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ﻧﮕﺎھﯽ ﺑر
ھﺟوم ﻧظﺎﻣﯽ ﺷوروی ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﺎ اﯾﺟﺎد ﺟﺑﮭﮫ ﺟدﯾد ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ١-
داﮐﺗر "ﯾﺎر ﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ" ﺗﺣﻠﯾل ﺟﺎﻟﺑﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺑﺎﻻ ،ﺑﮫ رﻧﮓ آﺑﯽ ،ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ٢٠٢٠/١٢/٢٧
ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ در اﻓﻐﺎن – ﺟرﻣن آﻧﻼﯾن ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾده اﺳت.
راﺳت ﺑﮕوﯾم ،ﻣن درﺳت ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﮐﮫ اﯾن ھﻣوطن ،ﮐﯽ اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﯾق و ﮐﺎﻓﯽ
در ﻣورد اﯾﺷﺎن ﻧداﺷﺗم.
ﭼون در ﻋﻧوان ﻧوﺷﺗﮫ ﺳﺧﻧﯽ از "ھﺟوم ﻧظﺎﻣﯽ ﺷوروی" ،رﻓﺗﮫ ﺑود ،آﻧرا ﺑﺎز ﮐردم و ﺧواﻧدم .ﺑﺎ
ﻣطﺎﻟﻌﮥ ھر ﭘﺎراﮔراف آن ﺑرای ﻣن ﺳواﻻﺗﯽ ﺧﻠق ﺷد و ﺑر آن ﺷدم ﺗﺎ آن ﺳواﻻت را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﻣطرح
ﮐﻧم ،ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﭘﺎﺳﺦ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧﺷﯽ در ﻣورد درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾم.
ﭼون ﺧواﺳﺗم اﯾن ﺳطور را آﻏﺎز ﮐﻧم ،از روی ﻋﺎدت ،ﺳری زدم ﺑﮫ ﮔوﮔل و در ﻣورد ﺑﮫ ﺟﺳت و
ﺟو ﭘرداﺧﺗم ﺗﺎ ﻗﺑل از ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﻣوﺿوع ،اﻧدک ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ در ﻣورد اﯾن ھﻣوطن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم .اوﻟﯾن
ﻋﻧوان در ﮔوﮔل اﯾن ﺑود:
ﺧﺎﻧﮫ ﺗرهﮐﯽ ،دوﻣﯾن دِر ﺳﻣت راﺳت؛ ﭼﮭﻠﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد ﮐودﺗﺎی ﺛور
ﺑﺎﻻی اﯾن ﻟﯾﻧﮏ ﺳﺎﯾت "ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ" ،ﮐﻠﯾﮏ ﮐردم و داﻧﺳﺗﮫ ﺷدم ﮐﮫ اﯾن ﺟﻧﺎب ،ﺑرادرزادۀ"ﻧور ﻣﺣﻣد
ﺗره ﮐﯽ" اﺳت و ،...ھﻣوطﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺎ ﭼﮭرۀ اﯾن ﺑرادرزادۀ ﻧور ﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ آﺷﻧﺎ ﺷوﻧد،
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻟﯾﻧﮏ ﺑﺎﻻ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧد.
و اﻣﺎ ﺑﻌد از اﯾن ﻣﻘدﻣﮥ ﻣﺧﺗﺻر ،ﺑدون در ﻧظرداﺷت اﯾﻧﮑﮫ ﺟﻧﺎب ﯾﺎر ﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ ،ﺑرادرزادۀ ﻧور
ﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ ،ھﺳﺗﻧد ،ﻣﺿﻣون ﻣﺗذﮐرۀ ﺷﺎﻧرا اﻧدﮐﯽ ﺗول و ﺗرازو ﻣﯾﮑﻧﯾم ﺗﺎ ﭼﮫ ﻗﺑول اﻓﺗد و ﭼﮫ در
ﻧظر آﯾد ،ﺑﮫ اﻣﯾد اﯾﻧﮑﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧﺷﯽ در زﻣﯾﻧﮫ اراﺋﮫ ﺷود؛ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ ﺑﺻورت
ﻣﺳﺗﻘﯾم از ﺟﺎﻧب "ﯾﺎر ﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ" ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ ھر ھﻣوطن دﯾﮕر.
