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 ميرعبدالرحيم عزيزداکتر 

  ٢٠١۴ جنوری ٠١

  ٢٠١٣افغانستان در سال 
  

نت، وحشيگری، ادامۀ تجاوز بيگانگان،  جنايت، خيا.   بار ديگر شاھد حوادث خونباری بود٢٠١٣افغانستان در سال 

جاسوسی،  اعمال تروريستی، قاچاقبری، دزدی، رھزنی، فساد، حق تلفی، زور گوئی و فحشاء  کشور اشغال شده ای ما 

متجاوزين ھنوز ھم حاکم بر سرنوشت افغانستان بودند و فرمان می دادند و دولت مستعمراتی .  را در خود پيچانده بود

مبارزات ملی و مردمی برای آزادی کشور .   فرمانبرداری حاکمان بيگانه بودکابل با کمال دنائت محکوم به اطاعت و

پورتال .  از يوغ اجانب فزونی گرفت  و شعور سياسی و ملی مردم ما برای تشخيص منافع ملی بيشتر صعود نمود

ت خاص بازی نمود نقش تاريخی ضد استعماری و ضد امپرياليستی خود را  با شھام"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "

عکس سايت ھای .  و خدمات ارزنده ای در جھت روشن ساختن اذھان عامه برای مردم و کشور خويش انجام داد

به دليرانه رزميد و راه و رسم آزادگی را "   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "ارتجاعی و جيره خوار  استعمار، پورتال 

  . مانند سالھای پار، ادامه دارد

دولت مستعمراتی کابل کمترين .   يک کشور مستعمره و اشغال شده باقی ماند٢٠١٣احۀ سياسی، افغانستان در سال در س

معاھدۀ به اصطالح امنيتی .  تابع امر استعمارگران بيگانه بودهصالحيتی در طرح سياست خارجی خود نداشت و ھميش

لويه " از فاسد ترين و مزدورترين عناصر جامعه به نام مشتی.   شد٢٠١٣بين امريکا و افغانستان موضوع داغ در سال 

دو جانبه بين کشور حاکم امريکا و کشور محکوم " معاھدۀ امنيتی"مشورتی در کابل گرد ھم آمدند تا بر " جرگۀ

رغم شانه خالی کردن  ھای تصنعی حامد کرزی رئيس دولت دست نشانده در کابل  علی.  ئيد بگذارندأافغانستان مھر ت

امضای اين معاھده، سرانجام اين معاھدۀ ننگين دير يا زود توسط خودش و يا يک خاين ديگر امضاء خواھد شد و از 

شود که  کمتر فردی در دستگاه نظام مستعمراتی کابل پيدا می. افغانستان کالٌ در حلقۀ  غالمی  امپرياليسم در خواھد آمد

دست آوردن اعتبار از دست رفتۀ سياسی و ه کرزی در ب.  دبتواند در مقابل  وسوسۀ پول و قدرت  مقاومت نماي

اين .  رات جزئی در معاھدۀ مستعمراتی وارد نمايد تا حيثيت برباد رفته اش اعاده گردديکوشد  تغي اجتماعی اش، می

 ھمه چانه زدن ھای کرزی برای نيکبختی مردم افغانستان نيست، بلکه صرف برای بقای خودش و خانواده اش است تا

  . روزی مانند نجيب از پايۀ برق آويزان نگردد و ھست و بود فاميلی اش نابود نشود

رياست جمھوری دولت مستعمراتی کابل موضوع داغ سياسی ديگری در " انتخابات"کانديدی رياست جمھوری برای 

عجز و بندگی خود تعدادی از مزدوران اجانب برای تکيه زدن به عاليترين کرسی دولت مستعمراتی .  بود٢٠١٣سال 

ين جيره خواران ا تن از١١.  را به پيشگاه استعمار گران ابراز کردند تا مورد پذيرش حاکمان بيگانه قرار گيرند
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. خيانت و مھين فروشی دين و آئين نمی شناسد.  توانستند  گوی سبقت بر ديگران بجويند و رقباء را به عقب برانند

.  تن به يک نحوی به اجنبی وابسته اند و به آن می بالند١١ذھبی، ھر يک اين صرف نظر از تعلقات قومی، لسانی و م

دانند که بدون حضور اشغالگران خارجی،  بين افغانستان و امريکا اند زيرا می" معاھدۀ امنيتی" اينھا حامی امضای ۀھم

