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پيشگفتار

)1(
من در ثور 1357 به دنیا آمدم. در همان شب و روزهایي که جنرال عبدالقادر کودتاي 
هفت ثور را فرماندهي مي کرد. از آن سال تا به امروز، سپیدارهاي بسیاري به خاک افتادند. 
میهن ویران تر شــد. حاال با گذشت ســال ها از آن رویدادها، ما هنوز با افغانستاني ویران 
رو به روییم. در همهء این ســال ها، به ما باروت دادند تا یاقوت ما را ببرند. یاقوت آرامش. 
یاقوت صلح. یاقوت ســیري. یاقوت آباداني. از آن ســال ها تا به امروز، ما آن باروت را 
مي گیریم و آن یاقوت را به آســاني مي دهیم. هر بار هم که روشنِي امیدي در دل تاریِک 
شبي بي پایان سوســو زد، آن را ُکشتیم. با دست هاي خود خفه اش کردیم. و این حقیقت 
امروز میهن من اســت، میهن توست، میهن ماست: دیوارهاي بلند بي اعتمادي ملي، فردایي 
پر از ابهام، جنگي در خانه و جنگي در آســتانه، جایي گنگ در جهان، سیاست خارجي 
مبهم، سیاســت اقتصادي مبهم و فرصتي از دست رفته. براي اولین بار اجماع جهاني بر آن 
شد که نیم نگاهي به این میهن و مردمِ در آتش سوخته داشته باشد. این فرصت هم از دست 
مي رود. و امروز میهن ما کالف سردرُگمي شــده که روز به روز گره اش کور تر و اندوهِ 

بسیارش بیشتر مي شود. 
)2(

سرنوشــت ما در چند دههء گذشته مانند زنجیري اســت از حلقه هاي پیوسته به هم. 
حلقه هایــي که علت و معلول هم بوده اند. فهم ماهیِت ایــن زنجیر، بدون نگاهي ژرف به 
چیستِي حلقه هاي آن ممکن نیست. البته ما ساده ترین راه حل مسأله را هم بلدیم و آن این 
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اســت که همهء بدبختي هاي خود را به گردِن »غیر« بیاندازیم: »همه دخالت مي کنند تا ما 
در جنگ باشیم و روي خوشي نبینیم.« در پِس هر اندوه و نابسامانِي خود »تیوري توطئه« 
را مي بینیم. همهء جهان بر آن اســت که ما ناني به کف نیاریم و به ناز و نعمت نخوریم! 
نمي خواهم بگویم که دیگــران در کار ما دخالتي نمي کنند. نمي گویم باروت نمي دهند و 
یاقــوت نمي برند. مي گویم که ما هم اگر »مایي« مي بودیم در کار جهان به اجبار دخالت 
مي کردیم. بــه خاطر آن »ما« این کار را مي کردیم. ماهّیت بازي در »جنگل سیاســت 
جهاني« چیزي جز لف و نشــر »درید و برید و شکست و ببست« نیست.  در این جنگل 

اگر شیر نباشي نمي تواني بّرهء منافع ملي خود را از چنگال گرگ هاي گرسنه برهاني.
 در برگ هاي این کتاب خواهید خواند که چگونه از  فراسِت دولت سازِ مردم اندیِش 

میهن محور بازمانده ایم. 
)3(

این کتاب به بررسي چیستِي برهه یي از هستِي سیاسي و ملي ما مي پردازد.  
جنرال عبدالقادر از شــخصیت هاي جریان ساز دیروز افغانستان بوده است. نزدیک به 
دو دهه نقش پر رنگي در سرنوشت سیاسي افغانستان داشته است. در کودتاي بیست وشش 
ســرطان داوود خان در برابر نظام فرسوده و پس رِو شاهي حضور داشت. فرمانده کودتاي 
7 ثور بود. وزیر دفاع افغانســتان بود. به اتهام کودتــا بر ضد حکومت نورمحمد تره کي 
و حفیظ اهلل امیــن  به زندان افتاد و حکم اعدامش صادر شــد. از زندان رها شــد و معاون 
ببرک کارمل شــد. دوباره وزیر دفاع شد. از وزارت برکنار شد. با روي کار آمدن داکتر 
نجیب اهلل از حزب حاکم بیرون شد. سفیر افغانستان در پولند شد. حاال او که در رویدادهاي 
نزدیک به دو دهه نقشــي پر رنگ داشته، پس از سال ها خاموشي، لب به سخن مي گشاید. 

از آن سال هاي پر آشوب مي گوید و گاهي داوري مي کند. 
گمان مي کنم جاي تردیدي نمي مانــد که این گفت وگو براي پژوهش هاي تاریخِي 
میهن ما سودِ بسیار دارد. این گفت وگو این فرصت را فراهم مي کند که رویدادهاي خونیِن 
نزدیک به چهار دهه افغانســتان، و پیش زمینه هاي آن را، با آگاهي بیشتر از متن و بطن آن 
رویدادها به بررسي بگیریم. تنها هدف نویسنده این سطور از گفت وگوي نزدیک به هشتاد 
ساعت با جنرال عبدالقادر و ترتیب این کتاب همین بوده است. بر آن نیستم که در مورد 
داوري هاي جنرال عبدالقادر قضاوت آرماني و اخالقي داشــته باشم. هدف از کار من این 
بود که آیینه یي در برابر تصاویر پر ابهام آن سال ها بگذارم تا شما خوانندهء ورجاوند، خود 
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به داوري بنشــینید. و این کاري درست تر و به سزا تر است. گمان مي کنم با فهم این که 
تاریخ ما بیشتر تاریخ شفاهي بوده تا کتبي، کتاب سازِي روایت هاي شفاهي تاریخ افغانستان 

مي تواند کمک خوبي براي پژوهش ها و دریافت هاي تاریخي و سیاسي باشد. 
در برگ هاي این کتاب خواهید دید که جنــرال عبدالقادر چگونه پس از چند دهه 
خاموشــي، بي پرده و ُرک، شیوه یي که در میان ما چندان جاافتاده نیست، از سهم خود در 
آن ســال ها مي گوید. او پرده ها را بي پرده باال مي زند تا خواننده دریابد که امروزِ ما تداومِ  

دیروز و پریروزِ ماست. 
حاال با گذشت سال ها، روایت و داوري جنرال عبدالقادر چه سودي دارد؟ 

روایت او از دیروز و پریروزِ ما، دســِت کم مي تواند این پیام را به ما برســاند که 
تاریخ نمي خوابد. تاریخ، گویاست و خاموشي اش ابدي نیست. روایِت بي دغدغهء او از آن 
سال هاي تاریک، روشن مي کند که چگونه مرگ نیاندیشاِن ارگ نشیِن کابل چونان برگ 
زردي به ســادگي بر زمین افتادند و تا افتادِن بر زمین چه تبرها که بر کمر درخِت مردم 

نزدند و این درس بزرگي براي ارگ نشیناِن امروز و فرداي کابل است.
)4(

چند نکته:
1- تفاوت کســي که با فراغت خاطر، زندگي نامهء خود را مي نویســد با کسي که 
در یک گفت وگوي رو در رو و نزدیک به هشــتاد ساعت، براي مکتوب کردن زندگِي 
سیاسي اش شرکت مي کند این است که اولي دسِت بازي در خود سانسوري و خودفربه سازي 
و اگر الزم باشد برائِت خود دارد و دومي  شهامتي براي روشن کردن رویدادها و نه پنهان 

کردن خود. جنرال عبدالقادر شیوهء دوم را برگزیده است. 
2- همان گونه که پیش از این گفته شد، هدف من از ترتیب روایت ها و داوري هاي 
جنرال عبدالقادر، قضاوت آرماني و اخالقِي رویدادهاي گذشته نیست. گذشته از آن بر این 
باورم که این گفت وگو مي تواند دروازه گفت وگوهاي بیشتر را با هدف روشن تر شدن هر 
چه بیشتر رویدادهاي گذشته بگشاید. به این دلیل از همهء کساني که نسبت به روایت هاي 
ایــن کتاب نظر و انتقادي دارند خواهش مي کنم کــه دیدگاه هاي خود را با من در میان 
بگذارنــد تا در پژوهش های بعدي و نیز چاپ هاي احتمالِي بعدي این کتاب در نظر گرفته 

شوند. دیدگاه هاي خود را مي توانید به این نشاني بفرستید:
dr.parvizarezu@gmail.com
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3- براي انتقال ســاده تر و همگاني تر روایت هاي این کتاب، بیشتر به حفظ سالمِت 
روایت شفاهي کتاب توجه شده است تا سره نویسي.

4- داســتان زندگي جنرال عبدالقادر پر از گره هاي رمان آفرین اســت. تا آن جا که 
ممکن بود و آسیبي به اصِل گفت وگوي مستند صوتي نمي رسید، بر آن بودم تا با استفاده 

از روایِت داستاني، این گفت وگو جذاب تر شود.
5- شرح کامل تر این گفت وگو را در چاپ هاي بعدِي این کتاب خواهید خواند. 
6- این گفت وگو در شش ماههء اول سال 1389 در شهر مسکو انجام شده است.

با مهر بي کران به مردم و افغانستان    
پرویز آرزو

کابل- 10 حمل1392







بخش یک

پرویز آرزو: با تشکر از موافقت شما براي این گفت وگو.
جنرال عبدالقادر: زماني که در بنِد تبعید سیاسي در بلغارستان بودم، در منزِل نوزدهم یک 
مي کردم،  زندگي  آن  در  من  که  را  طبقه یي  مي کردم.  زندگي  طبقه یي  بیست  ساختمان 
با این کار، خانهء مرا از خانه هاي دیگر آن  با دیواري به دو بخش تقسیم کرده بودند. 
طبقه جدا کرده بودند.  لِفتي جداگانه هم براي من در نظر گرفته شده بود. آن لِفت، یک 
رمز عددي داشت. با زدن شماره ها، لِفت حرکت مي کرد. روزي متوجه شدم که دیوار 
جداکنندهء دو بخش طبقه را برداشته اند. من البته الزم ندیدم بپرسم چرا چنان کرده اند. 

صالح کار خود را، خودشان مي دانستند.
از روزي   که دیوار را برداشتند، بیشتر مراقب رفت وآمدها بودم. متوجه مردي از یکي 
از خانه هاي بخش دیگر شدم. او هر صبح بیرون مي شد و شب ها برمي گشت. کنجکاوي 
من به خاطر این بود که آن مرد هر بار که مي رفت یا مي آمد، چند لحظه یي مي ایستاد و 

به طرف خانهء من نگاه مي کرد. 
دو هفته یي گذشت. او هر روز مي رفت و مي آمد. مي ایستاد و نگاه مي کرد. یکي از 
روزها به محض بیرون شدنش از خانه، من هم دروازه را باز کردم. بیرون شدم. ما با هم 

روبه رو شدیم. 
 آن مرد همین که مرا دید، در جا ایستاد. احساس کردم از دیدن من خوشحال شده 
بسیار  من  دیدن  از  احوال پرسي کرد. گفت  من  با  روسي  زبان  به  و  آمد  نزدیک  است. 
است  نتوانسته  اما  است.  دیده  مرا  بار  است. چند  پولند  از  است. خبرنگاراست.  خوشحال 
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کارش را به من بگوید. 
من پرسیدم: »چه کاري داشتي که مي خواستي به من بگویي؟«

بنویسم و شما مي توانید  افغانستان  اخیر  گفت: »مي خواهم کتابي درباره رویدادهاي 
کمک زیادي به من بکنید.«

به او گفتم: »من یک نظامي شکست خورده هستم. حاال دیگر به سیاست هم عالقه یي 
ندارم. نویسنده هم نیستم. قصد هم ندارم دوباره در مبارزهء سیاسي شرکت کنم. معذرت مرا 

بپذیر. من هیچ کمکي نمي توانم به تو بکنم.«
آن مرد با اصرار مي گفت که فقط مي خواهد خاطرات مرا بنویسد و قصد ندارد مرا به 

بازگشت به مبارزهء سیاسي ترغیب کند. 
من به او گفتم: »خاطره یي ندارم. نظامي ها هر چه مي کنند، رویش خاک مي اندازند و 

مي روند پشت کار خود.«
 آن مرد متأثر شد و رفت.

  شش هفت ماهي از زندگِي در تبعیِد من در بلغارستان مي گذشت. من هر روز از پنجره 
مي دیدم که مردي مي آید و در پایین ساختمان خانه ام مي نشیند. او هر روز مي آمد و تا 
تاریکي شب در همان جا مي نشست و بعد مي رفت. حدس مي زدم براي نظارت بر من این 
کار را مي کند. در طول شش هفت ماه اول زندگي در بلغارستان، همیشه در خانه بودم. 
دولت بلغارستان فردي را موظف کرده بود که هر روز براي خرید نیازمندي هاي خانه، به 

ما سر بزند. من خواهش کردم که اجازه بدهند خودم از مغازهء نزدیک خانه خرید کنم.
 از آن پس، خودم به مغازه نزدیک خانه مي رفتم. یکي از روزها بار دیگر آن خبرنگار 
پولندي به سراغم آمد. معلوم شد او بود که هر روز از بام تا شام زیر ساختمان خانهء ما 

مي نشست و منتظر مي ماند.
 این بار به من گفت: »ممکن است خاطرات خود را به من بفروشید؟«

من خندیدم و گفتم: »بحث پول در میان نیست. من چه خاطره یي دارم که بگویم؟ 
من مریض هستم....«

***
 و واقعًا هم مریض بودم. در آن شش هفت ماهي که در خانه مانده بودم، بارها دچار 
سرگیجه شده بودم. سرم دور مي خورد. احساس مي کردم، زمین زیر پایم مي لرزد. موجي 

مرا در بر مي گیرد. موجي مرا به زمین مي زند... و مي افتادم.
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آن روز براي خرید نان از خانه بیرون شده بودم. سرم دور خورد، احساس کردم زمین 
زیر پایم مي لرزد. موجي مرا در بر گرفته بود. افتادم. زبانم زیر دندان هایم آمد. من از هوش 

رفته بودم. مرا به خانه برده بودند...
 من زیر نظر و مراقبت وزارت دفاع بلغارستان بودم. به وزارت دفاع بلغارستان تلفون 

کرده بودند و از اتفاقي که براي من افتاده بود، خبر داده بودند. 
بلغارستان  در  زندگي ام  از  ماهي  چند  بود.  دوست صمیمي ام  بلغارستان،  دفاع    وزیر 
نگذشته بود که به من پیشنهاد شد به اکادمي وزارت دفاع بلغارستان بروم. تدریس کنم 
یا مثل شنونده یي در آن جا بنشینم. مي خواستند بهانه یي اداري داشته باشند تا وزارت دفاع 

بلغارستان بتواند به من کمک مالي کند.
افغانستان و دولت  بلغارستان به من گفت: »بر اساس توافق بین دولت    وزیر دفاع 
باید هزینه هاي مسکن، مکتب فرزندان و بیمهءصحي شما و  بلغارستان  بلغارستان، جانب 
قبول  ]دفترسیاسي[،  بیروي سیاسي  فیصلهء  اساس  بر  افغانستان  و  بپردازد  را  خانوادهء شما 
کرده بود که هر ماه پولي براي امرار معاش شما بفرستد. ما مي دانیم که حکومت افغانستان 

به تعهدش بي اعتنا بوده است.«
او گفت که حکومت بلغارستان مي ترسد من در آن کشور از گرسنگي بمیرم و بدنام 

شود: »غربي ها حتمًا خواهند گفت: بلغارستان او را کشت.«
با همین استدالل، وزیر دفاع بلغارستان از من مي خواست که به اکادمي نظامي بروم. 

همان جا باشم تا بهانه یي اداري و رسمي براي کمک مالي به من داشته باشند. 
من گفتم: »نمي توانم. ناتوان و بیمارم.«

او باز هم اصرار کرد و گفت: »موتري براي رفت و آمد شما در نظر گرفته مي شود.«
من گفتم: »فکر مي کنم و به شما خبر مي دهم.«

منظور این که، وزارت دفاع بلغارستان و شخص  وزیر و معاونش نسبت به من عنایت 
داشتند.

 به صحبت اصلي بر مي گردم. به زمین افتاده بودم و بي هوش شده بودم. مرا به خانه 
آورده بودند و به وزارت دفاع بلغارستان خبر داده بودند. معاون وزیر دفاع بلغارستان به 
دیدنم آمد. به زودي مرا با امبوالنسي به شفاخانهء وزارت دفاع بردند. داکتري که متخّصص 

»اعصاب« بود و درجهء دگروالي داشت، به بسترم آمد و جویاي حالم شد.
به او گفتم: »ناگهان احساس کردم زمین زیر پایم مي لرزد. فقط به یاد دارم که افتادم. 
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چیز دیگري به خاطر ندارم.«
داکتر گفت: »باید امشب این جا بمانید. فردا پروفیسور »چاوداروف« را از اکادمي 
علوم طبي دعوت مي کنم. او متخّصص مغز و اعصاب است. با کمک او به تشخیص بیماري 

و درمان  شما پرداخته مي شود.« 
سردردي شدیدي داشتم. داکتر گفت: »حدس ما این است که بیماري شما »ایپیلیپسي1« 

است...«
***

 ...کودک بودم. درست به یاد ندارم چند ساله بودم. فکر مي کنم در صنف دوم یا سوم 
ابتدایي درس مي خواندم. تابستان بود. باغي از پدرکالن مادري براي ما مانده بود. پدرکالن 

فوت کرده بود. مرا زیاد دوست داشت. وصیت کرده بود که »باغ از قادر باشد.«
 مادر کالن هم فوت کرده بود. مادرم باغباني مي کرد. تیرماه بود و وقت جمع آوري 
میوه ها. باغ پر بود از درخت هاي بادام. مادرم گفت: »وقت جمع کردن حاصل است. باید 

برویم و بادام ها را جمع کنیم و بفروشیم.«
رفتیم. با چوب هاي بلند به شاخه ها مي زدیم. بادام ها مي افتادند. بادام ها را جمع مي کردیم. 
اما بادام هاي شاخه هاي بلند را نمي شد آن گونه چید. باید به درخت باال مي شدم و شاخه هاي 

دور و بلند را مي زدم تا بادام ها را بریزانم.
پایم شکست.  ناگهان شاخهء زیر  به شاخه ها مي زدم.  با چوب  باال شدم.  به درخت   

افتادم. با سر به زمین خوردم...
از اتفاقي که در کودکي برایم افتاده بود به داکتر گفتم.  آن شب در شفاخانه ماندم.

صبح شد. پروفیسور »چاوداروف« آمد. از من پرسید: »چقدر در شبانه روز شراب 
مي نوشید؟« 

گفتم: »از روزي که مرا به بلغارستان تبعید کرده اند اصاًل شراب نمي نوشم.«
پرسید: »چقدر سگرت مي کشید؟«

به او گفتم مدتي است که سگرت کشیدن را هم ترک کرده ام. به راستي هم ترک 
کرده بودم. در ماه هاي آخر سفارتم در پولند، روزي یک قوطي سگرت مي کشیدم. یک 
روز دخترکم آمد. روي زانویم نشست. من سگرتي را َدر دادم. دخترکم از روي زانوهایم 

بلند شد و رفت.
 گفتم: »کجا مي روي؟«

Epilepsy .1 بیماري صرع
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 گفت: »سگرت مي کشي. بوي بدي دارد.«
 سگرت را ُگل ]خاموش[ کردم. گفتم: تو بیا. بدو بیا پیشم...

 دخترکم آمد. قوطي سگرت را به او دادم و گفتم: برو هر جا مي خواهي بیاندازش!
از آن روز به بعد دیگر سگرت نکشیدم.

***
قلب و  نقطه سر و  به چند  بیست وچهار ساعت  را   پروفیسور دستگاهي آورد و آن 
سینه ام وصل کرد. پس از معاینه ها و آزمایش ها، پروفیسور نظر داکتر دگروال را تأیید 

کرد و گفت: »ایپیلیپسي است.« 
او از من پرسید: »آیا در کودکي ضربهء شدیدي به سر شما وارد نشده است؟«

من فهمیدم که همان حادثهء دوران کودکي و افتادِن از درخت بوده است.
دلیل  به  و  مي شود  دیده  مغز  در  هنوز  آسیب،  آن  از  کمي  »نشانه هاي  گفت:   

افسردگي هاي روحي شّدت یافته است. اما جاي نگراني نیست و درمانش آسان است.« 
پرویز آرزو: این اتفاق در کدام سال افتاد؟

جنرال عبدالقادر: فکر مي کنم سال  1987 میالدي بود.
***

پرویز آرزو: شما در برخي از رویدادهاي مهم چند دههء گذشته، نقشي پررنگ داشتید. 
بر چگونگي بسیاري از رخدادهاي دیگر آن چند دهه نیز واقفید. براي این که چیزي از زبان 
و قلم نیفتد و خوانندهء کتاب نیز تسلسلي منطقي از خاطره هاي شما داشته باشد، پیشنهاد 

می کنم که از تولد شما، کودکي شما و ورود شما به میدان سیاست آغاز کنیم. موافقید؟
جنرال عبدالقادر: تشکر از نظر شما. موافقم.

  من فرزند یک چوپان هستم. در دامنهء کوه هاي سرسبز جنوب هریرود در روستاي 
زندگي  کوه ها  آن  در  خود  قوم  با  پدرم  آمدم.  دنیا  به  هرات  »غوریان«  در  »برناآباد«، 
کوهي  هرات،  جنوب  در  »زیارتجاه«،  در  مي شود.  یاد  »زوري«  نام  به  او  قوم  مي کرد. 
هست. آن کوه، چشمهء آبي دارد. مالدارها در کنار آن چشمه اتراق مي کردند. در بهار 
به »بند سلما« و »دهن دوآب« مي رفتند و در تیرماه بر مي گشتند و از همان راه به جنوب 
هرات مي رفتند. دامنهء این کوه ها به دو شاخه تقسیم مي شود: یکي به »دهنهء انجیرک« 
روستاي  از  مادري  از  آن کوه ها  دامنهء  در  من  شاخ«.   »دو  به کوه  دیگري  و  مي رسد 

»برناآباد« و پدري از قوم »زوري« زاده شدم.
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  قوم »زوري« به چند شاخه از جمله »زوري بي غم«، »زوري مال احمدي«، »زوري 
انگاره« و »زوري کفشي« تقسیم مي شود. همیشه به این فکر بودم که ریشهء »زوري« 
چیست. سال 1332 بود. پیش مرحوم »استاد کهزاد« رفتم. خدا استاد را بیامرزد. از او در 
بلکه درسِت آن،  نیست  استاد خندید و گفت: »این »زوري«  مورد قوم زوري پرسیدم. 

»سوري« است که به مرور زمان »س« به »ز« تبدیل شده است.«
  سوري، نام قبیله یي بود. مردم آن قبیله پس از انقراض حکومت »شیرشاه سوري« 
و سوري ها در هندوستان، زیر فشار، فرار کرده بودند. بخشي از قبیلهء سوري در حوالي 
هرات ساکن شد و همان جا ماند. بخشي هم به جاهاي دیگر رفت. از جمله به سمت ایران. 
در حوالي شهر »زاهدان« ایران، شهرکي به نام »زورآباد« هست که ریشه در نام همان 
سوري هاي متواري دارد. زوري هاي افغانستان بیشتر در هرات، نیمروز ، فراه ، بادغیس و 

میمنه ساکن هستند.
که  دادند  خبر  من  به  بود.  ثور گذشته  هفت  از  روزي  چند  آمد.  یادم  به   خاطره یي 

»عده یي از میمنه آمده اند. مي گویند قوم جنرال عبدالقادر هستند.«
و  خود  بود،  میمنه  خان هاي  از  که  مهربان  جواني  تورجان«.  »حاجي  نام  به  مردي 
همراهانش را قوم من معرفي کرده بود. بعدها وقتي کابل را از ترس مجاهدین رها کردم، با 
دخترکم به مزار رفتم. حاجي تورجان فوت کرده بود و یکي از پسرهایش به نام »لطیف«، 
فرار مرا از کابل سازماندهي کرد. موتري را از خانم ها و پیرمردهاي ازبک پر کرد. مرا 
لباس ازبکي پوشاند و در آن موتر نشاند تا به مزار بروم. وقتي به مزار رسیدم، مرا به میمنه 
برد. سعي داشت به من بقبوالند که از افغانستان بیرون نشوم. مي خواست نیرویي در برابر 

»دوسُتم« سازمان دهد... 
پرویز آرزو: پیش تر به چند شاخهء  »زوري« یا »سوري« اشاره کردید. شما از کدام 

شاخه هستید؟
و  »کفشي«  مال احمدي«،  »زوري  غم«،  بي  »زوري  شاخه هاي  عبدالقادر:  جنرال 
»انگاره« را مي شناسم. ازبک ها مي گویند که قبیلهء زوري یا سوري، ترک تبار است. من 
البته این موضوع را رد مي کنم. به هر حال من از شاخهء »بي غم« زوري ها هستم. بسیاري 
از آن ها ]زوری ها[ در دورهء قدرِت ما، پیشم مي آمدند و مي گفتند کاکاهاي من هستند. 

من البته رد نمي کردم. روش من همین بود. مي گفتم: »راست مي گویید. درست است.«
اگر به آغاز برگردیم، نََسب ما به حضرت آدم و حوا مي رسد. پس همه برادر و خواهر 
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هستیم.
مادرم از برناآباد بود. من در کوه جنوب زیارتجاه به دنیا آمدم. پدرم فلج شده بود.

پرویز آرزو: پس از تولد شما؟
جنرال عبدالقادر: بلی. پس از تولد من. 

پرویز آرزو: شما فرزند چندم خانواده بودید؟
جنرال عبدالقادر: من فرزند دوم بودم. برادر بزرگترم مدتي پس از تولد، جان داده بود.

پرویز آرزو: تاریخ دقیق تولد خود را مي دانید؟
جنرال عبدالقادر: پدرکالِن مادري ام گاهي وقت ها به شوخي مرا بچهء سنه 13 مي نامید. 
مادرم مي گفت که من یک سال پس از شروع پادشاهي ظاهرخان متولد شدم. ظاهرشاه  در 

سال 1312 به تخت نشست. 
 پس از فلج شدن پدر، تمام بار مسؤولیت زندگي خانواده به دوش مادرم افتاد. مادر 
به مشورهء قوم و خویش بر آن شد تا خانواده را به برناآباد، پیش پدرش ببرد. پدرم را 
بر پشت شتر گذاشتند. به این ترتیب پیش پدرکالن مادري ام رفتیم. پدرکالن مادري ام، 
فرزنِد پسري نداشت. چهار دختر داشت و مادرم کوچک ترین دخترش بود. با رسیدن ما 
به برناآباد، پدرکالنم تمام خانه و زندگي اش را به ما داد. سال هاي اول کودکي من در 
آن  شرافت«.  »مکتب  شدم.  مکتب  شامل  رسیدم  سالگي  هفت  به  وقتي  گذشت.  آن جا 
مکتب به تازگي در برناآباد باز شده بود. شش سال در آن مکتب درس خواندم. از قضا 
براي اولین بار در سیاست حکومت مرکزي تغییراتي آمد. تا پیش از آن، تنها خان زاده هاي 
هر والیت و دراني هایي که از مدت ها پیش از نادر خان براي حکومت کردن به مناطق 
مختلف فرستاده مي شدند، حق ادامهء درس خواندن داشتند. به گواهي »تاریخ غبار« همه 
چیز مردم، مالیات و امنیت و به جنگ فرستادن مردم به نفع حکومت مرکزي، زیر نظر 
آن ها بود. آن ها نصف مالیات را براي خود مي گرفتند و نصفش را به حکومت مرکزي 
مي دادند. بنابراین تا آن زمان، یعني تا رسیدن من به صنف هفتم، سیاست حکومت مرکزي 
تنها متوجه خان هاي والیات بود. خان ها در بدل این امتیاز مجبور بودند یکي از فرزندان 
پسر خود را زیر نام »غالم بچه« به حکومت مرکزي به ضمانت بدهند. خوب یادم است 
که یکي از آن خان زاده ها به نام »پاینده« از »پنج وایي« قندهار، هم صنفي من بود. بعد 
از آن که شامل لیسه شدم، او هم آمد و ما هم صنفي شدیم. من همیشه پارچهء امتحان او 
را در بدل پول مي نوشتم. به یاد دارم که اولین بار او مرا به »کوتي باغچه« برد. البته از 
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از آن دروازه رفت و  از دروازه پیش رو. چون غالم بچه ها  بلکه  نه،  دروازه غربي ارگ 
آمد مي کردند. او و دیگر غالم بچه ها در یک جا زندگي مي کردند. آن غالم بچهء قندهاري 
و  بود  ملیشه  قواي  بیشتر،   است. آن وقت ها،  محمدخان«  »پاینده  نواسه هاي  از  مي گفت 
افسرهاي آن قوا را از بین همان غالم بچه ها انتخاب مي کردند و آموزش مي دادند. آن ها را 
با مسایل نظامي آشنا مي کردند. به خاطر دارم یکي از آن افسران، از غوریان هرات بود. 
او را به کابل فرستادند. پس از سپري کردن یک کورس شش ماهه به غوریان برگشت 
و قومندان »امنیهء سوار« دولت درغوریان شد. به یادم است که هر بهار، سوار بر اسپ 
مي آمدند و اسپ هاي خود را در زمین هایي که در آن ها شفتل ]شبدر[ درو شده بود، میخ 

مي کردند و مي چراندند...
  خالصه این که در آن سال ها بود که درسیاست حکومت مرکزي که تا پیش از آن، 
تنها متوجه خان زاده ها بود، تغییراتي به میان آمد. به چه دلیل؟ نمي دانم. سیاست تغییر کرد 
و هیأت هایي به هر والیت فرستاده  شد  و از هر والیت، از هر قوم، از هر قبیله و از هر 
مذهبي که بود، کساني را انتخاب مي کردند و براي تحصیل به کابل مي فرستادند. من یکي 
از آن ها بودم. هیأتي از کابل آمده بود. من و دو تن از هم صنفي هایم را براي ادامهء تحصیل 

در لیسهء عسکري کابل، انتخاب کردند. 
پرویز آرزو: مکتب شرافت تا صنف شش داشت؟

جنرال عبدالقادر: بلی. تا صنف شش داشت. در ابتدا فقط تا صنف سه بود. وقتي که 
به صنف دو یا سه رسیدم، بر اساس فرماني که از مرکز آمده بود، مکتب را شش صنفي 
کردند. در زمان تحصیلم در مکتب تا صنف ششم، خان هاي »برناآباد« و »کاریز«، یکي 
دو بار علیه مکتب و سرمعلم و معلم هاي ما شورش به راه انداختند. »سرمعلم« ما را چپه 
بر خر سوار کردند و از برناآباد بیرونش کردند. درست نمي دانم دلیل آن کار چه بود. 
اما حدس مي زنم خان ها و حضرت هاي برناآباد از نگاه دیني با نام مکتب مشکل داشتند. 

پرویز آرزو: و کس دیگري به جاي آن سرمعلم آمد؟
به  به برناآباد آمد و   جنرال عبدالقادر: مدیر معارف هرات به خاطر همین موضوع 
شدت آن کار را محکوم کرد. از هراِت ما بود. براي چند ساعتي آمد و پس رفت. سرمعلم 
نو را با خود آورد. به یادم است که چیزي نوشتند و به من دادند تا پیش سرمعلم نو بخوانم. 

از جمله این بیت: 
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت          صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت
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پرویز آرزو: از آن سال ها بیشتر بگویید. شاید کودکي سختي را گذرانده باشید؟
جنرال عبدالقادر: بلی. کودکي بسیار بدي داشتم. ما به شدت فقیر و پریشان بودیم. 
تنها یار و غم خوار زندگي ما بود. من در صنف  پیش تر گفتم که پدرم فلج بود. مادرم 
مي کردم.  کار  باید  بخوانم.  درس  نمي شد  دیگر  بودیم،  بیچاره  و  فقیر  بس  از  بودم.  دو 
»مالفقیر«، پسر خالهء مادرم، آمد و گفت: »باید بروي یک جایي مزدور شوي. جایي 

برایت پیدا مي کنیم تا لقمهء ناني بخوري و لقمهء ناني هم به خانه بیاوري.«
براي  مرا  بود.  َکل«  »برهان الدین  به  مشهور  کسي  برناآباد،  حضرت  امالک    ناظر 
مزدوري به خانهء او فرستادند. قرار شد در ازاي کارم، شکم مرا سیر کنند و سالي بیست وپنج 
َمن گندم و یک دست لباس بدهند. من به آن خانه رفتم. نام برادر بزرگ »برهان الدین«، 
»نظام الدین« بود. تمام کار و تجارت حضرت برناآباد در هرات و شهر »تایباد« ایران، در 
دست او بود. نظام الدین زني با سواد داشت. خواهري داشت به نام حمیرا و دختر کوچکي  
به نام میهن. میهن، بیمار بود. حکیم جي قریهء ما »فیضوخان« نام داشت. او همیشه مي آمد 

و از روي کتابي که داشت، به میهن دوا مي داد.
من فرزند بزرگ خانواده بودم. چون برادري که پیش از من به دنیا آمده بود، در شش 
ماهگي یا یک سالگي فوت کرده بود. پس از من، دو برادر و یک خواهرم در برناآباد به 
دنیا آمدند. یکي از دو برادرم »قدوس« نام داشت. خیلي شیرین و زیرک بود. خیلي زود 

به گپ آمده بود. من او را زیاد دوست داشتم. او  سرخکان گرفت و ُمرد...
یکي از پسرهایم را که حاال در لندن زندگي مي کند، به یاد او »قدوس« نام نهادم. 

***
فکر  رسید.  فرا  قربان  عید  مي کردم.  مزدوري  نظام الدین  و  برهان الدین  خانهء  در   ... 

مي کنم این خاطره براي شما دلچسپ باشد: 
 من مزدور بودم. یکي دو روز به عید مانده بود. در آن خانه رخت شویي مي کردند و 
براي روزهاي عید آماده مي شدند. آب را از فاصلهء هفتصد هشتصد متري از حوضي که 
مربوِط حضرت ها بود، مي آوردیم. من در روزهاي رخت شویي باید دو سطل را مي گرفتم 
و از صبح تا شب آب مي آوردم. بسیار سخت بود. آن قدر به من فشار آمده بود که فکر 
مي کردم دست هایم دراز شده اند و دو دست و دو پایم یکي شده اند. آن روز از صبح تا 
افتاد. حوالِي شب  اتفاق مهمي در زندگي ام  غروب خورشید، آب آوردم. در همان روز 
بود و رخت شویي تمام شده بود. در آن خانه، دو نفر مزدور بودند. یکي من بودم یکي هم 
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بچه یي به نام »شیرو«.  شیرو اجازهء داخل شدن به حرم سرا را نداشت. تنها من اجازه داشتم 
آب را بیاورم و به زن ها بدهم. اگر هم کسي به آن جا مي آمد و به برهان الدین کاري داشت 

تنها من اجازه داشتم بروم و او را خبر کنم. 
به من گفته بودند که مرا از مکتب بیرون مي کنند. باید به مکتب نمي رفتم و وظیفه ام 
آب آوردن بود و پاک و جارو کردن مهمان خانه و آماده کردن آن براي پذیرایي از 
از توشک ها، یک  بودم. هنگام جارو کردن، زیر یکي  این کارها  مهمان ها. من مشغول 
کاغذ دو روپیه یي دیدم. با دیدن آن دو روپیه، احساس حقارت کردم. آن قدر بر سرم فشار 

آمد که نپرس.
 بسیار ناراحت بودم. درجا نشستم. به خود فکر مي کردم که چه به سرم آمد. به خود 
گفتم: از مکتب هم بیرون مي شوي. تا کي این جا مزدور خواهي ماند؟ حاال هم تو را امتحان 

مي کنند که تو چقدر صادق هستي.
 در همان لحظه تصمیم گرفتم که دیگر مزدوري نکنم. به من کرباس داده بودند که 
به مادرم ببرم تا برایم رخت بدوزد. فوري رفتم و به حمیرا، خواهر ناظرها، گفتم: »من به 

خانه ام مي روم. شب عید است ]با گریه[ نمي خواهم از پدر و مادرم جدا باشم.«
همین کار را هم کردم. به طرف خانه رفتم. وقتي به خانه رسیدم، مادرم را دیدم که 
سر تنور ایستاده است. همین که مرا با لباس هاي تَر و پاره دید، آه کشید و فغان سر داد 

و گفت: »نمي خواستم تو را به این روز ببینم.« ]با گریه[...
فغان و نالهء مادر به شدت مرا تکان داد. به مادرم گفتم: »دیگر مزدوري نمي کنم. اگر 

مزدوري کردم تنها مزدورِي تو را مي کنم ولي از مکتب بیرون نمي شوم.«
 کرباس ها را از مادرم گرفتم. به خانهء ناظرها رفتم. کرباس را به حمیرا پس دادم.

 گفتم: »من مزدوري نمي کنم.«
 حمیرا به من گفت: »خیر است! بمان. نان بخور، باز برو.«

 گفتم: »نه! نمي خورم. به خانه ام مي روم. هر چي مادرم به من داد، مي خورم.«
هرگز فراموش نمي کنم. آن شب، مادرم آش بریان پخته بود. آش بریان خالي. بدون 
گوشت یا چیز دیگري. مادر، پدر، من و همهء خانواده نشستیم و نان خوردیم. مادرم در 
همان وقت شب، لباس مرا شست. آن را در تنور خشک کرد. پارگي هایش را دوخت. 

فردا آن را پوشیدم و با بچه ها با خنده و شادي به عیدگاه رفتم...



بخش دو

گاهي  بودند  پدرم  آشنایان  که  مالدارهایي  و  کوچي ها  تیرماه  در  بود.  نزدیک   ...تیرماه 
او  بود. هرگز  پوپلزایي  نام داشت.  از آن ها »ادهم«  ما مي آمدند. یکي  به خانهء  وقت ها 
این  او گفتم: »شما  به  آمد.  ما  خانهء  به  نمي کنم. چون کمکم کرد. روزي  فراموش  را 
گوسفندهاي الغر را کجا مي برید؟ دو تا از این گوسفندها را به من بدهید، من از آن ها 
مراقبت مي کنم. بهار که شد این گوسفندها مي زایند. اگر ماده بود –آن ها گوسفند ماده را 
بسیار مي خواستند - بره ها از شما. ببرید شان. گوسفندها از من. و اگر نَر بود، قیمتش را 

تعیین کنید، من قیمت مادرش را مي پردازم، بره اش را شما ببرید، مادرش از من.«
  ادهم دو تا میش آبِست به من داد. شروع کردم به جمع کردن علوفه براي گوسفندها. 
قرآن  مي توانست  مادرم  مي خواندم.  درس  هم  مال  پیش  مي رفتم.  هم  مکتب  به  هم زمان 
شریف بخواند. خواندن قرآن را پیش او یاد گرفتم. خواندن پنج کتاب و حافظ شیرازي را 
هم آموخته بودم. به همین خاطر بود که در مکتب، همیشه شاگرد الیقي بودم. چون با خط 
و کتاب آشنا بودم. پدرکالنم عالقهء بسیار زیادي به شاهنامه داشت و شب هاي جمعه، زن 

و مرد و پیر و جوان جمع مي شدند و پدرکالنم تا زنده بود شاهنامه خواني مي کرد. 
 زمستان آمد و رفت. دو گوسفند، چاق شده بودند. اتفاقًا هر دو  ماده زاییدند. هر دو 

برهء ماده را به صاحب گوسفندها دادم و دو گوسفند به من رسیدند. 
یکي از روزها با گوسفندهایم بودم که مردي سوار بر اسپ از دور پیدا شد. مرد با 

صداي بلند مي گفت: »کسي مزدور نمي شود؟«
 من از او پرسیدم: »چه کاري داري؟«
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از  »نظر«  و  »دادي«  است.  خریده  »نظر«  و  »دادي«  از  بره  چهارصد  گفت  مرد    
بستگان مادرم بودند. گفت به هر کسي که بره ها را تا »پیر ني تاز« ببرد، چهار کاغذ، که 

بیست قران مي شد، مزد مي دهد. به مرد گفتم: من مي برم. پرسیدم بره هایش کجا هستند.
گفت: دم کوچهء »هزار جریب«.

 گفتم: بسیار خوب.
 من نام »پیر ني تاز« را شنیده بودم و مي دانستم که در »ُکهسان« است. به خود گفتم 
در راه، نشاني را مي پرسم. ساعت بین دوازده و یِک روز بود. هیچ چیز نداشتم غیر از دو 
تا »موتري«. موتري نوعی دمپایي  بود که از جیِر تایر موتر ساخته مي شد. پول را گرفتم و 
با شتاب با بره ها به راه افتادم. در راه، یک لِنگ موتري ام کنده شد. من هم هر دو لنگ را 
به دور انداختم و با پاي برهنه به دویدن ادامه دادم. بره ها را جلو انداختم و چنان آن ها را به 
سرعت مي دواندم که نپرس! چون باید تا پیش از تاریک شدن، آن ها را تا »پیر ني تاز« یا 
الاقل تا »ُکهسان«  مي رساندم. فاصله، در حدود یک و نیم فرسنگ بود. در تمام طول راه، 
در استقامت غرب هریرود، گوسفندها را دواندم. نارسیده به »پیر ني تاز« هوا تاریک شد. 

ترس مرا گرفت. مي ترسیدم راه را گم کنم. ناگهان صداي کسي را شنیدم.
 مرد فریاد مي زد: »کجا هستي؟ کجا هستي؟«

فکر کردم حتمًا صاحب گوسفندها صدا مي کند. چون من از مردي که گوسفندها را 
از او گرفته بودم پرسیده بودم که آن ها را به کي باید تحویل بدهم. به من گفته بود که در 

»پیر ني تاز« کسي  در مسجد منتظر تو خواهد بود.
با صداي بلند فریاد زدم: »من این جا هستم.«

معلوم شد که آن مرد،  به من رساند.  را  فریاد مرا شنید و خود  بر اسپ،  سوار   مردِ 
صاحب اولِي بره ها بوده است. او پس از فروش بره ها فهمیده بود که آن ها را ارزان تر از 
نرخ روز فروخته است. من به او گفتم: »این موضوع به من ربطي ندارد. من مزدي گرفته ام 

و بره ها را باید تا پیر ني تاز ببرم«.
 در این بگومگو بودیم که مردي که بره ها را از او تحویل گرفته بودم نیز سر رسید. 
آن دو بین خود گپ زدند و به توافقي رسیدند. آن مرد به من گفت: »کار تو ختم است. 

بیا پشت اسپ من بنشین.«
  سوار بر اسپ، با آن مرد به برناآباد برگشتم. در راه، درد شدیدي در پاهایم احساس 
با پاهاي برهنه بر روي خار و سنگ دویده بودم. پاهایم به شدت ورم کرده  مي کردم. 
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بودند. مادرم تا صبح پاهایم را »نمک آب« و »خاکسترداغ« کرد. تا صبح نتوانستم چشم بر 
هم بزنم. این خاطره را هرگز فراموش نمي کنم. خاطرهء درآمد چهار کاغذ به آن دشواري 

را... 
***

 فقر در زندگي ما بیداد مي کرد. باید فکري اساسي مي کردم. در روستاي ما به تازگي 
یک نانوایي باز شده بود. پیش نانوا رفتم و پرسیدم: »مي توانم برایت کاري انجام دهم؟«

نانوا گفت: »در ازاي هر پشتهء خار، یک نان به تو مي دهم.«
 در دو سوي هریرود، خار زیادي مي شد جمع کرد. خارهایي به بلندي قد من. به نانوا 
گفتم این کار را مي کنم. فرداي آن روز، بیل و ریسماني برداشتم و به مکتب رفتم. بعد از 
این که زنگ رخصتي زده شد، کتاب هایم را به هم صنفي ام، که »باقي« نام داشت، دادم. از 

او خواستم کتاب ها را به مادرم بدهد و به او بگوید که من براي کار کردن رفته ام.
  هریرود نزدیک بود. خود را به آب زدم. خارها را کندم. آن ها را لگد کردم و به 
زودي یک پشته خار تَر درست کردم. دو پشتهء دیگر هم آماده کردم و گذاشتم تا فردا 
خشک و سبک شوند. یک پشتهء خار را گرفتم و دوان دوان پیش نانوا رفتم. در بدل آن، 

یک نان گرفتم و اولین نان مزدوري را با شور و شوق به مادرم بردم...
این ها خاطرات تلخ زندگي من اند. این کار را ادامه دادم. دو سال خارکشي مي کردم. 
مکتب و خارکشي. مکتب و خارکشي. مکتب و خارکشي. هر روز دو پشته خار به نانوا 
مزد  نان  دو  خار،  پشته  دو  در عوض  مي کردم.  آماده  فردا  براي  را  پشته  دو  و  مي بردم 

مي گرفتم...
***

  خاطرهء تلخ دیگري از آن سال ها دارم. در یکي از دو سال خارکشي هاي من، قحطي 
سختي آمد. آن ساِل قحطي به نام »سال َمني چهل َقران« مشهور شد. چون نرخ یک َمن 

گندم به چهل قران رسیده بود.
 در خانه، چیزي براي خوردن پیدا نمي شد. هر روز دو قرص نان به خانه مي آوردم. 
مادرم دو نان را بین همهء اعضاي خانواده تقسیم مي کرد. گاهي هم شیر و ماستي از دو 
گوسفندي که داشتیم سر سفره مي آورد. این تمام غذاي ما بود. روز جمعه بود. صبح زود 
به خارکشي رفته بودم. وقتي به خانه برگشتم، در کنار دیوار خانه، نعش مردي افتاده بر 
زمین را یافتم. بچه ها دور او جمع شده بودند و فکر مي کردند آن مرد، ُمرده است. در حالي 
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که مرد بیچاره از گرسنگي غش کرده بود. سال »َمني چهل قران« بود. فوري به خانه رفتم 
و از مادرم پرسیدم »براي خوردن چي داریم؟«

مادر گفت: »کمي نان و کمي ماست.«
 گفتم: »سهم مرا بده.«

مي دانستم  زمین جویدم. چون  بر  افتاده  مردِ  به  رسیدن  تا  و  دهان کردم  به  را  نان   
نمي تواند چیزي بَجود. پیش او که رسیدم دهنش را به کمک بچه ها باز کردم. نان جویده 
و ماست را به دهنش ریختم. ماست را قطره قطره به دهنش مي ریختم. چند دقیقه گذشت. 
به آهستگي گفت: »کمي  به طرفم نگاه کرد و  باز کرد.  به سختي  مرد، چشم هایش را 
آب هم بده.« پیالهء خالي شدهء ماست را از جوي آب پر کردم. آب را هم به دهنش 
ریختم. مرد، جواني بیست و سه، بیست و چهار ساله بود. جواني زیبا و رسا. او پس از ساعتي 
به سختي از جا بلند شد. او را به خانه بردم. ما در حویلي، دو »پیاده خانه« داشتیم. او را به 
آن جا بردم. آن مرد، بلوچ بود. از جمع کوچي هایش که به طرف ایران رفته بودند، نمي دانم 
چه طور، باز مانده بود. من بعدها با خانوادهء آن جوان دوست شدم. او را »الال« مي گفتند. 
نام اصلي اش »عبدالغفور« بود. الال، آن شب در پیاده خانهء ما ماند. از مادرم پرسیدم: »شب 

براي خوردن چي داریم؟«
 گفت: »کمي گندم بریان.«

 مادرم با قاشق، گندم بریان را بین اعضاي خانواده و مهمان تقسیم کرد. من سهم خود 
را هم در پیاله یي ریختم و براي مهمان بردم.

***
نجات  دشواري ها  و  سختي ها  از  اما  خوردم،  زیادي  شکست هاي  زندگي  در  من   ... 
و  پدر  مي بینم که  این  در  را  پیروزي هایم  علت  شد.  نصیبم  زیادي  پیروزی هاي  و  یافتم 
مادرم تا آخر زندگي از من راضي بودند. وقتي درسم در شوروي تمام شد و در »بگرام« 
پیلوت شدم، به هرات رفتم. پدر و مادرم را با خود به بگرام بردم. سرک هرات- کابل، 
پخته نبود. ما چند شبانه روز در راه بودیم. وقتي موتر از پستي بلندي هاي راه مي گذشت، 
پدرفلجم بر روي سینه وزانوهایم بود. چند تنبان برایش برداشته بودیم و هنگام ضرورت، 
پاکش مي کردم. گاهي فریاد مي کشید. مي گفت: »بس است. مرا همین جا رها کن. دیگر 

نمي توانم تحمل کنم.«
  پدر را به کابل بردم. داکتري را مي شناختم. داکتر اسماعیل. معاینه خانه داشت. استاد 
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فاکولته هم بود. داکتر مشهوري بود. کابلي بود. پدرم را پیش او بردم. او را خیراتي ]به 
رایگان[ بستری کرد. در بگرام داکتري به نام »سیداسداهلل لوگري« بود. آن داکتر بعدها 
به امریکا رفت و دیگر برنگشت. از بخش قواي هوایي بود. زیر نظر آن داکتر، وضع پدرم 

کمي بهتر شد. دردش کمتر شد. ولي دست و پایش هم چنان فلج ماند. 
رابطهء عاطفي نزدیکي با پدر و مادر داشتم. وقتي به خانه مي رفتم تا از آن ها اجازه 

نمي گرفتم، نمي نشستم. حتا در دوراني که به مقام هاي بلند دولتي رسیدم...
پرویز آرزو: به دوران مکتب برگردیم. شما درس مي خواندید. صنف ششم را به پایان 

رساندید.
جنرال عبدالقادر: بلی. صنف ششم هم به پایان رسید. قحطِي سال »َمني چهل قران« 
ادامه یافت. به احتمال، جامعهء جهاني به افغانستان کمک هایي کرد. یک شرکت تعاوني 
ایجاد شد و بچه هاي هراتي که از من پیش تر بودند و صنف شش را تمام کرده بودند در 
آن شرکت، میرزا شدند. آن شرکت تعاوني، امالک مردم را به گرو مي گرفت و به آن ها 
کمک مي کرد. پول و تکه و مال و چیزهاي دیگر مي داد. اما من هر چه تالش کردم به 
ما چیزي ندادند. مي گفتند: »پدرت مریض است و اگر بمیرد براي شرکت تعاوني جنجال 

و درد سر پیدا مي شود.« 
 صنف ششم را به پایان رساندم. در آن سال هیأتي از کابل آمد. کساني را از مکاتب 
اولین  مي کردند.  انتخاب  کابل  در  تحصیل  ادامهء  براي  آن  روستاهاي  و  هرات  مختلف 
کسي را که انتخاب کرده بودند یک بچهء هراتي بود که با خانواده اش در فراه زندگي 
مي کرد.  نامش »براتعلي رضایي« بود. او بعدها داکتر متخّصص گوش و گلو شد و حاال 
در هندوستان کلینیکي دارد. هم صنفي ام بود. سي نفر از مکاتب مختلف انتخاب شدند. به ما 
گفتند باید اول ماه قوس در شهر هرات باشیم تا با موتر، ما را به کابل ببرند. پولي هم به 

عنوان سفریه به ما دادند. ما در روز اول قوس به هرات رفتیم. 
پرویز آرزو:  شما تنها نان آور خانه بودید. چه طور تصمیم گرفتید از پدر و مادر و 

خانواده جدا شوید؟ 
جنرال عبدالقادر: در آن زمان آگاهي مردم بیشتر شده بود.

 روزي که هیأت به مکتب ما آمد، به ما گفتند همه در یک صف بایستیم. داکتري که 
از یک چشم کور بود، وضع صحي ما را بررسي مي کرد. نام رییس هیأت، »فیض محمد خان« 
بود. در آن زمان مدیر تدریسات بود و بعدها استاد کیمیاي ما در مکتب عسکري شد. 
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فیض محمد خان بود که ما را انتخاب کرد. وقتي به صف ایستادیم، فیض محمد خان به داکتر 
گفت: »ببین چه جوان هایي هستند. این ها اگر لباس خوب بپوشند و نان خوب بخورند، 

عجب افسراني مي شوند!«
»نامت  پرسید:  ایستاد.  رسید،  که  من  به  مي زد.  قدم  مقابل صف  در  فیض محمد خان 

چیست؟«
گفتم: »قادر. اول نمرهء صنف.«

دستور داد نامم را بنویسند.
 نفر دومي که انتخاب شد، »فضل احمد« نام داشت. از اقوام مادرم بود. ما دو نفر را 
انتخاب کردند. دو نفر را هم از غوریان انتخاب کردند. یکي از آن ها »کریم« بود. ما به او 
»کریم بابه« مي گفتیم. وقتي مرا انتخاب کردند، ناراحت و نگران بودم. کریم پایش را بلند 
کرد و گفت: »تو ببین! ببین این غوریان چه به دردِ این پاي برهنهء بي کفش مي خورد؟ 

مي رویم با تو!«
راه  به  شیوني  چه  مادرم  مي برند.  کابل  به  و  گرفته اند  را  ما  که  رسید  خبر  خانه   به 
انداخت. چه فغان و گریه و واویالیي داشت. وقتي به خانه رسیدم دیدم همهء زن هاي قوم 
و خویش مادر در خانه جمع اند. یکي مادرم را دلداري مي داد. یکي مي گفت: باغ خود را 
بفروشید، پولش را به »میر گازرگاه« بدهید تا خالصش کند. دیگری مي گفت: بهتر است 

به حضرت برناآباد مراجعه شود.
مادر همین که مرا دید، فغان کشید که »واي از پیش ما رفتي!« شیون سر مي داد و 
گریه مي کرد. پدر که در گوشه یي افتاده بود به مادرم گفت: »زن! اگر به درد ما نخورد، 

بگذار به درد خودش بخورد. بگذار برود...«
***

  صبح زود، با فضل احمد و پدرش به راه افتادیم. پدر فضل احمد، خري داشت. خودش 
پیاده مي آمد و من و پسرش را به نوبت بر خر سوار مي کرد. وقتي از »زنده جان« گذشتیم، 
آفتاب برآمد. به هرات رسیدیم. به ما گفته بودند که باید در لیسهء »سلطان  غیاث الدین 
 غوري« هرات جمع شویم. شب را در مسجدي در شهر نو، نزدیک »کاروان سراي حضرت« 
لیسهءسلطان رفتیم. دو نفر موظف آمدند و ما را، که بیست و نه  به  گذراندیم. فردایش 
نفر بودیم، در یک موتر باري که پسته بار داشت، سوار کردند. نفر سي ام براتعلي  رضایي 
بود که با خانواده اش در فراه زندگي مي کرد. به ما گفتند: »یک نفر دیگر در فراه به شما 
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مي پیوندد.«
ما نمي فهمدیدیم چه طور او را خبر کرده بودند. وقتي به فراه رسیدیم، براتعلي هم سر 
وقت آمد. با یک کاله سیاه پیک دار بر سر. پدرش سلماني داشت. در بین بچه ها دو نفر به 

نام هاي رضا و مهدي بودند. من با هر دوي آن ها دوست شدم. 
موتر، ما را تا قندهار مي برد. در راه، کیسه هاي پسته را سوراخ کرده بودیم و تا قندهار 
پسته مي خوردیم. از قندهار تا کابل باید با موتر دیگري مي رفتیم. موتر، ما را تا دروازه 

»والیت قندهار« برد. 
هیچ آدم کالني ما را همراهي نمي کرد. من و کریم به نمایندگي از بچه ها به دفتر 

والیت رفتیم. دم دروازه از ما پرسیدند: »چه مي خواهید؟« 
ما گفتیم: »ما را از هرات آورده اند. به کابل می رویم. شامل مکتب عسکري شده ایم. 

ما مکتب خود را بلد نیستیم. به ما گفته اند مکتب ما در مهتاب قلعه است.« 
والي قندهار صداي ما را شنیده بود. خودش بیرون آمد. نامش »سید اعلم شاه« بود. 

آدمي خوش قیافه بود. ریش فرانسوي داشت. گفت: »کي هستید؟«
در  ما  مکتب  برویم.  سوخته«  »پل  به  باید  اند.  کرده  روان  هرات  از  را  »ما  گفتم: 

مهتاب قلعه است.«
والي کسي را صدا کرد و گفت: »اولین موتري را که آمادهء حرکت به سمت کابل 

است، متوقف کنید. اجازهء حرکت ندارد.« 
به کس دیگري هم دستور داد: »اگر امشب موتري به کابل نمي رود، دو اتاق در یک 
را سوار  بود فوري آن ها  اگر موتر  بگذرانند.  را  تا شب  بگیرید  بچه ها  براي  کاروان سرا 

کنید.«
را  موتر  پولیس،  بود.  کابل  به سمت  آمادهء حرکت  وردکي  از یک  موتري  اتفاقًا 
متوقف کرده بود. یک موتر سرویس بود. تمام مسافرینش را پیاده کردند و ما را سوار 

کردند. به سمت کابل حرکت کردیم...
***

 موتر در مهتاب قلعه توقف کرد. موتروان راه را بلد بود و مي دانست لیسهء عسکري 
کجاست. کرایهء ما را لیسه مي پرداخت. 

به  آمده اند. »سید مهدي آقا«  هرات  بچه هاي  دادند که  خبر  رفتیم.  لیسهء عسکري  به 
استقبال ما آمد. همین که ما را دید به لهجهء هراتي گفت: »بچه هاي ننه آمدید؟!«
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 سید مهدي آقا در مدیریت تدریسات کار مي کرد. گفت: »بیایید! بیایید!«
 به هر کدامِ ما یک دست لباس عسکري و یک دانه شال داد. محل نان خوردن و 
خوابیدن ما را هم نشان داد و از آشپز خواست که آن شب به ما سي نفر یا پیش از دیگران 

یا بعد از دیگران نان بدهد. گفت: »به آن ها چاي بدهید، مهمان ها ي نو ما هستند.«
سیدمهدي آقا،  تخلص  بدهد.  جرأت  ما  به  مي خواست  کرد.  بسیار  محبِت  ما  با   
»آتش نفس« بود. نمي دانم حاال زنده است یا نه. به ما لطف زیادي کرد. در آن وقت، واقعًا 
احساس وجود داشت. به خصوص کساني که در بخش نظامي بودند و زحمت دیده بودند 

و پیش از ما صاحب منصب  شده بودند، سعي مي کردند کمک کنند. 
 لیسهء عسکري سه بخش داشت: ابتدائیه، اعدادیه، رشدیه. در ابتداییه، بچه هاي صنف 
اول تا پنجم درس مي خواندند. همیشه یک سرپرست، این بچه هاي ُخردسال را همراهی 
می کرد. اعدادیه از صنف شش تا نُه بود و رشدیه از نُه تا دوازده. ما در بخش اعدادیه بودیم. 
باید در اطراف یک مناره به صف مي ایستادیم. رادیو کابل را   یادم مي آید عصرها 
مي گرفتند. سرود ملي افغانستان پخش مي شد. پس از آن شعار مي دادیم: »ژوندي دي وي 
زمونږ پالر«،  »ژوندي دي وي پادشاه«، و در روزهاي جشن مي گفتیم: »ژوندي دي وي بابا« 

که منظور از »بابا« نادرخان بود. یک روز به دستور »سیداکبرشاه  خان«، قومندان لیسه، به 
صف ایستادیم. گفت: »بچه ها هر کس که خوش نیست مي تواند به خانهء خود برگردد.«
سیداکبرشاه  خان، آدم با صالحیتي بود. واقعًا آدم خوب و روشني بود. جنرال بود و در 

خاندان شاهي نام و نفوذ داشت. برخوردش با ما پدرانه بود. 
بعد از گپ سیداکبرشاه  خان، هفده نفر از صف بیرون شدند. از جاهاي مختلف بودند. 

از شهر هرات و از اطراف هرات. فضل احمد پهلویم ایستاده بود.
 به او گفتم: »من و تو چه کنیم؟«

 فضل احمد گفت: »اگر برویم مي گویند این ها گریخته اند.«
 شایعه بود که در کابل، »فعِل بد« مي شود. فضل احمد گفت: »باز نگویند که این ها به 

این دلیل گریخته اند. باز کي مي فهمد من و تو به چي خاطر بر گشته ایم.«
 دودل بودیم. تصمیم گرفتیم که بمانیم. به درس خواندن ادامه دادیم. اما هفده نفر، از 
جمله دو نفر از دوستان ما از شهر هرات به نام هاي رضا و مهدي، درس را ترک کردند. 
آن دو در »شهرنو« هرات دکان داشتند. وقتي در رخصتي ها به هرات مي رفتیم، پیش رضا 
و مهدي مي رفتیم. رضا و مهدي مجبور بودند که هم یک دست لباس به ما بدهند و هم چاي 
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و شکر ما  را. مهدي، پارچه فروش بود. دکان تکه فروشي داشت. او را وادار مي کردیم که 
پنج متر از بهترین پارچه را که در آن وقت از ایران مي آمد و »پارچهءشهري« نام داشت 
به ما بدهد. مي گفتیم: »از این تکهء شهري، پنج متر بده. یک جوره بوت هم براي ما بخر! 

یک دانه مندیل هم به ما بده که به سر کنیم  تا نگویند این ها کافر شده اند!«
 به رضا مي گفتیم: »نیم من چاي بده.«

 مي گفت: »زیاد است.«
مي گفتیم: »پس یک کیلو بده. یک کیلو دو کیلو شکر و یک من دشلمه بده. جبري 

است!«
 مي گفت: »خدا شما را دیگر به این جا نیاورد. شما ظالم ُشدید. شما حاال این قدر ظالم 

هستید، وقتي منصب دار ُشدید، چقدر ظلم خواهید کرد؟«
 به ما بد و بیراه مي گفت و نفرین مي کرد. با هم دوست بودیم. شوخي مي کردیم.

رخصتي هاي صنف نهم بود. در هرات بودیم. به دیدن مهدي و رضا رفتیم. در دکان 
نبودند. دکان شان پیش کس دیگري بود. پرس وجو کردیم. گفتند هر دو به ایران رفته اند...

پرویز آرزو: چقدر درس خوان بودید؟
جنرال عبدالقادر: بعد از این که به کابل رفتم، تا صنف دوازدهم هیچ وقت اول نمره 
نشدم و هیچ وقت هم از سوم نمره پایین تر. یک هم صنفي هزاره به نام »یعقوب« داشتم. 
هم صنفي دیگرم »جمیل« از وردک بود. رقابت براي اول نمره شدن بیشتر بین آن دو نفر 

بود و من بیشتر وقت ها سوم نمره مي شدم. 
پرویز آرزو: کودکي شما در محیطي تنگ و در بیچارگي و فقر گذشت. روشن است 
که تفاوت میان برناآباد تا پایتخت زیاد بود. برداشت شما از زندگي در کابل با توجه به 

تفاوت هایش با محل تولد شما چي بود؟ 
جنرال عبدالقادر: با چند تن از هراتي هایي که درس خواندهء کابل بودند، آشنا شدیم. 
خدا  بود.  »کریم خان«  آن ها  از  یکي  مي کردند.  کمک  ما  به  رسیدند.  ما  دادِ  به  آن ها 
ما  به  که  بود  کساني  اولین  از  او  بود.  خوانده  فیزیک  ساینس،  فاکولتهء  در  بیامرزدش. 
»پاحصار«  از  خان«  »عبدالسالم  پسر  »جیالني«،  دیگر  نفر  یک  کرد.  کمک  پیشنهادِ 
هرات بود. در فاکولتهء طب درس مي خواند. بچه ها به او »جیالنِي دل« مي گفتند. دیگري 
»صالح محمد خان« از فاکولتهء ادبیات، که بعدها به »صالح محمد افندي« مشهور شد، بود. 

همهء آن ها به ما لطف و کمک مي کردند. 
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یکي دیگر از کساني که به ما بسیار کمک کرد »یحیي خان« از »زنده جان« هرات 
بود. او ساینس خوانده بود و معلم شده بود.

 تا آن زمان، بیشتر معلم هاي لیسهء ما فارغ  شده های صنف دوازدهم مکتب بودند. پس 
از فراغت از صنف دوازدهم، کورس هاي عسکري شش ماهه مي خواندند و معلم مي شدند. 
اولین کساني که فاکولته خوانده بودند و در لیسهء عسکري ما استاد شدند، دو نفر به نام 
موضع ضد  علنًا  هم  نفر  دو  هر  بودند.  پرواني«  »عبدالغفور  و  »محمد علي  پغماني«  هاي 

حکومت داشتند. عبدالغفورپرواني پس از هفت ثور توسط حفیظ اهلل  امین کشته شد. 
 »محمد علي  پغماني« هم بعدها از لیسهء عسکري بیرون و در لیسهء »عایشهء دراني« 
معلم شد. آگاه و دانشمند بود. دو بار  به دیدنم آمد. یک بار پس از کودتاي داوودخان، 
وقتي که »قومندان مدافعه هوایي« شده بودم. وقتي به دفترم آمد از چوکي قومنداني مدافعه 
هوایي برخاستم و گفتم: »استاد! مي خواهم که تو به این چوکي بنشیني و من مثل شاگرد 
پهلویت بنشینم. مي بیني به گپ هایي که در دوران درس لیسه به ما مي گفتي، جامهء عمل 
پوشاندیم. من سپاس گزار تو هستم. چاي بخور. هدایت و فرمان بده. تا تو این جا هستي 

من قومندان مدافعه نیستم.«
یک بار هم که وزیر دفاع شدم با دیگر معلم هاي لیسهء عسکري به دیدنم آمد...
پرویز آرزو: در دورهء درس لیسه در کابل، از حال خانوادهء خود خبر داشتید؟

جنرال عبدالقادر: در رخصتي هاي ساالنه به هرات مي رفتم. اول سنبلهء هر سال پس از 
مراسم رسمِ گذشت، به موترها مي نشستیم و به والیات خود مي رفتیم. من سه ماه رخصتي 
ساالنه را در هرات مي گذراندم. در آن سه ماه تمام تالش من این بود که خرج خانواده 
را پیدا کنم. سعي مي کردم در رخصتي ها یکي دو بار به ایران تریاک ببرم. یک قافلهء 
برناآبادي پیدا کرده بودم. در هر نوبت، یکي دو َمن تریاک را به پشت مي کردم و با 
قافله در  از سرحد مي گذشتیم.  ایران مي رسیدیم. دم دم صبح  به مرز  قافله مي رفتم. شب 
نزدیکي هاي شهر »تایباد« ایران، طرف هایي داشت که مال را از ما مي خریدند. ما یک 
من تریاک را به دوصد تا پنجصد تومان طال مي خریدیم. در آن وقت هر هجده یا بیست 
تومان معادل یک طال یعني یک »نیم سکهءپهلوي« بود. پنج یا شش طال از فروش یک َمن 
تریاک به ما مي ماند. پول زیادي مي شد. نرخ طالیي که مي آوردیم دوصد و ده روپیه بود. 

پرویز آرزو: شما در آن زمان 15-16 ساله بودید.
جنرال عبدالقادر: بلی. 15-16 ساله بودم. 
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پرویز آرزو: از بچه هایي که با شما درس مي خواندند، کس دیگري هم با شما بود؟
جنرال عبدالقادر: نه. هیچ کس نبود. من با برناآبادي هاي خودم مي رفتم. عبدالرحمان، 
سرکردهء قافله بود. من پسر او را مي شناختم. پسرش در بخش ابتدایي لیسه درس مي خواند.  

پرویز آرزو: چند بار این کار را کردید؟
جنرال عبدالقادر: دو یا سه بار در رخصتي هر سال.

پرویز آرزو: اگر گیر مي آمدید، چه اتفاقي مي افتاد؟
جنرال عبدالقادر: ما گیر نمي آمدیم. سرحدِي ایران رشوت مي گرفت. کساني که این 
کار را مي کردند بَلَد بودند. بدون دغدغه مي رفتند. ولي َده یک، مي دادند. یک قسمت از ده 
قسمت را رشوه مي دادند. از من َده یک نمي گرفتند. از کسي َده یک مي گرفتند که حداقل 
بیست  سي من تریاک مي برد. مي گفتند این طفل است، به او کمک کنید. عبدالرحمان به 
من کمک مي کرد. مال مرا مي فروخت و پول مرا نقد مي کرد. من خودم نمي توانستم. در 
سال اول از آن کار و معامله چیزي نمي فهمیدم. سال دوم کمي آشنا شدم. سال سوم، که به 
صنف نهم رفته بودم، خودم با آن ها معامله کردم. آن بار، چهار من تریاک برده بودم. در 
قافله دو نفر را پیدا کردم. با آن ها به توافق رسیدم و به هر کدام شان دو َمن تریاک دادم 

و گفتم در ازاي هر َمن به هر کدام یک طال مي دهم و آن ها قبول کردند.
پرویز آرزو: یعني هر سالي که در رخصتي ها به برناآباد مي رفتید این کار را مي کردید؟ 
کارهاي  مي کردم.  پیدا  را  خانواده  خرج  باید  مي رفتم  که  هربار  عبدالقادر:  جنرال 
دیگري هم مي کردم. مثاًل مال مالدارهاي آشنا را به قصاب ها مي فروختم. از آن َدَرک هم 

چیزي عاید ما مي شد.
به  را  گندم شان  خرج  مي رفتم  که  دفعه  هر  بود.  شده  آرام تر  مادرم  و  پدر   زندگي 
طاق مي کردم. گندم را سر خرمن از دهقان مي خریدم. این طور ارزان تر مي شد. گوسفند 
الندي شان را تهیه مي کردم. براي شان چاي و دشلمه مي خریدم. معمواًل چاي و دشلمه را از 
مهدي و رضا مي گرفتم. صد و بیست و پنج روپیه هم سفریه مي گرفتیم. خالصه این که در 

سه ماه رخصتي سعي مي کردم نیازمندي هاي خانواده را برطرف کنم.
یکي از کساني که از آن سال ها تا به امروز، یارِ من بوده »الال رجب« نام دارد. او 

رفیِق من در روزهاي سخت زندگي ام  بوده است. او را هیچ وقت فراموش نمي کنم. 
در روز برگشت به کابل، مادرم خورجینم  را پر از نان مي کرد. در راه، نان مي خوردم...

***
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پرویز آرزو: از اولین باري که در رخصتي هاي ساالنه به هرات رفتید، چه خاطره یي 
دارید؟

جنرال عبدالقادر: چه حالي بود! همسایه ها به سرم ریختند. زن و مرد. از من مي خواستند  
به آن ها از کابل بگویم. مي گفتند قصه کن کابل چه طور بود؟ چي بود در کابل؟

پرویز آرزو: و شما چه مي گفتید؟ کابل چه طور بود؟
جنرال عبدالقادر: در سال اول درس در کابل، یکي از همشهري هاي ما که در فاکولته 
درس مي خواند پوِل ما را گرفت. پیش خود نگاه مي داشت. هر روز جمعه که مي خواستیم 
از لیسهء عسکري بیرون شویم، یک قران پول به ما مي داد. در سال اول، شهر کابل را 
ندیدیم. در فصل بهار تا ناحیهء »داراالمان« مي رفتیم. همشهري ها، ما را همراهي مي کردند. 
رهنمایي مي کردند. کمک مي کردند. نشان مي دادند. گاهي وقت ها به طرف »کوته سنگي« 
مي رفتیم. در آن زمان کوته سنگي یک درخت »پشه خانه« بود و یک کوته گک سنگي. 
هیچ چیز دیگري نبود. تا به دهمزنگ، دشت بود. در دهمزنگ یک محبس بود، چند خانه 
لب سرک و یک مسجد به نام محمد غوث خان. در همان جاها چکر مي زدیم. در سال اول، 
باالتر نرفتیم. سال دوم رفتیم و کابل را دیدیم. دست چپ پل آرتل، یک فابریکهء پارچه 
بافي بود که در زمان امیر امان اهلل  خان ساخته شده بود. در آن جا کسي از غوریاِن هرات 
به نام »صالح محمد کارگر« پارچه بافي مي کرد. همیشه ما را رهنمایي مي کرد. مي گشتاند. 
نشان مي داد. یک پیاله چاي مي داد. کسي هم به نام »رستم سلمان« از هرات در لب پل 
»شاه  دو شمشیره« سلماني داشت. او هم خیلي به ما کمک مي کرد. هر وقت ما را مي دید 

مي گفت: »بچه ها کجا هستید؟ بنشینید، چاي به جوش آمده.«
 به هر کدام ما یک پیاله چاي مي داد. به ما مي گفت: »از پل باغ عمومي پیش تر نروید. 

آن جا رفتن، منع است.«
 در آن زمان از پل شاه دوشمشیره تا پل »باغ عمومي« ساختمان هایي که حاال در دو 
سمت چپ و راست مي بینید، نبود. سرک پل باغ عمومي تا پل شاه دوشمشیره را آلمانی ها 
تا آخر هم  و  بودند  اسفالت کرده  بودند. خوب  اسفالت کرده  از جنگ جهاني دوم  پیش 
خراب نشده بود. پس از پایان جنگ جهاني دوم و شکست آلمان، به افغانستان فشار آوردند 
که آن جرمن ها را تسلیم دهد تا محاکمه شوند. ولي افغان ها این کار را نکردند. در آن 
زمان، شاه محمود  خان صدراعظم بود. داوودخان هنوز نیامده بود. شاه محمود  خان آن تقاضا 
را رد کرده بود. گفته بود: »این ها مهمان هاي ما هستند. ما مهمان را نمي دهیم. ولي خود 
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این ها آزاد هستند که به هر جایي که مي خواهند بروند.«
»میر غالم محمد غبار« در کتاب تاریخ خود نوشته است که آن جرمني ها از افغانستان 

خارج شدند و به طرف امریکاي التین رفتند...
آن وقت،  در  بود.  دشت  نبود.  »کارتهءپروان«  نبود.  »شهرنو«  کابل،  در  زمان  آن    
»غالم محمد پاپا« شاروال بود. همان شاروالي که »جادهء میوند« را ساخت. خانه ها را خراب 
کرد. خودش خراب کردن خانه ها را تماشا مي کرد. مي رفت روي خاک ها مي نشست. 
و  مي دیدیم  را  او  ما  مي خورد.  و  مي پیچید  دورش  را  گندنه  مي گرفت،  را  خشک  نان 

مي پرسیدیم: »این که نشسته است و نان و گندنه مي خورد و تماشا مي کند، کیست؟«
  در آن زمان، کم کم درک سیاسي پیدا کرده بودیم. من در صنف نهم بودم که کسي 
از حزب توده ایران، نمي دانم چه  طور، مرا پیدا کرد. به ما چیزهایي براي خواندن مي داد. 
ایراني بودند  اعضاي حزب توده در سویدن یا ناروي زندگي مي کردند. آن ها مهاجرین 
که در آن جا نشرات حزب توده را سازمان مي دادند. در صنف نهم بودم و پول هم داشتم. 

حق االشتراک مي پرداختم.
پرویز آرزو: به نشریه هاي حزب توده؟ بسیار جالب است.

جنرال عبدالقادر: بلی. به حزب توده. این اولین بار است که این را افشا مي کنم. به شما 
مي گویم. هر ماه نشریه های خود را براي من مي آوردند.





بخش سه

پرویز آرزو: شما در سال 1328 یا 1329 صنف نهم را به پایان رساندید. پس از آن چه شد؟ 
جنرال عبدالقادر: پس از صنف نهم از بخش اعدادیه به بخش رشــدیه رفتیم. دورهء 

رشدیه هم سه سال بود: صنف هاي ده و یازده و دوازده. 
پرویز آرزو: از سه سال دورهء رشدیه چه خاطراتي دارید؟ 

جنرال عبدالقادر: درس مي خواندیم. تغییراتي در لیسه آمد. سیداکبرشاه  خان رفت و 
قومندان ژاندارم و پولیس شد. به جاي او »رسول جان« بچهء »محمدغوث خاِن نایب ساالر«، 
قومندان لیســه شــد. معاونش »گلبدین« نام داشت و از »شــکردرهء« شمالي بود. به او 
»گلبدین پهلوان« مي گفتند. بین او و قومندان لیســه اختالف نظر وجود داشت. همدیگر 
را بد مي دیدند. به همدیگر ناســزا مي گفتند. یکي از خاطرات فراموش ناشدني ام را به شما 

مي گویم:
 هر چند سیســتم آب رساني در تشناب هاي لیسه وجود داشت، اما عماًل تشناب ها فاقد 
آب بودند. به همین دلیل تشناب هاي کلوخي ساخته بودند. کارگري را موظف به آوردن 
کلوخ کرده بودند. نامش »آشــور« بود. برایش خري خریده بودند تا هر روز ســه چهار 
بار خشت هاي شکستهء کلوخي را جمع کند، بار کند، بیاورد و در تشناب ها بگذارد. بهار 
بود. نان زیادي در لیســه بود. به خر، نان خشک مي دادند. خر کم کم چاق شد و یکي از 
روزها سر برداشت و از پیش کارگر فرار کرد! آشور هر چه تالش کرده بود و دنبال خر 
دویده بود نتوانســته بود آن را بگیرد. آشور از شدت نگراني و ناراحتي شروع کرده بود به 

گریه کردن.
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در این لحظه رسول جان، قومندان لیسه که بچهء محمدغوث خاِن نایب ساالر بود، پایین 
مي شود و مي بیند که آشور گریه مي کند.
 مي پرسد: آشور چرا گریه مي کني؟

 آشور مي گوید: خر رفت و گم شد! 
-  چرا رفت؟

- هه! نه خر پدر تو بود، نه خر پدر من! خر حکومت بود. نتوانستم بگیرمش گریخت! 
 »خر حکومت بود« در لفافه معنایي داشت که براي ما مضمون شده بود. شاید آشور 
اصاًل مفهوم گپش را نمي فهمید. اما تعبیر ما از آن گپ این بود که: »کارمندان حکومت، 

خر هستند.« این تعبیر را تبلیغ مي کردیم. 
پرویز آرزو: در صنف نهم یا دهم با حزب توده ایران رابطه پیدا کردید. یعني شــما 
از یک ســو برداشت هاي سیاسي خود را داشــتید و از سوي دیگر آن چه در پیرامون شما 
مي گذشت براي شما جالب بود. فضاي سیاســي هم متأثر از اولین سال هاي پس از پایان 
جنگ جهاني دوم بود. آن چه در فضاي سیاسي کابل مي گذشت چه دریافت ها و پرسش هایي 

را برای شما به همراه داشت؟ 
جنرال عبدالقادر: ما احســاس مي کردیم که در ذهنیت همــهء مردم کابل نه، بلکه 
در قشــر معیني از روشنفکرها دگرگوني هایي آمده اســت. با ذهنیت آن قشر خاص و 
روشــنفکر از طریق هراتي هاي فاکولته خوان از جمله »جیالنِي دل« که اهل سیاست بود، 

آشنا مي شدیم. در بین آن قشر، وطندار هزاره یی بود به نام »بهرام علي«.
در صنف نهم بودیم. بین تیم والیبال لیســهء عسکري و یکي از مکتب هاي معارف، 

مسابقهء والیبال برگزار شد...
بهتر است پیش از این که در مورد روز مسابقهء والیبال بگویم، خاطرهء دیگري را از 

لحاظ تقدم زماني تعریف کنم. 
پرویز آرزو: بفرمایید.

جنرال عبدالقادر: در اول حمل هر ســال در »دامنهءسخي«، جشن نهال شاني برگزار 
مي شــد. فرآورده هاي دهقان ها به نمایش گذاشته مي شد. صدراعظم از آن نمایشگاه دیدن 

مي کرد. 
اول حمل یکي از آن سال ها به میلهء نهال شاني رفتیم. ناگهان یک قطعهء عسکريِ سوار 
آمد و کــوي »علي آباد« و مقابل پوهنتون کابل را محاصره کرد. احســاس کردیم که 
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نیرویي بین تماشاچي ها داخل و جابه جا شــد. ما نمي فهمیدیم چه اتفاقي افتاده است. ولي 
شاه محمود خان آن روز نیامد و شایعه شد که  ابراهیم، مشهور به »ابراهیم گاوسوار«، قصد 
کودتا و کشــتن صدراعظم را در مراسم جشن داشته است. بعدها خبر شدیم،کساني که در 

آن کودتا سهم داشتند از جمله ابراهیم گاوسوار و »سیداسماعیل  بلخي« دستگیر شدند.
میر غالم محمد غبار هم دستگیر شد. 

پرویز آرزو: یعني میر غالم محمد غبار هم در آن کودتا نقشي داشت؟
جنرال عبدالقادر: از ســهم مستقیمش در کودتا نمي دانم. اما به عنوان شخصیتي مطرح 

که از بنیان گذاران حزب دموکراتیک ]خلق افغانستان[ بود زیر نظر بود. 
پرویز آرزو: اما حزب دموکراتیک خلق افغانستان در آن زمان هنوز ایجاد نشده بود. 

جنرال عبدالقادر: نه نشده بود. 
پرویز آرزو: پس چرا میر غالم محمد غبار بندي شده بود؟

جنرال عبدالقادر: غبار به فراه تبعید شــده بود. پس از چند سال به او اجازهء بازگشت 
به کابل داده شــد. ولي چون مبارزه مي کرد و به شهرت رسیده بود، دستگیر و چهار سال 

زنداني شد. در همان زمان »محمودي« هم مطرح شده بود. 
حاال به مسابقهء والیبال بر مي گردم:

  ما براي طرفداري و تشــویق تیم لیسهء عســکري رفته بودیم. منتظر شروع بازي 
بودیم اما هر چه انتظار مي کشــیدیم مسابقه شروع نمي شد. منتظر بودیم. ناگهان جواني با 
لباس عســکري از فاکولته خوان هاي نظامي ما وارد میدان شــد و باال رفت و به جایي که 
داور مســابقهء والیبال باید مي نشست، نشست. از همان جا شروع کرد به شعار دادن بر ضد 
شــاه: »شاه خائن است. شاه دشمن مردم است. هاي مردم! هاي مردم! شاه ما را به گمراهي 

مي بََرد...« عسکرها آمدند. او را گرفتند و کشان کشان بردند. 
 کســي که بر ضد شاه شعار داد و عسکرها او را دستگیر کردند، بهرام علي بود. چند 
سال زنداني بود. بهرام علي در رشــتهء طب درس مي خواند. بعد از کودتاي بیست و شش 
ســرطان، ما چپي ها، بهرام علي را پیدا کردیم و او را  تشویق کردیم که برود امتحان بدهد 
و دیپلوم بگیرد. اعطای دیپلوم هم به دســت چپي ها بود. به او دیپلوم دادند و در شفاخانهء 

چهارصدبستر داکتر شد...
***

پرویز آرزو: بهرام علي در مسابقهء والیبال بر ضد شاه شعار داد. او را دستگیر کردند 
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و بردند. پس از آن چه اتفاقي افتاد؟
جنرال عبدالقادر: ما حیران مانده بودیم. به طرف فوارهء آب به راه افتادیم. همان جایي 
که بعدها ساختمان وزارت مالیه را بنا کردند. ایستگاه سرویس در آن جا بود. مي خواستیم  
به مکتب برگردیم. آن ســرویس ها را امریکا به شاه محمود خان داده بود. شاه محمود خان 
براي جلب کمک امریکا به آن کشــور سفر کرده بود و امریکایي ها چند تا سرویس به 
او داده بودند. بعدها وقتي ما به قدرت رســیدیم، یک امریکایي کتابي نوشت و مسؤولیت 
آمدن شــوروي به افغانستان و رفتن مردم به طرف چپ را به دوش امریکا انداخت. چرا؟ 
چون حکومت هاي وقت افغانستان بیست  و چند بار از امریکا تقاضاي کمک کرده بودند 
اما از آن جایي که امریکایي ها پاکستان را به عنوان شریک و پایگاه استراتژیک خود قبول 

کرده بودند، به خاطر پاکستان از کمک به افغانستان امتناع مي کردند ...
 خالصه این که به طرف سرویس ها رفتیم. آن موترها فقط تا »کارتهءچهارم« مي رفتند. 
چون بیشتر کارمندان ارشد دولت در کارتهء چهار زندگي مي کردند. راه دیگري هم نبود. 

سرویس ها فقط در همان مسیر حرکت مي کردند. 
 سِر نبش، جایي که حاال وزارت معارف است، رسیدیم. آن جا را »حوض مرغابي ها« 
مي گفتند. جوي آبي به حوض مرغابي ها مي ریخت و از آن جا تقسیم مي شد. بخشي از آن 
آب به طرف وزارت خارجه و ارگ مي رفت. »باغ ارگ« و »باغ دلگشــا« را آب مي داد. 

بخش دیگر آن آب به طرف »کوتل  خیرخانه« مي رفت.
 ســر نبش رســیده بودیم که از طرف حوض مرغابي ها  هیاهویي بلند شد. مردم به 
طرف سرک پارک و هوتل پالزا حرکت مي کردند. بیرق هاي سرخي با شعارهاي »زنده 
باد جمهوري افغانســتان« و »زنده باد شاهي مشــروطه« با خود داشتند. آن تظاهرات  را 
»محمودي« و »غبار« و »خواجه نعیم«، که قومندان قطعهء »قلعهء جنگي« بود، سازماندهي 
کرده بودند. مردم با ســردادن شــعار به طرف ارگ مي رفتند. در محل توقف موترهاي 

سرویس تجمع کرده بودند.
پرویز آرزو: چند نفر بودند؟

جنرال عبدالقــادر: حداقل پنج هزار نفر. ببینید در زماني کوتاه چه دگرگوني هایي در 
جامعه رونما شــده بود. آن دگرگوني ها و تغییرات، متأثر از فضاي پیرامون افغانستان بود. 
در شــمال، سوسیالیزم. در غرب، دموکراسي. افغانستان آن زمان هم مثل امروز، نقطه گره 
شده بود. دست هاي زیادي در افغانستان کار مي کردند. هم از طرف غربي ها و امریکایي ها 
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و هم از طرف شــمال و شوروي. بیشتر از طرف شمال. قشر روشنفکري هم وجود داشت 
که همان طور که پیش تر گفتم توانسته بود حتا تا سویدن رابطه پیدا کند. تظاهرات را غبار 

و محمودي سازمان داده بودند.
پرویز آرزو: میر غالم محمد غبار و داکترمحمودي هم در میان تظاهرکنندگان بودند؟
جنرال عبدالقادر: بلی. در صف اول، بیرق به دست داشتند. عسکرها ریختند و مردم را 
پراکنده کردند. از یکي از عسکرها پرسیدیم »آن ها کي بودند.« گفت: »ضد شاه بودند.«
 من در صنف دهم بودم. در ظاهر، گپ عسکر را تأیید کردم که »این خانه خراب ها 
در مقابل شــاه که سایهء خداست چنین شعارهایي مي دهند.« اما در دل، چیز دیگري بود. 
فکر ما با تظاهرکنندگان هم نوایي داشــت. چون »بهرام علي« از بین ما برخاســته بود. 
»جیالنيِ دل« از میان ما بود. ما با فاکولته خوان ها ارتباط داشتیم. پیش آن ها مي رفتیم. آن ها 

در مورد مسایل روز گپ مي زدند و ما مي شنیدیم.
***

پس از حادثهء میدان والیبال، به طرف ایســتگاه ســرویس به راه افتادیم تا به لیسهء 
عسکري برگردیم. وقتي به حوض مرغابي ها رسیدیم، خیل بي شمار مردم را دیدیم. مردمي 
با ســر و موي پر از عرق. هر لحظه هم تعداد آن ها زیادتر مي شــد. تعجب کرده بودیم. 
نمي فهمیدیم چي گپ اســت. خیلي جالب و عجیب بود. ما لباس عسکري به تن داشتیم. 
خود را گوشــه کردیم که بالیي سر ما نیاید. تظاهرکنندگان به طرف بازاري که از هوتل 
کابل شروع مي شد و به نام »بازار شاه« یاد مي شد، حرکت مي کردند. زنده باد و مرده باد 
مي گفتند و فریاد مي کشــیدند و شعار مي دادند. نمي فهمیدیم چي شده است. ما هم با آن ها 
مي رفتیم. از نبش آخر »بازار شــاه« که »هوتل کابل« شروع مي شود، دور خوردند. همین 
جایي که حاال میدان پشتونستان اســت. آن جا زماني یک تعمیر تاریخي بود که خرابش 
کردند. دیوارهایش نقاشــي ها و حکاکي هاي تاریخي داشت. آن تعمیر را ویران کردند و 

جادهء »نادر پشتون« و وزارت مالیه و سینماي آریانا و هوتل خیبر را ساختند.
 تظاهرکنندگان به میدان رسیدند. عساکر گارد به دنبال شان بودند. زد و خورد شروع 
شــد. ده پانزده نفري در صف اول تظاهرکنندگان بودند. اشــتراک کنندگان تظاهرات 
در صفوف دنبال، پراکنده و فراري شــدند. تظاهرات به هــم خورد. عده یي را گرفتند و 
کشان کشــان و زده زده بردند. ما هم ترسیده بودیم. خود را به موترها رساندیم و به طرف 
کارتهء چهارم حرکت کردیم و به لیسه رفتیم. در لیسه فهمیدیم و خبر شدیم که محمودي 
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و غبار، تظاهرات را رهبري مي کردند. محمودي و غبار را به زندان انداختند.
پرویز آرزو: این تظاهرات در کدام سال برگزار شده بود؟

جنرال عبدالقادر: باید حســاب کنیم. من در صنف دهم بودم. فکر مي کنم سال 1330 
بود.

پرویز آرزو: شما با نام محمودي و غبار آشنا بودید؟
جنرال عبدالقادر: بلی. نام این دو نفر را زیاد شنیده بودم. 

خاطره یي از دیدار با محمودي به شما مي گویم:
 من درس لیسه را تمام کرده بودم. فکر مي کنم سال 1334 بود. قومندان عمومي محبس 
دهمزنگ را مي شــناختم. از هرات بود و »غالم حضرت« نام داشت. صاحب منصب  خوبي 
بــود. روز عید بود. من و چند تن دیگــر از هم صنفي هایم به دیدنش رفتیم. چاي و کباب 
آورد. چند دقیقه یي نشســتیم. هراتي ها مردم نرم و مهرباني هستند. قومندان محبس گفت: 
»مي خواهم بروم و عید را به زنداني ها تبریک بگویم.« من گفتم: »من هم با تو مي روم.« 
با قومندان محبس به اتاقي داخل شــدیم. مردي بــر روي یک چهارپایهء چوبي در 
گوشهء اتاق نشسته بود. قومندان محبس با احترام، مقابل او ایستاد و گفت: »داکتر صاحب 

خوب هستید؟ عید شما مبارک!«
او هم از جا برخاست و عید را مبارک گفت. 

 بدیهي اســت که من خاموش بودم و قومندان محبس صحبت مي کرد. نظم عسکري 
ایجاب مي کرد. بعد از احوال پرســي و تبریک عید، قومندان محبس پیش دیگر زنداني ها 

مي رفت. هنوز چند قدمي دور نشده بودیم که از او پرسیدم: »این آدم، کي بود؟«
گفت: »داکتر محمودي بود.«

گفتم: »اوووووووووو! خانه ات زیر بام شود! بر مي گردیم!«
 او را وادار کــردم برگردد. قومندان محبس به طرف محمــودي رو کرد و گفت: 
»داکترصاحب! این عســکرک عالقمند شماســت. نفهمیده بود که شما هستید. نمي دانم 
شما را از کجا مي شناســد. اما مرا از راه برگرداند و گفت تا با داکترصاحب گپ نزنم و 

احوال پرسي نکنم نمي روم.«
 بــه داکتر محمودي گفتم: »من هم به نوبه خود پیش از هر چیز براي شــما صحت 

مي خواهم و امیدوار هستم از این جهنم هر چه زودتر برآیید.«
 گفت: »بچیم تو کي هستي؟«
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 گفتم: »من از مکتب لیسهء عسکري فارغ شده ام.«
 با هیجان گفت: »خوب! پس تو از جوانان نظامي ما هســتي! بچیم زیاد درس بخوان. 

زیاد مطالعه کن. بخوان که معلوم مي شود احساسات وطن پرستي داري.«
 داکتر بود. گوشــکي هایش پهلویش بود. بندي ها را معاینه مي کرد. فکر مي کنم پنج 
دقیقه یي با من گپ زد. این از خاطرات فراموش ناشــدني من است. در آن پنج دقیقه بیشتر 
او گپ مي زد و من مي شنیدم. او وضع بِد وطن را خاطر نشان مي کرد. او تأکید مي کرد که 

درس بخوانید و مطالعه کنید... 
پرویز آرزو: در سال 1329 دو جریان ساخته شد. یکي حزب »وطن« میر غالم محمد 
غبار بود. در همان ســال هم داکتر محمودي نشریهء »نداي خلق« را تأسیس کرد و تبدیل 
به جریاني شــد. گفتید که غبار و محمودي در آن تظاهرات شــانه به شانهء هم حرکت 
مي کردند، در حالي که آن دو، دو جریان سیاســي جداگانه داشتند. مي خواهم بپرسم که 

محمودي و غبار تا چه اندازه به هم نزدیک بودند.
جنرال عبدالقادر: تقریبًا نزدیک بودند.

پرویز آرزو: تفاوت هاي شان بیشتر در چي بود؟
جنرال عبدالقادر: همان طور که به شما گفتم دو شعار بر بیرق هایي که تظاهرکنندگان 

با خود داشتند، نوشته شده بود: »زنده باد جمهوري افغانستان« و »شاهي مشروطه«.
غبار بیشتر طرف دار شاهي مشروطه بود. از تبعید آمده بود و زیر نظارت بود. احتیاط 
هم مي کرد. در عیــن زمان که احتیاط مي کرد چپ گراي افراطي هم نبود. سوســیالیزم 
را تأیید مي کرد اما کمونیزم را نه. محمودي مســتقیمًا زیــر تأثیر ایدیولوژي چیني بود. 
چین، شوروي را ریویزیونیست1 مي خواند. چیني ها بر این باور بودند که »خروشچف« و 
»بولگانین« به آرمان »لنین« و لنینیزم خیانت کرده اند. محمودي و پیروانش شعار مائو را 
که »قدرت از لولهء تفنگ بیرون مي شــود«، قبول داشتند. شعار پیروان محمودي در تمام 

شرایط، چه در مذاکرات و چه غیر آن، همین شعار مائو بود.
پرویز آرزو: این خاطرات شما مربوط به دوره یي است مشهور به »دورهء دموکراسي 
آزمایشــي ظاهرخان «. نورمحمد تره کي در جنبش »ویش زلمیان«، که پیش تر از این دو 

جریان سیاسي ساخته شده بود، فعالیت مي کرد.
1. در ادبیات سیاسي چپ یعني گرایشي در جنبش طبقهء کارگرکه، به نفع بورژوازي، در صدد کم بها دادن، سست کردن و از 
بین بردن مارکسیزم به وسیلهء تجدید نظر در اصول اساسي آن است. نفي ضرورت انقالب و انتقال قدرت به دست پرولتاریا و نفي 
نقش رهبري کنندهء حزب کمونیست و نفي مبارزهء طبقاتي از جنبه هاي تجدید نظر طلبي )ریویزیونیزم( است. )فرهنگ علوم 

سیاسي/علي آقا بخشي/1375/ص 339(
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جنرال عبدالقادر: بلی.
پرویز آرزو: گفته مي شــود در همان دوره، داوودخان  هم در تالش ساختن جریاني 

سیاسي با کمک »مجیدخان زابلي« بود. 
جنرال عبدالقادر: تره کي با یکي از کارمندان مجیدخان زابلي رابطه داشــت. بعدها به 
کمک زابلي به امریکا رفت. در بخش فرهنگي سفارت افغانستان در امریکا کار مي کرد. 

وزیر مالیه در آن وقت »عبدالرحیم زي« از لوگر بود.
 باري عبدالرحیم زي براي جلب کمک به امریکا سفر کرده بود. هم زمان با سفر او، در 
یکي از نشــریه هاي امریکایي مطلبي چاپ شده بود با این محتوا که »خاندان شاه افغانستان 

آن قدر در بانک ها پول دارد که نیازي به کمک مالي امریکا نیست«.
 گفته مي شــد که آن مطلب را تره کي منتشــر کرده بــود. تره کي فوري به کابل 
فراخوانده شــده بود. در آن زمان، کاکاي تره کي در لندن بود. به تجارت مشــغول بود. 
تره کي از امریکا به لندن رفته بود و در همان جا مانده بود. با وساطت »عبدالرؤوف بینوا«، 
ظاهرشاه، تره کي را عفو کرده بود. تره کي پس از بازگشت به افغانستان بي کار بود. بعداً 

چند نفر یک جا شدند و حزب »ویش زلمیان« را ساختند. 
مدتي بعد کارمل هم از بندي خانه آزاد شــده بود. کارمل پیش از زنداني شــدن، از 
چپ گرایان فعال و از ســران جوانان در پوهنتون کابل بود. فکر مي کنم بر همان اساس 
با کساني از شــوروي که اوضاع افغانســتان را مطالعه مي کردند روابطي داشت. به دلیل 
فعالیت هایش چهار ســال بندي شد. اما پیش از پوره شدن مدت حبس، بعد از دو و نیم یا 
سه سال، آزاد شد. بعدها »کشــتمند« در زندان به من تعریف کرد که کارمل را از زمان 
درس در پوهنتون مي شناخته اســت. بعداً با هم یک جا شده بودند. »طاهر بدخشي« هم با 
آن ها بوده است. از هر قوم، یک یک نفر جمع شده بودند. غبار هم از زندان آزاد شده بود. 
تره کي هم آمده بود. به گفتهء کشــتمند، غبار ایــن نکته را درک مي کرد و خود او هم 
مي دید و مي فهمید که پشــتون ها خود را اکثریت مي دانند. در آن زمان هم بحث اکثریت 
و اقلیت مطرح بود. حکومت هم پشــتون ها را تأیید مي کرد. خود من هم بعد از این که به 

حزب دموکراتیک خلق رفتم دیدم که شخص تره کي نیز چنین مفکوره یي داشت. 
پرویز آرزو: شما در کدام سال به حزب دموکراتیک خلق پیوستید؟

جنرال عبدالقادر: من بعد از این که با داوودخان  کودتا کردیم، به حزب رفتم.
***



خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر 43

پرویز آرزو: براي این که تسلسل کار ما به هم نخورد به دنبال بر مي گردیم. سه سال 
دورهء رشدیه هم به پایان رسید. و بعد چي شد؟ 

جنرال عبدالقادر: فارغین صنف دوازدهم را تقسیم و درجه بندي مي کردند . اول نمره 
ها و دوم نمره ها و ســوم نمره ها را به فاکولتهء طب عسکري مي دادند. یک بخش را براي 
ادامهء تحصیل به فاکولته هاي ادبیات و تاریخ وســاینس و دیگر رشته ها مي فرستادند. من 
سوم نمره بودم. مرا به فاکولتهء طب دادند. پیش خود فکر کردم پنج سال فاکولتهء طب را 
کي مي تواند بخواند؟ یک ســال هم pcb ]سال اول تحصیل در رشتهء طب[ مي شود شش 
ســال. تصمیم گرفتم طب نخوانم. پدرم فقیر و بیچاره بود. نمي توانستم مدتي طوالني درس 
بخوانم. به همین خاطر به »فاروق خان« عریضه یي نوشــتم. فاروق خان قومندان مکاتب 
عسکري بود. همان فاروق خاني که اگر به خاطر داشته باشید در اواخر حکومت داوودخان  

لوي درستیز بود. داوودخان  او را آورد.
 عریضه ام را گرفتم و زیر قومنداني پیش موتر فاروق خان منتظر ماندم تا پایین شــود 
و عریضه را به او بدهم. فاروق خان پایین شــد. عریضه را به دستش دادم. نگاهي کرد و 

گفت: »هیچ امکان ندارد باید بروي. فیصله شده.«
من به عنوان یک شاگرد نظامي نمي توانستم چیزي بگویم. تصمیم گرفتم بروم و پیش 
موترش دراز بکشــم! همین کار را هم کردم. در گوشه یي ایستادم. همین که از قومنداني 
پایین شــد، دویدم و پیش موترش ایستادم. موتروانش دستم را گرفت. فاروق خان گفت: 

»این کیست؟«
موتروانش گفت: »این همان کسي است که عریضه آورده بود.«

 گفت: »بزنش!«
مرا شکم سیر زدند! با مشت و لگد مرا مي زدند.

گفتم: »اگر بکشي هم نمي روم. به خدا اگر تو َسَرم طب  بخواني!«
ایستاد. حیران مانده بود! باال و پایین نگاه مي کرد. فریاد کشید. گفت: »چرا نمي خواني 

اي بدبخت؟! تو دیوانه هستي! مردم واسطه مي کنند که طب بخوانند و تو نمي خواني.«
 گفتم: »من نمي توانم بخوانم. مشکل دارم.«

 به موتروان گفت: »روي میزم لیست شاگردان فاکولته است. آن را بیاور!«
موتروان رفت و لیســت را آورد. هیچ وقــت فراموش نمي کنم. کاغذ را روي موتر 

گذاشت و پرسید: »نامت چیست؟«
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 گفتم: قادر!
 قلم ســرخ را گرفت و روي نامم خط کشید و خط کشــید و خط کشید و گفت: 

»همین طور که نامت از این جا خط خورد از زندگي خط خورد. از زندگي محو شدي.«
خاطره یي از فاروق خان به شما مي گویم.

پرویز آرزو: بفرمایید.
جنرال عبدالقادر: زمان داوودخان  بود. در آن زمان من از کار در بخش هوایي برکنار 
شــده بودم. طبق دستور داوودخان  هر هفته پیشش مي رفتم. در مورد مسایل نظامي نظر مرا 
مي خواست. مشاور داوودخان  شده بودم. هیأتي از شوروي به ریاست »مارشال مسکلنکو« 
براي مجهز کردن اردوي افغانســتان به کابل مي آمد. روز پنجشنبه بود. پیش داوودخان  
بودم. گپ هاي ما تا ســاعت دوازده یِک روز دوام کرد. نان را با هم خوردیم. داوودخان  
گفت: »کي در هیأت افغاني باشــد؟ تو در هیأت هستي، »سرور نورستاني« هست، »نبي 
بلوچ« هست، رییس روابط خارجه-کسي به نام »عبداهلل روکي« که از خاندان شاه بود- او 

باشد، دیگر کي باشد؟« 
 دو ســه نفر دیگر را هم از بخش نظامي شــامل هیأت کرد. صحبت ها تمام شــد و 
داوودخان  قصد رفتن کرد. وقتي خداحافظي کرد دستور داد: »به وزیر مالیه بگویید موتري 
به لوامشــر صاحب بدهد تا در رفت و آمد مشکل نداشته باشد.« من در آن زمان دگروال 

بودم. دگروال را لوامشر مي گفتند. 
»عبدااللــه« وزیر مالیه بود. به من گفت: »موتر را بدهیــم با تیل و موتروانش چه 

کنیم؟«
 من گفتم: »برادر از همین موترهایي که ضبط مي کنید یکي به من بدهید. قیمتش را 

ماهوار از معاشم کم کنید. دیگر مسایل را خودم حل مي کنم.«
روز مالقات با هیأت شــوروي فرا رسید. داوودخان  دســتور داد فاروق خان را هم 
بیاورند. فاروق خان در آن وقت بازنشســته شده بود. وقتي دنبالش رفته بودند، فکر کرده 

بود او را مي بَرند تا بکشند. با یک دریشي کهنه و با َدم پایي آمد.
وقتي داوودخان  او را دید گفت: »جنرال صاحب شما چرا با این سر و وضع آمدید؟«
فاروق خان جواب داد که تصور دیگري داشته است. داوودخان  گفت: »حتمًا در خانه 

دریشي دارید؟«
دســتور داد او را فوراً با موتر به خانه ببرند تا لباس بپوشــد و زود پس بیاورندش تا 
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در مذاکرات با روس ها حضور داشــته باشد. تا رســیدِن فاروق خان، هیأت شوروي به 
چهل ستون رسید. خود داوودخان  ریاست هیأت افغاني را در مذاکرات بر عهده داشت. قرار 
بود داوودخان  در مورد نیازمندي هاي نظامي افغانســتان با هیأت شوروي مذاکره کند. من 
به داوودخان  گفتم: »در مورد مشــکالت و نیازمندي هاي هوایي صحبت کنید و بگویید به 

کدام نوع طیاره ها نیاز داریم. بگویید که این خواست ما یک ضرورت مبرم است.«
 فاروق خان آمد و در مورد مسایل نیروهاي زمیني و قومنداني هاي فرقه نظر داد.

سي و دو نفر در هیأت شوروي بودند. همه نظامي و از کي.جي. بي. بودند. این را من 
بعدها فهمیدم.

مالقات با شــوروي ها به زودي شروع مي شد. داوودخان  گفت: »فاروق خان شاید به 
مالقات نرسد یا شاید نخواهد بیاید. ما با هم مي رویم.«

اشتباهي از طرف ریاســت روابط خارجه یا نمي دانم کجا، رخ داده بود. هیأت افغاني 
به چهل ستون که محل اقامت هیأت شــوروي بود رفته بود! من در اتاق انتظار داوودخان  
نشسته بودم. یاور داوودخان  آمد و به او گفت: »هیأت شوروي آمده است. در پایین است. 

داوودخان  با عصبانیت پرسید: »دیگران کجا هستند؟«
 گفتم: »خبر ندارم.«

 داوودخان  خشــمگین بود. دندان هایش را به هم مي جوید. طبق تعامل دیپلوماتیک، 
هیأت شــوروي باید از یک دروازه داخل مي شــد و داوودخان  از دروازه دیگر. در وسط 

سالون باید با هم دست مي دادند و داوودخان  از هیأت مهمان دعوت به نشستن مي کرد.
 خوب ! هیأت شوروي از یک دروازه داخل شد و داوودخان  از دروازه دیگر. با آن ها 
دست داد و دعوت به نشســتن کرد. داوودخان  پشت میز مذاکره نشست و من پهلویش 
نشستم. ســایر اعضاي هیأت افغاني به دنبال هیأت شوروي داخل شدند! ]با خنده[ هي! ... 

داوودخان  بسیار خشمگین شده بود. خود را مي خورد. چیزي هم نمي توانست بگوید.
 داوودخان  به هیأت شــوروي خوش آمد گفت و در مورد مناســبات افغان-شوروي 
صحبت کرد. شــوروي ها گفتند: »ما به دستور کمیته مرکزي حزب و بر مبناي مناسبات 

تاریخي افغانستان و شوروي به این جا آمده ایم.«
در بین شان دو مارشال بود. سایر اعضاي هیأت، جنرال ها و دگروال ها بودند. شوروي ها 
گفتند: »در مسکو تصمیم گرفته شده است که اردوي افغانستان از تیپ B به تیپ A ارتقا 
پیدا کند. ما مي خواهیم نظر شــما را در این مورد و این که شما چه ضرورت هایي در اردو 
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دارید، چه برنامه هایي دارید و چه نوع کمک هایي از طرف شــوروي باید به اردوي شما 
بشود، بشنویم.«

داوودخان  شــروع به صحبت کرد. بعضي وقت ها زیرچشــمي به سوی من هم نگاه 
مي کرد و با خشــم به طرف هیأت افغاني هم مي دید. داوودخان  در مورد مسایل پاکستان 
و منطقه و شــاه ایران صحبت کرد و در مورد این که اردوي پاکستان چه تجهیزاتي دارد، 

اردوي ایران چه تجهیزاتي دارد و ما چه ضرورت هایي داریم... 
***

پرویز آرزو: فاروق خان نام شما را با رنگ سرخ از فهرست طب خط زد. پس از آن 
چه اتفاقي افتاد؟ سرنوشت شما چه شد؟

جنرال عبدالقادر: بعد از آن به بخش »مسلک نقلیهء« پوهنتون نظامي رفتم. پوهنتون 
نظامي دوره یي سه ساله داشت. ما باید در سال 1337 صاحب منصب مي شدیم. هم صنفي هایم 

در آن سال فارغ شدند. 
صنف اول و دوم به پایان رســید. من اول نمرهء صنف خود بودم. هم صنفي هایي از 
هرات و مشــرقي و جنوبي داشتم. با آن ها رفیق بودم. دو معلم مسلک نقلیه داشتیم. یکي از 
فراه بود و دیگري از مشرقي. در بهار به سیر و سفر مي رفتیم. استاد ما در چوکي اول پیش 
موتروان مي نشست و در راه به او ]به راننده[ مي گفت: »بچیم! هر جا پنیر بود، اِستاد کن!«

پنیر را سِر ما مي خرید. باز مي گفت: »کشمش!« 
کشمش را هم در میان راه، سِر ما مي خرید!

 کوتاه سخن این که صنف دوم را هم پشت سر گذاشتیم. به صنف سوم رسیدیم. بهار 
بــود. برج ثور. هیأتي از امریکا آمد. قرار بود کســاني از بین ما براي ادامهء تحصیل در 
امریکا انتخاب شــوند. معاینات صحي را انجام دادند. شانزده نفر از شصت نفر سالم بودیم. 
در بین آن شــانزده نفر، دو نفر از هرات بودند: من و فضل احمد. یک نفر هم از فراه بود. 
ما شــانزده نفر را براي معاینات صحي به عربستان بردند. گفتند براي یک معاینهء دیگر 
باید به »بیروت« برویم. امریکایي ها در آن جا پایگاهي نظامي داشتند. ما را براي یک هفته 
ده روز به بیروت بردند. معاینات چشــم را در آن جا انجام دادیم. به ما گفتند: »شما سالم و 

آماده هستید.«
 به کابل برگشــتیم و به وزارت دفاع رفتیم. »نورمحمد ارسال« رییس روابط خارجهء 
وزارت دفاع بود. من به دفتر نورمحمد ارســال رفتم و گفتم: »ما آماده هســتیم. یا شما یا 
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مرستیال صاحب ما را ببینید.«
خان محمدخان مرســتیال با جنرال غالم علي پنجشــیري گپ مي زد. او آمده بود تا 
دامادش را در گروهي که براي ادامهء تحصیل به امریکا مي رفت، شــامل کند. غالم علي 

پنجشیري همیشه با یک چوب دستي مي گشت و با آن چوب، تهدید مي کرد.
 قرار شد خان محمدخان ما را ببیند.

خان محمدخان گفت: »شاگردها آماده هستید؟«
گفتیم: »بلی!«

 دستور داد: »هر کس را که از شانه اش گرفتم، نامش را بنویسید.«
 ما به صف ایستادیم. رسم عسکري را به جا کردیم: »تیار سي! آرام سي!«

 خان محمد خان برآمد و مستقیم به سراغ من آمد.
 گفت: »خوب بچیم! در معاینات صحي کامیاب شدي؟«

 گفتم: »بلی صاحب! کامیاب شدم. موافقت است!«
 دستش را دراز کرد و از دریشي من گرفت. گفت: »از کجا هستي؟«

 گفتم: »از هرات«
 گفت: »به قوم چي هستي؟«

 گفتم: »من قوم ندارم. افغان هستم.«
دریشي ام را رها کرد. گفتم واهلل زده شدم! خان محمدخان همه را دید.

بعد از آن نورمحمد ارســال نتیجه راخواند: »فالني فالنــي فالني این طرف بیایند و 
بایستند.« 

نام دوازده نفر از شــانزده نفر را خواند. نام من و سه نفر دیگر را نخواند. آن سه نفر 
فضل احمد از هرات، قیوم از فراه و یک نفر هم از پغمان بود. آن جوان پغماني بسیار تیز و 

چاالک بود. او باعث شد که مدتی بعد ما را براي تحصیل به شوروي بفرستند.
 بــه این ترتیب دوازده نفر بــراي تحصیل به امریکا رفتند و مــا چهار نفر از رفتن 
بازماندیم. این خاطره را هرگز فراموش نمي کنم. یادم مي آید خان محمدخان خطاب به آن 
دوازده نفر گفت: »شما نهال هایي هستید که امروز شما را مي نشانیم تا به درد ما و به درد 

وطن بخورید و ما بتوانیم در سایهء شما بنشینیم.«
 کودتاي ناکامي که بعدها خان محمدخان مرســتیال بر ضد داوودخان  کرد به کمک 
همان کســاني سازمان داده شده بود که براي تحصیل به امریکا رفته بودند. همان هایي که 
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خان محمد خان خطاب به آن ها گفت: »نهال هایي هستید که فردا به درد ما مي خورید.«
 در آن کودتاي ناکام، تنها دو نفر از مشرقي، تحصیل کردهء هند بودند. یکي سیدامیر 

بود و دیگري ممتازصافي. دیگران همه تحصیل کرده هاي امریکا بودند. 
به این ترتیب ما از امکان ادامهء تحصیل در امریکا بازماندیم. گفتیم: »خیر است! برو! 

مسلک ما نقلیه است. مي خوانیم و همین جا کار مي کنیم و زندگي مي کنیم.« 
***

 یک هفته بعد، هیأت دیگري براي انتخاب محصلین آمد. این بار، هیأت از شــوروي 
آمده بود. هیأت شــوروي به مکتب حربیه آمد. به صف ایســتادیم! آن جوان پغماني که 
پیش تر از او یاد کردم از جا برخاســت و گفت: »آن دفعه هم ما را روان نکردید. معاینهء 

صحي شدیم. سالم بودیم. اما ما را روان نکردید!«
»عبدالرزاق خــان« قومندان بود. نگران و هیجان زده گفت: »آن چهار نفر این طرف 

بایستند!«
ما چهار نفر بلند شــدیم و در جایي که گفته بود ایستادیم. آن رفیق ما، ما را رفتني 

شوروي کرد و خودش از رفتن گریخت! به شوروي نرفت.
 شــصت نفر براي تحصیل در رشتهء هوایي در شوروي انتخاب شدند. من هم یکي از 
آن ها بودم. حاال دیگر بي کار بودیم و منتظر رفتن. ســال 1336 بود. از بي کاري این طرف 
آن طرف مي گشــتیم و در نتیجه نظم پوهنتون حربي در باالحصار مختل مي شد. قومندان 
مي آمد و فریاد مي زد: »طیاره ها کار ما را خراب کردید! آن طرف شــوید! رنگ خود را 

گم کنید! بروید از این جا!« 
 منظور از »طیاره ها« محصلیني بودند که براي تحصیل در رشتهء هوایي انتخاب شده 
بودند. اتفاقًا وقتي قومندان مدافعه هوایي شــدم آن جنرال، زیِر دست من آمد. مسلک او 
مدافعه بود. همیشه قصهء دختر َملِک را به ما مي گفت. مي گفت: دختر ملک مقبول است. 

دختر ملک این طور است و آن طور است...
از بــس از دختر ملک گفته بود نامش را »دختر ملک« گذاشــته بودند! روي همهء 

صاحب منصب ها نام مي گذاشتند.
پرویز آرزو: در آن سه سال تحصیل، همچنان با حزب توده ایران رابطه داشتید؟

جنرال عبدالقادر: بلی .
پرویز آرزو: یعني حق االشتراک مي پرداختید و نشریه هاي حزب توده به دست شما 
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مي رسید؟
جنرال عبدالقادر: بلی. اما کم شده بود. زیرا ما بیشتر زیر نظر بودیم. 

پرویز آرزو: شما کم کم براي رفتن به شوروي آماده مي ُشدید.
جنرال عبدالقادر: بلی. بي کار بودیم و منتظر. یکي از روزها گفتند »جمال گورسل« 

رییس جمهور ترکیه مي آید. فضل احمد گفت: »بیا برویم ببینیم چه طور آدمي است.«
 رفتیم و پیش روي هوتل کابل ایســتادیم. عســکرها، متعلمین مکتب و مردم عادي 
پیش روي هوتل به استقامت چهارراهي پشتونستان صف کشیده بودند. گفته بودند »جمال 
گورسل« با سگش مي آید. براي ما خیلي جالب بود. فرداي آن روز به طرف شوروي پرواز 
داشــتیم. گفتم: »فضل احمد! فردا پرواز داریم. بیا برویم. بال به َپَسش هر کس که هست. 

معلوم هم نیست چي وقت مي آید.«
 در همین گفت وگو بودیم که کســي دستش را سر شانهء من گذاشت. کاله شپو به 

سر داشت و یخن باالپوشش باال بود. از ما پرسید: »شما کجا مي روید؟«
 من گفتم: »براي تحصیل به شوروي مي رویم.«

 گفت: »هي! هي! هي! چقدر مردم خوشبختي هستید. خوش به حال شما. چقدر آرزو 
داشــتم... اما براي ما میسر نشد. بروید! موفق باشید. کور مي روید بینا بیایید. َکر مي روید 

شنوا بیایید....«
او کي بــود؟ ظاهراً یک آدم عادي بود. فضل احمد به مــن گفت: »بیا برویم. خدا 

مي داند جاسوس است، چي است. کاالیش را ببین! برویم. بَِکن!« 
 آن آدم را چند ســال بعد وقتي براي بار دوم براي ادامهء تحصیل در رشتهء پیلوتي به 

شوروي مي رفتم، در طیاره دیدم. خاطرهء آن دیدار را به شما مي گویم.
پرویز آرزو: بفرمایید.

جنرال عبدالقادر: در طیاره آریانا بودیم. پیلوت طیاره »گران« بود. او را مي شناختم. 
چند بار مهمانش شــده بودم و به خانه اش رفته بودم. طیاره به هوا برخاست. وقتي از فراز 
کابل گذشتیم، گران از کابین پیلوت بیرون شد. مي خواست براي کنترول، به انتهاي طیاره 

برود. وقتي از بین مسافرین مي گذشت، چشمش به من افتاد.
گفت: »تو هم در طیاره بودي و من نمي دانستم؟!«

به من گفت: »بیا به کابین پیلوت برویم. بیا خر ما را با اسپ خود مقایسه کن!«
به کابین پیلوت رفتیم. در کابین هدایت طیاره ترانســپورتي، دو پیلوت، یک کشاف 
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و یک انجینر پرواز مي نشــینند. گران به انجینر پرواز گفت: »تو به عقب برو! بگذار این 
بنشیند ببیند ما از او چه کم داریم!«

 به مهمان دار طیاره هم گفت: »برو یک چیزي براي مهمان بیاور.«
مهمان دار رفت و خوردني و نوشیدني آورد. من گفتم: »من این جا نمي خورم.«

با خنده و شوخي گفتم: »مي خواهي پرینسیپ پیلوتي را به هم بزني؟«
گران گفت: »پس چي مي کني؟«

 گفتم: »به سالون طیاره پیش رفیقم مي روم. با او مي خورم.«
 به مهمان دار گفت: »هر جا که مي خواهد، پیشش بگذار.«

ده دقیقه یي در کابین پیلوت نشستم. بعد از آن بلند شدم و به جایم برگشتم. مهمان دار 
طیاره، خوردني و نوشیدني را آورد و روي میز پیش رویم گذاشت.

من و هم سفرم نشسته بودیم. کسي از پشت سر گفت: »نوش جان شما!«
به طرفش نگاه کردم. آدمي با لباس ُملکي بود. به فکر افتادم که او کیســت؟ به او 

گفتم: »شما هم میل دارید؟«
جواب داد: »اگر میّسر شود، چرا نه؟!«

همین که چشمم به چشمش افتاد، چهره اش را آشنا یافتم. 
گفتم: »بسیار مي بخشید! فکر مي کنم شما را جایي دیده ام. اما نمي دانم کجا!«

گفت: »من »خیبر« هستم!«
میراکبر خیبر بود. من نام میراکبر خیبر را شنیده بودم. گفتم: »خیبر صاحب، چشم ما 

روشن. به گمانم قبل از این هم شما را دیده ام.«
 ناگهان به یادم آمد. او همان مردي بود که پیش روي هوتل کابل به ما گفت: »کور 

مي روید بینا بیایید. َکر مي روید شنوا بیایید.« میر اکبر خیبر بود.
 تا تاشکند با هم صحبت مي کردیم...



بخش چهار

پرویز آرزو: »جمال گورســل« رییس جمهور ترکیه به کابل مي آمد. مردم براي دیدن او 
در مسیر حرکتش ایستاده بودند. شما و فضل احمد هم. در همان جا براي اولین بار »میراکبر 

خیبر« را دیدید. فرداي آن روز براي تحصیل به شوروي مي رفتید.
جنرال عبدالقادر: بلی. فرداي آن روز ما شــصت نفري که راهِي شــوروي بودیم، به 
صف ایســتادیم. پیاده به طرف وزارت دفاع مي رفتیم. در بین راه، عده یي از محصلین فرار 

کردند. تا رسیدن به وزارت دفاع، پانزده نفر فرار کرده بودند.
پرویز آرزو: چرا؟ عالقمنِد رفتن به شوروي براي تحصیل نبودند؟

 جنرال عبدالقادر: فکر مي کنم چنین بود. 
 ما را به میدان هوایي بردند. به ســمت تاشکند پرواز کردیم. کسي در میدان هوایي 
تاشکند از ما استقبال کرد. او اتشه نظامي شوروي در کابل بود. پیش از آن، خودِ شوروي ها 
ما را به دو گروه تقســیم کرده بودند. آن فهرست پیش شان بود. بیست نفر باید در رشتهء 

پیلوتي درس مي خواندند و بقیه در رشتهء انجینیري تخنیک هوایي.  
ما را به شهر »بشکک« قرغزستان بردند. در آن زمان نام این شهر »فرونز« بود. 

 در بخش غربي شــهر بشکک، منطقه یي به نام »کراســنایا ارمیا« بود. آن محل در 
گذشته پایگاه »ارتش سرخ« بود. به همین خاطر به نام »کراسنایا ارمیا«، یعني ارتش سرخ، 
یاد مي شد. آن جا را ترمیم کرده بودند و براي محصلین افغانستان، اندونیزیا، عراق، سوریه و 
مصر در نظر گرفته بودند. درس شروع شد. بعد از سال اول، مشخص کردند که کي پیلوت 

شکاري شود، کي پیلوت بمبارد و کي پیلوت ترانسپورت. 



52خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر

 مرا به بخش پیلوت »شکاري« دادند. در ابتدا با یک طیاره پروانه دار پرواز مي کردیم. 
بخش پیلوتي »بمبارد« به »تَکَمک« که حاال امریکایي ها در آن جا هستند، منتقل شد. ما را 
به منطقهء »َکند« بردند. در َکند لبلبو به وفور کشت مي شد. »کند« همان »قند« خود ما در 
زبان فارسي است. بخش ترانسپورت در همان میدان  یعني در میدان »کراسنایا ارمیا« ماند.
 در گروه هاي دو نفري درس مي خواندیم. دو اســتاد داشــتیم. یک استاد، تیوري و 
خصلت پرواز و مشــخصات طیاره را درس مي داد و استاد دوم مسایل تخنیکي را. ما براي 

پیلوتِي طیاره هاي میگ 17 آموزش مي دیدیم...
***

 سال اول تحصیل به پایان رسید. درس هاي تیوریکي را تمام کردیم. براي درس هاي 
عملي آماده مي شدیم. در ســال دوم، ما را به میدان هوایي بردند. به طیاره نشستیم. استاد، 
پشت سر ما نشست. با کابین طیاره آشنا شده بودیم. سویچ ها و پریبورها و چیزهاي دیگر 

را خوانده بودیم. 
استاد مي گفت: »آن قدر باید با جدیت بخوانید که با چشم هاي بسته هم بتوانید دست 

خود را روي کلیدها و دگمه هاي درست بگذارید.«
 نام آن استاد، »کلیموف« بود. آدم بســیار مهربان و مالیمي بود. هر ده بیست روز 
یک بار مرا به خانه اش دعوت مي کرد. خواهري به نام انجیال داشت. به او مي گفت: »چیزي 

تیار کن«. غذایي آماده مي کرد و مي آورد. خانمش هم مي آمد و با ما مي نشست. 
ما در اتاق هاي دونفري زندگي مي کردیم. وقتي درس هاي عملِي پرواز شــروع شد، 
غذاي ما، غذاي درجه یک شد. صبحانهء ما کباب، شیر، مسکه، پنیر و دو دانه تخم مرغ بود. 
بعد از هر پرواز هم یک گیالس شــیر مي دادند. اگر در وقت صبحانه میلي به خوردن پنیر 
نمي داشتیم، آن پنیر را با شیر و دو توته نان بعد از هر پرواز در میدان به ما مي دادند. آن را 

مي خوردیم و به پرواز ادامه مي دادیم. در غیر آن، داکتر اجازهء پرواز نمي داد.
 دورهء درس هاي عملي به پایان مي رسید. ده بیست روز مانده به امتحانات نهایي زخم 
معده پیدا کردم. مرا براي معاینه و درمان به تاشــکند فرستادند. وقتي از تاشکند برگشتم 
امتحان ها به پایان رســیده بود و همهء هم صنفي هایم فارغ شده بودند. من نتوانسته بودم در 
امتحان حاضر شوم. به من گفتند که نمي توانند پروازي اختصاصي براي امتحان من بدهند. 
گفتند: »به کابل برو. مشــاورین ما در آن جا هستند. هدایت مي دهیم که امتحان پرواز را 

همان جا از تو بگیرند.«  
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گفتم کار خراب شد!
 به افغانســتان برگشــتیم. چهارده نفر بودیم. در بگرام ما را به یک گاراژ انداختند. 
َخَسک از ســر و روي ما مي ریخت. شب ها تا صبح بیدار بودیم. مشاور شوروي در میدان 
بگرام، از اوکراین بود. به ما درس مي داد. ویژگي هاي میدان هوایي بگرام را شرح مي داد. 
ساحات پرواز را نشان مي داد. خصلت پرواز را تدریس مي کرد. از آن جایي که ارتفاع کابل 
و بگرام نســبت به شوروي بیشتر بود، خصلت تخنیکي طیاره  و پرواز در ارتفاعات را به 

ما درس مي داد.  
  طبق برنامهء درسي، سال اول مسایل تیوري و عملي طیاره یک ماشینه را مي خواندیم و 
پس از آن تیوري و کار عملي طیاره اصلي را. دورهء کامل درس تقریبًا دو و نیم سال طول 
مي کشــید. بعد از آن باید به کابل بر مي گشتیم. پروازها در کابل هر روز تکرار مي شدند. 
هر روز، قومندان پرواز و کشــاف در مورد پرواز روز، معلومات مي دادند. بعد از آن همه 
در میدان به صف مي ایستادیم. سپس گزارش داده مي شد که مثاًل طیاره کشف پرواز کرد، 
فضاي هوایي خوب است و پرواز در ساحات ممکن است. همه چیز درست است و طیاره ها 
آماده اند. مشــاور مي ایستاد و بر اساس برنامه مثاًل مي گفت: »امروز، اول قادر پرواز کند. 

قادر به پرواز دوبل ]پرواز دو نفري[.« 
 در روز اول به همه، یک یا دو پرواز دوبل داد. نفر اول من بودم. به من گفت: »تو 

با من مي روي.«
 با او پرواز کردیم. در هوا بودیم که گفت: »خودت هدایت طیاره را به دست بگیر.« 
هدایت طیاره را به دست گرفتم. بلد بودم. دو نقطه را مشخص کرد و گفت: »آن جا، 

گردش اول. در نقطه دوم، گردش دوم. پس از آن موازي با میدان پرواز کن.«
به دستورش عمل کردم. گردش اول، گردش دوم و بعد از آن پرواز موازي با میدان. 

در این هنگام به من گفت: »آن نقطه را مي بیني؟ استالف را؟«
گفتم: »مي بینم.«

گفت: »استالف نقطه سوم است. قره باغ نقطه چهارم است. از آن نقطه ها دور مي خوري 
و مستقیم به خط نشست میدان مي روي.«

همان طور که گفته بود، پرواز کردم. وقتي به طرف خط نشست مي رفتم، طیاره دچار 
لرزش و نوسان شــد. حس کردم که مشاور دست مي زند. وقتي طیاره را به میدان هوایي 
برابر کردم، »مرکز هدایت میدان« طبق معمول مرا رهنمایي کرد: »کمي راســت، کمي 
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چپ.«
قومندان پرواز هم نشســته بود و پروازها را مي دید. من آمادهء نشست بودم. در حال 

فرود آمدن بودم که مشاور دستور داد: »کانور!«
کانِور پروازي اســت که مي نشــیني، بینِي طیاره ]جلِو طیاره[ را باال نگاه مي داري، 
سرعت طیاره را پس از این که از صد و پنجاه کیلومتر در ساعت به صد کیلومتر در ساعت 

رسید، دوباره به حداکثر مي رساني و بلند مي شوي.
به دســتورش عمل کردم. دوباره پرواز کردم و پس از آن در میدان هوایي به زمین 

نشستم.
  رســم بر این بود که پیلوت بعد از هر پرواز پیــش قومندان مي رفت و مي گفت: 
»رفیق قومندان! اجازه دهید نظر شــما را در مورد اشتباهاتم بدانم.«  من این کار را کردم. 
گفت: »پروازت خوب اســت. یک بار دیگر هم پرواز کن. یک پرواز دوبل دیگر. یک 

دوپروازي و یک کانور. پس از آن مي نویسم که به تنهایي پرواز کني.«
 پرواز کردم و پیلوت میگ 17 شــدم. یک سال در بگرام پرواز مي کردیم. سال دوم 

تصمیم گرفته شد که کندک ما را براي آموزش پروازهاي شبانه به شوروي ببرند. 
 منتظر سفر به شــوروي بودم. اما چند روز مانده به سفر دیدم در فهرستي که ترتیب 
داده شده بود به جاي من نام »انور« را نوشته اند. انور اصاًل در شوروي تحصیل نکرده بود. 
»آصف خان تره خیل« قومندان هوایي بود. عبدالرزاق خان قومندان مدافعه بود. او آمده 
بود و واسطهء انور شده بود. من مستحق رفتن بودم، به جایم کس دیگري مي رود. این چه 

ظلمي است چه استبدادي است! 
حاال دیگر دهن ما باز شده بود و بي ترس و هراس گپ خود را مي زدیم. به قومندان 
هوایي گفتم: »کســي که پول زیاد داشته باشد یا با باالیي ها ارتباط داشته باشد، مي رود. ما 

که کسي را نداریم، ما را کسي نمي برد. اجازه نمي دهد که برویم.«
 با قهر و خشونت گفت: »گپ نزن! حاال بندي ات مي کنم!«

 حیران ماندم...
***

 فــرداي آن روز عبدالرزاق خان آمد. به او هم گفتــم: »قومندان صاحب! این عجب 
قومنداني اســت. عجب کاري اســت. او مي رود و من مي مانم. کس دیگري به جاي من 

مي رود.«
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 گفت: »خیر است! پروا ندارد! تو را هم مي فرستم.«
 مي خواست با این حرف ها آرام شوم.

 من گفتم: »من نمي روم و دیگر پرواز هم نمي کنم.« 
این را گفتم و به خانه ام رفتم. 

فردا دوباره به میدان رفتم. روز پنجشــنبه بود. از بگرام، گوشت خریده بودم و آن را 
در دکان قصابي گذاشــته بودم تا در راه برگشت از میدان، بگیرمش. این بار با آصف خان 

تره خیل درگیر شدم. سنگ سرمیزي اش را برداشتم. گفت: »حاال بندي ات مي کنم!«
 گفتم: »این سنگ را به فرق سرت مي زنم تا چشم هایت برآید!«

مرا بردند و بندي کردند. بیست و چهار ساعت زنداني بودم. 
گوشت در دکان قصابي ماند و من بندي شدم.

گپ به عبدالرزاق خان، قومندان مدافعه هوایي، رسیده بود. عبدالرزاق خان دستور داده 
بود که مرا فرداي آن روز آزاد کنند. 

روز شنبه عبدالرزاق خان به قومندان بگرام تلفون کرده بود و گفته بود: »قادر را پیشم 
بفرستید.« 

به دفتر قومنداني مدافعه هوایي در کابل رفتم. عبدالرزاق خان گفت: »بنشین!«
نشستم. گفت: »تو چرا احساساتي هســتي؟ طیاره هاي جدید مي آیند. خود را آماده 

کن. اگر همین جا توانستي پرواز کني باز مي گویم درست است! حق داري!«
گفتم: »خوب است. درست است.«

 گفت: »حاال به تو یک وظیفه هم مي دهم. تو باید با ســه طیاره و سه پیلوت از غند، 
به خوســت بروي. قوت هاي زمیني هم مي آیند. جنگي بین کوچي ها و سبري ها در گرفته 
است. فرماندهي هوایي عملیات بر عهدهء توست. نمایندهء قواي هوایي تو هستي و خودت 
پرواز هم مي کني. پرواز خــود را با قومندان زمیني هماهنگ کن و در صورت ضرورت 

بزن! فیر کن. بمب هم ببر. براي توپ هاي طیاره هم مرمي ببر.«
طیاره دو توپ دارد و دو بال که بمب ها به آن ها بســته مي شوند. هر توپ گنجایش 

پنجاه مرمي را دارد.
 فردا امر آمد که در گروهي که به خوست مي رود قادر است و فالني است و فالني. 
یک موتر »پیک اَپ« هم به ما دادند . موتر از راه زمین مي رفت. ما با طیاره ها پرواز کردیم 

و به میدان هوایي خوست رفتیم. 
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کسي از قواي چهار زرهدار، مشهور به »کریم بروت«، با هشت تانک در خوست با 
ما یکجا شد. او را مي شناختم آدم بسیار شوخي بود. 

 من در آن زمان فعالیت هاي سیاسي خود را هم کم کم شروع کرده بودم. کار سیاسي 
با قواي چهار از همان جا شــروع شــد. در حدود 15- 20 روز در خوســت ماندیم. باري 
»فیض محمد خــان« نایب الحکومه گردیز پیش ما آمد. ایــن فیض محمدخان بچهء »نواب 
خان« بود. همــان نواب خاني که با نادرخان  به لوگــر و از آن جا براي زدن »حبیب اهلل 
کلکاني« آمد. او را اعدام کردند و »نواب خان« مصاحب نادرخان  شــد. بعد از نادرخان  
مصاحب »ظاهرخان « شــد. دو پسر داشــت. یکي »فیض محمد« بود و دیگري »ستار«. 
فیض محمد، نایب الحکومه سمت جنوب بود. ستار، فارغ التحصیل تخنیک هوایي از هند بود 

و در قواي هوایي کار مي کرد. 
خوب. پس از حدود بیست روز برگشتیم...

پرویز آرزو: بعد از بیست روز؟
جنرال عبدالقادر: بلی.

پرویز آرزو: نیازي به فیر و سرکوب هم شد؟ 
جنرال عبدالقادر: بلی. 

پرویز آرزو: این اولین اجراي وظیفهء عملي شما بود؟
جنرال عبدالقادر: بلی .اولین وظیفهء عملي هوایي.

پرویز آرزو: فیر کردید؟
جنرال عبدالقادر: بلی. زدیم. قومندان قواي تانک زرهدار از َجر خشــک مي گذشت. 
در یک طرف َجر، کوچي ها بودند و در طرف دیگرجر، ســبري ها. سبري ها به کوچي ها 
اجازهء عبور نمي دادند. به ما دســتور داده شده بود که در صورت دریافت سیگنال، سبري 

ها را بزنیم. سیگنال، فشنگ سرخي بود که از زمین فیر مي شد. 
فشنگ سرخ فیر شــد. باید آتش مي کردیم. من در طیاره اول بودم. دو طیاره هم در 

چپ و راست من پرواز مي کردند. در مخابره گفتم: »براي انداخت مي روم.«
جدا شــدم. پیکي کردم. هر دو توپ را پِي هم فیر کردم. از هر توپ، پنجاه مرمي فیر 

شد. زمین به یک باره آتش گرفت.
پرویز آرزو: سبري ها زیاد بودند؟

جنرال عبدالقادر: در حدود هشتاد تا صد نفر. 
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پرویز آرزو: آیا نیازي به چنان اقدام و سرکوبي بود؟  
جنرال عبدالقادر: اصاًل ما بعداً فهمیدیم که دست همین فیض محمد خان نایب الحکومه، 
که پیش تر در موردش گفتم،  در کار بوده است. جنگ را بهانه مي کرد  و پول مي گرفت. 
مي گفت پول را رشــوه مي دهد. مرمي و ســالح مي گرفت و به کوچي ها و ســبري ها 

مي فروخت. 
هرگز فراموش نمي کنم. ما در ســالوني که محل ادارهء فیض محمدخان بود، نشسته 
بودیم. کســي را آوردند و به او گفتند: »این دســتگیر شده است.« بروت هاي دراز و پر 
پشت آن مرد، کشال بود. هیکلي بزرگ داشت. فیض محمد خان با خشونت شروع کرد به 

ناسزا گفتن به آن مرد.
دو ســرباز به آن مرد حمله کردند. بروت هایش را کش کردند و کندند. آن مرد را 
به زندان انداختند. پس از آن، سبري ها پراکنده شدند. کوچي ها عبور کردند و ما به کابل 

برگشتیم...
***

 به کابل برگشتم و گزارش عملیات را به قومندان مدافعه هوایي دادم. قومندان مدافعه 
هوایي گفت: »به زودي طیاره هاي جدید مي آیند. آماده باش. در بگرام با طیاره هاي جدید 

پرواز خواهي کرد.«
با مادرِ بچه هایم به بگرام رفتیم.

پرویز آرزو: مادر بچه ها؟ شما در آن زمان ازدواج کرده بودید؟ 
جنرال عبدالقــادر: در صنف یازدهم بودم که ازدواج کردم. هنوز در برناآباد بودم و 
به لیســهء عسکري نرفته بودم که نامزد شدم. عوضي بود. یعني خواهرم را به بچهء کاکایم 
داده بودند و دختر برادر او را به من داده بودند. او هنوز ُخردســال بود. 6- 7 سالي بیشتر 

نداشت. من نیز سن و سالي نداشتم.
 اصاًل خبر نداشــتم که نامزد شده ام. اول قرار نبود که به جاي خواهرم، دختر بگیریم. 
خاله هایم اصرار کرده بودند و پدرم را وادار کرده بودند که با همان حال مریضش برود و 
برایم زن بگیرد. بیچاره پدر مریضم رفته بود. گفته بود: »ما پیشکش نمي خواهیم. در عوض 

دختر ما، به پسرم دختر بدهید.«
من در زمیِن باغ ما مشغول کار بودم. مي خواستیم زمین را گندم بکاریم. وقتي به خانه 
آمدم پدرم را دیدم که در گوشه یي نشسته است. دستمال بسته یي را پیش مادرم انداخت و 
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گفت: »بگیر! شیریني بچه ات را آوردم.«
 من سن و سالي نداشتم. احساس غرور مي کردم. چند سال بعد، پس از این که خواهرم 

به خانهء بخت رفت، رفتم و نامزدم را دیدم.
***

پرویز آرزو: پیش تر، وقتي از اجراي اولین وظیفهء عملي خود مي گفتید، به شــروع 
فعالیت هاي سیاسي خود اشاره کردید. چه فعالیت سیاسي در آن زمان داشتید؟

جنرال عبدالقادر: من در آن زمان فعالیت عملي جدي سیاســي نداشتم. چهار پنج نفر 
در قواي هوایي بودیم که دیدگاه هاي ما به هم نزدیک بود. با هم مي نشســتیم و صحبت 
مي کردیم. آن صحبت ها بعداً به ایجاد هسته یي در قواي هوایي و تشکیل »سازمان جوانان 
انقالبــي اردو« انجامید که من در رأس آن بودم. گاهي هم با صاحب منصب هایي از قواي 

چهار زرهدار در مورد باورهاي خود صحبت مي کردیم.  
 پرویز آرزو: باورهاي شما چه بود؟ 

جنرال عبدالقادر: نجات وطن. 
پرویز آرزو: چگونه؟ در چه قالب و مفاهیمي؟

جنرال عبدالقادر: همان طور که گفتم در ابتدا هدف از نشست هاي ما صحبت عمومي 
پیرامون مسایل افغانستان بود. اکبر از پنجشیر، اکرم از فراه، خان محمد از جنوبي و یعقوب 
از جبل الســراج  از اولین کســاني بودند که با هم مي نشستیم و صحبت مي کردیم. بعداً به 
شــما خواهم گفت که چه طور با »محتاط« و »پاچاگل وفادار« ارتباط پیدا کردیم. آن دو 
]محتاط و وفادار[ ما را عماًل به داوودخان  فروختند. پس از کودتاي بیست وشش سرطان هر 
دو وزیر شدند و من قومندان مدافعه هوایي شدم. یک نفر دیگر هم از هرات در قواي هوایي 
با ما بود. اسمش »شــیرمحمد« بود. طیاره اش را در روز هفت ثور برفراز داراالمان زدند. 
کمرش شکســت. او را براي تداوي به چکسلواکیا فرستادم. شش ماه بستري بود. درمان 
شد و جور و تیار برگشــت. کم کم تعداد ما به هفتاد هشتاد نفر رسید. ما در بگرام تبدیل 
به یک نیرو شــده بودیم. هر کدام ما وظیفه داشتیم در بین هم مسلک هاي خود کار کنیم. 
فعالیت هاي ما جدي شده بود. سازمان خود را »سازمان جوانان انقالبي اردو« نام نهادیم. بر 

آن شدیم که رهبري سیاسي و شناخته شده پیدا کنیم.    
پرویز آرزو: بیایید موضوع را روشن کنیم. تمایالت سیاسي شما چپي بود. 

جنرال عبدالقادر: بلی. درست است.
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پرویز آرزو: اما کدام چپ؟ »چپ گرایي« در ادبیات سیاســي و برداشت معمول از 
آن در افغانستان یکي نیست. 

جنرال عبدالقادر: بلی. درست اســت. اما دو جریان شناخته شدهء چپ در افغانستان 
وجود داشت. جریان چپ ماویزم چین گرا و جریان چپ شوروي گرا. 

پرویز آرزو: و البته تمایالت شاخه اي شما با حزب توده ایران هم بود.
جنرال عبدالقادر: بلی. درآن وقت نشریه هاي حزب توده به طور علني به ما مي رسید. 

اکبر هم شامل شد و حق االشتراک مي پرداخت. 
مدتي پیش از هفت ثور »عبدالحمید محتاط« در بین ما درز انداخت. او مي خواســت 
رهبري گروه بگرام را به دست بگیرد. اکبر پنجشیري و یعقوب، که از جبل السراج بود، با 
او رفتند. پس از هفت ثور، اکبر پیشم آمد. من گفتم: »اکبر! تو به خود خیانت کردي.«

گفت: »حاال چه کنم؟«
گفتم: »فعاًل برو و در خانه ات بمان. تا وقتي به تو خبر ندادم از خانه بیرون نشو.«

 او با یعقوب و پنج نفر دیگر به طرف قندوز و بدخشــان رفت. برادر حفیظ اهلل  امین 
والي قندوز و نمایندهء امین در آن ســمت شده بود. او آن هفت نفر را گرفت و کشت. 
دیگر نه اکبر را دیدم و نه یعقوب را. کسان دیگري را که با آن دو بودند، نمي شناختم...





بخش پنج

پرویز آرزو: عبدالرزاق خان، قومندان مدافعه هوایي، به شما وعده داد که به زودي با 
طیاره هاي نوي که قرار بود به افغانستان آورده شوند، پرواز خواهید کرد.

جنرال عبدالقادر: بلی. طیاره هاي میگ21 به افغانستان رسیدند. به من اجازه داده بودند 
که با آن طیاره ها در افغانســتان پرواز کنم و در صورت موفقیت، پیلوت میگ 21 شوم. 
خوشــبختانه از آن امتحان سربلند بیرون شــدم. عبدالرزاق خان وعده داده بود که در روز 
پرواز من مي آید. پرواز کردم. بعد از سه پرواز دوبل، اجازهء پرواز انفرادي را به من دادند. 
عبدالرزاق خان تماشــا مي کرد. پس از پرواز پیشش رفتم. سالمي زدم و گفتم: »قومندان 

صاحب! آماده هستم اشتباهاتم را بشنوم.«
عبدالرزاق خان گفت: »بچیم! من »سیل بین« بودم. از قومندان پرواز بپرس.«
قومندان پرواز از تحصیل کرده ها در هندوستان بود. گفت: »ښه وو بد نه وو.« 

قومنــدان مدافعه با خوش رویي گفت: »بچیم! فکر نمي کــردم این قدر خوب پرواز 
مي کني.«

از تشــویق عبدالرزاق خان خیلي خوشحال شده بودم. قومندان مدافعه واقعًا از کار من 
راضــي بود. من در همان روز بدون این که بــراي تحصیل به خارج بروم، در کابل پیلوت 

میگ21 شدم. از هم دوره هایم که براي تحصیل به شوروي رفته بودند، پیش شدم.
 آن روز خانــوادهء عبدالرزاق خان در اســتالف بود. خودش هم بعــد از پرواز من 
مي خواست به آن جا برود. مرا هم براي صرف نان چاشت به استالف دعوت کرد. موتروان 
دروازه جلو را باز کرد و مرا دعوت به نشســتن کرد. عبدالرزاق خان  پشت سر مي نشست. 
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من گفتم: »من چه طور پیش رو بنشینم و شما پشت سر؟!«
قومندان مدافعه هوایي گفت: »خیر است! من پیش رو مي نشینم.«

پشت سر نشســتم. به شوخي گفتم: »قومندان صاحب! جاي شما را گرفتم!« و بعدها 
چنان هم شد...

