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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political تاريخی

  

  ٢٠١٠دسمبر  ٢٥  

  :يادداشت
که از آغاز ايجاد پورتال، متصديان آن را اعتقاد راسخ بدان بود که هر فردی از افراد افغانستان در  همان طوری

 جامۀ زرين يا زود د برای آزادی کشور و بهروزی مردم آن قلم به دست گيرد، دير وصورتی که واقعًا بخواه

 و در کنار ساير همقطاران در اين راه صعب و دشوار طی طريق همکاری با پورتال را بر دوش خواهد افکند

عرصۀ فرازان  آنگاهی که بار ديگر يک تن از گردنخواهد نمود، اکنون با هر قدمی که پورتال بر می دارد و هر

 آنکه روزی پورتال بتواند به مثابۀ به طرف پورتال رخ می گرداند، آن اعتقاد راسختر شده و اميد قلم و مبارزه

  .گردد، شکوفا تر می گردد دست مأمن تمام ميهن پرستان و آزادگان کشورپارچه و يکگردانی يک

 ــ افغانستان آزاد" با پورتال ،"صير مهرينن" آقای ،آغاز همکاری محقق و مؤرخ نامدار و مبارز نستوه کشور

بناًء . نرا از ديده فرو گذارد پورتال از شروع کار نمی توانست آيکی از همان موارديست که" افغانستان آزاد

، آرزومنديم تا را به پورتال آزادگان از صميم قلب خير مقدم می گوئيم" مهرين"ضمن آنکه تشريف آوری آقای 

  . با ما تداوم بخشندهمکاری های شان را

         با کمال محبت                                  

 AA-AA   ادارۀ پورتال                                  

  

  نصيرمهرين

٢٥/١٢/١٠  

  

  صد روزه حاکميت حفيظ اهللا امين

  و زايش  شش جـدی
                          
مصيبت زا  بار وغم متبارز نقطه های برجسته و از ،)خورشيدی١٣٥٨ششم جدی (ع ١٩٧٩مبربيست وهفتم دس

قلمزن  و  برجسته است، که هيچ هنرمند ماهره ایآن به انداز تبارز. تاريخ چند دهۀ پسين افغانستان است در

تاريخ  ها دريچ انسان معتاد به کودتای واقعيتهای گوناگون؛ وهرسامي ها وتحريف و آرايش  جعل وۀزمين در شاعر،

  .   تاريخ  افغانستان بزدايد ۀصفح گاری نيز نتواند حقايق آن را ازن
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پيامد  غم آميز افغانستان است، که تکانۀ آن پيشينه کودتای ثور و  اتصالی جريانات خونبار وۀشش جدی حلق

  .ميدهد جاری کنونی را نيز طرف توجه قرار  ساری ویهاآفريني

 بگذريم ازينکه. شد، استقبال کرده است ا که بارآورندۀ تجاوزش رششم جدی، سرنوشت محتوم کودتای ثور، در

يا ما تجاوز  يا هر نام مورد لزوم خود پسندانه ياد کنند و و"  تکاملیۀمرحل"طرفدارانش آنرا به زبان  ببرک و

  . واضح شوروی را با آن نشان دهيم ، جوانب متعدد آفريده های سزاوار تأمل دارد 

ديدهای  دموکراسی، سرنوشت حفيظ اهللا امين، لزومۀمقول کراتيک خلق افغانستان ازدرک حزب دمو فهم ومکث ب

 اشتهای زمين خوارگی و رص و، بحث ح)پرچم (سکو، برگشت ببرک و گروهش قتل او از طرف م برکناری و

دمات اطالعات خ( "خاد"، پيدايش نف نمود يافته بودهای سياست حاکم شوروی که در دکترين برژيئجهانگشا

اروپای  ،حق مردم افغانستان، بهره برداريهای کشورهای منطقه، چين شرح اعمال شقاوت منش آن در و) دولتی

جای  ين روز نزد هموطنان ما براها موضوع ديگر به شمول خاطره های از اياالت متحدۀ امريکا؛ و ده غربی و

  .ابد  ينهاده است ، که با نام اين روز تالقی می

 تصميم مبنی بر برکنار جوی داليل اتخاذ ، جست وحفيظ اهللا امين بارخفت  تحقير ديده واز آن جمله سرنوشت

نفرت  ثور چنان به مردم آزاری وزيرا کودتای . معبر اين روز بگذرد ی آميز او ناگزير است ازئکردن رسوا