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] در ﺳﺎل  ٢٠١۴ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎدر ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق ﺻﺣﺑت ﻣﯾﮑردم و از ﻧﺗﺎﯾﺞ
ﻣرﮔﺑﺎر ﻣداﺧﻠﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺷوروی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﺎد ﮐردم .ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺳﺧﻧﺎن ﺧود اداﻣﮫ ﺑدھم اﯾن
ﺷﺧﺻﯾت ﺑﮫ ﻣﺳﻠﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺟﺎﻟﺑﯽ اﺷﺎره ﻧﻣود ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ اﻣروزی ﺧوﯾش را از آن آﻏﺎز ﻣﯾﮑﻧم .ﺑﮫ ﻧظر
اﯾن ﺷﺧﺻﯾت ﻣداﺧﻠﮫ اﺗﺣﺎد ﺷوروی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﺷﺎﯾش ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫ ﺟدﯾد ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑود .وی
ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ رھﺑران ﭘﺷﺗون ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﻣﺳﮑو ﺑﮫ رھﺑران ﺷوروی ﮔﻔﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ " ﮐﺎر
ﻧﺎدرﺳﺗﯽ ﻧﻣوده اﯾد ﮐﮫ ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺟﺎور ﮐرده اﯾد .اﻣﺎ ﭼون اﯾن ﻋﻣل اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت ﭘس ﻟطﻔﺎ ﭘﯾﺷﺗر
ﺑروﯾد و ﻣﺎ را از ﻏم ﭘﻧﺟﺎﺑﯽ ھﺎ ﺧﻼص ﮐﻧﯾد ،در ﻋﯾن ﺣﺎل اﻧﻘﻼب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﻣوﻓق ﺧواھد ﺷد.
اﮔر اﯾن ﮐﺎر را ﻧﮑﻧﯾد اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ از طرﯾق ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻧﻘﻼب و ﺷﻣﺎ را ﺷﮑﺳت ﻣﯾدھد"[.
ﺟﻧﺎب ﯾﺎرﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ اﻣﺎ آن"ﮐﺎدر ﺣزﺑﯽ" را ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﯾز آﻧﭼﮫ آن "ﮐﺎدر ﺣزﺑﯽ" ،از
زﺑﺎن"رھﺑران ﭘﺷﺗون ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن" ،ﻧﻘل ﻗول ﮐرده اﺳت ،دﻗﯾق و ﻣﺳﺗﻧد و ﺑﺎ ﻧﺎم و ﻧﺷﺎن ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت و
ھﯾﭻ ارزش ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧدارد و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ﮔزاﻓﮫ ﮔوﺋﯽ ﺟﮭت ﺗﺑرﺋﮥ ﮐودﺗﺎ و ﺗﺟﺎوز ﺑﺎﺷد و دﮔر ھﯾﭻ.
"اﯾن ﯾﮏ ﺷﯾوه ﺑرﺧورد ﺟدﯾد در ﻣورد ﻣداﺧﻠﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺷوروی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎ آﻧزﻣﺎن ﻧﮫ
ﺷﻧﯾده ﺑودم .وی ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺷﺧص ﺗﺷرﯾﺢ داد ﮐﮫ اﻣرﯾﮑﺎ و ﺷوروی ﺟﮭﺎن را در ﻗﺳﻣت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺑﯾن ﺧود ﺗﻘﺳﺳﯾم ﻧﻣوده ﺑودﻧد .ﺧطوط ﺟﺑﮭﮫ ای و ﻣرزی ﺑﯾن آﻧﮭﺎ در ﺑﺳﺎ ﻣﻧﺎطق اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑود ﻣﺎﻧﻧد
ﺧطوط ﮐﻧﺗرول در ﯾﻣن ،وﯾﺗﻧﺎم ،ﮐﺎﻣﺑوج ،ﻋراق ،ﺳورﯾﮫ ،ﺑﺎﻟﮑﺎن ،ﭘوﻟﻧد و ﺣﺗﯽ وﯾﻧزوﯾﻼ و ﻧﯾﮑﺎراﮔواه .
