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تورن عبدالودود رئيس سابق مخابره وزارت دفاع:

راز ديگر از توطئه شيطاني امين را افشا ميكند
نور محمد تره كي چگونه به قتل رسيد؟

ﮐﺎبــــل -به سلسله نشر و افشﺎی توطئه هﺎ و دسﺎيس بﺎند امين آدمکش اينک اعترافﺎت عبدالودود تورن
رئيس مخﺎبره وزارت دفﺎع در مورد شهﺎدت شﺎدروان نورمحمد تره ﮐی اولين منشی عمومی ﮐميته مرﮐزی
حزب دموﮐراتيک خلق افغﺎنستﺎن و يﺎوران وی ،بدون ﮐم و ﮐﺎست به نشر می رسد.
تورن عبدالودود خان امروز تاريخی  ۵٨-١٠-٢۴ساعت دوازده و ده ظهر است مطابق به قانون کشف و
تحقيق جرايم و نظارت ارنوالی بر قانونيت تطبيق آن ،اتهاميکه عليه شما وارد است اينجانب عبدالرحيم
سر ارمن و محمد جمعه ارمن بحيث مستنطقين بررسی قضيه و اتهام وارده شما تعيين شديم که تما ً جريان
استجواب و استتنطاق از طرف همکارم محمد داود تايپ می شود و البته از جريان تحقيقات اغلی محترم
تﻼش رئيس ارنوالی نظارت و کنترول می کند ،اگر شما پيرامون اين اجراآت ما اعتراضی داشته باشيد
لطفا ً اعتراض تانرا بگوييد:
ـ من برای اينکه حاضر شديم واقعيت را برای حزب و مردم خود بگويم کدام اعتراضی نداريم.
خوب تورن عبدالودود خﺎن از شمﺎ ميپرسم ﮐه فﻌﻼً ﮐه شمﺎ برای استجواب حﺎضر شده ايد آيﺎ ﮐدام تکليف
جسمﺎنی و يﺎ تکليف مريضی روحی نداريد؟
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ـ ما هيچ نوع تکليف جسمانی و روحی فعﻼً نداريم.
خوب عبدالودود خان بخاطر کشف واقعيت ها بشما توصيه می کنيم که تما ً موضوعاتيکه از شما سوال
ميشود شما لطفا ً آنرا بروی واقعيت ها تشريح می کنيد:
ـ بسيار خوب مه حاضر هستم چيزيکه مشاهده کرديم و ديده ايم اوره به واقعيتش بشما عرض کنم.
و شمﺎ به صفت يک متهم حق داريد هر اعتراضی ﮐه داشته بﺎشيد و هر انتقﺎديکه داشته بﺎشيد می توانيد
ﮐه آزادانه برای مﺎ بگوييد.
ـ بسيار خوب:
خوب حﺎﻻ ﮐه تورن عبدالودود خﺎن شمﺎ آمﺎده و حﺎضر ايد برای استجواب به مﺎ مستنطقين در حﺎل
حضورداشت ﺎغلی تﻼش رئيس ﺎرنوالی حﺎضر هستيد تﺎ به سواﻻت مﺎ پﺎسخ بدهيد از شمﺎ پرسﺎن می
ﮐنيم ﮐه تﺎ در قدم اول شهرت ﮐﺎمل خودرا برای مﺎ بيﺎن ﮐنيد.
ـ بسيار خوب من عبدالودود تورن ولد عبدالغفور بحيث رئيس مخابره وزارت دفاع وظيفه اجرا می کردم.
عبدالودود خان يکسلسله شواهدی موجود است که شما با کسانی ديگری در شهادت شادروان نورمحمد
تره کی اولين منشی عمومی کميته مرکزی حزب دموکراتيک خلق افغانستان و همچنان بنيانگذار اين حزب
پر افتخار و اولين رئيس قانونی شورای انقﻼبی افغانستان متهم هستيد بناء از شما سوال می کنيم که لطفا ً
توضيح کنيد که چه وقت به کدام تاريخ به امر و هدايت کدام اشخاص در کجا و در کدام محل توسط چه،
به چه شکل شادروان نورمحمد تره کی را به شهادت رسانيديد.
