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   افغانستان–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١۴ جوالی ١٧

  در افغانستان چه می گذرد؟

٢۴٧  

  

  اليت پکتيکا نفر در حملۀ انتحاری طالبان فاشيست و مزدور بر ولسوالی ارگون و١٠٠کشتار بيش از 

 در نتيجۀ حملۀ انتحاری که توسط وسيلۀ مملو از مواد انفجاری نوع دينا در مرکز ١٣٩٣ سرطان ٢۴روز سه شنبه 

 قبل از ظھر رخ داد، بيش از صد ٠٩:۴٠ولسوالی ارگون واليت پکتيکا و در يک بازار پر رفت و آمد حوالی ساعت 

در اين عمل انتحاری ده ھا انسان . ت و مزدور، قتل عام گرديدندزن، کودک و مرد اين ولسوالی توسط طالبان فاشيس

  . ديگر زخمی و معيوب شدند

اين انفجار به حدی قوی بود که بازار ولسوالی ارگون به کلی تخريب و توته ھای اجساد کشته شده ھا و چره ھای ايجاد 

 ساعت ھا فضای بازار اين ولسوالی را بوی شده از اين انفجار به فاصلۀ صد ھا متری از محل انفجار ديده می شود و

مردم ماتم ديدۀ اين ولسوالی به دليل عدم شناسائی تعداد زيادی از اجساد کشته شده ھا ناگذير . باروت و خون گرفته بود

ی با وجود اطالع دقيق و موثق از تعداد کشته ھای اين حمله ا. گرديدند تا در گور ھای دسته جمعی اجساد را دفن نمايند

 نفر می گردد و حتی يک تعداد از کسانی که نزديک اين وسيلۀ نقليه بودند به ١٠٠ناجوانمردانه و بزدالنه که اضافه از 

دليل شدت انفجار توته توته گرديده و در شمار کشته ھا قرار نگرفته اند، اما مقامات خفته در کاخ رياست جمھوری 

  .  نفر می گويند۶٧ تن و زخمی ھا را ۴٠اين حمله را دولت پوشالی، با چشم پارگی تعداد کشته ھای 

نيرو ھای فاشيست و قرون وسطائی طالبان مزدور نشان دادند که در قتل و کشتار توده ھای زحمتکش ما ھيچ 

در مسجد اين ھا انتحار می کنند، در مراسم عروسی اين ھا . محدوديتی مکانی، دينی، سمتی، قومی و نژادی ندارند

ع جنازه اين ھا انتحار می کنند، در بازارھا اين يکنند، در مراسم فاتحه اين ھا انتحار می کنند، در مراسم تشيانتحار می 

 نفس حملۀ ،مھم نيست که کی ھا در کجا ھا و به چه تعداد کشته می شوند، برای اين جالدان تاريخ. ھا انتحار می کنند

 جانی و مالی بيشتر باشد برای آنھا ارزش رسانه ئی ۀات واردانتحاری مھم است که انجام شود و ھرچه ابعاد خسار

  . بيشتر دارند

از زمان تھاجم ددمنشانۀ درنده ھای غربی تا حال تنھا در نتيجۀ حمالت وحشيانۀ انتحاری و انفجاری خوکان طالبی ھمه 

دامه داشته و روزی نيست ساله ھزاران ھموطن ما کشته، زخمی و معيوب می گردند و کماکان اين قتل عام وحشيانه ا

  .که خون کودک، زن، مرد و پير و جوان ما را اين خوک صفت ھا نريزند
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  »خوکدانی«ننگ ابدی بر جبين اعضای » ونيت و حقوق اعضای پارلمانمص«» قانون«طرح و تصويب 

 نفر برای ٨د ی رأ نفر و ر١٢۵ئيد اکثريت أی تأبدون جنجال و با ر» ونيت و حقوق اعضای پارلمانمص» «قانون«

فرستاده » مشرانو جرگه«ئيد و تصويب به أاولين بار بدون اعتراض و جنجال جدی مورد تصويب قرار گرفت و برای ت

  . شد

» ولسی جرگه«يا »  خوکدانی جوان«از سوی اعضای » قانون«که سرو صدا ھای زيادی عليه تصويب اين  بعد از اين

ات گستره راه افتاد، مشتی انسان احمق، چاپلوس، دزد و غارتگر در باال گرفت و در شبکه ھای اجتماعی اعتراض

شده و دست رد به » منمؤ«را رد ننموده به يکبارگی » ونیقان«که تا حال ھيچ » مشرانو جرگه«يا » خوکدانی پير«

با کليت اين » خوکدانی پير« البته گفته می شود که !!را رد کردند؟ زدند و به اکثريت آراء، آن» قانون«سينۀ اين 

