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  )صباح(استاد  -تھیھ و گردآورنده 

ساعت دوازده و ده ظھر است مطابق بھ قانون  ۵٨ر١٠ر٢۴تورن عبدلودود خان امروز تاریخی 

بر قانونیت و تطبیق آن، اتھامیکھ علیھ شما وارد است کشف و تحقیق جرایم و نظارت څارنوالی 

اینجانب عبدالرحیم سرڅارمن و محمد جمعھ څارمن بحیث مستنطقین بررسی قضیھ و اتھام وارده شما 

تعیین شدیم کھ تماماً جریان استجواب و استنطاق از طرف ھمکارم محمد داوود تایپ میشود و البتھ از 

اگر شما پیرامون این . الش رئیس څارنوالی نظارت و کنترول می کندجریان تحقیقات ښاغلی محترم ت

  :اجراآت ما اعتراضی داشتھ باشید لطفاً اعتراض تانرا بگویید

  .من برای اینکھ حاضر شدیم واقعیت را برای حزب و مردم خود بگوییم کدام اعتراضی نداریم -

ای استجواب حاضر شده اید آیا کدام خوب تورن عبدالودود خان از شما می پرسیم فعالً کھ شما بر
  .تکلیف جسمانی و یا تکلیف مریضی روحی ندارید

  .ما ھیچ نوع تکلیف جسمانی و روحی فعالً نداریم -

ً موضوعاتیکھ از شما  خوب عبدالودود خان بخاطر کشف واقعیت ھا بشما توصیھ می کنیم کھ تماما
  :ح می کنیدسوال میشود شما لُطفاً آنرا بر روی واقعیت ھا تشری

  .بسیار خوب مھ حاضر ھستم چیزیکھ مشاھده کردیم و دیدیم اوره بھ واقعیتش بشما عرض کنم -
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و شما بھ صفت یک متھم حق دارید ھر اعتراضی کھ داشتھ باشید و ھر انتقادیکھ داشتھ باشید  -
  .میتوانید کھ آزادانھ برای ما بگویید

  .بسیار خوب

ان شما آماده و حاضر اید برای استجواب بھ ما مستنطقین در حال خوب حاال کھ تورن عبدالودود خ -
حضور داشت ښاغلی تالش رییس څارنوالی حاضر ھستید تا بھ سواالت ما پاسخ بدھید از شما 

  .پرسان می کنیم کھ تا در قدم اول شھرت کامل خود را برای ما بیان کنید

  .بسیار خوب

  .یس مخابره وزارت دفاع وظیفھ اجرا میکردممن عبدالودود تورن ولد عبدالغفور بحیث رئ

عبدالودود خان یکسلسلھ شواھدی موجود است کھ شما با کسان دیگری در شھادت شادروان 

کی اولین منشی عمومی کمیتھ مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و ھمچنان  تره محمد  نور

البی افغانستان متھم ھستید بناء از شما بنیان گزار این حزب پرافتخار و اولین رئیس قانونی شورای انق

ً توضیح کنید کھ چھ وقت بکدام تاریخ بھ امر و ھدایت کدام اشخاص در کجا و  سوال میکنیم کھ لُطفا

  .در کدام محل توسط چھ بھ چھ شکل شادروان نورمحمد تره کی را بھ شھادت رسانیدید

  .بسیار خوب

تبدیل شده بودم بھ صفت مدیر کام، ولی در گارد  گرچھ خودم از گارد ۵٨میزان  ١٧-١۶مھ بتاریخ 

چون من آمر مخابره بودم عوض ما تعیین نشده بود بناء مھ ھم در گارد وظیفھ اجرا میکردم و ھم در 

مدیریت کام ستردرستیز، یعنی روزانھ اکثرا وخت مھ بھ ستردرستیز میبودم و طرف ھای دیگر و شام 

ذکر شده مھ ده گارد بحیث آمر نوکریوال ھم وظیفھ اجرا میکردم مھ بھ گارد می آمدم، ده ھمی تاریخ 

یعنی امو شو مھ نوکریوال گارد بودم، مره طرفای شو، ھم وقت فکسش بره مھ معلوم نیست کھ ھفت 

و نیم بود، ھشت بود، ھشت و نیم بجھ شو بود کھ جانداد قوماندان گارد ما را خواست کھ شما ره 

موضوع شھادت تره کی صاحب را بما مطرح ساخت کھ امروز شما طوری وظیفھ میتم یعنی ھمی 

نظر بھ امر و فیصلھ و تصمیم بیروی سیاسی و کمیتھ مرکزی حزب شما تره کی صاحب را بھ 

ً این عمل را  شھادت میرسانید و البتھ در ایجھ مھ تنھا بودم، مھ پرسان کردم کھ این وقت شو، فرضا

