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کنم و   تبریک عرض می ھموطنان، آشنایان، فرا رسیدن سال نو و نوروز باستانی را بھ تمام دوستان

اتفاقات  و یکانون گرم خانواده گ و یشگیھم یجاودانگ، سعادت و یخوشبختاز  امیدوارم سالی سرشار

پرخنده  یلبھا سرزنده و و شاد وپیش رو  نو بھار و نوسال  بخصوص در و ھمھ عمر درخوب و میمون 

  . ین سعادتید چنیبھ ام، دیداشتھ باش

  چمن ھابھاران شکوه ھا دارد 

  سترنھان سو شده رنگ رنگ بھر

  را یبھ غربت بوسھ کردم ھرگل

  را وطن یھد بو د یدیما بھ

نوای ، دیده و گوشھایشان چھره ی سالھا را، سالخوردگان و افراد با تجربھ مشورت کنید کھ چشمھایشان

در ، زیرا در زمستان خود بھار را انکار می کنید، شما چون فصلھای سال ھستید. گی را شنیده استه زند

بلکھ در سنگین ترین خواب غفلت بھ روی شما لبخند ، حالی کھ بھار سرسبز ھرگز شما را انکار نمی کند

طبیعت با . ه بگیردبی آنکھ خشمگین شود و یا با شما ستیز کند و صفا و یکرنگی را نادید، می زند

چرا آدم باید آنچھ . از ما استقبال کرده و می خواھد کھ از زیبایی اش لذت بریم، آغوشی باز و دستانی گرم

  . در طبیعت ساختھ شده است را از بین برد ؟ جبران



  
  بادا نثارت گرم من یسالم

  بھارت یمبارک سال نوفصل

  خواھم بھاروروزنوروز یھم

  . تیبراآرد ھا  یخوش یقنار

  . آدمی ریشھ در خاک و طبیعت زیبا دارد آنانی کھ پاکروانند نسیم دل انگیز این زیبایی اند

گرامی داشتن ریشھ گاه ، طبیعت زنده و پویاست نکوداشت آن. سرود طبیعت ضربانی مالیم و کشیده دارد

  . ارد. آدمیان است

، ت عرض نمودهیک وتھنیتان تبرب ینج یق شمابھ خانواده ھایسازرا بھ شماوازطر یسال نوونوروزھست

ام شادوپربرکت را کھ نشانھ یبھ انسان وا یروزعشق ودوست، وجاودانھ یادماندنینوروزب، بھار پرطراوت

  . تجدید حیات طبیعت است و سال سرشار از برکت و معنویت بھ ھمھ تان آرزودارم

خانواده  یزنده گتا ، ببارد وامورروزمره شما یگد ه کانون خانوا، گی دهباران شوق بر زن خواھم یھم

لبخند بر لبانتان ، جوانھ زند د تان تانیدر دل پرام یسعادت وخوشبختوگلھای  تان را صفا دھد یوکار یگ

  .نقش ببندد



  بشویدگذ شتھ رابھارآمد 

  دینو را بگو نوا و نغمھ

  ھن مایمردمان مبھ قلب 

  . بروید یآرزومند ینھا ل

  . طبیعت زیبا آدمیان را در گذر زندگی ھمواره شاداب و جوان نگاه می دارد

  . ارد. در طبیعت سبز دوباره پیوند خواھد زد و بھ زندگی خویش ادامھ خواھد داد، روان رنجور

جوانھ وشکفتن شکوفھ ، دنیرو یشودوفصلیتازه آغازم یزنده گ -ست در بھاریبایزو فصل شكوفتن، بھار

  . زنده شد، بھارتوان با  ین فصل میدر ا. فصل زنده شدن است، بھار. استھا 

ن یتنھا مختص بھ سرزم، ن ماسابقھ چند ھزار سالھ داردیخ سرزمیك جشن كھ در تاریعنوان  نوروز بھ

عت و انسان بار ین جشن فرخنده را كھ در آن طبیز ایھ نیست و در كشورھاى ھمسایفعلى افغانستان ن

