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 .  نگاهي كوتاه  به عملكرد استخبارات خلقي ها -1     

 
جالد و نادر [ مردم رنجيده و ستمكش افغانستان كه در زير سيطرة  عامل پرورش يافتة سرويس جاسوسي انگليس 

، به توپ  خانوادة بيرحم ، سركوبگر و بدنامش دهه هاي طوالني را با اختناق ، پيگرد ، تحقيق ، زجر ، شكنجه و زندان
سپري نموده بودند  ؛ بعد از نخستين روز ] پراندن آزاديخواهان و مشروطه طلبان ، فقر و مسكنت و بيسوادي و بيچارگي 

وم آن ، بدترين روز هاي دهشت و اضطراب و هراس را به روي پوست و گوشت و  تداو 1357 ثور 7هاي كودتاي ننگين 
  . شرائين  خود تجربه كردند 

 اهريمنان آدم نما يعني ؛ ، خدايان  تشنه گرسنة  سوسيال امپرياليزم شورويروزگاران مختنق و بد فرجامدر آن 
 عبور عراده هاي ماشين ها را قصابي نمايند ، تا از را  ها را به اريكة قدرت تعبيه كرده بودند كه مردم مظلوم م"خلقي"

 و ه تخت عز و جار و دست پروردگان شان را ب»لوتدست« مانع  برداشته شود و عظيم جنگي شان  به افغانستان هرگونه
  . جالل بنشانند ، كه نشاندند 

ر هاي دسته  جمعي در پليگون دود زهر آگين اختناق ، پيگرد ، گرفتاري ، تحقيق ، شكنجه هاي وحشيانه و كشتا
ها ، وحشت و دهشت ، سوگ و ماتم ، ساية سياه و شومش را بر سراسر كشور ما  آن چنان گسترانيده بود كه از آسيب 

اين جنايتكاران قسي القلب ، كه محبوب القلوب روسها .  جنايت و خيانت ،  هيچ كسي در اَمن و امان نماند هآن هم
سط مردم و فرزندان صديق و شجاع شان از قدرت به زير كشيده نشوند ، ده ها هزار انسان  ، به خاطري كه توندبود

  .  به قتل رساندند  -  بعد از شكنجه هاي وحشيانه -»  ثور7ضد انقالب شكست ناپذير «آزاديخواه را به نام 
 بودند، شديداً زير پيگرد قرار محافل ، گروه ها و سازمانهاي چپ انقالبي كه تعدادي از آن ها تازه عرض وجود نموده

»  اكسا « . گرفتاري عناصر آزاديخواه ، به خصوص طيف چپ انقالبي روز تا روز بيشتر و بيشتر شده مي رفت . گرفتند 
كه خود اين  نهاد ياد شده مولود هيوالي [ داوود خان زاده شد » مصونيت ملي « كه از بطن پر از ريم و خون و كثافت 

مادر شد و ]  نادر غدار بود كه  سازمان جاسوسي امپرياليزم انگليس طراح اصلي آن به شمار مي رفت »ضبط احواالت«
  واقع مولود بعدي تكامل نهاد هايرا براي  امين زائيد كه در» كام « باشتاب پروسة زايشش را  يك شبه طي نموده  

  .وحشيانه تر از اسالفش عمل مي كرد پيشينة خود بود ، و در برخورد با دشمنانش ده ها بار بيرحمتر و 
 اعضاي خلقي اين دستگاه رعب و وحشت و خون و خيانت ؛ به پست هاي حساس و كليدي آن  محكم چسپيده 

 كه درنقش مشاوران روسي در اين نهاد گمارده شده بودند ، با اندك -  KGBاينها  كه مطابق اوامر اعضاي . بودند 
خلقي ها  مطابق  . دكان ، آن ها را نيز گرفتار مي كردند و به زير شكنجه مي كشيدند اشتباه باالي اشخاص ؛ حتا كو

