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  ارتجاع در نداشتن برقاستعمار و نقش 
، "اديسون"نيان ھم پيشييعنی بدون درنظرداشت س٢١ در آستانۀ ختم دومين دھۀ قرن : کابل-١٣٩٧ جدی ١١ -سه شنبه

کابل " گروپ ھای برقی" سال بعد از اختراع ١۴٠بپذيريم، حدود " اديسون"ھرگاه قرار باشد اختراع برق را به نام 

يکی دو ساعت برق " رفتن و قطع شدن"نبايد اشتباه کرد در اينجا من از . يگانه پايتخت جھان است، که برق ندارد

اين که با نداشتن برق .  روز متوالی ياد می کنم۶ه مفھوم واقعی کلمه آنھم برای مدت صحبت نمی کنم از نداشتن برق ب

چه مشکالتی را خانواده ھا متحمل می شوند، چون تجربۀ فرد فرد ما باشندگان اين گورستان تاريک است، به بحث نمی 

  :ی اين مشکل توجه نمايمگيرم زيرا ھر قدر بنويسم، باز ھم کم خواھد بود، در عوض تالش می ورزم به چرائ

 در پايتخت کشور يعنی شھر کابل، ٢١ی ترين عامل نداشتن برق در پايان دھۀ دوم قرن س به نظر من نخستين و اسا-١

اشغال افغانستان به وسيلۀ امپرياليسم امريکا و شرکاء يعنی ما مردم . مستعمره بودن و حالت اشغالی کشور می باشد

ن کابل حق و صالحيت آن را نداريم تا راجع به چگونه زيستن خود، خود تصميم بگيريم، افغانستان، يعنی ما باشندگا

، يعنی اولويت ھای ما را معين سازيم، احتياجات و ضرورت ھای اولی و ثانوی حيات کشور وشھر ما را فراھم سازيم

 باشيم و چه نداشته باشيم، از اين اشغالگران اند که برای ما تصميم می گيرند که چه بکنيم و چه نکنيم، چه داشته

  .زندگی نمائيم" فرنی عليه السالم"اختراعات عصرخويش بھره ببريم و يا ھم در قرن 

 برخاسته از علت اولی و اساسی، واضح است که در يک کشور اشغال شده، استعمار ھيچ گاھی به کشور مستعمره -٢

امه ريزی نمايد که کشور مستعمره را به طرف بی نيازی از اين اجازه را نمی دھد تا در جھت ايجاد ساختار ھائی برن

 ۴٠ھمين اصل باعث می گردد تا کشور ما از . جنبش ھای استقالل طلبانه در آن به وجود آيداستعمار سوق داده بنای 

تماعی عميقتر فرو ھر روز بيشتر از روز قبل در گرداب وابستگی ھای گوناگون اقتصادی، سياسی و اجسو، سال بدين 

 رفع و پايه ھا و اساسات الزم جھت توليد برق در داخلنتيجۀ اين وابستگی به استعمار آن است که به جای ايجاد . رود

استعمار از اين . نيازمندی  مردم در آن ساحه، به توليدات بيرونی و واردات برق از اين و يا آن کشور گره بخورد

  .تداوم ببخشدو اقمارش ستعمرات را به خودش طريق می کوشد، وابستگی م

، "کلوخ ديوار"ريان خود را داشته باشم و به اصطالح طرف آنھا ھ بدون آن که قصد توھين به تعدادی از ھمش-٣

ًاکثريت کسانی که فعال در کنار طبقات حاکمه بخشی از ھيأت حاکمۀ کشور را تشکيل می دھند، از دو حالت خارج 

ش الکتريسته در انکشاف حيات اجتماعی قتعلقی به زندگی شھری و ندرک و  اند که ھيچ نوع نيستند، يا جھاديست ھا
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 و کشور نه تنھا وجود ندارد ندارند و يا ھم ديسانت شده ھای اشغالگران اند که برای شان چيزی به نام خدمت به مردم

  .بلکه داشتن چنان حسی را نمود و تبارزی از کمونيست بودن افراد می دانند

می " مؤسسۀ برښنا" عامل ديگر فساد گستردۀ حاکم بر تمام ادارات دولت دست نشانده من جمله وزارت آب و برق و -۴

 ميليون دالر از سرمايه ھای اين شرکت است که ھيچ ٣٠٠٠چنانچه يکی از نمونه ھای بارز اين فساد، مفقود شدن . باشد

  .کسی حتا يادی ھم از آن نمی کند

  !ھموطنان گرامی

، چيزی دنکه باالترين مقامات در دو طيف ياد شده ا" غنی احمدزی"و " عبدهللا عبدالمود"می توانيد تصور کنيد که 

راجع به مشکل من و تو که بانداشتن برق چگونه زندگانی می نمائيم احساسی داشته باشند؟ تا جائی که من می دانم به 

  . برما چه می گذردھيچ صورت آنھا نمی توانند ما را درک نمايند که 

  !ھموطنان گرامی

شکارا بايد بگويم تا زمانی که من وتو به آنھا اجازه می دھيم تا برما حاکميت نمايند، نبايد به خود آاين را ھم روشن و 

ر حق دھيم تا از آنھا بخواھيم تا خدمتی برای ما انجام دھند زيرا آنھا را ارتجاع و استعمار به قدرت نرسانيده تا به کشو

و مردم خدمت نمايند، آنھا را ارتجاع و استعمار آورده است، تا جيب ھای خودشان و منافع دراز مدت و تاريخی ارتجاع 

و استعمار را صيانت و پاسداری نمايند، که می نمايند؛ پس اگر می خواھيد تغييری در زندگانی تان به وجود آريد می 

  .و شجاعانه به ميدان آئيد  ابسته و غالم جزم نمائيدا جھت سرنگونی اين حاکميت وبايد عزم تان ر

 !!سرکھا ما را می طلبد

  