قب نشينی، وه های ع مخالفت عملی مواجه شده بود، که با نبود حتا جلۀی می افزود و چنان به توسيع دامنئزا

و حفيظ اهللا امين چه در دوران حاکميت خونبار صد .  مستقيم شوروی بودۀيگانه راه  محافظت آن، تحقق مداخل

محمد تره کی را به قتل نرسانيده بود، به دريافت کمک از شوروی و در  روزه و چه در زمانی که هنوز نور

  .دموافق بو باورمند و واقع تکيۀ مزيد به آن کشور،

شوروی درخواست  بگويند که رهبران آنها از ورزند و ازين واقعيت انکار" خلقيها"ی که ااندازه  هر امروز

های شوروی وجود آرشيف با توجه به مدارک مستند که در. نستان نکرده اند، پذيرفتنی نيستگسيل سپاه را به افغا

عالوه، اطالعات دقيق روزمره ه ب ر رفته است، واز آن تذک در کتابهای  چندين جنرال شوروی سابق نيز دارند و

به اين . امين، مبين آن است که همواره در پی مداخلۀ بيشتر شوروی در افغانستان بودند های تره کی وکوشش از

  .موضوع بعدتر تماس می گيريم 

 آن را خجالت آور ديدن حقايقی باشد که چشم بستن از  لجاجت وۀواقعيت ها فقط ميتواند معرف ادامانکار از آن 

 است که نيازهای دولت خلقی، کوششهای سير اوضاع پس از گذشت عمر کودتای ثور حاکی از آن. تلقی ميکنند

  . مستقيم در حرکت بودند در مسير تجاوز سکو، همديگر را تکميل نموده وها و لزوم ديد مپرچمي

ای حاکم در حزب کمونيست شوروی بدان نيازه ودتای ثور و منطقی سرنوشتی بود، که کـۀشوروی نتيج تجاوز

ازين منظر . رچم ميخواستندحاکميت شوروی را بدون حاکميت جناح پ ها حضور وخلقي منتها امين و. ميرسيدند

 ببرک و و. نيم که امين همان ببرک کارمل استنه راه ديدن دقيق سرنوشت کودتای ثور است می بيکه يگا

منهای امين يا  ، همه چيز آن را می پذيرند؛ا بوده اندهخلقي انند امين وها که در دفاع از کودتای ثور مپرچمي

  . را رهبری کرده بود" انقالب شکوهمند ثور " شخصی که در واقعيت امر 

شوروی و حزب وابسته  ببرک، می بينيم که شش جدی و قتل امين، با اندکی بيشتر نگريستن به سرنوشت امين و

نتايج عملی آن را به وضاحت . بود  بلکه چشم اندازی برای  قتل ببرک کارمل نيز ؛به آن را از بحران نجات نداد

بارۀ او اوصاف  در. انداختند دور به تدريج کشته و شکنجه داده و تحقير منتها ببرک را با توهين و. نشان دادند

های او را بسيار يستنحتا شرح گر بردند و شرابخواره و اسپ به کار ، ياوه سرا، مست ومنفی مانند بی کفايت
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را  های سياسی خون او با خود داشت، بنابر بهره بردارياما هجومی که موافقت امين را به افغانسنان. آوردند

  .افت جزا ديده يمين عاملی میاجنايات پيشينه در چهرۀ  ها وزيرا با قتل او همه ويرانگري. ودمطالبه نم

جناح پرده  ماهيت مشترک هردو زرگ کرده اند، نتوانسته است بری را که بئريزۀ سليقه  رد واندک اختالفات خ

آنها ناشی از  های سطحی را در زمان ببرک کارمل می نگريم، تبارزتفاوت برخی از اقدامات و اگر و. بکشد

  .حضور قوای شوروی با دورۀ امين بود

عمل وارد ابراز مخالفت  ، اما دری را که دارندۀ استعدادهای فرهنگی بودندئ، در دورۀ امين غيرحزبی ها مثًال

ترس  خوف و در ناحيه يکعده مردم غير سياسی نيز شب را از و. يا ميکشتند زندانی نموده و نشده بودند،

  .هراس هميشگی از احتمال کودتا همواره باالی خلقی ها سايه داشت .هميشگی به سحر ميرسانيدند

 ی ازازب به امکانات شوروی داشت، پاره ی که حايه با حضور قوای شوروی،  تک رمل و کاۀاما برای دور

