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پيشگفتار
()1
من در ثور  1357به دنيا آمدم .در همان شب و روزهايي که جنرال عبدالقادر کودتاي
هفت ثور را فرماندهي مي کرد .از آن سال تا به امروز ،سپيدارهاي بسياري به خاک افتادند.
ميهن ويرانتر شــد .حاال با گذشت ســالها از آن رويدادها ،ما هنوز با افغانستاني ويران
رو بهروييم .در همهء اين ســالها ،به ما باروت دادند تا ياقوت ما را ببرند .ياقوت آرامش.
ياقوت صلح .ياقوت ســيري .ياقوت آباداني .از آن ســالها تا به امروز ،ما آن باروت را
ِ
تاريک
ميگيريم و آن ياقوت را به آســاني مي دهيم .هر بار هم که روشنيِ اميدي در دل
شبي بي پايان سوســو زد ،آن را ُکشتيم .با دستهاي خود خفهاش کرديم .و اين حقيقت
امروز ميهن من اســت ،ميهن توست ،ميهن ماست :ديوارهاي بلند بياعتمادي ملي ،فردايي
پر از ابهام ،جنگي در خانه و جنگي در آســتانه ،جايي گنگ در جهان ،سياست خارجي
مبهم ،سياســت اقتصادي مبهم و فرصتي از دست رفته .براي اولين بار اجماع جهاني بر آن
شد که نيم نگاهي به اين ميهن و مردمِ در آتش سوخته داشته باشد .اين فرصت هم از دست
ُ
سردرگمي شــده که روز به روز گره اش کور تر و اندوه ِ
مي رود .و امروز ميهن ما کالف
بسيارش بيشتر مي شود.
()2
سرنوشــت ما در چند دههء گذشته مانند زنجيري اســت از حلقههاي پيوسته به هم.
ِ
ماهيت ايــن زنجير ،بدون نگاهي ژرف به
حلقه هايــي که علت و معلول هم بودهاند .فهم
چيستيِ حلقههاي آن ممکن نيست .البته ما سادهترين راه حل مسأله را هم بلديم و آن اين
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اســت که همهء بدبختيهاي خود را به گرد ِن «غير» بياندازيم« :همه دخالت مي کنند تا ما
در جنگ باشيم و روي خوشي نبينيم ».در ِ
پس هر اندوه و نابسامانيِ خود «تیوري توطئه»
را مي بينيم .همهء جهان بر آن اســت که ما ناني به کف نياريم و به ناز و نعمت نخوريم!
نميخواهم بگويم که ديگــران در کار ما دخالتي نميکنند .نميگويم باروت نمي دهند و
ياقــوت نميبرند .ميگويم که ما هم اگر «مايي» ميبوديم در کار جهان به اجبار دخالت
ماهيت بازي در «جنگل سياســت
ميکرديم .بــه خاطر آن «ما» اين کار را مي کرديمّ .
جهاني» چيزي جز لف و نشــر «دريد و بريد و شکست و ببست» نيست .در اين جنگل
اگر شير نباشي نمي تواني ّبرهء منافع ملي خود را از چنگال گرگهاي گرسنه برهاني.
ِ
ِ
انديش
فراست دولت سازِ مردم
در برگهاي اين کتاب خواهيد خواند که چگونه از
ميهن محور بازماندهايم.
()3
اين کتاب به بررسي چيستيِ برههيي از هستيِ سياسي و ملي ما مي پردازد.
جنرال عبدالقادر از شــخصيتهاي جريانساز ديروز افغانستان بوده است .نزديک به
دو دهه نقش پر رنگي در سرنوشت سياسي افغانستان داشته است .در کودتاي بيستوشش
ســرطان داوودخان در برابر نظام فرسوده و پسر ِو شاهي حضور داشت .فرمانده کودتاي
 7ثور بود .وزير دفاع افغانســتان بود .به اتهام کودتــا بر ضد حکومت نورمحمد تره کي
و حفيظاهللاميــن به زندان افتاد و حکم اعدامش صادر شــد .از زندان رها شــد و معاون
ببرککارمل شــد .دوباره وزير دفاع شد .از وزارت برکنار شد .با روي کار آمدن داکتر
نجيب اهلل از حزب حاکم بيرون شد .سفير افغانستان در پولند شد .حاال او که در رويدادهاي
نزديک به دو دهه نقشــي پر رنگ داشته ،پس از سالها خاموشي ،لب به سخن ميگشايد.
از آن سالهاي پر آشوب ميگويد و گاهي داوري ميکند.
گمان ميکنم جاي ترديدي نميمانــد که اين گفتوگو براي پژوهشهاي تاريخيِ
ميهن ما سودِ بسيار دارد .اين گفتوگو اين فرصت را فراهم ميکند که رويدادهاي خونينِ
نزديک به چهار دهه افغانســتان ،و پيشزمينههاي آنرا ،با آگاهي بيشتر از متن و بطن آن
رويدادها به بررسي بگيريم .تنها هدف نويسنده اين سطور از گفتوگوي نزديک به هشتاد
ساعت با جنرال عبدالقادر و ترتيب اين کتاب همين بوده است .بر آن نيستم که در مورد
داوريهاي جنرال عبدالقادر قضاوت آرماني و اخالقي داشــته باشم .هدف از کار من اين
بود که آيينهيي در برابر تصاوير پر ابهام آن سالها بگذارم تا شما خوانندهء ورجاوند ،خود
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به داوري بنشــينيد .و اين کاري درست تر و به سزاتر است .گمان ميکنم با فهم اينکه
ِ
سازي روايتهاي شفاهي تاريخ افغانستان
تاريخ ما بيشتر تاريخ شفاهي بوده تا کتبي ،کتاب
ميتواند کمک خوبي براي پژوهشها و دريافتهاي تاريخي و سياسي باشد.
در برگهاي اين کتاب خواهيد ديد که جنــرال عبدالقادر چگونه پس از چند دهه
خاموشــي ،بي پرده و ُرک ،شيوهيي که در ميان ما چندان جاافتاده نيست ،از سهم خود در
آن ســالها مي گويد .او پردهها را بي پرده باال ميزند تا خواننده دريابد که امروزِ ما تداومِ
ديروز و پريروزِ ماست.
حاال با گذشت سال ها ،روايت و داوري جنرال عبدالقادر چه سودي دارد؟
ِ
دســت کم ميتواند اين پيام را به ما برســاند که
روايت او از ديروز و پريروزِ ما،
ِ
روايت بيدغدغهء او از آن
تاريخ نميخوابد .تاريخ ،گوياست و خاموشياش ابدي نيست.
سال هاي تاريک ،روشن ميکند که چگونه مرگنيانديشا ِن ارگنشينِ کابل چونان برگ
ِ
درخت مردم
زردي به ســادگي بر زمين افتادند و تا افتاد ِن بر زمين چه تبرها که بر کمر
نزدند و اين درس بزرگي براي ارگنشينا ِن امروز و فرداي کابل است.
()4
چند نکته:
 -1تفاوت کســي که با فراغت خاطر ،زندگينامهء خود را مينويســد با کسي که
در يک گفتوگوي رو در رو و نزديک به هشــتاد ساعت ،براي مکتوب کردن زندگيِ
ِ
دست بازي در خودسانسوري و خودفربه سازي
سياسياش شرکت ميکند اين است که اولي
ِ
برائت خود دارد و دومي شهامتي براي روشن کردن رويدادها و نه پنهان
و اگر الزم باشد
کردن خود .جنرال عبدالقادر شيوهء دوم را برگزيده است.
 -2همانگونه که پيش از اين گفته شد ،هدف من از ترتيب روايتها و داوريهاي
جنرال عبدالقادر ،قضاوت آرماني و اخالقيِ رويدادهاي گذشته نيست .گذشته از آن بر اين
باورم که اين گفت وگو ميتواند دروازه گفتوگوهاي بيشتر را با هدف روشنتر شدن هر
چه بيشتر رويدادهاي گذشته بگشايد .به اين دليل از همهء کساني که نسبت به روايت هاي
ايــن کتاب نظر و انتقادي دارند خواهش ميکنم کــه ديدگاههاي خود را با من در ميان
بگذارنــد تا در پژوهشهای بعدي و نيز چاپهاي احتماليِ بعدي اين کتاب در نظر گرفته
شوند .ديدگاههاي خود را ميتوانيد به اين نشاني بفرستيد:
dr.parvizarezu@gmail.com
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ِ
سالمت
 -3براي انتقال ســادهتر و همگانيتر روايتهاي اين کتاب ،بيشتر به حفظ
روايت شفاهي کتاب توجه شده است تا سرهنويسي.
 -4داســتان زندگي جنرال عبدالقادر پر از گرههاي رمانآفرين اســت .تا آنجا که
ممکن بود و آسيبي به اصلِ گفتوگوي مستند صوتي نمي رسيد ،بر آن بودم تا با استفاده
ِ
روايت داستاني ،اين گفت وگو جذابتر شود.
از
ِ
بعدي این کتاب خواهيد خواند.
 -5شرح کاملتر اين گفت وگو را در چاپهاي
 -6اين گفت وگو در شش ماههء اول سال  1389در شهر مسکو انجام شده است.
با مهر بيکران به مردم و افغانستان
پرويز آرزو
کابل 10 -حمل1392

بخش يک
پرويز آرزو :با تشکر از موافقت شما براي اين گفت وگو.
جنرال عبدالقادر :زماني که در بن ِد تبعيد سياسي در بلغارستان بودم ،در منز ِل نوزدهم يک
ساختمان بيست طبقهيي زندگي مي کردم .طبقهيي را که من در آن زندگي مي کردم،
با ديواري به دو بخش تقسيم کرده بودند .با اين کار ،خانهء مرا از خانههاي ديگر آن
طبقه جدا کرده بودند .لِفتي جداگانه هم براي من در نظر گرفته شده بود .آن لِفت ،يک
رمز عددي داشت .با زدن شماره ها ،لِفت حرکت مي کرد .روزي متوجه شدم که ديوار
جداکنندهء دو بخش طبقه را برداشته اند .من البته الزم نديدم بپرسم چرا چنان کردهاند.
صالح کار خود را ،خودشان مي دانستند.
از روزي   که ديوار را برداشتند ،بيشتر مراقب رفتوآمدها بودم .متوجه مردي از يکي
از خانههاي بخش ديگر شدم .او هر صبح بيرون مي شد و شب ها برمي گشت .کنجکاوي
من به خاطر اين بود که آن مرد هر بار که مي رفت يا مي آمد ،چند لحظهيي مي ايستاد و
به طرف خانهء من نگاه مي کرد.
دو هفته يي گذشت .او هر روز ميرفت و ميآمد .مي ايستاد و نگاه مي کرد .يکي از
روزها به محض بيرون شدنش از خانه ،من هم دروازه را باز کردم .بيرون شدم .ما با هم
روبهرو شديم.
آن مرد همين که مرا ديد ،در جا ايستاد .احساس کردم از ديدن من خوشحال شده
است .نزديک آمد و به زبان روسي با من احوالپرسي کرد .گفت از ديدن من بسيار
خوشحال است .خبرنگاراست .از پولند است .چند بار مرا ديده است .اما نتوانسته است
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کارش را به من بگويد.
من پرسيدم« :چه کاري داشتي که ميخواستي به من بگويي؟»
گفت« :مي خواهم کتابي درباره رويدادهاي اخير افغانستان بنويسم و شما مي توانيد
کمک زيادي به من بکنيد».
به او گفتم« :من يک نظامي شکست خورده هستم .حاال ديگر به سياست هم عالقهيي
ندارم .نويسنده هم نيستم .قصد هم ندارم دوباره در مبارزهء سياسي شرکت کنم .معذرت مرا
بپذير .من هيچ کمکي نميتوانم به تو بکنم».
آن مرد با اصرار مي گفت که فقط مي خواهد خاطرات مرا بنويسد و قصد ندارد مرا به
بازگشت به مبارزهء سياسي ترغيب کند.
من به او گفتم« :خاطرهيي ندارم .نظامي ها هر چه ميکنند ،رويش خاک مياندازند و
مي روند پشت کار خود».
آن مرد متأثر شد و رفت.
ششهفت ماهي از زندگيِ در تبعي ِد من در بلغارستان مي گذشت .من هر روز از پنجره
ميديدم که مردي ميآيد و در پايين ساختمان خانهام مينشيند .او هر روز ميآمد و تا
تاريکي شب در همانجا مينشست و بعد ميرفت .حدس ميزدم براي نظارت بر من اين
کار را ميکند .در طول شش هفت ماه اول زندگي در بلغارستان ،هميشه در خانه بودم.
دولت بلغارستان فردي را موظف کرده بود که هر روز براي خريد نيازمنديهاي خانه ،به
ما سر بزند .من خواهش کردم که اجازه بدهند خودم از مغازهء نزديک خانه خريد کنم.
از آن پس ،خودم به مغازه نزديک خانه مي رفتم .يکي از روزها بار ديگر آن خبرنگار
پولندي به سراغم آمد .معلوم شد او بود که هر روز از بام تا شام زير ساختمان خانهء ما
مي نشست و منتظر مي ماند.
اين بار به من گفت« :ممکن است خاطرات خود را به من بفروشيد؟»
من خنديدم و گفتم« :بحث پول در ميان نيست .من چه خاطرهيي دارم که بگويم؟
من مريض هستم»....
***
و واقع ًا هم مريض بودم .در آن ششهفت ماهي که در خانه مانده بودم ،بارها دچار
سرگيجه شده بودم .سرم دور ميخورد .احساس مي کردم ،زمين زير پايم ميلرزد .موجي
مرا در برمي گيرد .موجي مرا به زمين ميزند ...و ميافتادم.
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آن روز براي خريد نان از خانه بيرون شده بودم .سرم دور خورد ،احساس کردم زمين
زير پايم ميلرزد .موجي مرا در بر گرفته بود .افتادم .زبانم زير دندانهايم آمد .من از هوش
رفته بودم .مرا به خانه برده بودند...
من زير 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.
وزير دفاع بلغارستان ،دوست صميميام بود .چند ماهي از زندگيام در بلغارستان
نگذشته بود که به من پيشنهاد شد به اکادمي وزارت دفاع بلغارستان بروم .تدريس کنم
يا مثل شنوندهيي در آنجا بنشينم .ميخواستند بهانهيي اداري داشته باشند تا وزارت دفاع
بلغارستان بتواند به من کمک مالي کند.
وزير دفاع بلغارستان به من گفت« :بر اساس توافق بين دولت افغانستان و دولت
بلغارستان ،جانب بلغارستان بايد هزينه هاي مسکن ،مکتب فرزندان و بيمهءصحي شما و
خانوادهء شما را بپردازد و افغانستان بر اساس فيصلهء بيرويسياسي [دفترسياسي] ،قبول
کرده بود که هر ماه پولي براي امرار معاش شما بفرستد .ما ميدانيم که حکومت افغانستان
به تعهدش بياعتنا بوده است».
او گفت که حکومت بلغارستان ميترسد من در آن کشور از گرسنگي بميرم و بدنام
شود« :غربيها حتم ًا خواهند گفت :بلغارستان او را کشت».
با همين استدالل ،وزير دفاع بلغارستان از من ميخواست که به اکادمي نظامي بروم.
همانجا باشم تا بهانهيي اداري و رسمي براي کمک مالي به من داشته باشند.
من گفتم« :نمي توانم .ناتوان و بيمارم».
او باز هم اصرار کرد و گفت« :موتري براي رفت و آمد شما در نظر گرفته مي شود».
من گفتم« :فکر ميکنم و به شما خبر مي دهم».
منظور اينکه ،وزارت دفاع بلغارستان و شخص وزير و معاونش نسبت به من عنايت
داشتند.
به صحبت اصلي بر مي گردم .به زمين افتاده بودم و بيهوش شده بودم .مرا به خانه
آورده بودند و به وزارت دفاع بلغارستان خبر داده بودند .معاون وزير دفاع بلغارستان به
متخصص
ديدنم آمد .به زودي مرا با امبوالنسي به شفاخانهء وزارت دفاع بردند .داکتري که
ّ
«اعصاب» بود و درجهء دگروالي داشت ،به بسترم آمد و جوياي حالم شد.
به او گفتم« :ناگهان احساس کردم زمين زير پايم مي لرزد .فقط به ياد دارم که افتادم.
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چيز ديگري به خاطر ندارم».
داکتر گفت« :بايد امشب اينجا بمانيد .فردا پروفيسور «چاوداروف» را از اکادمي
متخصص مغز و اعصاب است .با کمک او به تشخيص بيماري
علوم طبي دعوت ميکنم .او
ّ
و درمان شما پرداخته مي شود».
سردردي شديدي داشتم .داکتر گفت« :حدس ما اين است که بيماري شما «ايپيليپسي»1
است»...
***
...کودک بودم .درست به ياد ندارم چند ساله بودم .فکر مي کنم در صنف دوم يا سوم
ابتدايي درس ميخواندم .تابستان بود .باغي از پدرکالن مادري براي ما مانده بود .پدرکالن
فوت کرده بود .مرا زياد دوست داشت .وصيت کرده بود که «باغ از قادر باشد».
مادرکالن هم فوت کرده بود .مادرم باغباني مي کرد .تيرماه بود و وقت جمعآوري
ميوه ها .باغ پر بود از درختهاي بادام .مادرم گفت« :وقت جمع کردن حاصل است .بايد
برويم و بادامها را جمع کنيم و بفروشيم».
رفتيم .با چوبهاي بلند به شاخهها ميزديم .بادامها ميافتادند .بادامها را جمع ميکرديم.
اما بادامهاي شاخههاي بلند را نميشد آنگونه چيد .بايد به درخت باال ميشدم و شاخههاي
دور و بلند را ميزدم تا بادامها را بريزانم.
به درخت باال شدم .با چوب به شاخهها ميزدم .ناگهان شاخهء زير پايم شکست.
افتادم .با سر به زمين خوردم...
از اتفاقيکه درکودکي برايم افتاده بود به داکتر گفتم .آن شب در شفاخانه ماندم.
صبح شد .پروفيسور «چاوداروف» آمد .از من پرسيد« :چقدر در شبانه روز شراب
مي نوشيد؟»
گفتم« :از روزي که مرا به بلغارستان تبعيد کردهاند اص ً
ال شراب نمي نوشم».
پرسيد« :چقدر سگرت مي کشيد؟»
به او گفتم مدتي است که سگرت کشيدن را هم ترک کردهام .به راستي هم ترک
کرده بودم .در ماههاي آخر سفارتم در پولند ،روزي يک قوطي سگرت ميکشيدم .يک
روز دخترکم آمد .روي زانويم نشست .من سگرتي را َدر دادم .دخترکم از روي زانوهايم
بلند شد و رفت.
گفتم« :کجا مي روي؟»
 Epilepsy .1بيماري صرع
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گفت« :سگرت مي کشي .بوي بدي دارد».
سگرت را ُگل [خاموش] کردم .گفتم :تو بيا .بدو بيا پيشم...
دخترکم آمد .قوطي سگرت را به او دادم و گفتم :برو هر جا ميخواهي بياندازش!
از آن روز به بعد ديگر سگرت نکشيدم.
***
پروفيسور دستگاهي آورد و آن را بيستوچهار ساعت به چند نقطه سر و قلب و
سينهام وصل کرد .پس از معاينهها و آزمايشها ،پروفيسور نظر داکتر دگروال را تأييد
کرد و گفت« :ايپيليپسي است».
او از من پرسيد« :آيا در کودکي ضربهء شديدي به سر شما وارد نشده است؟»
من فهميدم که همان حادثهء دوران کودکي و افتاد ِن از درخت بوده است.
گفت« :نشانههاي کمي از آن آسيب ،هنوز در مغز ديده مي شود و به دليل
شدت يافته است .اما جاي نگراني نيست و درمانش آسان است».
افسردگيهاي روحي ّ
پرويز آرزو :اين اتفاق در کدام سال افتاد؟
جنرال عبدالقادر :فکر ميکنم سال  1987ميالدي بود.
***
پرويز آرزو :شما در برخي از رويدادهاي مهم چند دههء گذشته ،نقشي پررنگ داشتيد.
بر چگونگي بسياري از رخدادهاي ديگر آن چند دهه نيز واقفيد .براي اينکه چيزي از زبان
و قلم نيفتد و خوانندهء کتاب نيز تسلسلي منطقي از خاطرههاي شما داشته باشد ،پيشنهاد
میکنم که از تولد شما ،کودکي شما و ورود شما به ميدان سياست آغاز کنیم .موافقيد؟
جنرال عبدالقادر :تشکر از نظر شما .موافقم.
من فرزند يک چوپان هستم .در دامنهء کوههاي سرسبز جنوب هريرود در روستاي
«برناآباد» ،در «غوريان» هرات به دنيا آمدم .پدرم با قوم خود در آن کوهها زندگي
مي کرد .قوم او به نام «زوري» ياد ميشود .در «زيارتجاه» ،در جنوب هرات ،کوهي
هست .آن کوه ،چشمهء آبي دارد .مالدارها در کنار آن چشمه اتراق ميکردند .در بهار
به «بند سلما» و «دهن دوآب» ميرفتند و در تيرماه برميگشتند و از همان راه به جنوب
هرات ميرفتند .دامنهء اين کوهها به دو شاخه تقسيم ميشود :يکي به «دهنهء انجيرک»
ميرسد و ديگري به کوه «دو شاخ» .من در دامنهء آن کوهها از مادري از روستاي
«برناآباد» و پدري از قوم «زوري» زاده شدم.
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قوم «زوري» به چند شاخه از جمله «زوري بيغم»« ،زوري مال احمدي»« ،زوري
انگاره» و «زوري کفشي» تقسيم ميشود .هميشه به اين فکر بودم که ريشهء «زوري»
چيست .سال  1332بود .پيش مرحوم «استاد کهزاد» رفتم .خدا استاد را بيامرزد .از او در
ِ
درست آن،
مورد قوم زوري پرسيدم .استاد خنديد و گفت« :اين «زوري» نيست بلکه
«سوري» است که به مرور زمان «س» به «ز» تبديل شده است».
سوري ،نام قبيلهيي بود .مردم آن قبيله پس از انقراض حکومت «شيرشاه سوري»
و سوريها در هندوستان ،زير فشار ،فرار کرده بودند .بخشي از قبيلهء سوري در حوالي
هرات ساکن شد و همانجا ماند .بخشي هم به جاهاي ديگر رفت .از جمله به سمت ايران.
در حوالي شهر «زاهدان» ايران ،شهرکي به نام «زورآباد» هست که ريشه در نام همان
سوريهاي متواري دارد .زوريهاي افغانستان بيشتر در هرات ،نيمروز  ،فراه  ،بادغيس و
ميمنه ساکن هستند.
خاطرهيي به يادم آمد .چند روزي از هفت ثور گذشته بود .به من خبر دادند که
«عدهيي از ميمنه آمدهاند .مي گويند قوم جنرال عبدالقادر هستند».
مردي به نام «حاجي تورجان» .جواني مهربان که از خانهاي ميمنه بود ،خود و
همراهانش را قوم من معرفي کرده بود .بعدها وقتي کابل را از ترس مجاهدين رها کردم ،با
دخترکم به مزار رفتم .حاجي تورجان فوت کرده بود و يکي از پسرهايش به نام «لطيف»،
فرار مرا از کابل سازماندهي کرد .موتري را از خانم ها و پيرمردهاي ازبک پر کرد .مرا
لباس ازبکي پوشاند و در آن موتر نشاند تا به مزار بروم .وقتي به مزار رسيدم ،مرا به ميمنه
برد .سعي داشت به من بقبوالند که از افغانستان بيرون نشوم .مي خواست نيرويي در برابر
«دوس ُتم» سازمان دهد...
پرويز آرزو :پيشتر به چند شاخهء «زوري» يا «سوري» اشاره کرديد .شما از کدام
شاخه هستيد؟
جنرال عبدالقادر :شاخههاي «زوري بي غم»« ،زوري مالاحمدي»« ،کفشي» و
«انگاره» را ميشناسم .ازبکها مي گويند که قبيلهء زوري يا سوري ،ترکتبار است .من
البته اين موضوع را رد ميکنم .به هر حال من از شاخهء «بيغم» زوريها هستم .بسياري
ِ
قدرت ما ،پيشم ميآمدند و مي گفتند کاکاهاي من هستند.
از آنها [زوریها] در دورهء
من البته رد نميکردم .روش من همين بود .مي گفتم« :راست مي گوييد .درست است».
اگر به آغاز برگرديم ،ن ََسب ما به حضرت آدم و حوا ميرسد .پس همه برادر و خواهر
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هستيم.
مادرم از برناآباد بود .من در کوه جنوب زيارتجاه به دنيا آمدم .پدرم فلج شده بود.
پرويز آرزو :پس از تولد شما؟
جنرال عبدالقادر :بلی .پس از تولد من.
پرويز آرزو :شما فرزند چندم خانواده بوديد؟
جنرال عبدالقادر :من فرزند دوم بودم .برادر بزرگترم مدتي پس از تولد ،جان داده بود.
پرويز آرزو :تاريخ دقيق تولد خود را ميدانيد؟
جنرال عبدالقادر :پدرکال ِن مادري ام گاهي وقتها به شوخي مرا بچهء سنه  13مي ناميد.
مادرم مي گفت که من يک سال پس از شروع پادشاهي ظاهرخان متولد شدم .ظاهرشا ه در
سال  1312به تخت نشست.
پس از فلج شدن پدر ،تمام بار مسؤولیت زندگي خانواده به دوش مادرم افتاد .مادر
به مشورهء قوم و خويش بر آن شد تا خانواده را به برناآباد ،پيش پدرش ببرد .پدرم را
بر پشت شتر گذاشتند .به این ترتیب پيش پدرکالن مادريام رفتيم .پدرکالن مادري ام،
فرزن ِد پسري نداشت .چهار دختر داشت و مادرم کوچکترين دخترش بود .با رسيدن ما
به برناآباد ،پدرکالنم تمام خانه و زندگي اش را به ما داد .سالهاي اول کودکي من در
آنجا گذشت .وقتي به هفت سالگي رسيدم شامل مکتب شدم« .مکتب شرافت» .آن
مکتب به تازگي در برناآباد باز شده بود .شش سال در آن مکتب درس خواندم .از قضا
براي اولين بار در سياست حکومت مرکزي تغييراتي آمد .تا پيش از آن ،تنها خانزادههاي
هر واليت و درانيهايي که از مدتها پيش از نادرخان براي حکومت کردن به مناطق
مختلف فرستاده ميشدند ،حق ادامهء درس خواندن داشتند .به گواهي «تاريخ غبار» همه
چيز مردم ،ماليات و امنيت و به جنگ فرستادن مردم به نفع حکومت مرکزي ،زير نظر
آنها بود .آنها نصف ماليات را براي خود مي گرفتند و نصفش را به حکومت مرکزي
مي دادند .بنابراين تا آن زمان ،يعني تا رسيدن من به صنف هفتم ،سياست حکومت مرکزي
تنها متوجه خانهاي واليات بود .خانها در بدل اين امتياز مجبور بودند يکي از فرزندان
پسر خود را زير نام «غالمبچه» به حکومت مرکزي به ضمانت بدهند .خوب يادم است
که يکي از آن خانزادهها به نام «پاينده» از «پنجوايي» قندهار ،همصنفي من بود .بعد
از آنکه شامل ليسه شدم ،او هم آمد و ما همصنفي شديم .من هميشه پارچهء امتحان او
را در بدل پول مي نوشتم .به ياد دارم که اولين بار او مرا به «کوتي باغچه» برد .البته از
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دروازه غربي ارگ نه ،بلکه از دروازه پيش رو .چون غالمبچهها از آن دروازه رفت و
آمد مي کردند .او و ديگر غالمبچهها در يکجا زندگي مي کردند .آن غالمبچهء قندهاري
مي گفت از نواسههاي «پاينده محمدخان» است .آنوقتها ،بيشتر ،قواي مليشه بود و
افسرهاي آن قوا را از بين همان غالمبچه ها انتخاب ميکردند و آموزش ميدادند .آنها را
با مسایل نظامي آشنا مي کردند .به خاطر دارم يکي از آن افسران ،از غوريان هرات بود.
او را به کابل فرستادند .پس از سپري کردن يک کورس شش ماهه به غوريان برگشت
و قومندان «امنيهء سوار» دولت درغوريان شد .به يادم است که هر بهار ،سوار بر اسپ
ميآمدند و اسپ هاي خود را در زمينهايي که در آنها شفتل [شبدر] درو شده بود ،ميخ
ميکردند و ميچراندند...
خالصه اينکه در آن سالها بود که درسياست حکومت مرکزي که تا پيش از آن،
تنها متوجه خانزادهها بود ،تغييراتي به ميان آمد .به چه دليل؟ نميدانم .سياست تغيير کرد
و هيأتهايي به هر واليت فرستاده شد و از هر واليت ،از هر قوم ،از هر قبيله و از هر
مذهبي که بود ،کساني را انتخاب مي کردند و براي تحصيل به کابل ميفرستادند .من يکي
از آنها بودم .هيأتي از کابل آمده بود .من و دو تن از همصنفيهايم را براي ادامهء تحصيل
در ليسهء عسکري کابل ،انتخاب کردند.
پرويز 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 يا سه رسيدم ،بر اساس فرماني که از مرکز آمده بود ،مکتب را ششصنفي
کردند .در زمان تحصيلم در مکتب تا صنف ششم ،خانهاي «برناآباد» و «کاريز» ،يکي
دو بار عليه مکتب و سرمعلم و معلمهاي ما شورش به راه انداختند« .سرمعلم» ما را چپه
بر خر سوار کردند و از برناآباد بيرونش کردند .درست نميدانم دليل آن کار چه بود.
اما حدس ميزنم خانها و حضرتهاي برناآباد از نگاه ديني با نام مکتب مشکل داشتند.
پرويز آرزو :و کس ديگري به جاي آن سرمعلم آمد؟
جنرال عبدالقادر :مدير معارف هرات به خاطر همين موضوع به برناآباد آمد و به
ِ
هرات ما بود .براي چند ساعتي آمد و پس رفت .سرمعلم
شدت آن کار را محکوم کرد .از
نو را با خود آورد .به يادم است که چيزي نوشتند و به من دادند تا پيش سرمعلم نو بخوانم.
از جمله اين بيت:
صد شکر که اين آمد و صد حيف که آن رفت
عيد رمضان آمد و ماه رمضان رفت
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پرويز آرزو :از آن سالها بيشتر بگوييد .شايد کودکي سختي را گذرانده باشيد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .کودکي بسيار بدي داشتم .ما به شدت فقير و پريشان بوديم.
پيشتر گفتم که پدرم فلج بود .مادرم تنها يار و غمخوار زندگي ما بود .من در صنف
دو بودم .از بس فقير و بيچاره بوديم ،ديگر نميشد درس بخوانم .بايد کار ميکردم.
«مالفقير» ،پسر خالهء مادرم ،آمد و گفت« :بايد بروي يک جايي مزدور شوي .جايي
برايت پيدا ميکنيم تا لقمهء ناني بخوري و لقمهء ناني هم به خانه بياوري».
ناظر امالک حضرت برناآباد ،کسي مشهور به «برهانالدين َکل» بود .مرا براي
مزدوري به خانهء او فرستادند .قرار شد در ازاي کارم ،شکم مرا سير کنند و سالي بيستوپنج
َمن گندم و يک دست لباس بدهند .من به آن خانه رفتم .نام برادر بزرگ «برهانالدين»،
«نظامالدين» بود .تمام کار و تجارت حضرت برناآباد در هرات و شهر «تايباد» ايران ،در
دست او بود .نظامالدين زني باسواد داشت .خواهري داشت به نام حميرا و دختر کوچکي
به نام ميهن .ميهن ،بيمار بود .حکيمجي قريهء ما «فيضوخان» نام داشت .او هميشه ميآمد
و از روي کتابي که داشت ،به ميهن دوا ميداد.
من فرزند بزرگ خانواده بودم .چون برادري که پيش از من به دنيا آمده بود ،در شش
ماهگي يا يک سالگي فوت کرده بود .پس از من ،دو برادر و يک خواهرم در برناآباد به
دنيا آمدند .يکي از دو برادرم «قدوس» نام داشت .خيلي شيرين و زيرک بود .خيلي زود
به گپ آمده بود .من او را زياد دوست داشتم .او سرخکان گرفت و ُمرد...
يکي از پسرهايم را که حاال در لندن زندگي مي کند ،به ياد او «قدوس» نام نهادم.
***
 ...در خانهء برهانالدين و نظامالدين مزدوري ميکردم .عيد قربان فرا رسيد .فکر
ميکنم اين خاطره براي شما دلچسپ باشد:
من مزدور بودم .يکي دو روز به عيد مانده بود .در آن خانه رختشويي مي کردند و
براي روزهاي عيد آماده ميشدند .آب را از فاصلهء هفتصد هشتصد متري از حوضي که
ِ
مربوط حضرتها بود ،ميآورديم .من در روزهاي رختشويي بايد دو سطل را مي گرفتم
و از صبح تا شب آب ميآوردم .بسيار سخت بود .آنقدر به من فشار آمده بود که فکر
مي کردم دستهايم دراز شدهاند و دو دست و دو پايم يکي شدهاند .آن روز از صبح تا
غروب خورشيد ،آب آوردم .در همان روز اتفاق مهمي در زندگيام افتاد .حواليِ شب
بود و رختشويي تمام شده بود .در آن خانه ،دو نفر مزدور بودند .يکي من بودم يکي هم
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بچهيي به نام «شيرو» .شيرو اجازهء داخل شدن به حرمسرا را نداشت .تنها من اجازه داشتم
آب را بياورم و به زنها بدهم .اگر هم کسي به آنجا ميآمد و به برهانالدين کاري داشت
تنها من اجازه داشتم بروم و او را خبر کنم.
به من گفته بودند که مرا از مکتب بيرون مي کنند .بايد به مکتب نمي رفتم و وظيفهام
آب آوردن بود و پاک و جارو کردن مهمانخانه و آماده کردن آن براي پذيرايي از
مهمانها .من مشغول اين کارها بودم .هنگام جارو کردن ،زير يکي از توشکها ،يک
کاغذ دو روپيهيي ديدم .با ديدن آن دو روپيه ،احساس حقارت کردم .آنقدر بر سرم فشار
آمد که نپرس.
بسيار ناراحت بودم .درجا نشستم .به خود فکر مي کردم که چه به سرم آمد .به خود
گفتم :از مکتب هم بيرون مي شوي .تا کي اينجا مزدور خواهي ماند؟ حاال هم تو را امتحان
مي کنند که تو چقدر صادق هستي.
در همان لحظه تصميم گرفتم که ديگر مزدوري نکنم .به من کرباس داده بودند که
به مادرم ببرم تا برايم رخت بدوزد .فوري رفتم و به حميرا ،خواهر ناظرها ،گفتم« :من به
خانهام مي روم .شب عيد است [با گريه] نميخواهم از پدر و مادرم جدا باشم».
همين کار را هم کردم .به طرف خانه رفتم .وقتي به خانه رسيدم ،مادرم را ديدم که
سر تنور ايستاده است .همين که مرا با لباس هاي تَر و پاره ديد ،آه کشيد و فغان سر داد
و گفت« :نمي خواستم تو را به اين روز ببينم[ ».با گريه]...
فغان و نالهء مادر به شدت مرا تکان داد .به مادرم گفتم« :ديگر مزدوري نمي کنم .اگر
ِ
مزدوري تو را مي کنم ولي از مکتب بيرون نمي شوم».
مزدوري کردم تنها
کرباسها را از مادرم گرفتم .به خانهء ناظرها رفتم .کرباس را به حميرا پس دادم.
گفتم« :من مزدوري نميکنم».
حميرا به من گفت« :خير است! بمان .نان بخور ،باز برو».
گفتم« :نه! نمي خورم .به خانهام مي روم .هر چي مادرم به من داد ،مي خورم».
هرگز فراموش نميکنم .آن شب ،مادرم آش بريان پخته بود .آش بريان خالي .بدون
گوشت يا چيز ديگري .مادر ،پدر ،من و همهء خانواده نشستيم و نان خورديم .مادرم در
همان وقت شب ،لباس مرا شست .آن را در تنور خشک کرد .پارگيهايش را دوخت.
فردا آن را پوشيدم و با بچهها با خنده و شادي به عيدگاه رفتم...

بخش دو
...تيرماه نزديک بود .در تيرماه کوچيها و مالدارهايي که آشنایان پدرم بودند گاهي
وقتها به خانهء ما ميآمدند .يکي از آنها «ادهم» نام داشت .پوپلزايي بود .هرگز او
را فراموش نمي کنم .چون کمکم کرد .روزي به خانهء ما آمد .به او گفتم« :شما اين
گوسفندهاي الغر را کجا مي بريد؟ دو تا از اين گوسفندها را به من بدهيد ،من از آنها
مراقبت مي کنم .بهار که شد اين گوسفندها مي زايند .اگر ماده بود –آنها گوسفند ماده را
بسيار ميخواستند  -بره ها از شما .ببريد شان .گوسفندها از من .و اگر ن َر بود ،قيمتش را
تعيين کنيد ،من قيمت مادرش را مي پردازم ،برهاش را شما ببريد ،مادرش از من».
ادهم دو تا ميش آبِست به من داد .شروع کردم به جمع کردن علوفه براي گوسفندها.
همزمان به مکتب هم مي رفتم .پيش مال هم درس مي خواندم .مادرم مي توانست قرآن
شريف بخواند .خواندن قرآن را پيش او ياد گرفتم .خواندن پنجکتاب و حافظ شيرازي را
هم آموخته بودم .به همين خاطر بود که در مکتب ،هميشه شاگرد اليقي بودم .چون با خط
و کتاب آشنا بودم .پدرکالنم عالقهء بسيار زيادي به شاهنامه داشت و شبهاي جمعه ،زن
و مرد و پير و جوان جمع مي شدند و پدرکالنم تا زنده بود شاهنامهخواني مي کرد.
زمستان آمد و رفت .دو گوسفند ،چاق شده بودند .اتفاق ًا هر دو ماده زاييدند .هر دو
برهء ماده را به صاحب گوسفندها دادم و دو گوسفند به من رسيدند.
يکي از روزها با گوسفندهايم بودم که مردي سوار بر اسپ از دور پيدا شد .مرد با
صداي بلند مي گفت« :کسي مزدور نمي شود؟»
من از او پرسيدم« :چه کاري داري؟»
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مرد گفت چهارصد بره از «دادي» و «نظر» خريده است« .دادي» و «نظر» از
بستگان مادرم بودند .گفت به هر کسي که برهها را تا «پير نيتاز» ببرد ،چهار کاغذ ،که
بيست قران مي شد ،مزد مي دهد .به مرد گفتم :من مي برم .پرسيدم برههايش کجا هستند.
گفت :دم کوچهء «هزار جريب».
گفتم :بسيار خوب.
من نام «پير نيتاز» را شنيده بودم و مي دانستم که در ُ
«کهسان» است .به خود گفتم
در راه ،نشاني را مي پرسم .ساعت بين دوازده و ِ
يک روز بود .هيچ چيز نداشتم غير از دو
ي بود که از جي ِر تاير موتر ساخته مي شد .پول را گرفتم و
تا «موتري» .موتري نوعی دمپاي 
با شتاب با برهها به راه افتادم .در راه ،يک لِنگ موتريام کنده شد .من هم هر دو لنگ را
به دور انداختم و با پاي برهنه به دويدن ادامه دادم .برهها را جلو انداختم و چنان آنها را به
سرعت مي دواندم که نپرس! چون بايد تا پيش از تاريک شدن ،آنها را تا «پير نيتاز» يا
الاقل تا ُ
«کهسان» مي رساندم .فاصله ،در حدود يک و نيم فرسنگ بود .در تمام طول راه،
در استقامت غرب هريرود ،گوسفندها را دواندم .نارسيده به «پير نيتاز» هوا تاريک شد.
ترس مرا گرفت .مي ترسيدم راه را گم کنم .ناگهان صداي کسي را شنيدم.
مرد فرياد مي زد« :کجا هستي؟ کجا هستي؟»
فکر کردم حتم ًا صاحب گوسفندها صدا مي کند .چون من از مردي که گوسفندها را
از او گرفته بودم پرسيده بودم که آنها را به کي بايد تحويل بدهم .به من گفته بود که در
«پير نيتاز» کسي در مسجد منتظر تو خواهد بود.
با صداي بلند فرياد زدم« :من اين جا هستم».
مردِ سوار بر اسپ ،فرياد مرا شنيد و خود را به من رساند .معلوم شد که آن مرد،
صاحب اوليِ برهها بوده است .او پس از فروش برهها فهميده بود که آنها را ارزانتر از
نرخ روز فروخته است .من به او گفتم« :اين موضوع به من ربطي ندارد .من مزدي گرفتهام
و برهها را بايد تا پير نيتاز ببرم».
در اين بگومگو بوديم که مردي که برهها را از او تحويل گرفته بودم نيز سر رسيد.
آن دو بين خود گپ زدند و به توافقي رسيدند .آن مرد به من گفت« :کار تو ختم است.
بيا پشت اسپ من بنشين».
سوار بر اسپ ،با آن مرد به برناآباد برگشتم .در راه ،درد شديدي در پاهايم احساس
مي کردم .با پاهاي برهنه بر روي خار و سنگ دويده بودم .پاهايم به شدت ورم کرده
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بودند .مادرم تا صبح پاهايم را «نمکآب» و «خاکسترداغ» کرد .تا صبح نتوانستم چشم بر
هم بزنم .اين خاطره را هرگز فراموش نمي کنم .خاطرهء درآمد چهار کاغذ به آن دشواري
را...
***
فقر در زندگي ما بيداد مي کرد .بايد فکري اساسي مي کردم .در روستاي ما به تازگي
يک نانوايي باز شده بود .پيش نانوا رفتم و پرسيدم« :مي توانم برايت کاري انجام دهم؟»
نانوا گفت« :در ازاي هر پشتهء خار ،يک نان به تو مي دهم».
در دو سوي هريرود ،خار زيادي مي شد جمع کرد .خارهايي به بلندي قد من .به نانوا
گفتم اين کار را ميکنم .فرداي آن روز ،بيل و ريسماني برداشتم و به مکتب رفتم .بعد از
اينکه زنگ رخصتي زده شد ،کتابهايم را به همصنفيام ،که «باقي» نام داشت ،دادم .از
او خواستم کتابها را به مادرم بدهد و به او بگويد که من براي کار کردن رفتهام.
هريرود نزديک بود .خود را به آب زدم .خارها را کندم .آنها را لگد کردم و به
زودي يک پشته خار تَر درست کردم .دو پشتهء ديگر هم آماده کردم و گذاشتم تا فردا
خشک و سبک شوند .يک پشتهء خار را گرفتم و دواندوان پيش نانوا رفتم .در بدل آن،
يک نان گرفتم و اولين نان مزدوري را با شور و شوق به مادرم بردم...
اين ها خاطرات تلخ زندگي مناند .اين 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
مي بردم و دو پشته را براي فردا آماده مي کردم .در عوض دو پشته خار ،دو نان مزد
مي گرفتم...
***
خاطرهء تلخ ديگري از آن سالها دارم .در يکي از دو سال خارکشيهاي من ،قحطي
سختي آمد .آن سا ِل قحطي به نام «سال َمني چهل َقران» مشهور شد .چون نرخ يک َمن
گندم به چهل قران رسيده بود.
در خانه ،چيزي براي خوردن پيدا نمي شد .هر روز دو قرص نان به خانه مي آوردم.
مادرم دو نان را بين همهء اعضاي خانواده تقسيم مي کرد .گاهي هم شير و ماستي از دو
گوسفندي که داشتيم سر سفره ميآورد .اين تمام غذاي ما بود .روز جمعه بود .صبح زود
به خارکشي رفته بودم .وقتي به خانه برگشتم ،در کنار ديوار خانه ،نعش مردي افتاده بر
زمين را يافتم .بچهها دور او جمع شده بودند و فکر ميکردند آن مردُ ،مرده است .در حالي
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که مرد بيچاره از گرسنگي غش کرده بود .سال « َمني چهل قران» بود .فوري به خانه رفتم
و از مادرم پرسيدم «براي خوردن چي داريم؟»
مادر گفت« :کمي نان و کمي ماست».
گفتم« :سهم مرا بده».
نان را به دهان کردم و تا رسيدن به مردِ افتاده بر زمين جويدم .چون مي دانستم
بجود .پيش او که رسيدم دهنش را به کمک بچهها باز کردم .نان جويده
نمي تواند چيزي َ
و ماست را به دهنش ريختم .ماست را قطره قطره به دهنش مي ريختم .چند دقيقه گذشت.
مرد ،چشمهايش را به سختي باز کرد .به طرفم نگاه کرد و به آهستگي گفت« :کمي
آب هم بده ».پيالهء خالي شدهء ماست را از جوي آب پر کردم .آب را هم به دهنش
ريختم .مرد ،جواني بيستوسه ،بيستوچهار ساله بود .جواني زيبا و رسا .او پس از ساعتي
به سختي از جا بلند شد .او را به خانه بردم .ما در حويلي ،دو «پيادهخانه» داشتيم .او را به
آنجا بردم .آن مرد ،بلوچ بود .از جمع کوچيهايش که به طرف ايران رفته بودند ،نمي دانم
چهطور ،باز مانده بود .من بعدها با خانوادهء آن جوان دوست شدم .او را «الال» مي گفتند.
نام اصلياش «عبدالغفور» بود .الال ،آن شب در پياده خانهء ما ماند .از مادرم پرسيدم« :شب
براي خوردن چي داريم؟»
گفت« :کمي گندم بريان».
مادرم با قاشق ،گندم بريان را بين اعضاي خانواده و مهمان تقسيم کرد .من سهم خود
را هم در پيالهيي ريختم و براي مهمان بردم.
***
 ...من در زندگي شکستهاي زيادي خوردم ،اما از سختيها و دشواريها نجات
يافتم و پيروزیهاي زيادي نصيبم شد .علت پيروزيهايم را در اين مي بينم که پدر و
مادرم تا آخر زندگي از من راضي بودند .وقتي درسم در شوروي تمام شد و در «بگرام»
پيلوت شدم ،به هرات رفتم .پدر و مادرم را با خود به بگرام بردم .سرک هرات -کابل،
پخته نبود .ما چند شبانه روز در راه بوديم .وقتي موتر از پستيبلنديهاي راه مي گذشت،
پدرفلجم بر روي سينه وزانوهايم بود .چند تنبان برايش برداشته بوديم و هنگام ضرورت،
پاکش مي کردم .گاهي فرياد مي کشيد .مي گفت« :بس است .مرا همينجا رها کن .ديگر
نمي توانم تحمل کنم».
پدر را به کابل بردم .داکتري را مي شناختم .داکتر اسماعيل .معاينهخانه داشت .استاد

25

خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر

فاکولته هم بود .داکتر مشهوري بود .کابلي بود .پدرم را پيش او بردم .او را خيراتي [به
رايگان] بستری کرد .در بگرام داکتري به نام «سيداسداهلل لوگري» بود .آن داکتر بعدها
به امريکا رفت و ديگر برنگشت .از بخش قواي هوايي بود .زير نظر آن داکتر ،وضع پدرم
کمي بهتر شد .دردش کمتر شد .ولي دست و پايش هم چنان فلج ماند.
رابطهء عاطفي نزديکي با پدر و مادر داشتم .وقتي به خانه مي رفتم تا از آنها اجازه
نمي گرفتم ،نمي نشستم .حتا در دوراني که به مقامهاي بلند دولتي رسيدم...
پرويز آرزو :به دوران مکتب برگرديم .شما درس مي خوانديد .صنف ششم را به پايان
رسانديد.
جنرال عبدالقادر :بلی .صنف ششم هم به پايان رسيد .قحطيِ سال « َمني چهل قران»
ادامه یافت .به احتمال ،جامعهء جهاني به افغانستان کمکهايي کرد .يک شرکت تعاوني
ايجاد شد و بچههاي هراتي که از من پيشتر بودند و صنف شش را تمام کرده بودند در
آن شرکت ،ميرزا شدند .آن شرکت تعاوني ،امالک مردم را به گرو مي گرفت و به آنها
کمک مي کرد .پول و تکه و مال و چيزهاي ديگر مي داد .اما من هر چه تالش کردم به
ما چيزي ندادند .مي گفتند« :پدرت مريض است و اگر بميرد براي شرکت تعاوني جنجال
و درد سر پيدا مي شود».
صنف ششم را به پايان رساندم .در آن سال هيأتي از کابل آمد .کساني را از مکاتب
مختلف هرات و روستاهاي آن براي ادامهء تحصيل در کابل انتخاب مي کردند .اولين
کسي را که انتخاب کرده بودند يک بچهء هراتي بود که با خانوادهاش در فراه زندگي
متخصص گوش و گلو شد و حاال
مي کرد .نامش «براتعلي رضايي» بود .او بعدها داکتر
ّ
در هندوستان کلينيکي دارد .همصنفيام بود .سي نفر از مکاتب مختلف انتخاب شدند .به ما
گفتند بايد اول ماه قوس در شهر هرات باشيم تا با موتر ،ما را به کابل ببرند .پولي هم به
عنوان سفريه به ما دادند .ما در روز اول قوس به هرات رفتيم.
پرويز آرزو :شما تنها نانآور خانه بوديد .چهطور تصميم گرفتيد از پدر و مادر و
خانواده جدا شويد؟
جنرال عبدالقادر :در آن زمان آگاهي مردم بيشتر شده بود.
روزي که هيأت به مکتب ما آمد ،به ما گفتند همه در يک صف بايستيم .داکتري که
از يک چشم کور بود ،وضع صحي ما را بررسي مي کرد .نام رییس هيأت« ،فيضمحمدخان»
بود .در آن زمان مدير تدريسات بود و بعدها استاد کيمياي ما در مکتب عسکري شد.
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فيضمحمدخان بود که ما را انتخاب کرد .وقتي به صف ايستاديم ،فيضمحمدخان به داکتر
گفت« :ببين چه جوانهايي هستند .اينها اگر لباس خوب بپوشند و نان خوب بخورند،
عجب افسراني مي شوند!»
فيضمحمدخان در مقابل صف قدم مي زد .به من که رسيد ،ايستاد .پرسيد« :نامت
چيست؟»
گفتم« :قادر .اول نمرهء صنف».
دستور داد نامم را بنويسند.
نفر دومي که انتخاب شد« ،فضلاحمد» نام داشت .از اقوام مادرم بود .ما دو نفر را
انتخاب کردند .دو نفر را هم از غوريان انتخاب کردند .يکي از آنها «کريم» بود .ما به او
«کريمبابه» مي گفتيم .وقتي مرا انتخاب کردند ،ناراحت و نگران بودم .کريم پايش را بلند
کرد و گفت« :تو ببين! ببين اين غوريان چه به دردِ اين پاي برهنهء بي کفش مي خورد؟
مي رويم با تو!»
به خانه خبر رسيد که ما را گرفتهاند و به کابل مي برند .مادرم چه شيوني به راه
انداخت .چه فغان و گريه و واوياليي داشت .وقتي به خانه رسيدم ديدم همهء زنهاي قوم
و خويش مادر در خانه جمعاند .يکي مادرم را دلداري مي داد .يکي مي گفت :باغ خود را
بفروشيد ،پولش را به «مير گازرگاه» بدهيد تا خالصش کند .دیگری مي گفت :بهتر است
به حضرت برناآباد مراجعه شود.
مادر همين که مرا ديد ،فغان کشيد که «واي از پيش ما رفتي!» شيون سر مي داد و
گريه مي کرد .پدر که در گوشهيي افتاده بود به مادرم گفت« :زن! اگر به درد ما نخورد،
بگذار به درد خودش بخورد .بگذار برود»...
***
صبح زود ،با فضلاحمد و پدرش به راه افتاديم .پدر فضلاحمد ،خري داشت .خودش
پياده مي آمد و من و پسرش را به نوبت بر خر سوار مي کرد .وقتي از «زندهجان» گذشتيم،
آفتاب برآمد .به هرات رسيديم .به ما گفته بودند که بايد در ليسهء «سلطان غياثالدين
غوري» هرات جمع شويم .شب را در مسجدي در شهر نو ،نزديک «کاروانسراي حضرت»
گذرانديم .فردايش به ليسهءسلطان رفتيم .دو نفر موظف آمدند و ما را ،که بيست و نه
نفر بوديم ،در يک موتر باري که پسته بار داشت ،سوار کردند .نفر سيام براتعليرضايي
بود که با خانوادهاش در فراه زندگي مي کرد .به ما گفتند« :يک نفر ديگر در فراه به شما
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مي پيوندد».
ما نمي فهمديديم چهطور او را خبر کرده بودند .وقتي به فراه رسيديم ،براتعلي هم سر
وقت آمد .با يک کاله سياه پيکدار بر سر .پدرش سلماني داشت .در بين بچهها دو نفر به
نامهاي رضا و مهدي بودند .من با هر دوي آنها دوست شدم.
موتر ،ما را تا قندهار مي برد .در راه ،کيسههاي پسته را سوراخ کرده بوديم و تا قندهار
پسته مي خورديم .از قندهار تا کابل بايد با موتر ديگري مي رفتيم .موتر ،ما را تا دروازه
«واليت قندهار» برد.
هيچ آدم کالني ما را همراهي نمي کرد .من و کريم به نمايندگي از بچهها به دفتر
واليت رفتيم .دم دروازه از ما پرسيدند« :چه مي خواهيد؟»
ما گفتيم« :ما را از هرات آوردهاند .به کابل میرویم .شامل مکتب عسکري شده ايم.
ما مکتب خود را بلد نيستيم .به ما گفتهاند مکتب ما در مهتابقلعه است».
والي قندهار صداي ما را شنيده بود .خودش بيرون آمد .نامش «سيد اعلمشاه» بود.
آدمي خوشقيافه بود .ريش فرانسوي داشت .گفت« :کي هستيد؟»
گفتم« :ما را از هرات روان کرده اند .بايد به «پل سوخته» برويم .مکتب ما در
مهتابقلعه است».
والي کسي را صدا کرد و گفت« :اولين موتري را که آمادهء حرکت به سمت کابل
است ،متوقف کنيد .اجازهء حرکت ندارد».
به کس ديگري هم دستور داد« :اگر امشب موتري به کابل نمي رود ،دو اتاق در يک
کاروانسرا براي بچهها بگيريد تا شب را بگذرانند .اگر موتر بود فوري آنها را سوار
کنيد».
اتفاق ًا موتري از يک وردکي آمادهء حرکت به سمت کابل بود .پوليس ،موتر را
متوقف کرده بود .يک موتر سرويس بود .تمام مسافرينش را پياده کردند و ما را سوار
کردند .به سمت کابل حرکت کرديم...
***
موتر در مهتابقلعه توقف کرد .موتروان راه را بلد بود و مي دانست ليسهء عسکري
کجاست .کرايهء ما را ليسه مي پرداخت.
به ليسهء عسکري رفتيم .خبر دادند که بچههاي هرات آمدهاند« .سيدمهديآقا» به
استقبال ما آمد .همين که ما را ديد به لهجهء هراتي گفت« :بچه هاي ننه آمديد؟!»
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سيدمهديآقا در مديريت تدريسات کار مي کرد .گفت« :بياييد! بياييد!»
به هر کدامِ ما يک دست لباس عسکري و يک دانه شال داد .محل نان خوردن و
خوابيدن ما را هم نشان داد و از آشپز خواست که آن شب به ما سي نفر يا پيش از ديگران
يا بعد از ديگران نان بدهد .گفت« :به آنها چاي بدهيد ،مهمانهاي نو ما هستند».
ِ
محبت بسيار کرد .مي خواست به ما جرأت بدهد .تخلص سيدمهديآقا،
با ما
«آتشنفس» بود .نمي دانم حاال زنده است يا نه .به ما لطف زيادي کرد .در آن وقت ،واقع ًا
احساس وجود داشت .به خصوص کساني که در بخش نظامي بودند و زحمت ديده بودند
ب شده بودند ،سعي مي کردند کمک کنند.
و پيش از ما صاحبمنص 
ليسهء عسکري سه بخش داشت :ابتدائيه ،اعداديه ،رشديه .در ابتداييه ،بچههاي صنف
اول تا پنجم درس مي خواندند .هميشه يک سرپرست ،این بچههاي خُ ردسال را همراهی
میکرد .اعداديه از صنف شش تا نُه بود و رشديه از نُه تا دوازده .ما در بخش اعداديه بوديم.
 يادم مي آيد عصرها بايد در اطراف يک مناره به صف مي ايستاديم .راديو کابل را
مي گرفتند .سرود ملي افغانستان پخش مي شد .پس از آن شعار مي داديم« :ژوندي دي وي
زمونږ پالر»« ،ژوندي دي وي پادشاه» ،و در روزهاي جشن مي گفتيم« :ژوندي دي وي بابا»
که منظور از «بابا» نادرخان بود .يک روز به دستور «سيداکبرشاهخان» ،قومندان ليسه ،به
صف ايستاديم .گفت« :بچهها هر کس که خوش نيست مي تواند به خانهء خود برگردد».
سيداکبرشا ه خان ،آدم با صالحيتي بود .واقع ًا آدم خوب و روشني بود .جنرال بود و در
خاندان شاهي نام و نفوذ داشت .برخوردش با ما پدرانه بود.
بعد از گپ سيداکبرشاهخان ،هفده نفر از صف بيرون شدند .از جاهاي مختلف بودند.
از شهر هرات و از اطراف هرات .فضلاحمد پهلويم ايستاده بود.
به او گفتم« :من و تو چه کنيم؟»
فضلاحمد گفت« :اگر برويم مي گويند اين ها گريختهاند».
شايعه بود که در کابل« ،فعلِ بد» مي شود .فضلاحمد گفت« :باز نگويند که اينها به
اين دليل گريختهاند .باز کي مي فهمد من و تو به چي خاطر بر گشته ايم».
دودل بوديم .تصميم گرفتيم که بمانيم .به درس خواندن ادامه داديم .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 رخصتيها به هرات مي رفتيم ،پيش رضا
و مهدي مي رفتيم .رضا و مهدي مجبور بودند که هم يک دست لباس به ما بدهند و هم چاي
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و شکر ما را .مهدي ،پارچهفروش بود .دکان تکهفروشي داشت .او را وادار مي کرديم که
پنج متر از بهترين پارچه را که در آن وقت از ايران مي آمد و «پارچهءشهري» نام داشت
به ما بدهد .مي گفتيم« :از اين تکهء شهري ،پنج متر بده .يک جوره بوت هم براي ما بخر!
يک دانه منديل هم به ما بده که به سر کنيم تا نگويند اينها کافر شدهاند!»
به رضا مي گفتيم« :نيم من چاي بده».
مي گفت« :زياد است».
مي گفتيم« :پس يک کيلو بده .يک کيلو دو کيلو شکر و يک من دشلمه بده .جبري
است!»
مي گفت« :خدا شما را ديگر به اينجا نياورد .شما ظالم شُ ديد .شما حاال اينقدر ظالم
هستيد ،وقتي منصبدار شُ ديد ،چقدر ظلم خواهيد کرد؟»
به ما بد و بيراه مي گفت و نفرين مي کرد .با هم دوست بوديم .شوخي ميکرديم.
رخصتيهاي صنف نهم بود .در هرات بوديم .به ديدن مهدي و رضا رفتيم .در دکان
نبودند .دکانشان پيش کس ديگري بود .پرسوجو کرديم .گفتند هر دو به ايران رفتهاند...
پرويز آرزو :چقدر درسخوان بوديد؟
جنرال عبدالقادر :بعد از اينکه به کابل رفتم ،تا صنف دوازدهم هيچ وقت اولنمره
نشدم و هيچ وقت هم از سومنمره پايينتر .يک همصنفي هزاره به نام «يعقوب» داشتم.
همصنفي ديگرم «جميل» از وردک بود .رقابت براي اولنمره شدن بيشتر بين آن دو نفر
بود و من بيشتر وقتها سومنمره مي شدم.
پرويز آرزو :کودکي شما در محيطي تنگ و در بيچارگي و فقر گذشت .روشن است
که تفاوت ميان برناآباد تا پايتخت زياد بود .برداشت شما از زندگي در کابل با توجه به
تفاوتهايش با محل تولد شما چي بود؟
جنرال عبدالقادر :با چند تن از هراتيهايي که درسخواندهء کابل بودند ،آشنا شديم.
آنها به دادِ ما رسيدند .به ما کمک مي کردند .يکي از آنها «کريمخان» بود .خدا
بيامرزدش .در فاکولتهء ساينس ،فيزيک خوانده بود .او از اولين کساني بود که به ما
پيشنهادِ کمک کرد .يک نفر ديگر «جيالني» ،پسر «عبدالسالم خان» از «پاحصار»
هرات بود .در فاکولتهء طب درس مي خواند .بچهها به او «جيالنيِ دل» مي گفتند .ديگري
«صالحمحمد خان» از فاکولتهء ادبيات ،که بعدها به «صالحمحمد افندي» مشهور شد ،بود.
همهء آنها به ما لطف و کمک مي کردند.
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يکي ديگر از کساني که به ما بسيار کمک کرد «يحييخان» از «زندهجان» هرات
بود .او ساينس خوانده بود و معلم شده بود.
تا آنزمان ،بيشتر معلمهاي ليسهء ما فار غ شدههای صنف دوازدهم مکتب بودند .پس
از فراغت از صنف دوازدهم ،کورسهاي عسکري شش ماهه مي خواندند و معلم مي شدند.
اولين کساني که فاکولته خوانده بودند و در ليسهء عسکري ما استاد شدند ،دو نفر به نام
هاي «محمدعلي پغماني» و «عبدالغفور پرواني» بودند .هر دو نفر هم علن ًا موضع ضد
حکومت داشتند .عبدالغفورپرواني پس از هفت ثور توسط حفيظاهلل امين کشته شد.
«محمدعليپغماني» هم بعدها از ليسهء عسکري بيرون و در ليسهء «عايشهء دراني»
معلم شد .آگاه و دانشمند بود .دو بار به ديدنم آمد .يک بار پس از کودتاي داوودخان،
وقتي که «قومندان مدافعه هوايي» شده بودم .وقتي به دفترم آمد از چوکي قومنداني مدافعه
هوايي برخاستم و گفتم« :استاد! مي خواهم که تو به اين چوکي بنشيني و من مثل شاگرد
پهلويت بنشينم .مي بيني به گپهايي که در دوران درس ليسه به ما مي گفتي ،جامهء عمل
پوشانديم .من سپاسگزار تو هستم .چاي بخور .هدايت و فرمان بده .تا تو اين جا هستي
من قومندان مدافعه نيستم».
يک بار هم که وزير دفاع شدم با ديگر معلمهاي ليسهء عسکري به ديدنم آمد...
پرويز آرزو :در دورهء درس ليسه در کابل ،از حال خانوادهء خود خبر داشتيد؟
جنرال عبدالقادر :در رخصتيهاي ساالنه به هرات مي رفتم .اول سنبلهء هر سال پس از
مراسم رس ِمگذشت ،به موترها مي نشستيم و به واليات خود مي رفتيم .من سه ماه رخصتي
ساالنه را در هرات مي گذراندم .در آن سه ماه تمام تالش من اين بود که خرج خانواده
را پيدا کنم .سعي مي کردم در رخصتيها يکي دو بار به ايران ترياک ببرم .يک قافلهء
برناآبادي پيدا کرده بودم .در هر نوبت ،يکي دو َمن ترياک را به پشت مي کردم و با
قافله مي رفتم .شب به مرز ايران مي رسيديم .دم دم صبح از سرحد مي گذشتيم .قافله در
نزديکي هاي شهر «تايباد» ايران ،طرفهايي داشت که مال را از ما مي خريدند .ما يک
من ترياک را به دوصد تا پنجصد تومان طال مي خريديم .در آن وقت هر هجده يا بيست
تومان معادل يک طال يعني يک «نيمسکهءپهلوي» بود .پنج يا شش طال از فروش يک َمن
ترياک به ما مي ماند .پول زيادي مي شد .نرخ طاليي که مي آورديم دوصد و ده روپيه بود.
پرويز آرزو :شما در آن زمان  16-15ساله بودید.
جنرال عبدالقادر :بلی 16-15 .ساله بودم.
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پرويز آرزو :از بچههايي که با شما درس مي خواندند ،کس ديگري هم با شما بود؟
جنرال عبدالقادر :نه .هيچ کس نبود .من با برناآبادي هاي خودم مي رفتم .عبدالرحمان،
سرکردهء قافله بود .من پسر او را مي شناختم .پسرش در بخش ابتدايي ليسه درس مي خواند.
پرويز آرزو :چند بار اين کار را کرديد؟
جنرال عبدالقادر :دو يا سه بار در رخصتي هر سال.
پرويز آرزو :اگر گير مي آمديد ،چه اتفاقي مي افتاد؟
ِ
سرحدي ايران رشوت مي گرفت .کساني که اين
جنرال عبدالقادر :ما گير نميآمديم.
کار را مي کردند بَلَد بودند .بدون دغدغه مي رفتند .ولي َدهيک ،مي دادند .يک قسمت از ده
قسمت را رشوه مي دادند .از من َدهيک نمي گرفتند .از کسي َدهيک مي گرفتند که حداقل
بيست سي من ترياک مي برد .مي گفتند اين طفل است ،به او کمک کنيد .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 چيزي نمي فهميدم .سال دوم کمي آشنا شدم .سال سوم ،که به
صنف نهم رفته بودم ،خودم با آنها معامله کردم .آن بار ،چهار من ترياک برده بودم .در
قافله دو نفر را پيدا کردم .با آنها به توافق رسيدم و به هر کدامشان دو َمن ترياک دادم
و گفتم در ازاي هر َمن به هر کدام يک طال مي دهم و آنها قبول کردند.
پرويز آرزو :يعني هر سالي که در رخصتيها به برناآباد مي رفتيد اين کار را مي کرديد؟
جنرال عبدالقادر :هربار که مي رفتم بايد خرج خانواده را پیدا مي کردم .کارهاي
ديگري هم مي کردم .مث ً
ال مال مالدارهاي آشنا را به قصابها مي فروختم .از آن َد َرک هم
چيزي عايد ما مي شد.
زندگي پدر و مادرم آرامتر شده بود .هر دفعه که مي رفتم خرج گندمشان را به
طاق مي کردم .گندم را سر خرمن از دهقان مي خريدم .اين طور ارزانتر مي شد .گوسفند
النديشان را تهيه مي کردم .برايشان چاي و دشلمه مي خريدم .معمو ًال چاي و دشلمه را از
مهدي و رضا مي گرفتم .صد و بيست و پنج روپيه هم سفريه مي گرفتيم .خالصه اينکه در
سه ماه رخصتي سعي مي کردم نيازمنديهاي خانواده را برطرف کنم.
يکي از کساني که از آن سالها تا به امروز ،يارِ من بوده «الال رجب» نام دارد .او
ِ
رفيق من در روزهاي سخت زندگيام بوده است .او را هيچ وقت فراموش نمي کنم.
در روز برگشت به کابل ،مادرم خورجينم را پر از نان مي کرد .در راه ،نان مي خوردم...
***
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پرويز آرزو :از اولين باري که در رخصتيهاي ساالنه به هرات رفتيد ،چه خاطرهيي
داريد؟
جنرال عبدالقادر :چه حالي بود! همسايهها به سرم ريختند .زن و مرد .از من ميخواستند
به آنها از کابل بگويم .ميگفتند قصه کن کابل چهطور بود؟ چي بود در کابل؟
پرويز آرزو :و شما چه مي گفتيد؟ کابل چهطور بود؟
جنرال عبدالقادر :در سال اول درس در کابل ،يکي از همشهريهاي ما که در فاکولته
درس مي خواند پو ِل ما را گرفت .پيش خود نگاه مي داشت .هر روز جمعه که ميخواستيم
از ليسهء عسکري بيرون شويم ،يک قران پول به ما مي داد .در سال اول ،شهر کابل را
نديديم .در فصل بهار تا ناحيهء «داراالمان» مي رفتيم .همشهريها ،ما را همراهي مي کردند.
رهنمايي مي کردند .کمک مي کردند .نشان مي دادند .گاهي وقتها به طرف «کوتهسنگي»
مي رفتيم .در آن زمان کوتهسنگي يک درخت «پشهخانه» بود و يک کوتهگک سنگي.
هيچ چيز ديگري نبود .تا به دهمزنگ ،دشت بود .در دهمزنگ يک محبس بود ،چند خانه
لب سرک و يک مسجد به نام محمدغوثخان .در همان جاها چکر ميزديم .در سال اول،
باالتر نرفتيم .سال دوم رفتيم و کابل را ديديم .دست چپ پل آرتل ،يک فابريکهء پارچه
بافي بود که در زمان امير اماناهلل خان ساخته شده بود .در آنجا کسي از غوريا ِن هرات
به نام «صالحمحمدکارگر» پارچه بافي مي کرد .هميشه ما را رهنمايي مي کرد .مي گشتاند.
نشان مي داد .يک پياله چاي مي داد .کسي هم به نام «رستم سلمان» از هرات در لب پل
«شاهدوشمشيره» سلماني داشت .او هم خيلي به ما کمک مي کرد .هر وقت ما را مي ديد
مي گفت« :بچهها کجا هستيد؟ بنشينيد ،چاي به جوش آمده».
به هر کدام ما يک پياله چاي مي داد .به ما مي گفت« :از پل باغ عمومي پيشتر نرويد.
آنجا رفتن ،منع است».
در آنزمان از پل شاه دوشمشيره تا پل «باغ عمومي» ساختمانهايي که حاال در دو
سمت چپ و راست مي بينيد ،نبود .سرک پل باغعمومي تا پل شاه دوشمشيره را آلمانیها
پيش از جنگجهانيدوم اسفالت کرده بودند .خوب اسفالت کرده بودند و تا آخر هم
خراب نشده بود .پس از پايان جنگجهانيدوم و شکست آلمان ،به افغانستان فشار آوردند
که آن جرمنها را تسليم دهد تا محاکمه شوند .ولي افغانها اين کار را نکردند .در آن
زمان ،شاهمحمودخان صدراعظم بود .داوودخان هنوز نيامده بود .شاهمحمو د خان آن تقاضا
را رد کرده بود .گفته بود« :اينها مهمان هاي ما هستند .ما مهمان را نمي دهيم .ولي خود
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اينها آزاد هستند که به هر جايي که مي خواهند بروند».
«مير غالممحمد غبار» در کتاب تاريخ خود نوشته است که آن جرمنيها از افغانستان
خارج شدند و به طرف امريکاي التين رفتند...
آن زمان در کابل« ،شهرنو» نبود« .کارتهءپروان» نبود .دشت بود .در آنوقت،
«غالممحمد پاپا» شاروال بود .همان شاروالي که «جادهء ميوند» را ساخت .خانهها را خراب
کرد .خودش خراب کردن خانهها را تماشا مي کرد .مي رفت روي خاک ها مي نشست.
نان خشک را مي گرفت ،گندنه را دورش مي پيچيد و مي خورد .ما او را مي ديديم و
مي پرسيديم« :اينکه نشسته است و نان و گندنه مي خورد و تماشا مي کند ،کيست؟»
در آن زمان ،کمکم درک سياسي پيدا کرده بوديم .من در صنف نهم بودم که کسي
از حزب توده ايران ،نمي دانم چهطور ،مرا پيدا کرد .به ما چيزهايي براي خواندن مي داد.
اعضاي حزب توده در سويدن يا ناروي زندگي مي کردند .آنها مهاجرين ايراني بودند
که در آنجا نشرات حزبتوده را سازمان مي دادند .در صنف نهم بودم و پول هم داشتم.
حقاالشتراک مي پرداختم.
پرويز آرزو :به نشريههاي حزب توده؟ بسيار جالب است.
جنرال عبدالقادر :بلی .به حزب توده .اين اولين بار است که اين را افشا ميکنم .به شما
ميگويم .هر ماه نشریههای خود را براي من ميآوردند.

بخش سه
پرويز آرزو :شما در سال  1328يا  1329صنف نهم را به پايان رسانديد .پس از آن چه شد؟
جنرال عبدالقادر :پس از صنف نهم از بخش اعداديه به بخش رشــديه رفتيم .دورهء
رشديه هم سه سال بود :صنفهاي ده و يازده و دوازده.
پرويز آرزو :از سه سال دورهء رشديه چه خاطراتي داريد؟
جنرال عبدالقادر :درس مي خوانديم .تغييراتي در ليسه آمد .سيداکبرشاه خان رفت و
قومندان ژاندارموپوليس شد .به جاي او «رسولجان» بچهء «محمدغوثخا ِن نایبساالر»،
قومندان ليســه شــد .معاونش «گلبدين» نام داشت و از «شــکردرهء» شمالي بود .به او
«گلبدينپهلوان» مي گفتند .بين او و قومندان ليســه اختالف نظر وجود داشت .همديگر
را بد مي ديدند .به همديگر ناســزا مي گفتند .يکي از خاطرات فراموش ناشدنيام را به شما
مي گويم:
هر چند سيســتم آبرساني در تشنابهاي ليسه وجود داشت ،اما عم ً
ال تشنابها فاقد
آب بودند .به همين دليل تشنابهاي کلوخي ساخته بودند .کارگري را موظف به آوردن
کلوخ کرده بودند .نامش «آشــور» بود .برايش خري خريده بودند تا هر روز ســه چهار
بار خشتهاي شکستهء کلوخي را جمع کند ،بار کند ،بياورد و در تشنابها بگذارد .بهار
بود .نان زيادي در ليســه بود .به خر ،نان خشک مي دادند .خر کمکم چاق شد و يکي از
روزها سر برداشت و از پيش کارگر فرار کرد! آشور هر چه تالش کرده بود و دنبال خر
دويده بود نتوانســته بود آنرا بگيرد .آشور از شدت نگراني و ناراحتي شروع کرده بود به
گريهکردن.
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در اين لحظه رسول جان ،قومندان ليسه که بچهء محمدغوثخا ِن نایبساالر بود ،پايين
مي شود و مي بيند که آشور گريه مي کند.
مي پرسد :آشور چرا گريه مي کني؟
آشور مي گويد :خر رفت و گم شد!
 چرا رفت؟ هه! نه خر پدر تو بود ،نه خر پدر من! خر حکومت بود .نتوانستم بگيرمش گريخت!«خر حکومت بود» در لفافه معنايي داشت که براي ما مضمون شده بود .شايد آشور
اص ً
ال مفهوم گپش را نمي فهميد .اما تعبير ما از آن گپ اين بود که« :کارمندان حکومت،
خر هستند ».اين تعبير را تبليغ ميکرديم.
پرويز آرزو :در صنف نهم يا دهم با حزب توده ايران رابطه پيدا کرديد .يعني شــما
از يک ســو برداشتهاي سياسي خود را داشــتيد و از سوي ديگر آنچه در پيرامون شما
مي گذشت براي شما جالب بود .فضاي سياســي هم متأثر از اولين سالهاي پس از پايان
جنگجهانيدوم بود .آنچه در فضاي سياسي کابل مي گذشت چه دريافتها و پرسشهايي
را برای شما به همراه داشت؟
جنرال عبدالقادر :ما احســاس ميکرديم که در ذهنيت همــهء مردم کابل نه ،بلکه
در قشــر معيني از روشنفکرها دگرگونيهايي آمده اســت .با ذهنيت آن قشر خاص و
روشــنفکر از طريق هراتيهاي فاکولتهخوان از جمله «جيالنيِ دل» که اهل سياست بود،
آشنا مي شديم .در بين آن قشر ،وطندار هزارهیی بود به نام «بهرامعلي».
در صنف نهم بوديم .بين تيم واليبال ليســهء عسکري و يکي از مکتبهاي معارف،
مسابقهء واليبال برگزار شد...
بهتر است پيش از اينکه در مورد روز مسابقهء واليبال بگويم ،خاطرهء ديگري را از
لحاظ تقدم زماني تعريف کنم.
پرويز آرزو :بفرماييد.
جنرال عبدالقادر :در اول حمل هر ســال در «دامنهءسخي» ،جشن نهالشاني برگزار
مي شــد .فرآوردههاي دهقانها به نمايش گذاشته مي شد .صدراعظم از آن نمايشگاه ديدن
مي کرد.
ِ
عسکريسوار
اول حمل يکي از آن سالها به ميلهء نهالشاني رفتيم .ناگهان يک قطعهء
آمد و کــوي «عليآباد» و مقابل پوهنتون کابل را محاصره کرد .احســاس کرديم که

37

خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر

نيرويي بين تماشاچيها داخل و جابهجا شــد .ما نمي فهميديم چه اتفاقي افتاده است .ولي
شاهمحمودخان آن روز نيامد و شايعه شد که ابراهيم ،مشهور به «ابراهيم گاوسوار» ،قصد
کودتا و کشــتن صدراعظم را در مراسم جشن داشته است .بعدها خبر شديم،کساني که در
آن کودتا سهم داشتند از جمله ابراهيمگاوسوار و «سيداسماعيلبلخي» دستگير شدند.
مير غالممحمد غبار هم دستگير شد.
پرويز آرزو :يعني مير غالممحمد غبار هم در آن کودتا نقشي داشت؟
جنرال عبدالقادر :از ســهم مستقيمش در کودتا نمي دانم .اما به عنوان شخصيتي مطرح
که از بنيانگذاران حزب دموکراتيک [خلق افغانستان] بود زير نظر بود.
پرويز آرزو :اما حزب دموکراتيک خلق افغانستان در آن زمان هنوز ايجاد نشده بود.
جنرال عبدالقادر :نه نشده بود.
پرويز آرزو :پس چرا مير غالممحمد غبار بندي شده بود؟
جنرال عبدالقادر :غبار به فراه تبعيد شــده بود .پس از چند سال به او اجازهء بازگشت
به کابل داده شــد .ولي چون مبارزه مي کرد و به شهرت رسيده بود ،دستگير و چهار سال
زنداني شد .در همان زمان «محمودي» هم مطرح شده بود.
حاال به مسابقهء واليبال بر مي گردم:
ما براي طرفداري و تشــويق تيم ليسهء عســکري رفته بوديم .منتظر شروع بازي
بوديم اما هر چه انتظار مي کشــيديم مسابقه شروع نمي شد .منتظر بوديم .ناگهان جواني با
لباس عســکري از فاکولتهخوانهاي نظامي ما وارد ميدان شــد و باال رفت و به جايي که
داور مســابقهء واليبال بايد مي نشست ،نشست .از همانجا 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 ب َ َرد »...عسکرها آمدند .او را گرفتند و کشان کشان بردند.
کســي که بر ضد شاه شعار داد و عسکرها او را دستگير کردند ،بهرامعلي بود .چند
سال زنداني بود .بهرامعلي در رشــتهء طب درس مي خواند .بعد از کودتاي بيست و شش
ســرطان ،ما چپيها ،بهرامعلي را پيدا کرديم و او را تشويق کرديم که برود امتحان بدهد
و ديپلوم بگيرد .اعطای ديپلوم هم به دســت چپيها بود .به او ديپلوم دادند و در شفاخانهء
چهارصدبستر داکتر شد...
***
پرويز آرزو :بهرامعلي در مسابقهء واليبال بر ضد شاه شعار داد .او را دستگير کردند
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و بردند .پس از آن چه اتفاقي افتاد؟
جنرال عبدالقادر :ما حيران مانده بوديم .به طرف فوارهء آب به راه افتاديم .همانجايي
که بعدها ساختمان وزارت ماليه را بنا کردند .ايستگاه سرويس در آنجا بود .ميخواستيم
به مکتب برگرديم .آن ســرويسها را امريکا به شاهمحمود خان داده بود .شاهمحمود خان
براي جلب کمک امريکا به آن کشــور سفر کرده بود و امريکاييها چند تا سرويس به
او داده بودند .بعدها وقتي ما به قدرت رســيديم ،يک امريکايي کتابي نوشت و مسؤوليت
آمدن شــوروي به افغانستان و رفتن مردم به طرف چپ را به دوش امريکا انداخت .چرا؟
چون حکومتهاي وقت افغانستان بيستو چند بار از امريکا تقاضاي کمک کرده بودند
اما از آنجايي که امريکاييها پاکستان را به عنوان شريک و پايگاه استراتژيک خود قبول
کرده بودند ،به خاطر پاکستان از کمک به افغانستان امتناع ميکردند ...
خالصه اينکه به طرف سرويسها رفتيم .آن موترها فقط تا «کارتهءچهارم» مي رفتند.
چون بيشتر کارمندان ارشد دولت در کارتهء چهار زندگي مي کردند .راه ديگري هم نبود.
سرويسها فقط در همان مسير حرکت مي کردند.
س ِر نبش ،جايي که حاال وزارت معارف است ،رسيديم .آنجا را «حوض مرغابيها»
مي گفتند .جوي آبي به حوض مرغابيها مي ريخت و از آنجا تقسيم مي شد .بخشي از آن
آب به طرف وزارت خارجه و ارگ مي رفت« .باغ ارگ» و «باغ دلگشــا» را آب مي داد.
بخش ديگر آن آب به طرف «کوتل خيرخانه» مي رفت.
ســر نبش رســيده بوديم که از طرف حوض مرغابيها هياهويي بلند شد .مردم به
طرف سرک پارک و هوتل پالزا حرکت مي کردند .بيرقهاي سرخي با شعارهاي «زنده
باد جمهوري افغانســتان» و «زنده باد شاهي مشــروطه» با خود داشتند .آن تظاهرات را
«محمودي» و «غبار» و «خواجه نعيم» ،که قومندان قطعهء «قلعهء جنگي» بود ،سازماندهي
کرده بودند .مردم با ســردادن شــعار به طرف ارگ مي رفتند .در محل توقف موترهاي
سرويس تجمع کرده بودند.
پرويز آرزو :چند نفر بودند؟
جنرال عبدالقــادر :حداقل پنجهزار نفر .ببينيد در زماني کوتاه چه دگرگونيهايي در
جامعه رونما شــده بود .آن دگرگونيها و تغييرات ،متأثر از فضاي پيرامون افغانستان بود.
در شــمال ،سوسياليزم .در غرب ،دموکراسي .افغانستان آن زمان هم مثل امروز ،نقطه گره
شده بود .دستهاي زيادي در افغانستان کار مي کردند .هم از طرف غربيها و امريکاييها
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و هم از طرف شــمال و شوروي .بيشتر از طرف شمال .قشر روشنفکري هم وجود داشت
که همانطور که پيشتر گفتم توانسته بود حتا تا سويدن رابطه پيدا کند .تظاهرات را غبار
و محمودي سازمان داده بودند.
پرويز آرزو :مير غالممحمد غبار و داکترمحمودي هم در ميان تظاهرکنندگان بودند؟
جنرال عبدالقادر :بلی .در صف اول ،بيرق به دست داشتند .عسکرها ريختند و مردم را
پراکنده کردند .از يکي از عسکرها پرسيديم «آنها کي بودند ».گفت« :ضد شاه بودند».
من در صنف دهم بودم .در ظاهر ،گپ عسکر را تأييد کردم که «اين خانهخرابها
در مقابل شــاه که سايهء خداست چنين شعارهايي مي دهند ».اما در دل ،چيز ديگري بود.
فکر ما با تظاهرکنندگان همنوايي داشــت .چون «بهرام علي» از بين ما برخاســته بود.
«جيالنيِدل» از ميان ما بود .ما با فاکولتهخوانها ارتباط داشتيم .پيش آنها مي رفتيم .آنها
در مورد مسایل روز گپ مي زدند و ما مي شنيديم.
***
پس از حادثهء ميدان واليبال ،به طرف ايســتگاه ســرويس به راه افتاديم تا به ليسهء
عسکري برگرديم .وقتي به حوض مرغابيها رسيديم ،خيل بي شمار مردم را ديديم .مردمي
با ســر و موي پر از عرق .هر لحظه هم تعداد آنها زيادتر مي شــد .تعجب کرده بوديم.
نمي فهميديم چي گپ اســت .خيلي جالب و عجيب بود .ما لباس عسکري به تن داشتيم.
خود را گوشــه کرديم که باليي سر ما نيايد .تظاهرکنندگان به طرف بازاري که از هوتل
کابل شروع مي شد و به نام «بازار شاه» ياد مي شد ،حرکت مي کردند .زنده باد و مرده باد
مي گفتند و فرياد مي کشــيدند و شعار مي دادند .نمي فهميديم چي شده است .ما هم با آنها
مي رفتيم .از نبش آخر «بازار شــاه» که «هوتل کابل» شروع مي شود ،دور خوردند .همين
جايي که حاال ميدان پشتونستان اســت .آنجا زماني يک تعمير تاريخي بود که خرابش
کردند .ديوارهايش نقاشــيها و حکاکيهاي تاريخي داشت .آن تعمير را ويران کردند و
جادهء «نادر پشتون» و وزارت ماليه و سينماي آريانا و هوتل خيبر را ساختند.
تظاهرکنندگان به ميدان رسيدند .عساکر گارد به دنبالشان بودند .زد و خورد شروع
شــد .ده پانزده نفري در صف اول تظاهرکنندگان بودند .اشــتراککنندگان تظاهرات
در صفوف دنبال ،پراکنده و فراري شــدند .تظاهرات به هــم خورد .عدهيي را گرفتند و
کشانکشــان و زده زده بردند .ما هم ترسيده بوديم .خود را به موترها رسانديم و به طرف
کارتهء چهارم حرکت کرديم و به ليسه رفتيم .در ليسه فهميديم و خبر شديم که محمودي
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و غبار ،تظاهرات را رهبري مي کردند .محمودي و غبار را به زندان انداختند.
پرويز آرزو :اين تظاهرات در کدام سال برگزار شده بود؟
جنرال عبدالقادر :بايد حســاب کنيم .من در صنف دهم بودم .فکر ميکنم سال 1330
بود.
پرويز آرزو :شما با نام محمودي و غبار آشنا بوديد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .نام اين دو نفر را زياد شنيده بودم.
خاطرهيي از ديدار با محمودي به شما مي گويم:
من درس ليسه را تمام کرده بودم .فکر ميکنم سال  1334بود .قومندان عمومي محبس
دهمزنگ را مي شــناختم .از هرات بود و «غالم حضرت» نام داشت .صاحبمنصب خوبي
بــود .روز عيد بود .من و چند تن ديگــر از همصنفيهايم به ديدنش رفتيم .چاي و کباب
آورد .چند دقيقهيي نشســتيم .هراتيها مردم نرم و مهرباني هستند .قومندان محبس گفت:
«مي خواهم بروم و عيد را به زندانيها تبريک بگويم ».من گفتم« :من هم با تو مي روم».
با قومندان محبس به اتاقي داخل شــديم .مردي بــر روي يک چهارپايهء چوبي در
گوشهء اتاق نشسته بود .قومندان محبس با احترام ،مقابل او ايستاد و گفت« :داکتر صاحب
خوب هستيد؟ عيد شما مبارک!»
او هم از جا برخاست و عيد را مبارک گفت.
بديهي اســت که من خاموش بودم و قومندان محبس صحبت مي کرد .نظم عسکري
ايجاب مي کرد .بعد از احوالپرســي و تبريک عيد ،قومندان محبس پيش ديگر زندانيها
مي رفت .هنوز چند قدمي دور نشده بوديم که از او پرسيدم« :اين آدم ،کي بود؟»
گفت« :داکتر محمودي بود».
گفتم« :اوووووووووو! خانه ات زير بام شود! بر مي گرديم!»
او را وادار کــردم برگردد .قومندان محبس به طرف محمــودي رو کرد و گفت:
«داکترصاحب! اين عســکرک عالقمند شماســت .نفهميده بود که شما هستيد .نمي دانم
شما را از کجا مي شناســد .اما مرا از راه برگرداند و گفت تا با داکترصاحب گپ نزنم و
احوالپرسي نکنم نمي روم».
بــه داکتر محمودي گفتم« :من هم به نوبه خود پيش از هر چيز براي شــما صحت
مي خواهم و اميدوار هستم از اين جهنم هر چه زودتر برآييد».
گفت« :بچیم تو کي هستي؟»
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گفتم« :من از مکتب ليسهء عسکري فارغ شدهام».
با هيجان گفت« :خوب! پس تو از جوانان نظامي ما هســتي! بچیم زياد درس بخوان.
زياد مطالعه کن .بخوان که معلوم مي شود احساسات وطنپرستي داري».
داکتر بود .گوشــکيهايش پهلويش بود .بنديها را معاينه مي کرد .فکر مي کنم پنج
دقيقهيي با من گپ زد .اين از خاطرات فراموشناشــدني من است .در آن پنج دقيقه بيشتر
او گپ مي زد و من مي شنيدم .او وضع ب ِد وطن را خاطرنشان مي کرد .او تأکيد مي کرد که
درس بخوانيد و مطالعه کنيد...
پرويز آرزو :در سال  1329دو جريان ساخته شد .يکي حزب «وطن» مير غالممحمد
غبار بود .در همان ســال هم داکتر محمودي نشريهء «نداي خلق» را تأسيس کرد و تبديل
به جرياني شــد .گفتيد که غبار و محمودي در آن تظاهرات شــانه به شانهء هم حرکت
مي کردند ،در حالي که آن دو ،دو جريان سياســي جداگانه داشتند .مي خواهم بپرسم که
محمودي و غبار تا چه اندازه به هم نزديک بودند.
جنرال عبدالقادر :تقريب ًا نزديک بودند.
پرويز آرزو :تفاوتهايشان بيشتر در چي بود؟
جنرال عبدالقادر :همانطور که به شما گفتم دو شعار بر بيرقهايي که تظاهرکنندگان
با خود داشتند ،نوشته شده بود« :زنده باد جمهوري افغانستان» و «شاهي مشروطه».
غبار بيشتر طرفدار شاهي مشروطه بود .از تبعيد آمده بود و زير نظارت بود .احتياط
هم مي کرد .در عيــن زمان که احتياط مي کرد چپگراي افراطي هم نبود .سوســياليزم
را تأييد مي کرد اما کمونيزم را نه .محمودي مســتقيم ًا زيــر تأثير ايدیولوژي چيني بود.
چين ،شوروي را ريويزيونيست 1مي خواند .چينيها بر اين باور بودند که «خروشچف» و
«بولگانين» به آرمان «لنين» و لنينيزم خيانت کرده اند .محمودي و پيروانش شعار مائو را
که «قدرت از لولهء تفنگ بيرون مي شــود» ،قبول داشتند .شعار پيروان محمودي در تمام
شرايط ،چه در مذاکرات و چه غير آن ،همين شعار مائو بود.
پرويز آرزو :اين خاطرات شما مربوط به دورهيي است مشهور به «دورهء دموکراسي
آزمايشــي ظاهرخان» .نورمحمد تره کي در جنبش «ويش زلميان» ،که پيشتر از اين دو
جريان سياسي ساخته شده بود ،فعاليت مي کرد.
 .1در ادبيات سياسي چپ يعني گرايشي در جنبش طبقهء کارگرکه ،به نفع بورژوازي ،در صدد کم بها دادن ،سست کردن و از
بين بردن مارکسيزم به وسيلهء تجديد نظر در اصول اساسي آن است .نفي ضرورت انقالب و انتقال قدرت به دست پرولتاريا و نفي
نقش رهبري کنندهء حزب کمونيست و نفي مبارزهء طبقاتي از جنبه هاي تجديد نظر طلبي (ريويزيونيزم) است( .فرهنگ علوم
سياسي/علي آقا بخشي/1375/ص )339
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جنرال عبدالقادر :بلی.
پرويز آرزو :گفته مي شــود در همان دوره ،داوودخان هم در تالش ساختن جرياني
سياسي با کمک «مجيدخان زابلي» بود.
جنرال عبدالقادر :تره کي با يکي از کارمندان مجيدخان زابلي رابطه داشــت .بعدها به
کمک زابلي به امريکا رفت .در بخش فرهنگي سفارت افغانستان در امريکا کار مي کرد.
وزير ماليه در آن وقت «عبدالرحيمزي» از لوگر بود.
باري عبدالرحيمزي براي جلب کمک به امريکا سفر کرده بود .همزمان با سفر او ،در
يکي از نشــريههاي امريکايي مطلبي چاپ شده بود با اين محتوا که «خاندان شاه افغانستان
آنقدر در بانکها پول دارد که نيازي به کمک مالي امريکا نيست».
گفته مي شــد که آن مطلب را تره کي منتشــر کرده بــود .تره کي فوري به کابل
فراخوانده شــده بود .در آنزمان ،کاکاي تره کي در لندن بود .به تجارت مشــغول بود.
تره کي از امريکا به لندن رفته بود و در همانجا مانده بود .با وساطت «عبدالرؤوف بينوا»،
ظاهرشاه ،تره کي را عفو کرده بود .تره کي پس از بازگشت به افغانستان بي کار بود .بعدا ً
چند نفر يک جا شدند و حزب «ويش زلميان» را ساختند.
مدتي بعد کارمل هم از بنديخانه آزاد شــده بود .کارمل پيش از زنداني شــدن ،از
چپگرايان 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 دليل
فعاليت هايش چهار ســال بندي شد .اما پيش از پوره شدن مدت حبس ،بعد از دو و نيم يا
سه سال ،آزاد شد .بعدها «کشــتمند» در زندان به من تعريف کرد که کارمل را از زمان
درس در پوهنتون مي شناخته اســت .بعدا ً با هم يکجا شده بودند« .طاهر بدخشي» هم با
آنها بوده است .از هر قوم ،يکيک نفر جمع شده بودند .غبار هم از زندان آزاد شده بود.
تره کي هم آمده بود .به گفتهء کشــتمند ،غبار ايــن نکته را درک مي کرد و خود او هم
مي ديد و مي فهميد که پشــتونها خود را اکثريت مي دانند .در آن زمان هم بحث اکثريت
و اقليت مطرح بود .حکومت هم پشــتونها را تأييد مي کرد .خود من هم بعد از اينکه به
حزب دموکراتيک خلق رفتم ديدم که شخص تره کي نيز چنين مفکورهيي داشت.
پرويز آرزو :شما در کدام سال به حزب دموکراتيک خلق پيوستيد؟
جنرال عبدالقادر :من بعد از اينکه با داوودخا ن کودتا کرديم ،به حزب رفتم.
***
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پرويز آرزو :براي اينکه تسلسل کار ما به هم نخورد به دنبال بر مي گرديم .سه سال
دورهء رشديه هم به پايان رسيد .و بعد چي شد؟
جنرال عبدالقادر :فارغين صنف دوازدهم را تقسيم و درجهبندي ميکردند  .اولنمره
ها و دومنمره ها و ســومنمره ها را به فاکولتهء طب عسکري مي دادند .يک بخش را براي
ادامهء تحصيل به فاکولتههاي ادبيات و تاريخ وســاينس و ديگر رشتهها مي فرستادند .من
سومنمره بودم .مرا به فاکولتهء طب دادند .پيش خود فکر کردم پنج سال فاکولتهء طب را
کي مي تواند بخواند؟ يک ســال هم [ pcbسال اول تحصيل در رشتهء طب] مي شود شش
ســال .تصميم گرفتم طب نخوانم .پدرم فقير و بيچاره بود .نمي توانستم مدتي طوالني درس
بخوانم .به همين خاطر به «فاروق خان» عريضهيي نوشــتم .فاروق خان قومندان مکاتب
عسکري بود .همان فاروق خاني که اگر به خاطر داشته باشيد در اواخر حکومت داوودخان
لويدرستيز بود .داوودخا ن او را آورد.
عريضهام را گرفتم و زير قومنداني پيش موتر فاروق خان منتظر ماندم تا پايين شــود
و عريضه را به او بدهم .فاروق خان پايين شــد .عريضه را به دستش دادم .نگاهي کرد و
گفت« :هيچ امکان ندارد بايد بروي .فيصله شده».
من به عنوان يک شاگرد نظامي نمي توانستم چيزي بگويم .تصميم گرفتم بروم و پيش
موترش دراز بکشــم! همين کار را هم کردم .در گوشهيي ايستادم .همين که از قومنداني
پايين شــد ،دويدم و پيش موترش ايستادم .موتروانش دستم را گرفت .فاروق خان گفت:
«اين کيست؟»
موتروانش گفت« :اين همان کسي است که عريضه آورده بود».
گفت« :بزنش!»
مرا شکم سير زدند! با مشت و لگد مرا مي زدند.
گفتم« :اگر بکشي هم نمي روم .به خدا اگر تو َس َرم طب بخواني!»
ايستاد .حيران مانده بود! باال و پايين نگاه مي کرد .فرياد کشيد .گفت« :چرا نمي خواني
اي بدبخت؟! تو ديوانه هستي! مردم واسطه مي کنند که طب بخوانند و تو نمي خواني».
گفتم« :من نمي توانم بخوانم .مشکل دارم».
به موتروان گفت« :روي ميزم ليست شاگردان فاکولته است .آن را بياور!»
موتروان رفت و ليســت را آورد .هيچ وقــت فراموش نميکنم .کاغذ را روي موتر
گذاشت و پرسيد« :نامت چيست؟»
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گفتم :قادر!
قلم ســرخ را گرفت و روي نامم خط کشيد و خط کشــيد و خط کشيد و گفت:
«همينطور که نامت از اينجا خط خورد از زندگي خط خورد .از زندگي محو شدي».
خاطرهيي از فاروق خان به شما مي گويم.
پرويز آرزو :بفرماييد.
جنرال عبدالقادر :زمان داوودخا ن بود .در آن زمان من از کار در بخش هوايي برکنار
شــده بودم .طبق دستور داوودخان هر هفته پيشش مي رفتم .در مورد مسایل نظامي نظر مرا
مي خواست .مشاور داوودخان شده بودم .هيأتي از شوروي به رياست «مارشال مسکلنکو»
براي مجهز کردن اردوي افغانســتان به کابل مي آمد .روز پنجشنبه بود .پيش داوودخان
بودم .گپهاي ما تا ســاعت دوازده ِ
يک روز دوام کرد .نان را با هم خورديم .داوودخان
گفت« :کي در هيأت افغاني باشــد؟ تو در هيأت هستي« ،سرور نورستاني» هست« ،نبي
بلوچ» هست ،رییس روابط خارجه-کسي به نام «عبداهلل روکي» که از خاندان شاه بود -او
باشد ،ديگر کي باشد؟»
دو ســه نفر ديگر را هم از بخش نظامي شــامل هيأت کرد .صحبتها تمام شــد و
داوودخان قصد رفتن کرد .وقتي خداحافظي کرد دستور داد« :به وزير ماليه بگوييد 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» وزير ماليه بود .به من گفت« :موتر را بدهيــم با تيل و موتروانش چه
کنيم؟»
من گفتم« :برادر از همين موترهايي که ضبط مي کنيد يکي به من بدهيد .قيمتش را
ماهوار از معاشم کم کنيد .ديگر مسایل را خودم حل ميکنم».
روز مالقات با هيأت شــوروي فرا رسيد .داوودخان دســتور داد فاروقخان را هم
بياورند .فاروقخان در آن وقت بازنشســته شده بود .وقتي دنبالش رفته بودند ،فکر کرده
بود او را مي بَرند تا بکشند .با يک دريشي کهنه و با َدم پايي آمد.
وقتي داوودخان او را ديد گفت« :جنرال صاحب شما چرا با اين سر و وضع آمديد؟»
فاروق خان جواب داد که تصور ديگري داشته است .داوودخان گفت« :حتم ًا در خانه
دريشي داريد؟»
دســتور داد او را فورا ً با موتر به خانه ببرند تا لباس بپوشــد و زود پس بياورندش تا
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در مذاکرات با روس ها حضور داشــته باشد .تا رســيد ِن فاروق خان ،هيأت شوروي به
چهل ستون رسيد .خود داوودخا ن رياست هيأت افغاني را در مذاکرات بر عهده داشت .قرار
بود داوودخان در مورد نيازمنديهاي نظامي افغانســتان با هيأت شوروي مذاکره کند .من
به داوودخان گفتم« :در مورد مشــکالت و نيازمنديهاي هوايي صحبت کنيد و بگوييد به
کدام نوع طيارهها نياز داريم .بگوييد که اين خواست ما يک ضرورت مبرم است».
فاروقخان آمد و در مورد مسایل نيروهاي زميني و قومندانيهاي فرقه نظر داد.
سي و دو نفر در هيأت شوروي بودند .همه نظامي و از کي.جي .بي .بودند .اين را من
بعدها فهميدم.
مالقات با شــورويها به زودي شروع مي شد .داوودخان گفت« :فاروق خان شايد به
مالقات نرسد يا شايد نخواهد بيايد .ما با هم مي رويم».
اشتباهي از طرف رياســت روابطخارجه يا نمي دانم کجا ،رخ داده بود .هيأت افغاني
به چهلستون که محل اقامت هيأت شــوروي بود رفته بود! من در اتاق انتظار داوودخان
نشسته بودم .ياور داوودخا ن آمد و به او گفت« :هيأت شوروي آمده است .در پايين است.
داوودخا ن با عصبانيت پرسيد« :ديگران کجا هستند؟»
گفتم« :خبر ندارم».
داوودخان خشــمگين بود .دندانهايش را به هم مي جويد .طبق تعامل ديپلوماتيک،
هيأت شــوروي بايد از يک دروازه داخل مي شــد و داوودخا ن از دروازه ديگر .در وسط
سالون بايد با هم دست مي دادند و داوودخان از هيأت مهمان دعوت به نشستن مي کرد.
خوب! هيأت شوروي از يک دروازه داخل شد و داوودخا ن از دروازه ديگر .با آنها
دست داد و دعوت به نشســتن کرد .داوودخان پشت ميز مذاکره نشست و من پهلويش
نشستم .ســاير اعضاي هيأت افغاني به دنبال هيأت شوروي داخل شدند! [با خنده] هي! ...
داوودخا ن بسيار خشمگين شده بود .خود را مي خورد .چيزي هم نمي توانست بگويد.
داوودخا ن به هيأت شــوروي خوشآمد گفت و در مورد مناســبات افغان-شوروي
صحبت کرد .شــورويها گفتند« :ما به دستور کميته مرکزي حزب و بر مبناي مناسبات
تاريخي افغانستان و شوروي به اينجا آمدهايم».
در بينشان دو مارشال بود .ساير اعضاي هيأت ،جنرالها و دگروالها بودند .شوروي ها
گفتند« :در مسکو تصميم گرفته شده است که اردوي افغانستان از تيپ  Bبه تيپ  Aارتقا
پيدا کند .ما مي خواهيم نظر شــما را در اين مورد و اينکه شما چه ضرورت هايي در اردو
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داريد ،چه برنامههايي داريد و چه نوع کمکهايي از طرف شــوروي بايد به اردوي شما
بشود ،بشنويم».
داوودخا ن شــروع به صحبت کرد .بعضي وقتها زيرچشــمي به سوی من هم نگاه
مي کرد و با خشــم به طرف هيأت افغاني هم مي ديد .داوودخا ن در مورد مسایل پاکستان
و منطقه و شــاه ايران صحبت کرد و در مورد اينکه اردوي پاکستان چه تجهيزاتي دارد،
اردوي ايران چه تجهيزاتي دارد و ما چه ضرورتهايي داريم...
***
پرويز آرزو :فاروقخان 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 نقليهء» پوهنتون نظامي رفتم .پوهنتون
نظامي دورهيي سه ساله داشت .ما بايد در سال  1337صاحبمنصب مي شديم .همصنفيهايم
در آن سال فارغ شدند.
صنف اول و دوم به پايان رســيد .من اول نمرهء صنف خود بودم .همصنفيهايي از
هرات و مشــرقي و جنوبي داشتم .با آنها رفيق بودم .دو معلم مسلک نقليه داشتيم .يکي از
فراه بود و ديگري از مشرقي .در بهار به سير و سفر ميرفتيم .استاد ما در چوکي اول پيش
موتروان مي نشست و در راه به او [به راننده] مي گفت« :بچیم! هر جا پنير بود ،اِستاد کن!»
پنير را س ِر ما مي خريد .باز مي گفت« :کشمش!»
کشمش را هم در ميان راه ،س ِر ما مي خريد!
کوتاه سخن اينکه صنف دوم را هم پشت سر گذاشتيم .به صنف سوم رسيديم .بهار
بــود .برج ثور .هيأتي از امريکا آمد .قرار بود کســاني از بين ما براي ادامهء تحصيل در
امريکا انتخاب شــوند .معاينات صحي را انجام دادند .شانزده نفر از شصت نفر سالم بوديم.
در بين آن شــانزده نفر ،دو نفر از هرات بودند :من و فضل احمد .يک نفر هم از فراه بود.
ما شــانزده نفر را براي معاينات صحي به عربستان بردند .گفتند براي يک معاينهء ديگر
بايد به «بيروت» برويم .امريکاييها در آنجا پايگاهي نظامي داشتند .ما را براي يک هفته
ده روز به بيروت بردند .معاينات چشــم را در آنجا انجام داديم .به ما گفتند« :شما سالم و
آماده هستيد».
به کابل برگشــتيم و به وزارت دفاع رفتيم« .نورمحمد ارسال» رییس روابط خارجهء
وزارت دفاع بود .من به دفتر نورمحمد ارســا رفتم و گفتم« :ما آماده هســتيم .يا شما يا
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مرستيال صاحب ما را ببينيد».
خانمحمدخان مرســتيال با جنرال غالمعلي پنجشــيري گپ مي زد .او آمده بود تا
دامادش را در گروهي که براي ادامهء تحصيل به امريکا مي رفت ،شــامل کند .غالمعلي
پنجشيري هميشه با يک چوبدستي مي گشت و با آن چوب ،تهديد مي کرد.
قرار شد خانمحمدخان ما را ببيند.
خانمحمدخان گفت« :شاگردها آماده هستيد؟»
گفتيم« :بلی!»
دستور داد« :هر کس را که از شانه اش گرفتم ،نامش را بنويسيد».
ما به صف ايستاديم .رسم عسکري را به جا کرديم« :تيار سي! آرام سي!»
خانمحمدخان برآمد و مستقيم به سراغ من آمد.
گفت« :خوب بچیم! در معاينات صحي کامياب شدي؟»
گفتم« :بلی صاحب! کامياب شدم .موافقت است!»
دستش را دراز کرد و از دريشي من گرفت .گفت« :از کجا هستي؟»
گفتم« :از هرات»
گفت« :به قوم چي هستي؟»
گفتم« :من قوم ندارم .افغان هستم».
دريشي ام را رها کرد .گفتم واهلل زده شدم! خانمحمدخان همه را ديد.
بعد از آن نورمحمد ارســا نتيجه راخواند« :فالني فالنــي فالني اين طرف بيايند و
بايستند».
نام دوازده نفر از شــانزده نفر را خواند .نام من و سه نفر ديگر را نخواند .آن سه نفر
فضلاحمد از هرات ،قيوم از فراه و يک نفر هم از پغمان بود .آن جوان پغماني بسيار تيز و
چاالک بود .او باعث شد که مدتی بعد ما را براي تحصيل به شوروي بفرستند.
بــه اين ترتيب دوازده نفر بــراي تحصيل به امريکا رفتند و مــا چهار نفر از رفتن
بازمانديم .اين خاطره را هرگز فراموش نمي کنم .يادم مي آيد خانمحمدخان خطاب به آن
دوازده نفر گفت« :شما نهالهايي هستيد که امروز شما را مي نشانيم تا به درد ما و به درد
وطن بخوريد و ما بتوانيم در سايهء شما بنشينيم».
کودتاي ناکامي که بعدها خانمحمدخان مرســتيال بر ضد داوودخا ن کرد به کمک
همان کســاني سازمان داده شده بود که براي تحصيل به امريکا رفته بودند .همان هايي که
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خانمحمد خان خطاب به آن ها گفت« :نهالهايي هستيد که فردا به درد ما مي خوريد».
در آن کودتاي ناکام ،تنها دو نفر از مشرقي ،تحصيلکردهء هند بودند .يکي سيدامير
بود و ديگري ممتازصافي .ديگران همه تحصيلکردههاي امريکا بودند.
به اين ترتيب ما از امکان ادامهء تحصيل در امريکا بازمانديم .گفتيم« :خير است! برو!
مسلک ما نقليه است .ميخوانيم و همينجا کار مي کنيم و زندگي مي کنيم».
***
 يک هفته بعد ،هيأت ديگري براي انتخاب محصلين آمد .اينبار ،هيأت از شــوروي
آمده بود .هيأت شــوروي به مکتب حربيه آمد .به صف ايســتاديم! آن جوان پغماني که
پيشتر از او ياد کردم از جا برخاســت و گفت« :آن دفعه هم ما را روان نکرديد .معاينهء
صحي شديم .سالم بوديم .اما ما را روان نکرديد!»
«عبدالرزاقخــان» قومندان بود .نگران و هيجان زده گفت« :آن چهار نفر اين طرف
بايستند!»
ما چهار نفر بلند شــديم و در جايي که گفته بود ايستاديم .آن رفيق ما ،ما را رفتني
شوروي کرد و خودش از رفتن گريخت! به شوروي نرفت.
شــصت نفر براي تحصيل در رشتهء هوايي در شوروي انتخاب شدند .من هم يکي از
آنها بودم .حاال ديگر بيکار بوديم و منتظر رفتن .ســال  1336بود .از بي کاري اينطرف
آنطرف مي گشــتيم و در نتيجه نظم پوهنتون حربي در باالحصار مختل مي شد .قومندان
مي آمد و فرياد مي زد« :طيارهها کار ما را خراب کرديد! آن طرف شــويد! رنگ خود را
گم کنيد! برويد از اينجا!»
منظور از «طياره ها» محصليني بودند که براي تحصيل در رشتهء هوايي انتخاب شده
بودند .اتفاق ًا وقتي قومندان مدافعه هوايي شــدم آن جنرال ،زي ِر دست من آمد .مسلک او
مدافعه بود .هميشه قصهء دختر َملِک را به ما مي گفت .مي گفت :دختر ملک مقبول است.
دختر ملک اينطور است و آنطور است...
از بــس از دختر ملک گفته بود نامش را «دختر ملک» گذاشــته بودند! روي همهء
صاحبمنصب ها نام مي گذاشتند.
پرويز آرزو :در آن سه سال تحصيل ،همچنان با حزب توده ايران رابطه داشتيد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .
پرويز آرزو :يعني حق االشتراک مي پرداختيد و نشريه هاي حزب توده به دست شما
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مي رسيد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .اما کم شده بود .زيرا ما بيشتر زير نظر بوديم.
پرويز آرزو :شما کم کم براي رفتن به شوروي آماده مي شُ ديد.
جنرال عبدالقادر :بلی .بي کار بوديم و منتظر .يکي از روزها گفتند «جمال گورسل»
رییسجمهور ترکيه مي آيد .فضل احمد گفت« :بيا برويم ببينيم چهطور آدمي است».
رفتيم و پيش روي هوتل کابل ايســتاديم .عســکرها ،متعلمين مکتب و مردم عادي
پيش روي هوتل به استقامت چهارراهي پشتونستان صف کشيده بودند .گفته بودند «جمال
گورسل» با سگش مي آيد .براي ما خيلي جالب بود .فرداي آن روز به طرف شوروي پرواز
داشــتيم .گفتم« :فضلاحمد! فردا پرواز داريم .بيا برويم .بال به َپ َسش هر کس که هست.
معلوم هم نيست چي وقت مي آيد».
در همين گفت وگو بوديم که کســي دستش را سر شانهء من گذاشت .کاله شپو به
سر داشت و يخن باالپوشش باال بود .از ما پرسيد« :شما کجا مي رويد؟»
من گفتم« :براي تحصيل به شوروي مي رويم».
گفت« :هي! هي! هي! چقدر مردم خوشبختي هستيد .خوش به حال شما .چقدر آرزو
داشــتم ...اما براي ما ميسر نشد .برويد! موفق باشيد .کور مي رويد بينا بياييدَ .کر مي رويد
شنوا بياييد»....
او کي بــود؟ ظاهرا ً يک آدم عادي بود .فضلاحمد به مــن گفت« :بيا برويم .خدا
مي داند جاسوس است ،چي است .کااليش را ببين! برويم .ب ِ َکن!»
آن آدم را چند ســال بعد وقتي براي بار دوم براي ادامهء تحصيل در رشتهء پيلوتي به
شوروي مي رفتم ،در طياره ديدم .خاطرهء آن ديدار را به شما مي گويم.
پرويز آرزو :بفرماييد.
جنرال عبدالقادر :در طیاره آريانا بوديم .پيلوت طياره «گران» بود .او را مي شناختم.
چند بار مهمانش شــده بودم و به خانهاش رفته بودم .طياره به هوا برخاست .وقتي از فراز
کابل گذشتيم ،گران از کابين پيلوت بيرون شد .ميخواست براي کنترول ،به انتهاي طياره
برود .وقتي از بين مسافرين مي گذشت ،چشمش به من افتاد.
گفت« :تو هم در طياره بودي و من نمي دانستم؟!»
به من گفت« :بيا به کابين پيلوت برويم .بيا خر ما را با اسپ خود مقايسه کن!»
به کابين پيلوت رفتيم .در کابين هدايت طیاره ترانســپورتي ،دو پيلوت ،يک کشاف

خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر

50

و يک انجينر پرواز مي نشــينند .گران به انجينر پرواز گفت« :تو به عقب برو! بگذار اين
بنشيند ببيند ما از او چه کم داريم!»
به مهماندار طياره هم گفت« :برو يک چيزي براي مهمان بياور».
مهماندار رفت و خوردني و نوشيدني آورد .من گفتم« :من اينجا نمي خورم».
با خنده و شوخي گفتم« :مي خواهي پرينسيپ پيلوتي را به هم بزني؟»
گران گفت« :پس چي مي کني؟»
گفتم« :به سالون طياره پيش رفيقم مي روم .با او مي خورم».
به مهماندار گفت« :هر جا که مي خواهد ،پيشش بگذار».
ده دقيقهيي در کابين پيلوت نشستم .بعد از آن بلند شدم و به جايم برگشتم .مهماندار
طياره ،خوردني و نوشيدني را آورد و روي ميز پيش رويم گذاشت.
من و همسفرم نشسته بوديم .کسي از پشت سر گفت« :نوش جان شما!»
به طرفش نگاه کردم .آدمي با لباس ُملکي بود .به فکر افتادم که او کيســت؟ به او
گفتم« :شما هم ميل داريد؟»
ميسر شود ،چرا نه؟!»
جواب داد« :اگر ّ
همين که چشمم به چشمش افتاد ،چهره اش را آشنا يافتم.
گفتم« :بسيار مي بخشيد! فکر ميکنم شما را جايي ديدهام .اما نمي دانم کجا!»
گفت« :من «خيبر» هستم!»
ميراکبر خيبر بود .من نام ميراکبر خيبر را شنيده بودم .گفتم« :خيبر صاحب ،چشم ما
روشن .به گمانم قبل از اين هم شما را ديدهام».
ناگهان به يادم آمد .او همان مردي بود که پيش روي هوتل کابل به ما گفت« :کور
مي رويد بينا بياييدَ .کر ميرويد شنوا بياييد ».مير اکبر خيبر بود.
تا تاشکند با هم صحبت ميکرديم...

بخش چهار
پرويز آرزو« :جمال گورســل» رییسجمهور ترکيه به کابل مي آمد .مردم براي ديدن او
در مسير حرکتش ايستاده بودند .شما و فضلاحمد هم .در همانجا براي اولين بار «ميراکبر
خيبر» را ديديد .فرداي آن روز براي تحصيل به شوروي مي رفتيد.
جنرال عبدالقادر :بلی .فرداي آن روز ما شــصت نفري که راهيِ شــوروي بوديم ،به
صف ايســتاديم .پياده به طرف وزارت دفاع مي رفتيم .در بين راه ،عدهيي از محصلين فرار
کردند .تا رسيدن به وزارت دفاع ،پانزده نفر فرار کرده بودند.
پرويز آرزو :چرا؟ عالقمن ِد رفتن به شوروي براي تحصيل نبودند؟
جنرال عبدالقادر :فکر ميکنم چنين بود.
ما را به ميدان هوايي بردند .به ســمت تاشکند پرواز کرديم .کسي در ميدان هوايي
تاشکند از ما استقبال کرد .او اتشه نظامي شوروي در کابل بود .پيش از آن ،خودِ شورويها
ما را به دو گروه تقســيم کرده بودند .آن فهرست پيششان بود .بيست نفر بايد در رشتهء
پيلوتي درس مي خواندند و بقيه در رشتهء انجينيري تخنيک هوايي.
ما را به شهر «بشکک» قرغزستان بردند .در آن زمان نام اين شهر «فرونز» بود.
در بخش غربي شــهر بشکک ،منطقهيي به نام «کراســنايا ارميا» بود .آن محل در
گذشته پايگاه «ارتش سرخ» بود .به همين خاطر به نام «کراسنايا ارميا» ،يعني ارتش سرخ،
ياد مي شد .آنجا را ترميم کرده بودند و براي محصلين افغانستان ،اندونيزيا ،عراق ،سوريه و
مصر در نظر گرفته بودند .درس شروع شد .بعد از سال اول ،مشخص کردند که کي پيلوت
شکاري شود ،کي پيلوت بمبارد و کي پيلوت ترانسپورت.
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مرا به بخش پيلوت «شکاري» دادند .در ابتدا با يک طیاره پروانهدار پرواز مي کرديم.
بخش پيلوتي «بمبارد» به «تَک َمک» که حاال امريکاييها در آنجا 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 ميدان يعني در ميدان «کراسنايا ارميا» ماند.
در گروههاي دو نفري درس مي خوانديم .دو اســتاد داشــتيم .يک استاد ،تیوري و
خصلت پرواز و مشــخصات طياره را درس مي داد و استاد دوم مسایل تخنيکي را .ما براي
پيلوتيِ طياره هاي ميگ  17آموزش مي ديديم...
***
سال اول تحصيل به پايان رسيد .درسهاي تیوريکي را تمام کرديم .براي درسهاي
عملي آماده ميشديم .در ســال دوم ،ما را به ميدان هوايي بردند .به طياره نشستيم .استاد،
پشت سر ما نشست .با کابين طياره آشنا شده بوديم .سويچ ها و پريبورها و چيزهاي ديگر
را خوانده بوديم.
استاد مي گفت« :آنقدر بايد با جديت بخوانيد که با چشمهاي بسته هم بتوانيد دست
خود را روي کليدها و دگمههاي درست بگذاريد».
نام آن استاد« ،کليموف» بود .آدم بســيار مهربان و ماليمي بود .هر دهبيست روز
یکبار مرا به خانهاش دعوت مي کرد .خواهري به نام انجيال داشت .به او مي گفت« :چيزي
تيار کن» .غذايي آماده ميکرد و مي آورد .خانمش هم مي آمد و با ما مي نشست.
ما در اتاقهاي دونفري زندگي ميکرديم .وقتي درسهاي عمليِ پرواز شــروع شد،
غذاي ما ،غذاي درجهيک شد .صبحانهء ما کباب ،شير ،مسکه ،پنير و دو دانه تخممرغ بود.
بعد از هر پرواز هم يک گيالس شــير مي دادند .اگر در وقت صبحانه ميلي به خوردن پنير
نميداشتيم ،آن پنير را با شير و دو توته نان بعد از هر پرواز در ميدان به ما ميدادند .آنرا
مي خورديم و به پرواز ادامه مي داديم .در غير آن ،داکتر اجازهء پرواز نمي داد.
دورهء درسهاي عملي به پايان مي رسيد .ده بيست روز مانده به امتحانات نهايي زخم
معده پيدا کردم .مرا براي معاينه و درمان به تاشــکند فرستادند .وقتي از تاشکند برگشتم
امتحانها به پايان رســيده بود و همهء همصنفيهايم 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 .مشــاورين ما در آنجا هستند .هدايت مي دهيم که امتحان پرواز را
همانجا از تو بگيرند».
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گفتم کار خراب شد!
به افغانســتان برگشــتيم .چهارده نفر بوديم .در بگرام ما را به يک گاراژ انداختند.
خَ َسک از ســر و روي ما ميريخت .شبها تا صبح بيدار بوديم .مشاور شوروي در ميدان
بگرام ،از اوکراين بود .به ما درس مي داد .ويژگيهاي ميدان هوايي بگرام را شرح مي داد.
ساحات پرواز را نشان مي داد .خصلت پرواز را تدريس ميکرد .از آنجايي که ارتفاع کابل
و بگرام نســبت به شوروي بيشتر بود ،خصلت تخنيکي طياره و پرواز در ارتفاعات را به
ما درس مي داد.
طبق برنامهء درسي ،سال اول مسایل تیوري و عملي طیاره يکماشينه را مي خوانديم و
پس از آن تیوري و کار عملي طیاره اصلي را .دورهء کامل درس تقريب ًا دو و نيم سال طول
مي کشــيد .بعد از آن بايد به کابل بر ميگشتيم .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 ميدان به صف مي ايستاديم .سپس گزارش داده مي شد که مث ً
ال طیاره کشف پرواز کرد،
فضاي هوايي خوب است و پرواز در ساحات ممکن است .همه چيز درست است و طيارهها
آمادهاند .مشــاور مي ايستاد و بر اساس برنامه مث ً
ال مي گفت« :امروز ،اول قادر پرواز کند.
قادر به پرواز دوبل [پرواز دو نفري]».
در روز اول به همه ،يک يا دو پرواز دوبل داد .نفر اول من بودم .به من گفت« :تو
با من مي روي».
با او پرواز کرديم .در هوا بوديم که گفت« :خودت هدايت طياره را به دست بگير».
هدايت طياره را به دست گرفتم .بلد بودم .دو نقطه را مشخص کرد و گفت« :آنجا،
گردش اول .در نقطه دوم ،گردش دوم .پس از آن موازي با ميدان پرواز کن».
به دستورش عمل کردم .گردش اول ،گردش دوم و بعد از آن پرواز موازي با ميدان.
در اين هنگام به من گفت« :آن نقطه را مي بيني؟ استالف را؟»
گفتم« :مي بينم».
گفت« :استالف نقطه سوم است .قرهباغ نقطه چهارم است .از آن نقطهها دور مي خوري
و مستقيم به خط نشست ميدان مي روي».
همانطور که گفته بود ،پرواز کردم .وقتي به طرف خط نشست مي رفتم ،طياره دچار
لرزش و نوسان شــد .حس کردم که مشاور دست مي زند .وقتي طياره را به ميدان هوايي
برابر کردم« ،مرکز هدايت ميدان» طبق معمول مرا رهنمايي کرد« :کمي راســت ،کمي
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چپ».
قومندان پرواز هم نشســته بود و پروازها را مي ديد .من آمادهء نشست بودم .در حال
فرود آمدن بودم که مشاور دستور داد« :کانور!»
کان ِور پروازي اســت که مي نشــيني ،بينيِ طياره [جل ِو طياره] را باال نگاه مي داري،
سرعت طياره را پس از اينکه از صد و پنجاه کيلومتر در ساعت به صد کيلومتر در ساعت
رسيد ،دوباره به حداکثر مي رساني و بلند مي شوي.
به دســتورش عمل کردم .دوباره پرواز کردم و پس از آن در ميدان هوايي به زمين
نشستم.
رســم بر اين بود که پيلوت بعد از هر پرواز پيــش قومندان مي رفت و مي گفت:
«رفيق قومندان! اجازه دهيد نظر شــما را در مورد اشتباهاتم بدانم ».من اين کار را کردم.
گفت« :پروازت خوب اســت .يک بار ديگر هم پرواز کن .يک پرواز دوبل ديگر .يک
دوپروازي و يک کانور .پس از آن مي نويسم که به تنهايي پرواز کني».
پرواز کردم و پيلوت ميگ  17شــدم .يک سال در بگرام پرواز ميکرديم .سال دوم
تصميم گرفته شد که کندک ما را براي آموزش پروازهاي شبانه به شوروي ببرند.
منتظر سفر به شــوروي بودم .اما چند روز مانده به سفر ديدم در فهرستي که ترتيب
داده شده بود به جاي من نام «انور» را نوشته اند .انور اص ً
ال در شوروي تحصيل نکرده بود.
«آصفخان ترهخيل» قومندان هوايي بود .عبدالرزاقخان قومندان مدافعه بود .او آمده
بود و واسطهء انور شده بود .من مستحق رفتن بودم ،به جايم کس ديگري مي رود .اين چه
ظلمي است چه استبدادي است!
حاال ديگر دهن ما باز شده بود و بي ترس و هراس گپ خود را مي زديم .به قومندان
هوايي گفتم« :کســي که پول زياد داشته باشد يا با باالييها ارتباط داشته باشد ،مي رود .ما
که کسي را نداريم ،ما را کسي نمي برد .اجازه نميدهد که برويم».
با قهر و خشونت گفت« :گپ نزن! حاال بنديات ميکنم!»
حيران ماندم...
***
فــرداي آن روز عبدالرزاقخان آمد .به او هم گفتــم« :قومندان صاحب! اين عجب
قومنداني اســت .عجب کاري اســت .او مي رود و من مي مانم .کس ديگري به جاي من
مي رود».
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گفت« :خير است! پروا ندارد! تو را هم مي فرستم».
مي خواست با اين حرفها آرام شوم.
من گفتم« :من نمي روم و ديگر پرواز هم نميکنم».
اين را گفتم و به خانهام رفتم.
فردا دوباره به ميدان رفتم .روز پنجشــنبه بود .از بگرام ،گوشت خريده بودم و آنرا
در دکان قصابي گذاشــته بودم تا در راه برگشت از ميدان ،بگيرمش .اين بار با آصفخان
ترهخيل درگير شدم .سنگ سرميزياش را برداشتم .گفت« :حاال بنديات ميکنم!»
گفتم« :اين سنگ را به فرق سرت مي زنم تا چشمهايت برآيد!»
مرا بردند و بندي کردند .بيست و چهار ساعت زنداني بودم.
گوشت در دکان قصابي ماند و من بندي شدم.
گپ به عبدالرزاقخان ،قومندان مدافعه هوايي ،رسيده بود .عبدالرزاقخان دستور داده
بود که مرا فرداي آن روز آزاد کنند.
روز شنبه عبدالرزاقخان به قومندان بگرام تلفون کرده بود و گفته بود« :قادر را پيشم
بفرستيد».
به دفتر قومنداني مدافعه هوايي در کابل رفتم .عبدالرزاقخان گفت« :بنشين!»
نشستم .گفت« :تو چرا احساساتي هســتي؟ طيارههاي جديد مي آيند .خود را آماده
کن .اگر همين جا توانستي پرواز کني باز مي گويم درست است! حق داري!»
گفتم« :خوب است .درست است».
گفت« :حاال به تو يک وظيفه هم ميدهم .تو بايد با ســه طياره و سه پيلوت از غند،
به خوســت بروي .قوتهاي زميني هم مي آيند .جنگي بين کوچيها و سبريها در گرفته
است .فرماندهي هوايي عمليات بر عهدهء توست .نمايندهء قواي هوايي تو هستي و خودت
پرواز هم ميکني .پرواز خــود را با قومندان زميني هماهنگ کن و در صورت ضرورت
بزن! فير کن .بمب هم ببر .براي توپهاي طياره هم مرمي ببر».
طياره دو توپ دارد و دو بال که بمب ها به آنها بســته مي شوند .هر توپ گنجايش
پنجاه مرمي را دارد.
فردا امر آمد که در گروهي که به خوست مي رود قادر است و فالني است و فالني.
کاَپ» هم به ما دادند  .موتر از راه زمين مي رفت .ما با طيارهها پرواز کرديم
يک موتر «پي 
و به ميدان هوايي خوست رفتيم.
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کسي از قواي چهار زرهدار ،مشهور به «کريم بروت» ،با هشت تانک در خوست با
ما يکجا شد .او را ميشناختم آدم بسيار شوخي بود.
من در آن زمان فعاليتهاي سياسي خود را هم کمکم شروع کرده بودم .کار سياسي
با قواي چهار از همانجا شــروع شــد .در حدود  20 -15روز در خوســت مانديم .باري
«فيضمحمدخــان» نایبالحکومه گرديز پيش ما آمد .ايــن فيضمحمدخان بچهء «نواب
خان» بود .همــان نواب خاني که با نادرخان به لوگــر و از آنجا براي زدن «حبيباهلل
کلکاني» آمد .او را اعدام کردند و «نواب خان» مصاحب نادرخان شــد .بعد از نادرخان
مصاحب «ظاهرخان» شــد .دو پسر داشــت .يکي «فيضمحمد» بود و ديگري «ستار».
فيضمحمد ،نایبالحکومه سمت جنوب بود .ستار ،فارغالتحصيل تخنيک هوايي از هند بود
و در قواي هوايي کار ميکرد.
خوب .پس از حدود بيست روز برگشتيم...
پرويز آرزو :بعد از بيست روز؟
جنرال عبدالقادر :بلی.
پرويز آرزو :نيازي به فير و سرکوب هم شد؟
جنرال عبدالقادر :بلی.
پرويز آرزو :اين اولين اجراي وظيفهء عملي شما بود؟
جنرال عبدالقادر :بلی .اولين وظيفهء عملي هوايي.
پرويز آرزو :فير کرديد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .زديم .قومندان قواي تانک زرهدار از َجر خشــک مي گذشت.
در يک طرف َجر ،کوچي ها بودند و در طرف ديگرجر ،ســبريها .سبريها به کوچي ها
اجازهء عبور نمي دادند .به ما دســتور داده شده بود که در صورت دريافت سيگنال ،سبري
ها را بزنيم .سيگنال ،فشنگ سرخي بود که از زمين فير مي شد.
فشنگ سرخ فير شــد .بايد آتش ميکرديم .من در طیاره اول بودم .دو طياره هم در
چپ و راست من پرواز ميکردند .در مخابره گفتم« :براي انداخت مي روم».
جدا شــدم .پيکي کردم .هر دو توپ را پِيهم فير کردم .از هر توپ ،پنجاه مرمي فير
شد .زمين به يکباره آتش گرفت.
پرويز آرزو :سبريها زياد بودند؟
جنرال عبدالقادر :در حدود هشتاد تا صد نفر.
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پرويز آرزو :آيا نيازي به چنان اقدام و سرکوبي بود؟
جنرال عبدالقادر :اص ً
ال ما بعدا ً فهميديم که دست همين فيضمحمدخان نایبالحکومه،
که پيشتر در موردش گفتم ،در کار بوده است .جنگ را بهانه ميکرد و پول مي گرفت.
مي گفت پول را رشــوه مي دهد .مرمي و ســاح ميگرفت و به کوچيها و ســبريها
مي فروخت.
هرگز فراموش نميکنم .ما در ســالوني که محل ادارهء فيضمحمدخان بود ،نشسته
بوديم .کســي را آوردند و به او گفتند« :اين دســتگير شده است ».بروتهاي دراز و پر
پشت آن مرد ،کشال بود .هيکلي بزرگ داشت .فيضمحمدخان با خشونت شروع کرد به
ناسزا گفتن به آن مرد.
دو ســرباز به آن مرد حمله کردند .بروتهايش را کش کردند و کندند .آن مرد را
به زندان انداختند .پس از آن ،سبريها پراکنده شدند .کوچيها عبور کردند و ما به کابل
برگشتيم...
***
به کابل برگشتم و گزارش عمليات را به قومندان مدافعه هوايي دادم .قومندان مدافعه
هوايي گفت« :به زودي طيارههاي جديد مي آيند .آماده باش .در بگرام با طيارههاي جديد
پرواز خواهي کرد».
با مادرِ بچههايم به بگرام رفتيم.
پرويز آرزو :مادر بچهها؟ شما در آن زمان ازدواج کرده بوديد؟
جنرال عبدالقــادر :در صنف يازدهم بودم که ازدواج کردم .هنوز در برناآباد بودم و
به ليســهء عسکري نرفته بودم که نامزد شدم .عوضي بود .يعني خواهرم را به بچهء کاکايم
داده بودند و دختر برادر او را به من داده بودند .او هنوز خُ ردســال بود 7 -6 .سالي بيشتر
نداشت .من نيز سن و سالي نداشتم.
اص ً
ال خبر نداشــتم که نامزد شدهام .اول قرار نبود که به جاي خواهرم ،دختر بگيريم.
خالههايم اصرار کرده بودند و پدرم را وادار کرده بودند که با همان حال مريضش برود و
برايم زن بگيرد .بيچاره پدر مريضم رفته بود .گفته بود« :ما پيشکش نمي خواهيم .در عوض
دختر ما ،به پسرم دختر بدهيد».
من در زمينِ باغ ما مشغول کار بودم .ميخواستيم زمين را گندم بکاريم .وقتي به خانه
آمدم پدرم را ديدم که در گوشهيي نشسته است .دستمال بستهيي را پيش مادرم انداخت و
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گفت« :بگير! شيريني بچهات را آوردم».
من سن و سالي نداشتم .احساس غرور ميکردم .چند سال بعد ،پس از اينکه خواهرم
به خانهء بخت رفت ،رفتم و نامزدم را ديدم.
***
پرويز آرزو :پيشتر ،وقتي از اجراي اولين وظيفهء عملي خود مي گفتيد ،به شــروع
فعاليتهاي سياسي خود اشاره کرديد .چه فعاليت سياسي در آن زمان داشتيد؟
جنرال عبدالقادر :من در آن زمان فعاليت عملي جدي سياســي نداشتم .چهار پنج نفر
در قواي هوايي بوديم که ديدگاههاي ما به هم نزديک بود .با هم مي نشســتيم و صحبت
ميکرديم .آن صحبتها بعدا ً به ايجاد هستهيي در قواي هوايي و تشکيل «سازمان جوانان
انقالبــي اردو» انجاميد که من در رأس آن بودم .گاهي هم با صاحبمنصبهايي از قواي
چهار زرهدار در مورد باورهاي خود صحبت ميکرديم.
پرويز آرزو :باورهاي شما چه بود؟
جنرال عبدالقادر :نجات وطن.
پرويز آرزو :چگونه؟ در چه قالب و مفاهيمي؟
جنرال عبدالقادر :همانطور که گفتم در ابتدا هدف از نشستهاي ما صحبت عمومي
پيرامون مسایل افغانستان بود .اکبر از پنجشير ،اکرم از فراه ،خانمحمد از جنوبي و يعقوب
از جبلالســراج از اولين کســاني بودند که با هم مي نشستيم و صحبت ميکرديم .بعدا ً به
شــما خواهم گفت که چهطور با «محتاط» و «پاچاگل وفادار» ارتباط پيدا کرديم .آن دو
[محتاط و وفادار] ما را عم ً
ال به داوودخان فروختند .پس از کودتاي بيستوششسرطان هر
دو وزير شدند و من قومندان مدافعه هوايي شدم .يک نفر ديگر هم از هرات در قواي هوايي
با ما بود .اسمش «شــيرمحمد» بود .طيارهاش را در روز هفت ثور برفراز داراالمان زدند.
کمرش شکســت .او را براي تداوي به چکسلواکيا فرستادم .شش ماه بستري بود .درمان
شد و جور و تيار برگشــت .کمکم تعداد ما به هفتاد هشتاد نفر رسيد .ما در بگرام تبديل
به يک نيرو شــده بوديم .هر کدام ما وظيفه داشتيم در بين هم مسلکهاي خود کار کنيم.
فعاليتهاي ما جدي شده بود .سازمان خود را «سازمان جوانان انقالبي اردو» نام نهاديم .بر
آن شديم که رهبري سياسي و شناخته شده پيدا کنيم.
پرويز آرزو :بياييد موضوع را روشن کنيم .تمايالت سياسي شما چپي بود.
جنرال عبدالقادر :بلی .درست است.
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پرويز آرزو :اما کدام چپ؟ «چپگرايي» در ادبيات سياســي و برداشت معمول از
آن در افغانستان يکي نيست.
جنرال عبدالقادر :بلی .درست اســت .اما دو جريان شناخته شدهء چپ در افغانستان
وجود داشت .جريان چپ ماويزم چينگرا و جريان چپ شورويگرا.
پرويز آرزو :و البته تمايالت شاخهاي شما با حزب توده ايران هم بود.
جنرال عبدالقادر :بلی .درآن وقت نشريه هاي حزب توده به طور علني به ما مي رسيد.
اکبر هم شامل شد و حقاالشتراک مي پرداخت.
مدتي پيش از هفت ثور «عبدالحميد محتاط» در بين ما درز انداخت .او ميخواســت
رهبري گروه بگرام را به دست بگيرد .اکبر پنجشيري و يعقوب ،که از جبلالسراج بود ،با
او رفتند .پس از هفت ثور ،اکبر پيشم آمد .من گفتم« :اکبر! تو به خود خيانت کردي».
گفت« :حاال چه کنم؟»
گفتم« :فع ً
ال برو و در خانهات بمان .تا وقتي به تو خبر ندادم از خانه بيرون نشو».
او با يعقوب و پنج نفر ديگر به طرف قندوز و بدخشــان رفت .برادر حفيظاهلل امين
والي قندوز و نمايندهء امين در آن ســمت شده بود .او آن هفت نفر را گرفت و کشت.
ديگر نه اکبر را ديدم و نه يعقوب را .کسان ديگري را که با آن دو بودند ،نمي شناختم...

