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ﻧﮕﺎھﯽ ﺑر
"ھﺟوم ﻧظﺎﻣﯽ ﺷوروی ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﺎ اﯾﺟﺎد ﺟﺑﮭﮫ ﺟدﯾد ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ"
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...

ﻗﺳﻣت دوم
در ﻗﺳﻣت ﻗﺑﻠﯽ ﺟﻧﺎب رﻓﯾق ﯾﺎرﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ ،ﺗذﮐر داده ﺑودﻧد ﮐﮫ":ﻏرﺑﯽ ھﺎ ...آرام آرام ﻣﺎﻧﻧد ﮐرم
ﭘﯾﻠﮫ ﺑﮫ ﺟﺎه ھﺎی ﻧرم و آﺳﯾب ﭘذﯾر ﺷوروی ﺧزﯾدﻧد."...
ﻣن اﻣﺎ ﺑﮫ ﭼرت و ﻓﮑر اﻧدر ﺷدم ﮐﮫ " ﺟﺎه ھﺎی ﻧرم و آﺳﯾب ﭘذﯾر ﺷوروی" را ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود
ﺗﺷﺧﯾص داد ،رﻓﯾق ﯾﺎرﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﭼﮫ ﺗﺧﺻﺻﯽ دارﻧد و ،...اﻣﺎ ﺑﻌدا ً ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾدم
ﮐﮫ آن ﺟﻧﺎب ﺗﺧﺻﺻﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﻧدارﻧد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻧظور ﺷﺎن از " ﺟﺎه ھﺎی ﻧرم" ،ھﻣﺎﻧﺎ ﺷﺎﯾد ﻧﻘﺎط
ﺿﻌف ﺑوده ﺑﺎﺷد.
و اﯾن ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺟﺎ و ﻣﻧطﻘﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﺑرﻗدرت وﻗت رو ﺳﯾﮫ ،ﻧﻘﺎط ﺿﻌف ﻓراوان داﺷت ،ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ
ﮐﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﻧﻘﺎط ﺿﻌف داﺷت و دارد ھﻧوز.
اﻣرﯾﮑﺎ و ﻣﺗﺣدﯾن ،از ﻧﻘﺎط ﺿﻌف رو ﺳﯾِﮥ ﺷوروی اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺟﺎوز ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺟﻧﮓ ھﺎی آزادﯾﺑﺧش ﭼﭼﻧﯾﺎ ،اوﮐراﯾن ،و ﻧﯾز ﺟﻣﮭورﯾت ھﺎی ﺟدا ﺷده از ﭘﯾﮑر رو ﺳﯾﮫ
 ،...و ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﻘﺎط ﺿﻌف اﻣرﯾﮑﺎ ،ﯾﻌﻧﯽ ،ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ،اﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ھﻧد
و ،...و اﯾن ھردو اﺑرﻗدرت ﺑودﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﺑﮫ دﯾﮕری در ﻣوارد و اوﻗﺎت ﻣﺧﺗﻠف ،ﮐرﯾدت ﻣﯽ دادﻧد و
ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد و اﻣرﯾﮑﺎ ھم ھﻣﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺿرﺑﮫ را ﺑﮫ روﺳﮭﺎ وارد ﮐرد و ،...اﻣﺎ اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ھرﮔز
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و ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺻورت ،ﺗﺟﺎوز ﻧظﺎﻣﯽ روس ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗوﺟﯾﮫ ﮐرده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد و ﻓﻘط ﺗﺟﺎوزﮔری
روﺳﮭﺎ و ﻧوﮐرﻣﻧﺷﯽ ﺧﻠﻘﯽ ھﺎ و ﭘرﭼﻣﯽ ھﺎ را ﺛﺑوت ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾﻧﮑﮫ اﻋﺿﺎی"ح.د.خ" ،از ﺳره ﺗﺎ
ﺧﺷره و از زن ﺗﺎ ﻣرد) ﺑﺧوان ﻧﺎﻣرد( و از ﺟوان ﺗﺎ ﭘﯾر ،ھﻣﮫ ﺑﻼاﺳﺗﺛﻧﯽ؛ ﺟﺎﺳوس و ﺧﺎﺋن ﺑﮫ ﻣﻠت،
ﻣﻣﻠﮑت و ﻣردم ﺑودﻧد و ھﺳﺗﻧد و ﺧواھﻧد ﺑود و ﻧورﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ)ﻣﺷﮭور ﺑﮫ ﺧره ﮐﯽ( ،ﺑﺑرک
درﺑﺎرﻣل ،ﻧﺟﯾب ﮔﺎو ،اﻧﺎھﯾﺗﺎ زﻧﺎزاد و...؛ ﺳردﻣداران و ﺳرﺑﺎﻧد ھﺎی ﺷﺎن ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻟﻌﻧت و ﻧﻔرﯾن ﺑﮫ
ھﻣﮥ ﺷﺎن ﺑﺎد!
