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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

  نوابی: نويسنده
 ٢٠١٣ سپتمبر ١٠

  

  زحمتکشان وقتی می توانند از روشنی برق مستفيد شوند

   که دولت طرفدار زحمتکشان باشد
  

ی از نيازمندی ھای اوليۀ تمامی جوامع انسانی به شمار می رود و تھيۀ برق برای انسان ھای يک کشور از برق يک

وظايف عمده و اساسی نظام ھای سياسی است، خواه اين نظام ھا مردمی، دموکراتيک و به معنی واقعی کلمه 

در نظام ھای نوع . دمی و وابسته باشندانتخابی باشند و يا اين که نظام ھای خودکامه، ديکتاتور، فاشيست، ضد مر

دوم چون خدمت به مردم ستمديده و زحمتکش در برنامۀ کاری آنھا جای ندارند، فلھذا توجه به اين ضرورت حياتی 

  . در دستور کار آنھا قرار نمی گيرد

 در پی رساندن نظام ھای سياسی ضد مردمی و وابسته نه تنھا به آسايش و راحتی مردم توجه ندارند، بلکه ھميشه

 درصدی جامعه ۵با وضع قوانين سختگيرانه و ناعادالنه تالش دارند تا به اقليت . ضرر و زيان به آنھا می باشند

افغانستان کشوريست که از .  درصد مردم را در زندگی دوزخ آسا نگھدارند٩۵توجه ھمه جانبه نموده و اکثريت 

 در دوازده سال گذشته ضربات خرد کننده را در تمامی »جنگ با تروريزم«و » جامعۀ جھانی«برکت حضور 

عرصه ھای زندگی چون تعليم و تربيه، فرھنگ، روابط اجتماعی، اقتصادی و سياسی بر پيکر خود احساس نموده 

  .امکان پذير است) مردمی، دموکراتيک، مستقل و انتخابی(که جبران آن فقط توسط نظام ھای نوع اول 

، افغانستان کماکان کشوريست با زيربنا ھای پوسيده و اقتصاد »کمک«با سرازير شدن ميليارد ھا دالر تحت نام 

در چنين . مصرفی و متزلزل که فساد تمامی تار و پود آن را گرفته و رھائی از آن با چنين نظامی ناممکن است

ين ھای زراعتی و توليد برق داخلی توقع بی جا رژيمی سرمايه گذاری روی بند ھای آبگردان به منظور آبياری زم

چنان که تجربۀ دوازده سال گذشته نشان داده، دولت کابل تالش دارد تا از ھر طريقی . و بی مورد به نظر می رسد

کشور ما را به کشور ھای خارجی دور و نزديک وابسته بسازد که يکی از نمونه ھای واضح و روشن آن سرمايه 

  . ارداتی تاجيکستان می باشدگذاری روی برق و
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 متر معکب آب ٢٧٧۵قرار احصائيه، ساالنه ھر افغان ( ميليارد متر مکعب آب ٨٠افغانستان با ظرفيت توليدی 

، در صورتی که حاکميت آن به دست نظام مردمی، دموکراتيک و مستقل باشد و از اين آب )نصيب می گردد

 ايجاد بند ھای بزرگ آب صورت بگيرد، نه تنھا توانائی تأمين سرگردان استفاده ای معقول و درست در راستای

. برق داخلی خود را دارد، بلکه می تواند ساالنه صد ھا مليون دالر از طريق صادرات برق، عايد به دست آورد

عالوه بر آن مھار آب ھای سرگردان باعث می گردد که چھرۀ خشک، بيابانی و بی آب و علف افغانستان، به چھرۀ 

  . رسبز، شاداب و پرطراوت  تغيير نمايدس

 


