
  !      برگ سبزیست تحفه درویش 

امیدوارم در پرتو عنایت و  گفته بهار نشاد و پویایی را بشما سروران عزیزوگرامی از صمیم قلب تبریک ،حلول بهارطبیعت

لحظه  ،لحظه و  برکات الهی نو روز تان همواره با کامیابی قرین بوده و سالی توأم با مسرت و سالمت درپیشرو داشته باشید

 «سراج الدین ادیب : » های بی پایاندرودو با تقدیم  شد.باو دوستی  شادی  پر از ن زندگی تا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تدبیر ای ، گان دیده و قلبها دهندهء تغیر ای :

 ! روزگاران  و حالتها کننده دگر ای روز، و شب کننده

 تغیر احوال ترین زیبا و ترین نیکو به را ما خلق و را ما گار روز

 ودرخشش روشنایی به استبداد ظلمات و سردی از .ده

 به ارتجاع تبانی و ویرانی از. مردمی حاکمیت و آزادی خورشید

 تیرگی، از.مافرزندان استعداد شگوفایی و سازندگی

 و برابری  و صلح سپیدی به سرکوب، و تبعیض سیاهی،ستم،

 .کن رهنمون  مردمی دولت تابش

 

 ودخور و نگران،خسک ها   

بدگمان، گیرنده، درونگرا،تصمیم

و  ترشرو، بدبین، ضد اجتماع

وفادار، صادق،  همچنان

درستکار، وظیفه شناس، از گناه دیگران رنج می برد. ظاهرأ ساده، 

دارد و در عشق درستکار و ثابت  بلند میولی علیه بی عدالتی صدا 

 .پذیر استو پشک خو  پلنگقدم است سگ با اسب، 
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 اول حمل  ۱۳۹۷جشن نو روز / جشن سال نو = نو روز  زمین و مارچ روز جهانی 21

مسجد جنازه فرخنده دختری که از طرف مردان خشمگین به اتهام آتش زدن قرآن مجید در 
 شاه دو شمشیره کشته شده بود با اشتراک هزاران تن از شهریان کابل به خاک سپرده شد.

  ۱۳۹۴حمل  ۲

 حمل ۳ مارچ ( روز جهانی هواشناسی 23)

 حمل   ۶ زاد روز آشو زرتشت
 حمل مصادف به ۷ روز جهانی تئاتر - مارچ ( 27)

والدت حضرت علی -(رجب  ۱۳)
 حمل مصادف به۱۱ )ع (

وفات حضرت زینب –(رجب  ۱۵)
 حمل مصادف به۱۳ ) ع (

 حمل مصادف به۱۳ روز جهانی آگاهی در باره اوتیسیم ) بیماری در خود ماندگی( -اپریل ( 2) 

نویسنده  به افتخار زاد روز هانس کریستن آندرسن که روز جهانی کتاب کودک -اپریل ( 2) 

 شهیر دنمارکی تجلیل میگردد

 حمل مصادف به۱۳

 حمل مصادف به۱۵ روز جهانی آگاهی از مین وکمک به اقدام علیه مین  -اپریل ( 4) 

 حمل مصادف به۱۸ همچنان روز جهانی بهداشت  / روز یاد و بود قربانیان نسلک  کشی روندا -اپریل ( 7) 

مزار شریف را مورد هجوم قرار داده که در اثر شهر قضائی چهار مهاجم انتحاری ساختمان 
  بیش از هفتاد و پنج تن کشته و زخمی شدند.آن 

   ۱۳۹۴حمل۲۰

 حمل ۲۵  دری. عارفان و شاعران بلندنام ادبیات فارسیاز یکی، روز بزرگداشت عطار نیشابوری
مبعث رسول اکرم  – (رجب ۲۷)

 حمل مصادف به۲۵ )ص(

اظهار ،توسط وزرای خارجه افغانستان و پاکستان به امضاء رسید و روسها پیمان ژنیو
 آمادگی کردند تا افغانستان را ترک گویند.

 ۱۳۶۷حمل  ۲۵

آباد والیت ننگرهار حدود صد و هشتاد تن  جاللاثرانفجارات وحمالت انتحاری درشهر به
 کشته و زخمی شدند

 ۱۳۹۴حمل ۲۹

را در موضع داعش در « مادر» ارتش امریکا بزرگترین بم بنام -(2017اپریل  13) 

 داعشی کشته شد ۴۳والیت ننگرهار استعمال نمود که ولسوالی اچین 

 حمل مصادف به۲۹

والدت حضرت حسین  -( شعبان ۳)
)ع(

 حمل مصادف به۳۱ 

۱۳۹۷فروردین –حمل )وړی(   

 


