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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

  
  

 ۰۲/۲۰/۰۲1۲         ینثار ریدکتور شه
 

 میآموزیب عتیرا از طب یریپذ گریو همد یستیهمز دیئایب
 

 ارـهـه عاشق نشود وقت بـک ستین یـآدم”
 ”ست که به نوروز نجنبد حطب یاهیگ هر

 

.و  میسر کار داشته ا یدر جهان امروز یمختلف یها میبه تقو یکدام ما به نوع هر
 اگر ی. ولرندیگیشانرا جشن م دیجد یآغاز سال هامختلف به اشکال  میدارندگان هر تقو

 میفصل نو و آغاز نو را به اندازه تقو یو منطق بایز ییسوژه  یمیتقو چیه میئصادقانه بگو
سال  گره خورده است. عتیما با طب یدیخورش میروز از تقو نیاول غازندارد. آ ما یشمس
 !، بهار نو و آغاز نونو
 

 را یها رژه پر شکوه باری، کوه ها و جوو دلکش با دره ها بایز عتی! طبدیاز راه رس بهار
 .رندیگ یخود را جشن م نشی، آفربه راه انداخته عتیطب یها ییبایاز ز
 .ندیگویبه آفتاب سالم م ستادهیها از دل سرد خاک به پا ا سبزه
 ! یآر
 .، آهنگ و ترنگ استطرف جلوه رنگ است هر
 .اردگذیم شیخلقت را به نما ییبایاز مظاهر ز گرید ینه اش با نظم و قاعده و آهنگ، شکوهشعر گو عتیبا طب بهار
 یه هاشگوف یعاشقانه و رنگ و بو میرا با نس ی، بهار نفس انسانردیگیاز نور فرا م یاکه دشت و دمن را هاله  آنگاه
 .دهدیم ییدرس عشق و همسرا بارشیداده و با ساز و آواز مرغکان و جو هیعشق هد یبهار

 .بخشد یم جانی، شور و هما طراوت یفصل به زندگ نی. ااست ییبایمهر و ز بهارفصل
 

خود را دوست داشته  گرید کیشده  هم آواز عتیگرفته همراه با طب کیبهار را به فال ن ضیخوبست مقدم پر ف چه
 .میباش

 

و  میئض است نه بگوغو کدورت و ب نهی، به هرچه کبهار آموخته عتیرا از طب ییو همسرا یستیهمز باستیز چه
  .میبه بار آر یخود سعادت و سربلند هنی، و مردم و مخود یدست به دست هم داده برا  عتیهمگام با طب

 

 ست؟ین یهمه بدبخت نیکهن سزاوار ا نیسرزم نیملت سربلند و ا نیکه ا میباور نکن چرا
پر از  نیاز شتریچشمان مادران و کودکان معصوم ما ب میو نگذار میبفرست نیبه جنگ و جنگ افروزان نفر دیئایب

را  گریآموخته همد عتیطب یستی، از همزدامن نزده یو زبان ی، سمتیقوم لیبه نفاق و مسا گرید دیئایاشک باشند. ب
  .میریبپذ
 می، نوآور باش نو خود با سوژه   میهمگام و هم آواز با تقو دیئایب پس
 :حضرت حافظ بقول

 مـیدر ساغر انداز یـو م میرافشانـا گل بـت ایب
 مینو درانداز یو طرح میرا سقف بشکاف فلک
 زدـیاشقان رـکه خون ع زدیغم لشکر انگ اگر
 میبرانداز ادشینـو ب میه هم تازـب یو ساق نـم

 یرامآسال خوش و  نباریا نکهیا دیبر همگان مبارک! به ام سال نو – میریگیم کیبهار را به فال ن گرمقدمید کباری
   باز گردد. کودکان ما یو لبخند بر رو یخوشبخت یها چهیدر را تجربه کرده و

 ایانپ
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