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 ټولنوفدراسیون  د پناهندگانو افغان د  کی اروپا په
 اروپا   در افغان پناهندگان سازمانهای  فدراسیون

 

   !چهل سال بعد از تجاوزنظامی ،به افغانستانروسها برگشت نرم 

ولی اطوران را تجربه کرده مار جهانگشایان و امپرتراتیژیک اش حمالت بیشئی اسخاطر موقعیت جغرافیا ب افغانستان

جاوز قوای مت قبرستانبه نشده است. برعکس افغانستان  مقاومت مردم افغانستان هیچ تجاوزگری مؤفق به مهار کردن

در  طی یک دهه تجاوزنظامیما اشد. امپراتوری اتحاد شوروی هم در همین قبرستان مدفون رت جهانی دارد. شه

هزار قریه را با  ۱۰، ضد پرسونل کاشتند ینمیلیون ما  ۳۰ بیش از  آنها حکومت دست نشانده  و ا وسه، رستانافغان

میلیون  ۹معیوب و نیم میلیون  ،دو میلیون کشته وزخمیمسؤلیت سیاسی وحقوقی  .ویران کردندزنی وپ و تبمباران 

 . عهده دارندب حکومت پوشالی پرچم وخلقروسهای اشغالگرورا ناهنده پ

  

وسایر اش  متحدینو ایاالت متحده، ، روسیهکستانپا  توسط، تحین این جنگ بودندا فسرنوشت مردم افغانستان که  ما ا

ئی وپیاده شدن پروژه ها وز خلی خانمانس یک جنگ داکه افغانستان صحنه  بودشده  رهبری یطوردول درگیر 

حکام وحشتناک   ادامه  سلطه  خارجی را بر اننظامیورود م افغانستان به حالتی برسند که ومرد نظیرپروژه  طالبان گردد
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و گروه های  تجاوزها ومداخالت خارجی ها ، کودتا ها محصول امروز افغانستان حالت ستمگر داخلی ترجیح دهند. 

  ادامه دارد.تا امروزثور تباه کن هفت نوکرآنهاست که از کودتای داخلی 

افغانستان و آنچه در این  هبونگرانی های خود را نسبت  ، عالقمندیها عقده بحیث میراثخوار اتحاد شوروی  یهروس

احاس موجودیت عساکر ایاالت متحده در افغانستان نسبت به وتین پخاص  ه  کابلوف سفیر و نمایند. ذرد داردگکشور می

امریکا با طالبان روسها را خبر ترک افغانستان توسط امریکائی ها مشوش  ز مذاکرات قبل از آغا دوگانه دارد. 

و رعایت از مصؤنیت سرحدات جنوبی شان میساخت. اما بعد از اطمینان های که هیا ت طالبان در مسکو به روسها 

روه گعالقمندی شدید به رویکار آمدن امارت اسالمی در افغانستان دارند و روسها  ، داده اندمنافع روسها در افغانستان 

مرحله  درد. نومت فعلی افغانستان ترغیب میکنتفاهم با طالبان و کمک در تجرید حکسته به خود را به وابهای تنظیمی 

تبانی با در پوتین بی پرده و بی آزرم ضمیر کابلوف نماینده    د مداخله  ههردو کنفرانس مسکومردم ما شا  تدارک

کارانه تیک عمل جنایتحمیل طالبان باالی مردم افغانستان  ایکوشش بر. ندامور داخلی کشور شان بوددر جنگساالران

جبران خسارات جنگ و از روسها خواستار ، رسیدند روسها به قدرت خروج پس ازکه  یامحکهیچکدام از است. 

ان تجاوز شوروی نشده اند. برعکس دروازه های افغانستان برای گان قربانیمعذرت خواهی از قربانیان و بازماند

 نفوذ روسها در افغانستان باز گذاشته شده است.  ه  توسع

 

در  ،بودروسها در افغانستان نفوذ فرهنگی مرکز توسعه  اشغال در زمان خانه  علم وفرهنگ اتحاد شوروی در کابل که 

از آن زمان تا اکنون هزاران جوان کشور را برای تحصیل به روسیه  و  شده است  ازیسبازدوران حامد کرزی 

اهداف سیاسی را هم دنبال روسیه  یتحصیلهای  بورسیه هایکه سرد نشان داده گ وران جند ه  تجربفرستاده است. 

روسها از کمک  د که دی تر میشوزمانی ج ظن و گمان این شده میتواند.  هم حامل خطراتیدر درازمدت و  دنمیکن

به این بی زیربنائی ابا میورزند اما حاضرند مصارف هزاران بورسیه تحصیلی را بپردازند.  وض به پروژه هایعبال

، پرداخت مصارف ماین پاکی. نخستین گام در این راه ه شودازنگی در نوع کمکهای روسیه باید نقطه  پایان گذاشتمو

غانستان فمعیوبین ا خلق جا های کار برای بخصوص روسها وتجاوزگان قربانیان تا مین عدالت برای بازمانددر کمک 

 خواهد بود.  

 

 "فاروکمیته  حقوق بشر "

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