 های فرهنگی را از گسترش مخالفت مردم ، آن استعدادۀترس از ناحي با حفظ خوف و. هراس منتفی بود ف وخو

از طرف ديگر با استفاده از انفعال سياسی ايشان، آنها را به عنوان پرزه های  يکطرف زير تعقيب ميگرفت و

اکسای دورۀ پيشين  حالی بود که خاد به جای  کام و اين در و. معرض استفاده قرارميداد درماشين دولتی خويش 

طرف  از همه نقاط کشور ها هزار انسان دراعدام همراه با قتل ده شرايط خفقان زا را تشديد کرد و دستگيری و

  .شوروی بيداد ميکرد  قوای دولتی و
  

  ها برای آوردن قوای شوروی سعی خلقي
يعنی  قوای . در نتيجه چنان نيز شد. افغانستان بودند ها آرزومند حضور قوای شوروی درگفتيم که خلقي پيشتر

  . ند زمامداری امين وارد افغانستان گرديدۀهمان دور مهاجم  در

  . ورند آطلب قوای شوروی بيرون می ها ناحق آب درهاون کوبيده، پای خويش را ازخلقي ازينرو

 حزب کمونيست ياسیدن زمان نابودی دولت خلقی که با عملی شدن آن، بيروی سشکست محتوم و نزديک ش

  . يد گسيل نيروی نظامی به افغانستان شدأئزمينه ساز ت آبروريزی خويش را ميديد، ، زيان دولت و شوروی

 .داشتنظر  در زمان رياست تره کی ، بيروی سياسی حزب کمونسيت شوروی اوضاع افغانستان را با دقت زير

وارد افغانستان شده بودند؛ اما دولت کابل  برگ نظامی بيشتر سازو مشاورين و کارشناسان و گرچه پيشتر

رو بودند، اما با احتياط به موضوع ب رو از يک طرف به درد سر اگر مقامات شوروی نيز. مطالبات بيشتر داشت

 محمد نور  و،اعظم شوروی  صدر، تلفونی ميان الکسی کاسيگينۀرونوشت مکالم ی ازافشرده . می نگريستند

  .تره کی درين زمينه روشنی می افگند 

   مارچ ١٨يا   و١٧          مؤرخ                                      

  .خالصه کند از رفيق تره کی خواهش کن تا اوضاع افغانستان را) ترجمان  خواهش از: ( کاسيگين 

  .... شود خراب تر می اوضاع خراب است و: تره کی 

  مار کنيد ؟ تار و) دشمن(  ی نداريد که آنها رائشما نيرو: کاسيگين 

  ....کاش چنين می بود 

  پس پيشنهاد شما درين قضيه چيست؟ :  کاسيگين 

  .افراد را شامل شود  که اسلحه وگسترش دهيد، تخنيکی خويش را  ما ميخواهيم که شما کمکهای عملی و:تره کی 

  ....ه بس پيچيده است اين مسأل:  کاسيگين 
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توسعه  شما کمک خود را.  ميکنمء من تقاضا.... قاطع را عليه هرات به راه انداريد ۀ شما يک حمل... : تره کی 

. هيچ کس آن را نمی داند و طياره های خود نقش کنيد روی تانکها وه ب عاليم افغانستان را  نشانه ها و....دهيد 

آنها فکر ميکنند  .ما هيچ کس نخواهد فهيمد به نظر. کابل ميتوانند پيشروی کنند استقامت کشک و نيروهای شما از

  )١(....که نيروی حکومت ما ميباشد 

قتل او، درخواست گسيل نيروی نظامی ز پس ا زمان حيات تره کی و مقامات شوروی در حفيظ اهللا امين بارها از

با گوريلوف رئيس گروه مشاورين شوروی  )١٩٧٩ست آگ١١(صحبت  جمله در از. را به افغانستان نموده است

  :افغانستان ميگويد  در

اطمينان  و آرامش و مورال ما را باال خواهد برد ی روحيه وا نيروی شوروی به نحو فوق العاده مواصلت" 

  ."بيشتر خواهد بخشيد

  :ديدار با امين ولوفسکی معين وزارت دفاع آن وقت شوروی از  اگست گزارش جنرال اوان پا٢٥ريخ و به تا

امين .  گوريلوف با امين مالقات کردماصلی نظامی شوروی، گست به معيت مشاورآپنجم  من به تاريخ بيست و" 

