
     به نام خداوند جان و خرد
 

 گزارشی از جشن سدره پوشی و بازگشت دوباره ی ايرانيان به آيين نياکان خود.
 

 و  جشن سدره پوشی01-08-2004 برابربا 3742 سال - ماه امرداد- در روز دی به مهر
در اين گردهمايی نخست چامه ای .   برگزار شد کشور نروژ در  با شکوهیگردهمايی
 سخن گفتند و   موبد  و پس از آنند خواندند ميهنی را يک بانو که خود سروده بوددينی و

 پيرامون سفره ی سپيد ويژه که ) بازگشتگان( نوزودان  ازآن پس . پرسشها را پاسخ دادند
اوستای کشتی .   گرد آمدند و سدره بر تن داشتندبودبا افروزه و ميوه خشک و گل آراسته 

 با آيين شد و نوزودها يکی پس از ديگری آيين و پيمان وفاداریاز سوی موبد خوانده 
از .  کشتی را به ميان بستند را خواندند و مادامی که اشک شادی می ريختندنياکان خود

آنجايی که سدره پوشان بزرگسال بودند و سالها در آرزوی اين بازگشت بزرگ مانده بودند 
ا روی دستهای بر افراشته نگاه داشته بودند  و آنجا که کشتی ردر دلشان شادی دگری بود

و می خواستند بگويند انگيزه ی اين بازگشت چيست توان سخن گفتن نداشتند چون اشکها 
 ديگرمردمانی که درجشن بودند نيز با نوزودان اشک شادی ريختند و . پروانه نمی دادند

. د گشتندآنها را به آغوش کشيدند و بازگشتشان را خجسته گفتند و همگی شا  

انجمن بزرگ بازگشت می کوشد که با همياری و همکاری انجمن ها و همدينان ديگر راه 
 و در برون هم خود را بازگشت را برای کسانی که در دل زرتشتی شده اند فراهم سازد

 زودی نيز  انگيزه ی درخاست بيشتر ايرانيان به  به.و اينها کم نيستند. زرتشتی بدانند
و در ماه های آينده نيز در .  اسلو  برگزار می کنيم-جشنی ديگر را در پايتخت نروژ

 از .کشورهای ديگر به ياری اهورا مزدا جشنهای سدره پوشی را برگزار می کنيم
مهربانانی که با ما در پيوند بودند در پيرامون کشور نروژ مانند کشور سويد دانمارک 

ش و ندگی می کنند و آرزو داشتند که  سدره پوش شوند و به کيش کورز... انگليس آلمان و
برای . يند  خواهشمنديم که اگر می توانند به اسلو رهسپار شوندداريوش و خشايار درآ

 از همکيشان و هم ميهنان. دانستن بيشتر و چگونگی پرواز به اسلو با ما در پيوند باشيد
.ی ما بفرستندخواهشمنديم  که پيشنهادهای خود را برا  

 پاکبازان ايرانی که در جنگ نهاوند تا واپسين دم از ايرانشهر و 100.000بود آن به ياد
تازيان آن روز درفش . کيش راستی نگهبانی کردند و تا واپسين تن ايستادند و جان دادند

د که ولی ندانستنکاويانی را که نماد  شناسنامه ی ايرانيان بود زير پاهايشان لگدمال کردند 
.اين درفش و پرچم در دل هر ايرانی بلند برافراشته است و هرگز نمی افتد  
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