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  پيکار پامير

٠٧.٠٣.١٠  

  

  "ستان در تراژيدی خونين افغانستاننقش پاک"

  جلد اول
  :به ادامۀ گذشته

  )اخوانی ھا(يا " جوانان مسلمان " تبارز 

صورت جدی ه خصوص از آغاز جمھوری سردار محمد داوود عليه کشور ما به ن ، بدشمنی و تخريبات پاکستا

به اثر ) اخوانی ھا(ه قول معروف يا ب" جوانا ن مسلمان"ًدقيقا زمانی بود که کدر رھبری سازمان داده شد و آن ، 

اين گروه، . به پاکستان فرار کردند)  ميالدی١٩٧۴اوايل سال ( ھجری شمسی ١٣۵٣م داوود در سال فشار رژي

د ساير گروه ھا و جناح ھای م  با استفاده از جو مساعد ناشی ازانفاذ قانون اساسی ، مانن١٩٧١-١٩٧٠درسال ھای 

، بع مربوط به آنھا بيرون داده انديکه منامؤسسين و رھبران گروه مذکورتا جائ.  کابل سر برآوردپوھنتون، از سياسی

  :اينھا بوده اند 

ق استاد مدرسۀ ابو حنيفه، حبيب الرحمن، برھان الدين ربانی ، غالم محمد نيازی، عبدالھادی عبدالقادرتوانا ساب 

ھدايت ، عبدالمقتدر، وفی هللا سميعی، سيف الدين نصرتيار، قاضی اسالم الدين اشکمشی، سيد عمر، گلبدين، غالم 

   شيون و غيره ،نير صفر محمد ربانی عطش، عبدالرسول سياف، شارقی ، دکترکريم فاريابی ، قاری سعادت، انج

ی از اينھا مانند غالم محمد نيازی ، برھان الدين ربانی و عبدالرسول سياف در جامع االزھرمصر تحصيل عده ا

را با خود به افغانستان " نھضت اخوان المسلمين: "ه نام ، سيد قطب و محمد قطب مصری بءکرده افکار حسن البنا

 ميالدی ١٩۴٩ ميالدی در مصر به دنيا آمد و در سال ١٩٠۶ درسال ءه حسن البنابايد متذکر شد ک. وارد کردند 

بنا نھاد و اساليبی بدان "  اخوان المسلمين"ه نام ی را بم تشکيل اسالمي١٩٢٨وی در سال . چشم از جھان فرو بست 

.  ين وسعت اختيار نمودميدان آمدن سيد قطب ، حرکت اخوان المسلمه  قرن ، با بانوضع نمود و درسالھای پنجاه ھم

فعاليتھای سياسی اين گروه درزمان زعامت جمال عبدالناصر فقيد در مصر به اوج خود رسيد و ھمينکه دست به 
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  و عليه رژيم ناصرداخل اقدامات مسلحانه شدند، مورد سرکوبی شديد قرار زدندترور و کشتارمخالفين خويش 

  .گرفتند

ھستند و برای " جوانان مسلمان"آن سالھا ميگفتند که تظاھرات خيابانی دراخوانی ھا درافغانستان،  در جريان 

تأسيس يک حکومت اسالمی مبارزه ميکنند، ولی اين گروه ، ھيچگاه نگفتند که منظور شان از حکومت اسالمی 

تان در نظر اساس کدام پايۀ منطقی و برنامۀ کار عملی برای افغانسه ًدقيقا چه ميباشد؟ ، در آينده چه رژيمی  و ب

لھا جواب ارائه کنند، آنچه گفتند يا ؤاصورت کتبی و مستند به اين سه دارند؟ نيزھيچگاه نخواستند يا نتوانستند ب

ًگويند، صرفا اينست که مثال،  مي ما "، " ھا بايد لباس اسالمی بپوشندزن" ، " درجامعه فسق و فساد وجود دارد"ً

