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   تأملي فشرده درمورد گرفتاري دو انقالبي    - 8

  
 8  به تاريخ KGBبر پروژة بنا » ساما« رفيق مجيد كلكاني يك تن از رهبران سترگ اسطورة مبارزه و مقاومت

اين بد ترين و سنگين ترين ضربه اي بود كه بر پيكر جنبش كمونيستي .  به چنگ خاد افتاد  1358حوت سال 
من بدين باورم كه گرفتاري رفيق مجيد آن طوري كه شايع شده اتفاقي نبوده ؛ بلكه  از مدت ها . افغانستان وارد گرديد 
  .پيش طراحي شده بود 

آن طوري  (گرفتاري وي نيز . يك انقالبي بزرگ امريكاي التين و شناخته شده در سطح جهان  بود » ارا چه گو« 
قرار گفتة آگاهان . از روي تصادف  صورت نگرفته بود )  غربي در آن سال ها شايع ساخته بودند كه اطالعات كشور هاي

لهاي با تجربه اش را توظيف نموده بود تا در مورد تمام يك تن از جنرا)  امريكا ( امپرياليستي  » ابر قدرت«: سياسي 
اين جنرال حدود سه سال در مورد اين انقالبي دقيقاً مطالعه نمود .  همه جانبه پژوهش نمايد به طورمشخصات چه گوارا 

ذي در نهاد هاي دولت هاي وابسته در امريكاي التين و عناصر نفو) استخبارات(تا جائي كه برايش مقدور بود از اطالعات . 
در شناخت ... و   MI6 و اطالعات انگليس  CIA چپ انقالبي و چريكي امريكاي التين و سازمان هاي اطالعات 

چه گوارا از كدام سيگار استفاده مي كند ، چه چيزي او را :  الــة مثـبه گون [ معلومات شد ايــخصوصيات وي جوي
، دورة كودكي اش را در كجا سپري نموده ، اقوام دور و نزديكش كي ها بيشتر سرگرم مي سازد ، چند ساعت مي خوابد 

 و  و دقيق بعد از آن همه مطالعات عميق .] ديگر از ويژگي هاي اين مرد نامدار تاريخ امريكاي التينةبوده و ده ها پيكر
سرانجام موفق به  . كردسيم همه جانبه ، طرح گرفتاري اين انقالبي نامور را گرافيك نموده  بعداً  جزئيات آن را تر

با تأسف كه حضور اين انقالبي در . بود ) اطالعات( برد با اين جنرال بود ؛ زيرا ديالكتسين رشته اش . گرفتاري وي گرديد
دشمنانش ؛ . افتاد   CIAاز همين سبب به چنگ . محل گرفتاري ازسنجش همه جانبه و نهايت دقت مايه نگرفته بود 

در اكثر كشور ها .  نموده  ثروت هاي هنگفتي  به چنگ آوردند ينقالبي سترگ و نستوه هم استفاده پولحتا از مرگ اين ا
 سه سال قبل – دو .ي عكس اين اسطوره را چاپ كردند  و ساير پوشاكه و لباسهاي سپورت»زير پيراهني «بر روي مليونها 

از وي تهيه كردند  كه در سراسر جهان )  قسمتدر دو (مي  ر تبديل شده اند ، فلهاليوود كه اكثر ستاره هايش به ميليارد
  چرا چنين شد ؟. ليونها  عدد روي بازار آمد و به فروش رسيد ي هايش ؛ همچنان به مDVD. به نمايش گذاشته شد 

 همانطوري كه دو  قهرمان شطرنج جهان در يك مسابقة جهاني بر روي تختة شطرنج افكارشان را تمركز مي دهند ، 
 بر روي تختة  تن از آنان فقط براي يك لحظة زودگذر هوشياري اش را از دست مي دهد ، در نتيجه تمركز فكرشيك

   » آزاد افغانستان- افغانستان آزاد «  به پورتال 
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اثرات چند چال بعدي حريف و .  و چال حريف و يا چال خودش را همه جانبه بررسي نمي تواند شطرنج برهم مي خورد
به خاطر همين يك لحظه .   به حافظه اش بسپارد  نموده به خاطرش مجسم يا چال هاي بعدي خودش را هم نمي تواند

