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  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

  
  پيکار جو. ر
 ٢٠١۵ مارچ ٢١

  

  !نوروزتان مبارک
 

ی خود رابه پيشگاه فرھمند شما  بھترين و صميمانه ترين شادباشھابه مناسبت فرارسيدن فصل پرشگوفه ونويد بخش بھار

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

  !شگوفان وشاداب باشد

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

کشان شيری و نظام شمسی مان و سائر نظامھا و کھکشانھای بيشماری که جھان لياردھا سالۀ  موجود درکھيھماھنگی م

گان و  و ارباب األنواع و فرشت ی  که در حيطۀ توانمندی خدايانوھماھنگيھستی را تشکيل داده است ؛ نظم و ترتيب 

باشند، به ھيچ  نھا میمالئک و امثالھم  که ھمه و ھمه ساخته و پرداختۀ اذھان و انديشه ھای علت جو و کنجکاوانسا

ی که تا کنون به دست آمده است ، او با در نظر داشت آثار و شواھد باستانشناسانه و بشر شناسانه .  نمی گنجد وجھی

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

 با اديان  کرده اند ، لذا پيوند دادن اين جشن فرخنده و جاودانی پايکوبانه برگزار میمستانه و  و شادمانی وسرور

گان و پادشاھان و فرماندھان و جھان گشايان وقھرمانان و مامزادامامان و اوخدايان و ارباب األنواع و پيامبران و 

ليستی آنان ، نشاندھندۀ کوته و ماورائی و ايديادينمدارانه سائرشارلتانھا و فريبکارانی ازاين قبيل و باورھای خرافاتی و 

 که از دانش نوين و فراورده ھای گونا گون ديجيتال  وکمپيوتری  ی خواھد بودئبار ما انسانھانگری ودنباله روی ذلت 

با تسخير قله ھای شامخ علم و دانش و دست يابی ی قرن بيست ويکم  قرنی که سالھاآن بھره برداری نموده ودر نخستين 

  .بريم   به سر می،ال يتناھی ھمراه است به راز سربه مھر پيدايش کائنات

که در شرائطی بس دشوار و طاقت فرسا برای بشريت درمجموع وبه ويژه   عالوۀ اينه ی که نوروزامسال بئاز آنجا

ن به اين درد بانوی بيمار فرخندۀ قھرما دد وقتل فجيع ورقتبارگر خواھان افغانستان برگزار میزحمت کشان وآزادي

آزاد  انسانھای ۀاين جشن باستانی و طبيعی  را به ھم ی بخشيده است  من ضمن اين که يک بارديگراورنج بعد تازه 

به ياد آن ی را که ھمين امروز اگويم  سروده  خواه و برابری طلب در سراسر جھان تبريک میانديش ، روشنگر ، آزادي

  !نمايم  قھرمان جاويد انشاد نموده ام ، نثار حضورتان نموده سعادت و بھروزيھای ھرچه بيشترتان را آرزو می

  پيکارجو. ر- إرادتمند شما

  

  ھداء به فرخندۀ قھرمانا
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  در کشور اسالم زدگان ره بگشايد    ال بيايدــد به نوروز که امســيئگو

  ايدـليم نشـرتســم زدگان راســاتـم     دـرايــن نغمۀ پيکار سـبلبل به چم

***  

  تــربطش به اسالم خداداری به جانيس    عزاداری روانسيت" فرخنده"در ماتم 

***  

  به اينگونه دھد جان" فرخنده"باعث شده     انــانس د زن وـۀ ضـشـپي م ـتـش سـن کيـاي

  "ايمان " ر پا ننھيم برسرــت اگــرم اســش     الم نمايانــورت اســده عــه شــون کــنــاک

***  

  جانيسته تمکين به اين دين خشن ھيچ ب       سی روانيستــر ديــالم دگــب اسـذھـدر م

***  

  پيکار جو. ر 

  ٢٠١۵ مارچ ٢٠

٣٠/١٢/١٣٩٣  

  

 

 

 