يعنی اينھا ازھمان . . . و . . . و " ما ميخواھيم عليه کفر و الحاد بجنگيم "، " يم يک حکومت اسالمی بسازيم ميخواھ

، "حکومت اسالمی"يعنی . ء کنندبيارايند و به آن اکتفا) اسالمی(ی کرده اند ھر اسمی را با پسوندآغاز کارشان سع

و حتا رنگ و بوی " غذای اسالمی"، " لباس اسالمی"، " انقالب اسالمی"، " مملکت اسالمی"، " قانون اسالمی"

ًی ھا ، صرفا ميخواھند ميان جامعۀ مسلمان ازنام و نشان ُين صورت و با اين کلی گوئاسالمی و قس عليھذا که در ا

درجھان . اسالم غرض رسيدن به قدرت سياسی استفاده نمايند، نه برای خدمت به دين اسالم و يا برای جامعۀ مسلمان

ب يا سازمانی که متشکل ميشود، اھداف کوتاه مدت و دراز مدت ، خط حرکی معمول است که ھر دسته، گروه ، حز

ن نقايص کار رژيم يا طبقات بر سر اقتدار آو در ًوبرنامۀ کارخود را کتبا برای جامعۀ مورد نظر به نشر می سپارد

دست ياسی جای حکومت فعلی به قدرت  سه درجامعه را می نماياند و با صراحت ميگويد که اگر گروه مذکور ب

چنين يا چنان خواھند کرد تا افراد جامعه حق و باطل را . . . ، حقوقی و  فرھنگی،يابد، از نظرسياسی ، اقتصادی

تشخيص داده امکانات يا عدم امکانات تطبيق آن برنامه ھا را با در نظر داشت ويژه گيھای زمان و مکان بسنجد، 

وقتی اين گروه در سال . ر افغانستان ھرگز به اين مھم نپرداخته اندد) اخوانی ھا(يرد و يا نپذيرد، در حاليکه بپذ

ميالدی  از خاک پاکستان به کابل فرستاده شدند تا حکومت اسالمی مورد نظر شان را پس از رژيم کودتای ١٩٩٢

ی نداشتند، ثور تشکيل دھند،  نه تنھا ھيچ برنامۀ کاری علمی اقتصادی ، اجتماعی ، رفاھی و مدنی برای جامعه افغان

راه اندازی کشمکشھای خونين نظامی وفعاليتھای قدرت طلبانۀ ھستی برانداز، آنچه از غارت اشغالگران ه بلکه با ب

روسی و رژيم کودتای ثور باقی مانده بود ، با توپ و تانک و خمپاره نابود کردند، ھزاران نفر مسلمان بيگناه 

خارج از ه ار نمودند، موجب فرار و مھاجرت ھزاران ھموطن بخصوص اھالی شھر کابل را کشته افغانستان و ب

مورد "  حکومت اسالمی"م افغانستان معنی و مفھوم اصلی آنگاه مرد. کشور گرديدند و دود از دمارخلق خدا کشيدند

  .ھای  وطنی را شناختند) اخوانی(يا " جوانان مسلمان"ادعای اين  

جوانان  "بود که نخستين برخورد خونين ميان گروه )  دی ميال١٩٧٢ماه جون (  ھجری شمسی ١٣۵١درسال 

 کابل رخ پوھنتوندر صحن )  يا شعله يی ھا –شعلۀ جاويد ( ازاعضای جريان دموکراتيک نوين یو عده ا" مسلمان 

نام سيدال سخندان عضو ه در نتيجۀ اين برخورد، جوانی ب. داد و موجب قتل و جرح بعضی از محصلين گرديد

به قتل رسيد و ) بعدا امير حزب اسالمی " ( جوانان مسلمان"وسط گلبدين يکی از فعالين گروه  جاويد تجريان شعلۀ

يم شاھی ، قاتل را تنھا به سه سال ژمحکمۀ ر.  عضوديگر اين جريان زخمی شد" داکترشاکر "نامه جوان ديگری ب