***
 به استالف رفتیم. با خانواده اش نان چاشت را خوردیم. بعد از نان، او و خانواده اش به 

کابل رفتند و من به بگرام برگشتم.
 مدتي بعد مرا براي گذراندن یک دورهء آموزشي پروازهاي شب با طیاره هاي میگ21 
به شــوروي فرستادند. دوباره با هم دوره هایم، که قبل از من به شوروي رفته بودند و من از 
رفتن باز مانده بودم، یک جا شــدم. این دفعه ما را به میداني به نام »لوگاویا« که در یک 
دشِت خدا، در جمهوري قزاقستان شوروي بود، فرستادند. در »لوگاویا« خط راه آهني بود 
که به دو شاخه تقسیم مي شد. یکي به ســمت جمهوري قرغزستان مي رفت و دیگری به 

طرف »نَوسیبیرسک« روسیه. در آن جا یک میدان هوایي َمحرم ساخته بودند. 
 اتفاقي افتاد که من به محرم  بودن آن میدان هوایي پي بردم. قضیه از این قرار بود که 
یک پیلوت امریکایي به نام »پاول« براي عکس برداري از میدان، وارد فضاي منطقه شــده 
بود. از ســِر میدان گذشته بود. در هنگام خروج، زماني که به مرزهاي جمهوري قزاقستان 
رســیده بود، طیاره اش را زده بودند. ســقوط کرده بود. اتفاقًا آن روز ما در میدان بودیم. 
ساعت 9 روز بود و ما باید پرواز مي کردیم. قومندان قطعه دستور داد که همه به اتاق هاي 

خود بروند. 
مــا مي دیدیم که طیاره هاي زیادي در میدان فرود مي آیند و به هوا بر مي خیزند. این، 
همان لحظه یي بوده که رادارها طیاره امریکایي را کشف کرده بودند. طیاره هنوز در مسیر 
خود پرواز مي کرد. هنوز آن را نزده بودند. ما جوان بودیم و کنجکاو. مي خواستیم  بدانیم 

چه اتفاقي افتاده است. 
 داکتــري که ما را پیش از پرواز معاینه مي کــرد، در میدان بود. »ابراهیموف« نام 

داشت.
 از او پرسیدم: »بگو چي شده؟ تو که از خود ما هستي، بگو چي شده؟«

 گفت: »خاموش باش! طیاره بیگانه آمده است!«
 گفتم: »کي؟«
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گفت: »من هم نمي دانم. به سرحدات شوروي تجاوز شده است.«
همین که گفت »تجاوز شــده اســت« پیش خود گفتم، جنگ امریکا شروع شد. 
بي طاقت بودیم و منتظر. پس از حدود یک ســاعت، دوباره بیرون شدیم. ناگهان هیاهو و 
هورا کشیدن و َچک َچک کردن شروع شــد. طیاره را زده بودند. از ابراهیموف پرسیدم: 

»چي گپ است؟«
 با هیجان گفت: »سقوطش دادند! پایینش کردند! سرنگونش کردند!«

***
 یکي دو روز بعد، براي انجام پروازهاي شبانه رفتیم. هنوز هوا روشن بود. پیلوت ها نیم 
ســاعت پیش از پرواز مي رفتند و آماده مي شدند. داکترها آن ها را معاینه مي کردند. ما در 
میــدان هوایي بودیم. قومندان کندک هوایي هم در میدان بود. آن قومندان، از هواخواهان 
استالین بود. مثل  استالین لباس مي پوشــید. بروت هایش هم مثل بروت هاي استالین بود. 
بســیار مغرور و خودخواه هم بود. روس نبود. ریشهء روسي نداشت. قومندان کندک صدا 

کرد: »اردوي شاهي افغانستان به صف بایستد!«
 ما رفتیم و ایستادیم. قومندان براي معاینهء نظامي آمد. من به قومندان کندک گفتم: 

»تو چرا »اردوي مردمي افغانستان« نمي گویي؟!« 
پرویز آرزو: شما چنین گفتید؟ 

جنرال عبدالقادر: بلی. به شدت و غضب گفتم.  
پرویز آرزو: چه طور شد که چنین گفتید؟

جنرال عبدالقادر: پیش تر گفتم که اندک اندک در ما اندیشهء سیاسي پیدا شده بود.
 هم دوره هاي افغانم به طرف طیاره هــاي خود رفتند. قومندان قطعه نزدیک من آمد. 
دستم را گرفت. با هم به راه افتادیم. از میان طیاره ها گذشتیم. به طرف زمین ها رفتیم. بهار 
بود و زمین ، سبز. شروع کرد به نصیحت کردن من. گفت: »تو جوان هستي. آینده داري. 
باید خاموش باشي. باید احساساتي نشوي. افغانستان مثل شاخهء باریک یک درخت است. 
از هر طرف که بادي بوزد به طرف دیگر خم مي شود. شما به کار بیشتر نیاز دارید. آگاهي 
سیاسي الزم دارید. نباید احساساتي شوي. باید پرواز کني. پیلوت شوي و بفهمي براي چي 

کار مي کني  و پرواز مي کني.«
 گپش پر معنا بود. بسیار عمیق بود...
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***
  تابستان نزدیک بود. ابرها کم مي شدند. هوا براي پروازها مساعد مي شد. ما را به شهر 
»کراســنادار« روسیه بردند. در کراسنادار تقریبًا دو ماه، پي هم پرواز کردیم. پروازها باید 

طبق برنامهء از پیش تعیین شده به پایان مي رسید.
پرویز آرزو: حادثه یي که رخ داد، گفته هاي شــما و گفت وگویي که به دنبال آن با 
قومندان کندک داشتید، باعث ایجاد رابطه یي خاص بین شما و کساني در شوروي نشد؟ 

جنرال عبدالقادر: هیچ نوع رابطه یي نبود.
پرویز آرزو: یعني هیچ کســي با شما تماس نگرفت؟ عالقمندي هاي شما را تشویق 

نکرد؟ 
جنرال عبدالقادر: قطعًا نــه. در آن جا نه. وقتي در بگرام با طیاره هاي میگ17 پرواز 
مي کردیم بر تعداد مشاورین شوروي افزوده شد. در عین زمان مترجمیني آمدند که بعدها، 
بعد از هفت ثور، فهمیدیم آن ها کي بودند. آن مترجمین، جوان هاي هجده بیســت ساله یي 
بودند که خیلي کم فارسي مي فهمیدند. فقط »خوب هستي؟ جور هستي؟« در آن جا براي 
خانواده هاي مشاورین، خانه ساخته شد. یکي از آن جوان ها عالقمند والیبال بود و بعضي از 
عصرها مي آمد و با ما بازي مي کرد. فارسي را با اشتباه و شکسته گپ مي زد. ما اشتباهاتش 
را اصالح مي کردیم و او با عالقمندي مي آموخت. در آن زمان نمي دانستم که وظیفه دارد 
یا نه. اما عالقمنِد من شد و گفت: »تو به من کمک کن. به من کمک کن تا زبان فارسي 

را بیشتر و خوبتر بیاموزم.«
 من گفتم: »پس تو هم به من کمک کن. بعضي از اصطالحات روســي را نمي فهمم. 

این اصطالحات را به من یاد بده.«
 گفت: »خوب است. من حاضرم.«

  در آن زمان، ما زیر امر قومندان بگرام که »شــاه ولي« نام داشــت، بودیم. و این ها 
]مترجمین روسي[ »شــاه ولي« را این طور تعبیر مي کردند که نفر دوم پس از شاه است. 

ولیعهد است. یعني »شاه« »ولي«! 
  شــاه ولي از قوم جاجي بود. واقعًا هم با خاندان شاه رابطهء نزدیکي داشت. زن او هم 
دختر قومندان مدافعه ســابق بود که »احسان خان« نام داشت و قباًل مرده بود. او از کساني 
که در شــوروي درس پیلوتي خوانده بودند، نبود. پس از آمدن خروشچف و بولگانین به 
افغانســتان و امضاي معاهده و وعدهء کمک به افغانستان، عده یي براي تحصیل نظامي به 
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شــوروي اعزام شدند. ابتدا محصلین بخش هوایي رفتند و سپس محصلین تانک و پیاده. در 
همان زمان براي پیلوت هاي قواي هوایي که در گذشــته در هندوستان درس خوانده بودند 
و با طیاره جدید آشنایي نداشتند، دوره هاي آموزشي سه چهار ماهه یي در ازبکستان ترتیب 
داده شــد. براي هر کدام، چند پرواز داده شــد. این کارها براي اطمینان از امنیت هوایي 
افغانســتان صورت مي گرفت. در پایان همان دو و نیم سالي که ما در آن جا بودیم، فضاي 

افغانستان زیر مراقبت ذره بین هوایي شوروي بود.
***

پرویز آرزو: به خاطر دارید در کدام سال به کراسنادار رفتید؟
جنرال عبدالقادر: بلی. در ســال 1340 در افغانستان بودم. در بهار 1340 اولین فرزندم 
در بگــرام به دنیا آمد. تصمیم گرفتم خانم و کودکم را به هرات ببرم تا پیش پدر و مادرم 
باشــند. با طیاره آریانا پرواز کردیم. به خاطر ندارم چرا در قندهار توقف داشتیم. مقصد ما 
هرات بود. ما را به مهمان خانهء آریانا بردند. پیلوت طیاره آریانا از انگلســتان بود. وقتي 
فهمید من هم پیلوت هســتم، خیلي به من عالقمند شــد و در پهلوي اتاقي که به من داده 
بودند، او هم اتاقی گرفت. ما تا نیمه هاي شــب با هم صحبت کردیم. خیلي خوب فارسي 
گپ مي زد. این خاطره را به این دلیل گفتم که در بهار 1341 هنوز در افغانستان بودم و به 
شوروي )ازبکستان و سپس کراسنادار( نرفته بودم. خانم و کودکم را به هرات، پیش پدر 

و مادرم بردم و خودم به کابل برگشتم و به شوروي رفتم.
پرویز آرزو: به این ترتیب شما در سال 1341 به افغانستان برگشتید. پس از برگشت 

کجا رفتید؟ وظیفه شما در آن وقت چي بود؟
جنرال عبدالقادر: دوباره به بگرام برگشــتم. وقتــي که هنوز در بگرام با طیاره هاي 
میگ17 پرواز مي کردم با یکي از هم دوره هایم به نام »عثمان« بر ســر قومنداني کندک 
رقابت داشتم. به شــما گفته بودم که اول نمره و دوم نمره و سوم نمره را به اجبار به رشتهء 
طب مي دادند. بعضي ها در افغانستان طب مي خواندند، بعضي ها را هم براي تحصیل  به خارج 
مي فرســتادند. یکي از هم دوره هایم که به طب رفت، »دین محمد« نام داشت. از خوست 
بود. آدم بسیار الیقي بود. در دو رشتهء طب انساني و طب حیواني تحصیل کرد. او را براي 
تحصیل به ترکیه فرســتاده بودند. از آن جا با خود یک موتر »فلوکس واگن« به افغانستان 
آورد و به عثمان، رقیبم که هم دورهء مشترک ما بود، فروخت. عثمان از لوگر بود. کمي 
سرشوخ بود. با موتر به چاریکار رفته بود. شب در آن جا شراب خورده بود. در راه برگشت 
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به دلیل سرعت زیاد، کنترول موتر از دستش بیرون شده بود. موتر به درخت توت خورده 
بود. با موترش، تکه تکه شده بود... 

 پس از بازگشت از عملیات خوست، قومندان کندک شدم. از کراسنادار که برگشتم، 
باز هم به عنوان قومندان کندک کار مي کردم. چون انورخان، که به جاي من براي تحصیل 
به شوروي رفته بود، ریش ســفید بود و با طیاره هاي جدید نمي توانست پرواز کند. فشار 

پرواز آن طیاره ها باال بود.
پرویز آرزو: به احتمال، فعالیت هاي سیاســي شما پس از بازگشت از شوروي بیشتر 

شده بود.
جنرال عبدالقادر: بلی. فعالیت هاي ما در محدودهء بگرام اوج گرفته بود. ما دیدارهایي 

با »یوسف«، قومندان پانزده زرهدار داشتیم. ولي یوسف هنوز متردد بود. 
پرویــز آرزو: پیش از این گفتید که در رأس گــروه نظامي بگرام بودید و به دنبال 

رهبري سیاسي مي گشتید.
جنرال عبدالقادر: ما در جســتجوي رهبري سیاســي بودیم. »سازمان جوانان انقالبي 

اردو« را من رهبري مي کردم. 
 هنوز تعداد ما کم بود. راز ما بین خود ما بود. برنامهء ما این بود که هر کســي را که 
جذب مي کنیم باید بین هم مسلک هاي خود کار کند. مثاًل اگر انجینیري به ما مي پیوست، 
انتظار ما این بود که با انجینیرهایي که از شــوروي بر مي گشــتند کار کند و ببیند چه 
عقیده یي دارند. شــصت نفر انجینیر از شوروي باز مي گشــتند و ما به این باور بودیم که 
همهء آن ها باید به ما بپیوندند. یکي از کســاني که گاهي رازهاي خود را به او مي گفتیم 
»عبدالحمید محتاط« بود. محتاط و پاچاگل وفادار از افســران قواي هوایي بودند. محتاط از 
طریق پاچاگل وفادار با داوودخان  ارتباط داشت. من به شما تعریف کردم که بیماري زخم 
معده داشــتم. در کابل هم چند روزي را در شفاخانهء »قواي مرکز« براي معالجه گذراندم. 
در شــفاخانه بودم که گفتند در قواي هوایي حادثه یي رخ داده و کســی را به شــفاخانه 
آورده اند. آن شــخص »محتاط« بود. محتاط در حالت کوما به سر مي برد. انجینیري به نام 
»عزیز« مي شــناختم. او همین حاال در کابل زندگي مي کند. گاهي وقت ها به من تلفون 

مي کند. همیشه مي گوید: »چرا ما را تنها گذاشتي و رها کردي؟«
  محتاط در زمان داوودخان  وزیر مخابرات شد. و عزیز همیشه از او شکایت داشت...
  عزیز، معاوني به نام »غالم حضرت« داشت. غالم حضرت از هرات بود. غالم حضرت 
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هراتي، آپارتمان خود را به یک داکتر هندوستاني به اجاره داده بود. آن داکتر در علي آباد 
کار مي کرد و او بود که از طریق غالم حضرت، محتاط را تداوي کرد.

 غالم حضــرت در همان روزهایي که محتاط را تازه به شــفاخانه آورده بودند به من 
گفت: »اگر امکان مي داشت من این داکتر را براي تداوي محتاط مي آوردم. اما نمي توانم 

این کار را بکنم. چون شفاخانهء قواي مرکز است.«
ادارهء شفاخانه به دست »کریم فرزان«، »نعیم ننگرهاري« و »ُخلمي« بود. 
من به عزیز گفتم: »این کارِ مشکلي نیست. من با فرزان صحبت مي کنم.«

همین کار را هم کردم. با فرزان صحبت کردم. او گفت: »مشــکلي نیســت. بیاید. 
هم مسلک ماست. خوشحال هم مي شویم.«

داکتر هندوستاني به شفاخانه رفت و توانست محتاط را از کوما بیرون بیاورد و درمان 
کند. 

 من در کابل درمان نشدم. براي درمان زخم معده ام به هندوستان رفتم. من در آن زمان 
پرواز مي کردم. مهمان ها ي زیادي براي تماشاي پروازهاي ما مي آمدند. سفیر هندوستان مرا 
مي شناخت. با اتشهء نظامي هندوستان در کابل هم رابطهء دوستانه یي داشتم. وقتي قرار شد 
براي معالجه به هندوستان بروم، اتشهء نظامي آن کشور مکتوبي به امضاي سفیر هندوستان 
در کابل به من داد. آن نامه به یکي از شــفاخانه هاي بریتانیایي   هندوستاني در دهلي نوشته 
شده بود. اتشهء نظامي به من گفت اگر آن نامه را به داکتر معالج خود در آن شفاخانه نشان 
بدهم احتمااًل رایگان معالجه مي شــوم. همین طور هم شد. داکتر به من گفت که تو افسر 

هستي من تو را رایگان تداوي مي کنم.
با آن که داکتر بعد از ســاعات رســمي اجازهء کار نداشــت، بعد از کار به درمانم 

پرداخت.
به من گفت: »مشکلت جدي نیست. من تو را  با دارو درمان مي کنم. به شرط این که 

توصیه هاي مرا رعایت کني.«
 گفتم: »حتمًا«

 گفت: »پرهیز را رعایت کن. هر دو ســه ساعت هم چیزي بخور تا معده ات خالي 
نماند.«

 داروها را گرفتم و به کابل برگشتم. اتفاقًا در همان شب برگشت، در خانه کیچیري1   
و گوشــت الندي پخته بودند. ساعت حدود یازده شــب بود. به شدت احساس ناراحتي 

1. »کیچیري« از غذاهاي معروف هرات است.
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مي کردم. فهمیدم که باید بیشــتر متوجه خود باشم. توصیه هاي داکتر به من کمک کرد. 
دارو را خوردم و پرهیز را هم جدي گرفتم. خوب شدم.  

پرویز آرزو: اجازه دهید دوباره به پرســش پیش تر باز گردیم. اگر پنج شــش نفر 
مي بودید، مي گفتیم خوب ! جوان هایي هســتید دیگراندیش و مخالف وضع موجود. با هم 
مي نشــینید و گپ مي زنید. اما وقتي صحبت بر سر جذب افراد زیاد باشد و پاي سازماني 
هم در میان باشد، به این معناست که یک چهارچوب وجود دارد. فکري و برنامه یي وجود 

دارد. دیدگاه هاي سیاسي شما به کدام سمت تمایل داشت؟
جنرال عبدالقادر: بلی. حاال به شما مي گویم.

 پس از آن که ما با هم شناخت عمیق پیدا کردیم، فهمیدیم که همهء ما به افغانستان، به 
وطن و به مردم خود باور داریم. مردم و دفاع از وطن، محور اندیشه هاي ما بود. ما روي این 
اندیشه کار مي کردیم که وطن و مردم را از آن حال نجات دهیم. اما چگونه؟ دیدگاه هاي 
ما در این مورد متفاوت بود. در آن دوره، جریان ها و احزاب سیاسي مختلف در افغانستان 
کار مي کردند. دورهء دموکراســي بود. روزنامه هایي منتشر مي شدند. جریان هاي سیاسي، 
فعالیت چشــم گیري در جلب و جذب افراد و اقشار مختلف داشتند. ما هم در نشست هاي 
خود در این مورد بحث مي کردیم که کجا باید برویم؟ به کي باید بپیوندیم. با چه کساني 

مي توانیم کار کنیم؟ کساني که به آن ها مي پیوندیم باید چگونه باشند؟
 موضوع دیگر این بود که ما در شــوروي درس خوانده بودیم و به آن طرف عالقه 
داشــتیم. به این نتیجه رسیده بودیم که افغانســتان با وضعي که داشت و با عقب ماني اش، 
نمي توانســت به تنهایي مشکالت خود را حل کند و از عقب ماني و بدبختي بیرون شود. به 
نظر ما افغانستان چاره یي جز گرفتن کمک از نیرویي بیروني نداشت. ولو که آن نیرو منافع 
مختص و مشخص خود را هم مي داشــت. من همیشه مي گفتم و مي گویم، اگر در روابط 
خارجي ما 48 درصد به نفع طرف باشد و 52 درصد به نفع ما، ما این تفاوت چهاردرصد به 

نفع خود را باید جدي بگیریم و قبول کنیم.  
پرویز آرزو: در این صورت شــما در آن زمان مقایســه یي داشتید میان جریان هاي 
سیاسي فعال وقت. دو جریان کالن سیاسي وجود داشت. راست و چپ. چپ به شاخه هاي 

متعددي تقسیم مي شد... 
جنرال عبدالقادر: بلی. چپ به چند شــاخه تقسیم مي شد که بزرگ ترینش، جناح هاي 
خلق و پرچم بودند. شــوروي از طریق یک مشاور سیاسي خود در سفارت آن کشور در 
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کابل  به نام »دوریانکوف« جامعهء افغاني را عمیقًا مطالعه کرده بود. ما این را نمي فهمیدیم. 
پرویز آرزو: در ســال 1343 کنگرهء موســس حزب دموکراتیک خلق افغانستان، 
مخفیانه در خانهء نورمحمدتره کي برگزار شــد. بیست و نه نفر دعوت شده بودند. بیست و 
هفت نفر در کنگره شرکت کردند. نورمحمد تره کي، ببرک کارمل، طاهر بدخشي، صالح 
محمد زیري، سلیمان الیق، نوراحمد نور، محمد ظاهر زدران و محمد ظاهر افق و ... حضور 
داشــتند. دو نفر در کنگره، به هر دلیلي که بود، حاضر نشدند. یکي میراکبر خیبر بود و 
دیگري اناهیتا راتب زاد. این اتفاق در ســال 1343 افتاد. پس از آن کنگره اختالف نظر 

میان نورمحمد تره کي، ببرک کارمل و طاهر بدخشي باال گرفت...
جنرال عبدالقادر: بلی. اما بعدها افشــا شــد که پیش از آن کنگره، نشست محدود 
دیگري  در خانهء تره کي بر گزار شده بود که هشت ده نفر در آن حضور داشتند. از جمله 

تره کي، کارمل، کشتمند، صالح زیري، شهپر، زهما، پنجشیري.
این نشست، یک سال پیش از کنگره یي برگزار شده بود، که شما به آن اشاره کردید. 
در همان نشست خصوصي، فیصله شده بود که تره کي رهبر شود، کارمل معاون و بدخشي 
منشــي حزب. در مورد آن نشست و فیصله، خود طاهر بدخشي در زندان »پل چرخي« به 
من گفت. بعد از هفت ثور، من و طاهر بدخشي در زندان با هم بودیم. من چند ماه پس از 
هفت ثور زنداني شدم. چهار صد نفر نظامي و غیر نظامي از هرات و قندهار به اتهام داشتِن 

ارتباط با من زنداني شده بودند.
پیش از این که بندي شــوم، در مورد بدخشي شنیده بودم. اما براي اولین بار او را در 
زندان دیدم. من با هیچ کدام از اعضاي رهبري حزب، تا پیش از هفت ثور شناخت عمیق 

نداشتم. 
 بدخشي در زندان در مورد نشست خانهء تره کي به من گفت: »در آن نشست، فیصله 
شد که تره کي رهبر حزب شود. در عین حال لقب و وظیفهء دیگري هم به او سپرده شده 
بود. چیزي شبیه »صالحیت دار حزب.« اما در نوشته، حرف ربط »و« میان دو مقام تره کي 
فراموش شده بود. تره کي به من گفت بیا نواقص کارت را برایت شرح دهم. به من گفت 
که تو این جا باید »و« نوشــته مي کردي. یعني موقف و لقب اول و دوم مرا با هم با »و« 

ربط مي دادي.«
 هدف بدخشي این بود که تره کي تا آن اندازه مي خواست میخ خود را محکم کند.

بدخشي در زندان مي گفت: »شما آزاد مي شوید اما من اعدام مي شوم...« 
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پرویز آرزو: سال 1343 کنگرهء موسس حزب برگزار شد... 
جنرال عبدالقادر: من همهء این تاریخ ها را به حافظه ندارم. ممکن است اشتباه کنم. 

پرویز آرزو: برداشت من از صحبت هاي پیش تر شما این است که در همان زمان، به 
حزب دموکراتیک خلق افغانستان عالقه و گرایش پیدا کردید. 

جنرال عبدالقادر: عالقــهء چنداني هم نبود. در آن زمان هنوز داوودخان  قدرت را به 
دست نگرفته بود. حزب دموکراتیک به دو دلیل براي ما جاذبه داشت: 

1- آن حزب، مارکسیزم- لنینیزم شوروي را تأیید مي کرد. ما هم به آن عالقه داشتیم. 
2- حزب دموکراتیک عماًل دو شــاخهء مختلط از اقوام مختلف بود. این البته برداشت 
ما در آن زمان بود. شما باید درک کنید که برداشت ما نمي توانست در آن زمان بي عیب 

و اشکال باشد. 
من پیش تر از »دوریانکوف« یاد کردم. او مســایل افغانستان را عمیقًا مطالعه کرده 
بــود. حزبي ها، به خصوص خلقي ها، او را »باباي خود« مي خواندند. حتا وقتي ُمرد، به عزا 

نشستند و سوگواري کردند. 
پرویز آرزو: و به این ترتیب، کم کم به طرف حزب دموکراتیک مي رفتید؟ 

جنــرال عبدالقادر: هنوز معلوم نبود. ما بین خــود صحبت مي کردیم. اطالعات جمع 
مي کردیم. اقدامات گروه هاي ســازماني چپي و راســتي را بررســي مي کردیم. در مورد 
گردهمایي هایي که به راه مي انداختند و مقاله هایي که منتشر مي کردند، صحبت مي کردیم. 

همهء این کارها را خودِ ما مي کردیم. مي خواستیم بررسي درستي از اوضاع داشته باشیم.
 در آن زمــان، حزب دموکراتیک تظاهراتي در کابل ســازماندهي کرد. جوان ها از 
پوهنتون کابل به سمت شهر راه پیمایي مي کردند . وضع کابل خراب شد. دستورِ آماده باِش 
دو طیاره، به قواي هوایي ابالغ شد. وظیفه به من و »محبوب«، هم صنفي وردکي من، سپرده 

شد. ما آماده شدیم. باید بر فراز تظاهرکنندگان پرواز مي کردیم.
 مرکز قواي هوایي، فرمان اجراي وظیفه را صادر کرد. دو طیاره باید بر فراز پوهنتون 
کابل پرواز مي کردند، از سرکي که به طرف شهر کابل مي آمد مي گذشتند و تا »پل آرتل« 
مي رفتند. بر اساس دســتور، باید از سِر »پل باغ عمومي« دور مي خوردیم. هم چنین فرمان 
آمده بود که بر فراز ارگ پرواز نکنیم. نرســیده به ارگ و ســینماي کابل باید به طرف 
بگرام دور مي زدیم. دو سه بار باید پرواز مي کردیم و پس از آن در میدان هوایي بگرام به 
زمین مي نشستیم. این فرمان لحظاتي پیش از پرواز ما آمد. دو طیاره هم بمب داشتند و هم 
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راکت. محبوب به من گفت: »چه کنیم؟« 
من گفتم: »اگر دستورِ آتش آمد، به کوه فیر مي کنیم. به کوه »شیردروازه« یا کوه 

»آسمایي« مي زنیم. ما چه طور جوان ها را بمبارد کنیم؟ این عملي خائنانه است.«
 گفت: »درست است.«

 گفتم: »در وقت پرواز، من و تو با هم تماس داریم. من به تو مي گویم کجا را بزنیم. 
تو هم صنفي من هستي. من قومندانت هستم. من به تو هدایت مي دهم.«

 پرواز کردیم. از باال دیدیم که سیلي از جوان ها به طرف کابل در حرکتند. به محبوب 
گفتم: »پایین مي رویم. ارتفاع را به صدو پنجاه، دو صد متر برسان.«

 کوه هاي شیردروازه و آسمایي در مقابل ما بودند. ما باید طوري پرواز مي کردیم که 
ازخالیگاه باریک نه، بلکه از خالي گاه فراخ بگذریم. بر فراز تظاهرکنندگان پرواز کردیم 
و دور خوردیم. یک پــرواز، دو پرواز. تظاهرات کننده ها تقریبًا به نزدیکي هاي پل آرتل 
و پل باغ عمومي رسیده بودند. در نزدیکِي پارک زرنگار، که هنوز کار ساختش نیمه تمام 

بود، جمع شده بودند. 
در پرواز ســوم از فراز پارک زرنگار گذشتیم و به طرف بگرام رفتیم و ماموریت به 

انجام رسید. 
هدف این است که  تماس هاي ما محدود بود. اما تالش ما این بود که روابط خود را 

گسترش بدهیم.
 مهم ترین مســأله یي که به آن فکر مي کردیم این بود که اگر فرض کنیم در آینده 
قدرت را به وســیلهء نظامي ها به دست بگیریم، به یک رهبر شناخته شدهء سیاسي در سطح 
بین المللي نیاز داریم. نظر ما این بود که کسي ما را قبول نخواهد کرد. ما نظامي بودیم و به 
یک رهبر سیاسي که شناخت عمیقي از سیاست جهاني مي داشت، نیاز داشتیم. رهبري که 

در جامعه اعتبار مي داشت، قابل قبول مي بود و پذیرفته مي شد.
ماه ها در این مورد بحث کردیم. دوســتانم روزي از من پرســیدند: »خودت کي را 

انتخاب مي کني؟«
هنوز داوودخان  ما را جذب نکرده بود.

من گفتم: »کســي مثل »میوندوال« به درد ما مي خورد. صدراعظم بوده. کار کرده و 
تجربه دارد.«

پرویز آرزو: میوندوال در آن زمان خانه نشین بود و کار سیاسي مي کرد.
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جنرال عبدالقادر: بلی. کار سیاسي مي کرد و ما این را مي دانستیم. اما باید او را مطالعه 
مي کردیم و گرایش او را مي فهمیدیم. دومین پیشــنهاد من »اعتمادي« بود. او هم تجربهء 

نخست وزیري را داشت. در آن زمان هنوز سفیر افغانستان در پاکستان نشده بود.
دوستانم به شوخي گفتند: »خوب ! تو که این قدر الف مي زني و خود را گاندي ما جور 

کردي، برو و این دو نفر را ببین!«
پرویز آرزو: نظر مردم در مورد داوودخان ، پس از برکناري اش از صدارت، چي بود؟ 
آیا او را به حیث چهره ء  ملي و پیش رو مي شناختند؟ نظر شما در مورد داوودخان  چي بود؟
جنرال عبدالقادر: ما داوودخان  را کم کم مطالعه کرده بودیم. داوودخان  نسبت به آل 
یحیي، و پیش از آن، بیشتر فعال بود و وطن پرست. براي افغانستان کار مي کرد. در مقایسه 
با ظاهرخان کارهاي زیادي براي افغانســتان کرد. اولین بار داوودخان  را پس از بازگشت 
از ســفر هندوستان، که براي تداوي رفته بودم، دیدم. چیزي بیشتر از یک سال تا کودتاي 

داوودخان  مانده بود. روز پنجشنبه بود. ساعت حدود پنج عصر...
به شما مي گویم آن دیدار چه طور ترتیب داده شده بود:

 همان طور که پیش از این گفتم، قبل از این که براي درمان به هندوستان بروم، مدتي 
در شفاخانهء »قواي مرکز« درمان مي شدم. در همان جا بود که به چنِگ »پاچاگل وفادار« 
و »حیدر رسولي« افتادم. »محتاط« در همان شفاخانه در حالت کوما به سر مي برد. به شما 
گفتم که ترتیبي دادیم تا داکتر هندوســتاني که اجاره نشین غالم حضرت هراتي بود، به 

شفاخانه بیاید و او را از کوما بیرون کند.
 حیدر رســولي به عیادت محتاط آمده بود. نسبت به من به عنوان کسي که فعالیت 
سیاســي مي کرد، مشکوک بودند. حیدر رســولي و پاچاگل وفادار براي داوودخان  کار 
مي کردند. از فعالیت هاي سیاســي جریان هاي مختلف باخبر بودند. خود داوودخان  هم در 
مورد فعاالن سیاسي و عالقمندي ها و جهت گیري هاي آن ها تحقیق مي کرد. سعي مي کرد 

آن ها را جذب کند.
وقتي از هندوستان به کابل برگشتم، »پاچاگل وفادار« به سراغم آمد و گفت: »سردار 

صاحب مي خواهد شما را ببیند.«
 من فوري دوســتانم را جمع کردم. در نزدیکي میدان هوایي بگرام، روستایي به نام 
»جان قدم« بود. ما همیشــه در همان روستا در خانهء جواني به نام »عبدالواسع«، که فارغ 
صنف دوازدهم بود، جمع مي شــدیم. من همیشه آن جوان را تشویق مي کردم و سعي در 
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جذبش داشتم. نزدیکي هاي شــام بود. به عبدالواسع خبر دادم: »ما به خانه ات مي آییم. در 
تاریکي مي آییم. زحمت نکشــي. اگر چاي خواستیم از مادر خواهش خواهیم کرد که به 

ما چاي بدهد.«
در آن نشست به دوســتانم گفتم: »به من خبر داده اند که سردار مي خواهد مرا ببیند. 

نظر شما چیست؟«
بیشترشــان گفتند: »ما هیچ وقت این کار را نمي کنیم که از یک سردار بگیریم و به 

سردار دیگر تسلیم کنیم.«
نظر دو سه نفر دیگر این بود که باید با داوودخان  دیدار کنم. 

نظر من به دوستانم در آن نشســت خصوصي این بود: »فراموش نکنید که حرکت 
ما یک حرکت محدود در چوکات نظامي اســت. همیشه گفته ام باز هم مي گویم که در 
ماده هاي 92 تا 108 خدمات و جزاي عســکري نوشته شده است که جزاي خیانت به شاه 
اعدام اســت، جزاي اظهار نظر علیه شاه اعدام است، جزاي رد خاندان سلطنت، اعدام است. 
جزاي فالن کار حبس ابد اســت. کمترین جزا، حبس ابد اســت. تا زماني که یک رهبر 
سیاسي نداشته باشــیم، نمي توانیم هیچ کاري بکنیم. موضوع دوم این که خاندان سلطنتي را 
باید کسي از درون خاندان بزند. اگر چنین کسي پیدا نشد ما نمي توانیم خاندان سلطنتي را 

سرنگون کنیم.«
 دوستانم خاموش شدند. به فکر فرو رفتند. به این نتیجه رسیدند که این طرحي معقول 
اســت که سلطنت را به وسیلهء کسي از خاندان ســلطنتي از بین ببریم. بعداً زدِن یک نفر 

آسان است.
پس از گفت وگوي زیاد فیصله کردیم کــه داوودخان  را بالفاصله پس از کودتا از 

میان بر مي داریم.
 گپ و فیصلهء ما در آن نشست به محتاط و وفادار رسید. نمي دانم چه طور و از طریق 
چه کسي. معلوم شد کسي از میان ما به آن دو گزارش داده بود. فکر مي کنم حتا آن گپ 

به شخص داوودخان  هم رسیده بود...
***

 به هر حال تصمیم بر این شد که به دیدار داوودخان  بروم. قرار شد از او در مورد چند 
موضوع بپرسم. ما مي خواســتیم  از داوودخان  گپ بکشیم. اما نمي فهمیدیم که داوودخان  

بسیار هوشیارتر از ماست. آخر او حکومت داري کرده بود. 
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چیزي بیشتر از یک سال به کودتاي داوودخان  مانده بود. پاچاگل وفادار با من تماس 
گرفت. به من گفت: »رستوران هوتل باغ باال را دیده اي؟«

گفتم: »بلی.«
گفت: »روز پنجشــنبه ساعت 4 عصر پیش روي دیوار، مقابل رستوران، منتظر باش. 

مي آیند.«
به ترس و لرز بودم. به فکر دیدار با داوودخان  بودم. به رســتوران مي آید؟ مرا آن جا 

مي بیند؟  با من قدم خواهد زد؟ چه طور خواهد شد؟ چگونه با هم دیدار خواهیم کرد؟
دوستانم از من خواسته بودند که سه موضوع را از داوودخان  بپرسم:

1- اگر پیروز شدیم، چه نوع نظامي در افغانستان خواهیم داشت؟
2-  پس از پیروزي، کدام یک از همسایه ها از ما حمایت خواهد کرد؟

3-  در صورت عدم پیروزي، کســي که کشته مي شــود- که هیچ- کسي که زنده 
مي ماند، به کجا باید فرار کند؟

  ما با طرح این پرســش ها مي خواستیم  بفهمیم که داوودخان  با کي ارتباط دارد. کي 
او را تأیید مي کند. کي از او پشتیباني مي کند.



بخش شش

جنرال عبدالقادر: آن روز عصر، سِر وقت به محل موعود رفتم. روبه روي هوتل »باغ باال« 
ایستادم. هوتل باغ باال محل، رفت و آمد متشخصین و ثروتمندان بود. هر کس به آن هوتل 

نمي رفت. همان جا ایستاده بودم و منتظر.
 ... ســاعت حدود چهارونیم پنج عصر بود. آفتاب در حال غروب بود. موتر سفیدي 
به طرف هوتل مي آمد. نزدیک هوتل که رســید، سرعتش کم شد. فهمیدم که مرا جستجو 
مي کنند. من به دیوار تکیه کرده بودم. قد راست، ایستادم. موتر، در فاصلهء هشت ده متري 
من توقف کرد. اول »حیدر رسولي« پیاده شد. دروازه عقبي موتر را باز کرد. داوودخان  از 

موتر پایین شد. با من دست داد و احوال پرسي کرد.
 گفت: »صحتت خوب است؟«
 گفتم: »خوب است صاحب!«

نمي توانســتم گپ بزنم. زیر تأثیر رفته بودم. داوودخان  در حالي که به طرف شهر 
اشــاره مي کرد گفت: »ببین! این شهر شماســت!« رو به رسولي کرد و گفت: »پنجشنبه 

بیایند خانه. بهتر نیست؟«
 رسولي گفت: »درست است.«

رسولي به من گفت: »خوب! پس بچیم، پنجشنبه به خانه بیا.«
 گفتم: »بسیار خوب.«

موتر حرکت کرد و رفت. من رفتم و به رفقایم گزارش دادم که قرار است پنجشنبهء 
هفتهء بعد، به خانهء داوودخان  بروم. 
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پرویز آرزو: با توجه به موقفي که داوودخان  داشــت، تاچــه اندازه نگران تعقیِب 
احتمالي بودید؟ 

جنرال عبدالقادر: حاال دیگر به اصطالح »چشم ســفید« شده بودیم. در عین حال براي 
من روشــن بود که کدام اداره مي تواند مرا تعقیب کند. اداره یي که مي توانست این کار 
را بکند »ضبط احواالت« بود. رییس آن اداره »اســماعیل خان عسکریار« بود و او استاد 
»توپچي« ما در مکتب حربیه بود. رابطهء خوبي با من داشت و اگر مشکلي پیش مي آمد، 

احتمااًل از من پشتیباني مي کرد. عسکریار پس از سقوط داوودخان  به امریکا رفت. 
پس از دو ســه روز، از پاچاگل وفادار پرسیدم که ساعت چند باید به خانهء سردار 

بروم. حاال دیگر برایم روشن شده بود که وفادار رابطهء نزدیکي با داوودخان  دارد. 
پاچاگل وفادار گفت: »هر ســاعتي که بروي، خانه هســتند. بعد از ساعت ده برو. 
بیدار هســتند. صبح زود از خواب بر مي خیزند. دم دروازه که رسیدي، زنگ بزن. پیرمرد 

ریش سفیدي در را باز مي کند. از وردک است. با او پشتو گپ بزن.«
ســاعت حدود یازده و نیم دوازده بود. نزدیک خانــهء داوودخان  بودم. یکي دو بار 
دوري زدم تا مطمئن شــوم کسي مرا تعقیب نمي کند. با دقت زیر دیوارها را نگاه کردم. 
شما پیش تر از تعقیِب احتمالي گفتید. ما متوجه این موضوع بودیم. مواظب بودیم زیر نظر 

نباشیم. 
 زنگ خانه را زدم. همان طور که وفادار گفته بود، پیرمردي در را باز کرد. آن پیرمرد 
خیلي به داوودخان  نزدیک بود. پس از به قدرت رسیدن داوودخان ، به والیت ها مي رفت. 

عماًل او والي ها را انتخاب مي کرد. پسرش هم یاور داوودخان  بود. 
گفتم: »ستړى مشى. اجازه ده زه داخل شم؟«

گفت: »ته څوك يى؟« 
گفتم: قادر هستم.

گفت: »هو دغه دي، راشه.« 
 داخل شدم و دروازه را پشت ســرم بستم. مرا به سمت سالون رهنمایي کرد. سالون 
پذیرایي داوودخان ، دو اتاق داخِل هم بود و رواقي در میان داشت. در هر دو سوي سالون، 
مبلمان چیده شــده بود. من نزدیک دروازه نشستم تا همین که داوودخان  داخل شد، از جا 

برخیزم. پیرمرد به من گفت: »این جا نه. آن جا بنشین.«
نزدیک دروازه دیگر نشستم. داوودخان  احتیاط مي کرد. سیاست است دیگر. اگر فیر 
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شود چي؟ خوب  اول دم دروازه را مي زنند. 
 نشستم. پیرمرد رفت و چند لحظه بعد داوودخان  داخل شد.  لباس خواب به تن داشت 
و یک کاله بافتني بر سرش بود. به طرفم آمد. از جا بلند شدم و طبق معمول، رسم احترام 
را به جا آوردم. دست داد و نشستیم. پیش از این که داوودخان  گپ بزند، من شروع کردم. 
گفتم: »ما نهال هاي دست شما هســتیم. شما ما را نشانده اید. امروز در پناه شما ما حاضر 
هســتیم براي وطن خدمت کنیم. شما اندیشهءخدمت به وطن را به ما دادید.- این را گفتم 
در حالي که اصاًل او را ندیده بودم - و شــما در باغ باال گفتید »ببین این شهر شماست!« 
شما در آن جا شهر را نشان دادید. جاده هاي نامنظم، بي برقي، بي آبي. مردم مشکل دارند. ما 
امروز در خدمت شما هستیم. چون شما ما را نشاندید، آبیاري کردید، غرس کردید، برای 

تحصیل به خارج فرستادید و ما امروز صاحب منصب  شدیم. از شما سپاس گزار هستیم.« 
همین چیزها را گفتم. با احتیاط صحبت کردم. 

داوودخان  مکثــي کرد و بعد از آن گفت: »همان طور که آن روز گفتم به این وطن 
توجه نشــده. این وطن را نمي ســازند. نمي خواهند که این وطن آباد شود. )با خشم و قهر 

سخن مي گفت( نظامي که فرتوت شده، نظامي که کهنه شده باید دگرگون شود.«
 گفتم: »حضور سردارصاحب بگویم، یا چي بگویم...«

 گفت: »نه نه نه ! نام مرا یاد کن!«
 گفتم: »من نه صالحیت آن را دارم و نه هم به خود اجازه مي دهم که شــما را به نام 

یاد کنم. من شما را صدراعظم صاحب مي گویم.«
 گفت: »درست است. درست است. مسلک سابقم را بگو.«

 گفتم: »صدراعظم صاحب! ما جوان ها بعضي چیزها را... اجازه است که بپرسم؟«
 گفت: »آزاد هستي بیخي!«

بعدها فهمیدیم که داوودخان  به اندازهء کافي در مورد ما معلومات داشــت و به اولین 
سؤال من هم بسیار ســاده و طبق عالقمندي ما جواب داد. پرسیدم: »بعد از پیروزي، نظام 

سیاسي- اقتصادي- اجتماعي افغانستان چه خواهد بود؟«
 گفت: »جز سوسیالیزم...«

  ببینید او عالقمندي ما را فهمیده بود.
 گفت: »هیچ نظامي به غیر از سوسیالیزم نمي تواند افغانستان را نجات بدهد.«

درک ما از این جواب داوودخان  این بود که به حمایت شوروي اطمینان داشت. ولي 



78خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر

داوودخان  سوسیالیزم را توضیح داد. گفت: »سوســیالیزمي منطبق با شرایط افغانستان. با 
شرایط جامعهء اسالمي.«

 دستش را بر میز زد و گفت: »جامعه عقب مانده است....«
 چند جمله را پشت سر هم گفت. بر میز مي کوبید: »جامعه عقب مانده است. جامعه 

بدبخت است و...«
من گفتم: »اجازه است یک چیز دیگر بپرسم؟«

 گفت: »بلی.«
 گفتم: »اگر ما پیروز شویم کي ما را تأیید خواهد کرد؟«

 با قاطعیت گفت: »دل کس که مي خواهد ما را تأیید کند یا نمي خواهد.«
 این پاسخ او هم به ما جرأت مي داد.

 گفتم: »با اجازهء شــما یک سؤال دیگر هم دارم. ما هنوز ُخرد هستیم. دست و پاي 
ما مي لرزد...«

 گفت: »نه نه نه! نلرزد! نباید بلرزد! شــما باید با شــهامت باشید. شما باید با جرأت 
باشید.....«

 گفتم: »اگر ناکام شدیم و کشته نشدیم و زنده ماندیم کي به ما پناه مي دهد؟«
 با قاطعیت گفت: »ما چرا ناکام شویم؟ ما قطعًا ناکام نمي شویم. ما پیروز مي شویم.«

گفتم: »سپاسگزارم صدراعظم صاحب. هدایت هاي شما را مي شنوم.«
مطمئن شــدم که ما را به خوبي مطالعه کرده است. گفت: »شما باید درد مردم خود 

را درک کنید و...«
ده دقیقه یي در همین پیرامون صحبت کرد. 

من گفتم: »همه را قبول دارم. چیز بیشتری براي گفتن ندارم.« 
پرویز آرزو: و به این ترتیب داوودخان  براي شما جاذبه پیدا کرد.

جنرال عبدالقادر: بلی. کســي که کار سیاســي کرده به کارش وارد است. آدم زیر 
تأثیرش مي رود. من گفتم: »صدر اعظم صاحب کاماًل با شما هستیم.«

یک چیز یادم رفت که بگویم و آن این که وقتي مي خواستم به خانهء داوودخان  داخل 
شــوم، »رفیع« را دیدم که از آن جا بیرون شد. این را فراموش کردم به شما بگویم. رفیع 
هماني بود که بعدها، در زمان ببرک کارمل، وزیر دفاع شــد. معلوم مي شد مردم زیادي به 

خانهء داوودخان  رفت و آمد داشتند. این موضوع هم برایم جالب بود. 
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پرویز آرزو: شما در آن زمان »رفیع« را مي شناختید؟
جنرال عبدالقادر: آشــنایي داشتم. پدرش قومندان شــیندند بود. با خودش شناخت 

نزدیک نداشتم. 
پرویز آرزو: رفیع هم در آن وقت جذب شده بود؟

جنرال عبدالقادر: بلی. او هم جذب شده بود. 
رفتم و محتواي مالقاتم را با داوودخان  به دوستانم گزارش دادم. تأیید کردند. گفتند 

سوسیالیزم است دیگر!
پرویز آرزو: با داوودخان  قرار مالقات بعدي گذاشتید؟

جنرال عبدالقادر: من پرسیدم. گفتم: »چگونه از هدایت هاي بعدي شما مطلع شویم؟«
گفت: »رسولي یا کسي دیگر به شما خبر مي دهد.«

پرویز آرزو: داوودخان  نپرسید تعداد دوستان شما چند نفر است؟
جنرال عبدالقادر: نه! اصاًل.

پرویز آرزو: پیش تر گفتید که رابطهء شــما با داوودخان  در حدود یک سال مانده به 
کودتاي 26 ســرطان 1352 قائم شد. یعني مي شود چنین نتیجه گرفت که چون داوودخان  
براي کودتا آمادگي مي گرفت، بدیهي اســت که بیشــتر بر آن بود که میان افسران و به 
خصوص نظامي هاي بخش هوایي کار کند که شما هم از آن جمله بودید. به همین دلیل هم 

به احتمال، ارزیابي دقیقي از فعالیت هاي شما و گروه شما داشت.
جنرال عبدالقادر: من پیش تر گفتم که داوودخان  پیش از مراجعه به ما، ما را کامل و 

دقیق مطالعه کرده بود. 
پرویز آرزو: از دیدار با داوودخان  به دوســتان خود گزارش دادید و ارتباط شما با 

داوودخان  قائم شد. 
جنــرال عبدالقادر: بلی. ولي حاال دیگر محتاط هم خــود را به وفادار پیله کرده بود. 
محتاط آدم خودخواه و جاه طلبي بود و برنامه اش این بود که خودش گروه قواي هوایي و 

مدافعه هوایي را رهبري کند. یعني شروع کرد به رقابت کردن با من. 
از سوي دیگر، محتاط با عده یي از عناصر خلقي ها ارتباط داشت. خلقي هایي که عمومًا 

از سمت شمال بودند. 
یکي از آن ها صاحب منصب  سارندوي به نام »پرونتا« بود. من بعدها فهمیدم که او با 
محتاط رابطه داشته است. در آن زمان هنوز این را  نمي فهمیدم. وقتي فهمیدم که داوودخان  
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مرا خانه نشین کرده بود و پرونتا همیشه به خانه ام مي آمد.
خالصه این که ما تســلیم داوودخان  شدیم و صالحیت کار خود را به او دادیم. روزي 

از روزها »حیدر رسولي« پیام داد که پیشش بروم. او دگروال بود. 
پرویز آرزو: حیدر رسولي در آن زمان در کجا کار مي کرد؟

جنرال عبدالقادر: او بازنشســته شــده بود. پیش از آن در قــواي چهار زرهدار کار 
مي کرد. به همین اساس  نفوذ زیادي در قواي چهار و پانزده پیدا کرده بود و همه را جذب 
کرده بود. اســلم وطنجار را جذب کرده بود. یوسف را جذب کرده بود. همهء قومندان ها 

را جذب کرده بود. 
دو ســه ماهي از دیدار ما با داوودخان  گذشته بود. حیدر رسولي مرا خواست. پیشش 

رفتم. به من گفت: »تو باید به شیندند بروي.«
 گفتم: »چرا به شیندند بروم؟«

 گفت: »من به تو مي گویم که برو.«
 رسولي با حســاس خواندن موقعیت شیندند گفت: »شــاید ما اقدام کنیم. ایران از 
ظاهرشاه  حمایت مي کند. ممکن اســت ایراني ها با داوودخان  مخالفت کنند. ما نسبت به 
آن ها مشــکوکیم. تو باید به شیندند بروي. باید در بین صاحب منصب ها کار کني. محتمل 
است که ظاهرشــاه  براي تداوي به اروپا برود. اگر در آن زمان، ما کار را شروع کردیم 
او نباید بتواند از راه ایران وارد افغانستان شود. باید گروه فعالي در بین صاحب منصب هاي 
شیندند تشــکیل بدهي. میدان هوایي شیندند و سرک اســالم قلعه-هرات-کابل باید زیر 

مراقبت شدید گرفته شود.«
پرویز آرزو: شما چگونه مي توانستید خودسرانه به شیندند بروید؟

جنرال عبدالقادر: من همین را از حیدر رســولي پرســیدم. گفتم: »چه طور خود را از 
چنگ دیگران رها کنم؟«

 گفت: »هیچ! بگو مریض هستي و نمي تواني پرواز کني. ما در شفاخانهء قواي مرکز 
نفر داریم. هدایت مي دهیم که بنویســند فعاًل نمي تواني پرواز کني. پرواز براي سالمتي ات 

مضر است.«
نفر آن ها در شفاخانهء قواي مرکز، »ُخلمي« بود. پیشش رفتم. او را مي شناختم. به او 

گفتم: »صحتم خوب نیست.«
 گفت: »کتابچهء صحي ات را بده!«
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در کتابچه نوشت: »چون عملیات شده است، فعاًل نمي تواند پرواز کند!«
 گفتم: »من عملیات نشده ام!«

گفت: »کي مي پرسد؟! داکتر من هستم یا تو؟!«
 شوخي کردم و گفتم: »سِر تو خو،  ُدم خر را هم نمي بَُرم!«

***
به شیندند رفتم. حاال کي را ببینم؟ در شیندند بیشتر، هراتي هاي خود ما بودند. 

 اولین کســي که با او تماس گرفتم »عبدالرحمان« نام داشت. خدا ببخشدش. جوان 
بسیار شریف، نجیب و الیقي بود. انجینیر مخابره بود. از »روضه باغ« هرات بود. چند باري 
با هم دیدار و گفت وگو داشــتیم. ســعي کردم اعتمادش را جلب کنم. از صحبت هایش 
فهمیدم که او و چند تن دیگر از دوســتان و همکارانش نشست هایي دارند. خودش به من 

گفت: »ما چند نفر هستیم. گاهي مي نشینیم و با هم صحبت مي کنیم.«
پرسیدم: »در چه موردي صحبت مي کنید؟«

گفت: »در مورد مســایل وطن، که به این حال و روز است، گپ مي زنیم. در مورد 
این که نمي فهمیم آینده چگونه خواهد بود. که نمی دانیم چه پیش خواهد آمد.«

من گفتم: »خوب  اگر یک چیزي شود چي مي کنید؟ در صورت یک دگرگوني چه 
خواهید کرد؟«

 گفت: »ما باید بفهمیم چه دگرگوني مي آید.«
 گفتم: »خوب . مثاًل اگر ما و شــما و در مجموع قشر روشن از آن پشتیباني کنیم و 
بفهمیم به نفع وطن و مردم اســت- این اســت و آن است، برایش لکچر مي دادم- نظرت 

چیست؟«
 عبدالرحمان گفت: »حاال شما آمده اید و مرا خواستید و به من اعتماد کردید. هر چه 
شما بخواهید به عنوان یک سپاهي اطاعت مي کنم. رتبهء شما هم از من باالتر است. سن و 

سال و تجربهء شما هم بیشتر است....«
خالصه این که او نیز همین گپ هاي تعارفي را زد. من مطمئن شــدم. گفتم: »خوب ! 

وظیفه ات این است که بین کساني که مي شناسي کار کني.«
کــم کم چند نفر دیگر هم پیدا کردم. از جمله یــک پیلوت از گروه بمبارد که از 

مشرقي بود. به این ترتیب کار ما در شیندند رونق گرفت.
بعــد از چند بار دیدار و گفت وگو با عبدالرحمان به او گفتم: »مي خواهم یک راز را 
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با تو در میان بگذارم.«
 گفت: »چه رازي؟«

 گفتم: »این راز را حفظ مي کني؟«
 گفت: »تا پاي جان حفظ مي کنم. به وجدان خود مي سپارم.«

 گفتم: »هر وقت ســیگنال آمد و مرا خواستند، تو باید مرا به گونهء کاماًل  َمحرم  به 
مخابره بخواهي.«

  من در مهمان خانهء شــیندند زندگي مي کردم. پدر رفیع، قومندان شیندند بود. پس از 
مدتي در شیندند وظیفه گرفتم. مدیر اوپراتیفي شیندند شدم. زیر امر مستقیم قومندان میدان 
بودم. هر وقت او را مي دیدم، قوطي ســگرت »ال ام« را از جیب بیرون مي کردم. یکي را 
خودم روشن مي کردم و به او تعارف مي کردم. قوطي را مي گرفت. اگر پر مي بود به جیب 

مي کرد و پس نمي داد. با هم سگرت مي کشیدیم و گپ مي زدیم. 
چند ماه در شــیندند بودم. طبق وظیفه یي که به من سپرده شده بود، فعالیت مي کردم. 

گروهي تشکیل داده بودم و چنان که به من گفته شده بود، اوضاع را زیر نظر داشتیم.
کودتا باید در حدود یک ماه پیش تر از بیست و شش سرطان صورت مي گرفت. من 

سیگنال آماده باش دریافت کردم. اما طرح کودتا در آن روز ناکام ماند. 
***

 بیست و پنجم ماه سرطان بود که سیگنال آمد. سیگناِل آماده باش. عبدالرحمان با شتاب 
آمد و به من گفت: »بیا که کابل، تو را خواسته است.«

 محتاط بود. گفت: »آماده باش. منتظر سیگنال دوم باش.«
 داوودخان  دســتور عملیات را صادر کرده بود. وفاداران به داوودخان   در مورد محل 
حضور »ســردارولي« در آن شب اطمینان نداشتند. به داوودخان  گفته بودند سردار ولي در 
خانه اش نیســت اما نمي دانیم کجاست. داوودخان  به کساني وظیفه داده بود تا معلوم کنند 
ســردار ولي کجاست. به او اطالع داده بودند که سردارولي در سفارت بریتانیاست اما شفر 
شروع عملیات به دیگران نرســیده بود. همه در انتظار بودند. دستور آماده باش براي فردا 

داده شده بود. 
بیست وشش ســرطان دوباره به من سیگنال آمد. در شفر آمده بود که »وظیفه ات را 

دنبال کن. به محض دریافت شفر دوم مي تواني به کابل بیایي.« 
پیش از آن به من گفته بودند که سیگنال، بیست وچهار ساعت پیش از شروع عملیات 
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به من مي رسد. من ده  دوازده ســاعت پیش از شروع عملیات، سیگنال را دریافت کردم. 
بیست وشش ســرطان بود. ســیگنال آمد که »وظایفت را اجرا کردي مي تواني به کابل 

بیایي.« 
 هوایي ها ]نیروي هوایي[ پس از دریافت فرماِن شــروع عملیات، در ســاعت هشت 
نه صبح کار را شــروع کرده بودند. به چند نفر وظیفه داده شده بود که قومندان مدافعه و 
وزیر دفاع و چند تن دیگر را دستگیر کنند. آن ها تا ساعت ده شب، وظیفهء خود را اجرا 
کرده بودند. من پس از دریافت ســیگنال دوم، قصد حرکت به سمت کابل را کردم. به 
عبدالرحمان گفتم: »من به کابل مي روم. وظیفه را به تو مي ســپارم. اگر توانستم از کابل با 

تو تماس مي گیرم.«
 او ]عبدالرحمان[ مســؤول رسیدگي به کار گروهي شد که ما در شیندند ایجاد کرده 
بودیم. گروه ما باید میدان هوایي شــیندند و راه اســالم قلعه- هــرات- کابل را کنترول 

مي کرد... 
***

 از میدان هوایي شیندند بیرون شدم. لب سرک ایستادم.
 لب سرک، دکان هایي بود. شــب ها در آن دکان ها براي موتروان ها  جا مي دادند. 
ایســتاده بودم و منتظر تا موتري بیاید و به کابل بروم. موتر ولگایي از هرات آمد. دست 

دادم. موتر ایستاد. 
فقط یک نفر در موتر بــود. گفتم: »من در کابل مریض دارم. هر چه زودتر باید به 

کابل بروم.«
 گفت: »مي تواني موترواني کني؟«

 گفتم: »بلی!«
 گفت: »چقدر خوشبخت هستم! بیا!«

  آن مــرد از »تورغندي« مي آمد. موترش را از شــوروي خریده بود و از تورغندي 
تحویل گرفته بود. سوار موتر شــدم و پهلویش نشستم. وقتي به »فراه رود« رسیدیم از او 

پرسیدم: »مانده نشدي؟«
 گفت: »بسیار خسته هستم. دیشب نخوابیدم. اگر مي تواني بیا و سر جلو بنشین!«

 رفتم و سر جلو نشستم. به او گفتم: »تو برو پشت سر بخواب.«
  ســاعت حدود ســه و نیم چهارِ روز بود که به قندهار رسیدیم. آن مرد با خود یک 
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ترموز چاي داشــت. گفتم ترموز را از چاي پر کن. یک نان خشک هم بگیر. چیزي من 
گرفتم و چیزي او. از قندهار خودش سر جلو نشست. َکش به سمت کابل!

  تقریبًا ســاعت ده شب در چهارراهي پشتونســتان پیاده شدیم. هیاهو بود. عسکرها 
هر جا ایســتاده بودند. بخش هوایي از صبح آمادهء اجراي عملیات شده بود. تعداد زیادي 
از صاحب منصب هاي هوایي در چهارراهي پشتونســتان، ایســتاده بودند. به من با هیجان 
خوش آمد مي گفتند. از من مي پرســیدند: »کجا بایــد برویم؟ به قومنداني مدافعه یا جایي 

دیگر؟«
من گفتم: »شما صبر کنید.«

  خودم به طرف خانهء داوودخان  رفتم. داوودخان  در خانه اش نبود. کجاســت؟ هیچ 
کس جواب نمي داد. ضیاء در آن وقت، قومندان گارد بود. او را مي شــناختم. پدرش در 
اســتخبارات وزارت دفاع کار مي کرد. اما از ســردارها بود. محمدزایي بود و از رفقاي 
داوودخان . او را دیدم. نگران شدم. »عبداالله« را دیدم. به یک باره وضعم خراب شد. با خود 

گفتم: »براي ما سخت شد! سوسیالیزم توسط این ها؟ این چگونه ممکن است؟«
  این موضوع ذهن مرا به خود مشــغول کرده بود. کس دیگري را دیدم که در زمان 
داوودخان  رییــس گمرک ها بود. او هم محمدزایي بود. آدم خوبي بود. نامش »حمید اهلل« 
بود.  او بعدها در حکومت مجددي، وزیر مالیه شــد. دوست من بود. هر بار او را مي دیدم 

مي گفتم: »اي سردار! به خدا ُدم شما سردارها را مي َکَنم!«
او این موضوع را بعدها در پیشاور به مجاهدین قصه کرده بود. گفته بود که »به خدا، 

قادر ده دفعه به من این موضوع را گفته بود و من فکر مي کردم شوخي مي کند.«
به دفتر کارش مي رفتم. به او مي گفتم: »چاي و کیک بیار!« چاي و کیک مي آورد. 
همان طور که گفتم او در حکومت مجددي، وزیر مالیه شد. چند بار وقتي هنوز در امریکا 
بود، به من تلفون کرد. بعد از این که از امریکا برگشــت و وزیر مالیه شد نیز به من تلفون 
کرد. نمي دانم شــماره تلفون مرا از کجا پیدا کرده بود. به من گفت: »بچیم حاال نوبت من 

است! حاال بیا! حاال دگه به من بسته شو! هر چه بخواهي به تو مي دهم.«
من با خنده و شــوخي گفتم: »تو دیدي که سردار را زدم و هیچ وقت پشت سردار 

نمي روم.«
 گفت: »من پیشت مي آیم.«

گفتم: »چي مي کني! برو کار کن. بلکه باالتر بروي.«
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***
 ...من نتوانستم بفهمم داوودخان  کجاست. تا ساعت هشت صبح منتظر ماندم. داوودخان  
کجا بود؟ معلوم شــد در »شهرآرا« بوده است. در شفاخانه. خودش، حسن شرق و چند تن 
دیگر در آن جا بودند. از آن جا عملیات را رهبري مي کرد. وقتي آمد شروع کرد به هدایت 
دادن. یکي از دســتورهایش این بود که قبل از این که کســي براي تبریک گفتن پیشش 
بیاید، به او گفته شود کیست. یعني مي خواست خودش تصمیم بگیرد چه کسي را به حضور 
بپذیرد و چه کسي را نپذیرد. وقتي داوودخان  آمد، از من پرسید کي آمده ام. گفتم دهِ شب 

از شیندند آمدم. گفت: »خوب شد که توانستي خودت را برساني.«
من گفتم: »من به قواي هوایي مي روم . به شیندند بر مي گردم.« 

داوودخان  گفت: »تو فعاًل برو. برو! پس بر مي گردي!«
  من به قواي هوایي رفتم. محتاط و پاچاگل وفادار نسبت به من با داوودخان  نزدیک تر 
بودند. به آن ها وظیفه داده بود که طیاره یي را آمادهء پرواز کنند. طیاره باید قومندان فرقهء 
هرات، قومندان شــیندند - که »حسن جاجي« بود و به جاي پدر رفیع آمده بود و رابطهء 
مستقیمي با سردارولي داشت و این را داوودخان  فهیمده بود- ، قومندان قول اردوي قندهار 
- »سید خان« از شــکردره شمالي - را به کابل مي آورد. محتاط به قومنداني مدافعه آمد و 
وظیفه داد یک طیاره ترانسپورتي آماده پرواز شود. محتاط به من گفت: »تو با همین طیاره 

به شیندند برو.«
  طیاره آمادهء پرواز شــد. نام پیلوت طیاره، عبدالواسع بود. از کاپیسا بود و از گروه 
محتاط. باید قومندان فرقهء هرات، قومندان شــیندند و قومندان قول اردوي قندهار به کابل 

آورده مي شدند. داوودخان  به افرادش وظیفه داده بود. آن سه نفر را زیر نظر گفته بودند.
 طیاره به ســمت شیندند پرواز کرد. وقتي در شیندند از طیاره پیاده شدم، اولین کسي 
که پیشم آمد، »عزیزخان« قومندان محافظ میدان هوایي بود. پیلوت به میدان هوایي گفته 
بود که مرا با خود مي آورد. برنامه از این قرار بود که باید در شیندند پیاده مي شدیم و بعد 
از توقفي به هرات پرواز مي کردیم. در میدان هوایي شــیندند همه بر سرم ریختند. هیاهو 

مي کردند  و زنده باد و مرده باد مي گفتند.
به آن ها گفتم: »آرام باشید. به حسن خان چیزي نگویید. با او با احترام برخورد کنید. 
اگر به من احترام دارید، بگذارید خودم با حســن خان گپ بزنم. هر کس به وظیفهء خود 

برود. پیش طیاره ها منتظر باشید، مبادا گپي شود.«
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من به خانهء حســن خان رفتم. بعد از احوال پرسي گفتم: »قومندان صاحب! حتمًا خبر 
دارید چه اتفاقي افتاده است. من در کابل بودم. همین لحظه رسیدم.« 

حســن خان با جدیت و هیجان گفت: »ها! من مي فهمم. از وقتي که تو به شــیندند 
آمدي، من همه چیز را مي فهمیدم.«

 خود را با خبر جلوه مي داد.
گفتم: »نظر به ضرورت و با توجه به شرایط پیش آمده، شما باید به کابل بروید.«

 با لحني جدي گفت: »من حاضرم!  ما داوودخان  را قبول داریم. رهبر شد، پخته شد!«
 او به این فکر بود که داوودخان  خصلت ناسیونالیزم دارد...

پرویز آرزو:  و داشت؟
جنرال عبدالقادر: داشت. باید حق را گفت. داوودخان  همیشه از نجات و سعادت وطن 
مي گفت. من در اولین جلســهء کمیته مرکزي که داوودخان  دایر کرد، حضور داشتم. بعد 
از این که قومندان مدافعه هوایي شــدم، محتاط و پاچاگل وفادار تالش کردند از حضورم 
در آن نشســت ها جلوگیري کنند. داوودخان  در آن جلسه با صراحت گفت که »به تمام 

وعده هایي که به شما داده بودم عمل مي کنم.« 
در اولین فرمانش، صد جریب زمین از امالک خودش را در کاریزمیر شمالي، که به 
»باغ هاشــم خان« مشهور بود، بین دهقان ها تقسیم کرد. وقتي گفت »به آن چه وعده داده 

بودم عمل مي کنم«، به طرف من نگاه کرد. این از خاطرات فراموش ناشدني من است...



بخش هفت

پرویز آرزو: در بخش قبل به  برگشت شما به شیندند، پس از کودتاي بیست وشش سرطان 
1352، رسیدیم. 

جنرال عبدالقادر: بلی. طیاره از شــیندند به هرات مي رفت. من از ادامهء پرواز با آن 
طیاره منصرف شــدم. طیاره باید به هرات مي رفــت، از آن جا به قندهار پرواز می کرد و 
دوباره از قندهار به شــیندند بر مي گشــت. من به این دلیل با آن طیاره نرفتم که قومندان 
فرقهء هرات و قومندان قول اردوي قندهار و قومندان شــیندند را مي بُرد و من نمي فهمیدم 
که داوودخان  آن ها را به چه اتهامي به کابل فرا خوانده و سرنوشــت آن ها چه مي شــود. 
داوودخان  هر سه نفر را ختم وظیفه و خانه نشین کرد. حتا »سید خان«، قومندان قول اردوي 
قندهار را که جوان بــود و با دانش، از کار برکنار کرد. قومندان فرقهء هرات و قومندان 
شــیندند هم خانه نشین شــدند. فرداي آن روز طیاره یي اختصاصي به شیندند آمد تا مرا به 
کابل ببرد. باخبر شــدم که داوودخان  فرماني صادر کرده و من قومندان هوایي نیروهاي 

مسلح افغانستان شده ام.
پیش داوودخان  رفتم. به من گفت: »به وظیفه ات برو! وظیفه ات تعیین شده است.«

وقتي بیرون مي شــدم »خان محمدخان« را دیدم. از مــن خواهش کرد که »زمینهء 
مالقتش را با سردار صاحب مساعد کنم.« دوباره پیش داوودخان  رفتم. ُترش شد و گفت: 

»به او بگویید در فرصتي مناسب مي بینمش.«
 فهمیدم که داوودخان  به دلیلي ناراحت است...

***
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کار من به حیث قومندان هوایي شــروع شــد. من خانه ام را به گرو داده بودم. هیچ 
فرش و ظرفي نداشــتم. چون همه چیز را به شــیندند منتقل کرده بودم. خانه خالي بود و 
نمي توانســتم در آن جا زندگي کنم. شب را در قومنداني میدان هوایي گذراندم. فرداي آن 
شب به راننده ام، که صدیق نام داشت و از کابل بود و جوان بسیار خوبي بود، گفتم: »ببین 

بچیم کجا مي توانم شب را بگذرانم.«
گفت: »در هوتل پارک یا هوتل پالزا.«

 صدیــق به هوتل پارک رفته بود و موضوع را گفتــه بود. به او گفته بودند: »اصاًل 
هوتل از خودشان است.«

تا ســاعت هشت و نیم- نُِه شــب کار کردم. در قومنداني بودم. حدود ساعت 10 به 
هوتل پارک رفتم. وقتي به هوتل رســیدم کسي به استقبالم بیرون شد. از من پذیرایي کرد 

و مرا به باالترین منزل هوتل برد.
در آن جا، یک اتاق ســویت بود. اتاق مجهزي با یک سالون. گفتم: »کرایهء اتاق را 

بگو.«
گفت: »کرایه را نمي دانم. من تنها وظیفه داشتم از شما استقبال کنم و اتاق را به شما 

نشان دهم.«
 گفتم: »تو باید کرایه را به مــن بگویي. چون من آن توان اقتصادي را که تو فکر 

مي کني، ندارم.«
 چند دقیقه بعد مردي با ریش فرانسوي و لباسي منظم آمد. با من احوال پرسي کرد و 
گفت نامش »محمدحکیم« اســت. مالک هوتل بود. آدمي بسیار زیرک و آگاه به مسایل 
سیاسي به نظر مي رسید. به من گفت صاحب هوتل است و من اگر دو سال هم در آن اتاق 
بمانم نه از من تقاضاي پول مي شــود و نه هم پولي پذیرفته مي شود. گفت با افتخار از من 

پذیرایي مي کند.
گفتم: »آقاي محمدحکیم! من نمي خواهم بار دوش کســي باشم. به هر حال. حاال که 
امشب آمده ام فقط همین امشب را در این جا مي مانم. من خانه دارم. به زودي فرش و ظرفش 

را تهیه مي کنم.«
 محمدحکیم بســیار اصرار کرد. گفت: »خواهش مي کنم عجله نکنید. رفتن شما به 
جاي دیگر الزم نیست. من به عنوان یک دوست و یک ریش سفید به شما پیشنهاد مي کنم 

و خواهش مي کنم که این جا بمانید.«
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شــب را در آن هوتل گذراندم. فردایش به وظیفه رفتم. ســرانجینیر قواي هوایي ما 
از مردم ترکمن بــود. نامش »مرتضي قل« بود. تنها ترکمني بــود که با ما در کودتاي 
بیست وشش سرطان شرکت داشت. وقتي بي کار بودیم با او به  »چمن حضوري« مي رفتیم. 
برادرش در آن جا دکان قالین فروشي داشت. فکر مي کنم نامش »حاجي تغن باي« بود. چاي 
دم مي کرد. با هم چاي مي خوردیم. به مرتضي قل گفتم: »به دکان حاجي برو و برایم یک 

تخته قالین قرض بگیر. از معاشم، پولش را پس مي دهم.«
 به صدیق هم گفتم برود و برایم یک تخت خواب یا توشکي چیزي بخرد. مرتضي قل 
گفت: »تخت خواب را هم من به تو مي دهم. از شــوروي یک تخت خواب آورده ام که 

هنوز در دکان حاجي است. هنوز خانه نبردمش.«
شــب به خانه ام رفتم. دیدم تخت خواب، توشک، بالِش، روجایي، دو تا کمپل و یک 
َدرجن پیاله در خانه اســت. چاي و شکر و از این چیزها هم بود. صدیق گفت چاي جوش 

هم مي آورد.
***

چند روزي گذشت و من در قومنداني کار مي کردم. من از همان ابتدا که از شوروي 
آمدم به حیث قومندان کندک هوایي کار مي کردم. سه طیاره در اختیارم بود. کم و بیش با 
شیوهء کار و دفترداري بلد بودم و در انجام وظیفه مشکلي نداشتم. مکتب حربیه را خوانده 
بودم. معلمین ما ُترک ها بودند و از متودهاي درســي دوران آلمان نازي استفاده مي کردند. 
چون  در یک برههء زماني، متحد آلمان بودند. بســیار ســخت گیر بودند. در شوروي هم 
مضموني به نام »ســوق و ادارهء قطعه« خوانده بودیم. به این ترتیب، من هیچ مشکلي در 
اداره نداشتم و تا زماني که در قومنداني هوایي بودم، هوایي ها را مثل مرغ زیر بالم داشتم و 
هیچ کمکي را از آن ها دریغ نمي کردم. صاحب منصب هایي بودند که به اصطالح از خودم 
بودند. به همین خاطر هم بود که بعد از هفت ثور وقتي وزیر دفاع شــدم، بیشتر مناصب 
وزارت دفاع  به شمول روابط بین المللي را به قواي هوایي دادم. وقتي قواي هوایي را مطالعه 
مي کردم، مي دیدم که از لحاظ ایدیولوژیکي به گروه هایي تقسیم شده اند. همهء پشتون هاي 
ســمت جنوب مخصوصًا پشــتون هاي پکتیا و پکتیکا در قواي هوایي، خلقي هاي طرفدار 
تره کي بودند. آن ها را حفیظ اهلل  امین رهبري مي کرد. اما کسي هم به نام »داکتر زرغون« 
بود که با امین مخالف بود و من خبر داشــتم که شبانه مي آید و تالش مي کند آن ها را از 
امین جدا کند. اما آن ها به داکتر زرغون نمي پیوستند چون از همان ابتدا، تره کي صالحیت 
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کار را به امین داده بود و امین از همان آغاز براي خود کار مي کرد. 
پرویز آرزو: حفیظ اهلل  امین مسؤول نظامي جناح خلق بود.

جنرال عبدالقادر: بلی. مسؤول نظامي خلق بود. پرچمي ها کم بودند. حمید محتاط هم 
خود را رهبر خلقي ها در قواي هوایي مي دانســت. در حالي که تنها با دو سه نفري ارتباط 
داشــت. من تالش مي کردم که موازنه در قواي هوایي بر هم نخورد. پرچمي و خلقي براي 
من مهم نبود. اما بدیهي است که عالقمندي هایي براي من هم پیدا مي شد. من هم در همان 

فضا زندگي مي کردم. در همان جا تَپ و تالش داشتم و کار مي کردم. 
مدتي گذشت. من سعي در حفظ موازنه داشتم. اما مي دیدم که تالش هایي براي جلب 
و جذب کردن وجود دارد. »اکبر مقصودي«، یکی از همکاران فعال سیاســي من، بر این 
باور بود که ما باید از نفوذ خود در بین قواي هوایي و زرهدار بیشــتر اســتفاده کنیم. در 
پوهنتون نظامي و ملکي نشــراتي توسط چپي ها پخش مي شــد. به نظر مقصودي، ما باید 
مطلب بیشتري براي نشر مي دادیم. کساني که مطلب مي نوشتند یا مطالبي جمع مي کردند - 
مخصوصًا چپي هاي تندروتر- نوشــته هاي خود را پیش کسي به نام »جنرال عمر« که حاال 
در مسکو است، مي بردند. آن آدم از سِر شام مي نشست تا ساعت هاي دوازده - یک شب 
آن نوشته ها را در چند کاپي تایپ مي کرد و کاپي ها به پوهنتون ملکي و پوهنتون نظامي 
و جاهاي دیگر فرستاده مي شدند. من بعدها متوجه مسأله یي شدم. بعد از هفت ثور مطمئن 
شدم که آن آدم ]جنرال عمر[ در ضبط احواالت کار مي کرده است. وقتي در وزارت دفاع، 
اســناد امنیت دولتي و ضبط احواالت را مي خواندم نام عمر را در جاي پنجم یا ششم دیدم. 
در حالي که ما تمام آن مدت به او مطلب مي دادیم و او نشــر مي کرد. در همان وقت هم 

نسبت به او مشکوک شده بودم...
***

 من هر دو روز یک بار، براي گزارش دهي پیش داوودخان  مي رفتم. خود داوودخان ، 
وزیر دفاع هم بود. »مســتغني« کار وزارت دفــاع را پیش مي برد. البته تا زماني که میان 
داوودخان  و مستغني اختالف پیدا شد و منجر به این شد که داوودخان  او را خانه نشین کند. 
پرویز آرزو: اگر ممکن است در مورد »عبدالکریم مستغني« بیشتر صحبت کنید. چرا 

رابطهء داوودخان  با او خراب شد؟ 
جنرال عبدالقادر: مستغني، صاحب منصب  بدي نبود. در یک دوره هم قومندان فرقهء 
هرات بود. پدر عبدالکریم مســتغني، همان مستغنِي شاعر و نویسنده و ادیب بود. درست 
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نمي دانم چرا رابطهء داوودخان  با مســتغني خراب شد. اما حدس مي زنم به این خاطر بود 
که داوودخان  نمي خواســت وزارت دفاع را به او بدهد. از طرفي، حیدر رســولي که در 
جریان کودتا با داوودخان  همکاري نزدیک داشت، سعي مي کرد رابطهء نزدیکش را با او 

]داوودخان [ حفظ کند  و وزارت دفاع هم به او داده شد. 
پرویز آرزو: به دنبال بر مي گردیم. شما پیش داوودخان  مي رفتید.

جنــرال عبدالقادر: بلی. هر دو روز یک بار پیــش داوودخان  مي رفتم. مکتوب ها و 
کاغذهایي که داشتم، به او مي دادم. داوودخان  کاغذها را نمي دید. مي پرسید این چیست؟ 
مي گفتم که کدام مکتوب در چه مورد است. مي گفت: »خوب ! این و این مربوِط مستغني 

است. این هم مربوط خودت. خودت کار کن. این صالحیت را داري.«
 دست مرا در بعضي موارد، باز نگه مي داشت.

 یکي از روزها وقتي داوودخان  هدایت هــاي الزم را به من داد، ناگهان مکث کرد. 
گفت: »مسایل سیاسي را در نظر داشته باشید. ما یک مملکت اسالمي داریم. )با لحن جدي( 
اگر هم من چیزي به شما  گفتم، گفتم »منطبق با شرایط جامعهء خود ما.« این را فراموش 

نکنید.«
پرویز آرزو: به احتمال، به شما مشکوک شده بود؟

جنرال عبدالقادر: بلی. مشکوک شده بود. من فهمیدم. گفتم: »حضور رهبر عرض کنم 
که جوان ها هستند. بي کار هستند. مي نشینند. گپ مي زنند. تنها کارشان یک پرواز در روز 
اســت. ما در بگرام سینما نداریم. کتابخانه نداریم. مصروفیت دیگري نیست. اینها همه در 
مســلک خود داکتر و انجینیر هستند. ساده ترین شان هوایي را خوانده است. بر این اساس، 
ممکن است این ها گپي بزنند، چیزي بگویند اما زیر کنترول هستند. من اطمینان دارم و به 

رهبر اطمینان مي دهم که از پیش ما نمي پاشد.«
داوودخان  رضایت خاطر نشان داد. گفت: »من این مشکالت را مي دانم. حل مي شود. 

ما به زمان نیاز داریم.« 
***

کار همچنان ادامه داشت. کار مي کردیم. یک روز سه کارت دعوت به بخش هوایي 
آمد. یک کارت به نام »ســید امیر« قومندان مدافعه، یک کارت به نام »جنرال ستارخان« 
مرســتیال مدافعه هوایي و یک کارت هم به نام من. شرکت هوایي ایرفلوت1 روز تأسیس 
خود را در هوتل کانتیننتال جشن مي گرفت. نمي دانستم این کارت ها را کي آورده بود. اما 

1. »ایرفلوت«- شرکت هوایي روسي که از زمان شوروي سابق وجود دارد.
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به من اطالع دادند که کسي که کارت ها را آورده است، مي خواهد مرا ببیند. 
آن فرد به دفترم آمد و گفت: »چون جشــن »ایرفلوت« اســت و شما هم از بخش 

هوایي هستید، شرکت شما در جشن، کارمندان ایرفلوت را خوشحال مي کند.«
من مکث کردم. به او گفتم چون کارم زیاد اســت، در صورتي که وقت داشتم حتمًا 
مي آیم. اما اگر نتوانســتم بیایم، عذر مرا بپذیرید. من به سید امیر و ستارخان شک داشتم. 
پیش خود فکر کردم که اگر این ها بروند من هم مي روم اگر نروند من چه طور بروم؟ آن 
فرد رفت و من به ســتارخان تلفون کردم. من در دوران کار خود به ریش سفیدها احترام 

داشتم و جنرال ستارخان، ریش سفید و تقریبًا بنیانگذار بخش هوایي بود. 
 وقتي براي معالجه در هندوســتان به ســر مي بردم، او هم در آن جا بود. مریض بود. 
خیلي با هم صحبت کردیم. از او چیزهاي زیادي دانســتم. مثاًل در مورد قتل نادرخان . او 
پسر نواب خان، خاِن لوگر بود که با نادرخان ، یکجا به کابل آمده بود و مصاحب نادرخان  
بود. دو برادر بودند. یکــي او بود و یکي هم فیض محمدخان که نایب الحکومه و قومندان 
نظامــي پکتیا و پکتیکا بود. هم زمان قومندان قول اردو و والي هم بود. تام االختیار بود. این 
مقام را در زمان ظاهرخان داشــت و داوودخان  هم او را برطرف نکرد. بعدها، حسین خان، 

پدر کارمل، را به آن جا فرستاد.
 من به جنرال ستارخان تلفون کردم و پرسیدم: »مرستیال صاحب! شما در این جشن 

شرکت مي کنید؟«
 گفت: »نه!«

 از سیدامیر پرسیدم. او هم گفت نمي رود. گفتم من هم نمي روم! حاال تک و تنها چرا 
خود را نمونه بسازم1؟! 

 سه ماهي گذشت. یک روز متوجه شدم سیدامیر به وظیفه نیامده است. برایم سؤال پیدا 
شد. چرا نیامده؟ فردایش هم نیامد.

 در بین هوایي ها، آوازه ها افتاد. از کانال هاي مختلف شــایعاتي پخش مي شد. ما در 
اســتخبارات وزارت دفاع، نماینده یي از بخش هوایي داشــتیم. او به خودِ من چیزي نگفته 
بود، اما به نقل از او گفته مي شــد که سیدامیر قصد کودتا داشته است. »خان محمدخان« از 
مبتکرین کودتا بوده است. آن ها مي خواستند  بر ضد داوودخان  کودتا کنند اما گیر آمدند 

و برمال شدند. گفتم: »نماینده ما در استخبارات را پیدا کنید و به او بگویید پیشم بیاید.«
 نماینده ما در اســتخبارات »عبدالحق« نام داشــت. اتفاقًا از شاگردهاي من بود. قبل 

1. »چرا خود را نمونه بسازم«: اصطالحي محاوره یي به معناي »چرا انگشت نما بشوم.«
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از ایــن، در یک دوره چند نفر از فارغ التحصیــالن صنف دوازده بخش ملکي را به بگرام 
فرســتادند تا در بخش هاي خدماتي طیاره کار کنند. من و چند نفر دیگر  از قواي هوایي،  
هر کــدام یک مضمون را به آن ها درس مي دادیم. کارهــاي خدماتي طیاره مانند تأمین 
اکسیجن، چارچ باطري و از این قبیل چیزها را. بچه یکي از کساني که فابریکه چیني سازي 
را به افغانستان آورده بود هم از جملهء همان ها بود. عبدالحق هم از همان جمله بود. آن دو 

با هم دوست بودند. هر دو شاگردهاي من بودند. 
عبدالحق به دفترم آمد. به او گفتم: »تو باید مســایل قواي هوایي را پیگیرانه به من 
گزارش بدهي تا من بفهمم. تو خو هواباز هستي! شاگرد من هستي. ما باید از جریان سیاسي 

افغانستان آگاه باشیم. حاال بگو چي گپ است؟«
 گفت: »گزارش هایي به اســتخبارات رسیده بود که خان محمدخان کودتا مي کند. 

حاال گرفتار شد.«
 پرسیدم: »کي با او بود؟«

 لبخند زد و گفت: »مي گویند قومندان مدافعه هم با او بوده.«
پرسیدم: »دیگر کیست؟«

 گفت: »مي گویند که غروال هم دستگیر شده است.«
پرویز آرزو: غروال کي بود؟

جنــرال عبدالقادر: فکــر مي کنم رییس »پشــتني تجارتي بانک« بــود یا کارهاي 
پشتني تجارتي بانک را پیش مي برد.

 پرسیدم: »دیگر کیست؟«
 گفت: »مي گویند که رییس هوتل سپین زر نیز با آن ها بوده است.« 

پرسیدم: »دیگر کیست؟«
 گفت: »مي گویند عارف رکشا هم با خان محمدخان بوده است.«

کس دیگري را هم گفت که همراهشــان بوده. اما نامش از یادم رفته. از »شینوار« 
مشرقي بود. تعدادشان زیاد بود.

پرویز آرزو: این اتفاق چند ماه پس از بیست وشش سرطان 1352 افتاد؟
جنرال عبدالقادر: حدود شش ماه پس از بیست و شش سرطان.

پرویز آرزو: کساني که متهم به اشتراک در کودتا بودند از جاهاي مختلف بودند؟ 
جنرال عبدالقادر: بلی. منتها بیشترشان از قوم پشتون بودند. مي گفتند که ممتاز صافي 
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هــم با آن ها بود. همان که زماني، قومندان غند بگرام و معلم پیلوت هایي که نو مي آمدند، 
بود. پرواز با طیاره میگ17 را درس مي داد. »سیدهاشم« هم با کودتاچیان هم دست بود. او 
از همان گروهي بود که به شما گفتم، براي تحصیل به امریکا رفتند و من از رفتن باز ماندم. 
بیشــتر کســاني که در آن گروه  به امریکا رفتند، در کودتا نقش داشتند. به خاطر دارید 
به شــما گفتم که در روز انتخاب محصلین براي ادامهء تحصیل در امریکا، خان محمدخان 
مرستیال به آن ها گفت: »شــما نهال هایي هستید که شما را مي نشانیم تا ما در سایهء شما 

بنشینیم؟«1  
پرویز آرزو: بلی. 

جنرال عبدالقادر: این گپ ها را که شنیدم نگران شدم. حاال قومندان مدافعه کي خواهد 
شد؟

پرویز آرزو: جنرال صاحب، من نظامی نیستم و در مورد وظایف و فرماندهي در قواي 
هوایي چیزی نمی دانم. لطف کنید و برای من و خواننده های ناآشــنا به مسایل نظامی، در 

این مورد توضیح بدهید. 
جنرال عبدالقادر: یکي قومندان هوایي اســت که تمام مسایل جنگي طیاره ها، مربوط 
به اوســت. من قومندان هوایي بودم. یکي هم قومندان عمومي هوایي و مدافعه هوایي است 
که من زیر دســت او کار مي کردم. در پهلوي قواي هوایي مدافعه هوایي دیگر چیست؟ 
لواي راکت است. لواي رادار است. هوایي است و ترانسپورت هوایي است که در چوکات 

مدافعه هوایي مي آیند. مدافعه چهار قوت است. هوایي یک قوت است. 
پرویز آرزو: تشکر. شما نگران شده بودید...

جنرال عبدالقادر: بلی. نگران شــده بودم. حمید محتاط و پاچاگل وفادار با هم آمدند. 
همه را جمع کردند و گفتند: »قومندان مدافعه را از بین خود انتخاب کنید.«

  بین بخش هوایي و مدافعه هوایي، اختالف نظر پیدا شد. عده یي مي گفتند که قومندان 
هوایي باید قومندان مدافعه شود و یک عده هم مي گفتند که آمر لوجستیک مدافعه هوایي 
باید قومندان مدافعه شــود. پشتون ها طرفدار او بودند. بخشي که من از قبل با آن ها نشست 
و برخاست داشتم و دیگر فارسي زبان ها مي گفتند: »قادر باید قومندان مدافعه شود.« به نفع 

من رأي مي دادند.
 محتاط و وفادار رفتند. آن دو وظیفه داشــتند تا این موضوع را مطرح کنند. رفتند و 

گزارش خود را به داوودخان  دادند. 
1. شرح بیشتر این روایت را مي توانید در بخش سه بخوانید.
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کمي دیرتر، به من تلفون کردند و گفتند: »مستغني صاحب شما را خواسته است.«
 ســاعت حدود چهار پنج  عصر بود. با عجله به موتر نشستم و رفتم. »احمد منگل« 
یاور مستغني بود. وقتي مرا دید، به دفتر مستغني داخل شد. چند جنرال در دفتر مستغني به 
خاطر مســایل کاري شان نشسته بودند. هم زمان، یک نفر از دفتر مستغني با دوسیه یي زیر 

بغل، به سرعت خارج شد. احمد منگل به من گفت: »شما داخل شوید.« 
وقتي داخل دفتر مســتغني شدم، بسیار کوتاه به من گفت: »یک دفعه به حضور رهبر 

برو.«
***

 بــه ارگ رفتم. به گل خانه. یاور داوودخان  مرا دید. به دفتر داوودخان  رفت و بعد از 
چند لحظه بیرون شد و گفت: »داخل شوید.«

 وارد دفتر شــدم. داوودخان  نشسته بود. »حسن شــرق« با او بود. وقتي داخل شدم 
اداي احترام کردم. داوودخــان ، جعبهء میزش را باز کرد و پاکتي را بیرون آورد. گفت: 
»مي روي بعد از ایــن به حیث قوماندان مدافعه هوایي کار مي کني و قومندان هوایي را از 

مشرقي تعیین مي کني.«
 من همان طور ایستاده گفتم: »به حضور رهبر عرض کنم که قومنداني مدافعه، وظیفهء 

بسیار بزرگ و مهمي است. مي توانم از عهده اجراي این وظیفه بیرون شوم یا نه؟«
داوودخان  احساســاتي شد. با خشم گفت: »اگر نمي تواني خودم اجرا مي کنم! کي را 

بیاورم؟ از کجا بیاورم؟ شما همراه من بودید. شما هم عجز پیش مي کنید؟«
 حسن شرق اشاره کرد که بیرون شو. پاکت در دستم بود. سالمي زدم. گفتم: »اجرا 

مي کنم. تا دم مرگ اجرا مي کنم.« 
با همان لحن گفت: »برو پیش مستغني.«

 از دفتر داوودخان  بیرون شدم. مي لرزیدم. قهر داوودخان  بود دیگر...
 پیش مستغني رفتم. پرسید: »پیش رهبر رفتي؟«

 گفتم: »بلی. یک پاکت دادند.«
 گفت: »باز کردي؟«

 گفتم: »نه.«
 گفت: »بده باز کنم.«

 پاکت را باز کرد و خودش خواند. گفت: »وظیفه قومنداني مدافعه هوایي به تو سپرده 
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شده است. مبارک باشد. حاال همکار نزدیک من شدي. امیدوارم که در این مقام که دفاع 
از وطن اســت، وظایفت را بتواني خوب اجرا کني و مشــکالتي را که با آن ها رو به رو 

مي شوي، با من در میان بگذاري.« گپ هاي تعارفِي معمول را زد.
 گفتم: »مستغني صاحب! من در گذشــته هم شما را دیده بودم. من به اصول نظامي 
پاي بندم. به بزرگان احترام دارم. و ایــن را من فورمالیته نمي گویم. از حکم وجدان خود 

مي گویم.«
 سالمي زدم و بیرون شدم. تا رســیدن من به قواي هوایي همه از تقرر من خبر شده 

بودند...
***

 روزهاي اول در دفتــر کار قبلي ام، که دفتر قومندان هوایي بود، مي نشســتم. دفتر 
قومندان مدافعه هوایي خالي بود. گفتم آن جا را پاک کنند.

  ... یک چیز را فراموش کردم بگویم. وقتي به دفتر مســتغني رفتم، »ســیدامیر«، 
قومندان مدافعه هوایي را، در دفتر مســتغني دیدم. سیدامیر را احضار کرده بود. سیدامیر به 

محض بیرون شدن از آن جا دستگیر شده بود. او را بردند و ما دیگر سیدامیر را ندیدیم. 
پرویز آرزو: سرنوشتش معلوم نشد؟ 

جنرال عبدالقادر: او را اعدام کردند. چند نفر دیگر هم با او اعدام شدند. عارف رکشا 
هم اعدام شد. کسي بود از مشــرقي،که نامش از یادم رفته، او هم اعدام شد. غروال بندي 
شد. بچه شیرخان بندي شد. داوودخان  او را زیاد بد مي دید، چون با ظاهرشاه  ارتباط داشت. 
مي گفتند که با ظاهرخان  ارتباط دارد و دعوت هایي ترتیب مي دهد و ... هوتل »سپین زر« 
را او ســاخته بود. وقتي خانه اش را بازرســي کردند، چیزهاي زیادي یافتند. داوودخان  از 

فعالیت هاي او خبر داشت. بسیار از او بدش مي آمد. 
پرویز آرزو: و چرا او را اعدام نکرد؟

جنرال عبدالقادر: علتش را نمي دانم.
پرویز آرزو: در مورد این کودتا بیشــتر توضیح دهید. از طرف کي سازماندهي شده 

بود؟ 
جنرال عبدالقادر: از طرف خان محمدخان.

پرویز آرزو: درست. اما از لحاظ فکري کي از او و هم دستانش پشتیباني مي کرد؟
جنرال عبدالقادر: نمي دانم. چون با خان محمدخان، نشست و برخاست نداشتم.
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پرویز آرزو: یعني مي خواست به نفع خود کودتا کند؟
جنرال عبدالقادر: طبعًا. وضع آن زمان به گونه یي بود که کارمندان دستگاه ظاهرخان،  
به تعبیر رایج امروز، بر اساس شایسته ساالري انتخاب نشده بودند و افغانستان از لحاظ اداره 
حکومتي به قهقرا مي رفت. آن ها بیشــتر انســان هایي بي بندوبار بودند. با مردم رابطه یي 
نداشتند. هیچ کاري هم به نفع مردم نمي کردند. داوودخان  این موضوع را درک کرده بود. 
وقتي هم که کودتا کرد، دیدیم که با هیچ مانعي برخورد نکرد. تنها شاه زاده احمدشاه، که 
در ارگ بود، چند فیر کرد و بس. گارد بسیار زود به داوودخان  تسلیم شد. به همین خاطر 
بود که تنها یک نفر در جریان کودتا کشــته شد و کودتاي داوودخان ، »کودتاي سفید« 
نام گرفت. اما متأســفانه داوودخان  هم در انتخاب ها و انتصاب هایش شایسته ساالري را در 
نظر نگرفت. بیشتر، عناصري بودند بي تجربه که به داوودخان  پیوسته بودند. یا هم بر اساس 
شــناختي که داوودخان  از دیدگاه هاي سیاسي شان داشت، آن ها را انتخاب مي کرد و یا هم 

بر اساس سیگنالي از مرجعي، تعیین شده بودند...





بخش هشت

 جنرال عبدالقادر: من قومندان مدافعه هوایي شدم. کار مي کردیم. ولي همان طور که گفتم 
جدال بین گروه هاي مختلف در قواي هوایي ادامه داشت. 

 به دستور داوودخان  به دنبال کسي از مشرقي مي گشتم تا او را به حیث قومندان هوایي 
انتخاب کنم. اما با موانعي برمي خوردم. گروه هاي چپ و راســت سیاسي پیشم مي آمدند و 
من، همان طور که گفتم، مي خواستم موازنه را حفظ کنم. تمام گروه ها، فشار مي آوردند که 
قومندان هوایي باید کسی از بین آن ها باشد. مي گفتند شما باید فرد پیشنهادي ما را تعیین 
کنید. آن ها نمي دانستند که من چه وظیفه یي دارم و دنبال چه کسي مي گردم. دنبال کسي 
مي گشتم که شایسته باشــد، بین مردم نفوذ داشته باشد و از سمت مشرقي باشد. از جایي 
باشد که مردم آن منطقه نسبت به کســاني که دستگیر شده بودند، خوشبیني زیاد نداشته 
باشــند. اگر هم بدبین نبودند، الاقل بي طرف مي بودند. هر چي گشتم چنین آدمي را نیافتم. 
پیلوتي از بگرام را مي شــناختم. او را تعیین کردم. گاهي با او گپ مي زدم. نامش »سخي« 
بود. با طیاره »ســو« پرواز مي کرد. جوان خشک و الغري بود. از مشرقي بود. قریه اش را 

زماني دیده بودم. 
***

 خاطره یي از قریهء آن پیلوت که او را به حیث قومندان هوایي مقرر کردم، مي گویم:
  من به تازگي پیلوت شــده بودم. دو برادر از خاندان ناصري از هم دوره هایم بودند. 
من با آن دو برادر دوســت بودم. یکي از آن دو، پیلوت و هم دورهء من بود و دیگري در 
قواي زمیني کار مي کرد. ما گاهي به خانهء آن ها در شکردره مي رفتیم. مادر بسیار شریفي 
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داشتند. بي بي زني بود. با دانش و وارد به سیاست. آن خانم، خواهر مرادعلي خان ناصري بود. 
خانم مرادعلي خان از ایتالیا بود. زني با سیرت و با صورت. باستان شناس بود. مرادعلي خان 
با ظاهرشاه  رابطهء نزدیکي داشت. شاه حتا گاهي وقت ها براي آب بازي به باغ او مي رفت. 

آب شکردره، آب برف است. در تابستان، برف ها آب مي شوند. آبي سرد و گوارا...
 خواهر مرادعلي خان ناصري که مادر دو دوست من بود، با ما بسیار مهربان بود. بهترین 
غذا را آماده مي کرد. خانم ثروتمندي بود. شوهرش مرده بود. خودش زمین ها و امالکش را 
مدیریت مي کرد. آن قدر در مدیریتش توانا بود که حاصل زیادي از زمین هایش برداشت 
مي کرد. توت فراوان، میوهء فراوان. حاصل فراوان. آن خانم، ابتکار جالبي کرده بود. یک 

»چنارباغ« ساخته بود. به ما گفت: »بیایید چنارباغ را به شما نشان دهم.«
 پنج هزار نهال چنار را کنار دریا نشــانده بود. چنارها براي قطع شــدن و به فروش 

رسیدن آماده شده بودند.
عالوه بر آن دو برادر که دوســتان من بودند، فرزند دیگري هم داشت که ولسوال 

»چوکي« مشرقي بود.
  عید بود. ما تازه پیلوت شده بودیم. به من پیشنهاد کردند براي تفریح به چوکي برویم. 
با آن ها به جالل آباد رفتیم. در جالل آباد، یک میدان هوایي براي نشســت هاي اضطراري 
داشتیم. شب، مهمان فرمانده میدان هوایي جالل آباد بودیم. به پیشنهاد او به »تورخم« رفتیم. 
به موترها نشستیم. بچه نایب الحکومه مشرقي هم با ما بود. رشید، هم صنفي دیگر ما نیز بود. 
من در موتر یکي از هم صنفي هایم نشســتم. چند نفر هم در موتر قواي هوایي نشستند. به 
تورخم رفتیم. از ســرحد هم گذشتیم. به یک کافهء پاکستاني رفتیم. گفتیم: »براي ما چاي 
بیاور.« براي ما یک پیاله آب آورد و سپس یک پیاله شیر. ما تا آن وقت نمي دانستیم که 

همین »شیر چاي« پاکستاني هاست. 
 خوب ! پس برگشــتیم و در موترها نشستیم و به ولســوالي چوکي رفتیم. به خانهء 
ولسوال چوکي، که برادر دو دوست من بود، رفتیم. اسمش »مالک« بود. مهمان او بودیم. 
با حرمت و عزِت بســیار با ما برخورد کرد. خانم ولسوال، زن بسیار شریف و با سویه یي 
بود. به شیوهء اروپایي از ما پذیرایي کرد. در خانه، جایي ویژه براي مهمان ها داشتند. غذایي 
بسیار عالي براي ما تهیه کرده بودند. مهمان ها با خود شراب برده بودند. خانم صاحب خانه 

ممانعت کرد. گفت: »در خانهء ما از این کارها نمي شود.«
 مانِع شوهر و برادر شوهرهایش شد.
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 فرداي آن شب به من گفتند: »ما مهمان هستیم.«
  »ســیداي َپَشد«، که از همان ولســوالي بود، ما را به ساحل دریا دعوت کرده بود. 
چه طور به آن طرف ســاحل رفتیم؟ َمشک هایي را از هوا پر کرده و به چوب بسته بودند. 
تخته ها را کنــار هم چیده بودند تا روي آن ها بنشــینیم. از منطقه یي دورتر ما را به آب 
انداختند. پارو مي زدند و آب ما را بُرد و بُرد تا به ساحل نزدیک شدیم. به جایي که گفته 
بودند ولســوال و مهمان ها یش را بیاورید، رفتیم. آمادگي گرفته بودند. ظرف و فرش را 
از خانه، لب دریاي کنر آورده بودند. جایي درســت کرده بودند. همان جا نشستیم. برنج و 
کباب آوردند. چنان برنجي را هرگز در زندگي نخوردم و ندیدم. برنج در قوري هاي چیني 
زیباي قدیمي ریخته شده بود. وقتي به آن دست مي زدیم، تمام قوري مي لرزید. درازي هر 
دانه برنج، چهار پنج برابر برنج خشک بود. برنج، بسیار شیرین بود. پرسیدم: »سید صاحب! 

در برنج شکر مي ریزید؟«
 گفت: »نه. شیریني خودِ برنج است. ما سي کندوي برنج داریم. هر کندو براي برنج 
مورد نیاز یک سال ما ساخته شده است. این برنجي که امروز مي خوریم، سي سال پیش در 
کندو ریخته شــده است. سالي یک کندو خرج ماست. وقتي برنج یک کندو تمام شد، آن 

را پر مي کنیم. برنجي که امسال به کندو مي ریزیم، سي سال بعد مصرف مي شود.«
 روز پر خاطره یي بود. پس از مهماني قصد برگشــت داشــتیم اما به ما گفتند »شما 
فردا جاي دیگري مهمان هستید.« به دره یي، که همین لحظه نامش یادم نیست، رفتیم. این 
همان دره یي بود که در جنگ صافي، طیاره »گلبهارخان« به کوه آن دره خورد. صافي را 
مخالفانش گرفتند. مي خواســتند او را بکشند. او را به جایي بردند که باید اعدام مي شد. اما 
چند زِن َسرســفید آمدند و خود را روي او انداختند و به این گونه شفاعتش کردند و مانع 

کشتنش شدند. 
 زماني، موالنا مي خواندم. یکــي از خاطراتي که از موالناخواني آن وقت ها دارم این 
است که وقتي موالنا در قونیه، جانشین پدرش سلطان العلما مي شود، روزي غیر مسلماني به 

جرمي گرفتار شده و مي خواهند او را قصاص کنند...
پرویز آرزو: ثریانوس را مي گویید.

جنرال عبدالقادر: بلی. موالنا مي آید و لباس مولویت خود را ســرش مي اندازد و او را 
نجات مي دهد. 

پرویز آرزو: شما »موالنا« مي خواندید؟
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جنــرال عبدالقادر: خیلي زیاد. در دوران کودکــي ام و زماني که در مکتب ابتدایي 
درس مي خواندم، مثنوي خواني و شــاهنامه خواني در قریهء ما خیلي رایج بود. هر شــب 
جمعه شاهنامه خواني و مثنوي خواني داشتیم و من عاشق آن بزم ها بودم. مي نشستم و گوش 
مي کردم. پدر کالنم باسواد بود. غزل نامه هایي هم مي نوشت که پس از مرگش مانده بود... 

فرداي شب مهماني در آن دره، به کابل برگشتیم. عید تمام شده بود...
کسي را که به حیث قومندان هوایي تعیین کرده بودم، از همان دره بود. نامش سخي 

بود. پیلوت طیاره سو7 بود. طیاره سو7 ، طیاره بمبارد است.
پرویز آرزو: از تحصیل کرده هاي شوروي بود؟

جنرال عبدالقادر: بلی. دو یا ســه دوره بعد از ما در شوروي تحصیل کرده بود. تعیین 
سخي بر خالف خواســتهء چپي ها، به خصوص پرچمي ها بود. آن ها تالش می کردند که 
کسي از خودشان، قومندان هوایي شود. در گروه خود من هم با من به مخالفت برخاستند. 
محتاط به من مي گفت که باید اکبر پنجشــیري قومندان هوایي شود. اما اکبر نمي توانست 

قومندان هوایي شود. چون انجینیر بود. در بخش تخنیکي کار مي کرد.
پرویز آرزو: و داوودخان  به شما دستور داده بود که قومندان هوایي از مشرقي باشد.

جنرال عبدالقادر: بلی. من باید از مشرقي تعیین مي کردم. 
پرویز آرزو: و شما نمي توانستید بگویید که این امر داوودخان  است؟

جنرال عبدالقادر: به هیچ وجه نمي توانستم. 
بي طرف ها هم عالقمند بودند که قومندان هوایي از بین آن ها انتخاب شود. من حفظ 
موازنه را در نظر داشــتم. بعدها وقتي وزیر شدم، در وزارت دفاع هم سعي مي کردم موازنه 
را حفظ کنم. کارمندان شعبات حتا در سطوح باال هم با رعایت اصل توازن مقرر مي شدند. 
در زماني که »رفیع« وزیر دفاع شده بود، دو نفر در سطوح باالي بخش استخبارات گماشته 
شــدند. وقتي من از وزارت دفاع برکنار شدم، آن دو دستگیر شدند و یکي از آن ها اعدام 
شــد. یکي از آن ها با گروه »گیالني« ارتباط داشت و دومي به »مسعود« گزارش مي داد. 
آن یکي که اعدام نشد، از وردک بود. بچهء عبداهلل خان نایب الحکومه بود. کسي که اعدام 
شد خلیل نام داشت. خبر شدم که او را اعدام کردند. فِلمي را که در حین تحقیق و اعتراف 
از او گرفته بودند، به من نشــان دادند. گفت: »بلی. این کار را مي کردم. با نفرهاي مسعود 

رابطه داشتم.«
 این از رویدادها مربوط به بعد از هفت ثور است. کمي پیش رفتم...
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***
پرویز آرزو: سخي، قومندان هوایي شد...

جنرال عبدالقادر: بلی. قومندان هوایي شد. 
پرویز آرزو: و رقابت هم وجود داشت و فشارها بر شما نیز.

جنرال عبدالقادر: بلی فشارها هم وجود داشت.
پرویز آرزو: به احتمال، تعیین شما به حیث قومندان مدافعه هوایي به تشدید مخالفت ها 

انجامیده بود.
جنــرال عبدالقادر: بلی. همین طور بود. اما مقاومــت مي کردیم و به پیش مي رفتیم.  
باالخره پرچمي ها نیرنگ بازي کردند. چون آن ها در اداره حکومت نقش نسبتًا پر رنگي 
داشــتند. »فیض محمد«، وزیر امور داخله، پرچمي بود، وزیر زراعت پرچمي بود. قومندان 

گارد داوودخان  پرچمي بود. 
پرویز آرزو: خودِ ببرک کارمل هم به داوودخان  نزدیک بود.

جنرال عبدالقادر: بلی خود کارمل هم به داوودخان  نزدیک بود. 
 توطئه یي کــه کردند، این بود: راکتی به نام اس.کا. 5 وجود دارد. طیاره مي تواند به 
جاي دو بمب، دو بالک 16 تایــي از این راکت را حمل کند. این نوع راکت براي زدن 
اهداف زمیني به کار مي رود. براي زدن وســایط زرهــدار، براي تخریب پل ها و جاهاي 
مستحکم. براي انهدام قطارها هم کاربرد دارد. در وقت اصابت، پارچه پارچه مي شود و به 

همین خاطر، قدرت تخریبي زیادي دارد.
  طیــاره بر زمین بود. راکت ها را به آن بســته بودند. نمي دانم راکت ها را درســت 
نبســته بودند یا کار دیگري کرده بودند. بر اثر ضربه، راکت بیرون جهیده بود. راکت، 
بیســت متر دورتر به زمین اصابت کرده بود. انفجار نکرده بود. مثل چوب سوخته بود. به 
کســي هم آسیبي نرسیده بود. چون فیر نشده بود. از آن واقعه، گزارشي تهیه کرده بودند 
و به داوودخان  رســانده بودند. به او گفته بودند کــه در نتیجهء ضعف قومنداني مدافعه و 
قومنداني هوایي، راکتي به اســتقامت ارگ فیر شده است. ضیا ]ضیا مجید[، قومندان گارد 
بود و پسرخاله یي داشت. این راپور را به دست پسرخالهء ضیا داده بودند تا از طریق او به 
داوودخان  برسد. در گزارش آن ها نوشته شده بود که راکتي فیر شده و چنین شده و چنان 
شده... قومندان گارد، گزارش را به داوودخان  داده بود. از چند منبع، به داوودخان  رسانده 
بودند که من در مدیریت، ضعیف هســتم. در حالــي که ضعف اداره نبود، بلکه توطئه یي 
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ســازماندهي شده علیه من بود. داوودخان  هم زیر تأثیر آن گپ ها رفته بود. هم زمان به او 
گفته مي شــد که در مقابل فعالیت هاي چپي ها هیچ واکنشی نشان نمي دهد. گفته بودند که 
من با محتاط نزدیک هســتم. داوودخان  بر آن بود که محتاط و پاچاگل وفادار را که زن 

روسي داشت، کنار بزند. نهم حوت 1354 از مقام قومنداني مدافعه هوایي برکنار شدم.
پرویز آرزو: شــما پیش از این گفتید که در ابتدا شش هفت نفر در هستهء مرکزي 
فعالیت هاي سیاسي شما حضور داشتند. آن ها از رفتن و پیوستن شما به داوودخان  پیش از 
کودتاي بیست و شش ســرطان آگاهي داشتند. در فاصلهء زماني که شما به امر داوودخان  
به شیندند رفتید، آن ها به حلقهء وفادار به داوودخان  نزدیک شدند. سرنوشت آن همکاران 
سیاســي شما در هستهء مرکزي حرکت شما )سازمان جوانان انقالبي اردو( چي شد؟ پس 

از کودتاي بیست وشش سرطان چه مي کردند؟
جنرل عبدالقادر:آن ها از طریق محتاط به داوودخان  نزدیک شدند. 

پرویز آرزو: و به چه مقام هایي رسیدند؟
جنرال عبدالقادر: ُپســت هاي مختلفي گرفتند. تعیین آن ها به دســت خودم بود. من 
اکبرپنجشیري را ســرانجینیر قواي هوایي تعیین کردم. او به محتاط هم نزدیک شده بود 
اما قباًل با من بود. سخي را که قومندان هوایي تعیین کردم نیز هر چند کاماًل با ما نبود اما 
مخالفتي هم نداشــت. عماًل بخش هوایي را بین کساني که در زمان فعالیت هاي سیاسي با 

من بودند، تقسیم کردم...
پرویز آرزو: و نشست هاي پنهاني شما هنوز هم برگزار مي شد؟

جنرال عبدالقادر: نه. گاهي با هم دید و بازدیدهایي داشتیم.
پرویز آرزو: با محتواي سیاسي؟

جنرال عبدالقادر: نه. فرصتي براي این مسایل نبود. 
پرویز آرزو: به دنبال بر مي گردیم. گفتید »محتاط« از چشم داوودخان  افتاد.

جنرال عبدالقادر: ما احســاس مي کردیم که محتاط در حال افتادن از چشم داوودخان  
اســت. به خاطر این که پاي نعیم خان، برادر داوودخان،  به مسایل سیاسي کشیده شده بود و 

او کاماًل ضد چپ و چپي ها بود.  
پرویز آرزو: داوودخان ، نعیم خان را به امریکا هم فرستاد.

جنرال عبدالقادر: بلی. داوودخان  او را نمایندهء خاص خود تعیین کرد. به اروپا رفت. 
به امریکا رفت. ولي ما سعي داشتیم بر اوضاع واقف باشیم. ما مي خواستیم  به خانهء نعیم خان 



خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر 105

نفوذ کنیم.
پرویز آرزو: از چه طریق؟

جنرال عبدالقادر: از طریق شبکهء استخباراتي که ساخته بودیم...
پرویز آرزو: شبکهء استخباراتي که شما ساخته بودید؟ منظورتان گروه شماست؟

جنرال عبدالقادر: حاال دیگر بر تعداد ما افزوده شــده بود. چپي ها با هم نزدیک شده 
بودند. 

پرویز آرزو: این به این معني اســت که شما در آن زمان به یکي از شاخه هاي حزب 
دموکراتیک خلق نزدیک شده بودید؟ 

جنرال عبدالقادر: نه. هنوز نشده بودم. 
پرویز آرزو: پس این استخباراتي که شما مي گویید، استخباراِت کجا بود؟

جنرال عبدالقادر: خود قومنداني مدافعه در چوکات وزارت دفاع، استخبارات داشت. 
پرویز آرزو: و از طریق استخبارات وزارت دفاع مي خواستید به خانهء نعیم خان نفوذ 

کنید؟
جنرال عبدالقادر: ما به این فکر بودیم که در مسیر حرکت با داوودخان  از خود تضاد 
و مخالفتي نشان ندهیم اما بر اوضاع واقف باشیم. باید واقف مي بودیم که چه کساني به نفع 
داوودخان  کار مي کنند. راســت گرا هستند یا چپ گرا. متوجه ُشدید؟ ما براي رسولي هم 
نفر داشــتیم. کار مي کرد و به ما خبر مي آورد. براي نعیم خان هم نفر داشتیم. براي کسب 
اطالع از کساني که از زمان شــاه مانده بودند و در حکومت، ُپست هایي گرفته بودند نیز 
نفر داشتیم. آن ها را مطالعه مي کردند  و از اقدامات شان اطالعات به دست می آوردند. مثاًل 
وزیر مالیه را هم زیر نظر داشــتیم. رفیق خودم که رییس گمرک ها بود، و به شما تعریف 
کردم که در زماني که خانه نشین شده بودم داوودخان  به وزیر مالیه و او امر کرد که براي 

لوامشر صاحب یک موتر بدهید، نیز زیر نظر بود1. 
پرویز آرزو: من نام وزراي حکومت جمهــوري را مي خوانم. اگر اطالعي در مورد 
آن ها دارید و بــه احتمال، روابطي با چپي ها و به خصوص پرچمي ها، با توجه به نفوذ آن 

گروه در دستگاه حکومت جمهوري، داشتند لطفًا بگویید. 
 جنرال عبدالقادر: بسیار خوب است. اگر به یادم مانده باشند، مي گویم. 

پرویز آرزو: پیش از خواندن فهرست وزرا، از داکتر محمد حسن شرق معاون صدارت 
شروع مي کنیم. 

1. به بخش سه و شش نگاه شود.
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جنرال عبدالقادر: با کارملي ها ارتباط داشــت. البته قبل از این حوادث با تره کي هم 
ارتباط داشــت. پدر حسن شــرق از حزب توده ایران بود که از ایران به افغانستان فرار 
کرده بود. ُخســر شــرق هم از جملهء همان ایراني هاي مهاجر به افغانستان بود. حکومت 
وقت افغانســتان به آن ها در »اناردره« فراه، جا داده بود. پدر حســن شرق را اعدام کرده 
بودند. حسن شــرق در آن وقت، هنوز ُخردسال بوده است. بنا به هر دلیل یا رابطه یي که 
وجود داشــته، به بازماندگان خانوادهء حسن شرق در اناردره فراه پناه داده شده بود. بعدها 

داوودخان  حسن شرق را به مکتب نرسینگ شامل کرد. حسن شرق در ابتدا نرس بود.
پرویز آرزو: حسن شرق در کتاب »کرباس پوشان پا برهنه« اش مي نویسد که خودش 

براي تحصیل به کابل رفته بود. 
 جنرال عبدالقادر: این که خودش رفته را نمي دانم. اما معلوماتي که من درباره حســن 
شــرق دارم این اســت که ابتدا داوودخان  او را به مکتب نرسینگ شامل مي کند. حسن 
شــرق مکتب را به پایان مي رساند. و این زماني است که داوودخان  صدراعظم شده است. 
  حسن شرق به امر داوودخان شــامل فاکولتهء طب مي شود. رابطهء نزدیکي با داوودخان  
دارد. خــودش در جلد دوم خاطرات خود مي نویســد که »رابطهء ما بســیار نزدیک بود 
و داوودخان  به من کمک مي کرد.« بعداً »مدیر قلم مخصوص« داوودخان  مي شــود. در 
خاطراتش مي نویسد که بعد از خانه نشین شدن داوودخان ، رابطه اش را با او حفظ کرده بود. 
با این حال مي نویسد که »واي افسوس که داوودخان  سردار بود، خودخواه بود و جاه طلب 
بود.«  وقتي معاون صدراعظم شد، من قومندان مدافعه بودم. بعد از یک سال، سفیر افغانستان 

در جاپان شد. زد و بندها و رقابت ها در اطراف داوودخان بسیار زیاد بود. 
پرویز آرزو: »داکتر عبدالمجید« وزیر عدلیه.

جنرال عبدالقادر: او آدمي بود که بیشــتر به وطنش عالقمند بود. به وظیفه اش پاي بند 
بود. 

پرویز آرزو: »فیض محمد« وزیر امور داخله؟ 
جنرال عبدالقادر: فیض محمد پرچمي بود.

پرویز آرزو: »داکتر نعمت اهلل پژواک« وزیر معارف.
جنرال عبدالقادر: پژواک به پرچمي ها سیمپاتي داشت.

پرویز آرزو: »انجینر پاچاگل وفادار« وزیر امور سرحدات
جنرال عبدالقادر: با داوودخان  نزدیک بود. خانم روســي داشت. داوودخان  او را به 
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عنوان سفیر به بلغارستان فرستاد.
پرویز آرزو: »غوث الدین فائق« وزیر فواید عامه.

جنرال عبدالقادر: او هم در کودتاي بیست وشش سرطان شرکت داشت. نه خلقي بود 
و نه پرچمي. بیشتر پله بین بود. 

پرویز آرزو: انجینیر »عبدالحمید محتاط« وزیر مخابرات که بارها درباره او صحبت 
کردید. 

جنرال عبدالقادر: بلی همان اســت. او و معینــش »غالم حضرت« هراتي از قومنداني 
مدافعه هوایي به وزارت مخابرات رفته بودند. پاچاگل وفادار هم از قواي هوایي رفته بود.  

پرویز آرزو: »نظرمحمد سکندر« وزیر صحت
جنرال عبدالقادر: وزیر صحت عامه بود.  او بر اســاس شــهرت پدري و مسلکش به 

دستگاه داوودخان  آمد. 
پرویز آرزو: »داکتر عبدالرحیم نوین« وزیر اطالعات و فرهنگ

جنرال عبدالقادر: خوب ؟
پرویز آرزو: »جیالني باختري« وزیر زراعت و آبیاري

جنرال عبدالقادر: پرچمي
پرویز آرزو: »محمدخان جاللر« وزیر تجارت

جنرال عبدالقادر: جاللر بر اساس مسلکش مقرر شد. با هیچ کس رابطه یي نداشت. 
پرویز آرزو: »علي احمد خرم« وزیر پالن

جنرال عبدالقادر: او بعداً کشته شد. ارتباط دوسویه داشت.
پرویز آرزو: بسیار خوب. به »عبدالحمید محتاط«  وزیر مخابرات و افتادنش از چشم 

داوودخان  بر مي گردیم.
جنرال عبدالقادر: در نتیجهء تحریک ها و تشبثات نسبت به حسن شرق و قواي هوایي، 
داوودخان  تصمیم گرفت که آن عده از کساني را که در قواي هوایي »دست و پاَچک«1  

مي زنند کنار بزند. اولین کسي را که به احتیاط سوق داد، من بودم.
پرویز آرزو: بعد از حادثه یي که پیش تر گفتید؟

جنرال عبدالقادر: بلی. بعد از همان حادثه مرا به احتیاط سوق داد. 
پرویــز آرزو: در مقام قومنداني مدافعه هوایي چه مدت کار کردید؟ چه رویدادهاي 

مهمي از آن دوره به خاطر دارید؟
1. »دست و پاَچک زدن« کنایه از »فعال بودن براي مقصدي.«
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جنرال عبدالقادر: تقریبًا یک و نیم سال. 
یکي از خاطرات کارم در مقام قومنداني هوایي، مالقات با امریکایي هاســت. به شما 
گفتم که مرســتیاِل قواي مدافعه هوایي، ســتارخان نام داشت که پسر نواب خان لوگري، 
مصاحب نادرخان  و هاشم خان بود. او و برادرش در زمان داوودخان  هم در مناصب دولتي 
خود ماندند. آن ها شناخت و روابط شخصي با خاندان شاهي داشتند. روزي ستارخان به من 

کارتي داد و گفت: »من و تو دعوت هستیم.« 
پرسیدم: »به کجا دعوت هستیم؟«

 گفت: »اتشهء مدافعه هوایي امریکا ما را دعوت کرده است.«
  در سفارت امریکا در کابل سه اتشه نظامي کار مي کردند: اتشه هوایي، اتشه زمیني و 
اتشه مدافعه هوایي. سال 1352 بود. من قومندان هوایي بودم و هنوز قومندان مدافعه هوایي 
نشده بودم. دعوت در خانه اتشــهء امریکایي ترتیب داده شده بود. رفتیم. اولین باري بود 
که با امریکایي ها تماس می گرفتم. امریکایي ها مرا کاماًل مطالعه کرده بودند. مي دانســتند 
که کي هستم و چه مي کنم. بعد از هفت ثور هم اولین سفیري که به دیدن من آمد، سفیر 

امریکا بود. سفیر امریکا با من مالقات کرد نه با تره کي. 
 در خانهء اتشــهء امریکایي، کسي به زبان روسي بسیار روان به من خوش آمد گفت. 

معلوم شد که نایب سفیر امریکا در کابل بود. 
چهار نفر بودیم: من، ســتارخان، نایب سفیر امریکا که بعداً سفیر شد و کشته شد1 و 
صاحب خانه که اتشــه مدافعه هوایي امریکا بود. دو افغان و دو امریکایي. خود اتشه اصاًل 
گپ نمي زد. معاون ســفیر صحبت مي کرد. وقتي ستارخان کارت دعوت به خانه اتشه را 
داد، فهمیدم که وظیفه گرفته اســت مرا به آن جا ببــرد. او با امریکایي ها و از به ویژه با 

انگلیس ها روابط نزدیکي داشت. 
 ستارخان ترجمه مي کرد. نایب سفیر امریکا هم خودش به روسي با من گپ مي زد.

میز غذا آماده بود. انواع خوردني ها و نوشیدني ها روي میز بود...
 امریکایي ها ُگلپي را کمي جوش مي دهند. ســپس آن را در مخلوط زردي و سفیدي 
تخم مرغ و آرد مي زنند و در روغن ســرخ مي کنند. آرد و زردهء تخم مرغ پخته مي شوند 
و حرارت به گلپي هم مي رســد. گلپي تقریبًا نیمه خام مي ماند. کمي دیرتر ماهي و کچالو 

آوردند. غذا خوردیم و صحبت کردیم.  
پرویز آرزو: پیرامون چه مسایلي صحبت شد؟

1. سفیر امریکا که در سال 1979 در افغانستان کشته شد  Dubs  Adolph )ادولف دابس( بود.
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جنرال عبدالقادر: ابــراز عالقمندي مي کردند. مي گفتند به دعوت هاي ما نمي آیي. از 
این پس بیا. آن دعوت از اتشه نظامي مدافعه بود. مهماني شب رخصتي هفتهء آینده را اتشه 

هوایي امریکا ترتیب داده بود. به آن جا هم رفتم.
پرویز آرزو: پیش از این، از رابطهء نزدیک ســتارخان با امریکایي ها گفتید. شما را 
هم تنها دعوت کرده بودند. معاون ســفیر هم در آن جا حضور داشت. مي خواستند  شما را 

جذب کنند؟ 
جنرال عبدالقادر: طبعًا نه! مرا مطالعه مي کردند.

پرویز آرزو: بسیار خوب! شما را مطالعه مي کردند. جالب است که چگونه مي خواستند  
اعتماد و عالقمندي شما را جلب کنند؟

جنرال عبدالقادر: حاال به شــما مي گویم. دعوت بعدي از طرف اتشه هوایي ترتیب 
داده شــده بود. آن اتشه، هم مسلکم بود. مي توانست بیشتر با من گپ بزند. مي توانستیم در 
باره مسایل مختلف صحبت کنیم. البته مسایلي که به عنوان یک دیپلومات اجازهء صحبت 
پیرامون آن ها را داشــت. در آن دیدار، من گله مندي خود را نسبت به امریکا ابراز کردم. 
به اتشه هوایي در مورد بي توجهي به افغان هایي که در بخش هوایي براي تحصیل به امریکا 
مي رفتند، گفتم. یادآور شــدم که: »مهم ترین وظیفهء مــا در بخش هوایي، دفاع از وطن 
ماســت. اما وقتي افغان ها براي تحصیل به امریــکا مي روند، به جاي این که در بخش هاي 
مورد نیاز ما آموزش هاي مســلکي ببینند، در شاخه هاي فرعي و دست سوم و دست چهارم 
آموزش مي بینند. مثاًل شما آن ها را در بخش باربري طیاره آموزش مي دهید. در حالي که ما 
طیاره باربري نداریم. این ها از طرف وزارت دفاع براي تحصیل به امریکا فرستاده مي شوند. 
باید در زمینهء طیاره هاي شــکاري و بمبارد شــما مثل 5F و R4  تحصیل کنند. باید به 
آن ها پرواز با آن طیاره ها آموزش داده شــود. اما فارغ التحصیالن ما مي آیند و مي گویند 
که ما با یک طیاره باربري یک شــرکت خصوصي در بدل پولي که امریکا به آن کمپني 
مي پرداخــت، پرواز کردیم. این طیاره هاي باربري با خواســت و نیازمندي وزارت دفاع 

افغانستان اصاًل مطابقت ندارند.«
 موضوع دومي که گفتم این بود که: »شــما بعد از هر دو سه سال، چهار نفر را براي 
تحصیل در امریکا مي پذیرید. تنها یک بار یک گروه شانزده نفري را پذیرفتید که من هم 
در آن جمله بودم اما از رفتن، باز ماندم.« - به او نگفتم به چه دلیل، - »از آن گروه شانزده 
نفري، بعد از فراغت از تحصیل در امریکا، تنها دو نفر را توانستیم براي پرواز با طیاره هاي 
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روســي آماده کنیم«-  از آن دو نفر هم یکي در کودتاي »خان محمدخان« گرفتار شد و 
جوان دوم که از لغمان بود با چاالکي خود را به چپي ها چسپانده بود-. در این موارد، بسیار 

صحبت کردیم.  
شب دیگر به خانهء اتشه نظامي زمیني سفارت امریکا دعوت بودیم. 

پرویز آرزو: به آن جا هم رفتید؟
جنــرال عبدالقادر: به آن جا هم رفتم. ما مي خواســتیم  وانمود کنیم که با هیچ کس 
ارتباطي نداریم. چپی هم نیســتیم، راست گرا هم نیستیم و براي وطن کار مي کنیم. در این 

مورد، بین خود به توافق رسیده بودیم.
 در خانهء اتشــه نیروهاي زمیني از من در مورد قواي زمیني افغانســتان مي پرسیدند. 
جوابم این بود که من از قوای هوایی هســتم، نه زمیني. تنها در مورد بخش هوایي مي توانم 
صحبت کنم. به این ترتیب کارم را آســان مي کردم. در مورد نوع طیاره هایي که داشتیم 
صحبت مي کردیم. طیاره هاي ما میگ17 بود اما حاال میگ21 داشــتیم. طیاره سو نداشتیم 
اما حاال سو7 داشــتیم. در مورد روابط ما با شوروي مي پرسیدند. جوابم این بود که ما در 
ایــن روابط، منافع خود را در نظر داریم. شــوروي البته منافع خودش را دارد. ما بر محور 
منافع خود مي خواهیم با همه رابطه داشته باشیم. با امریکا هم مي خواهیم روابط مستحکمي 
داشته باشــیم. اما امریکا این را نمي خواهد. پاکستان، مانع تحکیم این روابط است. امریکا 
با پاکستان روابط استراتژیک دارد. اینها را واضح مي گفتم. مي گفتم که توقع ما از امریکا 

این است که افغانستان را از نظر دور نکند. 
من چند روز پیش هم به شــما گفتم. یک نویسنده امریکایي کتابي نوشته است. در 
آن کتاب آمده اســت که امریکا روز افغانستان را سیاه کرد. این امریکا بود که به خاطر 

روابطش با پاکستان، با بي تفاوتي هایش به افغانستان جفا کرد. 
پرویز آرزو: شــما از امریکایي ها انتقاد مي کردید که نمي خواهند با افغانستان رابطهء 

نزدیک داشته باشند؟
جنــرال عبدالقادر: این چیزهایي بود که به آن هــا مي گفتم. بعد از هفت ثور، اولین 
ســفیري که به دیدنم آمد، سفیر امریکا بود. همین اتشه هوایي که پیش تر در مورد دیدار 
و صحبت هایم با او، صحبت کردم، سفیر را همراهي مي کرد. در همان اولین دیدار بعد از 
هفت ثور باز هم همین مسایل را مطرح کردم. در مورد محصلین هم دوباره مسایلي را که 
پیش تر گفتم، یادآور شدم. سفیر و اتشه نظامي به من گفتند: »همین حاال بگویید. براي هر 
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تعدادي که شما بگویید، بورسیه مي دهیم.«
 مــن جواب دادم: »این موضوع باید مطالعه شــود. مراحل قانونــي انتخاب و اعزام 

محصلین باید طي شود. ما نمي توانیم فوري چیزي بگوییم.« 
پرویز آرزو: عالوه بر این سه دیدار با اتشه هاي نظامي امریکا در کابل، آیا تماس و 

دیدار دیگري هم با امریکایي ها داشتید؟
جنرال عبدالقادر: زماني که قومندان مدافعــه هوایي بودم، قومندان قواي بحرالکاهل 
امریکا به افغانستان دعوت شد. سفارت امریکا به مناسبت آمدن او ضیافتي ترتیب داده بود 
و مرا هم دعوت کرده بودند. قومندان عمومي قواي بحرالکاهل امریکا، مردي قدکوتاه بود 
با یونیفورم بحري که نوار ســر شانه اش آن را مشخص مي کرد. تیودور ایلیوت، سفیر بود. 
طبق رسم دیپلوماتیک، براي اســتقبال از مهمان ها در تاالر سفارت امریکا ایستاده بودند. 
قومندان قواي بحرالکاهل در جاي اول ایستاده بود، خانم تیودور ایلیوت در کنارش ایستاده 
بود و سفیر، کنار خانمش ایستاده بود. با کمي تاخیر به ضیافت رسیدم. در تاالر مهمان خانه 
با قومندان بحرالکاهل امریکا دســت دادم. من انگلیســي نمي دانستم. سفیر امریکا فارسي 
مي دانســت. گپ هاي من و قومندان عمومي بحرالکاهل را ترجمه مي کرد. آن روز براي 
اولین بار فشــار سیاسي را حس مي کردم. همین که داخل تاالر شدم، از دور فهمیدم سفیر 
امریکا نام مرا به قومندان بحرالکاهل مي گوید. فهمیدم در مورد من به او معلومات مي دهد. 

برخوردي بسیار صمیمي با من کرد. چیزهایي پرسید و من جواب دادم.  
پرویز آرزو: مثاًل چي پرسید؟

جنرال عبدالقادر: مثاًل پرســید که وضع قواي هوایي افغانستان چه طور است؟ من نه 
گفتم خوب است و نه گفتم خراب است. 

پرویز آرزو: پس چي گفتید؟
جنرال عبدالقادر: فقط گفتم نورمال اســت. همین کلمهء »نورمال« مرا از زیر فشار 
مي کشید. از سالمتي من پرسید. گفتم کمي مریض هستم. در همان لحظه یکي از دخترهایي 
که به پذیرایي از مهمان ها  مشــغول بودند، نوشیدني آورد و به ما تعارف کرد. در َپتنوس 
چهار جام شــراب و چهار گیالس کوکاکوال و فانتا بود. قومندان بحرالکاهل و سفیر، جام 
شراب برداشــتند و خانم سفیر، گیالس فانتا. من گفتم مریض هستم و زخم معده دارم. در 
همین هنگام نگاهم به جمع مهمان ها افتاد و »باباجان خان« را دیدم. همان باباجان خاني که 
بعدها در زمان ما، لوي درســتیز وزارت دفاع شد. او استاد ما در حربي پوهنتون بود. در آن 
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زمان رییس اوپراتیفي وزارت دفاع بود. داوودخان  او را مي شــناخت. با داوودخان  رابطه 
داشت. نه خلقي بود و نه پرچمي. هم خلق را تایید مي کرد هم پرچم را و هم داوودخان  را. 
بازي مي کرد. من از سفیر امریکا و قومندان قواي بحرالکاهل امریکا جدا شدم و مستقیم به 

طرف باباجان خان رفتم. با خنده گفت: »خوب گیر آمده بودي!« 
 خوب از این بگذریم...

پرویز آرزو: شما سه مالقات با امریکایي ها داشتید . مالقات سوم با اتشه نظامي قواي 
زمیني بود...

جنرال عبدالقادر: یکي هم ضیافت بود.
پرویــز آرزو: بلی. یکي هم ضیافت. آیا در مــورد مالقات هایي که با امریکایي ها 

داشتید، به رهبري اطالع مي دادید؟
جنرال عبدالقادر: بلی. بلی.

پرویز آرزو: طبیعي است که چنین مالقات هایي با شوروي ها هم داشتید ...
جنرال عبدالقادر: نه. ما نیازي براي مالقات با شــوروي ها نداشــتیم. به خاطر این که 
مشاورین شــان  پهلوي ما بودند. ما آن چه را که مطابق منافع خود مي پنداشــتیم، عماًل به 

شوروي ها هم مي گفتیم.
پرویز آرزو: در عین حال، شما نسبت به آن ها گرایش و عالقمندي داشتید. 

جنرال عبدالقادر: عماًل ســیمپاتي داشــتم و عماًل هم به آن ها مي گفتم که کدام کار 
درست نیست. کدام برخورد درست نیست. 

پرویز آرزو: آن ها را در جریان گپ ها و مسایل قرار مي دادید؟
جنرال عبدالقادر: به هیچ وجه. من جاسوسي نمي کردم.

پرویز آرزو: منظور من بیشتر، همکاري و ابراز عالقمندي هاست.
جنرال عبدالقادر: به هیچ وجه. ما این استقالل را براي خود محفوظ داشتیم که هر چه 

بخواهیم مي کنیم. 
***

پرویز آرزو: قبل از این که به نهم حوت 1354 و برکناري شما از مقام قومنداني مدافعه 
هوایي برســیم مي خواهم به یک موضوع دیگر بپردازیم. شما از استخباراتي گفتید که در 
جاهاي مختلف، از جمله در خانهء نعیم خان، نفوذ داشــت و براي شما کار مي کرد. لطفًا در 

این مورد بیشتر توضیح بدهید.
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جنرال عبدالقادر: درک مــا از اوضاع این بود که داوودخان  تصمیم دارد آن عده از 
جوان هاي چپ گرایي را که در دســتگاهش کار مي کردند، از صحنه دور کند و نعیم خان 
مبتکر و عامل عمدهء این برنامهء داوودخان  بود. نعیم خان نسبت به امریکا و غرب سیمپاتي 
داشت. همیشه از داوودخان  انتقاد مي کرد و مي گفت این چپي هایي که تو آورده ای باالخره 
فساد مي کنند. ضد چپي ها بود. ما این اطالعات را از طریق کساني که در استخبارات وزارت 
دفاع کار مي کردند به دســت مي آوردیم. عده یي از آن افراد توانســته بودند براي کسب 
اطالعات وارد روابط خصوصي کارمندان ارشــد نظام شوند. همان طور که گفتم حتا یکي 
از آن ها از خانهء شــخص نعیم خان به ما گزارش مي داد. این افراد در ظاهر طوري وانمود 

مي کردند که به نفع داوودخان  کار مي کنند اما دو طرفه کار مي کردند. بازي مي کردند.
پرویز آرزو: منبع اطالعاتي شما در مورد نعیم خان کي بود؟

جنرال عبدالقادر: داماد نعیم خان، پسر شاه محمودخان بود. او اتشه نظامي ما در مسکو 
بود. هیأت هاي شوروي را که به کابل مي آمدند، همراهي مي کرد. او در مسکو فوت کرد. 
جنازه اش را از مسکو آوردند. در مراسم فاتحه اش به نمایندگي از قواي هوایي نشسته بودم. 
خودِ این باید به شما مفکوره بدهد که ما  مورد اعتماد خاندان داوودخان  و نعیم خان بودیم. 
 اما سیاســتي که نعیم خان و داوودخان  پیش گرفته بودند، سیاســت چپ ستیزي بود. 
احتمااًل فشارهاي داخلي و خارجي عامل آن سیاست بود و آن ها به این نتیجه رسیده بودند 
که چپي ها مشکل ساز مي شــوند. به محتاط و پاچاگل وفادار نیز به دلیل چپي بودن، شک 
پیدا شده بود. در قانون اساسي زمان ظاهرخان آمده بود که کساني که همسر خارجي دارند، 
حق کار در وزارت دفاع را ندارند. پاچاگل وفادار همســر روسي داشت و این هم بهانهء 
خوبي براي راندن او شــده بود. از طرفي داوودخان  بــر آن بود که پیش از زدن آن دو، 
آن ها را یک لنگه ]بي پشــتوانه[ کند و بعداً آن ها را از صحنه دور کند. محتاط و پاچاگل 
وفادار هر دو از قواي هوایي برخاسته بودند. روابط نزدیک و تنگاتنگي با هوایي ها داشتند. 
بنابرایــن اول باید قومندان مدافعه هوایي را از صحنه دور مي کردند  و بعد از او، آن دو را. 
بر همین اســاس بود که اول مرا به احتیاط سوق دادند و خانه نشینم کردند. داوودخان  پس 
از این که مرا خانه نشــین کرد، محتاط را که وزیر مخابرات بود، نیز برکنار کرد. پاچاگل 
وفادار، وزیر ســرحدات، را هم سفیر افغانستان در بلغارستان تعیین کرد. پس از خانه نشین 
شدن، زیر کنترول وزارت داخله بودم. البته بعداً معلوم شد که آن کنترول و نظارت به امر 

داوودخان  نبوده است. 
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پرویز آرزو: پرســش دیگري در مورد نعیم خان دارم. نعیم خان به عنوان چهره ء  ضد 
جریان موســوم به چپ و چپ گرایان عمل مي کرد. بدیهي اســت که شــوروي هم در 
افغانستان فعالیت زیادی داشت و از موضع گیري هاي غرب گرایانه و ضد شوروي نعیم خان 

آگاه بود. 
جنرال عبدالقادر: بلی. این را مي فهمیدند. 

پرویز آرزو: فکر مي کنید از طریق کي و چگونه مي خواســتند  او را زیر نظر داشته 
باشند؟

جنرال عبدالقادر: یک نکته را در نظر داشته باشید که کساني که در چوکات هاي باال 
کار مي کنند، هیچ وقت افشا نمي شوند. کارش را فقط ارگان خودش مي فهمد. ساده نیست. 
نمي شود آن را به سادگي پیدا کرد. اما یک چیز را مي دانم که در چوکات سفارت شوروي 
کساني مشغول چنین فعالیت هایي بودند. یکي از آن ها همان کسي بود که پیش از این در 
مــوردش گفتم. هماني که در زمان داوودخان  به عنوان نماینده کمپني »ایرفلوت« ما را به 
ضیافت دعوت کرد. من این را پس از هفت ثور دانستم. اولین کسي که بعد از بیرون شدنم 
از بندي خانه پیشم آمد همین آدم بود. به شوخي به او گفتم: »اي تو حرامزاده!..« او هماني 
بود که من به او فارســي یاد داده بودم. در کمیته مرکزي حزب کمونیست کار مي کرد. 

بعدها سفیر شوروي در اندونزیا شد.



بخش نُه

پرویز آرزو: در بخش پیش به حوت 1354 و برکناري شــما از ِســمت قومنداني مدافعه 
هوایي رسیدیم.

جنرال عبدالقادر: بلی. برج حوت بود. تَر برف مي بارید. همین که از کار برکنار شدم 
»تره کي« و »امین« و »گالبزوي« به خانه ام آمدند. خانهء ما در »پل ســرخ سراي غزني« 

بود. بگذارید خاطره یي  از آن خانه به شما بگویم.
پرویز آرزو: خواهش مي کنم. بفرمایید.

جنرال عبدالقادر: از معاش هایي که از بار دوم ســفرم به شــوروي، براي آموزش در 
زمینهء پروازها در هواي ابــري و باراني،  گرفته بودم، پولي پس انداز کرده بودم. پول را 
پیش یک دوست مورد اعتمادم به امانت گذاشته بودم. در این فکر بودم که با آن پول چي 
بخرم. دلم می خواست موتر بخرم. خدا ببخشد مادرم را. مردم قدیم بیشتر دوراندیش بودند. 

به من گفت: »بچیم! موتر که مي خري آن را کجا نگه مي داري؟«
 مادر، راست مي گفت. به فکر خریدن زمین افتادم. اتفاقًا در همان روزها، »علي اصغر« 

را دیدم. علي اصغر از هراتي هاي هم دوره ام بود. از من پرسید: »چه  کار مي کني؟«
 گفتم: »مي خواهم زمیني پیدا کنم و خانه یي بسازم.«

 علي اصغر گفت: »سه بسوه زمین دارم. اگر مي خواهي آن را بگیر.« 
او گفت زمینش سه ُکنج است. مثل یک مثلث. و آن سه بسوه زمین، در کنار شصت 

جریب زمین »نفیسه نوا« دختر شاه محمود خان، رییس زایشگاه، است. 
 نفیســه نوا نماینده یي به نام »علي بابا« داشت. علي بابا  از فوتبالیست هاي قدیمي بود. 
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در تیم »غازي« بازي مي کرد. پس از آن که شاه محمودخان به جاي هاشم خان به صدارت 
رسید، به این فکر افتاد که باید در بین نسل جوان بیشتر کار کرد. همان بود که تیم فوتبالي 
به نام غازي و استادیوم »غازي« را ساختند. علي بابا  از فوتبالیست هاي تیم غازي بود. قصد 
شــاه محمودخان این بود که از آن تیم فوتبال بهره برداري سیاسي کند. اما پس از مدتي در 
بین تیم اختالف نظرها و انتقادهایي نســبت به خاندان شاهی پیدا شد. در همان زمان حزب 
وطن هم ساخته شــده بود. فکر مي کنم هم تحوالت داخلي جامعه پررنگ شده بود و هم 
فعالیت دســت هاي بیروني. سفارت شوروي در آن زمان در »پل شاه  دوشمشیره« بود. رو 
به روي مســجد شاه  دوشمشیره، ساختماني دو منزله با باغي در قسمت عقبش بود. سفارت 
شــوروي در آن جا بود. پیش روي آن، رســتوران » فقیر« بود. آن رستوران را رستوران 
»خانم فقیر« مي گفتند که خانمي ُترکي بود. فقیر، در ترکیه درس خوانده بود. در همان جا 
ازدواج کرده بود و خانمش را با خود به کابل آورده بود. دو دخترش نیز همراهش بودند. 
رستوران فقیر اولین رستوراني بود که در آن خانم ها کار مي کردند . چاي و نان مي آوردند. 
آن رستوران مرکز نشست هاي سیاسي شده بود. اهل سیاست در آن جا جمع مي شدند و گپ 
مي زدند. آن وقت ها ما در صنف هاي هشــت و نه و ده درس مي خواندیم. در سیاست هم 
نقشــي نداشتیم. ما تا صنف هشتم حتا داخل شهر کابل را ندیده بودیم. بعد از صنف هشتم، 
آهسته آهســته پاي ما به شهر کشیده شد. در آن زمان  رستوراني به نام »رستوران شکور« 
بود. آن رستوران رو به روي جایي بود که حاال »پشتني تجارتي بانک« است. یک چاینک 
چاي و دو ســه دانه نُقل را به یک قران مي داد. هر وقت مانده مي شدیم به رستوران شکور 

مي رفتیم. چاي و نُقل ارزان مي خوردیم...
  به هر حال درس لیسه را به پایان رساندم. به شوروي رفتم و همان طور که گفتم بعد 
از سفر دوم به شوروي براي تحصیل، به فکر خریدن زمین افتادم. علي اصغر سه بسوه زمین 
ســه ُکنجي اش را پیشــنهاد کرد. همان زمین را گرفتم. به فکر ساختن خانه افتادم. شصت 
جریب زمین مجاور به زمین ســه بسوه یِي من از نفیسه نوا بود که پدرش شاه محمودخان به 
او داده بود. شــوهر نفیسه نوا پسر یک مسلمان هندوستاني بود که به کابل آمده بود و به 
خاندان و به خصوص به شــاه محمودخان بسیار نزدیک بود. نامش »اهلل نواز خان« بود. در 
بخش هاي استخباراتي کار مي کرد. مسایل استخباراتي را مطالعه مي کرد و به شاه محمودخان 
و خاندان کمک مي کرد و مشــوره مي داد. از زمان نادرخان  در قدرت بود. قدرت زیادي 
داشت. قومندان امنیه بود. کشت و کشتارها و بندي گري هاي طرفداران شاه امان اهلل خان به 
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وسیلهء همین آدم  ســازمان داده مي شد. پس از مرگ او، پسرش با دختر شاه محمودخان 
ازدواج کرده بود و در کابل زندگي مي کرد. دو ســه خانه در »کارته سه« داشت. زندگي 
شاهانه یي داشــت. من تصمیم گرفتم که باید یک و نیم بسوه از آن شصت جریب زمین 
را بگیرم! جوي آبي از یک ضلع زمین مثلثي شــکِل من مي آمد؛ به طرف رأس مثلث دور 
مي خــورد؛ به ضلع دوم مي رفت و از ضلع دوم دور مي خورد و روان بود. جویي بود که از 
»گل باغ« مي آمد و منطقهء چهاردهي را آب مي داد. از وســط شصت جریب زمین دختر 
شاه محمودخان مي گذشــت و به دریا مي ریخت. خوب ! روز پنجشنبه بود. دو تا بیل و دو 
کارگر از »پل ســرخ« گرفتم. سِر زمین آمدیم. زمینم را خط کشیدم. ضلع مثلث را پیش 

بردم و آن را مربع ساختم! زمین را َکندم و جوي آب را از مربع بیرون بردم...
پرویز آرزو: بدون موافقهء قبلي؟!

جنرال عبدالقادر: بدون موافقهء قبلي. بدون این که با کسي گپ بزنم. 
جوي آب را مي بردیم که »علي بابا« ســر رســید. همان علي بابــاي ناظر زمین هاي 
شــاه محمودخان. علي باباي فوتبالیست. دختر شــاه محمودخان به او »کاکا« مي گفت. در 

گوشه یي از آن شصت جریب زمین، برایش خانه ساخته بود. 
علي بابا آمد.

