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 حقایق پشت پردۀ جنگ در افغانستان
 نوشته: محمد یوسف و مارک ادکین

 قسمت دوم
 پیش گفتار

 "مرگ ضیاء ارادۀ خداوند بود"
 ۱۸۱۱ تبوتو، دختر سرنوش یرنظ یب

 سانحۀ هوایی
درجهه وهوری  ۵۶با زاویه   (C- 130)سپورتی کموفالژ شده قوای هوایی پاکستان نهواپیمای ترا ۱۸۱۱ماه اگست سال  ۱۱بتاریخ 

عهادی  ، گیر فرود آمدن در حالت باال و قفل بود و ههر اهار انجهن کهامالا ندبر زمین اصابت کرد که بالها در حالت تعادل قرار داشت
گره )واحد پیمایش سرعت هواپیمها متهرجم( بهود. بعهد از لحظهۀ کوتهاهی ۱۸۲ثنای اصابت به زمینکار میکرد. سرعت هواپیما در ا

شعله نارنجی رنگ بزرگ ناشی از انفجار تانکی تیل بلند شد. هر دو ساعت موجود در کابین هواپیما دقیقاا ساعت سه بجه و پنجاه 
هواپیمها صهرف در انهد میلهی گهارنیزیون شههرک بههاولپور قهرار و یک دقیقه بعد از ظهر وقت محلی را نشان میداد. محل سهقوو 

آبهاد، از آنجها شهروم نمهوده بهود.  مدقیقاا پنج دقیقه قبل از آن هواپیما پهرواز هفتهاد دقیقهه ای خهود را بهه جانه  اسهال داشت، جای که
 شدند. سقوو  تقریبا دو دقیقه را در برگرفت و در نتیجۀ آن تمام سر نشینان هواپیما سر به نیست 

در جهوار  Dhok Kamal حافظ تاج محمد اند لحظه قبل از این حادثه در حالی که بورف کشتزار خود نزدیهک قریهه  دههک کمهال
در یای ستلج در هشت میلی بهاولپور روان بود، با شنیدن صهدای هواپیمها سهر خهود را بلنهد نمهود، وی ویهارۀ را مشهاهده کهرد کهه 

وتی در پرواز بود، هواپیما نخست بورف زمین میالن پیدا کرده و بار دگر حالت صعود را ف ا۶۲۲۲بوور نامنظم در ارتفام تقریبا
صهابت کهرد. وی هیانونهه اصهابت اختیار نمود، اما بعد از اند لحظۀ  دوباره بوهرف پهانین سهقوو و بها قسهمت قهدامی بهر زمهین ا

 نماید، مشاهده نکرد. ت به زمینقبل از اصاب، انفجار، شعله و دود را که داللت بر وقوم فاجعه راکت
قرارگهاه  قربانیان حادثه عبارت بودند از جنرال ضیاءالحق رنیس جمهور پاکسهتان و جنهرال اختهر عبهد الهرحمن خهان رنهیس کمیتهه  

مشترک قوای مسلح  که جانشین احتمالی رنیس جمهور دانسته میشد. با مرگ دو شخصیت مقتدر پاکستان، رنیس دولت و شخصی 
در راس اداره آی.اس. آی قرار داشت مجاهدین افغانستان دو حامی بزرگ و "قهرمان" خود را ۱۸۱۱مدت هشت سال تا  که برای

سهفیر ایهاالت متحهده امریکها در پاکسهتان کهه  Arnold Raphelاز دست دادند. قربانیان دگر این حادثه  عبارت بود از آرنولد رافایل 
امی امریکا در اسهالم آبهاد. ظآتشه ن Herbert Wassomو بریدجنرال هربرت واسووم  شناخت دوازده ساله با رنیس جمهور داشت

 هواپیما که در مجموم  سی و یک نفر میشد، قربانی این حادثه شدند.  ای هم انان هشت جنرال پاکستانی با همراهان شان و عمله
شهان متقاعهد  خواستباید در یک هواپیما همسفر شوند. آنان خالف  رنیس جمهور و جنرال اختر حتماا ارا ال ایجاد مینردد که سؤ

ساخت امریکا که خواستار فروش آن بر پاکستان بودند اشتراک نمایند. شرکت آنها  M-1شده بودند که باید در نمایش  تانک رزمی 
وی درستیز قوای مسهلح، جنهرال میهرزا پایینتر مانند معاون ل در انین نمایش امر غیر ضروری بود. معموالا در انین حاالت قدمه  

اسلم بیگ باید اشتراک میکرد. باید عالوه کرد که بعد از ایجاد دشواری های امنیتهی ناشهی از سبکدوشهی صهدراعظم جونیجهو، در 
 سه ماه اخیر این اولین باری بود که ضیاء از محل اقامت خود بیرون میرفت.

 نظهامی پاکسهتان در امریکها و فعهالا  سهکرتر و آتشهه   جنهرال محمهود درانهی قهبالا  ضیاء بتاریخ اارده اگسهت در نتیجهه اصهرار بریهد
س قوای مسلح قرار دارد، از لحهاظ دپلوماتیهک اشهتراک او در ایهن نمهایش اینکه ضیاء در رأقوماندان فرقه زرهدار که مینفت از 

ه تصهمیم رفهتن بهه بههاولپور را نداشهت. او ضروری است؛ موافقه کرد. همانان جنرال اختر تها دوازده سهاعت قبهل از آن هیانونه
راتههی  جنجههال براننیههز آگههاه شههود کههه ضههیاء یبنههابر اسههتدالل و تلفونهههای پههیهم رنههیس قبلههی آی.اس.ای کههه مینفههت اختههر بایههد از تغی

میخواست در سلسله مرات  نظامی وارد آورد و روی همین منظور وی خواسهتار مالقهات بها رنهیس جمههور شهد و رنهیس جمههور 
ن تصمیم اشتراک در نمایش تانک را داشت، از اختر نیز دعوت نمود تا وی را همراهی نموده و در ضمن سفر در مورد باهم او

 صحبت خواهند نمود و به این ترتی  سر نوشت هر دو شخص باهم گره خورد. 
در پاینهاه قهوای ههوایی  C- 130 بهود و بنهابر ملحوظهات امنیتهی، معمهوال دو هواپیمها  (PAK 1) نام شفری هواپیمای رنهیس جمههور

اکالله که در اند میلی اسالم آباد قرار داشت برای پرواز رنهیس جمههور آمهاده مهی بهود، و ویهارۀ کهه بایهد رنهیس جمههور در آن 
بهه حیههو هواپیمهها احتیههاوی و بههرای  ( Pak 2)پهرواز میکههرد؛ صههرف مههدتی قبهل از پههرواز مشههخص میشههد و از هههوا پیمهای دومههی 

اوهاق مخصهوص مسهافرین عهالی مقهام بهه آن هواپیمها  ،VIPاسهتفاده میشهد. بعهد از مشهخص شهدن هواپیمها  (Pak1)مشایعت هواپیما 
فوت عرض  بود و با تخته ها  ۱فوت وول و  ۰۱منتقل گردیده و تا پرواز به شدت از آن حفاظت میشد. این اواق مخصوی دارای

