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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  ميرعبدالرحيم عزيزداکتر
  ٢٠١٧ جنوری ٠١

  

  ٢٠١۶افغانستان در سال 
  

نتوانست که در ھيچ ساحه، اين کشور بدبخت . افغانستان بار ديگر يک سال پر از محنت و مشقت را پشت سر گذاشت

 بربادی ۀفقر، بی خانمانی، بيسوادی، گرسنگی، فساد، تجاوز، بی امنيتی و ھم. بدرخشد و مردمش روی آرامش را ببيند

و )  دارد(اين کشور ھنوز ھم در اشغال نيرو ھای اھريمنی امپرياليستی قرار داشت . ھای ديگر دامنگير افغانستان بود

افغانستان نه تنھا . پار در خدمت نيرو ھای تجاوزگر خارجی بود و فرمان می برددولت مستعمراتی کابل مانند ساليان 

از . مال شديرا باز يابد، بلکه حيثيت جھانی اش بيشتر نسبت به گذشته پاھای دور نتوانست که عزت و اعتبار گذشته 

 قومندان قوای متجاوز "مبلجان ک"جنرال . ۀ ملی نبايد انتظار بھبودی داشتھيک کشور مستعمره  با زعامت فاقد وج

  ".  بود٢٠١۵ بد تر از سال ٢٠١۶"امريکا در افغانستان اظھار داشت که 

 وعده داده بود "اوباما". در ساحۀ نظامی، افغانستان مانند ساليان گذشته در اشغال نيرو ھای امريکائی و ناتو قرار داشت

 ارج خواھد ساخت، الکن از قول خود برگشت و تصور نمی قوای امريکا را از افغانستان خۀ، ھم٢٠١۶که تا اخير سال 

افغانستان يک موقعيت  مھم ستراتيژيک دارد که نيرو ھای . ًشود که حتا ادارۀ ترمپ ھم کال افغانستان را ترک بگويد

. دين جا می توانند رقبای جھانی و منطقه ئی خود مانند روسيه، چين و ايران را زير نظر داشته باشن ااشغالگر از

 تحت نظر اشغالگران باعث خواھد شد  که تجاوزگران کشور ۀھمچنان منابع زير زمينی و گسترش دادوستد مواد مخدر

  . ما را برای مدت طوالنی در اختيار داشته باشند و با سرنوشت مردم ما بازی نمايند

بمباران کور .  ادامه يافت توسط تجاوز گران خارجی و عمال دولت مستعمراتی کابل٢٠١۶کشتار مردم ما در سال 

امريکا و متحدين ناتو ادعا کردند که تعداد زيادی از طالبان .  ھای امريکائی جان ھزار ھا تن را گرفت"Droneدرون"

که سازمان ھای حقوق بشر اذعان می کنند که بيشترين تلفات متوجه مردم ملکی بود که  را از پا در آوردند، در حالی

نيرو ھای متجاوز ھم متحمل تلفات گرديدند که جدول پائين نشاندھندۀ .  تخمين گرديد٢٠١۶ سال بيش از ده ھزار تن در

.  تن کشته  داده و از ساير نيرو ھای متجاوز دو تن به ھالکت رسيدند١۴دھد که امريکا  احصائيه نشان می.  آن است

اردوی دولت مستعمراتی، بيش از  . گرديد تن بالغ ٣۵٢٨  به ٢٠١۶ تا ٢٠٠١مجموع تلفات نيرو ھای متجاوز از سال 

بدون ترديد که طالبان تاريک انديش ھم ھزار ھا تن را باختند و ضربات .  ھزار تن کشته داد که روز افزون بود١۵

 عمل خشونت بار عليه ۴١۵در مجموع، . ، برای ژورناليستان ھم خونبارترين سال شد٢٠١۶. مدھشی را پذيرا گرديدند

  . تن شان حيات خود را از دست دادند١۵تکاب يافت که به موجب آن ژورناليستان ار
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Year US UK Other Total

2001 12 0 0 12 

2002 49 3 18 70 

2003 48 0 10 58 

2004 52 1 7 60 

2005 99 1 31 131 

2006 98 39 54 191 

2007 117 42 73 232 

2008 155 51 89 295 

2009 317 108 96 521 

2010 499 103 109 711 

2011 418 46 102 566 

2012 310 44 48 402 

2013 127 9 25 161 

2014 55 6 14 75 

2015 22 2 3 27 

2016 14 0 2 16 

Total 2392 455 681 3528 

منازعات . در خارج دچار سرشکستگی شدھم  ھم در داخل و ٢٠١۶در ساحۀ سياسی، دولت مستعمراتی کابل در سال 

 و "عبدهللا"، "غنی".  برای دولت مستعمراتی کابل آبرو نماند"جان کری"" وحدت ملی"اعضای حکومت درونی ميان 

 و "دوستم"رفتار ناشيانۀ . ً بار ھا در نزاع واقع شدند و بعدا نظر به امر آمران خارجی سر آشتی را گذاشتند"دوستم"

ح دنيائی به زمين زد و درجۀ اين کشور را به پائين تجاوزش به  يکی از افراد متنفذ ازبک حيثيت افغانستان را در سط

قلب "صرف در کنفرانس . در سطح جھانی، افغانستان اشغال شده موفقيت قابل مالحظه نداشت. ترين نقطه رسانيد

افغانستان سھمی در . ً، افغانستان توانست که در سايۀ ھند قسما تبارز نمايد که آنھم در مذاکرات مسکو خنثی شد"آسيا