 گفت: »چه کار مي کني؟« 
گفتم: »هیچ! خانه جور مي کنم!«  

گفت: »کجا جور مي کني؟«
گفتم: »در همین زمیني که خریده ام، خانه مي سازم.«

گفت: »تو مي فهمي این زمیني که از این سمت جوي آب گرفته اي از کیست؟« 
گفتم: »نه! از کیست؟!«

گفت: »این زمین دختر شاه محمودخان است و تو حق نداري آن را بگیري.« 
گفتم: »چه بهتر که از دختر شاه محمودخان است! من مي دانستم که از اوست.«

 واضح گفتم که چون زمین از دختر شاه محمودخان است، آن را گرفتم.
 گفتم: »مي داني چرا گرفتم؟ به خاطر این که ما زیر امر و قومندهء همین خاندان کار 

مي کنیم. کسي به ما چیزي نمي دهد. باید از خود این خاندان بگیریم.« 
گفت: »واه! واه! عجب! من نمي گذارم. وظیفهء من مراقبت از این زمین هاست.«

 گفتم: »تو کي هستي؟«
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 گفت: »من ناظر این زمین ها هستم.«
 گفتم: »دیگر گپ نزني که تو را دو شق مي کنم! در تهداب مي اندازم. سرت هم ِگل 

مي ریزم و دیوار مي کنم!«
  گفت: »تو کي هستي؟«

 گفتم: »من صاحب منصب هســتم. پیلوت. نامم قادر اســت. براي این خاندان جان 
مي َکنم. از همین خاندان هم باید بخورم.« 

حیران مانده بود.
 گفت: »تو چي مي گویي؟«

 گفتم: »همین که شنیدي! برو و مرا از کار نََکش!«
 رفت... خانهء دختر شــاه محمودخان، آن طرف سرک »پل سرخ سراي غزني« بود. 
اگر سرک دوم را که به کارتهء سوم مي رود در نظر بگیریم، خانهء پنجم یا ششم بود. پس 

از نیم ساعتي برگشت. 
گفت: »بیا! تو را خواسته است!«

 تازه کار را شروع کرده بودیم که دوباره به جانم آمد.
گفتم: »خوب ! برویم. پیش شو! تو بلد هستي!«

رفتیم. دروازه خانه را باز کرد و داخل شــد و گفت بیا داخل. داخل شدم. اصاًل پروا 
نکردم و ُچرت نزدم. از دروازه ورودي ســاختمان خانه، خانمي  با عینک دودي بر چشم، 

بیرون شد. فکر مي کنم تازه سر و جانش را شسته بود. حوله یي بر سر داشت.
سالم کردم.

گفت: »بچیم چي مي کني؟«
گفتــم: »مي خواهم یک خانه گک ِگلي این جا بســازم، اما ناظر شــما مي گوید از 

زمین هاي شما گرفته ام.«
گفت: »چقدر گرفتي؟«

 گفتم: »ممکن است یک بسوه بشــود. من پیلوت هستم. شب و روز در هوا هستم. 
خانه هم ندارم.«

 به طرف من نگاه کرد. نگاه کرد. بعد به ســوي ناظر نگاه کرد و گفت: »اي کاکا! 
یک بسوه زمین گرفته است. خیر اســت! پیلوت ماست. از جوانان ماست. این ها خدمت 

مي کنند. خیر است. برو بچیم! خیر است! خوب کردي که گرفتي. برو!«
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گفت: »نان نمي خوري؟«
گفتم: »چه طور نمي خورم؟! دوازده بجه است!«

شوخي کردم. گفتم: »من هنوز خانه یي نساخته ام. نان شما را نخورم از کي را بخورم؟!« 
گفت: »زمین را گرفته، نان هم مي خورد! بیا!«

داخل خانه رفتم. ســالون خانه، مثل یک قصر بــود. اول یکي از خدمتکارانش چاي 
آورد. صداي چیدن ظرف ها از اتاق پشت مي آمد. اتاق نان خوري بود. غذا را چیدند. گفت: 

»بیا بچیم!  نان چیده شده.«
به اتاق نان خوري رفتیم. کبک پلو داشتند. ماه حوت بود. کبکي بسیار پر مزه. 

به هر حال زمین را گرفتم. خانه ساختم و در همان جا زندگي مي کردیم. 
پرویز آرزو: چه طور شد که با چنان جرأتي تصمیم گرفتید زمین دختر شاه محمودخان 

را بگیرید؟
جنرال عبدالقادر: بیشتر، کله شقي ما در مبارزه بود. خاندان هم در حال زوال بود.

پرویز آرزو: و به همین خاطر به خود حق دادید زمینش را بگیرید؟
جنرال عبدالقادر: بیشتر کله شقي هاي مبارزه با خاندان شاهي بود.

پرویز آرزو: بعد از کودتاي بیســت و شش سرطان، سرنوشت این آدم ها چي شد؟ به 
احتمال، تعدادي از اعضاي خاندان شاهي هنوز در کابل به سر مي بردند.

جنرال عبدالقادر: بلی. دختر شــاه محمودخان در کابل بود. برادرش »ســلطان محمود 
غازي« بعد از کودتا رییس هوایي ملکي شد. 

پرویز آرزو: اما به احتمال، نظام جمهوري و شخص داوودخان  نسبت به آن ها رفتاري 
خوب و توأم با اعتماد نداشت. 

جنرال عبدالقادر: نه. نداشت. با آن ها برخوردي عادي داشت.
پرویز آرزو: چنین فضا و روابطي ناشــي از تضادها بین داوودخان  خانه نشین و نظام 

شاهي بود؟ 
جنرال عبدالقادر: براي این که فضا بیشتر روشن بشود، بگذارید قصهء یکي از دوستانم  
به نام »کریم زاده« را بگویم. کریم زاده در زمان شــاه رییس اتاق هاي تجارت بود. رابطهء 
بسیار نزدیکي با »شیرزاد«، وزیر تجارت، داشت. کریم زاده قصهء دلچسبي به من گفت. 

کریم زاده تعریف مي کرد: 
 »یکي از روزها به خانهء شیرزاد، وزیر تجارت، رفته بودم. شیرزاد گفت:  بیا به خانهء 
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ســردار صاحب داوودخان  برویم. یک ساعتي در باغش مي نشینیم. هم قصه مي کنیم و هم 
مي شنویم چي گپ هاست.

با او بلند شدیم و به خانهء داوودخان  رفتیم. داوودخان  پرسید: کجا مي نشینید؟ شیرزاد 
گفت: در باغ مي نشینیم.

 باغ بزرگي بود و راه مســتقیمي به طرف ارگ داشــت. ما سه نفر نشسته بودیم و 
صحبت مي کردیم. داوودخان  چیزهایي مي پرسید و ما جواب مي دادیم. در کابل تظاهراتي 
جریان داشت. داوودخان  مي پرسید کي ها هستند؟ از کجا هستند؟ من و شیرزاد مي گفتیم 

که بیشتر از پوهنتون کابل هستند. از یله گردهاي هاي شهر هم در بین آن ها هستند.
گرمِ قصه بودیم. ناگهان شــاه، از راهي که باغ داوودخان  را به ارگ متصل مي کرد، 
آهسته آهسته و قدم زنان داخل شد. ظاهرشاه  نزدیک شد و ما از جا برخاستیم. اما داوودخان  

برنخاست. از جایش تکان نخورد.
شاه، داوودخان  را »گل آقا« صدا مي کرد. گفت: گل آقا، سالم علیکم!

داوودخان  با لحني بي پروا گفت: وعلیکم.
گفت: چه طور هستي؟

با همان بي اعتنایي جواب داد: »خوب هستم!«
سرش هم پایین بود. 

ظاهرخان  پرسید: چي گپ است؟
 داوودخان  جواب داد: به من چي؟ من چي خبر دارم؟ از من چرا مي پرسي؟

 شاه گفت: مي گویند تظاهرات است.
 داوودخان  گفت: این به من چه پروایي دارد؟ 

شاه گفت: مي گویند شما در این زمینه معلوماتي دارید.
 گپش به این معنا بود که »شما در آن دست دارید.«

 داوودخان  با خشــونت گفت: ُمرداري را شما مي کنید سِر من مي اندازید؟ این به من 
چه ارتباط دارد؟

 شاه خجالت زده شد. بدون آن که چیزي بگوید سرش را دور داد و رفت. هنوز چند 
قدمي دور نشــده بود که داوودخان  با قهر و خشــم گفت: تا چوب را به کون این نزنم، 

نمي گذارم!«
پرویز آرزو: همین روابط بود و پیامدهاي بعدي ناشي از آن.  
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***
پرویز آرزو: پیش تر گفتید در نتیجهء یک توطئه از کار برکنار ُشدید. 

جنرال عبدالقادر: روز پنجشــنبه بود. پیش داوودخان  رفته بودم. داوودخان  متأثر و 
پشیمان به نظر مي رسید. 

به من گفت: »تصمیم گرفته شده که موسي خان به قواي هوایي بیاید.«
»موسي خان« کابلي بود و از صاحب منصب هاي قدیمي هوایي. جنرال بود و مریض و 
علیل. وقتي گپ داوودخان  را شنیدم حدس زدم که یا قومندان هوایي مي شود  یا قومندان 

مدافعه. چون تورن جنرال بود.
 به این ترتیب از برکناري ام باخبر شدم. آن روز در خانه بودم. ستار خان به من تلفون 

کرد. گفت: »موسي خان به این جا آمده مي گوید که قومندان مدافعه شده.«
 گفتم: »از طرف من به او تبریک بگو.«

گوشي تلفون را گذاشــتم و موتروانم »صدیق« را صدا کردم. به او گفتم: »موتر و 
لوازمت را بگیر و به قومنداني مدافعه برو.«

 گفت: »چرا؟«
گفتم: »من دیگر قومندان مدافعه نیستم.«

کنجکاوي کرد. گفتم: »بچیم به تو مي گویم برو. یعني برو!«
رفت و من در خانه ماندم و خانه نشین شدم. 

پرویز آرزو: و خانه نشیني شما چند ماه طول کشید؟
جنرال عبدالقادر: پنج ماه. در خانه بودم. یک روز پسرم »قدیر« دویده دویده آمد. از 
وارخطایي به لکنت زبان افتاده بود. گفت: »موتر عسکري با یک صاحب منصب  آمده. بابا 

تو را مي برند.« بغض، گلویش را گرفته بود.
 بیرون شدم. دیدم ضیا، قومندان گارد، ایستاده است. 

در پنج ماه خانه نشیني عماًل زیر کنترول بودم. فیض محمد وزیر داخله برکنار شده بود 
و »قدیر« جاي او را گرفته بود. وزیر داخله مرا زیر نظارت گرفته بود. 

ضیا به من گفت: »رهبر مي خواهد شما را ببیند.«
 با او پیش داوودخان  رفتم.

 داوودخان  احوال پرسي کرد. گفت: »صحتت چه طور است؟«
 گفتم: »خوب هستم. حضور رهبر عرض کنم که من مرتکب جرمي نشده ام که باید 
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زیر تعقیب و کنترول باشم.«
 گفت: »چه طور؟«

 گفتم: »احتمااًل کار وزارت داخله یا ادارهء ضبط احواالت اســت. از صبح تا شــام 
کساني زیر پوشــش پوقانه فروش و جواري فروش پیش خانهء من می نشینند و من هم از 
ترس و هم از روي نزاکت از خانه بیرون نمي شــوم که مبادا برخوردي بین ما رخ دهد و 

سوء ظني که نسبت به من دارند، تشدید شود.«
از من پرسید: »کي این کار را کرده؟«

گفتم: »احتمااًل قدیر وزیر داخله.«
داوودخان  خشمگین شد. به یاورش گفت: »به وزیر داخله بگو ابداً از این کارها نکند. 

کي به او وظیفه داده؟ من چنین وظیفه یي به او نداده ام....«
رییس ضبط احواالت، اسماعیل خان عسکریار بود. عسکریار استاد ما در پوهنتون بود. 
او این کار را نمي کرد. پیش از این که از قومنداني مدافعه هوایي بر طرف شــوم هم اتفاقي 
افتاد که نشــان مي داد زیر نظارت و کنترول هستم......... بسیار ناراحت شدم. به بند قرغه 
رفتم. هنوز داخل رستوران نرفته بودم. ایستاده بودم که کسي به طرفم آمد. گفت: »من هم 
از غوریان هرات هستم.« از »افضلي هاي« هرات بود. »عزیز اهلل« بود. احوال پرسي کردیم. 
با خانواده اش براي تفریح به آن جا آمده بود. چند دقیقه بعد، به رســتوران رفتم. همان جا 
نشســته بودم که عسکریار، رییس ضبط احواالت، همراه با »اکبر« رییس دفتر داوودخان  
هم آمدند. عسکریار مرا دید و احوال پرسي کرد. گفتم: »استاد! به خیالم بي کار مانده اي؟«

 گفت: »چرا؟«
 گفتم: »نفرهاي ضبط احواالت حاال به دنبال من هم افتاده اند.«

 رییس دفتر داوودخان  متعجب شده بود. اسماعیل خان عسکریار از موضوع اظهار بي 
اطالعِي کامل کرد.

... خوب ! من پیش داوودخان  رفتــم و موضوع نظارت از طرف وزیر داخله را به او 
گفتم. عصباني شد. دســتور داد به وزیر داخله بگویند از این کار دست بکشد و چنان هم 
شــد. بعد از این واکنش داوودخان ، خاطرجمع شدم. داوودخان  به من گفت: »از این پس 

هر پنجشنبه دیدارهاي کوتاهي با هم خواهیم داشت.« عماًل مرا مشاور خود تعیین کرد. 
قرار شد در مورد مسایل مربوط به قواي هوایي و پیشرفت آن با هم صحبت کنیم.

 داوودخان  پیش از این که مرا از قومنداني مدافعه هوایي ســبک دوش کند، همیشــه 
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نســبت به فعالیت هاي سیاسي در قواي هوایي شــکایت مي کرد. بارها به من گفته بود: 
»این جا یک مملکت اســالمي است، مملکت کمونیســتي نیست. شما از این مملکت چه 

مي خواهید جور کنید؟«
من مي گفتم: »حضور رهبر عرض کنم که صاحب منصب  ها مشکالت داخلي خود را 
دارند. این ها مشغول اجراي وظیفه هستند. از صبح تا شب کار مي کنند و شب، جایي براي 

زندگي کردن ندارند.  خانه ندارند، امکانات تفریحي ندارند. سینما ندارند.«
 به من مي گفت: »ببینیم چه مي شود کرد.«

اتفاقًا بعد از این که به احتیاط سوق داده شدم، در یکي از پنجشنبه ها وقتي پیشش رفتم، 
به من گفت: »به بگرام مي رویم.«

با داوودخان  به بگرام رفتیم. روزهاي پنجشنبه، در بگرام رخصتي بود. کسي در آن جا 
نبود. فابریکه هم بسته بود.

 آن روز پنجشــنبه با داوودخان  به بگرام رفتیم. روبه روي فابریکه، سربازي در سایهء 
دیوار ایستاده بود و سگي پیش پایش خوابیده بود. من از دروازه ورودي بگرام شروع کردم 
به شــرح دادن میدان هوایي به داوودخان : »این جا آمریت میدان است، این جا فابریکهء 

ترمیم طیاره هاست. پشت سر، میدان پرواز است...« 
پیش رفتیم. محل رهایشــي را که به نام »گاراژها« مشــهور بود، به او نشان دادم و 
گفتم: »ما  هزار و هفت صد صاحب منصب و ُخرد ضابط داریم و همین جا را. پیلوت ها در 
داخل این گاراژها به ســر مي برند و کارمندان تخنیکي در بخش پایین آن. در این جا دو 
غند داریم. یک غند در باال و یک غند در پایین. ســمت راست، دفاتر قومندان هاي غندها 

و کندک ها و بخش هاي اداري است.«
بعداً ورکشاب ها را به او نشــان دادم. توضیح دادم که در ورکشاب اول، طیاره هاي 
نو ترمیم مي شــوند و در ورکشــاب دوم، طیاره هاي کهنه. حتا ما متخّصصیني داشتیم که 
مي توانستند بخش هایي از طیاره را در همان جا مونتاژ کنند. داکترهاي علوم تخنیکي داشتیم 
که بسیاري از پرزه ها را مي توانستند بســازند. پیش تر رفتیم. ذخایر تیل را به داوودخان  
نشــان دادم. ذخیرهء تیل براي شش ماه تا یک سال در شرایط اضطراري و جنگ در نظر 
گرفته شده بود. ما در آن زمان به شکل متواتر تیل دریافت مي کردیم. اما اگر واردات تیل 

قطع مي شد، آن ذخایر مي توانستند تا یک سال نیاز ما را بر طرف کنند. 
 در هنگام بازگشــت، داوودخان  با همان لحن قاطعانه اش گفــت: »حتمًا باید براي 
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صاحب منصب ها، خانه ســاخته شــود.«  فرمان اکید داد و همان بود که پروژهء بگرام به 
زودي اجرا شــد. وقتي کار پروژه شروع شــد من هنوز در احتیاط بودم. براي مشاورین، 
بالک هاي دو و سه منزله مثل مکروریان ها ساخته شد و براي صاحب منصب ها و پیلوت ها 
خانه هایي یک منزله مثل یک ســراچه. دو اتاق، َدمِ در داشت. یکي براي عسکر خدمتکار 
و یک اتاق هم براي انبار. براي پیاز و کچالو. دو اتاق و یک ســالون جداگانه هم داشت. 

آب هم داشت. 
 پنج ماهي از سوِق به احتیاطم مي گذشت. روزي داوودخان  مرا احضار کرد و گفت: 

»یک دفعه پیش مستغني برو.«
  روز شنبه یا یکشنبه بود. پیش مستغني رفتم. گفت: »رهبر هدایت داده که مصروفیتي 
موقتي براي تو ترتیب بدهیم. »عظیم خان«، وزیر سابق فواید عامه، رییس تفتیش تعلیم و 
تربیه اســت. تو به عنوان معاونش کار کن. بخش تعلیم و تربیهء نیروهاي هوایي و زمیني 

بر عهدهء توست.«
 دو نفر دیگر هم در بخش تفتیش قواي زمیني کار مي کردند. یکي از آن ها، جنرالي 
بود که در ابتدا در قومنداني مدافعه هوایي بود و من او را »اضافه بست« کرده بودم. او را از 
کار برکنار کرده بودم. جنراِل دزدي بود که حتا نان خشک عسکرها را هم دزدي مي کرد.

 به هر حال، مسؤولیت تفتیش قواي زمیني و هوایي را به من پیشنهاد کردند.
من گفتم: »از هدایت رهبر اطاعت می کنم. براي من، کار در وزارت دفاع از ماندن در 
خانه بهتر است. همه صاحب منصب هستند. با آن ها نشست و برخاست داریم. همه رفقاي 

کودتایي ما هستند.«
گفت: »خوب است. من نوشته مي کنم.«

مستغني، مکتوب تقرر مرا در بست تفتیش تعلیم و تربیهء وزارت دفاع نوشت. 
به این ترتیب، من معاون تفتیش شدم و پنج شش ماه در آن ِسمت کار کردم.

پرویز آرزو: کار در تفتیش چگونه بود؟
جنرال عبدالقادر: کار مي کردیم. بیشتر به قواي هوایي مي رفتم. کتابي در چهل و پنج 
پنجاه صفحه، در مورد تعلیم و تربیهء هوایي و تفتیش آن نوشتم. آن را به »عظیم خان« که 
رییس عمومي تفتیش بود، دادم. عظیم خان آن را مطالعه کرد و گفت بســیار عالي نوشتي. 
کتاب را پیش داوودخان  برد. داوودخان  دستور داد فوري آن را چاپ کنند و به هر شعبهء 
بخش هوایي یک جلد از آن داده شــود. همین کار را هــم کردند. به هدایت داوودخان  
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صدهزار افغاني جایزهء نقدي دریافت کردم. داوودخان  با این کار مي خواست مرا تشویق 
کند. 

در این زمان، حیدر رســولي وزیر دفاع شد. بعد از چاپ کتاب و تشویق داوودخان ، 
روزي حیدر رســولي مرا دید و گفت: »بچیم! رهبر در مورد تو هدایتي داده است. مي داني 
که مسلخ کابل، مربوِط وزارت دفاع و موسســه یي غیر انتفاعي است. سرمایهء این مسلخ 
خالص شده. خورده شــده. بردند و خوردند! داوودخان  گفته است آدم صادقي مثل قادر 
مي تواند آن را دوباره ســر پا بیاورد. رهبر نام تو را گرفت، من هم تأیید کردم. برو رییس 

مسلخ شو.«
با شــنیدن این گپ رســولي، فوراً کلهء من صدا کرد. فهمیدم که داوودخان  حاال 

مي خواهد مرا بخرد.
پرویز آرزو: ریاست مسلخ پست باالیي بود؟

جنرال عبدالقادر: بلی. چوکي تورن جنرال بود. رییس مسلخ »فضل احمد خان صالحی« 
نام داشــت. وقتي به مسلخ رفتم، با فضل احمدخان صحبت کردم. مسلخ، زمین هایي پهلوي 
مطبعهء دولتي داشت و او آن زمین ها را به شاروالي براي اعمار ساختمان هاي رهایشي مثل 

مکروریان فروخته بود.
پول زمین ها را گرفته بود. مقداري هم »ســیخ ُگل« براي نوسازي مسلخ خریده بود. 
آن را هم فروخته بود و دو میلیون افغاني، فایده نشان داده بود. در این موارد از او معلومات 
خواســتم. توضیحاتي داد که از این راه و از آن راه. سکوت کردم. چیزي به او نگفتم. با 
او شــناخت قبلي هم داشتم. دعوت هاي زیادي در خانه اش ترتیب مي داد. خاطرهء یکي از 

مهماني هایش را به شما مي گویم.
پرویز آرزو: بسیار خوب! بفرمایید.

جنرال عبدالقادر: فضل احمد خان صالحی، هراتي بود. خانم دومش از محمدزایي ها بود و 
ارتباطي با  خاندان عبداالله داشت. پدرکالن عبداالله را مي شناخت. به یکي از مهماني هایش، 
من هم دعوت شــده بودم. پدرکالن عبداالله هم دعوت شده بود. خانهء فضل احمد خان در 
وزیراکبرخان بود. خانهء پدرکالن عبداالله هم در وزیراکبرخان بود. با هم همسایه بودند. 
پدرکالن عبداالله داخل شــد. آدمي قد بلند. چپن خانگي هم به دورش. یکي دو روز پیش 
از این دعوت، جلســهء لویه جرگه دایر شده بود و داوودخان رییس جمهور شد و عبداالله، 
معاون رییس جمهور و وزیر مالیه. پدرکالن عبداالله داخل شــد. فضل احمدخان و خانمش 



126خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر

دویده به استقبالش رفتند. 
 »ناجیه«، خانم فضل احمدخان، به مهمان تبریک گفت: »حاجي سردار مبارک باشد!«

 سردار جواب داد: »چي؟ چي؟ چي مبارک باشد؟«
 گفت: »عبداالله، نواسهء شما، معاون رییس جمهور شد.«

پدرکالن عبداالله با لحن و صداي رسا گفت: »بچیم! واي به حال آن ملت که عبداالله 
وزیر مالیه و معاون رییس جمهورش شود.« 

ناجیه گفت: »چرا؟ چرا؟«
گفت: »بچیم! زیر دست من کالن شده. من او را مي شناسم. تو او را نمي شناسي.« 

با لحن و صداي ســرداري گفت: »بچیم واي به حال آن ملت که عبداالله وزیر مالیه 
و معاون رییس جمهورش شود.«

 فوري فهمیدم که با داوودخان  تضاد دارد و باید خط مشي او جهتي دیگر داشته باشد. 
خوب ! من رییس مسلخ شده بودم.

پرویز آرزو: سرنوشــت فضل احمدخان، بعد از تقرر شما به عنوان رییس مسلخ چی 
شد؟

جنرال عبدالقادر: او آمر اعاشهء وزارت دفاع شد.
 کارم را در ِسَمِت رییس مسلخ شروع کردم. من استادي به نام »شیرمحمد« داشتم. از 
فراه بود. در ترکیه درس خوانده بود. مضمون »لوژستیک« را به ما درس مي داد. از ترکیه 
دکتورا گرفته بود. با او دیدار کردم. به او گفتم: »اســتاد! من حاال رییس مسلخ شده ام. اما 

این کار، اصاًل کار من نیست و چیزي از آن نمي دانم. باید به من کمک کني.«
 استاد شیرمحمد گفت: »کار ساده یي است. من به تو کمک مي کنم. هر وقت فرصت 

داري بگو چند درس به تو مي دهم.«
من گفتم: »این جا آمده ام و نشسته ام. کار خاصي هم ندارم.«

 در مسلخ، بخش خریداري، بخش کنترول و بخش ُگدام داشتیم و معتمدي که گوشت ها 
به حساب او قید مي شدند. وقتي مال مي آمد، رییس خریداري آن را مي خرید. مال مالدار را 
در مسلخ مي ُکشت. بز و گوسفند به شکل تقریبي وزن مي شدند و بهاي هر رأس پرداخته 
مي شــد. اما گاو و گاومیش از پاکستان مي آمد. گوشت آن ها وزن مي شد. قیمت، محاسبه 
مي شــد و پول آن ها از طریق بانک مسلخ داده مي شد. گوشت مصرفي مکاتب عسکري، 
قطعات عسکري مرکز، پوهنتون معارف و تمام شفاخانه ها، از مسلخ تهیه مي شد. مسلخ، دو 
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ســه مغازه هم در داخل شهر داشت که براي مردم، گوشت آزاد عرضه مي کرد. در داخل 
مسلخ هم مغازه یي بود و مردم مي آمدند و از آن جا گوشت تازه مي خریدند. گوشت خانهء 
داوودخان  هم از همان مغازهء مسلخ تهیه مي شد. آشپز داوودخان  هفته یي یک بار مي آمد. 
با خود پول مي آورد. پول را تحویل مي داد. هر هفته چهارده کیلو گوشت مي خرید. هفت 
کیلو گوشت ســرخ گاو یا گوساله و هفت کیلو هم گوشت گوسفند. داوودخان  امر داده 
بود که هفته یي دو روز گوشــت خورده نشود. خودش هم نمي خورد. ببینید این از صفات 

خوب داوودخان  بود. آدمي با پرینسیپ بود. 
 بعد از صحبت با اســتاد شیرمحمدخان، رییس سابق مســلخ را- کسي که پیش از 
فضل احمدخان، رییس مسلخ بود- خواستم و با او صحبت کردم. آن آدم، جزییات موضوع 
خورد و بُرد در مسلخ را به من توضیح داد. من باید مي فهمیدم تا از سوء استفاده ها جلوگیري 
کنم. مسلخ را ِچکي ها با در نظرداشت مال اروپایي ساخته بودند. یعني گوشت فیله )گوشت 
خالص( و ضایعات بر اساس مشخصات مال اروپایي سنجیده شده بود. در حالي که گوشت 
مال اروپایي، گوشــتي پر آب است و در گدام خشک مي شــود. مال افغانستان، وجودي 
خشک دارد و با وزن کمتر، گوشت بیشتري در گدام جاي مي گیرد. رییس سابق مسلخ به 
من گفت که این سیستم انبارداري گوشت، غلط است. تو از طرف داوودخان  مقرر شده ای. 
اگر مي تواني این سیستم را تغییر بده. چون خورد و بُرد از همین جا شروع مي شود. گوشت 
ُگدام، به حســاب وزن، زیاد مي آید. در طول سال محاسبه مي کردند که چقدر گوشت از 
ُگدام خارج شده و چقدر گوشت، تازه به انبارها آمده است. فیله و ضایعات اضافي گدام را 

به میزان پنج درصد به گوشت تازه، اضافه و عرضه مي کردند .
  فوري به وزارت دفاع پیشــنهاد دادم که ُگدام مســلخ تفتیش شود تا معلوم شود چه 
مقدار گوشت دارد و چقدر گوشت در طول سال فروخته شده است. سه نفر جنرال را براي 
همکاري در تفتیش پیش من فرســتادند. دماي داخل ُگدام، بیست درجه زیر صفر بود. ما 
چهار نفر بودیم با دو عســکر و یک ترازو. ترازو هر بار مي توانست تا پنجصد کیلوگرام 
را وزن کند. تمام گوشــت ُگدام را وزن کردیم. وقتي با اسناد مقایسه کردیم، دیدیم که 
در حدود بیست ُتن گوشت بیشــتر از آن چه در اسناد آمده است، در ُگدام موجود است. 
با محاســبهء میزان گوشت تحویلي روزانه و فیله و ضایعاتش برآورد شد که در طول یک 

سال، دو صد ُتن گوشت را زده اند! 
پرویز آرزو: مسلخ را تاراج کرده بودند.
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جنرال عبدالقادر: بلی. آمر مســلخ آدم وارد و مسلکي هم بود و به او چیزي هم گفته 
نتوانستم. 

پرویز آرزو: شما مسلخ را تفتیش کردید. باید چیزي مي گفتید.
جنرال عبدالقادر: من فضل احمدخان را خواســتم. به او گفتم: »در غضب خدا شوي! 

این چه کاري بود؟«
ولي او این را نمي فهمید. فکر مي کنم آگاهانه نقشي نداشت. هر چه به او داده بودند، 
امضا کرده بود. پول و رشــوتي را هم که به او داده شــده بود، گرفته بود. اصاًل همه چیز 
در دست محاسب و بخش خریداري بود. گوشت اضافي را مي فروختند و بین خود تقسیم 

مي کردند  و چیزي هم به آمر مي دادند. 
 پرویز آرزو: و آمر مسلخ حتا نمي پرسید که آن پول را از کدام َدَرک مي گیرد؟

جنرال عبدالقادر: مثل این که نه! همیشــه ده دانه، بیست دانه دمب بز را برایش شوربا 
مي کردند. گوشــت نرم و شیریني است. آن را با یک توته دنبه مي خورد. بسیار چاق هم 

شده بود.
خوب ! گزارش را تکمیل کردم...

پرویز آرزو: جواب آمر مسلخ به شما چي بود؟
جنرال عبدالقادر: گفت: »هیچ! همهء دنیا خورد، من هم خوردم!« 

پرویز آرزو: این مسایل بسیار مهم است. فضاي اداره را ترسیم مي کند. خوب ! مسلخ 
تفتیش شد و؟

جنرال عبدالقادر: بلی. مســلخ تفتیش شد. در حدود ده میلیون افغاني از بابت گوشت 
اضافي به واردات دولت افزوده شــد. داوودخان  از این موضوع مطلع شد. امر داد دو درصد 
از آن پول به کارگران مســلخ داده شود و یک قاب ساعت طالي »لون جینس« هم به من 

خریده شود. با این تشویق، کارگران مسلخ به من گرویدند.
پرویز آرزو: سرنوشت کساني که در اختالس نقش داشتند چه شد؟

جنرال عبدالقادر: معتمد را تبدیل کردیم.
پرویز آرزو: هیچ کس مجازات نشد؟

جنرال عبدالقادر: وقتي در کار داخل مي شــدي، مي فهمیدي که همه از باال تا پایین 
به اســتثناي شخص داوودخان  مشغول خورد و بُرد هستند. چور بود. مثل حاال. بعد از هفت 
ثور هم چنین بود. تره کي آدمي بود که کمتر به این چیزها عالقه داشــت اما امین پنجاه 
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میلیون دالر و دیگر دارایي هایي که از خانهء نعیم خان به دســت آمده بود، به شــمول سي 
و پنج خشــت طال و شــصت و چند دانه پوند طالیي را خورد. بعد از هفت ثور وقتي این 
دارایي از خانهء نعیم خان به دســت آمد، من آن را به جمع »میثاق« قید کردم. اما از آن جا 
که میثاق به امین فروخته شــده بود، مطیعش بود. آن دارایي به حساب دولت قید نشد. آن 

را بردند. در هوا زدند....
***

 بعد از تفتیش مسلخ، مسؤولین بخش هاي خریداري، محاسبه و گدام و همچنین نمایندهء 
مســلخ در بانک را برطرف کردم. به جاي آن چهار نفر، چند نفر دیگر مقرر کردم. یک 
نفر از فراه بود و در وزارت مالیه کار مي کرد. دیگري هاشــم نام داشــت و از لوگر بود. 
مسلکش لوژستیک بود. یک صاحب منصب را هم معتمد گدام مقرر کردم. از وزارت مالیه 

هم خواهش کردم یک نفر آگاه به مسایل بانک و بانکداري به ما معرفي کند.
 تقریبًا یک سال در مسلخ کار کردم. در زمان کارم، به پامیر رفتم. با خود پول گرفتم. 
رییس خریداري مسلخ را هم به همراهم بردم. با یک موتروان، یک موتر الري، یک جیپ 
و یک تفنگ شــکاري به پامیر رفتیم. مي خواستم مال را از دست اول بخرم. به نفع ما بود 
که مال را از دست اول از خود مالدار مي خریدیم. به سود مالدار هم بود. در آن جا رسم بود 
که  عده یي در تیرماه به ســراغ مالدارها مي رفتند. چاي و گندم را به حساب قرض سال به 
آن ها میدادند. مثاًل یک »پاو« دو پاو ســه پاو چاي و مقداري گندم در بدل یک گوسفند. 
تبادلهء جنس به جنس بود. وقتش که فرا مي رســید مي رفتند و مال را تحویل مي گرفتند. 
با خود چاي و گندم و آرد و تریاک هم مي بردند. در بدل گوســفند به آن ها مي فروختند. 
مبادله مي کردند. همه تریاکي شده بودند. مالدارهاي پامیر، تریاک را مي خوردند و بعد از 
آن چاي و نمک را.  نمک را در چاي مي ریختند. آن را شــورچاي مي گفتند. مي نوشیدند. 
به خاطر کمبود ُید، تانسل هاي این مردم بزرگ مي شود. گلوي آن ها جاغور پیدا مي کند. 
بیشــتر آن ها در سنین سي تا سي و پنج ســالگي مي میرند. به آن جا رفتم و ده هزار بز و 

گوسفند خریدم. با پول نقد. 
 رییــس بخش خریداري را با خود برده بودم. بــه او گفتم که هر چه مي خریم، پنج 
درصد بر قیمت فروش آن بیافزا. مثاًل اگر قیمت خرید، صد افغاني مي بود، آن را به صد و 
پنج افغاني مي فروشیم. پنج افغاني به نفع دولت، باقیمانده اش از مالدار. رییس خریداري هر 
گوسفند را بر مي داشت و وزن آن را تخمین مي زد. مثاًل مي گفت پانزده کیلو. فرض کنیم 
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قیمت فروش ما چهل افغاني بــود. قیمت خرید ما از مالدار، چهل افغاني منفي پنج درصد 
مي شد. مالدار بسیار خوشحال مي شد. از طرفي چون ما از دست اول مي خریدیم نرخ خرید 
ما بسیار پایین تر از نرخ خرید در گذشته مي شد. در آن جا، کسي به نام »حاجي رحمان« با 
ما همکاري مي کرد. قرغز بود. دو ماه براي خرید مال، در پامیر ماندیم. هر وقت که تعداد 
گوسفندهاي خریداري شده به پنجصد رأس مي رسید، دو چوپان با یک خر، آن ها را از راه 
کوه ها به پنجشیر مي بردند. در راه، گوسفندها مي چریدند و وقتي به پنجشیر و جبل السراج 
مي رســیدند، از چاقي از حرکت مي ایستادند. در آن جا ده عراده موتر تدارک دیده بودیم. 
آن موترهاي باري را دو منزله کرده بودیم و گوسفندها را از آن جا با آن موترها به کابل 
انتقال مي دادیم. وقتي پس از دو ماه به کابل آمدم، اولین کاروان گوسفندها به مسلخ رسیده 
بود و دنبالهء کاروان، هنوز در بین راه و در پامیر بود.  »حاجي رحمان« حرکت و رسیدن 
چوپان ها و گوســفند ها را سازماندهي مي کرد. به هر چوپان پس از رسیدن به مسلخ، یک 
هــزار افغاني مي دادیم. پنجصد افغاني هم کرایهء خــر. چیزي هم به عنوان تحفه به آن ها 
مي دادیم. مقداري توت و چهارمغز و از این چیزها. چوپان ها آن قدر خوشحال مي شدند که 
گویا جهان را به آن ها داده باشي. یکي از خاطره هاي شیرینم همین است. وقتي همهء مال 
به کابل رســید، با سرمایهء پنجاه میلیون افغاني، بیست میلیون افغاني در ختم سال فایده به 
دست آمد. گاو و گاومیش هم از پاکستان خریداري مي شد. انبارهاي ما از گوشت پر شد. 
خبر به داوودخان  رسید. دستور داد که 2درصد از فایده به کارگران مسلخ داده شود و مبلغ 

نسبتًا هنگفتي هم به دستور داوودخان  به من داده شد... 
***

 ...جشن بیست وشش ســرطان بود. هنرمنداني از ایران آمده بودند. یکي از هنرمندان 
ایراني »ســیما بینا« بود. کانســرت در »چمن حضوري« برگزار مي شــد. مردم تکت 
مي خریدند. تکت هایي براي نشســتن و تکت هایي براي ایســتادن و تماشا کردن. براي 
من و چند تن دیگر از کســاني که در کودتاي داوودخان  با هم بودیم، تکت صف اول را 
فرستادند. تکت هاي خانوادگي بود. خانمم به چنان محافلي نمي رفت. در هر مقام و منصبي 
هم که بودم در چنان محافلي شرکت نمي کرد. به بچه هایم گفتم: »آماده شوید به کانسرت 

برویم. لباس خوب بپوشید.«
در حال آماده شدن و رفتن بودیم که تلفون خانه به صدا در آمد. به من گفتند: »وزیر 

دفاع مي خواهد تو را ببیند.«
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 به موتروانم گفتم: »تکت من از تو. تاکســي بگیر و با بچه هایم برو. در صف اول 
بنشین و بچه هایم را پهلویت بنشان. من باید بروم و خدا مي داند کي بر مي گردم.«

به دفتر وزیر دفاع رفتم. حیدر رسولي- وزیر دفاع-، آمر استخبارات قومنداني مدافعه و 
داماد رسولي نشسته بودند. سر میز، چاکلت بسیار خوب و توته هاي کیک بود. هنوز چاي 
نیاورده بودند. همین که داخل شــدم، وزیر دفاع احوال پرسي کرد و گفت: »بچیم! برو و 

فوراً وضو بگیر. بیا جانماز را بگیر و نماز بخوان.«
  نماز عصر بود. رفتم و با نگراني و وارخطایي وضو گرفتم. آمدم و در حضور آن سه 
نفر نماز خواندم. بعد از نماز، دست ها را بلند کردم و گفتم: »زنده باد جمهوریت افغانستان! 

زنده باد داوودخان ! زنده باد وزیر دفاع ما! استاد ما! پیشواي ما!«
 بعد از آن برخاســتم و آمدم بر چوکي روبه روي رسولي  نشستم. رسولي، جعبهء میز 
خــود  را باز کرد. تفنگچهء خود را بیرون کرد و گفت: »بگیر! اگر مي کشــتي با همین 

تفنگچهء خودم، مرا بکشي.«  
من این خاطرات را تا به حال به کسي نگفته ام.

پرویز آرزو: خیلي جالب است. تشکر که مي گویید.
جنرال عبدالقادر: تفنگچه را گرفتم و گفتم: »امیدوار هستم که با این تفنگچه کساني 

را که ضد منافع ملي افغانستان و ضد جمهوریت هستند، بکشم.«
گفت: »فرمان رهبر است. از این پس به حیث رییس ارکان مدافعه هوایي وظیفه اجرا 

مي کني. از این پس به مسلخ نمي روي و در جشن سال آینده، جنرال مي شوي.« 
پرویز آرزو: یعني عماًل به وظیفهء قبلي خود برگشتید؟

جنرال عبدالقادر: به مدافعه هوایي بر گشتم اما با یک رتبه پایین تر. ولي از لحاظ وظیفه 
مقام حساسي بود. چون تمام کار جنگ هوایي به دست رییس ارکان است. پالن گذاري هاي 
جنگي، دفاع از ســرحدات و کنترول فضاي هوایي افغانستان به دست رییس ارکان هوایي 
قومنداني مدافعه بود. اما رییس ارکان، زیر دست قومندان مدافعه کار مي کند. چون قومندان 
مدافعه، معاون سرقومنداني اســت. پهلوي وزیر دفاع مي نشیند. پالن عملیات را به رییس 
ارکان مي دهد و رییس ارکان آن را سازماندهي و اجرا مي کند. استفاده از هر نوع طیاره و 

راکت و همهء مسایل مربوط به جنگ در صالحیت رییس ارکان است. 
پرویز آرزو: وقتي حیدر رسولي تفنگچه را به شما داد، گفت هر وقت مي ُکشتي مرا 

با همین تفنگچه بُکش. چرا چنین گفت؟ نسبت به شما مشکوک بود؟
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جنرال عبدالقادر: مشکوک بود. 
پرویز آرزو: و معلوم مي شود از تقرر شما ناراضي هم بود؟

جنرال عبدالقادر: رضایت و عدم رضایتش بعداً معلوم شــد. داماد رسولي »نجیب« نام 
داشت. در شرکت هوایي آریانا کار مي کرد. نجیب از قواي هوایي به آریانا رفته بود. من 
با او رابطه داشتم.  عصرها به دفترش مي رفتیم و در مورد مسایل کشور و رهبري داوودخان  
صحبت مي کردیم. این زماني بود که داوودخان ، »غورزنگ ملی« را ساخته بود و نجیب از 
فعالین آن حزب بود و در ســازماندهي آن کار مي کرد. نجیب نسبت به من اعتماد داشت 
و او بود که ُخســر خود یعني وزیر دفاع را به داشتن روابط و اعتماد نسبت به من تشویق 
مي کرد. من هراتي هســتم و هراتي ها در روابط خود با احتیاط پیش مي روند. هر چند در 
قواي هوایي جریاني به راه انداخته بودم و در این مورد به شــما گفتم که بعد از کودتاي 
داوودخان  و پس از این که قومندان مدافعه هوایي شــدم به بسیاري از اعضاي آن حرکت، 

مقام هاي حساسي دادم. در این زمان، همه به شکل مستقل مشغول کار خود بودند. 
به این ترتیب، رییس ارکان هوایي شدم.
پرویز آرزو: باید اواخر 1355 بوده باشد.

جنرال عبدالقادر: باید 1356 بوده باشد. یک سال کار کردم.
پرویز آرزو: پس اوایل 56 بوده. یک سال کار کردید و کودتاي هفت ثور شد.

      جنرال عبدالقادر: بلی.



بخش ده

پرویز آرزو: در گفت و گوي دیروز، اشاره یي داشــتید به این که به محض برکناري شما 
از ِســَمت قومنداني مدافعه هوایي »نورمحمد تره کي« ، »حفیظ اهلل  امین« و »ســیدمحمد 
گالبزوي« به خانهء شــما آمدند. فکر مي کنم وقت آن رسیده است که در مورد آن دیدار 

بگویید.
جنرال عبدالقادر: مي گویم. پیش از کودتاي داوودخان  و ســهم گیري ما در آن، در 
بین گروه سیاسي خود )ســازمان انقالبي جوانان اردو( به این نتیجه رسیده بودیم که باید 
یک رهبر پیدا کنیم. رهبري که در سطح جهاني شناخته شده باشد. بتواند کار سیاسي کند. 
مسایل داخلي افغانستان و مسایل بین الملل را بفهمد. نسبت به او اعتماد وجود داشته باشد. 
چون در آن زمان کسي نمي توانست ما را به عنوان رهبر بپذیرد. سعي ما این بود که چنان 
آدمي پیدا کنیم. همان طور که قباًل گفتم قرار بر این شــد که من اول با »میوندوال« دیدار 
کنم. »ضیاء الدین« یکي از هم صنفي هایم بود. او هم پیلوت شــده بود. در امریکا تحصیل 
کرده بود. از قریهء میوندوال بود. با میوندوال رابطه یي نزدیک داشت. میوندوال کار سیاسي 
مي کرد. عضو مي گرفت. ضیاءالدین همیشــه سعي مي کرد ما را تشویق کند تا به سازمان 
آن ها بپیوندیم. بعد از فیصلهء دوستان گروهم، به ضیاءالدین گفتم: »بیا بچیم! حاال من نفر 

تو. هر جا مي بري ببر. اما اول باید میوندوال را ببینم.«
 با ضیاءالدین پیش میوندوال رفتیم. نشستیم و شنیدم. گپ نمي زدم. فقط از او پرسیدم: 
»شــما که وظایف مهمي در این وطن داشتید و کارهاي زیادي انجام داده اید، چه راهي را 

براي بیرون شدن از بن بست این جامعه پیش رو گرفته اید؟«
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میوندوال بسیار نرم و آرام بود. چنین وانمود مي کرد که دموکراسي باید در افغانستان 
گســترش پیدا کند. نسل جوان باید به دموکراسي باورمند شود. جریان هاي سیاسي باید به 
هم نزدیک شــوند و قدرتي سیاسي تشکیل دهند. اولین بار اصطالح »شایسته ساالري« را 
از زبان میوندوال شــنیدم. مي گفت کساني که شایستهء کار هستند باید به میدان بیایند. در 
انجام وظایف خود صادق باشند. به نفع وطن و مردم کار کنند تا افغانستان از این بن بست 

بیرون شود... خوش ما نیامد. 
پرویز آرزو: گپ هاي میوندوال خوش شما نیامد؟

جنرال عبدالقادر: خوش ما نیامد. گفتیم برادر به این چیزهایي که ما در این کشــور 
داریم، برابر نمي آید.

پرویز آرزو: و همین بود که به داوودخان  گرویدید؟
جنرال عبدالقادر: پیش از این که به داوودخان  بپیوندیم با »اعتمادي« هم دیدار کردیم. 
»زمــري« از همان گروهي بود که براي تحصیل به امریکا رفته بود. همان گروهي که به 
شما تعریف کردم قرار بود من هم با آن بروم اما از رفتن باز ماندم. زمري پس از بازگشت 
از امریکا در بَست ســرانجینیري قواي هوایي کار مي کرد. از طریق او با اعتمادي دیدار 
کردم. اعتمادي آدمي بود دانشــمند و وارد به مســایل سیاسي. وقتي گپش را مي شنیدیم، 
مي فهمیدیم که مي فهمد اما احتیــاط هم مي کند. من حدس مي زدم که رابطه یي با فعالیت 
هاي سیاســي داوودخان  هم داشت. در همان زمان یک نفر دیگر را هم دیدم و او کارمل 
بود. تا آن زمان هیچ شــناختي نه با کارمل داشتم و نه هم با تره کي که نهم حوت 1354 

به خانه ام آمد.
پرویز آرزو: یعني دیدار و آشنایي شــما با ببرک کارمل پیش از دیدار با نورمحمد 

تره کي بود؟
جنرال عبدالقادر: کارمل را پیش تر دیدم. با کارمل بحث بسیار داغي را شروع کردم. 

پرویز آرزو: کجا و چگونه او را دیدید؟
جنرال عبدالقادر: در کارتهء پروان. در خانه یي در عقب سینماي بهارستان. به گمانم 

خانهء بارق شفیعي بود. در همان جا او را دیدم.
پرویز آرزو: چه طور به آن جا رفتید؟

جنرال عبدالقادر: همهء این گروه هاي سیاسي، ما را زیر نظر داشتند. بعضي از پرچمي ها 
َدور َدور ما مي گشتند. دو دفعه از من پرسیدند که کارمل چه طور آدمي است؟ ما فهمیدیم 
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که قصد جذب کردن ما را دارند. 
بــه یکي از آن پرچمي ها گفتم که مي خواهم یک بار کارمل را ببینم. گفت: »براي 

من افتخار است اگر شما با من پیش کارمل بروید.«
پرویز آرزو: به یاد دارید کدام سال بود؟

جنرال عبدالقادر: فکر مي کنم اوایل 1352 بود. تاریخ هاي دقیق را به خاطر ندارم. 
پرویز آرزو: خوب ! شما را به خانه یي، که گفته مي شد خانهء بارق شفیعي بود، بردند.
جنرال عبدالقادر: مرا به پشت سینماي بهارستان برد. گفته مي شد که آن خانه از بارق 
شــفیعي بوده است. کارمل، کشتمند، بارق شفیعي و اناهیتا راتب زاد در آن جا بودند. یکي 

دو نفر دیگر هم بودند که آن ها را به خاطر ندارم... 
همین که داخل شدم همه از جا برخاستند. احوال پرسي و بغل کشي بسیار گرمي با من 
کردند. پذیرایي بسیار گرمي کردند. گفتند: »به افتخار مهمان ما بیست- بیست افغاني انداز 

مي کنیم تا شراب وطني و کباب بیاوریم. امروز مهمان بسیار عزیزي داریم.«
پرویز آرزو: در اولین دیدار و بدون شناخت قبلي این قدر گرم برخورد کردند؟

جنرال عبدالقادر: بلی. در همان اولین نشســت. پیش از این که براي ما نان بیاورند و 
دســترخوان بیاندازند، من گپ را شروع کردم. شروع کردم به پرسیدن: »آقاي کارمل! ما 
نظامي ها به سیاســت وارد نیستیم. نمي فهمیم. تا جایي که ما خوانده ایم شما در بدو تأسیس 
حزب با جناح دیگري که حاال در سخنراني ها و نشریه هاي خود آن را »خلق« مي گویید، 
متحد بودید. حاال شــما خود را جدا مي دانید و آن ها را جدا. ولي طوري که معلوم مي شود 
آرمان شما یکي است. شما هم به شوروي و به نظام سوسیالیستي شوروي باور دارید و آن ها 

هم شوروي را الگوي خود مي دانند. علتي که شما را از هم جدا کرده چیست؟«
 با خنده گفتم: »ما نظامي ها نمي دانیم که شــما خوب هستید یا آن ها. پوست کنده و 

صریح باید با شما گپ بزنیم و از شما بشنویم.«
کارمل گفت: »آقاي افســر! بین ما اصاًل یــک اختالف جزیي وجود دارد که روي 

مسایل تخنیکي است. ما هم عقیده و هم جهت هستیم«  و این هستیم و آن هستیم...
کارمل به اصطالح مداري گري خود را مي کرد. چیزهاي دیگري هم از او پرســیدم. 

گفتم: »باالخره شما چی وقت خواهید توانست متحد شوید؟«
ما از این طرف و آن طرف شنیده بودیم که حزب کمونیست هند و حزب کمونیست 
عراق در تالش وحدت این ها ]خلق و پرچم[ هســتند. تحلیل مــا این بود که این ابتکار 
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شوروي اســت که به احزاب کمونیست هندوستان و عراق دســتور داده تا بین خلقي ها 
پرچمي هاي افغانستان میانجي گیري کنند. 

پرویز آرزو: عده یي بر این باورند که شــوروي از همان آغاز، عالقمند دو شاخه یي 
بودِن حزب کمونیست افغانستان بود. این درست است؟

جنرال عبدالقادر: کاماًل درست است. من تأیید مي کنم. 
پرویز آرزو: پس چرا از طریق کمونیست هاي هند و عراق براي  یک جا شدن حزب 

مي کوشید؟
جنرال عبدالقادر: به عقیدهء من این یک بازي سیاســي بود. بازي سیاسي این بود که 
شــوروي مي خواست نشان دهد که عالقمند وحدت حزب است. چون حزب نمي توانست 
با دو شــاخهء جدا از هم، قدرت را بگیرد. ناممکن بود. وحدت، سبب پیروزي آن ها شد. 
البته وحدت موقت. اما شاخه پرســتي و جناح گري در بین متخّصصین و مشاورین شوروي 
که به افغانستان آمدند، کاماًل مشهود بود. وزارت دفاع و وزارت داخلهء شوروي با خلقي ها 
رابطه داشــت. کمیته مرکزي حزب کمونیست شوروي و کي.جي.بي. با پرچمي ها. وقتي 
»دوریانکوف« به افغانستان آمد، در گزارشش چنین نوشته بود که پشتون هاي افغانستان به 
طبقهء کارگر نزدیک تر هستند و زودتر خصلت طبقهء کارگر و ایدیولوژي را مي پذیرند 

و تقریبًا همهء خلقي ها پشتون بودند. 
پرویز آرزو: شما مي گویید که وزارت هاي دفاع و داخلهء شوروي از خلقي ها پشتیباني 
مي کردند  و کمیته مرکزي حزب کمونیست شوروي و کي.جي.بي. از پرچمي ها. آیا این 
دوگانگي  برخوردي که شــوروي با قضایاي افغانستان داشت به معناي دوگانگي سیاست 
خارجي شوروي در افغانســتان و در قبال حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود یا ناشي 
مي شد از تفاوت هاي سلیقه یي که در شوروي نسبت به جریان هاي سیاسي افغانستان وجود 

داشت؟
جنرال عبدالقادر: تحلیل من همیشــه این بوده اســت که وقتي ما »نیوکلیانیزم«1 را 
مطالعه مي کنیم مي بینیم که هر قدرتي که در جایي دســتگاه خود را فعال مي کند، منافع 
خود را مقدم بر هر چیز مي شــمرد. شوروي شناخت نیم بندي نسبت به افغانستان در طول 
تاریخ داشــت و لنین خاطرنشان مي کرد که شــوروي از آمودریا نباید به پایین برود. اما 
خودخواهي هاي بعدي دســتگاه رهبري حزب کمونیست شوروي بدون درنظرگیري این 
نکتهء باریک، آن کشــور را پس از جنگ جهاني دوم، بــه قدرتي غاصب تبدیل کرد. 

Neo-Colonialism- 1. استعمار نو
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خصلت اســتعمار نو چه در کاپیتالیزم و چه در سوســیالیزم همین بود. یعني به منافع خود 
اولویت مي داد. این سیاســت در راســتاي منافع خود، بر کشــورهایي که پس از جنگ 
دوم جهاني در جنگ و در زیر چکمه هاي قواي شــوروي استالیني به بدنهء سوسیالیزم با 
مرکزیت مسکو پیوسته بودند، تحمیل مي شــد. جهان گشایي سوسیالیزم با قصد گسترش 
منافع، زیر پوشش ایدیولوژیک صورت مي گرفت. این درک من در همان وقت هم بود و 

به همین خاطر هم ما همیشه برخورد داشتیم. 
پرویز آرزو: یعني این دوگانگي برخورد شوروي نسبت به حزب دموکراتیک خلق 

افغانستان و دو شاخه اش از سیاست واحد و سنجیده شدهء مرکز نشأت مي گرفت؟
جنرال عبدالقادر: بلی. نشــأت گرفته از یک سیاســت واحد مرکز بود. مي خواست 
که این دوگانگي وجود داشــته باشد. به همین اســاس بود که مشاوریني که با خلقي ها 
رابطه داشــتند ولو هم که کار بدي از خلقي ســر مي زد از او دفاع مي کردند. و مشاورین 
و ارگان هایي که با پرچمي ها ارتباط داشــتند، عین کار را در مورد آن ها مي کردند. خود 

خلقي ها و پرچمي ها هم به آن مشاورین، کباب و شراب مي دادند. 
پرویز آرزو: و آن شراب و کبابي که خلقي ها و پرچمي ها به مشاورین مي دادند در 

سیاست شوروي نسبت به افغانستان تأثیرگذار بود؟
جنرال عبدالقادر: بلی. کاماًل. چنین بود.

***
پرویز آرزو: ما در خانه یي که گفته مي شــد خانهء »بارق شفیعي« بود، توقف کرده 
بودیم. گفتید در مورد اختالف ها در حزب پرسیدید و ببرک کارمل گفت که مشکلي جدي 

در بین نیست. بعد چي شد؟
جنرال عبدالقادر: گپ خاص دیگري نشد. من آن ها را مطالعه مي کردم. وضع شان را 

که دیدم، کارمل خوشم نیامد.
پرویز آرزو: اولین برداشت شما از ببرک کارمل چي بود؟

جنرال عبدالقادر: برداشت من از همان روز اول تا روز آخر در مورد کارمل تغییري 
نکرد. وقتي هم که منشــي عمومي و صدر هیأت رییســه شد و این دو ُپست را به تنهایي 
کار مي کرد به خود مي گفتم که راست مي گفتي. عقیده ات در مورد او درست بود. کارمل 
آدمي بود اهل شــعار. شوروي را هم با شــعار بازي داده بود. اما در عمل کاري نمي کرد. 
وقتي کسي به گپي معتقد است و شعار مي دهد، براي عملي کردن دیدگاه ها و شعارهایش 
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باید بکوشــد. اما کارمل این توانایي را نداشــت. کارمل آدمي بود که نقشش را تمثیل 
مي کرد. براي شما خاطره یي تعریف مي کنم تا موضوع روشن تر شود.

پرویز آرزو: بفرمایید.
جنرال عبدالقادر: کارمل رییس دولت بود و من وزیر دفاع. »مارشــال سوکولوف« 
در آن زمان معاون وزیر دفاع شــوروي و قومندان قواي شوروي در افغانستان بود. روابط 

نزدیکي با من داشت. ما به هم اعتماد داشتیم. 
روزي سوکولوف به من تلفون کرد و گفت: »امروز روز تولد کارمل است. برویم؟«

 گفتم: »بلی! شما که مي روید من هم با شما مي روم.«
 گفت: »بسیار خوب. من مي آیم. شما پایین شوید.«

 آمد. در موتر نشستیم. 
سوکولوف گفت: »تفنگ مخصوصي دارم که تنها یک عدد مرمي مي خورد. تفنگ 
یک فیره اســت. اما مرمي آن از  مرمي تفنگ هاي دیگر درازتر و قوي تر است. آن را به 

کارمل تحفه مي دهم.«
 من گفتم: »اما من چیزي ندارم که ببرم.«

 گفت: »خیر است!« 
سوکولوف رو به یاورش کرد و جایي در الماري اش را به او نشاني داد و گفت: »یک 

کارتن ودکا در آن جاست. کارمل ودکا را دوست دارد، همان ها را بیاور.«
ودکاها را آورد. ما به ارگ رفتیم. به منزل دوم »گل خانه.« 

پرویز آرزو: جشن گرفته بود؟
جنرال عبدالقادر: محفل کالني نبود. خصوصي بود.

پرویز آرزو: و شما را دعوت نکرده بود؟
جنرال عبدالقادر: دعوت نکرده بود. مارشال سوکولوف، تفنگ و بوتل هاي ودکا را به 
کارمل داد و گفت: »این تحفه ها از طرف ما دو نفر است. به مناسبت سالگرد تولد شماست 
و تشکر از رفیق قادر، قهرمان انقالب افغانستان که به من گفت امروز روز تولد شماست.«
 او طوري وانمود کرد که گویا من به او خبر داده ام که ســالگرهء کارمل است و به 

ابتکار من پیش کارمل رفته ایم.
کارمل منفعل شــد و با لحن جدي گفت: »من هم قهرمان هســتم. من هم در مقابل 

دشمنان افغانستان ایستادم.«
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پرویز آرزو: یعني ببرک کارمل به دلیل این که مارشــال سوکولوف شما را »قهرمان 
انقالب« گفت، حساسیت نشان داد؟

جنرال عبدالقادر: بلی. حســودي کرد. وقتي با کســي همکار مي شوي او را عمیق 
مي شناسي. کاماًل منفعل شد. سوکولوف گفت: »بلی. بلی. شما هم قهرمان هستید. شما در 

برابر نظام شاهي ایستادید....«
پرویز آرزو: گفت : شما »هم«؟

جنرال عبدالقادر: بلی. من بر جایم نشستم. بوتل هاي ودکا گذاشته بود. کارمل آنقدر 
منفعل شد که بوتلي را برداشت، تقریبًا  نصفش را براي ما ریخت، نصفش را براي خود...

محفل به پایان رســید و ما از آن جا بیرون شــدیم. مارشال سوکولوف به من گفت: 
»ناراحت نشو. او مست بود.« 

پرویز آرزو: اگر قرار بر این باشد که تعریف کوتاهي از ببرک کارمل داشته باشید، 
چه مي گویید؟ 

جنرال عبدالقادر: آدمي بود کاماًل از جامعه بي خبر. جامعهء افغانستان را در محدودهء 
شهر کابل مي شــناخت. اگر هم مطالعه یي در زمینهء شناخت تاریخي جامعه داشت، فقط 
در ســطح تیوري بود. قابلیت تطبیق عملي نداشت. خودخواه و جاه طلب بود. سیمپاتي هایي 
که نســبت به او وجود داشت، مصنوعي بود. کساني که به کارمل سیمپاتي داشتند یا او را 
نمي شناختند یا مثل خود او بودند. خط سیاسي نداشت. سیاستي که بتواند جامعه را رهبري 
کند، نداشت. اگر از دل هم بود در عمل نبود. من باز تکرار مي کنم که آدم باید براي عملي 
کردن اندیشهء خود بکوشد. این چیز در وجود کارمل نبود. کارمل مي خواست که تیوري 
او توسط دیگران پیاده شود و افتخارش به او برسد. کوشش مي کرد چیزي که مي گوید یا 

آرزویي که او دارد توسط دیگران در عمل پیاده شود ولي به نام او ختم شود.





بخش یازده

پرویز آرزو: در نوبت پیش، در موارد متعددي از جمله پیرامون بعضي از رویدادهاي بعد از 
هفت ثور 57 صحبت کردید. اما از لحاظ تسلسل زماني، ما به انتصاب شما به حیث رییس 
ارکان قومنداني مدافعه هوایي رســیدیم. در صحبت پیش همچنین به اولین مالقات شما با 
ببرک کارمل پرداخته شد ولي موضوعي که به آن اشارتي شد و هنوز در آن زمینه صحبت 
نکرده اید، نخستین دیدار شما با نورمحمد تره کي و حفیظ اهلل  امین بود. البته یادآوري کردید 

که آن دو با هم به خانهء شما آمدند. 
جنرال عبدالقادر: بلــی. همان طور که گفتم من در نهم حوت 1354 از مقام قومنداني 
مدافعه هوایي برکنار شــدم. شام همان روز، تره کي و امین از طریق گالبزوي از برکناري 
من باخبر شــده بودند. همان روز از فرصت استفاده کردند و به خانه ام آمدند. به اصطالح، 
از وضع پیش آمده اســتفاده کردند و مرا اســیر گرفتند. به دیدنم آمدند و کارت حزب 

دموکراتیک را به من دادند.
پرویز آرزو: در همان روز اول و اولین دیدار؟

جنرال عبدالقادر: بلی. در اولین روز.
پرویز آرزو: شما اولین بار نورمحمد تره کي را در چه زماني و کجا دیدید؟

جنرال عبدالقادر: من پیش از آن روز، تره کي را از نزدیک ندیده بودم. در گذشــته 
باري، با یکي از همســایه هایم به نام قادر، که از خان آباد بود و خانمش معلم بچه هایم بود، 
تره کي و کارمل را از دور دیده بودم. تره کي و کارمل در سرک داراالمان با هم مي رفتند 

و قادر آن ها را به من نشان داد. 
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 ...تره کي و امین و گالبزوي به خانه ام آمدند. ما برق نداشــتیم. همسایه یي داشتم به 
نام ســراج الدین که صاحب منصب  پولیس بود. او برق داشت. سراج الدین به من مي گفت: 
»الاقل یک ســیم برق براي روشن کردن یک گروپ از خانهء من بکش تا جاي نشستن 

شما روشن شود.«  همین کار را هم کرده بودیم.
اتفاقًا در همان شــب نهم حوت که از کار برکنار شــده بودم و تره کي و امین به 
خانه ام آمدند،  تَربرف باریده بود و سیم برق هم کنده شده بود و خانه تاریک بود. به مادر 

بچه هایم گفتم: »اریکیني چیزي روشن کن. چاي هم جور کن.« 
خوب ! آن ها آمدند. تره کي همین که آمد  و تاریکي را دید گفت: »این اســت، این 

است. بچهء غریب برق هم ندارد. در تاریکي نشسته است.«
این جمله ها را تحریک آمیز گفت. کنایــه مي گفت. براي ما چاي آوردند. تره کي 
دســتش را به جیبش کرد و چیزي را بیرون آورد و پیش روي خود گذاشــت. گفت: 
»مقرره یي داریم که هر کسي که مي خواهد عضو حزب دموکراتیک شود، باید یک دورهء 
آزمایشي شــش ماهه را بگذراند.  اما تو استثنا هستي و نیازي به شش ماه دورهء امتحاني 

نداري. مستقیمًا عضو حزب هستي.« 
پرویز آرزو: جالب اســت. روز اول و بدون شــناخت قبلي؟ شما شخصیتي سیاسي، 
نظامي بودید. شما را مي شناختند. اما شما گفتید که با رهبري حزب دموکراتیک، شناخت 
مســتقیم نداشتید و تنها چیزي که شــما را با آن ها نزدیک مي کرد گرایش چپِي از نوع 

شوروِي شما بود. عالقمندي مشخصي به شوروي داشتید و تحصیل کردهء آن جا بودید. 
خوب ، حاال خواننده مي پرســد که اگر رابطهء نزدیکي با رهبري حزب نداشتید، آیا 
عاملي دیگر وجود داشــته که نورمحمد تره کي به خانهء شما بیاید و در همان روز اول، به 

شما کارت عضویت بدهد؟
جنرال عبدالقادر: فکر مي کنم این ها بر اســاس اعتمادي که به گالبزوي داشــتند و 
شــناختي که گالبزوي از من داشت، مي خواستند مرا جذب کنند. گالبزوي در مورد من و 

عالقمندي هایم به آن ها معلومات زیادي داده بود. 
پرویز آرزو: و شما ســیدمحمد گالبزوي را پیش تر از نورمحمد تره کي و حفیظ اهلل  

امین مي شناختید؟
جنرال عبدالقادر: بلی به مراتب. خیلي پیش تر. برخورد گالبزوي همیشه با من طوري 

بود و چنان وانمود مي کرد که قصد جذب من به سمت و سوي مشخصي را دارد. 
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پرویز آرزو: این به این معناســت که پیش از آمدن تره کي و امین به خانهء شما و 
جذب شدن شما به حزب دموکراتیک، شما در گفت وگوهایي که با رابط، یعني گالبزوي، 

داشتید عماًل جواب مثبت داده بودید. 
جنرال عبدالقادر: نه. قطعًا چنین نبود. ولي فکر مي کنم که گالبزوي همیشه گزارش 
جهت گیري هاي چپي مرا به تره کي و امین مي داد. گالبزوي مرا به آن ها معرفي کرده بود 

و آن ها هم به گالبزوي اعتماد کامل داشتند. 
پرویز آرزو: خوب . کارت عضویت را کشید و ...

جنرال عبدالقادر: پیش روي خود گذاشت و بعد از صحبت، کارت را به من داد. حالت 
غیر منتظره یي بود. حیران مانده بودم. پیش خود فکر کردم که اگر کارت را بگیرم عضو 
حزب مي شــوم. آن ها خلقي بودند. به تره کي و امین گفتم: »در صورتي کارت حزب را 

مي گیرم که دو جناح حزب، متحد شوند.«
براي من این موضوع بســیار مهم بود. در اولین مالقاتم با کارمل که پیش از دیدار با 
تره کي صورت گرفته بود هم بر این نکته تأکید کردم. به تره کي هم گفتم: »چه چیز شما 
را از هم جدا مي کند؟ مســکو رهبر هر دوي شماست و هر دو معتقد به مارکسیزم لنینیزم 

هستید. در آغاز هم یک حزب واحد بودید. ولي چرا حاال از هم جدایید؟«
کارمل مرا چپ و راست و این طرف و آن طرف برد. مي گفت اختالف ها جزیي اند. 
تره کي هم عین گپ را زد. به من گفت: »ما هم عقیده بوده و هستیم و بعضي مسایل جزیي 

ما را از هم جدا کرده است.«
من گفتم: »در صورتي عضو حزب مي شوم که وحدت حزب تأمین باشد. هر لحظه یي 

که وحدت حزب بر هم بخورد، از عضویت حزب انصراف مي کنم.«
پس از هفت ثور، وقتي از من خواستند که قدرت را تسلیم دهم، دیدم که در نشست 
تعیین اعضاي شــوراي انقالبي، هفت هشت نفر خلقي و تنها یکي دو نفر پرچمي حضور 
دارند. براي من سؤال پیدا شد که این چگونه شوراي انقالبي است که از ده نفر آن، هفت 
هشــت نفر از یک جناح و دو نفر از جناح دیگر هســتند. براي تره کي هم دو صالحیت 
رأي در نظر گرفته شــده بود. و همان بود که تمام تالش خود را کردم تا شوراي انقالبي 
به بیست نفر برسد. هشت نفر پرچمي و دوازده نفر خلقي. آن توازن نسبي تا اندازه یي مرا 

راضي کرد.  
پرویز آرزو: اما شــما خلقي بودید. چرا این قدر به حضور پررنگ تر پرچمي ها در 
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شوراي انقالبي عالقمندي داشتید؟
جنرال عبدالقادر: عالقمندي من، حزب دموکراتیک بود. نه تره کي و نه کس دیگري. 
این کار را به خاطر حزب کردم. من یک تزس داشتم که: »وحدت، قدرت است و  قدرت،  
تبارز سیاسي است.« تا حاال هم به این تزس پاي بندم. با همین اندیشه تالش مي کردم. آن 
تالش ها البته به ضرر من تمام شــد. خلقي ها مي گفتند که من پرچمي هستم. در حالي که 

موضع گیري من هیچ ارتباطي با کارمل نداشت. 
پرویز آرزو: در گفت وگوي قبلي، به تفصیل در مورد مالقات خود با ببرک کارمل و 
دیگر رفقاي پرچمي اش در خانهء بارق شفیعي صحبت کردید و بعد از آن، اولین برداشت 
خود را در مورد ببرک کارمل گفتید. خوب اســت کــه در مورد دیدار خود با نورمحمد 

تره کي و حفیظ اهلل  امین هم با تفصیل صحبت کنید و اولین برداشت هاي خود را بگویید.
جنرال عبدالقادر: اگر مي خواهید مرا به تاریخ زندگي تره کي بکشانید که تره کي کي 

بود و چه طور وارد صحنهء قدرت شد، این داستاِن خود را دارد. 
 من نمي دانم تحصیالت تره کي چقــدر بود و هیچ وقت هم در این زمینه کنجکاوي 
نکردم. پدر تره کي، پیــش »مجیدخان زابلي« کار مي کرد. بعداً خود تره کي هم در یکی 
از دو شــرکت »میوهء قندهار« یا شرکت »پشم و پوســت« زابلي شروع به کار کرده 
بود. تره کي در آن زمان نوشــته هایي هم این جا و آن جا چاپ مي کرد. مجیدخان زابلي با 
دستگاه سلطنتي حاکم، شناخت و رابطه داشت و با استفاده از همان شناخت و رابطهء زابلي، 
تره کي به حیث اتشهء فرهنگي افغانستان در امریکا مقرر شد. البته چنان چه بعداً معلوم شد 
تره کي با »عبدالرؤوف بینوا« هم ارتباط داشــت و این ارتباط هم براي کار او مفید تمام 
شده بود. اما گفته مي شــود که در وقت کار تره کي در امریکا اتفاقي مي افتد که موجب 
برکناري او مي شــود. آن اتفاق از این قرار بوده است که عبدالملک عبدالرحیم زي، وزیر 
مالیه، براي جلب کمک هاي امریکا به آن کشــور سفر مي کند. تره کي با وزیر مالیه چند 
دیدار و مالقات داشــته است و هم زمان مضامیني در نشریه های امریکایي چاپ مي شود با 
این محتوا که »خانواده سلطنتي افغانستان آن قدر در بانک ها پول دارد که نیازي به کمک 
امریکا نیســت.« واقعیت امر چه بوده است، نمي دانم. اما تره کي متهم به دست داشتن در 
نشر آن مضامین مي شود و این موضوع به برکناري او مي انجامد. تره کي به خاطر ترس از 
اتفاقي که افتاده بود و پیامدهاي آن در صورت برگشــت به کابل، از امریکا به لندن پیش 
کاکایش مــي رود. حدس مي زنم که کاکاي تره کي هم از طریق مجیدخان زابلي به لندن 
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رفته بود. تره کي پیش کاکایش در لندن مي ماند و ســعي مي کند ضمانتي براي برگشتش 
به کابل پیدا کند. از عبدالرؤوف بینوا کمــک مي خواهد. عبدالرؤوف بینوا این ضمانت 
را مي دهد. عبدالرؤوف بینوا نویســنده و شخصیتي شناخته شده بود. به این ترتیب تره کي 
دوباره به افغانســتان بر مي گردد و پس از آن، مسایل حزب و جناح خلق و زد و بندهاي 

بعدي شروع مي شود. 
خاطرهء دلچسبي به یادم آمد که به شما مي گویم:

  شب سوم بعد از هفت ثور بود. یعني دهم ثور. سفیر شوروي دعوتي ترتیب داده بود. 
ســه نفر از جناح خلق دعوت شده بودند که من بودم، تره کي بود و وطنجار. سه نفر هم از 

جناح پرچم: کارمل، کشتمند و یک نفر دیگر که او را به خاطر ندارم. 
ما نشسته بودیم که کارمل آمد و داخل شد. 

تره کي با صداي بلند گفت: »هي هي هي! روزي بود که از این دروازه من مي آمدم تو 
از آن دروازه بیرون مي شــدي، از آن دروازه تو مي آمدي از این دروازه من بیرون مي شدم 

و حاال گرد یک میز مي نشینیم.« 
برایم تعجب آور بود که این دو رهبر حزب تا به این اندازه به شوروي نزدیک بودند 
و در عین حال، این قدر با هم تضاد داشــتند که یکي از یک دروازه مي آمد و دیگري از 

دروازه دیگر بیرون مي شد. این را خودم به گوش خود شنیدم.
همان طور که گفتم من شناخت قبلي با رهبري دو جناح حزب نداشتم. 

پرویز آرزو: ابهاماتي در مورد مشي سیاسي و روابط نورمحمد تره کي وجود دارد. شما 
به رابطهء نورمحمد تره کي و مجیدخان زابلي اشاره کردید. رابطه یي که به تقرر تره کي به 
عنوان اتشهء فرهنگي افغانستان در امریکا انجامید. پس از کودتاي هفت ثور، نامه هایي بین 

نورمحمد تره کي و مجیدخان زابلي که در امریکا به سر مي بُرد، رد و بدل شد. 
جنرال عبدالقادر: من خبر ندارم.

پرویز آرزو: من نامهء مجیدخان زابلي را خوانده ام. در کتابي به نام »یادداشــت هاي 
عبدالمجید زابلي«1 به چاپ رسیده است. آن نامه در پاسخ به نامهء نورمحمد تره کي نوشته 

شده است. 
جنــرال عبدالقادر: نه. من نمي دانم. اما همیشــه از خود مي پرســیدم که تره کي با 
خصوصیاتي که دارد و با باورمندي عمیقش به »ناســیونالیزم قبیله« آیا شایستگي رهبري 
را دارد یا نه؟ براي من هم سؤال پیدا مي شد که آیا تقرر او در امریکا، روابطش با بینوا و 

1. » یادداشت هاي عبدالمجید زابلي«/ تنظیم و بازنویس از: وحید )مژده(//1380/ پیشاور.
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دستگاه حاکم و برکناري اش از کار در امریکا، همه تصادفي بوده است؟ این نکات همیشه 
براي من جالب بوده اند. خودم چیز مستندي در مورد او ندیدم. یک نکتهء دیگر هم براي 
من همیشــه جالب بود: رابطهء عمیق تره کي و امین. هر دو در امریکا بودند. تره کي در 
امریکا کار مي کرد و امین تحصیل کردهء امریکا بود. اما از ســوي دیگر امین، تره کي را 
کشــت. نکتهء مهمي به شما بگویم: من در زمان امین زنداني بودم. در بندي خانه، خودم از 
طریق رادیو از زبان امین شنیدم که در جواب به سؤال یک خبرنگار امریکایي که نظرش 
را در مورد امریکا مي پرســید، گفت: »ما دو میلیارد دالر به شوروي بدهکار هستیم- رقم 
دقیق یادم نیســت- اگر همین لحظه امریکا کمک کند و قرض ما را به شوروي بدهد ما 

مناسبات خیلي نیکي با امریکا خواهیم داشت.« 
من احساس مي کردم که شوروي، نسبت به امین شک دارد. 

 پرویز آرزو: نورمحمد تره کي را در همان شــب اول که به خانهء شــما آمده بود 
چه طور یافتید؟

جنرال عبدالقادر:  تره کي سخت به ناسیونالیزم قبیله پاي بند بود. من این را خیلي زود 
احســاس کردم. همان شــب اول دیدار این را فهمیدم. از اول تا آخر با من پشتو صحبت 
کرد. در حالي که به عنوان یک رهبر باید درک مي کرد که این که پشــتو مي فهمم یا نه 
یک موضوع، اما هراتي هســتم و هراتي ها دري زبان هستند. در هرات، ما پشتون داریم 
اما پشــتون هایي که دري زبان شده اند. موضوع دوم که پیش تر هم گفتم وقتي که من در 
مورد چگونگي تشــکیل شوراي انقالبي و اعضاي آن تالش مي کردم، مي دیدم که تره کي 

بر پشتون گرایي خود تأکید مي کند.
 در مجموع شناخت من از رهبري حزب شــناختي انتقادي بود. در همان شب هفت 
ثور که ســوق و ادارهء تمام قطعات افغانستان در دستم بود، همه آن ها )تره کي، کارمل و 
دیگــران( در »محل چنار« پیش من بودند. همه منتظر بودند و نگران. من فرماندهي را به 
دســت داشتم. به شما خواهم گفت که در همان ســاعات اول، چه اتفاق هایي افتاد. من از 
کارم پشیمان شده بودم  و در همان شب هفت ثور به فکر از بین بردن آن ها افتادم. اما فکر 
کردم که اگر رهبري حزب را از بین ببرم و با باور و اندیشهء خود، رهبر افغانستان شوم و 
براي نجات افغانســتان از بدبختي بکوشم این فکر در سطح داخلي و بیروني پیدا مي شد که 
یک عضو حزب که این قدر کار مي کند اگر رهبري حزب دموکراتیک زنده مي بود چقدر 

کار مي کرد. همان بود که از آن فکر صرف نظر کردم.
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پرویز آرزو: یعني واقعًا به فکر از بین بردن رهبري حزب افتاده بودید؟
جنرال عبدالقادر: بلی. کاماًل. به این فکر افتاده بودم و فقط به دلیلي که به شما گفتم، 

منصرف شدم.
پرویز آرزو: و اگر صرف نظر نمي کردید؟

جنرال عبدالقادر: اگر صرف نظر نمي کردم این موضوع براي همیشه مي ماند که »اگر 
قادر رهبري حزب را از بین نمي برد چه مي شد.«

 وقتي پس از هفت ثور قرار شــد قدرت را تسلیم بدهم، به من گفتند »تو وزیر دفاع 
هســتي.« در همان لحظه فوري گپ داوودخان  یادم آمد: جلسهء شوراي وزیران بود. من 
هم آن روز در آن جلسه بودم. در بنگالدش تحوالتي رخ داده بود. کودتا شده بود و »شیخ 
مجیب الرحمان«، رهبر بنگالدش، و تمام خانواده اش اعدام شــده بودند. داوودخان  گفت: 

»من هم چنین آرزویي دارم«  و همان طور هم شد... 
وقتي به من هم پیشــنهاد کردند که » قدرت را تسلیم کن و وزیر دفاع شو«، گفتم: 
»مسألهء بنگالدش را در مورد من تکرار نکنید.« در بنگالدش هم پس از کودتا و تحوالت 
پي در پي کســي را به قدرت رساندند و تنها پس از سه ماه او را به اتهام خیانت به وطن، 
بندي کردند. من گفتم شما عین کار را با من مي کنید و عاقبت همان طور هم شد. پس از 

حدود سه ماه به اتهام کودتا بندي شدم.
  مهم ترین ویژگي شخصیتي تره کي، قوم گرایي او بود که من سخت مخالف آن بودم 
و دلیــل عمدهء تحریکاتي که در من ایجاد مي شــد همین بود. چه آن زمان و چه امروز، 
من با هر کسي که در مسایل افغانستان به قوم و سمت و زبان گرایش دارد مخالفم. چرا؟ 
چون ما افغانســتان را مي خواهیم. یک افغانستان واحد، خانهء همه مردم است. عقاید مردم، 
سمت مردم، زبان مردم و مسایل قومي مردم پیشم ارزش ندارد. هر کس که شایسته تر است 
باید در باالترین مقام ها کار کند و خدمتگزار مردم باشــد. تضادي هم که گاهي بین من و 
تره کي و امین و رهبري حزب به میان مي آمد، پیرامون همین مســایل بود. من بارها گفته 

بودم که تا زماني عضو حزب هستم که وحدت حزب تأمین باشد.
  حزب بر دو گرایش و شــاخه بنیان یافته بود: یکي شاخهء قشر شهري و روشنفکر 
شــهري و دوم روشنفکر دهاتي. بزرگترین اشــتباه روس ها هم همین تقسیم بندي حزب 
دموکراتیک به دو شاخهء شــهري و بیرون شهري بود. بر اساس مطالعات »دوریانکوف« 
بیرون شهري ها بیشــتر خصلت کارگري دارند. و تره کي از آن جمله بود. من هم در آن 
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زمان بر اشــتباه بودن این دیدگاه دوریانکوف و شوروي تأکید مي کردم و حاال هم تأکید 
مي کنم. بســیار هم با صراحت به آن ها مي گفتم که »بزرگترین اشتباه شما این است که 
افغانستان را با دو گرایش پذیرفته اید. اگر شما از همان آغاز، مسألهء وحدت ملي را براي 

افغانستان مطرح مي کردید، تفرقه و انشعابي پیدا نمي شد.« 
وقتي جامعه بر اساس دو گرایش »روشنفکر شهر« و »روشنفکر ده« تعریف مي شد 
و به خصوص بر پشــتون بودن تره کي هم تأکید مي شد، شوروي ها بیشتر تره کي را قبول 
داشتند تا کارمل را. بر اساس همین مفکوره تا پیش از هفت ثور، حمایت از تره کي بسیار 

بیشتر از پشتیباني ازکارمل بود. 
 از دیگران شــنیده بودم که روزي حسن شرق به خانهء تره کي رفته بود. گفته مي شد 
به هدایت داوودخان  رفته بود. داوودخان  قصد داشــت تره کي را بیشتر بررسي کند. بعدها 
از حسن شرق در مورد رفتنش به خانهء تره کي و آن دیدارش پرسیدم. حسن شرق به من 
گفت: »به خانهء تره کي رفتم. با هم گپ زدیم. وقت نان چاشت فرا رسید. من قصد داشتم 
بروم. اما تره کي گفت بیا امروز با من یک شورباي دهقاني و کارگري بخور. وقتي شوربا 
را آوردند یک َپتنوس پر از گوشــت پیش روي ما گذاشتند. من به تره کي گفتم که اگر 

کارگر ما مي تواند این قدر گوشت بخورد، سطح اقتصادي جامعهء ما بسیار باالست«...
پرویز آرزو: تا جایي که من خواندم و به خاطر دارم،  گفته مي شــود که تره کي و 
کارمل را، حسن شــرق به داوودخان  معرفي کرد و داوودخان  بعد از دیدن آن دو، بیشتر 

نسبت به کارمل عالقمندي نشان داد. 
جنرال عبدالقادر: ممکن اســت. زیرا داوودخان  هم داراي دو خصلت عمده بود. یکي 
این که روشنفکر خاندان بود و بر ضد خاندان هم کودتا کرد. دوم این که روشنفکر شهري 
بود. من نمي دانم داوودخان  تا چــه اندازه این دو گرایش را مطالعه کرده بود. ولي نکات 
قابل تأملي وجود دارد. مثاًل داوودخان  نوشته یي منتشر کرد و گفته مي شد که قسمتي از آن 
را پرچمي ها نوشته اند. پرچمي ها در زمان داوودخان ، همیشه با افتخار این موضوع را تبلیغ 
مي کردند. پرچمي ها در کابینهء داوودخان ، وزیر هم داشتند. در مجموع همهء کساني که 
بعداً به نام حزب دموکراتیک متحد شدند، از محکمهء اختصاصي داوودخان  برائت حاصل 
کردند. در آن وقت »شــاپور احمدزي« رییس محکمهء اختصاصي داوودخان  بود. برائت 

آن ها احتمااًل با اشارهء داوودخان  صورت گرفته بود. آن ها روشنفکران شهري بودند.
شاپور احمدزي استاد من هم بود. وقتي وزیر دفاع شدم او را لوي درستیز مقرر کردم. 
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تا پیش از بندي شــدن هر دوي ما، صالحیت کاري زیادي به او داده بودم. به او مي گفتم: 
»استاد! تو در مسایل نظامي از من بیشتر مي فهمي. هر تصمیمي که مي گیري، گزارشش را 

به من بده. من امضا مي کنم. تضادي بین من و تو نیست.«
 در یک و نیم ساعتي که تره کي و امین در خانه ام ماندند نمي توانستم شناخت عمیقي 
نســبت به آن دو پیدا کنم. اما تضادي که بین من و امین پیدا شــد و بعداً شدت پیدا کرد 
به دو دلیل بود: یکي تأکید من بر وحدت حزب و دوم انتقاد من به کشــتار بي دلیل و بي 

محاکمهء مردم.





بخش دوازده

 پرویز آرزو: دو موضوع، محور گفت وگوي دیروز ما بودند. ما در مورد نهم حوت1354، 
روزي که از مقام قومنداني مدافعه نیروهاي هوایي برکنار ُشــدید، صحبت مي کردیم. شام 
همان روز، نورمحمد تره کي، حفیظ اهلل  امین و ســیدمحمد گالبزوي به خانهء شما آمدند و 

شما به جناح خلق حزب دموکراتیک پیوستید.
بخش دوم صحبت ما به اواخر ســال 55 و اوایل ســال1356 بر مي گشت. شما پس 
از برکناري از قومنداني مدافعه هوایي در نهم حوت 1354 در حدود شــش ماه خانه نشین 
بودید. اشــاره هایي به دیدارهاي روزهاي پنجشنبه خود با داوودخان  داشتید. داوودخان  در 
آن دیدارها در مورد قواي هوایي با شــما مشورت مي کرد. مدتي به عنوان معاون تفتیش 
تعلیم و تربیه کارکردید و پس از آن به اشــارهء داوودخان ، رییس مسلخ ُشدید. در نتیجهء 
موفقیت هاي کار در مســلخ، داوود خان دو بار شما را تشویق کرد و همین باعث شد که 
دوباره به قواي هوایي برگردید و به حیث رییس ارکان قواي هوایي کار را شروع کنید. 

جنرال عبدالقادر: بلی. در ســرطان 1356 رییس ارکان قواي هوایي و مدافعه هوایي 
شــدم. پیش از آن به عنوان قومندان مدافعه هوایي کار کرده بودم. ریاســت ارکان قواي 
هوایي یک رتبه از قومنداني مدافعه هوایي پایین تر اســت. اما از لحاظ حربي، قدرت قواي 
هوایي در دست رییس ارکان است. رییس ارکان قواي هوایي، نقش برجسته یي در جریان 
جنگ دارد. پالنگذاري اجراي فعالیت هاي محاربوي، کنترول این فعالیت ها، تأمین روابط 
با افسرها و صاحب منصب ها و ُخرد ضابط هاي تمام قطعات از کارهاي ریاست ارکان قواي 

هوایي است. 
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من به قواي هوایي رفتم. موســي خان قومندان مدافعه هوایي بود. ریش ســفیدي   
شــریف بود. عمرش رو به آخر بود. او را بر اساس مصلحت هاي سیاسي آورده بودند. من 
قباًل گفتم که علت برکناري من از قومنداني مدافعه هوایي چی بود. همچنین به خاطر دارید 
که پس از آن که سید امیر، قومندان مدافعه هوایي، به جرم هم دستي با »خان محمدخان« در 
کودتا بر ضد داوودخان  اعدام شــد، قومندان مدافعه هوایي شدم و داوودخان  به من وظیفه 
داد که کســي از مشــرقي را به جاي خود تعیین کنم. در جریان آن انتخاب، تضادها و 
تَنش هایي بین صاحب منصب هاي قواي هوایي پیدا شد. پرچمي ها مي کوشیدند که آن فرد 
از بین آن ها انتخاب شــود. من مجبور بودم فرد مورد نظر را به دستور داوودخان  از مشرقي 
انتخاب کنم. و اتفاقًا آدمي که انتخاب کردم خلقي بود. ما با هم رابطهء سیاسي نداشتیم. اما 
آن آدم، هم از مشرقي بود و هم پیلوت بود. و این دو ویژگي او با آن چه داوودخان  به من 

دستور داده بود، مطابقت داشت.
پرویز آرزو: یعني شما مي دانستید که آن فرد، خلقي است؟

جنرال عبدالقادر: بلی من مي دانستم.
پرویز آرزو: اما شــما در آن زمان هنوز به جناح خلق حزب دموکراتیک نپیوســته 

بودید.
جنرال عبدالقــادر: نه. من بعد از برکناري از مقام قومنداني هوایي و مدافعه هوایي به 

حزب جذب شدم.
به هر ترتیب من دوباره به قواي هوایي برگشــتم. من رییس ارکان قواي هوایي   
شدم. »دین محمدخان«، قومندان هوایي بود. زیر دستم بود. و ما هر دو، زیر دست موسي خان، 
قومندان عمومي مدافعه هوایي، بودیم. از لحاظ حربي، فعالیت هاي من بیشــتر از موسي خان 

بود. من روابطم را با صاحب منصب ها گسترش دادم.  
ُجنب وجوش سیاســي در قواي هوایي بسیار بود. خلقي ها چند جناح داشتند. یک   
عده طرفداران امین بودند. بخش دیگري از خلقي ها از سمت جنوب بودند و با امین مخالفت 
داشــتند. آن ها زیر فرمان کســي به نام داکتر زرغون بودند. عبدالحمید محتاط هم که از 
وزارت مخابرات عزل شده بود، مدعي بود که رهبر خلقي ها در قواي هوایي است. در حالي 
که دو سه نفري بیشــتر با او ارتباط نداشتند و خودش هم نمي دانست که خلقي ها به کجا 
بسته هســتند. قواي هوایي در توفاني سیاسي بود. پرچمي ها از یک سو، خلقي ها از سوي 

دیگر. جریان هاي سیاسي دیگری هم بودند. هر چند  نفوذ زیادي نداشتند. 
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بیشتر افســران قواي هوایي، تحصیل کرده هاي شــوروي بودند و گرایش چپي   
داشتند. در حدود 5 درصد، با جریان هاي اسالم گرا رابطه داشتند. تضاد دیگري که در قواي 
هوایي بود، رقابت و برخورد بین تحصیل کرده هاي امریکا و تحصیل کرده هاي شــوروي 
بود. اما قدرت در مدافعه هوایي بیشــتر به دست تحصیل کرده هاي شوروي و تا اندازه یي 

تحصیل کرده هاي هندوستان بود. 
کار سیاسي جریان داشــت. من دوباره به قواي هوایي برگشته بودم و به حیث   
رییس ارکان هوایي کار مي کردم. در آن زمان عضو حزب هم شده بودم. پس از برگشتم 

به قواي هوایي، تره کي و امین به من  گفتند که »باید عضو مخفي باشم.«
امین، نیرنگ کرده بود. فهرست تمام حزبي هاي جناح پرچم را از »نوراحمد نور« و 
»وکیل« گرفته بود اما فهرســت خلقي هایش را به آن ها نداده بود. چاالکي کرده بود. من 
باید مخفي مي ماندم. متوجه اشــتباهم شده بودم. فهمیدم که نباید آن قدر زود عضویت در 
حزب را قبول مي کردم. حاال باید مخفي مي بودم و در نتیجه از همهء فعالیت هایم بازماندم. 

امین آدمي فعال و پرتحرک به نظر مي رسید. مي دانستم مرا کنترول مي کند.
پرویز آرزو: حفیظ اهلل  امین در آن زمان وظیفه یي رسمي داشت؟

جنرال عبدالقادر: امین در ابتدا معلم لیســهء »ابن سینا« بود. براي تحصیل به امریکا 
رفت. پس از برگشت از امریکا، کاندید وکالت دورهء یازدهم شورا شد و از کارش استعفا 

داد. 
رابطهء من در آن زمان با امین از طریق یک شــخص ارتباطي تأمین مي شد. آن   
شــخص ارتباطي »سید محمد« نام داشت. از مشــرقي بود. یک روز به امین پیام دادم که 
مي خواهم او را ببینم. یکــي دو روز بعد باید با او دیدار مي کردم. محل دیدار، زمین هاي 
زراعتي ناحیهء »خوشحال خان« بود. به من خبر دادند که امین در آن جا منتظرم است. برج 
حوت بود. باران مي بارید. ســِر زمین ها رفتم. زمین تَر شده بود. از سر پلوان ها مي گذشتم. 
امین را دیدم. از امین چیزهایي مي پرســیدم و او هم جواب مي داد. امین تالش مي کرد که 
مــن به او باور پیدا کنم. این را حس مي کردم. من شــنیده بودم که امین را به خیانت به 
حــزب متهم مي کنند. چند بار پرچمي ها تالش کرده بودند که او را از حزب اخراج کنند، 
اما نتوانســته بودند. تره کي از او حمایت مي کرد. در آن روز سِر زمین هاي خوشحال خان 
با امیــن راه مي رفتیم و گپ مي زدیم. امین هر دم مرا بــه بغل مي گرفت و »قادر جان« 
»قادر جان« مي گفــت. برایم جالب بود. من تازه به حزب جذب شــده بودم و برخورد 
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او مرا متعجب مي کرد. امین ســعي مي کرد مرا وادار کند تا فهرســت گروه خود را به او 
بدهــم. تأکید مي کرد که باید مخفي بمانم. پیش خود فکر مي کردم که اگر تره کي چنین 
خواهشي داشته باشد، قابل فهم است. چون رهبر حزب است. اما چرا امین این قدر پافشاري 

مي کند؟ در همین فکرها غرق بودم. امین گفت: »مي خواهي برایت کتاب بفرستم؟«
 گفتم: »چه کتابي؟«

 جواب داد: »مي داني ما از لحاظ مالي وضع خوبي نداریم. از حق العضویت ها هم چیزي 
نمي گیریم. تو هم اگر کتاب داري به ما بفرست. شما از شوروي با خود کتاب نیاوردید؟«

فوري فهمیدم که امین مي خواهد روابطم را با شوروي و روس ها بداند. 
در مورد کتاب ها، خاطره یي دارم که به شما مي گویم.

پرویز آرزو: بفرمایید.
جنرال عبدالقادر: براي دورهء آموزشــي پرواز با طیاره هاي جت به شــوروي رفته 
بودیم. قصه اش را پیش از این گفتم. در محل درس ما، کتابخانه یي بود. آثار تر جمه شدهء 
»مارکس«، »لنین« و »استالین« به فارسي در آن کتابخانه بود. براي من عجیب مي نمود. 
زبان فارسي را کســي غیر از ما نمي دانست. از خود مي پرسیدیم این کتاب ها این جا چه 

مي کنند؟
ما هر هفته یا هر دو هفته یک بار، کتاب مي گرفتیم. نام خود را اشــتباه مي دادیم و 
کتاب ها را به کابل مي فرستادیم. بعدها فهمیدم که اصاًل سیاست همین بوده است. هر هفته، 
دو هفتــه یک بار کتاب مي گرفتیم. کتاب ها را بســته بندي مي کردیم و مترجم را هم با 
خود به ُپست خانه مي بردیم و کتاب ها را به کابل مي فرستادیم. به مترجم مي گفتیم: »چیزي 
براي ارســال داریم.« نمي گفتیم چي. بار سوم یا چهارم بود که مترجم به ما گفت: »نگران 

نباشید، هر چه مي خواهید، بفرستید!«
  فهمیدم این کتاب ها براي همین اســت که آن هــا را بخوانیم و اگر مي خواهیم 
با خود ببریم. کتاب ها را به دوســتان خود در کابل مي فرســتادیم. پس از بازگشت ما از 

تحصیل، آن کتاب ها پیش چند نفر بود.  
خوب ! برگردیم به دیدار با امین. امین بسیار واضح گفت که خوب مي شود اگر   
روابطش با روس ها تأمین شــود. من به امین گفتم که خودم هیچ رابطهء شخصي با آن ها 
ندارم. فقط یک مشاور شوروي در گذشته معلم پرواز ما بود و من مثل سایر پیلوت ها باید 
پس از هر پرواز پیش او مي رفتم و او در مورد نقاط ضعف و قوت پرواز من، نظر مي داد. 
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جز این، من هیچ رابطه یي نداشتم. اما امین اصرار مي کرد. باالخره امین گفت: »خیر است! 
من خودم تالش مي کنم رابطه یي پیدا کنم تا آثار حزبي و ادبي را به دست بیاورم.«

 من گفتم: »رابطهء خاصي ندارم.«
***

وضع به همین گونه بود. من کار مي کــردم. رییس ارکان هوایي بودم. در این   
دوره اتفاق هاي دیگري هم افتاد. ما یک طیاره چهارماشــینهء روســي داشتیم که پیش از 
کودتاي بیست وشش ســرطان، طیاره مخصوص ظاهرخان  بود. طیاره را »طیاره قندهار« 
نام گذاشته بودند. طیاره به قرض از شــوروي خریداري شده بود. طبق قانون آن کشور، 
اگر طیاره پرواز هم نمي کرد و در جایي متوقف هم مي بود، بعد از هر یک ســال دو سال، 
انجین هاي آن باید نو مي شــدند. داوودخان می خواست  با آن طیاره پرواز کند. طیاره باید 
ترمیم مي شــد. شــوروي ها گفتند: »هزینهء ترمیم طیاره، یک میلیون دالر مي شود.« من 
مخالفت کردم. گفتم: »ما انجین داریم. شــما این انجین ها را تبدیل کنید، دستمزد خود را 

بگیرید.«
اما شوروي قبول نمي کرد. به داوودخان  گفتم: »این طیاره، مشکلي ندارد. اصاًل دست 

نخورده و پرواز هم نکرده است.«
 اتفاقًا وقت ســفر حج بود. به داوودخان  پیشــنهاد کردم که »اگر اجازه باشــد، از 
این طیاره مثل طیاره هاي آریانا براي انتقال حاجي ها اســتفاده شود. سودي براي افغانستان 

مي آورد.«
 داوودخان  برآشفته شــد. با لحن توهین آمیزي گفت: »آیا رییس جمهور حق ندارد 

یک طیاره داشته باشد؟«
 مــن به داوودخان  گفتم: »پس اجازه دهید من از کانال هاي دیگر اقدام کنم تا طیاره 

را ترمیم کنند.«
 چکســلواکي هم طیاره هایي مثل آن طیاره داشت. چین هم آن نوع طیاره را ترمیم 

مي کرد. داوودخان  گفت: »برو هر جا که مناسب تر تمام مي شود، اقدام کن.«
بعد از گفت وگو با داوودخان  از این که نام چین را گرفتم، پشیمان شدم. مي ترسیدم    
سوء ظني در مورد من پیدا شود. در آن زمان، پس از حزب دموکراتیک، بیشترین فعالیت 

هاي سیاسي را چپي هاي مائوییست و اسالم گراها داشتند. 
با چکسلواکي تماس گرفتم. به من خبر دادند که با هزینهء چهار صد هزار دالر،   
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طیاره را ترمیم مي کنند. با چین هم تماس گرفتم. چیني ها هم حاضر بودند طیاره را به چهار 
صد هزار دالر ترمیم کنند. داوودخان  به من گفت: »اگر طیاره ترمیم نشد، آن را به شوروي 

پس بده.«
افغانســتان ده درصد قیمت طیاره را پرداخته بود. نود درصد آن مانده بود. داوودخان  

گفت: »به همان پول باقي مانده، طیاره را پس بده.«
به روس ها گفتم: »یا طیاره را به چهارصد هزار دالر ترمیم کنید یا آن را پس بگیرید.«
روس هــا گفتند: »در صورتي طیاره را پس مي گیریم که آن را آمادهء پرواز کنید و 

توسط پیلوت هاي خود شما تا مسکو آورده شود.«
مشکلي نبود. طیاره را به مسکو رساندیم. براي دولت هم صرفه جویي شد. داوودخان  

هم خوش شد. گفتیم طیاره دیگري مي خریم.
یک هیأت نظامي فرانسه به کابل آمد. دو نفر سویدني هم در بین شان بودند. نمي دانم 
از کدام کانال آمده بودند. احتمااًل از طریق وزارت دفاع. نجیب، داماد رسولي، رییس آریانا 
بود. لوي درســتیز وزارت دفاع، »عزیز« نام داشت. او از تحصیل کرده هاي ترکیه بود و 
با روس ها تضاد داشــت. رسولي هم ضد شوروي بود. آن ها آن هیأت فرانسوي را دعوت 
کرده بودند. در آن زمان داوودخان  تصمیم گرفته بود نیازمندي نظامي افغانستان، از انحصار 
شــوروي بیرون شود. قرار شده بود افغانستان سالح مورد نیاز خود را از چند کشور بگیرد. 
هیأتي را هم به هندوســتان فرستاد. داوودخان  این فکر خود را چند بار به ما گوشزد کرد. 
بر همین اســاس، رقابتي پیدا شد. هر کس در تالش بود که از کانال خود، رابطه یي برقرار 

کند و کاري انجام دهد.
هیأت نظامي فرانســه آمد. دو هلیکوپتر با خود آورده بودند. سویدني ها هم یک   
طیاره ترانســپورتي نظامي آوردند. از من براي دیدن پرواز و معاینهء هلیکوپترها و طیاره 
ترانسپورتي دعوت کردند. با هلیکوپترهاي فرانســوي پرواز کردیم. پیلوت ها فرانسوي 
بودند. از نظر گنجایش، از هلیکوپترهاي شوروي بهتر بودند. اطالعاتي که از لحاظ تخنیکي 
به ما مي دادند هم نشان مي داد که آن هلیکوپترها از هلیکوپترهاي شوروي بهترند. پیلوت، 
هلیکوپتر را سر »شاخ برنتي« روي دو تایر نگاه داشت. یعني قسمت جلوي هلیکوپتر روي 

شاخ بود، قسمت عقبي آن در خال معلق بود. به ما گفتند: »پایین شوید، ببینید!«
 گفتم: »چپه نشود!«

 گفتند: »نمي شود! پیلوت ما با دست آن را نگه مي دارد.«
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 همان طور هم بود. پایین شــدیم، یک تایر هلیکوپتر در هوا معلق بود اما هلیکوپتر 
تکان نمي خورد. تحفه و ســوغاتي هم به ما دادند. نوبت طیاره ســویدني رسید. آن طیاره 
ترانســپورتي معادل طیاره »ان 32« و »ان 22« بود، اما مصرف سوخت کمتري داشت. از 
نظر تخنیکي هم بهتر بود. براي ما یک تضاد ذهني پیدا شــد. از یک سو عالیق سیاسي ما 
به طرف شــوروي بود اما از طرف دیگر مسألهء وطن و الف وطن پرستي ما بود. از سوي 
دیگر این فکر هم پیدا شــد که خرید طیاره  از این کشورها به تشدید تضاد بین افغانستان 

و شوروي مي انجامد. 
در همان آغاز، پس از کودتاي بیست و شــش سرطان هم اتفاق قابل تأملي افتاده   
بود. روس ها از داوودخان  انتقاد کرده بودند که به مشاورین و سیاحان غربي اجازه مي دهد 
در نزدیک مرزهاي شوروي حضور پیدا کرده و سیر و سیاحت کنند و این براي شوروي 

قابل قبول نیست.
این موضوع با مسألهء استخراج تیل و گاز شمال هم زمان شده بود. چند کشور از جمله 
انگلستان و فرانســه و رومانیا پیشنهادهاي مناسبي به افغانستان داده بودند. پیشنهادهایي با 
هزینهء پایین و میزان اســتخراج و تولید باال. نرخ شوروي از همه باالتر بود. در جلسه یي 
که داوودخان  براي تصمیم گیري در این مورد گرفته بود، همه به نفع فرانســه یا انگلستان 
یا رومانیا رأي دادند. داوودخان  برافروخته شد و گفت: »نمي توانیم منافع وطن را به خاطر 

چند روپیه خدشه دار کنیم. ما با روس ها موافقه مي کنیم.«
این موضوع را هم به خاطر داشتیم. 

پرویز آرزو: یعني دســت داوودخان  تا این اندازه زیر سنگ شوروي بود؟ در مورد 
حضور غربي ها در مرز افغانســتان و شــوروي، انتقاد شوروي و برخورد داوودخان  با این 

مسأله بیشتر بگویید.
جنرال عبدالقادر: داوودخان  با قهر و غضب گفت که ما نمي توانیم منافع ملي افغانستان 

را به خاطر چند روپیه یي کمتر یا بیشتر، خدشه دار کنیم. 
برداشت این بود که داوودخان  با قیمت باالیي که شوروي داده موافق است. سیاستش 
ایجاب مي کرد. هر چند، چهار پنج نفر گفتند که پیشنهاد کشورهاي دیگر به سود افغانستان 

است. سیاست داوودخان  در آغاز چنان بود. 
نکتهء دیگري که براي شما دلچســپ خواهد بود این است که بنا بر توافقي با   
حکومت ایران، طرح احداث خط آهن »ایران- هرات- قندهار- سپین بولدک« و »قندهار- 
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کابــل از طریق لوگر« و »کابل به جالل آباد و تورخم« از پروژه هاي اقتصادي داوودخان  
بود. این موضوع در اواخر دورهء داوودخان  داغ شده بود. فرانسوي ها اظهار آمادگي کردند 
تا این خط هاي ســیر را سروي کنند. ایران تعهد ســپرده بود که هزینهء خط آهن را که 
حدود یک میلیارد دالر برآورد شده بود، بپردازد. »زاهدي«1 به افغانستان آمده بود و آوازه 
افتاد که به داوودخان  گفته اســت: »ما چک بوک را براي امضا آورده ایم. هر رقمي که 
شما مي خواهید بنویسید.« اما این، پروپاگند و دروغ بود. من از حسن شرق، پیش از این که 

سفیر افغانستان در جاپان شود، پرسیدم: »آیا این مطلب درست بوده است؟«
 حسن شــرق گفت: »نه. لعنت به این ایراني ها! فقط ده میلیون براي سروي دادند و 
سرنوشت پروژه هم نامعلوم است. شــاه ایران از داوودخان  دعوت کرده است تا به ایران 
برود و در آن جا در این باره صحبت کنند. فرانســوي ها کار ســروي را شروع کرده اند. 
فرانسوي ها یا از طریق ماهواره هاي خود یا از هر کانال دیگري که بوده دریافته اند که در 
بین »کتواز« و »غزني«، یک ذخیرهء نفتي زیرزمیني است. آن ها با توافق دولت افغانستان 
هم زمان با ســروي خط آهن، این منطقه را هم سروي مي کنند. ولي کار سروي هنوز در 
مراحل ابتدایي است. کار اساسي هنوز شــروع نشده است. ماشین آالتي براي کار سروي 

آورده اند.« 
به صحبت اصلي ما که برگردیم، منظــور من از ذکر این رویدادها این بود که   
بگویم ما این مسایل را هم در نظر داشتیم. داوودخان  زماني مي گفت که منافع افغانستان را 
به خاطر چند میلیون پول خدشــه دار نمي کند. این زماني بود که احساس مي شد داوودخان  
به شوروي تکیه دارد. اما در اواخر، وضع تغییر کرد. شاه ایران، داوودخان  را دعوت کرد. 
داوودخان  براي حج عمره به عربســتان رفت. بعد به عراق و کویت و اندونزیا رفت. در 
همان زمان بود که این مفکوره در بین ما چپي هاي حزب دموکراتیک پیدا شد که »وقتش 
فرا رســیده! داوودخان  انحراف کرده است و به اسالمیست ها رو مي آورد. همین حاال باید 

چاره اش بشود.«
این طرز فکر را به نقل از من به تره کي رساندند. این کار خلقي هاي امینیست بود. در 

نتیجه مرا از حزب اخراج نکردند اما به دورهء آزمایشي بردند. 
پرویز آرزو: یعني با اندیشهء شما مبني بر براندازي داوودخان  مخالفت شد؟

 جنرال عبدالقادر: بلی. و بــه من  خبر دادند که عضویتم در حزب به حال تعلیق در 
آمده اســت و به دورهء آزمایشي رفته ام. من گفتم خیر است! من چندان عالقمندي هم به 
1. به احتمال، منظور »اردشیر زاهدي«  وزیر خارجهء ایران در سالهاي 1345 تا 1351 و پس از آن سفیر آن کشور در امریکاست.
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حزب ندارم. بیخي مرا از حزب اخراج کنند.
 اما در این جا بود که به اشتباه خود پي بردم. اشتباه من این بود که یاران دل و جاني 

خود را، یاران گروه خود را به حزب تسلیم کرده بودم.
پرویز آرزو: و شما این کار را کرده بودید؟

جنرال عبدالقادر: بلی من این کار را زماني که رییس مسلخ بودم، در حدود یک سال 
پس از پیوستن به حزب،کرده بودم.. 

پرویز آرزو: شما پیش از این، در این مورد چیزي نگفتید. ما باید به دنبال بر گردیم. 
شــما پس از دیدار با نورمحمد تره کي و حفیظ اهلل  امین و پیوستن به حزب، همچنان گروه 
سیاسي خود در اردو را داشتید.1 شما کارت عضویت حزب را از تره کي گرفتید. آیا یاران 

شما از پیوستن شما به حزب دموکراتیک استقبال کردند؟
جنرال عبدالقادر: بلی.

پرویز آرزو: و چون شما رهبر گروه بودید همه به حزب پیوستند؟ هیچ کس مخالفت 
نکرد؟

جنرال عبدالقادر: همه را به حزب دادم. هیچ کس مخالفت نکرد. 
پرویز آرزو: در آن وقت چند نفر بودید؟

جنرال عبدالقادر: در حدود  صد و بیست نفر.
پرویز آرزو: صد و بیست نفر؟

جنرال عبدالقادر: بلی. 
پرویز آرزو: ببینید، صحبت بر ســر یک تشــکیل صد و چند نفري در اردو است. 
فکر مي کنم گپ بسیار مهمي اســت. و اگر تره کي و امین از این موضوع با خبر بودند، 

داوودخان  نمي توانست از  موضوع بي خبر باشد. 
جنرال عبدالقادر: داوودخان  هم خبر بود. به خاطر قوت همین گروه بود که بســیاری 

به پشت من افتادند و در صدد جذب من بودند. 
پرویز آرزو: و داوودخان  از این که شما چنین گروهي دارید، استقبال کرد؟

جنرال عبدالقادر: من به شــما گفتم که در شفاخانه بستر بودم. عبدالحمید محتاط هم 
در آن جا بستری بود. من یک داکتر هندوستاني را از طریق یک دوست هراتي خود براي 
درمانش آوردم. موضوع گروه من برمال شد. من به شما گفتم که در جستجوي یک رهبر 

1. سلطانعلی کشتمند هم در کتاب »یادداشت هاي سیاسي و رویدادهاي تاریخي« از این سازمان در اردو، به ابتکار و رهبري جنرال 
عبدالقادر یاد مي کند.
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بودیم...
پرویز آرزو: بلی. این موضوع را به یاد دارم. اما روز به روز، تعداد شما بیشتر مي شد. 

شما به یک نیرو تبدیل شده بودید...
جنرال عبدالقادر: بلی. زیادتر مي شــد. هر چه من باالتر مي رفتم، بر تعداد ما افزوده 
مي شد. و من تمام آن گروه را به حزب دموکراتیک تسلیم کرده بودم. از کار خود پشیمان 
بودم. مي فهمیدم که اشــتباه بزرگي را مرتکب شده ام. به شما گفتم که بعد از این که مرا از 
قواي هوایي برکنار کردند، شــش ماه خانه نشین شدم. تره کي و امین به خانه ام آمدند. بعد 
از مدتي، داوودخان  قومندان گارد خود را فرســتاد و قرار شد که روزهاي پنجشنبه پیش 
داوودخان  بروم. مرا مشاور نظامي خود تعیین کرد. از لحاظ مسلکي به کار من باور داشت. 
همهء این مسایل از جلو چشمم مي گذشت و مي فهمیدم که با تسلیم کردن گروهم، مرتکب 

اشتباه شده ام. 
***

به اصل صحبت بر مي گردم.
وقتي این توطئه را از زبان من ساختند و گفتند »قادر قصد کودتا دارد«،  حزب   
دموکراتیک مرا به دورهء آزمایشــي برد. از این که گروهم را داده بودم، احساس اشتباه و 

ندامت مي کردم. اما این اتفاق افتاده بود و کاري نمي توانستم بکنم. 
در این زمان، عقربهء داوودخان  اندک اندک به طرف غرب و اسالم گرایان مي زد.   
تحرک اسالم گراها هم بیشتر شــده بود. »غالم محمد نیازي«، رییس فاکولتهء شرعیات، 
اعدام شــده بود. رباني که استاد فاکولتهء شرعیات و پیرو غالم محمد نیازي بود، فرار کرد. 
مسعود به پنجشیر رفت. حکمتیار با مسعود فرار کرده بود. هر دو در »پلي تخنیک« درس 
مي خواندند. در تظاهرات اخواني ها و چپي ها به شــهرت رسیده بودند. کسي به نام »قادر« 
در آن تظاهرات کشــته شد. او چپي بود. از هرات یا غور بود. پس از تظاهرات، اخواني ها 
چون مي دانستند که در مســیري که آمده اند، جلوشان گرفته شده و دستگیر مي شوند، از 
پیش روي هوتل کانتیننتال، به دامنهء کوه باال شده بودند و به سمت پنجشیر گریخته بودند. 
رســیده یا نرسیده به پنجشیر، گلبدین از مسعود جدا شده بود. گلبدین به طرف لغمان رفته 
بود. گروه گلبدین در لغمان یکي از پرچمي ها را کور کرده بود. مســعود و همراهانش به 
پنجشیر رفته بودند و یک عالقه داري را تصرف و بیرق باال کرده بودند. در این زمان، من 
به تازگي دوباره به قواي هوایي بازگشــته بودم و رییس ارکان بودم. فرمان آماده باِش سه 
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هلیکوپتر آمد. هلیکوپترها را آماده کردیم. قطعهء کوماندو به قواي هوایي آمد. آن قطعه 
براي ســرکوب مسعود در پنجشیر وظیفه گرفته بود. در نتیجهء حمله به مسعود، تعدادي از 
طرفدارانش کشــته و تعدادي هم دستگیر شدند. دستگیر شده ها را به کابل آوردند. چنین 
شایعه شــده بود که آن پنجشیري ها در جریان تحقیق کشته شده اند. اما آن ها کشته نشده 
بودنــد. آن ها را در زیرزمیني هاي محل متروکي در داراالمان،  که ســناتوریومي از زمان 
امان اهلل خان بود، زنداني کرده بودند. بعد از هفت ثور، ما آن ها را پیدا کردیم. همه در حال 

مردن بودند. دوسیه هاي شان را گرفتیم و آن ها را رها کردیم.  
***

انحراف داوودخان  و روگرداندن او از »چپ«، مشــهود بود. ما چه باید بکنیم؟   
چپي ها چه باید بکنند؟ ســتون هاي استخباراتي ساختیم. نفر ما در استخبارات وزارت دفاع 
»عبدالحق صمدي« بود. او هم شــاگرد من بود و هم زیر دستم کار کرده بود. به او وظیفه 
دادم کــه »ببین در چوکات وزارت دفاع، در مورد قــواي هوایي و من، چه تبصره هایي 

مي شود.«
ما دچار هراس شــده بودیم. فکر مي کردیم با توجه بــه گرایش داوودخان  به    
»راست«، حتمًا دستگاهي وجود دارد که به داوودخان  خط مي دهد. نفر ما، از هر اتفاقي که 
در وزارت دفاع مي افتاد و هر تبصره یي که در اســتخبارات در باره من و قواي هوایي بود، 
باخبر مي شد و ما را مطلع مي کرد. به ما خبر مي داد که »مراقب باشید، چنین راپوري آمده 
اســت. در مورد تو چنین تبصره یي شده است.« چنان چه در اواخر کارم در ارکان هوایي، 
فهرســتي از منسوبین اردو تهیه شده بود. فهرستي صد و بیست و چند نفري که مظنون به 
تالش براي برانداختن رژیم و داوودخان  بودند. نام من و وطنجار هم در آن فهرســت بود. 

به من گزارش رسید که »چنین فهرستي ترتیب شده است.«
ما پیش از این که حیدر رســولي آن فهرست را به داوودخان  بدهد، از آن مطلع شده 

بودیم. داوودخان  وقتي آن فهرست را دیده بود روي نام من و وطنجار خط کشیده بود. 
چرا خط کشیده بود؟ من شــش ماه خانه نشین بودم ولي مشاور داوودخان  بودم. من 
به داوودخان  مشــوره هاي زیادي دادم. پیش از این هم به شما گفتم که یک روز با هم به 
بگرام رفتیم. من وضع نیروهاي هوایي را به داوودخان  شرح دادم و داوودخان  در همان جا 
فرمان داد که »صدفامیلي« بگرام ســاخته شود. بر اساس همان فرمان، به زودي آن پروژه 

اجرا شد. بر اساس همان اعتماد بود که مرا دوباره به قواي هوایي برد. 
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نسبت به وطنجار هم اعتماد داشت. چرا اعتماد داشت؟ حاال به شما مي گویم:
در آن زمان رییس مســلخ بودم. شب در »قلعهء غیبي« مهمان بودم. فرداي آن شب 
وقتي با موترم به طرف مسلخ مي رفتم، در قسمت پل »باغ بابر« وطنجار را دیدم. وطنجار، 
ُخسر بوره یي به نام »مال نیازمحمد« داشت که در آن جا زندگي مي کرد. او از هم دوره هاي 

تحصیلم بود. کشاف طیاره هاي ترانسپورتي بود.
وقتي وطنجار را دیدم، موتر را متوقف کردم. به وطنجار گفتم: »بیا به موتر بنشین.«

وطنجار دوسیه یي زیر بغل داشت. از او پرسیدم: »کجا مي روي؟«
گفت: »به »فروشــگاه بزرگ افغان« مي روم تا دوســیه را فتوکاپي کنم و به رهبر 

بدهم.«
از او پرسیدم که دوسیهء چي است؟ 

جواب داد: »به زودي می فهمی.«
در آن زمان کودتایي از طرف یکي از جنرال هاي اردو به نام »میراحمدشاه گردیزي« 
بر ضد داوودخان  طرح ریزي شــده بود. جنرال گردیزي و چند تن دیگر پالن کودتا را 

ساخته بودند و وطنجار را هم براي همکاري دعوت کرده بودند. چون از پکتیا بود. 
دوسیه یي که وطنجار زیر بغل داشت، فهرست نام هاي میراحمدشاه گردیزي و دیگر 
همدستانش در پالن کودتا بود. وطنجار آن فهرست را در فروشگاه بزرگ افغان فتوکاپي 
کرد و پیش داوودخان  برد. داوودخان  فوري امر کرده بود که میراحمدشــاه گردیزي و 
دیگر همدستانش را دستگیر کنند. آن ها را دستگیر کردند و وطنجار تقدیرنامهء درجه سه 
گرفت. به همین دلیل نسبت به وطنجار هم اعتماد داشت. داوودخان  میراحمد شاه گردیزي 
را اعدام نکرد. فکر مي کنم برایش حبس بیست ساله داده شد. او پس از هفت ثور در زمان 

امین از بین برده شد. 
بنابراین مي خواستم بگویم که داوودخان  به وطنجار هم اعتماد داشت و به همین دلیل 

روي نام او هم در فهرست متهمان به طرح براندازي حکومت خط کشیده بود. 
به این ترتیب ما خیلي زود به وســیلهء کانال هایي که ایجاد کرده بودیم از هر چه در 

استخبارات وزارت دفاع مي گذشت، باخبر مي شدیم.
ما مطلع شدیم که داوودخان   سر نامِ ما خط زده است و این ما را کمي آرام مي کرد.
     پیش از این که این گزارش به ما برســد، یک بار رسولي، وزیر دفاع، در خانه اش 
با کنایه به من هشــدار داده بود. شبي ما را به خانه اش دعوت کرد. من بودم، نجیب، داماد 
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رسولي، بود و قاسم از پنجشیر که مدیر استخبارات قواي هوایي بود. مرتضي قل، سرانجینیر 
قواي هوایي، هم بود. رســولي به مناسبت روز جهاني »صحت«  در همان روز بیانیه داده 
بود. بیانیه اش را در مورد روز جهاني صحت و خدمات صحي ملل متحد که از رادیو پخش 
شده بود، ثبت کرده بودند و برایش آورده بودند. به ما گفت: »بشنوید چه بیانیه یي داده ام!«
بیانیه را مي شنیدیم. گپ هاي پراکنده یي بود. یک توته از این جا یک توته از آن جا. 
گاهي به یک جا رفته بود و گاهي بــه جاي دیگر! ما مي گفتیم: »واه! واه! وزیر صاحب 
عجب بیانیه یي دادید! مردم با این بیانیه چقدر جذب شــده باشــند!«  و او سرش را شور 

مي داد...  و ما بر آتشش پوف مي کردیم! 
در همان شب، رسولي به من گپ هشدار آمیزي زد. با لحن خاصي گفت: »قادر بچیم! 

مراقب کارهایت باش! زیر نظرم هستي!«
من جواب دادم: »وزیر صاحب! من نه تنها باید زیر نظر شما باشم که در محراق کار 

شما باید باشم.« 
سعي کردم با این حرف، اعتمادش را جلب کنم. 

به کار خود مشغول بودیم و اندک اندک به هفت ثور نزدیک مي شدیم.
 

***
پرویز آرزو: حیدر رسولي در خانه اش به شما هشدار داد که زیر نظر هستید. در روز 
تقرر شما به حیث رییس ارکان قواي هوایي نیز با شما با تردید و هشدار برخورد کرد. این 

به این معناست که نه تنها نسبت به شما شک و تردید وجود داشت که....
جنرال عبدالقادر: که کلهء ما بوي شوربا مي داد.

پرویز آرزو: بلی. که فکرهایي در ســر دارید و.. چرا با وجود این شک و تردیدها، 
شما را دوباره به قواي هوایي آوردند؟

جنرال عبدالقادر: نعیم خان در انحراف داوودخان  نقش عمده یي داشت. داوودخان  پیر 
شــده بود. توان کار زیاد را نداشت. همیشه کار مي کرد و این برایش مشکل بود. قدرت، 
منحصر به یک فرد بود. کساني را هم که آورده بود، شایستگِي کاري نداشتند. مثاًل عبداالله 
را به شــکل ســمبولیک معاون خود مقرر کرده بود. خود داوودخان  هم به او صالحیتي 
نمي داد. در جامعه هم عکس العمل هایي نســبت به عمل کرد گذشتهء داوودخان  خلق شده 
بود. داوودخان  مجبور شــده بود. من پیش تر به شــما از موضوع افشاي کودتاي جنرال 



164خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر

گردیزي توســط وطنجار گفتم. اما داوودخان  از اعدام جنرال گردیزي هم منصرف شد و 
او را زنداني کرد. اگر این اتفاق در آغاز کار داوودخان  مي افتاد، حتمًا جنرال گردیزي را 
اعدام مي کرد. اما حاال از اعدام کسي که قصد کودتا علیه او را داشت، صرف نظر کرد. 

از طرف دیگر ما در کودتاي بیست وشش سرطان با داوودخان  بودیم. این موضوع هم 
در نظرش بود. ما هم نقش خود را بازي کرده بودیم و ســعي مي کردیم اعتمادش را نسبت 

به ما از دست ندهد. 
خوب ! هفت ثور نزدیک مي شد.

پرویز آرزو: اجازه بدهید به موضوع به حالت تعلیق آمدن عضویت شــما در حزب 
برگردیم. حزب دموکراتیک به این نتیجه رسیده بود که شما مي خواهید براي خود کودتا 

کنید؟
جنرال عبدالقادر: نه.

پرویز آرزو: پس چرا عضویت شما در حزب به حالت تعلیق درآمد؟
جنرال عبدالقادر: عضو حزب در سیستم سنترالیزم دموکراتیک، بدون فیصلهء کمیته 
مرکزي حق اقدام به عملي جدي را ندارد. اشتباهي که شاید من مرتکب شده بودم این بود 
که شــاید در جایي، موضوع انحراف داوودخان  و رسیدن زمان براندازي حکومت را گفته 
بودم. به یادم نیســت که چنین چیزي گفته باشم. فکر مي کنم این یک توطئه بود. من البته 
معتقد به براندازي بودم. اما بعید مي دانم چنین بي تأمل، چیزي گفته باشــم. من عضو حزب 
بودم. زیر نظر سازماني سیاسي بودم. فکر مي کنم این توطئه را امین سازماندهي کرده بود. 
امین همیشه در تالش بود که مانع رشد من شود. از من هراس داشت. من در مسلخ بودم که 
برایم خبر دادند »در جلسهء محدود شب پیش، در بیروي سیاسي که تنها تره کي و امین و 

چند نفر دیگر حضور داشتند«، این مسأله مطرح شده بود.



بخش سيزده

پرویز آرزو: ما آرام آرام به هفت ثور مي رســیم. مي شود گفت که مقدمات هفت ثور به 
اواخر سال 56 بر مي گردد. 

جنرال عبدالقادر: به ما ابالغ  شــد که در صورت ضربه و فشار داوودخان  بر رهبري 
حزب، هر اقدام نظامي ها مورد تأیید بیروي سیاســي اســت. و این زماني بود که »خیبر« 
کشــته شد. روز پنجشنبه بود. من به قواي هوایي رفته بودم. ساعت یک یا دوي ظهر بود. 
»قاسم«، مدیر اســتخبارات قواي هوایي، سراسیمه خود را به اتاقم انداخت. گفت: »من از 
مکروریان مي آمدم. از مطبعه گذشــتم. لب سرک پیش جویچه، کسي مرمي خورده و بر 

زمین افتاده است.«
من گاهي شک دارم و فکر مي کنم رسولي در آن ترور نقش داشته است و شاید قاسم 
این کار را کرده باشــد. چون او به رسولي و نجیب، داماد رسولي، بسیار نزدیک بود. من 
به او مشکوک شدم. بسیار سراســیمه بود. پانزده بیست دقیقه گذشت. کسي در مخابرهء 
قومنداني مدافعه هوایي کار مي کرد. پرچمي و از گروه خیبر بود. سراســیمه پیش من آمد 

و گفت: »رهبر مرا کشتند.«
من گفتم: کي را کشتند؟

 گفت: خیبر را.
همان طور که به شما گفتم من دو بار خیبر را دیده بودم. یک بار در مقابل هوتل کابل 

و یک بار هم در طیاره در راه شوروي.1  
1. نگاه شود به بخش سه.
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پرویــز آرزو: بلی. در مــورد دو دیدار خود با میراکبرخیبــر، پیش از این صحبت 
کرده اید. بعضي ها هم جناح خلق را متهم به دســت داشتن در ترور خیبر مي دانند. نظر شما 

در این مورد چیست؟ 
جنرال عبدالقادر: من حقیقت را درست نمی دانم. در مورد رسولي و قاسم هم گفتم شک 
دارم. چون سراسیمگي و آشفتگي قاسم را دیدم و بعد از بیست دقیقه کسي آمد و خبر قتل 
خیبر را داد. خیبر به عنوان چپ گرا در جامعه مشهور بود. خیبر در گذشته، صاحب منصب 
 »حربي پوهنتون« بود. فرداي روزي که امتحان داده بود، باید دیپلوم مي گرفت. شــِب آن 
روز، یعني شــبي که فردایش باید دیپلوم مي گرفت، قصد رفتن به خانه اش را مي کند. اما 
به او اجازه داده نمي شــود. خیبر اعتراض مي کند و حکومت را متهم به بي عدالتي و ظلم و 
اســتبداد خانداني و شاهي مي کند. در نتیجه او را دستگیر مي کنند و به سیاه چال مي اندازند. 
ســه ســال بندي بود. بعد از رهایي در اکادمي پولیس درس خوانده بود و صاحب منصب 
پولیس شده بود. مدتي بعد، استاد آن اکادمي شده بود. بعد هم موضوع حزب دموکراتیک 
به میان آمده بود. گفته مي شــد که خیبر مخالف خشونت چپي ها بود. بین او و کارمل هم 
در حزب، رقابت و اختالف نظر وجود داشت. من این را شنیده ام. خودم نمي دانم که لیاقت 
و شایســتگي اش در چه حد بود. اما مخالف رسیدن به قدرت از راه نظامي بود. خیبر بر این 
باور بود که چون در اساســنامهء حزب، موضوع تشــکیل یک قدرت پارلماني ذکر شده 

است، باید بر رسیدن به قدرت از راه مبارزهء پارلماني تأکید کرد. 
به هر ترتیب، خیبر کشته شد. رهبري حزب در روز دفن خیبر، تظاهرات بزرگي را 
به راه انداخت. حزب اعالن کرد که »پردهء سیاســت دریده شد. داوود، خیبر را کشت.« 
رهبري حزب بندي شــد. عضو ارتباطي من با حزب، پیشم آمد. امین که رهبري عمومي 
نظامي خلق و پرچم را به دســت گرفته بود هدایت داده بود که پالني که بعد از وحدت 
حزب در خانهء »اسداهلل سروري« ساخته شده بود اجرا شود. و چنین بود که تصمیم گرفته 
شد دســترخوان داوود جمع شود. یکي از دالیل شــتاب ما براي اقدام، تالش  گروه هاي 
اســالم گرا براي براندازي رژیم داوود بود. ما مجبور بودیم براي جلوگیري از اقدام آن ها، 

پیشي بگیریم و کاري بکنیم.
بر اســاس پالن از قبل تعیین شده، تانک ها باید از قواي چهار زرهدار بیرون مي شدند 
و در قسمت »فاضل بیگ« تقسیم مي شدند. یک تانک، باید به وزارت دفاع فیر مي کرد  و 
یک تانک هم به ارگ. یک گروه با تانکي که ارگ را هدف قرار داده یک جا مي شــد. 
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دروازه هاي شمالي و جنوبي و غربي ارگ بسته بود. ارگ را باید محاصره مي کردند و مانع 
ورود و خروج مي شــدند. دو تانک و یک گروه دیگر باید راه »گردیز« را مي بســتند و 
مانع ورود نیرو از گردیز به کابل مي شدند. دو تانک باید به طرف قواي هوایي مي رفتند و 
منزل فوقاني قومنداني مدافعه هوایي را هدف مي گرفتند. باید به سه کنجي منزل فوقاني فیر 
مي کردند تا دست من باز شود و بتوانم در داخل قواي هوایي، پروازها را سازمان بدهم و به 
دیگر انقالبیون کمک کنم. قومندان کندک تانک در قرغه، »عالء الدین« بود. چهار تانک 
از آن جا باید آورده مي شــدند. دو تانک باید راه کوتل خیرخانه را مي بستند و دو تانک 
هم در گردنهء باغ باال موضع مي گرفتند. دیگر قواي زرهدار هم براي حمایت از قوت هاي 

نظامي ما در کابل و کمک به انقالبیون وارد عمل مي شدند...
پرویز آرزو: این پالن را کي ســاخت؟ پالني چنین جدي و همه جانبه. این پالن با 

همهء جزییاتش در کابل آماده شده بود یا در خارج از افغانستان؟ 
جنرال عبدالقادر: نه! هرگز!

پرویز آرزو: شما مطمئن هستید؟!
جنرال عبدالقادر: من مطمئن هســتم؟ من چه طور مطمئن نیستم؟! من خودم این پالن 

را ساختم.  
چیزي حدود یک سال قبل از هفت ثور، امین، من و وطنجار را به خانهء »اسداهلل   
ســروري«دعوت کرد. وطنجار نیامد. به جاي او »قادر آکا« آمد. ما خاکهء آن پالن را 
ساختیم. یک هفته بعد، من و وطنجار به خانهء اسداهلل سروري رفتیم و پالن نهایي را من و 

وطنجار با هم ساختیم. 
پرویز آرزو: یعني تمام پالِن کودتا را شما دو نفر ساختید؟ 

جنرال عبدالقادر: فقط ما دو نفر. اسداهلل سروري و امین هم در وقت نهایي کردن پالن 
]درروز دوم[ حضور داشتند. و درست تر این است که بگویم آن پالن را من ساختم. چون 
اســلم وطنجار چندان وارد نبود. من مکتب حربیه را خوانده بودم. کورس قومنداني خوانده 
بودم. کورس 9 ماههء  قومنداني ســوق و ادارهء قطعات را خوانده بودم. این کورس بعد از 

دورهء دوم درس پیلوتي و برگشت به کابل  از طرف شوروي دایر شده بود. 
پرویز آرزو: موضوع دیگري هم پیش از این مطرح شــد. عضویت شما در حزب به 

حالت تعلیق درآمده بود.
جنرال عبدالقادر: بلی.
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پرویز آرزو: اما برداشــت من از گفته هاي شــما این اســت که بعد از کشته شدن 
میراکبرخیبر وضع دگرگون شد و شما دوباره عضو فعال حزب ُشدید. 

جنرال عبدالقادر: منظور شــما را فهمیدم. بعد از این که به من خبر رســید که عضو 
آزمایشي حزب شده ام، یکي دو بار با امین در این مورد صحبت کردم. امین گفت: »گپي 
بود، تیر شــد، خالص شد.« من فهمیدم که آن گپ، بین امین و تره کي مطرح شده است. 
پیش از این هم گفتم که حس مي کردم امین مخالف پیشــرفت من در داخل حزب است 
و همیشــه براي من، مانع ایجاد مي کند. اما در این مرحله، وضع حساسي بود. حزب، متحد 
شده بود. سرعت عمل، بســیار زیاد بود و مخالفت جامعه نسبت به داوود هم هر روز باال 
مي گرفــت. از طرف دیگر اگر موضوِع به تعلیق درآمدن عضویت من در حزب، بســیار 
جدي مي بود، مقررات حزب ایجاب مي کرد که مرا به بیروي سیاســي احضار مي کردند و 

وضعیت من به من ابالغ مي شد. 
به موضوع ترتیب پالن هفت ثور بر مي گردیم... 

پرویز آرزو: به شما گفتند به خانهء سروري بروید و پالن کودتا را بسازید؟
جنرال عبدالقادر: نه. به من خبر دادند که بیا. احتمااًل برج ســنبله یا میزان بود. وقت 
گندنه بود. به یادم اســت که در خانهء اسداهلل سروري شورباي کوفتهء گوشت گاو پخته 
بودند. ما از زمین خانهء اســداهلل سروري، گندنه ها را کندیم و لب چاه خانه اش نشستیم و 

ُشستیم.
پرویز آرزو: اسداهلل سروري در آن وقت چی می کرد؟

جنرال عبدالقادر: اســداهلل سروري از غزني است. در آن زمان قومندان غند هلیکوپتر 
بود. 

پرویز آرزو: با او سابقهء شناخت داشتید؟
جنرال عبدالقادر: بلی. اســداهلل ســروري در کودتاي بیست وشش سرطان در بردن 

نفرهاي داوودخان  به بگرام و دستگیري مخالفین هم نقش داشت. 
 پرویز آرزو: پس مي شــود گفت شما در کودتاي بیست وشش سرطان همراه بودید 

و رابطهء نزدیکي داشتید.
جنرال عبدالقادر: بلی. بســیار نزدیک. مرا همیشــه »کومندیر« ]فرمانده، قومندان[ 
خطاب مي کرد. من نمي دانم اسداهلل سروري چه وقت وارد حزب شد. اما به عنوان یک آدم 
مطمئن و طرف اعتماد در چوکات حزب قرار گرفت. با شــناخت وارد شده بود. جلساتي 
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هم در خانه اش دایر مي شد. کســاني را براي جلب کردن به حزب، به خانه اش مي بردند. 
براي ترتیب پالن هفت ثور هم در خانهء او جمع شدیم. 

پرویز آرزو: و این همان روزي بود که با گندنه و شورباي گوشت گاو پالن کودتاي 
هفت ثور را ساختید؟

جنرال عبدالقادر:  بلی. وطنجار در روز اول نیامد. من و ســروري و امین و قادر آکا 
بودیم. من اصرار مي کردم که بدون وطنجار این کار نمي شود. چون وظیفهء مهمي را باید 
انجــام مي داد. قادر آکا کاره یي نبود. او یک انجینیر هوایي بود. چه طور مي شــد وظیفهء 
وطنجار را به او بســپاریم. قواي چهار زرهدار باید نقش مهمي را بازي مي کرد و حضور 
وطنجار، حتمي بود. یک هفته بعد، نشســت دوم ما باز هم در خانهء سروري برگزار شد و 
این بار، وطنجار آمد. در همان روز بود که در خانهء اســداهلل سروري، پالن هفت ثور را 
ساختیم و نهایي شد. مشخص کردیم که وطنجار باید چقدر نیرو وارد میدان کند. تانک ها 
کجا بایســتند. هدف قواي چهار زرهدار چه باشــد. طبق برنامه، تانک ها باید به قومنداني 
مدافعه هوایي حمله مي کردند. بعد از فیر تانک، دســت من باز مي شد و پرواز طیاره ها را 
عملي مي کردم. در آن روزها »ســرور نورستاني«، قومندان قواي چهار زرهدار، در مسکو 
به سر مي بُرد. نمي دانم براي درمان، استراحت یا کار دیگري رفته بود. رفیع، رییس ارکان 

قواي چهار زرهدار بود.
بر اساس برنامه، تانک ها باید از قواي چهار زرهدار بیرون مي شدند و به استقامت   
نقاط از پیش تعیین شــده حرکت مي کردند. اگر کســي مي پرسید که »تانک ها به کجا 
مي روند؟« باید گفته مي شد که »ما مانور اجرا مي کنیم. این مانور قطعات نظامي است براي 
مقابله با دشــمن فرضي و آمادگي در مقابل حوادث احتمالي. این تطبیقات نظامي است. 

مانور است.«
 اما پالن، سر چپه شد. چه طور؟ 

رفیع در بندي خانه به من و کشــتمند تعریف کرد. این قصه یي اســت که رفیع   
به من گفت. وطنجار چیزي نگفــت. رفیع گفت: »در اتاقم خواب بودم. صداي تک تک 
دروازه شد. گفتم بیا داخل! لباس خواب به تنم بود. وطنجار بود. دریشي پوشیده بود. وارد 
شــد.« کسي به نام معلم ایوب، که حربي پوهنتون را خوانده بود و مسلکش تخنیک تانک 
بود، مســؤول تمام مهمات و سالح تانک قواي چهار زرهدار بود. نمي دانم زنده است یا نه. 
رفیع مي گفت: تانک هایي که از قواي چهار زرهدار بیرون مي شــدند، مرمي نداشتند. پیش 
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معلم ایوب رفته بودند. او به اصطالح نظامي به هر تانک یک »حق سوق« داده بود. وطنجار 
طبق تعامل، عریضه یي به رفیع که رییس ارکان تانک بود مي نویســد و تقاضاي 6 مرمي 
تانک مي کند. رفیع، امر مي دهد و امضا مي کند. گفته مي شــد، وطنجار جلو رقم 6، یک 
صفر مي گذارد که شــصت تا مي شود. رفیع در بندي خانه مي گفت که من امضا کردم اما 
نمي دانم چي امضا کــردم. هنوز خواب آلود بودم. وطنجار آن مرمي ها را- هر تعدادي که 
بوده- مي گیرد و تقسیم مي کند و خودش سوار بر تانک به استقامت وزارت دفاع مي رود و 
در آن جا وزارت دفاع را هدف مي گیرد و فیر مي کند. وقتي پشت سر خود را نگاه مي کند، 
مي بیند کسي نیست. تانک ها از قواي چهار زرهدار بیرون شده بودند اما در »فاضل بیگ« 
توقف کرده بودند. دو تانک زره پوش را به من فرســتاده بودند. اما زره پوش ها پیش من 

نرسیدند. 
پرویز آرزو: چرا نرسیده بودند و پشت سر او خالي شده بود؟

جنرال عبدالقادر: مــن نمي فهمم که از همراهي وطنجار ابــا ورزیده بودند یا گپ 
دیگري شده بود.

 پرویز آرزو: هنوز هم معلوم نیست؟
جنرال عبدالقادر: نه. معلوم نیست. چون کساني که بودند، نیستند.

***
عصر روز قبل، رابطم با حزب، نزدم آمد و شــفر آغاز عملیات را به من گفت.   
شفر، »هلمند، دریاست« بود. آن شب ]شب هفت ثور[ تا صبح بیدار بودم. خوابم نمي بُرد. 
تفنگچه ام را داخل تنور امتحان کردم. تفنگچه را به دســت گرفتم. دو سه تا لحاف و مالفه 
دور دستم پیچیدم تا صداي فیر شنیده نشود. درِ تنور را بستم. فقط دستم داخل تنور بود. فیر 

کردم. گفتم: »برو! مطمئن شدي!«
 خانمم آمد. گفت: »چي گپ است؟ چرا خواب نمي شوي؟«

 گفتم: »سرم درد مي کند. مریض هستم.«
 صبح زود از خانه بیرون شدم. اول ســِر زمینم در خوشحال خان رفتم. چند دقیقه یي 
آن جا ایســتادم. گفتم: »اگر تو را آباد نکردم، خیر است. براي بچه هایم مي ماني. یادت به 

خیر...«
به قواي هوایي رفتم. در پهره دار خانه ایستادم. دروازه باز شد. صداي سر و صدا و ساز 

و دهل بود. گفتم: »چی گپ است؟«
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قومندان محافظ میدان هوایي خواجه رواش، »مقبل« نام داشت. از »کمري« بگرام بود. 
گفت: »خائن ها دستگیر شدند. ما جشن گرفته ایم. ساز و دهل مي زنیم و اَتَن مي کنیم.«

 من گفتم: »ادامه بدهید!«
باال رفتم. به بخش قومنداني. اولین کسي که پیشم آمد، »نظرمحمد« از شیندند هرات 
بود. نظرمحمد از گروه خودم بود. بعدها وزیر دفاع شــد. به او گفتم: »وقتش که رسید به 

دیپوي اسلحه حمله کنید.«
»لعل محمد« مســؤول دیپوي اســلحه بود. محمدزایي بــود. از قندهار. در کودتاي 
بیست وشــش سرطان هم با ما بود. به نظرمحمد گفتم: »لعل محمد را پیدا کنید و همین که 

صداي تانک را شنیدید به دیپوي اسلحه حمله کنید.« 
وقتي که با نظر صحبت مي کردم، دین محمد نورســتاني، قومندان هوایي، وارد دفترم 
شــد. من فوري گپ را عوض کردم. به نظر گفتم: »بابه ات آمده، پیش روي خیبر است. 

منتظرت است. برو او را بگیر. نو آمده، جایي را بلد نیست.« 
نظر پایین شد. شفر را فهمید. 

اما مشــکلي که در آغاز عملیات هفت ثور پیدا شد، ِشــفر بود. دو شفر آمده   
بود. براي گروه خلقي هاي طرفدار امین، شــفر »سیالب-توفان« و براي من وگروه من و  
پرچمي ها شفر »هلمند-دریا.« من از قومنداني مدافعه به یوسف که قومندان پانزده زرهدار 
بود، تلفون کردم. با او رابطهء بسیار نزدیک و خوبي داشتم. او بیشتر با من نزدیک بود تا 

به وطنجار. از او پرسیدم: »وطن! چه طور هستي؟«
او در جواب گفت: »من آماده هستم. وطن، هلمند دریاست.«

یعني عیِن شفر به او هم رسیده بود. 
در دفترم نشستم. »ستارخان«، مرستیال و سرانجینیر قواي مدافعه هوایي هم آمد. این 
همان کسي بود که به شما گفتم، بچهء حاجي نواب لوگري، مصاحب نادرخان  بود. به شما 

گفتم که کارت هاي دعوت من به ضیافت هاي سفارت امریکا را او مي آورد.
پرویز آرزو: بلی. در این موارد صحبت کرده اید.

جنرال عبدالقادر: خوب ! من نشسته بودم. در فکر بودم که حاال چه باید بکنیم. صداي 
تانک هم بلند نشد. ساعت حدود 9 روز بود. چند دقیقه یي نشستم. ستارخان به دفتر قومندان 
مدافعه رفته بود. آن جا نشســته بود. به من تلفون کردنــد. قومندان مدافعه گفت: »رییس 

صاحب! شما هم به این اتاق بیایید. با هم باشیم.«
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وارخطا و نگران شدم. برخاســتم و به دفتر قومندان مدافعه رفتم. مرا در همان نبشي 
نشــاندند که گفته بودم تانک ها باید به آن قســمت فیر کنند! به من گفتند: »شما این جا 

بنشینید!«
پیش خود فکر مي کردم که این چي گپ شد! رفتم و نشستم. در کابل آوازه افتاد که 

تانکي آمده، فیر کرده و گریخته است.
تانک وطنجار بود. فیر کرده بود. پشــت سرش را دیده بود. وقتي فهمیده بود کسي 

نیست، از راه »پل محمودخان« برگشته بود. 
پرویز آرزو: و هیچ کس هم مانعش نشده بود؟

جنرال عبدالقادر: هیچ کس هم مانعش نشده بود. »موالداد« آمر دایرهء مرکز وزارت 
دفاع بود. از فراه بود. پرچمي بود. موالداد ســوار بر موترش، به طرف قواي پانزده زرهدار 
که »یوســف« قومندان آن جا بود، حرکت کرده بود. وقتي موالداد به »یکه توت« رسیده 
بود، تانک هاي ایســتاده را دیده بــود. او مخابره کرده بود و پرســیده بود »چرا توقف 

کرده اید؟«
پس از آن دســتور داده بود که دو تانک به طرف من بیایند. نمي دانم کجا و چگونه 
اســداهلل سروري و گالبزوي هم با آن دو تانک همراه شده بودند. تانک ها به طرف میدان 
هوایي آمدند. در چهارراهي هوایي ملکي، جایي که مکتب هوایي ملکي است، در پیچي که 
به طرف ترمینال میدان هوایي مي رود، توقف کرده بودند. همان جا ایستاده بودند و جلوتر 
نرفته بودند. هم زمان با دور خوردن وطنجار، تانک هایي که پشــت ســر وطنجار را خالي 
کــرده بودند به حرکت افتاده بودند و روبه روي ارگ و وزارت دفاع موضع گرفته بودند. 
در همین لحظه دو طیاره در هوا پیدا شدند. طیاره ها از بگرام برخاسته بودند. به دستور کي 
پرواز کرده بودند؟ نمي فهمم. اما پیلوت هاي گروه امین بودند و من آن ها را مي شــناختم. 
طیاره هاي »سو« بودند. یکي از پیلوت ها، حکیم نام داشت. از لغمان بود. برادرش در یک 
شــرکت انگلیسي- یا امریکایي - کار مي کرد. نمي دانم چرا آن طیاره ها به زره پوش هایي 
کــه پیش مکتب هوایي ملکي موضع گرفته بودنــد، فیر کرده بودند. مرمي هاي زرهي به 
ســنگ هاي مکتب هوایي ملکي اصابت کرده بودند و پارچه پارچه شده بودند. گالبزوي و 
اسداهلل ســروري در آن زره پوش ها بودند. در نتیجهء اصابت پارچه ها، گالبزوي از ناحیهء 
شکم زخمي شده بود. زره پوش سوارهای حامل آن دو، تصمیم گرفته بودند دور بخورند و 
گالبزوي را به شــفاخانه ببرند. اما گالبزوي به وسیلهء موتري به شفاخانه رفته بود. وقتي 
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طیاره ها در هوا پدیدار شدند، سرانجینیر قواي هوایي از دفتر قومنداني مدافعه پایین شد. آن 
طیاره هــا از قواي هوایي بودند نه از مدافعه. قومندان مدافعه و من همچنان در دفتر قومندان 
مدافعه نشســته بودیم. قومندان مدافعه، مریضي پروستات داشت. هر ده پانزده دقیقه باید 
به تشــناب مي رفت. قومندان مدافعه به تشناب رفته بود که زنگ تلفونش به صدا آمد. من 

گوشي را برداشتم. داوودخان  بود. گفت: »کي هستي؟«
 گفتم: »قادر هستم.«

 داوودخان  گفت: »هلیکوپترها را بخیزانید و تانک هایي را که از قواي چهار زرهدار 
آمده، نابود کنید.«

این را داوودخان  گفت و من فهمیدم که وطنجار پالن را عملي کرده است.
پرویز آرزو: یعني اگر قومندان مدافعه به تشناب نمي بود، و شما گوشي تلفونش را بر 
نمي داشــتید و جواب نمي دادید، از جریان حوادث خبر نمي ُشدید؟ و همه چیز مي توانست 

به گونهء دیگري اتفاق بیفتد؟ 
جنرال عبدالقادر: دقیقًا. من اصاًل خبر نمي شــدم. به داوودخان  گفتم: »اجرا مي شود. 