 خارج  بوده ... از چنبر همين سنجش - در سرا سر جهان -گرفتاري هر انقالبي . غفلت سرانجام  بازي شطرنج را مي بازد 
  يك كشور وي اجنت دشمن ؛ در درون يك سازمان ؛ در داخل يك حزب و در درون يك نهاد اطالعاتنفوذ هر. نمي تواند 

  .بوده است ) با سالح ماترياليزم ديالكتيك  (همين  شيوة علمي  شناخت پديده ها كاربرد ناشي از عدم ... 
 به  بزرگشوروي سوسياليستي تا زمان حيات ستالين اتحاد در ، در دورة ديكتاتوري پرولتاريا سيستم اطالعات

در داخل نهاد ، كه نفوذ اطالعات شوروي آن وقت كمترين ضربه از جانب كشور هاي امپرياليستي مواجه شد ؛ درحالي 
 خيلي ها چشم گير و درخور توجه جدي و مورد ستايش رسانه هاي ؛كشور هاي سرمايه داري جهان تمام هاي اطالعات 

 خردمند حزب يكاركنان كمونيست آن دستگاه با عشق به امر سوسياليزم و اعتماد به رهبر. جهان  قرار گرفته بود 
) به خصوص در جريان جنگ جهاني دوم( آن حزب  فرجادوروي سوسياليستي و نابغة نظامي ستالين رهبركمونيست ش

هر كدام با كار برد سالح ديالكتيك شناخت ، مانع رخنه كردن عناصر نفوذي دشمن به داخل خاك اتحاد شوروي ، و 
  . مي شدند دولتي و ضد جاسوسي شوروياد هايمخصوصاً به داخل نه

 ضرباتي كه ديده اند ؛  ناشي از همين نقيصه و كمبود جهانكمونيست  ها ، سازمان ها و احزاب چپ و گروهتمام
و خاد نجيب » اكسا « و » كام «  از  چپ انقالبي افغانستان از اين ناحيه شديد ترين و كشنده ترين ضربات را. بوده است 

و هم اكنون در عرصة قلم زني ، مي عرصه هاي مبارزه اينها زير عناوين مختلف و پوشش هاي رنگارنگ درتما. ديدند 
» خنثي« از پيش ؛ در برابر انقالبي ها و كمونيست ها قرار مي گيرند ؛ تا اثرات نوشتار هاي آنان را  به اصطالح  بيشتر

  . نمايند  
ج آن را  رسما ً به  نتاي ، تحقيق و بر رسي نمودهيف انقالبي ساما در مورد گرفتاري رفيق مجيدبه هر رو ، اميد ط

  .اطالع هموطنان قرار دهند 
  
     . وضع حلقه ها پيش از ضربه خوردن- 9
  

 از رهبري ساما ، دولت دست نشانده  پيروزي ضربات طراحي »سر سفيد «بعد از دستگيري رفيق مجيد و انشعاب 
خاد عرصة مبارزه و فعاليت . شده به ساما را جشن گرفت و به همين سبب ميهن فروشان يكي به ديگري تبريك گفتند 

. تمام گروه ها ،  سازمانها و احزاب مخالف تجاوز واشغال كشور توسط ارتش شوروي را محدود و محدودتر ساخته بود 
همانطوري كه قبالً تذكر داده شد ، براي حفاظت از خانة رفيق هائي كه شناخته نشده و زندگي علني داشتند ،  برخي 

ا كه يك تن مسؤوليت آن حلقه ها را به عهده داشت ، طور مثال يكي از حلقه هاي چهار نفرة حلقه هاي  چند نفره ر
 آن حلقه صورت گيرد ، بعد از تصميم رهبري  تا جلسه درمربوطه اش را در خانة يك عضو همان حلقه ، احضار مي نمود 

زماني كه . نه و در فاصلة معينه ببيند قرار بر اين شد ، تا رفيق مسؤول ، رفيق هاي داخل حلقه اش را طور جدا گا
سازمان احساس كرد كه خاد دايرة محاصرة سازمان هاي چپ انقالبي را تنگتر ساخته است ، تصميم برآن شد كه 
كادرهاي سازمان برخي از رفيق هاي حلقات پائيني شان را كه آن ها هم مسؤوليت حلقات پائين و پائينتر را به عهده 

 ؛ آن ها را  به بنا بر پيشگيري از حمالت خاد)   سازمان بوده هاي تصويب شدةغاير ضوابط و مقررگر چه م (داشتند  
 دهند ، تا رفيق مسؤول كه درفاصلة هر ده روز ، در سه خانه ، طور جداگانه براي گرفتن گزارش از سه حلقة خود ارتقاء

