http://www.arianafghanistan.com

2020/08/24

احسان هللا مایار

صفحه ای از تاریخ
قسمت دهم

1985 -12-15
با داکتر محمد یوسف مالقات كردم و در بارۀ چگونگى اوضاع تبادل نظر صورت گرفت .وى نسبت بطى بودن
فعالیت گروه هاى مقاومت شكایت داشته و متأسفانه بى عالقگى كشورهاى ذیدخل در قضیه افغانستان ،خاصتا ً
امریكا ،كه عامل اصل بطى شدن جریانات در روم و گروه هاى دیگر به شمول اسوال گردیده است ،تذكر رفت.
باهم موافقه كردیم كه بنده بار دیگر به پاكستان سفر كنم و سعى شود تا در چوكات بسیج گروههاى بیطرف
اقدامات موثر صورت بگیرد.
1985 -12-28
مسافرت به پاكستان
 1985 -1-1پاكستان
سال نو عیسوى .خداوند سال نو را به خیر مردم افغان آغاز و خاتمه دهد .اولین بار زعماى دو ابر قدرت ،امریكا
و اتحاد شوروى ،ریگان و گور باچوف پیام هاى خود را توسط نوارهاى ویدیوئى از طریق تلویزیون به مردم
هر دو كشور فرستادند.
راپور جبهه البالل را برادرم عنایت هللا مایار تشریح كرد ،تا جائیكه دیده میشود موفقانه پیش میرود.
شاروال كوئته بنام محمد ایوب خان وردگ كه پدر كالنش در عهد امیرعبدالرحمن خان به بلوچستان تبعید شده
بود ،بدیدن ما آ مد .وى در محیط كویته از شهرت نیك بر خور دار است .براى صرف غذا ما را به بلوچستان
هوس ،محل رهایش مامورین عالیرتبه بلوچى در اسالم آباد ،دعوت كرد.
شاروال افتخار میكرد كه از قوم وردگ است و با ما پیشآمد صمیمانه وخودمانى میكرد.
1986 -1-2
با حمیدهللا ،معاون نظامى جبهه نجات ملى و داکتر رهین آمر نشراتى جبهه و سید اسحق گیالنى بدیدن حضرت
صبغت هللا مجددى بمنزلش در اسالم آباد رفتیم .جاى تعجب است كه همه از روند كار و عطالت در جهاد شكایت
دارند اما مقصر اصلى این معضله معلوم نیست .صحبت ها پر محتوى نبود .داکتر سیدمخدوم رهین قابل اعتماد
نبوده ،لیک از وی میتوان بنحوی به ئفع پروسه کار گرفت.
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1986-1-3
با یك عده دوستان به سوى پشاور حركت كردیم و در هوتل گرین اطاق گرفتم .در طول روز یك تعداد دوستان
بدیدنم آمدند همه از عدم پیشرفت جهاد راضى نبوده و از دست رهبران جهاد شكایت داشتند ،خوشبختانه كه رژیم
كابل ازین وضع سر درگمى در قطار رهبران جهاد و وضع جهاد اطالع كامل ندارند وگر نه كار ما ساخته شده
بود.
امروز هیئتى مركب از مولوى محمد نبى محمدى و محمدگالب ننگرهارى و یك تعداد نمایندگان احزاب اسالمى
تحت ریاست پیر سید احمد گیالنى عازم رباط ،پایتخت مراكش شد تا در اجالس وزراى خارجه كشورهاى اسالمى
اشتراك ورزند.
ازگفتار با دوستان چنین مینماید كه موقف برادران كروخیل ،حسن خان و ولى محمد نزد رهبران شان پیر گیالنى
ضعیف شده و دگروال رحیم وردگ با همكارى محمد گیالنى پسر پیر گیالنى بیشتر از شاهرخ گران پشتیبانى و
او را تقویه مالى و نظامى مي كنند و در منفعت فروش ساز و برگ نظامى در بازار آزاد با هم شریك میباشند.
1986-1-5
داکتر رهین و حمیدهللا معاون نظامى جبهه بدیدنم آمدند .رهین كه چند هفته قبل پس از  13ماه اقامت در امریكا
دوباره به پشاور آمده آ رزو دارد تا به كمك حضرت صبغت هللا مجددى بجائى برسد .حمیدهللا از قول یكى از
قوماندانان سمت شمال در مورد فعالیت هاى روسها در كیله گى گفت كه روسها سه روز تمام شاهراه شمال را
از كیله گى الى شیرخان بندر به روى ترافیك بسته بودند و ماشین آالت تأسیسات كیله گى را به شیرخان بندر
جهت انتقال دادند تا بعدا ً به اتحاد شوروى ببرند .اما سامان و لوازم باقیمانده در كیله گى بشمول تانكهاى ذخیرۀ
نفتى و ساختمانها را حریق كردند .عالوه بر این یكى از قوماندانهاى حوزه جنوبغرب اظهار داشت كه روسها
از افغانستان خارج میشوند.