راث یعنوان بخشى از م  نوروز را بھ ییایآس یاکثرکشورھا. شمارند  گرامى مى، شوند  دار مىیگر بید

  . دارند  اكان خود گرامى مىین

  د ینھ وغم رابشویبھاران ک

  دیبرو یخوشبخت یجوانھ ھا

  ھنانمیتک تک ھم م یبگوش

  . دیبگو را لطف خدا امیپ

  ارد. پش زندگی و مھربانی استکبارش باران . بھ بھره اش نیز بیاندیش، بھ ھنگام نکوھش ھنگامھ باران

گویی ، کند کھ نخستین روز بھار راستی مگر ھر کس احساس نمی! زیباتر از واقعیت، چھ افسانة زیبایی

ً آن روز، اگر روزی خدا جھان را آغاز کرده است. نخستین روز آفرینش است ده این نوروز بو، مسلما

ھرگز خدا جھان . نخستین ماه و نوروز نخستین روز آفرینش است مسلما بھار نخستین فصل سال و. است

ھا روییدن  سبزه، مسلما اولین روز بھار. طبیعت را با پاییز یا زمستان یا تابستان آغاز نکرده است را و

  . اھورانوروزنام گذاشتنین ھیھا شکفتن وا ھا سرزدن و جوانھ شکوفھاند و رودھا رفتن و  آغاز کرده

  ید بھار و آمد نوبھاریرس

   یشکفتھ اللھ ھا درمرغزار

  د جان وتن راینماینوازش م

  . یقراریچشمھ ھا باب یصدا



فرزندان را در دل خاک جانی می دھد و زندگی را ھویدا می کند و چھ نیک ، بارش باران از پستان گیتی

ھمانند ، باران مھر آسمان است نھ بغض آن. مردان و زنانی کھ می بارند برای شکوفا شدن بستر آیندگان

  ارد . آدمیان مھرورزی کھ می بارند و کینھ توزانی کھ خشک و بی نشانند

احساس و جامعھ ھر سھ ، طبیعت، نوروز داستان زیبایی است کھ در آن. . . :دیگویم علی شریعتی

” ھست“از آن رو ، فروشد ھای جھان فخر می جشن ھھای دراز است بر ھم نوروز کھ قرن. اندرکارند دست

جشن جھان است و روز ، کھ یک قرارداد مصنوعی اجتماعی و یا یک جشن تحمیلی سیاسی نیست

ِ شکفتن، آسمان و آفتاب، مانی زمینشاد ِ ھر آغاز ھا و شور زادن و جوش   . ھا و سرشار از ھیجان

ً انسان، ھای دیگران جشن ھا و  باغ، کوچھ و بازار، دشت و صحرا، ھا مزرعھ، ھا ھا را از کارگاه غالبا

، ھا کاباره، ھا کافھ: کند ھا و پشت درھای بستھ جمع می ھا و زیر سقف در میان اطاق، کشتزارھا

زیبا از رنگ ، لرزان از دود، روشن از چراغ، در فضایی گرم از نفت… ھا  خانھ، ھا سالن، ھا زیرزمینی

گیرد و  اما نوروز دست مردم را می… بوی کندر و عطر و ، مومی، مقوایی، ھای کاغذی و آراستھ از گل

بھ دامن آزاد ، ھا دیک شھرھا و خانھالی دیوارھای بلند و نز، فضاھای خفھ، درھای بستھ، ھا از زیر سقف

ِ آفرینش و آفریدن، روشن از آفتاب، گرم از بھار: کشاند طبیعت می ھو بیکران زیبا از ، لرزان از ھیجان

  . سبزه و معطر، جوانھ، آراستھ با شکوفھ، ھنرمندی باد و باران

 یرا با احساس یگه ث زندید حدتوان یم، بخواند بھارش را عاشقانھ در ین شعر زندگیباتریكھ بتواند ز یكس

ِ در، دیتر از خورش سوزان   . دیار بسرای ییایدر دل

پاك و سالم  یختھ و با روانیگران را بھ دور رینھ و نفرت از دیك، عشق را در خود بارور كرده، پس

