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دوکتور محمد ظاهر عزیز

نوروز و سال نو شما مبارک

فرخی شاعر بزرگ دربار غزنه ،دوستان و عزیزانش را در نوروز با این کلمات پر لطف ،به بوستان دعوت می نماید:
( بیا در بوستان چونان که رسم باستان باشد

تو سروی و گلی و سرو و گل در بوستان باشد)

تا جهان باقیست ،لطافت کالم این شاعر و مرد بزرگ فرهنگی غزنه ،جاویدان خواهد بود.

با پیروی از کالم پر لطف شاعر بزرگ دیار ما ،من هم آرزومندی نیکویم را به هموطنان عزیزم و مردمانی که نوروز
و سال نو را با لذت و خوشحالی تجلیل می نمایند ،با آرزومندی خوشی و سعادت شان و نیک خواهی معنوی و مادی و
صحی برای همه ،از جانب خودم و خانواده ام در روز مبارک نوروز و به مناسبت حلول سال نو 1۴01شمسی ،با

حرمت تقدیم می نمایم.

آن عده از مردم شریف کشور که با فرهنگ و تأریخ خیلی قدیم وطن عالقه و وابستگی دارند ،می پذیرند که تجلیل از
نوروز که از روز اول سال آغاز می گردد ،یکی از سنت های اصیل دور تأریخ سه هزار سالۀ مردم وطن ما است که
از سال های خیلی دور و هر سال از طرف مردم با فرهنگ ،درباریان و شاهان بزرگ کشور مخصوصا ً در دوران
سالطین بزرگ غزنه ،با عظمت و جالل تجلیل می گردید و هنوز هم جشن نوروز از طرف کافۀ مردم افغانستان از
شایستگی های بزرگ فرهنگی در کشور عزیز ما  ،به شمار می رود.
با آرزومندی و دعا ،من امیدوارم که امسال نیز مردم افغانستان جشن باستانی خود را با خانواده های شان در فضای
نیک و به رسم سال های قبل تجلیل نمایند.
امیدوارم که فرزندان با فرهنگ این وطن ،زن و مرد ،دختر و پسر ،امروز این جشن باستانی را که ارزش صاحبقدر
فرهنگی دارد ،نه تنها به بهانۀ این که با بهار ،گل و سبزه و خوشگواری آغاز می گردد ،در زیر آسمان نیله گون وطن
تجلیل نمایند ،بلکه آنرا از جهتی جشن بگیرند ،خوشی نمایند و با حضورش فال نیک بگیرند ،چون که مقام و ارزش
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واالی باستانی ،فرهنگی ،مردمی و انسانی دارد .سال نو و نوروز که هر دو در روز اول بهار تولد می گردد ،آرزوهای
نو طبیعی و حیاتی برای همه کسانی که این عروس طبیعت را در آغوش می گیرند ،نیز همراه دارد.
نوروز تنها یک روز عادی شروع سال نیست .نوروز مقام و بزرگواری فرهنگی عمیق و ریشه دار تأریخی دارد که با
تمامی آداب و روش های برگزاری این روز خجسته هر سال امید صلح ،تغییر ،بهبودی ،رفاه و خوشبختی را هم برای
هموطنان ما و هم برای میلیون ها انسان در سراسر جهان با خود ،ارمغان می آورد.
جشن نوروز از قدامت حد اقل سه هزار سال بر خوردار است .این جشن در فرهنگ کشور های افغانستان ،ایران،
تاجکستان ،ازبکستان ،ترکمنستان ،آذربایجان ،ترکیه ،قزاقستان ،قرقیزستان ،هندوستان ،عراق و پاکستان یکی از برجسته
ترین یاد گاری های فرهنگی که با تغییر و تحول زمان و طبیعت رابطۀ جدا ناشدنی دارد ،به شمار می رود و از جشن
های بسیار کهن جهان به شمار می رود .همچنان در کشور های خاور میانه ،در چین غربی( ترکستان چین) سودان،
بنگله دیش ،یونان و نیپال ،نوروز را با سنت های فرهنگی در آن دیار ها جشن می گیرند.
در اهمیت و حرمت گذاری بر بزرگی فرهنگی سه هزار سالۀ نوروز ،روز جهانی نوروز در سازمان ملل متحد ثبت
شد.
با پیشنهاد جمهوری آذربایجان و پشتیبانی کشور های افغانستان ،ایران ،تاجکستان ،ترکیه ،ترکمنستان ،قزاقستان ،و
قرقیزستان ،اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد در  23فبروری سال  2010روز  21مارچ را در چهار چوب مادۀ
 ۴۹اجندای خود ،تحت عنوان (فرهنگ صلح) ،روز جهانی نوروز را به تصویب رسانیده و این روز باستانی را در
جنتری خود جای داد .دراین جلسۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأکید شده است که:
نوروز همچون زبان مشترک میلیون ها انسان در آسیا ،شبه قارۀ هند ،آسیای مرکزی ،خاور میانه ،قفقاز ،بالکان ،حوزۀ
دریای سیاه ،و بسیاری از نقاط دیگر جهان درامده است .امروز بیش از چهار صد میلیون نفر نوروز را در سراسر
جهان گرامی می دارند .بزرگداشت نوروز ،بزرگداشت ریشه های فرهنگی ،تأریخ و ارزشهای تمدن هایی درخشان
بشری است که در طول قرن ها ارزش های انسانی را منتقل ساخته اند .ترویج و پیشبرد فرهنگ زندگی سازگار با
طبیعت یکی دیگر از جنبه های نوروز است که موافق با بسیاری از اهداف سازمان ملل متحد می باشد.
قطعنامۀ سازمان ملل متحد در  1۷بند مقدماتی و پنج بند اجرایی تنظیم شده است .بند های اجرایی این قطعنامه عبارت
اند از:
 -1شناسایی  21مارچ به عنوان روز بین المللی نوروز.
 -2استقبال از کوشش های کشور هایی که نوروز را در جهت حفظ و توسعۀ فرهنگ و سنت های نوروزی گرامی می
دارند.
 -3تشویق سایر کشور ها به آگاه سازی در مورد نوروز و سازماندهی مراسمی در بزرگداشت نوروز به طریق مناسب
و مقتضی.
 -۴درخواست از کشور هایی که نوروز را گرامی می دارند ،برای تحقیقات در زمینۀ تأریخ و سنت های نوروزی با
هدف انتشار و پخش آگاهی در مورد میراث نوروز ،در میان جامعۀ بین المللی.
 -۵دعوت از کشور های عالقمند ،نظام ملل متحد ،سازمانهای تخصصی ملل متحد به خصوص یونسکو ،صندوق ها و
برنامه های ملل متحد ،سازمان های بین المللی و منطقه ای و سازمان های غیر دولتی برای شرکت در مراسم نوروزی.
عالوتاً ،متذکر می گردد که نوروز در سازمان تعلیمی ،علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) به عنوان میراث معنوی
فرهنگی بشری ثبت شده است.
مردم افغانستان عزیز مانند میلیون ها مردمان کشور های دیگر ،شخصیت فرهنگی نوروز و سال نو را حرمت می نمایند
زیرا می دانند که نوروز از قرن های گذشته تا امروز با فرهنگ مردم وطن گره خورده ،آمیخته است .چون که جشن
نوروز با طراوت ،بهار و گل و سبزه آغاز می گردد ،چشم امید فرزندان وطن چه در داخل مملکت و یا بیرون از کشور،
آرزوی صلح خواهی و دوستی ،صفایی ،صداقت ،پاکدامنی ،راستگویی ،خواهری و برادری را از هر فرزند پاک نفس
و صادق این مرز و بوم دارند.
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این آرزو وقتی برآورده می شود که قلب هر فرزند افغان با طراوت و باران آسمان صفا و پاک بهاری این خاک شریف
شست و شو گردد و از کدورت ،فساد ،خیانت و دروغگویی پاک گردیده ،با عطر گل های دشت و دمن وطن عطر آلود
شود و صداقت و همبستگی ملی و حرمت گذاشتن به وقار ،عزت و آزادی ها و حقوق متساوی که برای زن و مرد در
قالب اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ذکر گردیده ،به مردم وطن ،در جهت بهبود حالت فعلی ،همزیستی مسالمت آمیز ،آرامش
و بهار دایمی به میان آید .انشاءهللا.
بیدل  ،آن مرد بزرگ فرهنگی ،شما را در روز اول سال و نو بهار ،دعوت می فرماید.

