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Another Norouz is on the way; the spring season which boosts our hope to bear the start of  
ECI’s activities and cultural programs. This year, we have welcomed the arrival of  spring 
season with unveiling of  the great Rudaki’s book, titled: “A Breeze from Bukhara” translated 

into four languages and presented as a gift from ECI to Tajikistan nation and government as well as 
to all the poetry and literature enthusiasts around the world.

A few days before the coming of  Norouz, as is the tradition, we did our house- cleaning and like 
what the Afghans call it “Kooch kashi”, we moved to a new location, worthy of  being ECO Cultural 
Institute’s Headquarters. The beautiful new building was inaugurated by two Ministers of  Culture 
from Iran and Tajikistan, the Iranian President of  the Academy of  Persian literature, and tens of  
prominent cultural figures. 

It is a matter of  pleasure that just before the Norouz festival, we opened up a beautiful and fitting 
Art Gallery for public’s view, with photos and posters of  the people of  the region on display. 

On the night of  Chahar- shanbe- soori, (concurrent with ECI’s Fifth Board of  Trustees Meet-
ing) four Ministers of  Culture of  ECI’s full members, gathered in an intimate atmosphere in Kabul, 
Afghanistan and as the Tajiks put it, engaged in a friendly “gap” (chat). While they praised the ef-
forts and the determination of  our colleagues at ECI, they strengthened their resolve to continue the 
existing trend.

 The weather in Kabul was clear and dustless. The spring rainclouds had completely washed the 
faces of  Kabul’s tulips. Together we rehearsed this couplet of  Kayyam that “when the raincloud at 
Norouz has washed the face of  the tulip, rise and be fully intent that the time to get on with enjoy-
ment is now”! 

The cultural envoys of  the “Land of  Sun” vowed to boast their country’s ancient culture. We 
pledged to come together like the past several thousand years, unified “like the color of  the sun-
shine”.

Meanwhile, there is a need for ECI’s ECO Times magazine, which has steadily been finding its 
distinction among readers, to be changed in the coming year. It looks otherwise, with new design 
and page- layout, presented in bi-lingual format which will gradually take in other languages of  the 
region. We are not willing to let our language differences hinder our efforts for concurrence and una-
nimity. 

It is a matter of  delight to recognize that although we may not all speak the same language, but 
undoubtedly all the people of  this region are in congeniality which in essence is above the unanimity 
in the  languages spoken.

It is our hope that the New Year would be full of  good, vitality and dynamism for the people of  the 
“Land of  Sun”. 

                    Hojatollah Ayoubi
                President ECO Cultural Institute

M e s s a g e  o f  t h e  M o n t h

like the Color 
of the sunshine
"As Spring Cloudbursts have washed the tulip's face,
Rise and be fully intent to be awash in wine"
                     Omar Kayyam Neishabouri
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نوروزی دیگر فرا می رسد. بهاری که امید داریم بهار فعالیتها و برنامه های فرهنگی موسسه فرهنگی اکو 
باشد. ما امسال با رونمایی از کتاب نسیم بخارا به پیشواز بهار رفتیم . کتاب چهارزبانه رودکی بزرگ هدیه 

موسسه فرهنگی اکو به ملت و دولت تاجیکستان  و همه عاشقان شعر و ادب جهان بود. چند روز مانده به نوروز 
به رسم همه نوروزیان خانه تکانی کردیم به خانه ای نو و در شان و اندازه موسسه فرهنگی اکو به قول افغانیها 

کوچ کشی کردیم. با حضور دو وزیر فرهنگی ایرانی و تاجیکی و رئیس فرهنگستان ادب فارسی و دهها شخصیت 
برجسته فرهنگی این خانه جدید و زیبا را افتتاح کردیم.

خوشوقتیم که چند روز مانده به نوروز نگارخانه ای درخور و زیبا رابا عکسها و پوسترهای مردمان این دیار به روی 
مردم و هنرمندان گشودیم. امسال درست در شب چهارشنبه سوری وزرای چهار کشور عضو کامل در کابل در 

فضایی صمیمی گرد هم آمدند و به بیان تاجیکیها گپهای دوستانه زدند، همت و اراده یارانمان در این موسسه را 
ستودند و عزمها برای ادامه این راه زیبا جزم کردند . هوای کابل صاف و بدون غبار بود. ابر بهاری الله های کابل را 
به خوبی شسته بود . با هم این بیت خیام را خواندیم که :   چون ابر به نوروز رخ الله بشست برخیز و به جام باده 

کن عزم درست... نمایندگان فرهنگی سرزمین خورشید عزمشان را جزم کردند تا فرهنگ چند هزار ساله دیار خود 
را رخ جهانیان بکشند. عهد کردیم بازهم مانند هزاران هزار سال گذشته یکی باشیم. یک رنگ به رنگ خورشید و 

نور.
اما مجله اکو تایمز که آرام آرام جای خود را در این دیار باز می کند نیز نیاز به خانه تکانی دیگری دارد. در این سال 

نو اکو تایمز هم تر و تازه تر می شود. با طراحی جدید و افزدون زبانی دیگر و به تدریج زبانهای دیگر. دوست داریم 
که تفاوت زبانی مانع از رسیدن ندای همدلی ما نشود که نخواهد شد. خوشحالیم که اگرچه ممکن است همزبان 

نباشیم ولی بی تردید همه مردمان این دیار همدلند و می دانیم که که همدلی از همزبانی بهتر است.

به امید سالی سرشار از خوبی و نشاط و پویایی برای مردمان سرزمین خورشید
               حجت اله ایوبی

رئیس مؤسسه فرهنگی اکو

به رنگ خورشيد و نور
» چون ابر به نوروز رخ الله بشست             برخیز و به جام باده کن عزم درست«
"عمر خیام نیشابوری"
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w o r d s  o f  w i s d o M سخن بزرگان

It`s spring again with sweet smell and pure color 
Here it comes with abundant beauty and odd ornament.
The fragrant rain kept pouring down over and over
The snow- covered sites shed the white snowy garment.
Where snow used to lie now so many flowers bear
Every plant withered before revived and get wet. 

Rudaki
(858-Ca.941 A.D.)

Calligraphy: Mohammad Heydari
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On the sidelines of  the 166th ECO 
Council of  Permanent Representa-
tives meeting held on Feb. 23, 2010, 
“ECO Tourist Guide Book” was 
unveiled during a special ceremony 
featuring the ambassadors of  ECO 
Member States, ECI Public Relations 
reported.

This time, the session was chaired 
by the Republic of  Turkey and host-
ed by the Ministry of  Foreign Affairs 
of  the I.R. Iran in which the ambas-
sadors of  Afghanistan, Azerbaijan, 
Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Paki-
stan, Tajikistan, Turkmenistan, Tur-
key, Uzbekistan as well as representa-
tives of  ECO Cultural Institute and 
Iran’s Cultural Heritage, Handicrafts 
& Tourism Organization participated.

During the unveiling ceremony, 
Mohammad Yahya Maroufi, ECO 
Secretary General, expressed his grat-
itude towards ECO Member States 
for the support and cooperation 
rendered for the preparation of  the 
Book and stated: “Tourism is one of  
the most important resources of  this 
Region. Each of  our countries has its 
own unique features and attractions 
which are interwoven together due to 
our past shared cultural history”.

While appreciating the efforts 
made by the ECO Cultural Institute 
as well as Iran’s Cultural Heritage, 
Handicrafts & Tourism Organization 
for the publication of  the Book, Ma-
roofi reiterated: “Publication of  this 
Book is a significant achievement and 
is a symbol of  deep brotherly and 
friendly relations prevailing among 
ECO countries. Such books play a 
pivotal role in introducing the world 
with ECO Region and thus leading to 
more investments in the field.”

Mohammad Jamil Owaisi, ECI Ex-
ecutive Director, pointed to the useful 
information provided in the ECO 
Tourist Guide Book and appreciated 
the Member States for their coopera-
tion and added: “The Book not only 
includes essential travel information 
but it also helps the readers to recog-
nize the promising investment spots 
in the Region”.

Emphasizing on the fact that the 

Book is yet to be improved, Owaisi 
proposed to complete and update the 
existing information for next publica-
tions. 

Further during the ceremony, 
Mas’oudi, the representative of  Iran’s 
Cultural Heritage, Handicrafts & 
Tourism Organization – responsible 
for the printing of  the Guide Book- 
thanked the ECO Member States and 
expressed hope that this Book will 
turn to a platform for more interac-
tion among ECO countries.

The task of  preparation of  the 
“ECO Tourist Guide Book” was 
assigned to ECI during ECO High 
Level Experts Group Meeting held in 
December 2006 in Tehran.

The Book contains sections on 
“Useful Information”, “Arts & Cul-
ture”, “Traditions & Rituals”, “Ma-
jor Cities” and “Tourist Attractions” 
of  ECO Member States prepared in 
English language in 545 pages and 
published in 5000 copies.

همزمان با 166 امین جلسه شورای نمایندگان دائم اکو 
(CPR)، کتاب »راهنمای گردشگری کشورهای عضو اکو« 

رونمایی شد. به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی اکو، 
صبح روز چهارشنبه چهارم اسفند، در حاشیه نشست ماهانه 
شورای نمایندگان دائمی کشورهای عضو اکو (CPR)، در 

حضور سفیران کشورهای عضو، کتاب »راهنمای گردشگری 
کشورهای عضو اکو« رونمایی شد. 

نشست شورای نمایندگان دائمی کشورهای عضو 
اکو (CPR) این بار به ریاست کشور ترکیه و به میزبانی 

وزارت امورخارجه ایران در تهران برگزار شد. در این جلسه 
سفیران و نمایندگان کشورهای افغانستان، آذربایجان، ایران، 

قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، 
ترکیه، ازبکستان و همچنین نمایندگانی از مؤسسه فرهنگی 
اکو و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران به عنوان 
دست اندرکاران جمع آوری و انتشار این کتاب حضور داشتند.

در مراسم رونمایی از کتاب »راهنمای گردشگری 
کشورهای عضو اکو« محمدیحیی معروفی، دبیرکل سازمان 
همکاری اقتصادی ECO با تشکر از کشورهای عضو برای 

همکاری و حمایت در جمع آوری اطالعات این کتاب، گفت: 
»گردشگری یکی از مهم ترین منابع کشورهای این منطقه 

است. هرکدام از کشورهای ما ویژگی ها و جذابیت هایی دارد 
که به دلیل گذشته مشترک فرهنگی مان این ویژگی ها به 

هم پیوند خورده است.« 
او ضمن تشکر از مؤسسه فرهنگی اکو و سازمان میراث 

فرهنگی و گردشگری ایران برای انتشار این کتاب، تأکید 
این کتاب دستاوردی بسیار مهم و نشان دهنده  کرد: »

برادری و دوستی عمیق بین کشورهای منطقه اکو است. 
چنین کتاب هایی مردم جهان را با کشورهای منطقه اکو آشنا 

می کند تا در این کشورها سرمایه گذاری کنند.«
در نشست، جمیل اویسی، مدیر اجرایی مؤسسه فرهنگی 
اکو، با اشاره به اطالعات ارزنده ای که در کتاب »راهنمای 

گردشگری کشورهای عضو اکو« وجود دارد، از همه کشورها 
به دلیل همکاری در جمع آوری این اطالعات تشکر کرد 

و گفت: »با راهنمایی و همکاری کشورهای عضو اکو 
دسترسی به این اطالعات ارزنده برای ما ممکن شد.«
او افزود: »اطالعاتی که در این کتاب آمده نه تنها 

وضعیت گردشگری این کشورها را شامل می شود، 
بلکه به افرادی که قصد دارند و می توانند در منطقه اکو 
سرمایه گذاری کنند، درباره پتانسیل و وضعیت اقتصادی 

منطقه اطالعات خوبی داده است.«
اویسی با تأکید بر این نکته که این کتاب هنوز جای 

پیشرفت، بهبود و تکمیل دارد، پیشنهاد کرد: »بهتر است 
برای چاپ های بعدی کتاب، اطالعات آن را کامل تر و به 

روز کنیم.«
در ادامه این مراسم مسعودی، نماینده سازمان میراث 

فرهنگی و گردشگری که در چاپ کتاب نقش داشته است، 

با تشکر از همکاری های کشورهای اکو، اظهار امیدواری 
کرد این کتاب مقدمه ای برای تعامل های بیشتر کشورهای 

عضو اکو باشد. 
تهیه و تألیف کتاب »راهنمای گردشگری کشورهای 

عضو اکو« به پیشنهاد مؤسسه فرهنگی اکو و طی مصوبه 
ای در اجالس گروه کارشناسان ارشد اکو که دسامبر 2006 

)آذر 85 ( در تهران برگزار شد، بر عهده این مؤسسه قرار 
گرفت.

کتاب »راهنمای گردشگری اکو« شامل بخشهای 
»اطالعات اولیه«، »هنر و فرهنگ«، »آداب و رسوم«، 
»شهرهای مهم«، »مکانهای دیدنی« و »جاذبه های 

گردشگری« درباره کشورهای عضو اکو است که به زبان 
انگلیسی در 545 صفحه و به تیراژ 5000 جلد به چاپ 

رسیده است.

 کتاب »راهنمای گردشگری 
eCo tourist guide Book unveiled کشورهای عضو اکو« رونمایی شد

n e w s  &  r e p o r t
eCi newsاخبار مؤسسه فرهنگي اکو
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 eCo Member sports 
Officials to Co-spon-
sor eCo sports Cup 
 

ECI President and the Head of  
Physical Education Organization 
(PEO) met and discussed possibilities 
to hold a preparatory session with 
the presence of  ECO sports officials 
due to ECO Sports Cup within the 
next two months. 

In a meeting, Hojatollah Ayoubi, 
President of  ECO Cultural Institute 
dialogued and discussed with Saeed 
Reza Asemi, Credit Fund Manager 
to support athletes and pioneers, to 
actualize BOT decisions concerning 
ECO Sports Cup, ECI Public Rela-
tions reported.

The report reads that the session 
continued with signing the action 
plan to establish a secretariat staffed 
by members presented by PEO and 
ECI directors. Besides, Iran is to 
host the coming preparatory session 
attended by ECO Member sports 
officials for further considerations by 
the next two months.

Mahmoud Ahmadinejad in a meet-
ing in December, 2011 with the Youth 
Ministers of  the ECO member coun-
tries stressed the need for the cooper-
ation of  member states especially on 
issues pertaining to youth affairs. He 
also called for prompt planning from 
the side of  Iranian sports officials to 
hold the first edition of  ECO Sports 
competitions in near future.

On the sideline of  the First ECO 
Ministerial Summit on Youth Affairs, 
ECI`s President announced hold-
ing Youth Sports Cup competitions 
among ECO member states.

 با ارایه منتخب آثار تصویر 
سال، گالری سازمان فرهنگی اکو 

گشایش یافت
در نخستین ایستگاه همکاري موسسه فرهنگي اکو و 
تصویر سال، گالري اکو با ارایه  منتخبي از آثار دوره هاي 
مختلف نمایشگاه تصویر سال، در تهران گشایش یافت.

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی اکو، روز شنبه 
21 اسفند 1389 گالری موسسه اکو با حضور سیدمحمد 

حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، میرزا شاهرخ 
اسراری، وزیر فرهنگ تاجیکستان، غالمعلی حداد عادل، 
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، حجت اله ایوبی، 

رئیس موسسه فرهنگی اکو، سفیران و نمایندگان کشورهای 
عضو اکو و جمعی از فرهیختگان و هنرمندان کشورمان 

گشایش یافت.
در این مراسم سیف اله صمدیان، مسئول برگزاری جشن 

تصویر سال گفت: »از نخستین دوره هاي جشن تصویر سال 
بر آن بودیم که با برنامه ریزي دقیق، امکان ارایه آثار منتخب 

دوره هاي مختلف تصویر سال را در سایر کشورهاي جهان 
نیز فراهم کنیم که این امر با همکاری و مشارکت سازمان 

فرهنگی اکو میسر شد«.
او افزود: »اصلي ترین مسأله در برنامه ریزي و انتخاب 

مراکز نمایشگاهي کشورهاي مقصد ازسوي برگزارکنندگان 
جشن تصویر سال، حفظ استقالل و غیردولتي بودن 

مجموعه آثار ارائه شده در تصویر سال بود به نحوي که 
آثار مي بایست صرفا در قالب یک برنامه فرهنگي هنري از 

آثار هنرمندان ایراني به ویژه جوانان در رشته هاي مختلف 
هنرهاي تصویري در سایر نقاط دنیا ارایه شود، آن هم در 

زمانه اي که جو سیاست زده غالب جهاني هر حرکت مستقل 
و صرفا هنري را تحت الشعاع خود قرار مي دهد. از این رو 

در اولین ایستگاه حرکت به آن سوي مرز، مؤسسه فرهنگي 
اکو را که تنها نهاد مسئول فرهنگي و هنري در رابطه با 

کشورهاي عضو سازمان همکاري هاي اقتصادي منطقه اي 
است و از پیش از انقالب دفتر آن فقط در تهران مستقر بوده 
و حتی ریاست اجرایي آن از طرف کلیه کشورهاي عضو اکو 
انتخاب مي شود به عنوان پل ارتباطي هنرمندان عضو تصویر 

سال و هنرمندان کشورهاي همسایه انتخاب کردیم«. 
صمدیان یادآوري کرد: »همکاري در افتتاح گالري 

سازمان فرهنگي اکو در تهران، دومین مرحله مشارکت بین 
سازمان فرهنگی اکو در جریان برگزاري هشتمین جشن 

تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر بود. اولین مرحله، نمایش 
ویژه فیلم هاي چهار کشور عضو اکو )ترکیه، افغانستان، ایران 
و قزاقستان( بود که با نظر رضا میرکریمي،کارگردان شاخص 

ایراني، انتخاب شده بودند و در قالب   فیلم های کوتاه و 
نیمه بلند در جشنواره فیلم  به نمایش در آمدند و با استقبال 

دوستداران سینما مواجه شد«. 
در مراسم افتتاح گالري اکو در تهران فرهیختگانی 

از جمله غالمحسین امیرخاني، نصراله افجه اي، مهدي 
عسگرپور، رضا میرکریمي و دکتر رواقی، عبدالحسین مختاباد 

و ... حضور داشتند و 60 اثر از هنرمندان کاریکاتوریست، 
طراح گرافیک و عکاس ایراني به نمایش درآمد. 

بر اساس توافق هاي صورت گرفته میان برگزارکنندگان 
جشن تصویر سال و مسئوالن موسسه فرهنگي اکو، قرار 

است این نمایشگاه ها پس از ایران، اوایل سال آینده در 
کشورهاي عضو اکو  نیز برگزار شوند.

 Selected Works of 
image of the Year 
Marked the inaugu-
ration of eCi’s art 
gallery

On the onset of  cooperation between 
ECO Cultural Institute and Image of  
the Year, ECI’s art gallery was inau-
gurated in Tehran showcasing selected 
works from various editions of  Image 
of  the Year exhibitions.

Present at the inauguration ceremo-
ny held on Saturday March 12, 2011 
on ECI Headquarters` ground floor- 
the gallery’s location - were Seyyed 
Mohammad Hosseini, Iran’s Minister 
of  Culture & Islamic Guidance; Mirzo 
Shohrukh Asrori, Tajikistan’s Minister 
of  Culture; Gholamali Haddad Adel, 
Chairman of  the Iran’s Academy of  
Persian Language & Literature, Dr. 
Hojatollah Ayoubi, ECI President; 
ambassadors and envoys from ECO 
Member States and a group of  promi-
nent artists and cultural figures, ECI’s 
Public Relations reported.

During the ceremony, Seifollah 
Samadian, Secretary of  the Image 
of  the Year, stated: “From the very 
first editions of  Image of  the Year, we 
intended to prepare the ground to pres-
ent a selection of  the exhibits abroad 
through proper planning and this ob-
jective was realized with the coopera-
tion of  ECO Cultural Institute”.

He went on to say: “The exhibi-
tions are being held in a time when the 
politically-affected environment of  the 
world overshadows any distinct and 
solely artistic movement. Thus, the 
main issue in planning and selection of  
exhibition venues was preserving the 
independent and non-governmental 
status of  the artworks to be displayed. 
As a result, the exhibits came out to 
be presented within a cultural-artistic 
framework from the artworks of  the 
Iranian artists, specifically young art-
ists, in various fields of  visual arts in 
the international arena. Hence, to be-
gin with, we chose ECO Cultural Insti-
tute, the only organization responsible 
for the promotion of  arts and culture 
of  ECO countries, to help us organize 
the events. With its headquarters 
being stationed in Tehran since much 
before the Islamic Revolution, ECI is 
a proper medium for bridging the gap 
of  communication between the Iranian 
artists and their peers in the neighbor-
ing countries.”

He also reminded: “Cooperation for 
the inauguration of  ECI’s art gallery 
in Tehran was our second joint project 
held during the 8th edition of  Image 
of  the Year and Tasvir Film Festival in 
which short and medium length films 
from four ECO countries i.e. Turkey, 
Afghanistan, Iran and Kazakhstan – 
selected by Reza Mirkarimi, the promi-

nent Iranian director – were screened 
in a special sequence which were 
warmly received by the audience.”

Also present at the inauguration 
ceremony of  ECI’s art gallery were 
well-known artists such as Gholam-
hossein Amirkhani, Nasrollah Afjei, 
Mehdi Asgarpour, Reza Mirkarimi, Dr. 
Ali Ravaghi, Abdolhossein Mokhta-
bad and others. The show included 60 
artworks of  caricature; graphics and 
photography from Iranian artists.

Based on the agreements reached 
between Image of  the Year and ECO 
Cultural Institute, the next exhibitions 
will be organized in other ECO Mem-
ber States during the next Solar Year.
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 با مشارکت مسؤوالن ورزش 
کشورهای عضو مقدمات برگزاری جام 

ورزش ملت های اکو فراهم می شود
در پی دیدار رئیس مؤسسه فرهنگی اکو و رئیس سازمان 

تربیت بدنی قرار شد مقدمات برگزاری جام ملت های اکو 
تا دو ماه آینده با حضور مسؤوالن ورزش کشورهای عضو 

اکو فراهم شود. به گزارش روابط عمومی مؤسسه بین المللی 
اکو، در جلسه ای با حضور حجت اله ایوبی، رئیس مؤسسه 

فرهنگی اکو و سعیدرضا عاصمی، مدیرعامل صندوق 
اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان، در خصوص 

اجرایی کردن مصوبات نشست هیئت امنای اکو برای 
راه اندازی جام ورزش ملت های اکو تشکیل شد. 

در این جلسه قرار شد دبیرخانه ای با حضور افراد معرفی 
شده از سوی ریاست سازمان تربیت بدنی و مدیران مؤسسه 
فرهنگی اکو تشکیل شود. در این جلسه همچنین تصویب 

شد حداکثر تا دو ماه آینده هماهنگی برای برگزاری جلسه ای 
با حضور مسؤوالن ورزش کشورهای عضو اکو به میزبانی 

کشور ایران برای جمع بندی و تفاهم برای سایر اقدامات 
انجام گیرد. 

آذر ماه امسال محمود احمدي نژاد در دیدار با وزرای 
جوانان کشورهای عضو اکو ضمن تأکید بر لزوم 

همکاری های مشترک کشورهای عضو در زمینه مسائل 
مربوط به جوانان به ویژه ورزش به معاونان امور جوانان و 

ورزش ایران تأکید کرد در اسرع وقت برنامه ریزی های الزم 
برای برگزاری جام ملت های اکو را انجام داده تا هرچه زودتر 

شاهد برگزاری نخستین دوره بازی های ورزشی کشورهای 
عضو اکو باشیم.

به همین دلیل در حاشیه برگزاري نخستین اجالس 
وزراي جوان اکو، رئیس مؤسسه فرهنگي اکو از برگزاری 

بازی های ورزشی کشورهای عضو )جام ملت های اکو( که 
المپیک ورزشی میان کشورهای عضو اکو است خبر داد.

 ECI Participates in 
2nd world norouz 
Celebration

The 2nd World Norouz Celebration, 
graced with the presence of  Heads 
of  six neighboring countries, got 
underway in Tehran's Vahdat Hall on 
March 27, 2011. 

In the ceremony designated as 
the 2nd World Norouz celebration 
and intended to commemorate the 
national and ancient tradition of  
Norouz, the Presidents of  Afghani-
stan, Armenia, Iran, Iraq, Tajikistan 
and Turkmenistan delivered speeches 
on the significance of  Norouz and the 
commonalities existing among the 
countries celebrating the occasion. 
While they elaborated on the Norouz 
festivities in their respective coun-
tries, they stressed on the prevailing 
solidarity among these countries and 
the need to strengthen this common 
heritage.

The 2nd World Norouz Celebration 
convened in Vahdat Hall also set the 
stage for the performance of  various 
music groups from Afghanistan, Ar-
menia, Tajikistan and Turkmenistan 
who played the national and folklore 
music of  their countries.

 در دومين جشن جهانی نوروز 
نوای خوش نوروزی در 

تاالر وحدت پيچيد
دومین جشن جهانی نوروز با هنرنمایی برترین گروه های 

موسیقی کشورهای تاجیکستان، ارمنستان، افغانستان و 
ترکمنستان و نمایندگان دولتی 19 کشور جهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی اکو، دومین 

جشن جهانی نوروز عصر روز یکشنبه، هفتم فروردین با حضور 
سران شش کشور حوزه تمدنی نوروز، محمود احمدی نژاد، 
اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست 

جمهوري و دیگر سران دولتی کشورمان و مهمانان کشورهای 
دیگر در تاالر وحدت تهران برگزار شد.

در این مراسم که دومین جشن جهانی نوروز نامگذاری 
و با هدف بزرگداشت آیین ملی و باستانی نوروز برگزار شده 

بود، رؤسای جمهور ایران، عراق، افغانستان، ترکمنستان، 
تاجیکستان و ارمنستان درباره نوروز و مشترکات کشورهایی 

که در آنها جشن نوروز برگزار می شود صحبت کردند. آنها در 
خالل صحبت هایشان از آداب کشورهایشان در مراسم نوروز 
گفتند و بر تقویت اشتراکات و اتحاد کشورهای منطقه تأکید 

کردند.
دومین جشن جهانی نوروز در تاالر وحدت همچنین 

پذیرای گروه های موسیقی از کشورهای افغانستان، ارمنستان، 
تاجیکستان و ترکمنستان بود که در خالل برنامه ترانه ها 

و سرودهای ملی و محلی کشورشان را برای حاضران اجرا 
کردند. اجرای برنامه توسط این گروه ها که به همت مؤسسه 
فرهنگی اکو از بین برترین گروه های موسیقی این کشورها 

دعوت شده بودند، بسیار مورد توجه  مهمانان قرار گرفت. گروه 
های موسیقی و آیینی ایرانی هم در بین برنامه موسیقی و 

حرکات جمعی محلی استان های مختلف ایران را به نمایش 
گذاشتند.

دومین جشن جهانی نوروز با حضور رؤسای جمهور و 
مقامات 19 کشور جهان از جمله رؤسای جمهور ایران، 
افغانستان، ترکمنستان، عراق، تاجیکستان و ارمنستان، 

معاون رییس جمهور زنگبار، معاونین نخست وزیر کشورهای 
آذربایجان و قرقیزستان، وزرای خارجه عمان و لبنان، وزیر 
بهداشت هند، ولیعهد قطر و نمایندگانی از کشورهای دیگر 

برگزار شد.

The recitals of  programs performed 
by the top musicians of  these coun-
tries, invited through ECI coordi-
nation, were well received by the 
enthusiastic audience. 

