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  ٢٠١۵ جنوری ٠١

  

  ٢٠١۴افغانستان در سال 
  

از کشور نبود که در نقطه ای .  بار ديگر شاھد حوادث خونين و برباد کننده بود٢٠١۴کشور ماتم زدۀ افغانستان در سال 

در سراسر ميھن در خون تپيدۀ . آن ظلم و اندوه حاکم نبوده باشد و فاميلی نبود که از مصيبت تحميلی در امان بوده باشد

ن وحشی مانند امتجاوز. کرد و کسی پيدا نشد که به داد بينوايان برسد ما، کشتار، ويرانی، فساد، دروغ و تقلب بيداد می

نظام مزدور کابل با تغيير ظاھری . حمی زايد الوصفی به کشتار مردم و غارت ثروت ما ادامه دادندساليان قبل با بير

طالبان بيرحم ترحمی بر مردم روا نداشتند و شب و روز آفت می . رھبری ھمچنان در قيد بندگی امريکا باقی ماند

ديگر منحيث يگانه سايت دشمن تجاوز و اشغال باقی بار "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "ين آوان، پورتال ادر. آفريدند

  . ماند و از وعدۀ خود در مبارزۀ متداوم عليه امپرياليسم يک انچ ھم عقب نشينی نکرد

 به قول خود با مردم رنجکشيده وفادار ماند و ه، مانند ھميش٢٠١۴ آزاد افغانستان در سال –افغانستان آزاد " پورتال 

بنيان گذاران پورتال عملی را مرتکب نشدند و حرفی را نگفتند که . ردمی خويش عدول نکرد انقالبی و میھرگز از مش

ھم با "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "نويسندگان  پورتال . در ارتکاب و گفتار آن ندامت بکشند و معذرت بخواھند

ادامه داده و کمترين ترس و تزلزلی را عزم راسخ و خلل ناپذير به مبارزات ضد استعماری و ضد امپرياليستی خويش 

دستان  پورتال را از راه سالم ه نه تھديد و نه ترغيب توانست که گردانندگان، ھمکاران و قلم ب. در خود راه ندادند

 –افغانستان آزاد "عزم متين و ارادۀ آھنين، آئين پورتال . مبارزاتی منحرف سازد و آنھا را در مسير گمراھی سوق دھد

روی ھمين دليل است که بی . ھمکاران پورتال جز رھائی کشور و مردم آن، کمترين طمعی ندارند.  بود" افغانستانآزاد 

ھمکاران پورتال نزد ھيچ کسی سر خم نکرده و .  کوبند ھراس می تازند و دشمنان خارجی و داخلی کشور را درھم می

ی در دستگاه دولت مستعمراتی کابل، نتوانست که ذھن تغييرات تصنع. پيش ھيچ فردی به خاطر متاعی تمکين نکردند

اين روش مبارزاتی يکی از خصايل . شان را مغشوش سازد و عقيدۀ آنھا را نسبت به حالت زار ميھن دگرگون نمايد

.  سازد گ گردانندگان و ھمکاران پورتال است که آنھا را از ساير نويسندگان ابن الوقت و ارتجاعی متمايز میزرب

 جا از خدمات قابل قدر گزارشگران انقالبی اظھار سپاس نموده و از ھمکاری دليرانۀ کليه نويسندگان صميمانه ينادر

 .تشکر می نمايم

در تمام ساحات سياسی، اقتصادی، اجتماعی، ادبی، فرھنگی، تاريخی و علمی "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال 

در واقعيت ھيچ ساحه ای نبود  که در پورتال آزادگان مورد تبصره و .  شتبه شمول زبان ھای اروپائی نشرات دا
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 مضمون به شمول ۵۶٣٧توانست "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "در مجموع پورتال . ارزيابی قرار نگرفته باشد

ت کامل نيست، اما بدون کمترين ترديد که پورتال يک ساي.   به نشر بسپارد٢٠١۴پارچه ھای ادبی و شعری را در سال 

افغانستان  " امتياز بزرگ پورتال . سوی تکامل و پيشرفت سوق دھنده ند که آن را به اگردانندگان آن پيوسته سعی ورزيد

موقف ثابت و خلل ناپذير آن در روياروئی با حوادث افغانستان بود که يک لحظه ھم از روش "  آزاد افغانستان–آزاد 

