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ساعت  9صبح عبدالحنان جاجى به هوتل آمد .زمانى حنان خان جاجى نمایندگى موتر باربردار بدفورد انگلیسى
را در افغانستان داشت و سرمایه گذارى هاى مفیدى در كابل كرده بود .وى به اتهام شركت در كودتاه علیۀ
سردارمحمد داوود (در حلقۀ عارف شینوارى) باز داشت شد و چند سال را در
محبس گذشتاند .جنت خان غروال ،رئیس پشتنى تجادتى بانك نیز از جمله
(ر به چ:عبدالحنان جاجی و سدو اصیل منگل)

محبوسین بود.

حنان خان با صراحت از حالت رقتبار مجاهدین جهت دست یابى سالح و مهمات
در پشاور یاد كرده و همچنان در بارۀ رهبران جهادى گفتنیهاى داشت .از وى
خواهش كردم تا آدرس آقای سید شمس الدین مجروح را برایم پیدا كند تا خدمت
شان بروم و همچنان ادرس عزیزهللا الفت و آقای نظر(عنوان وى مكتوب از دهلى با خود دارم) برایم تهیه كند تا
از طریق ایشان با برهان الدین ربانى صحبتى شده بتواند.
جگرن غالم دستگیر وردگ در هوتل آمده و راپور ذیل را برایم باز گفت:
روز 3قوس از درۀ شنیز یك كاروان روسى گذشته كه در اثر حمله مجاهدین با قوماندانى ،مولوى قدیم ،چند
عراده موتر زرهدار از بین برده شده و یك عراده الرى آرد كه از سوختن نجات یافته بود ،محمول آن باالى
اهالى توزیع شده است.
ساعت  3بعد از ظهر روز  13قوس روسها و عساكر رژیم باالى وردگ حمله وسیعى انجام دادند.
حمالت آنها در مناطق دایمیرداد ،جغتو ،چك و تنگى با تانك و هیلیكپتر آغاز گردید .مجاهدین ،بدون اشتراك
گروه حزب اسالمى ،بمقاومت پرداختند .بمباردمان تا ساعت  12شب دوام داشت .قبل از حملۀ طیارات بمب
انداز ،طیارات اكتشافى بمبهاى روشنى انداز پرتاب میكردند كه  40- 30دقیقه جبهه جنگ را مانند روز روشن
میگردانید و در روشنى آ ن طیارات بمبارد میكردند .در خالل این مدت قواى رژیم از غزنى مواصلت كرده و
مجاهدین مجبور به عقب نشینى شدند .شدت جنگ بیشتر در دوراهى وردگ ولوگر متمركز بوده و در روز بعد
تعدادی موتر زرهدار بشمول  2عراده تانك سوخته و نیم سوخته دیده شد .در قریه شوم خیل اهالى عبور 65
عراده تانك و موتر هاى زرهدار را حساب كرده اند كه در داخل آنها عساكر روسى شامل در جنگ بودند.
روز  14قوس دو فروند هیلیوكپتر باربردار نعشهاى عساكر را به كابل انتقال دادند.
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حدود بیست نفر موسفیدان و سرشناسان وردگ به معیت مولوى لعل محمد از تنگى ،مولوى رحیم هللا ،مولوى
عبدالغنى از چك ،مدیر محمد افضل از تكیه ،میرویس وردگ ،محمد اكبر و ملك محمد حسین از شینز به هوتل
تشریف آوردند .طعام چاشت را درهوتل یكجا صرف كرده و در بارۀ وضع جهاد و موفقیت مجاهدین صحبت
