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و شميره   ٥ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئمن يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                     وحيد مژده: ليکوال   ٢٦-١١-٢٠١٠ ني
         

  روابط سياسي افغانستان و ايران
  قسمت يازدهم

  
 اختالف تازه با پاآستان و وساطت ايران

)١٩٧٥( 
در دوران صدارت ذوالفقار علی بهوتو در پاآستان ميان دولت مرآزی وگروپهای از فعالين سياسی چپ گرای بلوچ 

جاميد و اين اختالفاتی ايجاد گرديد واين اختالفات سرانجام به برخورد های مسلحانه در ايالت بلوچستان پاآستان ان
موضوع موجبات نگرانی شاه ايران راآه استان سيستان و بلوچستان اين آشور با بلوچستان پاآستان مرز طوالنی 

اين نگرانی موجب گرديد تا شاه ايران در سرآوب بلوچ های پاآستان با بوتو همكاری نمايد . دارد فراهم آورد
تان های ايالت بلوچستان پاآستان عليه بلوچ ها شرآت موثر ومخصوصًا طيارات ايرانی در عمليات هوائی در ريگس

 . داشتند
حيات محمد خان شيرپاو شخصيت مهم حزب مردم آقای بوتو . درين ميان واقعۀ ديگری در ايالت صوبه سرحد رخ داد

 در ايالت صوبه سرحد در نتيجۀ يك انفجار بمب به قتل رسيد ودولت بوتو، خان عبدالغفار خان و پسرش خان
عبدالولی خان را به اتهام دست داشتن درين قتل همراه با جمعی ديگر از فعاالن سياسی حزب عوامی ملی دستگير و 

 . زندانی نمود
اين واقعه موجب خشم سردار داود خان گرديد ومقداری اسلحه ومهمات به بلوچ های ضد حكومت پاآستان ارسال 

وستان دشمن ديرينۀ پاآستان نيز حاضر بودند درين پيكار به بلوچ طبعًا آشورهای ديگر از جمله شوروی وهند. نمود
اما شاه ايران قبل از اينكه آار به اين حد برسد به سرعت داخل اقدام گرديد واز روابط حسنه خود با . ها ياری رسانند

نيشنل عوامی (سياسی سردار داودخان وبوتو استفاده نموده واز بوتو وعده گرفت تا قبل از انتخابات آينده، محبوسين 
 . را از حبس رها نمايد ) پارتی

اين ديدار ومذاآرات، .  به افغانستان مسافرت نمايد١٩٧٦اين وساطت شاه ايران موحب گرديد تا بوتو درماه جون 
 . فصل نوينی را در روابط ميان دوآشور نويد ميداد

داود خان به پاآستان ) ١٩٧٦درماه اگست (د از آن ببعد تبليغات دوآشور عليه همديگر پايان گرفت ودو ماه بع
 . مسافرت نمود وبه استقبال بسيار گرم مقامات پاآستانی مواجه گرديد

شاه ايران تالش فراوان در عادی سازی روابط ميان ايران وافغانستان داشت درحاليكه اتحاد شوروی از اختالف ميان 
غانستان تالش های ايران درين جهت را بخشی از تالش آمونيست ها در اف. افغانستان وپاآستان بهره می برد

در جهان سوم تلقی می گردند وسرانجام نيز ) نيروهای پيشرو(امپرياليزم جهانی برهبری امريكا درجهت تضيعف 
 .  افغانستان به پرتگاه تباهی سقوط آرد١٣٥٧باآودتای خونين ثور 

  
  بخش دوم

   ميالدی٢٠٠٠ تا ١٩٧٨از 
  :کی ی و بقدرت رسيدن ترهکودتای کمونيست

.  در افغانستان موجب نگرانی دو همسايًه افغانستان يعنی ايران و پاآستان گرديد١٣٥٧آودتای خونين آمونيستی ثور 
 ثور سفری به جنوب و جنوب شرق ايران داشت و از نيروهای هوائی و ١٥ الی ١٠شاه ايران بعد از اين آودتا از 
  :وی در يك سخنرانی گفت. ازديد بعمل آورددريايی آشورش در اين نواحی ب

