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  :داوود خان بار ديگر دفن شد

فده تن از اعضای خانواده اش در کودتای او که با ھ. د خاندان شاھی نادری بود افرادترين بداوود خان يکی از مست

 ئی عسکری شناساۀمحل دفنش به وسيل سال بعد که در گور دستجمعی دفن شده بود، ٣٠ به قتل رسيد، ١٣۵٧ ثور ٧

 ١۶ در نزديک قصر داراالمان با برادرش نعيم خان و "دسکا" ه مارچ طی مراسم خاصی بر تپ١٧روز شده  و به 

 ئیسه ماه قبل جسد داوود و اعضای خانواده اش شناسا.  مسما گشت" داوودهتپ"  متپه به نا ديگر دفن گرديد و اين تن

گرديد، اما بر سر محل دفنش ميان بازماندگان ظاھر شاه و بازماندگان داوود جدل وجود داشت، چون افراد فاميل 

 لذا بعد از سه ماه اين تپه به ؛ رضايت ندادنداست،" نادر"که محل دفن " مرنجان هتپ"ظاھر شاه به دفن داوود در 

  .محل دفن او معين گرديد

او . م را بازی ميکردداوود خان که پسر عبدالعزيز خان بود، در سی سال اخير حاکميت خاندان نقش اول و يا دو

 ١٣۴٢ تا ١٣٣٢،  وزير دفاع و از رل اردوی قندھار، قومندان قول اردوی ننگرھاو و قومندان قهنائب الحکوم

 به حمايت روسھا و مزدوران پرچمی شان کودتا کرد و به عوض ١٣۵٢ سرطان  ٢۶در . عظم افغانستان بودصدر ا

مناسبات داوود در اواخر رياست جمھوری  با روسھا خراب شد و .  را مستقرساخت"جمھوری"رژيم شاھی رژيم 

خونين ھفت ثور او را با تمام به غرب رو آورد، اما مزدوران خلقی و پرچمی او را مجال ندادند و در کودتای 

  . اعضای فاميلش به قتل رساندند

داوودخان فرد مستبد، دکتاتور و خود رای بود و پرچم رژيم خونبار و جنايتکار نادری را صادقانه به دوش ميکشيد 

ه ھا نمود و  زندان و تبعيد گاۀن شاه محمود خانی او بود که انقالبيون بسياری را روائیو بعد از ختم دموکراسی کذا

 سرطان بار ديگر زمام امور را به دست گرفت و ٢۶ھر صدای آزاديخواھی را در گلو خفه کرد و بعد از کوتای 

بيرحمانه تر بر نيمه آزادی ھای که روشنفکران انقالبی به دست آورده بودند، تاخت و  ھمه را پس گرفت و فضای 

 مارچ استخوان ١٧ياران روسی او، گلوله بارانش کردند و در اختناق واقعی را بر کشور مستولی ساخت و باالخره 

تم و ھای او را کرزی به اين تپه فرستاد که به زودی بر فراز قبر او ھم گنبدی اعمار خواھد گشت و نماد ظلم، س

 .   به تحقير و تمسخر کابليان خواھند پرداخت"داوود" و "نادر" ۀاستبداد نادر خانی از دو تپ
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  : امريکائی اشغالگراز مراکز مھم نيرو ھایيکی دالرام 

 ھرات موقعيت دارد، يکی از –اليات ھلمند، فراه و نيمروز و بر شاھراه عمومی قندھار  و دالرام که در وسط

دالرام يکی از ولسوالی ھای فراه است که در سالھای اخير چندين بار . مھمترين مناطق غربی در افغانستان است

  بسيار قوی و قدرتمندی  را در آنجاپايگاه ھا ئیف قدرت دست به دست گرديد، تا اينکه امريکاميان جناح ھای مخال

 طالبان اعالن کردند که ما از طريق ً مارچ قومندان اين ولسوالی به طور مرموزی مرد که بعدا١۴به تاريخ . ساختند

 دو نفر انتحاری خود رابه قومندانی امنيه  مارچ١۵به تاريخ . يکی  از عوامل خود او  را زھر داده به قتل رسانديم