In addition to the presidents of  six 
neighboring countries, the 2nd World 
Norouz Celebration was also host 
to dignitaries of  19 other countries 
including Deputy to President of  
Zanzibar, Deputies to the Prime 
Ministers of  Azerbaijan and Kyrgyz 
Republic, Foreign Ministers of  Oman 
and Lebanon, Minister of  Health of  
India, Crown Prince of  Qatar and 
representatives of  other countries.   

 tajikistan's Minister 
of Culture visits 
esfahan: 
tajik artists to learn 
iranian arts in esfa-
han

Mirzo Shohrukh Asrori, Tajiki-
stan's Minister of  Culture, during his 
trip to Iran invited by ECO Cultural 
Institute, visited Esfahan on March 
10, 2011 and was warmly received by 
Governor General of  Esfahan Prov-
ince, the local officials of  Esfahan's 
Ministry of  Culture & Islamic Guid-
ance, and Head of  ECI's Coordina-
tion Unit in Esfahan. 

In his meeting with the Governor 
General of  Esfahan in Abbasi Hotel, 
Asrori asserted:" The cultural com-
monalties between the two countries 
of  Iran and Tajikistan urge us to 
foster and promote closer mutual co-
operation between the two countries 
in a friendly environment."

He announced the holding of  
Iran`s great Book Fair in Tajikistan 
and stated:" Next Norouz, the fair is 
planned to be held in Tajikistan to 
honor Iran's Cultural Day." 

Pointing to the importance of  
cooperation in the field of  arts and 
culture between the two nations, 
he specified: "Cultural cooperation 
will bring about proximity of  the 
two nations and in regard with the 
cultural commonalties of  the two 
Persian-speaking countries of  Iran 
and Tajikistan, cultural cooperation 
is a must."

While highlighting Esfahan`s 
numerous historical attractions, Ta-
jikistan's Minister of  Culture added: 
"This is my second trip to Esfahan. 
Compared to 15 years ago, the city 
has greatly changed in different 
fields. I have paid a visit to Imam 
Square, The School of  Fine Arts and 
ECI Coordination Unit which,  
I believe, are among the outstanding 
cultural-artistic sites in Iran."

While stating that 43 pieces of  
handicrafts of  Esfahan Province 
have been incorporated into the list 
of  UNESCO Intangible Cultural 
Heritage, further in the meeting, the 
Governor General of  Esfahan, Alir-
eza Zaker Esfahani added:" Having 
founded the University of  Iranian 
Handicrafts in Esfahan in twelve 
fields of  arts, we offer Tajik artists to 
join its academic courses." 

He concluded his remarks saying: 
"The cultural commonalties between 
Iran and Tajikistan can provide a 
good ground for the rapprochement 
of  the two countries in different 
fields."            
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of  the second ECI Branch Office in 
Afghanistan while asking for the 
continuous assistance of  Seyed Makh-
dum Raheen, Minister of  Culture of  
Afghanistan, and stated: "The second 
ECI Coordination Unit was opened 
during a splendid ceremony and I am 
confident that the Office will success-
fully carry out its assigned tasks for 
the promotion of  cultural richness of  
the ECO Region."   

Hojatollah Ayoubi addressed the 
Ministers of  Culture of  ECI Mem-
ber States and said: "I believe that 
ECI Headquarters in Tehran is not 
able to conduct its noble task suc-
cessfully without the effective role of  
ECI Member Countries. ECI needs 
Municipalities and other related 
organizations to be supportive of  our 
attempts to implement our projects.  
We started from Iran with the gener-
ous contribution of  Shiraz municipal-
ity to allot an elegant building to ECI 
Coordination Unit. Moreover, another 
prestigious building was allocated to 
our Branch Office in one of  the best 
cultural and artistic spaces in Esfahan."

ECI President enumerated the 
formation of  specialized groups and 
committees in ECI as another part 
of  Institute`s achievements during 
the year 2010 and asserted: "Today, 
ECI Headquarters proudly features a 
group of  Iranian prominent luminar-
ies in the area of  art and culture such 
as Professor Mahdi Mohaghegh as 
the Head of  Literature and Poetry 
Group, Master Farshchiyan as the 
Head of  Painting Committee and 
Master Amirkhani as the Head of  
Calligraphy Group. Therefore, today 
we have a significant collection of  
prominent cultural figures as our 
friends and colleagues. " 

Recalling of  ECO's previous un-
known position among the cultural 
figures and artists, ECI President 
stated: "We have been decisive to 
seize every opportunity to make 
ECO known to the nations in the 
Region and worldwide. Thanks to 
the full-fledged support rendered by 
Iran's Ministry of  Culture & Islamic 
Guidance, ECO attended the previous 
edition of  Iran`s Fajr Int'l Festival 
as Special Guest. Some 250 artists 
of  the Region were invited to par-
ticipate in the event. Perhaps, it was 
the first time that the Iranians were 
introduced to the arts and culture of  
the neighboring countries within the 
context of  a prestigious program. In 
this year's edition of  the Festival also, 
we were host to various programs".

He termed music as an important 
source of  unity for ECO Member 
States and added: "The ECO Sym-
phony Orchestra have been furnished 
with necessary pre-requisites to 
launch its activities. However, dur-
ing the last year, ECI co-sponsored 
a symphony called 'Peace & Hope' 
which staged in 5 major European 

 eCi Board of 
trustees Meeting 
lauds eCi efforts

The 5th Meeting of  Board of  Trust-
ees (BOT) of  ECO Cultural Institute 
(ECI) was held in Kabul, Islamic 
Republic of  Afghanistan on March 
14, 2011. High level delegations from 
Islamic Republic of  Afghanistan, 
Islamic Republic of  Iran, the Islamic 
Republic of  Pakistan and the Repub-
lic of  Tajikistan as well as delegations 
from ECI and ECO Secretariat par-
ticipated in the Meeting. Turkmeni-
stan, a Signatory Member since 1995, 
also participated as observer.

The BOT reviewed the overall prog-
ress of  the Institute made since its 
last Meeting held on 21st March 2009 
in Mazar- e Sharif, especially from 
the time Dr. Hojatollah Ayoubi, took 
office as the new President of  ECI in 
September 2009 and appreciated the 
performance of  the Institute under its 
current leadership.

 Submission of  Progress Report
Further in the meeting, ECI Presi-

dent, Hojatollah Ayoubi reviewed the 
progress report on the overall activi-
ties of  the Institute in 2010 and said: 
"ECI had a very active schedule in the 
past year in the area of  culture."

Ayoubi marked the publication 
of  the first ECO Tourist Guidebook 
as one of  the Institute`s paramount 
achievements and continued: "The 
book was published with the financial 
assistance of  ECO Secretariat and the 
yearlong efforts made by our expert 
member staff  to collect and translate 
the overall context which met the ap-
proval of  the ECO Member Ministries 
and Embassies. Thus, we managed to 
provide a valuable collection of  the 
tourist attractions and most scenic 
sites with cultural values of  the ten 
ECO Member Countries."

Elsewhere in his report, ECI Presi-
dent announced setting up the first 
ECO tourist guide website and added: 
"Concurrent with the publication of  
'ECO Tourist Guidebook' we launched 
ECO Tourist website in Persian and 
English which is hopped to promote 
tourism in the Region." 

ECI President, in his remarks elab-
orated on the establishment of  ECI 
Coordination Unites in Tajikistan and 
Afghanistan and said: " The establish-
ment of  ECI Coordination Unites in 
ECI`s Full Member Countries is an-
other activity of  the Institute during 
2010. Since opening of  ECI Coordi-
nation Unit in Tajikistan, various 
projects have been carried out under 
Jahangir Sadirov, the former head of  
ECI office in Tajikistan, which has 
recently been handed over to Mirza 
Badal Badalov."

He alluded to the establishment 

 وزیر فرهنگ تاجيکستان در 
دیدار از شهر اصفهان: 

هنرمندان تاجيك براي فراگيري و 
آموزش هاي هنري به اصفهان مي آیند

میرزا شاهرخ اسراری، وزیر فرهنگ تاجیکستان که 
به دعوت مؤسسه فرهنگی اکو به کشورمان ایران سفر 

کرد، بیستم اسفند ماه سال 1389 به اصفهان رفت و مورد 
استقبال گرم استاندار، مسئوالن وزرات فرهنگ و ارشاد 
اسالمی این استان و نمایندگان مؤسسه فرهنگی اکو در 

اصفهان قرار گرفت. 
او در دیدار با استاندار اصفهان در هتل عباسی این شهر، 
گفت: »کشور ما از نظر فرهنگی مشترکات بسیاری با ایران 
دارد، لذا درصدد گسترش روابط دوجانبه در این بخش میان 

دو کشور دوست و برادر هستیم.« 
او از برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب ایران در تاجیکستان 

خبر داد و افزود: »این نمایشگاه کتاب، نوروز سال آینده به 
مناسبت روز فرهنگ ایران در تاجیکستان برگزار می شود.«
اسراری با اشاره به اهمیت تبادل فعالیت های فرهنگی 
و هنری بین ملت ها تصریح کرد: »تبادل فرهنگی موجب 

نزدیکی ملت ها به هم می شود و با توجه به مناسبات 
فرهنگی دو کشور فارسی زبان ایران و تاجیکستان، تبادل 

فرهنگی دوجانبه این دو کشور، اهمیت بسیاری دارد.«
وزیر فرهنگ تاجیکستان، با بیان اینکه شهر اصفهان 
زیبایی ها و آثارتاریخی فراوانی دارد، افزود: »این دومین 
سفر من به شهر اصفهان است و باید بگویم این شهر 

نسبت به 15 سال گذشته رشد بسیار خوبی در بخش های 
مختلف داشته است. من در این سفر از میدان امام، هنرستان 

هنرهای زیبا و دفتر مؤسسه اکو در این شهر دیدن کردم، 
باید بگویم این مراکز از جمله مراکز خوب هنری و فرهنگی 

ایران محسوب می شوند.«
در این دیدار، علیرضا ذاکر اصفهانی، استاندار اصفهان 

هم با بیان اینکه 43 صنایع دستی استان دارای مهر اصالت 
یونسکو است، افزود: »در این استان دانشگاه صنایع دستی را 

در 12رشته تأسیس کردیم که هنرمندان تاجیکی می توانند 
به صورت آکادمیک این هنرها را فرابگیرند.«

او همچنین گفت: »ایران و تاجیکستان دارای اشتراکات 
بسیاری با هم هستند که سبب افزایش تعامالت در 

بخش های مختلف می شود.« 
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countries  with the financial assis-
tance provided by Iran`s Ministry of  
Culture & Islamic Guidance and with 
an aim to  acquaint the European 
culturally rich countries with the 
ECO region".

Pointing out to the ECO Calligra-
phy Festival, ECI President said: "We 
intend to organize such festivals for 
all fields of  arts. To take the initiative 
step, we held first and second editions 
of  Calligraphy Festivals respectively 
in Tajikistan and Afghanistan". 

The inauguration of  ECI art gallery 
with the capacity to put 100 pieces 
of  artworks on display in ECI's new 
Headquarters was among other parts 
of  the ECI activities that Ayoubi 
mentioned in his report.

He proudly spoke of  organizing the 
1st Festival of  Afghan Immigrant 
Artists in Esfahan and cited: "This 
Festival was one of  our best programs 
during the last year. The Festival 
was warmly received by the Afghan 
artists as well as the Iranian visitors 
which encouraged us to hold this 
Festival on a national scale in Tehran 
in the very near future."

Making reference to the foun-
dation of  ECO Park, Ayoubi 
continued:"Fortunately, with the 
cooperation extended by Tehran Mu-
nicipality, the essential steps for the 
construction of  'ECO/Norouz Park' 
in Abbasabad district of  Tehran have 
been taken. Some 200 sq.m from total 
area of  the park has been allocated to 
each ECO country and there are plans 
to build 'ECO Luminaries' Corridor' 
here as well. This Park will serve as 
the permanent forum for those inter-
ested in the 'Land of  Sun'."

Further during his speech, Ayoubi 
referred to the unveiling ceremony 
of  the book titled "A Breeze from 
Bukhara" and articulated: "This 
precious book contains a selection of  
poems by Rudaki which have been 
translated to four languages. Besides, 
ECI has publishing Persian-Tajik and 
Persian- Afghan dictionaries on the 
agenda."

Concluding his remarks, Ayoubi 
gave the good news of  holding the 
1st ECO Sports Cup and said: "Soon, 
ECO Sports Cup will be organized in 
15 sport fields. We have the directive 
of  the Iranian Government on the 
subject and Mr. Saeedlou, Deputy 
to the Iranian President, has also 
announced readiness to host the first 
tournament. I firmly believe that 
holding this tournament will be a 
huge step for introducing ECO to the 
world."

 Endorsement of  Cultural 
Initiatives

As the Chairman of  the 5th BOT 
Meeting, Makhdoom Raheen, the 
Minister for Information and Culture 
of  Islamic Republic of  Afghanistan, 
welcomed the delegates and reiterated 

his country's continued support for 
ECO Cultural Institute and empha-
sized on the need for further strength-
ening of  the existing cultural ties 
among the ECO Member States.

Seyyed Mohammad Hosseini, Min-
ister of  Culture and Islamic Guidance 
of  the Islamic Republic of  Iran in his 
statement referred to the common 
cultural values and the existence of  
prominent cultural figures in the re-
gion and stressed that the government 
of  the Islamic Republic of  Iran pays 
special attention to cultural issues. 
He offered his governments' readiness 
to host the Ministers of  Culture of  
ECO Member States and the artists 
of  ECO region to attend the 1st ECO 
Sports Cup, Tehran International 
Book Fair and other cultural events 
in Iran.

He mentioned the successful 
registration of  Norouz in UNESCO 
by ECO Member States and asked 
for further cooperation of  Member 
States to register other common 
cultural heritage of  the ECO region 
in that organization. He expressed his 
hope that with ECO Member States' 
cooperation, to reconstruct Ghazni 
and that the year 2013 will witness a 
cultural promotion for this historical 
city. 

Mirzoshohrukh Asrori, Minister of  
Culture of  Tajikistan, in his state-
ment elaborated on the cultural 
projects implemented by ECI in his 
country, notably establishment of  the 
Institute's Branch Office in Dushan-
be, visit of  Iranian scholars to Tajiki-
stan, holding ECO Calligraphy Festi-
val in Dushanbe and the participation 
of  Tajikistan's symphony orchestra in 
Norouz Festival in Tehran. He evalu-
ated the work of  ECI as positive and 
said expansion of  cooperation with 
this regional organization is among 
the priorities of  his government.

S.M. Tahir, Deputy Minister of  
Culture of  the Islamic Republic of  
Pakistan in his remarks stressed on 
the importance of  proclamation of  
Ghazni as the "Cultural Capital of  the 
Islamic world in 2013" and asked for 
financial and technical assistance of  
Member States for reconstruction of  
this city. He said the establishment of  
ECI Coordination Units in Member 
States was a positive step and added 
ECI has managed to implement proj-
ects to promote cultural values. 

Fatih Unlu, Deputy Secretary Gen-
eral of  ECO was the last speaker who 
said ECI is successfully conducting 
the noble task of  promoting cultural 
richness of  ECO region. He added 
that ECI not only serves its Member 
countries which are confined for the 
time being to 4 Members, but also to 
all ECO countries through its do-
mains in recent years. He asked other 
ECO Member States who have not yet 
joined ECI, to become Full Member 
of  this Institute.

The delegation of  Republic of   
Tajikistan kindly offered to host the 
6th BOT Meeting in 2013.

 Kabul Declaration
on Cultural Cooperation 
of eCo Member states

The Meeting, expressed its satisfac-
tion at the adoption of  the Resolution 
A/RES/65/129 in the 65th Session of  
United Nations General Assembly 
on December 13, 2010, regarding,” 
Cooperation between the United 
Nations and the Economic Coopera-
tion Organization”, which inter alia, 
“ appreciated the work being done by 
the Cultural Institute of  the Eco-
nomic Cooperation Organization to 
expand and strengthen the cultural 
ties among the member states of  ECO 
and called on relevant United Nations 
Institutions especially United Nations 
Educational Scientific and Cultural 
Organization to extend support to 
the programs and projects of  ECI, 
aimed at promoting the rich cultural 
heritage of  the region”. In the light 
of  this development, BOT requested 
ECO Member States to fully sup-
port the Institute’s efforts to obtain 
observer status with UNESCO. The 
meeting requested ECI to develop 
joint programs in consultation with 
UNESCO. 

The Meeting reaffirmed its commit-
ment to promote cooperation in the 
field of  culture to contribute to the 
social-economic development in the 
region.

The BOT stressed on the urgency 
of  promoting and revival of  cultural 
heritage of  Afghanistan by utilizing 
ECI capacities in order to strengthen 
cultural values of  this country.

Acknowledging the importance 
of  proclamation of  ancient city of  
Ghazni as the cultural capital of  the 
Islamic world in 2013 by ISESCO 
(Islamic Educational Scientific and 
Cultural Organization), the meeting 
requested ECI as well as Member 
States to fully support to restore and 
preserve historical monuments and 
participate in cultural programs to be 
held in Ghazni to mark this unique 
cultural event.

While recalling its previous deci-
sions, the meeting requested the 
concerned ECO member states to 
expedite signing / ratification of  the 
Charter of  ECI to become its full 
member.  In this regard, the meeting 
requested ECI to play an active role 
in encouraging the relevant Member 
States to join the ECI.

 Taking into consideration the fi-
nancial constraints being faced by the 
Institute, the meeting stressed on the 
need for timely payment of  annual 
contribution to ECI budget by the 
Member States, enabling it to func-
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 بيانيه کابل

در زمینه همکاری فرهنگی میان کشورهای عضو اکو
اعضای این نشست مراتب رضایت خود از اتخاد قطعنامه 

شماره A/RES/129/65 در شصت و پنجمین نشست 
عمومی سازمان ملل در تاریخ 13 دسامبر 2010 در خصوص 

»همکاری میان سازمان ملل متحد و سازمان همکاری 
اقتصادی« را اعالم کرد که در آن »از فعالیتهای مؤسسه 

فرهنگی سازمان همکاری اقتصادی به منظور  گسترش و 
تقویت مناسبات فرهنگی میان کشورهای عضو اکو قدردانی 
شده و خواستار افزایش حمایت موسسات  وابسته به سازمان 

ملل به ویژه  یونسکو )سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی 
سازمان ملل متحد( از برنامه ها و پروژه های مؤسسه 

فرهنگی اکو به منظور ترویج میراث فرهنگی غنی منطقه«  
گردیده است. در سایه این تحول، هیئت امنا از کشورهای 

عضو اکو خواست تا از اقدامات این مؤسسه در جهت انتصاب 
سمت  ناظر در یونسکو حمایت همه جانبه بعمل آورند. عالوه 

بر آن، از مؤسسه فرهنگی اکو درخواست شد تا با رایزنی 
یونسکو در جهت افزایش برنامه های  مشترک خود اقدام 

نماید.
همچنین این اجالس بر تعهد خود در ارتقاء همکاری 

فرهنگی جهت افزایش مناسبات اجتماعی – اقتصادی در 
منطقه و نیز بر ضرورت ترویج و احیای میراث فرهنگی 

افغانستان با بهره مندی از ظرفیت های مؤسسه فرهنگی اکو 
برای تقویت ارزشهای فرهنگی این کشور تأکید نمود.

در این نشست با تصریح اهمیت معرفی شهر باستانی 
غزنی به عنوان پایتخت جهان اسالم در سال 2013 توسط 

آیسسکو )سازمان اسالمی، آموزشی، علمی و فرهنگی وابسته 
به سازمان کنفرانس اسالمی(، از مؤسسه فرهنگی اکو و نیز 

کشورهای عضو در خواست شد تا از احیا و حفظ آثار تاریخی 
این شهر حمایت همه جانبه بعمل آورده و نیز در برنامه های 

فرهنگی که قرار است به مناسبت بزرگداشت این واقعه 
تاریخی بی نظیر در غزنی برگزار شود، شرکت نمایند.
اجالس پس از یادآوری مصوبات پیشین خود از 

کشورهای عالقمند به عضویت کامل در موسسه اکو خواست 
تا روند تصویب اساسنامه مؤسسه فرهنگی اکو را تسریع 

بخشیده و به اعضای ثابت این مؤسسه بپیوندند. در همین 
راستا، از مؤسسه فرهنگی اکو نیز خواسته شد تا در این امر 

مهم نقشی فعال  ایفا نماید.
با در نظر گرفتن محدودیتهای مالی مؤسسه، اجالس بر 

لزوم پرداخت به موقع حق السهم سالیانه کشورهای عضو  به 
بودجه مؤسسه فرهنگی اکو تأکید کرد تا این مؤسسه بتواند 
در جهت دستیابی به اهداف مندرج در اساسنامه گام هایی 

مؤثر بردارد.
این اجالس برنامه ها و پروژه های مؤسسه فرهنگی اکو 
در سال 2011 به خصوص برگزاری نخستین جام  ملتهای 

اکو، افتتاح پارک اکو،  نشریات جدید، برگزاری جشنواره ها و 
نمایشگاههای مختلف و نیز تأسیس واحدهای تابعه مؤسسه را 
تصویب کرد و از کشورهای عضو درخواست نمود تا مؤسسه را 

برای اجرای این برنامه ها یاری نمایند. 
همچنین از اقدام سخاوتمندانه دولت جمهوری اسالمی  در 

تخصیص ساختمانی بزرگ و کامال مجهز در یکی از بهترین نقاط 
تهران به عنوان مقر دائمی مؤسسه فرهنگی اکو قدردانی شد.

در پایان هیئت امنا مراتب تشکر صمیمانه خود را از دولت 
جمهوری اسالمی افغانستان به خصوص دکتر سید مخدوم 

رهین، وزیر محترم فرهنگ و اطالعات افغانستان برای فراهم 
نمودن مقدمات اجالس و استقبال گرم از شرکت کنندگان و نیز 

کمک بی شائبه به برگزاری  هر چه بهتر اجالس ابراز نمود. 

 دیدار رئيس مؤسسه فرهنگی 
اکو با رئيس جمهور افغانستان

در پایان پنجمین اجالس هیئت امنا، رئیس مؤسسه 
فرهنگی اکو به همراه هیئتی عالی رتبه متشکل از وزرای 

فرهنگ کشورهای عضو این مؤسسه با حامد کرزی، رئیس 
جمهور افغانستان، در کاخ ریاست جمهوری واقع در کابل 

دیدار و ادای احترام کرد. 
کرزی ضمن استقبال از هیئت عالی رتبه مراتب آمادگی 

کشورش برای حمایت همه جانبه از سازمان اکو را اعالم 
کرد. وی همچنین بر ضرورت تقویت مناسبات فرهنگی 
موجود در میان کشورهای عضو اکو تأکید نمود و اظهار 

داشت کشورهای عضو اکو دارای ارتباطات عمیق تاریخی 
و فرهنگی هستند. کرزی از کشورهای عضو به خاطر 

توجه ویژه به حفظ شهر باستانی غزنی و انتخاب آن توسط 
آیسسکو )بخش فرهنگی سازمان کنفرانس اسالمی( به 
عنوان پایتخت جهان فرهنگی در سال 2013 تشکر کرد.

همچنین رئیس جمهور افغانستان ابراز امیدواری کرد که 
مؤسسه فرهنگی اکو بتواند در ایجاد همبستگی میان ملتهای 

اکو نقش خود را بطور موثر ایفا نماید و کشورهای عضو 
نیز با مساعدت به این مؤسسه گامهایی عملی در ارتقای 

فرهنگ مشترک کشورهای عضو اکو بردارند.
شایان ذکر است جمهوری اسالمی افغانستان از سال 

1995 عضو ناظر مؤسسه فرهنگی اکو بود و در سال 2007 
به عضویت کامل این نهاد درآمد.

tion effectively in order to achieve its 
goals and objectives laid down in the 
Charter.

The Meeting endorsed the proposed 
activities/ projects of  ECI for the 
Year 2011, notably holding of  the 
1st ECO Sports-Cup, inauguration of  
ECO Park, new publications, festivals 
and exhibitions as well as new ECI 
cultural coordination units. The Meet-
ing urged Member States to assist the 
Institute to implement them.

The Meeting acknowledged with 
thanks the generous initiative of  the 
Government of  the Islamic Re-
public of  Iran in providing a large, 
fully equipped building in one of  the 
most prestigious parts of  Tehran 
for permanent Headquarters of  the 
Institute.

 The Meeting expressed profound 
gratitude to the Government of  
Islamic Republic of  Afghanistan, in 
particular, to H.E. Dr. Sayed Makh-
doom Raheen, the Honorable Minis-
ter of  Information and Culture for the 
excellent arrangements and hospital-
ity extended to the participants and 
commendable contribution in success-
ful convening of  the meeting.

eCi president Meets 
with afghanistan 
president 

At the conclusion of  the 5th BOT 
Meeting, ECI President along with 
high level delegations, comprised 
of  the Cultural Ministers of  ECI 
Member States paid a courtesy call to 
President Hamid Karzai of  Afghani-
stan at the Presidential compound in 
Kabul. 

President Karzai welcomed the 
delegates and expressed his coun-
try’s continued support for ECO. He 
emphasized on the need for further 
strengthening of  the existing cultural 
ties among the ECO Member States. 
He said ECO Members are linked by 
deep historical and cultural ties and 
thanked the Member countries for 
their special attention paid towards 
the preservation of  the historical city 
of  Ghazni, proclaimed by ISESCO, 
(the cultural wing of  Organization of  
Islamic Conference) as the Cultural 
Capital of  the Islamic World in 2013. 

Afghanistan President also ex-
pressed hope that ECI could play its 
role in the rapprochement of  ECO 
nations and the Member States assist 
ECI to take fruitful steps for the pro-
motion of  ECO’s common culture.

Islamic Republic of  Afghanistan, a 
signatory Member of  ECI since 1995, 
has joined ECI as a Full Member in 
2007. 
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 قدردانی هيئت امنا از تالشهای 
مؤسسه فرهنگی اکو

پنجمین نشست هیئت امنا (BOT) مؤسسه فرهنگی 
اکو در 14 مارس 2011 در شهر کابل، پایتخت جمهوری 

اسالمی افغانستان برگزار شد. هیئت های عالی رتبه از 
کشورهای جمهوری اسالمی افغانستان، جمهوری اسالمی 
ایران، جمهوری اسالمی پاکستان و جمهوری تاجیکستان 
و نیز هیئتی از مؤسسه فرهنگی اکو و دبیرخانه اکو در این 

نشست شرکت کردند. هیئتی از ترکمنستان، که از سال 
1995 عضو ناظر این مؤسسه بوده است، نیز در این  نشست 

حضور داشت.
در این اجالس روند کلی پیشرفت مؤسسه از زمان 

نشست قبلی که در تاریخ 21 مارس 2009 در مزار شریف 
برگزار شد و به ویژه از زمان انتصاب دکتر حجت اله ایوبی به 

عنوان رئیس جدید مؤسسه فرهنگی اکو در سپتامبر 2009 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از عملکرد این مؤسسه در 

مدت ریاست وی قدردانی بعمل آمد.

