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  ٢از  ١ :�
	اد ����ت

��� را ������� �� ه���ر� د��ت �� ����	 ����� � ,+�ً�  �� �درس ذ�) �� �� ���س �&� �	. ا$#�ن ! �
 maqalat@afghan-german.de 

  ٢٠٠٨ �	رچ ١٩ ���ژ،                                                                                        �	رف ���� م،

  
  

ــ�ش �
	ــ�روز �ــ� 
  

	ن ��	ر ه��ۂ�	�� ��� و آ	ر و ! 	ر �� را � $%����روزى )��' !	م ز �*+,� 	� �ار�3	ن دارد ا�1	ن  0,/- ا.- آ
��ء 0,/- ا.- و در دا�	ن 0,/- زاد8 و !7ورش �	45� ا.- . �41; روز !�ا�'، ����دى آ+�از ا�*7و، از 

7 .4� دا=4� و از %7دش ا�	م راز ز��%$ را >��)4� و را8 ��	ر . -/�8 ا.- �	 0,�	�)�او�� ا=7ف �3@�?	<' 
%Dر ا�	م، BC5 =	دى و <Aش را از روز ه	ى .7د و ���د ز�41	ن از %7دش )�ر=� و . آ7دن >�7ا در�	45� ا.-

7ى در E	> �F ر؟ و	75ق آ7د8 و در =�	رش روز و =,' !7دا)4� و در�	45� ا.- آ� .4	ر%	ن E	�- ا�� و �	 .
��ر ��.K ��	ر را �� =	د�	�$ و �J; و .7ور >I	ز آ7د8 و )�ان و ز�41	ن را �� ا�� 75ا ر.�ن ��	. 0,/- دار

�8 ا.-Jر آ	L4�  .ا
  

 ;�8 ا��، �	=*�%	ن >ن از ه�	ن >وان» >ر�	�	«آ�; و �	.4	�$ �	 در .7ز��	� '� �	 ز���� ه	ى )�ش آ� %��ارۀ <��
��ء ا45+	رات �7دم ا�; .7ز�; <��ن .	ز ��د8 و  �4� ه	ى ��K و در=- >�7ا در�	45� ا�� آ �/- هK >واز ��د8 و ,0

�=	� Q�  
  

��4� .*T$ ه	ى �7دم ا�; .7ز�;، ه�	�	 ا�T	د >�; ز�,	ى ��روز�1- آ� �RS 7 =	ه�  �J$� $ از در.- ا � ه	 و 
  .ژرف ا���J$ ا�; �7د�	ن ا.-

  

41; =��7	ر ا�; .7ز�; ا.-) آ��7ث(��روز �	د%	ر : %��*�+�و �� =�	دت <	ر�Z، و?Y4 آ� د.- .7د روز%	ر . 
��روز« %B )�درا ه��ار آ7د، >�7وز را از .7 �7د�	ن آ�<	8 =� و 0,/- �	ز دا�; !7  «��	� . �از >ن !] ه�

J�از ��	ر ر45*�! �B آ7د�� و �@T> ;J�� ا�; روز را �	 =	د�	�$ و �	..  
  

�*��% Kدر : و ه ��\	ه$ آ< ،Zر�	ۀ <�� =��7	ر >ر�	�	 آ� ه�اران .	ل !' در .[J�� »$�	� Z@�«  7 ار� ۂ�
 ��7وز را آ< ،-1J���روز�75	�7وا�$  ،��	م آ7د)�ر=� 75ورد�; �7 <+- زر�*' <	� .  

��روز را  ،	�� در آ@,ۂ در >ر�	�	ى آ�;، در )7ا.	ن !7 = �8 و �Aل و �	_)87 در ا35	�41	ن ا�7وزى، در ه7 F
7�L� ان�*� ����	ن، � 1	ن � �� در در �	ر =�*J	ه	ن و .@`F ن و		ت و رو.4	�S ���T> *�%$ و�	و ! $�	5�\= 

	I<����8 ا	J� B@T> �  .ز <Aش ا�1	ن در آ	��ن ��ر و 70اوت �
  

 ا1S	س �	 %�=ۂ رو=; 75ه*b و !7 �Aل �7دم �	.- آ� �	 <��ن >ر�	�$ >I	ز و <	 ا�7وز در رگ وا�*T	 .+; از 
; =�8 ا.-T�.  

