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امان هللا

قابل توجه فرهنگیان افغان
نوروز به همه مبارک
نوروز یا روز دهقان یکی از کهن ترین جشن های به جای مانده از دوران زرتشت بخدی باستان یاد شده و
خاستگاه آن افغانستان و ریشه افغانی دارد.
نوروز عید مهربانی و تحکیم دوستی و پیوندهاست ،که در افغانستان و بخصوص در بلخ باستان هرسال به
طور شایان تجلیل می گردد.
نوروز از دو کلمه دری نو و روز به وجود آمده است که در حقیقت آن زرتشت بخدی باستان به عنوان بنیان
گذار نوروز بوده است.
با تأسف اینکه ایرانیان تأریخ و منشاء نوروز را مانند دیگر افتخارات علمی و فرهنگی ما جعل کرده اند و
در شاهنامه فردوسی و تاریخ طبری از جمشید و کیومرث به عنوان پایه گذار نوروز یاد نموده اند.
روی همین جعل تاریخ و کتمان حقایق به ظاهر پشنهاد ایران تباران آذربایجان و به کوشش ایرانیان بخصوص
مهاجرین ایران در امریکا و اروپا مجمع سازمان ملل متحد در سال  21 ، 2010مارچ را به عنوان روز
جهانی عید نوروز با ریشه ایرانی به رسمیت شناخت و آنرا در تقویم خود جا داد.
هر چند در همان وقت به شکل بسیار محدود از طرف افغان ها اعتراضات صورت گرفت و لیکن از اینکه
سراسری نبود شنیده نشد.
در مجموع علما ،دانشمندان و رسانه های چاپی و تصویری چه در داخل و چه در خارج کشور طوری که
الزم و ضروری بود از این موضوع یادی نکردند.
افغان های مقیم امریکا ،اروپا و داخل افغانستان حد اقل اعتراضیه خود را از طریق وزارت خارجه و به
طور جداگانه ای به مقامات ملل متحد و یونسکو تقدیم ننموده اند.
هر چند نوروز با قدامت  3هزار ساله با منشاء افغانی ایکه دارد ،و از مهمترین جشن هایی به شمار می
رود ،که از طوفان رویداهای گوناگون گذر کرده و در طی قرون و اعصار یکی از نشانه های تمدن باستانی
بلخ باستان به شمار می رود.
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هر چند در بارۀ نوروز و جشن دهقان که نخستن روز بهار محسوب می شود هم علم نجوم و علما
نظریات گوناگون و مختلف دارند ،و در حقیقت مؤسس نوروز زرتشت و مبداء آن بلخ باستان است،
که بیش از  300میلون نفر آنرا جشن می گیرند.
در افغانستان که تقویم هجری شمسی به کار برده می شود نوروز روز آغاز سال نو محسوب می شود ،و اما در
کشورهای آسیای میانه و قفقاز تقویم میالدی مروج بوده و نوروز را به حیث آغاز فصل بهار جشن می گیرند ،و روز
آغاز سال نو محسوب نمی شود.
در زمان اشکانیان نیز نوروز گرامی داشته می شد ،در دوران اشکانیان جشن های مختلف در طول یک سال برگزار
می شد که مهمترین آنها نوروز بوده است.
در کتاب تأ ریخ ظفر کاکا خیل اشکانیان با ریشۀ افغانی و پشتون یاد شده است ،که صدها سال بر قلمرو ایران کنونی
حکمروایی کرده اند که تأریخ شاهد است.
ب ینان گذار ساسانیان و ایران کنونی (اردشیر بابکان) اشکانیان را شکست داده و بابکان مانند نیاکان خود در جعل،
تزویر ،فریب و کتمان حقایق سعی به عمل آورده بود.
اکنون آخوند های ظالم و دروغ گوی ایران در تالش مذهبی کردن نوروز برآمده اند.
ایرانیان و بخصوص دولت شیطانی و آخوندی ایران سعی در ترویج مهدویت با نوروز را دارد.
از عالمان ،نویسندگان ،شاعران ،نطاقان ملی رادیو و تلویزون های مختلف و کمیته های فرهنگی افغان ها خواست
افغانی است تا به اساس مسؤولیت وجدانی و ایمانی ایکه دارند ،الزم است به عملکرد آخوندهای ایران و اشتباهات
مجمع ملل متحد که در راستای نوروز و به رسمیت شناختن نوروز با ریشه ایرانی که مرتکب شده اند ،اعتراض
نمایند.
اگر خدا نخواسته ما نتوانیم از عهدۀ این کار فرهنگی برائیم ،ایرانیان آهسته آهسته در روان و فرهنگ اصیل افغانی
رخنه کرده و در تالش اند تا همه افتخارات علمی و فرهنگی افغان ها را جعل و کتمان نمایند ،طوریکه تا حال کرده
اند.
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