بخش پنج
پرويز آرزو :عبدالرزاقخان ،قومندان مدافعه هوايي ،به شما وعده داد که به زودي با
طيارههاي نوي که قرار بود به افغانستان آورده شوند ،پرواز خواهيد کرد.
جنرال عبدالقادر :بلی .طيارههاي ميگ 21به افغانستان رسيدند .به من اجازه داده بودند
که با آن طيارهها در افغانســتان پرواز کنم و در صورت موفقيت ،پيلوت ميگ  21شوم.
خوشــبختانه از آن امتحان سربلند بيرون شــدم .عبدالرزاقخان وعده داده بود که در روز
پرواز من ميآيد .پرواز کردم .بعد از سه پرواز دوبل ،اجازهء پرواز انفرادي را به من دادند.
عبدالرزاقخان تماشــا ميکرد .پس از پرواز پيشش رفتم .سالمي زدم و گفتم« :قومندان
صاحب! آماده هستم اشتباهاتم را بشنوم».
عبدالرزاقخان گفت« :بچیم! من «سيل بين» بودم .از قومندان پرواز بپرس».
قومندان پرواز از تحصيلکردهها در هندوستان بود .گفت« :ښه وو بد نه وو».
قومنــدان مدافعه با خوشرويي گفت« :بچیم! فکر نميکــردم اينقدر خوب پرواز
مي کني».
از تشــويق عبدالرزاقخان خيلي خوشحال شده بودم .قومندان مدافعه واقع ًا از کار من
راضــي بود .من در همانروز بدون اينکه بــراي تحصيل به خارج بروم ،در کابل پيلوت
ميگ 21شدم .از هم دورههايم که براي تحصيل به شوروي رفته بودند ،پيش شدم.
آن روز خانــوادهء عبدالرزاقخان در اســتالف بود .خودش هم بعــد از پرواز من
مي خواست به آنجا برود .مرا هم براي صرف نان چاشت به استالف دعوت کرد .موتروان
دروازه جلو را باز کرد و مرا دعوت به نشســتن کرد .عبدالرزاقخان پشت سر مي نشست.
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من گفتم« :من چهطور پيش رو بنشينم و شما پشت سر؟!»
قومندان مدافعه هوايي گفت« :خير است! من پيش رو مي نشينم».
پشت سر نشســتم .به شوخي گفتم« :قومندان صاحب! جاي شما را گرفتم!» و بعدها
چنان هم شد...
***
به استالف رفتيم .با خانوادهاش نان چاشت را خورديم .بعد از نان ،او و خانوادهاش به
کابل رفتند و من به بگرام برگشتم.
مدتي بعد مرا براي گذراندن يک دورهء آموزشي پروازهاي شب با طيارههاي ميگ21
به شــوروي فرستادند .دوباره با همدورههايم ،که قبل از من به شوروي رفته بودند و من از
رفتن باز مانده بودم ،يکجا شــدم .اين دفعه ما را به ميداني به نام «لوگاويا» که در يک
ِ
دشت خدا ،در جمهوري قزاقستان شوروي بود ،فرستادند .در «لوگاويا» خط راهآهني بود

که به دو شاخه تقسيم مي شد .يکي به ســمت جمهوري قرغزستان مي رفت و دیگری به
«نوسيبيرسک» روسيه .در آنجا يک ميدان هوايي َمحرم ساخته بودند.
طرف َ
اتفاقي افتاد که من به محرم بودن آن ميدان هوايي پي بردم .قضيه از اين قرار بود که
يک پيلوت امريکايي به نام «پاول» براي عکسبرداري از ميدان ،وارد فضاي منطقه شــده
بود .از ســ ِر ميدان گذشته بود .در هنگام خروج ،زماني که به مرزهاي جمهوري قزاقستان
رســيده بود ،طيارهاش را زده بودند .ســقوط کرده بود .اتفاق ًا آن روز ما در ميدان بوديم.
ساعت  9روز بود و ما بايد پرواز ميکرديم .قومندان قطعه دستور داد که همه به اتاقهاي
خود بروند.
مــا ميديديم که طيارههاي زيادي در ميدان فرود ميآيند و به هوا بر مي خيزند .اين،
همان لحظهيي بوده که رادارها طیاره امريکايي را کشف کرده بودند .طياره هنوز در مسير
خود پرواز ميکرد .هنوز آن را نزده بودند .ما جوان بوديم و کنجکاو .ميخواستيم بدانيم
چه اتفاقي افتاده است.
داکتــري که ما را پيش از پرواز معاينه ميکــرد ،در ميدان بود« .ابراهيموف» نام
داشت.
از او پرسيدم« :بگو چي شده؟ تو که از خود ما هستي ،بگو چي شده؟»
گفت« :خاموش باش! طیاره بيگانه آمده است!»
گفتم« :کي؟»
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گفت« :من هم نمي دانم .به سرحدات شوروي تجاوز شده است».
همين که گفت «تجاوز شــده اســت» پيش خود گفتم ،جنگ امريکا شروع شد.
بي طاقت بوديم و منتظر .پس از حدود يک ســاعت ،دوباره بيرون شديم .ناگهان هياهو و
چک کردن شروع شــد .طياره را زده بودند .از ابراهيموف پرسيدم:
هورا کشيدن و َچک َ
«چي گپ است؟»
با هيجان گفت« :سقوطش دادند! پايينش کردند! سرنگونش کردند!»
***
 يکي دو روز بعد ،براي انجام پروازهاي شبانه رفتيم .هنوز هوا روشن بود .پيلوتها نيم
ســاعت پيش از پرواز ميرفتند و آماده ميشدند .داکترها آنها را معاينه ميکردند .ما در
ميــدان هوايي بوديم .قومندان کندک هوايي هم در ميدان بود .آن قومندان ،از هواخواهان
استالين بود .مثل استالين لباس ميپوشــيد .بروتهايش هم مثل بروتهاي استالين بود.
بســيار مغرور و خودخواه هم بود .روس نبود .ريشهء روسي نداشت .قومندان کندک صدا
کرد« :اردوي شاهي افغانستان به صف بايستد!»
ما رفتيم و ايستاديم .قومندان براي معاينهء نظامي آمد .من به قومندان کندک گفتم:
«تو چرا «اردوي مردمي افغانستان» نمي گويي؟!»
پرويز آرزو :شما چنين گفتيد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .به شدت و غضب گفتم.
پرويز آرزو :چهطور شد که چنين گفتيد؟
جنرال عبدالقادر :پيشتر گفتم که اندکاندک در ما انديشهء سياسي پيدا شده بود.
هم دورههاي افغانم به طرف طيارههــاي خود رفتند .قومندان قطعه نزديک من آمد.
دستم را گرفت .با هم به راه افتاديم .از ميان طيارهها گذشتيم .به طرف زمينها رفتيم .بهار
بود و زمين ،سبز .شروع کرد به نصيحت کردن من .گفت« :تو جوان هستي .آينده داري.
بايد خاموش باشي .بايد احساساتي نشوي .افغانستان مثل شاخهء باريک يک درخت است.
از هر طرف که بادي بوزد به طرف ديگر خم مي شود .شما به کار بيشتر نياز داريد .آگاهي
سياسي الزم داريد .نبايد احساساتي شوي .بايد پرواز کني .پيلوت شوي و بفهمي براي چي
کار مي کني و پرواز مي کني».
گپش پر معنا بود .بسيار عميق بود...
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***
تابستان نزديک بود .ابرها کم مي شدند .هوا براي پروازها مساعد مي شد .ما را به شهر
«کراســنادار» روسيه بردند .در کراسنادار تقريب ًا دو ماه ،پيهم پرواز کرديم .پروازها بايد
طبق برنامهء از پيش تعيين شده به پايان ميرسيد.
پرويز آرزو :حادثهيي که رخ داد ،گفتههاي شــما و گفتوگويي که به دنبال آن با
قومندان کندک داشتيد ،باعث ايجاد رابطهيي خاص بين شما و کساني در شوروي نشد؟
جنرال عبدالقادر :هيچ نوع رابطهيي نبود.
پرويز آرزو :يعني هيچ کســي با شما تماس نگرفت؟ عالقمنديهاي شما را تشويق
نکرد؟
جنرال عبدالقادر :قطع ًا نــه .در آنجا نه .وقتي در بگرام با طياره هاي ميگ 17پرواز
ميکرديم بر تعداد مشاورين شوروي افزوده شد .در عين زمان مترجميني آمدند که بعدها،
بعد از هفت ثور ،فهميديم آنها کي بودند .آن مترجمين ،جوانهاي هجده بيســت سالهيي
بودند که خيلي کم فارسي مي فهميدند .فقط «خوب هستي؟ جور هستي؟» در آنجا براي
خانوادههاي مشاورين ،خانه ساخته شد .يکي از آن جوانها عالقمند واليبال بود و بعضي از
عصرها ميآمد و با ما بازي ميکرد .فارسي را با اشتباه و شکسته گپ ميزد .ما اشتباهاتش
را اصالح ميکرديم و او با عالقمندي ميآموخت .در آن زمان نميدانستم که وظيفه دارد
يا نه .اما عالقمن ِد من شد و گفت« :تو به من کمک کن .به من کمک کن تا زبان فارسي
را بيشتر و خوبتر بياموزم».
من گفتم« :پس تو هم به من کمک کن .بعضي از اصطالحات روســي را نمي فهمم.
اين اصطالحات را به من ياد بده».
گفت« :خوب است .من حاضرم».
در آن زمان ،ما زير امر قومندان بگرام که «شــاهولي» نام داشــت ،بوديم .و اينها
[مترجمين روسي] «شــاهولي» را اين طور تعبير ميکردند که نفر دوم پس از شاه است.
وليعهد است .يعني «شاه» «ولي»!
شــاهولي از قوم جاجي بود .واقع ًا هم با خاندان شاه رابطهء نزديکي داشت .زن او هم
دختر قومندان مدافعه ســابق بود که «احسانخان» نام داشت و قب ً
ال مرده بود .او از کساني
که در شــوروي درس پيلوتي خوانده بودند ،نبود .پس از آمدن خروشچف و بولگانين به
افغانســتان و امضاي معاهده و وعدهء کمک به افغانستان ،عدهيي براي تحصيل نظامي به
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شــوروي اعزام شدند .ابتدا محصلين بخش هوايي رفتند و سپس محصلين تانک و پياده .در
همان زمان براي پيلوتهاي قواي هوايي که در گذشــته در هندوستان درس خوانده بودند
و با طیاره جديد آشنايي نداشتند ،دورههاي آموزشي سهچهار ماههيي در ازبکستان ترتيب
داده شــد .براي هر کدام ،چند پرواز داده شــد .اين کارها براي اطمينان از امنيت هوايي
افغانســتان صورت مي گرفت .در پايان همان دو و نيم سالي که ما در آنجا بوديم ،فضاي
افغانستان زير مراقبت ذرهبين هوايي شوروي بود.
***
پرويز آرزو :به خاطر داريد در کدام سال به کراسنادار رفتيد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .در ســال  1340در افغانستان بودم .در بهار  1340اولين فرزندم
در بگــرام به دنيا آمد .تصميم گرفتم خانم و کودکم را به هرات ببرم تا پيش پدر و مادرم
باشــند .با طیاره آريانا پرواز کرديم .به خاطر ندارم چرا در قندهار توقف داشتيم .مقصد ما
هرات بود .ما را به مهمانخانهء آريانا بردند .پيلوت طیاره آريانا از انگلســتان بود .وقتي
فهميد من هم پيلوت هســتم ،خيلي به من عالقمند شــد و در پهلوي اتاقي که به من داده
بودند ،او هم اتاقی گرفت .ما تا نيمههاي شــب با هم صحبت کردیم .خيلي خوب فارسي
گپ مي زد .اين خاطره را به اين دليل گفتم که در بهار  1341هنوز در افغانستان بودم و به
شوروي (ازبکستان و سپس کراسنادار) نرفته بودم .خانم و کودکم را به هرات ،پيش پدر
و مادرم بردم و خودم به کابل برگشتم و به شوروي رفتم.
پرويز آرزو :به اين ترتيب شما در سال  1341به افغانستان برگشتيد .پس از برگشت
کجا رفتيد؟ وظیفه شما در آن وقت چي بود؟
جنرال عبدالقادر :دوباره به بگرام برگشــتم .وقتــي که هنوز در بگرام با طياره هاي
ميگ 17پرواز مي کردم با يکي از هم دورههايم به نام «عثمان» بر ســر قومنداني کندک
رقابت داشتم .به شــما گفته بودم که اولنمره و دومنمره و سومنمره را به اجبار به رشتهء
طب مي دادند .بعضيها در افغانستان طب مي خواندند ،بعضيها را هم براي تحصيل به خارج
مي فرســتادند .يکي از هم دورههايم که به طب رفت« ،دينمحمد» نام داشت .از خوست
بود .آدم بسيار اليقي بود .در دو رشتهء طب انساني و طب حيواني تحصيل کرد .او را براي
تحصيل به ترکيه فرســتاده بودند .از آنجا با خود يک موتر «فلوکسواگن» به افغانستان
آورد و به عثمان ،رقيبم که هم دورهء مشترک ما بود ،فروخت .عثمان از لوگر بود .کمي
سرشوخ بود .با موتر به چاريکار رفته بود .شب در آنجا شراب خورده بود .در راه برگشت

خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر

66

به دليل سرعت زياد ،کنترول موتر از دستش بيرون شده بود .موتر به درخت توت خورده
بود .با موترش ،تکه تکه شده بود...
پس از بازگشت از عمليات خوست ،قومندان کندک شدم .از کراسنادار که برگشتم،
باز هم به عنوان قومندان کندک کار مي کردم .چون انورخان ،که به جاي من براي تحصيل
به شوروي رفته بود ،ريشســفيد بود و با طيارههاي جديد نمي توانست پرواز کند .فشار
پرواز آن طيارهها باال بود.
پرويز آرزو :به احتمال ،فعاليتهاي سياســي شما پس از بازگشت از شوروي بيشتر
شده بود.
جنرال عبدالقادر :بلی .فعاليتهاي ما در محدودهء بگرام اوج گرفته بود .ما ديدارهايي
با «يوسف» ،قومندان پانزده زرهدار داشتيم .ولي يوسف هنوز متردد بود.
پرويــز آرزو :پيش از اين گفتيد که در رأس گــروه نظامي بگرام بوديد و به دنبال
رهبري سياسي مي گشتيد.
جنرال عبدالقادر :ما در جســتجوي رهبري سياســي بوديم« .سازمان جوانان انقالبي
اردو» را من رهبري مي کردم.
هنوز تعداد ما کم بود .راز ما بين خود ما بود .برنامهء ما اين بود که هر کســي را که
جذب مي کنيم بايد بين هممسلکهاي خود کار کند .مث ً
ال اگر انجينيري به ما مي پيوست،
انتظار ما اين بود که با انجينيرهايي که از شــوروي بر مي گشــتند کار کند و ببيند چه
عقيدهيي دارند .شــصت نفر انجينير از شوروي باز مي گشــتند و ما به اين باور بوديم که
همهء آنها بايد به ما بپيوندند .يکي از کســاني که گاهي رازهاي خود را به او مي گفتيم
«عبدالحميد محتاط» بود .محتاط و پاچاگل وفادار از افســران قواي هوايي بودند .محتاط از
طريق پاچاگل وفادار با داوودخا ن ارتباط داشت .من به شما تعريف کردم که بيماري زخم
معده داشــتم .در کابل هم چند روزي را در شفاخانهء «قواي مرکز» براي معالجه گذراندم.
در شــفاخانه بودم که گفتند در قواي هوايي حادثهيي رخ داده و کســی را به شــفاخانه
آوردهاند .آن شــخص «محتاط» بود .محتاط در حالت کوما به سر مي برد .انجينیري به نام
«عزيز» مي شــناختم .او همين حاال در کابل زندگي مي کند .گاهي وقتها به من تلفون
مي کند .هميشه مي گويد« :چرا ما را تنها گذاشتي و رها کردي؟»
محتاط در زمان داوودخان وزير مخابرات شد .و عزيز هميشه از او شکايت داشت...
عزيز ،معاوني به نام «غالمحضرت» داشت .غالمحضرت از هرات بود .غالم حضرت
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هراتي ،آپارتمان خود را به يک داکتر هندوستاني به اجاره داده بود .آن داکتر در عليآباد
کار مي کرد و او بود که از طريق غالمحضرت ،محتاط را تداوي کرد.
غالمحضــرت در همان روزهايي که محتاط را تازه به شــفاخانه آورده بودند به من
گفت« :اگر امکان ميداشت من اين داکتر را براي تداوي محتاط مي آوردم .اما نمي توانم
اين کار را بکنم .چون شفاخانهء قواي مرکز است».
ادارهء شفاخانه به دست «کريم فرزان»« ،نعيم ننگرهاري» و «خُ لمي» بود.
من به عزيز گفتم« :اين کارِ مشکلي نيست .من با فرزان صحبت ميکنم».
همين کار را هم کردم .با فرزان صحبت کردم .او گفت« :مشــکلي نيســت .بيايد.
هممسلک ماست .خوشحال هم ميشويم».
داکتر هندوستاني به شفاخانه رفت و توانست محتاط را از کوما بيرون بياورد و درمان
کند.
من در کابل درمان نشدم .براي درمان زخم معدهام به هندوستان رفتم .من در آن زمان
پرواز ميکردم .مهمانهاي زيادي براي تماشاي پروازهاي ما مي آمدند .سفير هندوستان مرا
مي شناخت .با اتشهء نظامي هندوستان در کابل هم رابطهء دوستانهيي داشتم .وقتي قرار شد
براي معالجه به هندوستان بروم ،اتشهء نظامي آن کشور مکتوبي به امضاي سفير هندوستان
در کابل به من داد .آن نامه به يکي از شــفاخانههاي بريتانيايي هندوستاني در دهلي نوشته
شده بود .اتشهء نظامي به من گفت اگر آن نامه را به داکتر معالج خود در آن شفاخانه نشان
بدهم احتما ًال رايگان معالجه مي شــوم .همينطور هم شد .داکتر به من گفت که تو افسر
هستي من تو را رايگان تداوي ميکنم.
با آنکه داکتر بعد از ســاعات رســمي اجازهء کار نداشــت ،بعد از کار به درمانم
پرداخت.
به من گفت« :مشکلت جدي نيست .من تو را با دارو درمان ميکنم .به شرط اينکه
توصيههاي مرا رعايت کني».
گفتم« :حتم ًا»
گفت« :پرهيز را رعايت کن .هر دو ســه ساعت هم چيزي بخور تا معدهات خالي
نماند».
1
داروها را گرفتم و به کابل برگشتم .اتفاق ًا در همان شب برگشت ،در خانه کيچيري
و گوشــت الندي پخته بودند .ساعت حدود يازده شــب بود .به شدت احساس ناراحتي
« .1کيچيري» از غذاهاي معروف هرات است.
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مي کردم .فهميدم که بايد بيشــتر متوجه خود باشم .توصيههاي داکتر به من کمک کرد.
دارو را خوردم و پرهيز را هم جدي گرفتم .خوب شدم.
پرويز آرزو :اجازه دهيد دوباره به پرســش پيشتر باز گرديم .اگر پنج شــش نفر
مي بوديد ،مي گفتيم خوب! جوانهايي هســتيد ديگرانديش و مخالف وضع موجود .با هم
مي نشــينيد و گپ مي زنيد .اما وقتي صحبت بر سر جذب افراد زياد باشد و پاي سازماني
هم در ميان باشد ،به اين معناست که يک چهارچوب وجود دارد .فکري و برنامهيي وجود
دارد .ديدگاههاي سياسي شما به کدام سمت تمايل داشت؟
جنرال عبدالقادر :بلی .حاال به شما مي گويم.
پس از آنکه ما با هم شناخت عميق پيدا کرديم ،فهميديم که همهء ما به افغانستان ،به
وطن و به مردم خود باور داريم .مردم و دفاع از وطن ،محور انديشههاي ما بود .ما روي اين
انديشه کار ميکرديم که وطن و مردم را از آن حال نجات دهيم .اما چگونه؟ ديدگاههاي
ما در اين مورد متفاوت بود .در آن دوره ،جريانها و احزاب سياسي مختلف در افغانستان
کار ميکردند .دورهء دموکراســي بود .روزنامههايي منتشر مي شدند .جريانهاي سياسي،
فعاليت چشــمگيري در جلب و جذب افراد و اقشار مختلف داشتند .ما هم در نشستهاي
خود در اين مورد بحث ميکرديم که کجا بايد برويم؟ به کي بايد بپيونديم .با چه کساني
ميتوانيم کار کنيم؟ کساني که به آنها ميپيونديم بايد چگونه باشند؟
موضوع ديگر اين بود که ما در شــوروي درس خوانده بوديم و به آن طرف عالقه
داشــتيم .به اين نتيجه رسيده بوديم که افغانســتان با وضعي که داشت و با عقبمانياش،
نمي توانســت به تنهايي مشکالت خود را حل کند و از عقبماني و بدبختي بيرون شود .به
نظر ما افغانستان چارهيي جز گرفتن کمک از نيرويي بيروني نداشت .ولو که آن نيرو منافع
مختص و مشخص خود را هم مي داشــت .من هميشه مي گفتم و مي گويم ،اگر در روابط
خارجي ما  48درصد به نفع طرف باشد و  52درصد به نفع ما ،ما اين تفاوت چهاردرصد به
نفع خود را بايد جدي بگيريم و قبول کنيم.
پرويز آرزو :در اين صورت شــما در آن زمان مقايســهيي داشتيد ميان جريانهاي
سياسي فعال وقت .دو جريان کالن سياسي وجود داشت .راست و چپ .چپ به شاخه هاي
متعددي تقسيم مي شد...
جنرال عبدالقادر :بلی .چپ به چند شــاخه تقسيم مي شد که بزرگترينش ،جناحهاي
خلق و پرچم بودند .شــوروي از طريق يک مشاور سياسي خود در سفارت آن کشور در
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کابل به نام «دوريانکوف» جامعهء افغاني را عميق ًا مطالعه کرده بود .ما اين را نمي فهميديم.
پرويز آرزو :در ســال  1343کنگرهء موســس حزب دموکراتيک خلق افغانستان،
مخفيانه در خانهء نورمحمدتره کي برگزار شــد .بيست و نه نفر دعوت شده بودند .بيست و
هفت نفر در کنگره شرکت کردند .نورمحمد تره کي ،ببرک کارمل ،طاهر بدخشي ،صالح
محمد زيري ،سليمان اليق ،نوراحمد نور ،محمد ظاهر زدران و محمد ظاهر افق و  ...حضور
داشــتند .دو نفر در کنگره ،به هر دليلي که بود ،حاضر نشدند .يکي ميراکبر خيبر بود و
ديگري اناهيتا راتب زاد .اين اتفاق در ســال  1343افتاد .پس از آن کنگره اختالف نظر
ميان نورمحمد تره کي ،ببرک کارمل و طاهر بدخشي باال گرفت...
جنرال عبدالقادر :بلی .اما بعدها افشــا شــد که پيش از آن کنگره ،نشست محدود
ديگري در خانهء تره کي بر گزار شده بود که هشت ده نفر در آن حضور داشتند .از جمله
تره کي ،کارمل ،کشتمند ،صالح زيري ،شهپر ،زهما ،پنجشيري.
اين نشست ،يک سال پيش از کنگرهيي برگزار شده بود ،که شما به آن اشاره کرديد.
در همان نشست خصوصي ،فيصله شده بود که تره کي رهبر شود ،کارمل معاون و بدخشي
منشــي حزب .در مورد آن نشست و فيصله ،خود طاهر بدخشي در زندان «پل چرخي» به
من گفت .بعد از هفت ثور ،من و طاهر بدخشي در زندان با هم بوديم .من چند ماه پس از
هفت ثور زنداني شدم .چهار صد نفر نظامي و غير نظامي از هرات و قندهار به اتهام داشتنِ
ارتباط با من زنداني شده بودند.
پيش از اينکه بندي شــوم ،در مورد بدخشي شنيده بودم .اما براي اولين بار او را در
زندان ديدم .من با هيچ کدام از اعضاي رهبري حزب ،تا پيش از هفت ثور شناخت عميق
نداشتم.
بدخشي در زندان در مورد نشست خانهء تره کي به من گفت« :در آن نشست ،فيصله
شد که تره کي رهبر حزب شود .در عين حال لقب و وظيفهء ديگري هم به او سپرده شده
بود .چيزي شبيه «صالحيتدار حزب ».اما در نوشته ،حرف ربط «و» ميان دو مقام تره کي
فراموش شده بود .تره کي به من گفت بيا نواقص کارت را برايت شرح دهم .به من گفت
که تو اين جا بايد «و» نوشــته ميکردي .يعني موقف و لقب اول و دوم مرا با هم با «و»
ربط ميدادي».
هدف بدخشي اين بود که تره کي تا آن اندازه ميخواست ميخ خود را محکم کند.
بدخشي در زندان مي گفت« :شما آزاد مي شويد اما من اعدام مي شوم»...
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پرويز آرزو :سال  1343کنگرهء موسس حزب برگزار شد...
جنرال عبدالقادر :من همهء اين تاريخها را به حافظه ندارم .ممکن است اشتباه کنم.
پرويز آرزو :برداشت من از صحبتهاي پيشتر شما اين است که در همان زمان ،به
حزب دموکراتيک خلق افغانستان عالقه و گرايش پيدا کرديد.
جنرال عبدالقادر :عالقــهء چنداني هم نبود .در آن زمان هنوز داوودخا ن قدرت را به
دست نگرفته بود .حزب دموکراتيک به دو دليل براي ما جاذبه داشت:
 -1آن حزب ،مارکسيزم -لنينيزم شوروي را تأييد مي کرد .ما هم به آن عالقه داشتيم.
 -2حزب دموکراتيک عم ً
ال دو شــاخهء مختلط از اقوام مختلف بود .اين البته برداشت
ما در آن زمان بود .شما بايد درک کنيد که برداشت ما نمي توانست در آن زمان بي عيب
و اشکال باشد.
من پيشتر از «دوريانکوف» ياد کردم .او مســایل افغانستان را عميق ًا مطالعه کرده
بــود .حزبيها ،به خصوص خلقيها ،او را «باباي خود» مي خواندند .حتا وقتي ُمرد ،به عزا
نشستند و سوگواري کردند.
پرويز آرزو :و به اين ترتيب ،کم کم به طرف حزب دموکراتيک مي رفتيد؟
جنــرال عبدالقادر :هنوز معلوم نبود .ما بين خــود صحبت ميکرديم .اطالعات جمع
ميکرديم .اقدامات گروههاي ســازماني چپي و راســتي را بررســي ميکرديم .در مورد
گردهماييهايي که به راه ميانداختند و مقالههايي که منتشر ميکردند ،صحبت ميکرديم.
همهء اين کارها را خودِ ما ميکرديم .ميخواستيم بررسي درستي از اوضاع داشته باشيم.
در آن زمــان ،حزب دموکراتيک تظاهراتي در کابل ســازماندهي کرد .جوانها از
پوهنتون کابل به سمت شهر راهپيمايي ميکردند  .وضع کابل خراب شد .دستورِ آماده ِ
باش
دو طياره ،به قواي هوايي ابالغ شد .وظيفه به من و «محبوب» ،همصنفي وردکي من ،سپرده
شد .ما آماده شديم .بايد بر فراز تظاهرکنندگان پرواز ميکرديم.
مرکز قواي هوايي ،فرمان اجراي وظيفه را صادر کرد .دو طياره بايد بر فراز پوهنتون
کابل پرواز ميکردند ،از سرکي که به طرف شهر کابل مي آمد مي گذشتند و تا «پلآرتل»
مي رفتند .بر اساس دســتور ،بايد از س ِر «پل باغعمومي» دور مي خورديم .هم چنين فرمان
آمده بود که بر فراز ارگ پرواز نکنيم .نرســيده به ارگ و ســينماي کابل بايد به طرف
بگرام دور مي زديم .دو سه بار بايد پرواز ميکرديم و پس از آن در ميدان هوايي بگرام به
زمين مينشستيم .اين فرمان لحظاتي پيش از پرواز ما آمد .دو طياره هم بمب داشتند و هم
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راکت .محبوب به من گفت« :چه کنيم؟»
من گفتم« :اگر دستورِ آتش آمد ،به کوه فير مي کنيم .به کوه «شيردروازه» يا کوه
«آسمايي» مي زنيم .ما چهطور جوانها را بمبارد کنيم؟ اين عملي خائنانه است».
گفت« :درست است».
گفتم« :در وقت پرواز ،من و تو با هم تماس داريم .من به تو مي گويم کجا را بزنيم.
تو همصنفي من هستي .من قومندانت هستم .من به تو هدايت مي دهم».
پرواز کرديم .از باال ديديم که سيلي از جوانها به طرف کابل در حرکتند .به محبوب
گفتم« :پايين ميرويم .ارتفاع را به صدو پنجاه ،دو صد متر برسان».
کوههاي شيردروازه و آسمايي در مقابل ما بودند .ما بايد طوري پرواز ميکرديم که
ازخاليگاه باريک نه ،بلکه از خاليگاه فراخ بگذريم .بر فراز تظاهرکنندگان پرواز کرديم
و دور خورديم .يک پــرواز ،دو پرواز .تظاهراتکننده ها تقريب ًا به نزديکيهاي پلآرتل
و پل باغعمومي رسيده بودند .در نزديکيِ پارک زرنگار ،که هنوز کار ساختش نيمه تمام
بود ،جمع شده بودند.
در پرواز ســوم از فراز پارک زرنگار گذشتيم و به طرف بگرام رفتيم و ماموريت به
انجام رسيد.
هدف اين است که تماسهاي ما محدود بود .اما تالش ما اين بود که روابط خود را
گسترش بدهيم.
مهمترين مســألهيي که به آن فکر ميکرديم اين بود که اگر فرض کنيم در آينده
قدرت را به وســيلهء نظامي ها به دست بگيريم ،به يک رهبر شناختهشدهء سياسي در سطح
بينالمللي نياز داريم .نظر ما اين بود که کسي ما را قبول نخواهد کرد .ما نظامي بوديم و به
يک رهبر سياسي که شناخت عميقي از سياست جهاني مي داشت ،نياز داشتيم .رهبري که
در جامعه اعتبار مي داشت ،قابل قبول مي بود و پذیرفته مي شد.
ماهها در اين مورد بحث کرديم .دوســتانم روزي از من پرســيدند« :خودت کي را
انتخاب مي کني؟»
هنوز داوودخا ن ما را جذب نکرده بود.
من گفتم« :کســي مثل «ميوندوال» به درد ما مي خورد .صدراعظم بوده .کار کرده و
تجربه دارد».
پرويز آرزو :ميوندوال در آن زمان خانهنشين بود و کار سياسي مي کرد.
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جنرال عبدالقادر :بلی .کار سياسي ميکرد و ما اين را ميدانستيم .اما بايد او را مطالعه
ميکرديم و گرايش او را ميفهميديم .دومين پيشــنهاد من «اعتمادي» بود .او هم تجربهء
نخستوزيري را داشت .در آن زمان هنوز سفير افغانستان در پاکستان نشده بود.
دوستانم به شوخي گفتند« :خوب! تو که اينقدر الف مي زني و خود را گاندي ما جور
کردي ،برو و اين دو نفر را ببين!»
پرويز آرزو :نظر مردم در مورد داوودخان ،پس از برکنارياش از صدارت ،چي بود؟
آيا او را به حيث چهرهء ملي و پيشرو مي شناختند؟ نظر شما در مورد داوودخا ن چي بود؟
جنرال عبدالقادر :ما داوودخان را کمکم مطالعه کرده بوديم .داوودخا ن نسبت به آل
يحيي ،و پيش از آن ،بيشتر فعال بود و وطن پرست .براي افغانستان کار ميکرد .در مقايسه
با ظاهرخان کارهاي زيادي براي افغانســتان کرد .اولين بار داوودخان را پس از بازگشت
از ســفر هندوستان ،که براي تداوي رفته بودم ،ديدم .چيزي بيشتر از يک سال تا کودتاي
داوودخا ن مانده بود .روز پنجشنبه بود .ساعت حدود پنج عصر...
به شما مي گويم آن دیدار چهطور ترتيب داده شده بود:
همانطور که پيش از اين گفتم ،قبل از اينکه براي درمان به هندوستان بروم ،مدتي
ِ
چنگ «پاچاگل وفادار»
در شفاخانهء «قواي مرکز» درمان مي شدم .در همانجا بود که به
و «حيدر رسولي» افتادم« .محتاط» در همان شفاخانه در حالت کوما به سر مي برد .به شما
گفتم که ترتيبي داديم تا داکتر هندوســتاني که اجاره نشين غالمحضرت هراتي بود ،به
شفاخانه بيايد و او را از کوما بيرون کند.
حيدر رســولي به عيادت محتاط آمده بود .نسبت به من به عنوان کسي که فعاليت
سياســي مي کرد ،مشکوک بودند .حيدر رســولي و پاچاگل وفادار براي داوودخان کار
ميکردند .از فعاليتهاي سياســي جريانهاي مختلف باخبر بودند .خود داوودخا ن هم در
مورد فعاالن سياسي و عالقمنديها و جهتگيري هاي آنها تحقيق مي کرد .سعي مي کرد
آنها را جذب کند.
وقتي از هندوستان به کابل برگشتم« ،پاچاگل وفادار» به سراغم آمد و گفت« :سردار
صاحب مي خواهد شما را ببيند».
من فوري دوســتانم را جمع کردم .در نزديکي ميدان هوايي بگرام ،روستايي به نام
«جان قدم» بود .ما هميشــه در همان روستا در خانهء جواني به نام «عبدالواسع» ،که فارغ
صنف دوازدهم بود ،جمع مي شــديم .من هميشه آن جوان را تشويق ميکردم و سعي در
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جذبش داشتم .نزديکيهاي شــام بود .به عبدالواسع خبر دادم« :ما به خانهات مي آييم .در
تاريکي مي آييم .زحمت نکشــي .اگر چاي خواستيم از مادر خواهش خواهيم کرد که به
ما چاي بدهد».
در آن نشست به دوســتانم گفتم« :به من خبر دادهاند که سردار مي خواهد مرا ببيند.
نظر شما چيست؟»
بيشترشــان گفتند« :ما هيچ وقت اين کار را نمي کنيم که از يک سردار بگيريم و به
سردار ديگر تسليم کنيم».
نظر دو سه نفر ديگر اين بود که بايد با داوودخا ن ديدار کنم.
نظر من به دوستانم در آن نشســت خصوصي اين بود« :فراموش نکنيد که حرکت
ما يک حرکت محدود در چوکات نظامي اســت .هميشه گفتهام باز هم مي گويم که در
ماده هاي  92تا  108خدمات و جزاي عســکري نوشته شده است که جزاي خيانت به شاه
اعدام اســت ،جزاي اظهار نظر عليه شاه اعدام است ،جزاي رد خاندان سلطنت ،اعدام است.
جزاي فالن کار حبس ابد اســت .کمترين جزا ،حبس ابد اســت .تا زماني که يک رهبر
سياسي نداشته باشــيم ،نمي توانيم هيچ کاري بکنيم .موضوع دوم اينکه خاندان سلطنتي را
بايد کسي از درون خاندان بزند .اگر چنين کسي پيدا نشد ما نمي توانيم خاندان سلطنتي را
سرنگون کنيم».
دوستانم خاموش شدند .به فکر فرو رفتند .به اين نتيجه رسيدند که اين طرحي معقول
اســت که سلطنت را به وسيلهء کسي از خاندان ســلطنتي از بين ببريم .بعدا ً زد ِن يک نفر
آسان است.
پس از گفتوگوي زياد فيصله کرديم کــه داوودخا ن را بالفاصله پس از کودتا از
ميان بر مي داريم.
گپ و فيصلهء ما در آن نشست به محتاط و وفادار رسيد .نمي دانم چهطور و از طريق
چه کسي .معلوم شد کسي از ميان ما به آن دو گزارش داده بود .فکر ميکنم حتا آن گپ
به شخص داوودخا ن هم رسيده بود...
***
به هر حال تصميم بر اين شد که به ديدار داوودخان بروم .قرار شد از او در مورد چند
موضوع بپرسم .ما ميخواســتيم از داوودخان گپ بکشيم .اما نمي فهميديم که داوودخان
بسيار هوشيارتر از ماست .آخر او حکومتداري کرده بود.
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چيزي بيشتر از يک سال به کودتاي داوودخان مانده بود .پاچاگل وفادار با من تماس
گرفت .به من گفت« :رستوران هوتل باغ باال را ديدهاي؟»
گفتم« :بلی».
گفت« :روز پنجشــنبه ساعت  4عصر پيش روي ديوار ،مقابل رستوران ،منتظر باش.
مي آيند».
به ترس و لرز بودم .به فکر ديدار با داوودخا ن بودم .به رســتوران مي آيد؟ مرا آنجا
مي بيند؟ با من قدم خواهد زد؟ چهطور خواهد شد؟ چگونه با هم ديدار خواهيم کرد؟
دوستانم از من خواسته بودند که سه موضوع را از داوودخان بپرسم:
 -1اگر پيروز شديم ،چه نوع نظامي در افغانستان خواهيم داشت؟
 -2پس از پيروزي ،کدام يک از همسايهها از ما حمايت خواهد کرد؟
 -3در صورت عدم پيروزي ،کســي که کشته مي شــود -که هيچ -کسي که زنده
مي ماند ،به کجا بايد فرار کند؟
ما با طرح اين پرســشها ميخواستيم بفهميم که داوودخا ن با کي ارتباط دارد .کي
او را تأييد ميکند .کي از او پشتيباني ميکند.

بخش شش
جنرال عبدالقادر :آن روز عصر ،س ِر وقت به محل موعود رفتم .روبهروي هوتل «باغ باال»
ايستادم .هوتل باغ باال محل ،رفت و آمد متشخصين و ثروتمندان بود .هر کس به آن هوتل
نمي رفت .همانجا ايستاده بودم و منتظر.
 ...ســاعت حدود چهارونيم پنج عصر بود .آفتاب در حال غروب بود .موتر سفيدي
به طرف هوتل مي آمد .نزديک هوتل که رســيد ،سرعتش کم شد .فهميدم که مرا جستجو
مي کنند .من به ديوار تکيه کرده بودم .قد راست ،ايستادم .موتر ،در فاصلهء هشتده متري
من توقف کرد .اول «حيدر رسولي» پياده شد .دروازه عقبي موتر را باز کرد .داوودخا ن از
موتر پایین شد .با من دست داد و احوالپرسي کرد.
گفت« :صحتت خوب است؟»
گفتم« :خوب است صاحب!»
نمي توانســتم گپ بزنم .زير تأثير رفته بودم .داوودخا ن در حالي که به طرف شهر
اشــاره مي کرد گفت« :ببين! اين شهر شماســت!» رو به رسولي کرد و گفت« :پنجشنبه
بيايند خانه .بهتر نيست؟»
رسولي گفت« :درست است».
رسولي به من گفت« :خوب! پس بچیم ،پنجشنبه به خانه بيا».
گفتم« :بسيار خوب».
موتر حرکت کرد و رفت .من رفتم و به رفقايم گزارش دادم که قرار است پنجشنبهء
هفتهء بعد ،به خانهء داوودخان بروم.
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ِ
تعقيب
پرويز آرزو :با توجه به موقفي که داوودخا ن داشــت ،تاچــه اندازه نگران
احتمالي بوديد؟
جنرال عبدالقادر :حاال ديگر به اصطالح «چشمســفيد» شده بوديم .در عين حال براي
من روشــن بود که کدام اداره مي تواند مرا تعقيب کند .ادارهيي که مي توانست اين کار
را بکند «ضبط احواالت» بود .رییس آن اداره «اســماعيلخان عسکريار» بود و او استاد
«توپچي» ما در مکتب حربيه بود .رابطهء خوبي با من داشت و اگر مشکلي پيش مي آمد،
احتما ًال از من پشتيباني مي کرد .عسکريار پس از سقوط داوودخا ن به امريکا رفت.
پس از دو ســه روز ،از پاچاگل وفادار پرسيدم که ساعت چند بايد به خانهء سردار
بروم .حاال ديگر برايم روشن شده بود که وفادار رابطهء نزديکي با داوودخا ن دارد.
پاچاگل وفادار گفت« :هر ســاعتي که بروي ،خانه هســتند .بعد از ساعت ده برو.
بيدار هســتند .صبح زود از خواب بر مي خيزند .دم دروازه که رسيدي ،زنگ بزن .پيرمرد
ريشسفيدي در را باز مي کند .از وردک است .با او پشتو گپ بزن».
ســاعت حدود يازده و نيم دوازده بود .نزديک خانــهء داوودخا ن بودم .يکي دو بار
دوري زدم تا مطمئن شــوم کسي مرا تعقيب نمي کند .با دقت زير ديوارها را نگاه کردم.
ِ
تعقيب احتمالي گفتيد .ما متوجه اين موضوع بوديم .مواظب بوديم زير نظر
شما پيشتر از
نباشيم.
زنگ خانه را زدم .همانطور که وفادار گفته بود ،پيرمردي در را باز کرد .آن پيرمرد
خيلي به داوودخا ن نزديک بود .پس از به قدرت رسيدن داوودخان ،به واليتها مي رفت.
عم ً
ال او واليها را انتخاب مي کرد .پسرش هم ياور داوودخا ن 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 رهنمايي کرد .سالون
پذيرايي داوودخان ،دو اتاق داخلِ هم بود و رواقي در ميان داشت .در هر دو سوي سالون،
مبلمان چيده شــده بود .من نزديک دروازه نشستم تا همين که داوودخان داخل شد ،از جا
برخيزم .پيرمرد به من گفت« :اينجا نه .آنجا بنشين».
نزديک دروازه ديگر نشستم .داوودخا ن احتياط ميکرد .سياست است ديگر .اگر فير
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ب اول دم دروازه را مي زنند.
شود چي؟ خو 
نشستم .پيرمرد رفت و چند لحظه بعد داوودخان داخل شد .لباس خواب به تن داشت
و يک کاله بافتني بر سرش بود .به طرفم آمد .از جا بلند شدم و طبق معمول ،رسم احترام
را به جا آوردم .دست داد و نشستيم .پيش از اينکه داوودخان گپ بزند ،من شروع کردم.
گفتم« :ما نهالهاي دست شما هســتيم .شما ما را نشانده ايد .امروز در پناه شما ما حاضر
هســتيم براي وطن خدمت کنيم .شما انديشهءخدمت به وطن را به ما داديد -.اين را گفتم
در حالي که اص ً
ال او را نديده بودم  -و شــما در باغ باال گفتيد «ببين اين شهر شماست!»
شما در آنجا شهر را نشان داديد .جادههاي نامنظم ،بيبرقي ،بيآبي .مردم مشکل دارند .ما
امروز در خدمت شما هستيم .چون شما ما را نشانديد ،آبياري کرديد ،غرس کرديد ،برای
تحصيل به خارج فرستاديد و ما امروز صاحبمنصب شديم .از شما سپاسگزار هستيم».
همين چيزها را گفتم .با احتياط صحبت کردم.
داوودخا ن مکثــي کرد و بعد از آن گفت« :همانطور که آنروز گفتم به اين وطن
توجه نشــده .اين وطن را نميســازند .نميخواهند که اين وطن آباد شود( .با خشم و قهر
سخن مي گفت) نظامي که فرتوت شده ،نظامي که کهنه شده بايد دگرگون شود».
گفتم« :حضور سردارصاحب بگويم ،يا چي بگويم»...
گفت« :نه نه نه ! نام مرا ياد کن!»
گفتم« :من نه صالحيت آن را دارم و نه هم به خود اجازه مي دهم که شــما را به نام
ياد کنم .من شما را صدراعظم صاحب مي گويم».
گفت« :درست است .درست است .مسلک سابقم را بگو».
گفتم« :صدراعظم صاحب! ما جوانها بعضي چيزها را ...اجازه است که بپرسم؟»
گفت« :آزاد هستي بيخي!»
بعدها فهميديم که داوودخان به اندازهء کافي در مورد ما معلومات داشــت و به اولين
سؤال من هم بسيار ســاده و طبق عالقمندي ما جواب داد .پرسيدم« :بعد از پيروزي ،نظام
سياسي -اقتصادي -اجتماعي افغانستان چه خواهد بود؟»
گفت« :جز سوسياليزم»...
ببينيد او عالقمندي ما را فهميده بود.
گفت« :هيچ نظامي به غير از سوسياليزم نمي تواند افغانستان را نجات بدهد».
درک ما از اين جواب داوودخان اين بود که به حمايت شوروي اطمينان داشت .ولي
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داوودخان سوسياليزم را توضيح داد .گفت« :سوســياليزمي منطبق با شرايط افغانستان .با
شرايط جامعهء اسالمي».
دستش را بر ميز زد و گفت« :جامعه عقب مانده است»....
چند جمله را پشت سر هم گفت .بر ميز مي کوبيد« :جامعه عقب مانده است .جامعه
بدبخت است و»...
من گفتم« :اجازه است يک چيز ديگر بپرسم؟»
گفت« :بلی».
گفتم« :اگر ما پيروز شويم کي ما را تأييد خواهد کرد؟»
با قاطعيت گفت« :دل کس که مي خواهد ما را تأييد کند يا نمي خواهد».
اين پاسخ او هم به ما جرأت مي داد.
گفتم« :با اجازهء شــما يک سؤال ديگر هم دارم .ما هنوز خُ رد هستيم .دست و پاي
ما مي لرزد»...
گفت« :نه نه نه! نلرزد! نبايد بلرزد! شــما بايد با شــهامت باشيد .شما بايد با جرأت
باشيد».....
گفتم« :اگر ناکام شديم و کشته نشديم و زنده مانديم کي به ما پناه مي دهد؟»
با قاطعيت گفت« :ما چرا ناکام شويم؟ ما قطع ًا ناکام نمي شويم .ما پيروز مي شويم».
گفتم« :سپاسگزارم صدراعظم صاحب .هدايتهاي شما را مي شنوم».
مطمئن شــدم که ما را به خوبي مطالعه کرده است .گفت« :شما بايد درد مردم خود
را درک کنيد و»...
ده دقيقهيي در همين پيرامون صحبت کرد.
من گفتم« :همه را قبول دارم .چيز بيشتری براي گفتن ندارم».
پرويز آرزو :و به اين ترتيب داوودخا ن براي شما جاذبه پيدا کرد.
جنرال عبدالقادر :بلی .کســي که کار سياســي کرده به کارش وارد است .آدم زير
تأثيرش مي رود .من گفتم« :صدر اعظم صاحب کام ً
ال با شما هستيم».
يک چيز يادم رفت که بگويم و آن اينکه وقتي مي خواستم به خانهء داوودخا ن داخل
شــوم« ،رفيع» را ديدم که از آنجا بيرون شد .اين را فراموش کردم به شما بگويم .رفيع
هماني بود که بعدها ،در زمان ببرک کارمل ،وزير دفاع شــد .معلوم مي شد مردم زيادي به
خانهء داوودخان رفت و آمد داشتند .اين موضوع هم برايم جالب بود.
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پرويز آرزو :شما در آن زمان «رفيع» را مي شناختيد؟
جنرال عبدالقادر :آشــنايي داشتم .پدرش قومندان شــيندند بود .با خودش شناخت
نزديک نداشتم.
پرويز آرزو :رفيع 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 .تأييد کردند .گفتند
سوسياليزم است ديگر!
پرويز آرزو :با داوودخان قرار مالقات بعدي گذاشتيد؟
جنرال عبدالقادر :من پرسيدم .گفتم« :چگونه از هدايتهاي بعدي شما مطلع شويم؟»
گفت« :رسولي يا کسي ديگر به شما خبر مي دهد».
پرويز آرزو :داوودخا ن نپرسيد تعداد دوستان شما چند نفر است؟
جنرال عبدالقادر :نه! اص ً
ال.
پرويز آرزو :پيشتر گفتيد که رابطهء شــما با داوودخان در حدود يک سال مانده به
کودتاي  26ســرطان  1352قائم شد .يعني مي شود چنين نتيجه گرفت که چون داوودخان
براي کودتا آمادگي مي گرفت ،بديهي اســت که بيشــتر بر آن بود که ميان افسران و به
خصوص نظاميهاي بخش هوايي کار کند که شما هم از آن جمله بوديد .به همين دليل هم
به احتمال ،ارزيابي دقيقي از فعاليتهاي شما و گروه شما داشت.
جنرال عبدالقادر :من پيشتر گفتم که داوودخان پيش از مراجعه به ما ،ما را کامل و
دقيق مطالعه کرده بود.
پرويز آرزو :از ديدار با داوودخان به دوســتان خود گزارش داديد و ارتباط شما با
داوودخا ن قائم شد.
جنــرال عبدالقادر :بلی .ولي حاال ديگر محتاط هم خــود را به وفادار پيله کرده بود.
محتاط آدم خودخواه و جاهطلبي بود و برنامهاش اين بود که خودش گروه قواي هوايي و
مدافعه هوايي را رهبري کند .يعني شروع کرد به رقابت کردن با من.
از سوي ديگر ،محتاط با عدهيي از عناصر خلقيها ارتباط داشت .خلقيهايي که عموم ًا
از سمت شمال بودند.
يکي از آنها صاحبمنصب سارندوي به نام «پرونتا» بود .من بعدها فهميدم که او با
محتاط رابطه داشته است .در آن زمان هنوز اين را نميفهميدم .وقتي فهميدم که داوودخان
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مرا خانهنشين کرده بود و پرونتا هميشه به خانهام ميآمد.
خالصه اينکه ما تســليم داوودخان شديم و صالحيت کار خود را به او داديم .روزي
از روزها «حيدر رسولي» پيام داد که پيشش بروم .او دگروال بود.
پرويز آرزو :حيدر رسولي در آن زمان در کجا کار مي کرد؟
جنرال عبدالقادر :او بازنشســته شــده بود .پيش از آن در قــواي چهار زرهدار کار
مي کرد .به همين اساس نفوذ زيادي در قواي چهار و پانزده پيدا کرده بود و همه را جذب
کرده بود .اســلم وطنجار را جذب کرده بود .يوسف را جذب کرده بود .همهء قومندانها
را جذب کرده بود.
دو ســه ماهي از ديدار ما با داوودخان گذشته بود .حيدر رسولي مرا خواست .پيشش
رفتم .به من گفت« :تو بايد به شيندند بروي».
گفتم« :چرا به شيندند بروم؟»
گفت« :من به تو مي گويم که برو».
رسولي با حســاس خواندن موقعيت شيندند گفت« :شــايد ما اقدام کنيم .ايران از
ظاهرشا ه حمايت مي کند .ممکن اســت ايرانيها با داوودخان مخالفت کنند .ما نسبت به
آنها مشــکوکيم .تو بايد به شيندند بروي .بايد در بين صاحبمنصبها کار کني .محتمل
است که ظاهرشــاه براي تداوي به اروپا برود .اگر در آن زمان ،ما کار را شروع کرديم
او نبايد بتواند از راه ايران وارد افغانستان شود .بايد گروه فعالي در بين صاحبمنصبهاي
شيندند تشــکيل بدهي .ميدان هوايي شيندند و سرک اســام قلعه-هرات-کابل بايد زير
مراقبت شديد گرفته شود».
پرويز آرزو :شما چگونه مي توانستيد خودسرانه به شيندند برويد؟
جنرال عبدالقادر :من همين را از حيدر رســولي پرســيدم .گفتم« :چهطور خود را از
چنگ ديگران رها کنم؟»
گفت« :هيچ! بگو مريض هستي و نمي تواني پرواز کني .ما در شفاخانهء قوايمرکز
نفر داريم .هدايت مي دهيم که بنويســند فع ً
ال نمي تواني پرواز کني .پرواز براي سالمتيات
مضر است».
نفر آنها در شفاخانهء قواي مرکز« ،خُ لمي» بود .پيشش رفتم .او را مي شناختم .به او
گفتم« :صحتم خوب نيست».
گفت« :کتابچهء صحيات را بده!»
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در کتابچه نوشت« :چون عمليات شده است ،فع ً
ال نمي تواند پرواز کند!»
گفتم« :من عمليات نشدهام!»
گفت« :کي مي پرسد؟! داکتر من هستم يا تو؟!»
شوخي کردم و گفتم« :س ِر تو خوُ ،دم خر را هم نمي بُ َرم!»
***
به شيندند رفتم .حاال کي را ببينم؟ در شيندند بيشتر ،هراتيهاي خود ما بودند.
اولين کســي که با او تماس گرفتم «عبدالرحمان» نام داشت .خدا ببخشدش .جوان
بسيار شريف ،نجيب و اليقي بود .انجينير مخابره بود .از «روضهباغ» هرات بود .چند باري
با هم ديدار و گفت وگو داشــتيم .ســعي کردم اعتمادش را جلب کنم .از صحبتهايش
فهميدم که او و چند تن ديگر از دوســتان و همکارانش نشستهايي دارند .خودش به من
گفت« :ما چند نفر هستيم .گاهي مي نشينيم و با هم صحبت مي کنيم».
پرسيدم« :در چه موردي صحبت مي کنيد؟»
گفت« :در مورد مســایل وطن ،که به اين حال و روز است ،گپ مي زنيم .در مورد
اينکه نمي فهميم آينده چگونه خواهد بود .که نمی دانیم چه پیش خواهد آمد».
ب اگر يک چيزي شود چي مي کنيد؟ در صورت يک دگرگوني چه
من گفتم« :خو 
خواهيد کرد؟»
گفت« :ما بايد بفهميم چه دگرگوني مي آيد».
گفتم« :خوب .مث ً
ال اگر ما و شــما و در مجموع قشر روشن از آن پشتيباني کنيم و
بفهميم به نفع وطن و مردم اســت -اين اســت و آن است ،برايش لکچر مي دادم -نظرت
چيست؟»
عبدالرحمان گفت« :حاال شما آمدهايد و مرا خواستيد و به من اعتماد کرديد .هر چه
شما بخواهيد به عنوان يک سپاهي اطاعت ميکنم .رتبهء شما هم از من باالتر است .سن و
سال و تجربهء شما هم بيشتر است»....
خالصه اينکه او نيز همين گپهاي تعارفي را زد .من مطمئن شــدم .گفتم« :خوب!
وظيفهات اين است که بين کساني که مي شناسي کار کني».
کــم کم چند نفر ديگر هم پيدا کردم .از جمله يــک پيلوت از گروه بمبارد که از
مشرقي بود .به اين ترتيب کار ما در شيندند رونق گرفت.
بعــد از چند بار ديدار و گفت وگو با عبدالرحمان به او گفتم« :مي خواهم يک راز را
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با تو در ميان بگذارم».
گفت« :چه رازي؟»
گفتم« :اين راز را حفظ مي کني؟»
گفت« :تا پاي جان حفظ ميکنم .به وجدان خود مي سپارم».
گفتم« :هر وقت ســيگنال آمد و مرا خواستند ،تو بايد مرا به گونهء کام ً
ال َمحرم به
مخابره بخواهي».
من در مهمانخانهء شــيندند زندگي ميکردم .پدر رفيع ،قومندان شيندند بود .پس از
مدتي در شيندند وظيفه گرفتم .مدير اوپراتيفي شيندند شدم .زير امر مستقيم قومندان ميدان
بودم .هر وقت او را مي ديدم ،قوطي ســگرت «الام» را از جيب بيرون ميکردم .يکي را
خودم روشن ميکردم و به او تعارف ميکردم .قوطي را ميگرفت .اگر پر مي بود به جيب
مي کرد و پس نمي داد .با هم سگرت ميکشيديم و گپ ميزديم.
چند ماه در شــيندند بودم .طبق وظيفهيي که به من سپرده شده بود ،فعاليت ميکردم.
گروهي تشکيل داده بودم و چنان که به من گفته شده بود ،اوضاع را زير نظر داشتيم.
کودتا بايد در حدود يک ماه پيشتر از بيست و شش سرطان صورت مي گرفت .من
سيگنال آمادهباش دريافت کردم .اما طرح کودتا در آن روز ناکام ماند.
***
توپنجم ماه سرطان بود که سيگنال آمد .سيگنا ِل آمادهباش .عبدالرحمان با شتاب
بيس 
آمد و به من گفت« :بيا که کابل ،تو را خواسته است».
محتاط بود .گفت« :آماده باش .منتظر سيگنال دوم باش».
داوودخا ن دســتور عمليات را صادر کرده بود .وفاداران به داوودخان در مورد محل
حضور «ســردارولي» در آن شب اطمينان نداشتند .به داوودخان گفته بودند سردارولي در
خانهاش نيســت اما نميدانيم کجاست .داوودخا ن به کساني وظيفه داده بود تا معلوم کنند
ســردارولي کجاست .به او اطالع داده بودند که سردارولي در سفارت بريتانياست اما شفر
شروع عمليات به ديگران نرســيده بود .همه در انتظار بودند .دستور آمادهباش براي فردا
داده شده بود.
بيستوشش ســرطان دوباره به من سيگنال آمد .در شفر آمده بود که «وظيفهات را
دنبال کن .به محض دريافت شفر دوم مي تواني به کابل بيايي».
پيش از آن به من گفته بودند که سيگنال ،بيستوچهار ساعت پيش از شروع عمليات
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به من مي رسد .من ده دوازده ســاعت پيش از شروع عمليات ،سيگنال را دريافت کردم.
بيستوشش ســرطان بود .ســيگنال آمد که «وظايفت را اجرا کردي مي تواني به کابل
بيايي».
هواييها [نيروي هوايي] پس از دريافت فرما ِن شــروع عمليات ،در ســاعت هشت
نه صبح کار را شــروع کرده بودند .به چند نفر وظيفه داده شده بود که قومندان مدافعه و
وزير دفاع و چند تن ديگر را دستگير کنند .آنها تا ساعت ده شب ،وظيفهء خود را اجرا
کرده بودند .من پس از دريافت ســيگنال دوم ،قصد حرکت به سمت کابل را کردم .به
عبدالرحمان گفتم« :من به کابل مي روم .وظيفه را به تو مي ســپارم .اگر توانستم از کابل با
تو تماس ميگيرم».
او [عبدالرحمان] مســؤول رسيدگي به کار گروهي شد که ما در شيندند ايجاد کرده
بودیم .گروه ما بايد ميدان هوايي شــيندند و راه اســام قلعه -هــرات -کابل را کنترول
مي کرد...
***
از ميدان هوايي شيندند بيرون شدم .لب سرک ايستادم.
لب سرک ،دکانهايي بود .شــب ها در آن دکانها براي موتروانها جا مي دادند.
ايســتاده بودم و منتظر تا موتري بيايد و به کابل بروم .موتر ولگايي از هرات آمد .دست
دادم .موتر ايستاد.
فقط يک نفر در موتر بــود .گفتم« :من در کابل مريض دارم .هر چه زودتر بايد به
کابل بروم».
گفت« :مي تواني موترواني کني؟»
گفتم« :بلی!»
گفت« :چقدر خوشبخت هستم! بيا!»
آن مــرد از «تورغندي» مي آمد .موترش را از شــوروي خريده بود و از تورغندي
تحويل گرفته بود .سوار موتر شــدم و پهلويش نشستم .وقتي به «فراهرود» رسيديم از او
پرسيدم« :مانده نشدي؟»
گفت« :بسيار خسته هستم .ديشب نخوابيدم .اگر مي تواني بيا و سر جلو بنشين!»
رفتم و سر جلو نشستم .به او گفتم« :تو برو پشت سر بخواب».
ســاعت حدود ســه و نيم چهارِ روز بود که به قندهار رسيديم .آن مرد با خود یک
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ترموز چاي داشــت .گفتم ترموز را از چاي پر کن .يک نان خشک هم بگير .چيزي من
گرفتم و چيزي او .از قندهار خودش سر جلو نشستَ .کش به سمت کابل!
تقريب ًا ســاعت ده شب در چهارراهي پشتونســتان پياده شديم .هياهو بود .عسکرها
هر جا ايســتاده بودند .بخش هوايي از صبح آمادهء اجراي عمليات شده بود .تعداد زيادي
از صاحبمنصبهاي هوايي در چهارراهي پشتونســتان ،ايســتاده بودند .به من با هيجان
خوشآمد مي گفتند .از من مي پرســيدند« :کجا بايــد برويم؟ به قومنداني مدافعه يا جايي
ديگر؟»
من گفتم« :شما صبر کنيد».
خودم به طرف خانهء داوودخان رفتم .داوودخا ن در خانهاش نبود .کجاســت؟ هيچ
کس جواب نمي داد .ضياء در آن وقت ،قومندان گارد بود .او را مي شــناختم .پدرش در
اســتخبارات وزارت دفاع کار مي کرد .اما از ســردارها بود .محمدزايي بود و از رفقاي
داوودخان .او را ديدم .نگران شدم« .عبداالله» را ديدم .به يکباره وضعم خراب شد .با خود
گفتم« :براي ما سخت شد! سوسياليزم توسط اينها؟ اين چگونه ممکن است؟»
اين موضوع ذهن مرا به خود مشــغول کرده بود .کس ديگري را ديدم که در زمان
داوودخا ن رییــس گمرکها بود .او هم محمدزايي بود .آدم خوبي بود .نامش «حميداهلل»
بود .او بعدها در حکومت مجددي ،وزير ماليه شــد .دوست من بود .هر بار او را مي ديدم
مي گفتم« :اي سردار! به خدا ُدم شما سردارها را مي َک َنم!»
او اين موضوع را بعدها در پيشاور به مجاهدين قصه کرده بود .گفته بود که «به خدا،
قادر ده دفعه به من اين موضوع را گفته بود و من فکر مي کردم شوخي مي کند».
به دفتر کارش مي رفتم .به او مي گفتم« :چاي و کيک بيار!» چاي و کيک ميآورد.
همانطور که گفتم او در حکومت مجددي ،وزير ماليه شد .چند بار وقتي هنوز در امريکا
بود ،به من تلفون کرد .بعد از اينکه از امريکا برگشــت و وزير ماليه شد نيز به من تلفون
کرد .نمي دانم شــمارهتلفون مرا از کجا پيدا کرده بود .به من گفت« :بچیم حاال نوبت من
است! حاال بيا! حاال دگه به من بسته شو! هر چه بخواهي به تو مي دهم».
من با خنده و شــوخي گفتم« :تو ديدي که سردار را زدم و هيچ وقت پشت سردار
نمي روم».
گفت« :من پيشت مي آيم».
گفتم« :چي مي کني! برو کار کن .بلکه باالتر بروي».
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***
...من نتوانستم بفهمم داوودخا ن کجاست .تا ساعت هشت صبح منتظر ماندم .داوودخان
کجا بود؟ معلوم شــد در «شهرآرا» بوده است .در شفاخانه .خودش ،حسن شرق و چند تن
ديگر در آنجا بودند .از آنجا عمليات را رهبري مي کرد .وقتي آمد شروع کرد به هدايت
دادن .يکي از دســتورهايش اين بود که قبل از اينکه کســي براي تبريک گفتن پيشش
بيايد ،به او گفته شود کيست .يعني مي خواست خودش تصميم بگيرد چه کسي را به حضور
بپذيرد و چه کسي را نپذيرد .وقتي داوودخان آمد ،از من پرسيد کي آمدهام .گفتم ده ِ شب
از شيندند آمدم .گفت« :خوب شد که توانستي خودت را برساني».
من گفتم« :من به قواي هوايي مي روم  .به شيندند بر مي گردم».
داوودخان گفت« :تو فع ً
ال برو .برو! پس بر مي گردي!»
من به قواي هوايي رفتم .محتاط و پاچاگل وفادار نسبت به من با داوودخان نزديک تر
بودند .به آنها وظيفه داده بود که طيارهيي را آمادهء پرواز کنند .طياره بايد قومندان فرقهء
هرات ،قومندان شــيندند  -که «حسن جاجي» بود و به جاي پدر رفيع آمده بود و رابطهء
مستقيمي با سردارولي داشت و اين را داوودخان فهيمده بود ، -قومندان قولاردوي قندهار
 «سيدخان» از شــکردره شمالي  -را به کابل ميآورد .محتاط به قومنداني مدافعه آمد ووظيفه داد يک طیاره ترانسپورتي آماده پرواز شود .محتاط به من گفت« :تو با همين طياره
به شيندند برو».
طياره آمادهء پرواز شــد .نام پيلوت طياره ،عبدالواسع بود .از کاپيسا بود و از گروه
محتاط .بايد قومندان فرقهء هرات ،قومندان شــيندند و قومندان قولاردوي قندهار به کابل
آورده مي شدند .داوودخا ن به افرادش وظيفه داده بود .آن سه نفر را زير نظر گفته بودند.
طياره به ســمت شيندند پرواز کرد .وقتي در شيندند از طياره پياده شدم ،اولين کسي
که پيشم آمد« ،عزيزخان» قومندان محافظ ميدان هوايي بود .پيلوت به ميدان هوايي گفته
بود که مرا با خود ميآورد .برنامه از اين قرار بود که بايد در شيندند پياده مي شديم و بعد
از توقفي به هرات پرواز ميکرديم .در ميدان هوايي شــيندند همه بر سرم ريختند .هياهو
ميکردند و زندهباد و مردهباد مي گفتند.
به آنها گفتم« :آرام باشيد .به حسنخان چيزي نگوييد .با او با احترام برخورد کنيد.
اگر به من احترام داريد ،بگذاريد خودم با حســنخان گپ بزنم .هر کس به وظيفهء خود
برود .پيش طيارهها منتظر باشید ،مبادا گپي شود».

خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر

86

من به خانهء حســنخان رفتم .بعد از احوالپرسي گفتم« :قومندان صاحب! حتم ًا خبر
داريد چه اتفاقي افتاده است .من در کابل بودم .همين لحظه رسيدم».
حســنخان با جديت و هيجان گفت« :ها! من مي فهمم .از وقتي که تو به شــيندند
آمدي ،من همه چيز را ميفهميدم».
خود را باخبر جلوه مي داد.
گفتم« :نظر به ضرورت و با توجه به شرايط پيشآمده ،شما بايد به کابل برويد».
با لحني جدي گفت« :من حاضرم! ما داوودخا ن را قبول داريم .رهبر شد ،پخته شد!»
او به اين فکر بود که داوودخا ن خصلت ناسيوناليزم دارد...
پرويز آرزو :و داشت؟
جنرال عبدالقادر :داشت .بايد حق را گفت .داوودخا ن هميشه از نجات و سعادت وطن
مي گفت .من در اولين جلســهء کميته مرکزي که داوودخا ن داير کرد ،حضور داشتم .بعد
از اينکه قومندان مدافعه هوايي شــدم ،محتاط و پاچاگل وفادار تالش کردند از حضورم
در آن نشســتها جلوگيري کنند .داوودخان در آن جلسه با صراحت گفت که «به تمام
وعدههايي که به شما داده بودم عمل ميکنم».
در اولين فرمانش ،صد جريب زمين از امالک خودش را در کاريزمير شمالي ،که به
«باغ هاشــم خان» مشهور بود ،بين دهقانها تقسيم کرد .وقتي گفت «به آنچه وعده داده
بودم عمل ميکنم» ،به طرف من نگاه کرد .اين از خاطرات فراموشناشدني من است...

بخش هفت
پرويز آرزو :در بخش قبل به برگشت شما به شيندند ،پس از کودتاي بيستوشش سرطان
 ،1352رسيديم.
جنرال عبدالقادر :بلی .طياره از شــيندند به هرات مي رفت .من از ادامهء پرواز با آن
طياره منصرف شــدم .طياره بايد به هرات مي رفــت ،از آنجا به قندهار پرواز میکرد و
دوباره از قندهار به شــيندند بر مي گشــت .من به اين دليل با آن طياره نرفتم که قومندان
فرقهء هرات و قومندان قولاردوي قندهار و قومندان شــيندند را مي بُرد و من نمي فهميدم
که داوودخان آنها را به چه اتهامي به کابل فرا خوانده و سرنوشــت آنها چه مي شــود.
داوودخا ن هر سه نفر را ختم وظيفه و خانهنشين کرد .حتا «سيدخان» ،قومندان قولاردوي
قندهار را که جوان بــود و با دانش ،از کار برکنار کرد .قومندان فرقهء هرات و قومندان
شــيندند هم خانهنشين شــدند .فرداي آن روز طيارهيي اختصاصي به شيندند آمد تا مرا به
کابل ببرد .باخبر شــدم که داوودخان فرماني صادر کرده و من قومندان هوايي نيروهاي
مسلح افغانستان شدهام.
پيش داوودخا ن رفتم .به من گفت« :به وظيفهات برو! وظيفهات تعيين شده است».
وقتي بيرون مي شــدم «خانمحمدخان» را ديدم .از مــن خواهش کرد که «زمينهء
مالقتش را با سردار صاحب مساعد کنم ».دوباره پيش داوودخان رفتم .تُرش شد و گفت:
«به او بگوييد در فرصتي مناسب مي بينمش».
فهميدم که داوودخا ن به دليلي ناراحت است...
***
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کار من به حيث قومندان هوايي شــروع شــد .من خانهام را به گرو داده بودم .هيچ
فرش و ظرفي نداشــتم .چون همه چيز را به شــيندند منتقل کرده بودم .خانه خالي بود و
نمي توانســتم در آنجا زندگي کنم .شب را در قومنداني ميدان هوايي گذراندم .فرداي آن
شب به رانندهام ،که صديق نام داشت و از کابل بود و جوان بسيار خوبي بود ،گفتم« :ببين
بچیم کجا مي توانم شب را بگذرانم».
گفت« :در هوتل پارک يا هوتل پالزا».
صديــق به هوتل پارک رفته بود و موضوع را گفتــه بود .به او گفته بودند« :اص ً
ال
هوتل از خودشان است».
تا ســاعت هشت و نيم -نُ ِه شــب کار کردم .در قومنداني بودم .حدود ساعت  10به
هوتل پارک رفتم .وقتي به هوتل رســيدم کسي به استقبالم بيرون شد .از من پذيرايي کرد
و مرا به باالترين منزل هوتل برد.
در آنجا ،يک اتاق ســويت بود .اتاق مجهزي با يک سالون .گفتم« :کرايهء اتاق را
بگو».
گفت« :کرايه را نمي دانم .من تنها وظيفه داشتم از شما استقبال کنم و اتاق را به شما
نشان دهم».
گفتم« :تو بايد کرايه را به مــن بگويي .چون من آن توان اقتصادي را که تو فکر
ميکني ،ندارم».
چند دقيقه بعد مردي با ريش فرانسوي و لباسي منظم آمد .با من احوالپرسي کرد و
گفت نامش «محمدحکيم» اســت .مالک هوتل بود .آدمي بسيار زيرک و آگاه به مسایل
سياسي به نظر مي رسيد .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 پذيرفته مي شود .گفت با افتخار از من
پذيرايي مي کند.
گفتم« :آقاي محمدحکيم! من نمي خواهم بار دوش کســي باشم .به هر حال .حاال که
امشب آمدهام فقط همين امشب را در اينجا مي مانم .من خانه دارم .به زودي فرش و ظرفش
را تهيه ميکنم».
محمدحکيم بســيار اصرار کرد .گفت« :خواهش ميکنم عجله نکنيد .رفتن شما به
جاي ديگر الزم نيست .من به عنوان يک دوست و يک ريشسفيد به شما پيشنهاد ميکنم
و خواهش ميکنم که اينجا بمانيد».
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شــب را در آن هوتل گذراندم .فردايش به وظيفه رفتم .ســرانجينير قواي هوايي ما
از مردم ترکمن بــود .نامش «مرتضيقل» بود .تنها ترکمني بــود که با ما در کودتاي
بيستوشش سرطان شرکت داشت .وقتي بيکار بوديم با او به «چمن حضوري» مي رفتيم.
برادرش در آنجا دکان قالينفروشي داشت .فکر ميکنم نامش «حاجي تغنباي» بود .چاي
دم مي کرد .با هم چاي مي خورديم .به مرتضيقل گفتم« :به دکان حاجي برو و برايم يک
تخته قالين قرض بگير .از معاشم ،پولش را پس مي دهم».
به صديق هم گفتم برود و برايم يک تخت خواب يا توشکي چيزي بخرد .مرتضيقل
گفت« :تخت خواب را هم من به تو مي دهم .از شــوروي يک تخت خواب آوردهام که
هنوز در دکان حاجي است .هنوز خانه نبردمش».
شــب به خانهام رفتم .ديدم تخت خواب ،توشک ،بالِش ،روجايي ،دو تا کمپل و يک
َدرجن پياله در خانه اســت .چاي و شکر و از اين چيزها هم بود .صديق گفت چايجوش
هم ميآورد.
***
چند روزي گذشت و من در قومنداني کار مي کردم .من از همان ابتدا که از شوروي
آمدم به حيث قومندان کندک هوايي کار مي کردم .سه طياره در اختيارم بود .کم و بيش با
شيوهء کار و دفترداري بلد بودم و در انجام وظيفه مشکلي نداشتم .مکتب حربيه را خوانده
بودم .معلمين ما تُرکها بودند و از متودهاي درســي دوران آلمان نازي استفاده ميکردند.
چون در يک برههء زماني ،متحد آلمان بودند .بســيار ســختگير بودند .در شوروي هم
مضموني به نام «ســوق و ادارهء قطعه» خوانده بوديم .به اين ترتيب ،من هيچ مشکلي در
اداره نداشتم و تا زماني که در قومنداني هوايي بودم ،هواييها را مثل مرغ زير بالم داشتم و
هيچ کمکي را از آنها دريغ نمي کردم .صاحبمنصبهايي بودند که به اصطالح از خودم
بودند .به همين خاطر هم بود که بعد از هفت ثور وقتي وزير دفاع شــدم ،بيشتر مناصب
وزارت دفاع به شمول روابط بينالمللي را به قواي هوايي دادم .وقتي قواي هوايي را مطالعه
مي کردم ،مي ديدم که از لحاظ ايدیولوژيکي به گروههايي تقسيم شدهاند .همهء پشتونهاي
ســمت جنوب مخصوص ًا پشــتونهاي پکتيا و پکتيکا در قواي هوايي ،خلقيهاي طرفدار
هلل امين رهبري ميکرد .اما کسي هم به نام «داکتر زرغون»
تره کي بودند .آنها را حفيظا 
بود که با امين مخالف بود و من خبر داشــتم که شبانه مي آيد و تالش ميکند آنها را از
امين جدا کند .اما آنها به داکتر زرغون نمي پيوستند چون از همان ابتدا ،تره کي صالحيت
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کار را به امين داده بود و امين از همان آغاز براي خود کار ميکرد.
پرويز آرزو :حفيظاهلل امين مسؤول نظامي جناح خلق بود.
جنرال عبدالقادر :بلی .مسؤول نظامي خلق بود .پرچمي ها کم بودند .حميد محتاط هم
خود را رهبر خلقيها در قواي هوايي مي دانســت .در حالي که تنها با دو سه نفري ارتباط
داشــت .من تالش مي کردم که موازنه در قواي هوايي بر هم نخورد .پرچمي و خلقي براي
من مهم نبود .اما بديهي است که عالقمنديهايي براي من هم پيدا مي شد .من هم در همان
فضا زندگي مي کردم .در همانجا تَپ و تالش داشتم و کار ميکردم.
مدتي گذشت .من سعي در حفظ موازنه داشتم .اما مي ديدم که تالشهايي براي جلب
و جذب کردن وجود دارد« .اکبر مقصودي» ،یکی از همکاران فعال سياســي من ،بر اين
باور بود که ما بايد از نفوذ خود در بين قواي هوايي و زرهدار بيشــتر اســتفاده کنيم .در
پوهنتون نظامي و ملکي نشــراتي توسط چپيها پخش مي شــد .به نظر مقصودي ،ما بايد
مطلب بيشتري براي نشر مي داديم .کساني که مطلب مي نوشتند يا مطالبي جمع ميکردند -
مخصوص ًا چپيهاي تندروتر -نوشــتههاي خود را پيش کسي به نام «جنرال عمر» که حاال
در مسکو است ،مي بردند .آن آدم از س ِر شام مي نشست تا ساعت هاي دوازده  -يک شب
آن نوشتهها را در چند کاپي تايپ مي کرد و کاپيها به پوهنتون ملکي و پوهنتون نظامي
و جاهاي ديگر فرستاده مي شدند .من بعدها متوجه مسألهيي شدم .بعد از هفت ثور مطمئن
شدم که آن آدم [جنرال عمر] در ضبط احواالت کار مي کرده است .وقتي در وزارت دفاع،
اســناد امنيت دولتي و ضبط احواالت را مي خواندم نام عمر را در جاي پنجم يا ششم ديدم.
در حالي که ما تمام آن مدت به او مطلب مي داديم و او نشــر مي کرد .در همان وقت هم
نسبت به او مشکوک شده بودم...
***
من هر دو روز يک بار ،براي گزارشدهي پيش داوودخان مي رفتم .خود داوودخان،
وزير دفاع هم بود« .مســتغني» کار وزارت دفــاع را پيش مي برد .البته تا زماني که ميان
داوودخان و مستغني اختالف پيدا شد و منجر به اين شد که داوودخا ن او را خانه نشين کند.
پرويز آرزو :اگر ممکن است در مورد «عبدالکريم مستغني» بيشتر صحبت کنيد .چرا
رابطهء داوودخا ن با او خراب شد؟
جنرال عبدالقادر :مستغني ،صاحبمنصببدي نبود .در يک دوره هم قومندان فرقهء
هرات بود .پدر عبدالکريم مســتغني ،همان مستغنيِ شاعر و نويسنده و اديب بود .درست
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نمي دانم چرا رابطهء داوودخان با مســتغني خراب شد .اما حدس مي زنم به اين خاطر بود
که داوودخا ن نمي خواســت وزارت دفاع را به او بدهد .از طرفي ،حيدر رســولي که در
جريان کودتا با داوودخان همکاري نزديک داشت ،سعي مي کرد رابطهء نزديکش را با او
[داوودخان] حفظ کند و وزارت دفاع هم به او داده شد.
پرويز آرزو :به دنبال بر مي گرديم .شما پيش داوودخان مي رفتيد.
جنــرال عبدالقادر :بلی .هر دو روز يک بار پيــش داوودخا ن ميرفتم .مکتوبها و
کاغذهايي که داشتم ،به او ميدادم .داوودخا ن کاغذها را نميديد .مي پرسيد اين چيست؟
ِ
مربوط مستغني
مي گفتم که کدام مکتوب در چه مورد است .مي گفت« :خوب! اين و اين
است .اين هم مربوط خودت .خودت کار کن .اين صالحيت را داري».
دست مرا در بعضي موارد ،باز نگه مي داشت.
 يکي از روزها وقتي داوودخان هدايتهــاي الزم را به من داد ،ناگهان مکث کرد.
گفت« :مسایل سياسي را در نظر داشته باشيد .ما يک مملکت اسالمي داريم( .با لحن جدي)
اگر هم من چيزي به شما گفتم ،گفتم «منطبق با شرايط جامعهء خود ما ».اين را فراموش
نکنيد».
پرويز آرزو :به احتمال ،به شما مشکوک شده بود؟
جنرال عبدالقادر :بلی .مشکوک شده بود .من فهميدم .گفتم« :حضور رهبر عرض کنم
که جوانها هستند .بيکار هستند .مي نشينند .گپ مي زنند .تنها کارشان يک پرواز در روز
اســت .ما در بگرام سينما نداريم .کتابخانه نداريم .مصروفيت ديگري نيست .اينها همه در
مســلک خود داکتر و انجينير هستند .سادهترينشان هوايي را خوانده است .بر اين اساس،
ممکن است اينها گپي بزنند ،چيزي بگويند اما زير کنترول هستند .من اطمينان دارم و به
رهبر اطمينان مي دهم که از پيش ما نمي پاشد».
داوودخان رضايت خاطر نشان داد .گفت« :من اين مشکالت را مي دانم .حل مي شود.
ما به زمان نياز داريم».
***
کار همچنان ادامه داشت .کار ميکرديم .يک روز سه کارت دعوت به بخش هوايي
آمد .يک کارت به نام «ســيد امير» قومندان مدافعه ،يک کارت به نام «جنرال ستارخان»
مرســتيال مدافعه هوايي و يک کارت هم به نام من .شرکت هوايي ايرفلوت 1روز تأسيس
خود را در هوتل کانتيننتال جشن مي گرفت .نمي دانستم اين کارتها را کي آورده بود .اما
« .1ايرفلوت» -شرکت هوايي روسي که از زمان شوروي سابق وجود دارد.
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به من اطالع دادند که کسي که کارتها را آورده است ،مي خواهد مرا ببيند.
آن فرد به دفترم آمد و گفت« :چون جشــن «ايرفلوت» اســت و شما هم از بخش
هوايي هستيد ،شرکت شما در جشن ،کارمندان ايرفلوت را خوشحال مي کند».
من مکث کردم .به او گفتم چون کارم زياد اســت ،در صورتي که وقت داشتم حتم ًا
مي آيم .اما اگر نتوانســتم بيايم ،عذر مرا بپذيريد .من به سيد امير و ستارخان شک داشتم.
پيش خود فکر کردم که اگر اينها بروند من هم مي روم اگر نروند من چهطور بروم؟ آن
فرد رفت و من به ســتارخان تلفون کردم .من در دوران کار خود به ريش سفيدها احترام
داشتم و جنرال ستارخان ،ريشسفيد و تقريب ًا بنيانگذار بخش هوايي بود.
وقتي براي معالجه در هندوســتان به ســر مي بردم ،او هم در آنجا بود .مريض بود.
خيلي با هم صحبت کرديم .از او چيزهاي زيادي دانســتم .مث ً
ال در مورد قتل نادرخان .او
پسر نوابخان ،خا ِن لوگر بود که با نادرخان ،يکجا به کابل آمده بود و مصاحب نادرخان
بود .دو برادر بودند .يکــي او بود و يکي هم فيضمحمدخان که نایبالحکومه و قومندان
نظامــي پکتيا و پکتيکا بود .همزمان قومندان قولاردو و والي هم بود .تاماالختيار بود .اين
مقام را در زمان ظاهرخان داشــت و داوودخان هم او را برطرف نکرد .بعدها ،حسينخان،
پدر کارمل ،را به آنجا فرستاد.
من به جنرال ستارخان تلفون کردم و پرسيدم« :مرستيال صاحب! شما در اين جشن
شرکت مي کنيد؟»
گفت« :نه!»
از سيدامير پرسيدم .او هم گفت نمي رود .گفتم من هم نمي روم! حاال تک و تنها چرا
خود را نمونه بسازم1؟!
سه ماهي گذشت .يک روز متوجه شدم سيدامير به وظيفه نيامده است .برايم سؤال پيدا
شد .چرا نيامده؟ فردايش هم نيامد.
در بين هواييها ،آوازه ها افتاد .از کانالهاي مختلف شــايعاتي پخش مي شد .ما در
اســتخبارات وزارت دفاع ،نمايندهيي از بخش هوايي داشــتيم .او به خودِ من چيزي نگفته
بود ،اما به نقل از او گفته مي شــد که سيدامير قصد کودتا داشته است« .خانمحمدخان» از
مبتکرين کودتا بوده است .آنها ميخواستند بر ضد داوودخان کودتا کنند اما گير آمدند
و برمال شدند .گفتم« :نماينده ما در استخبارات را پيدا کنيد و به او بگوييد پيشم بيايد».
نماينده ما در اســتخبارات «عبدالحق» نام داشــت .اتفاق ًا از شاگردهاي من بود .قبل
« .1چرا خود را نمونه بسازم» :اصطالحي محاوره يي به معناي «چرا انگشت نما بشوم».
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از ايــن ،در يک دوره چند نفر از فارغالتحصيــان صنف دوازده بخش ملکي را به بگرام
فرســتادند تا در بخشهاي خدماتي طياره کار کنند .من و چند نفر دیگر از قواي هوايي،
هر کــدام يک مضمون را به آنها درس مي داديم .کارهــاي خدماتي طياره مانند تأمين
اکسيجن ،چارچ باطري و از اين قبيل چيزها را .بچه يکي از کساني که فابريکه چينيسازي
را به افغانستان آورده بود هم از جملهء همانها 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 بايد مســایل قواي هوايي را پيگيرانه به من
گزارش بدهي تا من بفهمم .تو خو هواباز هستي! شاگرد من هستي .ما بايد از جريان سياسي
افغانستان آگاه باشيم .حاال بگو چي گپ است؟»
گفت« :گزارش هايي به اســتخبارات رسيده بود که خانمحمدخان کودتا مي کند.
حاال گرفتار شد».
پرسيدم« :کي با او بود؟»
لبخند زد و گفت« :مي گويند قومندان مدافعه هم با او بوده».
پرسيدم« :ديگر کيست؟»
گفت« :مي گويند که غروال هم دستگير شده است».
پرويز آرزو :غروال کي بود؟
جنــرال عبدالقادر :فکــر ميکنم رییس «پشــتنيتجارتيبانک» بــود يا کارهاي
پشتنيتجارتيبانک را پيش مي برد.
پرسيدم« :ديگر کيست؟»
گفت« :مي گويند که رییس هوتل سپينزر نيز با آنها بوده است».
پرسيدم« :ديگر کيست؟»
گفت« :مي گويند عارف رکشا هم با خانمحمدخان بوده است».
کس ديگري را هم گفت که همراهشــان بوده .اما نامش از يادم رفته .از «شينوار»
مشرقي بود .تعدادشان زياد بود.
پرويز آرزو :اين اتفاق چند ماه پس از بيستوشش سرطان  1352افتاد؟
جنرال عبدالقادر :حدود شش ماه پس از بيست و شش سرطان.
پرويز آرزو :کساني که متهم به اشتراک در کودتا بودند از جاهاي مختلف بودند؟
جنرال عبدالقادر :بلی .منتها بيشترشان از قوم پشتون بودند .مي گفتند که ممتاز صافي
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هــم با آنها بود .همان که زماني ،قومندان غند بگرام و معلم پيلوتهايي که نو مي آمدند،
بود .پرواز با طياره ميگ 17را درس مي داد« .سيدهاشم» هم با کودتاچيان همدست بود .او
از همان گروهي بود که به شما گفتم ،براي تحصيل به امريکا رفتند و من از رفتن باز ماندم.
بيشــتر کســاني که در آن گروه به امريکا رفتند ،در کودتا نقش داشتند .به خاطر داريد
به شــما گفتم که در روز انتخاب محصلين براي ادامهء تحصيل در امريکا ،خانمحمدخان
مرستيال به آنها گفت« :شــما نهالهايي هستيد که شما را مي نشانيم تا ما در سايهء شما
1
بنشينيم؟»
پرويز آرزو :بلی.
جنرال عبدالقادر :اين گپها را که شنيدم نگران شدم .حاال قومندان مدافعه کي خواهد
شد؟
پرويز آرزو :جنرال صاحب ،من نظامی نیستم و در مورد وظايف و فرماندهي در قواي
هوايي چیزی نمی دانم .لطف کنید و برای من و خوانندههای ناآشــنا به مسایل نظامی ،در
این مورد توضيح بدهيد.
جنرال عبدالقادر :يکي قومندان هوايي اســت که تمام مسایل جنگي طيارهها ،مربوط
به اوســت .من قومندان هوايي بودم .يکي هم قومندان عمومي هوايي و مدافعه هوايي است
که من زير دســت او کار مي کردم .در پهلوي قواي هوايي مدافعه هوايي ديگر چيست؟
لواي راکت است .لواي رادار است .هوايي است و ترانسپورت هوايي است که در چوکات
مدافعه هوايي مي آيند .مدافعه چهار قوت است .هوايي يک قوت است.
پرويز آرزو :تشکر .شما نگران شده بوديد...
جنرال عبدالقادر :بلی .نگران شــده بودم .حميد محتاط و پاچاگل وفادار با هم آمدند.
همه را جمع کردند و گفتند« :قومندان مدافعه را از بين خود انتخاب کنيد».
بين بخش هوايي و مدافعه هوايي ،اختالف نظر پيدا شد .عدهيي مي گفتند که قومندان
هوايي بايد قومندان مدافعه شود و يک عده هم مي گفتند که آمر لوجستيک مدافعه هوايي
بايد قومندان مدافعه شــود .پشتونها طرفدار او بودند .بخشي که من از قبل با آنها نشست
و برخاست داشتم و ديگر فارسيزبانها مي گفتند« :قادر بايد قومندان مدافعه شود ».به نفع
من رأي مي دادند.
محتاط و وفادار رفتند .آن دو وظيفه داشــتند تا اين موضوع را مطرح کنند .رفتند و
گزارش خود را به داوودخا ن دادند.
 .1شرح بيشتر اين روايت را مي توانيد در بخش سه بخوانيد.
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کمي ديرتر ،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»
ياور مستغني بود .وقتي مرا ديد ،به دفتر مستغني داخل شد .چند جنرال در دفتر مستغني به
خاطر مســایل کاري شان نشسته بودند .همزمان ،يک نفر از دفتر مستغني با دوسيهيي زير
بغل ،به سرعت خارج شد .احمد منگل به من گفت« :شما داخل شويد».
وقتي داخل دفتر مســتغني شدم ،بسيار کوتاه به من گفت« :يک دفعه به حضور رهبر
برو».
***
بــه ارگ رفتم .به گلخانه .ياور داوودخان مرا ديد .به دفتر داوودخا ن رفت و بعد از
چند لحظه بيرون شد و گفت« :داخل شويد».
وارد دفتر شــدم .داوودخان نشسته بود« .حسن شــرق» با او بود .وقتي داخل شدم
اداي احترام کردم .داوودخــان ،جعبهء ميزش را باز کرد و پاکتي را بيرون آورد .گفت:
«مي روي بعد از ايــن به حيث قوماندان مدافعه هوايي کار مي کني و قومندان هوايي را از
مشرقي تعيين مي کني».
من همانطور ايستاده گفتم« :به حضور رهبر عرض کنم که قومنداني مدافعه ،وظيفهء
بسيار بزرگ و مهمي است .مي توانم از عهده اجراي اين وظيفه بيرون شوم يا نه؟»
داوودخان احساســاتي شد .با خشم گفت« :اگر نمي تواني خودم اجرا ميکنم! کي را
بياورم؟ از کجا بياورم؟ شما همراه من بوديد .شما هم عجز پيش مي کنيد؟»
حسن شرق اشاره کرد که بيرون شو .پاکت در دستم بود .سالمي زدم .گفتم« :اجرا
ميکنم .تا دم مرگ اجرا ميکنم».
با همان لحن گفت« :برو پيش مستغني».
از دفتر داوودخان بيرون شدم .مي لرزيدم .قهر داوودخا ن بود ديگر...
پيش مستغني رفتم .پرسيد« :پيش رهبر رفتي؟»
گفتم« :بلی .يک پاکت دادند».
گفت« :باز کردي؟»
گفتم« :نه».
گفت« :بده باز کنم».
پاکت را باز کرد و خودش خواند .گفت« :وظيفه قومنداني مدافعه هوايي به تو سپرده
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شده است .مبارک باشد .حاال همکار نزديک من شدي .اميدوارم که در اين مقام که دفاع
از وطن اســت ،وظايفت را بتواني خوب اجرا کني و مشــکالتي را که با آنها رو به رو
مي شوي ،با من در ميان بگذاري ».گپ هاي تعارفيِ معمول را زد.
گفتم« :مستغني صاحب! من در گذشــته هم شما را ديده بودم .من به اصول نظامي
پايبندم .به بزرگان احترام دارم .و ايــن را من فورماليته نمي گويم .از حکم وجدان خود
مي گويم».
سالمي زدم و بيرون شدم .تا رســيدن من به قواي هوايي همه از تقرر من خبر شده
بودند...
***
روزهاي اول در دفتــر کار قبليام ،که دفتر قومندان هوايي بود ،مي نشســتم .دفتر
قومندان مدافعه هوايي خالي بود .گفتم آنجا را پاک کنند.
 ...يک چيز را فراموش کردم بگويم .وقتي به دفتر مســتغني رفتم« ،ســيدامير»،
قومندان مدافعه هوايي را ،در دفتر مســتغني ديدم .سيدامير را احضار کرده بود .سيدامير به
محض بيرون شدن از آنجا دستگير شده بود .او را بردند و ما ديگر سيدامير را نديديم.
پرويز آرزو :سرنوشتش معلوم نشد؟
جنرال عبدالقادر :او را اعدام کردند .چند نفر ديگر هم با او اعدام شدند .عارف رکشا
هم اعدام شد .کسي بود از مشــرقي،که نامش از يادم رفته ،او هم اعدام شد .غروال بندي
شد .بچه شيرخان بندي شد .داوودخان او را زياد بد مي ديد ،چون با ظاهرشاه ارتباط داشت.
مي گفتند که با ظاهرخا ن ارتباط دارد و دعوتهايي ترتيب مي دهد و  ...هوتل «سپينزر»
را او ســاخته بود .وقتي خانهاش را بازرســي کردند ،چيزهاي زيادي یافتند .داوودخان از
فعاليتهاي او خبر داشت .بسيار از او بدش مي آمد.
پرويز آرزو :و چرا او را اعدام نکرد؟
جنرال عبدالقادر :علتش را نمي دانم.
پرويز آرزو :در مورد اين کودتا بيشــتر توضيح دهيد .از طرف کي سازماندهي شده
بود؟
جنرال عبدالقادر :از طرف خانمحمدخان.
پرويز آرزو :درست .اما از لحاظ فکري کي از او و همدستانش پشتيباني مي کرد؟
جنرال عبدالقادر :نمي دانم .چون با خانمحمدخان ،نشست و برخاست نداشتم.
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پرويز آرزو :يعني مي خواست به نفع خود کودتا کند؟
جنرال عبدالقادر :طبع ًا .وضع آن زمان به گونهيي بود که کارمندان دستگاه ظاهرخان،
به تعبير رايج امروز ،بر اساس شايستهساالري انتخاب نشده بودند و افغانستان از لحاظ اداره
حکومتي به قهقرا مي رفت .آنها بيشــتر انســانهايي بي بندوبار بودند .با مردم رابطهيي
نداشتند .هيچ کاري هم به نفع مردم نميکردند .داوودخان اين موضوع را درک کرده بود.
وقتي هم که کودتا کرد ،ديديم که با هيچ مانعي برخورد نکرد .تنها شاهزاده احمدشاه ،که
در ارگ بود ،چند فير کرد و بس .گارد بسيار زود به داوودخان تسليم شد .به همين خاطر
بود که تنها يک نفر در جريان کودتا کشــته شد و کودتاي داوودخان« ،کودتاي سفيد»
نام گرفت .اما متأســفانه داوودخان هم در انتخابها و انتصابهايش شايستهساالري را در
نظر نگرفت .بيشتر ،عناصري بودند بي تجربه که به داوودخان پيوسته بودند .يا هم بر اساس
شــناختي که داوودخان از ديدگاههاي سياسيشان داشت ،آنها را انتخاب مي کرد و يا هم
بر اساس سيگنالي از مرجعي ،تعيين شده بودند...

بخش هشت
جنرال عبدالقادر :من قومندان مدافعه هوايي شدم .کار ميکرديم .ولي همانطور که گفتم
جدال بين گروههاي مختلف در قواي هوايي ادامه داشت.
به دستور داوودخان به دنبال کسي از مشرقي مي گشتم تا او را به حيث قومندان هوايي
انتخاب کنم .اما با موانعي برمي خوردم .گروههاي چپ و راســت سياسي پيشم مي آمدند و
من ،همانطور که گفتم ،مي خواستم موازنه را حفظ کنم .تمام گروهها ،فشار ميآوردند که
قومندان هوايي بايد کسی از بين آنها باشد .مي گفتند شما بايد فرد پيشنهادي ما را تعيين
کنيد .آنها نمي دانستند که من چه وظيفهيي دارم و دنبال چه کسي مي گردم .دنبال کسي
مي گشتم که شايسته باشــد ،بين مردم نفوذ داشته باشد و از سمت مشرقي باشد .از جايي
باشد که مردم آن منطقه نسبت به کســاني که دستگير شده بودند ،خوشبيني زياد نداشته
باشــند .اگر هم بدبين نبودند ،الاقل بيطرف مي بودند .هر چي گشتم چنين آدمي را نيافتم.
پيلوتي از بگرام را مي شــناختم .او را تعيين کردم .گاهي با او گپ مي زدم .نامش «سخي»
بود .با طياره «ســو» پرواز مي کرد .جوان خشک و الغري بود .از مشرقي بود .قريهاش را
زماني ديده بودم.
***
خاطرهيي از قريهء آن پيلوت که او را به حيث قومندان هوايي مقرر کردم ،مي گويم:
من به تازگي پيلوت شــده بودم .دو برادر از خاندان ناصري از همدورههايم بودند.
من با آن دو برادر دوســت بودم .يکي از آن دو ،پيلوت و هم دورهء من بود و ديگري در
قواي زميني کار ميکرد .ما گاهي به خانهء آنها در شکردره مي رفتيم .مادر بسيار شريفي
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داشتند .بيبيزني بود .با دانش و وارد به سياست .آن خانم ،خواهر مرادعليخان ناصري بود.
خانم مرادعليخان از ايتاليا بود .زني با سيرت و با صورت .باستانشناس بود .مرادعلي خان
با ظاهرشا ه رابطهء نزديکي داشت .شاه حتا گاهي وقتها براي آببازي به باغ او مي رفت.
آب شکردره ،آب برف است .در تابستان ،برفها آب مي شوند .آبي سرد و گوارا...
خواهر مرادعليخان ناصري که مادر دو دوست من بود ،با ما بسيار مهربان بود .بهترين
غذا را آماده ميکرد .خانم ثروتمندي بود .شوهرش مرده بود .خودش زمينها و امالکش را
مديريت مي کرد .آنقدر در مديريتش توانا بود که حاصل زيادي از زمينهايش برداشت
مي کرد .توت فراوان ،ميوهء فراوان .حاصل فراوان .آن خانم ،ابتکار جالبي کرده بود .يک
«چنارباغ» ساخته بود .به ما گفت« :بياييد چنارباغ را به شما نشان دهم».
پنج هزار نهال چنار را کنار دريا نشــانده بود .چنارها براي قطع شــدن و به فروش
رسيدن آماده شده بودند.
عالوه بر آن دو برادر که دوســتان من بودند ،فرزند ديگري هم داشت که ولسوال
«چوکي» مشرقي بود.
عيد بود .ما تازه پيلوت شده بوديم .به من پيشنهاد کردند براي تفريح به چوکي برويم.
با آنها به جاللآباد رفتيم .در جاللآباد ،يک ميدان هوايي براي نشســتهاي اضطراري
داشتيم .شب ،مهمان فرمانده ميدان هوايي جاللآباد بوديم .به پيشنهاد او به «تورخم» رفتيم.
به موترها نشستيم .بچه نایبالحکومه مشرقي هم با ما بود .رشيد ،همصنفي ديگر ما نيز بود.
من در موتر يکي از همصنفيهايم نشســتم .چند نفر هم در موتر قواي هوايي نشستند .به
تورخم رفتيم .از ســرحد هم گذشتيم .به يک کافهء پاکستاني رفتيم .گفتيم« :براي ما چاي
بياور ».براي ما يک پياله آب آورد و سپس يک پياله شير .ما تا آن وقت نمي دانستيم که
همين «شيرچاي» پاکستاني هاست.
خوب! پس برگشــتيم و در موترها نشستيم و به ولســوالي چوکي رفتيم .به خانهء
ولسوال چوکي ،که برادر دو دوست من بود ،رفتيم .اسمش «مالک» بود .مهمان او بوديم.
ِ
عزت بســيار با ما برخورد کرد .خانم ولسوال ،زن بسيار شريف و با سويهيي
با حرمت و
بود .به شيوهء اروپايي از ما پذيرايي کرد .در خانه ،جايي ويژه براي مهمانها داشتند .غذايي
بسيار عالي براي ما تهيه کرده بودند .مهمانها با خود شراب برده بودند .خانم صاحبخانه
ممانعت کرد .گفت« :در خانهء ما از اين کارها نمي شود».
مان ِع شوهر و برادر شوهرهايش شد.
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فرداي آن شب به من گفتند« :ما مهمان هستيم».
«ســيداي َپشَ د» ،که از همان ولســوالي بود ،ما را به ساحل دريا دعوت کرده بود.
چهطور به آن طرف ســاحل رفتيم؟ َمشک هايي را از هوا پر کرده و به چوب بسته بودند.
تختهها را کنــار هم چيده بودند تا روي آنها بنشــينيم .از منطقهيي دورتر ما را به آب
انداختند .پارو مي زدند و آب ما را بُرد و بُرد تا به ساحل نزديک شديم .به جايي که گفته
بودند ولســوال و مهمانهايش را بياوريد ،رفتيم .آمادگي گرفته بودند .ظرف و فرش را
از خانه ،لب درياي کنر آورده بودند .جايي درســت کرده بودند .همانجا نشستيم .برنج و
کباب آوردند .چنان برنجي را هرگز در زندگي نخوردم و نديدم .برنج در قوريهاي چيني
زيباي قديمي ريخته شده بود .وقتي به آن دست مي زديم ،تمام قوري مي لرزيد .درازي هر
دانه برنج ،چهار پنج برابر برنج خشک بود .برنج ،بسيار شيرين بود .پرسيدم« :سيد صاحب!
در برنج شکر مي ريزيد؟»
گفت« :نه .شيريني خودِ برنج است .ما سي کندوي برنج داريم .هر کندو براي برنج
مورد نياز يک سال ما ساخته شده است .اين برنجي که امروز مي خوريم ،سي سال پيش در
کندو ريخته شــده است .سالي يک کندو خرج ماست .وقتي برنج يک کندو تمام شد ،آن
را پر مي کنيم .برنجي که امسال به کندو مي ريزيم ،سي سال بعد مصرف مي شود».
روز پر خاطرهيي بود .پس از مهماني قصد برگشــت داشــتيم اما به ما گفتند «شما
فردا جاي ديگري مهمان هستيد ».به درهيي ،که همين لحظه نامش يادم نيست ،رفتیم .اين
همان درهيي بود که در جنگ صافي ،طياره «گلبهارخان» به کوه آن دره خورد .صافي را
مخالفانش گرفتند .ميخواســتند او را بکشند .او را به جايي بردند که بايد اعدام ميشد .اما
چند ز ِن َسرســفيد آمدند و خود را روي او انداختند و به اين گونه شفاعتش کردند و مانع
کشتنش شدند.
زماني ،موالنا مي خواندم .يکــي از خاطراتي که از موالناخواني آن وقتها دارم اين
است که وقتي موالنا در قونيه ،جانشين پدرش سلطانالعلما مي شود ،روزي غيرمسلماني به
جرمي گرفتار شده و مي خواهند او را قصاص کنند...
پرويز آرزو :ثريانوس را مي گوييد.
جنرال عبدالقادر :بلی .موالنا مي آيد و لباس مولويت خود را ســرش مي اندازد و او را
نجات مي دهد.
پرويز آرزو :شما «موالنا» مي خوانديد؟
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جنــرال عبدالقادر :خيلي زياد .در دوران کودکــيام و زماني که در مکتب ابتدايي
درس مي خواندم ،مثنويخواني و شــاهنامهخواني در قريهء ما خيلي رايج بود .هر شــب
جمعه شاهنامهخواني و مثنويخواني داشتيم و من عاشق آن بزمها بودم .مي نشستم و گوش
مي کردم .پدر کالنم باسواد بود .غزلنامههايي هم مي نوشت که پس از مرگش مانده بود...
فرداي شب مهماني در آن دره ،به کابل برگشتيم .عيد تمام شده بود...
کسي را که به حيث قومندان هوايي تعيين کرده بودم ،از همان دره بود .نامش سخي
بود .پيلوت طياره سو 7بود .طياره سو ، 7طياره بمبارد است.
پرويز آرزو :از تحصيلکردههاي شوروي بود؟
جنرال عبدالقادر :بلی .دو يا ســه دوره بعد از ما در شوروي تحصيل کرده بود .تعيين
سخي بر خالف خواســتهء چپيها ،به خصوص پرچمي ها بود .آنها تالش می کردند که
کسي از خودشان ،قومندان هوايي شود .در گروه خود من هم با من به مخالفت برخاستند.
محتاط به من مي گفت که بايد اکبر پنجشــيري قومندان هوايي شود .اما اکبر نمي توانست
قومندان هوايي شود .چون انجينير بود .در بخش تخنيکي کار مي کرد.
پرويز آرزو :و داوودخان به شما دستور داده بود که قومندان هوايي از مشرقي باشد.
جنرال عبدالقادر :بلی .من بايد از مشرقي تعيين مي کردم.
پرويز آرزو :و شما نمي توانستيد بگوييد که اين امر داوودخان است؟
جنرال عبدالقادر :به هيچ وجه نمي توانستم.
بي طرفها هم عالقمند بودند که قومندان هوايي از بين آنها انتخاب شود .من حفظ
موازنه را در نظر داشــتم .بعدها وقتي وزير شدم ،در وزارت دفاع هم سعي مي کردم موازنه
را حفظ کنم .کارمندان شعبات حتا در سطوح باال هم با رعايت اصل توازن مقرر مي شدند.
در زماني که «رفيع» وزير دفاع شده بود ،دو نفر در سطوح باالي بخش استخبارات گماشته
شــدند .وقتي من از وزارت دفاع برکنار شدم ،آن دو دستگير شدند و يکي از آنها اعدام
شــد .يکي از آنها با گروه «گيالني» ارتباط داشت و دومي به «مسعود» گزارش مي داد.
آن يکي که اعدام نشد ،از وردک بود .بچهء عبداهللخان نایبالحکومه بود .کسي که اعدام
شد خليل نام داشت .خبر شدم که او را اعدام کردند .فِلمي را که در حين تحقيق و اعتراف
از او گرفته بودند ،به من نشــان دادند .گفت« :بلی .اين کار را ميکردم .با نفرهاي مسعود
رابطه داشتم».
اين از رويدادها مربوط به بعد از هفت ثور است .کمي پيش رفتم...
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***
پرويز آرزو :سخي ،قومندان هوايي شد...
جنرال عبدالقادر :بلی .قومندان هوايي شد.
پرويز آرزو :و رقابت هم وجود داشت و فشارها بر شما نيز.
جنرال عبدالقادر :بلی فشارها هم وجود داشت.
پرويز آرزو :به احتمال ،تعيين شما به حيث قومندان مدافعه هوايي به تشديد مخالفتها
انجاميده بود.
جنــرال عبدالقادر :بلی .همينطور بود .اما مقاومــت ميکرديم و به پيش مي رفتيم.
باالخره پرچمي ها نيرنگ بازي کردند .چون آنها در اداره حکومت نقش نسبت ًا پر رنگي
داشــتند« .فيضمحمد» ،وزير امور داخله ،پرچمي بود ،وزير زراعت پرچمي بود .قومندان
گارد داوودخا ن پرچمي بود.
پرويز آرزو :خودِ ببرک کارمل هم به داوودخا ن نزديک بود.
جنرال عبدالقادر :بلی خود کارمل هم به داوودخا ن نزديک بود.
توطئهيي کــه کردند ،اين بود :راکتی به نام اس.کا 5 .وجود دارد .طياره مي تواند به
جاي دو بمب ،دو بالک  16تايــي از اين راکت را حمل کند .اين نوع راکت براي زدن
اهداف زميني به کار مي رود .براي زدن وســایط زرهــدار ،براي تخريب پلها و جاهاي
مستحکم .براي انهدام قطارها هم کاربرد دارد .در وقت اصابت ،پارچه پارچه مي شود و به
همين خاطر ،قدرت تخريبي زيادي دارد.
طيــاره بر زمين بود .راکتها را به آن بســته بودند .نمي دانم راکتها را درســت
نبســته بودند يا کار ديگري کرده بودند .بر اثر ضربه ،راکت بيرون جهيده بود .راکت،
بيســت متر دورتر به زمين اصابت کرده بود .انفجار نکرده بود .مثل چوب سوخته بود .به
کســي هم آسيبي نرسيده بود .چون فير نشده بود .از آن واقعه ،گزارشي تهيه کرده بودند
و به داوودخان رســانده بودند .به او گفته بودند کــه در نتيجهء ضعف قومنداني مدافعه و
قومنداني هوايي ،راکتي به اســتقامت ارگ فير شده است .ضيا [ضیا مجید] ،قومندان گارد
بود و پسرخالهيي داشت .اين راپور را به دست پسرخالهء ضيا داده بودند تا از طريق او به
داوودخان برسد .در گزارش آنها نوشته شده بود که راکتي فير شده و چنين شده و چنان
شده ...قومندان گارد ،گزارش را به داوودخان داده بود .از چند منبع ،به داوودخا ن رسانده
بودند که من در مديريت ،ضعيف هســتم .در حالــي که ضعف اداره نبود ،بلکه توطئهيي
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ســازماندهي شده عليه من بود .داوودخان هم زير تأثير آن گپها رفته بود .همزمان به او
گفته مي شــد که در مقابل فعاليتهاي چپيها هيچ واکنشی نشان نمي دهد .گفته بودند که
من با محتاط نزديک هســتم .داوودخان بر آن بود که محتاط و پاچاگل وفادار را که زن
روسي داشت ،کنار بزند .نهم حوت  1354از مقام قومنداني مدافعه هوايي برکنار شدم.
پرويز آرزو :شــما پيش از اين گفتيد که در ابتدا شش هفت نفر در هستهء مرکزي
فعاليتهاي سياسي شما حضور داشتند .آنها از رفتن و پيوستن شما به داوودخا ن پيش از
توشش ســرطان آگاهي داشتند .در فاصلهء زماني که شما به امر داوودخان
کودتاي بيس 
به شيندند رفتيد ،آنها به حلقهء وفادار به داوودخان نزديک شدند .سرنوشت آن همکاران
سياســي شما در هستهء مرکزي حرکت شما (سازمان جوانان انقالبي اردو) چي شد؟ پس
از کودتاي بيستوشش سرطان چه ميکردند؟
جنرل عبدالقادر:آنها از طريق محتاط به داوودخا ن نزديک شدند.
پرويز آرزو :و به چه مقامهايي رسيدند؟
جنرال عبدالقادرُ :پســتهاي مختلفي گرفتند .تعيين آنها به دســت خودم بود .من
اکبرپنجشيري را ســرانجينير قواي هوايي تعيين کردم .او به محتاط هم نزديک شده بود
ال با من بود .سخي را که قومندان هوايي تعيين کردم نيز هر چند کام ً
اما قب ً
ال با ما نبود اما
مخالفتي هم نداشــت .عم ً
ال بخش هوايي را بين کساني که در زمان فعاليتهاي سياسي با
من بودند ،تقسيم کردم...
پرويز آرزو :و نشستهاي پنهاني شما هنوز هم برگزار مي شد؟
جنرال عبدالقادر :نه .گاهي با هم ديد و بازديدهايي داشتيم.
پرويز آرزو :با محتواي سياسي؟
جنرال عبدالقادر :نه .فرصتي براي اين مسایل نبود.
پرويز آرزو :به دنبال بر مي گرديم .گفتيد «محتاط» از چشم داوودخان افتاد.
جنرال عبدالقادر :ما احســاس ميکرديم که محتاط در حال افتادن از چشم داوودخان
اســت .به خاطر اينکه پاي نعيمخان ،برادر داوودخان، به مسایل سياسي کشيده شده بود و
او کام ً
ال ضد چپ و چپيها بود.
پرويز آرزو :داوودخان ،نعيمخان را به امريکا هم فرستاد.
جنرال عبدالقادر :بلی .داوودخا ن او را نمايندهء خاص خود تعيين کرد .به اروپا رفت.
به امريکا رفت .ولي ما سعي داشتيم بر اوضاع واقف باشيم .ما ميخواستيم به خانهء نعيمخان
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نفوذ کنيم.
پرويز آرزو :از چه طريق؟
جنرال عبدالقادر :از طريق شبکهء استخباراتي که ساخته بودیم...
پرويز آرزو :شبکهء استخباراتي که شما ساخته بوديد؟ منظورتان گروه شماست؟
جنرال عبدالقادر :حاال ديگر بر تعداد ما افزوده شــده بود .چپيها با هم نزديک شده
بودند.
پرويز آرزو :اين به اين معني اســت که شما در آن زمان به يکي از شاخههاي حزب
دموکراتيک خلق نزديک شده بوديد؟
جنرال عبدالقادر :نه .هنوز نشده بودم.
ِ
استخبارات کجا بود؟
پرويز آرزو :پس اين استخباراتي که شما مي گوييد،
جنرال عبدالقادر :خود قومنداني مدافعه در چوکات وزارت دفاع ،استخبارات داشت.
پرويز آرزو :و از طريق استخبارات وزارت دفاع مي خواستيد به خانهء نعيمخان نفوذ
کنيد؟
جنرال عبدالقادر :ما به اين فکر بوديم که در مسير حرکت با داوودخا ن از خود تضاد
و مخالفتي نشان ندهيم اما بر اوضاع واقف باشيم .بايد واقف مي بوديم که چه کساني به نفع
داوودخان کار مي کنند .راســتگرا هستند يا چپگرا .متوجه شُ ديد؟ ما براي رسولي هم
نفر داشــتيم .کار مي کرد و به ما خبر ميآورد .براي نعيمخان هم نفر داشتيم .براي کسب
اطالع از کساني که از زمان شــاه مانده بودند و در حکومتُ ،پستهايي گرفته بودند نيز
نفر داشتيم .آنها را مطالعه ميکردند و از اقداماتشان اطالعات به دست میآوردند .مث ً
ال
وزير ماليه را هم زير نظر داشــتيم .رفيق خودم که رییس گمرکها بود ،و به شما تعريف
کردم که در زماني که خانه نشين شده بودم داوودخا ن به وزير ماليه و او امر کرد که براي
لوامشر صاحب يک موتر بدهيد ،نیز زير نظر بود.1
پرويز آرزو :من نام وزراي حکومت جمهــوري را مي خوانم .اگر اطالعي در مورد
آنها داريد و بــه احتمال ،روابطي با چپيها و به خصوص پرچمي ها ،با توجه به نفوذ آن
گروه در دستگاه حکومت جمهوري ،داشتند لطف ًا بگوييد.
جنرال عبدالقادر :بسيار خوب است .اگر به يادم مانده باشند ،مي گويم.
پرويز آرزو :پيش از خواندن فهرست وزرا ،از داکتر محمد حسن شرق معاون صدارت
شروع مي کنيم.
 .1به بخش سه و شش نگاه شود.
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جنرال عبدالقادر :با کارمليها ارتباط داشــت .البته قبل از اين حوادث با تره کي هم
ارتباط داشــت .پدر حسن شــرق از حزب توده ايران بود که از ايران به افغانستان فرار
کرده بود .خُ ســر شــرق هم از جملهء همان ايرانيهاي مهاجر به افغانستان بود .حکومت
وقت افغانســتان به آنها در «اناردره» فراه ،جا داده بود .پدر حســن شرق را اعدام کرده
بودند .حسن شــرق در آن وقت ،هنوز خُ ردسال بوده است .بنا به هر دليل يا رابطهيي که
وجود داشــته ،به بازماندگان خانوادهء حسن شرق در اناردره فراه پناه داده شده بود .بعدها
داوودخا ن حسن شرق را به مکتب نرسينگ شامل کرد .حسن شرق در ابتدا نرس بود.
پرويز آرزو :حسن شرق در کتاب «کرباسپوشان پابرهنه» اش مي نويسد که خودش
براي تحصيل به کابل رفته بود.
جنرال عبدالقادر :اينکه خودش رفته را نمي دانم .اما معلوماتي که من درباره حســن
شــرق دارم اين اســت که ابتدا داوودخا ن او را به مکتب نرسينگ شامل مي کند .حسن
شــرق مکتب را به پايان مي رساند .و اين زماني است که داوودخا ن صدراعظم شده است.
 حسن شرق به امر داوودخان شــامل فاکولتهء طب مي شود .رابطهء نزديکي با داوودخان
دارد .خــودش در جلد دوم خاطرات خود مي نويســد که «رابطهء ما بســيار نزديک بود
و داوودخان به من کمک مي کرد ».بعدا ً «مدير قلم مخصوص» داوودخا ن مي شــود .در
خاطراتش مي نويسد که بعد از خانهنشين شدن داوودخان ،رابطهاش را با او حفظ کرده بود.
با اين حال مي نويسد که «واي افسوس که داوودخان سردار بود ،خودخواه بود و جاهطلب
بود ».وقتي معاون صدراعظم شد ،من قومندان مدافعه بودم .بعد از يک سال ،سفير افغانستان
در جاپان شد .زد و بندها و رقابتها در اطراف داوودخان بسيار زياد بود.
پرويز آرزو« :داکتر عبدالمجيد» وزير عدليه.
جنرال عبدالقادر :او آدمي بود که بيشــتر به وطنش عالقمند بود .به وظيفهاش پايبند
بود.
پرويز آرزو« :فيضمحمد» وزير امور داخله؟
جنرال عبدالقادر :فيضمحمد پرچمي بود.
پرويز آرزو« :داکتر نعمتاهلل پژواک» وزير معارف.
جنرال عبدالقادر :پژواک به پرچمي ها سیمپاتي داشت.
پرويز آرزو« :انجينر پاچاگل وفادار» وزير امور سرحدات
جنرال عبدالقادر :با داوودخا ن نزديک بود .خانم روســي داشت .داوودخان او را به
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عنوان سفير به بلغارستان فرستاد.
پرويز آرزو« :غوثالدين فائق» وزير فواید عامه.
جنرال عبدالقادر :او هم در کودتاي بيستوشش سرطان شرکت داشت .نه خلقي بود
و نه پرچمي .بيشتر پلهبين بود.
پرويز آرزو :انجينير «عبدالحميد محتاط» وزير مخابرات که بارها درباره او صحبت
کرديد.
جنرال عبدالقادر :بلی همان اســت .او و معينــش «غالمحضرت» هراتي از قومنداني
مدافعه هوايي به وزارت مخابرات رفته بودند .پاچاگل وفادار هم از قواي هوايي رفته بود.
پرويز آرزو« :نظرمحمد سکندر» وزير صحت
جنرال عبدالقادر :وزير صحت عامه بود .او بر اســاس شــهرت پدري و مسلکش به
دستگاه داوودخان آمد.
پرويز آرزو« :داکتر عبدالرحيم نوين» وزير اطالعات و فرهنگ
جنرال عبدالقادر :خوب؟
پرويز آرزو« :جيالني باختري» وزير زراعت و آبياري
جنرال عبدالقادر :پرچمي
پرويز آرزو« :محمدخان جاللر» وزير تجارت
جنرال عبدالقادر :جاللر بر اساس مسلکش مقرر شد .با هيچ کس رابطهيي نداشت.
پرويز آرزو« :علياحمد خرم» وزير پالن
جنرال عبدالقادر :او بعدا ً کشته شد .ارتباط دوسویه داشت.
پرويز آرزو :بسيار خوب .به «عبدالحميد محتاط» وزير مخابرات و افتادنش از چشم
داوودخان بر مي گرديم.
جنرال عبدالقادر :در نتيجهء تحريکها و تشبثات نسبت به حسن شرق و قواي هوايي،
1
پاچک»
داوودخان تصميم گرفت که آن عده از کساني را که در قواي هوايي «دست و َ
مي زنند کنار بزند .اولين کسي را که به احتياط سوق داد ،من بودم.
پرويز آرزو :بعد از حادثهيي که پيشتر گفتيد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .بعد از همان حادثه مرا به احتياط سوق داد.
پرويــز آرزو :در مقام قومنداني مدافعه هوايي چه مدت کار کرديد؟ چه رويدادهاي
مهمي از آن دوره به خاطر داريد؟
پاچک زدن» کنايه از «فعال بودن براي مقصدي».
« .1دست و َ
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جنرال عبدالقادر :تقريب ًا يک و نيم سال.
يکي از خاطرات کارم در مقام قومنداني هوايي ،مالقات با امريکاييهاســت .به شما
گفتم که مرســتيا ِل قواي مدافعه هوايي ،ســتارخان نام داشت که پسر نوابخان لوگري،
مصاحب نادرخان و هاشمخان بود .او و برادرش در زمان داوودخا ن هم در مناصب دولتي
خود ماندند .آنها شناخت و روابط شخصي با خاندان شاهي داشتند .روزي ستارخان به من
کارتي داد و گفت« :من و تو دعوت هستيم».
پرسيدم« :به کجا دعوت هستيم؟»
گفت« :اتشهء مدافعه هوايي امريکا ما را دعوت کرده است».
در سفارت امريکا در کابل سه اتشه نظامي کار ميکردند :اتشه هوايي ،اتشه زميني و
اتشه مدافعه هوايي .سال  1352بود .من قومندان هوايي بودم و هنوز قومندان مدافعه هوايي
نشده بودم .دعوت در خانه اتشــهء امريکايي ترتيب داده شده بود .رفتيم .اولين باري بود
که با امريکاييها تماس میگرفتم .امريکاييها مرا کام ً
ال مطالعه کرده بودند .مي دانســتند
که کي هستم و چه ميکنم .بعد از هفت ثور هم اولين سفيري که به ديدن من آمد ،سفير
امريکا بود .سفير امريکا با من مالقات کرد نه با تره کي.
در خانهء اتشــهء امريکايي ،کسي به زبان روسي بسيار روان به من خوشآمد گفت.
معلوم شد که نایبسفير امريکا در کابل بود.
چهار نفر بوديم :من ،ســتارخان ،نایبسفير امريکا که بعدا ً سفير شد و کشته شد 1و
صاحبخانه که اتشــه مدافعه هوايي امريکا بود .دو افغان و دو امريکايي .خود اتشه اص ً
ال
گپ نمي زد .معاون ســفير صحبت مي کرد .وقتي ستارخان کارت دعوت به خانه اتشه را
داد ،فهميدم که وظيفه گرفته اســت مرا به آنجا ببــرد .او با امريکاييها و از به ویژه با
انگليسها روابط نزديکي داشت.
ستارخان ترجمه مي کرد .نایب سفير امريکا هم خودش به روسي با من گپ مي زد.
ميز غذا آماده بود .انواع خوردنيها و نوشيدنيها روي ميز بود...
امريکاييها ُگلپي را کمي جوش مي دهند .ســپس آن را در مخلوط زردي و سفيدي
تخممرغ و آرد مي زنند و در روغن ســرخ مي کنند .آرد و زردهء تخممرغ پخته مي شوند
و حرارت به گلپي هم مي رســد .گلپي تقريب ًا نيمه خام مي ماند .کمي ديرتر ماهي و کچالو
آوردند .غذا خورديم و صحبت کرديم.
پرويز آرزو :پيرامون چه مسایلي صحبت شد؟
 .1سفير امريکا که در سال  1979در افغانستان کشته شد ( Dubs Adolphادولف دابس) بود.
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جنرال عبدالقادر :ابــراز عالقمندي ميکردند .مي گفتند به دعوتهاي ما نمي آيي .از
اين پس بيا .آن دعوت از اتشه نظامي مدافعه بود .مهماني شب رخصتي هفتهء آينده را اتشه
هوايي امريکا ترتيب داده بود .به آنجا هم رفتم.
پرويز آرزو :پيش از اين ،از رابطهء نزديک ســتارخان با امريکاييها گفتيد .شما را
هم تنها دعوت کرده بودند .معاون ســفير هم در آنجا حضور داشت .ميخواستند شما را
جذب کنند؟
جنرال عبدالقادر :طبع ًا نه! مرا مطالعه ميکردند.
پرويز آرزو :بسيار خوب! شما را مطالعه ميکردند .جالب است که چگونه ميخواستند
اعتماد و عالقمندي شما را جلب کنند؟
جنرال عبدالقادر :حاال به شــما مي گويم .دعوت بعدي از طرف اتشه هوايي ترتيب
داده شــده بود .آن اتشه ،هممسلکم بود .مي توانست بيشتر با من گپ بزند .مي توانستيم در
باره مسایل مختلف صحبت کنيم .البته مسایلي که به عنوان يک ديپلومات اجازهء صحبت
پيرامون آنها را داشــت .در آن ديدار ،من گلهمندي خود را نسبت به امريکا ابراز کردم.
به اتشه هوايي در مورد بيتوجهي به افغانهايي که در بخش هوايي براي تحصيل به امريکا
ميرفتند ،گفتم .يادآور شــدم که« :مهمترين وظيفهء مــا در بخش هوايي ،دفاع از وطن
ماســت .اما وقتي افغانها براي تحصيل به امريــکا مي روند ،به جاي اينکه در بخشهاي
مورد نياز ما آموزشهاي مســلکي ببينند ،در شاخههاي فرعي و دست سوم و دست چهارم
آموزش مي بينند .مث ً
ال شما آنها را در بخش باربري طياره آموزش مي دهيد .در حالي که ما
طياره باربري نداريم .اينها از طرف وزارت دفاع براي تحصيل به امريکا فرستاده مي شوند.
بايد در زمينهء طيارههاي شــکاري و بمبارد شــما مثل  5Fو  R4تحصيل کنند .بايد به
آنها پرواز با آن طيارهها آموزش داده شــود .اما فارغالتحصيالن ما مي آيند و مي گويند
که ما با يک طياره باربري يک شــرکت خصوصي در بدل پولي که امريکا به آن کمپني
مي پرداخــت ،پرواز کرديم .اين طيارههاي باربري با خواســت و نيازمندي وزارت دفاع
افغانستان اص ً
ال مطابقت ندارند».
موضوع دومي که گفتم اين بود که« :شــما بعد از هر دو سه سال ،چهار نفر را براي
تحصيل در امريکا مي پذيريد .تنها يک بار يک گروه شانزده نفري را پذيرفتيد که من هم
در آن جمله بودم اما از رفتن ،باز ماندم - ».به او نگفتم به چه دليل« - ،از آن گروه شانزده
نفري ،بعد از فراغت از تحصيل در امريکا ،تنها دو نفر را توانستيم براي پرواز با طيارههاي
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روســي آماده کنيم» -از آن دو نفر هم يکي در کودتاي «خانمحمدخان» گرفتار شد و
جوان دوم که از لغمان بود با چاالکي خود را به چپيها چسپانده بود .-در اين موارد ،بسيار
صحبت کرديم.
شب ديگر به خانهء اتشه نظامي زميني سفارت امريکا دعوت بوديم.
پرويز آرزو :به آنجا هم رفتيد؟
جنــرال عبدالقادر :به آنجا هم رفتم .ما ميخواســتيم وانمود کنيم که با هيچ کس
ارتباطي نداريم .چپی هم نيســتيم ،راستگرا هم نيستيم و براي وطن کار مي کنيم .در اين
مورد ،بين خود به توافق رسيده بوديم.
در خانهء اتشــه نيروهاي زميني از من در مورد قواي زميني افغانســتان مي پرسيدند.
جوابم اين بود که من از قوای هوایی هســتم ،نه زميني .تنها در مورد بخش هوايي مي توانم
صحبت کنم .به اين ترتيب کارم را آســان مي کردم .در مورد نوع طيارههايي که داشتيم
صحبت ميکرديم .طيارههاي ما ميگ 17بود اما حاال ميگ 21داشــتيم .طیاره سو نداشتيم
اما حاال سو 7داشــتيم .در مورد روابط ما با شوروي مي پرسيدند .جوابم اين بود که ما در
ايــن روابط ،منافع خود را در نظر داريم .شــوروي البته منافع خودش را دارد .ما بر محور
منافع خود مي خواهيم با همه رابطه داشته باشيم .با امريکا هم مي خواهيم روابط مستحکمي
داشته باشــيم .اما امريکا اين را نمي خواهد .پاکستان ،مانع تحکيم اين روابط است .امريکا
با پاکستان روابط استراتژيک دارد .اينها را واضح مي گفتم .مي گفتم که توقع ما از امريکا
اين است که افغانستان را از نظر دور نکند.
من چند روز پيش هم به شــما گفتم .يک نويسنده امريکايي کتابي نوشته است .در
آن کتاب آمده اســت که امريکا روز افغانستان را سياه کرد .اين امريکا بود که به خاطر
روابطش با پاکستان ،با بي تفاوتيهايش به افغانستان جفا کرد.
پرويز آرزو :شــما از امريکاييها انتقاد ميکرديد که نمي خواهند با افغانستان رابطهء
نزديک داشته باشند؟
جنــرال عبدالقادر :اين چيزهايي بود که به آنهــا مي گفتم .بعد از هفت ثور ،اولين
ســفيري که به ديدنم آمد ،سفير امريکا بود .همين اتشه هوايي که پيشتر در مورد ديدار
و صحبتهايم با او ،صحبت کردم ،سفير را همراهي مي کرد .در همان اولين ديدار بعد از
هفت ثور باز هم همين مسایل را مطرح کردم .در مورد محصلين هم دوباره مسایلي را که
پيشتر گفتم ،يادآور شدم .سفير و اتشه نظامي به من گفتند« :همين حاال بگوييد .براي هر
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تعدادي که شما بگوييد ،بورسيه مي دهيم».
مــن جواب دادم« :اين موضوع بايد مطالعه شــود .مراحل قانونــي انتخاب و اعزام
محصلين بايد طي شود .ما نمي توانيم فوري چيزي بگوييم».
پرويز آرزو :عالوه بر اين سه ديدار با اتشههاي نظامي امريکا در کابل ،آيا تماس و
ديدار ديگري هم با امريکاييها داشتيد؟
جنرال عبدالقادر :زماني که قومندان مدافعــه هوايي بودم ،قومندان قواي بحرالکاهل
امريکا به افغانستان دعوت شد .سفارت امريکا به مناسبت آمدن او ضيافتي ترتيب داده بود
و مرا هم دعوت کرده بودند .قومندان عمومي قواي بحرالکاهل امريکا ،مردي قدکوتاه بود
با يونيفورم بحري که نوار ســر شانهاش آن را مشخص مي کرد .تیودور ايليوت ،سفير بود.
طبق رسم ديپلوماتيک ،براي اســتقبال از مهمانها در تاالر سفارت امريکا ايستاده بودند.
قومندان قواي بحرالکاهل در جاي اول ايستاده بود ،خانم تیودور ايليوت در کنارش ايستاده
بود و سفير ،کنار خانمش ايستاده بود .با کمي تاخير به ضيافت رسيدم .در تاالر مهمانخانه
با قومندان بحرالکاهل امريکا دســت دادم .من انگليســي نمي دانستم .سفير امريکا فارسي
مي دانســت .گپهاي من و قومندان عمومي بحرالکاهل را ترجمه مي کرد .آن روز براي
اولين بار فشــار سياسي را حس مي کردم .همين که داخل تاالر شدم ،از دور فهميدم سفير
امريکا نام مرا به قومندان بحرالکاهل مي گويد .فهميدم در مورد من به او معلومات مي دهد.
برخوردي بسيار صميمي با من کرد .چيزهايي پرسيد و من جواب دادم.
پرويز آرزو :مث ً
ال چي پرسيد؟
جنرال عبدالقادر :مث ً
ال پرســيد که وضع قواي هوايي افغانستان چهطور است؟ من نه
گفتم خوب است و نه گفتم خراب است.
پرويز آرزو :پس چي گفتيد؟
جنرال عبدالقادر :فقط گفتم نورمال اســت .همين کلمهء «نورمال» مرا از زير فشار
مي کشيد .از سالمتي من پرسيد .گفتم کمي مريض هستم .در همان لحظه يکي از دخترهايي
که به پذيرايي از مهمانها مشــغول بودند ،نوشيدني آورد و به ما تعارف کرد .در َپتنوس
چهار جام شــراب و چهار گيالس کوکاکوال و فانتا بود .قومندان بحرالکاهل و سفير ،جام
شراب برداشــتند و خانم سفير ،گيالس فانتا .من گفتم مريض هستم و زخم معده دارم .در
همين هنگام نگاهم به جمع مهمانها افتاد و «باباجانخان» را ديدم .همان باباجانخاني که
بعدها در زمان ما ،لوي درســتيز وزارت دفاع شد .او استاد ما در حربيپوهنتون بود .در آن
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زمان رییس اوپراتيفي وزارت دفاع بود .داوودخان او را مي شــناخت .با داوودخان رابطه
داشت .نه خلقي بود و نه پرچمي .هم خلق را تاييد مي کرد هم پرچم را و هم داوودخان را.
بازي مي کرد .من از سفير امريکا و قومندان قواي بحرالکاهل امريکا جدا شدم و مستقيم به
طرف باباجانخان رفتم .با خنده گفت« :خوب گير آمده بودي!»
خوب از اين بگذريم...
پرويز آرزو :شما سه مالقات با امريکاييها داشتيد  .مالقات سوم با اتشه نظامي قواي
زميني بود...
جنرال عبدالقادر :يکي هم ضيافت بود.
پرويــز آرزو :بلی .يکي هم ضيافت .آيا در مــورد مالقاتهايي که با امريکاييها
داشتيد ،به رهبري اطالع مي داديد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .بلی.
پرويز آرزو :طبيعي است که چنين مالقاتهايي با شوروي ها هم داشتيد ...
جنرال عبدالقادر :نه .ما نيازي براي مالقات با شــورويها نداشــتيم .به خاطر اينکه
مشاورينشــان پهلوي ما بودند .ما آنچه را که مطابق منافع خود مي پنداشــتيم ،عم ً
ال به
شوروي ها هم مي گفتيم.
پرويز آرزو :در عين حال ،شما نسبت به آنها گرايش و عالقمندي داشتيد.
ال ســیمپاتي داشــتم و عم ً
جنرال عبدالقادر :عم ً
ال هم به آنها مي گفتم که کدام کار
درست نيست .کدام برخورد درست نيست.
پرويز آرزو :آنها را در جريان گپها و مسایل قرار مي داديد؟
جنرال عبدالقادر :به هيچ وجه .من جاسوسي نمي کردم.
پرويز آرزو :منظور من بيشتر ،همکاري و ابراز عالقمندي هاست.
جنرال عبدالقادر :به هيچ وجه .ما اين استقالل را براي خود محفوظ داشتيم که هر چه
بخواهيم مي کنيم.
***
پرويز آرزو :قبل از اينکه به نهم حوت  1354و برکناري شما از مقام قومنداني مدافعه
هوايي برســيم مي خواهم به يک موضوع ديگر بپردازيم .شما از استخباراتي گفتيد که در
جاهاي مختلف ،از جمله در خانهء نعيمخان ،نفوذ داشــت و براي شما کار مي کرد .لطف ًا در
اين مورد بيشتر توضيح بدهيد.
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جنرال عبدالقادر :درک مــا از اوضاع اين بود که داوودخان تصميم دارد آن عده از
جوانهاي چپگرايي را که در دســتگاهش کار ميکردند ،از صحنه دور کند و نعيمخان
مبتکر و عامل عمدهء اين برنامهء داوودخان بود .نعيمخان نسبت به امريکا و غرب سيمپاتي
داشت .هميشه از داوودخان انتقاد ميکرد و مي گفت اين چپيهايي که تو آوردهای باالخره
فساد ميکنند .ضد چپيها بود .ما اين اطالعات را از طريق کساني که در استخبارات وزارت
دفاع کار ميکردند به دســت ميآورديم .عدهيي از آن افراد توانســته بودند براي کسب
اطالعات وارد روابط خصوصي کارمندان ارشــد نظام شوند .همانطور که گفتم حتا يکي
از آنها از خانهء شــخص نعيمخان به ما گزارش مي داد .اين افراد در ظاهر طوري وانمود
ميکردند که به نفع داوودخان کار ميکنند اما دو طرفه کار ميکردند .بازي ميکردند.
پرويز آرزو :منبع اطالعاتي شما در مورد نعيمخان کي بود؟
جنرال عبدالقادر :داماد نعيمخان ،پسر شاهمحمودخان بود .او اتشه نظامي ما در مسکو
بود .هيأتهاي شوروي را که به کابل مي آمدند ،همراهي مي کرد .او در مسکو فوت کرد.
جنازهاش را از مسکو آوردند .در مراسم فاتحهاش به نمايندگي از قواي هوايي نشسته بودم.
خودِ اين بايد به شما مفکوره بدهد که ما مورد اعتماد خاندان داوودخا ن و نعيمخان بوديم.
اما سياســتي که نعيمخان و داوودخان پيش گرفته بودند ،سياســت چپستيزي بود.
احتما ًال فشارهاي داخلي و خارجي عامل آن سياست بود و آنها به اين نتيجه رسيده بودند
که چپيها مشکلساز مي شــوند .به محتاط و پاچاگل وفادار نيز به دليل 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 اين هم بهانهء
خوبي براي راندن او شــده بود .از طرفي داوودخا ن بــر آن بود که پيش از زدن آن دو،
آنها را يک لنگه [بيپشــتوانه] کند و بعدا ً آنها را از صحنه دور کند .محتاط و پاچاگل
وفادار هر دو از قواي هوايي برخاسته بودند .روابط نزديک و تنگاتنگي با هواييها داشتند.
بنابرايــن اول بايد قومندان مدافعه هوايي را از صحنه دور ميکردند و بعد از او ،آن دو را.
بر همين اســاس بود که اول مرا به احتياط سوق دادند و خانهنشينم کردند .داوودخان پس
از اينکه مرا خانه نشــين کرد ،محتاط را که وزير مخابرات بود ،نیز برکنار کرد .پاچاگل
وفادار ،وزير ســرحدات ،را هم سفير افغانستان در بلغارستان تعيين کرد .پس از خانهنشين
شدن ،زير کنترول وزارت داخله بودم .البته بعدا ً معلوم شد که آن کنترول و نظارت به امر
داوودخا ن نبوده است.
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پرويز آرزو :پرســش ديگري در مورد نعيمخان دارم .نعيمخان به عنوان چهرهء ضد
جريان موســوم به چپ و چپ گرايان عمل مي کرد .بديهي اســت که شــوروي هم در
افغانستان فعالیت زیادی داشت و از موضعگيريهاي غربگرايانه و ضد شوروي نعيمخان
آگاه بود.
جنرال عبدالقادر :بلی .اين را مي فهميدند.
پرويز آرزو :فکر مي کنيد از طريق کي و چگونه ميخواســتند او را زير نظر داشته
باشند؟
جنرال عبدالقادر :يک نکته را در نظر داشته باشيد که کساني که در چوکاتهاي باال
کار مي کنند ،هيچ وقت افشا نمي شوند .کارش را فقط ارگان خودش مي فهمد .ساده نيست.
نمي شود آن را به سادگي پيدا کرد .اما يک چيز را مي دانم که در چوکات سفارت شوروي
کساني مشغول چنين فعاليتهايي بودند .يکي از آنها همان کسي بود که پيش از اين در
مــوردش گفتم .هماني که در زمان داوودخا ن به عنوان نماينده کمپني «ايرفلوت» ما را به
ضيافت دعوت کرد .من اين را پس از هفت ثور دانستم .اولين کسي که بعد از بيرون شدنم
از بنديخانه پيشم آمد همين آدم بود .به شوخي به او گفتم« :اي تو حرامزاده! »..او هماني
بود که من به او فارســي ياد داده بودم .در کميته مرکزي حزب کمونيست کار مي کرد.
بعدها سفير شوروي در اندونزيا شد.