گرفتار شدگان را دوامدار نمي )  »عمليات اپراتيف«(ن  نظامي شوروي  دامنة تحقيق  و دورة  نظارت ادستور مشاور
تحقيقات توأم با .  پذير نبود ساختند ؛ زيرا پالن طراحي شدة  تجاوز و تسخير افغانستان توسط ارتش شوروي درنگ

وحشيانة شكنجه هاي وحشيانه توسط جالدان خلقي طوري صورت مي گرفت كه متهمان اكثراً  در زير شكنجه هاي 
، يا به اصطالح » تحت نظارت«دولت كودتا مطابق خواست روسها  كار نگهداري زندانيان . جان مي دادند ) بايد(خلقي ها 

 حتا چند سال  دوام  نه آن طوري كه در زمان حاكميت پرچمي ها تا چندين ماه ؛(را »  پراتيفعمليات ا«خادي ها  دورة 
گرفتارشدگان ، به خصوص  زندانياني كه بيشترين سوءظن متوجه شان مي شد ، . هر چه زودتر تمام مي كردند ) مي كرد

به شمول عناصري ازجمهوريهاي جنوب  شوروي اعضاي اطالعات.  وحشيانه از بين برده مي شدند در زير شكنجه هاي
، تركمنستان آگاهي شان را در رابطه با  چگونگي تحقيق و ميزان مقاومت زنداني  ، ازبكستان مثل تاجيكستان ، شوروي

  . در زير شكنجه هاي سيستماتيك  گويا  غناي بيشتر مي بخشيدند 
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اما در واقعيت امر به دستور روسها و زير نظر آنان تمام جنايات و كشتار هاي دسته جمعي در ظاهر  توسط  خلقي ها ؛ 
و پرچمي هاي نفوذي » ضبط احواالت «   شماري از نخبه هاي  KGBمطابق سياست استخباراتي  . انجام داده مي شد 

قاسم « مشهور به (  » 3مدير قسم « ؛ قاسم خان عينك ) فعالً مقيم  جرمني » غني زنبور« مشهور به ( ، مثل غني خان 
قيوم صافي ، لطيف شريفي وامثال شان ؛ همچنان  تاجيك ها و ازبك هاي شوروي كه به نام  تاجيك ها و ) » كارتونيك 

دور » كام«و » اكسا « از حيطة ديد آمران  KGBنفوذي هاي . ازبك هاي افغانستان در اين دستگاه نفوذ كرده بودند 
  . [*]نگهداشته شده بودند 

 سوسيال امپرياليزم شوروي به افغانستان تجاوز كرد و كابل را اشغال نمود ، روسها  طيف  جدي ، كه ارتش6بعد از 
جواسيس پنهان شدة  شان را در تشكيل خاد مدغم نمودند و پست هاي مهم و بلند آن را به همين بخش ياد شده ؛ 

سلطانعلي كشتمند ، دستگير : د ؛ مانن[ همچنان به ساير پرچمي هائي كه طور كامالً مخفي به اعضاي كميتة مركزي 
( پنجشيري ، محمود بريالي ، تهذيب ، شرعي جوزجاني ،  نور احمد نور ، فريد مزدك و ساير اعضاي كميته مركزي 

ارتباط داشتند ، بدون آن كه  ساير پرچمي ها از حضور و ارتباط ) ] ه مليت ها ، اقوام و تبار هاي مختلف كشور بمربوط 
  .رچم با خبر بوده باشند  ؛ تفويض كردند آن ها به تشكيل پ

  
 .   جا به جائي مخفي شدگان ؛ شيوة ديد و واديد ها درشرايط پيگرد -2

  
 مردم آزادة كشور ، به هدر بحبوحة  چنين اوضاع  خونين و رخداد هاي سهمگين، ضربات نهايت شديدي متوج

 از لحاظ سياسي اجتماعي -ميده ترين  شخصيت ها گروه ها و سازمان هاي طيف چپ انقالبي ، كه فهخصوص محافل ، 
  .  گرديد -در بين شان  وجود داشت 

  
  

