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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٢ نومبر ١٢

  

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٧۵(  
  :، بھای مواد سوخت افزايش يافته استبا فرارسيدن زمستان

 چوب که در افغانستان بيشترين بخش مواد سوختی را می سازد، روز تا روز بھای مواد سوخت، به خصوص

در اين ميان اين زحمتکشان تھيدست افغانستان ھستند که بايد افزايش بی رويۀ قيمت مواد سوخت را . افزايش می يابد

 متوسط مردم ھزار افغانی رسيده است، در حالی که درآمد» ٧ تا ۶,۵«قيمت ھر خروار چوب بين  . تحمل کنند

  . ھزار افغانی می باشد» ۵ تا ۴,۵«ماھانه در حدود

وزارت تجارت و صنايع افغانستان که در خدمت تاجران غارتگر قرار دارد، افزايش بھای مواد سوختی به شمول 

نستان، نفت را مسألۀ جھانی می داند و با اين ابالغ غائله را ختم شده اعالن می کند، در حالی که مردم تھيدست افغا

وضعيت استعماری کنونی، چور و چپاول دولت پوشالی و غارت تاجران و سرمايه گذاران را از عوامل اصلی بلند 

رفتن قيمت ھا به طور کلی دانسته و با گذشت ھر روز نفرت مردم از سيستم اقتصاد بازار و مجريان آن باال می 

  .گيرد

  

  :ران روزمزدیچھارراھی ھای بزرگ پايتخت و واليات، مرکز کارگ

در يازده سال گذشته، طبقات کارگر و دھقان از جملۀ طبقاتی بوده اند که استعمار بيشترين قربانی را از آنان گرفته 

در حال حاضر کارگران يکی از فقيرترين طبقات کشور ماست که با زندگی بخور و نمير نيروی کار شان را . است

  .با بھای ارزان به فروش می رسانند

 فروش نيروی کار کارگران روزمزدی به شمار ۀت مراکز عمداليااھی ھای کالن و بزرک پايتخت و ساير وچھارر

. دست آورنده  نانی بمۀرود که ھر صبح صد ھا کارگر جوان و پير در آن گرد ھم می آيند تا کاری پيدا کرده، لق می

  .رود یچھارراھی ھای شھر کابل مرکز کارگران تمام واليات کشور به شمار م
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. رو ھستند و از اين ناحيه به شدت رنج می برنده اينک گزارش می رسد که کارگران واليت سمنگان با بيکاری روب

چوک شھر ايبک  .سمنگان يکی از واليات فقير کشور ماست که مردم آن در بدترين حالت معيشتی زندگی می کنند

 به اين اميد  که ند ھر روز ده ھا کارگر جمع می شو بازار فروش نيروی کارگران است، در اين چوک،اين واليت

اما کارگرانی که در اين چوک جمع شده اند، می گويند که روزھا در اين جا منتظر می مانند اما . کاری پيدا کنند

اين کارگران اين وضع را رنج آور دانسته، خواھان . ه نمی توانند و دست خالی به خانه بر می گردندکاری پيدا کرد

  . کار می باشند

  

  :حبيبه سرابی و خواھش تداوم اشغال

و را وزارت نموده او نخست امور زنان . اشغالگران استۀ حبيبه سرابی سالھاست که يکی از خانم ھای مورد عالق

ی دانست که ئی که انجام داده بود او را از والی ھائراديو کليد در سرو . والی باميان می باشدسویبدين  الساز چند 

  .در انتخابش دست مستقيم سفارت امريکا دخيل می باشد

، ابراز نگرانی کرده است که در صورت خروج امريکا و  حبيبه سرابی در صحبتی که با بی بی سی فارسی داشت

اگر ناتو و «او گفته است که .  گذشته تکرار خواھد شد» اشتباه« برخواھد گشت و ١٩٩٠الھای ناتو، افغانستان به س

  ». تنھا رھا کنند اين کشور به سوی جنگ داخلی خواھد رفت٢٠١۴ جھانی افغانستان را پس از سال ۀجامع

ان ھا و جمعيت ھای گاه از طرف سازم  در حالی بيان می شود که او ھيچ"سرابی"اين اظھارت اشغال پسند خانم 

زنانی  که خود را دموکرات می دانند و شعار ضد اشغال می دھند، مورد حتی انتقاد عادی نيز قرار نگرفته است، 

  .دی ھا و اشغالگران، به حق مورد انتقاد آنان بوده استبه خاطر در خدمت قرار گرفتن جھاکه سيما سمر  در حالی

  

  :ايش می يابدخشونت عليه زنان با گذشت ھر سال افز

 زنانه و مردانه را یزنان افغانستان زير ستم چند اليه قرار دارند و در کنار اين ستم ھا بايد بار سوداگری اينجوھا

روند که از توھين گرفته تا بينی بريدن و گوش  زنان کشور ما از ستمديده ترين زنان جھان به شمار می. نيز بکشند

به » مبارزه برای حقوق زن«ای است که با اشغال افغانستان و با » تحفه«تن، بريدن و سر تراشی و آتش زدن و کش

  .دست آورده اند

 ھا مورد که صد در حالی( گفت که آمار ثبت شده  ١٣٩١ عقرب ١٢، روز »کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان«

اين کميسيون می .  يافته استنشان می دھد که خشونت عليه زنان در افغانستان افزايش) ديگر ھنوز ثبت نشده است

ولين اين کميسيون از ؤبر اساس اظھارات مس. گويد که آمار شش ماه اول سالروان ھجری شمسی  بی سابقه می باشد

 قضيه خشونت عليه زنان در اين کميسون ثبت شده است که از آنجمله تنھا ۴۵٠٠، در حدود ١٣٩١حمل تا ميزان 

  .می باشد آن در ماه ميزان ۀ قضي۵٠٠

 مورد تجاوز جنسی  نزد اين ٣٣ مورد قتل ناموسی و ۶بر اساس اين آمار در شش ماه اول سالروان خورشيدی، 

  .کميسيون ثبت شده است

رد تجاوز جنسی بر زنان، تجاوز يک پوليس جنايتکار در کندز بر لعل بی بی است که ماھيت ايکی از تازه ترين مو

  . ان می دھدپوليس پوشالی و دولت دست نشانده را نش

 


