
  است  یبندگ  بد  از  بنده   فراق  گر
  ستيچ فرق پس یبدکن بد با تو چون
  یبلخ نيالد جالل موالنا

  
 وندواليم مسئله

  
 انداخته یروشن یکم او یرسم و  یشخص اتيح رامونيپ تا بود بھترخواھد، بپردازم وندواليم مسئله به نکهآاز قبل
  .شود
 1921 را او تولد سال ھا یبعض و 1919 را او تولد سال يی عده، اردد وجود یاختالفات وندواليم تولد سال باره در

 پدرش. آمد  ايبدن یاحمدزائ مادر و یمقر پدر از بيغر خانواده کي در وندواليم محمدھاشم ،بھرحال. اند داده تذکر
 شامل خودش و دکردن مکان نقل کابل عارفان و عاشقان منطقه به وندواليم ليفام. داشت نام یمقر ميعبدالحل یمولو

 انايآر کارمند سپس و کرد آغاز ھرات در اسالم اتفاق درروزنامه کاررا. افتي انتقال بهيحب سهيل به بعدا و یغاز سهيل
  .شد

 ثيبح کهيزمان یعني شوديم شروع 1954 اوازسال کيپلوماتيد کار دوره
 توزار رتبهيعال مامور 1957 سال در. ديگرد نيتع واشنگتن در مستشارسفارت

 1959 سال در وندواليم. شد گماشته لندن ردريسف ثيبح آن متعاقب و خارجه
 دوباره 1962 سال در و کايامر ردريسف 1960 درسال و پاکستان در ريسف ثيبح
 و وسفي داکتر نهيکاب عضو 1964 سال در. گشت مقرر پاکستان در ريسف ثيبح

 نيا و شد تخابان صدراعظم ثيبح 1965 اکتوبرسال دوم خيبتار نآ متعاقب
 دربار با یاسيس ليدال بنابر سرانجام و داد ادامه 1967 سال ازدھمي تا را فهيوظ
  . نمود دولت ميتسل را خود یھا یدارائ ھمه و داد استعفأ یضيمر بھانه تحت
 و یدموکراس رشد مانع درباررا و داشت دربار با قيعم اختالف وندواليم

، داشت ارياخت در را صدارت مقام او کهيدرحال. پنداشت یم جامعه انکشاف
 تکامل از و کرد جاديا را) یمترق دموکرات حزب ( یمترق کيدموکرات عتيجم
 ارگان ثيبح را مساوات دهيجر او. نموديم تيحما یالستيسوس نظام یجيتدر

  .سپرد نشر به مذکور حزب ینشرات
 در افغانستان انيدانشجو جمع در 1966 سال یرفبرو در را وندواليم بار نينخست و نداشتم معرفت وندواليم با من

 او که یدرصحبت و بود کرده سفر آنکشور به وقت یشورو اتحاد حکومت دعوت بنابر یو که نمودم مالقات ماسکو
 یباال را خود فکروھوش: "کنديم زمزمه مبگوش شهيھم حرفش ک، يداشت خلقھا یدوست درکاخ انيدانشجو با

  ." ديباش داشته خود کشور با را خود قلبو ديساز متمرکز خود یدرسھا
 مطالعه مساوات دهيجر یالبال از را شيحرفھا کرديم صحبت کابل شھر یعموم یتنگھايم در ونداليم کهيزمان اما
 انيعر یھا صحبت از یکي. دميشنيم داشتند اشتراک یو یھايآئ گردھم و اجتماعات در کهيکسان از و کردميم

 یط بود کهزرنگار پارک در 1965 سال دراکتوبر بود آورده رتيبح را جوانان هھم که وندواليم ترس وبدون
  :داشت اظھار نيچن مردم به خطابه
 در البته. بود نخواھد شيب خدمت شيپ کي از شما موقف ديبرس ھم صدارت بمقام تيمامور چوکات در شما گرا 
  .کرديم ليتمث را پادشاه مالزمان از یکي گفته نيا
 خان جنرال او ھدف که ستين شيب یاردل کي از شما مقام ھم باز ديشو ستاره سه جنرال تانافغانس در اگر 

  .بود دفاع ريوز محمد
 البته ستين بردار بوقچه کي از شيب شما ارزش ديباش داشته ھم را استير یکرس پارلمان چوکات در شما اگر 