روسها از دهه  ها پيش مي فهميدند  كه سياستمداران در يك كشور قدرت واقعي چنداني ندارند و دائماً تغيير مي [*] 
ته و وابسته به افراد هم نيستند و كنند ؛ ولي نهادهاي اطالعاتي آن كشور قدرت واقعي و پشت پرده را در دست داش

سيستم آن ها هميشه ثابت و نيرومند باقي مي ماند ؛ از اين رو نفوذ مخفيانه در نهاد هاي اطالعاتي و امنيتي يك كشور  
با در نظر داشت همين .  و در اختيار قرار دادن آن نهاد ها ارزانترين  و بي درد سرترين راه تسلط بر آن كشور است 

ظاهر » رياست ضبط احواالت«يطاني تثبيت شده از لحاظ تاريخي بود كه روسها از همان ابتداي سرهمبندي  شگرد ش
در اين نهاد مخوف شدند ؛ ) از مليت هاي مختلف شوروي ( شاه خاين ،  در فكر نفوذ و كانال كشيدن از اجنت هايش 

شوروي وارد » سمرقند«از) كفاش ( » يزار دوزپ«كه مال و حافظ قرآن بود ، در نقش »  جان محمد كهگداي « مثل 
سمت شمال كشور گرديد ؛ همچنان پسرش نور محمد خان كهگداي كه به درون ارگ شاهي به سمت كاتب در مديريت 

« و متعاقب آن به سمت » مدير ضبط احواالت ارگ شاهي «مقرر شد و بعداً به حيث » ضبط احواالت ارگ شاهي « 
نام )  پدر داكتر نجيب جالد ( تبار ها مي توان از  اختر محمد خان  ارتقاء يافت ،  و از افغان» سرمنشي حضور شاهانه 

كه » جمعيت دموكراتيك خلق « قابل ياد دهاني است كه هادي كريم پنجشيري يك تن از كادر هاي باالئي . ( برد 
حزب « كه بعد ها  زير نام ( را » وكراتيك خلق جمعيت دم« رابطة مستقيم و پنهاني با روسها داشت ، بنا به دستور آنها  

؛  سياست » حزب دموكراتيك خلق« با .....ترك نمود ، و زير عنوان گويا اختالفات ) عرض وجود كرد » دموكراتيك خلق 
      ]. نامبرده در خفا با  احمد شاه مسعود ارتباط داشت  . را به گونة علني دنبال كرد » دموكرات « دفاع از ظاهرشاه 
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در واقع همين ضربه . دچار ضربة كشنده اي گرديد ) »سازمان رهائيبخش خلق هاي افغانستان «(» سرخا « سازمان
را به صورت گسترده  » اخگــر « دولت كودتا  سازمان   )  1358 عقرب 8به تاريخ ( در پي آن . سبب شد ازهم بپاشد 

در اين . و كادر هاي مهم اين سازمان را دستگير كرد   كميتة مركزيمورد حمله قرار داد ، و بيشتر از سي تن از اعضاي
يك تن از بخش مخفي استخبارات  فركسيون خلق كه از مدتها پيش در سازمان رابطه بايد به نكته اي اشاره كرد كه 

( اين جاسوس حرفه ئي : بايد تذكر داد . اخگر نفوذ كرده بود ، در ضربه خوردن و از هم پاشي اين سازمان  بي تأثير نبود 
را گويا  » پيام آزادي « خودش را پنهان كرده و  سايت » پوالد« هم اكنون زير نام مستعار  ) » داكتر غفور سنا « 

   .گردانندگي مي نمايد 
و ساير سازمان ها ، همچنان از اين ضربات ، صدمات » رهائي«بعد ها سازمان » گروه انقالبي خلقهاي افغانستان«

محافل ، گروه ها و سازمان ها ،  يكي پي ديگر  . دو سازمان اولي تقريباً از هم پاشيد . اپذيري را متحمل شدند جبران ن
اختناق و گرفتاري روز تا روز بيشتر  و بيشتر شده  . خود را از دست  دادند » خانه هاي تيمي«خانه هاي اَمن و امان و 