" ﺗﻐﯾﯾر ﻧظﺎم در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺎﻧﻧد آب ﺳردی ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﺟﺳم ﺧواب آﻟود ﺷوروی رﯾﺧﺗﺎﻧده ﺷد .ﺑﺎ
ﺑﯾدار ﺷدن از ﺧواب آﻧﮭﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﺑزرﮔﯽ زﯾر ﺑﻐل ﺷﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت .در آﻏﺎزﯾن
ﺷﯾوه ﺑرﺧورد را ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺗﻐﯾﯾر دادﻧد .ﮔﺎھﯽ اﻧﺗﻘﺎد ﮐردﻧد ،ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد ،و ﮔﺎھﯽ ھم
ﺗﻘﺎﺿﺎ ھﺎی ﺗﻘرر اﯾن و ﯾﺎ آن ﮐس را ﻧﻣودﻧد" .
رﻓﯾق ﯾﺎرﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ! اﻓﺳﺎﻧﮫ ﺳراﺋﯽ و ﺟﻔﻧﮓ ﮔوﺋﯽ ھم ﺣد و ﺣدودی دارد ،اﻣﺎ ﺗﺣﻠﯾل ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ از
آن ﺣدود ﮔذﺷﺗﮫ و ﺳر ﺑﮫ ھزﯾﺎن ﮔوﺋﯽ ﮐﺷﯾده اﺳت.
ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﺧﺻوص ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑﺧﺎطر دارﻧد ﮐﮫ ﮐودﺗﺎی ﻣﻧﺣوس ﺛور ،در
ﻣراﺣل ﻧﺧﺳت ﺧود ،ﮐﺎﻣﻼً ﺷﮑﺳت ﺧورده ﺑود ﮐﮫ ﻧﺎﮔﺎه طﯾﺎرات ﺟت ﺟﻧﮕﯽ روﺳﯽ ﺑﺎ ﭘﯾﻠوﺗﺎن روﺳﯽ
در آﺳﻣﺎن ﮐﺎﺑل ظﺎھر ﺷدﻧد و ﻗﺻر رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری را ﺑﮫ ﺷدت ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎن ﮐردﻧد .ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت ﭘﯾﻠوﺗﺎن
روﺳﯽ ﺑﺎ ھﻣدﯾﮕر و ﺑﺎ ﻣرﮐز ﻗوﻣﺎﻧدۀ ﺷﺎن ،ﺑﮫ ﻟﺳﺎن روﺳﯽ در ﺟرﯾﺎن ﺑود ﮐﮫ از آن ھﻣﮫ ﻧظﺎﻣﯾﺎن
زﻣﺎن داوود ﺧﺎن در ﻧﯾروی ھواﺋﯽ ،واﻗف ﺑودﻧد و ﺑﻌد ھﺎ ﺣﮑﺎﯾﮫ ﻣﯾﮑردﻧد و ﻣردم ھﻧوز آﻧرا ﺑﺧﺎطر
دارﻧد.
