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 نوروز خجستۀ باستانی در افغانستان 
 خواهان تجلیل شددبر خالف نیت ب

 
 طبیعت و ارزش ۀزندگی دوبارو فرهنگ افغانستان بیانگر بزرگداشت از  ريخ أدر تباستانی نوروز خجستۀ جشن 

 . را می توان از زمان آريانای باستان دانست آن سابقۀهای انسانی بوده که 
رساند، با وجود آنکه مخالفان در کار زار تبلیغات وسیع  نوروز زنده شدن طبیعت از خواب گران زمستانی را می

امنیتی به کمک  قوایتیر آنها به سنگ خورد،  خوشبختانهاما  شدند، باستانی  جشن نوروزاين جهت مانع شدن از 
 .آنها جلوگیری نمايند ۀمردم توانستند از حمالت خصمان

 

 در شهر مزارشريف با کردن به نقل از رسانه ها دو تن افراد انتحار کننده که می خواستند در مراسم جهنده باال   

  . بازداشت شدندافغان امنیتی  قوایرا هدف قرار دهند، از سوی بار ديگر مردم بی گناه ما  حمالت انتحاری يک
ر دهند، مردم افغانستان از سال نو یمردم اين سر زمین را تغی ۀنتوانستند ارادالحمداهلل اين بردگان پاکستانی 

و عنعنات مکمل گذشته های خويش از اين روز خجسته با شور  در سراسر کشور مطابق رسوم  1032خورشیدی 
 . و شعف بی پايان و عالقه زايد الوصفی تجلیل نمودند

 

و داشتن فرهنگ سبز بر طرف کننده نیازهای نوع بشر و از عوامل کلیدی ( تجلیل نوروز)حفظ میراث گذشتگان 
اثرات همه جانبه محیط زيست بر ابعاد مختلف و  خاطر نقش ه جايگاه و ارزش خاص ب استمرار حیات می باشد، 

زيرا در علوم مختلف ثابت شده است که برای داشتن زندگی صحتمند و سالم محیط زيست سالم  زندگی بشر است، 
 الزم است، دقیقًا محیط زيست يکی از عوامل بوجود آورنده شگوفايی جوامع و تمدن های بزرگ و ذهن انسان داشته 

 . و دارد

جهت می توان گفت که ارزش محیط زيست عالوه از اينکه در برابر حفاظت از زنده ماندن انسان ها سنجیده از اين 
و  های فکری بشر نیز جايگاه بس بزرگ  در ايجاد و حفاظت از دستاورد می شود، به عنوان يک فاکتور مهم 

 .ارزشمندی دارد
نوع اعالم کرده است، پیامبر بزرگوار اسالم وجود دارد که قطع درختان را مم یدر اسالم دستورات صريح

درختان را قطع نکنید، مزارع را  : داد در تبلیغات خود به کافه امت مسلمه دستور می( ص) حضرت محمد
 .نسوزانید

به کرات سخن گفته و سرسبز ساختن محیط زيست پیشوايان دينی نیز در مورد ارزش و اهمیت درخت و درختکاری 
 يک صدقه است  ،درخت ۀبر طبق فرهنگ اسالمی هر میو دارد،  وندر زمین، اجر و مزدی نزد خدااند که غرس نهال د
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 غرس کردهکسی می رسد که اين درخت را  ثواب آن به يا سايه درخت استفاده می کند،  و تا زمانی که مردم از میوه و
باغ ها و درختان را در هر کجايی که  ،، تمامًا جنگالت(طالبان)اکستانی مگر برخالف اجیران و گماشتگان پ. است

با ريشۀ درختان و نهال های مثمر را و  بن برچیده و آتش زدند،و ، از بیخ .آی .اس .رسیدند ياجوج وار به دستور آی

 .به پاکستان انتقال دادندشان 
 

که  طوری ، همانخوشبختانه با آغاز فصل بهار و سال نو خورشیدی سال جديد تعلیمی نیز در کشور ما آغاز گرديد
تَامین صلح سرتاسری و  ،مَوفقیت ،نیز از تالش 1032واريم سال جديد فصل بهار سرآغاز سبز شدن طبیعت است، امید

را و با همین امیدواری ريزش باران  پیشرفت در تمام عرصه ها برای مردم رنج کشیده و درد ديدَه افغانستان باشد 

 .ز مظاهر قدرت و نعمت الهی استکه يکی ا گیريمدر نخستین روزهای سال به فال نیک می 
و شگوفه در  چنانکه در بهار طبیعت نو می شود، دهقانان کمر بسته به کشت و کار می پردازند، دشت و دمن، الله 

 بلبالن و مرغان با آهنگ های دلنواز شان به نوای تابستان رفته، انسان آغوش به میزبانی بهار بزم آرايی می کند، 

 .توشه يی بايد اندوخت و مراقب آينده شان باشند م قبل از اينکه خرمن بهاری شان را باد خزان پرپر کند، ها ه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توجه به تسريع  امیدواريم با. رسیدن سال نو، امیدها و آرزوهای نوخیز چهره نمايی می کندفراموش نبايد کرد که با 
عالوه بر انجام  ،افغانستان باشندگانان ها ايجاب می کند تمام خطرات و زیروند نابودی جنگالت و فضای سبز کشور و 

رگ و متعهدانه بردارند و با اين سرزمین گام های بز ۀی نجات افغانستان و نسل های آيندلیت و تکالیف دينی، براؤومس

 بااحترام .حفاظت و ترويج فرهنگ نهال شانی، از نابودی کامل میراث ملی شان جلوگیری نمايند ،غرس

 
** 

 فوتو ها از سايت گوگل اخذ شده است
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