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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جوالی ٢۴
  

 صدای مصيبت زدگان شنيده نمی شود

مان مردم اين ھم آفات طبيعی و ھم حمالت تروريستی خواب آرام را از چش. بدخشان سرزمين مصيبت ھا شده است

نه واليت بدخشان و نه دولت . سيالب ھا و زلزله ھا، ھزار ھا تن را بی خانه و آواره ساخته است.  ربوده استنطقهم

موران ملکی و امنيتی واليت بدخشان ھمه در أم. شنوند  تا کمکی به آنھا نمايند فاسد مرکزی صدای بی نوايان را می

 به حال مردم بدبخت خود یاين افراد خبيث کمترين توجھ. رشوت ستانی اندفساد غرق اند و مصروف عيش و نوش و 

  .ندارند

صد ھا تن کشته، ھزار ھا جريب زمين ويران شده، . آفات طبيعی مردم بدخشان را در بدترين شرايط قرار داده است

ريز ھا که از صد ھا سال اعتی وکازرزمين ھای .  صد ھا خانه نابود شده و ھزار ھا تن ديگر بی خانمان گرديده اند

بدينسو مورد استفادۀ مردم قرار می گرفتند، خراب  شده  و خشک سالی و بی غذائی مردم اين واليت را به شدت تھديد 

که به اثر اين حوادث، مردم مواشی خود را که منبع اصلی حيات آنھاست از دست داده اند که  ور اينآتأسف . می نمايد

مردم چندين بار به مقامات مسؤول واليت بدخشان برای کمک .   سال ھا طول خواھد کشيدجبران آن در حالت عادی

مردم می گويند که آيا در افغانستان يک حکومت وجود دارد  که . مراجعه نموده، اما کمترين معاونتی دريافت نکرده اند

  از مردم خود نگھداری نمايد و آنھا را در ھمچو مواقع حمايت و کمک نمايد؟ 

فاسقان، دزدان، اگر دولت و يا حکومتی است، حکومت مردم نيست، بلکه حکومت . ال منفی استؤجواب به اين س

رد، بلکه کين حکومت شکايت  اًاصال نبايد از. فروشان است که برای اجانب خدمت گذاری می نمايندقاچاقبران و ميھن

، ارزش خاينان را باال می برد که کمترين ارزش شکايت از حکومت فعلی. بر کردزآن را بايد برانداخت و زير و 

  . بشری ندارند

  . پس بھتر است که دست به کار شد و دولت را از بنياد نابود کرد

  

 

  

 

 