بسيﺎر خوب:
مه به تﺎريخ  ١۶ـ  ١٧ميزان  ۵٨گرچه خودم از گﺎرد تبديل شده بودم به صفت مدير ﮐﺎم ولی در گﺎرد
چون من آمر مخﺎبره بودم عوض مﺎ تﻌيين نشده بود بنﺎء مه هم در گﺎرد وظيفه اجرا ميکردم و هم در
مديريت ﮐﺎم ستر درستيز ،يﻌنی روزانه اﮐثرا وخت مه به ستر درستيز می بودم و طرف هﺎی ديگر و شﺎم
مه به گﺎرد می آمدم ،ده همی تﺎريخ ذﮐر شده مه ده گﺎرد بحيث آمر نوﮐريوال هم وظيفه اجرا می ﮐردم
يﻌنی امو شو مه نوﮐريوال بودم ،مره طرفﺎی شو همو وقت فکسش بره مه مﻌلوم نيست ﮐه هفت و نيم
بود هشت بود هشت و نيم بجه شو بود ﮐه جﺎنداد قومﺎندان گﺎرد مﺎ را خواست ﮐه شمﺎره طوری وظيفه
ميتم يﻌنی همی موضوع شهﺎدت تره ﮐی صﺎحب را بمﺎ مطرح سﺎخت ﮐه امروز شمﺎ نظر به امر و فيصله
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بيروی سيﺎسی و ﮐميته مرﮐزی حزب ﮐميته مرﮐزی حزب شمﺎ تره ﮐی صﺎحب را به شهﺎدت می رسﺎنيد و
البته در ايجه مه تنهﺎ بودم ،مه پرسﺎن ﮐردم ﮐه اين وخت شو ،فرضﺎ اين عمل را دفﻌتﺎ ممکن نيست ،اونﺎ
مره گفتن ﮐ ه مﺎ مسﺎيل ﮐفن ،قبر و ديگر چيزهﺎيش را بواسطه روزی و اقبﺎل و هدايت لوی درستيز پيش
از پيش آمﺎده سﺎختيم خودت برو نوﮐريته تبديل ﮐو پس بيﺎين ،او نمو بود ﮐه مﺎ رفتيم به شﻌبه خود و
نفر نوﮐريوال را خودش بمﺎ تﻌيين ﮐرد ،او يک ج ړن ظﺎهرخﺎن نﺎم داشت اوره بحيث نوﮐريوال ده جﺎی
خود مﺎنديم و دوبﺎره ﮐه مﺎ به چی آمديم به قومﺎندانی آمديم درين وخت مﺎ ﮐه ششتيم روزی و اقبﺎل هم
از بيرون آمدند بﺎز در پيشروی هر سه مﺎ دوبﺎره تکرار ﮐردند ﮐه شمﺎ نظر به امر حزب نظر به تصميم
حزب اين ﮐﺎره می ﮐنيد و مﺎ تﺎ پرسﺎن هم ﮐرديم اين خو اگر امر حزب هم بﺎشه دريجه خو ای ره آوازه
بود ﮐه به اتحﺎد شوروی ببرن ،جهت تداوی شﺎن يﺎ جهت استراحت شﺎن ،ای بﺎيد ده اتحﺎد شوروی بﺎشه،
جﺎنداد گفت ﮐه اتحﺎد شوروی موافقه نکردن ،بنﺎ ً حزب اينمی تصميم را گرفتند او نمو بود ﮐه روزی هم
عﻼوه ﮐرد مﺎ از امر حزب و تصميم ﮐميته مرﮐزی و بيروی سيﺎسی حزب سرپيچی ﮐرده نمی تﺎنيم.
او نمو بود ﮐه مﺎ هر سه ره ﮐه البته دريجه نظر به گفته خود ازيﺎ و دادن وظيفه جﺎنداد و رهنمﺎيی
يﻌقوب لوی درستيز اينﺎ ده امو بﻌد از ظهر اينمی روز ﮐه مﺎ قبﻼ از ای خبر نبودم قبر ره حﺎضر ﮐرده
بودن و ﮐفن ره ﮐه البته او مسﺎله خود از يﺎ بشمﺎ مفصل مﻌلومﺎت داده بﺎشن ،خﻼصه مﺎ از قومﺎندانی
پﺎيين شديم ،در ای اثنﺎ روزی پيش از پيش يک عراده موتره آمﺎده سﺎخته بود ،موتر لنداوره سفيد آمﺎده
سﺎخته بود و طرف ﮐوتی بﺎغچه حرﮐت داد مﺎ و اقبﺎل هم به ﮐوتی بﺎغچه رفتيم ،زمﺎنيکه به ﮐوتی بﺎغچه
رسيديم در ای وقت روزی موتره نزديک به دروازه ﮐوتی بﺎغچه ايستﺎد ﮐرد و هر سه مﺎ ده ﮐوتی بﺎغچه
داخل شديم ،زمﺎنيکه به ﮐوتی بﺎغچه رفتيم اتﺎق بود و بﺎش تره ﮐی صﺎحب در منزل بﺎﻻ بود ،مﺎ هر سه
مﺎ به منزل بﺎﻻيی بﺎﻻ شديم در ابتدا من و اقبﺎل در دهليز ايستﺎده شديم و روزی تنهﺎ به اتﺎق تره ﮐی
صﺎحب داخل شد.