تطبیق مي کنیم!«
وقتي قومندان مدافعه از تشناب بیرون شد، پرسید: »کي بود؟«

گفتم: »رهبر بود. هدایت داد که تانک هایي را که به داخل شهر آمده ، نابود کنیم.«
اما نگفتم تانک ها کجا هستند. 

به من گفت: »چه طور تانک ها را در داخل شــهر نابود کنیم؟ ما که نمي توانیم داخل 
شهر را بمبارد کنیم.«

او نمي فهمید. مسلکي نبود. اصل پالن هم چیز دیگري بود. 
من مي فهمیدم که هیچ کاري هم نمي تواند بکند. این موضوع بیشــتر او را به هیجان 
آورد. دوباره به طرف تشناب رفت. تلفون دوباره زنگ زد. گوشي را برداشتم. نجیب بود. 

داماد رسولي. گفت: »کیستي؟«
گفتم: »قادر هستم.«

گفت: »قادر جان! اینه حاله دگه فعالیتت را مي بینیم. مي بینیم که چي مي کني! رهبر 
امر کرده که تمام تانک ها را از بین ببرید.«

من گفتم: »رهبر تلفون کردند. اجرا مي شود.«
قومندان مدافعه به دفتر برگشــت. لباس جنگ پوشــیده بود. یعني دریشي فورم و 
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نشان دارش را بیرون کرده بود. تفنگچه یی به دستش بود. آن را روي میزش گذاشت. 
مــن هر لحظه فکر مي کردم که طبق برنامه، حاال تانک ها به دفتر قومندان مدافعه فیر 
مي کنند. گفتم: »قومندان صاحب پیشــنهاد مي کنم به منزل دوم برویم. بهتر است در دفتر 
قومندان مخابره بنشینیم. آن جا بهتر است. ما در طبقهء باال هستیم. شاید حادثه یي رخ دهد. 

خوب است پایین تر باشیم تا بتوانیم به قوت هاي خود برسیم.« 
بیچاره قبول کرد.

ستارخان که پیش از این بیرون شده بود، کساني را در دروازه هاي اول و دوم موظف 
کرده بود. من و قومندان مدافعه پایین شــدیم و در دفتر قومندان مخابره نشستیم. در همین 
لحظه مرتضي قل ترکمن از ســرانجینیري قواي هوایــي و مدافعه هوایي رو به من کرد و 

گفت: »شما را کار دارند.«
گوشي را برداشتم. اسداهلل ســروري بود. به من گفت »اي حرامزاده! اي پدر لعنت! 

ارگ را بمبارد کن!«
این لحظه یي بود که تانک ها ارگ را محاصــره کرده بودند و قومندان گارد ارگ، 
یکي دو تانک را نابود کرده بود و مــا کاماًل بي خبر مانده بودیم و رابطهء من با وطنجار 
هم قطع بود. گپ هاي اســداهلل سروري را شنیدم و گوشي مخابره را گذاشتم. چیزي نگفتم. 
پالن به هم خورده بود. تانک ها باید قومنداني مدافعه را هدف مي گرفتند اما این کار نشده 
بود. در فکر بودم که چه کنم. در همین لحظه صداي واســطهء ثقیل به گوشم رسید. پیش 
خود گفتم تانک آمد. دو تا زره پوش آمده بودند. اما به جاي این که طبق پالن، زاویهء دفتر 
قومنداني مدافعه در منزل سوم هدف گرفته شود، مرمي به پنجرهء منزل پایین اصابت کرد. 
کلکین با خشــت و خاکش افتاد. چیزي به سرم خورد. به دلم گشت که بالي بد به جانم 
خورد! این سو آن سو گشتند، دســتمالي پیدا کردند، گرد و خاکم را پاک کردند و خون 
سرم را هم با آن خشک کردند. حاال وقت اقدام من رسیده بود. باید هر چه زودتر مي رفتم. 
اسداهلل سروري دوباره تماس گرفت. ناسزا مي گفت. مي گفت: »ارگ را بمبارد کن!« در 

همان حالت آشوب، گفتم: »بر پدرت لعنت! شفر چیست؟«
 بعداً معلوم شــد که شفر، »هلمند- دریا« نیست، شفر، »سیالب- توفان« است. و این 
کار را امین کرده بود. او مي خواســت عملیات توسط خلقي هاي طرفدارش صورت بگیرد. 
اما حاال مجبور شــده بود که قادر و پرچمي ها هم شامل حرکت شوند. تا این لحظه، تنها 
خلقي ها وارد عمل شده بودند. وطنجار و اسداهلل سروري و گالبزوي، همه خلقي بودند. خون 
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زخم سرم، کمتر شــده بود. دستمال را به سرم گرفتم. بیرون شدم. دم دروازه دوم رسیدم. 
آن دروازه از داخــل، دروازه اول بود و از بیرون، دروازه دوم. یکي از هم صنفي هایم به نام 

»صالح گل« از قوم منگل آن جا ایستاده بود. یک تفنگ »په په شه« هم در دستش بود. 
گفتم: صالح! تو هم این جا ایستاده ای؟ 

گفت: سرانجینیر این وظیفه را به من داد. گفت اجرا کن.
آن آدم از هم دوره هاي ما بود. به امریکا رفت، مسلک هوایي را خواند و صاحب منصب  

شد. بعدها که وزیر شدم او را یاور خود ساختم.
 از او گذشتم. نفر دوم مانع بیرون شــدنم مي شد. من با زور و خودسري برآمدم. از 
دروازه اول، از ســمت بیرون، خارج شدم. دست راست، مسجد بود. بین مسجد و قومنداني 
هوایي سرکي بود. در دو طرف سرک، درخت هاي آلوبالو بود. خودم را به همان راه زدم 
و گذشتم. به طرف میدان مي دویدم. بر اساس برنامه به محض فیر تانک باید دروازه دیپوي 
اسلحه را مي شکستاندند. نظرمحمد طبق برنامه عمل کرده بود. در راه بودم که دیدم کسي 
به نام حمزه که از فراه بود را گرفته اند. دســت و پایش را بسته بودند و او را کشان کشان 
مي بردند. به من گفتند: »این از دیپو سالح گرفته است.« از خلقي هاي شش آتشهء تره کي 

بود. گفتم: »ببریدش یک جایي بندي کنید!«
سرباز موظفي در راه به سمت میدان هلیکوپتر جلو مرا گرفت. او از طرف حزب در 
آن جا گماشته شده بود. از من »نام روز« را پرسید. هدف از »نام روز« شفر آغاز  عملیات 
هفت ثور بود. من به آن سرباز گفتم: »هلمند، دریاست.« سرباز گفت: »شفر غلط است.« 

من تکرار کردم. دوباره گفت: »شفر غلط است.«
 به ســرباز گفتم: »نزدیک بیا تا به گوَشــت بگویم.« مي خواستم نزدیک بیاید تا به 
او حمله کنم. ســرباز نزدیک آمد. گوش خود را نزدیک آورد. با پا محکم به پایش زدم. 
چپه اش کردم. تفنگش را گرفتم و به راه خود به ســمت هلیکوپتر و زره پوش ادامه دادم. 

همان جا بود که فهمیدم خیانت شده است و امین عمداً شفر اشتباه را به من داده است. 
 من دوان دوان به طرف میدان مي رفتم. قومندان هلیکوپتر »اکبر« نام داشت. با ما در 

شوروي درس خوانده بود. با ما بود. به سمت هلیکوپترها مي دویدم.
 »قاســم«، مدیر استخبارات، هم پشت ســر من مي دوید و مي گفت: »بایست! فیر 

مي کنم!«
زره پوش ها وارد شــده بودند. یکي از دو زره پوش نزدیک هلیکوپترها ایستاده بود. 
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پوزِ زره پوش در گودالي داخل شــده بود. یک زره پوش هم دنبال قاسم مي آمد. قومندان 
زره پوش قله را باز کرد. ســر زره پوش را قله مي گویند. قومندان، قله را باز کرد و به من 

گفت: »دریش! مي زنم!« 
من گفتم: »قادر هستم.«

 زره پوش دوم که پشت قاســم مي آمد، صدایم را شنید. وقتي دید که قاسم از پشت 
سرم مي آید و مي خواهد فیر کند، قله را دور داد، ماشیندار دور خورد و مرمي 24 میلیمیتري 

را به سمت قاسم فیر کرد. کلهء قاسم به هوا رفت... 
***

من به زره پوش  نشستم. زره پوش قواي چهار زرهدار بود. گفتم: »پیش وطنجار برو.«
 بــه زره پوش اول گفتم: »محاصرهء میدان را بگیر. هیچ کس را نگذار به طیاره ها و 

هلیکوپترها نزدیک شود.«
زره پوشي که من سوار آن شدم، دور خورد. از راه وي.آي.پي. ترمینال میدان هوایي 
بین المللي به طرف سرک رفت. به طرف وطنجار مي رفتیم. به نزدیکي چهارراهي صحت 
عامه رســیده بودیم که وطنجار از آن طرف آمد. تانک وطنجار آمد و پیشم توقف کرد. 
من سر تانک نشسته بودم. شــروع کردم به فحش دادن: »بر پدر شما لعنت! ... شفر شما 

چي بود؟«
 گفت : »سيالب توفان دي سيالب توفان، هلمند دريا غلط دي« 

 گفتم: »حاال به من مي گویي؟ شما دیشب کدام شفر را رساندید؟«
 گفت: »پشتش نگرد.«

 من باید به میدان هوایي مي رفتم. دوباره ســوار بر زره پوش، دور زدم. دوباره از راه 
وي.آي.پي. داخل میدان شــدم. باید به سمت میدان هلیکوپتر مي رفتم. همین که به سمت 
میــدان هلیکوپتر دور خوردیم، کاله خود را برداشــتم و آن را تکان دادم و دور دادم. به 
این معنا بود که یک هلیکوپتر روشــن شود. کسي به نام »کریم« از فراه بود. پیلوت بود. 
به سمت هلیکوپتر دوید. هلیکوپتر را روشــن کرد. تا رسیدن زره پوش، هلیکوپتر پنجاه 
تــا هفتاد در صد چرخش َدَوراني براي پرواز را انجام داده بود. اما هنوز نباید از زمین بلند 
مي شــد.  همین که رسیدم از زره پوش  بیرون شدم و به هلیکوپتر نشستم و گفتم: »کریم 

پرواز کن!«
هلیکوپتر را با همان آمادگي هفتاد درصدي اش به طرف خط پرواز هوایي ملکي    
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حرکــت دادیم. اما خصلت هلیکوپتر این بود که تا گرفتن َدَوران الزم، آهســته حرکت 
مي کرد. باید دور خود را کامل مي کرد. نرســیده به خط میدان، طیاره، خود را به هوا َکش 
کرد. کمي از زمین بلند شــد. پیلوت آن را از زمین بلند کرد اما هنوز به ســینه مي رفت. 
َدَورانش کامل نشده بود. وقتي که از سر گردنهء کوه، بین میدان هوایي و دشت گذشتیم- 
همین جایي که حاال شــهرک مي ســازند- هلیکوپتر کمي باال رفت و از سر کوتل که 
گذشــتیم، گرد و خاک به هوا شد. به نظر مي رسید که ارتفاع پرواز هنوز بسیار پایین بود. 
هلیکوپتر کم کم قدرت مي گرفت. در ارتفاع بیست سي متري پرواز مي کردیم. اما در حال 
صعود بودیم. قومندان مدافعه در این اثنا خبر شــده بود که قادر فرار کرده است. به بگرام 

دستور داده بود که »به محض آمدن قادر، او را تیرباران کنید.«
وقتي به ســاحهء »باریک آب« رسیدیم، ارتفاع ما دو صد و پنجاه تا سه صد متر بود. 
کم کم میدان بگرام دیده مي شــد. اما خبر نداشتم که دستور تیرباران من به بگرام داده شده 

است.
 از کریم پرسیدم: »به تانکي هایت تیل داري؟«

گفت: »ُپر! فول!«
گفتم: »خوب است.«

حاال به این فکر بودم که چه طور پایین شــوم. طبق پالن، میدان بگرام به »قادرآکا« 
ســپرده شــده بود. قرار بر این بود که به محض فیر وطنجار، قادر آکا و کساني که با او 
بودند میدان را محاصره کننــد و در کنترول بگیرند. قومندان میدان و همهء مخالفین باید 
دســتگیر مي شدند، اما نباید کشته مي شدند. خاطرجمع بودم که قادر آکا این کار را کرده 
اســت و میدان را گرفته است. تصمیم گرفتم یک دور سر میدان بگرام بزنم تا وضع میدان 

را از باال بهتر بفهمم.
 به کریم گفتم: »در ارتفاع صد و پنجاه متر، یک دور بزن.«

کریم هلیکوپتر را دور داد. در قســمت اول میدان، چهار طیاره دیدم. هر چهار طیاره 
آمادهء پرواز بودند. طبق قانون هوایي، احضارات جنگي گرفته شــده بود. پیلوت ها دور 
طیاره ها مي گشتند. کمي بیشتر دور خوردیم. در قسمت آخر میدان هم چهار طیاره دیدم.
آن طیاره ها هم به حال »آماده باش« بودند. پیلوت ها و تخنیکرها و کساني که براي آماده 
کردن پرواز کار مي کنند، دور طیاره ها ایســتاده بودند. باید تصمیم مي گرفتم که نشست 

کنیم.
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به کریم گفتم: »برو پیش طیاره هاي قسمت اول میدان و نشست کن.«
هلیکوپتر فرود آمد. از آن بیرون شدم.

گفتم: »چي گپ است؟«
به من گفتند: »مي گویند در کابل کودتا شده.«

در مورد دو طیاره یي که صبح پرواز کرده بودند، پرسیدم.
گفتند: »طیاره هاي حکیم بودند.«

پرسیدم: »چه کسي امر پرواز داده بود؟«
گفتند: »نمي فهمیم.«

به آن ها گفتم: »احضارات درجه یک است. آماده باشید.«
در همین لحظه دیدم موتر سرویسي به طرف ما مي آید. سرویس آمد و پیش ما توقف 

کرد. قادر آکا پایین شد و سالمي زد. پرسیدم: »میدان را گرفته اي؟« 
خود را این سو و آن سو تیر مي کرد. جوابي نداشت. ما در سرویس نشستیم و به طرف 
ایســتگاه رفتیم. به آن جا که رسیدیم، عدهء زیادي به خصوص از گروه خود من دویدند و 

دور ما جمع شدند. 
پرویز آرزو: حکم تیرباران شما به بگرام داده شده بود. 

جنرال عبدالقادر: بلی. این حکم را داده بودند. اما تعداد زیادي از دوستان گروه من در 
بگرام بودند. در بگرام احساس اطمینان بیشتر مي کردم. چه کسي مي توانست مرا تیرباران 
کند؟ همه دورم جمع شدند. گفتم: »اي رفقا! اي برادران! انقالب پیروز مي شود. آل یحیي 

از بین رفت. افغانستان از این خاندان، نجات پیدا کرد. به سمت طیاره هاي خود بروید!«
هورا گفتن ها و جیغ زدن ها و دویدن ها شروع شد. همه به سمت طیاره ها مي دویدند. 

یکي راکت مي برد. یکي بمب مي بست. خاطر جمع تر شدم.
 در همین لحظه بود که »رشــید هراتي« که در بگرام بود به من گفت: »امر تیرباران 

شما هم آمده.«
 من گفتم: »کي مرا مي کشد؟«

 گفت: »پدر کس کشته نمي تواند. ما چاره اش را کرده ایم.«
 گفتم: »چی کردید؟«

گفت: »قومندان بگرام را گرفتیم و او را در یک جایي انداختیم.« 
دوستان من از گروه خودم این کار را کرده بودند.
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به همه گفتم: »آماده باشید و منتظر دستور. امر پرواز را خودم مي دهم.«
دوباره به موتر سرویس نشستم و به طرف میدان هلیکوپتر رفتم. همین که به هلیکوپتر 
رســیدم به دو طیاره فرمان پرواز دادم. به دو طیاره دیگر دســتور آماده باش و احضارات 

درجه یک دادم و گفتم: »بعد از پرواز دو طیاره اول، نوبت پرواز شماست.«
خودم در هلیکوپتر نشستم. دو طیاره اول به هوا برخاستند. یک پیلوت »عبدالوهاب« 
نام داشــت و پیلوت دیگر »کروخان«. سرعت طیاره ها زیاد بود. تا من با هلیکوپتر به هوا 
بلند شــدم، دو طیاره سر ارگ کابل رسیده بودند. تماس ما از طریق مخابره تأمین بود. من 

با هلیکوپتر به هوا برخاستم. یک طیاره بمب داشت و یک طیاره توپ. 
گفتم: »حرم سرا را بزن.«

طیاره اول دور خورد و بمب را انداخت. بمب پیش روي وزارت خارجه و مســجد 
»مجنون شاه« افتاد. من در ارتفاِع پایین بودم و مي فهمیدم بمب کجا اصابت مي کند.

در مخابره صدا کردم: »اشتباه کردي! صد متر به راست افتاد!«
طیاره دوم پیکه کرد. به گل خانه اصابت کرده بود. بعداً که رفتیم و دیدیم، طوري زده 
بود که  زینهء منزل اول به منزل دوم را قطع کرده بود. یعني اگر کسي در منزل دوم بود، 
نمي توانســت به منزل پایین بیاید و برعکس از منزل اول به دوم رفته نمي توانست. فرمان 
دادم که دو طیاره دیگر که در احضارات نمبر یک بودند، پرواز کنند. تا آن لحظه قومندان 
ارگ، شش تانک و زره پوش را زده بود. دستور دادم که طیاره ها بر فراز ارگ پرواز کنند. 
ســاعت حدود پنج، پنج و نیم عصر بود. تماس مخابره یي برقرار شده بود. در کابل پایین 

شدم. لعل محمد با موترش پیشم آمد.
گفتم: »چي گپ است؟«

گفت: »قرار و قراري! امریکایي ها را دستگیر کردیم!« 
منظورش کســانی بودند که در امریکا تحصیل کرده بودند و موضع ضد شــوروی 

داشتند.
گفتم: »کي به شما امر داده؟«

قومندان مدافعه را برده بودند. ســتارخان، ســرانجینیر قواي هوایي، تیمورشاه رییس 
لوژستیک قواي هوایي و مدافعه هوایي، دین محمد نورستاني قومندان هوایي، همه را دستگیر 
کرده بودند و برده بودند. من هنوز نمي دانســتم آن ها را کشته اند. به من گفتند که آن ها 

را دستگیر کردند و بردند. 
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پرویز آرزو: به دستور چه کسي کشته بودند؟
جنرال عبدالقادر: این براي من معما بود. کي امر داده بود که آن ها را دســتگیر کنند 
و ببرند؟ هنوز از کشــتن آن ها خبر نداشتم. وقتي به قومنداني مدافعه نزدیک شدم، صداي 
رگبار »په په شــه« آمد. من فریاد زدم: »اي پدر لعنت ها! اي بي ناموس ها! اگر انقالب این 

است، بر پدر انقالب لعنت! کي به شما امر کشتن داده؟«
وقتي رســیدم، به من گفتند که »دشتي« و یاور وزیر داخله را آورده اند و کشته اند. 
»دشــتي« معین وزارت داخله بود. وزیر داخله و عبداالله با داوودخان  در جلسهء شوراي 

وزیران بودند. داوودخان  اول گفته بود: »جلسه را ادامه مي دهیم.«
وقتــي که قواي هوایي وارد عمل شــده بودند، فهمیده بود که گپ خراب اســت. 
داوودخان  گفته بود: »هر کس مي رود برود، هر کس مي ماند، بماند. من نه مي گویم بروید 

نه مي گویم بمانید.«
عده یي به مسجد ارگ رفته بودند و در آن جا نشسته بودند. وزیر داخله و عبداالله   
دم دروازه دفتر داوود خان نشســته بودند. وزیر دفاع با موتر به طرف قرغه رفته بود تا از 
آن جا قوت هاي قرغه را براي جنگ آماده کند. موتر وزیر دفاع نرســیده به قرغه، یا در 
ســاحهء قرغه، داخل جوي افتاده بود. وارخطا بوده، سرش به درخت یا دیوار یا چیز دیگر 
خورده بود و خونین شده بود. نزدیکِي شام بود. هوا کم کم تاریک شده بود. نمي دانم کسي 
را آن جا دیده بود یا نه، شــاید هم سرخورده و ناامید شــده بود. به هر دلیلي که بود دور 

خورده بود و به طرف قواي مرکز در داراالمان حرکت کرده بود. 
گروه دوم طیاره هایي که از من دســتور پــرواز گرفته بودند، تنها بر فراز کابل   
مي گشتند، فیر نمي کردند. یک گروه طیاره ها »سو« بود و گروه دوم طیاره ها »میگ21«. 
  من ســر مردهء دشتي آمدم و ایستادم. سر مردهء یاور وزیر داخله ایستادم. یک 
جوان مقبول...یک ماه پیش عروسي کرده بود. همان جا ایستادم. متأثر شدم. هر چه از دهانم 

بیرون مي شد مي گفتم که شما پدرلعنت ها...
پرویز آرزو: فهمیدید کي فیر کرده بود؟

جنرال عبدالقادر: بلی پســان فهمیدم که یک ُخردضابط از فراه این کار را کرده بود. 
از گروه امین بود.

متأثر شدم. خیلي. به طرف مرکز سوق و اداره رفتم تا ادارهء هوایي را به دست بگیرم. 
دو طیاره در هوا بودند. پیلوت ها پرسیدند: »چه کنیم؟«
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 گفتم: »پس بروید و نشست کنید.«
 بســیار متأثر بودم. از کارم پشیمان بودم. کاش خودم کشته مي شدم و آن صحنه را 

نمي دیدم...
***

 ســاعت حدود پنج و شش عصر بود. لعل محمد پیشم آمد و گفت: »شما را به رادیو 
افغانستان خواسته اند.«

 گفتم: »کي خواسته؟«
 گفت: »رهبري حزب در آن جاست.«

 حزبي هایي که در وزارت داخله بودند، وزارت را گرفته بودند و تره کي و کارمل و 
کساني که بندي بودند را آزاد کرده بودند. آن ها را بیرون کرده بودند و نمي دانستند کجا 
ببرند. آن ها را به رادیو افغانســتان برده بودند. وقتي به رادیو رسیدم گفتند امین و سلیمان 
الیق آن جا هســتند. امین را ندیدم. سلیمان الیق آن جا بود. کاغذي به دستش بود. گفت: 

»بیا این را بخوان!«
 وطنجار هم با تانک خود آمده بود. همان جا بود. من به وطنجار گفتم: »برو بخوان!«

 اوقاتم تلخ بود. حالتي که در میدان هوایي دیده بودم...
اعالمیهء پشــتو را وطنجار خواند. متن فارســي را به من دادند. خواندم. خواندیم که 
»خاندان آل یحیي از بین رفت. حکومت به دست انقالبیون افغانستان است. اي پدران! اي 
بزرگان! ما اوالد شــما هســتیم. بنا بر آرمان هاي دیرینهء شما این عمل را انجام دادیم...« 

همین گپ هاي فورمالیته...
وضعم بسیار خراب بود. قومندان مدافعه، آدم پیري بود که هیچ نقشي از لحاظ سیاسي 
نمي توانست بازي کند. ستارخان همچنین. نورســتاني و آمر لوژستیک همین طور. آن ها 
هیچ کاري نمي توانستند بکنند. همه به سن و سال تقاعد رسیده بودند. آن ها را به کجا برده 
بودند؟ و مطلع شدم که آن ها را کشــته اند... و این انتقامي بود که از مرستیال و قومندان 
مدافعه هوایي و آمر لوژســتیک گرفته شده بود. با این تصور که اگر آن ها نمي بودند، این 
ُپست ها مدت ها پیش به دست حزبي ها مي افتاد و حزبي ها قدرت و پادشاهي را خیلي زودتر 

به دست مي گرفتند. 
اعالمیه را خواندم. من نمي دانستم چند نفر از بیروي سیاسي جمع شده اند. چند نفرشان 
فراري بودند و پنهان شده بودند. حاال تقریبًا پنجاه تا هفتاد درصد قدرت به دست ما افتاده 
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بود. رهبري گفته بود که »پیش قادر مي رود.«
 به قومنداني مدافعه رفته بودند. من هم به قومنداني مدافعه رفتم. به »محل چنار«.

 پرویز آرزو: و در شهر جنگ بود؟
جنرال عبدالقادر: نه. تنها در داخل ارگ از داوودخان  دفاع مي شــد. پولیس ها براي 
کمــک به وزیر داخله به طرف ارگ مي رفتند. اما پیش روي »فروشــگاه بزرگ افغان« 
متوقف شــده بودند. یک نفر کــه در قواي چهار زرهدار کار مي کــرد تانک را پیش 
روي فروشــگاه نگه داشــته بود و هر چه پولیس آمده بود را بندي کرده بود. آن ها را به 
زیرزمیني هاي فروشگاه بزرگ افغان انداخته بود. نام این آدم را به خاطر نمی آورم. بعدها 

به آلمان رفت و حاال نمي دانم کجاست.
رهبري پیش من به قومنداني مدافعــه رفته بود. من هم به قومنداني مدافعه، به »محل 

چنار« رفتم.



بخش چهارده

جنرال عبدالقادر: پیش از این که به رادیو افغانستان بروم، هدایت دادم تا امبوالنسي بیاورند 
و جنازهء دشتي و یاور وزیر داخله را به سردخانهء شفاخانهء چهارصدبستر ببرند. جنازه ها 
همان جا باشــند تا نزدیکان شان پیدا شوند و جنازه ها را تحویل بگیرند. هنوز از کشته شدن 
قومندان مدافعه و گروه او در قواي هوایي که بر اســاس عقده و کینه و به خاطر تصاحب 
چوکي هاي باالتر رخ داده بود، خبر نداشــتم. این کینهء حزبي ها با رهبري مدافعه هوایي، 

گذشتهء خود را داشت.
  قبل از رســیدن من از میدان بگرام به کابل، حزبي ها دست به دست هم داده بودند و 
همــهء آن ها را که در مقر قواي هوایي در میدان »خواجه رواش« کابل بودند، بندي کرده 
بودند. وقتي به میدان هوایي کابل رسیدم، پرسیدم چرا این کار را کرده اید؟ خواستم همه 
را آرام کنم. گفتم: »این کار مشترکي بود که همه با هم انجام دادیم. این کار یک گروه 
یا یک حزب نیســت. شما همه باید در این سهم داشته باشید. کسي که سهم مي گیرد آزاد 
است. همراه ماســت. با ما کار کند. کسي که مي خواهد به خانه اش برود هم آزاد است. 

برود.«
این حرف ها را پیش از رفتن به رادیو افغانســتان گفتم. پس از آن به رادیو افغانستان 
رفتم. کاغذي را به من دادند و خواندم. وقتي برگشتم باخبر شدم که چهار نفر را از گروهي 
که »امریکایي« نامیده مي شدند، کشته اند. تأثرم بي نهایت شده بود. مرگ دشتي و دیگران 
مرا بســیار ناراحت کرده بود. دو نفر از اخواني ها بودند. دو نفرشان با خانواده هاي خود در 
مهماني هاي اتشــه هاي نظامي و هوایي امریکا شرکت مي کردند. از زبان آن دو نفر، هیچ 
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وقت، هیچ نوع موضع گیري سیاسي نشنیده بودم. همیشه زیر نظر من بودند. ایدیولوژي به 
ما خیانت کرد. یا بهتر بگویم ناآگاهاِن از ایدیولوژي، این کار را کردند. بسیار ناراحت و 

متأثر بودم. اعالمیه یي را هم که به من دادند با تأثر و اندوه خواندم. 
 به دفترم در ریاســت ارکان قواي هوایي برگشتم. رهبري حزب آمده بود. همه در 
دفتر من نشســته بودند. پشت ســر من یک میِز گرد بود. قباًل در آن جا، در زمان اجراي 
عملیات، چهار قومندان همراه رییس ارکان مدافعه هوایي مي نشستند. رییس ارکان در وسط 
مي نشست، دست راستش رییس قواي هوایي و قواي راکت. سمت چپ رییس ارکان هم 
قومندان توپچي هوایی و قومندان مخابره مي نشســت. رییس ارکان در وسط مي نشست و 

»سوق اداره« مي کرد. همه در پشت آن میز گرد مي نشستند...
حاال من نشســته بودم. دو نفر حزبي با کالشینکوف ایستاده بودند و اعضاي رهبري 

حزب، پشت سرم نشسته بودند. 
پرویز آرزو: چه کساني از رهبري حزب در آن جا بودند؟

جنرال عبدالقادر: تره کي، کارمل، دستگیر پنجشیري، طاهر زیري و ..
پرویز آرزو: حفیظ اهلل  امین کجا بود؟

جنرال عبدالقادر: امین، رادیو افغانســتان را رها نمي کرد. در جمع آن ها میثاق بود. 
کشتمند هنوز پیدا نبود... 

پرویز آرزو: سلطانعلي کشتمند کجا بود؟
جنرال عبدالقادر: بعداً دانستم که کشتمند همراه یکي دو نفر از اعضاي کمیته مرکزي 

در خانه یي در »شش درک« پنهان شده بود. 
نشسته بودیم. من از طریق مخابره با وطنجار تماس گرفتم. پرسیدم: »کجا هستي؟«

 گفت: »با چهار تانک پیش روي ارگ هستم.«
 گفتم: »چرا چهار تانک پیش روي ارگ است؟ طبق پالن، باید راه لوگر را مي بستید.«

گفت: »راه لوگر را بسته ایم.«
 پرسیدم: »راه غزني چه طور؟«

 گفت: »راه غزني را هم بسته ایم.« 
 پیش تر به شــما گفتم که حیدر رسولي به سمت قواي قرغه رفته بود، اما نتوانسته بود 
کاري بکند. قومندان قرغه، »نواز خان« نام داشــت که در محل حاضر نبود. رییس ارکان 
قواي قرغه از وردک بود. اســتاد ما در مکتب حربیه بود. صاحب منصب  بسیار الیقي بود. 



خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر 185

دو دوره در ترکیه درس خوانده بود. از طرف او بســیار نگران بودم. چون مي فهمیدم که 
به تاکتیک جنگ بســیار وارد است. هدایت دادم که قواي هوایي، متواتر بر سر قرغه در 
پرواز باشند. فضاي هوایي کابل و قرغه را در محاصره بگیرند. مبادا به طرف میدان هوایي، 
نیرو بیاید. اگر میدان هوایي بگرام را از ما مي گرفتند، کار ما تمام بود. به دو طیاره هدایت 
دادم کــه فضاي قرغه را به گونه یي کنترول کنند که هر نیرویي در پایین بفهمد زیر نظر 
است. مسیر قرغه- دشت شیخ میر- سرک اسفالت طرف حسین کوت- سراي خواجه- قره 
باغ- بگرام، بســیار مهم بود. وظیفه دادم که مورچه هم اگر در استقامت دشت »شیخ میر« 
دیده شــد، زیر آتش بگیرند. ساعت هفت ، هشت شده بود. هر کدام از پیلوت ها، سه چهار 
بار پرواز کرده بودند. بر اســاس هدایت صادر شــده، پیلوت هاي حزبي در میدان بگرام 
مانده بودند. حاال دیگر بعد از پروازهاي زیاد، خسته شده بودند. من گفتم: »شما استراحت 

کنید...«
پرویز آرزو: چند پیلوت بودند؟

جنــرال عبدالقادر: پیلوت هاي حزبي، پنج شــش نفر بودند. به آن ها گفتم: »شــما 
استراحت کنید.«

چاره یي ســنجیدم. فکر کردم طیاره هاي ترانسپورتي را به صحنه بیاورم. هوا تاریک 
بود. کســي نمي فهمید که کدام طیاره اســت و چه وظیفه یي را اجرا مي کند. پیلوت هاي 
ترانسپورتي میدان »خواجه رواش« وارد عمل شدند. دستور دادم که طیاره هاي ترانسپورتي 
به نوبت پرواز کنند و چراغ هاي خود را هم روشن نگاه دارند. با تانکِي ُپر بروند. پرواز هر 

طیاره باید نیم ساعت تا یک ساعت دوام مي کرد و قرغه را زیر فشار مي گرفت. 
***

 در این لحظه گزارش رســید که »جمال الدین عمر« در برابر ما برخاســته است. او 
در »قواي مرکز« بود. وزیر دفاع و لوي درســتیز به قواي مرکــز رفته بودند. اما آن جا 
نمانده بودند و معلوم نبود کجا هســتند. کسي که جنگ مي کرد و از کابل دفاع مي کرد، 
جمال الدین عمر از هرات بود. او آمر اوپراســیون قول اردوي مرکز بود. جمال الدین عمر 
پیشروي کرده بود. به نزدیکي سفارت شوروي رســیده بود. به طیاره ها هدایت دادم که 
بر فراز قواي جمال الدین عمر، مانور اجرا کنند. مي خواســتم نیروهاي جمال الدین عمر را 
سراســیمه کنم. همهء این اقدامات جنگي را در حالي سازمان مي دادم که اعضاي رهبري 
حزب، پشــت سرم نشسته بودند. سراســیمه هم بودم. به خاطر آن همه شهید و کشته هم 
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متأثر بودم.
پرویز آرزو: و رهبري حزب در بین خود چه مي گفت؟

جنرال عبدالقادر: آن ها در فاصلهء حدود سه متر از من نشسته بودند. گپ هاي شان را 
خوب نمي شنیدم. سالون، کالن بود. وارخطا بودند. هر چند لحظه از من مي پرسیدند: »قادر 

جان چه طور خواهد شد؟«
 من جواب مي دادم: »پیروزي از ماست.«

 مــن این را مي فهمیدم. چون مي دیدم کــه داوود و خاندانش در ذهن جامعه تقریبًا 
منفور شده اند. 

 من پیش بیني مي کــردم که احتمااًل »فرقهء هفت« در مقابــل ما مقاومت مي کند. 
مقاومت آن فرقه هم جزیي بود. آن ها از »ریشخور« تا نزدیکي »چهل ستون« آمده بودند. 
خبرهایي هم از فرقهء هفت مي رسید که حزبي هاي جناح خلق برخاسته بودند و چهار پنج 

نفر پرچمي را همان جا اعدام کرده بودند.
پرویز آرزو: یعني از همان آغاز، زد و خورد میان خلقي ها و پرچمي ها شــروع شده 

بود؟ ببرک کارمل با پرچمي ها تماسي نداشت؟ 
جنرال عبدالقادر: من پیش از این هم به شما گفتم که امین، قدرت پرچمي ها را گرفته 
بود. ارتباطي هم اگر بین پرچمي ها بود، در حدي نبود که بتوانند واکنشی نشان دهند. چون 

ابتکار عمل به دست خلقي ها بود. 
رهبران حزب مکرر از من مي پرسیدند که: »چه طور مي شود؟«

 من مي گفتم: »باید منتظر بمانیم.«
 من از طریق مخابره با جمال الدین عمر تماس گرفتم.
 گفتم: »قادر هستم. از فعالیت هاي خود دست بکش!«

جوابي نداد. هیچ چیز نگفت و به کارش ادامه داد. هنوز به پیروزي خود امیدوار بود. 
آن ها به پیشروي خود ادامه مي دادند. در صورت پیروزي، چوکي و مقام در انتظارشان بود. 
جمال الدین عمر، صاحب منصب  بســیار الیقي بود. در امریکا، هند و ترکیه تحصیل کرده 
بود. در عرصهء سیاســت آدم بازیگري بود. من به پاس این که از شهر من است، دوباره با 

او تماس گرفتم و گفتم: »نکن! در برابر من عکس العمل نشان نده.«
 بعداً امر اعدامش را دادم. اما آن فرمان را لغو کردم. 

 من به فکر راه چاره و در هم شکســتن مقاومت ها بودم. »فرقهء هشت« زیر کنترول 
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بود. طیاره ها با چراغ هاي روشــن بر فراز قواي فرقهء هشــت پــرواز مي کردند  و توان 
مقاومت را از آن هــا گرفته بودند. مقاومت فرقهء هفت هم کم بود. تنها جمال الدین عمر 
از قول اردوي مرکز بود که مقاومت مي کــرد و بس. هیچ عکس العمل و مقاومت جدي 
دیگري نبود. قواي چهار زرهدار هم از ما بود. گزارش رســید که موالداد و یوســف را 
کشــته اند. در حالي که هر دو پرچمي بودند و به وطنجار کمک کرده بودند و تانک هاي 
ایســتاده  در فاضل بیگ را براي حمایت از وطنجار به حرکت وا داشته بودند و همان بود 
که وطنجار توانســته بود دوباره بر گردد و به کمک آن تانک ها، بر طبق پالن کار کند. 
هر دو را کشــته بودند. قواي چهار زرهدار هم از خود ما بود. قواي پانزده زرهدار هم بي 
سرپرســت مانده بود و مقاومتي نمي کرد. تنها توپچي دافعــهء هوا و راکت مانده بود. با 
قومندان راکت هم تماس گرفتم. گفت: »من آمادهء اجراي وظیفه براي شــما هســتم.« 
طرفدارهــاي ما توپچي دافعهء هوا در »خیرآبــاد لوگر« را هم تصرف کرده بودند. دو تا 
ُخرد ضابط  و چند تا عســکر بودند. قواي دولتي سعي مي کردند  دوباره تپه را بگیرند. هر 
بار که حمله مي کردند، داد و فریاد آن دو ُخرد ضابط در مخابره شروع مي شد که حاال ما 
را مي زنند. من هدایت دادم که »آرام باشــید. همین که به تیررس شما مي آیند، فیر کنید. 

آن ها وادار به عقب نشیني مي شوند.«
 همین کار را هم کردند. چند بار باال و پایین شده بودند. اما نتوانسته بودند تپه را پس 
بگیرند. فردا صبح به آن جا تانک فرســتادیم. آن دو ُخرد ضابط و چند تا عسکر مقاومت 
کرده بودند و تپه را از دست نداده بودند. اگر تپه به دست نیروهاي دولتي مي افتاد و توپچي 
دافعهء هوا را مي گرفتند، پروازهاي ما را فلج مي کردند. اما نتوانســتند. همین که به طرف 
باال حرکت مي کردند، آن دو ُخرد ضابط و چند تا عســکر فیر مي کردند  و آن ها وادار به 

عقب نشیني مي شدند.
 آن دو ُخرد ضابط را بعدها براي تحصیل به آلمان شرقی فرستادم. هر دو صاحب منصب  

شدند.
***

  شب به هر شکلي بود گذشت. صبح شد. اما تنها دردسري که بود از طرف جمال الدین 
عمــر بود. از ارگ هم صدا مي آمد. اما مقاومت کم شــده بود. حزبي هاي گارد ارگ، از 

فرمانبري قومندان گارد خودداري کرده بودند. کار قومندان گارد فلج شده بود.
 ســاعت بین چهــار و پنج صبح بود. من باید دقیق مي فهمیدم که هوا کي روشــن 
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مي شــود. از رهبري پرسیدم: »وقِت روشني هوا، که مردم نماز صبح را مي خوانند، ساعت 
چند است؟«

 گفتند: »ما نمي فهمیم.«
 کسي نتوانست جواب بدهد.

  سیستم مدافعه هوایي با دیگر میدان هاي هوایي افغانستان بر اساس یک »پالن شیت« 
کار مي کرد. بیشتر، ســرحدات با پاکستان مورد توجه ما بود. به محض این که نیرویي از 
پاکستان وارد فضاي افغانستان مي شد، رادارهاي ما آن را کشف مي کرد. مسؤول رادار، آن 
را نقطه به نقطه تعقیب مي کرد و با رییس ارکان تماس مســتقیم داشت. اگر رییس ارکان 
به وزیر دفاع گزارش مي داد که رادار ما نشــان مي دهد که نیرویي از سرحدات گذشته، 
به محض این که وزیر دفاع دستورِ زدن را صادر مي کرد، رییس ارکان وارد عمل مي شد.

 از مسؤول »پالن شیت« پرسیدم: »فاصلهء هوایي از کابل تا شیندند چقدر است؟«
 خط کش خود را روي نقشــه گذاشــت، اندازه گرفت و گفت: »در حدود ششصد 

کیلومتر.«
 پرسیدم: »با سرعت طیاره بمبارد، مسیر شیندند تا کابل چه زماني را در بر مي گیرد؟«

 گفت: »پنجاه تا پنجاه و پنج دقیقه.«
دســتور دادم که قواي هوایي شیندند به احضارات نمبر یک بیایند و در انتظار دستور 
بعدي باشند. چند دقیقه بعد، از دفتر کارم بیرون شدم. دیدم تاریک است و ستاره ها هنوز 
در آسمان مي درخشند. برگشتم. با مسؤول »پالن شیت« نشستم. حاال او تنها کسي بود که 
مي توانست به من کمک کند. دوباره پرسیدم: »پرواز طیاره بمبارد از شیندند تا کابل چقدر 

زمان مي بََرد؟«
 گفت: »پنجاه تا پنجاه و پنج دقیقه.«

هدایت دادم که طیاره ها در شــیندند از احضارات نمبریک به احضارات حربي بیایند 
و با ســوخِت ُپر به سمت کابل پرواز کنند. گفتم: »هر وقت از قندهار گذشتید و به غزني 

رسیدید به من اطالع بدهید.«
 بعد از حدود چهل دقیقه خبر دادند که به غزني رسیده اند. با سرعت آمده بودند. خود 

را براي کمک رسانده بودند. 
دوباره از اتاق بیرون شــدم. دیدم هوا هنوز تاریک است. در آن تاریکي، پیلوت ها 
نمي توانستند پایین را خوب ببینند. هوا خیلي کم روشن شده بود. امر دادم که »یک دور سر 
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غزني بزنید و بعد از آن به طرف کابل بیایید.« مي خواســتم هوا روشن شود تا هدف گیري 
ممکن باشــد. طیاره هاي بمبارد بود. اگر ضرورت مي شد که بمب بیندازند باید هوا روشن 
مي بود تا هدف گیري، دقیق انجام مي شــد. اگر مردم ملکي تلف مي شدند ما با یک بدنامي 
دیگر مواجه مي شدیم. اوضاع متشنجي بود و وضع، بدتر مي شد. به همین خاطر گفتم »یک 

دور سر غزني بزنید و پس از آن به طرف کابل بیایید.«
یک دور آن ها، ده دقیقه طول کشید. از طریق مخابره اطالع دادند که به سمت کابل 
حرکت کرده اند. باز بیرون شــدم. هوا هنوز زیاد روشن نشده بود. هدایت دادم که »وقتي 
سر کابل رسیدید و بند قرغه را دیدید، به استقامت بگرام پرواز کنید. از بگرام دوباره دور 

بخورید و یک دور سر کابل بزنید.«
ده پانزده دقیقهء دیگر هم آن ها را در هوا نگه داشــتم. آن ها دور زدند و دوباره بر 

سر کابل آمدند.
گفتم: »کابل را مي بینید؟ تشخیص شما چه طور است؟«

گفتند: »مي بینیم. همه چیز خوب دیده مي شــود. هواي کابل صاف است. داراالمان 
دیده مي شود.«

دســتور دادم که به طرف داراالمان پرواز کنند. از فراز داراالمان بگذرند و دوباره به 
طرف بگرام پرواز کنند.

مي خواســتم با این کار، جمال الدین عمر را زیر تأثیر و فشــار بیاورم. هم زمان خبر 
مي رسید که نیروهاي جمال الدین عمر از سفارت شوروي گذشته و به مرکز شهر نزدیک 
مي شوند. قوت هاي قول اردوي مرکز در دو طرف سرک حرکت مي کردند. از میان سرک 

نمي آمدند. 
پرویز آرزو: قطعات جمال الدین عمر چي بودند؟

جنرال عبدالقادر: تنها قطعات پیاده بودند.
 در این هنگام، از »مهتاب قلعه« گزارش مهمي رســید. ما در مهتاب قلعه یک قطعهء 
توپچي داشــتیم. قومندان آن قطعه، پرچمي بود. با داوودخان  هم ارتباط نزدیک داشت. نام 
قومندان قطعه »خلیل« بود. خلقي ها گــزارش دادند که خلیل، قومندان آن توپچي به نفع 
قول اردوي مرکزي فعالیت مي کند. همچنین گزارش رسید که به تپهء »تاج بیگ« داراالمان 
فیر شده و تپه، آتش گرفته اســت. این هم ضربهء روحي سختي بود که به من وارد شد. 
هدایت اکید دادم که »به هیچ عنوان، به ســاختمان داراالمان فیر نشود. حتا اگر به ضرر ما 
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تمام شود و دشمن پیشروي کند. اماکن تاریخي نباید ویران مي شد.«
وقتي گفتند تپهء »تاج بیگ« آتش گرفته است، دست هایم به پهلوهایم افتادند. آخر 

چرا باید به تعمیر تاریخي فیر شود؟
 گفتند: »خلیل فیر کرده.«

اما تا آخر نتوانستم بفهمم که واقعًا کي فیر کرده بود و چرا تپه آتش گرفته بود. آن 
ساختمان از مِس پوشیده شده بود. بعد از پیروزي هفت ثور، من عکس هاي آن ساختمان را 
پیدا کردم. از هند کمک خواســتیم. دو نفر انجینیر فارغ التحصیل از پولند داشتیم. به آن ها 

گفتم: »به هر قیمتي که مي شود، آن را از نو بسازید.«
 گفتند: »پوشش آن از مس بوده است.«

 گفتم: »اگر مِس نمي شــود، از »آهن چادر« ضخیم استفاده کنید و آن را مثل مِس، 
سرخ رنگ کنید.«

 تالش زیادي کردم و پول زیادي هم مصرف شــد. تا پیش از بندي شدن، کار آن را 
به پایان رساندم.

***
 به صحنهء جنگ بر مي گردیم. طیاره هاي بمبارد چند دور خوردند. ضرورتي به بمبارد 
نشــد. دو ســه دور خوردند. هدایت دادم که در بگرام به زمین بنشینند. طیاره ها در میدان 
هوایي بگرام به زمین نشســتند. به پیلوت هاي طیاره هاي ترانسپورتی هم گفتم استراحت 
کنند.  پیلوت هاي طیاره هاي شــکاري را که دیروز چند بار پرواز کرده بودند و بعد از آن 
استراحت کرده بودند، وارد صحنه کردم. پیلوت هاي دو طیاره شکاري آماده شدند. دستور 
دادم که پرواز کنند و پیش روي قوایي که در دو طرف ســرک داراالمان به سمت مرکز 
شــهر پیش مي آیند فیر کنند. هدایت دادم که به عســکرها فیر نشود. باید براي ترساندن 
آن ها فیر مي شــد. دو طیاره شکاري به هوا برخاستند. خود را به خط سرک داراالمان برابر 
کردند. یکي به راست، یکي به چپ. همین که فیر کردند، عسکرها شروع به فرار کردند. 

دست جمال الدین عمر خالي شد. دوباره با او تماس گرفتم.
 گفتم: »جمال الدین عمر! جنگ نکن. تسلیم شو. مردم را به کشتن نده.«

 خاموش بود. جواب نمي داد. هر چه مي گفتم، خاموش بود.
پرویز آرزو: شاید حیدر رسولي، وزیر دفاع، هم با جمال الدین عمر بود؟

جنرال عبدالقادر: نه. بعداً معلوم شــد که وزیر دفاع و لوي درستیز، آن شب به خانهء 
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باغبان وزارت دفاع در داراالمان پناه برده بودند. 
 صبح هشت ثور شــد. دست ما کاماًل باز شده بود. گارد ریاست جمهوري هم تسلیم 
شــد. ما همه از قومنداني مدافعه هوایي به رادیو افغانســتان رفتیم. فرماندهي جنگ را از 

همان جا پیش مي بردم.
در رادیو افغانستان بودیم که کسي آمد و خبرآورد که »داوودخان  مي خواهد با  قادر 

و وطنجار صحبت کند.«
کسي به نام »تیمورشاه« از اقارب نعیم خان و داوودخان  بود. به یاد ندارم چه نسبتي با 
آن ها داشــت. او به بهانهء این که هلیکوپتري پیدا مي کند تا داوودخان  و دیگران را نجات 

دهد، از ارگ بیرون شده بود.
  کش و گیري جدي بین اعضاي بیروي سیاســي شروع شد. بحث داغي جریان داشت 
که با داوودخان  چه کنیم؟ وقتي نفر آمد و گفت که داوودخان  مي خواهد با تو گپ بزند، 
پیش خود فکر کردم که این قدر با داوودخان  بودي، حاال به او چه مي گویي؟ به کدام رو 

پیشش مي روي؟ 
این هم فشــار سومي بود که به سرم آمد. جانم مي لرزید. من به زره پوش  سوار شدم 

و گفتم: »مي روم.«
در همین لحظه، امین خیز زد، آمد و یخن مرا گرفت و از زره پوش پایینم کرد. گفت: 

»تو کجا مي روي؟! داوود باید پیشت بیاید.«
 پرویز آرزو: موضع وطنجار چي بود؟

جنرال عبدالقــادر: وطنجار خاموش بود. چون او هم مثل مــن با داوودخان  رابطهء 
نزدیکي داشت. او حتا بیشتر از من از داوودخان  امتیاز گرفته بود.

  امین گفت: »از زره پوش پایین شو.«
در همین لحظه، نام »امام الدین« را صدا کردند. یک بچه گک کالشینکوف به دست. 
او قومندان یک تولي کوماندو بود. امام الدین با امین رابطه داشت. امین به امام الدین وظیفه 
داد که با چهار یا شش نفر کوماندو همراه با اسداهلل سروري به ارگ بروند. آن ها به طرف 
ارگ رفتند. دروازه ارگ باز شده بود. قومندان ارگ و »نجیب«،داماد رسولي، آن جا بودند. 

آن دو را گرفته بودند و گفته بودند: »ببرید اعدام کنید.«
 ما همیشه ِگرد نجیب، داماد رســولي، جمع بودیم. بارها نان دسترخوانش را خورده 

بودیم...
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***
  اسداهلل ســروري، امام الدین و کوماندوها وارد گل خانه شده بودند. در قسمت راست 
گل خانه، وزیر داخله و عبداالله، معاون داوودخان، نشســته بودند. دو تا کالشــینکوف 
پیش شــان بوده است. آن ها دست مي برند تا کالشینکوف ها را بردارند. امام الدین و اسداهلل 

سروري مي گویند: »تسلیم شوید!«
 اسداهلل ســروري پایش را روي کالشینکوف مي گذارد و مي گوید: »شما دیگر حق 

گرفتن سالح را ندارید.«
 همان جا هر دو نفر را کشته بودند.

 وقتي داخل گل خانه مي شــوند، امام الدین به داوودخان  ســالم عســکري مي زند و 
مي گوید: »تسلیم شوید!«

 داوودخان  مي پرسد: »به امر کي؟«
 جواب مي دهد: »به امر رییس شوراي انقالبي- نظامي.«

 داوودخان  مي پرسد: »او کیست؟«
 مي گوید: »قادر است.«

داوودخان  تفنگچه اش را مي گیرد و به امام الدین فیر مي کند. مرمي به شــانهء چپ 
امام الدین مي خورد. و بعد از آن داوودخان  و همهء خانواده اش کشته مي شوند. 

پرویز آرزو: یعني اسداهلل ســروري و امام الدین، داوودخان  و خانواده اش را به قتل 
رساندند؟

جنــرال عبدالقادر: این دو نفر و چند نفر عســکر کوماندویي که با آن ها بودند. ما 
هنوز از کشــته شدن داوودخان  خبر نداشتیم. نمي دانســتیم که در ارگ، چه اتفاقي افتاده 
اســت. اعضاي بیروي سیاسي هنوز گرم مشاجره و بحث تصمیم گیري در مورد داوودخان  
بودند. پرچمي ها مي گفتند که داوودخــان  را باید محاکمه کنیم و بعد از محاکمه زنداني 
شود. یک پیشنهاد هم این بود که بگذارند داوودخان  و خانواده اش به خارج بروند. یا اول 
محاکمه شــود بعد از افغانستان بیرون شــود. خلقي ها از جمله دستگیر پنجشیري و صالح 
زیري مي گفتند که اگر داوودخان  به خارج رفت، صدایش بلند مي شود و مردم در مقابل ما 
برمي خیزنــد. امین هم همین را مي گفت. خلقي ها مي گفتند که بگوییم داوودخان  محاکمه 
شد و اعدام شد. دستگیر پنجشیري هم همین را مي گفت. تره کي حیران مانده بود. ایستاده 

بود. معلوم نبود به این طرف است یا آن طرف.
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پرویز آرزو: و موضع شما چي بود؟
جنرال عبدالقادر: من در بحث و مشاجرهء آن ها شرکت نکردم. بیشتر به فکر خود و 
سوق و ادارهء جنگ بودم. فکرم بیشتر به طرف جمال الدین عمر بود. او همچنان مقاومت 
مي کــرد.  در همین هنگام بود که از طریق مخابره به من خبر دادند که جمال الدین عمر، 

عقب نشیني کرد. پرسیدم: »وزیر دفاع پیدا نشد؟«
 گفتند: »معلوم نیست.«

جمال الدین عمر تا نیمهء روز جمعه مقاومت کرد. وقتي تسلیم شد، او را پیشم آوردند. 
گفتم: چرا مقاومت مي کردي؟

جمال الدین عمر گفت: وظیفه ام بود. 
ناراحت و خشــمگین بودم. گفتم ببرید و اعدامش کنید. وقتي او را مي بردند، اشاره 
کردم که به زیرزمیني وزارت دفاع ببرندش. شــب پیشــش رفتــم. گفتم نباید مقاومت 

مي کردي. حاال به خانه ات برو. از خانه بیرون نشوي. 
***

  به ما گزارش آمده بود که وزیر دفاع به طرف قواي مرکز رفته بود. اما حاال ناپدید 
شده بود. عجیب مي نمود. وزیر دفاع کجا شد؟ گفتم حتمًا وزیر دفاع به طرف قطعات پکتیا 
یا قندهار یا غزني رفته اســت. از تانک هایي که راه هاي مواصلتي به آن شهرها را مسدود 
کرده بودند، پرسیدم. به من گفتند همه چیز زیر کنترول است و حتا یک مرغ هم از آن جا 

نگذشته است. از هوا هم نرفته بود. پس وزیر دفاع کجا بود؟
من کار جنگ را پیش مي بردم. بیروي سیاسي به این فکرها نبود. 

بحث در مورد سرنوشت داوودخان  بین اعضاي بیروي سیاسي بود. بیروي سیاسي هم 
باالترین ارگان حزب است. من نمي توانستم نظر آن ها را رد یا تأیید کنم. 

پرویز آرزو: اما شما رییس شوراي انقالبي- نظامي بودید.
جنرال عبدالقادر: رییس شوراي انقالبي- نظامي بودم اما...

پرویز آرزو: چه کسي شما را رییس شوراي انقالبي تعیین کرد؟
جنرال عبدالقــادر: حکومت نظامي بود. من فرمانده جنــگ بودم. جنگ را رهبري 

مي کردم. بدون این که کسي تعیین کند، رییس شوراي انقالبي- نظامي شده بودم.
بیروي سیاســي دوازده روز بعد از هفت ثور از من خواســت که  »قدرت را تسلیم 

بدهم.«
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 من قدرت را نمي دادم. تأکیدم این بود که باید حکومت نظامي براي شــش ماه دوام 
کند. اســتدالل مي کردم که ما به نام کمونیست در ذهن مردم زده هستیم ]جایي نداریم[. 

مردم ما را به این نام مي شناسند...



بخش پانزده

پرویز آرزو: باید به بحث بیروي سیاسي در مورد سرنوشت داوودخان  برگردیم.
جنرال عبدالقادر: بحث ادامه داشت که خبر کشته شدن داوودخان  را آوردند. 

پرویز آرزو: حس خود در آن لحظه را بگویید!
جنرال عبدالقادر: بلی؟

پرویز آرزو: احساس خود در آن لحظه را بگویید! 
جنرال عبدالقادر: در آن لحظه دیگر چي احساســي است؟ خودتان مي فهمید. من در 
کشــته شدن »دشتي« ضربهء روحي خوردم. کشته شدن قومندان مدافعه و سه نفر دیگر از 
قواي هوایي ضربهء دیگر بود. چند نفر را به نام »امریکایي« کشــته بودند. من سخت زیر 

فشار روحي بودم. جنگ همچنان جریان داشت و هي کشته مي شدند.
پرویــز آرزو: واکنش تره کي و امین و کارمل و دیگران بعد از شــنیدن خبر قتل 

داوودخان  چي بود؟
جنرال عبدالقادر: آن ها بین خود به توافق نرسیده بودند. اما امین، دستگیر پنجشیري، 
صالــح زیري و کریم میثاق به ایــن باور بودند که داوودخان  بایــد با فیصلهء محکمهء 
اختصاصــي- انقالبي از بین برود. در حالي که هیچ محکمه یي دایر نشــد و داوودخان  و 

خانواده اش را کشتند. 
پرویز آرزو: این چهار نفري که نام بردید، گفتید که خواهان کشتن داوودخان  بودند 

و شاید خبر قتل داوودخان  براي شان مهم نبود. واکنش دیگران چي بود؟
جنرال عبدالقادر: حاال در برابر یک کار انجام شده قرار داشتیم. هیچ کس نمي توانست 
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بگوید که خوب شد یا بد. ما در لحظات حساسي بودیم. 
پرویز آرزو: و خانوادهء داوودخان  را هم همان جا کشتند؟

جنــرال عبدالقادر: گل خانهء ارگ به خانهء داوودخان  راه داشــت. احتمااًل خانوادهء 
داوودخان  از همان راه به گل خانه آمده بود. شب پیش تر، از توپچي باالي تپهء »بي بي مهرو« 
به خانهء داوودخان  فیر شــده بود. مرمي توپچي، بــه درخت پیش روي خانهء داوودخان  
اصابت کرده بود. به درخت فرو رفته بود و حتا درخت را چپه نکرده بود. معلوم مي شد که 

سرگلولهء انفالقي نداشته است. آن گلوله براي مدت ها در دل آن درخت بود. 
به هر حال، فکر مي کنم اعضاي خانوادهء داوودخان ، شــب پیش از خانه به گل خانه 
آمده بودند و با داوودخان  یک جا شــده بودند. گفته مي شد که دختر داوودخان  به پدرش 
گفته بود »تسلیم شــو«. نمي دانم این گپ چقدر درست است. احتمااًل بستگان داوودخان  
در اتاقي در گل خانه در انتظار بودند. و همهء آن ها توسط گروهي که به ارگ رفته بودند، 

کشته شدند. 
پرویز آرزو: و شما بعد از هفت ثور سعي نکردید اصِل ماجرا را پیدا کنید؟

جنرال عبدالقادر: هیچ کس جواب درستي نمي داد. 
پرویز آرزو: اســداهلل سروري در کابل زنداني است و تا جایي که شنیده ام، امام الدین 

هم زنده است.
جنرال عبدالقادر: زنده است. در سویدن است. 

پرویز آرزو: با او ارتباط دارید؟
جنرال عبدالقادر: حاال نه. در گذشــته با او تماس داشتم. چند بار از او پرسیدم. به من 

گفت: »بعد از این که زخمي شدم، حالم بد شد. مرا فوري به شفاخانه بردند.«
پرویز آرزو: یعني ممکن است او خانوادهء داوودخان  را...

چنرال عبدالقادر: نه. فکر نمي کنم. چون کسي که زخمي شده باشد، تواِن آن را ندارد 
که با یک دست این کار را بکند.

پرویز آرزو: پس کي؟
جنرال عبدالقادر: احتمال دارد همین پنج شش نفري که با اسداهلل سروي و امام الدین 

رفته بودند، این کار را کرده باشند.
پرویز آرزو: خودســرانه؟ باید به امر اسداهلل ســروري یا امام الدین این کار را کرده 

باشند.
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جنرال عبدالقادر: احتمال دارد. پرچمي ها در باز کردن دروازه ارگ شرکت داشتند. از 
جمله کسي به نام »گل آقا« و کس دیگري به نام »عبدالحق علومي« که برادر  »نورالحق 

علومي« بود. اما پرچمي ها این کار را نمي کردند . 
قومندان ارگ را بعد از تســلیم شــدن، پیش روي رادیو افغانستان آوردند. او را زیر 

مشت و لگد گرفتند که »چرا مقاومت کردي؟«
 بیست و چند نفر حزبي و چندین تانک را زده بود. بعداً او را هم بردند و کشتند. 

مسألهء داوودخان  در همین جا ختم شد. جمال الدین عمر هم تسلیم شده بود. اما هنوز 
جنگ براي گرفتن تپهء توپچي  دافعهء هوایي در خیرآباد لوگر جریان داشت. پیش از این 
گفتم که دو ُخردضابط و چند عســکر تپه را به نفع حزب به تصرف در آورده بودند، اما 

درگیري براي تصرف تپه ادامه داشت. 
پرویز آرزو: روز هشتم ثور بود.

جنرال عبدالقادر: بلی. جمعه، هشــت ثور بود. هدایت دادم که وطنجار دو تانک را 
بفرســتد تا تپه را محاصره کنند. درگیري اندک بود. پیش از این که تانک ها برسند، آن ها 

هم تسلیم شدند.
حاال ما مانده بودیم که کجا برویم. همه تصمیم گرفتند به وزارت دفاع برویم. همه با 
هم به وزارت دفاع رفتیم. به دفتر وزیر دفاع رفتیم. ســر وطنجار دور مي خورد. خسته بود. 

یک شب و یک روز در تانک نشسته بود.
پرویز آرزو: یعني همه به شــمول رهبري حزب بــه وزارت دفاع رفتید؟ تره کي ، 

کارمل...
جنرال عبدالقادر: بلی تره کي، کارمل... 

پرویز آرزو: امین هم؟
جنرال عبدالقادر: امین و ســلیمان الیق رادیو افغانستان را رها نمي کردند . همان جا 

ماندند. 
***

بــه وزارت دفاع رفتیم. به دفتر کار وزیر دفاع. وزیر دفاع، اتاق خوابي هم داشــت. 
مي شــد آن جا اســتراحت کرد. چیزي براي خوردن آوردند. آن ها خوردند. من چند بار 
تکرار کردم: »همین جا جای شــما باشد. همهء امکانات هم وجود دارد. محل نشستن، اتاق 

استراحت، تشناب.«
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تالشم این بود که به شیوهء نظامي، آن ها را زیر تأثیر خود داشته باشم تا ببینیم وضع 
چه مي شود. نمي خواســتم امر و قومنده را زود به رهبري حزب بدهم. رادیو افغانستان به 

تکرار، تبلیغات انقالب را نشر مي کرد.
همان جا نشسته بودیم. وطنجار بلند شد و به قواي چهار زرهدار رفت. 

خبر آوردند که باغبــان وزارت دفاع راپور داده که وزیر دفاع و لوي درســتیز و 
قومندان قول اردو در خانه اش پنهان شده اند. نفرهاي وطنجار، قول اردو را گرفته بودند. 

در همین لحظه خانم حیدر رسولي به من تلفون کرد و گفت: »رسولي را بردند. او با 
شــما مخالفتي ندارد. به شما بدي نرسانده. تو همیشه به خانهء ما مي آمدي. نان مي خوردي. 
به تو خدمت مي کردم. چرا او را گرفتید و بردید؟ کمک کن! تو به ما کمک کن!«          
من با وطنجار تماس گرفتم. وطنجار به من گفت: »چي مي کني! گمش کو! حاال گپ 

خالص شد.« یعني آن ها را کشته بودند... 
***

جنرال عبدالقادر: بیشــتر اعضاي بیروي سیاســي در وزارت دفاع بودند. سر و کلهء 
کساني که نبودند هم کم کم پیدا مي شد. من گفتم: »همین جا باشید. همهء امکانات همین جا 

هست. نان هم همین جا براي شما تهیه مي کنیم.«
اولین کاري که کردم نشر یک ابالغیه بود. در ابالغیه چنین آمده بود: 

»به تمام نیروهاي قواي مســلح، به وزارت خانه هاي دفاع و داخله و امنیت ملي، فرمان 
اکید داده مي شود که مواد ذیل را مراعات کنند:

یک-  قواي مســلح در هر نقطه افغانستان که هستند، حق هیچ نوع برخورد منفي در 
مقابل مردم را ندارند.

دو-  با توجه به قیود شــب گردي، قواي مسلح به عنوان فرزندان و خدمتکاران مردم 
ملزم هستند که در صورت مراجعهء مریض ها در شب، موضوع را به نزدیک ترین شفاخانه 
اطالع بدهند. در صورتي که شــفاخانه یي در نزدیکي نباشد، از وسایط نقلیهء ُپسته ها براي 

انتقال مریض ها استفاده شود.
ســه- قیود شب گردي از ساعت 8 شــب تا 5 صبح )یا 5:30- دقیق به خاطر ندارم( 
مرعي االجراســت. وظایف خود را به خوبي انجام دهید. با مردم مهربانانه برخورد کنید. در 

ختم ساعت قیود شب، مزاحم مردم نشوید.
متخلفین این ابالغیه به اشد مجازات مي رسند.«
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هدایت دادم تا این ابالغیه چند بار از طریق رادیو افغانستان، نشر شود.
پرویز آرزو: ابالغیه را خود شما نوشتید و به رادیو دادید؟

جنرال عبدالقادر: بلی با رادیو افغانستان تماس گرفتم و شفاهي، سه بند ابالغیه را براي 
نشر گفتم. 

اعضاي بیروي سیاســي همچنان در دفتر کار وزیر دفاع نشسته بودند. من سعي   
مي کردم شیوهء کار با وســایل سیستم مخابرهء وزیر دفاع را براي تأمین تماس با قطعات 
نظامي، مخصوصًا فرقه ها و قول اردوها در نقاط مختلف افغانستان پیدا کنم. کانال مخابراتي 

او ]وزیر دفاع[ را نمي فهمیدم. باید چندین کانال را دور مي دادم تا بتوانم آن را پیدا کنم.
ساعت حدود هشــت و نیم نه شب، تماس برقرار شد. با فرقهء یازده ننگرهار تماس 
گرفتم. گفتند: »قومندان فرقه کشته شده اســت.« والي ننگرهار، قومندان فرقهء یازده و 
یک نفر دیگــر که فکر مي کنم والي لغمان بود را نیز در ُپســتهء توپچي دافعهء هوا در 

»سروبي«کشته بودند. 
صدراعظم اعتمادي را هم در همان ُپســته، بنــدي کرده بودند. اعتمادي با خانواده و 
موتر حامل لوازم خانه اش از پاکستان مي آمد. به شما تعریف نکردم که براي اعتمادي در 

محبس پل چرخي، سگرت بردم؟
پرویز آرزو: هنوز نه. 

جنرال عبدالقادر: بلی. این از اتفاق هاي بعدي است. به آن مي رسیم. 
پرویز آرزو: بســیار خوب. به ننگرهار و تماس مخابره یي شــما و خبر کشته شدن 

قومندان فرقه برمي گردیم.
 جنرال عبدالقادر: بلی. تماس مخابره یي تأمین شد. قومندان فرقهء هفت »ریش خور« 
هم گریخته بود. قومندان فرقهء هشــت قرغه، »نوازخان« نام داشت. به شما گفتم که در 
شــب هفت ثور در محل وظیفه نبود. با فرقهء هفده هرات، قول اردوي قندهار، قول اردوي 
پکتیا هم تماس مخابره یي گرفتم. همه اعالن پشتیباني کردند. خاطرجمع شدم. یک فرمان 
دیگر هم در مورد وزارت ها صادر کردم. بر اساس آن فرمان همهء وزیرها باید با اطمینان 
در خانه هاي خود مي ماندند. معین هاي وزارت ها، موقتًا کار وزارت ها را پیش مي بردند. آن 

ابالغیه هم چند بار از رادیو، نشر شد.
پرویز آرزو: این اعالمیه ها یا  فرمان ها از نام کي نشر مي شدند؟

جنــرال عبدالقادر: این نکتهء مهمي بود. من زیرکــي به خرج دادم. با آن که رییس 
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شــوراي انقالبي- نظامي بودم ، اما نشــر این فرامین از نام رییس شوراي انقالبي- نظامي 
مي توانســت به مخالفت بیانجامد و براي من دردسر ایجاد کند. من آن ابالغیه ها را از نام 
»ســرقومندان قواي مسلح« نشر مي کردم. سرقومنداني قواي مسلح باید تره کي مي بود. اما 
هنوز قدرت به او تسلیم داده نشده بود. متوجه ُشدید؟ قدرت هنوز در دست من بود. اما اگر 
آن فرامین از نام رییس شــوراي انقالبي- نظامي نشر مي شدند، مسؤولیت همهء حوادث به 
دوش من مي افتاد. من هر لحظه احساس مي کردم و مي دیدم که مخالفت امین با من بیشتر 

و بیشتر مي شود...
 شب را در وزارت دفاع گذراندیم. فردا نهم ثور بود. 

فردا صبح، امین پیشنهاد کرد که تره کي را به گل خانهء صدارت ببریم. شب قبل   
که همهء ما به شمول تره کي و کارمل در وزارت دفاع بودیم، تره کي یکي دو بار در مورد 

خانمش پرسید.
امین پیشاپیش افرادي را موظف کرده بود تا امنیت خانهء تره کي را بگیرند. 

پرویز آرزو: شب چه طور گذشت؟ بیدار بودید؟ خوابیدید؟ 
جنرال عبدالقادر: همه در وزارت دفاع بودند. کســي نخوابید. شاید در حالت نشسته 

کسي چرتي زد...
 پرویز آرزو: چند نفر بودید؟

جنرال عبدالقادر: فکر مي کنم هفت هشت نفر. درست به یادم نیست. 
پرویز آرزو: بیایید حساب کنیم:...

جنرال عبدالقادر: تره کي، کارمل، کشتمند، پنجشــیري، صالح زیري، داکتر اناهیتا 
راتب زاد هم نزدیکي هاي شام پیدا شد.

پرویز آرزو: و حفیظ اهلل  امین؟
جنــرال عبدالقادر: نه. امین نبود. حفیظ اهلل  امین و ســلیمان الیق گاهي مي آمدند اما 

دوباره به رادیو بر مي گشتند. 
پرویز آرزو: اسداهلل سروري؟

جنرال عبدالقادري: نه او نبود. او هنوز کاره یي نبود. در وزارت دفاع، اعضاي بیروي 
سیاســي حضور داشتند. در آن جمع، کارمل و کشــتمند و اناهیتا راتب زاد پرچمي بودند. 

عقربک دستگیر پنجشیري هم گاهي به طرف خلق مي زد گاهي به طرف پرچم... 
صبح شد. گفتند تره کي را به گلخانهء صدارت مي بریم. من رییس دایرهء مرکز   
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شوراي وزیران داوودخان  را مي شناختم. به او هدایت دادم که »امشب براي کساني که به 
گل خانه مي آیند، نان سرشته کن.«

 او را »آقا صاحب« مي گفتیم. به او گفتم: »تو وارخطا نشــو. من هستم. کسي تو را 
نمي تواند شور بدهد.« 

این را خصوصي به او گفتم. خیلي تشــکر کرد و ُخردي نشان داد. من گفتم: »ببین! 
من و تو رفیق هستیم. اصاًل ُچرت نزن!«

مشــغول کار هاي خود شــدم. با قومندان هاي قطعات، با قومندان هاي فرقه ها و   
قول اردوهــا چه باید مي کردیم؟ امین با لحن جدي هر بار تذکر مي داد که »همه را تقاعد 

بدهیم. خائنین باید بندي شوند.« من در مقابل او عکس العمل نشان مي دادم. 
من با نرمي مي گفتم: »امین صاحب! اینها با تجربه هســتند. مــا را تأیید کرده اند. 
پشتیباني خود را از ما اعالن کرده اند. نباید آن ها را ناامید کنیم. نباید آن ها را از صحنه دور 
کنیم. بهتر است که دست بر ســر آن ها بکشیم. از آن ها استفاده کنیم. قومندان قول اردو 
و قومنــدان فرقه یک عمر تجربه دارد. ما چه طور مي توانیم به جاي آن ها، یک پایین رتبهء 

بي دانش را بیاوریم؟ اگر شما به من اعتماد دارید، من این را نمي توانم قبول کنم.«
مقاومت مي کردم. در مورد وزیرها هم امین عین گپ را مي زد. مي گفت: »خائنین را 

بندي کنیم. کساني را که در مورد آن ها معلومات داریم...«
 من مي گفتم: »این وظیفهء من نیســت که در مورد وزیرها و وزارت خانه ها به شما 

معلومات بدهم....«





بخش شانزده

پرویز آرزو: دیشب، دو سه ساعت آخر گفت و گوي ما را شنیدم. چند پرسش دارم.
جنرال عبدالقادر: چرا نه! مهرباني! 

پرویز آرزو: از آن چه تا حاال گفتید، مي شــود نتیجه گرفت که شما در آغاز، رابطهء 
خیلي نزدیکي با حزب دموکراتیک نداشتید. رهبري دو جناح حزب به شما مراجعه کردند 
و بر اساس نیازي که به شما و موقف شما در قواي مسلح داشتند، شما را به حزب کشاندند. 
از صحبت ها مي شود نتیجه گرفت که ممکن است به دلیل نداشتن رابطهء نزدیک با رهبري 
حزب، شــما از بســیاري گپ ها و برنامه هاي حزب دموکراتیک خلق افغانستان بي خبر 

بودید.
جنرال عبدالقادر: کاماًل

پرویز آرزو: ببینید، حزبي به نام حزب دموکراتیک خلق افغانستان هست با گرایش 
جدي به شــوروي و کســي هم به نام رییس جمهور داوودخان  که بر عکس از مسکو در 

حال...
جنرال عبدالقادر: رانده شدن است

پرویز آرزو: بلی. و به طرفي دیگر تمایل پیدا کرده اســت. بدیهي است که شوروي 
نمي توانست نسبت به این موضوع بي تفاوت باشد. چگونه مي شود تصور کرد که با وجود 
این دو مســأله یعني چرخش سیاسي داوودخان  از مسکو به سمت دیگر و وفاداري حزب 
دموکراتیک خلق به مسکو، شوروي حتا از ترتیب پالن هفت ثور هم بي خبر باشد. دیشب 
به چند کتاب مراجعه کردم. در یکي از آن کتاب ها آمده اســت که در اواخر سال 1354، 
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کوشش  جدي شوروي براي متحد کردن دو جناح خلق و پرچم شروع شد. حتا نماینده هاي 
دو جناح به مسکو دعوت شدند.

جنرال عبدالقادر: کاماًل درست است.
پرویز آرزو: خوب ! پرسش اول این است که چگونه ممکن است شوروي از تدوین 

برنامهء کودتاي هفت ثور بي خبر بوده باشد؟
جنرال عبدالقادر: من مي خواهم به شــما بگویم که ممکن نیست مسکو کاماًل از این 
موضوع بي خبر بوده باشــد. اما مسأله این است که شوروي چگونه از پالن هفت ثور مطلع 
شده بود. چند نکته را مي دانم و به شما مي گویم. همان طور که به شما گفتم، ما پالن هفت 
ثور را در خانهء اســداهلل سروري ســاخته بودیم. اما زمان دقیق را مشخص نکرده بودیم و 
معلوم نبود که عملیات در کدام روز و ســاعت شروع مي شود. بر اساس فیصله یي که شده 
بود، بــه محض این که حکومت به رهبري حزب ضربه مي زد، ما نظامي ها صالحیت عمل 
را به دســت مي گرفتیم. من حتا نمي دانستم که رهبري حزب دقیقًا در چه زماني بندي شده 
بود. ســاعت چهار عصر روز چهارشــنبه، فرد رابط میان من و امین، به من اطالع داد که 
فردا عملیات را شــروع مي کنیم. در مورد آغاز فعالیت جنگي، من و وطنجار باید تصمیم 
مي گرفتیم. اما امین تصمیم گرفته بود. بعــد از پیروزي هفت ثور، فِلمي به نام »قومندان 
صبحدم انقالب« ساخته شد که منظور، حفیظ اهلل  امین بود. معلوم مي شود که امین به گونهء 
نسبي، دسِت بازي در تعیین و آغاز عملیات داشته است. اما حتا خود امین هم ساعت دقیق 
آغاز فعالیت در روز هفت ثور را تعیین نکرده بود. همان طور که به شما گفتم، صبح هفت 
ثور به قومنداني مدافعه هوایي رفتم. بین ساعت هاي 9 و 10 بود که وطنجار به وزارت دفاع 

فیر کرد. این نکتهء مهمي است که باید در نظر داشت.
موضوع مهم دیگر این اســت که بنا بر اطالعاتي که به دســت آمد، پیش از آغاز 
عملیات، حدود ســاعت هشت صبح و شاید زودتر، گالبزوي و اسداهلل سروري با سفارت 

شوروي در کابل تماس گرفته بودند و گفته بودند که »امروز انقالب شروع مي شود.«
بعد از دریافت این اطالع بود که سفیر شوروي با یک دستگاه مخابره، موتر و محافظ 
به طرف بند »سرده« غزني رفته بود. نرسیده به »میدان« کوتلي است به نام »کوتل تخت«. 
سفیر شوروي در همان محل توقف کرده بود. از همان جا، تماس خود را با مسکو و سفارت 
شوروي در کابل برقرار کرده بود.  سفیر شوروي تا ساعت 4 یا 5 عصر در »کوتل تخت« 

مانده بود. من این موضوع را مي دانم.
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موضوع سوم این که مشاورین شوروي در آن روز، در قومنداني مدافعه نبودند. بعد از 
این که خود را به بگرام رســاندم، در آن جا هم خبري از آن ها نبود. ممکن است آن ها هم 

از کانالي از ماجرا خبر داشتند. 
نکتهء چهارم را از زبان رفیع به شــما قصه مي کنم. رفیع در زندان به من گفت: »من 
خــواب بودم. وطنجــار آمد و از من مرمي تانک گرفت. بعــد از رفتنش، لباس کارم را 
پوشیدم. کمي بعدتر، مشاور شوروي در قواي چهار زرهدار، به دفترم آمد. با خود کالباس 

و پنیر و خوردني هاي دیگر آورده بود. من پشت سیستم مخابره نشستم.«
طبق گفتهء رفیع، حیدر رسولي یا کس دیگري، به او مخابره کرده بود و پرسیده بود 
که تانک ها به چه منظوري از قواي چهار زرهدار بیرون شــده اند. رفیع جواب داده بود که 
ما »پرووا« مي کنیم. »پرووا« مانور نظامي در مقابل دشمني خیالي براي آماده نگه داشتن 
نیروهاســت و سالي چند بار انجام مي شود. دشمني خیالي را در نظر مي گیرند و به دفاع از 
خود و طرد دشــمن، مي پردازند. اما این مانور با تانک و مرمي آنهم در ســطح شهر انجام 

نمي شود. 
رفیع مي گفت که مشاور شــوروي تمام آن روز و شب پیشش نشسته بود. یعني تا 

روز هشت ثور. 
چرا مشاور شــوروي تمام آن مدت با رفیع مانده بود؟ دو برداشت ممکن است.   
یکي این که شاید روس ها به رفیع اعتماد نداشتند. براي جلوگیري از مشکل، او را زیر نظر 
گرفته بودند. برداشت دوم هم این که شاید مي فهمیدند که رفیع، استعداد »سوق و اداره« را 
ندارد و مشــاور باید به او کمک مي کرد. من این دو احتمال را در نظر مي گیرم. اما هدف 

اصلي مشاور را نمي دانم. 
پرویز آرزو: و تا حاال پاســخي براي این پرســش ندارید؟ نمي دانید کدام برداشت، 

درست بوده است؟
جنرال عبدالقادر: هر دو احتمال ممکن است. هم رفیع استعداد نداشت و هم تضادهاي 
بین خلق و پرچم مي توانست نگران کننده باشد. شک وجود داشت. اعتمادي در بین نبود. 
من شــاید این را گفته باشم که شب دهم یا یازدهم ثور بود که سفیر شوروي چند نفر از 
خلقي ها و پرچمي ها را دعوت کرد. من و تره کي و دیگران نشســته بودیم. کارمل دیرتر 
رسید. وقتي کارمل داخل شد، تره کي رو به او کرد و گفت: زماني، وقتي تو از آن دروازه 
داخل مي شــدي من از دروازه دیگر بیرون مي شدم و اگر من از این دروازه مي آمدم تو از 
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آن دروازه مي رفتي. 
پس معلوم مي شود که روابط عمیقي وجود داشته است. شاید رهبري شوروي از   
پالن هفت ثور خبر داشت. احتمال دارد از طریق کانال سفارت در کابل. واضح است که 
در داخل ســفارت شوروي چنین کانال هاي ارتباطي بود. بر این باورم که رهبري شوروي 

از طریق کانال هاي خود در سفارت شوروي از موضوع خبر داشته است. 
پیش تر گفتم که ســروري و گالبزوي هم صبح زود به سفارت شوروي اطالع   
داده بودند. آن دو از کاسه لیس هایي بودند که همیشه پیش مي دویدند. مي خواستند در هر 
مورد پیشــتازي کنند و خود را نشــان بدهند و معرفي کنند. هم گالبزوي و هم سروري. 
گالبزوي در این کارها آدم بســیار متشبثي است. در این کارها خیلي زیرک است. البته 
از لحاظ ســازماندهي، آدم نیرومندي است. اما چون دانش کافي ندارد، همیشه با شکست 
مواجه مي شــود. اگر یک قدم یا ده قدم پیش مي رود، چنان متوقف مي شود که نتیجهء ده 

قدم پیشرفتش هیچ مي شود. 
پرویز آرزو: پرسش دیگري ممکن است براي خوانندهء این کتاب پیدا شود. ببینید، 
در بین همهء کســاني که در کودتاي هفت ثور نقش محوري داشتند، تنها تحصیل کردهء 
شــوروي شما بودید. یعني نه تره کي، نه امین، نه کارمل، هیچ کدام شان در شوروي درس 
نخوانده بودند. شــما در شــوروي درس خوانده بودید. به شوروي عالقمند بودید. پیش از 
این هم در مورد جواني که شــما را به ضیافت ایرفلوت دعوت کرده بود، گفتید. جواني 
که بعدها معلوم شــد از کي. جي. بي. بوده اســت. این به این معناست که شما عماًل زیر 
نظر دســتگاه استخباراتي شوروي بودید. فکر مي کنم این را باید بپذیرید. حاال پرسشي که 
شاید براي خواننده پیدا شود این است: دستگاهي که عالقمند براندازي رژیمي در کشوري 
دیگر است و مي داند که این کار بدون سهم گیري فعال قواي هوایي ممکن نیست و نقش 
برجسته در این رویداد را هم شما بازي کردید، چگونه ممکن است که با شما تماس نگرفته 

باشد و با شما هماهنگي نشده باشد؟ 
جنرال عبدالقادر: من باور خود را به شــما مي گویم. درست است که تره کي و امین 
و کارمل در شــوروي درس نخوانده بودند، اما کار آن ها با درســي که ما خواندیم یک 
تفاوت اساســي داشت. ما درس مسلکي خواندیم. ما باور و عقیده را از شوروي نیاموختیم. 
ما اصاًل مضموني به نام مارکسیزم- لنینیزم نداشتیم. خود ما بودیم که مطالعه مي کردیم. ما 
برداشت هاي عملي از اندیشه هاي مارکس و لنین را در شوروي دیدیم. و باور من این بود 
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که در آن شیوء عمل اشــتباهاتي وجود داشت. غرایز دروني انسان ها در نظر گرفته نشده 
بود. آن نظام و برداشــت، انسان هاي فنا شده را مي ساخت. و این ناممکن است. بر خالف 
ما، این ها ]رهبري حزب[ باور ایدیولوژیک داشتند و چنین نوع باورمندي، قوي تر است.   
ما به عنوان قشــر روشنفکر جامعه، در مسایل مختلف کنجکاوي مي کردیم. زمان ما، 
زمان تره کي و کارمل نبود. وقتي یک اندیشــهء سیاسي را مطالعه مي کردیم، اندیشه هاي 

جهان، مسایل افغانستان و مؤثریت فکتورهاي سیاسي را در نظر مي گرفتیم. 
بیایید در مورد شاه امان اهلل و اصالحات و برنامه هایش فکر کنیم. خود شاه امان اهلل یک 
شــاه زاده بود. نقش اصلي در آن برنامه ها را کي بازي کرد؟ محمود طرزي. پدر محمود 
طرزي به ترکیه تبعید شده بود. پس از روي کار آمدن شاه امان اهلل، خانوادهء طرزي که در 
ترکیه به سر مي برد، به افغانستان برگشت. و این محمود طرزي بود که اندیشهء اصالحات 
و پیشــرفت را با خود از ترکیه به افغانستان آورد. امان اهلل خان، داماد محمود طرزي شد. 

یعني نقش اصلي را محمود طرزي ایفا کرد.
شــما باید اوضاع افغانستان و تأثیرپذیري از همســایه ها را در نظر داشته باشید.   
در آن زمان، ایراِن شاهي در غرب افغانســتان، حکومتي با اندیشهء روشنفکرانه بود و بر 
افغانستان تأثیر داشت. در شرق افغانســتان، هند بریتانوي بود. دموکراسي بریتانیایي طي 
چندین قرن در هندوستان پیاده شده بود. با وجود ناسیونالیزم هندي، دموکراسي در آن جا 
رشد کرده بود. تضادهاي درون جامعه پدید آمدند. تضاد با هندوییزم پیدا شد. حرکت هاي 
اسالم گرایانه به میان آمدند. تشکیل دولت پاکستان، نتیجهء دموکراسي بریتانیایي بود. یعني 
این بریتانیا بود که بر هندوستان تأثیر کرده بود. و افغانستان از هند تأثیرپذیر بود. در زمان 
امیر حبیب اهلل  خان یک گروه چند نفــري از جمله »چراغ علي«، »بهرام علي«، »براتعلي« 
از هندوستان به افغانســتان آمدند و این ها بنیانگذاران جنبش مشروطیت بودند. پس نقش 
ترکیه، نقش ایران و نقش هندوستان را در مسایل افغانستان مي بینیم. حاال همسایهء شمالي 
یعني شوروي را به عنوان فاکتور چهارم در نظر بگیرید. سوسیالیزم مارکسیزم- لنینیزم در 
آن جا حاکم شد. اســتالین بعد از جنگ جهاني دوم به عنوان رهبر این حرکت، در جهان 

ظاهر شد.  
بنابراین افغانســتان از چند جهت زیر تأثیر بود. و من به خاطر دارم که در سال هاي 
1955 و 1956 وقتي که در صنف هاي ده و یازده لیسهء عسکري درس مي خواندم، نشریه 
هاي دو ورقه حزب توده ایران به دست ما مي آمد. مرکز حزب توده ایران در سویدن بود 
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و نشریه هایش در کابل توزیع مي شد.
پرویز آرزو: و شــما آن نشــریه ها را مي خواندید و حتا پیش از این گفتید که حق 

العضویت مي پرداختید.
جنرال عبدالقادر: بلی.

پرویز آرزو: و این رابطه تا کدام زمان ادامه پیدا کرد؟
جنرال عبدالقادر: تقریبًا تا موفقیت ما در هفت ثور 1357. 

پرویز آرزو: این به این معناست که حتا بعد از عضویت در حزب دموکراتیک خلق 
افغانستان نیز با حزب توده ایران ارتباط داشتید؟

 جنرال عبدالقادر: من نشــریه هاي حزب توده را در چــاک دیوار خانه ام در »پل 
سوخته« پنهان کرده بودم. اگر چارچوب دروازه را بردارید، نشریه هاي حزب توده را پیدا 

مي کنید.
پرویز آرزو: یعني همین حاال هم آن نشریه ها در چاک دیوار خانه شما در پل سوخته 

کابل است؟
جنرال عبدالقادر: اگر خراب نشده باشند، ممکن است باشند.

هدفم از ذکر این مســایل این است که به شما بگویم ما چقدر در هر جا کنجکاوي 
مي کردیم. و تفاوت ما با تره کي و امین و کارمل، وسعت نظر ما در شرایط ما بود. عقربک 
روشنفکري ما گاهي به شرق مي زد و گاهي به غرب. به همین خاطر هم بود که ما احتمااًل 
مورد توجه همهء نیروهاي شــوروي بودیم. اما بیشتر با وزارت دفاع ارتباط داشتیم. چون 
مشاورین ما از آن وزارت بودند. و همان طور که چند بار یادآوري کردم دو شاخهء قدرت 
در شوروي با مسایل افغانستان سر و کار داشتند. کمیته مرکزي حزب کمونیست شوروي 
و سازمان کي.جي.بي. با پرچمي ها ارتباط داشتند و وزارت داخله و وزارت دفاع با خلقي ها. 
کي.جي.بي. صالحیت مداخله در کار وزارت دفاع و داخله را نداشت. و من اگر مسأله یي 

بوده زیر کنترول وزارت دفاع بودم. 
پرویز آرزو: خوب  این فرقي نمي کند. از طریق وزارت دفاع هم با شما تماسي گرفته 

نشد؟ 
جنرال عبدالقادر: نه، نه! من فقط یک رابطهء صمیمانه با مشــاورین داشتم. همیشه با 
هم بحث سیاسي داشتیم. در مورد پولیکوف به شما گفتم که در بگرام با ما رابطهء نزدیکي 

داشت. من به او فارسي یاد مي دادم.
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من کتاب »انارشیست ها« اثر استالین را اولین بار در شوروي دیدم. آن را خواندم.   
بعضي نظریه هاي مطرح شده در آن کتاب براي قشر کارگر یا براي عالقمندان چپ، جاذبه 
داشت. در چین، مائوییزم پیروز شده بود. ما مي خواستیم  از همه چیز باخبر شویم. خود را 
آگاه کنیــم. چیزهاي زیادي بود که من کاماًل با آن ها مخالف بودم. بعضي وقت ها هم که 
کمي احساســاتي برخورد مي کردم دو جناح خلق و پرچم براي این که مرا بدنام کنند و 

مارکي هم بر من بزنند، مي گفتند که من مائوییست هستم.
حتا در زمان نجیب، وقتي قرار شد از افغانستان بیرون شوم، نجیب مي خواست مرا   
ســفیر افغانستان در کوریاي شمالي مقرر کند. من پیش خود فکر کردم  همین حاال همه 
این ها مرا مائوییســت مي گویند و به همین نام مرا مي زنند، اگر به کوریاي شمالي بروم، 
مي گویند پیش کاکایش رفت! همین بود که سفارت در کوریاي شمالي را نپذیرفتم. گفتم 

من به آن جا نمي روم و در پولند سفیر شدم.
پرویز آرزو: اجازه بدهید به موضوعي دیگر بپردازیم. داوودخان  پس از بازنگري هاي 
سیاسي اش، بر آن شــد تا حزب دموکراتیک خلق افغانستان را از میدان سیاسي افغانستان 
بیرون کند. تضاد در حزب دموکراتیک خلق افغانســتان و تقابل دو جناح خلق و پرچم، 
زمینهء اجراي این برنامه را براي داوودخان  فراهم کرده بود. فشار حکومت بر حزب، شاید 
از دالیل اصلي اتحاد خلق و پرچم بوده باشد و ترور میراکبر خیبر هم به این روند نزدیکي 
و اتحاد شتاب داد. تا جایي که من خوانده و شنیده ام، خیبر بر وحدت حزب تأکید مي کرد 
اما گفته مي شود که ببرک کارمل عالقهء چنداني به وحدت از خود نشان نمي داد. البته شاید 
بتوان دو دلیل به این برخورد ببرک کارمل بر شمرد. دلیل اول جایگاهش در حزبي متحد 
بود. جایگاه ببرک کارمل در حزبي متحد و واحد، جایگاهي درجه دو، یعني پس از تره کي 
بود. دلیل دوم هم شــاید این بوده باشــد که  جناح پرچم در دوران داوودخان  از موقعیت 
خوبي در نظام برخوردار بود. حتا در کابینه نفوذ داشــت. گفته مي شود که میراکبر خیبر، 
ببرک کارمل را تهدید کرده بود که در صورت پافشــاري بر عدم وحدت، با او نمي ماند. 

این فشارها باعث شده بود که ببرک کارمل به نزدیکي با نور محمد تره کي تن دهد.
 ترور میراکبر خیبر از رویداد هاي مبهم تا به امروز اســت. مي خواهم کمي در این 
مورد صحبت کنیم. اما پیش از آن و به عنوان مقدمه مي خواهم از شــما بپرسم که آیا عدم 
عالقمندي کارمل به اتحــاد با تره کي، جایگاه جناح پرچم در نظام داوودخان  بود؟ به هر 
حال ببرک کارمل با حســن شرق و داوودخان  رابطه داشت و جناح پرچم در کابینه نفوذ 
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پیدا کرده بود. نظر شما چیست؟
جنــرال عبدالقادر: من نظرم را مي گویم. اول این که کــدام عامل در وحدت حزب 
نقش داشت؟ بدون شک شوروي. از کدام طریق؟ از کدام کانال ها؟ شوروي نمي توانست 
مستقیمًا این کار را انجام دهد، بلکه توسط اقمار خود این کار را مي کرد. این اقمار، حزب 
کمونیست هندوســتان و حزب کمونیست عراق بودند. و این دو حزب در وحدت حزب 

دموکراتیک خلق افغانستان مؤثریت زیادی داشتند. 
موضوع دومي که شما گفتید، روابط کارمل و خیبر است. گفته مي شد که خیبر نسبت 
به کارمل، در تمام مسایل وسعت نظر بیشتري داشت. البته در مورد مسألهء اتحاد دو جناح 
خلق و پرچم و تأکید خیبر، من زیاد مطمئن نیســتم. خیبر با سلیمان الیق و نجیب رابطهء 
نزدیکي داشــت. سلیمان الیق و میراکبر خیبر خویشاوندي داشتند و نجیب شاگرد وفادار 
خیبــر بود. اختالفاتي هم که نجیب با کارمل پیدا مي کرد احتمااًل به خاطر وفاداري اش به 
خیبر بود. جنــاح نجیب در داخل حزب، جناح خیبر بود. بعد از مرگ خیبر، نجیب تالش 
زیادي کرد که هر چه زودتر در محلي که خیبر کشته شده بود، بناي یادبودي ساخته شود. 

اما کارمل کارشکني مي کرد. 
خاطره یي به شــما مي گویم. پس از این که از زندان آزاد شدم، کارمل از من خواست 
که هر روز صبح بین ســاعت هفت و هشــت پیشش بروم، چاي صبح را با هم بخوریم و 
کمي در داخل حرم سرا قدم بزنیم. من هر روز مي رفتم. یک روز صبح وقتي پیش گل خانه 
رسیدم، دیدم که کارمل با یک جوان هفده هجده ساله قدم مي زند. نزدیک رفتم. کارمل با 
آن جوان خداحافظي کرد. به کارمل گفتم: »حاال رفیق نو پیدا کردي با او قدم مي زني؟«

 گفت: »نه. این بچه خیبر است.«
پیش خود فکر کردم همین که او را به حرم سرا دعوت نکرده است و در گلخانه با او 
دیدار می کند، نشانهء سردي کارمل با اوست. یعني هنوز کینه اش نسبت به خیبر مانده بود. 

پرویز آرزو: اما گفته می شود خیبر تا آخر پرچمي ماند.
جنرال عبدالقادر: نمي دانم تا آخر پرچمي ماند یا نه. اما به نام پرچمي کشته شد. معلوم 

نیست کي او را کشت. اما به باور من، خیبر با یک توطئه کشته شد.
پرویز آرزو: خیبر مسؤول نظامي جناح پرچم بود.

چنرال عبدالقادر: بلی. درست است.
پرویز آرزو: و امین، مســؤول نظامي جناح خلق بود. به دلیل اختالف نظري که خیبر 
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با کارمل داشت، نوراحمد نور جاي خیبر را گرفت.
چنرال عبدالقادر: نور احمد نور و وکیل. 

پرویز آرزو: بســیار خوب. در مقایسه با نوراحمد نور، حفیظ اهلل  امین فعالیت بیشتري 
داشت. 

جنرال عبدالقادر: همین طور است.
پرویز آرزو: آیا مي شود نتیجه گرفت که توانایي هاي بیشتر حفیظ اهلل  امین نسبت به 
نور احمد نور که اولي مســؤول نظامي جناح خلق و دومي مسؤول نظامي جناح پرچم بود 
به نفوذ بیشتر خلقي ها در نیروهاي مسلح افغانستان انجامید و جناح پرچم به حاشیه رفت؟

جنرال عبدالقادر: خیبر، پیش از این که به قتل برســد یا بــه ابتکار خود و یا هم به 
خواســت کارمل از بخش نظامي پرچم دور شد. کارمل مجبور بود بخش نظامي را خود و 
یا توســط فرد مورد اعتمادش به دست بگیرد. از همین جا بود که بخش نظامي جناح پرچم 
ضعیف شد. چون بسیاري از کساني که با خیبر رابطه داشتند، به نظر من نخواستند با کارمل 
باشــند و در زمان وحدت حزب به سیگنال شوروي، خود را دور نگاه داشتند. آیا شوروي 

به خیبر اعتماد داشت یا خیر؟ این را نمي دانم. 
پرویز آرزو: اما شما یک بار خیبر را در طیاره در سفر به شوروي دیده بودید. این به 

این معناست که خیبر به شوروي رفت وآمد داشت. 
جنرال عبدالقادر: بلی دیدم. اما رابطهء کارمل با خیبر و این مسأله از نگاه سیاسي یک 

معماست.  
پرویز آرزو: فکــر مي کنم گفت و گوي امروز ما، پرســش هاي دیگري را به میان 

مي آورد. پرسش دیگري دارم...
جنرال عبدالقادر: خواهش مي کنم.

پرویز آرزو: گفته مي شود میراکبر خیبر تنها کسي در رده هاي باالي حزب بود که 
به تغییر رژیم از راه کودتا عالقمند نبود.

جنرال عبدالقادر: احتمال دارد.
پرویز آرزو: من در چند جا این مطلب را خوانده ام و در صحبت هاي شــما هم آمده 

است. 
جنرال عبدالقادر: باور من هم همین است

پرویز آرزو: خیبر به آوردن تغییرات آرام از ...
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جنرال عبدالقادر: از طریق پارلماني...
پرویز آرزو: مبارزهء پارلماني و آماده کردن جامعه به دگرگوني. فکر نمي کنید یکي 
از دالیلي که باعث شد خیبر از چشم شوروي بیفتد باورش به آوردن تغییرات بطي بود و...

جنرال عبدالقادر: بلی که به انقالب طبقهء کارگر باور نداشت..
پرویز آرزو: بلی. و در این صورت آیا نمي شود نتیجه گرفت که شوروي به انقالبي 

از جنس انقالب اکتوبر خود عالقه داشت و در نتیجه خیبر از چشم شوروي ...
جنرال عبدالقادر: افتاده باشد 

پرویز آرزو: بلی. که به این  دلیل خیبر باید از چشم شوروي افتاده باشد؟ و حاال در 
صورتي که این پیش فرض ها درست باشــند، باید قبول کرد که پالن کودتاي هفت ثور 

توسط شوروي تأیید شده باشد و قتل خیبر هم بي ارتباط با این مسأله نباشد.
جنرال عبدالقادر: من تکرار مي کنــم که حتا اگر امین به تنهایي در آن روز تصمیم 
گرفته باشد، شوروی ها نمي توانستند از آن بي خبر بوده باشند. من به شما گفتم که امین به 
من گفت که بیروي سیاسي تصمیم گرفته است که در صورت گرفتار شدن رهبري حزب، 
نظامي ها ابتکار عمل را به دســت بگیرند. من به امین گفتم: »به من سند بده!« امین گفت: 

»تو از من و از بیروي سیاسي سند مي خواهي؟!« 
و این به این معنا بود که وقتي بیروي سیاسي چنین تصمیمي گرفته الزم نیست سندي 
در کار باشد. سیستم شوروي، ســنترالیزم دموکراتیک بود. حزب دموکراتیک هم چنین 
سیستمي داشت. در سنترالیزم دموکراتیک، کلمهء دموکراتیک فقط یک سمبول است. این 
مرکز اســت که تصمیم نهایي را مي گیرد و هیچ کس حق چون و چرا ندارد. با توجه به 
تأثیر و روابط نظام شوروي با حزب دموکراتیک، ناممکن است که بیروي سیاسي حزب، 
این تصمیم را گرفته باشــد و شــوروي از آن بي خبر بوده باشد. اما من این را نمي دانستم. 
من در آن زمان به تازگي به حزب پیوسته بودم و در رده هاي چهارم و پنجم حزب بودم. 
نه عضو کمیته مرکزي بودم و نه هم عضو بیروي سیاســي. اگر هم مورد توجه کساني در 

شوروي بودم، آن ها تصمیم گیرنده هاي اصلي نبودند. کساني در رده هاي پایین بودند. 
نظام شــوروي، نظام سلســله مراتبي بود. از پایین به باال مي رفت. اشتباهي که در آن 
سیســتم بود این بود که هر چه از پایین عنوان مي شد، قدم به قدم تا باالترین سطح تأیید 
مي شــد. بدون تحلیل و تجزیه. مثاًل مشاور شــوروي در یک غند درباره وحدت حزب یا 
در مورد وضعیت حزب دموکراتیک و پشــتیباني مردمــي از آن نظري مي داد. این نظر 
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همین طور قدم به قدم تأیید مي شــد و به وزیر دفاع مي رسید. در حالي که ممکن بود آن 
مشــاور غند، به خاطر خود و منافع خود و نیک نامي خود خالف حقیقت را مي گفت. من 
بعدها این موضوع را بارها در مالقات هایم با وزیر دفاع شــوروي مطرح کردم. به او گفتم 
که مشــاور، گزارش هاي خود را بر اساس منفعت و نیک نامي خود ترتیب مي کند. آن را 
به باال مي فرســتد. این گزارش به کمیته مرکزي یا وزیر دفاع مي رسد و همان طور تأیید 
مي شود. تا وزیر دفاع مي رسید بدون این که تغییري کند. و وزیر دفاع هم بر اساس گزارش 
نادرســت رده پایین، تصمیم مي گرفت. و این تصمیم گیري ها همیشــه اشتباه بودند. هیچ 
وقت درســت نبودند. و این یک نقطه ضعف بود. وقتي تصمیم گیري بر اساس گزارش ها 
از کانال هاي مختلف نباشــد، همیشــه اشتباه است. مثاًل من به شــما در مورد این کتاب 
صالحیت دادم. این به این معناســت که من این مسؤولیت را مستقیمًا به شما داده ام. کس 
دیگري بین ما نیست. مستقیم اســت. اما این سیستم در شوروي نبود. این عیبی جدي در 
سیســتم بود. شناخت و برداشت کسي که در رده پنجم است با کسي که در رده اول است 
و مســؤول است، بسیار متفاوت است. یکي از دالیلي که نظام سوسیالیستي شوروي از هم 
پاشــید، همین اشکال در سیستم بود. رده پاییني ها مســؤولیت هایي را به عهده مي گرفتند 
که در صالحیت شــان نبود. گزارش ها از پایین تــا وزیر دفاع و برژنف مي رفتند و تأیید 
مي شدند و بر اساس آن گزارش هاي غلط، تصمیم های غلط گرفته مي شدند. مثاًل گزارشي 
از افغانســتان مي رفت که مردم افغانستان از سوســیالیزم پشتیباني مي کنند. طرفدار حزب 
دموکراتیک هستند. این گزارش همین طور به باال و باال مي رفت تا به برژنف مي رسید و او 
با دیدن گزارش، مغرورانه تصمیم مي گرفت. بر اساس همان گزارش یک آدم عادي، فکر 
مي کرد که سوســیالیزم شوروي در افغانستان پیروز شده است. مشاور، به عنوان کارمندي 
که به افغانستان آمده بود نمي توانست و نمي خواست غیر از این بگوید. باید از موفقیت ها 
مي گفت. نمي توانســت از شکست بگوید. باید از پیروزي مي گفت. به خاطر منافع خود و 
حفظ موقعیت خــود و ثابت کردن موفقیت هاي کاري خود این کار را مي کرد. چون در 
افغانســتان، معاش خوب مي گرفت، آرام تر بود. امتیاز مي گرفت. و به خاطر نیک نامي و 
منفعت خود، گزارش هاي غلط مي نوشــت. یا هم بنا بر ناآگاهي این کار را مي کرد. این 
گزارش غلط مي رفت، به باالترین رده مي رسید و بر اساس همان گزارش هاي غلط، تصمیم 

هاي نادرست گرفته مي شدند. 
پرویز آرزو: از صحبت هایي که در مورد میراکبر خیبر شد، مي شود نتیجه گرفت که 
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احتمااًل نبودش به تضعیف حزب و به ویژه جناح پرچم انجامید.
جنرال عبدالقادر: بسیار زیاد.  نه تنها احتمال مي رود که بلکه کاماًل درست است. 

پرویز آرزو: گفته مي شــود که شب پیش از ترور، خیبر با »عبدالقدوس غوربندي« 
بوده است. 

جنرال عبدالقادر: من اطالع ندارم. از این که خیبر با کي بوده، اصاًل خبر ندارم.
پرویز آرزو: قتل خیبر به هر حال بســیار مبهم مانده است. عده یي حفیظ اهلل  امین را 

متهم مي کنند.  
جنرال عبدالقادر: بسیار احتمال دارد. 
پرویز آرزو: عده یي هم رسولي را؟ 

جنرال عبدالقادر: بلی. رسولي را هم متهم مي کنند.
پرویز آرزو: و عده یي هم رد پاي شوروي را در این قضیه مي بینند. شما کدام فرضیه 

را محتمل  مي دانید؟
جنرال عبدالقــادر: بیایید این طور تحلیل کنیم که عالوه بــر این چهار پنج فرضیه 
مي تواند عامل دیگري هم باشــد. در سیاست بحث دوست و دشمن نیست. اساس سیاست، 
منافع است. وقتي کسي وارد سیستمي مي شود ولو که ُپست حساسي هم داشته باشد، بیرون 
شــدنش از آن سیستم مي تواند خطرساز باشد. چون اسرار مهمي مي تواند داشته باشد. وقتي 
تصمیم گرفته مي شود که این آدم دیگر کارآمد نیست و به کار نمي آید، او را نمي توانند 
همین طور رها کنند و آزاد بگذارند. به خاطر اســراري که پیش اوست، باید از بین برده 
شود. ممکن است که خیبر ُپست حساسي در چند مرجع داشته است. شوروي، امریکا-چین 
در آن هنگام نقش چنداني نداشــت- انگلیس، پاکستان. همهء اینها محتمل است. احتمال 
مي رود که ُپســت خیبر، ُپست مهمي بوده باشد. عالوه بر فاکتورهایي که شما گفتید، این 

فاکتور هم مي تواند مهم باشد.
پرویز آرزو: هدف شما از ُپست فعال چیست؟

جنرال عبدالقادر: هدفم، ُپســت فعال در سیستم جاسوسي است. در سیستم جاسوسي. 
حاال اگر او را آزاد بگذارند، چه پیامدی خواهد داشت؟ مثاًل کساني از کي.جي.بي. شوروي 
ســابق فرار کردند و به امریکا رفتند. کتاب ها نوشتند و رسوایی ها به راه انداختند. اسرار را 
افشا کردند. اســراري که فقط باالترین مقام ها در رده هاي اول و دوم از آن خبر داشتند. 
حاال کســي که از طرف آن ها در جامعه یي مثل افغانســتان استخدام شده بود و کارهایي 
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انجام داده بود را چگونه می توانستنند آزاد بگذارند؟ باید او را از بین مي بردند. اگر امریکا 
استخدام کرده است، امریکا باید از بین ببرد. این استخدام گفته مي شود. استخدام مي تواند از 
دو و ســه جهت باشد. محاسبهء شوروي روي کارمل یا تره کي به خاطر این بود که آن ها 
تا حدودي به مارکسیزم لنینیزم معتقد بودند. کارمل به مارکسیزم لنینیزم باور داشت. وقتي 

که دیگر به او ضرورتي نبود، او را نکشتند اما از صحنه دور کردند.





بخش هفده

پرویز آرزو: گفت و گوي امروز را با صحبت درباره داوودخان  شروع مي کنیم. هفتم ثور 
1357 کودتا شد. در نتیجهء کودتا، داوودخان  کشته شد. نظر شما در مورد داوود خان چي 

است؟
جنرال عبدالقادر: به نظرمن، داوودخان  یک وطن پرست بود. یک ناسیونالیست و بود. 
هدفم از ناسیونالیست بودن، ملي گرایي است نه قبیله گرایي. داوودخان  به این خاطر ملي گرا 
بود که به سعادت افغانستان عالقه داشت. اما داوودخان  به دو دلیل نمي توانست جامعه را 
خوب درک کند. یک دلیل، سن و سال داوودخان  بود. داوودخان  پیر شده بود. دلیل دوم 
تعلق داوودخان  به خاندان شاهي بود. داوودخان  از جامعه بي خبر بود و نمي توانست جامعه 
با اخالق ترین فرد خاندان  نگاه اخالقي، داوودخان   از  را آن طور که هست، درک کند. 
سلطنتي و آل یحیي بود. پس از هفت ثور، ما نتوانستیم هیچ چیزي که دلیلي بر انحراف 
داوودخان  از مسایل اخالق افغاني و اسالمي باشد پیدا کنیم. در حالي که در خاندان سلطنتي 
چنین مسایلي رایج بود. در آلبوم ها هیچ عکسي از زن داوودخان  حتا با سر برهنه نیافتیم. 

پس از کشته شدن داوودخان  هر چه پالیدیم...
پرویز آرزو: چرا مي پالیدید؟

جنرال عبدالقادر: مي خواستیم اسنادي پیدا کنیم که داوودخان  چي بوده است.
پرویز آرزو: براي توجیه کشتن او؟

جنرال عبدالقادر: نه. تنها براي توجیه کشته شدن او نبود. براي این که بفهمیم داوودخان  
چه چیزهایي داشت. چه مي کرد و چه روابطي داشت. داوودخان  از خاندان سلطنتي بود، ده 
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سال صدراعظم بود، مخالف شاه بود. روابطش در سطح بین المللی براي ما مهم بود. آیا با 
مرجع دیگري هم ارتباط داشت...

ما نیافتیم. چیزي نیافتیم. هر چه بود در چوکات وظایف بود. همهء اجراات هم در 
چوکات وظایف رسمي صورت گرفته بود. داوودخان  در آخر عمر خود بسیار ناتوان هم 

شده بود.
پرویز آرزو: آیا ناتواني و پیري داوودخان  مي تواند قتل او را توجیه کند؟

بار دیگر تکرار مي کنم که حتا  نه. من توجیه نمي کنم. من یک  چنرال عبدالقادر: 
بعضي از اعضاي رهبري حزب با قتل داوودخان  مخالف بودند. حتا تره کي هم حیران مانده 
بود. نمي دانست چی بگوید. نمي دانست نظر کي را تأیید کند. نظر هیچ کس را هم تأیید 

نکرد.
پرویز آرزو: چه کساني بیشتر بر کشتن داوودخان  تأکید مي کردند؟

جنرال عبدالقادر: چند نفر از بیروي سیاسي بیشتر از همه بر کشتن داوودخان  پافشاري 
مي کردند. به خصوص حفیظ اهلل  امین، کریم میثاق و دستگیر پنجشیري. استدالل این سه 
نفر این بود که داوودخان  اگر زنده بماند، حتمًا صدایش بلند مي شود. داوودخان  این را 
مي فهمید و درک مي کرد که مردم در مقابل ما بر مي خیزند. البته بعداً دیدیم که برخاستن 
مردم به صداي داوودخان  هم ارتباطي نداشت، اعمال ما، بدرفتاري ها و خالف رفتاري هاي 
اصولي ما و انحرافات بعدي ما در حزب، باعث خیزش شد. در حالي که در روزهاي اول، 
وضع به گونه دیگر بود. ما دو شب و دو روز اول به عسکرها هیچ چیز براي خوردن 
ندادیم. این مردم بودند که براي آن ها از خانه هاي خود نان مي آوردند. این نشان مي داد که 

توده هاي مردم ما را مي پذیرفتند. 
بر مي گردم به صحبت در مورد داوودخان .

داوودخان  بازیگر سیاسي بود. مي خواست از هر کانالي به نفع افغانستان استفاده   
افغانستان،  »حکومت  مي گفت:  صدارتش  زمان  در  که  دارید  خاطر  به  را  شعارش  کند. 

سگرت امریکایي را با گوگرد روسي روشن مي کند.«
پرویز آرزو: آیا نوع روابط افغانستان با پاکستان و جدال هاي لفظي و حتا تحرکات 

نظامي با آن کشور ناشي از ملي گرایي داوودخان  بود؟
جنرال عبدالقادر: جنگ جهاني دوم به پایان رسید. پاکستان به وجود آمد. ظاهر خان، 
شاه افغانستان، آدمي غیر فعال بود. حکومت سلطنتي افغانستان در دست هاشم خان و بعد از 
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او، شاه محمودخان بود. بر اساس معاهدهء گندمک، پیشاور و دیرجات به هند بریتانوي تعلق 
مي گرفت. بعد از فروپاشي هندبریتانوي و تشکیل پاکستان، مسأله سرنوشت پشتون هاي 
دو طرف سرحد به میان آمد. پشتون هاي آن مناطق در آن وقت به سه دسته تقسیم شده 
بودند. عده یي خواهان پیوستن به افغانستان بودند. بخشي مایل به پیوند با هندوستان بود و 
بخش کمي هم عالقمند به پاکستان. پاکستان نقش سیاسي خاصي در آن زمان بازي کرد. 
پاکستاني ها قرآن شریف و کتاب مقدس هندوها را روي میز گذاشتند و پشتون ها را وادار 

به انتخاب کردند. گفته بودند شما به کدام طرف مي روید؟
با پافشاری، انگلستان را وادار به فسخ   حکومت آل یحیي در آن وقت مي توانست 
خاک  و  پشتون ها  مورد  در  جدي  سیمپاتي  و  فعالیت  گونه  هیچ  کابل  اما  کند.  معاهده 
نداد. پاکستاني ها هم معاهدهء گندمک را مالک  نشان  از خود  افغانستان  از دست رفتهء 
گرفتند. ظاهرشاه و هاشم خان و شاه محمود خان هم هیچ واکنشی نشان ندادند. در حالي که 
افغانستان مراجعه و تقاضاي کمک کرده بودند. وعدهء  عده یي از پشتون ها به حکومت 
لفظي داده شد اما اقدام عملي صورت نگرفت. بعد از این که پاکستان، پیشاور و دیرجات را 
به خاک خود ملحق کرد، حکومت افغانستان شروع کرد به ُسرني زدن1. حکومت افغانستان 
کسي به نام داکتر نجیب اهلل را که از خاندان سلطنتي بود، براي مذاکره به پاکستان فرستاد 
و پافشاري کرد که خط دیورند را قبول ندارد. در حالي که دیر شده بود و در وقت تشکیل 
پاکستان، حکومت افغانستان خاموش مانده بود. خاموشي افغانستان در آن وقت به معناي 
پذیرش مسأله بود. داکتر نجیب اهلل دو سال بین افغانستان و پاکستان در رفت وآمد بود. هم 
از آن جا رشوت می گرفت هم از این جا. باالخره هم از پاکستان به امریکا فرار کرد و در 

همان جا هم ُمرد. 
پرویز آرزو: این اتفاق در زمان شاه محمود خان افتاد؟

بعداً  که  صداهایي  و  سر  بنابراین  شاه محمودخان.  زمان  در  بلی.  عبدالقادر:  جنرال 
داوودخان  بلند کرد و در وقت صدارت خود در مقابل پاکستان موضع گرفت، به نظر من 
اشتباه سیاسي داوودخان  بود. او در مقابل یک کار انجام شده قرار گرفته بود. با این کار 
خود فقط به تقویت خاندان پرداخت. این مسأله براي خاندان، حکم دوام و بقا را داشت. از 
طرف دیگر داوودخان  مي خواست خود را یک شخصیت سیاسي وطن پرست معرفي کند. 
البته این در وجودش بود. اما از آن جایي که سرداري بود جاه طلب و خودخواه، نمي توانست 
جامعه را درک کند. در آن زمان که موضع شدید متمایل به جنگ گرفت، پاکستان اسلحه 

1. »ُسر ني زدن«- کنایه از ادعاي واهي و بي نتیجه داشتن.
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انگلیس ها  باقی مانده از جنگ جهاني دوم را در اختیار داشت.  و غنایم جنگی بریتانیایی 
بهترین سالح هاي جرمن ها را به غنیمت گرفته بودند و به پاکستان داده بودند. نخودي هم 
از آن غنایم به افغانستان داده بودند1. تفنگ هاي سیصدوسي بُر انگلیسي را که در جنگ 
استفاده شده بودند به افغانستان دادند. چهل یا پنجاه هزار میل سالح به افغانستان دادند. بیشتر 

آن سالح ها حتا مرمي نداشتند. 
پرویز آرزو: از نگاه عمل گرایي سیاسي، تمرکز بر مقابله با دشمن خارجي مي تواند به 
همبستگي داخلي بیانجامد. فکر نمي کنید با توجه به وضعیت داخلي افغانستان، داوودخان  بر 

آن بود که با داعیهء پشتونستان و مقابله با پاکستان، وحدت داخلي را تأمین کند؟
جنرال عبدالقادر: اما داوودخان  هیچ کاري نمي توانست بکند. شما فراموش نکنید که 
حتا وحدت پشتون ها در داخل افغانستان هم ممکن نشده است. همین حاال هم تضاد بین 
قبایل پشتون و غیر پشتون در اوج است. هم بین خود مشکل دارند هم با دیگر قبایل. سایر 
قبایل هم همین طور هستند. هم بین خود مشکل دارند هم با قبایل پشتون. یکي از انتقادهاي 
همیشگي به حزب دموکراتیک این بود که »سلطانعلی کشتمند« را به قدرت آورده بود. 
در حالي که هزاره هم، هزاره خود را تأیید نمي کرد. هزاره هم کشتمند را تأیید نمي کرد. 
تنها کساني از او حمایت مي کردند که منافع شان را از طریق او تأمین مي کردند. خاطره یي 

به شما تعریف مي کنم.
پرویز آرزو: بفرمایید.

جنرال عبدالقادر: تره کي، »خان عبدالغفارخان« را به کابل دعوت کرد. در آن دعوت، 
نان  میز  داشتیم. همین که پشت  »اجمل ختک« حضور  و  غفارخان  امین،  من،  تره کي، 

نشستیم، تره کي به خان عبدالغفارخان گفت:
»غفار خان ودي ليدل څنگه مي انقالب وكړه؟ دغسي بايد كري واي«

)غفارخان دیدي چه طور انقالب کردم؟ تو هم باید چنین مي کردي(
به  رو  غفارخان  بودیم.  نشسته  خاموش  دقیقه  چند  کشید.  خجالت  شد.  خاموش  او 

تره کي کرد و گفت:
»نور محمده! دفاع وزارت ولي وطنجار ته دي ورنكړه. دا خو دپښتنو حق دي«

)نور محمد! این وزارت دفاع را چرا به وطنجار ندادی. این که حق پشتون هاست(.
امین چاالکي کرد. گفت: »وطنجار معاون صدارت و وزیر مخابرات است و به زودي 

صدراعظم مي شود.« 
1. » نخودي از چیزي دادن« – کنایه از چیز اندکي دادن.
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صدراعظم  زودي  به  ]وطنجار[  )او  ښي.«  به  صدراعظم  كي  وختو  نږدي  دى  »په  گفت: 
مي شود(

من خاموش بودم. تره کي براي تسلي خاطر من به غفارخان چنین گفت: 
»دكمونيستانو عقيده دا دي، چه څوك چه ښه كار كوي ښه چوكي به نيسي.« )کمونیست ها 

عقیده دارند که به کسي که خوب کار مي کند، چوکي خوب مي رسد.( 
یو  دا  نه دي، خو  وایي  بابا  داد و گفت: »هغه سي چه  نشان  اجمل ختک واکنش 

شخصی عالقه دي.«
)آن طور که بابا مي گوید نیست، این یک عالقهء شخصي است(. 

***
بار شما را تشویق  به موضوع داوودخان  برمي گردیم. داوودخان  چند  پرویز آرزو: 
کرده بود. در این کتاب آمده است که باري به خاطر موفقیت هاي شما در ریاست مسلخ، 

داوودخان  به شما یک ساعت طال هدیه داده بود. آن ساعت کجا شد؟
جنرال عبدالقادر: آن ساعت را در زندان از دستم باز کردم و به طاهر بدخشي دادم. 
پنج هزار و هفتصد افغاني هم با خود داشتم. آن پول را هم دادم. به او گفتم: »ما کشته 

مي شویم و تو زنده مي ماني.« اما برعکس شد. من زنده ماندم و او کشته شد...
آن ساعت از طال بود. به سادگي در پشت قاب ساعت با یک میخ نوشتم: »قدیر«. نام 
پسرم را نوشتم. مي خواستم بعد از من پیش او یادگار بماند. به طاهر بدخشي گفتم: »پول 
را در زندان خرج کن. اما ساعت را به پسرم قدیر برسان تا مرا به یاد داشته باشد و همیشه 

بگوید پدر ما در زندان کشته شد این هم ساعتش است.«
 پرویز آرزو: بهترین خاطرهء شما از داوودخان  چیست؟

جنرال عبدالقادر: خاطره یي که همیشه به یاد دارم از روزي است که داوودخان  مرا 
به حیث قومندان مدافعه هوایي مقرر کرد. من به او گفتم: » قومنداني مدافعه براي من کار 

سنگین و مشکلي است.«
به یک باره عصباني شد و گفت: »این وظیفه را هم خودم بر عهده مي گیرم!«

 حسن شرق هم در دفتر داوودخان  بود. به من اشاره کرد که »بیرون شو!«
 من سالمي زدم و بیرون شدم. هرگز آن صحنه را فراموش نمي کنم. نمي دانم بعد از 

بیرون شدنم، داوودخان  چه گفته بود.
پرویز آرزو: من از البالي گپ هاي شما در مورد داوودخان  احساس مي کنم که هنوز 
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به او عالقمندي دارید.
جنرال عبدالقادر: بلی. بود. همین حاال هم هست.

را  داوودخان  که  بودید  نظامي  در  محوري  و  اصلي  فیگوري  شما  اما  آرزو:  پرویز 
کشت.

داوودخان  که  آوردند  خبر  وقتي  که  مي کنم  تکرار  هم  باز  من  عبدالقادر:  جنرال 
مي خواهد قادر و وطنجار را ببیند، من متأثر شدم. حاال من چه مي توانم بگویم. حالتم در 
آن هنگام، نمایان گر آن بود که نمي توانستم داوودخان  را رد کنم. اما ما زیر تأثیر عقاید 
وطن پرستي خود بودیم. هر کاري هم که کردیم به همین خاطر بود نه به خاطر داوودخان  

و قادر و تره کي و کس دیگري.
پرویز آرزو: یعني شما به این نتیجه رسیده بودید که داوودخان  دیگر براي این وطن 

مفید نیست؟
جنرال عبدالقادر: اگر هم مفیدیتي داشت، ناچیز بود. ما به تکامل جامعهء خود باور 

داشتیم.
با حزب  نه چندان عمیق شما  پیوند  به گفته های شما درباره  با توجه  پرویز آرزو: 

دموکراتیک، چقدر مطمین بودید که آن حزب مي تواند مفیدتر از داوودخان  باشد؟
جنرال عبدالقادر: بزرگترین اشتباه من همین بوده است. 

پرویز آرزو: اعتراف مي کنید؟
بعدي  گرایش هاي  اگر  من  بود.  همین  من  اشتباه  بزرگترین  بلی.  عبدالقادر:  جنرال 

حزب دموکراتیک و کشتن مردم را مي فهمیدم....
از اولین جلسهء شوراي انقالبي به شما خاطره یي مي گویم. در آن جلسه من برخاستم و 
گفتم: »هر شب یک عضو بیروي سیاسي باید در قرارگاه وزارت دفاع، حضور داشته باشد 

و مسؤولیت تاریخي حوادث را به دوش گیرد.«
 گفتم: »دوازده نفر را از غزني آوردند و در پولیگون، بدون محاکمه اعدام کردند. 

چرا؟ به امر کي؟ بگویید که کي دستور اعدام این ها را صادر کرده است؟«
نام  به  تاریخ  و  هستم  ثور  هفت  سرقومندان  و  مرکز  قول اردوي  »قومندان  گفتم:   
من نوشته خواهد شد. تاریخ مرا محکوم خواهد کرد. کي امر داده که بدون محاکمه و 

خودسرانه مردم را مي کشید؟ چرا بدون محاکمه؟«
اما  به تاکت.«  ببند  باغت،  به  ما هراتي ها یک ضرب المثل داریم. مي گوییم »بگیر 
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کشتن مردم، بي موجب و بي محاکمه چه معنا دارد. ما براي از بین بردن یک سیستم تالش 
کردیم. اما عاملي که این کار را بر ما تحمیل کرد، چه بود؟ براي من منافع شخصي مطرح 
نبود. میلیون ها دالر پیشم بود. تاریخ از من بپرسد که آیا یک پول را به نفع شخص خود 
برابر  اگر من در  مرا محاکمه کنند.  است که  تاریخ  این حق مردم و  مصرف کرده ام؟ 
نارسایي هاي حزب مبارزه نمي کردم، مردم حق داشتند مرا محاکمه کنند. من ثابت مي کنم 
که با نظام مخالفت کردم. به زندان افتادم. به اعدام محکوم شدم. من موافق آمدن قواي 
شوروي به افغانستان نبودم. من ثابت مي کنم که مخالفت کردم. با وزیر دفاع شوروي، با 
وزیر خارجهء شوروي و با پنیماروف، رییس بخش بین المللي حزب کمونیست شوروي، 

با صراحت نظر خود را مطرح کردم. گفتم اشتباه کرده اید.1  
برائت مي دهد.  مرا  برائت مي دهم. وجدانم  تاریخ  را در  به همین خاطر من خود    
تجربهء سیاسي ما کم بود. جوان بودیم. احساسات بر ما غلبه داشت. اما عامل چي بود؟ ما 
هر روز بدبختي هاي مردم خود را مي دیدیم. گرسنگي و گدایي گري و فحشا را مي دیدیم. 

هو برادر! تاریخ بود که آن بدبختي هاي افغانستان را براي ما به میراث گذاشته بود. 
که  بود  شده  پخش  مردم  بین  در  داستان  این  بودند.  داشته  نگاه  گرسنه  را  مردم 
هاشم خان گفته بود: فیل مرغ ها را گرسنه نگه دارید، ببینید وقت دانه دادن چه طور به دنبال 
شما مي آیند. اما وقتي آن ها را سیر نگه مي دارید پیش شما نمي آیند. مردم و رعیت مثل 

همین فیل مرغ ها هستند.  
پرویز آرزو: اما داوودخان  کسي بود که در مقابل همین دیدگاه پوسیده ایستاد. 

اول: تردیدي  جنرال عبدالقادر: دو عامل در قد علم کردن داوودخان  نقش داشت. 
نیست که داوودخان  از جنبهء وطن پرستي خود، پوسیدگي نظام شاهي را درک مي کرد. 
داوودخان  خدمت بزرگي به خاندان خود کرد و آن این که حاال خود و خاندان خود را 
از محاکمهء تاریخ، پاک بیرون کرده است. اما اگر عمق تاریکي را ببینیم، یکي ازعوامل 
تاریخي بدبختي مردم افغانستان، نظام شاهي بود. یکي از عوامل. یعني عوامل دیگري هم 
بوده است. تنها کسي که سعي کرد افغانستان را با کاروان جهاني به پیش ببرد، شاه امان اهلل 
بود. مردم هم تا حاال به او احترام دارند. اما از زمان نادرشاه تا صدارت داوودخان ، جامعه به 
کدام سمت مي رفت؟ سیر تاریخي خود را مي پیمود. دولت هم هیچ کوششي نمي کرد. اما 
داوودخان  در دوران صدارت خود، کارهاي مفیدي براي افغانستان انجام داد. پالن هاي پنج 
سالهء اقتصادي، از کارهاي عمدهء داوودخان  بود. داوودخان  عقب ماني افغانستان را درک 

1. شرح روایت این دیدارها را در ادامه کتاب خواهید خواند.
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کرده بود. در پي یافتن راهي بود. گاه خود را به دامن شوروي مي انداخت گاه به دامن 
امریکا. اما داوودخان  تیم خوبي نداشت. تیمي که با او همراه و همفکر باشد. هر رهبري 

که تیم همفکران خود را نداشته باشد، محکوم به شکست است. 
دوم: جامعهء زمان داوودخان  با جامعهء زمان ظاهرخان  فرق داشت. عوامل بیروني و 
دروني، افغانستان را از سیر تاریخ به جبر تاریخ مي بُردند. ما به حرکت جامعه بر اساس سیر 
تاریخ باورمند نبودیم. حاال هم نیستیم. اگر افغانستان را به دست سیر تاریخ بسپاریم، پنجاه 

سال دیگر افغانستاني وجود نخواهد داشت.
پرویز آرزو: هدف شما از جبر تاریخ، دخالت به منظور آوردن دگرگوني در جامعه 

است؟
جنرال عبدالقادر: بلی. آوردن جبري تغییرات. جامعه را به زور به حرکت واداشتن.

 پرویز آرزو: فکر مي کنم داوودخان  هم با کودتایي که کرد و برنامه هایي که داشت، 
عین کار را انجام داد.

جنرال عبدالقادر: عین کار را کرد اما آهسته و بطي. نتوانست تیم کاري بسازد. حزب 
دموکراتیک مي توانست، اگر جامعه را براي مدتي کوتاه با درنظرداشت حقوق فردي و 
اجتماعي و با درنظرداشت یک عدالت نسبي، رهبري مي کرد و به دنبال خود مي کشانید. 
جامعه را به حرکت وا مي داشت. ما سوسیالیزم و انقالب کارگري را قبول کرده بودیم. 
البته نه به گونه یي که در روسیه بود بلکه به شکلي که در افغانستان قابل تطبیق مي بود. 
انسان و جامعه قابلیت هر تغییري را دارند. روي منافع خود به هر سمت حرکت مي کنند. 
رهبري حزب دموکراتیک باید به قشر پایین جامعه روشني مي انداخت و تفهیم مي کرد 
که به طرف خوشبختي و رفاه حرکت مي کنند و به قشر مرفه و باالي جامعه باید اطمینان 
مي داد که کسي با آن ها کار ندارد. بیایند و با حکومت همکاري کنند. در آن صورت 
مي کردیم.  را جلب  آن ها  سرمایه  و  حمایت  باید  ما  مي رفت.  پیش  به  با سرعت  جامعه 
از خارج صابون وارد  این قشر مي گفتیم که شما که پول دارید چرا  به  نمونه  به عنوان 
به  باید  به مردم آگاهي مي داد.  باید  فابریکه نمي سازید؟ حزب  مي کنید؟ چرا در داخل 
قصاب توضیح مي داد که این گوشت آویزان شده را که به گرد و خاک و مگس و انواع 
میکروب ها آلوده است نباید به خوردِ مردم بدهد. این آگاهي را باید حزب در تمام سطوح 
به مردم مي داد. اما ما این کارها را نکردیم. حزب با تشکیالت سیاسي خود این کار را 
نکرد. بر عکس، حزب دموکراتیک مردم را به طرف ناسیونالیزم قبیله گرا و ارجحیت دادن 
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به منافع شخصي و قبیله یي سوق داد. همین مسایل بود که ما را نسبت به حزب دل سرد 
مي کرد. و وقتي ما اشتباه خود را فهمیدیم که کار از کار گذشته بود. 

پرویز آرزو: به هر حال، داوودخان  در مدتي کوتاه کارهاي مهمي کرد. نظام سلطنتي 
فرسوده را از میان برداشت، برنامه هاي اقتصادي را روي دست گرفت... 

جنرال عبدالقادر: و به همین خاطر هم بود که ما داوودخان  را انتخاب کردیم. من 
به شما گفتم که به دنبال رهبر مي گشتیم. به این نتیجه رسیده بودیم که نظام سلطنتي تنها 
توسط عضوي از همان خاندان می تواند از میان برداشته شود. ما این کار را نمي توانستیم 
بکنیم. ما با همین اندیشه به دنبال داوودخان  رفتیم. ما به این خاطر او را تأیید مي کردیم که 
او مي توانست آن نظام را جبراً و قهراً چپه ]واژگون[ کند. اما داوودخان  توانست با مهارت، 
طوري آن نظام را چپه کند که بیست و شش سرطان، »انقالب سفید« نام گرفت. در حالي 
که کودتا بود. آن هم کودتا بود، اما داوودخان از خود  در تعیین زمان مناسب برای زدن 
خاندان، مهارت نشان داد. »تحلیل مشخص در اوضاع مشخص« یک عبارت سیاسي است. 
داوودخان  در زمان مشخص، تحلیل مشخصي نسبت به اوضاع کرد. وضع مشخص را درک 
کرد. درک ما هم این بود که تحلیل ما در اوضاعي مشخص است. اما خیانت کاري درون 

حزب، ما را به گمراهي کشانید.





بخش هجده

پرویز آرزو: تسلسل زماني صحبت ها را از سر مي گیریم. به روزهاي اول بعد از کودتاي 
هفت ثور بر مي گردیم.

شــما به تفصیل در مورد برگشت خود از بگرام به میدان هوایي کابل گفتید. چند بار 
به قتل »دشــتي« و جواني که همراهش بود و به تازگي عروسي کرده بود اشاره کردید و 

گفتید آن اتفاق به شدت شما را متأثر کرد.
جنرال عبدالقادر: دشــتي یکي از دانشمندان هرات بود. معین وزارت داخله بود. استاد 
ما بود. او را خوب مي شناختم. پاک نفس ترین انسان روزگار خود بود. داوودخان  به خاطر 
همین پاکي اش، او را به وزارت داخله آورده بود. وقتي او و جوان مقبول دیگر را دیدم که 
بي گناه و بدون محاکمه کشته شده بودند؛ وقتي کشتهء قومندان مدافعه را دیدم که استاد ما 
بود و هیچ گناهي نکرده بود؛ وقتي ستارخان را دیدم که به نام امریکایي پرست او را کشته 

بودند؛ جنازه های چهار تا جوان درس خوانده در امریکا را دیدم؛ چه حالي یافتم...
دین محمد  نورستاني را هم مي خواستند  بکشند. او دختر »امان چیني« هراتي را گرفته 
بود. گفته بود که داماد قادر است. همین او را نجات داده بود.  این کشتارها در همان چند 

ساعت اول صورت گرفته بودند. من دگرگون شده بودم.
پرویز آرزو: و به چه فکر و نتیجه یي رسیدید؟

جنرال عبدالقادر: به این نتیجه رســیدم که حزب چندان حزبي نیســت. ســنترالیزم 
دموکراتیک هم نیســت. اگر حزب مبتني بر ســنترالیزم دموکراتیک مي بود باید از یک 
مرجع هدایت و رهبري مي شــد. این فکر به ذهنم رســید که اگر این ها را، یعني رهبري 
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حزب را، بکشم چه مي شود؟ تردید داشتم. پیش خود فکر کردم که حاال اگر تو این ها را 
از بین ببري، هر چقدر هم که زحمت بکشي و هر قدر هم خوب و شایسته کار کني، مردم 
و اعضاي حزب خواهند گفت که اگر رهبران حزب زنده مي ماندند، بســیار بیشتر و بهتر 
مي توانستند کار کنند. در آن صورت تاریخ و مردم مرا محاکمه خواهند کرد. این خصلت 
انسان هاست. من متردد بودم. خود را در برابر محاکمهء تاریخ گذاشتن، کار ساده یي نیست. 
من این کار را مي کردم اگر مطمین مي بودم که تاریخ، مرا برائت مي دهد. اما در آن زمان، 
این ها هنوز پیش مردم رسوا نشــده بودند. مردم اعمال آن ها را ندیده بودند و من محکوم 
مي شــدم. اما حاال مردم مرا برائت مي دهند. چون مبارزه کردم و زنداني شــدم و به اعدام 
محکوم شدم. من که بي دلیل به زندان نیفتاده بودم. زندان هم هوتل و رستوراني نبود که مرا 
به آن جا برده باشند تا در آن جا پلو بخورم. به همین خاطر من در برابر تاریخ جواب دارم. 
جوابم این اســت که اگر من مبارزه نمي کردم و ایستادگي نمي کردم پس چرا حکم اعدام 

مرا امضا کردند؟ و چرا نتوانستند اعدامم کنند؟ به این موضوع، خواهیم رسید.
پرویز آرزو: بلی. به آن جا مي رســیم. به دنبال بر مي گردیم. شما و رهبري حزب در 

وزارت دفاع بودید...
جنرال عبدالقادر: بلی. در وزارت دفاع نشســته بودیم و اختالف نظر با امین به شدت 

جریان داشت.
من مقاومت مي کردم و در نتیجه پافشاري هاي خود، »شاپور احمدزي« را لوي درستیز 
مقرر کردم. »بابه جان« را رییــس اوپراتیفي خود مقرر کردم. از جنرال هاي دیگري هم 
که بي طرف بودند و به حزب وابســته نبودند حمایت مي کردم. و امین مدام مي گفت که 
برکنارشــان کن و تقاعدشان بده! از باال تاپایین، آن ها را به تقاعد سوق بده! من مقاومت 
مي کردم و مي گفتم این کار را نمي کنم. مي گفتم که من در مورد این نظامي ها مسؤولیت 
دارم. در روز دوم بعد از هفت ثور، هفت نفر را از قندهار آوردند. بیشترشان پرچمي بودند. 

امین گفت: »باید آن ها را بُکشیم.«
 من گفتم: »چــرا؟ براي چي؟ بدون محاکمه؟ فقط به خاطر پرچمي بودن؟ پرچمي 

هم عضو حزب است.«
 گفتم: »امین! من به تو گفته بودم که در صورت وحدت حزب، عضو حزب هستم.« 

پرویز آرزو: آن چند نفر را از قندهار به چه دلیلی آورده بودند؟
جنرال عبدالقادر: بي هیچ دلیلي. فقط به این دلیل که گفته مي شد پرچمي هستند. یکي 
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از آن ها انور پیژنوال بود.
پرویز آرزو: ببرک کارمل چیزي نمي گفت؟ از پرچمي هایش دفاع نمي کرد؟

جنرال عبدالقادر: قدرت از همان لحظه هاي اول از کارمل گرفته شــده بود. در فرقهء 
هفت ریشــخور هم پنج شش نفر پرچمي را کشته بودند. من در قومنداني بودم که از این 

موضوع باخبر شدم. فهمیدم که پرچم قدرتي ندارد.
پرویز آرزو: آن ها به دستور حفیظ اهلل  امین کشته مي شدند؟

جنرال عبدالقادر: همه به دستور امین کشته مي شدند. از دوازده هزار نفري که اعالن 
شد کشته شده اند یک نفر هم شاید به دستور تره کي کشته نشده باشد. 

***
پرویز آرزو: جدال بین شما و حفیظ اهلل  امین ادامه داشت...

جنرال عبدالقادر: جدال، به شــدت جریان داشــت. ولي من کار خود را بر اســاس 
باورهــاي خود به پیش مي بردم. او هم باور خود را دنبال مي کرد. هشــتم ثور، تره کي را 
باید به قصر گل خانه مي بردیم. ما باید او را همراهي مي کردیم. امین پیشــنهاد کرد که از 
دو خانه داوودخان  و نعیم خان، یکي را قادر بگیرد یکي را هم وطنجار. تره کي به حرم سرا 

برود. آن جا را برایش آماده مي کنیم و خودش ]امین[ به »کوتي باغچه« مي رود.
ولي امین به کوتي باغچه نرفت. او به قصر »نمبریک« رفته بود. 

من آن پیشنهاد را قبول نکردم. بعد از این که وزیر دفاع شدم گفتم که وزیر دفاع،   
خانه دارد. این خانه در داراالمان، نزدیک قواي مرکز اســت. من به آن جا مي روم. به سوق 
و ادارهء قوت ها هم نزدیک مي شوم. وطنجار هم پیشنهاد امین را رد کرد. گفت نمي رود. 
گفت: اگر ما دو نفر این کار را بکنیم، مردم مي گویند به خاطر خانه هاي سردارها این کار 

را کردند. یک سردار رفت، سردار دیگر به جایش آمد.
پرویز آرزو: این هم نوایي شما با وطنجار، حکایت از نزدیکي شما مي کرد؟

جنرال عبدالقادر: بلی. ما همکار بودیم. وطنجار دانش سیاســي نداشت. پیش من یک 
»مال بلی« بود. من همیشه  او را »پولیس« خطاب مي کردم. مي گفتم: »وطنجار، تو پولیس 

هستي! گاهي به میخ مي زني گاهي به نعل!«
به هر حال، فردایش به رییس اداري شــوراي وزیران هدایت دادم که »ترتیبات   
الزم را بگیرید. غذا تهیه کنید. تره کي مي آید. عده یي او را همراهي مي کنند. براي بیست 
نفر غذا آماده کنید. تره کي را شــب به گل خانه ببرید. آن جا را به او نشان بدهید. تره کي 
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موقتًا و تا آماده شدن حرم سرا در گل خانه استراحت مي کند.« 
شب شــد و ما با هم به گل خانه رفتیم. با هم پشــت میز نان نشستیم. در آن جا   
شارالتاني دستگیرپنجشیري شروع شد. پشت میز نشستیم و پنجشیري شروع کرد: »بخورید 

اي گرسنه هاي تاریخ! نان سرداري بخورید! جاي سردارها بنشینید.« 
 کســي چیزي نگفت. نمي خواستیم در همان اول، برخوردي رخ دهد. تره کي پس از 

صرف نان در مورد خانمش پرسید.
 امنیت خانه تره کي را گرفته بودیم. به تره کي گفتیم: »غم نخور!«

  تره کي را بردیم و  جاي استراحتش را به او نشان دادیم. گفتیم: »همین جا استراحت 
مي کني.«

 گفت : »همان شال و کمپلي را بیاورید که من در خانه دارم.«
 مي خواست نشان دهد که در چنان بستري نمي تواند بخوابد. تظاهر مي کرد.

 گفتیم: »فعاًل هر چه که هست، تحمل کن. بخواب. شال و کمپل را هم باز مي آوریم.«
 گفت: »زنم را بیاورید.«

 زنش را هم پیشش آوردیم. دو سه روز در همان جا بود. 
تاریخ ده یا یازده ثور بود. پیش از این، وزارت پالن آپارتمان هایي را که مربوط   
به وزارت دفاع بودند، گرفته بود و در اختیار مشاورین گذاشته بود. من به این نظر بودم که 
براي مشاورین شوروي باید یک هوتل ساخته شود و شوروي باید مصارفي از قبیل معاش 
و چیزهایي مثل یخچال و تخت و شال و کمپل را به عهده بگیرد. چون ما آن امکانات را 
نداشتیم. در مورد نظامي ها این موضوع را به شوروي قبوالندیم. به همین منظور از کشتمند 

خواستم: »پیشم، به وزارت دفاع بیا. چاشت، شوربا داریم. با هم مي خوریم.«
 با کشــتمند نشسته بودیم و شوربا مي خوردیم که امین داخل شد. کشتمند همین که 

امین را دید، نان در دستش از ترس در هوا ماند.
 من گفتم: »بخور!«

 نان را به دشــواري خورد. سه نفري با هم نشسته بودیم. کشتمند گفت: »قادر جان، 
ده پانزده روز به من وقت بده تا جایي براي مشــاورین پیدا کنم. بعد از آن آپارتمان ها را 

مسترد مي کنیم.« 
پرویز آرزو: دلیل واهمهء سلطانعلي کشتمند از حفیظ اهلل  امین چه بود؟

جنرال عبدالقادر: کشتمند، پرچمي بود و امین، خلقي. حالت بسیار بدي بود. صحبت 
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بر سر بیرون کردن پرچمي ها از افغانستان بود. کارمل تظاهر مي کرد. به یک موتر جیپ 
چهاردروازه یِي روســي سوار مي شد. نمي دانم آن موتر را از کجا گرفته بود. به خاطر تضاد 
شــدید بین خلقي ها و پرچمي ها، فیصله کرده بودند که کارمل و چند نفر از یاران او باید 

از افغانستان بیرون شوند. 
پرویز آرزو: چه کسي فیصله کرده بود؟ 

جنرال عبدالقادر: سفیر شــوروي. من باید یک نکته را به شما یادآوري کنم که در 
روز هشــتم ثور اولین کسي که پیش ما آمد »تیودور ایلیوت«، سفیر امریکا در افغانستان، 
بود. امریکا سه اتشــه نظامي داشت. اتشه مدافعه هوایي، اتشهء هوایي و اتشه قواي زمیني. 
سفیر امریکا با دو اتشــه نظامي به وزارت دفاع آمد و ما را به رسمیت شناخت. او گفت: 

»حکومتم به من هدایت داده است تا شما را به رسمیت بشناسم.«
پرویز آرزو: سفیر امریکا در وزارت دفاع  با کي مالقات کرد؟

جنرال عبدالقادر: با من. مترجم ما امید نام داشت...  
پرویز آرزو: مخاطبش تره کي بود یا شما؟

جنرال عبدالقادر: سفیر امریکا با من مالقات کرد نه با تره کي. او گفت: »دولت متبوع 
من شــما را به رسمیت مي شناسد و من وظیفه گرفته ام که این موضوع را به شما بگویم. ما 

آماده هر نوع کمکي به شما هستیم. هر نوع کمکي که خواسته باشید به شما مي شود.«
 گفتم: »افغانستان و امریکا مناسبات تاریخي دارند. ما از امریکا سپاس گزاریم که در 
شــرایط سخت به ما کمک کرده است.«  با این عبارات مي خواستم رابطه را نزدیک جلوه 

بدهم.
 گفتم: »با وجود این، من به عنوان یک نظامي بخش هوایي از امریکا گله دارم.«

 سفیر گفت: »چه گله یي؟«
 گفتم: »هر ســال، تنها سه نفر از بخش هوایي افغانستان در امریکا آموزش مي بینند. 
آن هم در بخش باربري. در حالي که ما به پیلوت و انجینیر نیاز داریم و شــما....«  اتشــه 
نظامي امریکا با هیجان گفت: »صد نفر را معرفي کنید تا فردا آن ها را به امریکا بفرستیم!«
من گفتم: »عجله نکنیــد. البته در این مورد اقدام مي کنیم. این مســایل در جریان 
کارهاي ما با شــما مطرح مي شود. افغانستان و امریکا قراردادهایي دارند. ما نیازمندي هاي 
اولیه خود را بررســي مي کنیم و از شما کمک مي خواهیم. سیاست ما در سطح بین المللي، 
سیاســت دوستي با همسایه ها و دیگر کشورهاســت. ما هیچ نوع تضادي با هیچ کشوري 
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نداریم.« 
من این شیوه مذاکرات را در جریان کارهایم در حکومت آموخته بودم. 