شد .از اظهارات شان بصورت واضح فهیمده مى شد كه مردم روى عقیده براى آزادى قیام كرده و مبارزه میكنند.
رهبران افغانى در پشاور بصورت نسبى تاثیر كمتر بر روحیۀ مردم دارند .چند نفر شان كه بیشتر از سه ماه
باینطرف در پشاور اقامت دارند و براى دریافت سالح و مهمات با وعدۀ امروز به فردا سرگردان اند .همۀ شان
تشكیل یك اداره قوى را آرزو دارند و مخصوصا ً كم شدن مداخله و صالحیت اعضاى فامیل رهبران را تقاضا
دارند .در مورد اعلیحضرت ظاهر شاه و بازگشت وى نظر مثبت دارند.
براى طعام شب در خانه حضرت صبغت هللا مجددى دعوتى ترتیب شده بود كه در آن بیش از سى نفر ،تعدادى
از همكاران جبهه و هم از دیگر تنظیمها شركت داشتند.
حضرت مجددى از پیشآمد مقامات پاكستانى شكایت داشت .بگفتۀ وى پاكستاني ها ،مقدار بیشتر كمكهاى را كه
از كشور هاى دوست میرسد ،به احزاب بنیادگرا ،حزب اسالمى حكمتیار ،جمعیت اسالمى ربانى و حزب اسالمى
خالص توزیع میكند و كمترین كمك به جبهۀ نجات ملى میرسد .وى در بارۀ فیصدى رقم كمك ها گفت كه - 70
 % 75كمكها به احزاب بنیاد گرا(از سر جمع این رقم بیشتر از  %50آن براى حزب اسالمى حكمتیار) و از 25
 %باقیمانده صرف  %3آن به جبهه نجات ملى داده میشود.
ضمن صحبت از نهضت "جمعیت تحكیم وحدت ،اسوال" و چگونگى پروگرام آن یاد كردم و در باره تا حد الزم
معلومات دادم كه حاضرین در پرنسیپ ازاین حركت طرفدارى كردند ،لیكن در حاشیه چنان احساس شده مى
توانست كه رهبران خود را ممثل و پیشواه ملت افغان میشمارند و در جنگ و صلح ،صالحیت را تنها در وجود
خود مى بینند و حاضر نیستند شخص و یا گروه دیگرى را در پهلوى خود بپذیرند.
1982-12 – 21
مولوى واالجان وثیق ،یكى از سرشناسان وشخصیت بانفوذ ننگرهار با یك تعداد از مشران ننگرهار تشریف
آوردند .مولوى وثیق از جریان جهاد با دالیل مقنع صحبت كرد و در حاشیه از سهم نگرفتن قشر روشنفكر افغان
گالی ه داشت .تا جائیكه الزم بود از فعالیتهاى افغانها در اروپا و امریكا برایشان توضیح دادم كه بعد از جر و
بحث در اینباره به نكات تاریكیكه نزد شان موجود بود روشنى انداخته و عالقمندى شان جلب شد.
مولوى وثیق در بارۀ سهیم شدن اعلیحضرت در جهاد و موثریت آن به تفصیل صحبت كرد .وى عقیده دارد كه
رهبران جهاد در پشاور آرزو ندارند قشر چیز فهم افغان در حیطۀ عالیق شان راه یابند رهبران از موقعیت ایكه
نصیب شان شده استفاده اعظمى مینمایند.
بعد از ظهر یك عده اشخاص مربوط والیت مزارشریف تشریف آوردند كه رحمت شاه خان(با عالء الدین پسر
مرحوم حاجى صالح الدین خان تاجر قرابت دارد و از دوستان زمان ماموریت پدرم در قطغن میباشد) ،بحیث
سخنگوى شان در بارۀ وضع جهاد و گروه هاى مختلف صحبت میكرد كه از بیانات شان نكات برجسته ذیل ثبت
شد:
-