 مقام يا ،ناسيوناليزم ما مثبت، سازنده، شكوهمند و خيرخواهانه است ولی اين صفات درخشان و نيك نبايد هيچ فرد(
ايران تا دامان ابديت مستقل و . آشوری را به وسوسه اندازد و گمان برد آه ايرانی اجازًه مداخله به اين و آن را ميدهد

  .بلند و سرافراز بدست ايرانی اداره خواهد شدسر
  ).ملت ايران يكدل و يك جهت در راه بهبود زندگی خود تالش ميكند و در را از مسيرش منحرف نمی آند
  . در پايان اين مسافرت بود آه ايران رژيم جديد به رهبری ترآی در افغانستان را به رسميت شناخت

نمايندًه خاص جنرال محمد ضياالحق غرض ديدار با مقامات ) آغاشاهی(ران، فردای شناسائی افغانستان ازطرف اي
ايرانی وارد تهران شد و پيامی از حاآم نظامی پاآستان به شاه ايران تقديم آرد آه به عقيدًه ناظران سياسی مربوط به 

  .تحوالت افغانستان بود



 
 

 
و شميره   ٥تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 داشت آه ايران و پاآستان هردو رژيم جديد در آغاشاهی در تهران در محضر خبرنگاران در مورد افغانستان اظهار
البته تغيير رژيم در افغانستان يك موضوع داخلی است اما ميتواند اثراتی در . افغانستان را به رسميت شناخته اند

ايران و پاآستان نميتوانند در برابر عكس العمل های منفی بی تفاوت باقی . مناطق وسيعتری از خود برجا بگذارد
  .بمانند

سفير آبير افغانستان در ايران را آه در زمان داود ) عبداهللا ملكيار(رژيم تره آی در بازنگری روابط با ايران در قدم اول 
خان به اين سمت موظف گرديده و وابسته به خانوادهء محمد زائی بود از آار برآنار آرد و سرپرستی سفارت به عبدالباری 

عبداهللا ملكيار در حضور اعضای سفارت، داود . رت تهران مشغول آار بود سپرده شدراهی، آمونيستی آه از قبل در سفا
بود خواند و نامه ای حاآی از از ابراز ارادت و وفاداری به نور محمد ) مجازات خلقی(خان را مستبدی آه مستتحق چنين 

  .تره آی فرستاد آه جوابی به آن داده نشد
رژيم تره آی به اين باور بود آه حزب توده خواهد توانست در . انه آشيدن بوددر ايران شراره های انقالب در حال زب

ايران همان آاری را بكند آه آمونيست ها در افغانستان آردند و عجيب اينست آه گزارشات سفارت افغانستان در 
  .اردتهران به وزارت خارجه در آابل نشان از برداشت سراپا اشتباه آنان از سير اوضاع در ايران د

 مصاحبه ای با حفيظ اهللا امين شخص دوم در BBC خبرنگار  Andrew whitely اندريوويتلی١٣٥٧ سرطان ١٥در 
امين با بی مسئوليتی آامل در اين مصاحبه گفت آه رژيم خلقی خود را متعهد به ايفای قرارداد . رژيم تره آی داشت

اين سخنان خشم ايران را . آشور های ديگر عقد شده استهائی نميداند آه توسط رژيم های گذشته در افغانستان با 
حفيظ اهللا امين آه خود را در موقعيت نامساعدی يافت، از اينكه چنين . برانگيخت و موجب اعتراض آن آشور شد

ويتلی آه نوار ضبط شدهء مصاحبه را با خود داشت به صراحت . سخنی را به خبرنگار مذآور گفته باشد انكار آرد
مود آه آنچه آه او از قول امين نقل آرده عين سخنان خود اوست، اما ايران انكار حفيظ اهللا امين را تائيد تعهد تاآيد ن