) لشکر(کابل مطرح کرد، که از نظر وی اين کار يکی از دو فرقه   حضور نيروهای ما را درۀديگر مسأل بار

  .آماده خواهد ساخت تا به جنگ شورشيان بروند گارنيزيون کابل را

کمک   نظامی را بار خواهد آورد وــپيچيدگی اوضاع سياسی  من به امين گوشزد کردم، که حضور نيروهای ما،

  )٢. " (تقويت خواهد کرد امريکا به شورشيان را

 از وضع ١٣٥٨  سال خورشيدیخزان های تابستان وآنچه در آن ماه. ندکی را آورديم ها، اآن درخواست ينجا ازدر

 سراسيمگی نگهداشته و دولت حکايت مينمود اين بود که هراس از نابودی با تمام قوت خويش دولت را در

  . به حضور قوای شوروی می جستندءرهبران خلقی يگانه راه نجات را  از طريق اتکا

تره کی مطرح شده بود، با طرح  طرف امين و های فرستادن عساکر که همواره از موافقت شوروی با درخواست

  .بردن ببرک کارمل، عملی شد نقشۀ برکناری امين و

  .سکو می نگريم ام را از بازتاب حرکات امين در مپيش زمينه های اتخاذ چنان اقد

محمد تره کی نظر به  ا منتشر گرديد که نور.خ .د. مرکزی حۀی از طرف پلنوم کميتا سنبله اطالعيه ٢٦تاريخ ه ب

.  او را دکتور شاه ولی به سمع پلنوم رسانيدایاستعف خبر.  داده استء صحی از وظايف خويش استعفامشکالت

  .ی که تره کی برعهده داشت ، تعيين کردئهاحفيظ ا هللا امين را در تمام سمت پلنوم استعفای تره کی را پذيرفت و

  جسارت آميز برۀحمل رسمی خبر غير اردنبال انتشه ب.  بود١٣٥٨اواخر ماه قوس   و١٩٧٩مبر سال  ماه دسۀنيم

يافت که رهبران حزب تهيه ديده  ی  انتشاراپاره  قومندان زندان پلچرخی؛ ورق  جانبازانه برۀحمل اسداهللا امين و

توجه و آمادگی  از آن ورق توصيه آميز در. ها سپرده بودندادارات دولتی به حزبي مکاتب و به منظور پخش در و

رعايت  از تدابيری مانند خاموشی برق،. ن رفته بود، که حمالت نظامی صورت ميگيرداوضاعی سخ مردم در

تلويزيون نيز منتشر  طرف راديو و آن اطالعيه پيهم از . درنقاط مزدحم يادآوری شده بود و سينما ها حال در

  . جاوز را دارد به افغانستان قصد تبا آن وسيله ميخواست به مردم بگويد که يک کشور" دولت خلقی". گرديد

ی ابه قولی کوچ کشی با چنان عجله . های ماه قوس حفيظ اهللا امين به قصر داراالمان کوچ داده شدآخرين شب در

  . تمام کارهای تعميراتی قصر به پايان نرسيده بود  صورت گرفت، که هنوز
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چنان صدا را که حاکی کسی در کابل، آن  زيرا هرگز. رات جلب توجه کردصدای بی وقفۀ طيا چند شب بعد تر

 مهمات و طيارات غول پيکر نظامی اتحاد شوروی، سالح و. خاطر نداشته شمار طيارات باشد ب از پرواز بی

  .عساکرخويش را به افغانستان فرستادند

            *  

 ۀماه نومبر، معين وزارت داخل اواخر شوروی انتشار يافت، خوانديم که در ی دربارۀ تجاوزئپسانها که کتابها

پاپوتين . نيزبود) جی بی .ک (ازمان جاسوسی شوروی گان سکارکشت از او .کابل شده بود ن، واردشوروی پاپوتي

  .آمده بود که تدارک قتل امين را ببيند

 ببرک و. سياست غلط بار آورده، بردوش امين نهادند فجايعی را که انديشه و ها وهمه مصيبت امين را کشتند و

  .سخن گفتند"  دوم انقالبۀمرحل"روزی بلند کردند  و از پي ها جام شادی وپرچمي

 شايد هم با اخالص و ال ميشود که چشم و گوش بسته، وؤآن عده مردمانی س از ديگر با گذشت زمان، بار

  .ها را پذيرفته بودندتعداد دروغ يک باورمندی و

به اين نتيجه رسيده اند   اندکی انديشيده وبلی می گفتند ؛ پايان می آوردند و های خويش را بلند و رهبرانی که  دست

