
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

  
 پيکارجو .رحمانی

  ٢٠١٧ مارچ ٢٠
  

 مبارک نوروزتان
 شما فرھمند پيشگاه رابه خود شادباشھای ترين صميمانه و بھترين بھار بخش ونويد پرشگوفه فصل فرارسيدن مناسبت به

 ھميشه برای لبانتان بر لبخند گل مندم آرزو نموده نثار گيتی سراسر در آزاديخواه و آزاده انسانھای ۀھم و زيزانع

 باشد وشاداب شگوفان

 و مندی نظام داشت نظر در با و گذرا نگاه يک با ، که سازم نشان خاطر خواھم می فرخنده جشن اين پيشواز به

 جھان که بيشماری کھکشانھای و نظامھا سائر و مان شمسی نظام و شيری کشاندرکھ موجود سالۀ لياردھايم ھماھنگی

 پرداختۀ و ساخته ابرنيروھای و غولھا توانمندی حيطۀ در که وھماھنگيی ترتيب و نظم ؛ است داده تشکيل را ھستی

 ھيچ به ، امثالھم و الئکم و فرشتگان و نواعاال ارباب و خدايان قبيل از کنجکاوانسانھا و جو علت ھای انديشه و اذھان

 است، آمده دست به کنون تا که یا شناسانه بشر و شناسانه باستان شواھد و آثار داشت نظر در با و  گنجد نمی وجھی

 در را آن اوليه انسانھای که است بوده جشنی نخستين يقين به نزديک حتمالا به نوروز جشن که داشت باور توان می

 دادن پيوند لذا ، اند کرده می برگزار پايکوبانه و مستانه و وسرور شادمانی با بھار آغاز و زمستان و سرما فصل پايان

 و پادشاھان و گان زاده ماما و مامانا و پيامبران و نواعاال ارباب و خدايان و اديان با جاودانی و فرخنده جشن اين

 و دينمدارانه و خرافاتی باورھای و قبيل ازاين فريبکارانی و سائرشارلتانھا و وقھرمانان گشايان جھان و فرماندھان

 و نوين دانش از که بود خواھد یئانسانھا ما بار ذلت روی ودنباله نگری کوته دھندۀ نشان ، آنان ليستیاايدي و ماورائی

 قله يرتسخ با که قرنی ويکم بيست قرن سالھای نخستين ودر بريممی بھره آن وکمپيوتری ديجيتال گون گونا ھای فراورده

 ضمن در . بريم می سر به است ھمراه يتناھی ال کائنات پيدايش مھر سربه راز به يابی دست و دانش و علم شامخ ھای

 ھرچه بھروزيھای و سعادت نموده حضورتان نثار ، درويش تحفۀ سبز برگ مثابۀ به را خود ھای سروده از يکی

  مينمايم آرزو را بيشترتان

 -شما إرادتمند

 يکارجوپ .رحمانی

 محفل ياران
 

 قمری و بلبل وساری ھمگان مست و غزل خوان شده اند          نو بھار است و گل و مطرب و معشوقه به سامان شده اند
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 گــرد ھم آمـده چشمک زن و خنـدان شـــده انـد          گل سـوری و پتـونی و فالکس ھمـه در محفـل ياس  

 داده سر بين که چه خوش نغمه سرايان شده اند             ز مـــوزرتبــاد سمفـونی بتھـوفـن و ســـاری

 ز پـی اشک کباب بستــه بــه تـــوفان شــده انـد            خــارو خس طعمۀ مجمـر شـده در گوشــۀ باغ

 دوستـان شـادو حـريفان ھمـه حيـران شــده انـد           بس که معشوقه به سامان ودل ازغصه جداست

 زانــکه در آتش غــم پختـه و بــريـان شــده انـد          دشمنــان در پـی ويــرانگــری و وســوســه انـد

 مـن از اين وصلت و اين جمع عـزيـزان شــادم

 کـه ز يمنش دگـران جمــله پـــريشان شــده انـد
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