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15/02/2017          انجمن فارو

          

   په اروپا کی دمیـشـته افغانانو د تولنو فدراسـیون 

 فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا  

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !حشور افغانستان روسها را وادار به بازگشت کردندو سرانجام مردم سل

 هم فبروریدمناسبت پانزه ب

 مین سالروز خروج عساکر روس از افغانستان2۸
 

شکست  یجنگ یروهایمعاصر افغانستان است. روز خروج کامل ن خیدر تأر یروز بزرگ1۹۸۹ یپانزدهم فبرور

 نیروز ملت افغان بازهم ماش نیدرخشد. در یافغانها م یاستقالل طلب خیخورده  روس از افغانستان بر تارک تأر

ک آن به تر ریو ناگز دینام شیخو نیمتجاوز افغانستان را زخم خون ی.  شورودیرا درهم کوب یگریابرقدرت د ینظام

 ثیه حهللا ب بیدست نشانده  نج میجنگ به نام مردم افغانستان زده شد. البته رژ نیدر یروزیروز سکه  پ نیشد. در هم

 ریذاجتناب ناپ میروس، سقوط رژ یبود. اما روشن بود که با قطع کمک ها یُدم استعمار روس، هنوز در افغانستان باق

  .است

و مزور در حال انقراض صورت  یکودتائ میسرپا نگهداشتن رژ یبرا 1۳۵۸ یجد ۶روسها که در  ینظام تجاوز

برابر تجاوز کاران روس و حزب مزدور  مردم کابل در 1۳۵۸سوم حوت  امیدوام کرد. با ق یاند گرفت، نُه سال و

تند، ساخ کسانیخاک ه افغانستان ب را در هیهزار قر یاز س شیسالها اشغال روسها ب  یشان اعالم موضع کردند. در ط

افغان را مجبور به ترک وطن و تن دادن به درد جانکاه مهاجرت ساختند.  ونیمل 7افغان را گرفتند،  ونیلیم مینکیجان 

 اریدست ثیدست نشانده بح می. رژباشندیفرش شده توسط آنها م ینهایتجاوز روسها و ما ادگاری زین وبیمع ونیلیم مین

 خاد با یبود. عالوتأ دستگاه جهنم کیشر ما  یمستق یجنگ اتیجنا نیروسها در دراه بل و

شکنجه و کشتار آن  نیروس ها، به ماش یبرا یجاسوس یخونخوار، در پهلو یاختناق ستمیس کیبر قرار ساختن  

را ترک  شیکه وطن خو توانستند ینم ای خواستند یها مخالف بودند اما نم روس تجاوز با مبدل شد که یهموطنان

هللا تنها  بینج یافغانستان، خاد تحت رهبر یبرا حقوق بشر ملل متحد ته  یکم ندهیکنند. به گزارش داکتر آرماکورا نما

 شیآزاده و دگر اند یها نسانا. دیفرض کن اسیمق نیرا هم با هم اتیوال گریصد زندان داشت. د از دو شیدر کابل ب
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 2از 2

 یم دادیب اتیوال خاد در مرکز و قی. شکنجه در شعبات تحقافتندی یانتقال م ها گونیها به پول دسته دسته از زندان

خواهد بود. اما سر انجام  شیدر پهلو شهیهم ”زمیالیاردوگاه صلح و سوس“معتقد بود که  نیوابسته به ا میرژ . کرد

  !بازگشت ساختندقبول شکست و را وادار به  سهامردم سلحشور افغانستان رو

ز را سالمت ا خود یقوا معلوم الحال یها قوماندان یپروتوکول با برخ یتوانستند با امضا نکهیا از بعد زین روسها

 : کنند یاعتراف م لیافغانستان خارج کنند، به ناروا بودن اشغال افغانستان با جمالت ذ

 تان وافغانس یها به خلق یمیعظ انیکه ز بود یبه افغانستان گام ناروائ یشور انیسپاه لیگس ،ینهائ یابیارز "در

 رساند." یداخل ۀچه در عرص و یالملل نیب ۀچه در عرص یشورو

ان بر مردم افغانست یروزیپ افتخار (فیی/ نوشته جنرال قاریشورو انی، افغانستان پس از بازگشت سپاه2۹* )ص 

جز  ها میطلب تنظ ازیصرفأ به مردم سلحشور و از خود گذر افغانستان تعلق دارد. رهبران امت ،یشورو یاردو

انستان مردم افغ امیق یروزیمردم افغانستان، فروش ثمرات پ یجنبش مقاومت ضد روس یباال یاسیس و یتجارت شخص

صلح  یبه پاکستان و ناکام ساختن کوشش ها ویاز افغانستان در مذاکرات ژن یندگیانم یواگذار ه،یهمسا یهابه کشور

 .بزرگ مردم افغانستان نداشته اند یروزیپ نیدر ا یگرینقش د چیملل متحد، ه یتحت رهبر
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