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حامد فارانی

یا مقلب القلوب واالبصار و یا مدبر اللیل والنهار
ویا محول الحول واالحوال حول حالنا الی احسن الحال
ترجمه ومعنی این دعا برای تبدیل سال  :ای تغییر دهنده دل ها ودیده ها  /ای مدبر شب و
روز  /ای گرداننده سال وحالت ها بگردان حال ما را به نیکو ترین حال .
نوروز  1399هجری شمسی به همه طرفداران طبیعت تبریک و خجسته باد وامیداوارم سالی باشد پر از سالمتی،
تندرستی سعادت ،خوشبختی برا ی آشنایان  ،دوستان وهمچنان برای افغانستان غیور امنیت سراسری وصلح باعزت
آرزو و خواهانم

جشن نوروز! جشن کهن سرزمین ما
طبیعت یعنی زندگی دوباره ....
بعبارت دیگر انسان بدون طبیعت زندگی نمی تواند بکند!! انسان و طبیعت مکمل هم می باشند
جشن نوروز یکی از جشن ها ی باستانی و کهن آریانا زمین است که جشنی که از دوره جمشید پادشاه اریانا زمین
می باشد همزمان مصادف با روز اول سال شمسی برابر است
جشن نوروز درافغانستان  ،تاجیکستان  ،ایران  ،ترکمستان قرقیزستان  ،ازبکستان  ،آذربیجان و کردستان بطور
رسمی تجلیل می شود و بعنوان تقویم رسمی همین کشورها می باشد وبا مراسم های گوناگون تجلیل می کنند
خاصا رفتن بیرون از خانه به در تفریحگاه ها ،خصوصا به دامنه کوه و دشت ها بیرون شهر ها  ،می روند و روز
اول نوروز سال نو را با طبیعت بهاری آغاز می کنند
در کشور های روسیه  ،هند  ،سوریه گرجستان  ،آلبانی و  ،چین ( در جین در قسمت های تنها اویغور ها  ،قزاق
 ،قرقیز ها و ازبکها ) از نوروز ! بطور غیر رسمی تجلیل میکنند
نوروز ! این جشن کهن و باستانی از طرف سازمان یونسکو بعنوان یک اثر فرهنگی آریانا زمین به ثبت رسیده است
سازمان یونسکو یک بخش فرهنگی سازمان ملل متحد است که در بخش فرهنگی جهان برای حفظ اثرهای فرهنگی
و کهن دنیا در این بخش کار میکند
جشن نوروز که مصادف با اول روز سال شمسی است که تنها در کشور های تقویم انها بر اساس همین این سال پیش
میرود تجلیل می کنند
بلکه حاال در کل جهان در نماینده گی های این کشورها در کشور های جهان تجلیل میشود سبب شده جهانیان این جشن
را بعنوان یک میرات کهن و باستانی آریانا زمین همه جهانیان ان را می بشناسند
این جشن نوروز! یک معرفی نامه دارد بنام دستر خوان یا سفره هفت سین است که این سفره هفت سین که نشانه
بارزی از طبیعت را یادآوری و سرچشمه ان دارد و در کشور های نوروز تجلیل میکند آماده و درست می کنند
بعبارت دیگر وقتی به اجزای ان می نگرییم از دل طبیعت بر خاسته که برای انسان  ،خدا آفریده است مواجه می
شویم
وهمچنان که بعضی می گویند که اسالم با تجلیل نوروزمخالف است اصال با عقل انسانی درست درنمی یاید واین کسان
تیشه به ریشه خود می زنند بخاطرکه طبیعت نعمت خدا ست که برای انسان افریده است تا او از ان لذت ببرد و استفاده
کنند واکسیژنی تنفس میکنند ازهمین طبیعت حاصل است و انسان زنده با طبیعت است
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دین اسالم یک دین است که به کرامت  ،شرافت و فطرت انسان توجه خاصی دارد با یک فرمان واضع  ،روشن ،هویدا
واشکار دارد که می تواند هر انسان چه مسلمان حتی چه غیر مسلمان! درطول زندگی انسان می تواند راهنما و
هدایت کننده انسان باشد که از راه راست منحرف و گمراه نشود وان فرمان زرین این است که می فرمایند :
(( خذ ما صفا دع ما کدر )) :ترجمه  :صاف را بر دار و درد را بگذار !!
دین اسالم فرمان داده که صاف را بردار وناپاک را بگذار بعبارت دیگر چیزی که به کرامت انسان ضرر می رساند
ان را خوش ندارد و با ان مبارزه کنید وچیزی که مفید واقع شود با ان مخالفت نمی کند بنابرین عملی که خوب وپسنده
باشد اسالم ان رانهی نکرده است بلکه درین مورد هم یک مثل معروف در اسالم که میگوید حتی از دشمن خودت که
اگر یک عادت خوب یا عملی نیک باشد ان را انجام بده
بنا براین چشن های وعنعناتی که از فرهنگ های نیاکان کهن وباستانی بجا مانده باشد که پسنده و مفید واقع شود ان را
دین اسالم منع نکرده است اما اگر با مغایر با فطرت وکرامت انسان نباشد با شدت تمام با ان مخالفت و انسان رااز
انجام ان منع قرار داده است
پس طبیعت تجلی آیات خدا ست و تجلی قدرت او ست که این همه نعمت های که در طبیعت وجود دارد از ریز ترین
موجودات تا بزرگ ترین موجود در طبیعت همه خالق انها خدای یکتا ست
وقتی به طبیعت نگاه کنیم مثال برگی در ختی که دوباره رشد و نمو می کند و گیاهی که دوباره می روید و زمینی که
دوباره سبز می شود و تبدیل به اکسیژن می شود که انسان ان را تنفس می کند حاصل از این سرسبزی طبیعت است
انسان استفاده میکند
پس تجلیل از جشن نو روز که یک عمل پسنده و ضرری به کرامت وشرف انسان نمی رساند بلکه لذت بخش وآموزنده
است که قدرت خدا را درطبیعت احساس میکنید
شما فکر کنید این گاز های گلخانه ای کشورهای به اصال پیشرفت گرفته تا فابریکه های که موادیکه تولید میکنند وجنگل
های عظیم کل جهان را با خطر مواجه کردند این حرام وناجایز نیست که درجهان هزاران نفررا از زندگی ادامه محرم
میکنند باید جلوگیری کنند
البته انسان های طبیعت دوست شمار انها روز به روز زیاد می شود که این جای مسرت بخش و دل گرمی می باشد
از طبیعت پاسداری کنند
نووز یعنی زندگی دوباره انسان با طبیعت که برای بقای خود تالش می کند
بقای طبیعت بقای انسان است
طبیعت یعنی زندگی دوباره انسان ! زندگی من  ،تو و هرانسانی دراین کره خاکی زندگی می کند چه سیاه چه سفید
همه زندگی ما بستگی به طبیعت است
حیات انسان بستگی به طبیعت دارد پس در حفظ و نگهداری ان باید کوشا باشیم نه اینکه ان را از بین ببریم
نوروز تان مبارک و سال نو شمسی هم مبارک.
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