 ارایه گزارش عملکرد
در ادامه این نشست دکتر حجت اله ایوبی، رئیس مؤسسه 

فرهنگی اکو با ارائه گزارشی از شرح فعالیت های این مؤسسه 
در یک سال گذشته گفت: »مؤسسه فرهنگی اکو در سال 
گذشته در عرصه فرهنگ حضور بسیار فعالی داشته است.«

ایوبی، از انتشار نخستین کتاب راهنمای توریست 10 
کشور عضو اکو به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای 

مؤسسه فرهنگی اکو یاد کرد و افزود: »این کتاب با 
حمایت مالی و همکاری دبیرخانه اقتصادی اکو تألیف 

شد. کارشناسان ما یک سال مشغول جمع آوری و ترجمه 
کتاب »راهنمای توریست کشورهای اکو« بودند و همه 

وزارت خانه ها و سفارت خانه های این کشورها مطالب کتاب 
را مالحظه و تأیید کردند. بنابراین امروز ما کتابی داریم که 

حاوی اطالعاتی درباره بهترین مناطق دیدنی و فرهنگی 10 
کشور عضو است.« 

رئیس مؤسسه فرهنگی اکو همچنین از راه اندازی 
سایت گردشگری کشورهای عضو اکو خبر داد و گفت: 

»هم زمان با انتشار کتاب »راهنمای توریست اکو«، سایت 
گردشگری کشورهای عضو را هم به دو زبان فارسی و 

انگلیسی راه اندازی کردیم. امیدواریم این سایت باعث رونق 
گردشگری این منطقه شود.«

او همچنین به افتتاح دفترهای نمایندگی مؤسسه 
فرهنگی اکو در افغانستان و تاجیکستان اشاره کرد و افزود: 

»از دیگر اقدامات سال گذشته افتتاح دفاتر نمایندگی مؤسسه 
فرهنگی اکو در کشورهای عضو کامل بود. در تاجیکستان 

با کمک وزیر محترم فرهنگ تاجیکستان دفتر موسسه 
افتتاح شد و از روز افتتاح تا امروز برنامه های مختلفی را در 
تاجیکستان، اجراکردیم. رئیس دفتر نمایندگی مؤسسه در 

تاجیکستان آقای صدیرف بودند که به تازگی آقای میرزا بدل 
بدلف به جای ایشان آمده اند.«

دکتر ایوبی در ادامه از افتتاح دومین دفتر نمایندگی 
مؤسسه فرهنگی اکو چنین گفت: »دومین دفتر نمایندگی 

در کشور عزیز افغانستان طی مراسمی با شکوه، افتتاح 
شد. و من مطمئنم با کمک و همت وزیر محترم فرهنگ 

افغانستان، این دفتر فعال و فعال ترخواهد شد.«
او خطاب به وزیران فرهنگ کشورهای عضو اکو گفت: 

»من بر این باور و اعتقاد هستم مؤسسه فرهنگی اکو در 
تهران به تنهایی قادر نیست رسالت بزرگش را انجام دهد و 

به کمک همه کشورهای عضو نیاز دارد. باید شهرداری ها 
بسیج شوند و شهرداران شهرهای بزرگ به کمک مان بیایند. 
ما این کار را از ایران آغاز کردیم؛ شهرداری شیراز آپارتمان 

بسیار زیبایی را در اختیار مؤسسه فرهنگی اکو قرار داده است 
که دفتر نمایندگی اکو هم در همان ساختمان برپا شده است. 
در اصفهان یکی از بهترین فضاهای فرهنگی و هنری برای 
برپایی دفتر نمایندگی مؤسسه در اختیار ما قرار گرفته است.«
ایوبی تشکیل کمیته ها و گروه های تخصصی در مؤسسه 
فرهنگی اکو را به عنوان یکی دیگر از اقدامات این مؤسسه 

در سال گذشته برشمرد و افزود: »ما امروز افتخار داریم 
میزبان بزرگان فرهنگ و هنر ایران در ساختمان کوچک، 
اما بسیار زیبای اکو باشیم. ریاست گروه شعر و ادب ما را 
استاد مهدی محقق پذیرفتند؛ ریاست گروه نقاشی ما را 

استاد بزرگ محمود فرشچیان به عهده گرفتند و ریاست 
گروه خوشنویسی ما را اسطوره خوشنویسی قرن استاد 

امیرخانی متقبل شدند. به این ترتیب امروز مجموعه بزرگی 
از فرهیختگان با ما پیمان یاری و دوستی بسته اند.«

ریاست مؤسسه فرهنگی اکو با یادآوری جایگاه گذشته 
سازمان اکو و ناشناخته بودن آن بین فرهیختگان و 

هنرمندان، گفت: »عزم و عهد ما این بود که از هر فرصتی 
استفاده کنیم تا اکو را به مردم منطقه و دنیا بشناسانیم. در 

جشنواره فجر سال گذشته در ایران با حمایت همه جانبه 
وزارت فرهنگ و ارشاد ایران، اکو میهمان ویژه جشنواره فجر 
بود. 250 نفر از هنرمندان منطقه دعوت شدند و شاید اولین 
باری بود که مردم ایران، با هنر و فرهنگ کشورهای منطقه 
اکو در یک برنامه فاخر آشنا شدند. در جشنواره فجر امسال 

هم میزبان برنامه های مختلف بودیم.«
او موسیقی را یکی از ظرفیت های مهم اتحاد هنری 
کشورهای عضو اکو دانست و افزود: »مقدمات تشکیل 
ارکستر سمفونیک اکو فراهم شده و ما به زودی شاهد 

تشکیل آن هستیم. البته سال گذشته هم با بودجه وزارت 
فرهنگ و با مدیریت مؤسسه فرهنگی اکو، سمفونی »صلح 

و امید« به نام اکو در پنج کشور بزرگ اروپایی اجرا شد تا 
بزرگترین و مهم ترین کشورهای فرهنگی اروپا با نام اکو 

آشنا شوند.«
او در ادامه سخنانش به برگزاری جشنواره خوشنویسی 

اکو اشاره کرد و گفت: »ما تصمیم داریم در تمام رشته های 
هنری، جشنواره هایی را برگزار کنیم؛ اولین آن ها، جشنواره 
خوشنویسی بود که اولین دوره آن در کشور تاجیکستان و 

دومین دوره اش در کشور افغانستان برگزار شد.«
افتتاح نگارخانه ای با ظرفیت 100 اثر هنری در ساختمان 
جدید مؤسسه فرهنگی اکو هم یکی دیگر از مواردی بود که 

حجت اله ایوبی در گزارش خود به آن اشاره کرد.
او از برگزاری اولین جشنواره هنرمندان مهاجر افغان در 
اصفهان با افتخار یاد کرد و افزود: »این جشنواره، یکی از 
برنامه های زیبای ما در سال گذشته بود. این جشنواره و 

استقبال خوب هنرمندان افغان و بازدیدکنندگان ایرانی ما را 
بر آن داشت تا به زودی جشنواره ملی هنر افغان های مهاجر 

را در تهران برگزار کنیم.«
رئیس مؤسسه فرهنگی اکو همچنین به تأسیس پارک 
اکو اشاره کرد و افزود: »خوشبختانه با همکاری شهرداری 

تهران توانستیم مقدمات تأسیس پارکی به نام »پارک نوروز 
و اکو« را در منطقه عباس آباد تهران فراهم کنیم. در این 
پارک هر کشور 200 مترمربع فضا در اختیار دارد و قرار 

است خیابانی هم به نام مشاهیر اکو طراحی شود. این پارک 
محل رفت و آمد همیشگی عالقمندان به سرزمین خورشید 

خواهد بود.«
او در ادامه به رونمایی از کتاب »نسیمی از بخارا« نیز 
اشاره کرد و گفت: »این کتاب نفیس، شامل مجموعه ای 
از اشعار رودکی است که به چهار زبان ترجمه شده است. 

در کنار آن به زودی فرهنگ زبان فارسی، تاجیکی و افغان، 
تاجیکی هم منتشر خواهد شد.«

ایوبی در پایان از برگزاری جام ملت های اکو به عنوان 
خبر خوب یاد کرد و گفت: »ما به زودی شاهد برگزاری جام 

ملت های اکو خواهیم بود که در 15 رشته مختلف ورزشی 
برگزاری خواهد شد. در این زمینه توانستیم مصوبه هیأت 
دولت کشور ایران را هم به دست بیاوریم و آقای سعیدلو، 
معاون رئیس  جمهور هم میزبانی این جام را پذیرفتند. من 

یقین دارم برگزاری جام ملت های اکو گامی بسیار بلند برای 
معرفی اکو خواهد بود.«

 تصویب برنامه های فرهنگی
مخدوم رهین، وزیر اطالعات و فرهنگ جمهوری 

اسالمی افغانستان، به عنوان رئیس جلسه ضمن 
خوشامدگویی به مهمانان بر حمایت مستمر کشور خود از 

مؤسسه فرهنگی اکو و همچنین لزوم تقویت هر چه بیشتر 
مناسبات فرهنگی میان کشورهای عضو اکو تأکید کرد.
سید محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری 

اسالمی ایران، نیز در بیانات خود ضمن اشاره به ارزشهای 
فرهنگی مشترک و وجود چهره های برجسته فرهنگی 

در منطقه بر توجه ویژه دولت جمهوری اسالمی ایران به 
مسائل فرهنگی تاکید کرد. وی مراتب آمادگی کشورش 

جهت میزبانی از وزرای فرهنگ و نیز هنرمندان منطقه اکو 
برای شرکت در نخستین جام ملتهای اکو، نمایشگاه بین 

المللی کتاب تهران و سایر برنامه های فرهنگی در ایران را 
اعالم کرد.

وی با اشاره به ثبت موفقیت آمیز نوروز در فهرست 
میراث جهانی یونسکو توسط کشورهای عضو اکو، همکاری 
بیشتر این کشورها را برای ثبت سایر میراث های فرهنگی 

مشترک منطقه اکو در این سازمان خواستار شد. حسینی 
همچنین اظهار امیدواری کرد که با همکاری کشورهای 

عضو اکو، شهر غزنی بازسازی شده و این شهر تاریخی در 
سال 2013 شاهد تحوالت فرهنگی باشد.

میرزا شاهرخ اسراری، وزیر فرهنگ تاجیکستان، در 
سخنان خود  به بیان  فعالیت های فرهنگی این مؤسسه  
در تاجیکستان به ویژه گشایش دفتر مؤسسه در دوشنبه، 
دیدار فرهیختگان ایران از تاجیکستان، برگزاری جشنواره 

خوشنویسی اکو در دوشنبه و شرکت ارکستر سمفونی 
تاجیکستان در مراسم نوروز در تهران پرداخت. وی عملکرد 

مؤسسه فرهنگی اکو را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت 
گسترش همکاری با این سازمان منطقه ای از جمله 

اولویتهای دولت وقت تاجیکستان  بشمار می رود.
محمد طاهر، معاون وزیر فرهنگ جمهوری اسالمی 
پاکستان، نیز در بیانات خود بر اهمیت انتخاب غزنی به 

عنوان »پایتخت جهان اسالم در سال 2013« تأکید کرد 
و حمایت های مالی و اجرایی کشورهای عضو اکو برای 

بازسازی این شهر را خواستار شد. معاون وزیر فرهنگ 
جمهوری اسالمی پاکستان در ادامه سخنان خود اظهار 

داشت گشایش دفاتر مؤسسه فرهنگی اکو در کشورهای 
عضو گامی مثبت محسوب می شود؛ وی همچنین افزود 

این مؤسسه توانسته است در جهت ترویج ارزشهای فرهنگی 
موفق عمل نماید. 

فاتح اونلو، معاون دبیرکل اکو، آخرین سخنران اجالس 
با تصریح  اقدامات موفقیت آمیز مؤسسه فرهنگی اکو 

در عمل به وظیفه مهم خود جهت ترویج غنای فرهنگی 
منطقه افزود: » در سالهای اخیر مؤسسه فرهنگی اکو نه 

تنها به چهار کشور عضو کامل اکو بلکه به همه کشورهای 
عضو خدمات چشمگیری را ارائه داده است.« وی از سایر 
کشورهای عضو که تا کنون به عضویت این مؤسسه در 
نیامده اند خواست تا هرچه زودتر به اعضای کامل این 

موسسه بپیوندند. 
هیئت اعزامی جمهوری تاجیکستان نیز آمادگی این 

کشور از میزبانی ششمین اجالس هیئت امنا در سال 2013 
را اعالم نمود. 
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The First ECO Demand Reduc-
tion NGOs Networking Conference 
held in Tehran on January 15-18 
2011. Present in the conference were 
Mostafa Mohammad Najjar, Interior 
Minister and Secretary General for 
Iran`s Drug Control Headquarters, 
Hojatollah Ayoubi, president of  ECO 
Cultural Institute, Antonino De Leo, 
Representative of  UNODC Country 
Office in the Islamic Republic of  
Iran, and Esfandiari Head of  Tehran 
Welfare Organization, reported by 
ECI Public Relations.  

In his speech in opening ceremony, 
Deylmizadeh, the secretary of  confer-
ence stated "This conference is held 
with the attempts of  the rehabili-
tated drug-addicts with the purpose 
of  drug demand reduction."

He added: "Many in the form of  
social and civic groups are involved 
in prevention, treatment and reha-
bilitation of  drug addicts. Therefore, 
the active associations in ECO region 
consider it, with great interest, effec-
tive in the exchange of  experiences 
and practices to reduce drug use 
prevalence rate in the region, as well 
as with passion originating from the 
conviction that NGOs are now more 
than ever indispensable partners on 
drug control."

This four-day conference has 
brought together representatives 
of  over 25 NGOs from Afghanistan 
and neighboring countries, as well 
as delegates of  other regional and 
international NGOs and networks 
including France Lithuania, Austria, 
Switzerland, and Italy. 

This conference, which is being 
organized by the Rebirth Charity 
Organization – an Iranian award-
winning NGO active in the area of  
drug treatment- is co-sponsored by 
the UNODC Country Office in the 
Islamic Republic of  Iran, the Iranian 
Drug Control Headquarters, as well 
as other seven national and regional 
institutions.

Mohammad Najjar, Iran`s Interior 
Minister, in his speech addressed the 
NGO`s representatives as crucial ac-
tors in improving the health and the 
well-being of  individuals and said:" 
It is the responsibility of  the NGOs 
to extend anti-drug activities into 
homes."

He expressed that one of  the most 
important ways to prevent drug 
prevalence is to reduce drug demand, 

and continued: "Unfortunately, drug 
cultivation and production in ECO 
countries has profoundly brought 
about adverse health, social and 
economic consequences to these 
countries." 

He voiced concerns about increas-
ing trends of  drug use in some vul-
nerable countries of  the region such 
as Afghanistan, Pakistan, Tajikistan 
and Iran, and said: "Increasing stim-
ulation for changing drug-types in 
Iran represents an additional threat." 

Interior Minister indicated the 
number of  martyrs and disables 
of  the imposing war and the great 
losses the Islamic Republic of  Iran 
has undergone in anti-drug activi-
ties and went on: "Iran has achieved 
valuable experiences which can share 
with ECO-NGOs organizations." He 
added: "Iran has ranked first among 
the countries to transfer drug reduc-
tion activities to non-governmental 
sectors and at the moment over 
800 NGOs are involved in preven-
tion, treatment and rehabilitation 
of  drug addicts in Iran." Further in 

his speech, he asked the NGOs not to 
politicize the issue of  anti-drug ac-
tivities and expected the UN to take 
effective steps in this respect.

The conference continued with the 
speech of  ECI president, Hojatollah 
Ayoubi. He highlighted drug control 
activities as an area of  paramount 
importance and said:" Unfortunately, 
the ECO countries are the scene of  
drug trafficking where it used to be 
the heart of  Silk Road. Although to 
many, Silk Road is a historical trade 
route, but I believe it is more a cul-
tural route. As a result, I have called 
it 'The Route of  Sun' that is a pass 
through the land has nurtured great 
men of  letters, science and thought. 
The land which in course of  time, 
has opened the world`s eyes onto 
knowledge, culture and art. The ECO 
countries are deemed as members of  
one family and are the cradle of  the 
world`s most ancient civilization."

In his concluding remarks, ECI 
President insisted: "We can not toler-
ate to be considered as a threatening 
site and a route for drug trafficking to 
the world, and we do not deserve it.  
This is a great harm to our dignity. It 
is our duty in ECO Cultural Institute 
to support to the NGOs anti-drug 
activities in order to restore the emi-
nence of  the region." 

 ECO-NGO 
Networking Conference on 
Effective Drug Control

فرهنگی اکو طی سخنانی گفت: »یکی از عرصه هایی که 
شاید جزء مهم ترین عرصه هاست، مبارزه با مواد مخدر است. 
اینکه کشورهای عضو اکو امروز محل رفت و آمد و تردد این 

مواد خانمان سوز هستند جای تأسف دارد چون کشورهای 
عضو اکو کشورهایی بودند که قلب راه ابریشم بودند. اگرچه 
بسیاری بر این عقیده اند که راه ابریشم یک مسیر اقتصادی 
است، اما بنده این راه را بیشتر فرهنگی می دانم. به همین 

خاطر اسم این راه را راه خورشید گذاشتم چون در این مسیر 
همه بزرگان علم و ادب و اندیشه وجود داشتند. این منطقه 
منطقه ایست که چشم جهان را به علم و دانش و فرهنگ 

و هنر باز کرد. کشورهای عضو اکو که امروز از یک خانواده 
هستند، گهواره و مهد قدیمی ترین تمدن جهان بودند. 

برای ما قابل قبول نیست که امروز دنیا به اینجا به عنوان 
یک نقطه خطرناک نگاه کند و نگران باشد که از این مسیر 

کاالهای مرگبار عبور کند. این در شأن این منطقه نیست. به 
همین دلیل مؤسسه فرهنگی اکو این حرکت را و بازگشت 

به آن جایگاه بلند فرهنگی را یکی از وظایفش می داند. 
به عنوان رئیس مؤسسه فرهنگی اکو، حمایت از اقدامات 

مردم نهاد مبارزه با مواد مخدر را وظیفه خود می دانم.«
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 هم اندیشي سمن هاي فعال در
حوزه کاهش تقاضاي موادمخدر 

درکشورهاي اکو

n e w s  &  r e p o r t
eCo news

نخستین همایش سازمان  های مردم نهاد فعال در حوزه 
کاهش تقاضای مواد مخدر در کشورهای عضو اکو، برگزار 

شد. به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی اکو، نخستین 
همایش سازمان  های مردم نهاد فعال در حوزه کاهش 

تقاضای مواد مخدر در کشورهای عضو اکو، روز شنبه 25 
دی و با حضور مصطفی محمدنجار، وزیر کشور و دبیرکل 

ستاد مبارزه با موادمخدر، حجت اله ایوبی، رئیس مؤسسه 
فرهنگی اکو، آنتونینو دلئو، نماینده دفتر مقابله با موادمخدر 

و جرم سازمان ملل متحد در ایران و اسفندیاری، رئیس 
سازمان بهزیستی سخنرانی در تهران آغاز به کار کرد. 

دیلمی زاده، دبیر این همایش در مراسم افتتاحیه گفت: 
»این همایش با تالش معتادان بهبودیافته برگزار شد و 

هدف آن نیز کاهش تقاضای موادمخدر است.«
او افزود: »بسیاری در قالب گروه های مدنی و اجتماعی 

در عرصه بهبود بیماران موادمخدر فعالیت می کنند و به 
همین علت تصمیم گرفتیم انجمن های فعال در این عرصه 

در کشورهای عضو اکو، دور هم جمع شویم و دست در 
دست هم دهیم و یک صدا برای کاهش تقاضای موادمخدر 

فعالیت کنیم.«
در این همایش چهار روزه سمن  های نمایندگان 

کشورهای عضو اکو و کشورهایی مانند فرانسه، لیتوانی،  
اتریش،  سوئیس و ایتالیا شرکت کرده اند. 

مصطفی محمدنجار، وزیر کشور در این مراسم طی 
سخنانی خطاب به نمایندگان NGOهای فعال در امر 

کاهش تقاضای مواد مخدر عضو اکو، گفت: »سازمان های 
مردم نهاد باید مبارزه با مواد مخدر را به خانه ها و میان 

خانواده ها ببرند.«
او با بیان اینکه کاهش تقاضا یکی از مهم ترین راه های 
مبارزه با مواد مخدر است، گفت: »متاسفانه کشت و تولید 

مواد مخدر در کشورهای عضو اکو خسارات مادی و معنوی 
را به این کشورها وارد کرده  است.«

نجار با نگرانی از افزایش تعداد مصرف کنندگان مواد 
مخدر در افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و ایران گفت: 

»متاسفانه در ایران با خطر تغییر نوع مواد مخدر روبرو 
هستیم.«

وزیر کشور اظهار داشت: »جمهوری اسالمی ایران با 
اهدای سه هزار و 600 شهید و 12 هزار جانباز و همچنین 

هزینه های سنگین در راه مبارزه با مواد مخدر خسارات 
سنگینی را متحمل شده است. از این رو ایران در این زمینه 

از تجربیات بسیار گرانبهایی برخوردار است که در این 
همایش این تجربیات به سازمان های مردم نهاد کشورهای 

عضو اکو منتقل می شود.«
او همچنین افزود: »ایران در واگذاری فعالیت های مبارزه 
با مواد مخدر به بخش غیردولتی پیشتاز بوده است به نحوی 

که 70 درصد از کل درمان و کاهش آسیب و پیشگیری از 
NGO  ها است و هم اکنون هشتصدNGO اعتیاد در اختیار

در امر مبارزه و درمان مواد مخدر در ایران فعال هستند.«
محمدنجار از NGOها خواست مبارزه با مواد مخدر را 

سیاسی نکرده و از سازمان ملل خواست تا ارتباط موثری با 
NGOها برقرار کند.

در ادامه این همایش حجت اله ایوبی، رئیس مؤسسه 

 Secretary General’s Official Visit to Kabul
An ECO delegation under the 

leadership of  Secretary General has 
undertaken an official visit to Kabul 
on January 14-18, 2011 to discuss 
matters of  mutual interest and to en-
hance cooperation with the relevant 
Afghan authorities. 

The Secretary General and his 
delegation were received by President 
Hamid Karzai, and the Second Vice 
President, Abdul Karim Khalili.

The President highly appreci-
ated the efforts being made by 
ECO for economic integration and 
especially for the reconstruction of  
Afghanistan. He also underscored the 
importance of  removing trade bar-
riers within the region particularly 
facilitation at boarder crossings. The 
President took keen interest in the 
implementation of  Transit Transport 
Framework Agreement (TTFA) and 
specifically enquired about the pos-
sibility of  joining non ECO Mem-
bers States to this Agreement. The 
President took keen interest in the 
implementation of  Transit Transport 
Framework Agreement (TTFA) and 
specifically enquired about the pos-
sibility of  joining non ECO Members 
States to this Agreement.

ECO Secretary General also called 
on the Minister of  Foreign Affairs, 
Dr. Zalmai Rassoul, Minister of  
Interior, General Bismillah Khan 
Mohammadi and Acting Minister 

of  Transport and Civil Aviation, Dr. 
Daoud Ali Najafi, Special Represen-
tative of  Secretary-General of  United 
Nations to Afghanistan, Mr. Staffan 
De Mistura, the Minister of  Rural 
Rehabilitation and Development, 
Mr. Jarullah Manssoori and Mayor 
of  Kabul, Mr. Muhammad Younus 
Nawandish.

Mr. Staffan De Mistura, Special 
Representative of  Secretary-General of  
United Nations to Afghanistan invited 
the Secretary General to participate 
in the Silk Road Meeting being held in 
Afghanistan. Staffan De Mistura took 
interest in the ECO’s Foreign Ministe-
rial Meeting scheduled to be held on 
October/November 2011 in Kabul. He 
proposed that ECO Ministerial Meeting 
may serve as a preparatory forum for 
the Bonn Conference on Afghanistan 
scheduled for December 2011.  

The Secretary General highlighted 
the following issues during the meet-
ings:

• The establishment of  ECO Trade 
and Development Bank (ECOTDB), 
its importance and benef  its for the 
Member States. 

• The railway project relating 
to China-Kyrgyzstan-Tajikistan-
Afghanistan-Iran. It was decided to 
hold an Investment Conference in the 
middle of  the year to arrange financ-
ing for this project.

اخبار دبيرخانه اکو
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 دیدار رسمی دبير کل اکو از کابل
هیأتی از سازمان همکاری های اقتصادی )اکو( به ریاست 

دبیر کل این سازمان طی یک دیدار رسمی از کابل به 
بحث پیرامون منافع دوجانبه و ارتقاء همکاری با مقامات 

افغان در حوزه های مربوط پرداختند. دبیر کل اکو و هیأت 
همراه، توسط  آقای حامد کرزای رییس جمهور افغانستان 

و عبدالکریم خلیلی معاون رییس جمهور مورد استقبال قرار 
گرفتند.

حامد کرزای از تالش های اکو در جهت یکپارچگی 
اقتصادی  به ویژه بازسازی افغانستان قدردانی نمود. ایشان 

همچنین اهمیت حذف موانع تجاری منطقه و به طور خاص 
ایجاد تسهیالت در مرزها را خاطرنشان کرد. رییس جمهور 
افغانستان نسبت به اجرایی شدن توافق ساختار حمل و نقل 

ترانزیت (TTFA)  ابراز عالقه کرد و از امکان پیوستن 
کشورهای غیر عضو به این موافقت نامه استقبال نمود. 

دبیر کل اکو مالقات هایی را نیز با آقای دکتر زلمای 
رسول وزیر امور خارجه، ژنرال بسم اهلل خان محمدی 

وزیر کشور و دکتر داود علی نجفی کفیل وزارت ترابری و 
هواپیمایی کشوری، آقای استفان میستورا نمایندۀ ویژۀ دبیر 
کل سازمان ملل متحد در افغانستان، آقای جاراهلل منصوری 

وزیر توسعه و نوسازی مناطق روستایی و شهردار کابل 
آقای محمد یونس نواندیش داشت. آقای استفان میستورا 
نمایندۀ ویژۀ دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان از 

دبیر کل اکو  دعوت به عمل آورد تا در نشست راه ابریشم 
در کشور افغانستان شرکت کند. میستورا به اجالس وزیران 
امورخارجۀ اکو که در اکتبر و نوامبر 2011 در کابل برگزار 
خواهد شد پیشنهاد نمود که این نشست مقدمه ای برای 

برگزاری کنفرانس بن در موضوع افعانستان که در دسامبر 
2011 باشد. دبیر کل اکو در مالقات های خود در افعانستان 

موضوعات زیر را مورد تأکید قرار داد :
- تأسیس بانک توسعه و تجارت اکو (ECOTDB)  و 

اهمیت و منافع آن برای کشورهای عضو
- پروژۀ خطوط ریلی میان چین، قرقیزستان، تاجیکستان، 

افغانستان و ایران. 
- برگزاری یک کنفرانس برای جلب سرمایه گذاری در 

اواسط سال جاری برای ترتیبات مالی مورد نیاز پروژه های اکو . 

The ECO Secretary General called 
on Abdullah Gul, the President 
of  the Republic of  Turkey and the 
current Chairman of  the ECO Sum-
mit on 14th Feb, 2011 in Tehran. 
The Secretary General briefed the 
President on progress in relation with 
ECO’s ongoing activities in particular 
in the areas of  Trade, Agriculture 
and Environment. 

The Secretary General mentioned 
that after the 11th ECO Summit 
in Istanbul, the Secretariat has 
mounted fresh efforts to expedite 
implementation of  tariff  concessions 
under ECOTA. He added that Iran 
has recently provided its Positive list 
to the Secretariat and further that 
Foreign Minister of  Tajikistan has 
also assured to expedite their lists in 
the near future.

President Abdullah Gul laid spe-
cial emphasis on strengthening the 
capacity of  ECO Trade and Develop-
ment Bank (ECOTDB) to make it a 
vibrant and competitive Regional In-
stitution of  ECO. He remarked that 
greater visibility of  the ECOTDB 
will contribute to the image of  the 
Organization.  The President further 
stated that a strong ECOTDB would 
contribute significantly to the socio-
economic development in the region 
by encouraging companies from both 
within and outside the region to 
invest in the ECO region. The Secre-
tary General stated that all the ECO 
members are being encouraged to join 
ECOTDB. He added that Afghani-
stan will soon be joining the Bank.