"امروز نوبهار است ساغرکشان بیائید

گل جوش با ده دارد تا گلستان بیائید "

امرررروز نروبرهررررار اسررررت ،بررررا دلسرررتان بریائریررررد
نرررگس برره انرررتظار اسررت ،تررا گلسررتان بیائریرررد
گررل گشررته فرررش دامن،بلبرررل بررره پررای سوسرررن
اینجررا دیررار عشررق اسررت ،بوسرررره کنرران بیرررائید
مسررت اسررت بررزم مطرب،سرراقی پیالرره در دسررت
در محفرررل حریفررران ،سرراغررررر کشررران بیررائیررررد
خرالرررری شررررده پریرالرررره،ای سرررراقیی گرررررل انررردام
برررا کررروزۀ پررررر از مررری ،رقسررریده سرررران بیررررائید
بررلبررررل بررره شرررراـ نررگرررس ،دراشررتیاق جانرران
در شررروق وصرررل رویرررش ،خنرررده لبررران بیائیرررد
شررربنم برررره برررررگ اللره،چرشررررمک زنررررد سرررتاره
دارد تررررا نررظرررراره ،بررررا دل و جررررران بیائررررید
در خررررانۀ محرررربت ،جرررران فرصررررل تررررازه دارد
در قرالرررررب ترمنرررررا ،خوشررررتر زجررررررران بیائیررررد
آئین چند رنگی ،در طربع مرا نگنجد
در خانۀ عزیزان ،در هر زمان بیائید
)محمد ظاهر عزیز (

برای مطالب دیگر دوکتور محمد ظاهر عزیز روی عکس کلیک کنید
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