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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۶ فبروری ٢٠
 

 بی برق استھنوز ھم کابل 
  

 و جنگ ساالران صرف چند مرکز دولتی و منازل فيودال ھا. چند ھفته است که اھالی کابل در تاريکی به سر می برند

.   مردم شھر از بی کفايتی دولت و بی باکی طالبان در عذاب اندۀو قاچاقبران که از جنيريتر ھا استفاده می نمايند، بقي

. مردم بدبخت کشور از ھر سو درھم کوبيده می شوند. طالبان در عملکرد تخريبی خود بر ھيچ کسی رحم نمی کنند

 . آنھا را ازين عذاب رھائی بخشد دادهکسی نيست که به آه و درد شان گوش

تجاوز بيگانگان، خانه .  مردم کشور اشغال شدۀ ما بيش از چھار دھه است که يک روز ھم خواب آرام نداشته اند

حمالت تروريستی طالبان و داعش ابعاد تازه ای بر . جنگی، ظلم و ستم و بی عدالتی گلوی مردم ما را فشرده است

بی کفايتی دولت . مين نمايدأ اجانب قادر نشده است که امنيت را برای مردم کشور ترت مزدومشکالت افزوده و دول

دو و نيم . باعث شده است که طالبان جسور تر و بی باک تر شوند و حمالت خود را در سرتاسر کشور گسترش دھند

 فيصد برق ٨٠را در واليت بغالن  منھدم کردند و ھفته قبل، طالبان  پايه ھای برق وارداتی از ازبکستان و تاجيکستان 

  .کابل را قطع نمودند

شود که اعادۀ برق موافقت طالبان را   ھر روز دولت مستعمراتی وعده می دھد که برق دوباره خواھد آمد، اما معلوم می

پس مردم ما به . ننداز يکسو دولت مستعمراتی کابل دروغ می گويد و از جانب ديگر طالبان رحم نمی ک. ضرورت دارد

اين ميھن فروشان ھر . خانه ھای دزدان و قاچاقبران چراغان است.  دادخوائی نمايندمرجعیکی رو آورند و نزد کدام 

. دارند می يک با پول گزاف جنيريتر ھا خريداری نموده و خانه ھای خود را در زمستان گرم و در تابستان سرد نگه

  . که رنج و عذاب را تحمل می نماينداين مردم بی بضاعت و فقير ماست 

  آيا می توان بدون يک انقالب مردمی، از شر اين دولت و طالبان سياه انديش نجات يافت؟

 

 

 
 


