونډیو هېوادو کې شتون لري د ترهگرو مشران هم هلته ارام ژوند کوي که کوم یو

حملو په پاېلو کې وژل شوي ټول په پاکستان کې وو.د پاکستان ښکرور درواغ نن ټولۍ نړې ته ما لوم  شوي دید 
رشوت اخستلو بربنډې دوسی له مخي له دندي گوښه شو ،همدا تیره اونۍ د پاکستان  د پاکستاني حکومت مشر نواز

ز شریف د خلکو لخوا د بوټانو پر ویشتلو بدرگه شو، د بهرنیو چارو وزیر اصف په مرداریو پر مخ ووشتل شو، نوا

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Shierzad_m_agha_de_march21.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Shierzad_m_agha_de_march21.pdf


  

 

 2تر 2 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

 

په هیڅ نوعه  دا چی پاکستان او چارواکي قي کمزوریو سره په بوټ وویشتل شوعمران خان بیا د خپلو اخال
رسوایي او  دوی د د پردیو په غالمې کې پوره مهارت لري بیاهم ولسونو د ، توطیو دسیسو او، چلوټیودرواغو

 دا وژل کیدو غچ اخستل حتمي شوي نو افغان ولس د شهیدانو، کونډو ماشومانو بوډاگانو د ورکیدو تکل کړې د
خلکو په مټ او بازو د نابودې دوزخي کندې ته ټیل  وخت ډیر نژدی شوی چی زموږ د هېواد هر ډول دشمنان به د

ولس پر پاکه او سولۍ سپینه کوتره به ژر زموږ د  طیه کونکو او پردی پالو پاکه شي دوهل شي سیمه به له تؤ 
 سپیڅېلی خاوره والوزي.
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