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 22/32/2312                  آريا نژاد

 !اسالم؟ه توهین ب دشمنی با جشن نوروز، يا
 

 میان آريائیان و از آن به عنوان نوروز در اش نشسته است   های بسیار بر چهره  پیری که غبار قرن ! سالم هموطن
 از روزگار  - شمول اجداد ماه ها ب  ها بدين طرف در اين جغرافیا از جانب همه نسل  شود و از قرن نام برده می

و اندوه بار را از سیمای، اين    ای جمشید باستانی تا اکنون که زيست داشته اند فرا رسید تا رنگ پژمردگی  افسانه
ها که بند   کله منار اره تیغ جالدان و غارتگران و سازندگاننشسته و همو تأريخملت که بر سر چهار راه حوادث 

خیز  افگند، زدوده و روان ملت اين سرزمین بال  شان حائل قرار گرفته و جدايی می گسیخته و میان  بندش را از هم 
 .با فضای تازه و زيبای جانبخش طبیعت نوازش دهد را

فیق عنايت فرمود تا رسالت بزرگ خويش رامانند نیاکان شان، با خداوند را شکر گذار بايد بود که برای مردم ما تو
تجلیل از نوروز  تر از همه با  عظیم. دنرياد بود به عمل آو از آن  دهندو صمیمیت انجام  قدرت و عشق، وفاداری 

ديوار عبوس   .يگانگی بستند  ها خويشاوندی و پیمان دل  ۀمیان هم های گذشته پیوند داده و بار ديگر خود را با نسل
ی و فرهنگی تأريختفرقه انگیز سازمان يافته دشمنان هويت  پالن های مغرضانه و بیگانگی را درهم شکستند و و

به حدی که از جانب يکی از کسانی که با هويت   .يوس وغمگین نمودندأآن ها را مشان را نقش بر آب و  کشور
ن شان، اعالم دشمنی کرده است مردم ما را که بیشتر از آن به گذشتگان ما به فرمان بادارا ی و فرهنگی ما وتأريخ

هیچ گاهی مثل وی اسالم را  مردمی که. شود بند اند از دين اسالم خارج دانسته میدينی شان پا اعتقاد های مذهبی و
ا ومولفه فالکت وطن و وطنداران خود استفاده  نکرده اند بل همواره از ارزش ه به مثابه ابزار و وسیله هالکت و

به اتهام پی بردن به قدرت معجزه آسای خالق و تجلیل از  . جان دفاع کرده اند دينی شان با خون و های مذهبی و
 .دنشو آرزوی خوشبختی و سعادت، از دين اسالم خارج دانسته می و امید به آينده و آغاز طبیعت، لبخند 

 

شخصی اش دانسته و مانند پاپ های کلیسا کلید بهشت را به مال عبدالوکیل متوکل فردی که دين اسالم را ملکیت 
 می ز افراد کلیدی رژيم امارت طالبانيکی ارا صادر می نمايد و  ی ديگر و حکم تکفیر کسان ی اهدا نموده ا عده
 کشور با میراث های باستانی و فرهنگی کشور آشکارا دشمنی نموده و مجسمه های تأريخ برای نخستین بار در باشد

 .و جشن نوروز را مردود شمردند بودا در بامیان را به توپ و باروت بستند 
خورد از روی خام ريشی، جهالت  کله اش در رسانه های همگانی به چشم می و اين روزها سر مال متوکل که  در

می و يا هم به فرمان ديگران لب به حرف های عجیب وغريب می گشايد که سخت مضحک و سوگمندانه به نظر 
 مستند نوروز در تلويزيون نور با جمعی ديگر از عالمان دين حضور به هم رساند تا در ۀبرنام رسد وی اينبار در

مورد تجلیل نوروز ابراز نظر نمايند، متوکل مانند ديگر همفکران وهم انديشان افراطی اش تجلیل نوروز را بدون 
که در روز نوروز يک تخم مرغ را به کسی هديه بدهد از  هر) :گفت اسناد معتبر شرعی حرام دانسته و کدام دلیل و

