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 20/03/2016                   سیدهاشـم سدید
 

 نوروز به مناسبتی خجسته روزی به نام
 

 ار آردـه بـــی بنشان کـه کـام دل بــت دوسـتـدرخ

 ار آردمبی شـ یرکـن کــه رنــجــنهـال دشـمنی بـ

 ار مــاـب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگـش

 نـهار آردبسی گـردش کـنـد گـردون بسی لـیـل و 

 سال رـرنه این چمن هـعمر خواه ای دل، وگبهار

 چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد
 

تبریک عرض  ،نی که این روز را فرخنده می دانند و گرامی می دارندایزنوروز را به همه عز ،با قلب سرشار از عشق و مهر

، و خون و جنگ مت، دشمنی،خصوورت، از هر نوع کد فارغ ی باشد پر از صفاء و صمیمیت،می کنم. امید سال نو سال

 باالخره تحول و تغییر مثبت در ، وو عشق و یک رنگی آشتی و دوستی ابتهاج و خوشحالی، ،شادی امید و مملو از ؛خونریزی

 .و همه مردمان جهانعزیز همه مردمان کشور ما افغانستان  زندگی

رسیدن فصل تالش و کار بر روی مرزعه و باغ و زمین  رفتن زمستان و آمدن بهار،، روزگارایام و نوروز، ولی تنها نو شدن 

و شهداء و و گلغندی و تخت ظفر خواجه صفاء کردن سبزه و رفتن به  همچنان لگد سرخ شدن دامان کهسار، وو کشتزار 

میوۀ  و باز دید و ددی و نوپوشیدن لباس  گرفتن جشن و سرودن آهنگ های شاد و رقصیدن و کف و دف و خیرخانه و مزار و

 نیست.  مزه دارپختن و خوردن غذا های  هفت رنگ و

 ، از هزاران سال به این سو،زمان عبرت آمیز است با سر انگشت ای ضربهآن  نوروز، ست، اما حقیقتا ظاهراً همه این ها

ند؛ ده قرار نمی پایۀ تحول درونی خویشین تحول زمانی را چن، کسانی که رفته عمیق فروخواب  ذهن هائی به برای بیدار کردن

  .را از بیرون به درون خویش منتقل نمی کنند سنتی چندین هزار ساله و میمونو 

در همه  جان تازه ای وداع می کند و و انجماد با سردی و برودتبا آمدن بهار  ی کهطبیعتمانند  ،انسان نیز ،بر حسب فطرت

ستانی که همۀ حیاتش ، زمسرد و تاریک درون خویش با زمستانی و پاکیزه روان شستهتازه و جان  باید با ، دموجودات می دم

بهاری از پندار و گفتار و به پیشواز باز هم کند و به جای آن  وداع  همه ساله و به تکرار است، را به ماتمکده ای تبدیل نموده

ور و همان ط. فاضلۀ خویش بسازد ملکات از یستن را جزئیدر صلح و صفاء زصبر و بخشش و  و محبت و برود نیک کردار

ستان گل و زیبائی طراوت، به خود دست به کار می شود جسمبرای قوت  هاکشتزار بر روی در باغستان ها و به حرث و کار  که

 پردازد.بنیز خویش  ساختن روح و جانو به بیدار باطن ، سودایاندیشۀ
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شاید روان خسته و قلب شکستۀ ما را  ،به این یا به آن نام می آیند و می روند. یک روز شادی و مولود عید و برات و نوروز

بی مهری و عناد و ستیز و منازعه  و هزاره ها سده ها ه ها،را که طی ده ما مجروح  توانی ببخشد، اما روحخشنود بسازد و 

همیش به تمامی و برای  نمی تواند فکر می کنم نوروزی هیچ روزی و، است دیدهوافر و رنج  شده و آزرده فرسودهو مقاتله 

 التیام ببخشد.

رنج های ما را اسباب زیادی است. برای آنچه رنجی که درمان آن در اختیار ما نیست، کسی ما را سرزنش نخواهد کرد، اما 

و دست کشیدن  خود و کردار کارمانند اصالح اندیشه و اف ،نمی کنیم ما کاری ، ولیکاری ساخته است ما از آنچهزدودن برای 

 به نکوهش خود بپردازیم.  ، بدون عذر و معذرتهم دیگران می توانند ما را مالمت کنند و هم خود باید، از خصومت و جنگ و...

 هر قسمتی از و صبور از ما می خواهد پیر و وزگارآم به مثابۀبیرون  آنچه طبیعت ، موافق باماو سرشت تغییر در طبیعت 

 خوی اندرزپذیرما است، بدون شک در توان خود ماست ـ اگر  پیش روی ما باز نمودهبرای تلمذ را با سخاوت ش گرانقدر کتاب

 داشته باشیم.

