
 محمد قاسم آسمایی: ترجمه

 تلک خرس

 یا

 حقایق پشت پردۀ جنگ در افغانستان

 محمد یوسف و مارک ادکین: نوشته

 

 قسمت دوم

 

 پیش گفتار

 "ارادۀ خداوند بود ضیاءمرگ "

  8811 تبوتو، دختر سرنوش یرنظ یب

 هوایی ۀسانح

با   (C- 130)شده قوای هوایی پاکستان  سپورتی کموفالژنترا یهواپیما 7811ماه اگست سال  71بتاریخ 

در حالت داشت، گیر فرود آمدن  بالها در حالت تعادل قرار که زمین اصابت کرد طوری بردرجه  56زاویه 

گره 781به زمیندر اثنای اصابت  هواپیماسرعت . انجن کامال عادی کار میکردباال و قفل بود و هر چار 

کوتاهی شعله نارنجی رنگ بزرگ ناشی از انفجار  ۀبعد از لحظ. بود( مترجم هواپیماواحد پیمایش سرعت )

و پنجاه و یک دقیقه بعد از  دقیقاً ساعت سه بجه هواپیمادو ساعت موجود در کابین  هر. تانکی تیل بلند شد

قرار  گارنیزیون شهرک بهاولپور یچند میلدر صرف  هواپیمامحل سقوط . ظهر وقت محلی را نشان میداد

از آنجا  ،آباد مجانب اساله ای خود را به هفتاد دقیقپرواز  هواپیماپنج دقیقه قبل از آن  دقیقاً  جای که، داشت

سر به نیست  هواپیماتمام سر نشینان  آن ۀو در نتیج را در برگرفت تقریبا دو دقیقه سقوط . بود نمودهشروع 

  .شدند



 قریه  دهک کمالطرف کشتزار خود نزدیک حالی که ب چند لحظه قبل از این حادثه درحافظ تاج محمد 

Dhok Kamal  خود سر  هواپیمابا شنیدن صدای در هشت میلی بهاولپور روان بود، در جوار در یای ستلج

 هواپیمافوتی در پرواز بود،  6111ًرا مشاهده کرد که بطور نامنظم در ارتفاع تقریبا ۀطیاروی  ،را بلند نمود

از چند لحظۀ  دوباره اما بعد  ،نمود زمین میالن پیدا کرده و بار دگر حالت صعود را اختیار نخست بطرف

وی هیچگونه اصابت راکت ، انفجار، شعله و دود . ین سقوط و با قسمت قدامی بر زمین اصابت کردئبطرف پا

 .نماید، مشاهده نکرد قبل از اصابت به زمینرا که داللت بر وقوع فاجعه 

عبد الرحمن خان  پاکستان و جنرال اخترالحق رئیس جمهور ضیاءاز جنرال حادثه عبارت بودند قربانیان 

با مرگ دو . دانسته میشد رئیس جمهورگاه مشترک قوای مسلح  که جانشین احتمالی رئیس کمیته قرار

آی  .اس.در راس اداره آی7811که برای مدت هشت سال تا  یرئیس دولت و شخص ،شخصیت مقتدر پاکستان

قربانیان دگر این حادثه   .خود را از دست دادند "قهرمان"مجاهدین افغانستان دو حامی بزرگ و  قرار داشت

در پاکستان که شناخت دوازده سفیر ایاالت متحده امریکا  Arnold Raphelعبارت بود از آرنولد رافایل 

امی امریکا در اسالم ظآتشه ن Herbert Wassom جنرال هربرت واسوومدبریجمهور داشت و ساله با رئیس 

میشد، که در مجموع  سی و یک نفر  هواپیماهم چنان هشت جنرال پاکستانی با همراهان شان و عمله . آباد

 . قربانی این حادثه شدند

آنان خالف . رئیس جمهور و جنرال اختر حتما باید در یک هواپیما همسفر شوندچرا سوال ایجاد میگردد که 

ساخت امریکا که خواستار فروش آن بر  M-1د شده بودند که باید در نمایش  تانک رزمی شان متقاع خواست

والً در چنین حاالت معم. غیر ضروری بودامر در چنین نمایش  آنهاشرکت . اشتراک نمایند پاکستان بودند

باید عالوه . دمانند معاون لوی درستیز قوای مسلح، جنرال میرزا اسلم بیگ باید اشتراک میکرقدمه پایینتر 

این اولین در سه ماه اخیر ، اعظم جونیجوهای امنیتی ناشی از سبکدوشی صدر کرد که بعد از ایجاد دشواری

 .از محل اقامت خود بیرون میرفت ضیاءباری بود که 

نظامی پاکستان در  بتاریخ چارده اگست در نتیجه اصرار برید جنرال محمود درانی قبال سکرتر و آتشه ضیاء

از لحاظ  ،قرار دارد مسلحدر راس قوای  ضیاءاز اینکه امریکا و فعال قوماندان فرقه زرهدار که میگفت 

همچنان جنرال اختر تا دوازده ساعت قبل  .است؛ موافقه کرد یدپلوماتیک اشتراک او در این نمایش ضرور

ای .اس.نابر استدالل و تلفونهای پیهم رئیس قبلی آیاو ب. از آن هیچگونه تصمیم رفتن به بهاولپور را نداشت

میخواست در سلسله مراتب نظامی وارد  ضیاءآگاه شود که جنجال برانگیز  اختر باید از تغیراتی  که میگفت

چون تصمیم اشتراک در  جمهور آورد و روی همین منظور وی خواستار مالقات با رئیس جمهور شد و رئیس



اختر نیز دعوت نمود تا وی را همراهی نموده و در ضمن سفر در مورد باهم  از ،داشت را نمایش تانک

  .هم گره خوردابشخص دو  و به این ترتیب سر نوشت هر خواهند نمودصحبت 

در  C- 130  هواپیمامعموال دو  ،ظات امنیتیوحبود و بنابر مل( PAK 1)رئیس جمهور  یهواپیمانام شفری 

 و آماده می بود،که در چند میلی اسالم آباد قرار داشت برای پرواز رئیس جمهور  پایگاه قوای هوایی چکالله

هوا پیمای  ازرئیس جمهور در آن پرواز میکرد؛ صرف مدتی قبل از پرواز مشخص میشد و ۀ که باید طیار

ص بعد از مشخ .استفاده میشد( Pak1) هواپیمااحتیاطی و برای مشایعت  هواپیمابه حیث (  Pak 2)دومی 

منتقل گردیده و تا پرواز به شدت از آن  هواپیمامسافرین عالی مقام به آن اطاق مخصوص  ،VIPشدن هواپیما 