به سفیر امریکا گفتم: »شــما دوست نزدیک ما هستید. شما نباید تصور کنید که ما 
با کســي بیشتر و با کسي کمتر دوســتي مي کنیم. همه پیش ما برابرند. هر کس که به 
افغانســتان کمک کند، ما مي پذیریم. آماده قبول کمک ها هســتیم. ما افغانستاني آزاد و 

بي طرف مي خواهیم.« 
با این صحبت هایم، وانمود مي کردم که ما عالقمند روابط هستیم. 

پرویز آرزو: به ســفیر امریکا گفتید که یک افغانســتان کمونیستي یک افغانستان 
بي طرف است؟ 

جنرال عبدالقادر: موضوع کمونیســتي بودن افغانستان اعالن نشده بود. اگر هم چیزي 
مي گفت من جواب داشتم. جواب من این بود که در اساسنامهء حزب دموکراتیک، صحبت 
بر ســر پارلمان دموکراتیک است. این ســند در دست و جیب ما بود و به هر کس نشان 
مي دادیم. از طرف دیگر اصاًل کمونیزم تا حاال در جهان نیامده است. ما مي توانستیم بگوییم 
که سوسیال دموکرات هستیم. سوســیال دموکرات ها در سرتاسر اروپا هستند و در خود 
امریکا هم حضور دارند. این نمي توانست براي ما عیبي باشد. ما مي توانستیم خود را توجیه 

کنیم و برائت دهیم. 
ســفیر امریکا از مالقات بسیار راضي به نظر مي رســید. گفت: »ما حاضر به کمک 

هستیم. شما فقط فهرستي از نیازهاي خود تهیه کنید و به ما بدهید.«
من گفتم: »این کار وقت مي گیرد. ما اول باید به استقرار سیاسي و نظامي برسیم. بعد 

مي نشینیم و مي بینیم چه نیازها و ضرورت هایی داریم.« 
پرویز آرزو: جریان مالقات خود با سفیر امریکا را با رهبري حزب درمیان گذاشتید؟

جنرال عبدالقادر: بلی.
پرویز آرزو: واکنش آن ها چي بود؟ واکنش نورمحمد تره کي و حفیظ اهلل  امین؟

جنرال عبدالقادر: من تمام جریان مالقات را همان طور که به شــما گفتم به آن ها هم 
تعریف کردم. اگر در باطن ناخشــنود بودند، در ظاهر اظهار خوشي کردند. گفتند »کار 

بسیار خوبي شد.«
دومین ســفیري که پیشم آمد، سفیر بریتانیا بود. تنها آمد. من مترجمي داشتم. نامش 
امید بــود. در امریکا تحصیل کرده بود. با او در ضیافت هاي اتشــه هاي نظامي امریکا و 
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ضیافتي که در سفارت امریکا به خاطر آمدن قومندان قواي بحرالکاهل آن کشور در زمان 
داوودخان  ترتیب داده شــده بود، آشنا شده بودم. از جمله کساني بود که در آن دعوت ها 
شرکت مي کرد. من او را انتخاب کردم و او مترجم من شد. او را عمداً انتخاب کردم و باال 

آوردم و متوجه باشید که این مهم بود. 
سفیر بریتانیا آمد. به او گفتم: »ما با شما مناسبات تاریخي داریم. از گذشتهء مناسبات 
چیزي نمي گوییم، بلکه از مراحل نو زندگي اجتماعي خود مي گوییم و شما باید با سیاستي 

نو با ما برخورد کنید. ما بریتانیاي کبیر را دوست اول خود حساب مي کنیم.«
- ببینید، من با هر کدام از سفرا کاماًل دیپلوماتیک برخورد مي کردم و طوري وانمود 

مي کردم که فکر نکنند تحول به میان آمده در افغانستان به ضرر آن هاست-.
 به سفیربریتانیا گفتم: »ما دست دوستي خود را اول به سوي شما دراز مي کنیم. از شما 
تقاضاهایي هم داریم که پس از اســتقرار کامل با شما در میان خواهیم گذاشت. افغانستان 
وارد مرحلهء نوي از زندگي سیاســي خود شده است. شــما هم در شرایط نوي هستید. ما 

نمي خواهیم در مسایل گذشته بپیچیم و از رویدادهاي تلخ گذشته یاد کنیم.«
این حرف ها را به ســفیر بریتانیا گفتم. او با دقت مي شــنید و با دقت به من نگاه 
مي کرد. ســفیر بریتانیا گفت: »ما هیچ کمکي را از شما در حد توان و امکانات خود دریغ 

نمي کنیم.«
 احساس کردم با احتیاط صحبت مي کند.

خوب ! مالقات با ســفیر بریتانیا هم به انجام رسید. روز بعد، سفیر چین آمد. با خنده 
و شــوخي گفتم: »شما که همسایه ما هستید. ما ضرب المثلي داریم که همسایه از همسایه 

انتظار زیادي دارد. ما با چین مرز مشترک داریم. با مردم چین نزدیک هستیم« و...
سفیر چین سر خود را تکان مي داد و چیزي نمي گفت. پس از پایان صحبت هاي، او 
سخن را آغاز کرد. در مالقات با ســفیر امریکا، اول سفیر صحبت را شروع کرد، بعد از 
او من صحبت کردم. در مالقات با ســفراي انگلستان و چین من صحبت را شروع کردم. 
سفیر چین گفت: »چین مشــکالت زیادي دارد. هم از نگاه کثرت جمعیت و هم از نگاه 

تضادهایي که با همسایه هاي ما وجود دارد.« 
همین که ســفیر چین از »تضاد با همسایه ها« یاد کرد، فهمیدم که منظورش روابط 
چین با شــوروي است. موضوع را گرفتم و گفتم: »مســایل سیاسي شما و روابط شما با 
کشورهاي دیگر به خود شما مربوط مي شود. من امیدوارم که حکومت چین، افغانستان را 
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به عنوان کشور همســایه خود در محراق توجه بگیرد و همکاري هاي خود را از ما دریغ 
نکند.«

سفیر جواب داد: »طبعًا، طبعًا، طبعًا.« سه بار کلمه »طبعًا« را تکرار کرد. 
بعد از مالقات با این سه سفیر، به تره کي گفتم: »به وزارت دفاع بیا. دیپلومات ها   

مي آیند. شما مرا مواجه مي کنید و فردا هم از من انتقاد خواهید کرد.«
 من احساس مي کردم که مالقات هاي من با ســفراي خارجي براي امین ناخوشایند 
اســت و تضادش را با من بیشتر مي کند. تره کي به وزارت دفاع آمد. در دفتر من نشست. 
اتفاقًا ســفیر »معمر قذافي« ]سفیر لیبیا[ با یک گروه از خبرنگارها و فلم برداران خود آمد. 
آن هــا را به اتاق پهلویي دفتر دعوت کردیم. تره کي به من گفت: »تو هم در مالقات بیا، 

بنشین.« من گفتم: »کار دارم نمي توانم.« اما بعداً با سفیر لیبیا هم خودم مالقات کردم.
 با ژورنالیست ها گپ نمي زدم.

پرویز آرزو: مالقات با سفرا چگونه تنظیم مي شد؟
جنرال عبدالقادر: این مالقات ها اصواًل باید از طریق وزارت خارجه تنظیم مي شدند. اما 

در آن روزهاي اول، وزارت خارجه یي در کار نبود.
پرویز آرزو: یعني هر سفیر هر وقت که زمینه یي پیدا مي کرد، براي مالقات مي آمد؟
جنرال عبدالقادر: بلی. هر کس تالش می کــرد راهي پیدا کند و بیاید. از ارتباطات 

خود استفاده مي کردند. 
خوب ! سفیر لیبیا با یک بوجي کتاب آمده بود! 

پرویز آرزو: حتمًا کتاب »االخضر« )کتاب سبز( معمر قذافي بود؟
جنرال عبدالقادر: همان طور یک چیزي بود. با سفیر لیبیا هم خودم مالقات کردم. 

جامعه عقب مانده، دیپلوماســي اش هم عقب مانده اســت. در جریان دیدار، سفیر لیبیا 
دستش را دراز کرد و کتاب را به من داد و گفت: »این تحفه براي شماست!«

پرویز آرزو: از تره کي نخواستید که او با سفیر لیبیا مالقات کند؟ 
جنــرال عبدالقادر: نه. تره کي حیران مانده بود که چه کند. با ســفیر لیبیا هم خودم 
مالقات کردم. با سفیر لیبیا صحبت کردم. به او گفتم: »جامعه ما یک جامعه اسالمي است. 
هر نظامي را که ما قبول کنیم، اســالم را رد نمي کنیم. اســالم رکن اول زندگي سیاسي و 

اجتماعي ماست.« 
همین گپ ها را زدم. کتابش را هم گرفتم و پیش رویم گذاشــتم. صفحهء اولش را 
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دیدم. عکس معمر قذافي بود. به ســفیر گفتم: »ما قائد شما را بسیار خوب مي شناسیم. ما 
مطالعه مي کنیم و مي بینیم که چه چیزهایي را از شــیوهء قائد شما مي توانیم بگیریم و چه 
چیزهایي را از جامعه خود و دیگر جوامع و کشــورهایي که شرایط مشابهي با افغانستان 

دارند. شرایط جامعه ما با شرایط لیبیا متفاوت است.«
 به ژورنالیست ها گفتم »عکس نگیرید. ما و شما هستیم. در آینده مي توانید هم عکس 

بگیرید و هم فِلم.« 
مالقات با سفیر لیبیا پایان یافت. پیش تره کي رفتم. پهلویش نشستم. جریان دیدار را 

به او گفتم.
 تره کي گفت: »ښه دي وكړه، ښه دي وكړه« 

خبر رسید که سفیر شوروي مي آید. به تره کي گفتم: »سفیر شوروي مي آید. حاال   
من مترجم شما هستم. هر چه را که او مي گوید، من ترجمه مي کنم.«

 به شوخي گفتم: »تو هم باید این کارها را یاد بگیري.«
 من احتیاط مي کردم. ناگزیر بودم. مي فهمیدم که ناگزیرم. 

خوب ! »پوزانُف«، ســفیر شوروي، آمد. حقیقت را باید گفت. سفیر شوروي گفت: 
»شما باید در نظر داشته باشید که مشکالت شوروي در سطح جهاني خیلي زیاد است. شما 
با درنظرداشت مشکالت شوروي باید چیزي را از ما بخواهید که در حد امکانات ماست.«

 من از شما مي پرسم. شما چه فکر مي کنید؟ منظورش از این گپ چي بود؟
پرویز آرزو: از من؟!
جنرال عبدالقادر: بلی.

پرویز آرزو: مي خواهید بگویید که مســکو نمي خواست در سطح بین المللي خود را 
زیاد درگیر کند؟

جنرال عبدالقادر: یکي این بود. و موضوع دوم این بود و ما درک کردیم که شوروي 
وضع متزلزلي دارد. اقتصاد شوروي هم خراب شده بود.   

پرویز آرزو: در مالقات با ســفیر شوروي غیر از شما و تره کي چه کس دیگري از 
حزب حضور داشت؟

جنرال عبدالقادر: تنها ما دو نفر بودیم. کس دیگري نبود. برداشــت من این بود که 
شوروي مي خواست به ما بفهماند که هر باري را به دوش شوروي نیندازیم. 

خاطره یي به شما مي گویم. پس از این که از زندان آزاد شدم، براي تداوي به شوروي 
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رفتم. در آن زمان رســم بر این بود که پس از درمان بــراي گذراندن دورهء نقاهت، ما 
را به بحیره سیاه مي فرستادند. به بحیره ســیاه رفتم. صدراعظم مغولستان هم با خانواده اش 
براي اســتراحت به آن جا آمده بود. من هم با خانواده ام بودم. پسرم »بصیر« مریض بود. به 
من و صدراعظم مغولســتان در یک ساختمان جا داده بودند. در طبقه باال او و خانواده اش 
بودند و در طبقه پایین ما بودیم. با هم غذا مي خوردیم. من و صدراعظم مغولســتان با هم به 
ماهي گیري و آب بازي مي رفتیم. صدراعظم مغولســتان به من گفت: »به کارمل بگو که 
من پیش از آمدن به این جا براي اســتراحت، از بانک جهاني بیســت میلیون دالر کمک 
گرفتم. شما خود را زیاد به شوروي وابسته نکنید. از هر کانالي که ممکن است، کمک ها 

را دریافت کنید. چاره کار خود را بکنید.« 
من پس از بازگشــت به کابل، این موضوع را بــه کارمل گفتم. کارمل گفت: »او 

]صدراعظم مغولستان[ دیوانه شده است. شوروي پیش روي ماست.«
شما در نظر بگیرید که کارمل تا چه اندازه به شوروي باور و اعتقاد داشت. من بعضي 
وقت ها به کارمل مي گفتم که »شــوروي را برادر بزرگ خطاب نکن. »شوروي، همسایة 

بزرگ« نگو!«
کارمل در بیروي سیاســي گفت: »قادر هرگز نمي تواند کمونیســت بشود. اما یک 

سوسیالیست خوب است.« 
من گفتم: »خوب است که سوسیالیست مي گویي.«

و من کمونیست نبودم و اصاًل کمونیستي در جهان نیست و هیچ وقت هم نخواهد بود. 
کمونیست کو؟ کجاست؟ به من نشان بدهید تا یکي دو سؤال از او بکنم. 

شما از همین جا استنباط کنید که ما تا چه اندازه با هم اختالف عقیدتي داشتیم. 
پرویز آرزو: از مالقات با سفیر شوروي مي گفتید.

جنرال عبدالقادر: پوزانُف زیاد صحبت کرد. گفت: »انقالب شما به پیروزي رسید اما 
این انقالب با موانع زیادي برخورد خواهد کرد. شــما باید راه پیشرفت خود را پیدا کنید. 

مردم هر چیزي را کورکورانه قبول نخواهند کرد.«
 من آن چه را که سفیر شــوروي مي گفت، براي تره کي ترجمه مي کردم. نمي دانم 

تره کي مفهوم گپ هاي سفیر شوروي را مي فهمید یا نه.
تره کي گفت: »ورته ووايه ، چه مونږ تاسوته او شوروى ته احتياج يو په دا اوسني وخت كي ، 
تاسو زمونږ سره بيدريغه كومك وكړى، دوهم دا چه، ددښمنانو په مخ كي مونږ بايد دتاسو په كومك 
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وساتل ښو.«

)دو نکته را به او بگو ]به سفیر شوروي[. اول این که ما به شما و به شوروي نیاز داریم. 
در این برهه کمک هاي خود را از ما دریغ نکنید. و دوم این که ما باید در مقابل دشــمنان 

به کمک شما محافظت شویم(. 
ســفیر ســکوت کرد و گفت: »ما همه کارهاي خود را در چارچوب امکانات خود 
مي کنیم. شما هم در چارچوب امکانات خود راه هایي را جستجو کنید که هم به شما کمک 

شود هم به ما.«
 معني این گپ ســفیر شوروي بسیار پخته بود. اگر من به جاي تره کي مي بودم این 

گپ را مي فهمیدم و خط مشي خود را بر اساس همان اظهارات عیار مي کردم.
پوزانُف گفت: »شما هم مشکالت داخلي دارید و هم مشکالت خارجي.«

 هدفش از مشــکالت داخلي، هم مســایل دروني حزب دموکراتیک بود هم مسایل 
اجتماعي. 

من گفتم: »شما باید در مسایل دروني ما تأثیر گذار باشید.«
 هدفم این بود که سعي کنید تضادهاي دروني حزب دموکراتیک برطرف شود. 

گفتم: »مسایل بیروني را نیز با هم و با مشوره هم حل مي کنیم.«
منظورم این بود که ما نمي توانیم به تنهایي و بدون شــما مسایل بیروني خود را حل 

کنیم. از شما مشوره مي گیریم. مشاورین شما در افغانستان هستند. 
مالقات با سفیر شوروي از همه سفراي دیگر، بیشتر طول کشید. بیشتر از همه صحبت 

کرد. 
مالقات به پایان رسید. مالقات با دیگر سفیرها را به گردن تره کي انداختم. 

***
فکر مي کنم روز دوازدهم بود که امین و به دنبالش وطنجار به دفترم آمدند.  

امین گفت: »بیروي سیاســي،  شــما- من و وطنجار- را دعوت کرده است. باید به 
گل خانه برویم.«

من حیران ماندم که چي گپ شــده است. امین به من نگفت که موضوع »تسلیم    
قدرت« است. گفت: »برویم ببینیم چي گپ است.«

 امین و من و وطنجار به راه افتادیم. کارمل معاون تره کي شده بود. تره کي در طبقه 
باال در دفتر داوودخان  مي نشست و کارمل در طبقه پایین. اصاًل همین اتاق پایین، گل خانه 
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است. به خاطر بوته گلي که کلکین را پوشانده، آن جا را گل خانه نامیده بودند. وقتي داخل 
شدم، هنوز در طبقه اول بودم که دیدم کارمل از اتاقش بیرون شد. خود را به دروازه تکیه 

داد. کله اش پایین افتاده بود و افسرده معلوم به نظر می رسید.
 گفتم: »تو چرا این جا ایستاده ای؟«
پرویز آرزو: امین هم با شما ایستاد؟

جنرال عبدالقادر: امین پیش رفت و به قصه کارمل نشد. من از کارمل پرسیدم: »چرا 
این جا ایستاده اي؟«

 با همان حالت افسرده گفت: »هر تصمیمي که بگیری از طرف من تأیید است.«
این گفت وگو بین من و کارمل در همان حالتي که من به طرف باال مي رفتم، صورت 
گرفت. امین و وطنجار، از من پیش شــده بودند و من مي خواستم خود را به آن ها برسانم. 

آن دو هم سرعت خود را کم کرده بودند. یعني وانمود مي کردند  که منتظر من هستند.
 به منزل دوم باال شــدیم. تره کي بود، امین همراه ما رفته بود، دســتگیر پنجشیري، 
میثاق، صالح زیري و کشتمند بودند. دیگر کي بود؟ کارمل نیامد. خالصه این که کشتمند 
و یک نفر دیگر از پرچمي ها نشســته بودند. فکر مي کنــم قدوس غوربندي بود. خوب . 

نشستیم.
پرویز آرزو: خلقي ها و پرچمي ها یک جا نشسته بودند؟

جنرال عبدالقادر: نه. جدا از هم. معلوم مي شد که آن ردیف که بیشتر است، خلقي ها 
هستند. فکر مي کنم خلقي ها هفت نفر بودند.

پرویز آرزو: و شما؟
جنرال عبدالقادر: بلی. من هم خلقي بودم. به حساب خلقي ها مي آمدم. 

تره کي بدون مقدمه گفت: »بچیه قدرت راکیي؟« )بچه جان قدرت را مي دهي؟(
لبخند زدم و گفتم: رهبري وظیفه من نیست. وظیفه من این بود که کار خود را بکنم. 
کار کردم و خالص شــد. وظیفه من معلوم است. من قومندان ارکان مدافعه هوایي هستم. 

لیکن یک پیشنهاد دارم. 
تره کي گفت: بگو

من پیشنهاد کردم که براي شش ماه حکومت نظامي باشد. چون نظامي ها توان امر و 
قومنده را دارند و امر و قومنده را مي پذیرند و به کار دولتي هم وارد هستند.

تره کي گفت: »دا په دي خاطره چه دتا نوم خلكو ته د راديو اوريدل ښوى دي؟« )به خاطري 
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که نامت از رادیو برآمده و مردم شنیده اند؟!(
من گفتم: »وظیفه من ختم شد. تسلیم! خداحافظ!«

بلند شدم و به طرف دروازه رفتم. 
تره کي گفت: »چيرته ځي!« )کجا مي روي؟(

گفتم: »زما وظيفه ختم شــو، قدرت تاســوته دركړه« )وظیفه من ختم شد. قدرت را به شما 
می سپارم(.

تره کي گفت: »نه ته بيرته راښــه، بيرته كښــينه  كښــينه يو وار.« )نه خودت پس بیا ، پس 
بنشین، یک بار بنشین(. 

پرویز آرزو: دیگران همه خاموش بودند؟
جنرال عبدالقادر: همه خاموش بودند. در این جا در حقیقت هم خلقي ها و هم پرچمي ها 
خیانت کردند. بعداً فهمیدند و جیغ زدند و واویال گفتند. بعدها خود کارمل بارها گفت که 

اگر ما پیشنهاد قادر را قبول مي کردیم، سرنوشت حزب چنین نمي شد.
پرویز آرزو: شما پیشنهاد کردید که شش ماه حکومت نظامي باشد. واکنش حفیظ اهلل  

امین به پیشنهاد شما چي بود؟
جنــرال عبدالقادر: امین خاموش بود. تره کي واکنش نشــان داد. امین خود را کنار 

کشید. من گفتم: »خالص! تسلیم!«
حاال باید شوراي انقالبي تشکیل مي شد.





بخش نوزده

پرویز آرزو: صحبت هاي دیروز را پی می گیریم. 
جنرال عبدالقادر: من گفتم: »قدرت از شما. تسلیم!«  و به طرف دروازه خروجي رفتم. 

نگذاشتند که بیرون شوم. 
گفتند: »تو کجا مي روي؟ وزیر دفاع هستي.«

گفتم: »وزیر دفاع باید از ارکان حزب و از بخش نیروهاي زمیني باشد.«
 گفتند: »نه! این مهم نیست. مشاور با تو خواهد بود. تو باید وزیر دفاع باشي.«

 به این ترتیب وزیر دفاع شدم. 
***

حاال صحبت بر سر ایجاد شوراي انقالبي بود. من گفتم: »شما چه طور شوراي انقالبي 
را ایجاد مي کنید؟ شما که چند نفري بیشتر در این جا نیستید؟«

 گفتند: »نه! ما تصمیم مي گیریم که چند نفر در شوراي انقالبي باشند.«
این طرح امین بود. معلوم مي شد که با تره کي به توافق رسیده است که قدرت را 
از من تسلیم بگیرند و هم زمان با تسلیم گیري قدرت، شوراي انقالبي را به نفع جناح خلق 

تشکیل بدهند.
 امین پشنهاد کرد: »تره کي صاحب باید دو حق رأي داشته باشد. دو نفر از رفقاي ما 

در شوراي انقالبي از بخش نظامي باشند:  قادر و وطنجار.«
امین چند نفر از اعضاي خلقي بیروي سیاسي را نام برد. از جمله دستگیر پنجشیري 
و چند نفر دیگر را. امین نام خود را نمي گفت و تره کي پشت سر هم تکرار مي کرد که 
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»امین صاحب را هم بگیرید.«
خوب ! تره کي با دو رأي، امین، پنجشیري، من، وطنجار، میثاق، صالح زیري شدیم 
هشت تا. دو نفر دیگر را هم گفتند. جناح خلقي ها به شمول دو حق رأي تره کي 10 تا شد.
 نوبت به جناح پرچم رسید. گفتند کارمل، کشتمند، قدوس غوربندي، نوراحمد نور 

از جناح پرچم باشند. این شد چهار تا. پرسیدند: »دیگر کي باشد؟«
 همان طور که گفتم، کارمل در جلسه حاضر نشده بود. کشتمند هم خاموش بود.

 گفتند: »خوب ! چهار نفر پرچمي شد. یک نفر دیگر را خود کارمل تعیین کند که 
پنج نفر شوند.«

یعني ده نفر خلقي و پنج  نفر پرچمي. 
من گفتم: »این که شورا نشد!« 

مقاومت من شروع شد. اختالف نظر پیدا شد. من تأکید مي کردم که »پنجاه در صد یا 
حداقل چهل درصد اعضاي شوراي انقالبي باید از نظامي ها باشند. نظامي ها هنوز در تانک ها 

و طیاره ها نشسته اند. خدمت آن ها چه مي شود؟«
 تالش من این بود که نظامي ها حضور بیشتري در شورا داشته باشند تا خودم تنها 
نمانم. از طرف دیگر، حزب ظاهراً حزبي واحد و متحد شده بود، اما هیچ گونه برنامه یي 
براي آینده وجود نداشت. حزب عماًل دو پارچه شده بود. این کاماًل مشهود بود. بنابراین 

حزب، حزب متحدي نبود. نمي شد نامش را حزب واحد گذاشت.
 گفتم: »حاال که چنین است باید از پرچمي ها بپرسیم که به عنوان متحد با ما مي آیند 

یا اپوزیسیون؟! اگر صحبت بر سر اتحاد است، ما به آن ها چه مي دهیم؟«
همه حیران مانده بودند و با تعجب نگاهم مي کردند که من چه مي گویم! دهن هاي شان 
باز مانده بود و به طرفم نگاه مي کردند. پرچمي ها هم خاموش بودند. من دوباره تکرار 
کردم که »شوراي انقالبي حداقل باید بیست نفر عضو داشته باشد. ده نفر از هر جناح. حاال 
که مي گویید تره کي صاحب دو رأي داشته باشد، خوب  خیر! 11 نفر از یک جناح، 9 نفر 

از جناح دیگر.« 
باز هم هیچ کس مرا تأیید نکرد. اما بعداً این گپ قبول شد و 8 نفر از پرچمي ها به 

شوراي انقالبي آمدند. 
پرویز آرزو: حتا پرچمي ها چیزي نمي گفتند؟

جنرال عبدالقادر: حتا پرچمي ها چیزي نمي گفتند. دلیل قهر من نسبت به پرچمي ها 
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همین است. اگر آن ها مرا تأیید مي کردند ...
پرویز آرزو: علت خاموشي پرچمي ها چه بود؟ شما به نفع آن ها موضع گرفته بودید. 
بر  بنا  این،  بر  باخته حساب مي کردند. عالوه  را  میدان  عبدالقادر: پرچمي ها  جنرال 
تضاد بین خلقي ها و پرچمي ها، فکر مي کنم تصمیم بیروني گرفته شده بود که پرچمي ها 

باید موقتًا از صحنه دور شوند.
پرویز آرزو: و کارمل و جناح پرچم هم این تصمیم را قبول کرده بودند؟

جنرال عبدالقادر: آن ها هم قبول کرده بودند. با حالت بدي که در حزب به میان آمده 
پرچمي ها  بودند که  داده  مشوره  احتمااًل شوروي ها  و کشتن کشتن ها،  زدن زدن ها  و  بود 
موقتًا از صحنه دور شوند تا دیده شود جناح خلق چه مي کند. فکر مي کنم خاموشي جناح 
پرچم یک دلیل دیگر هم داشت. جناح خلق به ناسیونالیزم قبیله تکیه مي کرد. پشتونیزم 
شعار جناح خلق بود. یک دلیل خاموشي پرچمي ها این بود. یکي هم دستور بیروني بود. 

دستور شوروي. 
***

در همان شب و روزهاي اول بعد از هفت ثور چند حادثه رخ داد. فکر مي کنم شب 
از  تا  تمام مؤسسات دولتي گرفته شود  امنیت  بودم که  داده  بود. هدایت  یا چهارم  سوم 
بروز حوادث احتمالي جلوگیري به عمل آید. در آن زمان، وزارت زنان نبود. »سازمان 
موظفین  از  بگیرند. یکي  را  زنان  امنیت سازمان  تا  بودند  نفر موظف  بود. دو سه  زنان« 
تأمین امنیت، دست به یک عمل جنسي زده بود. زني از خاندان سلطنتي را برده بودند و 
به او تجاوز کرده بودند. دو داکتر زن در آن سازمان بودند. یکي خواهر کشتمند بود و 
دیگری داکتر »گاللي« نام داشت. داکتر والدي و نسایي بود. او را مي شناختم. آن دو نفر 

برافروخته پیش من آمدند. 
گاللي با خشم به من گفت: »این چه حال است؟ شما که این کارها را مي کنید، کي 

در این وطن با شما خواهد ماند؟«
 من گفتم: »چي گپ شده است؟«

 گفت: »شِب پیش، نوکریوال امنیت چنین کاري کرده است.«
 نوکریوال، خلقي بود. شب آن اتفاق افتاده بود و فردا صبح، این موضوع در تمام 

کابل پخش شده بود.
دست هایم به بغلم افتاد. فهمیدم که گپ ُمردار شد! فوري پرسیدم که »این آدم کي 
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بوده؟« به من خبر آوردند که کسي به نام حسن از مشرقي این کار را کرده است.
 گفتم: »فوراً او رابیاورید.«

یک محاکمهء صحرایي فوري. ما نظامي ها بلد هستیم. مي دانیم چه کار کنیم.
 گفتم: »فوراً محکمهء صحرایي و هر چه محکمه فیصله کرد، اجرا شود.«

 ما در حالت اضطراري بودیم. جزاي خالف رفتاري در حالت اضطراري، اعدام است.
گفتم: »ببریدش!«

 محاکمهء صحرایي اجرا شد و امر اعدام آن فرد صادر شد.
وقتي حکم اعدام صادر شد، جنرال »گریلوف« پیش من آمد. او در وقت داوودخان ، 

سرمشاور روس ها در افغانستان بود. سرمشاور آمد و گفت: »عجله نکنید.«
پرویز آرزو: در اعدام آن فرد عجله نکنید؟

جنرال عبدالقادر: بلی. گفتم: »او را به زیرزمیني هاي وزارت دفاع ببرید و بندي اش 
کنید.«

و کلهء  بار سر  اولین  براي  بود،  ثور گذشته  از هفت  در طول آن چند روزي که 
سرمشاور روس پیدا شد. به من گفت که »در آن چند روز مریض بوده است.«

یکي از همان روزها اتفاق دیگري هم افتاد. کسي پیشم آمد. پاکتي در دستش بود. 
با هم احوال پرسي کردیم. خود را معرفي کرد و گفت »عبداهلل امین« برادر حفیظ اهلل  امین 
است. پاکت را به دستم داد. آن را باز کردم. کارتي در آن بود. کارت با طالکاري نوشته 
شده بود. در انتهاي آن نام »ناشر« آمده بود. ناشر در زمان داوودخان  رییس »سپین زر« 
قندوز بود. داوودخان  از او زیاد بدش مي آمد. عبداهلل امین قباًل پیش ناشر، خدمتکار بود. 

 داوودخان  چند نفر را به جرم سوء استفاده هاي مالي بندي کرده بود از جمله ناشر، 
غروال، رییس پشتني تجارتي بانک، و چند نفر دیگر را. ناشر حاال در بندي خانه بود. عبداهلل 
امین پاکت را به دست من داد و گفت: »تره کي صاحب گفته است که او را آزاد کنید.«

پرویز آرزو: در کارت چي نوشته شده بود؟
جنرال عبدالقادر: کارت تبریکي بود. از من به نام قهرمان ملي یاد کرده بود و تبریک 
گفته بود. زیرش هم امضاي ناشر بود. سابقهء ناشر را مي دانستم. من گفتم: »مانعي ندارد. 
اما اگر قرار است او آزاد شود باید همه کساني که از زمان داوودخان  بندي هستند، آزاد 

شوند.«
در همین لحظه امین سررسید. به او گفتم: »برادرت مي گوید که ناشر باید آزاد شود.«
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 امین گفت: »بلی! تره کي صاحب امر داده که او را آزاد کنید.«
 من گفتم: »هیچ مخالفتي با آزادي او ندارم. ولي باید همه بندي هاي سیاسي زمان 

داوودخان  آزاد شوند.«
 امین گفت: »حاال این را آزاد کنید در مورد دیگران باز گپ مي زنیم.«

 من گفتم: »این طور نکنید.«
 مقاومت کردم و گفتم: »نمي شود اول او را آزاد کنیم و سرنوشت بقیه نامعلوم باشد.«
اتهام کودتا  عبدالرزاق خان، قومندان مدافعه، به یادم آمد که در زمان داوودخان  به 
بندي شده بود. دو سه روز از هفت ثور گذشته بود. دخترش پیشم آمد. به من گفت: »بابه ام 

سالم مي رساند.«
 من گفتم: »خوب است. فهمیدم. به قومندان صاحب بگو به من کمي وقت بدهد.«

 خانواده هاي دو سه جنرال دیگر هم که در زمان داوودخان  بندي شده بودند با من 
تماس گرفتند. من به همه امیدواري مي دادم.

کوتاه این که، امین و برادرش رفتند و باخبر شدم که تره کي قهر کرده است که   
چرا ناشر آزاد نشده است. به من خبر آوردند که تره کي گفته است: »ناشر را آزاد کنید 
و اتاقي  را که در آن بندي است، همان طور نگه دارید تا وقتش که رسید خود قادر را به 

آن جا بیندازیم.« 
شب رفته بودند و ناشر را آزاد کرده بودند. ناشر آدم پول داري بود و در بانک هاي 
جهاني پول زیادي داشت. به زودي پس از رها شدن از زندان، افغانستان را ترک کرد. 
مي گفتند که به یکي از کشورهاي افریقایي رفته است. کشوري که الماس زیاد دارد. او 

در تجارت الماس هم دست داشت. گفته می شد در همان جا کشته شده بود یا مرده بود. 
***

در همان روزهاي اول بعد از هفت ثور، اتفاق دیگري هم افتاد. به من خبر آوردند که 
»خانمي دم دروازه وزارت دفاع آمده است و اصرار مي کند که شما را ببنید.«

گفتم: »بیاوریدش!«
فهمیدم کیست. مي دانید کي  او را شناختم.  از دروازه دفترم داخل شد،   همین که 
بود؟ دختر شاه محمودخان. نفیسه نوا بود.1 رییس زایشگاه. همان خانمي که سه بسوه زمین 
من در پل سرخ سراي غزني در کنار شصت جریب زمین او بود. سه بسوه زمین من مثلث 

شکل بود ...
1. به بخش 9 نگاه شود.



246خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر

پرویز آرزو: و شما یک یا یک و نیم بسوه از زمین او گرفتید. 
جنرال عبدالقادر: بلی. ناظري داشت به نام علي بابا... 

شاه محمودخان  دختر  خانهء  به  آن  از  و پس  مانِع کار شما شد  ناظر،  آرزو:  پرویز 
رفتید...

جنرال عبدالقادر: بلی. رفتم و در خانه اش نان چاشت را خوردم. کبک پلو داشتند. حاال 
آن خانم پیش من آمده بود. اما نمي فهمید که من همان آدم هستم. اصاًل مرا نمي شناخت. 
دخترکي داشتم، که در همان زایشگاهي که نفیسه نوا رییسش بود، به دنیا آمده بود. آن 

دخترک ُمرد...
وقتي آن خانم داخل شد، او را شناختم. به احترامش از جا برخاستم. او را دعوت کردم 

که بنشیند.
 پرسیدم: »چاي مي خوري؟ قهوه مي خوري؟ چي مي خوري؟«

 گفت: »نه! من فقط یک خواهش دارم.«
 گفتم: »خواهشت را خواهي گفت. اول بگو چاي مي خوري یا قهوه؟«

 آن خانم به فکر فرو رفت. شاید پیش خود فکر کرد که این عجب آدم خوبي است! 
مثل این که کمي امیدوار شده باشد، به من گفت: »چاي مي خورم.«

گفتم برایش چاي و کیک بیاورند. چاي و کیک را آوردند و پیشش گذاشتند.
 گفتم: »حاال هم چاي بخور و هم گپ بزن. بگو چه مشکلي داري.«

 گفت: »شوهرم را برده اند. او را در پل چرخي بندي کرده اند.« 
تا خانه دارم،  آن خانم گفت: »خواهش مي کنم شوهرم را آزاد کنید. من سه چهار 

شصت جریب زمین به نام خودم دارم.« 
گفتم: »خبر دارم! زمین هایت را هم دیده ام!« 

حیران مانده بود! گفتم: »چایت را بخور! این مشکل حل مي شود.«
و  زندگي  و  خانه  است  حاضر  که  مي کرد  زاري  و  مي کرد  تکرار  هم  سر  پشت 

زمین هایش، همه را بدهد و در ازاي آن ضرري به شوهرش نرسد. 
با خنده گفتم: »زمین هایت را خدا به تو نیک و مبارک کند! من با تو شریک هستم!« 

آن خانم با تعجب و شگفتي به طرفم نگاه مي کرد.
گفتم: »خانه هایت هم از خودت باشند. من در خانهء تو نان خورده ام. کسي نمي تواند 

خانه تو را بگیرد!«
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 زار و پریشان به طرفم نگاه کرد و پرسید: »شما در خانه من نان خورده اید؟«
 گفتم: »بلی! ماه حوت بود. کبک پلو داشتید.«

آن زن به یک باره مثل گلي شکفت. خوشحال و امیدوار شد. گفت: »کاش هر روز 
مي آمدید و در خانه ما نان مي خوردید.«

من گفتم: »چایت را بخور!«
 چایش را با یک جرعه سرکشید. زنگ زدم. یاورم آمد. عظیم نام داشت. همسایه ما 

بود. مادرش را خاله مي گفتیم. 
از »نفیسه نوا« نام شوهرش را پرسیدم. نامش را روي یک کاغذ نوشتم و به دست 

عظیم دادم. پرسیدم کجا زندگي مي کنید؟ گفت: کارته سه.
 نشاني خانه اش را هم نوشتم و به دست عظیم دادم. به عظیم گفتم: »به محبس مي روي، 
این آدم را از نام من بیرون مي کني و به همین نشاني مي بري و به خانه اش تسلیم مي کني 

و از این خانم خط مي آوري که جور و تیار به خانه رسیده است.«
به نفیسه نوا گفتم: »تو نمي تواني با عظیم بروي. تو به خانه ات برو و منتظر باش.« 

نفیسه نوا گفت: »یک خواهش دیگر هم دارم!«
 گفتم: »بگو!«

 گفت: »یک پاسپورت به من بده! همه دارایي هایم را به تو مي بخشم!«
گفتم: »دارایي هایت از خودت باشد. من به این راه نیامده ام که از تو یا کس دیگري 

چنین توقعاتي داشته باشم.«
پرویز آرزو: شوهرش در همان روزهاي اول بعد از هفت ثور زنداني شده بود؟

جنرال عبدالقادر: بلی. در همان روزهاي دوم و سوم او را گرفته بودند. به همین خاطر 
هم به شما مي گویم که از همان روزهاي اول، بعد از دیدن این مسایل من از کارم احساس 

پشیماني مي کردم. 
به نفیسه نوا گفتم: »دو قطعه عکس از خود و شوهرت آماده کن.«

 گفت: »اوالدم چه مي شوند؟«
 گفتم: »عکس آن ها را هم آماده کن.« گفتم: »حاال موتر داري؟ چه طور آمده اي؟«

 گفت: »با موتر آمده ام. موتر را پیش روي خیبر گذاشته ام.«
گفتم: »خوب است. برو به خانه ات.« 

او به خانه اش رفت. عظیم هم شوهرش را از بندي خانه بیرون کرده بود و او را به   
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خانه اش برده بود. عکس ها را هم از او گرفته بود و با خود آورده بود. عکس هاي شش نفر 
بود. عکس هاي زن و شوهر و چهار فرزند آن ها. در وزارت داخله کسي نبود. همه چیز به 
هم خورده بود. »عبدالهادي مکمل« در وزارت خارجه، معین بود. وزیر خارجه هنوز تعیین 
نشده بود. امین تالش مي کرد که وزیر خارجه شود. به او ]عبدالهادي مکمل[ زنگ زدم 
و گفتم: »هر طوري که مي شود براي این ها پاسپورت تهیه کن و پاسپورت ها را به من 

بفرست.«
 گفت: »خوب است.«

 پاسپورت ها تهیه شدند. آن ها را به نفیسه نوا فرستادم و خاطرجمع شدم. حاال آن 
کبک پلوي که خورده بودم، به جانم نشست...

***
پرویز آرزو: پیش تر به موضوع تجاوز جنسي و حکم اعدام صادر شده از سوي محکمه 

صحرایي اشاره کردید. سرانجامِ آن موضوع چه شد؟
جنرال عبدالقادر: حاال مي گویم. او را در زیرزمیني هاي وزارت دفاع بندي کردیم. 

حاال به این فکر بودیم که با او چه کنیم...
پرویز آرزو: چرا سرمشاور شوروي با اعدام او مخالفت کرد؟ 

جنرال عبدالقادر: سرمشاور با اعدام مخالفت نکرد. او گفت »عجله نکنید«. برداشت 
من هم این بود که او درست مي گوید. مجرم، خلقي بود. با اعدام او تضادهاي موجود شدت 
بیشتر مي گرفت. امین مي توانست این موضوع را بهانه قرار دهد و تضادها، بیشتر و بیشتر 
مي شد. قرار شد که مجرم به زندان پل چرخي برده شود. او را به زندان پل چرخي بردند. 

سر و صداها خاموش شد. گفتند: »او را در زندان پل چرخي زنداني کرده اند.«
 بعد از بیست روز یا یک ماه باخبر شدم که او را آزاد کرده اند. نمي دانم او را از 

حزب بیرون کردند یا نه...
مناقشه همچنان ادامه داشت. به زودي طرح بیرون شدن اعضاي برجسته جناح پرچم 
عملي شد. کارمل در چکسلواکیا سفیر شد. اناهیتا راتب زاد و نجیب و بریالي و نوراحمد 

نور هم در کشورهاي مختلف سفیر شدند. 
پرویز آرزو: انتخاب کشورهایي که اعضاي برجسته جناح پرچم باید به عنوان سفیر 

به آن جا می رفتند چگونه صورت گرفت؟ 
جنرال عبدالقادر: فکر مي کنم خود تره کي در مورد هر کدام از آن ها تصمیم گرفته 
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بود و سفارت شوروي را از تصمیم خود آگاه کرده بود. با سفیر شوروي صحبت شده بود. 
من پیش از این گفتم که شوروي به بیرون شدن رهبري پرچم از افغانستان راضي بود. 

سفارت شوروي از تصمیم تره کي استقبال کرده بود.
در همان روزها- فکر مي کنم روز نهم یا دهم- بود که عبداهلل امین دوباره پیشم آمد. 
من نمي دانستم که ناشر را آزاد کرده اند یا نه. عبداهلل امین پیشم آمد و گفت: »مي خواهم 

با شما خداحافظي کنم!«
 گفتم: »خیریت است؟«

 گفت: »من به حیث والي والیت شمال مقرر شده ام!«
پرویز آرزو: کدام والیت؟

کنم.  خداحافظي  شما  با  »آمدم  گفت:  شمال.  سمت  والي  گفت  عبدالقادر:  جنرال 
مي خواهم که حمایت شما را داشته باشم. به من کمک کنید...« و از این گپ ها.

 من پرسیدم: »کي تو را تعیین کرده است؟«
 گفت: »هیچ! تره کي صاحب مرا خواست و گفت برو به سمت شمال...«

پرویز آرزو: یعني والي والیتي در شمال افغانستان شده بود؟
جنرال عبدالقادر: حاال به شما مي گویم. مشکل این بود که خودش هم نمي فهمید. اما 
او را به حیث رییس تنظیمیهء چهار والیت تعیین کرده بودند. او به حیث سرپرست یا 
نایب الحکومه والیت هاي بدخشان، تالقان، قندوز و بغالن تعیین شده بود. در آن والیت ها، 
تضادهاي قومي شدت گرفته بود و امین، برادرش را به آن جا مي فرستاد تا به نفع او کار 

کند. 
گفتم: »تو را تره کي صاحب تعیین کرده است. برو! موفق باشي!« 

***
مبادا  معاینه کنید  بار  »مرا یک  ثور گفت:  از هفت  اول پس  در روزهاي  تره کي 

مریض باشم.«
 من مي فهمیدم که مي خواهد معاینه شود تا بفهمد چي بخورد و چي نخورد! حاال دیگر 
غرایز بر او غلبه مي کرد. او همچنین مي خواست به همه بفهماند که کاماًل تندرست است 

و مي تواند رهبري کند. 
گفتم: »کار خوبي است. تو را به شفاخانه چهارصدبستر مي بریم.«

او را به شفاخانه چهارصدبستر بردیم. بخشي از معاینات را انجام دادند. گفتند فردا باید 
چاي صبح را نخورد، بیاید تا معاینات داخلي انجام شوند. داکترها روس بودند. خودم او را 
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برده بودم و ترجمه هم مي کردم. فردا صبح با تره کي رفتیم. او را خواباندند. مایعي را به او 
خوراندند. دستگاه، نشان مي داد. مایع مثل یک خط سفید از حلق به طرف پایین رفت. شکل 
معده را مي فهمیم که چه طور است. اما معدهء او فرق داشت. مثل یک خریطه بود. این طور 
معلوم مي شد که شیردان و اثناعشر و معده اش یکي است. مثل یک خریطه است. داکتر با 

تعجب نگاه مي کرد. به روسي گفت: »ني درژیت!« )نگاه نمي دارد(
 همین طور مي رفت تا آخر. در معدهء سالم، همهء مواد جمع مي شوند و به آهستگي 
به طرف اثناعشر مي روند. خود اثناعشر هم یک کالفه دارد. از مرا عمل کرده اند. به همین 

خاطر وقتي نان مي خورم خود را به طرف چپ خم مي کنم. 
 داکتر ها مي گفتند: »ني درژیت!« )نگاه نمي دارد(

 من ترجمه کردم که »هیچ مشکلي نداري!«
پرویز آرزو: اما او مشکل داشت. چرا مي گفتید مشکلي نداري؟

جنرال عبدالقادر: دلش را خوش مي کردم. اگر مي گفتم مشکل داري فکر مي کرد 
که من منظوري دارم. به تره کي گفتم: »داکتر مي گوید که مشکلي نداري. اما یک داروي 

تقویت کننده مي دهد.«
 به داکتر گفتم: »تو دارو بده اما نگو که تشخیصت چي است!« 

پرویز آرزو: تشخیص واقعي چي بود؟
جنرال عبدالقادر: وقتي انسان پیر مي شود، ارگانیزم داخلي اش هم تغییر مي کند. بعضي 
جور  اما  مي دهد،  دست  از  موقتًا  را  خود  شکل  معده  است.  موقتي  معده  نارسایي هاي  از 
مي شود. اما اگر به خاطر پیري باشد امکان جور شدنش وجود ندارد. تره کي را خوشحال 

کردم. به او گفتم: »هیچ مریضي نداري. جور و تیار هستي. داروي تقویتي را بخور.«
 از جنجالش خالص شدم...

پرویز آرزو: سالم بود؟ 
جنرال عبدالقادر: فشار خونش را دیدند. گفتند نورمال است. معاینات البراتواري هم 
انجام شد. شکرش کمي باال بود. گفتند: »سعي کند قند و مواد قندي و کچالو و برنج و از 

این چیزها کمتر بخورد.«
 این را به او گفتم. گفت: »من فقط شوربا مي خورم.«  همان گپ حسن شرق یادم 

آمد.1 

1. بخش یازده.



بخش بيست 

جنرال عبدالقادر: خاطرات دیگري هم از روزهاي اول پس از هفت ثور دارم که به شما 
مي گویم.

پرویز آرزو: بفرمایید.
»قصر  پرسید:  من  از  تره کي  رفتم.  تره کي  پیش  ثور   9 تاریخ  عبدالقادر:  جنرال 

داراالمان بمبارد شده؟«
 گفتم: »نه. قصر تپه ءتاج آسیب دیده است.«
تره کي گفت: »مرا به آن جا ببرید تا ببینم.«

تاریخ دهم ثور به آن جا رفتیم. من و تره کي در موتر اول نشستیم. امین و وطنجار در 
موتر دوم. ساعت حدود یِک روز بود. به راه افتادیم. به »تانک تیل دهمزنگ« رسیدیم. 

تره کي به طرفم نگاه کرد و گفت: »چرا مردم به من چک چک نمي کنند؟«
پرویز آرزو: مردم مي فهمیدند که آن موترها، نور محمد تره کي را به جایي مي برند؟
جنرال عبدالقادر: نه. ما اعالن نکرده بودیم که فردا تره کي جایي مي رود. مردم به 

استقبال او بیایند.
فقط دو موتر بود. من و تره کي در یک موتر بودیم و امین و وطنجار در موتر دیگر. 
در این زمان قدرت هنوز در دست من بود. من خنده کردم و به تره کي گفتم: »ما از طریق 
رادیو اعالن نکرده بودیم که فردا تره کي صاحب جایي مي روند، شما دور سرک بیایید و 

از او استقبال کنید.«
 تره کي خاموش شد.



252خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر

اما گپ تره کي برایم جالب بود.
رفتیم و تپهء  تاج بیگ را دیدیم. تره کي هیچ چي نگفت. نگفت خوب شده، بد   
شده یا حیف شد. هیچ چیزی نگفت. به قصر داراالمان رفتیم. قرارگاه قواي مرکز در همان 
جاست. صاحب منصب ها ایستاده بودند. تره کي از پیش آن ها می گذشت و حتا احوال پرسي 
هم نمي کرد. من همراهش مي رفتم و با بعضي از صاحب منصب ها دست مي دادم. شوخي 

مي کردم. »عظیمي« و »ستار« پرچمي  هم در بین آن ها بودند.
پرویز آرزو: منظور شما، نبي عظیمي است؟

جنرال عبدالقادر: بلی. نبي عظیمي. در آن زمان جکتورن بود. کله اش پایین انداخته 
بود. زیر االشه اش زدم و گفتم: »سرت را باال کن!«

آن ها چون امین با ما بود، این قدر زیر تأثیر رفته بودند. از امین هراس داشتند. عظیمي 
پرچمي بود.

 پیش دروازه ورودي قصر رسیدیم. در فاصلهء پنج شش متري، دیواری هست. از 
آن بلندي، حوزهء چهاردهي دیده مي شود. چهل ستون دیده مي شود، باغ بابر دیده مي شود. 
منظرهء زیبایي است. شیردروازه، شهر کابل، کارتهء سخي، قرغه و پغمان، همهء این مناظر 

به شکل نیم دایرهء زیبایي دیده مي شوند. همان جا ایستادیم و نگاه مي کردیم. 
تره کي گفت: »هي! بیست سال پیش، من و بینوا – و چند نفر دیگر را هم نام برد- 

همین جا ایستاده بودیم. گفتیم بیاییم برویم پادشاهي را بگیریم.«
این گپ تره کي برایم جالب بود. به خاطر دارید که گفتم تره کي مورد خشم حکومت 
قرار گرفته بود و بینوا واسطهء او شده بود. تره کي به ضمانت بینوا توانسته بود به افغانستان 
برگردد. حاال این رابطه برایم بیشتر واضح شد. تره کي گفت: »گفتیم مي رویم و پادشاهي 

را مي گیریم.« 
پرویز آرزو: یعني فکر مي کنید عبدالرؤوف بینوا در عالیق چپي با تره کي هم نوا 

بوده است؟
جنرال عبدالقادر: احتمااًل. بینوا در زمان کارمل، سفیر افغانستان در لیبیا شد. 

پرویز آرزو: و در وقت تره کي چه کاره بود؟
جنرال عبدالقادر: به یاد ندارم که در آن زمان چه مي کرد. چون من به زودي دستگیر 

شدم و به زندان افتادم. 
پرویز آرزو: خوب . تره کي خاطره بیست سال پیشش را در بلندي داراالمان گفت و ؟
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جنرال عبدالقادر: بلی. برایم تعجب آور بود. چه طور پنج شش نفر به این فکر مي افتند 
که پادشاهي را مي گیرند؟ به نظرم این گپ هم مثل گپ هاي دیگر پادر هواي تره کي در 
با مردم هم خاطراتي دارم که خواهم  با مردم بود. در مورد مالقات هایش  مالقات هایش 

گفت.
از قصر پایین شدیم و به طرف رستوراني رفتیم که در وقت داوودخان  ساخته شده 
بود. آن رستوران، پشت به کوه »قرغ« ساخته شده بود. دور تا دور رستوران، نهال شاني 
شده بود. درخت هاي گوناگون. دو انجینیر زراعت ما که در بلغارستان تحصیل کرده بودند، 
آن باغ را ساخته بودند. وقتي به طرف رستوران رفتیم، آن دو انجینیر هم آمدند و با ما 
احوال پرسي کردند. وطنجار امر داده بود که چاي آماده کنند. من با دو انجینیر صحبت 
مي کردم. به آن ها گفتم: »سعي کنید این باغ را توسعه دهید. به درخت هاي دور و بر تپهء 

داراالمان هم رسیدگي کنید.«
 درخت هاي باغ دارالمان خشک شده بودند. در گذشته ها، آن باغ سرسبز و پرگل 
بود. درخت هاي زیبا و بلندي داشت. شاه امان اهلل آن جا را مثل پارک هاي اروپایي ساخته 
گفتم:  انجینیر  دو  آن  به  من  بودند.  شده  بي توجهي خشک  نتیجهء  در  درخت ها  اما  بود. 
»سعي کنید فضاي سبز دور و بر قصر دوباره احیا شود. اگر ضرورت است، چاه عمیق 

حفر کنید.«
 در زمان داوودخان ، براي درخت ها و باغي که دورادور »زلمي رستوران« بود، چاه 
عمیق حفر شده بود. انجینیرها را تشویق کردم. هر دو خوشحال شدند. مسلک شان انجینیري 

زراعت بود. به سرسبزي تشویق شان کردم. هر دو خوشحال شده بودند.
خوب ، چاي خوردیم و گپ دیگري نشد و پس برگشتیم...

***
خاطرهء دیگري که از روزهاي اول پس از هفت ثور دارم، از شب یازدهم ثور   
است. من در وزارت دفاع نشسته بودم. ساعت حدود هفت و نیم هشت شام بود. امین و 
اسداهلل سروري پیشم آمدند. دو نفر عسکر ناشناس هم به دنبال شان بودند. امین آمد و با 
عملیات  مي رویم.  دستگیري  براي  داریم.  عملیاتي  »امشب  گفت:  کرد.  احوال پرسي  من 

دستگیري داریم.«
من نپرسیدم که چه عملیاتي است و کي را مي خواهند دستگیر کنند. 

رابطهء من و امین هر روز بدتر و بدتر مي شد. من حتا عالقمندي نشان ندادم که بپرسم 
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عملیات چیست و کي را مي خواهند دستگیر کنند. پیش خود گفتم: »برو! هر چي مي کني، 
به زودي روشن مي شود.« 

ساعت حدود یِک شب آمدند. گفتند براي دستگیري »سیاف« رفته بودند. پغمان را 
محاصره کرده بودند. اما سیاف از موضوع عملیات آگاه شده بود و به کوه پغمان رفته بود. 

به من گفتند که او را تعقیب کردند. من زیاد پرس وجو نکردم که باز چي شد.
بودند.  یازدهم شورا در وقت ظاهرشاه  کاندید شده  امین و سیاف در دورهء   اصاًل 
امین از همان زمان به خاطر اختالف نظر و تضاد و رقابتش با سیاف کینه گرفته بود و 

مي خواست انتقام بگیرد. 
***

»باید  گفت:  و  آمد  من  پیش  امین  بود.  ثور  یازدهم  یا  دهم  روز  مي کنم  فکر   
سازمان اولیهء منسوبین وزارت دفاع را تشکیل دهیم، تا کساني که به وزارت دفاع وارد 

مي شوند به این سازمان بیایند و مسؤولیت حزبي بگیرند.«
 امین گفت: »جلسه سازمان اولیهء منسوبین وزارت دفاع را در »قصر ستوري« وزارت 

خارجه گرفته ایم.«
 رفتیم. من چند کلمه یي صحبت کردم. باید منشي سازمان را تعیین مي کردیم.

دموکراتیک صحبت  توسط حزب  ثور  پیروزي هفت  رسیدن  ثمر  به  مورد  در  من 
کردم.

 گفتم: »حزب باید از همهء تاریک بیني ها پاک باشد. وظایف و عمل کرد اعضاي 
حزب باید بر اساس نامهء حزب مبتني باشد و به مردم صدمه یي نرسد. خوشبختانه هیچ کسي 

از دست منسوبین اردو، آزار ندیده است...« و همین چیزهاي فورمالیته را گفتم. 
بعد از صحبت هاي من، امین برخاست و پیشنهاد کرد: »براي این که سازمان اولیهء 

وزارت دفاع، جلسات منظم و دوام دار داشته باشد، باید منشي سازمان تعیین شود.«  
شد.  تعیین  وزیرستان  از  »وزیري«  نام  به  کسي  شد.  رأي گیري  شود؟  تعیین  کي 
نفهمیدم که از وزیرستان افغانستان بود یا از وزیرستان پاکستان. بچه مجذوب  َرَقِم الغر 
قدکوتاهي بود. حاال خبر شده ام که وزیري در مسکو است. یکي از ژورنالیست هاي روسي 

به من گفت. اما نمی دانم کجاست و چی مي کند.
منشي معرفي شد. او هم چند کلمه یي گپ زد. جلسه زیاد دوام نکرد. بیرون شدیم. من 

و امین با هم مي رفتیم. امین هي خود را به من نزدیک مي کرد و مي پیچاند!
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من حیران ماندم چي گپ است! امین گفت: »قادر جان! چقدر خوب مي شود اگر مرا 
جنرال بسازي!«

دور از انتظار بود. تکان خوردم. بعدها فکر کردم که آن هم یک توطئه علیه من بود.
من از گپ امین به خنده افتادم. به خنده به او گفتم: »امین صاحب تو همین طور هم 
جنرال هستي!  جنرال ناشده، کارهاي وزارت دفاع را هم پیش مي بري! اما جنرال شدن 

مقررات و روند خود را دارد.« 
من در آن وقت هنوز وزیر دفاع نشده بودم.

به امین گفتم: »تنها سرقومنداني قواي مسلح، صالحیت دادن رتبهء جنرالی را دارد. 
وزیر دفاع تنها ترفیعات را پیشنهاد مي کند. این که سرقومنداني قواي مسلح چقدر به وزیر 

دفاع صالحیت ترفیعات را مي دهد، در زمان هاي مختلف فرق مي کند.«
امین گفت: »چي گپ مي شود؟! تو خودت حاال سرقومندان هستي.«

من گفتم: »درست است که سرقومندان هستم، اما در چوکات حزبي، من تابع منشي 
عمومي هستم و باید از او فرمان بري کنم. منشي عمومي هم تره کي صاحب است. تره کي 

صاحب یک اشاره بکند، سایر کارها را من برایت مي کنم.«
امین با لحن توام با خواهش گفت: »بیا همین یک فرمان را تو امضا کن!«

گفتم: »امین صاحب! من اگر این فرمان را صادر کنم، واکنش منسوبین اردو چه 
با هم  این ها  ندهند، در خفا خواهند گفت که  خواهد بود؟ اگر در ظاهر واکنشی نشان 

ساخت و باخت دارند.«
در همین مورد، زیاد گپ زدیم. امین از گپ هاي من ناراحت به نظر می رسید. به من 

گفت: »امروز بیا خانهء من با هم یک شوربا بخوریم.«
گفتم: »خوب است.«

 اول به وزارت دفاع رفتیم. امین گفت: »قصر نمبریک را دیده اید. یک ساعت بعد 
به آن جا بیایید.«

به شما گفتم که امین دو خانه سردارها را به من و وطنجار پیشنهاد کرد، اما ما   
قبول نکردیم. خودش به قصر نمبریک رفته بود. ما تره کي را به حرم سرا برده بودیم. هر 

روز تره کي با ما جنگ مي کرد و مي گفت: »مرا به این جا آورده اید و بندي کرده اید.«
 برنامهء امین این بود که روابط تره کي را با طرفدارانش و با منسوبین اردو قطع کند. 

تره کي را توسط ما به حرم سرا برده بود و خودش به قصر نمبریک رفته بود. 
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اول قرار بود که امین به قصر کوتي باغچه یا قصر »شب جمعه«  برود. اما معلوم شد 
که امین قصر نمبریک را ترجیح داده و به آن جا رفته است.

من به خانهء امین رفتم. فکر مي کنم روز یازدهم بود. اولین بار بود که قصر نمبریک 
را مي دیدم. 

پرویز آرزو: در زمان داوودخان ، قصر نمبریک را ندیده بودید؟
جنرال عبدالقادر: قطعًا نه! داوودخان  به هیچ کدام از آن قصرها عالقه نداشت. دروازه ها 
قفل بودند. بعد از بیست وشش سرطان، براي دو سه روز آن قصرها برای بازدید مردم باز 
بودند. بعد، دروازه ها را بستند و کسي به آن جا نمي رفت. خزانهء اسعاري در قصر نمبریک 
بود. داوودخان  خزانه را از آن جا کشید و به بانک ملي سپرد. پول دیگري هم که بود، به 

امر داوودخان  به خزانه دولت داده شد. 
***

به قصر نمبریک رفتم. عجب قصر زیبا و مجللي بود! آن قصر را ظاهرشاه براي پسرش 
»احمد شاه« ساخته بود. دیوارهایش از سنگ هاي قیمتي ساخته شده بودند. فرش هاي بسیار 
گرانبهایی داشت. سالون بسیار بزرگ و مجللي داشت. سمت شمال سالون، کلکین نداشت. 
یک دیوار بود و در وسط آن، نقشهء بزرگ افغانستان با سنگ هاي مختلف ساخته شده بود. 
سنگ هایي با رنگ هاي متفاوت، والیت هاي افغانستان را نشان مي دادند. زیر آن نقشه، مبل 
و چوکي گذاشته شده بود. من و امین آن جا نشستیم. خانم و دختر امین هم آمدند. پس از 

احوال پرسي رو به روي ما نشستند. اولین بار بود که آن ها را مي دیدم. 
امین به دخترش گفت: »براي کاکایت چیزي بیاور.«

هم مشروب الکلي آورد و هم شربت. ما گفتیم: »از همان شربت بریز.«
 گیالس هاي ما را از شربت پر کرد.

گیالس شربت در دستم بود. امین به من گفت: »قادر جان! ببین! – به نقشهء افغانستان 
اشاره کرد- از سیستان تا واخان دست باز داري. هر چه مي خواهي بکن! اما با من مخالفت 

نکن.«
گیالس شربت را روي میز گذاشتم.

 گفتم: »امین صاحب! من و شما به هم تعهد سپردیم که بر بنیاد اصول و مقرره با 
هم کار مي کنیم. تو حاال چه طور به من این صالحیت را مي دهي و مي پذیري که من هر 
چه خواسته باشم بکنم؟ تو عضو دفتر سیاسي حزب هستي. تو چرا این صالحیت را به من 
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مي دهي؟ اصاًل ما و شما تابع یک مقررات حزبي هستیم. تابع مقررات وجداني هستیم. تابع 
مقررات اسالمي هستیم، تابع مقررات وطن خود هستیم ...

پرویز آرزو: شما اسالمي هم گفتید؟ 
با  حزب  که  مي فهمیدم  حاال  من  کردم.  هم  تکرار  و  گفتم  بلی  عبدالقادر:  جنرال 
شکست مواجه مي شود و تا یادم نرفته است بگویم که در روز دوم بعد از هفت ثور به من 
خبر دادند که دروازه مسجد پل خشتي را بسته اند. به شدت عصباني شدم و شروع کردم به 
ناسزا گفتن. گفتم: »کدام بي ناموس، کدام بي خرد و بي دانش این کار را کرده است؟ مردم 
در مورد ما چه مي گویند؟« و ناگفته نماند که حاال اذان از طریق بلندگو داده مي شد. تا 
پیش از آن، با بلندگو اذان نمي دادند. ولي از همان روز اول هفت ثور به هر طرف بلندگو 

بسته شد و با بلندگو اذان مي دادند. قرآن هم خوانده مي شد، نعت خواني هم مي شد.
با قفل کالني در مسجد را بسته بودند. یک طرف دروازه را از دیوار کندند. در مسجد 
را باز کردند. کسي را هم آوردند و در زیرزمیني هاي وزارت دفاع انداختند. نزدیِک شام 
بود که عظیم آمد و خبر آورد که آدمي که در زیرزمیني انداخته بودند را مي زنند. رفتم 
و او را دیدم. آدم قدکوتاه چاقي بود با ریش بلند. او را آن قدر زده بودند که رویش ورم 

کرده بود. 
پرویز آرزو: کي بود؟

جنرال عبدالقادر: آدم ناشناسي بود. گفتند از نفرهاي مسجد حضرت شوربازار است 
و در اثناي بسته کردن دروازه مسجد پل خشتي بر ضد حزب و هفت ثور زیاد گپ زده 
است. به همین خاطر او را گرفتند و آوردند و در زیرزمیني هاي وزارت دفاع انداختند. این 

عمل هم حساسیتم را چند برابر کرد. 
پرویز آرزو: و براي او چه کردید؟ 

جنرال عبدالقادر: رفتم و او را دیدم. پرسیدم که کي او را لت کرده است؟ با کساني 
که لت وکوبش کرده بودند برخورد تندي کردم. گفتم: »دروازه را ببندید تا فردا هیأتي 
تعیین شود و معلوم شود که او را چرا و از کجا آورده اند. معلوم کنند که چه گفته و چه 

کرده است. شما حق ندارید هر کس را خودسرانه َکش کنید و به این جا بیاورید.«
خوب . من در خانهء امین بودم.

پرویز آرزو: بلی. حفیظ اهلل  امین به شما گفت از سیستان تا واخان هر چه مي کنید 
بکنید. 
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جنرال عبدالقادر: بلی. اما با من مخالفت نکنید. 
پرویز آرزو: پیش از این که ادامهء ماجرا را بگویید، پرسشي دارم. برداشت من این 
است که حتمًا شما هم کارهایي بر ضد امین مي کردید  و او هم دالیلي براي بدبین بودن 

نسبت به شما داشت. یا نه؟ 
جنرال عبدالقادر: طبعًا. همین طور بود. من با بسیاري از کارهاي او مخالفت مي کردم. 
اولین مخالفتم با امین در مورد هفت نفري بود که از قندهار آورده بودند. امین گفت چهار 

نفرشان را بکشید، سه نفرشان را بیاورید. چهار نفر پرچمي بودند، سه نفر خلقي. 
من گفتم: »امین! تو چه مي گویي؟ تو وزارت دفاع هستي؟ تو چه حق داري که این 

کار را بکني؟ بدون محاکمه چرا مي خواهي بکشي؟«
یا مثاًل دوازده یا چهارده نفر را از غزني آورده بودند و امین امر کشتن شان را   
داده بود. من در شوراي انقالبي بلند شدم و گفتم: »سر از امشب یک نفر از اعضاي بیروي 
سیاسي باید با من، پهره داري کند. شما مرا به محاکمه تاریخ مي سپارید. کي امر داده که 

مردم بدون محاکمه کشته شوند؟«
 گفتم: »تره کي! از تو پرسان مي شود. من از تو مي پرسم که کي امر داده است؟ غیر 

از تو کي صالحیت این کار را دارد؟«
همهء این ها اختالف و تضاد ما را نشان می دادند.

پرویز آرزو: به خانهء حفیظ اهلل  امین برمي گردیم. 
که  مي گفتم  را  خود  دالیل  من  بود.  امین  دست  در  بلی. گیالس  عبدالقادر:  جنرال 
»ما تابع یک پرینسیپ هستیم. ما یک پرینسیپ را قبول کردیم و به حزب آمدیم. اگر 
خودسري باشد و شما هم اجازه دهید که هر کس هر چه خواست، بکند درست نیست. این 

با پرینسیپ حزب و پرینسیپ خدمت به وطن مطابقت ندارد.«
امین به شدت عصباني شد. گیالس کریستال در دستش بود. رویش هم نوشته شده 
بود: »المتوکل علي اهلل محمدظاهرشاه«. گیالس را چنان به قهر و شدت به زمیِن سنگي زد 

که پاش پاش شد و به ذرات غیر قابل دید تبدیل شد. 
خانم و دخترش هم نشسته بودند. من از جا برخاستم و به طرف دروازه رفتم. بیرون 

شدم و در موترم نشستم. به موتروان گفتم: »حرکت کن!«
موتر به راه مي رفت. یک باره در آینهء عقب نما دیدم که موتر امین به دنبال    
من در حرکت است. خودش بود و موتروانش. به دروازه وزارت دفاع رسیدم. من از موتر 
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پایین شدم. موتروان، موتر را از پشت وزارت به پارکینگ مي برد. وزارت دفاع، که بعداً 
مقر کمیته مرکزي شد، دو دروازه داشت. من دم دروازه یي که مقابل به ارگ بود، پایین 
شدم. امین هم سررسید. امین از موترش پایین شد و موتروانش، موتر را به دنبال موتر من 
برد. من بدون توجه به او به طرف دروازه رفتم. خود را به من رساند و دم در، مرا از پشت 
سر محکم گرفت. گفت: »قادر جان، ببخش! کار بدي شد. در خانه ام چنین اتفاقي افتاد.«

دست مرا گرفت و مرا به طرف کتارهء دیوار و پنجه چنارهاي سرکي که به میدان 
هوایي مي رود، دور داد. در ضلع دوم آن کتاره ایستاد. گفت: »قادر جان! با من مخالفت 

نکن!« این جمله را چند بار تکرار کرد.
 گفت: »نمي خواهم تو مخالف من باشي. من مي خواهم تو مرا راهنمایي کني.« 

گفتم: »امین صاحب! من چه طور تو را راهنمایي کنم؟ سابقهء تو در حزب بیشتر از 
من است.«

گفت: »نه! از لحاظ نظامي مرا راهنمایي کن!«
گفتم: »از نگاه نظامي؟ تو هنوز وزیر خارجه نشده اي اما در کار وزارت دفاع دخالت 
مي کني. من متأسفم از این که به تو باید بگویم این وظیفهء تو نیست. اگر مي خواهي وزیر 
دفاع شوي، در شوراي انقالبي پیشنهاد کن. وزیر دفاع شو. من مخالفتي ندارم. اما از لحاظ 
تا واخان هر چه  از سیستان  نیست. مي گویي  پرینسیپ چیزي که تو مي گویي، درست 
بخواهم  قبول مي کنم. هر چه  فوراً  باشم،  داشته  اگر من وجدان ضعیفي  بکنم.  مي خواهم 
انجام مي دهم. ولي مسؤولیت این کار به گردن تو است. تو مرا به حیث یک انسان، گمراه 

مي کني.«
امین به من گفت: »به خدا اگر تو را رها کنم.« این »رها نکردني« که گفت فوراً 

دو مفکوره را به ذهنم داد. 
من گفتم: »امین صاحب! مي تواني مرا بکشي، مي تواني مرا بندي کني. اما پرینسیپ، 
پرینسیپ است. من از پرینسیپ نمي توانم عدول کنم. بر این اساس، هر چه مي خواهي 
بکن! من در چوکات این پرینسیپ با تو هیچ نوع مخالفتي ندارم. نه تنها با تو که با هیچ 

کس دیگري هم مخالفتي ندارم.«
به امین گفتم: »من حتا به داوودخان  که هیچ کسي نمي توانست به او گپي بزند، به 
شکلي از اشکال، گپ خود را مي گفتم. گاهي در لفافه. و داوودخان  هیچ وقت به من نگفت 

که تو چرا در مقابل من استدالل مي کني.«
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ما اگر در موردي با نظر داوودخان  موافق نبودیم، طوري به او مي گفتیم که او آن را 
مي پذیرفت. بنابراین من از پرینسیپ خود عدول نمي کنم.

خود را از دست امین رها کردم و به وزارت رفتم. امین هم رفت. نمي دانم کجا رفت. 
این اتفاق یک روز پیش از تسلیم قدرت افتاد.



بخش بيست و یک

پرویز آرزو: در آن روزهاي پس از کودتا، پیش خانوادهء خود هم رفتید؟
جنرال عبدالقادر: نه. در تمام آن مدت در وزارت دفاع بودم. فقط یک بار عصر روز هشتم 
ثور براي تبدیل کردن لباس هایم به خانه رفتم. دو روز دریشي پیلوتي به تن داشتم. دریشي 
پیلوتي از پنبه بود. بدنم بوي عرق گرفته بود. با موتر بنز سیاه ضد مرمي عبداالله، وزیر 

مالیه، به خانه رفتم.
 به خانمم گفتم: »زود به من لباس پاک بده.«

دریشي فورم و نشان دارم را پوشیدم. فورم و نشان دگروالي بود. من هنوز جنرال نشده 
بودم. در اولین جلسه شوراي انقالبي وزیر دفاع شدم و رتبه جنرالي گرفتم. در همان جلسه 

هم عضو کمیته مرکزي حزب شدم.
 لباسم را به سرعت پوشیدم و از خانه بیرون شدم. وقتي از خانه بیرون آمدم، دیدم 
همهء همسایه هایم که بیشتر از قوم هزاره بودند، به سرک آمده اند. در همان مدت کوتاه 
باخبر شده بودند و با گل به دیدنم آمده بودند. من در محل »باسنیدار قالی شهاده « زندگي 
مي کردم و بیشتر همسایه هایم، هزاره بودند. وقتي آن ها را دیدم از موتر پایین شدم. همه آن 
مردم را مي شناختم. با هم رفت وآمد داشتیم. از همسایه پهلویم، حاجي ضامن، تا به آخرین 
خانه یي که از ترکمن ها بود، همه بیرون شده بودند. همسایه دیگر ما »جمعه کوپي کش« 
بود. پدرش آدم ریش سفیدي بود و ما همیشه با هم صحبت و شوخي مي کردیم. او هم در 
بین مردم بود. دیگري حاجي فقیر بود. حاجي فقیر، کابلي بود. در قسمت آخري منتهي 
به زمین هاي دختر شاه محمود خان، پروژهء ساختماني داشت. خانه مي ساخت و به مردم 
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مي فروخت. او هم با خانواده اش به دیدنم آمده بود. 
***

هفت ثور، روز پنجشنبه بود. پنجشنبهء هفته بعد، تره کي با کنجکاوي و اصرار شروع 
کرد به پرس وجو. به من مي گفت: »بگو ظاهرشاه  روزهاي رخصتي کجا مي رفت؟«
تره کي را به حرم سرا برده بودند و همیشه مي گفت: »شما مرا بندي کرده اید.«

به او گفتم: »ظاهرشاه  یا به کاریز میر مي رفت یا به دره هاجر.«
تره کي گفت: »مرا به »حوض خاص« ببرید.« 

ارتفاع 3500 متري کوه  حوض خاص کجاست؟ حوض خاص، حوضي طبیعي در 
به  را »یلبند« مي گویند. تره کي اصرار مي کرد که »مرا  به پشتو آن  »شکر دره« است. 

یلبند ببرید.«
 مجبور شدم به کمک مشاور روسي، هلیکوپتری را به آن جا بفرستم که معلوم شود 

آیا امکان نشست هلیکوپتر در آن بلندي هست یا خیر. 
خبر آوردند که »نشست هلیکوپتر ممکن نیست. حتا یک آدم پیاده نمي تواند در 

اطراف آن حوض به آساني قدم بزند.«
 تره کي اصرار مي کرد که باید به آن جا برود!

من مي گفتم: »هو تره کي صاحب! هلیکوپتر نمي تواند در آن جا نشست کند.«
 او همچنان اصرار مي کرد. پیشنهاد کردم که فردا به دره هاجر برود. ترتیبات رفتنش 

را گرفتم. 
همان روزها بود که تبصرهء بي بي سي در مورد هفت ثور و تره کي را شنیدم. من 
همیشه اخبار جهان را دنبال مي کردم. تبصره این بود که »تره کي نمي تواند در افغانستان 
حکومت کند، چون آدم عیاش و شاعرمشربي است و این دو خصلت براي رهبري افغانستان 

خوب نیست.«
به فکر رفتم و به خود گفتم این را راست مي گوید! 

***
روز پنجشنبه، تره کي، امین و وطنجار با هلیکوپتر به سمت »دره هاجر« رفتند. در 

میدان هوایي به من گفتند: »پادشاهي را به تو سپردیم.«
سرنوشت من در همان روز در »تپه هاجر« رقم خورده بود. گفته بودند به هر شکلي 
که مي شود قادر باید از صحنه سیاسي حزب دموکراتیک بیرون شود و به جزاي اعمالش 

برسد. 
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شام همان روز، برگشتند. براي استقبال شان به میدان رفتم. تره کي را به حرم سرا بردیم. 
پرویز آرزو: معلوم مي شود شما و وطنجار هم با هم اختالف داشتید. در روز کودتا 

هم این اختالف و ناهماهنگي دیده شده بود.
جنرال عبدالقادر: بلی. همین طور است. دلیلش این بود که وطنجار با آن که در ابتدا 
تابع امر تره کي بود، اما امین او را خریده بود. برنامه امین این بود که تره کي را از میان 
بردارد و به جایش بنشیند. اگر وطنجار با تره کي مي ماند، براي امین دردسرساز مي شد. 

چون پشتون هاي پکتیا و پکتیکا با وطنجار رابطه داشتند. 
 تره کي را به حرم سرا بردیم و من به وزارت دفاع رفتم. فکر مي کنم همان شب بود 
که به من گزارش رسید که والي غزني، دوازده یا چهارده نفر از بزرگان و ریش سفیدها و 
متنفذین غزني را دستگیر کرده و به کابل، پیش امین فرستاده است تا امین دستور کشتن 
آن ها را در پولیگون پل چرخي بدهد. والي غزني این کار را کرده بود. امین آن ها را به 
پولیگون فرستاده بود تا آن ها را در آن جا بکشند. آن دوازده نفر در داخل موترها بودند. 
وقتي به پولیگون مي رسند به محافظ حمله مي کنند. یکي از آن ها توانسته بود سالح را از 
دست محافظ بگیرد. پشت سر موتر حامل آن ها، یک ماشین محاربوي در حرکت بوده 
است. ماشین محاربوي فیر مي کند. در نتیجه دو سه نفر از آن دستگیر شده ها کشته و بقیه 

موفق به فرار شده بودند. فرار کرده بودند. برو به خیر! 
والي  تسلیم کرد،  به صبغت اهلل مجددي  را  این که حزب دموکراتیک قدرت  از   بعد 
غزني، یعني همان آدمي که دوازده یا چهارده نفر را به کابل فرستاده بود تا از بین برده 

شوند، در مقابل وزارت خارجه کشته شد. 
انتقام گرفته بودند. 

با صراحت گفتم:  و  برخاستم  انقالبي  بود که من در شوراي  واقعه   به خاطر همین 
»مردم بدون محاکمه کشته مي شوند.«

 گفتم: »کي جواب مي دهد؟«
دستم را به طرف تره کي دراز کردم. گفتم: »خودت به حیث منشي عمومي و رهبر 
حزب، مسؤول این کشتار هستي. و من که حاال وزیر دفاع شده ام به حیث قومندان قواي 
مرکز، وزیر دفاع، معاون سرقومنداني قواي مسلح و لوي درستیز-چون هنوز لوي درستیز 

را هم تعیین نکرده بودم- خبر ندارم که چرا این کارها مي شود.«
همه حیران مانده بودند که من چه مي گویم.

امین گفت: »این چند شب نخوابیده است. دیوانه شده!«
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من گفتم: »من دیوانه نیستم! این چشمم! این گوشم! این هم پوزم! اما این مرا دیوانه 
مي کند که مردم به امر کي کشته مي شوند؟«

عصبي شده بودم. جیغ مي زدم. اعضاي بیروي سیاسي حیران مانده بودند. 
گفتم: »آخر شما باید جواب بدهید! بگویید این عمل را کي انجام مي دهد؟«

را  اعصابت  باش!  آرام  جان،  قادر  باش!  خاموش  جان،  »قادر  نرمي گفت:  به  امین 
کنترول کن!«

پرویز آرزو: واکنش نورمحمد تره کي چي بود؟
جنرال عبدالقادر: تره کي ُچپ نشسته بود. به طرفم لُق لُق نگاه مي کرد. حیران مانده 

بود. 
مي گفتند آن دوازده یا چهارده نفر اعتراف کرده بودند که اخواني بودند و من جیغ 

مي زدم که چنان نبوده است.
 من بي دلیل داد و فریاد نمي کردم. 

***
جنرال عبدالقادر: ... تره کي از درهء هاجر، خوش و خندان بازگشت. پنجشنبه هفته 

بعد،  دوباره هوس سفر کرد. گفت: »مرا بندي کرده اید. دق شده ام. مرا جایي ببرید.«
امین پیشنهاد کرد که این بار تره کي را به خانه داوودخان  در پغمان ببریم. در آن 
وقت »شهنواز تني« در فرقه هشت کار مي کرد. دگرمن بود. خلقي بود و از گروه وطنجار. 
از تني خواستیم تا امنیت راه، از کابل تا خانه داوودخان  در پغمان، را بگیرد. نگفته بودیم 

چرا. 
وقت رفتن فرا رسید. به حرم سرا رفتم. امین هم آمد. یک پاکت سمنتي در دستش بود. 
آن پاکت ها در کابل ساخته مي شدند. چیزي در پاکت بود. امین پاکت را به یاور خود داد 

و گفت: »این را بگیر! پیشت باشد. از تو مي گیرم.«
امین، من و وطنجار و پنجشیري و میثاق و یک نفر دیگر را، که حاال به خاطر ندارم، 
دعوت کرده بود. من در موتر تره کي نشسته بودم. به ساختمان داخل باغ رسیدیم. امین 
تنها  صاحب  تره کي  باشد  است.  خسته کن  ما  با  نشستن  صاحب،  تره کي  »براي  گفت: 

استراحت کند.«...
 تره کي داخل ساختمان شد و من در آن روز، دوباره او را  ندیدم...

 در حدود یک تا یک و نیم ساعت با آن ها نشستم. نان خوردم. بعد از آن گفتم که 
»باید به وزارت دفاع برگردم.«



خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر 265

امین با خوشي گفت: »خوب است. برو! ترون با تو مي رود.«
گفتم: »نه. یک محافظ با من است و خودم هم یک عسکر هستم.«

به طرف کابل رفتم. 
بعداً خبر شدم که در همان روز پس از رفتن من، امین و وطنجار ، پنجشیري و میثاق 

و زیري را به طرف خود کشاندند. وطنجار در آن زمان هنوز به نفع امین کار مي کرد. 
***

 امین با تمام توان به تره کي کیش شخصیت مي داد. به حدي که تره کي را »ستاره 
نابغه عصر و زمان ساخت. نشاني هم با تصویري از تره کي ساخته بود که بر  شرق« و 
سینه زده مي شد و آن را هم بین مردم پخش مي کرد. عکس هاي تره کي در هر چهارراهي 
نصب شده بود. امین مي خواست با باال بردن کیش  شخصیت تره کي، نفرت مردم را نسبت 

به او زیاد کند. 
پرویز آرزو: یعني این اقدام امین، برنامه ریزي شده بود؟ 
جنرال عبدالقادر: بلی. بر اساس یک پالن عمل مي کرد. 

 کتاب یا رساله یي هم از تره کي به نام »د بنگ مسافري« به هدایت امین چاپ شد و 
به رایگان بین مردم توزیع مي شد. در همان زمان من توانستم کتاب »افغانستان در مسیر 
تاریخ« را از قید چاپخانه نجات دهم. این کتاب توسط دو نفر از ژورنالیست هاي آن زمان 
به نام هاي »ابراهیم عباسي« و »نجیم آریا« در وقت شاه چاپ شده بود، اما شاه اجازهء 
توزیع آن را نداده بود و به اصطالح کتاب را قید کرده بودند. رابطه من با غبار نزدیک 
بود. من فوراً هدایت دادم که کتاب توزیع شود. این کار به زودي انجام شد. در حدود یک 

هزار جلد کتاب »افغانستان در مسیر تاریخ« بین خواننده هاي عالقمند توزیع شد. 
کتاب دیگري هم چاپ شده بود به نام مس در طال یا...

 پرویز آرزو: »طال درمس«؟!
جنرال عبدالقادر: بلی. »طال در مس«. این کتاب نیز هم زمان چاپ شده بود اما نمی 

دانم چه طور چاپ شده بود. 
پرویز آرزو: »طال در مس« کتاب نقِد شعر است. 

جنرال عبدالقادر: خوب . این هم چاپ شده بود. نمي دانم کي چاپ کرده بود و کي 
فرمایش داده بود.

پرویز آرزو: جلد زردي داشت.
جنرال عبدالقادر: هي خیر ببینید! طال در مس
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پرویز آرزو: توزیع این کتاب هم ممنوع بود؟
جنرال عبدالقادر: نمي دانم. من از کتاب »طال در مس« چیزي نمي دانستم. فقط به این 

خاطر این کتاب را به یاد دارم که همزمان با کتاب »افغانستان در مسیر تاریخ« برآمد.
  بسیار خوشحال شده بودم. گفتم حاال اگر غبار را ببینم به او مي گویم که به عنوان 
شاگرد و پیرو تو توانستم کاری برایت انجام دهم. من غبار را دوست داشتم. واقعًا به این 
وطن خدمت کرده است. تبعید شد، بندي شد و کار کرد. غبار و محمودي با هم تظاهرات 
1327 بر ضد شاه را به راه انداخته بودند. هر دو هم بندي شدند. غبار چهار سال در زندان 

ماند و محمودي تا آخر عمرش. 
را  او  عمومي«  باغ  »پل  در  »آرین«  هوتل  در  بیشتر  مي دیدم.  را  غبار  گاهي   من 
مي دیدم. همیشه زیر بغلش پر از کتاب بود. بیشتر سیاسیون و شطرنج بازها در هوتل آرین 
جمع مي شدند. براي شما قصه مي کنم که چگونه از موضوع چاپ کتاب »افغانستان در 

مسیر تاریخ« آگاه شدم.
پرویز آرزو: بفرمایید.

در  قومنداني  ماهه  کورس شش  یک  در  من  بود.  ظاهرشاه   زمان  عبدالقادر:  جنرال 
قواي هوایي درس مي خواندم. استاد ما روس بود. جنرال بود و یک پایش را در جنگ 
جهاني دوم از دست داده بود. استاد بسیار دانا و الیقي بود. اصاًل »قومنداني« را من از او 
یاد گرفتم. متودهاي قومنداني، تعلیم و تربیه قومنداني و سوق و اداره قومنداني را به ما 
آموخت. آن استاد، یک مترجم آذربایجاني به نام »علي بابا« داشت. علي بابا  همیشه تسبیح 

به دست داشت. 
یک روز علي بابا  به من گفت: »آیا خبر داري که کتابي به نام »افغانستان در مسیر 

تاریخ« چاپ شده است؟«
 گفتم: »نه! خبر ندارم.«

علي بابا  از من خواهش کرد که به هر قیمتي شده آن کتاب را الاقل براي یک هفته 
پیدا کنم. خود علي بابا  هم نمي دانست که نویسنده کتاب کي است.

حاال کتاب را از کجا پیدا کنم؟  بسیار پرس وجو کردم و فهمیدم که نویسندهء کتاب 
»میر غالم محمد غبار« است. این کتاب را نجیم آریا و ابراهیم عباسي چاپ کرده بودند. 

ولي توزیع آن ممنوع شده بود. کتاب را قید کرده بودند. 
پس از این که دانستم نویسنده کتاب، غبار است، پیشش رفتم و گفتم: »کتاب شما 

را از کجا پیدا کنم؟«
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 غبار گفت: »هیچ کاري نمي توانم برایت انجام دهم. فقط مي توانم به تو بگویم که 
کتاب در تحویل خانه ریاست مطبوعات قید شده است و کتابدار آن جا از فراه است.«

 پس از جستجوي زیاد با کتاب دار رابطه پیدا کردم. پول نسبتًا هنگفتي برایش پیشنهاد 
کردم و گفتم: »کتاب را فقط براي یک هفته به من بده.«

بسیار اصرار کردم. باالخره قبول کرد. اما تأکید کرد که بعد از یک هفته کتاب را 
برگردانم. کتاب را گرفتم و به علي بابا  دادم. به او گفتم که بعد از یک هفته باید کتاب را 

بازگردانم. گفت: خاطرجمع باش.
 فکر مي کنم کتاب را فوتوکاپي کرد. روز ششم کتاب را به من پس داد و من طبق 
وعده، در روز هفتم کتاب را به کتاب دار برگرداندم. من این کار را در زمان شاه کرده 
بودم و این موضوع همیشه در ذهنم بود. در محراق توجهم بود که به هر شکلي مي شود 
باید کتاب از قید آزاد شود و یکي از کارهایي که بعد از هفت ثور و پیش از بندي شدنم 

انجام دادم، همین بود. 
پرویز آرزو: بازتاب توزیع کتاب در بین مردم چه بود؟

جنرال عبدالقادر: انعکاس فوق العاده مثبتي داشت. 
پرویز آرزو: برخورد تره کي و امین در این مورد چي بود؟

جنرال عبدالقادر: فکر مي کنم آن ها حتا خبر هم نشدند. هر دو به غم جان خود بودند. 
در آن زمان تمام تالش امین این بود که براي تره کي کیش شخصیت بسازد و در این کار 
آن قدر زیاده روي کند که نفرت مردم برانگیخته شود. عکس هایش را به در و دیوار نصب 

کرده بودند. پایه ها و دیوارها را سرخ مي کردند . 
به هر حال ما به کار خود مشغول بودیم. حاال به غم جان خود گرفتار شده بودیم. 
تضاد میان من و امین بسیار شدت پیدا کرده بود. بیشتر کساني که تا آن زمان با من بودند 

به امین پیوستند.





بخش بيست و دو

پرویــز آرزو: به صحبت هاي دیروز و خاطرات شــما از روزهاي اول پس از هفت ثور 
برمی گردیم.

جنرال عبدالقادر: من وقتي این عالقمندي شــما را به نوشــتن این کتاب و بررسي 
حوادث آن زمان مي بینم، بسیار افسوس مي خورم و فکر مي کنم که کاش از همان آغاز با 
هم یک جا مي بودیم. مي توانستید یا با مشوره من یا به شکل مستقل، آن حوادث را بنویسید. 

چندین کتاب مي شد. 
پرویز آرزو: سالمت باشید. من در ثور 57 به دنیا آمدم. اما حاال هم دیر نیست. فکر 
مي کنم امروز، افغانستان بیش از هر چیز به بازنگري شفاف رویدادهاي گذشته نیاز دارد. 

جنرال عبدالقادر: بلی. 
پرویز آرزو: گفتید که دو و نیم ماه پس از هفت ثور، شــما را زنداني کردند. از آن 

دو و نیم ماه خاطره دیگري هم دارید؟
 امین هــر روز به وزارت دفاع مي آمد و تأکید و تکــرار مي کرد که »جنرال ها و 

قومندان هاي سابق را به تقاعد سوق بده«  و من مخالفت مي کردم.
 من مي گفتم: »کساني را که نسبت به آن ها مسأله یي وجود دارد، برکنار مي کنیم. اما 

کساني که تحصیالت عالي دارند و آدم هاي واردي هستند را چرا بیرون کنیم؟«
من حتا طرف دار آن بودم که آن عده از کساني را که در زمان داوودخان  خانه نشین 
شــده بودند، دوباره به کار بگیریم. عقده یي که نسبت به داوودخان  داشتند به نفع ما تمام 

مي شد. 
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امین مي گفت: »نه!« 
 حاال یک عده هم در این مســأله جانب امین را گرفته بودند و هر روز مي آمدند که 
باید قومندان هاي ســابق را برکنار کنیم. حتا کساني از رده هاي دوم و سوم وزارت دفاع 

مي آمدند و فهرست هایي با خود مي آوردند و مي گفتند این افراد را باید برکنار کني! 
من مي گفتم: »تو کي هستي؟ این لیست ها را از کجا آورده اي؟«

 جوابي نداشتند. و من گرفتار این مسأله شده بودم. 
 من گفتم که دوسیهء امنیت دولتي را پیش من بیاورند. دوسیه را آوردند. آن را ورق 
زدم. نام »جنرال عمر« را که همین حاال در مســکو اســت، دیدم. از دوران مکتب لیسه 
عسکري، جاســوس امنیت ملي بود. براي امنیت کار مي کرد. گفتم فوراً برکنارش کنید!  
همین که این آدم را برکنار کردم، گالبزوي او را فوراً جذب کرد. او را جنرال ساخت و 

حتا وقتي سفیر افغانستان در روسیه شد، او را با خود به مسکو برد. 
پرویز آرزو: شــما فقط به خاطر این که آن فرد  با ادارهء امنیت ملي کشورش سر و 

کار داشته برطرفش کردید؟
جنرال عبدالقادر: بلی. این بسیار سرم بد تأثیر کرد. 

پرویز آرزو: فکر نمي کنم کار کردن براي دستگاه امنیتي کشور خود گناهي باشد. 
جنرال عبدالقادر: بلی. هر مملکت ادارهء امنیت خود را دارد. باری تلویزیون بلغارستان 
کارمند سابق استخبارات آن کشور را نشان مي داد. آن آدم مي گفت: »من براي وطن خود 
کار کردم. براي منافع شخصي ام کار نکردم. دستگاهي بود به نام کي.جي.بي. بلغارستان و 

من در چوکات آن دستگاه وظیفه داشتم و کار مي کردم.« 
مــن حاال مي دانم که این کار بدي نبوده. اما در آن زمان فکر مي کردم که کار بدي 

کرده است. 
پرویز آرزو: در دوسیه امنیت دولتي با نام چه کسان دیگري برخوردید؟

جنرال عبدالقادر: در حدود صد نفر دیگر را هم مي شــناختیم. از آن جمله یکي مجید 
بود. مجید فراهي. معلوم شد که با اداره امنیت همکاری داشته است. او همانی بود که از نام 

من، یوسف، قومندان قوای پانزده زرهدار، و موالداد را کشته بود. 
پرویز آرزو: به امر شما؟

جنــرال عبدالقادر: نه. به نام من. گفته بود به امــر قادر این کار را کرده ام. در حالي 
که من در آن روز اصاًل مجید را ندیده بودم. روز هفتم ثور بود. به شــما گفتم که نام شفر 
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را اشــتباه داده بودند. من صبح همان روز به یوسف تلفون کردم و از او پرسیدم که شفر 
چیست؟ گفت: »هلمند- دریاست«. در حالي که امین، شفر »سیالب- توفان« را داده بود. 
قرار بود که تنها خلقي ها وارد عمل شوند و اگر شکست خوردند با شفر دوم که »هلمند- 
دریاســت« بود، حلقهء دوم که قادر و پرچمي ها بودند اقدام کنند. یعني امین شفر را عمداً 

به ما اشتباه داده بود. 
پرویز آرزو: چند نفر به دستور شما کشته شدند؟ 

جنرال عبدالقادر: وجدانًا به شــما مي گویم که هیچ کسي به امر من کشته نشده است. 
اگر کسي در سرتاسر افغانســتان پیدا شود و ثابت کند که این کار را کرده ام من حاضر 

هستم محاکمه شوم. من چنین عمل فجیعي را انجام نداده ام. هرگز!
پرویز آرزو: امیدوارم سوء تفاهم نشده باشد. به هر حال شما به عنوان یک نظامي در 

تحوالت مهمي نقش داشتید. 
جنرال عبدالقادر: شما باید در نظر داشته باشید که یکي جریان جنگ است. در جریان 
جنگ، ممکن اســت ده ها نفر کشته شده باشند. اما این که مشخصًا من با کسي عقده پیدا 
کرده باشم و یا به خاطر اختالف فکري گفته باشم او را از بین ببرید، هرگز اتفاق نیفتاده 

است. من نه امروز که همیشه چنین فکر مي کردم. 
***

جنرال عبدالقادر: روز شــانزدهم یا هفدهم پس از هفت ثور بود که کارمل به دفترم 
آمد.

پرویز آرزو: پیش از رفتن به چکسلواکیا؟
جنرال عبدالقادر: بلی. گفت براي خداحافظي آمده است.
 گفتم: »براي خداحافظي با تو، به میدان هوایي مي آیم.«

یکي از اشــتباهات بزرگ من همین بود که بــراي خداحافظي و بدرقه او به میدان 
هوایي رفتم. با موتر نزدیک طیاره رفتم. در لحظهء خداحافظي، پسر بزرگ کارمل گفت: 

»خائن ها! او را بیرون کردید؟«
 کارمل با سیلي به دهن پسرش زد. گفت: »پدر لعنت! ُچپ!«

 پســرش حیران مانده بود. با کارمل بغل کشي و خداحافظي کردم و از جمله گفتم: 
»برو دیگر!«

 کارمــل این »برو دیگــر« را به گونه دیگري تعبیر کــرد و با حال زاری گفت: 
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»کشتمند هست اگر باز...«
 منظورش این بود که اگر کاري کردید، مرا فراموش نکنید. پیش خودم گفتم: »این 
مست را ببین! دیوانه بّجه که مست آمد!1 یک کار کردیم خوب پیروز شدیم که حاال کار 

دیگري بکنیم!« 
پرویز آرزو: رفتن شــما به میدان هوایي براي خداحافظي با کارمل به سوءظن بیشتر 

خلقي ها نسبت به شما انجامید؟
 جنرال عبدالقادر: بلی. همین طور بود. نسبت به من بیش از پیش شک کردند. همین 

هم بهانه یي شد و به دستگیري من انجامید.
 پرویز آرزو: این برخورد شــما با ببرک کارمل به معناي داشتن عالقمندي نسبت به 

او بود.
جنرال عبدالقادر: باور کنید کــه عالقمندي من فقط وحدت حزب بود. من پیش از 
هفت ثور تنها یک بار کارمل را دیده بودم. او را در خانه بارق شفیعي دیدم. در این مورد 

به شما گفتم2. در همان دیدار هم اولین پرسشم این بود که چرا متحد نمي شوید؟ 
***

 در همان روزهاي پس از هفت ثور، امین به من گفت: »اســداهلل سروري را شاروال 
کابل مقرر کن و گالبزوي را به حیث اتشه نظامي به مسکو بفرست.«

 گالبزوي در روز هفت ثور زخمي شــده بود. امین گفت: »گالبزوي به حیث اتشه 
نظامي به مسکو برود، همان جا درمان شود و درس هم بخواند.«

 من به امین گفتم: »گالبزوي فعاًل مریض اســت. اما اســداهلل سروري را من مقرر 
کرده ام.«

 گفت: »کجا؟«
 گفتم: »ریاست امنیت دولتي«. در آن وقت آن ریاست، »کام« نام گرفت.  

پرویز آرزو: اسداهلل سروري را شما مقرر کردید؟
جنرال عبدالقادر: من مقرر کردم. امین متعجب شــد. گفت: »خوب؟ مقرر کردي. 

درست است.«
 در دل خوشحال هم شده بود.

پرویز آرزو: شما با موافقه تره کي این کار را کردید؟

1. »بّجه!« در لهجهء هراتي یعني: فرار کن! » - دیوانه بّجه که مست آمد، یعني:  دیوانه فرار کن که مست آمد. )ضرب المثل(.
2. این روایت را مي توانید در بخش 10 بخوانید.
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جنرال عبدالقادر: نه. من خودم مقرر کردم. من سعي مي کردم بیشتر ُپست هاي وزارت 
دفــاع را هم به بخش هوایي بدهم. رییس روابط خارجي را هم از قواي هوایي مقرر کردم. 
رییس کشــف وزارت دفاع و رییس لوژستیک، که معاون وزیر دفاع بود، را هم از قواي 

هوایي آورده بودم.
پرویز آرزو: براي من همچنان یک ســؤال باقي مي ماند که شما چه طور این افراد را 

مقرر مي کردید. منظورم این است که صالحیت تقرر آن ها را داشتید؟
جنرال عبدالقادر: بخشي از این تقررها در حیطه صالحیت وزیر دفاع بود و من بعد از 

تسلیم دهي قدرت، وزیر دفاع شده بودم.
پرویز آرزو: درســت است. نمي دانم در آن زمان چگونه بوده است. اما رییس امنیت 

 ملي را رییس دولت تعیین مي کند. 
جنرال عبدالقادر: من او را به ُپست ریاست امنیت ملي آوردم.

پرویز آرزو: چگونه؟
جنرال عبدالقادر: خودســرانه و به امر خود. خودسري بود! و من »قدرت« محسوب 
مي شدم. هدفم از آوردن هوایي ها این بود که پشتیباني آن ها را داشته باشم. در مواردي حتا 

نمي گفتم که این کار را من کرده ام. 
پرویز آرزو: یعني اسداهلل سروري آمد پیش شما و شما گفتید برو رییس امنیت دولتي 

شو!
جنرال عبدالقادر: گفتم برو رییس امنیت شو!

پرویز آرزو: او چي گفت؟
جنرال عبدالقادر: او گفت: »خوب است. اما قرار بود من شاروال کابل شوم.«

من گفتم: »امنیت بهتر است. تو با من همکاري کن.«
 برایش غیر منتظره بود. هر روز مي آمد...

پرویز آرزو: دوستي شما با اسداهلل سروري سابقه داشت؟
جنرال عبدالقادر: بلی. او از بخش هوایي من بود. قومندان بود. از حزب بود. خلقي من 

بود. پالن هفت ثور را در خانه او آماده کردیم.1  
پرویز آرزو: امین مي خواست که اسداهلل سروري شاروال شود. شما گفتید نه! سروري 

به ریاست امنیت مي رود.
 جنرال عبدالقادر: بلی. امین گفت: »خوب است.«

1. شرح این روایت را مي توانید در بخش سیزدهم بخوانید.
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پرویز آرزو: و در مورد گالبزوي گفتید فعاًل مریض است.
جنرال عبدالقادر: بلی. گفتم گالبزوي فعاًل باشد تا ببینیم.

 پنج روز یا یک هفته بعد، وضع ســالمت گالبزوي بهتر شد. پیش من آمد و گفت: 
»مرا مي خواهي دور کني؟«

 من گفتم: »نه! تو برو پیش تره کي.«– من حاال راه کار را مي فهمیدیم-
 گفتــم: »پیش تره کي برو و بگو که بنا به خواســت امین صاحب، وزیر دفاع مرا 
به حیث اتشه نظامي به مســکو مي فرستد. اگر چنین بگویي، تره کي از رفتنت جلوگیری 

مي کند.«
پرویز آرزو: چرا حفیظ اهلل  امین مي خواست گالبزوي اتشه نظامي شود و از افغانستان 

بیرون رود؟
جنــرال عبدالقادر: به خاطر این که امین مي فهمید، گالبزوي  دیر یا زود  به مخالفین 

او ]امین[ می پیوندد.
پرویز آرزو: اما هر دو خلقي بودند.

جنرال عبدالقادر: با آن که هر دو خلقي بودند، رقابت و قدرت نمایي بین آن ها وجود 
داشت. اسداهلل سروري هم از گروه گالبزوي بود. 

پرویز آرزو: یعني گالبزوي در صدد کسب هر چه بیشتِر قدرت بود؟
جنرال عبدالقادر: بسیار قدرت طلب بود. 

 گالبــزوي پیش تره کي رفته بود و به او گفته بــود که وزیر دفاع مي خواهد مرا به 
مسکو بفرستد. تره کي گفته بود: »وقتي قادر آمد با او گپ مي زنم.«

روز بعد، گالبزوي دوباره به سراغم آمد و گفت: »بیا با هم پیش تره کي برویم.«
 با هم رفتیــم. در همان دیدار، گالبزوي به تره کي گفت: »تره کي صاحب! امین به 

حزب، خائن است.«
 تره کي در حالي که دست هایش مي لرزید گفت: »بچه جان خود را با امپراتور مواجه 

نکن.«
بعد رویش را به من کرد و گفت: »ښه قادر جانه څه وايي؟« 

من گفتم: »امین صاحب گفته که گالبزوي را اتشه مقرر کنم.«  سِر امین انداختم. 
پرویز آرزو: حفیظ اهلل  امین، وزیر خارجه شده بود؟

جنرال عبدالقادر: هنوز تثبیت نشده بود. اما کار وزارت خارجه را پیش مي برد.
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پرویز آرزو: در جلسه یي که براي تسلیم گیري قدرت و تشکیل شوراي انقالبي دایر 
شده بود، شما وزیر دفاع ُشدید. در مورد سایر اعضاي کابینه تصمیمي گرفته نشد؟

جنرال عبدالقادر: بیشتر اعضاي کابینه مشخص شدند. خود تره کي صدراعظم و رییس 
شوراي انقالبي شــد. وطنجار معاون صدراعظم شد. قرار بر این بود که امین وزیر خارجه 
شــود. حاال هم موضوع تعیین گالبزوي به حیث وزیر مخابرات مطرح شــد. گالبزوي به 

هدایت تره کي و به امضاي من وزیر مخابرات شد. 
پرویز آرزو: یعني به پیشنهاد شما و به امر تره کي؟

جنرال عبدالقادر: نه. من پیشنهاد نکردم.
پرویز آرزو: شما مقرر کردید؟

جنرال عبدالقادر: بلی. تره کي گفت: »این را به حیث وزیر مخابرات مقرر کن.«
 من تقررش را به حیث وزیر مخابرات امضا کردم. 

پرویز آرزو: یعني وزیر دفاع، وزیر مخابرات را تعیین کرد؟
جنرال عبدالقادر: بلی. تعیین کرد. 

پرویز آرزو: عجب َگد و َودي1 بوده!
جنرال عبدالقادر: گد و ودي؟ حــاال گد و ودي را ببینید! دو معین وزارت خارجه- 
شاه محمد دوست و هادي مکمل- هم به امضاي من مقرر شدند. کسي پرسان هم نکرد... 

پرویز آرزو: براي من جالب است که چه طور گالبزوي، با این صراحت پیش تره کي 
از حفیظ اهلل  امین بد گفت.

 جنرال عبدالقادر: این کار را کرد. و گریه کرد. ایستاده بود و اشک هایش را با پرده 
سفید پاک مي کرد.  تره کي گفت: »خود را با امپراتور روبه رو نکنید.«

پرویز آرزو: چرا رابطه گالبزوي با امین چنان بود؟ 
جنرال عبدالقادر: بحث بر سر قدرت است. قدرت. با دیدن اشک هاي گالبزوي به او 
اعتماد پیدا کردم. من هم با امین مشکل داشتم. وقتي اشک هاي گالبزوي را دیدم، به خود 

گفتم: »خوب شد. یک نفر هم باور دیگر هم پیدا کردم.«
 اما این را نمي فهمیدم که این آدم ]گالبزوي[ هم به نعل مي زند و هم به میخ! و ممکن 
است همان شب پیش امین برود و بگوید که قادر به تره کي چیزهایي گفت و با این کار 

امین را با تقررش به حیث وزیر مخابرات موافق کند. 
فرداي آن روز، امین بــه وزارت دفاع آمد و به من گفت: »وزیر مخابرات را تعیین 

1. »َگد و َودي« : اصطالحي محاوري به معناي بي نظمي و نابهنجاري.
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کردي؟ خوب است!«
فهمیدم که گالبزوي، شــب به خانه امین رفته است. در حالي که به امضاي من وزیر 

مخابرات شد. 
پرویز آرزو: در مورد سایر اعضاي کابینه بگویید.

جنرال عبدالقادر: کشــتمند، وزیر پالن شد. رفیع، وزیر فواید عامه شد. بارق شفیعي، 
وزیر اطالعات و کلتور شد.

دیگر کي بــود؟ چهار نفر از نظامي ها به کابینه راه یافتنــد. من، وطنجار و رفیع و 
گالبزوي. ریاست امنیت هم بست وزارت است. پس پنج نفر نظامي. 

مخالفت ها روز به روز بیشتر مي شد. 
***

 جنــرال عبدالقادر: ...صبح بود. من و امین پیش تره کي مي رفتیم. هر روز مي رفتیم و 
تره کي را پس از چاي صبح به گل خانه مي بردیم و به چوکي مي نشاندیم. آن روز هم رفتیم 

و تره کي را گرفتیم و به راه افتادیم.
پرویز آرزو: هر روز؟

جنرال عبدالقادر: بلی. هر روز.
 تره کي بلند شــد و به راه افتادیم. مــن و وطنجار و امین و گالبزوي، او را همراهي 
مي کردیم.  امین در میان راه به من گفت: »هدایت پایین و باال مي رود. تو او را مي شناسي؟«
 هدایت، پرچمي بود و در بخش اوپراسیون ]بخش عملیات[ وزارت دفاع کار مي کرد. 

رییس اوپراسیون »بابه جان خان« بود.
 گفتم: »او را مي شناســم. در اوپراسیون وزارت دفاع کار مي کند. اما از پایین و باال 

رفتنش خبر ندارم.«
 امین گفت: »این پرچمي ها دست شان به خود نمي ایستد.«

مــن حیران مانده بودم چه بگویم. به کنایــه گفتم: »خوب او را هم به جاي دیگران 
روان کنید!«

تره کي گفت: »مي کنیم. پروا ندارد. غم نخورید.«  
پرویز آرزو: منظور شما از روان کردن به جاي دیگران چي بود؟ به کنایه گفتید که 

او را هم بکشید؟
 جنرال عبدالقادر: بلی. گفتم او را هم به جاي رفقایش روان کنید. 
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هر روز، شــایعهء کودتا را به گوشم مي زدند. طي دوماه، امین و سروري دائمًا به من 
مي گفتند که کودتایي در راه اســت. کودتا، کودتا، کودتا. من مي پرسیدم: »کي کودتا 

مي کند؟«
 جواب مي دادند که »به کمک امریکایي ها کودتا مي شود.«

 مي گفتم: »چه طور به کمک امریکایي ها کودتا مي شــود؟ امریکایي ها در افغانستان 
نقشي ندارند. چگونه کودتا مي شود؟« 

مي گفتند: »مي شــود! جنرالي از لوگر که از صاحب منصب هاي سابقه دار است و فعاًل 
در مزار به ســر مي برد، به همکاري پروفیسوري که در شفاخانهء جمهوریت کار مي کند، 
طرح این کودتا را ریخته است. پروفیسور، طرح کودتا را به امریکا فرستاده است. به زودي 

کودتا مي شود!«
مي گفتم: »عجیب است!«

 رییس شــفاخانه جمهوریت »کریم یورش« بود.1 کریم یورش هراتي و مائوییست 
بود. وقتي قومندان مدافعه بودم، پدر »خالقیار« مریض شده بود. خالقیار در آن زمان معین 
وزارت مالیه بود. پدرش را در شفاخانه جمهوریت بستري کرده بودند. من به دیدنش رفتم 
و در آن جا با کریم یورش آشنا شدم. یک دست کریم یورش فلج بود. گاه گاهي با او گپ 

مي زدم. در مورد مسایل سیاسي با هم صحبت مي کردیم. آدم با دانشي بود. 
 خوب ! این کودتا به نظــرم عجیب مي آمد. پالن امین این بود که مدام در مورد این 
کودتا بگوید و موضوع را در ذهن من ته نشین کند و بعد مرا به جرم سهم داشتن در برنامه 
کودتا دستگیر کند. ما حتا شایعه احتمال کودتا را به روس ها رساندیم. چه طور ممکن بود 
که کي. جي. بي. از چنین چیزي بي خبر باشــد؟ تار و پود افغانستان در دست کي. جي. 

بي. بود. 
 روزها مي گذشتند و امین و سروري مدام موضوع کودتا را به من گوشزد مي کردند. 
در این زمان، نوراحمد نور را هم از وزارت داخله کشیده بودند و به امریکا فرستاده بودند. 
»مزدوریار« وزیر داخله شده بود. خلقي بود. یکي از روزها در دفترم نشسته بودم که زنگ 
تلفون آمد. قومندان اســتخبارات وزارت داخله بود. »عزیزاکبري« نام داشت. خواهرزاده 

اسداهلل سروري بود. اکبري به من گفت: » شاپورخان را به وزارت داخله بفرستید.« 
پرسیدم »شاپورخان را به وزارت داخله بفرستم؟«

گفت: »بلی. در مواردي باید مشوره کنیم.« 
1. کریم یورش، به احتمال، معاون شفاخانه جمهوریت بود
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شــاپور احمدزي را به وزارت داخله فرستادم. یک ساعت بعد به من خبر آوردند که 
او را بندي کرده اند. چي گپ شد؟ چرا او را بندي کردند؟ 

به دنبال این حادثه، شبي قومندان فرقه »بیســت نارین« به بخش اوپراتیفي وزرات 
دفاع تلفون کرد و گفت: »میدان هوایي قندوز به دســت اشرار افتاده است. عبداهلل امین از 

من تقاضاي کمک مي کند.« 
فرقه بیســت، تیِپ C است. مقدار محدودي ســالح و مهمات دارد و فقط یک غند 
عسکر دارد. قومندان فرقه گفته بود که »عســکرها براي اجراي فعالیت محاربوي آماده 

نیستند. هدایت شما چي است؟« 
از وزیر دفاع هدایت خواسته بود. 

 پیش تر به شــما گفتم که امین در راه به مــن گفت: »هدایت« پرچمي که در بخش 
اوپراسیون وزارت دفاع کار مي کند، پایین و باال مي رود.«

 همین هدایت از بخش اوپراسیون پیشم آمد و تقاضاي قومندان فرقه بیست نارین را 
به من رســاند. من گفتم: »هدایت! تو از قومندان بیست نارین بخواه که این تقاضا را به ما 

تلگرام کند. تقاضاي تلفوني سند نمي شود. بگذار تلگرام کند تا سندي داشته باشیم.« 
هدایت رفت. من »بابه جان خان« را خواســتم و به او گفتم »حاال شــاپور احمد زي 
هم بندي اســت، تو چرا نگفتي که قومندان فرقه بیست نارین تقاضاي عبداهلل امین را به ما 

تلگرام کند؟ چرا سند جور نکردي؟«
قومندان بابه جان خان گفت: »من از این موضوع اصاًل خبر ندارم. هدایت این موضوع 

را اول باید با من مطرح مي کرد.«
من گفتم: »تو باید حساسیت ها را درک کني. باید کنترول کني.«

گفت: »مرا این دفعه ببخش. بعد از این کنترول مي کنم.«
 صبح شــد. تلگرام را دریافت کردیم. کسي به نام بهرام، قومندان قطعهء کوماندو در 
باالحصار بود. از خلقي هاي امینیست بسیار سرسخت بود. به او هدایت دادم قواي کوماندو 

را آماده کند. دستور دادم که چند طیاره هم آمادهء پرواز باشند. 
 صبح، پیش تره کي رفتم. تره کي نشســته بود. یک چاینک و یک پیاله و بشــقابي 
کشــمش پیش رویش بود. چاي سبز و کشمش مي خورد. کست »قمرگل« در تیپ بود. 

مي خواند و تره کي چاي مي خورد و سر خود را شور مي داد.
 گفتم: »تلگرامي دریافت کردم. قندوز تقاضاي کمک کرده است. من چنین اقداماتي 
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کرده ام.«
 در همین لحظه امین، وطنجار و ترون - یاور امین-، داخل شــدند. امین کاغذي در 

دست داشت.
امین گفت: »باید قادر به شما بگوید که چي کرده است.«

گفتم: »قباًل گفتم که هدایــت داده ام تا  قواي هوایي و لواي کوماندو در احضارات 
نمبریک باشــند. حاال منتظر تصمیم سرقومنداني اعلي هســتیم. – منظورم تره کي بود-. 
در صورتي که »ســرقومندان« تصمیم بگیرند من لواي کوماندو را به قندوز مي فرســتم. 
کوماندوها در میدان هوایي دیســانت مي شوند. زمینه براي نشست طیاره ها و ادامه عملیات 

آماده مي شود.« 
امین از جا جهید. پهلوي تیپي که کســت »قمر گل« مي خواند، تلفون بود. گوشــي 
تلفون را برداشت. یک، دو، ســه، چهار نمبر را زد و گفت: »الو قندوز! قندوز! چي گپ 

است؟ چیست؟ چه طور است؟«
نمي دانم از آن طرف چي گفته شــد. امین گوشي را با خشم و به شدت سر تلفون زد 

و گفت: »هیچ گپي در قندوز نیست! توطئه گري این جاست.«
 اوقاتم تلخ شــد. من گفتم: »لعنت به توطئه. لعنت به توطئه گر. کي مي خواهد توطئه 

کند؟ کي مي خواهد در این حالت توطئه کند؟«
 بکس خود را برداشــتم و به طرف دروازه رفتم. امین و وطنجار پیش تره کي ماندند. 

بعد از من بیرون شدند و تره کي را به گل خانه بردند. من به طرف دفترم رفتم.
  دو سه روز پیش تر، به سرمشاور شوروي گفته بودم که ما نقشه محاربوي افغانستان 
را نداریم. شــما دارید. موقتًا این نقشــه را به من بده. پیش من باشد. امانت پیشم باشد. هر 
وقت فرصتي پیدا شــود، آن را بیرون مي کنم و نقاط حساس نظامي را مطالعه مي کنم. او 

نقشه را به من داده بود.
پرویز آرزو: افغانستان، چنان نقشه هایي نداشت؟

جنرال عبدالقادر: نقشه محاربوي نداشتیم.
به وزارت دفاع رفتم. نقشــه را از بکسم کشیدم و به سرمشاور دادم. گفتم: »امانتت را 

بگیر.«
گفت: »چرا؟ چرا وضعت خراب است؟«
گفتم: »احتمااًل دیگر وزیر دفاع نیستم.«
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من فکر مي کردم که وزارت دفاع را از من مي گیرند. 
 ســاعت حدود 10 روز بود. زنگ تلفون به صدا در آمد. گوشي را برداشتم. گفتند: 

»تره کي صاحب تو را خواسته است.«
  به طرف گل خانه رفتم. دم دروازه بیروني ارگ، یک موتر ولگا ایســتاده بود. داخل 
موتر، چهار پنج نفر نشسته بودند. میله هاي کالشینکوف هاي شان را دیدم. من حیران ماندم 
که این موتر چرا این جاســت؟ من هیچ چیز با خود نبرده بودم. پیش رفتم. دم در گل خانه 
رسیدم. وقتي از موتر پیاده شدم، دیدم دو عسکري که همیشه دم در گل خانه مي ایستادند، 
نیستند. حیران ماندم که چي گپ است! داخل شدم. وارد منزل پایین گل خانه شدم. به شما 
گفته بودم که دفتر کارمل در طبقهء پایین بود، دفتر تره کي در طبقهء دوم. در منزل پایین، 
ترون را دیدم. وقتي مرا دید، دفتر سمت چپ را که کارمل در آن جا مي نشست نشان داد 

و گفت: »شما به این اتاق بروید.«
 دروازه آن اتاق پرده داشــت. قسمتي از پرده را کنار زدم و از دروازه داخل شدم. در 
همین لحظه ضربه محکي به پشــت گردنم خورد. ضربه آن قدر محکم بود که به رو افتادم.  
در آن لحظه، فقط دســت ها و پاهاي زیادي را احســاس مي کردم که مرا محکم به زمین 
گرفته بودند. مرا فشار مي دادند. دست هاي مرا به پشت سر بسته کردند. پاهایم را هم بستند. 

من خاموش بودم. چیزي نمي گفتم. باشد که سرنوشت مرا به کجا مي برد.
 پس از این که دســت هایم را بســتند، دو نفر از شانه هایم گرفتند و دو نفر از پاهایم. 
پهلوي دروازه اتاق گل خانه، دروازه کوچکي است که به زیرزمیني راه دارد. دروازه را باز 
کردند. مرا به آن جا مي بردند. دو نفر از پیش رو مرا مي کشیدند و دو نفر هم از دنبال مرا 
تیله مي کردند . مرا دست و پا بســته به آن جا بردند و روي یک قالین لوله شده که فکر 
مي کنم درازي اش پنج شش متر بود، انداختند. مرا به شکم، روي آن قالین انداختند. صداي 

بسته شدن دروازه را شنیدم. همه بیرون شدند... 
پرویز آرزو: چهره کسي را ندیدید؟ کسي را نشناختید؟

جنرال عبدالقادر: نه. فوراً کاله ســیاهي به ســرم کردند. گپ هم نمي زدند. خاموش 
بودند تا صداها را تشخیص ندهم. 

 روي قالین افتاده بودم. چند دقیقه بعد صداهایي به گوشم مي رسید. صداي هال و هال 
و چک چک و هورا از گل خانه مي آمد. امین، کســاني را از قواي هوایي دعوت کرده بود 
و به آن ها مي گفت که »قادر مي خواست کودتا کند. این هم سند. به قندوز و به باالحصار 
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امــر آماده باش داده بود. طیاره ها را به احضارات نمبریک آورده بود. این هم ســند! این 
هم اســنادي که نشان مي دهند کودتا به کمک امریکایي ها صورت مي گرفت. پروفیسور 
امریکایي در شــفاخانه جمهوریت با کریم یورش ارتباط دارد. کریم یورش مائوییست و 

هراتي است...«
همین صحنه سازي هاي از قبل آماده شده را  تبلیغ مي کرد.

صداي هورا هورا بلند بود. همه از پشتون هاي سمت مشرقي بودند. پشتون هاي سمت 
جنوب نبودند. چون پشــتون هاي سمت جنوب با وطنجار و گالبزوي ارتباط داشتند و باید 

آمدن شان از طریق آن دو تنظیم مي شد. 
من با خود فکر کردم این چه حال است؟! سرنوشت چه کارهایي مي کند... 

به دنبال دســتگیري من، امین جلسه بیروي سیاسي را دایر کرده بود. مي خواست در 
جلسه موضوع دســتگیري من به جرم کودتا را بگوید. کشتمند، رفیع، شاپور احمدزي و 

علي اکبر هم به اتهام دست داشتن در آن کودتا زنداني شده بودند. 
پرویز آرزو: علي اکبر کي بود؟

جنرال عبدالقادر: من علي اکبر را نمي شــناختم. از اهل تشیع کابل بود. پرچمي بود. 
داکتر بود. او هم در شــفاخانه جمهوریت کار مي کرد. پس از شروع تضادهاي حزب، از 
حزب بیرون شــده بود و مخالف تره کي و امین بود. حاال او را هم به همین بهانه دستگیر 
کرده بودند. کریم یورش، هدایت از بخش اوپراســیون وزارت دفاع ، شــاپور احمدزي، 
کشتمند و رفیع را هم دستگیر کرده بودند. این ها را به عنوان عامالن کودتا دستگیر کرده 
بودند. 450 نفر از قندهار هم به اتهام همکاري با من از بخش اردو و بخش ملکي دســتگیر 

شده بودند. در حالي که هیچ کدام شان را ندیده بودم و نمي شناختم.   
پرویز آرزو: 450 نفر از قندهار؟ چرا از قندهار؟

جنــرال عبدالقادر: طرفداران داوودخان  بیشــتر در قندهار بودند. امین به همین بهانه 
کودتا و به اتهام همکاري با من آن ها را گرفت و ســر به نیســت کرد. من از زبان یکي 
از کســاني که نجات یافته بود شنیدم که: »کسي را مي زدند و مي خواستند  از او اعتراف 
بگیرند. آن آدم زیر شکنجه مي گفت: ...هي فالن شما! من نه قادر را دیده ام و نه هم او را 

مي شناسم. حاال که به نام او مي خواهید مرا بُکشید، بُکشید.« 
فراموش نکنم که بگویم »طاهر بدخشــي« را هم دســتگیر کردند. خالصه این که 
حفیظ اهلل امین زمینه را آماده کرد و به بهانه کودتا، مخالفان خود را دستگیر و سر به نیست 
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مي کرد. 
پرویز آرزو: به وضعیت شما بر مي گردیم. شما همچنان روي فرش افتاده بودید؟

جنرال عبدالقادر: بعد از آن، مرا به »کوتي باغچه« بردند. 
پرویز آرزو: و دیگر هیچ وقت تره کي را ندیدید؟

جنرال عبدالقادر: نه. دیگر تره کي را ندیدم.
 بیروي سیاسي تشکیل جلســه داد. در آن جلسه همت و جرأت نداشتند که بگویند: 
»این آدم عضو کمیته مرکزي بود. از نگاه حزبي، تنها بیروي سیاســي مي تواند دســتور 

دستگیري عضو کمیته مرکزي را بدهد. او چه طور بندي شده است؟« 
فکر مي کنم، بر اساس آن چه بعداً شنیدم، تنها یک نفر گفته بود که »قادر، وزیر دفاع 

بود، هیأتي از بیروي سیاسي باید از او تحقیق کند.«
امین گفته بود: »چون در شرایط اضطراري هستیم، تنها هیأت نظامي مي تواند بازجویي 

کند.«



بخش بيست و سه

پرویز آرزو: دست هاي شما را بستند و شما را روي قالین انداختند... 
جنرال عبدالقادر: بلی. مرا بردند. دست ها و پاهایم را بسته بودند. مرا، روي یک قالین لوله 
شده انداختند. قالین لوله شــده را زیر شکم خود احساس مي کردم. بخشي از بدنم از یک 
طرف و پاهایم از طرف دیگر آویزان شــده بود. چند ساعتي همان طور روي قالین افتاده 
بودم. احســاس مي کردم که شب شده است. ساعت حدود 7 و 8 شب بود که کسي آمد. 

صدایش را شنیدم.
از من پرسید: »چه حال دارید؟!«

گفتم: »یک دانه سگرت مي خواهم. به من بده.« 
با کالهي ســر و صورتم را پوشانده بودند. قســمتي از کاله را پس زد و سگرت را 
به دهنم داد. چهره اش را نمي دیدم. ســرم هم پایین بود. شاید نصف سگرت را - بیشتر یا 
کمتر، به خاطر ندارم- کشــیده بودم که سگرت از لب هایم افتاد. آن را دیگر برداشته هم 
نمي توانســتم. چند دقیقه یي گذشت. من نمي دانستم آن آدم خاموش است، ایستاده است یا 

رفته است. بعد از آن صداي کسي آمد.
 گفت: »شما را از این جا مي بریم.« 

به من گفت: »من دست شما را مي گیرم و هر جا که به زینه یي برخوردیم مي گویم 
که این جا زینه اســت، پاي خود را پایین یا باال کنید. وقتي گفتم زینه نیســت، آرام راه 

بروید.«
دســت مرا گرفت و حرکت کردیم. فهمیدم که از آن جا باال شدیم. زینه اول یا دوم، 
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دروازه خروجي گل خانه بود.
 گفت: »پایین مي شویم«

 فهمیدم که حاال بیرون شــدیم. ســعي مي کردم پیش خود تصور کنم که به کجا 
مي رویم. پیش رو باید مسجد مي بود. حاال به این فکر بودم که مرا به سمت راست مي برند 
یا چپ. به سمت راست باید نمي بردند چون آن راه به طرف حرم سرا مي رفت. پس باید به 
طرف چپ برویم. دروازه خروجي در ســمت چپ بود. پیش خود فکر مي کردم که حتمًا 

مرا به طرف پولیگون مي برند و همان جا مي کشند. در همین فکرها بودم...
 مرا مي بردند. کمي به سمت روبه رو رفتیم و به راست دور خوردیم. 

به من گفتند: »از زینه باال مي شویم.«
مرا بردند. به خاطر ندارم سه، چهار یا پنج پله بود. صداي باز شدن دروازه یي را شنیدم. 
وارد شــدیم. کاله را از سر و صورتم برداشتند. همین که چشمهایم را باز کردم، خود را در 
همان اتاقي در »کوتي باغچه« دیدم که بعد از کودتاي بیســت و شش سرطان، »سردار 
ولي« را در آن جا بنــدي کرده بودند. کلکین ها با میله هاي آهنــي 16 و 18 میلیمیتري 

پوشانده شده بودند. 
به من گفتند که موقتًا در همان اتاق خواهم ماند تا وضعیتم روشن شود. فکر مي کنم 
نیم ساعتي گذشت. کسي آمد. یک دســت زیرلباسي عسکري با خود آورده بود. به من 

گفت: »دریشي خود را بکشید.«
 لباســم را بیرون کردم. سرشــانگي لباسم را که نشــان محراب و منبر بود، َکنَدم. 

دریشي ام را پیش آن ها انداختم. 
مرا تنها گذاشتند و رفتند. نمي دانستم سرنوشتم چه خواهد شد. بعد از حدود دو ساعت، 
پنج نفر پیشــم آمدند: اسداهلل ســروري، جیالني رییس عمومي لوژستیک و معاون وزیر 
دفاع -که خودم او را منصوب کرده بودم و از خلقي هاي سرســخت امینیست بود-، داوود 
ترون- رییس ژاندارم و پولیس وزارت داخله و یار و نزدیک امین-، اســداهلل پیام از قواي 
چهارزرهدار و از گروه وطنجار. اســداهلل امین- داماد و برادرزاده حفیظ اهلل  امین هم رییس 

هیأت تحقیق بود. سه اسداهلل آمده بودند: اسداهلل سروري، اسداهلل پیام، اسداهلل امین!
اسداهلل سروري یک قلم و یک بسته کاغذ را در اتاق گذاشت.

من خاموش نشســته بودم و نگاه مي کردم. به من گفتند: »این کاغذ و این هم قلم. تو 
که قصد کودتا داشتي و متخّصص کودتا هستي، بنویس که چگونه مي خواستي کودتا کني 
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و از کجا الهام مي گرفتي؟«
پرویز آرزو: شــما در گذشته رابطه نزدیکي با اسداهلل سروري داشتید. گپي بین شما 

رد و بدل نشد؟
جنرال عبدالقادر: نه. هیچ گپي. من اگر چیزي به ســروري مي گفتم بزدلي مرا نشان 
مي داد. بعداً به شــما تعریف خواهم کرد که چه طور در بندي خانه، خشت را برداشتم و به 

سمت اسداهلل سروري پرتاب کردم و به رویش ُتف انداختم. 
به هر حال کاغذ و قلم را گذاشتند. اسدهلل سروري قلم را برداشت و بندي از یک شعر 

را که فکر مي کنم از سنایي است، نوشت: »بر سر اوالد آدم هر چه آید بگذرد!« 
اسداهلل سروري این مصراع را نوشته بود. کاغذها را گذاشتند و همه رفتند.

پرویز آرزو: هدفش از نوشتن این مصراع شعر چه بود؟
جنرال عبدالقادر: نمي دانم.

پرویز آرزو: شــاید خواســته بود به نوعي ابراز همدردي کند و شما را به مقاومت 
تشویق کند؟!

جنرال عبدالقادر: نمي دانم. از طرف دیگر، در آن زمان تضاد امین و امینیســت ها با 
تره کي و طرفدارانش به اوج خود رسیده بود. 

به هر حال. شــب، تنها بودم. کسي هم از من چیزي نپرسید. صبح شد. روز شد و   
شام فرا رسید. روزي که مرا بندي کرده بودند، معاشم را  گرفته بودم. 5700 افغاني پول نقد 
با خود داشتم. آن پول و ساعتم را، همان ساعتي که داوودخان  به من داده بود، در دستمالي 
پیچیده بودم و زیر ســرم گذاشته بودم. شام شد. هوا تاریک بود. از کلکین به بیرون نگاه 
کردم. کلکین با آهن پوشیده شــده بود. چیزي به سادگي دیده نمي شد. روبه رو دیواري 
بود. آن دیوار را شما ندیده اید. آن را برداشته اند. از آن جا فقط قبر امیر عبدالرحمان خان با 
وضاحت دیده مي شــد. بلندي دیوار، سه متر بود. دو اتاق به ارتفاع دو متر ساخته شده بود. 
کوتي باغچه در وقت امیر عبدالرحمان خان ســاخته شده بود و شاه امان اهلل، پس از گرفتن 
پادشاهي، کاکایش سردار نصراهلل خان را در یکي از آن دو اتاق زنداني کرده بود. صداي 
رادیــو مي آمد. فکر مي کنم از پارک زرنگار بود. بعضي کلمات قابل فهم بودند. در مورد 

من گپ زده مي شد. 
شب فرا رسیده بود. سه چهار نفر از آدم هاي دیروز باز به سراغم آمدند. آمدند و دیدند 

که قلم و کاغذ سر جایش است و من چیزي ننوشته ام. 
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پرسیدند: »چرا چیزي ننوشتي؟«
گفتم: »چه باید مي نوشتم؟ شما بگویید، من مي نویسم.«

 به من گفتند: »تو باید بنویسي که چه طور مي خواستي کودتا کني.« 
گفتم: »آیا شما معتقدید که هفت ثور یک »انقالب« است؟«

گفتند: »بلی.«
گفتم: »اگر هفت ثور انقالب اســت، پس از انقالب، کودتا ممکن نیست. چون این 
مردم و توده ها هستند که انقالب مي کنند. در حالي که کودتا توسط عده یي محدود صورت 
مي گیــرد و وقتي انقالبي به میان مي آید یک گروه محــدود نمي تواند در مقابل انقالب 
کودتا کند. زیرا مردم، مدافع انقالب هســتند. بنابراین شما اشتباه مي کنید که مرا متهم به 
کودتا مي کنید. من خودم این نظام را به وجود آوردم. در این انقالب شــریک هستم. به 
این آرمان باور داشتم و در انقالب سهم گرفتم. حاال چه طور مي توانم بر خالف عقاید خود 

عمل کنم؟«
»ترون« پیشتازي مي کرد. 

گفتم: »ترون! تو صبر کن! بســیار خیزک نزن! من اگر بندي هم هستم تو احتیاط 
کن که از حیثیت و آبرویم دفاع مي کنم. اگر گپ بدي بگویي هر چه به دســتم بیاید به 

رویت مي زنم.« 
در حالي که هیچ چیزي هم نبود که به دستم بگیرم و او را بزنم. در شرایطي هم نبودم 
کــه این کار را بکنم. برخورد من آگاهانه بود. من باید با خونســردي رفتار مي کردم تا 
کسي که از من بازجویي مي کند زیر تأثیرم باشد. به همین خاطر خونسرد و قاطع برخورد 

مي کردم. 
به من گفتند: »جریان کودتا را بنویس وگرنه به زور خواهي نوشت.« 

گفتم: »من مي دانم که حاال شما مي توانید هر کاري بکنید. اما بدانید که تا جان داشته 
باشــم از خود دفاع مي کنم. اگر کسي پیدا نشــد که از من دفاع کند، خودم از خود دفاع 
مي کنم. شما اصاًل حق بازجویي از من را ندارید. من از لحاظ نظامي در مقام و رتبه یي هستم 
که زیر دستانم حق سؤال کردن از من را ندارند. باید یک رتبه باالتر از من بیاید و از من 
بازجویي کند. من بریدجنرال هستم، باید یک تورن جنرال بیاید و از من بپرسد. شما نه آن 

رتبه را دارید و نه آن دانش را که از من بازجویي کنید.«
با جدیت برخورد کردم.
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 به من گفتند: »تا فردا شــب به تو مهلت مي دهیم. اگر تا آن زمان ننوشــتي، با تو 
برخورد قاطعانه مي کنیم.«

گفتم: »هر چه مي کنید، بکنید.«
بعد از این گفت وگو، مرا تنها گذاشتند و رفتند. 

شب سوم دوباره آمدند. پرسیدند: »چیزي ننوشتي؟« 
گفتم: »نه! چي باید بنویسم؟ شما بگویید من مي نویسم. هر چه بگویید مي نویسم. در 

پایین نوشته هم امضا کنید که این ها را خواستیم، قادر هم نوشت!«
گفتند: »عجب! از ما مي خواهد سند هم بگیرد!«

گفتند: »والدیمیر را بیاورید!« 
من هنوز نمي دانستم که »والدیمیر« چیست. اسداهلل پیام، والدیمیر را آورد. نمي دانم 
تلفون هاي قدیمي هندلي ]تلفون صحرایي[ را به خاطر دارید یا نه. آن تلفون ها را با دســت 
مي چرخاندند و از چرخش آن برق تولید مي شد. برق دوازده ولتي. یکي از اسداهلل ها مخترع 

این نوع شکنجه بود. نام آن تلفون براي شکنجه را والدیمیر گذاشته بودند.
 برق دادن شروع شد. 

پرویز آرزو: چه کسي شما را شکنجه مي داد؟
جنرال عبدالقادر: اســداهلل سروري در وقت برق دادن و شکنجه دادن من بیرون مي شد. 
بیشــتر اسداهلل پیام و ترون در شکنجه دادن من پیشــتاز بودند. اسداهلل امین هم براي چند 

دقیقه یي مي آمد. چیزي مي پرسید و مي رفت.
تلفون را آوردند. مرا روي چوکي نشــاندند. ســیم ها را به دو کلک پاهایم و به   
گوشم بستند. یک تکهء سفید، مثل روجایي، هم آوردند و دهانم را  با آن محکم بستند. سر 

مرا به چوکي، محکم گرفتند و دسته تلفون را چرخاندند....
با چوکي به هوا رفتم! چوکي به زمین افتاد. مرا نتوانســتند بگیرند و به رو، به زمین 
خــوردم. دهان و بیني ام به زمین خورد و خون همه جا را گرفت. مرا دوباره بلند کردند و 

به چوکي نشاندند. 
گفتند: »مي نویسي یا باز هم تو را جزا بدهیم؟« 

من تکرار کردم : »هر چه شــما بگویید، مي نویسم. من از خود چیزي براي نوشتن 
ندارم.«

شــروع کردم به بد گفتن: »شما فاشیست هاي زمان هستید. مطمئن باشید این نظام را 
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نمي توانید به پیش ببرید. شــما خائن به وطن و خائن به نظام هســتید. شما به مردم خائن 
هستید...« 

هر چه به دهانم مي آمد مي گفتم. 
گفتند: »حاال ببین!«

بار دوم برق دادند. این دفعه با چوکي به پشت افتادم. صداي شکستن استخوان هایم را 
شنیدم. دست راستم از فرمان بري افتاده بود. نمي توانستم از آن کمک بگیرم و بلند شوم. 

به من گفتند: »باز تکرار مي کنیم. این قلم و این هم کاغذ! بنویس!«
گفتم: »شما انسان هاي ناآگاه و ذلیلي هستید. استخوان هایم شکسته اند. من نمي توانم 
چیزي بنویسم. شما بنویسید من حاال امضا هم نمي توانم بکنم! با شصت خود نشان مي گذارم!«

با تمسخر گفتند: »حاال این از ما تحقیق مي کند!« 
مرا به حالم گذاشــتند و گفتند فردا باز مي آیند. اما فردا شــب که شب چهارم بود، 

نیامدند. شب پنجم آمدند.
در یکي از آن شــب هاي شکنجهء بسیار، افتاده بودم و از درد مي نالیدم. زخمي   
شــده بودم. بیلک شانه و قبرغه ام شکســته بودند. در آن روز و شب ها، عسکري دمِ در، 
پهره داري مي کرد. غذاي مرا که کچالو، زردک با توته یي نان و آب بود، مي آورد. هر شب 
وقتي شــکنجه تمام مي شد و شکنجه گران مي رفتند، آن عسکر مي آمد و َسَرک مي کشید. 
فکر مي کردم مراقب من است تا خودکشي نکنم. اما آن طور نبود. شب پنجم، شکنجه بسیار 
شــدید بود. شکنجه گران رفتند و من افتاده بودم و از درد به خود مي پیچیدم. در همان حال 

بودم که عسکر پهره دار، وارد اتاق شد. به من نگاه کرد. نزدیک آمد.
آهسته در گوشم گفت: »یک قطعه عکس نداري به من بدهي؟!«

گفتم: »تو در این وضع از من چه مي خواهي!« 
پرسیدم: »عکس را براي چه مي خواهي؟« 

گفت: »من از بادغیس هستم. یک عکس یادگاري به من بده!«
در ضمن گفت: »اگر به من بگویي کجا زندگي مي کني، مي روم و به خانواده ات خبر 

مي دهم که این جا هستي و زنده ای.« 
من نمي توانستم به آن عسکر اعتماد کنم. یک کتابچه هویت نظامي داشتم که عکسم 
در آن چســپیده بود. آن را به او دادم و گفتم این از تو باشد. دستمالي را که در آن پول 
و ســاعتم را پیچانده بودم، بیرون کردم. پول ها را به او دادم و گفتم: »این 5700 افغاني هم 
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از تو باشد.«
کتابچه هویت نظامي مرا گرفــت. اما پول را پس داد. پول را نگرفت. گفت: »پول 

پیشت باشد. به کاَرت مي آید!«
گفتم: »مرا مي ُکشند! این پول به چه کارم مي آید؟« 

گفت: »پدرشان کشته نمي تواند!«
حیران مانده بودم که این عســکر بادغیسي چه مي گوید. با خود گفتم یا بسیار به من 

عالقه دارد یا هم جاسوس است. به همین خاطر خاموش شدم. کتابچه هویتم را دادم.
گفتم: »آب داري؟ کمي به من آب بده.«

او آرام بیرون شــد. این طرف و آن طرفش را دید. در پیالهء عسکري خودش آب 
ریخت. به اتاق آورد. آب را خوردم و پیاله را پس دادم. 

پرویز آرزو: عسکر بادغیسي گفت که هیچ کس نمي تواند شما را بکشد؟ 
جنرال عبدالقادر: بلی. این را گفت. من نمي توانســتم بپرسم که به چه دلیل تو چنین 
مي گویي. هر بار مي آمد و با تأثر مرا و لباس هاي پرخونم را مي دید، آخ و اوف مي کرد، 

متأثر مي شد و مي رفت...
***

شب ششم هم آمدند و مرا شکنجه دادند. به من گفتند: »بنویس! ورنه تو را مي ُکشیم.« 
من گفتم: »مي دانم که مرا مي کشید. اما شما باید بفهمید که من مرتکب کاري نشده ام 

که حاال اعتراف کنم و بنویسم. شما هر چه مي خواهید بنویسید، من امضا مي کنم.«
 این بار اسداهلل امین به من گفت: »بنویس!«

 آن شب داکتري را هم با خود آورده بودند. داکتر وضع مرا با تأثر دید. چند تابلت 
مسّکن به من داد. گفت: »وقت خواب آن را بخور.«

شب هفتم دوباره به سراغم آمدند. این بار گفتم: »من نمي توانم خودم از خودم سؤال 
کنم. سؤاالتي که دارید بنویسید. همین جا بگذارید تا من به آن ها جواب بدهم.«  

با شــنیدن این گپ، بین خود ُپس ُپس1 کردند. گفتند بیایید عین سؤاالتي را که به 
کشتمند و رفیع دادیم به او هم بدهیم. 

پرویز آرزو: شما از بندي شدن سلطانعلي کشتمند و رفیع خبر داشتید؟
جنرال عبدالقادر: نه. من تا آن لحظه نه از بندي شدن شان خبر داشتم و نه از این که به 

آن ها سؤاالتي داده شده تا جواب بنویسند. 
1. »ُپس ُپس کردن«: درگوشي و به نجوا با هم صحبت کردن با بار منفي.
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پرویز آرزو: پس معلوم مي شود که آن دو هم مثل شما مقاومت کرده بودند؟
جنرال عبدالقادر: بلی. معلوم مي شــد که ما را هم زمان شــکنجه مي دادند. من چیزي 
نمي دانســتم. اما آن ها به من گفتند: »یکي از کســاني که مي خواستي با او کودتا کني، 

اعتراف کرده است. گفته است که با قادر قصد کودتا داشته است.« 
من خندیدم و گفتم: »شاهد دیگري نیست. خود شما هستید.« 

پرویز آرزو: پس معلوم مي شــود که سلطانعلي کشــتمند یا رفیع را وادار به اعتراف 
کرده بودند؟ 

جنرال عبدالقادر: از رفیع اعتراف گرفته بودند. 
...در حدود بیست بیست وپنج سؤال را در پنج شش ورق نوشتند و به من دادند. در   
شــب اول شروع به جواب دادن به چهار پنج سؤال کردم. به خود گفتم: »باز مي آیند و تو 
را برق مي دهند. هر چه مي خواهي بنویس! وقتي جواب پنج شــش سؤال را ببینند، بهانه یي 

پیدا مي شود و شاید تو را برق ندهند.« 
به فکر بودم که چه بنویســم. اوقاتم تلخ بود. درد داشتم. در همان شب یکي از   
افســرهاي قواي چهار زرهدار که از گروه تره کي بود پیشم آمد. جوان بود. دوم بریدمن 

بود. 
آن جوان آمد و گفت: »تره کي صاحب خبر شده اند که شما شکنجه شده اید. تره کي 
صاحب با شما خیلي مهربان اســت. همیشه مي گوید که حیف شد که قادر بندي شد! اي 
کاش این کار را نمي کرد! اي کاش بر ضدم کودتا نمي کرد! من هرگز نمي گذاشــتم که 

او بندي شود.«
من مي فهمیدم که دروغ مي گوید. گفتــم: »برو به تره کي صاحب بگو که اگر من 

کودتا مي کردم نمي گذاشتم تو در جایت بنشیني.«
آن جوان هم آزرده شد و رفت.

