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 21/03/2016             دوکتور محمد ظاهر عزیز
 

 نو روز و سال نو شما مبارک باد
دعوت می نماید و تا جهان باقیست نو روز با این کلمات به بوستان  فرخی شاعر بزرگ دربار غزنه، دوستان و عزیزانش را در

 جاویدان خواهد بود:  آن بزرگوار لطافت کلمات

 م باستان باشدــسبیا در بوستان چونان که ر

 و گلی و سرو و گل در بوستان باشدتو سروی 
 

 دوستان ، عزیزان و هموطنان شریف من! 
 

ایند، با من آرزومندی نیکویم را به هموطنان عزیزم و مردمانی که نوروز و سال نو را با لذت و خوشحالی تجلیل می نم

در روز مبارک ی برای همه، از جانب خودم و خانواده ام شان و نیکخواهی مادی و معنوی و صحآرزومندی خوشی و سعادت 

 شمسی، با حرمت تقدیم می نمایم.13۹۵حلول سال نوروز و به مناسبت 

خوب میدانند که تجلیل از نوروز که از روز اول سال آغاز می گردد یکی از سنت های اصیل دور تأریخ  مردم شریف کشور

ل های  دور و هر سال از طرف مردم با فرهنگ، درباریان و شاهان بزرگ کشور سه هزار سالۀ مردم کشور ما است که از سا

 مخصوصاً در دوران سالطین بزرگ غزنه، با عظمت و جالل تجلیل می گردید.

خوشبختانه که فرزندان با فرهنگ این وطن، زن و مرد، دختر و پسر امروز، این جشن باستانی را که  ارزش صاحبقدر فرهنگی 

که با بهار، گل و سبزه و خوشگواری آغاز می گردد، تجلیل می نمایند، بلکه آنرا از جهتی جشن می  ها به بهانۀ ایندارد، نه تن

گیرند، خوشی می نمایند و با حضورش فال نیک می گیرند، چون که مقام و ارزش باستانی، فرهنگی، مردمی و انسانی دارد. 

د می گردد، آرزوهای نو طبیعی و حیاتی برای همه کسانی که این عروس سال نو و نوروز که هر دو در روز اول بهار تول

 طبیعت را در آغوش می گیرند، نیز همراه دارد.

و نوروز تنها یک روز عادی شروع سال نیست. نوروز مقام و بزرگواری فرهنگی عمیق و ریشه دار دارد که با تمامی آداب 

ح، تغییر، بهبودی، رفاه و خوشبختی را هم برای هموطنان ما و هم  برای هر سال امید صلروشهای برگزاری این روز خجسته 

 ملیون ها انسان در سراسر جهان با خود، ارمغان می آورد.

مردم افغانستان عزیز مانند ملیونها مردمان کشور های دیگر، شخصیت فرهنگی نوروز و سال نو را حرمت می نمایند زیرا 

ته تا امروز با فرهنگ مردم وطن گره خورده آمیخته است. چون که جشن نوروز با طراوت، میدانند که نوروز از قرنهای گذش

ا بیرون از کشور، آرزوی صلح خواهی و بهار وگل وسبزه آغاز می گردد، چشم امید فرزندان وطن چه در داخل مملکت و ی

وم ب صلح دوستی، صفایی، صداقت، پاکدامنی، راستگویی، خواهری و برادری را از هر فرزند پاک نفس و صادق این مرز و

 دارند.

 شود که قلب هر فرزند افغان با طراوت و باران آسمان صفا و پاک بهاری این خاک شریف شست واین آرزو وقتی برآورده می

و گردد و از کدورت، فساد، خیانت و دروغگویی پاک گردیده، با عطر گل های دشت و دمن وطن عطر آلود شود و صداقت ش
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د. میان آیفعلی صلح، آرامش و بهار دایمی بو همبستگی ملی در قالب ارزش های معنوی و فرهنگی کشور، برای بهبود حالت 

 انشاءهللا.

 

 وطن تحفۀ بهار به  فرزند ان نیک سیرت
 

 ش سبزوارـعطر سوسن، بیشه های مشکبوی از و بهار ـوای نـه با وم ران مــرز و بـمـرحـبا ایـ

 اردشـت مـا و از کـنـار جــویـب از چـمـن و د در مــشامـرم آیــــا نســیـم نر اللـه بــطـع

 ۀ مــردانگانـخان بهار وـبس خوش است این ن
 

 ، این بهار و آن بهارم من بهارتــنیک خواه شت مـزارۀ دـچـون بـهـشــت ســبـزوار و الل

 د در سالمـت، روز و شــبـدولت نیکی بیای ال تـو هــم در ایــام نــو بـهــارـنـیــک آیــد فـ

 ی بادت روزگارـوش کامـسـاعـت نـیـکی و خ
 

 ا تو یاردیـن و دنیـا مـال تو و بخت و عزت ب ای عزیز و،از تـ رنــج و درد این زمانه دور

 ارـ، دست ترا زرببگـر زنــی در خاک دستی اری نبــیـنـد در تــالطـم زمانپـای تــو خـ

 مـالل سینه ات دور از د وه باـبخت تو پرمای
 

 عــزتــت بـاال بـلـند و عمـر ترا نــوبــهــار دارـر بـــلنــد و آبــرویـت آبـنـــام تـــرا سـ

 رزانگانـد حــرف تــو در مجلس فـخــام نــای ه زارـب اللچــون بهار سبز پوش و چون گال

 دار روزگار گیر و و درکــامــل آیــد بخـت تـ
 

 توارـچــون نــمــائی تو بــنـای مملکت را اس صاحــب تصـمـیم کـامل من همی خواهم تـرا

 دیار دیــار و آنراز و ســودمـنــد ایــن سـرفـ اهــل تــو را نیک نام خواهم، مدام اندر مدام

 ملول ن نمی خواهم که انسان خوار باشد وـم
 

 دا تــــو لطفی بـــر همـه افغانیــانــای خداون دشمنانت، گـر تـو داری، مـسـتمـند و نـاقرار

 رگی با تواضع، در سیاست با سکون""دربز سر فراز و شاد کامش دار تـــــو ای کردگار

 یاررکرامت شه در و خوب خوینصیحت  در
 

 آشــکار در نـفـس او این هر دو معنی آشکار در نجابت ســربـلند صاف دل ودر صداقت 

 ساکــن ایــن مــرزو بــوم بـا شرف وافتـخـار انـرد و صاحب نام و نشــمــردان م زادۀ

 او "عزیز" است ، رحمت حق با او باشد جاویدان

 ـارعـمــر او را شــاد بــاد و صــدر او را بـا وقــ

 

 دوکتور محمد ظاهر عزیز

 ، پاریس13۹۴حوت  2۵