   . مي رفت
فيق ها در زمان سلطنت ظاهر شاه كه در نوشته هاي غير از خاطرات زندان  از شيوة ديد و واديد هاي سياسي ر

درنگ به آن از جملة ضرورت هاي مبرم مبارزاتي شمرده مي شود ؛ در اين مجال از آن عبور نموده تذكار مي دهم  كه 
بود ، و جمهوريت  سردار داوود ، كه بعد پوليسي اوضاع و حاالت  چندان محسوس  ن1352 سرطان 26بعد از كودتاي 

داوود  ؛ حتا سيماي ظاهري اش را هم نشان نداده بود ، با آن هم رفيق ها  در ديد و واديد هايشان جانب احتياط را 
تغييرات در حلقة  ما هراز . حلقه اي كه من عضو آن بودم  به مسؤوليت رفيق بهمن داير مي شد . رعايت مي كردند 

زه جلب شده وارد حلقه مي شدند و رفقائي هم بنابر ضرورت ها و رفع مشكالت رفيق هاي تا. گاهي صورت مي گرفت 
ازاين حلقه به ساير حلقات انتقال داده مي شدند؛ مگر بعد از ) با احتياط و حفظ اصول و ضوابط مخفيكاري ( تخنيكي 

« همه از جملة اعضاي ما . هنوز در ميدان خون و آتش پا نگذاشته بود »  ساوو «  كه 1357 ثور 7كودتاي منحوس 
با مشكالت خطرناك سازماندهي و جا ) » ساما « ( سازمان ما . محسوب مي شديم » سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

يكي از خانه .  به جائي اعضاي سازمان و تهيه و تدارك خانه هاي اَمن و مخفيگاه هاي مطمئن دست و پنجه نرم مي كرد 
 مخفي و علني و بعضاً اعضاي  مخفي شدة  كميتة  مركزي در آن  تجمع مي كردند ، خانة هائي كه كم و بيش كادر هاي

 تلويزيون از شور بختي  خانه اي كه در برابر خانة ما موقعيت داشت  صاحب آن خلقي بود كه دخترش در راديو. ما بود 
وريت پوليس مأم در آن سوي سرك .در رديف  همان خانه ، خانة آخري كه منتهي به سرك مي شد . آواز مي خواند 

خلقي ها كه بادرنده خوئي حيوان گونه عمل مي كردند آن خانه را غصب  نموده  صاحب آن را با تمام [ موقعيت داشت  
طوري  موقعيت خانة غصب شده ] . موريت پوليس را درآن جا انتقال داده بودند أاعضاي فاميلش زنداني كرده ، دفتر م

پوليس به پوليس موظف دهن دروازه مأموريت  دستور مي داد ، پوليس به سهولت مي توانست از آن كه اگر آمر : بود 
  . را هم تحت نظر قرار بدهد - از جمله خانة ما –آمد و شد به چندين خانه )  متري 60تقريباً( فاصله 

اري مبارزان توسط  از منظر اصول مخفي كاري و حفظ نيروي هاي خودي ، در شرايط اختناق و پيگرد و گرفت
؛  استفاده از خانة كادر هائي كه زندگي علني داشتند امري  بود كامالً نامطمئن و » كام«و » اكسا « جنايتكاران وحشي 

 ساير تشكل هاي  ضد دولتي را در اين تنگنا تمام سازمان هاي چپ و،  57 ثور 7دولت وابستة  كودتاي ننگين  . نادرست
  .قرار داده بود 

ي مخفي زير ضربه قرار گرفته بود ؛ اوضاع كشور به خصوص شهر ، تعدادي از خانه ها1358ه هاي حمل و ثور در ما
پوليس سياسي دولت كودتا زير نظر مستقيم  مشاوران روسي ، . كابل و اطراف آن رو به وخامت و تشنج بيشتر نهاده بود 
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كنجه گاهها  انتقال شهر و نواحي آن را به شدت تحت نظر  قرار داده بودند و با  اندكترين شك افراد را گرفتار كرده به ش
  .گرفتاري معناي نابودي را مي رساند . مي دادند 