  . مبارزاتی خود غافل نماند

قاچاقبری  فقر، بيکاری، مرض، بی امنيتی، اشغالگری، دزدی ،.  باز ھم متشنج و دگرگون بود٢٠١۴افغانستان در سال 

 بار ديگر، ٢٠١۴افغانستان در سال . داد  ستانی اصل حکومت داری را در افغانستان اشغال شده تشکيل میتو رشو

ستان به به اساس گزارش ملل متحد، افغان. ر جھان معرفی گرديدالبته با دو درجه تفاوت، از زمرۀ فاسد ترين کشور ھا د

گزارش ساالنۀ ادارۀ مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد . يد کنندۀ  ھيروئين انتخاب شدعنوان بزرگترين کشور تول

  . دند بزرگترين توليد کنندگان ترياک در جھان بو٢٠١۴نشان می دھد که ميانمر، الئوس و افغانستان در سال 

 سال بر سرنوشت مردم ما حاکم ساخته شده بود، ١٣نظام مستعمراتی کرزی و شرکاء که توسط امپرياليسم برای مدت 

که توانستند دزديدند و  حامد کرزی و برادران تا جائی. بار ديگر يکی از کثيف ترين نظام ھا در تاريخ محسوب گرديد

راد با نفوذ در چور و چپاول ثروت ملی از خود نبوغ بی نطيری نشان غارت کردند و به موازات آن ساير گروه ھا و اف

ان جی او ھای متعلق به اشغالگران مرکز فساد و . نيرو ھای تجاوزگر خارجی مھمترين مشوق دزدان محلی بودند. دادند

را در افغانستان ان جی او ھا ھمچنان فعاليت گستردۀ استخباراتی . بربادی در انحراف فکری و فرھنگی مردم ما بود

  . ھدايت کردند و به عمال سازمان ھای جاسوسی قدرت ھای اشغالگر ومداخله گر تبديل شدند

. در جھان بوددر نوع خود  رياست جمھوری دولت مستعمراتی کابل رسواترين و بی حيثيت ترين ٢٠١۴" انتخابات"

که ھمه به نتيجۀ نھائی انتخابات تصنعی در آغاز پی  ھدر رفت، در حالیه ميليون ھا دالر به بھانۀ مبارزات انتخاباتی ب

کانديدان،  . ی ھا  از شروع تا انتھا دامنگير جريان انتخابات بودأتقلب و دست بازی و خريد و فروش ر.  برده بودند

جريان . يعنی غنی و عبدهللا مورد حمايت کشور ھا خارجی و گروه ھای خاص داخلی بودند" پيشتاز"باالخص دو 

با . خابات بيش از شش ماه طول کشيد و تا اکنون ھم نتايج مصيبت بار آن بر جان و روان مردم ما سنگينی می کندانت

  تشکيل شد که تا حال ٢٠١۴بين اشرف غنی و عبدهللا در سپتمبر " وحدت ملی"نام ه تشويق و تھديد امريکا حکومتی ب

ھيچ گونه اثری از ". وحدت ملی"توان نام برد، به جز  میاين حکومت را ھر چيز. قادر به تشکيل کابينه نشده است

کشمکش بر سر تقسيم پست ھا و . وحدت فکری و تساند  و ھم آھنگی بين غنی و عبدهللا و حاميانش شان وجود ندارد

 عبدهللا را به حالت فلج درآورده –چوکی ھا بر مبنای خواھشات قومی، منطقه ئی و زبانی، حکومت مستعمراتی غنی 

ن ھم در عقب موضعگيری نموده و شخص مورد نظر خود را در روياروئی با جانب مقابل حمايت می امتجاوز. ستا

  .            ن آرزو ندارند که آرامش در افغانستان حکمفرما شود و حاکميت ملی آن تأمين گردداکه، متجاوز خالصه اين. کنند

 امنيت کشور ما را به ،ی، طالبان و مليشيا ھای جنگ ساالر، اشغالگران، نيرو ھای دولت مستعمرات٢٠١۴در سال 

با وجود الف و گزاف دولت مستعمراتی . روزی نبود که انفجاری در يک نقطه ای از کشور رخ ندھد . مخاطره افگندند

