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 Political  سياسی

 
ميرعبدالرحيم عزيزداکتر  

 
٠١٠١٢٠١١ 

 
 

  ٢٠١٠در سال فالکت زده افغانستان 
  
  

اين تحرير بر .  درينجا ميخواھم حوادث  افغانستان را طور فشرده خدمت ھم ميھنان تقديم کنم
.  بنا يافته که البته به ھيچوجه کامل نيستدداشت ھای روزانۀ نويسنده از جريانات کشور مبنای يا

  . می نمايم که مرا در تکميل آن ياری دھندیاز ھموطنان تمن
    

 سال خيانت، جنايت و درنده ٢٠١٠.   سال انسان کشی، وحشت، انھدام و غارت گری بود٢٠١٠
 سال توھين و ٢٠١٠.  ق استعمار و امپرياليسم بود سال تعمي٢٠١٠.  و بی ناموسی بودخوئی 

غالمی و  سال ھرچه بيشتر ٢٠١٠.  تحقير ھر چه بيشتر حامد کرزی و دستگاه حکومت وی بود
افشای ھرچه  سال  ٢٠١٠.   آشامان ائتالف شمال بودننوکرمنشی گروه شورای نظار و ساير خو

.  در ھر کنج دنيا بودن امپرياليسم فعاو مداجھانی بيشتر چھره ھای کثيف ھواداران استعمار 
 سال بيداری طبقاتی و ٢٠١٠ و اما.  سال ازدياد حمالت تروريستی و انھدام و تخريب بود٢٠١٠

  ٢٠١٠ و باالخره .بودھم   در افغانستانافزايش شعور ملی و ضد امپرياليستی و ضد استعماری
 .  بود"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "سال پيروزی و موفقيت ھای پی در پی پورتال دشمن افگن 

 
.   گرديدند٢٠٠٩ و ٢٠٠٨، قوای اشغالگر متحمل تلفات بيشتر نسبت به ساليان ٢٠١٠در سال 

 تن و ٣١٧ به ٢٠٠٩ تن کشته دادند در حاليکه اين رقم در سال ۴٨۶نيرو ھای اشغالگر امريکا 
تلفات نيرو .   تن کشته دادند٧٠٠وع تجاوزگران ناتو در مجم.   می رسيد١۵۵ به ٢٠٠٨در سال 

 از زمان تجاوز امريکا و اشغال افغانستان  تن رسيد٨٠٠ھای دولت مستعمراتی کابل به بيش از 
 بدترين سال ٢٠١٠ ،)و منتظرين طمع اين حالت افغانستان را اشغال نمی دانندلوده ھای سياسی (

 شايد يک سال جھنمی ٢٠١١ ادامه يابد، حالتاگر چنين .  برای اھداف  طوالنی قوای  اشغالی بود
  .باشدديگری برای متجاوزين 
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، ھزاز ھا تن از ھم ميھنان ما منازل  و قصبات  خود را  در يک جنگ تحميلی از ٢٠١٠در سال 

به اثر ائيۀ ملل متحد، تلفات مردم ملکی طبق احص.  دست دادند و سرگردان ساير ديار شدند
 ٣١  و ٢٠٠٩  فيصد نسبت به سال ٢٠و فعاليت ھای تروريستی  وحشيگری قوای امريکا و ناتو 

، مساجد و محالت رھايشی توسط طيارات ھابمباران قريه .   باال رفت٢٠٠٨فيصد نسبت به سال 
يک تعداد از لوده ھای سياسی اظھار .  ا در مناطق جنگ زده وحشت برپاکردبی پيلوت امريک

 ."ميشودخير است در جنگ اين گپ ھا "ميدارند که 
 

جنگ ساالران طور دلخواه در ھر .  ، بی امنيتی در سرتاسر افغانستان بيداد ميکرد٢٠١٠در سال 
حيات و ناموس ضعف حکومت مزدور در کابل نتوانست .  جائی که خواستند از مردم باج گرفتند

فساد و خيانت  در دستگاه  حکومت مزدور  حامد کرزی .  ن نگھداردومردم را از تعرض مص
قاچاق .  انی شناخته شدشھرت جھانی يافت و افغانستان يکی از فاسد ترين کشور ھا در سطح جھ

برادران حامد کرزی سردستۀ ھمه قاچاقبران بودند و ازين طريق .   به اوج خود رسيدمواد مخدر
اکثر قاچاقيان مواد  مخدر به شمول برادران کرزی از حمايت .  ميليون ھا دالر را به جيب زدند