  ) 5. (بود شورا سيرئ ظاھر داکتر ھدف
            

 تحول کهيزمان. بود وندواليم اصطالح به موضوع ،رخداد یجمھور نظام شروع در که حادثه نيتر کاسفنا و نياول
 وشش ستيب تحول دنيشن با ،شد معلوم بعدھا کهيقرارا و بود خارج در یسفر مصروف وندواليم افتاد اتفاق سرطان
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 خدمت توقع که مسلما. ديگرد کابل معاز ميمستق آنجا از و بغداد به نخست وندواليم و کرد قطع را خود سفر سرطان
  . داشت وطنش به یجمھور نظام نينو طيشرا در را یگذار
 ربوده یازو را یھمکار ھرگونه فرصت و مجال ،داود سردار یشخص قدرت انحصارواستحکام روند ،یجانب از
  یشاھ نظام با یتفاوت تئيماھ در که بودند یجمھور نينو نظام ساختار مھندس برادرش و داود سردار نجايا در. بود

 سردار و مينع سردار با بخصوص و یمحمدزائ خاندان با تيضد در که وندواليم. نداشت ظاھرشاه پسرعمش
 سھم مجال نينو نظام تا نموديم تالش بود باالتر یھرکس به نسبت سروگردان کي ،داشت قرار یاعتماد نوراحمد

 بود افغانستان دموکرات اليسوس حزب گذار اديبن که او. ازدس مساعد را روشنفکران و جامعه اقشار عيوس یريگ
 موجود روند به نسبت را خود ینگران و شهياند ،یملک و ینظام اسبق نياراک از يی عده و خود ھواداران قيازطر
  . داشتيم ابراز یاجتماع نظام
 جھت در مردم جلب به رابطه در نکته دو شد پخش 1352 سال سنبله اول خيبتار که داود سردار مردم به خطاب در

  : است توجه قابل جوان یجمھور استحکام
  
 "استقرار و مردم بدست یدولت یقوا هيکل که است مدهآ بوجود نآ امکانات اکنون گذشته ميرژ رفتن نيازب با 

  ."گردد متمرکز افغانستان کيدموکرات و جوان یجمھور وجود در یمل تيحاکم
 "کي در کشور پرست وطن طبقات وتمام یمترق و یمل یروھاين تمام یخيتار حساس و ريخط مرحله نيا در 

 ."گردند متحد کشور جوان تيجمھور ميژر یلوا تحت عيوس جبھه
  

 در"  :گفت بمردم خطاب در او بود کشور یاساس قانون مسئله ،کرد وعده مردم به داود سردار که یگريد موضوع
 مراحل یط از پس و نيتع تيجمھور ديجد یاساس قانون مسوده نيتدو و مطالعه بغرض یونيسيکم فرصت نيزودتر
  ".ابدي تحقق یمل یواقع یدموکراس و ديآدر انفاذ مرحله به افغانستان ريکب مجلس ازطرف نآ بيتصو و یقانون

  
 عيوس فيط رشيپذ یمند وحوصله یبائيشک ستيبا داود سردار که بود آن مستلزم یوپرمحتو قشنگ یطرحھا نيا

 نيزم تفاوت گفتار با کردار االسف مع. داديم پرورش خود کينزد ھمکاران در و خود در را یاسيس اگونگون افکار
 یاسيس یرقبا از اشکال از یبشکل را ینينش وخانه حقارت دھسال یھا عقده تا مدآبر نآ ودرصدد داشت را سمانآو
  . وردآبر کشور یاسيس یھا سازمان و اناتيجر و

 و التيتما کهييکشورھا به تا ساخت موظف خاص ندهينما ثيبح را مينع محمد سردار ادرشبر ،تأمل ماه کي از پس
 روانه سنبله نوزدھم خيبتار داود سردار العاده فوق و خاص ندهينما مينع سردار .دينما اعزام دارد یاسيس یوابستگ

 سنبله نھم ستيب خيبتار یعني بعد روز ده و داشت یشورو اتحاد صدراعظم نيگيکاس با یومالقات شد یاتحادشورو
 کابل یھوا دانيم به مينع سردار عتيمشا غرض نهيکاب یاعضا ريسا با که بود روز بجه ده ساعت. شد یدھل روانه
 با را گوارا یليخ مينس کابل یفتابآ و صاف یھوا. بودند مدهآ دانيم در یدولت رتبهيعال نياراک از یاديز تعداد. ميرفت
 که گفت و ساخت کينزد بمن را خود ھستهآ ھستهآ سيپول و ژاندارم قوماندان ريعبدالقد ااثن نيا در. داشت خود
 یازو باز "!ديشويم خبر حتما" : گفت "ی؟شکار چه" که کردم تعجب من. است مدهآ بدست یقو یليخ یشکار
 از بعد و ميا کرده کشف را بزرگ یليخ ۀيتوط": گفت. ديکن انيب را خود یھا حرف اکنون نيبھترھم که دميپرس
 که کرد تکرار باز او "!کند صادر را نھاآ یگرفتار امر تا روميم رھبر نزدً مايمستق خان مينع صاحب ريوز متيعز
   .ميسازيم قانعً حتما رھبررا و ميدار ربدستيانکارناپذ قابل اسناد
 محمد گل و داشت ینگران وندواليم قبل روز کي رايز. وردآ رتيبح مرا سيپول یعموم قوماندان یھا حرف