ر موسی شفيق آخرين صدراعظم دوران ًحبس محکوم نمودکه آنھم ، پس ازسپری نمودن مدت نسبتا قليلی ، به ام

  .سلطنت محمد ظاھر شاه ، از حبس رھا ساخته شد

وه ھا را ممنوع قرار سرطان، فعاليت ھای سياسی کليه افراد و گر٢۶سردار محمد داوود متعاقب پيروزی کودتای 

ان عمده و متشکل نيستند ًنيز ظاھرا غير فعال شدند و داوود ھم مطمئن بود که آنان چن" جوانان مسلمان"گروه . داد
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. ، رھبران گروه مذکور مورد تعقيب دولت قرار نگرفتندءھمان دليل در ابتداه که برای رژيم درد سر خلق کنند، ب

گفته شده که در اوايل پيروزی کودتا، بعضی از رھبران اخوان مانند غالم محمد نيازی و برھان الدين ربانی به 

  . يس جمھور پذيرفته نشده بودرده بودند که از طرف رئکاری نيز کداوود خان پيشنھاد ھم

 با ابواالعلی مودودی مؤسس ) م ١٩٧۴اوايل سال (  ھجری شمسی ١٣۵٣درسال " جوانان مسلمان "رھبری گروه 

ازطرف . ه خود جلب نمايندپاکستان تماس بر قرار نمودند تا ھمکاری و توجه وی را ب" جماعت اسالمی"حزب 

وی طی اين سفر، با . حيث نماينده تعيين گرديد تا به پاکستان مسافرت نمايده نجنير حبيب الرحمن ب، ا) اخوان(گروه 

ول آن حزب در صوبۀ سرحد  جمله، قاضی حسين احمد مسؤبعضی از رھبران جماعت اسالمی پاکستان و من

  )۴. (ديدارنمود

خوانی و بررسی کوتاھی از تنشھای مرزی مزد بگيران ا"سی کشور، زير عنوان ، يکی از آگاھان سيا"درفش اميد"

  : ، در بخشی از آن چنين  می گويدنگاشته استاثری " ميان افغانستان و پاکستان 

آنطوريکه من از زبان عبدالقادر توانا استاد سابق مدرسۀ ابو حنيفه و اھل مارمول واليت بلخ که بعد از کودتای  "

ُسرمی برد، حين مالقات با وی ھمرای ه  زيادی از اخوانی ھا ب دستگير و در زندان پلچرخی با عدۀ١٣۵٣فرزه 

من قاضی حسين احمد را از نزديک می شناسم و با وی که غرض استحکام : " يکتن از دوستانم شنيدم که گفت

روابط ميان دو جنبش آمده بود، در ديداری که داشتم گفت وگو در فضای برادری و دوستانه صورت گرفت و 

اواعالم آماده گی کرد تا در ھر زمينه با ما . برنامه ھای نظامی مان را با وی در ميان گذاشتيم مايک بخش از 

  . " ھمکاری نمايد، اما کمکھای نظامی تا مرحلۀ اخذ فتوای موالنا مودودی به تعويق افتاد

  :ھمچنان می افزايد که " درفش اميد"

ھم سلولش ت نيست و اما آنچه که من از زبان قادرتوانا و درمورد مقدار اين کمکھا به طور دقيق اطالعی در دس "

  " گلبدين جنبش ما را به يک مليون کلدار و چند عدد نارنجک فروخت "سيدعمر از قندوزشنيدم 

  :به دنبال  اين اظھارات می افزايد " درفش اميد"آقای 

مسلمان که در قلعۀ کرنيل ده وھمچنين ربانی عطش استاد مدرسۀ ابو حنيفه و عضو رھبری سازمان جوانان " 

مبلغی که جماعت اسالمی "  ھمراه با يکی از دوستانم ديدارداشتيم ، اظھار داشت ١٣۵۵مزنگ کابل درجدی سال 

  "پاکستان به شمول دوستان پاکستانی اعانه داده بودند بين ھشتصد ھزار تا يک مليون پول پاکستانی بود 

