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 دافغانستان داسالمي جمهوريت جمهور رئيس

 
 ینو هجر افغانستان به مناسبت حلول سال ی اسالمی جمهورسي رئاميپ

  یشمس
 

  !هموطنان گرامی، خواهران و برادران عزيز، سال نو تان مبارک 

سالی که گذشت ، گرچه توام با مصايب و نا .  سال صلح، صفا، آبادانی و فراوانی باشد١٣٨٨اميدوارهستم که سال 

  .ن گام برداشت ماليمات بود، اما بازهم ملت ما درآن پيروزيهای بزرگی داشت و با استواری بسوی آينده روش

در سال گذشته برعالوه خشکسالی که بعضی از مناطق کشور از آن اسيب ديد انفجارات، کشتنها، سوختاندن مکاتب، 

اما همه اينها اراده ملت غيور و مسلمان ما را ضعيف . بمبارد مانها و تلفات ملکی ناشی از آن، ملت ما را بسيار رنج داد 

طی سال گذشته افغانستان در جامعه بين المللی جايگاه . اختن وطن همچنان ادامه يافت نساخت و کارو تالش جهت آباد س

وااليی يافت ، قهرمانان عرصه سپورت ما به ملت خويش افتخارات بی سابقه آوردند ، کشور شاهد تحرک مثبت 

تالشهای پيگير ما جهت فرهنگی بود، احداث راههای جديد ما را بسوی بيرون آمدن از انزوای قبلی رهنمايی کرد و 

  . کامًال ثمربخش ثابت خواهد شد ١٣٨٨جلوگيری از تلفات ملکی به نتيجه رسيد که يقين دارم در سال 

هموطنان عزيز، جای خوشی زياد است که امسال نوروز ، اين جشن عنعنوی و تاريخی ملت افغان را دربخدی باستان ، 

 کهن است بادوستان بين المللی خويش يکجا برگزار نمائيم و برعالوه جلسات ام البالد يعنی بلخ زيبا که خاستگاه اين رسم

نوروز ، ارزش فرهنگی مشترک همه ما ملت . متعدد ديگر هفته فرهنگی ايکو را نيز در شهر مزارشريف تجليل ميکنيم 

 سرزمين ما از نوروز ،برابری روز و شب و سمبول اعتدال است که فرهنگ و ادب. های هم کيش و هم فرهنگ است 

ما امروز نيز همين پيام را به جهان داريم . سرودهای ويدی ، اوستايی تا تصوف و عرفان اسالمی پيام آورآن بوده است 

  .، پيام برابری و برادری که اميدوارم درپرتو آن همه با هم در صلح و صفا زندگی نمائيم 

  !ګرانو  هيواد والو 
په دغه کال کې موږ دجمهوري  رياست انتخابات .  کال د افغان ملت لپاره يو مهم کال دى ١٣٨٨  خويندو او وروڼو ،  

هم په مخکې لرو، ددغو انتخاباتو په ښه توګه ترسره کول به باعث شي ، چي  موږ خپله ولسواکي  چې يوه لويه السته 
ولسواکۍ  په ساتنه کې  حريض واوسو ، که مو داکار وکړ ، د هيواد موږ  بايد دهيواد دثبات او . راوړنه  ده وساتو 

 ١٣٨٨په همدي  دليل بيا وايم چې  نوى  .  راتلونکې او دخپلو آينده نسلونو روښانه مستقبل به مو تضمين کړى وي 
ې  افغانان به په هجري  شمسي کال ، دافغانانو لپاره نه يواځې  مهم ،بلکي  سرنوشت ټاکونکى کال دى ، زه باور لرم چ

پوره درايت او هوښيارۍ  ، د تيرو څو کلونو السته  راوړنې وساتي او په پوره اتحاد به د هر ډول منفي افکارو او 
 . تخريبي  اعمالو مخه ونيسي 

  ! ګرانو هيوادوالو 
ت خپل ارمان ته  کال کې به زموږ د سولې هڅې کاميابې شي ، او په دې توګه به مو مل١٣٨٨ زه هيله من يم چې په 

زه د  نوي کال پيل يوه مناسبه موقع بولم ، او په ټولو هيوادوالو غږ کوم چې د ليرې  والي ټول عوامل له . ورسيږي 
مينځه يوسي ، سره يوځاي شي او سره الس ورکړي  تر څو په خپلو پښو باندې په دريدلو سره خپل وطن آباد کړي ، 

  .او سوکالۍ الره ده ځکه چې يوازې همدا زموږ د سر لوړۍ 
له درباره غواړم چې  نوى کال مو  د سولې ، ورور ولى ، آبادۍ او ښېرازۍ  کال )  ج (  يوځل بيا دلوى  خداي 

  . وګرځوي 
 


