فرا رسیدن سال نى و نىروز باستانی را هب تمام دوستان ،آشنایان  ،همىطنان تبریک رعض میکنم و امیدوارم سالی سرشاراز خىشبختی
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وسعادت  ،جاود ی ی وکا ىن رم خا ى ده ی و فااقت ىب و ىن رد و رو ىص ردسال ىو هار ى شیپ رو
وشادوسرزنده ولبهاي رپخنده داشتو باشید  ،هب امید چنين سعادتی.
بهاران شکوه ها دارد چمن ها
شده رنگ رنگ بهرسونسترنها
به غربت بوسه کردم هرگلً را
به آمٌدي د هد بوي وطن را
سالخوردگان و افراد با تجربه مشورت کنٌد که چشمهاٌشان  ،چهره ی سالها را دٌده و
گوشهاٌشان  ،نوای زنده گی را شنٌده است  .شما چون فصلهای سال هستٌد  ،زٌرا در
زمستان خود بهار را انکار می کنٌد  ،در حالی که بهار سرسبز هرگز شما را انکار نمی
کند  ،بلکه در سنگٌن ترٌن خواب غفلت به روی شما لبخند می زند  ،بی آنکه خشمگٌن
شود و ٌا با شما ستٌز کند و صفا و ٌکرنگی را نادٌده بگٌرد  .طبٌعت با آغوشی باز و
دستانی گرم  ،از ما استقبال کرده و می خواهد که از زٌباٌی اش لذت برٌم .چرا آدم باٌد
آنچه در طبٌعت ساخته شده است را از بٌن برد ؟ جبران.

سالمً گرم من بادا نثارت
مبارک سال نوفصلً بهارت
همً خواهم بهاروروزنوروز
قناري خوشً ها آرد براٌت .
آدمی رٌشه در خاک و طبٌعت زٌبا دارد آنانی که پاکروانند نسٌم دل انگٌز اٌن زٌباٌی اند .
سرود طبٌعت ضربانی مالٌم و کشٌده دارد  .طبٌعت زنده و پوٌاست نکوداشت آن  ،گرامی
داشتن رٌشه گاه آدمٌان است  .ارد .
سال نوونوروزهستً سازرا به شماوازطرٌق شمابه خانواده هاي نجٌب تان تبرٌک وتهنٌت عرض
نموده ،بهار پرطراوت  ،نوروزبٌادماندنً وجاودانه  ،روزعشق ودوستً به انسان واٌام شادوپربرکت
را که نشانه تجدٌد حٌات طبٌعت است و سال سرشار از برکت و معنوٌت به همه تان آرزودارم.
همً خواهم باران شوق بر زنده گی  ،کانون خانواد ه گً وامورروزمره شما ببارد  ،تا زنده گً
خانواده گً وکاري تان را صفا دهد وگلهای سعادت وخوشبختً در دل پرامٌد تان تان جوانه زند ،
لبخند بر لبانتان نقش ببندد.

بهارآمد گذ شته رابشوٌد
نوا و نغمه نو را بگوٌد
به قلب مردمان مٌهن ما
نها لً آرزومندي بروٌد.
طبٌعت زٌبا آدمٌان را در گذر زندگی همواره شاداب و جوان نگاه می دارد .
روان رنجور  ،در طبٌعت سبز دوباره پٌوند خواهد زد و به زندگی خوٌش ادامه خواهد داد
 .ارد.
بهار ،فصل شكوفتن وزٌباٌست در بهار -زنده گً تازه آغازمٌشودوفصلً روٌدن  ،جوانه وشکفتن
شکوفه ها است .بهار ،فصل زنده شدن است .در اٌن فصل مًتوان با بهار ،زنده شد.
نوروز به عنوان ٌك جشن كه در تارٌخ سرزمٌن ماسابقه چند هزار ساله دارد ،تنها مختص به سرزمٌن
فعلى افغانستان نٌست و در كشورهاى همساٌه نٌز اٌن جشن فرخنده را كه در آن طبٌعت و انسان بار
دٌگر بٌدار مى شوند ،گرامى مى شمارند .اکثرکشورهاي آسٌاًٌ نوروز را به عنوان بخشى از مٌراث
نٌاكان خود گرامى مى دارند.