و حکمفرمايان اجنبی در مھار کردن تروريسم، نيرو ھای مسلح مخالف دولت، بدون ھراس به وحشت افگنی ادامه 

 ٩تعداد کشته شدگان و زخمی شدگان مردم ملکی به  .   خونبارترين سال بود٢٠١۴طبق احصائيۀ ملل متحد، . دنددا

 تن کشته و بقيه زخمی شدگان ٢٠٠ ھزار و ٣از زمره، .   اعالم شد٢٠١۴ غيرنظامی تا پايان نوامبر سال ۶١٧ ھزار و

تعداد .   احصائيه ده ھزار تن کشته و زخمی  را نمايان ميسازداگر تعداد تلفات ماه دسمبر به آن رقم عالوه شود،. بودند

 فيصد در سال ١٢ فيصد و زنان ٣٣ تلفات کودکان . تن گذشت۴۶٠٠تلفات نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی کابل از 
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 ۵۵ تن رسيد که از جمله ٧۵ به ٢٠١۴مجموع  تلفات نيرو ھای متجاوز به افغانستان در سال .  باال رفت٢٠١۴

  . برتانوی و بقيه از ساير کشور ھای عضو پيمان تجاوز کار ناتو بود۶ريکائی، ام

نيرو ھای امپرياليسم برتانيه از روز اول .  تن بالغ شد٢٣۵۶ به  ٢٠١۴  تا اخير ٢٠٠١ تلفات قوای تجاوزگر امريکا از 

تعداد . ل ساليان تجاوز گرديدند تن کشته در طو۶٧٧ساير تجاوزکاران متحمل .  کشته دادند۴۵٣، ٢٠١۴تجاوز تا اخير 

 فيصد افزايش را ١٩ در مجموع ٢٠١۴ارقام سال .   تن رسيد٢٠٠۶۵ سال اخير به ١٣زخمی شدگان متجاوزين در 

از تعداد کشته شدگان . نسبت به ساليان گذشته در تلفات انسانی نشان داد که حتا به تناسب سال اول تجاوز ھم بيشتر بود

 سال ١٣دارد که طالبان در  بری دقيق در دست نيست، اما گزارش ھای غير رسمی بيان می خ٢٠١۴طالبان در سال 

 اعالم ٢٠١۴ دسمبر ٢٨نيرو ھای  متجاوز به تاريخ .   ھزار تن از جنگجويان خود را از دست دادند۶۵اخير بيش از 

 ھزار قوای امريکا به بھانۀ ١٨ از  به پايان رسيد، اما موجوديت بيش ناتو در افغانستان رسماً کردند که عمليات جنگی

معلوم نيست که . حمايت و آموزش قوای دولت مستعمراتی کابل گويای تداوم اشغال است که سال ھا ادامه خواھد يافت

اين شرايط ضد بشری تا کدام زمان ادامه خواھد يافت و چه وقت به پايان خواھد رسيد و کدام روزی ملت افغانستان 

  .    ا خواھد ديدروی صلح و آرامش ر

ن رضاکارانه کشور اشغال شدۀ ما را ترک اتوان رسيد که متجاوز جنگ و بربادی به اين نتيجه میسال  ١٣از تجربۀ 

 تحميل يک  ن به جزا سال اشغال، متجاوز١٣در خالل . که فشاری ھمگانی بر آنھا وارد نگردد نخواھند گفت تا اين

. باالخره تعداد کثيری از نيرو ھای اشغالگر افغانستان را ترک گفتند. نجام بدھندبيشتری ا نظام ضد ملی، نتوانستند کار

ن نيرو ھای دولت مزدور ا کمی از قوای خود، متجاوز تعدادکردنجا ه با جاب. اما افغانستان ھنوز ھم در تصرف آنھاست

ژيک و ثروت عظيم طبيعی ي سترات- موقف جيو. گيرند را در انسان کشی پيش می اندازند و خود در عقب موضع می

الکن به ھمت واالی مردم مبارز و دشمن شکن، سرانجام . ن در کشور ماستاافغانستان مشوق ماندگار شدن متجاوز

نستان را از زير سلطۀ نيرو ھای تجاوز گر و چاکران داخلی آنھا امردم ما طعم استقالل و آزادی  را خواھند چشيد و افغ

     .       نجات خواھند بخشيد

  

    

  

    

  

     

 

  