« دوكتور [  رفيق بهمن به خانة ما آمد و موضوع  مخفي شدن دو رفيق 1358 به روز پنجم و يا ششم ماه اسد 
] محموديخواهر زنده ياد لطيف » زاهده محمودي« و ) دختر زنده ياد داكتر عبدالرحمان محمودي ( » صديقه محمودي

زنده ياد بهمن نظر ما را در زمينة نگهداري  اين دو رفيق كه مورد پيگرد پوليس سياسي .  شد را در منزل ما خواستار
ما از لحاظ اقتصادي براي پذيرائي از اين رفيق ها كدام مشكلي  نداريم و با « : من گفتم . قرار داشتند ، خواستار شد 

هرگاه خانه  مورد شك قرار گيرد و پوليس :  خواهيم كرد ؛ مگر مسألة جدي اين است كمال ميل از اين دو رفيق پذيرائي
رفيق بهمن با .  » . به خانة ما حمله كند ، در آن صورت مسؤوليت گرفتاري اين دو رفيق را  متقبل شده نمي توانيم 

ند ؛ زيرا كه اينها هيچ گاه در در نزديكي چنين جاي ها اقامت رفيق ها كمتر جلب توجه مي ك«  :  آرامش خاطرگفت 
ما اين تجربه را داريم ؛ همين حاال يكي از . فكرشان هم خطور نمي كند كه دشمنان شان در زير گوششان جمع شوند 

 [*]در اين مورد نبايد تشويش كرد . ما درآنجا جمع مي شويم . خانه ها در نزديكي يك جاي خطرناك  موقعيت دارد 
شب را سپري ) اشاره به خانة ما ( هم در  اينجا )  برادر رفيق بهمن عضو كميتة مركزي (  سرور  ببين رفيق  مدت زيادي

  .» از اين ناحيه  دلتان جمع باشد . مي كرد ، همينطور استاد مسجدي  ، ديديم كه چيزي نشد 
  .بياورند در هر صورت بعد ازمدتي گپ وگفت سر انجام تصميم گرفته شد كه آن دو رفيق را به خانة ما 

 يكي يا دو روز بعد ، كه سياهي نيمه روشن شام به آهستگي جايش را  به تيرگي شب مي داد ؛ دروازة كوچة ما  با 
باشتاب ؛ اما بي سرو صدا به  . باخود گفتم حتماً  رفيق بهمن  است .  ضرباتي كه به گوش آشنا بود ، به صدا درآمد 

  اول از درز كشيده شده  به -  بنا به روال گذشته  -كه دروازه  را باز نمايم  كوچه شتافته ، پيش از آن ةجانب درواز
بيدرنگ و بي صدا در را . داخل دروازه ، به بيرون نگاه كردم ، رفيق بهمن و دو رفيق ديگر در عقب دروازه ايستاده بودند 

  . رفقاء  داخل شدند . باز نمودم  
پسرم در آن زمان هشت سال داشت از خواهرش چهار .  سپري مي شد  زمان گاهي به كندي ، گاهي  هم به تندي

  .سال بزرگتر بود ، هردو به دو رفيق مهمان انس گرفتند 
عصر روز كه به خانه باز مي گشتيم  اوالد ها را خوش و خندان . روزانه من و رحيمه  به محل كار خود مي رفتيم  

  .ا از چنگال تنهائي آميخته با دلهره نجات داده بودند مي يافتيم ؛ زيرا دو  رفيق مخفي شده  آن دو ر
. كار مي كردم ) وزارت معارف( درآن سالها من  به سمت  عضو در رياست احصائيه و پالن  وزارت تعليم و تربيه 

درحال » آرشيف طبي« و» سرويس عقلي و عصبي«به حيث  مديرة عمومي رحيمه كه قبل از كودتاي ننگين خلقي ها 
، وي را كه كارمند رتبه چهار دولتي بود ، به سبب )خلقي ها(آدمكشان حزب حاكم ه مريضان هموطنش بود ؛  بخدمت