The Secretary General proposed 
establishment of  an ECO Trust 
Fund to finance more projects and 
programme in priority areas to ac-
celerate progress on ECO’s goals and 
objectives as laid out in the Treaty 
of  Izmir as well as other ECO docu-
ments including ECO Vision 2015.  

 ECO Sec. Gen. Meets 
president of turkey

 دیدار دبيرکل اکو با 
ریيس جمهور ترکيه 

دبیر کل اکو با عبداهلل گل، رییس جمهور ترکیه، دیدار کرد. 
گل در حال حاضر سمت ریاست دوره ای سران اکو را در 

اختیار دارد که در 14 فوریه 2011 از ایران به او واگذار شد. 
در این دیدار آقای معروفی توضیحاتی در خصوص پیشرفت 
فعالیت های اکو به ویژه در حوزه های تجارت، کشاورزی و 
محیط زیست را ارائه کرد و یادآور شد که پس از یازدهمین 

نشست سران اکو در استانبول، دبیرخانۀ اکو تالش های 
جدیدی را به منظور تسریع اجرای امتیازات گمرکی اکوتا 

ECOTA صورت داده است.

وی در ادامه افزود که ایران اخیراً لیستی از نظرات سازنده 
خود را به دبیرخانه ارائه داده و وزیر امور خارجۀ تاجیکستان 
نیز دبیرخانه را از سرعت بخشیدن به روند آماده سازی این 
لیست در آیندۀ نزدیک مطمئن ساخته است. رییس جمهور 
ترکیه نیز بر تقویت ظرفیت بانک توسعه و تجارت  اکو در 

جهت تبدیل آن به نهادی رقابتی و پویا در منطقۀ اکو تأکید 
کرد. وی خاطرنشان کرد که بانک تجارت و توسعۀ اکو از 
طریق تشویق شرکت های داخلی و خارجی حوزۀ اکو به 
سرمایـه گـذاری در منطقه و به طور مشخص به توسعۀ 

اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو کمک خواهد کرد. دبیر 
کل اکو نیز ابراز داشت که کشورهای عضو باید تشویق شوند 

تا به عضویت این بانک درآیند و در این راستا افغانستان به 
زودی به این عضویت درخواهد آمد.

معروفی پیشنهاد تخصیص اعتبار چند جانبۀ اکو به منظور 
تأمین مالی پروژه ها و برنامه هایی که در اولویت بیشتری قرار 
دارند را نیز ارائه کرد تا به وسیلۀ آن، پیشرفت اکو و حصول 

اهداف و مقاصد ذکر شده در پیمان ازمیر و اسناد دیگر 
سازمان اکو از جمله چشم انداز 2015 اکو شتاب گیرند.
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On 7 February 2011, ECO Secre-
tary General accompanied by DSG 
for Administration and Director 
(EME) visited the premises of  the 
Institute of  Environmental Science 
and Technology (IEST) in Karaj. 

On the sideline of  the visit, a Panel, 
comprising the Head of  the Depart-
ment of  Environment of  I.R. of  
Iran, Mr. Mohammadjavad Moham-
madizadeh and the ECO Secretary 
General was held at the premises of  
the College of  Environment, in Karaj. 
The Panel recommended Dr. Asghar 
Mohammadi Fazel, Adviser to the 
Head of  the Environment Protection 
Organization and President of  the 
Environment Institute for a Presiden-
cy of  the ECO Institute of  Environ-
mental Science and Technology.

For the first stage, ECO Institute of  
Environmental Science and Technol-
ogy organizes the course supported 
by the Department of  Environment 
of  the Islamic Republic of  Iran. 
The course will be in English. The 
Department of  Environment of  Iran 
provides 20 scholarships to outstand-
ing applicants from the ECO region 
for participation in the program, 
including accommodation and DSA.

 ECO Secretary General 
visits iest in karaj

 eCo holds 
International Conf. on 
Trafficking
  

The International Kick off  Confer-
ence for the EU-funded Project titled 
Fight against Trafficking from/to 
Afghanistan with the ECO Member 
States was held on January 24, 2011 
at the ECO Secretariat, Tehran. 
Amb. Mahmood Bayat, Director 
General, Drug Control Headquar-
ters of  the Islamic Republic of  Iran 
chaired the Conference. It was jointly 
organized by the German Interna-
tional Cooperation (GIZ) and the 
Drug and Organized Crime Coordina-
tion Unit (DOCCU) of  the Economic 
Cooperation Organization (ECO). 
The Conference brought together 
40 delegates from the ECO Member 
States, the EU Member States and 
the concerned international organiza-
tions working for the fight against 
trafficking. 

Halil Akinci, the Secretary General 
of  the Turkish Speaking Countries 
Cooperation Council (Turkic Council), 
visited the ECO Secretariat on 25th 
Jan, 2011 to meet with Mr. Yahya 
Maroofi, the ECO Secretary General.

During the meeting, the two Secre-
taries-Generals held candid discussion 
on issues of  mutual interest in par-
ticular ways and means to promote 
constructive cooperation between 
ECO and the Turkic Council. 

While recalling the decision of  the 
19th Council of  Ministers regarding 
observer status to the Turkic Council 
at ECO, he stated that ECO gave 
priority to promoting its ties with re-
gional peers on the basis of  mutuality 
of  interest and respect to the found-
ing documents. The ECO Secretary 
General also suggested establishing 
contacts between Turkic Council and 
the ECO Cultural Institute (ECI).

 Turkic Council Sec. 
Gen. Visits ECO

 بازدید دبيرکل اکو از مؤسسۀ 
فن آوری و علوم محيط زیست 

در کرج 
در تاریخ هفتم ژانویۀ 2011 دبیر کل اکو به همراه معاون 
اجرایی دبیر کل از مؤسسۀ فن آوری وعلوم محیط زیست 
کرج بازدید بعمل آورد . در حاشیۀ این بازدید میزگردی با 

حضور آقای محمدجواد محمدی زاده رییس سازمان محیط 
زیست ایران و دبیر کل سازمان اکو در دانشکدۀ محیط 

زیست کرج برگزار شد. دراین میزگرد دکتر اصغر محمدی 
فاضل، مشاور ریاست سازمان حفظ محیط زیست و ریاست 
مؤسسۀ محیط زیست جهت احراز سمت ریاست مؤسسۀ 

فن آوری و علوم محیط زیست اکو، توصیه شد. در گام 
نخست، مؤسسۀ فن آوری و علوم محیط زیست اکو، 
دوره ای را به زبان انگلیسی و با حمایت سازمان محیط 

زیست جمهوری اسالمی ایران، ترتیب داده است. سازمان 
محیط زیست بیست بورس تحصیلی را به متقاضیان برتر 

منطقۀ اکو، برای شرکت در این دوره ارائه می دهد.  

 برگزاری کنفرانس بين المللی 
اکو در زمينۀ قاچاق

کنفرانس بین المللی مقابله با قاچاق ارز به افغانستان، که 
اعتبار آن از سوی اتحادیۀ اروپایی تأمین می شود، با حضور 
کشورهای عضو اکو، در بیست و چهارم ژانویۀ 2011 و در 

محل دبیرخانۀ سازمان در تهران برگزار شد. ریاست این 
کنفرانس را محمود بیات مدیر کل مرکز کنترل مواد مخدر 

جمهوری اسالمی ایران بر عهده داشت. این کنفرانس 
 (GIZ) با مشارکت وهمکاری سازمان بین المللی آلمانی
و واحد هماهنگی مواد مخدر و جنایات سازماندهی شدۀ 

سازمان اکو ترتیب داده شد . در این کنفرانس چهل هیأت 
از کشورهای عضو اکو، کشورهای اتحادیۀ اروپا و دیگر 

سازمان های مرتبط در امر مقابله با قاچاق گرد هم آمدند. 

 مالقات دبيرکل اکو با دبيرکل 
شورای همکاری کشورهای ترک 

زبان
خلیل اکینچی، دبیر کل شورای همکاری کشورهای ترک 

زبان، به منظور دیدار با یحیی معروفی دبیر کل سازمان اکو، 
در تاریخ بیست و پنجم ژانویۀ 2011 از دبیرخانۀ اکو بازدید 
به عمل آورد. در این دیدار هر دو مقام به طرح موضوعاتی 

پیرامون منافع دوجانبه و راه های ارتقاء همکاری های سازنده 
میان کشورهای اکو و شورای مزبور پرداختند. 

دبیر کل اکو با اشاره به تصمیم نوزدهمین شورای وزیران در 
مورد نظارت بر وضعیت شورای همکاری کشورهای ترک 
زبان در اکو گفت که سازمان اکو ارتقا همکاری های خود 

با همتایان منطقه ای را بر اساس منافع دوجانبه و احترام به 
اسناد شکل گرفته در اولویت قرار داده است. در این نشست، 
آقای معروفی پیشنهاد برقراری ارتباط میان شورای همکاری 

کشورهای ترک زبان و مؤسسه فرهنگی اکو (ECI) را نیز 
مطرح کرد. 
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29th fajr theater 
festival

The 29th edition of  Fajr Inter-
national Theater Festival was held 
from February 12 to 20 in Tehran, 
presenting some 153 performances 
from Iran and other countries.  Some 
14 international groups from Italy, 
the Czech Republic, Russia, Switzer-
land, China, Germany, Canada, South 
Korea, Greece, Poland and Estonia 
participated in the week-long event. 

Some 24 street plays were per-
formed this year as well as nine 
performances in the New Experiences 
section and 12 works in the Festivals' 
Festival section which presented 
selected works from previous editions 
of  the festival. 

The 29th edition of  Iran's Fajr 
International Theater Festival an-
nounced winners during a ceremony 
held in the capital city of  Tehran. 
Winners of  the national and interna-
tional sections were awarded at the 
Vahdat Hall on Sunday, February 20, 
2011. 

The Grand Prize of  the event went 
to Pandora 88, a duologue by Ger-
man stage director Andrew Dawson. 
Other winners of  this year's Fajr 
International Theater Festival are as 
follows: 

International Section
Festival Special Award: Wonder of  

Creatures, Reza Servati (Iran); Best 
Director Award: Claudia Sorace for 
(A+B)3, (Italy); Best Playwright 
Award: Reza Gouran for Clouds 
behind Throat, (Iran); Best Actress 
Award: Elina Reinold in Antigone, 
(Estonia); Best Actor Award: Masoud 
Delkhah in Routine, (Iran); Best Mu-
sic Composer: Antonio Pizzicato for 
The Passion of  the Trojan Women, 
(Italy); Best Stage Designer: Siamak 
Ehsai for Letters to Thebes, (Iran)

National Section
Best Director Award: Hossein 

Pakdel for Your Majesty; Best 
Playwright Award: Arash Abbasi for 
Lobby; Best Actress Award; Atefeh 
Razavi in Your Majesty; Best Actor 
Award Parviz Fallahipour in Lobby

n e w s  &  r e p o r t
speCial report

“lola” wins Best 
film at iran’s 29th 
fajr international 
film festival 

The Filipino movie “Lola” won 
the Crystal Simorgh Award for Best 
Film in the 29th Fajr International 
Festival Awards Night held at the 
Milad Tower in Tehran on February 
08. The main casts, Anita Linda and 
Rustica Carpio, also won the Best 
Performance in the International 
Competition. Directed by Cannes 
awardee Brillante Mendoza, “Lola” 
was among the 13 foreign films which 
had competed for the title.

Other foreign film entries are Cos-
mos (Turkey and Bulgaria), Honey 
(Turkey and Germany), The Arbor 
(UK), The Judge (China), Medal of  
Honor (Germany and Romania), 
How I Ended this Summer (Russia), 
Haru’s Journey (Japan), Portrait of  
the Fighter as a Young Man (Roma-
nia), Blades of  Blood (South Korea), 
Bibinur Story (Russia, Tataristan), 
The Blacks (Croatia) and Son of  
Babylon (Iraq, UK, France, Nether-
lands, Palestine, Emirates, Egypt).

Cultural Attache Emelyn Cosino 
received the awards (three certificates 
and one glass plaque from the Fajr 
Festival) on behalf  of  Mr. Mendoza, 
Ms. Linda and Ms. Carpio during the 
closing ceremony. After the closing 
ceremony and reception, the movie 
was screened for the audience.

Iran’s annual film festival, the Fajr 
International Film Festival is held 
every February in Tehran during the 
anniversary of  the Iranian revolu-
tion.  Started in 1982, the festival 
is held under the supervision of  the 
Ministry of  Culture.

بيست و نهمين جشنواره تئاتر فجر
بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در تاریخ 23 

بهمن تا 1 اسفند 1389 با تعداد 153 اجرا از ایران و سایر 
کشورها برگزار شد. 14 گروه خارجی از ایتالیا، جمهوری 

چک، روسیه، سوییس، چین، آلمان، کانادا، کره جنوبی، یونان، 
لهستان و استونی در این برنامه یک هفته ای شرکت کردند.  

امسال تعداد 24 نمایش خیابانی به همراه 9 نمایش 
در بخش »تجربه های نو« و 12 اثر در بخش »جشنواره 

جشنواره ها« با ارایه آثار برگزیده جشنواره های پیشین به اجرا 
گذاشته شد. 

برندگان بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر طی 
مراسمی در تهران معرفی شدند. جوایز برندگان بخش داخلی 
و بین المللی این جشنواره در روز یکشنبه 1 اسفند 1389 در 

تاالر وحدت اهدا شد. جایزه بزرگ این رویداد به اندرو داسن، 
کارگردان آلمانی نمایش »پاندورا 88 « تعلق گرفت که به 

سبک یک مکالمه دونفره تهیه شده بود. سایر برندگان جشنواره 
بین المللی فجر امسال عبارتند از:

بخش بين الملل
جایزه ویژه جشنواره: رضا ثروتی برای »عجایب 

المخلوقات« )ایران(؛ جایزه بهترین کارگردان: کلودیا سوراس 
برای »(A+B)3« )ایتالیا(؛ جایزه بهترین نمایشنامه نویس: 

رضا گوران برای »ابرهای پشت حنجره« )ایران(؛ جایزه 
بهترین بازیگر زن: الینا ریموند برای »آنتیگونه« )استونیا(؛ 

جایزه بهترین بازیکن مرد: مسعود دلخواه برای عادی 
)ایران(؛ جایزه بهترین آهنگساز: آنتونیو پیزیکاتو برای 

»مصائب زنان تروا« )ایتالیا(؛ جایزه بهترین طراح صحنه: 
سیامک احصائی برای »نامه هایی به تب« )ایران(

بخش داخلی
جایزه بهترین کارگردان: حسین پاکدل برای »حضرت 

واال«؛ جایزه بهترین نمایشنامه: آرش عباسی برای »البی«؛ 
جایزه بهترین بازیگر مرد: پرویز فالحی پور برای »البی«؛ 

جایزه بهترین بازیگر زن: عاطفه رضوی برای »حضرت واال«

گزارش ویژه
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بيست و ششمين جشنواره 
موسيقی فجر

جشنواره موسیقی فجر در سال1364 با نام »جشنواره 
سرود و آهنگ های انقالبی« کار خود را آغاز کرد و 

بیست وششمین دوره بین المللی آن از دوم تا هشتم اسفند 
1389 در تهران برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی اکو، 
بیست و ششمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در حالی 
آغاز شد که دکتر حسن ریاحی، دبیر این دوره از جشنواره 

در نشست خبري پیش از جشنواره با تأکید بر این که یکی 
از شرط هایش برای پذیرفتن دبیری این دوره از جشنواره، 

حضور جوان ها و دانشجویان رشته موسیقی بوده است، گفت: 
»خوشبختانه با چهره های جوانی که در این دوره از جشنواره 

حضو پیدا کرده اند تا اندازه ای به آنچه می خواستم دست 
یافته ام. به اعتقاد من اسم این جشنواره را باید جشنواره امید 
گذاشت چرا که آموزش هنر موسیقی در 20 سال اخیر رشد 
چشمگیری داشته است و گواه این رشد، حضور چهره های 

جوان و فعال در عرصه موسیقی است.«
جشنواره بیست و ششم موسیقی فجر میزبان 52 گروه 
)20 گروه تهرانی و 32 گروه شهرستانی( در بخش رقابتي 
شاخه  کالسیک ایرانی، 14 گروه)8 گروه تهرانی و6 گروه 
شهرستانی( در بخش کالسیک غیر ایرانی، 11 گروه )6 

گروه تهرانی و 5 گروه شهرستانی( در بخش آواز جمعی و 
53 گروه )28 گروه تهرانی و 25 گروه شهرستانی( در بخش 

آهنگسازی بود. در کل 130 اثر و گروه در این جشنواره 
شرکت کردند که از میان آنها 62 گروه تهرانی و 68 گروه 

شهرستانی بودند.
اما در بخش بین الملل یک گروه موسیقی فولک از یونان، 

یک گروه زهی از ارمنستان به رهبری رازمیک اوهانیان ،  
سه نوازنده سیتار، طبال و ویولنسل از هند و یک گروه بادي 

از اسلواکي حضور داشتند.  این جشنواره که از روز دوم اسفند 
1389 کار خود را آغاز کرده بود میزبان 16 اجرا در ده سالن 

مختلف در پایتخت بود. مراسم اختتامیه جشنواره نیز در 
تاریخ هشتم اسفند در تاالر وحدت تهران برگزار شد.

n e w s  &  r e p o r t

26th Fajr Music 
festival

The Fajr Music Festival com-
menced activity under the name of  
“Revolutionary Songs” in 1986 and 
its 26th international edition was 
held in Tehran on 21-27 February 
2011, ECI Public Relations reported. 

The 26th International Fajr Music 
Festival started its work with a press 
conference by Dr Hassan Riahi, the 
Secretary of  the Festival, who stated 
that the main condition set out by 
him to accept this responsibility 
was the participation of  the youth 
as well as the music academicians 
in this Festival. “Fortunately, with 
the participation of  many young, 
talented musicians in this Festival, I 
have achieved this objective to some 
extent. I believe this Festival should 
be called the Festival of  Hope since 
the music institution has witnessed 
a significant growth during the last 
20 years, evidence of  which is the 
participation of  the active and young 
talents in the field of  music”.

The 26th Fajr Music Festival was 
host to 52 bands (20 from Tehran and 
32 from other cities) in the Persian 
classical competitive group, 14 bands 
(8 from Tehran and 6 from other cit-
ies) in non-Iranian classical group, 11 
bands (6 from Tehran and 5 from oth-
er cities) in the choral singing section 
and 53 bands (28 from Tehran and 25 
from other cities) in the composition 
section. Totally 130 pieces and bands 
participated in this festival among 
which 62 bands were from Tehran 
and 68 from other cities. 

In the international section, a folk 
band from Greece, a string orchestra 
from Armenia led by Razmik Oha-
nian, three musicians (sitar, Tabla 
and cello) from India and a wind 
orchestra from Slovakia participated.

Starting from February 21st 2011, 
the Festival was host to 16 perfor-
mances in 10 different locations 
throughout the Capital city. The clos-
ing ceremony of  the festival was held 
at Tehran’s Vahdat Hall on February 
27th.

»لوال« برنده بهترین فيلم خارجی 
جشنواره بين المللی فجر شد 

فیلم فیلیپینی »لوال« جایزه سیمرغ بلورین بهترین فیلم 
خارجی بیست ونهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر را به 

خود اختصاص داد که در 19 بهمن ماه 1389 در برج میالد 
تهران برگزار شد. فیلم »لوال« که توسط بریالنته مندوزا 

- برنده جشنواره فیلم کن- کارگردانی شده بود، از بین 13 
فیلم خارجی جایزه اول را کسب کرد.

دیگر فیلم های خارجی که در این جشنواره حضور داشتند 
عبارتند از: »کیهان« )ترکیه و بلغارستان( - »عسل« 
)ترکیه و آلمان( - »آالچیق« )انگلیس( - »قاضی« 

)چین( - »نشان افتخار« )آلمان و رومانی( - »چگونه 
تابستان گذراندم« )روسیه(- »سفر هارو« )ژاپن( - »چهره 

جنگنده جوان« )رومانی( - »شمشیرهای خونین« )کره 
جنوبی(- »داستان بی بی نور« )تاتارستان روسیه( - »سیاه« 
)کرواسی( و »پسر بابل« )عراق ، انگلیس، فرانسه ، هلند ، 

فلسطین ، امارات ، مصر(.
در مراسم اختتامیه، دیپلم افتخار و سیمرغ بلورین به 
عنوان جایزه های جشنواره فجر به امیلین کاسینو، رایزن 
فرهنگی سفارت فیلیپین در تهران به نمایندگی از آقای 
مندوزا، خانم لیندا و خانم کارپیو اهدا شد. پس از خاتمه 

مراسم، این فیلم برای حضار به نمایش گذاشته شد. جشنواره 
بین المللی فیلم فجر که از سال 1982 آغاز به کار کرد هر 

سال به همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران در 
بهمن ماه مصادف با سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران 

برگزار می شود. 
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"My first 
norouz 
in iran"
Dr. Abidollah Obaid
Ambassador of I.R. Afghanistan to Iran

g u e s t  o f  t h e  M o n t h22
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How important is Norouz in your 
country? 

Norouz is considered as one of  the 
most ancient and important festivals 
by the Afghan people. If  we look at 
the history of  the Norouz festival we 
will see that people in different peri-
ods and in various parts of  Afghani-
stan have always been celebrating 
Norouz. 

In Afghanistan the first day of  
Hamal (March 21st) is celebrated as 
Norouz (New Day), which signals 
the expiration of  winter season and 
heralds the beginning of  a New Year. 
People in different parts of  Afghani-
stan with various traditions spend 
the day in festivities.

What are the customs and traditions 
observed on the first day of  the New 
Year?

Norouz in different cities and vil-
lages of  Afghanistan are celebrated 
with different customs. In rural 
areas people try to spend Norouz 
on the hills and mountainous areas 
which have scenic views toward their 
villages. Families eat and drink the 
foodstuff  which they bring with 
them to the mountains and try to 
have a good time.

Do the people wear new clothes for 
Norouz like the other peoples of  the 
region?

On the eve of  Norouz, most girls 
color their hands and feet with 
Henna and try to wear their clean 
and new dresses. The wealthy people 
buy new cloth. People consider it a 
good omen to have their new cloth on 
the first day of  the year. They believe 
that if  they wear new and clean cloth 
and eat good food and spend a happy 
day (on Norouz) they will have a 
prosperous year. They try to avoid 
hostility and do no harm to others. 
It is based on the same principle that 
even during the time of  crisis and 
war, all hostilities would cease.

What are the other popular tradi-
tions?

People of  Afghanistan have inter-
esting costumes and traditions for 
Norouz. One of  them is the game of  
egg-fighting. People dye the cooked 
eggs with the color of  the year. In 
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each match two people will attempt 
to crack each other’s decorated egg. 
The person whose egg cracks first 
loses and has to give his egg to the 
opponent. A lucky winner could win 
ten times and receive ten eggs as his 
prize which would then distribute 
them among people to eat them and 
leave the place with a good memory. 

Another Norouz tradition is called 
"Tale Bejangan" where a person's 
luck is tested. A few days before No-
rouz, the elders would hide some gifts 
inside boxes and on Norouz let the 
youngsters pick and open one of  the 
boxes. A lucky person may end up 
with getting the best gift and another 
person may not get such a good prize 
and still a person may end up with 
getting an empty box!

Do you have any special dish for 
Norouz?

People of  Afghanistan prepare 
a variety of  dishes for the Norouz 
festivities, such as the Haft Mivah 
which consist of  seven dry fruits 
served after being soaked in fresh 
water.  Some of  these fruits are green 
raisin, red raisin, almond, pistachio, 
sorb, walnut, apricot etc. Most people 
try to eat vegetables on Norouz day. 
A vegetable most popular is seach 
which are grown in hot climate. It 
is said that one who eats seach on 
Norouz would never be stung by scor-
pions! People living in mountainous 
area (more susceptible to be stung) 
make sure to eat seach vegetable on 
Norouz day.

One of  the most important dishes 
of  Norouz in Afghanistan is samanak 
(or samanoo). To prepare this deli-
cacy food, germinated wheat is mixed 
with wheat flower and cooked for 
about 18 hours until a red and sweet 
Samanak is produced to be served on 
Norouz day.

How many days do you celebrate 
Norouz?

Duration of  Norouz holiday in 
small towns and villages is only one 
day but in large cities such as Balkh, 
Kabul and Mazar-e-Sharif  which 
hold a personified shrine of  Hazrat 
Ali (A.S.) people celebrate Norouz 
for 40 days. A flag for the pilgrims 
is hoisted next to the Shrine on the 
first day of  Norouz, which is brought 
down after 4o days and kept in a 
secured place until next year.

Where is the center of  Norouz activi-
ties in Afghanistan?

Most of  the Afghan people try to 
reach Mazar-e- Sharif  a few days 

before the Norouz holiday starts 
because they believe if  they are in 
Mazar-e-Sharif  on the first day of  
Norouz, all their prayers would be 
fulfilled for the rest of  the year. They 
consider praying in Mazar-e-Sharif  
as a cause for their happiness and 
blessing. 

In Kabul, where there is another 
sanctuary for Hazrat Ali (A.S.) 
people would go to the surrounding 
mountains and stay quiet until the 
flag is hoisted after which they offer 
their prayers and congratulate each 
other.

What are some of  the good memories 
of  Norouz in your family?

My best memory of  Norouz goes 
back to the time of  my childhood 
when both my grandfather and 
grandmother were still living. I 
remember during the Norouz, I along 
with my grandparents, my uncles, 
my parents and the rest of  my family 
would sit around the dinner table and 
would have a great time. We would 
all gather at one of  our relative's 
house for lunch and then all go to 
another relative's house for dinner. In 
those days, I would anticipate for the 
coming of  Norouz a month before its 
arrival. Afghanistan's Amoo Norouz 
(Eastern counterpart to Santa Claus) 
would come for a day and leave very 
soon! 

Another story which I remember 
goes back to couple of  years ago. In 
one of  Afghanistan's mountainous 
provinces called Bolghain there is a 
cold valley where the snow water- 
drops gradually form large icicles 
during the winter time. On the eve of  
Norouz as the temperature increased, 
suddenly the icicles busted to pieces 
and created a huge sound like a big 
explosion. For the people of  the val-
ley, this sound acted as a harbinger 
for Norouz and they celebrated the 
New Year with joy. 

Have you ever been in Iran during 
Norouz?

This is my first Norouz in Iran 
and I am looking forward to hav-
ing a great time during the holiday. 
Since Norouz is celebrated for 13 
days in Iran, I would be very happy 
if  I could visit Iranian cities with 
my family, honor the occasion and 
celebrate the holidays with my fellow 
brothers and sisters.

Interview: Piroozeh Rohanion

فقط یک روز است، اما در شهرهای بزرگ مثل بلخ، کابل 
و مزار شریف که نمادی از مزار حضرت علی)ع( در آن واقع 

است، مردم 40 روز جشن نوروز برپا می کنند. 

مرکز جشن های نوروزی در افغانستان 
کدام شهر است؟ 

در شهر مزار شریف، روز اول عید نوروز در مزار حضرت 
علی )ع( پرچمی را که ما به آن »طوق زیارت می گوییم«، 
بلند می کنند و روز چهلم بیرق را پایین می آورند و تا نوروز 

سال بعد در جایی امن از آن نگهداری می کنند. بیشتر مردم 
افغانستان از چند روز قبل از نوروز خود را به مزار شریف 

می رسانند و معتقدند اگر روز اول عید نوروز در آنجا باشند 
دعاهایشان تا آخر سال مستجاب می شود. آن ها دعا کردن در 
مزار شریف را مایه خرسندی و سعادت خود می دانند. در کابل 
هم که نظرگاه حضرت علی)ع( وجود دارد، مردم به کوه های 

اطراف این نظرگاه می روند و خاموش می مانند تا زمانی 
که بیرق باال برود و بعد از دعا، همه سال نو را به همدیگر 

تبریک می گویند. 

