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 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
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  تجليل از نوروز در ناروی
  

 به ٢٠٠٩مارچ /٢٠يم اسلو روز جمعه    سفارتکبرای جمهوری اسالمی افغانستان برای پنج کشور اروپای شمالی مق
 خورشيدی محفل با شکوهی را به اشتراک حدود دوصد نفر شامل افغانهای مقيم اسلو ١٣٨٨پيشواز نوروز وسال جديد 

و نواحی اطراف آن،سفرا وديپلوماتهای سفارتخانه های  بعضی کشورهای اسالمی،عده ئی از کارمندان وزارت خارجه 
 عصر به ګرداننده ګی پوهندوی محمد عابد حيدری ۵محفل راس ساعت ٠ين کشور تدوير نمودناروی وفعاالن سياسی ا

  :سابق استاد پوهنتون کابل و با کليمات ذير شروع ګرديد
مهمانان محترم،هموطنان عزيز سالمهای ګرم نوروزی وپيام خوش آمديد من نثار همه تان ٠    بنام خداوند جان و خرد

  ٠باد
 قدرمنو حاضرينو د پسرلې د ګلونو د خوږ وږم سره،خپل سالمونه او نيکې هيلې ٠کی خدای په نامه    دلوی او بخښون

  ٠تاسو هريو ته ډالۍ کوم
    بعد از آن از محترم پويا فاريابی وزير مختار تقاضا صورت ګرفت تا پيام خوش آمديد مقام سفارت را قرائت 

  :با به خوانش ګرفتن شعری يهاری ذيل ادامه دادبعداز قرائت پيام ،ګرداننده ، برنامه را ٠بدارد
  پسرليه که راځی ښکولو وږمو سره راځه

                              د مينی زيری راوړه ولولو سره راځه
  غاټول،نرګس،ريدی زمونږ دبڼ سره جرګه کړه

                             دا رنګارنګ ګلونه دافغان،سره غنچه کړه
  يری شه،پلموسره راځهد روغی،جوړی ز

                            پسرليه که راځی،ښکولو وږمو سره راځه
 فرهنګی افغان مقيم ناروی،آقای رحمت اهللا بيژنپور بود که در مورد پيشنه -   نخستين سخنران محفل،فعال سياسی

  ٠تاريخی نوروز صحبت مفصل و همه جانبه نمود
  :ګرداننده با قرائت شعر زيبای حافظ
  زکوی يار می آيد نسيم باد نوروزی

                           ازين باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
  به صحرارو که از دامن غبار غم بيآفشانی

                          به ګلزار آئی کز بلبل غزل ګفتن بياموزی
ی غيرت که بزبان پښتو در مورد نوروز  تاريخی آقا٠رشته سخن را به محترم هنر غيرت يکی از فعاالن سياسی سپرد

صحبت مينمود،در چند مورد خارج از موضوع ،بر سياستهای دولت ونحوه عملکرد نيروهای خارجی مقيم افغانستان 
  : در ختم مقالت او، ګرداننده با قرائت چند شعر٠انګشت انتقاد ګذاشت

  باغ سالم ميکند سرو قيام ميکند
  سبزه پياده ميرود،غنچه سوار ميرسد                     

  رونق باغ ميرسد چشم و چراغ ميرسد
                        غم بکناره ميرود و مه بکنار ميرسد

 پنجمين سخنران محفل پژوهشګر جوان حمزه واعظی ٠از محترمه مريم ابراهيمی تقاضا نمود تا شعرش را قرائت کند
های سازنده ملت،يک رکن مهم قلمداد نموده، نقش آنرا در تحکيم وحدت بين بود که نوروز را در پهلوی ساير مميزه 

  :استاد حيدری با تشکر نمودن از آقای واعظی و قرائت شعر ذيل ادامه داد٠باشنده ګان کشور ارزشمند خواند
  سوله،امن راله راکه= لويه خدايه،پاکه ربه 

  ته سر لوړی،سر باال که= هر افغان پخپله خاوره 
            ته سر لوړی سر باال که      

  نوروز او نوی کال ته مو سالم دی
                               دادهر افغان پيغام دی



  
 

 
  2از  2 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

از آنجائيکه بقای يک ملت در بقای زبان،فرهنګ وسنتهای فرهنګی آن نهفته است،رسالت داريم در !دوستان محترم
 فرهنګی خود،منجمله نوروز،از هيج تالش مثمر و هدفمند دريغ - وسنتهای پسنديده تاريخیپويائی هر چه بيشتر فرهنګ

  ٠نورزيده،ازين روز تاريخی بعنوان ميراث بزرګ فرهنګی و جشن مردمی،تجليل شايسته بعمل بياوريم
 نوروزی بزبان درين قسمت برنامه جاويد ربانی شعر پښتو،خانم لطيفه عنايتی شعر ازبکی و خانم زيور کمال مقاله

اما از آنجائيکه ګرداننده ګی محفل را ٠پوهندوی حيدری يکی از جمله مقاله خوانان بود٠ازبکی را به خوانش ګرفتند
عهده دار بود از قرائت  مکمل مقالت اش صرف نظر نموده،صرف چند سطر اول آنرا که  عرض تبريکی بود به شرح 

در کشور های شمال اروپا،اعضای محترم )  ا- ا-ج(ير و نماينده فوق العادهښاغلی جاويد لودين سفير کب:ذيل قرائت نمود
سفارت،بزرګان عرصه فرهنګ و  سياست،اساتيد،علماودانشمندان عاليقدر کشور،خواهران،برادران  وجوانان عزيز 

   موسم ګل است وجشن نوروزی٠ خورشيدی و نوروز تان مبارکباد١٣٨٨سال جديد 
       دل تان شاد و لب تان خندان باد                      

خانم باسل بعداز عرض مراتب ٠بعدآ از محترمه دانشه باسل خواهش بعمل آمد تا شعرش را برای  حضار قرائت نمايد
به همين ترتيب آخرين ٠تبريکی سال نو و نوروز،دو قطعه شعرش را که بزبان ناروژی سروده بود،بخوانش ګرفت

 سياسی جنرال عبدالروفاتغاهعلعف بيګی بود که يک قطعه شعر بهاری -ت نظامیشخص در بخش اول محفل شخصي
  ٠اشرا قرائت کرد

آقای لودين بزبان انګليسی صحبت نموده در ٠     بخش دوم محفل با بيانيه سفير کبير افغانستان مقيم اسلو آغاز ګرديد
 موصوف هفت ميوه را ٠مه جانبه ارايه کردمورد پيشينه  تاريخی جشن عنعنوی نوروز به مهمانان خارجی معلومات ه

همزمان برنامه موسيقی توسط اسماعيل حاجی،فريدون حاجی وآنندا ٠معرفی و مهمانان را به  صرف آن دعوت نمود
توسط » سه تار« نواختن ٠آغاز ګرديد»٠٠٠بيا که بريم به مزار مال محمد جان «حاجی با خواندن آهنګ مشهور 

بار ديګر : ګرداننده حضار را مخاطب قرار داده اظهار داشت٠ چيان را به حيرت آورده بودمحترمه آنندا حاجی تماشا
  ٠ونوروز را بهمه شما تبريک وتهنيت عرض نموده،سال پر از خوشی وسعادت نصيب همه ای تان باد١٣٨٨سال جديد

  ٠هر روز تان نوروز،نوروز تان پيروز
 محفل حدود ٠نی که بمناسبت نوروز تهيه ګرديده بود،دعوت نموددر اخير مهمانان را به صرف غذا های مختلف افغا

  ٠ساعت هشت و سی دقيقه شب به پايان رسيد
  
  
 


