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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٨ جون ١٧
  

  ی؟انعيد مبارک است، مگر برای چه کس
١  

 بر حسب ظاھر داری  در اين روز ھا به ھر کسی که می رسی يا از ته دل و يا ھم: کابل- ١٣٩٧ جوزا ٢۶ -شنبه 

در جمع گويندگان اين تھنيت، با تأسف کسانی ھم ھستند که عيد برای شان به جای مبارکی رنج .  می گويد" عيدمبارک"

ًدر اينجا به پاس اين که تقريبا قاطبۀ مردم . دنمی گوي" عيدمبارک"و عذاب آورده و باز ھم می آورد، مگر باز ھم 

ًجازه بنويسم که اساسا عيد برای چه او کلمه را باربار تکرار می کنند، می خواھم به افغانستان در اين روز ھا اين د

  !و نکبت کسانی مبارک است و برای چه کسانی نامبارک

  

  : برای آنھائی که عيد مبارک است- الف

به است زيرا آنھا " مبارک مبارک" در نخستين گام عيد برای مال، چلی ، آخوند، مولوی، حجةاالسالم و آيت هللا، -١

از آنجائی که  . تعداد اعضای ھر خانواده، پول فطر از انسانھای عقب مانده ای که خوش اند مسلمان ناميد شوند می گيرند

، حال در يک پرداختن فطر روزه بر ھر عضو از اعضای خانواده اعم از زن، مرد، پير، جوان و کودک فرض است

ارد، اگر بپذيريم که از مجموع يک ميليون نفر نمی تواند فطر  ميليون جمعيت د٣٠کشوری مانند افغانستان که حدود 

ھرگاه قرار باشد با در .  ميليون انسان ديگر٢٩، باقی می ماند از زير بار آن شانه خالی می کنندبه شکلی کامل بدھد و 

 ميليون ٢٩دھد، جمع پول می شود نظرداشت نرخ و نوای فعلی در بازار با بسيار خست، ھر نفر يک دالر پول فطر ب

اين . الرد و نيم ميلوين ١۴محاسبه شود، جمع پول می )  افغانی٣۵( سينت و يا معادل آن به افغانی ۵٠دالر، ھرگاه 

پوليست که خدای محمد از جيب فقير ترين مردم کشيده و به دست نمايندگانش در روی زمين می دھد، تا بين مستحقين 

 کسی مستحق تر از شخص مال نه در شھر وجود دارد و نه ھم در ین را ھم می دانيم که در چنان مواقعاي. تقسيم نمايند

  .لذا اولين کسانی که عيد برای شان مبارک است، قشر مفتخور و طفيلی مال جماعت می باشد. ده و يا بيابان

اينھا که خوب می .  دومين بخش از کسانی که عيد برای شان مبارک است، صاحبان سرمايه، اصناف و بازاريان اند-٢

 حق ؛ و فوق العادهدانند در روز ھای عيد و قبل از آن می توانند به دلخواه خود فروش نمايند، آنھم فروشی استثنائی

م اموال بنجل، ردی و داغمه را زير نام عيد آنھم به قيمت بيشتر از دارند از آمدن عيد خوشحال باشند، چون می دانند تما

تنھا در کشور ھای به اصطالح اسالمی باشد، بلکه تا جائی که فروش عيد امری نيست که . رسانندی ممعمول به فروش 
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 فرانسه، کانادا، استرليا، از مطالعۀ جرايد و اخبار بر می آيد، در کشور ھای امپرياليستی مانند امريکا، المان، انگلستان،

فرانسه، ايتاليا و بقيه کشور ھای سرمايه داری و امپرياليستی فروش يک روزۀ اعياد مذھبی گاھگاھی معادل فروش يک 

لذا سرمايه داران و آنھائی که چشم شان به جيب ديگران دوخته شده و زندگی طفيلی . ماه عادی يک فروشگاه می باشد

  "عيد مبارک:"ن تأمين می نمايد، باز ھم حق دارند بگويندشان را عرق جبين ديگرا

 طيف ديگر آنھائی اند که به اساس جرايم متعدد به زندان افتاده اند يعنی وقتی آزاد بودند ھمه روزه در تالش آن بودند -٣

 نورزند، اين تبديل نموده، در حد توان از انجام ھيچ جرم و جنايتی خود داریو ماتم تا اعياد مردم عادی را به عاشورا 

افراد در کشور ھائی مانند افغانستان که بھشت روی زمين برای دارا ھا و دوزخ برای ناداران است، با ھزاران نيرنگ 

توسط اشخاص فرومايه و عفو به شکرانۀ عيد  حکم محاکم را به نفع خود تغيير داده اند، وقتی عيد می آيد زير نام و فتنه

د تا باز ھم به جان مردم افتاده، با انتحار و انفجار نان رھا می سازآنھا را از بند و زند" غنی احمدزی"بی وطنی چون 

  .بھشت خدای شان را پر نمايند

که يا عبادت کرده اند و يا ھم نه، مگر از موجوديت روزه و فضای رمضان به تنگ آمده، از اند  طيف ديگر آنھائی -۴

  .می گويند" عيدمبارک"يک ديگر اين که اختيار دھن و شکم شان به خود شان برگشته، خوشحال اند و به 

 طيف ديگر آن قشر از مردم اند که فقط می توانند يا يک شکم نان سير در اين روز بخورند و يا ھم لباس نوی بر تن -۵

 انسان  ذھن شان ھم نمی گردد که آنھا ھمنمايند، اين قشر ھم سقف توقعات شان آنقدر پائين آمده که به جز روز عيد، در

  .ارند ھميشه شکم سير و تن پت داشته باشنداند و حق د

۶- ٧-...   

  ادامه دارد