.  نفر را زخمی نمودند٨نزديک کرد و بعد از آنکه خود را انفجار دادند، دونفر از افراد پوليس را به قتل رساندند و 

.  نفر کشته و زخمی شدند١١ن آ  کاشف رخ داد که درۀ قلعۀ در برابر ليسدر ھمين روز انفجاری در کمپنی کابل

 واليت کاپيسا در جريان يک درگيری که ميان "السای"ر ھمين روز يک نفر فرانسوی در ولسوالی ھمچنان  د

  . طالبان و اين نيرو ھا صورت گرفت، به قتل رسيد

  

  : جاللی وارد کابل شد

 ھا در راديو صدای ئی اسبق افغانستان  که مدتھا در امريکا زيسته و مامور امريکاۀعلی احمد جاللی وزير داخل

 مارچ وارد افغانستان ١٧ريکا بوده است و تصميم به کانديد شدن در انتخابات رياست جمھوری را دارد، به تاريخ ام

 از او "حزب دموکراتيک خلق"به اصطالح پايه حزب جنايتکار  بلند کابل بيشتر اعضای ئیشد، در ميدان ھوا

جاللی که در زمان وزارت داخله اش طيف وسيعی از خلقی ھا و پرچمی ھا را به قدرت رساند و .  استقبال کردند

چوکی ھای مھم اين وزارت را به اينان تحويل داد، چون او از سالھا از طريق برادرش سالم جاللی که عضو 

د و حال ھم بسياری از خلقی ھا را در کمپاين  صحت طفل ميباشۀاخانف بود و اکنون رئيس ش"مرکزيت حزب خلق"

ی دارد و وعده ھای کمک نيز به او شده است، فقط بر بقايای اين حزب ئاو شامل کرده و  با روسھا نيز سرگوشی ھا

بابا تره " بار ديگر ئیمزدور حساب ميکند، خلقی ھا و پرچمی ھا در کانديدی جاللی چنان خوشحال اند که گو

 جنرال بابه جان پرچمی، دگروال سيد احمد خان پرچمی، حاجی سيد احمد خلقی ، کيھان . به قدرت ميرسد"!!کی

پرچمی، ھالل الدين ھالل ، جميل جنبش خلقی، منان فراھی پرچمی و دھھا خلقی و پرچمی ديگر اکنون در کمپاين 

دانستند، اما با نزديک شدن  اول شان ميۀ ھا تا چندی قبل جاللی را مھرئیگفته ميشود که امريکا. جاللی کار ميکنند

 دوم نگاه ميکنند و اقبال جاللی در خدمتگذاری به ۀ ھا اينک به جاللی به عنوان مھرئیکرزی با امريکا ۀدوبار

ال ؤد جاللی تمرکز کرده ، باری ھمه سبادارش افت کرده است، اينکه دو گرايش متضاد نوکری چگونه در وجو

 آقای ،سال گذشته ماه می نماند که اگفته  ن. ھا و از سوی ديگر روسھا شودئیميباشد که از يکطرف مامور امريکا

علی احمد "راز عضويت آنالين نشر شد ،  جرمن –که در افغان  مستند بشتۀنداکترمير عبدالرحيم عزيز، ضمن يک 

 ناتو در کنفرانس بخارست بعد از آنکهعالوه به . را از پرده بيرون انداخت که با سکوت نامبرده مواجه شد" جاللی

ھمان زمان طی يک " موسوی. ح . س  "برای اول امکان استفاده لوژستيکی از روسيه را مطرح نمود، آقای 

 قدرت سھيم ساخته وکانديدی را  ناگزير است روسھا را در مصاحبۀ مشروح پيشبينی نمودند که از اين به بعد غرب

به صورت " موسوی"ن آقای ھمان زمادر . ندبتواساخته را بر آورده طرف زمنديھای ھر دو به قدرت برسانند که آ

ھمين ر  ب.شان دادندن رب وشرقغدر دستان نام برده وريسمان رقيت وی را " علی احمد جاللی"مشخص از 

کارت ھای نبال ددر جيب به " ای . آی . سی "تنيز شکل گرفته با کار" کرزی"مبناست که چرخش ھای امروزی 