که در نوروز برای نامزد  یوی اضافه نمود که خانواده هاي. (شود حکم کافر بروی جاری می دين خارج شده و
کافر شده اند که اين ياوه سرايی های وی از جانب  پسران شان نوروزی برده باشند همه دراين حکم شامل شده و

نظر افراطی و مغرضانه اين  رد و پوهنتونکمال الدين حامد استاد  حبیب اهلل خطیب مسجد میالد النبی ومولوی 
و آنرا ناشی از بی خبری وی از  نادرست اعالم شده  ،داليل موجه ۀدن نوروز را با اراينیمچه مال مبنی بر حرام بو

 .متخاصم دانستاسالم  و جهالت و وابستگی به شبکه های استخباراتی کشور های 
 

 ن آمده است که در روز نوروز دست مستمند را گرفتن و از جاده ها وآدر کجای قر حال سوال اين جاست که
باشد، بر  يا به گفته وی هديه يک تخم مرغ به آن ها حرام می خیابان ها برداشتن و دادن لقمه نان به اين مستمندان و

اين روز جواز ندارد که اکنون وی با بی شرمی تمام  هی دستان درت همنوعان و اساس کدام داليل شرعی کمک بر
نمیدانم که از آدرس کدام اسالم   .بار ديگر اسالم را به سخره گرفته و از آن استفاده ابزاری وغرض آلود می نمايد

آن  زند که برای کمک کردن به فقراء، گرفتن دست نیاز مندان، خرسند ساختن يتیم و پاک کردن اشک حرف می
 ن کرده است زيرا اسالمی را که مردم مسلمان افغانستان می شناسند وبه آن معتقد اند سرا پا بریها، زمان محدود تعی

کمک و همکاری با مستمندان تاکید و برای ثروتمندان دستور داده است که با فقرا ومساکین کمک نمايند و در راه 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arianejaad_doshmani_ba_naoroz_ya_taohin_ba_islam.pdf
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و پسر را  نه تنها؛ در  بیش از حد را در جريان نامزادی دخترزياده روی و مصارف  افراط و. وی انفاق نمايند
نیز نپذيرفته و دلیل آن نیز اين خواهد بود تا به يک رسم و ( عیدين)نوروز، بل در ساير روز های متبرک اسالمی 

ا ندارند الزامی تبديل نگرديده و همه مکلف به انجام آن نشود و برای کسانی که توان آنر عرف ناپسند وهمه شمول و
از اسالم سراغ نداريم که در خصوص کسانی که به چنین کاری مبادرت می  یهیچ جاي در  .طاقت فرسا نباشد

آنرا کافر قلمداد کرده باشد که اکنون اين مالی مدرسه پاکستان در حق ملت متدين ما روا می  ورزند از دين بیرون و
بايد گفت  د، کنسخره میم  الم راائیان دشمنی دارد و يا دين اسآيا وی با جشن باستان بزرگترين میراث آري. پندارد

اش در يکی از رسانه زدن مکاتب را از سوی هم قطاران که اين نخستین ياوه سرايی وی نیست بل؛ چندی پیش آتش
زيرا ها توجیه کرده بود شايد برای اين مالی آخر زمان اساتید پاکستانی اش مسائل دينی را وارونه رسانیده باشد 

سنت نبوی منع کرده است به آن نپرداخته روزی از وی شنیده نشده است که حمالت  آنچه را اسالم با داليل قرآنی و
 .آنرا تقبیح کرده باشد انتحاری را حرام دانسته و

سوگمندانه که هیچ گوش شنوايی نیست اگر هم است حس درک مسؤولیت مرده تا با همچو پندار ها که بوی اسالمی 
 .رد حساس باشندندا

 ! ای کاش
ترتیب اعالمیه های مغرضانه فارغ  موريت های يازده سال پیش وأم های سلیقوی واز کار شورای علمای کشور

باشد، بل؛ دين  سنن ما می می بودند تا با چنین اظهار نظرهای غرض آلود که نه تنها توهین به مردم و فرهنگ و
بیطرفی  کمال صداقت و يک ديدگاه واحد را با کردند و برخورد مسؤوالنه میشود  به مسخره گرفته می نیز اسالم

 .دادند به خورد مردم مسلمان افغانستان می
 پايان

       

 