نگرانی ايران از اين بود آه چون آمونيست ها در افغانستان هنگام امضای . رژيم تره آی بر تعهدات گذشته تلقی نمود
ولی عقب نشينی حفيظ اهللا . داشتند، اآنون آنرا فاقد اعتبار اعالم نمايندقرارداد هلمند بيشترين مخالفت را با اين معاهده 
رژيم تره آی بعدَا داآتر نجيب اهللا را به عنوان سفير آبير به تهران . امين تا حدی موجب آاهش اين نگرانی گرديد

د ودر اجرای نجيب آه از جناح پرچم بود، در سفارت از طرف اعضای جناح خلق به مشكالت مواجه ش. فرستاد
درحقيقت داآتر نجيب از جملهء آن رهبران پرچم بود آه به تبعيد محترمانه به خارج فرستاده . آارها دست آزاد نداشت

  .شد
داآتر نجيب در هنگام تصدی سفارت در تهران فقط يك گزارش سياسی آنهم به مناسبت سفر هواآوفنگ رهبر چين به 

در بخشی از اين . تاد آه ميتواند آنايه های نيشدار به شخص امين نيز تلقی گرددتهران عنوانی شخص حفيظ اهللا امين فرس
  : ارسال شده چنين آمده است٩/٦/١٣٥٧گزارش آه به تاريخ 

با استناد به گفته های لنين آبير رهبر جاويدان خلق های هستی ساز گيتی، از آنجا آه امپرياليزم در حال اضمحالل و نزع (
 می ماند آه به هر خس و خاشاآی دست می يازد و هرآس و ناآسی را به ياری می طلبد، امروز اين قرار دارد به غريقی

حقيقت انكار ناپذير شده است آه دولت چين با پوشيدن جامه های رنگارنگ و پر زرق و برق هر روز بحيث يك داروی تازه 
از دير زمانيست آه رهبران چين، اين . قرار گرفته استبرای نجات جان امپرياليزم و بقای آن بيشرمانه و صادقانه در خدمت 

آنها حتی مائويسم را به . عروسك های خود فروش با ايدئولوژی علمی و پرنسيپ و اصول مترقی و انقالبی وداع آرده اند
روشهای شان به باد انتقاد گرفته و مكتب پراگماتيزم را با تعقيب (!) مثابهء سالح زنگ زده در خدمت اربابان متمدن

  )١...)(ماآياوليستی اپورتونيسم در حد لجن تسليم طلبی تعقيب می نمايند
در اين زمان سفارت افغانستان در تهران به بهانه های مختلف محصلين افغان را به سفارت دعوت نموده و 

 رژيم ضمن اينكه آنانرا در جريان وقايع افغانستان قرار ميداد، به عده ای از آنها آه تمايل به جانب
آمونيستی داشتند وظايف ديگری نيز سپرده ميشد مثَال به آنها دستور داده ميشد تا در دانشگاه و محيط درس 
به تبليغ نظام آمونيستی بپردازند و سفارت از اين طريق با سازمانهای چپ گرای ايران و حزب توده در 

  .تماس بود
برآنار شد و يكی از آارمندان  موظف در سفارت  داآتر نجيب از سفارت تهران ١٣٥٧در ماه سنبلهء سال 

در مورد آخرين روز های حضور داآتر نجيب در تهران گزارشی به آابل فرستاد آه در آن ) از جناح خلق(
  :آمده بود

داآتر نجيب محصلين افغانی در تهران را گرد هم آورد و از اختالفات حزبی در حزب ديموآراتيك (...) 
همين آالن صدها تن از جوانان رزمندهء ما "بران خلقی انتقاد بعمل آورد وگفت خلق سخن گفت و از ره

  ..."تبعيدگاهها و مخفی گاهها الدرك و بی نشان اند, در زندانها
 سنبله در حاليكه ميگفت از راه مشهد پس از چند روز آابل ميرود به پرواز ٢٦ داآتر نجيب روز يكشنبه 

. اغلب يوگوسالوی، فرانسه يا لندن در ساعات اول بامداد پرواز آردطياره به جانب نامعلوم به گمان 
من تنها توانستم مانع ديدار وی با شاهنشاه ايران از طريق . جائيكه چند روز قبل فاميلش را فرستاده بود