بخش ن ُه
پرويز آرزو :در بخش پيش به حوت  1354و برکناري شــما از ِســمت قومنداني مدافعه
هوايي رسيديم.
جنرال عبدالقادر :بلی .برج حوت بود .تَربرف ميباريد .همين که از کار برکنار شدم
«تره کي» و «امين» و «گالبزوي» به خانهام آمدند .خانهء ما در «پل ســرخ سراي غزني»
بود .بگذاريد خاطرهيي از آن خانه به شما بگويم.
پرويز آرزو :خواهش ميکنم .بفرماييد.
جنرال عبدالقادر :از معاشهايي که از بار دوم ســفرم به شــوروي ،براي آموزش در
زمينهء پروازها در هواي ابــري و باراني ،گرفته بودم ،پولي پسانداز کرده بودم .پول را
پيش يک دوست مورد اعتمادم به امانت گذاشته بودم .در اين فکر بودم که با آن پول چي
بخرم .دلم میخواست موتر بخرم .خدا ببخشد مادرم را .مردم قديم بيشتر دورانديش بودند.
به من گفت« :بچیم! موتر که مي خري آن را کجا نگه مي داري؟»
مادر ،راست مي گفت .به فکر خريدن زمين افتادم .اتفاق ًا در همان روزها« ،علياصغر»
را ديدم .علي اصغر از هراتيهاي هم دورهام بود .از من پرسيد« :چه کار ميکني؟»
گفتم« :مي خواهم زميني پيدا کنم و خانهيي بسازم».
علياصغر گفت« :سه بسوه زمين دارم .اگر مي خواهي آن را بگير».
او گفت زمينش سه ُکنج است .مثل يک مثلث .و آن سه بسوه زمين ،در کنار شصت
جريب زمين «نفيسه نوا» دختر شاه محمود خان ،رییس زايشگاه ،است.
نفيســه نوا نمايندهيي به نام «عليبابا» داشت .عليبابااز فوتباليستهاي قديمي بود.
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در تيم «غازي» بازي مي کرد .پس از آنکه شاهمحمودخان به جاي هاشمخان به صدارت
رسيد ،به اين فکر افتاد که بايد در بين نسل جوان بيشتر کار کرد .همان بود که تيم فوتبالي
به نام غازي و استاديوم «غازي» را ساختند .عليبابا از فوتباليستهاي تيم غازي بود .قصد
شــاهمحمودخان اين بود که از آن تيم فوتبال بهرهبرداري سياسي کند .اما پس از مدتي در
بين تيم اختالف نظرها و انتقادهايي نســبت به خاندان شاهی پيدا شد .در همان زمان حزب
وطن هم ساخته شــده بود .فکر ميکنم هم تحوالت داخلي جامعه پررنگ شده بود و هم
فعاليت دســتهاي بيروني .سفارت شوروي در آن زمان در «پل شاهدوشمشيره» بود .رو
به روي مســجد شاهدوشمشيره ،ساختماني دو منزله با باغي در قسمت عقبش بود .سفارت
شــوروي در آنجا بود .پيش روي آن ،رســتوران « فقير» بود .آن رستوران را رستوران
«خانم فقير» مي گفتند که خانمي تُرکي بود .فقير ،در ترکيه درس خوانده بود .در همانجا
ازدواج کرده بود و خانمش را با خود به کابل آورده بود .دو دخترش نيز همراهش بودند.
رستوران فقير اولين رستوراني بود که در آن خانمها کار ميکردند  .چاي و نان ميآوردند.
آن رستوران مرکز نشستهاي سياسي شده بود .اهل سياست در آنجا جمع مي شدند و گپ
مي زدند .آن وقتها ما در صنفهاي هشــت و نه و ده درس مي خوانديم .در سياست هم
نقشــي نداشتيم .ما تا صنف هشتم حتا داخل شهر کابل را نديده بوديم .بعد از صنف هشتم،
آهستهآهســته پاي ما به شهر کشيده شد .در آن زمان رستوراني به نام «رستوران شکور»
بود .آن رستوران رو به روي جايي بود که حاال «پشتنيتجارتيبانک» است .يک چاينک
چاي و دو ســه دانه نُقل را به يک قران مي داد .هر وقت مانده مي شديم به رستوران شکور
ميرفتيم .چاي و نُقل ارزان مي خورديم...
به هر حال درس ليسه را به پايان رساندم .به شوروي رفتم و همانطور که گفتم بعد
از سفر دوم به شوروي براي تحصيل ،به فکر خريدن زمين افتادم .علياصغر سه بسوه زمين
ســه ُ
کنجياش را پيشــنهاد کرد .همان زمين را گرفتم .به فکر ساختن خانه افتادم .شصت
جريب زمين مجاور به زمين ســه بسوهييِ من از نفيسه نوا بود که پدرش شاهمحمودخان به
او داده بود .شــوهر نفيسه نوا پسر يک مسلمان هندوستاني بود که به کابل آمده بود و به
خاندان و به خصوص به شــاهمحمودخان بسيار نزديک بود .نامش «اهلل نواز خان» بود .در
بخشهاي استخباراتي کار مي کرد .مسایل استخباراتي را مطالعه مي کرد و به شاهمحمودخان
و خاندان کمک مي کرد و مشــوره مي داد .از زمان نادرخان در قدرت بود .قدرت زيادي
داشت .قومندان امنيه بود .کشت و کشتارها و بنديگريهاي طرفداران شاه اماناهللخان به
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وسيلهء همين آدم ســازمان داده مي شد .پس از مرگ او ،پسرش با دختر شاهمحمودخان
ازدواج کرده بود و در کابل زندگي مي کرد .دو ســه خانه در «کارته سه» داشت .زندگي
شاهانهيي داشــت .من تصميم گرفتم که بايد يک و نيم بسوه از آن شصت جريب زمين
را بگيرم! جوي آبي از يک ضلع زمين مثلثي شــکلِ 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 .جويي بود که از
«گلباغ» مي آمد و منطقهء چهاردهي را آب مي داد .از وســط شصت جريب زمين دختر
شاهمحمودخان مي گذشــت و به دريا مي ريخت .خوب! روز پنجشنبه بود .دو تا بيل و دو
کارگر از «پل ســرخ» گرفتم .س ِر زمين آمديم .زمينم را خط کشيدم .ضلع مثلث را پيش
بردم و آن را مربع ساختم! زمين را َکندم و جوي آب را از مربع بيرون بردم...
پرويز آرزو :بدون موافقهء قبلي؟!
جنرال عبدالقادر :بدون موافقهء قبلي .بدون اينکه با کسي گپ بزنم.
جوي آب را مي برديم که «عليبابا» ســر رســيد .همان عليبابــاي ناظر زمينهاي
شــاهمحمودخان .عليباباي فوتباليست .دختر شــاهمحمودخان به او «کاکا» مي گفت .در
گوشه يي از آن شصت جريب زمين ،برايش خانه ساخته بود.
عليباباآمد.
گفت« :چه کار مي کني؟»
گفتم« :هيچ! خانه جور ميکنم!»
گفت« :کجا جور مي کني؟»
گفتم« :در همين زميني که خريدهام ،خانه مي سازم».
گفت« :تو مي فهمي اين زميني که از اين سمت جوي آب گرفتهاي از کيست؟»
گفتم« :نه! از کيست؟!»
گفت« :اين زمين دختر شاهمحمودخان است و تو حق نداري آن را بگيري».
گفتم« :چه بهتر که از دختر شاهمحمودخان است! من مي دانستم که از اوست».
واضح گفتم که چون زمين از دختر شاهمحمودخان است ،آن را گرفتم.
گفتم« :مي داني چرا گرفتم؟ به خاطر اينکه ما زير امر و قومندهء همين خاندان کار
مي کنيم .کسي به ما چيزي نمي دهد .بايد از خود اين خاندان بگيريم».
گفت« :واه! واه! عجب! من نمي گذارم .وظيفهء من مراقبت از اين زمينهاست».
گفتم« :تو کي هستي؟»
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گفت« :من ناظر اين زمينها هستم».
گفتم« :ديگر گپ نزني که تو را دو شق ميکنم! در تهداب مي اندازم .سرت هم ِگل
مي ريزم و ديوار ميکنم!»
گفت« :تو کي هستي؟»
گفتم« :من صاحبمنصب هســتم .پيلوت .نامم قادر اســت .براي اين خاندان جان
مي َ
کنم .از همين خاندان هم بايد بخورم».
حيران مانده بود.
گفت« :تو چي مي گويي؟»
گفتم« :همين که شنيدي! برو و مرا از کار ن ََکش!»
رفت ...خانهء دختر شــاهمحمودخان ،آن طرف سرک «پل سرخ سراي غزني» بود.
اگر سرک دوم را که به کارتهء سوم مي رود در نظر بگيريم ،خانهء پنجم يا ششم بود .پس
از نيم ساعتي برگشت.
گفت« :بيا! تو را خواسته است!»
تازه کار را شروع کرده بوديم که دوباره به جانم آمد.
گفتم« :خوب! برويم .پيش شو! تو بلد هستي!»
رفتيم .دروازه خانه را باز کرد و داخل شــد و گفت بيا داخل .داخل شدم .اص ً
ال پروا
نکردم و ُچرت نزدم .از دروازه ورودي ســاختمان خانه ،خانمي با عينک دودي بر چشم،
بيرون شد .فکر ميکنم تازه سر و جانش را شسته بود .حولهيي بر سر داشت.
سالم کردم.
گفت« :بچیم چي مي کني؟»
گفتــم« :مي خواهم يک خانهگک ِگلي اين جا بســازم ،اما ناظر شــما مي گويد از
زمينهاي شما گرفتهام».
گفت« :چقدر گرفتي؟»
گفتم« :ممکن است يک بسوه بشــود .من پيلوت 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!
يک بسوه زمين گرفته است .خير اســت! پيلوت ماست .از جوانان ماست .اينها خدمت
ميکنند .خير است .برو بچیم! خير است! خوب کردي که گرفتي .برو!»
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گفت« :نان نمي خوري؟»
گفتم« :چهطور نمي خورم؟! دوازده بجه است!»
شوخي کردم .گفتم« :من هنوز خانهيي نساختهام .نان شما را نخورم از کي را بخورم؟!»
گفت« :زمين را گرفته ،نان هم مي خورد! بيا!»
داخل خانه رفتم .ســالون خانه ،مثل يک قصر بــود .اول يکي از خدمتکارانش چاي
آورد .صداي چيدن ظرفها از اتاق پشت مي آمد .اتاق نانخوري بود .غذا را چيدند .گفت:
«بيا بچیم! نان چيده شده».
به اتاق نانخوري رفتيم .کبکپلو داشتند .ماه حوت بود .کبکي بسيار پر مزه.
به هر حال زمين را گرفتم .خانه ساختم و در همانجا زندگي ميکرديم.
پرويز آرزو :چهطور شد که با چنان جرأتي تصميم گرفتيد زمين دختر شاهمحمودخان
را بگيريد؟
جنرال عبدالقادر :بيشتر ،کله شقي ما در مبارزه بود .خاندان هم در حال زوال بود.
پرويز آرزو :و به همين خاطر به خود حق داديد زمينش را بگيريد؟
جنرال عبدالقادر :بيشتر کله شقيهاي مبارزه با خاندان شاهي بود.
پرويز آرزو :بعد از کودتاي بيســتو ششسرطان ،سرنوشت اين آدمها چي شد؟ به
احتمال ،تعدادي از اعضاي خاندان شاهي هنوز در کابل به سر مي بردند.
جنرال عبدالقادر :بلی .دختر شــاهمحمودخان در کابل بود .برادرش «ســلطانمحمود
غازي» بعد از کودتا رییس هوايي ملکي شد.
پرويز آرزو :اما به احتمال ،نظام جمهوري و شخص داوودخا ن نسبت به آنها رفتاري
خوب و توأم با اعتماد نداشت.
جنرال عبدالقادر :نه .نداشت .با آنها برخوردي عادي داشت.
پرويز آرزو :چنين فضا و روابطي ناشــي از تضادها بين داوودخا ن خانهنشين و نظام
شاهي بود؟
جنرال عبدالقادر :براي اينکه فضا بيشتر روشن بشود ،بگذاريد قصهء يکي از دوستانم
به نام «کريمزاده» را بگويم .کريمزاده در زمان شــاه رییس اتاقهاي تجارت بود .رابطهء
بسيار نزديکي با «شيرزاد» ،وزير تجارت ،داشت .کريمزاده قصهء دلچسبي به من گفت.
کريم زاده تعريف مي کرد:
«يکي از روزها به خانهء شيرزاد ،وزير تجارت ،رفته بودم .شيرزاد گفت :بيا به خانهء

خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر

120

ســردار صاحب داوودخان برويم .يک ساعتي در باغش مي نشينيم .هم قصه مي کنيم و هم
مي شنويم چي گپهاست.
با او بلند شديم و به خانهء داوودخا ن رفتيم .داوودخا ن پرسيد :کجا مي نشينيد؟ شيرزاد
گفت :در باغ مي نشينيم.
باغ بزرگي بود و راه مســتقيمي به طرف ارگ داشــت .ما سه نفر نشسته بوديم و
صحبت ميکرديم .داوودخان چيزهايي مي پرسيد و ما جواب مي داديم .در کابل تظاهراتي
جريان داشت .داوودخان مي پرسيد کيها هستند؟ از کجا هستند؟ من و شيرزاد مي گفتيم
که بيشتر از پوهنتون کابل هستند .از يلهگردهاي هاي شهر هم در بين آنها هستند.
گرمِ قصه بوديم .ناگهان شــاه ،از راهي که باغ داوودخا ن را به ارگ متصل مي کرد،
آهستهآهسته و قدم زنان داخل شد .ظاهرشا ه نزديک شد و ما از جا برخاستيم .اما داوودخان
برنخاست .از جايش تکان نخورد.
شاه ،داوودخان را «گلآقا» صدا مي کرد .گفت :گلآقا ،سالم عليکم!
داوودخا ن با لحني بي پروا گفت :وعليکم.
گفت :چهطور هستي؟
با همان بي اعتنايي جواب داد« :خوب هستم!»
سرش هم پايين بود.
ظاهرخا ن پرسيد :چي گپ است؟
داوودخان جواب داد :به من چي؟ من چي خبر دارم؟ از من چرا مي پرسي؟
شاه گفت :مي گويند تظاهرات است.
داوودخان گفت :اين به من چه پروايي دارد؟
شاه گفت :مي گويند شما در اين زمينه معلوماتي داريد.
گپش به اين معنا بود که «شما در آن دست داريد».
داوودخا ن با خشــونت گفتُ :مرداري را شما مي کنيد س ِر من مي اندازيد؟ اين به من
چه ارتباط دارد؟
شاه خجالت زده شد .بدون آنکه چيزي بگويد سرش را دور داد و رفت .هنوز چند
قدمي دور نشــده بود که داوودخان با قهر و خشــم گفت :تا چوب را به کون اين نزنم،
نمي گذارم!»
پرويز آرزو :همين روابط بود و پيامدهاي بعدي ناشي از آن.
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***
پرويز آرزو :پيشتر گفتيد در نتيجهء يک توطئه از کار برکنار شُ ديد.
جنرال عبدالقادر :روز پنجشــنبه بود .پيش داوودخا ن رفته بودم .داوودخان متأثر و
پشيمان به نظر مي رسيد.
به من گفت« :تصميم گرفته شده که موسيخان به قواي هوايي بيايد».
«موسيخان» کابلي بود و از صاحبمنصبهاي قديمي هوايي .جنرال بود و مريض و
عليل .وقتي گپ داوودخان را شنيدم حدس زدم که يا قومندان هوايي مي شود يا قومندان
مدافعه .چون تورن جنرال بود.
به اين ترتيب از برکناريام باخبر شدم .آن روز در خانه بودم .ستار خان به من تلفون
کرد .گفت« :موسيخان به اينجا آمده مي گويد که قومندان مدافعه شده».
گفتم« :از طرف من به او تبريک بگو».
گوشي تلفون را گذاشــتم و موتروانم «صديق» را صدا کردم .به او گفتم« :موتر و
لوازمت را بگير و به قومنداني مدافعه برو».
گفت« :چرا؟»
گفتم« :من ديگر قومندان مدافعه نيستم».
کنجکاوي کرد .گفتم« :بچیم به تو مي گويم برو .يعني برو!»
رفت و من در خانه ماندم و خانهنشين شدم.
پرويز آرزو :و خانهنشيني شما چند ماه طول کشيد؟
جنرال عبدالقادر :پنج ماه .در خانه بودم .يک روز پسرم «قدير» دويده دويده آمد .از
ب آمده .بابا
وارخطايي به لکنت زبان افتاده بود .گفت« :موتر عسکري با يک صاحبمنص 
تو را مي برند ».بغض ،گلويش را گرفته بود.
بيرون شدم .ديدم ضيا ،قومندان گارد ،ايستاده است.
در پنج ماه خانهنشيني عم ً
ال زير کنترول بودم .فيضمحمد وزير داخله برکنار شده بود
و «قدير» جاي او را گرفته بود .وزير داخله مرا زير نظارت گرفته بود.
ضيا به من گفت« :رهبر مي خواهد شما را ببيند».
با او پيش داوودخان رفتم.
داوودخا ن احوالپرسي کرد .گفت« :صحتت چهطور است؟»
گفتم« :خوب هستم .حضور رهبر عرض کنم که من مرتکب جرمي نشدهام که بايد
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زير تعقيب و کنترول باشم».
گفت« :چهطور؟»
گفتم« :احتما ًال کار وزارت داخله يا ادارهء ضبط احواالت اســت .از صبح تا شــام
کساني زير پوشــش پوقانهفروش و جواريفروش پيش خانهء من مینشینند و من هم از
ترس و هم از روي نزاکت از خانه بيرون نمي شــوم که مبادا برخوردي بين ما رخ دهد و
سوء ظني که نسبت به من دارند ،تشديد شود».
از من پرسيد« :کي اين کار را کرده؟»
گفتم« :احتما ًال قدير وزير داخله».
داوودخان خشمگين شد .به ياورش گفت« :به وزير داخله بگو ابدا ً از اين کارها نکند.
کي به او وظيفه داده؟ من چنين وظيفهيي به او ندادهام»....
رییس ضبط احواالت ،اسماعيلخان عسکريار بود .عسکريار استاد ما در پوهنتون بود.
او اين کار را نمي کرد .پيش از اينکه از قومنداني مدافعه هوايي بر طرف شــوم هم اتفاقي
افتاد که نشــان مي داد زير نظارت و کنترول هستم .........بسيار ناراحت شدم .به بند قرغه
رفتم .هنوز داخل رستوران نرفته بودم .ايستاده بودم که کسي به طرفم آمد .گفت« :من هم
از غوريان هرات هستم ».از «افضليهاي» هرات بود« .عزيزاهلل» بود .احوالپرسي کرديم.
با خانوادهاش براي تفريح به آنجا آمده بود .چند دقيقه بعد ،به رســتوران رفتم .همانجا
نشســته بودم که عسکريار ،رییس ضبط احواالت ،همراه با «اکبر» رییس دفتر داوودخان
هم آمدند .عسکريار مرا ديد و احوال پرسي کرد .گفتم« :استاد! به خيالم بيکار ماندهاي؟»
گفت« :چرا؟»
گفتم« :نفرهاي ضبط احواالت حاال به دنبال من هم افتادهاند».
رییس دفتر داوودخان متعجب شده بود .اسماعيلخان عسکريار از موضوع اظهار بي
اطالعيِ کامل کرد.
 ...خوب! من پيش داوودخان رفتــم و موضوع نظارت از طرف وزير داخله را به او
گفتم .عصباني شد .دســتور داد به وزير داخله بگويند از اين کار دست بکشد و چنان هم
شــد .بعد از اين واکنش داوودخان ،خاطرجمع شدم .داوودخان به من گفت« :از اين پس
هر پنجشنبه ديدارهاي کوتاهي با هم خواهيم داشت ».عم ً
ال مرا مشاور خود تعيين کرد.
قرار شد در مورد مسایل مربوط به قواي هوايي و پيشرفت آن با هم صحبت کنيم.
داوودخان پيش از اينکه مرا از قومنداني مدافعه هوايي ســبکدوش کند ،هميشــه
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نســبت به فعاليتهاي سياسي در قواي هوايي شــکايت مي کرد .بارها به من گفته بود:
«اينجا يک مملکت اســامي است ،مملکت کمونيســتي نيست .شما از اين مملکت چه
مي خواهيد جور کنيد؟»
من مي گفتم« :حضور رهبر عرض کنم که صاحبمنصبها مشکالت داخلي خود را
دارند .اينها مشغول اجراي وظيفه هستند .از صبح تا شب کار مي کنند و شب ،جايي براي
زندگي کردن ندارند .خانه ندارند ،امکانات تفريحي ندارند .سينما ندارند».
به من مي گفت« :ببينيم چه مي شود کرد».
اتفاق ًا بعد از اينکه به احتياط سوق داده شدم ،در يکي از پنجشنبهها وقتي پيشش رفتم،
به من گفت« :به بگرام ميرويم».
با داوودخان به بگرام رفتيم .روزهاي پنجشنبه ،در بگرام رخصتي بود .کسي در آنجا
نبود .فابريکه هم بسته بود.
آن روز پنجشــنبه با داوودخان به بگرام رفتيم .روبهروي فابريکه ،سربازي در سايهء
ديوار ايستاده بود و سگي پيش پايش خوابيده بود .من از دروازه ورودي بگرام شروع کردم
به شــرح دادن ميدان هوايي به داوودخان« :اينجا آمريت ميدان است ،اين جا فابريکهء
ترميم طياره هاست .پشت سر ،ميدان پرواز است»...
پيش رفتيم .محل رهايشــي را که به نام «گاراژها» مشــهور بود ،به او نشان دادم و
گفتم« :ماهزار و هفتصد صاحبمنصب و خُ رد ضابط داريم و همين جا را .پيلوت ها در
داخل اين گاراژها به ســر مي برند و کارمندان تخنيکي در بخش پايين آن .در اين جا دو
غند داريم .يک غند در باال و يک غند در پايين .ســمت راست ،دفاتر قومندانهاي غندها
و کندکها و بخش هاي اداري است».
بعدا ً ورکشابها را به او نشــان دادم .توضيح دادم که در ورکشاب اول ،طيارههاي
متخصصيني داشتيم که
نو ترميم مي شــوند و در ورکشــاب دوم ،طيارههاي کهنه .حتا ما
ّ
مي توانستند بخشهايي از طياره را در همانجا مونتاژ کنند .داکترهاي علوم تخنيکي داشتيم
که بسياري از پرزه ها را مي توانستند بســازند .پيشتر رفتيم .ذخاير تيل را به داوودخان
نشــان دادم .ذخيرهء تيل براي شش ماه تا يک سال در شرايط اضطراري و جنگ در نظر
گرفته شده بود .ما در آن زمان به شکل متواتر تيل دريافت ميکرديم .اما اگر واردات تيل
قطع مي شد ،آن ذخاير مي توانستند تا يک سال نياز ما را بر طرف کنند.
در هنگام بازگشــت ،داوودخان با همان لحن قاطعانهاش گفــت« :حتم ًا بايد براي
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صاحبمنصبها ،خانه ســاخته شــود ».فرمان اکيد داد و همان بود که پروژهء بگرام به
زودي اجرا شــد .وقتي کار پروژه شروع شــد من هنوز در احتياط بودم .براي مشاورين،
بالکهاي دو و سه منزله مثل مکروریانها ساخته شد و براي صاحبمنصبها و پيلوتها
خانههايي يک منزله مثل يک ســراچه .دو اتاقَ ،دمِ در داشت .يکي براي عسکر خدمتکار
و يک اتاق هم براي انبار .براي پياز و کچالو .دو اتاق و يک ســالون جداگانه هم داشت.
آب هم داشت.
پنج ماهي از سو ِق به احتياطم مي گذشت .روزي داوودخا ن مرا احضار کرد و گفت:
«يک دفعه پيش مستغني برو».
روز شنبه يا يکشنبه بود .پيش مستغني رفتم .گفت« :رهبر هدايت داده که مصروفيتي
موقتي براي تو ترتيب بدهيم« .عظيم خان» ،وزير سابق فواید عامه ،رییس تفتيش تعليم و
تربيه اســت .تو به عنوان معاونش کار کن .بخش تعليم و تربيهء نيروهاي هوايي و زميني
بر عهدهء توست».
دو نفر ديگر هم در بخش تفتيش قواي زميني کار ميکردند .يکي از آنها ،جنرالي
بود که در ابتدا در قومنداني مدافعه هوايي بود و من او را «اضافهبست» کرده بودم .او را از
کار برکنار کرده بودم .جنرا ِل دزدي بود که حتا نان خشک عسکرها را هم دزدي مي کرد.
به هر حال ،مسؤوليت تفتيش قواي زميني و هوايي را به من پيشنهاد کردند.
من گفتم« :از هدایت رهبر اطاعت میکنم .براي من ،کار در وزارت دفاع از ماندن در
خانه بهتر است .همه صاحبمنصب هستند .با آنها نشست و برخاست داريم .همه رفقاي
کودتايي ما هستند».
گفت« :خوب است .من نوشته ميکنم».
مستغني ،مکتوب تقرر مرا در بست تفتيش تعليم و تربيهء وزارت دفاع نوشت.
به اين ترتيب ،من معاون تفتيش شدم و پنج شش ماه در آن ِسمت کار کردم.
پرويز آرزو :کار در تفتيش چگونه بود؟
جنرال عبدالقادر :کار ميکرديم .بيشتر به قواي هوايي مي رفتم .کتابي در چهلوپنج
پنجاه صفحه ،در مورد تعليم و تربيهء هوايي و تفتيش آن نوشتم .آن را به «عظيمخان» که
رییس عمومي تفتيش بود ،دادم .عظيمخان آن را مطالعه کرد و گفت بســيار عالي نوشتي.
کتاب را پيش داوودخان برد .داوودخا ن دستور داد فوري آن را چاپ کنند و به هر شعبهء
بخش هوايي يک جلد از آن داده شــود .همين کار را هــم کردند .به هدايت داوودخان
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صدهزار افغاني جايزهء نقدي دريافت کردم .داوودخان با اين کار مي خواست مرا تشويق
کند.
در اين زمان ،حيدر رســولي وزير دفاع شد .بعد از چاپ کتاب و تشويق داوودخان،
روزي حيدر رســولي مرا ديد و گفت« :بچیم! رهبر در مورد تو هدايتي داده است .مي داني
ِ
مربوط وزارت دفاع و موسســهيي غير انتفاعي است .سرمايهء اين مسلخ
که مسلخ کابل،
خالص شده .خورده شــده .بردند و خوردند! داوودخان گفته است آدم صادقي مثل قادر
مي تواند آنرا دوباره ســر پا بياورد .رهبر نام تو را گرفت ،من هم تأييد کردم .برو رییس
مسلخ شو».
با شــنيدن اين گپ رســولي ،فورا ً کلهء من صدا کرد .فهميدم که داوودخان حاال
مي خواهد مرا بخرد.
پرويز آرزو :رياست مسلخ پست بااليي بود؟
جنرال عبدالقادر :بلی .چوکي تورن جنرال بود .رییس مسلخ «فضلاحمد خان صالحی»
نام داشــت .وقتي به مسلخ رفتم ،با فضلاحمدخان صحبت کردم .مسلخ ،زمينهايي پهلوي
مطبعهء دولتي داشت و او آن زمينها را به شاروالي براي اعمار ساختمانهاي رهايشي مثل
مکروریان فروخته بود.
ُ
پول زمينها را گرفته بود .مقداري هم «ســيخ گل» براي نوسازي مسلخ خريده بود.
آن را هم فروخته بود و دو ميليون افغاني ،فايده نشان داده بود .در اين موارد از او معلومات
خواســتم .توضيحاتي داد که از اين راه و از آن راه .سکوت کردم .چيزي به او نگفتم .با
او شــناخت قبلي هم داشتم .دعوتهاي زيادي در خانهاش ترتيب مي داد .خاطرهء يکي از
مهمانيهايش را به شما مي گويم.
پرويز آرزو :بسيار خوب! بفرماييد.
جنرال عبدالقادر :فضلاحمدخان صالحی ،هراتي بود .خانم دومش از محمدزاييها بود و
ارتباطي با خاندان عبداالله داشت .پدرکالن عبداالله را مي شناخت .به يکي از مهمانيهايش،
من هم دعوت شــده بودم .پدرکالن عبداالله هم دعوت شده بود .خانهء فضلاحمدخان در
وزيراکبرخان بود .خانهء پدرکالن عبداالله هم در وزيراکبرخان بود .با هم همسايه بودند.
پدرکالن عبداالله داخل شــد .آدمي قد بلند .چپن خانگي هم به دورش .يکي دو روز پيش
از اين دعوت ،جلســهء لويه جرگه داير شده بود و داوودخان رییسجمهور شد و عبداالله،
معاون رییسجمهور و وزير ماليه .پدرکالن عبداالله داخل شــد .فضلاحمدخان و خانمش
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دويده به استقبالش رفتند.
«ناجيه» ،خانم فضلاحمدخان ،به مهمان تبريک گفت« :حاجي سردار مبارک باشد!»
سردار جواب داد« :چي؟ چي؟ چي مبارک باشد؟»
گفت« :عبداالله ،نواسهء شما ،معاون رییسجمهور شد».
پدرکالن عبداالله با لحن و صداي رسا گفت« :بچیم! واي به حال آن ملت که عبداالله
وزير ماليه و معاون رییسجمهورش شود».
ناجيه گفت« :چرا؟ چرا؟»
گفت« :بچیم! زير 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 وزير ماليه
و معاون رییسجمهورش شود».
فوري فهميدم که با داوودخا ن تضاد دارد و بايد خط مشي او جهتي ديگر داشته باشد.
خوب! من رییس مسلخ شده بودم.
پرويز آرزو :سرنوشــت فضلاحمدخان ،بعد از تقرر شما به عنوان رییس مسلخ چی
شد؟
جنرال عبدالقادر :او آمر اعاشهء وزارت دفاع شد.
کارم را در ِس َم ِ
ت رییس مسلخ شروع کردم .من استادي به نام «شيرمحمد» داشتم .از
فراه بود .در ترکيه درس خوانده بود .مضمون «لوژستيک» را به ما درس مي داد .از ترکيه
دکتورا گرفته بود .با او ديدار کردم .به او گفتم« :اســتاد! من حاال رییس مسلخ شدهام .اما
اين کار ،اص ً
ال کار من نيست و چيزي از آن نميدانم .بايد به من کمک کني».
استاد شيرمحمد گفت« :کار سادهيي است .من به تو کمک ميکنم .هر وقت فرصت
داري بگو چند درس به تو ميدهم».
من گفتم« :اين جا آمدهام و نشستهام .کار خاصي هم ندارم».
در مسلخ ،بخش خريداري ،بخش کنترول و بخش ُگدام داشتيم و معتمدي که گوشتها
به حساب او قيد مي شدند .وقتي مال مي آمد ،رییس خريداري آنرا مي خريد .مال مالدار را
در مسلخ مي ُکشت .بز و گوسفند به شکل تقريبي وزن مي شدند و بهاي هر رأس پرداخته
مي شــد .اما گاو و گاوميش از پاکستان مي آمد .گوشت آنها وزن مي شد .قيمت ،محاسبه
مي شــد و پول آنها از طريق بانک مسلخ داده مي شد .گوشت مصرفي مکاتب عسکري،
قطعات عسکري مرکز ،پوهنتون معارف و تمام شفاخانهها ،از مسلخ تهيه 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 مغازهيي بود و مردم ميآمدند و از آنجا گوشت تازه مي خريدند .گوشت خانهء
داوودخان هم از همان مغازهء مسلخ تهيه مي شد .آشپز داوودخان هفتهيي يک بار مي آمد.
با خود پول ميآورد .پول را تحويل مي داد .هر هفته چهارده کيلو گوشت مي خريد .هفت
کيلو گوشت ســرخ گاو يا گوساله و هفت کيلو هم گوشت گوسفند .داوودخا ن امر داده
بود که هفتهيي دو روز گوشــت خورده نشود .خودش هم نمي خورد .ببينيد اين از صفات
خوب داوودخا ن بود .آدمي با پرينسيپ بود.
بعد از صحبت با اســتاد شيرمحمدخان ،رییس سابق مســلخ را -کسي که پيش از
فضلاحمدخان ،رییس مسلخ بود -خواستم و با او صحبت کردم .آن آدم ،جزییات موضوع
خورد و بُرد در مسلخ را به من توضيح داد .من بايد مي فهميدم تا از سوء استفادهها جلوگيري
کنم .مسلخ را ِچکيها با در نظرداشت مال اروپايي ساخته بودند .يعني گوشت فيله (گوشت
خالص) و ضايعات بر اساس مشخصات مال اروپايي سنجيده شده بود .در حالي که گوشت
مال اروپايي ،گوشــتي پر آب است و در گدام خشک مي شــود .مال افغانستان ،وجودي
خشک دارد و با وزن کمتر ،گوشت بيشتري در گدام جاي مي گيرد .رییس سابق مسلخ به
من گفت که اين سيستم انبارداري گوشت ،غلط است .تو از طرف داوودخان مقرر شدهای.
اگر مي تواني اين سيستم را تغيير بده .چون خورد و بُرد از همينجا شروع مي شود .گوشت
ُگدام ،به حســاب وزن ،زياد مي آيد .در طول سال محاسبه ميکردند که چقدر گوشت از
ُگدام خارج شده و چقدر گوشت ،تازه به انبارها آمده است .فيله و ضايعات اضافي گدام را
به ميزان پنج درصد به گوشت تازه ،اضافه و عرضه ميکردند .
فوري به وزارت دفاع پيشــنهاد دادم که ُگدام مســلخ تفتيش شود تا معلوم شود چه
مقدار گوشت دارد و چقدر گوشت در طول سال فروخته شده است .سه نفر جنرال را براي
همکاري در تفتيش پيش من فرســتادند .دماي داخل ُگدام ،بيست درجه زير صفر بود .ما
چهار نفر بوديم با دو عســکر و يک ترازو .ترازو هر بار مي توانست تا پنجصد کيلوگرام
را وزن کند .تمام گوشــت ُگدام را وزن کرديم .وقتي با اسناد مقايسه کرديم ،ديديم که
در حدود بيست تُن گوشت بيشــتر از آنچه در اسناد آمده است ،در ُگدام موجود است.
با محاســبهء ميزان گوشت تحويلي روزانه و فيله و ضايعاتش برآورد شد که در طول يک
سال ،دو صد تُن گوشت را زدهاند!
پرويز آرزو :مسلخ را تاراج کرده بودند.
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جنرال عبدالقادر :بلی .آمر مســلخ آدم وارد و مسلکي هم بود و به او چيزي هم گفته
نتوانستم.
پرويز آرزو :شما مسلخ را تفتيش کرديد .بايد چيزي مي گفتيد.
جنرال عبدالقادر :من فضلاحمدخان را خواســتم .به او گفتم« :در غضب خدا شوي!
اين چه کاري بود؟»
ولي او اين را نمي فهميد .فکر ميکنم 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 .اص ً
ال همه چيز
در دست محاسب و بخش خريداري بود .گوشت اضافي را مي فروختند و بين خود تقسيم
ميکردند و چيزي هم به آمر مي دادند.
پرويز آرزو :و آمر مسلخ حتا نمي پرسيد که آن پول را از کدام َد َرک مي گيرد؟
جنرال عبدالقادر :مثل اينکه نه! هميشــه ده دانه ،بيست دانه دمب بز را برايش شوربا
ميکردند .گوشــت نرم و شيريني است .آن را با يک توته دنبه مي خورد .بسيار چاق هم
شده بود.
خوب! گزارش را تکميل کردم...
پرويز آرزو :جواب آمر مسلخ به شما چي بود؟
جنرال عبدالقادر :گفت« :هيچ! همهء دنيا خورد ،من هم خوردم!»
پرويز آرزو :اين مسایل بسيار مهم است .فضاي اداره را ترسيم مي کند .خوب! مسلخ
تفتيش شد و؟
جنرال عبدالقادر :بلی .مســلخ تفتيش شد .در حدود ده ميليون افغاني از بابت گوشت
اضافي به واردات دولت افزوده شــد .داوودخا ن از اين موضوع مطلع شد .امر داد دو درصد
از آن پول به کارگران مســلخ داده شود و يک قاب ساعت طالي «لون جينس» هم به من
خريده شود .با اين تشويق ،کارگران مسلخ به من گرويدند.
پرويز آرزو :سرنوشت کساني که در اختالس نقش داشتند چه شد؟
جنرال عبدالقادر :معتمد را تبديل کرديم.
پرويز آرزو :هيچ کس مجازات نشد؟
جنرال عبدالقادر :وقتي در کار داخل مي شــدي ،مي فهميدي که همه از باال تا پايين
به اســتثناي شخص داوودخا ن مشغول خورد و بُرد هستند .چور بود .مثل حاال .بعد از هفت
ثور هم چنين بود .تره کي آدمي بود که کمتر به اين چيزها عالقه داشــت اما امين پنجاه
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ميليون دالر و ديگر داراييهايي که از خانهء نعيمخان به دســت آمده بود ،به شــمول سي
و پنج خشــت طال و شــصت و چند دانه پوند طاليي را خورد .بعد از هفت ثور وقتي اين
دارايي از خانهء نعيمخان به دســت آمد ،من آن را به جمع «ميثاق» قيد کردم .اما از آنجا
که ميثاق به امين فروخته شــده بود ،مطيعش بود .آن دارايي به حساب دولت قيد نشد .آن
را بردند .در هوا زدند....
***
بعد از تفتيش مسلخ ،مسؤولين بخشهاي خريداري ،محاسبه و گدام و همچنين نمايندهء
مســلخ در بانک را برطرف کردم .به جاي آن چهار نفر ،چند نفر ديگر مقرر کردم .يک
نفر از فراه بود و در وزارت ماليه کار مي کرد .ديگري هاشــم نام داشــت و از لوگر بود.
مسلکش لوژستيک بود .يک صاحبمنصب را هم معتمد گدام مقرر کردم .از وزارت ماليه
هم خواهش کردم يک نفر آگاه به مسایل بانک و بانکداري به ما معرفي کند.
تقريب ًا يک سال در مسلخ کار کردم .در زمان کارم ،به پامير رفتم .با خود پول گرفتم.
رییس خريداري مسلخ را هم به همراهم بردم .با يک موتروان ،يک موتر الري ،يک جيپ
و يک تفنگ شــکاري به پامير رفتيم .مي خواستم مال را از دست اول بخرم .به نفع ما بود
که مال را از دست اول از خود مالدار مي خريديم .به سود مالدار هم بود .در آنجا رسم بود
که عدهيي در تيرماه به ســراغ مالدارها مي رفتند .چاي و گندم را به حساب قرض سال به
آنها ميدادند .مث ً
ال يک «پاو» دو پاو ســه پاو چاي و مقداري گندم در بدل يک گوسفند.
تبادلهء جنس به جنس بود .وقتش که فرا مي رســيد مي رفتند و مال را تحويل مي گرفتند.
با خود چاي و گندم و آرد و ترياک هم مي بردند .در بدل گوســفند به آنها مي فروختند.
مبادله ميکردند .همه ترياکي شده بودند .مالدارهاي پامير ،ترياک را مي خوردند و بعد از
آن چاي و نمک را .نمک را در چاي مي ريختند .آن را شــورچاي مي گفتند .مي نوشيدند.
به خاطر کمبود ُيد ،تانسلهاي اين مردم بزرگ مي شود .گلوي آنها جاغور پيدا مي کند.
بيشــتر آنها در سنين سي تا سي و پنج ســالگي مي ميرند .به آنجا رفتم و ده هزار بز و
گوسفند خريدم .با پول نقد.
رییــس بخش خريداري را با خود برده بودم .بــه او گفتم که هر چه مي خريم ،پنج
درصد بر قيمت فروش آن بيافزا .مث ً
ال اگر قيمت خريد ،صد افغاني مي بود ،آن را به صد و
پنج افغاني مي فروشيم .پنج افغاني به نفع دولت ،باقيمانده اش از مالدار .رییس خريداري هر
گوسفند را بر مي داشت و وزن آن را تخمين مي زد .مث ً
ال مي گفت پانزده کيلو .فرض کنيم
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قيمت فروش ما چهل افغاني بــود .قيمت خريد ما از مالدار ،چهل افغاني منفي پنج درصد
مي شد .مالدار بسيار خوشحال مي شد .از طرفي چون ما از دست اول مي خريديم نرخ خريد
ما بسيار پايينتر از نرخ خريد در گذشته مي شد .در آنجا ،کسي به نام «حاجيرحمان» با
ما همکاري مي کرد .قرغز بود .دو ماه براي خريد مال ،در پامير مانديم .هر وقت که تعداد
گوسفندهاي خريداري شده به پنجصد رأس مي رسيد ،دو چوپان با يک خر ،آنها را از راه
کوهها به پنجشير مي بردند .در راه ،گوسفندها مي چريدند و وقتي به پنجشير و جبلالسراج
مي رســيدند ،از چاقي از حرکت مي ايستادند .در آنجا ده عراده موتر تدارک ديده بوديم.
آن موترهاي باري را دو منزله کرده بوديم و گوسفندها را از آنجا با آن موترها به کابل
انتقال مي داديم .وقتي پس از دو ماه به کابل آمدم ،اولين کاروان گوسفندها به مسلخ رسيده
بود و دنبالهء کاروان ،هنوز در بين راه و در پامير بود« .حاجي رحمان» حرکت و رسيدن
چوپانها و گوســفندها را سازماندهي مي کرد .به هر چوپان پس از رسيدن به مسلخ ،يک
هــزار افغاني مي داديم .پنجصد افغاني هم کرايهء خــر .چيزي هم به عنوان تحفه به آنها
مي داديم .مقداري توت و چهارمغز و از اين چيزها .چوپانها آنقدر خوشحال مي شدند که
گويا جهان را به آنها داده باشي .يکي از خاطرههاي شيرينم همين است .وقتي همهء مال
به کابل رســيد ،با سرمايهء پنجاه ميليون افغاني ،بيست ميليون افغاني در ختم سال فايده به
دست آمد .گاو و گاوميش هم از پاکستان خريداري مي شد .انبارهاي ما از گوشت پر شد.
خبر به داوودخا ن رسيد .دستور داد که 2درصد از فايده به کارگران مسلخ داده شود و مبلغ
نسبت ًا هنگفتي هم به دستور داوودخان به من داده شد...
***
...جشن بيستوشش ســرطان بود .هنرمنداني از ايران آمده بودند .يکي از هنرمندان
ايراني «ســيما بينا» بود .کانســرت در «چمن حضوري» برگزار مي شــد .مردم تکت
مي خريدند .تکتهايي براي نشســتن و تکتهايي براي ايســتادن و تماشا کردن .براي
من و چند تن ديگر از کســاني که در کودتاي داوودخا ن با هم بوديم ،تکت صف اول را
فرستادند .تکتهاي خانوادگي بود .خانمم به چنان محافلي نمي رفت .در هر مقام و منصبي
هم که بودم در چنان محافلي شرکت نمي کرد .به بچههايم گفتم« :آماده شويد به کانسرت
برويم .لباس خوب بپوشيد».
در حال آماده شدن و رفتن بوديم که تلفون خانه به صدا در آمد .به من گفتند« :وزير
دفاع مي خواهد تو را ببيند».
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به موتروانم گفتم« :تکت من از تو .تاکســي بگير و با بچههايم برو .در صف اول
بنشين و بچههايم را پهلويت بنشان .من بايد بروم و خدا مي داند کي بر مي گردم».
به دفتر وزير دفاع رفتم .حيدر رسولي -وزير دفاع ،-آمر استخبارات قومنداني مدافعه و
داماد رسولي نشسته بودند .سر ميز ،چاکلت بسيار خوب و توتههاي کيک بود .هنوز چاي
نياورده بودند .همين که داخل شــدم ،وزير دفاع احوالپرسي کرد و گفت« :بچیم! برو و
فورا ً وضو بگير .بيا جانماز را بگير و نماز بخوان».
نماز عصر بود .رفتم و با نگراني و وارخطايي وضو گرفتم .آمدم و در حضور آن سه
نفر نماز خواندم .بعد از نماز ،دست ها را بلند کردم و گفتم« :زنده باد جمهوريت افغانستان!
زنده باد داوودخان! زنده باد وزير دفاع ما! استاد ما! پيشواي ما!»
بعد از آن برخاســتم و آمدم بر چوکي روبهروي رسولي نشستم .رسولي ،جعبهء ميز
خــود را باز کرد .تفنگچهء خود را بيرون کرد و گفت« :بگير! اگر مي کشــتي با همين
تفنگچهء خودم ،مرا بکشي».
من اين خاطرات را تا به حال به کسي نگفتهام.
پرويز آرزو :خيلي جالب است .تشکر که مي گوييد.
جنرال عبدالقادر :تفنگچه را گرفتم و گفتم« :اميدوار هستم که با اين تفنگچه کساني
را که ضد منافع ملي افغانستان و ضد جمهوريت هستند ،بکشم».
گفت« :فرمان رهبر است .از اين پس به حيث رییس ارکان مدافعه هوايي وظيفه اجرا
مي کني .از اين پس به مسلخ نمي روي و در جشن سال آينده ،جنرال مي شوي».
پرويز آرزو :يعني عم ً
ال به وظيفهء قبلي خود برگشتيد؟
جنرال عبدالقادر :به مدافعه هوايي بر گشتم اما با يک رتبه پايينتر .ولي از لحاظ وظيفه
مقام حساسي بود .چون تمام کار جنگ هوايي به دست رییس ارکان است .پالنگذاريهاي
جنگي ،دفاع از ســرحدات و کنترول فضاي هوايي افغانستان به دست رییس ارکان هوايي
قومنداني مدافعه بود .اما رییس ارکان ،زير دست قومندان مدافعه کار مي کند .چون قومندان
مدافعه ،معاون سرقومنداني اســت .پهلوي وزير دفاع مي نشيند .پالن عمليات را به رییس
ارکان مي دهد و رییس ارکان آن را سازماندهي و اجرا مي کند .استفاده از هر نوع طياره و
راکت و همهء مسایل مربوط به جنگ در صالحيت رییس ارکان است.
پرويز آرزو :وقتي حيدر رسولي تفنگچه را به شما داد ،گفت هر وقت مي ُکشتي مرا
با همين تفنگچه ُ
بکش .چرا چنين گفت؟ نسبت به شما مشکوک بود؟
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جنرال عبدالقادر :مشکوک بود.
پرويز آرزو :و معلوم مي شود از تقرر شما ناراضي هم بود؟
جنرال عبدالقادر :رضايت و عدم رضايتش بعدا ً معلوم شــد .داماد رسولي «نجيب» نام
داشت .در شرکت هوايي آريانا کار مي کرد .نجيب از قواي هوايي به آريانا رفته بود .من
با او رابطه داشتم .عصرها به دفترش مي رفتيم و در مورد مسایل کشور و رهبري داوودخان
صحبت ميکرديم .اين زماني بود که داوودخان« ،غورزنگ ملی» را ساخته بود و نجيب از
فعالين آن حزب بود و در ســازماندهي آن کار مي کرد .نجيب نسبت به من اعتماد داشت
و او بود که خُ ســر خود يعني وزير دفاع را به داشتن روابط و اعتماد نسبت به من تشويق
مي کرد .من هراتي هســتم و هراتي ها در روابط خود با احتياط پيش مي روند .هر چند در
قواي هوايي جرياني به راه انداخته بودم و در اين مورد به شــما گفتم که بعد از کودتاي
داوودخا ن و پس از اينکه قومندان مدافعه هوايي شــدم به بسياري از اعضاي آن حرکت،
مقام هاي حساسي دادم .در اين زمان ،همه به شکل مستقل مشغول کار خود بودند.
به اين ترتيب ،رییس ارکان هوايي شدم.
پرويز آرزو :بايد اواخر  1355بوده باشد.
جنرال عبدالقادر :بايد  1356بوده باشد .يک سال کار کردم.
پرويز آرزو :پس اوايل  56بوده .يک سال کار کرديد و کودتاي هفت ثور شد.
جنرال عبدالقادر :بلی.

بخش ده
پرويز آرزو :در گفتوگوي ديروز ،اشارهيي داشــتيد به اينکه به محض برکناري شما
هلل امين» و «ســيدمحمد
از ِســ َمت قومنداني مدافعه هوايي «نورمحمد تره کي» « ،حفيظا 
گالبزوي» به خانهء شــما آمدند .فکر ميکنم وقت آن رسيده است که در مورد آن ديدار
بگوييد.
جنرال عبدالقادر :مي گويم .پيش از کودتاي داوودخان و ســهمگيري ما در آن ،در
بين گروه سياسي خود (ســازمان انقالبي جوانان اردو) به اين نتيجه رسيده بوديم که بايد
يک رهبر پيدا کنيم .رهبري که در سطح جهاني شناخته شده باشد .بتواند کار سياسي کند.
مسایل داخلي افغانستان و مسایل بين الملل را بفهمد .نسبت به او اعتماد وجود داشته باشد.
چون در آن زمان کسي نميتوانست ما را به عنوان رهبر بپذيرد .سعي ما اين بود که چنان
آدمي پيدا کنيم .همانطور که قب ً
ال گفتم قرار بر اين شــد که من اول با «ميوندوال» ديدار
کنم« .ضياءالدين» يکي از همصنفيهايم بود .او هم پيلوت شــده بود .در امريکا تحصيل
کرده بود .از قريهء ميوندوال بود .با ميوندوال رابطهيي نزديک داشت .ميوندوال کار سياسي
مي کرد .عضو مي گرفت .ضياءالدين هميشــه سعي مي کرد ما را تشويق کند تا به سازمان
آنها بپيونديم .بعد از فيصلهء دوستان گروهم ،به ضياءالدين گفتم« :بيا بچیم! حاال من نفر
تو .هر جا مي بري ببر .اما اول بايد ميوندوال را ببينم».
با ضياءالدين پيش ميوندوال رفتيم .نشستيم و شنيدم .گپ نمي زدم .فقط از او پرسيدم:
«شــما که وظايف مهمي در اين وطن داشتيد و کارهاي زيادي انجام دادهايد ،چه راهي را
براي بيرون شدن از بنبست اين جامعه پيش رو گرفته ايد؟»
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ميوندوال بسيار نرم و آرام بود .چنين وانمود مي کرد که دموکراسي بايد در افغانستان
گســترش پيدا کند .نسل جوان بايد به دموکراسي باورمند شود .جريانهاي سياسي بايد به
هم نزديک شــوند و قدرتي سياسي تشکيل دهند .اولين بار اصطالح «شايسته ساالري» را
از زبان ميوندوال شــنيدم .مي گفت کساني که شايستهء کار هستند بايد به ميدان بيايند .در
انجام وظايف خود صادق باشند .به نفع وطن و مردم کار کنند تا افغانستان از اين بنبست
بيرون شود ...خوش ما نيامد.
پرويز آرزو :گپ هاي ميوندوال خوش شما نيامد؟
جنرال عبدالقادر :خوش ما نيامد .گفتيم برادر به اين چيزهايي که ما در اين کشــور
داريم ،برابر نمي آيد.
پرويز آرزو :و همين بود که به داوودخا ن گرويديد؟
جنرال عبدالقادر :پيش از اينکه به داوودخا ن بپيونديم با «اعتمادي» هم ديدار کرديم.
«زمــري» از همان گروهي بود که براي تحصيل به امريکا رفته بود .همان گروهي که به
شما تعريف کردم قرار بود من هم با آن بروم اما از رفتن بازماندم .زمري پس از بازگشت
از امريکا در بَست ســرانجينيري قواي هوايي کار ميکرد .از طريق او با اعتمادي ديدار
کردم .اعتمادي آدمي بود دانشــمند و وارد به مســایل سياسي .وقتي گپش را مي شنيديم،
مي فهميديم که مي فهمد اما احتيــاط هم مي کند .من حدس مي زدم که رابطهيي با فعاليت
هاي سياســي داوودخا ن هم داشت .در همان زمان يک نفر ديگر را هم ديدم و او کارمل
بود .تا آن زمان هيچ شــناختي نه با کارمل داشتم و نه هم با تره کي که نهم حوت 1354
به خانهام آمد.
پرويز آرزو :يعني ديدار و آشنايي شــما با ببرککارمل پيش از ديدار با نورمحمد
تره کي بود؟
جنرال عبدالقادر :کارمل را پيشتر ديدم .با کارمل بحث بسيار داغي را شروع کردم.
پرويز آرزو :کجا و چگونه او را ديديد؟
جنرال عبدالقادر :در کارتهء پروان .در خانهيي در عقب سينماي بهارستان .به گمانم
خانهء بارق شفيعي بود .در همانجا او را ديدم.
پرويز آرزو :چهطور به آنجا رفتيد؟
جنرال عبدالقادر :همهء اين گروههاي سياسي ،ما را زير نظر داشتند .بعضي از پرچمي ها
َدور َدور ما مي گشتند .دو دفعه از من پرسيدند که کارمل چهطور آدمي است؟ ما فهميديم
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که قصد جذب کردن ما را دارند.
بــه يکي از آن پرچمي ها گفتم که مي خواهم يک بار کارمل را ببينم .گفت« :براي
من افتخار است اگر شما با من پيش کارمل برويد».
پرويز آرزو :به ياد داريد کدام سال بود؟
جنرال عبدالقادر :فکر ميکنم اوايل  1352بود .تاريخهاي دقيق را به خاطر ندارم.
پرويز آرزو :خوب! شما را به خانهيي ،که گفته مي شد خانهء بارق شفيعي بود ،بردند.
جنرال عبدالقادر :مرا به پشت سينماي بهارستان برد .گفته مي شد که آن خانه از بارق
شــفيعي بوده است .کارمل ،کشتمند ،بارق شفيعي و اناهيتا راتب زاد در آنجا بودند .يکي
دو نفر ديگر هم بودند که آنها را به خاطر ندارم...
همين که داخل شدم همه از جا برخاستند .احوالپرسي و بغلکشي بسيار گرمي با من
کردند .پذيرايي بسيار گرميکردند .گفتند« :به افتخار مهمان ما بيست -بيست افغاني انداز
ميکنيم تا شراب وطني و کباب بياوريم .امروز مهمان بسيار عزيزي داريم».
پرويز آرزو :در اولين ديدار و بدون شناخت قبلي اينقدر گرم برخورد کردند؟
جنرال عبدالقادر :بلی .در همان اولين نشســت .پيش از اينکه براي ما نان بياورند و
دســترخوان بياندازند ،من گپ را شروع کردم .شروع کردم به پرسيدن« :آقاي کارمل! ما
نظامي ها به سياســت وارد نيستيم .نمي فهميم .تا جايي که ما خواندهايم شما در بدو تأسيس
حزب با جناح ديگري که حاال در سخنرانيها و نشريههاي خود آن را «خلق» مي گوييد،
متحد بوديد .حاال شــما خود را جدا مي دانيد و آنها را جدا .ولي طوري که معلوم مي شود
آرمان شما يکي است .شما هم به شوروي و به نظام سوسياليستي شوروي باور داريد و آنها
هم شوروي را الگوي خود مي دانند .علتي که شما را از هم جدا کرده چيست؟»
با خنده گفتم« :ما نظامي ها نمي دانيم که شــما خوب هستيد يا آنها .پوستکنده و
صريح بايد با شما گپ بزنيم و از شما بشنويم».
کارمل گفت« :آقاي افســر! بين ما اص ً
ال يــک اختالف جزیي وجود دارد که روي
مسایل تخنيکي است .ما همعقيده و همجهت هستيم» و اين هستيم و آن هستيم...
کارمل به اصطالح مداريگري خود را مي کرد .چيزهاي ديگري هم از او پرســيدم.
گفتم« :باالخره شما چی وقت خواهيد توانست متحد شويد؟»
ما از اين طرف و آن طرف شنيده بوديم که حزب کمونيست هند و حزب کمونيست
عراق در تالش وحدت اينها [خلق و پرچم] هســتند .تحليل مــا اين بود که اين ابتکار
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شوروي اســت که به احزاب کمونيست هندوستان و عراق دســتور داده تا بين خلقيها
پرچمي هاي افغانستان ميانجيگيري کنند.
پرويز آرزو :عدهيي بر اين باورند که شــوروي از همان آغاز ،عالقمند دو شاخهيي
بود ِن حزب کمونيست افغانستان بود .اين درست است؟
جنرال عبدالقادر :کام ً
ال درست است .من تأييد ميکنم.
پرويز آرزو :پس چرا از طريق کمونيستهاي هند و عراق براي يکجا شدن حزب
مي کوشيد؟
جنرال عبدالقادر :به عقيدهء من اين يک بازي سياســي بود .بازي سياسي اين بود که
شــوروي مي خواست نشان دهد که عالقمند وحدت حزب است .چون حزب نمي توانست
با دو شــاخهء جدا از هم ،قدرت را بگيرد .ناممکن بود .وحدت ،سبب پيروزي آنها شد.
متخصصين و مشاورين شوروي
البته وحدت موقت .اما شاخهپرســتي و جناحگري در بين
ّ
که به افغانستان آمدند ،کام ً
ال مشهود بود .وزارت دفاع و وزارت داخلهء شوروي با خلقيها
رابطه داشــت .کميته مرکزي حزب کمونيست شوروي و کي.جي.بي .با پرچمي ها .وقتي
«دوريانکوف» به افغانستان آمد ،در گزارشش چنين نوشته بود که پشتونهاي افغانستان به
طبقهء کارگر نزديکتر هستند و زودتر خصلت طبقهء کارگر و ايدیولوژي را مي پذيرند
و تقريب ًا همهء خلقيها پشتون بودند.
پرويز آرزو :شما مي گوييد که وزارت هاي دفاع و داخلهء شوروي از خلقيها پشتيباني
ميکردند و کميته مرکزي حزب کمونيست شوروي و کي.جي.بي .از پرچمي ها .آيا اين
دوگانگي برخوردي که شــوروي با قضاياي افغانستان داشت به معناي دوگانگي سياست
خارجي شوروي در افغانســتان و در قبال حزب دموکراتيک خلق افغانستان بود يا ناشي
مي شد از تفاوتهاي سليقهيي که در شوروي نسبت به جريانهاي سياسي افغانستان وجود
داشت؟
جنرال عبدالقادر :تحليل من هميشــه اين بوده اســت که وقتي ما «نيوکليانيزم» 1را
مطالعه مي کنيم مي بينيم که هر قدرتي که در جايي دســتگاه خود را فعال مي کند ،منافع
خود را مقدم بر هر چيز مي شــمرد .شوروي شناخت نيمبندي نسبت به افغانستان در طول
تاريخ داشــت و لنين خاطرنشان مي کرد که شــوروي از آمودريا نبايد به پايين برود .اما
خودخواهيهاي بعدي دســتگاه رهبري حزب کمونيست شوروي بدون درنظرگيري اين
نکتهء باريک ،آن کشــور را پس از جنگ جهاني دوم ،بــه قدرتي غاصب تبديل کرد.
 .1استعمار نو Neo-Colonialism-
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خصلت اســتعمار نو چه در کاپيتاليزم و چه در سوســياليزم همين بود .يعني به منافع خود
اولويت مي داد .اين سياســت در راســتاي منافع خود ،بر کشــورهايي که پس از جنگ
دوم جهاني در جنگ و در زير چکمههاي قواي شــوروي استاليني به بدنهء سوسياليزم با
مرکزيت مسکو پيوسته بودند ،تحميل مي شــد .جهانگشايي سوسياليزم با قصد گسترش
منافع ،زير پوشش ايدیولوژيک صورت مي گرفت .اين درک من در همان وقت هم بود و
به همين خاطر هم ما هميشه برخورد داشتيم.
پرويز آرزو :يعني اين دوگانگي برخورد شوروي نسبت به حزب دموکراتيک خلق
افغانستان و دو شاخهاش از سياست واحد و سنجيده شدهء مرکز نشأت مي گرفت؟
جنرال عبدالقادر :بلی .نشــأت گرفته از يک سياســت واحد مرکز بود .مي خواست
که اين دوگانگي وجود داشــته باشد .به همين اســاس بود که مشاوريني که با خلقيها
رابطه داشــتند ولو هم که کار بدي از خلقي ســر مي زد از او دفاع ميکردند .و مشاورين
و ارگانهايي که با پرچمي ها ارتباط داشــتند ،عين کار را در مورد آنها ميکردند .خود
خلقيها و پرچمي ها هم به آن مشاورين ،کباب و شراب مي دادند.
پرويز آرزو :و آن شراب و کبابي که خلقيها و پرچمي ها به مشاورين مي دادند در
سياست شوروي نسبت به افغانستان تأثيرگذار بود؟
جنرال عبدالقادر :بلی .کام ً
ال .چنين بود.
***
پرويز آرزو :ما در خانهيي که گفته مي شــد خانهء «بارق شفيعي» بود ،توقف کرده
بوديم .گفتيد در مورد اختالفها در حزب پرسيديد و ببرککارمل گفت که مشکلي جدي
در بين نيست .بعد چي شد؟
جنرال عبدالقادر :گپ خاص ديگري نشد .من آنها را مطالعه ميکردم .وضعشان را
که ديدم ،کارمل خوشم نيامد.
پرويز آرزو :اولين برداشت شما از ببرک کارمل چي بود؟
جنرال عبدالقادر :برداشت من از همان روز اول تا روز آخر در مورد کارمل تغييري
نکرد .وقتي هم که منشــي عمومي و صدر هيأت رییســه شد و اين دو ُپست را به تنهايي
کار مي کرد به خود مي گفتم که راست مي گفتي .عقيدهات 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 ديدگاهها و شعارهايش
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بايد بکوشــد .اما کارمل اين توانايي را نداشــت .کارمل آدمي بود که نقشش را تمثيل
مي کرد .براي شما خاطرهيي تعريف ميکنم تا موضوع روشنتر شود.
پرويز آرزو :بفرماييد.
جنرال عبدالقادر :کارمل رییسدولت بود و من وزير دفاع« .مارشــال سوکولوف»
در آن زمان معاون وزير دفاع شــوروي و قومندان قواي شوروي در افغانستان بود .روابط
نزديکي با من داشت .ما به هم اعتماد داشتيم.
روزي سوکولوف به من تلفون کرد و گفت« :امروز روز تولد کارمل است .برويم؟»
گفتم« :بلی! شما که مي رويد من هم با شما مي روم».
گفت« :بسيار خوب .من ميآيم .شما پايين شويد».
آمد .در موتر نشستيم.
سوکولوف گفت« :تفنگ مخصوصي دارم که تنها يک عدد مرمي مي خورد .تفنگ
يکفيره اســت .اما مرمي آن از مرمي تفنگهاي ديگر درازتر و قويتر است .آن را به
کارمل تحفه مي دهم».
من گفتم« :اما من چيزي ندارم که ببرم».
گفت« :خير است!»
سوکولوف رو به ياورش کرد و جايي در المارياش را به او نشاني داد و گفت« :يک
کارتن ودکا در آن جاست .کارمل ودکا را دوست دارد ،همانها را بياور».
ودکاها را آورد .ما به ارگ رفتيم .به منزل دوم «گلخانه».
پرويز آرزو :جشن گرفته بود؟
جنرال عبدالقادر :محفل کالني نبود .خصوصي بود.
پرويز آرزو :و شما را دعوت نکرده بود؟
جنرال عبدالقادر :دعوت نکرده بود .مارشال سوکولوف ،تفنگ و بوتلهاي ودکا را به
کارمل داد و گفت« :اين تحفهها از طرف ما دو نفر است .به مناسبت سالگرد تولد شماست
و تشکر از رفيق قادر ،قهرمان انقالب افغانستان که به من گفت امروز روز تولد شماست».
او طوري وانمود کرد که گويا من به او خبر دادهام که ســالگرهء کارمل است و به
ابتکار من پيش کارمل رفتهايم.
کارمل منفعل شــد و با لحن جدي گفت« :من هم قهرمان هســتم .من هم در مقابل
دشمنان افغانستان ايستادم».
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پرويز آرزو :يعني ببرککارمل به دليل اينکه مارشــال سوکولوف شما را «قهرمان
انقالب» گفت ،حساسيت نشان داد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .حســودي کرد .وقتي با کســي همکار مي شوي او را عميق
مي شناسي .کام ً
ال منفعل شد .سوکولوف گفت« :بلی .بلی .شما هم قهرمان هستيد .شما در
برابر نظام شاهي ايستاديد»....
پرويز آرزو :گفت  :شما «هم»؟
جنرال عبدالقادر :بلی .من بر جايم نشستم .بوتل هاي ودکا گذاشته بود .کارمل آنقدر
منفعل شد که بوتلي را برداشت ،تقريب ًا نصفش را براي ما ريخت ،نصفش را براي خود...
محفل به پايان رســيد و ما از آنجا بيرون شــديم .مارشال سوکولوف به من گفت:
«ناراحت نشو .او مست بود».
پرويز آرزو :اگر قرار بر اين باشد که تعريف کوتاهي از ببرک کارمل داشته باشيد،
چه مي گوييد؟
جنرال عبدالقادر :آدمي بود کام ً
ال از جامعه بيخبر .جامعهء افغانستان را در محدودهء
شهر کابل مي شــناخت .اگر هم مطالعهيي در زمينهء شناخت تاريخي جامعه داشت ،فقط
در ســطح تیوري بود .قابليت تطبيق عملي نداشت .خودخواه و جاهطلب بود .سیمپاتيهايي
که نســبت به او وجود داشت ،مصنوعي بود .کساني که به کارمل سیمپاتي داشتند يا او را
نمي شناختند يا مثل خود او بودند .خط سياسي نداشت .سياستي که بتواند جامعه را رهبري
کند ،نداشت .اگر از دل هم بود در عمل نبود .من باز تکرار ميکنم که آدم بايد براي عملي
کردن انديشهء خود بکوشد .اين چيز در وجود کارمل نبود .کارمل ميخواست که تیوري
او توسط ديگران پياده شود و افتخارش به او برسد .کوشش ميکرد چيزي که ميگويد يا
آرزويي که او دارد توسط ديگران در عمل پياده شود ولي به نام او ختم شود.

بخش يازده
پرويز آرزو :در نوبت پيش ،در موارد متعددي از جمله پيرامون بعضي از رويدادهاي بعد از
هفت ثور  57صحبت کرديد .اما از لحاظ تسلسل زماني ،ما به انتصاب شما به حيث رییس
ارکان قومنداني مدافعه هوايي رســيديم .در صحبت پيش همچنين به اولين مالقات شما با
ببرک کارمل پرداخته شد ولي موضوعي که به آن اشارتي شد و هنوز در آن زمينه صحبت
هلل امين بود .البته يادآوري کرديد
نکردهايد ،نخستین دیدار شما با نورمحمد تره کي و حفيظا 
که آن دو با هم به خانهء شما آمدند.
جنرال عبدالقادر :بلــی .همانطور که گفتم من در نهم حوت  1354از مقام قومنداني
مدافعه هوايي برکنار شــدم .شام همان روز ،تره کي و امين از طريق گالبزوي از برکناري
من باخبر شــده بودند .همان روز از فرصت استفاده کردند و به خانهام آمدند .به اصطالح،
از وضع پيش آمده اســتفاده کردند و مرا اســير گرفتند .به ديدنم آمدند و کارت حزب
دموکراتيک را به من دادند.
پرويز آرزو :در همان روز اول و اولين ديدار؟
جنرال عبدالقادر :بلی .در اولين روز.
پرويز آرزو :شما اولين بار نورمحمد تره کي را در چه زماني و کجا ديديد؟
جنرال عبدالقادر :من پيش از آن روز ،تره کي را از نزديک نديده بودم .در گذشــته
باري ،با يکي از همســايههايم به نام قادر ،که از خانآباد بود و خانمش معلم بچههايم بود،
تره کي و کارمل را از دور ديده بودم .تره کي و کارمل در سرک داراالمان با هم مي رفتند
و قادر آنها را به من نشان داد.
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...تره کي و امين و گالبزوي به خانهام آمدند .ما برق نداشــتيم .همسايهيي داشتم به
ب پوليس بود .او برق داشت .سراجالدين به من مي گفت:
نام ســراجالدين که صاحبمنص 
«الاقل يک ســيم برق براي روشن کردن يک گروپ از خانهء من بکش تا جاي نشستن
شما روشن شود ».همين کار را هم کرده بوديم.
اتفاق ًا در همان شــب نهم حوت که از کار برکنار شــده بودم و تره کي و امين به
خانهام آمدند ،تَربرف باريده بود و سيم برق هم کنده شده بود و خانه تاريک بود .به مادر
بچههايم گفتم« :اريکيني چيزي روشن کن .چاي هم جور کن».
خوب! آنها آمدند .تره کي همين که آمد و تاريکي را ديد گفت« :اين اســت ،اين
است .بچهء غريب برق هم ندارد .در تاريکي نشسته است».
اين جملهها را تحريکآميز گفت .کنايــه مي گفت .براي ما چاي آوردند .تره کي
دســتش را به جيبش کرد و چيزي را بيرون آورد و پيش روي خود گذاشــت .گفت:
«مقررهيي داريم که هر کسي که مي خواهد عضو حزب دموکراتيک شود ،بايد يک دورهء
آزمايشي شــش ماهه را بگذراند .اما تو استثنا هستي و نيازي به شش ماه دورهء امتحاني
نداري .مستقيم ًا عضو حزب هستي».
پرويز آرزو :جالب اســت .روز اول و بدون شــناخت قبلي؟ شما شخصيتي سياسي،
نظامي بوديد .شما را مي شناختند .اما شما گفتيد که با رهبري حزب دموکراتيک ،شناخت
مســتقيم نداشتيد و تنها چيزي که شــما را با آنها نزديک ميکرد گرايش چپيِ از نوع
ِ
شوروي شما بود .عالقمندي مشخصي به شوروي داشتيد و تحصيلکردهء آنجا بوديد.
خوب ،حاال خواننده مي پرســد که اگر رابطهء نزديکي با رهبري حزب نداشتيد ،آيا
عاملي ديگر وجود داشــته که نورمحمد تره کي به خانهء شما بيايد و در همان روز اول ،به
شما کارت عضويت بدهد؟
جنرال عبدالقادر :فکر ميکنم اينها بر اســاس اعتمادي که به گالبزوي داشــتند و
شــناختي که گالبزوي از من داشت ،ميخواستند مرا جذب کنند .گالبزوي در مورد من و
عالقمنديهايم به آنها معلومات زيادي داده بود.
پرويز آرزو :و شما ســيدمحمد گالبزوي را پيشتر از نورمحمد تره کي و حفيظاهلل
امين مي شناختيد؟
جنرال عبدالقادر :بلی به مراتب .خيلي پيشتر .برخورد گالبزوي هميشه با من طوري
بود و چنان وانمود مي کرد که قصد جذب من به سمت و سوي مشخصي را دارد.
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پرويز آرزو :اين به اين معناســت که پيش از آمدن تره کي و امين به خانهء شما و
جذب شدن شما به حزب دموکراتيک ،شما در گفتوگوهايي که با رابط ،يعني گالبزوي،
داشتيد عم ً
ال جواب مثبت داده بوديد.
جنرال عبدالقادر :نه .قطع ًا چنين نبود .ولي فکر ميکنم که گالبزوي هميشه گزارش
جهتگيريهاي چپي مرا به تره کي و امين مي داد .گالبزوي مرا به آنها معرفي کرده بود
و آنها هم به گالبزوي اعتماد کامل داشتند.
پرويز آرزو :خوب .کارت عضويت را کشيد و ...
جنرال عبدالقادر :پيش روي خود گذاشت و بعد از صحبت ،کارت را به من داد .حالت
غير منتظرهيي بود .حيران مانده بودم .پيش خود فکر کردم که اگر کارت را بگيرم عضو
حزب مي شــوم .آنها خلقي بودند .به تره کي و امين گفتم« :در صورتي کارت حزب را
مي گيرم که دو جناح حزب ،متحد شوند».
براي من اين موضوع بســيار مهم بود .در اولين مالقاتم با کارمل که پيش از ديدار با
تره کي صورت گرفته بود هم بر اين نکته تأکيد کردم .به تره کي هم گفتم« :چه چيز شما
را از هم جدا مي کند؟ مســکو رهبر هر دوي شماست و هر دو معتقد به مارکسيزم لنينيزم
هستيد .در آغاز هم يک حزب واحد بوديد .ولي چرا حاال از هم جدایید؟»
کارمل مرا چپ و راست و اين طرف و آن طرف برد .مي گفت اختالفها جزیياند.
تره کي هم عين گپ را زد .به من گفت« :ما هم عقيده بوده و هستيم و بعضي مسایل جزیي
ما را از هم جدا کرده است».
من گفتم« :در صورتي عضو حزب مي شوم که وحدت حزب تأمين باشد .هر لحظهيي
که وحدت حزب بر هم بخورد ،از عضويت حزب انصراف ميکنم».
پس از هفت ثور ،وقتي از من خواستند که قدرت را تسليم دهم ،ديدم که در نشست
تعيين اعضاي شــوراي انقالبي ،هفت هشت نفر خلقي و تنها يکي دو نفر پرچمي حضور
دارند .براي من سؤال پيدا شد که اين چگونه شوراي انقالبي است که از ده نفر آن ،هفت
هشــت نفر از يک جناح و دو نفر از جناح ديگر هســتند .براي تره کي هم دو صالحيت
رأي در نظر گرفته شــده بود .و همان بود که تمام تالش خود را کردم تا شوراي انقالبي
به بيست نفر برسد .هشت نفر پرچمي و دوازده نفر خلقي .آن توازن نسبي تا اندازهيي مرا
راضي کرد.
پرويز آرزو :اما شــما خلقي بوديد .چرا اينقدر به حضور پررنگ تر پرچمي ها در
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شوراي انقالبي عالقمندي داشتيد؟
جنرال عبدالقادر :عالقمندي من ،حزب دموکراتيک بود .نه تره کي و نه کس ديگري.
اين کار را به خاطر حزب کردم .من يک تزس داشتم که« :وحدت ،قدرت است و قدرت،
تبارز سياسي است ».تا حاال هم به اين تزس پايبندم .با همين انديشه تالش مي کردم .آن
تالشها البته به ضرر من تمام شــد .خلقيها مي گفتند که من پرچمي هستم .در حالي که
موضعگيري من هيچ ارتباطي با کارمل نداشت.
پرويز آرزو :در گفتوگوي قبلي ،به تفصيل در مورد مالقات خود با ببرک کارمل و
ديگر رفقاي پرچمي اش در خانهء بارق شفيعي صحبت کرديد و بعد از آن ،اولين برداشت
خود را در مورد ببرک کارمل گفتيد .خوب اســت کــه در مورد ديدار خود با نورمحمد
تره کي و حفيظاهلل امين هم با تفصيل صحبت کنيد و اولين برداشتهاي خود را بگوييد.
جنرال عبدالقادر :اگر مي خواهيد مرا به تاريخ زندگي تره کي بکشانيد که تره کي کي
بود و چهطور وارد صحنهء قدرت شد ،اين داستا ِن خود را دارد.
من نمي دانم تحصيالت تره کي چقــدر بود و هيچ وقت هم در اين زمينه کنجکاوي
نکردم .پدر تره کي ،پيــش «مجيدخان زابلي» کار مي کرد .بعدا ً خود ترهکي هم در یکی
از دو شــرکت «ميوهء قندهار» يا شرکت «پشم و پوســت» زابلي شروع به کار کرده
بود .تره کي در آن زمان نوشــتههايي هم اينجا و آنجا چاپ مي کرد .مجيدخان زابلي با
دستگاه سلطنتي حاکم ،شناخت و رابطه داشت و با استفاده از همان شناخت و رابطهء زابلي،
تره کي به حيث اتشهء فرهنگي افغانستان در امريکا مقرر شد .البته چنانچه بعدا ً معلوم شد
تره کي با «عبدالرؤوف بينوا» هم ارتباط داشــت و اين ارتباط هم براي کار او مفيد تمام
شده بود .اما گفته مي شــود که در وقت کار تره کي در امريکا اتفاقي مي افتد که موجب
برکناري او مي شــود .آن اتفاق از اين قرار بوده است که عبدالملک عبدالرحيمزي ،وزير
ماليه ،براي جلب کمکهاي امريکا به آن کشــور سفر مي کند .تره کي با وزير ماليه چند
ديدار و مالقات داشــته است و همزمان مضاميني در نشريههای امريکايي چاپ مي شود با
اين محتوا که «خانواده سلطنتي افغانستان آنقدر در بانکها پول دارد که نيازي به کمک
امريکا نيســت ».واقعيت امر چه بوده است ،نمي دانم .اما تره کي متهم به دست داشتن در
نشر آن مضامين مي شود و اين موضوع به برکناري او مي انجامد .تره کي به خاطر ترس از
اتفاقي که افتاده بود و پيامدهاي آن در صورت برگشــت به کابل ،از امريکا به لندن پيش
کاکايش مــي رود .حدس مي زنم که کاکاي تره کي هم از طريق مجيدخان زابلي به لندن
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رفته بود .تره کي پيش کاکايش در لندن ميماند و ســعي مي کند ضمانتي براي برگشتش
به کابل پيدا کند .از عبدالرؤوف بينوا کمــک مي خواهد .عبدالرؤوف بينوا اين ضمانت
را مي دهد .عبدالرؤوف بينوا نويســنده و شخصيتي شناخته شده بود .به اين ترتيب تره کي
دوباره به افغانســتان بر مي گردد و پس از آن ،مسايل حزب و جناح خلق و زد و بندهاي
بعدي شروع مي شود.
خاطرهء دلچسبي به يادم آمد که به شما مي گويم:
شب سوم بعد از هفت ثور بود .يعني دهم ثور .سفير شوروي دعوتي ترتيب 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 يک نفر ديگر که او را به خاطر ندارم.
ما نشسته بوديم که کارمل آمد و داخل شد.
تره کي با صداي بلند گفت« :هي هي هي! روزي بود که از اين دروازه من ميآمدم تو
از آن دروازه بيرون ميشــدي ،از آن دروازه تو مي آمدي از اين دروازه من بيرون مي شدم
و حاال گرد يک ميز مي نشينيم».
برايم تعجبآور بود که اين دو رهبر حزب تا به اين اندازه به شوروي نزديک بودند
و در عين حال ،اينقدر با هم تضاد داشــتند که يکي از يک دروازه مي آمد و ديگري از
دروازه ديگر بيرون مي شد .اين را خودم به گوش خود شنيدم.
همانطور که گفتم من شناخت قبلي با رهبري دو جناح حزب نداشتم.
پرويز آرزو :ابهاماتي در مورد مشي سياسي و روابط نورمحمد تره کي وجود دارد .شما
به رابطهء نورمحمد تره کي و مجيدخان زابلي اشاره کرديد .رابطهيي که به تقرر تره کي به
عنوان اتشهء فرهنگي افغانستان در امريکا انجاميد .پس از کودتاي هفت ثور ،نامه هايي بين
نورمحمد تره کي و مجيدخان زابلي که در امريکا به سر مي بُرد ،رد و بدل شد.
جنرال عبدالقادر :من خبر ندارم.
پرويز آرزو :من نامهء مجيدخان زابلي را خواندهام .در کتابي به نام «يادداشــتهاي
عبدالمجيد زابلي» 1به چاپ رسيده است .آن نامه در پاسخ به نامهء نورمحمد تره کي نوشته
شده است.
جنــرال عبدالقادر :نه .من نمي دانم .اما هميشــه از خود مي پرســيدم که تره کي با
خصوصياتي که دارد و با باورمندي عميقش به «ناســيوناليزم قبيله» آيا شايستگي رهبري
را دارد يا نه؟ براي من هم سؤال پيدا مي شد که آيا تقرر او در امريکا ،روابطش با بينوا و
 « .1يادداشت هاي عبدالمجيد زابلي» /تنظيم و بازنويس از :وحيد (مژده) /1380//پيشاور.
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دستگاه حاکم و برکنارياش از کار در امريکا ،همه تصادفي بوده است؟ اين نکات هميشه
براي من جالب بوده اند .خودم چيز مستندي در مورد او نديدم .يک نکتهء ديگر هم براي
من هميشــه جالب بود :رابطهء عميق تره کي و امين .هر دو در امريکا بودند .تره کي در
امريکا کار مي کرد و امين تحصيل کردهء امريکا بود .اما از ســوي ديگر امين ،تره کي را
کشــت .نکتهء مهمي به شما بگويم :من در زمان امين زنداني بودم .در بنديخانه ،خودم از
طريق راديو از زبان امين شنيدم که در جواب به سؤال يک خبرنگار امريکايي که نظرش
را در مورد امريکا مي پرســيد ،گفت« :ما دو ميليارد دالر به شوروي بدهکار هستيم -رقم
دقيق يادم نيســت -اگر همين لحظه امريکا کمک کند و قرض ما را به شوروي بدهد ما
مناسبات خيلي نيکي با امريکا خواهيم داشت».
من احساس مي کردم که شوروي ،نسبت به امين شک دارد.
پرويز آرزو :نورمحمد تره کي را در همان شــب اول که به خانهء شــما آمده بود
چهطور يافتيد؟
جنرال عبدالقادر :تره کي سخت به ناسيوناليزم قبيله پايبند بود .من اين را خيلي زود
احســاس کردم .همان شــب اول ديدار اين را فهميدم .از اول تا آخر با من پشتو صحبت
کرد .در حالي که به عنوان يک رهبر بايد درک مي کرد که اينکه پشــتو مي فهمم يا نه
يک موضوع ،اما هراتي هســتم و هراتي ها دري زبان هستند .در هرات ،ما پشتون داريم
اما پشــتون هايي که دري زبان شدهاند .موضوع دوم که پيشتر هم گفتم وقتي که من در
مورد چگونگي تشــکيل شوراي انقالبي و اعضاي آن تالش مي کردم ،مي ديدم که تره کي
بر پشتونگرايي خود تأکيد 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 آنها (تره کي ،کارمل و
ديگــران) در «محل چنار» پيش من بودند .همه منتظر بودند و نگران .من فرماندهي را به
دســت داشتم .به شما خواهم گفت که در همان ســاعات اول ،چه اتفاقهايي افتاد .من از
کارم پشيمان شده بودم و در همان شب هفت ثور به فکر از بين بردن آنها افتادم .اما فکر
کردم که اگر رهبري حزب را از بين ببرم و با باور و انديشهء خود ،رهبر افغانستان شوم و
براي نجات افغانســتان از بدبختي بکوشم اين فکر در سطح داخلي و بيروني پيدا مي شد که
يک عضو حزب که اينقدر کار مي کند اگر رهبري حزب دموکراتيک زنده مي بود چقدر
کار مي کرد .همان بود که از آن فکر صرف نظر کردم.
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پرويز آرزو :يعني واقع ًا به فکر از بين بردن رهبري حزب افتاده بوديد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .کام ً
ال .به اين فکر افتاده بودم و فقط به دليلي که به شما گفتم،
منصرف شدم.
پرويز آرزو :و اگر صرف نظر نميکرديد؟
جنرال عبدالقادر :اگر صرف نظر نمي کردم اين موضوع براي هميشه مي ماند که «اگر
قادر رهبري حزب را از بين نمي برد چه مي شد».
وقتي پس از هفت ثور قرار شــد قدرت را تسليم بدهم ،به من گفتند «تو وزير دفاع
هســتي ».در همان لحظه فوري گپ داوودخان يادم آمد :جلسهء شوراي وزيران بود .من
هم آن روز در آن جلسه بودم .در بنگالدش تحوالتي رخ داده بود .کودتا شده بود و «شيخ
مجيبالرحمان» ،رهبر بنگالدش ،و تمام خانوادهاش اعدام شــده بودند .داوودخا ن گفت:
«من هم چنين آرزويي دارم» و همانطور هم شد...
وقتي به من هم پيشــنهاد کردند که « قدرت را تسليم کن و وزير دفاع شو» ،گفتم:
«مسألهء بنگالدش را در مورد من تکرار نکنيد ».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 خيانت به وطن،
بندي کردند .من گفتم شما عين کار را با من مي کنيد و عاقبت همان طور هم شد .پس از
حدود سه ماه به اتهام کودتا بندي شدم.
مهمترين ويژگي شخصيتي تره کي ،قومگرايي او بود که من سخت مخالف آن بودم
و دليــل عمدهء تحريکاتي که در من ايجاد مي شــد همين بود .چه آن زمان و چه امروز،
من با هر کسي که در مسایل افغانستان به قوم و سمت و زبان گرايش دارد مخالفم .چرا؟
چون ما افغانســتان را مي خواهيم .يک افغانستان واحد ،خانهء همه مردم است .عقايد مردم،
سمت مردم ،زبان مردم و مسایل قومي مردم پيشم ارزش ندارد .هر کس که شايستهتر است
بايد در باالترين مقامها کار کند و خدمتگزار مردم باشــد .تضادي هم که گاهي بين من و
تره کي و امين و رهبري حزب به ميان مي آمد ،پيرامون همين مســایل بود .من بارها گفته
بودم که تا زماني عضو حزب هستم که وحدت حزب تأمين باشد.
حزب بر دو گرايش و شــاخه بنيان يافته بود :يکي شاخهء قشر شهري و روشنفکر
شــهري و دوم روشنفکر دهاتي .بزرگترين اشــتباه روسها هم همين تقسيمبندي حزب
دموکراتيک به دو شاخهء شــهري و بيرونشهري بود .بر اساس مطالعات «دوريانکوف»
بيرون شهريها بيشــتر خصلت کارگري دارند .و تره کي از آن جمله بود .من هم در آن
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زمان بر اشــتباه بودن اين ديدگاه دوريانکوف و شوروي تأکيد ميکردم و حاال هم تأکيد
مي کنم .بســيار هم با صراحت به آنها مي گفتم که «بزرگترين اشتباه شما اين است که
افغانستان را با دو گرايش پذيرفتهايد .اگر شما از همان آغاز ،مسألهء وحدت ملي را براي
افغانستان مطرح ميکرديد ،تفرقه و انشعابي پيدا نمي شد».
وقتي جامعه بر اساس دو گرايش «روشنفکر شهر» و «روشنفکر ده» تعريف مي شد
و به خصوص بر پشــتون بودن تره کي هم تأکيد مي شد ،شورويها بيشتر تره کي را قبول
داشتند تا کارمل را .بر اساس همين مفکوره تا پيش از هفت ثور ،حمايت از تره کي بسيار
بيشتر از پشتيباني ازکارمل بود.
از ديگران شــنيده بودم که روزي حسن شرق به خانهء تره کي رفته بود .گفته مي شد
به هدايت داوودخان رفته بود .داوودخان قصد داشــت تره کي را بيشتر بررسي کند .بعدها
از حسن شرق در مورد رفتنش به خانهء تره کي و آن ديدارش پرسيدم .حسن شرق به من
گفت« :به خانهء تره کي رفتم .با هم گپ زديم .وقت نان چاشت فرا رسيد .من قصد داشتم
بروم .اما تره کي گفت بيا امروز با من يک شورباي دهقاني و کارگري بخور .وقتي شوربا
را آوردند يک َپتنوس پر از گوشــت پيش روي ما گذاشتند .من به تره کي گفتم که اگر
کارگر ما مي تواند اينقدر گوشت بخورد ،سطح اقتصادي جامعهء ما بسيار باالست»...
پرويز آرزو :تا جايي 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 ديدن آن دو ،بيشتر
نسبت به کارمل عالقمندي نشان داد.
جنرال عبدالقادر :ممکن اســت .زيرا داوودخان هم داراي دو خصلت عمده بود .يکي
اينکه روشنفکر خاندان بود و بر ضد خاندان هم کودتا کرد .دوم اينکه روشنفکر شهري
بود .من نمي دانم داوودخا ن تا چــه اندازه اين دو گرايش را مطالعه کرده بود .ولي نکات
قابل تأملي وجود دارد .مث ً
ال داوودخا ن نوشتهيي منتشر کرد و گفته مي شد که قسمتي از آن
را پرچميها نوشته اند .پرچميها در زمان داوودخان ،هميشه با افتخار اين موضوع را تبليغ
ميکردند .پرچميها در کابينهء داوودخان ،وزير هم داشتند .در مجموع همهء کساني که
بعدا ً به نام حزب دموکراتيک متحد شدند ،از محکمهء اختصاصي داوودخان برائت حاصل
کردند .در آن وقت «شــاپور احمدزي» رییس محکمهء اختصاصي داوودخا ن بود .برائت
آنها احتما ًال با اشارهء داوودخا ن صورت گرفته بود .آنها روشنفکران شهري بودند.
شاپور احمدزي استاد من هم بود .وقتي وزير دفاع شدم او را لويدرستيز مقرر کردم.
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تا پيش از بندي شــدن هر دوي ما ،صالحيت کاري زيادي به او داده بودم .به او مي گفتم:
«استاد! تو در مسایل نظامي از من بيشتر مي فهمي .هر تصميمي که مي گيري ،گزارشش را
به من بده .من امضا ميکنم .تضادي بين من و تو نيست».
در يک و نيم ساعتي که تره کي و امين در خانهام ماندند نمي توانستم شناخت عميقي
نســبت به آن دو پيدا کنم .اما تضادي که بين من و امين پيدا شــد و بعدا ً شدت پيدا کرد
به دو دليل بود :يکي تأکيد من بر وحدت حزب و دوم انتقاد من به کشــتار بي دليل و بي
محاکمهء مردم.

بخش دوازده
پرويز آرزو :دو موضوع ،محور گفتوگوي ديروز ما بودند .ما در مورد نهم حوت،1354
روزي که از مقام قومنداني مدافعه نيروهاي هوايي برکنار شُ ــديد ،صحبت ميکرديم .شام
همان روز ،نورمحمد تره کي ،حفيظاهلل امين و ســيدمحمد گالبزوي به خانهء شما آمدند و
شما به جناح خلق حزب دموکراتيک پيوستيد.
بخش دوم صحبت ما به اواخر ســال  55و اوايل ســال 1356بر مي گشت .شما پس
از برکناري از قومنداني مدافعه هوايي در نهم حوت  1354در حدود شــش ماه خانهنشين
بوديد .اشــارههايي به ديدارهاي روزهاي پنجشنبه خود با داوودخان داشتيد .داوودخان در
آن ديدارها در مورد قواي هوايي با شــما مشورت مي کرد .مدتي به عنوان معاون تفتيش
تعليم و تربيه کارکرديد و پس از آن به اشــارهء داوودخان ،رییس مسلخ شُ ديد .در نتيجهء
موفقيتهاي کار در مســلخ ،داوود خان دو بار شما را تشويق کرد و همين باعث شد که
دوباره به قواي هوايي برگرديد و به حيث رییس ارکان قواي هوايي کار را شروع کنيد.
جنرال عبدالقادر :بلی .در ســرطان  1356رییس ارکان قواي هوايي و مدافعه هوايي
شــدم .پيش از آن به عنوان قومندان مدافعه هوايي کار کرده بودم .رياســت ارکان قواي
هوايي يک رتبه از قومنداني مدافعه هوايي پايينتر اســت .اما از لحاظ حربي ،قدرت قواي
هوايي در دست رییس ارکان است .رییس ارکان قواي هوايي ،نقش برجستهيي در جريان
جنگ دارد .پالنگذاري اجراي فعاليتهاي محاربوي ،کنترول اين فعاليتها ،تأمين روابط
با افسرها و صاحبمنصبها و خُ رد ضابطهاي تمام قطعات از کارهاي ریاست ارکان قواي
هوايي است.
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من به قواي هوايي رفتم .موســيخان قومندان مدافعه هوايي بود .ريشســفيدي
شــريف بود .عمرش رو به آخر بود .او را بر اساس مصلحتهاي سياسي آورده بودند .من
قب ً
ال گفتم که علت برکناري من از قومنداني مدافعه هوايي چی بود .همچنين به خاطر داريد
که پس از آنکه سيد امير ،قومندان مدافعه هوايي ،به جرم همدستي با «خانمحمدخان» در
کودتا بر ضد داوودخان اعدام شــد ،قومندان مدافعه هوايي شدم و داوودخا ن به من وظيفه
داد که کســي از مشــرقي را به جاي خود تعيين کنم .در جريان آن انتخاب ،تضادها و
تَنشهايي بين صاحبمنصبهاي قواي هوايي پيدا شد .پرچميها مي کوشيدند که آن فرد
از بين آنها انتخاب شــود .من مجبور بودم فرد مورد نظر را به دستور داوودخان از مشرقي
انتخاب کنم .و اتفاق ًا آدمي که انتخاب کردم خلقي بود .ما با هم رابطهء سياسي نداشتيم .اما
آن آدم ،هم از مشرقي بود و هم پيلوت بود .و اين دو ويژگي او با آنچه داوودخا ن به من
دستور داده بود ،مطابقت داشت.
پرويز آرزو :يعني شما مي دانستيد که آن فرد ،خلقي است؟
جنرال عبدالقادر :بلی من مي دانستم.
پرويز آرزو :اما شــما در آن زمان هنوز به جناح خلق حزب دموکراتيک نپيوســته
بوديد.
جنرال عبدالقــادر :نه .من بعد از برکناري از مقام قومنداني هوايي و مدافعه هوايي به
حزب جذب شدم.
به هر ترتيب من دوباره به قواي هوايي برگشــتم .من رییس ارکان قواي هوايي
شدم« .دينمحمدخان» ،قومندان هوايي بود .زير دستم بود .و ما هر دو ،زير دست موسيخان،
قومندان عمومي مدافعه هوايي ،بوديم .از لحاظ حربي ،فعاليتهاي من بيشــتر از موسيخان
بود .من روابطم را با صاحبمنصبها گسترش دادم.
ُجنبوجوش سياســي در قواي هوايي بسيار بود .خلقيها چند جناح داشتند .يک
عده طرفداران امين بودند .بخش ديگري از خلقيها از سمت جنوب بودند و با امين مخالفت
داشــتند .آنها زير فرمان کســي به نام داکتر زرغون بودند .عبدالحميد محتاط هم که از
وزارت مخابرات عزل شده بود ،مدعي بود که رهبر خلقيها در قواي هوايي است .در حالي
که دو سه نفري بيشــتر با او ارتباط نداشتند و خودش هم نمي دانست که خلقيها به کجا
بسته هســتند .قواي هوايي در توفاني سياسي بود .پرچميها از يک سو ،خلقيها از سوي
ديگر .جريانهاي سياسي ديگری هم بودند .هر چند نفوذ زيادي نداشتند.
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بيشتر افســران قواي هوايي ،تحصيلکردههاي شــوروي بودند و گرايش چپي
داشتند .در حدود  5درصد ،با جريانهاي اسالمگرا رابطه داشتند .تضاد ديگري که در قواي
هوايي بود ،رقابت و برخورد بين تحصيلکردههاي امريکا و تحصيلکردههاي شــوروي
بود .اما قدرت در مدافعه هوايي بيشــتر به دست تحصيلکردههاي شوروي و تا اندازهيي
تحصيلکرده هاي هندوستان بود.
کار سياسي جريان داشــت .من دوباره به قواي هوايي برگشته بودم و به حيث
رییس ارکان هوايي کار مي کردم .در آن زمان عضو حزب هم شده بودم .پس از برگشتم
به قواي هوايي ،تره کي و امين به من گفتند که «بايد عضو مخفي باشم».
امين ،نيرنگ کرده بود .فهرست تمام حزبيهاي جناح پرچم را از «نوراحمد نور» و
«وکيل» گرفته بود اما فهرســت خلقيهايش را به آنها نداده بود .چاالکي کرده بود .من
بايد مخفي مي ماندم .متوجه اشــتباهم شده بودم .فهميدم که نبايد آنقدر زود عضويت در
حزب را قبول مي کردم .حاال بايد مخفي مي بودم و در نتيجه از همهء فعاليتهايم بازماندم.
امين آدمي فعال و پرتحرک به نظر مي رسيد .مي دانستم مرا کنترول مي کند.
پرويز آرزو :حفيظاهلل امين در آن زمان وظيفهيي رسمي داشت؟
جنرال عبدالقادر :امين در ابتدا معلم ليســهء «ابن سينا» بود .براي تحصيل به امريکا
رفت .پس از برگشت از امريکا ،کانديد وکالت دورهء يازدهم شورا شد و از کارش استعفا
داد.
رابطهء من در آن زمان با امين از طريق يک شــخص ارتباطي تأمين مي شد .آن
شــخص ارتباطي «سيد محمد» نام داشت .از مشــرقي بود .يک روز به امين پيام دادم که
مي خواهم او را ببينم .يکــي دو روز بعد بايد با او ديدار مي کردم .محل ديدار ،زمين هاي
زراعتي ناحيهء «خوشحالخان» بود .به من خبر دادند که امين در آنجا منتظرم است .برج
حوت بود .باران مي باريد .ســ ِر زمينها رفتم .زمين تَر شده بود .از سر پلوانها مي گذشتم.
امين را ديدم .از امين چيزهايي مي پرســيدم و او هم جواب مي داد .امين تالش مي کرد که
مــن به او باور پيدا کنم .اين را حس مي کردم .من شــنيده بودم که امين را به خيانت به
حــزب متهم مي کنند .چند بار پرچميها تالش کرده بودند که او را از حزب اخراج کنند،
اما نتوانســته بودند .تره کي از او حمايت مي کرد .در آن روز س ِر زمينهاي خوشحالخان
با اميــن راه مي رفتيم و گپ مي زديم .امين هر دم مرا بــه بغل مي گرفت و «قادر جان»
«قادر جان» مي گفــت .برايم جالب بود .من تازه به حزب جذب شــده بودم و برخورد
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او مرا متعجب مي کرد .امين ســعي مي کرد مرا وادار کند تا فهرســت گروه خود را به او
بدهــم .تأکيد مي کرد که بايد مخفي بمانم .پيش خود فکر مي کردم که اگر تره کي چنين
خواهشي داشته باشد ،قابل فهم است .چون رهبر حزب است .اما چرا امين اينقدر پافشاري
مي کند؟ در همين فکرها غرق بودم .امين گفت« :مي خواهي برايت کتاب بفرستم؟»
گفتم« :چه کتابي؟»
جواب داد« :مي داني ما از لحاظ مالي وضع خوبي نداريم .از حقالعضويتها هم چيزي
نمي گيريم .تو هم اگر کتاب داري به ما بفرست .شما از شوروي با خود کتاب نياورديد؟»
فوري فهميدم که امين مي خواهد روابطم را با شوروي و روس ها بداند.
در مورد کتابها ،خاطرهيي دارم که به شما مي گويم.
پرويز آرزو :بفرماييد.
جنرال عبدالقادر :براي دورهء آموزشــي پرواز با طيارههاي جت به شــوروي رفته
بوديم .قصهاش را پيش از اين گفتم .در محل درس ما ،کتابخانهيي بود .آثار تر جمه شدهء
«مارکس»« ،لنين» و «استالين» به فارسي در آن کتابخانه بود .براي من عجيب مي نمود.
زبان فارسي را کســي غير از ما نمي دانست .از خود مي پرسيديم اين کتابها اين جا چه
مي کنند؟
ما هر هفته یا هر دو هفته يکبار ،کتاب مي گرفتيم .نام خود را اشــتباه مي داديم و
کتابها را به کابل مي فرستاديم .بعدها فهميدم که اص ً
ال سياست همين بوده است .هر هفته،
دو هفتــه يک بار کتاب مي گرفتيم .کتاب ها را بســته بندي ميکرديم و مترجم را هم با
خود به ُپستخانه مي برديم و کتابها را به کابل مي فرستاديم .به مترجم ميگفتيم« :چيزي
براي ارســال داريم ».نمي گفتيم چي .بار سوم يا چهارم بود که مترجم به ما گفت« :نگران
نباشيد ،هر چه مي خواهيد ،بفرستيد!»
فهميدم اين کتابها براي همين اســت که آنهــا را بخوانيم و اگر مي خواهيم
با خود ببريم .کتابها را به دوســتان خود در کابل مي فرســتاديم .پس از بازگشت ما از
تحصيل ،آن کتابها پيش چند نفر بود.
خوب! برگرديم به ديدار با امين .امين بسيار واضح گفت که خوب مي شود اگر
روابطش با روس ها تأمين شــود .من به امين گفتم که خودم هيچ رابطهء شخصي با آنها
ندارم .فقط يک مشاور شوروي در گذشته معلم پرواز ما بود و من مثل ساير پيلوتها بايد
پس از هر پرواز پيش او مي رفتم و او در مورد نقاط ضعف و قوت پرواز من ،نظر مي داد.
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جز اين ،من هيچ رابطهيي نداشتم .اما امين اصرار مي کرد .باالخره امين گفت« :خير است!
من خودم تالش ميکنم رابطهيي پيدا کنم تا آثار حزبي و ادبي را به دست بياورم».
من گفتم« :رابطهء خاصي ندارم».
***
وضع به همين گونه بود .من کار مي کــردم .رییس ارکان هوايي بودم .در اين
دوره اتفاقهاي ديگري هم افتاد .ما يک طیاره چهارماشــينهء روســي داشتيم که پيش از
کودتاي بيستوشش ســرطان ،طیاره مخصوص ظاهرخا ن بود .طياره را «طیاره قندهار»
نام گذاشته بودند .طياره به قرض از شــوروي خريداري شده بود .طبق قانون آن کشور،
اگر طياره پرواز هم نمي کرد و در جايي متوقف هم مي بود ،بعد از هر يک ســال دو سال،
انجينهاي آن بايد نو مي شــدند .داوودخان میخواست با آن طياره پرواز کند .طياره بايد
ترميم مي شــد .شــوروي ها گفتند« :هزينهء ترميم طياره ،يک ميليون دالر مي شود ».من
مخالفت کردم .گفتم« :ما انجين داريم .شــما اين انجينها را تبديل کنيد ،دستمزد خود را
بگيريد».
اما شوروي قبول نمي کرد .به داوودخان گفتم« :اين طياره ،مشکلي ندارد .اص ً
ال دست
نخورده و پرواز هم نکرده است».
اتفاق ًا وقت ســفر حج بود .به داوودخا ن پيشــنهاد کردم که «اگر اجازه باشــد ،از
اين طياره مثل طيارههاي آريانا براي انتقال حاجيها اســتفاده شود .سودي براي افغانستان
ميآورد».
داوودخان برآشفته شــد .با لحن توهينآميزي گفت« :آيا رییسجمهور حق ندارد
يک طياره داشته باشد؟»
مــن به داوودخا ن گفتم« :پس اجازه دهيد من از کانالهاي ديگر اقدام کنم تا طياره
را ترميم کنند».
چکســلواکي هم طيارههايي مثل آن طياره داشت .چين هم آن نوع طياره را ترميم
مي کرد .داوودخا ن گفت« :برو هر جا که مناسبتر تمام مي شود ،اقدام کن».
بعد از گفت وگو با داوودخا ن از اينکه نام چين را گرفتم ،پشيمان شدم .مي ترسيدم
سوء ظني در مورد من پيدا شود .در آن زمان ،پس از حزب دموکراتيک ،بيشترين فعاليت
هاي سياسي را چپيهاي مائوييست و اسالمگراها داشتند.
با چکسلواکي تماس گرفتم .به من خبر دادند که با هزينهء چهار صد هزار دالر،
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طياره را ترميم مي کنند .با چين هم تماس گرفتم .چينيها هم حاضر بودند طياره را به چهار
صد هزار دالر ترميم کنند .داوودخا ن به من گفت« :اگر طياره ترميم نشد ،آن را به شوروي
پس بده».
افغانســتان ده درصد قيمت طياره را پرداخته بود .نود درصد آن مانده بود .داوودخان
گفت« :به همان پول باقي مانده ،طياره را پس بده».
به روسها گفتم« :يا طياره را به چهارصد هزار دالر ترميم کنيد يا آن را پس بگيريد».
روسهــا گفتند« :در صورتي طياره را پس مي گيريم که آن را آمادهء پرواز کنيد و
توسط پيلوتهاي خود شما تا مسکو آورده شود».
مشکلي نبود .طياره را به مسکو رسانديم .براي دولت هم صرفهجويي شد .داوودخان
هم خوش شد .گفتيم طیاره ديگري مي خريم.
يک هيأت نظامي فرانسه به کابل آمد .دو نفر سويدني هم در بينشان بودند .نمي دانم
از کدام کانال آمده بودند .احتما ًال از طريق وزارت دفاع .نجيب ،داماد رسولي ،رییس آريانا
بود .لوي درســتيز وزارت دفاع« ،عزيز» نام داشت .او از تحصيلکردههاي ترکيه بود و
با روسها تضاد داشــت .رسولي هم ضد شوروي بود .آنها آن هيأت فرانسوي را دعوت
کرده بودند .در آن زمان داوودخان تصميم گرفته بود نيازمندي نظامي افغانستان ،از انحصار
شــوروي بيرون شود .قرار شده بود افغانستان سالح مورد نياز خود را از چند کشور بگيرد.
هيأتي را هم به هندوســتان فرستاد .داوودخا ن اين فکر خود را چند بار به ما گوشزد کرد.
بر همين اســاس ،رقابتي پيدا شد .هر کس در تالش بود که از کانال خود ،رابطهيي برقرار
کند و کاري انجام دهد.
هيأت نظامي فرانســه آمد .دو هليکوپتر با خود آورده بودند .سويدنيها هم يک
طیاره ترانســپورتي نظاميآوردند .از من براي ديدن پرواز و معاينهء هليکوپترها و طیاره
ترانسپورتي دعوت کردند .با هليکوپترهاي فرانســوي پرواز کرديم .پيلوتها فرانسوي
بودند .از نظر گنجايش ،از هليکوپترهاي شوروي بهتر بودند .اطالعاتي که از لحاظ تخنيکي
به ما مي دادند هم نشان مي داد که آن هليکوپترها از هليکوپترهاي شوروي بهترند .پيلوت،
هليکوپتر را سر «شاخ برنتي» روي دو تاير نگاه داشت .يعني قسمت جلوي هليکوپتر روي
شاخ بود ،قسمت عقبي آن در خال معلق بود .به ما گفتند« :پايين شويد ،ببينيد!»
گفتم« :چپه نشود!»
گفتند« :نمي شود! پيلوت ما با دست آن را نگه مي دارد».
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همانطور هم بود .پايين شــديم ،يک تاير هليکوپتر در هوا معلق بود اما هليکوپتر
تکان نمي خورد .تحفه و ســوغاتي هم به ما دادند .نوبت طیاره ســويدني رسيد .آن طیاره
ترانســپورتي معادل طیاره «ان  »32و «ان  »22بود ،اما مصرف سوخت کمتري داشت .از
نظر تخنيکي هم بهتر بود .براي ما يک تضاد ذهني پيدا شــد .از يک سو عاليق سياسي ما
به طرف شــوروي بود اما از طرف ديگر مسألهء وطن و الف وطنپرستي ما بود .از سوي
ديگر اين فکر هم پيدا شــد که خريد طياره از اين کشورها به تشديد تضاد بين افغانستان
و شوروي مي انجامد.
در همان آغاز ،پس از کودتاي بيستوشــش سرطان هم اتفاق قابل تأملي افتاده
بود .روسها از داوودخان انتقاد کرده بودند که به مشاورين و سياحان غربي اجازه مي دهد
در نزديک مرزهاي شوروي حضور پيدا کرده و سير و سياحت کنند و اين براي شوروي
قابل قبول نيست.
اين موضوع با مسألهء استخراج تيل و گاز شمال همزمان شده بود .چند کشور از جمله
انگلستان و فرانســه و رومانيا پيشنهادهاي مناسبي به افغانستان داده بودند .پيشنهادهايي با
هزينهء پايين و ميزان اســتخراج و توليد باال .نرخ شوروي از همه باالتر بود .در جلسهيي
که داوودخا ن براي تصميمگيري در اين مورد گرفته بود ،همه به نفع فرانســه يا انگلستان
يا رومانيا رأي دادند .داوودخان برافروخته شد و گفت« :نمي توانيم منافع وطن را به خاطر
چند روپيه خدشهدار کنیم .ما با روسها موافقه مي کنيم».
اين موضوع را هم به خاطر داشتيم.
پرويز آرزو :يعني دســت داوودخان تا اين اندازه زير سنگ شوروي بود؟ در مورد
حضور غربيها در مرز افغانســتان و شــوروي ،انتقاد شوروي و برخورد داوودخان با اين
مسأله بيشتر بگوييد.
جنرال عبدالقادر :داوودخان با قهر و غضب گفت که ما نمي توانيم منافع ملي افغانستان
را به خاطر چند روپيهيي کمتر يا بيشتر ،خدشهدار کنيم.
برداشت اين بود که داوودخا ن با قيمت بااليي که شوروي داده موافق است .سياستش
ايجاب ميکرد .هر چند ،چهار پنج نفر گفتند که پيشنهاد کشورهاي ديگر به سود افغانستان
است .سياست داوودخا ن در آغاز چنان بود.
نکتهء ديگري که براي شما دلچســپ خواهد بود اين است که بنا بر توافقي با
حکومت ايران ،طرح احداث خط آهن «ايران -هرات -قندهار -سپينبولدک» و «قندهار-
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کابــل از طريق لوگر» و «کابل به جاللآباد و تورخم» از پروژههاي اقتصادي داوودخا ن
بود .اين موضوع در اواخر دورهء داوودخان داغ شده بود .فرانسويها اظهار آمادگي کردند
تا اين خطهاي ســير را سروي کنند .ايران تعهد ســپرده بود که هزينهء خط آهن را که
حدود يک ميليارد دالر برآورد شده بود ،بپردازد« .زاهدي» 1به افغانستان آمده بود و آوازه
افتاد که به داوودخان گفته اســت« :ما چک بوک را براي امضا آوردهايم .هر رقمي که
شما مي خواهيد بنويسيد ».اما اين ،پروپاگند و دروغ بود .من از حسن شرق ،پيش از اينکه
سفير افغانستان در جاپان شود ،پرسيدم« :آيا اين مطلب درست بوده است؟»
حسن شــرق گفت« :نه .لعنت به اين ايرانيها! فقط ده ميليون براي سروي دادند و
سرنوشت پروژه هم نامعلوم است .شــاه ايران از داوودخا ن دعوت کرده است تا به ايران
برود و در آنجا در اينباره صحبت کنند .فرانســويها کار ســروي را شروع کردهاند.
فرانسويها يا از طريق ماهوارههاي خود يا از هر کانال ديگري که بوده دريافتهاند که در
بين «کتواز» و «غزني» ،يک ذخيرهء نفتي زيرزميني است .آنها با توافق دولت افغانستان
همزمان با ســروي خط آهن ،اين منطقه را هم سروي مي کنند .ولي کار سروي هنوز در
مراحل ابتدايي است .کار اساسي هنوز شــروع نشده است .ماشينآالتي براي کار سروي
آوردهاند».
به صحبت اصلي ما که برگرديم ،منظــور من از ذکر اين رويدادها اين بود که
بگويم ما اين مسایل را هم در نظر داشتيم .داوودخا ن زماني مي گفت که منافع افغانستان را
به خاطر چند ميليون پول خدشــهدار نمي کند .اين زماني بود که احساس مي شد داوودخان
به شوروي تکيه دارد .اما در اواخر ،وضع تغيير کرد .شاه ايران ،داوودخا ن را دعوت کرد.
داوودخان براي حج عمره به عربســتان رفت .بعد به عراق و کويت و اندونزيا رفت .در
همان زمان بود که اين مفکوره در بين ما چپيهاي حزب دموکراتيک پيدا شد که «وقتش
فرا رســيده! داوودخان انحراف کرده است و به اسالميستها رو ميآورد .همين حاال بايد
چارهاش بشود».
اين طرز فکر را به نقل از من به تره کي رساندند .اين کار خلقيهاي امينيست بود .در
نتيجه مرا از حزب اخراج نکردند اما به دورهء آزمايشي بردند.
پرويز آرزو :يعني با انديشهء شما مبني بر براندازي داوودخان مخالفت شد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .و بــه من خبر دادند که عضويتم در حزب به حال تعليق در
آمده اســت و به دورهء آزمايشي رفتهام .من گفتم خير است! من چندان عالقمندي هم به
 .1به احتمال ،منظور «اردشير زاهدي» وزير خارجهء ايران در سالهاي  1345تا  1351و پس از آن سفير آن کشور در امريکاست.
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حزب ندارم .بيخي مرا از حزب اخراج کنند.
اما در اين جا بود که به اشتباه خود پي بردم .اشتباه من اين بود که ياران دل و جاني
خود را ،ياران گروه خود را به حزب تسليم کرده بودم.
پرويز آرزو :و شما اين کار را کرده بوديد؟
جنرال عبدالقادر :بلی من اين کار را زماني که رییس مسلخ بودم ،در حدود يک سال
پس از پيوستن به حزب،کرده بودم..
پرويز آرزو :شما پيش از اين ،در اين مورد چيزي نگفتيد .ما بايد به دنبال بر گرديم.
هلل امين و پيوستن به حزب ،همچنان گروه
شــما پس از ديدار با نورمحمد تره کي و حفيظا 
سياسي خود در اردو را داشتيد 1.شما کارت عضويت حزب را از تره کي گرفتيد .آيا ياران
شما از پيوستن شما به حزب دموکراتيک استقبال کردند؟
جنرال عبدالقادر :بلی.
پرويز آرزو :و چون شما رهبر گروه بوديد همه به حزب پيوستند؟ هيچ کس مخالفت
نکرد؟
جنرال عبدالقادر :همه را به حزب دادم .هيچ کس مخالفت نکرد.
پرويز آرزو :در آن وقت چند نفر بوديد؟
جنرال عبدالقادر :در حدود صد و بيست نفر.
پرويز آرزو :صد و بيست نفر؟
جنرال عبدالقادر :بلی.
پرويز آرزو :ببينيد ،صحبت بر ســر يک تشــکيل صد و چند نفري در اردو است.
فکر ميکنم گپ بسيار مهمي اســت .و اگر تره کي و امين از اين موضوع با خبر بودند،
داوودخان نمي توانست از موضوع بي خبر باشد.
جنرال عبدالقادر :داوودخان هم خبر بود .به خاطر قوت همين گروه بود که بســیاری
به پشت من افتادند و در صدد جذب من بودند.
پرويز آرزو :و داوودخان از اينکه شما چنين گروهي داريد ،استقبال کرد؟
جنرال عبدالقادر :من به شــما گفتم که در شفاخانه بستر بودم .عبدالحميد محتاط هم
در آنجا بستری بود .من يک داکتر هندوستاني را از طريق يک دوست هراتي خود براي
درمانش آوردم .موضوع گروه من برمال شد .من به شما گفتم که در جستجوي يک رهبر
 .1سلطانعلی کشتمند هم در کتاب «يادداشت هاي سياسي و رويدادهاي تاريخي» از این سازمان در اردو ،به ابتکار و رهبري جنرال
عبدالقادر ياد مي کند.
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بوديم...
پرويز آرزو :بلی .اين موضوع را به ياد دارم .اما روز به روز ،تعداد شما بيشتر مي شد.
شما به يک نيرو تبديل شده بوديد...
جنرال عبدالقادر :بلی .زيادتر مي شــد .هر چه من باالتر مي رفتم ،بر تعداد ما افزوده
مي شد .و من تمام آن گروه را به حزب دموکراتيک تسليم کرده بودم .از کار خود پشيمان
بودم .مي فهميدم که اشــتباه بزرگي را مرتکب شدهام .به شما گفتم که بعد از اينکه مرا از
قواي هوايي برکنار کردند ،شــش ماه خانهنشين شدم .تره کي و امين به خانهام آمدند .بعد
از مدتي ،داوودخان قومندان گارد خود را فرســتاد و قرار شد که روزهاي پنجشنبه پيش
داوودخان بروم .مرا مشاور نظامي خود تعيين کرد .از لحاظ مسلکي به کار من باور داشت.
همهء اين مسایل از جلو چشمم ميگذشت و مي فهميدم که با تسليم کردن گروهم ،مرتکب
اشتباه شدهام.
***
به اصل صحبت بر مي گردم.
وقتي اين توطئه را از زبان من ساختند و گفتند «قادر قصد کودتا دارد» ،حزب
دموکراتيک مرا به دورهء آزمايشــي برد .از اينکه گروهم را داده بودم ،احساس اشتباه و
ندامت مي کردم .اما اين اتفاق افتاده بود و کاري نميتوانستم بکنم.
در اين زمان ،عقربهء داوودخان اندکاندک به طرف غرب و اسالمگرايان مي زد.
تحرک اسالمگراها هم بيشتر شــده بود« .غالم محمد نيازي» ،رییس فاکولتهء شرعيات،
اعدام شــده بود .رباني که استاد فاکولتهء شرعيات و پيرو غالممحمد نيازي بود ،فرار کرد.
مسعود به پنجشير رفت .حکمتيار با مسعود فرار کرده بود .هر دو در «پليتخنيک» درس
مي خواندند .در تظاهرات اخوانيها و چپيها به شــهرت رسيده بودند .کسي به نام «قادر»
در آن تظاهرات کشــته شد .او چپي بود .از هرات يا غور بود .پس از تظاهرات ،اخوانيها
چون مي دانستند که در مســيري که آمدهاند ،جلوشان گرفته شده و دستگير ميشوند ،از
پيش روي هوتل کانتيننتال ،به دامنهء کوه باال شده بودند و به سمت پنجشير گريخته بودند.
رســيده يا نرسيده به پنجشير ،گلبدين از مسعود جدا شده بود .گلبدين به طرف لغمان رفته
بود .گروه گلبدين در لغمان يکي از پرچميها را کور کرده بود .مســعود و همراهانش به
پنجشير رفته بودند و يک عالقهداري را تصرف و بيرق باال کرده بودند .در اين زمان ،من
به تازگي دوباره به قواي هوايي بازگشــته بودم و رییس ارکان بودم .فرمان آماده ِ
باش سه
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هليکوپتر آمد .هليکوپترها را آماده کرديم .قطعهء کوماندو به قواي هوايي آمد .آن قطعه
براي ســرکوب مسعود در پنجشير وظيفه گرفته بود .در نتيجهء حمله به مسعود ،تعدادي از
طرفدارانش کشــته و تعدادي هم دستگير شدند .دستگير شدهها را به کابل آوردند .چنين
شايعه شــده بود که آن پنجشيريها در جريان تحقيق کشته شدهاند .اما آنها کشته نشده
بودنــد .آنها را در زيرزمينيهاي محل متروکي در داراالمان ،که ســناتوريومي از زمان
اماناهلل خان بود ،زنداني کرده بودند .بعد از هفت ثور ،ما آنها را پيدا کرديم .همه در حال
مردن بودند .دوسيه هايشان را گرفتيم و آنها را رها کرديم.
***
انحراف داوودخان و روگرداندن او از «چپ» ،مشــهود بود .ما چه بايد بکنيم؟
چپيها چه بايد بکنند؟ ســتونهاي استخباراتي ساختيم .نفر ما در استخبارات وزارت دفاع
«عبدالحق صمدي» بود .او هم شــاگرد من بود و هم زير دستم کار کرده بود .به او وظيفه
دادم کــه «ببين در چوکات وزارت دفاع ،در مورد قــواي هوايي و من ،چه تبصرههايي
مي شود».
ما دچار هراس شــده بوديم .فکر ميکرديم با توجه بــه گرايش داوودخان به
«راست» ،حتم ًا دستگاهي وجود دارد که به داوودخان خط مي دهد .نفر ما ،از هر اتفاقي که
در وزارت دفاع مي افتاد و هر تبصرهيي که در اســتخبارات در باره من و قواي هوايي بود،
باخبر مي شد و ما را مطلع مي کرد .به ما خبر مي داد که «مراقب باشيد ،چنين راپوري آمده
اســت .در مورد تو چنين تبصرهيي شده است ».چنانچه در اواخر کارم در ارکان هوايي،
فهرســتي از منسوبين اردو تهيه شده بود .فهرستي صد و بيست و چند نفري که مظنون به
تالش براي برانداختن رژيم و داوودخان بودند .نام من و وطنجار هم در آن فهرســت بود.
به من گزارش رسيد که «چنين فهرستي ترتيب شده است».
ما پيش از اينکه حيدر رســولي آن فهرست را به داوودخان بدهد ،از آن مطلع شده
بوديم .داوودخا ن وقتي آن فهرست را ديده بود روي نام من و وطنجار خط کشيده بود.
چرا خط کشيده بود؟ من شــش ماه خانهنشين بودم ولي مشاور داوودخا ن بودم .من
به داوودخان مشــوره هاي زيادي دادم .پيش از اين هم به شما گفتم که يک روز با هم به
بگرام رفتيم .من وضع نيروهاي هوايي را به داوودخا ن شرح دادم و داوودخا ن در همانجا
فرمان داد که «صدفاميلي» بگرام ســاخته شود .بر اساس همان فرمان ،به زودي آن پروژه
اجرا شد .بر اساس همان اعتماد بود که مرا دوباره به قواي هوايي برد.
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نسبت به وطنجار هم اعتماد داشت .چرا اعتماد داشت؟ حاال به شما مي گويم:
در آن زمان رییس مســلخ بودم .شب در «قلعهء غيبي» مهمان بودم .فرداي آن شب
وقتي با موترم به طرف مسلخ مي رفتم ،در قسمت پل «باغ بابر» وطنجار را ديدم .وطنجار،
خُ سر بورهيي به نام «مال نيازمحمد» داشت که در آنجا زندگي مي کرد .او از هم دورههاي
تحصيلم بود .کشاف طيارههاي ترانسپورتي بود.
وقتي وطنجار را ديدم ،موتر را متوقف کردم .به وطنجار گفتم« :بيا به موتر بنشين».
وطنجار دوسيهيي زير بغل داشت .از او پرسيدم« :کجا مي روي؟»
گفت« :به «فروشــگاه بزرگ افغان» مي روم تا دوســيه را فتوکاپي کنم و به رهبر
بدهم».
از او پرسيدم که دوسيهء چي است؟
جواب داد« :به زودي میفهمی».
در آن زمان کودتايي از طرف يکي از جنرالهاي اردو به نام «ميراحمدشاه گرديزي»
بر ضد داوودخا ن طرح ريزي شــده بود .جنرال گرديزي و چند تن ديگر پالن کودتا را
ساخته بودند و وطنجار را هم براي همکاري دعوت کرده بودند .چون از پکتيا بود.
دوسيهيي که وطنجار زير بغل داشت ،فهرست نامهاي ميراحمدشاه گرديزي و ديگر
همدستانش در پالن کودتا بود .وطنجار آن فهرست را در فروشگاه بزرگ افغان فتوکاپي
کرد و پيش داوودخان برد .داوودخا ن فوري امر کرده بود که ميراحمدشــاه گرديزي و
ديگر همدستانش را دستگير کنند .آنها را دستگير کردند و وطنجار تقديرنامهء درجهسه
گرفت .به همين دليل نسبت به وطنجار هم اعتماد داشت .داوودخان ميراحمد شاه گرديزي
را اعدام نکرد .فکر ميکنم برايش حبس بيست ساله داده شد .او پس از هفت ثور در زمان
امين از بين برده شد.
بنابراين مي خواستم بگويم که داوودخان به وطنجار هم اعتماد داشت و به همين دليل
روي نام او هم در فهرست متهمان به طرح براندازي حکومت خط کشيده بود.
به اين ترتيب ما خيلي زود به وســيلهء کانالهايي که ايجاد کرده بوديم از هر چه در
استخبارات وزارت دفاع مي گذشت ،باخبر مي شديم.
ما مطلع شديم که داوودخان سر نامِ ما خط زده است و اين ما را کمي آرام مي کرد.
پيش از اينکه اين گزارش به ما برســد ،يک بار رسولي ،وزير دفاع ،در خانهاش
با کنايه به من هشــدار داده بود .شبي ما را به خانهاش دعوت کرد .من بودم ،نجيب ،داماد
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رسولي ،بود و قاسم از پنجشير که مدير استخبارات قواي هوايي بود .مرتضيقل ،سرانجينير
قواي هوايي ،هم بود .رســولي به مناسبت روز جهاني «صحت» در همان روز بيانيه داده
بود .بيانيهاش را در مورد روز جهاني صحت و خدمات صحي ملل متحد که از راديو پخش
شده بود ،ثبت کرده بودند و برايش آورده بودند .به ما گفت« :بشنويد چه بيانيهيي دادهام!»
بيانيه را ميشنيديم .گپهاي پراکندهيي بود .يک توته از اين جا يک توته از آن جا.
گاهي به يک جا رفته بود و گاهي بــه جاي ديگر! ما مي گفتيم« :واه! واه! وزير صاحب
عجب بيانيهيي داديد! مردم با اين بيانيه چقدر جذب شــده باشــند!» و او سرش را شور
مي داد ...و ما بر آتشش پوف ميکرديم!
در همان شب ،رسولي به من گپ هشدارآميزي زد .با لحن خاصي گفت« :قادر بچیم!
مراقب کارهايت باش! زير نظرم هستي!»
من جواب دادم« :وزير صاحب! من نه تنها بايد زير نظر شما باشم که در محراق کار
شما بايد باشم».
سعي کردم با اين حرف ،اعتمادش را جلب کنم.
به کار خود مشغول بوديم و اندکاندک به هفت ثور نزديک مي شديم.
***
پرويز آرزو :حيدر رسولي در خانهاش به شما هشدار داد که زير نظر هستيد .در روز
تقرر شما به حيث رییس ارکان قواي هوايي نيز با شما با ترديد و هشدار برخورد کرد .اين
به اين معناست که نه تنها نسبت به شما شک و ترديد وجود داشت که....
جنرال عبدالقادر :که کلهء ما بوي شوربا مي داد.
پرويز آرزو :بلی .که فکرهايي در ســر داريد و ..چرا با وجود اين شک و ترديدها،
شما را دوباره به قواي هوايي آوردند؟
جنرال عبدالقادر :نعيمخان در انحراف داوودخا ن نقش عمدهيي داشت .داوودخا ن پير
شــده بود .توان کار زياد را نداشت .همیشه کار مي کرد و اين برايش مشکل بود .قدرت،
منحصر به يک فرد بود .کساني را هم که آورده بود ،شايستگيِ کاري نداشتند .مث ً
ال عبداالله
را به شــکل ســمبوليک معاون خود مقرر کرده بود .خود داوودخان هم به او صالحيتي
نمي داد .در جامعه هم عکسالعملهايي نســبت به عملکرد گذشتهء داوودخا ن خلق شده
بود .داوودخا ن مجبور شــده بود .من پيشتر به شــما از موضوع افشاي کودتاي جنرال
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گرديزي توســط وطنجار گفتم .اما داوودخا ن از اعدام جنرال گرديزي هم منصرف شد و
او را زنداني کرد .اگر اين اتفاق در آغاز کار داوودخا ن مي افتاد ،حتم ًا جنرال گرديزي را
اعدام مي کرد .اما حاال از اعدام کسي که قصد کودتا عليه او را داشت ،صرف نظر کرد.
از طرف ديگر ما در کودتاي بيستوشش سرطان با داوودخا ن بوديم .اين موضوع هم
در نظرش بود .ما هم نقش خود را بازي کرده بوديم و ســعي ميکرديم اعتمادش را نسبت
به ما از دست ندهد.
خوب! هفت ثور نزديک مي شد.
پرويز آرزو :اجازه بدهيد به موضوع به حالت تعليق آمدن عضويت شــما در حزب
برگرديم .حزب دموکراتيک به اين نتيجه رسيده بود که شما مي خواهيد براي خود کودتا
کنيد؟
جنرال عبدالقادر :نه.
پرويز آرزو :پس چرا عضويت شما در حزب به حالت تعليق درآمد؟
جنرال عبدالقادر :عضو حزب در سيستم سنتراليزم دموکراتيک ،بدون فيصلهء کميته
مرکزي حق اقدام به عملي جدي را ندارد .اشتباهي که شايد من مرتکب شده بودم اين بود
که شــايد در جايي ،موضوع انحراف داوودخان و رسيدن زمان براندازي حکومت را گفته
بودم .به يادم نيســت که چنين چيزي گفته باشم .فکر ميکنم اين يک توطئه بود .من البته
معتقد به براندازي بودم .اما بعيد مي دانم چنين بيتأمل ،چيزي گفته باشــم .من عضو حزب
بودم .زير نظر سازماني سياسي بودم .فکر ميکنم اين توطئه را امين سازماندهي کرده بود.
امين هميشه در تالش بود که مانع رشد من شود .از من هراس داشت .من در مسلخ بودم که
برايم خبر دادند «در جلسهء محدود شب پيش ،در بيروي سياسي که تنها تره کي و امين و
چند نفر ديگر حضور داشتند» ،اين مسأله مطرح شده بود.