ببخشيد روزی و اقبﺎل را اگر مﻌرفی نمﺎييد:
روزی آمر سياسی گارد بود ده او وقت رتبه اش لومړی بريدمن و اقبال هم آمر کشف گارد يا پسان آمر
کام گارد شد رتبش لومړی بريدمن زمانيکه روزی به اتاق تره کی صاحب داخل شد تره کی صاحب را
امو حالت اوليشه مه نديدم که استراحت بود ،ايستاده بود مطالعه ميکرد ،خو اوره نديديم ،روزی برش گفت
که ما شماره جای ديگه ميبريم امی صدای ازياره که شنيديم ما و اقبال هم به اتاق داخل شديم .وقتيکه داخل
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شديم تره کی صاحب ره گفت که بيه که بريم ،تره کی صاحب ده ای وقت کارت حزبی خوده از جيب کشيد
و بری روزی داد که ای ره به امين بتين.
ـ به چه شکل ﮐﺎرت حزبی خودرا ﮐشيدند؟
ای کارت حزبيش بشکل کتابچه پوش داده شده بود ،بشکل کتابچه دادن و بری روزی دسته دراز کدن و
برايشان گفت که ايره باز بری امين بتين و همچنان يک بکس سياه دادن ،ده او بکس پيسه بود ،کمی
زيورات بود ،ای پيسه ره گرفت و بری روزی داد که ای پيسه بری خانمم اگر زنده باشه بری از او بتين
و تا که در آينده البته مصرف کند ،اينمی گپه زده و طرف پائين حرکت کرديم وقتيکه بطرف پائين يعنی به
منزل پائين رسيديم ده ای وقت ده پهلوی زينه طرف دست راست يک اتاق خورد ترک بود که دری يک
تخت خواب بدون پايه ماندگی بود البته که ای از پيش خدمت شان بود يا امونجه کدام پهره دار استراحت
ميکرد خو اوره ما نديده بوديم که از که بود ،تخت خواب روزی ايناره به امی اتاق خورد ترک رهنمايی
کردن ،روزی برآمد دروازه دهليز را قلف ميکرد و گلون تره کی صاحب خشک شد ،مره گفت که يک
گيﻼس او بتی مه به اقبال گفتم که بدو يک گيﻼس او بيار در اين وقت روزی رسيد و اقبال ره گفت که
روجای ره بگير دستايشه بسته کو او نبير خودم پشت او برآمدم پشت سر ما صدا کرد که او نبير خو باز
هم که رفتم از اينکه گيﻼس نيافتم بدون او پس گشتم تا مه ميرسيدم ده ای وخت اينها دستايشانه بسته کرده
بود و.
دستﺎيشﺎنه همرای چه بسته شده بود.
سر روجائی .و تره کی صاحب ره گفته بود که دراز بکش تره کی صاحب ده ای وخت که مه رسيدم سر
امو تخت خواب دراز کشيده بود و روزی دفعتا ً باﻻی گلويش فشار آورد و بدست ها او ره گرفت و روزی
هم در باﻻی سينه.
به چه شکل گلويش را محکم گرفته بود اگر شما آنرا توضيح کده بتوانيد.
گلو طبعا ً بدست پای دست گرفته بودند از گلون و بعضی اوقات يک بالشت خرد ترک بود اوره هم باﻻی
دهان و بينی شان ميماندن و اقبال سينه و ران هايشه گرفته بود و همچنان مره گفت که پاهايشه بگی اما ما
عمﻼ اشتراک نکردم و اين صحنه را از نزديک چون باﻻی شان نزديک بودم همه چيزها را ديدم و ده
همين وقت که تقريبا ده يا  ١۵دقيقه وقت را در بر گرفت که تره کی صاحب به شهادت رسيد بعد از اين
هر سه ما اونا را داخل يک روجايی و يک کمپل انداختيم تا دروازه کوتی باغچه هر سه ما انتقال داديم.

تهيه ،ترتيب ،بازنويسی و تايپ کامپيوتری از ع  .ق  .فضلی
در اين وقت سﺎعت چند بود؟
تقريبا ساتای يازده ونيم بجه بود.