 یکوھستان محمد گل نخست. کند مالقات مرا  که داشت تقاضا و فرستاد نزدم بود او نيشيپ ھمکاران از که یکوھستان
 محترم و من روزيد": گفت بعد و نمودم مغفرت طلب مرحومه آن یبرا که داد خبر مادرش ازمرگ دفترم در
 یاسيس یفضا صاحب وندواليم راکهيز ميشد کابل روانه عجله با نمودم دفن را مادرم کهيجائ کوھستان از وندواليم
 عکس به اشاره آورد بزبان یکوھستان را نفر نيا از حرف کهيوقت ".شناسديم نفررا نيا او و نديب ینم خوب آنقدر را

 به زود و تاس یاحساسات آدم داود سردار که بود نيا یکوھستان ھدف. بود ختهيآو دفتر واريد در که کرد داود سردار
 یليخ خودت از اوی، ساز مساعد داود سردار با عاجل را او مالقات نهياگرزم". دھديم گوش جاسوسان سخنان
 صادقانه یھمکار را او که نداشت سراغ را یکس داود سردار انياطراف و نهيکاب تمام در رايز ".شد خواھد ممنون
 داود سردار به را وندواليم ھاشم مالقات یتقاضا موضوع درنگ بدون من، شود مطمئن یکوھستان نکهيا یبرا .کند
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 زا": که گفت تيجد به یليخ داود سردار برعکس اما. نورزد ابا مالقات از که کردميم فکر و نمودم مطرح یتلفون
 چگونه که درآمد رتيح به یليخ و ديشن را پاسخ یکوھستان "!ديکن یدار خود وندواليم با  مذاکره و تماس ھرگونه

  !کنديم اجتناب کشور نيا سابق صدراغظم و نيشيپ ھمکار کي با مالقات از
 در خودش زين وندواليم و بود شده آماده وندواليم هيعل شيپ از شيب داود سردار تيذھن که رسانديم را نيا پس
 اودد سردار من قيطر از خواستيم نرويا از. داشت یگاھآ ،گرفتيم شکل اش هيعل که یوياھيھ و سيدسا انيجر
 وندواليم که بشنود تا نداد نراآ مجال یحت داود سردار کنيل. است شد انداخته براه او هيعل یسيدسا که سازد مطلع را
 کوھستان در که یکوھستان محمد گل مادر فاتحه از قبل روز کي یعني وھشتم ستيب روز وندواليم .ديگويم چه

 و ليم خالف که کند یريجلوگ یناسالم یفضا از  بود اينھم ترسش و نمود بازگشت کابل به بود گرفته صورت
   .بود شده جاديا اش اراده
 دانيازم نخست، ھند به داود سردار خاص ندهينما مينع سردار عتيمشا از پس. بود سنبله نھم و ستيب پنجشنبه روز
 نکرده یسپر را یقيدقا منزل در ھنوز . شدم منزل روانه سپس و ماندم دفتر در ظھر بجه دو ساعت تا و  رفتم بدفتر
 منتظره قطعه یقوماندان دفتر به تا نمود تقاضا یتلفون صحبت یط سيپول و ژاندارم قوماندان ريعبدالقد که بودم
 به و شدم منتظره قطعه روانه عجله به یمعطل بدون. شوم حاضر بود جابجا کابل گمرک سابقه درعمارت  1نمبر

  . بودند نموده تجمع انجا در یمرکز تهيکم یاعضا از ھمه . باالشدم دوم لمنز به  شده داخل یکالن یدخول دروازه
 ترور برنامه ان در که است وردهآ بدست بود واقع یسنگ کوته در که یازمنزل را یاسناد که گفت درجلسه ريقد

 یبند هشمار یھرکس و بود اسناد انيم در یمرکز تهيکم یاعضا عکس. بود شده داده حيتوض یمرکز تهيکم یاعضا
 بدون رھبر که گفت ريقد. بود دهيگرد درج داشتند را نھاآترور فهيوظ کهيافراد یاسما گريد ورق کي در و بود شده

 اشم خواستم نرويا از. ميزنيم دست انھا یگرفتار به لحظه نيھم از و است داده را نھاآ قيتحق و یگرفتار امر درنگ
. است زشاملين يیھوا مدافعه و یعموم قوماندان شما قيرف نام که افزود وردهآ رو من به او. بدھم قرار انيجر در را

 قل یمرتض دگرمن خودش که کند یھمکار ما با ديبا يیھوا افسران از یکي را او یريدستگ که کرد عالوه
 موضوع ريقد و رداخلهيوز محمد ضيف شتريب و بود قدر نيھم ريقد گزارش. کرد انتخاب را یھوائ یقوائ ريسرانجن
  .بردند شيپ را اول گروپ یگرفتار

