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ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن و ﺧﺮد

ﮔﺰارﺷﯽ از ﺟﺸﻦ ﺳﺪرﻩ ﭘﻮﺷﯽ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎرﻩ ی اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﻴﺎﮐﺎن ﺧﻮد.
در روز دی ﺑﻪ ﻣﻬﺮ -ﻣﺎﻩ اﻣﺮداد -ﺳﺎل  3742ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ  01-08-2004ﺟﺸﻦ ﺳﺪرﻩ ﭘﻮﺷﯽ و
ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻮهﯽ در ﮐﺸﻮر ﻧﺮوژ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﻳﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﭼﺎﻣﻪ ای
دﻳﻨﯽ و ﻣﻴﻬﻨﯽ را ﻳﮏ ﺑﺎﻧﻮ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺮودﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺁن ﻣﻮﺑﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ و
ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ را ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ .ﭘﺲ ازﺁن ﻧﻮزودان ) ﺑﺎزﮔﺸﺘﮕﺎن( ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺳﻔﺮﻩ ی ﺳﭙﻴﺪ وﻳﮋﻩ ﮐﻪ
ﺑﺎ اﻓﺮوزﻩ و ﻣﻴﻮﻩ ﺧﺸﮏ و ﮔﻞ ﺁراﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﺮد ﺁﻣﺪﻧﺪ و ﺳﺪرﻩ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺘﻨﺪ .اوﺳﺘﺎی ﮐﺸﺘﯽ
از ﺳﻮی ﻣﻮﺑﺪ ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺷﺪ و ﻧﻮزودهﺎ ﻳﮑﯽ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮی ﺁﻳﻴﻦ و ﭘﻴﻤﺎن وﻓﺎداری ﺑﺎ ﺁﻳﻴﻦ
ﻧﻴﺎﮐﺎن ﺧﻮد را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ اﺷﮏ ﺷﺎدی ﻣﯽ رﻳﺨﺘﻨﺪ ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺑﺴﺘﻨﺪ .از
ﺁﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺳﺪرﻩ ﭘﻮﺷﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﺁرزوی اﻳﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ
در دﻟﺸﺎن ﺷﺎدی دﮔﺮی ﺑﻮد و ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ را روی دﺳﺘﻬﺎی ﺑﺮ اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎﻩ داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ اﻧﮕﻴﺰﻩ ی اﻳﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭼﻴﺴﺖ ﺗﻮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﭼﻮن اﺷﮑﻬﺎ
ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ .دﻳﮕﺮﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺟﺸﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﻮزودان اﺷﮏ ﺷﺎدی رﻳﺨﺘﻨﺪ و
ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺁﻏﻮش ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺘﺸﺎن را ﺧﺠﺴﺘﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ و هﻤﮕﯽ ﺷﺎد ﮔﺸﺘﻨﺪ.
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺰرگ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ هﻤﻴﺎری و هﻤﮑﺎری اﻧﺠﻤﻦ هﺎ و هﻤﺪﻳﻨﺎن دﻳﮕﺮ راﻩ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دل زرﺗﺸﺘﯽ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﻓﺮاهﻢ ﺳﺎزد و در ﺑﺮون هﻢ ﺧﻮد را
زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ .و اﻳﻨﻬﺎ ﮐﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰﻩ ی درﺧﺎﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ زودی ﻧﻴﺰ
ﺟﺸﻨﯽ دﻳﮕﺮ را در ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻧﺮوژ -اﺳﻠﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .و در ﻣﺎﻩ هﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﻴﺰ در
ﮐﺸﻮرهﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻳﺎری اهﻮرا ﻣﺰدا ﺟﺸﻨﻬﺎی ﺳﺪرﻩ ﭘﻮﺷﯽ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .از
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﮐﺸﻮر ﻧﺮوژ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﻳﺪ داﻧﻤﺎرک
اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺁﻟﻤﺎن و ...زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺁرزو داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺪرﻩ ﭘﻮش ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻴﺶ ﮐﻮرش و
دارﻳﻮش و ﺧﺸﺎﻳﺎر درﺁﻳﻨﺪ ﺧﻮاهﺸﻤﻨﺪﻳﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﻠﻮ رهﺴﭙﺎر ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای
داﻧﺴﺘﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺮواز ﺑﻪ اﺳﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .از هﻤﮑﻴﺸﺎن و هﻢ ﻣﻴﻬﻨﺎن
ﺧﻮاهﺸﻤﻨﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدهﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻳﺎدﺑﻮد ﺁن  100.000ﭘﺎﮐﺒﺎزان اﻳﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﻧﻬﺎوﻧﺪ ﺗﺎ واﭘﺴﻴﻦ دم از اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ و
ﮐﻴﺶ راﺳﺘﯽ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ واﭘﺴﻴﻦ ﺗﻦ اﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺟﺎن دادﻧﺪ .ﺗﺎزﻳﺎن ﺁن روز درﻓﺶ
ﮐﺎوﻳﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﺎد ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ی اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻮد زﻳﺮ ﭘﺎهﺎﻳﺸﺎن ﻟﮕﺪﻣﺎل ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﻳﻦ درﻓﺶ و ﭘﺮﭼﻢ در دل هﺮ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و هﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ.
ﺑﺲ ﮐﺲ ﮐﻪ ز زرﺗﺸﺖ ﺑﮕﺮدﻳﺪ دﮔﺮﺑﺎر
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ﻧﺎﭼﺎر ﮐﻨﺪ رو ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﺒﻠﻪ زرﺗﺸﺖ