  دروغگوی، رهبری آنها را داشتند ؟ که افراد خود فريب و

  جعل کم نيست، آيا يکی از اشکال مسخرۀ آن را درۀی و اشاععوامفريب ريا و دروغ  و ، مکر وتاريخ ما اگر در

  ؟. نمی توان نشانی کرد تره کی خبر داد، ایهمان مورد اطالعيه پلنومی که به دروغ از استعف
  

  واقعيت حفيظ اهللا امين 
زيرا . دولتی بود حزبی و امور در صالحيت بيشتر و ثور، دارندۀ اختيارروز اول کودتای  فيظ اهللا امين از ح

 ها،در ميان خلقي.  به خود سپرده بودحساس را به گروه وابسته وظايف کليدی و. کودتای ثور را رهبری نموده بود

همه  .انرژی امين را نداشت و ديگران بلی گوی او بودند توانمندی، جسارت و قريحه و) تره کی( يک فرد شماره

بنا برهمان دست باال . سرکوبهای مردم سهيم بودند خود نيز در معرفی مخالفين و های او را ميديدند وسرکوب

  مانع و، کارکرد چنان چهره هاميدانکه ی ئاز آنجا. زير دست داشت ها را نيزامور، پرچمي داشتن در ادارۀ

های اين بود که رفع محدوديت. کتر شودد، بايد عرصه بر ديگران کوچنهيچ سطحی تحمل نميکن مخالف را در

.  تا به انحصار قدرت برسد،برای او مطرح شد مقام رسمی تره کی به عنوان فرد شماره يک، نسبی ناشی از

 مراتب بايد به لۀآن سلس و. ن مستلزم اطاعت کورکورانه بود مراتب آۀامين به نهادی تعلق داشت که سلسل

 خود عناصر مطيع امين برای. می انجاميد  يک حزبی از رهبری شوروی،هی شخص شمارئتقاضای اطاعت نها

آن موقف او نشان از تمنيات انسانی استبداد خوی داشت، . سکو را به ايجاد تغيير مشغول نگهداشتاما م. بار آورد

  .ش پنداشته بودنديبا حامی استعماری که دوست خلقهاجلوۀ مخالفت  ونه صبغه 

امير عبدالرحمان در برابر مردم افغانستان . عيب امين اين بود که از امير عبدالرحمان خان درسی نگرفته بود

اعت ی که جيره دهندۀ او بودند، اطئه يبرابر مقامات هند بريتان اما در؛ بيرحمی مطلق العنانی با قساوت و

  .هنرمندانه را رعايت می نمود

محمد  نور. ته شدببرک روی دست گرف مندی شوروی به ايجاد تغييرات نخست در آشتی دادن تره کی وه عالق

های امين شده بود، حين تبارز اختالفات با بقيه متوجه دامنۀ صالحيتسکو که اندک اندک تره کی حرف شنو م

 ببرک و. ميان برودز امين بايد ا:  سکو شکل دادموضع او را م. ودبه اتخاذ موضع باعضای مرکزی، ناگزير 
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بين رفتن امين، همه فجايع به گواهی تره کی بر شانه های امين بار  با از و. تره کی حزب واحد را رهبری نمايند

 سازماندهی اما آن طرح به علت عدم. نيزبود ای یبه ويژه که امين سالها حامل بار اتهام وابستگی به سی آ. شوند

 رهبران شوروی و تدارک قتل امين و ترديد امين بر شک و درست نه تنها عملی نشد؛ بلکه منجر به قتل تره کی،

  .آوردن ببرک کارمل به افغانستان شد

نورمحمد تره کی توطئۀ قتل رفيق حفيظ اهللا امين را ترتيب داد اما ناکام " ی را انتشار داد با عنوان اامين جزوه 

  .سکو شدپوزانف هم به زودی روانۀ م. داشتسفير شوروی پوزانف نيز برمي از ه پرده از نارضايتی او، ک"شد

با وسيلۀ اطمينان بخشی  آنگاه نوبت به فرارسيدن زمان فرود آوری او. مقامی که بايد ميرسيد، رسيد جا و امين در

. ود خواهی افراطی را با خود داشت ناشی از خیهاياسی امين، کله شخی ها، بازيگوشيس زيرا ساختار. بود

واقع تنها نماد عدم تحمل  او در. نگهبان را نداشت يدن مصالح حامی وئاهيی که شامۀ الزم سياسی برای بوخودخو

