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ارتش    والنهؤمسغیر  خروج   سابق  سرباز  شوروی  افغانستانسرخ   از 

 

  رئیس از افغانستان، محمداشرف غنی، سال پس از خروج آخرین سرباز ارتش سرخ شوروی سابق 

گوید که خروج این نیروها از افغانستان مسووالنه نبود و هیچ تدبیری نیز برای    جمهور کشور می

 .آینده روی دست گرفته نشده بود 

وششم دلو سالروز خروج ارتش سرخ  جمهور غنی که در یک پیام تصویری به مناسبت بیست   رئیس 

گفت که به همین دلیل پس از خروج شوروی از افغانستان، نیروهای    کرد،از افغانستان صحبت می 

 .امنیتی، نهادهای ملی و زیربناهای کشور فروپاشیدند 

محمداشرف غنی گفت که تهاجم شوروی در آن زمان به افغانستان از سوی بسیاری از کشورهای  

انجام در اثر مبارزه  های اسالمی و کشورهای منطقه اشغال تلقی شد و سرجهان و سازمان همکاری 

 .مردم، ارتش سرخ شکست خود را در افغانستان پذیرفت و خارج شد 

آقای غنی گفت که هدف از »جهاد« مردم افغانستان علیه شوروی تأسیس نظامی براساس خواست  

 .مردم بود تا در نتیجه آن نهادهای ملی و نظامی کشور تقویت شود 

از افغانستان مسووالنه نبود و تدبیری نیز برای آینده در   او افزود که به دلیل این که خروج شوروی 

نظر گرفته نشده بود، افغانستان پس از خروج شوروی وارد یک جنگ داخلی چند بعدی شد که در  

 .نتیجه آن نهادهای ملی، نظامی و زیربناهای کشور فروپاشیدند 

تدبیر مردم افغانستان  گی و  پارچه   غنی شکست شوروی را در افغانستان معلول وحدت ملی، یک 

 .خواند و تأکید کرد که اکنون نیز برای ختم جنگ و رسیدن به صلح فرصت فراهم شده است 

جمهور غنی گفت که باید در نتیجه صلح نهادهای نظامی و غیرنظامی حفظ و تقویت شود و    رئیس

 .کودکان، زنان، جوانان و اقشار محروم مردم افغانستان از صلح بهره ببرند 

گران در شرق و غرب عالم باور نداشتند که روزی شوروی در افغانستان  فته او، همه تحلیل به گ 

 .شکست بخورد و یا به اشغال پایان دهد و مبارزه ملی مردم به نتیجه برسد 
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ها را غلط ثابت کرد و اکنون نیز این نظر که  به گفته او، تدبیر، وحدت و مبارزه مردم این تحلیل 

ستان به صلح و ثبات دست پیدا نخواهد کرد، با تدبیر و وحدت مردم غلط ثابت  شود افغانگفته می 

 .یابند خواهد شد و مردم افغانستان به صلحی که در آن عزت هر افغان نهفته باشد، دست می 

 .داشت شد هایی بزرگدلو از سوی شماری از احزاب سیاسی نیز در کابل طی مراسم  2۶از 

دلو سال    2۶به افغانستان حمله کرد و سرانجام در    1۳۵۸سال  ارتش سرخ شوروی در ششم جدی  

و    جنگ نُه ساله ناشی از حمله شوروی به افغانستان سبب کشته   .نشینی شد ناگزیر به عقب   1۳۶۷

 .ها شد شدن شمار زیادی از افغان آواره

را با    هللا که حمایت مسکو مدتی پس از خروج شوروی از افغانستان نیز حکومت به رهبری نجیب 

 .های داخلی شد خود داشت سقوط کرد و افغانستان دچار جنگ داخلی بین احزاب و گروه 
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