  

  :افغانستان یجمھور حکومت هيابالغ متن

  

 در یات متن به اول هيابالغ .ديرس نشر به افغانستان یجمھور حکومت طرف از هيابالغ دو سنبله کي و یس خيبتار
  :بود پاکستان مداخالت مورد

. کنديم مداخله پاکستان یداخل امور در افغانستان که کنديم ادعا کجانبهي و رعادالنهيغ پاکستان نطرفيا به یمدت از"
 ثيبح. است ليدخ نآدر پاکستان کاتيتحر یقو ليدال نظربه که گردديم کشف افغانستان در سهيدس حاالنکه
 جدا خواھدينم یزيچ جھان در و منطقه در و شيخو وطن در رازصلحيغ که صلحدوست مملکت کي حکومت
 صلح بالخره و منطقه صلح خوردن برھم به منجر کهياعمال گونه نيا به دوم بار نپاکستا حکومت تا کنديم خواھش
  ."ديننما اقدام گردديم یجھان

  
  :ديرس نشر به یگروھ یھا رسانه قيطر از نيچن که بود هيتوط کشف باره در دوم هيابالغ

 نھضت بردن نيب از و تيامن زدن برھم یبرا یجمھور نظام ضد به ونيارتجاع از ۀدست نطرفيا به یچند از"
 نيخائن نيا اوضاع متوجه حوصله و یبار برده تمام با انقالب دوستان. دادنديم جلسه ليتشک پرستان وطن یانقالب
 نام کهيقت و افغانستان مردم تمام نکهيا با .رنمودنديدستگ وشواھد اسناد تمام با را شانيا موفقانه و خوشبختانه. بودند
 نکهيا یبرا اما. گردديم نمودار شان یھا چشم مقابل در اشخاص نيا یھا چھره شوديم برده ارتجاع انيحام از

  : از اند نھاعبارتيا گردند واقف قتيحق از خوبتر
 وندواليم ھاشم محمد  
 ننگرھار اسبق یوال محمد خان  
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 حکومت امر به 1352 سنبله 29 پنجشنبه روز که گريد اشخاص کتعدادي با عبدالرزاق متقاعد دگرجنرال   
  ".گرفتارشدند

 
 وفق یقانون و یحقوق ینورمھا با ھرگز هيابالغ دو ھر .بود نموده بيترت شرق داکتر را هياعالم ھردو مسوده
 نھضت"رينظ کلمات دوم هيابالغ در ًمثال .نموديم افاده را مجرد و یمحتو یب مقوالت سلسله کي محض و نداشت
 موافق یدار دولت شده قبول یھا نورم با ًاصال" ارتجاع انيحام و نيخائن ،انقالب دوستان ،پرستان وطن ونيانقالب

. کنديم صادر حکم یقضا تحت یھا هيدوس یباال که است محاکم تيصالح از فقط" نيخائن"ۀکلم بکاربردن.  ستين
، رددا قرار  قيتحق تحت و کشف را موضوع افغانستان یجمھور یتيامن مقامات که نشده گفته هيابالغ در نکهيا اي

 کرده رخنه دولت یادار یدرارگانھا کهيمحدود و کوچک حلقه ھمان؟ ھا یک یعني! انقالب دوستان شوديم گفته بلکه
 قتيحق در کهيزيچ ت،اس گرفته قرار بحث مطرح" حوصله "موضوع نکهيا ازھمه جالب ؟افغانستان مردم ا ي،اند
   .بود دچار  نآ فقدان به داود سردار امر
 از. شوديم دهيفھم نآکلومتر نينخست یکلومترازگامھا ھزار فاصله مودنيپ که دارند یمثلال ضرب ھا یينايچ
 افسران از یاديز تعداد .شد روشن نآ اول یھا ماه و اول یھا ھفته از افغانستان نينو یجمھور روتکاملينروسيا

 یليخ طيشرا در داخله وزارت یھا یتاکاو به و نموده رونيب شان ازمنازل مختلف سطوح در را یملک و ینظام
 یبرا بودند دهيد تيترب غرب لمانآدر ًاکثرا که را سيپول افسران خطرناک یليخ باند کي .ساختند یزندان وحشتناک
 یلو فاروق غالم جنرال استير تحت را ینظام دادگاه داود سردار. انداختند کودتا جرم نيمتھم بجان استنطاق
 که افغانستان مردم احساسات از داود سردار. ساخت ريدا بفرمان گوش و ورمزد افسران از يی عده و اسبق زيدرست
 محکوم غرب جاسوسان بنام را گروپ نيا و کرد استفاده سوء بودند هداد نشان خود از یجمھور نينو نظام به نسبت
  . ساخت