از طرف دﯾﮕر ﭼﻧد روزی ﺳﭘری ﻧﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺳردﻣداران ﮐرﯾﻣﻠﯾن ،رژﯾم ﮐودﺗﺎ را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت
ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد .و دﯾﮕر ھم اﯾﻧﮑﮫ روﺳﮭﺎ از رژﯾم ﮐودﺗﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻘرری اﯾن و آن را ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ اﯾن
ﺳﻔﯾر و ﻣﺷﺎوران روﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑودﻧد ﮐﮫ دﺳﺗور ﻣﯽ دادﻧد و ﺣﺗﯽ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻣﻘرر ﻣﯽ
ﮐردﻧد.
ھﯾﮭﺎت! ﺗﺟﺎوزﮔران روﺳﯽ ﭼﮫ ﺧواب ﺧوﺷﯽ داﺷﺗﻧد ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در ﺣﺎﻟت ﺧواب و ﺧواب ﺑردﮔﯽ
ﺑﮫ ﺧﺎﮐدان ﺳﯾﮫ ﻧﺷﺎﻧدﻧد ،اﮔر از آن ﺧواب ﮔران ﺑﯾدار ﻣﯽ ﺷدﻧد ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﻧﻘﺷﮥ ﺟﮭﺎن ﻣﺣو ﻣﯽ
ﺷد!!!
"ﺧﻠﻘﯽ ھﺎ ﻧﯾز ﮐﮫ از ﺣرﮐت ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ ﺧوﯾش ﻏره و ﺑﮫ ﺧود ﻣﯾﺑﺎﻟﯾدﻧد ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻧﺎز و ﻗﮭر ﺑرادر
ﺑزرگ را ﺗﺣوﯾل ﻧﮕرﻓﺗﻧد و ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧوﯾش اداﻣﮫ دادﻧد .ﺷوروی ھﺎ ﻧﺎﮔذﯾر ﺑﺎ واﻗﻌﯾت ﺟدﯾد ﻣدارا ﻧﻣودﻧد
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و راه اﻓﺗﺎدﻧد .در ﭼﻧدﯾن ﻣﻼﻗﺎت و ﻣرودات ﺑﯾن ﺷوروی ھﺎ و ﻏرﺑﯽ ھﺎ ﻣﯾﺗوان ﮐﻧﺎﯾﮫ ھﺎ و ﺑﯾطرﻓﯽ ھﺎ
را ﻣﺷﺎھده ﮐرد .ﮔوﯾﯽ ﺷوروی ھﺎ از اﻧﻘﻼب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧزد ﻏرﺑﯽ ھﺎ ﻣﻌذرت ﻣﯾﺧواھﻧد و ﻏرب را
ﺑﮫ ﻣدارا و ﻋدم ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻣﯾطﻠﺑﻧد".
آﯾﺎ رﻓﯾق ﺗره ﮐﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﮫ آن ﺑﮫ اﺻطﻼح" ﻣﻼﻗﺎت ھﺎ و ﻣراودات " ﻣورد ﻧظر ﺷﺎن در ﮐدام
ﮐﺷور ھﺎ ،ﺑﮫ ﮐدام ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی ﻣﺷﺧص و ﺑﯾن ﮐدام ﻣﻘﺎﻣﺎت ،اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت؟
ﮐدام ﻋﻘل ﻧﺎﻗص ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﭘذﯾرد ﮐﮫ از "اﻧﻘﻼب؟؟؟" ﯾﮏ ﮐﺷور ،ﮐﺷور دﯾﮕری از ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﮭﺎﻧﯽ،
ﻣﻌذرت ﺑﺧواھد؟
ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ روس ھﺎ از ﺗﺟﺎوز ﻋرﯾﺎن ﺷﺎن ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،از ﮐﺷور ھﺎی ﻏرﺑﯽ ﻣﻌذرت ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد،
ﮐﮫ ﻣﺎ را ﻋﺟب آﯾد! ھﻣﭼو ﺳﻧدی وﺟود ﺧﺎرﺟﯽ ﻧدارد ،ﺑﺎری ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران ﯾﺎرﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ ،در
ﻧوﺷﺗﮫ ای اﺑراز داﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ "ﮐﺎدر" ﺣزب دﯾﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق ﺑﮫ ﮔوﻧﮥ ﺗﺣرﯾری از ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﻌذرت ﺧواﺳﺗﮫ اﻧد؛ اﻣﺎ ھﯾﭼﮕﺎه ﻧﺗواﻧﺳت ﭼﻧﯾن ﺳﻧدی را اراﺋﮫ ﮐﻧد ،زﯾرا ھﻣﭼو ﺳﻧدی وﺟود ﺧﺎرﺟﯽ
ﻧدارد.