از ﻧظر ﺟﯾو ﭘوﻟﯾﺗﯾﮏ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ )ﮐﮫ ﻣن ﻣﺗﺧﺻص آن ﻧﯾﺳﺗم( اﯾن ھم ﯾﮑﯽ از ﺗﺷرﯾﺣﺎت ﺣوادث
ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩٧٩-١٩٨٠اﺳت"
ﮔﯾرﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻗﺿﯾﮫ را ﻗﺑول ﮐردﯾم و رو ﺳﯾﮫ و اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ آﻣده اﺳت ،ﮐﺷور
ھﺎی ﻣورد ﻧظر را ﺑﯾن ﺧودھﺎ ﺗﻘﺳﯾم و ﺗََرﮐﮫ ﮐرده ﺑوده ﺑﺎﺷﻧد ،اﮔر آن"ﮐﺎدر ح.د.خ" ،از ﭼﻧﯾن ﯾﮏ
ﺗﻘﺳﯾم و ﺗرﮐﮫ اطﻼع داﺷﺗﮫ اﺳت ،ﭘس در ﻣورد آن و در ﻗﺳﻣت ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن و در ﻣورد آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺗن
ت "ﻣﯾﮭن ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ" را اﻧﺟﺎم داده ﺑوده اﺳت؟!
ﻣردم در زﻣﯾﻧﮫ ،ﭼﮫ اﺟرا ِ
ب طﺑﻘﮥ ﭘﯾﺷرو" اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻗﺑﺎل آن ﭼﮫ ﺑوده اﺳت و ﭼرا آن ﺣزبُ ،ﻣﻣد ﻧﻘﺷﮫ ھﺎ و
وظﯾﻔﮥ "ﺣز ِ
اھداف ﭘﻠﯾد دو اﺑرﻗدرت ﮔردﯾد و ﭼرا در ﮐﻧﺎر ﺗﺟﺎوزﮔران روﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓت و ﮐﺷور و ﻣردم آﻧرا
ﻗرﺑﺎن اھداف ﭘﻠﯾد رو ﺳﯾﮫ ای ﺷوروی ﮐرد؟!
ﺗﺎ اﯾن ﻗﺳﻣت ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻐرﺿﺎﻧﮫ از ھﻣﺎن "ﮐﺎدر" ﺣزب ﺑوده اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی ﯾﺎر ﻣﺣﻣد ﺗره
ﮐﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻣورد ﮐﻣﯽ ﺑﯾﺷﺗر درﻧﮓ ﻣﯾﮑﻧم.
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" و اﻣﺎ ﺑﯾﺎﺋﯾد از ﻟﯾﻧز ﺧود ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﻠﮫ ﺑﺑﯾﻧﯾم  ):ﻟﯾﻧز ھﺎی ذﯾل ،ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﮫ ﯾﺎر ﻣﺣﻣد ﺗره
ﮐﯽ(اﻧﻘﻼب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷوروی ھﺎ را ﻧﺎراﺣت ﺳﺎﺧت .وﺿﻌﯾت ﻣوﺟوده )(Status quoدر ﺳرﺣدات
ﺟﻧوﺑﯽ ﺑﯾن ﺷوروی و رژﯾم دوﺳت ﺷﮭزاده ﺳرخ ﺳردار داود ﺑر ھم ﺧورده ﺑود".
اﯾﻧرا ھﻣﮫ ﺧوب ﻣﯾداﻧﻧد و ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھرﮔز روی اﻧﻘﻼب را ﺑﮫ ﺧود ﻧدﯾده اﺳت و ﺟﻧﺎب
ﯾﺎرﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ ،دﯾده ﺑﮫ داﻧﺳﺗﮫ ،ﮐودﺗﺎی ﺧوﻧﯾن و ﻧﻧﮕﯾن ھﻔﺗم ﺛور را" ،اﻧﻘﻼب" ﻣﯽ ﺧواﻧد!