کھ ما مسایل کفن، قبر و دیگر چیزھایش را بواسطھ روزی و اقبال  دفعتاً ممکن نیست، او نا مره گفتن

و ھدایت لوی درستیز پیش از پیش آماده ساختیم خودت برو نوکریتھ تبدیل کو پس بیاین او نمو بود کھ 

ما رفتیم بھ شعبھ خود و نفر نوکریوال را خودش بما تعیین کرد، او یک جگړن ظاھر خان نام داشت 
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ریوال ده جای خود ماندیم و دوباره کھ ما بھ چی آمدیم بھ قوماندانی آمدیم درین او ره بھ حیث نوک

وخت ما کھ ششتیم روزی و اقبال ھم از بیرون آمدند باز در پیشروی ھر سھ ما دوباره تکرار کردند 

کھ شما نظر بھ امر حزب نظر بھ تصمیم حزب این کار ره میکنید و ما تا پرسان ھم کردیم این خو 

مر حزب ھم باشھ دریجھ خو ای ره آوازه بود کھ بھ اتحاد شوروی ببرن، جھت تداوی شان یا اگر ا

جھت استراحت شان، ای باید ده اتحاد شوروی باشھ، جانداد گفت کھ اتحاد شوروی موافقھ نکردن، 

بناء حزب اینمی تصمیم را گرفتند او نمو بود کھ روزی ھم عالوه کرد ما از امر حزب و از تصمیم 

اونمو بود کھ ما ھر سھ ره کھ البتھ . میتھ مرکزی و بیروی سیاسی حزب سرپیچی کرده نمیتانیمک

دریجھ نظر بھ گفتھ خود ازیا و دادن وظیفھ جانداد و رھنمایی یعقوب لوی درستیز اینا ده امو بعد از 

بتھ او مسالھ ظھر اینمی روز کھ ما قبالً از ای خبر نبودم قبر ره حاضر کرده بودن و کفن ره کھ ال

خود ازیا بشما مفصل معلومات داده باشن، خالصھ ما از قوماندانی پایین شدیم، در ای اثنا روزی پیش 

از پیش یک عراده موتره آماده ساختھ بود، موتر لنداوره سفید اماده ساختھ بود و طرف کوتی باغچھ 

ک بھ دروازه کوتی باغچھ رفتیم، زمانیکھ بھ کوتی باغچھ رسیدیم در ای وقت روزی موتره نزدی

ایستاد کرد و ھر سھ ما ده کوتی باغچھ داخل شدیم، زمانیکھ بھ کوتی باغچھ رفتیم اتاق بود و باش تره 

کی صاحب در منزل باال بود، ما ھر سھ ما بھ منزل باالیی باال شدیم در ابتدا من و اقبال در دھلیز 

  .ل شدایستاد شدیم و روزی تنھا بھ اتاق تره کی صاحب داخ

  .ببخشید روزی و اقبال را اگر معرفی نمایید -

روزی آمر سیاسی گارد بود، ده او وقت رتبھ اش لومړی بریدمن و اقبال ھم آمر کشف گارد یا پسان 

زمانیکھ روزی بھ اتاق تره کی صاحب داخل شد تره کی . آمر کام گارد شد رتبھ اش لومړی بریدمن

کھ استراحت بود ایستاده بود، مطالعھ میکرد، خو اوره ندیدیم، صاحب ره امو حالت اولیشھ مھ ندیدم 

روزی برش گفت کھ ما شما ره جای دیگھ میبریم امی صدای ازیاره کھ شنیدیم ما و اقبال ھم بھ اتاق 

داخل شدیم، وقتیکھ داخل شدیم تره کی صاحب ره گفت کھ بیھ کھ بریم، تره کی صاحب ده ای وقت 

  .شید و بری روزی داد کھ ای ره بھ امین بتینکارت حزبی خوده از جیب ک

  بھ چھ شکل کارت حزبی خود را کشیدند؟ -

ای کارت حزبیش بشکل کتابچھ پوش داده شده بود، بشکل کتابچھ دادن و بری روزی دستھ دراز کدن 

و برایشان گفت کھ ایره باز بری امین بتین و ھمچنان یک بکس سیاه دادن، ده او بکس پیسھ بود، کمی 

زیورات بود، ای پیسھ ره گرفت و بری روزی داد کھ ای پیسھ بری خانمم اگر زنده باشھ بری ازو 

وقتیکھ بطرف . بتین و تا کھ در آینده البتھ مصرف کنھ، اینمی گپھ زده و طرف پائین حرکت کردیم