  .قادر به ادامۀ حيات ننگين شان   نخواھند بود

ت دست نشاندۀ حاکم و جريانات ضد ملی در افغانستان، مردم ما را أت ھای ھياکر متجاوز بيگانه، خيانموجوديت عس

 سرانجام  به يک که يافته زيادتروز به شعور سياسی و ضد استعماری در مردم ما روز .  آمادۀ ھر نوع مبارزه ساخت

ھانه برای نجات کشور از  سازمان ھا آگاۀسازمان انقالبی افغانستان در صدر ھم.  گرددمی نيروی عظيم انقالبی مبدل 

اين سازمان ضد امپرياليستی و ضد .  شر اھريمنان داخلی و خارجی رزميد  و نقش تاريخی خود را فعاالنه بازی نمود

استعماری در سراسر افغانستان وظايف مبارزاتی خود را طور شايسته دنبال می کند و به جوانان کشور شعور طبقاتی 

 –افغانستان آزاد " زيور صفحات پورتال هات انقالبی سازمان انقالبی افغانستان ھميشنشر.  و ضد استعماری می دھد

 . ضربات خود را بر استعمار و عمال آنھا وارد ساخته استهاست که اين پورتال ھم به نوب" آزاد افغانستان

غربت، .   شناخته شد يکی ار فقيرترين و بدبخترين کشور ھا در جھان٢٠١٣در ساحۀ اقتصادی، افغانستان در سال 

نظر به پيش بينی بانک جھانی، .   بيکاری، فقر، فقدان سرپناه  و آب آشاميدنی و برق  در افغانستان بيداد می کرد

 فيصد تورم، ۶ فيصد رشد می داشت  اما با درنظر داشت تکثر نفوس و بيش از ٣.١ بايست ٢٠١٣افغانستان در سال 

در واقعيت رشد اقتصادی افغانستان متکی به کمک کشور ھای بيگانه باالخص .  فيصد رسيد٢اين رشد به کمتر از 

متجاوزين و عمال  آن ھا اين ترس را در ذھن مردم خلق کرده اند که در صورت عدم موجوديت قوای .  تجاوزگران بود

ستان تا اکنون، انافغه از آغاز تجاوز ب.  متجاوز در افغانستان، سطح بيکاری باال رفته و رشد اقتصادی کاھش می يابد

اکثر .  کمتر مؤسسات توليدی اعمار شده تا بتواند کار خلق نموده و کتلۀ عظيم مردم را برای کار ھای توليدی جذب نمايد

مؤسسات فاسد به نام ان جی او روی صحنه آمده که ھدف آن ھا بيشتر متمول ساختن صاحبان سرمايه و بازيگران پشت 

 واليات در دست والی ھای تابع اجانب و فيودال ھای نظامی است که کمتر به دولت مرکزی گمرکات.  پرده بوده است

ينرو  دولت مرکزی از عايد سرشاری محروم گرديده و بودجۀ دولت مرکزی طور قابل مالحظه ااز. ماليه می پرداختند

 انباشته شد تا صاحبان سرمايه در ثروت افراد ضد ملی  به خارج انتقال يافته  و در بانک ھای خارج.  ای کاھش يافت

  .کشور ھای بيگانه را چاق تر و متمول تر سازد

  قاچاق مواد مخدره که به وسيلۀ مافيای بين المللی و قاچاقبران داخلی اداره می شود، ضربۀ محکمی بر اقتصاد بی بنياد 

، اين فعاليت ٢٠١٣در سال .  شانيده استافغانستان از آغاز تجاوز تا اکنون وارد کرده و مردم ما را به سوی تباھی ک

با حمايت اشغالگران و دالالن .  ين معامله گری سھيم بود استاضد بشری به اوج خود رسيد که قوای متجاوز ھم در

 افزوده شد که اين خود خيرش ھای ضد استعماری و ضد ٢٠١٣اجنبی، به تعداد طفيلی ھای  بورژوا کمپرادور در سال 

عه داد و به مبارزۀ طبقاتی بين قشر نادار و دارا وبين  طبقۀ کارگر  و سرمايه دار متکی به اجانب استثماری را توس

باز ھم جا دارد که از مبارزات مردمی و ضد استثماری سازمان انقالبی افغانستان که يگانه .  تحرک بيشتری بخشيد

سازمان ھر روز با توانائی بيشتر به مبارزات ضد استعماری و ضد اين .  جنبش مبازاتی در داخل کشور است نام ببريم