حسن جان گیالنى (شاه اغا)  ،آ مر نظامى محاذ ملى (پیر گیالنى) با یك تعداد دوستان نزدم آمدند .حسن جان از
من دعوت كرد ،چون منزلش امنتر از هوتل است و خودش در آنجا تنها زندگى میكند ،تا به خانه اش مقیم شوم.
از لطفش تشكر كرده و قرار شد كه فردا به آنجا بروم.
1986-1-6
به منزل حسن جان گیالنى كوچ كردم .یك تعداد مهربانان به دیدنم آمدند .یكى از دوستان اظهار داشت كه در
حصه پل متك سه عضو بر جستۀ حركت انقالب اسالمى افغانستان (محمدى ) بشمول قوماندان محمد داود ،توسط
چند نفر ناشناس به قتل رسیده اند .افواه است كه این اشخاص به امر احمد نبى پسر مولوى محمد نبى محمدى
كشته شده اند .همچنان در سال گذشته برادر قوماندان داود نیز بطور اسرار آمیز كشته شده بود.
شب با حسن جان گیالنى تا حوالى  4صبح از گذشته هاى جهاد صحبت كردیم .شاه آغا گیالنى پسر ارشد شیرآغا
و نواسه نقیب صاحب میباشد .خانوادۀ پیر گیالنى در گذشته در سیاست افغانستان و منطقه دخیل بودند و تعداد
كثیرى از مردم افغان به حساب پیرى و مریدى با خانواده شان رابطه دارند.
حسن جان گیالنى اسنادى را از نظرم گذشتاند كه در آن راجع به حمالت قواى جهادى تحت قوماندۀ خودش
فتوحاتى كرده است .از جم له برایم گفت كه مدتى قبل بمعیت وكیل وزیر محمد جدران و قوماندان حاجى
عبدالرحمن جدران با اشتراك  200نفر مجاهد كه با كالشنیكوف و تفنگهاى  303بور انفیلد (بین مردم بنام 11
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تیره یاد میشود ) مجهز بودند باالى قواى رژیم كابل در كوتل سته كندو كه در مسیر گردیز  -جدران قرار دارد
حمله كردیم  .زد و خورد بین دو قوه دو سه روز دوام كرد كه در نتیجه تعداد بیشمارى از قواى رژیم كشته و
هم پنجاه و چند نفر شان دستگیر شدند و از همین تاریخ به بعد كوتل سته كندو بدست مجاهدین باقى ماند .بعد از
این موفقیت جانب سید كرم روانه شدیم كه در طول راه بیش از هفتصد نفر مجاهدین مربوط تنظیم محاذ با ما
ضمیمه شدند و باالى كوتل تیره كه در آنجا عساكر رژیم در سنگر ها پنهان شده بودند حمله كردیم .بعد از
جنگهاى شدید كه از طرف رژیم كشته ها دادند و از طرف مجاهدین بیش از شصت و چند نفر در راه آزادى
كشور شهید شدند كوتل تیره را بدست آوردیم و در نقاط حاكم مجاهدین را داخل سنگرها جا بجا كردیم .هنوز در
تالش بودیم كه یك كندك تازه دم ازكابل رسید و در منطقه جا گرفت .ما هم در ترتیب كار بودیم كه بعد از نیم
شب پیغامى از جانب قوماندان كندك برایم رسید كه
تقاضا مذاكره را داشت .قوماندان آمد اسمش جگرن
عبدالحمید بابكرخیل بود و آرزویش پیوستن با
مجاهدین و تسلیم شدن به قطار ما بود .تمام قواى تحت
فرمانش تسلیم شدند و سالح زیاد بدست ما رسید كه
در جمله سالح ثقیله یكعراده توپ اوبوس و یك عراه
توپ  76ملى صحرایى شامل بود .ما همه از این
موفقیت خود خورسند بودیم كه احوال تازه اى به ما
رسید كه یك لوا از كابل روانه شده و تصمیم دارند تا
سته كندو را باز كنند و خود را به خوست برسانند.