ترک  پائین یعنی بھ منزل پائین رسیدیم ده ای وقت، ده پھلوی زینھ طرف دست راست یک اتاق ُخرد
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بود کھ در ای یک تخت خواب بدون پایھ ماندگی بود البتھ کھ ای از پیش خدمت شان بود یا امونجھ 

کدام پھره دار استراحت میکرد خو اوره ما ندیده بودیم کھ از کی بود، تخِت خواب روزی ایناره بھ 

لون تره کی ترک رھنمایی کردن، روزی برامد دروازه دھلیز را قلفک میکرد و گ امی اتاق ُخرد

صاحب خشک شد، مره گفت کھ یک گیالس او بتی مھ بھ اقبال گفتم کھ بدو یک گیالس او بیار درین 

وقت روزی رسید و اقبال ره گفت کھ رو جایی ره بگیر دستایشھ بستھ کو او نبیر، خودم پشت او 

یافتم بدون او پس برامدم، پشت سر مام صدا کرد کھ او نبیر خو باز ھم مھ کھ رفتم از ایکھ گیالس ن

و دستایشان ھمرای چھ بستھ شده گشتم، تا مھ میرسیدم ده ای وخت اینھا دستایشانھ بستھ کرده بود، 
  بود؟

و تره کی صاحب ره گفتھ بود کھ دراز بکش، تره کی صاحب ده ای وخت کھ مھ . سر روجائی

ار آورد و بدست ھا او ره رسیدم، سر امو تخت خواب دراز کشیده بود و روزی دفعتاً باالی گلونش فش

  .گرفت و روزی ھم در باالی سینھ

  بھ چھ شکل گلویش را محکم گرفتھ بود، اگر شما آنرا توضیح کده بتوانید؟ -

ً بدست پای دست گرفتھ بودن از گلون و بعضی اوقات یک بالشت ُخرد ترک بود اوره ھم  گلو طبعا

ھایشھ گرفتھ بود و ھمچنان مره گفت کھ پاھایشھ  باالی دھان و بینی شان میماندن و اقبال سینھ و ران

بگی اما ما عمالً اشتراک نکردم و این صحنھ را از نزدیک چون باالی شان نزدیک بودم ھمھ چیز ھا 

را دیدم و ده ھمین وقت کھ تقریباً ده یا پانزده دقیقھ وقت را دربر گرفت کھ تره کی صاحب بھ شھادت 

داخل یک روجایی و یک کمپل انداختیم تا دروازه کوتی باغچھ ھرسھ  رسید بعد ازین ھرسھ ما اونا را

  .ما انتقال دادیم

  درین وقت ساعت چند بود؟ -

  .تقریباً ساتای یازده و نیم بجھ بود

یازده و نیم بجھ شب بود و بھ دروازه کھ رسیدیم روزی بره اقبال گفت کھ برو کفن کھ نزد قوماندان 

ز قوماندان یک روجائی رقم واری یک تکھ سفید ره آوردن و بھ تعقیب است اوره بیار و اقبال رفت ا

ازی ھرسھ ما اوناره ده امو موتریکھ پیشتر حاضر ساختھ بودیم، ده او انداختیم و طرف دروازه 

جنگی، شرقی، گارد حرکت کردیم در او وقت وقتیکھ بھ دروازه جنگی گارد میرسیدیم، قوماندان گارد 

ترک را پائین کردن و بھ روزی دادن کھ ای ره شما ده رای از ھمونجھ با ما یک پایھ بیسیم ُخرد 

ارتباط بی سیمی داشتھ باشید خو ما از امو خط و سیر مطلوبھ کھ از دروازه جنگی برآمدیم و از راه 

قصر نمبر یک و یا از پیشروی والیت کابل و از ھمین راه بھ سالنگ وات و ازینجھ بھ قول آبچکان 
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در اونجھ کھ رفتیم راستی پیش از پیش ھم قبر تیار شده بود مره بھ صفت پھره دار ایستاد کد رسیدیم، 

و ھر دوی ازیا اوناره از کمپل و روجائی گرفتن و بداخل روجایی نو تر کھ بنام کفن اوره حاضر 

ده بودن ساختھ بودن داخل کردن و بھ قبر ماندن نزدیک قبر اینھا پیش از پیش یک تختھ آئین چادر آور

کھ اول او آھن چادره ماندن و بعد از او خاکھ سرش انداختن و قبره بشکل قبر ساختن و از اوجھ بعد 

از ختم ھمی کار روزی بھ قوماندان گارد بی سیمی راپور داد کھ ما وظیفھ خوده انجام دادیم و دوباره 

باالی چپرکت خود بود و ما  بطرف گارد حرکت کردیم زمانیکھ بھ گارد آمدیم، قوماندان بھ شعبھ خود

