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را به و بهار نو با ابراز سپاس از لطف و محبت همه دوستان ما نيز سال نو 
    .تبريک می گوييمگرانقدر سايت از ژرفای قلب مان  خوانندگانهمه 

  هيئت تحريريه سايت گفتمان دموکراسی افغانستان
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 صديق رهپو طرزی
 »بنياد فرهنگی محمود طرزی«داران ــتــت امانئعضو هي

/ 
  .ع) 2009(هژده مارچ ./ خ.هــ) 1387(چار شنبه بيست و هشت حوت 

  .شهِر گــُت تينگن، جرمنی
  دوستان ارجمند و گرامی،

  
هجری خورشيدی را از ژرفای قلب برای تان شاد باش ) 1388(فرا رسيدن نوروز سال 

  .هرروز تان روِز نو:  .می گويم
ما، ــ البته در نيمکره شمالی ــ که در آن سرزمين نو شدن اين سال، با نو شدن طبعيت 

با هيچ حادثه يی که در آن هنگام آدمی  اه است اين روزگار شادی بخشقرار دارد، همر
  .ندارد ، پيوندزاده شده باشد و يا از جايی کوچيده باشد، و يا ديگر و ديگر

  : می سرايد ،شاعری از همين جا ،»سعدی« از همين روست که
  درخت شگوفه بر آورد و بلبالن مستند،
  جهان جوان شد و ياران به عيش بنشستد

  .بيش تر از ديروز، اما، کم تر از فردا می خواهم راشما امروز شادی و عيش 
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Dear Boon Companions and Friends, 
 

Let me to express my deepest congratulation for coming of Naw Ruz or New Day of New 
Year 1388. 

The New Year is connected with the renewing of Nature-- in our North hemisphere-- which 
my beloved birth land is situated directly. 

This happy day has not any relation with the birth, moving or migration or so and so of 
MAN on the surface of world. 

On this occasion one of our poets, Saadi has composed this: 
 

The tree is full with blossoms and nightingales are drunk, 
The world gets young and the friends are sitting for feasting and drinking. 

Your feast and happiness of today be more than yesterday, but less then tomorrow. 
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 سال نو شما مبارک

  

سال نو را از صمیم قلب برای شما تبریک و تهنیت گفته  آرزو مندم 
ش سال شکست تاجران سیاسی ، سال نابودی . هج 1388که سال 

پیروزی مردم  ،معامله گران و جنگساالران وطنفروش گردیده
 .به ارمغان آورد را ستمدیده افغانستان

  بابک
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