ها و آهن های با وزن  فوت عرض  بود و با تخته 1فوت طول و  17مخصوی دارای اطاقاین  .حفاظت میشد

هوا و سیستم تنویر مجزا و متکی  ساخته شده و با وسایل و امکانات مستریح از جمله سیستم تهویهپوند  6111

دو هواپیما قبل از  معموالً هر. یکردمبه خود مجهز گردیده بود که شرایط مستریح را برای پرواز تامین 

 . قرار میگرفت مورد بازرسیپرواز از لحاظ امنیتی 

هوایی  ی نشست میدانوجود داشت و آن عبارت از این بود که رنو یامروز یک مشکل ۀدر پرواز پالن شد

  Pak 2مساعد بود و به همین ملحوظ هواپیمای  PAK 1 هواپیماییک  تنها برای نشست بهاولپور 

برگشت دوباره  ترتیب حین به این. کیلومتری از آن در میدان هوایی سر گوده  بزمین نشست 761ۀبفاصل

 . ، با موجودیت صرف یک هواپیما، انتخاب هواپیمای دوم وجود نداشتاز چکالله رئیس جمهور

که ( Cessna)اکتشافی  هواپیمابال  یک. دیگر نیز موجود بود ی کوچکهواپیمادو  در میدان هوایی بهاولپور

برای محافظت اطراف میدان هوایی در مقابل تروریستهای استفاده ، از آن بعد از حمله ناموفق شش سال قبل

سفیر  با آن باید او وکه  این نمایش بود اصلی ره مربوط جنرال بیگ مهماندارهشت نف هواپیمایدومی  و دمیش

در آنجا برای انتقال سفیر و آتشۀ  طیاره جت کوچک آتشۀ نظامی امریکا زیرا ،امریکا  تا ملتان سفر میکردند

پالن اصلی هدف  این دو امریکاییپس  ،ه استسبوتاژ بودین سانحه در نتیجۀ ا گاه هر. نظامی پارک شده بود

 .نده اتروریستی نبود

که خواست  یآنطور صورت گرفت، در محضر تعداد زیاد مقامات عالی نظامیکه   Abramsنمایش تانک 

 .زیرا خطاهای داشت و در نتیجه معامله  ملیارد دالری عقد نگردید ،امریکا بود موفقیت آمیز نبود

در زیر شعاع  7ن ارشد مصروف صرف نان چاشت بودند، هواپیمای پاک ـوقتی که رئیس جمهور و افسرا

دروازه مخصوص ) یمصروف ترمیم دروازه کارگوهفت تخنیکر و  آفتاب توسط گارد امنیتی محافظت میشد



 پیلوت هواپیما مشهود حسن که شخصاً . خرابی در آن رو نما شده بود آن بودند که  (برای نقل و انتقال اموال

به کنترول و  هجنیر به هواپیما مراجعه کردو ان، کشاف (پیلوت دوم)با کو پیلوت  برگزیده شده بود ءضیاتوسط 

داشته و از  قرارطور مجزا در عقب کابین پیلوت  VIPاطاق . گی برای آن پرداختنده پیش از پرواز و آماد

 . با آن وصل میشد هواپیماطریق در کوچک و سه پله زینه در قسمت چپ 

خدا حافظی با مشایعت کنندگان روی به بعد از ظهر رسید و قبل از  1... با همراهان خویش ساعت ضیاء

آنها . با وی همراه شوند هواپیماد تا آنها نیز در نمووی از دو مقام عالیرتبه امریکایی نیز تقاضا . زد ومکه زان

صرار رئیس جمهور از سفر با        با وجود ا ل بیگجنرا. بدون کوچکترین تعلل به این تقاضا لبیک گفتند

همیشه  ضیاء. زیرا باید به الهور پرواز میکرد ،خود را ترجیح داد یهواپیمااو . معذرت خواست7پاک ـ 

سبوتاژ  خطرخود داشته باشد تا  بدینوسیله با های بلند مقام را  عادت داشت تا تعداد زیادی از جنرال

 . اقل برساندرا به حد احتمالی

هواپیما و یک صندوق حاوی مدل های تانک به  VIPسر نشینان ، دو کرت ام برای قبل از پروازلحظاتی 

 .جابجا گردید هواپیمادر  معاینهآورده شد و بدون تالشی و  هواپیما

و منشی نظامی رئیس جمهور برید جنرال  رافایل، واسوم، ، اختر، افضلضیاء هواپیمادر اطاق مخصوص 

 .، رافایل و اختر نزدیک یکدیگر نشسته تا در اثنای پرواز صحبت نمایندضیاء. نجیب احمد حضور داشتند

 5...ساعت . داشت ی زیادسرو صدا هواپیمادشوار بود، زیرا  ۀتا انداز   C-130 هواپیمااگرچه صحبت در 

هوایی اطراف میدان ۀ ساح امنیتاز  Cessna یشافتکا یهواپیماآنکه  بعد از 7ـ پاک  هواپیمابعد از ظهر 

ل ارتباط برقرار عادی را نشان داده و با برج ترمینحالت د پرواز حالت کامال بور. پرواز نمود ،اطمینان داد

رد ها موت های عمله و نحو پرواز بود؛ بعدو وسیله ثبت صحبدون صندوق سیاه ب هواپیمااین واقعیت که . بود

خطور هم نمیکرد که چند  هواپیمااز عمله و مسافرین یک در اثنای پرواز در ذهن هیچ . انتقاد قرار گرفت

 ،استقامتساختن عیار گرفتن ارتفاع الزم و بعد از  حسن مشهود. در انتظار آنان است یلحظه بعد چه سرنوشت

 .از طریق مخابره به اسالم آباد اطالع داد هواپیما راوقت رسیدن 

در  1ـ پاک  و Cessna یهواپیما. آمادگی میگرفتپرواز برای جنرال بیگ در زمین  یهواپیماپیلوت 

آنها همۀ  عیار بود لذا 7 ـامواج مخابره همه آنها به عین فریکونسی پاک . بوددر آمده  پرواز بهنیز  سرگوده 

را " منتظر باشید"نموده و جواب  موقعیت آنرا سوال  7 ـ آواز مرکز کنترول در زمین را شنیدند که از پاک

و این  داده نمیشدبرج کنترول جواب  و سپس خاموشی مطلق حکمفرما گردید و به صدای دسپیچر ندشنید

 ،با کمربند های امنیتی بسته هواپیمامسافرین  .بر آن داشت که واقعه غیر عادی اتفاق افتاده استداللت حالت 



در البالی غرش انجن آنها داهای امداد و ص از آنها سلبتوان حرکت  قرار داشته ووحشت آوری  در حالت

و شروع به  قرار گرفتگویا دوباره تحت کنترول  هواپیما ،زود گذرۀ بعد از چند لحظ. میپیچید هواپیماهای 