 اعالم یروزھا نينخست از رابط نيا. رفتيم شده رهيت بروز روز او یمرکز تهيکم حلقه و سردارداود با من مناسبات
 ميتصم و تفاھم اش وابسته افراد نيکترينزد با خفا در داود سردار کهيزمان یعني شد روبرو یھا تنش با یجمھور

 و سيپول یھايبندوبار یب و ناصواب برخورد یرو من یگذار ريتاث نرويا از. گرفت را یسلطنت خانواده نمودن رونيب
 ھرگوشه از و باالشد استنطاق پروسه در سيپول تظلم و شکنجه یسروصدا جامعه در. بود ناممکن گناهيب افراد اسارت
 ليمسا در تا داشتم تالش یليخ من. ديبرسان دولت سيرئ به را سيپول ظلم که شد یم تقاضا و ديرسيم تيشکا وکنار
 یھا وهيبش زين مرا و ردمکيم درک قيدق دولت دستگاه داخل در را خود وزنه خودم رايز . نکنم مداخله داخله وزارت
 داشت را وندواليم هيقض انيزندان شکنجه و قيتحق، بيتعق فهيوظ داخله وزارت .بودند داده قرار گرديپ مورد گوناگون

  .شدند دهيکشان بزندان قيتحق غرض یاديز عده و افتيم وسعت آن دامنه ھرروز و
 استنطاق انيجر در امشب تا آورد بعمل تقاضان م زا شرق داکتر که بود زانيم ششم روز ظھر از بعد بجه سه ساعت

 قيتحق گريد شخص به ستين حاضر او رايز. باشم داشته حضور یھوائ مدافعه و یھوائ یقوا اسبق قوماندان ريام ديس
 در ساعت که زانيم ماه یھا شب از یکي  در.بس و داد خواھم پاسخ محتاط جناب  به تنھا که کنديم اصرار یو. بدھد
 حيتفر نظرمحل از شھرکابل البته. شدم ننتاليانترکانت ھوتل روانه رسرحداتيوز پاچاگل با بود ھشت یحوال

 خاموش فضا ،مينشست پنجره کنار زيم کي دور ننتاليانترکانت ھوتل پنجم منزل در. بود یبيغر یليخ شھر واستراحت،
 در و ميداشت یھا تيشکا و مطالب یمرکز تهيکم نھاد نام یاعضا و سرطان شش و ستيب شب اراني از ھردو و بود
 در دو ھر ما. دادم خبر را پاچاگل ھم شرق داکتر یتقاضا از. مينمود نظر تبادل او گروپ و وندواليم یريدستگ باره
 انيجر که ميديرس جهينت نيا به باالخره .نه اي و ميکن اشتراک امشب قاتيتحق پروسه در ايآ که ميداشت قرار یراھ دو
. ميشنويم را یھوائ یواق اسبق یعموم رقوماندانيام ديس دگروال  یحرفھا چنان ھم و مينيب یم کينزد از را قاتيتحق
 .داشت ما یبرا خاص یدلچسپ ،ريام ديس موضوع بخصوص ردرستيتصو وداشتن انيزندان قاتيتحق انيازجر ديبازد
 در با و داشت بگرام یھوا یروھاين یاندھدرفرم یفعال نقش و بود سلطنت ضد اميق در ما ھمرزمان از او که رايز

 داخله وزارت یتحتان درمنازل ميبدان که ميخواستيم وھمچنان. شد سپرده شيبرا یبزرگ تيمسئول نقش نيھم نظرداشت
 را خود یحرفھا مردم. بود زبانھا برسر یاديز یحرفھا سيپول فشار و شکنجه از بازار و کوچه در رايز .گذرديم چه

  .کرديم را خود قضاوت و داشت
 انيجر از ما شرق داکتر تيھدا بنابر و سازد روشن ما یبرا را استنطاق زمان که ميگرفت تماس ريقد با نخست

 هيقض انيزندان از قاتيتحق که گفت جواب در بود سيپول و ژاندام یعموم قوماندان که ريقد. کرد ميخواھ دنيد استنطاق
  .کنديم قضاوت عادالنه مردم که ديترد بدون. کنديم دايپ ادامه ناوقت تا و شوديم آغار شب بجه ده بساعت وندواليم
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  :شکنجه و استبداد نيعامل ‐پسر و پدر

  
 افسران از یکي  داخله وزارت مدخل در. ميشد داخله وزارت روانه شب مهين دوازده ساعت یحوال در پادشاگل و من

 زيدھل کي ما دربرابر و مينھاد قدم ینيرزميز منزل به اول نزلم یتيکانکر یھا نهيازز ما. کرد یرھنمائ را ما موظف
 نيدرھم یتحتان یتيکانکر یازاطاقھا یزيانگ غم یھا اديفر و داد و فغان. گرفت قرار یدھشتناک کيتار همين و دراز
 یاطاق نيولا داخل ما. بود وحشتناک یليخ، وضع نيچن در گرفتن قرار من یبرا. بود انداخته نيطن کيتار مهين زيدھل
 آن یباال و زيم شانيروبرو که بود ستادهيا سيپول مستنطق افسر سه ما برابر در. داشت قرار ما چپ سمت در که ميشد

