
 

 

 

 

بذخشاى افغاًستاى ّ  ُایپاهیزی  خْرشیذی ۰۹۳۱ًْرّس سال بزگشاری جشي 

 تْرًتْی کاًادا هقین شِز تاجیکستاى،
 
 

 پٌُْذّی ًصزالذیي شاٍ  پیکار 

 رّسگار آیذ  با شذ کَ خزم کي   کَ گفتـــن  ُوي 

 آیذ  جِاى اس ســز جْاى گزدد، بِــــار غوگسار 

 آیذ   ُـــز کس را بَ کاربِـــار غوگسار آیـــذکَ 

 آیذ  کٌْى هــــا را س باد باهـــــذادي بــــْي یــــار

 آیذ   چــــْ رّي کْدکـــاى ها، درخت گل بَ بــــار

  رخ با ها بـــــَ خــــزم رّسگـــــار آیذ ًگـــار اللــــَ

 (فّزخي )

 

هاٍ هاسط  02پاهیشی ُای همین ؽِش تْسًتْی کاًادا، تَ تاسیخ  را  1390هشاعن جؾي ًْسّص عال  

تَ اؽتشاک دّعتاى ّ عضیضاى ُشدّ کٌاس  در شِزتْرًتْ، " حبیب"،تاًکْیت ُال صیثای  دس م،0222

چتشال،  -تشخی اص اععای جواعت آعیای جٌْتی، دّعتاًی اص  عاللَ  جات ؽوال  پاکغتاى  دسیای آهْ،

تاًضاًیا، دّعتاى ّ عضیضاى ًماغ هشکضی افغاهغتاى تا خاًن ُای  -تٌی چٌذ اص اععای جواعت افشیما

کَ تا پاهیشی ُای  ) کٌِذژ(،پاهیشی ؽاى، تَ ؽوْل تشخی دیگشی اص دّعتاى هشتْغ ّالیت کٌذص

جیکغتاى سّاتػ خاًْادگی داسًذ، تَ ّجَ ًِایت صیثا ّ احغي تشگضاس ًوْدًذ. هشاعن احتفال جؾٌْاسٍ تا

ی ًْسّصی تْعػ  گشداًٌذٍ هشاعن، پٌُْذّی ًصشالذیي ؽاٍ پیکاس، آغاص گشدیذٍ ّ ُوَ اؽتشاک کٌٌذٍ ُا

شض ًوْدٍ ّ  تشای تذّیي ّ تشتیة جؾٌْاسٍ ًْسّصی تثشیک ّ تٌِیت ع عضیض سا تَ ًوایٌذگی اص کویتَ

 ّسدگاسعالویاى صحت، عالهت، تٌذسعتی، هْفمیت ّ کاهگاسی داسیي سا توٌا ًوْد. پشآًِا اص دسگاٍ  ُوَ 

 

 آغاس ًوْد:  ّاژٍ ُا ایيهحفل را با  ،سخي گْی هزاسن احتفال ًْرّسی دّستاى ّ عشیشاى پا هیز

هیذُذ کَ حیثیت دسفؼ عثض توذى "ُذف ُوآیؼ ؽام اهشّص ها سا  تشگضاسی جؾي ًْسّص تؾکیل      

تذّیي ّ تشتیة ایي جؾٌْاسٍ اظِاس عپاط ّ  سا عت. هي تَ ًوایٌذگی اص کویتَتاسیخی هشدهاى ها سا دا

ؽکشاى تی پایاى خْد سا حعْس تک تک ؽوا عضیضاى کَ تا لثْل صحوت  تخاغش تاصتاب عِن فشٌُگی، 

مؼ تاى سا دس ساعتای اًعکاط فشٌُگ غٌاهٌذ اخاللی، اجتواعی ّ هعٌْی تاى، حعْس تِن سعاًذٍ، ّ ً

اص تاسگاٍ پشّسدگاس عالویاى، دس سّؽٌایی  هشدم ّ کؾْس تاى تاصی ًوْدٍ ایذ، تمذین ّ تکشین هی داسم.

