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 2۱1۲مارچ، 2۲ماللی موسی نظام                                                                                     
                         

 کدام نوروز؟!

نیاید        در کشور خونین کفنان ره نگشایدگویید به نوروز که امسال   

 ای وای وطن وای

 «استاد خلیلی افغان»

 

درین که در مملکت جنگ زدۀ ما  از سه و نیم دهه به اینطرف، هموطنان شاهد و ناظر قتل و قتال های متداوم بوده و 

تولد شده و بالغ گردیده اند، اما می بینیم بعضی اوقات این  یکی به دنبال دیگر در چنین حالت خون و آتش نسل هایی

سالخی انسان توسط انسان در کشور به اوج خود میرسد. از آوان جنجال انتخابات ریاست جمهوری و رهایی زندانیان 

اتم بگرام بدون محکمه و پرسش، با تهدیدات متداوم گروپ های ترور و دهشت افگنی، سراسر افغانستان در خون و م

 غرق گردیده است. و مجروحین بی وسیله از دست دادن عزیزان

جوان خدمتگزار در اردوی ملی افغانستان در والیت کنر، در  ۱۲قتل 

ع حالیکه با مقابله و تالش آنان، کمک قوای بین المللی و داخلی به موق

نمیرسد، مصیبتی بوده است به سویۀ ماتم ملی و  بینوایان به داد آنان

ومی، ولی نه بیرقی نیم افراشته گردید و نه روز عزاداری عزای عم

قدیر نمود. در چنین حالتی که از فقید ت از قهرمانی آن دلیران  ملی ای

قضاء قسیم فهیم معاون و حامی رئیس جمهور هم دار فانی را وداع 

میگوید، به امر و هدایت حامد کرزی سه روز عزا داری ملی اعالم 

 میگردد. 

خبر در چهار اطراف مملکت به اوج خود  مان بیکشتار مظلو

نفر دز اثر انفجار جان های خویش  ۲۱نفر در حملۀ انتحاری به قتل میرسند....در شمال ۲۱میرسد....... در مشرقی 

بازارحملۀ  چهار شنبه ....در شهر میمنه در روزنگار ایطالوی در کابل ترور میشود. را از دست میدهند..... خبر

زخمی ها با نبود کمک های صحی، اکثراً خاموشانه می »  دیگر را زخمی ساخت ۵۴نفر را مقتول و  ۲۲انتحاری 

پلیس افغان در شمال جانشان را در یک  ۶پلیس بقتل رسیدند.....  ۵انتحاری حملۀ در شرق کابل در  ۶«.....میرند.

نفر را حملۀ دهشت افگنان بقتل  ۹ینا با وجود دو بندر محافظین، حملۀ انتحاری از دست دادند.....در هوتل کابل سر

این  ۀ مرگبارثسالۀ وی با دو طفل خرد سال بی گناه  قربانیان اصلی حاد   ۱۵رسانید، بلی خبر نگار جوان و همسر 

 بودند!  همتل پنج ستاره و اولیای امور بی کفایت آن

ئیس جمهور افغانستان که سخت مصروفیت مهم پذیرایی از هجری شمسی هم از راه میرسد. جناب ر۲۱۹۱سال نو 

در قصر دلکشا دارند، اخیراً در پهلوی انکار از موجودیت تشکیلی  «جشن نوروز» مهمانان عالیقدر را به خاطر

، باز کردن دروازۀ محبس بگرام برای محبوسین متعلق به گروپ های دهشت افگنان و حمایت ابدی از «القاعده»بنام 

استقبالیه  ضمن ان طالب که اخیر الذکر مسئولیت همه جنایات چند ماه اخیر را مثل همیشه، بر عهده گرفته اند،برادر

 دهانی مینمایند: مرگ خبر نگار، همسر و طفلکان معصوم وی هم چنین یادسال نو، از از 

 

 به مکتب میروند!خوش میباشند، خنده میکنند، بازی میکنند، ارواح شان بازی میکنند....اطفال دیگر 
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 :، بجاست که گفته شودجناب رئیس جمهور

 نشاید که نامت نهند آدمی        ران بیغمیتو کز محنت دیگ
 

و ملی گرا، محترم حمید انوری شما را به مطالعۀ مضمون اخیر وی که حوادث،  ، با احساسبا قدر دانی همیشگی از نویسندۀ توانا

  حاالت و اوضاع رفتبار امروز وطن را آشکارا بیان میدارد، تحت عنوان:

 

 آنچه این نامردمان با جان انسان می کنند    حیوانی به حیوانی نمی دارد روا  
 

 دعوت می نمایم. ، محترمانهاستقالل در پورتال افغان جرمن آنالین، گران افغانستان و
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