را  یو زشت یھرگز بد، شوند یكھ در عشق ذوب م یكسان، نیقیطور  بھ. میت باشیو موفق یابیدنبال كام بھ

  . و كمال است ییبایز، نندیب ینند و ھرچھ کھ میب ینم یگه در زند

آغاز مى گردد و كھنگى سال قبل  دیاول حمل روز نو سال جد -دى است یروز تازه و روز جد، نوروز

د كھ طراوت یبا نوروز بھ روز نو و سال جد، خستگى و تكرار كارھا و روزھا ھمراه بوده، كھ با سرما

نغمھ شوق چلچلھ ھا وبلبالن ، رقص باد، عطر نرگس. ل مى گرددیعت آن را ترو تازه ساختھ تبدیطب

شاخھ ھا پرازجوانھ ، زمین نفسی دوباره می كشدبابھار. زدوباره استیورستاخ ید دھنده زندگینو. مست

  .رندیازسفرباز می گردند تا بھاررامعنا وسال نوراچشن بگو گل ھا لبخند می زند و پرستوھا  شودیم



  ده یبھاروسال نوازراه رس

  دهیگل وسنبل بھ بستان قدکش

  ھن یسبزم یھا ینگردرواد

  . دهیھاخم شکوفھ کرده شاخھ

  . اما آدمی می تواند ھمواره بھاری باشد، تنھا سھ ماه است، در طبیعت فصل بھار: ارد

د و یھا را تجد یدوست، ندیزدا یرا م یگه افسرد، کنند یاد میرا فر یگه سرزندو یگه نوروز و بھار آزاد

، آورند یشکوفھ بھ ارمغان م، ندیافزا یم ییروز و روشنا بر، کاھند یاز ظلمت شب م، کنند یم میتحک

نشانند و بھ جان ھا  یدگان برق مھر و محبت میبھ د. دھند یم یھا جا جان یایرا در زوا یگه م زندینس

  . بخشند یم یکرنگیصفا و 

 گل افروز ید بھارانیخوشم نا

 زردوز ینھ دلدارونھ جامھ ھا

  رنج واندوه  ین غربت سرآیدر

  . نوروز روز یسرودونغمھ ھا

در . کھ در اعماق دل طبیعت نیز حضور دارد، درد نھ تنھا در زخم ھایمان، در رنجی کھ ما می بریم

با ، ھمانگونھ کھ آدم در گذرعمر، رودھا ظاھری دگرگونھ می یابنددرختان و ، کوھھا، تغییر ھر فصل

لبخندی از ، تپشی از بھار و در پوشش سیاه شب، دردل ھر زمستان. تجربیات و احساساتش تحول می یابد

  جبران. است طلوع نمایان

ت باغ زنده نوروز درھم شکافتن دل خاک ست وسر بر افراشتن دانھ ای کھ خزان بی رحم در گوشھ خلو

نوروز صفحھ ای و روزی از تاریخ . مسافربھ خانھ است ینوروز زمان بازگشت پرستوھا. بگورش کرد

نوروز نگھبانی ست کھ در تغییر فصل و نسل نمیگذارد ھویت و اصل . نوروز مـادر تاریخ است، نیست

 . برای ملتی کھ انکار نشدنی زیست میکند، تغییر یابد

  . ان سخت طاقت فرساوجان گدازاستینان وتعبدیربت نشاما نوروزوسال نوبرغ

  . دبھ اجبارگسستن از سرزمینی کھ بھ آن تعلق داری، در ساده ترین تعریف! تبعید 

  بم پیچ و تاد ر  ت وطنیزدور

     کبابم  نت ھجرا داغ  نموده

   رم تو دا ر ق دیدا شو پا سرا

  . بزرگی کن بیا یک شب بھ خوابم



جز با ، برگ ناچیز درخت نمی تواند رنگ سبز خود را تغییر دھد و آن را بھ زردی درآورد چنانکھ

کسی ھم کھ مرتکب گناھی ، خواست طینت درخت و نوعی شناخت کھ در نھاد آن بھ کار گرفتھ شده است

 می شود قادر نیست بدون خواست و اراده ناپیدای شما و نیز بدون آگاھیھای مرموز دل شما مرتکب