ژيم داوود را مبنی بر قيام مسلحانه عليه ر" مودودی" تا فتوای شرعی چنان وظيفه داشتانجنير حبيب الرحمن ھم

در عين زمان، قاضی حسين احمد و ساير . ن زمان صادر کردآی را درچنين فتوائ" مودودی"نيز حاصل نمايد و 

و ُرا درھمان سال به شبکۀ استخبارات ملکی  " جوانان مسلمان"ت اسالمی پاکستان، رھبران گروه رھبران جماع

معرفی نمودند تا متعاقب حصول فتوای مودودی، برای آنھا ) آی. اس. آی (و ) دی. سی (ای نام ھه نظامی پاکستان ب

  . پول، سالح و نقشۀ عمليات مسلحانه را ميسر گردانند

ته و انسدگفته شده است که برھان الدين ربانی در اين موقع، آغاز عمليات مسلحانه عليه رژيم داوود خان را مناسب ن

. آی(و ) دی. سی ( که بعد از حبيب الرحمن عضو رابط ميان شبکه ھای جاسوسی به آن مخالف بود، ولی گلبدين

بود، از به راه اندازی عمليات پشتيبانی ميکرد و بنابران، برای نخستين " جوانان مسلمان "پاکستان و گروه ) آی. اس

ًبعدا يکی از قومندان ھای (مد شاه مسعود گفته نماند که احنا . بار اختالف در درون رھبری اين گروه بروز کرد

نيزدر ھمين شب و روز با تعداد ديگر از اعضای گروه مذکور مصروف تمرينات نظامی در ) مشھور دوران جھاد

َاتک ( کوه ھای    . بوده است ) َ
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 مسافرت يک ھيأت عالی ًلفقار علی بوتو که شديدا مخالف حرکات و سياستھای حکومت داوود خان بوده و ازاذو

ه و حکومت پاکستان ب) اخوانی ھا(کابل نيز متوحش شده بود، ازحصول پيوند ميان گروه ه رتبۀ نظامی ھندوستان ب

ُولين استخباراتی آن کشور، کمکھای مادی را در اختيار اين گروه تقبال نموده حاضر شد به مشورۀ مسؤخوشی اس

متعاقب ھمين تصميم گيری .  ی را عليه داوود خان به راه اندازندا عمليات مسلحانه و ھشدار دھنده اقرار دھد ت

واقع در سی " فرزه"از اعضای فعال خويش را در قريۀ يکتعداد " جوانان مسلمان "حکومت پاکستان بودکه رھبری 

 ءًچنانکه بعدا افشا. برای آنھا پرداختندکيلو متری شمال کابل فرا خوانده غرض انجام عمل کودتا به توزيع سالح 

  :حاضر بودند " فرزه"ِگرديد، اشخاص آتی در گردھمآيی 

غالم ربانی عطش، سيف الدين نصرت يار، انجنيرحبيب الرحمن، عبدالقادرتوانا، محمد عمر، عبدالمقتدر، رسول  

  .سياف و مولوی حبيب الرحمن

 شد و تعدادی از اخوانی ھا دستگير، زندانی و اعدام گرديدند و ءنحوی که بود افشاھر به "  فرزه"پالن کودتای 

ن آپوليس رژيم محمد داوود به قصد گرفتاری برھان الدين ربانی که در. ًبقيه، خود شان را مجددا به پشاور رسا نيدند

ه دستگير شود،  کابل گرديد، اما وی توانست قبل ازآنکپوھنتونوقت استاد فاکولتۀ شرعيات کابل بود، داخل محوطۀ 

ه ، واقع شھر پشاورجا ب" سکندرپوره"مت پاکستان، افراد فراری را در حکو. فرار نموده خودش را به پشاوربرساند

  . جا نمود

را با وارد کردن ضربه ای سرجايش ) اوود خاند(وتو که ميخواست حريف سرسخت خود لفقارعلی بابرای ذو

