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 نوروز

دوستان عزیز بار دیگر جهان ما و ما کسانیکه روی آن چند روزکی سپری می کنیم پیر تر شدیم و سال نو با 

وبسایت آریانا میهنان عزیز افغانم و مشخص به خوانندگان گرامی  همباینوسیله به آغوش باز ما را می پذیرد.  

را تبریک میگویم. عادتاَ در روزهای خوشی و دیدوادید در منزل عزیزان هرکس  1997 افغانستان آنالین سال نو

قدر توانش تحفه ای با خود دارد که من نیز با دست ه ب

خالی نخواستم صرف با تبریک گفتن خشک و خالی 

خودرا اداء کرده باشم. خوشبختانه بیادم آمد که  مبارکبادی

در یکی از سال نوهائی که میرود و می آید با دوستان 

عزیز به شهر ایبک سمنگان سفر کرده بودم. تا جائیکه 

صورت گرفته و  2005بیاد دارم این سفر در سال 

 مهماندار ما دوست بسیار عزیزم، آقای عبدالحق شفق والی

 ژوندون ۀتخت رستم از طرف در یعموم ۀمنظر         

قبرس عضویت شورای عالی را بعهده داشت و عموماً در جلسات پروسۀ صلح  حصل پروسۀ که در ودآنزمان ب

              بوده که به افغان افغان از قوم هزاره  کیفرزند ن کی یو سبا داکتر جلیل شمس وظیفۀ منشیی اجال قبرس

 . کندنش مباهات می دبو

صبح روز دوم حمل ضمن صرف ناشتا به آقای شفق گفتم که در سال 

از تخت رستم دیدن کرده ام و امروز میخواهم با دوستانم باردیگر  1327

 .بآنجا سری بزنم و یاد زمان پارینه را در خاطر زنده سازم

به معیت هوای سمنگان مالیم و آفتابی بود. توسط دو عراده موتر 

روانه شدیم و بعد از  و چند نفر پولیس برای حفاظتقوماندان امنیه 

  ساعتی منظرۀ با عظمت تخت رستم از فاصلۀ دور نمایان شد.

 انیم که:در این باره در وایکیدپیدیا می خو

همچنان چیز مهمی که از نظر تاریخی باعث شهرت سمنگان شده گنبدی است "

 بزرگ، از یک پارچه سنگ که در مجاورت خود معادلی هم داشته و در داخل

          ستآن ذکر شده ا  یآن در پهلو لیکه تفص یگنبد            

شود حال آنکه یکی از معابد بسیار مهم باختر قدیم در بدنه کوه بچه یا تپه حفر شده که در عرف بنام تخت رستم یاد می 

حفره نامبرده بزرگ و مجلل با دهلیزها  .باشد و یکی از عجایب معماری عصر بودائی افغانستان قدیم استایبک میهمین 
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کننده از کشورهای مختلف  تر است که یقیناً تعداد زیادی بازدید  ها و ملحقات دیگر به مراتب از گنبد سنگی عجیبو اتاق

های معبد است و به ها و حجرهحدود العالم ذکر یافته، عبارت از همین اتاقهای کنده شده که در آمده و خانهدر اینجا می

حجره هائی  اند که به معنای لغوی همان بودا را گویند و خانه بودا در حقیقت همان اتاقها ونها را بتخانه خواندهآتعبیر دیگر 

اند که خود نشان رکدام از آنها یک یا چندین مجسمه  بودا همراه با نقاشی و هیکل تراشی، تراش یا ساخته شدهاست که در ه

  ".باشدسازی و هیکل تراشی آن عصر می دهنده هنر مجسمه

بادام است. پسته و سمنگان أدباء، فضالء و شعراء بزرگی را در دامان خود پروردهدر وایکیپیدیا می خوانیم که: "همچنان 

شود. زغال سنگ دره صوف های آن زیره، هنگ و دیگر گیاهان داروئی به کثرت یافت میسمنگان معروف بوده و در کوه

باشد و از نگاه زراعت گندم بنام ُگدام افغانستان باالی والیت سمنگان از نظر نوعیت بهترین و عالیترین کیفیت را دارا می

رق الی المغرب، معجم البلدان یاقوت الحموی، شاهنامه شاهکار بزرگ فردوسی مشهور است. در حدود العالم من المش

است داستان رستم با تهمینه دختر شاه سمنگان و نبرد رستم با  طوسی ودیگر مآخذ معتبر از سمنگان به مراتب نامبرده شده

 .ترین داستانهای شاهنامه به همگان معروف است سهراب از تراژدی

 سمنگان:قراء و دهات 

شب باشک، دروازه، جرس، خواجه  خه،یش ،یکمج، تور، رشک، نوال ،یحسن ،یرکیسرولنگ، ز ا،یچهار اول

 یخم رگ،یتاش، ت وهیکوتل. پسقل، جهارده، کوته، نوامد، سرخشهرت یگنج، خواجه بلند، گرگ کشته، نوروزا، پا

 "حوض

 

 

 

 

 

 

 

 تخت رستم، سمنگان           

بوده که باالی یک تپه قرار دارد انسان را آشنا به گوشۀ از فرهنگ بزرگ  عظمت منظرۀ معبد و یا هرچی که

آریانا دیروز و افغانستان میسازد. نمیدانم که افغانستان ما با این همه غنای فرهنگی چطور میتواند در قرن بیست 

 ویکم میالدی چنان بورطۀ بدبختی بلغزد.