بهاران کينه وغم رابشىيد
جىانه هاي خىشبختي برويد
بگىشي تک تک هم ميهنانم
پيام لطف خدا را بگىيد .
به هنگام نکوهش هنگامه باران  ،به بهره اش نٌز بٌاندٌش  .بارش باران کپش زندگی و
مهربانی است  .ارد
چه افسانة زٌباٌی ،زٌباتر از واقعٌت! راستی مگر هر کس احساس نمیکند که نخستٌن روز بهار ،گوٌی
نخستٌن روز آفرٌنش است .اگر روزی خدا جهان را آغاز کرده است ،مسلما ً آن روز ،اٌن نوروز بوده
است .مسلما بهار نخستٌن فصل سال و نخستٌن ماه و نوروز نخستٌن روز آفرٌنش است .هرگز خدا
جهان را و طبٌعت را با پاٌٌز ٌا زمستان ٌا تابستان آغاز نکرده است .مسلما اولٌن روز بهار ،سبزهها

روٌٌدن آغاز کردهاند و رودها رفتن و شکوفهها سرزدن و جوانهها شکفتن واٌن هٌاهورانوروزنام
گذاشتن.

رسٌد بهار و آمد نوبهاري
شکفته الله ها درمرغزاري
نوازش مٌنماٌد جان وتن را
صداي چشمه ها بابٌقراري.
بارش باران از پستان گٌتی  ،فرزندان را در دل خاک جانی می دهد و زندگی را هوٌدا می
کند و چه نٌک مردان و زنانی که می بارند برای شکوفا شدن بستر آٌندگان  .باران مهر
آسمان است نه بغض آن  ،همانند آدمٌان مهرورزی که می بارند و کٌنه توزانی که خشک
و بی نشانند  .ارد
علی شرٌعتی مٌگوٌد ... :نوروز داستان زٌباٌی است که در آن ،طبٌعت ،احساس و جامعه هر سه
دستاندرکارند .نوروز که قرنهای دراز است بر همه جشنهای جهان فخر میفروشد ،از آن رو
“هست” که ٌک قرارداد مصنوعی اجتماعی و ٌا ٌک جشن تحمٌلی سٌاسی نٌست ،جشن جهان است و
هٌجان هر آغاز.
جوش شکفتنها و شور زادنها و سرشار از
روز شادمانی زمٌن ،آسمان و آفتاب ،و
ِ
ِ
جشنهای دٌگران ،غالبا ً انسانها را از کارگاهها ،مزرعهها ،دشت و صحرا ،کوچه و بازار ،باغها و
کشتزارها ،در مٌان اطاقها و زٌر سقفها و پشت درهای بسته جمع میکند :کافهها ،کابارهها،
زٌرزمٌنیها ،سالنها ،خانهها … در فضاٌی گرم از نفت ،روشن از چراغ ،لرزان از دود ،زٌبا از رنگ
و آراسته از گلهای کاغذی ،مقواٌی ،مومی ،بوی کندر و عطر و … اما نوروز دست مردم را میگٌرد
و از زٌر سقفها ،درهای بسته ،فضاهای خفه ،الی دٌوارهای بلند و نزدٌک شهرها و خانهها ،به دامن
هٌجان آفرٌنش و آفرٌدن ،زٌبا
آزاد و بٌکرانه طبٌعت میکشاند :گرم از بهار ،روشن از آفتاب ،لرزان از
ِ
از هنرمندی باد و باران ،آراسته با شکوفه ،جوانه ،سبزه و معطر.
كسًكه بتواند زٌباترٌن شعر زندگٌش را عاشقانه در بهار بخواند ،مًتواند حدٌث زنده گً را با
دل درٌاًٌ ٌار بسراٌد.
احساسً سوزانتر از خورشٌد ،در ِ
پس ،عشق را در خود بارور كرده ،كٌنه و نفرت از دٌگران را به دور رٌخته و با روانً پاك و سالم
بهدنبال كامٌابً و موفقٌت باشٌم .بهطور ٌقٌن ،كسانًكه در عشق ذوب مًشوند ،هرگز بدي و زشتً
را در زنده گً نمًبٌنند و هرچه که مًبٌنند ،زٌباًٌ و كمال است.
نوروز  ،روز تازه و روز جدٌدى است  -اول حمل روز نو سال جدٌد آغاز مى گردد و كهنگى سال قبل
كه با سرما ،خستگى و تكرار كارها و روزها همراه بوده ،با نوروز به روز نو و سال جدٌد كه طراوت
طبٌعت آن را ترو تازه ساخته تبدٌل مى گردد .عطر نرگس ،رقص باد ،نغمه شوق چلچله ها وبلبالن
مست  .نوٌد دهنده زندگً ورستاخٌزدوباره است .بابهارزمٌن نفسی دوباره می كشد ،شاخه ها
پرازجوانه مٌشود و گل ها لبخند می زند و پرستوها ازسفرباز می گردند تا بهاررامعنا وسال نوراچشن
بگٌرند.