گروه نصر كه از طرف كمونیستهاى ایران حمایه و تمویل میشوند به نفع خود بین اقوام تفرقه مى اندازند.

-

ستم ملى در منطقه فعالیت دارد و حامیان شان در پشاور نفوذ دارند.
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 مجاهدین مزار عموما ً از رهبران جهادى در پاكستان شكایت دارند و نفوذ تنظیمها در منطقه بطور چشمگیرتقلیل

یافته است.

گروه نصر ،والدۀ وكیل هللا داد خان را در سرخ یارسا بازداشت نموده و غالم رسول خان یكى از سرشناسان
مزار را ترور كرده است .عالوه بر این گروه نصرى ها موفق شده اند تا بین قوم هزاره آتش نفاق را شعله ور
ساخته و گروهى را بنام حركت انقالبى هزاره ها بوجود آورند كه مردمان مغرض در آن جا گرفته اند.
-

مولوى عبدالغفور بنام مستعار مولوى قدوس اوزبیك ،شخص باقدرت و مجاهد موفق در میمنه میباشد.

-

 2000مجاهد شهر اقچه را به تصرف خود دارند اما در این او اخر از طرف روسها و قواى دولتى

محاصره شده اند .در این زدوخورد مجاهدین تعداد زیادی از عساكر روسى و رژیم را بقتل رسانیده و  4عراده
تانك را از بین برده اند .یك نفر از تانكیستهاى رژیم با تانك خود تسلیم مجاهدین شده و چندین عراده تانك را با
گلوله بارى توپ از بین برده است.
-

قوماندانان سرشناس و مبارز در منطقه عبارتند از:

-

مولوى جبار در مزار

-

مولوى قره در فاریاب و

-

مولوى اسالم در سمنگان

هر سه قوماندان با حزب اسالمى حكمتیار مخالفت دارند.
-

خط عبور و مرور مجاهدین و تهیه ساز وبرگ نظامى از پاكستان( ،واخان  -سنگیچ  -توپخانه) به كنترول

روسها در آمده.
-

شخصى بنام سیرت تالقانى و دو نفر همكارانش كه اعضاى برجستۀ ستم ملى میباشند به پاكستان آمده و در

نظر دارند تا گروه ازبیك ها را در حلقۀ ستم ملى جذب كنند .سیرت و اعضاى معیتى وى با سفیر امریكا در
اسالم آباد مالقات كرده است.
نزدیكهاى شام بمنزل پیر سید احمد گیالنى رفتم ،وى در تعمیرى كه مربوط بانك زراعتى بوده و در جادۀ كبابیان
وا قع است زندگى میكند و در صحن حویلى در خیمه هاى افراشته مجاهدین و خدمتگاران پیر گیالنى زندگى
میكنند .وضع گیالنى ازنقطۀ نظر مالى و رفت و آمد با مردم
بهتر از مجددى است.
یك تعداد كسانیكه ،با اكثر شان شناسایى نداشتم ،در سالون
بزرگ گرد پیر جمع بودند و هر كدام تالش داشتند تا امر اورا
روى كاغذ

بگیرند(.ربه چ :بازمحمد خان-احسان هللا مایار-داکترعزیزهللا

لودین-سیدحسن گیالنی ،قیوم بادیگارد در منطقۀ ایبت آباد)