يازده و نيم بجه شب بود و به دروازه که رسيديم روزی بره اقبال گفت که برو کفن که نزد قوماندان است
اوره بيار و اقبال رفت از قوماندان يک روجائی رقم واری يک تکه سفيد ره آوردن و به تعقيب ازی هر
سه ما اوناره ده امو موتريکه پيشتر حاضر ساخته بوديم ده او انداختيم و طرف دروازه جنگی شرقی گارد
حرکت کرديم در او وقت وقتيکه به دروازه جنگی گارد می رسيديم ،قوماندان گارد يک پايه بيسيم خردترک
را پائين کردن و به روزی دادن که ای ره شما ده رای از همونجه باما ارتباط بی سيمی داشته باشيد خو ما
امو خط و سير مطلوبه که از دروازه جنگی برآمديم و از راه قصر نمبر يک و باز از پيشروی وﻻيت کابل
و از همين راه به سالنگ وات و از اينجه به قول آبچکان رسيديم ،در اونجه که رفتيم راستی پيش از پيش
هم قبر تيار شده بود مره به صفت پهره دار ايستاد کد و هردوی ازيا اوناره از کمپل و روجائی گرفتند و
بداخل روجايی نوتر که بنام کفن اوره حاضر ساخته بودن داخل کردن و به قبر ماندن نزديک قبر اينها پيش
از پيش يک تخته آئين چادره آورده بودن که اول او آهن چادره ماندن و بعد از او خاکه سرش انداختن و
قبره بشکل قبر ساختن و از اوجه بعد از ختم همی کار روزی به قوماندان گارد بيسمی راپور داد که ما
وظيفه خوده انجام داديم و دوباره بطرف گارد حرکت کرديم زمانيکه به گارد آمديم ،قوماندان گارد به شعبه
خود باﻻی چپرکت خود بود و ما هرسه داخل شديم و امی موضوع رابرايشان دوباره گفتيم که وظيفه ما
ختم شد در ای وخت قوماندان گارد تيلفون ره گرفت به قوماندان عمومی ارندوی به روسی گپ زد و بعد
از او برايشان گفت که در همی حضيره شان پهره دار ايستاد کنه و ما هر کدام ما گرچه روزی و اقبال نان
هم نخورده بودن اما ما نان خورده بوديم ايناره قوماندان گفت که نان بخورين خو هر سه ما گفتيم که نان
خورده نميتانيم ،اما باز قوماندان اين تسلی ميداد که شما به ای مقصر نيستين ،ده ايجا اين امر حزب است،
تصويب بيروی سياسی و کميته مرکزی حزب است در اينجه شما کدام مسئوليت ندارين برين استراحت
کنين و اينمی جريانش بود.
بﺎزگشت تﺎن وقتی شمﺎ بدفتر جﺎنداد قومﺎندان گﺎرد آمديد و جريﺎن دفن شﺎدروان تره ﮐی صﺎحب را برايش
اطمينﺎن داديد سﺎعت چند بجه بود.
اينی تقريبا ً دوازده و نيم بجه بود يعنی از يازده و نيم تا دوازده و نيم يک ساعت چيز کم زياد در برگفت،
دوازده و نيم بجه شو بود.
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خوب تورن عبدالودود خان استجواب شما از طرف رفيق ما تايپ شده و البته اوره ميخوانيد و در صورتيکه
قناعت شما حاصل شده باشد اوره امضا ميکنيد .دوستان سوال ديگر ما از شما اين است که اگر در مورد
انتقال فاميل شادروان تره کی صاحب اين رهبر واقعی و قانونی افغانستان از حرمسرای به جای ديگری
روشنی بياندازيد ،چرا که شما در خانه خلق وظيفه داشتيد و هميشه موجود ميبوديد و البته اين جريان انتقال
فاميل محترم شان بشما خوبتر معلوم است؟
درست است بعد از يعنی روزيکه ياوران و تره کی صاحب ره از حرمسرای کشيدن برادر تره کی صاحب،
برادرزاده های شان و دريور شان پيش خدمت و يک نرس بداخل حرمسرای موجود بودن امی شو دومی