تالش برای  7ـ بار دیگر پاک  و قرار گرفتندآرام باال رفتن کرد و راکبین برای لحظۀ در سیت های خویش 

  .و بعدآ سقوط هولناکناکام بیهوده و  اما تالش ،ده ماندن نمودزن

 مقصرین

                            . هم قتل عمد؟یا  ؟ و دانستتصادفی  ۀحادثسانحه را باید  از لحاظ ترمینولوژی حقوقی این

باور کرده میتوانستند که این حادثه  یک بر میلیونمتنها وقتی خبر این واقعه پخش شد در سرتاسر پاکستان 

 از او و  حد اقل شش بار تالش های برای ترورقبل از این حادثه . دشمنان بیشماری داشت ضیاء. تصادفی بود

او در داخل دشمنان آشتی ناپذیر ۀ از جمل. حامل وی صورت گرفته بود هواپیماجمله یک بار فیر راکت بر 

لفقار بوتو پدر احکم اعدام ذو ،با وجود اعتراض های بین المللی ضیاءزیرا  ،پاکستان یکی هم فامیل بوتو بود

در زمان صدارت خویش وسیلۀ رشد و بوتو . پاکستان را تائید نموده بود فعلی نظیر بوتو صدراعظم  بی

پاکستان مقرر  حیث لوی درستیزه ب ،داشتن رتبه نسبتاً پائین درا مساعد ساخته و او را با وجو ضیاءارتقای 

 . به این ترتیب موصوف سه سال قبل حکم اعدام خویش را امضا نموده بودو 

خاندان  بعد از آن دشمنی آشتی ناپذیرو  دار آویخته شده در زندان راولپندی  ب 7818اپریل  .بوتو بتاریخ 

 اعالنوع بوتو را ممنبینظیر بوتو و مادرش را زندانی و حزب مردم مربوط  ضیاء. گردیدآغاز  ضیاءبوتو با 

میرمرتضی در تبعید .  شدند محکوم جنایی غیاباً نمود و پسران وی شاه نواز و میرمرتضی به ارتکاب جرایم 

با کمک سازمان  آنرا دفاتردر کابل ایجاد نمود و  ضیاءرا برعلیه ( شمشیر)الفقار گروه تروریستی الذو

خط  یهواپیما 7817از جمله در سال . و تخریب نموددر دمشق فعال و مبادرت به ترور آزادیبخش فلسطین 

در پاریس بشکل دردناک در گذشت و چنان شایع شد که 7816شاه نواز در سال . هواپیمایی پاکستان را ربود

بینظیر بوتو سه . این خصومت آشتی ناپذیر تا هنوز ادامه دارد . مسموم شده است ضیاءگویا او توسط عمال 

اعظم زن در تاریخ پاکستان عز تقرر حاصل نماید حیث اولین صدره ده و به انتخابات شماه قبل از آنکه برند

 .دیگر نبود یچیز ،امر اللهی از جزه گفته بود که این حادثه ب ضیاء هواپیمادر مورد سقوط 

اخیر اکادمی نظامی هندوستان قبل از تجزیه  ۀجا از دورافسران نظامی بود که با اختر یک آن ۀاز جمل ضیاء

زندگی قوای مسلح  عرصۀ دلخواه "او همیشه میگفت که . فارغ شده بود 78.1هند و ایجاد پاکستان در سال 

ۀ مرگ ترک این پست را تا لحظ ،، وی بعد از آنکه از طرف بوتو بحیث لوی درستیز مقرر شد" من است

رشد  ،که داشتخاصی سرعت و بنابر زرنگی ه او ب. ستان چندانی نداشتدونیز بین نظامیان در  ضیاء. نکرد



خویش  ۀاو تمام آنهای را که رقیب احتمالی و بالقو. نمود و از رقبای خود در کسب مقامات پیشی گرفت

دور از صحنه  ،تا سبکدوشی ،از اسالم آباد تقرر در مناطق دورتر تشخیص میداد با حیل گوناگون از

حیث لوی درستیز در مورد تقرر و ترفیع افسران از رتبه برید جنرال به باال همیشه با دقت  هاو ب. میساخت

قوماندانان عدۀ زیادی از ل علهمین  تصمیم اتخاذ میکرد و بنابرآنان شخصاً در مورد زیاد برخورد نموده و 

 . مرگ او دلشاد شدند تبارز دهند؛ ازعلناً بدون اینکه آنرا 

از مجاهدین بر علیه شوروی و دولت  ضیاءقاتالن محدود به پاکستانی ها بوده نمیتوانست، پشتیبانی ۀ حلق

د .ا.خ. به فعالیت های تخریبی بپردازندن شد که عمال خاد نیز برای تضعیف دولت پاکستان افغانستان سبب آ

و  ضیاء شد و رئیس جمهورب  کمک و آموزش  داده می.گ.پولیس مخفی افغانستان بود که از جانب کۀ ادار

، سالحدادن با حمایه نه ساله از مجاهدین که شامل  ضیاء. سیاه آنها قرار داشت صدر فهرستاختر در 

مجبور ساختن  آنان از سرباز شوری و  7.111هالکت  عامل بود؛ و مشوره  جنگ های پارتیزانیآموزش 

ه بر قطعات شوروی در ای حملمجاهدین را بر که ساخترا متهم مشوروی هم چنان پاکستان . بودافغانستان 

 شوروی از افغانستان قوای تنها نصف ضیاءهواپیمای در حین وقوع سقوط ) ن از افغانستاناثنای خروج آ

 یدر این راستا از طریق سفیر امریکا در مسکو  به پاکستان هوشدار .و تسلیح مینمایدتشویق ( خارج شده بود

  .درس عبرتی بدهد ضیاءرسیده بود که گویا شوروی میخواهد به 

به  7817، و 7856، 78.1هند و پاکستان سه مرتبه در سالهای ز اتهام وارد شده میتوانست زیرا هند نی بر

را متهم به ارسال سالح به تروریست  ضیاءگاندی صدراعظم هند،  فراجی. کشتار یکدیگر پرداخته بودند

در حال حاضر چندین هزار شورشی مسلح در هند  .ود که مادر وی را به قتل رسانده بودندهای سیک مینم

اتهام وارد میشد که وی به آنان پناه داده و زمینۀ آموزش چریک ها را در پاکستان مهیا و با  ضیاءبر و فعال 

خاص تحقیق و تحلیل  کستان ادارهدهلی در جهت مقابله با این پالن های پا .رهبران آنان مالقات مینماید

(RAW )را ایجاد نموده بود. 

