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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٨ جون ١٨
  

  ی؟انعيد مبارک است، مگر برای چه کس
٢  

   : کابل-١٣٩٧ جوزا ٢٧ -شنبه يک
  :که نکبت ھم استنيست بل" مبارک" آنھائی که عيد نه تنھا برای شان - ب 

 طيف وسيعی از کسانی که می دانند اعياد مذھبی اسالمی، در واقعيت امر تجليل از شمشير ھای خونين متجاوزان -١

عرب است که با کشتن و ريختن خون انسانھای بيگناه و زحمتکش اين خطه در زمان ھای گذشته، ويرانی حاصل کار و 

گانی، خالفت ھای مجلل خويش را مستحکم ساخته، چنان زندگانيی را دسترنج زحمتکشان و تاراج دارائی ھای ھم

به عبارت ديگر آنھائی که می دانند .  از آن انعکاس يافته استرخیب" ھزار و يکشب"اختيار نمودند که در افسانه ھای 

   . باشدًاعياد مذھبی به زور شمشير آمده، چنين روز ھائی برای آنھا منطقا نفرت انگيز و مشمئز کننده می

 آنھائی که می دانند اعياد مذھبی به مثابۀ بخش فرھنگی نيروھای متجاوز با آمدنش، جای اعياد و جشنھای پارينۀ اين -٢

جشنھائی که يا به تجليل از توليد انسان مولد اين خطه می پرداخت و يا روابط ھماھنگ و . مرز وبوم را گرفته است

 اعياد مذھبی بخشی از يک تھاجم فرھنگی عظيمی  گذاشت، آنھائی که می داننددوستانه بين طبيعت و انسان را ارج می

 که کسانی در ازدسچنان بيگانه . ازدس باشندگان اين خطه را از فرھنگ پربار و ديرينۀ خودشان بيگانه ات و است هبود

 حکم امام غزالی و چند شيخک د، و جشن نوروز را بهنعين حالی که خود را عنصر ملی و وطن دوست معرفی می دار

در ھمين جا بيجا نخواھد . پيام تبريک به اين و آن می فرستندرمضان و يا قربان د، بابت عيد نديگر عرب مذمت می کن

بود بيفزايم شرم و ننگ بر آنانی که از يک سو داد از مبارزه عليه تھاجم فرھنگی می زنند  و از سوی ديگر عيد را به 

ينش و کرداری محصول امتزاج از خودبيگانگی فرھنگی و مزدور منشی طبقاتی چنين ب. ديگران تبريک می گويند

  .شايد بتوان گفت عيد برای افرادی با اين آگاھی ملی و فرھنگی نامبارک ترين روز حيات شان می باشد. است

د دارا و اعضای  عيد برای آن پدر، مادر و فرزندان شان نامبارک است که با آمدن عيد بازھم مجبور اند، خالف افرا-٣

طبقات باالی جامعه که بدان بھانه باز ھم خود را از نو می آرايند و لباس ھای فاخر و مارک دار خود را به رخ اين و 

آن می کشند؛ با ھمان لباس ھای کھنه و مندرس و کفش ھای پاره و پينه ئی از خانه بيرون شده، توھين ھای طبقاتی اين 

  .و آن را تحمل نمايند
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د برای آن خانواده ھای نادار و غريبی نامبارک و حتا نفرت انگيز است که مجبور اند به تأسی از رسوم عقب  عي-۴

مانده که تاريخ آن به زمان دريافت تحفه از جانب شاھان جبار اسالمی از مردم بيچاره و نادار بر می گردد، زير نام 

را ندارند، باز ھم چند جوره لباس، يکی دو گوسفند و يا عيدی و براتی، در حالی که توان جمع کردن مراسم عروسی 

  .برای چنين افرادی نيز عيد نامبارک نامبارک است. غذا به خانۀ عروس آيندۀ شان بفرستند

د به اساس مدن عي فقيری که به زحمت خرج دسترخوان خود را مھيا می نمايند، مگر با آ ھایه برای آن خانواد-۵

به نام فطر روزه به جيب مال بريزانند، عيد نه تنھا پول اعتقادات مذھبی محکم، خود را ناگزير می بينند تا مقداری 

  . نامبارک ھم استمبارک نيست بلکه

  !ھموطنان عزيز

ًآنچه را من به ارتباط مبارک و يا نامبارک بودن عيد می انديشيدم، خدمت تان تقديم داشتم، اگر کامل نيست که حتما 

  تا،. يست، خود بنويسيد که برای چه کسانی عيد مبارک و برالی چه کسانی نامبارک و نکبت استن

  !!ديده شود چه می شود

  


