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  :کوشانی ھم کانديد رياست جمھوری شد

تم ملی، بود، به تاريخ  ، يکی از شاخه ھای س"سازا"تشکيالتی  به اصطالح نھادمحبوب هللا کوشانی که سالھا رھبر 

سازمان .   معاون حزب آزادگان ميباشدً فعال"کوشانی". کردرياست جمھوری رژيم پوشالی  اپريل خود را کانديد ٢١

 و چند تشکيل "شورای دموکراسی"، "ولسی ملت"، سازمان "سازا" از سوی ١٣٨١که در سال » پيمان کابل«

پس از اما .  فريدريک ايبرت  کمک و حمايت ميشدۀھا توسط موسس آلمانۀکوچک ديگری ساخته شده بود، به وسيل

 "ملت"سازمان ولسی .  اين تشکل که با افکار به شدت متفاوتی ساخته شده بود، باالخره از ھم پاشيدچند سال فعاليت،

ل رسو" را ساخت و "زادگانآحزب " دوباره جدا شد و "سازا"به رھبری پشتونيار به حزب افغان ملت پيوست، 

 بسيار ستمی ھا چون  آن پيوست که ھمه باور دارنده ب را در راس خود قرار داد و افرادی چون اخگر نيز"رحيم

 کوشانی را ، اينک اين حزب-  ھمان داستان معروف درمانده ودرمانده طلب -  ازين ھا استفاده ميکنندبدنام ھستند، 

  . اعالن نموده استرياست جمھوریانتخابات که روزی متحد حزب دموکراتيک خلق بود، کانديد 

  

  :مال آقامحمد به قتل رسيد

لی ا خوشحال مربوط به ولسوۀ در منطق اشغالگر و آيسافادارۀ مستعمراتی  اپريل نيروھای اردوی ٢٢به تاريخ   

درين جا يک گروپ طالبان به . نادعلی واليت ھلمند باقوای زمينی، عمليات مھمی را ضد طالبان به سر رساندند

 کرده و با ء محمد شبانه فعاليت ميکردند و روزانه مخفی ميشدند که اطالعات  آيساف اين جا را افشاآقاومندانی مال ق

 به قتل ویدرين عمليات مال آقامحمد با چھار نفر از افراد مسلح .  اين نيروھا رو به رو شدندآسایعمليات برق 

نادعلی که به لشکرگاه بسيار نزديک ميباشد، برای دو . نی شدندرسيدند و افراد ديگر اين قومندان قادر به عقب نشي

مال جيالنی تايمنی که از سوی طالبان به عنوان والی ھلمند کار ميکند، نيز بيشتر در نادعلی . طرف بسيار مھم است 

 بر اشغالگری ی ھائو امريکا ادامه داشته  بسيار شديد عملياتل به اين سوالذا درين ولسوالی از يکس. مستقر است

که در نتيجه آن شمار زيادی از توده ھای زحمتکش و دھقانی ما به شھادت اين منطقه بمباری ھای بسياری داشته 

 درين روز ھا در ھلمند کمتر دست به عمليات نظامی ميزنند، اين  جنايتکار يکی از عواملی که طالبان.رسيده اند
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 روز  وقت ١٨طقه شروع شده است و اين حاصل برداری فقط است که درين روزھا حاصل برداری ترياک درين من

  . دارد

 

  :قانون شريعت بايد درکل پاکستان نافذ گردد

 رسيد و ء به امضايس جمھور پاکستان رئ سوات ميان طالبان دره سوات و آصف علی زرداریۀبعد از آنکه معاھد

 پاکستانتمام محاکم که ل اعالن کرد تا زمانی  اپري٢٠مردم پاکستان را اضطراب فراگرفت، موالنا صوفی محمد در 

به دنبال آن مولوی . نان آرام نخواھند نشستآن بتخانه ھا از بين برده نشوند، به دارالقضا مبدل نگردند و اي

ن درگيری سختی ميان طالبان مستقر درين مسجد و نيروھای پاکستانی آز مالی الل مسجد که سال گذشته درعبدالعزي

 شد و حال دستگير نيرو ھای امنيتی پاکستان ۀ به وسيلو اين مال با چادری قصد فرار را داشت صورت گرفت و

 اپريل اعالن کرد که بايد در سراسر ٢٠معجزه آسا بار ديگر مالی اين مسجد زير کنترول دولت شده است، نيز در 

اعالن کرد که حاضر نيست تفنگ سوات  پاکستان شريعت جاری گردد و به دنبال آن مسلم خان سخنگوی طالبان در

ھای شان را بر زمين بگذارند و تا زمانی که در کل پاکستان شريعت جاری نشود، طالبان ھمچنان به جنگيدن شان 

بان افغان به افغانستان خواھند رفت و که طالبان سوات برای کمک به طال ادامه خواھند داد و در ضمن اعالن کرد

