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په اروپا کی دميـشـته افغانانو د تولنو فدراسـيون         
  فدراسـيون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا   

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe           
 

 
  سالروزخروج ارتش شوروی ازافغانستان را با مکث

  !بردامنۀ مداخالت کنونی روسها تجليل کنيم
  

بود که "  قطعات محدود اتحادشوروی "پانزدهم فبروری روزخروج جنرال گروموف آخرين سربازباصطالح  
 غرض حفظ حکومت دستنشاندۀ  تحت رهبری حزب ديموکراتيک خلق افغانستان و اشغال ١٩٧٩ دسمبر٢٧بتاريخ 

تلفات زياد، مفتضحانه شکست عساکر روس بعد از تحمل .  سرزمين عقابهای بلندپروازداخل افغانستان شده بودند
افتخاربرنده شدن درين جنگ . خورده و با سر افگندگی رود آمو را دوباره عبورنمودند و به بارکهای خود برگشتند

نابرابر حق آن جانبازانيست که مبارزه بر عليه روسها را با دست خالی آغازکردند، با فروش اموال شخصی خود 
.  گران جنگيدند و بقيۀ اسلحه خود را از دشمن شکست خورده بزوربدست آوردنداسلحه خريدند، بيدريغ با اشغال

افتخارشکست دادن ارتش روس حق آن مجاهدينيست که تقدس جنگ عليه اشغالگران را حفظ کردند، از دراز کردن 
 درجنگ دست خويش نزد کاسبان نشسته در دفاترتنظيمها عار داشتند و به مداخالت استخبارات کشورهای همسايه

درتقسيم کابل، عدم اشتراک اکثريت اشتراک کنندگان درجنگ مقاومت با. مقاومت ضد روسی با نفرت مينگريستند
اين مجاهدين گمنام که .  تخريب کابل، و قتل عام مردم کابل در سالهای نود،  دست و وجدان خود را منزه نگهداشتند

خويش ميدانستند هيچگاه ازنام جهاد بحيث وسيلۀ برای مبارزه عليه روسهای اشغالگر را وجيبه ملی و دينی 
ميليونرشدن، گرفتن چوکی های بزرگ دولتی، غضب امالک دولتی، رشوه ستانی و امتيازطلبی سياسی استفاده 

  . نکردند و فقر را بر تجارت باالی جهاد ترجيح دادند
در وزارتهای دفاع، امنيت . ان نبودو اما خروج ارتش سرخ بمعنی ختم حضور نظامی اتحاد شوروی در افغانست

دولتی و داخله حکومت پوشالی عدۀ کثيری ازنظاميان روس تحت عناوين مشاور و متخصص سررشتۀ امور را 
کتب نوشته شده توسط سترجنرال محمود قارييف که در دوران بعد از خروج قوا سرمشاوررئيس . بدست داشتند

بی در تصميم گيری و .جی .  و وسعت نفوذ نظاميان روس و کیجمهوردر امورنظامی بوده است، حکايتگرعمق
" مشاورين"از نوشته های قارييف چنين استنباط ميگردد که . جهت دهی کارقوای مسلح و استخبارات افغانستان بود

گماشته شده توسط " مشاورين"گماشته شده توسط  وزارت دفاع شوروی برعالوۀ اردو با جناح خلق ارتباط داشتند و 
با روسيه ) جناح کارمل وجناح نجيب(بی برعالوۀ وزارت امنيت دولتی رابط هر دو فراکسيون جناح پرچم . جی. کی

از همين مجرا بود که روسها قادر شدند پالن صلح ملل متحد را با تسليمدهی عجوالنۀ قدرت به تنظيمها، ناکام . بودند
 کشورجهان را ٣٨سلسلۀ آن تا اکنون ادامه دارد و پای سازند و افغانستان را دستخوش مصيبت بزرگی سازند که 

