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 " اسوال " آزادی مبارزه و وحدت تحکیم جمعیت

 بخش چهاردهم

 

خوانندگان گرامی بخاطر خواهند داشت که در بخش سیزدهم این سلسله اعلیحضرت 
محمدظاهرشاه از داکتر محمد یوسف تمنا کرد تا از اداره و انسجام دفتر محتمل " جبهۀ متحد" 
در پشاور بازرسی نماید. همچنان در آن بخش هدایت داکتر محمد یوسف ازاین قلم تا هرچه 

م گزارش  یافته بود. بمنظور بسر رسانیدن این وظیفه در قدم اول به زودتر به پشاور سفر کن
سفارت پاکستان در بن برای دریافت ویزه مراجعه نمودم. اینک گزارش این قدم را در یادداشت 

 بعدی از نظر بگذرانید:
 

1-5-1982 
 ش آمدپیاكستان در بن مراجعه نمودم. در وضع و پدوروزقبل جهت گرفتن ویزه به سفارت 

 ازمامور مربوط صدور ویزه بدون خم به ابرو آوردن  .مامورین پاكستاني تفاوتي دیده میشد
ناچار بدون دستیابي ویزه پاكستان  و دریچۀ غرفه را بست ورفت. دادن ویزه معذرت خواست

نمایم و با دوستان سعی نمایم تا ویزه بدست به دهلي پرواز باردیگر تصمیم گرفتم مانند گذشته 
و بازگشت  یا اینكه از طریق كشمیر بصورت غیر رسمي بخاك پاكستان داخل شومآورم و

 .خودرا به آلمان در پاکستان چاره کنم
یكي از دوستانم  حکیمقبل از ظهربه دهلي مواصلت نمودم وبعد ازتماس تلفوني حوالي شام كبیر 

 آمد و گفت:  Janpathبدیدنم بهوتل 
حزاب و تنظیمهاي افغاني اختیار نموده وبه ایشان حكومت پاكستان وضع خشني در برابر ا

هدایت داده شده تا مراكز خودرا از پشاور جمع نموده به تیره منگل ویا به پاره چنار انتقال 
دهند. عالوه بر این جراید گروه هاي ملي گراها تعطیل شده وهمچنان پاكستاني ها فیصله كرده 

 عطل گردد.تا نشر وپخش جراید احزاب بنیاد گرا نیز م
صحبت میشود. رباني قبل  ا  درمورد اختالفات ذات البیني بین حكمتیار و رباني در محافل واضح

در پست حساسي مقرر نموده بود و  را در اتحاد از سفر خود به اروپا جنرال زیركي از پكتیا
 رد.در غیاب وي حكمتیار تمام فیصله ها وي را ملغي قرار داده وجنرال زیركي را بر طرف ك

میخواهند دراوضاع عمومي پاكستان نا آرامي بمشاهده میرسدوعالیمي مشاهده میشود كه 
و همچنان بحث درمیان است كه حكومت پاكستان در نظر  حكومت كارمل را برسمیت بشناسد

 تا مهاجرین افغاني را به جبر به اوطان شان باز گرداند.  دارد
تان در بیانات خود برخالف گذشته احزاب و یس جمهور پاكسئازمدتي است كه ضیاء الحق ر

 تنظیمهاي جهادي را صرف به نام مهاجرین یاد میكند .
وي اضافه كرد كه دراین اواخرعبدالرحمن پژواك به پاكستان مواصلت كرده و در حلقه دوستان 
از آرزوي خدمت به مهاجرین صحبت میكند. این مطلب از دید كسانیكه مطالب مهم را تعقیب 

یند دلچسپ است زیرا ازمدتي است كه حكومت پاكستان در مطبوعات نزدیك با دولت مینما

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_14.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_14.pdf
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مطالبي را نشر مینماید كه درآن ازنماینده خاص مهاجرین افغاني صحبت مي شود. شاید پژواك 
 آرزوي این نمایندگي را كرده باشد كه ازدید اكثریت مردم مهاجر افغاني خیلي ها مطلوب است.