  .  امريکا برخوردار بودند و روی اين دليل مورد بازخواست قرار نگرفتند
  

  ٢٠١٠جنوری 
کابينۀ "مضمونی زير عنوان "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "،  پورتال  جنوری۵تاريخ ه ب

نويسنده ھويت چند  ميھن فروش را که منحيث وزير حکومت مزدور .  به نشر سپرد" جواسيس
اين خفاشان عبارت بودند از رحيم .  ی اعتماد گرفته بودند، افشاء نمودأ ضد ملی رکابل از شورای

ًبعدا شورای مستعمراتی به ھفت تن فاسد .  وردک، حنيف اتمر، سيد مخدوم رھين و فاروق وردک
ديگر از زمره زلمی رسول که يکی از بدنامترين افراد است، به حيث وزيران جديد کابينۀ دولت 

  .  ی اعتماد دادأمستعمراتی ر
چھار نظر در مورد وقوع اين .   جنوری، حملۀ شديدی بر ھوتل سينا صورت گرفت١٨تاريخ ه ب

مقامات دولت .  دوش گرفتنده ليت حمله در نفس کابل را بوطالبان مسؤ. ١: حادثه وجود داشت
البان تواستند اگر اين نظر درست باشد، ط.  ئيد کردندأتھور طالبان را تاين مستعمراتی کابل ھم 

يک عده . ٢.  ھند ارزش جلوه دی و او را بايندضربۀ محکمی بر حکومت مزدور کرزی وارد نم
.  ٣.   که جناح حقانی دست به اين حمله زد تا طرح کرزی و اشغالگران را برھم زندبودندمعتقد 

.  ستنددان جنوری شريک ١٨ر خلق نارامی يک تعداد دست آقا خان رھبر فرقۀ اسماعليه را د
 آقاخان ميخواست  يک . داردکه قيوم کرزی ھم در آن سھم ) است(آقاخان مالک ھوتل سينا بود 

فروشکاه بزرگ "فروشگاه پر منفعت را که در چند قدمی ھوتل سينا واقع بود و در سابق بنام 
در ن لذا، آقا خا.  ياد ميشد، خريداری نمايد اما مالک فروشگاه حاضر به فروش آن نبود" افغان

طبق نظر چھارم، . ۴.   و انتقام خود را گرفتبه آتش کشيد ًعمدا ھمان روز فروشگاه را ھم 
 . جنوری دست داشت تا بھانه ای برای تداوم اشغال افغانستان داشته باشد١٨امريکا در خلق حادثۀ 

ی خاتمه ًراه انداخته شد تا ظاھرا راه ھاه  جنوری لندن توسط کشور ھای استعماری ب٢٨کنفرانس 
مين صلح و امنيت در افغانستان را مورد بحث قرار دھد، اما در واقعيت برای تعميق أجنگ و ت

. استعمار و استثمار افغانستان و سرسپردگی بيشتر کرزی به  باداران اجنبی اش برگزار شده بود
دن حامد کرزی رئيس حکومت مستعمراتی کابل با کمال سرافگندگی و بی عزتی در کنفرانس لن

  .حضور يافت تا به آمران خود عرض حال نمايد
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در اواخر جنوری، وزير خارجۀ فرانسه از ترس انتقام جوئی افغانھا اعالم نمود که فرانسه قوای  
  .اين حالت، فرانسه و امريکا را در روياروئی جديدی قرار داد.  بيشتر به افغانستان نمی فرستد

  
 ٢٠١٠روری بف
درنده خويان امريکائی به يک منزل مردم ملکی واقع .   افغانستان بودروری وحشی ترين ماه دربف

برای اينکه  اثری .  يورش برده و پنج تن به شمول دو زن حامله را کشتنددر واليت پکتيکا کتابه 
ازين جنايت غرب وحشی باقی نماند، انسان کشان امريکائی شکم ھر دو زن را پاره کرده و مرمی 

اين است معنی تمدن غرب که يک .  دور انداختنده دند و اطفال شان را ھم برا از شکم آنھا کشي
  .برميخيزندرال ھای لوده و بی شعور در صدد دفاع از آن بتعداد از لي
را در  ی روری، يک ھيلوکوپتر قوای اختصاصی امريکا، سه سرويس مسافر برب ف٢١ در روز 
اين کشتار .  سرنشينان آن سرويس ھا را کشتندمورد حمله قرار داده و تعداد کثيری از اورزگان 