ھرسھ ما داخل شدیم و امی موضوع را برایشان دوباره گفتیم کھ وظیفھ ما ختم شد در ای وخت 

قوماندان گارد تیلیفون ره گرفت بھ قوماندان عمومی څارندوی علیشاه پیمان، اول بھ روسی گپ زد و 

کنھ و ما ھر کدام ما گرچھ روزی و  بعد از او برایشان گفت کھ در ھمو حضیره شان پیره دار ایستاد

اقبال نان ھم نخورده بودن اما ما نان خورده بودیم ایناره قوماندان گفت کھ نان بخورین خو ھر سھ ما 

گفتیم کھ نان خورده نمیتانیم، اما باز ھم قوماندان این تسلی میداد کھ شما بھ ای مقصر نیستین، ده ایجا 

اسی و کمیتھ مرکزی حزب است درینجھ شما کدام مسئوولیت این امر حزب است، تصویب بیروی سی

  .ندارین برین استراحت کنین و اینمی جریانش بود

بازگشت تان وقتی شما بھ دفتر جانداد قوماندان گارد آمدید و جریان دفن شادروان تره کی صاحب  -
  را برایش اطمینان دادید ساعت چند بجھ بود؟

  .بود یعنی از یازده و نیم تا دوازده و نیم بجھ شو بوداینی تقریباً دوازده و نیم بجھ 

خوب تورن عبدلودود خان استجواب شما از طرف رفیق ما تایپ شده و البتھ اوره میخوانید و در 
صورتیکھ قناعت شما حاصل شده باشد اوره امضا میکنید دوستان سوال دیگر ما از شما اینست کھ 

ره کی صاحب این رھبر واقعی و قانونی افغانستان از حرمسرای اگر در مورد انتقال فامیل شادروان ت
بھ جای دیگری روشنی بیاندازید، چرا کھ شما در خانھ خلق وظیفھ داشتید و ھمیشھ موجود میبودید 

  و البتھ این جریان انتقال فامیل محترم شان بشما خوبتر معلوم است؟

ره از حرمسرای کشیدن در حرمسرای درست است بعد از یعنی روزیکھ یاوران و تره کی صاحت 

برادر تره کی صاحب، برادرزاده ھای شان و دریور شان پیش خدمت و یک نرس بداخل حرمسرای 

مجود بودن امی شو دومی بود یا سومی، فکس بیادم نیست کھ باز ھم قوماندان گارد برای ما آمر 

بسیار احترامانھ، البتھ ای  اوپراسیون جگړن رحمت هللا و روزی وظیفھ داد کھ شما برین بشکل

روزھای اول بود بھ استثنای تره کی صاحب و خانم شان دیگر اعضای فامیل شانرا از حرمسرای بھ 

کوتی کول ببرین، کوتی کول البتھ در صدارت است ما ھم رفتیم و ای ھم شو بود، یعنی از طرف شو 

برامد و بھ پیش خدمت البتھ  ای کار صورت گرفت، دروازه حرمسرای ره تک تک کردیم پیش خدمت
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ھدایت روزی میداد اما ما و آمر اوپراسیون صحنھ ره میدیدیم، روزی برایشان ھدایت داد کھ کل 

اعضای فامیل بھ استثنای خانم شان و خود تره کی صاحب دیگر کل تان برائین کھ شما ره بھ خانھ 

ت اوال برد و بعد از بیست دقیقھ یا نیم سابقھ تان یا کوتی کول تان میرسانیم اونمو بودن کھ پیش خدم

ساعت اینھا بعضی کاالی بسیار مختصر خوده گرفتھ بودن و کل شان برامده بودن بھ دروازه 

حرمسرای و ما ده امی دروازه حرمسرای بودیم داخل نرفتھ بودیم اینجھ کھ اینا برامدن باز ھم مھ و 

د از تالشی یک یک شانھ بھ ھمو موتر لنداور روزی ایستاد بودیم روزی ایناره تالشی گرفتن و بع

بھ تعقیب ازی نرس برامد، درین وقت برادرزاده تره کی صاحب ماللی میگفت کھ مره . سفید شاندن

اجازه بتین کھ ما کتی شان باشم اما باز ھم روزی اصرار میکرد کھ خودت نباشی امر است، سر ما 

تیلیفونی گرفتیم کھ اگر شما فرقی نمیکنھ کھ ماللی  خو از امو دروازه حرمسرای مھ با جانداد تماس

ره اجازه بتین کھ ھمرایشان باشن ولی قوماندان گارد در جواب گفتن کھ نھ نرسھ بانین اما ماللی و 

