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  د بزګر جشن١٣٨٨نوی کال ! درنو افغانانو
 

  ...! شهمو مبارک) نوروز (
  

الن په خندا دي او پخپلو بوينوهر ، پسرل سخاوت کوي، هره خوا  وي،  پسرل بی له تبعيضه راغل ژوۍ خو
ي راوړې   . پسرل خو

ی ورځ ده ه د نوی کال لوم ۍ ني کلي او وياړمن هيواد افغانستان کی د وري د مياشتې لوم افغانان دا . زمون په 
خه په يورځ له ډيرې پخوا زمانې  کلو مراسمو لمان . مون يو تاريخي هيواد او يو ډير اوږد تاريخي شتون لرو.  

ني پاچا،   به هر يماپه زرونو کالونو پخوا، د نوروز ورځ د پسرلي پيل، د لرغوني بلخ واکدار او د افغانستان لوم
له رامنو لمان رانو و. کال په خاصو پرو کوله او په ) قلبه(مخ ته يوي  يما پاچا به په دغه ورځ په خپل الس د بز

د يوي کول نه مقصد د هغه زمانې د زراعتي دود او مدنيت نمونه وه . همدې ورځ به يې مرغئ هوا ته خوشې کولې
  .او د چوغکو آزادول د استقالل او خپلواکي معنی تمثيلوله

خه د هيواد د آزادۍ محصل، ران افغانستان يوه نامتو پاچا د برتانوي استعمار  اعليحضرت مرحوم غازی امان  د 
ر جشن په خاصه مينه او پاملرنه د خپلو وطنوالو اهللا خان  به هم د خپلې وياړمنې واکمن په دور کې هر کال د بز

هسره ای لمان رانو جامې اغوستلې او د زرهاوو افغانانو په حضور کی .  يو  غازي پاچا به د نوروز په ورځ د بز
وول مکه اي ي به يې په  د غازي د دې عمل . به يې په خپلو وطنپالو السونو په غوايو باندې يوي کوله او د ونو نيال

ان بسيا خه هدف دا وه، چې افغانان د کرنې او د هيواد د ال س ي او هيواد په  مسورلو وخواته تشويق او ترغيب ک
ه ماړه وي ي   )١. (او افغانان پخپله پوره او په 

ي، چې د خدای پاک حبيب د اسالم محبوب پيغام وړونک محمد مصطفی ١٣٨٨د   کال بنس له هغه وخته راپيل کي
خ ار  ۍ . ه مدينه ته هجرت وکصلی اهللا عليه وسلم د اهللا په هدايت د عربستان د مکې د  د وري د مياشتی لوم

ي ل کي په پالزمينه . چی د بزکر جشن دۍ اوس هم د افغانانو له خوا په پوره عالقې د هيواد په مختلفو سيمو کی لمان
و ساحو لکه د خواجه صفاء د ارغوان ب د شهدا صالحين د غره په لمن کې، طاق ظفر : کلي کابل کی دا جشن په 

، د چهلستون د ما په محوطه، کارته سخي زيارت، باغ باال او بادام باغ  کې د هيوادوالو په په پغما ن کې، د بابر ب
ي ار کې . حضور سره تر سره کي د هيواد د واليتونو په کچه د نوروز جشن د لرغوني بلخ مرکز د مزارشريف په 

نبدې په ساحه چې د  ي، هر کال په تودو مراسمو لکه د سخي ) ل سرخ(د حضرت علی کرم اهللا وجهه د  ميله نومې
ي ل کي ې په پورته کولو او د وزلوبې په اجرا کولو لمان   .  صاحب د جن

کلي او لرغوني هيواد افغانستان کې د سولې او خپلواکئ د پسرلي په انتظار دغه ليکنې ته پای ورکوم   .په 
  

  : اخځنليک
 عليحضرت امان اهللا خان غازی، تدوين د استاد حبيب اهللا رفيعحاکميت قانون در افغانستان، بقلم ا) ١(


