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   کابل-  عبدهللا امينی
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 فرار ژوناليستان از کشور
  

ليست ھای ورزيده، از زمره، تعداد کثيری از ژورنا. با خرابی وضع امنيتی در افغانستان، فرار افراد آغاز شده است

 ۀنبود امنيت و خروج باداران اجنبی ھم. وطن  را ترک گفته و از ساير کشور ھا تقاضای پناھندگی سياسی می نمايند

  . وابستگان را وارخطا ساخته و در صدد اند تا ھر چه زود تر از کشور فرار نمايند

ن آنھا از ترس جان به سرعت کشور را اا و معاونبا خروج قسمت اعظم نيرو ھای اشغالگر ناتو، عده ای از ترجمان ھ

که از داخل استخدام شده و در خدمت دستگاه ھای استخباراتی  ًخصوصا ترجمان ھائی. ترک گفته و در حال فرار اند

حال نوبت کسانی است که روی . متجاوزين و قوای نظامی آنھا قرار داشتند، اولتر از ھمه از افغانستان فرار کرده اند

تھديدات طالبان و ساير .  نانی روی اجبار مھين را ترک می کنندۀدست آوردن لقمه داليل امنيتی و فقدان کار و شغل و ب

. گروه ھای مخالف دولت مستعمراتی رو به افزايش است و دولت مزدور ھم قادر به تأمين امنيت اتباع کشور نيست

شۀ کشور دارند، بيشتر خود را در معرض خطر نابودی می ژورناليست ھا که وظيفۀ گزارش حوادث را از چھار گو

چون دولت مستعمراتی قادر به حفظ مال و جان شان نيست، عدۀ زيادی از ژورناليست ھا تصميم گرفته اند که ھر . بينند

 آنھا را ی کردند، با آنھم خطر جانیھکه سال ھا با نظام دست نشاندۀ کابل ھمرا با وجودی. چه زودتر ميھن را ترک کنند

ًواقعا که وضع شھر ھا خصوصا. رندوادار ساخته است که تصميم به فرار گي رود و روزی   کابل رو به وخامت میً

  .نيست که حمل چند تابود بر شانه ھای مردم مشاھده نشود

 به با بدتر شدن اوضاع، بعيد نيست که خود دولت مستعمراتی از کابل فرار کرده و ھر يک از اعضای دولت مزدور

  . کشور ھای مربوطه پناھنده گردند

 

 