پوند ساخته شده و با وسایل و امکانات مستریح از جمله سیستم تهویه هوا و سیستم تنویر مجزا و متکی  ۶۲۲۲آهن های با وزن و 
به خود مجهز گردیده بود که شرایو مستریح را برای پرواز تامین میکرد. معمهوالا ههر دو هواپیمها قبهل از پهرواز از لحهاظ امنیتهی 

 مورد بازرسی قرار مینرفت. 
در پرواز پالن شدۀ امروز یک مشکلی وجود داشت و آن عبارت از این بود کهه رنهوی نشسهت میهدان ههوایی بههاولپور تنهها بهرای 

کیلومتری از آن در میهدان ههوایی سهر  ۱۶۲بفاصلۀ  Pak 2مساعد بود و به همین ملحوظ هواپیمای  PAK 1 نشست  یک هواپیمای
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گوده  بزمین نشسهت. بهه ایهن ترتیه  حهین برگشهت دوبهاره رنهیس جمههور از اکاللهه، بها موجودیهت صهرف یهک هواپیمها، انتخها  
 هواپیمای دوم وجود نداشت. 

نهاموفق  که بعد از حمله   (Cessna)در میدان هوایی بهاولپور دو هواپیمای کواک دینر نیز موجود بود. یک بال هواپیما اکتشافی 
استفاده میشد و دومی هواپیمای هشت نفهره مربهوو  میدان هوایی در مقابل تروریستها ، از آن برای محافظت اورافشش سال قبل

جهت کواهک آتشهۀ  جنرال بیگ مهماندار اصلی این نمایش بود که با آن باید او و سفیر امریکا  تا ملتان سفر میکردند، زیرا ویاره  
و آتشۀ نظامی پارک شده بود. هر گاه این سانحه در نتیجۀ سبوتاژ بوده است، پس این دو نظامی امریکا در آنجا برای انتقال سفیر 

 امریکایی هدف اصلی پالن تروریستی نبوده اند.
که در محضر تعداد زیاد مقامات عالی نظامی صورت گرفهت، آنوهوری کهه خواسهت امریکها بهود موفقیهت   Abramsنمایش تانک 

 ملیارد دالری عقد ننردید.  در نتیجه معامله   آمیز نبود، زیرا خواهای داشت و
در زیهر شهعام آفتها  توسهو گهارد  (۱پهاک  ) وقتی که رنیس جمهور و افسران ارشد مصروف صرف نان ااشت بودند، هواپیمای

امنیتی محافظت میشد و هفت تخنیکر مصروف ترمیم دروازه کارگوی )دروازه مخصوص برای نقل و انتقال اموال( آن بودند کهه  
خرابی در آن رو نما شده بود. پیلوت هواپیما مشهود حسن که شخصاا توسهو ضهیاء برگزیهده شهده بهود بها کهو پیلهوت )پیلهوت دوم(، 

وهور مجهزا در  VIPو انجنیر به هواپیما مراجعه کرده و به کنتهرول پهیش از پهرواز و آمهاده گهی بهرای آن پرداختنهد. اوهاق کشاف 
 عق  کابین پیلوت قرار داشته و از وریق در کواک و سه پله زینه در قسمت اپ هواپیما با آن وصل میشد. 

ز خدا حافظی با مشایعت کننهدگان روی بهه مکهه زانهو زد. وی از بعد از ظهر رسید و قبل ا 3...ضیاء با همراهان خویش ساعت 
دو مقام عالیرتبه امریکایی نیز تقاضا نمود تا آنها نیز در هواپیما با وی همراه شوند. آنها بدون کواکترین تعلل به این تقاضا لبیک 

هواپیمای خود را تهرجیح داد، زیهرا بایهد معذرت خواست. او (۱پاک  )گفتند. جنرال بیگ با وجود اصرار رنیس جمهور از سفر با 
به الهور پرواز میکرد. ضیاء همیشه عادت داشت تا تعهداد زیهادی از جنهرال ههای بلنهد مقهام را بها خهود داشهته باشهد تها  بدینوسهیله 

 خور سبوتاژ احتمالی را به حداقل برساند. 
صهندوق حهاوی مهدل ههای تانهک بهه هواپیمها آورده شهد و هواپیمها و یهک  VIPلحظاتی قبل از پرواز، دو کرت ام برای سر نشینان 

 بدون تالشی و معاینه در هواپیما جابجا گردید.
در اواق مخصوص هواپیما ضیاء، اختر، افضل، رافایل، واسوم و منشی نظامی رنیس جمههور بریهد جنهرال نجیه  احمهد حضهور 

تها    C-130از صهحبت نماینهد. اگراهه صهحبت در هواپیمها داشتند. ضیاء، رافایل و اختر نزدیک یکهدینر نشسهته تها در اثنهای پهرو
بعد از آنکه هواپیمای اکتشافی  (۱پاک  )بعد از ظهر هواپیما  6...اندازۀ دشوار بود، زیرا هواپیما سرو صدای زیاد داشت. ساعت 

Cessna ت عهادی را نشهان داده و بها از امنیت ساحۀ اوراف میدان هوایی اومینان داد، پرواز نمود. بورد پرواز حالهت کهامال حاله
برج ترمینل ارتباو برقرار بود. این واقعیت که هواپیما بدون صهندوق سهیاه و وسهیله ثبهت صهحبت ههای عملهه و نحهو پهرواز بهود؛ 
بعدها مورد انتقاد قرار گرفت. در اثنای پرواز در ذهن هیچ یک از عمله و مسافرین هواپیما خوور هم نمیکرد که اند لحظهه بعهد 

نوشتی در انتظار آنان است. مشهود حسن بعد از گرفتن ارتفام الزم و عیهار سهاختن اسهتقامت، وقهت رسهیدن هواپیمها را از اه سر
 وریق مخابره به اسالم آباد اوالم داد.

در سرگوده  نیهز بهه پهرواز در  ۰ پاک   و Cessnaپیلوت هواپیمای جنرال بیگ در زمین برای پرواز آمادگی مینرفت. هواپیمای 
عیار بود لذا  همۀ آنها آواز مرکز کنترول در زمین را شنیدند کهه از (۱پاک   )آمده بود. امواج مخابره همه آنها به عین فریکونسی 

پیار موقعیت آنرا سوال  نموده و جوا  "منتظر باشید" را شنیدند و سپس خاموشی مولق حکمفرما گردید و به صدای دس ۱ پهاک  
برج کنترول جوا  داده نمیشد و این حالت داللت بر آن داشت که واقعه غیر عادی اتفاق افتاده است. مسهافرین هواپیمها بها کمربنهد 
های امنیتی بسته، در حالت وحشت آوری قرار داشته و توان حرکهت از آنهها سهل  و صهداهای امهداد آنهها در البهالی غهرش انجهن 

از اند لحظۀ زود گهذر، هواپیمها گویها دوبهاره تحهت کنتهرول قهرار گرفهت و شهروم بهه بهاال رفهتن کهرد و های هواپیما میپیاید. بعد 
، امها تهالش بیههوده و تالش بهرای زنهده مانهدن نمهود ۱ پاک  راکبین برای لحظۀ در سیت های خویش آرام قرار گرفتند و بار دینر 