بخش سيزده
پرويز آرزو :ما آرامآرام به هفت ثور مي رســيم .مي شود گفت که مقدمات هفت ثور به
اواخر سال  56بر مي گردد.
جنرال عبدالقادر :به ما ابالغ شــد که در صورت ضربه و فشار داوودخا ن بر رهبري
حزب ،هر اقدام نظامي ها مورد تأييد بيروي سياســي اســت .و اين زماني بود که «خيبر»
کشــته شد .روز پنجشنبه بود .من به قواي هوايي رفته بودم .ساعت يک يا دوي ظهر بود.
«قاسم» ،مدير اســتخبارات قواي هوايي ،سراسيمه خود را به اتاقم انداخت .گفت« :من از
مکروريان مي آمدم .از مطبعه گذشــتم .لب سرک پيش جويچه ،کسي مرمي خورده و بر
زمين افتاده است».
من گاهي شک دارم و فکر ميکنم رسولي در آن ترور نقش داشته است و شايد قاسم
اين کار را کرده باشــد .چون او به رسولي و نجيب ،داماد رسولي ،بسيار نزديک بود .من
به او مشکوک شدم .بسيار سراســيمه بود .پانزده بيست دقيقه گذشت .کسي در مخابرهء
قومنداني مدافعه هوايي کار مي کرد .پرچمي و از گروه خيبر بود .سراســيمه پيش من آمد
و گفت« :رهبر مرا کشتند».
من گفتم :کي را کشتند؟
گفت :خيبر را.
همانطور که به شما گفتم من دو بار خيبر را ديده بودم .يک بار در مقابل هوتل کابل
1
و يک بار هم در طياره در راه شوروي.
 .1نگاه شود به بخش سه.
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پرويــز آرزو :بلی .در مــورد دو ديدار خود با ميراکبرخيبــر ،پيش از اين صحبت
کرده ايد .بعضيها هم جناح خلق را متهم به دســت داشتن در ترور خيبر مي دانند .نظر شما
در اين مورد چيست؟
جنرال عبدالقادر :من حقیقت را درست نمیدانم .در مورد رسولي و قاسم هم گفتم شک
دارم .چون سراسيمگي و آشفتگي قاسم را ديدم و بعد از بيست دقيقه کسي آمد و خبر قتل
خيبر را داد .خيبر به عنوان چپگرا در جامعه مشهور بود .خيبر در گذشته ،صاحبمنصب
ِ
شــب آن
«حربيپوهنتون» بود .فرداي روزي که امتحان داده بود ،بايد ديپلوم مي گرفت.
روز ،يعني شــبي که فردايش بايد ديپلوم مي گرفت ،قصد رفتن به خانهاش را مي کند .اما
به او اجازه داده نمي شــود .خيبر اعتراض مي کند و حکومت را متهم به بيعدالتي و ظلم و
اســتبداد خانداني و شاهي مي کند .در نتيجه او را دستگير مي کنند و به سياهچال مي اندازند.
ســه ســال بندي بود .بعد از رهايي در اکادمي پوليس درس خوانده بود و صاحبمنصب
پوليس شده بود .مدتي بعد ،استاد آن اکادمي شده بود .بعد هم موضوع حزب دموکراتيک
به ميان آمده بود .گفته مي شــد که خيبر مخالف خشونت چپيها بود .بين او و کارمل هم
در حزب ،رقابت و اختالف نظر وجود داشت .من اين را شنيدهام .خودم نميدانم که لياقت
و شايســتگياش در چه حد بود .اما مخالف رسيدن به قدرت از راه نظامي بود .خيبر بر اين
باور بود که چون در اساســنامهء حزب ،موضوع تشــکيل يک قدرت پارلماني ذکر شده
است ،بايد بر رسيدن به قدرت از راه مبارزهء پارلماني تأکيد کرد.
به هر ترتيب ،خيبر کشته شد .رهبري حزب در روز دفن خيبر ،تظاهرات بزرگي را
به راه انداخت .حزب اعالن کرد که «پردهء سياســت دريده شد .داوود ،خيبر را کشت».
رهبري حزب بندي شــد .عضو ارتباطي من با حزب ،پيشم آمد .امين که رهبري عمومي
نظامي خلق و پرچم را به دســت گرفته بود هدايت داده بود که پالني که بعد از وحدت
حزب در خانهء «اسداهلل سروري» ساخته شده بود اجرا شود .و چنين بود که تصميم گرفته
شد دســترخوان داوود جمع شود .يکي از داليل شــتاب ما براي اقدام ،تالش گروههاي
اســامگرا براي براندازي رژيم داوود بود .ما مجبور بوديم براي جلوگيري از اقدام آنها،
پيشي بگيريم و کاري بکنيم.
بر اســاس پالن از قبل تعيين شده ،تانکها بايد از قواي چهار زرهدار بيرون مي شدند
و در قسمت «فاضلبيگ» تقسيم مي شدند .يک تانک ،بايد به وزارت دفاع فير مي کرد و
يک تانک هم به ارگ .يک گروه با تانکي که ارگ را هدف قرار داده يک جا مي شــد.
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دروازههاي شمالي و جنوبي و غربي ارگ بسته بود .ارگ را بايد محاصره ميکردند و مانع
ورود و خروج مي شــدند .دو تانک و يک گروه ديگر بايد راه «گرديز» را مي بســتند و
مانع ورود نيرو از گرديز به کابل مي شدند .دو تانک بايد به طرف قواي هوايي مي رفتند و
منزل فوقاني قومنداني مدافعه هوايي را هدف مي گرفتند .بايد به سه کنجي منزل فوقاني فير
مي کردند تا دست من باز شود و بتوانم در داخل قواي هوايي ،پروازها را سازمان بدهم و به
ديگر انقالبيون کمک کنم .قومندان کندک تانک در قرغه« ،عالءالدين» بود .چهار تانک
از آنجا بايد آورده مي شــدند .دو تانک بايد راه کوتل خيرخانه را مي بستند و دو تانک
هم در گردنهء باغ باال موضع مي گرفتند .ديگر قواي زرهدار هم براي حمايت از قوتهاي
نظامي ما در کابل و کمک به انقالبيون وارد عمل مي شدند...
پرويز آرزو :اين پالن را کي ســاخت؟ پالني چنين جدي و همه جانبه .اين پالن با
همهء جزیياتش در کابل آماده شده بود يا در خارج از افغانستان؟
جنرال عبدالقادر :نه! هرگز!
پرويز آرزو :شما مطمئن هستيد؟!
جنرال عبدالقادر :من مطمئن هســتم؟ من چهطور مطمئن نيستم؟! من خودم اين پالن
را ساختم.
چيزي حدود يک سال قبل از هفت ثور ،امين ،من و وطنجار را به خانهء «اسداهلل
ســروري»دعوت کرد .وطنجار نيامد .به جاي او «قادر آکا» آمد .ما خاکهء آن پالن را
ساختيم .يک هفته بعد ،من و وطنجار به خانهء اسداهلل سروري رفتيم و پالن نهايي را من و
وطنجار با هم ساختيم.
پرويز آرزو :يعني تمام پال ِن کودتا را شما دو نفر ساختيد؟
جنرال عبدالقادر :فقط ما دو نفر .اسداهلل سروري و امين هم در وقت نهايي کردن پالن
[درروز دوم] حضور داشتند .و درستتر اين است که بگويم آن پالن را من ساختم .چون
اســلم وطنجار چندان وارد نبود .من مکتب حربيه را خوانده بودم .کورس قومنداني خوانده
بودم .کورس  9ماههء قومنداني ســوق و ادارهء قطعات را خوانده بودم .اين کورس بعد از
دورهء دوم درس پيلوتي و برگشت به کابل از طرف شوروي داير شده بود.
پرويز آرزو :موضوع ديگري هم پيش از اين مطرح شــد .عضويت شما در حزب به
حالت تعليق درآمده بود.
جنرال عبدالقادر :بلی.
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پرويز آرزو :اما برداشــت من از گفتههاي شــما اين اســت که بعد از کشته شدن
ميراکبرخيبر وضع دگرگون شد و شما دوباره عضو فعال حزب شُ ديد.
جنرال عبدالقادر :منظور شــما را فهميدم .بعد از اينکه به من خبر رســيد که عضو
آزمايشي حزب شدهام ،يکي دو بار با امين در اين مورد صحبت کردم .امين گفت« :گپي
بود ،تير شــد ،خالص شد ».من فهميدم که آن گپ ،بين امين و تره کي مطرح شده است.
پيش از اين هم گفتم که حس مي کردم امين مخالف پيشــرفت من در داخل حزب است
و هميشــه براي من ،مانع ايجاد مي کند .اما در اين مرحله ،وضع حساسي بود .حزب ،متحد
شده بود .سرعت عمل ،بســيار زياد بود و مخالفت جامعه نسبت به داوود هم هر روز باال
مي گرفــت .از طرف ديگر اگر موضو ِع به تعليق درآمدن عضويت من در حزب ،بســيار
جدي مي بود ،مقررات حزب ايجاب مي کرد که مرا به بيروي سياســي احضار ميکردند و
وضعيت من به من ابالغ مي شد.
به موضوع ترتيب پالن هفت ثور بر مي گرديم...
پرويز آرزو :به شما گفتند به خانهء سروري برويد و پالن کودتا را بسازيد؟
جنرال عبدالقادر :نه .به من خبر دادند که بيا .احتما ًال برج ســنبله يا ميزان بود .وقت
گندنه بود .به يادم اســت که در خانهء اسداهلل سروري شورباي کوفتهء گوشت گاو پخته
بودند .ما از زمين خانهء اســداهلل سروري ،گندنهها را کنديم و لب چاه خانهاش نشستيم و
شُ ستيم.
پرويز آرزو :اسداهلل سروري در آن وقت چی میکرد؟
جنرال عبدالقادر :اســداهلل سروري از غزني است .در آن زمان قومندان غند هليکوپتر
بود.
پرويز آرزو :با او سابقهء شناخت داشتيد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .اســداهلل ســروري در کودتاي بيستوشش سرطان در بردن
نفرهاي داوودخان به بگرام و دستگيري مخالفين هم نقش داشت.
پرويز آرزو :پس مي شــود گفت شما در کودتاي بيستوشش سرطان همراه بوديد
و رابطهء نزديکي داشتيد.
جنرال عبدالقادر :بلی .بســيار نزديک .مرا هميشــه «کومندير» [فرمانده ،قومندان]
خطاب مي کرد .من نمي دانم اسداهلل سروري چه وقت وارد حزب شد .اما به عنوان يک آدم
مطمئن و طرف اعتماد در چوکات حزب قرار گرفت .با شــناخت وارد شده بود .جلساتي
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هم در خانهاش داير مي شد .کســاني را براي جلب کردن به حزب ،به خانهاش مي بردند.
براي ترتيب پالن هفت ثور هم در خانهء او جمع شديم.
پرويز آرزو :و اين همان روزي بود که با گندنه و شورباي گوشت گاو پالن کودتاي
هفت ثور را ساختيد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .وطنجار در روز اول نيامد .من و ســروري و امين و قادر آکا
بوديم .من اصرار مي کردم که بدون وطنجار اين کار نمي شود .چون وظيفهء مهمي را بايد
انجــام مي داد .قادر آکا کارهيي نبود .او يک انجينير هوايي بود .چهطور مي شــد وظيفهء
وطنجار را به او بســپاريم .قواي چهار زرهدار بايد نقش مهمي را بازي مي کرد و حضور
وطنجار ،حتمي بود .يک هفته بعد ،نشســت دوم ما باز هم در خانهء سروري برگزار شد و
اين بار ،وطنجار آمد .در همان روز بود که در خانهء اســداهلل سروري ،پالن هفت ثور را
ساختيم و نهايي شد .مشخص کرديم که وطنجار بايد چقدر نيرو وارد ميدان کند .تانکها
کجا بايســتند .هدف قواي چهار زرهدار چه باشــد .طبق برنامه ،تانکها بايد به قومنداني
مدافعه هوايي حمله ميکردند .بعد از فير تانک ،دســت من باز مي شد و پرواز طيارهها را
عملي مي کردم .در آن روزها «ســرور نورستاني» ،قومندان قواي چهار زرهدار ،در مسکو
به سر مي بُرد .نمي دانم براي درمان ،استراحت يا کار ديگري رفته بود .رفيع ،رییس ارکان
قواي چهار زرهدار بود.
بر اساس برنامه ،تانکها بايد از قواي چهار زرهدار بيرون مي شدند و به استقامت
نقاط از پيش تعيين شــده حرکت ميکردند .اگر کســي مي پرسيد که «تانک ها به کجا
مي روند؟» بايد گفته مي شد که «ما مانور اجرا مي کنيم .اين مانور قطعات نظامي است براي
مقابله با دشــمن فرضي و آمادگي در مقابل حوادث احتمالي .اين تطبيقات نظامي است.
مانور است».
اما پالن ،سر چپه شد .چهطور؟
رفيع در بنديخانه به من و کشــتمند تعريف کرد .اين قصهيي اســت که رفيع
به من گفت .وطنجار چيزي نگفــت .رفيع گفت« :در اتاقم خواب بودم .صداي تکتک
دروازه شد .گفتم بيا داخل! لباس خواب به تنم بود .وطنجار بود .دريشي پوشيده بود .وارد
شــد ».کسي به نام معلم ايوب ،که حربي پوهنتون را خوانده بود و مسلکش تخنيک تانک
بود ،مســؤول تمام مهمات و سالح تانک قواي چهار زرهدار بود .نمي دانم زنده است يا نه.
رفيع مي گفت :تانکهايي که از قواي چهار زرهدار بيرون مي شــدند ،مرمي نداشتند .پيش
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معلمايوب رفته بودند .او به اصطالح نظامي به هر تانک يک «حق سوق» داده بود .وطنجار
طبق تعامل ،عريضهيي به رفيع که رییس ارکان تانک بود مي نويســد و تقاضاي  6مرمي
تانک مي کند .رفيع ،امر مي دهد و امضا مي کند .گفته مي شــد ،وطنجار جلو رقم  ،6يک
صفر مي گذارد که شــصت تا مي شود .رفيع در بنديخانه مي گفت که من امضا کردم اما
نمي دانم چي امضا کــردم .هنوز خوابآلود بودم .وطنجار آن مرمي ها را -هر تعدادي که
بوده -مي گيرد و تقسيم مي کند و خودش سوار بر تانک به استقامت وزارت دفاع مي رود و
در آنجا وزارت دفاع را هدف مي گيرد و فير مي کند .وقتي پشت سر خود را نگاه مي کند،
مي بيند کسي نيست .تانکها از قواي چهار زرهدار بيرون شده بودند اما در «فاضل بيگ»
توقف کرده بودند .دو تانک زرهپوش را به من فرســتاده بودند .اما زرهپوشها پيش من
نرسيدند.
پرويز آرزو :چرا نرسيده بودند و پشت سر او خالي شده بود؟
جنرال عبدالقادر :مــن نمي فهمم که از همراهي وطنجار ابــا ورزيده بودند يا گپ
ديگري شده بود.
پرويز آرزو :هنوز هم معلوم نيست؟
جنرال عبدالقادر :نه .معلوم نيست .چون کساني که بودند ،نيستند.
***
عصر روز قبل ،رابطم با حزب ،نزدم آمد و شــفر آغاز عمليات را به من گفت.
شفر« ،هلمند ،درياست» بود .آن شب [شب هفت ثور] تا صبح بيدار بودم .خوابم نمي بُرد.
تفنگچهام را داخل تنور امتحان کردم .تفنگچه را به دســت گرفتم .دو سه تا لحاف و مالفه
دور دستم پيچيدم تا صداي فير شنيده نشود .درِ تنور را بستم .فقط دستم داخل تنور بود .فير
کردم .گفتم« :برو! مطمئن شدي!»
خانمم آمد .گفت« :چي گپ است؟ چرا خواب نمي شوي؟»
گفتم« :سرم درد مي کند .مريض هستم».
صبح زود از خانه بيرون شدم .اول ســ ِر زمينم در خوشحالخان رفتم .چند دقيقهيي
آنجا ايســتادم .گفتم« :اگر تو را آباد نکردم ،خير است .براي بچه هايم مي ماني .يادت به
خير»...
به قواي هوايي رفتم .در پهره دار خانه ايستادم .دروازه باز شد .صداي سر و صدا و ساز
و دهل بود .گفتم« :چی گپ است؟»
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قومندان محافظ ميدان هوايي خواجه رواش« ،مقبل» نام داشت .از «کمري» بگرام بود.
گفت« :خائنها دستگير شدند .ما جشن گرفته ايم .ساز و دهل مي زنيم و اَتَن مي کنيم».
من گفتم« :ادامه بدهيد!»
باال رفتم .به بخش قومنداني .اولين کسي که پيشم آمد« ،نظرمحمد» از شيندند هرات
بود .نظرمحمد از گروه خودم بود .بعدها وزير دفاع شــد .به او گفتم« :وقتش که رسيد به
ديپوي اسلحه حمله کنيد».
«لعلمحمد» مســؤول ديپوي اســلحه بود .محمدزايي بــود .از قندهار .در کودتاي
بيستوشــش سرطان هم با ما بود .به نظرمحمد گفتم« :لعل محمد را پيدا کنيد و همين که
صداي تانک را شنيديد به ديپوي اسلحه حمله کنيد».
وقتي که با نظر صحبت مي کردم ،دينمحمد نورســتاني ،قومندان هوايي ،وارد دفترم
شــد .من فوري گپ را عوض کردم .به نظر گفتم« :بابهات آمده ،پيش روي خيبر است.
منتظرت است .برو او را بگير .نو آمده ،جايي را بلد نيست».
نظر پايين شد .شفر را فهميد.
اما مشــکلي که در آغاز عمليات هفت ثور پيدا شدِ ،شــفر بود .دو شفر آمده
بود .براي گروه خلقيهاي طرفدار امين ،شــفر «سيالب-توفان» و براي من وگروه من و
پرچميها شفر «هلمند-دريا ».من از قومنداني مدافعه به يوسف که قومندان پانزده زرهدار
بود ،تلفون کردم .با او رابطهء بسيار نزديک و خوبي داشتم .او بيشتر با من نزديک بود تا
به وطنجار .از او پرسيدم« :وطن! چهطور هستي؟»
او در جواب گفت« :من آماده هستم .وطن ،هلمند درياست».
يعني عينِ شفر به او هم رسيده بود.
در دفترم نشستم« .ستارخان» ،مرستيال و سرانجينير قواي مدافعه هوايي هم آمد .اين
همان کسي بود که به شما گفتم ،بچهء حاجي نواب لوگري ،مصاحب نادرخان بود .به شما
گفتم که کارتهاي دعوت من به ضيافتهاي سفارت امريکا را او ميآورد.
پرويز آرزو :بلی .در اين موارد صحبت کردهايد.
جنرال عبدالقادر :خوب! من نشسته بودم .در فکر بودم که حاال چه بايد بکنيم .صداي
تانک هم بلند نشد .ساعت حدود  9روز بود .چند دقيقهيي نشستم .ستارخان به دفتر قومندان
مدافعه رفته بود .آنجا نشســته بود .به من تلفون کردنــد .قومندان مدافعه گفت« :رییس
صاحب! شما هم به اين اتاق بياييد .با هم باشيم».
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وارخطا و نگران شدم .برخاســتم و به دفتر قومندان مدافعه رفتم .مرا در همان نبشي
نشــاندند که گفته بودم تانکها بايد به آن قســمت فير کنند! به من گفتند« :شما اينجا
بنشينيد!»
پيش خود فکر مي کردم که اين چي گپ شد! رفتم و نشستم .در کابل آوازه افتاد که
تانکي آمده ،فير کرده و گريخته است.
تانک وطنجار بود .فير کرده بود .پشــت سرش را ديده بود .وقتي فهميده بود کسي
نيست ،از راه «پل محمودخان» برگشته بود.
پرويز آرزو :و هيچ کس هم مانعش نشده بود؟
جنرال عبدالقادر :هيچ کس هم مانعش نشده بود« .موالداد» آمر دايرهء مرکز وزارت
دفاع بود .از فراه بود .پرچمي بود .موالداد ســوار بر موترش ،به طرف قواي پانزده زرهدار
که «يوســف» قومندان آنجا بود ،حرکت کرده بود .وقتي موالداد به «يکه توت» رسيده
بود ،تانکهاي ايســتاده را ديده بــود .او مخابره کرده بود و پرســيده بود «چرا توقف
کردهايد؟»
پس از آن دســتور داده بود که دو تانک به طرف من بيايند .نمي دانم کجا و چگونه
اســداهلل سروري و گالبزوي هم با آن دو تانک همراه شده بودند .تانکها به طرف ميدان
هوايي آمدند .در چهارراهي هوايي ملکي ،جايي که مکتب هوايي ملکي است ،در پيچي که
به طرف ترمينال ميدان هوايي مي رود ،توقف کرده بودند .همانجا ايستاده بودند و جلوتر
نرفته بودند .همزمان با دور خوردن وطنجار ،تانکهايي که پشــت ســر وطنجار را خالي
کــرده بودند به حرکت افتاده بودند و روبهروي ارگ و وزارت دفاع موضع گرفته بودند.
در همين لحظه دو طياره در هوا پيدا شدند .طيارهها از بگرام برخاسته بودند .به دستور کي
پرواز کرده بودند؟ نمي فهمم .اما پيلوتهاي گروه امين بودند و من آنها را مي شــناختم.
طيارههاي «سو» بودند .يکي از پيلوتها ،حکيم نام داشت .از لغمان بود .برادرش در يک
شــرکت انگليسي -يا امريکايي  -کار مي کرد .نمي دانم چرا آن طيارهها به زرهپوشهايي
کــه پيش مکتب هوايي ملکي موضع گرفته بودنــد ،فير کرده بودند .مرميهاي زرهي به
ســنگهاي مکتب هوايي ملکي اصابت کرده بودند و پارچهپارچه شده بودند .گالبزوي و
اسداهلل ســروري در آن زرهپوشها بودند .در نتيجهء اصابت پارچهها ،گالبزوي از ناحيهء
شکم زخمي شده بود .زرهپوشسوارهای حامل آن دو ،تصميم گرفته بودند دور بخورند و
گالبزوي را به شــفاخانه ببرند .اما گالبزوي به وسيلهء موتري به شفاخانه رفته بود .وقتي
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طيارهها در هوا پديدار شدند ،سرانجينير قواي هوايي از دفتر قومنداني مدافعه پايين شد .آن
طيارههــا از قواي هوايي بودند نه از مدافعه .قومندان مدافعه و من همچنان در دفتر قومندان
مدافعه نشســته بوديم .قومندان مدافعه ،مريضي پروستات داشت .هر ده پانزده دقيقه بايد
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« :هليکوپترها را بخيزانيد و تانکهايي را که از قواي چهار زرهدار
آمده ،نابود کنيد».
اين را داوودخان گفت و من فهميدم که وطنجار پالن را عملي کرده است.
پرويز آرزو :يعني اگر قومندان مدافعه به تشناب نمي بود ،و شما گوشي تلفونش را بر
نمي داشــتيد و جواب نمي داديد ،از جريان حوادث خبر نمي شُ ديد؟ و همه چيز مي توانست
به گونهء ديگري اتفاق بيفتد؟
جنرال عبدالقادر :دقيق ًا .من اص ً
ال خبر نمي شــدم .به داوودخان گفتم« :اجرا مي شود.
تطبيق مي کنيم!»
وقتي قومندان مدافعه از تشناب بيرون شد ،پرسيد« :کي بود؟»
گفتم« :رهبر بود .هدايت داد که تانکهايي را که به داخل شهر آمده  ،نابود کنيم».
اما نگفتم تانکها کجا هستند.
به من گفت« :چهطور تانکها را در داخل شــهر نابود کنيم؟ ما که نمي توانيم داخل
شهر را بمبارد کنيم».
او نمي فهميد .مسلکي نبود .اصل پالن هم چيز ديگري بود.
من مي فهميدم که هيچ کاري هم نمي تواند بکند .اين موضوع بيشــتر او را به هيجان
آورد .دوباره به طرف تشناب رفت .تلفون دوباره زنگ زد .گوشي را برداشتم .نجيب بود.
داماد رسولي .گفت« :کيستي؟»
گفتم« :قادر هستم».
گفت« :قادر جان! اینه حاله دگه فعاليتت را مي بينيم .مي بينيم که چي مي کني! رهبر
امر کرده که تمام تانکها را از بين ببريد».
من گفتم« :رهبر تلفون کردند .اجرا مي شود».
قومندان مدافعه به دفتر برگشــت .لباس جنگ پوشــيده بود .يعني دريشي فورم و
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نشاندارش را بيرون کرده بود .تفنگچهیی به دستش بود .آن را روي ميزش گذاشت.
مــن هر لحظه فکر مي کردم که طبق برنامه ،حاال تانکها به دفتر قومندان مدافعه فير
مي کنند .گفتم« :قومندان صاحب پيشــنهاد ميکنم به منزل دوم برويم .بهتر است در دفتر
قومندان مخابره بنشينيم .آنجا بهتر است .ما در طبقهء باال هستيم .شايد حادثهيي رخ دهد.
خوب است پايينتر باشيم تا بتوانيم به قوتهاي خود برسيم».
بيچاره قبول کرد.
ستارخان که پيش از اين بيرون شده بود ،کساني را در دروازههاي اول و دوم موظف
کرده بود .من و قومندان مدافعه پايين شــديم و در دفتر قومندان مخابره نشستيم .در همين
لحظه مرتضيقل ترکمن از ســرانجينيري قواي هوايــي و مدافعه هوايي 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!»
اين لحظهيي بود که تانکها ارگ را محاصــره کرده بودند و قومندان گارد ارگ،
يکي دو تانک را نابود کرده بود و مــا کام ً
ال بيخبر مانده بوديم و رابطهء من با وطنجار
هم قطع بود .گپهاي اســداهلل سروري را شنيدم و گوشي مخابره را گذاشتم .چيزي نگفتم.
پالن به هم خورده بود .تانکها بايد قومنداني مدافعه را هدف مي گرفتند اما اين کار نشده
بود .در فکر بودم که چه کنم .در همين لحظه صداي واســطهء ثقيل به گوشم رسيد .پيش
خود گفتم تانک آمد .دو تا زرهپوش آمده بودند .اما به جاي اينکه طبق پالن ،زاويهء دفتر
قومنداني مدافعه در منزل سوم هدف گرفته شود ،مرمي به پنجرهء منزل پايين اصابت کرد.
کلکين با خشــت و خاکش افتاد .چيزي به سرم خورد .به دلم گشت که بالي بد به جانم
خورد! اينسو آنسو گشتند ،دســتمالي پيدا کردند ،گرد و خاکم را پاک کردند و خون
سرم را هم با آن خشک کردند .حاال وقت اقدام من رسيده بود .بايد 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 چيست؟»
بعدا ً معلوم شــد که شفر« ،هلمند -دريا» نيست ،شفر« ،سيالب -توفان» است .و اين
کار را امين کرده بود .او ميخواســت عمليات توسط خلقيهاي طرفدارش صورت بگيرد.
اما حاال مجبور شــده بود که قادر و پرچميها هم شامل حرکت شوند .تا اين لحظه ،تنها
خلقيها 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 .بيرون شدم .دم دروازه دوم رسيدم.
آن دروازه از داخــل ،دروازه اول بود و از بيرون ،دروازه دوم .يکي از همصنفيهايم به نام
«صالحگل» از قوم منگل آنجا ايستاده بود .يک تفنگ «پهپهشه» هم در دستش بود.
گفتم :صالح! تو هم اينجا ايستادهای؟
گفت :سرانجينير اين وظيفه را به من داد .گفت اجرا کن.
آن آدم از همدورههاي ما بود .به امريکا رفت ،مسلک هوايي را خواند و صاحبمنصب
شد .بعدها که وزير شدم او را ياور خود ساختم.
از او گذشتم .نفر دوم مانع بيرون شــدنم مي شد .من با زور و خودسري برآمدم .از
دروازه اول ،از ســمت بيرون ،خارج شدم .دست راست ،مسجد بود .بين مسجد و قومنداني
هوايي سرکي بود .در دو طرف سرک ،درختهاي آلوبالو بود .خودم را به همان راه زدم
و گذشتم .به طرف ميدان مي دويدم .بر اساس برنامه به محض فير تانک بايد دروازه ديپوي
اسلحه را مي شکستاندند .نظرمحمد طبق برنامه عمل کرده بود .در راه بودم که ديدم کسي
به نام حمزه که از فراه بود را گرفتهاند .دســت و پايش را بسته بودند و او را کشانکشان
مي بردند .به من گفتند« :اين از ديپو سالح گرفته است ».از خلقيهاي ششآتشهء تره کي
بود .گفتم« :ببريدش يک جايي بندي کنيد!»
سرباز موظفي در راه به سمت ميدان هليکوپتر جلو مرا گرفت .او از طرف حزب در
آنجا گماشته شده بود .از من «نام روز» را پرسيد .هدف از «نام روز» شفر آغاز عمليات
هفت ثور بود .من به آن سرباز گفتم« :هلمند ،درياست ».سرباز گفت« :شفر غلط است».
من تکرار کردم .دوباره گفت« :شفر غلط است».
به ســرباز گفتم« :نزديک بيا تا به گوشَ ــت بگويم ».مي خواستم نزديک بيايد تا به
او حمله کنم .ســرباز نزديک آمد .گوش خود را نزديک آورد .با پا محکم به پايش زدم.
چپه اش کردم .تفنگش را گرفتم و به راه خود به ســمت هليکوپتر و زرهپوش ادامه دادم.
همانجا بود که فهميدم خيانت شده است و امين عمدا ً شفر اشتباه را به من داده است.
من دواندوان به طرف ميدان مي رفتم .قومندان هليکوپتر «اکبر» نام داشت .با ما در
شوروي درس خوانده بود .با ما بود .به سمت هليکوپترها مي دويدم.
«قاســم» ،مدير استخبارات ،هم پشت ســر من مي دويد و مي گفت« :بايست! فير
ميکنم!»
زرهپوشها وارد شــده بودند .يکي از دو زرهپوش نزديک هليکوپترها ايستاده بود.
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پوزِ زرهپوش در گودالي داخل شــده بود .يک زرهپوش هم دنبال قاسم مي آمد .قومندان
زرهپوش قله را باز کرد .ســر زرهپوش را قله مي گويند .قومندان ،قله را باز کرد و به من
گفت« :دريش! مي زنم!»
من گفتم« :قادر هستم».
زرهپوش دوم که پشت قاســم مي آمد ،صدايم را شنيد .وقتي ديد که قاسم از پشت
سرم مي آيد و مي خواهد فير کند ،قله را دور داد ،ماشيندار دور خورد و مرمي  24ميليميتري
را به سمت قاسم فير کرد .کلهء قاسم به هوا رفت...
***
من به زرهپوش نشستم .زرهپوش قواي چهار زرهدار بود .گفتم« :پيش وطنجار برو».
بــه زرهپوش اول گفتم« :محاصرهء ميدان را بگير .هيچ کس را نگذار به طياره ها و
هليکوپترها نزديک شود».
زرهپوشي که من سوار آن شدم ،دور خورد .از راه وي.آي.پي .ترمينال ميدان هوايي
بين المللي به طرف سرک رفت .به طرف وطنجار مي رفتيم .به نزديکي چهارراهي صحت
عامه رســيده بوديم که وطنجار از آن طرف آمد .تانک وطنجار آمد و پيشم 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 گويي؟ شما ديشب کدام شفر را رسانديد؟»
گفت« :پشتش نگرد».
من بايد به ميدان هوايي مي رفتم .دوباره ســوار بر زرهپوش ،دور زدم .دوباره از راه
وي.آي.پي .داخل ميدان شــدم .بايد به سمت ميدان هليکوپتر مي رفتم .همين که به سمت
ميــدان هليکوپتر دور خورديم ،کاله خود را برداشــتم و آن را تکان دادم و دور دادم .به
اين معنا بود که يک هليکوپتر روشــن شود .کسي به نام «کريم» از فراه بود .پيلوت بود.
به سمت هليکوپتر دويد .هليکوپتر را روشــن کرد .تا رسيدن زرهپوش ،هليکوپتر پنجاه
تــا هفتاد در صد چرخش َد َوراني براي پرواز را انجام داده بود .اما هنوز نبايد از زمين بلند
مي شــد .همين که رسيدم از زرهپوش بيرون شدم و به هليکوپتر نشستم و گفتم« :کريم
پرواز کن!»
هليکوپتر را با همان آمادگي هفتاد درصدياش به طرف خط پرواز هوايي ملکي
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حرکــت داديم .اما خصلت هليکوپتر اين بود که تا گرفتن َد َوران الزم ،آهســته حرکت
مي کرد .بايد دور خود را کامل مي کرد .نرســيده به خط ميدان ،طياره ،خود را به هوا َکش
کرد .کمي از زمين بلند شــد .پيلوت آن را از زمين بلند کرد اما هنوز به ســينه مي رفت.
َد َورانش کامل نشده بود .وقتي که از سر گردنهء کوه ،بين ميدان هوايي و دشت گذشتيم-
همين جايي که حاال شــهرک مي ســازند -هليکوپتر کمي باال رفت و از سر کوتل که
گذشــتيم ،گرد و خاک به هوا شد .به نظر مي رسيد که ارتفاع پرواز هنوز بسيار پايين بود.
هليکوپتر کمکم قدرت مي گرفت .در ارتفاع بيست سي متري پرواز ميکرديم .اما در حال
صعود بوديم .قومندان مدافعه در اين اثنا خبر شــده بود که قادر فرار کرده است .به بگرام
دستور داده بود که «به محض آمدن قادر ،او را تيرباران کنيد».
وقتي به ســاحهء «باريکآب» رسيديم ،ارتفاع ما دو صد و پنجاه تا سه صد متر بود.
کمکم ميدان بگرام ديده مي شــد .اما خبر نداشتم که دستور تيرباران من به بگرام داده شده
است.
از کريم پرسيدم« :به تانکيهايت تيل داري؟»
گفتُ « :پر! فول!»
گفتم« :خوب است».
حاال به اين فکر بودم که چهطور پايين شــوم .طبق پالن ،ميدان بگرام به «قادرآکا»
ســپرده شــده بود .قرار بر اين بود که به محض فير وطنجار ،قادر آکا و کساني که با او
بودند ميدان را محاصره کننــد و در کنترول بگيرند .قومندان ميدان و همهء مخالفين بايد
دســتگير مي شدند ،اما نبايد کشته مي شدند .خاطرجمع بودم که قادر آکا اين کار را کرده
اســت و ميدان را گرفته است .تصميم گرفتم يک دور سر ميدان بگرام بزنم تا وضع ميدان
را از باال بهتر بفهمم.
به کريم گفتم« :در ارتفاع صد و پنجاه متر ،يک دور بزن».
کريم هليکوپتر را دور داد .در قســمت اول ميدان ،چهار طياره ديدم .هر چهار طياره
آمادهء پرواز بودند .طبق قانون هوايي ،احضارات جنگي گرفته شــده بود .پيلوتها دور
طيارهها مي گشتند .کمي بيشتر دور خورديم .در قسمت آخر ميدان هم چهار طياره ديدم.
آن طيارهها هم به حال «آماده باش» بودند .پيلوتها و تخنيکرها و کساني که براي آماده
کردن پرواز کار مي کنند ،دور طيارهها ايســتاده بودند .بايد تصميم مي گرفتم که نشست
کنيم.
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به کريم گفتم« :برو پيش طيارههاي قسمت اول ميدان و نشست کن».
هليکوپتر فرود آمد .از آن بيرون شدم.
گفتم« :چي گپ است؟»
به من گفتند« :مي گويند در کابل کودتا شده».
در مورد دو طيارهيي که صبح پرواز کرده بودند ،پرسيدم.
گفتند« :طيارههاي حکيم بودند».
پرسيدم« :چه کسي امر پرواز داده بود؟»
گفتند« :نمي فهميم».
به آنها گفتم« :احضارات درجهيک است .آماده باشيد».
در همين لحظه ديدم موتر سرويسي به طرف ما مي آيد .سرويس آمد و پيش ما توقف
کرد .قادر آکا پايين شد و سالمي زد .پرسیدم« :ميدان را گرفتهاي؟»
خود را اينسو و آنسو تير مي کرد .جوابي نداشت .ما در سرويس نشستيم و به طرف
ايســتگاه رفتيم .به آنجا که رسيديم ،عدهء زيادي به خصوص از گروه خود من دويدند و
دور ما جمع شدند.
پرويز آرزو :حکم تيرباران شما به بگرام داده شده بود.
جنرال عبدالقادر :بلی .اين حکم را داده بودند .اما تعداد زيادي از دوستان گروه من در
بگرام بودند .در بگرام احساس اطمينان بيشتر مي کردم .چه کسي مي توانست مرا تيرباران
کند؟ همه دورم جمع شدند .گفتم« :اي رفقا! اي برادران! انقالب پيروز مي شود .آل يحيي
از بين رفت .افغانستان از اين خاندان ،نجات پيدا کرد .به سمت طيارههاي خود برويد!»
هورا گفتنها و جيغزدن ها و دويدنها شروع شد .همه به سمت طيارهها مي دويدند.
يکي راکت مي برد .يکي بمب مي بست .خاطرجمعتر شدم.
در همين لحظه بود که «رشــيد هراتي» که در بگرام بود به من گفت« :امر تيرباران
شما هم آمده».
من گفتم« :کي مرا مي کشد؟»
گفت« :پدر کس کشته نمي تواند .ما چارهاش را کردهايم».
گفتم« :چی کرديد؟»
گفت« :قومندان بگرام را گرفتيم و او را در يک جايي انداختيم».
دوستان من از گروه خودم اين کار را کرده بودند.
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به همه گفتم« :آماده باشيد و منتظر دستور .امر پرواز را خودم مي دهم».
دوباره به موتر سرويس نشستم و به طرف ميدان هليکوپتر رفتم .همين که به هليکوپتر
رســيدم به دو طياره فرمان پرواز دادم .به دو طیاره ديگر دســتور آماده باش و احضارات
درجهيک دادم و گفتم« :بعد از پرواز دو طياره اول ،نوبت پرواز شماست».
خودم در هليکوپتر نشستم .دو طياره اول به هوا برخاستند .يک پيلوت «عبدالوهاب»
نام داشــت و پيلوت ديگر «کروخان» .سرعت طيارهها زياد بود .تا من با هليکوپتر به هوا
بلند شــدم ،دو طياره سر ارگ کابل رسيده بودند .تماس ما از طريق مخابره تأمين بود .من
با هليکوپتر به هوا برخاستم .يک طياره بمب داشت و يک طياره توپ.
گفتم« :حرمسرا را بزن».
طياره اول دور خورد و بمب را انداخت .بمب پيش روي وزارت خارجه و مســجد
«مجنونشاه» افتاد .من در ارتفا ِع پايين بودم و مي فهميدم بمب کجا اصابت مي کند.
در مخابره صدا کردم« :اشتباه کردي! صد متر به راست افتاد!»
طياره دوم پيکه کرد .به گلخانه اصابت کرده بود .بعدا ً که رفتيم و ديديم ،طوري زده
بود که زينهء منزل اول به منزل دوم را قطع کرده بود .يعني اگر کسي در منزل دوم بود،
نمي توانســت به منزل پايين بيايد و برعکس از منزل اول به دوم رفته نمي توانست .فرمان
دادم که دو طیاره ديگر که در احضارات نمبر يک بودند ،پرواز کنند .تا آن لحظه قومندان
ارگ ،شش تانک و زرهپوش را زده بود .دستور دادم که طيارهها بر فراز ارگ پرواز کنند.
ســاعت حدود پنج ،پنج و نيم عصر بود .تماس مخابرهيي برقرار شده بود .در کابل پايين
شدم .لعلمحمد با موترش پيشم آمد.
گفتم« :چي گپ است؟»
گفت« :قرار و قراري! امريکاييها را دستگير کرديم!»
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 ،ســرانجينير قواي هوايي ،تيمورشاه رییس
لوژستيک قواي هوايي و مدافعه هوايي ،دينمحمد نورستاني قومندان هوايي ،همه را دستگير
کرده بودند و برده بودند .من هنوز نمي دانســتم آنها را کشته اند .به من گفتند که آنها
را دستگير کردند و بردند.
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پرويز آرزو :به دستور چه کسي کشته بودند؟
جنرال عبدالقادر :اين براي من معما بود .کي امر داده بود که آنها را دســتگير کنند
و ببرند؟ هنوز از کشــتن آنها خبر نداشتم .وقتي به قومنداني مدافعه نزديک شدم ،صداي
رگبار «پهپهشــه» آمد .من فرياد زدم« :اي پدر لعنتها! اي بيناموسها! اگر انقالب اين
است ،بر پدر انقالب لعنت! کي به شما امر کشتن داده؟»
وقتي رســيدم ،به من گفتند که «دشتي» و ياور وزير داخله را آوردهاند و کشتهاند.
«دشــتي» معين وزارت داخله بود .وزير داخله و عبداالله با داوودخا ن در جلسهء شوراي
وزيران بودند .داوودخا ن اول گفته بود« :جلسه را ادامه مي دهيم».
وقتــي که قواي هوايي وارد عمل شــده بودند ،فهميده بود که گپ خراب اســت.
داوودخان گفته بود« :هر کس مي رود برود ،هر کس مي ماند ،بماند .من نه مي گويم برويد
نه مي گويم بمانيد».
عدهيي به مسجد ارگ رفته بودند و در آنجا نشسته بودند .وزير داخله و عبداالله
دم دروازه دفتر داوودخان نشســته بودند .وزير دفاع با موتر به طرف قرغه رفته بود تا از
آنجا قوتهاي قرغه را براي جنگ آماده کند .موتر وزير دفاع نرســيده به قرغه ،يا در
ســاحهء قرغه ،داخل جوي افتاده بود .وارخطا بوده ،سرش به درخت يا ديوار يا چيز ديگر
خورده بود و خونين شده بود .نزديکيِ شام بود .هوا کمکم تاريک شده بود .نمي دانم کسي
را آنجا ديده بود يا نه ،شــايد هم سرخورده و نااميد شــده بود .به هر دليلي که بود دور
خورده بود و به طرف قواي مرکز در داراالمان حرکت کرده بود.
گروه دوم طيارههايي که از من دســتور پــرواز گرفته بودند ،تنها بر فراز کابل
مي گشتند ،فير نميکردند .يک گروه طياره ها «سو» بود و گروه دوم طياره ها «ميگ.»21
من ســر مردهء دشتي آمدم و ايستادم .سر مردهء ياور وزير داخله ايستادم .يک
جوان مقبول...يک ماه پيش عروسي کرده بود .همانجا ايستادم .متأثر شدم .هر چه از دهانم
بيرون مي شد مي گفتم که شما پدرلعنتها...
پرويز آرزو :فهميديد کي فير کرده بود؟
جنرال عبدالقادر :بلی پســان فهميدم که يک خُ ردضابط از فراه اين کار را کرده بود.
از گروه امين بود.
متأثر شدم .خيلي .به طرف مرکز سوق و اداره رفتم تا ادارهء هوايي را به دست بگيرم.
دو طياره در هوا بودند .پيلوتها پرسيدند« :چه کنيم؟»

181

خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر

گفتم« :پس برويد و نشست کنيد».
بســيار متأثر بودم .از کارم پشيمان بودم .کاش خودم کشته مي شدم و آن صحنه را
نمي ديدم...
***
ســاعت حدود پنج و شش عصر بود .لعل محمد پيشم آمد و گفت« :شما را به راديو
افغانستان خواستهاند».
گفتم« :کي خواسته؟»
گفت« :رهبري حزب در آن جاست».
حزبيهايي 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 بيرون کرده بودند و نمي دانستند کجا
ببرند .آن ها را به راديو افغانســتان برده بودند .وقتي به راديو رسيدم گفتند امين و سليمان
اليق آن جا هســتند .امين را نديدم .سليمان اليق آن جا بود .کاغذي به دستش بود .گفت:
«بيا اين را بخوان!»
وطنجار هم با تانک خود آمده بود .همانجا بود .من به وطنجار گفتم« :برو بخوان!»
اوقاتم تلخ بود .حالتي که در ميدان هوايي ديده بودم...
اعالميهء پشــتو را وطنجار خواند .متن فارســي را به من دادند .خواندم .خوانديم که
«خاندان آل يحيي از بين رفت .حکومت به دست انقالبيون افغانستان است .اي پدران! اي
بزرگان! ما اوالد شــما هســتيم .بنا بر آرمانهاي ديرينهء شما اين عمل را انجام داديم»...
همين گپ هاي فورماليته...
وضعم بسيار خراب بود .قومندان مدافعه ،آدم پيري بود که هيچ نقشي از لحاظ سياسي
نمي توانست بازي کند .ستارخان همچنين .نورســتاني و آمر لوژستيک همينطور .آنها
هيچ کاري نمي توانستند بکنند .همه به سن و سال تقاعد رسيده بودند .آنها را به کجا برده
بودند؟ و مطلع شدم که آنها را کشــتهاند ...و اين انتقامي بود که از مرستيال و قومندان
مدافعه هوايي و آمر لوژســتيک گرفته شده بود .با اين تصور که اگر آنها نمي بودند ،اين
ُپستها مدتها پيش به دست حزبيها مي افتاد و حزبيها قدرت و پادشاهي را خيلي زودتر
به دست مي گرفتند.
اعالميه را خواندم .من نمي دانستم چند نفر از بيروي سياسي جمع شدهاند .چند نفرشان
فراري بودند و پنهان شده بودند .حاال تقريب ًا پنجاه تا هفتاد درصد قدرت به دست ما افتاده
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بود .رهبري گفته بود که «پيش قادر مي رود».
به قومنداني مدافعه رفته بودند .من هم به قومنداني مدافعه رفتم .به «محل چنار».
پرويز آرزو :و در شهر جنگ بود؟
جنرال عبدالقادر :نه .تنها در داخل ارگ از داوودخا ن دفاع مي شــد .پوليسها براي
کمــک به وزير داخله به طرف ارگ مي رفتند .اما پيش روي «فروشــگاه بزرگ افغان»
متوقف شــده بودند .يک نفر کــه در قواي چهار زرهدار کار مي کــرد تانک را پيش
روي فروشــگاه نگه داشــته بود و هر چه پوليس آمده بود را بندي کرده بود .آنها را به
زيرزمينيهاي فروشگاه بزرگ افغان انداخته بود .نام این آدم را به خاطر نمیآورم .بعدها
به آلمان رفت و حاال نمي دانم کجاست.
رهبري پيش من به قومنداني مدافعــه رفته بود .من هم به قومنداني مدافعه ،به «محل
چنار» رفتم.

بخش چهارده
جنرال عبدالقادر :پيش از اينکه به راديو افغانستان بروم ،هدايت دادم تا امبوالنسي بياورند
و جنازهء دشتي و ياور وزير داخله را به سردخانهء شفاخانهء چهارصدبستر ببرند .جنازهها
همانجا باشــند تا نزديکانشان پيدا شوند و جنازهها را تحويل بگيرند .هنوز از کشته شدن
قومندان مدافعه و گروه او در قواي هوايي که بر اســاس عقده و کينه و به خاطر تصاحب
چوکيهاي باالتر رخ داده بود ،خبر نداشــتم .اين کينهء حزبيها با رهبري مدافعه هوايي،
گذشتهء خود را داشت.
قبل از رســيدن من از ميدان بگرام به کابل ،حزبيها دست به دست هم داده بودند و
همــهء آنها را که در مقر قواي هوايي در ميدان «خواجه رواش» کابل بودند ،بندي کرده
بودند .وقتي به ميدان هوايي کابل رسيدم ،پرسيدم چرا اين کار را کرده ايد؟ خواستم همه
را آرام کنم .گفتم« :اين کار مشترکي بود که همه با هم انجام داديم .اين کار يک گروه
يا يک حزب نيســت .شما همه بايد در اين سهم داشته باشيد .کسي که سهم مي گيرد آزاد
است .همراه ماســت .با ما کار کند .کسي که مي خواهد به خانه اش برود هم آزاد است.
برود».
اين حرفها را پيش از رفتن به راديو افغانســتان گفتم .پس از آن به راديو افغانستان
رفتم .کاغذي را به من دادند و خواندم .وقتي برگشتم باخبر شدم که چهار نفر را از گروهي
که «امريکايي» ناميده مي شدند ،کشتهاند .تأثرم بي نهايت شده بود .مرگ دشتي و ديگران
مرا بســيار ناراحت کرده بود .دو نفر از اخوانيها بودند .دو نفرشان با خانوادههاي خود در
مهمانيهاي اتشــههاي نظامي و هوايي امريکا شرکت ميکردند .از زبان آن دو نفر ،هيچ
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وقت ،هيچ نوع موضعگيري سياسي نشنيده بودم .هميشه زير نظر من بودند .ايدیولوژي به
ما خيانت کرد .يا بهتر بگويم ناآگاها ِن از ايدیولوژي ،اين کار را کردند .بسيار ناراحت و
متأثر بودم .اعالميهيي را هم که به من دادند با تأثر و اندوه خواندم.
به دفترم در رياســت ارکان قواي هوايي برگشتم .رهبري حزب آمده بود .همه در
دفتر من نشســته بودند .پشت ســر من يک مي ِز گرد بود .قب ً
ال در آن جا ،در زمان اجراي
عمليات ،چهار قومندان همراه رییس ارکان مدافعه هوايي مي نشستند .رییس ارکان در وسط
مي نشست ،دست راستش رییس قواي هوايي 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 ميز گرد مي نشستند...
حاال من نشســته بودم .دو نفر حزبي با کالشينکوف ايستاده بودند و اعضاي رهبري
حزب ،پشت سرم نشسته بودند.
پرويز آرزو :چه کساني از رهبري حزب در آنجا بودند؟
جنرال عبدالقادر :تره کي ،کارمل ،دستگير پنجشيري ،طاهر زيري و ..
هلل امين کجا بود؟
پرويز آرزو :حفيظا 
جنرال عبدالقادر :امين ،راديو افغانســتان را رها نمي کرد .در جمع آنها ميثاق بود.
کشتمند هنوز پيدا نبود...
پرويز آرزو :سلطانعلي کشتمند کجا بود؟
جنرال عبدالقادر :بعدا ً دانستم که کشتمند همراه يکي دو نفر از اعضاي کميته مرکزي
در خانهيي در «ششدرک» پنهان شده بود.
نشسته بوديم .من از طريق مخابره با وطنجار تماس گرفتم .پرسيدم« :کجا هستي؟»
گفت« :با چهار تانک پيش روي ارگ هستم».
گفتم« :چرا چهار تانک پيش روي ارگ است؟ طبق پالن ،بايد راه لوگر را مي بستيد».
گفت« :راه لوگر را بستهايم».
پرسيدم« :راه غزني چهطور؟»
گفت« :راه غزني را هم بستهايم».
پيشتر به شــما گفتم که حيدر 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 حربيه بود .صاحبمنصب بسيار اليقي بود.

185

خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر

دو دوره در ترکيه درس خوانده بود .از طرف او بســيار نگران بودم .چون مي فهميدم که
به تاکتيک جنگ بســيار وارد است .هدايت دادم که قواي هوايي ،متواتر بر سر قرغه در
پرواز باشند .فضاي هوايي کابل و قرغه را در محاصره بگيرند .مبادا به طرف ميدان هوايي،
نيرو بيايد .اگر ميدان هوايي بگرام را از ما مي گرفتند ،کار ما تمام بود .به دو طياره هدايت
دادم کــه فضاي قرغه را به گونهيي کنترول کنند که هر نيرويي در پايين بفهمد زير نظر
است .مسير قرغه -دشت شيخ مير -سرک اسفالت طرف حسينکوت -سراي خواجه -قره
باغ -بگرام ،بســيار مهم بود .وظيفه دادم که مورچه هم اگر در استقامت دشت «شيخ مير»
ديده شــد ،زير آتش بگيرند .ساعت هفت ،هشت شده بود .هر کدام از پيلوتها ،سه چهار
بار پرواز کرده بودند .بر اســاس هدايت صادر شــده ،پيلوتهاي حزبي در ميدان بگرام
مانده بودند .حاال ديگر بعد از پروازهاي زياد ،خسته شده بودند .من گفتم« :شما استراحت
کنيد»...
پرويز آرزو :چند پيلوت بودند؟
جنــرال عبدالقادر :پيلوت هاي حزبي ،پنج شــش نفر بودند .به آنها گفتم« :شــما
استراحت کنيد».
چارهيي ســنجيدم .فکر کردم طيارههاي ترانسپورتي را به صحنه بياورم .هوا تاريک
بود .کســي نمي فهميد که کدام طياره اســت و چه وظيفهيي را اجرا مي کند .پيلوتهاي
ترانسپورتي ميدان «خواجهرواش» وارد عمل شدند .دستور دادم که طيارههاي ترانسپورتي
به نوبت پرواز کنند و چراغهاي خود را هم روشن نگاه دارند .با تانکيِ ُپر بروند .پرواز هر
طياره بايد نيم ساعت تا يک ساعت دوام مي کرد و قرغه را زير فشار مي گرفت.
***
در اين لحظه گزارش رســيد که «جمالالدين عمر» در برابر ما برخاســته است .او
در «قواي مرکز» بود .وزير دفاع و لوي درســتيز به قواي مرکــز رفته بودند .اما آنجا
نمانده بودند و معلوم نبود کجا هســتند .کسي که جنگ مي کرد و از کابل دفاع مي کرد،
جمالالدين عمر از هرات بود .او آمر اوپراســيون قولاردوي مرکز بود .جمالالدين عمر
پيشروي کرده بود .به نزديکي سفارت شوروي رســيده بود .به طيارهها هدايت دادم که
بر فراز قواي جمالالدين عمر ،مانور اجرا کنند .مي خواســتم نيروهاي جمالالدين عمر را
سراســيمه کنم .همهء اين اقدامات جنگي را در حالي سازمان مي دادم که اعضاي رهبري
حزب ،پشــت سرم نشسته بودند .سراســيمه هم بودم .به خاطر آن همه شهيد و کشته هم

خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر

186

متأثر بودم.
پرويز آرزو :و رهبري حزب در بين خود چه مي گفت؟
جنرال عبدالقادر :آنها در فاصلهء حدود سه متر از من نشسته بودند .گپهايشان را
خوب نمي شنيدم .سالون ،کالن بود .وارخطا بودند .هر چند لحظه از من مي پرسيدند« :قادر
جان چهطور خواهد شد؟»
من جواب مي دادم« :پيروزي از ماست».
مــن اين را مي فهميدم .چون مي ديدم کــه داوود و خاندانش در ذهن جامعه تقريب ًا
منفور شدهاند.
من پيشبيني مي کــردم که احتما ًال «فرقهء هفت» در مقابــل ما مقاومت مي کند.
مقاومت آن فرقه هم جزیي بود .آنها از «ريشخور» تا نزديکي «چهلستون» آمده بودند.
خبرهايي هم از فرقهء هفت مي رسيد که حزبيهاي جناح خلق برخاسته بودند و چهار پنج
نفر پرچمي را همانجا اعدام کرده بودند.
پرويز آرزو :يعني از همان آغاز ،زد و خورد ميان خلقيها و پرچمي ها شــروع شده
بود؟ ببرککارمل با پرچمي ها تماسي نداشت؟
جنرال عبدالقادر :من پيش از اين هم به شما گفتم که امين ،قدرت پرچمي ها را گرفته
بود .ارتباطي هم اگر بين پرچمي ها بود ،در حدي نبود که بتوانند واکنشی نشان دهند .چون
ابتکار عمل به دست خلقيها بود.
رهبران حزب مکرر از من مي پرسيدند که« :چهطور مي شود؟»
من مي گفتم« :بايد منتظر بمانيم».
من از طريق مخابره با جمالالدين عمر تماس گرفتم.
گفتم« :قادر هستم .از فعاليتهاي خود دست بکش!»
جوابي نداد .هيچ چيز نگفت و به کارش ادامه داد .هنوز به پيروزي خود اميدوار بود.
آنها به پيشروي خود ادامه مي دادند .در صورت پيروزي ،چوکي و مقام در انتظارشان بود.
جمالالدين عمر ،صاحبمنصب بســيار اليقي بود .در امريکا ،هند و ترکيه تحصيل کرده
بود .در عرصهء سياســت آدم بازيگري بود .من به پاس اينکه از شهر من است ،دوباره با
او تماس گرفتم و گفتم« :نکن! در برابر من عکس العمل نشان نده».
بعدا ً امر اعدامش را دادم .اما آن فرمان را لغو کردم.
من به فکر راه چاره و در هم شکســتن مقاومتها بودم« .فرقهء هشت» زير کنترول
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بود .طيارهها با چراغهاي روشــن بر فراز قواي فرقهء هشــت پــرواز ميکردند و توان
مقاومت را از آنهــا گرفته بودند .مقاومت فرقهء هفت هم کم بود .تنها جمالالدين عمر
از قولاردوي مرکز بود که مقاومت مي کــرد و بس .هيچ عکسالعمل و مقاومت جدي
ديگري نبود .قواي چهار زرهدار هم از ما بود .گزارش رســيد که موالداد و يوســف را
کشــتهاند .در حالي که هر دو پرچمي بودند و به وطنجار کمک کرده بودند و تانکهاي
ايســتاده در فاضلبيگ را براي حمايت از وطنجار به حرکت وا داشته بودند و همان بود
که وطنجار توانســته بود دوباره بر گردد و به کمک آن تانکها ،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 وظيفه براي شــما هســتم».
طرفدارهــاي ما توپچي دافعهء هوا در «خيرآبــاد لوگر» را هم تصرف کرده بودند .دو تا
خُ رد ضابط و چند تا عســکر بودند .قواي دولتي سعي ميکردند دوباره تپه را بگيرند .هر
بار که حمله ميکردند ،داد و فرياد آن دو خُ رد ضابط در مخابره شروع مي شد که حاال ما
را مي زنند .من هدايت دادم که «آرام باشــيد .همين که به تيررس شما مي آيند ،فير کنيد.
آنها وادار به عقب نشيني مي شوند».
همين کار را هم کردند .چند بار باال و پايين شده بودند .اما نتوانسته بودند تپه را پس
بگيرند .فردا صبح به آنجا تانک فرســتاديم .آن دو خُ ردضابط و چند تا عسکر مقاومت
کرده بودند و تپه را از دست نداده بودند .اگر تپه به دست نيروهاي دولتي مي افتاد و توپچي
دافعهء هوا را مي گرفتند ،پروازهاي ما را فلج ميکردند .اما نتوانســتند .همين که به طرف
باال حرکت ميکردند ،آن دو خُ رد ضابط و چند تا عســکر فير ميکردند و آنها وادار به
عقبنشيني مي شدند.
آن دو خُ رد ضابط را بعدها براي تحصيل به آلمان شرقی فرستادم .هر دو صاحبمنصب
شدند.
***
شب به هر شکلي بود گذشت .صبح شد .اما تنها دردسري که بود از طرف جمالالدين
عمــر بود .از ارگ هم صدا مي آمد .اما مقاومت کم شــده بود .حزبيهاي گارد ارگ ،از
فرمانبري قومندان گارد خودداري کرده بودند .کار قومندان گارد فلج شده بود.
ســاعت بين چهــار و پنج صبح بود .من بايد دقيق مي فهميدم که هوا کي روشــن
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ِ
«وقت روشني هوا ،که مردم نماز صبح را مي خوانند ،ساعت
مي شــود .از رهبري پرسيدم:
چند است؟»
گفتند« :ما نمي فهميم».
کسي نتوانست جواب بدهد.
سيستم مدافعه هوايي با ديگر ميدانهاي هوايي افغانستان بر اساس يک «پالنشيت»
کار مي کرد .بيشتر ،ســرحدات با پاکستان مورد توجه ما بود .به محض اينکه نيرويي از
پاکستان وارد فضاي افغانستان مي شد ،رادارهاي ما آن را کشف مي کرد .مسؤول رادار ،آن
را نقطه به نقطه تعقيب مي کرد و با رییس ارکان تماس مســتقيم داشت .اگر رییس ارکان
به وزير دفاع گزارش مي داد که رادار ما نشــان مي دهد که نيرويي از سرحدات گذشته،
به محض اينکه وزير دفاع دستورِ زدن را صادر مي کرد ،رییس ارکان وارد عمل مي شد.
از مسؤول «پالنشيت» پرسيدم« :فاصلهء هوايي از کابل تا شيندند چقدر است؟»
خطکش خود را روي نقشــه گذاشــت ،اندازه گرفت و گفت« :در حدود ششصد
کيلومتر».
پرسيدم« :با سرعت طیاره بمبارد ،مسير شيندند تا کابل چه زماني را در بر مي گيرد؟»
گفت« :پنجاه تا پنجاه و پنج دقيقه».
دســتور دادم که قواي هوايي شيندند به احضارات نمبر يک بيايند و در انتظار دستور
بعدي باشند .چند دقيقه بعد ،از دفتر کارم بيرون شدم .ديدم تاريک است و ستاره ها هنوز
در آسمان مي درخشند .برگشتم .با مسؤول «پالنشيت» نشستم .حاال او تنها کسي بود که
مي توانست به من کمک کند .دوباره پرسيدم« :پرواز طیاره بمبارد از شيندند تا کابل چقدر
زمان مي ب َ َرد؟»
گفت« :پنجاه تا پنجاه و پنج دقيقه».
هدايت دادم که طيارهها در شــيندند از احضارات نمبريک به احضارات حربي بيايند
ِ
ســوخت ُپر به سمت کابل پرواز کنند .گفتم« :هر وقت از قندهار گذشتيد و به غزني
و با
رسيديد به من اطالع بدهيد».
بعد از حدود چهل دقيقه خبر دادند که به غزني رسيدهاند .با سرعت آمده بودند .خود
را براي کمک رسانده بودند.
دوباره از اتاق بيرون شــدم .ديدم هوا هنوز تاريک است .در آن تاريکي ،پيلوتها
نمي توانستند پايين را خوب ببينند .هوا خيلي کم روشن شده بود .امر دادم که «يک دور سر
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غزني بزنيد و بعد از آن به طرف کابل بياييد ».مي خواســتم هوا روشن شود تا هدفگيري
ممکن باشــد .طيارههاي بمبارد بود .اگر ضرورت مي شد که بمب بيندازند بايد هوا روشن
مي بود تا هدفگيري ،دقيق انجام مي شــد .اگر مردم ملکي تلف مي شدند ما با يک بدنامي
ديگر مواجه مي شديم .اوضاع متشنجي بود و وضع ،بدتر مي شد .به همين خاطر گفتم «يک
دور سر غزني بزنيد و پس از آن به طرف کابل بياييد».
يک دور آنها ،ده دقيقه طول کشيد .از طريق مخابره اطالع دادند که به سمت کابل
حرکت کردهاند .باز بيرون شــدم .هوا هنوز زياد روشن نشده بود .هدايت دادم که «وقتي
سر کابل رسيديد و بند قرغه را ديديد ،به استقامت بگرام پرواز کنيد .از بگرام دوباره دور
بخوريد و يک دور سر کابل بزنيد».
ده پانزده دقيقهء ديگر هم آنها را در هوا نگه داشــتم .آنها دور زدند و دوباره بر
سر کابل آمدند.
گفتم« :کابل را مي بينيد؟ تشخيص شما چهطور است؟»
گفتند« :مي بينيم .همه چيز خوب ديده مي شــود .هواي کابل صاف است .داراالمان
ديده مي شود».
دســتور دادم که به طرف داراالمان پرواز کنند .از فراز داراالمان بگذرند و دوباره به
طرف بگرام پرواز کنند.
مي خواســتم با اين کار ،جمالالدين عمر را زير تأثير و فشــار بياورم .همزمان خبر
مي رسيد که نيروهاي جمالالدين عمر از سفارت شوروي گذشته و به مرکز شهر نزديک
مي شوند .قوتهاي قولاردوي مرکز در دو طرف سرک حرکت ميکردند .از ميان سرک
نمي آمدند.
پرويز آرزو :قطعات جمالالدين عمر چي بودند؟
جنرال عبدالقادر :تنها قطعات پياده بودند.
در اين هنگام ،از «مهتابقلعه» گزارش مهمي رســيد .ما در مهتابقلعه يک قطعهء
توپچي داشــتيم .قومندان آن قطعه ،پرچمي بود .با داوودخا ن هم ارتباط نزديک داشت .نام
قومندان قطعه «خليل» بود .خلقيها گــزارش دادند که خليل ،قومندان آن توپچي به نفع
قولاردوي مرکزي فعاليت مي کند .همچنين گزارش رسيد که به تپهء «تاجبيگ» داراالمان
فير شده و تپه ،آتش گرفته اســت .اين هم ضربهء روحي سختي بود که به من وارد شد.
هدايت اکيد دادم که «به هيچ عنوان ،به ســاختمان داراالمان فير نشود .حتا اگر به ضرر ما
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تمام شود و دشمن پيشروي کند .اماکن تاريخي نبايد ويران مي شد».
وقتي گفتند تپهء «تاج بيگ» آتش گرفته است ،دستهايم به پهلوهايم افتادند .آخر
چرا بايد به تعمير تاريخي فير شود؟
گفتند« :خليل فير کرده».
اما تا آخر نتوانستم بفهمم که واقع ًا کي فير کرده بود و چرا تپه آتش گرفته بود .آن
ساختمان از مِس پوشيده شده بود .بعد از پيروزي هفت ثور ،من عکسهاي آن ساختمان را
پيدا کردم .از هند کمک خواســتيم .دو نفر انجينير فارغ التحصيل از پولند داشتيم .به آنها
گفتم« :به هر قيمتي که مي شود ،آن را از نو بسازيد».
گفتند« :پوشش آن از مس بوده است».
گفتم« :اگر مِس نمي شــود ،از «آهن چادر» ضخيم استفاده کنيد و آن را مثل مِس،
سرخ رنگ کنيد».
تالش زيادي کردم و پول زيادي هم مصرف شــد .تا پيش از بندي شدن ،کار آن را
به پايان رساندم.
***
به صحنهء جنگ بر مي گرديم .طيارههاي بمبارد چند دور خوردند .ضرورتي به بمبارد
نشــد .دو ســه دور خوردند .هدايت دادم که در بگرام به زمين بنشينند .طيارهها در ميدان
هوايي بگرام به زمين نشســتند .به پيلوتهاي طيارههاي ترانسپورتی هم گفتم استراحت
کنند .پيلوتهاي طيارههاي شــکاري را که ديروز چند بار پرواز کرده بودند و بعد از آن
استراحت کرده بودند ،وارد صحنه کردم .پيلوتهاي دو طیاره شکاري آماده شدند .دستور
دادم که پرواز کنند و پيش روي قوايي که در دو طرف ســرک داراالمان به سمت مرکز
شــهر پيش مي آيند فير کنند .هدايت دادم که به عســکرها فير نشود .بايد براي ترساندن
آنها فير مي شــد .دو طیاره شکاري به هوا برخاستند .خود را به خط سرک داراالمان برابر
کردند .يکي به راست ،يکي به چپ .همين که فير کردند ،عسکرها شروع به فرار کردند.
دست جمالالدين عمر خالي شد .دوباره با او تماس گرفتم.
گفتم« :جمالالدين عمر! جنگ نکن .تسليم شو .مردم را به کشتن نده».
خاموش بود .جواب نمي داد .هر چه مي گفتم ،خاموش بود.
پرويز آرزو :شايد حيدر رسولي ،وزير دفاع ،هم با جمالالدين عمر بود؟
جنرال عبدالقادر :نه .بعدا ً معلوم شــد که وزير دفاع و لوي درستيز ،آن شب به خانهء
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باغبان وزارت دفاع در داراالمان پناه برده بودند.
صبح هشت ثور شــد .دست ما کام ً
ال باز شده بود .گارد رياست جمهوري هم تسليم
شــد .ما همه از قومنداني مدافعه هوايي به راديو افغانســتان رفتيم .فرماندهي جنگ را از
همانجا پيش مي بردم.
در راديو افغانستان بوديم که کسي آمد و خبرآورد که «داوودخا ن مي خواهد با قادر
و وطنجار صحبت کند».
کسي به نام «تيمورشاه» از اقارب نعيمخان و داوودخا ن بود .به ياد ندارم چه نسبتي با
آنها داشــت .او به بهانهء اينکه هليکوپتري پيدا مي کند تا داوودخان و ديگران را نجات
دهد ،از ارگ بيرون شده بود.
شوگيري جدي بين اعضاي بيروي سياســي شروع شد .بحث داغي جريان داشت
ک 
که با داوودخان چه کنيم؟ وقتي نفر آمد و گفت که داوودخا ن مي خواهد با تو گپ بزند،
پيش خود فکر کردم که اينقدر با داوودخا ن بودي ،حاال به او چه مي گويي؟ به کدام رو
پيشش مي روي؟
اين هم فشــار سومي بود که به سرم آمد .جانم مي لرزيد .من به زرهپوش سوار شدم
و گفتم« :مي روم».
در همين لحظه ،امين خيز زد ،آمد و يخن مرا گرفت و از زرهپوش پايينم کرد .گفت:
«تو کجا مي روي؟! داوود بايد پيشت بيايد».
پرويز آرزو :موضع وطنجار چي بود؟
جنرال عبدالقــادر :وطنجار خاموش بود .چون او هم مثل مــن با داوودخان رابطهء
نزديکي داشت .او حتا بيشتر از من از داوودخا ن امتياز گرفته بود.
امين گفت« :از زرهپوش پايين شو».
در همين لحظه ،نام «امامالدين» را صدا کردند .يک بچه گک کالشينکوف به دست.
او قومندان يک تولي کوماندو بود .امامالدين با امين رابطه داشت .امين به امامالدين وظيفه
داد که با چهار يا شش نفر کوماندو همراه با اسداهلل سروري به ارگ بروند .آنها به طرف
ارگ رفتند .دروازه ارگ باز شده بود .قومندان ارگ و «نجيب»،داماد رسولي ،آنجا بودند.
آن دو را گرفته بودند و گفته بودند« :ببريد اعدام کنيد».
ما هميشه ِگرد نجيب ،داماد رســولي ،جمع بوديم .بارها نان دسترخوانش را خورده
بوديم...
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***
اسداهلل ســروري ،امامالدين و کوماندوها وارد گلخانه شده بودند .در قسمت راست
گلخانه ،وزير داخله و عبداالله ،معاون داوودخان ،نشســته بودند .دو تا کالشــينکوف
پيششــان بوده است .آنها دست مي برند تا کالشينکوفها را بردارند .امامالدين و اسداهلل
سروري مي گويند« :تسليم شويد!»
اسداهلل ســروري پايش را روي کالشينکوف مي گذارد و مي گويد« :شما ديگر حق
گرفتن سالح را نداريد».
همانجا هر دو نفر را کشته بودند.
وقتي داخل گلخانه مي شــوند ،امامالدين به داوودخان ســام عســکري مي زند و
مي گويد« :تسليم شويد!»
داوودخان مي پرسد« :به امر کي؟»
جواب مي دهد« :به امر رییس شوراي انقالبي -نظامي».
داوودخان مي پرسد« :او کيست؟»
مي گويد« :قادر است».
داوودخان تفنگچهاش را مي گيرد و به امامالدين فير مي کند .مرمي به شــانهء چپ
امامالدين مي خورد .و بعد از آن داوودخا ن و همهء خانوادهاش کشته مي شوند.
پرويز آرزو :يعني اسداهلل ســروري و امام الدين ،داوودخا ن و خانوادهاش را به قتل
رساندند؟
جنــرال عبدالقادر :اين دو نفر و چند نفر عســکر کوماندويي که با آنها بودند .ما
هنوز از کشــته شدن داوودخان خبر نداشتيم .نمي دانســتيم که در ارگ ،چه اتفاقي افتاده
اســت .اعضاي بيروي سياسي هنوز گرم مشاجره و بحث تصميمگيري در مورد داوودخان
بودند .پرچمي ها مي گفتند که داوودخــا ن را بايد محاکمه کنيم و بعد از محاکمه زنداني
شود .يک پيشنهاد هم اين بود که بگذارند داوودخان و خانوادهاش به خارج بروند .يا اول
محاکمه شــود بعد از افغانستان بيرون شــود .خلقيها از جمله دستگير پنجشيري و صالح
زيري مي گفتند که اگر داوودخا ن به خارج رفت ،صدايش بلند مي شود و مردم در مقابل ما
برمي خيزنــد .امين هم همين را مي گفت .خلقيها مي گفتند که بگوييم داوودخا ن محاکمه
شد و اعدام شد .دستگير پنجشيري هم همين را مي گفت .تره کي حيران مانده بود .ايستاده
بود .معلوم نبود به اين طرف است يا آن طرف.
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پرويز آرزو :و موضع شما چي بود؟
جنرال عبدالقادر :من در بحث و مشاجرهء آنها شرکت نکردم .بيشتر به فکر خود و
سوق و ادارهء جنگ بودم .فکرم بيشتر به طرف جمالالدين عمر بود .او همچنان مقاومت
مي کــرد .در همين هنگام بود که از طريق مخابره به من خبر دادند که جمالالدين عمر،
عقبنشيني کرد .پرسيدم« :وزير دفاع پيدا نشد؟»
گفتند« :معلوم نيست».
جمالالدين عمر تا نيمهء روز جمعه مقاومت کرد .وقتي تسليم شد ،او را پيشم آوردند.
گفتم :چرا مقاومت مي کردي؟
جمالالدين عمر گفت :وظيفهام بود.
ناراحت و خشــمگين بودم .گفتم ببريد و اعدامش کنيد .وقتي او را مي بردند ،اشاره
کردم که به زيرزميني وزارت دفاع ببرندش .شــب پيشــش رفتــم .گفتم نبايد مقاومت
مي کردي .حاال به خانهات برو .از خانه بيرون نشوي.
***
به ما گزارش آمده بود که وزير دفاع به طرف قواي مرکز رفته بود .اما حاال ناپديد
شده بود .عجيب مي نمود .وزير دفاع کجا شد؟ گفتم حتم ًا وزير دفاع به طرف قطعات پکتيا
يا قندهار يا غزني رفته اســت .از تانکهايي که راههاي مواصلتي به آن شهرها را مسدود
کرده بودند ،پرسيدم .به من گفتند همه چيز زير کنترول است و حتا يک مرغ هم از آنجا
نگذشته است .از هوا هم نرفته بود .پس وزير دفاع کجا بود؟
من کار جنگ را پيش مي بردم .بيروي سياسي به اين فکرها نبود.
بحث در مورد سرنوشت داوودخا ن بين اعضاي بيروي سياسي بود .بيروي سياسي هم
باالترين ارگان حزب است .من نمي توانستم نظر آنها را رد يا تأييد کنم.
پرويز آرزو :اما شما رییس شوراي انقالبي -نظامي بوديد.
جنرال عبدالقادر :رییس شوراي انقالبي -نظامي بودم اما...
پرويز آرزو :چه کسي شما را رییس شوراي انقالبي تعيين کرد؟
جنرال عبدالقــادر :حکومت نظامي بود .من فرمانده جنــگ بودم .جنگ را رهبري
مي کردم .بدون اينکه کسي تعيين کند ،رییس شوراي انقالبي -نظامي شده بودم.
بيروي سياســي دوازده روز بعد از هفت ثور از من خواســت که «قدرت را تسليم
بدهم».
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من قدرت را نمي دادم .تأکيدم اين بود که بايد حکومت نظامي براي شــش ماه دوام
کند .اســتدالل مي کردم که ما به نام کمونيست در ذهن مردم زده هستيم [جايي نداريم].
مردم ما را به اين نام مي شناسند...

بخش پانزده
پرويز آرزو :بايد به بحث بيروي سياسي در مورد سرنوشت داوودخا ن برگرديم.
جنرال عبدالقادر :بحث ادامه داشت که خبر کشته شدن داوودخا ن را آوردند.
پرويز آرزو :حس خود در آن لحظه را بگوييد!
جنرال عبدالقادر :بلی؟
پرويز آرزو :احساس خود در آن لحظه را بگوييد!
جنرال عبدالقادر :در آن لحظه ديگر چي احساســي است؟ خودتان مي فهميد .من در
کشــته شدن «دشتي» ضربهء روحي خوردم .کشته شدن قومندان مدافعه و سه نفر ديگر از
قواي هوايي ضربهء ديگر بود .چند نفر را به نام «امريکايي» کشــته بودند .من سخت زير
فشار روحي بودم .جنگ همچنان جريان داشت و هي کشته مي شدند.
پرويــز آرزو :واکنش تره کي و امين و کارمل و ديگران بعد از شــنيدن خبر قتل
داوودخا ن چي بود؟
جنرال عبدالقادر :آنها بين خود به توافق نرسيده بودند .اما امين ،دستگير پنجشيري،
صالــح زيري و کريم ميثاق به ايــن باور بودند که داوودخان بايــد با فيصلهء محکمهء
اختصاصــي -انقالبي از بين برود .در حالي که هيچ محکمهيي داير نشــد و داوودخا ن و
خانوادهاش را کشتند.
پرويز آرزو :اين چهار نفري که نام برديد ،گفتيد که خواهان کشتن داوودخا ن بودند
و شايد خبر قتل داوودخا ن برايشان مهم نبود .واکنش ديگران چي بود؟
جنرال عبدالقادر :حاال در برابر يک کار انجام شده قرار داشتيم .هيچ کس نمي توانست
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بگويد که خوب شد يا بد .ما در لحظات حساسي بوديم.
پرويز آرزو :و خانوادهء داوودخان را هم همانجا کشتند؟
جنــرال عبدالقادر :گلخانهء ارگ به خانهء داوودخا ن راه داشــت .احتما ًال خانوادهء
داوودخان از همان راه به گلخانه آمده بود .شب پيشتر ،از توپچي باالي تپهء «بيبيمهرو»
به خانهء داوودخان فير شــده بود .مرمي توپچي ،بــه درخت پيش 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 مدتها در دل آن درخت بود.
به هر حال ،فکر ميکنم اعضاي خانوادهء داوودخان ،شــب پيش از خانه به گلخانه
آمده بودند و با داوودخان يکجا شــده بودند .گفته مي شد که دختر داوودخا ن به پدرش
گفته بود «تسليم شــو» .نمي دانم اين گپ چقدر درست است .احتما ًال بستگان داوودخان
در اتاقي در گلخانه در انتظار بودند .و همهء آنها توسط گروهي که به ارگ رفته بودند،
کشته شدند.
پرويز آرزو :و شما بعد از هفت ثور سعي نکرديد اصلِ ماجرا را پيدا کنيد؟
جنرال عبدالقادر :هيچ کس جواب درستي نمي داد.
پرويز آرزو :اســداهلل سروري در کابل زنداني است و تا جايي که شنیدهام ،امامالدين
هم زنده است.
جنرال عبدالقادر :زنده است .در سويدن است.
پرويز آرزو :با او ارتباط داريد؟
جنرال عبدالقادر :حاال نه .در گذشــته با او تماس داشتم .چند بار از او پرسيدم .به من
گفت« :بعد از اينکه زخمي شدم ،حالم بد شد .مرا فوري به شفاخانه بردند».
پرويز آرزو :يعني ممکن است او خانوادهء داوودخا ن را...
چنرال عبدالقادر :نه .فکر نميکنم .چون کسي که زخمي شده باشد ،توا ِن آن را ندارد
که با يک دست اين کار را بکند.
پرويز آرزو :پس کي؟
جنرال عبدالقادر :احتمال دارد همين پنج شش نفري که با اسداهلل سروي و امام الدين
رفته بودند ،اين کار را کرده باشند.
پرويز آرزو :خودســرانه؟ بايد به امر اسداهلل ســروري يا امامالدين اين 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 «گلآقا» و کس ديگري به نام «عبدالحق علومي» که برادر «نورالحق
علومي» بود .اما پرچمي ها اين کار را نميکردند .
قومندان ارگ را بعد از تســليم شــدن ،پيش روي راديو افغانستان آوردند .او را زير
مشت و لگد گرفتند که «چرا مقاومت کردي؟»
بيست و چند نفر حزبي و چندين تانک را زده بود .بعدا ً او را هم بردند و کشتند.
مسألهء داوودخا ن در همينجا ختم شد .جمالالدين عمر هم تسليم شده بود .اما هنوز
جنگ براي گرفتن تپهء توپچي دافعهء هوايي در خيرآباد لوگر جريان داشت .پيش از اين
گفتم که دو خُ ردضابط و چند عســکر تپه را به نفع حزب به تصرف در آورده بودند ،اما
درگيري براي تصرف تپه ادامه داشت.
پرويز آرزو :روز هشتم ثور بود.
جنرال عبدالقادر :بلی .جمعه ،هشــت ثور بود .هدايت دادم که وطنجار دو تانک را
بفرســتد تا تپه را محاصره کنند .درگيري اندک بود .پيش از اينکه تانکها برسند ،آنها
هم تسليم شدند.
حاال ما مانده بوديم که کجا برويم .همه تصميم گرفتند به وزارت دفاع برويم .همه با
هم به وزارت دفاع رفتيم .به دفتر وزير دفاع رفتيم .ســر وطنجار دور مي خورد .خسته بود.
يک شب و يک روز در تانک نشسته بود.
پرويز آرزو :يعني همه به شــمول رهبري حزب بــه وزارت دفاع رفتيد؟ تره کي ،
کارمل...
جنرال عبدالقادر :بلی تره کي ،کارمل...
پرويز آرزو :امين هم؟
جنرال عبدالقادر :امين و ســليمان اليق راديو افغانستان را رها نميکردند  .همانجا
ماندند.
***
بــه وزارت دفاع رفتيم .به دفتر کار وزير دفاع .وزير دفاع ،اتاق خوابي هم داشــت.
مي شــد آنجا اســتراحت کرد .چيزي براي خوردن آوردند .آنها خوردند .من چند بار
تکرار کردم« :همينجا جای شــما باشد .همهء امکانات هم وجود دارد .محل نشستن ،اتاق
استراحت ،تشناب».
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تالشم اين بود که به شيوهء نظامي ،آنها را زير تأثير خود داشته باشم تا ببينيم وضع
چه مي شود .نمي خواســتم امر و قومنده را زود به رهبري حزب بدهم .راديو افغانستان به
تکرار ،تبليغات انقالب را نشر مي کرد.
همانجا نشسته بوديم .وطنجار بلند شد و به قواي چهار زرهدار رفت.
خبر آوردند که باغبــان وزارت دفاع راپور داده که وزير دفاع و لوي درســتيز و
قومندان قولاردو در خانهاش پنهان شدهاند .نفرهاي وطنجار ،قولاردو را گرفته بودند.
در همين لحظه خانم حيدر 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 گرفتيد و برديد؟ 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 ».يعني آنها را کشته بودند...
***
جنرال عبدالقادر :بيشــتر اعضاي بيروي سياســي در وزارت دفاع بودند .سر و کلهء
کساني که نبودند هم کمکم پيدا مي شد .من گفتم« :همينجا باشيد .همهء امکانات همينجا
هست .نان هم همينجا براي شما تهيه مي کنيم».
اولين کاري که کردم نشر يک ابالغيه بود .در ابالغيه چنين آمده بود:
«به تمام نيروهاي قواي مســلح ،به وزارتخانههاي دفاع و داخله و امنيت ملي ،فرمان
اکيد داده مي شود که مواد ذيل را مراعات کنند:
يک -قواي مســلح در هر نقطه افغانستان که هستند ،حق هيچ نوع برخورد منفي در
مقابل مردم را ندارند.
دو -با توجه به قيود شــبگردي ،قواي مسلح به عنوان فرزندان و خدمتکاران مردم
ملزم هستند که در صورت مراجعهء مريضها در شب ،موضوع را به نزديکترين شفاخانه
اطالع بدهند .در صورتي که شــفاخانهيي در نزديکي نباشد ،از وسایط نقليهء ُپستهها براي
انتقال مريضها استفاده شود.
ســه -قيود شبگردي از ساعت  8شــب تا  5صبح (يا  -5:30دقيق به خاطر ندارم)
مرعياالجراســت .وظايف خود را به خوبي انجام دهيد .با مردم مهربانانه برخورد کنيد .در
ختم ساعت قيود شب ،مزاحم مردم نشويد.
متخلفين اين ابالغيه به اشد مجازات مي رسند».
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هدايت دادم تا اين ابالغيه چند بار از طريق راديو افغانستان ،نشر شود.
پرويز آرزو :ابالغيه را خود شما نوشتيد و به راديو داديد؟
جنرال عبدالقادر :بلی با راديو افغانستان تماس گرفتم و شفاهي ،سه بند ابالغيه را براي
نشر گفتم.
اعضاي بيروي سياســي همچنان در دفتر کار وزير دفاع نشسته بودند .من سعي
مي کردم شيوهء کار با وســايل سيستم مخابرهء وزير دفاع را براي تأمين تماس با قطعات
نظامي ،مخصوص ًا فرقهها و قولاردوها در نقاط مختلف افغانستان پيدا کنم .کانال مخابراتي
او [وزير دفاع] را نمي فهميدم .بايد چندين کانال را دور مي دادم تا بتوانم آنرا پيدا کنم.
ساعت حدود هشــت و نيم نه شب ،تماس برقرار شد .با فرقهء يازده ننگرهار تماس
گرفتم .گفتند« :قومندان فرقه کشته شده اســت ».والي ننگرهار ،قومندان فرقهء يازده و
يک نفر ديگــر که فکر ميکنم والي لغمان بود را نيز 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 خانهاش از پاکستان مي آمد .به شما تعريف نکردم که براي اعتمادي در
محبس پل چرخي ،سگرت بردم؟
پرويز آرزو :هنوز نه.
جنرال عبدالقادر :بلی .اين از اتفاقهاي بعدي است .به آن مي رسيم.
پرويز آرزو :بســيار خوب .به ننگرهار و تماس مخابرهيي شــما و خبر کشته شدن
قومندان فرقه برمي گرديم.
جنرال عبدالقادر :بلی .تماس مخابرهيي تأمين شد .قومندان فرقهء هفت «ريشخور»
هم گريخته بود .قومندان فرقهء هشــت قرغه« ،نوازخان» نام داشت .به شما گفتم که در
شــب هفت ثور در محل وظيفه نبود .با فرقهء هفده هرات ،قولاردوي قندهار ،قولاردوي
پکتيا هم تماس مخابرهيي گرفتم .همه اعالن پشتيباني کردند .خاطرجمع شدم .يک فرمان
ديگر هم در مورد وزارتها صادر کردم .بر اساس آن فرمان همهء وزيرها بايد با اطمينان
در خانههاي خود مي ماندند .معينهاي وزارتها ،موقت ًا کار وزارتها را پيش مي بردند .آن
ابالغيه هم چند بار از راديو ،نشر شد.
پرويز آرزو :اين اعالميهها يا فرمانها از نام کي نشر مي شدند؟
جنــرال عبدالقادر :اين نکتهء مهمي بود .من زيرکــي به خرج دادم .با آنکه رییس
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شــوراي انقالبي -نظامي بودم  ،اما نشــر اين فرامين از نام رییس شوراي انقالبي -نظامي
مي توانســت به مخالفت بيانجامد و براي من دردسر ايجاد کند .من آن ابالغيهها را از نام
«ســرقومندان قواي مسلح» نشر مي کردم .سرقومنداني قواي مسلح بايد تره کي مي بود .اما
هنوز قدرت به او تسليم داده نشده بود .متوجه شُ ديد؟ قدرت هنوز در دست من بود .اما اگر
آن فرامين از نام رییس شــوراي انقالبي -نظامي نشر مي شدند ،مسؤوليت همهء حوادث به
دوش من مي افتاد .من هر لحظه احساس مي کردم و مي ديدم که مخالفت امين با من بيشتر
و بيشتر مي شود...
شب را در وزارت دفاع گذرانديم .فردا نهم ثور بود.
فردا صبح ،امين پيشنهاد کرد که تره کي را به گلخانهء صدارت ببريم .شب قبل
که همهء ما به شمول تره کي و کارمل در وزارت دفاع بوديم ،تره کي يکي دو بار در مورد
خانمش پرسيد.
امين پيشاپيش افرادي را موظف کرده بود تا امنيت خانهء تره کي را بگيرند.
پرويز آرزو :شب چهطور گذشت؟ بيدار بوديد؟ خوابيديد؟
جنرال عبدالقادر :همه در وزارت دفاع بودند .کســي نخوابيد .شايد در حالت نشسته
کسي چرتي زد...
پرويز آرزو :چند نفر بوديد؟
جنرال عبدالقادر :فکر ميکنم هفت هشت نفر .درست به يادم نيست.
پرويز آرزو :بياييد حساب کنيم...:
جنرال عبدالقادر :تره کي ،کارمل ،کشتمند ،پنجشــيري ،صالح زيري ،داکتر اناهيتا
راتبزاد هم نزديکيهاي شام پيدا شد.
پرويز آرزو :و حفيظاهلل امين؟
هلل امين و ســليمان اليق گاهي مي آمدند اما
جنــرال عبدالقادر :نه .امين نبود .حفيظا 
دوباره به راديو بر مي گشتند.
پرويز آرزو :اسداهلل سروري؟
جنرال عبدالقادري :نه او نبود .او هنوز کارهيي نبود .در وزارت دفاع ،اعضاي بيروي
سياســي حضور داشتند .در آن جمع ،کارمل و کشــتمند و اناهيتا راتبزاد پرچمي بودند.
عقربک دستگير پنجشيري هم گاهي به طرف خلق مي زد گاهي به طرف پرچم...
صبح شد .گفتند تره کي را به گلخانهء صدارت مي بريم .من رییس دايرهء مرکز
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شوراي وزيران داوودخان را مي شناختم .به او هدايت دادم که «امشب براي کساني که به
گلخانه مي آيند ،نان سرشته کن».
او را «آقاصاحب» مي گفتيم .به او گفتم« :تو وارخطا نشــو .من هستم .کسي تو را
نمي تواند شور بدهد».
اين را خصوصي به او گفتم .خيلي تشــکر کرد و خُ ردي نشان داد .من گفتم« :ببين!
من و تو رفيق هستيم .اص ً
ال ُچرت نزن!»
مشــغول کار هاي خود شــدم .با قومندانهاي قطعات ،با قومندانهاي فرقه ها و
قولاردوهــا چه بايد ميکرديم؟ امين با لحن جدي هر بار تذکر مي داد که «همه را تقاعد
بدهيم .خائنين بايد بندي شوند ».من در مقابل او عکسالعمل نشان مي دادم.
من با نرمي مي گفتم« :امين صاحب! اينها با تجربه هســتند .مــا را تأييد کردهاند.
پشتيباني خود را از ما اعالن کردهاند .نبايد آنها را نااميد کنيم .نبايد آنها را از صحنه دور
کنيم .بهتر است که دست بر ســر آنها بکشيم .از آنها استفاده کنيم .قومندان قولاردو
و قومنــدان فرقه يک عمر تجربه دارد .ما چهطور مي توانيم به جاي آنها ،يک پايينرتبهء
بيدانش را بياوريم؟ اگر شما به من اعتماد داريد ،من اين را نمي توانم قبول کنم».
مقاومت مي کردم .در مورد وزيرها هم امين عين گپ را مي زد .مي گفت« :خائنين را
بندي کنيم .کساني را که در مورد آنها معلومات داريم»...
من مي گفتم« :اين وظيفهء من نيســت که در مورد وزيرها و وزارتخانهها به شما
معلومات بدهم»....

بخش شانزده
پرويز آرزو :ديشب ،دو سه ساعت آخر گفت و گوي ما را شنيدم .چند پرسش دارم.
جنرال عبدالقادر :چرا نه! مهرباني!
پرويز آرزو :از آنچه تا حاال گفتيد ،مي شــود نتيجه گرفت که شما در آغاز ،رابطهء
خيلي نزديکي با حزب دموکراتيک نداشتيد .رهبري دو جناح حزب به شما مراجعه کردند
و بر اساس نيازي که به شما و موقف شما در قواي مسلح داشتند ،شما را به حزب کشاندند.
از صحبتها مي شود نتيجه گرفت که ممکن است به دليل نداشتن رابطهء نزديک با رهبري
حزب ،شــما از بســياري گپها و برنامه هاي حزب دموکراتيک خلق افغانستان بي خبر
بوديد.
جنرال عبدالقادر :کام ً
ال
پرويز آرزو :ببينيد ،حزبي به نام حزب دموکراتيک خلق افغانستان هست با گرايش
جدي به شــوروي و کســي هم به نام رییسجمهور داوودخا ن که بر عکس از مسکو در
حال...
جنرال عبدالقادر :رانده شدن است
پرويز آرزو :بلی .و به طرفي ديگر تمايل پيدا کرده اســت .بديهي است که شوروي
نمي توانست نسبت به اين موضوع بيتفاوت باشد .چگونه مي شود تصور کرد که با وجود
اين دو مســأله يعني چرخش سياسي داوودخا ن از مسکو به سمت ديگر و وفاداري حزب
دموکراتيک خلق به مسکو ،شوروي حتا از ترتيب پالن هفت ثور هم بيخبر باشد .ديشب
به چند کتاب مراجعه کردم .در يکي از آن کتابها 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 نمايندههاي
دو جناح به مسکو دعوت شدند.
جنرال عبدالقادر :کام ً
ال درست است.
پرويز آرزو :خوب! پرسش اول اين است که چگونه ممکن است شوروي از تدوين
برنامهء کودتاي هفت ثور بيخبر بوده باشد؟
جنرال عبدالقادر :من مي خواهم به شــما بگويم که ممکن نيست مسکو کام ً
ال از اين
موضوع بيخبر بوده باشــد .اما مسأله اين است که شوروي چگونه از پالن هفت ثور مطلع
شده بود .چند نکته را مي دانم و به شما مي گويم .همانطور که به شما گفتم ،ما پالن هفت
ثور را در خانهء اســداهلل سروري ســاخته بوديم .اما زمان دقيق را مشخص نکرده بوديم و
معلوم نبود که عمليات در کدام روز و ســاعت شروع مي شود .بر اساس فيصلهيي که شده
بود ،بــه محض اينکه حکومت به رهبري حزب ضربه مي زد ،ما نظامي ها صالحيت عمل
را به دســت مي گرفتيم .من حتا نميدانستم که رهبري حزب دقيق ًا در چه زماني بندي شده
بود .ســاعت چهار عصر روز چهارشــنبه ،فرد رابط ميان من و امين ،به من اطالع داد که
فردا عمليات را شــروع مي کنيم .در مورد آغاز فعاليت جنگي ،من و وطنجار بايد تصميم
مي گرفتيم .اما امين تصميم گرفته بود .بعــد از پيروزي هفت ثور ،فِلمي به نام «قومندان
صبحدم انقالب» ساخته شد که منظور ،حفيظاهلل امين بود .معلوم مي شود که امين به گونهء
ِ
دست بازي در تعيين و آغاز عمليات داشته است .اما حتا خود امين هم ساعت دقيق
نسبي،
آغاز فعاليت در روز هفت ثور را تعيين نکرده بود .همانطور که به شما گفتم ،صبح هفت
ثور به قومنداني مدافعه هوايي رفتم .بين ساعت هاي  9و  10بود که وطنجار به وزارت دفاع
فير کرد .اين نکتهء مهمي است که بايد در نظر داشت.
موضوع مهم ديگر اين اســت که بنا بر اطالعاتي که به دســت آمد ،پيش از آغاز
عمليات ،حدود ســاعت هشت صبح و شايد زودتر ،گالبزوي و اسداهلل سروري با سفارت
شوروي در کابل تماس گرفته بودند و گفته بودند که «امروز انقالب شروع مي شود».
بعد از دريافت اين اطالع بود که سفير شوروي با يک دستگاه مخابره ،موتر و محافظ
به طرف بند «سرده» غزني رفته بود .نرسيده به «ميدان» کوتلي است به نام «کوتل تخت».
سفير شوروي در همان محل توقف کرده بود .از همانجا ،تماس خود را با مسکو و سفارت
شوروي در کابل برقرار کرده بود .سفير شوروي تا ساعت  4يا  5عصر در «کوتل تخت»
مانده بود .من اين موضوع را مي دانم.
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موضوع سوم اينکه مشاورين شوروي در آن روز ،در قومنداني مدافعه نبودند .بعد از
اينکه خود را به بگرام رســاندم ،در آنجا هم خبري از آنها نبود .ممکن است آنها هم
از کانالي از ماجرا خبر داشتند.
نکتهء چهارم را از زبان رفيع به شــما قصه ميکنم .رفيع در زندان به من گفت« :من
خــواب بودم .وطنجــار آمد و از من مرمي تانک گرفت .بعــد از رفتنش ،لباس کارم را
پوشيدم .کمي بعدتر ،مشاور شوروي در قواي چهار زرهدار ،به دفترم آمد .با خود کالباس
و پنير و خوردنيهاي ديگر آورده بود .من پشت سيستم مخابره نشستم».
طبق گفتهء رفيع ،حيدر رسولي يا کس ديگري ،به او مخابره کرده بود و پرسيده بود
که تانکها به چه منظوري از قواي چهار زرهدار بيرون شــدهاند .رفيع جواب داده بود که
ما «پرووا» مي کنيم« .پرووا» مانور نظامي در مقابل دشمني خيالي براي آماده نگه داشتن
نيروهاســت و سالي چند بار انجام مي شود .دشمني خيالي را در نظر مي گيرند و به دفاع از
خود و طرد دشــمن ،مي پردازند .اما اين مانور با تانک و مرمي آنهم در ســطح شهر انجام
نمي شود.
رفيع مي گفت که مشاور شــوروي تمام آن روز و شب پيشش نشسته بود .يعني تا
روز هشت ثور.
چرا مشاور شــوروي تمام آن مدت با رفيع مانده بود؟ دو برداشت ممکن است.
يکي اينکه شايد روسها به رفيع اعتماد نداشتند .براي جلوگيري از مشکل ،او را زير نظر
گرفته بودند .برداشت دوم هم اينکه شايد مي فهميدند که رفيع ،استعداد «سوق و اداره» را
ندارد و مشــاور بايد به او کمک مي کرد .من اين دو احتمال را در نظر مي گيرم .اما هدف
اصلي مشاور را نمي دانم.
پرويز آرزو :و تا حاال پاســخي براي اين پرســش نداريد؟ نمي دانيد کدام برداشت،
درست بوده است؟
جنرال عبدالقادر :هر دو احتمال ممکن است .هم رفيع استعداد نداشت و هم تضادهاي
بين خلق و پرچم مي توانست نگرانکننده باشد .شک وجود داشت .اعتمادي در بين نبود.
من شــايد اين را گفته باشم که شب دهم يا يازدهم ثور بود که سفير شوروي چند نفر از
خلقيها و پرچمي ها را دعوت کرد .من و تره کي و ديگران نشســته بوديم .کارمل ديرتر
رسيد .وقتي کارمل داخل شد ،تره کي رو به او کرد و گفت :زماني ،وقتي تو از آن دروازه
داخل مي شــدي من از دروازه ديگر بيرون مي شدم و اگر من از اين دروازه مي آمدم تو از
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آن دروازه مي رفتي.
پس معلوم مي شود که روابط عميقي وجود داشته است .شايد رهبري شوروي از
پالن هفت ثور خبر داشت .احتمال دارد از طريق کانال سفارت در کابل .واضح است که
در داخل ســفارت شوروي چنين کانالهاي ارتباطي بود .بر اين باورم که رهبري شوروي
از طريق کانالهاي خود در سفارت شوروي از موضوع خبر داشته است.
پيشتر گفتم که ســروري و گالبزوي هم صبح زود به سفارت شوروي اطالع
داده بودند .آن دو از کاسهليسهايي بودند که هميشه پيش مي دويدند .ميخواستند در هر
مورد پيشــتازي کنند و خود را نشــان بدهند و معرفي کنند .هم گالبزوي و هم سروري.
گالبزوي در اين کارها آدم بســيار متشبثي است .در اين کارها خيلي زيرک است .البته
از لحاظ ســازماندهي ،آدم نيرومندي است .اما چون دانش کافي ندارد ،هميشه با شکست
مواجه مي شــود .اگر يک قدم يا ده قدم پيش مي رود ،چنان متوقف مي شود که نتيجهء ده
قدم پيشرفتش هيچ مي شود.
پرويز آرزو :پرسش ديگري ممکن است براي خوانندهء اين کتاب پيدا شود .ببينيد،
در بين همهء کســاني که در کودتاي هفت ثور نقش محوري داشتند ،تنها تحصيلکردهء
شــوروي شما بوديد .يعني نه تره کي ،نه امين ،نه کارمل ،هيچ کدامشان در شوروي درس
نخوانده بودند .شــما در شــوروي درس خوانده بوديد .به شوروي عالقمند بوديد .پيش از
اين هم در مورد جواني که شــما را به ضيافت ايرفلوت دعوت کرده بود ،گفتيد .جواني
که بعدها معلوم شــد از کي .جي .بي .بوده اســت .اين به اين معناست که شما عم ً
ال زير
نظر دســتگاه استخباراتي شوروي بوديد .فکر ميکنم اين را بايد بپذيريد .حاال پرسشي که
شايد براي خواننده پيدا شود اين است :دستگاهي که عالقمند براندازي رژيمي در کشوري
ديگر است و مي داند که اين کار بدون سهم گيري فعال قواي هوايي ممکن نيست و نقش
برجسته در اين رويداد را هم شما بازي کرديد ،چگونه ممکن است که با شما تماس نگرفته
باشد و با شما هماهنگي نشده باشد؟
جنرال عبدالقادر :من باور خود را به شــما مي گويم .درست است که تره کي و امين
و کارمل در شــوروي درس نخوانده بودند ،اما کار آنها با درســي که ما خوانديم يک
تفاوت اساســي داشت .ما درس مسلکي خوانديم .ما باور و عقيده را از شوروي نياموختيم.
ما اص ً
ال مضموني به نام مارکسيزم -لنينيزم نداشتيم .خود ما بوديم که مطالعه ميکرديم .ما
برداشتهاي عملي از انديشههاي مارکس و لنين را در شوروي ديديم .و باور من این بود
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که در آن شيوء عمل اشــتباهاتي وجود داشت .غرايز دروني انسانها در نظر گرفته نشده
بود .آن نظام و برداشــت ،انسانهاي فنا شده را مي ساخت .و اين ناممکن است .بر خالف
ما ،اينها [رهبري حزب] باور ايدیولوژيک داشتند و چنين نوع باورمندي ،قويتر است.
ما به عنوان قشــر روشنفکر جامعه ،در مسایل مختلف کنجکاوي ميکرديم .زمان ما،
زمان تره کي و کارمل نبود .وقتي يک انديشــهء سياسي را مطالعه ميکرديم ،انديشههاي
جهان ،مسایل افغانستان و مؤثريت فکتورهاي سياسي را در نظر مي گرفتيم.
بياييد در مورد شاه اماناهلل و اصالحات و برنامههايش فکر کنيم .خود شاه امان اهلل يک
شــاهزاده بود .نقش اصلي در آن برنامه ها را کي بازي کرد؟ محمود طرزي .پدر محمود
طرزي به ترکيه تبعيد شده بود .پس از روي کار آمدن شاه اماناهلل ،خانوادهء طرزي که در
ترکيه به سر مي برد ،به افغانستان برگشت .و اين محمود طرزي بود که انديشهء اصالحات
و پيشــرفت را با خود از ترکيه به افغانستان آورد .امان اهلل خان ،داماد محمود طرزي شد.
يعني نقش اصلي را محمود طرزي ايفا کرد.
شــما بايد اوضاع افغانستان و تأثيرپذيري از همســايهها را در نظر داشته باشيد.
در آن زمان ،ايرا ِن شاهي در غرب افغانســتان ،حکومتي با انديشهء روشنفکرانه بود و بر
افغانستان تأثير داشت .در شرق افغانســتان ،هند بريتانوي بود .دموکراسي بريتانيايي طي
چندين قرن در هندوستان پياده شده بود .با وجود ناسيوناليزم هندي ،دموکراسي در آنجا
رشد کرده بود .تضادهاي درون جامعه پديد آمدند .تضاد با هندوييزم پيدا شد .حرکتهاي
اسالمگرايانه به ميان آمدند .تشکيل دولت پاکستان ،نتيجهء دموکراسي بريتانيايي بود .يعني
اين بريتانيا بود که بر هندوستان تأثير کرده بود .و افغانستان از هند تأثيرپذير بود .در زمان
امير حبيباهلل خان يک گروه چند نفــري از جمله «چراغعلي»« ،بهرامعلي»« ،براتعلي»
از هندوستان به افغانســتان آمدند و اينها بنيانگذاران جنبش مشروطيت بودند .پس نقش
ترکيه ،نقش ايران و نقش هندوستان را در مسایل افغانستان مي بينيم .حاال همسايهء شمالي
يعني شوروي را به عنوان فاکتور چهارم در نظر بگيريد .سوسياليزم مارکسيزم -لنينيزم در
آنجا حاکم شد .اســتالين بعد از جنگ جهاني دوم به عنوان رهبر اين حرکت ،در جهان
ظاهر شد.
بنابراين افغانســتان از چند جهت زير تأثير بود .و من به خاطر دارم که در سال هاي
 1955و  1956وقتي که در صنف هاي ده و يازده ليسهء عسکري درس مي خواندم ،نشريه
هاي دو ورقه حزب توده ايران به دست ما مي آمد .مرکز حزب توده ايران در سويدن بود
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و نشريه هايش در کابل توزيع مي شد.
پرويز آرزو :و شــما آن نشــريه ها را مي خوانديد و حتا پيش از اين گفتيد که حق
العضويت مي پرداختيد.
جنرال عبدالقادر :بلی.
پرويز آرزو :و اين رابطه تا کدام زمان ادامه پيدا کرد؟
جنرال عبدالقادر :تقريب ًا تا موفقيت ما در هفت ثور .1357
پرويز آرزو :اين به اين معناست که حتا بعد از عضويت در حزب دموکراتيک خلق
افغانستان نيز با حزب توده ايران ارتباط داشتيد؟
جنرال عبدالقادر :من نشــريه هاي حزب توده را در چــاک ديوار خانهام در «پل
سوخته» پنهان کرده بودم .اگر چارچوب دروازه را برداريد ،نشريههاي حزب توده را پيدا
مي کنيد.
پرويز آرزو :يعني همين حاال هم آن نشريهها در چاک ديوار خانه شما در پل سوخته
کابل است؟
جنرال عبدالقادر :اگر خراب نشده باشند ،ممکن است باشند.
هدفم از ذکر اين مســایل اين است که به شما بگويم ما چقدر در هر جا کنجکاوي
ميکرديم .و تفاوت ما با تره کي و امين و کارمل ،وسعت نظر ما در شرايط ما بود .عقربک
روشنفکري ما گاهي به شرق مي زد و گاهي به غرب .به همين خاطر هم بود که ما احتما ًال
مورد توجه همهء نيروهاي شــوروي بوديم .اما بيشتر با وزارت دفاع ارتباط داشتيم .چون
مشاورين ما از آن وزارت بودند .و همانطور که چند بار يادآوري کردم دو شاخهء قدرت
در شوروي با مسایل افغانستان سر و کار داشتند .کميته مرکزي حزب کمونيست شوروي
و سازمان کي.جي.بي .با پرچمي ها ارتباط داشتند و وزارت داخله و وزارت دفاع با خلقيها.
کي.جي.بي .صالحيت مداخله در کار وزارت دفاع و داخله را نداشت .و من اگر مسألهيي
بوده زير کنترول وزارت دفاع بودم.
ب اين فرقي نميکند .از طريق وزارت دفاع هم با شما تماسي گرفته
پرويز آرزو :خو 
نشد؟
جنرال عبدالقادر :نه ،نه! من فقط يک رابطهء صميمانه با مشــاورين داشتم .هميشه با
هم بحث سياسي داشتيم .در مورد پوليکوف به شما گفتم که در بگرام با ما رابطهء نزديکي
داشت .من به او فارسي ياد مي دادم.
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من کتاب «انارشيستها» اثر استالين را اولين بار در شوروي ديدم .آن را خواندم.
بعضي نظريههاي مطرح شده در آن کتاب براي قشر کارگر يا براي عالقمندان چپ ،جاذبه
داشت .در چين ،مائویيزم پيروز شده بود .ما ميخواستيم از همه چيز باخبر شويم .خود را
آگاه کنيــم .چيزهاي زيادي بود که من کام ً
ال با آنها مخالف بودم .بعضي وقتها هم که
کمي احساســاتي برخورد مي کردم دو جناح خلق و پرچم براي اينکه مرا بدنام کنند و
مارکي هم بر من بزنند ،مي گفتند که من مائوييست هستم.
حتا در زمان نجيب ،وقتي قرار شد از افغانستان بيرون شوم ،نجيب مي خواست مرا
ســفير افغانستان در کورياي شمالي مقرر کند .من پيش خود فکر کردم همين حاال همه
اينها مرا مائوييســت مي گويند و به همين نام مرا مي زنند ،اگر به کورياي شمالي بروم،
مي گويند پيش کاکايش رفت! همين بود که سفارت در کورياي شمالي را نپذيرفتم .گفتم
من به آنجا نمي روم و در پولند سفير شدم.
پرويز آرزو :اجازه بدهيد به موضوعي ديگر بپردازيم .داوودخا ن پس از بازنگريهاي
سياسياش ،بر آن شــد تا حزب دموکراتيک خلق افغانستان را از ميدان سياسي افغانستان
بيرون کند .تضاد در حزب دموکراتيک خلق افغانســتان و تقابل دو جناح خلق و پرچم،
زمينهء اجراي اين برنامه را براي داوودخان فراهم کرده بود .فشار حکومت بر حزب ،شايد
از داليل اصلي اتحاد خلق و پرچم بوده باشد و ترور ميراکبر خيبر هم به اين روند نزديکي
و اتحاد شتاب داد .تا جايي که من خوانده و شنيدهام ،خيبر بر وحدت حزب تأکيد مي کرد
اما گفته ميشود که ببرککارمل عالقهء چنداني به وحدت از خود نشان نميداد .البته شايد
بتوان دو دليل به اين برخورد ببرککارمل بر شمرد .دليل اول جايگاهش در حزبي متحد
بود .جايگاه ببرککارمل در حزبي متحد و واحد ،جايگاهي درجه دو ،يعني پس از تره کي
بود .دليل دوم هم شــايد اين بوده باشــد که جناح پرچم در دوران داوودخان از موقعيت
خوبي در نظام برخوردار بود .حتا در کابينه نفوذ داشــت .گفته مي شود که ميراکبر خيبر،
ببرک کارمل را تهديد کرده بود که در صورت پافشــاري بر عدم وحدت ،با او نمي ماند.
اين فشارها باعث شده بود که ببرک کارمل به نزديکي با نور محمد تره کي تن دهد.
ترور ميراکبر خيبر از رويداد هاي مبهم تا به امروز اســت .مي خواهم کمي در اين
مورد صحبت کنيم .اما پيش از آن و به عنوان مقدمه مي خواهم از شــما بپرسم که آيا عدم
عالقمندي کارمل به اتحــاد با تره کي ،جايگاه جناح پرچم در نظام داوودخان بود؟ به هر
حال ببرک کارمل با حســن شرق و داوودخان رابطه داشت و جناح پرچم در کابينه نفوذ
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پيدا کرده بود .نظر شما چيست؟
جنــرال عبدالقادر :من نظرم را مي گويم .اول اينکه کــدام عامل در وحدت حزب
نقش داشت؟ بدون شک شوروي .از کدام طريق؟ از کدام کانالها؟ شوروي نمي توانست
مستقيم ًا اين کار را انجام دهد ،بلکه توسط اقمار خود اين کار را مي کرد .اين اقمار ،حزب
کمونيست هندوســتان و حزب کمونيست عراق بودند .و اين دو حزب در وحدت حزب
دموکراتيک خلق افغانستان مؤثريت زيادی داشتند.
موضوع دومي که شما گفتيد ،روابط کارمل و خيبر است .گفته مي شد که خيبر نسبت
به کارمل ،در تمام مسایل وسعت نظر بيشتري داشت .البته در مورد مسألهء اتحاد دو جناح
خلق و پرچم و تأکيد خيبر ،من زياد مطمئن نيســتم .خيبر با سليمان اليق و نجيب رابطهء
نزديکي داشــت .سليمان اليق و ميراکبر خيبر خويشاوندي داشتند و نجيب شاگرد وفادار
خيبــر بود .اختالفاتي هم که نجيب با کارمل پيدا مي کرد احتما ًال به خاطر وفاداري اش به
خيبر بود .جنــاح نجيب در داخل حزب ،جناح خيبر بود .بعد از مرگ خيبر ،نجيب تالش
زيادي کرد که هر چه زودتر در محلي که خيبر کشته شده بود ،بناي يادبودي ساخته شود.
اما کارمل کارشکني مي کرد.
خاطرهيي به شــما مي گويم .پس از اينکه از زندان آزاد شدم ،کارمل از من خواست
که هر روز صبح بين ســاعت هفت و هشــت پيشش بروم ،چاي صبح را با هم بخوريم و
کمي در داخل حرمسرا قدم بزنيم .من هر روز مي رفتم .يک روز صبح وقتي پيش گلخانه
رسيدم ،ديدم که کارمل با يک جوان هفده هجده ساله قدم مي زند .نزديک رفتم .کارمل با
آن جوان خداحافظي کرد .به کارمل گفتم« :حاال رفيق نو پيدا کردي با او قدم مي زني؟»
گفت« :نه .اين بچه خيبر است».
پیش خود فکر کردم همين که او را به حرمسرا دعوت نکرده است و در گلخانه با او
ديدار میکند ،نشانهء سردي کارمل با اوست .يعني هنوز کینهاش نسبت به خيبر مانده بود.
پرويز آرزو :اما گفته میشود خيبر تا آخر پرچمي ماند.
جنرال عبدالقادر :نمي دانم تا آخر پرچمي ماند يا نه .اما به نام پرچمي کشته شد .معلوم
نيست کي او را کشت .اما به باور من ،خيبر با يک توطئه کشته شد.
پرويز آرزو :خيبر مسؤول نظامي جناح پرچم بود.
چنرال عبدالقادر :بلی .درست است.
پرويز آرزو :و امين ،مســؤول نظامي جناح خلق بود .به دليل اختالف نظري که خيبر
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با کارمل داشت ،نوراحمد نور جاي خيبر را گرفت.
چنرال عبدالقادر :نور احمد نور و وکيل.
پرويز آرزو :بســيار خوب .در مقايسه با نوراحمد نور ،حفيظاهلل امين فعاليت بيشتري
داشت.
جنرال عبدالقادر :همين طور است.
هلل امين نسبت به
پرويز آرزو :آيا مي شود نتيجه گرفت که تواناييهاي بيشتر حفيظا 
نور احمد نور که اولي مســؤول نظامي جناح خلق و دومي مسؤول نظامي جناح پرچم بود
به نفوذ بيشتر خلقيها در نيروهاي مسلح افغانستان انجاميد و جناح پرچم به حاشيه رفت؟
جنرال عبدالقادر :خيبر ،پيش از اينکه به قتل برســد يا بــه ابتکار خود و يا هم به
خواســت کارمل از بخش نظامي پرچم دور شد .کارمل مجبور بود بخش نظامي را خود و
يا توســط فرد مورد اعتمادش به دست بگيرد .از همينجا بود که بخش نظامي جناح پرچم
ضعيف شد .چون بسياري از کساني که با خيبر رابطه داشتند ،به نظر من نخواستند با کارمل
باشــند و در زمان وحدت حزب به سيگنال شوروي ،خود را دور نگاه داشتند .آیا شوروي
به خيبر اعتماد داشت يا خير؟ این را نمي دانم.
پرويز آرزو :اما شما يک بار خيبر را در طياره در سفر به شوروي ديده بوديد .اين به
اين معناست که خيبر به شوروي رفتوآمد داشت.
جنرال عبدالقادر :بلی ديدم .اما رابطهء کارمل با خيبر و اين مسأله از نگاه سياسي يک
معماست.
پرويز آرزو :فکــر ميکنم گفتوگوي امروز ما ،پرســشهاي ديگري را به ميان
ميآورد .پرسش ديگري دارم...
جنرال عبدالقادر :خواهش ميکنم.
پرويز آرزو :گفته مي شود ميراکبر خيبر تنها کسي در رده هاي باالي حزب بود که
به تغيير رژيم از راه کودتا عالقمند نبود.
جنرال عبدالقادر :احتمال دارد.
پرويز آرزو :من در چند جا اين مطلب را خواندهام و در صحبتهاي شــما هم آمده
است.
جنرال عبدالقادر :باور من هم همين است
پرويز آرزو :خيبر به آوردن تغييرات آرام از ...
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جنرال عبدالقادر :از طريق پارلماني...
پرويز آرزو :مبارزهء پارلماني و آماده کردن جامعه به دگرگوني .فکر نمي کنيد يکي
از داليلي که باعث شد خيبر از چشم شوروي بيفتد باورش به آوردن تغييرات بطي بود و...
جنرال عبدالقادر :بلی که به انقالب طبقهء کارگر باور نداشت..
پرويز آرزو :بلی .و در اين صورت آيا نمي شود نتيجه گرفت که شوروي به انقالبي
از جنس انقالب اکتوبر خود عالقه داشت و در نتيجه خيبر از چشم شوروي ...
جنرال عبدالقادر :افتاده باشد
پرويز آرزو :بلی .که به اين دليل خيبر بايد از چشم شوروي افتاده باشد؟ و حاال در
صورتي که اين پيشفرضها درست باشــند ،بايد قبول کرد که پالن کودتاي هفت ثور
توسط شوروي تأييد شده باشد و قتل خيبر هم بي ارتباط با اين مسأله نباشد.
جنرال عبدالقادر :من تکرار ميکنــم که حتا اگر امين به تنهايي در آن روز تصميم
گرفته باشد ،شورویها نمي توانستند از آن بيخبر بوده باشند .من به شما گفتم که امين به
من گفت که بيروي سياسي تصميم گرفته است که در صورت گرفتار شدن رهبري حزب،
نظامي ها ابتکار عمل را به دســت بگيرند .من به امين گفتم« :به من سند بده!» امين گفت:
«تو از من و از بيروي سياسي سند مي خواهي؟!»
و اين به اين معنا بود که وقتي بيروي سياسي چنين تصميمي گرفته الزم نيست سندي
در کار باشد .سيستم شوروي ،ســنتراليزم دموکراتيک بود .حزب دموکراتيک هم چنين
سيستمي داشت .در سنتراليزم دموکراتيک ،کلمهء دموکراتيک فقط يک سمبول است .اين
مرکز اســت که تصميم نهايي را مي گيرد و هيچ کس حق چون و چرا ندارد .با توجه به
تأثير و روابط نظام شوروي با حزب دموکراتيک ،ناممکن است که بيروي سياسي حزب،
اين تصميم را گرفته باشــد و شــوروي از آن بيخبر بوده باشد .اما من اين را نمي دانستم.
من در آن زمان به تازگي به حزب پيوسته بودم و در رده هاي چهارم و پنجم حزب بودم.
نه عضو کميته مرکزي بودم و نه هم عضو بيروي سياســي .اگر هم مورد توجه کساني در
شوروي بودم ،آنها تصميم گيرندههاي اصلي نبودند .کساني در ردههاي پايين بودند.
نظام شــوروي ،نظام سلســلهمراتبي بود .از پايين به باال مي رفت .اشتباهي که در آن
سيســتم بود اين بود که هر چه از پايين عنوان مي شد ،قدم به قدم تا باالترين سطح تأييد
مي شــد .بدون تحليل و تجزيه .مث ً
ال مشاور شــوروي در يک غند درباره وحدت حزب يا
در مورد وضعيت حزب دموکراتيک و پشــتيباني مردمــي از آن نظري مي داد .اين نظر
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همينطور قدم به قدم تأييد مي شــد و به وزير دفاع مي رسيد .در حالي که ممکن بود آن
مشــاور غند ،به خاطر خود و منافع خود و نيکنامي خود خالف حقيقت را مي گفت .من
بعدها اين موضوع را بارها در مالقاتهايم با وزير دفاع شــوروي مطرح کردم .به او گفتم
که مشــاور ،گزارشهاي خود را بر اساس منفعت و نيکنامي خود ترتيب مي کند .آن را
به باال مي فرســتد .اين گزارش به کميته مرکزي يا وزير دفاع مي رسد و همانطور تأييد
مي شود .تا وزير دفاع مي رسيد بدون اينکه تغييري کند .و وزير دفاع هم بر اساس گزارش
نادرســت رده پايين ،تصميم مي گرفت .و اين تصميمگيريها هميشــه اشتباه بودند .هيچ
وقت درســت نبودند .و اين يک نقطه ضعف بود .وقتي تصميمگيري بر اساس گزارشها
از کانالهاي مختلف نباشــد ،هميشــه اشتباه است .مث ً
ال من به شــما در مورد اين کتاب
صالحيت دادم .اين به اين معناســت که من اين مسؤوليت را مستقيم ًا به شما دادهام .کس
ديگري بين ما نيست .مستقيم اســت .اما اين سيستم در شوروي نبود .اين عیبی جدي در
سيســتم بود .شناخت و برداشت کسي که در رده پنجم است با کسي که در رده اول است
و مســؤول است ،بسيار متفاوت است .يکي از داليلي که نظام سوسياليستي شوروي از هم
پاشــيد ،همين اشکال در سيستم بود .رده پايينيها مســؤوليت هايي را به عهده مي گرفتند
که در صالحيتشــان نبود .گزارش ها از پايين تــا وزير دفاع و برژنف مي رفتند و تأييد
مي شدند و بر اساس آن گزارش هاي غلط ،تصميم های غلط گرفته مي شدند .مث ً
ال گزارشي
از افغانســتان ميرفت که مردم افغانستان از سوســياليزم پشتيباني مي کنند .طرفدار حزب
دموکراتيک هستند .اين گزارش همينطور به باال و باال مي رفت تا به برژنف مي رسيد و او
با ديدن گزارش ،مغرورانه تصميم مي گرفت .بر اساس همان گزارش يک آدم عادي ،فکر
مي کرد که سوســياليزم شوروي در افغانستان پيروز شده است .مشاور ،به عنوان کارمندي
که به افغانستان آمده بود نمي توانست و نمي خواست غير از اين بگويد .بايد از موفقيتها
مي گفت .نمي توانســت از شکست بگويد .بايد از پيروزي مي گفت .به خاطر منافع خود و
حفظ موقعيت خــود و ثابت کردن موفقيتهاي کاري خود اين کار را مي کرد .چون در
افغانســتان ،معاش خوب مي گرفت ،آرامتر بود .امتياز مي گرفت .و به خاطر نيکنامي و
منفعت خود ،گزارشهاي غلط مي نوشــت .يا هم بنا بر ناآگاهي اين کار را مي کرد .اين
گزارش غلط مي رفت ،به باالترين رده مي رسيد و بر اساس همان گزارشهاي غلط ،تصميم
هاي نادرست گرفته مي شدند.
پرويز آرزو :از صحبتهايي که در مورد ميراکبر خيبر شد ،مي شود نتيجه گرفت که
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احتما ًال نبودش به تضعيف حزب و به ويژه جناح پرچم انجاميد.
جنرال عبدالقادر :بسيار زياد .نه تنها احتمال مي رود که بلکه کام ً
ال درست است.
پرويز آرزو :گفته مي شــود که شب پيش از ترور ،خيبر با «عبدالقدوس غوربندي»
بوده است.
جنرال عبدالقادر :من اطالع ندارم .از اينکه خيبر با کي بوده ،اص ً
ال خبر ندارم.
هلل امين را
پرويز آرزو :قتل خيبر به هر حال بســيار مبهم مانده است .عدهيي حفيظا 
متهم مي کنند.
جنرال عبدالقادر :بسيار احتمال دارد.
پرويز آرزو :عدهيي هم رسولي را؟
جنرال عبدالقادر :بلی .رسولي را هم متهم مي کنند.
پرويز آرزو :و عدهيي هم رد پاي شوروي را در اين قضيه مي بينند .شما کدام فرضيه
را محتمل مي دانيد؟
جنرال عبدالقــادر :بياييد اين طور تحليل کنيم که عالوه بــر اين چهار پنج فرضيه
مي تواند عامل ديگري هم باشــد .در سياست بحث دوست و دشمن نيست .اساس سياست،
منافع است .وقتي کسي وارد سيستمي مي شود ولو که ُپست حساسي هم داشته باشد ،بيرون
شــدنش از آن سيستم مي تواند خطرساز باشد .چون اسرار مهمي مي تواند داشته باشد .وقتي
تصميم گرفته مي شود که اين آدم ديگر کارآمد نيست و به کار نمي آيد ،او را نمي توانند
همينطور رها کنند و آزاد بگذارند .به خاطر اســراري که پيش اوست ،بايد از بين برده
شود .ممکن است که خيبر ُپست حساسي در چند مرجع داشته است .شوروي ،امريکا-چين
در آن هنگام نقش چنداني نداشــت -انگليس ،پاکستان .همهء اينها محتمل است .احتمال
مي رود که ُپســت خيبرُ ،پست مهمي بوده باشد .عالوه بر فاکتورهايي که شما گفتيد ،اين
فاکتور هم مي تواند مهم باشد.
پرويز آرزو :هدف شما از ُپست فعال چيست؟
جنرال عبدالقادر :هدفمُ ،پســت فعال در سيستم جاسوسي است .در سيستم جاسوسي.
حاال اگر او را آزاد بگذارند ،چه پیامدی خواهد داشت؟ مث ً
ال کساني از کي.جي.بي .شوروي
ســابق فرار کردند و به امريکا رفتند .کتابها نوشتند و رسواییها به راه انداختند .اسرار را
افشا کردند .اســراري که فقط باالترين مقامها در رده هاي اول و دوم از آن خبر داشتند.
حاال کســي که از طرف آنها در جامعهيي مثل افغانســتان استخدام شده بود و کارهايي
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انجام داده بود را چگونه میتوانستنند آزاد بگذارند؟ بايد او را از بين ميبردند .اگر امريکا
استخدام کرده است ،امريکا بايد از بين ببرد .اين استخدام گفته ميشود .استخدام مي تواند از
دو و ســه جهت باشد .محاسبهء شوروي روي کارمل يا ترهکي به خاطر اين بود که آنها
تا حدودي به مارکسيزم لنينيزم معتقد بودند .کارمل به مارکسيزم لنينيزم باور داشت .وقتي
که ديگر به او ضرورتي نبود ،او را نکشتند اما از صحنه دور کردند.

بخش هفده
پرويز آرزو :گفتوگوي امروز را با صحبت درباره داوودخا ن شروع مي کنيم .هفتم ثور
 1357کودتا شد .در نتيجهء کودتا ،داوودخان کشته شد .نظر شما در مورد داوود خان چي
است؟
جنرال عبدالقادر :به نظرمن ،داوودخان يک وطنپرست بود .يک ناسيوناليست و بود.
هدفم از ناسيوناليست بودن ،مليگرايي است نه قبيلهگرايي .داوودخا ن به اين خاطر مليگرا
بود که به سعادت افغانستان عالقه داشت .اما داوودخان به دو دليل نمي توانست جامعه را
خوب درک کند .يک دليل ،سن و سال داوودخان بود .داوودخا ن پير شده بود .دليل دوم
تعلق داوودخا ن به خاندان شاهي بود .داوودخان از جامعه بي خبر بود و نمي توانست جامعه
را آنطور که هست ،درک کند .از نگاه اخالقي ،داوودخا ن با اخالقترين فرد خاندان
سلطنتي و آليحيي بود .پس از هفت ثور ،ما نتوانستيم هيچ چيزي که دليلي بر انحراف
داوودخان از مسایل اخالق افغاني و اسالمي باشد پيدا کنيم .در حالي که در خاندان سلطنتي
چنين مسایلي رايج بود .در آلبومها هيچ عکسي از زن داوودخا ن حتا با سر برهنه نيافتيم.
پس از کشته شدن داوودخا ن هر چه پاليديم...
پرويز آرزو :چرا مي پاليديد؟
جنرال عبدالقادر :ميخواستيم اسنادي پيدا کنيم که داوودخان چي بوده است.
پرويز آرزو :براي توجيه کشتن او؟
جنرال عبدالقادر :نه .تنها براي توجيه کشته شدن او نبود .براي اينکه بفهميم داوودخان
چه چيزهايي داشت .چه مي کرد و چه روابطي داشت .داوودخا ن از خاندان سلطنتي بود ،ده
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سال صدراعظم بود ،مخالف شاه بود .روابطش در سطح بينالمللی براي ما مهم بود .آيا با
مرجع ديگري هم ارتباط داشت...
ما نيافتيم .چيزي نيافتيم .هر چه بود در چوکات وظايف بود .همهء اجراات هم در
چوکات وظايف رسمي صورت گرفته بود .داوودخان در آخر عمر خود بسيار ناتوان هم
شده بود.
پرويز آرزو :آيا ناتواني و پيري داوودخان مي تواند قتل او را توجيه کند؟
چنرال عبدالقادر :نه .من توجيه نميکنم .من يک بار ديگر تکرار ميکنم که حتا
بعضي از اعضاي رهبري حزب با قتل داوودخا ن مخالف بودند .حتا تره کي هم حيران مانده
بود .نمي دانست چی بگويد .نمي دانست نظر کي را تأييد کند .نظر هيچ کس را هم تأييد
نکرد.
پرويز آرزو :چه کساني بيشتر بر کشتن داوودخا ن تأکيد ميکردند؟
جنرال عبدالقادر :چند نفر از بيروي سياسي بيشتر از همه بر کشتن داوودخا ن پافشاري
هلل امين ،کريم ميثاق و دستگير پنجشيري .استدالل اين سه
ميکردند .به خصوص حفيظا 
نفر اين بود که داوودخان اگر زنده بماند ،حتم ًا صدايش بلند مي شود .داوودخان اين را
مي فهميد و درک مي کرد که مردم در مقابل ما بر مي خيزند .البته بعدا ً ديديم که برخاستن
مردم به صداي داوودخا ن هم ارتباطي نداشت ،اعمال ما ،بدرفتاريها و خالفرفتاريهاي
اصولي ما و انحرافات بعدي ما در حزب ،باعث خيزش شد .در حالي که در روزهاي اول،
وضع به گونه ديگر بود .ما دو شب و دو روز اول به عسکرها هيچ چيز براي خوردن
نداديم .اين مردم بودند که براي آنها از خانههاي خود نان ميآوردند .اين نشان مي داد که
تودههاي مردم ما را مي پذيرفتند.
بر مي گردم به صحبت در مورد داوودخان.
داوودخا ن بازيگر سياسي بود .مي خواست از هر کانالي به نفع افغانستان استفاده
کند .شعارش را به خاطر داريد که در زمان صدارتش مي گفت« :حکومت افغانستان،
سگرت امريکايي را با گوگرد روسي روشن مي کند».
پرويز آرزو :آيا نوع روابط افغانستان با پاکستان و جدالهاي لفظي و حتا تحرکات
نظامي با آن کشور ناشي از ملي گرايي داوودخا ن بود؟
جنرال عبدالقادر :جنگ جهاني دوم به پايان رسيد .پاکستان به وجود آمد .ظاهر خان،
شاه افغانستان ،آدمي غير فعال بود .حکومت سلطنتي افغانستان در دست هاشم خان و بعد از
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او ،شاهمحمودخان بود .بر اساس معاهدهء گندمک ،پيشاور و ديرجات به هند بريتانوي تعلق
مي گرفت .بعد از فروپاشي هندبريتانوي و تشکيل پاکستان ،مسأله سرنوشت پشتونهاي
دو طرف سرحد به ميان آمد .پشتونهاي آن مناطق در آن وقت به سه دسته تقسيم شده
بودند .عدهيي خواهان پيوستن به افغانستان بودند .بخشي مايل به پيوند با هندوستان بود و
بخش کمي هم عالقمند به پاکستان .پاکستان نقش سياسي خاصي در آن زمان بازي کرد.
پاکستانيها قرآن شريف و کتاب مقدس هندوها را روي ميز گذاشتند و پشتونها را وادار
به انتخاب کردند .گفته بودند شما به کدام طرف مي رويد؟
حکومت آليحيي در آن وقت مي توانست با پافشاری ،انگلستان را وادار به فسخ
معاهده کند .اما کابل هيچ گونه فعاليت و سيمپاتي جدي در مورد پشتونها و خاک
از دست رفتهء افغانستان از خود نشان نداد .پاکستانيها هم معاهدهء گندمک را مالک
گرفتند .ظاهرشاه و هاشمخان و شاهمحمودخان هم هيچ واکنشی نشان ندادند .در حالي که
عدهيي از پشتونها به حکومت افغانستان مراجعه و تقاضاي کمک کرده بودند .وعدهء
لفظي داده شد اما اقدام عملي صورت نگرفت .بعد از اينکه پاکستان ،پيشاور و ديرجات را
به خاک خود ملحق کرد ،حکومت افغانستان شروع کرد به ُسرني زدن .1حکومت افغانستان
کسي به نام داکتر نجيباهلل را که از خاندان سلطنتي بود ،براي مذاکره به پاکستان فرستاد
و پافشاري کرد که خط ديورند را قبول ندارد .در حالي که دير شده بود و در وقت تشکيل
پاکستان ،حکومت افغانستان خاموش مانده بود .خاموشي افغانستان در آن وقت به معناي
پذيرش مسأله بود .داکتر نجيباهلل دو سال بين افغانستان و پاکستان در رفتوآمد بود .هم
از آنجا رشوت میگرفت هم از اينجا .باالخره هم از پاکستان به امريکا فرار کرد و در
همانجا هم ُمرد.
پرويز آرزو :اين اتفاق در زمان شاهمحمودخان افتاد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .در زمان شاهمحمودخان .بنابراين سر و صداهايي که بعدا ً
داوودخان بلند کرد و در وقت صدارت خود در مقابل پاکستان موضع گرفت ،به نظر من
اشتباه سياسي داوودخان بود .او در مقابل يک کار انجام شده قرار گرفته بود .با اين کار
خود فقط به تقويت خاندان پرداخت .اين مسأله براي خاندان ،حکم دوام و بقا را داشت .از
طرف ديگر داوودخان مي خواست خود را يک شخصيت سياسي وطنپرست معرفي کند.
البته اين در وجودش بود .اما از آنجايي که سرداري بود جاهطلب و خودخواه ،نمي توانست
جامعه را درک کند .در آن زمان که موضع شديد متمايل به جنگ گرفت ،پاکستان اسلحه
«سر ني زدن» -کنايه از ادعاي واهي و بينتيجه داشتن.
ُ .1
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و غنایم جنگی بريتانيایی باقیمانده از جنگ جهاني دوم را در اختيار داشت .انگليسها
بهترين سالحهاي جرمنها را به غنيمت گرفته بودند و به پاکستان داده بودند .نخودي هم
يبُر انگليسي را که در جنگ
از آن غنايم به افغانستان داده بودند .1تفنگهاي سيصدوس 
استفاده شده بودند به افغانستان دادند .چهل یا پنجاه هزار ميل سالح به افغانستان دادند .بیشتر
آن سالحها حتا مرمي نداشتند.
پرويز آرزو :از نگاه عملگرايي سياسي ،تمرکز بر مقابله با دشمن خارجي مي تواند به
همبستگي داخلي بيانجامد .فکر نمي کنيد با توجه به وضعيت داخلي افغانستان ،داوودخان بر
آن بود که با داعيهء پشتونستان و مقابله با پاکستان ،وحدت داخلي را تأمين کند؟
جنرال عبدالقادر :اما داوودخان هيچ کاري نمي توانست بکند .شما فراموش نکنيد که
حتا وحدت پشتونها در داخل افغانستان هم ممکن نشده است .همين حاال هم تضاد بين
قبايل پشتون و غير پشتون در اوج است .هم بين خود مشکل دارند هم با ديگر قبايل .ساير
قبايل هم همينطور هستند .هم بين خود مشکل دارند هم با قبايل پشتون .يکي از انتقادهاي
هميشگي به حزب دموکراتيک اين بود که «سلطانعلی کشتمند» را به قدرت آورده بود.
در حالي که هزاره هم ،هزاره خود را تأييد نمي کرد .هزاره هم کشتمند را تأييد نمي کرد.
تنها کساني از او حمايت ميکردند که منافعشان را از طريق او تأمين ميکردند .خاطرهيي
به شما تعريف ميکنم.
پرويز آرزو :بفرماييد.
جنرال عبدالقادر :تره کي« ،خانعبدالغفارخان» را به کابل دعوت کرد .در آن دعوت،
تره کي ،من ،امين ،غفارخان و «اجمل ختک» حضور داشتيم .همين که پشت ميز نان
نشستيم ،تره کي به خانعبدالغفارخان گفت:
«غفار خان ودي ليدل څنگه مي انقالب وكړه؟ دغسي بايد كري واي»
(غفارخان ديدي چهطور انقالب کردم؟ تو هم بايد چنين مي کردي)
او خاموش شد .خجالت کشيد .چند دقيقه خاموش نشسته بوديم .غفارخان رو به
تره کي کرد و گفت:
«نور محمده! دفاع وزارت ولي وطنجار ته دي ورنكړه .دا خو دپښتنو حق دي»
(نور محمد! اين وزارت دفاع را چرا به وطنجار ندادى .اين که حق پشتونهاست).
امين چاالکي کرد .گفت« :وطنجار معاون صدارت و وزير مخابرات است و به زودي
صدراعظم مي شود».
 « .1نخودي از چيزي دادن» – کنايه از چيز اندکي دادن.
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گفت« :په دى نږدي وختو كي صدراعظم به ښي( ».او [وطنجار] به زودي صدراعظم
مي شود)
من خاموش بودم .تره کي براي تسلي خاطر من به غفارخان چنين گفت:
«دكمونيستانو عقيده دا دي ،چه څوك چه ښه كار كوي ښه چوكي به نيسي( ».کمونيستها
عقيده دارند که به کسي که خوب کار مي کند ،چوکي خوب مي رسد).
اجمل ختک واکنش نشان داد و گفت« :هغه سي چه بابا وايي نه دي ،خو دا يو
شخصى عالقه دي».
(آنطور که بابا مي گويد نيست ،اين يک عالقهء شخصي است).
***
پرويز آرزو :به موضوع داوودخان برمي گرديم .داوودخا ن چند بار شما را تشويق
کرده بود .در اين کتاب آمده است که باري به خاطر موفقيتهاي شما در رياست مسلخ،
داوودخان به شما يک ساعت طال هديه 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 شويم 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 يک ميخ نوشتم« :قدير» .نام
پسرم را نوشتم .مي خواستم بعد از من پيش او يادگار بماند .به طاهر بدخشي گفتم« :پول
را در زندان خرج کن .اما ساعت را به پسرم قدير برسان تا مرا به ياد داشته باشد و هميشه
بگويد پدر ما در زندان کشته شد اين هم ساعتش است».
پرويز آرزو :بهترين خاطرهء شما از داوودخان چيست؟
جنرال عبدالقادر :خاطرهيي که هميشه به ياد دارم از روزي است که داوودخا ن مرا
به حيث قومندان مدافعه هوايي مقرر کرد .من به او گفتم « :قومنداني مدافعه براي من کار
سنگين و مشکلي است».
به يکباره عصباني شد و گفت« :اين وظيفه را هم خودم بر عهده مي گيرم!»
حسن شرق هم در دفتر داوودخا ن بود .به من اشاره کرد که «بيرون شو!»
من سالمي زدم و بيرون شدم .هرگز آن صحنه را فراموش نميکنم .نمي دانم بعد از
بيرون شدنم ،داوودخا ن چه گفته بود.
پرويز آرزو :من از البالي گپهاي شما در مورد داوودخان احساس ميکنم که هنوز
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به او عالقمندي داريد.
جنرال عبدالقادر :بلی .بود .همين حاال هم هست.
پرويز آرزو :اما شما فيگوري اصلي و محوري در نظامي بوديد که داوودخان را
کشت.
جنرال عبدالقادر :من باز هم تکرار ميکنم که وقتي خبر آوردند که داوودخان
مي خواهد قادر و وطنجار را ببيند ،من متأثر شدم .حاال من چه مي توانم بگويم .حالتم در
آن هنگام ،نمايانگر آن بود که نمي توانستم داوودخا ن را رد کنم .اما ما زير تأثير عقايد
وطنپرستي خود بوديم .هر کاري هم که کرديم به همين خاطر بود نه به خاطر داوودخان
و قادر و تره کي و کس ديگري.
پرويز آرزو :يعني شما به اين نتيجه رسيده بوديد که داوودخان ديگر براي اين وطن
مفيد نيست؟
جنرال عبدالقادر :اگر هم مفيديتي داشت ،ناچيز بود .ما به تکامل جامعهء خود باور
داشتيم.
پرويز آرزو :با توجه به گفتههای شما درباره پيوند نه چندان عميق شما با حزب
دموکراتيک ،چقدر مطمین بوديد که آن حزب مي تواند مفيدتر از داوودخا ن باشد؟
جنرال عبدالقادر :بزرگترين اشتباه من همين بوده است.
پرويز آرزو :اعتراف مي کنيد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .بزرگترين اشتباه من همين بود .من اگر گرايشهاي بعدي
حزب دموکراتيک و کشتن مردم را مي فهميدم....
از اولين جلسهء شوراي انقالبي به شما خاطرهيي ميگويم .در آن جلسه من برخاستم و
گفتم« :هر شب يک عضو بيروي سياسي بايد در قرارگاه وزارت دفاع ،حضور داشته باشد
و مسؤوليت تاريخي حوادث را به دوش گيرد».
گفتم« :دوازده نفر را از غزني آوردند و در پوليگون ،بدون محاکمه اعدام کردند.
چرا؟ به امر کي؟ بگوييد که کي دستور اعدام اينها را صادر کرده است؟»
گفتم« :قومندان قولاردوي مرکز و سرقومندان هفت ثور هستم و تاريخ به نام
من نوشته خواهد شد .تاريخ مرا محکوم خواهد کرد .کي امر داده که بدون محاکمه و
خودسرانه مردم را مي کشيد؟ چرا بدون محاکمه؟»
ما هراتيها يک ضربالمثل داريم .مي گوييم «بگير به باغت ،ببند به تاکت ».اما
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کشتن مردم ،بيموجب و بيمحاکمه چه معنا دارد .ما براي از بين بردن يک سيستم تالش
کرديم .اما عاملي که اين کار را بر ما تحميل کرد ،چه بود؟ براي من منافع شخصي مطرح
نبود .ميليونها دالر پيشم بود .تاريخ از من بپرسد که آيا يک پول را به نفع شخص خود
مصرف کردهام؟ اين حق مردم و تاريخ است که مرا محاکمه کنند .اگر من در برابر
نارساييهاي حزب مبارزه نميکردم ،مردم حق داشتند مرا محاکمه کنند .من ثابت ميکنم
که با نظام مخالفت کردم .به زندان افتادم .به اعدام محکوم شدم .من موافق آمدن قواي
شوروي به افغانستان نبودم .من ثابت ميکنم که مخالفت کردم .با وزير دفاع شوروي ،با
وزير خارجهء شوروي و با پنيماروف ،رییس بخش بين المللي حزب کمونيست شوروي،
1
با صراحت نظر خود را مطرح کردم .گفتم اشتباه کرده ايد.
به همين خاطر من خود را در تاريخ برائت مي دهم .وجدانم مرا برائت مي دهد.
تجربهء سياسي ما کم بود .جوان بوديم .احساسات بر ما غلبه داشت .اما عامل چي بود؟ ما
هر روز بدبختيهاي مردم خود را مي ديديم .گرسنگي و گداييگري و فحشا را مي ديديم.
هو برادر! تاريخ بود که آن بدبختيهاي افغانستان را براي ما به ميراث گذاشته بود.
مردم را گرسنه نگاه داشته بودند .اين داستان در بين مردم پخش شده بود که
هاشمخان گفته بود :فيلمرغها را گرسنه نگه داريد ،ببينيد وقت دانهدادن چهطور به دنبال
شما مي آيند .اما وقتي آنها را سير نگه مي داريد پيش شما نمي آيند .مردم و رعيت مثل
همين فيلمرغها هستند.
پرويز آرزو :اما داوودخا ن کسي بود که در مقابل همين ديدگاه پوسيده ايستاد.
جنرال عبدالقادر :دو عامل در قد علم کردن داوودخان نقش داشت .اول :ترديدي
نيست که داوودخا ن از جنبهء وطنپرستي خود ،پوسيدگي نظام شاهي را درک مي کرد.
داوودخان خدمت بزرگي به خاندان خود کرد و آن اينکه حاال خود و خاندان خود را
از محاکمهء تاريخ ،پاک بيرون کرده است .اما اگر عمق تاريکي را ببينيم ،يکي ازعوامل
تاريخي بدبختي مردم افغانستان ،نظام شاهي بود .يکي از عوامل .يعني عوامل ديگري هم
بوده است .تنها کسي که سعي کرد افغانستان را با کاروان جهاني به پيش ببرد ،شاه اماناهلل
بود .مردم هم تا حاال به او احترام دارند .اما از زمان نادرشاه تا صدارت داوودخان ،جامعه به
کدام سمت مي رفت؟ سير تاريخي خود را مي پيمود .دولت هم هيچ کوششي نمي کرد .اما
داوودخا ن در دوران صدارت خود ،کارهاي مفيدي براي افغانستان انجام داد .پالنهاي پنج
سالهء اقتصادي ،از کارهاي عمدهء داوودخان بود .داوودخا ن عقب ماني افغانستان را درک
 .1شرح روايت اين ديدارها را در ادامه کتاب خواهيد خواند.
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کرده بود .در پي يافتن راهي بود .گاه خود را به دامن شوروي مي انداخت گاه به دامن
امريکا .اما داوودخا ن تيم خوبي نداشت .تيمي که با او همراه و همفکر باشد .هر رهبري
که تيم همفکران خود را نداشته باشد ،محکوم به شکست است.
دوم :جامعهء زمان داوودخان با جامعهء زمان ظاهرخا ن فرق داشت .عوامل بيروني و
دروني ،افغانستان را از سير تاريخ به جبر تاريخ مي بُردند .ما به حرکت جامعه بر اساس سير
تاريخ باورمند نبوديم .حاال هم نيستيم .اگر افغانستان را به دست سير تاريخ بسپاريم ،پنجاه
سال ديگر افغانستاني وجود نخواهد داشت.
پرويز آرزو :هدف شما از جبر تاريخ ،دخالت به منظور آوردن دگرگوني در جامعه
است؟
جنرال عبدالقادر :بلی .آوردن جبري تغييرات .جامعه را به زور به حرکت واداشتن.
پرويز آرزو :فکر ميکنم داوودخا ن هم با کودتايي که کرد و برنامههايي که داشت،
عين کار را انجام داد.
جنرال عبدالقادر :عين کار را کرد اما آهسته و بطي .نتوانست تيم کاري بسازد .حزب
دموکراتيک مي توانست ،اگر جامعه را براي مدتي کوتاه با درنظرداشت حقوق فردي و
اجتماعي و با درنظرداشت يک عدالت نسبي ،رهبري مي کرد و به دنبال خود ميکشانيد.
جامعه را به حرکت وا مي داشت .ما سوسياليزم و انقالب کارگري را قبول کرده بوديم.
البته نه به گونهيي که در روسيه بود بلکه به شکلي که در افغانستان قابل تطبيق مي بود.
انسان و جامعه قابليت هر تغييري را دارند .روي منافع خود به هر سمت حرکت مي کنند.
رهبري حزب دموکراتيک بايد به قشر پايين جامعه روشني مي انداخت و تفهيم مي کرد
که به طرف خوشبختي و رفاه حرکت مي کنند و به قشر مرفه و باالي جامعه بايد اطمينان
مي داد که کسي با آنها کار ندارد .بيايند و با حکومت همکاري کنند .در آن صورت
جامعه با سرعت به پيش مي رفت .ما بايد حمايت و سرمايه آنها را جلب ميکرديم.
به عنوان نمونه به اين قشر مي گفتيم که شما که پول داريد چرا از خارج صابون وارد
مي کنيد؟ چرا در داخل فابريکه نمي سازيد؟ حزب بايد به مردم آگاهي مي داد .بايد به
قصاب توضيح مي داد که اين گوشت آويزان شده را که به گرد و خاک و مگس و انواع
ميکروبها آلوده است نبايد به خوردِ مردم بدهد .اين آگاهي را بايد حزب در تمام سطوح
به مردم مي داد .اما ما اين کارها را نکرديم .حزب با تشکيالت سياسي خود اين کار را
نکرد .بر عکس ،حزب دموکراتيک مردم را به طرف ناسيوناليزم قبيلهگرا و ارجحيت دادن
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به منافع شخصي و قبيلهيي سوق داد .همين مسایل بود که ما را نسبت به حزب دلسرد
مي کرد .و وقتي ما اشتباه خود را فهميديم که کار از کار گذشته بود.
پرويز آرزو :به هر حال ،داوودخان در مدتي کوتاه کارهاي مهمي کرد .نظام سلطنتي
فرسوده را از ميان برداشت ،برنامههاي اقتصادي را روي دست گرفت...
جنرال عبدالقادر :و به همين خاطر هم بود که ما داوودخا ن را انتخاب کرديم .من
به شما گفتم که به دنبال رهبر ميگشتيم .به اين نتيجه رسيده بوديم که نظام سلطنتي تنها
توسط عضوي از همان خاندان میتواند از میان برداشته شود .ما اين کار را نميتوانستيم
بکنيم .ما با همين انديشه به دنبال داوودخان رفتيم .ما به اين خاطر او را تأييد ميکرديم که
او ميتوانست آن نظام را جبرا ً و قهرا ً چپه [واژگون] کند .اما داوودخا ن توانست با مهارت،
طوري آن نظام را چپه کند که بيستوشش سرطان« ،انقالب سفيد» نام گرفت .در حالي
که کودتا بود .آن هم کودتا بود ،اما داوودخان از خود در تعيين زمان مناسب برای زدن
خاندان ،مهارت نشان داد« .تحليل مشخص در اوضاع مشخص» يک عبارت سياسي است.
داوودخان در زمان مشخص ،تحليل مشخصي نسبت به اوضاع کرد .وضع مشخص را درک
کرد .درک ما هم اين بود که تحليل ما در اوضاعي مشخص است .اما خيانتکاري درون
حزب ،ما را به گمراهي کشانيد.