شب هشتم بود. باز به سراغم آمدند. دیدند به پنج شش سؤال آن ها جواب داده ام.   
جواب ها را خواندند و گفتند: »این چیزهایي که تو نوشته یي، جواب نیست!«

من گفتم: »پس چه بنویسم؟ من چیزي را که مي دانم مي نویسم.«
پرســش هاي دیگري هم در پنج شش صفحه نوشته بودند. آن پرسش ها را هم به من 

دادند. 
گفتند: »حاال از جواب هاي تو براي ما ســؤال هاي نو پیدا شــده. به این سؤال ها هم 
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جواب بده!«
گفتم: »سؤال هاي نو را هم بگذارید. مي نویسم!«

شب نهم به شدت عصباني بودند. جواب ها را مي خواندند و خشمگین مي شدند. 
مي گفتند: »این ها چي است که تو نوشته ای؟«

من مي گفتم: »خوب  چه بنویسم؟!«
مرا دو سه سیلي زد.

پرویز آرزو: کي زد؟
جنرال عبدالقادر: ترون. من گفتم: »حیف که دستم از کار افتاده است. اگر نه جواب 
زدن را با زدن مي دادم. بختت بلند اســت که دستم از کار افتاده است. شما خائن هستید. 

دشمن مردم افغانستان هستید.« 
باورهایم و هر چه به زبانم مي آمد را با صراحت مي گفتم. 

بــه جیالني، معاون وزیر دفاع گفتم: »من تــو را آوردم. من تو را معاون خود مقرر 
کردم. حاال تو آمده اي پیشــم گپ مي زني؟ تو با من نزدیک بودي. از قواي هوایي بودي. 
در بگرام با من بودي. تو را از بگرام آوردم و معاون خود ساختم. اگر هدفي مي داشتم باید 

به تو مي گفتم. آیا تو از زبان من چیزي شنیده بودي؟«
گفت: »من همیشه به تو مشکوک بودم!«

گفتم: »همین از بي عقلي ات اســت! تو اصاًل دانشي نداري که چیزي بفهمي. اگر تو 
دانش مي داشــتي باید مي فهمیدي که من به این وطن ایمان دارم. به این مردم ایمان دارم. 

من به باورهاي خود خیانت نمي کنم.«
از حزب و دیگران چیزي نمي گفتم. فقــط از وطن و مردم مي گفتم. هر جوابي که 
مي نوشتم، مي گفتند چرا چنین نوشتي؟ مي گفتم پس چه بنویسم؟ باز سؤال هاي نو مي نوشتند 
و مرا زیر مشــت و لگد مي گرفتند. آن شب مرا برق ندادند. اما با همان روجایي یا تکه یي 

که بود، گلویم را مي بستند و آن را تاب مي دادند و مرا خفه مي کردند .
مجموع سؤال ها به شصت و چند تا رسید. و من به آن سؤال ها جواب دادم.

پرویز آرزو: طي چند روز به همه پرسش ها پاسخ نوشتید؟
جنرال عبدالقادر: فکر مي کنم دوازده روز. در پایان هم نوشــتم: »من ایمان دارم که 

شما کاري جز خیانت براي این وطن نمي کنید و نمي توانید. منتظر بربادي خود باشید.«
پرویز آرزو: آن پرســش ها براي گرفتن اعتراف شما به جرم ترتیب داده شده بود. 
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شما  اعتراف کردید؟
جنرال عبدالقادر: بلی. نوشــتم که: »بلی اگر من کودتا مي کردم، این فرضي بوده بر 
گردن من. چون من خائنیني چون شــما را براي افغانســتان آوردم. شما را باید دوباره از 

صحنه بر مي داشتم.«
حاال ســؤالي که پیدا شــده بود این بود که »تو وقتي به کودتــا اعتراف مي کني، 

همدستانت در کودتا چه کساني بودند؟ به کمک کي مي خواستي کودتا کني؟« 
نوشتم: »به کمک هیچ کسي.«

من اعتقاد راسخ داشتم که مرا مي کشند. 
پرویز آرزو: آیا به راستي قصد کاري بر ضد رژیم داشتید؟

جنرال عبدالقادر: من اختالف نظر جدي با رژیم داشــتم اما به کمک کي مي توانستم 
کاري انجام دهم؟ 

پرویز آرزو: شــاید هم در جایي ابراز ناراحتي کرده بودید و گفته بوده باشــید که 
مي خواهید کاري بکنید؟ 

جنرال عبدالقادر: این را همیشــه مي گفتم که اینها خائن هســتند. به حزب خیانت 
کردند... 

پرویــز آرزو: و هیچ نوع اقدام عملي براي مقابله با وضع موجود نکرده بودید؟ قصد 
سازماندهي چیزي را نداشتید؟ 

جنرال عبدالقادر: نه. هیچ ســازماندهي و اقدام عملي نکــرده بودم. فقط دیدار من با 
کارمل و کشتمند شاید نسبت به من شک ایجاد کرده بود. پیش از این به شما قصه کردم 
که کارمل به من گفت: »بودن تو در این وطن فرض اســت. تو مسؤولیت داري.« این ها 

شاید شنیده بودند...
پرویز آرزو: منظور شما رفتن به میدان هوایي براي خداحافظي با ببرک کارمل است؟ 
جنرال عبدالقادر: بلی. به شــما تعریف کردم که براي خداحافظي با کارمل به میدان 
هوایــي رفتم. اناهیتا راتب زاد هم در میدان بود. با آن ها خداحافظي کردم و گفتم: »شــما 
بروید و انتظار بکشید که این وطن به کجا خواهد رفت.« شاید این جملهء مرا شنیده بودند 

و چنین تلقي کرده بودند که من قصد کودتا دارم. 
پرویز آرزو: به نفع پرچم؟

جنرال عبدالقادر: این دیگر مهم نبود که به نفع خود کودتا مي کردم یا به نفع پرچم. 
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من در اعترافاتم نوشتم که کودتا مي کردم.
بر ضد کي؟ بر ضد شما.

به کمک کي؟ به کمک خودم. من از خود نیرو داشتم.
کي را به رهبري مي آوردي؟ خودم را. من به نفع خود کودتا مي کردم.

با رهبري چه مي کردي؟ همه را اعدام مي کردم. 
من مي دانســتم که مرا مي کشند. هدفم از نوشتن چنین جواب هایي این بود که سندي 
براي تاریخ بگذارم. مخالفت خود را آشــکارا بگویم. بگویم که با آن ها و با روش آن ها 

مخالف بودم.  
مــن تا لحظه یي که به زندان افتادم، به نفع حزب کار کرده بودم. به نفع باورهایم   

کار کرده بودم. اما با باور آن ها مخالف بودم. 
پرویز آرزو: از ســرباز بادغیسي بیشتر بگویید. در تمام آن شب و روزها پیش شما 

مي آمد؟
جنرال عبدالقادر: بلی. سرباز بادغیسي همان جا بود. گاهی مي آمد و حالم را مي پرسید. 
دو سه بار هم به من گفت: »اگر مي خواهي نشاني خانه ات را بگو. به خانواده ات خبر زنده 

بودنت را مي رسانم.«
من  مي گفتم: »از خانواده ام خبري ندارم.« 

***  
شب آخر بود. اسداهلل امین آمد. مرا از اتاقي که در آن زنداني بودم، به اتاق دیگر برد. 
»باندیزي«، قومندان کندک محافظ، نیز آن جا بود. اسداهلل امین به باندیزي گفت: »تلفون 
را به این اتاق بیاور.« مي خواست که من با خانواده ام تلفوني صحبت کنم. چند دقیقه یي تا 
کشیدن سیم تلفون طول کشید. در این فاصله، من و اسداهلل امین تنها بودیم. اسداهلل امین به 
من گفت: »اگر پیغامي به امین صاحب داري بگو. من پیغام را مي رسانم. ممکن است امین 

صاحب به تو کمک کند.«
گفتم: »خود امین صاحب مرا بندي کرده است. حاال چه پیغامي به او بدهم؟«

گفت: »نه! امین صاحب به تو بسیار عالقه دارد.«
گفتم: »آخر این کار خود امین صاحب اســت! تو به امین صاحب بگو که خود تو 
علیــه من توطئه کردي و حاال مي خواهي مرا بخري؟ من و تو دیگر به یک راه نیســتیم. 

همین طور به امین بگو.«
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اســداهلل امین گفت: »من از تو یک خواهش دارم. قلــم و کاغذ را بردار و به امین 
صاحب بنویس که اشــتباه و غلط فهمي شده اســت. از امین صاحب خواهش کن که به 

موضوع تو رسیدگي کند. امین صاحب حتمًا توجه خواهد کرد.«
من گفتم: »این کار را نمي کنم. نمي خواهم ســند بدهم. از تو هم نخواستم که پیشم 

بیایي. خودت آمدي.«
مي فهمیدم که مي خواهند ســند بگیرند و بگویند قادر توبه کرد و ما به دلیل توبه و 
پشــیماني اش به او کمک کردیم. در آن صورت من باید همیشــه ممنون آن ها مي بودم. 

نمي توانستم هم ثابت کنم که این کار من نبوده است...
***

تلفون را آوردند. اسداهلل امین گفت: »به خانه ات تلفون کن.«
 به خانه تلفون کردم. به خانمم گفتم: »با بچه ها به هرات برو.«

 من امیدي به زندگي نداشــتم. مطمئن بودم که مرا مي کشند. در جریان شکنجه ها و 
بازپرســي ها هم مجبور شــده بودم اعتراف کنم که قصد کودتا داشتم. مي خواستم زودتر 

دسترخوانم جمع شود. 
خانمم از خانهء وزیر دفاع در داراالمان به خانهء شــخصي ســه اتاقهء ما که در   
»بانسیدار قالی شهاده« ســاخته بودم، رفته بود. بسیار کوتاه به خانمم گفتم که به هرات 

برود. گوشي تلفون را گذاشتم. اسداهلل امین گفت: »بیشتر گپ بزن!« 
من گفتم: »چیز بیشتري براي گفتن ندارم.«

اسداهلل امین اظهار تأســف کرد. او  اصرار مي کرد که کاغذ را بردارم و به حفیظ اهلل  
امین چیزي بنویسم. 

این پیشــنهاد براي نوشتن و گفتن، بیشتر به آخرین خواهش هاي محکومین به اعدام 
مي ماند. 

من گفتم: »هیچ توقعي ندارم. تشکر از خودت و از پیشنهادت.«
 با همهء تأکید و اصراري که کرد، از نوشــتِن خواهش و ندامت نامه به امین سر باز 

زدم. 
بعد از آن، اسداهلل امین پیش کشتمند و رفیع رفت. از گفت وگوي آن ها اطالعي ندارم. 
پرویز آرزو: پیش از این گفتید که رفیع در جریان شــکنجه و بازجویي ها به دست 

داشتن در کودتا اعتراف کرده بود. 
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جنرال عبدالقادر: بلی. رفیع اعتراف کرده بود که با من قصد کودتا داشــته اســت و 
عضو رابط ما هم »هدایت« بوده اســت. هدایت معاون اوپراتیفي وزارت دفاع بود که در 
مورد او در قســمت هاي پیش تر، صحبت کردم. من و کشتمند و رفیع در کوتي باغچهء 
ارگ بودیم. ما را شکنجه دادند و بازجویي ها و اجبار در پذیرش اتهام و اعتراف به کودتا 
در همان جا صورت گرفت. این را من وقتي فهمیدم که در نتیجهء برق و شکنجه، قبرغه و 
شــانه ام شکسته بود و مجبور شده بودند داکتر بیاورند. وقتي داکتر آمد، شکنجه دهندگان 
گفتند: »حاال این را مي گذاریم و مي رویم پیش کشــتمند.« بین خود مي گفتند: »کشتمند 

هنوز اعتراف نکرده است، حاال مي رویم از پدرش اقرار مي کشیم.«
به این ترتیب، هر سه نفر ما در کوتي باغچهء ارگ بودیم. ما را در اتاق هاي جداگانه 

شکنجه مي دادند.
آن ها رفتند. مــن از درد به خود مي پیچیدم. پنج دقیقه یي گذشــت. ناگهان صداي 
وحشتناکي از قسمت پایین به گوش رسید. ناله به خاطر دردِ زیاد.  صداي کشتمند بود... 

اعتراف گرفتن ها به پایان رسیده بود. آمدند و کاغذها را جمع کردند.   
در لحظهء بیرون شــدن، ترون رو به من کرد و گفت: »خداحافظ! تو را در آن دنیا 

مي بینم!«
گفتم: »تو خود را کمونیست مي داني. کمونیست ها به آن دنیا عقیده ندارند.«

ترون با مشــت به دهانم زد. لب هایم زیر دندان هایم رفت. خون جاري شــد. از اتاق 
بیرون شدند...





بخش بيست و چهار 

که  باندیزي  بود.  شب  دوازده  حدود  ساعت  بود.  رمضان  ماه  پانزدهم  عبدالقادر:   جنرال 
قومندان کندک محافظ گارد بود، آمد. من همچنان افتاده بودم. نمي توانستم به ُپشت دراز 
بکشم. درد بسیار شدید بود. یک پهلو افتاده بودم. ُرخم به طرف دروازه بود. وقتي باندیزي 

داخل شد، چشم هاي بازِ مرا دید. 
باندیزي گفت: »آماده شوید. شما را به جایي دیگر مي بریم. آن جا کمي مساعدتر 

است.« 
 باندیزي خلقي بود. وقتي از زندان آزاد شدم، قومندان فرقهء 17 هرات شده بود. از 
خلقي هاي درجه یک طرفدار امین بود. در زمان تره کي، در ظاهر خود را وفادار به تره کي 
نشان مي داد اما در واقعیت، امیني سرسختي بود. کوتي باغچهء ارگ، جایي که ما در آن 

بندي بودیم، زیر مراقبت امنیتي او بود. 
 من به سختي از جا برخاستم. به این فکر بودم که مرا مي برند و اعدام مي کنند. معمواًل 
در نیمه هاي شب اعدام مي کردند. ساعت حدود 1 بعد از نیمه شب بود. کالهي آوردند و 
به سرم کردند. با آن کاله، سر و چشم و صورتم را پوشاندند. مرا بلند کردند. به سختي به 

راه افتادم: »این جا زینه است، پایین مي شویم، زینه...«
با چشم هاي بسته در حالي که شانه هایم را گرفته بودند به دستور صدا حرکت مي کردم. 
دروازه یي باز شد. صداي بسته شدن دروازه آمد. یک لحظه احساس کردم که باد به صورتم 

مي خورد. فهمیدم که از ساختمان بیرون شده ایم. صدا گفت: »به موتر مي نشینیم.«
  درِ موتر باز شد. مرا در موتر نشاندند. کسي پهلویم نشست. خود را جابه جا کردم. 
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طرف دیگر من هم کسي نشسته بود. دستم به کالشینکوفش خورد. در دو کنارم، دو نفر 
تفنگ به دست نشسته بودند. موتر به راه افتاد. در ذهن خود مجسم مي کردم که به کدام 
سمت مي رویم. پولیگون! انتظار قطعي داشتم که به طرف کشتارگاه مي رویم. به پولیگون. 
پولیگون محلي بود براي امتحان اسلحه و زره پوش هاي ترمیم شده. محدوده یي با طول بیست 
متر، عرض 15- 16 متر و عمق سه متر از سطح زمین. تانک ها را به آن جا مي بردند و 
در عمق سه متري زمین فیر مي کردند. محل کنترول زره پوش ها و تانک ها پس از ترمیم 
است. این محل نظامي، بعد از هفت ثور به کشتارگاه تبدیل شده بود. به آن جا مي بردند و 
تیرباران مي کردند. احتمااًل وزیر دفاع و لوي درستیز و قومندان قول اردو را هم در همان جا 
تیرباران کرده بودند.]منظور، رویدادهای روز کودتای هفت ثور است[ پولیگون زیر امر 

قواي چهار زرهدار بود. جایي که زماني وطنجار در آن کار مي کرد. 
 موتر حرکت مي کرد. با چشم هاي بسته، مسیر حرکت را در نظر مجسم مي کردم: 
حاال از دروازه ارگ بیرون مي شویم. اگر به طرف چپ رفتیم و بعد مستقیم حرکت کردیم 
و دور خوردیم، به طرف قومنداني مدافعه هوایي خواهیم رفت. یک دور چپ و دو دور 
راست. اگر مقصد پولیگون باشد، باید پس از چند دقیقه به سمت راست دور بخوریم. به 
طرف پل مکروریان یا پل محمودخان. اگر بعد از بیرون شدن از دروازه، روبه رو رفتیم و 

سپس به چپ دور خوردیم، به این معناست که به پولیگون مي رویم...  
به  مي خورد،  دور  محمودخان  پل  از  یا  مکروریان  پل  از  اگر  رفت.  روبه رو   موتر، 
سمت پل چرخي مي رفت. سر دریاي کابل باید به راست مي پیچید. مستقیم به طرف آنتن 
رادیو افغانستان مي رفت و به راست دور مي خورد. اگر از آن جا روبه رو برود به پل چرخي 

خواهد رفت. اما معلوم نیست که به راست دور مي خورد یا چپ. در همین فکرها بودم...
 موتر در خط سیري مستقیم حرکت مي کرد. به پل محمودخان رسید. دور خورد. به 
سمت چپ رفت. رفت و رفت. به سمت راست پیچید. رفت و رفت. روبه رو مي رفت... و 
ایستاد. صداي عسکرها بلند شد: دریش! دریش!  دوباره خاموشي شد. دروازه را باز کردند. 

موتر داخل شد. فهمیدم که پولیگون نیست...
***

 پیش خود فکر کردم که احتمااًل بازجویي و شکنجه ادامه پیدا مي کند. دروازه موتر را 
باز کردند. کاله همچنان بر سر و صورتم بود. چراغي روشن بود. از زیر کاله، در زیر نور 
خیره کننده  چراغ، تصویر مبهمي از یک ساختمان یک منزله و دو ساختمان سه طبقه یي 
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در دو طرفش را دیدم. حدس زدم که ساختمان یک طبقه یي، قومنداني زندان است. 
پرویز آرزو: پیش از آن تاریخ، زندان پل چرخي را ندیده بودید؟

جنرال عبدالقادر: یک بار دیده بودم. وقتي بود که به دیدن اعتمادي رفتم. اعتمادي 
در طبقه اول یکي از آن دو ساختمان سه منزله زنداني بود. به شما قصه مالقات با اعتمادي 

را گفتم. 
پرویز آرزو: نه. در این مورد اشاره یي داشتید اما تاکنون قصه آن دیدار را نگفته اید. 

جنرال عبدالقادر: اگر مي خواهید همین حاال به شما مي گویم.
پرویز آرزو: خیلي خوب مي شود. تشکر.

***
جنرال عبدالقادر: روز نهم بود که اعتمادي را پیدا کردم. فهمیدم که در زندان پل 

چرخي است.
پرویز آرزو: چگونه پیدا کردید؟

جنرال عبدالقادر: اعتمادي در اواخر حکومت داوودخان ، سفیر افغانستان در پاکستان 
بود. همین که هفت ثور شد به افغانستان برگشت. مي توانست اصاًل به کابل بر نگردد و با 
خانواده اش به هر جایي که مي خواست برود. اما تصمیم گرفته بود به کابل برگردد. به من 
گزارش رسید که موتِر سواري حامل اعتمادي و خانواده اش را در ناحیهء »سروبي« متوقف 
کرده اند. یک موتر باري هم حامل لوازم آن ها بوده است. اعتمادي را در سروبي دستگیر 
کرده بودند و به اعضاي خانواده اش اجازه داده بودند تا با بار و لوازم شان به کابل بروند. به 
من خبر دادند که اعتمادي را به زندان پل چرخي برده اند. وقتي از این موضوع باخبر شدم 
براي دیدنش به زندان پل چرخي رفتم. در منزل اول بالک دوم بندي بود.  همین که او را 

دیدم، گفتم: »معذرت مي خواهم! شما این جا چی مي کنید؟!« 
اعتمادي گفت: »بچیم! هیچ تشویش نکن! انقالب شده است. فرقي ندارد که من بندي 

هستم. باید همه چیز بررسي شود.«
به من نشان داد که ناراحت نیست. من به شدت متأثر شده بودم. تأثر خود را هم نشان 

دادم. گفت: »نگران نباش! فقط برایم سگرت پیدا کن.«
من اعتمادي را پیش از این که به داوودخان  بپیوندم، دیده بودم. به خانه اش رفته بودم. 

پرویز آرزو: بلی. گفتید که هم با میوندوال دیدار داشتید و هم با اعتمادي.
جنرال عبدالقادر: بلی. اعتمادي را یک دانشمند یافتم. دانشمند بود و بسیار حلیم. علم 
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و دانش انسان را باال مي برد. اما حلم و شکستگي،که نتیجهء دانش است، آدم را در عرصه 
کارهاي عملي سیاسي پایین مي آورد. 

اعتمادي گفت: »برایم سگرت پیدا کن.«
 عظیم همراهم بود...

پرویز آرزو: مدت کمي از کودتا گذشته بود و شما مشغول هزار مسأله و جنجال 
بودید. در چنان شرایطي چگونه از دستگیري اعتمادي آگاهی پیدا کردید؟ 

جنرال عبدالقادر: شما فراموش نکنید که من رابطهء بسیار عمیقي با اردو داشتم. این 
رابطهء عمیق از مدت ها پیش ایجاد شده بود. از زمان قومنداني مدافعه هوایي و پیش از 
آن. به همین دلیل من با تعداد زیادي از منسوبین اردو تماس داشتم. در سروبي، پستهء 
توپچي دافعهء هوا بود. من به شما گفتم که در زمان سوق و ادارهء هوایي، قومندان هوایي 
و قومندان راکت در سمت راست من مي نشست و قومندان توپچي دافعهء هوا در سمت 
چپ من. به همین دلیل، رابطهء من با تمام پسته هاي هوایي و در مجموع با اردو عمیق بود. 
پرویز آرزو: بسیار خوب. اعتمادي گفت: »برایم سگرت بیاورید.« عظیم، با شما بود.

جنرال عبدالقادر: بلی. به عظیم گفتم: »برو و سگرت بیاور.«
من ماندم و اعتمادي. عذرخواهي خود را تکرار کردم. اعتمادي به من گفت: »کاش 
همان روزي که براي دیدن من به خانه ام آمده بودي، اشاره یي مي کردي. من با تو مي رفتم.« 
چیز  من  برداشت  و  تحلیل  بود.  دیگر  زماني  زمان،  آن  صاحب!  »اعتمادي  گفتم: 

دیگري بود.«
 و واقعًا برداشت من از اعتمادي بادانش و حلیم این بود که در انقالب از دانش او 
مي شود استفاده کرد اما مشکل بود که از وجود عملي او استفاده یي کرد. زیرا گرایش او 
همواره توام با رحم و شفقت بود. در حالي که انقالب، »دگرگوني« است و بُرندگي عملي 

کار دارد. 
 من و اعتمادي ایستاده بودیم و صحبت مي کردیم.

 به من گفت: »خوب بچیم! باید با خانمم تماس بگیرم. امکان دارد تلفون کنم؟«
گفتم: »چرا نه؟!«

قومندان محبس، از قواي چهار زرهدار بود. او را مي شناختم. به او گفتم »زود، سیم 
بلند تلفون بیاور و تلفون را به این جا َکش کن!« 

تلفون را آورد. من اعتمادي را »صدراعظم صاحب« خطاب مي کردم.
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 گفتم: »صدر اعظم صاحب! این هم تلفون.«
شمارهء خانه اش را گرفت. بسیار زود ُرخ شد. خانمش گوشي را برداشت. احوال پرسي 
کوتاهي کرد و به او گفت: »تشویش نداشته باش. قادر پیش من است. اگر کسي پیشت 

آمد، یک دست لباس خواب، دو دانه روجایي و یک گورس سگرت برایم بفرست.«
صحبتش همین قدر کوتاه بود. من گفتم: »براي شما سگرت مي آورد.«

 گفت: »آن هم باشد. پروا ندارد.«
 در این لحظه، عظیم با یک گورس سگرت ِکنت سر رسید. گفتم: »این جوان به 

خانهء شما مي رود و لباسي را که به خانه هدایت داده بودید که آماده کنند، مي آورد.«
»براي صدراعظم صاحب یک چوکي و چپرکت  دادم:  هدایت  محبس  قومندان  به 

بیاورید. شال و توشک عسکري نو و پاک هم بیاورید.« 
دو سه ساعت بعد، قومندان محبس گزارش دیدار من با اعتمادي را به امین رسانده 

بود...
با اعتمادي خداحافظي کردم و گفتم: »اگر اجازه باشد، من باید بروم. این جوان پس 

از این که مرا به وزارت رساند، به خانهء شما مي رود.« 
اعتمادي گفت: »خیر باشد.«

من گفتم: »انشاء اهلل شما این جا زیاد نمي مانید.« گفتم: »انشاء اهلل.« 
 به وزارت آمدم. به عظیم گفتم به خانهء اعتمادي برود...

 پس از این که به زندان افتادم، خبردار شدم که اعتمادي را آزاد کرده اند. اما سه چهار 
ماه بعد، دوباره او را در قرغه دستگیر کرده بودند و من دیگر اعتمادي را ندیدم. سرگردان 
زندگي سیاسي خود شده بودم. بندي شدم و بعد از آن از او بي خبر ماندم. در زمان کارمل 
از زندان آزاد شدم. به فکر اعتمادي افتادم. به من گفتند که اعتمادي را دو سه ماه بعد از 

رهایي از زندان، دستگیر و اعدام کردند. 
با اعتمادي سوءظن پیدا کرده بود. همان طور که گفتم،  امین نسبت به مالقات من 
قومندان محبس گزارش دیدار و صحبت من با اعتمادي را فوري به حفیظ اهلل  امین رسانده 
بود. فکر مي کنم امین به دلیل سوءظني که پیدا کرده بود ابتدا  اعتمادي را آزاد کرد. شاید 

هم به دلیل دیگري.
پرویز آرزو: من اندک اندک به این نتیجه مي رسم که شما بهانه هایي جدي به دست 
حفیظ اهلل  امین داده بودید تا نسبت به شما شک و تردید داشته باشد. البته در این، جاي بحث 
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نیست که امین عدهء زیادي را سر به نیست کرد. اما آن چه مربوط به رابطهء شما و حفیظ اهلل  
امین مي شود این است که عالقمندي ها و خواست هاي سیاسي شما که از جمله در دیدار 
شما با آقاي اعتمادي مبرهن مي شود و مقاومت شما در برابر قدرت طلبي هاي حفیظ اهلل  امین 

بهانه هایي براي از میان برداشتن شما شدند.  
جنرال عبدالقادر: بلی. نه یک بهانه که چندین بهانه. به شما گفتم که در مالقات با 

امین در ساحهء خوشحال خان، پیش از هفت ثور، نیز با هم برخورد داشتیم.1  
پرویز آرزو: بلی. مالقات شما در زمین هاي ناحیهء خوشحال خان.

جنرال عبدالقادر: بلی. برج حوت بود. در همان دیدار هم سر پلوان ها، با هم برخورد 
داشتیم. و برخورد و مقاومت من در برابر امین تا آخر ادامه پیدا کرد و پس از هفت ثور 

شدت گرفت. 
***

پرویز آرزو: به موضوع اصلي بر مي گردیم. شما را به زندان پل چرخي بردند. 
جنرال عبدالقادر: بلی. همان جا بودم که کشتمند و رفیع را هم آوردند. 

 ما را به ساختمان یک منزله یي در داخل زندان پل چرخي بردند. وقتي داخل ساختمان 
شدیم، سمت راست، اتاق دهلیزمانندي بود. سمت چپ را براي تشناب خالي گذاشته بودند. 
اما تشنابي در آن جا ساخته نشده بود. مرا به همان اتاق سمت راست بردند. اول مرا داخل 
بردند. آن جا مثل یک دهلیز کوچک بود. در هر سمت آن دهلیز، دو اتاق وجود داشت. 
تنها در سمت منتهي به دروازه، یک اتاق بود. یعني در مجموع هفت اتاق مي شد. در آن 
روز نفهمیدم که رفیع و کشتمند را کجا بردند. ما این معلومات را وقتي به دست آوردیم 
که »تره کي ُکشي« شروع شد. طرفداران تره کي را مي کشتند. در همان زمان بود که خبر 
شدیم »آقاگل باعث« را که از هرات و از سرسپرده هاي تره کي بود، با 17 نفر دیگر 

آوردند. من از سوراخ کلید دیدم که یک قطار آدم را آوردند. 
پرویز آرزو: فکر مي کنم این از خاطرات بعدي شما در زندان است.

جنرال عبدالقادر: بلی. همین طور است. زماني که امین، تره کي را از بین برد و خودش 
به قدرت رسید. 

به هر حال، مرا دم دروازه اتاق آوردند و گفتند: »داخل شو.«
اتاقي بود با حدود دو متر درازي و حدود یک متر و هفتاد یک متر و هشتاد سانتیمتر، 
بَر. اتاق، کاماًل خالي بود. نشستن بر روي زمین برایم سخت بود. پانزده بیست دقیقه یي 

1. شرح این روایت را مي توانید در بخش دوازدهم بخوانید.
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گذشت. قومندان محبس با یک عسکر داخل شد. دو شال به دست عسکر بود. 
من گفتم: »چیز دیگري نداري به من بدهي؟« 

گفت: »نه!« 
گفتم: »پس دو خشت برایم بیاورید.«

 من نمي توانستم دراز بکشم. شش ماه کامل روي آن دو خشت نشستم. در طول  شش 
ماه، یک لباس به تنم بود. دو خشت را در زاویهء کنج دیوار گذاشته بودم. روي دو خشت 
نشسته بودم و شالي را به دور خود پیچانده بودم. شاید گاهي پلک هایم بسته شده باشند. اما 
به یاد ندارم که درست خوابیده باشم. هزارها شپش مرا در بر گرفته بودند. دیوار روبه رویم 
سوراخي داشت. دو موش از آن سوراخ بیرون مي شدند. باالي سرم هم سوراخ هواکش 
بخاري بود. بیشتر روزها گنجشکي مي آمد و روي آن هواکش مي نشست. دو موش، روز 
و شب در رفت وآمد بودند. از سوراخ بیرون مي شدند. مي آمدند. اگر ُخرده ناني از پیش من 

به زمین مي افتاد، آن را مي خوردند و دوباره به سوراخ دیوار برمي گشتند.
صبح ها برایم یک چهارم یک قرص نان سیلو مي آوردند. یک قوطي خالي شیر را هم 
تا نیمه، آب مي کردند  و مي آوردند. غذاي چاشت و شب من هم یک یا دو توته زردک 

یا کچالو یا شلغم با آب آن بود. 
از  بود.  من  وفادار  دوستان  از  محمد  لعل  آمد.  پیشم  محمد  لعل  بود.  سوم   روز 
با ما بود. جوان بسیار  محمدزایي هاي قندهار بود و در کودتاي بیست و شش سرطان هم 
خوبي بود. امین او را جذب کرده بود. قومندان ژاندارم و پولیس کابل شده بود. لعل محمد، 
روز سوم به دیدنم آمد. وقتي مرا دید، نتوانست جلو گریه اش را بگیرد. دو سه بار هق هق 

گریه کرد. با دست، جلو چشم هایش را گرفت و بیرون شد. 
پرویز آرزو: حفیظ اهلل  امین از رابطهء شما خبر نداشت؟ 

جنرال عبدالقادر: نه. لعل محمد پیش از هفت ثور، دیپودار اسلحهء میدان هوایي کابل 
بود. در روز هفت ثور، دیپو را بسته بود، اما گفته بود »اگر مي خواهید، آن را بشکنید.« 
آدم دوراندیشي بود. معلوم نبود که ]کودتای[ هفت ثور، پیروز مي شود یا نه. همان بود که 

دروازه را به زور شکستانده بودند.1   
لعل محمد با گریه از پیشم رفت. ساعتي گذشت. لعل محمد دوباره آمد. کس دیگري 
هم با او بود. فکر مي کنم یاور یا راننده اش بود. دو سه خریطه، از همان خریطه هاي سمنتي 
ساخت کابل، با خود آورد. آن ها را گذاشت. بغض گلویش را گرفته بود. نمي توانست 

1. شرح بیشتر این روایت را در بخش سیزدهم بخوانید
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گپ بزند. من تبسم کردم و گفتم: »چرا گپ نمي زني؟«
به اشاره نشان داد که نمي تواند گپ بزند. به سختي از جا بلند شدم و رویش را بوسیدم. 
او رفت. و این آخرین دیدار ما بود. خبردار شدم که چند روز بعد از آن آخرین دیدار، 
براي انجام وظیفه یي به طرف لوگر رفته بود. در »سنگ سیاه بیني« راه را بر او گرفته بودند 

و کشته بودندش...
پرویز آرزو: کي و چرا او را کشته بود؟

جنرال عبدالقادر: خدا مي داند. خلقي بود. اما احتمااًل خود خلقي ها او را کشته بودند. 
پرویز آرزو: در خریطه ها چي بود؟

جنرال عبدالقادر: در یکي از خریطه ها توت خشک و چهارمغز بود. در خریطهء دیگر 
کیک و کلوچه بود. در خریطهء سومي یک قوطي شیر خشک و چاکلت و شکر بود. و 

آن دیدار، آخرین دیدار من با لعل محمد بود...
***

 در زندان افتاده بودم. فکر مي کنم دو هفته یي گذشته بود که به سراغم آمدند و مرا 
از اتاقم بیرون کردند. مرا به یکي از اتاق هاي سمت چپ دهلیز بردند. معلوم شد که در 
یکي از دو اتاق آن ضلع، کشتمند یا رفیع است و اتاق دوم، خالي است. مرا به آن جا بردند. 
فهمیدم که کس دیگري را به اتاق اولي که من در آن زنداني بودم، برده اند. هر روز صبح 
زود ما را به تشناب مي بردند. پیش تر از سایر زنداني ها. یکي از آن صبح ها وقتي مرا از 
اتاق بیرون کردند تا به تشناب ببرند، از سوراخ کلید اتاق اولي ام به داخل اتاق نگاه کردم. 
مردي را دیدم که کاله سفیدي بر سر دارد. در سه کنجي اتاق نشسته بود. صدا کردم: »کي 

هستي؟«
 آن آدم با شنیدن صدایم از جا َجست. گفت: »طاهر بدخشي هستم.« 

 بدخشي در زماني که مرا به اتهام کودتا زنداني کردند، در غور بود. دستگیر پنجشیري، 
وزیر معارف بود و بدخشي را در وزارت معارف مقرر کرده بود. درست نمي دانم در چه 
ِسَمتي. بدخشي همراه با هیأتي از باستان شناسان ملل متحد به غور رفته بود. خودش بعدها 
در زندان به من تعریف کرد. گفت: »با هیأت، لب آب، کنار منارجام نشسته بودم. رادیو 
را روشن کردم. شنیدم که قادر را دستگیر کرده اند. همان جا گفتم که کار من هم خالص 

است.«
  بدخشي از غور به کابل آمده بود. در کابل او را دستگیر کرده بودند و به زندان پل 
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چرخي آوردند.
 واي! واي! واي! عجب روزگاري... 

 پیش تر گفتم که شش ماه اول در زندان پل چرخي، یک لباس به تن داشتم. و آن، 
لباس  بودند.  داده  به من  باغچه  اول دستگیري ام در کوتي  بود که در شب  لباسي  همان 
لباس را پوشیدم. در جریان شکنجه ها در کوتي باغچه،  رسمي ام را از تن کشیدم و آن 
آن لباس پر از خون شده بود. با همان لباس پر خون، شش ماه را در پل چرخي گذراندم. 
دو شال هم به من داده بودند. یکي را زیر پایم انداخته بودم و یکي را دورم پیچیده بودم. 
هزارها شپش به من حمله کرده بودند. هر روز، ضعیف تر و ناتوان تر مي شدم. خواب از 
سرم پریده بود. در زاویهء سه کنجي اتاق تکیه مي دادم تا شانه ام در خالي گاه سه کنجي قرار 
بگیرد و درد شانه را کمتر احساس کنم. کم کم دو ِکلک دست راستم َپِرش پیدا کردند. 
در پایان سال اول زندان، دست راستم از کار افتاد. به مشکل مي توانستم دستم را حرکت 
بدهم. گاهي وقت ها سعي مي کردم این کار را بکنم. تمرین مي کردم تا دستم فلج نشود. 

زندگي ادامه داشت اما.... همین است زندگي....
از یک چشم  از آن دو،  به سراغم آمدند. یکي  نفر  بود که دو  یا ششم  پنجم   روز 
کور بود. چشمش ُگل انداخته بود. آن دو آمدند. ورق هاي کاغذ و قلم را گذاشتند و به 
من گفتند دفاعیه بنویسم. فکر مي کنم از سارنوالي قواي مسلح یا از لوي سارنوالي بودند. 
مي خواستند  زنداني بودن و روند بازجویي هاي مرا مستند کنند. این حرکت ساختگي براي 
این بود که در آینده پس از مرگم اگر روزي بازخواستي مي شد، دوسیه یي قانوني از زندان 
و بازجویي هاي من داشته باشند. کاغذها را گذاشتند و رفتند. من مطمئن شده بودم که مرا 

اعدام مي کنند.
***

 در بخشي که من بندي بودم، سه سرباز پهره دار بودند. تالش من این بود که با آن 
عسکرها رابطه برقرار کنم. وقتي مرا به تشناب مي بردند با آن ها احوال پرسي مي کردم. 

مي پرسیدم: »چه طور هستید؟ خوب هستید؟«
 سعي مي کردم با مهرباني و برخورد خوب، توجه آن ها را جلب کنم تا رابطه یي ایجاد 
شود. تالش من بعد از هفته سوم نتیجه داد. یکي از آن سربازها »قیوم« نام داشت و از 
ارزگان بود. به او گفتم: »وضع و حالم بسیار خراب شده است. درد دارم. مي تواني برایم 

کمي نسوار پیدا کني؟«
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گفت: »پول داري؟«
گفتم: »بلی.« همان طور که به شما گفتم، روزي که زنداني شدم، 5700 افغاني با خود 

داشتم. آن پول را به سرباز بادغیسي در کوتي باغچه دادم اما او قبول نکرد.
به قیوم گفتم: »من یک هزار به تو مي دهم. پنجصِد آن را برایم نسوار و تخم مرغ و 

کمي خوردني بیاور. پنجصد دیگرش از خودت.«
هم  قیوم  از  مي کردم.  استفاده  هم کم کم  بود  آورده  لعل محمد  که  از خوردني هایي 

خواهش کردم که کمي خوردني برایم بخرد. 
قیوم قبول کرد. پول را گرفت و رفت. نسوار و ده دانه تخم مرغ آورد.  به این ترتیب 

با قیوم رابطه برقرار کردم.
خاطره یي از آن نسواري که قیوم برایم آورد به شما مي گویم:

در  من  آمد.  اتاقم  به  سروري،  اسداهلل  روزي  بود.  گذشته  بودنم  زنداني  از  ماه   چند 
سه کنجي اتاق روي دو خشت نشسته بودم و نسوار به دهن داشتم. سروري مرا کومندیر 
]فرمانده[ خطاب مي کرد. دروازه اتاقم را باز کرد و صدا زد: »کومندیر! چه طور هستي؟«
 من به طرفش لُق لُق نگاه می کردم. پلک هم نمي زدم. دهنم هم پر از نسوار بود. 

سروري نزدیک تر آمد.
 صدا کرد: »کومندیر! کومندیر!«

 فکر کرد شاید مرده باشم. نزدیک تر آمد. نزدیک تر. حاال دیگر در تیررس نسوارم 
بود. نسوارم را به شدت به رویش ُتف کردم. یک خشت را از زیر کونم برداشتم و به 
طرفش پرتاب کردم. او مي خواست خود را نجات دهد. خشت به کمرش خورد و پایین 

افتاد.
یک ماه بعد، کشتن کشتِن آن ها شروع شد... 
***

 سربازها در اتاق پهلو بودند. گاهي وقت ها از اتاق آن ها، صداي رادیو مي آمد. قسمتي 
از دیوار متصل به اتاق آن ها، تخته بند بود. رویش را با کاه ِگل پوشانده بودند. من این را 
پیدا کرده بودم. به قیوم گفتم: »از اتاق شما گاهي صداي رادیو مي آید. من بي کار هستم. 
یک میخ را به آهستگي در دیوار مي پیچانم و سوراخ مي کنم. اگر به درز چوب خورد که 
چه بهتر، اگر به درز برابر نیامد باز هم مهم نیست. همان طور پیچ مي دهم تا تخته را سوراخ 
کنم. سوراخي جور مي کنم تا رادیو را بهتر بشنوم. هزار افغاني به تو مي دهم. اگر برایم 
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چیزي از شهر هم بیاوري هر هفته صد روپیه به تو مي دهم. هر چه هم آوردي نصفش از 
تو باشد.« 

قیوم قبول کرد. گفت: »خودم از آن طرف، دیوار را سوراخ مي کنم.«
من  و  مي گرفت  را  پشتو  خبرهاي  هم  و  فارسي  خبرهاي  هم  کرد.  را  کار  این  او 
مي شنیدم. خبر مرگ »احمد ظاهر« را هم از همان سوراخ از رادیو شنیدم. سخت ناراحت 

شدم.
احمدظاهر عالقه  به  بود. شما هم  قربانیان آن دوره  از  احمدظاهر هم  پرویز آرزو: 

داشتید؟
بیست وشش  از کودتاي  بعد  داشتم.  عالقه  او  به  هم  خیلي  و  بلی.  عبدالقادر:  جنرال 
مثل  هنرمندي  جواِن  باید  چرا  کرد.  دعوت  کانسرت هایش  به  مرا  بار  چندین  سرطان، 
احمدظاهر از بین برود؟ کشته شود؟ چرا؟ خیلي ناراحت شده بودم. در رادیو اعالن کردند 
که احمدظاهر در حادثه یي ترافیکي کشته شده است. اما این دروغ بود. حاال دیگر همه 
حقیقت را مي دانند. من فقط کوتاه خاطره یي را به شما مي گویم که مشخص مي کند کي 

در قتِل احمدظاهر دست داشت. 
همان طور که به شما گفتم پس از هفت ثور، ما هر روز صبح پیش تره کي مي رفتیم. 
او را به گل خانه مي بردیم و بعد از آن به محل کارهاي خود مي رفتیم. یکي از آن صبح ها 
پرسید: »چرا  ترون  از  بودیم. کسي  تره کي  پیش  دیگر  تِن  و چند  ترون  و  امین  و  من 

احمدظاهر بندي شده است؟« 
امین با قهر و خشونت جواب داد: »او یک قاتل است.« 

وقتي خبر رادیو را شنیدم، آن خاطره را به یاد آوردم. سه سرباز پهره دار، ناراحت و 
غمگین بودند. احمدظاهر را کشته بودند...





بخش بيست و پنج

جنرال عبدالقادر: قیوم را پیش یک رفیق هندویم به نام »رام نات« فرستادم.
به او گفتم: »به جادهء نادرپشــتون برو. سمت چپ جاده، دکان اول، رنگ فروشي است و 
دکان دوم از دوست هندویم »رام نات«. یا او در دکان است یا شاگردش. کاغذ را به بده و 
بگو تو را قادر فرستاده است.« گفتم مي نویسم که دو هزار افغاني بدهد. یک هزارش از تو.
»رام نات« بعد از بندي شدن من، از ترس به هندوستان فرار کرده بود. اما شاگردش 

آن جا بود. 
قیوم این کار را کرد.

 وقتــي مرا به زندان پل چرخي بردند، ســاعتم را از من گرفتند. همان ســاعتي که 
داوودخان  به مــن داده بود. پس از مدتي به »باندي زي« گفتم: »ســاعتم را به من پس 

بدهید.«
 ســاعتم را هم آورد. حاال ساعت هم داشــتم. از برکت قیوم، خبرهاي رادیو را هم 

مي شنیدم.
 چند ماه گذشــت. هوا گرم شــده بود. یک روز بین ساعت هاي یک و دو  بود که 

آمدند و گفتند: »شما را بیرون مي بریم تا هوا بخورید.«
 یــک درازچوکي را در محوطهء زندان گذاشــته بودند. به مــن گفتند که در یک 
ســر آن درازچوکي بنشینم. به رفیع گفتند که در ســر دیگر دراز چوکي، پشت به من 
بنشیند. کشــتمند مانده بود که کجا بنشیند. او را در وسط ما نشاندند. این اولین باري بود 
که ما ســه نفر، همدیگر را این قدر نزدیک مي دیدیم. نشستیم. با هم گپ نمي زدیم. آخر 
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حوصله ام تمام شد. نتوانستم طاقت کنم. گفتم: »خوب کشتمند صاحب! تو را چرا به این جا 
آورده اند؟ رفیع! تو را چرا آورده اند؟«

کشتمند با حال زاري گفت: »پرسان نکن!« 
خدا آن حالت را نشان تان ندهد. به هیچ انساني نشان ندهد...

***
 ... روزي اسداهلل امین پیشم آمد. کاغذ و قلمي پیشم گذاشت و همان طور که در کوتي 

باغچه به من مي گفت، دوباره اصرار کرد که »چیزي به امین صاحب« بنویسم.  
اسداهلل امین گفت: »من هم داماد و هم برادرزادهء امین صاحب هستم. تو اگر خواهشت 

را بنویسي من به امین صاحب مي قبوالنم.« 
گفتم: »من از تو سپاسگزارم. تشکر که این قدر مي خواهي به من کمک کني! اما من 

تصمیم دارم که از کسي چیزي نخواهم.«
اسداهلل امین باز اصرار کرد. گفت: »پس به تره کي صاحب بنویس.«

من گفتم: »آخر من چه بنویسم؟«
گفت: »بنویس که مرا عفو کنید! من اشتباه کردم!«

گفتم چه طور مي توانم چنین کاري بکنم. من نمي توانم چنین سندي بدهم.
هر کس مي توانست بفهمد که اعترافات را به زور شکنجه بر من قبوالندند. اما چنان 

سندي ثابت مي کرد که من کاري کرده ام.
به اسداهلل امین گفتم: »تشکر از تو! من نمي توانم چنین سندي بدهم.«

 اســداهلل امین پیش کشتمند هم رفته بود. به او هم گفته بود که چنین سندي بدهد. اما 
پیش رفیع نرفته بود. معلوم مي شد که من و کشتمند هنوز مورد توجه بودیم. یا هم احتمااًل 
کســي بر حکومت فشار مي آورد که چرا ما دو نفر بندي شده ایم. شاید این فشار از طرف 
سرمشاور روســي وزارت دفاع بود. البته آن سرمشاور به حفیظ اهلل  امین هم خیلي نزدیک 
شــده بود و بعدها باخبر شدم که روزي دو ساعت به امین، درس نظامي مي داده است. آن 
سرمشــاور »گریلوف« بود. اصاًل از شهر »ادیســه«ء اوکراین بود. همین حاال هم آن جا 
زندگي مي کند. حاال بازنشســته شده اســت. چند بار با من تلفني تماس گرفت. نمي دانم 

شماره تلفون مرا از کجا پیدا کرده بود. 
پرویز آرزو: یعني در نتیجهء فشارهاي گریلوف، شما مورد توجه قرار داشتید و ...

 جنرال عبدالقادر: نمي دانم فشار بوده، عالقمندي بوده یا چیز دیگري.
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پرویز آرزو: اما ممکن اســت در اثر همان فشار و عالقمندي بود که امین نتوانست 
شما را از بین ببرد؟

 جنرال عبدالقادر: نه. گریلوف نمي توانســت این قدر نقش داشته باشد. احتمااًل پاي 
کس دیگري به میان بوده باشد. وقتي در زمان کارمل آزاد شدم و به مسکو رفتم، با وزیر 
دفاع، وزیر خارجه و »پنیماروف« رییس بخــش روابط بین المللي کمیته مرکزي حزب 
کمونیست شــوروي مالقات کردم. وزیر دفاع و وزیر خارجه در مورد این که براي زنده 
ماندنم کاري کردند، چیزي نگفتند. اما پنیماروف احساساتي شد و گفت: »من چند بار به 

خاطر نجات و زنده ماندن شما به افغانستان آمدم.«... 
***

پرویز آرزو: پیش تر اشــاره کردید که هوا گرم شده بود و شما و سلطانعلي کشتمند 
و رفیع را بیرون آوردند. هر ســه نفر روي یک درازچوکي نشسته بودید و با هم صحبت 

مي کردید. آیا این تنها باري بود که امکان چنان تماس و گفت وگویي را یافتید؟ 
جنرال عبدالقادر: هر باری که ما را بیرون مي کردند  از سوراخ کلید اتاق ها مي پرسیدیم 
»زنده هستي؟« یعني هر چهار نفر ما، من و کشتمند و رفیع و طاهر بدخشي، جویاي حال 
هم بودیم. در اواخر دورهء تره کي سختگیري ها کمتر شده بود. ما چهار نفر را گاهي بیرون 
مي آوردند. هر چهار نفر روي درازچوکي مي نشســتیم. دو نفر در یک سمت درازچوکي 
مي نشستیم و دو نفر در سمت دیگر آن. البته پشت به هم. طاهر بدخشي و کشتمند در یک 
سمت و من و رفیع در سمت دیگر. طاهر بدخشي شوهر خواهر کشتمند بود. خانم »جمیله« 

خواهر کشتمند، همسر طاهر بدخشي بود. 
 این حالت دوام کرد. اطالعات ما از بیــرون زندان زیاد نبود. یکي از روزهاي برج 
میزان بود. ما را بیرون آورده بودند. اتفاقًا متوجه شــدیم که در منزل دوم ساختمان مجاور 
به جایي که ما بندي بودیم، لباس زنانه آویزان اســت. آن ساختمان هم بخشي از زندان پل 
چرخــي بود. براي ما جالب بود که بدانیم کي را آن جــا بندي کرده اند. و این زماني بود 
که اختالفات میان طرفداران تره کي و وطنجار با امین به اوج خود رســیده بود. وطنجار و 
گالبزوي و سروري و مزدوریار به سفارت بلغارستان پناهنده شده بودند. امین، خانواده هاي 
آن ها را به زندان پل چرخي انداخته بود. هنوز تره کي زنده بود که این دستگیري ها شروع 

شده بود. 
پرویز آرزو: یعني در نتیجهء تشدید اختالف ها و برخوردها، چهار نفري که نام بردید 
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به سفارت بلغارستان پناهنده شده بودند و حفیظ اهلل  امین، خانواده هاي آن ها را بندي کرده 
بود؟

جنرال عبدالقادر: بلی. آن چهار نفر به سفارت بلغارستان رفتند و از آن جا باز...
 پرویز آرزو: روایتي که در ذهن من اســت این اســت که آن چهار نفر به سفارت 

شوروي پناهنده شدند و آن ها را در تابوت به شوروي انتقال دادند.
جنرال عبدالقادر: ممکن است از سفارت بلغارستان به سفارت شوروي انتقال داده شده 
باشــند. من در زمان نجیب به بلغارســتان تبعید شدم. در آن جا کسي به من گفت که چند 
نفر از افغانســتان براي استراحت به بلغارستان آمده بودند. فهمیدم که آن چند نفر وطنجار 
و سروري و گالبزوي و مزدوریار بودند. اما آن ها از افغانستان با طیاره هاي شوروي خارج 
شــدند. به همین خاطر  محتمل است که اول از سفارت شوروي به آن ها سیگنال داده شده 
باشــد که شما به سفارت بلغارستان بروید. به سفارت شوروي نیایید. بعد هم ترتیب انتقال 

آن ها در تابوت هاي سربازان شوروي به بلغارستان داده شده بود. 
 حفیظ اهلل  امین پیش از این که تره کي را از میان بردارد بارها از شوروي خواسته بود تا 
قطعات نظامي آن کشور به افغانستان بیایند. امین تأکید مي کرد که »امریکایي ها در صدد 
یک توطئه هســتند و نیروهاي شوروي باید به کابل و بگرام بیایند.« در همان زمان طبق 

اطالعاتي که من دارم، اسداهلل امین با گلبدین حکمتیار هم دیدار داشته است.
 به هر حال، رفت وآمد طیاره هاي شوروي به افغانستان زیاد شده بود. 

 بــه صحبت اصلي بر مي گردم. ما لباس هاي زنانه را در منزل دوم ســاختمان مجاور 
دیدیم. بادیدن آن لباس ها کنجکاو شــدیم. مي خواســتیم  بدانیم کي را زنداني کرده اند. 
آن ها خانواده هاي وطنجار و گالبزوي و اسداهلل سروري و مزدوریار بودند. چه طور این را 
دانستم؟ این را از  قیوم و کسي به نام »تهذیب« دانستم. تهذیب حاال در لندن است. پرچمي 
بود. امین، او و سلیمان الیق را هم در اواخر حکومت تره کي بندي کرده بود. هر روز وقتي 
ما چهار نفر را بیرون مي آوردند و در بیرون  مي نشســتیم، آن دو ]تهذیب و سلیمان الیق[ 

را مي دیدم که آزاد هستند و باال و پایین مي روند.
پرویز آرزو: یعني زنداني بودند اما در قید کمتري؟

جنرال عبدالقادر: بلی. مثل ما در قید و بند شدید نبودند.
پرویز آرزو: از صحبت هاي شما پیرامون روز کودتاي هفت ثور و حضور شانه به شانهء 
همیشگي حفیظ اهلل  امین و سلیمان الیق، چنین برداشت کرده بودم که آن دو با هم رفیق و 
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نزدیک بودند. سلیمان الیق را هم بندي کرده بود؟ 
 جنرال عبدالقادر: حفیظ اهلل  امین به قصهء رفیق و این گپ ها نبود. 

پرویز آرزو: اســداهلل ســروري هم به امین نزدیک بود. حتا خانواده اش را هم بندي 
کرده بود؟ 

جنــرال عبدالقادر: اختالف نظر میان تره کي و امین، شــدت یافته بود. در این مورد 
خواهم گفت. 

پرویز آرزو: بسیار خوب. درباره تهذیب مي گفتید.
جنرال عبدالقادر: بلی. تهذیب فاکولتهء شــرعیات را خوانده بود و قاضي القضات بود. 
وقتي فهمیدم که او در زندان پل چرخي اســت، ُپرزه خطي نوشــتم و به دست قیوم به او 
فرســتادم. به شما گفتم که مرا زیر فشار آورده بودند که دفاعیه ام را بنویسم. من در مورد 
دفاعیه از او نظر خواســته بودم. ما به غم جان خود هم بودیم. فشــار بر ما همچنان ادامه 
داشت. سه بار ساعت یک شــب دروازه اتاقم را باز کردند. کاله سیاهي به سر و صورتم 
می کشاندند و مرا می بردند. مرا در موتر می نشاندند. مطمئن بودم که مرا می برند که بکشند. 
موتر حرکت می کرد. بعد از توقــف موتر، مرا پایین می کردند. مرا می بردند و می گفتند 
همین جا بایست. آمادهء مرگ می شدم. هر لحظه منتظر فیر بودم. و فیر می شد... اما احساس 
درد نمی کردم. چیزي به جانم نمی خورد. چي گپ شــد؟ صداي رگبار را می شنیدم. اما من 
هنوز سالم بودم. پانزده بیست دقیقه در همان حالت مي ایستادم. بعد مي گفتند امشب نوبت 
تو نرســید! دوباره مرا به زندان مي آوردند. سه شب مرا بردند. اما نکشتند. تا صبح خواب 
به چشم هایم نمي آمد. ســر همان دو خشت نشسته بودم. منتظر اعدام بودم. اما مي بردند و 
نمي کشــتند. ساعت داوودخان  را هم با خود مي بردم. مي گفتم باشد با من زیر خاک برود 

و به دست این ها نیفتد.
پرویز آرزو: شما را مي بردند و نمي کشتند؟ این هم نوعي شکنجه بود؟

جنرال عبدالقادر: بلی. شکنجه و فشار روحي و رواني. تصور من این است که به امین 
هشــدار داده شده بود که مرا نکشــد. او مي خواست الاقل مرا شکنجه بدهد. از ما سه نفر، 

یعني من و کشتمند و رفیع، تنها مرا مي بردند.
 سه شب مرا براي اعدام بردند اما اعدام نشدم.

 تهذیب در مورد دفاعیه به من پیام داد که »پشت این گپ ها نگرد. بي فایده است.«
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***
 کنجکاوي ما در مورد زندانیان زني که آورده بودند بیشــتر شد. تعداد زنداني ها زیاد 
شــده بود. من از قیوم، همان ســرباز پهره داري که با او رابطه پیدا کرده بودم، خواستم 
معلومات پیــدا کند که خانم هاي پرچمي را هم آورده اند یا نــه. در همان روزها بود که 
پرزه خطي به کشتمند رسید. در خط نوشــته شده بود: »رفیق کشتمند، در تشناب، سنگي 

هست. زیر سنگ را ببین.«
 کشتمند به تشناب رفت و برگشت. گفت: »خط از ثریا، خواهر وکیل، است. او را 

هم بندي کرده اند.«
  به این ترتیب رابطهء ما با دیگر زنداني ها برقرار شــد. خط ها را زیر همان ســنگ 
تشناب مي گذاشــتیم و از حال هم باخبر بودیم. بیشتر پرس وجو مي کردیم که بدانیم چه 
کســانی در بین خانم ها هستند. خطي به دســت ما آمد که در آن نوشته شده بود: »مادر 

گالبزوي، خانم وطنجار و خانم مزدوریار هم این جا هستند.«
 از اســداهلل سروري کســي نبود.  روز دیگر خطي به دست کشتمند افتاد که در آن 
نوشته شده بود: »رفیق کشــتمند! وقتی تو را بیرون مي آورند، مي بینمت. برایت جاکتي 

آورده ایم. آن را مي اندازم. بردار!« 
وضعیت دگرگون شــده بود. تعداد زنداني ها زیاد شده بود. فهمیدیم که کشتن ما هم 
دور است. مدتي دیگر هم گذشت. یک روز از باال، صداي شیون و گریه آمد. صدا فریاد 

مي زد که »امین خائن است! واي! واویال!...« 
صدا، صداي زرغونه، برادرزادهء تره کي، منشي سازمان زنان شهر کابل، بود. زرغونه 
در خانهء خواهر داوودخان  زندگي مي کرد. تره کي را کشــته بودند و او را آورده بودند و 
بندي کرده بودند. شــیون و گریه هایش به خاطر کشته شدن تره کي بود. به این ترتیب از 

قتل تره کي خبردار شدیم. 
***

 برخوردهاي شــدیدي بین طرفداران تره کي و امین در گرفته بود. »پوزانُف« سفیر 
شوروي در کابل چند بار بین آن ها وساطت کرده بود و آن ها را آشتي داده بود. اما آشتي 

تره کي و امین، آشتِي ساختگي بود نه حقیقي.
 تره کي و امین به جان هم افتاده بودند. چهارنفر اصلي طرفدار تره کي فراري شــده 

بودند. 
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 رهبري پکتیایي هاي طرفدار تره کي هم که از امین بریده بودند به دســت قادر آکا 
و هاشمي و دوســت محمد، منشي ســازمان حزبي میدان هوایي خواجه رواش، بود. آن ها 
نمي توانستند در مقابل امین مقاومت کنند. یک درگیري بین طرفداران وطنجار و طرفداران 
امین در »حوض آب بازي براي درمان امراض جلدي«، که در پشت شفاخانهء چهارصدبستر 
کابل بود، رخ داده بود. در نتیجهء آن زد و خورد، پنج شش نفر از طرفداران وطنجار و پنج 
شش نفر از طرفداران امین کشته شده بودند. یکي از کشته شده ها »ماّل نیازمحمد« برادرخانِم 
وطنجار بود. او »کشــاف طیاره هاي ترانسپورتي« بود. سرطبیب شفاخانه که از طرفداران 

امین بود نیز در آن درگیري کشته شده بود. 
 درگیري ها بین طرفداران امین و تره کي زیاد شــده بود. پوزانُف، سفیر شوروي در 
کابل، امین را وادار کرده بود که با وســاطت او پیش تره کي برود. به طرف امین، هنگام 
ورودش به ارگ براي دیدار با تره کي، فیر مي شــود. طرفداران تره کي این کار را کرده 
بودند. امین موفق به فرار مي شود. ترون در همان درگیري کشته شده بود. یعقوب، قومندان 
گارد ارگ و وفادار به امین بود. امین به او امر مي کند که اجازه ندهد هیچ کســي پیش 
تره کي برود. فرداي آن روز، امین جلســهء بیروي سیاسي و شوراي انقالبي را دایر کرده 
بود. شــب همان روز، تره کي را به کوتي باغچه برده بودند. به همان جایي که ما را بندي 
کرده بودند. تره کي را در همان اتاقي که کشــتمند بندي بود، زنداني کرده بودند. او را از 
خانمش جدا کرده بودند. این معلومات را من بعد از بیرون شدن از زندان از زبان زِن تره کي 
به دست آوردم. من در زمان کارمل وقتي از زندان بیرون شدم به دیدن خانم تره کي رفتم. 
رفتم که به او تسلیت بگویم و خود را از اتفاقاتي که در دوره زندانم افتاده بود آگاه کنم. 
او به من این اطالعات را داد.  خانم تره کي به من گفت: »مرا دمدمه هاي شــام از تره کي 
جدا کردند. به من گفتند تو به جاي دیگري مي روي. به من نگفتند که تره کي را به کوتي 

باغچه برده اند.«
تره کي را به کوتي باغچه برده بودند. امین کســاني را آماده کرده بود و قصد داشت 
همان شــب تره کي را بکشد. در رأس آن گروه کسي به نام »روزي« بود. صاحب منصب  
قواي چهار زرهدار بود. یعقوب قومندان ارگ به دســتور امین به روزي و آمر سیاســي 

قومنداني گارد وظیفه داده بود که همان شب تره کي را بکشند. 
روزي در همان شب کشته شدن تره کي، گم شده بود. نفر دوم در تحقیقات خود این 
معلومات را داده بود و من آن را بعدها در گزارش هایي که در مســکو بر اساس اظهارات 
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همان آدم نوشته شده بودند، خواندم.
روزي و آن نفر دیگر، تره کي را خفه کرده بودند...

***
جنرال عبدالقادر: بعد از این که قدرت را تسلیم دادم و شوراي انقالبي ایجاد شد، هیأتي 
از افغانستان به کوبا رفت. آن سفر براي معرفي هفت ثور بود و همچنین تنظیم سفر تره کي 

به کوبا.
پرویز آرزو: شاید نشست سران کشورهاي عضو »جنبش عدم تعهد« بود؟

جنرال عبدالقادر: بلی. نشســت کشــورهاي جنبش عدم انسالک بود. کریم میثاق و 
شــاه ولي رفته بودند. بعد از بازگشت، گزارش ســفر خود را به تره کي مي دادند. »فیدل 

کاسترو« از آن ها پرسیده بود: »شما چه کارهایي را بعد از انقالب انجام داده اید؟«
 کوبایي ها بعد از پیروزي، قصر ریاست جمهوري را مهمان خانه ساخته بودند و دیدار 
از آن جا براي همگان آزاد شــده بود. کاسترو پرسیده بود: »شما با قصر شاهي افغانستان 

چه کردید؟«
آن هــا جواب داده بودند: »ما دروازه قصر را باز کردیم. مردم آن جا را دیدند. دوباره 

آن را بستیم و حاال تره کي صاحب در آن جا زندگي مي کند.«
کاسترو گفته بود: »خوب! پس قصر را براي خود گرفتید!« 

کاسترو پرسیده بود: »دیگر چه کردید؟«
گفته بودند: »ما همهء زنداني ها را آزاد کردیم و دوسیه ها را سوختاندیم!«

کاسترو گفته بود: »خوب! پس تاریخ را سوختاندید.« این گپ او بسیار معنادار بوده 
است.

هیأت به تره کي گزارش داد که فیدل کاســترو از ما پرسید: »تره کي صاحب چند 
فرزند دارد؟«

گفتند: »ما خود را تیر کردیم.« چون تره کي فرزندي نداشت.
امین وقتي این را شنید، به میان گپ دوید و گفت: »شما باید مي گفتید همهء نفوس 

افغانستان اوالد تره کي صاحب هستند!«
 امین مثل  فیل مرغي، گلو مي انداخت. براي تره کي کیش شــخصیت مي ساخت. این 
کار را تا زمان مرگ تره کي ادامه داد. امین بر ضد تره کي کارهاي زیادي کرد. اما تره کي 

هیچ نمي فهمید. 
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بر مي گردم به اصل موضوع.  
پرویز آرزو: به ماجراي قتل نورمحمد تره کي رسیده بودیم.

جنرال عبدالقادر: با صداي گریهء برادرزادهء تره کي در زندان پل چرخي، از کشــته 
شدن تره کي باخبر شــدیم. تره کي را از خانمش جدا کرده بودند و به کوتي باغچه برده 

بودند. تره کي در آن جا آب خواسته بود. گفته بود: »برایم یک گیالس آب بیاورید.«
 برایش یک گیالس نیمه از آب آورده بودند. گیالس آب را سر کشیده بود و گفته 

بود: »این که کم بود.«
 به او جواب داده بودند که »نَل ها خشک شده اند. دیگر آب نداریم.«

 امین باري در نشســت ملل متحد در امریکا شرکت کرده بود و از آن جا ساعتي به 
تره کي هدیه آورده بود. تره کي، وقتي این برخورد با خود را دیده بود، ســاعت را از بند 
دســت بیرون کرده بود و به دست کساني که او را به کوتي باغچه آورده بودند داده بود. 

کارت حزبي اش را هم داده بود و گفته بود: »این ها را به امین بدهید.«
  احتمااًل فهمیده بود که او را مي کشند. یا هم توقع داشت به او رحم شود.

 تره کي را ساعت دوي بعد از نیمه شب از باال به پایین مي آورند. در هنگام پایین شدن 
از زینه هــا، او را تیله مي کنند. او مي افتد. دو نفر بالِش را به دهنش مي گیرند،...و همان جا 
او را خفه مي کنند. بعد از کشتن تره کي به فکر مي افتند که با مرده اش چه کنند. بعدها از 
منبعي شــنیدم که او را در چاه انداخته بودند و چند بوجي چونه هم بر رویش ریخته بودند. 

دوران تره کي در همان جا ختم شده بود.
پرویز آرزو: پس معلوم نیست که محل دفن نورمحمد تره کي کجاست؟

جنرال عبدالقادر: نه. اصاًل معلوم نیست. خلقي ها بعدها یک قبر برایش ساختند. اما آن 
قبر، واقعي نبود. احتمال دارد که روایتي که گفتم درســت باشد. اگر هم چنان نبوده باشد، 
شــاید او را برده باشند و در جایي زیر خاک کرده باشند. من این معلومات را از گزارشي 
در یک رســالهء روسي که بر اساس اظهارات یکي از دو نفر موظف به قتل تره کي نوشته 
شده بود، خواندم. گفتم که »روزي« پس از قتل تره کي ناپدید شد. این اظهارات نفر دوم 

و هم دست روزي بود. 
پرویز آرزو: شما در زندان از مرگ تره کي خبر ُشدید. و ؟

جنرال عبدالقادر: بلی. خبر شــدم که تره کي را کشته اند. یکي از روزها بعد از مرگ 
تره کي، وقتي ما چهار نفر را براي چند دقیقه یي به هواي باز بردند، با طاهر بدخشــي در 
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مورد کشته شدن تره کي صحبت مي کردم. بدخشي گفت: »من این را پیش بیني مي کردم. 
این را هم مي دانم که شما آزاد مي شوید اما مرا مي کشند.« 

 پس از کشته شدن تره کي و به میان آمدن حکومت جدید، آزادي بیشتري در زندان 
پیدا کرده بودیم. یکي از روزها- فکر مي کنم بیست و پنجم میزان بود- ما در دهلیز بخش 
زندان خود بودیم. خبر نداشتیم که کسي به دیدن طاهر بدخشي آمده و او بیرون رفته است. 
خانمش به دیدنش آمده بود. بعد از چند دقیقه یي دروازه باز شــد و طاهر بدخشــي داخل 
آمد. تربوزي به دســتش بود. تربوز را روي شانه زیر گردنش گرفته بود. یک خریطه هم 
در دستش بود. آمد و به اتاق خود رفت. عسکرها آمدند و ما را به اتاق هاي ما بردند. صبح 
شد. بیست وپنج یا بیست وشــش میزان بود. دیدیم که دروازه اتاق بدخشي باز است. قیوم 
خیلي به طاهر بدخشي عالقمند شده بود. خیلي او را دوست داشت. طاهر بدخشي هر شب 
تا صبح نماز مي خواند. عســکرها خیلي به او احترام داشتند. هم قیوم که از ارزگان بود هم 
الالگل که از مشرقي بود و هم عسکر دیگري که نامش به یادم نیست و از میمنه بود. من 

از قیوم پرسیدم که »بدخشي کجاست؟«
 ســریازی که از میمنه بود خیلی گریه می کرد. خیلي گریه مي کرد. گفت: »او را به 

جاي دیگري بردند.«
  تربوز و شیشه عسلي که خانم بدخشي برایش آورده بود، در اتاقش مانده بود. تربوز 

و شیشهء عسل را هیچ کس برنداشت...
پرویز آرزو: طاهر بدخشي از کجا مي فهمید که او را مي کشند و شما زنده مي مانید؟
جنرال عبدالقادر: بدخشــي از بنیان گــذاران حزب دموکراتیک بود. بدخشــي با 
پشــتون گرایي هاي افراطي تضاد داشت و به همین اســاس هم از حزب جدا شد. بدخشي 
نســبت به عضویت حفیظ اهلل  امین در حزب، حساسیت نشان داده بود. بدخشي در آن زمان 
منشــي حزب بود. به همین خاطر با توجه به گذشتهء روابطش با امین و تره کي مي فهمید 
که کشته مي شود. بدخشي از حزب دموکراتیک جدا شده بود و جریان نو سیاسي با عالیِق 

سمتي به راه انداخته بود.
تره کي و امین او را متهم به قوم پرستي، انشعاب از حزب و خیانت مي کردند. از خود 

و کارهاي خود چیزي نمي گفتند...



بخش بيست و شش

پرویز آرزو: بازتاب خبر کشته شدن تره کي در زندان چگونه بود؟ خوشبیني شما را زیاد 
کرد؟ بدبیني شما را؟

قانونیت،   « امین  رادیو مي شنیدیم.  از طریق  را  امین  بیانیه هاي  ما  عبدالقادر:  جنرال 
عدالت و مصونیت« را شعار خود کرده بود. سه روز بعد از کشته شدن تره کي، حکم اعدام 

من و کشتمند به بیست سال حبس تغییر کرد. براي رفیع، هجده سال حبس داده شد... 
***

پرویز آرزو: تره کي کشته شد و حفیظ اهلل  امین به قدرت رسید. دورهء حکومت او بر 
شما در زندان چگونه گذشت؟ 

جنرال عبدالقادر: خلقي ُکشي شروع شده بود. امین، طرفداران تره کي را مي کشت. ما 
در زندان به این نتیجه رسیدیم که با توجه به وضع پیش آمده از اعدام نجات پیدا کرده ایم. 
از  امین در یکي  امین چه خواهد شد.  فکر مي کردیم که سرنوشت حکومت  این  به  اما 
مصاحبه هاي خود در رادیو اظهارات جالبي کرد. من خودم در زندان، مصاحبهء رادیویي او 
را شنیدم. امین در پاسخ به پرسش خبرنگار در مورد روابط با امریکا گفت: »اگر امریکا 
بخواهد، ما حاضریم مناسبات نیک داشته باشیم. ما دومیلیارد دالر به شوروي بدهکار هستیم، 

اگر امریکا این پول را بپردازد، قطعات شوروي را کاماًل از افغانستان بیرون مي کنیم.«
  با همین صراحت این را گفت. صدایش هم مي لرزید. گفته مي شد که پس از کشته 
شدن تره کي آن قدر زیر فشار بود که دچار اختالل حواس شده بود. این را بعد از آزادي 
امین در هنگام  بیروي سیاسي شنیدم. مي گفتند که حتا صداي  از زبان اعضاي  از زندان 
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صحبت به شدت مي لرزید. معلوم مي شود که فشار بر او زیاد شده بود. در همان زمان بود 
که سعي کرد با گلبدین حکمتیار تماس بگیرد. اسداهلل امین، برادرزاده و دامادش، را به 
ناحیهء »خاک جبار« که نیروهاي حزب اسالمي در آن جا بودند، فرستاد. بعدها نجیب هم 

در زمان حکومتش از طریق »رفیع« سعي در برقرارِي تماس با حکمتیار کرد.
پرویز آرزو: سرنوشت اسداهلل امین چه شد؟

جنرال عبدالقادر: اسداهلل امین در زمان کاکا و ُخسرش که حفیظ اهلل  امین بود، مسموم 
شد. او را براي درمان به شوروي فرستاده بودند. درمان او چهار پنج ماه طول کشید. در 
مسکو زیر مراقبت بود. بعد از برگشت به افغانستان دستگیر شد. زمان کارمل بود. او  را 

به زندان امنیت دولتي بردند. همان جا هم چاره اش را کردند...
که  بودیم  منتظر  حاال  است.  خرابي  به  رو  امین  وضع  که  رسیدم  نتیجه  این  به  من 
اما صداي  افغانستان بي خبر بودیم.  به  چه مي شود. ما از موضوع آمدن نیروهاي شوروي 
طیاره هاي ترانسپورتي ثقیل را مي شنیدم. من پیلوت هستم. مي توانستم تشخیص بدهم که 
صداي پرواز از کدام نوع طیاره است. طیاره ها از فراز پل چرخي براي نشست، مي گذشتند. 
طیاره هاي چهار ماشینهء بزرگي که مي توانستند هفتصد هشتصد نفر با تمام تجهیزات شان را 
حمل کنند. آن نوِع طیاره ها را کسي در افغانستان ندیده بود. چرا این طیاره ها به افغانستان 

پرواز مي کنند؟ این سؤال ذهن مرا مشغول کرده بود. 
 آن طیاره ها، طیاره هاي اکماالتي بودند. اما چه اکماالتي؟ و براي کي؟ فکر مي کردم 
که ممکن است طیاره ها مواد غذایي و امدادي به مردم مي آورند. شاید امین توانسته بود 
زمینه را طوري مساعد کند که کمک ها به افغانستان از هر طرف سرازیر شده بود؟ هم از 
زمین هم از هوا! امین آدم فعالي بود. شاید از هر طرف کمک مي گیرد و به مردم مي دهد 
تا از نفوذ و قدرت مجاهدین بکاهد؟ این چیزها به ذهنم مي آمدند. اما آن طور نبود. آن 
طیاره ها تجهیزات نظامي  مورد نیاز شوروي را به افغانستان مي آوردند. آن کار بنا به خواست 
خود امین صورت گرفته بود. امین در زمان تره کي هم چند بار از شوروي خواسته بود که 
به افغانستان نیرو بفرستد. حفیظ اهلل  امین به شوروي ها پیشنهاد کرده بود که به افغانستان 
نیرو بفرستند و سربازان شوروي، امنیت میدان هاي هوایي بگرام، کابل، شیندند و بند برق 
سروبي را بگیرند. امین و تره کي، در زمان حکومت تره کي، ده، دوازده بار از شوروي 
تقاضاي کمک نظامي و اعزام نیرو کرده بودند. شوروي در آن زمان، این پیشنهاد را رد 
کرده بود. موضع شوروي این بود که نیروهاي افغان باید تقویت شوند. شوروي اسلحه و 
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تخنیک الزم را در اختیار افغانستان مي گذاشت. باالخره روس ها حاضر شده بودند که براي 
بمبارد مواضع دشمن در مناطق شمالي افغانستان و شهر هرات، طیاره هاي بمبارد خود را 
بفرستند. اما از اعزام عسکر سر باز مي زدند. باالخره شوروي تصمیم گرفت به افغانستان، 
نیروي نظامي اعزام کند. این تصمیم توسط چهار نفر گرفته شده بود: برژنف، گرومیکو-
وزیر خارجه، اوستینوف- وزیر دفاع و پنیماروف- رییس بخش بین المللي کمیته مرکزي 
حزب کمونیست شوروي. بر اساس همان فیصله، وزیر دفاع شوروي به »ترکستانسکي 
با هدفي  نظامي  فرقهء  دو  باش  آماده  فرمان  بود،  تاشکند  در  مرکزش  اوکروگ«1  که 
نامعلوم را مي دهد. سپس، استقامت افغانستان را با خط سرخ بر نقشه مي کشد و فرمان عبور 
مرز افغانستان از دو نقطه را صادر مي کند. یکي سرحد »کوشکي« و دیگري »حیرتان«. 

دو  پهره داران  مرز،  دو طرف  در  بودند.  رسیده  افغانستان  مرز  به   نیروهاي شوروي 
کشور حضور داشتند. پهره داران مرزي افغانستان از آمدن نیروهاي شوروي بي خبر بودند. 
نیروهاي شوروي چوب خط مرزي را شکسته بودند و داخل خاک افغانستان شده بودند. 

پهره داران افغانستان پرسیده بودند: »چرا چوب را شکستاندید؟«
 جواب داده بودند: »وقتي برگشتیم، آن را جور مي کنیم!«   

***
 ... ما صداي طیاره هاي ترانسپورتي را مي شنیدیم و به این فکر بودیم که چه اتفاقي 
افتاده یا مي افتد. وضع ما در زندان پس از قتل تره کي و به قدرت رسیدن امین خوب شده 
بود. بستگان ما اجازه یافته بودند هر پنجشنبه براي دیدار ما به زندان بیایند. براي ما لباس 
و مواد خوراکي مي آوردند. لباس ها را براي شستن مي بردند. بعد از این حوادث و شروع 
خلقي کشي ها، من و کشمتند و رفیع را به یک اتاق منتقل کردند. به همان اتاق اولي که 
من در آن جا بودم و بعداً طاهر بدخشي را به جاي من برده بودند. اتاق دم دروازه. حاال ما 
سه نفر با هم بودیم. چاي دم مي کردیم. با هم چاي مي خوردیم. براي ما شیریني و چاکلت 
هم از خانه مي آوردند. من شیریني نمي خوردم. کشتمند شیریني را دوست داشت. حق خود 
به او مي دادم. صحبت مي کردیم. کشتمند در وقت خواب بسیار ُخر و پف مي کرد.  را 
عسکرهاي محافظ براي من چوبي تراشیده بودند و آورده بودند. دستم از کار افتاده بود و 
از آن مثل چوب دستي استفاده مي کردم. شب با صداي شنیدن ُخرُخر کشتمند نمي توانستم 
بخوابم. چوب دستي را به جانش مي زدم و بیدارش مي کردم. من و کشتمند با هم نوبت 
گذاشته بودیم. یکي باید سر شام مي خوابید و دیگري نیمه شب. او خواب مي شد و ُخرُخر 

1. ناحیهء ترکستان.
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مي کرد. منتظر مي ماندم. چیزي نمي گفتم. نوبت خواب من مي رسید. همین که مي خوابیدم 
بلند بود که تا فاصلهء دور مي رفت. او را با  باز صداي او را مي شنیدم. صدایش آن قدر 
عصا بیدار مي کردم. شوخي مي کردیم. کشتمند از خواب بیدار مي شد. مي گفت: »قادرجان 

ببخش! نشسته، خوابم برده بود.«
***

 شب شش جدي فرا رسید. ساعت حدود هشت یا نه شب بود که صداي فیر تفنگ ها 
فیر  از هر سو صداي  است.  بندي ها شروع شده  اعدامِ  باز  فکر کردیم حتمًا  ما  بلند شد. 
مي آمد. مرمي  رسام هم فیر مي شد. نمي دانم از کجا. اما مرمي هاي رسام را در هوا مي دیدیم. 
ما فکر مي کردیم که مجاهدین به زندان حمله کرده اند. من با کشتمند شوخي کردم. گفتم: 
»اگر حاال مجاهدین بیایند و بگویند از زندان بیرون شوید، به هر کدام ما یک کالشینکوف 

هم بدهند، با من مي روي؟!« 
کشتمند گفت: »قادر جان! تو که مي داني چشم هایم ضعیف است. در شب نمي توانم 

راه بروم. گذشته از آن من اصاًل نمي دانم کالشینکوف چي است.«
یا تو را  یا برو جنگ کن  به دستت داد و گفت  من گفتم: »اگر کالشینکوف را 

مي ُکشم، چه مي کني؟«
کشتمند گفت: »بگذار بکشد. من نه یاد دارم، نه مي توانم. تو مي تواني. اگر تو مرا با 

خود ببري، مي روم.«
این ها را با خنده و شوخي به هم مي گفتیم. شوخي مي کردیم. من به شوخي به کشتمند 
گفتم: »خوب ! پس این کار هم از دستت برنمي آید. وزیر پالن هم که بودي، امین آمد، 

از ترس، لقمهء شوربا از دستت افتاد. تو چه مي کني؟!«
کشتمند گفت: »نمي دانم قادر جان!«

من به کشتمند گفتم: »فردا که از زندان آزاد شوي، به خدا که باز قادر را بشناسي.«
و همان طور هم شد...

***
 صداي فیر همچنان در همه جا مي پیچید. در بین فیرها ناگهان صداي فریاد یک زن 

شنیده شد: »کشتمند! قادر! رفیع!... کشتمند! قادر! رفیع!...« 
صدا، آشنا بود. صداي ثریا بود. ما نمي دانستیم چی شده است. فکر کردیم ممکن 
است اتفاقي برایش افتاده باشد و از ما کمک مي خواهد. ولي ما چه مي توانستیم بکنیم؟ اما 
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قضیه از این قرار بود که ثریا از رادیو شنیده بود که روس ها به افغانستان آمده اند. ثریا 
مي خواست ما را از موضوع باخبر کند. روس ها بودند که به طرف زندان پل چرخي فیر 
مي کردند. در همین هنگام، صداي ماشین ثقیل به گوشم رسید. حیران ماندم! صداي تانک 
چهارده سلندر بود. عجب! صداي این تانک خیلي قوي است. چهارده سلندر دارد. هفت 
سلندر در یک طرف و هفت سلندر در طرف دیگر. حیران ماندم که آن تانک، آن جا 
چه مي کند. صدا و روشنایي تانک، نزدیک تر مي شد. آمد و آمد. پشت دیوار رسید. سه 
دیوار و یک دروازه، محلي را که ما در آن زنداني بودیم در بر گرفته بود. یک دیوار دو 
و نیم متره، یک دیوار شش متره در مقابل، دروازه و یک دیوار سه مترهء دیگر. پیش 
روي دیوار سه متره اتاق هاي زندان بود. تانک آمد و پشت آن دیوار سه متره توقف کرد. 

تانک، روشن بود. 
من به رفیع گفتم: »مسلک تو تانک است. تو باید بداني این چي است.«

 رفیع گفت: »همه چیز از یادم رفته است.« 
گفتم: »تو هیچي نمي فهمي.«

کشتمند گفت: »بیا از سوراخ لولهء بخاري ببین که چي گپ است..«
کشتمند کمک کرد. من باال شدم و به بیرون نگاه کردم. از آن جا فقط مي توانستم 
دیوار روبه رو را ببینم. از سوراخ لولهء بخاري نمي شد پایین را دید.  چند لحظه یي گذشت.

 کشتمند گفت: »پایین شو، پایین شو! ُمرَدم!« 
هي زندگي...

 خود را پایین انداختم. شب بود. دم دمه هاي صبح برخاستم. دروازه را تَک تَک کردم. 
سربازان محافظ را صدا کردم. مي گفتم: »دروازه را باز کنید! مي خواهم به تشناب بروم.« 
 اما گویا کسي نبود. تَک تَک تَک تَک...اما کسي نبود. هیچ کس جواب نمي داد. معلوم 
شد که شب آمده بودند و دنبال ما گشته بودند. اما نتوانسته بودند ما را پیدا کنند. سربازها 
هم یا فرار کرده بودند یا دستگیر شده بودند. هر چه تَک تَک کردم، هیچ کدام از سربازها 
جواب ندادند. با خود گفتم بال به َپَسش! هر چي شد که شد! بیا اول چاي دم مي کنم. همین 
کار را هم کردم. آب کم کم به جوش مي آمد. کسي نبود که در را باز کند تا دست و 

روي خود را بشوییم. گفتیم برو! ُگمش کن! همین طور چاي مي خوریم!
من و کشتمند و رفیع نشستیم که چاي بخوریم. قندهاي خشتي پیشم بود. قندها را 
تقسیم کردم. دو تا را به کشتمند دادم، دو تا را به رفیع دادم و دو قند خشتي هم در دستم 
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بود. به کشتمند گفتم: »قندهایم را به تو بدهم؟! قرض مي گیري؟!« 
کشتمند گفت: »قادر جان! ُگِمش کن! بده! مرا آزار نده!«

در همین لحظه کشتمند گفت: »صدایي به روسي مي شنوم.« 
روسي  دیدي  را  قند  یا  مي بیني؟  »خواب  گفتم:  کشتمند  به  نشنیدم.  چیزي  من 

مي شنوي؟!«
گفت: »نه به خدا! من مي شنوم. کسي مثل این که به روسي گپ مي زند.«

 کشتمند گفت: »بیا کمکت مي کنم. یک بار باال شو ببین چه گپ است.« 
کشتمند کمک کرد. من باال شدم. از آن جا کسي دیده نمي شد. مقابلم دیوار بود. من 
به روسي صدا کردم: »هي! کتو وي؟! مي  زدیس! مي  زدیس!.« ]هي! شما کي هستید؟ ما 

این جاییم! ما این جاییم![
کسي به روسي جواب داد: »از کجا گپ مي زني؟ از کجا؟«

 گفتم: »دیوار را ببین! از سوراخ باال. از سوراخ بخاري.«
 صدا به روسي گفت: »تو کي هستي؟!«

 من گفتم: » قادر.«
مرد به روسي گفت: »اندري1! اندري! آن ها این جا هستند.« 

چند نفر دویده آمدند. قفل بزرگي بر دروازه بود. گفتند: »زره پوش را بیاورید، دروازه 
را بشکنیم.« 

من گفتم: »دروازه را نشکنید. سربازهاي محافظ، قیوم و الالگل نام دارند. آن ها را 
پیدا کنید. کلید پیش آن هاست.« 

لحظاتي گذشت. یکي ازسربازهاي پهره دار را پیدا کرده بودند. کلید را گرفته بودند. 
دروازه را باز کردند.

 مشاور استخبارات وزارت دفاع بود که به دنبال من مي گشت. وقتي دروازه را باز 
کردند و او را دیدم گفتم: » هي .... تو چه کار و فالن...از دست توي پدر لعنت من زنداني 
شدم. تو همه چیز را مي دانستي! اگر همان وقت به من مي گفتي، به کدام طرفي مي پریدم.« 

او در جواب، سرش را تکان داد و گفت: »نه! نه! این طور نیست.«
چند دقیقه یي با ما نشستند و ابراز هم دردي کردند. بعد گفتند: »برویم!«

مرا از زندان خارج کردند و به طرف زره پوش مي بردند. ثریا از باال مرا دید. جیغ 
مي زد: »قادر! ما را این جا نگذاري! قادر ما را رها نکني! قادر ما را بیرون کن!«

1. »اندري« – از نام هاي مردانهء روسي.
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*** 
عسکري،  کلوپ  دروازه  دم  بردند.  عسکري  کلوپ  به  و  نشاندند  زره پوش  به   مرا 
سربازان شوروي را دیدم که نشسته اند و کانسروها را باز مي کنند و مي خوردند. به ساختمان 
کلوپ عسکري وارد شدم. کارمل، نوراحمد نور و اناهیتا راتب زاد آن جا نشسته بودند. لباس 

پنبه یي کارگرهاي سرک سازي شوروي به تن داشتند. با آن ها احوال پرسي کردم. 
به کارمل گفتم: »کار خوبي نکردي!«

کارمل گفت: »به خاطر شما کردم. شما را مي کشتند.« 
گفتم: »ما سه نفر بودیم. مرگ ما سه نفر ارزشي نداشت. اما تو قمار بدي زدي. امیر 
عبدالرحمان خان با یک اسپ از بدخشان آمد. تو یک حزب پشت سرت داشتي. مي آمدي. 

با حزبت مي آمدي. کسي هم به تو چیزي نمي گفت.«.. 
بعدها هر وقت پدر کارمل را مي دیدم، تأکید مي کرد که »ببرک، شاه شجاع است.« 

مي گفت: »چرا این شاه شجاع خود را نمي ُکشد؟«
این را »حسین خان«، پدر کارمل مي گفت. وقتي شش جدي شد و کارمل به افغانستان 
»باقي  نام  به  هراتي ام  همشهري  یک  و  من  از  کارمل  شدم،  بیرون  زندان  از  من  و  آمد 
نورزایي« که قومندان فرقهء مزار بود خواست پیش پدرش برویم. پدر کارمل با هر دوي 
ما با مهرباني برخورد مي کرد و ما به او احترام داشتیم. کارمل از ما خواست که پدرش را 
متقاعد کنیم در یکي از کشورها سفیر شود. پدرش در خانه اش در وزیر اکبرخان بود. پدر 
کارمل گفت: »من این جا هم نمي مانم. سفیر حکومت شاه شجاع هم نمي شوم.« گفت: »به 

او ]کارمل[ بگویید خود را بکشد.«
مي گفت: »این ننگ من است. چه طور شما از من مي خواهید که بروم؟ من در خانه ام 

مي مانم تا بمیرم.«
پرویز آرزو: با همین صراحت مي گفت؟

جنرال عبدالقادر: با همین صراحت. 
پرویز آرزو: پس رابطه اش با پسرش خراب بود؟

جنرال عبدالقادر: خراب بود. اما کارمل همیشه به دیدنش مي رفت. هر چه فحش و 
ناسزا مي گفت باز هم به دیدنش مي رفت. 

پرویز آرزو: پدر ببرک کارمل کي فوت کرد؟
جنرال عبدالقادر: من به پولند رفتم و دیگر خبري از او نداشتم. از مرگش و این که 
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کي فوت کرده، بي خبرم.
پرویز آرزو: پس پدر کارمل در زمان تره کي و امین در کابل و مصون بود؟

جنرال عبدالقادر: همین تضاد او با کارمل او را نجات داده بود. بعضي چیزها به نفع 
آدم تمام مي شود و بعضي چیزها به ضرر آدم. او آدم ریش سفیدي هم بود. این هم شاید 

به او کمک کرده بود.
***

 مرا به چهل ستون، پیش کارمل برده بودند. مرا همان جا خواب برد. ساعت سه و چهار 
عصر بود که از خواب بیدار شدم. گفتم: »به خانه ام مي روم.«

 نگران خانواده ام بودم. باید آن ها را پیدا مي کردم. 
پرویز آرزو: سلطانعلي کشتمند و رفیع کجا بودند؟

به  رفیع  و  کشتمند  مي کنم  فکر  کردند.  بیرون  زندان  از  را  همه  عبدالقادر:  جنرال 
خانه هاي شان رفته بودند.

شاه محمد دوست، معین وزارت خارجه بود. یک موتر فولکس واگن داشت. به او 
گفتم: »مرا به وزیراکبرخان ببر. پهلوي شفاخانهء ایندیرا گاندي.« 

آن جا خانه همان دوست هندویم بود که در مورد او به شما گفتم. مي خواستم اول به 
آن جا بروم و از او در مورد خانواده ام اطالعي به دست بیاورم.

به آن جا رفتیم. تَک تَک تَک تَک. هر چه در زدم کسي  جواب نداد. کسي در را باز 
نکرد. شوروي ها آمده بودند. مردم مي ترسیدند. به سختي از دیوار باال شدم و خود را داخل 
خانه اش انداختم. خانم دوست هندویم مرا از کلکین دید. به استقبالم بیرون شد. مرا به خانه 

برد. چاي آورد.  گفتم: »بگو! مادر بچه هایم کجاست؟«
گفت: »در خوشحال خان است.« 

 خانواده ام را اول به مکروریان برده بودند. دستگیر پنجشیري در آن زمان وزیر فواید 
عامه بود. دستور داده بود که خانه ما را ضبط کنند و کودکستان بسازند. خانمم از موضوع 

باخبر شده بود. گفته بود که »در خانه دولتي زندگي نمي کند. به خانه خودش مي رود.«
 همان بود که خانمم به خانه خود رفته بود. نجار و برق کار و ِگل کار محل، بین خود 
نشسته بودند و گفته بودند به این آدم، یعني من که در آن زمان در زندان بودم، کمک 

مي کنیم. خانه را براي زندگي آماده مي کنیم.
 برادر آن برق کار، صاحب منصب  وزارت دفاع بود. آن سه نفر خانه را براي زندگي 



خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر 327

کردن، آماده کرده بودند. گفته بودند »این کار را مي کنیم. اگر قادر زنده ماند و از زندان 
آزاد شد، پول ما را مي دهد اگر هم نشد، پول را به او و خانواده اش مي بخشیم.« 

به این ترتیب خانواده ام به خانه خود رفته بود.
 من به خوشحال خان رفتم. پیش زن و بچه ام. دیدم همه مثل مرغ بي پر و بال پایین و 
باال مي روند. بي سرنوشت. مادرم هم از هرات آمده بود و با آن ها بود. گریه و ناله و فغان 
و واویال شروع شد. مادرم، پولي را که با خود داشت، بیرون کرد. خیراتي به گردن گرفته 
بود. پول را داد که بروند و گاوي بخرند و آن را خیرات بدهند. گاو را خریدند. آوردند 
و آن را کشتند و خیرات دادند. من هم تصمیم گرفتم که دیگر کار نمي کنم. بس است 
دیگر! کار دولتي بس! خانه داشتیم. مي شد کار آزادي پیدا کرد. بچه ها هم رو به جواني 

بودند. مي توانستند کمکم کنند. این تصمیم من بود...
نام »رشید« از هرات از دوستانم از بخش   در خانه بودم. جایي نمي رفتم. جواني به 
هوایي با ما بود. رشید بعدها به وزارت داخله رفت. در طول روزهاي اول پس از آزادي از 
زندان با من بود. هر شب تا صبح بر بام گاراژ خانه مي نشست و پهره داري مي کرد. صبح ها 
وقتي از خواب بیدار مي شدیم، مي آمد. غذا مي خورد و تا عصر خواب مي شد. یک هفته با 

ما بود. کارش همین بود که روز مي خوابید و شب، از خانه محافظت مي کرد. 
پرویز آرزو: در آن یک هفته هیچ کس پیش شما نیامد؟

جنرال عبدالقادر: آمدند. کساني به دیدنم مي آمدند. از جمله کسي به نام »زالل« که 
اصاًل او را نمي شناختم. خانم »کریم یورش« هم آمد. به شما گفتم که کریم یورش را در 

توطئه کشتند. 
برده  چهل ستون  به  را  کارمل  آمد.  دنبالم  به  دوست«  »شاه محمد  هفته  یک  از  بعد 

بودند...
پرویز آرزو: پیشنهاد مي کنم فعاًل به آمدن شاه محمد دوست و رفتن شما نپردازیم. 
چون از لحاظ تسلسل روایي کتاب، به پایان دورهء حفیظ اهلل  امین رسیده ایم. چگونگي کشته 

شدن امین هم پر از پرسش و ابهام است...
که  افتادم  فکر  این  به  زندان  از  شدن  بیرون  محض  به  من  بلی.  عبدالقادر:  جنرال 
سرنوشت امین چی شد. پرسیدم که امین حاال کجاست؟ به من گفتند که روز ششم جدي، 
امین ضیافت نان چاشتي را براي اعضاي بیروي سیاسي در قصر داراالمان ترتیب داده بود. 
امین قصر داراالمان را ترمیم کرده بود. گفته مي شد که سي و چند میلیون دالر هزینهء 
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ترمیم آن قصر شده بود و امین تصمیم داشت که قصر داراالمان را هم جاي بودوباش خود 
بسازد. قصری سه طبقه یي با سالون هاي بسیار بزرگ بود. به مناسبت ترمیم قصر، ضیافتي 
به راه انداخته بود. اما غذایي که آماده شده بود، همه را مسموم کرده بود. همه را به جز 
دستگیر پنجشیري که گفته بود »من مریض هستم« و از آن غذا نخورده بود. داکتر روس، 
غذا را مسموم کرده بود. معلوم مي شود که پنجشیري از این موضوع خبر داشته و به همین 

خاطر از آن غذا نخورده بود. چه طور از این موضوع خبر شده بود؟ این یک معماست. 
 همه مسموم شده بودند. امین هم مسموم شده بود. نزدیکي هاي شام، وقتي از مسموم 
شدن همه مطمئن شده بودند، به قصر حمله کرده بودند. داکتر شوروي که با امین بوده 
خاطرات خود را نوشته است. من خاطرات او را خوانده ام. او در خاطراتش مي نویسد: »وقتي 
به قصر فیر شد، امین در حالت کوما بود. یاورش دویده آمد و گفت که به موزیم حمله 
شده است. موزیم، در قسمت پایین قصر بود. امین در همان حالت گفت: خیر است. آن جا 

دوستان هستند.«
 نیروهاي شوروي امنیت موزیم در قسمت پایین قصر داراالمان را در دست داشتند. 
امین امنیت نقاط حساس را به شوروي سپرده بود. وقتي یاورش گفته بود که به موزیم 
حمله شده است، امین جواب داده بود که جاي نگراني نیست، دوستان آن جا هستند... خبر 

نداشت که دوستان آمده اند تا چاره اش را بکنند. 
چند دقیقه بعد به قصر حمله شده بود. همهء محافظین قصر داراالمان، پغماني بودند. 
در نتیجهء زد و خورد و حمله به قصر یک دگروال کي.جي.بي. که فرمانده گروه اَلفا بود، 
کشته شده بود. دو زره پوش  شوروي را منهدم کرده بودند و در حدود پانزده بیست نفر از 
روس ها را کشته بودند. گفته مي شد که گالبزوي هم در بین نیروهاي شوروِي حمله کننده 
به قصر داراالمان بوده است. وکیل هم در بین شان بوده است. اما دقیق نمي دانم که این 

واقعیت دارد یا نه. من چنین شنیده ام. 
 امین هم زمان با سایر مقام هایش، وزیر دفاع هم بود. »یعقوب« لوي درستیز وزارت 
دفاع امین بود. صالحیت هاي کاري وزارت دفاع امین به دست یعقوب بوده است. یعقوب 

به امین تلفون مي کند و به او مي گوید: »به کابل حمله شده است.«
 امین باز همان جواب را مي دهد که: »دوستان، هستند.« 

 یعقوب کشته مي شود. شوروي ها پانزده بیست نفر تلفات مي دهند و به دروازه قصر 
مي رسند. امین در این لحظه با لباس خواب بیرون مي شود. دم دروازه که مي رسد، مرمي 
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به او اصابت مي کند. چپه مي شود. پسرش عبدالرحمان از باال به پایین مي دود. او را هم 
می زنند. زنش مي آید. امین، نیمه جان است. امین را به باال َکش مي کنند. این ها نقل قول 

گفته هاي همان داکتر روس است. امین مي گوید: »مرا به سفارت شوروي ببرید.«
روس  داکتر  است.  بوده  کوما  حال  در  است.  افتاده  اتفاقي  چه  نمي فهمیده  هنوز 
مي نویسد که »نشان مي داده که امین را پانسمان مي کند.« وقت را اینچنین تیر مي کرده. 

به خود مي گفته: »حاال دیگر از تو خالص است. تو را کجا ببریم.«
 امین در اثناي پانسمان مي میرد. 

پرویز آرزو: سرنوشت خانواده حفیظ اهلل  امین چي شد؟
جنرال عبدالقادر: بعدها وقتي به بلغارستان تبعید شدم، یک روز خواهرزاده امین را 
دیدم. تا وقتي که آن جا بودم، خواهرزاده اش در آن جا تجارت مي کرد. او را با موتروان 
دعوت  خانه اش  به  مرا  امین  کردم،  قصه  شما  به  که  بود  موترواني  همان  او  دیدم.  امین 
کرد، وقتي در خانه اش بین ما مشاجره درگرفت و از آن جا بیرون شدم، امین به دنبالم با 
موتروانش سوار بر موتر بیرون شد.1 همان موتروانش را در بلغارستان دیدم. سوار بر موتر 
بنز پنجصد. موتر خواهرزاده امین بود. امین موتروانش را اتشه تجارتي افغانستان در بمبئي 
]مومبای، مرکز ایالت ماهاراشترا در هندوستان[ مقرر کرده بود. در آن زمان به بلغارستان 
رفته بود و با خواهرزاده امین بود. خواهرزاده امین بسیار پول دار بود. همان پول هایي که 

امین از بانک هاي افغانستان غارت کرده بود... 
به هر حال مرا به چهل ستون پیش کارمل بردند... 

پرویز آرزو: پیش از این که به رفتن شما به چهل ستون برسیم مي خواهم طبق روال 
این کتاب، با توجه به این که با مرگ امین، دوره او هم به پایان می رسد، نظر و تصویر 
کلي خود را از وي بگویید. شما نظر خود را در مورد داوودخان ، نورمحمد تره کي و ببرک 

کارمل گفتید. حفیظ اهلل  امین چگونه آدمي بود؟ 
جنرال عبدالقادر: امین از لحاظ فعالیت جسمي و فکري، آدم پر تحرکي بود. توانایي 
کار شبانه روزي را داشت. از لحاظ سیاسي آدم مرموزي بود. فهم این که در عمق و نهاد 
خود چگونه بود، مشکل است. اما به حزب دموکراتیک وابسته بود. از آن جا که تره کي 
چپي بود او هم گرایش هاي چپي خود را نشان مي داد. اما این که واقعًا چپي بود یا نه فقط 
بسیار  منافع خود  بر  بود.  پشتون گراي سرسخت  بود.  قوي  بسیار  سازمان ده  مي داند.  خدا 

پاي بند بود. 
1. شرح این روایت را مي توانید در بخش بیستم بخوانید.
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خودخواه و جاه طلب بود. تره کي او را به حیث شاگرد وفادار خود تا مقام هاي باال 
در چوکات حزب رساند. در بیروي سیاسي آن قدر از خود قدرت و مهارت نشان داد که 
خلقي ها و پرچمي ها و هیچ کس دیگری نتوانست جلو کار و هدفش را بگیرد. آن قدر 
قدرتمند بود که همه مخالفانش از جمله من را به سادگي توانست از بین ببرد و از میدان 
به در کند. اما ما معتقدیم که سرنوشت انسان ها از جاي دیگري اداره مي شود. هر کس به 

جزاي اعمال بدش مي رسد و امین تا اندازه یي جزاي اعمالش را در همین دنیا دید. 
امین صورت  و حفیظ اهلل   تره کي  محمد  نور  زمان  در  زیادي  قتل هاي  آرزو:  پرویز 
گفته  شد.  پیدا  افغانستان  مختلف  جاهاي  در  زیادي  دسته جمعي  گورهاي  بعدها  گرفت. 
مي شود همه آن قتل ها کار حفیظ اهلل  امین بوده است. آیا آماري از آن قتل هاي دسته جمعي 

در دست است؟
جنرال عبداقادر: یک چیز را باید بگویم که خود امین در زمان خود چنین آماري را 
ارائه داد. یک فهرست دوازده هزار نفري را در زمان خود به دیوارهاي وزارت داخله نصب 
کرد. قتل همهء آن ها را به تره کي نسبت داد. یعني گویا همهء آن قتل ها به دستور تره کي 
صورت گرفته بود. اما آن دوازده هزار نفر کجا و چگونه کشته شدند؟ این را نه کارمل 
می دانست و نه من. اگر هم کسي در این مورد چیزي مي داند »اسدهلل سروري« است. چون 

اسدهلل سروري رییس »اکسا« بود. 
 موضوع دوم، اتهاماتي است که همیشه کارمل در بیانیه هاي خود به امین مي زد و آن 
جاسوسي امین به امریکا بود. کارمل همیشه مي گفت که امین به امریکا وابسته بوده است. 
اما من سندی ندیدم که نشان دهد امین چنان وابستگي نزدیکي به امریکا داشته است. البته 
دو نکته را باید در نظر داشت. یکي این که انجینیرهاي امریکایي در زمان امین میدان هوایي 
جالل آباد را براي پرواز طیاره هاي ثقیل آماده مي کردند. و این چیزي است که روس ها 
مي گفتند از آن موضوع باخبر بودند. اگر این گپ درست باشد بدیهي است که با مشوره و 
مصلحت امین صورت گرفته است. دوم هم اظهارات امین در رادیو افغانستان بود که خودم 
شنیدم و به شما گفتم. امین در مصاحبه اش گفت که ما دو میلیارد دالر به شوروي بدهي 

داریم اگر امریکا این پول را بپردزاد مشاورین شوروي را از افغانستان بیرون مي کنیم. 
پرویز آرزو: فکر مي کنم موضوع به اندازه کافي پیچیده است. شما موضوع میدان 
و  شوروي  با  روابط  پیرامون  مصاحبه اش  در  امین  حفیظ اهلل   اظهارات  و  هوایي جالل آباد 
امریکا را خاطرنشان کردید. اما از سوي دیگر آن طور که گفته مي شود و شما هم گفتید، 



خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر 331

امین بارها از شوروي تقاضاي اعزام نیرو به افغانستان را کرده بود. حتا گفتید در حالت 
کوما و مسمومیت هم آن قدر نسبت به روابطش با شوروي مطمئن بود که با وجود حمله به 
قصر مي گفت »دوستان، هستند.« پس پرسش را به گونه دیگر مطرح مي کنم: چرا شوروي 
باید حفیظ اهلل  امین را که خودش نیروهاي آن کشور را به افغانستان دعوت کرده بود و 

امنیت تمام نقاط سوق الجیشي و استراتژیک را به شوروي سپرده بود، از بین ببرد؟
جنرال عبدالقادر: به شما مي گویم چرا. من پیش تر هم گفتم که امین قدرت سازماندهي 
باالیي داشت. جناح خلق حزب دموکراتیک هم کاماًل زیر اثر و نفوذ او بود. حاال یک 
نکتهء باریک سیاسي را در نظر داشته باشید و آن این که نیرویي که به شما تکیه مي کند، 
آن قدر باید ضعیف باشد که هیچ گاه احساس خطري از طرف او نشود. و امین روز به روز 
قدرت بیشتر و بیشتری پیدا مي کرد. شوروي در افغانستان قماري زده بود که بُرد و باختش 
معلوم نبود و به احتمال، این خطر را هم احساس مي کرد که مبادا امین فعاًل از ما استفاده 
کند و آن قدر قدرت بگیرد که در نقطه یي، گردش سیاسي کند. از سوي دیگر ممکن است 
روس ها اسنادي پیش خود داشتند که داللت بر روابط امین با امریکا مي کردند. اسنادي که 

شاید تا حاال مخفي نگاه داشته شده باشند. 
پرویز آرزو: فکر نمي کنید در شکل گیري سیاست شوروي در قبال حفیظ اهلل  امین، 

تبلیغات سیاسي جناح پرچم در مورد او هم نقش داشته است؟ 
جنرال عبدالقادر: البته کارمل چنین تبلیغاتي مي کرد. فراموش نکنید که تره کي مهره 
دست نشانده بود اما امین، خودش قدرت را گرفت. یعني به قدرت رسیدن تره کي، به هر 
صورت نتیجه روابط گذشته او با مسکو بود. من به شما در مورد اظهارات تره کي بعد از 
هفت ثور در دیدار با نماینده هاي قوم هزاره گفتم که تره کي گفت: »من چنان انقالب 

کردم که نه کاخ سفید خبر شد و نه کاخ کرملین.« 
پرویز آرزو: شما در این مورد چیزي نگفتید.

جنرال عبدالقادر: این خیلي مهم است. حتمًا آن را در کتاب بیاورید.
پرویز آرزو: بسیار خوب! بفرمایید.

جنرال عبدالقادر: چند روزي از هفت ثور گذشته بود. نماینده هاي قوم هزاره براي 
دیدار با تره کي به ارگ آمده بودند. من باید صحبت مي کردم و از تره کي دعوت مي کردم 
تا سخنراني کند. پیش از شروع صحبت آهسته به تره کي گفتم: »هزاره ها آمده اند. تو به 

پشتو گپ نزن. آن ها پشتو نمي فهمند.«
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 تره کي خیره به طرفم نگاه کرد. من برخاستم و تره کي را به هزاره ها معرفي کردم. 
گفتم: »حاال رهبر بزرگ و قائد اعظم تره کي صاحب با شما حرف مي زند.«

گفت:  مهم اند.  بسیار  گپ هایش  کرد.  زدن  گپ  به  شروع  و  برخاست  تره کي   
»همان طور که پدري به بچه اش پول مي دهد و مي گوید برو از دکان سر کوچه سگرت 

بیاور، من به بچه هاي خود گفتم بروید و انقالب کنید.«
کلهء من مي خواست بکَفد! تو انقالب هفت ثور و سگرت آوردن از دکان سر کوچه 

را ببین. این با منطق انسان برابر نمي آید.
گپ دوم جالبي که تره کي گفت این بود: »من طوري انقالب کردم که نه کاخ سفید 

خبر شد و نه کرملن.« 
این دروغ شاخ دار را گفت. در حالي که هر کس مي فهمید که هم کاخ سفید خبر 

داشت و هم کاخ کرملن.
 کاخ سفید به این خاطر می دانست که بعد از جنگ جهاني دوم، هیأت هاي مختلفي از 
افغانستان براي جلب کمک به امریکا رفته بودند. امریکا با افغانستان بازي مي کرد. وقتي 
داوودخان  پاي شوروي را به افغانستان کشید، موضوع افغانستان و روابطش با شوروي در 
سناي امریکا مطرح شده بود. من خودم در کتابي از یک نویسنده امریکایي خواندم که در 
سناي امریکا این مسأله مطرح شده بود که افغانستان به دامن مسکو افتاده است. یکي از 
سناتورهاي امریکایي گفته بود که »به هر حال افغانستان در حوزهء نفوذ شوروي است و 
بنابراین سفر خروشچف به افغانستان و کمک هاي شوروي به افغانستان تعجب آور نیست.«

 این موضوع مهم است. 
با  دوباره به موضوع امین بر مي گردم. ما سند مشخصي که بر روابط نزدیک امین 

امریکا داللت کند، نیافتیم. اما افواهات در مورد روابطش با امریکا وجود دارد.



بخش بيست و هفت

پرویز آرزو: در گفت و گوي روز پیش، از لحاظ تسلســل روایي کتاب به شــش جدي و 
آزادي شما از زندان رسیدیم. یک هفته بعد »شاه محمد دوست« به سراغ شما آمد. قرار بود 
با ببرک کارمل دیدار کنید. اما پیش از این که به ادامه روایت ها و خاطره هاي شما بپردازیم، 
مي خواهم در مورد دیدار شما با خانم نورمحمد تره کي بپرسم. در گفت وگوهاي قبلي اشاره 

کردید که پس از آزادي از زندان به دیدار خانم تره کي رفتید. 
جنرال عبدالقادر: هدفم از رفتن به خانهء تره کي چي بود؟ 

مي خواستم نشان بدهم که ظلم و استبداد را بقایي نیست. این هم نتیجه اش. مرا به زندان 
انداخت. مرا تا پاي مرگ برد. اما من زنده ماندم. ما به وحدانیت خدا باور داریم. خود خدا 
دید که من مرتکب جنایت و خیانتي به بنده هایش نشــدم. هیچ استبدادي در برابر پایین تر 
از خود نداشــتم. اگر مبارزه کردم با زورمندان مبارزه کردم و این مسأله یي دیگر است. و 

این هم یک عامل انساني و خصلت بندگي بود که خدا به من به عنوان بنده اش داده بود.
 از طرف دیگر در نظر داشــته باشید که شــوهِر زني پیش چشمش برده مي شود. او 
را مي کشند. فرزندي هم ندارد. دیدن کســاني که تا چندي پیش دور و بر او مي گشتند، 
برایش التیام آور اســت. این زن ممکن است آگاهي چنداني هم از عمل کردهاي شوهرش 

نداشته باشد.
پرویز آرزو: به هر حال شــما خلقي هم بودید. شــاید این هم دلیلي بود که به دیدار 

خانم تره کي بروید؟
 جنــرال عبدالقادر: بلی دیگر! خلقي هم بــودم. این هم برایم انگیزه داد که در مورد 
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رویدادهاي دوره زندانم و چگونگي کشته شدن تره کي بیشتر بدانم. 
بــه خانه یي که خانم تره کي در آن  زندگي مي کرد، رفتم. به خانم تره کي خبر دادند 
که من آمده ام. خانم تره کي را »اده« مي گفتند. به استقبالم بیرون شد. مرا به بغل گرفت و 

گفت: »قادر! اگر تو مي بودي تره کي کشته نمي شد!«  
حــاال تو بیا و به او توضیح بده که مرا کي بندي کرد! من چیزي نگفتم. فقط با خنده 

گفتم: »خوب! اگر مي بودم!« 
ولي من کجا بودم؟ من در زندان بودم. غیر مستقیم افاده کردم.

نشستیم. بسیار آه و ناله کرد. من گفتم: 
ادى ته راته ووايه، تره كى څنگه دمنځه الړ؟

وويل: زويه داســى ماښــام وو ماښام ناســت وو ، په هغه حرمسراى كى چه اوســيدو همالته ، نفر 

راغى. ماته وويل دلته پاتى شه ، تره كى بل ځاى ته وړو .

مــا چيغــه وكړه ، دا ســپين ژ يرى چيرتــه و ړى ؟ كومى خواته وړى ؟ هغه ماته په قهر شــو ، وويل 

كښــينه! تره كى الړ . يو څو قدمه الړ مانه پوشــتنه وكړه ، يو دســتمال نلرى چه راته راكي؟ د پوزه يى يا 

دسترگى اوبه راتله. ما خپله  دستمال ددستكول نه، واخستل هغه ته وركره. تره كى دستمال واخستل. 

بيا مى ونه ليدل.

دوه ساعته وروسته بيا نفر راغى ماته وويل چه دمونږ سره راښه . چيرته يى بوتلم زما په ياد ندى 

، خو هلته يو چپركت او يو چوكى وو . وويل ته دلته اوسيږى.

 پوښتنه مي وكړه چه تره كى چيرى دى؟ هغه وويل په تا يى څه ، چه چيرى دى . څه پوشتنه كوى...

 بيا مى ونه ليدلى...

) مادر، بگو تره کي چگونه از میان رفت؟
گفت: بچیم، حوالِي شــب بود. در حرم سرا بودیم. شب بود و ما نشسته بودیم. کسي 
آمــد. به ما گفت: تره کي را به جاي دیگري مي بریم. رو به من کرد و گفت: تو همین جا 

باش. من فریاد زدم: کجا مي بریدش؟ این موي سپید را کجا مي برید؟ 
آن مرد خشمگین شد. گفت: بنشین! همینجا بنشین!

تره کي به راه افتاد. هنوز دو ســه قدمي نرفته بود که رویش را گشــتاند. نمي دانم از 
چشمش آب مي آمد یا از بیني اش. به من گفت: دستمالي نداري به من بدهي؟

من دستمالي به او دادم. تره کي رفت. دیگر ندیدمش...
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دو ساعتي گذشــت. مردي آمد. به من گفت: بیا. نمي دانم مرا به کجا برد. در آن جا 
یک تخت بود و یک چوکي. مرد گفت: تو همین جا مي ماني.

من تنها یک سوال داشتم. پرسیدم: تره کي کجاست؟
گفت: به تو چه ربطي دارد که کجاست؟

و من دیگر تره کي را ندیدم...(
***

پرویز آرزو: سرنوشت خانم تره کي چي شد؟
جنرال عبدالقادر: من خبر ندارم. 

پرویز آرزو: و در وقت ببرک کارمل؟
جنرال عبدالقادر: در زمان کارمل، براي درمان به مســکو رفته بود و مدتي در آن جا 
مانــده بود. خانم تره کي با برادر و برادرزاده هاي تره کي زندگي مي کرد. وقتي به دیدن او 
رفتم در خانهء برادر تره کي در وزیراکبرخان بود. کارمل هم برادر تره کي را از آن خانه 
بیرون نکرد. برادرزاده تره کي که در زندان به خاطر مرگ کاکایش جیغ مي کشــید، در 

زمان کارمل براي تحصیل به مسکو فرستاده شد. 
پرویز آرزو: یعني نظام حاکم به او احترامي قائل بود؟

جنرال عبدالقادر: تقریبًا.
***

پرویز آرزو: در صحبت روز قبل در مورد اعدام طاهر بدخشي گفتید. بدخشي با شما 
در زندان بود. آیا صحبت بیشتري درباره او دارید؟ 

جنرال عبدالقادر: من نام طاهر بدخشي را از گذشته ها شنیده بودم. در مورد او خوانده 
بودم که از بنیان گذارن حزب دموکراتیک خلق است. همان طور که بار پیش به شما گفتم، 

در زندان پل چرخي بودم که طاهر بدخشي را هم آوردند. 
در مورد بدخشــي باید بگویم که آدم دانشمندي بود و مطالعات تاریخي داشت.   
خودش به من مي گفت که در حال نوشــتن یک کتاب تاریخ اســت. ما گاهي در مورد 
کتاب »افغانستان در مسیر تاریخ« میرغالم محمد غبار صحبت مي کردیم. بدخشي مي گفت 

تاریخي که او نوشته باالتر از تاریخ غبار است.
 من پرسیدم: »از چه لحاظ، تاریخ تو باالتر است؟«

  بدخشي مي گفت که میرغالم محمد غبار، تاریخش را بر اساس احتماالت و ممکنات 
نوشته است اما تاریخ او مستند است.
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 من از او پرسیدم که این استنادها را از کجا پیدا کرده ای؟
 بدخشــي مي گفت اسنادي را از »علي احمد بدخشــي« به دست آورده که عماًل در 
درون خاندان ظاهرخان  و نادرخان  زندگي کرده بود. بدخشــي مي گفت آن اسناد را از او 
گرفته اســت. از جمله آن مستنداتي که بدخشي مي گفت یکي هم این بود که حاال به شما 

مي گویم:
  حتمًا مي دانید یا جایي خوانده اید که در زمان استالین تعدادي از محصلین افغانستان 
براي تحصیل به شــوروي رفته بودند. یکي از آن محصلین، زني از شوروي گرفته بود و 
او را پس از پایان تحصیل با خود به افغانســتان آورده بود. آن زن به درون خاندان شاهي 
راه پیدا کرده بود. اســناد و اطالعاتي را از آن جا به دســت مي آورد و به شوروي مي داد. 
بدخشي گویا به آن اسناد و مدارک دسترسي پیدا کرده بود. دختري از آن خانم مانده بود 
که بعد از هفت ثور در مکروریان کابل زندگي مي کرد. به فارسي شعر مي نوشت. یکي از 
منابع مســتندي که بدخشي مي گفت در مورد خاندان شاهي دارد، همان اسناد بود. بدخشي 
مي گفت که بخش بیشــتر آن تاریخ را نوشته است. مي گفت پس از مرگش به همسرش 
»جمیله« که خواهر کشتمند بود، کمک کنیم تا آن کتاب چاپ شود. این وصیت بدخشي 
بود. ما زنده ماندیم و او کشــته شد و من به خاطر وعده یي که به او داده بودیم همیشه این 
موضوع را به کشتمند یادآوري مي کردم. اما کشتمند توجهي نمي کرد. کشتمند خواهرش 
را به حیث نمایندهء شرکت هوایي آریانا در چکسلواکي مقرر کرده بود. خواهرش دیگر 

باز نگشت. ممکن است نوشته هاي بدخشي را با خود برده بود. یا به کسي داده بود. 
پرویز آرزو: شما گفتید که چند بار موضوع چاپ کتاب طاهر بدخشي را بنا به وصیتي 
که در زندان کرده بود به سلطانعلي کشتمند یادآوري کردید اما او توجهي نمي کرد. چرا؟  

جنرال عبدالقادر: نمي دانم چرا. عالقه یي نشان نمي داد. 
***

پرویز آرزو: به تسلسل روایي کتاب بر مي گردیم. چند روزي از شش جدي گذشت. 
شاه محمد دوست به سراغ شما آمد.

جنرال عبدالقادر: بلی. شاه محمد دوست آمد و گفت: »کارمل صاحب مي خواهد شما 
را ببیند.«

من گفتم: »چه مي خواهد؟«
حوصله و توان بیشــتر نداشــتم. مادر و خانواده ام هم اصرار مي کردند که دیگر بس 
اســت. هر چه دیدي، بس اســت. خانه یي داریم. در همین جا زندگي مي کنیم. خانم من 
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مي توانســت قالین ببافد. به من گفت: »قالین بافي مي کنم. سالي دو تخته قالین مي بافم. تار 
را خودم مي ریسم. خودم هم مي توانم رنگ بدهم.«  

پســرم »قدیر«، ُخردســال بود. به من گفت: »بابا! من هم ترازیي مي گیرم و کچالو 
مي فروشم.« 

آن صحنه هرگز از یادم نمي رود. خیلي متأثر شدم. حفیظ اهلل  امین به یادم آمد. پس از 
هفت ثور در خانهء نعیم خان، سي و پنج خشت طالي یک کیلویي و یک بکس پوند طالي 
هاشم خان به دست آمد. هیأتي را مقرر کردیم که آن دارایي را حساب کند. بانک مرکزي 
افغانستان در آن زمان در چارچوب وزارت مالیه کار مي کرد. هیأتي از بانک مرکزي باید 
آن دارایي را تحویل مي گرفت. من به هیأت  هدایت دادم که »پس از تســلیم دهي دارایي 
به هیأت بانک مرکزي، یک نقل از سند تسلیم دهي را پیش خود بگذارید یک کاپي را به 
وزیر مالیه، که »میثاق« بو، بدهید و یک کاپي تسلیم گیري وزارت مالیه را به من بیاورید 

تا خاطرجمع شوم.« 
امین مي گفت: »برو..باز من و تو و وطنجار...« 

منظورش این بود که »برو... من و تو وطنجار بین هم تقسیم مي کنیم.«
وقتي پســرم گفت »مي روم کچالو مي فروشــم«، همان صحنه به یادم آمد. به پسرم 

گفتم: »بچیم! به آن روز هم نمي رسیم.« 
پرویز آرزو: و سرنوشت طالها چي شد؟

جنرال عبدالقادر: امین زد. احتمااًل میثاق هم. 
پرویز آرزو: و وطنجار؟

جنرال عبدالقادر: مطمئن نیســتم. وطنجار را که مي دیدم، یک جوره دریشي داشت. 
آن را آن قدر اتو کرده بودند کــه روي آن برق افتاده بود. مثل آیینه که نور را انعکاس 

مي دهد، برق مي زد. 
پرویز آرزو: یک دریشي داشت؟

جنرال عبدالقادر: یک جوره دریشي مي پوشید. معمواًل لباس نظامي به تن مي کرد. اما 
گاهي در دعوت ها و ضیافت ها همان دریشــي را به تنش مي دیدم. آن قدر اتو شده بود که 
پارچهء دریشــي اش زیر اتو، خاصیتش را از دست داده بود. تا جایي که شنیدم در اواخر 

زندگي هم وضع اقتصادي بدي داشت. 

***
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پرویز آرزو: شاه محمد دوست به دنبال شما آمد...
جنرال عبدالقادر: بلی. اصرار کرد که باید برویم. به من گفت: »حاال رفتن شــما هیچ 

عیبي ندارد. با همین موتر مي رویم و پس شما را با همین موتر به خانه مي آورم.« 
من گفتم که حتا لباســي ندارم. دریشي هایم در وزارت دفاع ماندند. لباس هاي نظامي 
مرا هــم در بندي خانه از من گرفته بودند. خانوادهء من هــم در طول مدت زنداني بودنم 
بي سرنوشت بودند. از یک خانه به خانه دیگر رفتند. لباسي برایم نمانده بود. وقتي خانواده ام 
را از خانهء وزیر دفاع بیرون کردند و به مکروریان بردند، فقط چند دانه شــال عسکري به 
آن ها داده بودند. وقتي هم که قصد داشتند خانه اصلي ما را ضبط کنند، خانواده ام مکروریان 
را رها کرده بودند و به آن خانه آمده بودند. هیچ چیز نداشتند. همسایه ها و دوستانم، کمپل 

و بالش و توشک آورده بودند. چیز دیگري نداشتیم. 
...کوتاه این که به چهل ستون رفتیم. پیش کارمل.  

وقتي داخل شدم دیدم که »صالح زیري« و »دستگیر پنجشیري« هم آن جا نشسته اند. 
سفیر شوروي هم بود. وقتي پنجشیري و صالح زیري را دیدم، مرا برق گرفت! احساساتي 

شدم. گفتم: »این ها این جا چی مي کنند؟«
کارمل به آرامي گفت: »صبر کن! صبر کن! من مي خواستم با تو مشوره کنم. این ها 
از بازمانده هاي امین و تره کي هســتند. مي خواستم با تو مشوره کنم که این ها را بیاوریم یا 

نه؟!«
پرویز آرزو: ببرک کارمل در حضور دستگیر پنجشیري و صالح زیري چنین گفت؟
جنرال عبدالقادر: بلی. در حضور هر دو. من گفتم: »این ها را باید فوري ببرید و اعدام 

کنید! این ها خائن ترین کسان در حزب دموکراتیک هستند.« 
پرویز آرزو: و آن دو نفر هیچ جوابي ندادند؟

جنرال عبدالقادر: نه. هر دو نشسته بودند. »چملوک« ]در خود فرورفته[ نشسته بودند. 
سفیر شوروي برخاست. دست مرا گرفت و  مرا از اتاق بیرون کرد. در دهلیز با   
من قدم مي زد. سفیر شوروي گفت: »اگر حاال باز به موضوع خلق و پرچم دامن زده شود، 
کارمل بدنام مي شود. در مسکو توافق شده است که کارمل باید خلقي و پرچمي را به یک 

چشم ببیند.« 
من گفتم: »خلقِي دیگري نبود که دو تا خائن را این جا آورده اید؟ خلقِي دیگري پیدا 
نمي شــود؟ ده تا، پنجاه تا، صد تا خلقي را از صفوف بیاورید. همه خلقي باشــند اما خائن 

نباشند.« 
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سفیر دست مرا گرفت و گفت: »خواهش مي کنم حوصله کن!«
من گفتم: »دلت! اختیارت! حاال قدرت در دســت شماست. من چیزي نمي گویم. اما 

این حزب، آینده یي ندارد. حزبي نمي شود.« 
کارمل هم از اتاق بیرون شده بود. در دهلیز با ما بود. به من گفت: »قادر جان من از 
تو خواهش مي کنم که صبر داشــته باش. تو نظامي هستي....« گفت: تو نظامي هستي، این 

هستي و آن هستي... 
کارمل گفت: »من از تو خواسته ام این جا بیایي چون باید به مسکو بروي!«

من گفتم: »به مسکو چرا بروم؟!«
محصلین خلقي طرفدار امین در شــوروي آشوب به راه انداخته بودند. بیشتر، دو   
هزار نفر از بخش پولیس وزارت داخله در تاشــکند و مسکو و لنینگراد و چند شهر دیگر 
شــوروي این کار را کرده بودند. آن محصلین در هر جایي که بودند با هم تماس گرفته 
بودند. دروازه ها و کلکین هاي لیلیه ها را مي شکســتند و مي گفتند قواي شــوروي باید از 
افغانستان بیرون شــود. مي گفتند ما براي دفاع از وطن به افغانستان باز مي گردیم. کاالي 
خود را گرفته بودند و پیاده به راه افتاده بودند. در میدان هاي هوایي و ایســتگاه هاي قطار 

تجمع کرده بودند. 
روس ها حیران مانده بودند که با آن ها چه کنند. به کارمل خبر داده بودند. کارمل و 
سفیر شوروي گفته بودند که فقط قادر مي تواند آن قیام را آرام کند. در غیر آن، ریشخندي 

زیاد مي شود. 
کوتاه سخن این که کارمل و ســفیر شوروي گفتند که »ما تصمیم گرفتیم که تو و 

»پکتین« براي آرام کردن محصلین به شوروي بروید.«
پکتین خلقي و از طرفدارهاي وطنجار بود. احتمااًل وطنجار پیشــنهاد کرده بود که او 

هم برود. 
من گفتم: »چرا من بروم؟ این موضوع به من چه ارتباطي دارد؟«

گفتند: »اعتمادي که در اردو و ســارندوي نســبت به تو دارند نسبت به هیچ کس 
دیگري ندارند.«  

به من قبوالندند که بروم. اتاق دیگري در آن جا بود. کارمل و ســفیر گفتند: »برویم 
آن جا بنشینیم.«

کارمــل گفت: »طیاره در میدان هوایي منتظر اســت. پکتین هم تا چند دقیقه دیگر 
مي رسد.«
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 کسي را به دنبالش فرستاده بود. 
پکتین سفیر افغانستان در مسکو بود. وقتي که »دوریانکوف« ُمرد، پکتین به او لقب 

»بابا« داده بود. همهء خلقي ها به فاتحهء او رفته بودند.
ســفیر شوروي بسیار اصرار کرد. به من مي گفت: »حاال چي گپ است. تو به آن جا 
مي روي. آن ها را آرام مي کني. آرام مي شــوند. این به نام تو ختم مي شود. براي آینده ات 

خوب است« و از این قبیل گپ ها.
من با پیراهن و تنبان رفته بودم. گفتم: »من حتا لباس ندارم.«

کارمــل گفت: »بیا! این لباس من! لباس مرا بپوش! قد من و تو یکي اســت. از مرا 
نمي پوشي از این بچه ها را بپوش!«

چنــد نفر را از دور و پیش صدا کرد. گفت: »هو بچه! تو کورتي ات را بکش! تو هم 
بوت هایت را بکش!«

من گفتم: »کارمل! تو مرا ریشخند مي کني؟!«
گفت: »نه! عاجل اســت! موضوع بیخي حاد است. همین حاال باید بروي. من باید به 

مسکو اطمینان بدهم که هیأت ما مي آید. باید اطمینان بدهم که قادر مي آید.«
کورتي را از یکي گرفتند. پتلون را از یکي دیگر. کاله را از دیگري. زمستان بود.

پرویز آرزو: از کي گرفتند؟
جنرال عبدالقادر: از همین دور و پیش خود.

پرویز آرزو: گفتم شاید از دستگیر پنجشیري و صالح زیري گرفته بودند؟!
      جنرال عبدالقادر: نمي دانم از کي گرفتند. خالصه لباسي آماده شد و به تن کردم. 
اسداهلل سروري آمد. مرا به او تسلیم دادند که به موتر بنشاند و به میدان هوایي ببرد. طیاره 
در میدان هوایي منتظر بود. ســروري مرا به وي.آي.پي. میدان هوایي برد. پکتین هم با من 

بود.



بخش بيست و هشت

جنرال عبدالقادر:... ســاعت حدود چهار عصر بود. طیاره به سمت تاشکند پرواز کرد. به 
تاشکند رسیدیم. برف سنگیني باریده بود. هوا ابري بود. حاال دیگر شام شده بود. کسي به 
اســتقبالم آمده بود. باالپوش و کالهي هم به دستش بود. باالپوش و کاله را پوشیدم. کالهِ 
گرم روسي بود. »تورســون زاده« وزیر خارجه ازبکستان بود که به استقبال ما آمده بود. 
ما را به موتر نشــاند. پشت وزارت خارجه ازبکستان، یک هوتل بود. ما را به همان هوتل 
وزارت خارجه برد. همه امکانات در آن جا بود. سینما و سالون هاي غذاخوري و همه چیز. 

پکتین گم شد! 
من گفتم: »پکتین کجاست؟«
 گفت: »او هم همین جاست.« 
او را از من جدا کرده بودند. 

نشستیم و با تورسون زاده قصه مي کردیم. به من گفت: »صبح تلگرامي به ما رسید که 
کسي بدون پاسپورت به تاشــکند مي آید. من حیران مانده بودم که این کي است که بي 

پاسپورت به شوروي مي آید؟ از صبح تا حاال در میدان هوایي هستم. منتظر بودم.«
 پذیرایي بســیار گرمي کرد. انواع غذاها و کباب ها و نان ازبکي. شب گذشت. فردا 

صبح، پکتین هم پیدا شد.
پرویز آرزو: گفتید شما و پکتین را از هم جدا کرده بودند؟

جنرال عبدالقادر: بلی. فکر مي کنم او را به هوتل دیگري برده بودند. نمي دانم چرا او 
را از من جدا کرده بودند. برایم ســؤال پیدا شد. اما از کي مي توانستم بپرسم. وضع روحي 
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من هم بعد از زندان چندان خوب نبود. سالمت جسمي چنداني هم نداشتم...
***

شب گذشت. روز شد. پکتین هم آمد. من گفتم: »به اکادمي پولیس مي رویم.«  
به آن جا رفتیم. وقتي به آن جا رسیدیم خلقي هاي طرفدار امین دورم جمع شدند. به من 
مي گفتند: »تو آمدي! آخر وطن از دســت رفت. وطن اشغال شد. استقالل ما از بین رفت. 

آزادي ما از بین رفت...«
من گفتم: »شما آزاد بودید؟«

به قومندان اکادمي پولیس گفتم: »جایي براي نشستن با بچه ها داري؟«
گفت: »بلی. یک سالون بزرگ داریم.« 

من پیش شدم. به بچه ها گفتم: »دنبالم بیایید. بیایید با هم قصه کنیم.«
با آن ها به سالون رفتیم. شروع به صحبت کردم. نمي توانستم چیز بدي در مورد امین 
هم بگویم. چون همه آن محصلین، طرفــداران امین بودند. من این طور صحبت کردم که 
»سیر حوادث به گونه یي بود که ضرورت ایجاب مي کرد که نیروهاي شوروي به افغانستان 

بیایند.«
من می دانستم که امین و تره کي در زمان خود بارها از شوروي تقاضاي کمک کرده 
بودند. همین را هم به بچه ها گفتم. گفتم: »شــما چرا این گپ را مي زنید؟ این ها بر اساس 
درخواست امین آمده اند. بر اساس یک ضرورت آمده اند. خطر پاکستان وجود داشت. اگر 
قواي شوروي به افغانســتان نمي آمد، پاکستان و امریکا خاک افغانستان را مي گرفتند. از 

طرف آن ها به افغانستان تجاوز مي شد....«
همین چیزها را مي گفتم تا آن ها آرام و راضي شوند.

پرویز آرزو: اما چنین معلوم مي شود که خود شما هم به این دالیل باور نداشتید.
جنرال عبدالقادر: تا اندازه یي بلی تا اندازه یي نه.

پرویز آرزو: شما را پس از آزادي از زندان پیش ببرک کارمل بردند. به محضي که 
او را دیدید گفتید »قمار بدي زدي کار خوبي نکردي.« 

جنرال عبدالقادر: بلی. گفتم کار خوبي نکردي.
پرویز آرزو: حاال سال ها از آن زمان گذشته است. نه افغانستان، افغانستان دیروز است 
و نه هم شوروي مانده است. براي عده یی شاید مهم نباشد که تره کي، امین، کارمل یا کس 
دیگري تقاضاي آمدن قواي شــوروي به افغانستان را کرد یا نکرد. آن ها نامِ آمدن آن قوا 

را به افغانستان »تجاوز« مي گذارند. شما به آن چه نامي مي دهید؟
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جنرال عبدالقادر: بیایید این مســأله را طوري دیگر تحلیل کنیم. کمي وســعت نظر 
داشته باشیم. شما به عنوان یک روشــنفکر در این جامعه گام بر مي دارید و از درد مردم 
خود آگاهي مي یابید. در جامعهء خود پرورش یافته اید و در گوش شما همیشه آه و ناله و 
گرسنگي و بیچارگي و بي سوادي جامعهء شما طنین داشته است. توجه داشته باشید که وقتي 
کشوري با کشــوري دیگر »قرارداد کمک« امضا مي کند، قرارداد کمک هاي اقتصادي، 
فرهنگي یا نظامي، باید وسعت نظر داشته باشید  که این کمک ها رایگان نیستند. بر اساس 
دلســوزي هم نیست که دل کسي به حال مملکت شما سوخته باشد و به شما خیرات داده 
باشد. بلکه این کمک ها بر اساس یک مفکوره و هدف انجام می شوند. ما نظامي ها به چنین 
اهدافي »استراتژي« مي گوییم. این ها کمک هاي آگاهانه اند. وقتي کشوري به شما کمک 
اقتصادي مي کند، مثاًل چیزي را به نرخ کمتر در اختیار شــما قرار مي دهد، در مقابل، توقع 
امتیازي از شما دارد که شما مجبورید آن امتیاز را بدهید. در مسایل تخنیکي هم چنین است. 
ولو که تخنیک بسیار ساده هم باشد. شما نمي توانید این تخنیک را بگیرید و از آن استفاده 
کنید بلکه باید متخّصصین این تخنیک ها را هم بیاورید تا شــیوه استفاده و کاربرد آن را 
به شــما بیاموزند. بنابراین هیچ کس حاضر نیست به رایگان به شما طیاره بدهد، براي شما 
پیلوت آماده کند، بلکه روي اهداف اســتراتژیک خود به شما کمک مي کند. روابط شما، 
مبتني بر منافع مشترک مي شود. شــما چیزي دریافت مي کنید و طرف مقابل هم چیزي. 
تزســي که من پیش خود دارم و به شما هم چند بار گفته ام این است که افغانستان باید در 
مناســبات خود با خارج، فرمول 52 و 48 را در نظر بگیرد. تفاوت بین 52 و 48 مي شــود 
4. اگر در مناســبات ما، حداقل همین 4 امتیاز به نفع افغانستان باشد، قابل قبول است. هر 
کس که بتواند از مناسبات افغانستان با هر کشور دیگري به همین تفاوت 4 امتیازي به نفع 

افغانستان برسد، به نظر من قهرمان ملي افغانستان است. 
حاال به موضوع کمک هاي شــوروي به افغانســتان برمي گردم. کمک هاي تخنیکي 
و نظامي شــوروي در زمان داوودخان  به افغانستان سرازیر شد. در آن زمان افغانستان در 
شرایط بِد نظامي، با پاکســتان مواجه بود. »خروشچف« و »بولگانین« به افغانستان آمدند 
و صد میلیون روبِل طالیي روســي به افغانستان دادند. به خاطر دارم که روس ها در همین 
کلوپ عسکري، خود را لوچ کرده بودند. متخّصصین تخنیکي روس بودند. سر همدیگر را 
مي تراشیدند. ما مي گفتیم بیایید برویم ببینیم این ها همه داّلک هستند! آن ها همه متخّصصین 
تخنیکي بودند. اما در نظر داشــته باشید که با آن متخّصصین، کسان دیگري هم مي آمدند. 
ممکن است که آن متخّصص هیچ نوع رابطه یي با سیاست نداشته باشد. بنا بر تخصصي که 
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در زمینهء تانک دارد، براي آموزش اســتفاده از تانک به افغانستان آمده است. اما کسان 
دیگري که با او آمده اند هیچ نوع رابطه یي شــاید با تانک نداشته باشند و با هدفي دیگر 
آمده باشــند. من در مورد »پولیکوف« به شما گفتم که به بگرام آمده بود. به نام مترجم 

آمده بود اما زبان هم نمي فهمید... 
پرویز آرزو: جنرال صاحب! مي دانید که امنیت، یک موضوع مجّرد نیســت. امنیت 
اقتصادي، امنیت سیاســي، امنیت نظامي و...داریم. همهء این ها با هم امنیت یک کشور را 
تعریف مي کنند. در بحث تهاجم هــم چنین چیزي وجود دارد. تهاجم، تنها تهاجم نظامي 

نیست. تهاجم اقتصادي هم هست، تهاجم...
جنرال عبدالقادر: بلی. درست است.

پرویز آرزو: تردیدي نیست که داوودخان  پاي شوروي را به افغانستان باز کرد...
 جنرال عبدالقادر: ظاهرخان  باز کرد.

پرویز آرزو: خوب ! در زمان ظاهرخان  باز شــد و در زمان داوودخان  بیشتر شد. اما 
نکته جاي دیگري اســت. شما به محض این که از زندان بیرون ُشدید، به کارمل گفتید که 

اشتباه کرده است.
جنرال عبدالقادر: بلی. 

پرویز آرزو: مي دانید که تا حاال چه تصویري از شاه شــجاع در افغانستان وجود دارد. 
حاال وقتي سربازان یک کشور بیگانه سوار بر تانک وارد کشور شما مي شوند، عین مسأله 

است. خود شما هم گفتید که پدر ببرک کارمل، پسرش را شاه شجاع دوم مي گفت.
جنرال عبدالقادر: بلی.

پرویز آرزو: من مي فهمم که وقتي شما از منافع متقابل کشورها مي گویید، منظور شما 
چي اســت. اما در این جا بحث سرازیر شدن قواي نظامي یک کشور بر اساِس گویا اصرار 

و ابرام رهبران کشور میزبان است.
جنرال عبدالقادر: بلی. بلی.

پرویز آرزو: مهم نیســت که کارمل، تره کي، یا امیــن تقاضاي آمدن قواي نظامي 
شوروي به افغانستان را کرده بودند. مهم این است که حتا جوان هایي که در جمهوري هاي 
مختلف شوروي سابق درس مي خواندند، آن آمدن قوا را تجاوز به افغانستان قلمداد مي کردند. 
جنرال عبدالقادر: بیایید به گونهء دیگر قضاوت کنیم. خود شــما گفتید که ظاهرشاه 
پاي شوروي را به افغانستان باز کرد. آیا ظاهرشاه  با تمام تجربهء سیاسي خود، نمي توانست 
درک کند که شوروي که در آن زمان یک ابرقدرت شده بود و با افغانستان هم مرز شده 



خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر 345

بــود، داراي یک ایدیولوژي کاماًل مخالف با جامعهء افغاني اســت؟ پس از جنگ جهاني 
دوم، انگلیس ها به هندوستان آزادي دادند. »پکت سیاتو« را ساختند. پس از ناکامي پکت 
سیاتو در ممالک اســالمي، انگلیس مفکورهء دیگري را پیش کشید و آن خط سبز ایدهء 
دیني بود. اســتفادهء ابزاري از دین شروع شــد. بر بنیاد آن مفکوره، خط سبز اسالم باید 
به عنوان یک سپر دفاعي در مقابل شــوروي، تمام کشورهاي اسالمي از ترکیه گرفته تا 
ممالک عربي و ایران و پاکستان و افغانستان را در بر مي گرفت. ظاهرشاه  این را مي فهمید. 
وقتي »نیکســون« به افغانستان آمد و از افغانستان خواست تا در وادي هلمند، پایگاهي به 
امریکا داده شــود، ظاهرشاه  و داوودخان لویه جرگه یي تدویر کردند. در آن لویه جرگهء 
ساختگي، مردم کفش هاي خود را به طرف داوودخان  پرتاب کردند. داوودخان  گریخت 
و تمثیل کرد که افغانســتان نمي خواهد به امریکا پایگاهي داده شــود. این مانور را بنا به 
خواست روس ها انجام داده بود. مي خواست به نفع شوروي تمام شود. حاال اگر امریکا باید 
نمی بود، شــوروي باید مي بود. وقتي روس ها را آوردند، مشاورین را آوردند، صد میلیون 
پول را گرفتند، با هوتل و زندگي در بحیرهء ســیاه آشنا شدند، آیا این ظاهرشاه  و داوود 
شاه در مقابل عمل انجام شــده قرار نگرفتند؟ خود همین نکته سؤال خلق مي کند. نکتهء 
دوم این اســت که من باري به شما گفتم و حاال هم تکرار مي کنم که یک قومندان روس 
به من گفت: »افغانســتان مثل شاخه باریک یک درخت است. از هر طرفي که بادی بوزد 
به طرف دیگر خم مي شــود.« و چنین اتفاقي افتاد. باد از طرف جنوب وزید، افغانستان به 
طرف شمال خم شد. خود امریکایي ها هم نوشته اند که افغانستان بیست وچند بار از امریکا 
تقاضاي کمک کرده بود. اما امریکا جواب مثبت نداد. بازي کرد. به خاطر پاکستان بازي 
کرد. هم ظاهرشاه  و هم داوودشــاه این را مي فهمیدند. مي فهمیدند که با پاکستان مشکل 
دارند و امریکا هم پشتیبان پاکستان است. شاه ایران هم پشتیبانش است. و این دو، ناگزیر 

شده بودند که چنان قماري بزنند.
  حاال بیایید وضع جامعه را تحلیل کنیم. از هر طرف، اندیشــهء سیاســي به این 
کشــور سرازیر شده بود. در شمال، شوروي بود با اندیشهء سیاسي خود. در غرب، ایران و 
ترکیه. هر هفته هم نشــریه هاي حزب توده ایران از کانال هاي مختلف به افغانستان آورده 
می شــدند. صداي بي بي سي هم از راه هوا مي آمد. از شرق همچنین. مسلمانان هند هم تفکر 
آزادي خواهي را مي آوردند. خط ســبز دیني را هم انگلیس ها به عنوان یک سپر دفاعي در 
مقابل کمونیزم ایجاد کرده بودند. همان خط سبز بود که امروز همه را با هم رویارو کرده 
است. حالتي که امروز در افغانستان دیده مي شود این رویارویي را نشان مي دهد. در حالي 
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که در گذشته، از انقالب اکتوبر تا سقوط شوروي، چنین رویارویي عریاني با چنین شدتي 
رخ نداده بود. حتا در زمان جنگ جهاني دوم وقتي شــوروي ها و امریکایي ها وارد برلین 
شدند، چنین رویارویي اتفاق نیفتاده بود. خود امریکایي ها مي گویند که دستور داده بودند 
طرف غرب برلین را بگیرند. اســتالین هم دستور داده بود که قواي شوروي تا جایي که 
ممکن اســت پیش روی کنند. با وجود این، رویارویي رخ نداد. اما امروز، امریکا با همان 
خط ســبزي که براي مقابله با کمونیزم از آن حمایت مي کرد، رو در رو شده است. نتیجه 

این که افغانستان کاماًل وابسته شد. این وابستگي به تدریج به میان آمد. 
چیزي که من به کارمل گفتم این بــود که تو چرا دزدانه آمدي. دو نماینده از   
دو کشور قراردادي را امضا مي کردند. در آن قرارداد، تاریخ ورود و خروج قواي شوروي 
نوشته مي شد. قرارداد رســمیت پیدا مي کرد. مشکلي هم به میان نمي آمد. این چیزي بود 
که من به کارمل مي گفتم. مي گفتم تو یک حزب داشتي. با قوت حزب خود به افغانستان 
مي آمدي. بعد از آن به عنوان رییس حکومت بر اساس یک توافق بین دو دولت، این حق 

را داشتي که رسمًا از کشور همسایه ات تقاضاي کمک کني. 
حــاال بیایید در مورد آمدن امریکا به افغانســتان صحبت کنیم. کســاني که به نام 
نماینده هاي افغانســتان از امریکا دعوت کردند کــه مواضع طالب ها را بمبارد کنند، هیچ 

کدام شان نمایندهء افغانستان نبودند. شما این باریکي هاي سیاسي را فراموش نکنید. 
پرویز آرزو: به هیچ صورت بحث مقایســه نیست. من با شما موافقم که افغانستان به 

شوروي وابسته شده بود...
جنرال عبدالقادر: وابسته بود. خود امریکایي ها این را مي گویند. سناي امریکا این را 

مي گفت. 
پرویز آرزو: بلی. این وابســتگي به تدریج، بیشتر و بیشتر مي شد. پالن هاي اقتصادي 
داوودخان  به کمک شــوروي اجرا مي شدند. صحبت ما در این لحظه در مورد آمدن قواي 
نظامي شــوروي به افغانستان است. به قدرت رسیدن حزب دموکراتیک و حضور شوروی 
در افغانســتان منجر به واکنش هاي خودجوش مردمي، قیام ها و تشــدید بحران سیاسي و 
اجتماعي افغانستان شد. قیام بیست و چهار حوت هرات، قیام کابل و دیگر جاهاي افغانستان 
گواه این قضیه اند. با تهاجم نظامی شــوروی به افغانســتان، این بحران تشدید شد. امروز 
شوروي سقوط کرده اســت. دنیا هم تغییر کرده است. روابط افغانستان با روسیهء امروز 
هم بر این اســاس استوار است که نه روســیهء امروز، شوروي دیروز است و نه افغانستان 
امروز، افغانستان دیروز. روس ها هم اغلب در تحلیل جنگ افغانستان واقع نگرند. همین چند 
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روز پیش، میزگردي در مورد سي اُمین سال روز ورود قواي شوروي به افغانستان در مسکو 
تدویر شــد. آدم هاي جالبي در آن میزگرد شرکت کرده بودند. کساني که در آن سال ها 
در جنگ افغانستان نقش داشتند. مثاًل »روسالن آوشیف« که عنوان »قهرمان شوروي« را 
هم دارد، در جنگ افغانســتان حضور داشته و پس از جنگ افغانستان و فروپاشي شوروي، 
اولین رییس جمهور انگوشیتیاي فدراسیون روسیه هم شد. یا »الکساندر رازوموف« رییس 
»اتحادیهء روسي پیش کسوتان جنگ در افغانستان« و عده یي دیگر. از من دعوت شده بود 
تا نظر خود را در مورد اظهارات آن میزگرد بگویم1. نکتهء جالب این که بیشتر کسانی که 
در میزگرد شرکت داشتند، مي گفتند که ورود قواي شوروي به افغانستان »جنگ« بود. و 
این جنگ یک اشتباه بود. خود »روسالن آوشیف« که در جنگ افغانستان حضور داشت 

و بعدها رییس جمهور انگوشتیا شد...  
جنرال عبدالقادر: او را مي شناسم. اصاًل  پیلوت هلیکوپتر بود. 

