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انودټولنوفدراسیونگپھ اروپا کی دافغان پناھند  
ن افغان در اروپاگافدراسیون سازمانھای پناھند  

 ______________ 
 

 

بازگشت بھ و سرانجام مردم سلحشور افغانستان روسھا را وادار بھ 
  !آنطرف مرزساختند

خروج عساکرروس ازافغانستان لروزسامین ٢٨نزھم فبروری پابمناسبت   

گی شکست روز بزرگی در تاریخ معاصر افغانستان است. روز خروج کامل نیروھای جن١٩٨٩پانزدھم فبروری 
درین روز ملت افغان بازھم ماشین . افغانھا میدرخشد بر تارک تاریخ استقالل طلبی خوردٔه روس از افغانستان

نظامی  .ابرقدرتی دیگری را درھم کوبید   شوروی   جاوزمت  افغانستان  را  زخم  خونین  خویش  نامید  وناگزیربھ ترک آن  
رژیم دست نشاندٔه نجیب هللا بحیث ُدم البتھ بنام مردم افغانستان زده شد. گ درین جنشد. درھمین روز سکٔھ پیروزی 

. پذیراستارژیم اجتناب نسقوط  ،اما روشن بود کھ با قطع کمکھای روس استعمار روس، ھنوز در افغانستان باقی بود.  

رژیم کودتائی و مزور در حال انقراض صورت برای سرپا نگھداشتن  ١٣۵٨جدی  ۶تجاوز نظامی روسھا کھ در 
گرفت، سال واندی ُنھ  دوام  .کرد  قیامبا   سوم  حوت   ١٣۵٨ کابلمردم   تجاوز کاران روس و حزب مزدور شان  دربرابر 

اعالم موضع کردند. در  طی  سالھا   اشغال  روسھا  بیش  از  قریھی ھزار س  را  درافغانستان بخاک یکسان  
ساختند، جان  ونیم یک  میلیون  افغان  را  گرفتند،   ٧ ملیون  افغان  را  مجبور  بھ  ترک  وطن  و  تن  دادن  بھ  درد  جانکاه  مھاجر 

ت .ساختند  میلیون معیوب نیز یادگار تجاوز روسھا و ماینھای فرش شده توسط آنھا میباشند.  نیم 
رژیم دست  نشانده   تیار وراه بلد روسھا درین جنایات جنگی مستقیآ شریک بود. عالوتأ دستگاه جھنمی خاد بادسبحیث  

خونخوار،بر قرار ساختن یک سیستم اختناقی در  پھلوی  جاسوسی  برای  روسھا،  بھ  ماشین  شکنجھ  و  کشتار  آن  ھموطنانی  
تند کھ وطن خویش را ترک مبدل شد کھ با تجاوز روسھا مخالف بودند اما نمیخواستند یا نمیتوانس

.کنند بھ  گزارش  داکتر  آرماکورا  نماینده  کمیتھٔ   حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان،  خاد  تحت  رھبری  نجیب  هللا  
تنھا در  کابل  بیش  از  دوصد  .داشت زندان  دیگر  والیات  را  ھم  با  ھمین  مقیاس  فرض  .کنید  آنسانھای آزاده و دگر اندیش  

پولیگونھا انتقال می یافتند. شکنجھ در شعبات تحقیق خاد در مرکز ووالیات بیداد میکرد. رژیم دستھ دستھ از زندانھا بھ 
وابستھ بھ این معتقد بود کھ ”اردوگاه صلح و سوسیالیزم“  ھمیشھ در پھلویش خواھد بود. اما سر انجام مردم سلحشور  

!افغانستان روسھا را وادار بھ بازگشت بھ آنطرف مرزساختند   

قوماندانھای معلوم الحال قوای خودرا سالمت از  پروتوکول با برخی ز بعدازاینکھ توانستند با امضای روسھا نی
نھائی، گسیل سپاھیان  درارزیابی"ناروا بودن اشغال افغانستان با جمالت ذیل اعتراف میکنند:  بھافغانستان خارج کنند، 

ھای افغانستان وشوروی چھ در عرصۀ بین المللی وچھ در شوری بھ افغانستان گام ناروائی بودکھ زیان عظیمی بھ خلق
)شت سپاھیان شوروی/ نوشتھ جنرال قارییفس از بازگ، افغانستان پ٢٩(ص  *عرصۀ داخلی رساند."  
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افتخار پیروزی مردم افغانستان بر اردوی شوروی، صرفأ بھ مردم سلحشور و از خود گذر افغانستان تعلق  
.دارد رھبران  مھاتنظیامتیاز طلب   باالی جنبش مقاومت ضد روسی مردم افغانستان، شخصی وسیاسی جز تجارت  

مردم افغانستان بھ کشور ھای ھمسایھ، واگذاری نمایندگی از افغانستان در مذاکرات ژنیو بھ قیام فروش ثمرات پیروزی 
پاکستان و ناکام ساختن کوشش ھای صلح تحت رھبری ملل متحد، بزرگ مردم  ھیچ نقش دیگری در این پیروزی 

.افغانستان نداشتھ اند   

فارو"اجراییھ  ھیأت"  

 