خواهر  Anneدوروز قبل از مواصلت شاهدخت : خبرذیل نشر گردیده Time of Indiaدر روزنامه 
ملكه الیزابت از انگلستان به پشاور بم مهیبي در منطقه فقیر آباد پشاور منفجر شده كه در اثر آن 
چندین خانه ویران وتعدادي از باشندگان آن ناحیه شدیداّ زخمي شده اند. در بین زخمیها سه نفر 

 افغاني نیز شامل میباشند.از مهاجرین 
 

2-5-1982 
پاكستان به كمیشنري عالي پاكستان ) مقام سفارت را دارد( در دهلي ۀ جهت دستیابي ویز

 ا  مراجعه نمودم. عین وضع ناخوش آیند درآلمان دراینجا نیز بمشاهده میرسید. بعد ازانتظارتقریب
 را رد كرد. ظف صدور ویزه ودرخواستمؤمامور مباآلخره  سه ساعت درقطار

به اثر تقاضاي جدي من با مقصود احمد خان سكرتر اول مالقات صورت گرفت. سكرتر 
سفارت كدام دلیلي مثبوتي درباره رد ویزه به پاكستان داده نتوانست. من مختصر درباره 

اپریل با یعقوب خان وزیر خارجه پاكستان در ژنیویاد كردم و برایش  31مذاكرات اخیر ما در 
 01 به پاكستان سفر مینمایم. صحبت ما تقریبا   ا  فوقت ا  من براي مطالعه اوضاع وطنم وقت گفتم كه

دقیقه دوام كرد. در اخیر وعده گذاشته شد كه بعد از ظهر باردیگر مراجعه نمایم. بعد ازظهر 
و بایست  برایم گفت كه وي ضرورت به مشوره باوزارت خارجه دراسالم آباد دارد ا  مختصر
 ماه مي دوباره مراجعه كنم. عین تكرار گفتار كه درآلمان شنیده بودم. 5من بروز

 

 1982-5-0دهلي جدید 
درهوتل به دیدنم آمده ودرباره موقف تنظیمها واحزاب دررابطه با قدرت  ، حکیممحمد كبیر 

 معلومات داد: جهادي شان درداخل افغانستان ذیال  
 جبهات افغانستان  ۀمعلومات دربار

 داخل افغانستان جبهات دارند:  احزابیكه در
 برهان الدین رباني -جمعیت اسالمي افغانستان                     -1
 گلبدالدین حكمتیار -           (1حزب اسالمي افغانستان) -3
 مولوي محمد نبي محمدي -  حركت انقالب اسالمي افغانستان           -2
 مولوي محمد یونس خالص -     (          3حزب اسالمي افغانستان  ) -0
 حضرت صبغت هللا مجددي -  جبهّه نجات ملي                             -5
 پیر سید احمد گیالني -محاذ ملي اسالمي                             -6
 عبدالرسول سیاف -    اتحاد اسالمي براي آزادي افغانستان    -7
 سید جگرن -شوراي اتفاق                                  -8
 نا معلوم -نیرو                                            -9

 بهشتي  -نصر                                          -11
 احزابیكه انشعاب یافته است:

 ن) سابق با محمدي((                 : مولوي موذ1حركت انقالب اسالمي ) -1
 (                 : مولوي نصرهللا منصور) سابق با محمدي(3حركت انقالب اسالمي ) -3
 جبهّه نجات ملي                             : مولوي محمد میر) سابق با مجددي( -2
 جمعیت اسالمي افغانستان :  -1
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 جبهات و قوماندانیكه مربوط این سازمان است :
 : احمد شاه مسعود   پنجشیر ۀجبه -1
 : غفار            هرات -3
 ذبیح هللا :   مزارشریف -2
 : حاجي قره            میمنه -0
 : حاجي بابا ناصري           شكردره ،شمالي -5
 : صوفي رسول            شمالي -6
 : خواجه عبدالحكیم           وردگ و میدان  -8
 : پهلوان انور            جگدلك -9

 : دكتر عبیدهللا            لوگر -11
 : شاه محمود           خورد كابل  -11
: بدخشان بصورت كل تحت اداره ورهبري جمعیت اسالمي بوده و درهر منطقه قوماندانان 13

 جداگانه دارد.
 جبهات بزرگ جمعیت اسالمي : 

 پنجشیر و كاپیسا  -1
 ب ویا تنظیم دیگري وجود ندارد.دراین دومنطقه هیچ حز

 هرات: -3
صرف حركت انقالب  دراین منطقه تعداد مجاهدین حزب اسالمي) حكمتیار( كم شده و فعال  

زد و خورد  د ودربین طرفداران حركت و جمعیت بعضا  ناسالمي و جمعیت اسالمي وجود دار
 صور ت میگیرد.

