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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 
 

 ۰۲/۲۰/۰۲۰۲         حامد فارانی نویسنده :

 
 ویا محول الحول واالحوال حول حالنا الی احسن الحال و یا مدبر اللیل والنهار وب واالبصارلقلیا مقلب ا
 :سال تبدیلی  برای این دعاترجمه  ومعنی  

حال ما را به بگردان  /ای گرداننده سال و حالت ها  /ای مدبر شب و روز  /ها  ای تغییر دهنده دلها و دیده
 .نیکوترین حال

سالی پر از موفقیت  دوارمامی داران طبیعت تبریک وتهنیت میگویمسترا همه دوهجری شمسی  ۶۹۳۱نوروز 

 افغانستان عزیز مان باشدبرای   وصحتمندیوسالمتی 

 

 جشن باستانی نوروز
   نوروز یعنی  زندگی دوباره طبیعت است

 در کشور های افغانستان،خصوصا   آسیا در آریانا زمین  است که باستانیعنعنوی و  جشن هایاز کی جشن نوروز ی
والبته  بطور رسمی   یزستان ، آذربیجان ، قزاقستان  ، کردستان، قرغ، تاجیکستان ، ازبکستان ترکمنستان ایران 

(  اهتنها اویغورها، قزاق، قرقیزها و ازبکروسیه،  چین ) درچین  :   گرجستان ، بطور غیر رسمی  درکشور های
  .هند ،سوریه وآلبانی تجلیل میکند

درست نیست چون اسالم دین زندگی!  دین راهگشا   هم تجلیل نوروز که بعضی می گویند حرام است .! از نگاه اسالم 
 . ی که بنفغ  انسان وطبیعت باشد  مخالفت نمیکند وچیز وتضاد با طبیعت نیست   نه دین ضد طبیعت است

وآن این  وآشکار همیشه آنرا بارها داده است  داند بخاطر که اسالم یک فرمان واضحنوروز را هم حرام نمی  جشن 
 .را بگذار  درد  بردار و  ار :  صاف   ((  صفا  دع ما کدر )) خذ ما ه است ک
 والبته ان را نهی نمی کند است مانده  باشد ان عمل  که عمل خوب گذشته از تمدن های چیزی که  این است اشمنظور

 رد  نکرده است  و را نهیجشن نوروز   اسالم پس  .این خاصیت  دین اسالم است. رد می کند   بد باشد ان را عمل
وز در نور  خداست  ی که مخلوقپاسداری ازطبیعت ! طبیعتتجلیل نوروزیعنی  طبیعت است و  ز یک جشننو رو

از نو می روید  و زندگی  آغاز می کند و گل وسبزه درختان از خواب زمستان بیدار می شوند و زندگی را از نو 
  .درطبیعت از نو جان میگیرد

  .قدرت خداست  آیات طبیعت  این همه  نشانه های جشن نوروز یعنی مظهر زندگی دوباره طبیعت وانسان پس 
 دوباره بیدارمیاز خواب زمستانی  را زمین  درطبیعت که نو برای  زندگی  تکاپو مظهر تالش ، کوشش و نوروز  

 .هم برای زندگی دوباره تالش وکوشش میکنند حیوانات و که دوباره  بروید   دهد می نیرو  گیاه  به  کند
ای چون بق      لکه به ان کمک وازان نگه داری کنندند بنرساآن زیان ب  به نباید  هم جز همین طبیعت که ها انسان  

  .طبیعت یعنی بقای خود انسان است
انسانی همیشه در طول تاریخ پشتبانی کرده نیک انسانی است و اسالم هم از عمل نیک  پس تجلیل نوروز یک عمل 

 . است با طبیعت !  تو و من دوباره  طبیعت  زندگی   دوباره  نوروز یعنی  زندگی .است 
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