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 Reports گزارشھا

  
  باميان–آتش 

٢٠١٢ دسمبر – ٢۵  

  وضعيت باميان
نشيب ھای زيادی بوده است مردم باميان مثل ساير زحمت کشان و باميان در ده سال اخير شاھد حوادث و فراز 

ر مغاره ھا ، غذای شان نان خشک و کچالو  واز کوچک ترين زندگی د. افغانستان در فقر چند اليه زندگی می کنند

ين واليت خر پولھا زندگی نمی کنند ھر روز ديده اامکانات رفاھی برخوردار نيستند ولی اين بدان معنی نيست که در

واليت . ه است مارکيتی جور شدومی شود که ھوتل مجللی در محلی که از نگاه توريستی دارای اھميت است برپا 

رود و پولدارانی مانند   میتراميان در مجموع کوھستانی بوده و زمين کم دارد  بدين لحاظ قيمت زمين ھر روز بلندب

جوھری يکی از قومندانان جنايت کار خليلی، قومندان کريم  حاجی نبی برادر خليلی وکيل عبدالرحمان شھيدانی،

به . ولتی را به زور تصاحب شده  و می فروشندھر روز زمين ھای دھقانان ورشکسته و زمين ھای د... لنگ و

  ھزار دالر ٢٠٠٠٠٠طور نمونه حاجی نبی در مرکز باميان ھوتلی را در حال ساختن است که تنھا زمين آن را 

 دالر خريده و مارکيت بزرگی ٢۵٠٠٠٠عبدالرحمن شھيدانی زمينی را در پشت بازار باميان در حدود . خريده است

 معلوم نيست که اين پول ھا را از کجا آورده مگر ھيچ تجارتی از آن استفاده می کند ۀن ساحجورکرده که به عنوا

است در باميان به ترتيب  حاجی نبی، وکيل شھيدانی ، کريم لنگ، جانو ، طوفان ، مال زوی  امين ينگگ، مال کبير 

يتی  در حق مردم دريغ نکرده ونمی کسانی اند که از ھيچ نوع خيانت و جنا..... و» شوروی«معلم عاقل مشھور به 

کنند و پايه ھای دولت محلی مزدور بيشتر روی افراد فوق می باشد پس به و ضاحت ديده می شود که دولت  از چه 

  .افراد جنايت کار و فاسدی حمايت می کند

  

  :وضعيت معارف باميان

ين است و راه يابی ئپاجموع  وضعيت معارف باميان ھم  ھر روز خرابتر می شود چون کيفيت معارف در م

 بورسيه ھای تحصيلی از . فرزندان زحمت کشان به تحصيالت عالی ھر روز مشکل و روزی ناممکن خواھد شد

واليت غزنی يس معارف باميان  که خود از ئراز می توان ين مورد اکه در. سا استفاده می کنندؤ فرزندان راکثراً 

  .م باميان به خارج فرستادش را از بورسيه سھدختروی است نام برد 

  

   :احزاب ونھاد ھا
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 در باميان احزاب جنايت کار پشاوری و ايرانی و غربی و ده ھا نھاد ديگر که کاری جز  ترويج فساد، فحشاء  و 

  : عبارت اند ازو داشتهد فعاليت نفرھنگ بوژوازی ندار

 اسالمی افغانستان ، حزب انسجام ملی حزب وحدت اسالمی افغانستان ، حزب وحدت مردم افغانستان ، حزب حرکت

افغانستان ، حزب جنبش ملی افغانستان ، حزب اسالمی گلبدين ، حزب افغان ملت ، شورای رفاه مردم صفحات 

 ۀده ھا  نھادی اند که ھم.....  مدنی، حقوق بشر، يوناما و ۀشورای تمدن، جامع مرکزی، شورای اجتماعی يکاولنگ،

س آنھا  ملک ، خان ، بای و سرمايه داری نشسته و از منافع خود وھم طبقه اش با چنگ و أ در رء بدون استثناآنھا

 که حتی يک سازمان و تشکلی ھم برای دفاع از منافغ شان نددندان حفاظت می کند و اين تنھا زحمت کشان باميان ا

  .ندارند

ز احزاب جنايت کاری اند که  حزب وحدت کريم خليلی و حزب وحدت محقق و حزب انسجام ملی و حزب جمعيت ا

 ازاعضای اين احزاب ءسای دولتی بدون استثناؤا زھيچ نوع ظلم وجنايت در حق مردم ما دريغ نکرده اند و تمام ر

  .سای دولتی از اعضای اين حزب وطن فروش می باشدؤمی باشند خصوصا حزب وحدت خليلی که  اکثر ر

  

  :وضعيت زحمت کشان باميان

ين رتبه  نه تنھا  وضعيت زندگی شان ئمورين پاأچوپانان ، پيشه وران، م  اعم از دھقانان، زحمت کشان باميان

 يک ين ده سال گذشته  خوب نشده بلکه خرابتر ھم شده است  چون قيمت ھا ھر روز بلند تر شده می رود مثالً ادر

رسد ولی يک روش می  افغانی ھم به ف٢۵٠٠به ) ورث ، پنجاب( کيلو در مناطق دور دست آن ۵٠بوری آرد 