بخش هجده
پرويز آرزو :تسلسل زماني صحبت ها را از سر مي گيريم .به روزهاي اول بعد از کودتاي
هفت ثور بر مي گرديم.
شــما به تفصيل در مورد برگشت خود از بگرام به ميدان هوايي کابل گفتيد .چند بار
به قتل «دشــتي» و جواني که همراهش بود و به تازگي عروسي کرده بود اشاره کرديد و
گفتيد آن اتفاق به شدت شما را متأثر کرد.
جنرال عبدالقادر :دشــتي يکي از دانشمندان هرات بود .معين وزارت داخله بود .استاد
ما بود .او را خوب مي شناختم .پاکنفسترين انسان روزگار خود بود .داوودخا ن به خاطر
همين پاکياش ،او را به وزارت داخله آورده بود .وقتي او و جوان مقبول ديگر را ديدم که
بيگناه و بدون محاکمه کشته شده بودند؛ وقتي کشتهء قومندان مدافعه را ديدم که استاد ما
بود و هيچ گناهي نکرده بود؛ وقتي ستارخان را ديدم که به نام امريکاييپرست او را کشته
بودند؛ جنازههای چهار تا جوان درسخوانده در امريکا را ديدم؛ چه حالي يافتم...
دينمحمدنورستاني را هم ميخواستند بکشند .او دختر «امان چيني» هراتي را گرفته
بود .گفته بود که داماد قادر است .همين او را نجات داده بود .اين کشتارها در همان چند
ساعت اول صورت گرفته بودند .من دگرگون شده بودم.
پرويز آرزو :و به چه فکر و نتيجهيي رسيديد؟
جنرال عبدالقادر :به اين نتيجه رســيدم که حزب چندان حزبي نيســت .ســنتراليزم
دموکراتيک هم نيســت .اگر حزب مبتني بر ســنتراليزم دموکراتيک مي بود بايد از يک
مرجع هدايت و رهبري مي شــد .اين فکر به ذهنم رســيد که اگر اينها را ،يعني رهبري
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حزب را ،بکشم چه مي شود؟ ترديد داشتم .پيش خود فکر کردم که حاال اگر تو اينها را
از بين ببري ،هر چقدر هم که زحمت بکشي و هر قدر هم خوب و شايسته کار کني ،مردم
و اعضاي حزب خواهند گفت که اگر رهبران حزب زنده مي ماندند ،بســيار بيشتر و بهتر
مي توانستند کار کنند .در آن صورت تاريخ و مردم مرا محاکمه خواهند کرد .اين خصلت
انسانهاست .من متردد بودم .خود را در برابر محاکمهء تاريخ گذاشتن ،کار سادهيي نيست.
من اين کار را مي کردم اگر مطمین مي بودم که تاريخ ،مرا برائت مي دهد .اما در آن زمان،
اينها هنوز پيش مردم رسوا نشــده بودند .مردم اعمال آنها را نديده 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 بيدليل به زندان نيفتاده بودم .زندان هم هوتل و رستوراني نبود که مرا
به آنجا برده باشند تا در آنجا پلو بخورم .به همين خاطر من در برابر تاريخ جواب دارم.
جوابم اين اســت که اگر من مبارزه نمي کردم و ايستادگي نمي کردم پس چرا حکم اعدام
مرا امضا کردند؟ و چرا نتوانستند اعدامم کنند؟ به اين موضوع ،خواهيم رسيد.
پرويز آرزو :بلی .به آنجا مي رســيم .به دنبال بر مي گرديم .شما و رهبري حزب در
وزارت دفاع بوديد...
جنرال عبدالقادر :بلی .در وزارت دفاع نشســته بوديم و اختالف نظر با امين به شدت
جريان داشت.
من مقاومت مي کردم و در نتيجه پافشاريهاي خود« ،شاپور احمدزي» را لوي درستيز
مقرر کردم« .بابه جان» را رییــس اوپراتيفي خود مقرر کردم .از جنرالهاي ديگري هم
که بيطرف بودند و به حزب وابســته نبودند حمايت مي کردم .و امين مدام مي گفت که
برکنارشــان کن و تقاعدشان بده! از باال تاپايين ،آنها را به تقاعد سوق بده! من مقاومت
مي کردم و مي گفتم اين کار را نميکنم .مي گفتم که من در مورد اين نظامي ها مسؤوليت
دارم .در روز دوم بعد از هفت ثور ،هفت نفر را از قندهار آوردند .بيشترشان پرچمي بودند.
امين گفت« :بايد آنها را ُ
بکشيم».
من گفتم« :چــرا؟ براي چي؟ بدون محاکمه؟ فقط به خاطر پرچمي بودن؟ پرچمي
هم عضو حزب است».
گفتم« :امين! من به تو گفته بودم که در صورت وحدت حزب ،عضو حزب هستم».
پرويز آرزو :آن چند نفر را از قندهار به چه دليلی آورده بودند؟
جنرال عبدالقادر :بي هيچ دليلي .فقط به این دلیل که گفته مي شد پرچمي هستند .يکي
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از آنها انور پيژنوال بود.
پرويز آرزو :ببرک کارمل چيزي نمي گفت؟ از پرچمي هايش دفاع نمي کرد؟
جنرال عبدالقادر :قدرت از همان لحظههاي اول از کارمل گرفته شــده بود .در فرقهء
هفت ريشــخور هم پنج شش نفر پرچمي را کشته بودند .من در قومنداني بودم که از اين
موضوع باخبر شدم .فهميدم که پرچم قدرتي ندارد.
پرويز آرزو :آنها به دستور حفيظاهلل امين کشته مي شدند؟
جنرال عبدالقادر :همه به دستور امين کشته مي شدند .از دوازده هزار نفري که اعالن
شد کشته شدهاند يک نفر هم شايد به دستور تره کي کشته نشده باشد.
***
پرويز آرزو :جدال بين شما و حفيظاهلل امين ادامه داشت...
جنرال عبدالقادر :جدال ،به شــدت جريان داشــت .ولي من کار خود را بر اســاس
باورهــاي خود به پيش مي بردم .او هم باور خود را دنبال مي کرد .هشــتم ثور ،تره کي را
بايد به قصر گلخانه مي برديم .ما بايد او را همراهي ميکرديم .امين پيشــنهاد کرد که از
دو خانه داوودخا ن و نعيمخان ،يکي را قادر بگيرد يکي را هم وطنجار .تره کي به حرمسرا
برود .آنجا را برايش آماده مي کنيم و خودش [امين] به «کوتي باغچه» مي رود.
ولي امین به کوتي باغچه نرفت .او به قصر «نمبريک» رفته بود.
من آن پيشنهاد را قبول نکردم .بعد از اينکه وزير دفاع شدم گفتم که وزیر دفاع،
خانه دارد .اين خانه در داراالمان ،نزديک قواي مرکز اســت .من به آنجا مي روم .به سوق
و ادارهء قوتها هم نزديک مي شوم .وطنجار هم پيشنهاد امين را رد کرد .گفت نمي رود.
گفت :اگر ما دو نفر اين کار را بکنيم ،مردم مي گويند به خاطر خانههاي سردارها اين کار
را کردند .يک سردار رفت ،سردار ديگر به جايش آمد.
پرويز آرزو :اين همنوايي شما با وطنجار ،حکايت از نزديکي شما مي کرد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .ما همکار بوديم .وطنجار دانش سياســي نداشت .پيش من يک
«مال بلی» بود .من هميشه او را «پوليس» خطاب مي کردم .مي گفتم« :وطنجار ،تو پوليس
هستي! گاهي به ميخ مي زني گاهي به نعل!»
به هر حال ،فردايش به رییس اداري شــوراي وزيران هدايت دادم که «ترتيبات
الزم را بگيريد .غذا تهيه کنيد .تره کي مي آيد .عدهيي او را همراهي ميکنند .براي بيست
نفر غذا آماده کنيد .تره کي را شــب به گلخانه ببريد .آنجا را به او نشان بدهيد .تره کي
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موقت ًا و تا آماده شدن حرمسرا در گلخانه استراحت مي کند».
شب شــد و ما با هم به گلخانه رفتيم .با هم پشــت ميز نان نشستيم .در آنجا
شارالتاني دستگيرپنجشيري شروع شد .پشت ميز نشستيم و پنجشيري شروع کرد« :بخوريد
اي گرسنههاي تاريخ! نان سرداري بخوريد! جاي سردارها بنشينيد».
کســي چيزي نگفت .نميخواستيم در همان اول ،برخوردي رخ دهد .تره کي پس از
صرف نان در مورد خانمش پرسيد.
امنيت خانه تره کي را گرفته بوديم .به تره کي گفتيم« :غم نخور!»
تره کي را برديم و جاي استراحتش را به او نشان داديم .گفتيم« :همينجا استراحت
مي کني».
گفت « :همان شال و کمپلي را بياوريد که من در خانه دارم».
مي خواست نشان دهد که در چنان بستري نمي تواند بخوابد .تظاهر مي کرد.
گفتيم« :فع ً
ال هر چه که هست ،تحمل کن .بخواب .شال و کمپل را هم باز مي آوريم».
گفت« :زنم را بياوريد».
زنش را هم پيشش آورديم .دو سه روز در همانجا بود.
تاريخ ده يا يازده ثور بود .پيش از اين ،وزارتپالن آپارتمانهايي را که مربوط
به وزارت دفاع بودند ،گرفته بود و در اختيار مشاورين گذاشته بود .من به اين نظر بودم که
براي مشاورين شوروي بايد يک هوتل ساخته شود و شوروي بايد مصارفي از قبيل معاش
و چيزهايي مثل يخچال و تخت و شال و کمپل را به عهده بگیرد .چون ما آن امکانات را
نداشتيم .در مورد نظامي ها اين موضوع را به شوروي قبوالنديم .به همين منظور از کشتمند
خواستم« :پیشم ،به وزارت دفاع بيا .چاشت ،شوربا داريم .با هم مي خوريم».
با کشــتمند نشسته بوديم و شوربا مي خورديم که امين داخل شد .کشتمند همين که
امين را ديد ،نان در دستش از ترس در هوا ماند.
من گفتم« :بخور!»
نان را به دشــواري خورد .سه نفري با هم نشسته بوديم .کشتمند گفت« :قادر جان،
ده پانزده روز به من وقت بده تا جايي براي مشــاورين پيدا کنم .بعد از آن آپارتمانها را
مسترد مي کنيم».
پرويز آرزو :دليل واهمهء سلطانعلي کشتمند از حفيظاهلل امين چه بود؟
جنرال عبدالقادر :کشتمند ،پرچمي بود و امين ،خلقي .حالت بسيار بدي بود .صحبت
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بر سر بيرون کردن پرچمي ها از افغانستان بود .کارمل تظاهر مي کرد .به يک موتر جيپ
چهاردروازهييِ روســي سوار مي شد .نمي دانم آن موتر را از کجا گرفته بود .به خاطر تضاد
شــديد بين خلقيها و پرچمي ها ،فيصله کرده بودند که کارمل و چند نفر از ياران او بايد
از افغانستان بیرون شوند.
پرويز آرزو :چه کسي فيصله کرده بود؟
جنرال عبدالقادر :سفير شــوروي .من بايد يک نکته را به شما يادآوري کنم که در
روز هشــتم ثور اولين کسي که پيش ما آمد «تیودور ايليوت» ،سفير امريکا در افغانستان،
بود .امريکا سه اتشــه نظامي داشت .اتشه مدافعه هوايي ،اتشهء هوايي و اتشه قواي زميني.
سفير امريکا با دو اتشــه نظامي به وزارت دفاع آمد و ما را به رسميت شناخت .او گفت:
«حکومتم به من هدايت داده است تا شما را به رسميت بشناسم».
پرويز آرزو :سفير امريکا در وزارت دفاع با کي مالقات کرد؟
جنرال عبدالقادر :با من .مترجم ما اميد نام داشت...
پرويز آرزو :مخاطبش تره کي بود يا شما؟
جنرال عبدالقادر :سفير امريکا با من مالقات کرد نه با تره کي .او گفت« :دولت متبوع
من شــما را به رسميت مي شناسد و من وظيفه گرفتهام که اين موضوع را به شما بگويم .ما
آماده هر نوع کمکي به شما هستيم .هر نوع کمکي که خواسته باشيد به شما مي شود».
گفتم« :افغانستان و امريکا مناسبات تاريخي دارند .ما از امريکا سپاسگزاریم که در
شــرايط سخت به ما کمک کرده است ».با اين عبارات مي خواستم رابطه را نزديک جلوه
بدهم.
گفتم« :با وجود اين ،من به عنوان يک نظامي بخش هوايي از امريکا گله دارم».
سفير گفت« :چه گلهيي؟»
گفتم« :هر ســال ،تنها سه نفر از بخش هوايي افغانستان در امريکا آموزش مي بينند.
آن هم در بخش باربري .در حالي که ما به پيلوت و انجينير نياز داريم و شــما »....اتشــه
نظامي امريکا با هيجان گفت« :صد نفر را معرفي کنيد تا فردا آنها را به امريکا بفرستيم!»
من گفتم« :عجله نکنيــد .البته در اين مورد اقدام مي کنيم .اين مســایل در جريان
کارهاي ما با شــما مطرح مي شود .افغانستان و امريکا قراردادهايي دارند .ما نيازمنديهاي
اوليه خود را بررســي مي کنيم و از شما کمک مي خواهيم .سياست ما در سطح بينالمللي،
سياســت دوستي با همسايهها و ديگر کشورهاســت .ما هيچ نوع تضادي با هيچ کشوري
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نداريم».
من اين شيوه مذاکرات را در جريان کارهايم در حکومت آموخته بودم.
به سفير امريکا گفتم« :شــما دوست نزديک ما هستيد .شما نبايد تصور کنيد که ما
با کســي بيشتر و با کسي کمتر دوســتي مي کنيم .همه پيش ما برابرند .هر کس که به
افغانســتان کمک کند ،ما مي پذيريم .آماده قبول کمک ها هســتيم .ما افغانستاني آزاد و
بي طرف مي خواهيم».
با اين صحبتهايم ،وانمود مي کردم که ما عالقمند روابط هستيم.
پرويز آرزو :به ســفير امريکا گفتيد که يک افغانســتان کمونيستي يک افغانستان
بي طرف است؟
جنرال عبدالقادر :موضوع کمونيســتي بودن افغانستان اعالن نشده بود .اگر هم چيزي
مي گفت من جواب داشتم .جواب من اين بود که در اساسنامهء حزب دموکراتيک ،صحبت
بر ســر پارلمان دموکراتيک است .اين ســند در دست و جيب ما بود و به هر کس نشان
مي داديم .از طرف ديگر اص ً
ال کمونيزم تا حاال در جهان نيامده است .ما مي توانستيم بگوييم
که سوسيال دموکرات هستيم .سوســيال دموکراتها در سرتاسر اروپا هستند و در خود
امريکا هم حضور دارند .اين نمي توانست براي ما عيبي باشد .ما مي توانستيم خود را توجيه
کنيم و برائت دهيم.
ســفير امريکا از مالقات بسيار راضي به نظر مي رســيد .گفت« :ما حاضر به کمک
هستيم .شما فقط فهرستي از نيازهاي خود تهيه کنيد و به ما بدهيد».
من گفتم« :اين کار وقت مي گيرد .ما اول بايد به استقرار سياسي و نظامي برسيم .بعد
مي نشينيم و مي بينيم چه نيازها و ضرورتهایی داريم».
پرويز آرزو :جريان مالقات خود با سفير امريکا را با رهبري حزب درميان گذاشتيد؟
جنرال عبدالقادر :بلی.
پرويز آرزو :واکنش آنها چي بود؟ واکنش نورمحمد تره کي و حفيظاهلل امين؟
جنرال عبدالقادر :من تمام جريان مالقات را همانطور که به شــما گفتم به آنها هم
تعريف کردم .اگر در باطن ناخشــنود بودند ،در ظاهر اظهار خوشي کردند .گفتند «کار
بسيار خوبي شد».
دومين ســفيري که پيشم آمد ،سفير بريتانيا بود .تنها آمد .من مترجمي داشتم .نامش
امید بــود .در امريکا تحصيل کرده بود .با او در ضيافتهاي اتشــههاي نظامي امريکا و
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ضيافتي که در سفارت امريکا به خاطر آمدن قومندان قواي بحرالکاهل آن کشور در زمان
داوودخان ترتيب 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 عمدا ً انتخاب کردم و باال
آوردم و متوجه باشيد که اين مهم بود.
سفير بريتانيا آمد .به او گفتم« :ما با شما مناسبات تاريخي داريم .از گذشتهء مناسبات
چيزي نمي گوييم ،بلکه از مراحل نو زندگي اجتماعي خود مي گوييم و شما بايد با سياستي
نو با ما برخورد کنيد .ما بريتانيايکبير را دوست اول خود حساب مي کنيم».
 ببينيد ،من با هر کدام از سفرا کام ًال ديپلوماتيک برخورد مي کردم و طوري وانمود
مي کردم که فکر نکنند تحول به ميان آمده در افغانستان به ضرر آنهاست.-
به سفيربريتانيا گفتم« :ما دست دوستي خود را اول به سوي شما دراز مي کنيم .از شما
تقاضاهايي هم داريم که پس از اســتقرار کامل با شما در ميان خواهيم گذاشت .افغانستان
وارد مرحلهء نوي از زندگي سياســي خود شده است .شــما هم در شرايط نوي هستيد .ما
نمي خواهيم در مسایل گذشته بپيچيم و از رويدادهاي تلخ گذشته ياد کنيم».
اين حرف ها را به ســفير بريتانيا گفتم .او با دقت مي شــنيد و با دقت به من نگاه
مي کرد .ســفير بريتانيا گفت« :ما هيچ کمکي را از شما در حد توان و امکانات خود دريغ
نمي کنيم».
احساس کردم با احتياط صحبت مي کند.
خوب! مالقات با ســفير بريتانيا هم به انجام رسید .روز بعد ،سفير چين آمد .با خنده
و شــوخي گفتم« :شما که همسايه ما هستيد .ما ضربالمثلي داريم که همسايه از همسايه
انتظار زيادي دارد .ما با چين مرز مشترک داريم .با مردم چين نزديک هستيم» و...
سفير چين سر خود را تکان مي داد و چيزي نمي گفت .پس از پايان صحبتهاي ،او
سخن را آغاز کرد .در مالقات با ســفير امريکا ،اول سفير صحبت را شروع کرد ،بعد از
او من صحبت کردم .در مالقات با ســفراي انگلستان و چين من صحبت را شروع کردم.
سفير چين گفت« :چين مشــکالت زيادي دارد .هم از نگاه کثرت جمعيت و هم از نگاه
تضادهايي که با همسايههاي ما وجود دارد».
همين که ســفير چين از «تضاد با همسايهها» ياد کرد ،فهميدم که منظورش روابط
چين با شــوروي است .موضوع را گرفتم و گفتم« :مســایل سياسي شما و روابط شما با
کشورهاي ديگر به خود شما مربوط مي شود .من اميدوارم که حکومت چين ،افغانستان را
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به عنوان کشور همســايه خود در محراق توجه بگيرد و همکاريهاي خود را از ما دريغ
نکند».
سفير جواب داد« :طبع ًا ،طبع ًا ،طبع ًا ».سه بار کلمه «طبع ًا» را تکرار کرد.
بعد از مالقات با اين سه سفير ،به تره کي گفتم« :به وزارت دفاع بيا .ديپلوماتها
مي آيند .شما مرا مواجه مي کنيد و فردا هم از من انتقاد خواهيد کرد».
من احساس مي کردم که مالقاتهاي من با ســفراي خارجي براي امين ناخوشايند
اســت و تضادش را با من بیشتر مي کند .تره کي به وزارت دفاع آمد .در دفتر من نشست.
اتفاق ًا ســفير «معمرقذافي» [سفير ليبيا] با يک گروه از خبرنگارها و فلمبرداران خود آمد.
آنهــا را به اتاق پهلويي دفتر دعوت کرديم .تره کي به من گفت« :تو هم در مالقات بيا،
بنشين ».من گفتم« :کار دارم نمي توانم ».اما بعدا ً با سفير ليبيا هم خودم مالقات کردم.
با ژورناليستها گپ نمي زدم.
پرويز آرزو :مالقات با سفرا چگونه تنظيم مي شد؟
جنرال عبدالقادر :اين مالقاتها اصو ًال بايد از طريق وزارت خارجه تنظيم مي شدند .اما
در آن روزهاي اول ،وزارت خارجهيي در کار نبود.
پرويز آرزو :يعني هر سفير هر وقت که زمينهيي پيدا ميکرد ،براي مالقات مي آمد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .هر کس تالش میکــرد راهي پيدا کند و بیاید .از ارتباطات
خود استفاده ميکردند.
خوب! سفير ليبيا با يک بوجي کتاب آمده بود!
پرويز آرزو :حتم ًا کتاب «االخضر» (کتاب سبز) معمر قذافي بود؟
جنرال عبدالقادر :همانطور يک چيزي بود .با سفير ليبيا هم خودم مالقات کردم.
جامعه عقبمانده ،ديپلوماســياش هم عقبمانده اســت .در جريان ديدار ،سفير ليبيا
دستش را دراز کرد و کتاب را به من داد و گفت« :اين تحفه براي شماست!»
پرويز آرزو :از تره کي نخواستيد که او با سفیر لیبیا مالقات کند؟
جنــرال عبدالقادر :نه .تره کي حيران مانده بود که چه کند .با ســفير ليبيا هم خودم
مالقات کردم .با سفير ليبيا صحبت کردم .به او گفتم« :جامعه ما يک جامعه اسالمي است.
هر نظامي را که ما قبول کنيم ،اســام را رد نمي کنيم .اســام رکن اول زندگي سياسي و
اجتماعي ماست».
همين گپها را زدم .کتابش را هم گرفتم و پيش رويم گذاشــتم .صفحهء اولش را
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ديدم .عکس معمر قذافي بود .به ســفير گفتم« :ما قائد شما را بسيار خوب مي شناسيم .ما
مطالعه مي کنيم و مي بينيم که چه چيزهايي را از شــيوهء قائد شما مي توانيم بگيريم و چه
چيزهايي را از جامعه خود و ديگر جوامع و کشــورهايي که شرايط مشابهي با افغانستان
دارند .شرايط جامعه ما با شرايط ليبيا متفاوت است».
به ژورناليستها گفتم «عکس نگيريد .ما و شما هستيم .در آينده مي توانيد هم عکس
بگيريد و هم فِلم».
مالقات با سفير ليبيا پایان یافت .پيش تره کي رفتم .پهلويش نشستم .جريان ديدار را
به او گفتم.
تره کي گفت« :ښه دي وكړه ،ښه دي وكړه»
خبر رسيد که سفير شوروي مي آيد .به تره کي گفتم« :سفير شوروي مي آيد .حاال
من مترجم شما هستم .هر چه را که او مي گويد ،من ترجمه ميکنم».
به شوخي گفتم« :تو هم بايد اين کارها را ياد بگيري».
من احتياط مي کردم .ناگزير بودم .مي فهميدم که ناگزيرم.
خوب! «پوزانُف» ،ســفير شوروي ،آمد .حقيقت را بايد گفت .سفير شوروي گفت:
«شما بايد در نظر داشته باشيد که مشکالت شوروي در سطح جهاني خيلي زياد است .شما
با درنظرداشت مشکالت شوروي بايد چيزي را از ما بخواهيد که در حد امکانات ماست».
من از شما مي پرسم .شما چه فکر مي کنيد؟ منظورش از اين گپ چي بود؟
پرويز آرزو :از من؟!
جنرال عبدالقادر :بلی.
پرويز آرزو :مي خواهيد بگوييد که مســکو نمي خواست در سطح بينالمللي خود را
زياد درگير کند؟
جنرال عبدالقادر :يکي اين بود .و موضوع دوم اين بود و ما درک کرديم که شوروي
وضع متزلزلي دارد .اقتصاد شوروي هم خراب شده بود.
پرويز آرزو :در مالقات با ســفير شوروي غير از شما و تره کي چه کس ديگري از
حزب حضور داشت؟
جنرال عبدالقادر :تنها ما دو نفر بوديم .کس ديگري نبود .برداشــت من اين بود که
شوروي مي خواست به ما بفهماند که هر باري را به دوش شوروي نيندازيم.
خاطرهيي به شما مي گويم .پس از اينکه از زندان آزاد شدم ،براي تداوي به شوروي
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رفتم .در آن زمان رســم بر اين بود که پس از درمان بــراي گذراندن دورهء نقاهت ،ما
را به بحيره سياه مي فرستادند .به بحيره ســياه رفتم .صدراعظم مغولستان هم با خانواده اش
براي اســتراحت به آنجا آمده بود .من هم با خانوادهام بودم .پسرم «بصير» مريض بود .به
من و صدراعظم مغولســتان در يک ساختمان جا داده بودند .در طبقه باال او و خانواده اش
بودند و در طبقه پايين ما بوديم .با هم غذا مي خورديم .من و صدراعظم مغولســتان با هم به
ماهيگيري و آب بازي مي رفتيم .صدراعظم مغولســتان به من گفت« :به کارمل بگو که
من پيش از آمدن به اين جا براي اســتراحت ،از بانک جهاني بيســت ميليون دالر کمک
گرفتم .شما خود را زياد به شوروي وابسته نکنيد .از هر کانالي که ممکن است ،کمک ها
را دريافت کنيد .چاره کار خود را بکنيد».
من پس از بازگشــت به کابل ،اين موضوع را بــه کارمل گفتم .کارمل گفت« :او
[صدراعظم مغولستان] ديوانه شده است .شوروي پيش روي ماست».
شما در نظر بگيريد که کارمل تا چه اندازه به شوروي باور و اعتقاد داشت .من بعضي
وقتها به کارمل مي گفتم که «شــوروي را برادر بزرگ خطاب نکن« .شوروي ،همساية
بزرگ» نگو!»
کارمل در بيروي سياســي گفت« :قادر هرگز نميتواند کمونيســت بشود .اما يک
سوسياليست خوب است».
من گفتم« :خوب است که سوسياليست ميگويي».
و من کمونيست نبودم و اص ً
ال کمونيستي در جهان نيست و هيچ وقت هم نخواهد بود.
کمونيست کو؟ کجاست؟ به من نشان بدهيد تا يکي دو سؤال از او بکنم.
شما از همينجا استنباط کنيد که ما تا چه اندازه با هم اختالف عقيدتي داشتيم.
پرويز آرزو :از مالقات با سفير شوروي مي گفتيد.
جنرال عبدالقادر :پوزانُف زياد صحبت کرد .گفت« :انقالب شما به پيروزي رسيد اما
اين انقالب با موانع زيادي برخورد خواهد کرد .شــما بايد راه پيشرفت خود را پيدا کنيد.
مردم هر چيزي را کورکورانه قبول نخواهند کرد».
من آنچه را که سفير شــوروي مي گفت ،براي تره کي ترجمه مي کردم .نمي دانم
تره کي مفهوم گپهاي سفير شوروي را مي فهميد يا 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 سفير شوروي] .اول اينکه ما به شما و به شوروي نياز داريم.
در اين برهه کمکهاي خود را از ما دريغ نکنيد .و دوم اينکه ما بايد در مقابل دشــمنان
به کمک شما محافظت شويم).
ســفير ســکوت کرد و گفت« :ما همه کارهاي خود را در چارچوب امکانات خود
مي کنيم .شما هم در چارچوب امکانات خود راههايي را جستجو کنيد که هم به شما کمک
شود هم به ما».
معني اين گپ ســفير شوروي بسيار پخته بود .اگر من به جاي تره کي مي بودم اين
گپ را مي فهميدم و خط مشي خود را بر اساس همان اظهارات عيار مي کردم.
پوزانُف گفت« :شما هم مشکالت داخلي داريد و هم مشکالت خارجي».
هدفش از مشــکالت داخلي ،هم مســایل دروني حزب دموکراتيک بود هم مسایل
اجتماعي.
من گفتم« :شما بايد در مسایل دروني ما تأثير گذار باشيد».
هدفم اين بود که سعي کنيد تضادهاي دروني حزب دموکراتيک برطرف شود.
گفتم« :مسایل بيروني را نيز با هم و با مشوره هم حل مي کنيم».
منظورم اين بود که ما نمي توانيم به تنهايي و بدون شــما مسایل بيروني خود را حل
کنيم .از شما مشوره ميگيريم .مشاورين شما در افغانستان هستند.
مالقات با سفير شوروي از همه سفراي ديگر ،بيشتر طول کشيد .بيشتر از همه صحبت
کرد.
مالقات به پايان رسيد .مالقات با ديگر سفيرها را به گردن تره کي انداختم.
***
فکر ميکنم روز دوازدهم بود که امين و به دنبالش وطنجار به دفترم آمدند.
امين گفت« :بيروي سياســي ،شــما -من و وطنجار -را دعوت کرده است .بايد به
گلخانه برويم».
من حيران ماندم که چي گپ شــده است .امين به من نگفت که موضوع «تسليم
قدرت» است .گفت« :برويم ببينيم چي گپ است».
امين و من و وطنجار به راه افتاديم .کارمل معاون تره کي شده بود .تره کي در طبقه
باال در دفتر داوودخان مي نشست و کارمل در طبقه پايين .اص ً
ال همين اتاق پايين ،گلخانه
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است .به خاطر بوته گلي که کلکين را پوشانده ،آنجا را گلخانه نامیده بودند .وقتي داخل
شدم ،هنوز در طبقه اول بودم که ديدم کارمل از اتاقش بيرون شد .خود را به دروازه تکيه
داد .کلهاش پايين افتاده بود و افسرده معلوم به نظر میرسید.
گفتم« :تو چرا اين جا ايستادهای؟»
پرويز آرزو :امين هم با شما ايستاد؟
جنرال عبدالقادر :امين پيش رفت و به قصه کارمل نشد .من از کارمل پرسيدم« :چرا
اين جا ايستادهاي؟»
با همان حالت افسرده گفت« :هر تصميمي که بگیری از طرف من تأييد است».
اين گفت وگو بين من و کارمل در همان حالتي که من به طرف باال مي رفتم ،صورت
گرفت .امين و وطنجار ،از من پيش شــده بودند و من مي خواستم خود را به آنها برسانم.
آن دو هم سرعت خود را کم کرده بودند .يعني وانمود ميکردند که منتظر من هستند.
به منزل دوم باال شــديم .تره کي بود ،امين همراه ما رفته بود ،دســتگير پنجشيري،
ميثاق ،صالح زيري و کشتمند بودند .ديگر کي بود؟ کارمل نيامد .خالصه اينکه کشتمند
و يک نفر ديگر از پرچمي ها نشســته بودند .فکر ميکنــم قدوس غوربندي بود .خوب.
نشستيم.
پرويز آرزو :خلقيها و پرچمي ها يکجا نشسته بودند؟
جنرال عبدالقادر :نه .جدا از هم .معلوم مي شد که آن رديف که بيشتر است ،خلقيها
هستند .فکر ميکنم خلقيها هفت نفر بودند.
پرويز آرزو :و شما؟
جنرال عبدالقادر :بلی .من هم خلقي بودم .به حساب خلقيها مي آمدم.
تره کي بدون مقدمه گفت« :بچيه قدرت راكيي؟» (بچه جان قدرت را ميدهي؟)
لبخند زدم و گفتم :رهبري وظيفه من نيست .وظيفه من اين بود که کار خود را بکنم.
کار کردم و خالص شــد .وظيفه من معلوم است .من قومندان ارکان مدافعه هوايي هستم.
ليکن يک پيشنهاد دارم.
تره کي گفت :بگو
من پيشنهاد کردم که براي شش ماه حکومت نظامي باشد .چون نظامي ها توان امر و
قومنده را دارند و امر و قومنده را مي پذيرند 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 راديو برآمده و مردم شنيدهاند؟!)
من گفتم« :وظيفه من ختم شد .تسليم! خداحافظ!»
بلند شدم و به طرف دروازه رفتم.
تره کي گفت« :چيرته ځي!» (کجا مي روي؟)
گفتم« :زما وظيفه ختم شــو ،قدرت تاســوته دركړه» (وظيفه من ختم شد .قدرت را به شما
مىسپارم).
تره کي گفت« :نه ته بيرته راښــه ،بيرته كښــينه كښــينه يو وار( ».نه خودت پس بيا  ،پس
بنشين ،يك بار بنشين).
پرويز آرزو :ديگران همه خاموش بودند؟
جنرال عبدالقادر :همه خاموش بودند .در اينجا در حقيقت هم خلقيها و هم پرچمي ها
خيانت کردند .بعدا ً فهميدند و جيغ زدند و واويال گفتند .بعدها خود کارمل بارها گفت که
اگر ما پيشنهاد قادر را قبول ميکرديم ،سرنوشت حزب چنين نمي شد.
پرويز آرزو :شما پيشنهاد کرديد که شش ماه حکومت نظامي باشد .واکنش حفيظاهلل
امين به پيشنهاد شما چي بود؟
جنــرال عبدالقادر :امين خاموش بود .تره کي واکنش نشــان داد .امين خود را کنار
کشيد .من گفتم« :خالص! تسليم!»
حاال بايد شوراي انقالبي تشکيل مي شد.

بخش نوزده
پرويز آرزو :صحبتهاي ديروز را پی میگیریم.
جنرال عبدالقادر :من گفتم« :قدرت از شما .تسليم!» و به طرف دروازه خروجي رفتم.
نگذاشتند که بيرون شوم.
گفتند« :تو کجا مي روي؟ وزير دفاع هستي».
گفتم« :وزير دفاع بايد از ارکان حزب و از بخش نيروهاي زميني باشد».
گفتند« :نه! اين مهم نيست .مشاور با تو خواهد بود .تو بايد وزير دفاع باشي».
به اين ترتيب وزير دفاع شدم.
***
حاال صحبت بر سر ايجاد شوراي انقالبي بود .من گفتم« :شما چهطور شوراي انقالبي
را ايجاد مي کنيد؟ شما که چند نفري بيشتر در اينجا نيستيد؟»
گفتند« :نه! ما تصميم مي گيريم که چند نفر در شوراي انقالبي باشند».
اين طرح امين بود .معلوم مي شد که با تره کي به توافق رسيده است که قدرت را
از من تسليم بگيرند و همزمان با تسليمگيري قدرت ،شوراي انقالبي را به نفع جناح خلق
تشکيل بدهند.
امين پشنهاد کرد« :تره کي صاحب بايد دو حق رأي داشته باشد .دو نفر از رفقاي ما
در شوراي انقالبي از بخش نظامي باشند :قادر و وطنجار».
امين چند نفر از اعضاي خلقي بيروي سياسي را نام برد .از جمله دستگير پنجشيري
و چند نفر ديگر را .امين نام خود را نمي گفت و تره کي پشت سر هم تکرار مي کرد که
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«امين صاحب را هم بگيريد».
خوب! تره کي با دو رأي ،امين ،پنجشيري ،من ،وطنجار ،ميثاق ،صالح زيري شديم
هشت تا .دو نفر ديگر را هم گفتند .جناح خلقيها به شمول دو حق رأي تره کي  10تا شد.
نوبت به جناح پرچم رسيد .گفتند کارمل ،کشتمند ،قدوس غوربندي ،نوراحمد نور
از جناح پرچم باشند .اين شد چهار تا .پرسيدند« :ديگر کي باشد؟»
همانطور که گفتم ،کارمل در جلسه حاضر نشده بود .کشتمند هم خاموش بود.
گفتند« :خوب! چهار نفر پرچمي شد .يک نفر ديگر را خود کارمل تعيين کند که
پنج نفر شوند».
يعني ده نفر خلقي و پنج نفر پرچمي.
من گفتم« :اينکه شورا نشد!»
مقاومت من شروع شد .اختالف نظر پيدا شد .من تأکيد مي کردم که «پنجاه درصد يا
حداقل چهل درصد اعضاي شوراي انقالبي بايد از نظامي ها باشند .نظامي ها هنوز در تانکها
و طيارهها نشستهاند .خدمت آنها چه مي شود؟»
تالش من اين بود که نظامي ها حضور بيشتري در شورا داشته باشند تا خودم تنها
نمانم .از طرف ديگر ،حزب ظاهرا ً حزبي واحد و متحد شده بود ،اما هيچگونه برنامهيي
ال دو پارچه شده بود .اين کام ً
براي آينده وجود نداشت .حزب عم ً
ال مشهود بود .بنابراين
حزب ،حزب متحدي نبود .نمي شد نامش را حزب واحد گذاشت.
گفتم« :حاال که چنين است بايد از پرچمي ها بپرسيم که به عنوان متحد با ما مي آيند
يا اپوزيسيون؟! اگر صحبت بر سر اتحاد است ،ما به آنها چه مي دهيم؟»
همه حيران مانده بودند و با تعجب نگاهم ميکردند که من چه مي گويم! دهنهايشان
باز مانده بود و به طرفم نگاه ميکردند .پرچمي ها هم خاموش بودند .من دوباره تکرار
کردم که «شوراي انقالبي حداقل بايد بيست نفر عضو داشته باشد .ده نفر از هر جناح .حاال
که مي گوييد تره کي صاحب دو رأي داشته باشد ،خوب خير!  11نفر از يک جناح 9 ،نفر
از جناح ديگر».
باز هم هيچ کس مرا تأييد نکرد .اما بعدا ً اين گپ قبول شد و  8نفر از پرچمي ها به
شوراي انقالبي آمدند.
پرويز آرزو :حتا پرچمي ها چيزي نمي گفتند؟
جنرال عبدالقادر :حتا پرچمي ها چيزي نمي گفتند .دليل قهر من نسبت به پرچمي ها
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همين است .اگر آنها مرا تأييد ميکردند ...
پرويز آرزو :علت خاموشي پرچمي ها چه بود؟ شما به نفع آنها موضع گرفته بوديد.
جنرال عبدالقادر :پرچمي ها ميدان را باخته حساب ميکردند .عالوه بر اين ،بنا بر
تضاد بين خلقيها و پرچمي ها ،فکر ميکنم تصميم بيروني گرفته شده بود که پرچمي ها
بايد موقت ًا از صحنه دور شوند.
پرويز آرزو :و کارمل و جناح پرچم هم اين تصميم را قبول کرده بودند؟
جنرال عبدالقادر :آنها هم قبول کرده بودند .با حالت بدي که در حزب به ميان آمده
بود و زدنزدنها و کشتنکشتنها ،احتما ًال شورويها مشوره داده بودند که پرچمي ها
موقت ًا از صحنه دور شوند تا ديده شود جناح خلق چه مي کند .فکر ميکنم خاموشي جناح
پرچم يک دليل ديگر هم داشت .جناح خلق به ناسيوناليزم قبيله تکيه مي کرد .پشتونيزم
شعار جناح خلق بود .يک دليل خاموشي پرچمي ها اين بود .يکي هم دستور بيروني بود.
دستور شوروي.
***
در همان شب و روزهاي اول بعد از هفت ثور چند حادثه رخ داد .فکر ميکنم شب
سوم يا چهارم بود .هدايت داده بودم که امنيت تمام مؤسسات دولتي گرفته شود تا از
بروز حوادث احتمالي جلوگيري به عمل آيد .در آن زمان ،وزارت زنان نبود« .سازمان
زنان» بود .دو سه نفر موظف بودند تا امنيت سازمان زنان را بگيرند .يکي از موظفين
تأمين امنيت ،دست به يک عمل جنسي زده بود .زني از خاندان سلطنتي را برده بودند و
به او تجاوز کرده بودند .دو داکتر زن در آن سازمان بودند .يکي خواهر کشتمند بود و
دیگری داکتر «گاللي» نام داشت .داکتر والدي و نسايي بود .او را مي شناختم .آن دو نفر
برافروخته پيش من آمدند.
گاللي با خشم به من گفت« :اين چه حال است؟ شما که اين کارها را مي کنيد ،کي
در اين وطن با شما خواهد ماند؟»
من گفتم« :چي گپ شده است؟»
ِ
«شب پيش ،نوکريوال امنيت چنين کاري کرده است».
گفت:
نوکريوال ،خلقي بود .شب آن اتفاق افتاده بود و فردا صبح ،اين موضوع در تمام
کابل پخش شده بود.
دستهايم به بغلم افتاد .فهميدم که گپ ُمردار شد! فوري پرسيدم که «اين آدم کي
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بوده؟» به من خبر آوردند که کسي به نام حسن از مشرقي اين کار را کرده است.
گفتم« :فورا ً او رابياوريد».
يک محاکمهء صحرايي فوري .ما نظامي ها بلد هستيم .مي دانيم چه کار کنيم.
گفتم« :فورا ً محکمهء صحرايي و هر چه محکمه فيصله کرد ،اجرا شود».
ما در حالت اضطراري بوديم .جزاي خالف رفتاري در حالت اضطراري ،اعدام است.
گفتم« :ببريدش!»
محاکمهء صحرايي اجرا شد و امر اعدام آن فرد صادر شد.
وقتي حکم اعدام صادر شد ،جنرال «گريلوف» پيش من آمد .او در وقت داوودخان،
سرمشاور روسها در افغانستان بود .سرمشاور آمد و گفت« :عجله نکنيد».
پرويز آرزو :در اعدام آن فرد عجله نکنيد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .گفتم« :او را به زيرزمينيهاي وزارت دفاع ببريد و بندياش
کنيد».
در طول آن چند روزي که از هفت ثور گذشته بود ،براي اولين بار سر و کلهء
سرمشاور روس پيدا شد .به من گفت که «در آن چند روز مريض بوده است».
يکي از همان روزها اتفاق ديگري هم افتاد .کسي پيشم آمد .پاکتي در دستش بود.
با هم احوالپرسي کرديم .خود را معرفي کرد و گفت «عبداهلل امين» برادر حفيظاهلل امين
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 داوودخا ن رییس «سپينزر»
قندوز بود .داوودخا ن از او زياد بدش مي آمد .عبداهلل امين قب ً
ال پيش ناشر ،خدمتکار بود.
داوودخا ن چند نفر را به جرم سوء استفادههاي مالي بندي کرده بود از جمله ناشر،
غروال ،رییس پشتني تجارتي بانک ،و چند نفر ديگر را .ناشر حاال در بنديخانه بود .عبداهلل
امين پاکت را به دست من داد و گفت« :تره کي صاحب گفته است که او را آزاد کنيد».
پرويز آرزو :در کارت چي نوشته شده بود؟
جنرال عبدالقادر :کارت تبريکي بود .از من به نام قهرمان ملي ياد کرده بود و تبريک
گفته بود .زيرش هم امضاي ناشر بود .سابقهء ناشر را مي دانستم .من گفتم« :مانعي ندارد.
اما اگر قرار است او آزاد شود بايد همه کساني که از زمان داوودخان بندي هستند ،آزاد
شوند».
در همين لحظه امين سررسيد .به او گفتم« :برادرت مي گويد که ناشر بايد آزاد شود».
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امين گفت« :بلی! تره کي صاحب امر داده که او را آزاد کنيد».
من گفتم« :هيچ مخالفتي با آزادي او ندارم .ولي بايد همه بنديهاي سياسي زمان
داوودخا ن آزاد شوند».
امين گفت« :حاال اين را آزاد کنيد در مورد ديگران باز گپ مي زنيم».
من گفتم« :اينطور نکنيد».
مقاومت کردم و گفتم« :نمي شود اول او را آزاد کنيم و سرنوشت بقيه نامعلوم باشد».
عبدالرزاقخان ،قومندان مدافعه ،به يادم آمد که در زمان داوودخان به اتهام کودتا
بندي شده بود .دو سه روز از هفت ثور گذشته بود .دخترش پيشم آمد .به من گفت« :بابهام
سالم ميرساند».
من گفتم« :خوب است .فهميدم .به قومندان صاحب بگو به من کمي وقت بدهد».
خانوادههاي دو سه جنرال ديگر هم که در زمان داوودخان بندي شده بودند با من
تماس گرفتند .من به همه اميدواري مي دادم.
کوتاه اينکه ،امين 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 کنيد
و اتاقي را که در آن بندي است ،همانطور نگه داريد تا وقتش که رسيد خود قادر را به
آنجا بيندازيم».
شب رفته بودند و ناشر را آزاد کرده بودند .ناشر آدم پولداري بود و در بانکهاي
جهاني پول زيادي داشت .به زودي پس از رها شدن از زندان ،افغانستان را ترک کرد.
مي گفتند که به يکي از کشورهاي افريقايي رفته است .کشوري که الماس زياد دارد .او
در تجارت الماس هم دست داشت .گفته میشد در همانجا کشته شده بود یا مرده بود.
***
در همان روزهاي اول بعد از هفت ثور ،اتفاق ديگري هم افتاد .به من خبر آوردند که
«خانمي دم دروازه وزارت دفاع آمده است و اصرار مي کند که شما را ببنيد».
گفتم« :بياوريدش!»
همين که از دروازه دفترم داخل شد ،او را شناختم .فهميدم کيست .مي دانيد کي
بود؟ دختر شاهمحمودخان .نفيسه نوا بود 1.رییس زايشگاه .همان خانمي که سه بسوه زمين
من در پل سرخ سراي غزني در کنار شصت جريب زمين او بود .سه بسوه زمين من مثلث
شکل بود ...
 .1به بخش  9نگاه شود.
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پرويز آرزو :و شما يک يا يکونيم بسوه از زمين او گرفتيد.
جنرال عبدالقادر :بلی .ناظري داشت به نام عليبابا...
پرويز آرزو :ناظر ،مان ِع کار شما شد و پس از آن به خانهء دختر شاهمحمودخان
رفتيد...
جنرال عبدالقادر :بلی .رفتم و در خانهاش نان چاشت را خوردم .کبکپلو داشتند .حاال
آن خانم پيش من آمده بود .اما نمي فهميد که من همان آدم هستم .اص ً
ال مرا نمي شناخت.
دخترکي داشتم ،که در همان زايشگاهي که نفيسه نوا رییسش بود ،به دنيا آمده بود .آن
دخترک ُمرد...
وقتي آن خانم داخل شد ،او را شناختم .به احترامش از جا برخاستم .او را دعوت کردم
که بنشيند.
پرسيدم« :چاي مي خوري؟ قهوه مي خوري؟ چي مي خوري؟»
گفت« :نه! من فقط يک خواهش دارم».
گفتم« :خواهشت را خواهي گفت .اول بگو چاي مي خوري يا قهوه؟»
آن خانم به فکر فرو رفت .شايد پيش خود فکر کرد که اين عجب آدم خوبي است!
مثل اينکه کمي اميدوار شده باشد ،به من گفت« :چاي مي خورم».
گفتم برايش چاي و کيک بياورند .چاي و کيک را آوردند و پيشش گذاشتند.
گفتم« :حاال هم چاي بخور و هم گپ بزن .بگو چه مشکلي داري».
گفت« :شوهرم را بردهاند .او را در پل چرخي بندي کردهاند».
آن خانم گفت« :خواهش ميکنم شوهرم را آزاد کنيد .من سهچهار تا خانه دارم،
شصت جريب زمين به نام خودم دارم».
گفتم« :خبر دارم! زمينهايت را هم ديدهام!»
حيران مانده بود! گفتم« :چايت را بخور! اين مشکل حل مي شود».
پشت سر هم تکرار مي کرد و زاري مي کرد که حاضر است خانه و زندگي و
زمينهايش ،همه را بدهد و در ازاي آن ضرري به شوهرش نرسد.
با خنده گفتم« :زمينهايت را خدا به تو نيک و مبارک کند! من با تو شريک هستم!»
آن خانم با تعجب و شگفتي به طرفم نگاه ميکرد.
گفتم« :خانههايت هم از خودت باشند .من در خانهء تو نان خوردهام .کسي نميتواند
خانه تو را بگيرد!»
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زار و پریشان به طرفم نگاه کرد و پرسيد« :شما در خانه من نان خوردهايد؟»
گفتم« :بلی! ماه حوت بود .کبک پلو داشتيد».
آن زن به يکباره مثل گلي شکفت .خوشحال و اميدوار شد .گفت« :کاش هر روز
مي آمديد و در خانه ما نان مي خورديد».
من گفتم« :چايت را بخور!»
چايش را با يک جرعه سرکشيد .زنگ زدم .ياورم آمد .عظيم نام داشت .همسايه ما
بود .مادرش را خاله مي گفتيم.
از «نفيسه نوا» نام شوهرش را پرسيدم .نامش را روي يک کاغذ نوشتم و به دست
عظيم دادم .پرسيدم کجا زندگي مي کنيد؟ گفت :کارته سه.
نشاني خانهاش را هم نوشتم و به دست عظيم دادم .به عظيم گفتم« :به محبس مي روي،
اين آدم را از نام من بيرون مي کني و به همين نشاني مي بري و به خانهاش تسليم مي کني
و از اين خانم خط مي آوري که جور و تيار به خانه رسيده است».
به نفيسه نوا گفتم« :تو نمي تواني با عظيم بروي .تو به خانهات برو و منتظر باش».
نفيسه نوا گفت« :يک خواهش ديگر هم دارم!»
گفتم« :بگو!»
گفت« :يک پاسپورت به من بده! همه داراييهايم را به تو مي بخشم!»
گفتم« :داراييهايت از خودت باشد .من به اين راه نيامدهام که از تو يا کس ديگري
چنين توقعاتي داشته باشم».
پرويز 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 همين خاطر
هم به شما مي گويم که از همان روزهاي اول ،بعد از ديدن اين مسایل من از کارم احساس
پشيماني مي کردم.
به نفيسه 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؟ چهطور آمدهاي؟»
گفت« :با موتر آمدهام .موتر را پيش روي خيبر گذاشتهام».
گفتم« :خوب است .برو به خانهات».
او به خانهاش رفت .عظيم هم شوهرش را از بنديخانه بيرون کرده بود و او را به
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خانهاش برده بود .عکسها را هم از او گرفته بود و با خود آورده بود .عکسهاي شش نفر
بود .عکسهاي زن و شوهر و چهار فرزند آنها .در وزارت داخله کسي نبود .همه چيز به
هم خورده بود« .عبدالهادي مکمل» در وزارت خارجه ،معين بود .وزير خارجه هنوز تعيين
نشده بود .امين تالش مي کرد که وزير خارجه شود .به او [عبدالهادي مکمل] زنگ زدم
و گفتم« :هر طوري که مي شود براي اينها پاسپورت تهيه کن و پاسپورتها را به من
بفرست».
گفت« :خوب است».
پاسپورت ها تهيه شدند .آنها را به نفيسه نوا فرستادم و خاطرجمع شدم .حاال آن
کبکپلوي که خورده بودم ،به جانم نشست...
***
پرويز آرزو :پيشتر به موضوع تجاوز جنسي و حکم اعدام صادر شده از سوي محکمه
صحرايي اشاره کرديد .سرانجامِ آن موضوع چه شد؟
جنرال عبدالقادر :حاال مي گويم .او را در زيرزمينيهاي وزارت دفاع بندي کرديم.
حاال به اين فکر بوديم که با او چه کنيم...
پرويز آرزو :چرا سرمشاور شوروي با اعدام او مخالفت کرد؟
جنرال عبدالقادر :سرمشاور با اعدام مخالفت نکرد .او گفت «عجله نکنيد» .برداشت
من هم اين بود که او درست مي گويد .مجرم ،خلقي بود .با اعدام او تضادهاي موجود شدت
بيشتر مي گرفت .امين مي توانست اين موضوع را بهانه قرار دهد و تضادها ،بيشتر و بيشتر
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 کردهاند».
بعد از بيست روز يا يک ماه باخبر شدم که او را آزاد کردهاند .نمي دانم او را از
حزب بيرون کردند يا نه...
مناقشه همچنان ادامه داشت .به زودي طرح بيرون شدن اعضاي برجسته جناح پرچم
عملي شد .کارمل در چکسلواکيا سفير شد .اناهيتا راتبزاد و نجيب و بريالي و نوراحمد
نور هم در کشورهاي مختلف سفير شدند.
پرويز آرزو :انتخاب کشورهايي که اعضاي برجسته جناح پرچم باید به عنوان سفير
به آنجا میرفتند چگونه صورت گرفت؟
جنرال عبدالقادر :فکر ميکنم خود تره کي در مورد هر کدام از آنها تصميم گرفته
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بود و سفارت شوروي را از تصميم خود آگاه کرده بود .با سفير شوروي صحبت شده بود.
من پيش از اين گفتم که شوروي به بيرون شدن رهبري پرچم از افغانستان راضي بود.
سفارت شوروي از تصميم تره کي استقبال کرده بود.
در همان روزها -فکر ميکنم روز نهم يا دهم -بود که عبداهلل امين دوباره پيشم آمد.
من نمي دانستم که ناشر را آزاد کرده اند يا نه .عبداهلل امين پيشم آمد و گفت« :ميخواهم
با شما خداحافظي کنم!»
گفتم« :خيريت است؟»
گفت« :من به حيث والي واليت شمال مقرر شدهام!»
پرويز آرزو :کدام واليت؟
جنرال عبدالقادر :گفت والي سمت شمال .گفت« :آمدم با شما خداحافظي کنم.
ميخواهم که حمايت شما را داشته باشم .به من کمک کنيد »...و از اين گپها.
من پرسيدم« :کي تو را تعيين کرده است؟»
گفت« :هيچ! تره کي صاحب مرا خواست و گفت برو به سمت شمال»...
پرويز آرزو :يعني والي واليتي در شمال افغانستان شده بود؟
جنرال عبدالقادر :حاال به شما مي گويم .مشکل اين بود که خودش هم نمي فهميد .اما
او را به حيث رییس تنظيميهء چهار واليت تعيين کرده بودند .او به حيث سرپرست يا
نایبالحکومه واليتهاي بدخشان ،تالقان ،قندوز و بغالن تعيين شده بود .در آن واليتها،
تضادهاي قومي شدت گرفته بود و امين ،برادرش را به آنجا مي فرستاد تا به نفع او کار
کند.
گفتم« :تو را تره کي صاحب تعيين کرده است .برو! موفق باشي!»
***
تره کي در روزهاي اول پس از هفت ثور گفت« :مرا يک بار معاينه کنيد مبادا
مريض باشم».
من مي فهميدم که مي خواهد معاينه شود تا بفهمد چي بخورد و چي نخورد! حاال ديگر
غرايز بر او غلبه مي کرد .او همچنين مي خواست به همه بفهماند که کام ً
ال تندرست است
و مي تواند رهبري کند.
گفتم« :کار خوبي است .تو را به شفاخانه چهارصدبستر مي بريم».
او را به شفاخانه چهارصدبستر برديم .بخشي از معاينات را انجام دادند .گفتند فردا بايد
چاي صبح را نخورد ،بيايد تا معاينات 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 رفتيم .او را خواباندند .مايعي را به او
خوراندند .دستگاه ،نشان مي داد .مايع مثل يک خط سفيد از حلق به طرف پايين رفت .شکل
معده را مي فهميم که چهطور است .اما معدهء او فرق داشت .مثل يک خريطه بود .اينطور
معلوم مي شد که شيردان و اثناعشر و معدهاش يکي است .مثل يک خريطه است .داکتر با
تعجب نگاه مي کرد .به روسي گفت« :ني درژيت!» (نگاه نمي دارد)
همينطور مي رفت تا آخر .در معدهء سالم ،همهء مواد جمع مي شوند و به آهستگي
به طرف اثناعشر مي روند .خود اثناعشر هم يک کالفه دارد .از مرا عمل کردهاند .به همين
خاطر وقتي نان مي خورم خود را به طرف چپ خم ميکنم.
داکتر ها مي گفتند« :ني درژيت!» (نگاه نمي دارد)
من ترجمه کردم که «هيچ مشکلي نداري!»
پرويز آرزو :اما او مشکل داشت .چرا مي گفتيد 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 گويد که مشکلي نداري .اما يک داروي
تقويت کننده مي دهد».
به داکتر گفتم« :تو دارو بده اما نگو که تشخيصت چي است!»
پرويز آرزو :تشخيص واقعي چي بود؟
جنرال عبدالقادر :وقتي انسان پير مي شود ،ارگانيزم داخلياش هم تغيير مي کند .بعضي
از نارساييهاي معده موقتي است .معده شکل خود را موقت ًا از دست مي دهد ،اما جور
مي شود .اما اگر به خاطر پيري باشد امکان جور شدنش وجود ندارد .تره کي را خوشحال
کردم .به او گفتم« :هيچ مريضي نداري .جور و تيار هستي .داروي تقويتي را بخور».
از جنجالش خالص شدم...
پرويز آرزو :سالم بود؟
جنرال عبدالقادر :فشار خونش را ديدند .گفتند نورمال است .معاينات البراتواري هم
انجام شد .شکرش کمي باال بود .گفتند« :سعي کند قند و مواد قندي و کچالو و برنج و از
اين چيزها کمتر بخورد».
اين را به او گفتم .گفت« :من فقط شوربا مي خورم ».همان گپ حسن شرق يادم
1
آمد.
 .1بخش يازده.

بخش بيست
جنرال عبدالقادر :خاطرات ديگري هم از روزهاي اول پس از هفت ثور دارم که به شما
مي گويم.
پرويز آرزو :بفرماييد.
جنرال عبدالقادر :تاريخ  9ثور پيش تره کي رفتم .تره کي از من پرسيد« :قصر
داراالمان بمبارد شده؟»
گفتم« :نه .قصر تپهءتاج آسيب ديده است».
تره کي گفت« :مرا به آنجا ببريد تا ببينم».
تاريخ دهم ثور به آنجا رفتيم .من و تره کي در موتر اول نشستيم .امين و وطنجار در
موتر دوم .ساعت حدود ِ
يک روز بود .به راه افتاديم .به «تانک تيل دهمزنگ» رسيديم.
تره کي به طرفم نگاه کرد و گفت« :چرا مردم به من چکچک نمي کنند؟»
پرويز آرزو :مردم مي فهميدند که آن موترها ،نور محمد تره کي را به جايي مي برند؟
جنرال عبدالقادر :نه .ما اعالن نکرده بوديم که فردا تره کي جايي مي رود .مردم به
استقبال او بيايند.
فقط دو موتر بود .من و تره کي در يک موتر بوديم و امين و وطنجار در موتر ديگر.
در اين زمان قدرت هنوز در دست من بود .من خنده کردم و به تره کي گفتم« :ما از طريق
راديو اعالن نکرده بوديم که فردا تره کي صاحب جايي مي روند ،شما دور سرک بياييد و
از او استقبال کنيد».
تره کي خاموش شد.
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اما گپ تره کي برايم جالب بود.
رفتيم و تپهء تاجبيگ را ديديم .تره کي هيچچي نگفت .نگفت خوب شده ،بد
شده يا حيف شد .هيچ چيزی نگفت .به قصر داراالمان رفتيم .قرارگاه قواي مرکز در همان
جاست .صاحبمنصبها ايستاده بودند .تره کي از پيش آنها میگذشت و حتا احوالپرسي
هم نمي کرد .من همراهش مي رفتم و با بعضي از صاحبمنصبها دست مي دادم .شوخي
مي کردم« .عظيمي» و «ستار» پرچمي هم در بين آنها بودند.
پرويز آرزو :منظور شما ،نبي عظيمي است؟
جنرال عبدالقادر :بلی .نبي عظيمي .در آن زمان جکتورن بود .کلهاش پايين انداخته
بود .زير االشهاش زدم و گفتم« :سرت را باال کن!»
آنها چون امين با ما بود ،اينقدر زير تأثير رفته بودند .از امين هراس داشتند .عظيمي
پرچمي بود.
پيش دروازه ورودي قصر رسيديم .در فاصلهء پنج شش متري ،ديواری هست .از
آن بلندي ،حوزهء چهاردهي ديده مي شود .چهلستون ديده مي شود ،باغ بابر ديده مي شود.
منظرهء زيبايي است .شيردروازه ،شهر کابل ،کارتهء سخي ،قرغه و پغمان ،همهء اين مناظر
به شکل نيم دايرهء زيبايي ديده مي شوند .همانجا ايستاديم و نگاه ميکرديم.
تره کي گفت« :هي! بيست سال پيش ،من و بينوا – و چند نفر ديگر را هم نام برد-
همينجا ايستاده بوديم .گفتيم بياييم برويم پادشاهي را بگيريم».
اين گپ تره کي برايم جالب بود .به خاطر داريد که گفتم تره کي مورد خشم حکومت
قرار گرفته بود و بينوا واسطهء او شده بود .تره کي به ضمانت بينوا توانسته بود به افغانستان
برگردد .حاال اين رابطه برايم بيشتر واضح شد .تره کي گفت« :گفتيم مي رويم و پادشاهي
را مي گيريم».
پرويز آرزو :يعني فکر مي کنيد عبدالرؤوف بينوا در عاليق چپي با تره کي هم نوا
بوده است؟
جنرال عبدالقادر :احتما ًال .بينوا در زمان کارمل ،سفير افغانستان در ليبیا شد.
پرويز آرزو :و در وقت تره کي چه کاره بود؟
جنرال عبدالقادر :به ياد ندارم که در آن زمان چه مي کرد .چون من به زودي دستگير
شدم و به زندان افتادم.
پرويز آرزو :خوب .تره کي خاطره بيست سال پيشش را در بلندي داراالمان گفت و ؟
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جنرال عبدالقادر :بلی .برايم تعجبآور بود .چهطور پنج شش نفر به اين فکر مي افتند
که پادشاهي را مي گيرند؟ به نظرم اين گپ هم مثل گپهاي ديگر پادرهواي تره کي در
مالقات هايش با مردم بود .در مورد مالقاتهايش با مردم هم خاطراتي دارم که خواهم
گفت.
از قصر پايين شديم و به طرف رستوراني رفتيم که در وقت داوودخا ن ساخته شده
بود .آن رستوران ،پشت به کوه «قرغ» ساخته شده بود .دور تا دور رستوران ،نهال شاني
شده بود .درخت هاي گوناگون .دو انجينير زراعت ما که در بلغارستان تحصيل کرده بودند،
آن باغ را ساخته بودند .وقتي به طرف رستوران رفتيم ،آن دو انجينير هم آمدند و با ما
احوال پرسي کردند .وطنجار امر داده بود که چاي آماده کنند .من با دو انجينير صحبت
مي کردم .به آن ها گفتم« :سعي کنيد اين باغ را توسعه دهيد .به درختهاي دور و بر تپهء
داراالمان هم رسيدگي کنيد».
درخت هاي باغ دارالمان خشک شده بودند .در گذشتهها ،آن باغ سرسبز و پرگل
بود .درختهاي زيبا و بلندي داشت .شاه اماناهلل آنجا را مثل پارکهاي اروپايي ساخته
بود .اما درختها در نتيجهء بيتوجهي خشک شده بودند .من به آن دو انجينير گفتم:
«سعي کنيد فضاي سبز دور و بر قصر دوباره احيا شود .اگر ضرورت است ،چاه عميق
حفر کنيد».
در زمان داوودخان ،براي درختها و باغي که دورادور «زلميرستوران» بود ،چاه
عميق حفر شده بود .انجينيرها را تشويق کردم .هر دو خوشحال شدند .مسلکشان انجينيري
زراعت بود .به سرسبزي تشويقشان کردم .هر دو خوشحال شده بودند.
خوب ،چاي خورديم و گپ ديگري نشد و پس برگشتيم...
***
خاطرهء ديگري که از روزهاي اول پس از هفت ثور دارم ،از شب يازدهم ثور
است .من در وزارت دفاع نشسته بودم .ساعت حدود هفت و نيم هشت شام بود .امين و
اسداهلل سروري پيشم آمدند .دو نفر عسکر ناشناس هم به دنبالشان بودند .امين آمد و با
من احوالپرسي کرد .گفت« :امشب عملياتي داريم .براي دستگيري مي رويم .عمليات
دستگيري داريم».
من نپرسيدم که چه عملياتي است و کي را مي خواهند دستگير کنند.
رابطهء من و امين هر روز بدتر و بدتر مي شد .من حتا عالقمندي نشان ندادم که بپرسم
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عمليات چيست و کي را مي خواهند دستگير کنند .پيش خود گفتم« :برو! هر چي مي کني،
به زودي روشن مي شود».
ساعت حدود ِ
يک شب آمدند .گفتند براي دستگيري «سياف» رفته بودند .پغمان را
محاصره کرده بودند .اما سياف از موضوع عمليات آگاه شده بود و به کوه پغمان رفته بود.
به من گفتند که او را تعقيب کردند .من زياد پرسوجو نکردم که باز چي شد.
اص ً
ال امين و سياف در دورهء يازدهم شورا در وقت ظاهرشاه کانديد شده بودند.
امين از همان زمان به خاطر اختالف نظر و تضاد و رقابتش با سياف کينه گرفته بود و
مي خواست انتقام بگيرد.
***
فکر ميکنم روز دهم يا يازدهم ثور بود .امين پيش من آمد و گفت« :بايد
سازمان اوليهء منسوبين وزارت دفاع را تشکيل دهيم ،تا کساني که به وزارت دفاع وارد
مي شوند به اين سازمان بيايند و مسؤوليت حزبي بگيرند».
امين گفت« :جلسه سازمان اوليهء منسوبين وزارت دفاع را در «قصر ستوري» وزارت
خارجه گرفتهايم».
رفتيم .من چند کلمهيي صحبت کردم .بايد منشي سازمان را تعيين ميکرديم.
من در مورد به ثمر رسيدن پيروزي هفت ثور توسط حزب دموکراتيک صحبت
کردم.
گفتم« :حزب بايد از همهء تاريکبينيها پاک باشد .وظايف و عملکرد اعضاي
حزب بايد بر اساسنامهء حزب مبتني باشد و به مردم صدمهيي نرسد .خوشبختانه هيچ کسي
از دست منسوبين اردو ،آزار نديده است »...و همين چيزهاي فورماليته را گفتم.
بعد از صحبتهاي من ،امين برخاست و پيشنهاد کرد« :براي اينکه سازمان اوليهء
وزارت دفاع ،جلسات منظم و دوامدار داشته باشد ،بايد منشي سازمان تعيين شود».
کي تعيين شود؟ رأيگيري شد .کسي به نام «وزيري» از وزيرستان تعيين شد.
نفهميدم که از وزيرستان افغانستان بود يا از وزيرستان پاکستان .بچه مجذوب  َر َق ِم الغر
قدکوتاهي بود .حاال خبر شدهام که وزيري در مسکو است .يکي از ژورناليستهاي روسي
به من گفت .اما نمیدانم کجاست و چی مي کند.
منشي معرفي شد .او هم چند کلمهيي گپ زد .جلسه زياد دوام نکرد .بيرون شديم .من
و امين با هم مي رفتيم .امين هي خود را به من نزديک مي کرد و مي پيچاند!
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من حيران ماندم چي گپ است! امين گفت« :قادر جان! چقدر خوب مي شود اگر مرا
جنرال بسازي!»
دور از انتظار بود .تکان خوردم .بعدها فکر کردم که آن هم يک توطئه عليه من بود.
من از گپ امين به خنده افتادم .به خنده به او گفتم« :امين صاحب تو همين طور هم
جنرال هستي! جنرال ناشده ،کارهاي وزارت دفاع را هم پيش مي بري! اما جنرال شدن
مقررات و روند خود را دارد».
من در آن وقت هنوز وزير دفاع نشده بودم.
به امين گفتم« :تنها سرقومنداني قواي مسلح ،صالحيت دادن رتبهء جنرالی را دارد.
وزير دفاع تنها ترفيعات را پيشنهاد مي کند .اينکه سرقومنداني قواي مسلح چقدر به وزير
دفاع صالحيت ترفيعات را مي دهد ،در زمانهاي مختلف فرق مي کند».
امين 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 بايد از او فرمانبري کنم .منشي عمومي هم تره کي صاحب است .تره کي
صاحب يک اشاره بکند ،ساير کارها را من برايت ميکنم».
امين با لحن توام با خواهش گفت« :بيا همين يک فرمان را تو امضا کن!»
گفتم« :امين صاحب! من اگر اين فرمان را صادر کنم ،واکنش منسوبين اردو چه
خواهد بود؟ اگر در ظاهر واکنشی نشان ندهند ،در خفا خواهند گفت که اينها با هم
ساخت و باخت دارند».
در همين مورد ،زياد گپ زديم .امين از گپهاي من ناراحت به نظر میرسید .به من
گفت« :امروز بيا خانهء من با هم يک شوربا بخوريم».
گفتم« :خوب است».
اول به وزارت دفاع رفتيم .امين گفت« :قصر نمبريک را ديدهايد .يک ساعت بعد
به آنجا بياييد».
به شما گفتم که امين دو خانه سردارها را به من و وطنجار پيشنهاد کرد ،اما ما
قبول نکرديم .خودش به قصر نمبريک رفته بود .ما تره کي را به حرمسرا برده بوديم .هر
روز تره کي با ما جنگ مي کرد و مي گفت« :مرا به اينجا آوردهايد و بندي کردهايد».
برنامهء امين اين بود که روابط تره کي را با طرفدارانش و با منسوبين اردو قطع کند.
تره کي را توسط ما به حرمسرا برده بود و خودش به قصر نمبريک رفته بود.
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اول قرار بود که امين به قصر کوتي باغچه يا قصر «شب جمعه» برود .اما معلوم شد
که امين قصر نمبريک را ترجيح داده و به آنجا رفته است.
من به خانهء امين رفتم .فکر ميکنم روز يازدهم بود .اولين بار بود که قصر نمبريک
را مي ديدم.
پرويز آرزو :در زمان داوودخان ،قصر نمبريک را نديده بوديد؟
جنرال عبدالقادر :قطع ًا نه! داوودخا ن به هيچ کدام از آن قصرها عالقه نداشت .دروازهها
قفل بودند .بعد از بيستوشش سرطان ،براي دو سه روز آن قصرها برای بازدید مردم باز
بودند .بعد ،دروازهها را بستند و کسي به آنجا نمي رفت .خزانهء اسعاري در قصر نمبريک
بود .داوودخا ن خزانه را از آنجا کشيد و به بانک ملي سپرد .پول ديگري هم که بود ،به
امر داوودخا ن به خزانه دولت داده شد.
***
به قصر نمبريک رفتم .عجب قصر زيبا و مجللي بود! آن قصر را ظاهرشاه براي پسرش
«احمد شاه» ساخته بود .ديوارهايش از سنگهاي قيمتي ساخته شده بودند .فرشهاي بسيار
گرانبهایی داشت .سالون بسيار بزرگ و مجللي داشت .سمت شمال سالون ،کلکين نداشت.
يک ديوار بود و در وسط آن ،نقشهء بزرگ افغانستان با سنگ هاي مختلف ساخته شده بود.
سنگ هايي با رنگ هاي متفاوت ،واليت هاي افغانستان را نشان مي دادند .زير آن نقشه ،مبل
و چوکي گذاشته شده بود .من و امين آنجا نشستيم .خانم و دختر امين هم آمدند .پس از
احوالپرسي رو به روي ما نشستند .اولين بار بود که آن ها را مي ديدم.
امين به دخترش گفت« :براي کاکايت چيزي بياور».
هم مشروب الکلي آورد و هم شربت .ما گفتيم« :از همان شربت بريز».
گيالس هاي ما را از شربت پر کرد.
گيالس شربت در دستم بود .امين به من گفت« :قادر جان! ببين! – به نقشهء افغانستان
اشاره کرد -از سيستان تا واخان دست باز داري .هر چه مي خواهي بکن! اما با من مخالفت
نکن».
گيالس شربت را روي ميز گذاشتم.
گفتم« :امين صاحب! من و شما به هم تعهد سپرديم که بر بنياد اصول و مقرره با
هم کار مي کنيم .تو حاال چهطور به من اين صالحيت را مي دهي و مي پذيري که من هر
چه خواسته باشم بکنم؟ تو عضو دفتر سياسي حزب هستي .تو چرا اين صالحيت را به من
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مي دهي؟ اص ً
ال ما و شما تابع يک مقررات حزبي هستيم .تابع مقررات وجداني هستيم .تابع
مقررات اسالمي هستيم ،تابع مقررات وطن خود هستيم ...
پرويز آرزو :شما اسالمي هم گفتيد؟
جنرال عبدالقادر :بلی گفتم و تکرار هم کردم .من حاال مي فهميدم که حزب با
شکست مواجه مي شود و تا يادم نرفته است بگويم 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 بيناموس ،کدام بيخرد و بيدانش اين کار را کرده است؟ مردم
در مورد ما چه مي گويند؟» و ناگفته نماند که حاال اذان از طريق بلندگو داده مي شد .تا
پيش 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 ،نعتخواني هم مي شد.
با قفل کالني در مسجد را بسته بودند .يک طرف دروازه را از ديوار کندند .در مسجد
ِ
نزديک شام
را باز کردند .کسي را هم آوردند و در زيرزمينيهاي وزارت دفاع انداختند.
بود که عظيم آمد و خبر آورد که آدمي که در زيرزميني انداخته بودند را مي زنند .رفتم
و او را ديدم .آدم قدکوتاه چاقي بود با ريش بلند .او را آنقدر زده بودند که رويش ورم
کرده بود.
پرويز 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 زياد گپ زده
است .به همين خاطر او را گرفتند و آوردند و در زيرزميني هاي وزارت دفاع انداختند .اين
عمل هم حساسيتم را چند برابر کرد.
پرويز آرزو :و براي او چه کرديد؟
جنرال عبدالقادر :رفتم و او را ديدم .پرسيدم که کي او را لت کرده است؟ با کساني
که لتوکوبش کرده بودند برخورد تندي کردم .گفتم« :دروازه را ببنديد تا فردا هيأتي
تعيين شود و معلوم شود که او را چرا و از کجا آوردهاند .معلوم کنند که چه گفته و چه
کرده است .شما حق نداريد هر کس را خودسرانه َکش کنيد و به اينجا بياوريد».
خوب .من در خانهء امين بودم.
هلل امين به شما گفت از سيستان تا واخان هر چه مي کنيد
پرويز آرزو :بلی .حفيظا 
بکنيد.
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جنرال عبدالقادر :بلی .اما با من مخالفت نکنيد.
پرويز آرزو :پيش از اينکه ادامهء ماجرا را بگوييد ،پرسشي دارم .برداشت من اين
است که حتم ًا شما هم کارهايي بر ضد امين ميکرديد و او هم داليلي براي بدبين بودن
نسبت به شما داشت .يا نه؟
جنرال عبدالقادر :طبع ًا .همينطور بود .من با بسياري از کارهاي او مخالفت مي کردم.
اولين مخالفتم با امين در مورد هفت نفري بود که از قندهار آورده بودند .امين گفت چهار
نفرشان را بکشيد ،سه نفرشان را بياوريد .چهار نفر پرچمي بودند ،سه نفر خلقي.
من گفتم« :امين! تو چه مي گويي؟ تو وزارت دفاع هستي؟ تو چه حق داري که اين
کار را بکني؟ بدون محاکمه چرا مي خواهي بکشي؟»
	يا مث ً
ال دوازده يا چهارده نفر را از غزني آورده بودند و امين امر کشتنشان را
داده بود .من در شوراي انقالبي بلند شدم و گفتم« :سر از امشب يک نفر از اعضاي بيروي
سياسي بايد با من ،پهرهداري کند .شما مرا به محاکمه تاريخ مي سپاريد .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؟ غير
از تو کي صالحيت اين کار را دارد؟»
همهء اینها اختالف و تضاد ما را نشان میدادند.
پرويز آرزو :به خانهء حفيظاهلل امين برمي گرديم.
جنرال عبدالقادر :بلی .گيالس در دست امين بود .من داليل خود را مي گفتم که
«ما تابع يک پرينسيپ هستيم .ما يک پرينسيپ را قبول کردیم و به حزب آمديم .اگر
خودسري باشد و شما هم اجازه دهيد که هر کس هر چه خواست ،بکند درست نیست .اين
با پرينسيپ حزب و پرينسيپ خدمت به وطن مطابقت ندارد».
امين به شدت عصباني شد .گيالس کريستال در دستش بود .رويش هم نوشته شده
بود« :المتوکل علياهلل محمدظاهرشاه» .گيالس را چنان به قهر و شدت به زمينِ سنگي زد
که پاشپاش شد و به ذرات غير قابل ديد تبديل شد.
خانم و دخترش هم نشسته بودند .من از جا برخاستم و به طرف دروازه رفتم .بيرون
شدم و در موترم نشستم .به موتروان گفتم« :حرکت کن!»
موتر به راه مي رفت .يک باره در آينهء عقبنما ديدم که موتر امين به دنبال
من در حرکت است .خودش بود و موتروانش .به دروازه وزارت دفاع رسيدم .من از موتر
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پايين شدم .موتروان ،موتر را از پشت وزارت به پارکينگ مي برد .وزارت دفاع ،که بعدا ً
مقر کميته مرکزي شد ،دو دروازه داشت .من دم دروازهيي که مقابل به ارگ بود ،پايين
شدم .امين هم سررسيد .امين از موترش پايين 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 خانهام چنين اتفاقي افتاد».
دست مرا گرفت و مرا به طرف کتارهء ديوار و پنجهچنارهاي سرکي که به ميدان
هوايي مي رود ،دور داد .در ضلع دوم آن کتاره ايستاد .گفت« :قادر جان! با من مخالفت
نکن!» اين جمله را چند بار تکرار کرد.
گفت« :نمي خواهم تو مخالف من باشي .من مي خواهم تو مرا راهنمايي کني».
گفتم« :امين صاحب! من چهطور تو را راهنمايي کنم؟ سابقهء تو در حزب بيشتر از
من است».
گفت« :نه! از لحاظ نظامي مرا راهنمايي کن!»
گفتم« :از نگاه نظامي؟ تو هنوز وزير خارجه نشدهاي اما در کار وزارت دفاع دخالت
ميکني .من متأسفم از اينکه به تو بايد بگويم اين وظيفهء تو نيست .اگر ميخواهي وزير
دفاع شوي ،در شوراي انقالبي پيشنهاد کن .وزير دفاع شو .من مخالفتي ندارم .اما از لحاظ
پرينسيپ چيزي که تو مي گويي ،درست نيست .مي گويي از سيستان تا واخان هر چه
مي خواهم بکنم .اگر من وجدان ضعيفي داشته باشم ،فورا ً قبول ميکنم .هر چه بخواهم
انجام مي دهم .ولي مسؤوليت اين کار به گردن تو است .تو مرا به حيث يک انسان ،گمراه
مي کني».
امين به من گفت« :به خدا اگر تو را رها کنم ».اين «رها نکردني» که گفت فورا ً
دو مفکوره را به ذهنم داد.
من گفتم« :امين صاحب! مي تواني مرا بکشي ،مي تواني مرا بندي کني .اما پرينسيپ،
پرينسيپ است .من از پرينسيپ نمي توانم عدول کنم .بر اين اساس ،هر چه مي خواهي
بکن! من در چوکات اين پرينسيپ با تو هيچ نوع مخالفتي ندارم .نه تنها با تو که با هيچ
کس ديگري هم مخالفتي ندارم».
به امين گفتم« :من حتا به داوودخا ن که هيچ کسي نمي توانست به او گپي بزند ،به
شکلي از اشکال ،گپ خود را مي گفتم .گاهي در لفافه .و داوودخا ن هيچ وقت به من نگفت
که تو چرا در مقابل من استدالل مي کني».
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ما اگر در موردي با نظر داوودخا ن موافق نبوديم ،طوري به او مي گفتيم که او آن را
مي پذيرفت .بنابراين من از پرينسيپ خود عدول نميکنم.
خود را از دست امين رها کردم و به وزارت رفتم .امين هم رفت .نمي دانم کجا رفت.
اين اتفاق يک روز پيش از تسليم قدرت افتاد.

بخش بيست و يک
پرويز آرزو :در آن روزهاي پس از کودتا ،پيش خانوادهء خود هم رفتيد؟
جنرال عبدالقادر :نه .در تمام آن مدت در وزارت دفاع بودم .فقط يک بار عصر روز هشتم
ثور براي تبديل کردن لباسهايم به خانه رفتم .دو روز دريشي پيلوتي به تن داشتم .دريشي
پيلوتي از پنبه بود .بدنم بوي عرق گرفته بود .با موتر بنز سياه ضد مرمي عبداالله ،وزير
ماليه ،به خانه رفتم.
به خانمم گفتم« :زود به من لباس پاک بده».
دريشي فورم و نشان دارم را پوشيدم .فورم و نشان دگروالي بود .من هنوز جنرال نشده
بودم .در اولين جلسه شوراي انقالبي وزير دفاع شدم و رتبه جنرالي گرفتم .در همان جلسه
هم عضو کميته مرکزي حزب شدم.
لباسم را به سرعت پوشيدم و از خانه بيرون شدم .وقتي از خانه بيرون آمدم ،ديدم
همهء همسايههايم که بيشتر از قوم هزاره بودند ،به سرک آمدهاند .در همان مدت کوتاه
باخبر شده بودند و با گل به ديدنم آمده بودند .من در محل «باسنيدار قالی شهاده » زندگي
مي کردم و بيشتر همسايههايم ،هزاره بودند .وقتي آنها را ديدم از موتر پايين شدم .همه آن
مردم را مي شناختم .با هم رفتوآمد داشتيم .از همسايه پهلويم ،حاجي ضامن ،تا به آخرين
خانهيي که از ترکمنها بود ،همه بيرون شده بودند .همسايه ديگر ما «جمعه کوپيکش»
بود .پدرش آدم ريشسفيدي بود و ما هميشه با هم صحبت و شوخي ميکرديم .او هم در
بين مردم بود .ديگري حاجي فقير بود .حاجي فقير ،کابلي بود .در قسمت آخري منتهي
به زمينهاي دختر شاهمحمود خان ،پروژهء ساختماني داشت .خانه مي ساخت و به مردم
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مي فروخت .او هم با خانوادهاش به ديدنم آمده بود.
***
هفت ثور ،روز پنجشنبه بود .پنجشنبهء هفته بعد ،تره کي با کنجکاوي و اصرار شروع
کرد به پرسوجو .به من مي گفت« :بگو ظاهرشا ه روزهاي رخصتي کجا مي رفت؟»
تره کي را به حرمسرا برده بودند و همیشه مي گفت« :شما مرا بندي کردهايد».
به او گفتم« :ظاهرشا ه يا به کاريزمير مي رفت يا به دره هاجر».
تره کي گفت« :مرا به «حوض خاص» ببريد».
حوض خاص کجاست؟ حوض خاص ،حوضي طبيعي در ارتفاع  3500متري کوه
«شکردره» است .به پشتو آن را «يلبند» مي گويند .تره کي اصرار مي کرد که «مرا به
يلبند ببريد».
مجبور شدم به کمک مشاور روسي ،هليکوپتری را به آنجا بفرستم که معلوم شود
آيا امکان نشست هليکوپتر در آن بلندي هست يا خير.
خبر آوردند که «نشست هليکوپتر ممکن نيست .حتا يک آدم پياده نمي تواند در
اطراف آن حوض به آساني قدم بزند».
تره کي اصرار مي کرد که بايد به آنجا برود!
من مي گفتم« :هو تره کي صاحب! هليکوپتر نمي تواند در آنجا نشست کند».
او همچنان اصرار مي کرد .پيشنهاد کردم که فردا به دره هاجر برود .ترتيبات رفتنش
را گرفتم.
همان روزها بود که تبصرهء بيبيسي در مورد هفت ثور و تره کي را شنيدم .من
هميشه اخبار جهان را دنبال مي کردم .تبصره اين بود که «تره کي نمي تواند در افغانستان
حکومت کند ،چون آدم عياش و شاعرمشربي است و اين دو خصلت براي رهبري افغانستان
خوب نيست».
به فکر رفتم و به خود گفتم اين را راست مي گويد!
***
روز پنجشنبه ،تره کي ،امين و وطنجار با هليکوپتر به سمت «دره هاجر» رفتند .در
ميدان هوايي به من گفتند« :پادشاهي را به تو سپرديم».
سرنوشت من در همان روز در «تپه هاجر» رقم خورده بود .گفته بودند به هر شکلي
که مي شود قادر بايد از صحنه سياسي حزب دموکراتيک بيرون شود و به جزاي اعمالش
برسد.
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شام همان روز ،برگشتند .براي استقبالشان به ميدان رفتم .تره کي را به حرمسرا برديم.
پرويز آرزو :معلوم مي شود شما و وطنجار هم با هم اختالف داشتيد .در روز کودتا
هم اين اختالف و ناهماهنگي دیده شده بود.
جنرال عبدالقادر :بلی .همينطور است .دليلش اين بود که وطنجار با آنکه در ابتدا
تابع امر تره کي بود ،اما امين او را خريده بود .برنامه امين اين بود که تره کي را از ميان
بردارد و به جايش بنشيند .اگر وطنجار با تره کي مي ماند ،براي امين دردسرساز مي شد.
چون پشتونهاي پکتيا و پکتيکا با وطنجار رابطه داشتند.
تره کي را به حرمسرا برديم و من به وزارت دفاع رفتم .فکر ميکنم همان شب بود
که به من گزارش رسيد که والي غزني ،دوازده يا چهارده نفر از بزرگان و ريشسفيدها و
متنفذين غزني را دستگير کرده و به کابل ،پيش امين فرستاده است تا امين دستور کشتن
آنها را در پوليگون پل چرخي بدهد .والي غزني اين کار را کرده بود .امين آنها را به
پوليگون فرستاده بود تا آنها را در آنجا بکشند .آن دوازده نفر در داخل موترها بودند.
وقتي به پوليگون مي رسند به محافظ حمله مي کنند .يکي از آنها توانسته بود سالح را از
دست محافظ بگيرد .پشت سر موتر حامل آنها ،يک ماشين محاربوي در حرکت بوده
است .ماشين محاربوي فير مي کند .در نتيجه دو سه نفر از آن دستگير شدهها کشته و بقيه
موفق به فرار شده بودند .فرار کرده بودند .برو به خير!
بعد از اينکه حزب دموکراتيک قدرت را به صبغتاهلل مجددي تسليم کرد ،والي
غزني ،يعني همان آدمي که دوازده يا چهارده نفر را به کابل فرستاده بود تا از بين برده
شوند ،در مقابل وزارت خارجه کشته شد.
انتقام گرفته بودند.
به خاطر همين واقعه بود که من در شوراي انقالبي برخاستم و با صراحت گفتم:
«مردم بدون محاکمه کشته مي شوند».
گفتم« :کي جواب مي دهد؟»
دستم را به طرف تره کي دراز کردم .گفتم« :خودت به حيث منشي عمومي و رهبر
حزب ،مسؤول اين کشتار هستي .و من که حاال وزير دفاع شدهام به حيث قومندان قواي
مرکز ،وزير دفاع ،معاون سرقومنداني قواي مسلح و لوي درستيز-چون هنوز لوي درستيز
را هم تعيين نکرده بودم -خبر ندارم که چرا اين کارها مي شود».
همه حيران مانده بودند که من چه مي گويم.
امين گفت« :اين چند شب نخوابيده است .ديوانه شده!»
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من گفتم« :من ديوانه نيستم! اين چشمم! اين گوشم! اين هم پوزم! اما اين مرا ديوانه
مي کند که مردم به امر کي کشته مي شوند؟»
عصبي شده بودم .جيغ مي زدم .اعضاي بيروي سياسي حيران مانده بودند.
گفتم« :آخر شما بايد جواب بدهيد! بگوييد اين عمل را کي انجام مي دهد؟»
امين به نرمي گفت« :قادر جان ،خاموش باش! قادر جان ،آرام باش! اعصابت را
کنترول کن!»
پرويز آرزو :واکنش نورمحمد تره کي چي بود؟
جنرال عبدالقادر :تره کي ُچپ نشسته بود .به طرفم لُق لُق نگاه مي کرد .حيران مانده
بود.
مي گفتند آن دوازده يا چهارده نفر اعتراف کرده بودند که اخواني بودند و من جيغ
مي زدم که چنان نبوده است.
من بي دليل داد و فرياد نمي کردم.
***
جنرال عبدالقادر ... :تره کي از درهء هاجر ،خوش و خندان بازگشت .پنجشنبه هفته
بعد ،دوباره هوس سفر کرد .گفت« :مرا بندي کردهايد .دق شدهام .مرا جايي ببريد».
امين پيشنهاد کرد که اين بار تره کي را به خانه داوودخا ن در پغمان ببريم .در آن
وقت «شهنواز تني» در فرقه هشت کار مي کرد .دگرمن بود .خلقي بود و از گروه وطنجار.
از تني خواستيم تا امنيت راه ،از کابل تا خانه داوودخا ن در پغمان ،را بگيرد .نگفته بوديم
چرا.
وقت رفتن فرا رسيد .به حرمسرا رفتم .امين هم آمد .يک پاکت سمنتي در دستش بود.
آن پاکتها در کابل ساخته مي شدند .چيزي در پاکت بود .امين پاکت را به ياور خود داد
و گفت« :اين را بگير! پيشت باشد .از تو مي گيرم».
امين ،من و وطنجار و پنجشيري و ميثاق و يک نفر ديگر را ،که حاال به خاطر ندارم،
دعوت کرده بود .من در موتر تره کي نشسته بودم .به ساختمان داخل باغ رسيديم .امين
گفت« :براي تره کي صاحب ،نشستن با ما خستهکن است .باشد تره کي صاحب تنها
استراحت کند...».
تره کي داخل ساختمان شد و من در آن روز ،دوباره او را نديدم...
در حدود يک تا يک و نيم ساعت با آنها نشستم .نان خوردم .بعد از آن گفتم که
«بايد به وزارت دفاع برگردم».
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امين با خوشي گفت« :خوب است .برو! ترون با تو مي رود».
گفتم« :نه .يک محافظ با من است و خودم هم يک عسکر هستم».
به طرف کابل رفتم.
بعدا ً خبر شدم که در همان روز پس از رفتن من ،امين و وطنجار  ،پنجشيري و ميثاق
و زيري را به طرف خود کشاندند .وطنجار در آن زمان هنوز به نفع امين کار مي کرد.
***
امين با تمام توان به تره کي کيش شخصيت مي داد .به حدي که تره کي را «ستاره
شرق» و نابغه عصر و زمان ساخت .نشاني هم با تصويري از تره کي ساخته بود که بر
سينه زده مي شد و آن را هم بين مردم پخش مي کرد .عکسهاي تره کي در هر چهارراهي
ش شخصيت تره کي ،نفرت مردم را نسبت
نصب شده بود .امين مي خواست با باال بردن کي 
به او زياد کند.
پرويز آرزو :يعني اين اقدام امين ،برنامهريزي شده بود؟
جنرال عبدالقادر :بلی .بر اساس يک پالن عمل مي کرد.
کتاب يا رسالهيي هم از تره کي به نام «د بنگ مسافري» به هدايت امين چاپ شد و
به رايگان بين مردم توزيع مي شد .در همان زمان من توانستم کتاب «افغانستان در مسير
تاريخ» را از قيد چاپخانه نجات دهم .اين کتاب توسط دو نفر از ژورناليستهاي آن زمان
به نام هاي «ابراهيم عباسي» و «نجيم آريا» در وقت شاه چاپ شده بود ،اما شاه اجازهء
توزيع آن را نداده بود و به اصطالح کتاب را قید کرده بودند .رابطه من با غبار نزديک
بود .من فورا ً هدايت دادم که کتاب توزيع شود .اين کار به زودي انجام شد .در حدود يک
هزار جلد کتاب «افغانستان در مسير تاريخ» بين خوانندههاي عالقمند توزيع شد.
کتاب ديگري هم چاپ شده بود به نام مس در طال يا...
پرويز آرزو« :طال درمس»؟!
جنرال عبدالقادر :بلی« .طال در مس» .اين کتاب نیز همزمان چاپ شده بود اما نمی
دانم چهطور چاپ شده بود.
پرويز آرزو« :طال در مس» کتاب نق ِد شعر است.
جنرال عبدالقادر :خوب .اين هم چاپ شده بود .نمي دانم کي چاپ کرده بود و کي
فرمايش داده بود.
پرويز آرزو :جلد زردي داشت.
جنرال عبدالقادر :هي خير ببينيد! طال در مس
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پرويز آرزو :توزيع اين کتاب هم ممنوع بود؟
جنرال عبدالقادر :نمي دانم .من از کتاب «طال در مس» چيزي نمي دانستم .فقط به اين
خاطر اين کتاب را به ياد دارم که همزمان با کتاب «افغانستان در مسير تاريخ» برآمد.
بسيار خوشحال شده بودم .گفتم حاال اگر غبار را ببينم به او مي گويم که به عنوان
شاگرد و پيرو تو توانستم کاری برايت انجام دهم .من غبار را دوست داشتم .واقع ًا به اين
وطن خدمت کرده است .تبعيد شد ،بندي شد و کار کرد .غبار و محمودي با هم تظاهرات
 1327بر ضد شاه را به راه انداخته بودند .هر دو هم بندي شدند .غبار چهار سال در زندان
ماند و محمودي تا آخر عمرش.
من گاهي غبار را مي ديدم .بيشتر در هوتل «آرين» در «پل باغ عمومي» او را
مي ديدم .هميشه زير بغلش پر از کتاب بود .بيشتر سياسيون و شطرنج بازها در هوتل آرين
جمع مي شدند .براي شما قصه ميکنم که چگونه از موضوع چاپ کتاب «افغانستان در
مسير تاريخ» آگاه شدم.
پرويز آرزو :بفرماييد.
جنرال عبدالقادر :زمان ظاهرشا ه بود .من در يک کورس شش ماهه قومنداني در
قواي هوايي درس مي خواندم .استاد ما روس بود .جنرال بود و يک پايش را در جنگ
جهاني دوم از دست داده بود .استاد بسيار دانا و اليقي بود .اص ً
ال «قومنداني» را من از او
ياد گرفتم .متودهاي قومنداني ،تعليم و تربيه قومنداني و سوق و اداره قومنداني را به ما
آموخت .آن استاد ،يک مترجم آذربايجاني به نام «عليبابا» داشت .عليباباهميشه تسبيح
به دست داشت.
يک روز عليبابا به من گفت« :آيا خبر داري که کتابي به نام «افغانستان در مسير
تاريخ» چاپ شده است؟»
گفتم« :نه! خبر ندارم».
عليبابااز من خواهش کرد که به هر قيمتي شده آن کتاب را الاقل براي يک هفته
پيدا کنم .خود عليباباهم نمي دانست که نويسنده کتاب کي است.
حاال کتاب را از کجا پيدا کنم؟ بسيار پرسوجو کردم و فهميدم که نويسندهء کتاب
«مير غالم محمد غبار» است .اين کتاب را نجيم آريا و ابراهيم عباسي چاپ کرده بودند.
ولي توزيع آن ممنوع شده بود .کتاب را قيد کرده بودند.
پس از اينکه دانستم نويسنده کتاب ،غبار است ،پيشش رفتم و گفتم« :کتاب شما
را از کجا پيدا کنم؟»
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غبار گفت« :هيچ کاري نمي توانم برايت انجام دهم .فقط مي توانم به تو بگويم که
کتاب در تحويلخانه رياست مطبوعات قيد شده است و کتابدار آنجا از فراه است».
پس از جستجوي زياد با کتابدار رابطه پيدا کردم .پول نسبت ًا هنگفتي برايش پيشنهاد
کردم و گفتم« :کتاب را فقط براي يک هفته به من بده».
بسيار اصرار کردم .باالخره قبول کرد .اما تأکيد کرد که بعد از يک هفته کتاب را
برگردانم .کتاب را گرفتم و به عليبابا دادم .به او گفتم که بعد از يک هفته بايد کتاب را
بازگردانم .گفت :خاطرجمع باش.
فکر ميکنم کتاب را فوتوکاپي کرد .روز ششم کتاب را به من پس داد و من طبق
وعده ،در روز هفتم کتاب را به کتابدار برگرداندم .من اين کار را در زمان شاه کرده
بودم و اين موضوع هميشه در ذهنم بود .در محراق توجهم بود که به هر شکلي مي شود
بايد کتاب از قيد آزاد شود و يکي از کارهايي که بعد از هفت ثور و پيش از بندي شدنم
انجام دادم ،همين بود.
پرويز آرزو :بازتاب توزيع کتاب در بين مردم چه بود؟
جنرال عبدالقادر :انعکاس فوقالعاده مثبتي داشت.
پرويز آرزو :برخورد تره کي و امين در اين مورد چي بود؟
جنرال عبدالقادر :فکر ميکنم آن ها حتا خبر هم نشدند .هر دو به غم جان خود بودند.
در آن زمان تمام تالش امين اين بود که براي تره کي کيش شخصيت بسازد و در اين کار
آنقدر زياده روي کند که نفرت مردم برانگيخته شود .عکسهايش را به در و ديوار نصب
کرده بودند .پايه ها و ديوارها را سرخ ميکردند .
به هر حال ما به کار خود مشغول بوديم .حاال به غم جان خود گرفتار شده بوديم.
تضاد ميان من و امين بسيار شدت پيدا کرده بود .بيشتر کساني که تا آن زمان با من بودند
به امين پيوستند.

بخش بيست و دو
پرويــز آرزو :به صحبتهاي ديروز و خاطرات شــما از روزهاي اول پس از هفت ثور
برمیگردیم.
جنرال عبدالقادر :من وقتي اين عالقمندي شــما را به نوشــتن اين کتاب و بررسي
حوادث آن زمان مي بينم ،بسيار افسوس مي خورم و فکر ميکنم که کاش از همان آغاز با
هم يکجا مي بوديم .مي توانستيد يا با مشوره من يا به شکل مستقل ،آن حوادث را بنويسيد.
چندين کتاب مي شد.
پرويز آرزو :سالمت باشيد .من در ثور  57به دنيا آمدم .اما حاال هم دير نيست .فکر
ميکنم امروز ،افغانستان بيش از هر چيز به بازنگري شفاف رويدادهاي گذشته نياز دارد.
جنرال عبدالقادر :بلی.
پرويز آرزو :گفتيد که دو و نيم ماه پس از هفت ثور ،شــما را زنداني کردند .از آن
دو و نيم ماه خاطره ديگري هم داريد؟
امين هــر روز به وزارت دفاع مي آمد و تأکيد و تکــرار مي کرد که «جنرال ها و
قومندانهاي سابق را به تقاعد سوق بده» و من مخالفت مي کردم.
من مي گفتم« :کساني را که نسبت به آنها مسألهيي وجود دارد ،برکنار مي کنيم .اما
کساني که تحصيالت عالي دارند و آدم هاي واردي هستند را چرا بيرون کنيم؟»
من حتا طرفدار آن بودم که آن عده از کساني را که در زمان داوودخان خانهنشين
شــده بودند ،دوباره به کار بگيريم .عقدهيي که نسبت به داوودخان داشتند به نفع ما تمام
مي شد.
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امين مي گفت« :نه!»
حاال يک عده هم در اين مســأله جانب امين را گرفته بودند و هر روز مي آمدند که
بايد قومندانهاي ســابق را برکنار کنيم .حتا کساني از ردههاي دوم و سوم وزارت دفاع
مي آمدند و فهرستهايي با خود ميآوردند و مي گفتند اين افراد را بايد برکنار کني!
من مي گفتم« :تو کي هستي؟ اين ليستها را از کجا آوردهاي؟»
جوابي نداشتند .و من گرفتار اين مسأله شده بودم.
من گفتم که دوسيهء امنيت دولتي را پيش من بياورند .دوسيه را آوردند .آن را ورق
زدم .نام «جنرال عمر» را که همين حاال در مســکو اســت ،ديدم .از دوران مکتب ليسه
عسکري ،جاســوس امنيت ملي بود .براي امنيت کار مي کرد .گفتم فورا ً برکنارش کنيد!
همين که اين آدم را برکنار کردم ،گالبزوي او را فورا ً جذب کرد .او را جنرال ساخت و
حتا وقتي سفير افغانستان در روسيه شد ،او را با خود به مسکو برد.
پرويز آرزو :شــما فقط به خاطر اينکه آن فرد با ادارهء امنيت ملي کشورش سر و
کار داشته برطرفش کرديد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .اين بسيار سرم بد تأثير کرد.
پرويز آرزو :فکر نميکنم کار کردن براي دستگاه امنيتي کشور خود گناهي باشد.
جنرال عبدالقادر :بلی .هر مملکت ادارهء امنيت خود را دارد .باری تلويزیون بلغارستان
کارمند سابق استخبارات آن کشور را نشان مي داد .آن آدم مي گفت« :من براي وطن خود
کار کردم .براي منافع شخصيام کار نکردم .دستگاهي بود به نام کي.جي.بي .بلغارستان و
من در چوکات آن دستگاه وظيفه داشتم و کار مي کردم».
مــن حاال مي دانم که اين کار بدي نبوده .اما در آن زمان فکر مي کردم که کار بدي
کرده است.
پرويز آرزو :در دوسيه امنيت دولتي با نام چه کسان ديگري برخورديد؟
جنرال عبدالقادر :در حدود صد نفر ديگر را هم مي شــناختيم .از آن جمله يکي مجيد
بود .مجيد فراهي .معلوم شد که با اداره امنیت همکاری داشته است .او همانی بود که از نام
من ،يوسف ،قومندان قوای پانزده زرهدار ،و موالداد را کشته بود.
پرويز آرزو :به امر شما؟
جنــرال عبدالقادر :نه .به نام من .گفته بود به امــر قادر اين کار را کردهام .در حالي
که من در آن روز اص ً
ال مجيد را نديده بودم .روز هفتم ثور بود .به شــما گفتم که نام شفر

271

خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر

را اشــتباه داده بودند .من صبح همان روز به يوسف تلفون کردم و از او پرسيدم که شفر
چيست؟ گفت« :هلمند -درياست» .در حالي که امين ،شفر «سيالب -توفان» را داده بود.
قرار بود که تنها خلقيها وارد عمل شوند و اگر شکست خوردند با شفر دوم که «هلمند-
درياســت» بود ،حلقهء دوم که قادر و پرچمي ها بودند اقدام کنند .يعني امين شفر را عمدا ً
به ما اشتباه داده بود.
پرويز آرزو :چند نفر به دستور شما کشته شدند؟
جنرال عبدالقادر :وجدان ًا به شــما مي گويم که هيچ کسي به امر من کشته نشده است.
اگر کسي در سرتاسر افغانســتان پيدا شود و ثابت کند که اين کار را کردهام من حاضر
هستم محاکمه شوم .من چنين عمل فجيعي را انجام ندادهام .هرگز!
پرويز آرزو :اميدوارم سوء تفاهم نشده باشد .به هر حال شما به عنوان يک نظامي در
تحوالت مهمي نقش داشتيد.
جنرال عبدالقادر :شما بايد در نظر داشته باشيد که يکي جريان جنگ است .در جريان
جنگ ،ممکن اســت ده ها نفر کشته شده باشند .اما اينکه مشخص ًا من با کسي عقده پيدا
کرده باشم و يا به خاطر اختالف فکري گفته باشم او را از بين ببريد ،هرگز اتفاق نيفتاده
است .من نه امروز که هميشه چنين فکر مي کردم.
***
جنرال عبدالقادر :روز شــانزدهم يا هفدهم پس از هفت ثور بود که کارمل به دفترم
آمد.
پرويز آرزو :پيش از رفتن به چکسلواکيا؟
جنرال عبدالقادر :بلی .گفت براي خداحافظي آمده است.
گفتم« :براي خداحافظي با تو ،به ميدان هوايي مي آيم».
يکي از اشــتباهات بزرگ من همين بود که بــراي خداحافظي و بدرقه او به ميدان
هوايي رفتم .با موتر نزديک طياره رفتم .در لحظهء خداحافظي ،پسر بزرگ کارمل گفت:
«خائنها! او را بيرون کرديد؟»
کارمل با سيلي به دهن پسرش زد .گفت« :پدر لعنت! ُچپ!»
پســرش حيران مانده بود .با کارمل بغلکشي و خداحافظي کردم و از جمله گفتم:
«برو ديگر!»
کارمــل اين «برو ديگــر» را به گونه ديگري تعبير کــرد و با حال زاری گفت:
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«کشتمند هست اگر باز»...
منظورش اين بود که اگر کاري کرديد ،مرا فراموش نکنيد .پيش خودم گفتم« :اين
بجه که مست آمد! 1يک کار کرديم خوب پيروز شديم که حاال کار
مست را ببين! ديوانه ّ
ديگري بکنيم!»
پرويز آرزو :رفتن شــما به ميدان هوايي براي خداحافظي با کارمل به سوءظن بيشتر
خلقيها نسبت به شما انجاميد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .همينطور بود .نسبت به من بيش از پيش شک کردند .همين
هم بهانهيي شد و به دستگيري من انجاميد.
پرويز آرزو :اين برخورد شــما با ببرک کارمل به معناي داشتن عالقمندي نسبت به
او بود.
جنرال عبدالقادر :باور کنيد کــه عالقمندي من فقط وحدت حزب بود .من پيش از
هفت ثور تنها يک بار کارمل را ديده بودم .او را در خانه بارق شفيعي ديدم .در اين مورد
به شما گفتم .2در همان ديدار هم اولين پرسشم اين بود که چرا متحد نمي شويد؟
***
در همان روزهاي پس از هفت ثور ،امين به من گفت« :اســداهلل سروري را شاروال
کابل مقرر کن و گالبزوي را به حيث اتشه نظامي به مسکو بفرست».
گالبزوي در روز هفت ثور زخمي شــده بود .امين گفت« :گالبزوي به حیث اتشه
نظامي به مسکو برود ،همانجا درمان شود و درس هم بخواند».
من به امين گفتم« :گالبزوي فع ً
ال مريض اســت .اما اســداهلل سروري را من مقرر
کرده ام».
گفت« :کجا؟»
گفتم« :رياست امنيت دولتي» .در آن وقت آن رياست« ،کام» نام گرفت.
پرويز آرزو :اسداهلل سروري را شما مقرر کرديد؟
جنرال عبدالقادر :من مقرر کردم .امين متعجب شــد .گفت« :خوب؟ مقرر کردي.
درست است».
در دل خوشحال هم شده بود.
پرويز آرزو :شما با موافقه تره کي اين کار را کرديد؟
بجه که مست آمد ،يعني :ديوانه فرار کن که مست آمد( .ضرب المثل).
«بجه!» در لهجهء هراتي يعني :فرار کن! «  -ديوانه ّ
ّ .1
 .2اين روايت را مي توانيد در بخش  10بخوانيد.
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جنرال عبدالقادر :نه .من خودم مقرر کردم .من سعي مي کردم بيشتر ُپستهاي وزارت
دفــاع را هم به بخش هوايي بدهم .رییس روابط خارجي را هم از قواي هوايي مقرر کردم.
رییس کشــف وزارت دفاع و رییس لوژستيک ،که معاون وزير دفاع بود ،را هم از قواي
هوايي آورده بودم.
پرويز آرزو :براي من همچنان يک ســؤال باقي مي ماند که شما چهطور اين افراد را
مقرر ميکرديد .منظورم اين است که صالحيت تقرر آنها را داشتيد؟
جنرال عبدالقادر :بخشي از اين تقررها در حيطه صالحيت وزير دفاع بود و من بعد از
تسليم دهي قدرت ،وزير دفاع شده بودم.
پرويز آرزو :درســت است .نمي دانم در آن زمان چگونه بوده است .اما رییس امنيت
ملي را رییسدولت تعيين مي کند.
جنرال عبدالقادر :من او را به ُپست رياست امنيت ملي آوردم.
پرويز آرزو :چگونه؟
جنرال عبدالقادر :خودســرانه و به امر خود .خودسري بود! و من «قدرت» محسوب
مي شدم .هدفم از آوردن هواييها اين بود که پشتيباني آنها را داشته باشم .در مواردي حتا
نمي گفتم که اين کار را من کردهام.
پرويز آرزو :يعني اسداهلل سروري آمد پيش شما و شما گفتيد برو رییس امنيت دولتي
شو!
جنرال عبدالقادر :گفتم برو رییس امنيت شو!
پرويز آرزو :او چي گفت؟
جنرال عبدالقادر :او گفت« :خوب است .اما قرار بود من شاروال کابل شوم».
من گفتم« :امنيت بهتر است .تو با من همکاري کن».
برايش غير منتظره بود .هر روز مي آمد...
پرويز آرزو :دوستي شما با اسداهلل سروري سابقه داشت؟
جنرال عبدالقادر :بلی .او از بخش هوايي من بود .قومندان بود .از حزب بود .خلقي من
1
بود .پالن هفت ثور را در خانه او آماده کرديم.
پرويز آرزو :امين مي خواست که اسداهلل سروري شاروال شود .شما گفتيد نه! سروري
به رياست امنيت مي رود.
جنرال عبدالقادر :بلی .امين گفت« :خوب است».
 .1شرح اين روايت را مي توانيد در بخش سيزدهم بخوانيد.
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پرويز آرزو :و در مورد گالبزوي گفتيد فع ً
ال مريض است.
جنرال عبدالقادر :بلی .گفتم گالبزوي فع ً
ال باشد تا ببينيم.
پنج روز يا يک هفته بعد ،وضع ســامت گالبزوي بهتر شد .پيش من آمد و گفت:
«مرا مي خواهي دور کني؟»
من گفتم« :نه! تو برو پيش تره کي –».من حاال راهکار را مي فهميديم-
گفتــم« :پيش تره کي برو و بگو که بنا به خواســت امين صاحب ،وزير دفاع مرا
به حيث اتشه نظامي به مســکو مي فرستد .اگر چنين بگويي ،تره کي از رفتنت جلوگیری
مي کند».
پرويز آرزو :چرا حفيظاهلل امين مي خواست گالبزوي اتشه نظامي شود و از افغانستان
بيرون رود؟
جنــرال عبدالقادر :به خاطر اينکه امين مي فهميد ،گالبزوي دير يا زود به مخالفين
او [امین] می پیوندد.
پرويز آرزو :اما هر دو خلقي بودند.
جنرال عبدالقادر :با آنکه هر دو خلقي بودند ،رقابت و قدرتنمايي بين آنها وجود
داشت .اسداهلل سروري هم از گروه گالبزوي بود.
پرويز آرزو :يعني گالبزوي در صدد کسب هر چه بيشت ِر قدرت بود؟
جنرال عبدالقادر :بسيار قدرتطلب بود.
گالبــزوي پيش تره کي رفته بود و به او گفته بــود که وزير 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« :بيا با هم پيش تره کي برويم».
با هم رفتيــم .در همان ديدار ،گالبزوي به تره کي گفت« :تره کي صاحب! امين به
حزب ،خائن است».
تره کي در حالي که دستهايش مي لرزيد گفت« :بچه جان خود را با امپراتور مواجه
نکن».
بعد رويش را به من کرد و گفت« :ښه قادر جانه څه وايي؟»
من گفتم« :امين صاحب گفته که گالبزوي را اتشه مقرر کنم ».س ِر امين انداختم.
هلل امين ،وزير خارجه شده بود؟
پرويز آرزو :حفيظا 
جنرال عبدالقادر :هنوز تثبيت نشده بود .اما کار وزارت خارجه را پيش مي برد.
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پرويز آرزو :در جلسهيي که براي تسليمگيري قدرت و تشکيل شوراي انقالبي داير
شده بود ،شما وزير دفاع شُ دید .در مورد ساير اعضاي کابينه تصميمي گرفته نشد؟
جنرال عبدالقادر :بيشتر اعضاي کابينه مشخص شدند .خود تره کي صدراعظم و رییس
شوراي انقالبي شــد .وطنجار معاون صدراعظم شد .قرار بر اين بود که امين وزير خارجه
شــود .حاال هم موضوع تعيين گالبزوي به حيث وزير مخابرات مطرح شــد .گالبزوي به
هدايت تره کي و به امضاي من وزير مخابرات شد.
پرويز آرزو :يعني به پيشنهاد شما و به امر تره کي؟
جنرال عبدالقادر :نه .من پيشنهاد نکردم.
پرويز آرزو :شما مقرر کرديد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .تره کي گفت« :اين را به حيث وزير مخابرات مقرر کن».
من تقررش را به حيث وزير مخابرات امضا کردم.
پرويز آرزو :يعني وزير دفاع ،وزير مخابرات را تعيين کرد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .تعيين کرد.
پرويز آرزو :عجب َگد و َودي 1بوده!
جنرال عبدالقادر :گد و ودي؟ حــاال گد و ودي را ببینید! دو معين وزارت خارجه-
شاهمحمد دوست و هادي مکمل -هم به امضاي من مقرر شدند .کسي پرسان هم نکرد...
پرويز آرزو :براي من جالب است که چهطور گالبزوي ،با اين صراحت پيش تره کي
از حفيظاهلل امين بد گفت.
جنرال عبدالقادر :اين کار را کرد .و گريه کرد .ايستاده بود و اشکهايش را با پرده
سفيد پاک مي کرد .تره کي گفت« :خود را با امپراتور روبهرو نکنيد».
پرويز آرزو :چرا رابطه گالبزوي با امين چنان بود؟
جنرال عبدالقادر :بحث بر سر قدرت است .قدرت .با ديدن اشکهاي گالبزوي به او
اعتماد پيدا کردم .من هم با امين مشکل داشتم .وقتي اشکهاي گالبزوي را ديدم ،به خود
گفتم« :خوب شد .يک نفر همباور ديگر هم پيدا کردم».
اما اين را نمي فهميدم که اين آدم [گالبزوي] هم به نعل مي زند و هم به ميخ! و ممکن
است همان شب پيش امين برود و بگويد که قادر به تره کي چيزهايي گفت و با اين کار
امين را با تقررش به حيث وزير مخابرات موافق کند.
فرداي آن روز ،امين بــه وزارت دفاع آمد و به من گفت« :وزير مخابرات را تعيين
َ .1
«گد و َودي»  :اصطالحي محاوري به معناي بي نظمي و نابهنجاري.
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کردي؟ خوب است!»
فهميدم که گالبزوي ،شــب به خانه امين رفته است .در حالي که به امضاي من وزير
مخابرات شد.
پرويز آرزو :در مورد ساير اعضاي کابينه بگوييد.
جنرال عبدالقادر :کشــتمند ،وزير پالن شد .رفيع ،وزير فواید عامه شد .بارق شفيعي،
وزير اطالعات و کلتور شد.
ديگر کي بــود؟ چهار نفر از نظامي ها به کابينه راه يافتنــد .من ،وطنجار و رفيع و
گالبزوي .رياست امنيت هم بست وزارت است .پس پنج نفر نظامي.
مخالفتها روز به روز بيشتر مي شد.
***
جنــرال عبدالقادر... :صبح بود .من و امين پيش تره کي مي رفتيم .هر روز مي رفتيم و
تره کي را پس از چاي صبح به گلخانه مي برديم و به چوکي مي نشانديم .آن روز هم رفتيم
و تره کي را گرفتيم و به راه افتاديم.
پرويز آرزو :هر روز؟
جنرال عبدالقادر :بلی .هر روز.
تره کي بلند شــد و به راه افتاديم .مــن و وطنجار و امين و گالبزوي ،او را همراهي
ميکرديم .امين در ميان راه به من گفت« :هدايت پايين و باال مي رود .تو او را مي شناسي؟»
هدايت ،پرچمي بود و در بخش اوپراسيون [بخش عمليات] وزارت دفاع کار مي کرد.
رییس اوپراسيون «بابهجان خان» بود.
گفتم« :او را مي شناســم .در اوپراسيون وزارت دفاع کار مي کند .اما از پايين و باال
رفتنش خبر ندارم».
امين گفت« :اين پرچمي ها دستشان به خود نمي ايستد».
مــن حيران مانده بودم چه بگويم .به کنايــه گفتم« :خوب او را هم به جاي ديگران
روان کنيد!»
تره کي گفت« :ميکنيم .پروا ندارد .غم نخوريد».
پرويز آرزو :منظور شما از روان کردن به جاي ديگران چي بود؟ به کنايه گفتيد که
او را هم بکشيد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .گفتم او را هم به جاي رفقايش روان کنيد.
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هر روز ،شــايعهء کودتا را به گوشم مي زدند .طي دوماه ،امين و سروري دائم ًا به من
مي گفتند که کودتايي در راه اســت .کودتا ،کودتا ،کودتا .من مي پرسيدم« :کي کودتا
مي کند؟»
جواب مي دادند که «به کمک امريکاييها کودتا مي شود».
مي گفتم« :چهطور به کمک امريکاييها کودتا مي شــود؟ امريکاييها در افغانستان
نقشي ندارند .چگونه کودتا مي شود؟»
مي گفتند« :مي شــود! جنرالي از لوگر که از صاحبمنصبهاي سابقهدار است و فع ً
ال
در مزار به ســر مي برد ،به همکاري پروفيسوري که در شفاخانهء جمهوريت کار مي کند،
طرح اين کودتا را ريخته است .پروفيسور ،طرح کودتا را به امريکا فرستاده است .به زودي
کودتا مي شود!»
مي گفتم« :عجيب است!»
1
رییس شــفاخانه جمهوريت «کريم يورش» بود .کريم يورش هراتي و مائوييست
بود .وقتي قومندان مدافعه بودم ،پدر «خالقيار» مريض شده بود .خالقيار در آن زمان معين
وزارت ماليه بود .پدرش را در شفاخانه جمهوريت بستري کرده بودند .من به ديدنش رفتم
و در آنجا با کريم يورش آشنا شدم .يک دست کريم يورش فلج بود .گاهگاهي با او گپ
مي زدم .در مورد مسایل سياسي با هم صحبت ميکرديم .آدم با دانشي بود.
خوب! اين کودتا به نظــرم عجيب مي آمد .پالن امين اين بود که مدام در مورد اين
کودتا بگويد و موضوع را در ذهن من تهنشين کند و بعد مرا به جرم سهم داشتن در برنامه
کودتا دستگير کند .ما حتا شايعه احتمال کودتا را به روسها رسانديم .چهطور ممکن بود
که کي .جي .بي .از چنين چيزي بيخبر باشــد؟ تار و پود افغانستان در دست کي .جي.
بي .بود.
روزها مي گذشتند و امين و سروري مدام موضوع کودتا را به من گوشزد ميکردند.
در اين زمان ،نوراحمد نور را هم از وزارت داخله کشيده بودند و به امريکا فرستاده بودند.
«مزدوريار» وزير داخله شده بود .خلقي بود .يکي از روزها در دفترم نشسته بودم که زنگ
تلفون آمد .قومندان اســتخبارات وزارت داخله بود« .عزيزاکبري» نام داشت .خواهرزاده
اسداهلل سروري بود .اکبري به من گفت « :شاپورخان را به وزارت داخله بفرستيد».
پرسيدم «شاپورخان را به وزارت داخله بفرستم؟»
گفت« :بلی .در مواردي بايد مشوره کنيم».
 .1کریم یورش ،به احتمال ،معاون شفاخانه جمهوریت بود
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شــاپور احمدزي را به وزارت داخله فرستادم .يک ساعت بعد به من خبر آوردند که
او را بندي کردهاند .چي گپ شد؟ چرا او را بندي کردند؟
به دنبال اين حادثه ،شبي قومندان فرقه «بيســت نارين» به بخش اوپراتيفي وزرات
دفاع تلفون کرد و گفت« :ميدان هوايي قندوز به دســت اشرار افتاده است .عبداهلل امين از
من تقاضاي کمک مي کند».
فرقه بيســتِ ،
تيپ  Cاست .مقدار محدودي ســاح و مهمات دارد و فقط يک غند
عسکر دارد .قومندان فرقه گفته بود که «عســکرها براي اجراي فعاليت محاربوي آماده
نيستند .هدايت شما چي است؟»
از وزير دفاع هدايت خواسته بود.
پيشتر به شــما گفتم که امين در راه به مــن گفت« :هدايت» پرچمي که در بخش
اوپراسيون وزارت دفاع کار مي کند ،پايين و باال مي رود».
همين هدايت از بخش اوپراسيون پيشم آمد و تقاضاي قومندان فرقه بيست نارين را
به من رســاند .من گفتم« :هدايت! تو از قومندان بيست نارين بخواه که اين تقاضا را به ما
تلگرام کند .تقاضاي تلفوني سند نمي شود .بگذار تلگرام کند تا سندي داشته باشيم».
هدايت رفت .من «بابه جان خان» را خواســتم و به او گفتم «حاال شــاپور احمد زي
هم بندي اســت ،تو چرا نگفتي که قومندان فرقه بيست نارين تقاضاي عبداهلل امين را به ما
تلگرام کند؟ چرا سند جور نکردي؟»
قومندان بابه جان خان گفت« :من از اين موضوع اص ً
ال خبر ندارم .هدايت اين موضوع
را اول بايد با من مطرح مي کرد».
من گفتم« :تو بايد حساسيتها را درک کني .بايد کنترول کني».
گفت« :مرا اين دفعه ببخش .بعد از اين کنترول ميکنم».
صبح شــد .تلگرام را دريافت کرديم .کسي به نام بهرام ،قومندان قطعهء کوماندو در
باالحصار بود .از خلقيهاي امينيست بسيار سرسخت بود .به او هدايت دادم قواي کوماندو
را آماده کند .دستور دادم که چند طياره هم آمادهء پرواز باشند.
صبح ،پيش تره کي رفتم .تره کي نشســته بود .يک چاينک و يک پياله و بشــقابي
کشــمش پيش رويش بود .چاي سبز و کشمش مي خورد .کست «قمرگل» در تيپ بود.
مي خواند و تره کي چاي مي خورد و سر خود را شور مي داد.
گفتم« :تلگرامي دريافت کردم .قندوز تقاضاي کمک کرده است .من چنين اقداماتي
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کردهام».
در همين لحظه امين ،وطنجار و ترون  -ياور امين ،-داخل شــدند .امين کاغذي در
دست داشت.
امين گفت« :بايد قادر به شما بگويد که چي کرده است».
گفتم« :قب ً
ال گفتم که هدايــت دادهام تا قواي هوايي و لواي کوماندو در احضارات
نمبريک باشــند .حاال منتظر تصميم سرقومنداني اعلي هســتيم – .منظورم تره کي بود.-
در صورتي که «ســرقومندان» تصميم بگيرند من لواي کوماندو را به قندوز مي فرســتم.
کوماندوها در ميدان هوايي ديســانت مي شوند .زمينه براي نشست طيارهها و ادامه عمليات
آماده مي شود».
امين از جا جهيد .پهلوي تيپي که کســت «قمر گل» مي خواند ،تلفون بود .گوشــي
تلفون را برداشت .يک ،دو ،ســه ،چهار نمبر را زد و گفت« :الو قندوز! قندوز! چي گپ
است؟ چيست؟ چهطور است؟»
نمي دانم از آن طرف چي گفته شــد .امين گوشي را با خشم و به شدت سر تلفون زد
و گفت« :هيچ گپي در قندوز نيست! توطئهگري اينجاست».
اوقاتم تلخ شــد .من گفتم« :لعنت به توطئه .لعنت به توطئهگر .کي مي خواهد توطئه
کند؟ کي مي خواهد در اين حالت توطئه کند؟»
بکس خود را برداشــتم و به طرف دروازه رفتم .امين و وطنجار پيش تره کي ماندند.
بعد از من بيرون شدند و تره کي را به گلخانه بردند .من به طرف دفترم رفتم.
دو سه روز پيشتر ،به سرمشاور شوروي گفته بودم که ما نقشه محاربوي افغانستان
را نداريم .شــما داريد .موقت ًا اين نقشــه را به من بده .پيش من باشد .امانت پيشم باشد .هر
وقت فرصتي پيدا شــود ،آن را بيرون ميکنم و نقاط حساس نظامي را مطالعه ميکنم .او
نقشه را به من داده بود.
پرويز آرزو :افغانستان ،چنان نقشههايي نداشت؟
جنرال عبدالقادر :نقشه محاربوي نداشتيم.
به وزارت دفاع رفتم .نقشــه را از بکسم کشيدم و به سرمشاور دادم .گفتم« :امانتت را
بگير».
گفت« :چرا؟ چرا وضعت خراب است؟»
گفتم« :احتما ًال ديگر وزير دفاع نيستم».
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من فکر مي کردم که وزارت دفاع را از من مي گيرند.
ســاعت حدود  10روز بود .زنگ تلفون به صدا در آمد .گوشي را برداشتم .گفتند:
«تره کي صاحب تو را خواسته است».
به طرف گلخانه رفتم .دم دروازه بيروني ارگ ،يک موتر ولگا ايســتاده بود .داخل
موتر ،چهار پنج نفر نشسته بودند .ميلههاي کالشينکوفهايشان را دیدم .من حيران ماندم
که اين موتر چرا اينجاســت؟ من هيچ چيز با خود نبرده بودم .پيش رفتم .دم در گلخانه
رسيدم .وقتي از موتر پياده شدم ،ديدم دو عسکري که هميشه دم در گلخانه مي ايستادند،
نيستند .حيران ماندم که چي گپ است! داخل شدم .وارد منزل پايين گلخانه شدم .به شما
گفته بودم که دفتر کارمل در طبقهء پايين بود ،دفتر تره کي در طبقهء دوم .در منزل پايين،
ترون را ديدم .وقتي مرا ديد ،دفتر سمت چپ را که کارمل در آنجا مي نشست نشان داد
و گفت« :شما به اين اتاق برويد».
دروازه آن اتاق پرده داشــت .قسمتي از پرده را کنار زدم و از دروازه داخل شدم .در
همين لحظه ضربه محکي به پشــت گردنم خورد .ضربه آنقدر محکم بود که به رو افتادم.
در آن لحظه ،فقط دســتها و پاهاي زيادي را احســاس مي کردم که مرا محکم به زمين
گرفته بودند .مرا فشار مي دادند .دستهاي مرا به پشت سر بسته کردند .پاهايم را هم بستند.
من خاموش بودم .چيزي نمي گفتم .باشد که سرنوشت مرا به کجا مي برد.
پس از اينکه دســتهايم را بســتند ،دو نفر از شانههايم گرفتند و دو نفر از پاهايم.
پهلوي دروازه اتاق گلخانه ،دروازه کوچکي است که به زيرزميني راه دارد .دروازه را باز
کردند .مرا به آنجا مي بردند .دو نفر از پيش رو مرا مي کشيدند و دو نفر هم از دنبال مرا
تيله ميکردند  .مرا دست و پا بســته به آنجا بردند و روي يک قالين لوله شده که فکر
ميکنم درازياش پنج شش متر بود ،انداختند .مرا به شکم ،روي آن قالين انداختند .صداي
بسته شدن دروازه را شنيدم .همه بيرون شدند...
پرويز آرزو :چهره کسي را نديديد؟ کسي را نشناختيد؟
جنرال عبدالقادر :نه .فورا ً کاله ســياهي به ســرم کردند .گپ هم نمي زدند .خاموش
بودند تا صداها را تشخيص ندهم.
روي قالين افتاده بودم .چند دقيقه بعد صداهايي به گوشم مي رسيد .صداي هال و هال
و چکچک و هورا از گلخانه مي آمد .امين ،کســاني را از قواي هوايي دعوت کرده بود
و به آنها مي گفت که «قادر ميخواست کودتا کند .اين هم سند .به قندوز و به باالحصار
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امــر آماده باش داده بود .طيارهها را به احضارات نمبريک آورده بود .اين هم ســند! اين
هم اســنادي که نشان مي دهند کودتا به کمک امريکاييها صورت مي گرفت .پروفيسور
امريکايي در شــفاخانه جمهوريت با کريم يورش ارتباط دارد .کريم يورش مائوييست و
هراتي است»...
همين صحنهسازيهاي از قبل آماده شده را تبليغ مي کرد.
صداي هورا هورا بلند بود .همه از پشتونهاي سمت مشرقي بودند .پشتونهاي سمت
جنوب نبودند .چون پشــتونهاي سمت جنوب با وطنجار و گالبزوي ارتباط داشتند و بايد
آمدنشان از طريق آن دو تنظيم مي شد.
من با خود فکر کردم اين چه حال است؟! سرنوشت چه کارهايي مي کند...
به دنبال دســتگيري من ،امين جلسه بيروي سياسي را داير کرده بود .مي خواست در
جلسه موضوع دســتگيري من به جرم کودتا را بگويد .کشتمند ،رفيع ،شاپور احمدزي و
علياکبر هم به اتهام دست داشتن در آن کودتا زنداني شده بودند.
پرويز آرزو :علياکبر کي بود؟
جنرال عبدالقادر :من علياکبر را نمي شــناختم .از اهل تشيع کابل بود .پرچمي بود.
داکتر بود .او هم در شــفاخانه جمهوريت کار مي کرد .پس از شروع تضادهاي حزب ،از
حزب بيرون شــده بود و مخالف تره کي و امين بود .حاال او را هم به همين بهانه دستگير
کرده بودند .کريم يورش ،هدايت از بخش اوپراســيون وزارت دفاع  ،شــاپور احمدزي،
کشتمند و رفيع را هم دستگير کرده بودند .اينها را به عنوان عامالن کودتا دستگير کرده
بودند 450 .نفر از قندهار هم به اتهام همکاري با من از بخش اردو و بخش ملکي دســتگير
شده بودند .در حالي که هيچ کدامشان را نديده بودم و نمي شناختم.
پرويز آرزو 450 :نفر از قندهار؟ چرا از قندهار؟
جنــرال عبدالقادر :طرفداران داوودخا ن بيشــتر در قندهار بودند .امين به همين بهانه
کودتا و به اتهام همکاري با من آنها را گرفت و ســر به نيســت کرد .من از زبان يکي
از کســاني که نجات يافته بود شنيدم که« :کسي را مي زدند و ميخواستند از او اعتراف
بگيرند .آن آدم زير شکنجه مي گفت... :هي فالن شما! من نه قادر را ديدهام و نه هم او را
بکشيدُ ،
مي شناسم .حاال که به نام او ميخواهيد مرا ُ
بکشيد».
فراموش نکنم که بگويم «طاهر بدخشــي» را هم دســتگير کردند .خالصه اينکه
حفيظ اهلل امين زمينه را آماده کرد و به بهانه کودتا ،مخالفان خود را دستگير و سر به نيست
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مي کرد.
پرويز آرزو :به وضعيت شما بر مي گرديم .شما همچنان روي فرش افتاده بوديد؟
جنرال عبدالقادر :بعد از آن ،مرا به «کوتي باغچه» بردند.
پرويز آرزو :و ديگر هيچ وقت تره کي را نديديد؟
جنرال عبدالقادر :نه .ديگر تره کي را نديدم.
بيروي سياسي تشکيل جلســه داد .در آن جلسه همت و جرأت نداشتند که بگويند:
«اين آدم عضو کميته مرکزي بود .از نگاه حزبي ،تنها بيروي سياســي مي تواند دســتور
دستگيري عضو کميته مرکزي را بدهد .او چهطور بندي شده است؟»
فکر ميکنم ،بر اساس آنچه بعدا ً شنيدم ،تنها يک نفر گفته بود که «قادر ،وزير دفاع
بود ،هيأتي از بيروي سياسي بايد از او تحقيق کند».
امين گفته بود« :چون در شرايط اضطراري هستيم ،تنها هيأت نظامي مي تواند بازجويي
کند».

بخش بيست و سه
پرويز آرزو :دستهاي شما را بستند و شما را روي قالين انداختند...
جنرال عبدالقادر :بلی .مرا بردند .دستها و پاهايم را بسته بودند .مرا ،روي يک قالين لوله
شده انداختند .قالين لوله شــده را زير شکم خود احساس مي کردم .بخشي از بدنم از يک
طرف و پاهايم از طرف ديگر آويزان شــده بود .چند ساعتي همانطور روي قالين افتاده
بودم .احســاس مي کردم که شب شده است .ساعت حدود  7و  8شب بود که کسي آمد.
صدايش را شنيدم.
از من پرسيد« :چه حال داريد؟!»
گفتم« :يک 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 .چهرهاش را نمي ديدم .ســرم هم پايين بود .شايد نصف سگرت را  -بيشتر يا
کمتر ،به خاطر ندارم -کشــيده بودم که سگرت از لبهايم افتاد .آن را ديگر برداشته هم
نمي توانســتم .چند دقيقهيي گذشت .من نمي دانستم آن آدم خاموش است ،ايستاده است يا
رفته است .بعد از آن صداي کسي آمد.
گفت« :شما را از اينجا مي بريم».
به من گفت« :من دست شما را مي گيرم و هر جا که به زينهيي برخورديم ميگويم
که اين جا زينه اســت ،پاي خود را پايين يا باال کنيد .وقتي گفتم زينه نيســت ،آرام راه
برويد».
دســت مرا گرفت و حرکت کرديم .فهميدم که از آنجا باال شديم .زينه اول يا دوم،
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دروازه خروجي گلخانه بود.
گفت« :پايين مي شويم»
فهميدم که حاال بيرون شــديم .ســعي مي کردم پيش خود تصور کنم که به کجا
مي رويم .پيش رو بايد مسجد مي بود .حاال به اين فکر بودم که مرا به سمت راست مي برند
يا چپ .به سمت راست بايد نمي بردند چون آن راه به طرف حرمسرا مي رفت .پس بايد به
طرف چپ برويم .دروازه خروجي در ســمت چپ بود .پيش خود فکر مي کردم که حتم ًا
مرا به طرف پوليگون مي برند و همانجا مي کشند .در همين فکرها بودم...
مرا مي بردند .کمي به سمت روبهرو رفتيم و به راست دور خورديم.
به من گفتند« :از زينه باال مي شويم».
مرا بردند .به خاطر ندارم سه ،چهار يا پنج پله بود .صداي باز شدن دروازهيي را شنيدم.
وارد شــديم .کاله را از سر و صورتم برداشتند .همينکه چشمهايم را باز کردم ،خود را در
همان اتاقي در «کوتي باغچه» ديدم که بعد از کودتاي بيســت و شش سرطان« ،سردار
ولي» را در آنجا بنــدي کرده بودند .کلکينها با ميلههاي آهنــي  16و  18ميليميتري
پوشانده شده بودند.
به من گفتند که موقت ًا در همان اتاق خواهم ماند تا وضعيتم روشن شود .فکر ميکنم
نيم ساعتي گذشت .کسي آمد .يک دســت زيرلباسي عسکري با خود آورده بود .به من
گفت« :دريشي خود را بکشيد».
ندم.
لباســم را بيرون کردم .سرشــانگي لباسم را که نشــان محراب و منبر بودَ ،ک َ
دريشيام را پيش آنها انداختم.
مرا تنها گذاشتند و رفتند .نمي دانستم سرنوشتم چه خواهد شد .بعد از حدود دو ساعت،
پنج نفر پيشــم آمدند :اسداهلل ســروري ،جيالني رییس عمومي لوژستيک و معاون وزير
دفاع -که خودم او را منصوب کرده بودم و از خلقيهاي سرســخت امينيست بود ،-داوود
ترون -رییس ژاندارم و پوليس وزارت داخله و يار و نزديک امين ،-اســداهلل پيام از قواي
هلل امين هم رییس
چهارزرهدار و از گروه وطنجار .اســداهلل امين -داماد و برادرزاده حفيظا 
هيأت تحقيق بود .سه اسداهلل آمده بودند :اسداهلل سروري ،اسداهلل پيام ،اسداهلل امين!
اسداهلل سروري يک قلم و يک بسته کاغذ را در اتاق گذاشت.
من خاموش نشســته بودم و نگاه ميکردم .به من گفتند« :اين کاغذ و اين هم قلم .تو
متخصص کودتا هستي ،بنويس که چگونه مي خواستي کودتا کني
که قصد کودتا داشتي و
ّ
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و از کجا الهام مي گرفتي؟»
پرويز آرزو :شــما در گذشته رابطه نزديکي با اسداهلل سروري داشتيد .گپي بين شما
رد و بدل نشد؟
جنرال عبدالقادر :نه .هيچ گپي .من اگر چيزي به ســروري مي گفتم بزدلي مرا نشان
مي داد .بعدا ً به شــما تعريف خواهم کرد که چهطور در بنديخانه ،خشت را برداشتم و به
سمت اسداهلل سروري پرتاب کردم و به رويش تُف انداختم.
به هر حال کاغذ و قلم را گذاشتند .اسدهلل سروري قلم را برداشت و بندي از يک شعر
را که فکر ميکنم از سنايي است ،نوشت« :بر سر اوالد آدم هر چه آيد بگذرد!»
اسداهلل سروري اين مصراع را نوشته بود .کاغذها را گذاشتند و همه رفتند.
پرويز آرزو :هدفش از نوشتن اين مصراع شعر چه بود؟
جنرال عبدالقادر :نمي دانم.
پرويز آرزو :شــايد خواســته بود به نوعي ابراز همدردي کند و شما را به مقاومت
تشويق کند؟!
جنرال عبدالقادر :نمي دانم .از طرف ديگر ،در آن زمان تضاد امين و امينيســتها با
تره کي و طرفدارانش به اوج خود رسيده بود.
به هر حال .شــب ،تنها بودم .کسي هم از من چيزي نپرسيد .صبح شد .روز شد و
شام فرا رسيد .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
پيچيده بودم و زير ســرم گذاشته بودم .شام شد .هوا تاريک بود .از کلکين به بيرون نگاه
کردم .کلکين با آهن پوشيده شــده بود .چيزي به سادگي ديده نمي شد .روبهرو ديواري
بود .آن ديوار را شما نديدهايد .آن را برداشتهاند .از آنجا فقط قبر امير عبدالرحمان خان با
وضاحت ديده مي شــد .بلندي ديوار ،سه متر بود .دو اتاق به ارتفاع دو متر ساخته شده بود.
کوتي باغچه در وقت امير عبدالرحمان خان ســاخته شده بود و شاه امان اهلل ،پس از گرفتن
پادشاهي ،کاکايش سردار نصراهلل خان را در يکي از آن دو اتاق زنداني کرده بود .صداي
راديــو مي آمد .فکر ميکنم از پارک زرنگار بود .بعضي کلمات قابل فهم بودند .در مورد
من گپ زده مي شد.
شب فرا رسيده بود .سه چهار نفر از آدمهاي ديروز باز به سراغم آمدند .آمدند و ديدند
که قلم و کاغذ سر جايش است و من چيزي ننوشتهام.
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پرسيدند« :چرا چيزي ننوشتي؟»
گفتم« :چه بايد مي نوشتم؟ شما بگوييد ،من مي نويسم».
به من گفتند« :تو بايد بنويسي که چهطور مي خواستي کودتا کني».
گفتم« :آيا شما معتقديد که هفت ثور يک «انقالب» است؟»
گفتند« :بلی».
گفتم« :اگر هفت ثور انقالب اســت ،پس از انقالب ،کودتا ممکن نيست .چون اين
مردم و تودهها هستند که انقالب مي کنند .در حالي که کودتا توسط عدهيي محدود صورت
مي گيــرد و وقتي انقالبي به ميان مي آيد يک گروه محــدود نمي تواند در مقابل انقالب
کودتا کند .زيرا مردم ،مدافع انقالب هســتند .بنابراين شما اشتباه مي کنيد که مرا متهم به
کودتا مي کنيد .من خودم اين نظام را به وجود آوردم .در اين انقالب شــريک هستم .به
اين آرمان باور داشتم و در انقالب سهم گرفتم .حاال چهطور مي توانم بر خالف عقايد خود
عمل کنم؟»
«ترون» پيشتازي مي کرد.
گفتم« :ترون! تو صبر کن! بســيار خيزک نزن! من اگر بندي هم هستم تو احتياط
کن که از حيثيت و آبرويم دفاع ميکنم .اگر گپ بدي بگويي هر چه به دســتم بيايد به
رويت مي زنم».
در حالي که هيچ چيزي هم نبود که به دستم بگيرم و او را بزنم .در شرايطي هم نبودم
کــه اين کار را بکنم .برخورد من آگاهانه بود .من بايد با خونســردي رفتار مي کردم تا
کسي که از من بازجويي مي کند زير تأثيرم باشد .به همين خاطر خونسرد و قاطع برخورد
مي کردم.
به من گفتند« :جريان کودتا را بنويس وگرنه به زور خواهي نوشت».
گفتم« :من مي دانم که حاال شما مي توانيد هر کاري بکنيد .اما بدانيد که تا جان داشته
باشــم از خود دفاع ميکنم .اگر کسي پيدا نشــد که از من دفاع کند ،خودم از خود دفاع
ميکنم .شما اص ً
ال حق بازجويي از من را نداريد .من از لحاظ نظامي در مقام و رتبهيي هستم
که زير دستانم حق سؤال کردن از من را ندارند .بايد يک رتبه باالتر از من بيايد و از من
بازجويي کند .من بريدجنرال هستم ،بايد يک تورنجنرال بيايد و از من بپرسد .شما نه آن
رتبه را داريد و نه آن دانش را که از من بازجويي کنيد».
با جديت برخورد کردم.
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به من گفتند« :تا فردا شــب به تو مهلت مي دهيم .اگر تا آن زمان ننوشــتي ،با تو
برخورد قاطعانه مي کنيم».
گفتم« :هر چه مي کنيد ،بکنيد».
بعد از اين گفتوگو ،مرا تنها گذاشتند و رفتند.
شب سوم دوباره آمدند .پرسيدند« :چيزي ننوشتي؟»
گفتم« :نه! چي بايد بنويسم؟ شما بگوييد من مي نويسم .هر چه بگوييد مي نويسم .در
پايين نوشته هم امضا کنيد که اينها را خواستيم ،قادر هم نوشت!»
گفتند« :عجب! از ما مي خواهد سند هم بگيرد!»
گفتند« :والديمير را بياوريد!»
من هنوز نمي دانستم که «والديمير» چيست .اسداهلل پيام ،والديمير را آورد .نمي دانم
تلفونهاي قديمي هندلي [تلفون صحرايي] را به خاطر داريد يا نه .آن تلفونها را با دســت
مي چرخاندند و از چرخش آن برق توليد مي شد .برق دوازده ولتي .يکي از اسداهلل ها مخترع
اين نوع شکنجه بود .نام آن تلفون براي شکنجه را والديمير گذاشته بودند.
برق دادن شروع شد.
پرويز آرزو :چه کسي شما را شکنجه مي داد؟
جنرال عبدالقادر :اســداهلل سروري در وقت برقدادن و شکنجهدادن من بيرون مي شد.
بيشــتر اسداهلل پيام و ترون در شکنجه دادن من پيشــتاز بودند .اسداهلل امين هم براي چند
دقيقهيي ميآمد .چيزي مي پرسيد و مي رفت.
تلفون را آوردند .مرا روي چوکي نشــاندند .ســيمها را به دو کلک پاهايم و به
گوشم بستند .يک تکهء سفيد ،مثل روجايي ،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 زمين افتاد .مرا نتوانســتند بگيرند و به رو ،به زمين
خــوردم .دهان و بينيام به زمين خورد و خون همه جا را گرفت .مرا دوباره بلند کردند و
به چوکي نشاندند.
گفتند« :مي نويسي يا باز هم تو را جزا بدهيم؟»
من تکرار کردم « :هر چه شــما بگوييد ،مي نويسم .من از خود چيزي براي نوشتن
ندارم».
شــروع کردم به بد گفتن« :شما فاشيستهاي زمان هستيد .مطمئن باشيد اين نظام را
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نمي توانيد به پيش ببريد .شــما خائن به وطن و خائن به نظام هســتيد .شما به مردم خائن
هستيد»...
هر چه به دهانم مي آمد مي گفتم.
گفتند« :حاال ببين!»
بار دوم برق دادند .اين دفعه با چوکي به پشت افتادم .صداي شکستن استخوانهايم را
شنيدم .دست راستم از فرمانبري افتاده بود .نمي توانستم از آن کمک بگيرم و بلند شوم.
به من گفتند« :باز تکرار مي کنيم .اين قلم و اين هم کاغذ! بنويس!»
گفتم« :شما انسانهاي ناآگاه و ذليلي هستيد .استخوانهايم شکسته اند .من نمي توانم
چيزي بنويسم .شما بنويسيد من حاال امضا هم نمي توانم بکنم! با شصت خود نشان مي گذارم!»
با تمسخر گفتند« :حاال اين از ما تحقيق مي کند!»
مرا به حالم گذاشــتند و گفتند فردا باز مي آيند .اما فردا شــب که شب چهارم بود،
نيامدند .شب پنجم آمدند.
در يکي از آن شــب هاي شکنجهء بسيار ،افتاده بودم و از درد مي ناليدم .زخمي
شــده بودم .بيلک شانه و قبرغهام شکســته بودند .در آن روز و شبها ،عسکري دمِ در،
پهره داري مي کرد .غذاي مرا که کچالو ،زردک با توتهيي نان و آب بود ،ميآورد .هر شب
وقتي شــکنجه تمام مي شد و شکنجهگران مي رفتند ،آن عسکر مي آمد و َس َرک مي کشيد.
فکر مي کردم مراقب من است تا خودکشي نکنم .اما آنطور نبود .شب پنجم ،شکنجه بسيار
شــديد بود .شکنجهگران رفتند و من افتاده بودم و از درد به خود مي پيچيدم .در همان حال
بودم که عسکر پهرهدار ،وارد اتاق شد .به من نگاه کرد .نزديک آمد.
آهسته در گوشم گفت« :يک قطعه عکس نداري به من بدهي؟!»
گفتم« :تو در اين وضع از من چه مي خواهي!»
پرسيدم« :عکس را براي چه مي خواهي؟»
گفت« :من از بادغيس هستم .يک عکس يادگاري به من بده!»
در ضمن گفت« :اگر به من بگويي کجا زندگي مي کني ،مي روم و به خانوادهات خبر
مي دهم که اينجا هستي و زندهای».
من نمي توانستم به آن عسکر اعتماد کنم .يک کتابچه هويت نظامي داشتم که عکسم
در آن چســپيده بود .آن را به او دادم و گفتم اين از تو باشد .دستمالي را که در آن پول
و ســاعتم را پيچانده بودم ،بيرون کردم .پولها را به او دادم و گفتم« :اين  5700افغاني هم
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از تو باشد».
کتابچه هويت نظامي مرا گرفــت .اما پول را پس داد .پول را نگرفت .گفت« :پول
پيشت باشد .به کا َرت مي آيد!»
گفتم« :مرا مي ُکشند! اين پول به چه کارم مي آيد؟»
گفت« :پدرشان کشته نمي تواند!»
حيران مانده بودم که اين عســکر بادغيسي چه مي گويد .با خود گفتم يا بسيار به من
عالقه دارد يا هم جاسوس است .به همين خاطر خاموش شدم .کتابچه هويتم را دادم.
گفتم« :آب داري؟ کمي به من آب بده».
او آرام بيرون شــد .اين طرف و آن طرفش را ديد .در پيالهء عسکري خودش آب
ریخت .به اتاق آورد .آب را خوردم و پياله را پس دادم.
پرويز آرزو :عسکر بادغيسي گفت که هيچ کس نمي تواند شما را بکشد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .اين را گفت .من نمي توانســتم بپرسم که به چه دليل تو چنين
مي گويي .هر بار مي آمد و با تأثر مرا و لباسهاي پرخونم را مي ديد ،آخ و اوف مي کرد،
متأثر مي شد و مي رفت...
***
شب ششم هم آمدند و مرا شکنجه دادند .به من گفتند« :بنويس! ورنه تو را مي ُکشيم».
من گفتم« :ميدانم که مرا مي کشيد .اما شما بايد بفهميد که من مرتکب کاري نشدهام
که حاال اعتراف کنم و بنويسم .شما هر چه مي خواهيد بنويسيد ،من امضا ميکنم».
اين بار اسداهلل امين به من گفت« :بنويس!»
آن شب داکتري را هم با خود آورده بودند .داکتر وضع مرا با تأثر ديد .چند تابلت
ّ
مسکن به من داد .گفت« :وقت خواب آن را بخور».
شب هفتم دوباره به سراغم آمدند .اين بار گفتم« :من نمي توانم خودم از خودم سؤال
کنم .سؤاالتي که داريد بنويسيد .همينجا بگذاريد تا من به آنها جواب بدهم».
با شــنيدن اين گپ ،بين خود ُپس ُپس 1کردند .گفتند بياييد عين سؤاالتي را که به
کشتمند و رفيع داديم به او هم بدهيم.
پرويز آرزو :شما از بندي شدن سلطانعلي کشتمند و رفيع خبر داشتيد؟
جنرال عبدالقادر :نه .من تا آن لحظه نه از بندي شدنشان خبر داشتم و نه از اينکه به
آنها سؤاالتي داده شده تا جواب بنويسند.
ُ « .1پس ُپس کردن» :درگوشي و به نجوا با هم صحبت کردن با بار منفي.
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پرويز آرزو :پس معلوم مي شود که آن دو هم مثل شما مقاومت کرده بودند؟
جنرال عبدالقادر :بلی .معلوم مي شــد که ما را همزمان شــکنجه مي دادند .من چيزي
نمي دانســتم .اما آنها به من گفتند« :يکي از کســاني که مي خواستي با او کودتا کني،
اعتراف کرده است .گفته است که با قادر قصد کودتا داشته است».
من خنديدم و گفتم« :شاهد ديگري نيست .خود شما هستيد».
پرويز آرزو :پس معلوم مي شــود که سلطانعلي کشــتمند يا رفيع را وادار به اعتراف
کرده بودند؟
جنرال عبدالقادر :از رفيع اعتراف گرفته بودند.
...در حدود بيست بيستوپنج 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 آيند و تو
را برق مي دهند .هر چه مي خواهي بنويس! وقتي جواب پنج شــش سؤال را ببينند ،بهانهيي
پيدا مي شود و شايد تو را برق ندهند».
به فکر بودم که چه بنويســم .اوقاتم تلخ بود .درد داشتم .در همان شب يکي از
افســرهاي قواي چهار زرهدار که از گروه تره کي بود پيشم آمد .جوان بود .دوم بريدمن
بود.
آن جوان آمد و گفت« :تره کي صاحب خبر شدهاند که شما شکنجه شدهايد .تره کي
صاحب با شما خيلي مهربان اســت .هميشه مي گويد که حيف شد که قادر بندي شد! اي
کاش اين کار را نمي کرد! اي کاش بر ضدم کودتا نمي کرد! من هرگز نمي گذاشــتم که
او بندي شود».
من مي فهميدم که دروغ مي گويد .گفتــم« :برو به تره کي صاحب بگو که اگر من
کودتا مي کردم نمي گذاشتم تو در جايت بنشيني».
آن جوان هم آزرده شد و رفت.
شب هشتم بود .باز به سراغم آمدند .ديدند به پنج شش سؤال آنها جواب دادهام.
جوابها را خواندند و گفتند« :اين چيزهايي که تو نوشتهيي ،جواب نيست!»
من گفتم« :پس چه بنويسم؟ من چيزي را که ميدانم مينويسم».
پرســشهاي ديگري هم در پنج شش صفحه نوشته بودند .آن پرسشها را هم به من
دادند.
گفتند« :حاال از جوابهاي تو براي ما ســؤالهاي نو پيدا شــده .به اين سؤالها هم
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جواب بده!»
گفتم« :سؤالهاي نو را هم بگذاريد .مي نويسم!»
شب نهم به شدت عصباني بودند .جوابها را مي خواندند و خشمگين مي شدند.
مي گفتند« :اينها چي است که تو نوشتهای؟»
ب چه بنويسم؟!»
من مي گفتم« :خو 
مرا دو سه سيلي زد.
پرويز آرزو :کي زد؟
جنرال عبدالقادر :ترون .من گفتم« :حيف 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 هستيد.
دشمن مردم افغانستان هستيد».
باورهايم و هر چه به زبانم مي آمد را با صراحت مي گفتم.
بــه جيالني ،معاون وزير دفاع گفتم« :من تــو را آوردم .من تو را معاون خود مقرر
کردم .حاال تو آمدهاي پيشــم گپ مي زني؟ تو با من نزديک بودي .از قواي هوايي بودي.
در بگرام با من بودي .تو را از بگرام آوردم و معاون خود ساختم .اگر هدفي مي داشتم بايد
به تو مي گفتم .آيا تو از زبان من چيزي شنيده بودي؟»
گفت« :من هميشه به تو مشکوک بودم!»
گفتم« :همين از بيعقليات اســت! تو اص ً
ال دانشي نداري که چيزي بفهمي .اگر تو
دانش مي داشــتي بايد مي فهميدي که من به اين وطن ايمان دارم .به اين مردم ايمان دارم.
من به باورهاي خود خيانت نميکنم».
از حزب و ديگران چيزي نمي گفتم .فقــط از وطن و مردم مي گفتم .هر جوابي که
مي نوشتم ،مي گفتند چرا چنين نوشتي؟ مي گفتم پس چه بنويسم؟ باز سؤالهاي نو مي نوشتند
و مرا زير مشــت و لگد مي گرفتند .آن شب مرا برق ندادند .اما با همان روجايي يا تکهيي
که بود ،گلويم را مي بستند و آن را تاب مي دادند و مرا خفه ميکردند .
مجموع سؤالها به شصت و چند تا رسيد .و من به آن سؤالها جواب دادم.
پرويز آرزو :طي چند روز به همه پرسشها پاسخ نوشتيد؟
جنرال عبدالقادر :فکر ميکنم دوازده روز .در پايان هم نوشــتم« :من ايمان دارم که
شما کاري جز خيانت براي اين وطن نمي کنيد و نمي توانيد .منتظر بربادي خود باشيد».
پرويز آرزو :آن پرســشها براي گرفتن اعتراف شما به جرم ترتيب داده شده بود.
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شما اعتراف کرديد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .نوشــتم که« :بلی اگر من کودتا مي کردم ،اين فرضي بوده بر
گردن من .چون من خائنيني چون شــما را براي افغانســتان آوردم .شما را بايد دوباره از
صحنه بر مي داشتم».
حاال ســؤالي که پيدا شــده بود اين 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 هيچ کسي».
من اعتقاد راسخ داشتم که مرا مي کشند.
پرويز آرزو :آيا به راستي قصد کاري بر ضد رژيم داشتيد؟
جنرال عبدالقادر :من اختالف نظر جدي با رژيم داشــتم اما به کمک کي مي توانستم
کاري انجام دهم؟
پرويز آرزو :شــايد هم در جايي ابراز ناراحتي کرده بوديد و گفته بوده باشــيد که
مي خواهيد کاري بکنيد؟
جنرال عبدالقادر :اين را هميشــه مي گفتم که اينها خائن هســتند .به حزب خيانت
کردند...
پرويــز آرزو :و هيچ نوع اقدام عملي براي مقابله با وضع موجود نکرده بوديد؟ قصد
سازماندهي چيزي را نداشتيد؟
جنرال عبدالقادر :نه .هيچ ســازماندهي و اقدام عملي نکــرده بودم .فقط ديدار من با
کارمل و کشتمند شاید نسبت به من شک ایجاد کرده بود .پيش از اين به شما قصه کردم
که کارمل به من گفت« :بودن تو در اين وطن فرض اســت .تو مسؤوليت داري ».اينها
شايد شنيده بودند...
پرويز آرزو :منظور شما رفتن به ميدان هوايي براي خداحافظي با ببرککارمل است؟
جنرال عبدالقادر :بلی .به شــما تعريف کردم که براي خداحافظي با کارمل به ميدان
هوايــي رفتم .اناهيتا راتبزاد هم در ميدان بود .با آنها خداحافظي کردم و گفتم« :شــما
برويد و انتظار بکشيد که اين وطن به کجا خواهد رفت ».شايد اين جملهء مرا شنيده بودند
و چنين تلقي کرده بودند که من قصد کودتا دارم.
پرويز آرزو :به نفع پرچم؟
جنرال عبدالقادر :اين ديگر مهم نبود که به نفع خود کودتا مي کردم يا 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 نيرو داشتم.
کي را به رهبري ميآوردي؟ 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 چنين جوابهايي اين بود که سندي
براي تاريخ بگذارم .مخالفت خود را آشــکارا بگويم .بگويم که با آنها و با روش آنها
مخالف بودم.
مــن تا لحظهيي که به زندان افتادم ،به نفع حزب کار کرده بودم .به نفع باورهايم
کار کرده بودم .اما با باور آنها مخالف بودم.
پرويز آرزو :از ســرباز بادغيسي بيشتر بگوييد .در تمام آن شب و روزها پيش شما
مي آمد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .سرباز بادغيسي همانجا بود .گاهی مي آمد و حالم را مي پرسيد.
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 خانوادهام خبري ندارم».
***
شب آخر بود .اسداهلل امين آمد .مرا از اتاقي که در آن زنداني بودم ،به اتاق ديگر برد.
«بانديزي» ،قومندان کندک محافظ ،نيز آنجا بود .اسداهلل امين به بانديزي گفت« :تلفون
را به اين اتاق بياور ».مي خواست که من با خانوادهام تلفوني صحبت کنم .چند دقيقهيي تا
کشيدن سيم تلفون طول کشيد .در اين فاصله ،من و اسداهلل امين تنها بوديم .اسداهلل امين به
من گفت« :اگر پيغامي به امين صاحب داري بگو .من پيغام را مي رسانم .ممکن است امين
صاحب به تو کمک کند».
گفتم« :خود امين صاحب مرا بندي کرده است .حاال چه پيغامي به او بدهم؟»
گفت« :نه! امين صاحب به تو بسيار عالقه دارد».
گفتم« :آخر اين کار خود امين صاحب اســت! تو به امين صاحب بگو که خود تو
عليــه من توطئه کردي و حاال مي خواهي مرا بخري؟ من و تو ديگر به يک راه نيســتيم.
همين طور به امين بگو».
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اســداهلل امين گفت« :من از تو يک خواهش دارم .قلــم و کاغذ را بردار و به امين
صاحب بنويس که اشــتباه و غلطفهمي شده اســت .از امين صاحب خواهش کن که به
موضوع تو رسيدگي کند .امين صاحب حتم ًا توجه خواهد کرد».
من گفتم« :اين کار را نميکنم .نمي خواهم ســند بدهم .از تو هم نخواستم که پيشم
بيايي .خودت آمدي».
مي فهميدم که مي خواهند ســند بگيرند و بگويند قادر توبه کرد و ما به دليل توبه و
پشــيمانياش به او کمک کرديم .در آن صورت من بايد هميشــه ممنون آنها مي بودم.
نمي توانستم هم ثابت کنم که اين کار من نبوده است...
***
تلفون را آوردند .اسداهلل امين گفت« :به خانهات تلفون کن».
به خانه تلفون کردم .به خانمم گفتم« :با بچهها به هرات برو».
من اميدي به زندگي نداشــتم .مطمئن بودم که مرا مي کشند .در جريان شکنجهها و
بازپرســيها هم مجبور شــده بودم اعتراف کنم که قصد کودتا داشتم .مي خواستم زودتر
دسترخوانم جمع شود.
خانمم از خانهء وزير دفاع در داراالمان به خانهء شــخصي ســه اتاقهء ما که در
«بانسيدار قالی شهاده» ســاخته بودم ،رفته بود .بسيار کوتاه به خانمم گفتم که به هرات
برود .گوشي تلفون را گذاشتم .اسداهلل امين گفت« :بيشتر گپ بزن!»
من گفتم« :چيز بيشتري براي گفتن ندارم».
اسداهلل امين اظهار تأســف کرد .او اصرار ميکرد که کاغذ را بردارم و به حفيظاهلل
امين چيزي بنويسم.
اين پيشــنهاد براي نوشتن و گفتن ،بيشتر به آخرين خواهشهاي محکومين به اعدام
مي ماند.
من گفتم« :هيچ توقعي ندارم .تشکر از خودت و از پيشنهادت».
با همهء تأکيد و اصراري که کرد ،از نوشــتنِ خواهش و ندامتنامه به امين سر باز
زدم.
بعد از آن ،اسداهلل امين پيش کشتمند و رفيع رفت .از گفتوگوي آنها اطالعي ندارم.
پرويز آرزو :پيش از اين گفتيد که رفيع در جريان شــکنجه و بازجوييها به دست
داشتن در کودتا اعتراف کرده بود.
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جنرال عبدالقادر :بلی .رفيع اعتراف کرده بود که با من قصد کودتا داشــته اســت و
عضو رابط ما هم «هدايت» بوده اســت .هدايت معاون اوپراتيفي وزارت دفاع بود که در
مورد او در قســمتهاي پيشتر ،صحبت کردم .من و کشتمند و رفيع در کوتي باغچهء
ارگ بوديم .ما را شکنجه دادند و بازجوييها و اجبار در پذيرش اتهام و اعتراف به کودتا
در همانجا صورت گرفت .اين را من وقتي فهميدم که در نتيجهء برق و شکنجه ،قبرغه و
شــانهام شکسته بود و مجبور شده بودند داکتر بياورند .وقتي داکتر آمد ،شکنجه دهندگان
گفتند« :حاال اين را مي گذاريم و مي رويم پيش کشــتمند ».بين خود مي گفتند« :کشتمند
هنوز اعتراف نکرده است ،حاال مي رويم از پدرش اقرار مي کشيم».
به اين ترتيب ،هر سه نفر ما در کوتي باغچهء ارگ بوديم .ما را در اتاقهاي جداگانه
شکنجه مي دادند.
آنها رفتند .مــن از درد به خود مي پيچيدم .پنج دقيقهيي گذشــت .ناگهان صداي
وحشتناکي از قسمت پايين به گوش رسيد .ناله به خاطر دردِ زياد .صداي کشتمند بود...
اعتراف گرفتنها به پايان رسيده بود .آمدند و کاغذها را جمع کردند.
در لحظهء بيرون شــدن ،ترون رو به من کرد و گفت« :خداحافظ! تو را در آن دنيا
مي بينم!»
گفتم« :تو خود را کمونيست مي داني .کمونيستها به آن دنيا عقيده ندارند».
ترون با مشــت به دهانم زد .لبهايم زير دندانهايم رفت .خون جاري شــد .از اتاق
بيرون شدند...