، » سرويس عقلي و عصبي«و » آرشيف طبي« عدم پذيرش عضويت در حزب منفور شان ، از پست  مديريت عمومي
پل باغ عمومي » كلينيك مركزي« ر دهـلـيز عامدانه تنزيل مقــام داده ، وي را  طور جزائي به كار رهنمائي مريضان د

  .  ) كاري را كه پيش از وي خدمه ها انجام مي دادند ( شهر كابل،  توظيف كردند 
  
  

خانة نجيب بود كه در سرك پهلوي » در نزديكي يك جاي خطرناك «  بعداً در زندان پلچرخي دانستم كه -[*] 
و بعد از تشكيل ساوو ) م . هـ . د ( ت داشت و محل اختفاي هميشگي ليسة عالي حبيبيه نزديك به سفارت پولند  موقعي

جاي جلسة برگزاري هاي متـناوب جلسات رفيق هاي مركزي سازمان بود كه رفيق هاي مركزي ساوو در همين خانه 
   . ]دستگير شدند 
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ن ، مسجدي  و لطيف ، بهم. ) م . هـ ( شماري از رفيق ها ، از جمله ثور، خلقي ها  7بعد از كودتاي ننگين 
رفيق  بهمن  قبل از كودتاي منحوس ثور هم عضو رابط حلقه اي كه در خانة ما داير مي شد ، . محمودي مخفي شدند 

كه بعد از به وجودآمدن ساوو هم مدت ( بعد از كودتا ، همچنان مسؤوليت داير نمودن حلقة ما را به عهده داشت . بود 
بر شدت  نظارت و پيگرد سازمان هاي » اكسا « زماني كه پوليس سياسي   )  . كوتاهي مسؤوليت حلقة ما راداشت

سياسي ، به خصوص طيف چپ انقالبي  افزود ، در نتيجه عرصة  فعاليت رفيق ها روز تا روز تنگتر شد ؛ ساحة كار 
صميم  رهبري سازمان ما بود ؛ ت) »قروغ «  كوه هاي دامنة(سياسي رفيق بهمن بيشتر در نواحي چهاردهي و دورتر از آن 

مسؤول  هرحلقه ، توظيف شده بود تا ساير رفقاي حلقه اش را .  برآن شد ، تا اطالع بعدي حلقات طور جمعي داير نشود 
بعداً گزارش ديد و واديد هاي همان رفيق را با . ببيند )  و در روز هاي از پيش تعيين شده(به تنهائي ؛ يعني جدا  جدا  

كه ( آن رفيق  و همينطور حلقات پائين و پائينترش دريافت نموده ، در وقت معينه به رفيق باالئي خود ساير اعضاي حلقة
، بسپارد و وقت تماس آينده را در روزي غير از روز قبلي با تغيير ساعت و تغيير محل ديد ، ) عضو كميتة مركزي بود

 زماني كه رفيق پائيني از پهلوي رفيق مسؤولش -از سرك  حين عبور -رفيق ها سر وعده : به گونة مثال . تعيين نمايد 
از احوال رفقائي كه مسؤول آن ) بدون آن كه با هم سالم و عليك و جور بخيري نمايند(عبور مي كرد ، با رمز قرار دادي 

 موي سرش و به گونة مثال هر گاه وضع  به حالت عادي جريان  مي داشت ، رفيق با شانه كردن. مي داد ها بود؛ اطالع  
و يا با خاريدن گوش راست و يا با برداشتن عينك ازروي چشمش و يا  ... يا با افشاندن آب بيني در دستمالي به رنگ 

در غير آن مثالً به مجردي كه از ... . محكم كردن بند بوتش ، به رفيق مسؤول مي فهماند كدام مشكلي به ميان نيامده 
اوضاع نادرست را به اطالع رفيق مسؤول ) از پيش تعيين شده ( ماء و اشارات  قراردادي پهلوي هم عبور مي نمودند ، با اي