دیگر اعضای فامیل شانرا بھ کوتی کول ببرین او نمو بود کھ بعد از او نرس ھم برامده بود کاال ماالی 

نظر بھ ھمی ھدایت دومی قوماندان دوباره روزی بھ نرس گفت کھ شما خوده ھم گرفتھ بود اما 

ھمینجھ کتی شان میباشین و خدمت ازیاره میکنین و ما اوناره بشکل بسیار احترامانھ خاصھ ما کھ 

درین نیم شو کھ روزی دریور بود و مھ و آمر اوپراسیون بشکل امنیت کتی شان رفتیم تا کوتی کول 

  .تی کول پائین کردیم اونا کھ داخل خانھ رفتن ما پس دوباره بگارد آمدیماوناره بھ دروازه کو

خوب بعد از اینکھ فامیل محترم شادروان نور محمد تره کی را شما از حرمسرای باصطالح انتقال  -
دادید بھ کوتی کول طبیعی است کھ آنجا شادروان نور محمد تره کی و میرمن تره کی باقیماندند بعد 

  قت و چطور از حرمسرای آنھا بھ کوتی باغچھ انتقال داده شدند؟از او چھ و

بسیار خوب، باز ھم دو شو بود یا سھ شو پسانترش ای ھم امو شب معینش بیاد ما نیست، جانداد 

قوماندان گارد مره و روزی ره خواست، در ای شو ما دو نفر بودیم و مره گفت کھ شما میرین 

بشکل بسیار احترامانھ از تره کی صاحب خواھش میکنین کھ  دروازه حرمسرای ره تک تک میکنین

از حرم سرای بھ کوتی باغچھ برون، در اونجھ ھم تمام احتیاجات زندگی شان یعنی اتاق و چپرکت و 

ھمھ چیزھایشان آماده است امونجھ اونھا را برسانید اونمو بود کھ ما و روزی آمدیم، باز ھم دروازه 

و پیشخدمت ھمرای شان بود اما در ھمین شو کھ رفتیم ما نرس مرس حرمسرای ره تک تک کردیم 

را ندیدیم کھ چھ وقت نرس را کشیده بودن و بورده بودن از او جریان خبر نبودیم امی پیشخدمت 

موظف ساختھ بودن در حرمسرای یکنفر ما کھ دروازه ره تک تک کردیم پیشخدمت برامد، روزی 

کی صاحبھ بگوئین کھ اینا آمدن با شما می بینن او نمو بود کھ برایشان گفتند کھ شما برین تره 

پیشخدمت رفت و بعد از چند دقیقھ مره خواستن اجازه دادن داخل حرمسرای رفتیم اینھا ھر دوی شان 

در منزل خود شیشتھ بودن ما احترام کردیم و برای شان گفتیم نظر بھ امریکھ از قوماندانی سر ما شده 
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کوتی باغچھ تشریف میبرین، امو کاال و بعضی مواد ضروریھ ایکھ دارین اوناره شما از اینجھ بھ 

نشان بتین تا اونا ھم انتقال شوه، در ای وقت روزی چند نفر از صاحب منصبان مستعجال بودن 

میشناختن اوناره ھم یک دو سھ نفر ره در پایان ھم وظیفھ داده بود کھ شما ھم ھمینجھ باشین و اینا ھم 

ردن از ھمو داخل حرمسرای ده کوتی باغچھ راه است، یک سالون است بنام سالون شب جمعھ قبول ک

از امو راه سالون شب جمعھ ایناره بھ کوتی باغچھ آوردیم و دو بکس بود، سھ بکس کاالیشان بود 

ایناره ھم امو صاحبمنصبای دگھ بھ تعقیب ما آوردن برشان ده اتاق کھ پیشتر عرض کردم ده کوتی 

چھ و کھ دیدیم چپرکتای سیمی ماندگی بود، قالین ھوار بود، ایناره روزی گفت کھ اینمی اتاق باغ

شماس، اینمی جای بود و باش شما است و اینا چون ام چپرکت و ای چیزا سیمی بودن باز خواھش 

نمی کردن کھ بری ما باز اگر امو چپرکتای چوبی ره بیارین و دیگر قالین بیارین، خواھش کردن کھ ای

ره بما ھمکاری کنین، روزی برایشان گفتند کھ اوره ما کلشھ جور میکنیم، شما مطمئن باشین، اونمو 

بود کھ از ھمو شو بھ بعد شد و امنیت و پھره داری ارتباط ما با کوتی باغچھ قطع کوتی باغچھ و از 

اختھ بودن، اما یاره روزی از امو صاحبمنصبای مستعجل ھشت تا دوازده نفر بودن ایناره موظف س

