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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٨ مارچ ٢٣

  

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

  ٢ - نيست
  : کابل-١٣٩٧ حمل  دوم- شنبهپنج

  :به ادامۀ گذشته

 نوروز امسال در سه نقطۀ شھر کابل در پناه طمطراق تأمين امنيت آن از جانب نيروھای امنيتی دولت دست  ميلۀ-۶

مھمانان آقای "انفجار انتحاری در کارته سخی از جانب . نشانده در کارته سخی، شھداء و بادام باغ برگزار گرديد

د، اين تنھا ھزاره ھا و پيروان تشيع ھستند که نا دارنشان از آن دارد که در کابل ھمه کس حق دارد محافلی برپ" رئيس

  .عفريت مرگ را به سراغ آنھا خواھد فرستاد"  آقای رئيسانمھمان"نبايد به چنين اجتماعاتی دست بزنند و رنه 

 يعنی ميمون دست آموزش را به مزار فرستاده بود، خود "سرور دانش"مغز متعفن در حالی که اين " غنی احمدزی" -٧

ن دولت دست نشانده که دوم حمل را روز دھقان اعالم داشته و به ھمان مناسبت حتا خالف فيصلۀ شورای وزيرا

روز تعطيل عمومی اعالم داشته بود، با آغاز نھال شانی در ارگ، در عمل فاصلۀ خودش با نوروز و عدم پنجشنبه را 

 روی نادانی و قبول آن را به مثابۀ يک روز ملی و يگانه جشنی که ريشه در تاريخ کھن افغانستان دارد،  نمی دانم از

و جھال دستار "  داعش- طلب"ران تنی اش داحماقت و يا ھم از بغض مفرط شوينيستی و يا ھم به مثابۀ رشوت برای بر

  .به سر شيعه و سنی، اعالم داشت

در بلخ، در حالی که در جلو ده ھا ھزار تن از اھالی آن واليت و مسافران داخلی و خارجی " عطاء" در عين حال -٨

گفت، ضمن آن که مانند ھميشه تأمين امنيت کامل آن واليت را به رخ حاکميت دست نشانده در کابل کشيد، اين سخن می 

، خود را و نھادی را که بدان "سرور دانش"يعنی " غنی احمدزی"ميمون دست آموز فرصت را نيز يافت تا در کنار 

" باندارگ" امری که اگر در درون .فی داردوابسته است، وارث و حامی ميراث فرھنگی و تاريخی اين کشور معر

 از عرق ملی و احترام به سنن باستانی اين کشور، اندکی شم سياسی نيز وجود می داشت نمی بايست به رف نظرص

  .تندشاموده، بر ادعای آنھا که گويا وارث سنن پرافتخار ملی ما ھستند، صحه می گذنطرف مقابل چنين ميدانی را رھا 
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ا اين جشن تاريخی و تصميم دارد ت" داماد نتانياھو" از مجموع اين مختصر بر می آيد که ارگ نشينان به خصوص -٩

نموده با خزيدن در عقب يک  تقديم" حزب وحدت"و " جمعيت اسالمی-شورای نظار"سردمداران به   ملی را دو دسته

  .تصميم نابخردانۀ ربع اول قرن بيست و روز دھقان، جشن نوروز را از آن تمام اقوام و مذاھب افغانستان نداند

ش را به قبل از مدنيت اوستائی و ديانت زردشت می رساند و قديمترين  با يک نگاه تاريخی که اين جشن سابقه ا-١٠

جشنی است که باشندگان آريانای کھن بدان دست يازيده و با آن ھويت خويش را مشخص می ساختند، بايد با صراحت 

ر تاريخ کھن  و شرکايش می خواھند جھت تحکيم پايه ھای اشغال و استعمار آگاھانه ب"داماد نيتانياھو"اعالم داشت که 

  .اين سرزمين خط بطالن بکشد

  :به اين دلقک و شرکاء بايد گفت

مزدوران ارگ نشين و باداران از سرزمين کنونی افغانستان در درازنای تاريخ دشمنانی به مراتب قويتر و دھشتناکتر 

ًمطمئنا اين بار نيز از . شان را ديده و با دست و پنجه نرم کردن با آنھا، زنده و سرافراز در بستر تاريخ زيسته است

و صھيونيسم فقط کوس رسوائی خود آنھا " باندارگ"چنين آزمون بزرگی پيروز بيرون خواھد شد، تالشھای مذبوحانۀ 

  .را بلندتر خواھد نواخت

  !!ديده شود چه می شود

  