راه شمایید و رھروان (زیرا شما ھمگی در یک قافلھ رو بھ سوی ذات الھی در حرکتید ، بزھکاری شود

  . رانجب) شما 

یاد تو در یاد من جاویدانھ خواھد ، مانده گاراستعشق تو در دلم ھمیشھ !وطنم زادگاه مھربانم ومادروطنم 

  . ھمھ وقت تو را می جویم در قلبم در نگاھم فقط تویی بود

ھا ھنگام دوری از وطن یا خانھ بھ  غربت اصطالحی است کھ برای تعریف احساسی در انسان: گفتھ اند

غربت ھمان دلتنگی برای میھن یا خانھ است و یا دلتنگی برای اشیایی کھ روزی بھ انسان . رود کار می

ٔ دھخدا غربت را دوری از وط. تعلق داشتند ولی اکنون در دسترس او نیستند ن و خانمان معنی لغتنامھ

دھد کھ بھ شھری دور سفر کرده و برای مدت طوالنی از  احساس غربت در انسان زمانی رخ می. کند می

ٔ خود دور شده، خانھ با ھجرت این احساس معموال ھنگامی کھ محیط فرھنگی شھر . باشد میھن و کاشانھ

مواقع با ترس و احساس غربت در برخی . شود فرھنگ موطن شخص متفاوت باشد بسیار تشدید می

  . شود گی آمیختھ میه درماند

 د ی نگشا ره روزنو و بھار

  د یایمسال ن ا عطوفت یزرو

 وطن یغربت ودور یبھ شھر

  . دینپا یری د د بگوی آ گر ا

خود را بھ او تسلیم كنیم تا بتوانیم بسیار آسوده احساس ، ما باید طبیعت را بھ چشم مادربنگریم و با آرامش

ھمھ ی ما در حقیقت . ھمان گونھ كھ ھمھ ی موجودات دیگربازمی گردند، كنیم كھ بھ جھان باز می گردیم

باید خود را بھ این جریان بزرگ ، بیھوده است، نافرمانی و سركشی. ھستیمھمھ جزء جدایی ناپذیر این 

   )ھرمان ھسھ(. واگذار كنیم

نمی تواند بھ آسانی درکشور میزبان استقرار پیدا ، انسان آواره کھ گذشتھ درناکی را با خود حمل می کند

ورنکردنی در برابر آثار دھشت بھ صورتی با مھاجرانسان ھای زجرکشیده و شکنجھ دیده ی . کند

اوت ھای جنگی و شقتلخ تجربھ ی . و جنگ و نامردمی کھ در زادگاھش از سرگذرانیده اند ییزورگوبار

است اینان گاھی بی  زرقت باریدرغربت نی این افراد اروزھنموده وگی ه گی زنده آنان را دچار افسرد

ً در رنج و عذابند و احساس جھ دوم در یزند ه گرنج ، گیه درد آوار، غم دوری از وطن. ھیچ دلیلی دائما



تالطمی کھ در قلب و روان میلیون ھا ذره کوچکی است از ، بدی کھ از این ھمھ بھ انسان دست میدھد

از کشورھای ھمسایھ تا دورترین گوشھ ، ھر جای کھ باشد، گی در وطن دیگرانه زند موج میزند، پناھنده

انسان در سرزمین ، گی سخت باشد و دشواره طراوتی ندارد گرچھ در سرزمین مادری زند، جھان

کم نیستند کسانی کھ در آروزی ، اما با آن ھم، باشداحساس تعلق و دل بستگی داشتھ  دیگران نمی تواند

بھ . رفتگان در زحمت اند و دیگران در حسرت، سر از پا نمی شناسند و بھ تعبیر دیگر، رفتن از وطن

 . مردم کشوربھ  یشگیھم یخوشبخت وطن ودر یمید صلح دایام

  م ھ کردیتک و تنھا گر ھنشست

  ھ کردم یبا گریز یشھر یادیب

 نھ عطوفت نجایا استنھ شفقت 

  . م ھ کردیگر لداینوروزو بھ ھر
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