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کشور با  این .است  افغانستان ماکھن کشور  میراث فرھنگی نوروز یکی از سنت ھای پر ارزش و

توانستھ است جشن نوروز را آھنین  پیچ و خم دره ھای پر ھای شامخ وھکوداشتن دشتھای اللھ زار 

یکی از شاخص ھای اساسی فرھنگی و ثابت باقی مانده نشیب  و فراز نوروز با دیدن ھزاران .سازد

و عالیق  جشن نوروز ھویت ملیجھانی  شاندار وتدویر مراسم  .آرین زمین محسوب می گردد

جشن نوروز از قالب اقوام آریائی  مبدا مراسم .کشور باستان ما افغانستان را نشان می دھد، فرھنگی

و  مھاجرتھا اجتماعھای بخدی برخاستھ با حرکت  خصوص بلخ وب کشورھای اطراف آمو دریا

جھانی  جشن بھ وارثین خود بواسطھ انتقال داده در طی زمان مکان بھ مکان فتوحات اثرات خویش را
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 یت وعمحالت پرجم یا زمانیدر مینویسد کھ کناره ھای آموفرانسوی لوئی دوبری باستان شناس 

بیشتر از بیست  او اظھار نمود کھ درین کناره ھا آثار زیست بشری. داشتھ است سواران اسپ مرد

 کناره ھا اولین تمدن باشندگان این دو اولین شھر آریائیھا و شھر بلخ .ھزار سال قبل یافت گردیده است

اد راه پس از ایج .تمدن را در پیش گرفت مسیر پیشرفت ونھر  ١٨این شھر پس از حفر . بوده است

بھ مرکز آرین زمین تبدیل  هشده جمیت کثیری را در قلب خود جای دادمند این شھر ثروت  ابریشم

این شھر باستان در خود فرھنگ . ام البالد بلخ شریف را بخود گرفت بخدی، نامھای باختریانھ .گردید

نشیب خود  در فراز و اراقوام و ادیان زیادی  بخدی. بنام جشن نوروز یاد می گردد کھ نمودرا تربیت 

فضای باختر اسالم  بودائی زردشتی ادیان چون. حفاظت گرفت پذیرفت ولی فرھنگ نوروز را در

با . دادند تغییرنوروز را  کیشمردم صرف  .را ازبین ببرد زمین را پوشانید ولی نتوانست نوروز

، مغل، اعراب ساسانیان ،سکھا، یفتلیان، یونانی، اقوام آریائی حاکمیتدر طول تاریخ کھ  وجودی

نام  تغییرولی نتوانستند جشن نوروز را  مسلط گردید انگلیسھا، بابریان ،تیموریان، سامانیان، شیبانیان

  . نمودندعالوه  فرھنگ خودرابلکھ در جشن نوروز زمان دھند  مکان و

تعداد نفوس آریائیھا ازدیاد یافتھ بطرف جنوب ھندوکش ایران ترکیھ  تمدن باختر پس از تاسیس بلخ و

پس از . مھاجرت نموده با خود فرھنگ جشن نوروز را انتقال دادند ھند و چین ھای تیانشانھکو و

مسکن گزین شده از خود تمدن نو را ایجاد نموده در فرھنگ جشن  مدتی این قوم در ھشت ساتراپی

دولت قوی را بنام ھخامنشیان تاسیس  پس از اشغال فارس تمدن بزرگ وآریایھا اقوام  .روز افزودندنو

 نوروز از خاور بدین ترتیب سرحدات جشن. الخره سرحدات ھخامنشیان الی مصر کشانیداب. نمودند

منتقل ساخت  فامیل ھندی را بھ افریقا ١۵٠پس از اشغال ھند انگلیسھا . فریقا رسیدتا ا میانھ گذشتھ

 ایرانیان افغانھا و ١٩٧٨پس از سال . اد آنھا بھ ھزاران کشانیده نوروز را تجلیل می نمایندامروز تعد

 بدین .خیلی پر عظمت تجلیل می نمایند نوروز را با محافل شاندار و در سراسر دنیا مھاجر شده

ً نوروز در دو .نوروز جاودانھ باقی خواھد ماندترتیب  ف چھل جای خوب تجلیل میشد مزار شری قبال

ً در مزار شریف ازبکستان و .کابل یک روز روز و جشن  .تاجکستان تجلیل پر شان میشود فعال

مذھب دین سیاست نمی  تاجکستان ولی در ازبکستان و. نوروز در ایران ھم بخوبی تجلیل می گردد

 .ی نمایندزنان بیشتر از مردان ھنر نمائی م تواند فضای جشن نوروز را مکدر نماید زیرا درین جشن

، ایران، ازبکستان، افغانستان: کشورھای کھ طور جمعی از نوروز تجلیل شاندار می نمایند عبارتند

 مصر و، جاپان، اویغورستان، کوردستان، آذربایجان، قرغیزستان، ترکمنستان، اقستانقزتاجکستان، 

  .زرنگار افریقا میباشد
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  جشن نوروز در کشورھای آسیای میانھ

  

  

  

  

  

  جاودان باد نوروز ما

http://www.esalat.org