 سقوو هولناک.  ناکام و بعداا 
 مقصرین

وقتهی خبهر ایهن واقعهه پخهش شهد در   تصهادفی دانسهتو و  یها ههم قتهل عمهدواز لحاظ ترمینولوژی حقوقی این سانحه را بایهد حادثهۀ 
سرتاسر پاکستان تنها یک بر میلیونم باور کرده میتوانستند که این حادثه تصادفی بود. ضیاء دشهمنان بیشهماری داشهت. قبهل از ایهن 

برای ترور او و از  جمله یک بار فیر راکت بر هواپیما حامل وی صورت گرفته بود. از جملۀ  حادثه حد اقل شش بار تالش های
دشمنان آشتی ناپذیر او در داخل پاکسهتان یکهی ههم فامیهل بوتهو بهود، زیهرا ضهیاء بها وجهود اعتهراض ههای بهین المللهی، حکهم اعهدام 

د نموده بود. بوتو در زمان صدارت خویش وسهیلۀ رشهد و ارتقهای ذوالفقار بوتو پدر بینظیر بوتو صدراعظم  فعلی  پاکستان را تانی
ضیاء را مساعد ساخته و او را با وجود داشتن رتبه نسبتاا پانین، به حیو لوی درستیز پاکستان مقرر و به این ترتی  موصوف سه 

 سال قبل حکم اعدام خویش را امضا نموده بود. 
ی  به دار آویخته شهد و بعهد از آن دشهمنی آشهتی ناپهذیر خانهدان بوتهو بها ضهیاء آغهاز در زندان راولپند ۱۸۱۸اپریل  ۴بوتو بتاریخ 

گردیههد. ضههیاء بینظیههر بوتههو و مههادرش را زنههدانی و حههز  مههردم مربههوو بوتههو را ممنههوم اعههالن نمههود و پسههران وی شههاه نههواز و 
روریسهتی الهذوالفقار )شمشهیر( را برعلیهه میرمرتضی به ارتکا  جرایم جنایی غیاباا محکهوم شهدند.  میرمرتضهی در تبعیهد گهروه ت

ضیاء در کابل ایجاد نمود و دفاتر آنرا با کمک سازمان آزادیبخش فلسوین در دمشق فعال و مبادرت به ترور و تخریه  نمهود. از 
و در پهاریس بشهکل دردنهاک در گذشهت ۱۸۱۶هواپیمای خو هواپیمایی پاکستان را ربود. شهاه نهواز در سهال  ۱۸۱۱جمله در سال 

. بینظیر بوتو سه مهاه آشتی ناپذیر تا هنوز ادامه دارد انان شایع شد که گویا او توسو عمال ضیاء مسموم شده است. این خصومت
قبل از آنکه برنده انتخابات شده و به حیو اولین صدراعظم زن در تاریخ پاکستان عز تقرر حاصل نماید در مهورد سهقوو هواپیمها 

 ه به جز از امر اللهی، ایزی دینر نبود.ضیاء گفته بود که این حادث
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ضیاء از جملۀ آن افسران نظامی بود که با اختر یکجا از دورۀ اخیر اکادمی نظامی هندوستان قبل از تجزیهه هنهد و ایجهاد پاکسهتان 
وهرف ، وی بعهد از آنکهه از مسهلح  عرصهۀ دلخهواه زنهدگی مهن اسهت"فارغ شده بود. او همیشه مینفت که "قهوای  ۱۸۴۱در سال 

بوتو بحیو لوی درستیز مقرر شد، این پست را تا لحظۀ مرگ ترک نکرد. ضیاء در بین نظامیان نیهز دوسهتان انهدانی نداشهت. او 
به سرعت و بنابر زرننی خاصی که داشت، رشد نمود و از رقبای خود در کس  مقامات پیشی گرفت. او تمام آنهای را که رقی  

اد بها حیهل گونهاگون از تقهرر در منهاوق دورتهر از اسهالم آبهاد، تها سبکدوشهی، از صهحنه دور احتمالی و بالقوۀ خویش تشخیص مید
میساخت. او به حیو لوی درستیز در مورد تقرر و ترفیع افسران از رتبه برید جنرال به باال همیشه با دقت زیاد برخورد نموده و 

یادی از قوماندانان بدون اینکه آنهرا علنهاا تبهارز دهنهد؛ از مهرگ شخصاا در مورد آنان تصمیم اتخاذ میکرد و بنابر همین علل عدۀ ز
 او دلشاد شدند. 

حلقۀ قاتالن محدود به پاکستانی ها بوده نمیتوانست، پشتیبانی ضیاء از مجاهدین بر علیه شوروی و دولت افغانستان سب  آن شد که 
ازند. خ.ا.د ادارۀ پولیس مخفی افغانستان بهود کهه از جانه  عمال خاد نیز برای تضعیف دولت پاکستان به فعالیت های تخریبی بپرد

ک.گ.   کمک و آموزش  داده میشد و رنیس جمهور ضیاء و اختر در صدر فهرست سیاه آنها قرار داشهت. ضهیاء بها حمایهه نهه 
شهوری و سهرباز  ۱۰۲۲۲ساله از مجاهدین که شهامل دادن سهال ، آمهوزش و مشهوره  جنهگ ههای پهارتیزانی بهود؛ عامهل هالکهت 

مجبور ساختن  آنان از افغانستان بود. شوروی هم انان پاکستان را متهم مساخت که مجاهدین را برای حملهه بهر قوعهات شهوروی 
در اثنای خروج آن از افغانستان )در حین وقوم سقوو هواپیمای ضهیاء تنهها نصهف قهوای شهوروی از افغانسهتان خهارج شهده بهود( 

راسههتا از وریههق سههفیر امریکهها در مسههکو  بههه پاکسههتان هوشههداری رسههیده بههود کههه گویهها شههوروی  تشههویق و تسههلیح مینمایههد. در ایههن
 میخواهد به ضیاء درس عبرتی بدهد. 

