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 ميرعبدالرحيم عزيزداکتر 
  ٢٠١۶ جنوری ٠١

  

  ٢٠١۵افغانستان در سال 
نيرو .  يافتاشغال کشور ھمچنان تداوم. ، روزگار پر از محنت و مشقتی را پشت سر گذاشت٢٠١۵افغانستان در سال 

ژيک يژيک و جيوستراتيھای متجاوز خارجی برای ساليان ديگر در افغانستان باقی خواھند ماند تا منافع سترات

حيث يکی از فاسد ترين دولت ھا در جھان شناخته  دولت مستعمراتی کابل بار ديگر من. امپرياليسم را برآورده سازند

نيرو ھای طالب و .  در افغانستان بود٢٠١۵يت توليدی شاخص عمدۀ سال بی امنيتی، بی ثباتی، فقدان کار و فعال. شد

خشونت و تروريسم به اوج . داعش با سرعت به تاخت و تاز خود ادامه داده و باعث خلق وحشت و رعب در مردم شدند

رو ھای ضد مال شد و شرافت و کرامت انسانی ھم ميھنان مورد تعرض نييحقوق زن و حقوق بشر  متداوم پا. خود رسيد

حيث يگانه سايت تسليم ناپذير به مبارزات ضد  من"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال . بشری قرار گفت

  .  با تمام قوت ادامه داد٢٠١۵امپرياليستی و ضد استعماری خود در سال 

ت نظر به احصائيه ساي.   بی نصيب نماندند٢٠١۵نيرو ھای متجاوز از تحمل تلفات در سال  

oef/org.icasualties://http امپرياليسم برتانيه  .  عسکر و صاحب منصب خود را از دست داد٢٢، امريکا به تعداد

احصائيۀ دقيق تلفات نيرو ھای متجاوز که از .  تن تلفات داشتند٣ تن و ساير کشور ھای عضو پيمان تجاوز کار ناتو ٢

 .شود ايت فوق الذکر اقتباس شده، به توجه ھم ميھنان رسانيده میس

Coalition Military Fatalities By Year  

  

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 
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 ٢٠٠١طوريکه احصائيه نشان ميدھد، بيشترين تلفات را از سال 

 تن ٣۵١٢ًل شده اند که مجموعا به بدينسو نيرو ھای امريکائی متحم

 عسکر و صاحب ۴۵۵برتانيه در رديف دوم قرار دارد که . رسد می

بقيه کشور ھای عضو ناتو که با . منصب خود را از دست داده است

 .  تن تلفات داشته اند۶٧٩فشار و يا ترغيب به افغانستان تجاوز کرده اند، 

 ٢٠١٣ و ٢٠١۴ فيصد نسبت به ساليان ٧٠،  ٢٠١۵ مستعمراتی کابل در تلفات افراد ملکی و نيرو ھای امنيتی دولت

ًتعداد تلفات نيرو ھای طالبان دقيقا در دست نيست، اما از جريان زدو خورد ھا بين نيرو ھای دولت . افزايش يافت

دولت مستعمراتی شود که ھم طالبان و ھم  مستعمراتی، ميليشيا ھا و طالبان ھمراه با حمالت درون امريکائی معلوم می

در افراد ملکی مسلکی، .   گذاشتی کشته و ھزار ھا زخمی به جا٨۴٨تنھا حادثۀ قندوز .  متحمل تلفات سنگينی شدند

ظھور و گسترش داعش در سال .  تن رسيد١١٠بيشترين تلفات را ژورناليست ھا متحمل گرديدند که تعداد شان به 

آمدن داعشی ھا بدون تجويز امپرياليسم غير قابل . رام کشور بخشيد آناُ در  افغانستان، بعد تازه ای به وضع ٢٠١۵

 .  تصور بود که مستلزم بحث جداگانه است

حتا وزارت دفاع امريکا .  بود٢٠١۴  بد تر نسبت به سال ٢٠١۵نظر به گزارش ھای  جھانی، امنيت افغانستان در سال 