 ر دارد.: جمعیت اسالمي در والیات شمال هندوكش نفوذ بیشت2
است كه تا  در والیات بدخشان، قندز، مزار شریف، میمنه، سمنگان و تالقان مراكز مهم فعالیت

 حدي با قومانداني پنجشیر رابطه دارند.
 حزب اسالمي حكمتیار: -3

 جبهات مهم این حزب:
 غزني -1
 پغمان  -3
 لوگر -2
 میدان و وردگ  -0
 پكتیكا و پكتیا -5
 والیات مشرقي -6
 قندهار -7
 غوربند ۀدر -8

زیاد تر جبهات این حزب در مناطق پشتو زبان فعالیت دارند. زد وخورد هاي پراگنده بین این 
 حزب و جمعیت در والیات شمال بنظر میخورد.

 حركت انقالب اسالمي  محمدي: -2
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 ۀو جبهات بزرگ آن در هرات، لوگر، در این تنظیم درتمام والیات افغانستان جبهات دارد
، ) در پذیرفتن این ارقام باید این تنظیم بعد از جمعیت د.نمالي، قندهار، فراه و قندز فعالیت دارش

 پر قدرترین حزب درافغانستان است. احتیاط کرد، زیرا کبیر حکیم از همبستگان جمعیت است(،
 قوماندانان نامدار وباقدرت حركت اسالمي )محمدي( اشخاص ذیل اند :

 مولوي شفیع هللا:   در شمالي -1
 : خواجه محمد امین  والیت وردگ -3
 حزب اسالمي مولوي خالص -0

 جبهات بزرگ این حزب :
 جالل آباد -1
 حصارك  -3
 ماهیپر -2
 وردگ و میدان -0
 لوگر  -5
 پكتیا -6
 نجات ملي: ۀجبهات جبه -5

هرات فعالیت ، وردگ و میدان ، قندهار ، فراه و كمي در رجبهات این تنظیم در والیات لوگ
 دارند.

 محاذ ملي اسالمي: -6
 زیادتر جبهات مربوط این تنظیم در جنوب افغانستان بشمول غزني و فراه فعالیت دارند.

 

5-5-1982 
نزد مقصود احمد سكرتر اول  به كمیشنري عالي پاكستان حسب وعده مراجعه كردم ومرا راسا  

كمیشنري رهنمایي كردند. سكرتر برایم گفت كه وي به وزارت خارجه خویش شفر مخابره 
كدام  كرده است لیكن هنوز جواب آن مواصلت ننموده است. از نزدش واضح پرسیدم كه حقیقتا  

افغانها رخ موضوع بیروكراسي در بین است و یا اینكه كدام تغییري در سیاست شان در برابر 
ویزه براي  افغانها ي مهاجر كدام تغییري وارد نشده بلكه  داده. وي اظهار داشت كه در صدور

ها صالحیت دارند، آندر گذشته كه برایم ویزه داده شده سهو دفتر سفارت شان درآلمان بوده. 
ند، بعد ژنیو میباش 1953براي كسانیكه داراي سند سیر وسفر مهاجرین باساس فیصله نامه سال 

از موافقه كتبي مركز شان ویزه دهند و الي خیر. در اخیر برایم گفت كه وي امید دارد كه تا 
مي احوال مثبت برایش برسد و برایم ویزه بدهد. مجبور با وضع افسرده كه باالي ما  11روز 

 یم7مردم افغان تحمیل گردیده دفترش را ترك كردم وتكت طیاره خودرا كه به بروز پنجشنبه 
 مي تبدیل كردم. اینست نمونه كوچك سرنوشت ملت ما. 13ریزو كرده بودم به به پشاور 

ابوالفضل خلیلي نواسه استاد خلیل هللا خلیلي نزدم در هوتل آمد و گفت كه پدر كالنش ازكابل به 
پشاورمواصلت كرده  ودر كدام هوتل اقامت دارد. حكمتیار آرزو داشت كه رباني استادخلیلي را 

ارسازد تا در شوراي اتحاد شان داخل شود. دراثر مراجعه رباني استاد خلیلي  درخواست واد
 شانرا مبني بر شمولیت درشوراي اتحاد، رد كرده است. حكمتیار فكر میكند كه رباني عمدا  
نخواسته كه استاد داخل شورا شود بلكه میخواهد اورا به تنهایي به جمعیت نزدیك داشته باشد. 