بههه کشههتار یکههدینر  ۱۸۱۱، و ۱۸۵۶، ۱۸۴۱بههر هنههد نیههز اتهههام وارد شههده میتوانسههت زیههرا هنههد و پاکسههتان سههه مرتبههه در سههالهای 
ند، ضیاء را متهم به ارسال سال  به تروریست های سیک مینمهود کهه مهادر وی را بهه پرداخته بودند. راجیف گاندی صدراعظم ه

قتل رسانده بودند. در حال حاضر اندین هزار شورشی مسلح در هند فعال و بر ضیاء اتهام وارد میشد که وی به آنهان پنهاه داده و 
مایهد. دهلهی در جههت مقابلهه بها ایهن پهالن ههای پاکسهتان زمینۀ آموزش اریک ها را در پاکستان مهیا و با رهبران آنهان مالقهات مین

 را ایجاد نموده بود. (RAW) اداره خاص تحقیق و تحلیل
باوجود که حکومت ایاالت متحده امریکا اند قوره اشکی را در مرگ ضیاء فرو ریخت؛ اما وزارت امورخارجۀ آن عقیده داشت 

شوروی از افغانستان، خواست امریکا این بود تا دولهت کمونسهتی کابهل بها  که رسالت ضیاء خاتمه یافته است. با بیرون شدن قوای
دولت اسالمی بنیادگرا تعویض گردد. در حالی کهه مقامهات امریکهایی مینفتنهد کهه درواقعیهت، ایهن خواسهت ضهیاءالحق بهود. بنظهر 

اکستان و سرانجام بخش های از شهوروی آنها، ضیاء در آرزوی ایجاد یک بالک مقتدر اسالمی در بر گیرندۀ ایران، افغانستان و پ
اون ازبکستان، ترکمنستان، و تاجکستان بود.  در وزارت خارجه عقیده داشتند که به میان آمدن انین ساحۀ سبز در نقشۀ منوقه، 

 به مرات  خورناکتر از افغانستان سرخ بوده میتوانست.
ین و ههدایت داد تها علهل حادثهه، خسهارات وارده و یهینت تحقیق را تعبعد از حادثه سقوو هواپیما، قوماندان قوای هوایی پاکستان   

مقصرین )در صورت که موجود باشند( حادثه را تثبیت و پیشنهاد های مشخص را برای جلوگیری از تکرار هماو حوادو ارانهه 
 نمایند.

ریاست هینت تحقیق را قوماندان قوای هوایی پاکستان عباس میرزا به عهده داشت و سه تن از مقامات ارشد قوای هوایی پاکسهتان 
در ترکی  آن شامل بود.  به منظور ارانه مشوره های فنی و تخنیکی با هینت ذکر شهده،  شهش افسهر نیهروی ههوایی امریکها تحهت 

 با عجله از اروپا  وارد پاکستان شدند.  (Daniel Sowada)ریاست دگروال  دانیل سووادا 
هینت وی مدت دوماه، مدارک و اسناد مربوو حادثه را جمع آوری نمهوده و شههود را مهورد پرسهش قهرار دادنهد. قوعهات و پهرزه 

ه از الشههه جههات متعههدد جمههع آوری شههده از محههل سههقوو هواپیمهها شههامل انجههن، پروانههه ههها، سیسههتم کنتههرول و سههایر اجههزای باقیمانههد
هواپیما، در پاکستان و ایاالت متحده امریکا به همکاری کمپنی الکهید )کمپنی مولد هواپیما( مورد بررسی و معاینات الزم تخنیکی 
قرار داده شد. در جریان تحقیق و بر مبنای نتیجه گیری های بدست آمده، دالیلی که در مورد سقوو هواپیما، موجه و دخیل دانسته 

ز فهرست حذف گردیهد. بهر اسهاس ایهن برسهی تثبیهت شهد کهه  پیلهوت و عملهۀ پهرواز، از صهحت کامهل جسهمی و روانهی نه شدند، ا
برخوردار بوده و پیلوت در اثنای پرواز مرتک  اشهتباه نشهده اسهت. وضهع جهوی بهرای پهرواز مسهاعد و مهواد سهوخت هواپیمها بهه 

یق در هواپیما رخ نداده و تمام سیستم هواپیمها از قبیهل انجهن، پروانهه ایزی آلوده نبوده است. تا حین اصابت هواپیما بر زمین، حر
ها، سیستم برقی و سیستم هایدرولیک کامالا فعال و سالم و آثاری از دستکاری در آن مشاهده نشد. هم انان ههیچ مهدرکی مبنهی بهر 

بهر بدنهۀ هواپیمها باشهد؛ مشهاهده نشهد. نتیجهه  انفجار در داخل هواپیما بدست نه آمد. بر عالوه آثاری کهه اثبهات کننهدۀ اصهابت راکهت
 نهایی برسی و تحقیق این بود که: سقوو هواپیما و کشته شدن سی و یک تن از سر نشینان آن ناشی از عمل تروریستی بوده است.

کهه بهه سهرعت هینت تحقیق به این نتیجه رسید که همه عملۀ هواپیما همزمان، در اثر مواد کمیاوی مانند گازی بی بهو و بهی رنهگ 
سیستم عصبی را فلج مینماید مسموم و فلهج گردیهده و حتهی آنهها موجودیهت گهاز را احسهاس ننمهوده تها از ماسهک ضهد گهاز اسهتفاده 
نمایند. همانان تثبیت شد که هیچ یک از عمله، در اثنای سقوو، کاله محافظتی را بر سر نداشتند. کمیسیون خاور نشان ساخت که  

یاوی مولد گاز در محموله کواک عادی، مانند ظرف آ ، ترموز، بوتل و یا بستۀ تحفه مانندی که جل  توجه احتمال دارد مواد کم
 نه نماید؛ وور مخفی  در کابین عمله جابجا شده باشد. 

 نوعیت گاز استفاده شده برای مسمویت عمله پرواز مشخص نشد، زیرا برای تثبیت آن ضرورت به کالبد شکافی و اجرای معاینات
قهرار  VIPکه در اواق  (Wassom) ضروری و حتمی بر اجساد عمله هواپیما بود که صورت ننرفت. تنها جسد دگروال واسوم

داشت و نه در کابین پیلوت، در شفاخانه نظامی بهاولپور معاینه اما اجازه کالبد شنافی داده نشهد. از معاینهه جسهد وی انهین نتیجهه 
انفجار و تنفس گاز مسموم کننده قبهل از اصهابت هواپیمها بهر زمهین وجهود نداشهت. ممانعهت از  بدست آمد که در آن آثاری ناشی از

اجرای کالبد شنافی، عمل غیر قابل قبول و سوال بر اننیز بود. زیرا اجهرای کالبهد شهنافی در انهین حهاالت از عناصهر اصهلی و 
 اجساد، امکان کالبد شکافی وجود نداشت.حتمی پروسۀ تحقیق شمرده میشود. بعداا گفته شد که نسبت سوختن کامل 
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برای فامیل جنرال اختر که میخواستند جسد وی را قبل از دفن ببیند؛ به این دلیل اجازه داد نشد که گویا جسد کامال از هم پاشیده و 
ل سقوو، بهرعکس قسهمت هیچ ایزی از آن باقی نمانده است. این دلیل نیز اندان موجه بوده نمیتواند. زیرا بنابر گفتار شاهدان مح

 عقبی هواپیما که کامال از بین رفته بود، کپسول محل نشستن مقامات عالیرتبه و کابین پیلوت در انین حالت نبود.
در حالتی نبود که مانع اجرای معاینات الزم شود. قرآن مجید متعلق به ضهیاء دود آلهود، امها بهه سههولت   Wassomهم انان جسد 

خوانهده شهده  بود کهامالا  (JCSC)رنیس قابل تشخیص بود، همانان کاله نظامی اختر با دوسیه شخصی وی که مزین با نشان و کلمه 
اعالم کرد که بنابر اصول اسالمی، اجساد اوتوپسی شده نمیتواند و باید در  میتوانست. یکی از مقامات رسمی ایاالت متحده امریکا