بهاروسال نوازراه رسٌده
گل وسنبل به بستان قدکشٌده
نگردروادي هاي سبزمٌهن
شکوفه کرده شاخه هاخمٌده.
ارد :در طبٌعت فصل بهار  ،تنها سه ماه است  ،اما آدمی می تواند همواره بهاری باشد .

نوروز و بهار آزاده گً وسرزنده گً را فرٌاد مً کنند ،افسرده گً را مً زداٌند ،دوستً ها را تجدٌد
و تحکٌم مً کنند ،از ظلمت شب مً کاهند ،بر روز و روشناًٌ مً افزاٌند ،شکوفه به ارمغان مً
آورند ،نسٌم زنده گً را در زواٌاي جان ها جاي مً دهند .به دٌدگان برق مهر و محبت مً نشانند و به
جان ها صفا و ٌکرنگً مً بخشند.

خوشم ناٌد بهارانً گل افروز
نه دلدارونه جامه هاي زردوز
درٌن غربت سرآي رنج واندوه
سرودونغمه هاي روز نوروز .
در رنجی که ما می برٌم  ،درد نه تنها در زخم هاٌمان  ،که در اعماق دل طبٌعت نٌز
حضور دارد.در تغٌٌر هر فصل  ،کوهها  ،درختان و رودها ظاهری دگرگونه می ٌابند ،
همانگونه که آدم در گذرعمر  ،با تجربٌات و احساساتش تحول می ٌابد .دردل هر زمستان
 ،تپشی از بهار و در پوشش سٌاه شب ،لبخندی از طلوع نماٌان است  .جبران
نوروز درهم شکافتن دل خاک ست وسر بر افراشتن دانه ای که خزان بی رحم در گوشه خلوت باغ زنده
بگورش کرد  .نوروز زمان بازگشت پرستوهاي مسافربه خانه است  .نوروز صفحه ای و روزی از
تارٌخ نٌست ،نوروز مـادر تارٌخ است  .نوروز نگهبانی ست که در تغٌٌر فصل و نسل نمٌگذارد هوٌت
و اصل تغٌٌر ٌابد ،برای ملتی که انکار نشدنی زٌست مٌکند.
اما نوروزوسال نوبرغربت نشٌنان وتعبدٌان سخت طاقت فرساوجان گدازاست.
تبعٌد ! در ساده ترٌن تعرٌف ،به اجبارگسستن از سرزمٌنی که به آن تعلق دارٌد.