مھ وقتیکھ در امو شو آخر رفتم قالین و چپرکت ازیا تبدیل شده بود بعد ازو ارتباط ما با کوتی باغچھ 

  .قطع بود

ً شواھدی در دست است کھ دو نفر یاوران شادروان تره کی صاحب اولین رئیس شورای  - لُطفا
اینانھ امین خاین با اشتراک شما و انقالبی دولت جمھوری دموکراتیک افغانستان ھم بعد از توطئھ خ

جانداد قوماندان گارد و کسان دیگر اختطاف و از بین برده شده اند، شما بھ صفت متھم قضیھ 
رویداد این قضیھ را با جزئیات آن از ابتدا تا آخر طوری توضیح کنید کھ چھ وقت و بکدام تاریخ بنا 

نفر از کجا دو نفر یاوران را اختطاف کردید بھ دستور کدام اشخاص، بھ چھ شکل، با اشتراک کدام 
  .بھ چھ شکل و در کجا و بھ ذریعھ چھ وسایل آنھا را از بین بردید

راجع بھ کشیدن یاوران تره کی صاحب کھ ببرک و قاسم بودند اینھا مسلح بودند در حرمسرای پیش 

نبھ ساعتای ھفت و ھفت و سنبلھ یعنی روز ش ٢۵یعقوب و جانداد یک پرابلم بود کشیدن ازیا در تاریخ 

نیم یعنی صبح بود وقت صبح بود کھ یعقوب لوی درستیز بره جانداد تیلیفون کرد البتھ ده ای وقت مھ 

ده قوماندانی بودم روزی آمر اوپراسیون یعنی صاحب منصبای قرارگاه چندین نفر ده ھمی اتاق یاور 

ا بشکل ھجوم یک گروپ عسکراره ترتیب قوماندان نشستھ بودیم کھ یعقوب بر جانداد تیلیفون کرد ت

کرده بشکل ھجوم ایناره از حرمسرای بکشھ، ولی جانداد بعد از امی تیلیفون یک مکث کرد و بھ امین 

  .تیلیفون کرد کھ ما یاوران تره کی ره چھ قسم بکشیم

  بھ بخشین بکدام امین؟ -
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  . امین امو امینی کھ مرتکب جنایت بزرگ و خاین شده بود

  .نظور شما از حفیظ هللا امین استیعنی م -

بلی حفیظ هللا امین، بھ او تیلیفون کرد و راجع بھ کشیدن یاورای تره کی صاحب از او ھدایت خواست 

و بھ او گفت کھ یعقوب مره اینی قسم گفتھ ولی امین برش گفت کھ نھ درست نیست بھ ای شکل شما 

ره جھت موضوعی کھ فیر شده یعنی موضوع یک پرزه ره برشان نوشتھ کنین و تذکر بتین کھ شما 

دیروزه شما ره بھ تحقیق بھ قوماندانی میخواھیم، فالنی و فالنی ره ھم خواستیم اونمو بود کھ جانداد 

ششت امونجھ پرزه ره نوشتھ کرد و پرزه ره بدست یک آشپز بود یا خانھ سامان بھ حرمسرای روان 

ً چھل دقیقھ از موظفین یا صاحبمنصبان کردن و بدست یاورا رسیدن بعد از نیم ساعت  یا تقریبا

مستعجل دروازه حرمسرای نفر آمد کھ یاورا تک تک کرده دروازه ره و حاضر ھستن کھ براین از 

حرمسرای بھ قوماندانی میاین، در ای وقت باز ھم برای اینکھ جانداد مقدمات تدافعی ره گرفتھ باشھ 

او ھدایت داد کھ شما دو دلگیھ بیک طرف دروازه  قوماندان تولی تشریفاتھ خاست و بری از

حرمسرای و دلگی دگره بطرف دگھ دروازه حرمسرای ایستاد میکنین بعد ازو شما دروازه ره 

برایشان باز میکنین اگر اونا مسلح بودن یعنی میخواستن کدام عمل انجام بتن شما ھم متقابالً سر از او 

ناره بدست گرفتھ بیارین، ای ھدایتھ بری قوماندان تولی فیر کنین و اگر نمی خواستن شما ھم او

تشریفات داد و در ضمن بری ازی بازھم یک پایھ دستگاه تاکی واکی خورده داد کھ از امونجھ ارتباط 

داشتھ باشد بھ قوماندانی گرچھ فاصلھ بسیار ھم نزدیک ھم بود خو ای قوماندان تولی تشریفات طبق 

