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  باميان: آتش 

 ٢٠١۴ دسمبر ٠٢

  سوزد؛ باميان درفقر می

 دموکراسی می خواھد»  مدنیۀجامع «
ردم آن زير خط فقر زندگی بخور نمير صد مدر  ٩۵باميان چون يک واليت کوھستانی بوده  زمين ھای ھموار کم دارد  

 به کار ئیدارند و غذای اکثريت باميانی ھا را کچالو و برنج شوله ای تشکيل می دھد بيکاری، اعتياد، تن فروشی، گدا

بی سر پناھی، مغاره نشينی، زايمان زنان در طويله ھا، . روزمره يک تعداد از مردمان اين سرزمين بدل شده است

 باميان ۀندانان جھادی  کارد را به استخوان مردم پا برھنز به زنان از طرف زورمندان و قومدن و تجاوگوش و بينی بري

 ھوتل ھای  طالب،با اين حال در اطراف و اکناف پيکره ھای بودا اين سمبول ھای وحشت و جنايت. رسانيده است

دان سرازير می شود و مقامات دولتی باميان و پول توريستان به جيب اين ثروتمنشده مجللی از طرف پولداران ساخته 

را در باميان جذب کنند که برای شان خوب عايد زاست و ھمچنان عده بيشتری روز تا روز کوشش دارند تا توريستان 

جواز و نقشه برداری و بعد از کنترول و  » قانوناً «ر روز زمين ھای مردم را ندانان جھادی ھقومای از زورمندان و 

  .می فروشندو رت شھر سازی به قيمت ھای بلند فروخته  وزاتأئيد

خر توسط اين اواشھرک دشت عيسی خان، شھرک مال غالم، شھرک دشت شيری، شھرک وحدت و شھرکی که در

يست که زمين ھای آن ئ شھرک ھاۀساخته می شود از جمل» غالم علی وحدت«نام حاجی عيان و والی فعلی ه شخصی ب

  .به فروش رسيده و خواھند رسيد» قانوناً «د وزارت شھرسازی ئيأ و  بعد از تازطرف زورمندان غصب شده

خائن بود صدھا و  آجر از مربوطات ولسوالی کھمرد باميان که زمانی تفريحگاه ظاھر شاه اين شاه زن باره ۀدر قري

اخته بود که سالی دو يا جريب زمين توسط ظاھر شاه از مردم به زور به قيمت بسيار نازل خريداری و در آن تفريگاه س

  درين اواخر نوادگان ظاھر شاه  ،سه بار اين شاه خائن جھت خوشگذرانی با عده ای از زنان حرمسرای خود می آمد

 مردم ئیندان جنايت کار جمعيت زمين ھای آبا فروخته و اين دو قومستارندان  و قومامان هللا گذرھا را باالی اين زمين 

ليون ھا افغانی  از اين درک به ي و مندديدگان ظاھر شاه باالی مردم به قيمت گزاف به فروش رسانرا بعد از خريد از نوا

بزرگی برايش جور کرده گفته می ۀ  آجر خانۀ در منطقندان ستار فعالً که در ساحه ای که قوم بگذريم از اين. جيب زدند

  .مسکوکات طال کشيده و به خارج قاچاق کرده استين ساحه با مقداری از ا شده را نيز ازئیشود که چندين جسد موميا

حواله است با خاک زدن به چشم .....  شان از کانادا و امريکا وۀکه قروان»  مدنیۀجامع«با وجود اين ھمه درد و جنايت 

 مردم رھانيده و با بلند کردن شعار ۀمردم و مغشوش نمودن اذھان شان دشمنان اصلی مردم را از تيغ نفرت و کين

  .حق مردم می ريزنده وکراسی ، آزادی بيان ، حقوق بشر ، منع خشونت ، آب سرد بر خواسته ھای بدم
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که در  درين اواخر که نتايج انتخابات شورای واليتی در باميان مثل انتخابات رياست جمھوری پوشالی معلوم شد کسانی

