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 ـفـۀ بـهـار به فـرزنـد وطـنحتـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !خواهران وبرادران هموطن
 

شمسی  و نوروز را به شما و اعضای محترم ۲۹۳۱من از طرف خودم و از جانب اعضای خانواده ام حلول سال 
خانوادۀ شما تبريک عرض می کنم و با حرمت آرزوی صحت خوب، سعادت و موفقیت های فروان را برای شما، 

 .از خداوند بزرگ تمنا دارم
شما خوب میدانید، نوروز که از روز اول سال نو آغاز می گردد، يکی از سنت های اصیل دور تأريخ سه هزار 
سالۀ مردم کشور ما است که در دوره های مختلف از طرف مردمان، درباريان  و شاهان بزرگ اين کشور صاحب 

 .فرهنگ، با عظمت و جالل تجلیل می گرديد
خوشبختانه که فرزندان اين وطن، زن و مرد امروز، اين جشن باستانی و فرهنگی را نه تنها به بهانۀ اينکه با بهار 

ی گردد، تجلیل می نمايند، بلکه آن را از جهتی جشن می گیرند که مقام  و ارزش فرهنگی، و خوش گواری آغاز م
سال نو و نوروز که هر دو در روز اول بهار تولد می گردد، آرزوهای نو طبیعی و حیاتی .  مردمی و انسانی دارد

 .برای همه کسانیکه اين عروس طبیعت را  در آغوش می گیرند، نیز همراه دارد
نوروز مقام و بزرگواری فرهنگی عمیق و ريشه دار دارد که با . وز  تنها يک روز عادی شروع سال نیستنور 

تمامی آداب و روش های برگزاری خود هر سال امید صلح، تغییر و خوشبختی را برای ملیون ها انسان در سراسر 
 .جهان با خود ارمغان می آورد

 
م  نوروز را به صفت یک مناسبت بین ۳۲۰۲فبروری  ۳۲د در از همین جهت است که مجمع عمومی ملل متح

 .شناخته به تصویب رسانید"  روز بین المللی نوروز" المللی به نام 
 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
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مردم افغانستان عزيز مانند سه صد ملیون مردمان کشور های ديگر، شخصیت فرهنگی نوروز و سال نو را حرمت 
گل و سبزه آغاز می گردد، چشم امید فرزندان وطن چه در  چونکه جشن نوروز با طراوت و بهار و. می نمايند

داخل مملکت و يا بیرون از وطن، آرزوی صلح، صفائی، صداقت، خواهری و برادری را از هر فرزند صادق 
اين آرزو وقتی برآورده می شود که قلب هر فرزند افغان با طراوت و باران آسمان صفا و پاک بهاری . وطن دارند

، از کدورت پاک گردد، با گل های دشت و دمن وطن عطر آلود شود و همبستگی ملی در قالب اين خاک شريف
 .ان شاء اهلل. ارزش های معنوی و فرهنگی کشور برای نجات وطن شان به میان آيد

 
 مشکبوی از عطر سوسن، بیشه هايش سبـزوار مــرحـبا ايــن مــرز و بـوم را با هوای نو بهار 

 از چـمـــن  و دشـت مـا  وز کـنـار جــويــبــار بـا نســیـم نـرم  آيـد در مــشامعطــر نــرگـس 
 چون بـهـشــت ســبـزوار و اللــۀ دشت مـــزار بس خـوش است اين نوبـهــار خانۀ مــردانگان
 هــارنـیــک آيــد فـال تــو هــم  در ايــام  نــو بـ نیک خواهم من بهارت، اين بـهـار و آن بهــار
 سـاعـت نـیـکی  و خوش کامـــی بادت روزگار دولت نیکی بـیـايــد در ســالمت، روز و شــب
 ديـن  و دنیـا مـال تو و بخت و عزت با تـو يار رنــج و درد ايـن زمانـه دور از تــو، همـوطن
 ترا زر ببـارگـر زنــی در خاک دستـی، دست  پــای تــو خــاری نبــیـنـد در تــالطـــــم زمان
 نـــام تـــرا ســر بـــلنــد  و آبـــرويـــت آبـــدار بخت تو پرمايــه باد و سینه ات دور از مــالل
 چــون بهـار سبز پـوش و چون گالب الله زار عــزتــت بـاال بـلـنـد  و عــمــر تـرا نــوبــهــار
 ل آيــد بخــت تــو در گیر و دار روزگارکــامــ خــام نــايد حــرف تــو در مجلس فــرزانــگان
 چــون نــمــائی تو بــنـای مملکت را اسـتـــوار صاحــب تصـمـیم کـامـل مـن هـمی خواهم تـرا
 ســرفــراز  و ســودمـنــد ايــن ديــار و آنـديار اهــل تــو را نیک نـام خواهـم مـدام انـدر مـدام

 دشمنانت، گـر تـو داری، مـسـتمـند  و نـاقــرار اشد و ملـول مـن نمی خـواهـم که انسان خوار ب
 سر فـراز و شاد کامش دار تـــــو، ای کردگـار ای خـداونــدا  تــــو لـطـفی بــر همـه افغانیــان

 در نصیحت خوب خوی و در کرامت شهر يار "در بزرگی با تواضع، در سیاست با سکــون"
 آشــکار در نـفـس او اين هر دو معنی آشکـــار ســربـلـنــد در صداقت صاف دل ، در نجابـت

 ساکـن ايــن مــرزو بــوم بـا شرف وافتـخـار زادۀ مـــردان مـرد  و صاحب نــام  و نشــان
 است، رحمت حق با او باشد جاويدان" عزيز"او

 عـمــر او را شــاد بــاد  و صــدر او را بـا وقار
 

 فرانسه ۲۹۳۱اول حمل 
 
 