بعد از صحبتهای عادى میخواستم مرخص شوم ،اما پیر گیالنى
مرا به صرف طعام شب دعوت كرده و همچنان اظهار داشت كه میخواهد در بارۀ بعضى مطالب با من بیشتر
صحبت كند.باالی میز طعام ،بیشتر از  10نفر حاضر بودند ،با برادرزادۀ پیر گیالنى ،سید حسن گیالنى (مشهور
به شاه آغا) كه وظیفۀ ریاست نظامى محاذ را بعهده دارد معرفى شدم.
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سید حسن گیالنى پسر ارشد شیرآغا بوده و قرار معلوم تازه از جبهۀ جهاد برگشته بود .در بعضى مناطق پكتیا
موفقیتهاى نصیب مجاهدین تحت اداره وى شده است .پیر گیالنى در بارۀ هدف سفرم معلومات خواست و من
بجوابگفتم كه انگیزۀ اصلى سفرم دیدن با دوستان و وضعیت جهاد و همچنان نظر خواهى از حلقات مختلف در
بارۀ نهضت "جمعیت تحكیم وحدت ،اسوال" بود ،وانمود كردم .گیالنى از فعالیتهاى سیاسى اسوال اطالع داشت
اما خوش بینى مجددى در صحبت گیالنى محسوس نبود.
وى در بارۀ موسسین و كارگردانان "اسوال" سوال كرد كه برایش معلومات دادم.
وى همچنان در بارۀ روابط اسوال با روم ،در مورد اعلیحضرت محمد ظاهر شاه و جنرال عبدالولى ،سوا لهاى
داشت .براى پیر گیالنى اظهار كردم كه داکتر محمد یوسف اولین صدراعظم دهۀ دیموكراسى بوده و در تاریخ
معاصر كشور مقام خود را دارد و تا جائیكه معلومات دارم با اعلیحضرت تماس مستقیم دارد و اعلیحضرت از
تمام جریان اطالع دارند .احساس كردم كه پیر گیالنى در برابر داکتر محمد یوسف حساسیت دارد اما علت آنرا
ندانستم .تا حوالى  11شب با هم بودیم ،لیكن در بارۀ مطلب قابل یادداشت بیشتر صحبتى بمیان نیامد.
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قبل از ظهر عبدالحنان جاجى بشمول یكتعداد از مردمان والیت پكتیا به هوتل تشریف آوردند و ضمن صحبت با
محترمان ،حنان خان آدرس و نشانى خانه سید شمس الدین مجروح را برایم داد.
بعد از ظهر روز به منزل مجروح صاحب رفتم و بعد از سال ها با هم دیده و از دیدن همدیگر خوش شدیم .بعد
از مصافحه مختصرا ً اصل هدف سفرم را برایش معلومات دادم .در بارۀ "جمعیت تحكیم وحدت ،اسوال" به روى
اساسنامه و طرح آن صحبت كردیم كه تمام نكات آنرا بعد از مطالعۀ آن یك حركت مثبت تشخیص نموده و توصیه
كرد كه:
داکتر محمد یوسف باید در راْس یك تعداد مردمان بانفوذ و كار شناس،
به دعوت حكومت پاكستان ،به پشاور آمده و اداره اى را با همكارى
مردمان سابقه دار افغانى تشكیل كند .كسانیكه در مرحلۀ اول به پشاور
بیآیند ،جنرال محمد عارف ،سلطان محمود غازى ،داکتر ولید حقوقى،
همایون شاه آصفى و اینجانب را نظر داد.

( جناب سید شمس الدین مجروح با مایار)

