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 نشريه شاتو
  "تالش" عبدالواحد 

 ٢٠١٣ سپتمبر ٢٠

 باميان، فراموش شده تر از ھميشه
اين اشخاص که به . گذرد اميان میدو دور از انتخابات شوراھای واليتی و پارلمانی و چند سال ھم از حضور والی در ب

 ،برند، طی اين چند سال وكالت ینام نمايندگان مردم باميان، چوکی ھای دولتی را غصب و در استراحت كامل به سر م

مردم زجرکشيده و مظلوم باميان در طول تاريخ از ھر .  ما نكردندۀدي به مشكالت مردم ستم دیادي و بنیچ توجه اساسيھ

با اين وجود وقتی زمان . سھولت ھا محروم بوده اند و کسی به مشکالت شان رسيدگی نکرده استنوع امکانات و 

 ی میأکشند و با گفتن دروغ ھای شاخدار به مردم از آنان ر بارگی سر می رسد، استفاده جويان به يک انتخابات فرامی

  . شوند انتخابات که تمام شد، استفاده جويان نيز ناپديد می. گيرند

 زحمتكشان در اعتراض به بی توجھی دولت، سرک ھای باميان را کاھگل کردند و به ی به ھمكاری مدنۀالن جامعفعا

مردم .  شنيده نشد،دانند گردن االغ ھا مدال آويختند، اما خبری از دولت و نمايندگانی که خود را وکيل مدافع مردم می

 از فساد دسترسی نداشته و ی نظام معارف عار ومجھزۀ آشاميدنی صحی، شفاخانمحروم و مظلوم باميان ھنوز به آب 

شوند و از بھترين   فرزندان شان در بھترين شفاخانه ھا تداوی می فقط زورمندان اند که ھمه چيز برايشان مھيا است؛

اين در . کنند پيدا میاما زحمتکشان در يک شبانه روز حتا يک قرص نان را ھم به مشکل . کنند غذاھا استفاده می

شود که تمام آنھا از سوی مقامھای   ھا دالر کمک به نام ھای مختلف به افغانستان سرازير میاردحاليست که ساالنه ميلي

  . گردد شود، ولی کمر زحمتكشان کشور زير بار وامھای بانک جھانی خميده تر می فاسد دولتی حيف و ميل می

تنھا . توان توقع داشت که درد زحمتکشان را درک و درمان کند اد اداری است نمیاز دولت افغانستان که غرق در فس

تواند از رنجبران دفاع کند و درد آنان را درد خود بداند که مستقل و غيروابسته بوده و از ميان زحمتکشان  دولتی می

  . برخاسته باشد

  

  

 

 