وزارت خارجه شوم چه آن وزارت اصرار می ورزيد آه دآتور تقديم اعتماد نامه آرده است و بايد اجازهء 



 
 

 
و شميره   ٥تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

معترضه بايد گفت آه مقامات ايرانی بسيار عالقه داشتند تا داآتر نجيب بيشتر در . يم مرخصی بگيردمستق
به نظر من با رفتن داآتر نجيب مشكل . ايران بماند و با رجال ذينفوذ و تصميم گيرندهء آن تبادل افكار آند

  )٢.. (بزرگ ما عجالتَا رفع شده باشد
نی بر مداخلهء افغانستان در امور داخلی ايران به گوش می رسيد و در اين زمان در ايران شايعاتی مب

مخصوصَا انگشت اتهام متوجه هزاران آارگر افغانی بود آه به صورت غيرقانونی به ايران رفته و درآنجا 
مصروف آار بودند و ايران در دوران رژيم داود خان در اين رابطه حساسيتی نشان نميداد ولی با آودتای 

انی ايران درمورد اقدامات اين افغانها رو به افزايش نهاد بخصوص آه روزنامه ها در ايران نيز ثور نگر
در عين حال . سعی داشتند هر عمل خالف از طرف عناصری از آنان را با مسائل سياسی پيوند دهند

طر همسايگان تره آی برای اطمينان خا. مخالفت هائی عليه رژيم تره آی نيز در ميان آارگران وجود داشت
  : در بيانيه ای گفت

آرزوی صدور انقالب خلقی ما را به آشور های ديگر نداريم و اگر آسانی از مودل انقالبی ما پيروی می "
در مقابل عباسعلی خلعتبری وزير امور خارجهء ." آنند به معنی آن نيست آه ما آنها را تحريك آرده ايم

  : ايران گفت
هرآسن از روحيهء مهمان نوازی ما . و فعاليت عليه افغانستان نخواهيم دادبه هيچكس اجازهء تحريكات "

در اينجا اشاره (آنان . سوء استفاده آند و به اين آار مبادرت ورزد البته مرتكب عمل خالف اخالق شده است
آنقدر بد اخالق ) يم آمونيستی به ايران پناه برده بودندبه گروههائی از مهاجرين است آه از ترس رژ

  .)نخواهند بود آه روحيهء مهمان نوازی ما را محترم نشمارند
از آنجا آه وضع در ايران متشنج بود سفارت رژيم تره آی در تهران با توجه به حساسيت اوضاع به مرآز 

  :ردمشوره ميداد تا غرض جلب اطمينان ايران قدم های جديد بردا
بناء ايجاب مينمايد با يك برخورد علمی و سليم به سويهء عالی دولتی با آشور شاهنشاهی ايران (...

درين وقت حساس تاريخ آشور ما از طريق طرح پرنسيپ های برخورد نيك مگر بيدار معامله صورت 
م مداخله در گيرد و به حيث مجموع پرنسيپ هائی تدارك گردد آه متضمن تضميناتی به سويهء عالی عد

امور داخلی همديگر از يك جانب و حد اعالی استفاده از پرنسيپ های زيست باهمی از جانب ديگر 
  .)  باشد

به درستی مشخص نيست آه آيا رژيم تره آی واقعَا عده ای از آمونيست ها را برای ايجاد آشوب به ايران 
فغانها به ايجاد آشوب، انقالب اسالمی ايران را فرستاده بود و يا اينكه رژيم شاه ميخواست با متهم ساختن ا

 در روزنامه های ايران در رابطه به دست ١٣٥٧ازماه جدی سال . ناشی از مداخلهء خارجيان نشان دهد
  .داشتن افغانها در ناامنی و آشوب در ايران مطالب فراوان به نشر می رسيد

  : از قول صدراعظم ايران نوشت٥٧ ديماه ١٩اطالعات 
  .نمی گذارم افغانها برای ما انقالب خونين و آشتار صادر آنند. افغانی مسلح دستگير شدند ٢٠٠ 

