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   کابل-  ینيعبدهللا ام

  ٢٠١٥ فبروری ٢٢

 ٢١ان در قرن ينان بامي نش مغاره
ست و ي نیاز برق خبر. ندي نمای میگ زندی قرون اولیان خانه و کاشانه ندارند و در مغاره ھايت باميک عده مردم در والي

 آنھا نان یشتر شبدر بوده و خوشبخت ھاين افراد بي ایغذا. شود ی میانک سپرطيل سوز و شينان با تي مغاره نشۀات شبانيح

ش و نوش اند و با ين ھزاره در عيان در رنج و عذاب اند، رھبران خايکه مردم مظلوم بام یدر آوان.  کنندیجو نوش جان م

  .ندي نمای میازدالر ب

مھمتر از ھمه، .  کشور و زعامت وابسته به اجانب استین شرم بزرگ برايا. ن داردي، افغانستان مغاره نش٢١در قرن 

 یش مردم خود باشند، مصروف زدوبند با دولت مستعمراتيکه در فکر آسا نيمردم ستمکش ھزاره عوض اخاين رھبران 

 و ی، جاسوسیق دزدي از طریر رھبران جھادي که مانند سایون ھا دالريلي مبا. ندي نمای می اجانب مزدوریکابل بوده و برا

ست و به يرامش مردم خود نآ کابل ھرگز به فکر یدولت مستعمرات.  اندیاشي صاحب شده اند، غرق در عیچپاول ثروت مل

.  چور و چپاول اندمور غرق فساد وأن ميس جمھور گرفته تا خورد ترياز رئ.  نداردین توجھيحال بد اتباع کشور کمتر

  . دھندی انجام نمیگري و چف و پف کار دی به جز زر اندوزیرھبران جھاد

بلند منزل ھا در . خته بوديل طال در گردن آوير اميم که عروسش چند سيديھن فروش را دي می پسر قانونی ما عکس عروس

ک ي یا اکبري و یليا محقق، خليآ. ونر گشته انديلي ھا تعلق دارد که از برکت تجاوز اجانب میليک تعداد  طفيشھر کابل به 

ن مغاره ھا زده است که بداند کدام ي به ایان سري بامی والیا سرابيان افتاده اند؟ آيه در فکر مردم نگون بخت خود در باميثان

ھا آنقدر سخت است   ن مغارهي در ایزندگکه "ند ي گوینان مي از مغاره نشیکنند؟ عده ا ی میکجا زندگيوانات يانسان ھا با ح

م تا يم؟ مجبوريم، کجا برويگه نداري دی جا،مي نداریا ما چاره. ندک  یفرار مببندند، بعد از دو روز جا   نيوان را ايکه اگر ح

 از یافته و مردم را به زودي به شدت گسترش یامراض سار. مي کنیھا زندگ  ن مغارهيامده در اي که مرگ به سراغ ما نیوقت

تر روشن  ريم تا چراغ ديھا زود بخواب  م شبيکن یم، کوشش ميساز ی داخل مغاره را روشن میلين چراغ تيبا ا. د اندازیپا م

  ".  ما شده استیتنگ   و نفسیز سبب سردرديل نينماند، دود ت

وشان دولت د انقالب کرد تا از شر ناموس فريبا. رسد ی به داد شان نمیان که کسيمن باين است حالت زار مردم مغاره نشيا

 . افتينجات  یمستعمرات