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻟﺑﺎس و ﻋﺑﺎ و ﻗﺑﺎ و ﮐﻼه و ﻋﺻﺎ ،ﺑﮫ ﭼﺷم ﺧﻠق ﺧدا درآﻣد و ﻣدﻋﯽ ﮔردﯾد ﮐﮫ
روﺳﮭﺎ را ﮐودﺗﺎی ﺛور ﯾﺎ ﺑﮕﻔﺗﮥ ﯾﺎرﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺗره ﮐﯽ" ،اﻧﻘﻼب ﺛور" ،ﻧﺎراﺣت ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷد؟!
درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ"ﮐﺎدر" ﺣزب ،ﭼﮫ ﺧﻠﻘﯽ و ﭼﮫ ﭘرﭼﻣﯽ ،ﭘرورده ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳوﺳﯽ رو ﺳﯾﮫ) ،ﮐﯽ ﺟﯽ
ﺑﯽ( و )ﺟﯽ آر ﯾو( ،ﺑودﻧد ،ﻧﺎم ھﺎی ﻣﺳﺗﻌﺎر از ﺟﺎﻧب آﻧﮭﺎ ،ﺑﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺗﻔوﯾض ﮔردﯾده ﺑود و از آن
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺟﺎﺳوﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ روﺳﮭﺎ ،ﻣﻌﺎش ﻣﺎھوار درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐردﻧد و...؟!
ﭼﮕوﻧﮫ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﮫ در ﺻورت ﺧراﺑﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت رو ﺳﯾﮫ ﺑﺎ ﺳردار ﻣﺣﻣد داوود ،دﺳﺗﮕﯾری ﺳرﺑﺎﻧد
ھﺎی ﺧﻠق و ﭘرﭼم ،اﻋﻼن اﻣﮑﺎن وﻗوع ﯾﮏ ﮐودﺗﺎ در ﮐﺎﺑل از رادﯾو ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ،آﻧﮭم ﭼﻧد روز ﻗﺑل
از وﻗوع ﮐودﺗﺎ و ده ھﺎ دﻟﯾل دﯾﮕر ،روﺳﮭﺎ از آن ﮐودﺗﺎ ﺑﯽ ﺧﺑر اﻓﺗﺎده ﺑوده ﺑﺎﺷﻧد ،درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺣﺿور
ﻗوی ﻣﺷﺎوران ﻣﻠﮑﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ روﺳﯽ ،در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﺧﺻوص ﮐﺎﺑل ،ﺑﮫ ﺣد اﻋظم ﺧود رﺳﯾده
ﺑود؟!
" ﺷوروی ھﺎ از دﯾر زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻼﻗﮫ و اﺷﺗﮭﺎی ﭘﯾﺷروی را از دﺳت داده ﺑودﻧد .ﻧﮫ دﯾﮕر ﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯽ ﺑود
ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را ﺑﺗرﺳﺎﻧد و ﻧﮫ ھم ﻣﺎرﺷﺎل ژوﮐوﻓﯽ .ﻣﺎﻣورﯾن ﺑﯾروﮐرات ﺣزب ﮐﻣوﻧﺳت آرزو داﺷﺗﻧد ﺗﺎ
در ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز زﻧده ﮔﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾداری از راه ﻣدارا ﭘﯾش ﺑﯾﺎﯾﻧد"...
اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﺟﻧﺎب ﯾﺎرﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ ،ﺳﺧت ﺳﺳت ﺑﻧﯾﺎد اﺳت و از ﺣﻘﯾﻘت ﻓرﺳﺧﮭﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد ،اﮔر
ﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯽ ﻧﺑود ،ﮔورﺑﺎﭼوﻓﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣراﺗب از ﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑدﺗر ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐرد .ﺳری ﻣﯾزﻧﯾم ﺑﮫ ﮔوﮔل،
ﻣﯾرﺳﯾم ﺑﮫ وﯾﮑﯽ ﭘﯾدﯾﺎ و ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم:
" ...ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺑرای ﺗﺣﻣﯾل ﮐردن دوﻟت ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺷوروی در ﻣﯾﺎن اﻗﻣﺎرش در
ﭘﯾش ﮔرﻓت ﺑﮫ ﻧﺎم دﮐﺗرﯾِن ﺑرژﻧف ﯾﺎ »اﺻل ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﺣدود« ،ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .دﮐﺗرﯾن ﺑرژﻧف در
واﻗﻊ ﻋﻧواﻧﯽ ﺑرای ﺟﻣﻠﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺑرژﻧف در ﺟرﯾﺎن ﮐﻧﻔراﻧس ﺑراﺗﯾﺳﻼوا آن را ﻣطرح ﺳﺎﺧت.
