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  ؟ددر افغانستان چه می گذر

۴٣٩ 

 

ساله به مناسبت مرگ عبدالعلی مزاری سر دستۀ ھمه  :راکتباران گرديدند جواسيس و راکت به دوشان ديروز،

 ايران که در حوت هسازمان نصر و از کاسه ليسان رژيم سفاک واليت فقي سسؤجنايتکاران حزب وحدت اسالمی، م

مراسم ياد بود توسط جنايتکارانی چون محقق، خليلی  توسط وحوش جنايتکار و مزدور طالبی به قتل رسيد،  ١٣٧٣سال 

  .اسالمی گرفته می شود و ساير دار و دسته ھای حزب وحدت

يگر مراسم پر ھزينه و با زرق و برق برای اين جنايتکار خبيث که روزی د  يکبار١٣٩٧روز پنجشنبه شانزدھم حوت 

اشتراک ده ھا  ساير جنايتکاران تنظيم ھای جھادی و غير جھادی در دادگاه خلق محاکمه گردد، با بايد در پھلوی

اوان بر اين محل زيادی نگذشته بود که چندين ھ ھنوز از افتتاح اين مراسم زمان. جنايتکار و وطنفروش برگزار گرديد

 در اثر انداخت ده ھا ھاوان و راکت به اين مراسم و. سراسيمگی برنامه را ترک کردند فرود آمدند و اشتراک کنندگان با

ھا و زخمی ھا را مردم   تن کشته و بيش از صد تن ديگر زخم برداشتند که اکثريت کشته١١مناطق اطراف بيش از 

  .دادند  و کودکان تشکيل میبيچاره و ستمديدۀ ما از جمله زنان

  

از تنش ھای اخير بين دو دشمن ديرينه که در  پس :اآن به مردم بيچارۀ مشاخ به شاخ شدن ھند و پاکستان و ضرر 

 نظاميان ھند در کشمير تحت کنترول ھند باال گرفت، دولت غدار پاکستان برای انتقام نتيجۀ حملۀ انتحاری بر موتر حامل

اشغالی با گذشتن از فضای  ی خود بر طياره ھای مسافربری که از افغانستانئمودن حريم ھواگيری دستور به مسدود ن

 هجويانۀ رژيم ضد مردمی پاکستان باعث گرديد تا مشکالت عديد اين اقدام انتقام. رفتند را صادر نمود پاکستان به ھند می

 قبل بر اين قيمت. وجود آورنده ردانی ھا باز لحاظ زمانی و ھم از لحاظ پولی و ساير سرگ  به ھزاران ھموطن ما ھمای

آمد سه و نيم ساعت وقت   ھزار افغانی و مدت سفر رفت و١٨تکت رفت و برگشت از افغانستان به ھند چيزی در حدود 

 ساعت وقت را در رفت و آمد می گيرد، ١٢و بيشتر از  را می گرفت، اما اکنون نه تنھا مسير اين سفر طوالنی گرديده

  .ھزار افغانی صد در صد مصارف سفر افزايش يافته است ٣۶اخت مبلغ بيشتر از بلکه با پرد
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ًن بايد ساعت ھا منتظر پرواز بمانند که اکثرا با لغو پرواز ھا اپرواز، مسافر در کنار افزايش قيمت تکت ھا و زمان

 می مبئیبب ھای بين المللی و به دھلی نو از مسير ھرات، ايران، آ  در حال حاضر پرواز ھا از کابل .می گردند مواجه

  .گذرند

  
  


