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  شاندار تجلیل باشکوه و

  باستان ن نوروزدفرارسی سبِتمنا به

  

  !افغانان مھاجـــر

  !خواھران وبرادران

گاھی  آیا دارید؟ گردیده خبر آزاده ما کھ نصیب مردم شریف و جھانی را افتخار بس بزرگ و آیا از

امروز  !بلی جھانی گردد؟ رسم نیاکان تان، داشتید کھ روزی یکی ازعنعنھ وگمان  چنین حدس و

 ٢٣ بدین معنی کھ بتاریخ گران کشور ما گردیده،نوروز و جھانی نصیب افغانھا افتخار بس بزرگ و

پیشینھ نوروز باستان را بھ عنوان یک مناسبت  مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ٢٠١٠ فبروری

 ثبت و را میھنی ما کھ این روز تاریخی و تحد ناگزیر اندم کشور ھای عضو ملل جھانی شناختھ و

 توسعھ فرھنگ و فرد ما اینست کھ در حفظ و پس وظیفھ فرد .نمایند ھای خود) جنتری( درج تقویم

سراسری مھاجرین افغان کشور ھالند بھ عنوان  ھمچنان اتحادیھ ھــــای .کنیم مزیدسنت ھای آن تالش 

شمسی آغاز می  ١٣٩٠ر طی جدول زمانی کھ از سال ھای مھاج محل تجمع افغان مدافع حقوق و

  .برنامھ ھای بعدی را جمعبندی نموده است ،کوردینھ ھای روشن و با طرحھا یابد

دایمی اتحادیھ ھای سراسری  افتخار و پُرمثابھ عضو  بھنواحی الکمار  و کانون فرھنگی پیوند شھر

شناخت  آغازین سال شمسی و وزر و بزرگداشت این خجستھ روز ،رھنمود اتحادیھ سی ازبھ تا ھالند،

 آمد بھار نو و امسال آمد .ملیون انسان آنرا جشن میگیرند ٣٠٠ از کھ بیش را جھانی شدن نوروز

  .شاندار مینماید آرزو رستوران شھر بیفروایک تجلیل با شکوه و مارچ در ٢١ تاریخ بھ را نوروز نو

 برادروار و و کینھ،بدون بغض  ،شعف شور و با خود تقاضا میکنیم تا م افغان ھای مھاجرتما از

بھ  محفل بزرگداشت نوروز، شان در اشتراک جھانی شده با این حادثھ تاریخی کھ فعالً  از افغان وار،

مشھور افغان  شاد آواز خوان نسل جوان و ھای مست و از آھنگ و شکوه محفل بیافزایند شانداری و

ممتاز یک عراده التری با جایزه  .لذت ببرند شان کیف کنند و )محترم راشد جامی و گروه ھنری(

 بلبل کانون و باید گفت کھ گرداننده پروگرام محترم ابراھیم سھار .اسکوتر انتظار شمارا دارد
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محظوظ  شمارا مسرور و ساعت ھا نوشدار، وجیزه ھای نیشدار و گفتن فکاھیات و با دکلماتور و

  .میدارد

 .)کانون فرھنگی پیوند ۀت مدیرھیأ(
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