  .لگی ایستاد کرد خودش در حصھ ھای مسجد جای گرفتھدایت قوماندان رفت و دو د

  ببخشین قوماندان تولی تشریفات چھ نام داشت؟ -

محمد صادق نام داشت، امسال تورن شد یعنی فعالً تورن است ای رفت و طبق ھدایت قوماندان گارد 

ر یا ھمطور عسکراره ایستاد کرد و دروازه ره بر روی یاوران خالص کده بود بواسطھ کدام عسک

صاحبمنصب مھ او صحنھ ره ندیدیم دروازه ره کھ خالص کردن اونا خلع سالح بودن خلع سالح 

برامده بودن اما بازھم چون سر عسکرا امر بود عسکرا حملھ کرده بودن ایناره بشکل ھمطور گرفت 

از او تا نصف راه ھمطور ھوایی آورده بودن ایناره بشکل ھمطو گرفتھ تا نصف راه آورده بودن بعد 

صادق از امونجھ امی قوماندان تولی تشریفات از امونجھ بھ بیسیم بھ قوماندان راپور داد کھ ما وظیفھ 

خود را اجرا کردیم، درین وقت روزی بھ دویدن بطرف پائین حاضر شد، پائین شد پیشروی ازیا 

ده بودن و فوراً ایناره ده ھمی قسمت زیر قوماندانی یک دھلیز رقم واری است ده اونجا ایستاد کر

روجایی ره خواست تا کھ دستای ایناره بستھ کنھ، وقتیکھ اونا از او طرف می آمدند ده زیر قوماندانی 

جانداد از یعقوب ھدایت گرفت در ضمن ای راپوره برش داد کھ ما ایناره کشیدیم و ما چھ کنیم سر 
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نین، ده یکی ھمو گراجھا پرتین، ده ازیا، یعقوب برشان گفت کھ او ناره نگھ کنین ده گارد حبس شان ک

ھمی زیر قوماندانی یکی دو تا گراج موتر ھم بودند اما جانداد برایش گفت کھ نھ ما ایناره ده گارد 

محافظھ کرده نمیتوانیم چرا روز روشن است ھمھ صاحبمنصبا و عسکرا ایناره دیدن، ما نگھ کرده 

ای چار انتقال بتین، جانداد بھ آمر اوپراسیون ھم ده نمیتوانیم درین وقت یعقوب برایشان گفت کھ ده قو

ھمینجھ حاضر بود بھ او گفت کھ برو ھمرایشان ایناره ده موتر می نشانین ده قوای چھار تسلیم کنین 

ای تا نصف زینھ نرفتھ بود کھ گفت نی ای مریض است، تو برو و ھمرایشان ایناره برسان اونمو بود 

ده نصف زینھ کھ رسیدیم پس دوباره بره جانداد گشتیم کھ ما اینارا ده  کھ ما حرکت کردیم بطرف زینا

قوای چھار بری کی تسلیم کنیم پیش کی ببریم، اونا مره گفت کھ ده پیش رویتان سر سرک احمد 

ایستاد میباشد، احمد ھدایت گرفتھ شما بھ احمد اوناره تسلیم کنین، احمد جگتورن است فعالً ده او وقت 

رفت بشکل آمر سیاسی رفت اما ده او وقت قوماندان قوای چھار ھم بود، یعنی ھردو از گارد کھ 

وظیفھ ره بھ فکر مھ انجام میداد قوماندان قوای چھار بود، خو ما کھ پائین شدیم از موتر ده ای وقت 

روزی دو عراده جیپ را ھم از تولی نقلیھ خواستھ بود حاضر ساختھ بود و دست ھای ازیاره و 

ازیاره بستھ کرده بود یکی را در یک موتر جیپ و دیگر را ده موتر دیگھ شانده بودن از چشمای 

استقامت دگھ روزی خبر نبود، از استقامت مھ خبر بودم، ما در موتر پیشروی ششتیم روزی در موتر 

پشت سر حرکت کردیم، یک عسکر یعنی دریور ما ھم عسکر بود و یک محافظ ھم در ھر موتر یک 

بودن، طرف قوای چار حرکت کردیم، نام روزه برای ما جانداد داد کھ نام روزه بگیرین  یک عسکر

ھمرایتان وقتیکھ بھ قوای چھار رسیدیم ده امو قسمت اولش یک دروازه است نظام قراول واری، ده 

و  ایجھ یکعراده تانک بود یک ماشین محاربوی ایستاد بود ماره دریش کد و ما نام روزه برایشان دادیم

ما گفتیم کھ ما احمده کار داریم، قوماندان تانھ، یک یک صاحب منصب در ضمن نامای ماره ھم 

نوشتھ کد کھ شما کی ھستین از کجا آمدین کھ دیدیم احمد رسید احمد کھ رسید اوناره گفتن کھ اجازه 

