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 محترم کشورمردمي ومورد شخصیت ملي سخن چند در
 « نوزادی، نوروزي»

 
سمت، زبان، قوم  ،تنظیم  ۰مستابه منافع ملی کشور بنام افغان وافغانستان متعهد : نوروزی ، نوزادی صاحب میګوید 

شوید انسانان های بزرگ و با درد افغان  هم صداو هم پیمان  ۰،حزب وگروه خاص ویا کشور خاص اهمیت ندارد
 ۰این صدای قلب او است قلب که دران درد ورنج مردمش نهفته و برای صلح ، برابري و برادري میتپد  ۰زمین

امر صاحب نوزادی، نوروزی  در کشور هالند بنام داد محمد نوزادی ثبت وراجستر است ولې در بین افغانها و جامعه 
، نوازدی ، امر صاحب ،  وطن دوست و ګاهی هم بنام بشر دوست  نامیده می شود ولی وی خود  افغانی  بنام نوروزی

هجری شمسی در شهر پلخمری والیت بغالن ۱۳۴۱یاد می نماید چونکه متولد شب نوروز سال   را بنام نوروزی
ر کلکان والیت کابل ، امریت تحصیالتش را دررشته پولیس جنایی به اتمام رسانیده ودرپست قوماندان وعالقدا، میباشد

تعلیم وتربیه پولیس بغالن، امر کشف جرایم جنایی بغالن،  امر اوپراتیفی میدان هوایی بین الملی کابل،  دستیار نظامی 
کابل والی رتبه بریدجنرالی ازطرف ریس جمهور حکومت اسالمی تقدیر شده بادرک اوضاع  ال()شاروشهر دار

ستاد ربانی که این وطن روبه ویرانی شد و نمې توانست  نقش مثبت را سیاسی ونظامی کشور در زمان حاکمیت ا
 ۰تګردیده اس بازی کند  از وطن خود به کشور هالند مهاجر و متواری

ندیا هوی ده سال پیش مرکز بنام افغان  ،  تگردیده اسمتوصل به کار ازاد وتجارت بعد از آموزش لسان در هالند
نوزادی صاحب میګوید . که فعالً بنام افغانستان کوچک در هالند یاد می شود ایجاد کرده استتأسیس و شاپنگ  را 

نوزادی صاحب  ازصنف  . سالگی عاشق کار وآموزش استم وبه سیاست وآبادی وطنم بی حد عالقمندی دارم ۱۲ازسن 
 .اول الی ختم آکادمی پولیس به درجه اول یانمره اول موفق ګردیده است

کرزی عده از جوانان بخش های نظامی سیاسی وفرهنگی به ایجاد نهاد سیاسی   قت اقایؤوم حکومت مبعد از سال د 
وی فعالیت داشت، بخش مطبوعاتی این نهاد را مسئولیت که وی  دتحت نام جنبش آزادیبخش افغانستان متوصل گریدن

 ۰های سیاسی در بخش های نظامی را دربین جوانان امید وار کننده میداند 
زادي صاحب متاهل بوده صاحب سه فرزند البته دو دختریک پسر است و مدت بیست سال است که در کشور هالند  نو

 ۰زندگی دارد
میالدی اقای  نوزادی صاحب با همراهی  حاجي صاحب ابراهیم سهار  به نمایندګې از انجمن  ۱۹۱۹در دسامبر سال 

خ کشور المان تشریف اورده بودند که اب ګالد شور هالند جهت بازدید و احوالپرسې اینجانب په شهر منشنفرهنګیان ک
 ۰از اخالصمندي، تشریف اوري  و صمیمیت قلبی انها قلبا سپاس ګذارم دسته گل زیبای شان از ارج ګذاري وتحایف 

متعال برای نوزادي صاحب این مرد سراپا احساس ، صداقت و عاطفه موفقیت های بیشتر در راه ازبارګاه ایزد 
 ۰خدمت به هم میهنان و جوامع انساني خواهانام 
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 خون افغان چـرا ارزان شده است ؟ 
 هرطرف شهر نا پرسان شده است 

 
 چرا آن دیوې خون اشام وحشی

 دوران شده است نصیب ما درین 
 

 که  این خودکش وبمب کور دشمن 
 سبب قتل مــال  و جان شده است 

 
 دیګر اوالد مــــن و تــــو نــــدارد

 همه یک جسم واز یک جان شده است 
 

 کجا درمــــان شود  دردی غریبان 
 که جابر قدرت زمان شـــده است 

 
 ګــــوش شــــنوای انان کجــــا شد  

 که یکبار نی وصد اسان شده است 
 

 بیا ای هــــموطن بــــاهــــم بمانیم 
 که هرجا خشم بی پایان شده است 

 
 بــــیا پیمــــان با هــمی بــــبنــدیم 
 که امــــر صلح در قران شده است 

 
 ادای حـرمت  و اعــــمـــار کشور 
 صدای قلب هر افغان شده است 
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