از چ به ر :سیدابراهیم گیالنی ،سیدحسن گیالنی(شاه آغا) و بنده

با قوماندانان ،حاجى عبدالرحمن جدران ،گل جدران از دیر یخیل ،قوماندان محمود و گل بعید خان پالن كار خود
را سنجیدیم .چون با تسلیمى كند ك رژیم سالح و مهمات كافى بدسترس خود داشتیم مجاهدین را در خط سیر لوا
جابجا كردیم .زمانیكه كاروان عساكر رژیم در موقعیتى قرار گرفت كه قواى آتش انداز ما باالیشان حاكم گردید
با یك حمله شدید به آنها حمله كرده و مجال ندادیم كه از موترهاى شان پائین شوند .هنوز آفتاب طلوع نكرده بود
كه روى جاده از مرده ها انباشته شد .و حدود دو هزار نفر شان با سالح و مهمات خود تسلیم شدند .تعداد ما
نزدیك به یك هزار نفر بود اما با عقیده و ایمان راسخ براى اعالى كلمت هللا و آزادى كشور شان مردانه وار مى
جنگیدند و فاتح شدند و اما اكثر مطلق عساكر رژیم كه با نظام حاكم مخالفت داشتند اصال آرزو نداشتند كه به راه
ناحق و بر ضد هموطنان خود كشته شوند .این بود راز موفقیت ما .
محبوسین را به منطقه و زیرستان انتقال دادیم و با تعداد بیشتر مجاهدین و قوماندان ،قوم احمدزى ،هر یك
مسعودخان ،اورنگ خان ،گل ملوك خان ،حاجى عزت خان ،حاجى عبدهللا خان ،و محمد جان خان كه هر كدام
شان از جمله برجسته ترین قوماندانان جهاد بودند كه بى ترس مانند شیر مى جنگیدند به سوى خوست حركت
كردیم.
محبوسین رژیم را بعد از مدت سه ماه از وزیرستان به خوست انتقال دادیم .چون اعاشه و اباته این تعداد كه
بسیار بیشتر از توان ما دور بود و همچنان اكثر شان از مردمان شمال هزاره و تاجك افغانستان بودند و با مردم
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بومى منطقه رابطه پیدا كرده نمى توانستند ،موسفیدان قوم جرگه اى ترتیب دادند و در بارۀ شان چنین فیصله
كردند كه هزینۀ سفر شانرا قوم تهیه كند و ایشانرا رها كنند تا به اوطان شان برگردند .این بود شمهء از قیام مردم
تحت رهبرى قوماندان حسن جان گیالنى.
1986-1-7
ساعت  9،30به دیدن جناب شمس الدین مجروح رفتم و نزدیك به سه ساعت با هم در اطراف قضایاى افغانستان
صحبت كردیم .مجروح عقی ده دارد كه رهبران جهادى زیر فرمان دستگاه استخبارات نظامى پاكستان با شدت
هرچه بیشتر در مقابل پروسۀ اعلیحضرت تخریبكارى میكنند و باید از طرف روم اقدامات موثرتر رویدست
گرفته شود .بیم آن میرود كه صدا و خواستۀ مردم كه در حقیقت گروگان هر دو طرف ،رژیم كابل و رهبران
جهادى ،هستند هیچگاهى روى صحنۀ عمل پیاده نخواهد شد .با تأئید نظر مجروح صاحب اظهار داشتم كه رهبران
جهاد به شمول سه رهبریكه خود را موید پروسۀ روم میدانند اول اینكه استقالل در عمل ندارند و دوم از نقطه
نظر مالى آنقدر بى نیاز شده اند كه آزادى افغانستان نزد شان مطرح نمى باشد و اگر هم براى آزادى كشور
مبارزه میكنند به منظور استیالى كشور و حاكم شدن باالى آن كه متضمن نفع شان باشد ،بیشتر اولویت میدهند تا
اینكه به فكر آ رامى مردم باشند ،به مجروح وعده كردم كه نظرش را بخدمت دوستان در آلمان و هم به روم
میرسانم.
(یاد آ ورى :در ختم صحبت یكى از دوستان مجروح وارد شده و شامل صحبت گردید و در بارۀ كمك هاى
سازمانهاى خیریۀ بین المللى توسط كمیشنرى حكومت پاكستان به پناهندگان افغانى چنین معلومات داد:
براى یك نفر در ماه 15 :كیلو گندم 1 ،كیلو روغن نباتى مایع 125 ،گرام چاى 500 ،گرام بوره 1،25 ،كیلو
تیل خاك (كروزین) و بعضى اوقات  1كیلو شیر پودر .در گذشته براى هر فامیل داراى راشن پاس  500روپیه
پاكستانى نیز داده مى شد كه این مبلغ كمكى از مدتى قطع گردیده است).
1986-1-8
نان چاشت را در خانه سدو اصیل كه درآن حسن جان گیالنى و معاونش د گروال رحیم وردگ ،وزیر محمد خان
جدران و یك تعداد دیگر نیز اشتراك داشتند صرف كردیم و در بارۀ موضوعات طور عمومى و خاصتا ً بیشتر
در مورد رقابت تنظیمها با هم و امكانات به وجود آوردن و احیاى جبهۀ متحد صحبت كردیم.
