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 دیم االیام توسط آریایی ها به نوعی از اشکالفلسفۀ بسیار بزرگ و کهن دارد، از ق ،نوروز یا روز نو فصل اول سال
خاطر این روز با شکوه در کشور های آسیایی ه ها ب با وجود گذشت قرن کنون تابرگزار و تجلیل می گردیده است. 

نوروز در ادب فولکلور مردم افغانستان، ایران و کشورهای آسیای میانه که نو روز را  ۀبار شود. در می جشن گرفته
گویند، نوروز یادگار جمشید  از دانشمندان می ه ایعدگیرند نظریات مختلف وجود دارد.  بنام اول سال جشن می

در بلخ بامی بر اریکۀ فرمانروایی نشست و آن  تأریخشهریار آریانای کبیر است که هزاران سال پیش در سپیده دم 
 روز را نوروز و یا روز نو نامیدند.

ی الناس است نوشته اند. وقت ادات عوامبر افسانه ها و ادب  فولکلور شان که بیان کنندۀ اعتق برخی از ایرانیان بنا
شهر بابل را دریک روز طی کرد از این سبب اشراف و  جمشید زمام کشور را بدست گرفت از منطقۀ دما و ندتا

و تا ختم دورۀ زمامداری  (فروردینحمل )نو، یا نوروز خواندند که مصادف بود به اول  درباریان او این روز را روز
 بل با جشن و سرور تجلیل میفر طوالنی جمشید از دماوند تا بااو همه در اول سال خورشیدی این روز را بخاطر س

اوقات این کردند که با گذشت زمان تجلیل از این روز بشکل عنعنه و رسوم مردم درآمده است . اگرچه  در بعضی 
طبق عادات از جانب مردمان بیشماری از کشورهای مختلف که در  آنهاه ب رده است ولیجشن ها کم رنگ جلوه ک

جشن  ،ز نویسندگان افغانستان نوشته اندا ه ایگردد. عد تجلیل و برگزار میذکر داده شد در روستاها و محالت فوق ت
تاب . در کید بزرگ استمعنی عه گردد که ب اد میایام( ی نام )خدیره ب افغانستان() نوروز در پامیر در قلمرو وطن ما

و بزبان  )خور( شود زیرا آفتاب بزبان آریایی نامیده می )خیر روز( اوستا آمده است که روز یازدهم ماه خورشیدی
 یویق تحلیل های جغرافطب :نگاشته است افغانستانگان . دکتور خوش نظر یکی از نویسندست)خیر( آمده ا یاوستای

 .در)بخدی( یا بلخ امر دانسته اند محل پادشاهی جمشید را در شمال افغانستان
 ینابا تفاوت های کم و بیش از  ما گردد که هموطنان عزیز در افغانستان نوروز در سایر والیات کشور تجلیل می

 افراشتن علم مبارکاین روز را با مراسم براینست که  آنهای  خصوصیت نمایند. یکی از روز استقبال نموده و می
و هلهله  با شور جنده باال در شهر مزار شریف در کنار آرامگاه حضرت شاه اولیا مردم شریف وطن ) جهنده ( یا

کنند. زایرین که برای زیارت بدر گاه  می دارند که افراد زیادی از کشورهای دیگر در این مراسم اشتراک برپا می
صفا و مقاصد صلح، د و از بارگاه خداوند بزرگ شو آنها دمیده می لی بهشاه والیتمآب می آیند روح اخوت و همد

ه سازد ک می کنند. از جانب دیگر هوای خوشگوار بهار با نسیم مالیم و عطر آگین مشام دلها را تازه نیک مطالبه می
شور در ک کنند. گل سرخ نیز یاد می میلۀ مروز را بنای میکنند کــه این ی الله هر طرف جلوه نمایبا آمدن بهار گلها

کنند و بعد از گذشت روزهای زمستان با  می تاجکستان مردم زمستان های سختی را سپری های ایران، افغانستان،
شود درختان  گیرد که همه جا سبز و پر گل می دیگری بخود می آمدن بهار فضای هر شهر و قریه حال و هوای

 گردند ابرها همچون پر قو در آسمان نیلگون جلوه فر کرده دوباره به آشیان بر میهای س شوند پرنده شکوفه بار می
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اینک سروده بهاری حضرت  سروده اند که یمی افشانند. شاعران زیادی درمورد بهار شعرهای کنند و در ی مینمای
 شود. گان عزیز تقدیم میخوانند ابوالمعانی بیدل که بیان گر فصل بهار است خدمت

        
 چشم وا کــن رنگ اســـــرار دگـر دارد بهــــــار
 آنچـه در وهمت نگنجــد جلـوه گــر دارد بهـــــار
 ساعتی چـون بــوی گل از قیـــــد پیراهـن بـــــرا

 ارــایی آنقــدر دارد بهــــــــــتـــو چشــــم آشنــ از
 

 کهکشان هم پــــایمــال موج تــــوفـان گــل است
 خــواب غفلت چنـــد بــــردارد بهـــــار از سبزه را

 از صــالی رنگ عیش انجمن غــــافــــل مبــاش
 پاره هـــای چنـــــد بر خون جگــر دارد بهــــــار

 
 ابــــر می نالــد کـــز اسبـــــاب نشــاط این چمـن
 هرچـــه دارد در فشــــار چشـــم تــر دارد بهــار

 ـــــه نظم و نثـر سعــدی قانعــماز گل و سنبـــل ب
 این معانی در گلســــتــان بیشتــــر دارد بهــــــار

 
 موبــــــه مویـم حســرت زخمــت تبســـم میکنــــد
 هرکـــــه گــردد بسملت بر من نظـــر دارد بـهــار
 زین چمن بیدل نه سروی جست و نه شمشاد رست

 ســــر دارد بهــــاراز خـیـال قـــامتش دودی بـــــه 
             

ولی با تاسف باید گفت مردم وطن بعد از سپری نمودن روزهای سرد زمستان دیده براه بهار و نوروز دوخته بودند 
در والیت فاریاب مردم ما را در سوگ و غم نشاند و مردم شریف وطن  11/3/2۱12 تأریخکه حادثۀ دیگری امروز 

که  ،شهیدان گلگون کفن، کودکان معصوم، زنان و مردان بیگناه روحه کشور متاثر ساخت. بداخل و خارج  را چه در
گویم از خدای متعال برای گذشتگان شان  ها و عزیزان شان تسلیت می رسیدند درود فرستاده، به فامیل شهادته ب

نج و درد مبتال نشوند، بهاران کنم. و امیدوارم که دیگر مردم ستم دیدۀ ما بیشتر از این به ر بهشت برین تمنا می
 .وزهای شادی را پیشرو داشته باشندجاویدان و نور

 
 پایان
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