 قامت که یتنومند و مسن مرد آنھا مقابل در. بود موجود رهيوغ کاغذ و کستھا، آواز ثبت ليوسا ليقب از مختلف االت
 شير. افتمي جسور و مصمم، مطمئن یليخ انسان را او شد دوخته چشمانم شيمايس به  کهيزمان. بود ستادهيا داشت کوتاه
 گريد گوشه در. ديدرخشيم چراغ یروشنا در دشيسف شير یمو یتارھا یبخوب و بود نشده دهيتراش ھفته کي یبرا او

 فاصله ھم از شيپاھا و بود خورده گره باھم غضب از درعقبش دستانش که بود ستادهيا هيمال ريوز عبداال ديس  اطاق
  !"بدش برق؟ ديکرديم اميق یجمھور نينو نظام هيعل چطور! بگو اليمرست او" :کرديم عربده را نيھم، داشت

  
  نهيريد ازدوستان خانمحمدخان. بود خان خانمحمد اليمرست، کرد جلوه برابرم در یاستوار کوه چون که متھم مرد نيا

 ايجو را داود سردار واحوال زديسرم منزلش به یگھ گاه، او ینينش خانه ھسالد درزمان که شديم شمرده داود سردار
، بود داده قرار ھدف را او یرو راست وجناح بدھد ادامه اش شکنجه به یبرق دنده با خواستيم سيپول کهيزمان. شديم

 شما یپرسشھا برابر در اليمرست محترم که ميباوردار ما که ميواظھارنمود ميشد شکنجه مانع و ميکرد مداخله ًفورا
 دست شکنجه از بودند سيپول افسران که نيمستنطق. ديکن بس را یبرق دنده نيا فلھذا. دھديم پاسخ شکنجه ھرگونه بدون

  .برداشتند
 حادثه از قبل سال ستيب. سازديم سردرگم و چيگ یليخ ليمسا یبعض را انسان یگاھ! است یزيانگ شگفت یايدن چه

 ديس پدر زمان آن در ،انداختند بزندان را یز ميعبدالرح عبدالملک کهيزمان 1954 سال در ینعي وندواليم یگرفتار
 شکنجه تحت عبدالملک ًصرفا" :سدينويم کتابش در اريپوھن مسعود. بود داخله ريوز خان عبدهللا ديس یعني عبداال

 اديب عمر آخر تا، بود گفته او به داخله ريوز خان عبدهللا ديس قيتحق انيجر در که را یدشنام و فحش اما. قرارنگرفت
  ) 6(".داشت

  
 انيجر در را گفتن فحش و دشنام وهيش ھمان هيمال ريوز عبداال ديس، خان عبدهللا ديس پسر یعني بعد سال ستيب

 یسعد خيش شعر. بود برده بکار یمزيعبدالرح عبدالملک هيعل پدرش که برديم بکار محمدخان خان اليمرست قيتحق
  .آمد ادميب

  .شود بزرگ یآدم با گرچه        شود گرگ زاده گرگ ان آخر
  
 .ه بودداد نشان خود از یالعمل عکس چه یمزيعبدالرح عبدالملک که دانمينم. نبود خاموش خان محمد خان نباريا اما
 صاحب دراعطمص محترم. متاسفم یليخ من": گفت داده قرار مخاطب را عبداال ديس، اليمرست خانمحمدخان کنيل

 مودب یانسانھا و جوان ھم نھايا نيبب" :گفت کرده اشاره بما او ".است کرده اتکا تو مانند یشخص به داود سردار
 به مخالف ھرگز من. است شده ريت من دست ريز از تو مانند بچه ھزاران. یھست ادب یب بچه یليخ تو یول. ھستند
 و مستقل افغانستان طرفدار من. دارد یگاھآ یبخوب صدراعظم جناب را موضوع نيا. ستمين یجمھور نينو نظام
 متاسفم یول .ديا کاريرو ايوگوسالوي رينظ کشور در ینظام کي خواھميم من. باشميم انسالک عدم یکشورھا عضو
  ."یباشيم صاحب صدراغظم به کينزد شخص امروز تو که
  

 در و ميشد رونيب اطاق نيا از .کند صادر را یبرق جهشکن امر ما محضر در نتوانست شتريب و ماند خاموش عبداال
 اگر! صاحب محتاط: "کرد عالوه او" !است حال چه نجايا در ،بدھد نجات خدا" : گفت آورده رو بمن پادشاگل زيدھل
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 آنرا حکم ميگويم و کنميم أامض ديسف کاغذ پارچه کي ريز در فقط، شوم دچار  سرنوشت نيا به ناخواسته یخدا من
  ."ديسيبنو شما ديخواھيم کهيورط ھر
 اطاق داخل در. ميشد داخل داشت قرار ما راست درجناح که یگريد قيتحق اطاق کي به ميبرداشت قدم چند زيدھل از