بود يا سومی ،فکس بيادم نيست که باز هم قوماندان گارد برای آمر اوپراسيون ج ړن رحمت ﷲ و روزی
وظيفه داد که شما برين بشکل بسيار احترامانه ،البته ای روزهای اول بود به استثنای تره کی صاحب و
خانم شان ديگر اعضای فاميل شانرا از حرمسرای به کوتی کول ببرين کوتی کول البته در صدارت است
ماهم رفتيم و ای هم شو بود ،يعنی از طرف شو ای کار صورت گرفت ،دروازه حرمسرای ره تک تک
کرديم پيشخدمت برامد و به پيش خدمت البته هدايت روزی ميداد اما ما و امر اپراسيون صحنه ره ميديديم،
روزی برايشان هدايت داد که کل اعضای فاميل به استثنای تره کی صاحب ديگر کل تان برائين که شماره
به خانه سابقه تان يا کوتی کول تان ميرسانيم او نمو بودن که پيشخدمت اوال برد و بعد از بيست دقيقه يا
نيم ساعت اينها بعضی کاﻻی بسيار مختصر خوده گرفته بودن و کل شان برآمده بودن به دروازه حرمسرای
و ما ده امی دروازه حرمسرای بوديم داخل نرفته بوديم اينجه که اينا برامدن بازهم مه و روزی ايستاده
بوديم روزی ايناره تﻼشی گرفتن و بعد از تﻼشی يک يک شانه به همو موتر لنداور سفيد شاندن .به تعقيب
ازی نرس برآمد ،درين وقت برادرزاده تره کی صاحب مﻼلی ميگفت که مره اجازه بتين که ما کتی شان
باشم اما باز هم روزی اصرار ميکرد که خودت نباش امر است ،سرما خو از امو دروازه حرمسرای مه
با جانداد تماس تلفونی گرفتيم که اگر شما فرقی نميکنه که مﻼلی ره اجازه بتين که همرايشان باشن ولی
قوماندان گارد در جواب گفتن که نه نرسه بانين اما مﻼلی و ديگر اعضای فاميل شانرا به کوتی کول ببرين
اونمو بود که بعد از او نرس هم برامده بود کاﻻی خوده هم گرفته بود اما نظر به همی هدايت دومی
قوماندان دوباره روزی به نرس گفت که شما همينجه کتی شان ميباشيد و خدمت ازياره ميکنين و ما اوناره
بشکل بسيار احترامانه خاصه ما که درين نيم شو که روزی دريور بود و مه و امر اپراسيون بشکل امنيت
کتی شان رفتيم تا کوتی کول پائين کرديم او ناکه داخل خانه رفتن ما پس دوباره بگارد آمديم.
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خوب بﻌد از اينکه فﺎميل محترم شﺎدروان نور محمد تره ﮐی را شمﺎ از حرمسرای بﺎصطﻼح انتقﺎل داديد
به ﮐوتی ﮐول طبيﻌی است ﮐه آنجﺎ شﺎدروان نور محمد تره ﮐی و ميرمن تره ﮐی بﺎقی مﺎندند بﻌد از او چه
و چطور از حرمسرای آنهﺎ به ﮐوتی بﺎغچه انتقﺎل داده شدند؟
بسيار خوب ،بازهم دو شو بود يا سه شو پسانترش ای همو شب معينش بياد ما نيست ،جانداد قوماندان گارد
مره و روزی ره خواست ،در ای شو ما دو نفر بوديم و مره گفت که شما ميرين دروازه حرمسرای ره تک
تک ميکنين بشکل بسيار احترامانه از تره کی صاحب خواهش ميکنين که از حرمسرای به کوتی باغچه
برون ،در اونجه هم تمام احتياجات زندگی شان يعنی اتاق و چپرکت و همه چيز هايشان آماده است امونجه
اونها را برسانيد او نمو بود که ما و روزی آمديم ،باز هم دروازه حرمسرای ره تک تک کرديم و پيشخدمت
همراهی شان بود اما در همين شو که رفتيم ما نرس مرس را نديديم که چه وقت نرس را کشيده بودن و
بورده بودن از او جريان خبر نبوديم امی پيشخدمت موظف ساخته بودن در حرمسرای يکنفر ما که دروازه