پیام اًغاًی ّ تاسیخی ًْسّص، ایي جؾي آصادگاى ، تشای ُوَ اؽتشاک کٌٌذٍ ُا، خاًْادٍ ُای هحتشم، 

هحغي عفیذاى، خاًن ُا، آلایاى، جْاًاى، ًْجْاًاى تَ ّیژٍ کْدکاى، ًْ تاٍّ گاى ّ ًْ ًِاالى، ُوَ 



ٌذسعتی، هحثت، دّعتی، کام گاسی ّ ُوفِوی سا توٌا هی کٌن. حاظشیي هحتشم، اتحاد، اتفاق، صحت، ت

 تؾشیف آّسی ُوَ ؽوا سا تَ جؾي خْد تاى خیش همذم هیگْین.

     

ّ کؾْس دّعت ّ ُن فشٌُگ ها تاجیکغتاى، تا الیَ ُای ًا ُوگْى فشٌُگی  هیِي عضیض ها افغاًغتاى 

ها، هجوْعَ تواهی ّیژگی ُای  ُای. فشٌُگ کؾْسیاى عایش هلل جِاى ؽٌاختَ ؽذٍ اًذ، دس هؽاى

ّاتغتَ  ُا تاسیخی، فشٌُگی، سفتاسی، سّاًی ،گفتاسی، فکشی ّ تجشتی هشدهی اعت کَ تا آى عشصهیي

اًذ، کاس ًوْدٍ اًذ ّ صیغتَ اًذ، ّ اگش تَ جای دیگشی ُن  دهاًی  کَ دس آى جاُا دیذٍ تجِاى کؾْدٍاًذ، هش

   .  یي سا تا خْد اًتمال دادٍ اًذسفتَ اًذ، تخؼ ُایی اص آى فشٌُگ غٌا آفش

ها ُوْاسٍ هٌاعة اعت، صیشا دل سا تَ تپؼ هی آّسد، جاى سا عشّس ّ  ُایعخي گفتي اص فشٌُگ کؾْس

ّ ؽادی هی تخؾذ، ّ هؾام ها سا هطثْع  ّ هعطش هی عاصد. ًْسّص ًوادی اعت اص تواهی فشٌُگ ها، 

عال ًْ اص ُوَ ها، ُوَ آًِایی کَ تَ اًغاى هیِي ًْسّص ّ  .خْد داسدُش گْؽَ ای اص آى فشٌُگ سا دس 

خْد، عؾك ّ هحثت داسًذ، هی غلثذ تا اتحاد، ُوگشایی، جوگشایی ّ اًغاى گشایی عمالًی ّ اخاللی  

ّ تا آًِایی کَ دس هیاى ؽاى صًذگی تغش هی تشین،  عایش هلل جِاى خْد سا تا ُوَ هشدهاى کؾْس خْد،

   . " ًگِذاسین ّ هحفْظ  هصؤّى

 

داًؾگاٍ تْسًتْی آهْصػ تَ تعمیة آى هحتشم پشّفیغْس داکتش عشفشاص ًیاصّف آهْصگاساًغتیتْت تعلین ّ 

کاًادا، عخٌشاًی آغاصیي  ّ همذهاتی ؽاى سا پیشاهْى اُویت ًْسّص ّ عیش تاسیخی آى، تَ اؽتشاک کٌٌذٍ 

اى حاظش ًوْد. حعْس خْیؼ سا ًثاس دّعتاى ّ عضیض پیؾکؼ ًوْدٍ تٌوٌیات ًیک ّ تثشیکات صویواًَ

پاهیشی ُا کَ  ٌُشهٌذ جْاى تا اعتعذاد، پش تالػ ّ صویوی، عثیذ هللا اهیشی دس هشاعن جؾي ًْسّصی

تْعػ دّ جْاى تا اعتعذاد ّ دّعت داؽتٌی، هحثْب هللا ّ حثیة هللا " ظِْسی"، ٌُشهٌذاًَ تذسلَ ّ 

 هغشّس ًگِذاسی حاظشیي ّ هِواًاى  تاصی ًوْد. حوایَ هی ؽذ، ًمؼ تاسصی سا دس ساعتای 

        کٌین  بستاىای دّستاى هٌشل سْی  آهذ بِار    

 کٌین   جْالىخیشیذ  تا    چوي،گزد غزیباى  

 اس گل بَ گل، پزاى شْین سًبْرُااهزّس چْى 

 آباداى کٌینجِاى، شش گْشَ  عسل خاًَتا در 
  

تشگضاسی جؾٌْاسٍ ًْسّصی، دّعتاى ّ هِواًاى عضیض دیگشی ًیض کَ آًگًَْ کَ اظِاس گشدیذ، دس هشاعن 

