
  !دسال نو مبارکبا

بھ . غمدار کشورم تبریک می گویم را بھ ھمھ ھوطنان ستمکشیده و ١٣٨٩حلول سال 

روز اول دیرین زمانھ ھا،  ازمردم افغانستان . صلح و امنیت استدعا می نمایم ایشان سال

والیات  در. یا جشن دھقان تجلیل کرده اند ،دھقان روز ،زبنام میلھ ی نو رو ،راسال نو

ھفت  ،لباس نو میدوزند: از روز اول سال آمادگی میگیرند از ھفتھ ھا پیش مختلف کشور

بھترین پیداوار و داشتھ ھای  ،دھقانان در آن روز. میوه و غذا ھای گوناگون می پزند

بھ تپھ ھا و سبزه زار . و بھ سر می کنندزنان شال ھای ن. خود را بھ نمایش می گزارند

شکل برگزاری  ،ھر والیت درھوا  البتھ بنابر عنعنھ و آب و. و میلھ میروند ھا سبزه لگد

آتش  این سالھای خون وکھ  ،گفتھ شود باید. میلھ ھا و خوشی ھا متفاوت است ،جشن ھا

 و ی سرورفضا امکان و آورده و اجتماعی برای مردم بار دردسرھای زیاد فردی و

میلھ ھا و خوشی ھا بھ اصطالح بھ زمانی  ،جشن ھا. ایشان گرفتھ است شادمانی را از

، سوگمندانھ بعد از گسترش بال ھای نامیمون واپسگرایان بھ کشور. بی غمی مطرح بود

مسلط شده  گروگانگیری ،ییمافییا ،اخاذی ؛ یعنیفرھنگ غنیمتگیری طوائفی وک الومل

تن خواب لباس نو را نمی  ملیونھا. ای مردم رخت بر بستھ استخنده از لب ھ. است

 ،دل واپسی ،مردم بی نوای ما بھ جای غذا نگرانی. سفره ھا از نان تھی شده است. بینند

وخون دل  بیوه زنان اشک چشم یتیمان و ،عوض آب صحی بھ. دلھره و اندوه میخورند

. بھ عوض ساختمان منزل قبر می کنند. بجای لباس کفن می پوشند. خویش را می نوشند

عاید شان . می آیند عزیزانشان گردھم بھ ماتم سراھا و عزای ،جشن ھامیلھ ھا وبھ جای 

ِ مل از اده ی مواد مخدر پناه گاھشان تولید و استف. مین می گرددتأی و بین المللی گدایی

 ،سال نو بھ پیشواز ،ا و رنج ھای کشوردرد ھ با احساس ژرف آن ھمھ. گردیده است

آمده در نھضت فراگیر دمکراسی و ترقی افغانستان و حزب  ھموطنپرستان راستین گرد

ار با سایر جزایر جدا کھ در این بھ ،توقع میرود. متحد ملی افغانستان وحدت نموده اند

تا  ،مین گرددنیز وحدت تا) حزب وطن(حزب دموکراتیک خلق افغانستان  پیکر شده از

ِ چونی و چندی نیرومند ،خادمان صدیق مردم افغانستان و وعده ی  تر گردند از نگاه



ِ زمان. وصل نزدیکتر شود  ،؛ یعنیتجلیل از روز اول سال و بھ ویژه انتخاب این موقع

ی کھن می ناآریا سر زمینمردمان اول بھار داللت بھ فرھنگ پر بار با معنا و منطقی 

خزان زده گی و خواب  دگی وکھ ھمھ رستنیھا و زمین از پژمر ،بھار است در. نماید

علوفھ و غذایی زنده جانھا را بھ  ،آب. برمی خیزد و جان تکان میدھد ژرف زمستانی

اجتماعی  چرخ وطبیعت  و. درختھا با شکوفھ چراغانی می شوند. ی آوردارمغان م

  . می خواند فرا جدی تر انسان را بھ آغاز

 مشترک مشاھده این روز توجھ کنیم چند عنصر درمختلف رواج مردمان  رسم وبھ  اگر

خود و ھفت میوه  توجھ بھ امکانات آب نشانۀ پاکیزگی آیینھ نشانۀ خودشناسی و: می شود

. امثال آن وبھ رویش  باور سبزی نشانۀ وطبیعت برای توانمندی انسان  نشانۀ استفاده از

چنانچھ بھ اساس . نو باشد آغاذ بھار روز اول سال کھ ،و سزاوار است آن منطقی نابرب

پشتیبانی  کھ بنا بر پیشنھاد آذربایجان و ،قالنی باید باشدو ع مین اھمیت تاریخیھ

 ٢٠١٠فبروری سال  دیگر در کشور چند ترکمنستان و ،تاجیکستان ،ایران ،افغانستان

ز جھانی رو و یکم مارچ را بھ حیث نوروز مجمع عمومی ملل متحد روزبیست و

ـ بھ مثابھ ی جشن جھانی شناختھ شده است و  ١٣٨٩نوروز ـ سر از سال  یعنی. پذیرفت

رشد  بین المللی و شرایط کنونی ملی و آن کھ قراین و از صرف نظر. ثبت گردیده است

سال  ،سال پیشرو راآن است کھ  آرزو ،قضایا تا چھ حدی بھ خوش بینی مجال می دھند

  .کنیم خود آرزو بھ مردم کشور تمیمن پرسال امنیت و  ،صلح

  ھدایت حبیب

   ٢٠١٠ مارچ ١٨

 