«ھرﮔﺎه ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﯾﮏ ﮐﺷور ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﻣﻌرض ﺗﮭدﯾد ﺑﺎﺷد ﺣﻔظ و دﻓﺎع از ارزﺷﮭﺎی
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در آن ﮐﺷور ﺑﮫ ﻋﮭده ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت اﺳت».
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و اﯾن ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻟﺋوﻧﯾد ﺑرژﻧف ،رھﺑر ﺷوروی ،رﺳﻣﺎ ً اراﺋﮫ ﮐرد ،ﮔرﭼﮫ از دوران اﺳﺗﺎﻟﯾن اﻋﻣﺎل
ﻣﯽ ﺷد .اﯾن دﮐﺗرﯾن ﺗﺎ دھﮫٔ ١٩٨٠ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺑود و ﭘس از آن ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣدن ﮔورﺑﺎﭼف آﻧﭼﮫ
ﺑﮫ ﺷوﺧﯽ دﮐﺗرﯾِن ﺳﯾﻧﺎﺗرا ﻧﺎم ﮔرﻓت ﺟﺎﯾﮕزﯾن آن ﺷد".
ﺑﻠﯽ ﺟﻧﺎب ﯾﺎر ﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ! دﮐﺗرﯾن ﺳﺗﺎﻟﯾن ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣرگ ﺑرژﯾﻧف اداﻣﮫ داﺷت و ﺑر ھﻣﺎن اﺳﺎس
روﺳﮭﺎ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺟﺎوز ﮐردﻧد ،ﭼون از ﯾﮏ ﺟﺎﻧب از اﺻﻼﺣﺎت رﺋﯾس ﺟﻣﮭور وﻗت ،ﺳردار
ﻣﺣﻣد داوود ﺧﺎن ،در ھراس ﺑودﻧد ،و از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ﺳﯾﺎﺳت ﭘﯾﺷروی ﺑﮫ ﺟﺎﻧب آﺑﮭﺎی ﮔرم ﯾﺎ ھﻣﺎن
ﺑﺣرھﻧد ،ﺣﺗﯽ از زﻣﺎن ﺗزار ھﺎی روس ﻣد ﻧظر ﺑود و ﺑﮫ ھﻣﺎن اﺳﺎس ﺟﮭت ﺳرﮐوب رژﯾم ﻣﺣﻣد
داوود ﺧﺎن ،ﮐودﺗﺎی ﻧﻧﮕﯾن و ﺧوﻧﯾن ھﻔﺗم ﺛور١٣۵٧را ﺳرو ﺳﺎﻣﺎن دادﻧد و دﺳﺗور ﻣﺳﺗﻘﯾم آن ﮐودﺗﺎی
ﻧﺎﻣﯾﻣون از ﻗﺻر ﮐرﯾﻣﻠﯾن و ﺗوﺳط ﺟﻧراﻻن ﮐﺎرﮐُﺷﺗﮥ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﮐﯽ ﺟﯽ ﺑﯽ ﺑﮫ "ﮐﺎدر"ھﺎی
"ح.د.خ" ،از ﺟﻣﻠﮫ"ﻧورﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ" ،ﺟﺎﺳوس ﮐﮭﻧﮫ ﮐﺎر و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدۀ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺧوف ﺻﺎدر
ﺷد .
