»دﯾﻮار ﭼﯿﻦ« وﺟﻮد ﻧﺪارد!
)ﺗﮭﯾﮫ و ﺗرﺗﯾب از ع  .ق  .ﻓﺿﻠﯽ(

ژاوژﯾﺎﻧﮓ ،ﺻدراﻋظم ﭼﯾن در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻔر ﺧود ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدۀ اﻣرﯾﮑﺎ طﯽ ﺳﺧﻧراﻧﯽ در اﻧﺟﻣن
ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ اﻣرﯾﮑﺎ اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ھردو ﺟﺎﻧب در ﻣورد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﮐﻣﭘوﭼﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺷﺎﺑﮫ ﻧظر
دارﻧد.
اﯾن ھﻣﻧواﯾﯽ و ﺗﺷﺎﺑﮫ ﻧظر ﭼﯾز ﺗﺎزه و دﺳﺗﺎورد »ﺳﻔر ﺗﺎرﯾﺧﯽ« ژاوژﯾﺎﻧﮓ ﻧﯾﺳت .رھﺑران ﭘﯾﮑﯾﻧﮓ
ﭼﻧدﯾن دھﮫ اﺳت ﮐﮫ در وﺟود اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم و ﺑﺧﺻوص اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدۀ اﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺗﺣد ﺧود را در
راه رﺳﯾدن ﺑﮫ اھداف ﻋظﻣت طﻠﺑﺎﻧﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد .وﻟﯽ آﻧﮭﺎ در آﻏﺎز دھﮫ ھﻔﺗﺎد ﺷروع ﮐردﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺷرﻣﯽ
ﺗﻣﺎم اﺷﮑﺎرا از ﻧﯾرو ھﺎی ﺟﻧﮓ طﻠب اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﻣﺣﺎﻓل ارﺗﺟﺎﻋﯽ در ھر ﮔوﺷﮫ و ﮐﻧﺎر ﺟﮭﺎن
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻧﺑش ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در آﺳﯾﺎ ،اﻓرﯾﻘﺎ و اﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ﻣوﺿﻊ ﺑﮕﯾرﻧد ،از ﺟﻼد
ﻣردم ﭼﯾﻠﯽ ،ﭘﯾﻧوﭼت ،از ارﺗﺟﺎع ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ ﺳﺎﻣوزا در ﻧﯾﮑﺎراﮔوا ،از ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯾون اﻧﮕوﻻ ،از
دارودﺳﺗﮥ ﺧون اﺷﺎم ﭘوﻟﭘوت ،از زد و ﺑﻧد اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدۀ اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻣﺻر ﺑر ﺿد ﺧﻠﻘﮭﺎی ﻋرب ﻓﻠﺳطﯾن
و از ﺿد اﻧﻘﻼب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧد.
و اﻣﺎ در ﻣورد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘس از ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب ﺛور ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺗﺣﺎد ﻧﺎﻣﻘدس ﻧﯾروھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و
ارﺗﺟﺎﻋﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ وﺟود آﻣد ،ھژﻣوﻧﯾﺳت ھﺎی ﭘﯾﮑﯾﻧﮓ ﺑﺎ ﻋطش ،ﺗﻼش و
ﺗﻘﻼﯾﯽ ﮐﮫ داﺷﺗﻧد ،در ﺻف دوم ﻣﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ اﻋﻼم ﻧﺎﺷده ﻋﻠﯾﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .اﮔر
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدۀ اﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺣﻣوﻟﮫ ھﺎی ﺑزرگ اﺳﻠﺣﮫ را ﺑﮫ ﺿد اﻧﻘﻼب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓرﺳﺗﺎد ،ﭼﯾن راﮐت ھﺎی
ﺿد ﺗﺎﻧﮏ ﺑﮫ آن اﻓزود ،اﮔر واﺷﻧﮕﺗن ﺳﯽ.آی.ای را ﻣوظف ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺟﻧﮓ اﻋﻼم ﻧﺎﺷده ،اﯾﺟﺎد
ﮐﻣپ ھﺎی ﺗرﺑﯾﮥ ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯾون و ﺗﻌﻣﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧراﺑﮑﺎراﻧﮫ در داﺧل ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻧﻣود ،ﭘﯾﮑﯾﻧﮓ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ ﺧود دﺳﺗور داد ﺗﺎ در »ﺗﺷﺎﺑﮫ ﻧظر« و ھﻣﮑﺎری ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ
ﺳﯽ.آی.ای در ﺳرﺣدات اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن -ﭼﯾن ﺗﺣرﯾﮑﺎﺗﯽ را ﺑﮫ راه اﻧدازد و ﺑرﺧورد ھﺎی ﺷدﯾدی را ﻣوﺟب
ﺷود .ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﭼﯾن در اواﯾل ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺑﺎﻧد ھﺎی ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺧﺎک ﭼﯾن آﻏﺎز
ﮐرد .ﺑﻌداً ﮐﮫ ھﻣﮑﺎری ﭼﯾن ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺟﮭت ﺗﺳﻠﯾﺢ و ﺗرﺑﯾت ﻣرﺗﺟﻌﯾن اﻓﻐﺎﻧﯽ ھﻣﺎھﻧﮓ ﺗر ﺷد،
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ﺟﺎﺳوﺳﺎن ﭼﯾﻧﺎﯾﯽ ھﻣدوش ﺑﺎ ﺳﯽ.آی.ای در ﮐﻣپ ھﺎی واﻗﻊ در ﺳرﺣدات اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﭘﺷﺎور دﺳت
ﺑﮑﺎر ﺷدﻧد.