ساعت  4،30با زراب گل تاجر افغانى از مردمان دولت زى كه با خاندان ما رابطۀ آشنائى دارد به مالقات
دوستش ارباب دوست محمد متصدى امور مهاجرین افغانى رفتیم .به ارباب گفتم كه وضع مهاجرین رقتبار است،
در حالیكه حكومت پاكستان بنام مهاجرین افغان مبالغ هنگفتى از كشورهاى خارجى مخصوصا ً از طریق كمیسارى
بین المللى پناهندگان به نام مهاجرین دریافت میكند ،میباید بیشتر به نفع مهاجرین خدمت كند نه به نفع اشخاص و
یا حكومت پاكستان  .صراحت لهجه ام خوشش نیآمد اما در برابر زراب گل چیزى نگفت.
قرار اطالع ،ارباب دوست محمد از وضع اسفناك افغانهاى مهاجر ،بخصوص در كمپ كچه گهرى سوء استفاده
كرده و با قدرتیكه دارد به ناموس مردم افغان بیشرنامه تجاوز میكند .این مطلب را چند بار به رهبران دوست
گفتم اما گوش شنوایى نیافتم.
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1986-1-11
حركت جانب اسالم اباد از طریق كمپ مهاجرین هرى پور.
 باز دید از كمپ و صحبت با چند نفر از موسفیدان. ترتیب لست مواد ضرورى مكاتب جهت عرضه به موسسات خارجى. بعد از سه ساعت توقف در هرى پور شام روز مواصلت به اسالم اباد. وضع زندگى مهاجرین در كمپ پناه گزینان رقتبار اما با وجود آن با متانت سر نوشت را پذیرفته اند.1986-1-12
حركت جانب پشاور و ساعت  11صبح مواصلت به منزل حسن جان گیالنى .بعد از ظهر حفیظ پهلوان ،یكى از
دوستان و قوماندان سرشناس تالقان با تعدادى از مجاهدین به دیدنم آمدند و از اتحاد رهبران شكایتها داشتند.
1986-1-14
یك تعداد افغانها در حبیب هوتل گردهم آمده و ازمن دعوت كردند تا در صحبتهایشان سهم بگیرم .در مذاكره یك
نفر بنام محمد افضل شینوارى و یك نفر قاضى ،اسمش را در یاد داشتم نیافتم ،كه هر دویشان با عبدالرسول سیاف
رابطه حزبى دارند ،بیشتر از دیگران صحبت میكردند .محمد افضل شینوارى درباره جبهۀ متحد و رول محمد
ظاهر شاه در آینده افغانستان سوالهاى داشت كه برایش توضیحات دادم  .در جلسه آقاى مصلح ،یكى از وكالى
سابق شورا نیز شركت داشت كه از طرفداران ساختمان جبهۀ متحد و اعلیحضرت میباشد ،نظریات خود را با
متانت ،صریح و روشن بیان داشت و نكتۀ مبهمى باقى نماند .در ختم مجلس وكیل مصلح از حاضرین دعوت
كرد تا فردا براى صرف طعام چاشت به خانه اش برویم تا در باره این مطالب بیشتر صحبت شود.
بعد از ظهر به شفاخانه خیبر رفتم و در آنجا با داکتر رحیم پشتونیار معرفى شده و در اطراف جبهۀ متحد صحبت
كردیم .وى مرد متین و صحبت خوشآیند دارد ،احتمال دارد كه با افغان ملت رابطه داشته باشد.
19865-1-15
قرار وعده دیروز به منزل وكیل مصلح رفتم .یك تعداد از مدعوین دیروزى حاضر بودند .كدام موضوع مهم
مورد بحث قرار نگرفت كه قابل یاد داشت باشد.
1986-1-16
ساعت  8صبح با وكیل سدو اصیل ،وزیر محمد جدران و داکتر رهین به اسالم آباد رفتیم و در اپارتمان محل بود
و باش برادرم عنایت در اطراف جبهۀ متحد صحبت كردیم .ضمن صحبت به رهین وعده كردیم كه با استفاده از
موقف حضرت مجددى كوشش میشود كه در كنار حضرت كارى بسویۀ مشاوریت تنظیم برایش دست و پا كنیم.
این همان راهیست كه مارا یك قدم كوچك به تقویۀ جبهۀ متحد نزدیك مى سازد .رهین با نظر ما موافقه كرد و
ضمنأ اظهار داشت كه یك نفر قوماندان حزب اسالمى حكمتیار بنام محمد بالل كه در پغمان جبهه دارد در این
روز ها با جبهه نجات ملى افغانستان ،حضرت مجددى ،پیوسته .احتمال دارد كه اورا در حلقۀ جبهۀ متحد داخل
كند .تصمیم گرفته شد تا از طریق حمید هللا رحیمى معاون نظامى جبهه با وى در پشاور ببینم.
ادامه دارد
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