بخش بيست و چهار
جنرال عبدالقادر :پانزدهم ماه رمضان بود .ساعت حدود دوازده شب بود .بانديزي که
قومندان کندک محافظ گارد بود ،آمد .من همچنان افتاده بودم .نمي توانستم به ُپشت دراز
بکشم .درد بسيار شديد بود .يک پهلو افتاده بودمُ .رخم به طرف دروازه بود .وقتي بانديزي
داخل شد ،چشمهاي بازِ مرا ديد.
بانديزي گفت« :آماده شويد .شما را به جايي ديگر مي بريم .آنجا کمي مساعدتر
است».
بانديزي خلقي بود .وقتي از زندان آزاد شدم ،قومندان فرقهء  17هرات شده بود .از
خلقيهاي درجهيک طرفدار امين بود .در زمان تره کي ،در ظاهر خود را وفادار به تره کي
نشان مي داد اما در واقعيت ،اميني سرسختي بود .کوتي باغچهء ارگ ،جايي که ما در آن
بندي بوديم ،زير مراقبت امنيتي او بود.
من به سختي از جا برخاستم .به اين فکر بودم که مرا مي برند و اعدام مي کنند .معمو ًال
در نيمههاي شب اعدام ميکردند .ساعت حدود  1بعد از نيمه 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« :اين جا زينه است ،پايين مي شويم ،زينه»...
با چشمهاي بسته در حالي که شانههايم را گرفته بودند به دستور صدا حرکت مي کردم.
دروازهيي باز شد .صداي بسته شدن دروازه آمد .يک لحظه احساس کردم که باد به صورتم
مي خورد .فهميدم که از ساختمان بيرون شده ايم .صدا گفت« :به موتر مي نشينيم».
درِ موتر باز شد .مرا در موتر نشاندند .کسي پهلويم نشست .خود را جابهجا کردم.
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طرف ديگر من هم کسي نشسته بود .دستم به کالشينکوفش خورد .در دو کنارم ،دو نفر
تفنگ بهدست نشسته بودند .موتر به راه افتاد .در ذهن خود مجسم مي کردم که به کدام
سمت مي رويم .پوليگون! انتظار قطعي داشتم که به طرف کشتارگاه مي رويم .به پوليگون.
پوليگون محلي بود براي امتحان اسلحه و زرهپوشهاي ترميم شده .محدودهيي با طول بيست
متر ،عرض  16 -15متر و عمق سه متر از سطح زمين .تانکها را به آنجا مي بردند و
در عمق سه متري زمين فير ميکردند .محل کنترول زرهپوشها و تانکها پس از ترميم
است .اين محل نظامي ،بعد از هفت ثور به کشتارگاه تبديل شده بود .به آنجا مي بردند و
تيرباران ميکردند .احتما ًال وزير دفاع و لويدرستيز و قومندان قولاردو را هم در همانجا
تيرباران کرده بودند[.منظور ،رویدادهای روز کودتای هفت ثور است] پوليگون زير امر
قواي چهار زرهدار بود .جايي که زماني وطنجار در آن کار مي کرد.
موتر حرکت مي کرد .با چشمهاي بسته ،مسير حرکت را در نظر مجسم مي کردم:
حاال از دروازه ارگ بيرون مي شويم .اگر به طرف چپ رفتيم و بعد مستقيم حرکت کرديم
و دور خورديم ،به طرف قومنداني مدافعه هوايي خواهيم رفت .يک دور چپ و دو دور
راست .اگر مقصد پوليگون باشد ،بايد پس از چند دقيقه به سمت راست دور بخوريم .به
طرف پل مکروريان يا پل محمودخان .اگر بعد از بيرون شدن از دروازه ،روبهرو رفتيم و
سپس به چپ دور خورديم ،به اين معناست که به پوليگون مي رويم...
موتر ،روبهرو رفت .اگر از پل مکروريان يا از پل محمودخان دور مي خورد ،به
سمت پل چرخي مي رفت .سر درياي کابل بايد به راست مي پيچيد .مستقيم به طرف آنتن
راديو افغانستان مي رفت و به راست دور مي خورد .اگر از آنجا روبهرو برود به پل چرخي
خواهد رفت .اما معلوم نيست که به راست دور مي خورد يا چپ .در همين فکرها بودم...
موتر در خط سيري مستقيم حرکت مي کرد .به پل محمودخان رسيد .دور خورد .به
سمت چپ رفت .رفت و رفت .به سمت راست پيچيد .رفت و رفت .روبهرو مي رفت ...و
ايستاد .صداي عسکرها بلند شد :دريش! دريش! دوباره خاموشي شد .دروازه را باز کردند.
موتر داخل شد .فهميدم که پوليگون نيست...
***
پيش خود فکر کردم که احتما ًال بازجويي و شکنجه ادامه پيدا مي کند .دروازه موتر را
باز کردند .کاله همچنان بر سر و صورتم بود .چراغي روشن بود .از زير کاله ،در زير نور
خيره کننده چراغ ،تصوير مبهمي از يک ساختمان يک منزله و دو ساختمان سه طبقهيي
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در دو طرفش را ديدم .حدس زدم که ساختمان يک طبقهيي ،قومنداني زندان است.
پرويز آرزو :پيش از آن تاريخ ،زندان پل چرخي را نديده بوديد؟
جنرال عبدالقادر :يک بار ديده بودم .وقتي بود که به ديدن اعتمادي رفتم .اعتمادي
در طبقه اول يکي از آن دو ساختمان سه منزله زنداني بود .به شما قصه مالقات با اعتمادي
را گفتم.
پرويز آرزو :نه .در اين مورد اشارهيي داشتيد اما تاکنون قصه آن ديدار را نگفتهايد.
جنرال عبدالقادر :اگر مي خواهيد همين حاال به شما مي گويم.
پرويز آرزو :خيلي خوب مي شود .تشکر.
***
جنرال عبدالقادر :روز نهم بود که اعتمادي را پيدا کردم .فهميدم که در زندان پل
چرخي است.
پرويز آرزو :چگونه پيدا کرديد؟
جنرال عبدالقادر :اعتمادي در اواخر حکومت داوودخان ،سفير افغانستان در پاکستان
بود .همين که هفت ثور شد به افغانستان برگشت .مي توانست اص ً
ال به کابل بر نگردد و با
خانوادهاش به هر جايي که مي خواست برود .اما تصميم گرفته بود به کابل برگردد .به من
گزارش رسيد که موت ِر سواري حامل اعتمادي و خانوادهاش را در ناحيهء «سروبي» متوقف
کردهاند .يک موتر باري هم حامل لوازم آنها بوده است .اعتمادي را در سروبي دستگير
کرده بودند و به اعضاي خانوادهاش اجازه داده بودند تا با بار و لوازمشان به کابل بروند .به
من خبر دادند که اعتمادي را به زندان پل چرخي بردهاند .وقتي از اين موضوع باخبر شدم
براي ديدنش به زندان پل چرخي رفتم .در منزل اول بالک دوم بندي بود .همين که او را
ديدم ،گفتم« :معذرت مي خواهم! شما اينجا چی مي کنيد؟!»
اعتمادي گفت« :بچیم! هيچ تشويش نکن! انقالب شده است .فرقي ندارد که من بندي
هستم .بايد همه چيز بررسي شود».
به من نشان داد که ناراحت نيست .من به شدت متأثر شده بودم .تأثر خود را هم نشان
دادم .گفت« :نگران نباش! فقط برايم سگرت پيدا کن».
من اعتمادي را پيش از اينکه به داوودخان بپيوندم ،ديده بودم .به خانهاش رفته بودم.
پرويز آرزو :بلی .گفتيد که هم با ميوندوال ديدار داشتيد و هم با اعتمادي.
جنرال عبدالقادر :بلی .اعتمادي را يک دانشمند يافتم .دانشمند بود و بسيار حليم .علم
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و دانش انسان را باال مي برد .اما حلم و شکستگي،که نتيجهء دانش است ،آدم را در عرصه
کارهاي عملي سياسي پايين ميآورد.
اعتمادي گفت« :برايم سگرت پيدا کن».
عظيم همراهم بود...
پرويز آرزو :مدت کمي از کودتا گذشته بود و شما مشغول هزار مسأله و جنجال
بوديد .در چنان شرايطي چگونه از دستگيري اعتمادي آگاهی پیدا کردید؟
جنرال عبدالقادر :شما فراموش نکنيد که من رابطهء بسيار عميقي با اردو داشتم .اين
رابطهء عميق از مدتها پيش ايجاد شده بود .از زمان قومنداني مدافعه هوايي و پيش از
آن .به همين دليل من با تعداد زيادي از منسوبين اردو تماس داشتم .در سروبي ،پستهء
توپچي دافعهء هوا بود .من به شما گفتم که در زمان سوق و ادارهء هوايي ،قومندان هوايي
و قومندان راکت در سمت راست من مي نشست و قومندان توپچي دافعهء هوا در سمت
چپ من .به همين دليل ،رابطهء من با تمام پستههاي هوايي و در مجموع با اردو عميق بود.
پرويز آرزو :بسيار خوب .اعتمادي گفت« :برايم سگرت بياوريد ».عظیم ،با شما بود.
جنرال عبدالقادر :بلی .به عظيم گفتم« :برو و سگرت بياور».
من ماندم و اعتمادي .عذرخواهي خود را تکرار کردم .اعتمادي به من گفت« :کاش
همان روزي که براي ديدن من به خانهام آمده بودي ،اشارهيي ميکردي .من با تو ميرفتم».
گفتم« :اعتمادي صاحب! آن زمان ،زماني ديگر بود .تحليل و برداشت من چيز
ديگري بود».
و واقع ًا برداشت من از اعتمادي بادانش و حلیم اين بود که در انقالب از دانش او
مي شود استفاده کرد اما مشکل بود که از وجود عملي او استفادهيي کرد .زيرا گرايش او
همواره توام با رحم و شفقت بود .در حالي که انقالب« ،دگرگوني» است و بُرندگي عملي
کار دارد.
من و اعتمادي ايستاده بوديم و صحبت ميکرديم.
به من گفت« :خوب بچیم! بايد با خانمم تماس بگيرم .امکان دارد تلفون کنم؟»
گفتم« :چرا نه؟!»
قومندان محبس ،از قواي چهار زرهدار بود .او را مي شناختم .به او گفتم «زود ،سيم
بلند تلفون بياور و تلفون را به اينجا َکش کن!»
تلفون را آورد .من اعتمادي را «صدراعظم صاحب» خطاب مي کردم.
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گفتم« :صدر اعظم صاحب! اين هم تلفون».
شمارهء خانه اش را گرفت .بسيار زود ُرخ شد .خانمش گوشي را برداشت .احوال پرسي
کوتاهي کرد و به او گفت« :تشويش نداشته باش .قادر پيش من است .اگر کسي پيشت
آمد ،يک دست لباس خواب ،دو دانه روجايي و يک گورس سگرت برايم بفرست».
صحبتش همين قدر کوتاه بود .من گفتم« :براي شما سگرت ميآورد».
گفت« :آن هم باشد .پروا ندارد».
در اين لحظه ،عظيم با يک گورس سگرت ِکنت سر رسيد .گفتم« :اين جوان به
خانهء شما مي رود و لباسي را که به خانه هدايت داده بوديد که آماده کنند ،ميآورد».
به قومندان محبس هدايت دادم« :براي صدراعظم صاحب يک چوکي و چپرکت
بياوريد .شال و توشک عسکري نو و پاک هم بياوريد».
دو سه ساعت بعد ،قومندان محبس گزارش ديدار من با اعتمادي را به امين رسانده
بود...
با اعتمادي خداحافظي کردم و گفتم« :اگر اجازه باشد ،من بايد بروم .اين جوان پس
از اينکه مرا به وزارت رساند ،به خانهء شما مي رود».
اعتمادي گفت« :خير باشد».
من گفتم« :انشاء اهلل شما اين جا زياد نمي مانيد ».گفتم« :انشاء اهلل».
به وزارت آمدم .به عظيم گفتم به خانهء اعتمادي برود...
پس از اينکه به زندان افتادم ،خبردار شدم که اعتمادي را آزاد کردهاند .اما سه چهار
ماه بعد ،دوباره او را در قرغه دستگير کرده بودند و من ديگر اعتمادي را نديدم .سرگردان
زندگي سياسي خود شده بودم .بندي شدم و بعد از آن از او بيخبر ماندم .در زمان کارمل
از زندان آزاد شدم .به فکر اعتمادي افتادم .به من گفتند که اعتمادي را دو سه ماه بعد از
رهايي از زندان ،دستگير و اعدام کردند.
امين نسبت به مالقات من با اعتمادي سوءظن پيدا کرده بود .همانطور که گفتم،
هلل امين رسانده
قومندان محبس گزارش ديدار و صحبت من با اعتمادي را فوري به حفيظا 
بود .فکر ميکنم امين به دلیل سوءظني که پيدا کرده بود ابتدا اعتمادي را آزاد کرد .شايد
هم به دليل ديگري.
پرويز آرزو :من اندکاندک به اين نتيجه مي رسم که شما بهانههايي جدي به دست
هلل امين داده بوديد تا نسبت به شما شک و ترديد داشته باشد .البته در اين ،جاي بحث
حفيظا 
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نيست که امين عدهء زيادي را سر به نيست کرد .اما آنچه مربوط به رابطهء شما و حفيظا 
هلل
امين مي شود اين است که عالقمنديها و خواستهاي سياسي شما که از جمله در ديدار
هلل امين
شما با آقاي اعتمادي مبرهن مي شود و مقاومت شما در برابر قدرتطلبيهاي حفيظا 
بهانههايي براي از ميان برداشتن شما شدند.
جنرال عبدالقادر :بلی .نه يک بهانه که چندين بهانه .به شما گفتم که در مالقات با
1
امین در ساحهء خوشحالخان ،پیش از هفت ثور ،نیز با هم برخورد داشتيم.
پرويز آرزو :بلی .مالقات شما در زمينهاي ناحيهء خوشحالخان.
جنرال عبدالقادر :بلی .برج حوت بود .در همان ديدار هم سر پلوانها ،با هم برخورد
داشتيم .و برخورد و مقاومت من در برابر امين تا آخر ادامه پيدا کرد و پس از هفت ثور
شدت گرفت.
***
پرويز آرزو :به موضوع اصلي بر مي گرديم .شما را به زندان پل چرخي بردند.
جنرال عبدالقادر :بلی .همانجا بودم که کشتمند و رفيع را هم آوردند.
ما را به ساختمان يک منزلهيي در داخل زندان پل چرخي بردند .وقتي داخل ساختمان
شديم ،سمت راست ،اتاق دهليزمانندي بود .سمت چپ را براي تشناب خالي گذاشته بودند.
اما تشنابي در آنجا ساخته نشده بود .مرا به همان اتاق سمت راست بردند .اول مرا داخل
بردند .آنجا مثل يک دهليز کوچک بود .در هر سمت آن دهليز ،دو اتاق وجود داشت.
تنها در سمت منتهي به دروازه ،يک اتاق بود .يعني در مجموع هفت اتاق مي شد .در آن
روز نفهميدم که رفيع و کشتمند را کجا بردند .ما اين معلومات را وقتي به دست آورديم
که «تره کي ُ
کشي» شروع شد .طرفداران تره کي را مي کشتند .در همان زمان بود که خبر
شديم «آقاگل باعث» را که از هرات و از سرسپرده هاي تره کي بود ،با  17نفر ديگر
آوردند .من از سوراخ کليد ديدم که يک قطار آدم را آوردند.
پرويز آرزو :فکر ميکنم اين از خاطرات بعدي شما در زندان است.
جنرال عبدالقادر :بلی .همين طور است .زماني که امين ،تره کي را از بين برد و خودش
به قدرت رسيد.
به هر حال ،مرا دم دروازه اتاق آوردند و گفتند« :داخل شو».
اتاقي بود با حدود دو متر درازي و حدود يک متر و هفتاد يک متر و هشتاد سانتيمتر،
بَر .اتاق ،کام ً
ال خالي بود .نشستن بر روي زمين برايم سخت بود .پانزده بيست دقيقهيي
 .1شرح اين روايت را مي توانيد در بخش دوازدهم بخوانيد.
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گذشت .قومندان محبس با يک عسکر داخل شد .دو شال به دست عسکر بود.
من گفتم« :چيز ديگري نداري به من بدهي؟»
گفت« :نه!»
گفتم« :پس دو خشت برايم بياوريد».
من نمي توانستم دراز بکشم .شش ماه کامل روي آن دو خشت نشستم .در طول شش
ماه ،يک لباس به تنم بود .دو خشت را در زاويهء کنج ديوار گذاشته بودم .روي دو خشت
نشسته بودم و شالي را به دور خود پيچانده بودم .شايد گاهي پلکهايم بسته شده باشند .اما
به ياد ندارم که درست خوابيده باشم .هزارها شپش مرا در بر گرفته بودند .ديوار روبهرويم
سوراخي داشت .دو موش از آن سوراخ بيرون مي شدند .باالي سرم هم سوراخ هواکش
بخاري بود .بيشتر روزها گنجشکي مي آمد و روي آن هواکش مي نشست .دو موش ،روز
و شب در رفتوآمد بودند .از سوراخ بيرون مي شدند .مي آمدند .اگر خُ رده ناني از پيش من
به زمين مي افتاد ،آن را مي خوردند و دوباره به سوراخ ديوار برمي گشتند.
صبحها برايم يک چهارم يک قرص نان سيلو ميآوردند .يک قوطي خالي شير را هم
تا نيمه ،آب ميکردند و ميآوردند .غذاي چاشت و شب من هم يک يا دو توته زردک
يا کچالو يا شلغم با آب آن بود.
روز سوم بود .لعل محمد پيشم آمد .لعل محمد از دوستان وفادار من بود .از
محمدزاييهاي قندهار بود و در کودتاي بيستوشش سرطان هم با ما بود .جوان بسيار
خوبي بود .امين او را جذب کرده بود .قومندان ژاندارم و پوليس کابل شده بود .لعل محمد،
روز سوم به ديدنم آمد .وقتي مرا ديد ،نتوانست جلو گريهاش را بگيرد .دو سه بار هقهق
گريه کرد .با دست ،جلو چشمهايش را گرفت و بيرون شد.
پرويز آرزو :حفيظاهلل امين از رابطهء شما خبر نداشت؟
جنرال عبدالقادر :نه .لعلمحمد پيش از هفت ثور ،ديپودار اسلحهء ميدان هوايي کابل
بود .در روز هفت ثور ،ديپو را بسته بود ،اما گفته بود «اگر مي خواهيد ،آنرا بشکنيد».
آدم دورانديشي بود .معلوم نبود که [کودتای] هفت ثور ،پيروز مي شود يا نه .همان بود که
1
دروازه را به زور شکستانده بودند.
لعلمحمد با گريه از پيشم رفت .ساعتي گذشت .لعلمحمد دوباره آمد .کس ديگري
هم با او بود .فکر ميکنم ياور يا راننده اش بود .دو سه خريطه ،از همان خريطه هاي سمنتي
ساخت کابل ،با خود آورد .آنها را گذاشت .بغض گلويش را گرفته بود .نمي توانست
 .1شرح بيشتر اين روايت را در بخش سيزدهم بخوانيد
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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 رويش را بوسيدم.
او رفت .و اين آخرين ديدار ما بود .خبردار شدم که چند روز بعد از آن آخرين ديدار،
براي انجام وظيفهيي به طرف لوگر رفته بود .در «سنگ سياهبيني» راه را بر او گرفته بودند
و کشته بودندش...
پرويز آرزو :کي و چرا او را کشته بود؟
جنرال عبدالقادر :خدا مي داند .خلقي بود .اما احتما ًال خود خلقيها او را کشته بودند.
پرويز آرزو :در خريطهها چي بود؟
جنرال عبدالقادر :در يکي از خريطهها توت خشک و چهارمغز بود .در خريطهء ديگر
کيک و کلوچه بود .در خريطهء سومي يک قوطي شير خشک و چاکلت و شکر بود .و
آن ديدار ،آخرين ديدار من با لعلمحمد بود...
***
در زندان افتاده بودم .فکر ميکنم دو هفتهيي گذشته بود که به سراغم آمدند و مرا
از اتاقم بيرون کردند .مرا به يکي از اتاقهاي سمت چپ دهليز بردند .معلوم شد که در
يکي از دو اتاق آن ضلع ،کشتمند يا رفيع است و اتاق دوم ،خالي است .مرا به آنجا بردند.
فهميدم که کس ديگري را به اتاق اولي که من در آن زنداني بودم ،بردهاند .هر روز صبح
زود ما را به تشناب مي بردند .پيشتر از ساير زندانيها .يکي از آن صبحها وقتي مرا از
اتاق بيرون کردند تا به تشناب ببرند ،از سوراخ کليد اتاق اوليام به داخل اتاق نگاه کردم.
مردي را ديدم که کاله سفيدي بر سر دارد .در سهکنجي اتاق نشسته بود .صدا کردم« :کي
هستي؟»
آن آدم با شنيدن صدايم از جا َجست .گفت« :طاهر بدخشي هستم».
بدخشي در زماني که مرا به اتهام کودتا زنداني کردند ،در غور بود .دستگير پنجشيري،
وزير معارف بود و بدخشي را در وزارت معارف مقرر کرده بود .درست نمي دانم در چه
ِس َمتي .بدخشي همراه با هيأتي از باستانشناسان ملل متحد به غور رفته بود .خودش بعدها
در زندان به من تعريف کرد .گفت« :با هيأت ،لب آب ،کنار منارجام نشسته بودم .راديو
را روشن کردم .شنيدم که قادر را دستگير کرده اند .همانجا گفتم که کار من هم خالص
است».
بدخشي از غور به کابل آمده بود .در کابل او را دستگير کرده بودند و به زندان پل
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چرخي آوردند.
واي! واي! واي! عجب روزگاري...
پيشتر گفتم که شش ماه اول در زندان پل چرخي ،يک لباس به تن داشتم .و آن،
همان لباسي بود که در شب اول دستگيريام در کوتي باغچه به من داده بودند .لباس
رسمي ام را از تن کشيدم و آن لباس را پوشيدم .در جريان شکنجهها در کوتي باغچه،
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 .يکي را زير پايم انداخته بودم و يکي را دورم پيچيده بودم.
هزارها شپش به من حمله کرده بودند .هر روز ،ضعيفتر و ناتوانتر مي شدم .خواب از
سرم پريده بود .در زاويهء سهکنجي اتاق تکيه مي دادم تا شانهام در خاليگاه سهکنجي قرار
بگيرد و درد شانه را کمتر احساس کنم .کمکم دو ِکلک دست راستم َپ ِرش پيدا کردند.
در پايان سال اول زندان ،دست راستم از کار افتاد .به مشکل مي توانستم دستم را حرکت
بدهم .گاهي وقتها سعي مي کردم اين کار را بکنم .تمرين مي کردم تا دستم فلج نشود.
زندگي ادامه داشت اما ....همين است زندگي....
روز پنجم يا ششم بود که دو نفر به سراغم آمدند .يکي از آن دو ،از يک چشم
کور بود .چشمش ُگل انداخته بود .آن دو آمدند .ورقهاي کاغذ و قلم را گذاشتند و به
من گفتند دفاعيه بنويسم .فکر ميکنم از سارنوالي قواي مسلح يا از لويسارنوالي بودند.
ميخواستند زنداني بودن و روند بازجوييهاي مرا مستند کنند .اين حرکت ساختگي براي
اين بود که در آينده پس از مرگم اگر روزي بازخواستي مي شد ،دوسيهيي قانوني از زندان
و بازجوييهاي 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 پهرهدار بودند .تالش من اين بود که با آن
عسکرها رابطه برقرار کنم .وقتي مرا به تشناب مي بردند با آنها احوالپرسي مي کردم.
مي پرسيدم« :چهطور هستيد؟ خوب هستيد؟»
سعي مي کردم با مهرباني و برخورد خوب ،توجه آنها را جلب کنم تا رابطهيي ايجاد
شود .تالش من بعد از هفته سوم نتيجه داد .يکي از آن سربازها «قيوم» نام داشت و از
ارزگان بود .به او گفتم« :وضع و حالم بسيار خراب شده است .درد دارم .مي تواني برايم
کمي نسوار پيدا کني؟»
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گفت« :پول داري؟»
گفتم« :بلی ».همانطور که به شما گفتم ،روزي که زنداني شدم 5700 ،افغاني با خود
داشتم .آن پول را به سرباز بادغيسي در کوتي باغچه دادم اما او قبول نکرد.
به قيوم گفتم« :من يکهزار به تو مي دهم .پنجص ِد آن را برايم نسوار و تخم مرغ و
کمي خوردني بياور .پنجصد ديگرش از خودت».
از خوردنيهايي که لعلمحمد آورده بود هم کمکم استفاده مي کردم .از قيوم هم
خواهش کردم که کمي خوردني برايم بخرد.
قيوم قبول کرد .پول را گرفت و رفت .نسوار و ده دانه تخم مرغ آورد .به اين ترتيب
با قيوم رابطه برقرار کردم.
خاطرهيي از آن نسواري که قيوم برايم آورد به شما مي گويم:
چند ماه از زنداني بودنم گذشته بود .روزي اسداهلل سروري ،به اتاقم آمد .من در
سهکنجي اتاق روي دو خشت نشسته بودم و نسوار به دهن داشتم .سروري مرا کومندير
[فرمانده] خطاب مي کرد .دروازه اتاقم را باز کرد و صدا زد« :کومندير! چه طور هستي؟»
من به طرفش لُق لُق نگاه میکردم .پلک هم نمي زدم .دهنم هم پر از نسوار بود.
سروري نزديکتر آمد.
صدا کرد« :کومندير! کومندير!»
فکر کرد شايد مرده باشم .نزديکتر آمد .نزديکتر .حاال ديگر در تيررس نسوارم
بود .نسوارم را به شدت به رويش تُف کردم .يک خشت را از زير کونم برداشتم و به
طرفش پرتاب کردم .او مي خواست خود را نجات دهد .خشت به کمرش خورد و پايين
افتاد.
يک ماه بعد ،کشتن کشتنِ آنها شروع شد...
***
سربازها در اتاق پهلو بودند .گاهي وقت ها از اتاق آن ها ،صداي راديو مي آمد .قسمتي
از ديوار متصل به اتاق آن ها ،تخته بند بود .رويش را با کاه ِگل پوشانده بودند .من اين را
پيدا کرده بودم .به قيوم گفتم« :از اتاق شما گاهي صداي راديو مي آيد .من بيکار هستم.
يک ميخ را به آهستگي در ديوار مي پيچانم و سوراخ ميکنم .اگر به درز چوب خورد که
چه بهتر ،اگر به درز برابر نيامد باز هم مهم نيست .همانطور پيچ مي دهم تا تخته را سوراخ
کنم .سوراخي جور ميکنم تا راديو را بهتر بشنوم .هزار افغاني به تو مي دهم .اگر برايم
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چيزي از شهر هم بياوري هر هفته صد روپيه به تو مي دهم .هر چه هم آوردي نصفش از
تو باشد».
قيوم قبول کرد .گفت« :خودم از آن طرف ،ديوار را سوراخ ميکنم».
او اين کار را کرد .هم خبرهاي فارسي و هم خبرهاي پشتو را مي گرفت و من
مي شنيدم .خبر مرگ «احمد ظاهر» را هم از همان سوراخ از راديو شنيدم .سخت ناراحت
شدم.
پرويز آرزو :احمدظاهر هم از قربانيان آن دوره بود .شما هم به احمدظاهر عالقه
داشتيد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .و خيلي هم به او عالقه داشتم .بعد از کودتاي بيستوشش
سرطان ،چندين بار مرا به کانسرتهايش دعوت کرد .چرا بايد جوا ِن هنرمندي مثل
احمدظاهر از بين برود؟ کشته شود؟ چرا؟ خيلي ناراحت شده بودم .در راديو اعالن کردند
که احمدظاهر در حادثه يي ترافيکي کشته شده است .اما اين دروغ بود .حاال ديگر همه
حقيقت را مي دانند .من فقط کوتاه خاطرهيي را به شما مي گويم که مشخص ميکند کي
در قتلِ احمدظاهر دست داشت.
همانطور که به شما گفتم پس از هفت ثور ،ما هر روز صبح پيش تره کي مي رفتيم.
او را به گلخانه مي برديم و بعد از آن به محل کارهاي خود مي رفتيم .يکي از آن صبح ها
من و امين و ترون و چند تنِ ديگر پيش تره کي بوديم .کسي از ترون پرسيد« :چرا
احمدظاهر بندي شده است؟»
امين با قهر و خشونت جواب داد« :او يک قاتل است».
وقتي خبر راديو را شنيدم ،آن خاطره را به ياد آوردم .سه سرباز پهرهدار ،ناراحت و
غمگين بودند .احمدظاهر را کشته بودند...

بخش بيست و پنج
جنرال عبدالقادر :قيوم را پيش يک رفيق هندويم به نام «رام نات» فرستادم.
به او گفتم« :به جادهء نادرپشــتون برو .سمت چپ جاده ،دکان اول ،رنگفروشي است و
دکان دوم از دوست هندويم «رام نات» .يا او در دکان است یا شاگردش .کاغذ را به بده و
بگو تو را قادر فرستاده است ».گفتم مي نويسم که دو هزار افغاني بدهد .يک هزارش از تو.
«رام نات» بعد از بندي شدن من ،از ترس به هندوستان فرار کرده بود .اما شاگردش
آنجا بود.
قيوم اين 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
بدهيد».
ســاعتم را هم آورد .حاال ساعت هم داشــتم .از برکت قيوم ،خبرهاي راديو را هم
مي شنيدم.
چند ماه گذشــت .هوا گرم شــده بود .يک روز بين ساعتهاي يک و دو بود که
آمدند و گفتند« :شما را بيرون مي بريم تا هوا بخوريد».
يــک درازچوکي را در محوطهء زندان گذاشــته بودند .به مــن گفتند که در يک
ســر آن درازچوکي بنشينم .به رفيع گفتند که در ســر ديگر دراز چوکي ،پشت به من
بنشيند .کشــتمند مانده بود که کجا بنشيند .او را در وسط ما نشاندند .اين اولين باري بود
که ما ســه نفر ،همديگر را اينقدر نزديک مي ديديم .نشستيم .با هم گپ نمي زديم .آخر
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حوصلهام تمام شد .نتوانستم طاقت کنم .گفتم« :خوب کشتمند صاحب! تو را چرا به اينجا
آوردهاند؟ رفيع! تو را چرا آوردهاند؟»
کشتمند با حال زاري گفت« :پرسان نکن!»
خدا آن حالت را نشان تان ندهد .به هيچ انساني نشان ندهد...
***
 ...روزي اسداهلل امين پيشم آمد .کاغذ و قلمي پيشم گذاشت و همانطور که در کوتي
باغچه به من مي گفت ،دوباره اصرار کرد که «چيزي به امين صاحب» بنويسم.
اسداهلل امين گفت« :من هم داماد و هم برادرزادهء امين صاحب هستم .تو اگر خواهشت
را بنويسي من به امين صاحب مي قبوالنم».
گفتم« :من از تو سپاسگزارم .تشکر که اينقدر مي خواهي به من کمک کني! اما من
تصميم دارم که از کسي چيزي نخواهم».
اسداهلل امين باز اصرار کرد .گفت« :پس به تره کي صاحب بنويس».
من گفتم« :آخر من چه بنويسم؟»
گفت« :بنويس که مرا عفو کنيد! من اشتباه کردم!»
گفتم چهطور مي توانم چنين کاري بکنم .من نمي توانم چنين سندي بدهم.
هر کس مي توانست بفهمد که اعترافات را به زور شکنجه بر من قبوالندند .اما چنان
سندي ثابت ميکرد که من کاري کردهام.
به اسداهلل امين گفتم« :تشکر از تو! من نمي توانم چنين سندي بدهم».
اســداهلل امين پيش کشتمند هم رفته بود .به او هم گفته بود که چنين سندي بدهد .اما
پيش رفيع نرفته بود .معلوم مي شد که من و کشتمند هنوز مورد توجه بوديم .يا هم احتما ًال
کســي بر حکومت فشار ميآورد که چرا ما دو نفر بندي شدهايم .شايد اين فشار از طرف
سرمشاور روســي وزارت دفاع بود .البته آن سرمشاور به حفيظاهلل امين هم خيلي نزديک
شــده بود و بعدها باخبر شدم که روزي دو ساعت به امين ،درس نظامي مي داده است .آن
سرمشــاور «گريلوف» بود .اص ً
ال از شهر «اديســه»ء اوکراين بود .همين حاال هم آنجا
زندگي مي کند .حاال بازنشســته شده اســت .چند بار با من تلفني تماس گرفت .نمي دانم
شماره تلفون مرا از کجا پيدا کرده بود.
پرويز آرزو :يعني در نتيجهء فشارهاي گريلوف ،شما مورد توجه قرار داشتيد و ...
جنرال عبدالقادر :نمي دانم فشار بوده ،عالقمندي بوده يا چيز ديگري.
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پرويز آرزو :اما ممکن اســت در اثر همان فشار و عالقمندي بود که امين نتوانست
شما را از بين ببرد؟
جنرال عبدالقادر :نه .گريلوف نمي توانســت اينقدر نقش داشته باشد .احتما ًال پاي
کس ديگري به ميان بوده باشد .وقتي در زمان کارمل آزاد شدم و به مسکو رفتم ،با وزير
دفاع ،وزير خارجه و «پنيماروف» رییس بخــش روابط بينالمللي کميته مرکزي حزب
کمونيست شــوروي مالقات کردم .وزير دفاع و وزير خارجه در مورد اينکه براي زنده
ماندنم کاري کردند ،چيزي نگفتند .اما پنيماروف احساساتي شد و گفت« :من چند بار به
خاطر نجات و زنده ماندن شما به افغانستان آمدم...».
***
پرويز آرزو :پيشتر اشــاره کرديد که هوا گرم شده بود و شما و سلطانعلي کشتمند
و رفيع را بيرون آوردند .هر ســه نفر روي يک درازچوکي نشسته بوديد و با هم صحبت
ميکرديد .آيا اين تنها باري بود که امکان چنان تماس و گفتوگويي را يافتيد؟
جنرال عبدالقادر :هر باری که ما را بيرون ميکردند از سوراخ کليد اتاقها مي پرسيديم
«زنده هستي؟» يعني هر چهار نفر ما ،من و کشتمند و رفيع و طاهر بدخشي ،جوياي حال
هم بوديم .در اواخر دورهء تره کي سختگيري ها کمتر شده بود .ما چهار نفر را گاهي بيرون
ميآوردند .هر چهار نفر روي درازچوکي مي نشســتيم .دو نفر در يک سمت درازچوکي
مي نشستيم و دو نفر در سمت ديگر آن .البته پشت به هم .طاهر بدخشي و کشتمند در يک
سمت و من و رفيع در سمت ديگر .طاهر بدخشي شوهر خواهر کشتمند بود .خانم «جميله»
خواهر کشتمند ،همسر طاهر بدخشي بود.
اين حالت دوام کرد .اطالعات ما از بيــرون زندان زياد نبود .يکي از روزهاي برج
ميزان بود .ما را بيرون آورده بودند .اتفاق ًا متوجه شــديم که در منزل دوم ساختمان مجاور
به جايي که ما بندي بوديم ،لباس زنانه آويزان اســت .آن ساختمان هم بخشي از زندان پل
چرخــي بود .براي ما جالب بود که بدانيم کي را آنجــا بندي کردهاند .و اين زماني بود
که اختالفات ميان طرفداران تره کي و وطنجار با امين به اوج خود رســيده بود .وطنجار و
گالبزوي و سروري و مزدوريار به سفارت بلغارستان پناهنده شده بودند .امين ،خانواده هاي
آن ها را به زندان پل چرخي انداخته بود .هنوز تره کي زنده بود که اين دستگيريها شروع
شده بود.
پرويز آرزو :يعني در نتيجهء تشديد اختالفها و برخوردها ،چهار نفري که نام برديد
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به سفارت بلغارستان پناهنده شده بودند و حفيظاهلل امين ،خانواده هاي آنها را بندي کرده
بود؟
جنرال عبدالقادر :بلی .آن چهار نفر به سفارت بلغارستان رفتند و از آنجا باز...
پرويز آرزو :روايتي که در ذهن من اســت اين 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 نجيب به بلغارســتان تبعيد شدم .در آنجا کسي به من گفت که چند
نفر از افغانســتان براي استراحت به بلغارستان آمده بودند .فهميدم که آن چند نفر وطنجار
و سروري و گالبزوي و مزدوريار بودند .اما آنها از افغانستان با طيارههاي شوروي خارج
شــدند .به همين خاطر محتمل است که اول از سفارت شوروي به آنها سيگنال داده شده
باشــد که شما به سفارت بلغارستان برويد .به سفارت شوروي نياييد .بعد هم ترتيب انتقال
آنها در تابوتهاي سربازان شوروي به بلغارستان داده شده بود.
حفيظاهلل امين پيش از اينکه تره کي را از ميان بردارد بارها از شوروي خواسته بود تا
قطعات نظامي آن کشور به افغانستان بيايند .امين تأکيد مي کرد که «امريکاييها در صدد
يک توطئه هســتند و نيروهاي شوروي بايد به کابل و بگرام بيايند ».در همان زمان طبق
اطالعاتي که من دارم ،اسداهلل امين با گلبدين حکمتيار هم ديدار داشته است.
به هر حال ،رفتوآمد طياره هاي شوروي به افغانستان زياد شده بود.
بــه صحبت اصلي بر مي گردم .ما لباسهاي زنانه را در منزل دوم ســاختمان مجاور
ديديم .باديدن آن لباسها کنجکاو شــديم .ميخواســتيم بدانيم کي را زنداني کرده اند.
آنها خانوادههاي وطنجار و گالبزوي و اسداهلل سروري و مزدوريار بودند .چهطور اين را
دانستم؟ اين را از قيوم و کسي به نام «تهذيب» دانستم .تهذيب حاال در لندن است .پرچمي
بود .امين ،او و سليمان اليق را هم در اواخر حکومت تره کي بندي کرده بود .هر روز وقتي
ما چهار نفر را بيرون ميآوردند و در بيرون مي نشســتيم ،آن دو [تهذيب و سليمان اليق]
را مي ديدم که آزاد هستند و باال و پايين مي روند.
پرويز آرزو :يعني زنداني بودند اما در قيد کمتري؟
جنرال عبدالقادر :بلی .مثل ما در قيد و بند شديد نبودند.
پرويز آرزو :از صحبتهاي شما پيرامون روز کودتاي هفت ثور و حضور شانهبهشانهء
هلل امين و سليمان اليق ،چنين برداشت کرده بودم که آن دو با هم رفيق و
هميشگي حفيظا 
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نزديک بودند .سليمان اليق را هم بندي کرده بود؟
جنرال عبدالقادر :حفيظاهلل امين به قصهء رفيق و اين گپها نبود.
پرويز آرزو :اســداهلل ســروري هم به امين نزديک بود .حتا خانوادهاش را هم بندي
کرده بود؟
جنــرال عبدالقادر :اختالف نظر ميان تره کي و امين ،شــدت يافته بود .در اين مورد
خواهم گفت.
پرويز آرزو :بسيار خوب .درباره تهذيب مي گفتيد.
جنرال عبدالقادر :بلی .تهذيب فاکولتهء شــرعيات را خوانده بود و قاضيالقضات بود.
وقتي فهميدم که او در زندان پل چرخي اســتُ ،پرزهخطي نوشــتم و به دست قيوم به او
فرســتادم .به شما گفتم که مرا زير فشار آورده بودند که دفاعيهام را بنويسم .من در مورد
دفاعيه از او نظر خواســته بودم .ما به غم جان خود هم بوديم .فشــار بر ما همچنان ادامه
داشت .سه بار ساعت يک شــب دروازه اتاقم را باز کردند .کاله سياهي به سر و صورتم
میکشاندند و مرا میبردند .مرا در موتر مینشاندند .مطمئن بودم که مرا می برند که بکشند.
موتر حرکت میکرد .بعد از توقــف موتر ،مرا پایین میکردند .مرا میبردند و میگفتند
همینجا بایست .آمادهء مرگ میشدم .هر لحظه منتظر فير بودم .و فير میشد ...اما احساس
درد نمیکردم .چيزي به جانم نمیخورد .چي گپ شــد؟ صداي رگبار را میشنیدم .اما من
هنوز سالم بودم .پانزده بيست دقيقه در همان حالت مي ايستادم .بعد مي گفتند امشب نوبت
تو نرســيد! دوباره مرا به زندان ميآوردند .سه شب مرا بردند .اما نکشتند .تا صبح خواب
به چشمهايم 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 زير خاک برود
و به دست اينها نيفتد.
پرويز آرزو :شما را مي بردند و نمي کشتند؟ اين هم نوعي شکنجه بود؟
جنرال عبدالقادر :بلی .شکنجه و فشار روحي و رواني .تصور من اين است که به امين
هشــدار داده شده بود که مرا نکشــد .او مي خواست الاقل مرا شکنجه بدهد .از ما سه نفر،
يعني من و کشتمند و رفيع ،تنها مرا مي بردند.
سه شب مرا براي اعدام بردند اما اعدام نشدم.
تهذيب در مورد دفاعيه به من پيام داد که «پشت اين گپها نگرد .بي فايده است».
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***
کنجکاوي ما در مورد زندانيان زني که آورده بودند بيشــتر شد .تعداد زندانيها زياد
شــده بود .من از قيوم ،همان ســرباز پهرهداري که با او رابطه پيدا کرده بودم ،خواستم
معلومات پيــدا کند که خانمهاي پرچمي را هم آوردهاند يا نــه .در همان روزها بود که
پرزهخطي به کشتمند رسيد .در خط نوشــته شده بود« :رفيق کشتمند ،در تشناب ،سنگي
هست .زير سنگ را ببين».
کشتمند به تشناب رفت و برگشت .گفت« :خط از ثريا ،خواهر وکيل ،است .او را
هم بندي کردهاند».
به اين ترتيب رابطهء ما با ديگر زندانيها برقرار شــد .خطها را زير همان ســنگ
تشناب مي گذاشــتيم و از حال هم باخبر بوديم .بيشتر پرسوجو ميکرديم که بدانیم چه
کســانی در بين خانمها هستند .خطي به دســت ما آمد که در آن نوشته شده بود« :مادر
گالبزوي ،خانم وطنجار و خانم مزدوريار هم اینجا هستند».
از اســداهلل سروري کســي نبود .روز ديگر خطي به دست کشتمند افتاد که در آن
نوشته شده بود« :رفيق کشــتمند! وقتی تو را بیرون ميآورند ،مي بينمت .برايت جاکتي
آوردهايم .آن را مي اندازم .بردار!»
وضعيت دگرگون شــده بود .تعداد زندانيها زياد شده بود .فهميديم که کشتن ما هم
دور است .مدتي ديگر هم گذشت .يک روز از باال ،صداي شيون و گريه آمد .صدا فرياد
مي زد که «امين خائن است! واي! واويال!»...
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 .شــيون و گريههايش به خاطر کشته شدن تره کي بود .به اين ترتيب از
قتل ترهکي خبردار شديم.
***
برخوردهاي شــديدي بين طرفداران تره کي و امين در گرفته بود« .پوزانُف» سفير
شوروي در کابل چند بار بين آنها وساطت کرده بود و آنها را آشتي داده بود .اما آشتي
تره کي و امين ،آشتيِ ساختگي بود نه حقيقي.
تره کي و امين به جان هم افتاده بودند .چهارنفر اصلي طرفدار تره کي فراري شــده
بودند.
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رهبري پکتياييهاي طرفدار تره کي هم که از امين بريده بودند به دســت قادر آکا
و هاشمي و دوســتمحمد ،منشي ســازمان حزبي ميدان هوايي خواجهرواش ،بود .آنها
نمي توانستند در مقابل امين مقاومت کنند .يک درگيري بين طرفداران وطنجار و طرفداران
امين در «حوض آببازي براي درمان امراض جلدي» ،که در پشت شفاخانهء چهارصدبستر
کابل بود ،رخ داده بود .در نتيجهء آن زد و خورد ،پنج شش نفر از طرفداران وطنجار و پنج
شش نفر از طرفداران امين کشته شده بودند .يکي از کشتهشدهها ّ
«مل نيازمحمد» برادرخان ِم
وطنجار بود .او «کشــاف طيارههاي ترانسپورتي» بود .سرطبيب شفاخانه که از طرفداران
امين بود نيز در آن درگيري کشته شده بود.
درگيريها بين طرفداران امين و تره کي زياد شــده بود .پوزانُف ،سفير شوروي در
کابل ،امين را وادار کرده بود که با وســاطت او پيش تره کي برود .به طرف امين ،هنگام
ورودش به ارگ براي ديدار با تره کي ،فير مي شــود .طرفداران تره کي اين کار را کرده
بودند .امين موفق به فرار مي شود .ترون در همان درگيري کشته شده بود .يعقوب ،قومندان
گارد ارگ و وفادار به امين بود .امين به او امر مي کند که اجازه ندهد هيچ کســي پيش
تره کي برود .فرداي آن روز ،امين جلســهء بيروي سياسي و شوراي انقالبي را داير کرده
بود .شــب همان روز ،تره کي را به کوتي باغچه برده بودند .به همان جايي 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 .اين معلومات را من بعد از بيرون شدن از زندان از زبان ز ِن تره کي
به دست آوردم .من در زمان کارمل وقتي از زندان بيرون شدم به ديدن خانم تره کي رفتم.
رفتم که به او تسليت بگويم و خود را از اتفاقاتي که در دوره زندانم افتاده بود آگاه کنم.
او به من اين اطالعات را داد .خانم تره کي به من گفت« :مرا دمدمههاي شــام از تره کي
جدا کردند .به من گفتند تو به جاي ديگري مي روي .به من نگفتند که تره کي را به کوتي
باغچه بردهاند».
تره کي را به کوتي باغچه برده بودند .امين کســاني را آماده کرده بود و قصد داشت
همان شــب تره کي را بکشد .در رأس آن گروه کسي به نام «روزي» بود .صاحبمنصب
قواي چهار زرهدار بود .يعقوب قومندان ارگ به دســتور امين به روزي و آمر سياســي
قومنداني گارد وظيفه داده بود که همان شب تره کي را بکشند.
روزي در همان شب کشته شدن تره کي ،گم شده بود .نفر دوم در تحقيقات خود اين
معلومات را داده بود و من آنرا بعدها در گزارشهايي که در مســکو بر اساس اظهارات
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همان آدم نوشته شده بودند ،خواندم.
روزي و آن نفر ديگر ،تره کي را خفه کرده بودند...
***
جنرال عبدالقادر :بعد از اينکه قدرت را تسليم دادم و شوراي انقالبي ايجاد شد ،هيأتي
از افغانستان به کوبا رفت .آن سفر براي معرفي هفت ثور بود و همچنين تنظيم سفر تره کي
به کوبا.
پرويز آرزو :شايد نشست سران کشورهاي عضو «جنبش عدم تعهد» بود؟
جنرال عبدالقادر :بلی .نشســت کشــورهاي جنبش عدم انسالک بود .کريم ميثاق و
شــاهولي رفته بودند .بعد از بازگشت ،گزارش ســفر خود را به تره کي مي دادند« .فيدل
کاسترو» از آنها پرسيده بود« :شما چه کارهايي را بعد از انقالب انجام دادهايد؟»
کوباييها بعد از پيروزي ،قصر رياست جمهوري را مهمانخانه ساخته بودند و ديدار
از آنجا براي همگان آزاد شــده بود .کاسترو پرسيده بود« :شما با قصر شاهي افغانستان
چه کرديد؟»
آنهــا جواب داده بودند« :ما دروازه قصر را باز کرديم .مردم آنجا را ديدند .دوباره
آن را بستيم و حاال تره کي صاحب در آنجا زندگي مي کند».
کاسترو گفته بود« :خوب! پس قصر را براي خود گرفتيد!»
کاسترو پرسيده بود« :ديگر چه کرديد؟»
گفته بودند« :ما همهء زندانيها را آزاد کرديم و دوسيهها را سوختانديم!»
کاسترو گفته بود« :خوب! پس تاريخ را سوختانديد ».اين گپ او بسيار معنادار بوده
است.
هيأت به تره کي گزارش داد که فيدل کاســترو از ما پرسيد« :تره کي صاحب چند
فرزند دارد؟»
گفتند« :ما خود را تير کرديم ».چون تره کي فرزندي نداشت.
امين وقتي اين را شنيد ،به ميان گپ دويد و گفت« :شما بايد مي گفتيد همهء نفوس
افغانستان اوالد تره کي صاحب هستند!»
امين مثل فيلمرغي ،گلو مي انداخت .براي تره کي کيش شــخصيت مي ساخت .اين
کار را تا زمان مرگ تره کي ادامه داد .امين بر ضد تره کي کارهاي زيادي کرد .اما تره کي
هيچ نمي فهميد.
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بر مي گردم به اصل موضوع.
پرويز آرزو :به ماجراي قتل نورمحمد تره کي رسيده بوديم.
جنرال عبدالقادر :با صداي گريهء برادرزادهء تره کي در زندان پل چرخي ،از کشــته
شدن تره کي باخبر شــديم .تره کي را از خانمش جدا کرده بودند و به کوتي باغچه برده
بودند .تره کي در آنجا آب خواسته بود .گفته بود« :برايم يک گيالس آب بياوريد».
برايش يک گيالس نيمه از آب آورده بودند .گيالس آب را سر کشيده بود و گفته
بود« :اينکه کم بود».
به او جواب داده بودند که «ن َل ها خشک شدهاند .ديگر آب نداريم».
امين باري در نشســت ملل متحد در امريکا شرکت کرده بود و از آنجا ساعتي به
تره کي هديه آورده بود .تره کي ،وقتي اين برخورد با خود را ديده بود ،ســاعت را از بند
دســت بيرون کرده بود و به دست کساني که او را به کوتي باغچه آورده بودند داده بود.
کارت حزبياش را هم داده بود و گفته بود« :اينها را به امين بدهيد».
احتما ًال فهميده بود که او را مي کشند .يا هم توقع داشت به او رحم شود.
تره کي را ساعت دوي بعد از نيمه شب از باال به پايين مي آورند .در هنگام پايين شدن
از زينههــا ،او را تيله مي کنند .او مي افتد .دو نفر بالِش را به دهنش مي گيرند...،و همانجا
او را خفه مي کنند .بعد از کشتن تره کي به فکر مي افتند که با مردهاش چه کنند .بعدها از
منبعي شــنيدم که او را در چاه انداخته بودند و چند بوجي چونه هم بر رويش ريخته بودند.
دوران تره کي در همانجا ختم شده بود.
پرويز آرزو :پس معلوم نيست که محل دفن نورمحمد تره کي کجاست؟
جنرال عبدالقادر :نه .اص ً
ال معلوم نيست .خلقيها بعدها يک قبر برايش ساختند .اما آن
قبر ،واقعي نبود .احتمال دارد که روايتي که گفتم درســت باشد .اگر هم چنان نبوده باشد،
شــايد او را برده باشند و در جايي زير خاک کرده باشند .من اين معلومات را از گزارشي
در يک رســالهء روسي که بر اساس اظهارات يکي از دو نفر موظف به قتل تره کي نوشته
شده بود ،خواندم .گفتم که «روزي» پس از قتل تره کي ناپديد شد .اين اظهارات نفر دوم
و همدست روزي بود.
پرويز آرزو :شما در زندان از مرگ تره کي خبر شُ ديد .و ؟
جنرال عبدالقادر :بلی .خبر شــدم که تره کي را کشتهاند .يکي از روزها بعد از مرگ
تره کي ،وقتي ما چهار نفر را براي چند دقيقهيي به هواي باز بردند ،با طاهر بدخشــي در
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مورد کشته شدن تره کي صحبت مي کردم .بدخشي گفت« :من اين را پيشبيني مي کردم.
اين را هم مي دانم که شما آزاد مي شويد اما مرا مي کشند».
پس از کشته شدن تره کي و به ميان آمدن حکومت جديد ،آزادي بيشتري در زندان
پيدا کرده بوديم .يکي از روزها -فکر ميکنم بيست و پنجم ميزان بود -ما در دهليز بخش
زندان خود بوديم .خبر نداشتيم که کسي به ديدن طاهر بدخشي آمده و او بيرون رفته است.
خانمش به ديدنش آمده بود .بعد از چند دقيقهيي دروازه باز شــد و طاهر بدخشــي داخل
آمد .تربوزي به دســتش بود .تربوز را روي شانه زير گردنش گرفته بود .يک خريطه هم
در دستش بود .آمد و به اتاق خود رفت .عسکرها آمدند و ما را به اتاقهاي ما بردند .صبح
شد .بيستوپنج يا بيستوشــش ميزان بود .ديديم که دروازه اتاق بدخشي باز است .قيوم
خيلي به طاهر بدخشي عالقمند شده بود .خيلي او را دوست داشت .طاهر بدخشي هر شب
تا صبح نماز مي خواند .عســکرها خيلي به او احترام داشتند .هم قيوم که از ارزگان بود هم
الالگل که از مشرقي بود و هم عسکر ديگري که نامش به يادم نيست و از ميمنه بود .من
از قيوم پرسيدم که «بدخشي کجاست؟»
ســریازی که از میمنه بود خیلی گریه میکرد .خيلي گريه مي کرد .گفت« :او را به
جاي ديگري بردند».
تربوز و شيشه عسلي که خانم بدخشي برايش آورده بود ،در اتاقش مانده بود .تربوز
و شيشهء عسل را هيچ کس برنداشت...
پرويز آرزو :طاهر بدخشي از کجا مي فهميد که او را مي کشند و شما زنده مي مانيد؟
جنرال عبدالقادر :بدخشــي از بنيانگــذاران حزب دموکراتيک بود .بدخشــي با
پشــتونگراييهاي افراطي تضاد داشت و به همين اســاس هم از حزب جدا شد .بدخشي
نســبت به عضويت حفيظاهلل امين در حزب ،حساسيت نشان داده بود .بدخشي در آن زمان
منشــي حزب بود .به همين خاطر با توجه به گذشتهء روابطش با امين و تره کي مي فهميد
ِ
عاليق
که کشته مي شود .بدخشي از حزب دموکراتيک جدا شده بود و جريان نو سياسي با
سمتي به راه انداخته بود.
تره کي و امين او را متهم به قومپرستي ،انشعاب از حزب و خيانت ميکردند .از خود
و کارهاي خود چيزي نمي گفتند...

بخش بيست و شش
پرويز آرزو :بازتاب خبر کشته شدن تره کي در زندان چگونه بود؟ خوشبيني شما را زياد
کرد؟ بدبيني شما را؟
جنرال عبدالقادر :ما بيانيههاي امين را از طريق راديو مي شنيديم .امين « قانونيت،
عدالت و مصونيت» را شعار خود کرده بود .سه روز بعد از کشته شدن تره کي ،حکم اعدام
من و کشتمند به بيست سال حبس تغيير کرد .براي رفيع ،هجده سال حبس داده شد...
***
هلل امين به قدرت رسيد .دورهء حکومت او بر
پرويز آرزو :تره کي کشته شد و حفيظا 
شما در زندان چگونه گذشت؟
جنرال عبدالقادر :خلقي ُ
کشي شروع شده بود .امين ،طرفداران تره کي را مي کشت .ما
در زندان به اين نتيجه رسيديم که با توجه به وضع پيش آمده از اعدام نجات پيدا کرده ايم.
اما به اين فکر ميکرديم که سرنوشت حکومت امين چه خواهد شد .امين در يکي از
مصاحبههاي خود در راديو اظهارات جالبي کرد .من خودم در زندان ،مصاحبهء راديويي او
را شنيدم .امين در پاسخ به پرسش خبرنگار در مورد روابط با امريکا گفت« :اگر امريکا
بخواهد ،ما حاضریم مناسبات نيک داشته باشيم .ما دوميليارد دالر به شوروي بدهکار هستيم،
اگر امريکا اين پول را بپردازد ،قطعات شوروي را کام ً
ال از افغانستان بيرون مي کنيم».
با همين صراحت اين را گفت .صدايش هم مي لرزيد .گفته مي شد که پس از کشته
شدن تره کي آنقدر زير فشار بود که دچار اختالل حواس شده بود .اين را بعد از آزادي
از زندان از زبان اعضاي بيروي سياسي شنيدم .مي گفتند که حتا صداي امين در هنگام
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صحبت به شدت مي لرزيد .معلوم مي شود که فشار بر او زياد شده بود .در همان زمان بود
که سعي کرد با گلبدين حکمتيار تماس بگيرد .اسداهلل امين ،برادرزاده و دامادش ،را به
ناحيهء «خاک جبار» که نيروهاي حزب اسالمي در آنجا بودند ،فرستاد .بعدها نجيب هم
ِ
برقراري تماس با حکمتيار کرد.
در زمان حکومتش از طريق «رفيع» سعي در
پرويز آرزو :سرنوشت اسداهلل امين چه شد؟
هلل امين بود ،مسموم
جنرال عبدالقادر :اسداهلل امين در زمان کاکا و خُ سرش که حفيظا 
شد .او را براي درمان به شوروي فرستاده بودند .درمان او چهار پنج ماه طول کشيد .در
مسکو زير مراقبت بود .بعد از برگشت به افغانستان دستگير شد .زمان کارمل بود .او را
به زندان امنيت دولتي بردند .همانجا هم چارهاش را کردند...
من به اين نتيجه رسيدم که وضع امين رو به خرابي است .حاال منتظر بوديم که
چه مي شود .ما از موضوع آمدن نيروهاي شوروي به افغانستان بيخبر بوديم .اما صداي
طياره هاي ترانسپورتي ثقيل را مي شنيدم .من پيلوت هستم .مي توانستم تشخيص بدهم که
صداي پرواز از کدام نوع طياره است .طيارهها از فراز پل چرخي براي نشست ،مي گذشتند.
طياره هاي چهار ماشينهء بزرگي که مي توانستند هفتصد هشتصد نفر با تمام تجهيزاتشان را
حمل کنند .آن نو ِع طيارهها را کسي در افغانستان نديده بود .چرا اين طيارهها به افغانستان
پرواز مي کنند؟ اين سؤال ذهن مرا مشغول کرده بود.
آن طيارهها ،طيارههاي اکماالتي بودند .اما چه اکماالتي؟ و براي کي؟ فکر مي کردم
که ممکن است طيارهها مواد غذايي و امدادي به مردم مي آورند .شايد امين توانسته بود
زمينه را طوري مساعد کند که کمکها به افغانستان از هر طرف سرازير شده بود؟ هم از
زمين هم از هوا! امين آدم فعالي بود .شايد از هر طرف کمک مي گيرد و به مردم مي دهد
تا از نفوذ و قدرت مجاهدين بکاهد؟ اين چيزها به ذهنم مي آمدند .اما آنطور نبود .آن
طيارهها تجهيزات نظامي مورد نياز شوروي را به افغانستان ميآوردند .آن کار بنا به خواست
خود امين صورت گرفته بود .امين در زمان تره کي هم چند بار از شوروي خواسته بود که
به افغانستان نيرو بفرستد .حفيظاهلل امين به شوروي ها پيشنهاد کرده بود که به افغانستان
نيرو بفرستند و سربازان شوروي ،امنيت ميدانهاي هوايي بگرام ،کابل ،شيندند و بند برق
سروبي را بگيرند .امين و تره کي ،در زمان حکومت تره کي ،ده ،دوازده بار از شوروي
تقاضاي کمک نظامي و اعزام نيرو کرده بودند .شوروي در آن زمان ،اين پيشنهاد را رد
کرده بود .موضع شوروي اين بود که نيروهاي افغان بايد تقويت شوند .شوروي اسلحه و
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تخنيک الزم را در اختيار افغانستان مي گذاشت .باالخره روسها حاضر شده بودند که براي
بمبارد مواضع دشمن در مناطق شمالي افغانستان و شهر هرات ،طياره هاي بمبارد خود را
بفرستند .اما از اعزام عسکر سر باز مي زدند .باالخره شوروي تصميم گرفت به افغانستان،
نيروي نظامي اعزام کند .اين تصميم توسط چهار نفر گرفته شده بود :برژنف ،گروميکو-
وزير خارجه ،اوستينوف -وزير دفاع و پنيماروف -رییس بخش بينالمللي کميته مرکزي
حزب کمونيست شوروي .بر اساس همان فيصله ،وزير دفاع شوروي به «ترکستانسکي
اوکروگ» 1که مرکزش در تاشکند بود ،فرمان آماده باش دو فرقهء نظامي با هدفي
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 .يکي سرحد «کوشکي» و ديگري «حيرتان».
نيروهاي شوروي به مرز افغانستان رسيده بودند .در دو طرف مرز ،پهرهداران دو
کشور حضور داشتند .پهرهداران مرزي افغانستان از آمدن نيروهاي شوروي بيخبر بودند.
نيروهاي شوروي چوب خط مرزي را شکسته بودند و داخل خاک افغانستان شده بودند.
پهرهداران افغانستان پرسيده بودند« :چرا چوب را شکستانديد؟»
جواب داده بودند« :وقتي برگشتيم ،آن را جور مي کنيم!»
***
 ...ما صداي طيارههاي ترانسپورتي را مي شنيديم و به اين فکر بوديم که چه اتفاقي
افتاده يا مي افتد .وضع ما در زندان پس از قتل تره کي و به قدرت رسيدن امين خوب شده
بود .بستگان ما اجازه يافته بودند هر پنجشنبه براي ديدار ما به زندان بيايند .براي ما لباس
و مواد خوراکي ميآوردند .لباسها را براي شستن مي بردند .بعد از اين حوادث و شروع
خلقيکشيها ،من و کشمتند و رفيع را به يک اتاق منتقل کردند .به همان اتاق اولي که
من در آنجا بودم و بعدا ً طاهر بدخشي را به جاي من برده بودند .اتاق دم دروازه .حاال ما
سه نفر با هم بوديم .چاي دم ميکرديم .با هم چاي مي خورديم .براي ما شيريني و چاکلت
هم از خانه ميآوردند .من شيريني نمي خوردم .کشتمند شيريني را دوست داشت .حق خود
را به او مي دادم .صحبت ميکرديم .کشتمند در وقت خواب بسيار خُ ر و پف مي کرد.
عسکرهاي محافظ براي من چوبي تراشيده بودند و آورده بودند .دستم از کار افتاده بود و
از آن مثل چوبدستي استفاده مي کردم .شب با صداي شنيدن خُ رخُ ر کشتمند نمي توانستم
بخوابم .چوبدستي را به جانش مي زدم و بيدارش مي کردم .من و کشتمند با هم نوبت
گذاشته بوديم .يکي بايد سر شام مي خوابيد و ديگري نيمه شب .او خواب مي شد و خُ رخُ ر
 .1ناحيهء ترکستان.
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مي کرد .منتظر مي ماندم .چيزي نمي گفتم .نوبت خواب من مي رسيد .همين که مي خوابيدم
باز صداي او را مي شنيدم .صدايش آنقدر بلند بود که تا فاصلهء دور مي رفت .او را با
عصا بيدار مي کردم .شوخي ميکرديم .کشتمند از خواب بيدار مي شد .مي گفت« :قادرجان
ببخش! نشسته ،خوابم برده بود».
***
شب شش جدي فرا رسيد .ساعت حدود هشت يا نه شب بود که صداي فير تفنگ ها
بلند شد .ما فکر کرديم حتم ًا باز اعدامِ بنديها شروع شده است .از هر سو صداي فير
مي آمد .مرمي رسام هم فير مي شد .نمي دانم از کجا .اما مرمي هاي رسام را در هوا مي ديديم.
ما فکر ميکرديم که مجاهدين به زندان حمله کردهاند .من با کشتمند شوخي کردم .گفتم:
«اگر حاال مجاهدين بيايند و بگويند از زندان بيرون شويد ،به هر کدام ما يک کالشينکوف
هم بدهند ،با من مي روي؟!»
کشتمند گفت« :قادر جان! تو که مي داني چشمهايم ضعيف است .در شب نمي توانم
راه بروم .گذشته از آن من اص ً
ال نمي دانم کالشينکوف چي است».
من گفتم« :اگر کالشينکوف را به دستت داد و گفت يا برو جنگ کن يا تو را
مي ُکشم ،چه مي کني؟»
کشتمند گفت« :بگذار بکشد .من نه ياد دارم ،نه مي توانم .تو مي تواني .اگر تو مرا با
خود ببري ،مي روم».
اين ها را با خنده و شوخي به هم مي گفتيم .شوخي ميکرديم .من به شوخي به کشتمند
گفتم« :خوب! پس اين کار هم از دستت برنمي آيد .وزير پالن هم که بودي ،امين 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 فير همچنان در همه جا مي پيچيد .در بين فيرها ناگهان صداي فرياد يک زن
شنيده شد« :کشتمند! قادر! رفيع! ...کشتمند! قادر! رفيع!»...
صدا ،آشنا بود .صداي ثريا بود .ما نمي دانستيم چی شده است .فکر کرديم ممکن
است اتفاقي برايش افتاده باشد و از ما کمک مي خواهد .ولي ما چه مي توانستيم بکنيم؟ اما
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قضيه از اين قرار بود که ثريا از راديو شنيده بود که روس ها به افغانستان آمده اند .ثريا
مي خواست ما را از موضوع باخبر کند .روسها بودند که به طرف زندان پل چرخي فير
ميکردند .در همين هنگام ،صداي ماشين ثقيل به گوشم رسيد .حيران ماندم! صداي تانک
چهارده سلندر بود .عجب! صداي اين تانک خيلي قوي است .چهارده سلندر دارد .هفت
سلندر در يک طرف و هفت سلندر در طرف ديگر .حيران ماندم که آن تانک ،آنجا
چه مي کند .صدا و روشنايي تانک ،نزديکتر مي شد .آمد و آمد .پشت ديوار رسيد .سه
ديوار و يک دروازه ،محلي را که ما در آن زنداني بوديم در بر گرفته بود .يک ديوار دو
و نيم متره ،يک ديوار شش متره در مقابل ،دروازه و يک ديوار سه مترهء ديگر .پيش
روي ديوار سه متره اتاقهاي زندان بود .تانک آمد و پشت آن ديوار سه متره توقف کرد.
تانک ،روشن بود.
من به رفيع گفتم« :مسلک تو تانک است .تو بايد بداني اين چي است».
رفيع گفت« :همه چيز از يادم رفته است».
گفتم« :تو هيچي نمي فهمي».
کشتمند گفت« :بيا از سوراخ لولهء بخاري ببين که چي گپ است»..
کشتمند کمک کرد .من باال شدم و به بيرون نگاه کردم .از آنجا فقط مي توانستم
ديوار روبهرو را ببينم .از سوراخ لولهء بخاري نمي شد پايين را ديد .چند لحظهيي گذشت.
کشتمند گفت« :پايين شو ،پايين شو! ُمر َدم!»
هي زندگي...
خود را پايين انداختم .شب بود .دمدمههاي صبح برخاستم .دروازه را تَکتَک کردم.
سربازان محافظ را صدا کردم .مي گفتم« :دروازه را باز کنيد! مي خواهم به تشناب بروم».
کتَک...اما کسي نبود .هيچ کس جواب نمي داد .معلوم
کتَ 
کتَ 
اما گويا کسي نبود .تَ 
شد که شب آمده بودند و دنبال ما گشته بودند .اما نتوانسته بودند ما را پيدا کنند .سربازها
هم يا فرار کرده بودند يا دستگير شده بودند .هر چه تَکتَک کردم ،هيچ کدام از سربازها
جواب ندادند .با خود گفتم بال به َپ َسش! هر چي شد که شد! بيا اول چاي دم ميکنم .همين
کار را هم کردم .آب کمکم به جوش مي آمد .کسي نبود که در را باز کند تا دست و
روي خود را بشوييم .گفتيم برو! ُگمش کن! همينطور چاي مي خوريم!
من و کشتمند و رفيع نشستيم که چاي بخوريم .قندهاي خشتي پيشم بود .قندها را
تقسيم کردم .دو تا را به کشتمند دادم ،دو تا را به رفيع دادم و دو قند خشتي هم در دستم
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بود .به کشتمند گفتم« :قندهايم را به تو بدهم؟! قرض ميگيري؟!»
کشتمند گفت« :قادر جان! ُگ ِمش کن! بده! مرا آزار نده!»
در همين لحظه کشتمند گفت« :صدايي به روسي مي شنوم».
من چيزي نشنيدم .به کشتمند گفتم« :خواب مي بيني؟ يا قند را ديدي روسي
مي شنوي؟!»
گفت« :نه به خدا! من مي شنوم .کسي مثل اينکه به روسي گپ مي زند».
کشتمند گفت« :بيا کمکت ميکنم .يک بار باال شو ببين چه گپ است».
کشتمند کمک کرد .من باال شدم .از آنجا کسي ديده نمي شد .مقابلم ديوار بود .من
به روسي صدا کردم« :هي! کتو وي؟! مي زديس! مي زديس![ ».هي! شما کي هستيد؟ ما
اينجاييم! ما اينجاييم!]
کسي به روسي جواب داد« :از کجا گپ مي زني؟ از کجا؟»
گفتم« :ديوار را ببين! از سوراخ باال .از سوراخ بخاري».
صدا به روسي گفت« :تو کي هستي؟!»
من گفتم « :قادر».
1
مرد به روسي گفت« :اندري ! اندري! آن ها اين جا هستند».
چند نفر دويده آمدند .قفل بزرگي بر دروازه بود .گفتند« :زرهپوش را بياوريد ،دروازه
را بشکنيم».
من گفتم« :دروازه را نشکنيد .سربازهاي محافظ ،قيوم و الالگل نام دارند .آنها را
پيدا کنيد .کليد پيش آنهاست».
لحظاتي گذشت .يکي ازسربازهاي پهره دار را پيدا کرده بودند .کليد 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 ديدم گفتم « :هي  ....تو چهکار و فالن...از دست توي پدر لعنت من زنداني
شدم .تو همه چيز را مي دانستي! اگر همان وقت به من مي گفتي ،به کدام طرفي مي پريدم».
او در جواب ،سرش را تکان داد و گفت« :نه! نه! اينطور نيست».
چند دقيقهيي با ما نشستند و ابراز همدردي کردند .بعد گفتند« :برويم!»
مرا از زندان خارج کردند و به طرف زرهپوش مي بردند .ثريا از باال مرا ديد .جيغ
مي زد« :قادر! ما را اينجا نگذاري! قادر ما را رها نکني! قادر ما را بيرون کن!»
« .1اندري» – از نام هاي مردانهء روسي.
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***
مرا به زرهپوش نشاندند و به کلوپ عسکري بردند .دم دروازه کلوپ عسکري،
سربازان شوروي را ديدم که نشستهاند و کانسروها را باز مي کنند و مي خوردند .به ساختمان
کلوپ عسکري وارد شدم .کارمل ،نوراحمد نور و اناهيتا راتبزاد آنجا نشسته بودند .لباس
پنبهيي کارگرهاي سرکسازي شوروي به تن داشتند .با آنها احوالپرسي کردم.
به کارمل گفتم« :کار خوبي نکردي!»
کارمل گفت« :به خاطر شما کردم .شما را مي کشتند».
گفتم« :ما سه نفر بوديم .مرگ ما سه نفر ارزشي نداشت .اما تو قمار بدي زدي .امير
عبدالرحمان خان با يک اسپ از بدخشان آمد .تو يک حزب پشت سرت داشتي .مي آمدي.
با حزبت مي آمدي .کسي هم به تو چيزي نمي گفت..».
بعدها هر وقت پدر کارمل را مي ديدم ،تأکيد مي کرد که «ببرک ،شاهشجاع است».
مي گفت« :چرا اين شاهشجاع خود را نمي ُکشد؟»
اين را «حسين خان» ،پدر کارمل مي گفت .وقتي شش جدي شد و کارمل به افغانستان
آمد و من از زندان بيرون شدم ،کارمل از من و يک همشهري هراتيام به نام «باقي
نورزايي» که قومندان فرقهء مزار بود خواست پيش پدرش برويم .پدر کارمل با هر دوي
ما با مهرباني برخورد مي کرد و ما به او احترام داشتيم .کارمل از ما خواست که پدرش را
متقاعد کنيم در يکي از کشورها سفير شود .پدرش در خانهاش در وزيراکبرخان بود .پدر
کارمل گفت« :من اينجا هم نمي مانم .سفير حکومت شاه شجاع هم نمي شوم ».گفت« :به
او [کارمل] بگوييد خود را بکشد».
مي گفت« :اين ننگ من است .چهطور شما از من مي خواهيد که بروم؟ من در خانهام
مي مانم تا بميرم».
پرويز آرزو :با همين صراحت مي گفت؟
جنرال عبدالقادر :با همين صراحت.
پرويز آرزو :پس رابطهاش با پسرش خراب بود؟
جنرال عبدالقادر :خراب بود .اما کارمل هميشه به ديدنش مي رفت .هر چه فحش و
ناسزا مي گفت باز هم به ديدنش مي رفت.
پرويز آرزو :پدر ببرک کارمل کي فوت کرد؟
جنرال عبدالقادر :من به پولند رفتم و ديگر خبري از او نداشتم .از مرگش و اينکه
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کي فوت کرده ،بي خبرم.
پرويز آرزو :پس پدر کارمل در زمان تره کي و امين در کابل و مصون بود؟
جنرال عبدالقادر :همين تضاد او با کارمل او را نجات داده بود .بعضي چيزها به نفع
آدم تمام مي شود و بعضي چيزها به ضرر آدم .او آدم ريشسفيدي هم بود .اين هم شايد
به او کمک کرده بود.
***
مرا به چهلستون ،پيش کارمل برده بودند .مرا همانجا خواب برد .ساعت سه و چهار
عصر بود که از خواب بيدار شدم .گفتم« :به خانهام ميروم».
نگران خانوادهام بودم .بايد آنها را پيدا ميکردم.
پرويز آرزو :سلطانعلي کشتمند و رفيع کجا بودند؟
جنرال عبدالقادر :همه را از زندان بيرون کردند .فکر ميکنم کشتمند و رفيع به
خانه هايشان رفته بودند.
شاهمحمد دوست ،معين وزارت خارجه بود .يک موتر فولکس واگن داشت .به او
گفتم« :مرا به وزيراکبرخان ببر .پهلوي شفاخانهء اينديرا گاندي».
آنجا خانه همان دوست هندويم بود که در مورد او به شما گفتم .مي خواستم اول به
آنجا بروم و از او در مورد خانوادهام اطالعي به دست بياورم.
کتَک .هر چه در زدم کسي جواب نداد .کسي در را باز
کتَ 
به آنجا رفتيم .تَکتَ 
نکرد .شورويها آمده بودند .مردم مي ترسيدند .به سختي از ديوار باال شدم و خود را داخل
خانهاش انداختم .خانم دوست هندويم مرا از کلکين ديد .به استقبالم بيرون شد .مرا به خانه
برد .چاي آورد .گفتم« :بگو! مادر بچههايم کجاست؟»
گفت« :در خوشحالخان است».
خانوادهام را اول به مکروريان برده بودند .دستگير پنجشيري در آن زمان وزير 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 نميکند .به خانه خودش مي رود».
همان بود که خانمم به خانه خود رفته بود .نجار و برقکار و ِگلکار محل ،بين خود
نشسته بودند و گفته بودند به اين آدم ،يعني من که در آن زمان در زندان بودم ،کمک
مي کنيم .خانه را براي زندگي آماده مي کنيم.
برادر آن برقکار ،صاحبمنصب وزارت دفاع بود .آن سه نفر خانه را براي زندگي
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کردن ،آماده کرده بودند .گفته بودند «اين کار را مي کنيم .اگر قادر زنده ماند و از زندان
آزاد شد ،پول ما را مي دهد اگر هم نشد ،پول را به او و خانوادهاش مي بخشيم».
به اين ترتيب خانوادهام به خانه خود رفته بود.
من به خوشحالخان رفتم .پيش زن و بچهام .ديدم همه مثل مرغ بي پر و بال پايين و
باال ميروند .بي سرنوشت .مادرم هم از هرات آمده بود و با آنها بود .گريه و ناله و فغان
و واويال شروع شد .مادرم ،پولي را که با خود داشت ،بيرون کرد .خيراتي به گردن گرفته
بود .پول را داد که بروند و گاوي بخرند و آن را خيرات بدهند .گاو را خريدند .آوردند
و آن را کشتند و خيرات دادند .من هم تصميم گرفتم که ديگر کار نميکنم .بس است
ديگر! کار دولتي بس! خانه داشتيم .مي شد کار آزادي پيدا کرد .بچهها هم رو به جواني
بودند .مي توانستند کمکم کنند .اين تصميم من بود...
در خانه بودم .جايي نمي رفتم .جواني به نام «رشيد» از هرات از دوستانم از بخش
هوايي با ما بود .رشيد 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 پهرهداري مي کرد .صبحها
وقتي از خواب بيدار مي شديم ،مي آمد .غذا مي خورد و تا عصر خواب مي شد .يک هفته با
ما بود .کارش همين بود که روز مي خوابيد و شب ،از خانه محافظت مي کرد.
پرويز آرزو :در آن يک هفته هيچ کس پيش شما نيامد؟
جنرال عبدالقادر :آمدند .کساني به ديدنم مي آمدند .از جمله کسي به نام «زالل» که
اص ً
ال او را نمي شناختم .خانم «کريم يورش» هم آمد .به شما گفتم که کريم يورش را در
توطئه کشتند.
بعد از يک هفته «شاهمحمد دوست» به دنبالم آمد .کارمل را به چهلستون برده
بودند...
پرويز آرزو :پيشنهاد ميکنم فع ً
ال به آمدن شاهمحمد دوست و رفتن شما نپردازيم.
هلل امين رسيدهايم .چگونگي کشته
چون از لحاظ تسلسل روايي کتاب ،به پايان دورهء حفيظا 
شدن امين هم پر از پرسش و ابهام است...
جنرال عبدالقادر :بلی .من به محض بيرون شدن از زندان به اين فکر افتادم که
سرنوشت امين چی شد .پرسيدم که امين حاال کجاست؟ به من گفتند که روز ششم جدي،
امين ضيافت نان چاشتي را براي اعضاي بيروي سياسي در قصر داراالمان ترتيب داده بود.
امين قصر داراالمان را ترميم کرده بود .گفته مي شد که سي و چند ميليون دالر هزينهء
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ترميم آن قصر شده بود و امين تصميم داشت که قصر داراالمان را هم جاي بودوباش خود
بسازد .قصری سه طبقهيي با سالونهاي بسيار بزرگ بود .به مناسبت ترميم قصر ،ضيافتي
به راه انداخته بود .اما غذايي که آماده شده بود ،همه را مسموم کرده بود .همه را به جز
دستگير پنجشيري که گفته بود «من مريض هستم» و از آن غذا نخورده بود .داکتر روس،
غذا را مسموم کرده بود .معلوم مي شود که پنجشيري از اين موضوع خبر داشته و به همين
خاطر از آن غذا نخورده بود .چهطور از اين موضوع خبر شده بود؟ اين يک معماست.
همه مسموم شده بودند .امين هم مسموم شده بود .نزديکيهاي شام ،وقتي از مسموم
شدن همه مطمئن شده بودند ،به قصر حمله کرده بودند .داکتر شوروي که با امين بوده
خاطرات خود را نوشته است .من خاطرات او را خواندهام .او در خاطراتش مي نويسد« :وقتي
به قصر فير شد ،امين در حالت کوما بود .ياورش دويده آمد و گفت که به موزيم حمله
شده است .موزيم ،در قسمت پايين قصر بود .امين در همان حالت گفت :خير است .آنجا
دوستان هستند».
نيروهاي شوروي امنيت موزيم در قسمت پايين قصر داراالمان را در دست داشتند.
امين امنيت نقاط حساس را به شوروي سپرده بود .وقتي ياورش گفته بود که به موزيم
حمله شده است ،امين جواب داده بود که جاي نگراني نيست ،دوستان آنجا هستند ...خبر
نداشت که دوستان آمده اند تا چارهاش را بکنند.
چند دقيقه بعد به قصر حمله شده بود .همهء محافظين قصر داراالمان ،پغماني بودند.
در نتيجهء زد و خورد و حمله به قصر يک دگروال کي.جي.بي .که فرمانده گروه اَلفا بود،
کشته شده بود .دو زرهپوش شوروي را منهدم کرده بودند و در حدود پانزدهبيست نفر از
ِ
شوروي حملهکننده
روسها را کشته بودند .گفته مي شد که گالبزوي هم در بين نيروهاي
به قصر داراالمان بوده است .وکيل هم در بينشان بوده است .اما دقيق نمي دانم که اين
واقعيت دارد يا نه .من چنين شنيدهام.
امين هم زمان با ساير مقامهايش ،وزير دفاع هم بود« .يعقوب» لوي درستيز وزارت
دفاع امين بود .صالحيتهاي کاري وزارت دفاع امين به دست يعقوب بوده است .يعقوب
به امين تلفون مي کند و به او مي گويد« :به کابل حمله شده است».
امين باز همان جواب را مي دهد که« :دوستان ،هستند».
 يعقوب کشته مي شود .شورويها پانزده بيست نفر تلفات مي دهند و به دروازه قصر
مي رسند .امين در اين لحظه با لباس خواب بيرون 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 پايين مي دود .او را هم
می زنند .زنش مي آيد .امين ،نيمه جان است .امين را به باال َکش مي کنند .اينها نقل قول
گفتههاي همان داکتر روس است .امين مي گويد« :مرا به سفارت شوروي ببريد».
هنوز نمي فهميده چه اتفاقي افتاده است .در حال کوما بوده است .داکتر روس
مي نويسد که «نشان مي داده که امين را پانسمان مي کند ».وقت را اينچنين تير مي کرده.
به خود مي گفته« :حاال ديگر از تو خالص است .تو را کجا ببريم».
امين در اثناي پانسمان مي ميرد.
پرويز آرزو :سرنوشت خانواده حفيظاهلل امين چي شد؟
جنرال عبدالقادر :بعدها وقتي به بلغارستان تبعيد شدم ،يک روز خواهرزاده امين را
ديدم .تا وقتي که آنجا بودم ،خواهرزادهاش در آنجا تجارت مي کرد .او را با موتروان
امين ديدم .او همان موترواني بود که به شما قصه کردم ،امين مرا به خانه اش دعوت
کرد ،وقتي در خانهاش بين ما مشاجره درگرفت و از آنجا بيرون شدم ،امين به دنبالم با
موتروانش سوار بر موتر بيرون شد 1.همان موتروانش را در بلغارستان ديدم .سوار بر موتر
بنز پنجصد .موتر خواهرزاده امين بود .امين 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 امين بود .خواهرزاده امين بسيار پول دار بود .همان پول هايي که
امين از بانک هاي افغانستان غارت کرده بود...
به هر حال مرا به چهلستون پيش کارمل بردند...
پرويز آرزو :پيش از اينکه به رفتن شما به چهلستون برسيم مي خواهم طبق روال
اين کتاب ،با توجه به اينکه با مرگ امين ،دوره او هم به پایان میرسد ،نظر و تصوير
کلي خود را از وي بگوييد .شما نظر خود را در مورد داوودخان ،نورمحمد تره کي و ببرک
هلل امين چگونه آدمي بود؟
کارمل گفتيد .حفيظا 
جنرال عبدالقادر :امين از لحاظ فعاليت جسمي و فکري ،آدم پر تحرکي بود .توانايي
کار شبانه روزي را داشت .از لحاظ سياسي آدم مرموزي بود .فهم اينکه در عمق و نهاد
خود چگونه بود ،مشکل است .اما به حزب دموکراتيک وابسته بود .از آنجا که تره کي
چپي بود او هم گرايشهاي چپي خود را نشان مي داد .اما اينکه واقع ًا چپي بود يا نه فقط
خدا مي داند .سازمانده بسيار قوي بود .پشتونگراي سرسخت بود .بر منافع خود بسيار
پايبند بود.
 .1شرح اين روايت را مي توانيد در بخش بيستم بخوانيد.
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خودخواه و جاهطلب بود .تره کي او را به حيث شاگرد وفادار خود تا مقامهاي باال
در چوکات حزب رساند .در بيروي سياسي آنقدر از خود قدرت و مهارت نشان داد که
خلقيها و پرچمي ها و هيچ کس دیگری نتوانست جلو کار و هدفش را بگيرد .آنقدر
قدرتمند بود که همه مخالفانش از جمله من را به سادگي توانست از بين ببرد و از ميدان
به در کند .اما ما معتقدیم که سرنوشت انسانها از جاي ديگري اداره مي شود .هر کس به
جزاي اعمال بدش مي رسد و امين تا اندازهيي جزاي اعمالش را در همين دنيا ديد.
پرويز آرزو :قتل هاي زيادي در زمان نور محمد تره کي و حفيظاهلل امين صورت
گرفت .بعدها گورهاي دستهجمعي زيادي در جاهاي مختلف افغانستان پيدا شد .گفته
هلل امين بوده است .آيا آماري از آن قتل هاي دسته جمعي
مي شود همه آن قتل ها کار حفيظا 
در دست است؟
جنرال عبداقادر :يک چيز را بايد بگويم که خود امين در زمان خود چنين آماري را
ارائه داد .يک فهرست دوازده هزار نفري را در زمان خود به ديوارهاي وزارت داخله نصب
کرد .قتل همهء آنها را به تره کي نسبت داد .يعني گويا همهء آن قتلها به دستور تره کي
صورت گرفته بود .اما آن دوازده هزار نفر کجا و چگونه کشته شدند؟ این را نه کارمل
میدانست و نه من .اگر هم کسي در اين مورد چيزي مي داند «اسدهلل سروري» است .چون
اسدهلل سروري رییس «اکسا» بود.
موضوع دوم ،اتهاماتي است که هميشه کارمل در بيانيههاي خود به امين مي زد و آن
جاسوسي امين به امريکا بود .کارمل هميشه مي گفت که امين به امريکا وابسته بوده است.
اما من سندی نديدم که نشان دهد امين چنان وابستگي نزديکي به امريکا داشته است .البته
دو نکته را بايد در نظر داشت .يکي اينکه انجينیرهاي امريکايي در زمان امين ميدان هوايي
جاللآباد را براي پرواز طيارههاي ثقيل آماده ميکردند .و اين چيزي است که روسها
مي گفتند از آن موضوع باخبر بودند .اگر اين گپ درست باشد بديهي است که با مشوره و
مصلحت امين صورت گرفته است .دوم هم اظهارات امين در راديو افغانستان بود که خودم
شنيدم و به شما گفتم .امين در مصاحبهاش گفت که ما دو ميليارد دالر به شوروي بدهي
داريم اگر امريکا اين پول را بپردزاد مشاورين شوروي را از افغانستان بيرون مي کنيم.
پرويز آرزو :فکر ميکنم موضوع به اندازه کافي پيچيده است .شما موضوع ميدان
هلل امين در مصاحبهاش پيرامون روابط با شوروي و
هوايي جاللآباد و اظهارات حفيظا 
امريکا را خاطرنشان کرديد .اما از سوي ديگر آنطور که گفته مي شود و شما هم گفتيد،
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امين بارها از شوروي تقاضاي اعزام نيرو به افغانستان را کرده بود .حتا گفتيد در حالت
کوما و مسموميت هم آنقدر نسبت به روابطش با شوروي مطمئن بود که با وجود حمله به
قصر مي گفت «دوستان ،هستند ».پس پرسش را به گونه ديگر مطرح ميکنم :چرا شوروي
هلل امين را که خودش نيروهاي آن کشور را به افغانستان دعوت کرده بود و
بايد حفيظا 
امنيت تمام نقاط سوقالجيشي و استراتژيک را به شوروي سپرده بود ،از بين ببرد؟
جنرال عبدالقادر :به شما مي گويم چرا .من پيشتر هم گفتم که امين قدرت سازماندهي
بااليي داشت .جناح خلق حزب دموکراتيک هم کام ً
ال زير اثر و نفوذ او بود .حاال يک
نکتهء باريک سياسي را در نظر داشته باشيد و آن اينکه نيرويي که به شما تکيه مي کند،
آن قدر بايد ضعيف باشد که هيچگاه احساس خطري از طرف او نشود .و امين روز به روز
قدرت بيشتر و بيشتری پيدا مي کرد .شوروي در افغانستان قماري زده بود که بُرد و باختش
معلوم نبود و به احتمال ،اين خطر را هم احساس مي کرد که مبادا امين فع ً
ال از ما استفاده
کند و آنقدر قدرت بگيرد که در نقطهيي ،گردش سياسي کند .از سوي ديگر ممکن است
روسها اسنادي پيش خود داشتند که داللت بر روابط امين با امريکا مي کردند .اسنادي که
شايد تا حاال مخفي نگاه داشته شده باشند.
هلل امين،
پرويز آرزو :فکر نمي کنيد در شکلگيري سياست شوروي در قبال حفيظا 
تبليغات سياسي جناح پرچم در مورد او هم نقش داشته است؟
جنرال عبدالقادر :البته کارمل چنين تبليغاتي مي کرد .فراموش نکنيد که تره کي مهره
دست نشانده بود اما امين ،خودش قدرت را گرفت .يعني به قدرت رسيدن تره کي ،به هر
صورت نتيجه روابط گذشته او با مسکو بود .من به شما در مورد اظهارات تره کي بعد از
هفت ثور در ديدار با نمايندههاي قوم هزاره گفتم که تره کي گفت« :من چنان انقالب
کردم که نه کاخ سفيد خبر شد و نه کاخ کرملين».
پرويز آرزو :شما در اين مورد چيزي نگفتيد.
جنرال عبدالقادر :اين خيلي مهم است .حتم ًا آن را در کتاب بياوريد.
پرويز آرزو :بسيار خوب! بفرماييد.
جنرال عبدالقادر :چند روزي از هفت ثور گذشته بود .نمايندههاي قوم هزاره براي
ديدار با تره کي به ارگ آمده بودند .من بايد صحبت مي کردم و از تره کي دعوت مي کردم
تا سخنراني کند .پيش از شروع صحبت آهسته به تره کي گفتم« :هزاره ها آمدهاند .تو به
پشتو گپ نزن .آنها پشتو نمي فهمند».
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تره کي خيره 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».
تره کي برخاست و شروع به گپ زدن کرد .گپهايش بسيار مهماند .گفت:
«همانطور که پدري به بچهاش پول مي دهد و مي گويد برو از دکان سر کوچه سگرت
بياور ،من به بچههاي خود گفتم برويد و انقالب کنيد».
کلهء من مي خواست بک َفد! تو انقالب هفت ثور و سگرتآوردن از دکان سر کوچه
را ببین .اين با منطق انسان برابر نمي آيد.
گپ دوم جالبي که تره کي گفت اين بود« :من طوري انقالب کردم که نه کاخ سفيد
خبر شد و نه کرملن».
اين دروغ شاخدار را گفت .در حالي که هر کس مي فهميد که هم کاخ سفيد خبر
داشت و هم کاخ کرملن.
کاخ سفيد به اين خاطر میدانست که بعد از جنگ جهاني دوم ،هيأتهاي مختلفي از
افغانستان براي جلب کمک به امريکا رفته بودند .امريکا با افغانستان بازي مي کرد .وقتي
داوودخان پاي شوروي را به افغانستان کشيد ،موضوع افغانستان و روابطش با شوروي در
سناي امريکا مطرح شده بود .من خودم در کتابي از يک نويسنده امريکايي خواندم که در
سناي امريکا اين مسأله مطرح شده بود که افغانستان به دامن مسکو افتاده است .يکي از
سناتورهاي امريکايي گفته بود که «به هر حال افغانستان در حوزهء نفوذ شوروي است و
بنابراين سفر خروشچف به افغانستان و کمکهاي شوروي به افغانستان تعجبآور نيست».
اين موضوع مهم است.
دوباره به موضوع امين بر ميگردم .ما سند مشخصي که بر روابط نزديک امين با
امريکا داللت کند ،نيافتيم .اما افواهات در مورد روابطش با امريکا وجود دارد.

بخش بيست و هفت
پرويز آرزو :در گفتوگوي روز پيش ،از لحاظ تسلســل روايي کتاب به شــش جدي و
آزادي شما از زندان رسيديم .يک هفته بعد «شاهمحمد دوست» به سراغ شما آمد .قرار بود
با ببرککارمل ديدار کنيد .اما پيش از اينکه به ادامه روايتها و خاطرههاي شما بپردازيم،
مي خواهم در مورد ديدار شما با خانم نورمحمد تره کي بپرسم .در گفتوگوهاي قبلي اشاره
کرديد که پس از آزادي از زندان به ديدار خانم تره کي رفتيد.
جنرال عبدالقادر :هدفم از رفتن به خانهء تره کي چي بود؟
مي خواستم نشان بدهم که ظلم و استبداد را بقايي نيست .اين هم نتيجهاش .مرا به زندان
انداخت .مرا تا پاي مرگ برد .اما من زنده ماندم .ما به وحدانيت خدا باور داريم .خود خدا
ديد که من مرتکب جنايت و خيانتي به بندههايش نشــدم .هيچ استبدادي در برابر پايينتر
از خود نداشــتم .اگر مبارزه کردم با زورمندان مبارزه کردم و اين مسألهيي ديگر است .و
اين هم يک عامل انساني و خصلت بندگي بود که خدا به من به عنوان بندهاش داده بود.
از طرف ديگر در نظر داشــته باشيد که شــوه ِر زني پيش چشمش برده مي شود .او
را مي کشند .فرزندي هم ندارد .ديدن کســاني که تا چندي پيش دور و بر او مي گشتند،
برايش التيامآور اســت .اين زن ممکن است آگاهي چنداني هم از عملکردهاي شوهرش
نداشته باشد.
پرويز آرزو :به هر حال شــما خلقي هم بوديد .شــايد اين هم دليلي بود که به ديدار
خانم تره کي برويد؟
جنــرال عبدالقادر :بلی ديگر! خلقي هم بــودم .اين هم برايم انگيزه داد که در مورد
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رويدادهاي دوره زندانم و چگونگي کشته شدن تره کي بيشتر بدانم.
بــه خانهيي که خانم تره کي در آن زندگي مي کرد ،رفتم .به خانم تره کي خبر دادند
که من آمدهام .خانم تره کي را «اده» مي گفتند .به استقبالم بيرون شد .مرا به بغل گرفت و
گفت« :قادر! اگر تو مي بودي تره کي کشته نمي شد!»
حــاال تو بيا و به او توضيح بده که مرا کي بندي کرد! من چيزي نگفتم .فقط با خنده
گفتم« :خوب! اگر مي بودم!»
ولي من کجا بودم؟ من در زندان بودم .غير مستقيم افاده کردم.
نشستيم .بسيار 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 ميان رفت؟
گفت :بچیم ،حواليِ شــب بود .در حرمسرا بوديم .شب بود و ما نشسته بوديم .کسي
آمــد .به ما گفت :تره کي را به جاي ديگري مي بريم .رو به من کرد و گفت :تو همينجا
باش .من فرياد زدم :کجا مي بريدش؟ اين مويسپيد را کجا مي بريد؟
آن مرد خشمگين شد .گفت :بنشين! همينجا بنشين!
تره کي به راه افتاد .هنوز دو ســه قدمي نرفته بود که رويش را گشــتاند .نمي دانم از
چشمش آب مي آمد يا از بينياش .به من گفت :دستمالي نداري به من بدهي؟
من دستمالي به او دادم .تره کي رفت .ديگر نديدمش...

335

خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر

دو ساعتي گذشــت .مردي آمد .به من گفت :بيا .نمي دانم مرا به کجا برد .در آنجا
يک تخت بود و يک چوکي .مرد گفت :تو همينجا مي ماني.
من تنها يک سوال داشتم .پرسيدم :تره کي کجاست؟
گفت :به تو چه ربطي دارد که کجاست؟
و من ديگر تره کي را نديدم)...
***
پرويز آرزو :سرنوشت خانم تره کي چي شد؟
جنرال عبدالقادر :من خبر ندارم.
پرويز آرزو :و در وقت ببرک کارمل؟
جنرال عبدالقادر :در زمان کارمل ،براي درمان به مســکو رفته بود و مدتي در آنجا
مانــده بود .خانم تره کي با برادر و برادرزادههاي تره کي زندگي مي کرد .وقتي به ديدن او
رفتم در خانهء برادر تره کي در وزيراکبرخان بود .کارمل هم برادر تره کي را از آن خانه
بيرون نکرد .برادرزاده تره کي که در زندان به خاطر مرگ کاکايش جيغ مي کشــيد ،در
زمان کارمل براي تحصيل به مسکو فرستاده شد.
پرويز آرزو :يعني نظام حاکم به او احترامي قائل بود؟
جنرال عبدالقادر :تقريب ًا.
***
پرويز آرزو :در صحبت روز قبل در مورد اعدام طاهر بدخشي گفتيد .بدخشي با شما
در زندان بود .آيا صحبت بيشتري درباره او داريد؟
جنرال عبدالقادر :من نام طاهر بدخشي را از گذشتهها شنيده بودم .در مورد او خوانده
بودم که از بنيانگذارن حزب دموکراتيک خلق است .همانطور که بار پيش به شما گفتم،
در زندان پل چرخي بودم که طاهر بدخشي را هم آوردند.
در مورد بدخشــي بايد بگويم که آدم دانشمندي بود و مطالعات تاريخي داشت.
خودش به من مي گفت که در حال نوشــتن يک کتاب تاريخ اســت .ما گاهي در مورد
کتاب «افغانستان در مسير تاريخ» ميرغالم محمد غبار صحبت ميکرديم .بدخشي مي گفت
تاريخي که او نوشته باالتر از تاريخ غبار است.
من پرسيدم« :از چه لحاظ ،تاريخ تو باالتر است؟»
بدخشي مي گفت که ميرغالم محمد غبار ،تاريخش را بر اساس احتماالت و ممکنات
نوشته است اما تاريخ او مستند است.
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من از او پرسيدم که اين استنادها را از کجا پيدا کردهای؟
بدخشــي مي گفت اسنادي را از «علياحمد بدخشــي» به دست آورده که عم ً
ال در
درون خاندان ظاهرخان و نادرخا ن زندگي کرده بود .بدخشــي مي گفت آن اسناد را از او
گرفته اســت .از جمله آن مستنداتي که بدخشي مي گفت يکي هم اين بود که حاال به شما
مي گويم:
حتم ًا مي دانيد يا جايي خواندهايد که در زمان استالين تعدادي از محصلين افغانستان
براي تحصيل به شــوروي رفته بودند .يکي از آن محصلين ،زني از شوروي گرفته بود و
او را پس از پايان تحصيل با خود به افغانســتان آورده بود .آن زن به درون خاندان شاهي
راه پيدا کرده بود .اســناد و اطالعاتي را از آنجا به دســت ميآورد و به شوروي مي داد.
بدخشي گويا به آن اسناد و مدارک دسترسي پيدا کرده بود .دختري از آن خانم مانده بود
که بعد از هفت ثور در مکروريان کابل زندگي مي کرد .به فارسي شعر مي نوشت .يکي از
منابع مســتندي که بدخشي مي گفت در مورد خاندان شاهي دارد ،همان اسناد بود .بدخشي
مي گفت که بخش بيشــتر آن تاريخ را نوشته است .مي گفت پس از مرگش به همسرش
«جميله» که خواهر کشتمند بود ،کمک کنيم تا آن کتاب چاپ شود .اين وصيت بدخشي
بود .ما زنده مانديم و او کشــته شد و من به خاطر وعدهيي که به او داده بوديم هميشه اين
موضوع را به کشتمند يادآوري مي کردم .اما کشتمند توجهي نمي کرد .کشتمند خواهرش
را به حيث نمايندهء شرکت هوايي آريانا در چکسلواکي مقرر کرده بود .خواهرش ديگر
باز نگشت .ممکن است نوشتههاي بدخشي را با خود برده بود .يا به کسي داده بود.
پرويز آرزو :شما گفتيد که چند بار موضوع چاپ کتاب طاهر بدخشي را بنا به وصيتي
که در زندان کرده بود به سلطانعلي کشتمند يادآوري کرديد اما او توجهي نمي کرد .چرا؟
جنرال عبدالقادر :نمي دانم چرا .عالقهيي نشان نمي داد.
***
پرويز آرزو :به تسلسل روايي کتاب بر مي گرديم .چند روزي از شش جدي گذشت.
شاهمحمد دوست به سراغ شما آمد.
جنرال عبدالقادر :بلی .شاهمحمد دوست آمد و گفت« :کارمل صاحب مي خواهد شما
را ببيند».
من گفتم« :چه مي خواهد؟»
حوصله و توان بيشــتر نداشــتم .مادر و خانوادهام هم اصرار ميکردند که ديگر بس
اســت .هر چه ديدي ،بس اســت .خانهيي داريم .در همينجا زندگي مي کنيم .خانم من
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مي توانســت قالين ببافد .به من گفت« :قالينبافي ميکنم .سالي دو تخته قالين مي بافم .تار
را خودم مي ريسم .خودم هم مي توانم رنگ بدهم».
پســرم «قدير» ،خُ ردســال بود .به من گفت« :بابا! من هم ترازيي مي گيرم و کچالو
مي فروشم».
آن صحنه هرگز از يادم نمي رود .خيلي متأثر شدم .حفيظاهلل امين به يادم آمد .پس از
هفت ثور در خانهء نعيمخان ،سي و پنج خشت طالي يک کيلويي و يک بکس پوند طالي
هاشمخان به دست آمد .هيأتي را مقرر کرديم که آن دارايي را حساب کند .بانک مرکزي
افغانستان در آن زمان در چارچوب وزارت ماليه کار مي کرد .هيأتي از بانک مرکزي بايد
آن دارايي را تحويل مي گرفت .من به هيأت هدايت دادم که «پس از تســليمدهي دارايي
به هيأت بانک مرکزي ،يک نقل از سند تسليمدهي را پيش خود بگذاريد يک کاپي را به
وزير ماليه ،که «ميثاق» بو ،بدهيد و يک کاپي تسليمگيري وزارت ماليه را به من بياوريد
تا خاطرجمع شوم».
امين مي گفت« :برو..باز من و تو و وطنجار»...
منظورش اين بود که «برو ...من و تو وطنجار بين هم تقسيم مي کنيم».
وقتي پســرم گفت «مي روم کچالو مي فروشــم» ،همان صحنه به يادم آمد .به پسرم
گفتم« :بچیم! به آن روز هم نمي رسيم».
پرويز آرزو :و سرنوشت طالها چي شد؟
جنرال عبدالقادر :امين زد .احتما ًال ميثاق هم.
پرويز آرزو :و وطنجار؟
جنرال عبدالقادر :مطمئن نيســتم .وطنجار را که مي ديدم ،يک جوره دريشي داشت.
آن را آنقدر اتو کرده بودند کــه روي آن برق افتاده بود .مثل آيينه که نور را انعکاس
مي دهد ،برق مي زد.
پرويز آرزو :يک دريشي داشت؟
جنرال عبدالقادر :يک جوره دريشي مي پوشيد .معمو ًال لباس نظامي به تن مي کرد .اما
گاهي در دعوتها و ضيافتها همان دريشــي را به تنش مي ديدم .آنقدر اتو شده بود که
پارچهء دريشــياش زير اتو ،خاصيتش را از دست داده بود .تا جايي که شنيدم در اواخر
زندگي هم وضع اقتصادي بدي داشت.
***
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پرويز آرزو :شاهمحمد دوست به دنبال شما آمد...
جنرال عبدالقادر :بلی .اصرار کرد که بايد برويم .به من گفت« :حاال رفتن شــما هيچ
عيبي ندارد .با همين موتر مي رويم و پس شما را با همين موتر به خانه مي آورم».
من گفتم که حتا لباســي ندارم .دريشيهايم در وزارت دفاع ماندند .لباسهاي نظامي
مرا هــم در بنديخانه از من گرفته بودند .خانوادهء من هــم در طول مدت زنداني بودنم
بيسرنوشت بودند .از يک خانه به خانه ديگر رفتند .لباسي برايم نمانده بود .وقتي خانوادهام
را از خانهء وزير دفاع بيرون کردند و به مکروريان بردند ،فقط چند دانه شــال عسکري به
آنها داده بودند .وقتي هم که قصد داشتند خانه اصلي ما را ضبط کنند ،خانوادهام مکروريان
را رها کرده بودند و به آن خانه آمده بودند .هيچ چيز نداشتند .همسايهها و دوستانم ،کمپل
و بالش و توشک آورده بودند .چيز ديگري نداشتيم.
...کوتاه اينکه به چهلستون رفتيم .پيش کارمل.
وقتي داخل شدم ديدم که «صالح زيري» و «دستگير پنجشيري» هم آنجا نشستهاند.
سفير شوروي هم بود .وقتي پنجشيري و صالح زيري را ديدم ،مرا برق گرفت! احساساتي
شدم .گفتم« :اينها اينجا چی مي کنند؟»
کارمل به آرامي گفت« :صبر کن! صبر کن! من مي خواستم با تو مشوره کنم .اينها
از بازماندههاي امين و تره کي هســتند .مي خواستم با تو مشوره کنم که اينها را بياوريم يا
نه؟!»
پرويز آرزو :ببرک کارمل در حضور دستگير پنجشيري و صالح زيري چنين گفت؟
جنرال عبدالقادر :بلی .در حضور هر دو .من گفتم« :اينها را بايد فوري ببريد و اعدام
کنيد! اينها خائنترين کسان در حزب دموکراتيک هستند».
پرويز آرزو :و آن دو نفر هيچ جوابي ندادند؟
جنرال عبدالقادر :نه .هر دو نشسته بودند« .چملوک» [در خود فرورفته] نشسته بودند.
سفير شوروي برخاست .دست مرا گرفت و مرا از اتاق بيرون کرد .در دهليز با
من قدم مي زد .سفير شوروي گفت« :اگر حاال باز به موضوع خلق و پرچم دامن زده شود،
کارمل بدنام مي شود .در مسکو توافق شده است که کارمل بايد خلقي و پرچمي را به يک
چشم ببيند».
من گفتم« :خلقيِ ديگري نبود که دو تا خائن را اينجا آوردهايد؟ خلقيِ ديگري پيدا
نمي شــود؟ ده تا ،پنجاه تا ،صد تا خلقي را از صفوف بياوريد .همه خلقي باشــند اما خائن
نباشند».

339

خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر

سفير دست مرا گرفت و گفت« :خواهش ميکنم حوصله کن!»
من گفتم« :دلت! اختيارت! حاال قدرت در دســت شماست .من چيزي نمي گويم .اما
اين حزب ،آيندهيي ندارد .حزبي نمي شود».
کارمل هم از اتاق بيرون شده بود .در دهليز با ما بود .به من گفت« :قادر جان من از
تو خواهش ميکنم که صبر داشــته باش .تو نظامي هستي »....گفت :تو نظامي هستي ،اين
هستي و آن هستي...
کارمل گفت« :من از تو خواستهام اين جا بيايي چون بايد به مسکو بروي!»
من گفتم« :به مسکو چرا بروم؟!»
محصلين خلقي طرفدار امين در شــوروي آشوب به راه انداخته بودند .بيشتر ،دو
هزار نفر از بخش پوليس وزارت داخله در تاشــکند و مسکو و لنينگراد و چند شهر ديگر
شــوروي اين کار را کرده بودند .آن محصلين در هر جايي که بودند با هم تماس گرفته
بودند .دروازهها و کلکينهاي ليليهها را مي شکســتند و مي گفتند قواي شــوروي بايد از
افغانستان بيرون شــود .مي گفتند ما براي دفاع از وطن به افغانستان باز مي گرديم .کاالي
خود را گرفته بودند و پياده به راه افتاده بودند .در ميدانهاي هوايي و ايســتگاههاي قطار
تجمع کرده بودند.
روسها حيران مانده بودند که با آنها چه کنند .به کارمل خبر داده بودند .کارمل و
سفير شوروي گفته بودند که فقط قادر مي تواند آن قيام را آرام کند .در غير آن ،ريشخندي
زياد مي شود.
کوتاه سخن اينکه کارمل و ســفير شوروي گفتند که «ما تصميم گرفتيم که تو و
«پکتين» براي آرام کردن محصلين به شوروي برويد».
پکتين خلقي و از طرفدارهاي وطنجار بود .احتما ًال وطنجار پيشــنهاد کرده بود که او
هم برود.
من گفتم« :چرا من بروم؟ اين موضوع به من چه ارتباطي دارد؟»
گفتند« :اعتمادي که در اردو و ســارندوي نســبت به تو دارند نسبت به هيچ کس
ديگري ندارند».
به من قبوالندند که بروم .اتاق ديگري در آنجا بود .کارمل و ســفير گفتند« :برويم
آنجا بنشينيم».
کارمــل گفت« :طياره در ميدان هوايي منتظر اســت .پکتين هم تا چند دقيقه ديگر
مي رسد».

خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر

340

کسي را به دنبالش فرستاده بود.
پکتين سفير افغانستان در مسکو بود .وقتي که «دوريانکوف» ُمرد ،پکتين به او لقب
«بابا» داده بود .همهء خلقيها به فاتحهء او رفته بودند.
ســفير شوروي بسيار اصرار کرد .به من مي گفت« :حاال چي گپ است .تو به آنجا
مي روي .آنها را آرام مي کني .آرام مي شــوند .اين به نام تو ختم مي شود .براي آيندهات
خوب است» و از اين قبيل گپ ها.
من با پيراهن و تنبان رفته بودم .گفتم« :من حتا لباس ندارم».
کارمــل گفت« :بيا! اين لباس من! لباس مرا بپوش! قد من و تو يکي اســت .از مرا
نمي پوشي از اين بچهها را بپوش!»
چنــد نفر را از دور و پيش صدا کرد .گفت« :هو بچه! تو کورتيات را بکش! تو هم
بوتهايت را بکش!»
من گفتم« :کارمل! تو مرا ريشخند مي کني؟!»
گفت« :نه! عاجل اســت! موضوع بيخي حاد است .همين حاال بايد بروي .من بايد به
مسکو اطمينان بدهم که هيأت ما مي آيد .بايد اطمينان بدهم که قادر مي آيد».
کورتي را از يکي گرفتند .پتلون را از يکي ديگر .کاله را از ديگري .زمستان بود.
پرويز آرزو :از کي گرفتند؟
جنرال عبدالقادر :از همين دور و پيش خود.
پرويز آرزو :گفتم شايد از دستگير پنجشيري و صالح زيري گرفته بودند؟!
جنرال عبدالقادر :نمي دانم از کي گرفتند .خالصه لباسي آماده شد و به تن کردم.
اسداهلل سروري آمد .مرا به او تسليم دادند که به موتر بنشاند و به ميدان هوايي ببرد .طياره
در ميدان هوايي منتظر بود .ســروري مرا به وي.آي.پي .ميدان هوايي برد .پکتين هم با من
بود.