  .بوده است» مخالف«مخالفت نداشته بلکه با برخی از مواد آن » قانون«

  :دارای دو بخش است» ونيت و حقوق اعضای پارلمانمص» «قانون«

ر د» وکالت«وليت ھای يک دزد و غارتگر در زمان دورۀ شامل حقوق، امتيازات، مصونيت و مسؤبخش اول  -١

 .می باشد» خوکدانی«

از آن » خوکدانی«ھر دزد و غارتگر » وکالت«بخش دوم امتيازاتی را شامل می شود که بعد از دورۀ  -٢

 .برخودار می شود

می » خوکدانی«که در چھار فصل و بيست ماده به تصويب رسيده دارای امتيازات ويژۀ آتی برای اعضای » قانون«اين 

  :گردند

ھر يک از اعضای خوکدانی ماھانه (بعد از ختم اين دوره » خدمت« دورۀ  درصد از معاش٢۵پرداخت  -١

ديگر ت يا به عبار)  افغانی۴٨٧۵٠ درصد آن بالغ بر می گردد به ٢۵.  افغانی معاش می گيرد١٩۵٠٠٠

 . معلم٨برابر به معاش ماھانه ای 

 از بودجۀ دولت پوشالی که معاش وامتيازات آن» خوکدانی«به خدمت گرفتن دو محافظ به ھر يک از اعضای  -٢

 .پرداخت می گردد

 »خوکدانی«صدور پاسپورت سياسی به عضو  -٣

 »خوکدانی«عضو ۀ صدور پاسپورت خدمت به اعضای خانواد -۴

 » ملی«دعوت در مراسم رسمی منحيث شخصيت  -۵

 .راه پيدا نمی کند» خوکدانی«که در دورۀ بعدی به » خوکدانی«عرضۀ خدمات صحی به آن اعضای  -۶

حضور سگان درندۀ » برکت«تصويب و طرح می گردد که به » خوکدانی« در حالی از سوی اعضای »قانون«اين 

. اشغالگر و سرازير شدن صد ھا ميليارد دالر، کشور ما به دوزخی برای مردم فقير و درد ديدۀ آن مبدل گرديده است

 درصد در قتل و کشتار غير ٢۴ايش  درصد در قتل و کشتار کودکان، افز٣۴نشر آمار و احصائيه ھای مبنی برافزايش 

  مليونی زير خط فقر تنھا گوشه ھای کوچکی از اين دوزخ را نشان می٣٠ليون انسان در کشور ي م٩نظاميان و بيش از 

  . دھد

  

   درصد از کودکان افغان مبتال به سوء تغذيه اند۴١نزديک به 

 درصد از کودکان ۴١دھد نزديک به  ه نشان میوزارت نام نھاد صحت عامۀ دولت پوشالی گزارشی به نشر رسانده ک

برای بار اول در . اين ارزيابی در سراسر افغانستان و برای بار دوم صورت گرفته است. افغان به سوء تغذيه مبتال اند
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 تقريباً ده سال قبل چنين گزارشی به نشر رسيد که نشان دھندۀ وضعيت اسفبار سوء تغذيه در بين کودکان ٢٠٠۴سال 

    .بود

.  ارتباط داردھا آنۀ درصد مرگ و مير کودکان مستقيماً به نوع تغذي۴۵دھد که   نشان می٢٠١۴سال ۀ در گزارش منتشر

رود که ساالنه بيش از دو صد و پنجاه   کودکان، احتمال میۀدر اين گزارش آمده که در صورت بھبود در وضعيت تغذي

 موضوعی که در اين گزارش مورد دقت قرار گرفته، سوء .کودک از مرگ حتمی نجات پيدا کند) ٢۵٠٠٠٠(ھزار 

 که اولين گزارش در اين زمينه به نشر رسيده ٢٠٠۴به اساس آمار منتشره در اين گزارش، از سال .  حاد استۀتغذي

  . درصد افزايش يافته است٩.۵ درصد به ٧.۴ حاد از ۀتاکنون سوء تغذي

يه ھای منتشره در زمينۀ قتل و کشتار کودکان، افزايش تلفات غير در جريان کمتر از يک ماه گذشته آمار و احصائ

ھای زرگری نيرو ھای اشغالگر و نظاميان » جنگ«نظاميان، افزايش حمالت انتحاری و انفجاری طالبان فاشيست، 

  و ھيچکشنددولت پوشالی از يکطرف و طالبان مزدور از سوی ديگر، روزانه ده ھا ھموطن ما را به کام مرگ می 

  .روشنی برای بيرون رفت از چنين وضعيتی ديده نمی شود

  


