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 Political  سياسی

  
  ناافغانست فرھنگۀ خان
  ٢٠١٧ مارچ ١٨

   

  دعوت به بھترين جشن نوروزی سال

  
 عاشقان تمام و شما برای را شمسی ١٣٩۶ سال حـلـول و بـاستـانـی نـوروز "ناافغانست فرھنگ ۀخان"والنؤمسـ ما

 .گويـم می تبريک نيک تمنيات با بھار
 بـزرگـداشت و یسقـدرشـنـا ، مـا بـاسـتـانی سرزمين سـاکـنـان مـانـنـد تـاکـنـون سال ٣٠ از "افغانستن فرھنگ ۀخان"

  .کـنـد می و ردهکـ وتـجـلـيـل قــدردانـی آن از زمـانـی و عـصر درھـر و نـکـرده فـرامـوش را تـاريـخی نـوروز از

 فـرمان رسـمی غـير و رسمی طـور بـه مـخـتـلف، دورانھای در سـوزان فـرھـنگ و فـرھـنگ بی زمـامـداران چـنـد ھـر

 سـالھای در .انـد نـشده قـادر آن نابـودی بـه امـا انـد، کـرده صادر را مـا فرھـنگ بخـش فـرحـت ھـای گـوشـه نـابـودی

  .است شــده خـوانـده کـفـرآمـيـز و مـمنـوع داشت، پيـونـد آن باستانی رسـوم و نـوروز بـا کـه اسمیمـر گـونـه ھـر اخـير

 و تـاريـخ در مـلی ۀپـاريـنـ و پسـنديـده سـنت يک ۀمـثابـ بـه نـوروز جـشن کـه یئپـھنا و ژرفـا بـه تـوجـه بـا امـا

 يـا و بگـيـرد فـاصـله افـغـانـستـان مـردم از نــوروز عـصــبــيـت، ازابـر بـا که است محـال ، دارد افـغـانسـتان فرھـنگ

 بـااستـقـبال توأم ، ھسـتيم خـويش عـزيـز سرزمـيـن نگـيـانھفـر از جـزء کـه ھـم مـا .شـود محـو زمـان ۀازحـافـظ

 .رويـم می شـود نـمی ديـده خشـونـت از اثری آن در کـه معـتـدل مـوسـم ۀمثابـ بـه بھـار فـصل از ھـميشگی
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 نوروز، جشن بـرگـزاری بـا شـان روان دنـبـالـه و مـزدور گـويـان زور خـالف  شهيھـمـ "افغانستان فرھنگ ۀخان"

 اشـتراک .است کـرده دعـوت نـوروزی جـشن در بـخـش فـرحـت لـحظات و تممقاو بـه را بـرلـيـن مـقـيم ھـموطـنان

 ھـر يـا و افـغانـستان در چـه .باشـدی م مـا مـلی فـرھـنگ از نگـھـداشت بـرای زنـده ۀـونـنم مـا، ھـمـوطـنان ازي وسـيع

 سپـری را خـوشی ھـای شب ھـم بـا ھـمه مـذھـبی و یه ئقـبيـل قـومی، سـرحـدات از دور بـه انـد، افـغـانـھا کـه یئکجـا

  .است داشـتهن وجـود کـاری وخـراب تـفرقـه بـرای یئجـا ھـا شب آن در کـه انـد، نمـوده

 کـنی يـاد خـود خـدای از تــــمـعرفـ با

 کـنی شاد سیـــــک دل ـرــاگ ـزدــم بـی

 خــويش یئشنـاسا بـه تـفکر لـحـظه يـک

 کـنی آبـاد هــکـعبـ زارـھـ ـهــکـزآن بـه

 از .يـمئگـو می آمـديـد خـوش را ربھـا بـازگـشت مصدق شيکب ناپير گیخست مبارز و مـحـبـوب ھـنرمـند از دعـوت بـا

 و نـيـک گـفتـار ، نـيک پـنـدار بـا وتـفـاھـم دوسـتی فـضـای در را ١٣٩۶ نـو سـال باھم ھمه تا کنيم، می دعوت شما

  کنيم تبديل ریگشورش و صدا و تممقاو سال به را نو سال و کـنـيم آغـاز نـيـک کـردار

 می کـوبیيپـا و رقـص بـه قـدومش بـه و چشـيم می را بـھـار واقـعی لـذت نخـرابـکارا خـرابـکاری ھـمه بـا مـا

 قـدومش و گـيريـم جشـن را نـوروز سـوزان فرھـنـگ و خـرابـکاران خـواست خـالف بـاھـم ھـمه تـا يـدائبـي .پـردازيـم

 بـداريـم گـرامی را

 !پيروزباد شما نوروز و نـوروز شما روز ھر

 