مونولیت ویا سخره سنگی که به شکل گنبد تراش شده است واقعاَ انسان را ازدیدن آن بحیرت میاندازد. یکی از 

قدم ساحۀ  70همراهان ما  در پائین این سخره سنگ محیط آنرا با قدم اندازه کرد. همه تعجب نمودیم که تقریباَ 

مر بناء شده که این آبدۀ زیبا با یک نوشتۀ، که احتواه شدۀ این سنگ است. درباالی این سخره تختی از سنگ مر

حقیقت دارد یا خیر، روی یک تخته آهن و چهارپایۀ کج و معوج به بینندگان معرفی شده است. انحطاط  یک 

 کلتور را در طول زمان با این لوحه قیاس کرد.  

مؤرخین که این یکی از وظایف واقعیت استوار نباشد  که محتوی و ادعای نویسندۀ این لوحه بر مبنای فکر می کنم

 کشوراست تا واقعیت را برای عالقمندان توضیح نمایند. 
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از یک چشمۀ که آبش سرد ومانند اشک صاف بود، ن ساختمان عجیب و نوشیدن یک گیالس آب بعد از دیدن ای

بود وباش زائرین بودائی بوده دیدن نمودیم. این  همان ارتفاع قرار داشت از یک مغارۀ بزرگ که شاید محلو در

 باشد. شهرک کوچک خود یکی از شهکارهای ساخت دست بشر است که شاید در جهان مانند نداشته 

 

 

 

 

 

 

 

 وکیل محمداکبرمنگل، در جاده و یا دهلیز شهرک تخت رستم، عجایب دنیا     ازچ به ر: پروفیسرودیرصافی، وکیل اکبرمنگل، مایار، قوماندان با همکاران        

بعد تماشای این همه زیبائی و تعجب از صنعت دست انسان بصوب درۀ ژوندون حرکت کردیم و بعد از طی 

درۀ زیبای حیات دروازۀ خودرا برای ما باز کرد و ازما دعوت کرد تا ببینیم و تعجب نمائیم که طریق طوالنی 

یدهد و اگر انسان قدر آنرا بداند آن چی قدرتی در ید طبیعت نهفته است که چنین شهکاری را به انسانها تحفه م

 همه نعمت را به مثابۀ نور دیده نگه میدارد. 

عکس پهلو که مشابه به گراند کانیان امریکا است 

 شروع

 درۀ ژوندون است که تا درۀ صوف و سیغان و کهمرد 

 ادامه دارد. دریاچۀ که دراین وقت سال گل آلود بوده و 

 ده روان است.مانند افعی بزرگ پیج و تاب خور

 سخن ما از سال نو است و دراین روز خجسته مردم 

 پهن میشود. و باالی شاخه های درخت برای خشک کردن  منازل شانرا تمیز نموده و هر آنچه شستنی باشد، شسته

 و سال ودهمنکوه با کوه طرف دیگر دریاچه بغل کشی  در داخل دره به یک محلی رسیدیم که گمان میرفت این

 هم تبریک میگوید. انو را ب

یک فاصله کوچکی را پیموده داخل یک باغ شدیم و درآنجا مالک باغ از ما، بدون اینکه مارا بشناسد پذیرائی 

 کرد و به نوشیدن چای دعوت کرد. 

ا تبسم شگوفه بدر ختان میوه معصومانه لبخند میزدند و 

 گفتند. مارا خوش آمدید می

 ریستیم لباسهای تازه شستهدر اطراف بهر طرفی که مینگ

ها دیده میشد و یاد از گذشتن زمستان و  شده باالی تناب

 ورود بهار را میکرد. 

 بعد از صحبتهای خوشمزه مالک باغ و نوشیدن شیرچای

 به ایبک برگشتیم و شب را گذشتانده بصوب مزار سخی



  
 

 

 4از 4

 به راه افتادیم.

افغانستان از پاکی بهرۀ نداشت و بدون توقف عازم ام شهر مزار شلوغ و متأسفانه مانند دیگر شهرهای کالن 

 البالد گردیدیم. 

دو  متوجه میشوم که تبریک گفتنم بشما دوستان باطالت کشید، بهتر است که کوتاه کنم و در اخیر تحائف را با 

رفته و سخنی از  21راغ اعجوبۀ قرن عکس زیبای خواجه پارسا و مقبرۀ رابعه بلخی اختتام نمایم. در اینجا بس

عطار را که در وصف رابعه 

بلخی سرورده از نظر میگزرانم 

و یکبار دیگر سال نیکو و به 

خیر افغانستان و ملت افغان از 

 درباره الیزال التجاء میکنم.

    

 رابعه و رودکی 

کند. رودکی شیفته توانایی رابعه بوده دیدار می بخاراکه عازم  رودکیدر روایت عطار، رابعه روزی در راه با 

نشیند. عطار آن واقعه را اینگونه کند و با او به صحبت و مشاعره میو اورا تحسین می شوددر سرودن شعر می

 آورد:نامه می  در الهی

 روز کی رفتیم یبراه و رودک نشسـته بـود آن دختر دلـفروز

 یاز آن بهتـر بگفت دختر یـبس یچو آِب زر بـگفت یتیبـ اگـر

 کـه آن دختـر مجاباتش فـرستاد اشعار گفت آن روز اُستاد یبس

 بـاز یتعجـب ماند آنـجا رودک ده دمـسازداطـف طبع آن دلـل ز

دیگیتال کمره مؤثق تاریخ  عکس های را که گرفته ام بایستدر آنوقت بدون اینکه متوجه شده باشم ) یاد آوری: 

َ این  98سال نرویاز ا می نمودمام را عیار  را نادیده گرفته و بر ممنونیتم  کوتاهی امنشان داده میشود. لطفا

 بیافزائید.م(

 پایان

 
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7

