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  ٢تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  تاسو ھمکارۍ ته رابوليښت نپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

  ٢٠١۶ ٣١/٣                                                                      داکتر سيد خليل هللا ھاشميان                       

  

  اس(م دين زندگی است وبا طبيعت در تضاد نميباشد

  

ز کابل بزبان پشتو ُدرجملۀ پيام ھای تبريکی سال نو، پيامی ھم در يک صفحه وچھار پاراگراف از ھموطنی ا
اين ھموطن مخالف تجليل نوروزبوده ونظرخودرادريک پاراگراف چنين . بيک عده افغانھا دراروپا وامريکا رسيده بود

  :اظھارداشته است

زمونږ ھيواداس(می ھيواد دی اواس(می فرھنگ لری، په اس(می فرھنگ کی دمبارکو ورځو معلومی او " 
چه دعبارت اجرونه ( ، رمضان او عاشوری او داسی نور ورځی،او دالقدر شپه دیځانګړی  سوی چه د اخترو، جمعو

ُ، له دی غيره ورځو نماځنه بدعت دی، ګمراھی او جھالت دی او دجھالو ځای جھنم دی)پکی تر نوروزيات دی ُ.  

ُنماځنه د ايران دزردشتيانو نماځنه ده، مقدسه يی کتله او ګنی يی، عبارت پګ) نوروز(د نوی کال ُی کوی،اھل ُ
  ."کتاب ھم نه دی

کشور ما يک کشور اس(می است و فرھنگ اس(می دارد، درفرھنگ اس(می روزھای مبارک معلوم : ترجمه(
که (ومشخص شده که عبارتندازعيدھا، جمعه ھا، رمضان وعاشورا وروزھای ديگری ازين قبيل و شب القدر

وز ھا، تجليل روزھای ديگر بدعت است، گمراھی و جھالت غير ازين ر). اجرعبادت درآن از روزھای ديگربيشتراست
  .است، و جای جاھ(ن دردوزخ است

، کار زردشتيان ايران است، که آنرا مقدس ميشمردند و ميدانند، درنوروز عبادت )نوروز(تجليل ازسال نو
  .) ميکنند، اھل کتای ھم نيستند

خود وھم با تاريخ اس(م معرفت کافی ندارد بنظرمن اين ھموطن محترم پشتون ما باتاريخ کشور وفرھنگ 
  :وعوض آنکه خود را با واقعيت ھا آشنا ساخته باشد، تعصبات و مزخرفات را پذيرفته است 

 سال قبل بسرزمين افغانستان رسيد وبتدريج پذيرفته شد وباپذيرش اين دين ١٣٥٠دين مبين اس(م حدود 
زردشت خودش درکشورما ودربلخ تولديافته ودين .  قرارگرفتندبرحق،اديان ديگری که وجودداشتند، ملغی ومنسوخ

 سال قبل ازاس(م درام الب(دبلخ ظھورکرد وبتدريج بکشور فارس رسيدو بحيث دين رسمی ١٣٥٠زردشتی حدود 
 اين دين، خداوند يگانه و nيزال راپرستش ميکردواعمال خيرونيک را سفارش –س(لۀ ساسانی شناخته شد 

دين زردشتی درجملۀ عناصرطبيعت آتش رامی پرستيد حقيقت دارد،امادين کشورومردم آنوقت ما بود و اينکه .مينمود
 سال پيش مردم خودراکه خداپرست ھم بودند، مذمت ٢٧٠٠در حاليکه مااکنون الحمدo مسلمان ھستيم، نميتوانيم دين 

کسانيکه زردشتی را .    فارس پخش گرديددين زردشتی ازبلخ برخاست و درمنطقۀ خراسان باستان بشمول کشور. کنيم
دين ايرانی ميشمارند،ازتاريخ کشورخود بيخبرند، تاريخ دين داری و خداپرستی درافغانستان ازدين اس(م شروع نشده، 

  . نير به اين سرزمين رسيده بود) ع(بلکه پيش اززردشت دين موسی 

ميگردد ودربرج حمل موقع نجومی تحويل نوروز يک معجزۀ طبيعت است که درآن ھنگام شب و روز برابر
 تجليل از نوروزبحيث يک رسم بسيار قديم آريايی ھزاران سال پيش از دين زردشتی در مدنيت - آفتاب صورت ميگيرد

آريائيان در خراسان باستان صورت ميگرفته است وآريايی ھا آنرا بحيث يک فرھنگ، ونه بحيث يک دين، تجليل 
خداوند ميتوانست .  که قران بما معرفی ميکند نه تنھا خالق زيروح، بلکه خالق طبيعت نيرميباشدخداوندی. ميکرده اند

اما خالق ما هللا . ھمه سال رازمستان ياتابستان خلق کند، چونکه برف وباران و آفتاب تسليم ارادۀ خالق خودميباشند
روز، بلکه گل nله وشگوفه ھای مختلف رانيز طبيعت را برای مخلوق خودگواراساخته، نه تنھا معجزۀ نو) ج(تعالی 
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 اس(م عبادت رادرمواقع معين آن –درين فصل ميروياند وطبيعت را شگوفان ميسازد تامخلوق او از زندگی لذت ببرند 
اس(م دين زندگيست، دين لذت از زندگيست، -مقررنموده و باادای عبادت، لذت اززندگی رامشروع ساخته است 

ا برای استراحت و عيدھا را درانجام اوامر خود، برای خوشی و مسرت مخلوق خودمقرر نموده خداوندجمعه ھا ر
تجليل از نوروز، تجليل از شگوفانی طبيعت است که به دين وشريعت اس(م ھيچ ارتباط ندارد، زيرا مسلمانان . است

 خداوند وشريعت اس(م خوردنی ھا -درحاليکه سمنک می پزند،کلچۀ نوروزی وميوۀ ترکرده ميسازند، نمازھم ميخوانند
 مردم افغانستان ازنژادآريايی استند، دين مبين اس(م وشريعت وبعضی از وجوه –را در موسم نوروز منع نکرده است 

 –فرھنگ عربی راپذيرفته اند، اما مستحق حفظ ھويت وفرھنگ آريايی خودمی باشندوآنرادر نوروز بجا می آورند
افغانستان يک کشور اس(می است وتا ابد . ن را ئدارد وچنين امری در قران نيامده استمسلمان شدن معنی عرب شد

  . انشاء هللا يک کشور اس(می خواھد بود، اما ھويت و عنعنات فرھنگ آريايی خودرانيز محفوظ خواھد داشت

 تاريکی محض کسانيکه تجليل از نورزوز راجھالت ميدانند، متاسفانه خودشان نه تنھا درجھالت، بلکه در
 -ازدين وشريعت اس(م قراردارند ويک نمونۀاين جھالت فتوی سپردن مسلمانان به جھنم بخاطر تجليل ازنوروز ميباشد

  .       فاعتبروا يااولی اnبصار

  ٢٠١٦ مارچ ٢٧ –سيد خليل هللا ھاشميان 

    

  

  