 نيا در. بود مجھز قيتحق ليوسا و آواز ثبت ليوسا و زيم کي با یقبل اطاق مانند ھم اطاق نيا. بود ريام ديس دگروال
 زيم عقب در سيافسرپول سه ھم نجايا در. بود موجود ھم شکنجه یبرا ديب چوب یھا هخمچ از يی دسته اطاق

 دست از را خود اتيمعنو، ديد را ما ريام ديس نکهيزما .بود قرارگرفته ريام ديس دگروال آنھا برابر در و قرارداشتند
 من خدا یبرا ،ديبخواھ ومرافع دولت سيرئ محترم حضور از ام کرده اشتباه خدا یبرا" که گفتيم را نيھم و داد

 عفو اعتذار و باعجز و بود داده دست از را خود اتيمعنو اليمرست برخالف او ".ديبخواھ مرا عفو و ام کرده اشتباه
  .خواستيم
 صدراعظم جناب از را شما وفع ميبتوان تا ديکن هيحکا را داستان تمام شما است بھتر" : گفتم نموده خطاب ررايام ديس
 سردار ضد اميق  به" که گفت ريام ديس "ت؟اس رخداده یاتفاق چه که ميبگوئ چه ما باالخره. ميکن تقاضا ولتد سيرئ و

 ادامه ريام ديس" .گذاشت ارمياخت در را دالر دوھزار لغبم کايامر سفارت نکاريا ساختن یعمل یبرا. شدم دعوت داود
 آن یباق و دميخر والگا موتر عراده کي خود یبرا یشورو ازسفارت نراآ یافغان ھزار ھشتاد مبلغ پول نيا از": داد
 خان عبدالرزاق مانند اردو جنراالن بشمول داشتم یمالقاتھا ھا تيازشخص یا عده با من. است موجود نزدم

 نيبد  ".رهيغ و وندواليم محترم جناب و لوتيپ خان اکرم، لوتيپ یصاف ممتازخانی، ھوائ یقوا اسبق قوماندان
 را او عفو یتقاضا کهيزمان .نمود انيبً آشکارا را ليمسا وھمه برداشت پرده اميق یبرا خود اتين از ريما ديس بيترت
 یحديب اعتماد ما رايز. است شتريب گران هيتوط ريسا به نسبت ريام ديس گناه" که گفت یو. دادم انتقال داود سردار به
  ".مينمود او یباال
  
 یھا شکنجه چه به سيپول مستنطق افسران که مينمود مشاھده و ميسرزد زين گريد اطاق نيچند به بيترت نيبد 

 نيا .گرفتيم صورت قيتحق وندواليم از که بود یاطاق ميشد داخل آن به که یخرآ اطاق. شونديم متوصل انهيوحش
 مقابل در. دبو نشسته آن وسط در ونداليم که داشت قرار واريد کنار در ینفر سه وانيد کي و کالنتربود نسبتا اطاق
 ريتحر کالن زيم کي یدومتر فاصل به زيم مقابل در .بود دهيافت پراگنده زاوراقيم یباال و داشت قرار زيم کي آن

 از اطاق نيا در اما .گريد ليوسا یبس و ھا کست، اکاردرھير پيتا اطاقھا ريسا مانند زيم یدررو و بود موجود
  .خوردينم بنظر یزيچ شکنجه ليوسا
 و بود نشسته یچوک یرو آرام وال ونديم
 هيعل که داديم گوش یکسان یصداھا به
 کست چند آنجا در. ندبود داده شھادت او
 خان عبدالرزاق آواز که ديشن را

ی، ھوائ اسبق یعموم قوماندان
 خان عبدالسالم، اريملک خان عبدالجبار

 اي که بود گريد یجنرالھا یبس ارويملک
 اي و نپروا درکارته وندواليم منزل در
 اقارب از یکي جنازه نيتدف ھنگام در
 کست درتمام. بود گرفته صورت اريملک
 شبرديپ وهيش و داود سردار از تيشکا ھا

 که ايگو شديم دهيشن یجمھور نينو نظام
 یب و ستهيناشا افراد به  داود سردار

 شتريب تيشکا و، است نموده اتکا تيکفا
 به وابسته انيچپگرا گروپ کي از

 ريمس از را کشور که ودب یشورو
 دولت ليمسا در داود سردار که بود نيا از تيشکا. دھنديم سوق انحراف یسو به آن استقالل و یآزاد و یطرفيب