اﯾﻧﮑﮫ ﺣﻔﯾظ ﷲ اﻣﯾن ﭘﯾش دﺳﺗﯽ ﮐرد و وﻗوع آن ﻓﺎﺟﻌﮫ را ﺗﺳرﯾﻊ ﺑﺧﺷﯾد ،ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ،ﮐودﺗﺎی
ﺛور ﻗﺑﻼً از ﺟﺎﻧب روﺳﮭﺎ طراﺣﯽ ﮔردﯾده ﺑود و زﻣﺎن آن ھم ﻣﺷﺧص ﺷده ﺑود ،اﻣﺎ زﻧداﻧﯽ
ﺳﺎﺧﺗن"ﮐﺎدر" ھﺎی ﺣزب ،ﺣﻔﯾظ ﷲ اﻣﯾن را وﺣﺷﺗزده ﺳﺎﺧت ،اﻣﺎ ﺑﺎز ھم دﺳﺗﺎن روﺳﮭﺎ در ﮐﺎر ﺑود
ﺗﺎ از زﻧداﻧﯽ ﺷدن ﺣﻔﯾظ ﷲ اﻣﯾن ،ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﻧد.
ﺟﻧﺎب رﻓﯾق ﯾﺎرﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ! ﺷﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﭼﺷم ﺑﺳﺗﮫ ،ﺗﺟﺎوز ﻧظﺎﻣﯽ روﺳﮭﺎ ﺑﮫ ﭼﮑﺳﻠواﮐﯾﺎی وﻗت را
ﻧﺎدﯾده ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺣﮑم ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﭘﯾﺷروی ﺳﺗﺎﻟﯾن ،ﺑﻌد از ﻣرگ او ،ﮔوﯾﺎ دﻧﺑﺎل ﻧﺷد؟!
ﭼرا ﺟﮭت دﻓﺎع از ﮐودﺗﺎ و ﺗﺟﺎوز ﻧظﺎﻣﯽ روﺳﮭﺎ ،ﺗﺎرﯾﺦ را ﺗﺣرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ زﻋم ﺧود ﺗﺎن ،ﺑﮫ
ﭼﺷم ﻣردم ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺧﺎک ﺑزﻧﯾد؟!
" ...ﻏرﺑﯽ ھﺎ ﻧﯾز ﮐﮫ ﻋطﺎﻟت رھﺑری ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧظﺎم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﻣﺷﺎھده ﻧﻣودﻧد آرام آرام ﻣﺎﻧﻧد
ﮐرم ﭘﯾﻠﮫ ﺑﮫ ﺟﺎه ھﺎی ﻧرم و آﺳﯾب ﭘذﯾر ﺷوروی ﺧزﯾدﻧد .دﯾری ﻧﮕذﺷت ﮐﮫ آﻣﺎﺗوران اﻓﻐﺎن ﺑدون
اﺟﺎزه ،ﻣﺷوره و ﺣﺗﯽ اطﻼع ﺑرادران ﺑزرگ اﻧﻘﻼب ﻧﻣودﻧد و ﭘرﯾﻧس ﺳرخ را ﺳرﻧﮕون ﮐردﻧد".
اﯾن "ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧظﺎم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ" ،ﮐﮫ از ﻧﮕﺎه رﻓﯾق ﯾﺎرﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ ،ﺑﮫ ﻋطﺎﻟت ﻣﻠزم ﻣﯽ ﺷود،
ھﻣﺎن رھﺑری ﻋﺎطل و ﺑﺎطل ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﯾش از ﺻد ھزار ﻋﺳﮑر ﻣﮭﺎﺟم ارﺗش ﺳرخ روﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ
دﻧدان ﻣﺳﻠﺢ ﺑودﻧد ،ﻧﺎﻣرداﻧﮫ و وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﺟوم آوردﻧد و ﯾﮏ ﺟﻧﮓ اﺷﻐﺎﻟﮕراﻧﮫ و ﻧﺎﺑراﺑر
را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗﻧد و ﺑﯾﺷﺗر از ﭘﻧﺞ ﻣﯾﻠﯾون اﻓﻐﺎن را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟرت از ﮐﺷور آﺑﺎﺋﯽ
ﺷﺎن ﻧﻣودﻧد و ﺣدود ﯾﮏ و ﻧﯾم ﻣﯾﻠﯾون اﻓﻐﺎن را ﻗﺗل ﻋﺎم ﮐردﻧد ،ﺻد ھﺎ ھزار اﻓﻐﺎن را از زن و ﻣرد
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ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﭘﯾر و ﺟوان و ﮐودﮐﺎن ،ﻣﻌﯾوب ،ﻣﻌﻠول و ﻣﻔﻠوج و ،...ﺳﺎﺧﺗﻧد و ھزار و ﯾﮏ ﺟﻧﺎﯾت دﯾﮕر
را ﻣرﺗﮑب ﺷدﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﯾﮏ را ﻧﺎم ﮔرﻓﺗن ،ﻣﺛﻧوی ھﻔﺗﺎد ﻣن ﮐﺎﻏذ ﻣﯽ ﺷود.