 از وجود عده ای از افغانهای آمونيست در ايران خبر ١٣٥٧) جدی( ديماه ٩در ) آهنگ سياسی(روزنامهء 
  :نوشت) افغانهای انقالبی در تهران( جدی تحت عنوان ١٦همين روزنامه در . داد

زها درخيابان شاهرضا و خيابانهای فرعی و مجاور دانشگاه يكعده جوان افغانی به چشم ميخورد در اين رو
آه آتابهای منتخب آثار لنين و ساير جزوات چاپ ماسكو را به فروش می رسانند و از قضا ديده شده است 

  .که همين افغانی ها در تظاهرات مردم هم شرکت می کنند و شعار هم می دهند
 افغانی ٢٠٠:  از قول شاهپور بختيار نخست وزير ايران نوشت١٣٥٧ ديماه ١٩اطالعات در روزنامهء 

  .نمی گذارم افغانها برای ما انقالب خونين و کشتار صادر کنند. مسلح دستگير شدند
 انقالب اسالمی در ايران به پيروزی رسيد و به عمر سلسلهء شاهنشاهی در ايران ١٣٥٧ دلو سال ٢٢در 

  . مهندس مهدی بازرگان به عنوان نخست وزير دولت موقت انقالبی تعيين شد.پايان داد
از آنجا که حزب تودهء ايران از . مقامات رژيم تره کی و اتحاد شوروی در رابطه با اوضاع ايران باهم در تماس بودند

مات رژيم به اين باور بودند که انقالب اسالمی جانبداری نمود و تبعيديان اين حزب به ايران بازگشتند، در افغانستان مقا
با توجه به جو ضد امريکائی در ايران، سرانجام قدرت بدست حزب توده خواهد افتاد زيرا برای ايران پس از بريدن از 

 يعنی دو روز پس از ٢٤/١١/١٣٥٧به تاريخ . يک قطب راه ديگری جز پيوستن به قطب ديگر باقی نخواهد ماند
 محمد تره کی پيام تبريکی عنوانی مهندس مهدی بازرگان نخست وزير دولت موقت ايران پيروزی انقالب اسالمی، نور

  :به شرح زير فرستاد
  !جناب آقای مهندس مهدی بازرگان نخست وزير دولت موقت انقالبی ايران

انتخاب جنابعالی را به سمت نخست وزير دولت موقت انقالبی کشور برادر ايران از طرف خود، حکومت 
لق جمهوری ديموکراتيک افغانستان به شما، حکومت و خلق برادر ايران از ته دل تبريک گفته ومردم خ

اميدوارم دوستی بين کشور . شناخت حکومت خود را از حکومت شما و حکومت ايران رسما اعالم ميدارم
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با های ما براساس مودت، همسايگی درپرتو اصول زيست باهمی وعدم مداخله در امور داخلی يکديگر 
  .گذشت زمان بيش ازپيش تقويت يابد

  .پيروزی جناب شما و خلق برادر ايران را در انجام وظايف انقالبی شان خواهانم
  نورمحمد تره کی

  رئيس شورای انقالبی و صدراعظم جمهوری ديموکراتيک افغانستان
   صبح٩ ساعت ١٩٧٩ فبروری ١٣کابل 

يام تره کی را به وزارت خارجه بردند ولی وزارت خارجه از تسليم قرار گزارش سفارت رژيم تره کی در تهران، آنها پ
سرانجام پس از سه روز مراجعات پيهم، وزارت خارجه پيام را تسليم شد ولی نه انعکاسی در رسانه . شدن پيام ابا ورزيد

 از باور های دست اين خود نشان از دوری ارزش های انقالب ايران. های خبری ايران داشت و نه جوابی به آن داده شد
  .اندرکاران رژيم کابل داشت

طوريکه قبًال اشاره شد رژيم شاه در دوران انقالب سعی داشت نا آرامی های ناشی از جوش وخروش انقالبی ملت 
ايران را تحريک شده از خارج قلمداد نمايد واين رابطه ساده ترين کار، وارد آوردن اتهام برکارگران ومهاجرين 

