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مغاره نشينان باميان در قرن ٢١
يک عده مردم در واليت باميان خانه و کاشانه ندارند و در مغاره ھای قرون اولی زندگی می نمايند .از برق خبری نيست و
حيات شبانۀ مغاره نشينان با تيل سوز و شيطانک سپری می شود .غذای اين افراد بيشتر شبدر بوده و خوشبخت ھای آنھا نان
جو نوش جان می کنند .در آوانی که مردم مظلوم باميان در رنج و عذاب اند ،رھبران خاين ھزاره در عيش و نوش اند و با
دالر بازی می نمايند.
در قرن  ،٢١افغانستان مغاره نشين دارد .اين شرم بزرگ برای کشور و زعامت وابسته به اجانب است .مھمتر از ھمه،
رھبران خاين مردم ستمکش ھزاره عوض اين که در فکر آسايش مردم خود باشند ،مصروف زدوبند با دولت مستعمراتی
کابل بوده و برای اجانب مزدوری می نمايند .با ميليون ھا دالری که مانند ساير رھبران جھادی از طريق دزدی ،جاسوسی و
چپاول ثروت ملی صاحب شده اند ،غرق در عياشی اند .دولت مستعمراتی کابل ھرگز به فکر آرامش مردم خود نيست و به
حال بد اتباع کشور کمترين توجھی ندارد .از رئيس جمھور گرفته تا خورد ترين مأمور غرق فساد و چور و چپاول اند.
رھبران جھادی به جز زر اندوزی و چف و پف کار ديگری انجام نمی دھند.
ما عکس عروسی پسر قانونی ميھن فروش را ديديم که عروسش چند سير اميل طال در گردن آويخته بود .بلند منزل ھا در
شھر کابل به يک تعداد طفيلی ھا تعلق دارد که از برکت تجاوز اجانب ميليونر گشته اند .آيا محقق ،خليلی و يا اکبری يک
ثانيه در فکر مردم نگون بخت خود در باميان افتاده اند؟ آيا سرابی والی باميان سری به اين مغاره ھا زده است که بداند کدام
انسان ھا با حيوانات يکجا زندگی می کنند؟ عده ای از مغاره نشينان می گويند "که زندگی در اين مغاره ھا آنقدر سخت است
که اگر حيوان را اين جا ببندند ،بعد از دو روز فرار می کند .ما چارهای نداريم ،جای ديگه نداريم ،کجا برويم؟ مجبوريم تا
وقتی که مرگ به سراغ ما نيامده در اين مغاره ھا زندگی کنيم .امراض ساری به شدت گسترش يافته و مردم را به زودی از
پا می اندازد .با اين چراغ تيلی داخل مغاره را روشن میسازيم ،کوشش میکنيم شب ھا زود بخوابيم تا چراغ دير تر روشن
نماند ،دود تيل نيز سبب سردردی و نفس تنگی ما شده است".
اين است حالت زار مردم مغاره نشين باميان که کسی به داد شان نمی رسد .بايد انقالب کرد تا از شر ناموس فروشان دولت
مستعمراتی نجات يافت.
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