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   امريکا- گزارشگران پورتال

٠٧.١١.٠٩  

  :يادداشت
ھمانطوريکه ضمن دريافت اولين گزارش از کشور پھناور ھندوستان ، خوانندگان پورتال را در جريان عزم راسخ 

ديم و نوشتيم که پورتال تصميم دارد، شبکه ھای خبری را به ھمت و ھمکاری خوانندگان گرانقدر پورتال قرار دا

پورتال چنان در اقصا نقاط جھان به وجود آورد که تمام خوانندگان بتوانند به مثابه گزارشگران، ھميشه پورتال 

دگان ارجمند ما از امريکا فرستاده اند را که يک تن از خواننخودشان را از لحاظ خبری اکمال نمايند، اينک گزارش 

  .در اختيار شما خوانندگان ارجمند قرار می دھيم

اعتقاد راسخ داريم در صورتيکه تمام خوانندگان پورتال با ھمين احساس مسؤوليت در قبال قضايای مربوط به 

بزرگترين منبع خبری در افغانستان، به کمک پورتال خويش بشتابند، ديری نخواھد گذشت که پورتال خود به حيث 

قبال قضايای افغانستان در آمده ، امکان تحريف حقايق به وسيلۀ  رسانه ھای امپرياليستی به حد اقل آن کاھش خواھد 

  .به اميد آنروزو با عرض سپاس خدمت گزارشگران پورتال در اقصا نقاط جھان. يافت
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ر ننگ خدمت برای اشغالگران را در اين کشور که جان خود را فدای مردم افغانستان وعراق نمود، مگ" نضال مالک حسن"

 . قبول ننمودھا
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   تكان دھنده در تكزاسه ایحادث
 ھزار سرباز را در خود جا دادن ۵٠که با   تكزاس،التي ا در"فورت ھود" واقع كاي امری قرارگاه مھم نظامدر

بزرگترين پايگاه نظامی امريکا به شمار می رود؛ با فير يک داکتر روان شناس در بين سربازان حاضر در پايگاه 

  .  که تا حال در امريکا کمتر سابقه داشته است اتفاق افتادیقتل عام

 طرف ارتش امريکا می خواست داکتر مذکور را که با رتبۀ نظامی در جريان واقعه قسمی بود که از چندی به اين 

 آن عده سربازانيکه در اثر خدمت آن قرار داشت به يکی از دو کشور عراق و يا افغانستان به منظور تداوی

ً ، تداوی نموده آنھا را مجدداشوندگ و جناياتی که خود مرتکب می گردند، دچار ناراحتی ھای روانی می فشارجن

  .م آن دو کشور نمايدودم مظلآماده برای خدمت بخوانيد کشتار مر

داکتر روان شناس مربوط ارتش آمريکا که از سويی به حيث يک مسلمان  تبعيض ضد " نظال مالک حسن"آقای

وده بود واز جانب ديگر انسانی مقامات ارتش را در جريان خدمتش در ارتش، با گوشت و پوست خويش احساس نم

متقاعد از موضع يک مسلمان معتقد به حقانيت اعمال اشغالگرانۀ دولتش در قبال دو کشور مظلوم افغانستان و عراق 

نبود، از نخستين روز ھاييکه می خواستند، وی را به يکی از اين دو کشور اعزام دارند ضمن امتناع از پذيرش حکم 

ی نيز وارد اقدام شده، حتا برای اجتناب از رفتن به چنين مأموريت ننگينی، تا نوای قاوتمرد در مقابل آن ، از راه ھ

  .تقديم استعفای خويش نيز پيش رفت

 در جبھات جنگ را از زمان جنگ ھای کوريا و ويتنام با خود حمل می ی که تجربه امتناع از رفتنيمقامات امريکا

 نشينی در مقابل يکی ، صد ھا و ھزاران ديگر را نيز به دنبال خواھد د، از آنجاييکه به خوبی می دانستند؛ عقبننماي

  . داکتر مذکور خود داری نموده وبا اصرار می خواستند وی را بدان سو روان نمايند تقاضیآورد، از پذيرش

عات اين زور گويی ھا و عدم اعتناء به خواست مشروع و علمی آن داکتر روان شناس که خود بناء بر اقتضای مطال

مسلکی می دانست نمی تواند در آنجا مفيد واقع شود،باعث شد تا در يک تصميم ناگھانی داکتر نامبرده در داخل 

  .آتش نمايد با گلوله قطعه عسکری با ماشيندار ثقيل بر روی عده ای سرباز و افسر 

  .گرديندگر زخمی  تن دي٣١ تن عسکر و صاحب منصب به قتل رسيده حدود ١٣ در نتيجه فير آن ماشيندار، 

نيز با اصابت چھار گلوله زخمی شده واکنون با بدن زخمی ، به خاطر يافتن " نضال"در اين تيراندازی ، شخص 

قرار دارد تا اگر پای افراد " آی. بی . اف "ھمکاران احتمالی، به عوض بستر بيمارستان در اختيار مستنطقين 

  .نھا را نيز دستگير نمايندآسرنخ ، ديگری در ميان باشد، بتوانند قبل از گم شدن 

اين عمل با تمام محکوميتی که از جانب مقامات امريکايی يافت ، نمی تواند باعث دغدغۀ خاطر آن مقامات به 

ا ترغيب می نمايد تا در صورت امتناع دولت از اين حرکت افراد ارتش امريکا رزيرا . خصوص کاخ سفيد نباشد

  . حمام خون را در داخل کشور به وجود بياورنددست بردهپذيرش خواست آنھا، به اسلحه 

زيرا در . استتر وروشنتر از تمام دنيا ، بزرگدر قبال داشته باشدتواند واما پندی که برای ما افغانھا اين حرکت می 

لگر در سرکوب مردم ما اد، عصای دست قدرت اشغنحاليکه انسان ھای شريف ساير کشور ھای جھان نمی خواھ

به خاطر تصاحب مقداری پول ننگ خدمت در ارتش بيگانه را قبول "افغان زاده ھا"، جای بسی تأسف است که دنباش

  .ياری می نمايندرا می نمايند و با بی حيايی در پيشاپيش سربازان آن کشور در داخل افغانستان جنايتکاران 

  در طول تاريخ" نضال"جاويدان باد خاطرۀ 

  تا گزارش ديگر 