استثماری پرداخته و ھرگز به منافع عاليۀ کشور و مردم خويس پشت پا نزده و آرمان ھای انقالبی و مبارزاتی را 

  .  نفروخته است

اسر کشور افزايش خشونت عليه زنان در سر. ، روزگار سياھی داشت٢٠١٣در ساحۀ اجتماعی، افغانستان در سال 

ازدواج ھای اجباری  حتا با دختران پائين تر .  يافت  و زنان و دختران مانند حيوانات مورد خريد و فروش قرار گرفتند

مذھبی که از حمايت  افراد صاحب ثروت و نفوذ قومی و.  از ده سال درجۀ ظلم و ستم را در حق زنان به اثبات رساند
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فعاليت  مؤسسات .   ار اند، متخلفين اصلی حقوق زن و در مجموع حقوق بشر بودندمتجاوزين  و بيگانگان برخورد

حقوق بشر  در داخل و خارج  صرف در چوکات اعالميه ھا و گزارشات بی محتوا  محدود مانده و ھرگز قادر نشده اند 

  .دارندکه برای دفاع از حقوق بشر و حقوق زن افغان به پا خيرند، زيرا وابستگی ھای استعماری 

گونه مجادلۀ جدی از جانب دولت   در افغانستان سرسام آور بلند رفت، اما ھيچ٢٠١٣  معتادان مواد مخدره در سال 

دولت دست نشاندۀ کابل نه تنھا در سياست .  دست نشانده درين مورد صورت نگرفت که اين ھم از خود داليلی دارد

مند  استعمار آرزو ندارد که ملت افغان را بيدار، عاقل و صحت.  دخارجی، بلکه در  سياست داخلی ھم آزادی عمل ندار

.  قرار است ينھمببيند، زير بيداری ملل در مجموع زوال استعمار را باعث می شود و در افغانستان ھم قضيه از

ملت معتاد و عاطل يک .  نديشندتوانند سالم بي معتادان  مواد مخدره  از ھر نوع ابتکار ذھنی و منطقی بدور مانده  و نمی

  ٢٠٩٠٠٠طبق گزارش ادارۀ جرم و مواد مخدرۀ ملل متحد،    .  بھترين وسيله برای تداوم استعمار در يک کشور است

 فيصد بيشتر نسبت به ٣۶ در افغانستان مورد استفاده قرار گرفت که ٢٠١٣ھکتار زمين برای کشت کوکنار در سال 

 فيصد افزايش را نسبت ۴٩ تن رسيد که ۵۵٠٠، ٢٠١٣در افغانستان در سال در مجموع توليد ترياک .   بود٢٠٠٧سال 

شتی ين داد و ستد مواد مخدره، دست مافيای کشور ھای متجاوز ھم شامل است که عايد درادر.   نشان داد٢٠١٢به سال 

يکا و برتانيه بر مبنای بعضی گزارشات،  سازمان ھای استخاراتی امر.  يه می کندرا برای اردوی ھای متجاوز تھ

 متحداً تجارت مواد مخدره را زير  شانداشته و با شرکای افغانمستقيماً در معامالت  مواد مخدره در افغانستان دست 

 .   نظر داشته اند

دولت دست نشاندۀ کابل از زمرۀ فاسد ترين نظام .  کرد ، فساد در دستگاه دولت مستعمراتی کابل بيداد می٢٠١٣در سال 

ارتشاء و پول جوئی به  فرھنگ جبلی نظام مستعمراتی  کابل مبدل شده و از باال به پائين ھمه .   شناخته شدھا در جھان

حتا .   نبود و نيستممکنھيچ کاری در دفاتر دولتی بدون اعطای رشوت .  غرق خيانت  به مردم و ميھن خويش بودند

ل سپرديم، اما  و خوار را دستگير کرده و به مقامات مسؤما افراد رشوه"وزيران دولت مستعمراتی کابل شکوه کردند که 

فساد تنھا و تنھا قوای اجرائيه را در بر نمی گيرد، بلکه قوای مقننه ."  متوجه شديم که متھمين بدون تحقيق رھا گرديدند

  .  و قضائيه ھم در خندق کثافت و خيانت و ميھن فروشی غرق بوده اند

.   متحمل خسارات  وسيعی گرديدند٢٠١٣ ھای دسته جمعی، مردم افغانستان در سال در ساحۀ  تلفات انسانی و کشتار