. بر افغانها زده شد) ضد انقالبی(ت داشتن در ناآرامی ها بود ولی بعد از پيروزی انقالب اسالمی برچسپافغانی به دس
ديروز افغانها به اتهام اينکه انقالب به ايران صادر می کنند مورد اذيت بودند ولی فردای پيروزی انقالب، در عناوين 

عناوين عمدًه بعضی از روزنامه های مهم آن .  متهم شدند)ضد انقالب بودن(برجسته روزنامه ها، مهاجرين افغانی به
  :زمان در ايران چنين بود

 افغانی ٦٢٥از دستگيری) دستگيری افراد ضد انقالب در شهرستان ها ادامه دارد( زير عنوان١/١٢/٥٧اطالعات 
  .وانتقال آنان به مرز خبر داد

  . دستگيری افغانی های مسلح١/١٢/٥٧بورس 
  .انی های مسلح عامل ناامنی افغ٢/١٢/٥٧جوان 
  . پنج افغانی در کرمان کشته شدند٧/١٢/٥٧کيهان 

  . افغان مسلح وغير مسلح٦ دستگيری ٧/١٢/٥٧خراسان 
  . تهاجم افغانی ها٧/١٢/٥٧ژورنال دوتهران 

ی نوشت که در جريان تير اندازی ها) صدای رگبار گلوله مردم تهران را وحشتزده کرد( زير عنوان٧/١٢/٥٧کيهان 
  .ديشب در خيابان ايزنهاور هشت کارگر افغانی دستگير شدند

  .مشکل افغانی های مسلح) پاسداران شب، سالم برتفنگ( زير عنوان٧/١٢/٥٧آيندگان 
  . ماموريت بعضی افغانی ها در تهران١٠/١٢/٥٧فرمان 
ويسد که تاکنون می ن) جلو خرابکاری ها در صنعت نفت توسط رزمندگان گرفته شد( زير عنوان٧/١٢/٥٧بورس

  .بيش از هزار افغانی مقيم اهواز برای خروج از ايران از اهواز انتقال داده شد
بيشتر اين افغانها از طريق مرز . افغانها در شهرستانهای ايران دستگير گرديده وگروه گروه به مرز انتقال می يافتند

 بيش از هفت هزار نفر افغان از ١٣٥٧ه حوت سال هرات به مقامات افغانی در مرز تحويل داده می شدند در اوايل ما
  .ايران اخراج گرديدند

اين حرکت . در شهر هرات همزمان اين تحوالت، مردم برای يک قيام مردمی عليه رژيم تره کی آمادگی می گرفتند
به اين قيام نيروهای مسلح رژيم در هرات نيز .  حوت در سراسر واليت هرات براه افتاد٢٤گسترده و وسيع به تاريخ 

  .مردمی پيوستند وشهر و ولسوالی های اين واليت به دست مردم افتاد
 به شدت سرکوب نمود که در نتيجهء آن ١٣٥٧اين قيام خود جوش ومردمی را رژيم تره کی در بيست و چهار حوت 

اع در برابر حمالت هزاران مسلمان به شهادت رسيدند زيرا قيام کنندگان فاقد رهبری واحد وبرنامًه منظم برای دف
  .رژيم بودند

 در صد مردم افغانستان از آن دفاع می کنند دراثر اين قيام به شدت تکان خورد وبرای ٩٨رژيم کمونيستی که مدعی بود 
  .حفظ وجهًه خويش حداقل در برابر کشورهای کمونيستی نيز مجبور بود توجيهی برای وقايع هرات ارائه دهد

 اطالعيه ئی را از طرف دولت تره ٢٧/١٢/٥٧ بعد از ظهر ٤يام هرات، در سرويس اخبار راديو کابل پس از سرکوب ق
  :کی انتشار داد که در آن آمده بود

 از شمار هفت هزار افغانی که به علت اقامت غير مجاز در ايران به هرات اخراج شده بودند چهار هزار سرباز 
.  در هرات مردم را تحريک نموده وآشوب برپا ساخته اندايرانی نيز شامل بود که به کمک سر قنسولگری ايران