اما وزارت ؛ ریختفرو  ضیاءرا در مرگ الت متحده امریکا چند قطره اشکی باوجود که حکومت ایا

 ،ون شدن قوای شوروی از افغانستانبا بیر. استخاتمه یافته  ضیاءت رسالآن عقیده داشت که  ۀخارجامور

که مقامات  یدر حال. بنیادگرا تعویض گرددکمونستی کابل با دولت اسالمی لت خواست امریکا این بود تا دو

در آرزوی ایجاد یک بالک  ضیاءبنظر آنها، . الحق بودءضیااین خواست  درواقعیت، کهمیگفتند یی امریکا

و سرانجام بخش های از شوروی چون ازبکستان، افغانستان و پاکستان  ،ندۀ ایرانگیر مقتدر اسالمی در بر



نقشۀ سبز در ۀ مدن چنین ساحآمیان ه در وزارت خارجه عقیده داشتند که ب.  کمنستان، و تاجکستان بودتر

 .افغانستان سرخ بوده میتوانستمراتب خطرناکتر از ه ب ،منطقه

و هدایت داد تا علل حادثه،  ، قوماندان قوای هوایی پاکستان هیئت تحقیق را تعینهواپیمابعد از حادثه سقوط   

مشخص را برای  های و پیشنهادتثبیت را حادثه ( در صورت که موجود باشند)خسارات وارده و مقصرین 

 .جلوگیری از تکرار همچو حوادث ارائه نمایند

عهده داشت و سه تن از مقامات ارشد ه بقوای هوایی پاکستان عباس میرزا  ریاست هیئت تحقیق را قوماندان

های فنی و تخنیکی با هیئت ذکر شده،  به منظور ارائه مشوره .  امل بودقوای هوایی پاکستان در ترکیب آن ش

با عجله از اروپا  ( Daniel Sowada)شش افسر نیروی هوایی امریکا تحت ریاست دگروال  دانیل سووادا 

 . وارد پاکستان شدند

. ندا جمع آوری نموده و شهود را مورد پرسش قرار دادمدارک و اسناد مربوط حادثه ر ،هیئت طی مدت دوماه

و انجن، پروانه ها، سیستم کنترول  شامل هواپیماقطعات و پرزه جات متعدد جمع آوری شده از محل سقوط 

کمپنی )، در پاکستان و ایاالت متحده امریکا به همکاری کمپنی الکهید هواپیماسایر اجزای باقیمانده از الشه 

 مبنای نتیجه گیری بردر جریان تحقیق و . مورد بررسی و معاینات الزم تخنیکی قرار داده شد (هواپیمامولد 

. از فهرست حذف گردید ،شدنده ، موجه و دخیل دانسته نهواپیمادالیلی که در مورد سقوط  ،های بدست آمده

رخوردار بوده و روانی باساس این برسی تثبیت شد که  پیلوت و عملۀ پرواز، از صحت کامل جسمی و  بر

به  هواپیماسوخت  وضع جوی برای پرواز مساعد و مواد. در اثنای پرواز مرتکب اشتباه نشده استپیلوت 

از  هواپیمارخ نداده و تمام سیستم  هواپیماحریق در بر زمین،  هواپیماتا حین اصابت . چیزی آلوده نبوده است

آثاری از دستکاری در آن  وکامالً فعال و سالم یک ، سیستم برقی و سیستم هایدرولقبیل انجن، پروانه ها

آثاری که اثبات بر عالوه . بدست نه آمد هواپیماداخل هم چنان هیچ مدرکی مبنی بر انفجار در . مشاهده نشد

 هواپیماسقوط : نتیجه نهایی برسی و تحقیق این بود که. باشد؛ مشاهده نشد هواپیماکنندۀ اصابت راکت بر بدنۀ 

 .ناشی از عمل تروریستی بوده استکشته شدن سی و یک تن از سر نشینان آن و 

در اثر مواد کمیاوی مانند گازی بی بو و بی  ،همزمان هواپیماهیئت تحقیق به این نتیجه رسید که همه عملۀ 

 احساسآنها موجودیت گاز را یستم عصبی را فلج مینماید مسموم و فلج گردیده و حتی سرعت سه رنگ که ب

همچنان تثبیت شد که هیچ یک از عمله، در اثنای سقوط، کاله . استفاده نمایندننموده تا از ماسک ضد گاز 

محموله کمیسیون خاطر نشان ساخت که  احتمال دارد مواد کمیاوی مولد گاز در . سر نداشتندر محافظتی را ب



 لب توجه نه نماید؛ طور مخفی  درکه ج یکوچک عادی، مانند ظرف آب، ترموز، بوتل و یا بستۀ تحفه مانند

 . کابین عمله جابجا شده باشد

به کالبد نشد، زیرا برای تثبیت آن ضرورت  صمشخنوعیت گاز استفاده شده برای مسمویت عمله پرواز 

تنها جسد دگروال . بود که صورت نگرفت هواپیماو حتمی بر اجساد عمله شکافی و اجرای معاینات ضروری 

در شفاخانه نظامی بهاولپور معاینه  ،و نه در کابین پیلوت قرار داشت VIPه در اطاق ک( Wassom)واسوم 

ناشی از انفجار و  یآثار آنسد وی چنین نتیجه بدست آمد که در از معاینه ج. افی داده نشدگاما اجازه کالبد ش

افی، عمل گکالبد ش ممانعت از اجرای. بر زمین وجود نداشت هواپیماقبل از اصابت مسموم کننده  تنفس گاز

و حتمی زیرا اجرای کالبد شگافی در چنین حاالت از عناصر اصلی . و سوال بر انگیز بود غیر قابل قبول

 .شتبعداً گفته شد که نسبت سوختن کامل اجساد، امکان کالبد شکافی وجود ندا. تحقیق شمرده میشودپروسۀ 

از دفن ببیند؛ به این دلیل اجازه داد نشد که گویا جسد برای فامیل جنرال اختر که میخواستند جسد وی را قبل 

زیرا بنابر . چندان موجه بوده نمیتواندنیز این دلیل . هیچ چیزی از آن باقی نمانده است هم پاشیده و کامال از

که کامال از بین رفته بود، کپسول محل نشستن  هواپیماگفتار شاهدان محل سقوط، برعکس قسمت عقبی 

 .حالت نبودچنین  تبه و کابین پیلوت درعالیر مقامات

دود  ضیاءقرآن مجید متعلق به . الزم شودلتی نبود که مانع اجرای معاینات در حا  Wassomهم چنان جسد 

دوسیه شخصی وی که مزین با نشان و بود، همچنان کاله نظامی اختر با سهولت قابل تشخیص ه اما ب ،آلود

یکی از مقامات رسمی ایاالت متحده امریکا اعالم کرد . ه شده میتوانستبود کامال خواند( JCSCرئیس )کلمه 

