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  22/30/2310          احمد ذکی هوشمند
 !در فضای امن و آرامش تجلیل شدافغانستان  در نوروز

با وجود مخالفت ها و تحريم های تروريستان و  شمسیدر سال نو در افغانستان باستان از جشن عنعنوی نوروز 
، خورد و کالنعزيز کشور ما از باشندگان  . دهشت افگنان در فضای امن و آرامش و به گونه باشکوهی تجلیل شد

و با اعضای فامیل، دوستان  از شادی به محالت برگذاری اين جشن باشکوه شتافتند  پیر و جوان با قلب های آگنده 
ا جد و جهد فراوان و از آن به عنوان روزی که می توان ب دندرکیل تجلشاوندان جشن رستاخیز طبیعت را و خوي

 .را آغاز کرد، ياد نمودند شمسیسال نو 

یتی قرار محالتی که اين جشن سنتی مردم افغانستان در آن تجلیل شد توسط نیروهای امنیتی افغان تحت پوشش امن

در فضای کاماًل امن و آرامش و همچنان در يک محیط دوستانه و برادرانه از جشن  که ملت ما توانست گرفت

  . دل آورده و همديگر را به آغوش بکشنوروزی تجلیل به عم

ه ها نیز باوجود آنکه مخالفین مسلح دولت افغانستان و هراس افگنان هشدار داده بودند که در آن شرکت خانواد

در اين مراسم عنعنوی و سنتی اشتراک نموده و  نکنند؛ اما با اعتماد و اطمینانی که به نیروهای امنیتی شان داشتند، 

 .يد و شايد آن پاسداری می نمايندثابت ساختند که از میراث های فرهنگی و مدنی شان به طور با

و اقارب شان نیز  به ديدار فامیل ها عالوه بر اينکه هموطنان عزيز ما به محالت برگزاری جشن نوروزی رفتند، 
که گفتنی است . سال نو را به يکديگر مبارکباد گفتند ، منکو س و با خوردن هفت میوه نايل آمده  به همین بهانه

اخیر داشته اند، در اکثريت خانواده ها هفت میوه و  ۀسرزمین ما در طی يک ده باشندگاننظر به رشد اقتصادی که 
سمنک در مرکز و واليات کشور تهیه گرديده و با آمدن فامیل ها و دوستان و با پیشکش نمودن آن، از سال نو و 

مین غنی از از اتباع اين سرز هر يکی و مسرت برای ًا جای خوشبختبه خوبی تجلیل نمودند که واقع باستاننوروز 
 .میراث های فرهنگی می باشد

و با جمع شدن در نمايشگاه زراعتی بادام باغ  ضمنًا، دهقانان و بزرگران کشور ما نیز فرصت را از دست نداده 
غرفه به تاجران داخلی و خارجی که توسط وزارت  173محصوالت و فراورده های زراعتی شان را در بیشتر از 

در اين نمايشگاه که با دلگرمی . سالمی افغانستان برگزار شده بود، به نمايش گذاشتندزراعت و مالداری جمهوری ا
نک زراعتی دهقانان مواجه شد، محترم محمد آصف رحیمی، وزير زراعت و مالداری کشور، از احیای دوباره با

کشور را به گونه درست  خبر داده و افزود که با اين کار می توان مشکالت عديدۀ بزرگران آيندهافغانستان در سال 
 .آن حل و فصل کرد که واقعًا از سوی دهقانان کشور مورد استقبال قرار گرفت

در اين . تجلیل شدو بطور مجلل نیز با رضايت خاطر  (نوروزمهد )مزار شريف شهر در ضمن، از نوروز در 

و شوق مردم که  شورو با  شدهراشته ، جهنده سخی برافودندبمراسم که از تمام اقوام افغانستان در آن شرکت نموده 

  .ريخ کشور ما دارد، مواجه گرديدهأريشه در ت

در موقع برافراشتن آن حاضرينی که در آن شرکت نموده بودند، به ملت ما دعای خیر نموده و سال با برکت را از 

 .بارگاه خداوند متعال خواستار شدند

ماًل امن و آرامش تجلیل به عمل آمده که در ديگر شهرها و مراکز واليات کشور نیز از روز نوروز در فضای کا

 و از حمالت انتحاری و انفجاری که  پالن های شوم دشمنان مردم افغانستان را نیروهای امنیتی افغان خنثی نموده 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hoshmand_az_naoroz_dar%20aghanistan_bargozar_shod.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hoshmand_az_naoroz_dar%20aghanistan_bargozar_shod.pdf
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 فت شاه واليت مآب در شهر مزار شرياز جشن نوروز در زيارتصويری 

نیروهای امنیتی  اًءايد، جلوگیری به عمل آمده است بنگفته می شد به طور وحشتناکی اين جشن عنعنوی را مختل نم

 .می کنندم ما را کسب رند اعتماد مردگذا های خويش که به نمايش میبا توانايی 

از تمام هموطنان عزيز خويش می خواهم تا با تالش های خستگی ناپذير در  ستانافغان عۀتب در اخیر به حیث يک

بهشت  رای نسل های آيندهبراه آبادی و بازسازی کشور ما تالش نمايند تا باشد اين سرزمین آبايی و اجدادی ما 

نسل هايی که همچون ما بتوانند از جشن های عنعنوی و سنتی کشور شان در فضای امن و آرامش  .شود موعود

 .و به آن افتخار نمايند توأم با رفاه و آسايش تجلیل نموده 
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