  

� اى از �	� ;�< � @� ،-1� $�7د�1- آ� ا45+	ر ���روز <*�	 �	م �	 ��ر%�ا=4$ از �f روز و �	 �Bde� f =	د�	
���$ را �	 )�د دار	1�!$  .*T] %7دش )�ر=� و </; ��ار �T�م و  .7 ا���Jۂ د?R و >5	?$ در. ا�T	د <��ن ا

g= ��T�م و .*T' د?R >ن �Leۂ آ K@� 7 ر��ى% -�	 S د�روز ، )�� و روز از هd> K	وت � 7د در ا�4+	ب روز 
;�� و <	 ا �L�- <��ن ا�; .7ز�	.7�7وز در =�	رش .	ل و �	8 و =g روز 0�رى آ� در >ن ا�	م !	��  را �

41� ا�� آK و ز�	د آ**� و ��74 از <i��K )�ر=�ى آ� ه�� اش �	 ?	��ن 0,/- هK >ه*b ا.- ��74ى �%Dارى =�8، �4�ا
��	ور�.  

  

	�= Zر�	> �دت ��ه�، �	 ا45+	ر و ��روز ا�; �� �	.4	ن و ا45+	ر �L�- <	ر�+$ از .	�	ن دراز و از ��ت ز�	�$ آ
\7دد، و�$ آ�74� B@T> ،س��e�ن <	 ا� آ$1 �� ارزش <	ر�+$ و ��7 0�_�Y >ن >%	ه$ دا=4� و  .�7@*�ى از 

��457%� و )C�kً	 در�; روز%	را�$ آ� ه�� و�7ان =�8 و رو �� . دار $�	ز �� =*	)- >ن �74J از !' ا�5و�و 
��رد .�ال ?7ار 457%�، � $ از 7lور�	ت �,7م ا.- و ه7 ا35	ن �	 درد و �	��دى �7ود و �T41�ى ه��- �@$ �	 

	ز دارد�7% �� =*	)- >ن  �T41�.  
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اثريست استادانه و دقيق از استاد گرامى ارواح شاد پوهاند داكتر احمد جاويد، محقق و تواناى » نوروز خوش آيين« 
 شه گورا به هموطنان ارمغان گذاشته و پيام باستانى   وطن كه با زحمات خستگى ناپذير خود درين ديار غربت اين

 درخشش صفحات تاريخ ميهن افزوده است تا باشد نسل هاى آينده از فرهنگ ملى ما را در روشنى قرار داده و به
.كه بيشك در باز سازى وطن رسالت دارند مالك وثيقه اى از فرهنگ كهن خود باشند  

يقه حياء فرهنگ ملى افغانى را مبناى كارش مىباشد افتخار دارد كه اين وثانجمن فرهنگ افغانستان كه محافظت و ا
.می داردرا به هموطنان عزيز در كتابى به صحافت زيبا تقديم   

 

��روز )�ش >�;  
�	و�� ��Sر ا�دآ4 ��  ا7E !�ه	

� اه4�	م �	رف �����  
 -5	ek4$ در ٢١�	. ١٤Y4�	.   

�edk ١١٠: </�اد   
�*�رى .	ل  7J� Zر�	١٩٩٩< R�	`� ١٣٧٨$1�=   

�7J =�8 در 	41�  ن�`,/ۂ ا�T�; 75ه*b ا35	
7 ���ژ �=–�1�   75ا

 -�? �   ��رو ٤+  ��رو ١٢ا�; آ4	ب ز�,	 را �
  :از >درس ذ�B ��.- >ور��
  ا�T�; 75ه*b ا35	�41	ن

Association de la culture afghane  
١٨, rue Rhin et Danube 
٨٧٢٨٠ Limoges – France 
tel : ٠١ ٩٦ ٣٥ ٥٥٥ ٣٣ ٠٠ 
email : cultureafghane@free.fr 
email : aref.aziz@laposte.net 
 

�	م ا�T�; 75ه*b ا35	�41	ن �*��1*� � .)�اهK��*�J در k�رت �75	�' آ4	ب، ،fF )�د را �
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