  .عمدی بود تا در ميان مردم ترس و وحشت خلق نموده و دست از مقاومت بردارند
مال برادر .  يکی از سران طالبان به اسم مال برادر توسط مقامات امنيتی پاکستان بازداشت شد

 روش مستقالنۀ ن شده بود که ايبدون اجازۀ پاکستانی ھا با حکومت دست نشاندۀ کابل داخل تماس
  .وی برای آی اس آی خوش آيند نبود

قوای عظيمی از عساکر امريکائی، برتانوی و دولت مزدور کابل به مارجه حمله نموده و بر مردم 
  .ھزار ھا تن کشته و صد ھا منزل محقر مردم ويران گرديد.  بی دفاع آنجا محشر برپا کردند
  .   ئی در کنر ھا کشته شدندسه عسکر امريکائی و دو لتوا

  
  ٢٠١٠مارچ 

فغانستان ديدار نمود و با نوکر امريکا حامد کرزی مالقات  مارچ ازا٣٠ه تاريخ اوباما بار اول ب
اوباما از روحيۀ قوای متجاوز امريکا در کشتار ھر په بيشتر افغان ھا تقدير .  رفی سرد نموداتع

  .نمود
  .تاسر افغانستان شدت کرفت نيرو ھای اشغالگر در سرهمقاومت علي

  
  ٢٠١٠اپريل 

حامد کرزی با کذب و ريا به سران قبايلی وعده کرد که قبل از حمله به قندھار با آنھا مشوره 
   .مرجع تصميم گيرنده قوای متجاوز است.  صالحيت چنين وعده ھا را ندارد" کرزی.  "خواھد شد

 ھجری يک سال موفقيت آميز برای ١٣٨٨مخالفين دولت مستعمراتی کابل اعالم کردند که سال  
اين گروه ادعا کردند که ضربات کاری بر قوای اجنبی و دولت مستعمراتی وارد .  آنھا  بود
  .نمودند

  .   تن در ماه اپريل کشته دادند۵٠قوای متجاوز امريکا بيش از 
 تن حيات ١١ اپريل، زلزلۀ شديدی سمت مرکزی افغانستان را تکان داده که به اثر آن ١٨تاريخ ه ب

  .خود را از دست دادند
  

  ٢٠١٠می 
 از اعضای کابينه اش برای ی تعدادا، حامد کرزی رئيس دولت مستعمراتی کابل ب می١٠به تاريخ 

ای يک مدتی از نافرمانی و امريکا بر.  اظھار عبوديت و سرسپردگی بيشتر به واشنگتن آمد
داد تا از ھر گونه سرکشی و "  کرزی"اين فرصت خوبی برای .  نافھمی کرزی ناراضی بود
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ھمچنان اجازۀ تداوم پيشبرد " کرزی.  "کالن کاری توبه کند و فقط تابع اوامر واشنگتن باشد
  .دست آورده جريان آشتی را ب

 تن ار مردم عادی را کشته و ١٨ حملۀ مرگبار تحريک طالبان به حمالت خود شدت بخشيدند و در
  . تن از عساکر ناتو را به قتل رسانيدند۶و 
  
  

  ٢٠١٠جون 
 ماه شرمساری و سر افگندگی برای مک کرستل قومندان قوای متجاوز امريکا در ٢٠١٠جون 

خبر گزاری ھا گزارش دادند که مک کرستل نسبت انتقاد تمسخرآميز از ادارۀ .  افغانستان بود
ی بود و شب او يک انسان کش حرفه ئ.  فه اش برطرف گرديداوباما  و روش مغرورانۀ او از وظي

ديويد پتريوس يک .  ش سپری ميکرد و باده نوشی با ھمرکابان نزديکھا را تا صبج در مستی
  .وحشی و ويرانگر ديگر جانشين مک کرستل گرديد

  .يورش برده و خساراتی وارد کردند جون بر ميدان ھوائی جالل آباد ٣٠تاريخ ه طالبان ب
  

  ٢٠١٠جوالی 
شرايط استعماری را در ن و اشغالگران در کابل اجتماع کردند تا ، متجاوزا جوالی٢٠به تاريخ 

، "کنفرانس کابل"در .  ساخته و تجاوز را قبل از گذشته قانونيت بخشندتر عميق افغانستان 
افراد دولت .  و مداخله گران صورت گرفتن  سياسی و ديپلماتيکی ميان متجاوزابرخورد ھای

