
 

 نوروز

این .میرسدکھ سابقھ این جشن بھ چندین ھزار سال . ری شمسی روز تجلیل از سال نو استروز اول سال ھج
مخصوصأ اطفال . روز رادر افغانستان جشن خاص میگیرند ومردم شادی میکنند ولباسھای جدید میپوشند

مایند ودر باغھا میلھ میروند  در چمنزار ھا سبزه را لگد مینوالدین خود از خانھ ھای خود با شادی کنان
اقسام میوه ھا، شربتھا ،و غذا ھای لذیذ .  تبریکی سال نو مردم افغانستان بھ خانھ ھای یکدیگر میروندوجھت

سفره ھای بزرگ را در خانھ ھای ) اول نوروز( درین روز اولمخصوصأ. را برای مھمانھا تعارف مینمایند
مثأل سنجد ـ سرکھ ـ سبزه ـ . ھ حرف اول آن سین باشد،میچینندخود ھموار میکنند وھفت قسم میوه وغذا ک

ـ  ـ سبزی پالک وغیره میوه ھای گوناگون را از قبیل کشمش ـ غولنگ ـ سنجد ـ ِکشتھ  سیب- سمنک ـ سیر
با آب میاندازند ودر ایام روز نوروز در خانھ ین در بین ظرف ھای بزرگ خستھ را چند روز قبل بنام ھفت س

گویا یک طعم شیرین ولذیذ را دارا میباشد وھمچنین در شب نوروز . دوستان خود تقسیم مینمایندھای اقوام و
 خروس سفید بھ قسم نذر نوروزی تھیھ  وقورمھبی بپزند و قورمھ سبزییمردم عادت دارند کھ ماھی وجل

بین سفره ھای وت کھ از نخود بریان کوبیده شده با حلوای لوزی در مخصوصأ بعضی مردم نذر قاو.میدارند
 ویک عدد آئینھ وشانھ را میمانند ومنتظر مھمان بسیار محبوب خود کھ عبارت از حضرت شاه خاص میپیچند

صبح کھ میشود باالی این سفره میآیند وشادی کنان میگویند کھ مھمان بھ .والیت مآب علی ع باشد میباشند
ووت ا بعدأ این حلوا و ق.ن کرده استجاووت لمس کرده واز آن نوش اخانۀ ما تشریف آورد و روی ظرف ق

.رک  بھ مھمانھا در روز نوروز تقدیم میدارندَبرا بھ قسم َت  
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در مزار شریف بزیارت مزار شاه اولیا علی ) نوروز( در افغانستان مردم عالقھ دارند کھ روز اول سال نو را 
فغانستان یعنی پاکستان ـ ایران از سائر کشور ھای ھمسایھ ا. ع میروند ودر آنجا جشن بزرگ تجلیل کنند

 میزبان یکنند گویا ھر سال شھر مزار شریف شریف نیز میآیند ودرین جشن اشتراک مزیارت مزارھ وغیره ب
وعلم مبارک سخی شاه مردان در صحن روضھ بحضور داشت ھزاران . زیارت کننده گان جشن نوروز است

بعضی ھا  . کھ میآید سال نیک استلند میشود وقتیکھ علم مبارک براحتی بلند شد مردم میگویند، سالینفر ب
عقیده برآن دارند کھ روز نوروز روز والیت موالی متقیان علی است واز ھمینجاست کھ در کابل مردم بھ 

. میروندخیزیارت س  

وھزاران نھال را .اعت وکشت و کار شروع میکنندی زرمیلھ باستان این روز میلۀ دھقان نیز نامیده میشود ، 
کسانی حیوانات اھلی از قبیل برنامھ ھای تفریحی زیادی موجود میباشد و درین روز .بزمین غرس مینمایند

 میآورند و جایزه رت چاق وبزرگ تربیھ کرده اندو با خود بصو را کھ وگاو قلبھ ای وغیرهگاو ،قچ ،
.مشوق چنین عمل استوزارت زراعت درین حصھ .میگیرند  

ت وکلچۀ برنجی ـ قووت مثأل شیر برنج ـ شولھ زرد ـ رو.درین روز مردم افغانستان نذرھای متنوع دارند
 مرغ سفید ـ ماھی و جلیبی ـ کشمش نخود ـ سمنک با گردوی تازه کھ این و ین ـ سبزی چلووشربت ھفت س

.صحتمندی وسالمتی نصیب شان شود آینده درنذر ھا اختصاص بھ ھریک از اعضای فامیل دارد تا  

ه نمدار  ھموار،د روز قبل از نوروز گندم را در یک ظرف خانواده نذر سمنک خودرا میدھد چنوقتی یک
د تا اینکھ گندم سبز شود وقتیکھ کامأل سبز شد ریشۀ آنرا کوبیده در یک دیگ بزرگ با ومرطوب نگھ میدار

چھ میزنند تا اینکھ از اثر جوشیدن  واز سر شب تا صبح کفی آن میاندازدآب جوش میدھد وکم کم آرد باال
. باین ترتیب سمنک پختھ میشود. وبا صدای بلند آواز خوانی میکنند ودفچھ میزنند.سخت وشیرین شود

وسمنک را بھ ظرف ھای جدا گانھ باقوام فردای آنروز یک شخص قابل احترام را خواستھ و سر دیگ را بازو
 جھت تبریکی سال نو میآیند برای شان  میکنند ودر منزل شان کھ بعضی اشخاصوخویشاوندان خود تقسیم

.تعارف میکنند  

باین ترتیب از قدیم االیام تا کنون جشن نوروز با محتویات خاص آن در کشور ما افغانستان رواج دارد وتجلیل 
.میشود  
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