
 !ن مبارک بادگاانقالب بهاری به همه  یا سال نو

آنطوریکھ انسان ھا در طول پیدایش خویش متوجھ این  .سال نو برابر است با انقالب بھاری آغاز

زنده  سوم شگوفھ ھا دگرگونی ھای تازه را بر اطراف وھا و مو هرویش گل ھا و سبز ،واقعیت شدند

سال نو یا  ھمانگونھ کھ انستانفغز مان اسنن کشور عزی و گفرھن در. میآورد وجود بھگی شان 

طبعیت انسان ھم بھ حرکت میاید  آغاز میشود گل ھا و ھا رویش شگوفھ بارسوم  دیگر نوروز ھمانند

  .بعمل میآورند ازین روز تجلیل سرود و و با ساز

متمادی و از روز گاران قبل  الب بھاری و سنن نوروزی کھ از سال ھایقداشت از سال نو یا انبزرگ

زنده گی بیدون آنکھ ھویت خویش را از  در تکاپوی و راث رسیده با تغییرنسل بھ نسلی بعد بھ می از

ھرچند نوروز بھ مثابھ جشن ھمگانی در سرتاسر  دست داده باشد راه ترقی و تحول را یا فتھ است

کھ از  یاما در طی چند سال .آرامش تجلیل میگردید صلح و کشور عزیز مان افغانستان در فضای

 مینتأی را در زمینھ امریکایی و متحدانش میگذرد نتنھا دستآورد ظامیاناشغال افغانستان توسط ن

مبرم  رفع ابتدایی ترین و بھبود وضع اقتصادی و در ین خونریزی و جنگ و شکاھ نظم و امنیت و

بی عدالتی  امنی و ه نداشتھ بلکھ ناحیاتی جامعھ نیازمند مان بھ ھمرا اولیھ و ترین ضرورت ھای

آزادی و  بھ منظور آوردن ثبات و صلح و آرامش .م فرما گردیده استپیش در کشور حک بیشتر از

 اراده تغییر روان خود عزم و اندیشھ و الزم است کھ در یک ما ھر در جامعھ افغانی مان بر بھروزی

راسخ  اندیشھ ماندگار اعتقاد یم و بھ این اصل ویخویش جاگزین نما  را در تمام پھنایی زنده گی وضع

 ماحول خویش و و یطحساختن م سال نو چون انقالب بھاری در اشتھ باشیم کھ باید مانند بھار نو ود

تا  .نیاز مند است نوین پیکار عزم راسخ توھم با بر نامھ و نوین و ھمھ بخش ھای زنده گی تفکر در

دگرگونی  و بھ تغییر باورمند و متعقد وجود انسان ھای کھ روشن است این توانمندی فکری دریآنجای

 عالی را کرکتر اخالق و اجتماغی توام با و سیاسی اقتصادی تمام ابعاد زنده گی اعم از میق درھای ع

 .کرد جستجو   میتوان

 را بھ ھمھ مردم زحمتکش و تولد جشن گل ھا انقالب بھاری و یا یا آغاز سال نو بھار نو ،در خاتمھ

م بھ ھمھ قل و »اصالت«دست اندرکاران سایت وزین  رسالتمندان و بھ و عزیز کشیده کشوررنج

افغانستان  زمین و باختر فروغ دیروزپُرخراسان پھناور آریانای کبیر  قلمرو فرھنگیان در دستان و

 یزمین سر و ھر کجا میھن عزیز مان افغانستان در ھر وطنان خارج ازھم و امروز آشوبپُر و عزیز



ِ  برای ھر تھنیت میگویم و تبریک و دارند قرار کھ  بھاری انقالبِ  نو و یک از باورمندان بھ بھار

 .ھمھ عرصھ ھای زنده گی آرزو میکنم پیروزی در المتی وس سعادت و
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