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و شميره   ١تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

 
 

  يونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمي
  يون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپاـفدراس

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe      
_________________________________________________________ 

  اعالميه
 ٢٠١٠-٠٤-٢٩هالند، 

 !دو روزسياه، دوفاجعههشت ثور هفت و
  

ش ناشدنی در ورامش  نسبی مردم افغانستان وسياه روزفرامآ امنيت وهفت ثور روزبرهم زدن نظم،
ی کنونی امروزمردم افغانستان نيزهفت ثور ومرحلۀ مبدأ بدبختی ها منشأ و. تاريخ افغانستان ميباشد

  .  اتحادشوروی سابق ميباشدیتکاملی آن يعنی اشغال افغانستان توسط ارتش تا دندان مسلح
 بی وعدم تناسب قوا. مت با دستان خالی را بر مردم ما تحميل کردندهفت ثور وشش جدی جنگ مقاو

حکومت دست نشاندۀ تحت رهبری حزب دموکراتيک يعنی اعتنايی روس ها ونوکران داخلی شان 
، باعث ازبين رفتن ميليونها افغان، معيوبيت صدها  به قوانين جنگ وحيات افراد ملکیخلق

ولی مقاومت ملت با . موطن ما به خارج از کشور شد مليون ه٩هزارشهروند افغان ومهاجرت 
پيروزی جهاد مردم افغانستان عليه رژيم دست نشانده تحت . شهامت افغان تا پيروزی ادامه يافت

. روس بدون شک قابل بزرگداشت فراوان است و قوای اشغالگر" حزب دموکراتيک خلق"رهبری 
 بزرگترين ١٣٦٨ دلو ٢٦ افغانستان بتاريخ با خروج جنرال گروموف بعنوان آخرين سرباز روس از

اين روز يک روز پر افتخار .  قدرت نظامی جهان در برابرارادۀ ملت با شهامت افغان سرتسليم نهاد
  . در تايخ معاصرافغانستان ميباشد

 بود ميتوانست راه را برای نين سيوان شکل گرفتهل متحد برای افغانستان که توسط بپالن صلح مل
کردن خالی يک دستگاه دولتی مورد اعتماد  پر اهللا و ان دادن به عمرحکومت پوشالی نجیبپای

گروپ کارمل، شورای نظار (يکسو توسط روسها ونوکران شان  اين پالن از. ملت باز سازد
، خالص وسپاه وگدی های کوکی اش يعنی حکمتيار، ربانی، سياف ISIوازجانب ديگرتوسط ) ودوستم

نوکران داخلی اش يعنی خليلی، محقق وغيره به موانع مواجه وبه اثرعدم پشتيبانی  پاسداران ايران و
  .جدی غرب به شکست روبروشد

دستگاه استخباراتی ايران به آرزوی خويش برای  ، روسها وISI ثورسياه روزيست که طی آن ٨
اين همسايه ها با فراهم . تان رسيدند، مردم افغانسمال نمودن محصول این پیروزی بزرگپا

تخريب کامل ساختار  نمودن زمينۀ چپاول قدرت دولتی توسط گروه های اوباش هدف خويش مبنی بر
يک حزب پوشالی قرار  و دوران روسها ولو اينکه درخدمت قوای اشغالگر دولتی قديمی ما که در

 د برای همسايه های طماع وحيله گر وداشت،  حفظ شده بود،  کامأل نابود وافغانستان لقمۀ آماده ش
پول نميدانيم چرا .  ثوربرای ملت ما روز ماتم است، نه روزجشن٨بنابرين . طالبانيزه شدن افغانستان

زدۀ هلمند که در  بيت المال که برای تجليل ازين فاجعه مصرف شد، به مهاجرين واليت مصيبت
  . شدنمک چارراهی قمبر در انتظار لقمه نانی گرسنه ميخوابند ک

  
  "کميتۀ حقوق بشرفارو"
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