 ي بیشتر بین این دو رهبر شده است.گكشید ثباعنیز این مطلب 
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 هند: The Times Of Indiaتایمز اف اندیا  6-5-1982
روزنامه هندي خبري درباره سفر جنرال ضیاء الحق در نیپال نشر كرده كه وي ضمن مصاحبه 

آن از  " درباره افغانستان مطالبي دارد كه ترجمهRising Nepalاي با روزنامه " رایزنگ نیپال 
از طریق نظامي حل گردد. وي  ارش مي یابد:" بحران افغانستان نمي تواندزنظر خوانندگان گ

موافقه دارد كه درافغانستان نظامي بوجود آید كه با اتحادشوروي و دیگر همسایه ها روابط 
دوستانه داشته باشد." همچنان وي عالوه كرد:" وي خواستار حل بحران افغانستان از مجري 

بازگشت مهاجرین افغاني از پاكستان و  سي بوده وبیرون كشیدن قواي شوروي ازافغانستان،سیا
 عودت افغانستان درنهضت كشورهاي غیر منسلك، شرایط اصلي حل سیاسي مي باشد.

 

 هند: The Statesmanستیتمن  7-5-1982
آژانس  راپور مي. قرار 6كابل،  -:عقب كشیدن قواي شوروي از سرحدات پاكستان احتمال

مهاجرین افغاني به اوطان شان ودت ، پاكستان وافغانستان درباره ع UNIخبررساني یو ین آي 
 وعقب كشیدن قواي شوروي ازحواشي سرحدات بین افغانستان وپاكستان به توافق رسیده اند...

این مطلب درمذاكرات  ماه اپریل گذشته درژنیو مورد بحث قرارداشته وتفاهمات درآنباره 
صورت گرفته. قراراست حكومت پاكستان درچند مرحله بازگشت مهاجرین را به افغانستان 

گیرد. درمرحله اول كمپهاي مهاجرین را به نزدیك سرحد، بشمول كشمیر، انتقال داده برویدست 
 روانه دارد...در داخل افغانستان ن به جوقه ها مهاجرین را درمناطق شان وبعد از تكمیل آ

بعضي ازرهبران مبارزین افغاني دربرابر فیصله ژنیو، بدون سهم داشتن نمایندگان مجاهدین، 
اظهار نارضایتي كرده وآنرا ردكرده است... درمذاكرات ژنیو، نمایندگان رژیم كابل پافشاري 

له تصمیم گیري وعقد  معاهده ، نمایندگان " باندیتها" سهم نداشته برآن داشتند كه در مرح
 باشند...

        كشتمند صدراعظم افغانستان ضمن مصاحبه اي با آژانس خبررساني فرانسوي درعین روز،
 (AFP ):بیرون كشیدن قواي  خبر بیرون برآمدن قواي شوروي را ازافغانستان رد كرده گفت "

ان نظر به موافقه كابل وماسكو صورت خواهد گرفت ودراین باره تا دوست شوروي ازافغانست
 حال كدام موافقه اي صورت نگرفته است"...

بنام  بسط داده سلطان علي كشتمند، بنابر مالحظاتي مصاحبه شرح و عمدا   )یادآوري: بنده
 (.مصدراعظم افغانستان را، كه متأسفانه بایست ویرا افغان نامید، ترجمه وثبت نكرد

 

 هند: The Hindustan Times weeklyهندوستان تایمز  8-5-1982
 "شوروي میخواهد كابل راترك كند"

نظز بقول رادیو پاكستان صاحبزاده یعقوب خان، وزیر خارجه  -(NNI) مي  7هلي جدید، د
 مي مشهود است كه اتحادشوروي میخواهد قواي نظامي خودرا ازئپاكستان اظهارداشته عال

 بیرون كشد.افغانستان 
یعقوب خان ضمن مصاحبه اي با آژانس خبررساني تركي در انقره اظهار داشت كه وي حین  
مذاكراتش با اندري گرومیكو، وزیر خارجه اتحاد شوروي در ژنیو احساس كرد كه بیرون 

 كشیدن قواي شان ازافغانستان درطرزدید رهبران شوروي وجود دارد.
نرال ضیاء الحق بعد بازدید سال گذشته اش نیز مطلب این طرز ارزیابي درمصاحبه هاي ج

