
  رمضان
رمضان به معنی روزه گرفتن يعنی اينکه خود داری از خوردن وآشاميدن وساير اعمال که 

 ماه اينبرای مدت يکماه ادامه دارد وبرای روزه دار منع شده از شروع صبح تا غروب آفتاب 
 ماه رمضان در حقيقت رکن  شرايطمسلمانان با ادا نمودن. صيام يا ماه رمضان ناميده ميشود

 که خود را به حق ند پنج بنای مسلمانی را بجا نموده ازين طريق خواهان وکوشان آنستسوم از
  .د حقيقی در جامعه عرض اندام نمايندا فر انزديک سازند تا بمثابه

زمانيکه ماه رمضان به پايان ميرسد برای گراميداشت ازين ماه سه روز را بنام عيد رمضان يا 
سفره هر خانواده مسلمان انواع شيرينی ها، کلچه ها ، ميوه سر . عيد روز براه انداخته ميشود

 برای عيد مبارکی  هاب ودوستان ، هم گذر و همسايهخشک وتازه ونوشيدنی ها گذاشته شده اقار
  .اشخاص قابل احترام ديدن بعمل ميآورند ثانيأ ازنخست از خانواده های عذا دار ومريض دار

 بهترين شيرينی ها ، کلچه ها ، ميوه های خشک وتازه دوکانداران به پاس احترام عيد رمضان
  .وغيره خوردنيها را توّام با بازيچه های اطفال به مشتريان خويش عرضه ميدارند

مسابقه های ورزشی همانند بزکشی،دوش وتوپ دنده و ديگر سر گرمی ها مثل تخم جنگی ، 
  . رواج دارد بخصوص روستا هاکبک جنگی ، سگ جنگی در اکثر مناطق

هر چه زود تر خواهان رسيدن عيد بوده تا کاال های نو را پوشيده وعيدی هااطفال خانواده 
 ولذت  وبا در يافت آن از مسابقات ديدن کرده.خويشرا از والدين ونزديکانشان در يافت نمايند

  .نمايند وبازيچه های دوست داشتنی خود را خريداری برده

ذا های لذيذ مانند قابلی پلو ، داشی ، چلو، کباب تکه ،کباب در رستورانت های هر شهر غ
وخوردنی های لذيذ ديگر را خدمت مشتريان عرضه بی ، َلشامی، شوربا، منتو، ماهی ،ِج

  .ميدارند

ازينجا ميتوان .بنا بر گواه تاريخ دين اسالم در قرن هفتم ميالدی بجای دين زردشتی رايج شد
در ميان مردم طوريکه گفته شد  ساله دارد که هر سال 1300 گفت رمضان در افغانستان سابقۀ

  .بر گزار ميگردد

  محمد شاکر معصومی

 