زدورٌت وطن د ر پٌچ و تا بم
نموده داغ هجرا نت کبابم
سرا پا شو ق دٌدا ر تو دا رم
بزرگی کن بٌا ٌک شب به خوابم.
چنانکه برگ ناچٌز درخت نمی تواند رنگ سبز خود را تغٌٌر دهد و آن را به زردی درآورد
 ،جز با خواست طٌنت درخت و نوعی شناخت که در نهاد آن به کار گرفته شده است ،
کسی هم که مرتکب گناهی می شود قادر نٌست بدون خواست و اراده ناپٌدای شما و نٌز
بدون آگاهٌهای مرموز دل شما مرتکب بزهکاری شود  ،زٌرا شما همگی در ٌک قافله رو
به سوی ذات الهی در حرکتٌد (راه شماٌٌد و رهروان شما ) جبران.
وطنم زادگاه مهربانم ومادروطنم !عشق تو در دلم همٌشه مانده گاراستٌ ،اد تو در ٌاد من جاوٌدانه
خواهد بود در قلبم در نگاهم فقط توٌی همه وقت تو را می جوٌم.
گفته اند :غربت اصطالحی است که برای تعرٌف احساسی در انسانها هنگام دوری از وطن ٌا خانه به
کار میرود .غربت همان دلتنگی برای مٌهن ٌا خانه است و ٌا دلتنگی برای اشٌاٌی که روزی به انسان
تعلق داشتند ولی اکنون در دسترس او نٌستند .لغتنام ٔه دهخدا غربت را دوری از وطن و خانمان معنی
میکند  .احساس غربت در انسان زمانی رخ میدهد که به شهری دور سفر کرده و برای مدت طوالنی
از خانه ،مٌهن و کاشان ٔه خود دور شدهباشد .اٌن احساس معموال هنگامی که محٌط فرهنگی شهر
هجرت با فرهنگ موطن شخص متفاوت باشد بسٌار تشدٌد میشود .غربت در برخی مواقع با ترس و
احساس درمانده گی آمٌخته میشود.

بهار و روزنو ره نگشا ٌد

زروي عطوفت ا مسال نٌاٌد
به شهري غربت ودوري وطن
ا گر آ ٌد بگو د ٌري نپاٌد .
ما باٌد طبٌعت را به چشم مادربنگرٌم و با آرامش ،خود را به او تسلٌم كنٌم تا بتوانٌم
بسٌار آسوده احساس كنٌم كه به جهان باز می گردٌم ،همان گونه كه همه ی موجودات
دٌگربازمی گردند .همه ی ما در حقٌقت جزء جداٌی ناپذٌر اٌن همه هستٌم .نافرمانی و
سركشی ،بٌهوده است ،باٌد خود را به اٌن جرٌان بزرگ واگذار كنٌم( .هرمان هسه)
انسان آواره که گذشته درناکی را با خود حمل می کند ،نمی تواند به آسانی درکشور مٌزبان استقرار
پٌدا کند .انسان های زجرکشٌده و شکنجه دٌده ی مهاجر به صورتی باورنکردنی در برابر آثار دهشت
بارزورگوًٌ و جنگ و نامردمی که در زادگاهش از سرگذرانٌده اند .تجربه ی تلخ و شقاوت های جنگی
آنان را دچار افسرده گی زنده گی نموده وروزهای اٌن افراد درغربت نٌزرقت بار است اٌنان گاهی بی
هٌچ دلٌلی دائما ً در رنج و عذابند .غم دوری از وطن ،درد آواره گی ،رنج زند ه گً درجه دوم و
احساس بدی که از اٌن همه به انسان دست مٌدهد ،ذره کوچکی است از تالطمی که در قلب و روان
مٌلٌون ها پناهنده  ،موج مٌزند زنده گی در وطن دٌگران ،هر جای که باشد ،از کشورهای همساٌه تا
دورترٌن گوشه جهان ،طراوتی ندارد گرچه در سرزمٌن مادری زنده گی سخت باشد و دشوار،انسان در
سرزمٌن دٌگران نمی تواند احساس تعلق و دل بستگی داشته باشد ،اما با آن هم ،کم نٌستند کسانی که
در آروزی رفتن از وطن ،سر از پا نمی شناسند و به تعبٌر دٌگر ،رفتگان در زحمت اند و دٌگران در
حسرت .به امٌد صلح داٌمً دروطن وخوشبختً همٌشگً به مردم کشور.

نشسته تک و تنها گرٌه کرد م
بٌادي شهري زٌبا گرٌه کردم
نه شفقت است اٌنجا نه عطوفت
به هر نوروزوٌلدا گرٌه کرد م.

