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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.

۲۰۲۰/۱۲/۲۵

داکتر ناصر اوریا

چرا ستالین می خواست مارشال تیتو را به قتل برساند؟

دو جوزف ،دو آدم هم عقیده ولی دو شخصیت کامالً متضاد و متفاوت.
انسان آزاده میتواند به هر مفکوره بوده و به هر سرزمینی متعلق باشد ،چون علوی همت دارد به غالمی تن در
ِ
نمیدهد.
این داستان میتواند درس بزرگی برای همه غالمان اجانب ،مخصوصا ً دستپرورده های استخبارات ایران و پاکستان
باشد.
ارتباط این داستان به وقایع یک روز قبل از  ۶جدی  ۱۳۵۸و تجاوز شوروی.
جوزف ستالین رهبر "اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی" به این مفکوره بود که تمام کشور های بالک
سوسیالیستی باید مطیع و فرمانبردار شوروی باشند و جزیه پرداز آن ،چون انقالب سوسیالیستی از آنجا نشأت نموده
است .مفکوره ای مشابه به آنچه که امروز ایران و قسما ً دولت عربستان ،از کشور های اسالمی توقع دارند.
رهبران گوش به فرما ِن کشورهای پیمان وارسا ،به این
مارشال جوزف بروز تیتو رئیس جمهور یوگسالویا ،خالف
ِ
نظر بود که کمونیست است ولی ضرور نیست از شوروی و ستالین فرمان َب َرد .
این نافرمانی و آزاد فکری تیتو ،ستالین را به خشم آورد و دژخیمانش را بار بار به قصد کشتن تیتو به یوگسالویا
فرستاد .

د پاڼو شمیره :له  1تر2
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بعد از جنگ دوم جهانی ،مخصوصا ً بعد از سال  - ۱۹۴۸ستالین بیشتر از  ۲۲بار تالش نافرجام برای قتل تیتو
کرد.
مارشال تیتو (مارشال واقعی) که از این عمل ستالین به ستوه آمده بود در نامه ای به ستالین چنین نوشت :
“ازفرستادن آدمکشان ات برای کشتن من دست بردار .تا حال  ۵تن آنان را دستگیر کرده ام ،یکی با بمب و دیگری
با تفنگ .اگر فرستادن آنان را توقف ندهی من یکی را به ماسکوخواهم فرستاد ،و ضرورت به فرستادن دیگری
نخواهد شد ”.
*
دوه جوزف ،دوه دیوی عقید لرونکی ،مگر دوه په بشپړ ډول متفاوت کرکټرونه.
د شوروی اتحاد د کمونست گوند مشر جوزف سټالین له  ۱۹۴۸کال څخه وروسته  ۲۲ځله ناکامی هڅی وکړی چی
جوزف بروز ټیټو د یوگسالویا جمهور رئیس و وژنی ،ځکه چی ټیټو ،ستالین او شوروی ته سر نه ټیټاوه.
ټیټو په ښکاره لیک کی سټالین ته ولیکل :
" زما د وژلو لپاره د خپل سړی وژونکو له استولو څخه الس واخله .تر دې دمه مې د هغو پنځه تنه نیولي دی ،یو
له بم سره او بل د ټوپک سره .که ته د هغو استولو ته پای ورنکړی ،زه به یو ماسکو ته در واستوم ،او د بل استولو
ته به اړتیا پیدا نشی ".
*
یکی از کسانی که بعد از کودتای  ۷ثور  ،۱۳۵۷بواسطهٔ شوروی به قدرت رسیده بود ،بعد از مدتی به مرض
تیتوئزم مصاب شد و سر به نافرمانی زد .قوای شوروی که وی آنها را محافظ خود فکر می کرد ،این فرد را در
قصر ریاست جمهوری کشته ،در قالین خون پُر اتاقش پیچانیده و در زیر خاک دفنش نمودند .
تمام زمانی که وی از "مقام ریاست جمهوری" زیر خاک سیاه دفن شد ،برای روس ها کمتر از نیم ساعت را در بر
گرفت.
وی نمیدانست که اگر کسی میخواهد مثل ټیټو شود ،باید مانند تیتو مستقل و متکی به خود نیز باشد نه آنکه به بازوی
اجانب به قدرت رسیده باشد و خودسری نماید در حالیکه نزد ملت هم برای خود هیچ رو و آبرو نگذاشته باشد.
ت متکبر .
درسی برای هر بیگانه پرس ِ
ناصر اوریا *  ۲۴دسمبر  - ۲۰۲۰تکزاس
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