ره تک تک کرديم پيشخدمت برامد روزی برايشان گفتند که شما برين تره کی صاحبه بگويين که اينا آمدن
با شما می بينن او نمو بود که پيشخدمت رفت و بعد از چند دقيقه مره خواستن اجازه دادن داخل حرمسرای
رفتيم اينها هردوی شان در منزل خود شيشته بودن ما احترام کرديم و برای شان گفتيم نظر به امريکه از
طرف قوماندانی سرما شده شما از اينجه به کوتی باغچه تشريف ميبرين ،امو کاﻻ و بعضی مواد ضروريه
ايکه دارين اوناره نشان بتين تا اونا هم انتقال شوه ،در ای وقت روزی چند نفر از صاحب منصبان مستعجﻼ
بودن ميشاختن او ناره هم يک دو سه نفره ره در پايان هم وظيفه داده بود که شما هم همينجه باشيد و اينهم
قبول کردن از همو داخل حرمسرای ده کوتی باغچه راه است يک سالون است بنام سالون شب جمعه از
امو راه سالون شب جمعه ايناره به کوتی باغچه آورديم و دو بکس بود سه بکس کاﻻيشان بود ايناره هم امو
صاحبمنصبان دگه به تعقيب ما آوردن برشان ده اتاقی که پيشتر عرض کردم ده کوتی باغچه و که ديديم
چپرکتای سيمی ماندگی بود ،ايناره روزی گفت که اينمی اتاق شماس ،انمی جای بود و باش شما است و
اينا چون امو چپرکت و ايچيزای سيمی بودن باز خواهش کردن که بری ما باز اگر امو چپرکتای چوبی ره
بيارين و ديگر قالين بيارين ،خواهش کردن که اينی ره بما همکاری کنين ،روزی برای شان گفتند که اوره
ما کلشه جور ميکنيم ،شما مطمئن باشيد ،او نمو بود که از همو شو به بعد شد و امنيت و پهره داری ارتباط
ما با کوتی باغچه قطع کوتی باغچه و ازياره روزی از امو صاحبمنصبان مستعجل هشت تا دوازده نفر
بودن ايناره موظف ساخته بودن ،اما مه وقتيکه در امو شو اخر رفتم قالين و چپرکت از يا تبديل شده بود
بعد ارتباط ما با کوتی باغچه قطع بود.
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لطفﺎ ً شواهدی در دست است ﮐه دو نفر يﺎوران تره ﮐی صﺎحب اولين رئيس شورای انقﻼبی دولت جمهوری
دموﮐراتيک افغﺎنستﺎن هم بﻌد از توطئه خﺎينﺎنه امين خﺎيين بﺎ اشتراک شمﺎ و جﺎنداد قومﺎندان گﺎرد و
ﮐسﺎن ديگر اختطﺎف و از بين برده شده اند ،شمﺎ به صفت متهم قضيه رويداد اين قضيه را بﺎ جزئيﺎت آن
از ابتدا تﺎ آخر طوری توضيح ﮐنيد ﮐه چه وقت و بکدام تﺎريخ بنﺎ بدستور ﮐدام اشخﺎص ،به چه شکل ،بﺎ
اشتراک ﮐدام نفر از ﮐجﺎ دو نفر يﺎوران را اختطﺎف ﮐرديد به چه شکل و در ﮐجﺎ و به ذريﻌه چه وسﺎيل
آنهﺎ را از بين برديد؟
راجع به کشيدن ياواران تره کی صاحب که ببرک و قاسم بودند اينها مسلح بودند در حرمسرای پيش يعقوب
و جانداد يک پرابلم بود کشيدن ازيا در تاريخ  ٢۵سنبله يعنی روز شنبه ساعتای هفت و هفت و نيم يعنی
صبح بود وقت صبح بود که يعقوب لوی درستيز بره جانداد تيلفون کرد البته ده ای وقت مه ده قوماندانی
بودم روزی آمر اپراسيون يعنی صاحب منصبان قرارگاه چندين نفر ده همی اطاق ياور قوماندان نشسته
بوديم که يعقوب بری جانداد تيلفون کرد تا بشکل هجوم يک گروپ عسکراره ترتيب کرده بشکل هجوم
ايناره از حرمسرای بکشه ،ولی جانداد بعد از امی تلفون يک مکث کرد و به امين تيلفون کرد که ما ياوران
تره کی ره چه قسم بکشيم.
به بخشين بکدام امين؟
امين امو امينی که مرتکب جنايت بزرگ و خاين شده بود.
يﻌنی منظور شمﺎ از حفيظ ﷲ امين است.
