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 نودټولنوفدراسیونافغانامیشتود اروپاکی په
 اروپا های مقیم  افغان سازمانهای  فدراسیون

 
 

  !باستانی را گرامی میداریمنوروز 
۱۹/۰۳/۲۰۲۲ 

 (غزنوی )سنائیچون خلد برین کرد زمین را و زمان را    آراست دگرباره جهاندار جهان را

                                                                                     

سی فارسی گفت که  بیبه بی هللا مجاهد سخنگوی طالبان ذبیحنستان برای تجلیل از نوروز آمادگی گرفته اند،  در حالیکه مردم افغا

د اما حکومت طالبان رسما از نوروز تجلیل نخواهد کرد. به گفته او  نشوروز از سوی مردم نمی طالبان مانع برگزاری مراسم نو

است بدین معناست که  ای مجاهد نقل قول شده  جملهٔ اخیر که از آق ند«. کنتجلیل نمی طالبان "هر مراسمی را که در اسالم نیست،  

بشکل رسمی از سوی طالبان تجلیل   به تطبیق آن حکم نکرده باشد، اسالم   کهغانستان فامردم و تاریخی  ویعنعن مراسم هر 

گیری در تصیمی  غضب قدرت دولت عد از قتی یک گروه سیاسی بیکبار دیگرنشان میدهد که وطالبان  گیریموضعاین نمیگردد.  

قرار دهد، ناگزیر است   محور در   ، بجای خواست اکثریت مردم خود را یدیولوژیک گروهی و اتهای اولوی آ صرفهای دولتی وملی 

و خواست   در رابطه با بیرق سه رنگ ملی هم برای طالبان منافع گروهی شان عمدگی داشتبین خود و مردم خط فاصل بکشد. 

رد و نیاز هر جامعه است هم  موسیقی که در تارو پود مردم ما قبل و بعد از اسالم ریشه دادر رابطه با ده گرفته شد.  مردم نادی

د را حفظ کرده  خو هویت فرهنگی البته ملتها در شرایط اختناق هم  طالبان قرائت خود از اسالم را باالی مردم تحمیل کردند. 

نوروز در  این نوع فشار ها بر میزان فاصله میان مردم و حاکمیت بشدت می افزاید.  طی سده یا سده های گذشته . اما  میتوانند

  میشد. یلتجلبطور رسمی  های بزرگاز این روز خجسته در شهر م افغانستان روز رخصتی بود و ویتق

 وز ادامه خواهند داد. به دو دلیل: از این ر  مردم افغانستان در هر صورت به تجلیل

پوهاند  بود. مرحوم پیدایش این عنعنه د همبلخ افغانستان  آریائی ها دارد وقبل  ۳۰۰۰بیش از ریشه در تاریخ نوروز  -１

وروز  نکتاب »در ما را درتاریخ وطن نوروز ریشهٔ چند هزار ساله محقق و استاد پوهنتون کابل داکتر احمد جاوید 

» آریائیها در اعصار باستانی سال را بدو فصل گرما  :که در قسمتی از آن میخوانیمبه تفصیل تشریح کرده خوش آئین« 

(Hama هفت ماه و فصل سرما )Zayama  از آغیل ها  تابستان گله ها و رمه ها را بنج ماه تقسیم میکردند...  در آغاز فصل

به چرا میبردند و در آغاز زمستان آنها را با توشه و انباشتهٔ زمستانی به آغیل ها می آوردند. بدین  به چمن های سرسبز

یاد آور همین جشن ها و  مهرگانو  نوروزاصطالح مناسبت هر دو را آغاز سال میدانستند و با سور و سرور میپرداختند که 

هیم میگوید:»نوروز چیست؟ نخستین روز است از ماه حمل،  و از اینجهت  ونی درکتاب التفابوریحان البیر است.« شادی ه

 فکری سلجوقی:   به قول روز نو نام کردند که پیشانی سال نو است.« 

 شن نوروز جبه جا مانده خجسته   از آن روز و از آن ماه و از آن سال 

 

با احیای این جشن زیرا  بعد از ترویج دین اسالم هم این سلسله ادامه یافته استیل شده و جلطی اعصار و قرون تاز نوروز   -２

تغیراتی که ارتباط داشته و بصورت طبعی کشت وکاربهار و سبزی طبعیت و آغاز فصل سر خرمی و ونباتات زندگی  مجدد
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در  نوروز برای برگزاری جشن و همنوا شدن با طبعیت را بوجود می آورد. خوشی و هیجان الزمه ایجاد میگردد ت عیدرطب

هم قبل زبان دری زنده نگهداشته شده ودر تار وپود فرهنگ مردم افغانستان اب شعرای متقدم نادبیات ما، بخصوص در اشعار

یاد  بنام های آریانا و خراسان که قبالً  ما خطهٔ جفرافیائیدرو  ریشه های مستحکم ایجاد کرده از ترویج دین اسالم  م بعدو ه

دی باشد بر اهمیت تأکی را از ادبیات شعری افغانستان ذکر میکنیم تا در اینجا مثالهای همیشه بزرگداشت شده است. د، شمی

  :تاریخی نوروز در ادبیات و هرهنگ مافرهنگی و 

آن نوروز سغدیان   میگوید: »نوسرد: روز اول( ۳۶۳در آثار الباقیه )ص هجری قمری( ۵و  ۴)قرون البیرونی ابوریجان 

 است که نوروز بزرگ باشد« 

 هجری(  ۴)قرن  :بلخی دقیقی

 که یزدان پرستان آن روزگار   به بلخ گزین شد در آن نوبهار 

 که مر مکه را این زمان تازیان   مر آن خانه را داشتندی چنان 

 

 : (قمری  هجری ۶ ازقرانو آغ و ۵ن )قر سعدد سعوم

 مهرگان ملک تو نوروز باد   شبهای عمرت روز باد  خسروا

 

 : هجری دوران طفرل سلجوقی ۵)نیمهٔ اول قرن  رگانیوفخرالدین اسعد گ

 پیروز جهان پیروز گشت از بخت    سرسال و خجسته روز نوروز 

 

 (جهان بارشاهدردر هجری قمری ۱۱)قرن  :یحیی کاشی

 ابشگونست در دست جام شر  ل چون کند آفتابم  ح  شکار 

 

 :هجری قمری( ۶)قرن  سمرقندی سوزنی

 روزی نو غم روزی چه خوری! روز نو و  هرچه داری شب نوروز همی ساز گرو 

 درجای دیگر: 

 زمین را سبزه در دیبا و گل در پرنیان گیرد   بوستان گیرد  ه صبا را گاه ان آمد که را

 خود همان گیرد.   بسازد پردهٔ نوروز و بلبل  زیاد غنچه، مرغان را نوا بسته شود تا گل

 

نمیگنجد. تا جهان این پیام مختصر در شرح آن در میان شعرای معاصر افغانستان نیز سوژهٔ نوروز و بهار به کثرت دیده میشود که 

ایان  را به پ سطور ینشاعر معاصر کابل ا مرحوم عشقریهد شد. جا دارد با این شعرنوروز هم جشن گرفته خواتا بهار می آید است و 

 مردم افغانستان تبریک وتهنیت عرض کنیم: را به  ۱۴۰۱سال نوروزجشن نده و رسا

 نو ونوروز دنیا بود روز  سر هر سال گردد جهنده باال  

 جان اس گل سرخ مزارشاسخی گل سرخ و گل سرخ و گل سرخ

 شوم مهمان پاتوغ گل سرخ  اگر زنده بدم در جهنده باال 

 

 کمیتهٔ فرهنگی فارو 
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