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 1 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۴۲/۳۰/۴۳۰۴                             یاحسان هللا آرین ز

 نوى كال دې مبارك وي؛ خو له نویو بدلونونو او پرمختګونو سره
 

ش په لومړى ورځ یا  نوروز، ستاسو خدمت ته وړاندې كیږي. له همدې امله به سرلیكنه د ه  ۰۰۳۰د ګنج دا ګڼه د كال 

پاره د سولې، تفاهم،  افغانستان ټولو خلكو ته د نوي كال د پیل په مباركیو پیل كړو. هیله ده چې نوى كال د افغانستان له

 ملي یووالي، امنیت، ثبات او پرمختګ كال وي!

ړیو ته رسي. یخ لري او له اسالم څخه مخكنیو پیواد كې لرغونى تارشمسي كال لمانځنه زموږ په هی –د نوي هجري 

ړه برابروي، بزګران نوي نیالګي كینوى او ځانونه وي او خواره خپل كورونه څنډي، اووه ډوله میخلك د دې ورځې له پا

لې ته برابروې، ځوانان د خوښیو میلې جوړوې، ښځې زیارتونو ته ځي او د ښه راتلونكي له پاره دعاوې پسرلني كركی

 كوي او ندرونه اېږدي او داسې نور.

په افغانستان كې اوسنى نوروز رسمي دودونه هم لري. د مزار شریف د سخي شاه مردان جنډه پورته كیږي او څلوېښت 

میله جوړیږي، په كابل كې د سخي د زیارت او د كابل د منډیي جنډې اوچتیږي او د بزګر جشن لمانځل كیږي. په  ورځې

 بغالن كې د امام قطیبه توغ پورته كیږي او داسې ډېر نور چې شرح یې ډېر وخت غواړي.

شمسي كال  –د یوه هجري ر شو، نوروز د ساړه ژمى پاى، له دې دودیزو او رسمي غونډو، میلو او جنډو څخه چې تی

شمسي كال پیل اعالنوي؛ خو په لمانځلو او درناوي ارزي.  د افغانستان د خلكو تجربې  –پاى او د بل نوي هجري 

ښودلي چې د نوي كال په راتګ سره انسانان، نباتات او ټوله هوا او فضا بدلون ته چمتو ښكاري، د خلكو په وجود كې د 

 واله ښكاري.دو ته لینوي كال پیل كید یوه ښه  ږي او ځوانانكارونو د پیل هیلې ګړندۍ كی

ر شوي دي. پرله پسې كودتا جګړو او خونړي تاوتریخوالي كې تی ر دى دېرش كاله پهپه افغانستان كې له بده مرغه تی

ت، خلك په مشرانو بى كفایتى او بد مدیریګانو، كورنیو جګړو، پردیو یرغلونو، د ګاونډیو السوهنې او د تش په نامه 

بو څخه داسې لذت اخستى ند ته پرېښي، نه په نوروز سم پوهیږي او نه د ژوند له نورو شیرښتیانى توګه نه د اخترونو خو

 شي، لكه خداى )ج( چې ورته د نعماتو په توګه پیدا كړي او د نورو انسانانو په شان د هفو وړ وي.

نظام له سقوط څخه وروسته، ټول سیاسي، دولتي او مذهبي  په افغانستان كې د محمد داوود خان د جمهوري دولت د

مشران خداى او خلكو ته مالمته دي. ټولو د ځاني، تنظیمي، سمتي او بهرنیانو د ګټو له پاره تورې وهلي، خپل خلك یې 

چې وژلي، خپلې ریښې یې پرى كړئ، خپلې ملي مادي او معنوي شتمنى یې برباد كړي او داسې كړنې یې تر سره كړې 

 ږي چې څه به كیږي؟كې اللهانده دى او هیڅوك نه پوهی واد د اوسنى روان خونړي سیالب په څپوهی

پوځي شرایط داسې دي چې دا كال  –له دې چې د افغانستان ټول خلك یوه ښه، امن او د خیر كال په تمه دي؛ خو سیاسي 

 به هم د تېرو كلونو په شان خونړى او بي خونده كال وي.

لونكى كرښه ځانګړتیا هم لري او هغه دا  چې تیر كال او نوي كال تر مینځ بید نوي كال لومړى ورځ یوه بله نوروز یا 

 بلل كیږي.

د نظر وكړي، د ځغلنداسې مناسبتونه او ورځې معقوله انسانانو ته موقع په الس وركوي چې خپل تېر یو كلن ژوند ته یو 

وان كې ښكته كړي، خپل ښه او بد اعمال وتلي، خپل وجدان قاضي النس جوړ كړي، خپل سر په ګریخپلو اعمالو بی

محاكمه كرئ، معقول انسانان له داسې محاكمې وروسته خپل نوي كال ته چمتوالي نیسي او هڅه وګرځوي او ځاى خپله 

 كړي. كوي چې په نوي كال كې بدل شي، ښه شي، معقول شي او په خپلو تورو او ناوړه اعمالو باندې پښیماني څرګنده

ر كال د ښو او بدو كى دى، موږ ټولو افغانانو ته د تیلدونهجري شمسي كال پی۰۰۳۰اوس چې په افغانستان كې نوى 

اعمالو د بیالنس جوړول په كار دي. دا بیالنس له ولسمشر حامد كرزي او د ده د مرستیاالنو، مشاورینو، خپلوانو، 

ي امنیتي او ملكي چارواكو څخه پیل او په هغه وروستى افغان پاى ته سفیرانو او نورو پوځ ملګرو، وزیرانو، والیانو،

ر كال اعمالو ته وګوري، كې اوسیږي. هر څوك باید د خپل تی رسي چې د بدخشان د واخان په وروستني سرحدي ټكي

مشران خپل وجدان، كه وېده نه وي، قاضي وګرځوي او ځان خپله محاكمه كاندي. دا خلك مخصوصاً دولتي او مذهبي 

ږي؛ ځكه چې ځانونه یې چې دوى به اخروي نیكمرغۍ ته ورسی خداى او خلكو ته ډېر مالمته دي او داسې فكر نه كیږي

دلته په دنیا كې ډېر ماړه كړل، ډېرې شتمنى یې غضب كړي او آخرت ته یې څه پرې نښودل؛ خو كه دې ته وګوري چې 

اوږده لست ه د نوي كال په لومړى ورځ د خپلو تورو اعمالو عمرونه یې اوس ډېر نه دي پاته؛ خو كه ده چې همدا 

مكرغۍ له پاره په خپلو افكارو لي حاكمیت، هوسایني، پرمختګ او نیدګوري او د سباني افغانستان د بچیانو د خپلواكۍ، م

رسولو كې خپله او اعمالو كې ژور او بنسټیز بدلونونه راولي او په خلكو باندې د دې تورې شپې او ناورین په پاى ته 

 دیني، انساني، اسالمي او افغاني مسوولیتونه سر ته ورسوي او ځانونه د دین او دنیا حتمي له زیان څخه وژغوري.

 پای وادوالو نوي كال مو د حتمي بدلون او پرمختګ په هیله نېكمرغه او مبارك شه!هی

 