این اشخاص وظیفه حلقۀ وصل را بین مردم در داخل افغانستان و مهاجرین افغانى در پاكستان و در روم،
اعلیحضرت محمد ظاهر شاه ،بعهده خواهند داشت .
كمكهاى ایاالت متحده امریكا توسط حكومت پاكستان و حمایۀ گروه هاى اخوانى و مالها مشكل افغانستان را حل
كرده نمیتواند و باید سیاست این حلقۀ جدید طورى باشد كه باعث نگرانى و بدگمانى پاكستانیها نشود .پاكستان
منابع سرشار كمكها را بنام كمك به مجاهدین بدست آورده و در صحنۀ سیاسى بعد از اعدام ذوالفقار علی بوتو،
صدراعظم سابق پاكستان ،بار دیگر چانس بزرگى نصیب شان شده كه نمیخواهند رقیبى در پهلوى خود داشته
باشند .از اینرو وظیفه این حلقۀ وصل در پشاور خیلى ها حساس خواهد بود.
مجروح عقیده دارد كه اكثریت مردم افغانستان از پاد شاه سابق افغانستان طرفدارى میكنند و باید ازاین سرمایه
بزرگ به نفع مردم و نجات افغانستان استفاده اعظمى شود .اگر با مشورۀ پاكستان جنرال عبدالولى به پاكستان
آمده و داخل این حلقه شود چهرۀ قضیه افغانستان تغییر كلى یافته و بین احزاب و تنظیمهاى افغانى در پاكستان
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ساختمانى دیگرى بوجود خواهد آمد .مجروح عالوه كرد كه وى در بارۀ شخصیت جنرال عبدالولى نمیخواهد
بحث كند ،و اما براى مصلحت افغانستان حاضر است تا در عقب او برود .همچنان گفت كه وى داکتر محمد
یوسف را بحیث كارگردان این وظیفۀ سترگ ملى پذیرفته و از وى حمایت خواهد كرد.
مجروح مكرر اظهار داشت كه باید با استفاده از هر وسیلۀ ممكن ،چه از طریق ایاالت متحده امریكا و یا كشورهاى
اروپایى بشمول انگلستان بر حكومت پاكستان فشار وارد گردد تا متقاعد به پذیرفتن چنین اداره اى در قلمرو خود
گردد.
مجروح كه عضویت شوراى عالى اتحاد را دارد گفتنى هاى در بارۀ هر یك از رهبران داشت.
در اخیر گفت ،براى مردم شنیدن تحركات در اروپا و امریكا امیدواریهاى خلق كرده و باید قدم بقدم به توسعه آن
سعى ورزیم.
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با فروغ از زمانیكه در وزارت پالن بحیث معین اجراى وظیفه میكرد معرفت دارم .شخص كارفهم و بادرایت
است .بعد ازصحبتهاى مقدماتى فروغ كه  7ماه قبل كابل را ترك كرده و در اسالم آباد زندگى میكند ،بعد از
شنیدن توضیحاتم در بارۀ "جمعیت تحكیم وحدت ،اسوال" قبل از آنكه نظر خود را در بارۀ طرح و اساسنامۀ آن
اظهار بدارد نتیجۀ مطالعات عمومى هفت ماۀ خود را در پشاور و در حلقات جهادى به تفصیل و مطول بیان كرد
كه نكات اساسى آن بطور خالصه از نظر خوانندگان گذارش مى یابد.
وى اظهار داشت هر حركتیكه بین افغانها در اروپا و امریكا بوجود میآید باید در مبداء اساس مردمى ،سرتاسرى
و سازماندهى سالم داشته باشد و گروه ه اى موسوم به ملیگراها و بنیاد گراها در هر پروسه سالم شامل باشند.
بیرون ماندن یكى ازآنها ،بگونۀ مثال حزب اسالمى حكمتیار كه در حركات خود مصمم و قاطع است ،خطر
بزرگى براى آینده تولید كرده میتواند.
وى عقیده دارد كه همكارى گروه هاى نامنسجم با كتله هاى تحت دسپلین مشكل امروزى را حل كرده نمیتواند
بلكه ضرر آن بیشتر خواهد بود .نظامى كه بتواند در آینده حكومت را بدست داشته باشد باید به ائتالف قواى
نظامى امروزى جهاد اقدام كند.
بعد از اظهار مطالب فوق باالى ساختمان "جمعیت تحكیم وحدت ،اسوال" برگشته گفت كه عقیده دارد كه این
ح ركت باید خود را در خدمت جهاد قرار دهد ،نه اینكه بفكر تشكیل قدرت براى خود باشد .در اینباره برایش
تفصیل بیشتر داده و توجه او را بروحیه این تحرك جلب كردم و گفتم این سازمان طوریكه از اسمش پیداست
وظیفه اصلى آن پیوند كردن گروه هاى مقاومت میباشد كه بصفت یك كتله خیرخواه در خدمت جهاد وظیفه ایمانى
و وجدانى خودرا بر اساس خواسته هاى مردم افغانستان انجام مى دهد ،نه اینكه خود را در جریان جهاد به شكل
یك قدرت جداگانه و مستقل عرضه نماید .براى فروغ اطمینان دادم كه اعضاى شامل این تحرك دعوى بدست
آوردن كدام مقام را نداشته و آن قشر وطندوستى هستند كه خود را در خدمت جهاد و مردم افغان قرار داده و مى
دهند .از فروغ تقاضا كردم كه شخص وى و امثال او اجزاى طبیعى چنین تحرك میباشند و بهتر است كه عمالً
