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  کابل- عبدهللا امينی 

  ٢٠١۵ جوالی ١٨
  

  ؟!چه عيدی
  

 کسبه اين عيد خاينان، قاچاقبران، ناموس فروشان، دزدان و. مردم  به خون خفتۀ ما عيدی ندارند که آن را تجليل نمايند

کاران دين است، نه عيد طبقات محروم کشور که در زير ضربات گروه ھای فاسد حاکم و حقه بازان دينی جان می کنند 

  .زنند و در محکوميت سياسی و اقتصادی دست و پا می

. رند آن گرمی سال ھای قبل را در خريد و فروش امتعۀ عيد ندا،تلويزيون ھا اعالم کردند که امسال بازار ھای کشور

مردم ستمکش ما از سه . ترسند که بازگشت نخواھند داشت شوند و می اکثر مردم از ترس جان از خانه ھای بيرون نمی

ميليشيا ھای اشغالگران با ، طالبان و  مربوط ارتجاع مذھبیفيودال ھا و جنگ ساالران مسلح. شوند جھت کوفته می

با اين بيرحمی و شقاوت که بر جامعۀ خونچکان ما . مخلوق استعمار که بيرحمانه می کشند و نابود می نماينددولتی 

  . توان عيدی داشت که ارزش انسانی داشته باشد حاکم است، آيا می

" ظ خدالحا" گروه ھای درگير التماس نموده اند که به ۀمردم ما از انتھای بيچارگی و بدبختی با عجز و زاری از ھم

که به ندای مردم خويش لبيک بگويد " انسانی"کجاست آن وجدان . صرف به خاطر چند روز عيد، نکشيد و ويران نکنيد

  . کسی را نرنجاند و يا به  ديار عدم نفرستدگويند، خجسته که خود آن را ی ئو درين روز ھا

ما تا اکنون عيدی سراغ نداريم که . ی جاری نشودمعجزه خواھد شد که اگر در ايام اين عيد فاميلی داغدار نگردد و خون

وجدان بی وجدان ھا سير نزولی را خود را می پيمايد و نسلی در کار است . عاری از ھر نوع کشتار و خونريزی باشد

  .  و آن ھا را از حالت حيوانی خارج سازدببردبه سراغ بی وجدان ھا را تا شرف انسانی 

  . خويش  آرزو ميکنمۀ ھم ميھنان داغديدۀای ھمبر"  سرور آفرين"روز ھای عيد 

 

 