داسای هؾتشکات فشٌُگی ّ تاسیخی تا هشدهاى تذخؾاى ُغتٌذ، ًیض اؽتشاک داؽتٌذ کَ حعْس داکتش هیش 

تَ هحفل ها، صیة ّ صیٌت  تیؾتش دادٍ ّ داکتش هیش تایط  تایط خاى ّ خاًن هحتشهَ ؽاى یاعویي خاى

ّ تحمك ّ تطثیك پیام تاسیخی  ًْسّص کَ اتحاد، اًغجام، ّحذت ّ یکپاسچگی ًْسّص خاى پیشاهْى اُویت

کَ تَ ایي  ّالعی، اًغاى ُا اعت،عخٌشاًی فؾشدٍ ًوْدٍ ّ اظِاس عپاط ّ ؽکشاى خْیؼ سا تَ آًِایی

 ًوْد. هیض، دعت صدٍ تْدًذ، تمذین ّتمذیظگًَْ عول اتتکاس آ

  

یي جؾٌْاسٍ ُا، ؽٌاعایی ّ کوایی هعشفت کْدکاى اص تاسیخ ّ یکی اص اُذاف تٌیادیي تشگضاسی ایي چٌ

فشٌُگ پذساى ّ تضسگاى ؽاى هی تاؽذ تا آًِا دس فشایٌذ اص خْد تیگاًگی لشاس ًگیشًذ. جِت تش آّسدٍ 



تاعتاًی  عاصی ایي آهال تؾْیك ّ تشغیة کْدکاى تَ خْاًؼ ؽعش، ّ ًوایؼ ًاهَ ُای ّاتغتَ تَ فشٌُگ

 شد عال اؽتشاک کٌٌذٍویي هٌظْس دّ تي اص دّؽیضٍ ُای خ  تایذ لشاس گیشد. تَ ُ ها، دّ اّلْیت کاسی

 " ًْرّس چیست؟"، ًوایؼ ًاهَ ًِایت صیثایی سا صیش عٌْاى هٌظْرٍ ًیزّ ّ شویسا پیکار،دس هحفل،  

تَ حاظشیي تَ ًوایؼ گزاؽتٌذ کَ داسای هعٌی ّ هفِْم خیلی ُا صیثا تْد کَ اص غشف حاظشیي تَ ًحْ 

 ًِایت صویواًَ هْسد اعتمثال ّ تحغیي لشاس گشفت. 

  

، تْد کَ تِتش اص ُوَ صیثایی ُا تْد ًا گفتَ ًثایذ گزاؽت کَ هحفل ًْسّصی ها، داسای صیثایی دیگشی ًیض 

دس  " گزٍّ ٌُزی بام جِاى"،تَ ًام  دعتَ ٌُشی پاهیش، کَ تَ گًَْ سعوی ّ آى حعْس ّ هْجْدیت

تغضایی سا کوایی ًوْدٍ اعت تَ سُثشی داکتش عشفشاص  هیاى ُوَ اععای جواعت همین تْسًتْ ؽِشت

ًیاصّف ّ ُوکاسی ُای  ُویؾگی ٌُّشهٌذاًَ دّعتاى دیاس ؽغٌاى ّ ّاخاى افغاًغتاى، تاصٍ گل ّ خیثش 

عٌتی داد کَ  صیة ّ صیٌت کَ تَ سًّك هحفل فشٌُگی، اجتواعی ّ عٌتی ها ّ پیؾذادیاى ها،هشادی ، تْد 

کَ تا  جاهَ پشّاًَ ُای پاهیش سا  صهیٌی هي ُیچ اؽتشاک کٌٌذٍ ای، پشّاص ّیژٍ  تذّى تشدیذ ّ تَ تاّس

ٌُگ، ُای هخولیي عثض تَ تي  ّ تالیي ُای سّؽت سًگ تَ عش، دس فعای دّعتی، هحثت ّعؾك تَ فش

ُای ّغي سا ځ سرییاد  ُش تاسی ُا تَ پشّاص هی آهذًذ، ّ کٌٌذٍ  عٌت ّ تاسیخ خْد، دس تشاتش اؽتشاک