د. البته در حاالت عادی این شهیوه کهامالا معمهول و الزم االجهرا اسهت، امها در ایهن گونهه قضهایا نمدت بیست و اار ساعت دفن شو
 بهاولپورآمادۀ اجرای انین معاینات بودند.برای دریافت حقیقت اجرای معاینات حتمی و الزمی است و کارکنان شفاخانه نظامی 

در مجمههوم »هینههت تحقیههق دارای توانههایی هههای مسههلکی الزمههه  نبههود تهها تحقیقههات الزمههه جنههایی را پههیش ببرنههد آنههها نوشههتند کههه: 
مهال را جسد گواهی مرگ داده شده اما این تعداد را نه کسی در بیمارستان و نه در محل واقعه حسا  نموده است. این احت۰۱برای

 «که کسی در بهاولپور در هواپیما سوار نشده باشد، نمیتوان رد کرد.
آی.اس.آی در ابتدا تحقیقات را با جدیت آغاز نمود؛ امها بعهداا ایهن تمایهل و اشهتیاق فهروکش کهرد.  پرسهونل خهدماتی میهدان ههوایی  

بودند. همانان قضیه قتل افسر پهولیس کهه در  بهاولپور از اینکه در مورد قضیه از آنها سوال و جوابی صورت ننرفت در تعج 
نزدیک شهر بهاولپور همزمان سقوو ویاره صورت گرفته بود نیز با جدیت برسی نشهد. در حهالی کهه تحقیهق از پیلهوت هواپیمهای  

از  با شدت تمام در جهت گرفتن اعتراف صورت گرفت و این هم تعج  براننیز بود.  موجبۀ این شدت، قتهل اخیهر یکهی ۰پاک   
  ۱و کوپیلهوت پهاک    ۰رهبران شیعه بود که از ورف پیروانش به ضیاء نسبت داده شده بود. از آنجای کهه پیلهوت هواپیمها پهاک   

، ساجد را به خودکشی قانع ساخته تا انتقام ۰ساجد  هردو شیعه مذه  بودند، روی همین ملحوظ انین تصور شد که پیلوت پاک   
. تنها زمانی که هینت تحقیق بهه ایهن نتیجهه رسهید کهه از لحهاظ فزیکهی وقهوم ایهن نهوم عمهل نهاممکن رهبر مقتول شیعه گرفته شود

 است،  پیلوت بد بخت را رها کردند. بر اساس قرار هینت تحقیق، این یک قتل دستجمعی بود که عامل یا عاملین آن تثبیت نشدند.
حتهی کشهورهای متعهددی بنهابر مالحظهات شخصهی و یها سیاسهی در آن ووری  که قبالا گفته شد، تعداد زیادی اشهخاص، ادارات و 

آرزوی نابودی ضیاء بودند. این مجموعۀ حقایق و مهدارکی بهود کهه مهن  حتهی االمکهان آنهرا جمهع آوری نمهوده و بها اسهتناد بهرآن، 
 ابراز مینمایم. نتیجه گیری های خویش را ذیالا 

اوالا حرکت نوسانی و بی موازنه شدن هواپیما نشان میدهد کهه تهالش ههای ناکهام بهرای تحهت کنتهرول درآوردن آن صهورت گرفتهه 
است و این حدس های گوناگون را به میان میکشد؛ ازجمله هر گهاه ایهن شهخص یکهی از عملهه هواپیمها بهوده بایهد آواز او مبنهی بهر 

درحالی که خاموشی مولهق حکمفرمها بهود و ایهن داللهت بهرآن دارد کهه وی توانهایی آنهرا  اعالم خور از ورق مخابره شنیده میشد،
نداشته و به عبارۀ دینر فلج بوده است. بعداا گفته شد که گویا فریاد دگروال نجی  احمد از وریهق مخهابره شهنیده شهده اسهت کهه بهه 

ه بود تا هواپیما را تحت کنتهرول درآورد. از نظهر مهن پیلوت ایزی مینوید، همانان انین حدس زده شد که گویا نجی  تالش کرد
این یاوه گویی های محض است، زیرا در حال نوسانی بودن هواپیمها، وی انونهه توانسهته کمربنهد امنیتهی خهود را بهاز و تها کهابین 

موجهود نبهود تها کسهی از کنترول خهارج شهده بهود، از لحهاظ فزیکهی ههیچ گونهه امکهان آن  ۱پیلوت برودو زیرا بعد از اینکه پاک   
اوکی خود را ترک نموده و از زینهه هها بهاال رفتهه، دروازه را بهاز و داخهل کهابین پیلهوت گهردد. سهرانجام از وهرف هینهت تحقیهق 
هیانونه اشاره مبنی بر شنیدن آواز نجی  احمد  نشده است. هر گاه انین ایزی اتفاق افتاده باشد؛ برای باال رفتن و دوبهاره پهایین 

       اپیمهها بایههد علههت دینههری وجههود داشههته باشههد. بههر اسههاس معلومههات متخصصههین کمپنههی الکهیههد، هههر گههاه ایههن نههوم هواپیمهها آمههدن هو
(130 C- ) در حالت بی موازنه گی قرار گیرد در قسمت دم هوا پیما سیستم اتومات وجود دارد که  بوور خود کار آنرا عیار و آنرا

میدهد. امکان دارد قبل از سقوو، اندین بهار ایننونهه حالهت تکهرار شهود. اصهوال  تخنیکهی بهرای  در حالت تعادل و موازنه قرار 
 " مینامند.phugoidاین حالت را "

بنظر من هدف اساسی در این حادثه، سر به نیست کردن و کشتن ضیاء بود. ممکن در پالن اصلی، همزمان قتل اختر نیز مد نظر 
متردد هستم. باوجود که عدۀ زیادی در آرزوی مرگ همزمان هردو بودند. اختر مورد نفرت عهدۀ  بوده باشد، اما من در این مورد

زیادی از نظامیان عالیرتبه بوده و همانان نام او در صدر لیست سیاه خاد قرار داشهت. او جانشهین احتمهالی ضهیاء بعهد از مهرگش 
همسهفر نماینهد، اگهر انهین  ۱تها او را بها ضهیاء در هواپیمهای پهاک   دانسته میشد. بنابر همین دالیل، شاید توونه گران تالش کردند 

بوده باشد؛ پس نامبرده در آخرین لحظات شامل پالن گردیده است. به عقیدۀ مهن مهرگ وی پهاداش غیهر منتظهره بهرای قهاتلین بهوده 
  (۱)است.

وم سبوتاژ در حادثه مور  گردد، امکان رد سقوو  دادن هواپیما بحیو وسیله قتل به این منظور انتخا  شده بود که هر گاه موض
یابی کسانی که در تعمیل این پالن نقش داشتند حهد اقهل باشهد. در اسهتفاده از گهاز سهمی غیرمعمهولی کهه سهب  کشهتن همزمهان اهار 

ختیار نداشت. نفرعمله هواپیما گردید؛ باید دست کدام ادارۀ اوالعاتی را دخیل دانست. به احتمال قوی پاکستان انین گازی را در ا
هردو میتوانستند آنرا  (RAW( )2)اما بدون شک و شبه ک.گ.  و سی.آی.ای انوام ایننونه گاز را در اختیار داشتند. خاد و راو 

از وریق ارتباوات شوروی خویش بدست آورند. هرگاه توونه گران از جملۀ نظامیان پاکستانی بوده باشند ممکن است سی.آی.ای 
 آنرا بمنظور دینری در اختیار آنها قرار داده باشد.