البته در . که بنابر اصول اسالمی، اجساد اوتوپسی شده نمیتواند و باید در مدت بیست و چار ساعت دفن شود

رای اجن گونه قضایا برای دریافت حقیقت حاالت عادی این شیوه کامالً معمول و الزم االجرا است، اما در ای

 .بودند معایناتآمادۀ اجرای چنین کارکنان شفاخانه نظامی بهاولپور معاینات حتمی و الزمی است و

 :تحقیقات الزمه جنایی را پیش ببرند آنها نوشتند که تا ایی های مسلکی الزمه  نبودهیئت تحقیق دارای توان

در بیمارستان و نه در محل واقعه تعداد را نه کسی  اما این گواهی مرگ داده شده جسد 7.برایدر مجموع »

 «.سوار نشده باشد، نمیتوان رد کرد هواپیمادر  در بهاولپورکه کسی  حتمال راا این. حساب نموده است

ونل پرس.  دکرو اشتیاق فروکش این تمایل نمود؛ اما بعداً جدیت آغاز با  ات راتحقیقدر ابتدا آی .اس.آی 

صورت نگرفت در تعجب  سوال و جوابیقضیه از آنها از اینکه در مورد  خدماتی میدان هوایی بهاولپور

صورت گرفته بود  همزمان سقوط طیاره در نزدیک شهر بهاولپورکه قضیه قتل افسر پولیس همچنان . دبودن



با شدت تمام در جهت گرفتن  1پاک ـ   یهواپیمادر حالی که تحقیق از پیلوت . نیز با جدیت برسی نشد

بود یکی از رهبران شیعه اخیر قتل موجبۀ این شدت،  . انگیز بودبرهم تعجب  گرفت و این اعتراف صورت

  7و کوپیلوت پاک ـ  1پاک ـ  هواپیماجای که پیلوت از آن. شده بود ه ضیاء نسبت دادهاز طرف پیروانش ب که

دکشی ساجد را به خو ،1شیعه مذهب بودند، روی همین ملحوظ چنین تصور شد که پیلوت پاک ـ هردو  ساجد 

تنها زمانی که هیئت تحقیق به این نتیجه رسید که از لحاظ . مقتول شیعه گرفته شودقانع ساخته تا انتقام رهبر 

این یک  ،بر اساس قرار هیئت تحقیق. فزیکی وقوع این نوع عمل ناممکن است،  پیلوت بد بخت را رها کردند

 .نشدند تتثبی آنعامل یا عاملین  هکقتل دستجمعی بود 

بنابر مالحظات شخصی  یشد، تعداد زیادی اشخاص، ادارات و حتی کشورهای متعدد گفتهکه قبالً ی  طور آن

بود که من  حتی االمکان آنرا جمع  یو مدارکوعۀ حقایق ممجاین . بودند ضیاءو یا سیاسی در آرزوی نابودی 

 .ابراز مینمایمهای خویش را ذیال ه و با استناد برآن، نتیجه گیری آوری نمود

آوردن ش های ناکام برای تحت کنترول درنشان میدهد که تال هواپیمااوالً حرکت نوسانی و بی موازنه شدن 

گاه این شخص یکی از عمله  هر ازجمله ؛میان میکشده های گوناگون را ب سآن صورت گرفته است و این حد

که خاموشی مطلق  یحالدر بره شنیده میشد،اعالم خطر از طرق مخا بوده باید آواز او مبنی بر هواپیما

بعداً گفته شد . دیگر فلج بوده است ۀعباره حکمفرما بود و این داللت برآن دارد که وی توانایی آنرا نداشته و ب

که گویا فریاد دگروال نجیب احمد از طریق مخابره شنیده شده است که به پیلوت چیزی میگوید، همچنان چنین 

 از نظر من این یاوه گویی. را تحت کنترول درآورد هواپیماا نجیب تالش کرده بود تا حدس زده شد که گوی

خود را باز و تا ، وی چگونه توانسته کمربند امنیتی هواپیما بودن زیرا در حال نوسانی ،محض است های

هیچ گونه امکان آن  از کنترول خارج شده بود، از لحاظ فزیکی 7؟ زیرا بعد از اینکه پاک ـ رودکابین پیلوت ب

موجود نبود تا کسی چوکی خود را ترک نموده و از زینه ها باال رفته، دروازه را باز و داخل کابین پیلوت 

گاه  هر. احمد  نشده استنجیب سرانجام از طرف هیئت تحقیق هیچگونه اشاره مبنی بر شنیدن آواز . گردد

. باید علت دیگری وجود داشته باشد هواپیماوباره پایین آمدن برای باال رفتن و د ؛چنین چیزی اتفاق افتاده باشد

در حالت بی موازنه گی ( C-130) هواپیماگاه این نوع  هر ،بر اساس معلومات متخصصین کمپنی الکهید

قرار گیرد در قسمت دم هوا پیما سیستم اتومات وجود دارد که  بطور خود کار آنرا عیار و آنرا در حالت 

اصطالح . امکان دارد قبل از سقوط، چندین بار اینگونه حالت تکرار شود. قرار میدهد تعادل و موازنه

 .مینامند" phugoid"تخنیکی برای  این حالت را 



ممکن در پالن اصلی، همزمان . بود ضیاءسر به نیست کردن و کشتن  ،بنظر من هدف اساسی در این حادثه

عدۀ زیادی در آرزوی مرگ باوجود که . مورد متردد هستمن ایقتل اختر نیز مد نظر بوده باشد، اما من در 

اختر مورد نفرت عدۀ زیادی از نظامیان عالیرتبه بوده و همچنان نام او در صدر لیست  .بودند هردوهمزمان 

بنابر همین دالیل، شاید توطئه . دانسته میشدبعد از مرگش  ضیاءاو جانشین احتمالی  .سیاه خاد قرار داشت

نمایند، اگر چنین بوده باشد؛ پس نامبرده در همسفر  7پاک ـ  یهواپیمادر  ضیاءکردند تا او را با گران تالش 

  (7).من مرگ وی پاداش غیر منتظره برای قاتلین بوده است ۀعقیده ب. آخرین لحظات شامل پالن گردیده است

گاه موضوع سبوتاژ در حادثه  بحیث وسیله قتل به این منظور انتخاب شده بود که هر هواپیمادادن  سقوط 

استفاده از گاز سمی در . اشدکسانی که در تعمیل این پالن نقش داشتند حد اقل بیابی مطرح گردد، امکان رد 

اطالعاتی را دخیل  ۀباید دست کدام ادار ؛گردید هواپیماعمله مولی که سبب کشتن همزمان چار نفرغیرمع