بهترین خاطرات شخصی شما از نوروز چیست؟
بهترین خاطرات من از روز نوروز به زمان کودکی ام باز 

می گردد که پدربزرگ ها و مادربزرگ هایم زنده بودند. به خاطر 
دارم در آن زمان، روز نوروز به همراه پدربزرگ و مادربزرگم، 

عموهایم، دایی هایم، پدر و مادرم و بقیه فامیل، دور یک 
سفره می نشستیم و روز نوروز را به خوشی سپری می کردیم. 
ناهار خانه یکی از اقوام بودیم و برای شام همگی خانه یکی 

دیگر از اقوام مان جمع می شدیم. آن روزها من از یک ماه 
قبل منتظر آمدن نوروز بودم؛ عمو نوروز افغانسان برای یک 

روز می آمد و بسیار زود می رفت. 
یکی دیگر از خاطراتی که به یاد دارم مربوط به حدود دو 

سال قبل می شود. در یکی از والیات افغانستان به نام بولغین 
که یک منطقه کوهستانی است، دره ای بسیار سرد وجود دارد. 
در این دره قطرات آب در طول زمستان به یک قندیل بسیار 
بزرگ تبدیل می شود. این قندیل در شب نوروز به دلیل تغییر 

دما می شکند و صدایی بسیار مهیب مثل انفجار در آن دره 
ایجاد می کند. این صدا برای مردم نوید نوروز است و آن ها با 

خوشحالی سال نو را جشن می گیرند. 

آیا تاکنون در ایام نوروز در ایران بوده اید؟
امسال سال اولی است که من نوروز را در ایران سپری 

می کنم و امیدوارم روزهای خوشی داشته باشم. چون نوروز 
در ایران 13 روز است. خوشحال می شوم اگر بتوانم با خانواده 
به شهرهای ایران سفر کنم و نوروز را در ایران تجلیل کنم و 

با مردم هم نژاد خود جشن خوبی داشته باشم.

مصاحبه: پیروزه روحانیون
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به عنوان سفیر یک سرزمین دارای فرهنگ دیرپا، 
درباره اهمیت نوروز در کشورتان برای ما بگویید.

نوروز یکی از جشن های تاریخی و بسیار مهم برای مردم 
افغانستان به حساب می آید. اگر ما به تاریخ جشن نوروز 

نگاهی بیندازیم، می بینیم مردم در عصرها و قسمت های 
مختلف افغانستان همیشه نوروز را جشن می گرفتند. در 

افغانستان روز اول ماه حمل را به عنوان نوروز )یعنی روز نو(، 
سپری شدن زمستان و آغاز سال جشن می گیرند و مردم با 

آدابی که در مناطق و والیات مختلف افغانستان مرسوم است 
این روز را به شادی می گذرانند. 

آداب و رسوم مردم افغانستان در روز اول 
سال نو چیست؟ 

جشن نوروز در شهرها و روستاهای افغانستان آداب 
متفاوتی دارد. در روستاها مردم بیشتر سعی می کنند در روز 
نوروز به تپه ها، کوه ها و مناطق بلندی که به روستا مشرف 
است بروند تا همه مردم در کنار هم از منظره ای زیبا لذت 
ببرند. در این زمان هر خانواده مواد غذایی خود را که برای 

خوردن و نوشیدن آورده است، می خورند و می نوشند و وقت 
خود را به خوشی می گذرانند.

آیا مانند سایر مردم منطقه، مردم افغانستان در 
روز عید لباس نو برتن می کنند؟

بیشتر دختران در شب نوروز دست ها و پاهای خود را حنا 
می گذارند و سعی می کنند لباس پاک و نو بپوشند. حتی مردم 

تهیدست هم که توان خرید لباس نو ندارند، تالش می کنند 
تمیزترین لباس خود را بپوشند، اما مردم ثروتمند لباس نو 
می خرند. مردم پوشیدن لباس تمیز و نو را در روز نوروز به 

فال نیک می گیرند با این نیت که هرگاه در روزاول عید نوروز 
لباس جدید و تمیز پوشیدند و خوراک خوب خوردند و در 

حقیقت روز خود را خوش طی کردند، تا آخر سال همین طور 
زندگی شان به خوشی سپری می شود. آن ها کوشش می کنند 

در اولین روز عید نوروز از خشونت بپرهیزند و به کسی آزار 
و اذیت نرسانند. بر همین اساس حتی در سال های بحران و 

جنگ هم در روز نوروز جنگ تعطیل می شد.

چه آداب و رسوم دیگری برای سال نو 
وجود دارد؟

مردم افغانستان رسم های جالبی برای نوروز دارند. یکی 
از این رسوم »تخم جنگی« نام دارد. به این صورت که 

مردم تخم مرغ های پخته را به رنگ سال رنگ می کنند و 
تخم مرغ ها را به جنگ هم می اندازند. تخم مرغ هرکس که 

شکست آن شخص تخم مرغش را به کسی تقدیم می کند که 
تخم مرغش سالم است. خوشا به حال کسی که 10 تخم مرغ 

را بشکند چون 10 تخم مرغ جایزه می گیرد. شخص برنده، 
تخم مرغ ها را بین بقیه مردم تقسیم می کند تا نوش جان کنند 

و یک خاطره خوب در یادشان ثبت شود. 
از دیگر آداب روز نوروز »طالع بجنگان« یعنی »بختت 

را آزمایش کن« است. بزرگ ترها از چند روز مانده به نوروز 
هدیه هایی را برای بچه ها در بسته هایی که داخلشان پیدا 

نیست، می گذارند و هر کودک بسته ای را انتخاب می کند. 
به این ترتیب ممکن است به یک نفر هدیه ای بسیار خوب 
برسد، به شخص دیگر هدیه ای ناچیز برسد و حتی ممکن 

است به یک فرد بسته خالی برسد!

آیا برای ایام نوروز غذای خاصی تهیه می شود؟ 
مردم افغانستان برای روزاول عیدنوروز خوراکی های 

متنوعی آماده می کنند. از جمله »هفت میوه« که شامل هفت 
میوه خشکی است در عید نوروز با آب خیسشان می کنند؛ 
میوه هایی مثل کشمش سبز، کشمش سرخ، بادام، پسته، 
سنجد، گردو، برگه رزدآلو و .... بیشتر مردم سعی می کنند 

در روز نوروز سبزی بخورند و بیشتر از همه سبزی ای که در 
برخی از مناطق گرمسیری افغانستان می روید و سیچ نام دارد. 

سیچ را در روز نوروز می خورند و این طور می گویند که اگر 
کسی نوروز سیچ خورد هیچ گاه عقرب او را نمی گزد. به همین 

دلیل کسانی که در روستاهای کوهستانی زندگی می کنند، 
سعی می کنند حتما در روز نوروز سبزی سیچ بخورند. اما یکی 
از خوراک های بسیار مهم نوروز در افغانستان، سمنک )سمنو( 
است. برای تهیه این خوراک گندم را سبز می کنند و شیره آن 
را با آرد گندم، 18 ساعت می پزند تا سمنک سرخ و شیرین به 

دست آید و آن را در روز نوروز صرف می کنند. 

جشن های نوروزی در افغانستان چند روز 
ادامه دارد؟

نوروز در بیشتر روستاها و شهرهای کوچک افغانستان 

»نخستين نوروز من درسرزمين ایران«
دکترعبيداهلل عبيد   سفيرجمهوری اسالمی افغانستان در ایران
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Norouz is among one of  the most ancient festivities 
remaining from primeval times. The scholars be-
lieve that Norouz, deeply rooted in the rituals and 

traditions of  ancient Iran, is still being celebrated by the 
inhabitants of  different parts of  Iran Plateau. The Iran 
Plateau is the vast area geographical borders of  which 
reaches Indus, Syr Darya and Amu Darya Rivers as well 
as the territory of  Transoxiana in the west, the Anatolian 
Plateau and Mesopotamia in the east, the Persian Gulf  
and Oman Sea in the south and the Central Asia and ter-
ritories beyond Caucasia and Abkhazia (in Georgia) in the 
north. Being celebrated in spring, Norouz is considered the 
New Year in Iran, Afghanistan,Tajikistan and is also the 
official holiday in some other countries.

 The General Assembly of  the United Nations passed a 
resolution on February 23, 2010 in which March 21 was 
acknowledged as the International Day of  Norouz and 
included in the UN’s calendar. The text of  the Resolution 
describes Norouz as an Iranian feast dating back to more 
than 3000 years which is celebrated today by over 300 
million people across the world. Norouz had earlier been 
registered by UNESCO as a World Intangible Heritage on 
September 30, 2009.

The origin of  Norouz is shrouded in mystery. Like many 
other festivities, Norouz is attributed to the first mytho-
logical kings in the Iranian literature. Poets and literary 
figures of  the 4th and 5th C. AH(Islamic lunar calendar)  
and many others believe that Norouz first appeared in 
history during the reign of  the mythical Iranian King 
Jamshid of  the Achaemenian Dynasty, while in some 
other texts, Kiumars (the first human being  according to 
Avesta) is said to be the founder of  Norouz. 

According to some historical accounts, the beginning 
of  Norouz is attributed to the Babylonians.  These records 

say that the popularity of  Norouz in Iran dates back to 538 
B.C. i.e. the time of  Cyrus's invasion of  Babylon. Moreover, 
some accounts recognize Zoroaster as the founder of  Norouz 
festivities. But in the Avesta (or at least in the Gathas), no 
trace of  Norouz could be found.

Although no mention of  Norouz was made in the records 
of  the Achaemenian Dynasty, but the edifice of  Persepolis 
(the ceremonial capital of  the Achaemenian Empire, Fars 
Province, Iran) itself  is the best evidence of  the arrange-
ments made for honoring Norouz traditions or spring festivi-
ties at that time of  the year. During the Sassanid era, Norouz 
festivities took at least six days and the event was divided to 
two parts: Norouz-e-Kouchak (or Norouz-e-Ammeh for the 
public people) and Norouz-e-Bozorg (or Norouz-e-Khasse 
belonging to the noble members of  the court).  With the 
emergence of  the Samanid and Buyid Dynasties, Norouz was 
honored with much more glory. 

During the Seljuk Empire, King Jalal al-din Malik Shah 
ordered a group of  Iranian astronomers such as Hakim 
Omar Khayyam to gather and reform the Iranian calendar 
and stabilize the Norouz timing at the first day of  spring. 
This calendar (named Jalali) came to use since the Gregorian 
year of  1078 AD. 

Norouz was also marked during the Safavid rule. In 1006 
AH, The Great Shah Abbas held Norouz festivities in Naqsh-
e-Jahan square in Esfahan and announced Esfahan as Iran’s 
capital. Engelbert Kaempfer1 , who had travelled to Esfahan 
at the time of  Shah Suleiman2 , has written in his diary that 
"at this time of  the year, ceremonies and Norouz programs 
were held in the city’s public squares for three weeks." 

norouz 
in the Course of 
history

1. A German naturalist and physician known for his tour of  Russia, Persia, 
India, South-East Asia, and Japan between 1683 and 1693.
2. Crowned with the title Shah Safi II, he was a Safavid king who reigned 
between 1666 and 1694; He was the elder son of  the previous Shah Abbas II.
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Iranians have been considered as 
the world's most elated nation 
owing to the rich heritage of  the 

Aryans, the ancient ethnic group 
from which they descended. It is 
deeply rooted in the ancient history, 
through which the Iranians have rel-
ished the merits of  the phenomena. 
Festivals and rituals have always been 
deemed as the most cherished events 
from religious as well as cultural view 
points. The oldest Iranian prestigious 
festivals are in fact the antique legacy 
which have originated from the 
rustic practice in the wake of  their 
firm faith in fate, luck, predestined 
destiny and wizardry.  However, it 
later came out to be regarded merely 
as a social occasion for fun and merri-
ment portraying the image of  related 
historical event.    

Avestan Calendar
The Avestan calendar named as 

Vohishgia is an ancient system of  
time- reckoning formed on the basis 
of  12 months associated with the dei-
ties. The names of  the twelve months 
in modern Persian and their Avestan 
forms with their corresponding Zo-
diac names are:

1. Farvardin / Fravashi Fravarti /
Aries/ 21 March.

2. Ardibehesht / Asha Vahista/ 
Taurus/ 21 April.

3. Khordad / Haurvatat / Gemini / 
22 May.

4. Tir / Tishtrya / Cancer /22 June.
5. Amordad /Ameretat/ Leo / 23 

July.
6. Shahrivar / Khshathra Vairya / 

Virgo / 23 August.
7. Mehr / Mithra / Libra / 23 Sep-

tember.
8. Aban / Ap / Scorpio / 24 October 
9. Azar / Athra / Sagittarius / 22 

November
10. Dey / Dathva / Capricorn / 22 

December.
11. Bahman / Vohu Manah /Aquar-

ius / 21 January.
12. Esfandarmaz / Spentaaramaiti / 

Pisces / 20 February.

Persian Festivals
According to Avestan Calendar, a 

year is divided into twelve sections 
(month) of  30 days, each was dedi-
cated to an Avestan deity and was 
celebrated by the Zoroastrians to pay 

thanks Ahura Mazda and to vener-
ate the twelve divinities. Here the 
ancient Iranian festivals are chrono-
logically mentioned:

Festival of  Farvardingan
 Jashne-Farvardin or Farvardigan 

is the name of  the ten-day Zoroas-
trian festival (gahanbar) at year’s end 
in honor of  the spirits of  the dead. 
The festival is divided into two five-
day halves. The first half  is known 
as the lesser five (panj-e keh), the 
second half, forming the five interca-
lary days, is known variously as the 
greater five (panj-e meh) and Gathic 
(gahanig).

Festival of  Ordibeheshtgan
 Asha Vahishta (Best Righteous-

ness), the second entity was originally 
called Arta and later Ashavahisht 
is the protector of  fire, the seventh 
creation, which immediately reveals 
his nature. As guarantor of  the moral 
and physical order of  the world, his 
chief  adversary is the demon world.  
The domain of  Asha Vahishta as 
the protector of  fire becomes more 
significant with the recognition of  
the importance of  fire in the ancient 
Iranian culture. Fire was an essential 
element by which oaths were sworn; 
and it was believed to be an effective 
protection against demons.

Festival of  Khordadgan
 Its Avesta word is Orvatata, which 

means health and well-being. Festival 
of  Khordadgan, celebrates water 
as an element of  creation. Khordad 
is the modern form of  the Avestan 
Amesha Spenta Haurvatat wholeness 
and excellence. Haurvatat (“whole-
ness”) is one of  the seven Amesha 
Spentas. She is the personification 
of  perfection and is associated with 
life after death. She brings prosperity 
and health. The third month is dedi-
cated to her. A common practice ob-
served on this day is cleansing body 
and giving thanks to Ahura Mazda 
the creator of  water, a venerated 
element to the Zoroastrians. Holding 
celebrations like wedding, travelling 
and breadwinning were believed to 
bring good omen. 

Festival of  Tirgan
 Tirgan is primarily a rain festival 

and it is one of  the three most widely 
celebrated feasts (along with Meh-
regan and Norouz) amongst Ira-
nian peoples.  Tir or Tishtrya, is the 

Yazad presiding over the Star Sirius, 
brightest star in the sky, and of  rain, 
and thus Tir Yazad was especially 
invoked to enhance harvest and coun-
ter drought. Besides an Afrainagan or 
Jashn dedicated to Tir, there appear 
to have been many customs associ-
ated with Tiragan.

Festival of  Amordadgan
 Amordad also known as Amertat 

is the sixth Izad and the 7th day of  
each month. Ameretat is the Avestan 
language name of  the Zoroastrian di-
vinity concept of  “not dying.” As the 
hypostasis of  immortality, Ameretat 
is the Amesha Spenta of  long life on 
earth and perpetuality in the here-
after. The word Amertat is gram-
matically feminine and the divinity 
Amertat is a female entity.

Festival of  Shahrivargan
 In the Avesta language Shahrivar 

is Khashatra Vairya (Supreme Power, 
literally Power at Will), the third 
Holy Immortal angel who protects 
the minerals and represents the 
Perfect Strength, the Omnipotence 
and the Universal Sovereignty of  
the Lord. Khshathra vairya is the 
personification of  desirable dominion 
and is associated with metal. He is 
the protector of  the poor even though 
he would rather defend royalty. He 
enforces peace by using his weapons. 
His attributes are the helmet, the 
shield and the spear. The sixth month 
is dedicated to him.

Festival of  Mehregan
 Mehregan is one of  the most 

ancient Iranian festivals known, 
dating back at least as far as the 
earliest Aryans (Iranians). This was 
originally a pre-Zoroastrian and old 
Aryan feast consecrated to the sun 
god, and its place in the Old-Persian 
calendar was surely in the month 
belonging to this deity.  In the Zoro-
astrian religious calendar, Mehregan 
is celebrated on the sixteenth day 
of  the seventh month.  The festival 
of  Mehregan is a time for love and 
gratitude for life.

Festival of  Abangan
 Aban or Aban Yesht is the name 

of  the deity of  water dedicated to 
the tenth day of  each month and 
the eighth month of  each year in 
the Zoroastrian calendar. Aban 
in Avestan means water. It is the 
protector Eyzad of  the ‘waters’ 
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and an assistant to Spenta Armaiti 
(Esphand).  To Zoroastrians, Aban is 
not only necessary for nourishment, 
but is considered the source of  life. In 
the Aban Yasht, which is nominally 
dedicated to the waters, veneration 
is directed specifically at Aredvi Sura 
Anahita, the divinity identified with 
the waters, originally representing the 
“world river” that encircled the earth. 
The celebration of  Abangan is accom-
panied by a practice of  offering sweets 
and flowers to a river or the sea. 

Festival of  Azargan
 Adur or Azar is Yazata of  fire. In 

the Zoroastrian religion, fire to-
gether with clean water is an agent of  
ritual purity. Fire is regarded as the 
most cherished of  the four elements 
among peoples and by Eyzads as it is 
believed to burn wickedness and evil 
doing. Adargan falls on the tenth day 
of  ninth month. On this day, people 
clip nails, cleanse and wear nice and 
clean outfit to prepare themselves 
before going to fire temples, the place 
of  worship for Zoroastrians, for the 
reverence of  fire and praying for their 
wishes to be granted.

Festival of  Daegan
 Dae or Datoshu means ‘the Cre-

ator’ and in Avesta literature it is 
often used in place of  Ahura Mazda. 
In every 30 day month, there are 
three days using the word Dae (New 
Persian Day). Hence, in every month, 
there are four days named for God. In 
this month, there are four feast days: 
Hormozd, Dae Be-Adar, Dae-Be-
Mehr, and Dae-Be-Din.

Festival of  Bahmangan
 In the Zoroastrian calendar, the 

second day of  each month as well as 
the eleventh month of  each year is 
dedicated to Vohu Manah meaning 
“Good Purpose” or “Good Mind”, the 
angel who protects useful animals. 
It refers to the good moral state of  
mind that enables an individual to 
accomplish his duties. A common 
practice belonging to this day was 
cooking Ash - a kind of  Iranian soup 
like stow - namely Ashe Bahmangan 
(Bahmangan Ash) or Dige Bahman-
jeh (Bahmanje Pot) prepared from all 
kinds of  available grains, vegetables 
and meat as a sign to give thanks to 
Ahura Mazda. 

Festival of  Esfandgan
 In Zoroastrian religion, the whole 

month and especially this day mark 
commemoration of  women, the 
oldest of  its kind in the world. In 

Zoroastrian religion the day belongs 
to the Amesha Spenta Spandarmaz/
Spandarmad (Av. Spenta Armaiti) 
holy devotion, the symbol of  love 
and humbleness in the spiritual world 
and the guardian of  the earth in the 
material one. In the ancient Iranian 
tradition, women set aside the house 
chores and put the responsibility on 
the shoulders of  their men for just 
one day. The men were also supposed 
to offer their women gifts. To mark 
the day, the family would wake up 
earlier, clean the house, and celebrat 
the day by cooking Ash with special 
Zoroastrian bread.

In addition to these feasts, there 
are other feasts which are: 

Yalda
 Zayeshmehr known as Yalda and 

Shab-e Cheleh in Persian is celebrated 
on the eve of  the first day of  the 
winter (Dec. 21-22) in the Iranian cal-
endar, which falls on the Winter Sol-
stice and forty days before the next 
major Iranian Fire Festival “Jashn-e 
Sadeh”. As the longest night of  the 
year, the Eve of  Zayeshmehr (Shab-e 
Yalda) is a turning point, after which 
the days grow longer. It symbolizes 
the triumph of  Light and Goodness 
over the powers of  Darkness. It is the 
eve of  the birth of  Mithra, the Sun 
God, who symbolizes light, goodness 
and strength on earth. Shab-e Yalda 
is a time of  joy; fires would be burnt 
all night to ensure the defeat of  the 
forces of  Ahriman. There would be 
feasts, acts of  charity and a number 
of  Zoroastrian deities honored and 
prayers performed to ensure the total 
victory of  the sun that was essential 
for the protection of  winter crops.

Chahar Shanbeh Suri
 Last Wednesday of  the Iranian 

year is know as Chahar Shanbeh Suri, 
the eve of  which is marked by special 
customs and rituals, most notably 
jumping over fire. On the eve of  last 
Wednesday of  the year, literally the 
eve of  ‘Red Wednesday’ or the eve of  
celebration, bonfires are lit in public 
places with the help of  fire and light, 
it is hoped for enlightenment and hap-
piness throughout the coming year.

Sadeh
 This festival is for the discovery 

of  fire. Ferdowsi in his book Shah 
Nameh (book of  kings) wrote, “one 
day King Hooshang of  Pishdadian 
had gone hunting. At a place, he 
suddenly saw a snake. He picked up a 
stone and threw it at the snake. The 

stone hit a rock which caused a spark 
which ignited some bushes nearby. 
King Hooshang celebrated this oc-
casion for the discovery of  fire on 
this day.” The Iranians believe that 
at this time which is forty days after 
Yalda, the two Ahrimans of  dark-
ness and coldness reach to the point 
of  highest extreme to harm Ahura 
Mazda. To encounter the Ahrimans, 
Ahura Mazda creates fire.

Gahanbar
 Gahanbar is combination of  two 

words, Gahan means time or season 
and Bar which means fruit, harvest 
and public meeting. There are six 
Gahanbars in every year celebrated 
for thanksgiving. It emerged from the 
old belief  that the creator created the 
world on six occasions. Avesta talks 
of  the creation of  the world in six 
seasons in 365 days each separated 
from the other by a period of  time. 
Therefore, in ancient Iran they cel-
ebrated six periods during each year 
for the creation of  the world. Each of  
these periods lasts for five days. 

These six periods are:
1. Maidyozarem Gahanbar is in the 

middle of  spring. It is forty-five days 
after (April 30 - May 4) Norouz. It 
starts from the day of  Khorshed, in 
the month of  Ordibehesht and con-
tinues to Dae-Be-Mehr. During this 
period, Ahura Mazda created the sky.

2. Maidyoshem Gahanbar begins on 
the day of  Khorshed, in the (June 29 
- July 3) month of  Tir and continues 
to Dae-Be-Mehr. During this period 
Ahura Mazda created water.

3. Paitishahyem Gahanbar is 180 
days after Norouz and starts on the 
(Sep.12-16) day of  Ashtad, in the 
month of  Shahrivar and continues to 
Anaram. During this period, Ahura 
Mazda created the earth.

4. Ayathrema Gahanbar starts on 
the day of  Ashtad, in the month of  
(Oct. 12-16) Mehr and continues to 
Anaram. During this period, Ahura 
Mazda created plants and vegetables.

5. Maidharim Gahanbar starts on 
the day of  Mehr, in the month of  Dac 
(Dec. 31-Jan. 4) and continues to 
Verhram. During this period, Ahura 
Mazda created the animals.

6. Hamaspathmaedaya Gahanbar 
is called Panjeh or Muktad. During 
this (March 16 - 20) period, Ahura 
Mazda created human beings. This 
period is the last five days of  the year.

Compiled & translated by: 
Nastaran Nosratzadegan
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By tradition, Norouz is observed 

in Afghanistan for 2 weeks. Here, 
instead of  the Iranian Haft Seen, it 
is common to prepare Haft Mewa (a 
fruit salad made from seven ingredi-
ents including raisin, Senjed, pista-
chio, hazelnut, prune, walnut and 
whether almond or another specie of  
plum fruit served in their own syrup).

Gul-e Surkh Festival (Rose Fes-
tival) is an ancient feast celebrated 
only in Mazar-e-Sharif  during the 
first 40 days of  the year along with 
the Jahanda Bala ceremony. Jahanda 
Bala is the famous, colored banner 
named after Imam Ali and erected in 
the holy blue mosque of  Mazar in the 
morning of  Norouz. Also, a Buzkashi 
tournament is held besides with other 
celebrations in Kabul as well as the 
northern parts of  the country.  

The Afghans prepare special types 
of  dishes for Norouz. Sabzi Chelow 
is commonly the traditional cuisine 

of  the New Year eve which is similar 
to the Iranian Sabzi Polo (rice with 
herbs) but in the Afghan's case, the 
herb is spinach which is prepared sep-
arately. Samanak (a special type of  
sweet dish made from wheat germ), 
Kulcha-e Norouzi (a special type 
of  cookie particular to Norouz) and 
Mahi wa Jelabi (a dish made from 
fried fish and Jelabi) are other dishes 
prepared specifically for Norouz.

During the holidays, people usu-
ally go to Istalif  or other green spots 
around the country where the Cercis 
flowers grow. During Jashni Dehqan 
(The Festival of  Farmers) the farmers 
walk in the cities as a sign of  support 
for the agricultural productions. In 
recent years, this activity is being 
performed only in Kabul and other 
major cities, in which the mayor and 
other high governmental personalities 
participate.

Islamic Republic of Afghanistan
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Notwithstanding the years of  suppression under the 
Soviet rule, Norouz still holds a prominent position among 
the people of  the Republic of  Azerbaijan. Norouz cel-
ebrations commence four weeks before the actual day of  
Norouz with each Wednesday named after one of  the four 
elements. 

On the last Wednesday before Norouz, people light bon-
fires and jump over them.  Also the children throughout 
the country knock on doors and ask for treats while bang-
ing on pots and pans with spoons to observe a ritual called 
ghashogh-zany. Tradition also holds that the spirits of  
ancestors visit their living relatives on the last days of  the 
year. Other customs fulfilled prior to Norouz are spreading 
the traditional Haft Seen table, buying new clothes, per-
forming spring cleaning, fortune telling, cooking Samanoo 
(the same Samanak of  the Afghans), etc. 

Norouz is time for renewing relationships as well. After 
the turning of  the year and during the holidays, friends 
and families visit one another. Usually a very carefully 
guarded hierarchy is observed and the oldest members of  
the community receive guests first. People who have had 
quarrels reconcile and renew their relationships. On the 
eve of  Norouz, most Azerbaijanis visit the cemetery where 
their parents are buried. Gifts and food are shared with 
the needy, poor, and sick.

The customs observed prior to Norouz include extensive 
spring-cleaning, buying new clothes, growing Sabzeh and 
visiting the cemeteries on the last Thursday night or last 
Friday morning of  the year. Moreover, the night before the 
last Wednesday of  the year, people light small fires in the 
streets and jump over them to observe a tradition known 
as Chahar Shanbeh Suri, the Iranian Festival of  Fire.  The 
fire is believed to burn out all the impurities in the soul, 
and thus prepares man for the New Year. 