بخش بيست و هشت
جنرال عبدالقادر ...:ســاعت حدود چهار عصر بود .طياره به سمت تاشکند پرواز کرد .به
تاشکند رسيديم .برف سنگيني باريده بود .هوا ابري بود .حاال ديگر شام شده بود .کسي به
اســتقبالم آمده بود .باالپوش و کالهي هم به دستش بود .باالپوش و کاله را پوشيدم .کاله ِ
گرم روسي بود« .تورســونزاده» وزير خارجه ازبکستان بود که به استقبال ما آمده بود.
ما را به موتر نشــاند .پشت وزارت خارجه ازبکستان ،يک هوتل بود .ما را به همان هوتل
وزارت خارجه برد .همه امکانات در آنجا بود .سينما و سالونهاي غذاخوري و همه چيز.
پکتين گم شد!
من گفتم« :پکتين کجاست؟»
گفت« :او هم همينجاست».
او را از من جدا کرده بودند.
نشستيم و با تورسونزاده قصه ميکرديم .به من گفت« :صبح تلگرامي به ما رسيد که
کسي بدون پاسپورت به تاشــکند مي آيد .من حيران مانده بودم که اين کي است که بي
پاسپورت به شوروي مي آيد؟ از صبح تا حاال در ميدان هوايي هستم .منتظر بودم».
پذيرايي بســيار گرمي کرد .انواع غذاها و کباب ها و نان ازبکي .شب گذشت .فردا
صبح ،پکتين هم پيدا شد.
پرويز آرزو :گفتيد شما و پکتين را از هم جدا کرده بودند؟
جنرال عبدالقادر :بلی .فکر ميکنم او را به هوتل ديگري برده بودند .نمي دانم چرا او
را از من جدا کرده بودند .برايم ســؤال پيدا 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 .پکتين هم آمد .من گفتم« :به اکادمي پوليس مي رويم».
به آنجا رفتيم .وقتي به آنجا رسيديم خلقيهاي طرفدار امين دورم جمع شدند .به من
مي گفتند« :تو آمدي! آخر وطن از دســت رفت .وطن اشغال شد .استقالل ما از بين رفت.
آزادي ما از بين رفت»...
من گفتم« :شما آزاد بوديد؟»
به قومندان اکادمي پوليس گفتم« :جايي براي نشستن با بچهها داري؟»
گفت« :بلی .يک سالون بزرگ داريم».
من پيش شدم .به بچهها گفتم« :دنبالم بياييد .بياييد با هم قصه کنيم».
با آنها به سالون رفتيم .شروع به صحبت کردم .نمي توانستم چيز بدي در مورد امين
هم بگويم .چون همه آن محصلين ،طرفــداران امين بودند .من اينطور صحبت کردم که
«سیر حوادث به گونهيي بود که ضرورت ايجاب مي کرد که نيروهاي شوروي به افغانستان
بيايند».
من میدانستم که امين و تره کي در زمان خود بارها از شوروي تقاضاي کمک کرده
بودند .همين را هم به بچهها گفتم .گفتم« :شــما چرا اين گپ را مي زنيد؟ اينها بر اساس
درخواست امين آمدهاند .بر اساس يک ضرورت آمدهاند .خطر پاکستان وجود داشت .اگر
قواي شوروي به افغانســتان نمي آمد ،پاکستان و امريکا خاک افغانستان را مي گرفتند .از
طرف آنها به افغانستان تجاوز مي شد»....
همين چيزها را مي گفتم تا آنها آرام و راضي شوند.
پرويز آرزو :اما چنين معلوم مي شود که خود شما هم به اين داليل باور نداشتيد.
جنرال عبدالقادر :تا اندازه يي بلی تا اندازه يي نه.
پرويز آرزو :شما را پس از آزادي از زندان پيش ببرک کارمل بردند .به محضي که
او را ديديد گفتيد «قمار بدي زدي کار خوبي نکردي».
جنرال عبدالقادر :بلی .گفتم کار خوبي نکردي.
پرويز آرزو :حاال سالها از آن زمان گذشته است .نه افغانستان ،افغانستان ديروز است
و نه هم شوروي مانده است .براي عدهیی شايد مهم نباشد که تره کي ،امين ،کارمل يا کس
ديگري تقاضاي آمدن قواي شــوروي به افغانستان را کرد يا نکرد .آن ها نامِ آمدن آن قوا
را به افغانستان «تجاوز» مي گذارند .شما به آن چه نامي مي دهيد؟
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جنرال عبدالقادر :بياييد اين مســأله را طوري ديگر تحليل کنيم .کمي وســعت نظر
داشته باشيم .شما به عنوان يک روشــنفکر در اين جامعه گام بر مي داريد و از درد مردم
خود آگاهي مي يابيد .در جامعهء خود پرورش يافتهايد و در گوش شما هميشه آه و ناله و
گرسنگي و بيچارگي و بيسوادي جامعهء شما طنين داشته است .توجه داشته باشيد که وقتي
کشوري با کشــوري ديگر «قرارداد کمک» امضا مي کند ،قرارداد کمکهاي اقتصادي،
فرهنگي يا نظامي ،بايد وسعت نظر داشته باشيد که اين کمکها رايگان نيستند .بر اساس
دلســوزي هم نيست که دل کسي به حال مملکت شما سوخته باشد و به شما خيرات داده
باشد .بلکه اين کمکها بر اساس يک مفکوره و هدف انجام میشوند .ما نظاميها به چنين
اهدافي «استراتژي» مي گوييم .اينها کمکهاي آگاهانهاند .وقتي کشوري به شما کمک
اقتصادي مي کند ،مث ً
ال چيزي را به نرخ کمتر در اختيار شــما قرار مي دهد ،در مقابل ،توقع
امتيازي از شما دارد که شما مجبوريد آن امتياز را بدهيد .در مسایل تخنيکي هم چنين است.
ولو که تخنيک بسيار ساده هم باشد .شما نمي توانيد اين تخنيک را بگيريد و از آن استفاده
متخصصين اين تخنيکها را هم بياوريد تا شــيوه استفاده و کاربرد آن را
کنيد بلکه بايد
ّ
به شــما بياموزند .بنابراين هيچ کس حاضر نيست به رايگان به شما طياره بدهد ،براي شما
پيلوت آماده کند ،بلکه روي اهداف اســتراتژيک خود به شما کمک مي کند .روابط شما،
مبتني بر منافع مشترک مي شود .شــما چيزي دريافت مي کنيد و طرف مقابل هم چيزي.
تزســي که من پيش خود دارم و به شما هم چند بار گفتهام اين است که افغانستان بايد در
مناســبات خود با خارج ،فرمول  52و  48را در نظر بگيرد .تفاوت بين  52و  48مي شــود
 .4اگر در مناســبات ما ،حداقل همين  4امتياز به نفع افغانستان باشد ،قابل قبول است .هر
کس که بتواند از مناسبات افغانستان با هر کشور ديگري به همين تفاوت  4امتيازي به نفع
افغانستان برسد ،به نظر من قهرمان ملي افغانستان است.
حاال به موضوع کمکهاي شــوروي به افغانســتان برمي گردم .کمکهاي تخنيکي
و نظامي شــوروي در زمان داوودخا ن به افغانستان سرازير شد .در آن زمان افغانستان در
شرايط ب ِد نظامي ،با پاکســتان مواجه بود« .خروشچف» و «بولگانين» به افغانستان آمدند
و صد ميليون روبلِ طاليي روســي به افغانستان دادند .به خاطر دارم که روسها در همين
متخصصين تخنيکي روس بودند .سر همديگر را
کلوپ عسکري ،خود را لوچ کرده بودند.
ّ
ميتراشيدند .ما مي گفتيم بياييد برويم ببینیم اينها همه ّ
متخصصين
دلک هستند! آنها همه
ّ
متخصصين ،کسان ديگري هم ميآمدند.
تخنيکي بودند .اما در نظر داشــته باشيد که با آن
ّ
متخصص هيچ نوع رابطهيي با سياست نداشته باشد .بنا بر تخصصي که
ممکن است که آن
ّ
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در زمينهء تانک دارد ،براي آموزش اســتفاده از تانک به افغانستان آمده است .اما کسان
ديگري که با او آمده اند هيچ نوع رابطهيي شــايد با تانک نداشته باشند و با هدفي ديگر
آمده باشــند .من در مورد «پوليکوف» به شما گفتم که به بگرام آمده بود .به نام مترجم
آمده بود اما زبان هم نمي فهميد...
مجرد نيســت .امنيت
پرويز آرزو :جنرال صاحب! مي دانيد که امنيت ،يک موضوع ّ
اقتصادي ،امنيت سياســي ،امنيت نظامي و...داریم .همهء اينها با هم امنيت يک کشور را
تعريف مي کنند .در بحث تهاجم هــم چنين چيزي وجود دارد .تهاجم ،تنها تهاجم نظامي
نيست .تهاجم اقتصادي هم هست ،تهاجم...
جنرال عبدالقادر :بلی .درست است.
پرويز آرزو :ترديدي نيست که داوودخا ن پاي شوروي را به افغانستان باز کرد...
جنرال عبدالقادر :ظاهرخا ن باز کرد.
پرويز آرزو :خوب! در زمان ظاهرخا ن باز شــد و در زمان داوودخا ن بيشتر شد .اما
نکته جاي ديگري اســت .شما به محض اینکه از زندان بيرون شُ ديد ،به کارمل گفتيد که
اشتباه کرده است.
جنرال عبدالقادر :بلی.
پرويز آرزو :مي دانيد که تا حاال چه تصويري از شاهشــجاع در افغانستان وجود دارد.
حاال وقتي سربازان يک کشور بيگانه سوار بر تانک وارد کشور شما مي شوند ،عين مسأله
است .خود شما هم گفتيد که پدر ببرک کارمل ،پسرش را شاهشجاع دوم مي گفت.
جنرال عبدالقادر :بلی.
پرويز آرزو :من مي فهمم که وقتي شما از منافع متقابل کشورها مي گوييد ،منظور شما
ِ
اساس گويا اصرار
چي اســت .اما در اين جا بحث سرازير شدن قواي نظامي يک کشور بر
و ابرام رهبران کشور ميزبان است.
جنرال عبدالقادر :بلی .بلی.
پرويز آرزو :مهم نيســت که کارمل ،تره کي ،يا اميــن تقاضاي آمدن قواي نظامي
شوروي به افغانستان را کرده بودند .مهم اين است که حتا جوانهايي که در جمهوريهاي
مختلف شوروي سابق درس مي خواندند ،آن آمدن قوا را تجاوز به افغانستان قلمداد ميکردند.
جنرال عبدالقادر :بياييد به گونهء ديگر قضاوت کنيم .خود شــما گفتيد که ظاهرشاه
پاي شوروي را به افغانستان باز کرد .آيا ظاهرشاه با تمام تجربهء سياسي خود ،نمي توانست
درک کند که شوروي که در آن زمان يک ابرقدرت شده بود و با افغانستان هم مرز شده
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بــود ،داراي يک ايدیولوژي کام ً
ال مخالف با جامعهء افغاني اســت؟ پس از جنگ جهاني
دوم ،انگليسها به هندوستان آزادي دادند« .پکت سياتو» را ساختند .پس از ناکامي پکت
سياتو در ممالک اســامي ،انگليس مفکورهء ديگري را پيش کشيد و آن خط سبز ايدهء
ديني بود .اســتفادهء ابزاري از دين شروع شــد .بر بنياد آن مفکوره ،خط سبز اسالم بايد
به عنوان يک سپر دفاعي در مقابل شــوروي ،تمام کشورهاي اسالمي از ترکيه گرفته تا
ممالک عربي و ايران و پاکستان و افغانستان را در بر مي گرفت .ظاهرشا ه اين را مي فهميد.
وقتي «نيکســون» به افغانستان آمد و از افغانستان خواست تا در وادي هلمند ،پايگاهي به
امريکا داده شــود ،ظاهرشاه و داوودخان لويه جرگهيي تدوير کردند .در آن لويه جرگهء
ساختگي ،مردم کفشهاي خود را به طرف داوودخان پرتاب کردند .داوودخا ن گريخت
و تمثيل کرد که افغانســتان نمي خواهد به امريکا پايگاهي داده شــود .اين مانور را بنا به
خواست روسها انجام داده بود .مي خواست به نفع شوروي تمام شود .حاال اگر امريکا باید
نمی بود ،شــوروي بايد مي بود .وقتي روسها را آوردند ،مشاورين را آوردند ،صد ميليون
پول را گرفتند ،با هوتل و زندگي در بحيرهء ســياه آشنا شدند ،آيا اين ظاهرشا ه و داوود
شاه در مقابل عمل انجام شــده قرار نگرفتند؟ خود همين نکته سؤال خلق مي کند .نکتهء
دوم اين اســت که من باري به شما گفتم و حاال هم تکرار ميکنم که يک قومندان روس
به من گفت« :افغانســتان مثل شاخه باريک يک درخت است .از هر طرفي که بادی بوزد
به طرف ديگر خم مي شــود ».و چنين اتفاقي افتاد .باد از طرف جنوب وزيد ،افغانستان به
طرف شمال خم شد .خود امريکاييها هم نوشتهاند که افغانستان بيستوچند بار از امريکا
تقاضاي کمک کرده بود .اما امريکا جواب مثبت نداد .بازي کرد .به خاطر پاکستان بازي
کرد .هم ظاهرشا ه و هم داوودشــاه اين را مي فهميدند .مي فهميدند که با پاکستان مشکل
دارند و امريکا هم پشتيبان پاکستان است .شاه ايران هم پشتيبانش است .و اين دو ،ناگزير
شده بودند که چنان قماري بزنند.
حاال بياييد وضع جامعه را تحليل کنيم .از هر طرف ،انديشــهء سياســي به اين
کشــور سرازير شده بود .در شمال ،شوروي بود با انديشهء سياسي خود .در غرب ،ايران و
ترکيه .هر هفته هم نشــريههاي حزب توده ايران از کانالهاي مختلف به افغانستان آورده
میشــدند .صداي بيبيسي هم از راه هوا مي آمد .از شرق همچنين .مسلمانان هند هم تفکر
آزاديخواهي را ميآوردند .خط ســبز ديني را هم انگليسها به عنوان يک سپر دفاعي در
مقابل کمونيزم ايجاد کرده بودند .همان خط سبز بود که امروز همه را با هم رویارو کرده
است .حالتي که امروز در افغانستان ديده مي شود اين رويارويي را نشان مي دهد .در حالي
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که در گذشته ،از انقالب اکتوبر تا سقوط شوروي ،چنين رويارويي عرياني با چنين شدتي
رخ نداده بود .حتا در زمان جنگ جهاني دوم وقتي شــورويها و امريکاييها وارد برلين
شدند ،چنين رويارويي اتفاق نيفتاده بود .خود امريکاييها مي گويند که دستور داده بودند
طرف غرب برلين را بگيرند .اســتالين هم دستور داده بود که قواي شوروي تا جايي که
ممکن اســت پیشروی کنند .با وجود اين ،رويارويي رخ نداد .اما امروز ،امريکا با همان
خط ســبزي که براي مقابله با کمونيزم از آن حمايت مي کرد ،رو در رو شده است .نتيجه
اينکه افغانستان کام ً
ال وابسته شد .اين وابستگي به تدريج به ميان آمد.
چيزي که من به کارمل گفتم اين بــود که تو چرا دزدانه آمدي .دو نماينده از
دو کشور قراردادي را امضا ميکردند .در آن قرارداد ،تاريخ ورود و خروج قواي شوروي
نوشته مي شد .قرارداد رســميت پيدا مي کرد .مشکلي هم به ميان نمي آمد .اين چيزي بود
که من به کارمل مي گفتم .مي گفتم تو يک حزب داشتي .با قوت حزب خود به افغانستان
مي آمدي .بعد از آن به عنوان رییس حکومت بر اساس يک توافق بين دو دولت ،اين حق
را داشتي که رسم ًا از کشور همسايهات تقاضاي کمک کني.
حــاال بياييد در مورد آمدن امريکا به افغانســتان صحبت کنيم .کســاني که به نام
نماينده هاي افغانســتان از امريکا دعوت کردند کــه مواضع طالبها را بمبارد کنند ،هيچ
کدامشان نمايندهء افغانستان نبودند .شما اين باريکيهاي سياسي را فراموش نکنيد.
پرويز آرزو :به هيچ صورت بحث مقايســه نيست .من با شما موافقم که افغانستان به
شوروي وابسته شده بود...
جنرال عبدالقادر :وابسته بود .خود امريکاييها اين را مي گويند .سناي امريکا اين را
مي گفت.
پرويز آرزو :بلی .اين وابســتگي به تدريج ،بيشتر و بيشتر مي شد .پالنهاي اقتصادي
داوودخا ن به کمک شــوروي اجرا مي شدند .صحبت ما در اين 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 ،قيامها و تشــديد بحران سياسي و
توچهار حوت هرات ،قيام کابل و ديگر جاهاي افغانستان
اجتماعي افغانستان شد .قيام بيس 
گواه این قضیهاند .با تهاجم نظامی شــوروی به افغانســتان ،این بحران تشدید شد .امروز
شوروي سقوط کرده اســت .دنيا هم تغيير کرده است .روابط افغانستان با روسيهء امروز
هم بر اين اســاس استوار است که نه روســيهء امروز ،شوروي ديروز است و نه افغانستان
امروز ،افغانستان ديروز .روسها هم اغلب در تحليل جنگ افغانستان واقعنگرند .همين چند
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روز پيش ،ميزگردي در مورد سياُمين سالروز ورود قواي شوروي به افغانستان در مسکو
تدوير شــد .آدمهاي جالبي در آن ميزگرد شرکت کرده بودند .کساني که در آن سالها
در جنگ افغانستان نقش داشتند .مث ً
ال «روسالن آوشيف» که عنوان «قهرمان شوروي» را
هم دارد ،در جنگ افغانســتان حضور داشته و پس از جنگ افغانستان و فروپاشي شوروي،
اولين رییسجمهور انگوشيتياي فدراسيون روسيه هم شد .يا «الکساندر رازوموف» رییس
«اتحاديهء روسي پيشکسوتان جنگ در افغانستان» و عدهيي ديگر .از من دعوت شده بود
تا نظر خود را در مورد اظهارات آن ميزگرد بگويم .1نکتهء جالب اينکه بيشتر کسانی که
در ميزگرد شرکت داشتند ،مي گفتند که ورود قواي شوروي به افغانستان «جنگ» بود .و
اين جنگ يک اشتباه بود .خود «روسالن آوشيف» که در جنگ افغانستان حضور داشت
و بعدها رییسجمهور انگوشتيا شد...
جنرال عبدالقادر :او را مي شناسم .اص ً
ال پيلوت هليکوپتر بود.
پرويز آرزو :با صراحت گفت که ما با قيامهاي مردمي در افغانســتان مواجه شديم.
ما را نميخواســتند .او حتا مصوبهء پارلمان شوروي در سال  1989در مورد «حضور قواي
شوروي به عنوان اشتباه دولت شوروي» را يادآور شد .خودش هم در آن سال در پارلمان
شوروي ،وکيل بوده است .يعني چنين نگرشي حتا بين خود روسها وجود دارد.
جنرال عبدالقادر :بلی
پرويز آرزو :من میگویم که بلی ،قبول دارم که بادي از جنوب يا از هر جاي ديگري
وزيده بود و افغانستان به سمتي ديگر خم شد .همهء اين گپ ها قبول! اما چرا نمي خواهيد
آمدن سربازهای سوار بر تانک يک کشور به کشور ديگر را تهاجم و تجاوز نام بگذاريد؟
جنرال عبدالقادر :من مي خواهم بگويم که درســت است که اشتباهي رخ داده است.
روسها هم مي گويند که اشتباه کردهاند .تصميمگيرندههاي آن اشتباه هم چهار نفر بودند
که در آن مورد صحبت کرديم .اشتباهي که از طرف يک دولت بزرگ و يک ابرقدرت
رخ داده بود اين بود که در مورد اعزام قواي نظامي ،بدون درنظرگيري افکار عامه تصميم
گرفته بود و اشتباه بزرگ افغانستان اين بود که آن تصميم را بر اساس زد و بندهاي پشت
پرده گرفته بود .به همين 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 نارضايتيهايي که در سطح بينالمللي نسبت به امين
 .1محتواي ميزگرد را مي توانيد در شمارهء  12/247نشريهء «سورشننه سکرتنه» (کام ً
ال محرم) و يا در نشاني انترنتي سايت
نشريه به روسي بخوانيد:
www.sovsekretno.ru/articles/id/2370/
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وجود داشت ،از او حمايت مي شد .حتا محتمل بود که ملل متحد از کارمل حمايت کند .به
شرطي که اقدام کارمل رسميت مي داشت .رییس يک دولت بود .اين صالحيت را داشت
که با طرح اين مســأله در سطح بينالمللي اين کار را انجام دهد .و بحران افغانستان اينقدر
طوالني نمي شد...
پرويز آرزو :يعني به نظر شــما آمدن نيروهاي شــوروي به افغانســتان مشروعيت
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.
پرويز آرزو :اما در آن زمان بيشــتر اين حزب دموکراتيک بود که دست به کشتار
مي زد.
جنرال عبدالقادر :حاال بياييد حســاب کنيم .يک اشتباه در اين طرز ديد وجود دارد.
مجاهدين به نام حزب دموکراتيک هر کاري کردند .حزب دموکراتيک در پرينســيپ،
ســازماني در قدرت و زير امر و قومنده بود .اما آيا مجاهدين زير امر و قومنده بودند؟ يا
اينکه در بين آنها يک انارشيزم حکمفرما بود؟
پرويز آرزو :آيا رويدادهاي درون حزب دموکراتيک و آنچه شما در صحبتهاي
خود با من گفتيد ،نشان دهنده بينظميِ حاکم در آن دوران نيست؟
جنرال عبدالقادر :به آن اندازهيي کــه در مجاهدين بود در حزب دموکراتيک نبود.
مث ً
ال من هيچ وقت به خاطر ندارم که تا زماني که وزير دفاع بودم يک عســکر شــوروي
1
به کشــتزار و باغ مردم داخل شــود و «گروموف» تاوان آن را ندهد .اردوي شوروي با
يک دســپلين آهنين وارد افغانستان شده بود .مثل امروز نبود که امريکا خودسرانه هر جا
را مي خواهد بمبارد مي کند .با طیاره بدون پيلوت بمبارد مي کند .من يک نظامي هســتم.
قضاوت من اين است که دست امريکاييها امروز چندين بار بيشتر از دست شورويهاي
ديروز در افغانســتان باز اســت .عکسالعملي که حاال در مقابل امريکا و ناتو وجود دارد
به مراتب کمتر از چيزي اســت که شــما مي گوييد «خودجوشي مردم» در زمان حزب
دموکراتيک .حاال بياييد ببينيم که واقع ًا خودجوشــي مردمي بود يا دســت استخبارات
خارجي در کار بود.
پرويز آرزو :شما از هرات هستيد .به عنوان نمونه نظر شما در مورد قيام بيستوچهار
 .1جنرال باريس گروموف ،آخرين فرمانده نيروهاي شوروي در افغانستان بود .خروج قواي شوروي از افغانستان به فرماندهي او
انجام يافت.
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حوت هرات چيست؟
جنرال عبدالقادر :از هرات مي گويم .کام ً
ال دست ايران در آن کار بود.
پرويز آرزو :يعني شــما مي گوييد در آن قيام مردمي که از روستاهاي هرات شروع
شد و در آن فاصلهء زماني کم ،پاي ايران در ميان بود؟
جنرال عبدالقادر :بياييد کمي دورتر برويم .مث ً
ال شايعه شده بود که ايران به داوودخان
يک چک سفيد داده و گفته است هر چه مي خواهيد بنويسيد .من خودم از زبان حسن شرق
شنيدم که گفت« :زاهدي» به افغانستان آمد .اما شاه ايران تنها ده ميليون دالر به افغانستان
داده بود...
داوودخا ن در نتيجهء سياســت ايران و ممالک عربي از خط مشي خود انحراف کرد.
اين به اين معني است که دست ايرانيها از ديرباز در افغانستان کار مي کرده است.
پرويز آرزو :جنرال صاحب! ببينيد ،من بر اين باورم که هم ايران و هم پاکســتان در
مسایل افغانستان دخالت کرده و مي کنند .در اين مورد بحثي ندارم .اما به قيام بيستوچهار
حوت هرات بر مي گردم .يک ماه پيش از قيام هرات در ماه حوت ،در ايران هم تحوالتي
جــدي رخ داد .تنها يک ماه پيش از آن قيام ،يعنــي در ماه دلو  ،57نظام ايران دگرگون
شد .شــاه ايران رفت و حکومتي ديگر به ميان آمد .با توجه به شرايط و تحوالتي که در
آن فاصلهء زماني اندک در ايران هم رخ داده بود ،نسبت دادن قيام مردمي هرات به ايران،
که به کشته شــدن هزارها نفر هراتي انجاميد ،درست نيست .چرا نمي خواهيد نام قيام 24
حوت را قيام خودجوش مردم هرات بگذاريد؟ قيامي که نه ايران در آن دســت داشت و
نه احزاب جهادي؟
جنرال عبدالقادر :بياييد قضاوتي بکنيم که براي ديگران هم ماندگار باشــد .در اين
ترديدي نيســت که ظهور حزب دموکراتيک به جنبشي فکري ،چه مثبت و چه منفي ،در
افغانســتان انجاميد .اين جنبش و تحرک فکري يا به نفع حزب بود و يا هم بر ضد حزب.
هــر پديدهيي که ظهور مي کند هم طرفداران خود را دارد و هم مخالفين خود را .اکثريت
جامعه ،مخالف حزب دموکراتيک بودند .رابطهء اين اکثريت مردم به گونهيي بود که هر
اظهار نظري از طرف يک مال يا يک فرد عادي مثل موج راديو ،سرتاســري مي شد .اين
موج آنقدر قوي بود که مردم ميخواستند يا نميخواستند به طرف آن کشيده مي شدند .در
مورد حرکت هرات همين مسأله بود که اکثريت مردم را به طرف خود کشيده بود .عدهء
محدودي روشــنفکر ضد مارکسيزم-لنينيزم در هرات بودند .اين نگرش البته در آن زمان
در هرات خلق نشــده بود بلکه هستهء آن در هرات ،سابقه داشت .وقتي شوروي بلشويک
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به کشورهاي شمال افغانستان آمد ،مردم مي گفتند که بلشويکها ،سيخ به سينهء زنان فرو
مي کنند و مسجدها را ويران مي کنند و چنين و چنان مي کنند.
من موضوع اشتباه شوروي را با صراحت به گروميکو ،وزير خارجهء شوروي گفتم.
من گفتم سند دارم که مردم درباره شما چه مي گفتند و چه فکر ميکردند.
بنابراين اين ديدگاه در جامعهء ما از گذشــته وجود داشت و وقتي نيروهاي شوروي
به افغانســتان آمدند ،دوباره سر از خواب بلند کرد .حزب دموکراتيک که آمد همهء ما را
دستنشاندهء شوروي مي خواندند .من ديگر از شما چيزي ُپت و پنهان ندارم.
من شــريفانه به شما مي گويم که جنرال گريلوف سرمشــاور شوروي در افغانستان
که هميشــه در خواجهرواش بود ،در روز هفت ثور گم بود .روز پنجشنبه بود .البته بهانه
هم جور بود که آنها در روزهای پنجشــنبه و جمعه رخصت بودند .تا دو سه روز بعد از
هفت ثور ،آن آدم ديده نمي شــد .ببينيد سياست طوري است که هم ظاهر دارد هم باطن.
ما نمي گوييم که روسها از هفت ثور بيخبر بودند .هرگز نمي گوييم .روسها کام ً
ال خبر
داشتند .نه از کانال من و کساني مثل من بلکه از کانالهاي خودشان که در طول سالها در
افغانستان کار کرده بودند .جامعهء ما در چه حالي بود؟ جامعهيي پريشان که هر کس هر
چي مي گفت قبول مي شد .تصور نکنيد که امروز با وجود اينکه امريکاييها در افغانستان
هســتند ،دستگاههاي شان کار نمي کنند .کار مي کنند .در آن زمان جامعه تجريد شده بود.
نارضايتيها وجود داشت .شوروي از قبل کار کرده بود ،امريکا کار کرده بود ،ايران کار
کرده بود ،انگليس کار کرده بود« .نهرو» شــصت هفتاد سال پيش در کتابش پيشبيني
کــرده بود که وضع منطقهء ما از کنترول بيرون مي شــود .هميــن حاال ما آن حالت را
مي بينيم .نهرو بر اساس تجاربي که از حوادث هندوستان داشت چنين پيشبيني کرده بود.
حاال من و شما پيشبيني مي کنيم که جنگ در افغانستان ،حتا اگر امريکاييها بروند ،دوام
مي کند و وضع بدتر مي شود .به همين خاطر است که حتا ما به حضور امريکا راضي هستيم.
مردم راضي هســتند .امريکاييها قصدا ً چنين مي کنند .وضع جوامع را به حالتي مي رسانند
که به خاک ،به سينه بيفتند و آنگاه صدا کنند که دست مرا بگير .نظام قدرتطلب جهان
سرمايهداري که ما به آن اســتعمار نوين مي گفتيم ،چنين خصلتي دارد .ما نمي گوييم که
شــوروي براي تداوي ما آمده بود .نمي گوييم که آمده بود تا بر زخمهاي ما التيام بگذارد.
بلکه بر اساس منافع خود آمده بود .همين حزب دموکراتيک...
پرويز آرزو :شــما گفتيد که در ديدار با ببرککارمل از اتفاقي که افتاده بود انتقاد
کرديد.
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جنرال عبدالقادر :بلی .همين حاال هم مي گويم که روسها اشــتباه بزرگي را مرتکب
شــدند .اشتباه آنها اين بود که عکسالعملهاي مردمي و جهاني را در نظر نگرفته بودند.
فکر نکرده بودند که اين اقدامشــان چه پيامدهايي دارد .يک خيــز بلند زدند ،افتادند و
پاي شان شکست.
پرويز آرزو :بياييد اين بحث را از منظر ديگري دنبال کنيم .ببنيد جنرال صاحب ،حزب
دموکراتيک به قدرت رســيد .به پيشزمينههاي ظهور حزب ،کاري ندارم .رییسجمهور
کشــور به قتل رسيد ،خانوادهاش به قتل رسيد و حزب دموکراتيک به قدرت رسيد .اولين
رییس دولت حزب دموکراتيک يعني نورمحمد تره کي هم به قتل رسيد .دومين رییسدولت
حزبي يعني حفيظاهللامين هم به قتل رسيد .مجموع اين رويدادها و قتلها گواه آن است که
حکومتهاي به قدرت رســيده ،فاقد مشروعيت بودند .اين حکومتها بر اساس انتخابات
به ميان نيامدند .اين حکومتها با کودتا به قدرت رسيدند .يک کودتا ،کودتاي ديگر ...
جنرال عبدالقادر :بلی کودتا با کودتا
پرويز آرزو :کودتا کودتا کودتا .خوب چند تا کودتاســت؟ کودتاي داوودد خان
بر ضد ظاهرشــاه ،حزب دموکراتيک بر ضد داوودخان ،کودتاي امين در مقابل تره کي،
کودتاي کارمل در برابر امين و...
يعني حکومت و نظامي که مشروعيت داشته باشد ،نيست .اين نظام نميتواند از يک
همپيمان خارجي ،طلب کمکهايي در ســطح اعزام قوا بکند .و چون حکومت مشروعيت
ندارد ،تصميم اينچنيني حکومت هم مشروعيت ندارد.
جنرال عبدالقادر :مشروعيت ندارد
پرويز آرزو :و الجرم آمدن قواي خارجي مشروعيت ندارد.
جنرال عبدالقادر :مشروعيت ندارد.
پرويز آرزو :و حضور و آمدن غير قانوني نيروهاي بيگانه به يک کشــور ،تجاوز و
تهاجم نام دارد.
جنرال عبدالقادر :بلی.
پرويز آرزو :پس قبول داريد که درست مي گويم؟
جنرال عبدالقادر :بلی .کام ً
ال درست است.
پرويز آرزو :من هم همين را گفتم.
جنــرال عبدالقادر :حاال بياييد و صحبت کنيم .من پيش از اين گفتم که امپرياليزم و
کمونيزم در آن زمان در مقابل هم قرار داشــتند و به هر جا که ميخواستند بر اساس منافع
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خود دست مي انداختند .وقتي امروز امريکا در مناسباتش با افغانستان از واژهء «استراتژيک»
اســتفاده مي کند ،به اين معناست که مي خواهد تا پنجاه سال و صد سال ديگر در افغانستان
خود را استوار نگاه دارد .بر اساس منافعي که در منطقه دارد در اينجا مي ماند .براي ماندن
چه مي کند؟ مي بينيم که يک جنگ نامشــروع را پيش مي برد .به عساکرش در افغانستان
نان مي دهد و اين نان را به عنوان کمک به افغانســتان حساب مي کند .مي گويد ما اينقدر
ميليارد دالر به افغانســتان داديم .به کي دادي؟ به کجا دادي؟ اين حکومت را هم خودت
آوردي .الاقــل پول را به حکومت بده که به بانک بگذارد .ايران چگونه ُپت و پنهان پول
مي فرســتد .تمام قدرتها در هر جايي که بوده و هستند بر اساس منافع خود همان کاري
را مي کنند که دلشان مي خواهد .متوجه هستيد؟
بياييد ارزيابي کنيم .ما از آزادي مي گوييم .از اســتقالل مي گوييم .براي مملکتي که
گرســنه است و نان ندارد ،آزادي چه مفهومي دارد؟ آيا اين «آزادي» گمراهکننده نيست
و او را به جهت خاصــي نمي ب َ َرد؟ به نام آزادي برويم و از وطن دفاع کنيم .کدام وطن؟
وطني که صاحب ندارد .وطني که از گرسنگي مي ميرد .آزادي براي اين وطن چه مفهومي
دارد؟ وطني که نمي فهمد آزادي چيست .نمي فهمد کلمهء آزادي چي است .آزادي برايش
فقط يک کلمهء پنج حرفي است :آ ،ز ،آ ،د ،ي :آزادي!
فقط احساســات را تحريک مي کنند و به نفع خود مي چرخانند .هر کس که مردم را
به جنگ برده است فقط با احساســات آنها بازي کرده و آنها را تحريک کرده است.
حزب دموکراتيک ،مجاهد ،داوود ،ظاهرشــاه ،همه .و حاال هم امريکا .من مي گويم که
ما همان شــاخهء درختي بوديم که از هر جا بادي وزيد به سمت ديگر خم شديم .بيشترين
اشتباه را کساني مرتکب شدند که توان تع ّقل سياسي داشتند .آنها به جاي اينکه راه نجات
افغانســتان را پيدا کنند ،کشور را به بنبست بردند .من بر اين باورم که همين کته گوري
[بخش] که در هرات برخاست اگر صلح آميز برخورد ميکرد آنچنان که نهرو و گاندي
...
پرويز آرزو :کدام کته گوري [بخش]؟
جنرال عبدالقادر :همين بيست و چهار حوت که مقاومت شد .مردم که برخاستند.
پرويز آرزو :مگر ممکن است در مقابل تانک و طياره صلحآميز برخورد کرد؟
جنرال عبدالقادر :نه .منظورم اين نيســت کــه در همان روز .بلکه مي گويم بايد آن
حرکت از اول ،به صورت علمي پايهگذاري مي شــد .ببينيد ما و شما در افغانستان ،حزبي
نديده بوديم...
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پرويز آرزو :حزب دموکراتيک خلق افغانســتان با آن پيشينه و سازمان قوي خود
نتوانست با قضاياي افغانســتان ،علمي برخورد کند .چهطور مي شود از مردم عادي چنين
انتظاري داشت؟
جنرال عبدالقادر :شــما نبايد فکر کنيد که هر حزبي که در هرات مي بود حتم ًا مثل
حزب دموکراتيک ،گمراه مي شد.
پرويز آرزو :من فقط مي گويم که آن قيام ،خودجوش بوده که مردم در مقابل تانک
و طياره برخاسته بودند.
جنرال عبدالقادر :اين احساسات است .احساساتي که گمراه کننده است .آدم را گمراه
مي کند .احساسات بر پايهء علم نيست .احساسات پايهء علمي ندارد.
پرويز آرزو :من چيز ديگري خدمت شما عرض ميکنم .بياييد يک لحظه تصور کنيم
که کســي در يکي روستاهاي افغانستان ،فرض کنيم در يکي از روستاهاي هرات ،زندگي
مي کند .با ســنتها و عنعنههاي خود زندگي مي کند .اين باورها خوبند يا خراب ،اساس
زندگي اویند.
جنرال عبدالقادر :بلی .زندگي اش است.
پرويز آرزو :حاال همين آدم صبح از خواب بيدار مي شود و با ديدن تانکها و رنگ
سرخ و چيزهاي ديگر خود را به خطر مي بيند .شوروي را هم کافر و بي دين مي گويد.
جنرال عبدالقادر :بلی .کافر مي گويد ،سرخ مي گويد.
پرويز آرزو :ايــن آدم به کوچه و بازار مي آيد و با ديــدن اين تغييرات ،خود را،
خانوادهاش را ،دينش را ،زندگي اش را ،خانه اش را ،همه چيزش را به خطر مي بيند.
ال .کام ً
جنرال عبدالقادر :کام ً
ال .و گپهاي زيادي هم شنيده است.
پرويز آرزو :خوب! طبيعي است که از وضع پيش آمده ناخشنود است و اين نارضايتي
و احساس خطر همگاني مي تواند به قيام و خيزش بينجامد.
جنرال عبدالقادر :خوب بياييد و برخاستنش را ببينيم.
پرويز آرزو :نه! ما نبايد توقع داشــته باشيم که کار چنين آدمي بايد بر مبناي نوعي
مکث علمي و تأمل فلسفي و از اين گپها استوار باشد.
جنرال عبدالقادر :من تنها در مورد آن روز صحبت نميکنم .منظور من کار در طول
مدت ها و در سراسر افغانستان است .تنها داوودخان يک حزب [غورزنگ ملی] را ساخت.
آنهم با عدهيي محدود .اگر داوودخا ن آن حزب را توســط قشر آگاهتر 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 ضعيف بود ،هر کس نعش مرده را به سوي خود مي کشيد .حاال امريکاييها
در افغانســتان هستند .قشر آگاه جامعه بايد اوضاع را درست تحليل کنند .من با شما موافق
هستم که آمدن شوروي به افغانستان براي مردم غير مترقبه بود .مردم با احساسات برخورد
کردند .روسها مدتها پيش به افغانستان آمده بودند .از زمان ظاهرشاه .اما مردم ظاهرشاه
و داوودخان را برائت دادند ولي از گلوي حزب دموکراتيک گرفتند .چرا؟ به دليل اينکه
جامعه را به بازي گرفتند .يا احساسات بود که جامعه را به بازي گرفت و يا هم دستگاههاي
نامرئي بود که بر جامعه حاکم شــده بود و جامعه را به حرکت وا مي داشت .همانطور که
رانندهيي ،موتري را روشــن مي کند و موتر به حرکــت مي افتد ،جامعه را هم به حرکت
آوردند .جامعهيي ســاکن به يکباره منفجر شد .آليحيي در طول دههها تا هفت ثور در
افغانستان حاکم بودند .محرک اصلي ،همان خاندان بود و بايد محاکمهء تاريخي شود .مردم
افغانســتان مقصر نيستند .من در بنديخانه بودم که خبر شــدم در هرات ،قيام و قتل عام
شــده است .وقتي از قيام و قتل عام در هرات خبر شدم« ،عالءالدين جهانسوز» و به آتش
کشيدن شهر غزني به يادم آمد .سواراني که در جنگ کشته شده بودند ،مردمي که کشته
شــده بودند ،هزارها مرده ...و او بر باالي مردهها ايســتاده و آنها را بو مي کند .وقتي از
هرات و قيام هرات در زندان باخبر شدم ،گريه مي کردم .اشک مي ريختم که هرات ،ميدان
عالءالدين جهانســوز شد .چنين نيست که احساس ما نسبت به مردم مرده باشد .برعکس،
زنده است .درد من از اين است که چرا در هرات ،گروهي هوشيارتر و فهميدهتر و آگاهتر
نبود که گرد هم جمع مي شــدند .وقتي وزير دفاع بودم هيچ ِ
کس مطمئني نداشتم که حتا
بتوانم از او يک گيالس آب بگيرم .هيچ کســي از هرات من نبود .هرات را چنان تجريد
کرده بودند .روي هر انگيزهيي که بود .در دستگاه نظامي افغانستان پنج نفر صاحبمنصب
هراتي نبود .يک نفر جنرال هراتي نبود .افغانستان در آن وقت ،بيست و نه واليت داشت،
يک نفر والي ،هراتي نبود .هرات ،فراموش شده و تجريد شده بود .اگر به دنبال برگرديم،
علتش هم اين بود که مــردم هرات در برابر نمايندهء نادرخان فرمانبري نکرده بودند .او
را کشته بودند .به خاطر همين موضوع ،پنجاه سال هرات را منزوي کردند .مانع پيشرفتش
شــدند .و سؤالم اين است که اگر دستگاه حاکم حفيظاهلل امين مي ماند ،با هرات ديگر چي
ميکردند؟ در آن صورت هرات با تجريد سياســي ،تجريد اقتصادي و تجريد اجتماعي و
انزوا در همه چيز مواجه مي شد .فقط به خاطر اينکه يک برخورد احساساتي صورت گرفته
بود .فقط به خاطر اينکه گفته بودند کفر آمده است .همه کفر هستندِ .کي مسلمان صادقي
آمده که در اين جامعه حکومت کرده و توانسته صد در صد شرايط اسالمي را پياده کند؟
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من با شــما موافقم که آن حرکت ،خودجوش بوده است .اما صحبت من اين است که آيا
آن حرکت خودجوش بر اســاس احساسات بوده است يا از جايي رهنمايي و رهبري شده
است؟
پرويز آرزو :جنرال صاحب فکر ميکنم يادآوري اين نکته مهم اســت که وقتي من
مســایل آن دوره را پيگيرانه مطرح ميکنم براي روشنتر شدن هر چه بيشتر رويدادهاي
آن زمان اســت .افغانستان از ابهامات زيادي در مســایل تاريخي ،سياسي ،اجتماعي خود
رنــج مي ب َ َرد .بيچارگي اصلي ميهن و مردم ما تکرار پي در پي مصيبت هاســت .واقعيت
وحشــتناک اين است که بيشتر رويدادهاي آن زمان افغانستان ،در امروزِ کشور ما تکرار
مي شــوند .من نيز به بازيهاي رنگ به رنگ امروز افغانستان واقفم .مي خواهم بگويم که
به هيچ وجه ،مکث پررنگ من بر مســایل آن زمان به معناي چشمپوشــي از تلخيها و
مصيبتهاي امروز نيست .اگر محور صحبت ما ،مســایل امروز افغانستان مي بود مطمئن
باشيد به همين پيمانه که حاال پافشاري ميکنم ،پافشاری میکردم.
جنرال عبدالقادر :واقع ًا .من کام ً
ال با شما موافق هستم.
پرويز آرزو :به اين دليل اميدوارم پافشــاريهاي من بر روي بعضي مسایل موجب
رنجش خاطر شما نشود.
جنرال عبدالقادر :نه! نه! من و شما در مورد واقعيتها بحث مي کنيم.
پرويز آرزو :هدف ،حقيقت يابي است.
جنرال عبدالقادر :بلی .مي خواهيم به حقيقت نزديک شــويم .و خواست من از شما و
جوانان افغانســتان اين است که با مسایل سياسي ،با احساسات برخورد نکنيد .شما در اين
جامعه زندگي مي کنيد .با حوادث مختلفي روبهرو مي شــويد .احساسات را بر خود حاکم
نکنيد .بايد تعقل را بر خود حاکم کرد .من باز هم تکرار ميکنم که جامعهء ما از هر نگاه
و از هر جهت ،غريب و بيچاره است .تا زماني که کسي دست ما را نگيرد و ما را به زور يا
به رضا به راه نيندازد ،پيشرفت ممکن نيست .شما فکر مي کنيد ما بر اساس چه مفکوره يي
کار کرديم؟ ما فکر ميکرديم که مرگ در جامعه بيداد مي کند .هر روز ،مردم از بيماري،
از گرسنگي ،از پريشــاني و از بيسوادي مي ميرند .آيا بهتر نيســت که با ديکتاتوري،
حکومتي ســالم به وجود بياوريم؟ که نتوانستيم به وجود بياوريم .اما يک ديکتاتوري سالم
مي توانســت جامعه را به جلو تيله کند .به پيش ببرد .ولو که بيفتد اما تا دم مرگ به پيش
برود .براي مدتي قرباني بدهيم .مردن کتلوي موقت .اما با گذشــت زمان ،جامعه از موانع
عبور کند .اين از مرگ تدريجي بهتر است.
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پرويز آرزو :اين ديدگاه اميني است!
جنرال عبدالقادر :اين ديدگاه همهء ما بوده است .ولي اشتباه ما در اين بود که شناخت
درســت از جامعه و سياســت داخلي و منطقهيي و جهاني نداشتيم .روزي که قدرت را به
رهبران حزب دموکراتيک تســليم مي دادم به آنها پيشنهاد کردم که سه فاکتور عمده را
در نظر بگيريم :آگاهي خود را از مسایل داخلي جامعه باال ببريم؛ مسایل منطقه و روابط با
همسايهها را جدي بگيريم؛ و مسایل جهاني را از نظر دور نگيريم.
بايد مي انديشيديم که روابط بيروني تا چه اندازه به نفع ماست .ما اين را نمي فهميديم.
نه تنها من که رهبري حزب هم در مورد اين ســه موضوع آگاهي نداشت .به همين خاطر،
عمل ما گمراه کننده بود و ما خود ،به آن اعتراف مي کنيم...
پرويز آرزو :اگر مايل هســتيد مي توانيم گفت و گوي امروز را قطع کنيم و شما هم
استراحتي بکنيد.
جنرال عبدالقادر :من فقط يک چيز ديگر ميگويم و آن اینکه آينده از شــما نسل
جوان است .از ما گذشت .خوب کرديم يا خراب کرديم ،تير شد .دشواريهاي پيش روي
شما بسيار جديتر و بزرگتر از دشــواريهايي است که پيشروي ما بود .هوش کنيد!
طوري گذشته را بررسي کنيد و حرکت کنيد که بتوانيد آينده را بهتر بسازيد.

بخش بيست و ن ُه
پرويز آرزو :در گفتوگوي قبلي ،به سفر شما به تاشکند رسيديم.
جنرال عبدالقادر :شب را در هوتل گذراندم و فردا صبح ،جوانها را جمع کردم و با آنها
گپ زدم .احساس کردم که صحبتم تأثير کرده است .اما يک عده ،با حساسيت و هيجان
شديدتري برخورد ميکردند .به آنها گفتم که «اين شيوهء برخورد شما با توجه به وضع
موجود افغانستان ،پيامدهاي بدي دارد .به مردم و به وطن ضرر مي رساند».
تکيهء من روي مســایل ميهن و مردم بود .از آنها پرســيدم« :به مردم چه جوابي
مي دهيد؟ شــما براي تحصيل به اينجا آمدهايد .بهتر است چيزي بياموزيد و با آگاهي و
دانش مسلکي به وطن برگرديد و در خدمت کشور و مردم خود باشيد يا اينکه هيچ چيز
نفهميد و برويد؟»
به آنها گفتم« :مصيبتي که ما داريم ،جهالتي است که به آن گرفتار هستيم».
پيشنهاد کردم که رأيگيري کنيم .به شکل آزاد و دموکراتيک .رأيگيري کرديم.
ديدم که عالقمندان به ماندن و ادامهء تحصيل بيشــتر شــدند .بعد از اينکه ديدم بيشــتر
جوانها عالقمند شدهاند بمانند و تحصيل کنند ،به آن عده که هنوز با هيجان و احساسات
برخورد ميکردند گفتم« :مشکل اين جوانها ،من هستم .اص ً
ال اينها مرا خوب نمي بينند.
نمي خواهند من با خاطره خوش از اين جا بروم»...
اين شيوه هم مؤثر افتاد .گفتند« :ما گپ تو را مي شنويم .مي مانيم و درس مي خوانيم».
گفتم« :اينطور که هست پس دعا مي کنيم».
دعا کرديم .من از پيش شما رفتم! خداحافظ!
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همه به طرف درس رفتند .من هم بايد به مسکو پرواز مي کردم .از کابل تا تاشکند با
طياره ويژه آمده بودم .از تاشکند با طياره مسافربري عمومي پرواز کردم .طياره به مسکو
نزديک مي شد .در اين لحظه ،مهماندار طياره به مسافرين اعالن کرد« :لطف ًا پس از نشست
طياره در ميدان هوايي مسکو ،همه در جاي خود بنشينيد تا اول ،مهمان عزيزي که در طياره
با ما حضور دارند پياده شوند».
مســافرين به دور و بر خود نگاه ميکردند که بدانند اين مهمان عزيز کيست! وقتي
طياره در ميدان هوايي به زمین نشست ،مهماندار طياره پيشم آمد و گفت :بفرماييد!
وقتي برخاستم ،همهء مردم به طرف من نگاه ميکردند .
از طياره ،پايين شدم .معاون وزير دفاع شوروي به استقبالم آمده بود .يک کاله و يک
باالپوش هم به دســت ياورش بود .وقتي ديد که من هم کاله دارم و هم باالپوش ،گفت:
«به من گفتند که تو لوچ [برهنه] مي آيي!»
گفتم« :در تاشکند ،غم مرا خوردند».
موتر معاون وزير دفاع و يک موتر تشــريفاتي دراز و بزرگ آورده بودند .در موتر
نشســتيم و به راه افتاديم .معاون وزير دفاع شوروي ،سترجنرال بود .از من در مورد دوران
زندان مي پرسيد .گفتم« :يک دستم به شدت آسيب ديده است .هنوز به فرمانم نيست».
معاون وزير دفاع شوروي گفت« :تا در اينجا درمان نشوي ،نمي گذاريم بروي!»
گفتم« :نه! من براي تداوي نيامدهام .براي کار ديگري آمدهام».
معاون وزير دفاع شوروي گفت« :ترتيبي دادهايم که فردا همهء جوانهاي افغاني که
در اينجا درس مي خوانند و در اين اواخر ابراز نارضايتي مي کنند در هوتل کسموس جمع
شوند».
وضع در مسکو بهتر از تاشکند بود .آن شدت هيجاني که در جوانان در تاشکند بود،
ديده نمي شــد .بلند شدم و سخنراني کردم .بسيار صحبت کردم .در آخر هم گفتم« :رفقا!
اگر مي خواهيد مي توانيد به افغانســتان برگرديد .اما در آنجا چه مي کنيد؟ شما بايد درس
بخوانيد .بهتر است که درس بخوانيد .اما اگر کسي نمي خواهد درس بخواند ،اجباري نيست.
تکتش را آماده مي کنيم .مي تواند به افغانستان برود .هر کس که مي خواهد درس را ترک
کند و به افغانستان برود ،بلند شود!»
هيچ کس از جايش بلند نشد.
من گفتم« :شــما با انديشــهيي که داريد ،تصميم عاقالنهيي گرفتيد و درسخواندن
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را انتخاب کرديد .از شــما سپاسگزارم که حرفهاي مرا شــنيديد .من هم با خوشحالي
به افغانســتان مي روم و مي گويم که شــما تصميم گرفتهايد درس بخوانيد و از کاري که
کردهايد هم پشيمان هستيد».
چند نفر صدا کردند که« :پشيمان نيستيم اما درس مي خوانيم!»
گفتم« :خوب است .مهم اين است که درس بخوانيد ».در مسکو ديدارهايي با وزراي
دفاع و خارجهء شوروي داشتم که به آن هم خواهم پرداخت.
از مســکو به «اديسه» رفتم .پکتين ،سفير افغانستان در مسکو بود .او در مسکو پيش
خانوادهاش ماند .در اديسه خلقيها و پرچمي ها براي شنيدن گپهاي من باهم آمدند.
پرويز آرزو :يعني در تاشکند و مسکو ،تنها خلقيها آمده بودند؟
جنرال عبدالقادر :بلی .تنها خلقيها بودند.
در ميان آنها دو تا دختر پرچمي هم بودند .آن دو دختر در بين صحبتها مزاحمت
ميکردند و شروع ميکردند به اظهار نظر در مورد خلقيها که «اين خلقيها چنين کردند
و چنان کردند».
دفعهء چندم بود که مزاحمت ميکردند .برافروخته شدم .گفتم« :هو دخترها بنشينيد!
آرام باشيد! چرت و پرت نگوييد!»
من مي خواســتم که مرا نه به عنوان خلقــي ،نه به عنوان پرچمي بلکه به عنوان يک
ميانهرو بپذيريند.
به صحبت ادامــه دادم .خطاب به خلقيها گفتم« :کار خوبــي نکرديد .دروازهها و
شيشــهها را شکستيد .مي خواهيد در ســرما درس بخوانيد؟ ....هر کس نمي خواهد درس
بخواند و مي خواهد به افغانســتان برگردد ،مشکلي نيســت .تکتش را آماده مي کنيم .به
افغانستان برود»....
باز آن دو دختر برخاستند و شروع کردند به بد گفتن خلقيها!
گفتم« :هو دخترها! يا بنشينيد و خاموش باشيد يا مي گويم شما را به دريا بيندازند!»
گفتم اين دخترها را بگيريد و از سالون بيرون کنيد!
دو سرباز آمدند و دخترها را کشانکشان به سمت دروازه بردند .وقتي نزديک دروازه
رســيدند ،گفتم« :صبر کنيد!» خطاب به آن دو دختر گفتم« :من به شما مي گويم خاموش
باشــيد ،يعني خاموش باشيد .شما نظامي هستيد .از سارندوي هستيد .آيا وزارت داخله يک
نهاد نظامي نيســت؟ شما ُملکي هســتيد که قانون نظامي را نمي فهميد؟ من به عنوان يک
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جنرال به شما مي گويم خاموش باشيد و شما گپ مي زنيد .قانون نظامي را نمي فهميد؟ شما
مي گوييد خلقيها چنين کردند و چنان کردند ،شــما هم همين حاال بينظمي مي کنيد .او
خرابي کرد ،تو هم حاال خرابي مي کني».
گفتم« :شما دو نفر را به افغانستان روان ميکنم! به افغانستان برويد!»
هر دو خاموش شدند .خانمي همراه کودکش در سالون بود .از بستگان کارمل بود .در
امريکا درس خوانده بود .حاال در شــوروي درس مي خواند .آن خانم با طفلش پيشم آمد و
اصرار مي کرد« :من واسطه مي شوم .اين دو سياهسر را به افغانستان روان نکنيد».
من جدي شدم .گفتم« :نه! بايد بروند».
آن زن التماس کرد.
گفتم« :خوب است! به شرطي که تو ضامن شوي که ديگر اين کارها را نکنند».
هدفم از اين برخورد اين بود که جلو بینظمی و برخوردهاي بيشتر را بگيرم.
کارم در اديســه هم پايان يافت .فردا به لنينگراد رفتم .در لنينگراد ،محصلين بخش
نظامي کم بودند .بيشتر در دورهء دکتورا يا در رشتههاي طب و انجينیري درس مي خواندند.
دورهء درس آن عده ،طوالنيتر از بخش نظامي بود .در نشســتي که با آنها داشتم گفتم:
«توقع من از شــما که بزرگتر هستيد و تجربهء بيشــتري داريد اين بود که جلو عمل
محصلين بخش نظامي را مي گرفتيد».
اين برخورد من ،موجب رضايت خاطر آنها شد .يکي دو نفر برخاستند و گفتند که
«اشتباهي رخ داده است .ما با بچهها صحبت مي کنيم .ديگر چنين اتفاقي نمي افتد».
گفتم« :با رضايت خاطر از پيش شما مي روم .خوشحالم که شما هستيد و ديگر چنين
اتفاقي نمي افتد».
در برنامهء سفرم ،تنها شــهر «لووف» اوکراين مانده بود .فردا شب بايد به آن شهر
پرواز مي کردم .من در لنينگراد بودم و نمي توانستم «موزيم ارميتاژ» آن شهر را که شهرتي
جهاني دارد ،نبينم .فردا صبح به ارميتاژ رفتم .آثار گرانبهايي در ارميتاژ اســت .بيشتر آثار
ايتاليايي و فرانسوي است .واقع ًا ديدني است...
***
فردا شب به شهر لووف رفتم .شــب را در هوتل «ايرفلوت» گذراندم .صبح زود از
خواب بيدار شدم .شهر لووف در اوکراين است .برف سنگيني باريده بود .مردم را مي ديدم
که برف جلو خانههايشــان را پاک مي کنند .از پنجره به بيرون نگاه مي کردم .در زماني
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کوتاه ،جادهيي که از پنجره اتاق ديده مي شــد ،پاک شــد .شهر کوچک ،پاک و زيبايي
است .مردمش فرهنگ اروپايي دارند.
در آن شــهر نیز با محصلين افغان صحبت کردم .همه راضي شدند که بمانند و درس
بخوانند .پس از ديدار با آنها ،گفتم مي خواهم کمي در شــهر «لووف» قدم بزنم .شــهر
زيبايي بود .از همهء شهرهاي ديگري که ديدم ،بيشتر خوشم آمد .مردم با لباسهاي پاک،
مانند جنتلمنها راه مي رفتند .لباسشان شايد نو نبود ،اما پاک و منظم بود.
***
پيش از سفر به اديسه و لنينگراد ،در هوتل «پريزدنت» مسکو بودم .هوتل پريزدنت
در آن زمان ،هوتل کميته مرکزي بود« .پوليکوف» در کميته مرکزي حزب کمونيست
شوروي کار مي کرد و مسؤول پذيرايي از مهمانهاي افغانستان بود« .گنادي پوليکوف»
همان جواني بود که زماني با ما در بگرام واليبال بازي مي کرد و بعدها معلوم شد چه کاره
است .او در هوتل به سراغم آمد و گفت« :فردا براي صرف نان چاشت ،مهمان وزير دفاع
هستيد».
گفتم« :بسيار خوب است».
فردا ،از وزارت دفاع شوروي آمدند و مرا پيش وزير دفاع بردند .وزير دفاع شوروي
«اوســتينوف» بود .در دفتر کارش بــا او مالقات کردم .يک نفر ديگــر هم با او بود:
«اگارکوف» ،لوي درســتيز وزارت دفاع شوروي .اوســتينوف به گونه مشهودي با من
برخوردي صميمي داشت .مي گفت« :از اينکه زنده و سالم از زندان نجات يافتهای ،خيلي
خوشحالم».
من تشکر کردم.
اوســتينوف آدم بســيار نرم و خوبي بود .از چهرهاش هم معلوم مي شــد .او از ميان
کارگرها به مقام وزير دفاع رسيده بود .از کارگران بخش سالحسازي بود .خودش حتا در
زماني که وزير دفاع بود ،ماهي دو بار لباس کارگري مي پوشــيد و به يکي از کارخانه ها
مي رفت .پيش کارگرها .پيش رفقاي سابقش .با آنها يکجا مي نشست و نان مي خورد .
اوســتينوف گفت« :خوب شد که از زندان نجات پيدا کردي .براي نجات تو تالش
زيادي شده اســت .از هر جهت کوشش صورت گرفت تا از کشته شدن و تلف شدن تو
جلوگيري شــود .و حاال خوشحاليم که تو زنده و ســالم هستي .تو کسي هستي که براي
سرنوشــت وطن و مردم خود تالشهاي زيادي کردهای .کار مي کردي .کار کردي و در
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آينده کار خواهي کرد .حاال ديگر با کارمل همکار شو .به کارمل کمک کن .ما از کارمل
حمايت کرديم .او را به رسميت شناختيم .تو با اردو شناخت قوي داري .ما مي دانيم که در
بين جامعه محبوبيت داري .ســعي کن با مردم خلط شوي و از محبوبيت خود به نفع حزب
خود و به نفع کارمل استفاده کني».
در حدود پانزده بيســت دقيقه همين گپها را گفت .بعد خاموش شد .گفتم« :اجازه
1
است آقاي وزير؟»
اوستينوف گفت« :بلی.بلی»
گفتم« :تصور نيک شــما در مورد من سبب تشويق من مي شود .ما به هر راهي که
رفتيم به خاطر منافع وطن و مردم خود رفتیم .ما با مردم خود عهد و پيمان کرديم .با مردم
خود عهد و پيمان کرديم کــه آنچه را در توان داريم براي خدمت و کمک به آنها به
کار گيريم .براي نجاتشان از فقر و بدبختي و بيچارگي و بيسوادي .و بعد از يک سلسله
مطالعاتي که داشــتيم در حد توان خود همين روش شما را پيش گرفتيم .و بر همين اساس
دســت دوستي را به سوي شــوروي دراز کرديم .اين حادثه تاريخي دوستي از زمان شاه
امان اهلل و والديمير ايليچ لنين شــروع شد و آن روابط براي ما سرمشق بوده است .چون به
شاه امان اهلل به عنوان ناجي ملت خود ارج مي گزاريم».
اين حرفها را زدم .ســپس گفتم« :اما يک چيز مهم است و آن اينکه شما هم بايد
معتقد شويد که ما دوستان شما هستيم .وقتي اولين بار براي تحصيل به شهر «فرونز» 2آمدم،
مردم شما نان ســياه مي خوردند و نان سفيد را فقط به ما پيلوتها و همچنين به مريضها
مي دادند .با وجود همهء مشــکالت داخلي که شــوروي پس از جنگ با آن روبهرو بود،
خروشچف و بولگانين در ســفر به افغانستان اعتباري صد ميليوني به افغانستان دادند .پس
قبول کنيد که ما دوستان شما بوديم که چنين با ما برخورد مي شد .ما بهترين دوستان شما
هستيم .پس اجازه بدهيد عقايد خود را آشکارا با شما در ميان بگذاريم».
اوستينوف گفت« :خواهش ميکنم ،خواهش ميکنم».
من گفتم« :قواي شــوروي به افغانستان آمده است .آيا شما اين اقدام را عميق ًا مطالعه
کرده ايد و مطمئن هستيد که اين کاري درست بوده است؟ اجازه بدهيد که من به عنوان
دوست شما بگويم که اين کار بايد نمي شد».
گفتم« :شما مطالعهء عمیقی از مردم و جغرافیای افغانستان ندارید».
 .1روايت گفت وگو به روسي است .برگردان فارسي آن در متن گنجانده شده است.
« .2بشکک» فعلي -پايتخت جمهوري قرغزستان.
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اوستينوف متحير شده بود .يکباره ،کلهاش در ميان شانههايش گور شد« .اگارکوف»
خاموش بود .بعدها در پولند فهميدم که او از مخالفين اعزام قوا به افغانستان بوده است .مرا
به پولند تبعيد کرده بودند .اگارکوف براي شرکت در مراسم روز تأسيس اردوي شوروي،
به پولند آمده بود .من با او مالقاتي داشتم .در همانجا از صحبتهايش فهميدم که مخالف
اعزام قواي شوروي به افغانستان بوده است.
اوســتينوف گفت« :يعني چي؟ افغانستانشــناسهاي ما بيست سال به شکل مداوم
خصلتهاي مردم افغانستان را مطالعه کردند .هر قوم و قبيله را جدا جدا».
اوستينوف گپ را کشال کرد .اگارکوف روي چوکي ميخکوب شده بود.
گفتم« :پيشنهادي دارم .اما تکرار ميکنم که گپهاي من از روي دوستي است .شما
بايد قبول کنيد که با يک دوســت صحبت مي کنيد .پيشــنهاد من اين است که امشب از
راديو و تلويزيون و فردا در روزنامهها اعالن کنيد که اي مردم افغانســتان! ما همسايه شما
بوديم .وضع سياسي شما پس از به قدرت رســيدن حزب دموکراتيک خلق افغانستان ،با
وجود تمام جانفشانيهايي که حزب از خود نشان داد ،بحراني شد .در نتيجهء نارساييهايي
که بود ،شما در برابر حزب عکسالعمل نشان داديد و ما براي جلوگيري از سوء استفادهء
دشمنان از برخوردهاي داخلي جامعهء شما ،وارد ميدان شديم.
اعالن کنيد که ما دو ماه ،ســه ماه ،چهار ماه ،حداکثر شش ماه مهمان شما هستيم و
مي خواهيم به شما کمک کنيم تا اين لمبهء [شعله] آتشي که برافروخته شده ،خاموش شود.
هيچ نوع عالقمندي براي ماندن در افغانستان نداريم.
و نتيجهء اين اعالن شــما چه خواهد بود؟ مردم افغانستان به شما باورمند مي شوند.
گپي که شــما مي زنيد را مي شنوند .بعدا ً اگر توانستيد اوضاع را در سطح بينالمللي مساعد
کنيد و اين آتش خاموش شــد ،براي بيرون شدن از افغانستان آماده مي شويد 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 آنها باز به دامن شما مي چسپد .اگر اوضاع آرام نشد مي توانيد راه
ديگري را جستجو کنيد و بقاي حضور خود در افغانستان را در آن صورت مي توانيد توجيه
کنيد و رسميت بدهيد».
همچنين گفتم« :آيا شما کارمل را خوب مطالعه کردهايد؟ آيا فکر مي کنيد مي تواند
افغانستان را رهبري کند؟»
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اوستينوف به يکباره از جايش برخاست و دوباره نشست .به فکر رفت ،رفت ،رفت.
چند دقيقه خاموش بود .اگارکوف چيزي مي نوشــت .اوستينوف خود را خم کرد ،گوشي
تلفون را برداشت .تيکتيکتيک زد و گفت« :اندری اندريوويچ! قادر مهمان من است»...
جانم به لرزه افتاد .وزير خارجه بود .اندري گروميکو.
اوستينوف گفت« :او ايدههاي جالبي دارد».
با حيرت و شگفتي صحبت مي کرد .من نمي فهميدم که از آن طرف تلفون چه گفته
مي شود.
اوســتينوف ادامه داد« :ما اينجا نشســتهايم و صحبت مي کنيم .صحبتي بسيار جدي
داريم .براي من جالب است».
از آن طرف خط ،گروميکو چيزي گفت .اوســتينوف جواب داد« :بلی .بلی .درست
است».
گوشي را گذاشت .گفت« :بياييد نان بخوريم».
پرويز آرزو :و شما نگران شُ ديد که چه اتفاقي افتاد.
جنرال عبدالقادر :بلی که چي گپ شد .من فهميدم که اتفاقي افتاد .اينکه اعتقاد خود
را از من گشتاند يا...
پرويز آرزو :يا برعکس حسابي نو روي شما باز شد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .يا حســاب نو باز شد .خوب .نان خورده شد .پس از صرف غذا
گفتم« :رفيق مارشال اجازه بدهيد رخصت شوم».
او به ياورش زنگ زد و دستور داد تا ترتيب رفتنم به هوتل داده شود.
در لحظهء خداحافظي گفت« :ممکن است فردا با اندري اندريويچ مالقات داشته باشيد.
با وزير خارجه».
لرزه به جانم افتاد .گروميکو با رییسجمهورها گپ نمي زد .گروميکو کسي بود که
عم ً
ال سياست شوروي را رهبري مي کرد .در تمام دوران کار خود.
***
فرداي آن روز پوليکوف به دنبالم آمد .براي مالقات با گروميکو به ســمت وزارت
خارجهء شوروي حرکت کردیم .به طبقهء ســوم رفتيم .دست راست ،دهليزي بود .پيش
رفتيم .دروازه کالن بيضويشــکلي باز شد و ما داخل شديم .دروازه آن اتاق و اتاق پشت
ســر ،باز بود .در اتاق اول ،سکرتر يا ياور اولي نشسته بود که مهمان را مي ديد و به اتاق
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دوم راهنمايي مي کرد .از اتاق دوم ،دروازه اتاق ســوم باز مي شد که دفتر گروميکو بود.
دروازه باز بود و گروميکو ايستاده بود .گروميکو منتظر ايستاده بود و از من استقبال کرد.
داخل شدم .احوال پرسي کرديم.
گفت« :1خوش آمديد .خوشحالم شــما را سالمت مي بينم .برايم بسيار مهم بود که
شما را مالقات کنم .من از وزير دفاع خواستم تا با شما ديدار کنم .بايد با هم صحبت کنيم.
لطف ًا بنشينيد».
گفت« :چاي مي نوشيد يا قهوه؟»
گفتم« :چاي».
فوري دو پياله چاي آوردند و پيش روي ما گذاشــتند .دروازه را بســتند و من و
گروميکو تنها نشستيم.
گروميکو گفت« :من و وزير دفاع به تفصيل در مورد شما با هم صحبت کرديم .من
مي دانم -»...نشــان مي داد که از همه صحبتها باخبر است -به صحبت هايش ادامه داد و
پرسيد« :نظرشما چيست؟ چه بايد بکنيم؟»
خالصه بگويم که سه ساعت تمام با هم صحبت کرديم و هيچ کدام ما به پيالهء چاي
با نصف برگ ليموي داخل آن ،لب نزديم .نه او چايش را نوشيد و نه من .سه ساعت تمام،
او گفت و من گفتم.
تمام چيزهايي را که به اوستينوف گفته بودم به گروميکو تکرار کردم  .صحبتهاي
ديگري هم رد و بدل شد .او بيشتر مي شنويد .بيشتر ،من گپ مي زدم.
گروميکو گفت« :در مورد رفتن ما به افغانســتان زياد فکر شده است .اين تصميم را
رهبري ما بعد از فک ِر زياد گرفته اســت .به هر جــا که رفتيم ،قصد ما کمک به مردم و
«ساختن» بوده است .رفتن شوروي به افغانستان يک ضرورت بود .ما به اين نتيجه رسيده
بوديم که هيچ راه ديگري براي نجات حزب دموکراتيک [خلق افغانســتان] نمانده بود .به
همین دلیل ما به کمک شما و مردم شما آمديم و راه ديگري غير از اين نبود».
گفتم« :شما بايد مردم افغانستان را درک کنيد .خصلت مردم را بايد بفهميد .شما اين
مردم را عميق مطالعه کنيد .ببينيد در طول تاريخ هر قدرت خارجي که آمده با شکســت
مواجه شــده و ما از اين هراس داريم که خداي ناخواسته بعد از مدتي بدون نتيجه افغانستان
را ترک کنيد ».علن ًا اينها را گفتم.
با شنيدن صحبتهايم به فکر فرو مي رفت.
 .1بخشي 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 بايد بکنيم؟»
من نظرم را گفتم .همان پيشنهادي را که به اوستينوف دادم به او هم تکرار کردم .اما
نظرم را قبول نداشت .با صحبتهايم موافقت نمي کرد .استدالل مي کرد که ضرورت بود.
می گفت امپرياليزم چنين است و چنان است و..و بر نظر خود پافشاري مي کرد.
گفتم« :بگذاريد زمان به ما نشــان بدهد که حق با شماست يا با من .من در شوروي
درس خواندم و خود را دوســت واقعي مردم شوروي مي دانم .بر اساس همين ايده تصميم
گرفتم به مردم خود خدمت کنم و در راســتاي تحکيم روابط ميان مردم شوروي و مردم
افغانستان کار کنم».
گفت« :خوب است .به توافق رسيديم .باشد تا زمان نشان دهد».
به هوتل برگشتم .به لنينگراد رفتيم .دو شب در آنجا بوديم و همانطور که پيش از
اين گفتم براي صحبت با محصلين به چند شهر و جمهوري رفتم .دوباره به مسکو برگشتم.
پوليکوف به سراغم آمد .گفت« :رفيق قادر سالم! سفر خوب بود؟ در لنينگراد به ارميتاژ
رفتي؟»
گفتم« :بلی .رفتم .نشانم دادند».
پوليکوف گفت« :کي وقت داري؟»
گفتم« :چرا؟»
گفت با «باريس پنيماروف» مالقات ميکنم .او رییس بخش بينالمللي کميتهمرکزي
حزب کمونيست اتحاد شوروي بود .آدمي بود احساساتي.
به هر حال ،قرار شــد فردا ســاعت سه ،بعد از نان چاشــت به کميتهمرکزي حزب
کمونيست شوروي بروم .رفتم .در سالون ،چوکي گذاشته بودند .چهار پنج تا سرسفي ِد پير
نشسته بودند .من هم نشستم .پنيماروف هم از دفترش بيرون شد و بر چوکي نشست.
به من گفت« :شما با وزير دفاع و وزير خارجه دیدار کردید».
با نارضايتي ادامه داد« :نظر خاصي داشتيد؟»
به فکر افتادم .به خود گفتم حاال ديگر انديشــه و باور خــود را به آب دادي .بايد
مقاومت کني .گپ از گپ گذشته.
گفتم« :اين نظر شخصي من اســت .اما اين نظر مبتني بر شناخت عميق من از مردم
و کشــورم است .من در آنجا متولد شدهام .در آنجا زندگي کردم .انقالب کردم .با اميد
بهتر ساختن زندگي و سرنوشــت مردمم دست به اين کار زدم .و نمي توانم در موردي با
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شــما موافقت نشان دهم که خالف باور من اســت .باور کنيد که من براي زندگي بهتر
مردمم و براي رهايي از فقر و گرســنگي و بيسوادي کار ميکنم .و اين انديشه را ما از
شما آموختيم».
او شروع به صحبت کرد و گفت« :اين چهار نفر را که مي بيني پروفيسورهايي هستند
که افغانستان را بيشتر از بيست سال مطالعه کردهاند».
من آن افغانستانشناسها را نمي شــناختم .تنها با نوشتههاي يکي از آنها که بعدها
کتابي زير نام «چرا دشــمنان انقالب افغانستان ناکام مي شوند؟» ،نوشت ،آشنا بودم .او هم
آنجا نشسته بود.
به صحبتهايش ادامه داد .به آن «افغانستانشــناس» اشاره کرد و گفت« :اين آدم،
هفده ســال بندي بوده است و در تمام اين هفده سال ،افغانستان را مطالعه کرده است .چند
سالي در هندوســتان بوده و افغانستان را از روزن آن کشور نيز مطالعه کرده است .کسي
است که افغانستان را عميق مي شناسد».
من گفتم« :بعضي از نوشــتههاي اين پروفيسور را خواندهام .من با نوشتههايش موافق
نيستم .ديدگاههاي او با واقعيتهاي جامعهء افغانستان تطابق ندارد».
گفتم« :اجازه مي دهيد از رفيق پروفيسور يک سؤال بکنم؟»
گفت« :بلی».
به طرف پروفيســور رو کردم و گفتم« :من فکر ميکنم که مطالعه شــما درباره
افغانستان فقط از روزن چهار ديوار ارگ رياستجمهورياش بوده است .افغانستان از شمال
شــرق به پامير منتهي مي شود و از جنوب به نيمروز و آب ايستادهء هلمند .در همين خط،
از پاميــر تا نيمروز ،مردم مختلفي از اقوام مختلف زندگي مي کنند .نمي گويم از مليتهاي
مختلف .نمي گويم مليت پشــتون و مليت تاجيک .مليت نه ،بلکه قبايل پشــتون ،قبايل
تاجيک ،قبايل هزاره ،قبايل ازبک و ديگران .هر قوم و قبيله هم داراي خصلت و ريشــة
خود است .آيا شما همة آنها را مطالعه کردهايد؟»
پروفيسور جواب داد« :بلی ،البته!»
گفتم« :خوب .حاال سؤالم را مطرح ميکنم :شوربازار کجاست؟»
گفت« :چي؟»
گفتم« :شوربازار! يکي از مهمترين نقاط افغانستان است».
گفت« :در کدام شهر افغانستان ،موقعيت دارد؟»

خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر

368

گفتم« :شــما چهطور مطالعه کردهايد که اين نقطه تاريخي افغانستان را نمي شناسيد؟
نمي دانيد در دورههاي مختلف در اينجا چه گذشــته اســت؟ براي من مهم است که شما
چهطور آن را مطالعه کردهايد .مي دانيد؟!»
سرش را تکان داد و گفت« :نه!»
به طــرف پنيماروف نگاه کردم و گفتم« :مي بينيد؟ اگر فاصله اين نقطه را با ارگ،
جايي که کارمل نشسته اســت ،حساب کنيم از روي زمين ششصدهفتصد متر مي شود .از
هوا چهارصد پنجصد متر .وقتي کسي فاصله پنجصد متري ارگ را نشناسد ،چگونه مي تواند
پامير را و نيمروز را که هر کدام چندصد کيلومتر از کابل فاصله دارند ،خوب بشناســد و
تصميمهاي درست بگيرد؟»
رییس بخش روابط بينالمللي حزب کمونيســت شــوروي با شنيدن اين حرف من
ديوانهوار 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...
بســيار ناراحت شده بود .به من گفت« :چند بار به خاطر شما به کابل آمدم تا به شما
ضرري در زندان نرسد ».يعني...
پرويز آرزو :و به راستي آمده بود؟
جنرال عبدالقادر :بلی .سه بار آمده بود.
پرويز آرزو :پس شــما به خاطر همين فشار شــوروي بوده که از اعدام نجات پيدا
کرديد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .امين به خاطر اين فشارها ما را نکشت .و «پنيماروف» با ذکر
اين 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».
پرويز آرزو :اين فشــارهاي شوروي و سه بار سفر پنيماروف به کابل به خاطر شما،
نشاندهندهء پيوند عميق شما با شوروي و حزب کمونيست آن کشور بود.
جنرال عبدالقادر :اص ً
ال اين تالشها به خاطر نام و موقف ما بود .به صراحت به شــما
مي گويم که پيوند ديگري نبود.
پرويز آرزو :آنها تا اين اندازه براي نجات شما جدي بودند.
جنرال عبدالقادر :جدي بودند چون ما «شــخصيت» شده بوديم .تحليل من اين است
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که آنها به خاطر روابط بعدي خود با ما ،از ما پشــتيباني کردند .در روابط سياسي ،هميشه
عالوه بــر کس يا گروهي که در جلو حرکت مي کنــد روي ردههاي ديگري هم براي
آينده محاســبه مي شود .از آنها حمايت مي شود و با آنها کار مي شود .ما شخصيت شده
بوديم .نام ما از راديو و تلويزيون شــوروي پخش شده بود .ما را تا سطح رهبري شوروي
مي شــناختند .دليلش هم اين بود که با توجه به رويدادهاي افغانســتان ،ما در کشور خود
صاحب نام شده بوديم .تحليل من همين است.
به هر حــال ،پنيماروف از صحبت هاي من ناراضي بود .من هم از او آزرده بودم .و
با آزردگي از پيشــش رفتم .در ديدار با گروميکو ،وزير خارجهء شوروي گفتم« :گذشت
زمان نشان مي دهد که حق با کي است».
به پنيماروف هم عين گپ را گفتم .گفتم« :رفيق پنيماروف! من به رفيق گروميکو
گفتم که گذشــت زمان نشان مي دهد که حق با شماســت يا با من .به شما هم همين را
مي گويم».
و حق با من بود.
پس از اجراي وظيفه و پايان ديدارها ،به ببرک کارمل تلفون کردم و به کابل رفتم.
دســتيار کارمل به ميدان آمده بود .گفت« :کارمل صاحب گفته است جنرال مي آيد ،برو
به استقبالش».
پرويز آرزو :رازمحمد پکتين هم با شما بود؟
جنرال عبدالقادر :بلی او هم با من بود .به طرف چهلستون به راه افتاديم .پکتين به من
گفت« :چون شما هستيد ،من گپ نمي زنم».
من گفتم« :خوب است».
به چهل ستون رفتيم .سفير شوروي باز هم با کارمل نشسته بود .همين دو نفر بودند.
کس ديگري نبود .پس از احوالپرسي گزارش سفرم را دادم .در مورد مالقاتهايم با وزير
دفاع و وزير خارجه شوروي و پنيماروف هم گفتم.
پرويز آرزو :همهء صحبتهاي خود با آن سه نفر را گزارش داديد؟
جنرال عبدالقادر :همه را نه .مــن در آن ديدارها در مورد کارمل هم صحبت کرده
بودم .بديهي است که اين را به کارمل نگفتم .من به اوستينوف ،گرميکو و پنيماروف گفتم
که «آيا شــما شناخت کاملي از کارمل داريد که او را آوردهايد؟» هيچ کدام شان در اين
مورد ،نه واکنش منفي نشان دادند و نه مثبت.
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من گفتم« :چهطور مي گوييد که کمر کارمل را بسته کن؟ آيا شما او را مي شناسيد؟
آيا شناخت عميقي از او داريد؟»
اولين بار ،من بودم که در ســال  1361از زبان مشاورين شوروي شنيدم که «کارمل
مريض است و توان اجراي دو وظيفه – رییس شوراي انقالبي و منشي حزب -را ندارد».
اين را در همان زمان به گوش من مي زدند .من وزير دفاع افغانســتان شده بودم و در
رأس هيأتي 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 مجاهدين زياد شده بود .ما مجبور بوديم اکماالت را از راه هوا انجام
دهيم .با طيــاره هاي ان 26و ان 22و ان ،30اين کار ممکن نبود .به همين خاطر در باالي
فهرست نيازمنديهاي وزارت دفاع نوشته بودم« :طيارههاي ترانسپورتي ثقيل».
در جلســهيي که با اوستينوف ،وزير دفاع شوروي داشتيم ،بحث ما باالگرفت .من به
او گفتم« :شما حزب دموکراتيک را طوري آماده نکرده و نمي کنيد که تکيهگاه ما باشد.
هميشه بحث خلقي و پرچمي است .مشاورين شما هم خلقي و پرچمي شدهاند .شما از آنها
بپرسيد چرا؟ اين کار چه معنايي دارد؟»
گفتهيي از لنين را يادآور شــدم .گفتم« :لنين گفته است :يک حزب باثبات به من
بدهيد من فردا انقالب ميکنم».
اين را لنين پيش از انقالب اکتوبر گفته بود.
من گفتم« :شما يک حزب متحد به من بدهيد ،من بر مجاهد پيروز مي شوم».
اوستينوف با شنيدن صحبتهاي من به فکر فرو رفت.
«صادقي» چند دقيقهيي صحبت کرد.
پرويز آرزو :صادقي کي بود؟
جنرال عبدالقادر« :ياسين صادقي» رییس امور سياسي وزارت دفاع بود .آدمي ملکي
بود .مقام نظامي به او داده بودند .يکي از استادهاي روسياش در زمان تحصيل در انستيتوت
او را به سفير شــوروي در کابل توصيه کرده بود .سفير هم پيش کارمل ،واسطهء او شده
بود .کارمل او را به حيث «رییس امور سياسي» وزارت دفاع مقرر کرد .من مخالفت کردم.
به کارمل گفتم« :کارمل! اين آدم ُملکي اســت .تو اگر مي خواهي پرچمي مقرر کني ،در
همين اردو پرچمي هايي داريم که عمري کار کردهاند .کساني مثل «ستار» ،مثل «لودين».
اينها ريشسفيدهايي هستند که عمرشان در اردو گذشته است .چرا يکي از آنها را مقرر
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نمي کني؟»
کارمل مي گفت« :همين خوب است!»
مي گفتم« :آخر اين نمي تواند کار کند .چهطور او مي تواند براي حزبيهاي اردو ،مث ً
ال
براي لودين ،قومندان قولاردوي سه ،رهنمود بدهد؟»
کارمل هر دو پا را در يک موزه کرده بود و مي گفت« :خير است قادرجان! مشاور
با اوست .او را مي رساند».
به هر حال ،کارمل او را بر من قبوالند .به سفر هيأت به مسکو و جلسه با وزير دفاع
شوروي برمي گردم .همين صادقي هم چند دقيقه صحبت کرد .شروع کرد که «حزب قوي
و نيرومند شده و اعضاي حزب زياد شده است و »...و چنين و چنان شده است...
همه را دروغ مي گفت .حاال در جلســه رسمي درست هم نبود که بگويي اين دروغ
مي گويد .دروغ چيز بدي اســت .تبليغ کردن بيش از حد و اغراق کردن هميشه بد است.
يکــي از نواقص در حزب دموکراتيــک ،عدم واقعبيني بــود .بزرگترين جفا به حزب
دموکراتيک ،همين بود...
پس از گپهاي صادقي ،وزير دفاع شوروي اعالن کرد که «جلسهء عمومي به پايان
رسيده است .من و جنرال عبدالقادر ،وزير دفاع افغانستان ،به دفتر من مي رويم و در آنجا
با هم صحبت مي کنيم».
من و اوســتينوف به دفتر کارش رفتيم .دو نفري نشستيم .فهرستي از نيازمنديهاي
وزارت دفــاع را ترتيب داده بودم .در مورد آن فهرســت با او صحبت کردم .در ترتيب
فهرست ،مشاورم کمک فراواني به من کرده بود.
آن مشاور «ميخاييل ايوانويچ سروکين» نام داشت .از قهرمانهاي جنگ جهاني دوم
بود .پنج بار در جنگ جهاني دوم زخمي شــده بود .وقتي از بلغارستان به مسکو آمدم ،به
ديدنش رفتم .مريض و ناتوان شــده بود .در همان سال اولي که به اينجا [مسکو] آمدم،
ُمرد .فهرست را او ترتيب داده بود.
به من گفت« :تو پافشاري کن که شوروي همهء نيازمنديهاي وزارت دفاع افغانستان
را برآورده کند».
در فهرست ،تجهيزات نظامي ،از دريشي و بوت گرفته تا جوراب و زانوبند و کمربند
براي صد و بيست هزار نفر ،نوشته شــده بود .اين قلم اول نيازمنديهاي ما بود .در باالي
فهرست هم خودم به قلم خود نوشتم «طيارههاي ترانسپورتي ( ».)An12ننوشتم چند فروند.
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در فهرســت ،چيزهاي زياد ديگري از خيمه گرفته تا ديگهاي بخار بزرگ براي فرقهها
هم نوشــته شده بود .ديگهاي بخار جداگانه براي شوربا و برنج .ممکن بود براي هر فرقه
پنج ديگ بزرگ از هر نوع ،کافي بود .اما ما نوشــتيم ده تا! گفتيم حاال که مفت اســت،
بگذار بگيريم!
اوستينوف گفت« :فهرستت را بده».
فهرست را دادم .نگاه کرد .گفت« :طياره هم هست؟»
گفتم« :بلی .و بسيار مهم است».
گوشي تلفون را برداشت .شمارهيي را گرفت .نمي دانم به کي زنگ زد .گفت« :وزير
دفاع افغانستان ،پيشم است .مشکالت و تقاضاهايي دارد .همه را حل کنيد».
به شــمول طياره! نزديک بود از خوشحالي بال بکشم و پرواز کنم! بعد از آن گفت:
«بياييد غذا بخوريم».
به اتاق غذاخوري پهلوي دفترش رفتيــم« .اگارکوف» هم آمد .اگارکوف چند بار
حال مرا پرسيد.
از صحبت هاي او و وزير دفاع ،چنين برداشت کردم که در مورد من محاسباتي وجود
دارد .پيش از اين هم در گفتوگويي دو به دو و خصوصي ،اوستينوف با يادآوري اينکه
کارمل مريض است گفت که روي من حساب مي شود و نظرم را پرسيد.
من گفتم :نه!
اين اولين باري بود که در مورد «مريضي کارمل» از زبان روسها مي شنيدم .فهميدم
که کارمل اعتماد شوروي را نسبت به خود از دست داده است .پروسهء برکنارياش تقريب ًا
پنج سال دوام کرد .اين را هر کس نمي فهميد.
پرويز آرزو :يعني با وجود بياعتمادي نسبت به ببرککارمل ،پنج سال ديگر هم او
(ببرک کارمل) بر مسند قدرت ماند؟
جنرال عبدالقادر :بلی .و دليل ماندنش اين بود که شــوروي مي خواست جانشين او را
با دقت انتخاب کند.
پرويز آرزو :چنين به نظر مي رسد که روي شما هم محاسباتي براي جانشيني کارمل
وجود داشت؟
جنرال عبدالقادر :کام ً
ال حساب مي شد.
پرويز آرزو :و چرا چنان نشد؟
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جنرال عبدالقادر :چون خودم نخواستم .نمي خواستم به مشکلي دچار شوم که در تاريخ
زده شوم .من اين را مي فهميدم.
پرويز آرزو :شــما به اندازهء کافي پيش رفته بوديد .در کودتا نقش اصلي را داشتيد.
وزير دفاع بوديد ...
جنرال عبدالقادر :بلی ،عضو بيروي سياسي بودم ،در مقام باال بودم ...
اوســتينوف با صراحت به من گفت« :رفيق قادر! روي شما حساب مي کنيم .نظرشما
چيست؟ توانايياش را داريد؟ عالقه داريد؟»
من گفتم« :من مريض هســتم .آدم سالمي بايد در اين مقام کار کند .نه وضع صحي
من به مــن اجازه مي دهد و نه هم ايدههاي من .من نمي توانم با اين دو گروه حزب که ما
دو ساعت تمام در مورد آنها صحبت کرديم کار کنم و در برابر اين نيروهاي قدرتمندي
که از طرف پاکستان و امريکا و اروپا حمايت مي شوند و ما هر روز مردم و جوانان خود
را از دست مي دهيم ،مقاومت کنم .من نمي توانم».
پرويز آرزو :پشيمان نيستيد؟
جنرال عبدالقادر :نه .برعکس بسيار خوش هستم.
پرويز آرزو :يعني شما مي توانســتيد به جای داکتر نجيباهلل جانشین ببرککارمل
شوید؟
جنــرال عبدالقادر :بلی .ولي همان طور که پيش از اين گفتم نظامي هاي شــوروي از
خلقي ها حمايت ميکردند و سازمان کي.جي.بي .از پرچمي ها .من در گروه خلقي ها آمده
بودم .امين و تره کي به خانهام آمده بودند و من به گروه خلقي هاي اميني جذب شده بودم...
در وقت صرف غذا هم اوستينوف دو ســه بار جام شراب را بلند کرد و گفت« :به
سالمتي شما! مراقب خود باشيد! مراقب سالمتي خود باشيد!»
به من گفت« :بايد کمي استراحت کنيد .مي خواهيد در بحيرهء سياه استراحت کنيد؟
در اقامتگاه شخصي من در سوچي استراحت مي کنيد».
و همان طور هم شــد .در سوچي در اقامتگاه مخصوص وزير دفاع شوروي ،استراحت
کردم« .ســوکولوف» در آن وقت معاون وزير دفاع شــوروي بود .او هم با من به آنجا
رفت .او تا زماني که من در کابل کار مي کردم ،با من بود .وقتي من از وزارت دفاع بيرون
شدم او هم کارش را رها کرد.
پرويز آرزو :به تمام تقاضاهای وزارت دفاع که بر کاغذ آورده بوديد ،جواب مثبت
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داده شد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .سه طیاره ترانسپورتي ( )An12هم به کابل رسيد.
پرويز آرزو :به خاطر داريد ،دقيق ًا کدام سال بود؟
جنرال عبدالقادر :فکر ميکنم سال  1361بود که طيارهها به کابل رسيدند.
***
پرويز آرزو :به اين ترتيب من و شــما بسيار پيش رفتهايم و بايد به دنبال برگرديم!
شــما به خواهش ببرککارمل پس از شش جدي براي فرونشاندن اعتراضهاي دانشجويي
به شوروي رفتيد .در آن سفر سه مالقات با وزراي دفاع و خارجه و رییس کميته بينالمللي
حزب کمونيست شــوروي داشتيد .به کابل برگشتيد .اما گفته نشد که موقف رسمي شما
در دولت چي بود و چي شد؟
جنرال عبدالقادر :ما هنوز در زندان بوديم که با آمدن کارمل به افغانســتان در شش
جدي ،مقامهاي ما در حکومت جديد از طريق راديو تلويزيون افغانســتان اعالن شده بود.
من ،معاون رییس دولت شده بودم .کشتمند معاون صدراعظم و رفيع ،وزير دفاع.
پرويز آرزو :اما شــما پس از بيرون شــدن از زندان ،چند روز در خانه مانديد .شما
نمي دانستيد چه مقامي در دولت داريد؟
جنرال عبدالقادر :من به شــما گفتم که هنوز از زندان بيرون نشده بودم که در همان
روز شــش جدي ،مقام من در دولت نو از طريق راديو و تلويزيون اعالن شده بود .اما من
ناراضي بودم .نارضايتيام را هم به هيچ کس نمي گفتم .فقط در خانه ماندم .بعد از برگشت
از شــوروي ،به وظيفهيي که به من داده شــده بود ،رفتم .اما نارضايتي خود را از وظيفهام
باالخره تبارز دادم...

بخش سي
جنرال عبدالقادر :ســال 1360بود .کارمل به من گفت«:مهمان بسيار عاليقدري ميآيد .به
استقبالش به ميدان هوايي برو».
آن مهمان عاليقدر «ســوکولوف» ،معاون وزير دفاع شــوروي بود و بعدها دوست
نزديکم شد .سوکولوف براي رهبري قواي شوروي به افغانستان مي آمد.
کارمل گفت مهمان مي آيد برو از او استقبال کن.
من گفتم« :مهمان ،کي است؟»
کارمل گفت« :معاون وزير دفاع شوروي است».
گفتم« :تو رفيع را وزير دفاع مقرر کردهای .وظيفهء من نيســت که از وزير دفاع يا
معاون وزير دفاع استقبال کنم .وزير دفاع داريم .او بايد به استقبال برود».
کارمــل گفت« :رفيع صالحيت پذيرايي را ندارد .تو معاون من هســتي .تو بايد به
استقبال بروي».
من گفتم« :تو مي داني که تو به عنوان رییس دولت اصو ًال بايد فقط به استقبال رؤساي
دولتها بروي؟»
کشتمند به اســتقبال هر کسي که از شوروي مي آمد ،ولو که کاتب شوراي وزيران
هم مي بود ،مي رفت .من گفتم« :نمي روم .چرا بايد به استقبال معاون وزير دفاع بروم .وزير
دفاع تعيين کردي ،او بايد برود».
اين اعتراض من ،نارضايتي مرا از وظيفهام نشــان ميداد .به کارمل هم صريح گفتم:
«من از وزارت دفاع به زندان رفتم».
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پرويز آرزو :يعني شــما بيشــتر عالقمند بوديد که وزير دفاع باشيد تا معاون رییس
دولت؟
جنرال عبدالقادر :بلی .کارمل مي گفت که «مقام تو از مقام وزير دفاع باالتر است».
مقام هم باالتر بود .من با تقرر رفيع به حيث وزير دفاع موافق نبودم.
پرويز آرزو :شما در زندان با هم بوديد .زندان شما را به هم نزديک نکرد؟
جنرال عبدالقادر :چه نزديکي؟!
پرويز آرزو :از لحاظ شخصي و بهتر شدن روابط؟
جنرال عبدالقادر :از لحاظ فکري نه.
پرويز آرزو :شــما به ببرک کارمل گفتيد که به استقبال معاون وزير دفاع شوروي
نمي رويد.
جنرال عبدالقادر :بلی .اما مرا وادار کرد که بروم .به استقبالش به ميدان هوايي رفتم .او
را به چهلستون آوردم .با او يک پياله چاي نوشيدم و گفتم« :بايد بروم .اگر براي صرف
غذاي شام نتوانستم بيايم معذرت مرا بپذيريد».
رییس روابط خارجي وزارت دفاع افغانســتان را به سوکولوف معرفي کردم .نامش
«خطاب» بود .آدم بســيار حليمي بود .حاال در لنــدن زندگي مي کند .گفتم« :هر کاري
داشتيد ،اين آدم هست و به شما کمک مي کند».
پيــش کارمل رفتم و به او گفتم که از مهمانها اســتقبال کردم و آنها را به چهل
ستون بردم.
پرويز آرزو :شما معاون ببرککارمل بوديد .دفتر کار شما در کجا بود؟
جنرال عبدالقادر :دفتر کار من و کشــتمند و اسداهلل سروري در قصر شوراي وزيران
بود.
پرويز آرزو :اسداهلل سروري چه کاره شده بود؟
جنرال عبدالقادر :او معاون صدراعظم بود ،کشــتمند هم معاون صدراعظم بود .من دو
وظيفه داشــتم .در چوکات دولت معاون رییس دولت بودم و در چوکات حزب ،رییس
بخش «عدل و دفاع» کميته مرکزي و نظارت بر سه وزارت دفاع ،داخله ،عدليه و رياست
امنيت را بر عهده داشتم .دفترهاي کاري ما جدا از هم بود .نان چاشت را با هم مي خورديم.
سروري و کشتمند همديگر را بد مي ديدند .من مي گفتم حاال روزگار آورده است .سروري
هر چي کرد ،کرد .گذشت .سرنوشت به گونهيي رقم خورده بود که باز يکجا مي نشستيم.
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ســروري بيش از حد چاق شده بود .زياد غذا نمي خورد .بيشتر بادرنگ مي خورد .سروري
همهء بادرنگها را مي خورد .به کشــتمند چيزي نمي ماند .کشــتمند گله مي کرد .من به
شوخي به آشپز مي گفتم« :چند دانه بادرنگ به معاون صدراعظم بياور که گله نکند».
ما سه نفر با هم نان مي خورديم.
پرويز آرزو :رابطهء شما با سلطانعلي کشتمند خوب بود؟
جنرال عبدالقادر :بلی .رابطهء من با کشتمند در زندان هم خوب بود.
پرويز آرزو :اما اســداهلل سروري در اعترافکشيها و شکنجه شما سهم داشت .با او
چگونه بوديد؟
جنرال عبدالقادر :مجبوريت بود .مجبور بوديم با او باشيم.
پرويز آرزو :شما به عنوان معاون ببرککارمل از معاون وزير دفاع شوروي استقبال
کرديد .او را به چهلستون برديد و به ببرککارمل گزارش کار خود را گفتيد.
جنرال عبدالقادر :بلی.
 ...من معاون کارمل بودم و کار مي کردم .يک شب اتفاق جالبي افتاد .حدود ساعت
دوازده شــب بود .در خانه بودم .کارمل به من تلفون کرد و گفت هر چه زودتر پيشش
بروم .پيش کارمل رفتم.
کارمل به من گفت« :برو پيش سوکولوف .اتفاقي افتاده است که نمي دانم واقعيت
دارد يا نه .گفته مي شــود طيارهها از شــيندند پرواز مي کنند و ارگ را در کابل بمبارد
مي کنند».
من تعجب کردم .قواي شوروي هستند ،مشاورين هستند .چهطور چنين چيزي ممکن
است؟
به کارمل گفتم« :کي اين گپ را گفته؟»
جواب داد« :پشتش نگرد! ارگانهاي امنيتي اين راپور را آوردهاند».
اوايل حکومت کارمل بود .پرچمي ها پر و بال کشيده بودند و در تالش گرفتن مقام
و چوکيِ بيشتر بودند.
در همان وقت شــب ،پيش ســوکولوف رفتم .در قســمتي از تاريکي سالوني که
سوکولوف در آنجا بود ،دو کله ديده مي شد .يکي «رفيع» بود و ديگري «گلآقا» .رفيع،
وزير دفاع بود و گلآقا ،هم معاون دوم رییس دولت بود و هم رییس سياسي وزارت دفاع.
وقتي داخل شدم ،روشني چراغ روي ميز سوکولوف به چشمم خورد .سالون هم کالن بود.
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طرف ديگر تاريک بود .بعدا ً متوجه کلههای دو آدم شدم که در آنجا نشسته بودند .يکي
رفيع و ديگري گلآقا.
پرويز آرزو :و واقعيت شايعهء شــيندند و احتمال پرواز طيارهها و بمبارد ارگ چه
بود؟
جنرال عبدالقادر :اص ً
ال يک توطئه بــود .توطئهيي براي آغاز زدن خلقيها .قومندان
شــيندند خلقي بود .کس ديگري از پرچمي ها هم در آنجا بود که يک پيلوت عادي بود.
رفيع به آن آدم يکي دو رتبهء فوقالعاده داده بود .چون پرچمي بود ،مي خواســت او را در
برابر قومندان خلقي شيندندَ ،علَم کند.
من داخل شــدم .سوکولوف پشت ميز کارش نشسته بود .وقتي مرا ديد از پشت ميز
کار بلند شد .به اســتقبالم آمد .با من احوالپرســي کرد .اخرانيوف ،معاون امور سياسي
سوکولوف ،نيز آنجا بود.
به او گفتم که کارمل به من گفت طيارهها از شــيندند بلند مي شوند و ارگ را بمبارد
مي کنند.
از او پرسيدم« :اين چه معنا دارد؟ از کجا چنين اطالعاتي داريد؟»
سوکولوف دو نفر را که در گوشــهيي نشسته بودند نشان داد و گفت« :ها! اينجا
هستند! رفيع و گلآقا چنين مي گويند!»
در آن ســالون بــزرگ ،دو ميز بود .يک ميز بزرگ برای برگزاری جلســه و ميز
کوچکی در گوشهیی ،که گاهي سوکولوف آنجا مي نشست و نقشه را مطالعه مي کرد.
ســوکولوف گفت :آن دو نفر چنین گفتند .گفتم« :اگر آنها گفتند ،پس اينجا چه
کار مي کنند .بايد حاال در وزارت دفاع باشند .بگذار آنها بروند».
سوکولوف گفت« :خوب است .برويد! برويد سر کارهاي خود!»
هر دو نفر برخاستند و بدون خداحافظي بيرون شدند.
پرويز آرزو :بي ســام و خداحافظي .جالب است .معلوم مي شود رابطهء خوبي با شما
نداشتند.
جنــرال عبدالقادر :طبع ًا مرا بد مي ديدند .فکر ميکردند که باالخره بالي جانشــان
مي شوم.
پرويز آرزو :آن دو نفر پرچمي بودند و شما خلقي .شايد به اين دليل بوده .اما از سوي
ديگر شما معاون ببرککارمل بوديد و ايجاب مي کرد که...
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جنــرال عبدالقادر :من پرچمي بودم يا خلقي ،مهم نبود .عالوه بر موقف دولتيام ،من
در بين خلقيها و پرچمي ها «قدرت» محسوب مي شدم.
پرويز آرزو :آن دو نفر رفتند و شما مانديد و سوکولوف.
جنرال عبدالقادر :بلی .آنها رفتند .من به سوکولوف گفتم« :از مشاورين شما اطالعي
1
رسيده؟»
گفت« :بلی .با من در ارتباط هستند».
فهميدم که توطئهيي در کار است.
پرسيدم« :توطئه از طرف کي است؟»
گفت« :خلقيها قومنداني ميدان هوايي شيندند را در دست دارند .پرچمي ها مي خواهند
فرماندهي را از آنها بگيرند و کســي به نام رحمتاهلل را که از پرچمي هاســت ،به رأس
بياورند».
گفتم« :و اين موضوع را به حدي کالن کردند که به کارمل رســاندند و گفتند ارگ
بمبارد مي شود؟»
سوکولوف گفت« :نگران نباش! از اين مسایل زياد پيش خواهد آمد».
***
با ســوکولوف خداحافظي کردم و پيش کارمل رفتم .آنچه را ديدم و شــنيدم به او
گفتم .گفتم که رفيع و گلآقا هم پيش سوکولوف بودند.
پرويز آرزو :واکنش ببرککارمل چي بود؟
جنرال عبدالقادر :کارمل گفت« :چي گپ بوده؟ چهطور ممکن است این یک توطئه
بوده باشد؟»
گفتم« :من چيز ديگري نمي دانم .فقط مي دانم که هيچ گپي نيست».
پرويز آرزو :يعني ثابت شد که در پشت آن ماجرا ،گلآقا ،معاون دوم ببرککارمل،
و رفيع ،وزير دفاع ،بودند؟
جنرال عبدالقادر :نه .اص ً
ال همه چيز زير ســر رفيع و رحمتاهلل بود .رفيع مي خواست
کــه رحمتاهلل پرچمي ،جاي قومندان خلقي ميدان هوايي شــيندند را بگيرد .او هم براي
تحکيم بيشتر موقف خود و تضعيف حريف ،چنين دسيسهيي کرده بود.
پرويز آرزو :پس از روشن شدن ماجرا کسي مجازات شد؟
جنــرال عبدالقادر :هرگز! رفيع به کارمل بســيار نزديک بود .زيرا به نام پرچمي به
ِ
روايت اصل گفت وگو به روسي است .برگردان فارسي گفت وگو در متن گنجانده شده است.
.1
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***
...به هر حال ،کار ما جريان داشــت .من معاون دولت بودم و رییس بخش «عدل و
دفاع» در چوکات حزب .نظارت بر ســه وزارت دفاع ،داخله ،عدليه و رياست امنيت را بر
عهده داشتم.
پرويز آرزو :و وزير دفاع زير اثر مستقيم شما بود؟
جنرال عبدالقادر :اصــو ًال چنين بود .نظارت بر کار و صالحيتها و قانونمداري آن
وزارتها بر عهدهء من بود.
در همان زمان مسألهيي بر سر جلب احضار در کابل پيش آمد .قضيه از اين قرار بود
که مسؤولين و ُپستههاي جلب احضار رشوت مي گرفتند و جوانها را رها ميکردند .اين
موضوع سر و صدايي به پا کرد و به کارمل رسيد .کارمل گفت« :حل اين موضوع هم به
«عدل و دفاع» سپرده شود».
با آنکه جنجالهاي کاري من زياد بود ،قبول کردم .من در همان ماه هاي اول پس
از هفت ثور که وزير دفاع بودم ،سن جلب احضار را بين بيست تا بيست و دو سال تعيين
کردم و آن را به تصويب شوراي انقالبي هم رساندم .وقتي کنترول و تفتيش کرديم ،معلوم
شد که آمر ُپستههاي جلب احضار ،پرچمي است و رشوت مي گيرد .مشکل اينجا بود که
کارمل از پرچمي ها دفاع مي کرد .من هم چون فهميدم که اين کار بيفايده اســت ،پيش
کارمل رفتم و به او گفتم« :چون کارم زياد است نمي توانم اين وظيفه را اجرا کنم».
کارمل گفت« :چه کسي را پيشنهاد مي کني تا اين کار را پيش ببرد؟»
من چهار معاون داشــتم .يکي از آنها کسي به نام داکتر بها بود .او را تعيين کردم.
داکتر بها همصنفي نجيب بود و بعدها به امنيت رفت.
پرويز آرزو :در اين زمان داکتر نجيب اهلل کجا بود و چه مي کرد؟
جنرال عبدالقادر :او ،رییس امنيت دولتي شده بود.
پرويز آرزو :داکتر نجيباهلل را ،از گذشته میشناختتید؟
جنرال عبدالقادر :نه .فقط در همان روزهاي اول پس از هفت ثور کســي پيشم آمد.
گفت که نجيب نام دارد و منشــي سازمان اوليه شهر کابل است .دفعهء اول بود که او را
مي ديدم .بعد از آن ،او را ديگر نديدم .حاال رییس امنيت شده بود .در همان زمان در دورهء
کارمل که هنوز معاونش بودم و وزير دفاع نشده بودم ،اتفاقي افتاد.
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نجيب پيشم آمد و گفت« :پيشنهادي دارم و کسي را مي خواهم مقرر کنم».
گفتم« :کي است؟»
گفت« :از کارمندهاي سابقهدار نفت و گاز در شبرغان است .از رفقاي فدايي و سرتي ِر
ماست .او را به حيث «خُ ردضابط» در امنيت دولتي مقرر کن».
من گفتم« :تقرر او به من چــه ربطي دارد؟ من چرا بايد او را مقرر کنم؟ مي گويي
کارمند عادي و عضو حزب اســت .از لحاظ کاري تقرر او به تو مربوط مي شود و از لحاظ
حزبي ،به ارگانهاي حزبي .تو او را جذب کردهای .خوب ،کارش را انجام بده».
نجيب گفت« :نه! من مي خواهم که او خُ ردضابط شود».
گفتم« :امر تقرر و برطرفي خُ ردضابط را وزير دفاع مي دهد نه من .اين وظيفهء «عدل
و دفاع» نيست .ما مي توانيم وزارت دفاع را تفتيش کنيم ،اما تقرر و برطرفي در آن وزارت
کار ما نيست .تو اين کارت را به وزير دفاع بگو».
نجيب گفت« :نه .من به تو مراجعه کردم .خواهشم اين است که چارهيي پيدا کن».
من گفتم« :اين چارهيي ندارد».
از نجيب پرسيدم« :حاال اين آدمي که مي خواهي مقرر کني کي است؟»
نجيب گفت« :تخلصش «دوستم» اســت .در نفت و گاز شبرغان کار مي کند و از
سابقهدارهاي حزب است».
گفتم« :خوب! وقتي از سابقهدارهاي حزب است ،کارهاي حزبياش مربوط به کميته
مرکزي مي شــود .اگر هم مي خواهي در دولت کار کند ،وزير دفاع بايد او را مقرر کند.
اين راه قانوني است».
نجيب اصرار مي کرد که من امر تقرر بدهم.
گفتم« :برو پيش کارمل».
به کارمل هم گفتم« :از جار و جنجالهاي زياد خسته شدهام .توان کار ندارم .مريض
هستم .مرا تقاعد بده!»
کارمل گفت« :تو مي خواهي دست راست مرا ببري؟»
گفتم« :صادقانه به تو مي گويم که توان کار بيشتر را ندارم».
کارمل گفت« :برو استراحت کن! به هر جايي که مي خواهي بگو تا امر بدهم بروي
و استراحت کني».
مــن گفتم« :من به جايي نمي روم .ولي ديگر نمي توانم کار کنم .از کارهاي تحميلي
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هم بدم مي آيد».
کارمل گفت« :چه کار تحميلي؟»
من گفتــم« :هر کس مي آيد که فالن را خُ ردضابط مقرر کن و فالن را جنرالي بده.
مگر تقرر خُ ردضابط کار من است؟»
کارمل گفت« :تقرر خُ ردضابط که کاري نيســت .امضا مي کردي .مي رفت .بيرون
مي شد».
من گفتم« :اگر مي خواهيم مطابق قانون عمل کنيم چنين کارهايي وظيفهء من نيست.
اگر هم بحث کارهاي غير قانوني باشــد فردا اگر امر دادم که کســي يک ميليون افغاني
را بيدليل از بانک بکشــد ،يا امر اعدام فالن کس را صادر کنم ،تو به حيث ســرقومندان
نيروهاي مسلح چه خواهي گفت؟»
پرويز آرزو :يعني موضوع آن تقرر تا به رییس دولت رسيد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .و نجيب هم آزرده شد.
پرويز آرزو :دليل اين همه اصرار و عالقمندي داکتر نجيباهلل ،براي تقرر عبدالرشيد
دوستم از طريق شما چي بود؟
جنرال عبدالقادر :وقتي نجيب رییس امنيت شــد ،سعي کرد ادارهاش را از پرچمي ها
پر کند .به هر نام و نشــاني که بود پرچمي ها را ميآورد .به احتمال ،روابط شخصي هم با
او داشــت .ورنه آنقدر 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 ،عبدالرشيد دوستم با امضاي
من رسيد .همهء کساني که در نهادهاي عالي دولتي کار ميکردند ،به شمول گالبزوي ،به
امضاي من به حيث معاون رییس دولت ،جنرال شدند.
***
زندگي چنين مي گذشــت .کار مي کردم .يکي از کارهايم رسيدگي به شکايت هاي
مردم بود.
مادرم عالقهء فراواني داشت که به حج برود .کسي از «عظيمي»هاي هرات از خاندان
«محمد عظيم» را مي شناختم که در گذشته مسؤول بخشي در وزارت عدليه بود .با تجارت
قالين سر و کار داشت .چند تخته قالين داشتم .به او زنگ زدم .آمد .قالينها را فروختم .با
موتر آمد و قالينها را برد .پولي ســر هم شد .دو روز تا رفتن حاجيها مانده بود .ويزاي
عربستان سعودي در سفارت فرانسه در کابل داده مي شد« .سعيد افغاني» وزير حج و اوقاف
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بود .به او زنگ زدم و گفتم« :مادرم مي خواهد به حج برود».
ســعيد افغاني گفت« :مادر که به حج مي روند ،من همين لحظه کارهايشان را انجام
مي دهم .شما دو قطعه عکس بفرستيد».
عکسها را فرســتادم .به راســتي هم تا شب پاســپورت مادرم آماده شد« .حاجي
خوشــدل» ،از دوستان هراتيام ،نيز با خانمش رونده حج بود .از او پرسيدم «چقدر پول با
خود مي بري؟»
وقتي فهميدم که چقدر پول الزم است ،پول افغاني را به او دادم .رفت و به ميزاني که
الزم بود ،دالر تهيه کرد و آورد .پاســپورت و پول را به مادرم دادم .به کمرش بست و به
حج رفت .يکي از آرزوهاي او برآورده شــد .من هم بسيار خوشحال شدمَ .ديني به گردنم
بود که بر آورده شد.
***
کار جريان داشت .گاهي وقت ها با سوکولوف ديدار مي کردم .به هم مشوره مي داديم.
يک روز به من پيشنهاد کرد که «مشاوري براي بخش عدل و دفاع به کابل بيايد».
من گفتم« :خير ببيني! کار خوبي است».
مــن در آن بخش نابلد بودم« .عدل و دفاع» حتا اليحهء وظايف نداشــت .تصميم
گرفتم براي رياست عدل و دفاع در کميته مرکزي ،اليحهء وظايف بسازم .زمينههاي کار
و صالحيت نظارت بر وزارتهاي دفاع و داخله و عدليه و رياست امنيت دولتي را مشخص
کنم.
در آن زمان ،تضاد بين خلقيها و پرچمي ها هم روز به روز شدت پيدا مي کرد .گاهي
وقتها در ديدارهايم با کارمل ،اين موضوع را به او خاطرنشــان مي کردم .به او مي گفتم:
«رفيــق کارمل! زماني بود که ما از کار تره کي و امين انتقاد ميکرديم .اما حاال عين کار
جريان دارد .جلو اين کارها را بگير .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 غير مســتقيم به کم کردن تضادها در بين خلقيها و پرچمي ها
ترغيب کنم.
به او مي گفتم« :نگذار بدنام شوي .از اين کارها جلوگيري کن .آدم هايي هستند که
اين کارها را مي کنند .جلو آنها را بگير».
کارمل مي گفت« :تو معاونم نيستي؟ هستي! خودت اين کارها را بکن!»
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مي گفتم« :درست اســت که من معاون تو هستم .اما اگر مث ً
ال به رییس امور سياسي
وزارت دفاع بگويم که کارهاي پرچميگري نکن ،فردا پيشت مي آيد و تو برايم درد سر
تيار مي کني .اص ً
ال بهتر است من از اين وظيفه کنار بروم!»
مي گفت« :نه! اص ً
ال امکان ندارد».
چارهيي جز صبر و حوصله نبود...
***
در همان زمان بود که تصميم گرفته شد به چهار نفر از رهبري شوروي ،براي امتنان
از کمکهايشان و اعزام قوا به افغانستان ،نشان داده شود :نشان «خورشيد آزادي».
در مورد اينکه آن نشانها را چهطور بسازيم ،بحث وجود داشت .من پيشنهاد کردم
که «نيازي به بحث نيســت .ما چنين نشانهاي آمادهيي در وزارت ماليه داريم .به وزارت
ماليه مي گوييم که آنها را بياورند ».آن نشانها ،نشانهاي عاليِ نظامي بودند که در زمان
شــاه براي تورنجنرالها ،دگرجنرالها و سترجنرالها در نظر گرفته شده بود .عاليترين
نشــان ،نشاني بود که به سترجنرال داده مي شد .سه ستارهء الماسنشان در دو سوي سينه و
يک ستاره الماسنشان پنج شاخه با الماس بزرگتر در وسط داشت .نشان مانند گردنبندي
بود که به دو سوي سينه سنجاق مي شد .نشانها را آوردند .کارمل نشان ها را ديد و پيشنهاد
کرد که بزرگترين نشان ،یعنی نشان سترجنرالي ،با تغيير الماس بزرگ مياني آن به شکل
خورشيد ،به برژنف داده شود.
نشــانها را آماده کردند .يک روز مانده به سفر به مســکو و اعطاي نشان ها جلسه
داشتيم.
کارمل گفت« :اين نشان ها را بايد جنرال عبدالقادر امضا کند».
من گفتم« :اين صالحيت را کي به من داده که براي برژنف نشان بدهم؟»
نور احمد نور گفت« :ما يک مملکت مســتقل هستيم و تو هم معاون رییس دولت
هستي».
چهار نشان را براي برژنف و سه نفر ديگر امضا کردم.
نوراحمد نور دوباره گفت« :آيا رفيق کارمل مســتحق نيست که يک نشان هم به او
داده شود؟!»
گفتم« :از او را هم بياور که امضا کنم!»
نشان پنجم را هم امضا کردم.
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پرويز آرزو :چرا ببرککارمل به عنوان فرد اول مملکت از امضاي چنين اســنادي
خودداري مي کرد؟
جنرال عبدالقادر :حدس مي زنم محافظهکاري مي کرد .شايد نسبت به بقاي خود مطمئن
نبود .فکر مي کرد روزي به زندان مي افتد و محاکمه مي شــود .سعي مي کرد کمتر چيزي
امضا کند تا در آينده ،سند جرمي برايش محسوب نشود.
...به مســکو رفتيم .دست کارمل در وقت چسپاندن نشان به سينهء برژنف مي لرزيد.
در وقت اعطاي نشانها« ،اندروپوف» رییس کي.جي.بي ،.که بعدها رهبر شوروي شد ،در
ســمت راستم ايستاده بود و اوستينوف ،وزير دفاع شوروي ،در سمت چپم .من بين آن دو
ايستاده بودم .اوستينوف چند بار مرا ،مثل اينکه بچهاش را ،به بغل گرفت و به اندروپوف
با خنده مي گفت« :قادر از ماست!»
با خود مي گفتم« :شــما از کجا خبر داريد که من از شــما هســتم؟ از فکر من چه
مي دانيد؟ آيا من قبول ميکنم که از شما باشم يا نه؟»....
چه روزگار و سرگذشت هايي بود...
***
از مســکو به بلغارستان سفر کرديم .در راه برگشــت از بلغارستان به کابل ،کارمل
چيزهايي به گوشم مي خواند .مي گفت« :وضع وزارت دفاع خوب نيست .کار خوبي نشد!
روز به روز از هم مي پاشد .رفيع ،جوان و کم تجربه است»...
چنين چيزهايي مي گفت .من گوشم را به َکري زدم!
در کابل در ديداري با سوکولوف هم همين گپها مطرح شد.
به من گفت« :سرنوشت وزارت دفاع چه خواهد شد؟»
من گفتم« :تو چرا از من مي پرسي؟ وزارت دفاع وزير دارد .از او بپرس!»
سوکولوف گفت« :نه! رفيع نمي تواند موفق باشد .بايد بيشتر بياموزد».
يکي از شــبها پس از بازگشت از شوروي و بلغارستان ،با کارمل بوديم .در محوطه
چمن گلخانه نشســته بوديم .کارمل ،من ،کشتمند ،صالح زيري و نوراحمد نور و چند نفر
ديگر بوديم .سفير شوروي هم با مترجمش آنجا بود.
ما در وســط چمن نشسته بوديم .کارمل و کشتمند برخاستند و در فاصلهء بيست سي
متري ما در حاشــيهء چمن شــروع به راه رفتن وصحبت کردند .ده دقيقهيي با هم گپ
مي زدند .پس آمدند .نشستند .کارمل شروع کرد به صحبت.
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گفت« :ما تصميمي گرفتيم».
کارمل گفت« :رفيع براي تحصيل به شوروي رفته است و فع ً
ال «بابه جان» سرپرست
وزارت دفاع است .بابه جان آدم شايسته و اليقي است .در ترکيه و شوروي تحصيل کرده
اســت .اما بايد يک نيروي جوان ،وزارت دفاع را رهبري کند .ما تصميم گرفتيم که قادر
وزير دفاع شود».
ُپس ُپسک بين حاضرين شروع شد.
سفير شوروي گفت« :انتخاب بسيار خوبي است».
فهميدم که اين تصميم را شــوروي گرفته و بر کارمل تحميل کرده اســت .کارمل
نمي توانست خودش اين کار را بکند ،زيرا کشتمند مخالف بود.
پرويز آرزو :سلطانعلي کشتمند مخالف اين بود که شما وزير دفاع بشويد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .اگر تصميم با کارمل مي بود ،کشتمند مخالفت مي کرد.
پرويز آرزو :چرا؟
جنرال عبدالقادر :زيرا آنها بر آن بودند که مثل امين برخورد کنند .ميخواستند عين
کاري را بکنند که امين کرده بود .ميخواستند فقط پرچمي ها در قدرت باشند...
پرويز آرزو :يعني شــما را از خود نمي دانستند و به همين خاطر نميخواستند وزير
دفاع شويد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .نســبت به من اعتماد نداشتند .همهء قومندانهاي اردو تا سطح
غندها ،از طرفدارهاي اميــن و تعدادي هم از بقاياي تره کي بودند .همه قومندانهاي فرقه
و غندهاي مســتقل و لواهاي مستقل ،خلقي بودند .دليل ناکامي وزير دفاع هم اين بود که
خلقيها به اوامر او هيچ ارزشي قائل نبودند.
به اين ترتيب تصميم گرفته شد که من بايد وزير دفاع بشوم .من هم راضي شدم .گفتم
خوب شد از وزارت دفاع به زندان رفتم دوباره وزير دفاع شدم.
فرداي آن روز ،در ســالون بزرگ داراالمان محفل معرفي وزير دفاع نو برگزار شد.
«نوراحمد نور» ســخنراني کرد .در سخنرانياش به شکل محسوسي از پرچمي ها طرفداري
کرد .پس از صحبت هاي نور نوبت به من رسيد.
برخاســتم و گفتم« :رفقا! همهء شما مرا مي شناسيد .من هم بيشتر شما را مي شناسم.
پرينسيپ نظاميگري مرا هم شما مي فهميد .من آمدهام تا با کمک شما وزارت دفاع را به
يک وزارت فعال حربي تبديل کنم .خواهش من اين است که با من همکاري کنيد .من به
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نظر همهء شــما ارج می گذارم .همهء شما پيش من يکسان هستيد .همهء شما از افغانستان
هستيد و براي افغانســتان کار مي کنيد .براي من تفاوتي ندارد که کي عضو حزب است
و چه کسي نيســت .معيار من ،کار شماست .هر کس بيشتر کار کند ،بيشتر برايم ارزش
دارد»...
چک کــردن و هورا گفتن و زندهباد
همين گپها را گفتم .شــروع کردند به َچک َ
گفتن و گپ خالص شد!
من وزير دفاع شدم .فرداي آن روز ،سرمشاور وزارت دفاع براي تبريک گفتن پيشم
آمد .به من گفت« :پيش مارشال [سوکولوف] نمي رويد؟»
من گفتم« :چرا نمي روم؟ او از من بزرگتر اســت .مهمان ماست .عزت مهمان نزد ما
افغان ها زیاد است».
از لحاظ پرينسيپ نبايد مي رفتم .اما ملحوظاتي بود که بايد مي رفتم.
پرويز آرزو :پيش مارشال سوکولوف رفتيد.
جنرال عبدالقادر :پيشــش رفتم .با احترام برخورد کرد .گفت« :حاال من خوشــحال
شدم».
من گفتم« :خوشحال شدي! اما با اين وزارت دفاع چه بايد کرد؟»
نگراني من از وضع کار در وزارت دفاع از کجا شروع شد؟ از همان شبي که کارمل
در حضور ديگران در صحن چمن اعالن کرد که من وزير دفاع شدهام .وقتي صحبت تمام
شــد و همه ميخواســتند بروند ،کارمل به من گفت « :تو بمان .نان را با هم در حرمسرا
ميخوريم».
کارمل در هنگام صرف غذا به من گفت« :تو حاال وزير دفاع شــدي .مي فهمي که
کسي از ما قومندان نيست .حاال يک کاري بکن که به پرچمي ها هم کمک شود»...
من گفتم« :کارمل! تو مرا وزير ساختي .وظيفهء من اين است که تو چه بگويي و چه
نگويي معيار توانمندي و شايستگي را در نظر بگيرم .اگر کسي توانمندي و شايستگي داشته
باشد از پرچم چي که از هر گروه ديگر هم که باشد برايم تفاوت ندارد ،مقررش ميکنم!
مقررات را رعايت کند و شايســته باشــد ،من با او مخالفتي ندارم .خدمت ،خدمت است.
بنابراين تو به من اين گپ را نزن .بگذار خودم بر اساس شايستگي افراد تصميم بگيرم».
کارمل بر گفتههايش تأکيد میکرد.
گفتم« :به من وقت بده .بگذار کمي آشنايي پيدا کنم .ببينم وضع چگونه است .کي
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خوش است .کي ناخوش است .بايد اول کار را شروع کنم»...
به خاطر همين تأکيدهاي ببرککارمــل در مورد پررنگ کردن حضور پرچمي ها
در وزارت دفاع ،نســبت به کار پيش رو نگران شده بودم .در ديدار با مارشال سوکولوف
هم اين نگراني را پنهان نکردم .به او گفتم که «بارم بســيار سنگين است و بايد تعدادي از
پرچمي ها را هم باال بکشم».
سوکولوف گفت« :اين چي معنا دارد؟»
پرويز آرزو :سوکولوف خلقي شده بود؟
جنرال عبدالقادر :طرفدار خلقيها بود .پيش از اينکه وزير دفاع بشــوم نيز اتفاقي در
مورد تقرر پرچمي ها در وزارت دفاع افتاد.
کارمل گفت« :فرقهء هفت يا هفده بايد به پرچمي ها داده شود».
کارمل مي خواســت «نبي عظيمي» را قومندان يکي از آن دو فرقه بسازد .من در آن
زمان هنوز در «عدل و دفاع» بودم .واکنش ســوکولوف در اين مورد ،جالب و در خور
توجه بود .وقتي ســوکولوف از تصميم کارمل مبني بر دادن فرماندهي يکي از دو فرقه به
پرچمي ها خبر شد گفت« :اين کارمل فردا فيصله خواهد کرد که مرا هم از اينجا بيرون
کنند!»
از شنيدن اين اظهار نظر سوکولوف بسيار تعجب کردم.
«شهنوازتني» قومندان فرقهء هشــت بود .بانديزي ،قومندان فرقهء هفت بود .طبق
توافق کارمل با سوکولوف ،بانديزي به فرقهء هفت آمد و نبي عظيمي فرمانده فرقهء هفده
هرات شد .همانطور که گفتم اين موضوع در زماني که رفيع ،وزير دفاع بود ،اتفاق افتاد.
حاال همزمان با تقرر من به حيث وزير دفاع ،تصميم گرفته شــد که رفيع و عظيمي و چند
تن ديگر از پرچمي ها براي تحصيل به شوروي بروند .آنها به شوروي رفتند .فرقهء هفده
هرات که به پرچمي ها داده شــده بود با رفتن نبي عظيمي ،بيفرمانده ماند .نشست کارمل،
نجيب و عده يي از پرچمي ها داير شد .من هم در آنجا بودم .کارمل مي گفت که «فرقهء
هفده هرات» حق پرچمي هاست .نبي عظيمي رفت و به جايش بايد يک پرچمي مقرر شود.
اما کي؟ نجيب پيشنهادي داشت .گفت« :بگذاريد من قومندان فرقهء هفده را پيشنهاد
کنم .پيشنهاد من «حسامالدين حسام» است».
من گفتم« :مطمئن هستي که از شماست؟»
نجيب گفت« :بلی .سابقه طوالني دارد».
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گفتم خوب است .او را مقرر کردم.
پرويز آرزو :شما او را مي شناختيد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .قومندان لواي مســتقل بود .با تقررش به عنوان قومندان فرقه،
يک رتبه ارتقا کرد.
عظيمي و رفيع براي تحصيل به شوروي رفتند .فرقهء هفده هرات هم به يک پرچمي
داده شــد .يک پرچمي هم در زمان رفيع به حيث قومندان قولاردو تعيين شده بود .کسي
به نام «لودين» بود .شــورويها با بودن او هم مخالفتي نداشــتند .رفيع« ،خليل» را هم به
حيث قومندان قولاردوي مرکزي تعيين کرده بود .خليل هم همراه رفيع و نبيعظيمي براي
تحصيل به شوروي رفت .قولاردوي مرکزي بي قومندان مانده بود .من «ودود» را به حيث
قومندان قولاردوي مرکز تعيين کردم .ودود خلقي بود .او بعدها خودکشي کرد.
قضيه از اين قرار بود که مجاهدين به يک «قطعهء نظامي» ما در «اســمار» واليت
ُ
«کنر» در مناطق مرزي با پاکســتان حمله کرده بودند .در آنجا جنگي در گرفته بود و

قومندان يک ُپســته دولتي هم به مجاهدين پيوسته بودُ .پسته را به مجاهدين تسليم کرده
بود .من به ودود دستور دادم« :فوري از فرقهء يازده ننگرهار نيرو بگير و به اسمار برو».
ودود قومنــدان قولاردو بود و فرقهء يازده ننگرهار زيــر امر بود .او بايد به آنجا
مي رفت تا هم امنيت را به آن منطقه بازگردان َد و هم مشخص کند که چه اتفاقي در آنجا
افتاده است.
ودود پس از دريافت دســتور و گرفتن يک غند از فرقهء ننگرهار به طرف «اسمار»
حرکت کرده بود .در مســير راه ،مجاهدين به او حمله کرده بودند .با قبول تلفات زياد به
سمت کابل برگشته بود .ودود براي گزارشدهي پيشم آمد .به من گفت« :مجاهدين ما را
زير فشار آوردند .تلفات داديم و برگشتيم».
من گفتم« :تو چرا آمدي؟! تو قومندان هستي .چهطور جبهه را رها کردي؟»
به او گفتم« :وقتي قومنداني ،جبههء جنگ را رها مي کند ،بايد محاکمه شــود .کيفر
اين کار اعدام است».
او را زير فشار آوردم .به اتاقش رفت .تفنگچه را گرفت و خودکشي کرد.
شايعه شــد که ودود بر اثر فشار قادر خودکشي کرد .من او را به خاطر رها کردن
ميدان جنگ زير فشــار آورده بودم .او زير تأثير رفت .خودکشي کرد .در مراسم تشييع
جنازه او ،خلقيها طوري ديگر به من نگاه ميکردند...
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تضاد بين خلقيها و پرچمي ها شدت مي گرفت .و من در وزارت دفاع با مشکل جدي
روبهرو بودم .تا ســال پنجم وزارتم موفق شدم موازنهء خلقي و پرچمي را در وزارت دفاع
ايجاد کنم.

بخش سي و يک
پرويز آرزو :چند سال وزير دفاع بوديد؟
جنرال عبدالقادر :پنج سال .روزي کارمل به من گفت« :کسي را به حيث وزير دفاع تعيين
کن!»
من گفتم« :چرا من تعيين کنم؟ تو سرقومندان قواي مسلح هستي .اين وظيفهء تو
است».
گفت« :نه .هر وزير در دوران کار مکلف است که کساني را براي وزارت پس از
خود آماده کند».
پرويز آرزو :برطرفي شما از وزارت دفاع کمي غير مترقبه به نظر رسيد! به ببرککارمل
نگفتيد که چرا شما را برکنار مي کند؟
جنرال عبدالقادر :نه .چون در اين مدت چند حادثه روي داده بود .دو مورد مهم آن
جاسوسي گالبزوي به کارمل بود« .عبدالحق صمدي»،که در امنيت دولتي نظامي کار
مي کرد ،دعوتي ترتيب داده بود .گالبزوي پس از آن مهماني پيش کارمل رفته بود و از
قول من گفته بود که «کارمل استعداد رهبري ندارد».
يک روز بعد وقتي پيش کارمل رفتم ،او را منفعل و ناراحت يافتم .به من گفت« :من
که شايستگي ندارم .تو کسي را تعيين کن يا خودت بيا و به چوکي بنشين!»
حادثهء ديگري هم اتفاق افتاد .کارمل به مسکو رفت .پيش از سفر ،به وزير دفاع و
وزير داخله و رییس امنيت وظيفه سپرد تا زير نظر کشتمند ،امنيت نقاط حساس افغانستان-
ميدانهاي هوايي بگرام و جاللآباد و هرات و قندهار ،بند برق سروبي و تونل سالنگ و
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ديگر نقاط حساس -را براي جلوگيري از حمله مجاهدين بگيرند .ما بايد امنيت آن مناطق
را زير نظر مي گرفتيم .من «غفور» ،معاون لويدرستيز ،را به عنوان نمايندهء وزارت دفاع
معرفي کردم .نجيب گفت که رییس امنيت جاللآباد ،نماينده اوست .گالبزوي وزير
داخله بود .او هم گفت کسي را تعيين مي کند .يک روز گذشت ،دو روز ،سه روز .اما
گالبزوي ،نماينده وزارت داخله را معرفي نمي کرد .کشتمند هر روز تلفون مي کرد و از
اجراي وظيفه مي پرسيد .به او گفتم« :نمايندههاي وزارت دفاع و امنيت 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؟ يا کارمل را بازي مي دهي؟ مي گويي که نمايندههاي تو آماده هستند .نماينده هاي
من و نجيب به جاللآباد رفتهاند .نمايندهء تو کجاست؟»
گالبزوي گفت« :حاال پيشت مي آيم».
گالبزوي آمد .از پيش من ،مستقيم پيش کارمل رفته بود و گفته بود« :ما آماده انجام
وظيفه بوديم اما قادر مي گفت من اين کار را نميکنم  .باشد خود کارمل بيايد!»
رفته بود و به همين زبان چنين گفته بود.
من در دفتر کارم نشسته بودم« .ساروکين» ،مشاورم در وزات دفاع ،به دفترم آمد.
گفت« :بي کار هستي؟ بيا به باغ وزارت برويم».
من فهميدم که باز گپي شده است.
به باغ رفتيم .وقت ميوه بود .سيب و ناک و شفتالو بر درختها بودند .گفتم:
«مي خوري؟»
ساروکين گفت« :کمي مي خوريم».
به باغبان گفتم کمي ميوه بچيند ،بشويد و بياورد.
ميوه ها را آورد .سر سبزهها نشستيم  .ميوه مي خورديم .مشاور گفت« :بايد يکبار
پيش کارمل بروي!»
فهميدم که باز اتفاقي افتاده و گپي شده است.
ميوه ها را خورديم .او به طرف خانهاش رفت و من به موتر نشستم و پيش کارمل
رفتم .لب و روي کارمل ،کشال بود .گفتم« :کارمل! باز به تو چي گپ رسيده؟!»
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خاموش بود .باالخره گفت« :ما شايستگي رهبري نداريم .ما لياقت اين کار را نداريم.
هر کسي را که بيايد با کمال ميل قبول دارم».
من گفتم« :هو کارمل! من اين گپ را نزدم .من چيزي نگفتم .ماجرا از اين قرار بود
چنين بود و چنان»...
پرويز آرزو :ببرککارمل گفت که گالبزوي آمده و به او چيزي گفته؟
جنرال عبدالقادر :نه .من از طريق مشاورين خبردار شدم.
پرويز آرزو :چرا رابطه گالبزوي با شما خراب بود؟
جنرال عبدالقادر :اص ً
ال تالش خلقيها اين بود که وزير دفاع حتم ًا بايد خلقي باشد.
پرويز آرزو :خوب ،شما خلقي بوديد.
جنرال عبدالقادر :نسبت به من شک داشتند .بعضيها ميگفتند که من مائوييست
هستم .بعضيها ميگفتند که پرچمي شدهام و هيچ عالقهيي به خلقيها ندارم .ميگفتند چون
امين او را بندي کرده بود ،خلقيها را خوب نميبيند .در حالي که اين گپها نبود .کوتاه
اينکه به همين دالیل بايد از وزارت دفاع کنار میرفتم.
پرويز آرزو :و ببرککارمل به شما گفت که جانشين خود را تعيين کنيد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .در جلسهء بيروي سياسي موضوع تعيين وزير دفاع مطرح شد.
دستگير پنجشيري خيز مي زد و مي گفت «نظرمحمد» بايد وزير دفاع شود ،بچهء غريب
است.
نظر محمد ،رفيق من بود .پدرش را هم مي شناختم .از شيندند هرات بود .من خودم
نظرمحمد را لويدرستيز مقرر کرده بودم .اگر دستگير پنجشيري پيشنهاد نمي کرد ،خودم
او را پيشنهاد مي کردم .اما او پيشنهاد کرد .گفتيم خوب است .قبول کرديم .نظرمحمد وزير
دفاع شد .من دوباره معاون کارمل شدم .اما به وظيفه نمي رفتم.
***
به پولينوم هجدهم کميته مرکزي حزب دموکراتيک خلق افغانستان که در ماه ثور
 1365برگزار شد ،نزديک مي شويم .خاطرهيي از آن زمان دارم .مدتي پيش از برگزاري
پولينوم هجدهم ،کارمل در شوروي به سر مي برد .شبي ،خانم کارمل به من تلفون کرد و
گفت« :يک بار فوري بيا».
ساعت حدود دوازده شب بود .وقتي به خانه کارمل رفتم ،ديدم که خانم و دختر
کارمل گريه مي کنند.
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پرسيدم« :چي گپ شده است؟»
به من گفتند« :نجيب آمده بود .به ما گفت :خوب شد که رفيق کارمل با عزت و با
حرمت از وظيفه کنار رفت .ما پرسيديم چرا چنين چيزهايي مي گويي؟ به ما جواب داد:
هوش کنيد صداي خود را نکشيد که شما را بندي ميکنم».
برايم تعجبآور بود .چي گپ شده بود؟ فردا صبح از «گلآقا» پرسيدم« :تو چيزي
شنيدهاي؟ چه اتفاقي افتاده است؟»
گلآقا گفت« :مشاور نوي 1براي کارمل آمده است .اين مشاور کمي حرامزادگي
دارد .مي گويد که کارمل بايد يک وظيفه را اجرا کند .دو وظيفه براي او زياد است .يک
وظيفه را بايد به خلقيها واگذار کند و يک وظيفه را به نمايندگي از پرچمي ها اجرا کند».
کارمل هم رییس شوراي انقالبي بود و هم منشي عمومي حزب دموکراتيک.
گلآقا به من گفت« :مشاور مي گويد که اگر بشود ،صالح زيري به حيث رییس
شوراي انقالبي تعيين شود و کارمل به حيث منشي عمومي حزب به کارش ادامه دهد .من
اين موضوع را در حضور نوراحمد نور و وطنجار با صالح زيري مطرح کردم .صالح زيري
جواب داد :من ديوانه نيستم که موافقت کنم .فردا انتخابات مي شود و کسي به من رأي
نمي دهد و بايد کنار بروم».
جالب اين بود که در آن صبح ،وقتي با گلآقا در مورد آنچه اتفاق افتاده بود،
صحبت مي کردم ،او [گلآقا] چند بار گفت« :اين مشاور بايد مسترد شود .بايد به مسکو
برگردد».
من به گلآقا گفتم« :اين به اختيار من و تو نيست .مسکو او را به حيث مشاور کارمل
فرستاده است .ما چه کرده مي توانيم؟ به ما چه ارتباط دارد؟ کارمل مي فهمد و کارش!»
معلوم نشد که نجيب چرا چنان برخوردي با خانم کارمل کرده بود .من به گلآقا
گفتم« :يک بار پيش خانم کارمل برو و ببين او چي مي گويد».
گلآقا پيش خانم کارمل رفت .آمد و عين داستان شب پيش را تعريف کرد .من
سعي کردم تلفوني با کارمل در مسکو تماس بگيرم .اول هر چه تالش کردم مرا به او وصل
نکردند .در نتيجهء تالشهاي بيشتر من ،تماس تلفوني برقرار شد .فهميدم که مکالمهء ما
کنترول مي شود .کارمل به من گفت« :تا چهارشنبه مي آيم».
آن روز ،دوشنبه بود.
 .1اين مشاور شوروي «ويکتور پاليانچکو» بوده است .سايت ويکيپيدياي روسي او را از مبتکرين طرح «مصالحهء ملي افغانستان»
مي نامد.
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من به گلآقا گفتم« :يک بار پيش بريالي ،برادر کارمل ،برو و از او بپرس چي شده
است .بريالي حتم ًا از جريان مذاکرات کارمل در مسکو باخبر است .بپرس که کارمل از
کدام وظيفه قبول کرده که کنار برود».
بريالي به گل آقا گفته بود« :خودش قبول کرده! به ما چي! خودش استعفا داده».
من فهيدم که گپ خالص شد.
کارمل در مسکو قبول کرده بود که به حيث رییس شوراي انقالبي کار کند و از
مقام منشي عمومي حزب کنار برود .قرار شده بود که نجيب ،منشي عمومي حزب شود.
روز چهارشنبه فرا رسيد .کارمل به کابل مي آمد .پرچمي ها در کابل تظاهراتي به راه
انداختند.
پرويز آرزو :پرچمي ها؟ اما داکتر نجيب اهلل هم پرچمي بود.
جنرال عبدالقادر :بلی .پرچمي بود .اما پرچمي هاي طرفدار کارمل ،تظاهرات کرده
بودند« .حساس» ،قومندان گارد بود .او دروازههاي ارگ را بسته بود تا جلو داخل شدن
تظاهرکنندگان را بگيرد« .روند» ،آمر سياسي گارد که پرچمي و از قندهار بود ،پيش گل
آقا رفته بود و به او گفته بود« :اعضاي بيروي سياسي حاال به طرفداري نجيب رأي خواهند
داد .آنها را جمع مي کنيم و همه را تيرباران مي کنيم!»
اين گپ به من رسيد.
من گفتم« :شما ياغي هستيد؟ باغي هستيد؟ کي هستيد؟ اردوي شوروي اينجاست.
شما زير امر و مشوره شوروي در اينجا کار مي کنيد .شوروي خواست ،کارمل را آورد
و برايش مقام داد .حاال هم که مي خواهد ،مقامش را از او مي گيرد .شما مي توانيد به زور
کاري انجام دهيد؟»
آنها را متقاعد کردم که دست به سالح نبرند.
تظاهرات جريان داشت .يکي از کساني که کارمل بسيار روي او حساب مي کرد،
«ظهور رزمجو» بود .رزمجو منشي کميته 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 بياييد و ببينيد .میگفتید رزمجو یک انقالبی است که از لنين هم
پيشي گرفته است .بياييد و حاال او را ببينيد!»
***
روز چهارشنبه بود .کارمل آمد .تنها من و کشتمند و نوراحمد نور و مجيد سربلند و
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سرور منگل به استقبالش به ميدان هوايي کابل رفتيم .همين پنج نفر .کس ديگري نيامد.
از ميدان هوايي به گلخانه رفتیم .کارمل در گلخانه گفت« :تنها مجيد سربلند و سرور
منگل با من به حرمسرا بيايند».
يعني گفت ما سه نفر ديگر حق رفتن با او را نداريم .گفتيم خير است! هر طور که
مي خواهي.
کارمل در حرمسرا به آن دو نفر گفته بود که« :مرا در مسکو به زور وادار به استعفا
کردند .اما حاال در پولينوم هجدهم استعفا نمي دهم .چون بر من تحميل شده است».
کارمل نمي فهميد که اگر عقل و منطق در کار باشد ،چه استعفا بکند چه نکند ،ديگر
نمي تواند نقشي بازي کند .نجيب از مدتها پيش بين مردم و اعضاي حزب به خصوص
پرچمي ها کار کرده بود.
کوتاه سخن اينکه ،پولينوم هجدهم داير شد .من به رسم اعتراض از جلسه بيرون و
خانهنشين شدم.
پرويز آرزو :ببرککارمل در پولينوم هجدهم استعفا کرد؟
جنرال عبدالقادر :استعفا نکرد اما به زور بر او قبوالندند.
پرويز آرزو :قرار بود که ببرککارمل از يکي از دو وظيفهاش کنار برود.
جنرال عبدالقادر :بلی .رياست شوراي انقالبي با او ماند...
***
پرويز آرزو :ما به پولينوم هجدهم رسيديم .شما به رسم اعتراض ،پولينوم را ترک
کرديد .اما پيش از پرداختن به تسلسل روايي کتاب ،مي خواهم از دوران کار شما به عنوان
وزير دفاع بپرسم .شما در حدود  5سال وزير دفاع بوديد .در مورد بعضي رويدادهاي آن
دورهء کار خود به حيث وزير دفاع گفتيد .در مورد آن دوره بيشتر صحبت کنيد.
جنرال عبدالقادر :مهمترين موضوع مربوط به دوره دوم کار من به حیث وزير دفاع
این بود که پیش از شروع به کار به کارمل گفتم «در صورتي کار ميکنم که صالحيت
داشته باشم».
کارمل هم پذيرفت .به من وعده داد .اما با آنکه وعده داده بود ،زير تأثير خواستهاي
اطرافيانش بود.
پرويز آرزو :مثل کي؟
جنرال عبدالقادر :پرچمي هاي کالن .من بر اين باور هستم که کارمل هيچ قدمي را
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بدون مشورهء کشتمند برنداشته است .از ديگر کساني که در يک مرحله بر کارمل تأثير
گذار بود ،نوراحمد نور بود .البته او بعدا ً به مخالفت با کارمل برخاست .يکي از کساني که
واقع ًا به نام دوست ،با کارمل دشمني کرد و کارهايي کرد که به ضرر کارمل تمام شد
«انور فرزان» ،دستيار کارمل بود .او با «بريالي» ،برادر کارمل ،هم رابطهء بسيار نزديکي
داشت.
...در دوران کارم به حيث وزير دفاع ،باري براي تداوي به مسکو رفتم .عمليات
جراحي داشتم .دو سه روزي گذشت .فردا ،براي استراحت عازم «سوچي» بودم .همانطور
که گفتهام ،پوليکوف در آن زمان در کميته مرکزي حزب کمونيست شوروي کار
مي کرد .او مسؤول بخش افغانستان در بخش روابط بينالمللي کميته مرکزي حزب
کمونيست شوروي بود و در حزب دموکراتيک خلق افغانستان نفوذ داشت .مسؤول
پذيرايي از مهمانهاي عاليرتبهء افغانستان هم بود .پس از عمليات جراحي ،دو سه روزي
در هوتل پريزدنت مسکو ،که در آن زمان مربوط حزب کمونيست شوروي بود ،اقامت
داشتم .بيشتر در اتاقم مي ماندم و با راديوي کوچکي که داشتم ،اخبار جهان را دنبال
مي کردم .پنجشيري هم در مسکو به سر مي برد .مشکل قلبي داشت .او هم در شفاخانه
بستري بود .اواخر دورهء کارمل بود .روابط شوروي با کارمل سرد شده بود .شوروي در
جستجوي مهرهء جايگزين کارمل بود .هنوز در شفاخانه بودم که پوليکوف به سراغم آمد
و چند ورق کاغذ آورد .من خبر شدم که سليمان اليق هم به مسکو آمده بود .وطنجار
هم پيش از ما به مسکو رفته بود .فکر ميکنم با او هم در مورد جايگزينهاي احتمالي
کارمل صحبت شده بود .شوروي روي همه کساني که در هفت ثور نقش داشتند ،حساب
مي کرد و به زحمت آنها ارج مي گذاشت .در آن زمان ،شخصيتهاي برجستهء حزب
دموکراتيک خلق افغانستان ،سالي يکبار براي معاينات صحي به مسکو مي رفتند .در آنجا
معاينه مي شدند ،اگر مشکلي مي داشتند به درمان آنها پرداخته مي شد .اگر سالم مي بودند
براي استراحت به «بحيرهء سياه» فرستاده مي شدند .من خبر شدم که سليمان اليق هم به
مسکو آمده است .اما نمي دانستم که به خاطر تداوي و برنامهء ساالنهء درمان و استراحت
آمده است يا به خاطر چيز ديگري.
پرويز آرزو :شما در شفاخانه بوديد .پوليکوف چند ورق کاغذ به شما داد.
جنرال عبدالقادر :بلی .قلم و کاغذ آورد و به من داد.
گفتم« :چه بنويسم؟»
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گفت« :نظرت را در مورد سليمان اليق بنويس».
من گفتم« :اينکه واضح است که سليمان اليق چهطور آدمي است».
معلوم شد که سليمان اليق مهرهيي اصلي براي روسها بوده و آنها محاسباتي جدي
در مورد او داشتند .حاال ميخواستند نظر ما را در مورد او جويا شوند.
پرويز آرزو :و شما چه نوشتيد؟
جنرال عبدالقادر :من نوشتم که او از عاملين اصلي تفرقهافکني در بين خلقي ها و
پرچمي هاست .نوشتم که سليمان اليق هميشه به اختالفات دروني حزب دامن زده است.
قومگراي مطلق است .در حالي که ما از لحاظ حزبي ،چنين نگرشي را رد مي کنيم و قبول
نداريم و من مطلق ًا مخالف چنين ديدگاهي هستم.
سليمان اليق با چنان نگرشي چه جرايمي که مرتکب نشده بود .براي «اقوام و قبايل»،
از وزارت دفاع اسلحه و از «امنيت دولتي» ،پول مي گرفت .اسلحه و پول را به اقوام و
قبايل سرحدات مي داد .آنها اسلحه را به مجاهدين مي فروختند و در نتيجه ،سالح خود ما
در مقابل ما به کار برده مي شد.
من هميشه مخالف چنان عملکردي نسبت به اقوام و قبايل بودم .باري در جلسهء
شوراي انقالبي هم مخالفت خود را در اين مورد اعالن کردم .در آنجا چنين گفتم« :اگر
جامعهء افغانستان را در نظر بگيريد ،جامعهء ما جامعهء قبيلهيي است .قبايل ما تنها در يک
مرز نيستند .اگر در مرزهاي جنوب ،قبايل پشتون داريم ،در مرزهاي شمال هم قبايل ازبک
و تاجيک داريم .تنها يک قبيله نداريم که فقط به آنها بايد امتياز داده شود .قوم تاجيک
هم در زمان شاه اماناهلل خدمت کرد .همهء اقوام و قبايل بايد حقوق مساوي داشته باشند».
براي اولين بار داوودخان سعي کرد که اين امتيازدهي ها را کم کند .در زمان ظاهرشاه،
اقوام پشتون در سرحدات افغانستان امتيازهاي قومي مي گرفتند .جنرالهاي اعزازي داشتند.
قومندانهاي اعزازي داشتند .در خانهء خود نشسته بودند و امتياز مي گرفتند .داوودخا ن پس
از بيستوشش سرطان اين امتيازدهي ها را ،به جز براي دو منطقه ،قطع کرد .اين دو منطقه
«شينوار» و «سپين بولدک» بودند .تنها همين دو منطقه امتياز مي گرفتند .اما با وجودي
که داوود خان اين امتيازدهي ها را قطع کرده بود ،کساني بودند که مي آمدند و به زور پول
مي گرفتند .مث ً
ال کسي به نام «جان خان» از پکتيا بود .پير و ناتوان شده بود .جنرال بود و
َکر شده بود .چيزي نمي شنيد .آنقدر پير و ناتوان بود که دو نفر دستهايش 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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چيزي که من در شوراي انقالبي مطرح کردم اين بود که اگر قرار است که مردم
در سرحدات براي دفاع از افغانستان پول و امتياز و سالح بگيرند ،بايد همه بگيرند .هم
تاجيکها ،هم ازبکها و هم مث ً
ال هراتيها چون در منطقهء مرزي هستند .شوراي انقالبي
فيصله کرد که «اگر امتيازي داده مي شود بايد به همهء اقوامي که در سرحدات هستند،
داده شود».
در نتيجهء آن فيصله ،در واليات مرزي« ،قطعات قومي» ايجاد شد .آن قطعات قومي
به ضرر حزب دموکراتيک و حتا به ضرر افغانستان تمام شد اما از طرف ديگر مفيديت آن
اين بود که همهء مردم بايد مساويانه در خوشبختي و بدختي شامل باشند.
به اصل گپ بر مي گردم .هر چه در مورد سليمان اليق فکر مي کردم ،نوشتم .کاغذها
را دادم و رفتم.
پرويز آرزو :آيا صحبت بيشتري هم در مورد اين اظهارنظرها شد؟
جنرال عبدالقادر :نه .اين اظهارنظرها به شکل مخفي گرفته مي شدند .هدف ،جمع
کردن ديدگاهها درباره کساني بود که روي آنها به عنوان جايگزين کارمل محاسبه
مي شد.
پرويز آرزو :يعني سليمان اليق از کانديدهاي جايگزين ببرک کارمل بود؟
جنرال عبدالقادر :احتما ًال .وقتي درباره او از ديگران سؤال مي شود ،به اين معناست
که محاسبهيي جريان دارد.
پرويز آرزو :غير از «سليمان اليق» چه کسان ديگري کانديدهاي جايگزين در آن
مقطع زماني بودند؟
جنرال عبدالقادر :در جريان بودم که در مورد نجيب هم چنين محاسبهيي وجود داشت.
پرويز آرزو :و در مورد داکتر نجيب چه نوشتيد؟
جنرال عبدالقادر :در باره او از من چيزي نپرسيدند.
یگ نکته را دوباره تکرار ميکنم :همانطور که حزب دموکراتيک خلق افغانستان به
دو شاخهء خلق و پرچم تقسيم شده بود ،مشاورين شوروي در افغانستان هم که با دو جناح
حزب دموکراتيک کار ميکردند« ،خلقي» و «پرچمي» شده بودند .سليمان اليق و نجيب
از طرف پرچمي هاي شووروي پشتيباني مي شدند.
پيشتر گفتم که من و پنجشيري با هم در شفاخانهيي در مسکو بوديم .شنيده مي شد
که مسکو بر آن است که نجيب را جايگزين کارمل کند .بحث من و پنجشيري داغ شده
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بود .به او مي گفتم« :تو تا ديروز کارمل را تأييد مي کردي اما حاال مي گويي که کارمل
بايد از صحنه بيرون شود .مي گويي من با بچهء حسين موافق نيستم .بايد بچهء حسين کنار
برود».
پرويز آرزو :يعني دستگير پنجشيري ،موضعي ضد کارمل پيدا کرده بود؟
جنرال عبدالقادر :بلی .مي گفت که در مقابل کارمل مقاومت مي کند .کارمل بايد
حتم ًا از صحنه دور شود.
من مي پرسيدم خوب پس بگو کي بايد به جاي کارمل بيايد؟ اما پنجشيري جوابي
نمي داد .احتما ًال او مي دانست که نجيب يا سليمان اليق جايگزين کارمل مي شود .به همين
خاطر آمادگي مي گرفت .پيشبينِ کار خود بود .بعضيها اينچنين پيشبينِ کار خود
هستند و من بارها شاهد چنين صحنههايي بودهام.
خاطرهء يک صحنهء ديگر را به شما مي گويم.
پرويز آرزو :بفرماييد.
جنرال عبدالقادر :به خاطر داريد که گفتم به مسکو رفتيم و نشانهاي «خورشيد
آزادي» را به چهار تن از رهبري شوروي داديم .پس از آن سفر ،وزير دفاع شدم .يک سال
بعد ،رهبري حزب دموکراتيک سفر ساالنهء کاري به مسکو داشت .رسم اين بود هر نهاد
و ارگاني بايد به نهاد و ارگان همتاي خود تحفهيي مي برد .آنها تحفه مي دادند ،ما هم بايد
چيزي مي برديم .اين ُعرف است .از تشريفات ديپلوماتيک است .پيش کشتمند رفتم .به او
گفتم« :من نمي دانم تو چي مي بري .نمي دانم نجيب چي مي برد يا مث ً
ال نور چي مي برد .به
من صالحيت بده که نه از بودجهء وزارت دفاع بلکه از بودجهء ديگري که شما براي چنين
مسایلي داريد ،براي وزير دفاع شوروي چيزي بخرم .يا بگو که تا چه حد صالحيت دارم
از بودجهء وزارت چيزي بخرم که فردا باز گپي جور نشود».
کشتمند گفت« :برو يک قاب ساعت سيکوپنج و يک تیپ نشنل بخر!»
من گفتم« :چهطور به عنوان وزير دفاع افغانستان ،براي وزير دفاع کشوري ديگر
ساعت سيکوپنج تحفه بدهم؟ چهطور اين تحفه را به تشريفات وزارت دفاع شوروي بدهيم
که به وزير برساند؟»
خوب! دو قاب ساعت سيکوپنج خريديم.
پرويز آرزو :پس ساعتهاي سيکوپنج را خريديد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .يک «تيپ کالن دو السپيکره» هم به پول شخصي ام خريدم.
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فکر ميکنم سال  1364بود.
روز سفر فرا رسيد .به طياره نشستيم و به سمت مسکو پرواز کرديم .کارمل و
کشتمند در بخش «بزنسکالس» نشسته بودند .من و نجيب با هم نشسته بوديم .گاهي
نجيب پيش آنها مي رفت .گاهي هم مرا دعوت ميکردند .مي رفتيم پس مي آمديم و سر
جاي خود مي نشستيم .ما براي دادن گزارشهاي ساالنهء کاري به مسکو مي رفتيم .کارمل
و کشتمند با هم بودند و در مورد مسایل کاري گپ مي زدند.
من و نجيب پهلوي هم نشسته بوديم .نجيب ،بسيار صميمانه برخورد مي کرد .خود را
به من نزديک نشان مي داد .من از او پرسيدم« :تو با خود چه تحفهيي گرفتهاي؟»
نجيب گفت« :من هر چي آوردهام! ميداني که من با همه مناسبات دارم».
من کنجکاوي کردم .معلوم شد که چند تخته قالينچهء پرقيمت ابريشميآورده است.
نجيب با شوخي ميگفت« :تو ميداني که بودجهء من ،مستقيم ًا از شوروي ميآيد.
ميتوانم هر چه بخواهم ،بخرم .آزاد هستم .اما دست تو بسته است .بودجهات را افغانستان
ميدهد .حق هيچ چيزي را هم نداري!»
به ِکيف بوديم و گرمِ صحبت .نجيب به من گفت« :از من حمايت کن!»
من يک رباعي از خيام به يادم آمد .خواندم:
وين حرف معما نه تو خواني و نه من
«اسرار ازل را نه تـو دانــي و نــه من
هست از ِ
چون پرده برافتد نه تو ماني و نه من»
پس پرده گفتوگوي من و تو
اين را که خواندم ،نجيب به َوجد آمد .خيلي خوشش آمد .سه چهار مرتبه دهانم را
بوسيد و گفت« :چون پرده بيفتد ،هم تو ماني و هم من!»
بسيار خنديديم...
***
به مسکو رفتيم .گزارش دهي تمام شد .به افغانستان برگشتيم .معلوم شد که محاسبهء
اصلي روي نجيب بوده است...
در آن سفر اتفاق خاصي نيفتاد .اول ،نشست عمومي برگزار شد و بعد از آن هم
وزراي مختلف با وزراي همتاي خود جلسههاي کاري داشتند .پسرم «قدير» در آن زمان
در مسکو درس مي خواند .برادرم اتشهء نظامي سفارت افغانستان در مسکو بود .در يکي از
روزهاي اقامت ما در مسکو ،برادر و پسر و برادرزادههايم پيشم آمدند .شام نزديک شد.
برخاستند و رفتند .در وقت صرف نان شب ،کارمل از من پرسيد« :بچهها کجا هستند؟»
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من گفتم« :به خانههايشان رفتند».
کارمل متأثر شد .چون هم پسر کارمل و هم پسر کشتمند به محل اقامت ما مي آمدند،
کارمل فکر مي کرد که نشود س ِر نان ،به دل من چيزي برسد که چرا پسر من آنجا نيست.
در حالي که اص ً
ال من به چنين چيزهايي توجه نداشتم.
***
يکي ديگر از خاطرات کارم به عنوان وزير دفاع افغانستان ،جدالي بود که با سليمان
اليق پيدا کرده بودم.
سليمان اليق وزير «اقوام و قبايل» بود .او پشتونها را در مقابل من تحريک مي کرد.
آنها را فرا خوانده بود که عليه من تظاهرات کنند .در يک دم ،موتردارهايي از پکتيا،
پکتيکا و شينوار از چهارراهي صدارت تا وزارت خارجه جمع شدند و راه را بستند .کشتمند
فرياد مي کشيد که «چه جنجالي است که به راه افتاده است .چرا اين کار شده ».من وزير
دفاع بودم .اصل قضيه از اين قرار بود که نادرخا ن و ظاهرخان به قبايل سرحدي افغانستان
امتياز قومي مي دادند .به آنها 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 چيزي به نام آزادي بود .به قهقرا کشيدند .شاه اماناهلل به دستور چهار
تا جاسوس و مخبر از بين رفت .پدر حضرت شوربازار هم با نادرخان معاهده کرده بود که
با تو هستم هم با شاه امان اهلل .اسناد تاريخي وجود دارد.
تمام تأکيد من اين بود که وحدت همهء مردم افغانستان از هر گروه و قبيلهيي
که هستند تأمين شود .اين راه سعادت مردم افغانستان است .من هميشه گفته و مي گويم
که «وحدت ،قدرت است و قدرت ،تبارز سياسي ».اما سليمان اليق آنها را عليه من
تحريک کرده بود .ما از سرتاسر افغانستان عسکر مي گرفتيم .مي گفتيم که جلب احضار
بايد يکسان بر همهء مردم افغانستان در سراسر افغانستان تطبيق شود .سليمان اليق به
همه کارت داده بود .به موتروان ،به کمکموتروان به همه کارت معافيت داده بود .به
جوانهاي بيستودو و بيستوسه سالهء بعضي واليات کارت معافيت عسکري داده بود.
من هم بالقوه آنها را مي گرفتم .مي گفتم« :تو را تابع قانون مي سازم .اگر مي گريزي ،باز
بگريز! تاجيک هم اوالد همين وطن است .ديگران همچنين .آنها عسکر مي دهند ،خدمت
مي کنند .تو چرا نمي دهي؟ چرا زير بيرق نمي آيي؟»
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سليمان اليق تظاهراتي سازمان داده بود .از چهارراهي صدارت تا وزارت خارجه
تا کتابخانهء عامه و پارک زرنگار تا پيش روي پل باغ عمومي ،يک دم موترها آمدند،
توقف کردند و گفتند ما تظاهرات مي کنيم .موتروان هم رفت ،کمک موتروان هم رفت.
کليدهاي موترها را هم با خود برده بودند .خوب ،اين موترها چهطور تا اينجا آمده بودند؟
خودشان آمده بودند؟ معلوم است که آنها را موتروان ها آورده بودند .و سليمان اليق
سازمانده آن حرکت بود .کشتمند وارخطا شده بود و شروع کرد به قالمقال کردن .من
گفتم« :تو وارخطا نشو من تيار ميکنم .ببین حاال چی ميکنم!»
سه وريانت داشتم .به رياست نقليهء وزارت دفاع دستور دادم که موتروانهاي وزارت
را حاضر کند .گفتند موتروانها کليد موترها را با خود بردهاند .حرفي نيست ،کنکشن
کنيد! همين که سيم کنده شود ،سر و کلهء موتروا ن پيدا مي شود و مي گويد نکن ،من
خودم مي برم!
اگر نبرد؟ وريانت دوم .گفتم چهار پنج موتر «ايتياس» تانکبَر داريم .تانکها
را مي ِکشند .هر کدام مي تواند پنج موتر را بِکشد .موترها را به هم بسته کنيد و آنها را
ببريد .صاحب موتر وقتي ديد که موترش را مي برند ،مي آيد و موترش را خودش مي برد.
وريانت سوم .اگر وريانت دوم هم کار نکرد و ديدي زياد مقاومت مي کنند يک موتر
را در اول راهبندان ،يکي را در وسط و يکي را در انتهاي راهبندان آتش بزنيد .باز ببينيد
بقيه ،موترهاي خود را مي برند يا نه!
وريانت اول را تطبيق کرديم ،همه رفتند.
***
پرويز آرزو :شما نزديک به پنج سال وزير دفاع افغانستان بوديد .از جنگهاي آن
دوره بگوييد.
جنرال عبدالقادر :وقتي در زمان کارمل دوباره وزير دفاع شدم ،پرسونل وزارت
دفاع در حدود ده هزار نفر بود .در پايان دورهء کار من ،پرسونل وزارت دفاع افغانستان
به صدوبيست هزار نفر رسيده بود .عالوه بر آن ،قطعات قومي و «سپاه انقالب» هم به
ایجاد شده بودند .جنگهاي بسيار شديدي بود .افغانستان به چنگ مجاهدين افتاده بود و
مجاهدين در چنگ پاکستان بودند و پاکستان ،سقوط افغانستان را مي خواست .با آنهم،
شهرها از امنيتي نسبي برخوردار بودند .کنترول  60درصد ولسواليها را هم به دست
داشتيم .ولسواليهاي دیگر معمو ًال در جريان آن جنگها دست به دست مي شدند .گاهي
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به تصرف مجاهدين مي آمدند و گاهي به تصرف دولت .بيشترين جنگها در دورهء من
در پکتيا و پکتيکا رخ دادند .ما بيشتر در آن مناطق مصروف جنگ بوديم .ميدان هوايي
خوست هميشه زير ضرب مجاهدين بود .جناح «حقانيِ » مجاهدين ،بيشترين نقش جنگي
در آن مناطق را بازي مي کرد .در سالهاي 1364و  ،1365برنامهيي براي جذب جريانهاي
به اصطالح معتدل مجاهدين شروع شد .آن برنامه را «امنيت دولتي» پيش مي برد .برنامهء
احمقانهيي بود.
پرويز آرزو :شما از جنگهاي شديد در پکتيا و پکتيکا ياد کرديد .در ساير نقاط
افغانستان از جمله تالشهاي بسيار براي تسخير پنجشير چگونه بود؟
جنرال عبدالقادر :جنگ در پنجشير پيش از اين گپها بود .يکي از جنگهاي بزرگ
آن زمان در «زندهجان» هرات رخ داد .البته در زمان جنگ زندهجان ،من وزير دفاع نبودم.
از وزارت دفاع کنار رفته بودم و دوباره معاون رییسدولت شده بودم .قومندان عمومي جبهه
در آن جنگ« ،جنرال بيگي» بود .فرمانده اليقي بود .تورنجنرال بود .از مزار بود .او گفته
بود« :زندهجان را مردهجان مي سازم» .جنگ بسيار شديدي بود .اما اسماعيلخان در ميدان
لَق ،در مناطق هموار بيکوه و بيدرخت و بيشاخ و بيپنجه جنگ کرد و پيروز شد .دولت
با تلفات ،وادار به عقبنشيني شد .بايد مسایل را عيني و واقعبينانه گفت .به حيث يک
نظامي مي گويم که اسماعيلخان در جنگ ،باالست .او نه تنها عقبنشيني نکرد که پيروز
هم شد .قومندان جنگ به خاطر آن شکست برطرف شد .فکر ميکنم او را تقاعد دادند.
امنترين مناطق ،به خصوص در زمان نجيب ،مناطق شمال بود .دوستم ،کمکم براي
قطع رابطه با نجيب و تبارز به عنوان شخصيتي سياسي آماده مي شد.