ای .آی.ب و سی.گ.اما بدون شک و شبه ک. را در اختیار نداشتبه احتمال قوی پاکستان چنین گازی . دانست

هردو میتوانستند آنرا از طریق ارتباطات  (1) (RAW)خاد و راو . در اختیار داشتند را انواع اینگونه گاز

ممکن است هرگاه توطئه گران از جملۀ نظامیان پاکستانی بوده باشند . شوروی خویش بدست آورند

 .ر دیگری در اختیار آنها قرار داده باشدای آنرا بمنظو.آی.سی

حصول اگر . و پایین رتبه پاکستان در واقعه وجود داردال نقش داشتن نظامیان عالی رتبه همچنان احتم

معلومات الزم در مورد برنامه  پرواز رئیس جمهور تا اندازه ساده و آسان است و میتوان آنرا از بخش امنیتی 

ب، خاد و یا راو نمیتوانست مانع اجرای اتوپسی .گ.ک اما .خل هواپیما بدست آوردمیدان هوایی و یا سیستم دا

 . !در شفاخانه نظامی شود

نمایش . خود استفاده نماید  یهواپیمااز  ضیاءبودند تا لحظۀ هفته ها منتظر  ،شاید طراحان پالن با ترس و لرز

بود که از ۀ حیث آخرین وسیله نداشت، شاید بترین عالقمندی به آن ککوچ ضیاءتانک با در نظر داشت اینکه 

قانع ساخت و آنهم بدون باید را  ضیاءچگونه مشکل در آن بود که . آن باید برای اجرای پالن استفاده میشد

جنرال درانی قوماندان قوای . تا در نمایش تانک اشتراک ورزد ،شود یجادکوچکترین سؤظن اسبب اینکه 

باعث  ویرا به اشتراک در آن نمایش قناعت و توضیح دهد که اشتراک  یاءضزرهدار امکان آنرا داشت تا 

اشتراک رئیس جمهور سوء ظن را نیز  در مورداین اصرار و پا فشاری . افزایش اهمیت این نمایش میگردد

 . با ارزش بوددرانی حیثیت  برای بلند بردن در آن نمایش اشتراک وی زیرا متوجه وی نمی ساخت

که گاز کشنده قبال در اختیار شخصی قرار داده شده و آموزش های الزم هم در مورد صورت  باید تصور کرد

افراد نظامی و احتماالً  ۀاین شخص باید از جمل ،بدون شک. رفته و وی باید مترصد فرصت بوده باشدگ



وه  نمبر راگر این فرضیه من درست باشد، پس باید کسی از جمله افراد گ. تیکنیشن قوای هوایی بوده است

را   C-130 هواپیمازیرا این گروه مسؤلیت ترانسپورتی . در این حادثه سهیم باشدشش قوای هوایی پاکستان 

تصمیم در مورد کاربرد گاز باید زمانی . در پایگاه چکاله  که در چند میلی اسالم آباد قرار دارد به عهده داشت

در کجا  گاز چه وقت و اما. نماید تا به بهاولپور پروازاست  ممصم ضیاءگرفته شده باشد که تثبیت گردید که 

باید به  هواپیماو یا در چکاله؟  زیرا تا هنوز تثبیت نگردیده بود که کدام ( مترجم. بهاولپور)جابجا گردد؟  آنجا 

 .انتخاب گردد 7حیث پاک ـ 

جابجا شده بود، اما من معتقد هستم که امکان تعبیه  این است که وسیلۀ تخریبی در بهاولپور اکثریت نظرها بر

از افراد قوای هوایی کسی  هواپیمازیرا در بهاولپور به جز عمله پرواز .  آن در چکاله بیشتر متصور است

کسی در صدد اینکه کسی نمیتوانست به این کار مبادرت ورزد، مگر پرواز  ۀعمل ی نبود و از جملهدیگر

اطمینان حاصل نمایند که یک فرد نظامی توطئه گران چگونه میتوانستند . شدبا اپیماهوسقوط خویش توام با 

جابجا  هواپیماوسیله باید در کابین  زیرا ؟ی شود که تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشت هواپیمابتواند داخل 

. ل کابین پیلوت میشدباید از زینه استفاده و بعد از عبور از دروازه داخوی  ،میشد و برای رسیدن به آنجا

عملی شدن این شیوه برای سرباز ناممکن بنظر میرسد و همچنان فرضیه انتقال وسیله تخریبی را در بین 

در صدد پرواز به اسالم  کهعمله پرواز در دروازه بگاژ  موجودیتزیرا احتمال . م نمیتوان قبول کردکرت ا  

نزدیک شود چه  هواپیمادادند که سرباز و یا شخص ملکی به آنها و محافظین اجازه نمی. موجود بود ،آباد بودند

من نمیتوانم با اطمینان بگویم که این کار در بهاولپور صورت . رسد به اینکه کسی  داخل کابین پیلوت گردد

به هدف عمل بسیار خطرناک و چانس رسیدن  ؛کار در آنجا صورت گرفت باشد گرفته است، اگر فرضاً این

 . بسیار کم بود

. موجود  بوددر چکاله در بین پرسونل دایمی قوای هوایی  یاطالعاترۀ ادایک ( اپراتیفی)نفوذ  امکان

جابجایی  با. جز کار های عادی و روزمرۀ وظیفوی آنها بود C -130به   دسترسی پرسونل خدماتی و مراقبتی

مشخص گردید  هواپیمابرای توطئه گران ایجاد شد، زیرا  یفرصت مساعد7در پاک ـ  VIPکابین مخصوص 

 دروسیلۀ دیگر آتش نشانی و یا جابجایی ۀ و در حین جابجایی و نصب کابین اگر کسی بمنظور تبدیل وسیل

هرگاه جابجایی  وسیلۀ تخریبی در چکاله . مورد سوء ظن و شک قرار نمیگرفت ،کابین پیلوت داخل میگردید

. ار دهنده و ارتفاع سنج باشد ضرورت بودصورت گرفته باشد  به دو وسیلۀ که عبارت از تایمرانفج

لذا در چار ساعت  .تایمرانفجار دهنده ممکن طوری عیار شده باشد که  با رسیدن در ارتفاع معین فعال شود

         ز، یک ساعت در اثنای پرواز و بعد از نشستپس یک ساعت قبل از پروا.  اول محفوظ خواهد بود

وسیله انفجار دهنده باید در ارتفاع  در اینصورت. ارتفاع سنج جابجا شده باشددر بهاولپور باید وسیله 7پاک ـ 



آنصورت  چکاله صورت گرفته میبود درهرگاه سبوتاژ در . کابین پخش میشدمعین فعال و گاز کشنده در 

