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 Social اجتماعی

  
  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ مارچ ٢١
  

 مال و نوروز
  

اين مردم تاريک انديش صرف به خود و . از نگاه طالب، مال و حضرت و نقيب، ارج گذاشتن به نوروز حرام است

ای مرکزی قرن ھاست روز يمردمان افغانستان، ايران، تاجکستان و ساير مناطق آس.  مزخرف خود معتقدندعقايد 

که  مزدوران اجنبی و اخالف الرنس آن را در  آيا تجليل سال نو گناه است يا اين. خجستۀ سال نو را تجليل می کنند

  دھند که حرام بپنداريم؟  خورد ما می

نوروز ھم . خدا می گويد که از تمام نعمات الھی بايد شکر گذار باشيم. م اند و ھم دشمن خدااين کثافت ھا ھم دشمن مرد

چه جائی باقی می ماند که مال وحضرت آن را حرام . نويد دھندۀ نعمات الھی است که به بندگان خود ارزانی داشته است

نوروز مساوی به قتل، غارت، دزدی، بی ناموسی، تجاوز به زن، حمالت انتحاری  و ويران کردن آيا تجليل از . بدانند

 روزانۀ  ۀشھر ھاست؟ اگر است، پس خود مال ھا و حضرت ھا اول بايد سنگسار گردند، زيرا ارتکاب اعمال ناشايست

 مشکل را  در گذشته نداشتند، اما با مردم ما اين. است که آنھا تجليل می نمايند" نوروز"طالب، مال، حضرت و نقيب 

اين خود نتيجۀ . آمدن گروه ھای کثيف جھادی، طالبان و برگشت نقيب و حضرت قولۀ حرام بودن نوروز بلند شده است

اين ھم يک نوع تجاوز فرھنگی است که استعمار و .   حاکميت ضد مردمی و ضد ملی مزدوران خلق و پرچم است

که عرف، عنعنات و فرھنگ يک ملت تضيف گردد، آن ملت آسانتر  زمانی. به راه انداخته اندنوکران شان در افغانستان 

  .  طعمۀ استعمار می گردد

تا زمان قلع و قمع طالب، . برای نجات از دست دژخيمان دينی و تاريک بينان مذھبی، مباررۀ ھمه جانبه حتمی است

  . دمال، حضرت و نقيب، مردم ما روی سعادت را نخواھند دي

 

 

 