بخش سي و دو
جنرال عبدالقادر ... :من با چگونگي برخورد شوروي با مسایل افغانستان و تأکيد بر استعفاي
کارمــل و آمدن نجيب مخالف بودم .پيش از برگزاري پولينوم هجدهم ،اين مخالفت خود
را تبارز دادم .هنوز کارمل به مســکو نرفته بود و هنوز طرح واگذاري يکي از دو ِس َمتش
به نجيب ،به او ابالغ نشــده بود .مشاور نوي براي کارمل آمده بود .در کوتي باغچه بوديم.
من و گلآقا ،معاون دوم کارمل ،و مشــاور نو شــوروي با هم نان چاشت را ميخورديم.
در هنگام صرف غذا مشاور پرسيد« :رفيق جنرال! سرنوشت افغانستان چه خواهد بود؟»1
من گفتم« :ما را ميگذاري نان خود را بخوريم؟»
من چاشتها شوربا مي خوردم .چون معدهام عمليات شده بود بايد کم غذا ميخوردم.
آن روز چند لقمهيي خوردم و بيرون شــدم .مشاور هم به دنبال من آمد .در صحن ارگ،
چند درخت «پنجهچنار» بود .آن چنارهــا از زمان اميرعبدالرحمان خان يا امير حبيباهلل
خان بودند .مشاور پرسيد« :اين پنجهچنارها از چه زمانياند؟»
مــن گفتم« :رفيق ويکتور پتروويچ! تو کنجــکاوي ميکني و ميخواهي نظر ما را
بگيري .من به تو واضح مي گويم که امروز ،سرنوشــت افغانســتان به دســت شماست.
نيروهاي نظامي شــما در اينجا هستند .شما هستيد که به نهادهاي حزبي مشوره ميدهيد.
چيزي به ما مربوط نمي شــود .تاريخ در مورد عملکرد شما در افغانستان قضاوت ميکند.
ديگر در مورد سرنوشت افغانستان از من چيزي نپرسيد».
مشاور گفت« :چرا؟»
 .1اصل روايت گفت وگو به روسي است .برگردان فارسي آن در متن گنجانده شده است.
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گفتم« :ببينيد! اعضاي حزب دموکراتيک خلق افغانســتان به دوصد هزار نفر رسيده
است .در بين اين مردم ،هم بنيانگذاران حزب هستند ،هم کساني که در ساختارهاي حزبي
کار ميکنند و هم جوانها .اگر شــما مي خواهيد که کارمل در پولينوم  18از يکي از دو
مقامش استعفا بدهد بهتر است که براي اعضاي حزب اين فرصت و امکان را بدهيد که از
بين خود کانديدهايي براي رهبري حزب و رهبري کشور داشته باشند».
مشاور گفت« :شما وزير دفاع خواهيد بود».
من گفتم« :براي من حاال ديگر فرقي نمي کند .من معاون کارمل هستم».
مشاور شروع کرد به راست و چپ برد ِن گپ .به من مي گفت« :تو همه امکانات را
خواهي داشت ».ميگفت چنين و چنان مي شود.
گفتم« :من به خاطر خود نمي گويم .اما با تصميم شما موافق نيستم .حزب دموکراتيک،
اعضاي ســابقهدار زيادي دارد .پير دارد ،جوان دارد .بگذاريد خودشــان امور حزبي ،از
سازمانهاي اوليه تا بيروي سياسي و انتخاب منشي عمومي حزب و رياست شوراي انقالبي،
را به دست داشته باشند .ســنتراليزم دموکراتيک هم همين معنا را دارد .شما بدون تحليل
درست جامعه ما ،ميخواهيد نجيب را رهبر افغانستان تعيين کنيد .اگر مشخصات جامعه ما
را نمي فهمي من به تو مي گويم .من وزير دفاع بودم ،حاال معاون صدر هيأت رییسه هستم.
وقتي که به خانه ميروم تا مادرم اجازهء نشســتن ندهد ،نمي نشينم .احترام به بزرگها در
اين جامعه خيلي مهم اســت .در کوچه اگر با ريشسفيدي بر میخوریم ،احترام او واجب
است .شما که مي خواهيد نجيب رهبر اين کشور بشود بايد در نظر بگيريد که حزب ،ريش
سفيدها و بنيانگذاراني دارد .شما عم ً
ال باعث تقابل آنها مي شويد».
پرويز آرزو :هدف شما از ريشسفيدها و بنيانگذاران حزب کي بود؟
جنــرال عبدالقادر :براي من نکتهء مهم ،دادن حق تعيين رهبري به اعضاي حزب بود.
حتا اگر کســاني مثل کشتمند و صالح زيري رأي ميآوردند ،با آنکه چندان با من موافق
هم نبودند ،راضي بودم .هدف من تأکيد بر ارزشي بود که رأي عمومي دارد.
نکته ديگري که در مورد نجيب به مشاور شوروي گفتم اين بود که «شما وقتي برنامه
داشتيد که نجيب را به رهبري اين کشور برسانيد چرا او را به سازمان بدنام امنيت برديد؟
راه معقول اين بود که از ِس َمت منشي ســازماني به ِس َمت منشي کميته مرکزي ميرسيد،
بعدا ً او را وزير ميســاختيد و از وزارت به رياست کشور ميآورديد .شما ميدانيد که چه
اشتباهي را مرتکب شدهايد؟ واکنش مردم را مي دانيد؟ مي دانيد ارگان امنيتي چقدر بدنام
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است؟»
مشاور شوروي متعجب مانده بود .ســخنان من برايش غير مترقبه بود .به من گفت:
«حاال تصميم گرفته شده است که کارمل از يکي از دو مقامش کنار برود».
من گفتم« :مهم نيست که کارمل از يک مقام خود کنار مي رود يا نمي رود .شايستگي
کاري هم در نظر نيســت چون هميشه مشاور به همراه است و کار را مشاور مي کند .من
از شما مي پرسم ،شمايي که مي خواهيد کارمل را کنار بزنيد آيا اين کارمل تا حاال بدون
اجازهء شما چيزي گفته اســت؟ آيا بيانيهيي را خوانده که شما آن را ننوشته باشيد؟ شما
نوشــتيد و حاال مسؤوليتش را هم به دوش او مي اندازيد و مي گوييد او نمي تواند .اين چه
معنا دارد؟»
توگوي تلخي بود .هر دو ناراضي بوديم .من به طرف خانه رفتم.
گف 
فرداي آن روز ،کارمل به مسکو رفت .من به شما گفتم که به مسکو تلفون کردم .با
او بيباکانه صحبت کردم .وقتي به کابل آمد ،تنها چند نفر بوديم که به استقبالش به ميدان
هوايي رفتيم .او را به گلخانه برديم .کارمل به حرمســرا مي رفت .گفت« :قادر نيايد .با
مجيد سربلند و سرور منگل درحرمسرا گپ مي زنم».
آنها به حرمسرا رفتند و ما پشت کار خود رفتيم.
روز برگزاري پولينوم  18فرا رسيد .من در پولينوم  18دوباره گفتم که «بايد انتخابات
از سازمان اوليه شروع شود و قدم به قدم تا انتخاب منشي عمومي پيش برود».
هيچکس از اين موضع من پشــتيباني نکرد .من هم در همانجا و همان روز از حزب
خارج شــدم .از پولينوم بيرون شدم و به طرف خانه به راه افتادم .خانهء ما در آن زمان در
«وزيراکبرخان» بود .پياده به ســمت خانه به راه افتادم .کســي با موتر به دنبالم حرکت
مي کرد .من به موتر ننشســتم و پياده به طرف خانه رفتم .به خانه رســيدم .يک ساعتي
گذشت« .کاروال» به خانه آمد .او از اعضاي رهبري و يکي از منشيهاي حزب بود.
به من گفت« :چرا چنين کردي؟ چرا اينطور برخورد کردي؟»
گفتم« :ديگر با شما هيچ رابطهيي ندارم».
به او گفتم« :هر تصميمي که درباره من ميگيريد ،بگيريد .بندي ميکنيد ،مي ُ
کشيد،
بازنشسته ميکنيد ،به بيرون ميفرستيد ،هر چه ميخواهيد بکنيد .تصميم با شما».
فردا باز کاروال آمد .گفت« :رفقا نشستهاند .گفتند يک بار پيش ما بيا».
پرسيدم« :کي است؟»
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گفت« :نوراحمد نور ،صالح زيري ،اســلم وطنجار و نجيب .در داراالنشــاي کميته
مرکزي نشستهاند .بيا يک بار برويم».
برخاســتم و رفتم .وقتي به آنجا رسيديم« ،ظهور رزمجو» را ديدم که دوسيهيي زير
بغل دارد و در حال گزارشدهي به نوراحمد نور اســت .در مورد تظاهراتي که در کابل به
حمايت از کارمل برپا شده بود گزارش مي داد .تعدادي از پرچميهايي 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 کردهاند و او آن ها را آزاد کرده اســت اما در حدود
 20نفر از کار خود پشــيمان نيســتند و در زندان ميمانند ».من و وطنجار و صالح زيري
نشســته بوديم و ظهور رزمجو در گوشهيي به نوراحمد نور گزارش مي داد .در همين لحظه
«نجيب» داخل شد .به طرفم آمد و با من دست داد و پرسيد« :چه حال داري؟»
گفتم« :هو نجيب! همين چهارکالههايي که ميبيني اين جا هستند ،همين چهارکاله ها
تره کي را «ستارهء شرق» ساختند ،او را نابغه و فيلسوف ساختند و توسط امين که شاگرد
وفادار تره کي بود ،کشتند .امين را قهرمان و «قومندان صبحدم» ساختند و به وسيلهء کارمل،
او را کشتند .حاال ميخواهند کارمل را که تا ديروز او را بزرگ و پيشوا مينامیدند ،همان
کارملي که تو را فرزند خوانده بود و ميگفت تو فرزند او هســتي ،فقط از پستان محبوبه
شــير نخوردهای ،به دست تو بکشند .به خدا که تو را هم همينطور مي کشند .همين گپ،
يادگار من به تو باشد .من رفتم! به امان خدا!»
اين را گفتم و بيرون شدم .وقتي از ساختمان بيرون شدم ،کاروال مرا به موتر نشاند و
به خانهام برد .يکي دو روز بعد به من تلفون کردند و گفتند تصميم گرفته شــده که سفير
افغانستان بشوي.
من گفتم« :خوب است .هر جا ميفرستيد ،فرقي نمي کند».
گفتند« :سفير افغانستان در کورياي شمالي».
گفتم« :گپي نيست».
شــب ،پيش خود فکر کردم که خوب! خلقيها ميگويند که من مائوييست هستم!
حاال اگر به کورياي شمالي بروم ،ميگويند پيش کاکايش رفت!
فردا تلفون کردم .گفتم به کورياي شــمالي نمي روم .هــر جاي ديگري که تعيين
مي کنيد ،مي روم .ساعت دو و نيم سه بعد از چاشت بود که تلفون کردند و گفتند« :مکتوب
شما را از بخش روابط بينالمللي کميته مرکزي برگردانديم .شما به پولند مي رويد».
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گفتم« :قبول است».
به اين ترتيب ،سفير افغانستان در پولند شدم.
با نجيب خداحافظي نکــردم .اما براي خداحافظي پيش کارمــل رفتم .ديدم کتاب
يادداشــتهاي اميرعبدالرحمان خان به دستش اســت .تاج التواريخ امير عبدالرحمان را
مي خواند .من به او گفتم« :حاال دير است که اين کتاب را مي خواني!»
به کارمل گفتم« :چون زماني ،سرقومندانم بودي و زير دستت کار ميکردم ،هنوز به
تو احترام دارم و آمدهام با تو خداحافظي کنم .من در پولند وظيفه گرفتهام».
کارمل گفت« :افغانســتان به تو و کساني مثل تو احتياج دارد .تو هر جايي که باشي
بايد به نفع افغانستان کار کني .شما قهرمانها هستيد .ما اگر چيزي نکرديم ،شما بکنيد».
گفتم« :تا زماني که در افغانســتان بودم ،مرا به کار نگذاشتيد .از دست ما هم ديگر
چيزي پوره نيست».
به کارمل گفتم« :يک چيز به تو مي گويم .از افغانستان نرو .تا آخر همينجا بمان».
کارمل گفت« :من سنگ زيرين آسيا هستم».
با من دست داد و قول داد که از افغانستان بيرون نمي شود.
با او خداحافظي کردم و به پولند رفتم.
دو ســه هفته بعد از رفتن به پولند از راديو و تلويزيون شــنيدم که کارمل به مسکو
رفته است.
پرويز آرزو :به شما گفت که نمي رود؟
جنرال عبدالقادر :بلی .گفت« :من سنگ زيرين آسيا هستم و از جايم تکان نمي خورم».
***
دو سال در پولند سفير بودم .پس از آن مرا به بلغارستان تبعيد کردند .در حدود يک و
نيم سال در آنجا بودم و خودسرانه به کابل برگشتم .شش ماه بعد ،نجيب ،موتر و ياورش
را به خانهام فرســتاد و من پيش او رفتم .وقتي رفتم ،ديدم که در زيرزميني کميته مرکزي
نشسته است .همين که او را ديدم خنديدم و گفتم« :چرا در زيرزميني نشستهای؟!»
نجيب در حالي که دستش را تکان مي داد گفت« :از دست توست!»
گفتم« :چرا از دست من است؟ من س ِر پياز ،کون پياز؟! يک سپاهي بودم ،تمام شد!»
گفت« :نه! اگر تو کمرم را بسته مي کردي ،اين روز به سرم نمي آمد .کمرم را بسته
نکردي!»
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به نجيب گفتم« :خوب! تو بگو چه کار خوبي کردي که حاال من خود را مالمت کنم
که در کنارت نايستادم .چه کردي؟»
گفت« :تو نمي فهمي!»
گفتم« :بگو که بفهمم».
گفت« :پشتون را س ِر ازبک زدم ،ازبک را س ِر پشتون».
پرويز آرزو :منظورش چي بود؟
جنرال عبدالقادر :بازيگران اصلي در آن مقطع زماني ،دوســتم و ازبکها در شمال و
پشتونها در جنوب بودند.
همين جمله را به من گفت که« :تو نمي فهمي! من ازبک را ســ ِر پشتون زدم ،پشتون
را س ِر ازبک».
من گفتم« :اين جرم تاريخي و خيانت ملي است».
گفت« :برو! تو هنوز نفهميدي».
به من گفت« :باز يک شوربا با هم مي خوريم و اين مسأله را با تو تحليل مي کنيم».
همان ،آخرين ديدار من و نجيب بود .ديگر او را نديدم...
***
پرويز آرزو :نظر کلي شما در مورد داکتر نجيب اهلل چي است؟
جنرال عبدالقادر :فعاليتهاي سياســي نجيب از زمان تحصيلش شــروع شده بود .در
آن زمان ،جنبشهاي فکري و روشــنفکري در بين محصلين بــه وجود آمده بودند .در
همان ســالها «ســپيرو اگنيو» 1معاون رییسجمهور امريکا به افغانستان سفر کرده بود.
محصلين تظاهراتي به راه انداخته بودند و گفته مي شــد که کسي به سوي اگنيو تخم مرغ
پرتــاب کرده بود .نجيب مدعي بود که آن تخم مرغ را او به ســمت اگنيو پرتاب کرده
بود .وکيل هم ادعا ميکرد که او [وکيل] اين کار را کرده است .بنابراين مي شود گفت
که فعاليتهاي سياســي نجيب از همان زمان شروع شده بود .نمي دانم چه وقت نجيب به
حزب دموکراتيک پيوســته بود .اما همانطور که پيش از اين هم به شما گفتم در همان
روزهاي اول پس از هفت ثور ،نجيب پيشــم آمد ،خودش را معرفي کرد و گفت «منشي
ســازمان اوليهء شهر کابل» اســت .وقتي که بحث کنار زدن پرچميها در زمان تره کي
مطرح شــد ،نجيب هم به حيث سفير افغانستان در تهران مقرر شد .کارمل ،سفير افغانستان
 Spiro Agnew .1معاون ریيس جمهور امريکا (ريچارد نيکسون) از نومبر  1969تا اکتوبر 1973
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در چکســلواکيا شده بود .بريالي ،برادرکارمل ،در پاکستان سفير شده بود ،اناهيتا راتبزاد
در يوگسالويا سفير شــد .و به همين گونه چهرههاي برجستهء جناح پرچم به نام سفارت
از افغانســتان بيرون شده بودند .از ردههاي بااليي جناح پرچم ،تنها کشتمند در کابل ماند.
همان بود که مدتي بعد با توطئهيي ،من و کشتمند را با هم بندي کردند .مدتي بعد ،نجيب
کارش را در تهران گذاشت و به کارمل در چکسلواکيا پيوست .نوراحمد نور هم از امريکا
به آنجا رفته بود .نجيب را متهم ميکردند که تعمير يا زمين ســفارت افغانستان در تهران
را فروخته بود و پولش را براي مصارف گروهي که در چکسلواکيا جمع شده بودند ،انتقال
داده بود .موضوع مشابهي هم در مورد نوراحمد نور وجود داشت .قضيه از اين قرار بوده که
در زمان شــاه ،افغانستان از امريکا گندم خريده بود .در قرارداد خريد گندم ،هزينهء انتقال
آن درج نشده بود .سفير وقت افغانستان موضوع را به اطالع حکومت افغانستان رسانده بود.
دولت افغانســتان پول مورد نياز براي هزينه انتقال گندم را به حســاب سفير افغانستان در
امريکا ميفرستد .پول کرايهء گندم داده مي شود اما مقداري پول در حساب بانکي سفارت
افغانســتان مي ماند .نمي دانم دقيق ًا چقدر پول مانده بود اما آن پول به اضافهء افزايشي که
در طول سالهاي بعدي در بانک امريکايي يافته بود به دو سه ميليون دالر رسيده بود .گفته
مي شــد که نوراحمد نور در زمان کارش در امريکا به اسناد آن پول ها بر خورده بود و به
ميزان زيادي از آن پول استفاده کرده بود.
بعدها وقتي رابطهء نور با کارمل خراب شد ،کارمل از اين مسأله به عنوان اهرم فشار
بر نوراحمد نور استفاده ميکرد .دولت افغانستان «پکتياوال» ،رییس بانک مرکزي ،را در
رأس هيأتي براي تفتيش حســابهاي بانکي افغانستان در خارج از کشور توظيف کرده
بود .پکتياوال موضوع پول در امريکا و سوء استفادهيي که از آن شده بود را کشف کرده
بود .او اين موضــوع را در بخش اقتصادي کميته مرکزي مطرح کرد .کميته مرکزي هم
براي پيگيري بعدي ،مکتوبي عنواني رياست امنيت نوشته بود .در آن زمان نجيب ،رییس
خاد بود .کارمل هم نظارت بر آن پروســه را به دو معاونش که يکي من بودم و دیگری
گلآقا ،ســپرد .گلآقا هر هفته دوسيهء نور را زير بغل مي گرفت و پيش کارمل ميرفت.
کارمل ميگفت« :حاال باشد!»
اما چرا حاال باشــد؟ کارمل ميخواست نور را زير فشــار خود داشته باشد .وقتي از
نور ميپرســيديم ،ميگفت« :من آن پول را با خود به چکسلواکيا بردم و همراه خودشان
مصرف کرديم».
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کارمل مي گفت« :من از اين موضوع اص ً
ال خبر ندارم .حکومت چکســلواکيا خرج
مرا مي داد».
به اين ترتيب ،نور زير فشار کارمل بود .تا اينکه نوراحمد نور به طرفداري از کارمل
شــروع کرد و به او نزدیک شد .به خاطر داريد که گفتم براي اعطاي نشانهاي «خورشيد
آزادي» به مســکو مي رفتيم .نور بلند شد و گفت « :آيا رفيق کارمل مستحق چنين نشاني
نيست؟! چرا يک نشان را به رفيق کارمل ندهيم!»
من خنديدم و گفتم« :بياوريد! آن را هم امضا ميکنم».
کوتاه سخن اينکه رابطهء کارمل و نور تا آخر ،گاه خوب و گاه خراب بود.
صحبــت اصلي ما درباره نجيب بود .پس از شــش جدي ،کارمل ،نجيب را به حيث
رییــس امنيت دولتي که در زمان نجيب «خاد» نــام گرفت مقرر کرد .نجيب آدم فعالي
بود .دانش نسبي سياسي داشت .ســازمانده خوبي بود .در دوران کارش در «خاد» ،به هر
وسيله يي که بود سعي کرد که بخش امنيت را کام ً
ال پرچمي بسازد .دليلش هم رقابتي بود
که با گالبزوي داشــت .گالبزوي وزير داخله بود و آن وزارت را کام ً
ال «خلقي» ساخته
بود .وقتي نجيب قدرت را به دســت گرفت ،تالش زيادي کرد تا گالبزوي را به «رياست
امنيت» بياورد .زيرا «خدمات امنيت دولتي» افغانســتان کام ً
ال زير تأثير و نفوذ پرچميها
بود و نجيب ميخواست گالبزوي را به آنجا ببرد و زير کنترول خود بگيرد .اما گالبزوي
با درک اين موضوع ،بيشتر طرف «شهنواز تني» را ،که در آن زمان به جاي «نظرمحمد»
وزير دفاع شده بود ،گرفت .مدتي پيش از کودتاي شهنواز تنی ،گالبزوي سفير افغانستان
در مسکو شد .وقتي نجيب بر آن شد که او را دوباره به کابل برگرداند ،گالبزوي رسم ًا در
شوروي تقاضاي پناهندگي داد .او را به جمهوري «داغستان» فرستادند و بعدا ً بنا به روابطي
که در گذشته با وزارت داخلهء شوروي پيدا کرده بود ،به او خانهيي در مسکو داده شد.
نجيب ،مدير خوبي بود .مطالعه داشت اما نقص عمدهاش ،خودخواهي و جاه طلبياش
بود .در عين حال ،تأکيد زيادي بر مسألهء قومگرايي داشت .استادش در اين زمينه سليمان
اليق بود .ســابقهء روابط آنها هم به اين برميگشت که هر دو از گروه «خيبر» بودند .به
نظر من کســي که به حساب مسایل قومگرايي ،نجيب را گمراه کرد ،سليمان اليق بود .او
را به سمت قومگرايي کشاند.
پرويز آرزو :از کودتاي «شهنواز تني» ياد کرديد .شما در آن زمان کجا بوديد؟
جنرال عبدالقادر :من در بلغارستان بودم.
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پرويز آرزو :از آن کودتا چيزي مي دانستيد؟
جنرال عبدالقادر :من کام ً
ال باخبر بودم .اتشــهء نظامي افغانستان در بلغارستان پيلوتي
به نام «مير غوثالدين» مشــهور به «گاگارين» بود .هم با شهنواز تني ارتباط داشت و هم
بــا نجيب .نجيب به او رتبهء جنرالي هم داد .پس از پيدا شــدن اختالف نظر با نجيب ،به
گلبدينحکمتيار پيوست و کشته شد.
ِ
معلومات
در زمــان کودتاي تني ،همين آدم [مير غوثالدين] اتشــهء نظامي بود و
مربوط به کودتا را من از او به دســت آوردم .يک بار پيامي از شهنواز تني به من آورد.
تني مرا «استاد» خطاب ميکرد .پيام داده بود که به استاد بگوييد« :به زودي به افغانستان
ميآيد! دلجمع باشد!»
پس از اينکه نجيب به قدرت رســيد ،من حوادث احتمالي را پيشبيني مي کردم .به
همين دليل بود که «ســفارت» را قبول کردم .و اين يکي از خوششانسيهاي من بود که
در زمان کودتاي تني در کابل نبودم .چون اگر در افغانســتان مي بودم و حتا هيچ سهمي
هم در آن کودتا نمي داشــتم ،حتم ًا نجيب مرا بندي ميکرد .حتم ًا مرا متهم به دستداشتن
در کودتا ميکرد .و من از چنين اتفاقي نجات پيدا کردم .بســيار شانس آوردم که در آن
حادثه در افغانستان نبودم.
پرويز آرزو :شما پيش از کودتا از وقوع آن خبر داشتيد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .من پيش از کودتا مي دانستم.
پرويز آرزو :ريشه و زمينههاي کودتا چي بود؟
جنرال عبدالقادر :شهنواز تني ،وزير دفاع بود .همانطور که پيش از اين گفتم ،نجيب
در پي آن بود که گالبزوي را از وزارت داخله برکنار کند و به جاي او کسي از طرفداران
خود را وزير داخله تعيين کند .حتا عالقمند بود که تني ،وزير داخله شود .اما غافل از اين
بود که تني و گالبزوي روابط نزديک و عميقي داشتند .حتا گفته ميشد که شهنواز تني در
جلسات به شکل علني با نجيب مخالفت ميکرد .به اين ترتيب اختالف نجيب و شهنواز تني
هم روز به روز بيشــتر ميشد .تا جايي که نجيب ،وزارت دفاع را زير نظارت شديد امنيت
دولتي گرفته بود .اين اقدام نجيب ،نارضايتي بيشتر تني را در پي داشت .در مقابل ،شهنواز
تني بر آن شده بود که با پشتیبانی چند تن از جنرالها ،از جمله جنرال «آصف شور» ،که
از جنرالهاي خوب اردوي افغانستان بود ،و به کمک قطعات محدود اطراف کابل ،دست به
اقدامی بزند .ميشود گفت که اقدام شهنواز تني و چند تن ديگر از صاحبمنصبهاي ارشد
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اردو ،اعتراض در مقابل عملکرد نجيب مبني بر نظارت شديد امنيت دولتي بر وزارت دفاع
بود .اسداهلل سروري هم در هماهنگ کردن گروهي از قواي هوايي در کودتاي شهنواز تني
نقش داشته است .قادر آکا ،قومندان مدافعه هوايي ،و «حمزه فراهي» از بخش ترانسپورت
هوايي از جمله کساني بودند که در کودتا با شهنواز تني يکجا شده بودند.
هلل امين وفادار
اين صاحبمنصبها بيشتر از کســاني بودند که در گذشته به حفيظا 
بودند .کودتا شــروع شده بود .خلقيهاي وفادار به امين به وزارت دفاع حمله کرده بودند.
چند طياره به امر شهنواز تني يا قومندان مدافعه هوايي به هوا برخاسته بودند .قومندان مدافعه
هوايي کالهش را در قومنداني فراموش کرده بود .او اول با موتر مي رود و خانم شــهنواز
تني را از خانهاش بر مي دارد و دوباره به قواي هوايي مي رود و به طياره مي نشيند .شهنواز
تني چگونه با او يکجا شده بود؟ اين را نمي دانم .طيارههاي شکاري جادهء ميوند يا حوالي
مســجد پل خشتي را بمبارد کرده بودند .يکي دو بمب هم در جادهيي که به طرف ميدان
هوايي مي رود ،افتاده بود .نيروهاي امنيتي وارد عمل شده بودند .گروه شهنواز تني ،تيت و
پاشان شده بود .قواي هوايي فلج شده بود .نيروهاي امنيتي کنترول اوضاع را به دست گرفته
بودند .شــهنواز تني و حمزه و رسول و چند تن ديگر به طياره نشسته بودند و به پاکستان
رفته بودند .کودتا شکست خورد.
دستگير پنجشيري به اتهام دست داشتن در کودتا دستگير شد .صالح زيري هم به دو
سال زندان محکوم شد« .نظر محمد» که به جاي من وزير دفاع شده بود نيز به اتهام دست
داشتن در کودتا دســتگير و زنداني شد .عمر حکومت نجيب هم به پايان خود مي رسيد.
مسألهء تسليمدهي قدرت به مجاهدين مطرح شده بود .پروسهء تسليمدهي قدرت با اختالف
نظرهاي شديد داخل رژيم توأم شده بود« .وکيل»« ،فريد مزدک» و «کاوياني» از نجيب
جدا شده بودند .اين دو سه نفر در چاريکار با مسعود مالقات کرده بودند.
کوتاه اينکه نجيب تصميم ميگيرد فرار کند .شب اول نمي تواند فرار کند .شب دوم،
دوستم باخبر مي شود .ميدان هوايي در کنترول نيروهاي دوستم بود .قومندان گروه دوستم
در ميدان هوايي کســي به نام «مجيد روزي» بود .من در آن شب و روزها در کابل بودم.
مجيد ،هفته يي يکي دوبار موترش را به دنبالم مي فرستاد .با هم مي نشستيم .مرا «استاد»
خطاب ميکرد .چيزهاي زيادي را به من تعريف کرد...
دوستم از فرار نجيب خبر مي شود .نفرهاي او جلو موتر حامل نجيب را در چهارراهي
که به طرف ميدان هوايي مي رود ،مي گيرند .نجيب ،مجبور شــده بود به نمايندگي ملل
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متحد در کابل پناهنده شود.
پرويز آرزو :رابطهء عبدالرشيد دوستم و نجيب اهلل از چه زماني خراب شد؟
جنرال عبدالقادر :همانطور که به شــما گفتم «دوســتم» توسط «نجيب» به قدرت
رســيد .به شــما قصه کردم که نجيب به من اصرار کرد که دوستم را به حيث خُ ردضابط
مقرر کنم .من آن کار را کردم .دوســتم کمکم تبديل به يک نيرو شد .ازبکها بسيار به
او وفادار بودند .در جنگها فدايي بودند .رشــد دوستم شروع شد .نجيب هم در اين راستا
از لحاظ مادي و ســاح به او کمک کرد .نجيب از دوستم در جنگها استفاده ميکرد .اما
دوستم کمکم با کسب قدرت ،تغيير جهت داد .دوستم را به جنگ قندهار فرستاد .حتا در
آن جنگ هم پيروز شــد .پس از برگشت به مزار ،قوم خود را جمع کرده بود و گفته بود
که «بچههاي شما را به خاطر نجات شما و مشخص شدن موقف شما در سياست کشور به
کشــتن مي دهم ».همين دکتورين سياسي دوستم شد .مردم گفته بودند :از اوالد خود تير
هستیم .هر چه ميکني بکن.
پرويز آرزو :شــما در مورد قومگرايي افراطي داکتر نجيــباهلل ياد کرديد .در آن
ي اولي وي از عبدالرشيد دوستم چه توجيهي دارد؟
صورت ،پشتيبان 
جنرال عبدالقادر :اين يک سياست رايج در افغانستان است که «قومِ» خود را «اصل»
قرار ميدهند و ســاير اقوام را به نفع خود ميچرخانند .هميشه همينطور بوده است .قوم
خود را محور قرار مي دهند و ساير اقوام را به حيث اقمار ،دور خود ميچرخانند .در زمان
ظاهرشــاه چنين بود ،در زمان نادرخان و قبل از او هم .همهء گروهبازيهاي سياســي در
افغانستان چنين بوده و چنيناند .رابطهء نجيب با دوستم بر همين اصل مبتني بود .اما دوستم
کمکم تبديل به قدرت شد و تغيير جهت داد .در عرصهء سياست وقتي کسي به خود تکيه
ميکند و احســاس قدرت ميکند و طرف ديگر را ميبيند که در حال ضعيف شدن است،
موضعگيرياش را تغییر میدهد .به نظر من نه تنها «دوستم» که عدهيي ديگر هم بر همين
اســاس از نجيب جدا شدند .در بحث قدرت سياســي ،اين امري عادي است .شما حوادث
بعدي را ببينيــد .عين اتفاق براي «رباني» افتاد .تا زماني که در قدرت بود ،با او بودند اما
همين که رو به ضعف نهاد ،همه از او روبرگرداندند .عين مســأله است .عدهيي که با او
ماندند بــه خاطر باورهاي قومي اين کار را کردند اما اقوام ديگري که در اطرافش بودند،
خود را جدا کردند.
پرويــز آرزو :بار پيش گفتید که در طياره با داکتر نجيباهلل بوديد و رباعي خيام را
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خوانديد .مصراع آخر آن رباعي اين اســت« :چون پــرده برافتد نه تو ماني و نه من!» اما
داکترنجيباهلل اين مصراع آخر را....
جنــرال عبدالقادر :بلی .من اصل رباعي خيام را خواندم .او مصراع آخر را تغيير داد و
چنين خواند :چون پرده برافتد هم تو ماني و هم من!
پرويز آرزو :مي شود گفت که شما و داکتر نجيب با هم رابطهيي نزديک داشتيد.
جنرال عبدالقادر :بلی .من و او بســيار به هم نزديک شده بوديم .زماني که من معاون
کارمل بودم و بخش «عــدل و دفاع» حوزهء کارم بود ،ادارهء امنيت دولتي که نجيب در
رأس آن بــود ،زير نظر من بود .يعني از لحاظ کاري هم چنين رابطهيي با هم داشــتيم .از
لحاظ شخصي بايد بگويم که رابطهء ما به گونهيي بود که نجيب به امضاي من رتبهء جنرالي
گرفت .در آن روز من با پول شخصي خود يک دست دريشي جنرالي برايش آماده کردم.
او هم برايم يک جفت کفش فرانسوي ساقدار تحفه داد .اما من و او در پولينوم هجدهم از
هم جدا شديم .من مخالف او رأي دادم .داليلم را هم پيش از اين به شما گفتم .گفتم که از
يک طرف با آن شيوهء برکناري کارمل موافق نبودم .از سوي ديگر به انتخابات در سيستم
سنتراليزم دموکراتيک باور داشتم .مسألهء ديگر هم اينکه در انتخاب رهبري کشور بايد
حضور کســاني که سابقهء طوالني کار و عضويت حزب را داشتند ،در نظر گرفته مي شد.
اين از عنعنههاي کشور ماست و به خاطر جلوگيري از اختالفات بعدي بايد رعايت شود.
پرويز آرزو :شايد بيشتر عالقمند بوديد که خود شما کانديد باشيد؟
جنرال عبدالقادر :نه!
پرويز آرزو :شــما پيش از اين گفتيد که در نظرگيري ســنگيني پلههاي ترازوي
«قدرت» يک اصل در «سياست» است.
جنرال عبدالقادر :بلی
پرويز آرزو :شما ميديديد و ميفهميديد که داکتر نجيباهلل به قدرت مي رسد .پس
چرا آن برداشت از قاعدهء سياست را رعايت نکرديد؟
جنرال عبدالقادر :من فکر ميکنم که بســيار خوب رعايت کردم .من مي دانستم که
در آن زمــان نمي توانم در «خط اول» کاري انجام بدهم .بنابرآن بايد کســي در آن مقام
مي بود که ضررهاي احتمالي کمتر مي شد .مث ً
ال کشتمند ميتوانست مورد خوبي باشد .اول
اينکه از قوم اقليت بود...
پرويز آرزو :در اين صورت شما هم به مسایل قومي عالقه پيدا کرده بوديد؟
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جنرال عبدالقادر :ديگر چارهيي نمانده نبود .ما هر چه مبارزه ميکرديم ،نتيجه نمي داد.
به اين نتيجه رســيده بودم که وقتي کســي از قوم اقليت در رأس قرار مي گرفت ،مجبور
مي شــد که اقليت هاي ديگر را در کنار داشته باشد و در آن صورت موازنهء سياسي ایجاد
میشد.
من يک مليگرا بوده ،هســتم و خواهم بود .اما مسألهء مهم برای من این بود که همه
بايد امتياز مساوي داشته باشند .بايد شايستهساالري مطرح باشد .همين موضوع «اکثريت»
و «اقليت» قومي هم معلوم نبود .پشــتونها مدعي بودند که اکثريت هستند .و اين تا حاال
هم معلوم نيســت .من خودم به خاطر دارم که در زمان تره کي در يک سرشُ ماري ،هزارها
پشــتون را از آن طرف سرحدات به نام پشتون پکتيا و پکتيکا 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 تاجيک .عقيدهيي که من داشته و دارم اين است که
شايســتگي بايد اصل باشد .هر کس که هست ،از افغانستان است ،افغان است ،بايد به نفع
افغانستان کار کند .شايستگي بايد در نظر گرفته شود نه اکثريت و اقليت .مهمترين مسأله،
وحدت ملي است و امتيازها بايد بر اساس شايستگي داده شوند.

بخش سي و سه
ِ
مخالف داکترنجيباهلل رأي داديد و به نشانهء اعتراض
پرويز آرزو :شما در پولينوم هجدهم،
از پولينوم هجدم بيرون شُ ديد .رابطهء شما با او خراب شد.
جنرال عبدالقادر :بلی .بعد از آن خراب شد.
پرويز آرزو :شما به عنوان سفير افغانستان به پولند رفتيد .چند سال سفير بوديد؟
جنرال عبدالقادر :حدود دو سال 1987 .و .1989
پرويز آرزو :سفارتداري چهطور بود؟ سفير خوبي بوديد؟
جنرال عبدالقادر :فکر ميکنم سفير خوبي بودم .رابطهء خوبي با رییسجمهور پولند ،که
او هم يک نظامي بود ،ایجاد کردم .من و چند سفير ديگر در يک روز اعتمادنامههاي خود
را به رییسجمهور پولند تسليم کرديم .پس از تسليم اعتمادنامه و سخنراني رییسجمهور،
رییس تشريفات وزارت خارجه پولند به سراغم آمد و گفت« :رییسجمهور ،شما را به
صرف چاي دعوت مي کند».
در هنگام صرف چاي ،با هم صحبت کرديم .در مورد افغانستان مي پرسيد و من
جواب مي دادم .روابط ما در دوران کارم خيلي خوب و نزديک بود .در چند ضيافت
رسمي با ديگر سفرا دست مي داد و مي گذشت اما وقتي نوبت به من مي رسيد ،مي ايستاد و
چند کلمهيي صحبت مي کرد .اينها ظرافتهاي ديپلوماتيکي بودند که حکايت از توجه
ويژهء او داشتند .از من در مورد کارم مي پرسيد .در پولند هم تشکيلي مشابه به «جبههء
ملي پدروطن» بود .مرا بارها به ضيافتها و مراسم خود دعوت کردند .پولنديها در کابل،
براي سفارت خود ساختماني ساخته بودند .متقاب ً
ال به افغانستان هم در «وارشاو» زميني براي
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ساخت سفارت داده شده بود .اما کسي از افغانستان به فکر ساختن ساختمان سفارت نيفتاده
بود .دوره کاري من هم در آنجا کوتاه بود و نتوانستم کاري در اين زمينه انجام دهم.
پرويز آرزو :سفارت افغانستان در پولند چند کارمند داشت؟
جنرال عبدالقادر :تشکيالت سفارت کوچک بود .سفير ،سکرتر اول و سکرتر دوم.
سکرتر دوم مسؤول بخش کنسولي بود .سکرتر اول برادر صالح زيري بود .سه کارمند
محلي هم داشتيم.
پرويز آرزو :سفير ،نماينده رییس دولت خود در کشوري ديگر است .در مدت کار
خود با داکتر نجيباهلل تماس داشتيد؟
جنرال عبدالقادر :با داکتر نجيب هيچ نوع رابطهيي نداشتم.
پرويز آرزو :چرا دوره کاري شما در پولند کوتاه بود؟
جنرال عبدالقادر :نوراحمد نور در آن زمان به حیث نمایندهء افغانستان به ملل متحد
فرستاده شده بود .کارمل هنوز «صدر هيأت رییسه» بود .و من و نور اصو ًال از لحاظ
اداري زير امر کارمل بوديم ،نه نجيب .کارمل در اواخر دورهء کاري خود ،نوراحمد نور
را به افغانستان فرا خوانده بود .شايد دليل اين کار کارمل ،اختالفاتي بود که با نور داشت.
همزمان با ختم وظيفهء نوراحمد نور و برگشت او ،کار کارمل تمام شد و نجيب به هر دو
مقام او دست يافت .در آن زمان« ،وکيل» وزير خارجه بود .رابطهء من و او خوب نبود.
نوراحمد نور به کابل برنگشت بلکه به مسکو رفت و همانجا منتظر ماند .وکيل زمينه را
طوري فراهم کرد که نوراحمد نور ،به جاي من سفير افغانستان در پولند شود .بر همان
اساس ،تصميم گرفته شد که فورا ً کار من در پولند ختم شود .همچنين تصميم گرفتند
که من به افغانستان برنگردم .مرا به بلغارستان تبعيد کردند .بر اساس توافق بين حکومت
افغانستان و حکومت بلغارستان و احتما ًال حمايت شوروي ،قرار بر آن شده بود که جانب
بلغارستان هزينههاي مربوط به خانه ،بيمهء صحي و تحصيل فرزندانم را به دوش بگیرد و
جانب افغانستان ،ماهانه پولي براي امرار معاش من بفرستد.
پرويز آرزو :شما از اين تصميم آگاه بوديد؟
جنرال عبدالقادر :من پس از دريافت تلگرامي از کابل به امضاي وزير خارجه با اين
مضمون که« :شما به بلغارستان برويد .بلغارستان هزينه مسکن و بيمهء صحي و تحصيل
فرزندان شما را متقبل شده و ما معاش شما را ماهوار به آنجا مي فرستيم» از موضوع خبر
شدم.
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پرويز آرزو :و واکنش شما چي بود؟
جنرال عبدالقادر :هيچ نوع عکسالعملي نشان ندادم .من خيلي هم راضي نبودم که به
افغانستان برگردم .تحريک مي شدم که به غرب بروم .تنها کسي که مانع رفتنم به غرب
شد ،خانم من بود .تصميم گرفتیم به بلغارستان برويم« .پکتياوال» سفير افغانستان در
بلغارستان بود .او بسيار نگران بود که مبادا من جاي او را بگيرم .چندين بار به کابل نوشته
بود که اگر «معاش او را نفرستيد به غرب مي رود».
پرويز آرزو :و به اين تريتب از پولند به بلغارستان رفتيد؟
جنرال عبدالقادر :طبق تعامل وزارت خارجه ،يک ماه به من فرصت داده شد .من در
آن فرصت توانستم مراسم توديعي را به جا آورم .با ُ
«کرديپلوماتيک» خداحافظي کردم.
در ديداري که با سفير بلغارستان در پولند داشتم از او پرسيدم که آيا در مورد رفتن من به
بلغارستان چيزي مي داند يا نه؟
سفير بلغارستان گفت« :اگر مکتوبي هم در اين باره به ما نيامده باشد ،بلغارستان از
خود شماست».
***
آمادهء ترک وظيفه بودم .يک هفتهيي گذشت .ساعت بین پنج و شش شام بود.
از سفارت شوروي با من تماس گرفتند .پرسيدند« :آمادهء رفتن هستيد؟»
گفتم« :بلی»
به من گفتند« :موتر به دنبال شما مي آيد».
لباسها و لوازم خود را جمع کرديم .دو سه بکس شد .آمادهء رفتن بوديم و
منتظر .ساعت ده شب شد .يازده ،دوازده ...خبري نبود .حدود ساعت دوازده و نيم ِ
يک
نيمه شب بود که زنگ اقامتگاه سفير به صدا در آمد .به دنبال ما آمده بودند .يک موتر
مينيبَس در پايين خانه بود .سه نفر ديگر در موتر بودند .بکسهاي ما را در موتر گذاشتند.
دو نفر در قسمت پيش روي موتر نشستند و يک نفر هم در آخر موتر .حرکت کرديم .راه
ميدان هوايي «وارشاو» را بلد بودم .اما موتر به راهي ديگر رفت .راهي که اص ً
ال برايم آشنا
نبود .موتر به کجا مي رود؟ فکر کردم شايد راه ،بسته است و از مسيري ديگر مي رويم.
موتر همچنان به راه خود مي رفت .رفت و رفت و رفت .باالخره وارد يک ميدان هوايي
شد .فهميدم که ميدان هوايي نظامي است .موتر در کنار يک طیاره نظامي توقف کرد .دو
نفر از سه نفري که در موتر با ما بودند ،وارد طياره شدند و در آخر طياره نشستند .من و
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خانوادهام هم نشستيم .ساعت حدود  3بعد از نيمه شب بود .طياره به هوا برخاست .پرواز
کرديم .روشنايي دم دم صبح شده بود که طياره به زمين نشست .لوحهء ترمينال ميدان
هوايي را خواندم :بلغارستان -صوفيه.
پرويز آرزو :شما در مسير راه تا ميدان هوايي نظامي «وارشاو» و در زمان پرواز ،در
مورد «مقصد» مشکوک بوديد .نپرسيديد شما را به کجا مي برند؟
جنرال عبدالقادر :نه.
پرويز آرزو :سفارت شوروي سفر شما را به بلغارستان تنظيم کرد؟
جنرال عبدالقادر :مسایل و مشکالت سفارت ما را سفارت شوروي حل مي کرد .مث ً
ال
موتر سفارت را يکي از ديپلوماتهاي ما که برادر صالح زيري بود ،برده بود و از پيشش
آتش گرفته بود .به سفارت شوروي گفتيم «موتر نداريم ».به زودي يک موتر ولگا را به
رايگان به ما دادند.
پرويز آرزو :با توجه به موقفهاي بااليي که در گذشته در افغانستان داشتيد ،آيا از
سوي سفارتهاي ساير کشورها تالشي براي برقراري تماس با شما نشد؟
جنرال عبدالقادر :در ضيافتها ،سفراي ايران و هندوستان بيش از ديگران با من
ِ
«مخالف نزديکي» بود.
نزديکي نشان مي دادند .با پاکستان مشکل داشتيم .خط مشي ما
سفير امريکا هميشه با من احوالپرسي مي کرد .سفير انگليس تنها يک بار با من احوالپرسي
کرد .پرسيد« :چهطور هستيد؟»
گفتم[ » !I am good « :خوب هستم!]
پرويز آرزو :گفتيد که سفراي هند و ايران بيشتر از ديگر سفرا به شما عالقمندي و
نزديکي نشان مي دادند .چگونه؟
جنرال عبدالقادر :بلی .این عالقمندی چه در ضيافتهاي ديپلوماتيک و چه در
برخوردهاي اتفاقي ،دیده میشد .به عنوان نمونه ،در «وارشاو» مغازهء مخصوصي براي
ديپلوماتها بود .ديپلوماتها مي توانستند با نرخ پايينتر از بازار در آنجا خريد کنند.
چند بار خانم من و خانم سفير ايران در آن مغازه همديگر را ديده بودند .خانمم گفت:
«خانم سفير ايران بسيار نزديکي نشان مي دهد .پرسوجو مي کند .مي پرسيد چه چيزهايي
مي خريم و چه چيزهايي نمي خريم .کي مهمانشان مي شويد»...
اقامتگاه سفير افغانستان و اقامتگاه سفير ايران هم در يک جاده بود .در همان حوالي
پارکي بود که گاهي با خانواده براي قدم زدن به آنجا مي رفتيم .گاهي در هنگام قدم زدن،
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سفير ايران و خانوادهاش را مي ديديم .با هم احوالپرسي ميکرديم .يک روز سفير ايران از
من پرسيد «براي شما از کابل چي مي آورند؟»
گفتم« :برنج افغاني».
سفير ايران گفت« :مرا مهمان نمي کنيد؟»
گفتم« :چرا نه؟!»
قرار شد به زودي مهمانم شود.
من چند کيلو برنج را به دست يکي از همکاران محلي سفارت به سفير ايران
فرستادم .چند روز بعد او را ديدم .به خاطر برنج از من بسيار تشکر کرد .شب رخصتي آخر
هفته او و خانوادهاش را براي صرف نان شب به خانه دعوت کردم .با دستهء گلي آمدند .در
صحبتهايي که با سفير ايران داشتم خاطرنشان مي کردم که« :افغانستان از غرب و جنوب
با ايران و پاکستان همسرحد است .همسايهء جنوبي ما مي خواهد که مسایل افغانستان را به
نفع خود بچرخاند .ايران روابطش را با افغانستان ،تقريب ًا با توجه به روابط با پاکستان عيار
مي کند .در حالي که افغانستان از خود حکومتي دارد و ما مشترکات تاريخي و فرهنگي و
زباني و ديني داريم».
بيشتر صحبت هاي ما پيرامون مسایل روابط بين دو کشور مي چرخيد .سفير ايران
يک بار به من گفت« :علي اکبر واليتي -وزير خارجهء ايران -به پولند مي آيد .من مالقاتي
تنظيم ميکنم تا نظريات خود را با او مطرح کنيد».
واليتي آمد و رفت و آن مالقات صورت نگرفت .دورهء کار من هم در پولند ختم
شد و ديگر سفير ايران را هم نديدم.
پرويز آرزو :آيا از کابل «دستور عمل» سياسي براي سفارتها مي آمد؟
جنرال عبدالقادر :مي آمد.
پرويز آرزو :روابط افغانستان با پاکستان به داليل مشخصي خراب بود .داليلي هم
وجود داشت که حکومت افغانستان با ايران نيز روابط چندان نزديکي نداشته باشد.
جنرال عبدالقادر :ما تنها صالحيت روابط نزديک با سفير پاکستان را نداشتيم .سفير
افغانستان بايد به وظيفهاش که بهبود و گسترش روابط بود ،مي پرداخت .به همين دليل
مي توانستيم با ديگر سفرا رابطه داشته باشيم .روابط ما با ايران به مراتب نزديکتر بود تا
با پاکستان.
پرويز آرزو :گزارشهاي سياسي و گزارش مالقاتهاي خود را به کابل مي فرستاديد؟
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جنرال عبدالقادر :بلی .به وزارت خارجه مي فرستاديم .گزارش تمام مالقاتها و همهء
رويدادها را مي فرستاديم .يکي از سفراي گذشتهء پولند در افغانستان که بازنشسته شده
بود روزي به ديدارم آمد و از عالقمندي يک تاجر يهودي براي تأمين روابط با افغانستان
صحبت کرد .من اين احتمال را از نظر دور ندانستم که آن فرد يهود از کانال امريکاييها
وظيفهيي براي تأمين روابط گرفته باشد .موضوع را مهم پنداشتم و نامه يي «خاص و رأس ًا»
به وزير خارجه نوشتم .در نامه تذکر دادم که «موضوع را مطالعه کنند و در صورت لزوم
هدايت بدهند تا آن فرد به افغانستان برود يا کسي براي ديدنش به وارشاو بيايد».
کسي به نام «ظريف» معين وزارت خارجه بود .در جوابم نوشت« :کدام بخش نامهء
شما آنقدر مهم بود که «خاص و رأس ًا» نوشتيد؟!»
من گفتم« :خاص و رأس ًا» بودن مطلب را نمي توانم در مکتوب به تو شرح دهم .به
نظر من اين موضوع مهم آمد .درک من چنين بود.
پرويز آرزو :در موارد اينچنيني آيا با سفارت شوروي تماس مي گرفتيد؟ مشورت
ميکرديد؟
جنرال عبدالقادر :قطع ًا خير! وقتي سفارت به مشکلي تخنيکي بر مي خورد از سفارت
شوروي کمک ميخواستيم.
پرويز آرزو :مث ً
ال چي؟
جنرال عبدالقادر :مسایلي پيش مي آمد .مث ً
ال گاز سفارت قطع مي شد.
پرويز آرزو :چنين مسایلي را با سفارت شوروي مطرح ميکرديد؟ چرا براي حل
مشکل با وزارت خارجهء پولند تماس نمي گرفتيد؟
جنرال عبدالقادر :اين کار را ميکرديم .اما وزارت خارجهء پولند نمي توانست کمکي
به ما بکند.
پرويز آرزو :و سفارت شوروي چه مي کرد؟
جنرال عبدالقادر :با يک تلفون سفارت شوروي مشکل حل مي شد .يا همانطور که
پيشتر گفتم مث ً
ال با مشکل کمبود موتر مواجه شديم .سفارت شوروي به ما موتر داد.
***
پرويز آرزو :به شب پرواز شما از «وارشاو» به «صوفيه» برمي گرديم .طياره در ميدان
هوايي صوفيه به زمين 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 .سفير بسيار نگران بود که مبادا من به جاي او مقرر شوم .دمدمههاي
صبح به صوفيه رسيديم .ما را به هوتل بردند .فردا صبح ،موتري آمد و من و خانوادهام
را به درهء کوهي بردند .محلي تفريحي بود .رییسجمهور بلغارستان هم در همان حوالي
اقامتگاهي داشت .ما را به يک مجتمع تفريحي درماني بردند .آن مجتمع از شوراي وزيران
بلغارستان بود .دو آپارتمان طبقهء سوم آن را در اختيار من و خانوادهام گذاشتند .به ما گفته
شد که معاينهء صحي ميشويم و در صورت نياز به درمان ما ميپردازند .همهء امکانات در
آنجا بود .يک خانم پير را هم که روسي ميفهميد به عنوان خدمتکار به ما معرفي کردند.
غذايي را که براي روز بعد ميخواستيم ،به آن خانم ميگفتيم .او به آشپز اطالع مي داد و
سه وعدهء غذاي ما به اين ترتيب آماده مي شد .يک ماه در آنجا بوديم.
پرويز آرزو :نگران آيندهء خود نبوديد؟
جنرال عبدالقادر :نه .اص ً
ال چرت هم نمي زدم .بهار بود و بلغارستان پر از گل! زمين
و زمان پر ُگل شده بود .درختهاي سبز و هواي پاک .عصرها در ميان گل و سبزه قدم
مي زديم.
پس از يک ماه ،هيأتي از بلغارستان به همراهي سفير افغانستان آمد و به ما گفتند
که حاال مي توانيد براي خود آپارتماني در شهر صوفيه انتخاب کنيد .آپارتمان اول را
نشان دادند .در طبقهء زیرین آن آپارتمان ،سکرتر اول سفارت افغانستان زندگي مي کرد.
«گلاحمد» نام داشت .جوان بسيار خوبي بود .برادر خان ِم جنرال «ميراحمد» بود .همين
جنرال ميراحمدي که حاال در مسکو زندگي مي کند و در گذشته با من در بخش «عدل
و دفاع» کار مي کرد .آن آپارتمان را نپسنديدم .چون کارمند سفارت در آن ساختمان
زندگي مي کرد ،الزم نديدم که آنجا زندگي کنيم.
جاي ديگري را نشان دادند .آنجا را هم نپسنديدم .منطقهء خوبي نبود.
ت طبقهیی را در منطقهء «بابا اليسه» به من نشان دادند .گفتم به غير
ساختمانی بيس 
از منزل اول و باالترين طبقه ،هر آپارتماني را که بدهيد قبول دارم .در طبقهء نوزدهم آن
ساختمان ،دو آپارتمان به من دادند .آن آپارتمانها را بسيار خوب مبلمان کردند .لِفت آن
دو آپارتمان را هم با يک ديوار چوبي از آپارتمانهاي ديگر آن طبقه جدا کردند.
پرويز آرزو  :شما مي دانستيد براي چه مدت باید در بلغارستان بمانيد؟
جنرال عبدالقادر :نه .من پرسوجو کردم .معاون شوراي وزيران بلغارستان گفت
نمي داند من چه مدت در آنجا مي مانم .بلغارستان به تعهدات خود وفادار بود اما در دريافت
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معاشي که باید از کابل به من فرستاده شود ،مشکل داشتم .سفير افغانستان هم تالش مي کرد
که معاش من به موقع از کابل حواله شود .اما مشکل وجود داشت .باري نجيب براي
اشتراک در کنفرانس کشورهاي عضو جنبش عدم انسالک به يوگسالويا آمده بود .سفير
افغانستان در بلغارستان در آنجا با نجيب ديدار کرده بود و در مورد من گفته بود .نجيب
به او گفته بود« :بگذار به غرب برود!»
پکتياوال به من گفت« :وقتي نجيب اين را گفت متعجب شدم و گفتم در صالحيت
من نيست که بگويم او برود يا نرود».
من خنده کردم و به سفير گفتم« :او [داکتر نجيب] خاطرجمع باشد که من به غرب
نمي روم».
پرويز آرزو :شما اسرار دولتي زيادي با خود داشتيد .چرا داکترنجيب گفته بود
«بگذار به غرب برود؟» شايد از س ِر احساسات گفته بوده باشد يا شايد هم موضوع به
درستي انتقال داده نشده باشد؟
جنرال عبدالقادر :نمي دانم .چون خودم با او گپ نزده بودم و از زبانش نشنيده بودم.
اما او اين خودخواهي را داشت که چنان بگويد .او ميخواست با رفتنم به غرب ،چهرهام
مخدوش شود.
پرويز آرزو :پس شما معاش ماهواري را که باید از کابل فرستاده میشد دريافت
نميکرديد؟
جنرال عبدالقادر :عم ً
ال نه .در بلغارستان برخوردي احترامآميز با من داشتند .وزير
دفاع آن کشور مرا دعوت کرد .معاون وزير دفاع هم هميشه با من تماس داشت .باري به
من گفت« :تا جايي که ما میدانیم از کابل به شما معاشي حواله نمي شود .چهطور زندگي
ميکنيد؟ من پيشنهاد ميکنم که به پوهنتون عالي نظامي ما برويد .درس بخوانيد يا درس
بدهيد .ما ميخواهيم بهانهيي اداري داشته باشيم که براي شما معاش بدهيم تا بتوانيد زندگي
کنيد».
من گفتم« :حاال سن و سال من ايجاب نمي کند و توانايي آن را هم ندارم».
معاون وزير دفاع بلغارستان گفت« :پس يک فکري مي کنيم».
مدتي بعد از وزارت خارجهء بلغارستان با من تماس گرفتند و گفتند به آنجا بروم.
با معاون وزارت خارجهء بلغارستان ديدار داشتم .او به من گفت« :تصميم گرفته شده براي
شما ماهانه پولي براي امرار معاش پرداخته شود».
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پرويز آرزو :چقدر؟
جنرال عبدالقادر :معادل حدود يک هزار دالر.
پرويز آرزو :اين مقدار پول براي تأمين مخارج زندگي شما و خانواده کافي بود؟
جنرال عبدالقادر :بلی .خانه و موتر و آب و برق ،همه به رايگان در اختيار ما گذاشته
شده بود .مدتي اين معاش ،ماهوار پرداخته مي شد .پس از آن ،رییسجمهور بلغارستان
برکنار و به محاکمه کشيده شد .به من اطالع دادند که «ديگر امکان پرداخت پول ماهوار
را ندارند».
***
پرويز آرزو :شما در اواخر حکومت داکتر نجيب به کابل رفتيد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .من در ماههاي آخر حکومت نجيب به کابل رفتم .وقتي
مجاهدين به کابل آمدند در آنجا بودم.
پرويز آرزو :چهطور شد که تصميم گرفتيد به کابل برويد؟
جنرال عبدالقادر :خودم تصميم گرفتم .خودسر.
پرويز آرزو :تنها رفتيد؟
جنرال عبدالقادر :اصل موضوع اين بود که مادرم همراه برادرم در کابل زندگي
مي کرد .برادرم به جرمني رفت و مادرم در کابل تنها ماند .بعد از اين اتفاق ،خانم من به
کابل برگشت تا مادرم تنها نباشد .در ماههاي آخر حکومت نجيب من هم تصميم گرفتم
به کابل بروم .به اين ترتيب من و دخترم هم به کابل برگشتيم .من در ماههاي حکومت
مجددي در کابل بودم .وقتي رباني آمد ،با دخترکم به مسکو و از آنجا دوباره به بلغارستان
رفتم .پس از يک سال تصميم گرفتم خودم به کابل بروم و مادر و خانم خود را به بلغارستان
ببرم .يکي از پسرهايم مان ِع اين کار شد .خودش به کابل رفت و مادر و بيبياش و برادر
و ساير اعضاي خانواده را که در کابل مانده بودند ،از مسير پاکستان-قزاقستان-مسکو -به
بلغارستان آورد .مادر ،يک سالي در بلغارستان با ما بود .بعد از يک سال فوت کرد .همانجا
هم او را دفن کرديم.
پرويز آرزو :اگر موافق باشيد به بازگشت شما به کابل در اواخر حکومت نجيباهلل
برگرديم.
جنرال عبدالقادر :حدود شش ماه به پايان حکومت نجيب مانده بود که به کابل رفتم.
آمدن مجاهدين و حکومت مجددي را در آنجا گذراندم .در زمان رباني به بلغارستان
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برگشتم .وقتي به کابل برگشتم خانهنشين بودم .تنها بعد از شش ماه بود که نجيب به دنبالم
فرستاد.
پرويز آرزو :در طول آن شش ماه با همکاران سابق خود و اعضاي برجستهء حزب
که در دولت بودند ،تماس داشتيد؟
جنرال عبدالقادر :عم ً
ال با هيچ کس .من ترجيح مي دادم در خانه باشم .تنها يک
بار وطنجار مرا دعوت کرد و موترش را به دنبالم فرستاد .وزير دفاع شده بود .قرار بود
حکومت به مجاهدين تسليم شود .وطنجار نظر مرا در آن مورد پرسيد .گفتم« :من حاال
کسي نيستم که تو از من نظر مي خواهي .ولي يک سؤال از تو دارم .بگو مسؤول مرگ
کساني که به نام حزب دموکراتيک به زير خاک رفتند ،کيست؟»
***
پرويز آرزو :گفت وگو را از سر مي گيريم .شما در اواخر حکومت داکتر نجيباهلل
به کابل برگشتيد .حال و هواي کابل پيش از آمدن مجاهدين چگونه بود؟ چه خاطراتي
از آن روزها داريد؟
جنرال عبدالقادر :ما در مکروريان زندگي ميکرديم .دوستي از وردک داشتيم .او در
نزديکي ساختمان خانهء ما دکاني داشت .من و سه چهار نفر ديگر از متقاعدين ،هر روز در
دکان او جمع مي شديم .از صبح تا شام همانجا بوديم .چاي مي خورديم و قصه ميکرديم.
دوست وردکي ما هميشه با برآشفتگي مي گفت« :شما بي کارها به اينجا مي آييد و
مي نشينيد .خانهء مرا خراب خواهيد کرد!»
قيمت چيزهايي را که مي فروخت ،مي دانستيم .ما مي گفتيم« :تو برو! ما برايت
مي فروشيم .نگران نباش».
او مي رفت و ما در دکان مي نشستيم .چاي دم ميکرديم و قصه ميکرديم .دمدمههاي
شام ،صاحب دکان مي آمد و پول اجناس فروخته شده را مي گرفت و دکان را مي بست.
روزهاي آخر حکومت نجيب بود .من ا ّطالع داشتم که مجاهدين وارد کابل مي شوند.
اما تاريخ دقيق آمدن آنها را نمي فهمديم .در روزهاي آخر ،در منطقهء مکروريان آدمهاي
ناشناس بسياري به چشم مي خوردند .يک روز صبح ،طبق معمول از خانه بيرون شدم .مثل
هميشه قطیفه يي را به دور خود پيچاندم .همزمان با برآمدنم ،سه چهار نفر با سرعت زياد
از دروازه بالک مکروريان به بيرون رفتند .هر کدامشان به يک جهت .وقتي از بالک
مکروريان بيرون شدم به يک گروه چند نفري برخوردم .يکي از آنها با خشونت پرسيد:
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«کجا مي روي؟»
گفتم« :يک ذره سودا بايد بگيرم».
به من گفتند« :پس بگرد! برو به خانهات!»
برگشتم .به خانه رفتم و منتطر ماندم تا ببينم چه پيش مي آيد« .رشيد» يکي از همان
دوستان بازنشستهيي بود که هر روز با هم در دکان دوست وردکي مي نشستيم .رشيد از
هرات بود .به او تلفون کردم .به من گفت« :در خانه بمانيد».
گفتم« :خوب است .در خانه مي مانم .اما کمي معلومات بده که در شهر چه اتفاقي
افتاده است».
به «روزي» هم زنگ زدم .همانطور که به شما گفتم روزي از قومندانهاي دوستم
بود و ميدان هوايي کابل را به دست داشت .او از صاحبمنصبهاي زمان ما بود و به من
احترام زيادي مي گذاشت .به او تلفون کردم .پرسيدم چه گپ شده است؟ به من گفت:
«مجاهدين داخل کابل شدهاند».
پرويز آرزو :شما نگران خود نبوديد؟
جنرال عبدالقادر :در همان مقطع زماني نه.
پرويز آرزو :چرا؟
جنرال عبدالقادر :درک من اين بود که گروههاي مختلف مجاهدين به کابل مي آيند.
همانطور هم شد .قرار بود مجددي به کابل بيايد ،اما رباني آمد .ساعت حدود پنج و شش
شام بود .مرمي هاي شاديانهء مجاهدين فير مي شد .آنها به کابل آمده بودند .در تمام نقاط
شهر کساني براي پهرهداري ايستاده بودند.
مقابل بالک خانهء ما در مکروريان ،يک ُپستهء سارندوي بود .آن ُپسته عم ً
ال بين سه
بالک موقعيت داشت .من از خانه بيرون شده بودم .ديدم که کسي در نبش يکي از بالک ها
پشت يک ماشيندار پيکا نشسته است و به سمت ُپستهء سارندوي فير مي کند .پيش آن
جوان رفتم .گفتم« :بچیم! چرا فير مي کني؟»
گفت« :تسليم نمي شود».
گفتم« :تو يک لحظه فير نکن .اجازه بده .اين مرمي از شماست .مال شماست .چرا
بي دليل فير مي کني؟»
با صداي بلند به ُپستهء سارندوي گفتم« :فير نکنيد!»
آن ُپسته را مي شناختم .پيش آنها رفتم .گفتم« :بچیم! چرا مقاومت مي کنيد؟!»
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به من گفت« :ما مي گوييم به ما سند بده ،ما اين سالح را به تو تسليم مي کنيم .سند
بده که سالح را از فالن ُپسته از پيش ما تسليم شدهايد».
گفتم« :اين کار سادهيي است .من اين کار را ميکنم».
پيش جواني که پشت ماشيندار نشسته بود برگشتم .چشمهايش مثل خون سرخ بود.
معلوم بود که شب نخوابيده است .گفتم« :بچیم ،من اين کار را جور ميکنم .تو در يک
پرزه خط ،نوع سالحي که تسليم مي شوي و نام ُپسته و کساني را که از آنها سالح
مي گيري ،بنويس .بنويس که از کدام ارگان هستي».
آن جوان قبول کرد .جوان ها آمدند و در ُپسته با هم نشستند .به آنها گفتم که چه
بايد بکنند.
خالصهء کالم اينکه ترتيب آن کار را داديم .آمدند و سالح ها را تسليم گرفتند.
گپ خالص شد .من به آنها گفتم« :حاال ديگر آرام باشيد .شب هم مهمان من هستيد».
در خانه گندنه داشتيم .خانمم گندنه را ميده کرده بود .به او گفتم« :بوالني پخته
کن .جوانها مهمان من هستند .يک کتري چاي هم آماده کن».
نزديکيهاي شام بود .بوالني و چاي را گرفتم و بيرون شدم .چند تا پياله هم برداشته
بودم .آنها را به جوانها دادم و خودم برگشتم.
دو سه روزي گذشت .ما طبق معمول در همان دکان دوست وردکي جمع
مي شديم .رییس بالکي که در آن زندگي مي کردم نيز آن روز با ما بود .نشسته بوديم و
چاي مي خورديم و قصه ميکرديم .کسي آمد .پرسيد «خانهء جنرال عبدالقادر کجاست؟»
مرا نشناخت.
رییس بالک برآشفته و نگران شد .من به جواني که «خانهء جنرال عبدالقادر» را
مي پاليد گفتم« :بيا بچیم! من به تو نشان مي دهم».
با او به راه افتاديم .به دروازه دهليز ما رسيديم .از زينه ها باال شديم .به منزل سوم
رسيديم .ما تا حاال خاموش بوديم .در منزل سوم ،پيش در خانه رو به او کردم و گفتم« :از
او چي مي خواهي؟»
مردِ جوان تکاني خورد.
گفت« :مثل اينکه خود شما هستيد؟»
گفتم« :فکر کن که خود من هستم .چه مي خواهي؟»
آن جوان گفت« :مرا داکتر عبدالرحمان فرستاده است .او مي خواهد شما را ببيند».
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خنديدم و گفتم« :داکتر عبدالرحمان با من چه کار دارد؟»
گفت« :من نمي دانم».
پرويز آرزو :شما با داکتر عبدالرحمان شناخت قبلي داشتيد؟
جنرال عبدالقادر :من او را هيچ وقت از نزديک نديده بودم .نامش را شنيده بودم و
مي دانستم کي است.
به خانه رفتم .به خانمم گفتم« :چند روپيهيي به من بده .از کجا مي دانيم؟ شايد هم
مرا بندي کنند ».خانمم نگران شد .گفتم« :نگران نباش! تو حاال ديگر به اين چيزها بايد
عادت کرده باشي».
پول را گرفتم .به جيب گذاشتم و بيرون شدم .با جواني که منتظرم بود پايين شديم.
در موترش نشستيم .مرا به رياست امنيت دولتي برد.
به رياست امنيت دولتي رفتيم .داخل شديم .خبري از کش و فش زمان داکتر
نجيب نبود .مردم زيادي در رفتوآمد بودند .جوان ،مرا به منزل دوم برد .گفت« :همينجا
منتظر باشيد .من داکتر عبدالرحمان را خبر ميکنم».
همانطور که گفتم من هيچ وقت داکتر عبدالرحمان را از نزديک نديده بودم.
چند دقيقهيي منتظر ماندم .مردم زيادي در رفتوآمد بودند .پس از چند دقيقه ديدم مردي
که موي سرش رفته بود ،به طرفم مي آيد .جواني که مرا به رياست امنيت برده بود ،پشت
سر آن مرد مي آمد .حدس زدم که به احتمال آن مرد بايد داکتر عبدالرحمان باشد .او
نزديک شد .با احترام زيادي با من احوالپرسي کرد .به دفتر رییس امنيت رفتيم .من به ياد
داکتر نجيب افتادم .دفتر رییس امنيت دو اتاق داشت .در اتاق اول ،ياور نجيب مي نشست و
در اتاق دومي ،خودِ نجيب .ما در همان دفتر اولي که دفتر ياور رییس امنيت است ،نشستيم.
آن مرد از من پرسيد« :چاي مي خوريد؟»
من گفتم« :اگر زحمتي نيست يک پياله چاي مي خوريم».
به کسي که آنجا بود وظيفه داد ،چاي بياورد.
چاي آوردند .داکتر عبدالرحمان صحبت را شروع کرد .گفت« :مي دانيد که تحوالتي
آمده است .قدرت از بخشي از جامعه به بخشي ديگر منتقل شده است .اما ما توقع داريم که
از تجارب قبلي به خصوص از تجريههاي شخص شما استفاده کنيم .شما کارهاي زيادي
کردهايد و ما در مورد شما معلومات کافي داريم»....
چند دقيقهيي صحبت کرد .من مطمئن شدم که آن مرد «داکتر عبدالرحمان» است.
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گفتم« :اگر اشتباه نکنم شما داکتر عبدالرحمان هستيد؟»
گفت« :بلی».
گفتم« :داکتر صاحب! مي خواهم يک موضوع را يادآوري کنم و آن اينکه ما به
چيزهايي باور داشتيم .آرزوي ما اين بود که جامعه را به پيش ببريم .خوشبختانه توانستيم
حرکتي را هم به وجود بياوريم .اينکه موفق بوديم يا خير ،داليل و عوامل بسياري داشت.
ممکن است آن عوامل و داليل براي شما قابل قبول نباشند .اما عقيدهء من اين است که
اگر شما بتوانيد بيشتر و بهتر از ما کار کنيد ،مردان تاريخ هستيد .اما اگر موفق نباشيد بايد
قبول کنيد که باعث عقبگردي جامعه از سير تاريخي آن شدهايد».
داکتر عبدالرحمان خاموش ماند .بعد از مکثي کوتاه گفت« :ما به همکاري ضرورت
داريم».
من داکتر عبدالرحمان را آدمي روشنفکر يافتم .در البالي گپهايش گفت« :آمر
صاحب به من وظيفه داده بود که با شما ديدار کنم .او مي خواهد شما را ببيند».
من با تبسم گفتم« :آقاي مسعود از من چه مي خواهد؟ من چه کاري مي توانم برايش
انجام بدهم؟»
داکتر عبدالرحمان گفت« :نمي دانم چه مي خواهند .مي خواهند شما را ببينند».
گفتم« :تشکر ميکنم .من فدايي وطن بوده و هستم .من در خانه هستم .اگر ضرورتي
باشد و کمکي از دستم برآيد نه تنها از آقاي مسعود بلکه از هيچ کس ديگري دريغ
نميکنم».
در وقت خداحافظي ،داکتر عبدالرحمان از من پرسيد« :کجا زندگي مي کنيد؟ آيا از
ُپستههاي ما در نزديکي خانهء شما هست؟»
من گفتم« :در آپارتمان چهلوسه بالک صدوبيستوهشت زندگي ميکنم .يک
ُپستهء شما در نزديکي بالک ما هست .من کمک کردم تا اسلحهء ُپستهء سارندوي را
بگيرند .در حد توان خود سعي کردم از درگيري و خونريزي جلوگيري کنم».
داکتر عبدالرحمان پرسيد« :با خود سالح داريد؟»
جواب دادم« :يک ميل کالشينکوف داشتم .يک روز پيش از اين حوادث ،کسي آمد
و آن سالح را از من گرفت».
گفت« :چه کسي سالح شما را گرفت؟»
گفتم« :فکر ميکنم از شوراي نظار بود».
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داکتر عبدالرحمان کسي را صدا زد .به او وظيفه داد تا فوري معلوم کند که ُپستهء
ِ
مربوط کيست .چند دقيقه بعد آن فرد آمد و به داکتر
نزديک بالک صدوبيستوهشت
عبدالرحمان در مورد ُپسته معلومات داد.
داکتر عبدالرحمان گفت« :خوب .خوب! به ُپسته وظيفه بدهيد که امنيت خانهء
جنرال صاحب را بگيرند».
شماره تلفون خانه را هم از من گرفت .با او خداحافظي کردم .به جواني که مرا به
آنجا برده بود وظيفه داد که «جنرال صاحب را به خانه برسان».
به آن جوان هم گفت« :به ُپستهء پيش خانهء جنرال صاحب از طرف من هدايت بده
که امنيت خانهء جنرال صاحب را بگيرند».
من به خانه برگشتم .همان روز به من سيگنالي رسيد که بهتر است کابل را ترک کنم.
پرويز آرزو :از طرف کي ؟
ِ
طرف به اصطالح حزبيهاي خود ما .من زياد فکر کردم .تصميم
جنرال عبدالقادر :از
گرفتم به بلغارستان برگردم .بايد به مزار مي رفتم .از آنجا به مسکو و سپس به بلغارستان.
فوري دست به کار شدم .کسانی از قوم ما [زوريها] در ميمنه بودند .بخشي از آنها هم در
کابل بودند .هميشه با من تماس داشتند .به آنها خبر دادم که «بايد از کابل بيرون شوم».
آنها در جريان يک روز ،سفر مرا از کابل سازمان دادند .چند نفر از ريشسفيدهاي ميمنه
و مزار را به موتر نشاندند .به من هم لباس آوردند .پوشيدم .فردا صبح زود مرا به «سراي
شمالي» کابل بردند و در آن موتر سوار کردند .چند سياهسر در پيش روي موتر نشسته
بودند و چند ريشسفيد و من در قسمت آخر موتر سرويس...

بخش سي و چهار
جنرال عبدالقادر... :صبح زود بودکه موتر به طرف مزار حرکت کرد .پنج عصر ،به مزار
رسيديم .از موتر پياده شديم .کسي که وظيفه گرفته بود ،به استقبالم آمد .او را خوب
مي شناختم .مرا با خود برد .آن شب با او بودم .به او گفتم« :بيا فردا صبح به زيارت روضه
برويم .چاي صبح را در اطراف روضه مي خوريم».
صبح بسيار زود از خواب برخاستيم .به زيارت رفتيم .از روضه بيرون شديم .به
چايخانهيي رفتيم و گفتيم« :يک پياله قيماق مزاري بياور تا بخوريم».
رفتيم قيماق بخوريم .چه پيش خواهد آمد؟ نمي دانستم.
قيماق را خورديم .گفتم« :حاال که قيماق را خورديم ،بيا کمي بگرديم!»
هوا روشن شده بود .مردم در رفتوآمد بودند .نزديک روضه ديواري بود .دوست
همراهم گفت« :برويم روي آن ديوار بنشينيم».
رفتيم و نشستيم .شهر و مردم را تماشا ميکرديم .ناگهان موتر جيپي در کنار سرک
توقف کرد .صاحبمنصبي از آن پياده شد .او به طرف ما مي آمد .اينطور فهميدم که
ب نزديک ما آمد...
مي دانست ما آنجاييم .صاحبمنص 
مقابلم ايستاد و سالمي زد .گفتم« :خيريت است؟!»
گفت« :صاحب! جنرال صاحب دوستم خبر شدند که شما تشريف آوردهايد .گفتند
چون از اقوام مختلف براي ديدنم آمدهاند ،شخص ًا نمي توانم پيششان بروم .تو برو و به
ايشان بگو که اگر برايشان زحمتي نيست در «قلعهء جنگي» منتظرشان هستم!»
من گفتم« :بچیم! دوستم صاحب با من چه کار دارند؟ از من چه مي خواهند؟»
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صاحبمنصب گفت« :من نمي دانم .منتظر شما هستند».
حيران مانده بودم .نمي دانستم چه کنم .صاحبمنصب هم ايستاده و منتظرم بود .به او
گفتم« :بهتر است به دوستم صاحب سالم برساني و بگويي که من از کابل براي زيارت به
مزار آمدهام .چند ساعتي هستم .دوباره به کابل برمي گردم».
من به شما قصهء تقرر دوستم را گفتم .تعريف کردم که با امضاي من مقرر شد و
1
رتبهء جنرالياش را هم من امضا کردم .اما او را از نزديک نديده بودم.
ب گفتم که براي چند ساعتي به مزار آمدهام و دوباره به کابل
وقتي به آن صاحبمنص 
برميگردم جواب داد« :نه! گفتند بياييد! منتظر شما هستند!»
خنده کردم و گفتم« :ما را به زور مي برند؟»
گفت« :نه! نه! خدا نکند .هيچ گپ و زوري در بين نيست .منتظر شما هستند».
دوست همراهم اصرار کرد که« :چه فرقي مي کند .بياييد برويم».
ب گفتم« :خوب است .تو برو .ما يک ساعت
من کمي فکر کردم .به آن صاحبمنص 
بعد مي آييم».
صاحبمنصب قبول کرد .گفت« :ما منتظر شما هستيم ».و رفت.
او رفت .به فکر فرو رفتم .بروم يا نروم؟ با خود گفتم :دوستم به امضاي من جنرال
شده است .اما من با او کدام رابطهيي نداشتم .شايد به خاطر گروهبنديهايي که شروع شده
مي خواهد مرا ببيند...
ساعتي گذشت .به دوست همراهم گفتم « :يک تاکسي بگير تا ما را به آنجا ببرد».
پرويز آرزو :نام دوست همراه شما چي بود؟
جنرال عبدالقادر :نامش «خانمحمد» است .همين حاال هم در ميمنه است .اص ً
ال از
ميمنه است .با ما ريشهء قومي دارد .فکر ميکنم او زمينه را طوري مساعد کرده بود که با
دوستم ديدار کنم.
پرويز آرزو :تاکسي گرفتيد و رفتيد.
جنرال عبدالقادر :بلی .به «قلعهء جنگي» رفتيم .به دروازه اول رسيديم .گفتيم« :پيش
دوستم صاحب مي رويم».
به دفتر دوستم رفتيم .صاحبمنصبي را که به دنبال ما آمده بود ،ديدم .اسم او هم
«روزي» بود .فکر ميکنم از نزديکان دوستم بود .معلوم شد که از ياوران دوستم است .او
ما را به اتاقي برد .چند دقيقهیي نشستيم .بعد از چند دقيقه ديدم در حدود ده نفر از ازبک ها
 .1اين روايت را مي توانيد در بخش سي بخوانيد.
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از دفتر دوستم بيرون شدند .معلوم مي شد که به راستي مالقات داشته است .به محض اينکه
آنها بيرون شدند ،دوستم از دفترش برآمد .به دهلي ِز بين دفتر او و اتاقي که ما نشسته
بوديم ،آمد .من از جا برخاستم .با او احوالپرسي کردم .مرا به دفترش دعوت کرد .پرسيد:
«کجا بوديد؟ چهطور آمديد؟ کجا ميرويد؟»
گفتم« :حاال پس از يک عمر کار و زحمت ،وقت استراحت من است .براي زيارت
آمدهام».
به شوخي گفتم« :حاال ميتوانم هر جا که دلم ميخواهد بروم و هر جا دلم ميخواهد
بخوابم».
دوستم گفت« :خيلي تشکر که به مزار آمديد و جاي ديگري نرفتيد».
من گفتم« :کجا را دارم که بروم».
دوستم به اتاق مخابرهاش رفت .صدايش مي آمد .با مسعود صحبت مي کرد.
پس از چند دقيقه برگشت .به من گفت« :شما مهمان ما هستيد».
کسي را صدا کرد و به او گفت« :امشب جنرال صاحب مهمان ماست».
منظورش اين بود که ترتيبات پذيرايي گرفته شود .به او گفت« :جنرال صاحب را
با خود به خانهء خود ببريد .فردا صبح زود او را به ميدان هوايي برسانيد».
من حيران ماندم!
به دوستم گفتم« :دوستم صاحب! من براي چند روزي به مزار آمدهام و اگر ممکن
باشد تصميم دارم به مسکو بروم».
گفت« :نه! من خواهش ميکنم که شما عجله نکنيد .وطن به شما ضرورت دارد و »...
حاال پيش خود فکر مي کردم که عجب اشتباهي کردم که به مزار آمدم.
پرويز آرزو :يعني بهتر بود در کابل مي مانديد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .اتفاقي که در مزار افتاد از نگاه موازنهء سياسي برايم خوب
تمام نمي شد.
پرويز آرزو :هدف شما از موازنهء سياسي چيست؟ يعني ترجيح مي داديد...
جنرال عبدالقادر :من بايد سعي مي کردم به هيچ جهتي نروم.
پرويز آرزو :و اگر قرار بود برويد بايد با احمدشاه مسعود مي رفتيد؟
جنرال عبدالقادر :خوب ،در نظر داشته باشيد که او قبل از دوستم عالقمندي نشان
داده بود.
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مردي که دوستم به او وظيفه داده بود ،مرا به خانهاش برد .آن مرد پشتون بود .آن
شب بسيار به من لطف و مهرباني کرد .کالنهاي پشتونها در آن خانه جمع شده بودند.
به من مي گفتند« :همهء امکانات ما در اختيار تو خواهد بود».
پرويز آرزو :چرا عبدالرشيد دوستم از آن فرد خواست که مهماندار شما باشد؟
جنرال عبدالقادر :اص ً
ال نمي دانم .نمي دانم دليلش چي بود .جالب اين بود که آن مردم
صاحب نيروي نظامي بودند و ظاهرا ً به دوستم وفادار بودند .اما از البالي گپهاي آن شب
فهميدم که آنها فقط در ظاهر با دوستم هستند .ما تا نيمههاي شب با هم صحبت ميکرديم.
عجيب اينکه اصرار زياد ميکردند که در کنار آنها باشم! به من ميگفتند« :تو بيخي از
خود ما هستي .ما به اندازهء کافي نفر داريم .سالح و مهمات و پول و مال و دارايي داريم.
همه را در اختيارت مي گذاريم! با ما باش!»
من حيران ماندم چي گپ شد! باز به چه بدبختي افتادم! از يک سو مشکوک بودم
که شايد مرا مي خواهند امتحان کنند .از سوي ديگر وقتي آن صحبتها و پافشاریها را
مي ديدم به گونهء ديگر مي انديشيدم .از جانبي هم چهطور مي توانستم در مقابل دوستم با
برخوردي که با من کرده بود بايستم؟ حيران مانده بودم! من البته با آنها بازي مي کردم.
چارهیي نبود .سعي کردم آنها را متقاعد کنم که بايد صبر کرد و ديد اوضاع کشور به
کدام طرف مي رود...
مجاهد بودند .به نام مجاهد سالح گرفته بودند و مبارزه ميکردند .اما قومگرايي کشور
را فراگرفته بود و هر اقدامی بر همان اساس شکل مي گرفت.
شب عجيبی بود .بيش از حد به من احترام کردند .وقت خواب ،به جاي يک توشک،
چهار توشک را روي هم گذاشتند تا من روي آن بخوابم .به سه چهار نفر وظيفه داده بودند
که پشت دروازه حويلي پهرهداري کنند .دو نفر هم تا صبح پشت دروازه اتاق من پهره
دادند .اين برخوردهاي غير مترقبه از يک سو باعث نگراني من مي شد و از سوي ديگر به
من جرأت مي داد .تا صبح نتوانستم بخوابم.
صب ِح زود ،سفرهء چاي صبح را پهن کردند .شير و مسکه و قيماق و هشت ده دانه
تخم مرغ و...آوردند .من يک گيالس شير نوشيدم .لباسم را پوشيدم .موتر آماده بود.
همانطور که دوستم گفته بود ،مرا به طرف ميدان هوايي بردند« .خان محمد» هم همراهم
بود .به ميدان هوايي مزار شريف رسيديم.
به طياره سوار شديم .طياره 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 ميدان هوايي برده بودند و با «خان
محمد» ،دوست ميمنهیي خود ،خداحافظي کردم .طياره پر از گوسفند بود .مرا به کابين
پيلوت بردند .يکي از کارکنان تخنيکي طياره جايش را به من داد .پهلوي پيلوتها نشستم
و به کابل پرواز کرديم.
***
به کابل رسيديم« .روزي» ،قومندان دوستم در ميدان هوايي کابل ،پيش طياره آمد.
احوالپرسي کرديم .به او اطالع داده بودند که من مي آيم .وقتي مي خواستم خداحافظي کنم
و بروم گفت« :يک دقيقه وزير صاحب! يک دقيقه صبر کنيد!»
دستور داد که يک «گوسفند خوب» را از طياره پايين کنند .گوسفند را به پشت
موترش انداخت و گفت« :شما را به خانه مي بريم».
من گفتم« :با اين گوسفند چه مي کني؟»
گفت« :براي شماست .باشد بچه ها بخورند».
يک ميل کالشينکوف و دو خشاب مرمي هم داد .گفت« :اين هم پيش شما باشد».
پس از اتفاقاتي که افتاد ،حدس مي زدم که با توجه به کوششي که از سوي مسعود
براي تأمين ارتباط با من شده بود ،حاال رابطهام با او خراب مي شود .فکر ميکردم که با
رفتن به مزار مرتکب اشتباه شدم .به هر حال ،مرا به خانه رساندند.
وقتي به بالک ما رسيديم« ،روزي» رفت و با پستهء نزديک خانه که از شوراي نظار
بود صحبت کرد .به من گفت که با ُپسته صحبت کرده است تا مراقب خانهء ما باشند.
تأکيد کرد که در صورت بروز مشکل ،حتم ًا به او تلفون کنم.
گوسفند را به رییس بالک دادم .به او گفتم حاللش کند ،قسمتي از آن را خيرات
بدهد و قسمتي را هم ما بگيريم.
در خانه ماندم .يک هفته ده روزي گذشت .يک روز کسي تلفون کرد .گوشي را
برداشتم .گفت« :لطيف است».
گفتم« :کدام لطيف؟»
گفت« :همان لطيف که در سازمان جوانان وزارت دفاع بود».
او را شناختم .از پرچمي ها بود.
حزبيهاي جناح پرچم بسيار سر او حساب ميکردند .هميشه او را زير نظر داشتم.
هميشه نسبت به او مشکوک بودم .بعد از احوالپرسي گفت« :مسعود صاحب مي خواهند
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شما را ببينند».
ساعت حدود چهار و پنج عصر بود که کسي به دنبالم آمد و مرا به دفتر مسعود
برد .دفتر مسعود در گذشته ،دفتر خود من بود .رفتيم .وقتي داخل دفتر شدم از چوکياش
برخاست و براي احوالپرسي به استقبالم آمد .نشستيم و شروع به صحبت کرديم.
من گفتم« :مسعود صاحب! من هميشه اين را مي گويم که آرمان و آرزوي ما اين
بود که به نفع وطن و مردم خود کاري کنيم .از عمل خود هم پشيماني ندارم .سرافکنده
هم نيستم .ديروز ما بوديم .امروز شما هستيد .اين سياست است .ايجاب مي کند .اگر شما
بتوانيد بهتر از ما کار کنيد و به مردم و به افغانستان خدمتي بکنيد ،شما قهرمان هستيد و
ما هم ادعايي نداريم .ما يک کار کرديم و به آن افتخار هم مي کنيم که در جامعه تحولي
ايجاد کرديم .دوام اين تحول به آينده بسته است .تا ببينيم سير تاريخ چگونه خواهد بود .به
اين خاطر من ضرورتي هم ندارم .نيازي هم نيست که به شما بگويم .اگر ضرورتي داريد
مي شنوم»...
مسعود گفت« :ما از کارهاي شما آگاهيم .ما از مدتها پيش شما را زير نظرداشتيم.
شما به من نامه نوشتيد .من هم جواب نامه شما را نوشتم .ايجاب مي کند که در اين شرايط،
همکاري وجود داشته باشد».
پرويز آرزو :منظور ،کدام نامههاست؟ شما به احمدشاه مسعود نامه نوشته بوديد؟
جنرال عبدالقادر :وقتي وزير دفاع بودم ،سفير شوروي از من خواست به مسعود نامه
بنويسم و او را تشويق کنم که به حکومت بيابد .او از من خواست در نامه به مسعود
بنويسم که «وزارت دفاع را به او يا هر کسي که او بخواهد مي دهم .عالوه بر وزارت
دفاعُ ،پستهاي مهم و امتيازات ديگري را هم حاضريم به جناح او بدهيم .به شرط اينکه
از جنگ دست بکشد ».من آن نامه را نوشتم و اول به کارمل نشان دادم.
پرويز آرزو :به خاطر داريد که دقيق ًا در نامه چه نوشته بوديد؟
جنرال عبدالقادر :نوشته بودم که آقاي مسعود! اگر موضوع ،مبارزه است مي توانيد
در چوکات دولت هم مبارزه کنيد .من به عنوان وزير دفاع پيشنهاد ميکنم که به دولت
بياييد .اين جنگ آهستهآهسته عزت و پرستيژ شما را هم کم مي کند .اگر مبارزه به خاطر
قدرت است من حاضرم از وزارت دفاع بيرون شوم و آن را واگذار کنم.
وقتي مسعود قدرت را گرفت ،نامه مرا در تلويزيون نشان داد و گفت« :اين نامهيي
که به امضاي قادر به من نوشته شده بود .از من دعوت کرده بود .اين هم نامهيي که من
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به قادر نوشته بودم».
پرويز آرزو :و در نامه احمدشاه مسعود چي آمده بود؟
جنرال عبدالقادر :او نوشته بود که تو پيش ما يک قهرمان نيستي .چون تو با کساني
رفتي که آنها با روسها ارتباط دارند و کمونيست هستند .بنابراین تو با ما بيا .اگر بيايي
ما تو را مي پذيريم و هميشه در کنارم خواهي بود.
اينها را مسعود با قلم خود نوشته بود.
***
پرويز آرزو :به گفت وگو و ديدار شما با احمدشاه مسعود بر ميگرديم.
جنرال عبدالقادر :من به مسعود گفتم« :پيش از آمدن شما به کابل ،دو نمايندهء شما
پيشم آمدند» .به راستي هم آمده بودند .يکي «گل محمد» استاد «حربي شونزي» بود .نفر
دوم از منسوبين وزارت دفاع بود .نامش را به خاطر ندارم .آن دو از من در مورد آمدن
مسعود به کابل نظر ميخواستند .
به مسعود گفتم« :من به آن دو نفر گفتم که شما بايد براي رهايي از فشار حکمتيار
راه سروبي و سنگنبشته ،چهارآسياب و راه کابل -قندهار را مسدود کنيد و نگذاريد کسي
به کابل داخل شود .تنها در اين صورت است که مي توانيد در کابل نظم بياوريد .در غير
آن ،نظم اجتماعي کابل به هم مي خورد».
به مسعود گفتم« :در اين مورد از من نظر خواسته شده بود و نظر خود را گفته بودم.
حاال از من انتظار چه نوع همکاري داريد؟»
مسعود گفت« :مي خواهم تشکيالت وزارت دفاع را برايم بسازيد».
گفتم« :کدام نوع تشکيالت وزارت دفاع را مي خواهيد؟»
تشکيالت وزارت دفاع يک کشور دو نوع است .يک تشکيل بر مبناي اصل تأمين
امنيت داخل کشور و مرزها ساخته مي شود که شامل کدر و پرسونل و اسلحه و وسایط
نظامي است .اين تشکيل ،تشکيل محدود است .تشکيل نوع دوم محدوديت ندارد .يعني
اگر اردو به صدهزار ،دو صد هزار و بيشتر نياز داشته باشد ،دستگاه حکومت ملزم است
که آن را از لحاظ تخنيکي و وسایط و سالح تأمين کند .هدف از تشکيالت نوع دوم،
دفاع از کشور در مقابل تعرضات بيروني است .محدوديت تشکيالت نوع اول به خاطر
درنظرگيري شاخصهاي اقتصادي کشور است .البته قواي محدود احتياطي حتم ًا مورد توجه
قرار مي گيرد.
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من به مسعود گفتم« :شما کدام نوع تشکيالت را مي خواهيد؟»
مسعود گفت« :هر دو را».
گفتم« :بسيار خوب .شکي نيست که من اين کار را ميکنم .ولي مي دانيد که آمدن
من براي شما ضرر دارد؟»
مسعود گفت« :چرا؟»
گفتم« :شما با گروههاي مختلفي سر و کار داريد».
آدم هوشياري بود .فهميد.
گفتم« :همين که مرا با شما ببينند ،شما را متهم مي کنند که با کمونيستها ارتباط
داريد .اينکه من کمونيست هستم يا چيز ديگر ،نه شما مي فهميد نه کس ديگر ،فقط خدا
مي فهمد .اما اين تبليغ عليه شما شروع مي شود».
او خاموش شد .پس از چند لحظه گفت« :شما تشکيالت را بسازيد .من کسي را
مي فرستم تا از شما بگيرد».
گفتم« :خوب است».
نشستم و طي هفت هشت روز تشکيالت را ساختم .به «لطيف» زنگ زدم .آمد.
تشکيالتي که ساخته بودم را به او دادم .يک عريضه هم نوشتم .آن را هم به دستش دادم.
پسرم داکتر قدير در مسکو عمل جراحي شده بود .در عريضه نوشتم که مي خواهم به ديدن
پسرم بروم .مسعود در زير عريضهام نوشته بود که «کار دگرجنرال صاحب قادر اجرا
شود».
لطيف عريضه را به دست کسي به من فرستاد .پاسپورت گرفتم و به مزار رفتم.
دوباره «خان محمد» به ديدنم آمد .پاسپورت را به دستش دادم .به کنسولگري روسيه در
مزار شريف رفت و ظرف دو ساعت ،برايم ويزه گرفت .دخترکم هم با من بود .خانمم با
مادرم موقت ًا در کابل ماندند .بدون اينکه با کسي خداحافظي کنم ،با دخترکم به حيرتان
رفتم...
***
در مرز ،تعداد زيادي زن و مرد و کودک براي خروج از افغانستان ايستاده بودند و
منتظر .مرا ديدند و شناختند .جيغ مي زدند که «به ما هم اجازه بده که برويم!»
حاال من کي بودم که به آنها کمکي بکنم؟ به مأمورين مرز گفتم« :يا اينها را هم
بگذار که بروند يا من هم نميروم».
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به من گفتند« :حاال تو يک دفعه برو و تير شو».
باز گفتم« :همين مردم را بگذاريد بروند .چه کار داريد به مردم؟»
در موتر نشستيم .ما را با موتر از حيرتان به مرز ترمز بردند .در ُپستهء سرحد آن
طرف ،يک صاحبمنصب روس نشسته بود .من و دخترکم يک بکس کوچک داشتيم.
چند جوره لباس او و من در آن بود .سر بکس را باز کردم تا ببينند و وارسي کنند .يک
صاحبمنصب مرزي افغانستان که از نفرهاي دوستم بود با من تا آن طرف مرز رفته بود.
ب روس ،نگاهي به پاسپورتم
ب روس نشان داد .صاحبمنص 
او پاسپورتم را به صاحبمنص 
انداخت و گفت« :کاالي خود را جمع کنيد و برويد».
ب افغان در جمع کردن بکس به من کمک کرد .با من خداحافظي کرد.
صاحبمنص 
به رانندهء تاکسي که قرار بود مرا تا شهر «ترمز» ببرد گفت« :از جنرال صاحب ،پول
نگيري».
در تاکسي نشستم .راننده از من پرسيد« :کجا مي رويد؟»
گفتم« :ما را به ايستگاه قطار ببر..».
***
تکت گرفتم .منتظر قطاري که قرار بود از تاجيکستان بيايد و به طرف تاشکند برود،
مانديم .چند دقيقهیي پيش از رسيدن قطار ،کسي نزديکم آمد و با من احوالپرسي کرد.
گفت« :شما کجا مي رويد؟»
گفتم « :به تاشکند».
گفت« :من هم به تاشکند مي روم .خوب شد همديگر را ديديم».
من گفتم« :تو کيستي؟»
گفت« :من از مزار هستم .به تاشکند مي روم .در وقت رياست شما در مسلخ ،عسکر
بودم».
پرسيدم« :تا تاشکند چقدر راه است؟»
گفت« :فردا ساعت ده و نيم يازده به تاشکند مي رسيم».
گفتم« :بچیم! تو حاال يک کاري بکن! پرواي من نيست .اما براي اين دخترکم ،طفلم،
بايد جايي پيدا شود تا آرام باشد».
گفت« :نگران نباشيد .من پيدا ميکنم».
ساعت حدود شش و نيم هفت شام بود که قطار آمد .تقريب ًا همهء مسافرين از
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تاجيکستان بودند .سوار شديم.
آن مرد رفت و در کوپهء قطاري که پر بود از زنها و دخترهاي تاجيک ،جايي براي
دخترکم پيدا کرد.
با آن مرد در ازدحام قطار نشستيم .يک بوتل يک ليترهء پالستيکي خالي داشت.
آن را از آب جوش پر مي کرد ،چاي مي انداختيم و مي خورديم .بسيار گرم بود .عرق
مي ريختانديم.
ساعت ده صبح به تاشکند رسيديم .از قطار پياده شديم .دو پس ِر يکي از همسايههاي من
در کابل ،در آن زمان در تاشکند بودند .او [همسايه] به من گفته بود« :به هوتل ازبکستان
برويد .پسرهايم «همايون» و «اقبال» آنجا هستند .آنها شما را به خانه مي برند».
پرسوجو کردم که هوتل ازبکستان کجاست .به من راهي را نشان دادند و گفتند:
«روبهرو برو .به هوتل ازبکستان مي رسي».
در راه ،نرسيده به هوتل ،يکي از بچههاي همسايه را ديدم .مرا به خانهء يک ازبک که
شريک تجارياش بود ،برد .بسيار خسته بودم .به خانم صاحبخانه گفتم« :خواهشي دارم.
لباسم در قطار بسيار پر عرق شده است .اگر ممکن باشد لباسم شسته شود».
به من گفت« :نگران نباشيد .لباس شما را مي شويم .تا صبح خشک مي شود .شما
برويد و استراحت کنيد .لباس شما را آماده ميکنم و پشت در اتاق مي گذارم».
اتاقی که باید در آن میخوابیدم را نشانم داد .دخترکم را پيش طفلهاي خود برد.
پس از خستگي زياد راه ،حمام گرفتم .جاي خواب را آماده کرده بودند .رفتم .سر را
گذاشتم .سنگيني خستگي و بيخوابيها را حس مي کردم .هنوز چشمها را نبسته بودم که
زلزله شد! عجب زلزلهء وحشتناکي! لباس هم نداشتم! از اتاق هم بيرون شده نمي توانستم.
پس از تکاني شديد ،زلزله آرام گرفت...
به خواب افتادم .صبح برخاستم .لباس را همانطور که گفته بود آماده کرده بود و
پشت دروازه اتاق گذاشته بود .لباس را پوشيدم .پسر همسايه ما آمد .من و دخترکم را به
ايستگاه قطار برد .براي ما نان و کباب و خوردنيهاي فراوان آماده کرده بود .آنها را
به ما داد .رفت و پول داد و بدون نوبت به ما تکت گرفت .و ما به سمت مسکو حرکت
کرديم...
***
به مسکو رسيديم .پسرم قدير پس از عمل جراحي در خانه استراحت مي کرد .پسرم

445

خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر

«بصير» آمد و ما را به خانه برد .دو برادر ،يک آپارتمان يک اتاقه گرفته بودند و در آنجا
زندگي ميکردند .رفتيم .ديدم قدير در بستر افتاده است...
مدتي در خانه با دو پسر و دخترکم بودم .با هيچ کس تماسي نگرفتم .از مسکو به
بلغارستان رفتم.
پرويز آرزو :مي خواهيد استراحت کنيد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .بياييد چاي بنوشيم...

بخش سي و پنج
پرويز آرزو :امروز ،روز آخر گفتوگوي ماســت .پــس از آمدن مجاهدين به کابل ،به
مســکو آمديد .مدتي در مسکو مانديد و به بلغارستان رفتيد .اين دومين باري بود که براي
زندگي به آنجا ميرفتيد.
جنرال عبدالقادر :بلی .بار اول در زمان داکتر نجيب به آنجا تبعيد شــده بودم .پيش
از آن ،سفير افغانســتان در پولند بودم .در اواخر حکومت نجيب ،تصميم گرفتم به کابل
برگردم .همانطور که به شما گفتم در زمان حکومت مجاهدين ،مدتي در افغانستان بودم.
بعد از آن براي بار دوم به بلغارستان رفتم .زندگي در بلغارستان با سختيهاي فراوان همراه
بود .پسرم قدير به تازگي درسش را در مسکو تمام کرده بود .در رشته طب تحصيل کرده
بود .پس از پایان تحصيل به کمک يک دوست بنگالدشياش ،وارد کار فروش کمپيوتر
شده بود .دوست بنگالدشياش از راه تجارت بسيار پولدار شده بود .به قدير کمک کرده
بود .مغازهء کوچکي گرفته بــود .کمپيوتر به او مي داد .قدير کمپيوتر را به قيمت خريد
از دوســت بنگالدشياش مي گرفت و مي فروخت .دست قدير کمي باز شد .تلفون کرد و
گفت مي تواند به ما کمک کند .من هم بيکار ننشســته بودم .در آن زمان بر اساس يک
قرارداد ،چهل هزار نفر ويتنامي براي کار به بلغارســتان آمده بودند .رفتم و با آنها شروع
به کار کردم .ساعتي دو دالر مي دادند.
پرويز آرزو :چی ميکرديد؟
جنرال عبدالقادر :ويتنامي ها به کار ســاختماني مشغول بودند .من در بخش گلکاري
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و پالســترکردن ديوارها با آن ها کار مي کردم .يک نفر گل را به ديوار «تَپ» مي کرد،
يکي «ماله» مي کشيد .من دهلچه را پر مي کردم و به آن ها مي دادم .اندکاندک کار قدير
در مســکو بهتر و بهتر شد .به ما پول مي فرستاد .پولي پسانداز کرديم .دکان کوچکي به
کرايه گرفتم .کرايهء آن دکان صد دالر در ماه بود .مردي عرب را مي شناختم که از يک
کوريايي ســيخک مو و شانه و از اين قبيل چيزها مي خريد و در «شنبهبازار» مي فروخت.
من به آن بازار مي رفتم و سيخک مو و شانه و چيزهای دیگر را از او مي خريدم و در دکان
کوچک ما مي فروختم .بعدها به من اعتماد مي کرد و بدون دريافت پول ،مال را در اختيارم
مي گذاشت .پس از فروش ،پول او را مي دادم .پيش از چاشت خودم در دکان مي نشستم و
پس از چاشت ،دخترم .دخترها و خانمها بيشتر از او خريد ميکردند .دخترم ابتکاري کرد.
چند آرايشگاه زنانه را پيدا کرد .با آن ها تماس گرفت و به توافق رسيد که فرمايش آن ها
را بگيرد .آرايشگاه ها چيزهاي مورد نياز خود را فرمايش مي دادند و کار ما رونق گرفت.
روزگار ما چنين مي چرخيد .پسر ديگرم در پولند در رشتهء معماري درس مي خواند .بعدا ً
او هم به بلغارســتان آمد .مدتي بعد خانهام را در کابل فروختم .پولي ســر هم شد .تقريب ًا
پنجاه هزار دالر .براي خريد مال به چين رفتيم .تمام پولي که داشتيم را بايسکل سپورتي و
کفش خريديم .بيست هزار دالر تاوان کرديم!
پرويز آرزو :چرا؟
جنرال عبدالقادر :بايسکلها زود فروخته شدند .اما ما در خريد کفش اشتباه کرده بوديم.
انــدازه پاي چيناييها خيلي کوچکتر از بلغارياييها بود .بيشــتر کفشهاي زنانه يي که
خريده بوديم به همين خاطر پيش ما ماندند! کسي نخريد.
پس از مدتي يکي از فرزندانم به کابــل رفت و خانم و برادر و مادر و مادرکالن و
ســاير اعضاي خانواده را با خود به بلغارستان آورد .مدتي در بلغارستان با هم مانديم .مادرم
در بلغارستان فوت کرد [با گريه]...
زندگي به اندازه کافي سخت بود و من هم تحمل کار بيشتر را نداشتم .به همين خاطر
خانوادهام به لندن رفت .پســرهايم قدير و بصير در مسکو بودند .من پيش آنها برگشتم.
فکر ميکنم سال  1374بود که به مسکو آمدم .اين دو پسرم در مسکو درس خوانده بودند
و هر دو پاسپورت روسي داشتند .طبق قوانين روسيه ،اگر پدر يا مادر شهروندان روسي در
جايي ديگر به تنهايي زندگي مي کنند مي توانند به فرزندانشان در روسيه ملحق شوند .وضع
اقتصادي من در بلغارستان خيلي خراب شده بود .پسرهايم هم در مسکو به خاطر تنهايي من
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ناآرام بودند .به هر حال آمدم و فع ً
ال در مسکو زندگي ميکنم.
پرويز آرزو :با دوستان خود در حزب دموکراتيک رابطه داريد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .با همه .البته نه از لحاظ حزبي ،بلکه به حيث يک ريشسفيد با
همه تماس دارم .همين پيشتر هم تلفون کردند و گفتند «ما خيلي آرزو داريم که امشب
با ما باشيد».
اما من مريض هســتم .به آنها گفتم نميتوانم .هميشه عالقمندي و احترام نسبت به
من وجود داشته است .اين عالقمنديها گاهي شخصي بوده و گاهي کاري .مردم هميشه به
من لطف داشتهاند .هيچ وقت به موردي برنخوردهام که کسي نسبت به من برخوردي منفي
نشان داده باشد .هميشه بسيار انساني و شريفانه برخورد کردهاند .من از آنها سپاسگزارم.
من در رويدادهاي افغانستان دست داشتم .نمي گويم تا چه اندازه خوب بوده ،بد بوده ،مؤثر
بوده يا نبوده .اما من واقع ًا سپاســگزار تمام مردم خود هستم که با کردار بد يا خوب من،
نسبت به من هميشه احترامي انساني قائل هستند .اين ،آگاهي مردم مرا در مورد شرافت و
ارزش انسان نشان مي دهد.
پرويز آرزو :بهترين کتابي که خواندهايد؟
جنرال عبدالقادر :من آثار مختلفي خواندم .از گاندي خواندم .آموزههاي سياســي و
اقتصادي جواهر لعل نهرو در فهم من از اوضاع اجتماعي و سياســي بسيار کمک کردند.
کتاب «مادر» گورکي را زياد دوست داشتم .از نويسندههاي ايراني زياد خواندهام .خاطرات
سياسي «مصدق» ،نخست وزير وقت ايران را خواندهام .کتابهاي زيادي با مضمون انقالب
خواندم .از جنرال «ژياو» که وزير دفاع ويتنام و از سرسختترين مبارزان ضد امريکا بود،
خواندم .از «چهگوارا» خواندم...
البته مطالعات من هيچگاه منظم نبودند .برداشت من از کتابهايي که مي خواندم اين
بود که بيشــتر آن نوشتهها با شرايط خاص مکاني نويسندههاي آن کتابها منطبق بودند.
وقتي از جنرال ويتنامي مي خواندم ،مي فهميدم که فضايي که او ترســيم مي کند منطبق با
واقعيتهاي ويتنام اســت .مبارزات چهگوارا با واقعيتهاي امريکاي التين قرين اســت.
من اين را درک مي کردم که افغانســتان مســایل و واقعيتهاي خود را دارد .عالوه بر
کتابهايي که نام بردم به نظر من کتاب «افغانستان در مسير تاريخ» مير غالم محمد غبار
اثري برجسته است.
پرويز آرزو :آيا در زندگي سياســي خود «الگويي» داشتيد؟ شخصيتي تاريخي که
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براي شما نمونه و الگو باشد؟
جنرال عبدالقادر :نتوانستم آن الگو را پيدا کنم.
پرويز آرزو :زندگي خم و پي ِچ بسيار دارد .آدم تا زنده است ،کارهاي زيادي مي کند.
کارهاي خوب و کارهاي بد .اگر به گذشته برگرديم و تصور کنيم که شما فرصتي داريد
که يکي از کارهايي که انجام دادهايد را انجام نمي داديد ،کدام کار را نميکرديد؟
جنرال عبدالقادر :اگر مي دانســتم که رهبران حزب دموکراتيک به آرمانهاي خود
پايبند نيستند و خيانت مي کنند ،هرگز با آنها نمي رفتم.
پرويز آرزو :و با داوودخان مي مانديد؟
جنرال عبدالقادر:کام ً
ال .داوودخان را نسبت به آنها ترجيح مي دادم.
پرويز آرزو :چرا؟
جنرال عبدالقادر :گاهي با خاطرات گذشــتهام زندگي ميکنم .من داوودخان را يک
ملي گرا ميدانم .هر چند شــاهزاده بود ،تکرار ميکنم با اينکه شــاهزاده بود« ،آرماني»
داشت .و با آنکه سعي در نجات خاندان خود داشت ،همين که توانست شاهي مطلقه را به
جمهوري تبديل کند ،بزرگترين کار را انجام داد.
پرويز آرزو :من از البالي صحبتهاي ما در طول اين مدت به اين نتيجه مي رسم که
شما از بدو ورود به حزب دموکراتيک خلق افغانستان ،عضو دل و جاني حزب نبوديد.
جنرال عبدالقادر :من عضو دل و جاني تالش براي خدمت به مردمم بودم.
پرويز آرزو :شما عضو حزب بوديد اما به حزب وفادار نبوديد.
جنرال عبدالقادر :وفادار نبودم چون ديدم خيانت وجود دارد .من به شما گفتم در همان
دو ساعت اول [شروع کودتای] هفت ثور فهميدم که گمراه شدهام.
پرويز آرزو :اما شما در دولت مانديد .دو دوره وزير دفاع بوديد.
جنرال عبدالقادر :ناگزير بودم .بايد تالش مي کردم .تا دم مرگ .من در تصميم مبارزه
ثابت قدم بودم.
پرويز آرزو :شما در همان ساعتهاي اول پس از کودتاي هفت ثور پشيمان شُ ديد.
گفتيد در همان هنگام که هنوز فرجام کودتا هم روشن نبود ،حتا در يک لحظه تصمي ِم به
از بين بردن رهبري حزب دموکراتيک به ذهن شما رسيد .آيا شک و ترديدي که نسبت
به شما در زمان نورمحمد تره کي و حفيظاهلل امين وجود داشت و منجر به زنداني شدن شما
شد ،توجيهي پيدا نمي کند؟
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جنرال عبدالقادر :پيامدهاي مخالفت موضوعي جداگانه اســت .مهم اين اســت که
چرا من مخالفت و ايســتادگي مي کردم .مخالفت مــن به اين دلیل بود که رهبري حزب
دموکراتيک بر خالف آرمانهايي کــه تبليغ کرده بود ،عمل مي کرد .من در تمام مدت
کار و ايستادگي ام نمي دانستم که آن مخالفتها به چه نتيجهيي مي انجامند .اما تصميم من
اين 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 بدهيم .مقاومت من به خاطر يک قاضي
بود .آن قاضي در نهاد من اســت و او وجدان من است .او هم قاضي و هم وکيلمدافع من
اســت .من هميشه با او مشوره کردهام .و او هميشه به من گفته است که «به خاطر داشته
بــاش! گفتي به خاطر مردم .به خاطر وطن!» اين دو کلمه يعني «مردم» و «وطن» چيزي
است که وجدانم به من گوشزد مي کند .به من هشدار مي دهد که نمي تواني از آن تجاوز
کني .من هميشه طبق حکم وجدان خود عمل کردهام .چقدر درست بوده؟ چقدر نادرست
بوده؟ اين به خودم مربوط است.
پرويز آرزو :ببرککارمل مدتي نسبت ًا طوالني در مسکو ماند .طرفدارانش مي گويند
با فقر و بدبختي زندگي مي کرد.
جنرال عبدالقادر :من تأييد ميکنم که کارمل سوء استفادهء شخصي اقتصادي نکرده
بود .سياســت هم چيزي است که تا زمان نياز از تو استفاده مي شود و وقتي نيازي نبود به
درد کسي نمي خوري.
پرويز آرزو :شنيدهام که اسلم وطنجار هم چنين سرنوشتي داشت .او در اوکراين بود.
جنرال عبدالقادر :بلی .او هم در آخر عمر روزگار بدي را گذراند.
من تصميم گرفتم تا زنده هستم هر فقر و بدبختي را تحمل کنم و َسر خَ م نکنم.
پرويز آرزو :در مدتي که ببرککارمل در مسکو بود ،با او تماس داشتيد؟
جنرال عبدالقادر :فقط يک بار .من در بلغارستان بودم .يکي از دوستانم از مرگ مادرم
باخبر شــد و براي ابراز همدردي پيشم آمد .او به من گفت که «کارمل در شرايط بدي به
سر مي برد .به او تلفون کن».
من گفتم« :کار بدي نيست .تلفون ميکنم .او خوب کرده يا بد ،کار خودش است.
نتيجه کارش را هم حاال مي بيند .اما يک افغان است .هموطنم است .تلفون ميکنم».
به کارمل تلفون کردم .پس از احوالپرســي ،کارمل گفت« :ما رفتيم .حزب ،رفت.
اما وطن به جاي خودش اســت .شما بايد کار کنيد .حال وطن ،بد است .به وطن خود فکر
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کنيد .از وطن دور نباشيد »...همين گپهاي فورماليته را گفت.
من خنديدم و گفتم« :ما را همين فکر از وطن دور کرده است .حاال از دست ما چه
مي آيد»...
از البالي گپهايش فهميدم که نااميدي عميقي دارد.
پرويز آرزو :مي خواهم در مورد چهار رهبر حزب دموکراتيک بپرســم .منظورم از
چهار رهبر ،نورمحمد تره کي ،حفيظاهلل امين ،ببرککارمل و داکتر نجيب اهلل هســتند که
هر کدام در دورهيي زمامدار کشــور شدند .شما ديدگاه هاي خود را در مورد هر کدام از
اين چهار تن در متن اين کتاب گفتهايد .به هر حال اگر قرار باشد که از بين اين چهار تن
«يک نفر بهتر» را انتخاب کنيد و معيارهاي اين «بهتري» ،شاخصهايي مانند توانايي هاي
مديريتي ،ملي گرايي يا چيزهاي ديگر باشد ،کي را انتخاب مي کنيد؟
جنرال عبدالقادر :ببينيد! همان طور که وض ِع جســمي انســانها متفاوت است ،طرز
فکر آن ها هم تفاوت دارد .درک انســان ها هم با هم فرق دارد .درک انسان ها نسبت به
انســان هاي ديگر هم فرق دارد .براي من خيلي مشــکل است که بگويم چه کسي تا چه
اندازه يي در چه موردي از ديگران بهتر بود .يا از ديگران بدتر بود .به خصوص اينکه من
هميشــه زير فشار هر چهار نفري که شما ياد کرديد ،بودم .حاال اگر بگويم که هر چهار
نفر خوب نبودند يا بد بودند ،شايد کسي بپرسد پس کي خوب بوده است؟
پرويز آرزو :برداشــت من از صحبتهاي شما در طول اين مدت اين بوده است که
ديدگاه شما نه تنها نسبت به اين چهار نفر ،بلکه نسبت به بسياري ديگر از اعضاي برجسته
حزب دموکراتيک هم ديدگاه انتقادي است .اين نکته از اين جهت قابل تأمل است که تا
جايي که من شنيده و خواندهام ،بيشتر اين افراد نسبت به شما موضعي انتقادي ندارند .چند
روز پيش نوشتهاي از دســتگير پنجشيري در يکي از سايتها خواندم .او در آن نوشته از
شما با احترام ياد کرده بود.
جنرال عبدالقادر :من اولين بار دســتگير پنجشــيري را پس از کودتاي بيستوشش
سرطان ديدم .همسايهيي داشــتم که همنام من بود .نام او هم قادر بود .نمي دانم پدرش از
خانآباد بود و مادرش از پنجشــير يا برعکس .قادر مرا به خانهاش مهمان کرد .دستگير
پنجشــيري را هم مهمان کرده بود .او را اولين بــار در همانجا ديدم .بکس کهنه يي در
دستش بود .درباره کودتاي بيستوشش سرطان صحبت ميکرديم .پنجشيري انتقاد کرد و
گفت« :شما چي کرديد؟ يک سردار را از بين برديد و سردار دیگر را جانشينش کرديد.
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آل يحيي نمي تواند شما را نجات بدهد».
من گفتم« :اگر يکي را برديم و يکي را آورديم ،بردن اين يکي هم آســان خواهد
بود» و همينطور هم شد.
بعدها پنجشيري چندين بار خاطره آن روز را به ياد آورد .به ديگران مي گفت که به
قادر چنين گفتم و او چنين جواب داد.
مي خواهم بگويم و تأکيد کنم که با دســتگير پنجشيري تضاد شخصي ندارم .انتقادي
که من از دســتگير پنجشيري داشــتم اين بود که او وقتي منافعش ايجاب مي کرد ،قشر
کمآگاه حزب دموکراتيک ،اعم از پشــتون و تاجيک و ازبک و هزاره و ترکمن ،همه را
به نفع خود تحريک مي کرد .وقتي هم که به مقصد و منافعش مي رسيد ،در چوکات رهبري
هميشه موضعگيريهاي قبيلهگرايانه مي گرفت .به باور من چنين موضعي با منافع ملي در
تضاد اســت .و من مخالف قبيلهگرايي هستم .باري از دستگير پنجشيري پرسيدند که« :تو
چرا دو حقالعضويت مي دهي ،هم به ما هم به مجاهدين؟»
او جواب داد« :وطن سر من حق دارد».
پرويز آرزو :و به راستي چنين بود؟
جنرال عبدالقادر :بلی.
پرويز آرزو :و چرا رهبري حزب واکنشی نشان نمي داد و مانع چنان روابطي نمي شد؟
جنرال عبدالقادر :اين موضوع در زمان کارمل مطرح شد .همانطور که به شما گفتم
پس از کشته شدن امين و آمدن کارمل ،من از زندان آزاد شدم .چند روز بعد ،مرا به قصر
چهلستون خواستند تا با کارمل ديدار کنم .وقتي به آنجا رفتم ديدم «دستگير پنجشيري»
و «صالح زيري» هم نشســتهاند .من برآشفته شدم .گفتم« :اينها اينجا چی مي کنند؟ هر
دو را بايد ببريد و اعدام کنيد».
اگر به دســت من مي بود هر دو را همان لحظه در همانجا اعدام مي کردم .چون هر
دو توطئه کرده بودند .امين آنها را خريده بود و هر دو آگاهانه يا ناآگاهانه وحدت حزب
را بر هم زده بودند .صالح زيري به نام ُ
«کنجکي» مشــهور بود و دستگير پنجشيري به نام
«بلبل خوشخوان».
اگر پنجشــيري از من به خوبي ياد کرده ،خانهاش آباد! اگر ناســزا هم مي گفت،
ناراحت نمي شدم .او حتم ًا داليلي داشته و چيزي ديده که خوب گفته و من هم چيزي را که
ديدم و داليلي که دارم را مي گويم .قرار نيست کسي در اين مورد به کسي رشوت بدهد.
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پرويز آرزو :اســداهلل سروري در زندان به سر مي برد .پيشبيني 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 کاغذهايي که براي اعتراف کشيدن از من آورده بودند ،نوشت« :هر چه آيد بر سر
اوالد آدم بگذرد 1».فکر نميکنم اين «گذشــت» به همين سادگي باشد .هر کاري پاداش
و جزايي دارد .متوجه هستيد؟
[آه و سکوت ممتد]...
***
پرويز آرزو :چه سرگرمي هايي داريد؟
جنرال عبدالقادر :من هميشه عالقهء زيادي به کتابخواندن داشتم .هنوز هم خيلي دلم
مي خواهد کتاب بخوانم .متاسفانه بينايي چشمهايم روز به روز کمتر مي شود .در اين اواخر
قسمتي از «کليدر» را خواندم .ديدم نمي شود .چشمهايم زود خسته مي شوند...
پرويز آرزو :شما رمان «کليدر» محمود دولتآبادي را مي خوانديد؟
جنرال عبدالقادر :بلی .تمام جلدهايش را دارم .در گذشــته در کابل کتابخانه بســيار
خوبي داشتم .هر وقت به يادم مي آيد ،غمگين مي شوم .همه آن کتابها را از دست دادم...
حاال بيشتر وقت ها در خانه نشستهام .اخبار راديو و تلويزيون را دنبال ميکنم .بعضي
وقت ها هم مهمان مي آيد .با دوســتاني که پيشم مي آيند ،صحبت ميکنم .اخبار افغانستان
را دنبال ميکنم .چيزي که مرا ناراحت ميکند اين اســت که نميتوانيم کاري براي وطن
انجام بدهيم .آرزوي من پايان جنگ است.
پرويز آرزو :داوودخان در اواخر حکومتش سياســت خارجي افغانســتان را با جمله
مشهورش «سگرت امريکايي و گوگرد روسي» بيان مي کرد .آيا افغانستان مي توانست و
امروز مي تواند با چنين نگرشي ،سياست خارجي خود را بنا کند؟
جنــرال عبدالقادر :آن بازي ،بازي خطرناکي بــود .به اين خاطر که اقتصاد کام ً
ال به
يک سو رفت و وابسته شد .شرايط امروز افغانستان از لحاظ روابط خارجي شباهت زيادي
با دوره داوودخا ن دارد .داوودخا ن در اواخر حکومت خود تصميم گرفته بود که وابستگي
نظامي افغانستان به شوروي را کم کند .بر آن بود تا نيازهاي نظامي کشور را از کشورهاي
 .1شرح بيشتر اين روايت را در بخش بيست و سه بخوانيد.

455

خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر

مختلف برآورده کند و از انحصار شــوروي بيرون شود .او مي خواست تضادهاي دروني
بخش نظامي را از بین ببیرد .اما نتوانســت .موفق نشــد .دير شده بود و همه چيز از دست
رفته بود .شــرايط امروز هم شــباهت نســبي با همان زمان دارد .درستتر اين است که
نيازمنديهاي افغانستان براي بيست تا سي سال يا بيشتر به شکل درست و صحيح برآورد
شوند و بر اساس يک پالن استراتژيک نه از يک کشور بلکه از کشورهاي مختلف تقاضاي
همکاري شــود .تطبيق درست چنين سياســتي بايد مبتني بر جلب همکاری هر چه بيشتر
کشورهاي مختلف و ايجاد رقابتي مثبت براي کار بيشتر در افغانستان باشد.
سياست کشــورهاي بزرگ در افغانســتان متأثر از دکتورين سياسي بينالمللي در
شــرايط فعلي است .افغانستان نبايد خود را کورکورانه به هر دامني بيندازد و در عين زمان
بايد کمکهاي مختلف کشــورهاي مختلف را بپذيرد .افغانستان نمي تواند از کسي روي
برگرداند و در عين حال به دامن کســي افتادن هم اشتباه است .روابط بيروني بايد آگاهانه
و هوشيارانه باشند .فرمول براي افغانســتان بايد اين باشد که «زياد بگيرد ،کم بدهد ».از
هر کس که هســت ،زياد بگيرد و کم بدهد .بايد از تضادهاي دروني کشورهاي بزرگ
عالقمند به افغانستان با هوشياري استفاده کرد .الزمهء موفقيت در چنين سياستي ،پديدآمدن
نيروهاي بادرايت در داخل افغانســتان است .از لحاظ اقتصادي ،تنها يک کشور نمي تواند
افغانستان را نجات دهد .بلکه افغانستان با دريافت کمک از کشورهاي مختلف مي تواند از
رکــود اقتصادي نجات پيدا کند .در زمان داوودخان ،من و چند جوان دیگر ،از داوودخان
انتقاد کرديم که «قومندان قواي کار ،سوء استفاده مي کند».
داوودخا ن بــا تأثر و عصبانيت جواب داد« :کجا مي برد؟ يک خانه مي ســازد در
افغانستان».
منظورش را فهميديد؟ حاال هم در مورد خوردوبُرد در افغانستان ،زياد صحبت مي شود.
به نظر من دو نوع خوردوبُرد اســت .يک خوردوبُرد ،خوردوبُرد کشورهاي کمککننده
است که مي گويند به دولت افغانســتان اعتماد ندارند و پولها را از طريق نهادهاي خود
مصرف مي کنند و البته نفع چنداني هم به افغانستان نمي رسد .بخش ديگري از اين کمکها
براي تمويل مهرههاي خود کشــورهاي کمککننده مصرف مي شود که به تقويه هر چه
بيشــتر گروههاي مافيايي و قاچاقبر مي انجامد .دســتگاه حاکم امروز افغانستان هم توان
رويارويي با چنين مسایلي را ندارد و نتوانسته است ادارهيي با قابليت در دستگيري مصرف
و کنترول پول ها ایجاد کند .من از البالي خبرها مي شنوم که هشتاد تا هشتادوپنج درصد
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کمکهاي خارجي به افغانستان از طريق نهادهاي وابسته به خود کشورهاي تمويلکننده
به مصرف مي رسد و تنها استفاده از  15تا  20درصد کمکها به نهادهاي داخلي افغانستان
واگذار مي شــود .خوب اگر از اين مقدار باقيمانده 20 ،تا  50درصد هم به نفع افغانستان
استفاده شود ،کجا را مي گيرد؟
اين يک گناه بزرگ است که دولت نتوانسته است اداره يي مبتني بر شايستهساالري
بســازد که به فکر وطن باشد و قابليت استفاده از امکانات به نفع وطن را داشته باشد .اگر
دولت مي توانست چنين اداره يي بسازد ،مي توانست با برنامه يي درست ،پروژه هاي اعمار
مجدد افغانســتان را بسازد و به کشورهاي کمککننده بدهد و بگويد «برادر! اين پروژهء
من! اين هم پالن من .پول را مي گيريم خود ما مصرف مي کنيم و جوابگو هم هستيم».
تنها در اين صورت احياي افغانستان کاري ممکن بود.
اين کار بايد از طريق وزارتخانهها صورت گيرد .هر وزارت دو بودجه دارد .بودجه
انکشــافي و بودجه مصرفي .وزير بايد در وزارتخانه مثل گودي ننشــيند .بايد کار کند.
متخصص داشته باشد .پروژه بسازد و اجرا کند.
مشاورين
ّ
پرويز آرزو :افغانستان با چالش هاي امنيتي زيادي رو به رو است .اگر شما وزير دفاع
افغانستان مي بوديد اولين اقدام شما براي مقابله با اين چالش ها چي میبود؟
جنرال عبدالقادر :اولين کاري که مي کردم تقويت 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 يک اردوي نيرومند نياز دارد.
پرويز آرزو :امروز پذيرش در اردوي افغانستان ،بر مبناي سهمبنديهاي قومي است.
به نظر من تشــکيل اردو با تاکيد بر هويتهاي قومي و نه ملي ،پيامدهاي بسيار بدي براي
افغانستان دارد .نظر شما چيست؟
جنرال عبدالقادر :اين بزرگترين جرم اســت .بزرگترين خيانت به افغانســتان است.
بزرگترين جفا به ملت افغانستان است .خدمت زير بيرق به عنوان مکلفيت هر جوان افغان
بايد جدي گرفته شــود .هر جوان بايد يک و نيم تا دو سال زير بيرق بيايد و به وطن خود
خدمت کند .اين يک مفکوره ملي است.
پرويز آرزو :چندي پيش به افغانستان رفته بوديد .افغانستان را چگونه ديديد؟
جنرال عبدالقادر :آرزو داشــتم زادگاهم ،مادروطنم را ببينم .خيلي خوشحالم که آن
آرزو برآورده شد[ .با گريه] در اين آخر عمر يک بار ديگر توانستم وطنم را سجده کنم.
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من وطنم را دوست دارم .تا سرحد مرگ دوستش دارم .و چيزي که مرا غمگين کرد اين
بود که وطن حال بدي دارد .خيلي بد .مسایل قومي و قبيله يي و سمتي و زباني ،مثل امراض
مهلکي مادروطن را تکه تکه مي کنند .براي شما يک خاطره تعريف ميکنم:
صنف نه يا ده ليسه عســکري بودم .در نزديکيِ «منار ميوند» عکاس خانه يي به نام
«گلمحمد» بود .يک روز به آن عکاس خانه رفتم .در آنجا يک نقاشــي ديدم .آن نقاشي
هيچ وقت از ياد و خاطرم نمي رود .طول نقاشــي يک و نيم تا دو متر بود .تصوير يک زن
بسيار زيبا بود .زيبايي بيحد و وصف .موهاي سفيد آن زن روي شانه هايش ريخته بود .از
چشــمهايش شرر خشم مي ريخت .دامني به تن داشت .دامني به رنگ سياه و سرخ و سبز.
رنگ بيرق افغانســتان .اما دامن ،پارهپاره و توته توته بود .پارگيهاي دامن به خوبي ديده
مي شدند .از زير آن دامن پارهپاره ،پاهاي برهنه آن زن بيرون شده بودند و در پايين نقاشي
نوشته شده بود :نداي مادروطن! فرزندانم ،دامنم پاره شد .بي حرمت شدم .نجاتم دهيد...
زمان صدارت داوودخان بود .نزديک بود که جنگ بين افغانستان و پاکستان شروع
شــود .هرگز فراموشم نمي شود .آن تصوير هميشه پيش چشمم است ...اما امروز وطن در
چه حالي است؟ هيچ کس نيست که به خاطر دفاع از مادر ميهن آن ندا را به گوش بگيرد.
در آن زمان با همهء نارساييهايي که در وطن بود ،جنبش و حرکت وجود داشت .با يک
اعالن ،در سرتاسر افغانســتان همه حاضر بودند و آماده .حاال هر چه مي کنند کسي براي
دفاع در مقابل يک طالب بر نمي خيزد.
من اميدواري بســيار دوري به آينده افغانستان دارم .من البته بارها گفتهام که جامعه،
ســير تکاملي خود را مي پيمايد .در اين شکي نيست .اما با تلفات و هزينه هاي سنگين .با
اين حال ،روزي روزگاري ميهن پيروز مي شود.
پايان
سنبله  -1389مسکو