سقوط میکرد و مسؤلیت کوتاه مدت بعد از پرواز  7دوگانه همزمان بکار گرفته میشد در غیرآن  پاک ـیل وسا

 .متوجه پرسونل قوای هوایی چکاله میشد

اما تنها دو نفر که عبارت بود از سفیر امریکا و آتشه نظامی آن  ،این دسیسه دقیق و بدون اشتباه عملی شد

ه فهمیده شده نتوانست کاما . پیشبینی نشده بودنفر متذکره  کشتن دو ،طرح پالن یقیناً در. کشور قربانی آن شدند

نفر سبب وارخطایی  مرگ این دو. خویش دعوت نمود در آخرین لحظات آنها را به همراهی با ضیاءچرا 

زیرا در صورت اجرای تحقیقات همه جانبه هویت آنان افشا میشد که چنین تحقیقات  ؛طراحان دسیسه شد

 .سر انجام این عمل تروریستی وحشتناک از طرف امریکا پرده پوشی شد. صورت نگرفت

 پل پت کردن/ رده پوشیپ

هم اشتباه پیلوت  نقص تخنیکی و یا ،زارت خارجه ایاالت متحده امریکا زیاد عالقمند بود تا علت این حادثهو

تن از دپلوماتهای ارشد ایاالت متحده امریکا  این عمل کشتن دو زیرا اگر هدف از. نه سبوتاژ ،وانمود شود

ایل ارتباط جمعی  به آن عالقمند شده و اعتراض شدید و طوالنی طبعاً در آنصورت جامعه و وسدانسته میشد؛ 

و . و فشار وارد میگردید تا مقصرین و عاملین این حادثه تثبیت گردد برمی انگیخترا برعلیه عاملین  آن 

 . دانسته شدآن یگانه چاره عاجز بود، لذا خاموشی و خاک انداختن بر عاملین آنتثبیت  ازحکومت 

که عاملین آن کی ها بودند، چنین حالت به  وجه سیاسی امریکا در منطقه  و سایر اینت بدون در نظرداش

یا خاد دانسته میشد؛ پس قتل رئیس جمهور یک کشور،  ب و.گ.هرگاه عامل آن ک .کشور ها صدمه میرساند

دیگر بر مناسبات حسنه شرق و غرب چگونه تأثیر میکرد؟ ایاالت متحده امریکا چگونه  و قتل جمعی عدۀ

به سبب  ،اید؟ ممکن اینگونه موضعگیریمیتوانست از ایجاد خصومت تازه با اتحاد شوروی جلوگیری نم

 . میشدمسکو و نا رضایتی تعویق انداختن عقب نشینی قوای شوروی از افغانستان 

و  ضیاءبین بردن  اردوی پاکستان و هدف آن از واقعهیجه تحقیقات تثبیت میشد که عامل در نتهمچنان هرگاه 

جنرالهایش بود، این حالت نیز سبب خشم مردم امریکا میشد، زیرا با وجود کمک های مستمر امریکا به 

فتن این که آنان گ. از آنها، آنان عامل کشتن سفیر و جنرال امریکایی بودندردوی پاکستان و مجاهدین و حمایه ا

پس مناسبات با پاکستان تیره  . نیز مناسب و معقول دانسته نمیشد ،تفاوت اند نفر بی در مورد سر نوشت این دو

 تعویق میه گردیده و کمک ها باید محدود میشد، انتخابات دموکراتیک که برای ماه نوامبر پیشبینی شده بود ب

. انی ادامه داده و بینظیر بوتو به مقام نخست وزیری نمیرسیدرنظامیان برای مدتی طوالنی به حکمافتاد و 



زیرا وزارت امور . دشنمی ایاالت متحده امریکا  سبب تأسف ضیاءبین رفتن از  ،که قبال گفته شد یآنطور

اما از اینکه برخالف  تمایل  ،بیرون رفتن قوای شوروی از افغانستان مسرور بود خارجه امریکا بخاطر

همچنان آنها از . ندمیرسیدنبنظر راضی  ،عالقمند بود تا بنیادگرایان بر کابل مسلط گردد ضیاءامریکا، 

 8811برای امریکا از اواسط  ضیاء. برای دستیابی به سالح هستوی ناراض بودند ضیاءتمایالت و تالش 

 .بود نیزببعد نتنها ارزش نداشت بلکه بار دوش اضافی 

این احتمال نیز وجود داشت که سازمانهای کوچک سیاسی و یا گروه تروریستی چون الذالفقار در این حادثه  

مشکل در این بود که هرگاه تحقیقات جدی صورت میگرفت، احتمال آن وجود داشت . دست داشته بوده باشند

در گذارش که . آن بیرون شوند از نیز "کرم های نا خواسته و نامطلوب "ین جعبه ا که با برداشتن سر پوش از

در محضر   7818از طرف ریچارد ارمیتاژ دستیار وزیر دفاع امریکا در مورد جنایت ذکر شده در ماه جون 

ذکر شده بود که  در مورد سبوتاژ تحقیق جدی صورت  ،ارائه گردیدنمایندگان امریکا  کمیته عدلی مجلس

... امید واریم پاکستان در راه دموکراسی حرکت نماید: " ودشماره یک ذکر شده بیادداشت  در. نگرفته است

عقب گرد صورت  مبادا در موردن  ما را در تشویش می اندازد که مرگ نظامیان و رئیس جمهور پاکستا

دیگر هرگاه  سفیر رافایل و واسوم  در این قضیه به قتل نمیرسیدند آنها کامال آماده بودند تا  ۀبه عبار." گیرد

 .تحقیق نه نمایندقضیه را 

. ، هیچ ضرورت به این نوع تحلیل ها نمیبودندکشته نمیشد ههرگاه دو مقام بلند مرتبه امریکایی در این حادث

آی .بی. ن افآ مبنایکانگرس قانون را تصویب کرد که بر  7815نجا آغاز میشد که در سال آمشکل از 

امریکا در خارج مورد  ۀگردید تا هر قضیه تروریستی که در آن تبع مؤظف( مترجم. ره فدرالی تحقیقاتااد)

 .نامیده میشد" دست دراز"این قانون . تحقیق نماید ،سوء قصد قرار گیرد

اقدام را در جهت پوشاندن اصل واقعه سازماندهی  وزارت خارجه امریکا بالفاصله بعد از این حادثه چار

رین تخنیکی قوای هوایی را اعزام نمود تا با کمیسون تحقیق در ظرف چند ساعت گروپ مشاو اوالً : کرد

ثانیا آنها از طریق سفارت خود در مورد اوتوپسی . قوای هوایی پاکستان در پیشبرد برسی قضیه کمک نماید

