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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٨ مارچ ٢٢

  

" حزب وحدت"و "  جمعيت اسالمی-شورای نظار"ميلۀ نوروز از 

  ١ - نيست
 يکی از قديمی ترين جشن ھائيست که انسان امروزی، يعنی.  امروز نوروز است: کابل- ١٣٩٧ اول حمل - چھارشنبه

مردم افغانستان ھم در اين روز ھريک مطابق به عنعنه و رسوم باقی مانده از سده . ن را برپا داشته استآدر کرۀ ارض 

 به ًآنچه را می خواھم اينک خدمت تان تقديم دارم، مطمئنا تنھا. ھا و ھزاره ھا، مقدم اين جشن را گرامی می دارند

ً، بلکه تأثيراتی است چندين ساله، که فعال قسمت ھائی از آنھا را می خواھم ابطه نمی گيردربرداشت امسالم از اين جشن 

  :با شما در ميان گذارم

 تا جائی که از صحبت ھای بزرگان خانواده بر می آيد، جشن نوروز و تجليل از آن در سالھای قبل از کودتای -١

 ھا هد در تمام افغانستان و برای تمام مردم افغانستان جايگاه خاص خود را داشت و به خونبار ھفت ثور، گذشته از آن که

رسانيده و " مزار شريف" به روز اول حمل به ھزار نفر از مردم افغانستان از اقصا نقاط کشور، می کوشيدند تا خود را

ان، پاکستان و حتا ھندوستان نيز به ھمين اشتراک بورزند، به صد ھا و ھزاران نفر از اير" جنده برافراشتن"در مراسم 

  .منظور خود را به افغانستان رسانيده، در اين جشن پر شکوه حصه می گرفتند

 ھر چند در سالھای اول کودتای خونبار ھفت ثور، حاکميت دست نشاندۀ روس، با دين ستيزی احمقانه و جاھالنه می -٢

است و به ھمين اساس نه تنھا برگزاری جشن نوروز را "  مذھبیخرافات"خواست قسمی وانمود سازد که گويا مخالف 

 و کار را به جائی رسانيد که با قطع کردن مصارف خوراک کبوتران مزار، به تابع سياست ھای ضد ملی خود ساخت

 يا وادار به کوچ نمود، مگر در اواخر حاکميت که پوستۀ تجدد نمائی صد ھا ھزار پرنده را از کشور به مرگ فرستاده و

 و ھويت سياه و ارتجاعی شان آشکار شده بود، از جھت ديگری يعنی رنگ مذھبی دادن به آن جشن و فتادهااز تن شان 

آن تشديد ناآرامی ھا و دروغپردازی ھای خجالت آوری، ارزش باستانی و سنتی اين جشن را زير سؤال برده ھمزمان با 

  .جنگھا، اعتبار منطقۀ جشن نوروز در افغانستان را از بين برد

 در ساير مسائل به چندين قسمت هاسالم سياسی در افغانستان اعم از مجاھد و طالب، ھمان طوری که جامع با سلطۀ -٣

 نيز در گرو سياست ھای اسالم منقسم شده، ھريک از ديد و موضع خود بدان برخورد می نمود، جشن باستانی نوروز
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زده قرار گرفته، خالف شيعه ھا، ھزاره ھا و  تا حدودی تاجيک ھای سکوالر، طالب و در کل افراطيت تسنن، عليه آن 

  . موضع گرفته در حد توان به محدود ساختن عملی و طرد نظری جشن نوروز پرداختند

در کل از موضع اسالم مخالف نوروز اند، می گذاريم برای   اين را که چرا تسنن افراطی در وجود طالب و اخوان-۴

  .زمان ديگر

 بعد از اشغال افغانستان به وسيلۀ امپرياليسم امريکا و شرکاء و ايجاد حاکميت دست نشانده، جشن نوروز دوباره -۵

عه ي و ديگری شاين احيای مجدد باز ھم از دو زاويۀ متفاوت صورت پذيرفت، يکی جناح سکوالر تاجيک. احياء گرديد

ھرچند نگرش اين دو گروه نسبت به نوروز از اساس متفاوت از يک ديگر است، يعنی در . ھا به خصوص ھزاره ھا

غليظ مذھبی از آن استقبال می نمايد، لباس  ر پوششد سنتی اجدادی گرامی می دارد، دومی بۀ به مثاحالی که اولی آن را

جلب منفعت مادی و از قبل جشن : وز در ھر دو يکسان استمگر انگيزه و علت اصلی گرايش به گراميداشت نور

  .نوروزی، ميليونھا دالر به جيب زدن

  ادامه دارد