 ، فشاهْػ ًخْاُذ ؽذ. هی عاختٌذاسصًذٍ تش  صًذٍ ّ

    

ت تؾْیك ّ تشغیة تْد کَ دس یکی اص تخؼ ُای آى جِ هشاعن ًْسّصی داسای تشًاهَ ُای فشٌُگی ًیض

جْاًاى ّ ًْ جْاًاى کؾْس ها کَ دس هحیػ کاًادا لشاس داسًذ، تشای خْاًؼ ّ صهضهَ اؽعاس ًیض جا دادٍ 

، ّحیذٍ ظِْری ّ خْږًْى سهیيؽذٍ تْد، کَ اؽعاس ًِایت صیثا ّ خیلی ُا ُن دلپزیش تْعػ دّؽیضٍ ُای 

ؽعش  به خوانش گرفتند که وشت مهاجر"،" شاگون بهار مبارک باد"، و " سرن ،عٌاّیي تا فزیبا ًیزّ

 ؽاد ّ هغشّس عاخت، ّ ؽعش دّهی ُوَ اؽتشاک کٌٌذٍ ُا، تَ ّیژٍ پاهیشی ُا سا سا  ًْسّصی حاظشیي

صًذگی  آفشیٌؼ هجذد دًیای عکْالسیغن تیشّى عاخت ّ دس عالن تفکش، تعوك ّ تأهل دس ساعتای یکثاس اص

  ، غْغَ ّس ًوْد. هعٌْی 

   

سرداهي شد عي، خ   تْعػ یک تي اص دّؽیضٍ ُای " جْاًَ ُا"،گشی، صیش عٌْاى یًْسّصی دعشّدٍ   

گشفتَ ؽذ کَ تشای ًْ ًِاالى اؽتشاک  ، تا صذای خیلی صیثای کْدکاًَ ّ هعصْهاًَ، تَ خْاًؼهزادی

 فعای آساهؼ ّ هحثت گشدیذ. کٌٌذٍ ایجاد گش

 

دس فشآیٌذ فشجاهیي هشاعن احتفال ًْسّصی، تش تٌیاد تیٌؼ پلْسالغتیک ّ پیام جِاى ؽوْل ًْسّص، 

آٌُگ صیثایی سا تَ صتاى پؾتْ، تا ًْاختي  تاسٍ گل، حبیب هللا ظِْری ّ خیبز هزادی،عضیضاى ُش یک،  

تَ عشایؼ گشفتٌذ کَ ُش لحظَ هْسد اعتمثال گشم ّ صویواًَ حاظشیي لشاس   ِغَژکآلَ هْعیمی عٌتی 

 گشفتٌذ. 

 

 " ظِْری"،هحتشم هزُة ؽاٍ هحفل جؾٌْاسٍ تا عخٌاى فؾشدٍ ّ دعائیَ ًْسّصی ؽاعش تْاًا ّ صویوی 

ُای  ختن گشدیذ. دس فشجام  الصم هی داًن ، تَ ًوایٌذگی اص ُوَ پاهیشی ُای دّکٌاس دسیای آهْ، ؽغٌاًی

ّ ؽکشاى خْد سا خذهت دّعتاى ّ عضیضاى تشتیة ّ تٌظین کٌٌذٍ  تذخؾاى افغاًغتاى ّ تاجیکغتاى،عپاط



ّ عایش هحتزم هذُب شاٍ ظِْری، قْت ًیزّ، هلک هحوذ خاکزاٍ، خیبز هزادی،  تشًاهَ ًْسّصی،

 جؾٌْاسٍ  ایي کَ ًام ُای ؽاى رکش ًَ ؽذٍ اعت، ًمؼ صویواًَ ؽاى سا اص غشیك تذّیش   دّعتاًی

ًْسّصی دس ساعتای اًغجام ّ اًتظام ًَ تٌِا پاهیشی ُا، تلکَ عایش دّعتاى ّ ُوْغٌاى همین تْسًتْ، تَ 

 ًواین.  ًَ تاصی ًوْدٍ اًذ، تمذین ّ تحغیيگًَْ فعال ّ صویوا

 

 ُوی       رّس ّصل ّ یاد یار آیذ ُوی باس فصل ًْ بِار آیذ

             بلبل شب سًذٍ داراسبِزگل       شاُذ  گل  در  کٌار  آیذ  ُوی     
 