در این پروسه شامل شوند و نواقصي را كه در این نهضت مشاهده میكنند با منطق و دلیل اصالح و تكمیل نمایند.
همچنان نظر "اسوال" را برایش توضیح دادم كه در"جمعیت تحكیم وحدت" از گیالنى تا حكمتیار ،با تمام گروه ها
یك نوع معامله خواهد شد ،زیرا همه درك كرده ایم كه كمبود هر جزء اینها ،بحیث كل ،مانع پیشرفت در امور
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جهادى شده میتواند .براى فروغ واضحا ً تذكر دادم كه ما همه ،هر افغان ،حق داریم تا بزعم خود بنفع ملت و
وطن ،نه براى خود ،بیاندیشیم و باید به انحصار طلبى كسانیكه در پشاور هستند قناعت نكرده و به آن تن در
ندهیم.
بعد از شنیدن این تفصیل مستقیما ً سوال كرد كه چرا در این حلقه داکتر عبدالصمد حامد شامل نمیباشد؟
بجوابش گفتم كه داکتر حامد از جمله شخصیت هاى بسیار مهم افغانى است و یقین كمبود شان در چنین پروسه
خالیى را خلق كرده است و تا جائیكه اطالع دارم شخص داکتر محمد یوسف از وى دعوت كرده كه در جلسۀ
موسسان این تحرك شركت كنند .از اینكه داکتر حامد بنابر معاذیر نتوانستند در این اجالس شركت كنند ،اطالع
ندارم .تا جائیكه من وارد در این جریان میباشم در گردهم آئیهاى اعضاى اجرائیه اسوال از داکتر حامد به نیكى
یاد شده و هر كدام خواستار سهم گیریش در این تحرك سیاسى و ملى مى باشند.
بعد از توضحیات باال فروغ در بارۀ عملى شدن این پروسه پیشنهاد كرد تا یك تعداد از كارگردانان این تحرك به
پشاور آمده و ادارۀ آنرا در اینجا باز كنند.
صحبت ما بیشتر از  4ساعت را دربر گرفت.
( 1982 - 12 - 24بعد از ظهر) در منزل عزیز عسكرزاده
در این گردهم آیى  11نفر از دوستان عسكرزاده ،منجمله فقیر نبى الفى ،والى سابق جوزجان ،احمد على سلطانى،
وحید حقوقى ،برادر داکتر ولید حقوقی ،على احمد ،څارنوال عبدالصمد ،عفیفى سابق مامور بانك ملى ،و محمد
مهدى معلم تشریف داشتند.
در آ غاز اوراق مربوط به اساسنامه و طرح "جمعیت تحكیم وحدت ،اسوال" بین حاضرین توزیع شد و پس از آن
بر هر فقره آن بحث شد.
الفى در باره ساختمان جمعیت و اشخاصیكه در آن سهم دارند نظر مثبت داده و در ضمن ما را ملتفت كرد كه
چون پیر سید محمد گیالنى در بارۀ جمعیت تبصره هاى منفى میكند ،باید در رفع این معضله اقدام اساسى شود.
رهبران مقیم پشاور باوجود آنكه در باره هر یك شان گفتنیهاى وجود دارد ،با آنهم یكتعداد كافى طرفداران دارند
كه میتواند یك پروسه را تخریب كنند.
احمد على سلطانى گفت كه چشم امید مردم بطرف روشنفكران افغانى در اروپا و امریكا بوده و از رهبران جهادى
در پاكستان توقع ندارند كه به خیر و فالح مردم و كشور بیاندیشند .وى عالوه كرد كه مردم از تغذیه لفظى به
تنگ آمده و باید عمالً اقدام شود.
على احمد عقیده دارد كه یك تعداد بیشمار مهاجرین از وضع و پیشآمد رهبران دل گزند شده به ستوه آمده اند و
تعدادى هم به وطن برگشته به رژیم تسلیم شده اند.
څ ارنوال عبدالصمد در باره سفرش به چمن و پیشین (اردوگاه هاى پناهندگان افغانى در كویته بلوچستان) و از
وضع زندگى رقتبار مهاجرین یاد كرد .وى پیشنهاد كرد تا اساسنامۀ "اسوال" به پشتو ترجمه شود تا با كمك
دوستانش به كمپهاى مهاجرین در صوبه سرحد و بلوچستان توزیع گردد.
وى از سالح فروشى رهبران در بازار آزاد دره و باالى مجاهدین یاد كرد كه نسبت نداشتن سند از تفصیل آن
خود دارى میكنم .صرف پرداخت مبلغ  96لك افغانى را توسط قوماندان سیف هللا از ارزگان براى یكى از رهبران
جهت خریدارى سالح و مهمات كه تهیه نشده و بدستش نیآمد آنرا قابل یاد آورى میدانم.
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(یاد آ ورى :قرار اظهار خگارنوال توسط نمایندگان بعضى رهبران یك میل كالشینكوف به قیمت  26000كلدار
فروخته میشود).
الفى از نفوذ كى جى بى در صف افغانها یاد نموده گفت كه یكتعداد شان در اروپا بشدت فعالیت دارند .وى كشته
شدن دخترش را در آلمان مربوط به یك اقدام كى جى بى میداند.
چون یادداشت این گفت و شنود ها طوالنى بود بدرج مطالب باال اكتفاء نمودم و نتیجه این مباحث را چنین ارزیابى
میكنم كه همه آ رزوى همكارى با قشر روشنفكر افغان را در خارج دارند و مانع بزرگ شامل شدن این كتله را
در وجود رهبران تشخیص میدهند.
(از ر به چ :عزیزعسکرزاده – سدواصیل منگل)