  . کندينم مشوره کشور تجربه با و نخبه ھا تيشخص ريسا با یدار
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 را نيمستنطق ئتيھ که سيپول نصرهللا" .است نيچن یبل" : که گفت پاسخ در و ديشن را ھا کست یتمام وندواليم
  ."ديانداز یروشن نهيزم در خود شماً لطفا، ديديشن را ھا کست تمام شما که حال پس" : گفت کرديم یرھبر

 در ".داد خواھم توضيح فردا را ليمسا یباق باشد بھتر اگر. ام خسته یليخ من و شده ناوقت شب" که گفت وندواليم
 در را قيتحق ،بود شب مهين بجه دو حدود در ھم وساعت کردند نگاه رگيد یبسو یکي سيپول نيمستنطق اثنا نيا

  .ساختند موکول فردا به را موضوع و دادند خاتمه نجايھم
  

 شکنجه گوناگون ليوسا چوب و یبرق دنده، قيتحق یاطاقھا ناک وحشت یفضا و ميشد خارج سرا وحشت نيا از
 از مستنطق یھا سيپول ريسا و لياکلی، نبی، سيع، هللانصر ناک بتيھ یھا چھره لحظه ھر. داديم رنج سخت مرا
 رنج مرا سخت و بود شده حک مغزم در خان خانمحمد اليوغرورمرست وندواليم زده وحشت حالت و کطرفي
 و تالش چيھ از آن سيتاس در خود که گرفت شکل ینظام به نسبت  ميدھايام و ھا شهياند در یچرخش نقطه و داديم

 سردار شخص و یرھبر به نسبت یانسان ريغ برخورد یھا وهيش نيازھم یبدگمان و نفرت .نکردم غيدر کوشش
  .کنم یباز شکنجه از یريدرجلوگ ینقش توانستمينم و دميديم کهيقت و بردميم رنج سخت. گرفت منشا داود

  
 یبرا ديبا سابق محل رد حتما که گفت و گرفته تماس ريقد گريد بار . رفتم بدفتر زيانگ غم خاطره نيھم با بازھم فردا
 منزل در متروک اطاق داخل و رفتم کي نمبر منتظره قطعه یفرماندھ محل یبسو عجله به. ميشو جمع کساعتي

 یمرکز تهيکم نھاد نام یاعضا ريسا وی، رسول دريح سردار، محمد ضيف، عداال، ريقد باز آنحا در. دميگرد دوم
  دست یکش بخود وندواليم ھاشم محمد امشب که داد گزارش سيپول و ندرمژا قوماندان ريقد درجلسه .بودند آمده گرد
 بود نيا ريقد استدالل. بود شده گرفته مختلف حاالت در که انداخت زيم یباال را وندواليم یعکسھا قطعه چند او. زد
 را تمالدس نخست ايگو که شد داده حيتوض یوطوريسنار. است زده یکش بخود دست دستمال از استفاده با که

. نمود غرغره را خود و کرده بسته آنرا نيکلک یھا پله از یکي در بعد و ببرد باال اآنر مقاومت تا ساخته مرطوب
 نه و باشم داشته یآشنائ غرغره یھا وهيش با که بودم سيپول من نه رايز بود بغرنج یليخ حاتيتوض نيا فھم من یبرا
 قتل ايو یکش خود نوع صيتشخ جسد گريد یھا قسمت ايو دھن و وشگ و چشم با مالحظه از تا یعدل طب داکتر ھم
 علت را یکش خود و مشاھده را زجسدين بالمکنداس یعدل طب داکتر که گفت رھمچنانيقد. کنم تيتثب را یعمد
  .است دانسته آن یاساس
 ديتاک ھمه یباق و یرسول دريح و ريقد

 گرفته قرار یدوراھ در وندواليم که کردند
 که کرديم افشا را ھا راز تمام دياب اي بود

 یم انيدرم بزرگ قدرت کي یپا ًمسلما
 ،زديم دست عمل نيھم به نکهيا ايو آمد

 است جاسوسان تمام سرنوشت نيا خوب
 بردن نيب از توان حساس درمراحل که
 جامعه یبرا ھا راز تا باشند داشته را خود
  !نشود برمال

  
 بدستور مايمستق که وندواليم قتل اما

 یپرچم یعني خود یاسيس یرقبا به تروراورا عهيوشا نماند پنھان شتريب، بود گرفته رصورتيقد توسط داود سردار
 ھاشم محمد" عنوان تحت خود اثر در ايآر مينج محمد. سازند ليزدخين را ھايشورو باشند توانسته تا و کردند حواله ھا
 هيامن یعموم قوماندان لگد نيآخر با و شکست داده تاب را وال ونديم گردن سيپول نصرهللا": سدينو یم "وندواليم
 )7 (".سپرد جان پرست وطن مبارز کي چون و گشت ريسراز او دھن از خون بطنش در) ینورستان ريعبدالقد( 
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