نيرو ھای مخالف مانند طالبان، .  به وخامت گرائيد٢٠١۵ سال اعتراف نمود که امنيت افغانستان باالخص در نيمۀ دوم

شبکۀ حقانی، ميليشيا ھای تربيه شدۀ امپرياليسم  و افراد القاعده و داعش دولت مستعمراتی کابل را تھديد کرده و آسايش 

ژيک ير نقاط ستراتبا وجود اين، وزارت دفاع امريکا معتقد است که دولت مستعمراتی کابل ب. مردم کشور را برھم زدند

ھمچنان . افغانستان تسلط داشته و توانستند که طالبان، شبکۀ حقانی و ساير مخالفان را در حالت دفاعی قرار دھند

اما . عمل طالبان عليه دولت تا اندازه ای کاسته شود" قوت و شدت"کشمکش درونی در تحريک طالبان باعث شد که از 

 باقی ماند و به يورش ھای خود ٢٠١۵قوت مخالف دولت مستعمراتی در سال در مجموع تحريک طالبان به حيث يک 

  .در سراسر کشور ادامه داد

 از نگاه امنيتی، تصرف چند روزۀ قندوز توسط طالبان بود که ضربۀ شديدی به حيثيت دولت ه مھم ترين حادث

 قرار ترجيح داده و ردوز، فرار را بنيرو ھای امنيتی دولت مستعمراتی عوض دفاع از قن. مستعمراتی کابل وارد آمد

سوی قندوز ه سياه انديشان طالب ھم خالف موازين حقوق انساتی، با بيرحمی ب. اسلحۀ خود را ھم تسليم طالبان کردند

نظرات متفاوتی ميان مردم در حادثۀ جانکاه قندوز باعث شد که . يورش آوردند و با بی بيرحمی از قندوز فرار کردند

در مجموع، . مورد چگونگی موفقيت طالبان خلق گردد که در نھايت توطئۀ امپرپاليستی را در آن حادثه شريک دانستند

 فيصد مردم معتقد باشند که امنيت در ساحۀ مربوطۀ شان وجود دارد، ٢٨بی امنيتی در افغانستان سبب گرديد که صرف 

  .   فيصد به امنيت محالت شان باورمند بودند۴۵، ٢٠١٣  فيصد و در سال ٣۵، ٢٠١۴که در سال  درحالی

نوی را " اميد"و  ، مذاکرات بين افغانستان و پاکستان پيرامون صلح در کشور از سر گرفته شد٢٠١۵در دو ماه اخير 

شوار است و نيت نيک راه طوالنی و د. الکن اين ھنوز آغاز کار بود. در راه  رسيدن به صلح در افق ترسيم نمود

کابل و اگر دولت مستعمراتی . شود ال برده میؤپاکستان ھم نظر به سابقۀ تاريخی روش فريبکارانۀ اسالم آباد زير س

رسد، ممکن است کشمکش و قتل  ی آمران اجنبی به توافقی برسند که در حال حاضر دشوار به نظر میھطالبان با ھمرا

 سال سابقۀ تاريخی ١۴از خالل . بر افغانستان مستولی گردد" نيم بند"د و حد اقل صلح و قتال در افغانستان فروکش نماي

  .عمل و کردار متجاوزين بر می آيد که رسيدن به اين مأمول يعنی تحقق يافتن صلح يک توھم است

2014 55 6 14 75 

2015 22 2 3 27 

Total 2378 455 679 3512 
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 که درين راه ، مانند ساير کشور ھای ذيدخل در بحران افغانستان  در پی تأمين منافع خود بود٢٠١۵ ايران در سال 

سياسی "  منافع"ايران ھم با دولت مستعمراتی کابل و ھم با مخالفان در تماس بود تا بتواند . ميليون ھا دالر مصرف نمود

  . و مذھبی اين کشور را در ھر حالت حفظ کند

ت فساد در ھر سه قوای دول. ، افغانستان بار ديگر در صدر کشور ھای فاسد جھان قرار داشت٢٠١۵در سال 