 بیگانه نبود.
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 هند:  The Time of Indiaتایم اف اندیا  9-5-1982
 ضیاء پیشنهاد كابل را مبني بر مذاكرات رویارویي رد كرد 

 مي ) رویتر( 8كراچي،
را مبني جنرال ضیاء ضمن مصاحبه اي با روزنامه نگاران اظهارداشت كه وي پیشنهاد كابل 

 رد كرده است. برمذاكرات مستقیم بین نمایندگان دوكشور
"مقید به (OIC) گانه كشور هاي "كنفرانس اسالمي  03وي عالوه كرد پاكستان یكي ازاعضاي 

توافق كردند كه هیچ یك 1981فیصله هاي این نهضت میباشد. كنفرانس اسالمي دراجالس سال 
 ، ببرك كارمل، تماس مستقیم نگیرد وپاكستان باازكشورهاي عضو بارژیم دستنشانده شوروي

 این تعهد خود پابند خواهد بود...
 

 هند:  The Statesmanستیتمن  11-5-1982
 انتقال مركز فرماندهي دو گروپ مبارزین افغاني   

. دوگروه قوي مبارزین افغاني، حزب اسالمي مولوي خالص  (AFP) مي  11اسالم آباد، 
الدین رباني ضمن مصاحبه اي با خبرنگاران دراسالم آباد اظهارداشتند  وجمعیت اسالمي برهان

ثرتر مجاهدین تحت فرمان شان درنظردارند تا مركز فرماندهي ؤكه برا ي تنظیم وتنسیق م
دهند... رهبران هردوتنظیم بصراحت گفتند بشانرا از پشاور به داخل قلمرو افغانستان انتقال 

 بوده وباالیشان كسي تحمیل نكرده است... فیصله شان مظهر تصمیم خودشان
دارد كه متباقي تنظیمها واحزاب نیز  مولوي خالص درمصاحبه خود عالوه كرد كه وي امید

 ازاین روش شان پیروي كرده مراكز فراندهي شانرا دردرداخل كشور انتقال دهند.
 

 11-5-1982 
موكول كرد. ازاینرو تصمیم كمیشنري پاكستان باردیگر صدور ویزه را به چند روز بعدتر 

گرفتم تا به كشمیرسفر كرده و ازآنجا كوشش نمایم تا غیر رسمي داخل خاك پاكستان گردم. یكي 
  از افغانها آدرس یك كشمیري را برایم داد تا مرا رهنمایي وكمك نماید.

جانب سرینگر كشمیر  خط هوائی ایر اندیاتوسط  037قبل ازظهر با پرواز نمره  11ساعت 
پرواز كردم. در طیاره روزنامه هندي را مطالعه كردم كه درآن خبري از پاكستان نشرگردیده 
وذكر شده كه برهان الدین رباني ومولوي محمد یونس خالص اعالن نمودند كه آنها مراكز 

زبان مولوي  فعالیت خودرا از پاكستان به داخل افغانستان انتقال میدهند. در اخیر اعالمیه از
خالص نقل قول گردیده كه وي امید دارد كه متباقي پنج دسته دیگر نیز این حركت شانرا تعقیب 
نمایند.بعد ازیك ساعت پرواز به سرینگر مواصلت نمودم. متاسفانه هواي باراني و درجه 

درجه سانتیگراد میرسید. در میدان وضع و حالت متشنج بین پاكستان و هند  12حرارت به 
وضاحت بچشم میخورد. با تكسي از شهر سرینگر گذشته جانب دریاچه نگین روان شدم . ب

كوچه باغي هاي شهر سرینگر كابل را بیادم آورد. باغها زیادتر به طرز باغهاي كوهدامن و 
استالف ساخته شده با تفاوت اینكه منازل داخل باغ همه آهنپوش بوده اما وضع منازل فرسوده 

ده كیلومتر عساكر مجهز هندي بنظر میخورد و قرار گاه  تقریبا   ۀتمام فاصل بنظر میخورد. در
 هایشان در تمام شهرنمایندگي از موجود بودن قشون هندي مینمود. 
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از مقابل مسجد جامع مشهور سرینگر گذشتم. این 
مسجد با چهار مناره اطراف و آهنپوش سبز 

 ساختمانهاي چین دارد. زیادتر شباهت به سبك 
ن مواصلت به دریاچه نگین با آدرسي كه در حی

