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آریانا افغانستان آنالین

نسل بشر با هیوالی بزرگی به کوچکی ویروس "کوید  "1۹دست و پنجه نرم میکند که
جوامع انسانی را بدون تبعیض در تمام اکناف جهان مورد تهدید قرار داده است .جای
آنست تا همه مردم به مثاب ٔه اعضای این دهکد ٔه جهانی خود را در غم آنانی که در
طول سال ګذشت ٔه  ، 2020عزیزان خود به این طاعون مهلک از دست داده اند ،شریک
بدانند ،و لی نا گذیر باید همچو ققنوس ازین خاکستر بال بکشند و به پیش ،به صوب
افق آیندهٔ درخشان امیدوار باشند و پر بکشایند.
گردانندگان وبسایت آریانا افغانستان آنالین ورود سال جدید  2021میالدی را به قاطبهٔ
مردم جهان بالخصوص به مسیحیان جهان ،تهنیت و شادباش گفته و آرزومند اند
که سال نو درین راستا نقطهٔ عطفی در سیر قهقرایی زندګانی کنونی افغانها بوده و میمنتی
نصیب شان ګردد که حامل صلح و صفا برای مردم سراسر جهان خصوصا ً مردم
داغدید ٔه افغانستان باشد .،ما قلبا ً متمنی استیم که تمام انسان ها به مناسبت تحویل سال
نو میالدی ،با وجود شیوع مصیبت بار حاضر ،با فامیل و دوستان شان مراسم پُر
نشاطی داشته باشند.
تهنیت گویی و مبارک باد حلول سال نو میالد مسیح دالیل متعدد دارد که به صورت
عمده ،اساسی ترین آنها به هدف زدودن مشتی از حساسیت های بی مورد ،در زیر
برشمرده می شود:
 مردم ،اعم از ساکنان آسیا ،افریقا ،امریکای التین ،امریکای شمالی ،کانادا ،اروپا واسترالیا حلول سال نو میالدی راجشن می گیرند و آنرا با شور و شعف تجلیل می
کنند  ،آنها توقع دارند دوستان شان نیز این روز را بخاطر آنها گرامی بدارند،
ما هم با اعتقاد به احترام به باور های تمام مردم دنیا ،این روز را برای آنان شاد
باش میگوئیم.
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درممالکی که مسیحیان از اقلیت های خیلی ناچیز نفوس آنان محسوب می گردند  ،نیز
جشن سال نو میالدی برگزار می ګردد .
سال و تقویم مسیحی میالدی ،شکل بین المللی را ګرفته و امروز در اکثریت ممالک
جهان ،پالن های کاری و مخصوصا ً پالن های مالی و بودجوی شان به اساس همین
سال و تقویم تعیین گردیده است ،به همین مناسبت است که اختتام سال پار و آغاز
سال نو برای اکثریت کارگران و کارمندان دنیا ،ختم پالن کاری آنها حساب گردیده،
این روز را با استراحت و رفع خستگی از تحقق پالن کاری سال پار جشن می گیرند.
اگر چه حلول سال جدید مسیحی ،منشأی مذهبی دارد ،ولی امروز ،تجلیل و برگزاری
آن از قلمرو مذهبی خیلی فراتر رفته است و چه بسا که عده ای هم بدون آن که در
جست و جوی منشأی آن برآیند از مزایا و الطاف این جشن ها متلذذ می شوند .از
نظر ما فراهم آمدن خوشی و شادی برای انسان ها که توأم با نزدیکی و درک متقابل
از همدیگر و فرصتی برای همگرایی فراهم آید به هیچ وجه عمل نا خواستنی و نامطلوب
بوده نمیتواند .عده ئ ی هم که با تعصب به این پدیده نگاه کرده و آنرا مکروه و نا
صواب میدانند  ،محتمالً خود نیز در محیط فامیلی خویش از این جشن ها متلذذ می
گردند.
ً
نکتهٔ مهم دیگر اینکه مسیحیان عموما در اعیاد مذهبی ما مسلمانان ،به ما تبریکی و
تهنیت می فرستند و حتی اخیراً در بعضی از کشور ها مسیحیان در جشن های مذهبی
مسلمانان سهم هم می گیرند  ،این مراودات فرهنگی و مدنی انسان ها نه تنها که هیچ
بدی ندارد بلکه در نزدیک ساختن مردم نقش بس قابل توجه بازی نموده و پلورالیزم و
همزیستی را مدغم با تحمل پزیری ،که اساس و پای ٔه پالیسی های آریانا افغانستان آنالین
را نیز پیریزی نموده است  .به بهترین وجه به نمایش میګذارد...
به این صورت قطعا ً بی جا نیست که حلول سال نو میالدی به تمام مردم جهان تهنیت
گفته شود و آرزوی نیکویی برای شان توقع گردد.
ً
در اخیر یک بار دیگر این سال جدید را برای تمام مردم جهان و خصوصا مردم
داغدید ٔه افغانستان صمیمانه تبریک ګفته و امید های نیکی را برای همه تمنی داریم.

نمایش آتش بازی در تجلیل از حلول سال جدید  2021میالدی در دوبی پاینخت مسلمان امارت متحده
برای تماشای ویدیوی این نمایش به لینک زیر کلیک فرمائید

https://youtu.be/Mx-cWZiiYmc
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