اين بدترين تحقيری بود که . ًمذاکرات مسکو نداشت و عمدا دعوت نشده بود که پيرامون بحران خود حرفی بزند

  . افغانستان در سطح جھانی تجربه نمود

 کمترين رشد را داشت که با در نظر داشت تکثر نفوس به ٢٠١۶در ساحۀ اقتصادی، افغانستان اشغال شده در سال 

طبق . حصائيۀ بانک جھانی، رشد اقتصادی افغانستان بايست به دو فيصد می رسيدنظر به ا. صفر تقرب نمود

اين کشور نيازمند اصالحات بيشتری  المللی پول، برای کاھش فساد در افغانستان سيستم بانکی  ھای صندوق بين بررسی

 دستگاه برق گازی را در شمال ناگفته نبايد گذاشت که دولت مستعمراتی کابل توانست که کار اولين. بود که تحقق نيافت

اگر افغانستان مستقل می بود و . ھمچنان خطوط حمل ونقل با کشور ھای ھمسايه کمی بھبود يافت. افغانستان آغاز نمايد
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ثر تری را در راه رشد ؤداشت، افغانستان می توانست گام ھای م ر اريکۀ قدرت قرار میبًيک دولت واقعا ملی 

 . ارد برد٢٠١۶اقتصادی در سال 

طالبان جسور تر و بيباک تر شدند و . در ساحۀ امنيتی، وضع کشور به مراتب خرابتر و بدتر نسبت به ساليان گذشته بود

 امريکائی و مقاومت طالبان بحران "درون"حمالت . ضربات مدھشی بر پيکر و ادعای دولت مستعمراتی وارد کردند

شمال کشور که از ساحات امن . ر آتش دو طرف بيشتر آسيب ديدنددر نتيجه مردم عادی د. افغانستان را شدت بخشيد

از تحليل حوادث کشور بر می آيد که .  آماج حمالت طالبان و داعشيان قرار گرفت٢٠١۶شد، در سال  کشور شمرده می

 دھند و از شايد امريکا و دولت مستعمراتی کابل در خلق و نفوذ داعش دست داشته تا از يکسو طالبان را زير فشار قرار

نزديکی مسکو با طالبان ممکن روی ھمين دليل . جانب ديگر، کشور ھای آسيای مرکزی و روسيه را به ھراس افگنند

استوار گرديد و ھراس دولت مستعمراتی کابل اين بود که شايد مسکو و تھران، طالبان را من حيث يک قدرت و بازيکن 

  .عمدۀ سياسی در افغانستان بشناسند

ھمچنان اين کشور اشغال شده دومين . اخته شد دومين کشور فاسد جھان شن٢٠١۶ال اجتماعی، افغانستان در سدر ساحۀ 

فساد، رشوه ستانی، قاچاق مواد مخدره، تجاوز به حقوق زن، بيکاری، .  معرفی گرديد٢٠١۶کشور بيسواد جھان در 

باوجود اين  ھمه . الدی در افغانستان بود مي٢٠١۶فرار جوانان از کشور و ازدواج ھای اجباری از مشخصات سال 

 باال رفت و صدای اعتراض مردمی در ھر سو ٢٠١۶بدبختی ھا، خبر خوش اين بود که شعور سياسی مردم ما در سال 

 از وجدان انسانی ًتانسبدر مقايسه با ھمقطاران شان حتا يک عده از اعضای شورای دولت مستعمراتی که . بلند شد

ودند، گاه گاھی صدای اعتراض را عليه روش تجاوزگران خارجی و عمال داخلی آنھا بلند نمودند که بھتری برخوردار ب

  . در افغانستان اشغال شده تعجب آور بود

 وجايب ملی و مردمی خود را تا حد ممکن ٢٠١۶در سال "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "مانند ساليان پار،  پورتال 

و با نشر مضامين سياسی، فرھنگی . دور نمانده و يک لحظه ھم از فکر مردم خويش ب احسن انجام داد هبه وج

تحليل . در روشنگری مردم خويش نقش بارز و ارزنده داشت"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "، پورتال ايدئولوژيک

 آزاد –افغانستان آزاد  "قضايای سياسی کشور در پورتال  که کمتر سايت ھا به آن مسايل تماس می گيرند، پورتال

را بيشتر از پيش ۀ ملی و مردمی ھمکاران پورتال ھرا از ساير سايت ھای ترسو و ارتجاعی متمايز و وج" افغانستان

توانست ضربات سھمگينی "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "به موازات فعاليت ھای ھميشگی، پورتال . متبارز ساخت

کمتر کسی جرأت نمود و جرأت خواھد کرد . دايه دشمنان پورتال ھم شمرده شدند، وارد نمبر فرق دشمنان افغانستان ک

اين روش در . که عليه کشور ما صف آرائی نمايد و پورتال آزادگان و مدافع استقالل کشور را مورد حمله قرار دھد

  .  با تمام قوت ادامه خواھد يافت٢٠١٧سال 

  خواھد بود، اگر ٢٠١۶ ھم به مانند ٢٠١٧سال . ت و بدبختی آن پشت سر گذاشت را با تمام مشقا٢٠١۶افغانستان سال 

 حق مردم هنه دشمنان خارجی و نه ددمنشان داخلی ب. مردم ما  دست به قيام نزنند و سرنوشت خود را در دست نگيرند

. ب ظلم و ستم استخاموش نشستن و دست روی دست گذاشتن در واقعيت تشويق ظالم به ارتکا. ما ترحم خواھند کرد

  .  د حاکم خود شتا خاستبه پا می بايد پس 

  

  

 


