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  کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۶ سپتمبر ١٣
  

  عيد مغاره نشينان
می اين دولت کثيف و مستعمراتی ن. ، يک عده از مردم بدبخت ما ھنوز ھم در مغاره ھا زندگی می کنند٢١در قرن 

در شب . خواھد که سرپناھی برای اين مردم عصر کمون اوليه  پيدا نمايد و آنھا را مانند انسان ھای واقعی معاونت کند

و روزی که خاينان و فيوداالن در عيش و عشرت به سر می برند و ميليون ھا دالر را ته و باال می کنند، مردم بيچارۀ 

" جمھوريت اسالمی افغانستان"اين است اسالم .  و لقمه نانی ندارند که بخورندباميان در مغاره ھا تشنه و گرسنه افتاده

  .  از آن نمايندگی می کنند"عبدهللا" و "غنی"که 

در تصور . يک عده از مردم بدبخت ھزارۀ ما در مغاره ھای قرون اوليه زندگی می کنند که نه عيد دارند و نه برات

 ١۵دولت مستعمراتی کابل که مدت . برند نين حالت  ضد بشری حيات به سر میانسان نمی گنجد که اين عده مردم با چ

 به اين مغاره یسال است با حمايت امپرياليسم امريکا در افغانستان حکمروائی می کند، نمی خواھد که کمترين کار مثبت

ھزاره مانند ساير زورمندان افغانستان اشغال شده، فقط به فکر چور و والی و قومندانان . نشينان قرون اوليه انجام دھد

اين مغاره ھا قرن ھا قبل . دزدی ثروت مردم اند و کمترين اعتنائی به زندگی نکبت بار اين مردم مغاره نشين ندارند

  . جايگاه مردم بی بضاعت ھزاره شده است٢١محل زندگی با شکوه راھبان بودائی بود که در قرن 

 نانی ندارند که شکم اوالد ۀمانی که زورگويان عيد قربان را با غرور و دبدبه تجليل می کنند، مردم مغاره نشين لقمز

بار بار خبرنگاران از ما مصاحبه گرفته اما ھيچ مشکل ما حل نشده "يکی از مغاره نشينان گفت که .  خود را سير کنند

 توانيم به خاطری که نان  ما عيد نداريم، عيد گرفته نمی.  نرسيده استما بارھا داد زديم، اما دولت به داد ما. است

  حجاج افغان قبل از رفتن به حج بايد احوالی از ھمسايه ثروتمندان و... خوردن را نداريم، چی رسد به جشن گرفتن عيد

بارھا " مدافعان حقوق بشر "و" فعالين مدنی"به اصطالح ".  بضاعت کمک نمايند  ھای بی  بگيرند وبه خانوادهءھا وفقرا

ی شده اند، اما نتيجه ن واليت و فقرزدائاز دولت مستعمراتی خواستار پايان بخشيدن به فرھنگ مغاره نشينی در اي

  . نگرفته اند

  آيا راھی به جز انقالب مردمی وجود دارد تا از شر اين دولت خاين نجات پيدا کرد؟

  

 

 