  .نيز دريوزه گری می نمايد" واواک"و " ب .اس . اف "
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  :شاروال قندھار ھدف يک حمله انتحاری قرار گرفت 

 انتحاری قرار دادند، اما شاروال ازين حمله جان سالم هوال قندھار را طالبان ھدف يک حمل مارچ شار١٧به تاريخ 

نفجر ساخت که موتر شاروال  محمله کننده زمانی خود را.  تن ديگر زخمی شدند۶يک نفر عابر کشته و  هبه در برد

 فعاليت طالبان است که تا حال ھرکسی را خواسته درين ۀقندھار يکی از مراکز عمد. ده بود انفجار دور شۀاز نقط

و اسدهللا خالد ھردو موردچنين حمله ای قرار گلبدينی خرم . التی داشته اندکفگيری مشداما گاه در ھ. شھر زده اند

چند گفته می شود که ھر دو سوءقصد از اساس ھر  .ز مرگ نجات داد خرم را موتر ضد گلو له اش اگرمگرفتند، 

  .آنھا به ادارۀ مستعمراتی بودتقرب ميزان به ، افزودن  با افراد نامبرده صورت گرفته ھدف از آن  تبانیرد

ات ھا تلفات اصلی را توده ھای بيدفاع و مظلوم افغانستان متحمل ميشوند و به اين يملعدرتمام اين نماند که ناگفته 

  متجاوزان و ھم از دموکراسی خواھ طالبانت مداريشرع  کشتار ھم ازه علتبخاطر روز تا روز نفرت مردم 

  . افزايش می يابدوشرکاء  ئیيکاامر

  :ھالندی ھا برای دستگيری سران طالب سرباز ميفرستند

 نفر از ورزيده ترين افراد خود را به ارزگان می فرستند تا سران ٧۶ مارچ اعالن کرد که ١۵وزارت دفاع ھالند در 

 که در افغانستان نقش مزدور دیاين نيرو ھا تعداد نيرو ھای ھالن با اعزام. طالب و قومندانان طالبی را دستگير کنند

ی است که در ارزگان درگير ئھالند يکی از کشور ھا.  نفر ميرسد٢٠٠٠ د در کشور ما بهن می نمايءامريکا را ايفا

 امريکا و یجنگھای سختی با طالبان ميباشد و با آنکه از فرستادن نيرو به ارزگان ناراضی بود، اما فشار ھا

  . بفرستدی بيشتر به اين منطقه نيروات ه باعث گرديدئیوپاانگلستان بر اين کشور کوچک ار

مردم سربازان اين کشور بيشتر مورد حمالت به يقين  از سوی ھالندی ھا عنوان شده، ئی حال که چنين ادعا

 در افغانستان نگھميدارند و تصميم ٢٠١٠ھالندی ھا نيرو ھای خود را تا .  قرار خواھد گرفتطالبونيروھای 

 اين باور اند که بازھم اين کشور وادار خواھد ر خواھند شد، اما بسياری بگرفته اند که بعد ازين از افغانستان خارج

  .شد تا نيرو ھايش را برای دوسال ديگر در افغانستان نگھدارد

   :کردند" بی آب"چکری را 

صديق چکری عضو بلندپايه جمعيت جنايتکار اسالمی افغانستان که در کابل به کتابسوز شھرت دارد، روز شانزدھم 

او که مثل وزير خارجه پوشالی رژيم کنونی .   در يک نمايش مسخره از سوی رژيم پوشالی بی آب شد٢٠٠٩مارچ 

صحبت می کند و بر ناکارگی ھای رژيم می تاخت از سوی کرزی برای پست وزارت حج و اوقاف " ميکس"دايم 

. دست آردبه ت ھای جھانی را معرفی شد که نتوانست از پارلمان دست نشانده رای الزم خدمتگذاری به امپرياليس

ه طور عمدی او را به پارلمان معرفی کرده تا نشان بدھد که ھمه  زيادی از مردم تبصره می کنند که کرزی بشمار

گاھی جنجالی بر می خيزد بر بردن سھم از آخور امپرياليستی است  نه چيز سر در يک آخور دارند و اگر گاھ

  .ديگری

  

 