. مي گرفت) با همان شگرد(حلقه مي رساندند ، در چنين حالت ، در ديدار بعدي گزارش كتبي را مخفيانه از همان رفيق 
ي توانست حاضر شود ، فرداي آن روز و در صورتي كه  رفيق به همان روز و همان ساعت و دقيقه در جاي تعيين شده  نم

، سر ) از پيش تعيين شده(؛ بلكه  در كوچه و يا سرك و يا دكان و يا جاي ديگر ) نه در كوچة قبلي(يا پس فرداي آن 
نيامدن به محل معنايش چنين بود كه  كدام حادثة ناگوار اتفاق افتاده ، مسؤول حلقه بيدرنگ . ساعت و دقيقه  مي آمد 

 بيان مشرح ميكانيزم بسيار پيچيدة شيوه هاي رابطه گرفتن و چگونگي - اً به عضو باالئي گزارش مي داد موضوع ر
شناخت تعقيب كننده و شيوة خنثي سازي پيگرد پوليس سياسي در آن شرايط اختناق وحشتناك ، كه اندكترين اشتباه 

چنگ دشمن افتادن بود ؛ مستلزم نوشتة جداگانه به ) براي لحظه اي عدم تمركز و هوشياري خود را از دست دادن ( ، 
  .به اميد آن كه مجال بيشتر دست دهد ، تا تجربيات سازمان را در اين زمينه مفصلتر  به تصوير بكشم . است 

عضو رابط من بود ، زماني كه به خانة ما مي آمد ، ) بعد از رفيق بهمن(رفيق مسجدي  كه پيش از حالت اضطراري 
لباس  هاي شستگي اش را كه آماده شده بود ، پيش از آمدنش به خانة ما . حيمه  به شفاخانه نمي رفت در همان روز ر

استاد بعد از استحمام  وارد اتاقي كه به  رفيق ها تخصيص داده شده بود ، داخل مي .  به تشناب جانشوئي مي گذاشت 
  : يك زماني، رفيق با صميميت خطاب به رحيمه چنين گفته بود . شد 

اين . رحيمه جان در دسترخوان چيز هاي زيادي ديده مي شود ، ما كه مهمان نيستيم ، همه با هم رفيق هستيم « 
ما روا دار مصارف زياد رفيق ها نيستيم ، لطفاً در روز هاي آمدنم خودت را  دچار زحمت نساز، هر غذائي . درست نيست 

  »كه داشتي با هم  صرف مي نمائيم 
داكار ، به پاسخ استاد مسجدي گفته ــنند هر كمونيست رفيقي  است ، مهربان ، دلسوز ، بيدار و ف رحيمه كه هما

  : بود  
استاد اين را مي دانم كه بسياري از رفيق ها وضع اقتصادي خوبي ندارند ، قادر نيستند غذاي مورد نياز رفقاي « 

رند ، همان را مخلصانه روي دسترخوان مي گذارند ؛ ما كه آن ها با صداقت رفيقانه هر چه كه دا. مخفي را تهيه نمايند 
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گفته به غذاي اندك » خدا و هست « نسبت به آن رفيق ها وضع اقتصادي كم و بيش بهتري داريم ؛ چرا به اصطالح 
،  شما و استاد. اكتفاء نمائيم ، تا زماني كه وضع  اقتصادي ما  اجازه مي دهد ، نبايد نسبت به رفيق ها بي توجه باشيم 

ساير رفقاي مركزي در سالهاي اختفاء آفتاب نگرفته درخانه هاي مخفي و نيمه روشن زندگي مي نمائيد ؛  مخصوصاً شما 
از همين سبب به مواد غذائي مكفي وبا كيفيت . با پاي پياده راه هاي دور را طي نموده به صوب مقصد روان مي شويد

  . » آوري نيست بيشتر نياز داريد ، اين ديگر قابل ياد 
يكي از روزهاي زندان ، زماني كه من و استاد مسجدي به فكر پيدا كردن قطي خالي گوگرد بوديم ، تا  شبش هاي 
هجوم آورده به تن و لباسهاي خود را درآن انداخته  در نوبت تشناب قطي مملو از شبش را به بيرل كثافات بيندازيم ؛ 

