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 ۲۹۳۲حمل  ۲۱

 

 مبارک نوروز دوستان   جمله  بر

 مبارک نوروز  و بوستان بلبل  بر

 نوروز بهار شگون وطن  خلق  بر

 خواهم زدل وزجان مبارک نوروز

 )نوا( بخت بیک

 

 

 ریگجشن نوروزی بدخشانی های مقیم شهر کل

 

دو طاارم ماارز استان ااتان و مطااابق بااه عت تاااو ملاای و بااارنخیه ب خ ااانی هااا  

ی و رسام و گار  متحیث علم بارداران میاراه هاا  سرهتگمقیم شهر کلباجیک تان  

 ۱۳۲۹ماار   ۹۳رواجها  پ ت ن ٔه وطنه محفل پرطتطته و باا شاکوهی را بتاارن  

 ارنمودن  که در نوع خود کمیتن و کیفیتن بی نظیربود.گزبر

 

 ۲۸۳بااه ب اا اد  هردناا ه بااودگب ااکیل روانااه  حفاال ماا کور کااه در رسااتورانی بتااا   نم

خاانواده میباشا ه اشاتراک  ۳۹کاه شاامل  نفار خاورد سان  ۱۲ساالن و  گنفراز بزر

شااانه بااا ارانااه  یگااس ااال نمااوده و باکمااک هااا  بموواات مااالی واشااتراک س ااال سرهت

ر ن اان دادنا  کاه خطاه باارنخی گارا  هاا  دنا نی و باز  یسارنن شاان نکباار دنگپرو

غتای وپرباار وا نمی باوده  و  گدارا  سرهتاب خ ان حقیقتن ناک محایج جتراسیاانی 

 دوسات ین در هار نقطأه از کاره زماین کاه باشات  ه باه نحاو  از انحاا گمرد  سرهتا

ی نیاکاان را باا رساالتمت   و امانتا ار  گامیاراه م تاو  وسرهت ونه شارانجگدرهر 

ان حیاو ( خونش به صفت نک هونت ملی و وطتی گدامه دهت ) ا به سرزن ان کامل

 انتقال می هت .

 

 ی شامل محفله عبارو بود از:گرامها  سرهتگپرو

 . ارانه مقاالو وسخترانی ها در رابطه با بارن  و اهمیت بارنخی نوروز 
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  ارزشاها   ی ناوهگر زنا گاورٔاو وخوانش اش ارنتز و ناب بهار  که حکاناه

فتن و گ. شاا حیوناااوبرخاای از زناا ه شاا ن دوباااره نباباااو وعت تااو  نااوروزه 

  رونی ن بود.

 ی .گسرودها و برانه ها  بهار  ه بخم جت.. 

  یاازم محفاال گیاارا ودل انگدر بخااش موساایقی عماا بام  ن اایم جااان امااین بااا یواز

که هردویقاه ازجاناا اشاتراک کتتا مان محفال  بهار  را به شورو ش ف یورد

همچتاان صتوبرشااه  می  ه سرناد جوانان ب روه  دوام اروشوروبا کف زدنها

باه محفال روناق بی اتر دلپا نر شاان  شاد و ها  گووادر جان نیز با ارانٔه یهت

یزاشتراک گبخ ی ن . بما  موسیقی محفل با روص ها و پا  کوبی ها  شوران

 ردن . گ ان سالونه بخصوص جوانان همراهیگتت ک

 

ساعت نک بام اد با کماال خوشای و ن ااط  محفل از شش و نیم بجٔه پی ین یغاز وبه

  .خابمه ناست