اظھار نظر، شاھد منازعات بيگانگان بودند که سر تقسيم و مزدور کابل بدون کمترين صالحيت 
  .  قيل و قال داشتند) افغانستان(طعمه 

  
  ٢٠١٠گست ا

 صالحی يکی از ياوران حامد کرزی سال ھا معاشخور ءگست  افشاء شد که محمد ضياادر ماه 
 بوده و اطالعات داخل ارگ و موضوعات مھم را به سازمان استخباراتی امريکا می سی آی ای

  . فرستاد
 تن از مبلغين مفسد عيسوی در افغانستان کشته ١٠ ھمچنان به اثر تبليغات و ترويج مسيحيت، 

چند سازمان عيسوی سازی اعالم کردند که با وجود تلفات وارده، قصد ترک افغانستان را .  شدند
   .ندندار

طالبان ادعا کردند که اين .  لمانی را کشتندا افغان، يک انگليس و يک ٢ امريکائی، ۶طالبان  
  . گروه جاسوس بوده و مصروف عيسوی ساختن مردم بودند

  
  ٢٠١٠سپتامبر 
مان ھای جاسوسی کشور ساز.  راه افتاده  سپتامبر، انتخابات شورای مستعمراتی ب١٨به تاريخ 

ا دالر در آوردن افراد مورد نظر خود مصرف کردند تا از آنھا غرض  ليون ھھای خارجی م
انتخابات ا گزارش دادند که تقلب در ھگزاری خبر .  استفاده برای مقاصد استعماری استفاده شود

تظاھرات .  شورای مستعمراتی آنقدر باال رفت که دولت ھم جز اعتراف چارۀ  ديگری نداشت
  . ی واليات صورت گرفتگسترده ای در شھر کابل و بعض

 فيصد ١٧٢وس ي  حمالت قوای ھوائی ناتو بر مناطق مختلف کشور از زمان تقرر جنرال پتر
به اثر يک حملۀ طيارات امريکائی در قندھار،  شفاخانۀ ميرويس اين شھر .  افزايش يافته است
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کارکنان ادارۀ .  دتعداد کشته شدگان درين رقم شامل نبو.   تن زخمی را معالجه نمود١٠٠٠بيش از 
حقوق بشر در کابل اعالم کردند که اين تلفات صرف يک نمونۀ  بسيار کوچک از تلفات روزانۀ 

  . بود٢٠١٠در سال مردم افغانستان 
  
  
  ٢٠١٠بر اکت

طريق سفارت خود در از ) واواک(خبرگزاری ھا گزارش دادند  که سازمان استخباراتی ايران 
ليت ھای ايران در افغانستان ارشوه ميدھد تا مانع فع"  حامد کرزی"ليون ھا دالر به کابل ساالنه م

ت معيتی اش به ايران، فدا حسين مالکی سفير ايران در أو ھي"  کرزی"گست ادر سفر ماه .  نگردد
ه ين بازگشت بدر داخل طياره افغانی ح" کرزی" رئيس دفتر کابل چند خريطه دالر را به داودزی

ارگ را از چند سال بدينسو، نظام فاشيستی آخندی ايران چای پولی .   دسوی افغانستان تحويل دا
ھکذا، .  کرده استليون ھا دالر را برای انتخاب وکالی دست نشاندۀ ايران مصرف پرداخته و م

ی أردالر در تقرر دوبارۀ سيد مخدوم رھين به وکالی شورا به ارتباط ھا ليون واواک بيش از م
 آشکار حمايت خاينانۀ  رسوائی جريان پول گيری داودزی از ايران و .اعتماد به رھين پرداخت

  .  ھمه را به حيرت انداخت،از وی" کرزی"
  

  ٢٠١٠نومبر 
، سران پيمان تجاوز کار ناتو در لزبن پايتخت پرتگال تشکيل  ماه نومبر٢٠ و ١٩در روز ھای 

حامد کرزی رئيس دولت .  دجلسه دادند تا کار ھا و فعاليت  ناتو را مورد ارزيابی قراد دھن
ناتو قطعنامۀ خود .  مستعمراتی کابل برای دريافت امر و نھی ھم به پيشگاه آمران شرفياب شده بود