"اﻟﺑﺗﮫ ﺣوادث در ﺑﯾن ﺣزب ﺧﻠق ﻧﯾز ﺳﯾر دﮔرﮔوﻧﯽ را ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓت .ﺑﺎ ﺣس ﻏرور و ﺗﮑﺑر ﺑﻌﺿﯽ
ھﺎ و ﺣس ﺣﻘﺎرت و اﺳﺗﺣﻘﺎق طﻠﺑﯽ دﯾﮕران ﻧظﺎم از ﯾﮏ ﺟﺎﻧب ﺑﮫ اﺟرای ﺗﻐﯾﯾرات اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﮑﮫ وﻋده
داده ﺑود ﭘرداﺧت و"...
ﺑﺎ درﻧظر داﺷت ﺳطور ﺑﺎﻻ ،ﺑﺎ ﺟرﺋت ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﻠﯽ! ﺗﮑﺑر و ﻏرور ﮐﺎذب آﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اوج
ﺧود رﺳﯾد ﮐﮫ ﺳردﻣداران"ح.د.خ" ،ﺗﺟﺎوز ﻧظﺎﻣﯽ رو ﺳﯾﮫ را ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن" ،ﻣرﺣﻠﮥ ﻧوﯾن اﻧﻘﻼب
ﺷﮑوھﻣﻧد ﺛور" ﻋﻧوان ﮐردﻧد و از ﻋﺳﺎﮐر ﺗﺟﺎوزﮔر روﺳﯽ ﺑﺎ آﻏوش ﺑﺎز اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮐردﻧد .ھﻣﯾن ﮐﺎﮐﺎی
ﺷﻣﺎ ،ﺟﻧﺎب ﯾﺎرﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺗره ﮐﯽ ،ﺑﺎ ﮔردن ﺧﻣﯾده ،ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر از روﺳﮭﺎ ﺧواھش و درﺧواﺳت ﮐرد
ﺗﺎ ﻋﺳﺎﮐر ﺧود را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﯾوﻧﯾﻔورم ﻧظﺎﻣﯽ اردوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﮫ ﮐﺷور ﻣﺎ ﮔﺳﯾل دارﻧد .ﭘﺳﺗﯽ و
ﭘﻠﺷﺗﯽ و ﺣﻘﺎرت و ﻧوﮐرﻣﻧﺷﯽ ،از اﯾن ﺑﯾﺷﺗر ﻧﻣﯽ ﺷود .ﺣق او ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﻟﺷت ﺑﮫ دھن ﮐﺛﯾف اش
ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد ،ﺗﺎ ﺑﯾﺷﺗر از آن ﺑوی ﮔﻧد از آن ﺑﯾرون ﻧﺷود.
ﺗﻐﯾﯾرات "اﻧﻘﻼﺑﯽ" را ﮐﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﻣدﻋﯽ ھﺳﺗﯾد ،ﺑﮫ ﺟز از اﯾﺟﺎد ﮔور ھﺎی دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ،زﻧده ﺑﮫ
ﮔور ﮐردﻧﮭﺎ ،اﻋدام ھﺎی دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ،اﯾﺟﺎد ﺷﻌﺑﺎت ﻣﺗﻌدد ﺗﺣﻘﯾق ،زﻧداﻧﮭﺎ و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮔﺎه ھﺎ در ﺳرﺗﺎﺳر
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ،...ﭼﯾزی دﯾﮕری ﻧﺑود.
