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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social  اجتماعی

  
  سيدھاشـم سديد

  ٢٠١۶ مارچ ٢٠

  به مناسبت خجسته روزی به نام نوروز
  

  درخـت دوسـتـی بنشان کـه کـام دل بــه بـــار آرد

  ر آردنھـال دشـمنی بــرکـن کــه رنــجـی بی شـما

  شـب صحبت غنيمت دان که بعد از روزگـار مــا

  بسی گـردش کـنـد گـردون بسی لـيـل و نـھار آرد

  بھارعمر خواه ای دل، وگـرنه اين چمن ھـر سال

  چو نسرين صد گل آرد بار و چون بلبل ھزار آرد

  

انند و گرامی می دارند، تبريک نی که اين روز را فرخنده می دا عزيزۀبا قلب سرشار از عشق و مھر، نوروز را به ھم

اميد سال نو سالی باشد پر از صفاء و صميميت، فارغ از ھر نوع کدورت، خصومت، دشمنی، جنگ، و . عرض می کنم

خون و خونريزی؛ مملو از اميد و شادی، ابتھاج و خوشحالی، آشتی و دوستی و عشق و يک رنگی، و باالخره تحول و 

  . مردمان جھانۀان کشور ما افغانستان عزيز و ھم مردمۀتغيير مثبت در زندگی ھم

نوروز، ولی تنھا نو شدن ايام و روزگار، رفتن زمستان و آمدن بھار، رسيدن فصل تالش و کار بر روی مرزعه و باغ 

و زمين و کشتزار و سرخ شدن دامان کھسار، ھمچنان لگد کردن سبزه و رفتن به خواجه صفاء و گلغندی و تخت ظفر و 

و خيرخانه و مزار و گرفتن جشن و سرودن آھنگ ھای شاد و رقصيدن و کف و دف و پوشيدن لباس نو و ديد و شھداء 

  . باز ديد و ميوۀ ھفت رنگ و پختن و خوردن غذا ھای مزه دار نيست

ين  اين ھا است، اما حقيقت نوروز، آن ضربه ای است با سر انگشت عبرت آميز زمان، از ھزاران سال به اۀًظاھرا ھم

سو، برای بيدار کردن ذھن ھائی به خواب عميق فرو رفته، کسانی که چنين تحول زمانی را پايۀ تحول درونی خويش 

  . قرار نمی دھند و سنتی چندين ھزار ساله و ميمون را از بيرون به درون خويش منتقل نمی کنند

ودت و انجماد وداع می کند و جان تازه ای در بر حسب فطرت، انسان نيز، مانند طبيعتی که با آمدن بھار با سردی و بر

 موجودات می دمد،  بايد با جان تازه و روان شسته و پاکيزه با زمستانی سرد و تاريک درون خويش، زمستانی که ۀھم

ھمۀ حياتش را به ماتمکده ای تبديل نموده است، ھمه ساله و به تکرار وداع  کند و به جای آن باز ھم به پيشواز بھاری 

ز پندار و گفتار و کردار نيک برود و محبت و صبر و بخشش و در صلح و صفاء زيستن را جزئی از ملکات فاضلۀ ا
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رث و کار در باغستان ھا و بر روی  کشتزارھا برای قوت جسم خود دست به کار َو ھمان طور که به ح. خويش بسازد

  .يدارساختن روح و جان خويش نيز بپردازدمی شود، به طراوت و زيبائی گلستان انديشۀ سودای باطن و به ب

يک روز شادی به اين يا به آن نام، شايد روان خسته و قلب شکستۀ . عيد و برات و نوروز و مولود می آيند و می روند

ما را خشنود بسازد و توانی ببخشد، اما روح مجروح  ما را که طی دھه ھا، سده ھا و ھزاره ھا بی مھری و عناد و 

ازعه و مقاتله فرسوده و آزرده شده و رنج وافر ديده است، ھيچ روزی و نوروزی فکر می کنم نمی تواند به ستيز و من

  . التيام ببخشدهتمامی و برای ھميش

برای آنچه رنجی که درمان آن در اختيار ما نيست، کسی ما را سرزنش نخواھد . رنج ھای ما را اسباب زيادی است

 ما کاری ساخته است، ولی ما کاری نمی کنيم، مانند اصالح انديشه و افکار و کردار خود کرد، اما برای زدودن آنچه از

، ھم ديگران می توانند ما را مالمت کنند و ھم خود بايد، بدون عذر و معذرت ...و دست کشيدن از خصومت و جنگ و

  . به نکوھش خود بپردازيم

ون به مثابۀ آموزگار پير و صبور از ما می خواھد و ھر تغيير در طبيعت و سرشت ما، موافق با آنچه طبيعت بير

قسمتی از کتاب گرانقدرش را با سخاوت برای تلمذ پيش روی ما باز نموده است، بدون شک در توان خود ماست ـ اگر 