ًچنانکه بعدا ثابت ھم شد، . حساب ميرفته گرفته بود، غنيمت بزرگی بی که اينک در اختيارش قرار بنشاند، نيروئ

بوتو . ا در پيش گرفتی رکومت پاکستان راه مصالحه جويانه اسردارمحمد داوود متوجه سنگينی مسأله گرديده با ح

) خوانا(تمرينات نظامی برای اعضای گروه ولين شبکۀ جاسوسی اش موافقه کرد تا کمکھای مادی و به مشورۀ مسؤ

  .ادامه داده شود

Ogivier Royمحقق فرانسوی نوشت :  

. يس جمھورپاکستان اقدام به عمل آنی و مستقيم بر عليه سياست طرفدار پشتونستان می ورزدبه نظر ميرسد که رئ " 

 ی که در پشاور جمع بودند، توسط اردوی پاکستان آموزش ديده بودند،کمتيار حمايت ميکند، اسالميست ھائوی از ح

  ." ماموريت ھای مخفيانه در داخل خاک افغانستان اجرا ميکردند 

موزش نظامی قرار گرفتند و که از طرف کرنيل ھای پاکستان تحت آ" جوانان مسلمان "عده ای از اعضای گروه 

  : اسامی آنھا را در رساله اش نگاشته است ، از اينقرار بود " درفش اميد"آقای 

  فقير محمد  از پکتيا

  از شمالی ) ايوب( الال انجنير

  گلبدين حکمتيار از قندوز

  عبدالواحد از واليت تخار

  )مصطفی(عنايت هللا 

  عارف خان از پنجشير

  انجنير اسحق حيدرپور

  آدم خان

  )مسعود(احمد شاه 
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  از تخار) نصرهللا(عبداللطيف 

  محمد ولی از پنجشير

  گل محمد معلم

  ر از بگرامددکتر عبدالقا

  رشاه ابدال از پنجشي

  عبدالحميد از پنجشير

  محمود شاه از پنجشير

  انجنير عبدالعالم 

  عزيزمراد از کوھستان

  محمد انورمعلم از پکتيا

  انجنيرجان محمد از ننگرھار

  از بگرام) نصير(امان هللا 

  خواجه محفوظ 

  محمد نسيم

   صوفی نعيم کوھستانی

   حفيظ هللا افضلی 

  محمدنسيم از کابل

  محمد شفيق از پنجشير

   محمد از بدخشانشير

  محمد نادر از بدخشان

  غالم رسول از خوست فرنگ 

  ُانجنير صفر محمد شيون از جرم بدخشان

  فضل الرحمن برادر مولوی حبيب الرحمن

  محمد اعظم 

  داکتر عبدالشکور

  عتيق هللا از فاکولتۀ ساينس

  استاد حمايت هللا از کابل

  محمد هللا از سرخرود

   آقا محمد از بغالن

  .ارمستوفی از پروانعبدالست

  :م نوشت ١٩٩۵ اکتوبر٢٢مورخ " فرانترپوست" 

لفقار علی بوتو اذو. صرف نظر نمايد " پشتونستان " عامه را در افغانستان برھم زنند تا محمد داوود از داعيۀ " 

 نام گلبدينه م ، پنجھزار نفر را بعد از آموزش نظامی تحت فرماندھی شخص متعصب اسالمی ب١٩٧۴در سال 

   "قراردادکه نظم عامه را در افغانستان برھم زنند تا محمد داوود از داعيۀ پشتونستان صرف نظر نمايد
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  :ھمچنان می افزايد که "  فرانترپوست" 

م از پاکستانی ھا خواستند تا يکی از رھبران قابل اعتماد را برای ١٩٧٩ولين سی آی ای امريکا در سال مسؤ"  

  . "  ھم پاکستان گلبدين را برای شان معرفی کردآنھا معرفی نمايند که باز

ی ، شورشھای مسلحانه از  ھجری شمس١٣۵۴متعاقب ھمين اقدامات حکومت پاکستان بود که در ماه اسد سال 

