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نویسنده 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  1397هجری شمسی را به همه دوستداران طبیعت تبریک وتهنیت عرض می دارم و امیداوارم
سالی باشد پر از سعادت  ،خوشبختی  ،سالمتی و تندرستی برای افغانستان عزیز ما و دوستان گرامی

جشن نوروز
آغاز از فصل زندگی دوباره طبیعت
نوروز باستانی یکی از عنعنات قدیم سرزمین ماست که با روز اول سال شمسی مصادف است نوروز در کشور های
افغانستان  ،ایران ،تاجیکستان  ،ترکمنستان  ،ازبکستان  ،قیرقزستان  ،قزاقستان  ،آذربایجان وکردستان بطور رسمی
وغیر رسمی در کشور های چین ( چین که بیشتر تنها اویغورها ،قزاق ،قرقیزها و ازبکها مقیم ان کشور) روسیه
 ،سوریه وآلبانی تجلیل میکند
البته حاال اتباع کشور های که ( که درباال ذکر شد خصوصا که بطور رسمی جشن نوروز را تجلیل میکنند خصوصا
در نمایندگی های ان کشور ها بطور رسمی تجلیل می شود ) در کشور های اروپایی و  ،کانادا آمریکا زندگی
میکنند انها هم از نوروز تجلیل بعمل می آورند
یونسکو که یک نهاد فرهنگی و بخشی ازسازمان ملل متحد است که در بخش میراث فرهنگی وحفظ آثار بیجامانده
از تمدن های گذشته جهان درحفط ان فعالیت دارند که جشن نوروز باستانی را هم بعنوان یک میراث فرهنگی آریا
زمین وجهان دران به ثبت رسانده است
از نگاه اسالم ! هم نوروز را که بعضی تصور میکنند حرام است حرام نیست بخاطریکه دین اسالم ! دین زندگی
و دین راه گشاه است وبیشتر به کرامت انسان می اندیشد و چیزی که به زیان انسان نباشد ان را نهی و رد نمی کند
طیبعت هم که یکی از نشانه های آیات خدا است .پس خدا طبیعت را بوجود آورده است تا برای استفاده مفید و
بهره گرفتن از ان برای انسان فرمان می دهد که ان را تجلیل کند و از ان لذت ببر د نه اینکه انسان ان را نفرین
کند وبرخود حرام بداند.
دین اسالم یک فرمان واضح و روشن وآشکار در طول زندگی به انسان گوش زد می کند وان فرمان الهی این است
که (( خذ ما صفا دع ما کدر ))  :صاف را بردار و درد را بگذار! !
منظوراش این است چیزی که از تمدن های گذشته عمل خوب باشد ان عمل مانده است نهی و رد نکرده است
پس ان عمل قابل اجرا است البته عملی که بد باشد آن را باجدیت تمام رد و مانع ان میشود بخاطری که این خاصیت
دین اسالم است
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بنابرین اسالم چیزی که مفید واقع شود برای انسان و سازگار با انسانیت انسان باشد با ان مخالفت نمی کند
بلکه چیزی که برضد انسان وانسانیت وبا کرامت انسانی همخوانی نداشته باشد با ان برخورد قاطع و مخالفت می
نماید و ان را جدا نهی و رد میکند
جشن نوروز ! یعنی جشنی که طبیعت را ازخواب عمیق زمستانی بیدارمی کند  ،گل و سبزه دوباره میروید  ،پرند
گان ازالنه های شان بیرون میاید ابر  ،باد وباران به فرمان خدا زمین را دوباره زنده وتازه می کند تا ازخواب عمیق
زمستانی که رفته بود باز بیدار وسرحال کند
دوباره نباتات و درختان نمو می کند تا در روی زمین اکسیژن تازه در طبیعت به فرمان خدا جریان پیدا کند ما
انسان ها باید از ان وجهه احسن استفاد کنیم واز فرمان اطاعت کنیم نه سرپیچی که اینها همه نشانه های قدرت
خداست.
از کائنات ( سیاره ها والیتنهایی نامعلوم ) گرفته تا تی زمین از فرمان خدا پیروی میکنند وهیج کاری بدون امر خدا
در زمین وآسمان پذیر نیست.
اما بعضی که دشمن طبیعت هستند وطبیعت را بد می شمارند وقتی خوب فکر بکنند باخودشان دشمنی میکنند و
تیشه به ریشه خود می زنند .
طبیعت یعنی وقتی گندم بروی زمین کاشته شود چطور رشد کند تاوقتی آب نباشد که آن گرانبها ترین معجون طبیعت
است( که حاال دانشمندان دنبال ان درسیاره ها درجستجو ان هستند درحالی دراین کره آبی نیلگون داریم اما با ان طور
بسیار نامناسب در استفاده ومصرف ان کوتاهی میکنیم حتی از طال و نقره وغیره با ارزش است بخاطریکه آب مایه
حیات است وبدون ان حیات نابود می شود نسل زنده از بین میرود ) این هر دو مکمل همدیگر هستند یعنی بقای
طبیعت بستگی بقای حیات آن دارد
جشن نوروز یعنی مظهر آغاز نو  ،تالش  ،کوشش و تکاپو که اززنده جانهای زیر زمین وزیرآب گرفته
جانهای که بر روی زمین زندگی میکنند از آب مستفید می گردند.

تا زنده

پس تجلیل جشن نوروز تجلیل از حیات است .دین اسالم هم در طول تاریخ همیشه عمل نیک را نیک می پندارد
واز عمل نیک وپسندیده همیشه حمایت و پشتیبانی نموده است.
نوروز یعنی بزرگداشت ازطیبعت ،طبیعت یعنی زندگی مشترک باهمی  ،که آدم در پیوستگی با طبیعت وزندگی
باهمی برجسته شده وانسان می گردد.
برگ درختان سبز در نظر هوشیار * هر ورقش دفتری است معرفت کردگار
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