ود دارد. اگهر حصهول معلومهات الزم در مهورد همانان احتمال نقش داشتن نظامیان عالی رتبه و پایین رتبه پاکستان در واقعهه وجه
برنامه  پرواز رنیس جمهور تا اندازه سهاده و آسهان اسهت و میتهوان آنهرا از بخهش امنیتهی میهدان ههوایی و یها سیسهتم داخهل هواپیمها 

 بدست آورد. اما ک.گ. ، خاد و یا راو نمیتوانست مانع اجرای اتوپسی در شفاخانه نظامی شود!. 
. نمهایش تانهک بها در نظهر ء از هواپیمهای خهود اسهتفاده نمایهدن با ترس و لرز، هفته ها منتظر لحظۀ بودند تا ضیاشاید وراحان پال

داشت اینکه ضیاء کواکترین عالقمندی به آن نداشت، شاید به حیهو آخهرین وسهیلۀ بهود کهه از آن بایهد بهرای اجهرای پهالن اسهتفاده 
قانع ساخت و آنهم بدون اینکه سب  کواکترین سهؤظن ایجهاد شهود، تها در نمهایش  میشد. مشکل در آن بود که انونه ضیاء را باید

تانهک اشهتراک ورزد. جنهرال درانهی قومانهدان قهوای زرههدار امکهان آنهرا داشهت تها ضهیاء را بهه اشهتراک در آن نمهایش قناعههت و 



 

 

 6تر 5 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړ له موږ سره په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

ی در مهورد اشهتراک رنهیس جمههور توضیح دهد که اشتراک وی باعو افزایش اهمیت این نمایش مینردد. این اصهرار و پها فشهار
 سوء ظن را نیز متوجه وی نمی ساخت زیرا اشتراک وی در آن نمایش برای بلند بردن حیثیت درانی با ارزش بود. 

باید تصور کرد که گاز کشنده قبال در اختیار شخصی قرار داده شده و آموزش های الزم هم در مورد صورت گرفته و وی باید 
شد. بدون شک، این شخص باید از جملۀ افراد نظامی و احتماالا تیکنیشن قوای هوایی بوده است. اگر این مترصد فرصت بوده با

فرضیه من درست باشد، پس باید کسی از جمله افراد گروه  نمبر شش قوای هوایی پاکستان در این حادثه سهیم باشد. زیرا این 
اکاله  که در اند میلی اسالم آباد قرار دارد به عهده داشت. تصمیم در  را در پایناه  C-130گروه مسؤلیت ترانسپورتی هواپیما 

مورد کاربرد گاز باید زمانی گرفته شده باشد که تثبیت گردید که ضیاء مصمم است تا به بهاولپور پرواز نماید. اما گاز اه وقت و 
 -پاک به حیوز تثبیت ننردیده بود که کدام هواپیما باید در کجا جابجا گرددو  آنجا )بهاولپور. مترجم( و یا در اکالهو  زیرا تا هنو

 انتخا  گردد. ۱
اکثریت نظرها بر این است که وسیلۀ تخریبی در بهاولپور جابجا شده بود، اما من معتقد هستم که امکان تعبیه آن در اکالهه بیشهتر 

ایی کسی دینری نبود و از جمله عملۀ پرواز کسهی متصور است.  زیرا در بهاولپور به جز عمله پرواز هواپیما از افراد قوای هو
نمیتوانست به این کار مبادرت ورزد، منر اینکه کسی در صدد سقوو خویش توام با هواپیما باشد. توونه گران انونه میتوانسهتند 

زیرا وسهیله بایهد در  وحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشتاومینان حاصل نمایند که یک فرد نظامی بتواند داخل هواپیمای شود که ت
کابین هواپیما جابجا میشد و برای رسیدن بهه آنجها، وی بایهد از زینهه اسهتفاده و بعهد از عبهور از دروازه داخهل کهابین پیلهوت میشهد. 
عملی شدن این شیوه برای سرباز ناممکن بنظر میرسد و همانان فرضیه انتقهال وسهیله تخریبهی را در بهین کهرت ایم نمیتهوان قبهول 

زیرا احتمال موجودیت عمله پرواز در دروازه بناژ که در صدد پهرواز بهه اسهالم آبهاد بودنهد، موجهود بهود. آنهها و محهافظین کرد. 
اجازه نمیدادند که سرباز و یا شخص ملکی به هواپیما نزدیک شود اه رسد به اینکه کسی  داخل کابین پیلهوت گهردد. مهن نمیتهوانم 

ههاولپور صهورت گرفتهه اسهت، اگهر فرضهاا ایهن کهار در آنجها صهورت گرفهت باشهد؛ عمهل بسهیار با اومینان بنویم که این کار در ب
 خورناک و اانس رسیدن به هدف بسیار کم بود. 

امکان نفوذ )اپراتیفی( یک ادارۀ اوالعاتی در بین پرسونل دایمی قوای هوایی در اکاله موجود  بود. دسترسی پرسونل خدماتی و 
فرصهت ۱در پهاک    VIPجهز کهار ههای عهادی و روزمهرۀ وظیفهوی آنهها بهود. بها جابجهایی کهابین مخصهوص  C -130بهه   مراقبتی

مساعدی برای توونه گران ایجاد شد، زیرا هواپیمها مشهخص گردیهد و در حهین جابجهایی و نصه  کهابین اگهر کسهی بمنظهور تبهدیل 
یهد، مههورد سهوء ظههن و شههک قهرار نمینرفههت. هرگههاه در کهابین پیلههوت داخههل مینردوسهیلۀ دینههر وسهیلۀ آتههش نشهانی و یهها جابجههایی 

جابجایی  وسیلۀ تخریبی در اکاله صورت گرفته باشد  به دو وسیلۀ که عبارت از تایمرانفجار دهنده و ارتفام سنج باشد ضرورت 
اول محفهوظ بود. تایمرانفجار دهنده ممکن ووری عیار شده باشهد کهه  بها رسهیدن در ارتفهام معهین فعهال شهود. لهذا در اهار سهاعت 

در بههاولپور بایهد وسهیله ارتفهام ۱  ر اثنای پرواز و بعد از نشسهت پهاک  خواهد بود.  پس یک ساعت قبل از پرواز، یک ساعت د
سنج جابجا شهده باشهد. در اینصهورت وسهیله انفجهار دهنهده بایهد در ارتفهام معهین فعهال و گهاز کشهنده در کهابین پخهش میشهد. هرگهاه 

بعهد از پهرواز  ۱رفته میبود در آنصورت وسایل دوگانه همزمهان بکهار گرفتهه میشهد در غیهرآن  پهاک  سبوتاژ در اکاله صورت گ
 کوتاه مدت سقوو میکرد و مسؤلیت متوجه پرسونل قوای هوایی اکاله میشد.