  . نمودتحميل حامد کرزی بر " سند امنيت"را به نام 
.   تن در افغانستان کشته داد٧ نوامبر ١۴ قبل از اجتماع لزبن، قوای تجاوز گر ناتو به تاريخ 

  .لنتن وزير خارجۀ امريکا از ستراتژی انسان کشانۀ امريکا دفاع نمودھلری ک
  .کرد کانديد ولسی جرگه را نسبت تقلب فاقد شرايط انتخاباتی اعالن ٢١  کميسيون انتخاباتی 

  
  ٢٠١٠دسامبر 

 اوباما.   دسامبر، اوباما مخفيانه به کابل رفت تا با عساکر قوای مجاوز امريکا ديدار کند٢تاريخ ه ب
از مالقات با کرزی خود داری کرد که در رسم سياسی و ديپلماتيکی بدترين توھين به شمار 

 دسمبر، گزارش يک سالۀ تداوم تجاوز امريکا و دوکتورين خود را ١۵اوباما به تاريخ .  ميرود
 در حاليکه اھل خبره ،الف زددر افغانستان قوای امريکا نظامی ارائه کرد و از پيشرفت ھای 

کا را در امري ٢٠١٠در سال نرا درست ميدانند و معتقد اند که مقاومت ملت افغان عکس آ
  . افغانستان درمانده ساخت

 مردم افغانستان   که بدبينی دادوسيلۀ خبرگزاری ھای بين المللی نشان ه  يک احصائيۀ سرتاسری ب
  . ن امريکائی و ناتو افزايش يافته استنسبت به متجاوزا

ه ليون در گرسنگی ب م٧.۴دوستی گفت که در افغانستان ل متحد در امور بشر معاون سرمنشی مل
.  يک از پنج طفل قبل از رسيدن به سن پنج سالگی حيات خود را از دست دادندھر سر برده  و 

کشور در جھان ) ١٧٩(صد و ھفتادونھمين، از نگاه پيشرفت و امنيت ٢٠١٠افغانستان در سال 
  . گرديد از سوماليا محسوب بود، يعنی يک درجه باالتر
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 داد که سفير فرانسه مدال شجاعت اين کشور ش دسمبر گزار٢۴ تلويزيون آريانا در کابل به تاريخ 
امرهللا صالح يکی از .  را به امرهللا صالح رئيس سازمان امنيت نظام مستعمراتی کابل اھداء  نمود

 قوای اشغالگر ارارداد مخفی را باعضای شورای نظار و نزديک به احمد شاه مسعود بود که ق
که عمال شورای نظار به سازمان عيت بود ن واقاعطای مدال نشاندھندۀ اي.  نمودءشوروی امضا

  .ھم خدمت ميکردند)  DGSE(استخباراتی فرانسه  دی جی اس ای 
 فيصد امريکائيان ۶٣مبر گزارش داد که  دس٣٠به تاريخ )  CNN(شبکۀ خبر رسانی سی ان ان 

 تن ١۴در ھمين روز در اثر يک انفجار مھيب در واليت ھلمند  .   جنگ در افغانستان اندمخالف
 . افراد ملکی کشته شدند

 در ٢٠١٠سال  دسمبر گزارش داد که جوخۀ مرگ امريکائی در ٣١سايت ضد جنگ به تاريخ 
 قتل اين گروه درمنازل داخل شده و مردم را طبق دلخواه به.  افغانستان وحشت خلق نمودند

  .نددميرسان
ه  ب ای، نفوذ خود را طور قابل مالحظه٢٠١٠  برحسب اطالع سايت ضد جنگ، طالبان در سال 

  .سوی سمت شمال گسترش دادند
      

به موفقيت ھای "   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "، پورتال ٢٠١٠در سال 
 و انقالبی  مبدل پورتال به مرجع نھائی نويسندگان مبارز، ملی.  چشمگيری نايل شد

ای نظام آخندی ايران را خنثی نمايد و پيروزمندانه طئه ھپورتال توانست تو. گرديد
روش .  غرض  خدمت به مردم در سطح ملی  و جھانی  قدم ھای استوار بردارد

 بر مبنای آزادی فکر، بيان و عقيده استوار بود و ٢٠١٠نشراتی پورتال در 
رسالت اين ما به .  پذيرفتب ھيچ سازمان و فردی ناز جانھيچگونه قيد و شرطی را 

   .  ھم ادامه خواھيم داد٢٠١١ در سال  خود تاريخی
 
  
  
  
  
  

 
   
   
  