از اﯾﻧﮭﺎ ﮔذﺷﺗﮫ ،اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﯾد ":ﻏرﺑﯽ ھﺎ ...آرام آرام ﻣﺎﻧﻧد ﮐرم ﭘﯾﻠﮫ ﺑﮫ ﺟﺎه ھﺎی ﻧرم و آﺳﯾب ﭘذﯾر
ﺷوروی ﺧزﯾدﻧد ،"...ﺳوال اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺷﻣﺎ رﻓﯾق ﯾﺎرﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ ،آن ﺟﺎه ھﺎی ﻧرم روﺳﮭﺎ
را ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺷﺧﯾص دادﯾد؟!
آﯾﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﺟﺎی ﻧرم روﺳﮭﺎ ﺑود ،ﯾﺎ ﺳﺧت؟!
ﺑﺎزھم ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﯾد . ...":دﯾری ﻧﮕذﺷت ﮐﮫ آﻣﺎﺗوران اﻓﻐﺎن ﺑدون اﺟﺎزه ،ﻣﺷوره و ﺣﺗﯽ اطﻼع
ﺑرادران ﺑزرگ اﻧﻘﻼب ﻧﻣودﻧد و ﭘرﯾﻧس ﺳرخ را ﺳرﻧﮕون ﮐردﻧد".
در اﯾن ﻗﺳﻣت از ﭼﻧد و ﭼون ﻗﺿﯾﮫ ﻣﯾﮕذرﯾم ،اﻣﺎ آﯾﺎ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﮫ:
 -١ﻓرق ﺑﯾن ﮐودﺗﺎ و اﻧﻘﻼب ﭼﯾﺳت؟
 -٢ﺧﻠﻘﯽ ھﺎ آﻣﺎﺗور ﺑودﻧد ﯾﺎ ﭘرﭼﻣﯽ ھﺎ ﯾﺎ ھردو؟
 -٣آﯾﺎ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺑﮫ اﺟﺎزه از "ﺑرادر ﺑزرگ" ،ﯾﺎ ﺑرادر ﮐوﭼﮏ ﺿرورت دارد؟
 -۴آﯾﺎ ﺟﮭت ﺑراه اﻧداﺧﺗن ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺑﮫ اﺟﺎزه و ﻣﺷوره ﺿرورت اﺳت؟
 -۵اﮔر ﺧﻠﻘﯽ ھﺎ و ﭘرﭼﻣﯽ ھﺎ آﻣﺎﺗور ﺑودﻧد ،ﭘس ﻧور ﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ ھم ﯾﮏ آﻣﺎﺗور ﺑود ﮐﮫ ﮐﺷوری
را ﺑﮫ ﺧﺎک و ﺧون ﮐﺷﯾد؛ ﭘس ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ،رﻓﯾق ﯾﺎرﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ ،ﭼرا از آن آﻣﺎﺗور ﮐﮫ ﺑﯽ اﺟﺎزه و
ﻣﺷورۀ روﺳﮭﺎ "اﻧﻘﻼب" ﮐرد ،ھﻧوزھم ﺗﺟﻠﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ).رﺟوع ﺷود ﺑﮫ ﮔزارش ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﮐﮫ ﻟﯾﻧﮏ
آن در ﺑﺎﻻ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت(.

اداﻣﮫ دارد
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