 باال رفت، الکن در ٢٠١٣ فيصد در سال ٢٣ تا ١۶طبق گزارش  ملل متحد، کشتار مردم ملکی در سراسر افغانستان  

از تلفات افراد ملکی در دست احصائيۀ دقيق .   فيصد رسيد۵۴رام کنر، لغمان، ننگھار و نورستان اين رقم به آواليات نا

با وجود اين، اکثر . نيست زيرا مطبوعات استعماری ازنشر احصائيه ھای دقيق و عکس العمل مردم در ھراس بودند

 تن تخمين کردند که زنان و اطفال قسمت اعظم ٧٠٠٠ به بيش از ٢٠١٣مؤسسات بشری تعداد تلفات افراد ملکی را در 

نيرو ھای متجاوز ھم از .   تن رسيد١٢٠٠٠  تلفات طالبان طبق گزارش ملل متحد به .تلفات انسانی را در بر داشت

 تن رسيد که از آغاز تجاوز تا ختم ١۵٨ به ٢٠١٣تعداد کشته شدگان متجاوزين در سال .  دادن تلفات بی نصيب نماندند

 کشته ٢٠١٣ تن در سال ٢٢قيه  تن و ب٩ تن، برتانيه  ١٢٧قوای متجاوز امريکا .   تن بالغ شد٣۴٠٧ به  ٢٠١٣سال 

  افراد خود را حين تجاوز ۶۵٩ و بقيه اشغالگران ۴۴٧، برتانيه ٢٣٠١، امريکا ٢٠٠١از آغاز تجاوز در سال .  دادند

  .به خاک و کشتار مردم ما از دست دادند

 بشری  به اوج خود رسيد که اين عمال ضد٢٠١٣ھتک حرمت و تجاوز نيرو ھای اشغالگر به مردم ما در سال 

پست فطرت ترين انسان ھا به حمايت .    در داخل و خارج ھم برخوردار بودافغاناشغالگران از حمايت شرف باختگان 

 مختلف در داخل و خارج یاز اعمال حيوانی نيرو ھای متجاوز و کشتار مردم ما و تداوم اشغال کشور  در سايت ھا

  .کثيف خود را به نمايش گذاشتندعربده کشيدند و صرف نظر از  سن و سال  چھره ھای 
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 افراد ملکی در خانه ھا و جاده ھا بی موجب زھر روز تعدادی ا. طالبان ھم درامان نماندندجنايتکارانۀ مردم ما از گزند 

 تن را گرفت و فاميل ھای انبم گذاری در محالت عامه و کنار جاده ھا جان ھزار. حيات شيرين خود را از دست دادند

 بربادی ھای بی شماری بر ٢٠١٣ بزدل دولت دست نشانده در سال یعمليات نيرو ھا.   داغدار ساختبی دفاع  را

  .مردم بی گناه ما تحميل کرد و رضايت اربابان اجنبی را برآورده ساخت

 خود در سال رتجاعیبه مبارزۀ ضد استعماری و ضد ا"   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "قالبی نو اپورتال مبارز 

ھمکاران و نويسندگان پورتال .   ادامه داد و يک لحظه ھم به وعده ھای خود به مردم و ميھن خويش پشت پا نزد٢٠١٣

شجاعانه در دفاع از نواميس و آزادی ميھن مبارزه نمودند و سر تمکين به کس و  "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "

پورتال در تمام .  ت که جائی برای الف و گزاف باقی نمی گذاردصفحات پورتال گويای ادعای ماس.  ناکس خم نکردند

 –افغانستان آزاد "پورتال : ين جا سه سايت را بيشتر ذکر می نمايماساحات مقاالت انتقادی و تحليلی به نشر سپرد که در

لب   مط١٣٧٠ی و  مقالۀ سياس١١۵٠ائی،  خبر و يا مضمون تحليلی به زبان ھای اروپ٢٢۵۶به تعداد " آزاد افغانستان

ھمچنان انعکاس اسناد تاريخی مانند نشر شماره ھای مختلف جريدۀ .   به نشر سپرد٢٠١٣ فرھنگی را در سال –ادبی 

به روش مبارزاتی خود ھمچنان "  آزاد افغانستان–افغانستان  آزاد "پورتال .  شعلۀ جاويد در نوع خود بی سابقه بود

  .  قبال مردم و ميھن ادا خواھد کردادامه خواھد داد و َدين خويش را در

 

 


