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دوستان گرامی و هموطنان گرانقدر!
شورای افغانان مقیم دنمارک افتخار دارد که از بدو تاسیس تا کنون طی مدت بیست سال همیشه در
خدمت افغانان عزیز قرار داشته ،بر فرهنگ باستانی وپر بار میهن ارج فراوان گذاشته  ،مخصوصا از

میله بهاری نوروز که یکی از سنت های دیرینه و پسندیدۀ اجداد ما بوده تجلیل به عمل آورده
است.
در تجلیل از نوروز در کشور ما دالیل طبیعی  ،منطقی و عینی وجود دارد که نمی توان از آن انکار کرد
قدامت تجلیل از روز اول سال در کشور ما بیش از پنج هزار سال را در بر گرفته واین اصل پسندیده
از زمان زر تشت از اجداد نجیب و سر بلند آریایی مان برای ما به میراث گذاشته شده
است.

نو روز به مفهوم نوشدن  ،تغیر و تحول است که با روند زنده گی انسان ها و تشکل تمدن ها ارتباط
مستقیم دارد  ،زیرا همه چیزدر طبیعت اعم ازجاندار نبات و جماد در تغیر و تحول و تکامل می
باشند،این تغیر و تحول جسمی و ذهنی در زنده جان ها مخصوصا در هر فرد انسانی محسوس و
هویداست  ،که اگر ذهن و افکار انسانها در هالۀ از موهومات که تغیر و تحول را به انحراف میکشانند
قرار نگرفته ودر مسیر آ زاد و طبیعی زنده گی با گردش زمان و تحوالت هماهنگ باشد ،به خالقیت
های عظیمی دست می یابند .محصول ذهنیت های آزاد و پیشرونده بشر ،تمدن های است که در طول
تاریخ زنده گی انسان ها بوجود آمده وتا به امروز ادامه دارد ،این روند به سرعت در کوتاه زمان ها
تغیرات مثیت در جهت علوم تکنالوژی و تخنیک به بار آورده ،که امکانات جدید و پیشرونده را جهت
زنده گی هر چه راحت تربرای افراد جامعه فراهم ساخته است.
به عقیده این جانب مفهوم نوروز عبارت است از استقبال از فکر نو ،پبشرفت وترقی و تغیرات جدید
در روند زنده گی انسانها  ،این ارزش نهایت منطقی و توجه به هر چه بهتر زیستن می باشد.
متاسفانه کنون درکشور ما گروه های متحجرو عقبگرا ،متاثر از عقاید اجنبی و افراد سودجو بر آنند تا

مردم مارا از اگاهی و تحول وروند طبیعی و منطقی زنده گی بدور نگهداشته  ،با تلقین ها و باور های
موهوم و خرافی ،افغان هارادر فالکت و تضاد های مذهبی قومی و قبیلوی مشغول سازند  ،قشر روحانیت
وابسته به عرب ها همیشه در صدد آن بوده اند ،تا فرهنگ باستانی و پر بار مارا ازبین برده فر هنگ
عقبگرایی و موهوم عربی را بر مردم ما تلقین ودر جامعه ما ترویج نمایند  ،که این خود مانع سیر و
تحوالت منطقی پیشرفت و ارتقا درطول سالهای متمادی در وطن ماگردیده است ،همان است که امروز
ما با وجود داشتن ارزش های بزرگ مادی و معنوی درکشور  ،متاسفانه در جمع فقیر ترین و عقب
مانده ترین کشور های جهان به حساب می آییم.
به امید روزی که افغان ها با اگاهی و آزادی کامل ذهنی  ،درمسیر طبیعی پیشرفت و تمدن قرار
گرفته وماشاهد زنده گی مرفه و پر افتخار هموطنان خود بوده  ،در هر نوروز از خالقیت ها و پیشرفت
های خود تجلیل به عمل آوریم.
سال نو به همه شما مبارک سال توام با صحت و سالمتی و موفقیت های زیاد برای هر یک از شما
عزیزان آرزو داریم .
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