ﯾﮑﯽ از ﮔروﭘﮭﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺳﭘس ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وارد ﻋﻣل ﺷوﻧد ﺗﺎ ﮔروه ھﺎی ﻣﺳﻠﺢ را
اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ ﻣﺻرف ﭼﯾن و اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدۀ اﻣرﯾﮑﺎ در ﯾﮑﯽ از ﮔﺎرﻧﯾزﯾون ھﺎی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن آﻣوزش
ﻧظﺎﻣﯽ دﯾدﻧد .ﮐﺎرﻣﻧدان اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﭼﯾن ﮔروه ھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ را ﺑﮫ وﺟود آوردﻧد .ﭘﯾﮑﯾﻧﮓ ﻋﻧﺎﺻر
ﻣﺧﺗﻠف ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺑﺧﺻوص ﻣﺎﺋوﯾﺳﺗﯽ را ﺑﮫ ﻣﻧظور اﺟرای ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺧرﯾﺑﯽ ﺗﻣوﯾل ،ﺗﺳﻠﯾﺢ و
ﺗﺣرﯾﮏ ﻣﯾﮑرد .ﺟواﺳﯾس ﭼﯾﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﺧود را در ﻣﯾﺎن ﮔروھﮭﺎی ﻣﺎﺋوﯾﺳﺗﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ
ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺗرﯾن ﺣﻠﻘﮫ ھﺎ ھﻣﮑﺎری ﻧزدﯾﮏ دارﻧد ،اﻓزاﯾش دادﻧد .ﺑﻧﺎﺑر ﺧواﺳت ﮔﻠﺑدﯾن و ﺑرھﺎن اﻟدﯾن
رﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭼﯾﻧﺎﯾﯽ ﭼﻧد ﺻد ﺗن از ﻋﻧﺎﺻر ﺿد اﻧﻘﻼب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑرای آﻣوزش ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی
ﺗﺧرﯾﺑﯽ در ﮐورﺳﮭﺎی ﻣﺧﺻوص ﭘذﯾرﻓﺗﻧد.
ﺷﺎھراه ﻗراﻗرم ﺑﮫ ﺷﺎھرگ اﮐﻣﺎﻻت و ﺗﻣوﯾل ﺿد اﻧﻘﻼب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺑدل ﮔﺷت .اﮔر اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدۀ
اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺑوق ﺑﻠﻧد و دروﻏﯾن ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﻧﻐﻣﮥ »اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« را ﺳر داد ،ﮐرﻧﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ
ﭼﯾن ﻣﮑﻣل آن ﺷد .اﮔر وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ و وزﯾر دﻓﺎع اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدۀ اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺳﻔر ﮐرد ،از ﮐﻣپ
ھﺎی ﺗرﺑﯾﮫ ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯾون اﻓﻐﺎﻧﯽ دﯾدن ﻧﻣود و ﺑﮫ اﺷرار وﻋدۀ داﻟر ﺑﯾﺷﺗر و ﺳﻼح ﺑﯾﺷﺗر داد ،ﻧﺎﮔوار ﻣﯽ
ﺑود اﮔر وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ و وزﯾر دﻓﺎع ﭼﯾن از ﺿد اﻧﻘﻼب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺳﺑت ﺿرﺑﺎت ﻣرﮔﺑﺎری ﮐﮫ ﺑر آن
وارد ﺷده اﺳت دﻟﺟوﯾﯽ ﻧﻣﯾﮑرد و وﻋده ھﺎی ﮐﻣﮏ ﻧظﺎﻣﯽ ﻧﻣﯽ داد.
از اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎ زﯾﺎد اﺳت.
آﻧﭼﮫ روﺷن اﺳت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدۀ اﻣرﯾﮑﺎ و ﺟﻣﮭوری ﺧﻠق ﭼﯾن دﯾﮕر »دﯾوار ﭼﯾن« وﺟود
ﻧدارد .آﻧﮭﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﺧﺻوص ﻣﺳﺎﯾل اطراف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻗﺿﺎﯾﺎی ﮐﻣﭘوﭼﯾﺎ ﻣﺷﺗرﮐﺎ ً ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ
در ﻋرﺻﮥ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﯾز »ﺗﺷﺎﺑﮫ ﻧظر« دارﻧد.
روزﻧﺎﻣﮫ »ﺣﻘﯾﻘت اﻧﻘﻼب ﺛور« ،ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ۴دﻟو  ١٣۶٢ﻣطﺎﺑق  ٢۴ﺟﻧوری ١٩٨۴
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