پرویز آرزو: با صراحت گفت که ما با قیام هاي مردمي در افغانســتان مواجه شدیم. 
ما را نمي خواســتند. او حتا مصوبهء پارلمان شوروي در سال 1989 در مورد »حضور قواي 
شوروي به عنوان اشتباه دولت شوروي« را یادآور شد. خودش هم در آن سال در پارلمان 

شوروي، وکیل بوده است. یعني چنین نگرشي حتا بین خود روس ها وجود دارد. 
جنرال عبدالقادر: بلی

پرویز آرزو: من می گویم که بلی، قبول دارم که بادي از جنوب یا از هر جاي دیگري 
وزیده بود و افغانستان به سمتي دیگر خم شد. همهء این گپ ها قبول! اما چرا نمي خواهید 
آمدن سربازهای سوار بر تانک یک کشور به کشور دیگر را تهاجم و تجاوز نام بگذارید؟
جنرال عبدالقادر: من مي خواهم بگویم که درســت است که اشتباهي رخ داده است. 
روس ها هم مي گویند که اشتباه کرده اند. تصمیم گیرنده هاي آن اشتباه هم چهار نفر بودند 
که در آن مورد صحبت کردیم. اشتباهي که از طرف یک دولت بزرگ و یک ابرقدرت 
رخ داده بود این بود که در مورد اعزام قواي نظامي، بدون درنظرگیري افکار عامه تصمیم 
گرفته بود و اشتباه بزرگ افغانستان این بود که آن تصمیم را بر اساس زد و بندهاي پشت 
پرده گرفته بود. به همین خاطر به کارمل مي گفتم که تو چرا دزدانه به افغانســتان آمدي؟ 
اگر کارمل به زور حزب خود به افغانستان مي آمد و قدرت را مي گرفت، ولو که قدرتش 
تنها محدود به کابل مي شد، با توجه به نارضایتي هایي که در سطح بین المللي نسبت به امین 

1. محتواي میزگرد را مي توانید در شمارهء 12/247 نشریهء »سورشننه سکرتنه« )کاماًل محرم( و یا در نشاني انترنتي سایت 
نشریه به روسي بخوانید:

www.sovsekretno.ru/articles/id/2370/
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وجود داشت، از او حمایت مي شد. حتا محتمل بود که ملل متحد از کارمل حمایت کند. به 
شرطي که اقدام کارمل رسمیت مي داشت. رییس یک دولت بود. این صالحیت را داشت 
که با طرح این مســأله در سطح بین المللي این کار را انجام دهد. و بحران افغانستان این قدر 

طوالني نمي شد...
پرویز آرزو: یعني به نظر شــما آمدن نیروهاي شــوروي به افغانســتان مشروعیت 

مي داشت در صورتي که مشروط مي بود؟
جنرال عبدالقادر: بلی. در صورتي که مشــروط مي بود. به خاطر مقابله با کشتار مردم 

و با قتل و غارت.
پرویز آرزو: اما در آن زمان بیشــتر این حزب دموکراتیک بود که دست به کشتار 

مي زد.
جنرال عبدالقادر: حاال بیایید حســاب کنیم. یک اشتباه در این طرز دید وجود دارد. 
مجاهدین به نام حزب دموکراتیک هر کاري کردند. حزب دموکراتیک در پرینســیپ، 
ســازماني در قدرت و زیر امر و قومنده بود. اما آیا مجاهدین زیر امر و قومنده بودند؟ یا 

این که در بین آن ها یک انارشیزم حکم فرما بود؟
پرویز آرزو: آیا رویدادهاي درون حزب دموکراتیک و آن چه شما در صحبت هاي 

خود با من گفتید، نشان دهنده بي نظمِي حاکم در آن دوران نیست؟
جنرال عبدالقادر: به آن اندازه یي کــه در مجاهدین بود در حزب دموکراتیک نبود. 
مثاًل من هیچ وقت به خاطر ندارم که تا زماني که وزیر دفاع بودم یک عســکر شــوروي 
به کشــتزار و باغ مردم داخل شــود و »گروموف«1 تاوان آن را ندهد. اردوي شوروي با 
یک دســپلین آهنین وارد افغانستان شده بود. مثل امروز نبود که امریکا خودسرانه هر جا 
را مي خواهد بمبارد مي کند. با طیاره بدون پیلوت بمبارد مي کند. من یک نظامي هســتم. 
قضاوت من این است که دست امریکایي ها امروز چندین بار بیشتر از دست شوروي هاي 
دیروز در افغانســتان باز اســت. عکس العملي که حاال در مقابل امریکا و ناتو وجود دارد 
به مراتب کمتر از چیزي اســت که شــما مي گویید »خودجوشي مردم« در زمان حزب 
دموکراتیک. حاال بیایید ببینیم که واقعًا   خودجوشــي مردمي بود یا دســت استخبارات 

خارجي در کار بود. 
پرویز آرزو: شما از هرات هستید. به عنوان نمونه نظر شما در مورد قیام بیست وچهار 

1. جنرال باریس گروموف، آخرین فرمانده نیروهاي شوروي در افغانستان بود. خروج قواي شوروي از افغانستان به فرماندهي او 
انجام یافت.
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حوت هرات چیست؟
جنرال عبدالقادر: از هرات مي گویم. کاماًل دست ایران در آن کار بود.

پرویز آرزو: یعني شــما مي گویید در آن قیام مردمي که از روستاهاي هرات شروع 
شد و در آن فاصلهء زماني کم، پاي ایران در میان بود؟

جنرال عبدالقادر: بیایید کمي دورتر برویم. مثاًل شایعه شده بود که ایران به داوودخان  
یک چک سفید داده و گفته است هر چه مي خواهید بنویسید. من خودم از زبان حسن شرق 
شنیدم که گفت: »زاهدي« به افغانستان آمد. اما شاه ایران تنها ده میلیون دالر به افغانستان 

داده بود...
داوودخان  در نتیجهء سیاســت ایران و ممالک عربي از خط مشي خود انحراف کرد. 

این به این معني است که دست ایراني ها از دیرباز در افغانستان کار مي کرده است. 
پرویز آرزو: جنرال صاحب! ببینید، من بر این باورم که هم ایران و هم پاکســتان در 
مسایل افغانستان دخالت کرده و مي کنند. در این مورد بحثي ندارم. اما به قیام بیست وچهار 
حوت هرات بر مي گردم. یک ماه پیش از قیام هرات در ماه حوت، در ایران هم تحوالتي 
جــدي رخ داد. تنها یک ماه پیش از آن قیام، یعنــي در ماه دلو 57، نظام ایران دگرگون 
شد. شــاه ایران رفت و حکومتي دیگر به میان آمد. با توجه به شرایط و تحوالتي که در 
آن فاصلهء زماني اندک در ایران هم رخ داده بود، نسبت دادن قیام مردمي هرات به ایران، 
که به کشته شــدن هزارها نفر هراتي انجامید، درست نیست. چرا نمي خواهید نام قیام 24 
حوت را قیام خودجوش مردم هرات بگذارید؟ قیامي که نه ایران در آن دســت داشت  و 

نه احزاب جهادي؟
 جنرال عبدالقادر: بیایید قضاوتي بکنیم که براي دیگران هم ماندگار باشــد. در این 
تردیدي نیســت که ظهور حزب دموکراتیک به جنبشي فکري، چه مثبت و چه منفي، در 
افغانســتان انجامید. این جنبش و تحرک فکري یا به نفع حزب بود و یا هم بر ضد حزب. 
هــر پدیده یي که ظهور مي کند هم طرفداران خود را دارد و هم مخالفین خود را. اکثریت 
جامعه، مخالف حزب دموکراتیک بودند. رابطهء این اکثریت مردم به گونه یي بود که هر 
اظهار نظري از طرف یک مال یا یک فرد عادي مثل موج رادیو، سرتاســري مي شد. این 
موج آن قدر قوي بود که مردم مي خواستند یا نمي خواستند  به طرف آن کشیده مي شدند. در 
مورد حرکت هرات همین مسأله بود که اکثریت مردم را به طرف خود کشیده بود. عدهء 
محدودي روشــنفکر ضد مارکسیزم-لنینیزم در هرات بودند. این نگرش البته در آن زمان 
در هرات خلق نشــده بود بلکه هستهء آن در هرات، سابقه داشت. وقتي شوروي بلشویک 
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به کشورهاي شمال افغانستان آمد، مردم مي گفتند که بلشویک ها، سیخ به سینهء زنان فرو 
مي کنند و مسجدها را ویران مي کنند و چنین و چنان مي کنند. 

من موضوع اشتباه شوروي را با صراحت به گرومیکو، وزیر خارجهء شوروي گفتم. 
من گفتم سند دارم که مردم درباره شما چه مي گفتند و چه فکر مي کردند. 

بنابراین این دیدگاه در جامعهء ما از گذشــته وجود داشت و وقتي نیروهاي شوروي 
به افغانســتان آمدند، دوباره سر از خواب بلند کرد. حزب دموکراتیک که آمد همهء ما را 

دست نشاندهء شوروي مي خواندند. من دیگر از شما چیزي ُپت و پنهان ندارم.
من شــریفانه به شما مي گویم که جنرال گریلوف سرمشــاور شوروي در افغانستان 
که همیشــه در خواجه رواش بود، در روز هفت ثور گم بود. روز پنجشنبه بود. البته بهانه 
هم جور بود که آن ها در روزهای پنجشــنبه و جمعه رخصت بودند. تا دو سه روز بعد از 
هفت ثور، آن آدم دیده نمي شــد. ببینید سیاست طوري است که هم ظاهر دارد هم باطن. 
ما نمي گوییم که روس ها از هفت ثور بي خبر بودند. هرگز نمي گوییم. روس ها کاماًل خبر 
داشتند. نه از کانال من و کساني مثل من بلکه از کانال هاي خودشان که در طول سال ها در 
افغانستان کار کرده بودند. جامعهء ما در چه حالي بود؟ جامعه یي پریشان که هر کس هر 
چي مي گفت قبول مي شد. تصور نکنید که امروز با وجود این که امریکایي ها در افغانستان 
هســتند، دستگاه هاي شان کار نمي کنند. کار مي کنند. در آن زمان جامعه تجرید شده بود. 
نارضایتي ها وجود داشت. شوروي از قبل کار کرده بود، امریکا کار کرده بود، ایران کار 
کرده بود، انگلیس کار کرده بود.  »نهرو« شــصت هفتاد سال پیش در کتابش پیش بیني 
کــرده بود که وضع منطقهء ما از کنترول بیرون مي شــود. همیــن حاال ما آن حالت را 
مي بینیم. نهرو بر اساس تجاربي که از حوادث هندوستان داشت چنین پیش بیني کرده بود. 
حاال من و شما پیش بیني مي کنیم که جنگ در افغانستان، حتا اگر امریکایي ها بروند، دوام 
مي کند و وضع بدتر مي شود. به همین خاطر است که حتا ما به حضور امریکا راضي هستیم. 
مردم راضي هســتند. امریکایي ها قصداً چنین مي کنند. وضع جوامع را به حالتي مي رسانند 
که به خاک، به سینه بیفتند و آن گاه صدا کنند که دست مرا بگیر. نظام قدرت طلب جهان 
سرمایه داري که ما به آن اســتعمار نوین مي گفتیم، چنین خصلتي دارد. ما نمي گوییم که 
شــوروي براي تداوي ما آمده بود. نمي گوییم که آمده بود تا بر زخم هاي ما التیام بگذارد. 

بلکه بر اساس منافع خود آمده بود. همین حزب دموکراتیک... 
پرویز آرزو: شــما گفتید که در دیدار با ببرک کارمل از اتفاقي که افتاده بود انتقاد 

کردید. 
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جنرال عبدالقادر: بلی. همین حاال هم مي گویم که روس ها اشــتباه بزرگي را مرتکب 
شــدند. اشتباه آن ها این بود که عکس العمل هاي مردمي و جهاني را در نظر نگرفته بودند. 
فکر نکرده بودند که این اقدام شــان چه پیامدهایي دارد. یک خیــز بلند زدند، افتادند و 

پاي شان شکست.
پرویز آرزو: بیایید این بحث را از منظر دیگري دنبال کنیم. ببنید جنرال صاحب، حزب 
دموکراتیک به قدرت رســید. به پیش زمینه هاي ظهور حزب، کاري ندارم. رییس جمهور 
کشــور به قتل رسید، خانواده اش به قتل رسید و حزب دموکراتیک به قدرت رسید. اولین 
رییس دولت حزب دموکراتیک یعني نورمحمد تره کي هم به قتل رسید. دومین رییس دولت 
حزبي یعني حفیظ اهلل امین هم به قتل رسید. مجموع این رویدادها و قتل ها گواه آن است که 
حکومت هاي به قدرت رســیده، فاقد مشروعیت بودند. این حکومت ها بر اساس انتخابات 
به میان نیامدند. این حکومت ها با کودتا به قدرت رسیدند. یک کودتا، کودتاي دیگر ... 

جنرال عبدالقادر: بلی کودتا با کودتا 
پرویز آرزو: کودتا کودتا کودتا. خوب چند تا کودتاســت؟ کودتاي داوودد خان 
بر ضد ظاهرشــاه ، حزب دموکراتیک بر ضد داوودخان ، کودتاي امین در مقابل تره کي، 

کودتاي کارمل در برابر امین و... 
یعني حکومت و نظامي که مشروعیت داشته باشد، نیست. این نظام نمي تواند از یک 
هم پیمان خارجي، طلب کمک هایي در ســطح اعزام قوا بکند. و چون حکومت مشروعیت 

ندارد، تصمیم این چنیني حکومت هم مشروعیت ندارد.
جنرال عبدالقادر: مشروعیت ندارد

پرویز آرزو: و الجرم آمدن قواي خارجي مشروعیت ندارد. 
جنرال عبدالقادر: مشروعیت ندارد.

پرویز آرزو: و حضور و آمدن غیر قانوني نیروهاي بیگانه به یک کشــور، تجاوز و 
تهاجم نام دارد. 

جنرال عبدالقادر: بلی.
پرویز آرزو: پس قبول دارید که درست مي گویم؟  

جنرال عبدالقادر: بلی. کاماًل درست است.
پرویز آرزو: من هم همین را گفتم.

جنــرال عبدالقادر: حاال بیایید و صحبت کنیم. من پیش از این گفتم که امپریالیزم و 
کمونیزم در آن زمان در مقابل هم قرار داشــتند و به هر جا که مي خواستند بر اساس منافع 
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خود دست مي انداختند. وقتي امروز امریکا در مناسباتش با افغانستان از واژهء »استراتژیک« 
اســتفاده مي کند، به این معناست که مي خواهد تا پنجاه سال و صد سال دیگر در افغانستان 
خود را استوار نگاه دارد. بر اساس منافعي که در منطقه دارد در این جا مي ماند. براي ماندن 
چه مي کند؟ مي بینیم که یک جنگ نامشــروع را پیش مي برد. به عساکرش در افغانستان 
نان مي دهد و این نان را به عنوان کمک به افغانســتان حساب مي کند. مي گوید ما این قدر 
میلیارد دالر به افغانســتان دادیم. به کي دادي؟ به کجا دادي؟ این حکومت را هم خودت 
آوردي. الاقــل پول را به حکومت بده که به بانک بگذارد. ایران چگونه ُپت و پنهان پول 
مي فرســتد. تمام قدرت ها در هر جایي که بوده و هستند بر اساس منافع خود همان کاري 

را مي کنند که دلشان مي خواهد. متوجه هستید؟   
بیایید ارزیابي کنیم. ما از آزادي مي گوییم. از اســتقالل مي گوییم. براي مملکتي که 
گرســنه است و نان ندارد، آزادي چه مفهومي  دارد؟ آیا این »آزادي« گمراه کننده نیست 
و او را به جهت خاصــي نمي بََرد؟ به نام آزادي برویم و از وطن دفاع کنیم. کدام وطن؟ 
وطني که صاحب ندارد. وطني که از گرسنگي مي میرد. آزادي براي این وطن چه مفهومي 
دارد؟ وطني که نمي فهمد آزادي چیست. نمي فهمد کلمهء آزادي چي است. آزادي برایش 

فقط یک کلمهء پنج حرفي است: آ، ز، آ، د، ي: آزادي!
فقط احساســات را تحریک مي کنند و به نفع خود مي چرخانند. هر کس که مردم را 
به جنگ برده است فقط با احساســات آن ها بازي کرده و آن ها را تحریک کرده است. 
حزب دموکراتیک، مجاهد، داوود، ظاهرشــاه ، همه. و حاال هم امریکا. من  مي گویم که 
ما همان شــاخهء درختي بودیم که از هر جا بادي وزید به سمت دیگر خم شدیم. بیشترین 
اشتباه را کساني مرتکب شدند که توان تعّقل سیاسي داشتند. آن ها به جاي این که راه نجات 
افغانســتان را پیدا کنند، کشور را به بن بست بردند. من بر این باورم که همین کته گوري 
]بخش[ که در هرات برخاست اگر صلح آمیز برخورد مي کرد آنچنان که نهرو و گاندي 

...
پرویز آرزو: کدام کته گوري ]بخش[؟

جنرال عبدالقادر: همین بیست و چهار حوت که مقاومت شد. مردم که برخاستند.
پرویز آرزو: مگر ممکن است در مقابل تانک و طیاره صلح آمیز برخورد کرد؟

 جنرال عبدالقادر: نه. منظورم این نیســت کــه در همان روز. بلکه مي گویم باید آن 
حرکت از اول، به صورت علمي پایه گذاري مي شــد. ببینید ما و شما در افغانستان، حزبي 

ندیده بودیم...
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پرویز آرزو: حزب دموکراتیک خلق افغانســتان با آن پیشینه و سازمان قوي خود 
نتوانست با قضایاي افغانســتان، علمي برخورد کند. چه طور مي شود از مردم عادي چنین 

انتظاري داشت؟ 
جنرال عبدالقادر: شــما نباید فکر کنید که هر حزبي که در هرات مي بود حتمًا مثل 

حزب دموکراتیک، گمراه مي شد. 
پرویز آرزو: من فقط مي گویم که آن قیام، خودجوش بوده که مردم در مقابل تانک 

و طیاره برخاسته بودند. 
جنرال عبدالقادر: این احساسات است. احساساتي که گمراه کننده است. آدم را گمراه 

مي کند. احساسات بر پایهء علم نیست. احساسات پایهء علمي ندارد. 
پرویز آرزو: من چیز دیگري خدمت شما عرض مي کنم. بیایید یک لحظه تصور کنیم 
که کســي در یکي روستاهاي افغانستان، فرض کنیم در یکي از روستاهاي هرات، زندگي 
مي کند. با ســنت ها و عنعنه هاي خود زندگي مي کند. این باورها خوبند یا خراب، اساس 

زندگي اویند.
جنرال عبدالقادر: بلی. زندگي اش است.

پرویز آرزو: حاال همین آدم صبح از خواب بیدار مي شود و با دیدن تانک ها و رنگ 
سرخ و چیزهاي دیگر خود را به خطر مي بیند. شوروي را هم کافر و بي دین مي گوید.

 جنرال عبدالقادر: بلی. کافر مي گوید، سرخ مي گوید.
پرویز آرزو: ایــن آدم به کوچه و بازار مي آید و با دیــدن این تغییرات، خود را، 

خانواده اش را، دینش را، زندگي اش را، خانه اش را، همه چیزش را به خطر مي بیند. 
جنرال عبدالقادر: کاماًل. کاماًل. و گپ هاي زیادي هم شنیده است.

پرویز آرزو: خوب ! طبیعي است که از وضع پیش آمده ناخشنود است و این نارضایتي 
و احساس خطر همگاني مي تواند به قیام و خیزش بینجامد. 
جنرال عبدالقادر: خوب بیایید و برخاستنش را ببینیم.

پرویز آرزو: نه! ما نباید توقع داشــته باشیم که کار چنین آدمي باید بر مبناي نوعي 
مکث علمي و تأمل فلسفي و از این گپ ها استوار باشد. 

جنرال عبدالقادر: من تنها در مورد آن روز صحبت نمي کنم. منظور من کار در طول 
مدت ها و در سراسر افغانستان است. تنها داوودخان  یک حزب ]غورزنگ ملی[ را ساخت. 
آنهم با عده یي محدود. اگر داوودخان  آن حزب را توســط قشر آگاه تر جامعه، سرتاسري 
مي کرد، کشته نمي شد. اگر آن حزب مقتدر و گسترده مي شد، هفت ثور رخ نمی داد. اما 
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چون محدود و ضعیف بود،  هر کس نعش مرده را به سوي خود مي کشید. حاال امریکایي ها 
در افغانســتان هستند. قشر آگاه جامعه باید اوضاع را درست تحلیل کنند. من با شما موافق 
هستم که آمدن شوروي به افغانستان براي مردم غیر مترقبه بود. مردم با احساسات برخورد 
کردند. روس ها مدت ها پیش به افغانستان آمده بودند. از زمان ظاهرشاه. اما مردم ظاهرشاه  
و داوودخان  را برائت دادند ولي از گلوي حزب دموکراتیک گرفتند. چرا؟ به دلیل این که 
جامعه را به بازي گرفتند. یا احساسات بود که جامعه را به بازي گرفت و یا هم دستگاه هاي 
نامرئي بود که بر جامعه حاکم شــده بود و جامعه را به حرکت وا مي داشت. همان طور که 
راننده یي، موتري را روشــن مي کند و موتر به حرکــت مي افتد، جامعه را هم به حرکت 
آوردند. جامعه یي ســاکن به یک باره منفجر شد. آل یحیي در طول دهه ها تا هفت ثور در 
افغانستان حاکم بودند. محرک اصلي، همان خاندان بود و باید محاکمهء تاریخي شود. مردم 
افغانســتان مقصر نیستند. من در بندي خانه بودم که خبر شــدم در هرات، قیام و قتل عام 
شــده است. وقتي از قیام و قتل عام در هرات خبر شدم، »عالء الدین جهان سوز« و به آتش 
کشیدن شهر غزني به یادم آمد. سواراني که در جنگ کشته شده بودند، مردمي که کشته 
شــده بودند، هزارها مرده... و او بر باالي مرده ها ایســتاده و آن ها را بو مي کند. وقتي از 
هرات و قیام هرات در زندان باخبر شدم، گریه مي کردم. اشک مي ریختم که هرات، میدان 
عالء الدین جهان ســوز شد. چنین نیست که احساس ما نسبت به مردم مرده باشد. برعکس، 
زنده است. درد من از این است که چرا در هرات، گروهي هوشیارتر و فهمیده تر و آگاه تر 
نبود که گرد هم جمع مي شــدند. وقتي وزیر دفاع بودم هیچ کِس مطمئني نداشتم که حتا 
بتوانم از او یک گیالس آب بگیرم. هیچ کســي از هرات من نبود. هرات را چنان تجرید 
کرده بودند. روي هر انگیزه یي که بود. در دستگاه نظامي افغانستان پنج نفر صاحب منصب  
هراتي نبود. یک نفر جنرال هراتي نبود. افغانستان در آن وقت، بیست و نه والیت داشت، 
یک نفر والي، هراتي نبود. هرات، فراموش شده و تجرید شده بود. اگر به دنبال برگردیم، 
علتش هم این بود که مــردم هرات در برابر نمایندهء نادرخان فرمان بري نکرده بودند. او 
را کشته بودند. به خاطر همین موضوع، پنجاه سال هرات را منزوي کردند. مانع پیشرفتش 
شــدند. و سؤالم این است که اگر دستگاه حاکم حفیظ اهلل  امین مي ماند، با هرات دیگر چي 
مي کردند؟ در آن صورت هرات با تجرید سیاســي، تجرید اقتصادي و تجرید اجتماعي و 
انزوا در همه چیز مواجه مي شد. فقط به خاطر این که یک برخورد احساساتي صورت گرفته 
بود. فقط به خاطر این که گفته بودند کفر آمده است. همه کفر هستند. ِکي مسلمان صادقي 
آمده که در این جامعه حکومت کرده و توانسته صد در صد شرایط اسالمي را پیاده کند؟ 
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من با شــما موافقم که آن حرکت، خودجوش بوده است. اما صحبت من این است که آیا 
آن حرکت خودجوش بر اســاس احساسات بوده است یا از جایي رهنمایي و رهبري شده 

است؟
پرویز آرزو: جنرال صاحب فکر مي کنم یادآوري این نکته مهم اســت که وقتي من 
مســایل آن دوره را پیگیرانه مطرح مي کنم براي روشن تر شدن هر چه بیشتر رویدادهاي 
آن زمان اســت. افغانستان از ابهامات زیادي در مســایل تاریخي، سیاسي، اجتماعي خود 
رنــج مي بََرد. بیچارگي اصلي میهن و مردم ما تکرار پي در پي مصیبت هاســت. واقعیت 
وحشــتناک این است که بیشتر رویدادهاي آن زمان افغانستان، در امروزِ کشور ما تکرار 
مي شــوند. من نیز به بازي هاي رنگ به رنگ امروز افغانستان واقفم. مي خواهم بگویم که 
به هیچ وجه، مکث پررنگ من بر مســایل آن زمان به معناي چشم پوشــي از تلخي ها و 
مصیبت هاي امروز نیست. اگر محور صحبت ما، مســایل امروز افغانستان مي بود مطمئن 

باشید به همین پیمانه که حاال پافشاري مي کنم، پافشاری می کردم.
جنرال عبدالقادر: واقعًا. من کاماًل با شما موافق هستم.

پرویز آرزو: به این دلیل امیدوارم پافشــاري هاي من بر روي بعضي مسایل موجب 
رنجش خاطر شما نشود.

جنرال عبدالقادر: نه! نه! من و شما در مورد واقعیت ها بحث مي کنیم.
پرویز آرزو: هدف، حقیقت یابي است. 

جنرال عبدالقادر: بلی. مي خواهیم به حقیقت نزدیک شــویم. و خواست من از شما و 
جوانان افغانســتان این است که با مسایل سیاسي، با احساسات برخورد نکنید. شما در این 
جامعه زندگي مي کنید. با حوادث مختلفي روبه رو مي شــوید. احساسات را بر خود حاکم 
نکنید. باید تعقل را بر خود حاکم کرد. من باز هم تکرار مي کنم که جامعهء ما از هر نگاه 
و از هر جهت، غریب و بیچاره است. تا زماني که کسي دست ما را نگیرد و ما را به زور یا 
به رضا به راه نیندازد، پیشرفت ممکن نیست. شما فکر مي کنید ما بر اساس چه مفکوره یي 
کار کردیم؟ ما فکر مي کردیم که مرگ در جامعه بیداد مي کند. هر روز، مردم از بیماري، 
از گرسنگي، از پریشــاني و از بي سوادي مي میرند. آیا بهتر نیســت که با دیکتاتوري، 
حکومتي ســالم به وجود بیاوریم؟ که نتوانستیم به وجود بیاوریم. اما یک دیکتاتوري سالم 
مي توانســت جامعه را به جلو تیله کند. به پیش ببرد. ولو که بیفتد اما تا دم مرگ به پیش 
برود. براي مدتي قرباني بدهیم. مردن کتلوي موقت. اما با گذشــت زمان، جامعه از موانع 

عبور کند. این از مرگ تدریجي بهتر است. 
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پرویز آرزو: این دیدگاه امیني است!
جنرال عبدالقادر: این دیدگاه همهء ما بوده است. ولي اشتباه ما در این بود که شناخت 
درســت از جامعه و سیاســت داخلي و منطقه یي و جهاني نداشتیم. روزي که قدرت را به 
رهبران حزب دموکراتیک تســلیم مي دادم به آن ها پیشنهاد کردم که سه فاکتور عمده را 
در نظر بگیریم: آگاهي خود را از مسایل داخلي جامعه باال ببریم؛ مسایل منطقه و روابط با 

همسایه ها را جدي بگیریم؛ و مسایل جهاني را از نظر دور نگیریم. 
باید مي اندیشیدیم که روابط بیروني تا چه اندازه به نفع ماست. ما این را نمي فهمیدیم. 
نه تنها من که رهبري حزب هم در مورد این ســه موضوع آگاهي نداشت. به همین خاطر، 

عمل ما گمراه کننده بود و ما خود، به آن اعتراف مي کنیم...
پرویز آرزو: اگر مایل هســتید مي توانیم گفت و گوي امروز را قطع کنیم و شما هم 

استراحتي بکنید.
جنرال عبدالقادر: من فقط یک چیز دیگر مي گویم و آن این که آینده از شــما نسل 
جوان است. از ما گذشت. خوب کردیم یا خراب کردیم، تیر شد. دشواري هاي پیش روي 
شما بسیار جدي تر و بزرگ تر از دشــواري هایي است که پیش روي ما بود. هوش کنید! 

طوري گذشته را بررسي کنید و حرکت کنید که بتوانید آینده را بهتر بسازید.



بخش بيست و نُه

پرویز آرزو: در گفت وگوي قبلي، به سفر شما به تاشکند رسیدیم.
جنرال عبدالقادر: شب را در هوتل گذراندم و فردا صبح، جوان ها را جمع کردم و با آن ها 
گپ زدم. احساس کردم که صحبتم تأثیر کرده است. اما یک عده، با حساسیت و هیجان 
شدیدتري برخورد مي کردند. به آن ها گفتم که »این شیوهء برخورد شما با توجه به وضع 

موجود افغانستان، پیامدهاي بدي دارد. به مردم و به وطن ضرر مي رساند.«
 تکیهء من روي مســایل میهن و مردم بود. از آن ها  پرســیدم: »به مردم چه جوابي 
مي دهید؟ شــما براي تحصیل به این جا آمده اید. بهتر است چیزي بیاموزید و با آگاهي و 
دانش مسلکي به وطن برگردید و در خدمت کشور و مردم خود باشید یا این که هیچ چیز 

نفهمید و بروید؟«
به آن ها گفتم: »مصیبتي که ما داریم، جهالتي است که به آن گرفتار هستیم.«

 پیشنهاد کردم که رأي گیري کنیم. به شکل آزاد و دموکراتیک. رأي گیري کردیم. 
دیدم که عالقمندان به ماندن و ادامهء تحصیل بیشــتر شــدند. بعد از این که دیدم بیشــتر 
جوان ها عالقمند شده اند بمانند و تحصیل کنند، به آن عده که هنوز با هیجان و احساسات 
برخورد مي کردند  گفتم: »مشکل این جوان ها، من هستم. اصاًل این ها مرا خوب نمي بینند. 

نمي خواهند من با خاطره خوش از این جا بروم...«
 این شیوه هم مؤثر افتاد. گفتند: »ما گپ تو را مي شنویم. مي مانیم و درس مي خوانیم.«

 گفتم: »این طور که هست پس دعا مي کنیم.«
 دعا کردیم. من از پیش شما رفتم! خداحافظ!
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 همه به طرف درس رفتند. من هم باید به مسکو پرواز مي کردم. از کابل تا تاشکند با 
طیاره ویژه آمده بودم. از تاشکند با طیاره مسافربري عمومي پرواز کردم. طیاره به مسکو 
نزدیک مي شد. در این لحظه، مهمان دار طیاره به مسافرین اعالن کرد: »لطفًا پس از نشست 
طیاره در میدان هوایي مسکو، همه در جاي خود بنشینید تا اول، مهمان عزیزي که در طیاره 

با ما حضور دارند پیاده شوند.«
مســافرین به دور و بر خود نگاه مي کردند که بدانند این مهمان عزیز کیست! وقتي 

طیاره در میدان هوایي به زمین نشست، مهمان دار طیاره پیشم آمد و گفت: بفرمایید!
 وقتي برخاستم، همهء مردم به طرف من نگاه مي کردند . 

 از طیاره، پایین شدم. معاون وزیر دفاع شوروي به استقبالم آمده بود. یک کاله و یک 
باالپوش هم به دســت یاورش بود. وقتي دید که من هم کاله دارم و هم باالپوش، گفت: 

»به من گفتند که تو لوچ ]برهنه[ مي آیي!«
گفتم: »در تاشکند، غم مرا خوردند.« 

 موتر معاون وزیر دفاع و یک موتر تشــریفاتي دراز و بزرگ آورده بودند. در موتر 
نشســتیم و به راه افتادیم. معاون وزیر دفاع شوروي، سترجنرال بود. از من در مورد دوران 

زندان مي پرسید. گفتم: »یک دستم به شدت آسیب دیده است. هنوز به فرمانم نیست.«
 معاون وزیر دفاع شوروي گفت: »تا در این جا درمان نشوي، نمي گذاریم بروي!«

 گفتم: »نه! من براي تداوي نیامده ام. براي کار دیگري آمده ام.«
معاون وزیر دفاع شوروي گفت: »ترتیبي داده ایم که فردا همهء جوان هاي افغاني که 
در این جا درس مي خوانند و در این اواخر ابراز نارضایتي مي کنند در هوتل کسموس جمع 

شوند.«
 وضع در مسکو بهتر از تاشکند بود. آن شدت هیجاني که در جوانان در تاشکند بود، 
دیده نمي شــد. بلند شدم و سخنراني کردم. بسیار صحبت کردم. در آخر هم گفتم: »رفقا! 
اگر مي خواهید مي توانید به افغانســتان برگردید. اما در آن جا چه مي کنید؟ شما باید درس 
بخوانید. بهتر است که درس بخوانید. اما اگر کسي نمي خواهد درس بخواند، اجباري نیست. 
تکتش را آماده مي کنیم. مي تواند به افغانستان برود. هر کس که مي خواهد درس را ترک 

کند و به افغانستان برود، بلند شود!«
هیچ کس از جایش بلند نشد. 

من گفتم: »شــما با اندیشــه یي که دارید، تصمیم عاقالنه یي گرفتید و درس خواندن 
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را انتخاب کردید. از شــما سپاس گزارم که حرف هاي مرا شــنیدید. من هم با خوشحالي 
به افغانســتان مي روم و مي گویم که شــما تصمیم گرفته اید درس بخوانید و از کاري که 

کرده اید هم پشیمان هستید.« 
چند نفر صدا کردند که: »پشیمان نیستیم اما درس مي خوانیم!« 

گفتم: »خوب است. مهم این است که درس بخوانید.« در مسکو دیدارهایي با وزراي 
دفاع و خارجهء شوروي داشتم که به آن هم خواهم پرداخت.

از مســکو به »ادیسه« رفتم. پکتین، سفیر افغانستان در مسکو بود. او در مسکو پیش 
خانواده اش ماند. در ادیسه خلقي ها و پرچمي ها براي شنیدن گپ هاي من باهم آمدند.

پرویز آرزو: یعني در تاشکند و مسکو، تنها خلقي ها آمده بودند؟
جنرال عبدالقادر: بلی. تنها خلقي ها بودند.

  در میان آن ها دو تا دختر پرچمي هم بودند. آن دو دختر در بین صحبت ها مزاحمت 
مي کردند و شروع مي کردند به اظهار نظر در مورد خلقي ها که »این خلقي ها چنین کردند 

و چنان کردند.« 
دفعهء چندم بود که مزاحمت مي کردند. برافروخته شدم. گفتم: »هو دخترها بنشینید! 

آرام باشید! چرت و پرت نگویید!«
 من مي خواســتم که مرا نه به عنوان خلقــي، نه به عنوان پرچمي بلکه به عنوان یک 

میانه رو بپذیریند. 
به صحبت ادامــه دادم. خطاب به خلقي ها گفتم: »کار خوبــي نکردید. دروازه ها و 
شیشــه ها را شکستید. مي خواهید در ســرما درس بخوانید؟.... هر کس نمي خواهد درس 
بخواند و مي خواهد به افغانســتان برگردد، مشکلي نیســت. تکتش را آماده مي کنیم. به 

افغانستان برود....« 
باز آن دو دختر برخاستند و شروع کردند به بد گفتن خلقي ها! 

گفتم: »هو دخترها! یا بنشینید و خاموش باشید یا مي گویم شما را به دریا بیندازند!«
گفتم این دخترها را بگیرید و از سالون بیرون کنید!

 دو سرباز آمدند و دخترها را کشان کشان به سمت دروازه بردند. وقتي نزدیک دروازه 
رســیدند، گفتم: »صبر کنید!« خطاب به آن دو دختر گفتم: »من به شما مي گویم خاموش 
باشــید، یعني خاموش باشید. شما نظامي هستید. از سارندوي هستید. آیا وزارت داخله یک 
نهاد نظامي نیســت؟ شما ُملکي هســتید که قانون نظامي را نمي فهمید؟ من به عنوان یک 
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جنرال به شما مي گویم خاموش باشید و شما گپ مي زنید. قانون نظامي را نمي فهمید؟ شما 
مي گویید خلقي ها چنین کردند و چنان کردند، شــما هم همین حاال بي نظمي مي کنید. او 

خرابي کرد، تو هم حاال خرابي مي کني.« 
گفتم: »شما دو نفر را به افغانستان روان مي کنم! به افغانستان بروید!« 

هر دو خاموش شدند. خانمي همراه کودکش در سالون بود. از بستگان کارمل بود. در 
امریکا درس خوانده بود. حاال در شــوروي درس مي خواند. آن خانم با طفلش پیشم آمد و 

اصرار مي کرد: »من واسطه مي شوم. این دو سیاه سر را به افغانستان روان نکنید.« 
من جدي شدم. گفتم: »نه! باید بروند.«

 آن زن التماس کرد.
 گفتم: »خوب است! به شرطي که تو ضامن شوي که دیگر این کارها را نکنند.«

 هدفم از این برخورد این بود که جلو بی نظمی و برخوردهاي بیشتر را بگیرم. 
 کارم در ادیســه هم پایان یافت. فردا به لنینگراد رفتم. در لنینگراد، محصلین بخش 
نظامي کم بودند. بیشتر در دورهء دکتورا یا در رشته هاي طب و انجینیري درس مي خواندند. 
دورهء درس آن عده، طوالني تر از بخش نظامي بود. در نشســتي که با آن ها داشتم گفتم: 
»توقع من از شــما که بزرگ تر هستید و تجربهء بیشــتري دارید این بود که جلو عمل 

محصلین بخش نظامي را مي گرفتید.«
این برخورد من، موجب رضایت خاطر آن ها شد. یکي دو نفر برخاستند و گفتند که 

»اشتباهي رخ داده است. ما با بچه ها صحبت مي کنیم. دیگر چنین اتفاقي نمي افتد.«
 گفتم: »با رضایت خاطر از پیش شما مي روم. خوشحالم که شما هستید و دیگر چنین 

اتفاقي نمي افتد.«
در برنامهء سفرم، تنها شــهر »لووف« اوکراین مانده بود. فردا شب باید به آن شهر 
پرواز مي کردم. من در لنینگراد بودم و نمي توانستم »موزیم ارمیتاژ« آن شهر را که شهرتي 
جهاني دارد، نبینم. فردا صبح به ارمیتاژ رفتم. آثار گرانبهایي در ارمیتاژ اســت. بیشتر آثار 

ایتالیایي و فرانسوي است.  واقعًا دیدني است...
***

 فردا شب به شهر لووف رفتم. شــب را در هوتل »ایرفلوت« گذراندم. صبح زود از 
خواب بیدار شدم. شهر لووف در اوکراین است. برف سنگیني باریده بود. مردم را مي دیدم 
که برف جلو خانه هاي شــان را پاک مي کنند. از پنجره به بیرون نگاه مي کردم. در زماني 
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کوتاه، جاده یي که از پنجره اتاق دیده مي شــد، پاک شــد. شهر کوچک، پاک و زیبایي 
است. مردمش فرهنگ اروپایي دارند.

در آن شــهر نیز با محصلین افغان صحبت کردم. همه راضي شدند که بمانند و درس 
بخوانند. پس از دیدار با آن ها، گفتم مي خواهم کمي در شــهر »لووف« قدم بزنم. شــهر 
زیبایي بود. از همهء شهرهاي دیگري که دیدم، بیشتر خوشم آمد. مردم با لباس هاي پاک، 

مانند جنتلمن ها راه مي رفتند. لباس  شان شاید نو نبود، اما پاک و منظم بود.
***

 پیش از سفر به ادیسه و لنینگراد، در هوتل »پریزدنت« مسکو بودم. هوتل پریزدنت 
در آن زمان، هوتل کمیته مرکزي بود. »پولیکوف« در کمیته مرکزي حزب کمونیست 
شوروي کار مي کرد و مسؤول پذیرایي از مهمان ها ي افغانستان بود. »گنادي پولیکوف« 
همان جواني بود که زماني با ما در بگرام والیبال بازي مي کرد و بعدها معلوم شد چه کاره 
است. او در هوتل به سراغم آمد و گفت: »فردا براي صرف نان چاشت، مهمان وزیر دفاع 

هستید.« 
 گفتم: »بسیار خوب است.«

 فردا، از وزارت دفاع شوروي آمدند و مرا پیش وزیر دفاع بردند. وزیر دفاع شوروي 
»اوســتینوف« بود. در دفتر کارش بــا او مالقات کردم. یک نفر دیگــر هم با او بود: 
»اگارکوف«، لوي درســتیز وزارت دفاع شوروي. اوســتینوف به گونه مشهودي با من 
برخوردي صمیمي داشت.  مي گفت: »از این که زنده و سالم از زندان نجات یافته ای، خیلي 

خوشحالم.« 
من تشکر کردم.

اوســتینوف آدم بســیار نرم و خوبي بود. از چهره اش هم معلوم مي شــد. او از میان 
کارگرها به مقام وزیر دفاع رسیده بود. از کارگران بخش سالح سازي بود. خودش حتا در 
زماني که وزیر دفاع بود، ماهي دو بار لباس کارگري مي پوشــید و به یکي از کارخانه ها 
مي رفت. پیش کارگرها. پیش رفقاي سابقش. با آن ها یک جا مي نشست و نان مي خورد . 
 اوســتینوف گفت: »خوب شد که از زندان نجات پیدا کردي. براي نجات تو تالش 
زیادي شده اســت. از هر جهت کوشش صورت گرفت تا از کشته شدن و تلف شدن تو 
جلوگیري شــود. و حاال خوشحالیم که تو زنده و ســالم هستي. تو کسي هستي که براي 
سرنوشــت وطن و مردم خود تالش هاي زیادي کرده ای. کار مي کردي. کار کردي و در 
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آینده کار خواهي کرد. حاال دیگر با کارمل همکار شو. به کارمل کمک کن. ما از کارمل 
حمایت کردیم. او را به رسمیت شناختیم. تو با اردو شناخت قوي داري. ما مي دانیم که در 
بین جامعه محبوبیت داري. ســعي کن با مردم خلط شوي و از محبوبیت خود به نفع حزب 

خود و به نفع کارمل استفاده کني.« 
در حدود پانزده بیســت دقیقه همین گپ ها را گفت. بعد خاموش شد. گفتم: »اجازه 

است آقاي وزیر؟«1 
اوستینوف گفت: »بلی.بلی«  

 گفتم: »تصور نیک شــما در مورد من سبب تشویق من مي شود. ما به هر راهي که 
رفتیم به خاطر منافع وطن و مردم خود رفتیم. ما با مردم خود عهد و پیمان کردیم. با مردم 
خود عهد و پیمان کردیم کــه آن چه را در توان داریم براي خدمت و کمک به آن ها به 
کار گیریم. براي نجات شان از فقر و بدبختي و بیچارگي و بي سوادي. و بعد از یک سلسله 
مطالعاتي که داشــتیم در حد توان خود همین روش شما را پیش گرفتیم. و بر همین اساس 
دســت دوستي را به سوي شــوروي دراز کردیم. این حادثه تاریخي دوستي از زمان شاه  
امان اهلل و والدیمیر ایلیچ لنین شــروع شد و آن روابط براي ما سرمشق بوده است. چون به 

شاه امان اهلل به عنوان ناجي ملت خود ارج مي گزاریم.«
 این حرف ها را زدم. ســپس گفتم: »اما یک چیز مهم است و آن این که شما هم باید 
معتقد شوید که ما دوستان شما هستیم. وقتي اولین بار براي تحصیل به شهر »فرونز«2 آمدم، 
مردم شما نان ســیاه مي خوردند و نان سفید را فقط به ما پیلوت ها و همچنین به مریض ها 
مي دادند. با وجود همهء مشــکالت داخلي که شــوروي پس از جنگ با آن روبه رو بود، 
خروشچف و بولگانین در ســفر به افغانستان اعتباري صد میلیوني به افغانستان دادند. پس 
قبول کنید که ما دوستان شما بودیم که چنین با ما برخورد مي شد. ما بهترین دوستان شما 

هستیم. پس اجازه بدهید عقاید خود را آشکارا با شما در میان بگذاریم.«
اوستینوف گفت: »خواهش مي کنم، خواهش مي کنم.«

من گفتم: »قواي شــوروي به افغانستان آمده است. آیا شما این اقدام را عمیقًا مطالعه 
کرده اید و مطمئن هستید که این کاري درست بوده است؟ اجازه بدهید که من به عنوان 

دوست شما بگویم که این کار باید نمي شد.«
گفتم: »شما مطالعهء عمیقی از مردم و جغرافیای افغانستان ندارید.«

1. روایت گفت وگو به روسي است. برگردان فارسي آن در متن گنجانده شده است.
2. »بشکک« فعلي- پایتخت جمهوري قرغزستان.
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اوستینوف متحیر شده بود. یک باره، کله اش در میان شانه هایش گور شد. »اگارکوف« 
خاموش بود. بعدها در پولند فهمیدم که او از مخالفین اعزام قوا به افغانستان بوده است. مرا 
به پولند تبعید کرده بودند. اگارکوف براي شرکت در مراسم روز تأسیس اردوي شوروي، 
به پولند آمده بود. من با او مالقاتي داشتم. در همان جا از صحبت هایش فهمیدم که مخالف 

اعزام قواي شوروي به افغانستان بوده است.
اوســتینوف گفت: »یعني چي؟ افغانستان شــناس هاي ما بیست سال به شکل مداوم 

خصلت هاي مردم افغانستان را مطالعه کردند. هر قوم و قبیله را جدا جدا.« 
اوستینوف گپ را کشال کرد. اگارکوف روي چوکي میخ کوب شده بود.

گفتم: »پیشنهادي دارم. اما تکرار مي کنم که گپ هاي من از روي دوستي است. شما 
باید قبول کنید که با یک دوســت صحبت مي کنید. پیشــنهاد من این است که امشب از 
رادیو و تلویزیون و فردا در روزنامه ها اعالن کنید که اي مردم افغانســتان! ما همسایه شما 
بودیم. وضع سیاسي شما پس از به قدرت رســیدن حزب دموکراتیک خلق افغانستان، با 
وجود تمام جان فشاني هایي که حزب از خود نشان داد، بحراني شد. در نتیجهء نارسایي هایي 
که بود، شما در برابر حزب عکس العمل نشان دادید و ما براي جلوگیري از سوء استفادهء 

دشمنان از برخوردهاي داخلي جامعهء شما، وارد میدان شدیم.
 اعالن کنید که ما دو ماه، ســه ماه، چهار ماه، حداکثر شش ماه مهمان شما هستیم و 
مي خواهیم به شما کمک کنیم تا این لمبهء ]شعله[ آتشي که برافروخته شده، خاموش شود. 

هیچ نوع عالقمندي براي ماندن در افغانستان نداریم.
 و نتیجهء این اعالن شــما چه خواهد بود؟ مردم افغانستان به شما باورمند مي شوند. 
گپي که شــما مي زنید را مي شنوند. بعداً اگر توانستید اوضاع را در سطح بین المللي مساعد 
کنید و این آتش خاموش شــد، براي بیرون شدن از افغانستان آماده مي شوید و دوستي و 
مناســبات خوب شما با افغانستان ده برابر مي شود. من مردم افغانستان را مي شناسم. گاوي 
را که دارند خواهند کشــت، گوســفندي را که دارند خواهند کشت، با گل شما را بدرقه 
خواهند کرد و دســت آن ها باز به دامن شما مي چسپد. اگر اوضاع آرام نشد مي توانید راه 
دیگري را جستجو کنید و بقاي حضور خود در افغانستان را در آن صورت مي توانید توجیه 

کنید و رسمیت بدهید.«
همچنین گفتم: »آیا شما کارمل را خوب مطالعه کرده اید؟ آیا فکر مي کنید مي تواند 

افغانستان را رهبري کند؟«
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 اوستینوف به یک باره از جایش برخاست و دوباره نشست. به فکر رفت، رفت، رفت. 
چند دقیقه خاموش بود. اگارکوف چیزي مي نوشــت. اوستینوف خود را خم کرد، گوشي 
تلفون را برداشت. تیک تیک تیک زد و گفت: »اندری اندریوویچ! قادر مهمان من است...« 

جانم به لرزه افتاد. وزیر خارجه بود. اندري گرومیکو. 
 اوستینوف گفت: »او ایده هاي جالبي دارد.«

 با حیرت و شگفتي صحبت مي کرد. من نمي فهمیدم که از آن طرف تلفون چه گفته 
مي شود. 

اوســتینوف ادامه داد: »ما این جا نشســته ایم و صحبت مي کنیم. صحبتي بسیار جدي 
داریم. براي من جالب است.« 

از آن طرف خط، گرومیکو چیزي گفت. اوســتینوف جواب داد: »بلی. بلی. درست 
است.« 

گوشي را گذاشت. گفت: »بیایید نان بخوریم.«
پرویز آرزو: و شما نگران ُشدید که چه اتفاقي افتاد.

جنرال عبدالقادر:  بلی که چي گپ شد. من فهمیدم که اتفاقي افتاد. این که اعتقاد خود 
را از من گشتاند یا...

پرویز آرزو: یا برعکس حسابي نو روي شما باز شد؟
جنرال عبدالقادر: بلی. یا حســاب نو باز شد. خوب . نان خورده شد. پس از صرف غذا 

گفتم: »رفیق مارشال اجازه بدهید رخصت شوم.«
 او به یاورش زنگ زد و دستور داد تا ترتیب رفتنم به هوتل داده شود.

در لحظهء خداحافظي گفت: »ممکن است فردا با اندري اندریویچ مالقات داشته باشید. 
با وزیر خارجه.«

لرزه به جانم افتاد. گرومیکو با رییس جمهورها گپ نمي زد. گرومیکو کسي بود که 
عماًل سیاست شوروي را رهبري مي کرد. در تمام دوران کار خود. 

***
 فرداي آن روز پولیکوف به دنبالم آمد. براي مالقات با گرومیکو به ســمت وزارت 
خارجهء شوروي حرکت کردیم. به طبقهء ســوم رفتیم. دست راست، دهلیزي بود. پیش 
رفتیم. دروازه کالن بیضوي شــکلي باز شد و ما داخل شدیم. دروازه آن اتاق و اتاق پشت 
ســر، باز بود. در اتاق اول، سکرتر یا یاور اولي نشسته بود که مهمان را مي دید و به اتاق 
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دوم راهنمایي مي کرد. از اتاق دوم، دروازه اتاق ســوم باز مي شد که دفتر گرومیکو بود. 
دروازه باز بود و گرومیکو ایستاده بود. گرومیکو منتظر ایستاده بود و از من استقبال کرد. 

داخل شدم. احوال پرسي کردیم.
  گفت1: »خوش آمدید. خوشحالم شــما را سالمت مي بینم. برایم بسیار مهم بود که 
شما را مالقات کنم. من از وزیر دفاع خواستم تا با شما دیدار کنم. باید با هم صحبت کنیم. 

لطفًا بنشینید.«
 گفت: »چاي مي نوشید یا قهوه؟«

 گفتم: »چاي.«
 فوري دو پیاله چاي آوردند و پیش روي ما گذاشــتند. دروازه را بســتند و من و 

گرومیکو تنها نشستیم.
گرومیکو گفت: »من و وزیر دفاع به تفصیل در مورد شما با هم صحبت کردیم. من 
مي دانم...«- نشــان مي داد که از همه صحبت ها باخبر است- به صحبت هایش ادامه داد و 

پرسید: »نظرشما چیست؟ چه باید بکنیم؟« 
خالصه بگویم که سه ساعت تمام با هم صحبت کردیم و هیچ کدام ما به پیالهء چاي 
با نصف برگ لیموي داخل آن، لب نزدیم. نه او چایش را نوشید و نه من. سه ساعت تمام، 

او گفت و من گفتم.   
تمام چیزهایي را که به اوستینوف گفته بودم به گرومیکو تکرار کردم . صحبت هاي 

دیگري هم رد و بدل شد. او بیشتر مي شنوید. بیشتر، من گپ مي زدم.
 گرومیکو گفت: »در مورد رفتن ما به افغانســتان زیاد فکر شده است. این تصمیم را 
رهبري ما بعد از فکِر زیاد گرفته اســت. به هر جــا که رفتیم،  قصد ما کمک به مردم و 
»ساختن« بوده است. رفتن شوروي به افغانستان یک ضرورت بود. ما به این نتیجه رسیده 
بودیم که هیچ راه دیگري براي نجات حزب دموکراتیک ]خلق افغانســتان[ نمانده بود. به 

همین دلیل ما به کمک شما و مردم شما آمدیم و راه دیگري غیر از این نبود.« 
گفتم: »شما باید مردم افغانستان را درک کنید. خصلت مردم را باید بفهمید. شما این 
مردم را عمیق مطالعه کنید. ببینید در طول تاریخ هر قدرت خارجي که آمده با شکســت 
مواجه شــده و ما از این هراس داریم که خداي ناخواسته بعد از مدتي بدون نتیجه افغانستان 

را ترک کنید.« علنًا این ها را گفتم.
با شنیدن صحبت هایم به فکر فرو مي رفت.

1. بخشي از اصل گفت وگو از زبان جنرال عبدالقادر به روسي نقل شده است. در متن، برگردان فارسي صحبت آمده است.
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گفت: »به نظرشما حاال چه باید بکنیم؟«
من نظرم را گفتم. همان پیشنهادي را که به اوستینوف دادم به او هم تکرار کردم. اما 
نظرم را قبول نداشت. با صحبت هایم موافقت نمي کرد. استدالل مي کرد که ضرورت بود. 

می گفت امپریالیزم چنین است و چنان است و..و بر نظر خود پافشاري مي کرد. 
گفتم: »بگذارید زمان به ما نشــان بدهد که حق با شماست یا با من. من در شوروي 
درس خواندم و خود را دوســت واقعي مردم شوروي مي دانم. بر اساس همین ایده تصمیم 
گرفتم به مردم خود خدمت کنم و در راســتاي تحکیم روابط میان مردم شوروي و مردم 

افغانستان کار کنم.«
 گفت: »خوب است. به توافق رسیدیم. باشد تا زمان نشان دهد.«

 به هوتل برگشتم. به لنینگراد رفتیم. دو شب در آن جا بودیم و همان طور که پیش از 
این گفتم براي صحبت با محصلین به چند شهر و جمهوري رفتم. دوباره به مسکو برگشتم. 
پولیکوف به سراغم آمد. گفت: »رفیق قادر سالم! سفر خوب بود؟ در لنینگراد به ارمیتاژ 

رفتي؟«
 گفتم: »بلی. رفتم. نشانم دادند.«

پولیکوف گفت: »کي وقت داري؟«
گفتم: »چرا؟«

گفت با »باریس پنیماروف« مالقات مي کنم. او رییس بخش بین المللي کمیته مرکزي 
حزب کمونیست اتحاد شوروي بود. آدمي بود احساساتي. 

به هر حال، قرار شــد فردا ســاعت سه، بعد از نان چاشــت به کمیته مرکزي حزب 
کمونیست شوروي بروم. رفتم. در سالون، چوکي گذاشته بودند. چهار پنج تا سرسفیِد پیر 

نشسته بودند. من هم نشستم. پنیماروف  هم از دفترش بیرون شد و بر چوکي نشست. 
به من گفت: »شما با وزیر دفاع و وزیر خارجه دیدار کردید.« 

با نارضایتي ادامه داد: »نظر خاصي داشتید؟« 
به فکر افتادم. به خود گفتم حاال دیگر اندیشــه و باور خــود را به آب دادي. باید 

مقاومت کني. گپ از گپ گذشته.
گفتم: »این نظر شخصي من اســت. اما این نظر مبتني بر شناخت عمیق من از مردم 
و کشــورم است. من در آن جا متولد شده ام. در آن جا زندگي کردم. انقالب کردم. با امید 
بهتر ساختن زندگي و سرنوشــت مردمم دست به این کار زدم. و نمي توانم در موردي با 



خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر 367

شــما موافقت نشان دهم که خالف باور من اســت. باور کنید که من براي زندگي بهتر 
مردمم  و براي رهایي از فقر و گرســنگي و بي سوادي کار مي کنم. و این اندیشه را ما از 

شما آموختیم.«
او شروع به صحبت کرد و گفت: »این چهار نفر را که مي بیني پروفیسورهایي هستند 

که افغانستان را بیشتر از بیست سال مطالعه کرده اند.«
من آن افغانستان شناس ها را نمي شــناختم. تنها با نوشته هاي یکي از آن ها که بعدها 
کتابي زیر نام »چرا دشــمنان انقالب افغانستان ناکام مي شوند؟«، نوشت، آشنا بودم. او هم 

آن جا نشسته بود.
به صحبت هایش ادامه داد. به آن »افغانستان شــناس« اشاره کرد و گفت: »این آدم، 
هفده ســال بندي بوده است و در تمام این هفده سال، افغانستان را مطالعه کرده است. چند 
سالي در هندوســتان بوده و افغانستان را از روزن آن کشور نیز مطالعه کرده است. کسي 

است که افغانستان را عمیق مي شناسد.«
 من گفتم: »بعضي از نوشــته هاي این پروفیسور را خوانده ام. من با نوشته هایش موافق 

نیستم. دیدگاه هاي او با واقعیت هاي جامعهء افغانستان تطابق ندارد.«
 گفتم: »اجازه مي دهید از رفیق پروفیسور یک سؤال بکنم؟«

گفت: »بلی.«
  به طرف پروفیســور رو کردم و گفتم: »من فکر مي کنم که مطالعه شــما درباره 
افغانستان فقط از روزن چهار دیوار ارگ ریاست جمهوري اش بوده است. افغانستان از شمال 
شــرق به پامیر منتهي مي شود و از جنوب به نیمروز و آب ایستادهء هلمند. در همین خط، 
از پامیــر تا نیمروز، مردم مختلفي از اقوام مختلف زندگي مي کنند. نمي گویم از ملیت هاي 
مختلف. نمي گویم ملیت پشــتون و ملیت تاجیک. ملیت نه، بلکه قبایل پشــتون، قبایل 
تاجیک، قبایل هزاره، قبایل ازبک و دیگران. هر قوم و قبیله هم داراي خصلت و ریشــة 

خود است. آیا شما همة آن ها را مطالعه کرده اید؟« 
پروفیسور جواب داد: »بلی، البته!«

گفتم: »خوب. حاال سؤالم را مطرح مي کنم: شوربازار کجاست؟«
گفت: »چي؟«

گفتم: »شوربازار! یکي از مهم ترین نقاط افغانستان است.«
گفت: »در کدام شهر افغانستان، موقعیت دارد؟«
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گفتم: »شــما چه طور مطالعه کرده اید که این نقطه تاریخي افغانستان را نمي شناسید؟ 
نمي دانید در دوره هاي مختلف در این جا چه گذشــته اســت؟ براي من مهم است که شما 

چه طور آن را مطالعه کرده اید. مي دانید؟!«
سرش را تکان داد و گفت: »نه!«

به طــرف پنیماروف نگاه کردم و گفتم: »مي بینید؟ اگر فاصله این نقطه را با ارگ، 
جایي که کارمل نشسته اســت، حساب کنیم از روي زمین ششصدهفتصد متر مي شود. از 
هوا چهارصد پنجصد متر. وقتي کسي فاصله پنجصد متري ارگ را نشناسد، چگونه مي تواند 
پامیر را و نیمروز را که هر کدام چندصد کیلومتر از کابل فاصله دارند، خوب بشناســد و 

تصمیم هاي درست بگیرد؟« 
رییس بخش روابط بین المللي حزب کمونیســت شــوروي با شنیدن این حرف من 
دیوانه وار منفعل شد. شروع کرد به گپ زدن. با احساسات. در ضمن گپ زدن دست و پا 

هم مي زد. من نشسته بودم  و او گفت و گفت و گفت و گفت...
بســیار ناراحت شده بود. به من گفت: »چند بار به خاطر شما به کابل آمدم تا به شما 

ضرري در زندان نرسد.« یعني...
پرویز آرزو: و به راستي آمده بود؟

جنرال عبدالقادر: بلی. سه بار آمده بود.
پرویز آرزو: پس شــما به خاطر همین فشار شــوروي بوده که از اعدام نجات پیدا 

کردید؟
 جنرال عبدالقادر: بلی. امین به خاطر این فشارها ما را نکشت. و »پنیماروف« با ذکر 

این مسأله مي خواست بفهماند که اگر او و شوروي نمي بود، من زنده نمي ماندم. 
من گفتم: »سرنوشــت و مرگ دو سه نفر نقشي در خوشبختي و بدبختي جامعه بازي 

نمي کند.« 
پرویز آرزو: این فشــارهاي شوروي و سه بار سفر پنیماروف به کابل به خاطر شما، 

نشان دهندهء پیوند عمیق شما با شوروي و حزب کمونیست آن کشور بود.
جنرال عبدالقادر: اصاًل این تالش ها به خاطر نام و موقف ما بود. به صراحت به شــما 

مي گویم که پیوند دیگري نبود. 
پرویز آرزو: آن ها تا این اندازه براي نجات شما جدي بودند.

جنرال عبدالقادر: جدي بودند چون ما »شــخصیت« شده بودیم. تحلیل من این است 
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که آن ها به خاطر روابط بعدي خود با ما، از ما پشــتیباني کردند. در روابط سیاسي، همیشه 
عالوه بــر کس یا گروهي که در جلو حرکت مي کنــد روي رده هاي دیگري هم براي 
آینده محاســبه مي شود. از آن ها حمایت مي شود و با آن ها کار مي شود. ما شخصیت شده 
بودیم. نام ما از رادیو و تلویزیون شــوروي پخش شده بود. ما را تا سطح رهبري شوروي 
مي شــناختند. دلیلش هم این بود که با توجه به رویدادهاي افغانســتان، ما در کشور خود 

صاحب نام شده بودیم. تحلیل من همین است. 
 به هر حــال، پنیماروف از صحبت هاي من ناراضي بود. من هم از او آزرده بودم. و 
با آزردگي از پیشــش رفتم. در دیدار با گرومیکو، وزیر خارجهء شوروي گفتم: »گذشت 

زمان نشان مي دهد که حق با کي است.«
به پنیماروف هم عین گپ را گفتم. گفتم: »رفیق پنیماروف! من به رفیق گرومیکو 
گفتم که گذشــت زمان نشان مي دهد که حق با شماســت یا با من. به شما هم همین را 

مي گویم.«
 و حق با من بود.  

پس از اجراي وظیفه و پایان دیدارها، به ببرک کارمل تلفون کردم و به کابل رفتم. 
دســتیار کارمل به میدان آمده بود. گفت: »کارمل صاحب گفته است جنرال مي آید، برو 

به استقبالش.«
پرویز آرزو: رازمحمد پکتین هم با شما بود؟

جنرال عبدالقادر: بلی او هم با من بود. به طرف چهل ستون به راه افتادیم. پکتین به من 
گفت: »چون شما هستید، من گپ نمي زنم.«

 من گفتم: »خوب است.«
 به چهل ستون رفتیم. سفیر شوروي باز هم با کارمل نشسته بود. همین دو نفر بودند. 
کس دیگري نبود. پس از احوال پرسي گزارش سفرم را دادم. در مورد مالقات هایم با وزیر 

دفاع و وزیر خارجه شوروي و پنیماروف هم گفتم.
پرویز آرزو: همهء صحبت هاي خود با آن سه نفر را گزارش دادید؟ 

جنرال عبدالقادر: همه را نه. مــن در آن دیدارها در مورد کارمل هم صحبت کرده 
بودم. بدیهي است که این را به کارمل نگفتم. من به اوستینوف، گرمیکو و پنیماروف گفتم 
که »آیا شــما شناخت کاملي از کارمل دارید که او را آورده اید؟« هیچ کدام شان در این 

مورد، نه واکنش منفي نشان دادند و نه مثبت. 
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من گفتم: »چه طور مي گویید که کمر کارمل را بسته کن؟ آیا شما او را مي شناسید؟ 
آیا شناخت عمیقي از او دارید؟«

 اولین بار، من بودم که در ســال 1361 از زبان مشاورین شوروي شنیدم که »کارمل 
مریض است و توان اجراي دو وظیفه – رییس شوراي انقالبي و منشي حزب- را ندارد.«

 این را در همان زمان به گوش من مي زدند. من وزیر دفاع افغانســتان شده بودم و در 
رأس هیأتي از افغانستان براي جلب کمک شوروي به وزارت دفاع افغانستان، به مسکو سفر 
کرده بودم. در آن سفر »نورالحق علومي« هم با ما بود. او قومندان قواي سرحدي بود. در 
آن زمان، جنجال ما با مجاهدین زیاد شده بود. ما مجبور بودیم اکماالت را از راه هوا انجام 
دهیم. با طیــاره هاي ان26 و ان22 و ان30، این کار ممکن نبود. به همین خاطر در باالي 

فهرست نیازمندي هاي وزارت دفاع نوشته بودم: »طیاره هاي ترانسپورتي ثقیل.«
 در جلســه یي که با اوستینوف، وزیر دفاع شوروي داشتیم، بحث ما باالگرفت. من به 
او گفتم: »شما حزب دموکراتیک را طوري آماده نکرده و نمي کنید که تکیه گاه ما باشد. 
همیشه بحث خلقي و پرچمي است. مشاورین شما هم خلقي و پرچمي شده اند. شما از آن ها 

بپرسید چرا؟ این کار چه معنایي دارد؟«
گفته یي از لنین را یادآور شــدم. گفتم: »لنین گفته است: یک حزب باثبات به من 

بدهید من فردا انقالب مي کنم.«
 این را لنین پیش از انقالب اکتوبر گفته بود. 

من گفتم: »شما یک حزب متحد به من بدهید، من بر مجاهد پیروز مي شوم.« 
اوستینوف با شنیدن صحبت هاي من به فکر فرو رفت.  

»صادقي« چند دقیقه یي صحبت کرد.
پرویز آرزو: صادقي کي بود؟

جنرال عبدالقادر: »یاسین صادقي« رییس امور سیاسي وزارت دفاع بود. آدمي ملکي 
بود. مقام نظامي به او داده بودند. یکي از استادهاي روسي اش در زمان تحصیل در انستیتوت 
او را به سفیر شــوروي در کابل توصیه کرده بود. سفیر هم پیش کارمل، واسطهء او شده 
بود. کارمل او را به حیث »رییس امور سیاسي« وزارت دفاع مقرر کرد. من مخالفت کردم. 
به کارمل گفتم: »کارمل! این آدم ُملکي اســت. تو اگر مي خواهي پرچمي مقرر کني، در 
همین اردو پرچمي هایي داریم که عمري کار کرده اند. کساني مثل »ستار«، مثل »لودین.« 
این ها ریش سفیدهایي هستند که عمرشان در اردو گذشته است. چرا یکي از آن ها را مقرر 
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نمي کني؟«
کارمل مي گفت: »همین خوب است!« 

مي گفتم: »آخر این نمي تواند کار کند. چه طور او مي تواند براي حزبي هاي اردو، مثاًل 
براي لودین، قومندان قول اردوي سه، رهنمود بدهد؟«

کارمل هر دو پا را در یک موزه کرده بود و مي گفت: »خیر است قادرجان! مشاور 
با اوست. او را مي رساند.«  

 به هر حال، کارمل او را بر من قبوالند. به سفر هیأت به مسکو و جلسه با وزیر دفاع 
شوروي برمي گردم. همین صادقي هم چند دقیقه صحبت کرد. شروع کرد که »حزب قوي 

و نیرومند شده و اعضاي حزب زیاد شده است و...« و چنین و چنان شده است...
همه را دروغ مي گفت. حاال در جلســه رسمي درست هم نبود که بگویي این دروغ 
مي گوید. دروغ چیز بدي اســت. تبلیغ کردن بیش از حد و اغراق کردن همیشه بد است. 
یکــي از نواقص در حزب دموکراتیــک، عدم واقع بیني بــود. بزرگترین جفا به حزب 

دموکراتیک، همین بود...
پس از گپ هاي صادقي، وزیر دفاع شوروي اعالن کرد که »جلسهء عمومي به پایان 
رسیده است. من و جنرال عبدالقادر، وزیر دفاع افغانستان، به دفتر من مي رویم و در آن جا 

با هم صحبت مي کنیم.«
 من و اوســتینوف به دفتر کارش رفتیم. دو نفري نشستیم. فهرستي از نیازمندي هاي 
وزارت دفــاع را ترتیب داده بودم. در مورد آن فهرســت با او صحبت کردم. در ترتیب 

فهرست، مشاورم کمک فراواني به من کرده بود.
آن مشاور »میخاییل ایوانویچ سروکین« نام داشت. از قهرمان هاي جنگ جهاني دوم 
بود. پنج بار در جنگ جهاني دوم زخمي شــده بود. وقتي از بلغارستان به مسکو آمدم، به 
دیدنش رفتم. مریض و ناتوان شــده بود. در همان سال اولي که به این جا ]مسکو[ آمدم، 

ُمرد. فهرست را او ترتیب داده بود.
 به من گفت: »تو پافشاري کن که شوروي همهء نیازمندي هاي وزارت دفاع افغانستان 

را برآورده کند.«
 در فهرست، تجهیزات نظامي، از دریشي و بوت گرفته تا جوراب و زانوبند و کمربند 
براي صد و بیست هزار نفر، نوشته شــده بود. این قلم اول نیازمندي هاي ما بود. در باالي 
فهرست هم خودم به قلم خود نوشتم »طیاره هاي ترانسپورتي )An12(.« ننوشتم چند فروند. 
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در فهرســت، چیزهاي زیاد دیگري از خیمه گرفته تا دیگ هاي بخار بزرگ براي فرقه ها 
هم نوشــته شده بود. دیگ هاي بخار جداگانه براي شوربا و برنج. ممکن بود براي هر فرقه 
پنج دیگ بزرگ از هر نوع، کافي بود. اما ما نوشــتیم ده تا! گفتیم حاال که مفت اســت، 

بگذار بگیریم!
اوستینوف گفت: »فهرستت را بده.«

 فهرست را دادم. نگاه کرد. گفت: »طیاره هم هست؟«
 گفتم: »بلی. و بسیار مهم است.«

 گوشي تلفون را برداشت. شماره یي را گرفت. نمي دانم به کي زنگ زد. گفت: »وزیر 
دفاع افغانستان، پیشم است. مشکالت و تقاضاهایي دارد. همه را حل کنید.«

 به شــمول طیاره! نزدیک بود از خوشحالي بال بکشم و پرواز کنم! بعد از آن گفت: 
»بیایید غذا بخوریم.«

به اتاق غذاخوري پهلوي دفترش رفتیــم. »اگارکوف« هم آمد. اگارکوف چند بار 
حال مرا پرسید.

از صحبت هاي او و وزیر دفاع، چنین برداشت کردم که در مورد من محاسباتي وجود 
دارد. پیش از این هم در گفت وگویي دو به دو و خصوصي، اوستینوف با یادآوري این که 

کارمل مریض است گفت که روي من حساب مي شود و نظرم را پرسید. 
من گفتم: نه! 

 این اولین باري بود که در مورد »مریضي کارمل« از زبان روس ها مي شنیدم. فهمیدم 
که کارمل اعتماد شوروي را نسبت به خود از دست داده است. پروسهء برکناري اش تقریبًا 

پنج سال دوام کرد. این را هر کس نمي فهمید.
پرویز آرزو: یعني با وجود بي اعتمادي نسبت به ببرک کارمل، پنج سال دیگر هم او 

)ببرک کارمل( بر مسند قدرت ماند؟
جنرال عبدالقادر: بلی. و دلیل ماندنش این بود که شــوروي مي خواست جانشین او را 

با دقت انتخاب کند.
 پرویز آرزو: چنین به نظر مي رسد که روي شما هم محاسباتي براي جانشیني کارمل 

وجود داشت؟
جنرال عبدالقادر: کاماًل حساب مي شد. 

پرویز آرزو: و چرا چنان نشد؟
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جنرال عبدالقادر: چون خودم نخواستم. نمي خواستم به مشکلي دچار شوم که در تاریخ 
زده شوم. من این را مي فهمیدم. 

پرویز آرزو: شــما به اندازهء کافي پیش رفته بودید. در کودتا نقش اصلي را داشتید. 
وزیر دفاع بودید ...

جنرال عبدالقادر: بلی، عضو بیروي سیاسي بودم، در مقام باال بودم ...
اوســتینوف با صراحت به من گفت: »رفیق قادر! روي شما حساب مي کنیم. نظرشما 

چیست؟ توانایي اش را دارید؟ عالقه دارید؟«
 من گفتم: »من مریض هســتم. آدم سالمي باید در این مقام کار کند. نه وضع صحي 
من به مــن اجازه مي دهد و نه هم ایده هاي من. من نمي توانم با این دو گروه حزب که ما 
دو ساعت تمام در مورد آن ها صحبت کردیم کار کنم و در برابر این نیروهاي قدرتمندي 
که از طرف پاکستان و امریکا و اروپا حمایت مي شوند و ما هر روز مردم و جوانان خود 

را از دست مي دهیم، مقاومت کنم. من نمي توانم.«
پرویز آرزو: پشیمان نیستید؟

جنرال عبدالقادر: نه. برعکس بسیار خوش هستم. 
پرویز آرزو: یعني شما مي توانســتید به جای داکتر نجیب اهلل جانشین ببرک کارمل 

شوید؟
جنــرال عبدالقادر: بلی. ولي همان طور که پیش از این گفتم نظامي هاي شــوروي از 
خلقي ها حمایت مي کردند و سازمان کي.جي.بي. از پرچمي ها. من در گروه خلقي ها آمده 
بودم. امین و تره کي به خانه ام آمده بودند و من به گروه خلقي هاي امیني جذب شده بودم...
در وقت صرف غذا هم اوستینوف دو ســه بار جام شراب را بلند کرد و گفت: »به 

سالمتي شما! مراقب خود باشید! مراقب سالمتي خود باشید!«
 به من گفت: »باید کمي استراحت کنید. مي خواهید در بحیرهء سیاه استراحت کنید؟ 

در اقامتگاه شخصي من در سوچي استراحت مي کنید.«
و همان طور هم شــد. در سوچي در اقامتگاه مخصوص وزیر دفاع شوروي، استراحت 
کردم. »ســوکولوف« در آن وقت معاون وزیر دفاع شــوروي بود. او هم با من به آن جا 
رفت. او تا زماني که من در کابل کار مي کردم، با من بود. وقتي من از وزارت دفاع بیرون 

شدم او هم کارش را رها کرد. 
پرویز آرزو: به تمام تقاضاهای وزارت دفاع که بر کاغذ آورده بودید، جواب مثبت 
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داده شد؟
جنرال عبدالقادر: بلی. سه طیاره ترانسپورتي )An12( هم به کابل رسید. 

پرویز آرزو: به خاطر دارید، دقیقًا کدام سال بود؟
جنرال عبدالقادر: فکر مي کنم سال 1361 بود که طیاره ها به کابل رسیدند.

***
پرویز آرزو: به این ترتیب من و شــما بسیار پیش رفته ایم و باید به دنبال برگردیم! 
شــما به خواهش ببرک کارمل پس از شش جدي براي فرونشاندن اعتراض هاي دانشجویي 
به شوروي رفتید. در آن سفر سه مالقات با وزراي دفاع و خارجه و رییس کمیته بین المللي 
حزب کمونیست شــوروي داشتید. به کابل برگشتید. اما گفته نشد که موقف رسمي شما 

در دولت چي بود و چي شد؟
جنرال عبدالقادر: ما هنوز در زندان بودیم که با آمدن کارمل به افغانســتان در شش 
جدي، مقام هاي ما در حکومت جدید از طریق رادیو تلویزیون افغانســتان اعالن شده بود. 

من، معاون رییس دولت شده بودم. کشتمند معاون صدراعظم و رفیع، وزیر دفاع. 
پرویز آرزو: اما شــما پس از بیرون شــدن از زندان، چند روز در خانه ماندید. شما 

نمي دانستید چه مقامي در دولت دارید؟
جنرال عبدالقادر: من به شــما گفتم که هنوز از زندان بیرون نشده بودم که در همان 
روز شــش جدي، مقام من در دولت نو از طریق رادیو و تلویزیون اعالن شده بود. اما من 
ناراضي بودم. نارضایتي ام را هم به هیچ کس نمي گفتم. فقط در خانه ماندم. بعد از برگشت 
از شــوروي، به وظیفه یي که به من داده شــده بود، رفتم. اما نارضایتي خود را از وظیفه ام 

باالخره تبارز دادم...



بخش سي 

جنرال عبدالقادر: ســال1360 بود. کارمل به من گفت:»مهمان بسیار عالي قدري مي آید. به 
استقبالش به میدان هوایي برو.« 

آن مهمان عالي قدر »ســوکولوف«، معاون وزیر دفاع شــوروي بود و بعدها دوست 
نزدیکم شد. سوکولوف براي رهبري قواي شوروي به افغانستان مي آمد. 

کارمل گفت مهمان مي آید برو از او استقبال کن.
 من گفتم: »مهمان، کي است؟«  

کارمل گفت: »معاون وزیر دفاع شوروي است.« 
گفتم: »تو رفیع را وزیر دفاع مقرر کرده ای. وظیفهء من نیســت که از وزیر دفاع یا 

معاون وزیر دفاع استقبال کنم. وزیر دفاع داریم. او باید به استقبال برود.«
کارمــل گفت: »رفیع صالحیت پذیرایي را ندارد. تو معاون من هســتي. تو باید به 

استقبال بروي.«
من گفتم: »تو مي داني که تو به عنوان رییس دولت اصواًل باید فقط به استقبال رؤساي 

دولت ها بروي؟«
کشتمند به اســتقبال هر کسي که از شوروي مي آمد، ولو که کاتب شوراي وزیران 
هم مي بود، مي رفت. من گفتم: »نمي روم. چرا باید به استقبال معاون وزیر دفاع بروم. وزیر 

دفاع تعیین کردي، او باید برود.« 
این اعتراض من، نارضایتي مرا از وظیفه ام نشــان مي داد. به کارمل هم صریح گفتم: 

»من از وزارت دفاع به زندان رفتم.«
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پرویز آرزو: یعني شــما بیشــتر عالقمند بودید که وزیر دفاع باشید تا معاون رییس 
دولت؟

جنرال عبدالقادر: بلی. کارمل مي گفت که »مقام تو از مقام وزیر دفاع باالتر است.« 
مقام هم باالتر بود. من با تقرر رفیع به حیث وزیر دفاع موافق نبودم. 

پرویز آرزو: شما در زندان با هم بودید. زندان شما را به هم نزدیک نکرد؟
جنرال عبدالقادر: چه نزدیکي؟!

پرویز آرزو: از لحاظ شخصي و بهتر شدن روابط؟
جنرال عبدالقادر: از لحاظ  فکري نه. 

پرویز آرزو: شــما به ببرک کارمل گفتید که به استقبال معاون وزیر دفاع شوروي 
نمي روید.

جنرال عبدالقادر: بلی. اما مرا وادار کرد که بروم. به استقبالش به میدان هوایي رفتم. او 
را به چهل ستون آوردم. با او یک پیاله چاي نوشیدم و گفتم: »باید بروم. اگر براي صرف 

غذاي شام نتوانستم بیایم معذرت مرا بپذیرید.«
رییس روابط خارجي وزارت دفاع افغانســتان را به سوکولوف معرفي کردم. نامش 
»خطاب« بود. آدم بســیار حلیمي بود. حاال در لنــدن زندگي مي کند. گفتم: »هر کاري 

داشتید، این آدم هست و به شما کمک مي کند.«
 پیــش کارمل رفتم و به او گفتم که از مهمان ها اســتقبال کردم و آن ها را به چهل 

ستون بردم. 
پرویز آرزو: شما معاون ببرک کارمل بودید. دفتر کار شما در کجا بود؟ 

جنرال عبدالقادر: دفتر کار من و کشــتمند و اسداهلل سروري در قصر شوراي وزیران 
بود. 

پرویز آرزو: اسداهلل سروري چه کاره شده بود؟
جنرال عبدالقادر: او معاون صدراعظم بود، کشــتمند هم معاون صدراعظم بود. من دو 
وظیفه داشــتم. در چوکات دولت معاون رییس دولت بودم و در چوکات حزب، رییس 
بخش »عدل و دفاع« کمیته مرکزي و نظارت بر سه وزارت دفاع، داخله، عدلیه و ریاست 
امنیت را بر عهده داشتم. دفترهاي کاري ما جدا از هم بود. نان چاشت را با هم مي خوردیم. 
سروري و کشتمند همدیگر را بد مي دیدند. من مي گفتم حاال روزگار آورده است. سروري 
هر چي کرد، کرد. گذشت. سرنوشت به گونه یي رقم خورده بود که باز یک جا مي نشستیم. 
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ســروري بیش از حد چاق شده بود. زیاد غذا نمي خورد. بیشتر بادرنگ مي خورد. سروري 
همهء بادرنگ ها را مي خورد. به کشــتمند چیزي نمي ماند. کشــتمند گله مي کرد. من به 

شوخي به آشپز مي گفتم: »چند دانه بادرنگ به معاون صدراعظم بیاور که گله نکند.«
 ما سه نفر با هم نان مي خوردیم. 

پرویز آرزو: رابطهء شما با سلطانعلي کشتمند خوب بود؟
جنرال عبدالقادر: بلی. رابطهء من با کشتمند در زندان هم خوب بود. 

پرویز آرزو: اما اســداهلل سروري در اعتراف کشي ها و شکنجه  شما سهم داشت. با او 
چگونه بودید؟

جنرال عبدالقادر: مجبوریت بود. مجبور بودیم با او باشیم. 
پرویز آرزو: شما به عنوان معاون ببرک کارمل از معاون وزیر دفاع شوروي استقبال 

کردید. او را به چهل ستون بردید و به ببرک کارمل گزارش کار خود را گفتید.
جنرال عبدالقادر: بلی. 

... من معاون کارمل بودم و کار مي کردم. یک شب اتفاق جالبي افتاد. حدود ساعت 
دوازده شــب بود. در خانه بودم. کارمل به من تلفون کرد و گفت هر چه زودتر پیشش 

بروم. پیش کارمل رفتم.
 کارمل به من گفت: »برو پیش سوکولوف. اتفاقي افتاده است که نمي دانم واقعیت 
دارد یا نه. گفته مي شــود طیاره ها از شــیندند پرواز مي کنند و ارگ را در کابل بمبارد 

مي کنند.«
 من تعجب کردم. قواي شوروي هستند، مشاورین هستند. چه طور چنین چیزي ممکن 

است؟
 به کارمل گفتم: »کي این گپ را گفته؟« 

جواب داد: »پشتش نگرد! ارگان هاي امنیتي این راپور را آورده اند.« 
اوایل حکومت کارمل بود. پرچمي ها پر و بال کشیده بودند و در تالش گرفتن مقام 

و چوکِي بیشتر بودند.
در همان وقت شــب، پیش ســوکولوف رفتم. در قســمتي از تاریکي سالوني که 
سوکولوف در آن جا بود، دو کله دیده مي شد. یکي »رفیع« بود و دیگري »گل آقا«. رفیع، 
وزیر دفاع بود و گل آقا، هم معاون دوم رییس دولت بود و هم رییس سیاسي وزارت دفاع. 
وقتي داخل شدم، روشني چراغ روي میز سوکولوف به چشمم خورد. سالون هم کالن بود. 
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طرف دیگر تاریک بود. بعداً متوجه کله های دو آدم شدم که در آن جا نشسته بودند. یکي 
رفیع و دیگري گل آقا. 

پرویز آرزو: و واقعیت شایعهء شــیندند و احتمال پرواز طیاره ها و بمبارد ارگ چه 
بود؟

جنرال عبدالقادر: اصاًل یک توطئه بــود. توطئه یي براي آغاز زدن خلقي ها. قومندان 
شــیندند خلقي بود. کس دیگري از پرچمي ها هم در آن جا بود که یک پیلوت عادي بود. 
رفیع به آن آدم یکي دو رتبهء فوق العاده داده بود. چون پرچمي بود، مي خواســت او را در 

برابر قومندان خلقي شیندند، َعلَم کند. 
من داخل شــدم. سوکولوف پشت میز کارش نشسته بود. وقتي مرا دید از پشت میز 
کار بلند شد. به اســتقبالم آمد. با من احوال پرســي کرد. اخرانیوف، معاون امور سیاسي 

سوکولوف، نیز آن جا بود. 
به او گفتم که کارمل به من گفت طیاره ها از شــیندند بلند مي شوند و ارگ را بمبارد 

مي کنند.
 از او پرسیدم: »این چه معنا دارد؟ از کجا چنین اطالعاتي دارید؟«

 سوکولوف دو نفر را که در گوشــه یي نشسته بودند نشان داد و گفت: »ها! این جا 
هستند! رفیع و گل آقا چنین مي گویند!«

در آن ســالون بــزرگ، دو میز بود. یک میز بزرگ برای برگزاری جلســه و میز 
کوچکی در گوشه یی، که گاهي سوکولوف آن جا مي نشست و نقشه را مطالعه مي کرد.

ســوکولوف گفت: آن دو نفر چنین گفتند. گفتم: »اگر آن ها گفتند، پس این جا چه 
کار مي کنند. باید حاال در وزارت دفاع باشند. بگذار آن ها بروند.«

سوکولوف گفت: »خوب است. بروید! بروید سر کارهاي خود!«  
هر دو نفر برخاستند و بدون خداحافظي بیرون شدند.

پرویز آرزو: بي ســالم و خداحافظي. جالب است. معلوم مي شود رابطهء خوبي با شما 
نداشتند.

جنــرال عبدالقادر: طبعًا مرا بد مي دیدند. فکر مي کردند که باالخره بالي جان شــان 
مي شوم. 

پرویز آرزو: آن دو نفر پرچمي بودند و شما خلقي. شاید به این دلیل بوده. اما از سوي 
دیگر شما معاون ببرک کارمل بودید و ایجاب مي کرد که...



خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر 379

جنــرال عبدالقادر: من پرچمي بودم یا خلقي، مهم نبود. عالوه بر موقف دولتي ام، من 
در بین خلقي ها و پرچمي ها »قدرت« محسوب مي شدم. 

پرویز آرزو: آن دو نفر رفتند و شما ماندید و سوکولوف.
جنرال عبدالقادر: بلی. آن ها رفتند. من به سوکولوف گفتم: »از مشاورین شما اطالعي 

رسیده؟«1   
گفت: »بلی. با من در ارتباط هستند.«

فهمیدم که توطئه یي در کار است.
 پرسیدم: »توطئه از طرف کي است؟«

گفت: »خلقي ها قومنداني میدان هوایي شیندند را در دست دارند. پرچمي ها مي خواهند 
فرماندهي را از آن ها بگیرند و کســي به نام رحمت اهلل را که از پرچمي هاســت، به رأس 

بیاورند.«
گفتم: »و این موضوع را به حدي کالن کردند که به کارمل رســاندند و گفتند ارگ 

بمبارد مي شود؟«
سوکولوف گفت: »نگران نباش! از این مسایل زیاد پیش خواهد آمد.«

*** 
با ســوکولوف خداحافظي کردم و پیش کارمل رفتم. آن چه را دیدم و شــنیدم به او 

گفتم. گفتم که رفیع و گل آقا هم پیش سوکولوف بودند. 
پرویز آرزو: واکنش ببرک کارمل چي بود؟ 

جنرال عبدالقادر: کارمل گفت: »چي گپ بوده؟ چه طور ممکن است این یک توطئه 
بوده باشد؟«

 گفتم: »من چیز دیگري نمي دانم. فقط مي دانم که هیچ گپي نیست.«
پرویز آرزو: یعني ثابت شد که در پشت آن ماجرا، گل آقا، معاون دوم ببرک کارمل، 

و رفیع، وزیر دفاع، بودند؟
 جنرال عبدالقادر: نه. اصاًل همه چیز زیر ســر رفیع و رحمت اهلل بود. رفیع مي خواست 
کــه رحمت اهلل پرچمي، جاي قومندان خلقي میدان هوایي شــیندند را بگیرد. او هم براي 

تحکیم بیشتر موقف خود و تضعیف حریف، چنین دسیسه یي کرده بود. 
پرویز آرزو: پس از روشن شدن ماجرا کسي مجازات شد؟

جنــرال عبدالقادر: هرگز! رفیع به کارمل بســیار نزدیک بود. زیرا به نام پرچمي به 
1. روایِت اصل گفت وگو به روسي است. برگردان فارسي گفت وگو در متن گنجانده شده است.
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زندان افتاده بود.
***

 ...به هر حال، کار ما جریان داشــت. من معاون دولت بودم و رییس بخش »عدل و 
دفاع« در چوکات حزب. نظارت بر ســه وزارت دفاع، داخله، عدلیه و ریاست امنیت را بر 

عهده داشتم.  
پرویز آرزو: و وزیر دفاع زیر اثر مستقیم شما بود؟

جنرال عبدالقادر: اصــواًل چنین بود. نظارت بر کار و صالحیت ها و قانون مداري آن 
وزارت ها بر عهدهء من بود.

  در همان زمان مسأله یي بر سر جلب احضار در کابل پیش آمد. قضیه از این قرار بود 
که مسؤولین و ُپسته هاي جلب احضار رشوت مي گرفتند و جوان ها را رها مي کردند. این 
موضوع سر و صدایي به پا کرد و به کارمل رسید. کارمل گفت: »حل این موضوع هم به 

»عدل و دفاع« سپرده شود.«
 با آن که جنجال هاي کاري من زیاد بود، قبول کردم. من در همان ماه هاي اول پس 
از هفت ثور که وزیر دفاع بودم، سن جلب احضار را بین بیست تا بیست و دو سال تعیین 
کردم و آن را به تصویب شوراي انقالبي هم رساندم. وقتي کنترول و تفتیش کردیم، معلوم 
شد که آمر ُپسته هاي جلب احضار، پرچمي است و رشوت مي گیرد. مشکل این جا بود که 
کارمل از پرچمي ها دفاع مي کرد. من هم چون فهمیدم که این کار بي فایده اســت، پیش 

کارمل رفتم و به او گفتم: »چون کارم زیاد است نمي توانم این وظیفه را اجرا کنم.«
 کارمل گفت: »چه کسي را پیشنهاد مي کني تا این کار را پیش ببرد؟«

 من چهار معاون داشــتم. یکي از آن ها کسي به نام داکتر بها بود. او را تعیین کردم. 
داکتر بها هم صنفي نجیب بود و بعدها به امنیت رفت.  

پرویز آرزو: در این زمان داکتر نجیب اهلل کجا بود و چه مي کرد؟
جنرال عبدالقادر: او، رییس امنیت دولتي شده بود.

پرویز آرزو: داکتر نجیب اهلل را، از گذشته می شناختتید؟
جنرال عبدالقادر: نه. فقط در همان روزهاي اول پس از هفت ثور کســي پیشم آمد. 
گفت که نجیب نام دارد و منشــي سازمان اولیه شهر کابل است. دفعهء اول بود که او را 
مي دیدم. بعد از آن، او را دیگر ندیدم. حاال رییس امنیت شده بود. در همان زمان در دورهء 

کارمل که هنوز معاونش بودم و وزیر دفاع نشده بودم، اتفاقي افتاد.
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 نجیب پیشم آمد و گفت: »پیشنهادي دارم و کسي را مي خواهم مقرر کنم.«
گفتم: »کي است؟«

گفت: »از کارمند هاي سابقه دار نفت و گاز در شبرغان است. از رفقاي فدایي و سرتیِر 
ماست. او را به حیث »ُخردضابط« در امنیت دولتي مقرر کن.« 

من گفتم: »تقرر او به من چــه ربطي دارد؟ من چرا باید او را مقرر کنم؟ مي گویي 
کارمند عادي و عضو حزب اســت. از لحاظ کاري تقرر او به تو مربوط مي شود و از لحاظ 

حزبي، به ارگان هاي حزبي. تو او را جذب کرده ای. خوب ، کارش را انجام بده.«
نجیب گفت: »نه! من مي خواهم که او ُخردضابط شود.«

گفتم: »امر تقرر و برطرفي ُخردضابط را وزیر دفاع مي دهد نه من. این وظیفهء »عدل 
و دفاع« نیست. ما مي توانیم وزارت دفاع را تفتیش کنیم، اما تقرر و برطرفي در آن وزارت 

کار ما نیست. تو این کارت را به وزیر دفاع بگو.«
نجیب گفت: »نه. من به تو مراجعه کردم. خواهشم این است که چاره یي پیدا کن.«

من گفتم: »این چاره یي ندارد.«
از نجیب پرسیدم: »حاال این آدمي که مي خواهي مقرر کني کي است؟«

نجیب گفت: »تخلصش »دوستم« اســت. در نفت و گاز شبرغان کار مي کند و از 
سابقه دارهاي حزب است.«

گفتم: »خوب ! وقتي از سابقه دارهاي حزب است، کارهاي حزبي اش مربوط به کمیته 
مرکزي مي شــود. اگر هم مي خواهي در دولت کار کند، وزیر دفاع باید او را مقرر کند. 

این راه قانوني است.«
نجیب اصرار مي کرد که من امر تقرر بدهم.

گفتم: »برو پیش کارمل.«
به کارمل هم گفتم: »از جار و جنجال هاي زیاد خسته شده ام. توان کار ندارم. مریض 

هستم. مرا تقاعد بده!«
کارمل گفت: »تو مي خواهي دست راست مرا ببري؟«

گفتم: »صادقانه به تو مي گویم که توان کار بیشتر را ندارم.«
کارمل گفت: »برو استراحت کن! به هر جایي که مي خواهي بگو تا امر بدهم بروي 

و استراحت کني.«
مــن گفتم: »من به جایي نمي روم. ولي دیگر نمي توانم کار کنم. از کارهاي تحمیلي 
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هم بدم مي آید.«
کارمل گفت: »چه کار تحمیلي؟«

من گفتــم: »هر کس مي آید که فالن را ُخردضابط مقرر کن و فالن را جنرالي بده. 
مگر تقرر ُخردضابط کار من است؟«

کارمل گفت: »تقرر ُخردضابط که کاري نیســت. امضا مي کردي. مي رفت. بیرون 
مي شد.«

من گفتم: »اگر مي خواهیم مطابق قانون عمل کنیم چنین کارهایي وظیفهء من نیست. 
اگر هم بحث کارهاي غیر قانوني باشــد فردا اگر امر دادم که کســي یک میلیون افغاني 
را بي دلیل از بانک بکشــد، یا امر اعدام فالن کس را صادر کنم، تو به حیث ســرقومندان 

نیروهاي مسلح چه خواهي گفت؟«
پرویز آرزو: یعني موضوع آن تقرر تا به رییس دولت رسید؟

جنرال عبدالقادر: بلی. و نجیب هم آزرده شد. 
پرویز آرزو: دلیل این همه اصرار و عالقمندي داکتر نجیب اهلل، براي تقرر عبدالرشید 

دوستم از طریق شما چي بود؟
جنرال عبدالقادر: وقتي نجیب رییس امنیت شــد، سعي کرد اداره اش را از پرچمي ها 
پر کند. به هر نام و نشــاني که بود پرچمي ها را مي آورد. به احتمال، روابط شخصي هم با 
او داشــت. ورنه آن قدر اصرار نمي کرد و گپ هم تا آن اندازه کالن نمي شد. آخرسر هم 
به خواهش کارمل، من دوســتم را مقرر کردم. تا جنرالي هم، عبدالرشید دوستم با امضاي 
من رسید. همهء کساني که در نهادهاي عالي دولتي کار مي کردند، به شمول گالبزوي، به 

امضاي من به حیث معاون رییس دولت، جنرال شدند.  
***

 زندگي چنین مي گذشــت. کار مي کردم. یکي از کارهایم رسیدگي به شکایت هاي 
مردم بود. 

مادرم عالقهء فراواني داشت که به حج برود. کسي از »عظیمي«هاي هرات از خاندان 
»محمد عظیم« را مي شناختم که در گذشته مسؤول بخشي در وزارت عدلیه بود. با تجارت 
قالین سر و کار داشت. چند تخته قالین داشتم. به او زنگ زدم. آمد. قالین ها را فروختم. با 
موتر آمد و قالین ها را برد. پولي ســر هم شد.  دو روز تا رفتن حاجي ها مانده بود. ویزاي 
عربستان سعودي در سفارت فرانسه در کابل داده مي شد. »سعید افغاني« وزیر حج و اوقاف 
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بود. به او زنگ زدم و گفتم: »مادرم مي خواهد به حج برود.« 
ســعید افغاني گفت: »مادر که به حج مي روند، من همین لحظه کارهاي شان را انجام 

مي دهم. شما دو قطعه عکس بفرستید.«
عکس ها را فرســتادم. به راســتي هم تا شب پاســپورت مادرم آماده شد. »حاجي 
خوشــدل«، از دوستان هراتي ام، نیز با خانمش رونده حج بود. از او پرسیدم »چقدر پول با 

خود مي بري؟«
وقتي فهمیدم که چقدر پول الزم است، پول افغاني را به او دادم. رفت و به میزاني که 
الزم بود، دالر تهیه کرد و آورد. پاســپورت و پول را به مادرم دادم. به کمرش بست و به 
حج رفت. یکي از آرزوهاي او برآورده شــد. من هم بسیار خوشحال شدم. َدیني به گردنم 

بود که بر آورده شد. 
***

 کار جریان داشت. گاهي وقت ها با سوکولوف دیدار مي کردم. به هم مشوره مي دادیم. 
یک روز به من پیشنهاد کرد که »مشاوري براي بخش عدل و دفاع به کابل بیاید.«

من گفتم: »خیر ببیني! کار خوبي است.«
 مــن در آن بخش نابلد بودم. »عدل و دفاع« حتا الیحهء وظایف نداشــت. تصمیم  
گرفتم براي ریاست عدل و دفاع در کمیته مرکزي، الیحهء وظایف بسازم. زمینه هاي کار 
و صالحیت نظارت بر وزارت هاي دفاع و داخله و عدلیه و ریاست امنیت دولتي را مشخص 

کنم. 
 در آن زمان، تضاد بین خلقي  ها و پرچمي ها هم روز به روز شدت پیدا مي کرد. گاهي 
وقت ها در دیدارهایم با کارمل، این موضوع را به او خاطرنشــان مي کردم. به او مي گفتم: 
»رفیــق کارمل! زماني بود که ما از کار تره کي و امین انتقاد مي کردیم. اما حاال عین کار 

جریان دارد. جلو این کارها را بگیر. تو بدنام مي شوي.«
در حالي که مي دانســتم خود کارمل عامل آن کارهاست، من طرفه مي رفتم و سعي 
مي کردم او را به شــکل غیر مســتقیم به کم کردن تضادها در بین خلقي ها و پرچمي ها 

ترغیب کنم. 
به او مي گفتم: »نگذار بدنام شوي. از این کارها جلوگیري کن. آدم هایي هستند که 

این کارها را مي کنند. جلو آن ها  را بگیر.«
کارمل مي گفت: »تو معاونم نیستي؟ هستي! خودت این کارها را بکن!«
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مي گفتم: »درست اســت که من معاون تو هستم. اما اگر مثاًل به رییس امور سیاسي 
وزارت دفاع بگویم که کارهاي پرچمي گري نکن، فردا پیشت مي آید و تو برایم درد سر 

تیار مي کني. اصاًل بهتر است من از این وظیفه کنار بروم!«
مي گفت: »نه! اصاًل امکان ندارد.«
چاره یي جز صبر و حوصله نبود...

***
 در همان زمان بود که تصمیم گرفته شد به چهار نفر از رهبري شوروي، براي امتنان 

از کمک هاي شان و اعزام قوا به افغانستان، نشان داده شود: نشان »خورشید آزادي.« 
در مورد این که آن نشان ها را چه طور بسازیم، بحث وجود داشت. من پیشنهاد کردم 
که »نیازي به بحث نیســت. ما چنین نشان هاي آماده یي در وزارت مالیه داریم. به وزارت 
مالیه مي گوییم که آن ها را بیاورند.« آن نشان ها، نشان هاي عالِي نظامي بودند که در زمان 
شــاه براي تورن جنرال ها، دگرجنرال ها و سترجنرال ها در نظر گرفته شده بود. عالي ترین 
نشــان، نشاني بود که به سترجنرال داده مي شد. سه ستارهء الماس نشان در دو سوي سینه و 
یک ستاره الماس نشان پنج شاخه با الماس بزرگ تر در وسط داشت. نشان مانند گردنبندي 
بود که به دو سوي سینه سنجاق مي شد. نشان ها را آوردند. کارمل نشان ها را دید و پیشنهاد 
کرد که بزرگترین نشان، یعنی نشان سترجنرالي، با تغییر الماس بزرگ میاني آن به شکل 

خورشید، به برژنف داده شود.  
نشــان ها را آماده کردند. یک روز مانده به سفر به مســکو و اعطاي نشان ها جلسه 

داشتیم. 
کارمل گفت: »این نشان ها را باید جنرال عبدالقادر امضا کند.« 

من گفتم: »این صالحیت را کي به من داده که براي برژنف نشان بدهم؟«
نور احمد نور گفت: »ما یک مملکت مســتقل هستیم و تو هم معاون رییس دولت 

هستي.«
چهار نشان را براي برژنف و سه نفر دیگر امضا کردم.

نوراحمد نور دوباره گفت: »آیا رفیق کارمل مســتحق نیست که یک نشان هم به او 
داده شود؟!« 

گفتم: »از او را هم بیاور که امضا کنم!«
نشان پنجم را هم امضا کردم.
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 پرویز آرزو: چرا ببرک کارمل به عنوان فرد اول مملکت از امضاي چنین اســنادي 
خودداري مي کرد؟

جنرال عبدالقادر: حدس مي زنم محافظه کاري مي کرد. شاید نسبت به بقاي خود مطمئن 
نبود. فکر مي کرد روزي به زندان مي افتد و محاکمه مي شــود. سعي مي کرد کمتر چیزي 

امضا کند تا در آینده، سند جرمي برایش محسوب نشود. 
...به مســکو رفتیم. دست کارمل در وقت چسپاندن نشان به سینهء برژنف مي لرزید. 
در وقت اعطاي نشان ها، »اندروپوف« رییس کي.جي.بي.، که بعدها رهبر شوروي شد، در 
ســمت راستم ایستاده بود و اوستینوف، وزیر دفاع شوروي، در سمت چپم. من بین آن دو 
ایستاده بودم. اوستینوف چند بار مرا، مثل این که بچه اش را، به بغل گرفت و به اندروپوف 

با خنده مي گفت: »قادر از ماست!« 
با خود مي گفتم: »شــما از کجا خبر دارید که من از شــما هســتم؟ از فکر من چه 

مي دانید؟ آیا من قبول مي کنم که از شما باشم یا نه؟....«
چه روزگار و سرگذشت هایي بود...

***
 از مســکو به بلغارستان سفر کردیم. در راه برگشــت از بلغارستان به کابل، کارمل 
چیزهایي به گوشم مي خواند. مي گفت: »وضع وزارت دفاع خوب نیست. کار خوبي نشد! 

روز به روز از هم مي پاشد. رفیع، جوان و کم تجربه است...«
چنین چیزهایي مي گفت. من گوشم را به َکري زدم! 

در کابل در دیداري با سوکولوف هم همین گپ ها مطرح شد.
 به من گفت: »سرنوشت وزارت دفاع چه خواهد شد؟«

من گفتم: »تو چرا از من مي پرسي؟ وزارت دفاع وزیر دارد. از او بپرس!«
سوکولوف گفت: »نه! رفیع نمي تواند موفق باشد. باید بیشتر بیاموزد.«

یکي از شــب ها پس از بازگشت از شوروي و بلغارستان، با کارمل بودیم. در محوطه 
چمن گل خانه نشســته بودیم. کارمل، من، کشتمند، صالح زیري و نوراحمد نور و چند نفر 

دیگر بودیم. سفیر شوروي هم با مترجمش آن جا بود. 
ما در وســط چمن نشسته بودیم. کارمل و کشتمند برخاستند و در فاصلهء بیست سي 
متري ما در حاشــیهء چمن شــروع به راه رفتن وصحبت کردند. ده دقیقه یي با هم گپ 

مي زدند. پس آمدند. نشستند. کارمل شروع کرد به صحبت.
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 گفت: »ما تصمیمي گرفتیم.«
کارمل گفت: »رفیع براي تحصیل به شوروي رفته است و فعاًل »بابه جان« سرپرست 
وزارت دفاع است. بابه جان آدم شایسته و الیقي است. در ترکیه و شوروي تحصیل کرده 
اســت. اما باید یک نیروي جوان، وزارت دفاع را رهبري کند. ما تصمیم گرفتیم که قادر 

وزیر دفاع شود.«
ُپس ُپسک بین حاضرین شروع شد. 

سفیر شوروي گفت: »انتخاب بسیار خوبي است.«
فهمیدم که این تصمیم را شــوروي گرفته و بر کارمل تحمیل کرده اســت. کارمل 

نمي توانست خودش این کار را بکند، زیرا کشتمند مخالف بود. 
پرویز آرزو: سلطانعلي کشتمند مخالف این بود که شما وزیر دفاع بشوید؟

جنرال عبدالقادر: بلی. اگر تصمیم با کارمل مي بود، کشتمند مخالفت مي کرد.
پرویز آرزو: چرا؟

جنرال عبدالقادر: زیرا آن ها بر آن بودند که مثل امین برخورد کنند. مي خواستند عین 
کاري را بکنند که امین کرده بود. مي خواستند فقط پرچمي ها در قدرت باشند...

پرویز آرزو: یعني شــما را از خود نمي دانستند و به همین خاطر نمي خواستند  وزیر 
دفاع شوید؟

جنرال عبدالقادر: بلی. نســبت به من اعتماد نداشتند. همهء قومندان هاي اردو تا سطح 
غندها، از طرفدارهاي امیــن و تعدادي هم از بقایاي تره کي بودند. همه قومندان هاي فرقه 
و غندهاي مســتقل و لواهاي مستقل، خلقي بودند. دلیل ناکامي وزیر دفاع هم این بود که 

خلقي ها به اوامر او هیچ ارزشي قائل نبودند. 
 به این ترتیب تصمیم گرفته شد که من باید وزیر دفاع بشوم. من هم راضي شدم. گفتم 

خوب شد از وزارت دفاع به زندان رفتم دوباره وزیر دفاع شدم.
  فرداي آن روز، در ســالون بزرگ داراالمان محفل معرفي وزیر دفاع نو برگزار شد. 
»نوراحمد نور« ســخنراني کرد. در سخنراني اش به شکل محسوسي از پرچمي ها طرفداري 

کرد. پس از صحبت هاي نور نوبت به من رسید.
برخاســتم و گفتم: »رفقا! همهء شما مرا مي شناسید. من هم بیشتر شما را مي شناسم. 
پرینسیپ نظامي گري مرا هم شما مي فهمید. من آمده ام تا با کمک شما وزارت دفاع را به 
یک وزارت فعال حربي تبدیل کنم. خواهش من این است که با من همکاري کنید. من به 
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نظر همهء شــما ارج می گذارم. همهء شما پیش من یکسان هستید. همهء شما از افغانستان 
هستید و براي افغانســتان کار مي کنید. براي من تفاوتي ندارد که کي عضو حزب است 
و چه کسي نیســت. معیار من، کار شماست. هر کس بیشتر کار کند، بیشتر برایم ارزش 

دارد...«
همین گپ ها را گفتم. شــروع کردند به َچک َچک کــردن و هورا گفتن و زنده باد 

گفتن و گپ خالص شد!
 من وزیر دفاع شدم. فرداي آن روز، سرمشاور وزارت دفاع براي تبریک گفتن پیشم 

آمد. به من گفت: »پیش مارشال ]سوکولوف[ نمي روید؟« 
من گفتم: »چرا نمي روم؟ او از من بزرگتر اســت. مهمان ماست. عزت مهمان نزد ما 

افغان ها زیاد است.«
از لحاظ پرینسیپ نباید مي رفتم. اما ملحوظاتي بود که باید مي رفتم. 

پرویز آرزو: پیش مارشال سوکولوف رفتید.
جنرال عبدالقادر: پیشــش رفتم. با احترام برخورد کرد. گفت: »حاال من خوشــحال 

شدم.«
 من گفتم: »خوشحال شدي! اما با این وزارت دفاع چه باید کرد؟«

 نگراني من از وضع کار در وزارت دفاع از کجا شروع شد؟ از همان شبي که کارمل 
در حضور دیگران در صحن چمن اعالن کرد که من وزیر دفاع شده ام. وقتي صحبت تمام 
شــد و همه مي خواســتند  بروند، کارمل به من گفت : »تو بمان. نان را با هم در حرم سرا 

مي خوریم.« 
کارمل در هنگام صرف غذا به من گفت: »تو حاال وزیر دفاع شــدي. مي فهمي که 

کسي از ما قومندان نیست. حاال یک کاري بکن که به پرچمي ها هم کمک شود...«
من گفتم: »کارمل! تو مرا وزیر ساختي. وظیفهء من این است که تو چه بگویي و چه 
نگویي معیار توانمندي و شایستگي را در نظر بگیرم. اگر کسي توانمندي و شایستگي داشته 
باشد از پرچم چي که از هر گروه دیگر هم که باشد برایم تفاوت ندارد، مقررش مي کنم! 
مقررات را رعایت کند و شایســته باشــد، من با او مخالفتي ندارم. خدمت، خدمت است. 

بنابراین تو به من این گپ را نزن. بگذار خودم بر اساس شایستگي افراد تصمیم بگیرم.«
کارمل بر گفته هایش تأکید می کرد.

 گفتم: »به من وقت بده. بگذار کمي آشنایي پیدا کنم. ببینم وضع چگونه است. کي 
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خوش است. کي ناخوش است. باید اول کار را شروع کنم...«
به خاطر همین تأکیدهاي ببرک کارمــل در مورد پررنگ کردن حضور پرچمي ها 
در وزارت دفاع، نســبت به کار پیش رو نگران شده بودم. در دیدار با مارشال سوکولوف 
هم این نگراني را پنهان نکردم. به او گفتم که »بارم بســیار سنگین است و باید تعدادي از 

پرچمي ها را هم باال بکشم.«
 سوکولوف گفت: »این چي معنا دارد؟«
 پرویز آرزو: سوکولوف خلقي شده بود؟

جنرال عبدالقادر: طرفدار خلقي ها بود. پیش از این که وزیر دفاع بشــوم نیز اتفاقي در 
مورد تقرر پرچمي ها در وزارت دفاع افتاد.

 کارمل گفت: »فرقهء هفت یا هفده باید به پرچمي ها داده شود.«
کارمل مي خواســت »نبي عظیمي« را قومندان یکي از آن دو فرقه بسازد. من در آن 
زمان هنوز در »عدل و دفاع« بودم. واکنش ســوکولوف در این مورد، جالب و در خور 
توجه بود. وقتي ســوکولوف از تصمیم کارمل مبني بر دادن فرماندهي یکي از دو فرقه به 
پرچمي ها خبر شد گفت: »این کارمل فردا فیصله خواهد کرد که مرا هم از این جا بیرون 

کنند!« 
از شنیدن این اظهار نظر سوکولوف بسیار تعجب کردم.

  »شهنواز تني« قومندان فرقهء هشــت بود. باندیزي، قومندان فرقهء هفت بود. طبق 
توافق کارمل با سوکولوف، باندیزي به فرقهء هفت آمد و نبي عظیمي فرمانده فرقهء هفده 
هرات شد. همان طور که گفتم این موضوع در زماني که رفیع، وزیر دفاع بود، اتفاق افتاد. 
حاال هم زمان با تقرر من به حیث وزیر دفاع، تصمیم گرفته شــد که رفیع و عظیمي و چند 
تن دیگر از پرچمي ها براي تحصیل به شوروي بروند. آن ها به شوروي رفتند. فرقهء هفده 
هرات که به پرچمي ها داده شــده بود با رفتن نبي عظیمي، بي فرمانده ماند. نشست کارمل، 
نجیب و عده یي از پرچمي ها دایر شد. من هم در آن جا بودم. کارمل مي گفت که »فرقهء 
هفده هرات« حق پرچمي هاست. نبي عظیمي رفت و به جایش باید یک پرچمي مقرر شود. 
اما کي؟ نجیب پیشنهادي داشت. گفت: »بگذارید من قومندان فرقهء هفده را پیشنهاد 

کنم. پیشنهاد من »حسام الدین حسام« است.«
من گفتم: »مطمئن هستي که از شماست؟«

نجیب گفت: »بلی. سابقه طوالني دارد.«
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گفتم خوب است. او را مقرر کردم.
پرویز آرزو: شما او را مي شناختید؟

جنرال عبدالقادر: بلی. قومندان لواي مســتقل بود. با تقررش به عنوان قومندان فرقه، 
یک رتبه ارتقا کرد. 

 عظیمي و رفیع براي تحصیل به شوروي رفتند. فرقهء هفده هرات هم به یک پرچمي 
داده شــد. یک پرچمي هم در زمان رفیع به حیث قومندان قول اردو تعیین شده بود. کسي 
به نام »لودین« بود.  شــوروي ها با بودن او هم مخالفتي نداشــتند. رفیع، »خلیل« را هم به 
حیث قومندان قول اردوي مرکزي تعیین کرده بود. خلیل هم همراه رفیع و نبي عظیمي براي 
تحصیل به شوروي رفت. قول اردوي مرکزي بي قومندان مانده بود. من »ودود« را به حیث 

قومندان قول اردوي مرکز تعیین کردم. ودود خلقي بود. او بعدها خودکشي کرد. 
 قضیه از این قرار بود که مجاهدین به یک »قطعهء نظامي« ما در »اســمار« والیت 
»ُکنر« در مناطق مرزي با پاکســتان حمله کرده بودند. در آن جا جنگي در گرفته بود و 
قومندان یک ُپســته دولتي هم به مجاهدین پیوسته بود. ُپسته را به مجاهدین تسلیم کرده 
بود. من به ودود دستور دادم: »فوري از فرقهء یازده ننگرهار نیرو بگیر و به اسمار برو.« 
ودود قومنــدان قول اردو بود و فرقهء یازده ننگرهار زیــر امر بود. او باید به آن جا 
مي رفت تا هم امنیت را به آن منطقه بازگردانَد و هم مشخص کند که چه اتفاقي در آن جا 

افتاده است. 
ودود پس از دریافت دســتور و گرفتن یک غند از فرقهء ننگرهار به طرف »اسمار« 
حرکت کرده بود. در مســیر راه، مجاهدین به او حمله کرده بودند. با قبول تلفات زیاد به 
سمت کابل برگشته بود. ودود براي گزارش دهي پیشم آمد. به من گفت: »مجاهدین ما را 

زیر فشار آوردند. تلفات دادیم و برگشتیم.« 
من گفتم: »تو چرا آمدي؟! تو قومندان هستي. چه طور جبهه را رها کردي؟« 

به او گفتم: »وقتي قومنداني، جبههء جنگ را رها مي کند، باید محاکمه شــود. کیفر 
این کار اعدام است.«

او را زیر فشار آوردم. به اتاقش رفت. تفنگچه را گرفت و خودکشي کرد.
 شایعه شــد که ودود بر اثر فشار قادر خودکشي کرد. من او را به خاطر رها کردن 
میدان جنگ زیر فشــار آورده بودم. او زیر تأثیر رفت. خودکشي کرد. در مراسم تشییع 

جنازه او، خلقي ها طوري دیگر به من نگاه مي کردند...
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 تضاد بین خلقي ها و پرچمي ها شدت مي گرفت. و من در وزارت دفاع با مشکل جدي 
رو به رو بودم. تا ســال پنجم وزارتم موفق شدم موازنهء خلقي و پرچمي را در وزارت دفاع 

ایجاد کنم. 



بخش سي و یک

پرویز آرزو: چند سال وزیر دفاع بودید؟ 
جنرال عبدالقادر: پنج سال. روزي کارمل به من گفت: »کسي را به حیث وزیر دفاع تعیین 

کن!«  
این وظیفهء تو  تعیین کنم؟ تو سرقومندان قواي مسلح هستي.  من گفتم: »چرا من 

است.«
گفت: »نه. هر وزیر در دوران کار مکلف است که کساني را براي وزارت پس از 

خود آماده کند.«
پرویز آرزو: برطرفي شما از وزارت دفاع کمي غیر مترقبه به نظر رسید! به ببرک کارمل 

نگفتید که چرا شما را برکنار مي کند؟
جنرال عبدالقادر: نه. چون در این مدت چند حادثه روي داده بود. دو مورد مهم آن 
کار  نظامي  دولتي  امنیت  در  »عبدالحق صمدي«،که  بود.  کارمل  به  جاسوسي گالبزوي 
مي کرد، دعوتي ترتیب داده بود. گالبزوي پس از آن مهماني پیش کارمل رفته بود و از 

قول من گفته بود که »کارمل استعداد رهبري ندارد.«
 یک روز بعد وقتي پیش کارمل رفتم، او را منفعل و ناراحت یافتم. به من گفت: »من 

که شایستگي ندارم. تو کسي را تعیین کن یا خودت بیا و به چوکي بنشین!«
 حادثهء دیگري هم اتفاق افتاد. کارمل به مسکو رفت. پیش از سفر، به وزیر دفاع و 
وزیر داخله و رییس امنیت وظیفه سپرد تا زیر نظر کشتمند، امنیت نقاط حساس افغانستان- 
میدان هاي هوایي بگرام و جالل آباد و هرات و قندهار، بند برق سروبي و تونل سالنگ و 
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دیگر نقاط حساس- را براي جلوگیري از حمله مجاهدین بگیرند. ما باید امنیت آن مناطق 
را زیر نظر مي گرفتیم. من »غفور«، معاون لوي درستیز، را به عنوان نمایندهء وزارت دفاع 
وزیر  اوست. گالبزوي  نماینده  امنیت جالل آباد،  رییس  که  نجیب گفت  کردم.  معرفي 
داخله بود. او هم گفت کسي را تعیین مي کند. یک روز گذشت، دو روز، سه روز. اما 
گالبزوي، نماینده وزارت داخله را معرفي نمي کرد. کشتمند هر روز تلفون مي کرد و از 
اجراي وظیفه مي پرسید. به او گفتم: »نماینده هاي وزارت دفاع و امنیت ملي آماده هستند 

اما گالبزوي تعلل مي کند.« 
سفر چهار روزه کارمل به مسکو، به پایان رسید. کارمل از مسکو برگشت. سفر کوتاه 

گزارش دهي بود. رفت و گزارش داد و پس برگشت. 
من به گالبزوي تلفون کردم. به او گفتم: »تو ما را بازي مي دهي؟ خودت را بازي 
مي دهي؟ یا کارمل را بازي مي دهي؟ مي گویي که نماینده هاي تو آماده هستند. نماینده هاي 

من و نجیب به جالل آباد رفته اند. نمایندهء تو کجاست؟«
گالبزوي گفت: »حاال پیشت مي آیم.«

گالبزوي آمد. از پیش من، مستقیم پیش کارمل رفته بود و گفته بود: »ما آماده انجام 
وظیفه بودیم اما قادر مي گفت من این کار را نمي کنم . باشد خود کارمل بیاید!«

رفته بود و به همین زبان چنین گفته بود.
من در دفتر کارم نشسته بودم. »ساروکین«، مشاورم در وزات دفاع، به دفترم آمد. 

گفت: »بي کار هستي؟ بیا به باغ وزارت برویم.« 
من فهمیدم که باز گپي شده است.

گفتم:  بودند.  درخت ها  بر  شفتالو  و  ناک  و  سیب  بود.  میوه  وقت  رفتیم.  باغ  به   
»مي خوري؟«

ساروکین گفت: »کمي مي خوریم.«
به باغبان گفتم کمي میوه بچیند، بشوید و بیاورد. 

میوه ها را آورد. سر سبزه ها نشستیم . میوه مي خوردیم.  مشاور گفت: »باید یک بار 
پیش کارمل بروي!«

فهمیدم که باز اتفاقي افتاده و گپي شده است.
میوه ها را خوردیم. او به طرف خانه اش رفت و من به موتر نشستم و پیش کارمل 

رفتم. لب و روي کارمل، کشال بود. گفتم: »کارمل! باز به تو چي گپ رسیده؟!«
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خاموش بود. باالخره گفت: »ما شایستگي رهبري نداریم. ما لیاقت این کار را نداریم. 
هر کسي را که بیاید با کمال میل قبول دارم.«

من گفتم: »هو کارمل! من این گپ را نزدم. من چیزي نگفتم. ماجرا از این قرار بود 
چنین بود و چنان...«

پرویز آرزو: ببرک کارمل گفت که گالبزوي آمده و به او چیزي گفته؟
جنرال عبدالقادر: نه. من از طریق مشاورین خبردار شدم.

پرویز آرزو: چرا رابطه گالبزوي با شما خراب بود؟
جنرال عبدالقادر: اصاًل تالش خلقي ها این بود که وزیر دفاع حتمًا باید خلقي باشد.

پرویز آرزو: خوب ، شما خلقي بودید.
مائوییست  من  که  مي گفتند  بعضي ها  داشتند.  من شک  به  نسبت  عبدالقادر:  جنرال 
هستم. بعضي ها مي گفتند که پرچمي شده ام و هیچ عالقه یي به خلقي ها ندارم. مي گفتند چون 
امین او را بندي کرده بود، خلقي ها را خوب نمي بیند. در حالي که این گپ ها نبود. کوتاه 

این که به همین دالیل باید از وزارت دفاع کنار می رفتم. 
پرویز آرزو: و ببرک کارمل به شما گفت که جانشین خود را تعیین کنید؟

 جنرال عبدالقادر: بلی. در جلسهء بیروي سیاسي موضوع تعیین وزیر دفاع مطرح شد. 
دستگیر پنجشیري خیز مي زد و مي گفت »نظرمحمد« باید وزیر دفاع شود، بچهء غریب 

است. 
 نظر محمد، رفیق من بود. پدرش را هم مي شناختم. از شیندند هرات بود. من خودم 
نظرمحمد را لوي درستیز مقرر کرده بودم. اگر دستگیر پنجشیري پیشنهاد نمي کرد، خودم 
او را پیشنهاد مي کردم. اما او پیشنهاد کرد. گفتیم خوب است. قبول کردیم. نظرمحمد وزیر 

دفاع شد. من دوباره معاون کارمل شدم. اما به وظیفه نمي رفتم. 
***

 به پولینوم هجدهم کمیته مرکزي حزب دموکراتیک خلق افغانستان که در ماه ثور 
1365 برگزار شد، نزدیک مي شویم. خاطره یي از آن زمان دارم. مدتي پیش از برگزاري 
پولینوم هجدهم، کارمل در شوروي به سر مي برد. شبي، خانم کارمل به من تلفون کرد و 

گفت: »یک بار فوري بیا.«
 ساعت حدود دوازده شب بود. وقتي به خانه کارمل رفتم، دیدم که خانم و دختر 

کارمل گریه مي کنند.
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 پرسیدم: »چي گپ شده است؟«
به من گفتند: »نجیب آمده بود. به ما گفت: خوب شد که رفیق کارمل با عزت و با 
حرمت از وظیفه کنار رفت.  ما پرسیدیم چرا چنین چیزهایي مي گویي؟ به ما جواب داد: 

هوش کنید صداي خود را نکشید که شما را بندي مي کنم.« 
برایم تعجب آور بود. چي گپ شده بود؟ فردا صبح از »گل آقا« پرسیدم: »تو چیزي 

شنیده اي؟ چه اتفاقي افتاده است؟«
گل آقا گفت: »مشاور نوي1 براي کارمل آمده است. این مشاور کمي حرام زادگي 
دارد. مي گوید که کارمل باید یک وظیفه را اجرا کند. دو وظیفه براي او زیاد است. یک 
وظیفه را باید به خلقي ها واگذار کند و یک وظیفه را به نمایندگي از پرچمي ها اجرا کند.«

 کارمل هم رییس شوراي انقالبي بود و هم منشي عمومي حزب دموکراتیک.
 گل آقا به من گفت: »مشاور مي گوید که اگر بشود، صالح زیري به حیث رییس 
شوراي انقالبي تعیین شود و کارمل به حیث منشي عمومي حزب به کارش ادامه دهد. من 
این موضوع را در حضور نوراحمد نور و وطنجار با صالح زیري مطرح کردم. صالح زیري 
جواب داد: من دیوانه نیستم که موافقت کنم. فردا انتخابات مي شود و کسي به من رأي 

نمي دهد و باید کنار بروم.« 
بود،  افتاده  اتفاق  مورد آن چه  در  با گل آقا  وقتي  در آن صبح،  بود که  این   جالب 
صحبت مي کردم، او ]گل آقا[ چند بار گفت: »این مشاور باید مسترد شود. باید به مسکو 

برگردد.«
 من به گل آقا گفتم: »این به اختیار من و تو نیست. مسکو او را به حیث مشاور کارمل 
فرستاده است. ما چه کرده مي توانیم؟ به ما چه ارتباط دارد؟ کارمل مي فهمد و کارش!« 

 معلوم نشد که نجیب چرا چنان برخوردي با خانم کارمل کرده بود. من به گل آقا 
گفتم: »یک بار پیش خانم کارمل برو و ببین او چي مي گوید.«

  گل آقا پیش خانم کارمل رفت. آمد و عین داستان شب پیش را تعریف کرد. من 
سعي کردم تلفوني با کارمل در مسکو تماس بگیرم. اول هر چه تالش کردم مرا به او وصل 
نکردند. در نتیجهء تالش هاي بیشتر من، تماس تلفوني برقرار شد. فهمیدم که مکالمهء ما 

کنترول مي شود. کارمل به من گفت: »تا چهارشنبه مي آیم.«
 آن روز، دوشنبه بود. 

1. این مشاور شوروي »ویکتور پالیانچکو« بوده است. سایت ویکیپیدیاي روسي او را از مبتکرین طرح »مصالحهء ملي افغانستان« 
مي نامد.
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من به گل آقا گفتم: »یک بار پیش بریالي، برادر کارمل، برو و از او بپرس چي شده 
است. بریالي حتمًا از جریان مذاکرات کارمل در مسکو باخبر است. بپرس که کارمل از 

کدام وظیفه قبول کرده که کنار برود.« 
بریالي به گل آقا گفته بود: »خودش قبول کرده! به ما چي! خودش استعفا داده.«

من فهیدم که گپ خالص شد. 
کارمل در مسکو قبول کرده بود که به حیث رییس شوراي انقالبي کار کند و از 
مقام منشي عمومي حزب کنار برود. قرار شده بود که نجیب، منشي عمومي حزب شود. 

روز چهارشنبه فرا رسید. کارمل به کابل مي آمد. پرچمي ها در کابل تظاهراتي به راه 
انداختند.  

پرویز آرزو: پرچمي ها؟ اما داکتر نجیب اهلل هم پرچمي بود.
جنرال عبدالقادر: بلی. پرچمي بود. اما پرچمي هاي طرفدار کارمل، تظاهرات کرده 
بودند. »حساس«، قومندان گارد بود. او دروازه هاي ارگ را بسته بود تا جلو داخل شدن 
تظاهرکنندگان را بگیرد. »روند«، آمر سیاسي گارد که پرچمي و از قندهار بود، پیش گل 
آقا رفته بود و به او گفته بود: »اعضاي بیروي سیاسي حاال به طرفداري نجیب رأي خواهند 

داد. آن ها را جمع مي کنیم و همه را تیرباران مي کنیم!«
 این گپ به من رسید.

من گفتم: »شما یاغي هستید؟ باغي هستید؟ کي هستید؟ اردوي شوروي این جاست. 
شما زیر امر و مشوره شوروي در این جا کار مي کنید. شوروي خواست، کارمل را آورد 
و برایش مقام داد. حاال هم که مي خواهد، مقامش را از او مي گیرد. شما مي توانید به زور 

کاري انجام دهید؟«
آن ها را متقاعد کردم که دست به سالح نبرند.

 تظاهرات جریان داشت. یکي از کساني که کارمل بسیار روي او حساب مي کرد، 
»ظهور رزمجو« بود. رزمجو منشي کمیته حزبي شهر کابل بود. او از کساني بود که بر ضد 

کارمل موضع گرفته بود و بر ضد او شعار داده بود.
 من گفتم: »حاال بیایید و ببینید. می گفتید رزمجو یک انقالبی است که از لنین هم 

پیشي گرفته است. بیایید و حاال او را ببینید!«
***

 روز چهارشنبه بود. کارمل آمد. تنها من و کشتمند و نوراحمد نور و مجید سربلند و 
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سرور منگل به استقبالش به میدان هوایي کابل رفتیم. همین پنج نفر. کس دیگري نیامد. 
از میدان هوایي به گل خانه رفتیم. کارمل در گل خانه گفت: »تنها مجید سربلند و سرور 

منگل با من به حرم سرا بیایند.«
 یعني گفت ما سه نفر دیگر حق رفتن با او را نداریم. گفتیم خیر است! هر طور که 

مي خواهي.
کارمل در حرم سرا به آن دو نفر گفته بود که: »مرا در مسکو به زور وادار به استعفا 

کردند. اما حاال در پولینوم هجدهم استعفا نمي دهم. چون بر من تحمیل شده است.« 
کارمل نمي فهمید که اگر عقل و منطق در کار باشد، چه استعفا بکند چه نکند، دیگر 
نمي تواند نقشي بازي کند. نجیب از مدت ها پیش بین مردم و اعضاي حزب به خصوص 

پرچمي ها کار کرده بود. 
کوتاه سخن این که، پولینوم هجدهم دایر شد. من به رسم اعتراض از جلسه بیرون و 

خانه نشین شدم. 
پرویز آرزو: ببرک کارمل در پولینوم هجدهم استعفا کرد؟
جنرال عبدالقادر: استعفا نکرد اما به زور بر او قبوالندند.  

پرویز آرزو: قرار بود که ببرک کارمل از یکي از دو وظیفه اش کنار برود.
جنرال عبدالقادر: بلی. ریاست شوراي انقالبي با او ماند...

***
پرویز آرزو: ما به پولینوم هجدهم رسیدیم. شما به رسم اعتراض، پولینوم را ترک 
کردید. اما پیش از پرداختن به تسلسل روایي کتاب، مي خواهم از دوران کار شما به عنوان 
وزیر دفاع بپرسم. شما در حدود 5 سال وزیر دفاع بودید. در مورد بعضي رویدادهاي آن 

دورهء کار خود به حیث وزیر دفاع گفتید. در مورد آن دوره بیشتر صحبت کنید.
جنرال عبدالقادر: مهم ترین موضوع مربوط به دوره دوم کار من به حیث وزیر دفاع 
این بود که پیش از شروع به کار به کارمل گفتم »در صورتي کار مي کنم که صالحیت 

داشته باشم.«
 کارمل هم پذیرفت. به من وعده داد. اما با آن که وعده داده بود، زیر تأثیر خواست هاي 

اطرافیانش بود. 
پرویز آرزو: مثل کي؟

جنرال عبدالقادر: پرچمي هاي کالن. من بر این باور هستم که کارمل هیچ قدمي را 
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بدون مشورهء کشتمند برنداشته است. از دیگر کساني که در یک مرحله بر کارمل تأثیر 
گذار بود، نوراحمد نور بود. البته او بعداً به مخالفت با کارمل برخاست. یکي از کساني که 
واقعًا به نام دوست، با کارمل دشمني کرد و کارهایي کرد که به ضرر کارمل تمام شد 
»انور فرزان«،  دستیار کارمل بود. او با »بریالي«، برادر کارمل، هم رابطهء بسیار نزدیکي 

داشت.
عملیات  رفتم.  مسکو  به  تداوي  براي  باري  دفاع،  وزیر  به حیث  کارم  دوران   ...در 
جراحي داشتم. دو سه روزي گذشت. فردا، براي استراحت عازم »سوچي« بودم. همان طور 
کار  شوروي  کمونیست  حزب  مرکزي  کمیته  در  زمان  آن  در  پولیکوف  گفته ام،  که 
حزب  مرکزي  کمیته  بین المللي  روابط  بخش  در  افغانستان  بخش  مسؤول  او  مي کرد. 
مسؤول  داشت.  نفوذ  افغانستان  خلق  دموکراتیک  حزب  در  و  بود  شوروي  کمونیست 
پذیرایي از مهمان ها ي عالي رتبهء افغانستان هم بود. پس از عملیات جراحي، دو سه روزي 
در هوتل پریزدنت مسکو، که در آن زمان مربوط حزب کمونیست شوروي بود، اقامت 
دنبال  را  جهان  اخبار  داشتم،  که  کوچکي  رادیوي  با  و  مي ماندم  اتاقم  در  بیشتر  داشتم. 
او هم در شفاخانه  قلبي داشت.  به سر مي برد. مشکل  مي کردم. پنجشیري هم در مسکو 
بستري بود. اواخر دورهء کارمل بود. روابط شوروي با کارمل سرد شده بود. شوروي در 
جستجوي مهرهء جایگزین کارمل بود. هنوز در شفاخانه بودم که پولیکوف به سراغم آمد 
و چند ورق کاغذ آورد. من خبر شدم که سلیمان الیق هم به مسکو آمده بود. وطنجار 
هم پیش از ما به مسکو رفته بود. فکر مي کنم با او هم در مورد جایگزین هاي احتمالي 
کارمل صحبت شده بود. شوروي روي همه کساني که در هفت ثور نقش داشتند، حساب 
مي کرد و به زحمت آن ها ارج مي گذاشت. در آن زمان، شخصیت هاي برجستهء حزب 
دموکراتیک خلق افغانستان، سالي یک بار براي معاینات صحي به مسکو مي رفتند. در آن جا 
معاینه مي شدند، اگر مشکلي مي داشتند به درمان آن ها پرداخته مي شد. اگر سالم مي بودند 
براي استراحت به »بحیرهء سیاه« فرستاده مي شدند. من خبر شدم که سلیمان الیق هم به 
مسکو آمده است. اما نمي دانستم که به خاطر تداوي و برنامهء ساالنهء درمان و استراحت 

آمده است یا به خاطر چیز دیگري.
پرویز آرزو: شما در شفاخانه بودید. پولیکوف چند ورق کاغذ به شما داد.

جنرال عبدالقادر: بلی. قلم و کاغذ آورد و به من داد. 
گفتم: »چه بنویسم؟«
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گفت: »نظرت را در مورد سلیمان الیق بنویس.«
من گفتم: »این که واضح است که سلیمان الیق چه طور آدمي است.«

معلوم شد که سلیمان الیق مهره یي اصلي براي روس ها بوده و آن ها محاسباتي جدي 
در مورد او داشتند. حاال مي خواستند نظر ما را در مورد او جویا شوند. 

پرویز آرزو: و شما چه نوشتید؟
و  بین خلقي ها  در  تفرقه افکني  اصلي  عاملین  از  او  نوشتم که  من  عبدالقادر:  جنرال 
پرچمي هاست. نوشتم که سلیمان الیق همیشه به اختالفات دروني حزب دامن زده است. 
قوم گراي مطلق است. در حالي که ما از لحاظ حزبي، چنین نگرشي را رد مي کنیم و قبول 

نداریم و من مطلقًا مخالف چنین دیدگاهي هستم. 
سلیمان الیق با چنان نگرشي چه جرایمي که مرتکب نشده بود. براي »اقوام و قبایل«، 
اقوام و  از وزارت دفاع اسلحه و از »امنیت دولتي«، پول مي گرفت. اسلحه و پول را به 
قبایل سرحدات مي داد. آن ها اسلحه را به مجاهدین مي فروختند و در نتیجه، سالح خود ما 

در مقابل ما به کار برده مي شد. 
 من همیشه مخالف چنان عمل کردي نسبت به اقوام و قبایل بودم. باري در جلسهء 
شوراي انقالبي هم مخالفت خود را در این مورد اعالن کردم. در آن جا چنین گفتم: »اگر 
جامعهء افغانستان را در نظر بگیرید، جامعهء ما جامعهء قبیله یي است. قبایل ما تنها در یک 
مرز نیستند. اگر در مرزهاي جنوب، قبایل پشتون داریم، در مرزهاي شمال هم قبایل ازبک 
و تاجیک داریم. تنها یک قبیله نداریم که فقط به آن ها باید امتیاز داده شود. قوم تاجیک 
هم در زمان شاه امان اهلل خدمت کرد. همهء اقوام و قبایل باید حقوق مساوي داشته باشند.« 
 براي اولین بار داوودخان  سعي کرد که این امتیازدهي ها را کم کند. در زمان ظاهرشاه ، 
اقوام پشتون در سرحدات افغانستان امتیازهاي قومي مي گرفتند. جنرال هاي اعزازي داشتند. 
قومندان هاي اعزازي داشتند. در خانهء خود نشسته بودند و امتیاز مي گرفتند. داوودخان  پس 
از بیست و شش سرطان این امتیازدهي ها را، به جز براي دو منطقه، قطع کرد. این دو منطقه 
»شینوار« و »سپین بولدک« بودند. تنها همین دو منطقه امتیاز مي گرفتند. اما با وجودي 
که داوود خان این امتیازدهي ها را قطع کرده بود، کساني بودند که مي آمدند و به زور پول 
مي گرفتند. مثاًل کسي به نام »جان خان« از پکتیا بود. پیر و ناتوان شده بود. جنرال بود و 
َکر شده بود. چیزي نمي شنید. آن قدر پیر و ناتوان بود که دو نفر دست هایش را مي گرفتند 

و او راه مي رفت. هر وقت مي خواست به کابل مي آمد. پول مي گرفت و بر مي گشت. 
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 چیزي که من در شوراي انقالبي مطرح کردم این بود که اگر قرار است که مردم 
در سرحدات براي دفاع از افغانستان پول و امتیاز و سالح بگیرند، باید همه بگیرند. هم 
تاجیک ها، هم ازبک ها و هم مثاًل هراتي ها چون در منطقهء مرزي هستند. شوراي انقالبي 
فیصله کرد که »اگر امتیازي داده مي شود باید به همهء اقوامي که در سرحدات هستند، 

داده شود.« 
 در نتیجهء آن فیصله، در والیات مرزي، »قطعات قومي« ایجاد شد. آن قطعات قومي 
به ضرر حزب دموکراتیک و حتا به ضرر افغانستان تمام شد اما از طرف دیگر مفیدیت آن 

این بود که همهء مردم باید مساویانه در خوشبختي و بدختي شامل باشند.  
به اصل گپ بر مي گردم. هر چه در مورد سلیمان الیق فکر مي کردم، نوشتم. کاغذها 

را دادم و رفتم. 
پرویز آرزو: آیا صحبت بیشتري هم در مورد این اظهارنظرها شد؟

جمع  هدف،  مي شدند.  گرفته  مخفي  شکل  به  اظهارنظرها  این  نه.  عبدالقادر:  جنرال 
محاسبه  کارمل  جایگزین  عنوان  به  آن ها  روي  که  بود  کساني  درباره  دیدگاه ها  کردن 

مي شد. 
پرویز آرزو: یعني سلیمان الیق از کاندیدهاي جایگزین ببرک کارمل بود؟

جنرال عبدالقادر: احتمااًل. وقتي درباره او از دیگران سؤال مي شود، به این معناست 
که محاسبه یي جریان دارد.

پرویز آرزو: غیر از »سلیمان الیق« چه کسان دیگري کاندیدهاي جایگزین در آن 
مقطع زماني بودند؟

جنرال عبدالقادر: در جریان بودم که در مورد نجیب هم چنین محاسبه یي وجود داشت. 
پرویز آرزو: و در مورد داکتر نجیب چه نوشتید؟

جنرال عبدالقادر: در باره او از من چیزي نپرسیدند.
 یگ نکته را دوباره تکرار مي کنم: همان طور که حزب دموکراتیک خلق افغانستان به 
دو شاخهء خلق و پرچم تقسیم شده بود، مشاورین شوروي در افغانستان هم که با دو جناح 
حزب دموکراتیک کار مي کردند، »خلقي« و »پرچمي« شده بودند.  سلیمان الیق و نجیب 

از طرف پرچمي هاي شووروي پشتیباني مي شدند. 
 پیش تر گفتم که من و پنجشیري با هم در شفاخانه یي در مسکو بودیم. شنیده مي شد 
که مسکو بر آن است که نجیب را جایگزین کارمل کند. بحث من و پنجشیري داغ شده 
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بود. به او مي گفتم: »تو تا دیروز کارمل را تأیید مي کردي اما حاال مي گویي که کارمل 
باید از صحنه بیرون شود. مي گویي من با بچهء حسین موافق نیستم. باید بچهء حسین کنار 

برود.«
پرویز آرزو: یعني دستگیر پنجشیري، موضعي ضد کارمل پیدا کرده بود؟

باید  مقاومت مي کند. کارمل  مقابل کارمل  بلی. مي گفت که در  جنرال عبدالقادر: 
حتمًا از صحنه دور شود.

من مي پرسیدم خوب پس بگو کي باید به جاي کارمل بیاید؟ اما پنجشیري جوابي 
نمي داد. احتمااًل او مي دانست که نجیب یا سلیمان الیق جایگزین کارمل مي شود. به همین 
خود  کار  پیش بیِن  اینچنین  بعضي ها  بود.  خود  کار  پیش بیِن  مي گرفت.  آمادگي  خاطر 

هستند و من بارها شاهد چنین صحنه هایي بوده ام.
خاطرهء یک صحنهء دیگر را به شما مي گویم.

پرویز آرزو: بفرمایید.
»خورشید  نشان هاي  و  رفتیم  مسکو  به  گفتم  که  دارید  خاطر  به  عبدالقادر:  جنرال 
آزادي« را به چهار تن از رهبري شوروي دادیم. پس از آن سفر، وزیر دفاع شدم. یک سال 
بعد، رهبري حزب دموکراتیک سفر ساالنهء کاري به مسکو داشت. رسم این بود هر نهاد 
و ارگاني باید به نهاد و ارگان همتاي خود تحفه یي مي برد. آن ها تحفه مي دادند، ما هم باید 
چیزي مي بردیم. این ُعرف است. از تشریفات دیپلوماتیک است. پیش کشتمند رفتم. به او 
گفتم: »من نمي دانم تو چي مي بري. نمي دانم نجیب چي مي برد یا مثاًل نور چي مي برد. به 
من صالحیت بده که نه از بودجهء وزارت دفاع بلکه از بودجهء دیگري که شما براي چنین 
مسایلي دارید، براي وزیر دفاع شوروي چیزي بخرم. یا بگو که تا چه حد صالحیت دارم 

از بودجهء وزارت چیزي بخرم که فردا باز گپي جور نشود.« 
کشتمند گفت: »برو یک قاب ساعت سیکوپنج و یک تیپ نشنل بخر!« 

افغانستان، براي وزیر دفاع کشوري دیگر  به عنوان وزیر دفاع  من گفتم: »چه طور 
ساعت سیکوپنج تحفه بدهم؟ چه طور این تحفه را به تشریفات وزارت دفاع شوروي بدهیم 

که به وزیر برساند؟«
خوب ! دو قاب ساعت سیکوپنج خریدیم.