پا فشاری نه نمودند و با دفن اجساد بدون معاینات الزم طبی که  هواپیمااجساد از جمله در مورد عمله 

ثالثاً آنها معاون مشاور . دفن گردید علت حادثه نیزۀ سقوط را معلوم نماید، امکان در یافت بمیتوانست موج

او میتوانست ماهرانه قضیه را پرده . حیث جانشین رافایل اعزام نمودنده را ب Robert Oakleyامنیت ملی 

یرامون عکس العمل شتراک در جلسه شورای امنیت ملی پحین ا 7818وی بعد ها در ماه جون . پوشی نماید

فراموش  را" دستان دراز "گویا قانون  و چنین وانمود کرد کهدر مورد قضیه با شک و تردید صحبت امریکا 



. سخت آن بودسهم گرفته و از حامیان سرشخصا با عالقمندی زیاد در تدوین آن  ویکه  یدر حال. کرده است

اگرچه . رد نمودنی بر اعزام هیئت تحقیق به پاکستان مبآی را .بی.ای افضآنها تقا ،رابعاً  و از همه مهمتر

اسالم آنزمان در در که   Oakleyاما بعد از چند ساعت بنابر هدایت  ،اگست شفاهی اجازه داده شد 17بتاریخ 

 .فسخ گردیداین اجازه  ،آباد بود

 به اسالم آباد چندافته بود، قبل از پرواز مستقیم جایی با رئیس جمهور نجات ی جنرال بیگ که از مرگ یک

به اسالم آباد  او به مجرد رسیدن. گردش کرددر حال سوختن  که یهواپیمادر اطراف  طیاره  خویش ر بابا

قوای مسلح به حالت احضارات  قرار گرفت و محالت مهم تحت امنیت قرار داده شد و جلسه اضطراری 

بر آن  ضیاءت لوی درستیز را که تا آنوقت بیگ پس. کابینه دائر گردید، اما نظامیان قدرت را بدست نگرفت

ساله به حیث جانشین موقتی  .1قبول کرد و رئیس غیر نظامی مجلس سنا غالم اسحق خان  تکیه زده بود

 .گردیددر ماه نوامبر تائید  در وقت معین قبالً تثبیت شدۀ آن انتخابات.  شد منصوبرئیس دولت بحیث  ضیاء

و هم  اجساد شدنداوتوپسی  مانعآن مقامات نظامی پاکستان که هویت ن گفت که میتواتقریباً و به احتمال قوی 

عجله بین مقامات پاکستانی و سفارت امریکا در اسالم آباد  اچنان جزیات توافق سریع و غیر قانونی که ب

 . هیچگاه افشا نخواهد شد ؛صورت گرفت

آی به .بی. سه کارمند افاجازه داد تا  نگرس، وزارت خارجهتنها بعد از سپری شدن ده ماه تحت فشار کا

 :گفت Bill Mclollum (R. Fla)که عضو کانگرس   یآنطور. در تحقیق قضیه سهم بگیرد پاکستان رفته و

در پاکستان اتفاق افتاده تثبیت آی میتواند واقعیت آنچه را که .یب.بعد از سپری شدن مدت طوالنی چگونه اف»

                    « .واضح سازیم که در وزارت خارجه ما چه  اتفاق افتاده است نماید؟ من نمیدانم؟ اما ما باید

 ، اجنت مطرح نشددر مورد " سوال های مسلکی"قضیه را با عالقمندی تعقیب نه نمود و نیز  آی .بی.تیم اف

را غیر ممکن میساخت یا اجساد کامالً سوخته و معاینات ها گذارش دادند که برعکس بیانیه رسمی که گو

اقدامات هیئت بیشتر به گشت . مت بوتو بودوحک خواستموافق با جراآتاین نوع ادر واقع اینگونه نبود، بلکه 

 هیئت روایت  منابع واشنگتن تایمز،ه ب. رویداد هودو گذار شبیه بود تا اجرأت الزمه تحقیقاتی و استجواب ش

آنها طبق چنین فهمیده میشد که کار آنها   شیوۀاز . بودرفته اسالم آباد  بهر توریستی صرف برای سف

 .آت نمودنداجرا" نباید سرپوش دیگ را باز نمایند"العمل که دستور

هیئت هندی را رئیس . ریاکاری های زیادی صورت گرفت7811اگست  11بتاریخ  ضیاءدر مراسم تدفین 

روسیه بر مرقدش اکلیل گل  سفیر. روز را عزای ملی اعالن کرد کشور به عهده داشت و آن جمهور آن

خطاب کرد و  به رهبر بنیاد " شهید"را  ضیاء ،و در عین زمان وزیر خارجه امریکا جورج شولتسگذاشت 



مراسم  . خویش در جهت آزادی افغانستان وعده داد ۀهمه جانبگرای مجاهدین گلبدین حکمتیار از پشتیبانی 

صد ها هزار پاکستانی در جوار مسجد . ی صورت گرفت تدفین بر طبق اصول اسالمی و تشریفات نظام

یده شده  و بر شانه های انرا که با پرچم پاکستان و گل ها پوش ضیاءطالیی فیصل جمع شده بودند تا تابوت 

 .فیر توپ صورت گرفت 17بعد از نماز جنازه به رسم احترام . سربازان حمل میشد مشاهده نمایند

و اختر  که  ضیاءمرگ  مجاهدین نیز با. پاکستان نیز در این غم شریک بودنددر افغان سه ملیون مهاجر 

مرگ آنان درست در زمانی اتفاق افتاد که زیرا . طراح پیروزی آنها بودند در غمی بزرگ فرو رفته بودند

 حصولآخرین حمله بر کابل و در چند قدمی  ۀو مجاهدین در آستانشوروی در حال خروج از افغانستان قوای 

خواننده کتاب میتواند . دانسته میشد ضروریامر در این مرحله پیروزی بودند و حمایه و پشتیبانی آنها 

 .مصیبت مجاهدین را بهتر درک نماید

 ادامه دارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

میبایست سوار بر ... »: مینویسد که ( ۱۰۰۲  ـ۱۰۰۲)مهور پاکستان پرویز مشرف رئیس ج .7

مرا . دچار سانحه شد 7811اگست 71ه در کالحق میبودم ضیاءرئیس جمهور  7.1هواپیمای سی ـ 

من یار بود یک برگد دیگر در  ولی چون بخت با ،نامزد مقام منشی نظامی رئیس جمهور ساخته بودند

              «...به جای من، این افسر بیچاره به کام مرگ رفت .گماشته شدخرین دقایق به این سمت آ

 مترجم .ترجمه سید هارون یونسی. پرویز مشرفنوشته  "در خط آتش( "1)صفحه 

1. India's external intelligence agency, the Research and Analysis Wing (RAW) 
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