در اینجا میخواهم بعد از سپری شدن بیش از سی و هشت سال
یادی از دو شخصیتی که اسامی شان در مبازرات آزادیخواهی
کمتر بنظر می رسد با احترام یاد کنم .در طول سال های که به
پاکستان سفر می کردم ،دو محترم ،یکی عزیز جان عسکر زاده
و دومی سدو خان اصیل؛ بدون کوچکترین انتظار پاداش ،اگر ادعا کنم شب و روز برای آزادی افغانستان می
تپیدند ،یقین دارم حرف به جا زده ام .عسکرزاده پسر مرحوم جعفر خان فرقه مشر با و جودیکه وضع اقتصادی
چشمگیر نداشت روزیکه یک مصاحبۀ اعلیحضرت در اروپا نشر میشد وی دوان دوان بیش از یک هزار کاپی
آنرا تهیه می کرد و به کمپ های دور و نزدیک مهاجرین پشاور با ریکشا تق تق کنان خودرا می رسانید و از
خیمه به خیمه در گرمی سوزان به دست خود با نوید به آزادی و آرامی در وطن بین مردم توزیع می کرد .آخرین
بار آن مرد آزاده را شکسته با یک عصا در دست و یک دست چپ و نیم روی فلج شده در کابل زمان کرزی
دیدم که با ناامیدی گفت برای چنین آزادی در وطن مبارزه کردیم؟ عسکرزاده امروز در زمرۀ زیر خاک شدگان
است که خداوند جای ابدیش را سبز و خرم داشته باشد و همچنان سدو اصیل که پدرش فرقه مشر اصیل خان
منگل در رکاب سپه ساالر محمد نادر خان برای آزادی وطن از چنگ وحشت و دهشت با تعداد کثیری از
رادمردان قوم منگل جنگید ،پسرش نیز برای درک اینکه وطن را نمی توان با این رهبران آزاد کرد به نام
اعلیحضرت محمدظاهرشاه در خطرناکترین محل علیۀ رهبران دست نشاندۀ پاکستان مبارزه می کرد .مرحوم
سدو از روز پاماندنم در پشاور تا آخرین بار قبل از سقوط رژیم منحط در کابل هر بار هر روز بدیدنم میآمد و
هر بار چندین قوماندان و یا صاحب رسوخ مردم پکتیا را برای تقویۀ قلب و عقیده ام با خود می آورد که تا زنده
هستم مشکور این زحماتش خواهم بود .وی را آخرین بار با قد خمیده و محاسن سفید از بیم طالبان توسط دوستان
در کابل دیده شده که امروز در خاک وطنش مکان ابدی خودرا دریافت نموده که دعا میکنم سبز و خرم و با
خوشی ها باشد.
 1982 – 12 – 27ختم سفر پاكستان و حركت از اسالم آباد 12 – 28 ،مواصلت به فرانكفورت
ادامه دارد

 7از7