"...ﺷوروی ھﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر رژﯾم در ﮐﺎﺑل از ﺧواب ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ و اﻧد ﺑﯾدار ﺷده ﺑودﻧد ھﻣﮫ روزه در
ﺗﻼش ﺳﮑون و آراﻣش ﻏرﺑﯽ ھﺎ ﺑودﻧد"...
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ﺧدﻣت رﻓﯾق ﯾﺎرﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ ﺑﺎﯾد ﻋرض ﮐرد ﮐﮫ ﺷوروی ھﺎ ﻧﺗﻧﮭﺎ در ﮐدام ﺧواب ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ ﻓرو
ﻧرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﻗﺎطﻌﯾت ﺗﻣﺎم در ﺳرﺗﺎﺳر ﮐرۀ ارض ،ﺑﮫ ﺷﻣول اروﭘﺎ و اﻣرﯾﮑﺎ و اﻓرﯾﻘﺎ و
اﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن و ﭼﯾن و ﺟﺎﭘﺎن و اﯾران و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ھﻧد و ،...ﻣﺷﻐول ﺟﺎﺳوﺳﯽ ،ﺗﺧرﯾب،
ﺗوطﺋﮫ ﭼﯾﻧﯽ و اﯾﺟﺎد ﺷورش و ھرج و ﻣرج ﺑودﻧد و دﻣﯽ ھم ﻧﯾﺎﺳودﻧد و ھﻧوز ھم ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺷدت و
ﺣدت ،ﻣﺷﻐول ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗﺧرﯾﺑﯽ و ﻧﺎروای ﺧوﯾش اﻧد ،اﯾن ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﯾد آﻧﺎن
در ﺧواب ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ ﻓرو رﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﮐﻣﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺷﻣﺎ در ﺣد ﺻﻔر
اﺳت .ﮐﺎش در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ادﻋﺎ ﻧﻣوده اﯾد ،روس ھﺎ" ھﻣﮫ روزه در ﺗﻼش ﺳﮑون و آراﻣش ﻏرﺑﯽ ھﺎ
ﺑودﻧد" ،ﭼﻧد ﻣﺛﺎل اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐردﯾد .ﺑروﯾد ﮐﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
"...ﺷوروی ھﺎ ﮐﮫ در آﻏﺎز اﻧﻘﻼب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﺣﯾث ﯾﮏ ﺧواب وﺣﺷﺗﻧﺎک ﻗﺑول ﻧﻣوده ﺑودﻧد
ﺑزودی اﯾن ﺧواب را در ﺑﯾداری دﯾدﻧد".
ﮐودﺗﺎی ﻧﻧﮕﯾن و ﺧوﻧﯾن ھﻔﺗم ﺛور ١٣۵٧را"،اﻧﻘﻼب" ﻧﺎﻣﯾدن ،ﺧود ﻣﯾرﺳﺎﻧد ﮐﮫ رﻓﯾق ﯾﺎرﻣﺣﻣد ﺗره
ﮐﯽ ،ھﻧوز اﻟﻔﺑﺎی ﺳﯾﺎﺳت را ھم ﻧﻣﯽ داﻧﻧد و ﻣﯽ ﺧواھﻧد ،ﭘﺎ در ﺟﺎی ﭘﺎی " ﻧورﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ" ﮐودن
ﺑﮕذارﻧد و ﮐودﺗﺎ را اﻧﻘﻼب ﺟﺎ ﺑزﻧﻧد.