بلی حفيظ ﷲ امين ،به او تلفون کرد و راجع به کشيدن ياورای تره کی صاحب از او هدايت خواست و به
او گفت که يعقوب مره انی قسم گفته ولی امين برش گفت که نه درست نيست به ای شکل شما يک پرزه
برشان نوشته کنين و تذکر بتين که شما جهت موضوعی فير شده يعنی موضوع ديروزه شماره به تحقيق
به قوماندانی ميخواهيم ،فﻼنی و فﻼنی ره هم خواستيم او نمو بود که جانداد ششت امونجه پرزه ره نوشته
کرد و پرزه ره بدست يک آشپز بود يا خانه سامان به حرمسرای روان کردن و بدست ياورا رسيدن بعد از
نيم ساعت يا تقريبا ً چهل دقيقه از موظفين يا صاحبمنصبان مستعجل دروازه حرمسرای نفر آمد که ياورا
تک تک کرده درو ازه ره و حاضر هستن که براين از حرمسرای به قوماندانی مياين ،در ای وقت باز هم
برای اينکه جانداد مقدمات تدافعی ره گرفته باشه قوماندان تولی تشريفاته خاست و بری از او هدايت داد
که شما دو دلگی عسکره ميگيرين يک دلگيه بيک طرف دروازه حرمسرای و دلگی دگره بطرف دگه
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در وازه حرمسرای ايستاده ميکنين بعد از او شما دروازه ره برايشان باز ميکنين اگر اونا مسلح بودن يعنی
ميخواستن کدام عمل انجام بتن شما هم متقابﻼً سر ازوا فير کنين و اگر نمی خواستن شما هم اوناره بدست
گرفته بيارين ،ای هدايته بری قوماندان تولی تشريفات داد و در ضمن بری ازی بازهم يک پايه دستگاه
تاکی واکی خورد داد که از امونجه ارتباط داشته باشد به قوماندانی گرچه فاصله بسيار هم نزديک هم بود
خو ای قوماندان تولی تشريفات طبق هدايت قوماندان رفت و دو دلگی ايستاد کرد خودش در حصه های
مسجد جای گرفت.
ببخشين قومﺎندان تولی تشريفﺎت چه نﺎم داشت؟
محمد صادق نام داشت ،امسال تورن شد يعنی فعﻼً تورن است ای رفت و طبق هدايت قوماندان گارد همو
طور عسکراره ايستاده کد و دروازه ره بر روی ياوران خﻼص کده بود بواسطه کدام عسکر يا صاحبمنصب
مه او صحنه ره نديديم دروازه ره که خﻼص کردن اونا خلع سﻼح بودن خلع سﻼح برامده بودن اما باز هم
چون سر عسکرا امر بود عسکرا حمله کرده بودن ايناره بشکل همطور گرفت تا نصف راه همطور هوايی
آورده بودن ايناره بشکل همطو گرفته تا نصف راه آورده بودن بعد از او صادق از امونجه امی قوماندان
تولی تشريفات از امونجه به بی سيم به قوماندان راپور داد که ما وظيفه خود را اجرا کرديم ،درين وقت
روزی به دويدن بطرف پائين حاضر شد ،پائين شد پيشروی ازيا ايناره ده همی قسمت زير قوماندانی يک
دهليز رقم واری است ده اونجه ايستاد کرد بودن و فورا ً روجايی ره خواست تا که دستای ايناره بسته کنه،
وقتيکه اونا از او طرف می آمدند ده زير قوماندانی جانداد از يعقوب هدايت گرفت در ضمن راپوره برش
داد که ما ايناره کشيديم و ما چه کنيم سر ازيا ،يعقوب برايشان گفت که اوناره نگه کنين ده گارد حبس شان
کنين ،ده يکی همو گراجها پرتين ،ده همی زير قوماندانی يکی دوتا گراج موتر هم بودند اما جانداد برايش
گفت که نه ما ايناره ده گارد محافظه کرده نميتوانيم درين وقت يعقوب برای شان گفت که ده قوای چار
انتقال بتين ،جانداد به آمر اوپراسيون هم ده همينجه حاضر بود به او گفت که برو همرايشان ايناره ده موتر
می شانين ده قوای چهار تسليم کنين ای تا نصف زينه نرفته بود که گفت نی ای مريض است ،تو برو و
همرايشان ايناره برسان او نمو بود که ما حرکت کرديم بطرف زينا ده نصف زينه که رسيديم پس دوباره
بره جانداد گشتيم که ما ايناره ده قوای چهار بری کی تسليم کنيم پيش کی ببريم ،اونا مره گفت که ده
پيشرويتان سرسرک احمد استاد ميباشد ،احمد هدايت گرفته شما به احمد اوناره تسليم کنين ،احمد جکتورن
است فعﻼً ده او وقت از گارد که رفت بشکل امر سياسی رفت اما ده او وقت قوماندان قوای چهار هم بود،
يعنی هردو وظيفه ره به فکر مه انجام ميداد قوماندان قوای چهار بود ،خو ما که پايين شديم از موتر ده ای
