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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                فارو :ليکوال  ٢٢-٠٣-٢٠١١  ني
 

 
 

ولنوفدراسيون په اروپا کی   ته افغانانود د  مي    
  يون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپافدراسـ   

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe          
 

٢٢/٠٣/٢٠١١  

 اعالميه
!دروغ  تاريخيست ريشۀ ايرانی نوروز  

 
فارغ  اين جشن به اساس تاريخ دست نخورده و. نه تبريک ميگوييمرا به همه هموطنان صميما جشن عنعنوی نوروز

. سرزمين بلخ باستان ايجاد گرديد شده است، در انحرافاتيکه با انگيزه های سياسی توسط مستشرقين غربی وارد از

دات سرح شمال افغانستان، دور از بلخ باستان که در زمان يما پادشاه در در امروز سال قبل از پنجهزار نوروز

سواحل  واقع اين جشن آريايی همانند خود اقوام آريايی در  در.جشن گرفته ميشدمشترک ما با ايران واقع است، 

مرحوم . استحکام يافت کشورها پا گرفت و ر منطقه، در سائبوجود آمده بعدها با پهن شدن اقوام آريايی در دريای آمو

 تا ميان باشندگان سر در عمق کلتوری نوروز از" نوروزنيک آيين "کتاب تحقيقی خويش  داکترجاويد در

حد اقل  در اکنون از  نوروز. فارياب صحبت نموده است پکتيا تا غور و از سرافغانستان، ازجالل آباد تا هرات و

 طی قطعنامۀ اجالس کامل ٢٠٠٩ سپتمبر٣٠بتاريخ . سال تجليل بعمل می آيد جهان به حيث  جشن آغاز يازده کشور

 ٢٠١٠ فبروری ٢٣قطعنامۀ مؤرخ . معنوی بشريت شامل گرديد ليست ميراثهای فرهنگی و روز دريونسکو، نو

کشورهای عضو  از رسميت شناخته وه ب" جشن بين المللی نوروز"بحيث   مارچ را٢١مجمع عمومی ملل متحد، 

ن المللی يافت برای افغانستان رسميت بي اينکه نوروز. بزرگداشت ازين روزهمکاری کنند خويش خواست تا در

آيا اين يک . اين جشن صحبت شده است" ايرانی "ريشۀ  ملل متحد از فيصله نامۀ نوروز اما در. افتخاريست بزرگ

خی اعتراض نکرده است؟  تاريدروغ تاريخی نيست؟ ببينيم چرا نمايندۀ دايمی افغانستان در ملل متحد به اين دروغ 

   سياسی را با  شخصيکه کار از.  دايمی کشور ما در مؤسسۀ ملل متحد آقای ظاهرطنين استقراريکه ميدانيد، نمايندۀ

 زبان دری را به BBCدر زمان تصدی پروگرام دری راديو نموده و خدمت به متجاوزين روس آغاز وطنفروشی و

متأسفانه . ان داشتفارسی ادغام نمود جزگرفتن دهن جوال با دزدان فرهنگی رژيم آخوندی ايران توقع ديگری نميتو

 ديگری از پابوسان رژيم آخوندی ايران بوده و يکی به فرهنگ بی عالقه بود و کلتورايندوره نيز وزرای اطالعات و

با . چگونگی روابط کرزی با رژيم آخوندی همه اطالع داريم از. ديگری عالقمندی نشان نميدهد یجز خانقا به چيز

ميراث فرهنگی  نه توقع دفاع از کشورموجود است و در شد فرهنگ معاصرداشتن چنين زمامداران نه اميدی به ر

  .گذشته
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 ,   Leiden,    AS٧٠٧   ,٢٣٠٠Post Box , FAROEorg.aafghandiaspor.www  



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 faroe_af@hotmail.com  
 

  