ر به راه انداخته شد که داوود در پنجشير، لغمان، سرخرود، پکتيا، بدخشان و ننگرھا) اخوانی ھا(طرف عده ای از 

وی کشور ھمسايه داشت، بازھم عده ای در نتيجۀ ھمين شورشھا که ريشه در ارد. فلت بيدارنمودن را از خواب غخا

کان داد، از سوی ديگر، اين رويداد ھا اگر از يکطرف داوود خان را ت. دستگير و اعدام گرديدند" برادران"از 

  . پاکستان متکی ساخت) آی. اس . آی(را نيز بيشتر از پيش به ) خوان(رھبران 

دست خود ه چنان بيگانه بودند که تعدادی از آنان را ب) اخوان(با افراد عملياتی گروه ردم افغانستان دراين زمان، م

جمعيت "ھجری شمسی در درون ١٣۵۵ه در سالپس از ھمين شکستھا و تلفات بود ک. گرفتار کرده به دولت سپردند

جمعيت اسالمی به رھبری (رد و آنرا به دوشاخه الف بروز کدر پشاور اخت" جوانان مسلمان"يا ھمان " اسالمی

. تقسيم نموده و ھر دو شاخه ، به فعاليتھای شان زير نظر آی ) برھان الدين ربانی و حزب اسالمی به رھبری گبدين 

ديگر به ادامۀ عمليات مسلحانه ) ربانی( اين بود که ًانگيزۀ بروز اختالف ھم ظاھرا.  آی پاکستان ادامه دادند. اس 

  .ن دفاع ميکردآسرسختانه از) آی. اس . آی(بق تمايل اضی نبود و اما گلبدين طر

  :در رسالۀ خويش متذکر ميشود " ش اميد فدر"آقای 

ی رشد کرده بود که گلبدين نمايندۀ اخوان با دولت بوتو معاش ھای ر زمان بوتو اختالفات به اندازه ادر اواخ"  

ی از افراد خود را در شھر ھای مختلف پاکستان بسيار کرده بود و ربانی پناھنده ھای مربوط گروه ربانی را قطع

  . " برای فرا گيری حرفه و کسب معاش فرستاده بود

 ١٩٩٠سال "  نيويارک تربيون"ترتيب و در "  يوسف بودانسکی "و "  واگن فارست"در يک گزارش که به قلم 

  :لی جديد نقل کرده، در مورد گلبدين چنين آمده است در دھ" ميوند ترست"الدی به نشر رسيده است و آنرا  مي

گلبدين به اتھام قتل يکی از فعالين مائويست محبوس گرديد، يکی از اعضای پوليس مخفی ١٩٧٢در سال . . .  " 

افغانستان به رتبۀ کرنيل در دوران پيش از رژيم کمونيستی اظھار نموده که حکمتيار در اخوان المسلمين  به 

نام سازمان اسالمی مرتکب کشتار ميگرديد تا نام آن سازمان را بد ه  برای پرچم فعاليت مينمود و بصورت مخفی

م گلبدين در سرويس جاسوسی پاکستان تربيت بيشتر کسب نموده و افسران پاکستان او را يک ١٩٧۴در سال . کند

قام از ارتکاب ھيچ جنايتی خاطر کسب عالی ترين مه شخص زرنگ، بيرحم و تشنۀ قدرت تشخيص داده اندکه ب

  . . . "دريغ نميکند 

  :در گزارش ھمچنان آمده است 

ًسازمان جاسوسی پاکستان حکمتيار را يک ايجنت کامالتحت اداره و کنترول خود شناخته و اورا باالی "  

) افغانستانسرويس جاسوسی (ين رابطۀ نزديک  خود را با خاد درتمام اين مدت گلبد. افغانستان تحميل کرده است 

