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 2212مارچ  22                دوکتور محمد ظاهر عزیز
 

 نو روز و سال نو شما مبارک باد
 

حضرت فرخی شاعر بزرگ دربار غزنه، دوستان و عزیزانش را در نو روز با این کلمات به بوستان دعوت می 
 نماید و تا جهان باقیست لطافت کلماتش جاویدان خواهند بود: 
 

 تان باشدــــم باســان که رســبیا در بوستان چون
 تو سروی و گلی و سرو و گل در بوستان باشد

 

 
 

 دوستان، عزیزان و هموطنان شریف من! 
 

من آرزومندی نیکویم را به هموطنان عزیزم و مردمانی که نوروز و سال نو را با لذت و خوشحالی تجلیل می نمایند، 
قبل از نوروز سال گذشته، با کلمات چند تقدیم نموده بودم. اینک بار دوم، بعضی از آن مطالب را با آرزومندی خوشی 

خانواده ام در روز مبارک نوروز و به مناسبت حلول سال  نو، از جانب خودم و نیک خواهیو سعادت هموطنان و 
 شمسی،  به شما و خانوادۀ شما با حرمت تقدیم می نمایم.  1313

 

شما خوب میدانید که تجلیل از نوروز که از روز اول سال آغاز می گردد یکی از سنت های اصیل دور تأریخ سه 
هر سال از طرف مردم با فرهنگ، درباریان و شاهان بزرگ  هزار سالۀ مردم کشور ما است که از سال های  دور و

 کشور مخصوصاً در دوران سالطین بزرگ غزنه، با عظمت و جالل تجلیل می گردید.
 

احب صخوشبختانه که فرزندان با فرهنگ این وطن، زن و مرد، دختر و پسر امروز، این جشن باستانی را که  ارزش 
ۀ اینکه با بهار، گل و سبزه و خوشگواری آغاز می گردد، تجلیل می نمایند، بلکه فرهنگی دارد، نه تنها به بهان قدر

آنرا از جهتی جشن می گیرند، خوشی می نمایند و با حضورش فال نیک می گیرند، چونکه مقام و ارزش باستانی، 
رزوهای نو طبیعی فرهنگی، مردمی و انسانی دارد. سال نو و نوروز که هر دو در روز اول بهار تولد می گردد، آ

 و حیاتی برای همه کسانی که این عروس طبیعت را در آغوش می گیرند، نیز همراه دارد. 
 

نوروز تنها یک روز عادی شروع سال نیست. نوروز مقام و بزرگواری فرهنگی عمیق و ریشه دار دارد که با تمامی 
بهبودی، رفاه و خوشبختی را برای ملیون ها  آداب و روشهای برگزاری این روز خجسته  هر سال امید صلح، تغییر،

 انسان در سراسر جهان با خود، ارمغان می آورد.
 

ها مردمان کشور های دیگر، شخصیت فرهنگی نوروز و سال نو را حرمت می  مردم افغانستان عزیز مانند ملیون
فرزندان وطن چه در داخل سبزه آغاز می گردد، چشم امید  گل و نمایند. چونکه جشن نوروز با طراوت، بهار و
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گویی، خواهری و برادری را از هر  مملکت و یا بیرون از کشور، آرزوی صلح، صفایی، صداقت، پاکدامنی، راست
 بوم دارند. فرزند پاک نفس و صادق این مرز و

 

خاک  این آرزو وقتی برآورده می شود که قلب هر فرزند افغان با طراوت و باران آسمان صفا و پاک بهاری این
شو گردد و از کدورت و خیانت پاک گردیده، با عطر گل های دشت و دمن وطن عطر آلود شود و  و شریف شست

صداقت و همبستگی ملی در قالب ارزش های معنوی و فرهنگی کشور، برای نجات وطن شان از این حالت زار، به 
 میان آید. ان شاءهللا.

 

 کشان بیائید رـامروز نوبهار است ساغ
 دـوش با ده  دارد  تا گلستان بیائیـگل ج

 حضرت بیدل

 

 
 

 " نوبهار"
 

 نرگس به انتـظار است، تـا گلستان بیائید امـروز نوبهـار است، با نـوجـوان بیائید
 اینجا دیار عشق است، بـوسه کنان بیائید سوسن بلبل به پایگل گشته فرش دامن، 

 حـریفان، سـاغـــر کشان بیائیددر محفل  در دست پیاله ساقی، مطربمست است بزم 

 با کـوزۀ پـر از مـی، رقصیده سان بیائید خالی شده پـیـاله، ای ساقـِی گـل انـــدام
 بیائید خنده دهـاندر شـوق وصل جانان،  غنچه به شاخ نرگس، خــار بغـل ندارد
 دارم تــرا نظــاره، ای روح جــان بیائید شبنم بر برگ اللـه، چشمک زند ستاره
 "در قالب تمنی، خـوشتـر ز جان بیائید" در خانۀ محبت، جان فصل تــازه دارد

 آئـیـن چند رنگـــی، در طـبـع ما نباشد
 در منزل عزیزان، در هر زمان بیائید

 
 

 عزیزمحمد ظاهر 
 فرانسه پاریس،
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