Haji Firouz is the traditional messenger of  Norouz. He 
paints his face black (symbol of  good luck in ancient Per-
sia), wears a red costume, sings and dances with tambou-
rines and trumpets in the streets to give the good tidings 
of  the advent of  the New Year. Common Iranian Norouz 
cuisines include Samanoo and Sabzi Polo ba Mahi (rice 
with green herbs and fish), the latter being the New Year’s 
Day traditional food.

In Norouz, family members wear their new costumes, 
gather around the Haft Seen spread and look forward to 
the moment of  the turning of  the year. Then they con-
gratulate each other and exchange gifts. Afterwards, the 
twelve-day celebrations commence by paying visits to the 
elders of  the families in the first place, followed by other 
members and finally the friends. 

On the thirteenth day called Sizdah Bedar, families 
spend their time in open, green spaces and feast outdoors 
“to pass the bad luck of  the thirteenth day”. At the end 
of  the day, young single women tie Sabzeh’s leaves while 
making a wish to be married before the next year’s Sizdah 
Bedar. Sabzeh (which has symbolically accumulated the 
illness and bad luck) is then thrown in the running water. 

Republic of Azerbaijan Islamic Republic of Iran
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Although the entire Norouz ceremony had been for-
gotten under the Soviet rule; however, after the collapse 
of  the Soviet Union, it has gained more importance and 
is celebrated in a better way each year. In the Kyrgyz 
Republic, the government organizes the celebration in 
the cities but in the villages, it is the citizens who are in 
charge of  the ceremony. The feast is held in the cities’ 
main squares as well as the vast suburban areas around 
the villages. 

The New Year show is the most electrifying and remark-
able part of  Norouz. The show begins early in the morning 
and ends late in the evening. Meanwhile, people wear new 
clothes, talk, sing, perform their national dance called The 
Dance of  the Flowers, play national instruments such as 
Komuz, eat and just enjoy the holiday. 

People also invite their neighbors, relatives or friends for 
dinner. Common cuisines prepared for the occasion include 
Borsak, Katma,Mantah and Besh Barmak. Besh Barmark 
is the Kyrgyz national food and is a combination of  meat 
and spaghetti. The food is distributed for free among the 
people. There are a number of  contests going on at Norouz 
as well. 

Norouz, or as called Norouz-i-Alam-Afrouz (the new day 
that lights up the universe with its onset), holds an im-
portant position in the Pakistani culture. It is marked in 
March the moment the sun is no longer in the astrological 
sign of  Pisces but is Aries. By tradition, Norouz has been 
a symbol of  the renewal of  nature after a harsh winter. 

Spring cleaning and wearing new costumes, writing and 
reciting poems, exchanging presents (Eidi), etc. are among 
the common traditions observed in the country. People 
also set piles of  wood on fire as “to obliterate the remain-
ing evil brought from the previous year”. 

During Norouz, people try to treat each other with kind-
ness and avoid hostility since Pakistanis believe that the 
purpose of  Norouz is to promote the spirit of  peace, hope 
and friendship among people and this way, prosperity, 
freedom, bliss, union, and justice would rest in the hearts 
and souls of  the people. Shekar Pareh, Rus Malai, Luddoo, 
Golab Jamen, Souhan Halva, Barfi and Cream Roll are the 
main sweets prepared for the occasion.

Kyrgyz Republic

Islamic Republic 
of pakistan
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Norouz is largely considered as a potent symbolic repre-
sentation of  Tajik identity. The feast is celebrated annu-
ally in every corner of  Tajikistan in a special manner and 
according to the local customs. Norouz starts at the day 
of  vernal equinox, the 20th-21st of  March, and coincides 
with the awakening of  nature.

The Tajiks begin to celebrate Norouz a week ahead of  
its specified time i.e. early on March with the first No-
rouz ceremonial activity named as Gol Gardaani (Flower 
Festival). People cook special types of  dishes especially 
on the eve of  Norouz to exchange it for the dishes they 
receive. The dishes include Samanaq, Hariseh (a dish made 
of  wheat and beef), Polo (a dish made from meat and rice) 
and Shekar Ab or Qorut Ab (made from dried black curds, 
bread and oil),. 

Other rituals observed in Tajikistan include: spring 
cleaning, spreading Haft Seen table, Fire Jumping Fes-
tival, Germich (Dervishes’ Cauldron), Jashne Arousan 
(Brides’ Banquet), Tree Hugging, Ash Alishkonan (Food 
Gifting), Golgasht-e-Norouzi (Norouz Sightseeing), Gol 
Bazm (Poetry Out Loud), cockfight and concerns to Bidel 
and Hafez.  Moreover, people arrange horse races, wres-
tling and Buzkashi games in which instead of  a stick and 
ball there is a skin of  goat. Students clean school environ-
ments and educational institutions and plant flowers and 
trees. Selecting a Norouz Queen is also customary among 
the Tajiks during Norouz holidays. 

Republic of Tajikistan
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In Turkey, the first 12 days of  March represent the 
months of  the year and the events to come during the 
year. Being among the few occasions Ottomans celebrated 
in Turkey, Norouz is still a living and vibrant tradition 
observed by the Turkish citizens. Turkish Norouz cuisines 
include pastry with spinach, eggs painted with onion 
skins, thin pastry breads, burma sweets, candies, roasted 
chick peas and Turkish Delight1. 

Wearing new clothes, visiting the family members and 
friends as well as the deceased is customary among the 
Turks. Later during the Norouz day, people gather to 
have food where they also play musical instruments and 
sing folk songs. Swings are suspended from the trees and 
children fly kites. Women offer appetizers to people the 
walking in front of  the house. 

All the cups in people’s houses are filled with water, and 
they stay awake all night. A basin full of  water is also left 
in the courtyard to reflect the moon, and people pray all 
night long. The next morning, everybody goes to recre-
ation and picnic areas, where they play various games 
and eat raw meatballs, rice, egg and piyaz (a savory food 
prepared with boiled beans). In the cities, folk plays are 
performed and chatting continues until late in the evening. 
At this time, different ceremonies take place and various 
dishes are prepared and eaten communally. 

1. It belongs to a family of  confections based on a gel of  starch and sugar. 
Premium varieties consist largely of  chopped dates, pistachios and hazelnuts 
or walnuts bound by the gel. The confection is often packaged in small cubes 
dusted with icing sugar, copra, or powdered cream of  Tartar to prevent clinging.

Republic of Turkey
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Under the Soviet rule, the ritual of  Norouz, or as called 
by the Turkmens Norouz Bayram, almost vanished from 
people’s life in the 20th century. After independence, the 
Turkmens restored this delightful spring holiday and now 
celebrate it with great fervor and enthusiasm so Norouz 
has gained a new meaning in the country. The National 
Spring Holiday, being part of  spiritual values of  the 
Turkmens, inspires people to accomplish new great deeds, 
makes them believe in good and gives birth to new hope.

A week ahead of  Norouz, Turkmen families start their 
spring cleaning. Cooking special Norouz cuisines such as 
Semeni, Norouz Koja, Norouz Bameh, pastry, petir, kül-
ceh, brek, sekseke, koko, bovursak and Turkmen rice are 
customary. Local entertainment is also included in Norouz 
feast. The youth celebrate the event by performing diverse 
games and contests such as wrestling, rooster fight, horse-
back riding, leaping, chess and etc. They also compete by 
citing Mani (a traditional Turkish quatrain form). Visit-
ing the friends and family members is an integral part of  
Norouz traditions among Turkmens. 

turkmenistan
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Republic of Uzbekistan

Today, Norouz enjoys the position of  a national holiday. 
It has gained its new sense and enormous reputation only 
after Uzbekistan’s independence. People of  all nationali-
ties residing in Uzbekistan celebrate Norouz with genuine 
zeal, while the guests of  their country participate in the 
festival with utmost interest.

Prior to Norouz, people perform spring cleaning, wash 
their carpets and curtains, decorate their houses with 
flowers, and buy new clothes. It is also customary for the 
citizens to gather for Hasher (team-work) few days before 
Norouz. During Hasher, people clean and tidy up their cit-
ies and villages and decorate them. 

March 21st is the main celebration and people celebrate 
Norouz within the family circle. Visiting the friends and 
relatives takes place during the second week. Within 
the cities, no official events such as parades, meetings or 
marches are performed on the first day of  the New Year 
but the traditional Norouz heralds such as Bahor-Hanum 
(Spring’s Lady), Dehkan-Bobo (Old Farmer) and Momo-
Er (mother Earth), accompanied by musicians drive along 
the streets in the cars decorated with flowers, and invite 
everybody to the central square, where the main celebra-
tion takes place. During this festival, shows like wrestling, 
horse races and rooster fights are organized.

Compiled & translated 
by: Parisa Firouzkouhi
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The festival of  Nauryz has always 
played an important role in the life 
of  the Kazakh people and was always 
considered as a holiday of  revival and 
awakening of  nature. Kazakh people 
believe, the more generously Nauryz 
is celebrated, the better a year would 
be. Therefore, an abundance of  holi-
day traditions and attributes would 
be involved.

Historically, the whole life of  a 
Kazakh nomad was filled with folk 
customs, ceremonies and holidays. 
Philosophically, Kazakhs believed 
that all domestic animals, as well as 
all living things, have their guardians 
or deities. Some relics of  the cult of  
nature have survived up to nowadays: 
modern Kazakhs revere mountains 
and peaks, lakes and rivers. Even a 
lonely tree growing in a steppe can be 
an object of  worship. Therefore, the 
traveler, who has met such a tree, ties 
a piece of  his clothing to its branches, 
hoping that all his secret wishes come 
true.  

Officially, the celebration of  No-
rouz is held on the day of  vernal 
equinox and lasts for three days, and 
all inhabitants of  the land congratu-
late each other and wish happiness 
and prosperity for each other. How-
ever, unofficially, Norouz is celebrated 
for one month starting approximate-
ly around March 1st. 

As a rule, the celebration starts 
with aitys - a poetic duel between a 
girl and a jigit (boy), symbolizing the 
struggle of  winter and spring, which 
ends with folk games and contests. 
The number "7" should always be 
present while celebrating Norouz; it 
symbolizes seven days of  the week - a 
unit of  time of  universal eternity. 
During the Norouz, seven bowls of  a 
ritual- meal called Norouz-koje, are 
prepared from seven ingredients, and 
are served to aksakals (the elders).

Murat Esmaelov, Charge de’Affairs 
Embassy of  Republic of  Kazakhstan, Tehran 

“The Holiday of Awakening of Nature”
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Spring is the season of  nature’s re-
birth, the renewal of  life and the dawn of  
all beginnings, yes all start with the new 
season. When the trees are covered by the 
folios, the flowers blossom and the grass 
begin to breathe; the new day will arrive, 
the day for which all are waiting for. 

Precisely, in this season of  the year, we 
celebrate the Persian New Year. Indeed, 
Norouz festival is more splendid than 
all other festivities. In the past, our 
grand fathers and grand mothers used to 
spend Norouz with exciting customs and 
rituals, the memories of  which would 
register in one’s mind for a long time.

On the day of  Eid, a grandiose feast 
was arranged. On one corner, wrestling 
match was held and on the other side, 
the games of  Bozkashi and rope- contest 
were arranged for men and youngsters. 
At home and at the public Eid- station, 
the seven S’ (haft seen) and seven Sh 
(haft Sheen) decorations were designed 
by women and young girls on the Norouz 
Table.  Women would sing and dance 
around Samanak pot.  On one corner 
they would light a fire and all jump over 
it, as though it would burn away all  
their sins.  

The younger ones, while holding young 
bouquet of  Bychichak flowers sang in al-
leys and streets and felicitated people for 
the arrival of  the spring season. Among 
the Norouz rituals were the visit of  the 
disabled elders who had high hopes to be 
accorded the joy of  life, and the visit of  
those families who had lost their loved 
ones during that year. 

Also the good custom practiced during 
the Norouz festival was the giving away 
of  Eidi, a monetary gift, to orphans, 
needy people and friends.  So were the 
other humane practices by people who 
would pass on the sense of  philanthropy 
from one generation to next one by exer-
cising compassion, kindness and caring 
for each other.  Today, Norouz festivity is 
honored with more splendor. 

People while wearing their national 
Eid costumes; especially women put on 
their silk outfits and wear embroidered 
taghi (cap) on their heads and girls with 
their hairs neatly rolled go to parks, 
greet each other and praise the occasion. 
Yes! Norouz brings in joy and happiness 
and acquaints hearts and plays the song 
of  empathy and solidarity among people 
until the next Norouz.

Norouz, the Tradition of 
Benevolence & Empathy

By Mastoorreh Ahmadova, Professor of  Persian language
Khojand University, Tajikistan

Translation: A.S
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جشن نوروز همواره نقش مهمی در زندگی مردم 
قزاقستان ایفاء کرده  و  بعنوان  عید نوشکوفی و بیداری 

طبیعت  قلمداد گردیده است . مردم قزاق براین باورند که هر 
چه جشن نوروز سخاوتمندانه تر برگزار شود  سال بهتری در 
پیش رو خواهد بود. لذا مراسم نوروزی گوناگون با ویژگی های 

خاص خودشان به وفور وجود دارند.  
از نظر تاریخی تمام زندگی یک چادرنشین قزاقی مملو 

از آداب و رسوم و مناسبتهای مردمی بوده است. از نظر 
فلسفی قزاقها اعتقاد دارند که تمام حیوانات اهلی و همچنین 
کلیه موجودات زنده دارای قیم و سرپرست هستند. برخی از 
آثارتاریخی بجا مانده حاکی از آنست که پرستش طبیعت تا 
دوران اخیر نیز وجود داشته است .کوه ها ، قله ها ، دریاچه ها 
و رودخانه ها مورد تکریم قزاق های امروزی می باشند حتی 
یک تک درخت در میان یک استپ )سبزدشت( میتواند یک 

شیی قابل پرستش باشد بنابراین عابری که این درخت را 
مشاهده میکند یک تکه پارچه به شاخه هایش می بندد به 

این امید که همه آرزوهای پنهانیش تحقق یابد. 
جشن نوروز به  صورت رسمي در روز اول فروردین برگزار 

بهار فصل نوزایی طبیعت، تجدید حیات و آغاز همه 
آغازهاست. بلی، با آغاز فصل نو، با آغاز برگپوش گشتن 
درختان، رسیدن شکوفه های گل و دمیدن سبزه روز نو 

میرسد، همان روزی که همه دیر منتظرش هستند. محض 
در همین فصل سال ما نوروز عجم را جشن می گریم. واقعاً، 
عید نوروز از همۀ دیگر عیدها شکوه و شهامت خاصی دارد.

در گذشته بابا و بی بی های ما با رسوم و عنعنه های 
نجیب و شوق آور نوروز را می گذرانیدند که خیلی مدت 

در خاطرها نقش می بست. در روز عید بزم پرشکوه آراسته 
می شد. در یک گوشه گوشتی گیری، در طرف دیگر بزکشی 

و طناب کشی و انواع دیگر بازی های ملی برای مردان و 
نوجوانان برگذار می شد. در خانه ها و محل عیدگاه خوان 

نوروزی »هفت سین و هفت شین« زنان و دختران آراسته 
می شد و دور دیگ سمنک )سمنو( بانوان ترانه می خواندند 

و می رقصیدند. در یک گوشه ای گلخن می افراختند و 
همه گان از باالی آن می پریدند و گویا گناه های خود را 

در آتش می سوختند. کوچکترها با شادی و فرح در دست 
با گل نورسته »بای چیچک« در کوچه و خیابان ها سرود 

شده و به مدت سه روز ادامه دارد. مردم این سرزمین ضمن 
تبریک به یکدیگر برای هم آرزوی شادمانی و نیک بختی 
می نمایند. جشن نوروز بطور غیر رسمی به مدت یک ماه 

از اول فروردین آغاز مي شود. معموال جشن  نوروز با مراسم 
» آیتیس« که یک نبرد شاعرانه بین یک دختر و یک پسر 

است آغاز می گردد، نبردی که نماد ستیز بین زمستان و بهار 
است و با بازی ها ومسابقات مختلف خاتمه می یابد.

عدد هفت که نماد هفت روز هفته و واحد زمان جهان 
ابدی می باشد بایستی درتمام طول جشن نوروزحضور داشته 

باشد. در خالل نوروز هفت کاسه غذای آئینی بنام »نوروز 
کوژه«  با ترکیب هفت قلم مواد غذائی جهت  سالمندان  

طبخ می گردد.

می خواندند و مردم را با آمدن بهار و روز نو شادباش می گویند.
یکی از سنت نوروزی عیادت پیران برجای مانده که 

دست دعا بر نشاط و فیض روزگاران باال می کنند  و دید 
و بازدید از خانواده های که در طول سال عزیزان خود را از 

دست داده اند. همچنین از آداب خوب نوروزی دادن عیدی، 
یعنی هدیه به یتیمان و فقیران و دوستان و دیگر رسوم 

انسانی، که ضمن رعایت آن آدمان با درک حس محبت، 
مهربانی و پرستاری از یکدیگر پیوند انسان دوستی را از نسل 

به نسل می گذارند. 
امروزه عید نوروز با شکوه دیگری تجلیل می شود، مردم 

با لباس عیدانۀ ملی، خاصه بانوان پیراهن اطلسی به بر 
کرده و طاقی گلدوزی به سر، دختران با کاکوالن میده 

بافته به گردشگاه ها می روند، از یکدیگر شادباش می کنند و 
شکر این روز و پیروزی می کنند. بلی نوروز به دلها شادی و 
فرح می آرد، قلبها را با هم آشنا می سازد و آهنگ همدلی و 

همبستگی مردم را می سراید که تا به نوروز دیگر برسیم.

"نوروز جشن 
شکوفایی دوباره و 

بیداری طبیعت"
مراد اسماعیل اف

کاردار سفارت جمهوری قزاقستان – تهران

»نوروز آیین مهربانی و همدلی*«
مستوره احمدآوه، استاد زبان فارسی دانشگاه خجند، تاجیكستان

* با حفظ شیوه نگارش مؤلف که فارسي ماوراء النهر مي باشد.
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جمهوری ازبکستان
امروزه نوروز در ازبکستان جشنی ملی تلقی می شود.  این جشن معنای تازه و 

شهرت فراوان خود را پس از استقالل بدست آورده است. مردم تمام ملیتهای ساکن 
ازبکستان، نوروز را با اشتیاقی خالص جشن می گیرند در حالیکه مهمانان این کشور 

نیز در این جشن با نهایت عالقه شرکت می کنند. 
پیش از نوروز، مردم خانه تکانی می کنند، فرشها و پرده هایشان را می شویند، 

خانه های خود را با گل تزیین می کنند و لباسهای نو خریداری می نمایند. همچنین 
در میان شهروندان مرسوم است که چند روزی پیش از نوروز برای »َهَشر« 

)کارگروهی( جمع شوند. با اجرای این سنت، آنها شهرها و روستاهای خود را پاکیزه، 
مرتب و گل آرایی می کنند.

روز 21 مارس، زمان جشن اصلی است. مردم نوروز را درون حلقه خانواده جشن 
می گیرند. دیدار از دوستان و اعضای خانواده در هفته دوم انجام می شود. در 

شهرها، در نخستین روز سال نو هیچ گونه برنامه رسمی مثل رژه رفتن، نشست 
های رسمی یا راهپیمایی برگزار نمی شود. اما پیام آوران سنتی نوروز مانند »بهار 

خانم«، »بابا دهقان« و »ماما اِر« )مادر زمین( با همراهی موسیقی نوازان سوار 
بر خودروهایی تزیین شده با گل در خیابانها می رانند و همه مردم را به حضور در 

میدان مرکزی شهر دعوت می کنند، جاییکه جشن اصلی برگزار می شود. در طول 
این جشن برنامه هایی مانند کشتی گیری، مسابقات اسب دوانی و جنگ خروسها 

نیز تدارک دیده می شود. 

گردآوری و ترجمه: پریسا فیروزکوهی
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ترکمنستان
زیر سلطه شوروی، سنت نوروز یا آنگونه که ترکمنها می نامند »نوروز بایرام« در 

قرن بیستم تقریبا از زندگی مردم محو شد. پس از استقالل، ترکمنها این مراسم 
شادی آور را احیا کردند و اکنون آن را با هیجان و عالقه فراوان برگزار می کنند، 

بنابراین اکنون نوروز در این کشور معنای جدیدی یافته است. این جشن ملی که 
بخشی از ارزشهای معنوی ترکمنهاست به مردم الهام می بخشد تا کارهای جدید و 

بزرگی انجام دهند، باعث می شود به نیکی ها اعتقاد پیدا کنند و امید نوینی برایشان 
به ارمغان می آورد.

یک هفته پیش از نوروز، خانواده های ترکمن خانه تکانی خود را آغاز می کنند. 
پختن خوراکهای نوروزی مانند »سمنی«، »نوروز ُکجا«، »نوروز بامه«، شیرینی، 

»پِتیر«، کلوچه، »بِِرک«، »ِسکِسکه«، »کوکو«، »بوورساک« و برنج ترکمنی مرسوم 
است. تفریحات محلی نیز بخشی از مراسم نوروز هستند. جوانان با برگزاری بازیها 

و مسابقات مختلف مانند کشتی، جنگ خروسها، اسب دوانی، پرش، شطرنج و غیره 
برای خود جشن می گیرند. آنها همچنین مسابقه  »مانی« )نوعی رباعی سنتی ترکی( 
برگزار می کنند. دیدار از دوستان و اعضای خانواه نیز بخشی مهم از سنتهای نوروزی 

در میان ترکمن هاست.

جمهوری ترکیه
در ترکیه، دوازده روز نخست ماه مارس نماد ماههای سال و وقایعی هستند که در طول 
سال رخ خواهند داد. با اینکه نوروز از نادر مناسبت هایی بود که عثمانی ها آن را گرامی 
می داش��تند، اما این جشن هنوز هم سنتی زنده و پرطراوت در میان مردم ترکیه است. 
خوراکی های نوروزی ترکیه شامل کلوچه با اسفناج، تخم مرغ رنگ شده با پوست پیاز، 
نانهای باریک شیرین، شیرینی »بورما«، آب نبات، نخود برشته، و »ترکیش دیالیت«1 

می شود.
پوش��یدن لباس��های نو، دیدار از اعضای خانواده و دوس��تان و نیز درگذشتگان در میان 
ترکها مرس��وم اس��ت. در روز اول نوروز، مردم دور هم جمع می شوند، غذا صرف می 
کنند، موس��یقی می نوازند و اش��عار فولک می خوانند. آنها به درختان تاب می بندند و 
کودکان بادبادک هوا می کنند. زنان هم پیش غذا تهیه می نمایند و به رهگذران پیش 

کش می کنند.
فنجان های تمام اعضای خانواده را پر از آب می کنند و نیز کاسه ای آب در حیاط می 
گذارند تا تصویر ماه در آن بیفتد. مردم تمام شب را دعا می کنند. روز بعد، همگی برای 
تفریح به مناطق سرسبز می روند، بازی های مختلفی انجام می دهند و کوفته گوشتی، 
برنج، تخم مرغ و پیاز )غذایی خوش طعم که با لوبیای پخته تهیه می شود( می خورند. 
در شهرها نمایش های فولک اجرا می شود و گفتگوهای دوستانه تا دیروقت ادامه دارد. 
در همین حال، برنامه های مختلف دیگری هم اجرا می شود، غذاهای مختلفی تهیه و 

به صورت دسته جمعی صرف می شود.

1. این خوراکی به خانواده ش��یرینی هایی با پایه ژالتین، از نشاس��ته و شکر تعلق دارد. انواع مرغوب آن دارای قطعات 
درش��تی از خرما، پس��ته، فندق یا گردو با روکشی ژله ای است. این ش��یرینی معموال به صورت قطعات مکعب شکل 

کوچک با روکشی از پودر قند، پودر نارگیل یا کرم تارتار بسته بندی می شود تا به یکدیگر نچسبند.
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جمهوری اسالمی پاکستان
نوروز، یا آن طور که در پاکستان نامیده می شود »نوروز عالم افروز« جایگاهی ویژه 
در فرهنگ پاکستان دارد. این مراسم در ماه مارس )فروردین( درست در لحظه ورود 

خورشید از برج حوت به برج حمل برگزار می شود. از دیرباز نوروز نماد نوشدن طبیعت 
پس از زمستان سخت بوده است.

خانه تکانی و پوشیدن لباسهای نو، نوشتن و سرودن شعر، هدیه دادن و غیره از جمله 
رسومی است که در این کشور اجرا می شود. همچنین مردم تلهایی از آتش تهیه 

می کنند »تا باقیمانده بدیهایی از بین برود که از سال قبل آمده است«. 
در طول نوروز، مردم سعی می کنند با یکدیگر مهربان باشند و از دشمنی دوری کنند 

زیرا پاکستانی ها معتقدند که هدف نوروز، اشاعه روح صلح، امید و دوستی در میان 
مردم است و بدین صورت، رستگاری، آزادی، برکت، همبستگی و عدالت در قلب 

و روح آنها خانه می کند. »شکر پاره«، »روس ماالی«، »لودو«، »گالب جامن«، 
»سوهان حلوا«، »برفی« و »رول خامه ای« از جمله شیرینی هایی هستند که به این 

مناسبت تهیه می شوند.

جمهوری قرقیزستان
گرچه تمامی مراسم نوروز تحت سلطه شوروی از یاد رفته است، با این وجود پس از 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نوروز اهمیت بیشتری یافته است و هر ساله بهتر از 
گذشته گرامی داشته می شود. در قرقیزستان، در شهرها دولت مراسم را سازماندهی 

می کند اما در روستاها، مردم مسئول برگزاری جشن هستند. این مراسم در میدان های 
اصلی شهرها و نیز فضاهای گسترده برون شهری و روستاها برگزار می شود. 

نمایشهای سال نو جالب ترین و قابل توجه ترین بخش نوروز هستند. نمایش ها صبح 
زود آغاز می شود و تا دیرهنگام ادامه دارد. مردم لباسهای نو بر تن می کنند، گفتگو 

می کنند، آواز می خوانند، رقص سنتی خود به نام »رقص گلها« را اجرا می نمایند، 
ابزار موسیقی سنتی خود به نام »کوموز« را می نوازند، می خورند و از تعطیالت لذت 

می برند. 
همچنین مردم همسایگان، اعضای خانواده یا دوستان خود را برای صرف شام دعوت 

می کنند. غذاهای متداول که به مناسبت نوروز آماده می شوند عبارتند از: بورساک، 
کاتما، مانتا و بِش بَرَمک. بِش بَرَمک غذای سنتی قرقیزهاست و ترکیبی از گوشت 

واسپا گتی می باشد. این غذاها به رایگان در میان مردم توزیع می شوند. در طول 
نوروز مسابقاتی هم برگزار می شود.

جمهوری تاجیکستان
نوروز قویاً تجلی نمادین هویت تاجیکان است. این جشن هرساله در گوشه و کنار 

تاجیکستان به شیوه ای خاص و طبق رسوم محلی برگزار می شود. نوروز در زمان 
اعتدال بهاری، 20–21 مارس ) اول و دوم فروردین( و همزمان با بیداری طبیعت 

گرامی داشته می شود. 
تاجیکان نوروز را از یک هفته پیش از زمان مشخص نوروز یعنی در ابتدای ماه 

مارس با انجام نخستین سنت نوروز »گل گردانی« جشن می گیرند. همچنین آنها 
غذاهای خاصی به ویژه برای شب عید تهیه می کنند تا آنها را در برابر خوراک های 
دریافتی اهدا کنند. این خوراکها عبارتند از سمنک، »حریسه« )غذایی تهیه شده از 
شکر آب« یا »قاروت  گندم و گوشت(، پلو )غذایی تهیه شده از گوشت و برنج( و »

آب« )تهیه شده از کشک خشک، نان و روغن(.
سایر مراسمی که در نوروز برگزار می شود عبارتند از: خانه تکانی، پهن کردن 

سفره هفت سین، جشن پریدن از روی آتش، »ِگرمیچه« )دیگ درویشان(، جشن 
عروسان، در آغوش گرفتن درختان، »آش آلیشکُ�نان« )هدیه دادن غذا(، »گل 

گشت نوروزی«، »ُگل بزم« )شعرخوانی  با صدای بلند(، جنگ خروسان و فال زدن 
به بیدل و حافظ.