دست داشتم در تماس شدم. شخص موظف مرا 
 ( Boathouse) بیكي از خانه هاي روي قایق

رهنمایي كرد. این خانه را از دهلي ریزرف كرده 
 این نوع كشتي ها زیبایي خاص دارد.  .بودم

 کشمیر                      -مسجد جامع سرینیگر                                                                                

هركشتي داراي یك سالون، دو اطاق خواب، تشناب عصري میباشد. خوراكه باب در بیرون 
ازكشتي تهیه میگردد. این نوع خانه هاي روي كشتي در اطراف ساحل دریاچه نصب گردیده و 

خالل نمي نماید. دریاچه نگین كه  كه كسي دیگري را اهر كدام ازدیگر فاصله كافي دارد 
اطراف آنرا تپه هاي سبز و بعدش كوههاي بلند 

 احاطه كرده بیحد زیبا است.
تصادف است كه حین ورود درآن اطاق سالون 
چشمم به پوستري بانقشه افغانستان خورد كه 
روي بیرق آن خرس بزرگ سیاه رسم گردیده 
بود. این پوستر توسط شخصي بنام 

Wechselman  نصب گردیده. میبینیم كه صداي
 ناله مردم افغان تا بكجاها رسیده.

 با شخص وآدرسي كه از دهلي باخود داشتم تا
  مرا به پاكستان برساند دیدم. انسان مرموزي 

 اقامتگاه روی کشتی وقایق تکسی دریائی                                                            

قدري اعتماد پیدا كرد و برایم گفت كه پس فردا با من در  معلوم میشود. بعد از پرسش هاي زیاد
كه یكي دوروزي استراحت مینمایم واطراف این جهان زیبا را ماس میشود. چنین معلوم میشود ت

 میبینم.
 

13-5-1982 
آن آسمان تاریك باراني دیروزي به گذشته تعلق داشت. آفتاب مالیم از عقب دامنه هاي كوه باال 
شده و پارچه هاي ابر رقصان روي آسمان نیلگون پراگنده دیده میشود. كوه ها و تپه هاي 

 حد دارد. مختصر همه نوید روز خوبي را میدهد.سرسبززیبایي بي 
را بكرایه گرفتم و جانب باغ نشاط روانه شدم. قایقران آدم خوش طبع  ۀشكار 9321ساعت 

ن گردیده و ئی) شكاره قایق هاي كوچكي را مینامند كه باذوق خاصي تز وخوش صحبت است.
نند شكل قلب را داردو بحیث تكسي نامهاي تخیلي براي شان داده شده از پاروهاي كه استفاده میك

 روي دریاچه ازآن استفاده میگردد(.
 انچه در آنروز یادداشت نموده ام بدون كم وزیاد رونویسي مینمایم:

صاف وزیبایي غیر قابل تصور است. از مقابل خانه هاي كوچك در ساحل  هواي مطبوع، آرام،
نام هاي مثل قصر سفید ویا  یرنددریاچه میگذرم و هر خانه كه بعضي آنها مهمان هم میپذ

بیست دقیقه از زیر پلي عبور نمودیم وبه  بكینگهم پلیس و یا شیر كشمیر دارد. بعد از تقریبا  
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دریاچه اصلي رسیدیم. این دریاچه رامیتوان باغ روي آب نامید. تا چشم دیده میتواند بهرسو 
مختلف از های هزاران گل نیلوفرهندي برنگ 

و در نزدیك ساحل  اندروي آب سر كشیده 
نیزارهاي بلند موجود است كه ازبین آنها صداي 

وقت غروب با قبل ازطلوع آفتاب  پرندگان و
صداي  بلبل بگوش میرسد. آرامش هرطرف بي 

 نهایت مطبوع است.
احساس خوشي مینمایم گرچه فكرم با آنهایي است 
 كه در مملكت بیچاره و غریب ما براي دفاع از 

 درعقب این کوه ها، پاکستان و هدف سفرم است                                                               
خودرا قربان میكنند. طرف چپ خود مسجدي زیباي را میبینم كه گنبد و مناره  خاك وآزادي ما

و  و این مسجد بنام مسجد حضرت صاحب یاد میشود هاي در بین آب و سبزه بیرون مینماید
 ص( یاد میشود. كه معلوم میشود بنام نشان یار) محمد  قریه

پوره بعد از یكساعت و پانزده دقیقه به نشاط باغ رسیدیم. درجریان این مدت قایق راني چندین 
شكاره هاي كوچك بما نزدیك میشد و میخواست تا امتعه خودرا كه زعفران است، عر ضه 

