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Сухани оғозин 
 

Оғоз мекунам бо ном ва ёди Маздо Аҳуро, худованди ҷону хирад, хиради хирадҳо ва 
ҷони ҷонон. 
 
Оғоз мекунам бо ном ва ёди Ашу Зартушт, паёмдори вахшур1, он бузургмарди иронӣ, 
он монтран2, касе ки суханони андешабарангез гуфт ва ирониро бо сари андеша ва 
маниши меҳрварзу хирадпеша ва нигаҳбони ҷону зиндагӣ дубора оштӣ дод. Ирониеро 
ки дерзамоне бо худоёни меҳрварзу шод ва афшонандаи худ ва бо паҳлавонону 
ҷавонмардони худ аз Сиёмаку Ҷамшед гирифта то Золу Рустам ва то Фаронаку 
Фаридун ва Коваву Эраҷ ва дигар намодҳои ормонии худ бо шодӣ зиста буд. Ирониеро 
ки ҳар аз чанд гоҳе бо зиндагӣ кушону ҷон гирон ва мағзхурону хирад барбод деҳони 
заҳҳокӣ ё ажӣ даҳокӣ рӯ ба рӯ гашта ва ҷонҳо дода, то он ки бар онҳо пирӯз шуда ва 
дубора ба нигаҳбонии зиндагиву хиради сурӯши худ бозгашта аст. 
 
Оғоз мекунам бо ному ёди ҳамаи дигар инсонҳои ростиҷӯю ростихоҳ ва ҳама некзанону 
некмардони Ирон ва ҷаҳон. 
 
Ин сери гуфторҳо – навишторҳо дар посух ба нидои касонест, ки дере аст ба дину оини 
фарҳанги модарии хеш мондаад ва ё бозгаштаанд ва ё дар кори шинохт барои 
бозгашт.  
 
Бозгаште ба решаи хеш, ба гуҳари хеш, ба худои хеш, ба хештани хеш. Боз мегардад, 
то дубора ба ростӣ рӯй оварад. Боз мегардад, то аз дурӯғ рӯй гардонад. Боз мегардад, 
то аз ғаму ранҷ руста ва ба шодиву хушнудӣ бирасад. Боз мегардад, зеро ки огоҳ 
шудаанд, чӣ чизро аз даст додаанд ва ё аз дасташон гирифтаанд, ҳамоно хештанрову 
озодиву оромишро, зиндагиро, пешравиро, навгароиро, навшавии ҳамешагиро ва 
ҷавониро. Оре, ҷавониро.  
 
Оре, ин ҷавон, ё дурусттар бигӯем, маниши ҷавонӣ аст, ки як фарҳангро (ва мардуми 
дорои онро) ҳамвора тару тоза ва зинда нигоҳ медорад. Ва албатта, чунин маниши 
ҷавонӣ, дорои нерӯ ва тавон аст, нерӯе ки аз ростӣ моя мегирад ва созанда аст. 
 
Дин ва фарҳанги иронӣ, фрашугард (буда) аст, ҳамоно тозашаву тоза гардон ва ҳанӯз 
ҳам гавҳари онро дар худ дорад, аммо шӯрбахтона он андоза гарду хок ва хору хошок 
рӯи онро гирифта аст, ки нуру рӯшноии он гуҳари тобнокро камсӯ гардондааст. Ин 
хешкории ману туи иронӣ аст, ки агар хушбахтиву растагории худу меҳани худ ва ҳатто 
ҷаҳонро мехоҳем, бояд ки нигоҳе жарфтар ба худ бияндозем, то зери ин ҳама лояҳои 
гоҳ тира ва сиёҳи онро бубинем ва ба берун бикашем. Он замон аст, ки мо метавонем 
бо нур он роҳро рӯшан кунем ва дар ҷоддаи зиндагӣ пирӯзмандона ба пеш биравем. 
 

                                                           
1 Вахшур аз “вахш” ба чами (маънои) сухан, гуфтор ва ҳамчунин рушди кирдор ва болидан. “Ур” 
ҳамоно “дорои”, пас вахшур ҳамоно дорои гуфтор ва суханоне ки рушд медиҳанд ва 
меболонанд. 
2 Монтран, гуяндаи суханони андешабарангез. Монтра ҳамоно суханони андешабарангез. Моно, 
мон ё ман ҳамоно андеша. 



Барои ин кор ҳам бояд як чизро бо тамоми ҳастии худ, бо ҳама хиради худ ва бо ҳама 
меҳру дарёфти (эҳсоси) худ бубинем ва бифаҳмем ва худро бо он яке гардонем. Ва он 
ин аст, ки бидонем: 
 
Мо озодему озод офарида шудаем, то худ, ҳар он, роҳи худро баргузинем ва албатта 
посухгӯи гузиниши хед ҳам бошем. Ҳар он чӣ ки озодиро аз мо гирифта аст, худое нест, 
балки сохта ва пардохтаи системҳои боварӣ аст, ки бунёнашон бар бастани дасту пои 
озодӣ дар торикхонаҳои тарсу хушунат ва хурофот аст. Он системҳои хушку баста низ 
бозуҳои худро месозанд. Бозуҳое ки корашон танҳо нигоҳбонӣ аз торикиву бехирадӣ 
аст, зеро худ низ роҳи дигареро намебинанд. Онон низ нурро аз даст додаанд. Ҳамон 
лояҳое ки ту дар ту рӯи нур афтодаанд. 
 
Аммо дар ҳамин ту дар туҳои торики зиндагӣ аст, ки инсон меомӯзад. Меомӯзад, ки 
ҳарчӣ торикӣ анбӯҳтар бошад, кӯчактарин зарраи нур низ худро бештар нишон хоҳад 
дод. Аммо бояд ҳушёр буд, ки агар ин тӯдаи торикӣ низ беандоза гардад ва дар ҳам 
фишурда шавад, метавонад сӯрохҳои сиёҳе ба вуҷуд оварад, ки ҳама чизҳоро худ 
бикашад ва тавони бурунрафтро аз даст бидиҳад. Пас ба худ оем ва то дер нашуда, 
рӯшаноиро дарёбем. 
 
Рӯшаноӣ чист? Рӯшаноӣ, ҳамоно бовар ба ростӣ асту ҳамоно ҷустуҷӯи (ҳамешагии) 
ростӣ ё ҳақиқат аст. Ҳақиқӣ аст, ки албатта ба шакли ноби он ҳеҷ гоҳ равшан ва ё 
таъриф наметавонад бишавад, аммо он андоза дар худ кашиши меҳромез дорад, ки 
инсонро ҳамвора ба сӯи худ мекашад. Барои расидан ба он ҳақиқат, ки хушнудии ниҳоӣ 
аст, роҳе нест ҷуз бо ростӣ зистан, ҷуз бо воқеиятҳо рӯ ба рӯ шудан ва фиреб 
надодани худу дигарон ё ба гуфтаи зебои фарҳанги иронӣ, аз забони Шоҳномаҳо ва 
Фирдавсии Тӯсӣ, нажодин фарзанди Иронзамин “чанг воруна назадан”! Дурӯғ 
бузургтарин душман аст. 
 
Ба худ оем ва ба худоӣ расем. 