ﮐودﺗﺎی ﻧﺎﻣﯾﻣون ﺛور از ﺳوی روﺳﮭﺎ طرح رﯾزی ﺷده ﺑود و روﺳﮭﺎ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧظور ،ﭘول ھﺎی واﻓر
را در ﺳﺎل ھﺎی ﻣﺗﻣﺎدی ﺑﮫ ﺟﯾب ،ﺑﺑرک و ﺗره ﮐﯽ و اﻣﯾن و ﭼﻧد رﺳوای دﯾﮕر رﯾﺧﺗﻧد و ھﻣﯾن ھﺎ
ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺻورت ﻣﺳﻠﺳل ،اوﺿﺎع و اﺣوال ﺳﯾﺎﺳﯽ -ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﺷور را ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻧظم ،از طرﯾق
ﺳﻔﺎرت رو ﺳﯾﮫ ،در ﮐﺎﺑل ،ﺑﮫ ﮐرﯾﻣﻠﯾن و ﮐﯽ ﺟﯽ ﺑﯽ ﮔزارش ﻣﯽ دادﻧد .رﻓﯾق ﺗره ﮐﯽ" ،ﺧواب
وﺣﺷﺗﻧﺎک" و روﯾﺎ را اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .روﺳﮭﺎ ﺑﮫ روﯾﺎ ھﺎی دﯾرﯾﻧﮥ ﺷﺎن رﺳﯾده ﺑودﻧد و از ھﻣﺎن
آوان وﻗوع ﮐودﺗﺎی ﻣﻧﺣوس ﺛور ،ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﺟﺎوز ﻧظﺎﻣﯽ را ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد.
"...اﮔر ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺷوروی ھﺎ در ﻟﺑﻧﺎن ،اﺳراﺋﯾل ،ﺑﻠﮕراد ،ﮐﺎراﮐﺎس و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﺎﮔواه ﻣورد
اﻧﺗﻘﺎد ﺷدﯾد اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ﻗرار ﻣﯾﮕرﻓت ،آﻧﮭﺎ ﺑطور ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾزی ﺑﺎﻻی ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺟﺎﺳوﺳﯽ
ﺷوروی در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ھﻧد و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﻣﯾﻧﻣودﻧد".
رﻓﯾق ﯾﺎرﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ در اﯾن ﻗﺳﻣت ،اظﮭﺎرات ﻗﺑﻠﯽ ﺧود را ﺗردﯾد ﻣﯾﮑﻧد ،ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ روﺳﮭﺎ ﺑﮫ
ﺧواب ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ ﻓرو رﻓﺗﮫ ﺑودﻧد .او ﺿد و ﻧﻘﯾض ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد .ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت رو ﺳﯾﮥ
ﺷوروی ﺑﮫ ﺧواب ﻋﻣﯾق "ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ" ﻓرو رﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و در ﻋﯾن زﻣﺎن ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺧود را
در ﮐﺷور ھﺎی ﻟﺑﻧﺎن ،اﺳراﺋﯾل ،ﺑﻠﮕراد ،ﮐﺎراﮐﺎس و ،...ﺑﮫ ﺷدت اداﻣﮫ دھﻧد؟!
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از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر اﯾن ﮔﻔﺗﮥ ﺟﻧﺎب ﯾﺎرﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ را ﺗﺎﺋﯾد ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ اﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ھﺎ ﺗﻼش داﺷﺗﻧد ﭘﺎی
روﺳﮭﺎ را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎز ﮐﻧﻧد ﺗﺎ روﺳﮭﺎ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺟﺎوز ﮐﻧﻧد و اﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ھﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺿرﺑﮫ زﻧﻧد
و اﻧﺗﻘﺎم وﯾﺗﻧﺎم را از آﻧﮭﺎ ﺑﮕﯾرﻧد ،ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺗوﻗﻊ داﺷت ﺗﺎ اﻋﻣﺎل روس ھﺎ در آن ﮐﺷور ھﺎ
" ﻣورد اﻧﺗﻘﺎد ﺷدﯾد اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ﻗرار ﻣﯾﮕرﻓت"؟! و ،...ﺷﻣﺎ ﺧود ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﯾد" اﯾن دام ھﻣوار ﺷده
ﺑود".
اداﻣﮫ دارد
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