قربانی آن شهدند. این دسیسه دقیق و بدون اشتباه عملی شد، اما تنها دو نفر که عبارت بود از سفیر امریکا و آتشه نظامی آن کشور 
یقیناا در ور  پالن، کشتن دو نفر متذکره پیشبینی نشده بود. اما فهمیده شده نتوانست کهه اهرا ضهیاء در آخهرین لحظهات آنهها را بهه 
همراهی با خویش دعوت نمود. مرگ این دو نفهر سهب  وارخوهایی وراحهان دسیسهه شهد؛ زیهرا در صهورت اجهرای تحقیقهات همهه 

میشد که انین تحقیقات صورت ننرفهت. سهر انجهام ایهن عمهل تروریسهتی وحشهتناک از وهرف امریکها پهرده  جانبه هویت آنان افشا
 پوشی شد.

 پرده پوشی/ پل پت کردن
وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا زیاد عالقمند بود تها علهت ایهن حادثهه، نقهص تخنیکهی و یها ههم اشهتباه پیلهوت وانمهود شهود، نهه 
سبوتاژ. زیرا اگر هدف از این عمل کشتن دو تن از دپلوماتهای ارشد ایاالت متحده امریکا دانسته میشد؛ وبعاا در آنصورت جامعه 

ن عالقمند شده و اعتراض شدید و ووالنی را برعلیه عاملین  آن برمی اننیخت و فشار وارد مینردید و وسایل ارتباو جمعی  به آ
تا مقصرین و عاملین این حادثه تثبیت گردد. و حکومت از تثبیت عاملین آن عاجز بود، لذا خاموشهی و خهاک انهداختن بهرآن ینانهه 

 ااره دانسته شد. 
ههها بودنههد، انههین حالههت بههه  وجههه سیاسههی امریکهها در منوقههه  و سههایر کشههور ههها صههدمه بههدون در نظرداشههت اینکههه عههاملین آن کههی 

میرساند. هرگاه عامل آن ک.گ.  و یا خاد دانسته میشد؛ پس قتل رنیس جمهور یک کشور، و قتل جمعی عدۀ دینهر بهر مناسهبات 
د خصههومت تههازه بهها اتحههاد شههوروی حسههنه شههرق و غههر  انونههه تهه؟ثیر میکههردو ایههاالت متحههده امریکهها انونههه میتوانسههت از ایجهها

جلوگیری نمایدو ممکن ایننونه موضعنیری، سب  به تعویق انداختن عق  نشینی قوای شوروی از افغانستان و نا رضهایتی مسهکو 
 میشد. 

این  همانان هرگاه در نتیجه تحقیقات تثبیت میشد که عامل واقعه اردوی پاکستان و هدف آن از بین بردن ضیاء و جنرالهایش بود،
حالت نیز سب  خشم مردم امریکا میشد، زیرا با وجود کمک های مستمر امریکا به اردوی پاکسهتان و مجاههدین و حمایهه از آنهها، 
آنان عامل کشتن سفیر و جنرال امریکایی بودند. گفتن این که آنان در مورد سهر نوشهت ایهن دو نفهر بهی تفهاوت انهد، نیهز مناسه  و 

ناسبات با پاکستان تیره  گردیده و کمک ها باید محدود میشد، انتخابات دموکراتیک که برای ماه نوامبر معقول دانسته نمیشد. پس م
پیشبینی شده بود به تعویق می افتاد و نظامیان برای مدتی ووالنی به حکمرانی ادامهه داده و بینظیهر بوتهو بهه مقهام نخسهت وزیهری 

ضهیاء سهب  ت؟سهف ایهاالت متحهده امریکها نمهی شهد. زیهرا وزارت امهور خارجهه نمیرسید. آنووری که قبال گفته شهد، از بهین رفهتن 
امریکا بخاور بیرون رفتن قوای شوروی از افغانستان مسرور بود، امها از اینکهه بهرخالف  تمایهل امریکها، ضهیاء عالقمنهد بهود تها 

الش ضیاء بهرای دسهتیابی بهه سهال  هسهتوی بنیادگرایان بر کابل مسلو گردد، راضی بنظر نمیرسیدند. همانان آنها از تمایالت و ت
 ببعد نتنها ارزش نداشت بلکه بار دوش اضافی نیز بود. ۱۸۱۱ناراض بودند. ضیاء برای امریکا از اواسو 
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این احتمال نیز وجود داشت که سازمانهای کواک سیاسی و یا گهروه تروریسهتی اهون الهذالفقار در ایهن حادثهه دسهت داشهته بهوده  
این بود که هرگاه تحقیقات جدی صورت مینرفت، احتمال آن وجود داشت که با برداشتن سر پوش از ایهن جعبهه باشند. مشکل در 

"کرم های نا خواسته و نامولو  " نیز از آن بیرون شوند. در گذارش که از ورف ریاارد ارمیتاژ دستیار وزیر دفام امریکها در 
تهه عهدلی مجلهس نماینهدگان امریکها ارانهه گردیهد، ذکهر شهده بهود کهه  در در محضر  کمی ۱۸۱۸مورد جنایت ذکر شده در ماه جون 

مورد سبوتاژ تحقیق جدی صورت ننرفته است. در یادداشت شماره یک ذکر شهده بهود: " امیهد واریهم پاکسهتان در راه دموکراسهی 
مورد عق  گرد صهورت گیهرد." حرکت نماید... مرگ نظامیان و رنیس جمهور پاکستان  ما را در تشویش می اندازد که مبادا در 

 .به عبارۀ دینر هرگاه  سفیر رافایل و واسوم  در این قضیه به قتل نمیرسیدند آنها کامال آماده بودند تا قضیه را تحقیق نه نمایند
جها آغهاز هرگاه دو مقام بلند مرتبه امریکایی در این حادثه کشته نمیشدند، هیچ ضرورت به این نوم تحلیهل هها نمیبهود. مشهکل از آن

کهاننرس قهانون را تصهوی  کهرد کهه بهر مبنهای آن اف. بهی.آی )اداره فهدرالی تحقیقهات. متهرجم( مؤظهف  ۱۸۱۵میشد که در سهال 
گردید تا هر قضیه تروریستی که در آن تبعۀ امریکا در خارج مورد سوء قصد قرار گیرد، تحقیق نمایهد. ایهن قهانون "دسهت دراز" 

 نامیده میشد.
کا بالفاصله بعد از این حادثه اار اقدام را در جهت پوشاندن اصل واقعه سازماندهی کرد: اوالا در ظرف اند وزارت خارجه امری

ساعت گروپ مشاورین تخنیکی قوای هوایی را اعزام نمهود تها بها کمیسهون تحقیهق قهوای ههوایی پاکسهتان در پیشهبرد برسهی قضهیه 
وتوپسی اجساد از جمله در مورد عمله هواپیما پا فشاری نه نمودند و با دفن کمک نماید. ثانیا آنها از وریق سفارت خود در مورد ا

