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 ۵۱۰۲/۱۳/۰۰                                                                                       تنویر حلیم محمد

  تاریکی در افغانستان

 روش های نابسامان دولت، ملت ما را برده و کنیز انحصارگران ساخته است

 

شب، سردی زمستان و زیرنور شمع می نویسم. بدنم را با نوشیدن پیهم  اکنون این نامه را در تاریکی

پیاله های چای گرم نگهمیدارم، قلبم برای مردمم که در ناتوانی های روزگار ،درد فقر و گرسنگی را 

 می کشند، می تپد.

 

حساس اشکم برای دختر بچه های افغانستان که تمام روز در خیابان ها دست گدایی به فرعون های بی ا

 زمان دراز نموده اند تا امرار معیشت نمایند، بی مهابا جاریست.

 

اکنون کابل و همه شهر ها و دهات افغانستان در غم و ماتم غربت، ناتوانی، جنگ، نفرت با مرگ دست 

 …و پنجه نرم میکند. نمی دانم چه تعداد کودکانی از گرسنه گی جان خواهند داد

مان بیدادگر در کنج خرابه ها و خیمه هایشان چملک و خاموش مرگ چه مردان و زنانی که از سردی ز

 را فراخوانده اند؟

 

 چه مطلومانی که اسیر پنجه های فرعونی، داد اسارت و بیگناهی خود را نمی توانندسربدهند؟

چه زن و مردی که اکنون با بدترین شرایط جنگ و فقر،فریاد درد ها و کشتار بی رحمانه خانواده های 

 ا نمی توانند تحمل کنند؟خود ر

 

ما اکنون برده ها و کنیزکان سرمایه داران غداری شده ایم که با استفاده از نام دین، قوم و زبان ، با شعار 

دروغین ما را محتاج بیگانه گان ساختند و خود برای یغماگری سرمایه های ملت و کشور ما در تالش 

 اند.

د وصبر و شکیبایی دارد تا بامید رسیدن روز موعود، صلح قریب چهار دهه است که این ملت رنج میکش

 .و رفاه باین کشور باز گردد

 

اکنون سیزدهمین سال دولت جانبدار سرمایه داری و خصوصی سازی می گذرد که ملت افغان را به 

 گدایی و اسارت دربند گرفته است.

و بی مورد صرف گردید،  سال میلیارد ها دالر در جهت تغییر روش حکومت داری بیجا ۳۱دراین 

اکنون با لغزیدن یک پایه برق وارداتی به یک شرکت برق خصوصی، نظام کنونی افغانستان در تقال و 

دست و پا زدن است تا چگونه خود را نجات دهد. رئیس جمهور دست گدایی به جهانیان پیش میکند تا در 

د. متأسفانه این دست گدایی همچنان تهی اولین باریدن برف رمستانی امسال برایش کمک ها سرازیر گرد

ماند و هیچ کشوری بسوی هالک شده گان افغانستان ندوید. ولی فرهنگ گدایی را رئیس جمهور به ملت 

 ما میراث گذاشت.

 

دولتی که باین سرمایه های بادآورده تا هنوز نتواند یک مصیبت طبیعی کشور را چاره سازی نماید، چه 

 و رفاه را در کشور احیاء خواهد نمود؟ توقعی باید داشت که صلح
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چه شد کمک های )سره میاشت(؟ کچا رفت منابع پولی و امدادی نهاد های سکتور کمک رسانی به 

 واقعات طبیعی؟ چه شد وزارت احیأ و انکشاف؟

 

افغانستان کشوری که بزرگترین منبع انرژی و حیات است، اما اکنون با برنامه های صادراتی یکعده 

 اجانب در تاریکی و مرگ قرار دارد. نوکران

 

زمانیکه محمذ ظاهر شاه و رئیس جمهور محمد داود توانستند با ناچیزترین سرمایه دولتی، بند های برق 

را احداث نمایند، فارم های زراعتی و مالداری را به ثمر رسانند، صنایع و تکنولوژی را در مسیر ترقی 

را متضمن گردند، تا مرحلهء خودکفایی افغانستان را هدایت  و پیشرف همگام بسازند و رفاه اجتماعی

نمایند، چرا شما با این سرمایه های که اندوخته اید تا هنوز یک مرکز و یا نهاد تولیدی رابه مردم ارائه 

 نداده اید؟

 

تصدی فعال و تولیدی این کشور را زیر عنوان) خصوصی سازی و بازار آزاد( که  ۱۰۳۳چرا بیش از 

 تصدی بین دوصد تا یکهزار کارگر امرار معیشت میکرد، ازبین بردید.در هر 

 

چرا نظام مختلط دولت و سرمایه مردم را به یک مندویی تجارتی قاپاقبران تبدیل کرده و نظارت و 

 اشراف نظام را از توسعه و سرمایه کوتاه نمودید.

 

و نابسامانی های اجتماعی در کشور  دست اندرکاران اقتصاد افغانستان کنونی..! شما مسوول این بدبختی

 …هستید

چرا افراد غیر مسلکی در وزارت های کلیدی بیش از یک دهه غیر مسووالنه و بخاطر قدرت نمایی، 

نهاد های سکتوری به …میسر کشور را به قهقرا کشانیدند. ما که در وزارت های معادن و آب و برق و

 افراد غیر مسلکی نیاز نداریم.

 

کاری در کشور داد میزند و جوانان ما از ناچاری به فساد روی آورده اند و یا به فرهنگ چرا امروز بی

 تفنگ، جنگ و کشتار به دشمنان می پیوندند؟

 

امروز در هر چهارراهی شهر ها به صد ها جوان و مرد افغان بخاطر یک روز مزدورکاری تا شام 

ید. آیا احساس دارید؟ اگر خودتان از چهره های مطلوم این ملت را یکبار نگاه کن…ایستاده اند

لندکروزهایتان پایین آیید و در صف این جوانمردان ایستاده شوید، آیا توانایی صبح تا شام کاریابی آنان 

 را که با چشمان حسرت زده بهریکی نگاه می کنند ، دارید؟

 

در کنارجاده های به آیا به زنان و خواهران هم میهن تان که با فرزندان شیرخوارشان در تمام روز 

 گدایی نشسته اند، یکبار فکر نموده اید که اگر زن و فرزندتان درهمین حالت باشد، چه خواهید کرد؟

  این ملت و این سرزمین را تنها اراده استقالل طلبانه و رهایی از انحصار بیگانگان رهایی خواهد بخشید.

 

 خود ارادیت کشور خود ایستادگی کنند. بامید آن روز موعود تا ملت برای بدست آوردن حق خود و
 