مردم از عملکرد اراکين دولت مستعمراتی شاکی بوده و نسبت به آنھا نفرت عميقی پيدا . کرد مستعمراتی بيداد می

جنگ و .  قرار داشت طی يک دھۀ اخير، افغانستان در بدترين شرايط اقتصادی و اجتماعی خود٢٠١۵در سال . کردند

فقدان سرمايه گذاری . گ رشد اقتصادی را کند تر ساختستيز و بی امنيتی و کشمکش ميان طبقات حاکم در کشور آھن

رشد در سکتور ھای توليدی و زراعتی رشد اقتصادی افغانستان را نظر به احصائيۀ بانک آسيائی به حد اقل رسانيده و 

.   فيصد نشان داد  که با در نظر داشت تکثر نفوس و تورم، به صفر تقرب نمود٢.۵عايد خالص ملی را صرف به رقم 

در کل  افغانستان ۀ از جوانان تحصيل يافت تن١٢٠.٠٠٠ باعث شد که به تعداد بيش از ٢٠١۵فقر و بيکاری در سال 

دست آوردن لقمه نانی خود را به ديار بيگانگان ه کشور را ترک بگويند و با قبولی ھزاران خطر برای ب تن ٢٠٠.٠٠٠

د شدند و ھزار ھا تن ديگر با پيش آمد ضد بشری کشور ھا آنھا نابواز در جريان ترک ميھن، ھزار ھا تن . برسانند

صد ھا فرخنده حيات .  ھمچنان سال بد و پر از رنج و مشقت  برای زنان کشور بود٢٠١۵. متوقف فيھا مواجه گرديدند

 در حقوق بشر. خود را در زير ظلم وستم فاميلی و قبيله ئی از دست دادند که فجايع آن فضای سراسر جھان را پيچاند

دزدی، آدم ربائی، رشوه ستانی، .  زمينه ھا زير پا شد و کسی نبود که به فرياد بی نوايان و مظلومين گوش دھدۀھم

  . ی، طالبان و داعشيان  بوده ئت روزمرۀ عمال دولتی، رھزنان حرفقاچاق و کشتار مردم بی گناه مصروفي

مانند ساليان گذشته به مبارزات ضد امپرياليسی و ضد  ٢٠١۵در سال "  آزاد افغانستان–افغانستان "پورتال مبارز 

مضامين با ارزشی را "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "بر مبنای دساتير دست داشته، پورتال . ارتجاعی خود ادامه داد

رھنگی  ف–ًخصوصا سايت ھای سياسی و ادبی . شود بالغ می عنوان ۶٠٣٢ ًدر تمام ساحات به نشر رسانيد که جمعا به 

 –افغانستان آزاد "اعضای پورتال . قسمت اعظم مضامين، تبصره ھا، اشعار و پارچه ھای ادبی را در خود جا داده بود

اعضای  پورتال با ھيچ کسی خصومت . ھيچ فردی را تھديد نکردند و از تھديدات ديگران ھم  نھراسيدند" آزاد افغانستان

اين روش . شتۀ خود به ارتباط حوادث افغانستان و جھان ھم دست نکشيدندشخصی نداشتند، اما از پرنسيب ھای دست دا

توانست که برای افراد فرصت طلب، خاين به ميھن، ضد ملی "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "تسليم ناپذيری پورتال 

نشرات و مشق سايت ھا  آزاد افغانستان سر–افغانستان آزاد "روش مبارزاتی پورتال . و ضد مردمی درس آموزنده باشد

پورتال . حيث يک اصل کلی مبارزات ضد استعماری پذيرفته شد درون مرزی و بيرون مرزی قرار گرفت و من

 .    ادامه خواھد داد٢٠١۶روش مبارزاتی خود را کماکان در سال "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "

  کنيمبه آرزوی افغانستان متحد، آزاد و مستقل روز شماری می 

 

 

 
 


