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آریانا افغانستان آنالین

 میالدی هب همه مبارک باد2019 حلول سال نو
Happy New Year
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گردانندگان وبسایت آریاان افغانستان آنالین ورود سال جدید  2019میالدی را هب اقطبهٔ مردم جهان بالخصوص مسیحیان ،تهنیت و شادباش گفته و
آرزومند اند که سال نو رپ از میمنت بوده و حامل صلح و صفا ربای مردم سراسر جهان باشد .قل ًبا متمنی ایم که تمام انسان اه هب مناسبت تعویض سال نو
میالدی ،با افمیل اه و دوستان شان مراسم رپر نشاطی داشته باشند.
تهنیت گویی و مبارک باد حلول سال نو میالد مسیح دالیل متعدد دارد که هب صورت عمده ،اساسی رتین آنها رد زری ربشمرده می شود:

 مردم  ،اعم از ساکنان آسیا ،افریقا،امری کای التین ،امری کای شمالی ،کااندا ،اروپا او ااسترالیا حلول سال نو میالدی راجشن می گیرند او آرنا با شور و شعفت
جلیل می کنند ،آنها توقع دارند دوستان شان نیز این روز را بخاطر آنها گرامی بدارند ،ما با اعتقاد هب احترام هب باور اهی تمام مردم دنیا ،این روز را ربای
آانن شاد باش میگوئیم.
مس
 حتی ممالکی که نفوس یحی ندارند و یا مسیحیان از اقلیت اهی خیلی انچیز نفوس آاننمحسوب می گردند ،نیز جشن سال نو میالدی را ربگزار می کنند.مس
 سال و تقویم یحی میالدی ،امروز رد اکثریت ممالک جهان ،سال و تقویم پالن اهی کاری و مخصو ًصا پالن اهی مالی و بودجوی شان تعیین گردیدهاست ،هب همین مناسبت است که اختتام سال پار و آغاز سال نو ربای اکثریت کارگران و کارمندان دنیا ،ختم پالن کاری آنها حسابگردیده  ،این
مس
روزرابا استراحت و رفع خستگی از تحقق پالن کاری سال پار جشن می گیرند .چنینروندیسبب آنگردیدهاستکه اگرچه حلول سال جدید یحی،
ت
منشأی مذهبی دارد ،ولی جلیل و ربگزاری آن امروز از قلمرو مذهبی خیلی فرارت رفته است و چه بسا که عده ای هم بدون آن که رد جست و جوی منشأی
آن ربآیند رد این جشن اه از مزایا و الطاف آن متلذذ می شوند .از نظر ما فراهم آمدن خوشی و شادی ربای انسان اه که توأم با زندیکی و ردک متقابل از
همدیگر و فرصتی ربای همگرایی فراهم آید هب هیچ وجه عمل ان خواستنی و انمطلوب بوده نمیتواند .حتی عده ای هم که با تعصب هب این پدیده ن گاه کرده و آرنا مکروه و
ان صواب میدا نند ،خود رد محیط افمیلی خویش از این جشن اه متلذذ می گردند.
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 نکته مهم دیگر اینکه مسیحیان عمو ًما رد اعیاد مذهبی ما مسلماانن ،هب ما تبریکی و تهنیت می فرستند و حتی اخی ًرا رد بعضی از کشور اه مسیحیان رد جشن اهی مذهبی مسلمااننسهم می گیرند ،این مراودات فرهنگی و مدنی انسان اه هن تنها که هیچ بدیندارد بلکه رد زندیک ساختن مردم نقش بس اقبل توجه بازی کرده میتواند.
هب این صورت قط ًعا بی جا نیست که حلول سال نو میالدی هب تمام مردم جهان تهنیت گفته شده و آرزوی نیکویی ربای شان توقع گردد.
رد اخیر یک بار دیگر این سال جدید را که فردا قدم رنجه می فرماید ،ربای تمام مردم جهان صمیماهن تبریک می گوئیمو امید اهی نیکی را ربای آانن تمنی داریم

و من الله توفیق
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