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وقت روزی دو عراده جيپ را هم از نقليه خواسته بود و دست های ازياره و چشمای ازياره بسته کرده بود
يکی را در يک موتر جيپ و ديگر را ده موتر ديگه شانده بودن از استقامت دگه روزی خبر نبود ،از
استقامت مه خبر بودم ،ما در موتر پيشروی ششتيم روزی در موتر پشت سر حرکت کرديم ،يک عسکر
يعنی دريور ما هم عسکر بود و يک محافظ هم در هر موتر يک عسکر بودن ،طرف قوای چار حرکت
کرديم ،نام روزه بری ما جانداد داد که نام روزه بگيرين همرايتان وقتيکه به قوای چهار رسيديم ده امو
قسمت اولش يک دروازه است نظام قره ول واری ،ده ايجه يک عراده تانک بود يک ماشين محاربوی
ايستاده بود ماره دريش کد ،دريش کد و ما نام روزه برايشان داديم و ما گفتيم که ما احمده کار داريم،
قوماندان تانه ،يک صاحب منصب در ضمن نامای ماره هم نوشته کد که شما کی هستين از کجا امدين که
ديديم احمد رسيد احمد که رسيد اوناره گفتن که اجازه بتين مره اجازه داد از امی قسمت اول به نظام قراول
رهنمايی کردن ،زمانی که به نظام قراول دومی رسيديم در ايجه ماره ايستاده کرد ،دريورهای ماره عسکرای
ما ره مره کل ماره پائين کردن از موتر و دو نفر صاحبمنصب از قوای چهار موجود بودن امونجه که
يکی شايسته نامداشت امر مخابره شان بود دگيش گرچه ما بيشتر بنام ﻻيق يا مالک معرفی کرده بود اما
بنام نمی شناختم به قواره ميشناسم ،حاﻻ اگر اوره ببينم ای دو نفر صاحبمنصب ايستاد بودن ،احمد هم به
تعقيب ما رسيدن بری ازيا گفتن که سوار شوين و حرکت کنين در ای وقت امو ﻻيق دريوری ره ياد داشت
و شايسته نميدانم که ياد داشت و يا نداشت باز هم مه و روزی ره گفت که شما کتی شان برين تا انمی وقت
ما نمی فهميديم که ايناره کجا ميبرن و از سر نوشت ازيا هيچ خبر نبوديم ،ما هم ده موتر پيشروی شيشتيم،
کتی امونای که اسمشه نمی شناختم ،شايسته و روزی ده موتر دگه شيشتن يعنی دريوری موتر ماره همو
صاحبمنصب ميکرد و دريوری موتر ديگه ره از نظام قره ول به بعد روزی ميکرد ،خو رفتيم طرف شمال
قوای چهار که محﻼت انداخت و پوليگون قوای چهار و قوای پانزده است به او طرف حرکت کرديم بعد
از چند دقيقه خط السير بيک نقطه رسيديم که ده اونجه موتراره ايستاد کدن ماره ده يک نقطه ايساد کدن
گفت شما همينجه باشيد ايناره هردويشان چشمای شاه باز کدن و بيک چقوری نزديک بيک فاصله نزديک
که ما ايستاده بوديم ايناره ده يک چقوری رهنمايی کردن در ای وقت که چشمايشانه باز کدن ايناره تيله
کردن اينا ششتن و شايسته تفنگچه خوده کشيد تفنگچه دستی خوده گرچه روزی ده همی وقت يک زره چی
شد که او هم اشتراک کنه اما شايسته برايش گفت که ای وظيفه شما نيست وظيفه بما داده شده ،يک فيره
باﻻی قاسم مرد و دو فيره باﻻی ببرک کردن و هردويشانه انداختن و بعد از او همانجه.
ببخشين بکدام حصه وجود شﺎن فير ﮐردن؟
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بسرشان.
به تعقيب ازی به فاصله يک دو سه متر دورتر بيلها ماندگی بودن بيﻼره امو صاحبمنصبان که مه به اسم
نمی شناختم اونا گرفت و به کمک هردوی ازيا خاکه سرشان انداختند و ما از امونجه از امو پوليگون به
نظام قراول آمديم ،از نظام قراول که رسيديم پس دريورا و عسکرای خوده گرفته طرف گارد حرکت کرديم
و در حصه خدمات تخنيکی که رسيديم روزی باز موتر ما پيشروی بود ،روزی به خانه خود برگشت،
مقصدشه نفاميدم و ما راسا ً به گارد آمديم بره جانداد قوماندان گارد گفتم که سرنوشت ازيا خو بای قسم شد
دگه مه خود نه فهميدم او گفت که يعقوب بری ازوا هدايت داده هر قسمی که شده و به تعقيب ما چند دقيقه
باد روزی هم به گارد رسيد ،ای بود جريان ياوران تره کی صاحب.
ودود خان استجواب شما از طرف رفيق ما تايپ شده ،شما البته ای ره مطالعه می کنيد و در صورت
قناعت خود امضا ميکنيد .بسيار خوب.
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