ه هاي كوچك كاغذي بسته بندي شده بود. من نماید. امتعه شان در بوطل هاي كوچك و یا خریط
زعفران با این مقدارفراوان قبل ازاین در جاي دیگري ندیده بودم. فروشنده چند برگ زعفران 

ید تا رنگ ئرا بدست میگرفت و در آب دریاچه مرطوب كرده روي پشقابي چند بار مي سا
گ و كوچك احاطه كرده مرغوب زعفراني بچشم میخورد. اطراف دریاچه را كه تپه هاي بزر

 گلهاي زعفران برنگ بنفش تمام ساحه را احتوا كرده است.
باغ نشاط كه در زمان شاه جهان یكي از پادشاه هان هنردوست مغل بنا یافته ، باغ بس زیبایي 

اطراف باغ را احاطه كرده  و كردهاي گل  است. در داخل باغ درختهاي بزرگ پنجه چنار
آبشاركه آب آن باالي سطح  13. دربین دو خیابان بزرگ در حدود بهاري هر طرف موج میزند

سنگهاي مرمر كه بااشكال مختلف هندسي حك شده میریزد و این اشكال مختلف باعث میشود كه 
بعد ازدیدن این تفرجگاه مردم سرینگر و توریستها به  صداها هاي خوشآیندي از آب باال شود.
 كه چندان خوشم نیآمد. ناوقت دوباره به كشتي برگشتم.شهر رفتم و مختصر ازآن دیدن نمودم 

 

12-5-1982 
و بامید اینكه  قرارگذاشته بودیم( امروز صبح با تكسي آمد شخصي بنام صفدرعلي ) قبال  

 ازطریق سرحد بین كشمیر وپاكستان طور غیررسمي به پاكستان رفته بتوانم عزم سفر كردیم. 
كوچكي بنام تراهاگام روانه شدیم. فاصله تراهاگام از سرینگر  ۀصبح بطرف قری 9بساعت 
كیلومتر است وبطرف شمالغرب سرینیگر قرار دارد. در تراهاگام ویا قریه دیگري  95 تقریبا

 بنام تیتوال كوشش میكنیم كه پیاده ازبین جنگل گذشته داخل خاك پاكستان شویم .
دراین مدت صحبت با رهنما درمورد وي شك  در حوالي یك بعد از ظهر به تراهاگام رسیدیم.
در مسیر راه به جوقه جوقه  كه ومخصوصا   وتردید نزدم پیدا شد كه مرا كمك كرده بتواند

هندي مواجه میشدیم و دوبارهم موترمارا كنترول كردند. بمنزل مقصود رسیدیم و مرا عساكر
رخت خودرا تبدیل قدری تا  که با مالک آن شناسائی داشت رساندرستورانت  -هوتل دریك 

براي مدت چند ساعت رفت و دربازگشت ازقیافه مایوسش واضح بود خودش و استراحت کنم 
كه كاري ازدستش پوره نیست. قصه طوالني را شروع كرد كه درمجراهاي عبورمردم قواي 
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عسكري دیده میشود و این كارخطرناك بوده وبهتراست به سرینگربازگردیم و ازكدام راه دیگر 
بخت خودرا امتحان كنیم. از راه كه آمده بودیم بازگشتیم  وناوقت شب به كشتي رسیدم. پیش از 
خواب این حالت مردم افغان را ازنظر گذشتاندم و حاصلش جزء تاثر عمیق چیزي دیگري بار 

 نیاورد.
 

10-5 1982 
پرواز كردم  جانب دهلي 13امروزهوا باراني است ، شاید آسمان هم به حال ما میگرید. ساعت 

و تکت  وبعد ازمواصلت به هوتل جان پت اطاق گرفتم ودوستانرا از بازگشت خود اطالع دادم
 .بازگشت برایم تهیه کردم

  
16-5-1982  

ر شان در تب ثرفت . اكگذشتاندم وبا بعضي افغانها دید وادید صورت گدوروز را دردهلي 
ذرانند. شام گودردفتر ملل متحد روزهارا می ناهنده شوندپا ویا امریكا پارو هوتالش هستند تا ب

 مواصلت كردم. می17روز  رواز وپروز بصوب  فرانكفورت 
 

 ادامه دارد –ختم بخش چهاردهم 

 
 

 