که بعد از انتقال آن به .  افغانی را تجار از دھقانان می خرند۶٠ الی ۴٠کچالو توليد باميان بين » ھفت کيلو«سير

کارگر ھای ساختمانی در صورتی که کاری پيدا کنند فقط . کابل و خارج کشور به بيش از دو برابر می فروشند

 افغانی ويک کيلو ١٠گرامی مبلغ  ٢٠٠که يک قرص نان خشک   می گيرند درحالی افغانی مزد ٣٠٠روزانه 

  .  افغانی است٣٠٠ تا ٢۵٠گوشت گاو 

  

  :سسات غير دولتیؤم

ترويج و  فساد  يت درمصروفبه غير از  غير دولتی وجود دارد که از بام تا شام ۀسسؤ در باميان چندين درجن م

با مام آنھا افراد زورمند اعضای احزاب اخوانی  و غربی  می باشد که  س تأکه در ر. دنفحشاء کار ديگری ندار

بوده » خيريه «سسات که ظاھراً ؤاين م. دن می باشھای شانی مصروف خدمت به ھم طبقه ئمعاش ھای دالری باال

ی » خير«آثار تاريخی اند  و اگر کار سرقت  جاسوسی و !!مصروف کارھای شريف» کارھای خيريه «  عالوه به

  . می باشد نه برای زحمت کشان باميانۀ حاکم و غارتگر ھم  انجام دھند به نفع طبق

  

   :حکومت محلی

 حکومت محلی باميان که  بی کفايتی آن به تمام مردم افغانستان معلوم است ھيچ کاری که بتواند وضعيت اقتصادی 

طر مردم باميان سرک ھايشان را کاه گل  نکرده و نمی تواند به ھمين خا،ددگی مردم فقير را اندکی تغيير دھزن

 دادند که برای شان آب می آورد خر را برای تقدير "مدال" روان کردند به خر "اليکين"کردند ، به وزير آب وبرق 

از دولت مردان پيش قدم دانستند که برای شان خدمتی می کند و به اين گونه نفرت و اعتراض  شان را نسبت به 

  .کردندغاصبان قدرت اعالم 
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  :وضعيت امنيتی

ت پروان و ا آن از واليرا رسيدن به واليت باميان از امنيت نسبی برخوردار است ولی چون باميان واليتی است کھ

 بعضی اوقات فرزندان زحمت کشان باميان ، اين راه ھا از امنيت برخوردار  نمی باشندو چونميدان می باشد 

د چون اين ناز ھرگز ديده نشده که فرزند پولداری کشته و يا اختطاف شده باشنقربانی اين نا امنيتی ھا می شوند ولی 

و از اين نظر مشکلی ندارند فقط ھر چه سنگ است بر پای لنگ  افراد  . ی رفت و آمد می کنندئدانه ھا ھميشه ھوا

  .طبقات محکوم است

  

  :وضعيت زنان

 روزمره وزحمت کشی دوشادوش مردان کار وزحمت ی و ضعيت خوبی نداشته و در کار ھازنان باميان ھم اصالً  

نام زن و ه ی ھستند که بئدر باميان ھم نھاد ھا.  می کشند و در توليد نعمات مادی  حتی بيشتر از مردان کار می کنند

س آن زنی مسلمان و با حجاب اسالمی ايرانی از طرف حزب أزنند مانند رياست امور زنان که در ر حقوقش داد می

ی مانند حقوق ئنھاد ھا. و حق و حقوق شانار خليلی نصب گرديده است که اين خود توھينی است به زنان جنايت ک

زنان ( شان در عمل ضد زنمی زنند که خود) طبقۀ حاکمهالبته حقوق زنان (بشر ھم گاه گاھی داد از حقوق زنان

له أشود با پا در ميانی حقوق بشر مس بوده و و ھر گاھی که به ناموس زنی توسط  زورمندی تجاوز) ينئطبقات پا

در کنار اين ھمه جنايت و چپاول و تجاوز به ناموس  و شود و زن را در مقابل پولی به متجاوز تسليم می کند حل می

ھرگز دم نمی زنند و حرفی ) ينئزنان طبقات پا( زنان، مال ھای شيعه و سنی برای دفاع از مظلومين تاريخ

در (ين اين جانيان بعد از نه سالــگی به بعد ئچون در آ زبان نمی آورند که نمی آورند به!! ازشريعت غرای محمدی

موھا وناخن ھايش را  می توان به زن تجاوز شرعی نمود، فروخت، لت و کوب کرد،)  خمينی پيش از نه سالۀرسال

م زنی را با تار گلم بافی و بعد با تار گليم بافی دوخت که چند سال پيش اين کار شده که شک کند، شکمش رادريد

  .دوختند

  

 در باميان وضعيت صحی ھم برای زحمت کشان نگران کننده  است در تمام باميان فقط يک  :وضعيت صحی

ين ا پولداران در.که مشکلی را حل کرده نمی تواند) آنھم نسبی( که معاينات التراساوند والبراتوار دارده ای شفاخان

 شوند و نيازی به اين شفاخانه بھترين شفاخانه ھای درجه يک خارج کشور تداوی میزمينه مشکلی ندارند چون در 

  .ی بدون داکتر ھای متخصص و دوا  ندارندھا

  آتش

  

  

  

  

  

 

 