اميرالمومنين تحريک اين اظھار درحالی صورت ميگيرد که قبال مال عمر . ضد اشغالگران و کافران خواھند جنگيد

اين قرارداد درحالی .  طالبان افغانستان از طالبان پاکستان خواسته بود که به کمک اينان به افغانستان بيايداسالمی

 ميرسد که جاپان کمک شش مليون دالری را برای پاکستان در نظر گرفته است و ءو زرداری به امضاميان طالبان 

اما حال که گفته .  دالر کمک خواھد کردملياردامريکا گفته است که ساالنه برای تقويت اردوی پاکستان يک و نيم 

تانی پيشبينی نموده که اسالم آباد تا شش ميشود طالبان در صد کيلومتری اسالم آباد رسيده و يکی از جنراالن پاکس

 غرب خود را غافل گير فکر کرده و اضطراب بسياری از خود ًماه ديگر به دست طالبان فتح خواھد شد، ظاھرا

جماعت اسالمی  دير و چترال که بيشتر. نشان ميدھد، در حاليکه واقعيت اين نيرو ھا در پاکستان ھمچو چيزی نيست

ست  کنند، اين در حالي"فتح" است برای رسيدن به اسالم آباد و طالبان بايد اول اين دويژن را سدی نفوذ دارد در آن

بد نشان دادن اينکه چرا غربی ھا ھمچو تبليغاتی را سر ميدھند، بيشتر برای .  امروز اين دويژن کامال آرام ميباشدکه

 ی درين منطقه ميباشد تا سياست ھای کالنئاقرار بيشتر نيروھای امريک نيروھای ناتو و استو ضعيت ، نگه داشتن

  .  را به آسانی تطبيق کرده بتواندشانی ئ آسيااستعمارگرانه

  

  :گروه ھای مدافع ساخته ميشود

اين نيرو ھا برای .  اعالن کردند که در واليت وردک نيروھای دفاعی ميسازندنيروھای امپراتوری خونريز امريکا

اين افراد از ميان شاگردان، .  تفنگ را می آموزند و بعد به کار گماشته ميشوندسه ھفته تعليم و چگونگی استعمال

تخدام  اسًميپيوندند و بعد رسما به نيروھای دفاعی  اين منطقه به شکل داوطلبانه  بی بضاعتدھقانان و اقشار ديگر

ر نزديک است و امنيت آن با ی ھا به خاطری از وردک شروع کرده اند که به کابل بسيائاين کار را امريکا. ميشوند

 نفر را ٢٨٠امريکايی ھا )  اپريل٢٣(تا حال. امنيت کابل بستگی دارد و متقابال امنيت کابل با وردک پيوسته است

مين امنيت  ساحات دولتی، مکاتب أاين افراد برای ت. وددرين واليت استخدام کرده و شايد به زودی اين گراف باال بر

 به اين بزنند و ی ھا ميخواھند در بسياری از واليات دست به اين کار ئامريکا.ه ميشوندو کلينک ھای صحی گمارد

 اين طرح که به شکل اربکی فعاليت خواھند .ساخت خواھند توپصورت اين بار شاگردان مکتب را ھم گوشت دم 
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ه بود و حال که دچنين طرحی را مطرح کردست نشانده ی رو به رو شد چون دولت ئ در گذشته با مخالفت ھاکرد

 .ی درين مورد قبال انتقادی نداشته اندئد، منتقدان چنان سکوت کرده که گوی اين کار را ميکننئاشغالگران امريکا

مين امنيت مکاتب و کلينک ھا دست می زنند که خود يکی از ی به ايجاد نيروھای دفاعی برای تأاشغالگران در حال

  .ق، جنوب شرق و غرب کشور به شمار ميروندمخربان اصلی اين نھاد ھا در جنوب، شر

  

  :معارف رھا شدبه اصطالح وزارت پدر وزير پوشالی 

 پدر فاروق وردک از وزيران پوشالی اداره مستعمراتی کابل در عمليات مشترک نيروھای افغان و "خواجه مير"

ی پدر فاروق ی رھائن برادر حالی که اشغالگرا. اشغالگران از چنگ اختطاف کنندگان روز چھارم ثور رھا شد

ی و زمينی استفاده کردند، با ھمين امکانات مردم استعمار و ارتجاع از امکانات ھوائگوش ه وردک غالم حلقه ب

  .زحمتکش ما را بمبارد می کنند

وابستگی فاروق وردک به نشاندھنده بسيار واضح از جانبی ی خواجه مير از سوی نيروھای اشغالگر رھائ

) گروگان گيری ونجات گروگان( و از طرف ديگر تمام اين پروسه نی استعمار در کشور ما می باشدامپراتوری جھا

که يکی از مھره ھای کاری استعمار در آينده به " وردک"می تواند مانوری باشد در خدمت حلب توجه مردم به 

  .شمار می رود

 