همچنین، مردم مسابقات اسب دوانی، کشتی و بزکشی تدارک می بینند که در آن 
به جای چوب و توپ از پوست بز استفاده می شود. دانش آموزان مدارس خود و سایر 
مؤسسات آموزشی  را تمیز می کنند و بذر گل و نهال درخت می کارند. انتخاب کردن 

»ملکه نوروزی« در طول نوروز میان تاجیکان مرسوم است.
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جمهوری اسالمی ایران
رسوم متدوال پیش از نوروز شامل خانه تکانی کامل، خرید لباسهای نو، سبز کردن 
سبزه، دیدار از مزار درگذشتگان در آخرین پنج شنبه شب یا صبح جمعه سال می شود. 

به عالوه، شب قبل از آخرین چهارشنبه سال، مردم در خیابان ها آتش می افروزند و 
از روی آنها می پرند تا رسم »چهارشنبه سوری« را به جا آورند که همان جشن آتش 

ایرانیان است. اعتقاد بر این است که آتش تمام ناپاکی های روح را از بین می برد و 
بنابراین فرد را برای ورود به سال جدید آماده می کند. 

»حاجی فیروز« پیام آور باستانی نوروز است. او صورت خود را به رنگ سیاه )نماد 
خوش شانسی در ایران باستان( در می آورد، لباس قرمز رنگ بر تن می کند و در 

خیابانها دایره زنگی و کرنا می نوازد تا خبر خوب رسیدن سال نو را به گوش همگان 
برساند. غذاهای سنتی ایرانیان برای نوروز شامل سمنو و سبزی پلو با ماهی می شود 

که سبزی پلو، مخصوص شب عید است. 
در نوروز، اعضای خانواده لباسهای نو بر تن می کنند، گرداگرد سفره هفت سین 
جمع می شوند و به انتظار تحویل سال می نشینند. سپس به یکدیگر شادباش می 

گویند و هدیه می دهند. سپس جشنهای دوازده روزه نخست با دیدار بزرگان خانواده 
آغاز می شود و سپس نوبت به سایر اعضا و دوستان می رسد. 

در روز سیزدهم که »سیزده بدر« نامیده می شود، خانواده ها اوقات خود را در 
فضاهای سرسبز و باز می گذرانند و در خارج از خانه جشن می گیرند »تا نحسی 

سیزده را به در کنند«. در پایان روز، دختران جوان مجرد برگهای سبزه را گره می 
زنند در حالیکه آرزو می کنند تا پیش از سیزده بدر سال بعد ازدواج کنند. سپس سبزه 
)که به صورت نمادین تمام بیماریها و بدشانسی ها را در خود جمع کرده است( به آب 

روان انداخته می شود.

جمهوری آذربایجان
باوجود سالها سرکوبی اتحاد جماهیر شوروی، نوروز همچنان در میان مردم جمهوری 
آذربایجان از جایگاه خاصی برخوردارست. جشنهای نوروزی چهار هفته پیش از تاریخ 
اصلی نوروز آغاز می شوند که هریک از این چهارشنبه ها به نام یکی عناصر چهارگانه 
نامگذاری شده است. در آخرین چهارشنبه پیش از نوروز، مردم تلهایی از آتش روشن 
می کنند و از روی آنها می پرند.  در سراسر کشور کودکان برای اجرای مراسمی به 

نام »قاشق زنی« با قاشق بر قابلمه و تابه می کوبند، در خانه های ساکنین را می 
زنند و از آنها عیدی می خواهند. همچنین باور بر این است که ارواح درگذشتگان در 
روزهای پایانی سال به دیدار افراد خانواده خود می روند. از سایر رسوم متداول پیش 

از نوروز می توان به پهن کردن سفره هفت سین، خرید لباسهای نو، خانه تکانی، فال 
زنی، پخت سمنو )یا همان سمنک افغانها( و غیره اشاره کرد. 

نوروز هنگام تازه کردن روابط است. پس از تحویل سال و در طول تعطیالت، دوستان 
و افراد خانواده به دیدار یکدیگر می روند. معموال سلسله مراتب به دقت رعایت می 

شود و نخستین مهمانان به دیدار بزرگان خانواده می روند. افرادی که با هم کدورتی 
دارند آشتی می کنند و روابط خود را احیا می نمایند. در شب عید نوروز، بیشتر 

آذربایجانی ها بر سر مزار والدین درگذشته خود حاضر می شوند. مستمندان، نیازمندان 
و بیماران نیز هدیه و غذا دریافت می کنند.
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جمهوری اسالمی افغانستان
جشن نوروز از قدیم به مدت دوهفته در افغانستان برگزار می شود. در این کشور به 

جای هفت سین ایرانی، هفت میوه تهیه می شود که ساالدی است متشکل از هفت 
میوه خشک شامل کشمش، سنجد، پسته، فندق، آلو بخارا، گردو و بادام یا میوه ای 

دیگر از خانواده آلو که در شهد خودشان سرو می شوند. 
جشن گل سرخ جشنی باستانی است که فقط در مزارشریف، در 40 روز نخست سال 

و همزمان با مراسم  »جهنده باال« برگزار می شود. » جهنده باال«  پرچم مشهور و 
رنگینی است که به حضرت علی )ع( نسبت داده می شود و در نوروز، در مسجد کبود 

مقدس مزار برافراشته می گردد. همچنین، در کنار این جشنها مسابقه بزکشی در 
کابل و بخشهای شمالی کشور برگزار می گردد.

مردم افغانستان برای نوروزغذاهای ویژه ای می پزند. »سبزی  چلو« غذای سنتی شب 
سال نو و مشابه سبزی پلوی ایران است. اما افغانها برای طبخ آن از اسفناج استفاده 
می کنند که آن را جداگانه پخته اند. »َسَمَنک« )نوعی خوراک شیرین تهیه شده از 
جوانه گندم(، »کلوچه نوروزی« )نوعی کیک مخصوص نوروز( و »ماهی و ِجالبی« 

)غذایی تهیه شده از ماهی سرخ شده و جالبی( سایر غذاهای ویژه نوروز هستند.
در طول تعطیالت معموال مردم به استالیف یا سایر مناطق سرسبز اطراف کشور می 

روند که در آنجا گلهای ارغوان می روید. در »جشن دهقان«، کشاورزان به نشانه 
حمایت از محصوالت کشاورزی در شهرها حرکت می کنند. در سالهای اخیر، این 

مراسم فقط در کابل و سایر شهرهای اصلی برگزار می گردد و در آن شهردار و سایر 
مقامات بلندپایه دولتی شرکت می کنند. 

آیین نوروز در منطقه اکو
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مهمترین عید ملي ایرانیان بوده است. نوروز با بهار و شکوفه 
و نوید برکت آغاز مي شد و مهرگان با پایان رسیدن کار 

جمع آوري محصول و آغاز شش ماهه شب هاي طوالني 
تر و سرما. مهرگان، ویژه آیین هاي سپاسگزاري به درگاه 

خداوند بود که این همه نعمت را به انسان ارزاني داشته و نیز 
استفاده از این فرصت براي تحکیم دوستي ها، محبت ها و 

عواطف انساني بوده است. 

جشن آبانگان 
آبان نام فرشتۀ نگهبان آب است و موکل بر هشتمین ماه 
سال و دهمین روزماه در اوستا به نام آبان یشت به ستایش 

یکی از بزرگترین ایزدان مورد عالقۀ ایرانیان قدیم، یعنی 
آناهیتا اختصاص دارد که ایزد سرپرست آبهای روان و ایستا 

و دریاها و رودهاست وآبان روز از آبان ماه بدو منسوب است. 
دراین روز به باور ایرانیان، زو پسر تهماسب با افراسیاب 

جنگید و او را شکست داد و به شاهی رسید. نیز دراین روز ، 
هم او، مردمان را به کندن جوی و کاریز و روان کردن آب 

در آنها فرمان داد.

جشن آذرگان 
»آذر« صورت دیگری از آتش و نام ایزدی است که 

گویند نگهبان همۀ آتش هاست و نهمین ماه سال و نهمین 
ماه روز منسوب به اوست. آتش یا آذر در باور ایرانیان باستان 

مانند آب مظهر و منبع زندگی و حیات و پاکی بوده است. 
آتش در میان عناصر چهارگانه از اهمیت و احترام بسیاری 
برخودار بوده است و نیاکان ما آتش را پاک کننده پلیدی 

وگناه می دانستند و آلودن آن را نابخشودنی تصور می 
کردند. در جشن آذرگان یا آذرجشن، ایرانیان پس از ستردن 

موی و چیدن ناخن و شستشوی بدن با لباسی پاکیزه به 
زیارت آتشکده ها می رفتند و آن را روزی مبارک و سعد 

می دانستند که حاجت های خواسته شده در آن روز برآورده 
می شود.

جشن دیگان 
واژة دی در اوستا دتهوش به معنی آفریدگار و آفریننده 
و از صفات هورامزد است و به سبب تقدس و عظمت آن 

روزهای هشتم، پانزدهم و بیست و سوم هرماه به این اسم 
نامگذاری شده اند و همین امر سبب افزونی تعداد جشن های 
این ماه درمقایسه با دیگر ماههای سال است؛ چرا که تقارن 

نام سه روز از ماه با نام ماه دی موجب شد جشنهای این 
ماه در سه روز برگزار شود. این عیدها که هورمزد، دی به 

آذر، دی به مهر و دی به دین نام دارند ریشه در اعتقادهای 
کهن ایرانیان پیش و پس از عهد زردشت دارد، با آداب و 

مراسم خاصی اجرا می شد که درون مایۀ همۀ آنها ستایش 
اهورامزدا است.

جشن بهمنگان
بهمن از واژة اوستایی وهومنه و به معنی نیک منشی و 
نهاد نیک است. بهمن در دین زردشتی نخستین امشاسپنِد 

اهورامزدا و نخستین مخلوق اوست و از حیث درجه و اعتبار 
پس از اهورامزدا قرار دارد. بهمن در جهان مینوی نمایندة 

خرد و نیکی و دانایی و در جهان مادی نگهبان چهارپایان و 
ستوران است. یازدهمین ماه سال ودومین روز هرماه درگاه 

شماری ایرانی به این امشاسپند اختصاص دارد. در این جشن 
که در دوم بهمن یعنی بهمن روز برگزار می شد، پختن 

نوعی آش به نام آش بهمنگان یا دیگ بهمنجنه معمول 

بوده است. در این آش همۀ انواع حبوبات و سبزی و گوشت 
و هر آنچه را که در این فصل وجود داشت می ریختند و 

می پختند. این مراسم نهادی بود از سپاسگزاری و ستایش به 
درگاه اهورامزدا برای همۀ نعمتهایش.

  
جشن اسفندگان

اسفند در اوستا سپنته آرمئی تی به معنی فروتنی مقدس 
است. روز پنجم وماه دوازدهم سال خورشیدی به نام 

چهارمین امشاسپند نامگذاری شده است که مظهر عشق و 
محّبت و بردباری و تواضع اهورامزدا و فرشتۀ نگهبان زمین 
و زنان درست کردار است. در این روز که عید زنان به شمار 

می رفت مردان افزون بر دادن هدایا به زنان، تابع امرآنها 
می شدند و آرزوهایشان را برآورده می ساختند. در روز پنجم 

اسفندماه، با تقارن نام ماه و روز در ایران قدیم جشنی با 
آداب و رسوم و تشریفات ویژه برگزار می شد. این جشن ویژة 

زنان بود که در آن پختن آش و نوعی نان مرسوم بود.

از دیگر جشن های ایرانیان باستان می توان به موارد زیر 
اشاره نمود:

یلدا 
این کلمه مأخوذ از سریانی به معنی میالد است. ایرانیان 
آخرین شب آذرماه را شب تولد مهر می دانستند و به عنوان 
شبی مقدس به شمار می آوردند و چون اعتقاد مهرپرستان 
بر این بود که مهر نجات دهنده بشریت در آخرالزمان است 

و با ظهورش اهریمن ظلمت و شب و تاریکی نابود می گردد، 
در یلدا که طوالنی ترین شب سال بود به دور آتش شادی 

می کردند و سفره های رنگارنگ می گستردند تا ضمن رفع 
نحوست این شب طوالنی، ظهور گرمابخش مهر و تکریم 

ایزدان و نیایش و سپاس از آفریدگار جهت غلبه کامل 
خورشید که متضمن حفظ محصوالت در فصل سرما بود را 

با برگزاری مراسمی جشن بگیرند. 

جشن سوری 
یکی دیگر از جشن های آتش ایرانیان باستان جشن 
سوری است. در این جشن که در شب آخرین چهارشنبه 

سال برگزار می شد نیاکاِن ما با برافروختن آتش که مظهر 
روشنی و پاکی و زدایندة نحوست بود، اهریمن تاریکی و 
بدبختی را محو و نابود می ساختند. در جشن چهارشنبه 
سوری ایرانیان با پریدن از روی آتش که مظهر نیکی و 
روشنایی بخش مسیر زندگی می دانستند به استقبال بهار 

می رفتند.

جشن سده 
این جشن را  در شب دهمین روز )آبان روز( بهمن ماه 

برگزار می کردند. سده مجازاً به معنای »آتش شعله کشنده« 
است. فردوسی درشاهنامه دلیل به وجود آمدن این جشن را 

چنین آورده است: »روزی هوشنگ، پادشاه پیشدادیان، به 
شکار رفت. از دور ماری را دید، سنگی را برداشت و به سوی 

مار پرت کرد. سنگ به صخره ای برخورد کرد و در اثر آن 
جرقه ای ایجاد شد و بوته کنار آن در آتش سوخت. پادشاه به 

مناسبت کشف آتش در آن روز جشنی بر پا کرد که بعدها 
سده نامیده شد.« به عقیده ایرانیان، اهریمن تاریکی و سرما 

در این زمان که چهل روز از یلدا گذشته، سرما را به اوج 
می رساند تا به آفریدگان اهورامزدا گزند بزند. پس نیروی 

اهورایی در این روز برای مقابله با اهریمن، آتش را به یاری 
فرا می خواند.

جشن گاهنبارها
گاهنبارها مربوط به تقویم فردیسنائي است و شش جشن 
را شامل مي شود. در این جشن تا ادعیۀ خاصي را مي خوانند 
و به نشاط و شادي مي پردازند. هر یک از این گهنبارها پنج 

روز به طول مي انجامیده که روز پنجم از روزهاي دیگر 
اهمیت بیشتري داشته است. 

این جشن ها به ترتیب عبارتند از:
1- گهنبار میدیوزرم در چهل و پنجمین روز سال در 

اردیبهشت و در دي به مهر

2- گهنبار میدپوشم در صد و پنجمین روز سال در تیرماه 
و در دي به مهر 

3- گهنبار پتیه شهیم در صد و هشتادمین روز سال در 
شهریور ماه در انیران روز

4- گهنبار ایاثرم در دویست و دهمین روز سال در 
مهرماه در انیران روز

5- گهنبار میدیارم در دویست و نودمین روز سال در 
دیماه در بهرام روز

6- گهنبار همسپتمدم در سیصد و پنجمین روز سال در 
آخرین روز اندرگاه خمسه مسترقه در آخرین روز سال

گردآوری و ترجمه: نسترن نصرت زادگان
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ایرانیان از شادترین ملل جهان به شمار می روند. علت 
چنین برداشتی پیشینه تاریخی این قوم آریایی است. تاریخ 

نشان می دهد که ایرانیان از هر پدیده ای برای خَرمی بهره 
می جستند. جشن های ایران باستان عمدتاً صورت دهقانی و 

روستایی داشته و در اصل به امور کشاورزی بستگی داشته 
است. اما از آنجا که دین رسمی ایرانیان، این اعیاد را پذیرفته 
بود، جشن ها در قالب مراسم مذهبی همراه با انجام تشریفات 
و اعمال خاص اجرا می شد که مبین فرهنگ و آداب و رسوم 

در آن زمان و منشا برخی از آن ها اعتقاد به سحر و جادو 
بوده است. این جشن ها بتدریج به مراسم عادی بدل گشته 
و تفریحات عامیانه نیز در آن وارد شد و هرکدام به یکی از 

حوادث تاریخی نسبت داده شده است. 

تقویم اوستایی 
 (Vohishgia) »در تقویم اوستایی که آن را »وهیژگیه
می نامیدند دوازده ماه وجود داشته که نام هریک منطبق با 

نام فرشتگان و ایزدان بزرگ است.
 

 :Fravartin(Frawashi(1. فروردین: فره وشی
ارواح گذشتگان- 19 فروردین

 :Ardiwehisht (asha-wahishta( 2. اردیبهشت: اشه وهیشته
بهترین بهتر )از اصول زرتشتی(- 3 اردیبشت

  :Khordad (Hauwartat( 3. خرداد: هئوروتات
سالمتی- 6 خرداد

 :Teer (Tishtria( 4. تیر: تیشتریا
خدای باران- 13 تیر

 :Amordad (Amartaat( 5 . امرداد: امرتات
نامیرایی، نامرگی- 7 مرداد

 :Shahrivar (khshathrawara( 6 . شهریور: خشاتراورا
پادشاهی خواسته شده- 4 شهریور

 :Mihr (Mithra( 7. مهر: میترا
خدای مهر و قراردادهای اجتماعی- 16 مهر

 :Aban (Apan( 8 . آبان: لقب آناهیتا
آبها -10 آبان

  :Adhar (Atar( :9. آذر: آثر
آتش- 9 آذر

  :Dey (Dawya( 10. دی: داویا
اهورا مزدا- 8، 15، 23 دی 

 :Wahman (wahu-mana( 11. بهمن: وهومانا

تفکر برتر- 2 بهمن

12. اسفندارمزد: اسپنت آرماییتی
 :Spandaarmadh (Spanta-armaiti)

آرماییتی مقدس )مادینه خدای طبیعت(- 5 اسفند

جشن های ایرانی
هر گاه اسامی ماه و روز با هم موافق می افتاد ایرانیان 
باستان آن روز را به جشن و سرور برگزار مي کردند. هدف 
از برگزاری جشن ها شکرگزاری اهورا مزدا و تکریم ایزدان 
بوده است و هر یک از جشن ها بر اساس ماه های سال نام 

گذاری شده اند:

جشن فروردینگان
روز نوزدهم فروردین ماه که فروردین روز نام دارد را 
جشن فروردینگان یا فروردگان می نامیدند؛ یعنی هنگام 

جشن فروردین روز از فروردین ماه. این جشن به فره 
وهر درگذشتگان پاک تعلق داشت. ایرانیان در این روز به 

پرستشگاه می رفتند، اوستا می خواندند و به عبادت خدا 
می پرداختند و برای شادی اموات خود نذوراتی می دادند. 

این جشن به دو گونه اجرا مي شد: جشن پنج روزه اول 
به نام پنجه کوچک (Panje-keh) که به خاطر فره وهر 

درگذشتگان و جشن پنج روزه دوم با نام پنجه بزرگ 
(Panje-meh) که پنج روز کبیسه است، برگزار می شد.   

جشن اردیبهشتگان
جشن اردیبهشتگان که یکي از جشن هاي بزرگ دیني 
زرتشتیان است، با برابري روز و ماه اردیبهشت، یعني دوم 

اریبهشت ماه تقویم فصلي هماهنگ است. اردیبهشت یا اشه 
وهیشته به مفهوم محافظ آتش است. آتش هفتمین عنصر 

حیات  است و ویژگیهاي آن یعني بهترین راستي و پاکي مي 
باشد. اردیبهشت، دومین امشاسپند، داراي انگاره اي مادي 
است به نام آتش یا آذر، فروغي خدا داده که گرمي بخش 
و فروزان و پاک کننده و در یک کالم زندگي بخش بوده 
که پرتوهاي نوراني آن هستي را از نیستي جدا مي گرداند 

و راست را از دروغ باز مي شناساند. آتش همواره در آیین و 
فرهنگ ایران باستان از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و 

همواره به آن قسم خورده شده است. عالوه بر آن به باور 
ایرانیان،  خدایان آتش را برای مقابله با اهریمن خلق کردند.

جشن خردادگان 
خرداد پنجمین امشاسپند است از شش ایزد بزرگ. در 

اوستا به موجب توافق دو نام جشن کرده و آن را خردادگان 
می نامیدند.خرداد در اوستا هئوروتات نام دارد که مرکب 

است از هئورو به معنی رسایی و کمال و شادمانی و خرمی 
و جز دوم تات پسوند است که داللت به اسم مجرد مونث 
می نماید. این نام یکی از صفات اهورامزدا به نشانه کمال 
و رسایی اوست. اما در عالم مادی و زمین نگاهبانی آب با 
خرداد است و به همین جهت در این روز ایرانیان به غسل 

و شست و شوی بدن می پرداختند، به کنارچشمه ها رودها 
و جویبارها می رفتند و به پایکوبی و شادی می پرداختند و 

برای خشنودی از دهش آب و باران بیشتر به این جشن ارج 
نهاده و از آن سپاسگزاری می کردند.

جشن تیرگان 
تیرگان از جشن های مهم ایرانیان بشمار می رفت. این 

جشن دوره اي ده روزه داشت و از تیر روز از تیرماه ، روز 
سیزدهم شروع و به یاد ایزد یعني روز بیست و دوم پایان مي 
گرفت. این جشن در گرامی داشت تیشتر، ستارة باران آور در 

فرهنگ ایرانی، بوده در روز تیر از ماه تیر انجام می گرفت.
در باورهای مردم، تیشتر فرشته باران است که در نبرد با 

اهریمن خشکسالی، پیروز شد و باران های زندگی بخش بر 
زمین فرو ریخت و به مناسبت این پیروزی ایرانیان این روز 

را با انجام مراسم خاص به جشن پرداختند.

جشن امردادگان 
ششمین ایزد و هفتمین روز هر ماه امرداد نام دارد. 

صورت اوستایي این کلمه امرتات است و به معناي بي مرگي 
و جاودانگي و بقا است. ایزد امرداد مظهر بخشایش رحماني 

در جهان برین و نگاهباني از گیاهان و نباتات در جهان 
مادي است و در کنار ایزد خرداد دو مظهر کمال و دوام 
اهورامزدا هستند و اهورامزدا خوشي)خرداد( و جاوداني 

)مرداد( را به کسي مي بخشد که در دنیا پندار و گفتارش 
طبق آیین مقدس باشد. همراهي این دو امشاسپند از بین 

رفتن گرسنگي و تشنگي را موجب مي شود. ایرانیان باستان 
در این روز با رفتن به باغ و صحرا و بهره بردن از زیبایي و 
طراوت و نیایش براي پیروزي امرداد، به جشن و پایکوبي 

مي پرداختند.

جشن شهریورگان 
واژة شهریور برگرفته از خشتروئیري در اوستایي به معني 
»کشور و پادشاهي برگزیده« ترکیبي از دو واژة »خشتر« به 

معني پادشاهي و »وئیریه« در معني آرزو شده و خواستني 
مي باشد. شهریور ششمین امشاسپند است که در جهان 

مینوي نماد پادشاهي ایزدي و شکوه و قدرت اهورامزدا و 
در جهان مادي نگهبان فلزات است. در گاه شماري ایراني 
چهارمین روز)شهریور روز( از ششمین ماه سال )شهریور 
ماه( زمان برگزاري جشن شهریورگان بوده است. در این 

جشن مردم با نیایش و دعا به درگاه اهورامزدا و سپاس از 
نعمت هاي او، هنگامۀ گردآوري محصول کشاورزي و کاشت 

بذرهاي پاییزي را جشن مي گرفته اند و براي یاري دادن به 
ایزد شهریور به پایکوبي مي پرداخته اند. 

جشن مهرگان 
مهرگان یکی از جشن های کهن قوم آریایی و پیش از 
عهد زرتشت است. روز شانزدهم هر ماه »مهر« نام داشت. 
بنابراین »روز مهر« در ماه مهر )شانزدهم(، مهمترین روز 

آیین هاي مهرگان بود. جشن هاي مهرگان، پس از نوروز، 

آیین ها و جشن های ایران باستان
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نوروز، یکی از کهن ترین جشن های به یادگار مانده از دوران باستان است. صاحب 
نظران، خاستگاه نوروز را  ایران زمین دانسته اند و هنوز هم مردم مناطق مختلف 
فالت ایران، به پیروی از پیشینیان نوروز را جشن می گیرند. فالت ایران، گستره 

وسیعی است که مرزهای جغرافیایی آن از مغرب به رود هند، سیحون، جیحون و 
ماورالنهر، از مشرق به فالت آناتولی و بین النهرین، از جنوب به خلیج فارس و دریای 

عمان، و از شمال به آسیای مرکزی و سرزمین های ورای قفقاز و ابخاز ختم می 
شود. زمان برگزاری نوروز مصادف با آغاز فصل بهار است که در کشورهای ایران، 

افغانستان و تاجیکستان آغاز سال نو محسوب می گردد، این ایام در برخی از کشورها 
تعطیل رسمی اعالم می شود.

مجمع عمومی سازمان ملل در نشست 4 اسفند 1388، روز21 ماه مارس را 
به عنوان روز جهانی »عید نوروز« به رسمیت شناخت و آن را در تقویم خود جای داد. 
در متن تصویب شده در مجمع عمومی سازمان ملل، نوروز، جشنی با ریشه ایرانی و 

قدمتی بیش از 3 هزار سال توصیف شده  است که امروزه بیش از 300 میلیون نفر آن 
را جشن می گیرند. پیش از آن در تاریخ 8 مهر 1388، سازمان ملل متحد نوروز را به 

عنوان میراث غیر ملموس جهانی به ثبت رسانده بود.
منشأ و زمان پیدایش نوروز، به درستی معلوم نیست. در ادبیات فارسی جشن نوروز 
را مانند بسیاری از آیین های دیگر به نخستین پادشاهان اسطوره ای نسبت می دهند. 

شاعران و نویسندگان سده های چهارم و پنجم هجری قمری و بسیاری دیگر معتقدند 
که جشن نوروز برای نخستین بار در زمان جمشید - پادشاه افسانه ای ایران از سلسله 
هخامنشی - برگزار شد در حالیکه برخی از متن ها نیز کیومرث )انسان نخستین طبق 

اوستا( را پایه گذار نوروز معرفی کرده اند.
برخی از روایت های تاریخی، آغاز نوروز را به بابلیان نسبت می دهند. طبق این 

روایت ها، رواج نوروز در ایران به 538 سال قبل از میالد یعنی زمان حمله کوروش به 
بابل باز می گردد. همچنین در برخی از روایت ها، از زرتشت به عنوان بنیانگذار نوروز نام 

برده شده است اما در اوستا )دست کم در گات ها( نامی از نوروز به میان نیامده است.
اگرچه نام نوروز در آثار مکتوب هخامنشیان ذکر نشده است، اما وجود بنای تخت 

جمشید )پایتخت تشریفاتی هخامنشیان؛ شیراز، استان فارس، ایران( بهترین نشانه 
برگزاری آیین های نوروزی یا جشن بهاری در این زمان است. در دوران ساسانیان 

برگزاری نوروز دست کم شش روز طول می کشید و به دو دوره »نوروز کوچک« )یا 
نوروز عامه برای مردم عادی( و »نوروز بزرگ« )یا نوروز خاصه ویژه خاصان دربار( 

تقسیم می شد. 
با روی کارآمدن سلسله های سامانیان و آل بویه، جشن نوروز با شکوه بیشتری 

برگزار شد. در دوران سلجوقیان، به دستور جالل الدین ملکشاه سلجوقی تعدادی از 
ستاره شناسان ایرانی از جمله حکیم عمر خیام برای بهترسازی گاهشمار ایرانی و 

تثبیت زمان نوروز در نخستین روز بهار گرد هم آمدند. استفاده از این گاهشمار )به نام 
تقویم جاللی( از سال 471 هجری قمری )1078 میالدی( آغاز شد.