 رسيد و به شورای واليتی ۶٠٠٠ی شان به أی يک شبه رأ ر١٠٠احزاب جنايت کار جھادی عضويت داشتند با گرفتن 

 افراد کم سواد و بعضی اند،که تمام افراد شورای واليتی که اکثريت شان را مال و مولوی  راه يافتند بگذريم از اين

»  مدنیۀجامع« عضو  که قبالً طيبه خاورینام ه رئيس شورای  واليتی باميان زنی ب.   ننگينی نيز دارندۀشان گذشتيھا

که باداران شان چنين می خواستند  اشوتی نصب شد که حتی خودش نيز فکر چنين مقامی را نمی کرد ولی از اينبود فر

 و استفاده از زنان به عنوان ابزار تبليغات سياسی سخت به نفع شان بود اين طور شد نه ئیگرا»  مدنیۀجامع«و بازار  

  .نده است که تا صنف دوازدھم  را به زور خواطيبه خاوریخاطر ه ب

که در باميان ھميشه در صحنه بوده  و حد اقل ماه دوبار تظاھرات می کنند و دنبال سوژه برای تظاھرات شان  کسانی

 کانادا و امريکا در يک جيب شان ۀ اول آنھا ويزۀباميان می باشند اين افراد که نفرات رد»  مدنی ۀجامع« سرگردان اند 

نادا را دارند ھر از گاھی به باميان می آيند و تظاھراتی می کنند و به قول مردم  تابعيت کاۀو در جيب ديگر شان تذکر

 را ندارند سخت در تالش اند تا با انجام دادن ئی تابعيت کشورھای اروپاۀکه از اين جامعه تذکر روند و کسانی  میخيسه

از مالھا ای الب اينجاست که عده ج.   شان دست يابندئیبه اين سند رويا» کيس«ريسک ھای مختلف و به دست آوردن 

 مدنی ۀگد کرده و از جامع»  مدنی ۀجامع«  ننگين حرکتی و و حدتی دارند ھر از گاھی خود را در خيل ۀنيز که گذشت

 مدنی ھستم افتخار می کنم ۀکه عضو جامع از اين« :حرف می زنند و در مصاحبه ھای خويش با مباھات می گويند که 

  . »گويند ولی جوان فکر می کنم   من بابه میگرچه پيرم و مردم به

»  مدنی ۀجامع«  مدنی ھر شخص نيمه ھوشياری به اين نتيجه می رسد که ۀپس با معلوم شدن افراد و اشخاص جامع

که اند، » روشنفکر«بون و بی مايه گرفته تا مالھای ج» روشنفکران«فکری متفاوت از ی از افرادی با طيف ھای تمش

 که به ئیالش و سگ دوی ھای شان به پای استعمار گران دشمنان قسم خورده مردم می ريزند و گو تۀآخرين نتيج

  .خاطر ھمين کار استخدام شده باشند که دور از واقعيت نيست

د از بی سرپناھی گرفته تا فقر، فالکت ، شو که در حق مردم باميان می در مقابل اين ھمه جناياتی»  مدنیۀجامع«افراد 

بگيرند  » روشنفکرانه «  ژست ھای ،د اندکاری ھرگز دم بر نمی زنند فقط بل شان و بيئیغصب زمين ھای آباتجاوز ، 

گلوی خود را پاره کنند از حقوق بشر ، دموکراسی ، آزادی بيان ، شرکت در انتخابات سرنوشت ساز حرف بزنند ولی 

تمام بدختی ھای جامعه می باشد تظاھراتی انجام دھند  ابل بی عدالتی ھای موجود که عاملگاه ديده نشده که در مق ھيچ

پاره پاره شده و از  تابعيت خارجی شان از نزد شان گرفته و ۀ  تذکر، شان قطعۀچون می دانند که با اين کار قروان

  .با لگد بيرون رانده خواھند شد که ديگر از اين غلط ھا نکنند»  مدنیۀجامع«

  

  

 

  


