
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 2تر 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

 

 

 ۲۲/۰۳/۲۰۱۸        : حامد فارانی نویسنده

 و یا مدبر اللیل والنهار وب واالبصارلقلیا مقلب ا
 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 

 .به نیکو ترین حال  گرداننده سال وحالت ها بگردان حال ما را

امیداوارم  رض می دارم وتبریک وتهنیت عی را به  همه  دوستداران  طبیعت هجری شمس 1397نوروز 

 و دوستان گرامی   ی افغانستان عزیز مادرستی براتن سالمتی و، خوشبختی ، پر از سعادت  سالی باشد

 روزنو جشن
 طبیعتزندگی دوباره فصل  ازاز آغ

 
کشور های  درنوروز  است  مصادف شمسی سال لبا روز او است که م زمینسریکی از عنعنات قدیم  باستانی  نوروز 

آذربایجان وکردستان  بطور رسمی  افغانستان ، ایران، تاجیکستان ، ترکمنستان ، ازبکستان ، قیرقزستان  ، قزاقستان ،

ا مقیم ان کشور(  روسیه هتنها اویغورها، قزاق، قرقیزها و ازبکبیشتر    وغیر رسمی  در کشور های چین ) چین  که

  ، سوریه وآلبانی تجلیل میکند

خصوصا  جشن نوروز را تجلیل میکنند ) که درباال ذکر شد خصوصا که بطور رسمی  که حاال  اتباع  کشور های البته  

آمریکا  زندگی  کانادا  ،در کشور های اروپایی و   (  در نمایندگی های ان کشور ها  بطور رسمی تجلیل می شود 

  بعمل می آورند تجلیل  از نوروز هم انها  میکنند

وحفظ آثار بیجامانده  در بخش میراث فرهنگیاست  که بخشی  ازسازمان ملل متحد   و  نهاد فرهنگی یک کهیونسکو   

فرهنگی آریا  اثعنوان یک میرب هم  را  باستانی  وزنورجشن   که فعالیت دارند  ان درحفط  جهانتمدن های گذشته از 

 است  ثبت رسانده دران به  وجهان  زمین 

 زندگی دین  !  نیست بخاطریکه دین  اسالم است  حرام  حرام را  که  بعضی تصور میکنند  نوروز هم  از نگاه اسالم !
 رد  نمی کند ان را نهی  و باشدانسان ن به زیان کهچیزی   رامت انسان می اندیشد  ووبیشتر به ک است  و دین راه گشاه

 و مفید    استفاده  برایطبیعت را بوجود آورده است تا  پس خدا. خدا استآیات  های  نشانه که  یکی از همطیبعت   
نفرین  لذت ببر د  نه  اینکه  انسان ان رارا تجلیل کند  و از ان بهره  گرفتن از ان  برای انسان فرمان می دهد که ان 

 کند وبرخود حرام بداند.

 این است الهی  وان فرمان در طول زندگی به انسان گوش زد می کند اسالم یک فرمان واضح و روشن  وآشکاردین   

 ! :  صاف  را  بردار و  درد  را بگذار!)) خذ ما صفا  دع ما کدر ((     که

 ت  نکرده اس  رد  و  نهی  ان عمل مانده است شد عمل خوب بامنظوراش این است  چیزی که از تمدن های گذشته 
که این خاصیت  ریطبخا و مانع  ان میشود  رد تمام  باجدیت البته عملی که بد باشد آن راپس ان عمل قابل اجرا  است 

  دین اسالم  است
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.نپه 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

 

 باشد با ان مخالفت نمی کند با انسانیت  انسان  سازگار و انسان  بنابرین  اسالم چیزی که  مفید  واقع  شود برای   
می  مخالفت برخورد قاطع  و ان باشد بانداشته  خوانی موبا کرامت انسانی ه یتنچیزی که برضد انسان وانسا بلکه 
 میکند  رد و  ان را جدا نهی و  نماید 

ند ه میروید ، پرسبزه دوبار گل و  ، ارمی کندزمستانی بید عمیق  ازخوابیعنی  جشنی که طبیعت را  !  جشن نوروز  

 می کند تا ازخواب عمیقوتازه زنده  دوباره  را  رمان خدا زمینبه فباد وباران   ابر ، گان ازالنه های شان بیرون میاید 

 یدار وسرحال کندب باز  که رفته بود  زمستانی

ما  کندن خدا  جریان پیدا بیعت به فرمادر طکسیژن تازه  ا تا در روی زمین   نمو  می کند درختان  و نباتات  دوباره 

اینها همه  نشانه های  قدرت واز فرمان اطاعت کنیم نه سرپیچی که    انسان ها باید  از ان وجهه  احسن استفاد کنیم

  .خداست

خدا  امرد وهیج کاری  بدون ناز فرمان خدا  پیروی میکن گرفته تا تی زمینسیاره ها والیتنهایی نامعلوم  ( )  از کائنات

 پذیر نیست.ن وآسمان در زمی

دشمنی میکنند و   باخودشانوقتی خوب فکر بکنند  وطبیعت  را بد می شمارند  د اما  بعضی که  دشمن طبیعت هستن

 .تیشه به ریشه خود می زنند 

ی زمین کاشته شود چطور رشد  کند تاوقتی آب نباشد که آن گرانبها ترین معجون  طبیعت وقتی گندم برو یعنیت طبیع 

که حاال  دانشمندان دنبال ان درسیاره ها درجستجو ان هستند  درحالی دراین کره آبی نیلگون داریم اما با ان طور  )است

بسیار نامناسب در استفاده ومصرف ان کوتاهی میکنیم  حتی از طال و نقره  وغیره با ارزش است  بخاطریکه  آب مایه  

یعنی بقای   ل همدیگر هستنداین هر دو مکم از بین میرود (  نده زنابود می شود نسل    حیاتحیات  است وبدون ان 

          دارد حیات آنبقای  بستگی  طبیعت

زنده تا     گرفته زنده جانهای زیر زمین وزیرآب از که  تکاپو و تالش ، کوشش ،آغاز نو   جشن نوروز یعنی مظهر

 ردند.از آب مستفید می گ د نزندگی میکن زمینکه بر روی  جانهای

اسالم هم در طول تاریخ همیشه عمل نیک را  نیک   می پندارد  دین    تجلیل از حیات است.تجلیل جشن نوروز پس 

  نموده است. پشتیبانی و حمایتهمیشه  واز عمل نیک وپسندیده 

وزندگی  طبیعت با گی پیوستآدم  در که   ، باهمی زندگی مشترک نییعطبیعت   ،طیبعتبزرگداشت ازعنی  نوروز ی
 می گردد. وانسانشده  برجسته  باهمی 

 برگ درختان سبز در نظر هوشیار * هر ورقش دفتری است معرفت کردگار
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