پرویز آرزو: پس ساعت هاي سیکوپنج را خریدید؟
جنرال عبدالقادر: بلی. یک »تیپ کالن دو السپیکره« هم به پول شخصي ام خریدم. 
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فکر مي کنم سال 1364 بود.
و  کارمل  کردیم.  پرواز  مسکو  سمت  به  و  نشستیم  طیاره  به  رسید.  فرا  سفر   روز 
بودیم. گاهي  با هم نشسته  بودند. من و نجیب  کشتمند در بخش »بزنس کالس« نشسته 
نجیب پیش آن ها مي رفت. گاهي هم مرا دعوت مي کردند. مي رفتیم پس مي آمدیم و سر 
جاي خود مي نشستیم. ما براي دادن گزارش هاي ساالنهء کاري به مسکو مي رفتیم. کارمل 

و کشتمند با هم بودند و در مورد مسایل کاري گپ مي زدند. 
من و نجیب پهلوي هم نشسته بودیم. نجیب، بسیار صمیمانه برخورد مي کرد. خود را 

به من نزدیک نشان مي داد. من از او پرسیدم: »تو با خود چه تحفه یي گرفته اي؟« 
نجیب گفت: »من هر چي آورده ام! مي داني که من با همه مناسبات دارم.«

 من کنجکاوي کردم. معلوم شد که چند تخته قالینچهء پرقیمت ابریشمي آورده است. 
نجیب با شوخي مي گفت: »تو مي داني که بودجهء من، مستقیمًا از شوروي مي آید. 
مي توانم هر چه بخواهم، بخرم. آزاد هستم. اما دست تو بسته است. بودجه ات را افغانستان 

مي دهد. حق هیچ چیزي را هم نداري!«
به ِکیف بودیم و گرمِ صحبت. نجیب به من گفت: »از من حمایت کن!« 

من یک رباعي از خیام به یادم آمد. خواندم:
»اسرار ازل را نه تـو دانــي و نــه من       وین حرف معما نه تو خواني و نه من
هست از پِس پرده گفت وگوي من و تو        چون پرده برافتد نه تو ماني و نه من«
این را که خواندم، نجیب به َوجد آمد. خیلي خوشش آمد. سه چهار مرتبه دهانم را 

بوسید و گفت: »چون پرده بیفتد، هم تو ماني و هم من!«
بسیار خندیدیم...

***
 به مسکو رفتیم. گزارش دهي تمام شد. به افغانستان برگشتیم. معلوم شد که محاسبهء 

اصلي روي نجیب بوده است... 
از آن هم  بعد  برگزار شد و  اول، نشست عمومي  نیفتاد.  اتفاق خاصي   در آن سفر 
وزراي مختلف با وزراي همتاي خود جلسه هاي کاري داشتند. پسرم »قدیر« در آن زمان 
در مسکو درس مي خواند. برادرم اتشهء نظامي سفارت افغانستان در مسکو بود. در یکي از 
روزهاي اقامت ما در مسکو، برادر و پسر و برادرزاده هایم پیشم آمدند. شام نزدیک شد. 

برخاستند و رفتند. در وقت صرف نان شب، کارمل از من پرسید: »بچه ها کجا هستند؟«
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من گفتم: »به خانه هاي شان رفتند.«
 کارمل متأثر شد. چون هم پسر کارمل و هم پسر کشتمند به محل اقامت ما مي آمدند، 
کارمل فکر مي کرد که نشود سِر نان، به دل من چیزي برسد که چرا پسر من آن جا نیست. 

در حالي که اصاًل من به چنین چیزهایي توجه نداشتم.
***

یکي دیگر از خاطرات کارم به عنوان وزیر دفاع افغانستان، جدالي بود که با سلیمان 
الیق پیدا کرده بودم. 

سلیمان الیق وزیر »اقوام و قبایل« بود. او پشتون ها را در مقابل من تحریک مي کرد. 
آن ها را فرا خوانده بود که علیه من تظاهرات کنند. در یک دم، موتردارهایي از پکتیا، 
پکتیکا و شینوار از چهارراهي صدارت تا وزارت خارجه جمع شدند و راه را بستند. کشتمند 
فریاد مي کشید که »چه جنجالي است که به راه افتاده است. چرا این کار شده.« من وزیر 
دفاع بودم. اصل قضیه از این قرار بود که نادرخان  و ظاهرخان  به قبایل سرحدي افغانستان 
امتیاز قومي مي دادند. به آن ها معاش و رتبهء اعزازي اعطا مي شد تا از سرحدات افغانستان 

محافظت کنند. 
آزادي افغانستان را تمام مردم افغانستان گرفتند. مردم افغانستان براي خود گرفتند. و 
آزادي هم نبود که چیزي به نام آزادي بود. به قهقرا کشیدند. شاه امان اهلل به دستور چهار 
تا جاسوس و مخبر از بین رفت. پدر حضرت شوربازار هم با نادرخان معاهده کرده بود که 

با تو هستم هم با شاه امان اهلل. اسناد تاریخي وجود دارد.
قبیله یي  و  گروه  هر  از  افغانستان  مردم  همهء  وحدت  که  بود  این  من  تأکید   تمام 
که هستند تأمین شود. این راه سعادت مردم افغانستان است. من همیشه گفته و مي گویم 
من  علیه  را  آن ها  الیق  سلیمان  اما  سیاسي.«  تبارز  قدرت،  و  است  قدرت  »وحدت،  که 
تحریک کرده بود. ما از سرتاسر افغانستان عسکر مي گرفتیم. مي گفتیم که جلب احضار 
به  سلیمان الیق  تطبیق شود.  افغانستان  افغانستان در سراسر  مردم  بر همهء  باید یک سان 
همه کارت داده بود. به موتروان، به کمک موتروان به همه کارت معافیت داده بود. به 
جوان هاي بیست ودو و بیست وسه سالهء بعضي والیات کارت معافیت عسکري داده بود. 
من هم بالقوه آن ها را مي گرفتم. مي گفتم: »تو را تابع قانون مي سازم. اگر مي گریزي، باز 
بگریز! تاجیک هم اوالد همین وطن است. دیگران همچنین. آن ها عسکر مي دهند، خدمت 

مي کنند. تو چرا نمي دهي؟ چرا زیر بیرق نمي آیي؟«
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تا وزارت خارجه  از چهارراهي صدارت  بود.  داده  تظاهراتي سازمان   سلیمان الیق 
تا کتابخانهء عامه و پارک زرنگار تا پیش روي پل باغ عمومي، یک دم موترها آمدند، 
توقف کردند و گفتند ما تظاهرات مي کنیم. موتروان هم رفت، کمک موتروان هم رفت. 
کلیدهاي موترها را هم با خود برده بودند. خوب ، این موترها چه طور تا این جا آمده بودند؟ 
خودشان آمده بودند؟ معلوم است که آن ها را موتروان ها آورده بودند. و سلیمان الیق 
سازمان ده آن حرکت بود. کشتمند وارخطا شده بود و شروع کرد به قال مقال کردن. من 

گفتم: »تو وارخطا نشو من تیار مي کنم. ببین حاال چی مي کنم!«
 سه وریانت داشتم. به ریاست نقلیهء وزارت دفاع دستور دادم که موتروان هاي وزارت 
را حاضر کند. گفتند موتروان ها کلید موترها را با خود برده اند. حرفي نیست، کنکشن 
کنید! همین که سیم کنده شود، سر و کلهء موتروان  پیدا مي شود و مي گوید نکن، من 

خودم مي برم! 
نبرد؟ وریانت دوم. گفتم چهار پنج موتر »اي تي اس« تانک بَر داریم. تانک ها  اگر 
را مي ِکشند. هر کدام مي تواند پنج موتر را بِکشد. موترها را به هم بسته کنید و آن ها را 
ببرید. صاحب موتر وقتي دید که موترش را مي برند، مي آید و موترش را خودش مي برد.
وریانت سوم. اگر وریانت دوم هم کار نکرد و دیدي زیاد مقاومت مي کنند یک موتر 
را در اول راه بندان، یکي را در وسط و یکي را در انتهاي راه بندان آتش بزنید. باز ببینید 

بقیه، موترهاي خود را مي برند یا نه! 
وریانت اول را تطبیق کردیم، همه رفتند. 

***
پرویز آرزو: شما نزدیک به پنج سال وزیر دفاع افغانستان بودید. از جنگ هاي آن 

دوره بگویید.
وزارت  پرسونل  شدم،  دفاع  وزیر  دوباره  کارمل  زمان  در  وقتي  عبدالقادر:  جنرال 
دفاع در حدود ده هزار نفر بود. در پایان دورهء کار من، پرسونل وزارت دفاع افغانستان 
به صدوبیست هزار نفر رسیده بود. عالوه بر آن، قطعات قومي و »سپاه انقالب« هم به 
ایجاد شده بودند. جنگ هاي بسیار شدیدي بود. افغانستان به چنگ مجاهدین افتاده بود و 
مجاهدین در چنگ پاکستان بودند و پاکستان، سقوط افغانستان را مي خواست. با آن هم، 
به دست  هم  را  ولسوالي ها  کنترول 60 درصد   بودند.  برخوردار  نسبي  امنیتي  از  شهرها 
داشتیم. ولسوالي هاي دیگر معمواًل در جریان آن جنگ ها دست به دست مي شدند. گاهي 
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به تصرف مجاهدین مي آمدند و گاهي به تصرف دولت.  بیشترین جنگ ها در دورهء من 
در پکتیا و پکتیکا رخ دادند. ما بیشتر در آن مناطق مصروف جنگ بودیم. میدان هوایي 
خوست همیشه زیر ضرب مجاهدین بود. جناح »حقانِي« مجاهدین، بیشترین نقش جنگي 
در آن مناطق را بازي مي کرد. در سال هاي1364 و 1365، برنامه یي براي جذب جریان هاي 
به اصطالح معتدل مجاهدین شروع شد. آن برنامه را »امنیت دولتي« پیش مي برد. برنامهء 

احمقانه یي بود. 
پرویز آرزو: شما از جنگ هاي شدید در پکتیا و پکتیکا یاد کردید. در سایر نقاط 

افغانستان از جمله تالش هاي بسیار براي تسخیر پنجشیر چگونه بود؟
 جنرال عبدالقادر: جنگ  در پنجشیر پیش از این گپ ها بود. یکي از جنگ هاي بزرگ 
آن زمان در »زنده جان« هرات رخ داد. البته در زمان جنگ زنده جان، من وزیر دفاع نبودم. 
از وزارت دفاع کنار رفته بودم و دوباره معاون رییس دولت شده بودم. قومندان عمومي جبهه 
در آن جنگ، »جنرال بیگي« بود. فرمانده الیقي بود. تورن جنرال بود. از مزار بود. او گفته 
بود: »زنده جان را مرده جان مي سازم«. جنگ بسیار شدیدي بود. اما اسماعیل خان در میدان 
لَق، در مناطق هموار بي کوه و بي درخت و بي شاخ و بي پنجه جنگ کرد و پیروز شد. دولت 
با تلفات، وادار به عقب نشیني شد. باید مسایل را عیني و واقع بینانه گفت. به حیث یک 
نظامي مي گویم که اسماعیل خان در جنگ، باالست. او نه تنها عقب نشیني نکرد که پیروز 

هم شد. قومندان جنگ به خاطر آن شکست برطرف شد. فکر مي کنم او را تقاعد دادند. 
 امن ترین مناطق، به خصوص در زمان نجیب، مناطق شمال بود. دوستم، کم کم براي 

قطع رابطه با نجیب و تبارز به عنوان شخصیتي سیاسي آماده مي شد.



بخش سي و دو

 جنرال عبدالقادر: ... من با چگونگي برخورد شوروي با مسایل افغانستان و تأکید بر استعفاي 
کارمــل و آمدن نجیب مخالف بودم. پیش از برگزاري پولینوم هجدهم، این مخالفت خود 
را تبارز دادم. هنوز کارمل به مســکو نرفته بود و هنوز طرح واگذاري یکي از دو ِسَمتش 
به نجیب، به او ابالغ نشــده بود. مشاور نوي براي کارمل آمده بود. در کوتي باغچه بودیم. 
من و گل آقا، معاون دوم کارمل، و مشــاور نو شــوروي با هم نان چاشت را مي خوردیم. 

در هنگام صرف غذا مشاور پرسید: »رفیق جنرال! سرنوشت افغانستان چه خواهد بود؟1«
 من گفتم: »ما را مي گذاري نان خود را بخوریم؟«

 من چاشت ها شوربا مي خوردم. چون معده ام عملیات شده بود باید کم غذا مي خوردم. 
آن روز چند لقمه یي خوردم و بیرون شــدم. مشاور هم به دنبال من آمد. در صحن ارگ، 
چند درخت »پنجه چنار« بود. آن چنارهــا از زمان امیرعبدالرحمان خان یا امیر حبیب اهلل 

خان بودند. مشاور پرسید: »این پنجه چنارها از چه زماني اند؟« 
مــن گفتم: »رفیق ویکتور پتروویچ! تو کنجــکاوي مي کني و مي خواهي نظر ما را 
بگیري. من به تو واضح مي گویم که امروز، سرنوشــت افغانســتان به دســت شماست. 
نیروهاي نظامي شــما در این جا هستند. شما هستید که به نهادهاي حزبي مشوره مي دهید. 
چیزي به ما مربوط نمي شــود. تاریخ در مورد عمل کرد شما در افغانستان قضاوت مي کند. 

دیگر در مورد سرنوشت افغانستان از من چیزي نپرسید.«
مشاور گفت: »چرا؟«

1. اصل روایت  گفت وگو به روسي است. برگردان فارسي آن در متن گنجانده شده است.
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گفتم: »ببینید! اعضاي حزب دموکراتیک خلق افغانســتان به دوصد هزار نفر رسیده 
است. در بین این مردم، هم بنیان گذاران حزب هستند، هم کساني که در ساختارهاي حزبي 
کار مي کنند و هم جوان ها. اگر شــما مي خواهید که کارمل در پولینوم 18 از یکي از دو 
مقامش استعفا بدهد بهتر است که براي اعضاي حزب این فرصت و امکان را بدهید که از 

بین خود کاندیدهایي براي رهبري حزب و رهبري کشور داشته باشند.«
مشاور گفت: »شما وزیر دفاع خواهید بود.«

من گفتم: »براي من حاال دیگر فرقي نمي کند. من معاون کارمل هستم.«
مشاور شروع کرد به راست و چپ بردِن گپ. به من مي گفت: »تو همه امکانات را 

خواهي داشت.« مي گفت چنین و چنان مي شود.
گفتم: »من به خاطر خود نمي گویم. اما با تصمیم شما موافق نیستم. حزب دموکراتیک، 
اعضاي ســابقه دار زیادي دارد. پیر دارد، جوان دارد. بگذارید خودشــان امور حزبي، از 
سازمان هاي اولیه تا  بیروي سیاسي و انتخاب منشي عمومي حزب و ریاست شوراي انقالبي، 
را به دست داشته باشند. ســنترالیزم دموکراتیک هم همین معنا را دارد. شما بدون تحلیل 
درست جامعه ما، مي خواهید نجیب را رهبر افغانستان تعیین کنید. اگر مشخصات جامعه ما 
را نمي فهمي من به تو مي گویم. من وزیر دفاع بودم، حاال معاون صدر هیأت رییسه هستم. 
وقتي که به خانه مي روم تا مادرم اجازهء نشســتن ندهد، نمي نشینم. احترام به بزرگ ها در 
این جامعه خیلي مهم اســت. در کوچه اگر با ریش سفیدي بر می خوریم، احترام او واجب 
است. شما که مي خواهید نجیب رهبر این کشور بشود باید در نظر بگیرید که حزب، ریش 

سفیدها و بنیان گذاراني دارد. شما عماًل باعث تقابل آن ها مي شوید.« 
پرویز آرزو: هدف شما از ریش سفیدها و بنیان گذاران حزب کي بود؟  

جنــرال عبدالقادر: براي من نکتهء مهم، دادن حق تعیین رهبري به اعضاي حزب بود. 
حتا اگر کســاني مثل کشتمند و صالح زیري رأي مي آوردند، با آن که چندان با من موافق 

هم نبودند، راضي بودم. هدف من تأکید بر ارزشي بود که رأي عمومي دارد.
 نکته دیگري که در مورد نجیب به مشاور شوروي گفتم این بود که »شما وقتي برنامه 
داشتید که نجیب را به رهبري این کشور برسانید چرا او را به سازمان بدنام امنیت بردید؟ 
راه معقول این بود که از ِسَمت منشي ســازماني به ِسَمت منشي کمیته مرکزي مي رسید، 
بعداً او را وزیر مي ســاختید و از وزارت به ریاست کشور مي آوردید. شما مي دانید که چه 
اشتباهي را مرتکب شده اید؟ واکنش مردم را مي دانید؟ مي دانید ارگان امنیتي چقدر بدنام 
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است؟«
مشاور شوروي متعجب مانده بود. ســخنان من برایش غیر مترقبه بود. به من گفت: 

»حاال تصمیم گرفته شده است که کارمل از یکي از دو مقامش کنار برود.«
من گفتم: »مهم نیست که کارمل از یک مقام خود کنار مي رود یا نمي رود. شایستگي 
کاري هم در نظر نیســت چون همیشه مشاور به همراه است و کار را مشاور مي کند. من 
از شما مي پرسم، شمایي که مي خواهید کارمل را کنار بزنید آیا این کارمل تا حاال بدون 
اجازهء شما چیزي گفته اســت؟ آیا بیانیه یي را خوانده که شما آن را ننوشته باشید؟ شما 
نوشــتید و حاال مسؤولیتش را هم به دوش او مي اندازید و مي گویید او نمي تواند. این چه 

معنا دارد؟« 
گفت و گوي تلخي بود. هر دو ناراضي بودیم. من به طرف خانه رفتم.

 فرداي آن روز، کارمل به مسکو رفت. من به شما گفتم که به مسکو تلفون کردم. با 
او بي باکانه صحبت کردم. وقتي به کابل آمد، تنها چند نفر بودیم که به استقبالش به میدان 
هوایي رفتیم. او را به گل خانه بردیم. کارمل به حرم ســرا مي رفت. گفت: »قادر نیاید. با 

مجید سربلند و سرور منگل درحرم سرا گپ مي زنم.«
 آن ها به حرم سرا رفتند و ما پشت کار خود رفتیم.

روز برگزاري پولینوم 18 فرا رسید. من در پولینوم 18 دوباره گفتم که »باید انتخابات 
از سازمان اولیه شروع شود و قدم به قدم تا انتخاب منشي عمومي پیش برود.« 

هیچ کس از این موضع من پشــتیباني نکرد. من هم در همان جا و همان روز از حزب 
خارج شــدم. از پولینوم بیرون شدم و به طرف خانه به راه افتادم. خانهء ما در آن زمان در 
»وزیراکبرخان« بود. پیاده به ســمت خانه به راه افتادم. کســي با موتر به دنبالم حرکت 
مي کرد. من به موتر ننشســتم و پیاده به طرف خانه رفتم. به خانه رســیدم. یک ساعتي 

گذشت. »کاروال« به خانه آمد. او از اعضاي رهبري و یکي از منشي هاي حزب بود. 
به من گفت: »چرا چنین کردي؟ چرا این طور برخورد کردي؟«

گفتم: »دیگر با شما هیچ رابطه یي ندارم.«
به او گفتم: »هر تصمیمي که درباره من مي گیرید، بگیرید. بندي مي کنید، مي ُکشید، 

بازنشسته مي کنید، به بیرون مي فرستید، هر چه مي خواهید بکنید. تصمیم با شما.«
فردا باز کاروال آمد. گفت: »رفقا نشسته اند. گفتند یک بار پیش ما بیا.«

پرسیدم: »کي است؟« 
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گفت: »نوراحمد نور، صالح زیري، اســلم وطنجار و نجیب. در داراالنشــاي کمیته 
مرکزي نشسته اند. بیا یک بار برویم.«

برخاســتم و رفتم. وقتي به آن جا رسیدیم، »ظهور رزمجو« را دیدم که دوسیه یي زیر 
بغل دارد و در حال گزارش دهي به نوراحمد نور اســت. در مورد تظاهراتي که در کابل به 
حمایت از کارمل برپا شده بود گزارش مي داد. تعدادي از پرچمي هایي را که در تظاهرات 
شــرکت کرده بودند، به زندان پل چرخي بــرده بودند. ظهور رزمجو گزارش مي داد که 
»تعدادي از آن زنداني ها ابراز ندامت کرده اند و او آن ها را آزاد کرده اســت اما در حدود 
20 نفر از کار خود پشــیمان نیســتند و در زندان مي مانند.« من و وطنجار و صالح زیري 
نشســته بودیم و ظهور رزمجو در گوشه یي به نوراحمد نور گزارش مي داد. در همین لحظه 

»نجیب« داخل شد. به طرفم آمد و با من دست داد و پرسید: »چه حال داري؟«
گفتم: »هو نجیب! همین چهارکاله هایي که مي بیني این جا هستند، همین چهارکاله ها 
تره کي را »ستارهء شرق« ساختند، او را نابغه و فیلسوف ساختند و توسط امین که شاگرد 
وفادار تره کي بود، کشتند. امین را قهرمان و »قومندان صبحدم« ساختند و به وسیلهء کارمل، 
او را کشتند. حاال مي خواهند کارمل را که تا دیروز او را بزرگ و پیشوا مي نامیدند، همان 
کارملي که تو را فرزند خوانده بود و مي گفت تو فرزند او هســتي، فقط از پستان محبوبه 
شــیر نخورده ای، به دست تو بکشند. به خدا که تو را هم همین طور مي کشند. همین گپ، 

یادگار من به تو باشد. من رفتم! به امان خدا!«
این را گفتم و بیرون شدم. وقتي از ساختمان بیرون شدم، کاروال مرا به موتر نشاند و 
به خانه ام برد. یکي دو روز بعد به من تلفون کردند و گفتند تصمیم گرفته شــده که سفیر 

افغانستان بشوي.
من گفتم: »خوب است. هر جا مي فرستید، فرقي نمي کند.« 

گفتند: »سفیر افغانستان در کوریاي شمالي.«
گفتم: »گپي نیست.«

شــب، پیش خود فکر کردم که خوب ! خلقي ها مي گویند که من مائوییست هستم! 
حاال اگر به کوریاي شمالي بروم، مي گویند پیش کاکایش رفت!

فردا تلفون کردم. گفتم به کوریاي شــمالي نمي روم. هــر جاي دیگري که تعیین 
مي کنید، مي روم. ساعت دو و نیم سه بعد از چاشت بود که تلفون کردند و گفتند: »مکتوب 

شما را از بخش روابط بین المللي کمیته مرکزي برگرداندیم. شما به پولند مي روید.«
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گفتم: »قبول است.«
به این ترتیب، سفیر افغانستان در پولند شدم. 

با نجیب خداحافظي نکــردم. اما براي خداحافظي پیش کارمــل رفتم. دیدم کتاب 
یادداشــت هاي امیرعبدالرحمان خان به دستش اســت. تاج التواریخ امیر عبدالرحمان را 

مي خواند. من به او گفتم: »حاال دیر است که این کتاب را مي خواني!«
به کارمل گفتم: »چون زماني، سرقومندانم بودي و زیر دستت کار مي کردم، هنوز به 

تو احترام دارم و آمده ام با تو خداحافظي کنم. من در پولند وظیفه گرفته ام.«
کارمل گفت: »افغانســتان به تو و کساني مثل تو احتیاج دارد. تو هر جایي که باشي 
باید به نفع افغانستان کار کني. شما قهرمان ها هستید. ما اگر چیزي نکردیم، شما بکنید.«

گفتم: »تا زماني که در افغانســتان بودم، مرا به کار نگذاشتید. از دست ما هم دیگر 
چیزي پوره نیست.«

به کارمل گفتم: »یک چیز به تو مي گویم. از افغانستان نرو. تا آخر همین جا بمان.«
کارمل گفت: »من سنگ زیرین آسیا هستم.«

با من دست داد و قول داد که از افغانستان بیرون نمي شود. 
با او خداحافظي کردم و به پولند رفتم. 

دو ســه هفته بعد از رفتن به پولند از رادیو و تلویزیون شــنیدم که کارمل به مسکو 
رفته است. 

پرویز آرزو: به شما گفت که نمي رود؟
جنرال عبدالقادر: بلی. گفت: »من سنگ زیرین آسیا هستم و از جایم تکان نمي خورم.«

***
 دو سال در پولند سفیر بودم. پس از آن مرا به بلغارستان تبعید کردند. در حدود یک و 
نیم سال در آن جا بودم و خودسرانه به کابل برگشتم.  شش ماه بعد، نجیب، موتر و یاورش 
را به خانه ام فرســتاد و من پیش او رفتم. وقتي رفتم، دیدم که در زیرزمیني کمیته مرکزي 

نشسته است. همین که او را دیدم خندیدم و گفتم: »چرا در زیرزمیني نشسته ای؟!«
نجیب در حالي که دستش را تکان مي داد گفت: »از دست توست!«

گفتم: »چرا از دست من است؟ من سِر پیاز، کون پیاز؟! یک سپاهي بودم، تمام شد!«
گفت: »نه! اگر تو کمرم را بسته مي کردي، این روز به سرم نمي آمد. کمرم را بسته 

نکردي!«
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به نجیب گفتم: »خوب ! تو بگو چه کار خوبي کردي که حاال من خود را مالمت کنم 
که در کنارت نایستادم. چه کردي؟«

گفت: »تو نمي فهمي!«
گفتم: »بگو که بفهمم.«

گفت: »پشتون را سِر ازبک زدم، ازبک را سِر پشتون.«
پرویز آرزو: منظورش چي بود؟

جنرال عبدالقادر: بازیگران اصلي در آن مقطع زماني، دوســتم و ازبک ها در شمال و 
پشتون ها در جنوب بودند. 

همین جمله را به من گفت که: »تو نمي فهمي! من ازبک را ســِر پشتون زدم، پشتون 
را سِر ازبک.«

من گفتم: »این جرم تاریخي و خیانت ملي است.«
گفت: »برو! تو هنوز نفهمیدي.« 

به من گفت: »باز یک شوربا با هم مي خوریم و این مسأله را با تو تحلیل مي کنیم.«
همان، آخرین دیدار من و نجیب بود. دیگر او را ندیدم... 

***
پرویز آرزو: نظر کلي شما در مورد داکتر نجیب اهلل چي است؟

جنرال عبدالقادر: فعالیت هاي سیاســي نجیب از زمان تحصیلش شــروع شده بود. در 
آن زمان، جنبش هاي فکري و روشــنفکري در بین محصلین بــه وجود آمده بودند. در 
همان ســال ها »ســپیرو اگنیو«1 معاون رییس جمهور امریکا به افغانستان سفر کرده بود. 
محصلین تظاهراتي به راه انداخته بودند و گفته مي شــد که کسي به سوي اگنیو تخم مرغ 
پرتــاب کرده بود. نجیب مدعي بود که آن تخم مرغ را او به ســمت اگنیو پرتاب کرده 
بود. وکیل هم ادعا مي کرد که او ]وکیل[ این کار را کرده است. بنابراین مي شود گفت 
که فعالیت هاي سیاســي نجیب از همان زمان شروع شده بود. نمي دانم چه وقت نجیب به 
حزب دموکراتیک پیوســته بود. اما همان طور که پیش از این هم به شما گفتم در همان 
روزهاي اول پس از هفت ثور، نجیب پیشــم آمد، خودش را معرفي کرد و گفت »منشي 
ســازمان اولیهء شهر کابل« اســت. وقتي که بحث کنار زدن پرچمي ها در زمان تره کي 
مطرح شــد، نجیب هم به حیث سفیر افغانستان در تهران مقرر شد. کارمل، سفیر افغانستان 

Spiro Agnew .1 معاون  رییس جمهور امریکا )ریچارد نیکسون( از نومبر 1969 تا اکتوبر 1973
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در چکســلواکیا شده بود. بریالي، برادرکارمل، در پاکستان سفیر شده بود، اناهیتا راتب زاد 
در یوگسالویا سفیر شــد. و به همین گونه چهره هاي برجستهء جناح پرچم به نام سفارت 
از افغانســتان بیرون شده بودند. از رده هاي باالیي جناح پرچم، تنها کشتمند در کابل ماند. 
همان بود که مدتي بعد با توطئه یي، من و کشتمند را با هم بندي کردند. مدتي بعد، نجیب 
کارش را در تهران گذاشت و به کارمل در چکسلواکیا پیوست. نوراحمد نور هم از امریکا 
به آن جا رفته بود. نجیب را متهم مي کردند که تعمیر یا زمین ســفارت افغانستان در تهران 
را فروخته بود و پولش را براي مصارف گروهي که در چکسلواکیا جمع شده بودند، انتقال 
داده بود. موضوع مشابهي هم در مورد نوراحمد نور وجود داشت. قضیه از این قرار بوده که 
در زمان شــاه، افغانستان از امریکا گندم خریده بود. در قرارداد خرید گندم، هزینهء انتقال 
آن درج نشده بود. سفیر وقت افغانستان موضوع را به اطالع حکومت افغانستان رسانده بود. 
دولت افغانســتان پول مورد نیاز براي هزینه انتقال گندم را به حســاب سفیر افغانستان در 
امریکا مي فرستد. پول کرایهء گندم داده مي شود اما مقداري پول در حساب بانکي سفارت 
افغانســتان مي ماند. نمي دانم دقیقًا چقدر پول مانده بود اما آن پول به اضافهء افزایشي که 
در طول سال هاي بعدي در بانک امریکایي یافته بود به دو سه میلیون دالر رسیده بود. گفته 
مي شــد که نوراحمد نور در زمان کارش در امریکا به اسناد آن پول ها بر خورده بود و به 

میزان زیادي از آن پول استفاده کرده بود. 
 بعدها وقتي رابطهء نور با کارمل خراب شد، کارمل از این مسأله به عنوان اهرم فشار 
بر نوراحمد نور استفاده مي کرد. دولت افغانستان »پکتیاوال«، رییس بانک مرکزي، را در 
رأس هیأتي براي تفتیش حســاب هاي بانکي افغانستان در خارج از کشور توظیف کرده 
بود. پکتیاوال موضوع پول در امریکا و سوء استفاده یي که از آن شده بود را کشف کرده 
بود. او این موضــوع را در بخش اقتصادي کمیته مرکزي مطرح کرد. کمیته مرکزي هم 
براي پي گیري بعدي، مکتوبي عنواني ریاست امنیت نوشته بود. در آن زمان نجیب، رییس 
خاد بود. کارمل هم نظارت بر آن پروســه را به دو معاونش که یکي من بودم و دیگری 
گل آقا، ســپرد. گل آقا هر هفته دوسیهء نور را زیر بغل مي گرفت و پیش کارمل مي رفت. 

کارمل مي گفت: »حاال باشد!« 
اما چرا حاال باشــد؟ کارمل مي خواست نور را زیر فشــار خود داشته باشد. وقتي از 
نور مي پرســیدیم، مي گفت: »من آن پول را با خود به چکسلواکیا بردم و همراه خودشان 

مصرف کردیم.«
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کارمل مي گفت: »من از این موضوع اصاًل خبر ندارم. حکومت چکســلواکیا خرج 
مرا مي داد.«

به این ترتیب، نور زیر فشار کارمل بود. تا این که نوراحمد نور به طرفداري از کارمل 
شــروع کرد و به او نزدیک شد. به خاطر دارید که گفتم براي اعطاي نشان هاي »خورشید 
آزادي« به مســکو مي رفتیم. نور بلند شد و گفت : »آیا رفیق کارمل مستحق چنین نشاني 

نیست؟! چرا یک نشان را به رفیق کارمل ندهیم!«
 من خندیدم و گفتم: »بیاورید! آن را هم امضا مي کنم.«

 کوتاه سخن این که رابطهء کارمل و نور تا آخر، گاه خوب و گاه خراب بود.  
 صحبــت اصلي ما درباره نجیب بود. پس از شــش جدي، کارمل، نجیب را به حیث 
رییــس امنیت دولتي که در زمان نجیب »خاد« نــام گرفت مقرر کرد. نجیب آدم فعالي 
بود. دانش نسبي سیاسي داشت. ســازمانده خوبي بود. در دوران کارش در »خاد«، به هر 
وسیله یي که بود سعي کرد که بخش امنیت را کاماًل پرچمي بسازد. دلیلش هم رقابتي بود 
که با گالبزوي داشــت. گالبزوي وزیر داخله بود و آن وزارت را کاماًل »خلقي« ساخته 
بود. وقتي نجیب قدرت را به دســت گرفت، تالش زیادي کرد تا گالبزوي را به »ریاست 
امنیت« بیاورد. زیرا »خدمات امنیت دولتي« افغانســتان کاماًل زیر تأثیر و نفوذ پرچمي ها 
بود و نجیب مي خواست گالبزوي را به آن جا ببرد و زیر کنترول خود بگیرد. اما گالبزوي 
با درک این موضوع، بیشتر طرف »شهنواز تني« را، که در آن زمان به جاي »نظرمحمد« 
وزیر دفاع شده بود، گرفت. مدتي پیش از کودتاي شهنواز تنی، گالبزوي سفیر افغانستان 
در مسکو شد. وقتي نجیب بر آن شد که او را دوباره به کابل برگرداند، گالبزوي رسمًا در 
شوروي تقاضاي پناهندگي داد. او را به جمهوري »داغستان« فرستادند و بعداً بنا به روابطي 
که در گذشته با وزارت داخلهء شوروي پیدا کرده بود، به او خانه یي در مسکو داده شد. 

 نجیب، مدیر خوبي بود. مطالعه داشت اما نقص عمده اش، خودخواهي و جاه طلبي اش 
بود. در عین حال، تأکید زیادي بر مسألهء قوم گرایي داشت. استادش در این زمینه سلیمان 
الیق بود. ســابقهء روابط آن ها هم به این برمي گشت که هر دو از گروه »خیبر« بودند. به 
نظر من کســي که به حساب مسایل قوم گرایي، نجیب را گمراه کرد، سلیمان الیق بود. او 

را به سمت قوم گرایي کشاند. 
پرویز آرزو: از کودتاي »شهنواز تني« یاد کردید. شما در آن زمان کجا بودید؟

جنرال عبدالقادر: من در بلغارستان بودم. 
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پرویز آرزو: از آن کودتا چیزي مي دانستید؟
جنرال عبدالقادر: من کاماًل باخبر بودم. اتشــهء نظامي افغانستان در بلغارستان پیلوتي 
به نام »میر غوث الدین« مشــهور به »گاگارین« بود. هم با شهنواز تني ارتباط داشت و هم 
بــا نجیب. نجیب به او رتبهء جنرالي هم داد. پس از پیدا شــدن اختالف نظر با نجیب، به 

گلبدین حکمتیار پیوست و کشته شد. 
در زمــان کودتاي تني، همین آدم ]میر غوث الدین[ اتشــهء نظامي بود و معلوماِت 
مربوط به کودتا را من از او به دســت آوردم. یک بار پیامي از شهنواز تني به من آورد. 
تني مرا »استاد« خطاب مي کرد. پیام داده بود که به استاد بگویید: »به زودي به افغانستان 

مي آید! دل جمع باشد!« 
 پس از این که نجیب به قدرت رســید، من حوادث احتمالي را پیش بیني مي کردم. به 
همین دلیل بود که »ســفارت« را قبول کردم. و این یکي از خوش شانسي هاي من بود که 
در زمان کودتاي تني در کابل نبودم. چون اگر در افغانســتان مي بودم و حتا هیچ سهمي 
هم در آن کودتا نمي داشــتم، حتمًا نجیب مرا بندي مي کرد. حتمًا مرا متهم به دست داشتن 
در کودتا مي کرد. و من از چنین اتفاقي نجات پیدا کردم. بســیار شانس آوردم که در آن 

حادثه در افغانستان نبودم. 
پرویز آرزو: شما پیش از کودتا از وقوع آن خبر داشتید؟

جنرال عبدالقادر: بلی. من پیش از کودتا مي دانستم.
پرویز آرزو: ریشه و زمینه هاي کودتا چي بود؟

جنرال عبدالقادر: شهنواز تني، وزیر دفاع بود. همان طور که پیش از این گفتم، نجیب 
در پي آن بود که گالبزوي را از وزارت داخله برکنار کند و به جاي او کسي از طرفداران 
خود را وزیر داخله تعیین کند. حتا عالقمند بود که تني، وزیر داخله شود. اما غافل از این  
بود که تني و گالبزوي روابط نزدیک و عمیقي داشتند. حتا گفته مي شد که شهنواز تني در 
جلسات به شکل علني با نجیب مخالفت مي کرد. به این ترتیب اختالف نجیب و شهنواز تني 
هم روز به روز بیشــتر مي شد. تا جایي که نجیب، وزارت دفاع را زیر نظارت شدید امنیت 
دولتي گرفته بود. این اقدام نجیب، نارضایتي بیشتر تني را در پي داشت. در مقابل، شهنواز 
تني بر آن شده بود که با پشتیبانی چند تن از جنرال ها، از جمله جنرال »آصف شور«، که 
از جنرال هاي خوب اردوي افغانستان بود، و به کمک قطعات محدود اطراف کابل، دست به 
اقدامی بزند. مي شود گفت که اقدام شهنواز تني و چند تن دیگر از صاحب منصب هاي ارشد 
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اردو، اعتراض در مقابل عمل کرد نجیب مبني بر نظارت شدید امنیت دولتي بر وزارت دفاع 
بود. اسداهلل سروري هم در هماهنگ کردن گروهي از قواي هوایي در کودتاي شهنواز تني 
نقش داشته است. قادر آکا، قومندان مدافعه هوایي، و »حمزه فراهي« از بخش ترانسپورت 

هوایي از جمله کساني بودند که در کودتا با شهنواز تني یک جا شده بودند.
 این صاحب منصب ها بیشتر از کســاني بودند که در گذشته به حفیظ اهلل  امین وفادار 
بودند. کودتا شــروع شده بود. خلقي هاي وفادار به امین به وزارت دفاع حمله کرده بودند. 
چند طیاره به امر شهنواز تني یا قومندان مدافعه هوایي به هوا برخاسته بودند. قومندان مدافعه 
هوایي کالهش را در قومنداني فراموش کرده بود. او اول با موتر مي رود و خانم شــهنواز 
تني را از خانه اش بر مي دارد و دوباره به قواي هوایي مي رود و به طیاره مي نشیند. شهنواز 
تني چگونه با او یکجا شده بود؟ این را نمي دانم. طیاره هاي شکاري جادهء میوند یا حوالي 
مســجد پل خشتي را بمبارد کرده بودند. یکي دو بمب هم در جاده یي که به طرف میدان 
هوایي مي رود، افتاده بود. نیروهاي امنیتي وارد عمل شده بودند. گروه شهنواز تني، تیت و 
پاشان شده بود. قواي هوایي فلج شده بود. نیروهاي امنیتي کنترول اوضاع را به دست گرفته 
بودند. شــهنواز تني و حمزه و رسول و چند تن دیگر به طیاره نشسته بودند و به پاکستان 

رفته بودند. کودتا شکست خورد. 
دستگیر پنجشیري به اتهام دست داشتن در کودتا دستگیر شد. صالح زیري هم به دو 
سال زندان محکوم شد. »نظر محمد« که به جاي من وزیر دفاع شده بود نیز به اتهام دست 
داشتن در کودتا دســتگیر و زنداني شد. عمر حکومت نجیب هم به پایان خود مي رسید. 
مسألهء تسلیم دهي قدرت به مجاهدین مطرح شده بود. پروسهء تسلیم دهي قدرت با اختالف 
نظرهاي شدید داخل رژیم توأم شده بود. »وکیل«، »فرید مزدک« و »کاویاني« از نجیب 

جدا شده بودند. این دو سه نفر در چاریکار با مسعود مالقات کرده بودند.
 کوتاه این که نجیب تصمیم مي گیرد فرار کند. شب اول نمي تواند فرار کند. شب دوم، 
دوستم باخبر مي شود. میدان هوایي در کنترول نیروهاي دوستم بود. قومندان گروه دوستم 
در میدان هوایي کســي به نام »مجید روزي« بود. من در آن شب و روزها در کابل بودم. 
مجید، هفته یي یکي دوبار  موترش را به دنبالم مي فرستاد. با هم مي نشستیم. مرا »استاد« 

خطاب مي کرد. چیزهاي زیادي را به من تعریف کرد... 
دوستم از فرار نجیب خبر مي شود. نفرهاي او جلو موتر حامل نجیب را در چهارراهي 
که به طرف میدان هوایي مي رود، مي گیرند. نجیب، مجبور شــده بود به نمایندگي ملل 
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متحد در کابل پناهنده شود. 
پرویز آرزو: رابطهء عبدالرشید دوستم و نجیب اهلل از چه زماني خراب شد؟ 

جنرال عبدالقادر: همان طور که به شــما گفتم »دوســتم« توسط »نجیب« به قدرت 
رســید. به شــما قصه کردم که نجیب به من اصرار کرد که دوستم را به حیث ُخردضابط 
مقرر کنم. من آن کار را کردم. دوســتم کم کم تبدیل به یک نیرو شد. ازبک ها بسیار به 
او وفادار بودند. در جنگ ها فدایي بودند. رشــد دوستم شروع شد. نجیب هم در این راستا 
از لحاظ مادي و ســالح به او کمک کرد. نجیب از دوستم در جنگ ها استفاده مي کرد. اما 
دوستم کم کم با کسب قدرت، تغییر جهت داد. دوستم را به جنگ قندهار فرستاد. حتا در 
آن جنگ هم پیروز شــد. پس از برگشت به مزار، قوم خود را جمع کرده بود و گفته بود 
که »بچه هاي شما را به خاطر نجات شما و مشخص شدن موقف شما در سیاست کشور به 
کشــتن مي دهم.« همین دکتورین سیاسي دوستم شد. مردم گفته بودند: از اوالد خود تیر 

هستیم. هر چه مي کني بکن. 
پرویز آرزو: شــما در مورد قوم گرایي افراطي داکتر نجیــب اهلل یاد کردید. در آن 

صورت، پشتیباني  اولي وي از عبدالرشید دوستم چه توجیهي دارد؟
جنرال عبدالقادر: این یک سیاست رایج در افغانستان است که »قومِ« خود را »اصل« 
قرار مي دهند و ســایر اقوام را به نفع خود مي چرخانند. همیشه همین طور بوده است. قوم 
خود را محور قرار مي دهند و سایر اقوام را به حیث اقمار، دور خود مي چرخانند. در زمان 
ظاهرشــاه  چنین بود، در زمان نادرخان  و قبل از او هم. همهء گروه بازي هاي سیاســي در 
افغانستان چنین بوده و چنین اند. رابطهء نجیب با دوستم بر همین اصل مبتني بود. اما دوستم 
کم کم تبدیل به قدرت شد و تغییر جهت داد. در عرصهء سیاست وقتي کسي به خود تکیه 
مي کند و احســاس قدرت مي کند و طرف دیگر را مي بیند که در حال ضعیف شدن است، 
موضع گیري اش را تغییر می دهد. به نظر من نه تنها »دوستم« که عده یي دیگر هم بر همین 
اســاس از نجیب جدا شدند. در بحث قدرت سیاســي، این امري عادي است. شما حوادث 
بعدي را ببینیــد. عین اتفاق براي »رباني« افتاد. تا زماني که در قدرت بود، با او بودند اما 
همین که رو به ضعف نهاد، همه از او روبرگرداندند. عین مســأله است. عده یي که با او 
ماندند بــه خاطر باورهاي قومي این کار را کردند اما اقوام دیگري که در اطرافش بودند،  

خود را جدا کردند. 
پرویــز آرزو: بار پیش گفتید که در طیاره با داکتر نجیب اهلل بودید و رباعي خیام را 
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خواندید. مصراع آخر آن رباعي این اســت: »چون پــرده برافتد نه تو ماني و نه من!« اما 
داکترنجیب اهلل این مصراع آخر را....

جنــرال عبدالقادر: بلی. من اصل رباعي خیام را خواندم. او مصراع آخر را تغییر داد و 
چنین خواند: چون پرده برافتد هم تو ماني و هم من! 

پرویز آرزو: مي شود گفت که شما و داکتر نجیب با هم رابطه یي نزدیک داشتید.
 جنرال عبدالقادر: بلی. من و او بســیار به هم نزدیک شده بودیم. زماني که من معاون 
کارمل بودم و بخش »عــدل و دفاع« حوزهء کارم بود، ادارهء امنیت دولتي که نجیب در 
رأس آن بــود، زیر نظر من بود. یعني از لحاظ کاري هم چنین رابطه یي با هم داشــتیم. از 
لحاظ شخصي باید بگویم که رابطهء ما به گونه یي بود که نجیب به امضاي من رتبهء جنرالي 
گرفت. در آن روز من با پول شخصي خود یک دست دریشي جنرالي برایش آماده کردم. 
او هم برایم یک جفت کفش فرانسوي ساق دار تحفه داد. اما من و او در پولینوم هجدهم از 
هم جدا شدیم. من مخالف او رأي دادم. دالیلم را هم پیش از این به شما گفتم. گفتم که از 
یک طرف با آن شیوهء برکناري کارمل موافق نبودم. از سوي دیگر به انتخابات در سیستم 
سنترالیزم دموکراتیک باور داشتم. مسألهء دیگر هم این که در انتخاب رهبري کشور باید 
حضور کســاني که سابقهء طوالني کار و عضویت حزب را داشتند، در نظر گرفته مي شد. 
این از عنعنه هاي کشور ماست و به خاطر جلوگیري از اختالفات بعدي باید رعایت شود. 

پرویز آرزو: شاید بیشتر عالقمند بودید که خود شما کاندید باشید؟ 
جنرال عبدالقادر: نه! 

پرویز آرزو: شــما پیش از این گفتید که در نظرگیري ســنگیني پله هاي ترازوي 
»قدرت« یک اصل در »سیاست« است. 

جنرال عبدالقادر: بلی 
پرویز آرزو: شما مي دیدید و مي فهمیدید که داکتر نجیب اهلل به قدرت مي رسد. پس 

چرا آن برداشت از قاعدهء سیاست را رعایت نکردید؟
جنرال عبدالقادر: من فکر مي کنم که بســیار خوب رعایت کردم. من مي دانستم که 
در آن زمــان نمي توانم در »خط اول« کاري انجام بدهم. بنابرآن باید کســي در آن مقام 
مي بود که ضررهاي احتمالي کمتر مي شد. مثاًل کشتمند مي توانست مورد خوبي باشد. اول 

این که از قوم اقلیت بود...
پرویز آرزو: در این صورت شما هم به مسایل قومي عالقه پیدا کرده بودید؟ 
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جنرال عبدالقادر: دیگر چاره یي نمانده نبود. ما هر چه مبارزه مي کردیم، نتیجه نمي داد. 
به این نتیجه رســیده بودم که وقتي کســي از قوم اقلیت در رأس قرار مي گرفت، مجبور 
مي شــد که اقلیت هاي دیگر را در کنار داشته باشد و در آن صورت موازنهء سیاسي ایجاد 

می شد. 
 من یک ملي گرا بوده، هســتم و خواهم بود. اما مسأله ء مهم برای من این بود که همه 
باید امتیاز مساوي داشته باشند. باید شایسته ساالري مطرح باشد. همین موضوع »اکثریت« 
و »اقلیت« قومي هم معلوم نبود. پشــتون ها مدعي بودند که اکثریت هستند. و این تا حاال 
هم معلوم نیســت. من خودم به خاطر دارم که در زمان تره کي در یک سرُشماري، هزارها 
پشــتون را از آن طرف سرحدات به نام پشتون پکتیا و پکتیکا آوردند. آن کارها به ضرر 
افغانســتان تمام شد. به ضرر وحدت ملي افغانستان تمام شــد. موازنه را بر هم زد. من نه 
تضادي با پشــتون دارم و نه منفعتي با تاجیک. عقیده یي که من داشته و دارم این است که 
شایســتگي باید اصل باشد. هر کس که هست، از افغانستان است، افغان است، باید به نفع 
افغانستان کار کند. شایستگي باید در نظر گرفته شود نه اکثریت و اقلیت. مهمترین مسأله، 

وحدت ملي است و امتیازها باید بر اساس شایستگي داده شوند.





بخش سي و سه

پرویز آرزو: شما در پولینوم هجدهم، مخالِف داکترنجیب اهلل رأي دادید و به نشانهء اعتراض 
از پولینوم هجدم بیرون ُشدید. رابطهء شما با او خراب شد.

جنرال عبدالقادر: بلی. بعد از آن خراب شد.
پرویز آرزو: شما به عنوان سفیر افغانستان به پولند رفتید. چند سال سفیر بودید؟

جنرال عبدالقادر: حدود دو سال. 1987 و 1989.
پرویز آرزو: سفارت داري چه طور بود؟ سفیر خوبي بودید؟

جنرال عبدالقادر: فکر مي کنم سفیر خوبي بودم. رابطهء خوبي با رییس جمهور پولند، که 
او هم یک نظامي بود، ایجاد کردم. من و چند سفیر دیگر در یک روز اعتمادنامه هاي خود 
را به رییس جمهور پولند تسلیم کردیم. پس از تسلیم اعتمادنامه و سخنراني رییس جمهور، 
رییس تشریفات وزارت خارجه پولند به سراغم آمد و گفت: »رییس جمهور، شما را به 

صرف چاي دعوت مي کند.«
من  و  مي پرسید  افغانستان  مورد  در  کردیم.  هم صحبت  با  چاي،  هنگام صرف  در 
ضیافت  چند  در  بود.  نزدیک  و  خوب  خیلي  کارم  دوران  در  ما  روابط  مي دادم.  جواب 
رسمي با دیگر سفرا دست مي داد و مي گذشت اما وقتي نوبت به من مي رسید، مي ایستاد و 
چند کلمه یي صحبت مي کرد. این ها ظرافت هاي دیپلوماتیکي بودند که حکایت از توجه 
ویژهء او داشتند. از من در مورد کارم مي پرسید. در پولند هم تشکیلي مشابه به »جبههء 
ملي پدروطن« بود. مرا بارها به ضیافت ها و مراسم خود دعوت کردند. پولندي ها در کابل، 
براي سفارت خود ساختماني ساخته بودند. متقاباًل به افغانستان هم در »وارشاو« زمیني براي 
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ساخت سفارت داده شده بود. اما کسي از افغانستان به فکر ساختن ساختمان سفارت نیفتاده 
بود. دوره کاري من هم در آن جا کوتاه بود و نتوانستم کاري در این زمینه انجام دهم. 

پرویز آرزو: سفارت افغانستان در پولند چند کارمند داشت؟
جنرال عبدالقادر: تشکیالت سفارت کوچک بود. سفیر، سکرتر اول و سکرتر دوم. 
سکرتر دوم مسؤول بخش کنسولي بود. سکرتر اول برادر صالح زیري بود. سه کارمند 

محلي هم داشتیم. 
پرویز آرزو: سفیر، نماینده رییس دولت خود در کشوري دیگر است. در مدت کار 

خود با داکتر نجیب اهلل تماس داشتید؟
جنرال عبدالقادر: با داکتر نجیب هیچ نوع رابطه یي نداشتم. 

پرویز آرزو: چرا دوره کاري شما در پولند کوتاه بود؟
جنرال عبدالقادر: نوراحمد نور در آن زمان به حیث نمایندهء افغانستان به ملل متحد 
لحاظ   از  اصواًل  نور  و  من  و  بود.  رییسه«  هیأت  هنوز »صدر  کارمل  بود.  شده  فرستاده 
اداري زیر امر کارمل بودیم، نه نجیب. کارمل در اواخر دورهء کاري خود، نوراحمد نور 
را به افغانستان فرا خوانده بود. شاید دلیل این کار کارمل، اختالفاتي بود که با نور داشت. 
هم زمان با ختم وظیفهء نوراحمد نور و برگشت او، کار کارمل تمام شد و نجیب به هر دو 
مقام او دست یافت. در آن زمان، »وکیل« وزیر خارجه بود. رابطهء من و او خوب نبود. 
نوراحمد نور به کابل برنگشت بلکه به مسکو رفت و همان جا منتظر ماند. وکیل زمینه را 
طوري فراهم کرد که نوراحمد نور، به جاي من سفیر افغانستان در پولند شود. بر همان 
پولند ختم شود. همچنین تصمیم گرفتند  کار من در  فوراً  اساس، تصمیم گرفته شد که 
که من به افغانستان برنگردم. مرا به بلغارستان تبعید کردند. بر اساس توافق بین حکومت 
افغانستان و حکومت بلغارستان و احتمااًل حمایت شوروي، قرار بر آن شده بود که جانب 
بلغارستان هزینه هاي مربوط به خانه، بیمهء صحي و تحصیل فرزندانم را به دوش بگیرد و 

جانب افغانستان، ماهانه پولي براي امرار معاش من بفرستد.
پرویز آرزو: شما از این تصمیم آگاه بودید؟

جنرال عبدالقادر: من پس از دریافت تلگرامي از کابل به امضاي وزیر خارجه با این 
مضمون که: »شما به بلغارستان بروید. بلغارستان هزینه مسکن و بیمهء صحي و تحصیل 
فرزندان شما را متقبل شده و ما معاش شما را ماهوار به آن جا مي فرستیم« از موضوع خبر 

شدم.
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پرویز آرزو: و واکنش شما چي بود؟
جنرال عبدالقادر: هیچ نوع عکس العملي نشان ندادم. من خیلي هم راضي نبودم که به 
افغانستان برگردم. تحریک مي شدم که به غرب بروم. تنها کسي که مانع رفتنم به غرب 
در  افغانستان  سفیر  »پکتیاوال«  برویم.  بلغارستان  به  گرفتیم  تصمیم  بود.  من  خانم  شد، 
بلغارستان بود. او بسیار نگران بود که مبادا من جاي او را بگیرم. چندین بار به کابل نوشته 

بود که اگر »معاش او را نفرستید به غرب مي رود.« 
پرویز آرزو: و به این تریتب از پولند به بلغارستان رفتید؟

جنرال عبدالقادر: طبق تعامل وزارت خارجه، یک ماه به من فرصت داده شد. من در 
آن فرصت توانستم مراسم تودیعي را به جا آورم. با »ُکردیپلوماتیک« خداحافظي کردم. 
در دیداري که با سفیر بلغارستان در پولند داشتم از او پرسیدم که آیا در مورد رفتن من به 

بلغارستان چیزي مي داند یا نه؟
 سفیر بلغارستان گفت: »اگر مکتوبي هم در این باره به ما نیامده باشد، بلغارستان از 

خود شماست.«
***

آمادهء ترک وظیفه بودم. یک هفته یي گذشت. ساعت بین پنج و شش شام بود.     
از سفارت شوروي با من تماس گرفتند. پرسیدند: »آمادهء رفتن هستید؟«

 گفتم: »بلی«
به من گفتند: »موتر به دنبال شما مي آید.«

و  بودیم  رفتن  را جمع کردیم. دو سه بکس شد. آمادهء  لوازم خود  و  لباس ها   
منتظر. ساعت ده شب شد. یازده، دوازده... خبري نبود. حدود ساعت دوازده و نیم یِک 
نیمه شب بود که زنگ اقامتگاه سفیر به صدا در آمد. به دنبال ما آمده بودند. یک موتر 
میني بَس در پایین خانه بود. سه نفر دیگر در موتر بودند. بکس هاي ما را در موتر گذاشتند. 
دو نفر در قسمت پیش روي موتر نشستند و یک نفر هم در آخر موتر. حرکت کردیم. راه 
میدان هوایي »وارشاو« را بلد بودم. اما موتر به راهي دیگر رفت. راهي که اصاًل برایم آشنا 
نبود. موتر به کجا مي رود؟ فکر کردم شاید راه، بسته است و از مسیري دیگر مي رویم. 
موتر همچنان به راه خود مي رفت. رفت و رفت و رفت. باالخره وارد یک میدان هوایي 
شد. فهمیدم که میدان هوایي نظامي است. موتر در کنار یک طیاره نظامي توقف کرد. دو 
نفر از سه نفري که در موتر با ما بودند، وارد طیاره شدند و در آخر طیاره نشستند. من و 
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خانواده ام هم نشستیم. ساعت حدود 3 بعد از نیمه شب بود. طیاره به هوا برخاست. پرواز 
به زمین نشست. لوحهء ترمینال میدان  کردیم. روشنایي دم دم صبح شده بود که طیاره 

هوایي را خواندم: بلغارستان- صوفیه.   
 پرویز آرزو: شما در مسیر راه تا میدان هوایي نظامي »وارشاو« و در زمان پرواز، در 

مورد »مقصد« مشکوک بودید. نپرسیدید شما را به کجا مي برند؟
جنرال عبدالقادر: نه. 

پرویز آرزو: سفارت شوروي سفر شما را به بلغارستان تنظیم کرد؟ 
جنرال عبدالقادر: مسایل و مشکالت سفارت ما را سفارت شوروي حل مي کرد. مثاًل 
موتر سفارت را یکي از دیپلومات هاي ما که برادر صالح زیري بود، برده بود و از پیشش 
آتش گرفته بود. به سفارت شوروي گفتیم »موتر نداریم.« به زودي یک موتر ولگا را به 

رایگان به ما دادند. 
 پرویز آرزو: با توجه به موقف هاي باالیي که در گذشته در افغانستان داشتید، آیا از 

سوي سفارت هاي سایر کشورها تالشي براي برقراري تماس با شما نشد؟
من  با  دیگران  از  بیش  هندوستان  و  ایران  سفراي  ضیافت ها،  در  عبدالقادر:  جنرال 
با پاکستان مشکل داشتیم. خط مشي ما »مخالِف نزدیکي« بود.  نزدیکي نشان مي دادند. 
سفیر امریکا همیشه با من احوال پرسي مي کرد. سفیر انگلیس تنها یک بار با من احوال پرسي 

کرد. پرسید: »چه طور هستید؟«
 گفتم: » I am good! « ]خوب هستم![

پرویز آرزو: گفتید که سفراي هند و ایران بیشتر از دیگر سفرا به شما عالقمندي و 
نزدیکي نشان مي دادند. چگونه؟

در  چه  و  دیپلوماتیک  ضیافت هاي  در  چه  عالقمندی  این  بلی.  عبدالقادر:  جنرال 
براي  مغازهء مخصوصي  در »وارشاو«  نمونه،  عنوان  به  می شد.  دیده  اتفاقي،  برخوردهاي 
بازار در آن جا خرید کنند.  از  پایین تر  نرخ  با  دیپلومات ها مي توانستند  بود.  دیپلومات ها 
چند بار خانم من و خانم سفیر ایران در آن مغازه همدیگر را دیده بودند. خانمم گفت: 
»خانم سفیر ایران بسیار نزدیکي نشان مي دهد. پرس وجو مي کند. مي پرسید چه چیزهایي 

مي خریم و چه چیزهایي نمي خریم. کي مهمان شان مي شوید...« 
اقامتگاه سفیر افغانستان و اقامتگاه سفیر ایران هم در یک جاده بود. در همان حوالي 
پارکي بود که گاهي با خانواده براي قدم زدن به آن جا مي رفتیم. گاهي در هنگام قدم زدن، 
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سفیر ایران و خانواده اش را مي دیدیم. با هم احوال پرسي مي کردیم. یک روز سفیر ایران از 
من پرسید »براي شما از کابل چي مي آورند؟«

 گفتم: »برنج افغاني.«
 سفیر ایران گفت: »مرا مهمان نمي کنید؟« 

گفتم: »چرا نه؟!«
قرار شد به زودي مهمانم شود.

ایران  به سفیر  از همکاران محلي سفارت  به دست یکي  برنج را  من چند کیلو   
فرستادم. چند روز بعد او را دیدم. به خاطر برنج از من بسیار تشکر کرد. شب رخصتي آخر 
هفته او و خانواده اش را براي صرف نان شب به خانه دعوت کردم. با دستهء گلي آمدند. در 
صحبت هایي که با سفیر ایران داشتم خاطرنشان مي کردم که: »افغانستان از غرب و جنوب 
با ایران و پاکستان هم سرحد است. همسایهء جنوبي ما مي خواهد که مسایل افغانستان را به 
نفع خود بچرخاند. ایران روابطش را با افغانستان، تقریبًا با توجه به روابط با پاکستان عیار 
مي کند. در حالي که افغانستان از خود حکومتي دارد و ما مشترکات تاریخي و فرهنگي و 

زباني و دیني داریم.«
بیشتر صحبت هاي ما پیرامون مسایل روابط بین دو کشور مي چرخید. سفیر ایران 
یک بار به من گفت: »علي اکبر والیتي- وزیر خارجهء ایران- به پولند مي آید. من مالقاتي 

تنظیم مي کنم تا نظریات خود را با او مطرح کنید.« 
والیتي آمد  و رفت و آن مالقات صورت نگرفت. دورهء کار من هم در پولند ختم 

شد و دیگر سفیر ایران را هم ندیدم. 
پرویز آرزو: آیا از کابل »دستور عمل« سیاسي براي سفارت ها مي آمد؟ 

جنرال عبدالقادر: مي آمد.
پرویز آرزو: روابط افغانستان با پاکستان به دالیل مشخصي خراب بود. دالیلي هم 

وجود داشت که حکومت افغانستان با ایران نیز روابط چندان نزدیکي نداشته باشد. 
جنرال عبدالقادر: ما تنها صالحیت روابط نزدیک با سفیر پاکستان را نداشتیم. سفیر 
افغانستان باید به وظیفه اش که بهبود و گسترش روابط بود، مي پرداخت. به همین دلیل 
مي توانستیم با دیگر سفرا رابطه داشته باشیم. روابط ما با ایران به مراتب نزدیک تر بود تا 

با پاکستان. 
پرویز آرزو: گزارش هاي سیاسي و گزارش مالقات هاي خود را به کابل مي فرستادید؟
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جنرال عبدالقادر: بلی. به وزارت خارجه مي فرستادیم. گزارش تمام مالقات ها و همهء 
بازنشسته شده  افغانستان که  از سفراي گذشتهء پولند در  رویدادها را مي فرستادیم. یکي 
بود روزي به دیدارم آمد و از عالقمندي یک تاجر یهودي براي تأمین روابط با افغانستان 
صحبت کرد. من این احتمال را از نظر دور ندانستم که آن فرد یهود از کانال امریکایي ها 
وظیفه یي براي تأمین روابط گرفته باشد. موضوع را مهم پنداشتم و نامه یي »خاص و رأسًا« 
به وزیر خارجه نوشتم. در نامه تذکر دادم که »موضوع را مطالعه کنند و در صورت لزوم 

هدایت بدهند تا آن فرد به افغانستان برود یا کسي براي دیدنش به وارشاو بیاید.«
 کسي به نام »ظریف« معین وزارت خارجه بود. در جوابم نوشت: »کدام بخش نامهء 

شما آن قدر مهم بود که »خاص و رأسًا« نوشتید؟!«
من گفتم: »خاص و رأسًا« بودن مطلب را نمي توانم در مکتوب به تو شرح دهم. به 

نظر من این موضوع مهم آمد. درک من چنین بود.
پرویز آرزو: در موارد اینچنیني آیا با سفارت شوروي تماس مي گرفتید؟ مشورت 

مي کردید؟ 
جنرال عبدالقادر: قطعًا خیر! وقتي سفارت به مشکلي تخنیکي بر مي خورد از سفارت 

شوروي کمک مي خواستیم.
پرویز آرزو: مثاًل چي؟ 

جنرال عبدالقادر: مسایلي پیش مي آمد. مثاًل گاز سفارت قطع مي شد.
براي حل  با سفارت شوروي مطرح مي کردید؟ چرا  پرویز آرزو: چنین مسایلي را 

مشکل با وزارت خارجهء پولند تماس نمي گرفتید؟ 
جنرال عبدالقادر: این کار را مي کردیم. اما وزارت خارجهء پولند نمي توانست کمکي 

به ما بکند.  
پرویز آرزو: و سفارت شوروي چه مي کرد؟

جنرال عبدالقادر: با یک تلفون سفارت شوروي مشکل حل مي شد. یا همان طور که 
پیش تر گفتم مثاًل با مشکل کمبود موتر مواجه شدیم. سفارت شوروي به ما موتر داد. 

***
پرویز آرزو: به شب پرواز شما از »وارشاو« به »صوفیه« برمي گردیم. طیاره در میدان 

هوایي صوفیه به زمین نشست. کسي به استقبال شما آمده بود؟ 
جنرال عبدالقادر: دو نفر آمده بودند: پکتیاوال، سفیر ما در بلغارستان و اتشهء نظامی 
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افغانستان در سفارت. سفیر بسیار نگران بود که مبادا من به جاي او مقرر شوم. دمدمه هاي 
صبح به صوفیه رسیدیم. ما را به هوتل بردند. فردا صبح، موتري آمد و من و خانواده ام 
را به درهء کوهي بردند. محلي تفریحي بود. رییس جمهور بلغارستان هم در همان حوالي 
اقامتگاهي داشت. ما را به یک مجتمع تفریحي درماني بردند. آن مجتمع از شوراي وزیران 
بلغارستان بود. دو آپارتمان طبقهء سوم آن را در اختیار من و خانواده ام گذاشتند. به ما گفته 
شد که معاینهء صحي مي شویم و در صورت نیاز به درمان ما مي پردازند. همهء امکانات در 
آن جا بود. یک خانم پیر را هم که روسي مي فهمید به عنوان خدمت کار به ما معرفي کردند. 
غذایي را که براي روز بعد مي خواستیم، به آن خانم مي گفتیم. او به آشپز اطالع مي داد و 

سه وعدهء غذاي ما به این ترتیب آماده مي شد. یک ماه در آن جا بودیم.  
 پرویز آرزو: نگران آیندهء خود نبودید؟

جنرال عبدالقادر: نه. اصاًل چرت هم نمي زدم. بهار بود و بلغارستان پر از گل! زمین 
و زمان پر ُگل شده بود. درخت هاي سبز و هواي پاک. عصرها در میان گل و سبزه قدم 

مي زدیم. 
پس از یک ماه، هیأتي از بلغارستان به همراهي سفیر افغانستان آمد و به ما گفتند   
را  اول  آپارتمان  کنید.  انتخاب  در شهر صوفیه  آپارتماني  براي خود  مي توانید  که حاال 
نشان دادند. در طبقهء زیرین آن آپارتمان، سکرتر اول سفارت افغانستان زندگي مي کرد. 
»گل احمد« نام داشت. جوان بسیار خوبي بود. برادر خانِم جنرال »میراحمد« بود. همین 
جنرال میراحمدي که حاال در مسکو زندگي مي کند و در گذشته با من در بخش »عدل 
و دفاع« کار مي کرد. آن آپارتمان را نپسندیدم. چون کارمند سفارت در آن ساختمان 

زندگي مي کرد، الزم ندیدم که آن جا زندگي کنیم.
جاي دیگري را نشان دادند. آن جا را هم نپسندیدم. منطقهء خوبي نبود.

 ساختمانی بیست  طبقه یی را در منطقهء »بابا الیسه« به من نشان دادند. گفتم به غیر 
از منزل اول و باالترین طبقه، هر آپارتماني را که بدهید قبول دارم. در طبقهء نوزدهم آن 
ساختمان، دو آپارتمان به من دادند. آن آپارتمان ها را بسیار خوب مبلمان کردند. لِفت آن 

دو آپارتمان را هم با یک دیوار چوبي از آپارتمان هاي دیگر آن طبقه جدا کردند. 
پرویز آرزو : شما مي دانستید براي چه مدت باید در بلغارستان بمانید؟

گفت  بلغارستان  وزیران  شوراي  معاون  کردم.  پرس وجو  من  نه.  عبدالقادر:  جنرال 
نمي داند من چه مدت در آن جا مي مانم. بلغارستان به تعهدات خود وفادار بود اما در دریافت 
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معاشي که باید از کابل به من فرستاده شود، مشکل داشتم. سفیر افغانستان هم تالش مي کرد 
براي  نجیب  باري  داشت.  وجود  مشکل  اما  شود.  حواله  کابل  از  موقع  به  من  معاش  که 
اشتراک در کنفرانس کشورهاي عضو جنبش عدم انسالک به یوگسالویا آمده بود. سفیر 
افغانستان در بلغارستان در آن جا با نجیب دیدار کرده بود و در مورد من گفته بود. نجیب 

به او گفته بود: »بگذار به غرب برود!« 
پکتیاوال به من گفت: »وقتي نجیب این را گفت متعجب شدم و گفتم در صالحیت 

من نیست که بگویم او برود یا نرود.«
من خنده کردم و به سفیر گفتم: »او ]داکتر نجیب[ خاطرجمع باشد که من به غرب 

نمي روم.«
بود  گفته  داکترنجیب  چرا  داشتید.  خود  با  زیادي  دولتي  اسرار  شما  آرزو:  پرویز 
به  یا شاید هم موضوع  باشد  بوده  احساسات گفته  از سِر  برود؟« شاید  به غرب  »بگذار 

درستي انتقال داده نشده باشد؟
جنرال عبدالقادر: نمي دانم. چون خودم با او گپ نزده بودم و از زبانش نشنیده بودم. 
اما او این خودخواهي را داشت که چنان بگوید. او مي خواست با رفتنم به غرب، چهره ام 

مخدوش شود.
باید از کابل فرستاده می شد دریافت  پرویز آرزو: پس شما معاش ماهواري را که 

نمي کردید؟
وزیر  داشتند.  من  با  احترام آمیز  برخوردي  بلغارستان  در  نه.  عماًل  عبدالقادر:  جنرال 
دفاع آن کشور مرا دعوت کرد. معاون وزیر دفاع هم همیشه با من تماس داشت. باري به 
من گفت: »تا جایي که ما می دانیم از کابل به شما معاشي حواله نمي شود. چه طور زندگي 
مي کنید؟ من پیشنهاد مي کنم که به پوهنتون عالي نظامي ما بروید. درس بخوانید یا درس 
بدهید. ما مي خواهیم بهانه یي اداري داشته باشیم که براي شما معاش بدهیم تا بتوانید زندگي 

کنید.«
 من گفتم: »حاال سن و سال من ایجاب نمي کند و توانایي آن را هم ندارم.«

معاون وزیر دفاع بلغارستان گفت: »پس یک فکري مي کنیم.«
مدتي بعد از وزارت خارجهء بلغارستان با من تماس گرفتند و گفتند به آن جا بروم. 
با معاون وزارت خارجهء بلغارستان دیدار داشتم. او به من گفت: »تصمیم گرفته شده براي 

شما ماهانه پولي براي امرار معاش پرداخته شود.«
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 پرویز آرزو: چقدر؟
جنرال عبدالقادر: معادل حدود یک هزار دالر. 

پرویز آرزو: این مقدار پول براي تأمین مخارج زندگي شما و خانواده کافي بود؟
جنرال عبدالقادر: بلی. خانه و موتر و آب و برق، همه به رایگان در اختیار ما گذاشته 
بلغارستان  رییس جمهور  آن،  از  مي شد. پس  پرداخته  ماهوار  معاش،  این  مدتي  بود.  شده 
برکنار و به محاکمه کشیده شد. به من اطالع دادند که »دیگر امکان پرداخت پول ماهوار 

را ندارند.«
***

پرویز آرزو: شما در اواخر حکومت داکتر نجیب  به کابل رفتید؟ 
وقتي  رفتم.  کابل  به  نجیب  حکومت  آخر  ماه هاي  در  من  بلی.  عبدالقادر:  جنرال 

مجاهدین به کابل آمدند در آن جا بودم.
پرویز آرزو: چه طور شد که تصمیم گرفتید به کابل بروید؟

جنرال عبدالقادر: خودم تصمیم گرفتم. خودسر.
پرویز آرزو: تنها رفتید؟

زندگي  کابل  در  برادرم  همراه  مادرم  که  بود  این  موضوع  اصل  عبدالقادر:  جنرال 
مي کرد. برادرم به جرمني رفت و مادرم در کابل تنها ماند. بعد از این اتفاق، خانم من به 
کابل برگشت تا مادرم تنها نباشد. در ماه هاي آخر حکومت نجیب من هم تصمیم گرفتم 
به کابل بروم. به این ترتیب من و دخترم هم به کابل برگشتیم. من در ماه هاي حکومت 
مجددي در کابل بودم. وقتي رباني آمد، با دخترکم به مسکو و از آن جا دوباره به بلغارستان 
رفتم. پس از یک سال تصمیم گرفتم خودم به کابل بروم و مادر و خانم خود را به بلغارستان 
ببرم. یکي از پسرهایم مانِع این کار شد. خودش به کابل رفت و مادر و بي بي اش و برادر 
و سایر اعضاي خانواده را که در کابل مانده بودند، از مسیر پاکستان-قزاقستان-مسکو- به 
بلغارستان آورد. مادر، یک سالي در بلغارستان با ما بود. بعد از یک سال فوت کرد. همان جا 

هم او را دفن کردیم. 
پرویز آرزو: اگر موافق باشید به بازگشت شما به کابل در اواخر حکومت نجیب اهلل 

برگردیم. 
جنرال عبدالقادر: حدود شش ماه به پایان حکومت نجیب مانده بود که به کابل رفتم. 
بلغارستان  به  رباني  زمان  در  گذراندم.  آن جا  در  را  مجددي  و حکومت  مجاهدین  آمدن 
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برگشتم. وقتي به کابل برگشتم خانه نشین بودم. تنها بعد از شش ماه بود که نجیب به دنبالم 
فرستاد.

پرویز آرزو: در طول آن شش ماه با همکاران سابق خود و اعضاي برجستهء حزب 
که در دولت بودند، تماس داشتید؟

یک  تنها  باشم.  خانه  در  مي دادم  ترجیح  من  کس.  هیچ  با  عماًل  عبدالقادر:  جنرال 
بار وطنجار مرا دعوت کرد و موترش را به دنبالم فرستاد. وزیر دفاع شده بود. قرار بود 
حکومت به مجاهدین تسلیم شود. وطنجار نظر مرا در آن مورد پرسید. گفتم: »من حاال 
کسي نیستم که تو از من نظر مي خواهي. ولي یک سؤال از تو دارم. بگو مسؤول مرگ 

کساني که به نام حزب دموکراتیک به زیر خاک رفتند، کیست؟« 
***

پرویز آرزو: گفت وگو را از سر مي گیریم. شما در اواخر حکومت داکتر نجیب اهلل 
به کابل برگشتید. حال و هواي کابل پیش از آمدن مجاهدین چگونه بود؟ چه خاطراتي 

از آن روزها دارید؟
جنرال عبدالقادر: ما در مکروریان زندگي مي کردیم. دوستي از وردک داشتیم. او در 
نزدیکي ساختمان خانهء ما دکاني داشت. من و سه چهار نفر دیگر از متقاعدین، هر روز در 
دکان او جمع مي شدیم. از صبح تا شام همان جا بودیم. چاي مي خوردیم و قصه مي کردیم. 
و  مي آیید  این جا  به  بي کارها  »شما  مي گفت:  برآشفتگي  با  همیشه  ما  وردکي  دوست 

مي نشینید. خانهء مرا خراب خواهید کرد!«
برایت  ما  برو!  »تو  مي گفتیم:  ما  مي دانستیم.  مي فروخت،  که  را  چیزهایي  قیمت   

مي فروشیم. نگران نباش.«
 او مي رفت و ما در دکان مي نشستیم. چاي دم مي کردیم و قصه مي کردیم. دمدمه هاي 
شام، صاحب دکان مي آمد و پول اجناس فروخته شده را مي گرفت و دکان را مي بست. 

روزهاي آخر حکومت نجیب بود. من اّطالع داشتم که مجاهدین وارد کابل مي شوند. 
اما تاریخ دقیق آمدن آن ها را نمي فهمدیم. در روزهاي آخر، در منطقهء مکروریان آدم هاي 
ناشناس بسیاري به چشم مي خوردند. یک روز صبح، طبق معمول از خانه بیرون شدم. مثل 
همیشه قطیفه یي را به دور خود پیچاندم. هم زمان با برآمدنم، سه چهار نفر با سرعت زیاد 
از دروازه بالک مکروریان به بیرون رفتند. هر کدام شان به یک جهت. وقتي از بالک 
مکروریان بیرون شدم به یک گروه چند نفري برخوردم. یکي از آن ها با خشونت پرسید: 



خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر 429

»کجا مي روي؟« 
گفتم: »یک ذره سودا باید بگیرم.«

به من گفتند: »پس بگرد! برو به خانه ات!«
برگشتم. به خانه رفتم و منتطر ماندم تا ببینم چه پیش مي آید. »رشید« یکي از همان 
دوستان بازنشسته یي بود که هر روز با هم در دکان دوست وردکي مي نشستیم. رشید از 

هرات بود. به او تلفون کردم. به من گفت: »در خانه بمانید.«
 گفتم: »خوب است. در خانه مي مانم. اما کمي معلومات بده که در شهر چه اتفاقي 

افتاده است.«
به »روزي« هم زنگ زدم. همان طور که به شما گفتم روزي از قومندان هاي دوستم 
بود و میدان هوایي کابل را به دست داشت. او از صاحب منصب هاي زمان ما بود و به من 
احترام زیادي مي گذاشت. به او تلفون کردم. پرسیدم چه گپ شده است؟ به من گفت: 

»مجاهدین داخل کابل شده اند.« 
پرویز آرزو: شما نگران خود نبودید؟

جنرال عبدالقادر: در همان مقطع زماني نه. 
پرویز آرزو: چرا؟

جنرال عبدالقادر: درک من این بود که گروه هاي مختلف مجاهدین به کابل مي آیند. 
همان طور هم شد. قرار بود مجددي به کابل بیاید، اما رباني آمد. ساعت حدود پنج و شش 
شام بود. مرمي هاي شادیانهء مجاهدین فیر مي شد. آن ها به کابل آمده بودند. در تمام نقاط 

شهر کساني براي پهره داري ایستاده بودند. 
مقابل بالک خانهء ما در مکروریان، یک ُپستهء سارندوي بود. آن ُپسته عماًل بین سه 
بالک موقعیت داشت. من از خانه بیرون شده بودم. دیدم که کسي در نبش یکي از بالک ها 
پشت یک ماشیندار پیکا نشسته است و به سمت ُپستهء سارندوي فیر مي کند. پیش آن 

جوان رفتم. گفتم: »بچیم! چرا فیر مي کني؟« 
گفت: »تسلیم نمي شود.«

گفتم: »تو یک لحظه فیر نکن. اجازه بده. این مرمي از شماست. مال شماست. چرا 
بي دلیل فیر مي کني؟«

با صداي بلند به ُپستهء سارندوي گفتم: »فیر نکنید!«
آن ُپسته را مي شناختم. پیش آن ها رفتم. گفتم: »بچیم! چرا مقاومت مي کنید؟!«
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به من گفت: »ما مي گوییم به ما سند بده، ما این سالح را به تو تسلیم مي کنیم. سند 
بده که سالح را از فالن ُپسته از پیش ما تسلیم شده اید.«

گفتم: »این کار ساده یي است. من این کار را مي کنم.«
پیش جواني که پشت ماشیندار نشسته بود برگشتم. چشم هایش مثل خون سرخ بود. 
معلوم بود که شب نخوابیده است. گفتم: »بچیم، من این کار را جور مي کنم. تو در یک 
سالح  آن ها  از  که  را  کساني  و  ُپسته  نام  و  مي شوي  تسلیم  که  سالحي  نوع  خط،  پرزه 

مي گیري، بنویس. بنویس که از کدام ارگان هستي.«
آن جوان قبول کرد. جوان ها آمدند و در ُپسته با هم نشستند. به آن ها گفتم که چه 

باید بکنند.
 خالصهء کالم این که ترتیب آن کار را دادیم. آمدند و سالح ها را تسلیم گرفتند. 

گپ خالص شد. من به آن ها گفتم: »حاال دیگر آرام باشید. شب هم مهمان من هستید.«
در خانه گندنه داشتیم. خانمم گندنه را میده کرده بود. به او گفتم: »بوالني پخته   

کن. جوان ها مهمان من هستند. یک کتري چاي هم آماده کن.«
 نزدیکي هاي شام بود. بوالني و چاي را گرفتم و بیرون شدم. چند تا پیاله هم برداشته 

بودم. آن ها را به جوان ها دادم و خودم برگشتم. 
جمع  وردکي  دوست  دکان  همان  در  معمول  طبق  ما  گذشت.  روزي  سه  دو   
مي شدیم. رییس بالکي که در آن زندگي مي کردم نیز آن روز با ما بود. نشسته بودیم و 
چاي مي خوردیم و قصه مي کردیم. کسي آمد. پرسید »خانهء جنرال عبدالقادر کجاست؟« 

مرا نشناخت. 
به جواني که »خانهء جنرال عبدالقادر« را  رییس بالک برآشفته و نگران شد. من 

مي پالید گفتم: »بیا بچیم! من به تو نشان مي دهم.«
با او به راه افتادیم. به دروازه دهلیز ما رسیدیم. از زینه ها باال شدیم. به منزل سوم   
رسیدیم. ما تا حاال خاموش بودیم. در منزل سوم، پیش در خانه رو به او کردم و گفتم: »از 

او چي مي خواهي؟« 
مردِ جوان تکاني خورد. 

گفت: »مثل این که خود شما هستید؟« 
گفتم: »فکر کن که خود من هستم. چه مي خواهي؟«

آن جوان گفت: »مرا داکتر عبدالرحمان فرستاده است. او مي خواهد شما را ببیند.«
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خندیدم و گفتم: »داکتر عبدالرحمان با من چه کار دارد؟«
گفت: »من نمي دانم.«

پرویز آرزو: شما با داکتر عبدالرحمان شناخت قبلي داشتید؟
جنرال عبدالقادر: من او را هیچ وقت از نزدیک ندیده بودم. نامش را شنیده بودم و 

مي دانستم کي است. 
به خانه رفتم. به خانمم گفتم: »چند روپیه یي به من بده. از کجا مي دانیم؟ شاید هم 
مرا بندي کنند.« خانمم نگران شد. گفتم: »نگران نباش! تو حاال دیگر به این چیزها باید 

عادت کرده باشي.«
پول را گرفتم. به جیب گذاشتم و بیرون شدم. با جواني که منتظرم بود پایین شدیم. 

در موترش نشستیم. مرا به ریاست امنیت دولتي برد. 
به ریاست امنیت دولتي رفتیم. داخل شدیم. خبري از کش و فش زمان داکتر   
نجیب نبود. مردم زیادي در رفت وآمد بودند. جوان، مرا به منزل دوم برد. گفت: »همین جا 

منتظر باشید. من داکتر عبدالرحمان را خبر مي کنم.« 
همان طور که گفتم من هیچ وقت داکتر عبدالرحمان را از نزدیک ندیده بودم.   
چند دقیقه یي منتظر ماندم. مردم زیادي در رفت وآمد بودند. پس از چند دقیقه دیدم مردي 
که موي سرش رفته بود، به طرفم مي آید. جواني که مرا به ریاست امنیت برده بود، پشت 
باشد. او  باید داکتر عبدالرحمان  به احتمال آن مرد  سر آن مرد مي آمد. حدس زدم که 
نزدیک شد. با احترام زیادي با من احوال پرسي کرد. به دفتر رییس امنیت رفتیم. من به یاد 
داکتر نجیب افتادم. دفتر رییس امنیت دو اتاق داشت. در اتاق اول، یاور نجیب مي نشست و 
در اتاق دومي، خودِ نجیب. ما در همان دفتر اولي که دفتر یاور رییس امنیت است، نشستیم. 

آن مرد از من پرسید: »چاي مي خورید؟«
من گفتم: »اگر زحمتي نیست یک پیاله چاي مي خوریم.«

به کسي که آن جا بود وظیفه داد، چاي بیاورد. 
چاي آوردند. داکتر عبدالرحمان صحبت را شروع کرد. گفت: »مي دانید که تحوالتي 
آمده است. قدرت از بخشي از جامعه به بخشي دیگر منتقل شده است. اما ما توقع داریم که 
از تجارب قبلي به خصوص از تجریه هاي شخص شما استفاده کنیم. شما کارهاي زیادي 

کرده اید و ما در مورد شما معلومات کافي داریم....« 
چند دقیقه یي صحبت کرد. من مطمئن شدم که آن مرد »داکتر عبدالرحمان« است. 
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گفتم: »اگر اشتباه نکنم شما داکتر عبدالرحمان هستید؟«
گفت: »بلی.«

گفتم: »داکتر صاحب! مي خواهم یک موضوع را یادآوري کنم و آن این که ما به 
چیزهایي باور داشتیم. آرزوي ما این بود که جامعه را به پیش ببریم. خوشبختانه توانستیم 
حرکتي را هم به وجود بیاوریم. این که موفق بودیم یا خیر، دالیل و عوامل بسیاري داشت. 
ممکن است آن عوامل و دالیل براي شما قابل قبول نباشند. اما عقیدهء من این است که 
اگر شما بتوانید بیشتر و بهتر از ما کار کنید، مردان تاریخ هستید. اما اگر موفق نباشید باید 

قبول کنید که باعث عقب گردي جامعه از سیر تاریخي آن شده اید.«
داکتر عبدالرحمان خاموش ماند. بعد از مکثي کوتاه گفت: »ما به همکاري ضرورت 

داریم.«
من داکتر عبدالرحمان را آدمي روشنفکر یافتم. در البالي گپ هایش گفت: »آمر 

صاحب به من وظیفه داده بود که با شما دیدار کنم. او مي خواهد شما را ببیند.«
من با تبسم گفتم: »آقاي مسعود از من چه مي خواهد؟ من چه کاري مي توانم برایش 

انجام بدهم؟«
داکتر عبدالرحمان گفت: »نمي دانم چه مي خواهند. مي خواهند شما را ببینند.«

گفتم: »تشکر مي کنم. من فدایي وطن بوده و هستم. من در خانه هستم. اگر ضرورتي 
دریغ  دیگري  هیچ کس  از  بلکه  مسعود  آقاي  از  تنها  نه  برآید  دستم  از  و کمکي  باشد 

نمي کنم.«
در وقت خداحافظي، داکتر عبدالرحمان از من پرسید: »کجا زندگي مي کنید؟ آیا از 

ُپسته هاي ما در نزدیکي خانهء شما هست؟«
یک  مي کنم.  زندگي  صدوبیست وهشت  بالک  چهل وسه  آپارتمان  »در  گفتم:  من 
اسلحهء ُپستهء سارندوي را  تا  ُپستهء شما در نزدیکي بالک ما هست. من کمک کردم 

بگیرند. در حد توان خود سعي کردم از درگیري و خونریزي جلوگیري کنم.«
داکتر عبدالرحمان پرسید: »با خود سالح دارید؟«

جواب دادم: »یک میل کالشینکوف داشتم. یک روز پیش از این حوادث، کسي آمد 
و آن سالح را از من گرفت.«

گفت: »چه کسي سالح شما را گرفت؟«
گفتم: »فکر مي کنم از شوراي نظار بود.«
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داکتر عبدالرحمان کسي را صدا زد. به او وظیفه داد تا فوري معلوم کند که ُپستهء 
نزدیک بالک صدوبیست وهشت مربوِط کیست. چند دقیقه بعد آن فرد آمد و به داکتر 

عبدالرحمان در مورد ُپسته معلومات داد.
خانهء  امنیت  که  بدهید  وظیفه  ُپسته  به  عبدالرحمان گفت: »خوب. خوب!  داکتر   

جنرال صاحب را بگیرند.«
شماره تلفون خانه را هم از من گرفت. با او خداحافظي کردم. به جواني که مرا به 

آن جا برده بود وظیفه داد که »جنرال صاحب را به خانه برسان.«
به آن جوان هم گفت: »به ُپستهء پیش خانهء جنرال صاحب از طرف من هدایت بده 

که امنیت خانهء جنرال صاحب را بگیرند.«
من به خانه برگشتم. همان روز به من سیگنالي رسید که بهتر است کابل را ترک کنم.

پرویز آرزو: از طرف کي ؟
جنرال عبدالقادر: از طرِف به اصطالح حزبي هاي خود ما. من زیاد فکر کردم. تصمیم 
گرفتم به بلغارستان برگردم. باید به مزار مي رفتم. از آن جا به مسکو و سپس به بلغارستان. 
فوري دست به کار شدم. کسانی از قوم ما ]زوري ها[ در میمنه بودند. بخشي از آن ها هم در 
کابل بودند. همیشه با من تماس داشتند. به آن ها خبر دادم که »باید از کابل بیرون شوم.« 
آن ها در جریان یک روز، سفر مرا از کابل سازمان دادند. چند نفر از ریش سفیدهاي میمنه 
و مزار را به موتر نشاندند. به من هم لباس آوردند. پوشیدم. فردا صبح زود مرا به »سراي 
شمالي« کابل بردند و در آن موتر سوار کردند. چند سیاه سر در پیش روي موتر نشسته 

بودند و چند ریش سفید و من در قسمت آخر موتر سرویس...





بخش سي و چهار

جنرال عبدالقادر: ...صبح زود بودکه موتر به طرف مزار حرکت کرد. پنج عصر، به مزار 
را خوب  او  استقبالم آمد.  به  بود،  پیاده شدیم. کسي که وظیفه گرفته  موتر  از  رسیدیم. 
مي شناختم.  مرا با خود برد. آن شب با او بودم. به او گفتم: »بیا فردا صبح به زیارت روضه 

برویم. چاي صبح را در اطراف روضه مي خوریم.«
به  شدیم.  بیرون  روضه  از  رفتیم.  زیارت  به  برخاستیم.  خواب  از  زود  بسیار  صبح 

چاي خانه یي رفتیم و گفتیم: »یک پیاله قیماق مزاري  بیاور تا بخوریم.« 
رفتیم قیماق بخوریم. چه پیش خواهد آمد؟ نمي دانستم.

قیماق را خوردیم. گفتم: »حاال که قیماق را خوردیم، بیا کمي بگردیم!«
 هوا روشن شده بود. مردم در رفت وآمد بودند. نزدیک روضه دیواري بود. دوست 

همراهم گفت: »برویم روي آن دیوار بنشینیم.«
 رفتیم و نشستیم. شهر و مردم را تماشا مي کردیم. ناگهان موتر جیپي در کنار سرک 
توقف کرد. صاحب منصبي از آن پیاده شد. او به طرف ما مي آمد. این طور فهمیدم که 

مي دانست ما آن جاییم. صاحب منصب  نزدیک ما آمد...
مقابلم ایستاد و سالمي زد. گفتم: »خیریت است؟!«

گفت: »صاحب! جنرال صاحب دوستم خبر شدند که شما تشریف آورده اید. گفتند 
اقوام مختلف براي دیدنم آمده اند، شخصًا نمي توانم پیش شان بروم. تو برو و به  از  چون 

ایشان بگو که اگر براي شان زحمتي نیست در »قلعهء جنگي« منتظرشان هستم!«
من گفتم: »بچیم! دوستم صاحب با من چه کار دارند؟  از من چه مي خواهند؟«
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صاحب منصب  گفت: »من نمي دانم. منتظر شما هستند.«
حیران مانده بودم. نمي دانستم چه کنم. صاحب منصب  هم ایستاده و منتظرم بود. به او 
گفتم: »بهتر است به دوستم صاحب سالم برساني و بگویي که من از کابل براي زیارت به 

مزار آمده ام. چند ساعتي هستم. دوباره به کابل برمي گردم.«
من به شما قصهء تقرر دوستم را گفتم. تعریف کردم که با امضاي من مقرر شد و 

رتبهء جنرالي اش را هم من امضا کردم. اما او را از نزدیک ندیده بودم.1   
وقتي به آن صاحب منصب  گفتم که براي چند ساعتي به مزار آمده ام و دوباره به کابل 

برمي گردم جواب داد: »نه! گفتند بیایید! منتظر شما هستند!«
خنده کردم و گفتم: »ما را به زور مي برند؟«

گفت: »نه! نه! خدا نکند. هیچ گپ و زوري در بین نیست. منتظر شما هستند.«
دوست همراهم اصرار کرد که: »چه فرقي مي کند. بیایید برویم.«

من کمي فکر کردم. به آن صاحب منصب  گفتم: »خوب است. تو برو. ما یک ساعت 
بعد مي آییم.«

صاحب منصب  قبول کرد. گفت: »ما منتظر شما هستیم.« و رفت.
او رفت. به فکر فرو رفتم. بروم یا نروم؟ با خود گفتم: دوستم به امضاي من جنرال 
شده است. اما من با او کدام رابطه یي نداشتم. شاید به خاطر گروه بندي هایي که شروع شده 

مي خواهد مرا ببیند...
ساعتي گذشت. به دوست همراهم گفتم : »یک تاکسي بگیر تا ما را به آن جا ببرد.«

پرویز آرزو: نام دوست همراه شما چي بود؟
جنرال عبدالقادر: نامش »خان محمد« است. همین حاال هم در میمنه است. اصاًل از 
میمنه است. با ما ریشهء قومي دارد. فکر مي کنم او زمینه را طوري مساعد کرده بود که با 

دوستم دیدار کنم.
پرویز آرزو: تاکسي گرفتید و رفتید.

جنرال عبدالقادر: بلی. به »قلعهء جنگي« رفتیم. به دروازه اول رسیدیم. گفتیم: »پیش 
دوستم صاحب مي رویم.«

به دفتر دوستم رفتیم. صاحب منصبي را که به دنبال ما آمده بود، دیدم. اسم او هم 
»روزي« بود. فکر مي کنم از نزدیکان دوستم بود. معلوم شد که از یاوران دوستم است. او 
ما را به اتاقي برد. چند دقیقه یي نشستیم. بعد از چند دقیقه دیدم در حدود ده نفر از ازبک ها 

1. این روایت را مي توانید در بخش سي بخوانید.
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از دفتر دوستم بیرون شدند. معلوم مي شد که به راستي مالقات داشته است. به محض این که 
آن ها  بیرون شدند، دوستم از دفترش برآمد. به دهلیِز بین دفتر او و اتاقي که ما نشسته 
بودیم، آمد. من از جا برخاستم. با او احوال پرسي کردم. مرا به دفترش دعوت کرد. پرسید: 

»کجا بودید؟ چه طور آمدید؟ کجا مي روید؟« 
گفتم: »حاال پس از یک عمر کار و زحمت، وقت استراحت من است. براي زیارت 

آمده ام.«
به شوخي گفتم: »حاال مي توانم هر جا که دلم مي خواهد بروم و هر جا دلم مي خواهد 

بخوابم.«
دوستم گفت: »خیلي تشکر که به مزار آمدید و جاي دیگري نرفتید.«

من گفتم: »کجا را دارم که بروم.«
 دوستم به اتاق مخابره اش رفت. صدایش مي آمد. با مسعود صحبت مي کرد. 

پس از چند دقیقه برگشت. به من گفت: »شما مهمان ما هستید.«
 کسي را صدا کرد و به او گفت: »امشب جنرال صاحب مهمان ماست.«

 منظورش این بود که ترتیبات پذیرایي گرفته شود. به او گفت: »جنرال صاحب را 
با خود به خانهء خود ببرید. فردا صبح زود او را به میدان هوایي برسانید.«

من حیران ماندم! 
به دوستم گفتم: »دوستم صاحب! من براي چند روزي به مزار آمده ام و اگر ممکن 

باشد تصمیم دارم به مسکو بروم.«
گفت: »نه! من خواهش مي کنم که شما عجله نکنید. وطن به شما ضرورت دارد و ...«

حاال پیش خود فکر مي کردم که عجب اشتباهي کردم که به مزار آمدم. 
پرویز آرزو: یعني بهتر بود در کابل مي ماندید؟

برایم خوب  نگاه موازنهء سیاسي  از  افتاد  اتفاقي که در مزار  بلی.  جنرال عبدالقادر: 
تمام نمي شد. 

پرویز آرزو: هدف شما از موازنهء سیاسي چیست؟ یعني ترجیح مي دادید...
 جنرال عبدالقادر: من باید سعي مي کردم به هیچ جهتي نروم. 

پرویز آرزو: و اگر قرار بود بروید باید با احمدشاه مسعود مي رفتید؟
از دوستم عالقمندي نشان  او قبل  باشید که  جنرال عبدالقادر: خوب ، در نظر داشته 

داده بود.
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 مردي که دوستم به او وظیفه داده بود، مرا به خانه اش برد. آن مرد پشتون بود. آن 
شب بسیار به من لطف و مهرباني کرد. کالن هاي پشتون ها در آن خانه جمع شده بودند. 

به من مي گفتند: »همهء امکانات ما در اختیار تو خواهد بود.«
پرویز آرزو: چرا عبدالرشید دوستم از آن فرد خواست که مهمان دار شما باشد؟

جنرال عبدالقادر: اصاًل نمي دانم. نمي دانم دلیلش چي بود. جالب این بود که آن مردم 
صاحب نیروي نظامي بودند و ظاهراً به دوستم وفادار بودند. اما از البالي گپ هاي آن شب 
فهمیدم که آن ها فقط در ظاهر با دوستم هستند. ما تا نیمه هاي شب با هم صحبت مي کردیم. 
عجیب این که اصرار زیاد مي کردند که در کنار آن ها باشم! به من مي گفتند: »تو بیخي از 
خود ما هستي. ما به اندازهء کافي نفر داریم. سالح و مهمات و پول و مال و دارایي داریم. 

همه را در اختیارت مي گذاریم! با ما باش!«
من حیران ماندم چي گپ شد! باز به چه بدبختي افتادم! از یک سو مشکوک بودم 
که شاید مرا مي خواهند امتحان کنند. از سوي دیگر وقتي آن صحبت ها  و پافشاری ها را 
مي دیدم به گونهء دیگر مي اندیشیدم. از جانبي هم چه طور مي توانستم در مقابل دوستم با 
برخوردي که با من کرده بود بایستم؟ حیران مانده بودم! من البته با آن ها  بازي مي کردم. 
چاره یي نبود. سعي کردم آن ها را متقاعد کنم که باید صبر کرد و دید اوضاع کشور به 

کدام طرف مي رود...
مجاهد بودند. به نام مجاهد سالح گرفته بودند و مبارزه مي کردند. اما قوم گرایي کشور 

را فراگرفته بود و هر اقدامی بر همان اساس شکل مي گرفت.
شب عجیبی بود. بیش از حد به من احترام کردند. وقت خواب، به جاي یک توشک، 
چهار توشک را روي هم گذاشتند تا من روي آن بخوابم. به سه چهار نفر وظیفه داده بودند 
که پشت دروازه حویلي پهره داري کنند. دو نفر هم تا صبح پشت دروازه اتاق من پهره 
دادند. این برخوردهاي غیر مترقبه از یک سو باعث نگراني من مي شد و از سوي دیگر به 

من جرأت مي داد. تا صبح نتوانستم بخوابم.
 صبِح زود، سفرهء چاي صبح را پهن کردند. شیر و مسکه و قیماق و هشت ده دانه 
بود.  آماده  موتر  پوشیدم.  را  لباسم  نوشیدم.  شیر  گیالس  یک  من  و...آوردند.  مرغ  تخم 
همان طور که دوستم گفته بود، مرا به طرف میدان هوایي بردند. »خان محمد« هم همراهم 

بود. به میدان هوایي مزار شریف رسیدیم. 
به طیاره سوار شدیم. طیاره پر از گوسفند بود! آن گوسفندها را دوستم به قطعات 
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نظامي خود در کابل مي فرستاد. با کساني که مرا به میدان هوایي برده بودند و با »خان 
محمد«، دوست میمنه یي خود، خداحافظي کردم. طیاره پر از گوسفند بود. مرا به کابین 
پیلوت بردند. یکي از کارکنان تخنیکي طیاره جایش را به من داد. پهلوي پیلوت ها نشستم 

و به کابل پرواز کردیم. 
***

 به کابل رسیدیم. »روزي«، قومندان دوستم در میدان هوایي کابل، پیش طیاره آمد. 
احوال پرسي کردیم. به او اطالع داده بودند که من مي آیم. وقتي مي خواستم خداحافظي کنم 

و بروم گفت: »یک دقیقه وزیر صاحب! یک دقیقه صبر کنید!«
 دستور داد که یک »گوسفند خوب« را از طیاره پایین کنند. گوسفند را به پشت 

موترش انداخت و گفت: »شما را به خانه مي بریم.«
من گفتم: »با این گوسفند چه مي کني؟«

گفت: »براي شماست. باشد بچه ها بخورند.« 
یک میل کالشینکوف و دو خشاب مرمي هم داد. گفت: »این هم پیش شما باشد.« 
 پس از اتفاقاتي که افتاد، حدس مي زدم که با توجه به کوششي که از سوي مسعود 
براي تأمین ارتباط با من شده بود، حاال رابطه ام با او خراب مي شود. فکر مي کردم که با 

رفتن به مزار مرتکب اشتباه شدم. به هر حال، مرا به خانه رساندند. 
وقتي به بالک ما رسیدیم، »روزي« رفت و با پستهء نزدیک خانه که از شوراي نظار 
بود صحبت کرد. به من گفت که با ُپسته صحبت کرده است تا مراقب خانهء ما باشند. 

تأکید کرد که در صورت بروز مشکل، حتمًا به او تلفون کنم. 
گوسفند را به رییس بالک دادم. به او گفتم حاللش کند، قسمتي از آن را خیرات 

بدهد و قسمتي را هم ما بگیریم. 
در خانه ماندم. یک هفته ده روزي گذشت. یک روز کسي تلفون کرد. گوشي را 

برداشتم. گفت: »لطیف است.«
 گفتم: »کدام لطیف؟«

 گفت: »همان لطیف که در سازمان جوانان وزارت دفاع بود.« 
او را شناختم. از پرچمي ها بود.

حزبي هاي جناح پرچم بسیار سر او حساب مي کردند. همیشه او را زیر نظر داشتم. 
همیشه نسبت به او مشکوک بودم. بعد از احوال پرسي گفت: »مسعود صاحب مي خواهند 
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شما را ببینند.«
به دفتر مسعود  مرا  دنبالم آمد و  به  بود که کسي  پنج عصر  ساعت حدود چهار و 
برد. دفتر مسعود در گذشته، دفتر خود من بود. رفتیم. وقتي داخل دفتر شدم از چوکي اش 

برخاست و براي احوال پرسي به استقبالم آمد. نشستیم و شروع به صحبت کردیم.
 من گفتم: »مسعود صاحب! من همیشه این را مي گویم که آرمان و آرزوي ما این 
بود که به نفع وطن و مردم خود کاري کنیم. از عمل خود هم پشیماني ندارم. سرافکنده 
هم نیستم. دیروز ما بودیم. امروز شما هستید. این سیاست است. ایجاب مي کند. اگر شما 
بتوانید بهتر از ما کار کنید و به مردم و به افغانستان خدمتي بکنید، شما قهرمان هستید و 
ما هم ادعایي نداریم. ما یک کار کردیم و به آن افتخار هم مي کنیم که در جامعه تحولي 
ایجاد کردیم. دوام این تحول به آینده بسته است. تا ببینیم سیر تاریخ چگونه خواهد بود. به 
این خاطر من ضرورتي هم ندارم. نیازي هم نیست که به شما بگویم. اگر ضرورتي دارید 

مي شنوم...«
مسعود گفت: »ما از کارهاي شما آگاهیم. ما از مدت ها پیش شما را زیر نظرداشتیم. 
شما به من نامه نوشتید. من هم جواب نامه شما را نوشتم. ایجاب مي کند که در این شرایط، 

همکاري وجود داشته باشد.«
پرویز آرزو: منظور، کدام نامه هاست؟ شما به احمدشاه مسعود نامه نوشته بودید؟

جنرال عبدالقادر: وقتي وزیر دفاع بودم، سفیر شوروي از من خواست به مسعود نامه 
مسعود  به  نامه  در  از من خواست  او  بیابد.  به حکومت  تشویق کنم که  را  او  و  بنویسم 
بنویسم که »وزارت دفاع را به او یا هر کسي که او بخواهد مي دهم. عالوه بر وزارت 
دفاع، ُپست هاي مهم و امتیازات دیگري را هم حاضریم به جناح او بدهیم. به شرط این که 

از جنگ دست بکشد.« من آن نامه را نوشتم و اول به کارمل نشان دادم.
پرویز آرزو: به خاطر دارید که دقیقًا در نامه چه نوشته بودید؟

جنرال عبدالقادر: نوشته بودم که آقاي مسعود! اگر موضوع، مبارزه است مي توانید 
در چوکات دولت هم مبارزه کنید. من به عنوان وزیر دفاع پیشنهاد مي کنم که به دولت 
بیایید. این جنگ آهسته آهسته عزت و پرستیژ شما را هم کم مي کند. اگر مبارزه به خاطر 

قدرت است من حاضرم از وزارت دفاع بیرون شوم و آن را واگذار کنم. 
وقتي مسعود قدرت را گرفت، نامه مرا در تلویزیون نشان داد و گفت: »این نامه یي 
که به امضاي قادر به من نوشته شده بود. از من دعوت کرده بود. این هم نامه یي که من 
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به قادر نوشته بودم.« 
پرویز آرزو: و در نامه احمدشاه مسعود چي آمده بود؟

جنرال عبدالقادر: او نوشته بود که تو پیش ما یک قهرمان نیستي. چون تو با کساني 
رفتي که آن ها با روس ها ارتباط دارند و کمونیست هستند. بنابراین تو با ما بیا. اگر بیایي 

ما تو را مي پذیریم و همیشه در کنارم خواهي بود.
این ها را مسعود با قلم خود نوشته بود.

***
پرویز آرزو: به گفت وگو و دیدار شما با احمدشاه مسعود بر مي گردیم. 

جنرال عبدالقادر: من به مسعود گفتم: »پیش از آمدن شما به کابل، دو نمایندهء شما 
پیشم آمدند«. به راستي هم آمده بودند. یکي »گل محمد« استاد »حربي شونزي« بود. نفر 
دوم از منسوبین وزارت دفاع بود. نامش را به خاطر ندارم. آن دو از من در مورد آمدن 

مسعود به کابل نظر مي خواستند .
 به مسعود گفتم: »من به آن دو نفر گفتم که شما باید براي رهایي از فشار حکمتیار 
راه سروبي و سنگ نبشته، چهارآسیاب و راه کابل- قندهار را مسدود کنید و نگذارید کسي 
به کابل داخل شود. تنها در این صورت است که مي توانید در کابل نظم بیاورید. در غیر 

آن، نظم اجتماعي کابل به هم مي خورد.«
به مسعود گفتم: »در این مورد از من نظر خواسته شده بود و نظر خود را گفته بودم. 

حاال از من انتظار چه نوع همکاري دارید؟«
مسعود گفت: »مي خواهم تشکیالت وزارت دفاع را برایم بسازید.«  

گفتم: »کدام نوع تشکیالت وزارت دفاع را مي خواهید؟«
  تشکیالت وزارت دفاع یک کشور دو نوع است. یک تشکیل بر مبناي اصل تأمین 
امنیت داخل کشور و مرزها ساخته مي شود که شامل کدر و پرسونل و اسلحه و وسایط 
نظامي است. این تشکیل، تشکیل محدود است. تشکیل نوع دوم محدودیت ندارد. یعني 
اگر اردو به صدهزار، دو صد هزار و بیشتر نیاز داشته باشد، دستگاه حکومت ملزم است 
که آن را از لحاظ تخنیکي و وسایط و سالح تأمین کند. هدف از تشکیالت نوع دوم، 
دفاع از کشور در مقابل تعرضات بیروني است. محدودیت تشکیالت نوع اول به خاطر 
درنظرگیري شاخص هاي اقتصادي کشور است. البته قواي محدود احتیاطي حتمًا مورد توجه 

قرار مي گیرد.  
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من به مسعود گفتم: »شما کدام نوع تشکیالت را مي خواهید؟«
مسعود گفت: »هر دو را.«

گفتم: »بسیار خوب. شکي نیست که من این کار را مي کنم. ولي مي دانید که آمدن 
من براي شما ضرر دارد؟«
مسعود گفت: »چرا؟«

گفتم: »شما با گروه هاي مختلفي سر و کار دارید.«
آدم هوشیاري بود. فهمید.

گفتم: »همین که مرا با شما ببینند، شما را متهم مي کنند که با کمونیست ها ارتباط 
دارید. این که من کمونیست هستم یا چیز دیگر، نه شما مي فهمید نه کس دیگر، فقط خدا 

مي فهمد. اما این تبلیغ علیه شما شروع مي شود.« 
را  بسازید. من کسي  را  لحظه گفت: »شما تشکیالت  از چند  او خاموش شد. پس 

مي فرستم تا از شما بگیرد.«
گفتم: »خوب است.«

به »لطیف« زنگ زدم. آمد.    نشستم و طي هفت هشت روز تشکیالت را ساختم. 
تشکیالتي که ساخته بودم را به او دادم. یک عریضه هم نوشتم. آن را هم به دستش دادم. 
پسرم داکتر قدیر در مسکو عمل جراحي شده بود. در عریضه نوشتم که مي خواهم به دیدن 
اجرا  قادر  بود که »کار دگرجنرال صاحب  نوشته  بروم. مسعود در زیر عریضه ام  پسرم 

شود.«
به مزار رفتم.  پاسپورت گرفتم و  به من فرستاد.  به دست کسي  را    لطیف عریضه 
دوباره »خان محمد« به دیدنم آمد. پاسپورت را به دستش دادم. به کنسولگري روسیه در 
مزار شریف رفت و ظرف دو ساعت، برایم ویزه گرفت. دخترکم هم با من بود. خانمم با 
مادرم موقتًا در کابل ماندند. بدون این که با کسي خداحافظي کنم، با دخترکم به حیرتان 

رفتم...
***

 در مرز، تعداد زیادي زن و مرد و کودک براي خروج از افغانستان ایستاده بودند و 
منتظر. مرا دیدند و شناختند. جیغ مي زدند که »به ما هم اجازه بده که برویم!«

 حاال من کي بودم که به آن ها کمکي بکنم؟ به مأمورین مرز گفتم: »یا این ها را هم 
بگذار که بروند یا من هم نمي روم.«
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 به من گفتند: »حاال تو یک دفعه برو و تیر شو.«
باز گفتم: »همین مردم را بگذارید بروند. چه کار دارید به مردم؟«

 در موتر نشستیم. ما را با موتر از حیرتان به مرز ترمز بردند. در ُپستهء سرحد آن 
طرف، یک صاحب منصب  روس نشسته بود. من و دخترکم یک بکس کوچک داشتیم. 
چند جوره لباس او و من در آن بود. سر بکس را باز کردم تا ببینند و وارسي کنند. یک 
صاحب منصب  مرزي افغانستان که از نفرهاي دوستم بود با من تا آن طرف مرز رفته بود. 
او پاسپورتم را به صاحب منصب  روس نشان داد. صاحب منصب  روس، نگاهي به پاسپورتم 

انداخت و گفت: »کاالي خود را جمع کنید و بروید.«
 صاحب منصب  افغان در جمع کردن بکس به من کمک کرد. با من خداحافظي کرد. 
به رانندهء تاکسي که قرار بود مرا تا شهر »ترمز« ببرد گفت: »از جنرال صاحب، پول 

نگیري.«
در تاکسي نشستم. راننده از من پرسید: »کجا مي روید؟«

گفتم: »ما را به ایستگاه قطار ببر.«..
***

 تکت گرفتم. منتظر قطاري که قرار بود از تاجیکستان بیاید و به طرف تاشکند برود، 
ماندیم. چند دقیقه یي پیش از رسیدن قطار، کسي نزدیکم آمد و با من احوال پرسي کرد. 

گفت: »شما کجا مي روید؟« 
گفتم: » به تاشکند.«

گفت: »من هم به تاشکند مي روم. خوب شد همدیگر را دیدیم.«
من گفتم: »تو کیستي؟«

گفت: »من از مزار هستم. به تاشکند مي روم. در وقت ریاست شما در مسلخ، عسکر 
بودم.«

پرسیدم: »تا تاشکند چقدر راه است؟«
گفت: »فردا ساعت ده و نیم یازده به تاشکند مي رسیم.«

گفتم: »بچیم! تو حاال یک کاري بکن! پرواي من نیست. اما براي این دخترکم، طفلم، 
باید جایي پیدا شود تا آرام باشد.«

گفت: »نگران نباشید. من پیدا مي کنم.«
از  مسافرین  همهء  تقریبًا  آمد.  قطار  که  بود  شام  هفت  نیم  و  شش  حدود  ساعت 
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تاجیکستان بودند. سوار شدیم. 
آن مرد رفت و در کوپهء قطاري که پر بود از زنها و دخترهاي تاجیک، جایي براي 

دخترکم پیدا کرد.
 با آن مرد در ازدحام قطار نشستیم. یک بوتل یک لیترهء پالستیکي خالي داشت. 
بود. عرق  بسیار گرم  مي انداختیم و مي خوردیم.  پر مي کرد، چاي  از آب جوش  را  آن 

مي ریختاندیم. 
ساعت ده صبح به تاشکند رسیدیم. از قطار پیاده شدیم. دو پسِر یکي از همسایه هاي من 
در کابل، در آن زمان در تاشکند بودند. او ]همسایه[ به من گفته بود: »به هوتل ازبکستان 

بروید. پسرهایم »همایون« و »اقبال« آن جا هستند. آن ها  شما را به خانه مي برند.« 
پرس وجو کردم که هوتل ازبکستان کجاست. به من راهي را نشان دادند و گفتند: 

»روبه رو برو. به هوتل ازبکستان مي رسي.«
در راه، نرسیده به هوتل، یکي از بچه هاي همسایه را دیدم. مرا به خانهء یک ازبک که 
شریک تجاري اش بود، برد. بسیار خسته بودم. به خانم صاحب خانه گفتم: »خواهشي دارم. 

لباسم در قطار بسیار پر عرق شده است. اگر ممکن باشد لباسم شسته شود.«
 به من گفت: »نگران نباشید. لباس شما را مي شویم. تا صبح خشک مي شود. شما 

بروید و استراحت کنید. لباس شما را آماده مي کنم و پشت در اتاق مي گذارم.«
  اتاقی که باید در آن می خوابیدم را نشانم داد. دخترکم را پیش طفل هاي خود برد. 
را  رفتم. سر  بودند.  آماده کرده  را  راه، حمام گرفتم. جاي خواب  زیاد  از خستگي  پس 
گذاشتم. سنگیني خستگي و بیخوابي ها را حس مي کردم. هنوز چشم ها را نبسته بودم که 
زلزله شد! عجب زلزلهء وحشتناکي! لباس هم نداشتم! از اتاق هم بیرون شده نمي توانستم. 

پس از تکاني شدید، زلزله آرام گرفت...
 به خواب افتادم. صبح برخاستم. لباس را همان طور که گفته بود آماده کرده بود و 
پشت دروازه اتاق گذاشته بود. لباس را پوشیدم. پسر همسایه ما آمد. من و دخترکم را به 
ایستگاه قطار برد. براي ما نان و کباب و خوردني هاي فراوان آماده کرده بود. آن ها را 
به ما داد. رفت و پول داد و بدون نوبت به ما تکت گرفت. و ما به سمت مسکو حرکت 

کردیم...
***

 به مسکو رسیدیم. پسرم قدیر پس از عمل جراحي در خانه استراحت مي کرد. پسرم 
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»بصیر« آمد و ما را به خانه برد. دو برادر، یک آپارتمان یک اتاقه گرفته بودند و در آن جا 
زندگي مي کردند. رفتیم. دیدم قدیر در بستر افتاده است...

مدتي در خانه با دو پسر و دخترکم بودم. با هیچ کس تماسي نگرفتم. از مسکو به 
بلغارستان رفتم.

پرویز آرزو: مي خواهید استراحت کنید؟
      جنرال عبدالقادر: بلی. بیایید چاي بنوشیم...





بخش سي و پنج

پرویز آرزو: امروز، روز آخر گفت و گوي ماســت. پــس از آمدن مجاهدین به کابل، به 
مســکو آمدید. مدتي در مسکو ماندید و به بلغارستان رفتید. این دومین باري بود که براي 

زندگي به آن جا مي رفتید.
جنرال عبدالقادر: بلی. بار اول در زمان داکتر نجیب به آن جا تبعید شــده بودم. پیش 
از آن، سفیر افغانســتان در پولند بودم. در اواخر حکومت نجیب، تصمیم گرفتم به کابل 
برگردم. همان طور که به شما گفتم در زمان حکومت مجاهدین، مدتي در افغانستان بودم. 
بعد از آن براي بار دوم به بلغارستان رفتم. زندگي در بلغارستان با سختي هاي فراوان همراه 
بود. پسرم قدیر به تازگي درسش را در مسکو تمام کرده بود. در رشته طب تحصیل کرده 
بود. پس از پایان تحصیل به کمک یک دوست بنگالدشي اش، وارد کار فروش کمپیوتر 
شده بود. دوست بنگالدشي اش از راه تجارت بسیار پول دار شده بود. به قدیر کمک کرده 
بود. مغازهء کوچکي گرفته بــود. کمپیوتر به او مي داد. قدیر کمپیوتر را به قیمت خرید 
از دوســت بنگالدشي اش مي گرفت و مي فروخت. دست قدیر کمي باز شد. تلفون کرد و 
گفت مي تواند به ما کمک کند. من هم بي کار ننشســته بودم. در آن زمان بر اساس یک 
قرارداد، چهل هزار نفر ویتنامي براي کار به بلغارســتان آمده بودند. رفتم و با آن ها شروع 

به کار کردم. ساعتي دو دالر مي دادند. 
پرویز آرزو: چی مي کردید؟

جنرال عبدالقادر: ویتنامي ها به کار ســاختماني مشغول بودند. من در بخش گل کاري 
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و پالســترکردن دیوارها با آن ها کار مي کردم. یک نفر گل را به دیوار »تَپ« مي کرد، 
یکي »ماله« مي کشید. من دهلچه را پر مي کردم و به آن ها مي دادم. اندک اندک کار قدیر 
در مســکو بهتر و بهتر شد. به ما پول مي فرستاد. پولي پس انداز کردیم. دکان کوچکي به 
کرایه گرفتم. کرایهء آن دکان صد دالر در ماه بود. مردي عرب را مي شناختم که از یک 
کوریایي ســیخک مو و شانه و از این قبیل چیزها مي خرید و در »شنبه بازار« مي فروخت. 
من به آن بازار مي رفتم و سیخک مو و شانه و چیزهای دیگر را از او مي خریدم و در دکان 
کوچک ما مي فروختم. بعدها به من اعتماد مي کرد و بدون دریافت پول، مال را در اختیارم 
مي گذاشت. پس از فروش، پول او را مي دادم. پیش از چاشت خودم در دکان مي نشستم و 
پس از چاشت، دخترم. دخترها و خانم ها بیشتر از او خرید مي کردند. دخترم ابتکاري کرد. 
چند آرایشگاه زنانه را پیدا کرد. با آن ها تماس گرفت و به توافق رسید که فرمایش آن ها 
را بگیرد. آرایشگاه ها چیزهاي مورد نیاز خود را فرمایش مي دادند و کار ما رونق گرفت. 
روزگار ما چنین مي چرخید. پسر دیگرم در پولند در رشتهء معماري درس مي خواند. بعداً 
او هم به بلغارســتان آمد.  مدتي بعد خانه ام را در کابل فروختم. پولي ســر هم شد. تقریبًا 
پنجاه هزار دالر. براي خرید مال به چین رفتیم. تمام پولي که داشتیم را بایسکل سپورتي و  

کفش خریدیم. بیست هزار دالر تاوان کردیم!
 پرویز آرزو: چرا؟

جنرال عبدالقادر: بایسکل ها زود فروخته شدند. اما ما در خرید کفش اشتباه کرده بودیم. 
انــدازه پاي چینایي ها خیلي کوچک تر از بلغاریایي ها بود. بیشــتر کفش هاي زنانه یي که 

خریده بودیم به همین خاطر پیش  ما ماندند! کسي نخرید.
پس از مدتي یکي از فرزندانم به کابــل رفت و خانم و برادر و مادر و مادرکالن و 
ســایر اعضاي خانواده را با خود به بلغارستان آورد. مدتي در بلغارستان با هم ماندیم. مادرم 

در بلغارستان فوت کرد ]با گریه[...
  زندگي به اندازه کافي سخت بود و من هم تحمل کار بیشتر را نداشتم. به همین خاطر 
خانواده ام به لندن رفت. پســرهایم قدیر و بصیر در مسکو بودند. من پیش آن ها برگشتم. 
فکر مي کنم سال 1374 بود که به مسکو آمدم. این دو پسرم در مسکو درس خوانده بودند 
و هر دو پاسپورت روسي داشتند. طبق قوانین روسیه، اگر پدر یا مادر شهروندان روسي در 
جایي دیگر به تنهایي زندگي مي کنند مي توانند به فرزندان شان در روسیه ملحق شوند. وضع 
اقتصادي من در بلغارستان خیلي خراب شده بود. پسرهایم هم در مسکو به خاطر تنهایي من 
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ناآرام بودند. به هر حال آمدم و فعاًل در مسکو زندگي مي کنم. 
پرویز آرزو: با دوستان خود در حزب دموکراتیک رابطه دارید؟

جنرال عبدالقادر: بلی. با همه. البته نه از لحاظ حزبي، بلکه به حیث یک ریش سفید با 
همه تماس دارم. همین پیش تر هم تلفون کردند و گفتند »ما خیلي آرزو داریم که امشب 

با ما باشید.«
اما من مریض هســتم. به آن ها گفتم نمي توانم. همیشه عالقمندي و احترام نسبت به 
من وجود داشته است. این عالقمندي ها گاهي شخصي بوده و گاهي کاري. مردم همیشه به 
من لطف داشته اند. هیچ وقت به موردي برنخورده ام که کسي نسبت به من برخوردي منفي 
نشان داده باشد. همیشه بسیار انساني و شریفانه برخورد کرده اند. من از آن ها سپاسگزارم. 
من در رویدادهاي افغانستان دست داشتم. نمي گویم تا چه اندازه خوب بوده، بد بوده، مؤثر 
بوده یا نبوده. اما من واقعًا سپاســگزار تمام مردم خود هستم که با کردار بد یا خوب من، 
نسبت به من همیشه احترامي انساني قائل هستند. این، آگاهي مردم مرا در مورد شرافت و 

ارزش انسان نشان مي دهد.  
پرویز آرزو: بهترین کتابي که خوانده اید؟ 

جنرال عبدالقادر: من آثار مختلفي خواندم. از گاندي خواندم. آموزه هاي سیاســي و 
اقتصادي جواهر لعل نهرو در فهم من از اوضاع اجتماعي و سیاســي بسیار کمک کردند. 
کتاب »مادر« گورکي را زیاد دوست داشتم. از نویسنده هاي ایراني زیاد خوانده ام. خاطرات 
سیاسي »مصدق«، نخست وزیر وقت ایران را خوانده ام. کتاب هاي زیادي با مضمون انقالب 
خواندم. از جنرال »ژیاو« که وزیر دفاع ویتنام و از سرسخت ترین مبارزان ضد امریکا بود، 

خواندم. از »چه گوارا« خواندم...
البته مطالعات من هیچ گاه منظم نبودند. برداشت من از کتاب هایي که مي خواندم این 
بود که بیشــتر آن نوشته ها با شرایط خاص مکاني نویسنده هاي آن کتاب ها منطبق بودند. 
وقتي از جنرال ویتنامي  مي خواندم، مي فهمیدم که فضایي که او ترســیم مي کند منطبق با 
واقعیت هاي ویتنام اســت. مبارزات چه گوارا با واقعیت هاي امریکاي التین قرین اســت. 
من این را درک مي کردم که افغانســتان مســایل و واقعیت هاي خود را دارد. عالوه بر 
کتاب هایي که نام بردم به نظر من کتاب »افغانستان در مسیر تاریخ« میر غالم محمد غبار 

اثري برجسته است. 
پرویز آرزو: آیا در زندگي سیاســي خود »الگویي« داشتید؟ شخصیتي تاریخي که 
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براي شما نمونه و الگو باشد؟
جنرال عبدالقادر: نتوانستم آن الگو را پیدا کنم.  

پرویز آرزو: زندگي خم و پیِچ بسیار دارد. آدم تا زنده است، کارهاي زیادي مي کند. 
کارهاي خوب و کارهاي بد. اگر به گذشته برگردیم و تصور کنیم که شما فرصتي دارید 

که یکي از کارهایي که انجام داده اید را انجام نمي دادید، کدام کار را نمي کردید؟ 
جنرال عبدالقادر: اگر مي دانســتم که رهبران حزب دموکراتیک به آرمان هاي خود 

پاي بند نیستند و خیانت مي کنند، هرگز با آن ها نمي رفتم. 
پرویز آرزو: و با داوودخان  مي ماندید؟

جنرال عبدالقادر:کاماًل. داوودخان  را نسبت به آن ها ترجیح مي دادم. 
پرویز آرزو: چرا؟ 

جنرال عبدالقادر: گاهي با خاطرات گذشــته ام زندگي مي کنم. من داوودخان  را یک 
ملي گرا مي دانم. هر چند شــاه زاده بود، تکرار مي کنم با این که شــاه زاده بود، »آرماني« 
داشت. و با آن که سعي در نجات خاندان خود داشت، همین که توانست شاهي مطلقه را به 

جمهوري تبدیل کند، بزرگترین کار را انجام داد. 
پرویز آرزو: من از البالي صحبت هاي ما در طول این مدت به این نتیجه مي رسم که 

شما از بدو ورود به حزب دموکراتیک خلق افغانستان، عضو دل و جاني حزب نبودید. 
جنرال عبدالقادر: من عضو دل و جاني تالش براي خدمت به مردمم بودم. 

پرویز آرزو: شما عضو حزب بودید اما به حزب وفادار نبودید. 
جنرال عبدالقادر: وفادار نبودم چون دیدم خیانت وجود دارد. من به شما گفتم در همان 

دو ساعت اول ]شروع کودتای[ هفت ثور فهمیدم که گمراه شده ام.
پرویز آرزو: اما شما در دولت ماندید. دو دوره وزیر دفاع بودید.

جنرال عبدالقادر: ناگزیر بودم. باید تالش مي کردم. تا دم مرگ. من در تصمیم مبارزه 
ثابت قدم بودم. 

پرویز آرزو: شما در همان ساعت هاي اول پس از کودتاي هفت ثور پشیمان ُشدید. 
گفتید در همان هنگام که هنوز فرجام کودتا هم روشن نبود، حتا در یک لحظه تصمیِم به 
از بین بردن رهبري حزب دموکراتیک به ذهن شما رسید. آیا شک و تردیدي که نسبت 
به شما در زمان نورمحمد تره کي و حفیظ اهلل  امین وجود داشت و منجر به زنداني شدن شما 

شد، توجیهي پیدا نمي کند؟ 
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جنرال عبدالقادر: پیامدهاي مخالفت موضوعي جداگانه اســت. مهم این اســت که 
چرا من مخالفت و ایســتادگي مي کردم. مخالفت مــن به این دلیل بود که رهبري حزب 
دموکراتیک بر خالف آرمان هایي کــه تبلیغ کرده بود، عمل مي کرد. من در تمام مدت 
کار و ایستادگي ام نمي دانستم که آن مخالفت ها به چه نتیجه یي مي انجامند. اما تصمیم من 
این بود که مبارزه کنم. که مقاومت کنم. همان بود که به زندان افتادم. به شما گفتم که در 
زندان بارها به من گفتند سندي بده تا تو را برائت بدهیم. مقاومت من به خاطر یک قاضي 
بود. آن قاضي در نهاد من اســت و او وجدان من است. او هم قاضي و هم وکیل مدافع من 
اســت. من همیشه با او مشوره کرده ام. و او همیشه به من گفته است که »به خاطر داشته 
بــاش! گفتي به خاطر مردم. به خاطر وطن!« این دو کلمه یعني »مردم« و »وطن« چیزي 
است که وجدانم به من گوش زد مي کند. به من هشدار مي دهد که نمي تواني از آن تجاوز 
کني. من همیشه طبق حکم وجدان خود عمل کرده ام. چقدر درست بوده؟ چقدر نادرست 

بوده؟ این به خودم مربوط است. 
پرویز آرزو: ببرک کارمل مدتي نسبتًا طوالني در مسکو ماند. طرفدارانش مي گویند 

با فقر و بدبختي زندگي مي کرد.
جنرال عبدالقادر: من تأیید مي کنم که کارمل سوء استفادهء شخصي اقتصادي نکرده 
بود. سیاســت هم چیزي است که تا زمان نیاز از تو استفاده مي شود و وقتي نیازي نبود به 

درد کسي نمي خوري. 
پرویز آرزو: شنیده ام که اسلم وطنجار هم چنین سرنوشتي داشت. او در اوکراین بود.

جنرال عبدالقادر: بلی. او هم در آخر عمر روزگار بدي را گذراند.
من تصمیم گرفتم تا زنده هستم هر فقر و بدبختي را تحمل کنم و َسر َخم نکنم. 

پرویز آرزو: در مدتي که ببرک کارمل در مسکو بود، با او تماس داشتید؟
جنرال عبدالقادر: فقط یک بار. من در بلغارستان بودم. یکي از دوستانم از مرگ مادرم 
باخبر شــد و براي ابراز همدردي پیشم آمد. او به من گفت که »کارمل در شرایط بدي به 

سر مي برد. به او تلفون کن.«
 من گفتم: »کار بدي نیست. تلفون مي کنم. او خوب کرده یا بد، کار خودش است. 

نتیجه کارش را هم حاال مي بیند. اما یک افغان است. هم وطنم است. تلفون مي کنم.«
به کارمل تلفون کردم. پس از احوال پرســي، کارمل گفت: »ما رفتیم. حزب، رفت. 
اما وطن به جاي خودش اســت. شما باید کار کنید. حال وطن، بد است. به وطن خود فکر 
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کنید. از وطن دور نباشید...« همین گپ هاي فورمالیته را گفت.
 من خندیدم و گفتم: »ما را همین فکر از وطن دور کرده است. حاال از دست ما چه 

مي آید...« 
از البالي گپ هایش فهمیدم که ناامیدي عمیقي دارد.

پرویز آرزو: مي خواهم در مورد چهار رهبر حزب دموکراتیک بپرســم. منظورم از 
چهار رهبر، نورمحمد تره کي، حفیظ اهلل  امین، ببرک کارمل و داکتر نجیب اهلل هســتند که 
هر کدام در دوره یي زمام دار کشــور شدند. شما دیدگاه هاي خود را در مورد هر کدام از 
این چهار تن در متن این کتاب گفته اید. به هر حال اگر قرار باشد که از بین این چهار تن 
»یک نفر  بهتر« را انتخاب کنید و معیارهاي این »بهتري«، شاخص هایي مانند توانایي هاي 

مدیریتي، ملي گرایي یا چیزهاي دیگر باشد، کي را انتخاب مي کنید؟
جنرال عبدالقادر: ببینید! همان طور که وضِع جســمي انســان ها متفاوت است، طرز 
فکر آن ها هم تفاوت دارد. درک انســان ها هم با هم فرق دارد. درک انسان ها نسبت به 
انســان هاي دیگر هم فرق دارد. براي من خیلي مشــکل است که بگویم چه کسي تا چه 
اندازه یي در چه موردي از دیگران بهتر بود. یا از دیگران بدتر بود. به خصوص این که من 
همیشــه زیر فشار هر چهار نفري که شما یاد کردید، بودم. حاال اگر بگویم که هر چهار 

نفر خوب نبودند یا بد بودند، شاید کسي بپرسد پس کي خوب بوده است؟
پرویز آرزو: برداشــت من از صحبت هاي شما در طول این مدت این بوده است که 
دیدگاه شما نه تنها نسبت به این چهار نفر، بلکه نسبت به بسیاري دیگر از اعضاي برجسته 
حزب دموکراتیک هم دیدگاه انتقادي است. این نکته از این جهت قابل تأمل است که تا 
جایي که من شنیده و خوانده ام، بیشتر این افراد نسبت به شما موضعي انتقادي ندارند. چند 
روز پیش نوشته اي از دســتگیر پنجشیري در یکي از سایت ها خواندم. او در آن نوشته از 

شما با احترام یاد کرده بود.
جنرال عبدالقادر: من اولین بار دســتگیر پنجشــیري را پس از کودتاي بیست وشش 
سرطان دیدم. همسایه یي داشــتم که هم نام من بود. نام او هم قادر بود. نمي دانم پدرش از 
خان آباد بود و مادرش از پنجشــیر یا برعکس. قادر مرا به خانه اش مهمان کرد. دستگیر 
پنجشــیري را هم مهمان کرده بود. او را اولین بــار در همان جا دیدم. بکس کهنه یي در 
دستش بود. درباره کودتاي بیست وشش سرطان صحبت مي کردیم. پنجشیري انتقاد کرد و 
گفت: »شما چي کردید؟ یک سردار را از بین بردید و سردار دیگر را جانشینش کردید. 



خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر 453

آل یحیي نمي تواند شما را نجات بدهد.«
من گفتم: »اگر یکي را بردیم و یکي را آوردیم، بردن این یکي هم آســان خواهد 

بود« و همین طور هم شد.
بعدها پنجشیري چندین بار خاطره آن روز را به یاد آورد. به دیگران مي گفت که به 

قادر چنین گفتم و او چنین جواب داد. 
 مي خواهم بگویم و تأکید کنم که با دســتگیر پنجشیري تضاد شخصي ندارم. انتقادي 
که من از دســتگیر پنجشیري داشــتم این بود که او وقتي منافعش ایجاب مي کرد، قشر 
کم آگاه حزب دموکراتیک، اعم از پشــتون و تاجیک و ازبک و هزاره و ترکمن، همه را 
به نفع خود تحریک مي کرد. وقتي هم که به مقصد و منافعش مي رسید، در چوکات رهبري 
همیشه موضع گیري هاي قبیله گرایانه مي گرفت. به باور من چنین موضعي با منافع ملي در 
تضاد اســت. و من مخالف قبیله گرایي هستم. باري از دستگیر پنجشیري پرسیدند که: »تو 

چرا دو حق العضویت مي دهي، هم به ما هم به مجاهدین؟«
 او جواب داد: »وطن سر من حق دارد.«

پرویز آرزو: و به راستي چنین بود؟
جنرال عبدالقادر: بلی. 

پرویز آرزو: و چرا رهبري حزب واکنشی نشان نمي داد و مانع چنان روابطي نمي شد؟
جنرال عبدالقادر: این موضوع در زمان کارمل مطرح شد. همان طور که به شما گفتم 
پس از کشته شدن امین و آمدن کارمل، من از زندان آزاد شدم. چند روز بعد، مرا به قصر 
چهل ستون خواستند تا با کارمل دیدار کنم. وقتي به آن جا رفتم دیدم »دستگیر پنجشیري« 
و »صالح زیري« هم نشســته اند. من برآشفته شدم. گفتم: »این ها این جا چی مي کنند؟ هر 

دو را باید ببرید و اعدام کنید.«
 اگر به دســت من مي بود هر دو را همان لحظه در همان جا اعدام مي کردم. چون هر 
دو توطئه کرده بودند. امین آن ها را خریده بود و هر دو آگاهانه یا ناآگاهانه وحدت حزب 
را بر هم زده بودند. صالح زیري به نام »ُکنجکي« مشــهور بود و دستگیر پنجشیري به نام 

»بلبل خوش خوان.«
 اگر پنجشــیري از من به خوبي یاد کرده، خانه اش آباد! اگر ناســزا هم مي گفت، 
ناراحت نمي شدم. او حتمًا دالیلي داشته و چیزي دیده که خوب گفته و من هم چیزي را که 
دیدم و دالیلي که دارم را مي گویم. قرار نیست کسي در این مورد به کسي رشوت بدهد. 
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پرویز آرزو: اســداهلل سروري در زندان به سر مي برد. پیش بیني شما درباره سرنوشت 
او چي است؟

جنرال عبدالقادر: ]ســکوت[ ... هر چه کشت مي کني، همان را درو مي کني... کافي 
است؟ 

در روزهاي اولی که به زندان افتادم و شکنجه دادن من شروع شد، سروري با قلم خود 
روي کاغذهایي که براي اعتراف کشیدن از من آورده بودند، نوشت: »هر چه آید بر سر 
اوالد آدم بگذرد.«1 فکر نمي کنم این »گذشــت« به همین سادگي باشد. هر کاري پاداش 

و جزایي دارد. متوجه هستید؟
]آه و سکوت ممتد...[

***
پرویز آرزو: چه سرگرمي هایي دارید؟

جنرال عبدالقادر: من همیشه عالقهء زیادي به کتاب خواندن داشتم. هنوز هم خیلي دلم 
مي خواهد کتاب بخوانم. متاسفانه بینایي چشم هایم روز به روز کمتر مي شود. در این اواخر 

قسمتي از »کلیدر« را خواندم. دیدم نمي شود. چشم هایم زود خسته مي شوند...
پرویز آرزو: شما رمان »کلیدر«  محمود دولت آبادي را مي خواندید؟ 

جنرال عبدالقادر: بلی. تمام جلدهایش را دارم. در گذشــته در کابل کتابخانه بســیار 
خوبي داشتم. هر وقت به یادم مي آید، غمگین مي شوم. همه آن کتاب ها را از دست دادم...
 حاال بیشتر وقت ها در خانه نشسته ام. اخبار رادیو و تلویزیون را دنبال مي کنم. بعضي 
وقت ها هم مهمان مي آید. با دوســتاني که پیشم مي آیند، صحبت مي کنم. اخبار افغانستان 
را دنبال مي کنم. چیزي که مرا ناراحت مي کند این اســت که نمي توانیم کاري براي وطن 

انجام بدهیم. آرزوي من پایان جنگ است.
پرویز آرزو: داوودخان  در اواخر حکومتش سیاســت خارجي افغانســتان را با جمله 
مشهورش »سگرت امریکایي و گوگرد روسي« بیان مي کرد. آیا افغانستان مي توانست و 

امروز مي تواند با چنین نگرشي، سیاست خارجي خود را بنا کند؟
جنــرال عبدالقادر: آن بازي، بازي خطرناکي بــود. به این خاطر که اقتصاد کاماًل به 
یک سو رفت و وابسته شد. شرایط امروز افغانستان از لحاظ روابط خارجي شباهت زیادي 
با دوره داوودخان  دارد. داوودخان  در اواخر حکومت خود تصمیم گرفته بود که وابستگي 
نظامي افغانستان به شوروي را کم کند. بر آن بود تا نیازهاي نظامي کشور را از کشورهاي 

1. شرح بیشتر این روایت را در بخش بیست و سه بخوانید.
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مختلف برآورده کند و از انحصار شــوروي بیرون شود. او مي خواست تضادهاي دروني 
بخش نظامي را از بین ببیرد. اما نتوانســت. موفق نشــد. دیر شده بود و همه چیز از دست 
رفته بود. شــرایط امروز هم شــباهت نســبي با همان زمان دارد. درست تر این است که 
نیازمندي هاي افغانستان براي بیست تا سي سال یا بیشتر به شکل درست و صحیح برآورد 
شوند و بر اساس یک پالن استراتژیک نه از یک کشور بلکه از کشورهاي مختلف تقاضاي 
همکاري شــود. تطبیق درست چنین سیاســتي باید مبتني بر جلب همکاری هر چه بیشتر 

کشورهاي مختلف و ایجاد رقابتي مثبت براي کار بیشتر در افغانستان باشد. 
 سیاست کشــورهاي بزرگ در افغانســتان متأثر از دکتورین سیاسي بین المللي در 
شــرایط فعلي است. افغانستان نباید خود را کورکورانه به هر دامني بیندازد و در عین زمان 
باید کمک هاي مختلف کشــورهاي مختلف را بپذیرد. افغانستان نمي تواند از کسي روي 
برگرداند و در عین حال به دامن کســي افتادن هم اشتباه است. روابط بیروني باید آگاهانه 
و هوشیارانه باشند. فرمول براي افغانســتان باید این باشد که »زیاد بگیرد، کم بدهد.« از 
هر کس که هســت، زیاد بگیرد و کم بدهد. باید از تضادهاي دروني کشورهاي بزرگ 
عالقمند به افغانستان با هوشیاري استفاده کرد. الزمهء موفقیت در چنین سیاستي، پدیدآمدن 
نیروهاي بادرایت در داخل افغانســتان است. از لحاظ اقتصادي، تنها یک کشور نمي تواند 
افغانستان را نجات دهد. بلکه افغانستان با دریافت کمک از کشورهاي مختلف مي تواند از 
رکــود اقتصادي نجات پیدا کند. در زمان داوودخان ، من و چند جوان دیگر، از داوودخان  

انتقاد کردیم که »قومندان قواي کار، سوء استفاده مي کند.«
 داوودخان  بــا تأثر و عصبانیت جواب داد: »کجا مي برد؟ یک خانه مي ســازد در 

افغانستان.« 
منظورش را فهمیدید؟ حاال هم در مورد خوردوبُرد در افغانستان، زیاد صحبت مي شود. 
به نظر من دو نوع خوردوبُرد اســت. یک خوردوبُرد، خوردوبُرد کشورهاي کمک کننده 
است که مي گویند به دولت افغانســتان اعتماد ندارند و پول ها را از طریق نهادهاي خود 
مصرف مي کنند و البته نفع چنداني هم به افغانستان نمي رسد. بخش دیگري از این کمک ها 
براي تمویل مهره هاي خود کشــورهاي کمک کننده مصرف مي شود که به تقویه هر چه 
بیشــتر گروه هاي مافیایي و قاچاق بر مي انجامد. دســتگاه حاکم امروز افغانستان هم توان 
رویارویي با چنین مسایلي را ندارد و نتوانسته است اداره یي با قابلیت در دست گیري مصرف 
و کنترول پول ها ایجاد کند. من از البالي خبرها مي شنوم که هشتاد تا هشتادوپنج درصد 
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کمک هاي خارجي به افغانستان از طریق نهادهاي وابسته به خود کشورهاي تمویل کننده 
به مصرف مي رسد و تنها استفاده از 15 تا 20 درصد کمک ها به نهادهاي داخلي افغانستان 
واگذار مي شــود. خوب اگر از این مقدار باقي مانده، 20 تا 50 درصد هم به نفع افغانستان 

استفاده شود، کجا را مي گیرد؟ 
 این یک گناه بزرگ است که دولت نتوانسته است اداره یي مبتني بر شایسته ساالري 
بســازد که به فکر وطن باشد و قابلیت استفاده از امکانات به نفع وطن را داشته باشد. اگر 
دولت مي توانست چنین اداره یي بسازد، مي توانست با برنامه یي درست، پروژه هاي اعمار 
مجدد افغانســتان را بسازد و به کشورهاي کمک کننده بدهد و بگوید »برادر! این پروژهء 

من! این هم پالن من. پول را مي گیریم خود ما مصرف مي کنیم و جواب گو هم هستیم.«
 تنها در این صورت احیاي افغانستان کاري ممکن بود.

این کار باید از طریق وزارت خانه ها صورت گیرد. هر وزارت دو بودجه دارد. بودجه 
انکشــافي و بودجه مصرفي. وزیر باید در وزارت خانه مثل گودي ننشــیند. باید کار کند. 

مشاورین متخّصص داشته باشد. پروژه بسازد و اجرا کند. 
پرویز آرزو: افغانستان با چالش هاي امنیتي زیادي رو به رو است. اگر شما وزیر دفاع 

افغانستان مي بودید اولین اقدام شما براي مقابله با این چالش ها چي می بود؟
جنرال عبدالقادر: اولین کاري که مي کردم تقویت قواي نظامي افغانســتان با جلب 
کمک کشورهاي مختلف بود. اردوي افغانســتان را به دوصد تا دو صدو پنجاه هزار نفر 

مي رساندم. با معاش کافي و زندگي خوب. افغانستان به یک اردوي نیرومند نیاز دارد. 
پرویز آرزو: امروز پذیرش در اردوي افغانستان، بر مبناي سهم بندي هاي قومي است. 
به نظر من تشــکیل اردو با تاکید بر هویت هاي قومي و نه ملي، پیامدهاي بسیار بدي براي 

افغانستان دارد.  نظر شما چیست؟
جنرال عبدالقادر: این بزرگترین جرم اســت. بزرگترین خیانت به افغانســتان است. 
بزرگترین جفا به ملت افغانستان است. خدمت زیر بیرق به عنوان مکلفیت هر جوان افغان 
باید جدي گرفته شــود. هر جوان باید یک و نیم تا دو سال زیر بیرق بیاید و به وطن خود 

خدمت کند. این یک مفکوره ملي است. 
پرویز آرزو: چندي پیش به افغانستان رفته بودید. افغانستان را چگونه دیدید؟

جنرال عبدالقادر: آرزو داشــتم زادگاهم، مادروطنم را ببینم. خیلي خوشحالم که آن 
آرزو برآورده شد. ]با گریه[ در این آخر عمر یک بار دیگر توانستم وطنم را سجده کنم. 
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من وطنم را دوست دارم. تا سرحد مرگ دوستش دارم. و چیزي که مرا غمگین کرد این 
بود که وطن حال بدي دارد. خیلي بد. مسایل قومي و قبیله یي و سمتي و زباني، مثل امراض 

مهلکي مادروطن را تکه تکه مي کنند. براي شما یک خاطره تعریف مي کنم:
  صنف نه یا ده لیسه عســکري بودم. در نزدیکِي »منار میوند« عکاس خانه یي به نام 
»گل محمد« بود. یک روز به آن عکاس خانه رفتم. در آن جا یک نقاشــي دیدم. آن نقاشي 
هیچ وقت از یاد و خاطرم نمي رود. طول نقاشــي یک و نیم تا دو متر بود. تصویر یک زن 
بسیار زیبا بود. زیبایي بي حد و وصف. موهاي سفید آن زن روي شانه هایش ریخته بود. از 
چشــم هایش شرر خشم مي ریخت. دامني به تن داشت. دامني به رنگ سیاه و سرخ و سبز. 
رنگ بیرق افغانســتان. اما دامن، پاره پاره و توته توته بود. پارگي هاي دامن به خوبي دیده 
مي شدند. از زیر آن دامن پاره پاره، پاهاي برهنه آن زن بیرون شده بودند و در پایین نقاشي 

نوشته شده بود: نداي مادروطن! فرزندانم، دامنم پاره شد. بي حرمت شدم. نجاتم دهید...
 زمان صدارت داوودخان  بود. نزدیک بود که جنگ بین افغانستان و پاکستان شروع 
شــود. هرگز فراموشم نمي شود. آن تصویر همیشه پیش چشمم است... اما امروز وطن در 
چه حالي است؟ هیچ کس نیست که به خاطر دفاع از مادر میهن آن ندا را به گوش بگیرد. 
در آن زمان با همهء نارسایي هایي که در وطن بود، جنبش و حرکت وجود داشت. با یک 
اعالن، در سرتاسر افغانســتان همه حاضر بودند و آماده. حاال هر چه مي کنند کسي براي 

دفاع در مقابل یک طالب بر نمي خیزد.
 من امیدواري بســیار دوري به آینده افغانستان دارم. من البته بارها گفته ام که جامعه، 
ســیر تکاملي خود را مي پیماید. در این شکي نیست. اما با تلفات و هزینه هاي سنگین. با 

این حال، روزي روزگاري میهن پیروز مي شود.
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