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 یگلغند تیگل ارغوان و موقع لهیم
 

 بهار ارغوان شد وطنداران
 جوان شد یگلغند ادیبا  دلم

 

زمستان  نیسهمگ یطاقت فرسا و برف ها یاز سرد کهیکه آمد آمد بهار و سال نو است . هموطنان ما با وجود حاال
سرگردنه  یی رهیزدان و رهزنان زنجد یچکمه ها ریشاهراه ها و شهر ها و به خصوص شهرکابل که ز تیو عدم امن

و چرس و باج  نیئرویو ه اکیمواد مخدر تر یایفو سارقان جاده ها و قمه و چاقوکشان کوچه ها و پسکوچه ها و ما
. و شاهد از دست دادن مردان و زنان به برندیها و انفجارات ناخواسته رنج م یانتحار یبازار ها و سلسله ا رانیگ

آمدن بهار و نوروز و سال نو  یبرا یاند . دل خوش شیعم از پسر و دختر شهر خوا شیخصوص فرزندان خو
از جشن ها را هدر نخواهند داد. از جمله  یبه دست آمده برخ ینخواهند داشتند. به آنهم به رسم معمول فرصت ها

 یخانوادگ یمساعد جشن ها طیآنها هموطنان ما در شرا یگل سرخ در بلخ . در پهلو لهیم ایجشن نوروز در کابل و 
 .کردند یبرگزار م زیاست . ن افتهیرواج  نیپس انیو دوستانه که در سال

 ،(بلخ( گل نارنج و گل نرگس ) ننگرهار تیگل الله ) وال ایچون : گل سرخ  یهاطرف جشن نیمدت چند سال به ا از
 ثرایاز م ی( بخش ی( ، گل الو ) غزنو سمنگان یکندیدالوگر( ، گل بادام )گل انار) قندهار و فراه ( ، گل سنجد )

 ریهرات و پروان و جشنواره گل توت در پنجش تیدر وال نگورکشور افغانستان است. ضمناً جشنواره گل ا یفرهنگ
اهد ش یدارد و کم از کم در طول صد سال تپه گل غند یخیجشن ارغوان گذشته تار کهی. در حالگرددیبرگزار م زین

 . شن بوده استو ج ییگردهما
 

  
 

 : عبارت از یتپه گل غند ییایجغراف تیموقع
پروان آغاز و به  تی؛ از دره کلدن والکابل افتاده است لومترشمالیک ۶۵به طول  کاریکه در غرب چار یگل غند تپه
ار بوده و به طرف همو ینیتپه با نقاط مرتفع اش روبه عقب نش نی. ساختمان اشودیختم م ایعل ارانیخواجه س هیقر

 یایاز جبل السراج و سواحل در یساختمان چونه ا نیباشد. ایم یتپه چونه ا نی. عالوه برآن ، ساختمان ارودیشدن م
 .پغمان امتداد دارد یغار و تا کوه هاآ ریپنجش

م مقاو یخشکباشد و در برابر  یپرقوت م یآهک یزرع و رشد گل ارغوان که در خاکها یبرا یمحل مناسب بنابران
یآزاد م یدرخت، بذر آن را در ماه حمل در هوا نیکردن ا ادیز یدارد. برا ازینور آفتاب ن میاست و به تابش مستق

 نیدارد. ا رینظیب یآشنا که مقاومت یکنند. ارغوان، درختیم ادیز زیو قلمه زدن ن وندیدرخت را از راه پ نی. اکارند
 .استدهیبخش اتیما راح ستیز طیدرخت هر جا که آب کم و خاک نامطلوب است سبز شده و مح
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ها  که شاخه یهنگام در حال نی. در اگذراندیزمان خود را م نیترییماه ثور، ارغوان تماشا لیدر اوا خصوص به
 و سپس برگ شوندیظاهر م ختهیبه حالت آو یگالب ای یرچاپیبه رنگ ش یاخوشه یها هنوز بدون برگ هستند، گل

رسد، بذرها در داخل  انیها به پا عمر گل یوقت نکهی. تا ابخشد یم نتیها را ز شکل، آن شاخه یسبز و قلب یها
 .مانندیم یها باقشاخه یقرار گرفته و تمام طول سال رو امیبه نام ن یئها محفظه

 22۵۰واقع بوده و ارتفاع آن به  ارانیاست در دامنه کوه خواجه س یکیفز یها تیکه محصول فعال یگل غند تفرجگاه
 .رسدیمتر از سطح بحر م

از شاعران افغانستان  یکیجان  ییهـ ش توسط بها 1۳2۷سال  یآزاد ویبه قول راد ای 1۳2۴که : در سال  شودیم گفته
وروز و دهقان که در سراسر کشور ن یها جشن در کنار جشن نیا شده است. ینام گذار یمحل به نام تپه گل غند نیا

از  یکیشود  یپروان برگزار م تیوال کاریچار شهر یجشن ارغوان که در تپه گل غند شود یافغانستان برگزار م
از جمع مردم،  یادیشناخته شده است و هر ساله افراد ز تیاست که در فرهنگ و سنت کشور ما به رسم ییجشن ها

پردازند.  یم حیو تفر یمحل جمع شده و به شعرخوان نیمختلف، دختران و پسران در ا یها شاعران و نهاد د،یاسات
 یشود و فضا یتپه باز م نیارغوان در ا یشده است چرا که در ماه اول سال گل ها دهیارغوان نام مجشن به نا نیا

جوار هم یها تیمنطقه و والمردم  حیاست که محل تفر شتریب ایتپه صد سال و  نیکند. ا یم جادیرا ا یو مفره بایز
باشد.  داشتهیجشن ادامه م نیو چهل روز ا یگردد.و تا س یماه حمل برگزار م 12در روز  آن بوده است و معموالً 

مردم کابل جشن ارغوان  میداشته باش ادی. البته به رندیگ یرسم و عنعنه را به روز اول ماه ثور جشن م نیا یبرخ
بهار برگزار  لیرا در اوا یی، خواجه صفا و خواجه روشنا نیصالح یجه شاه و شهدادر دامنه پن دروازه ریدامنه ش

 .ندینمایم
از جوانان و  یجشن شمار نیاز گل ارغوان دارند . در کنار ا یمتعدد یو پشتو آهنگ ها یفارس - یدر هنرمندان

پروان، رنگا رنگ  یارغوان یآسمان را هم مانند تپه ها ”یپران باز یگود“شان را با  یاز شاد یبخش ها انیفرهنگ
 . ندینما یم

و  یریپذ گریهمد لهیم قتیمختلف افغانستان ، در حق اتیگل ها در وال لهیجشن ها و م نیا یاز همه برگزار مهمتر
 .ندینما یم یپر از گل افغانستان زندگ ییایبا هم برادر اند که در جغراف یها تیبه آغوش گرفتن اقوام و مل

 
  «گل غندی د ارغوان جوړی ملی ګه پ»لزمان گ گهنآ
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