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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جوالی ٠٧
 

 عيد نيست، ذلت و بدبختی است
  مرگ بيداد می سال است که در کشور ما خون و آتش و۴٠قريب به . را تجليل می کنند" عيد"در افغانستان بی جھت 

تجاوزات . ندمی غلتزن و مرد و اطفال اين کشور بدبخت در خون و خاک  . رسند شب و روز مردم به ھالکت می.  کند

طالبان . دارند مزدوران و عمال اجانب در اريکۀ قدرت تکيه زده و ظلم روا می. بيگانه بی وقفه ادامه يافته است

را تجليل کرد؟ در کجای کشور  آرامی است که " عيد" چرا در چنين شرايط پس. شند و ويران می کنندوبيرحمانه می ک

  .تجليل عيد در آنجا لذت بخش باشد

ظلم و ستم، کشتار و ويرانی و فساد و .  ويران نگردده ای ما کشته نشوند و يا خانانروزی نيست که چند تن از ھم ميھن

شمال و .  ما نيست که کشته نداده و ويران نگرديده باشدھيچ محلی از وطن. خيانت سراسر کشور را فرا گرفته است

ين اوضاع و احوال کنونی، تجليل عيد فقط و فقط ادر. جنوب و شرق و غرب در آشوب و بی سروسامانی غرق است

" مسلمان "روزی نيست که خبر کشتار افراد  بی گناه توسط طالبان. برای عده ای از مفت خوران و قاتالن ملت می زيبد

 چند تن از ھم مينھان ما را به ھالکت ءروزی نيست که طيارات درون امپرياليسم امريکا وشرکا. به گوش نرسد

عکس ھر روزی ه ب.  نيکی انجام نداده است که از درد و غم مردم کاسته شده باشددولت مزدور کابل ھيچ کار. رسانندن

يک عده طفيلی و خاين به کشور مرفه باشند و بقيه در رنج و عذاب به شود تا  که می گذرد، بدبختی مردم ما بيشتر می

  .سر برند

اين دولت ساخت امپرياليسم است و در خدمت امپرياليسم قرار .  اين دولت، مردمی نيست که در خدمت مردم خود باشد

 که تحت چنين شرايط حاکم پس ارزش ندارد. اليستی و استعماری استعمار جھانی را برآورده سازديدارد تا اھداف امپر

  .و محکوم و بادار و مزدور عيد را در زير لوای حاکمان اجانب  تجليل کرد و از حالت مشقت بار کنونی خوشی نمود

  .  دور اندازيمه ش را بنمائيم تا امپرياليسم و مزدورانبيائيد به عوض قيام 

 

 

 
 