بالفعل نبود؛ بلکه مرتکب گستاخی پذيرش بدون چون چرای لزوم ديدهای ولينعمت شوروی خود  مخالفين بالقوه و

 روز وقت تدارک مرگش را ١٠٠نموده بود، سال پيش بيشتر چهره  در بيش از يکآن اوصاف او که  . شده بود

نشان  جاسوس گفتن مخالفين، به ويژه در جوامع عقب مانده، مهر و. اما امين جاسوس امريکا نبود. بخود گرفت

  .نبود سطح بحث با مخالف حاکی است استدالل و ازمحدوديت تحمل و .استه ای شناخته شد

ند، اما با وسيلۀ تجاوز، انسانی که نامش با تجاوز شوروی پيوند ناگسستنی يافت، نيز نتوانست آن امين را کشت

  .شوروی را از بحران نجات بدهد حزب و

 زحمات تعداد کثيری که در ی کمتر به اين معضله انديشيده اند که  مشکل آن جمعيت بزرگ وئدر چنين نهادها

 تحمل استبداد ۀه است که بخش وسيعی از آنها وظيفرب تاريخی نشان داد تجا؟مختلف سهم داشته اند چه می شود

های خويش به عنوان يد کرده ، دستأئص اول قدرت الزم ديده است تخآنچه را که ش. را پذيرا شده اند حزبی 

را به صحه ، چرا گفتن ، بحث کردن ، جای خويش توان نه گفتن. او بلند نموده اندصحه گزاری  به تصميم 

ی ئنوع همنوا ست حاکم در جامعه به هرباالخره هنگام اجرای ماهيت استبدادی سيا ی وئاری ، تملق رهبر ستازگ

  . با آن سياست داده است  

ی آن جمع پلنوم نشستگان همه ئ، گوفجايع بر دوش امين نهاده شد سنت تاريخ ، بار و پس از آنکه مطابق رواج 

 رسم خود گويای شيوه های استبدادی، ابزار سازمانی استبدادی آن راه ودر حالی که ! بی چشم بودند  بی گوش و

  . شعور انسانی است  ، مسموم کنندّۀ ذهن و

  .همان طور دوران پايان کار ببرک کارمل. پايان کار امين آموزنده است

محدوده های  درسيار آموزنده باشد، از طرف هواداران او، ب ببرک کارمل  که ميتواند نيز ۀپايان کار چند سال

 خشم قرار يا ناز و يا گروه نجيب، طرف ابراز جنرال سابق و شوروی و وزير و فالن رهبر ابراز نارضايتی از

امينی ( ببرک  بيرون کردن ازعاليقی که وجه مشترک امين و حالی که با اتخاذ نقد درست سياسی و در. ميگيرد

هواداران او به . واهند شد که ببرک دست کمی از امين نداشتبود متوجه خ) که سی آی ای نبود اما جنايتکار بود

آزار،   وءکدامين جفا پايان حاکميت امين، از اين نتيجه زمانی ميتوانند نايل آيند، که بينديشند، پس از شش جدی و

  .  دريغ شده است ...خون کشيدن مناطق بسيار کشور  خاک وه شکنجه و اعدام ، ب

های سياسی  شخصی بلکه با معيارۀگونه  حفيظ اهللا امين گفته بود ، نه بۀبرک در بار آن صورت آنچه را که بدر

  .تعميم سياسی  ميتوان خودش را نيز سنجيد و

  :ببرک کارمل گفته بود 
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 ما او را تحت مطالعات دقيق علمی قرار دا ده ايم تا معلوم کنيم که او چرا. حفيظ اهللا امين جانوری عجيبی بود" 

ها در باره هتلر لمانا امروز ؟ عين کار را مردم حظ می بردۀ ويرانی کاشاناز خرابی و و سانها بود خون انۀتشن

  )٣"(روی دست گرفته اند 

شوروی، حتا نتوانست درد بحران شوروی را که در افغانستان به آن مواجه  ی های کارمل ازئدو ديگر، بلی گو

 ببرک و. بعد برکنار نمودند ها کارمل را آوردند وکه شورويآموزنده است  ازين دريچه نيز. درمان نمايد بود،

هم  دند، اما با برکناری او که بازابراز خوشی نمو  که با آوردن او،ندهواداران وی بايد اين موضوع را بياموز

  !حق شوروی بود، بی لطفی می کنند

___________________________________________________  
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