سوگمندانه  از سوی ما و گردش روزگار ارزندۀ طبیعتآموزنده و ، ولی پیک فرح بخش و درس های د و شدنوروز آم هزاران

د ؛ با درما روان جان و و و نه در روح  ،ما تغییری پدید شد ما نو نشدیم. نه در اندیشه و اخالقی ماند. و خوانده باقاشنیده و نان

  !و دریغ

و  به انسان نسبت عالقه و شیفتگی آفتاب پر حرارت دوستی و نه ما چیره نشد. هیچ گاهی عشق بر نفرتی خسبیده در کنج سینۀ

و از  ؛ و نه فداکاریبه وجود آمد مااتحاد و اتفاق و خدمت به خلق در دلبستگی به نه و ن گرفتدر جان ما درخشید انسانیت

 . و ایثار گذریخود

 روشن نشد. ف و عطوفت و مهرلط آسمان عشق و نور   با درخشش ستاره های پر  هرگز ماذهن های شب های تار و ظلمانی 

وان رنگذاشت و به فکر پرستاری میلیون ها  بر زمین را ستیزه، بویژه غزوه روح ما هیچ گاه سالح مرگبار قتال و جدال و و

 . سر نبریدبه پای آدمیت و نوع دوستی حاکم بر ما را  شرمگین و حیوانیت نیفتید  کوفته و فگار دردمند و تن  

ما به نو ااق به پیشواز آن می رویم، و با اشتی طبیعت بیرون از خود هستیم و تحول و ماه و سال و به فکر روز به فکر نو شدن

ماست که باید به آن با  و باطنی معنوی ، نوروزنوروز ینکه مهمترالیحدر .خود هرگز نمی اندیشیم  درون شدن فکر و ذهن و

  پرداخت. جدیت

ه چیرقلب ما  در سرزمینبا سرور و شادابی و شادمانی و عشق و مهر نسبت به دیگران بر ما غلبه کند و زیرا اگر این روز 

به اصطالح افالتونی و نوازندگی  یو با عشق ،اقعیو ما نیز با شادابی و سرور و مهر و محبتطبیعت بیرون از  د، نوروز  شو

 برگزار خواهد شد. ، فارغ از هر گونه نفرت و دشمنیبیشترهر چه  و مهر و صفای و خالقیت

 یو به روشن ، هر آنغم انگیزی یاربه شکل بس به مانند حجت ملموس و مشهود، ولی و ویرانگری، دشمنی فرت، جنگ،حاصل ن

جز برای جنگ افروزانی  ی که از تاریکی باطن ما ناشی می شود وو نفرت. جنگ و دشمنی پیش چشمان ما خود نمائی می کند

رای ب انسانیت، انسان و ، و بی خبر ازو عدالت مهر و وفا و دوستی بی خبر از و خوبی، اقلیت بی خبر از خیر یمشت ،جوسود

 . به بار نیاورده است سودی هیچ انسانی

 ه طی این همه قرون آمدندشت، یکبار، تنها یکبار، بیندیشید؛ به همه نوروز هائی کبه همۀ آنچه در این همه سال ها و قرن ها گذ

ه در دشمنی و خصومت ک و این همه  روز و نوروز ها و هفته ها ماه و ها سال ، این همهزمان هابهرۀ ما از این همه   و رفتند.

 هیچ! چرا؟ ؟چه بوده است و آوارگی و اشک و آه گذشت، غیر از غم و اندوه و خونریزی گریو ویران جنگو 

ود خ ، نوروز ذهن و اندیشه و اخالق و روح و رواندرون ساختن()نو به نوروز با نوروز طبیعت همراه هیچ وقتما چون 

لح ص ی از دوستی وآن نهال هر گوشۀرا نیز آبیاری کرده در روح خویش باغستان نیم خشک نکوشیده ائیمو  ؛نکرده ائیم توجه

ترکمن و پشتون و  ، چه ازبک و چهرا غرس نمائیم، تا همه هموطنان ماو یاری دادن به دیگران همدلی صفاء و یک رنگی و و
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یم؛ ربار آن بهره بب بر و از ،ده اندبو آفرینان وحشت قربانی وحشت   همیشه ...، کهبلوچ و پشه ئی و ایماق و تاجک و هزاره و

  یم. به یاری همدیگر!!رور بر تن کنخوشی و س حلۀو با غم و درد و حزن وداع

شدن را از  نو کوچکترین فرصت های ، چه در داخل افغانستان و چه درخارج افغانستان،ما افغان هاهمۀ به امید روزی که 

 دست ندهیم، و نوروزها برای همۀ ما روز بازدهی حساب و برشمردن کارهای نیک و سازندۀ ما باشد! 

 

 پایان

 

 

 