  . . . " و مشاورين شوروی حفظ کرده است 

  : ميکند که ءگزارش اين نکته را نيز افشا

ً به قول يکی از اعضای بلند پايۀ خاد نجيب که بعدا به پاکستان پناھنده ءبنا)  م ١٩٨٢- ١٩٨٠(در سال ھای"   

به استثنای گلبدين  طرح نموده بود و پالن به قتل رسا نيدن سران مقاومت را ) خاد ( شد، سرويس جاسوسی کابل 

  . "ًصراحتا به آن عضو خاد ھدايت داده شده بود که عليه حکمتيار به ھيچگونه اقدامی مبادرت نورزد
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چنانکه گفتيم، اين فشار ھا از جانب پاکستان بر داوود خان موجب گرديد که وی بر روابطش با آن کشور تجديد نظر 

" چارليز" دار محمد نعيم با سناتور امريکائی به نام به بعد، يعنی متعاقب مالقات سر م ١٩٧۵از شروع سال .  نمايد

، مناسبات دو کشور افغانستان و پاکستان رو به عادی ) نيپال(الفقار علی بوتو در و عزيز احمد نمايندۀ خاص ذو

 م با ھند و لطمه ١٩٧١جنگخرابی ھای ناشی از . بوتو مشکالت خودش را نيز در داخل پاکستان داشت.  شدن نھاد

ُھنوز نزد مردم ملکی  و نظامی باقی بود، " تيکه خان "وای آن کشور به فرماندھی جنرال ھای دردناک شکست ق
ازمان ھای راست افراطی، درد سرھائی برای وی خلق کرده بودند، قتل خصوص احزاب و سه احزاب مخالف، ب

به رھبری " عوامی ليگ"حد، انحالل حزب  بوتو در صوبۀ سريکی از رھبران سياسی و دوست نزديک " شيرپاو"

بمباران مناطق بلوچ نشين و سرکوب . را بار آورده بود) خان غفارخان(وليخان و زندانی شدن او و پدرش خان 

در ميان نيرو ھای مسلح نيز خونين خيزشھای مسلحانۀ آنھا، نفرت و انزجار عميقی را عليه بوتو ايجاد کرده بود، 

ی محسوس بود، موضوع تقلب در انتخابات پارلمانی که بوتو از طرف احزاب مخالف بدان متھم شده ضائی ھائنار

ی پاکستان را آبستن انفجارات تازه ا اجتماعی را در آن کشور بار آورده و جامعۀ –بود، يکنوع انارشيسم سياسی 

  . نمو ده بود

 اينست که خان وليخان نيز در دوران انتخابات اوايل سال ی را که جالب و قابل تذکر ميدانمدر اينجا، نکته ا

رميرساند که خان اين نکته، بار ديگ. ميالدی پاکستان، از زمرۀ نامزد ھای رياست جمھوری آن کشور بود١٩٧٧

ھای سرحدی ، تنھا و تنھا از حمايت ھای سياسی و مساعدتھای مالی دولت افغانستان رندانه " خان"وليخان و ساير 

اده مينمودند، درحاليکه خود شان را از دل وجان پاکستانی ميدانستند و در دفاع ازقانون اساسی و منافع پاکستان استف

حيث شخص اول آن کشور انتخاب ه اين جريان ھمچنان اين معنی را تداعی ميکند که ھرگاه وليخان ب. متعھد بودند

ی جا مه ی پاکستان بفع ملی و تماميت ارضاداری به منانی بر وف قبل از شروع کار، مراسم تحليف مبميشد، بايستی

  . ضد افغانستان عمل ميکردًآورد که در اين صورت ، طبعا به

کابل مسافرت نمود و ه  به دعوت  سردار محمد داوود بءم بنا١٩٧۶تاريخ ھفتم ماه جون سال ه لفقار علی بوتو، باذو

  .ن شد و مورد استقبال گرم مقامات پاکستانی قرار گرفتن رھسپار پاکستاآداوود خان نيز فقط دو ماه بعد از

                                                                                                                          ادامه دارد

 