سيماي نجيبش نمايان  موجي از سپاس رفيقانه برخطوط. ش از گرفتاري  افتاد استاد به يكبارگي به ياد روز هاي پي
رحيمه ياد نمود كه چگونه بخاري تشناب را پيش از آمدنش روشن مي » زحمات « بعد از لحظاتي درنگ  از . گرديد 

جه زيادي به مواد غذائي نمود ، آب جوش و لباس هاي  قبالً  شسته  و اتو كشيدة  وي را  در اختيارش قرار مي داد و تو
  .  مورد  نياز وي  و ساير رفقاء داشت 

بعد از  اقامت دو رفيق در خانة ما ، اين رفيق انديشمند و اسطورة مقاومت ؛ يعني استاد مسجدي كماكان به آمدنش 
  و از وضع فاميل ]قبل از رفيق مسجدي عضو رابط  حلقه اي كه در خانة ما داير مي شد رفيق بهمن بود [ ادامه مي داد  

آن ها را آگاه مي ساخت  ؛ همينطور از چگونگي ) » زاهده محمودي«و » صديقه محمودي«( هردو عضو مخفي شده 
  .وضع رفقاي  مخفي شده  به فاميل هايشان اطمينان مي داد 

پيرامون صحبت ها . هنگامي كه به ديدن رفيق هاي مخفي شده مي آمد ، شب را هم در خانة ما سپري مي نمود 
مسايل سياسي ميان چهار تن اعضاي سازمان از يكطرف و  استاد مسجدي  از جانب ديگر تا نيمه هاي شب ادامه مي 

  [*]يافت 
  
  

مي »  پياده گرد «   رفيق مسجدي را ، كه راههاي دور و دراز را پاي پياده مي پيمود ؛ شماري از رفيق ها -[* ] 
در استراليا  به پايان رسانده بود و در تربيه معلم ، بعضاً در ... را  در رشته  فزيك و زنده ياد تحصيالت عالي اش  . گفتند

استاد برخورد اجتماعي پر جاذبه اي داشت ؛ حتا اعضاي نفوذي استخبارات  در . فاكولتة ساينس هم تدريس مي كرد 
 به ستايش مي پرداختند ، حتا خارج از ميان چپ انقالبي ، بعضاً به خاطر جلب نظر ساير زندانيان چپ انقالبي از وي

كه قبالً »  پوالد«  با نام مستعار "مائويست"زير پوشش (» داكتر غفور سنا«  يكي از آنان - آن هم سه دهه بعد –زندان 
  :  درصحبت تيلفوني اش با من چنين گفت - شيادانه -روزي ) در موردش نوشتم 

حبوبيت زياد داشت ، چنانچه زماني كه به كابل تبديل شد  تعداد استاد مسجدي در ميان شاگردانش در هرات م« 
شاگردانش كه براي خدا حافظي در ميدان هوائي هرات آمده بودند ؛ چنان زياد بود كه مأمورين دولت در ميدان هوائي  

اين بازتاب . » .... بدرقه كنندگان را پراگنده ساختند. سراسيمه شده فكر كردند  تظاهراتي عليه دولت در حال وقوع است 
كذائي اش در گذشته ، خود را به مثابة » هويت مبارزاتي«واقعيت محبوبيت آن زنده ياد بود كه گوينده براي تثبيت گويا  

زماني كه  براي نخستين بار . يكي از هواداران  جنبش دموكراتيك نوين افغانستان در دهة پنجاه ؛ بارها مطرح مي كرد 
را از چهره اش برداشتيم جست شخصيت خودش را آشكار » خاد«و » اكسا « و» كام«ن اين عضو ماسك و مكياژ دروغي

»  ساوو«  به گونة مختصر ؛ اما تحقير آميزي از شهداي  - كه بعداً آن را تصحيح نمود _ساخته دريك و يا دو  نوشته اش 
  ]   ياد آوري نموده است 

  دامه دارد                                       ا