اجساد بدون معاینات الزم وبی که میتوانست موجبۀ سقوو را معلوم نماید، امکان در یافهت علهت حادثهه نیهز دفهن گردیهد. ثالثهاا آنهها 
ودنهد. او میتوانسهت ماهرانهه قضهیه را پهرده پوشهی را به حیو جانشین رافایهل اعهزام نم Robert Oakleyمعاون مشاور امنیت ملی 

حین اشتراک در جلسه شورای امنیت ملی پیرامون عکس العمهل امریکها در مهورد قضهیه بها  ۱۸۱۸نماید. وی بعد ها در ماه جون 
 شهک و تردیهد صهحبت و انهین وانمهود کهرد کهه گویها قهانون "دسهتان دراز " را فرامهوش کهرده اسهت. در حهالی کهه وی شخصها بها
عالقمندی زیاد در تدوین آن سهم گرفته و از حامیان سرسخت آن بود. رابعاا  و از همهه مهمتهر، آنهها تقاضهای اف.بهی.آی را مبنهی 

اگسهت شهفاهی اجهازه داده شهد، امها بعهد از انهد سهاعت بنهابر ههدایت  ۰۱بر اعزام هینت تحقیق به پاکستان رد نمود. اگراه بتاریخ 
Oakley  الم آباد بود، این اجازه فسخ گردید.که در آنزمان در اس 

جنرال بیگ که از مرگ یک جایی با رنیس جمهور نجات یافته بود، قبل از پرواز مستقیم به اسالم آباد اند بار بها ویهاره  خهویش 
 در اوراف هواپیمای که در حال سوختن گردش کرد. بهه مجهرد رسهیدن او بهه اسهالم آبهاد قهوای مسهلح بهه حالهت احضهارات  قهرار
گرفت و محالت مهم تحت امنیت قرار داده شد و جلسه اضوراری کابینه دانر گردید، اما نظامیان قهدرت را بدسهت ننرفهت. بیهگ 

سهاله  ۱۰پست لوی درستیز را که تا آنوقت ضیاء بر آن تکیه زده بود قبول کرد و رنیس غیر نظامی مجلس سنا غالم اسحق خهان 
دولهت منصهو  شهد.  انتخابهات در وقهت معهین قهبالا تثبیهت شهدۀ آن در مهاه نهوامبر تانیهد  به حیو جانشین موقتی ضیاء بحیو رنهیس

 گردید.
تقریباا و به احتمال قوی میتوان گفت که هویت آن مقامات نظامی پاکستان که مانع اوتوپسی اجساد شدند و ههم انهان جزیهات توافهق 

 امریکا در اسالم آباد صورت گرفت؛ هیاناه افشا نخواهد شد.  سریع و غیر قانونی که با عجله بین مقامات پاکستانی و سفارت
تنها بعد از سپری شدن ده ماه تحت فشهار کهاننرس، وزارت خارجهه اجهازه داد تها سهه کارمنهد اف. بهی.آی بهه پاکسهتان رفتهه و در 

مهدت وهوالنی انونهه  بعهد از سهپری شهدن»گفت:  Bill Mclollum (R. Fla)تحقیق قضیه سهم بنیرد. آنووری که عضو کاننرس  
اف.بی.آی میتواند واقعیت آناه را که در پاکستان اتفاق افتهاده تثبیهت نمایهدو مهن نمیهدانمو امها مها بایهد واضهح سهازیم کهه در وزارت 

تهیم اف.بهی.آی  نیهز قضهیه را بها عالقمنهدی تعقیه  نهه نمهود و "سهوال ههای مسهلکی" در مهورد « خارجه ما اه  اتفاق افتاده اسهت.
ها گهذارش دادنهد کهه بهرعکس بیانیهه رسهمی کهه گویها اجسهاد کهامالا سهوخته و معاینهات را غیهر ممکهن میسهاخت  ، اجنتور  نشدم

ایننونه نبود، بلکه در واقع این نوم اجراآت موافق باخواست حکومت بوتو بود. اقدامات هینت بیشتر به گشت و گذار شبیه بود تها 
اد. به روایت  منابع واشننتن تایمز، هینت صرف برای سفر توریستی به اسالم آباد اجرأت الزمه تحقیقاتی و استجوا  شهود روید

 رفته بود. از شیوۀ  کار آنها انین فهمیده میشد که آنها وبق دستورالعمل که "نباید سرپوش دیگ را باز نمایند" اجراآت نمودند.
رفت. هینهت هنهدی را رنهیس جمههور آن کشهور بهه ریاکاری های زیادی صورت گ۱۸۱۱اگست  ۰۲در مراسم تدفین ضیاء بتاریخ 

عهده داشت و آن روز را عزای ملی اعالن کرد. سفیر روسیه بر مرقدش اکلیل گل گذاشت و در عین زمان وزیر خارجه امریکها 
در  جورج شولتس، ضیاء را "شهید" خوا  کرد و  به رهبر بنیاد گرای مجاهدین گلبدین حکمتیهار از پشهتیبانی همهه جانبهۀ خهویش

. صد ها ههزار پاکسهتانی سالمی و تشریفات نظامی صورت گرفتجهت آزادی افغانستان وعده داد. مراسم  تدفین بر وبق اصول ا
در جوار مسجد والیی فیصل جمع شهده بودنهد تها تهابوت ضهیاء را کهه بها پهرام پاکسهتان و گهل هها پوشهانیده شهده  و بهر شهانه ههای 

 فیر توپ صورت گرفت. ۰۱عد از نماز جنازه به رسم احترام سربازان حمل میشد مشاهده نمایند. ب
سه ملیون مهاجر افغان در پاکستان نیز در این غم شهریک بودنهد. مجاههدین نیهز بها مهرگ ضهیاء و اختهر  کهه وهرا  پیهروزی آنهها 

ل خروج از افغانستان بودند در غمی بزرگ فرو رفته بودند. زیرا مرگ آنان درست در زمانی اتفاق افتاد که قوای شوروی در حا
و مجاهدین در آستانۀ آخرین حمله بر کابهل و در انهد قهدمی حصهول پیهروزی بودنهد و حمایهه و پشهتیبانی آنهها در ایهن مرحلهه امهر 

 ادامه دارد ضروری دانسته میشد. خواننده کتا  میتواند مصیبت مجاهدین را بهتر درک نماید.
                                                                                                    

رنهیس جمههور  1.3میبایست سوار بر هواپیمای سهی   »... (  مینویسد که: ۰۲۲۱   ۰۲۲۱پرویز مشرف رنیس جمهور پاکستان )
داار سانحه شد. مرا نامزد مقام منشی نظامی رنهیس جمههور سهاخته بودنهد، ولهی اهون  ۱۸۱۱اگست ۱۱ضیاءالحق میبودم که در 

«              بخت با من یار بود یک برگد دینر در آخرین دقایق به این سمت گماشته شد. به جای من، این افسر بیااره به کام مرگ رفت...
 یونسی. مترجم( "در خو آتش" نوشته پرویز مشرف. ترجمه سید هارون ۰صفحه )

India's external intelligence agency, the Research and Analysis Wing (RAW)  اوالعهات اداره  یههتجزبخهش تحقیهق و
 . مترجمهند یخارج