  .ما خوی اندرزپذير داشته باشيم

و گردش روزگار از سوی ما ھزاران نوروز آمد و شد، ولی پيک فرح بخش و درس ھای آموزنده و ارزندۀ طبيعت 

نه در انديشه و اخالق ما تغييری پديد شد، و نه در روح و جان و . سوگمندانه ناشنيده و ناخوانده باقی ماند و ما نو نشديم

  ! روان  ما؛ با درد و دريغ

گی نسبت به نه آفتاب پر حرارت دوستی و عالقه و شيفت. ھيچ گاھی عشق بر نفرتی خسبيده در کنج سينۀ ما چيره نشد

انسان و انسانيت در جان ما درخشيدن گرفت و نه دلبستگی به اتحاد و اتفاق و خدمت به خلق درما به وجود آمد؛ و نه 

  . فداکاری و از خودگذری و ايثار

ِشب ھای تار و ظلمانی ذھن ھای ما ھرگز با درخشش ستاره ھای پر  نور آسمان عشق و لطف و عطوفت و مھر 
ويژه غزوه را بر زمين نگذاشت و به فکر ه ح ما ھيچ گاه سالح مرگبار قتال و جدال و ستيزه، بو رو. روشن نشد

ِپرستاری ميليون ھا روان دردمند و تن کوفته و فگار  نيفتيد و حيوانيت شرمگين حاکم بر ما را به پای آدميت و نوع 
  . دوستی سر نبريد

طبيعت بيرون از خود ھستيم و با اشتياق به پيشواز آن می رويم، به فکر نو شدن روز و ماه و سال و به فکر تحول و 

که مھمترين نوروز، نوروز معنوی و باطنی  درحالی. اما به نو شدن فکر و ذھن و درون  خود ھرگز نمی انديشيم

  . ماست که بايد به آن با جديت پرداخت

 عشق و مھر نسبت به ديگران در سرزمين قلب ما زيرا اگر اين روز بر ما غلبه کند و با سرور و شادابی و شادمانی و

ِچيره شود، نوروز طبيعت بيرون از ما نيز با شادابی و سرور و مھر و محبت واقعی، و با عشقی به اصطالح افالتونی 
  .و نوازندگی و خالقيت و مھر و صفای ھر چه بيشتر، فارغ از ھر گونه نفرت و دشمنی برگزار خواھد شد

دشمنی و ويرانگری، به مانند حجت ملموس و مشھود، ولی به شکل بسيار غم انگيزی، ھر آن و حاصل نفرت، جنگ، 

جنگ و دشمنی و نفرتی که از تاريکی باطن ما ناشی می شود و جز . به روشنی پيش چشمان ما خود نمائی می کند

ا و دوستی و عدالت، و بی برای جنگ افروزانی سودجو، مشتی اقليت بی خبر از خير و خوبی، بی خبر از مھر و وف

  . خبر از انسان و انسانيت، برای ھيچ انسانی سودی به بار نياورده است
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 نوروز ھائی که طی اين ھمه ۀبه ھمۀ آنچه در اين ھمه سال ھا و قرن ھا گذشت، يکبار، تنھا يکبار، بينديشيد؛ به ھم

 ھا و ماه ھا و ھفته ھا و اين ھمه  روز و نوروز که در بھرۀ ما از اين ھمه زمان ھا، اين ھمه سال.  قرون آمدند و رفتند

دشمنی و خصومت و جنگ و ويرانگری و خونريزی گذشت، غير از غم و اندوه و آوارگی و اشک و آه چه بوده است؟ 

  چرا؟! ھيچ

روان درون، نوروز ذھن و انديشه و اخالق و روح و ) نوساختن(چون ما ھيچ وقت ھمراه با نوروز طبيعت به نوروز 

يم باغستان نيم خشک روح خويش را نيز آبياری کرده درھر گوشۀ آن نھالی از نکوشيده ايم؛ و  نکرده اخود توجه

 ھموطنان ما، چه ازبک و ۀدوستی و صلح و صفاء و يک رنگی وھمدلی و ياری دادن به ديگران را غرس نمائيم، تا ھم

ِ، که ھميشه قربانی وحشت وحشت آفرينان بوده اند، ... ايماق وچه ترکمن و پشتون و تاجک و ھزاره و بلوچ و پشه ئی و
  !! به ياری ھمديگر. از بر و بار آن بھره ببريم؛ با غم و درد و حزن وداع وحلۀ خوشی و سرور بر تن کنيم

 را به اميد روزی که ھمۀ ما افغان ھا، چه در داخل افغانستان و چه درخارج افغانستان، کوچکترين فرصت ھای نو شدن

  ! از دست ندھيم، و نوروزھا برای ھمۀ ما روز بازدھی حساب و برشمردن کارھای نيک و سازندۀ ما باشد

١٩/٠٣/٢٠١۶  

  

  

     

  

       

 

 
 