نوروز در دوران صفویان نیز برگزار می شد. در سال 1006 هجری قمری، شاه 
عباس کبیر مراسم نوروز را در عمارت نقش جهان اصفهان برگزار و این شهر را 

پایتخت ایران اعالم کرد. انگلبرت کمپفر1 که در زمان شاه سلیمان2 به اصفهان سفر 
کرده بود، در سفرنامه خود آورده است »در این زمان، مهمانی ها، برگزاری جشن های 

نوروزی در میدان های عمومی تا سه هفته طول می کشید«. 

1. یک طبیعت گرا و پزشک آلمانی که به خاطر سفرهایش به روسیه، ایران، هند، جنوب شرقی آسیا و ژاپن در بین 
سالهای 1683 و 1693 مشهور است.

2. ملقب به ش��اه صفی دوم، وی یکی از پادش��اهان صفوی بود که بین سالهای 1666 و 1694 می زیست؛ وی پسر 
ارشد شاه عباس دوم بود.

نوروز در گذر تاریخ
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Dodikhudo Saymiddin, Deputy 
to Tajikistan President and the 
Chairman of  the Committee of  
Tajik Language & Terminology, 
who was earlier elected in Janu-
ary as a non-Iranian permanent 
member of  the Academy of  Per-
sian Language and Literature by 
Haddad Adel and with majority 
of  votes of  the Academy mem-
bers, visited ECI headquarters on 
Sunday Feb. 20, 2011, ECI Public 
Relations reported.

In his meeting with Dr. Hojta-
tollah Ayoubi, ECI President, 
Saymiddin stressed on the role 
of  arts and culture in the unity 
among ECO countries he said: 
"Policies come and pass but it 
is only culture that always re-
mains." 

Biography
Professor Dodikhudo Saymiddinov, 

graduated from National University 
of  Tajikistan in 1973 and worked in 
Rudaki Institute of  Language and 
Literature in Tajikistan Academy of  
Sciences.  He had been training for 
two years before he ended his PHD 
degree in 1976-1979 at Petersburg 
Linguistics Institute in the Soviet 
Union and submitted his doctor-
ate dissertation under the title of  
Linguistic Analysis of  Middle Persian 
Texts. While educating, he stated to 
teach Avestan, Old Persian, Sanskrit, 
Aramaic, Middle Persian, Party, 
Sogdian, Bactrian, New Persian, 
Ancient Armenian, Hittite, general 
linguistics, linguistics theories, Indo-
European linguistics, and other parts 
in contemporary linguistics.

He has performed thorough inves-
tigations on issues pertaining to the 
Middle Persian language including 
"Dictionary of  Pahlavi Verbs" 1992; 
"Middle Persian Glossaries" 1994; 
"Administrative Terms in Sassanid 
Era" 1995; "Terminology of  Middle 
Persian Language," 2001; "Pahlavi 
Literature" 2003; "Glossary of  
Pahlavi Titles" 2008. 

This scholar has also translated 12 
dissertations and papers from Pahlavi 
into Tajik language. He has been the 

Dodikhudo Saymiddin 
Deputy to Tajikistan President
Chairman of  the Committee of  Tajik Language & Terminology 
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f i g u r e  o f  t h e  M o n t h

head of  doctoral defense Council at 
Rudaki Language and Literature 
research center, a board member of  
Persian-Tajik language Foundation, 
a member of  Presidential Commis-
sion on language Law Enforcement 
under the government of  Republic 
of  Tajikistan, a member of  manage-
ment committee of  Int`l Congress of  
the world`s Persian-speakers societies, 
Advisory Board member of  the Int`l 
Iran-Caucasus Journal of  Iranology 
(Yerevan), Advisory Board member 
of  Irene-Slavica Journal (Moscow), a 
member of  management committee of  
Tajikistan-India Friendship Associa-
tion, a member of  Rudaki Association 
in Paris,  a member of  management 
committee of  Ancient Culture Associa-
tion and editor of  Linguistics Journal.

According to Article 6 in the Con-
stitution of  the Academy of  Persian 
Language and Literature, the Acad-
emy has the right to appoint up to 10 
permanent Academy members from 
among non-Iranian Persian speakers 
scholars and scientists. The members 
should take part in the Academy 
meetings at least once a year and 
have voting right. 

In order to implement this Article, 
the Academy has chosen members 
from the countries of  Tajikistan and 
Afghanistan. After the decease of  
Abduqadir Maniyozov, the Council of  
the Academy nominated Dodikhudo 
Saymiddinov, Chairman of  the Com-
mittee of  Tajik Language and Termi-
nology as a non-Iranian permanent 
member of  the Academy of  Persian 
Language and Literature with the 
intent to develop cultural relations, 
which was approved with the major-
ity of  votes.

دادخدا سیم الدین، معاون رئیس جمهور 
تاجیکستان و رئیس کمیته زبان و اصطالحات 

تاجیکی که دی ماه امسال با اتفاق نظر اعضاي 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی و از سوي 

حداد عادل به  عنوان عضو پیوسته غیرایرانی 
این فرهنگستان انتخاب گردید، روز یکشنبه 

اول اسفند 1389 برای آشنایی با فعالیت های 
مؤسسه فرهنگی اکو مهمان این مؤسسه 

شد.مهمان مؤسسه فرهنگی اکو شد. این ادیب 
برجسته در دیدار با دکتر حجت اله ایوبی، رئیس 
مؤسسه فرهنگی اکو با تأکید بر نقش فرهنگ و 
هنر در وحدت ملت های اکو، گفت: »سیاست ها 

می آیند و می روند اما فرهنگ همیشه باقی 
می ماند.«

زندگینامه
پروفسور دادخدا سیم الدین، پس از به پایان بردن تحصیل 

در دانشگاه ملی تاجیکستان در سال 1973 در پژوهشگاه 
زبان و ادبیات رودکی آکادمی علوم تاجیکستان مشغول به 

خدمت شد. او در سال های 1974-1976 دوره کارآموزی و 
در سال های 1976-1979 اسپیرنتوره انتستیتو زبان شناسی 

اتحاد شوروی را در سن پترزبورگ به پایان رساند و رساله 
نامزدی خود را با عنوان تشریح زبان شناسی متون فارسی 
میانه تألیف کرد. او در دوره تحصیل در سن پترزبورگ به 
آموزش زبان های اوستایی، فارسی باستان، سنسکریت، 

آرامی، فارسی میانه ، پارتی، ُسغدی، باختری، فارسی نو، ارمنی 
باستان، هیّتی، زبان شناسی همگانی، نظریه زبان شناسی، 

زبان شناسی هندواروپایی و بخش های گوناگون زبان شناسی 
معاصر پرداخت. 

دکتر سیم الدین در سال 1999 از رساله دکتری خود در 
موضوع واژه شناسی زبان فارسی میانه دفاع کرد. تحقیقات 
او در مسائل زبان فارسی میانه  شامل »واژه نامه فعل های 
پهلوی« 1992؛ »فرهنگ نامه های فارسی میانه« 1994؛ 

»اصطالحات اداری زمان ساسانیان« 1995؛ »واژه شناسی 
زبان فارسی میانه » 2001؛ »ادبیات پهلوی« 2003؛ 

»فرهنگ هزوارش های پهلوی« 2008 می شود.
این ادیب و پژوهشگر، همچنین 12 رساله و متن پهلوی 

را با پیشگفتار و تشریح و توضیح به زبان تاجیکی ترجمه 
کرده  است.

دادخدا سیم الدین سال های طوالنی رئیس شورای 
دفاع دکتری پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی بود. از دیگر 

فعالیت های وی می توان به این موارد اشاره کرد: 
عضویت ریاست کمیسیون ممیزه جمهوری تاجیکستان، 

عضویت شورای علمی پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی، 
عضویت ریاست کمیسیون اجرای قانون زبان حکومت 

جمهوری تاجیکستان، عضویت ریاست بنیاد زبان فارسی 
تاجیکی، عضویت ریاست انجمن بین المللی جامعه های 

فارسی زبان جهان، عضویت هیات مشاوره مجله  بین المللی 
ایران شناسی ایران ـ قفقاز )ایروان(، عضویت هیات مشاوره 

مجله ایرن و اسالویکا )مسکو(، عضویت ریاست انجمن 
دوستی تاجیکستان و هندوستان، عضویت انجمن رودکی در 
پاریس، عضویت ریاست انجمن فرهنگ باستان، سردبیری 

مجله زبان شناسی، عضویت هیات رییسه شعبه علوم 
اجتماعی آکادمی علم های تاجیکستان.

براساس ماده شش اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی، شورای فرهنگستان می تواند به تشخیص خود از 
میان محققان و ادیبان و دانشمندان فارسی زبان خارجی 
تا 10 تن را به عنوان اعضای پیوسته فارسی  زبان خارجی 

فرهنگستان انتخاب کند. این اعضا حداقل سالی یک بار در 
جلسات فرهنگستان شرکت می کنند و در این جلسات حق 

رای خواهند داشت. 
به  منظور اجرای این ماده، فرهنگستان تاکنون اعضایی را 

از کشورهای تاجیکستان و افغانستان به عضویت شورا انتخاب 
کرده  است. پس از درگذشت مرحوم عبدالقادر منیازوف، 
شورای فرهنگستان بار دیگر طرح عضوگیری از کشور 

تاجیکستان را در دستور کار خود قرار داد، تا اینکه پس از 
اعزام هیأت کارشناسی به این کشور در آذرماه امسال، با هدف 
توسعه روابط فرهنگی، پیشنهاد انتخاب دکتر دادخدا سیم الدین، 

رییس کمیته زبان و اصطالحات تاجیکستان، به عنوان عضو 
پیوسته غیرایرانی فرهنگستان، در شورا طرح شد که پس از 

تبادل نظر اعضا، به اتفاق آرا مورد موافقت قرار گرفت. 

دادخدا سیم الدین 
معاون رئیس جمهور تاجیکستان و رئیس کمیته زبان و اصطالحات تاجیکی 
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the ritual of

Norouz Celebration around Mazar-e- Sharif ’s Blue Mosque

o u r  h e r i t a g e

Jahanda Bala
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Jahanda Bala
Norouz has been one of  the most 

ancient of  all the national ceremo-
nies around the world, especially 
here in the ECO region because in 
essence, it is interlaced with the 
awakening or rebirth of  the nature 
itself  after a barren winter. Norouz 
does not merely represents a calen-
dar anniversary which signifies a 
new round of  earth`s spin but it is 
deeply rooted in poetry, literature, 
art, folklore and social customs of  
the countries in ECO region which 

is celebrated to honor life, nature 
and human`s values. The origin 
of  Norouz is still unclear; in some 
sources it is attributed to Jamshid, 
the mythological ruler of  Iran. 
Backed by 3000 years of  history, 
Norouz has been considered as a 
Zoroastrians` heritage which has 
been boosted after the outbreak 
of  Islam in the area. On March 
21st, the great festival of  Norouz 
is celebrated in ECO countries with 
great enthusiasm, passion and joy. 
Among the many diverse public cel-
ebrations displayed on the first day 
of  Norouz is the great ceremony of  
raising the Alam (flag) or Jahanda 
Bala ritual around the Blue Mosque 
in Mazar-e- Sharif, Afghanistan. 
This scenic ceremony has been 
repeated for centuries and each year 
it is celebrated with more fervor and 
enthusiasm than ever before. 
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History
Mazar-e- Sharif, now the fourth 

largest city in Afghanistan, was the 
ordinary village of  Khairan in the 
shadow of  the ancient town of  Balkh, 
known as the birth place of  Jalal ud-
Din Mohammad Balkhi (Rumi), and 
also the home of  Rabia Balkhi, the 
first woman poet of  Islamic period 
until that- according to legends- mi-
raculous dreams by several people 
revealed the location of  Hazrat 
Ali's1  tomb in this town.  The word 
Mazar-e- Sharif  which means "Noble 
Shrine," is a reference to the large, 
blue-tiled sanctuary and mosque in 
the center of  the city known as the 
Rowza (Shrine) of  Hazrat Ali.

The Sultan Ahmed Sanjar of  the 
Seljuq dynasty completed the already 
existing Shrine at this location but it 
was destroyed during the invasion of  
the region by Genghis Khan around 
1220. It was rebuilt in the 15th cen-
tury by Timurid’s Husain Baiqara. 
Fortunately the mosque escaped the 
Russian occupation of  Afghanistan 
in the late 1970`s and survived the 
destructive Taliban intolerances. 
Most of  the shrine's decorations how-
ever, are the result of  the modern day 
restoration works. 

Focus of  Norouz Celebration
Mazar-e- Sharif, now the capital of  

the Balkh province with a population 
of  about 389,000 and linked by roads 
to Kabul in the south-east and Herat 
to the west has gradually grown to be 
the focus of  Afghanistan’s national 
Norouz celebration and a place of  
pilgrimage for millions of  Afghan be-
lievers who come here from all across 
the country , to visit the place and 
celebrate the Norouz festivities. 

The Blue Mosque is an outstand-
ing example of  the classic Islamic 
architecture.  Every inch of  this 
beautiful monument is covered with 
gleaming cobalt blue and turquoise 
tiles inscribed with verses of  the Holy 
Qur`an and the syings of  Prophet 
Mohammad (PBUH).
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Hoisting-Flag Ceremony
Norouz festivities in Mazar-e-Sharif  

begin on March 21st with the raising 
of  Jahanda in the courtyard of  the 
city's magnificent blue-domed Shrine. 
For two weeks, until the Jahanda is 
taken down in a second ceremony on 
the 13th day of  the New Year, the 
city will host hundreds of  thousands 
of  enthusiastic visitors from across 
the country.

Their reasons for taking such a 
long trip, journeying to the north 
of  Afghanistan during the Norouz 
holiday are as varied as the prov-
inces from which the pilgrims come 
from. There are excited young men, 
who come to dance in the streets or 
listen to the concerts. There are the 
devotees, who come to pay solemn 
homage to Hazrat Ali, and of  course 
there are parents of  many disabled 
children, who come here to appeal for 
a miraculous cure.

While the city sparkles in the 
spring sunshine, and the famous tur-
quoise dome of  the Rawza (Shrine) 
catches the light, a huge crowd waits 
for the spectacular ceremony of  rais-
ing the colorful Jahanda Alam (flag) 
to begin the Norouz celebration. 

Legend has it that those who sleep 
by the Alam for several days get 
cured from their illnesses. A popular 
Afghan verse goes: "On the day of  
Norouz, as the Jahanda is raised, 
dear God will make the sick man well 
and the blind man see."

The flag hoisting ceremony is 
followed by the traditional "Maila-e-
Gule Surkh" The Red Flower Picnic 
for which Afghans from all across the 
country travel to this town to make 
the start of  their New Year a memo-
rable one.

1. The Holy Prophet Mohammed’s (PBUH)  
son-in-law, the cousin and the first man to accept 
the Prophet’s call to Islam
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نوروز یکی از سنت های کهن است که با 
وجود هزاران سال نشیب و فراز هنوز هم 
یکی از شاخص های بنیادی فرهنگی در 

منطقه اکو به حساب می آید . این روز که 
مصادف است با اول حمل )فروردین( تنها 
یک سالروز تقویمی، که آغاز یک دور تازه 

را در گردش زمین مشخص می سازد، 
نیست. نوروز در تاریخ و فرهنگ کشورهای 

منطقه مظهر بزرگداشت زندگی، طبیعت 
و ارزشهای انسانی است که ریشه های 

عمیقی در شعر و ادب، هنر، فولکلور و 
رسوم خانوادگی و اجتماعی این کشورها 

دارد.  در مورد پیدایش نوروز، برخی 
مراجع آغاز نوروز را به جمشید، فرمانروای 
اساطیری ایران، نسبت داده اند. آئین های 

جشن نوروزی در افغانستان پیشینة 3000 
ساله داشته و ریشه های عمیقی در نظام 
مذهبی زرتشتیان دارد که تا غلبه اسالم 
براین سرزمین، رایج بود.  حتی ظهور و 

گسترش اسالم، که اعیاد مذهبی ویژه ای 
را با خود آورد، مانع برگزاری آیین های 

نوروزی نشد. بلکه نوروز در این کشور با 
ارزشهای دینی در آمیخت و غنای بیشتری 

یافت. چنانچه بر افراشتن جهنده )پرچم، 
بیرق( حضرت علی ، در شهر مزارشریف، 
اوج آیین های نوروزی درافغانستان است. 

مراسم جهنده باال، آیین سنتی در مزار شریف
مزار شریف که در حال حاضر چهارمین شهر بزرگ 

افغانستان است، زمانی دهکده ای به نام خیران بود که در 
همسایگی شهر باستانی بلخ  قرار داشت. بلخ به عنوان زادگاه 
جالل الدین محمد بلخی )رومی( و موطن رابعه بلخی، اولین 
شاعرۀ دورۀ اسالمی تا آن زمان، معروف است. حکایت هایی 
وجود دارد مبنی بر این که بر اساس رؤیاهای صادقۀ عده ای، 

مدفن حضرت علی )ع(1 در این شهر قرار دارد. واژۀ مزار شریف 
به معنای مضجع شریف است و به مسجد و مکان مقدس 
بزرگی با کاشیکاری های آبی اشاره دارد که در مرکز شهر 

واقع شده و به نام روضۀ حضرت علی معروف است.  سلطان 
احمد سنجر سلجوقی، بنای حرم را که از قبل در این محل 

قرار داشت، تکمیل کرد، اما این بنا در جریان حملۀ چنگیزخان 
در حدود سال 1220 تخریب شد و بازسازی حرم در قرن 

پانزدهم توسط حسین بایغرا تیموری صورت گرفت. خوشبختانه 
بنای مسجد در دوران اشغال افغانستان توسط روسیه در اواخر 

دهۀ هفتاد قرن بیستم، در امان ماند و تخریب های متعصبانۀ 
طالبان را نیز به سالمت از سر گذراند. با این حال اغلب 
تزیینات این بنا حاصل ترمیم های دوران مدرن است.  

کانون جشن نوروز
مزار شریف مرکز استان بلخ است و جمعیتی بالغ بر 

389000 را در خود جای داده است. این شهر از جنوب شرقی 
به کابل و از غرب به هرات راه دارد و به تدریج به کانون جشن 

ملی نوروز در افغانستان تبدیل شده است. مزار شریف مکانی 
زیارتی برای میلیون ها شهروند افغان معتقد بشمار می رود که 

از سراسر کشور برای زیارت این مکان و نیز برگزاری جشن 
های نوروز به این شهر می آیند. مسجد آبی نمونۀ برجسته ای 
از معماری کالسیک اسالمی است. نمای این بنای تاریخی و 
زیبا با کاشی های الجوردی کم رنگ و فیروزه ای پوشیده شده 

است، که آیاتی از قرآن کریم  و احادیثی از حضرت محمد )ص( 
بر آنها نقش بسته اند. 

مراسم باالبردن علم )پرچم(
جشن نوروز در مزار شریف در تاریخ بیست و یکم ماه 

مارس با افراشتن جهنده )مراسم باالبردن پرچم( در صحن 
حرم باشکوه شهر آغاز می شود. که گنبدی آبی دارد، این 

جشن به مدت دو هفته و تا مراسم بعدی که در سیزدهمین روز 
سال جدید برگزار می شود و طی آن پرچم را پایین می آورند، 
ادامه دارد و در این مدت مزارشریف پذیرای صدها هزار نفر از 
بازدیدکنندگان مشتاق از سراسر افغانستان است. دالیل چنین 

مسافرت طوالنی به شمال کشور برای گذراندن تعطیالت 
نوروز به اندازه تعداد استان هایی که زائران از آن ها به این 

مکان سفر می کنند متنوع است. جوانانی که به شعف آمده اند،  
برای پایکوبی در خیابان ها و یا شنیدن اجراهای موسیقی می 
آیند؛ پیروانی که برای ابراز ارادت خالصانه به حضرت علی )ع( 

مشرف می شوند و والدینی که در طلب معجزه ای برای شفای 
فرزندان ناتوان خود هستند، بخشی از این دالیل را تشکیل 

می دهند. در حالیکه شهر در تأللو آفتاب بهاری می درخشد و 
گنبد فیروزه ای و معروف روضه )حرم( نور را به خود می گیرد، 

جمعیت عظیمی در انتظار مراسم تماشایی افراشتن علم الوان 
می ایستند تا جشن نوروز را آغاز کنند. باوری در میان مردم 

وجود دارد که اگر شخصی چندین روز در کنار این علم بخوابد، 
بیماریش بهبود خواهد یافت. در قطعه ای از یک شعر معروف 

افغانی آمده است که »در روز نوروز، هنگامی که علم جهنده به 
فراز در می آید، به اذن پروردگار، بیماران شفا یافته و نابینایان 

بینا خواهند شد«. پس از مراسم باالبردن علم، سنت »میل 
گل سرخ« به جا آورده می شود و شهروندان افغانی از سراسر 

کشور به مزار شریف می آیند تا با انجام این سنت آغاز سال نو 
را به خاطره ای ماندگار تبدیل کنند. 

1. داماد و پسرعموی پیامبر اسالم حضرت محمد )ص( و اولین کسی که 
دعوت پیامبر به اسالم را پذیرفت.

آیین جشن نوروز در مسجد کبود مزارشریف مراسم »جهنده باال« 
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مراسم »جهنده باال« 
میراث ما 67
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Zaur Dakhte (1937- )
Zaur Dakhte, a famous Tajik photographer and film-

maker, was born in 1936 AD. He has been active in the 
fields of  photography and filmmaking since 1959 and 
has made more than 100 documentaries about the great 
Persian scholars and luminaries including Abdul Rahman 
Jami, Mirzo Tursunzoda and others.

He also has held numerous exhibitions of  his pho-
tographs in Tajikistan and other countries which have 
received the attention of  visitors as well as art lovers.

ظهور داخته یکی از عکاسان و فیلم سازان مشهور کشور تاجیکستان است که 
در سال 1937 میالدی متولد شد. او از سال 1959 تا کنون در زمینه عکاسی و 

فیلم سازی فعالیت می کند و تا به حال بیش از 100 فیلم مستند در مورد بزرگان و 
مشاهیر ادب فارسی از جمله عبدالرحمن جامی، میرزا تورسون زاده و... ساخته است. 

این هنرمند تاجیکی همچنین نمایشگاه های متعددی از عکس هایش را در 
تاجیکستان و دیگر کشورها برپا کرده که این نمایشگاه ها با استقبال فراوان 

بازدیدکنندگان و عالقمندان به هنر عکاسی روبه رو شده است. 

P h o t o  o f  t h e  M o n t h 68عكس ماه
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With the efforts of  ECO Cultural Institute, a book titled 
"A Breeze from Bukhara", translated and published by 
the ECO Cultural Institute in Persian, English, Russian 
and Cyrillic script, was unveiled on March 12, 2011 at the 
Institute's headquarters.  

Present at the unveiling ceremony, coinciding with 
the inaugural of  ECI's gallery, were Seyyed Mohammad 
Hosseini, Iran's Minister of  Culture & Islamic Guidance; 
Mirzo Shohrukh Asrori, Tajikistan's Minister of  Culture; 
Gholamali Haddad Adel, Chairman of  the Iran's Academy 
of  Persian Language & Literature; Dr. Hojatollah Ayoubi, 
ECI President and a group of  prominent artists and cul-
tural figures, ECI's Public Relations reported.

Being the initiative of  ECO Cultural Institute, "A 
Breeze from Bukhara" contains a selection of  poems of  
Rudaki prepared in Persian, English, Russian as well as 
Cyrillic script with the a foreword by Dr. Isameel Azar.

In the Introduction section, Dr. Hojatollah Ayoubi, ECI 

President, presents a brief  account on the life of  Rudaki 
and his influence on the poems after him. This is the first 
time that Rudaki's poems are being presented in this 
format along with calligraphy works of  Salahshour, an 
Iranian prominent Master of  Calligraphy. 

The translation of  the poems to English have been 
done by Nastaran Nosratzadegan; compilation of  poems 
in Russian by Irana Zamani and their transliteration to 
Cyrillic script by Shahmansour Khajaev, who are all ECI 
staff  members.

The selection of  the poems and editing of  the book have 
been accomplished by Dr. Ismaeel Azar.

In this regard, Dr. Azar stated that since Rudaki has not 
been introduced well enough in the region, the researchers 
should make extensive and useful efforts. He also added: 
"We are determined to elucidate and interpret the meaning 
of  the poems of  this great poet in the near future". 

"A Breeze from Bukhara" has been published in 284 
pages and 2000 copies on the occasion of  Norouz.   

کتاب »نسیمی از بخارا« که به همت مؤسسه فرهنگی اکو به زبان های فارسی، 
انگلیسی، روسی و خط سریلیک منتشر شده است، در روز 21 اسفند 1389 در دفتر 

مؤسسه فرهنگی اکو رونمایی شد.
به گزارش روابط  عمومی این سازمان، در این مراسم که همزمان با مراسم افتتاح 
گالری سازمان فرهنگی اکو در تهران انجام گردید، سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ 

و ارشاد اسالمی ایران؛ میرزا شاهرخ اسراری، وزیر فرهنگ تاجیکستان؛ حجت اله 
ایوبی، رئیس مؤسسه فرهنگی اکو؛ غالمعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و 

ادبیات فارسی و جمعی از هنرمندان و اهالی فرهنگ حضور داشتند.
کتاب »نسیمی از بخارا« دربرگیرنده گزیده ای از اشعار رودکی است که به ابتکار 

موسسه فرهنگی اکو و با مقدمه دکتر حجت اله ایوبی رییس این موسسه به زبان های 

فارسی، انگلیسی، روسی و خط سریلیک با پیشگفتاري از دکتر اسماعیل آذر منتشر شده است. 
در مقدمه این کتاب دکتر حجت اله ایوبی، رئیس مؤسسه فرهنگي اکو به شرح حال 

مختصر رودکی و تاثیر استاد شاعر بر شعرای بعد از او پرداخته است. برای نخستین 
بار است که اشعار رودکی با این ویژگی و همراه با خوشنویسی های سلحشور، استاد 

برجسته خوشنویسی ایران به چاپ می رسد.
ترجمه انگلیسی اشعار این کتاب توسط نسترن نصرت زادگان، جمع آوری اشعار 

ترجمه شده رودکی به زبان روسی توسط ایرانا زمانی و برگردان آنها به خط سرلیک 
تاجیکی را شاه منصور شاه میرزا، مترجمان موسسه فرهنگی اکو انجام داده اند. کار 

انتخاب و ویرایش اشعار بر عهده دکتر آذر بوده است.
دکتر آذر در این زمینه گفت از آنجا که رودکي هنوز به طور شایسته و بایسته در 

منطقه معرفی نشده، الزم است پژوهشگران و محققان در این زمینه فعالیت های مفید 
و گسترده انجام دهند. وي افزود "تصمیم داریم در آینده نزدیک به شرح و تفسیر 

معانی و مضامین اشعار این شاعر بزگ نیز بپردازیم."
کتاب »نسیمی از بخارا« در 284 صفحه و با شمارگان 2000 نسخه به مناسبت 

جشن نوروز انتشار یافت.

»نسیمی از بخارا« 
مجموعه ای از آثار رودکی

"a Breeze from Bukhara"
A Selection of  Poems by Rudaki

B o o k  r e v i e w معرفي كتاب 69
69 E

CO
 T

IM
E

S 19
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