  .بکشور ما کشانده است
جمهوری فدراتيف روسيه در سالهای نود با حکومت ربانی مناسبات دوستانه برقرار نمود و کمک نظامی و اقتصادی 

در رژيم . استقرارسلطۀ طالبان در دوثلث افغانستان، کماکان ادامه داشتروسها به بقايای اين حکومت حتی بعد از 
. فعلی افغانستان، اعم از جکومت و پارلمان،  گروه ها و افراد دارندۀ سابقۀ وابستگی به روسها سهم بزرگی دارند

در همکاری با هم و در اکنون که پوتين بحيث تزارجديد خواب احيای مجدد امپراتوری را ميبيند، آين افراد و گروه ها 
. هماهنگی با گروه ها و عناصر وابسته به ايران خود را برای کسب قدرت و يا تجزيۀ افغانستان آماده ميسازند

حملۀ مسلحانۀ جنرال دوستم . جريانات نا مرعی دسايس ضدافغانستان را گاه گاه حوادث معين آشکارميسازد
ظورمجبور ساختن اکبربای به همکاری در پالن قرادادن شمال در برابر درهمراهی با لطيف پدرام باالی اکبر بای بمن

 پدرام گواه آنست که دسايسی درجريان -ازعملکرد غيرقانونی و جنگساالرانۀ دوستم" ملی"مرکز و پشيبانی جبهه 
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.  باشدشکل گرفتن است و برای فهميدن اينکه منبع اين دسايس  روسيه است، ضرور نيست انسان تحليلگرامورسياسی
. را انتخاب کرده است) clandestine(جای تعجب هم نيست که جمهوری فدراتيف روسيه اينبارشکل مداخلۀ نامرعی 

ولی روسها فراموش کرده اند که . اين مار زخمی بياد دارد که دشمنی علنی با مردم افغانستان کارعاقالنه نيست
از . تاريخ ثبت است و اينها جايگاهی در ميان ملت ندارندريکارد جنايات مهره های شان در افغانستان در حافظۀ 

  برکت پاليسی شازشکارانه کرزی، ادامۀ صدوربيشرمانۀ خرابکاران 
  

توسط پاکستان و اجندای دوگانه برخی قدرتهای بزرگ دخيل درقضايای افغانستان است که اين مهره ها، همراه با 
تحوالت . ره بعوض چوکی متهم درپستهای مهم دولتی تکيه زده اندمهره های عربستان سعودی، ايران، پاکستان و غي

خلع سالح، عدالت انتقالی، (اوضاع درين اواخرشکست پاليسی های سازشکارنه کرزی در امور بزرگ ملی 
نتيچۀ اين پاليسی ها . را بوضاحت نشان ميدهند) انتخابات، ساختارو تشکيالت ارگانهای ملی و محلی امنيتی و قضايی

رت است از فقدان ثبات سياسی، ضعف و فساد بيسابقۀ حکومات مرکزی ومحلی ، پارلمان تحت کنترول جنگ عبا
ساالران، اقتصاد بی پايه و مطلقأ وابسته به موادمخدره و کمک خارچی و بالخره فقر، بيکاری و بی عدالتی برای 

اميد واريم موسسۀ . ران موجود خواهد افزودهرگاه اين پاليسی ها ادامه يابد برعمق و شدت بح. اکثريت نفوس کشور
.  ملل متحد متوجه اين خطرگرديده با اقدامات مقتضی اشتباهات گذشتۀ خود را، قبل از آنکه دير شود، اصالح کند

بهرصورت مردم افغانستان قادر است مشقات اين دوره را همچون صد ها آزمون تاريخی ديگرمؤفقانه بگذراند و 
و محاکمۀ مسؤولين جنايات سه دهۀ اخيرراه تفاهم وتساند واقعی ملی، ترقی اجتماعی، آزادی فردی آنگاه با کنارزدن 

  .  واجتماعی واستقالل کامل کشوررا در پيش گيرد
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