بھ نظام  بتین مره اجازه داد از امی قسمت اول و بھ نظام قره ول دومی رھنمایی کردن، زمانیکھ

قراول دومی رسیدیم در ایجھ ماره ایستاد کرد، دریور ھای ماره عسکرای ماره مره کل ماره پائین 

کردن از موتر و دو نفر صاحبمنصب از قوای چھار موجود بودن امونجھ کھ یکی شایستھ نام داشت 

بنام نمی شناختم بھ  آمر مخابره شان بود دگیش گرچھ ما بیشتر بنام الیق یا مالک معرفی کرده بود اما

قواره میشناسم، حاال ھم اگر اوره ببینم ای دو نفر صاحبمنصب ایستاد بودن، احمد ھم بھ تعقیب ما 

رسیدن بری ازیا گفتن کھ سوار شوین و حرکت کنین، در ای وقت امو الیق دریوری ره یاد داشت و 

ت کھ شما ھم کتی شان برین تا شایستھ نمیدانم کھ یاد داشت و یا نداشت باز ھم مھ و روزی ره گف

اینمی وقت ما نمی فھمیدیم کھ ایناره کجا میبرن و از سرنوشت ازیا ھیچ خبر نبودیم، ما ھم ده موتر 

پیشروی ششتیم، کتی امونای کھ اسمشھ نمی شناختم، شایستھ و روزی ده موتر دگھ ششتن یعنی 

ه از نظام قره ول بھ بعد روزی دریوری موتر ماره ھمو صاحبمنصب میکرد و دریوری موتر دیگر
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میکرد، خو رفتیم طرف شمال قوای چھار کھ محالی انداخت و پولیگون قوای چھار و قوای پانزده 

است بھ او طرف حرکت کردیم بعد از چند دقیقھ خط السیر بیک نقطھ رسیدیم کھ ده اونجھ موتراره 

انھ باز کدن و بیک چقوری نزدیک ایستاد کدن گفت شما ھمینجھ باشین ایناره ھردویشان چشمای ش

بیک فاصلھ نزدیک کھ ما ایستاد بودیم ایناره ده یک چقوری رھنمایی کردن در ای وقت کھ 

چشمایشانھ باز کدن ایناره تیلھ کردن اینا ششتن و شایستھ تفنگچھ خوده کشید تفنگچھ دستی خوده گرچھ 

شایستھ برایش گفت کھ ای وظیفھ شما روزی ده ھمی وقت یک زره چی شد کھ او ھم اشتراک کنھ اما 

نیست وظیفھ بما داده شده، یک فیر باالی قاسم کرد و دو فیر باالی ببرک کردن و ھردویشانھ انداختن 

  . . و بعد از او ھمانجھ 

  ببخشین بکدام حصھ وجود شان فیر کردن؟ -

  .بسر شان

تعقیب ازی بھ فاصلھ یک دو سھ متر دورتر بیلھا ماندگی بودن بیالره امو صاحبمنصبان کھ مھ بھ 

باسم نمی شناختم اونا گرفت و بھ کمک ھردوی ازیا خاکھ سرشان انداختند و ما از امونجھ از امو 

رف پولیگون بھ نظام قره ول آمدیم از نظام قراول کھ رسیدیم پس دریورا و عسکرای خوده گرفتھ ط

گارد حرکت کردیم و در حصھ خدمات تخنیکی کھ رسیدیم روزی باز موتر ما پیشروی بود، روزی 

ً بھ گارد آمدیم بره جانداد قوماندان گارد گفتم کھ  بھ خانھ خود برگشت، مقصدشھ نفامیدم و ما راسا

اده ھر سرنوشت ازیا خو بای قسم شد دگھ مھ خود نھ فھمیدم او گفت کھ یعقوب بری ازوا ھدایت د

  .قسمی کھ شده و بھ تعقیب ما چند دقیقھ باد روزی ھم بھ گارد رسید، ای بود جریان یاوران تره کی

ودود خان استجواب شما از طرف رفیق ما تایپ شده، شما البتھ ای ره مطالعھ میکنید و در  -
  .صورت قناعت خود امضا میکنید

  .بسیار خوب  

  :منبع

  ١٣۵٨دلو  ۶، شنبھ ٢٣۶روزنامھ انیس، شماره  

  ١٣۵٨دلو  ٧، یکشنبھ ٢٣٧روزنامھ انیس، شماره 
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 :توجھ

  است مجاز «اصالت» نام و منبع ذکر با صرف «اصالت» از مطالب نقل و کاپی

  باشد می «اصالت» بھ متعلق و محفوظ رایت کپی قوانین اساس بر حقوق ی کلیھ
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