  .درين اطالعيه ادعا شده بود که درين ماجرا عده ئی از نظاميان ايرانی بدست نيروهای رژيم دستگير گرديده اند
فردای آن روز وزارت امور خارجًه ايران، شارژدافير سفارت افغانستان در تهران را به وزارت امور خارجه 

مراتب اعتراض خود را به اين ادعا رسمًا ابراز نمود و از رژيم تره کی خواست تا ايرانی های دستگير شده احضار و
ادعاهای رژيم کابل بحدی بی پايه و فاقد مدرک بود که هيچکس . را برای اثبات ادعای خود به خبرنگاران نشان دهد

 حفيظ اهللا امين پرسيد که اگر در هرات بخاطر هم در يک مصاحبًه مطبوعاتی يک خبرنگار خارجی از. آنرا نپذيرفت
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سرحد بودن با ايران ايرانی ها مداخله کرده اند، در قيام واليت بادغيس حتمًا دست همسايًه آن واليت يعنی شوروی در 
 امين در جواب گفت که عده ای از) مردم بادغيس بعد از قيام هرات دست به قيام عليه حکومت زدند. (کار بوده است

خبرنگاران خارجی . ايرانی ها بعد از اينکه در هرات شکست خوردند به بادغيس رفتند و در آنجا آشوب بر پا کردند
  .در برابر اين جواب تبسم نمودند

رسانه های گروهی در افغانستان تبليغات شديدی را عليه ايران و انقالب ايران آغاز کردند که لبهء تيز حمالت متوجه 
همزمان با اين تبليغات، رژيم کمونيستی سعی نمود تا . مداری يکی از روحانيون بلند پايًه آن زمان بودآيت اهللا شريعت

بسياری از رهبران اهل تشيع درين زمان دستگير . با دامن زدن به اختالفات مذهبی وقومی ملت را به جان هم اندازد
ند مردم کابل چه شيعه وچه سنی باهم به صورت در کابل هرچ) چنداول(١٣٥٨ اسد ١٤در قيام . وبه شهادت رسيدند

از مناطق شيعه نشين به شمار می رود، بيشترين مظالم را بر اهل ) چنداول(مشترک دخيل بودند، رژيم به اين علت که
  .تشيع روا داشت و آنانی که از اين کشتارها ومظالم جان به سالمت بردند، به ايران پناهنده شدند

در اثر تبليغات روحانی ای .  آغاز گرديد١٣٥٨ستان قيام عليه رژيم تره کی در ششم ثور در مناطق مرکزی افغان
اولين ) سيد حسن جگرن(مردم به ماهيت رژيم پی بردند وتحت رهبری) ناصری(بنام حجت االسالم) ناهور(از

ز آن ولسوالی های بعد ا. مردم ولسوالی ناهور را متصرف گرديدند ومسلح شدند. واحدهای منظم رزمنده تشکيل شد
بهسود، جاغوری و جغتو را مورد حمله قرار دادند وبافتح اين ولسوالی ها مقدار کافی سالح ومهمات بدست 

  )٣(آوردند
برای برقراری نظم در مناطق فتح شده .  ولسوالی ها به تصرف خود در می آورند١٧مردم با نبرد منظم سرانجام 

 روز روی مسايل ١٥ومناطقی که هنوز فتح نشده بود گردهم آمده ومدت يکصد نفر نمايندگانی از مناطق مذکور 
در .  ماده به کار خود پايان دادند١١ با اعالم قطعنامه ئی در ١٣٥٨مختلف به بحث پرداختند و در پانزدهم سنبلهء 

می در سراسر الی پيروزی کامل انقالب اسال(اعالم گرديد) شورای اتفاق اسالمی(مادهء هفتم همين قطعنامه تشکيل
اداره وباهمبستگی کامل با ) شورای انقالبی اتفاق اسالمی(کشور، نواحی مرکزی افغانستان تحت تشکيل اداری

 )٤(برادران مسلمان کشور عزيز افغانستان در مسير انقالب به پيش می رود
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