آبانگان یا جشن آبان

* این روزها که در ماه آبان هستیم ،جا دارد که از آبانگان یا جشن آبان سخن بگوییم.
پیش از هر سخنی جشن آبان را به همه ی ایران دوستان شادباش گفته و برای همگی تندرستی آرزو می کنم.
بخش بزرگی از اوستا آبان َیشت نام دارد که پنجمین یشت بوده و یکی از کهن ترین یشت هاست
… و آن ویژه ی ایزد بانوی آبها ،آناهیتا می باشد.
در آبان یشت چنین می خوانیم:
اینک آبها را می ستاییم
ِ
ِ
ی فروچکیده و گردآمده و روان شده و خوب ُکنش اهورایی را
… .آب ها ِ
…اوست که در همه جا بلند آوازه است،
ی فراخ ِ َکرت می ریزد،
… اوست زورمندی که از کوِه ُهَکر به دریا ِ
ی خویش هستی بخشیدم،
… من ،اهوره مزدا او را به نیرو ِ
… تا خانه و روستا و شهر و کشور ،را بپرَورم و پشتیبان و پناه بخش و نگاهبان باشم
ی دور هر سال دوازده ماه ،هر ماه سی روز و هر روز هم نامی داشت و در پایاِن سال پنج روز کم می آوردند که به
* در گذشته ها ِ
آن پنجه ی دزدیده می گفتند و آن پنج روز هم هر یک نامی داشت.
هر گاه نام ِ روز و نام ِ ماه یکی می شد ،نیاکاِن ما آن روز را جشن گرفته و به شادی می گذرانیدند.
بدینگونه در سال دس ِ
ت کم دوازده جشن ماهانه داشتند.
چم ِ آب ها می باشد.
در آن گاهشمار دهمین روِز ماه ،آبان نام داشت که در َ
آن گاهشمار نابسامانی هایی در شمار ِ
ش ماه و سال پدید می آورد.
تا زمانی که خیام ِ بزرگ گاهشماِر جاللی را درست نکرده بود ،آن گاهشمار ،گاهشماری بود که نیاکاِن ما از آن سود می بردند.
* در گاهشماِر جاللی که ساخته ی خیام ِ بزرگ است ،شش ماِه نخس ِ
ت سال دیگر سی روز نیستند ،که سی و یک روز می
باشند.
این گاهشمار ،امروز گاهشماِر ما ایرانیان است ،که می باید به آن ببالیم زیرا موشکافانه ترین گاهشماِر جهان است.
در این گاهشمار زمین هر  ۱۷هزار سال ) دوباره می گویم ،هر  ۱۷هزار سال( یک روز از خورشید پیشی می گیرد در جایی که
گاهشماِر اروپاییان هر  ۳هزار سال یک روز از خورشید پیش می افتد.
این که شش ماه نخس ِ
ی کمی پیش
ت سال سی و یک روز است پایه ی این شده که در برخورِد نام ِ روزها و نام ِ ماه ها جا به جای ِ
بیاید.
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* نیاکاِن ما در روِز آبانگان برای نکوداش ِ
ت آب ،در کناِر رودها و آبها به نیای ِ
ش خداوند می پرداختند و شادی می کردند.
ِ
ِ
ِ
َ
جشِن آبانگان جشنی است در گرامیداشت آب و ستاره ی درخشان آناهیتا و رود پهناور و خروشان امودریا.
* ماِه آبان نزِد بسیاری از ایرانیان ماِه ویژه ایست .برخی این ماه را ماِه شاهان می نامند .چنین نامیدِن این ماه ،چند چرایی
دارد.
یکی از آن چراها این است که روِز هفتم آبانماه ،روِز بزرگداشت کور ِ
ش بزرگ است.
کور ِ
ش بزرگ که او را شاِه شاهان نیز می نامند پایه گذاِر دودمان هخامنشی است.
او و خاندانش به درازای  ۴۰۰سال بر ایران فرمان راندند.
ش بزرگ و دانس ِ
ی کور ِ
ی ما
ی مردمان را نوشته برا ِ
نت اینکه او نخستین پادشاهی بوده که فرماِن آزاد ِ
ی زندگ ِ
آگاهی یافنت از چگونگ ِ
ایرانیان سرفرازی آفرین است.
*دیگر اینکه محمدرضاشاِه پهلوی ،چهارم آبان  -شاهزاده رضا پهلوی نهم آبان و شاهدخت شهناِز پهلوی در دوم آبان
چشم به جهان گشوده اند.
یکی دیگر از بزرگانی که در آبان ماه چشم به جهان گشوده یعقوب لیث صفار است که می باید در جای خود از او نوشت و
گفت و جوانان را از آنچه او کرده است آگاه نمود.ا
ی ما چنگ انداخته است ،بسیاری از هم
ی چهل و اندی سال که جمهوری اسالمی مانند هشت پا بر سرزمیِن مادر ِ
* در درازا ِ
ِ
ی فرمانروایان اسالمگرا و ستم ِ آنان اگر توانسته اند به کشوری دیگر پناه برده اند.ا
ی فرار از خودکامگ ِ
میهنان برا ِ
آنانی هم که در ایران مانده اند ،به ویژه زنان ،از زورگویی و ستم ِ جمهوری اسالمی ،به جان آمده اند.
ی زناِن ایرانی ،که می باید به آنان هزاران آفرین گفت ،آنچنان بلند شده که به گوش ناشنوا ِ
ی
ی دادخواه ِ
این روزها فریادها ِ
جهانیان نیز رسیده است.
این زنان و دختراِن جوان با فریادهای دادخواهی خود به جهانیان آموخته اند که برای آزادی و آزاد زیسنت آز جمهوری اسالمی
و مزدوران آن هیچگونه ترسی ندارند.
این شیردالن به راستی جان بر کف گرفته و نشان داده اند که در راِه به دست آوردِن آزادی از هیچ گروه و دسته ای ترسی به دل
راه نمی دهند.
مهسا امینی یکی از دختراِن جوانی است که به دست مزدوران ستمگر جمهوری اسالمی کشته شده است.
مهسا امینی های دیگری هم که برای به دست آوردِن آزادی به پا خاستند ،به دست پیشکاران یا عوامل جمهوری اسالمی کشته
شده اند.
ِ
مهسا امینی نماد این جنبش و آزادی خواهی است.
ی یک روز بیشتر بر سِر کار ماندن ،آماده است تا مهسا امینی های
ی ما چیره شده ،برا ِ
جمهوری اسالمی که بر ایراِن اهورای ِ
دیگر را هم سر به نیست کند.
ن
ی میهن دوستی برافتادن و ورافتادِن جمهوری اسالمی است .زیرا که سرکردگاِن آن جان مردم ِ ایرا ِ
ی هر ایران ِ
این روزها ،آرزو ِ
را به لب رسانده اند.
امیدوارم که این آروز هر چه زودتر برآورده شود.
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