 سه رفيق رفت و آمد كند ؛ هر سه تن را در ةخانرفيق ديدن مي نمود ، درچنين صورت  رفيق مسؤول به عوض آنكه در 
يكجا اشتراك ) كه مسؤول آن سه حلقه بود(روزهاي معينه در حلقه اي كه كادر هاي برجستة سازمان به شمول خودش 
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ضور جلسه حبه مسؤول قبلي حلقة خود كه در (مي ورزيدند ، داخل نمود و گزارش كارشان را به عوض آنكه به وي 
گزارش گيرنده يا عضو مركز بود .  ؛ به عضو ارتباطي تازه اي كه مسؤول حلقة كادر شده بود ، مي سپردند بدهند) داشت 

  .و يا تنها كادر سازمان ، كه مي توانست مستقيماً با مركز تماس برقرار نمايد 
؛ روي  مي رفتم به ديدنشان) طور جداگانه( در گام نخست ، من هم از جملة سه حلقه اي كه در فاصلة هر ده روز 

 سپردم ،  تا وي از رفيق هاي مشمول آن »فتاح ودود« مالحظات  مخفي كاري مسؤوليت آن حلقه ها را به رفيق انجنير 
كار كرد حلقات خودش ، بعد از آن تاريخ در جلسه اي كه در خانة ما  ده  گزارش كارشان  را همراه  با حلقه ها ديدن كر

 آن وقت زنده ياد در. د ، مستقيماً به كادر ارتباطي حلقة ما با كميتة مركزي ؛ بدهد و يا در خانة خودش داير مي ش
در واقع از روي اجباري (بنا بر همين اصل مخفي كاري . لطيف محمودي عضو ارتباطي حلقة ما  با مركز تعيين شده بود 

 فتاح ودود را كه با وي كار سياسي  مي رفيق) كه اختناق و پيگرد از جانب پوليس سياسي بر سازمانها تحميل كرده بود
  .كردم به حلقه اي كه خود عضو آن بودم ، وصل نمودم 

زماني . حلقه توزيع مي شد مه هائي كه  توسط عضو ارتباطي درشبنا. د ها به همين روال جريان داشت ديد و وادي
 بعدي به يك تن از را در جلسةدند ؛ نتايج كه اعضاي حلقه كار تقسيم آن ها را در تاريخ معينه با موفقيت انجام مي دا

  .كادر ارتباطي  سازمان با مركز ؛ گزارش مي دادند 
 اري از رفيق هاي ديگر در يك حلقه، رفيق سرور و شم)كبير توخي( ، اينجانب 1357 ثور7 پيش از كودتاي ننگين 

 ثور بارها تركيب حلقة ما 7ز كودتاي ننگين بعد ا. به مسؤوليت  رفيق بهمن كار و بار مبارزاتي مان را پيش مي برديم 
  .تغيير كرد 

 با حلقه اي را كه در خانة ما ند ؛ كميتة مركزي مسؤوليت ارتباط از تاريخي كه رفيق هاي مخفي را از خانة ما انتقال داد
يق انجنير لطيف ، رف) كبير توخي(حلقه مركب بود ازاين قلم . داير مي شد ، كماكان به رفيق بهمن واگذار كرده بود 

رفيق بهمن كاپيتال اثر ماركس را بعد از تشريح و تفسير به بحث مي گذاشت ] . 1[محمودي ، رفيق سرور ، و انجنير قادر
بعد ازمدتي ، رفيق بهمن روي مشكالت تخنيكي مسؤوليت ارتباط  حلقه با مركز را به رفيق لطيف محمودي سپرد ؛ . 

 ، رفيق مسجدي و  نجيب از مدتها پيش درحالت اختفاء به سر مي »سرسفيد« ، رفيق زيرا كه  وي نيز مانند رفيق بهمن
بعد  [   مي دانست؛مركزي در آن خانه  صورت مي گرفت  هاي كميتة اغلباً جلسه را كه »سرسفيد«برد و محل اختفاي 

ميتة مركزي در خانة و داير شدن  جلسات ك» سرسفيد « از گرفتاري رفيق هاي مركزي معلوم شد كه محل اختفاي 
 در جاده اي كه از جنب ليسة عالي جبيبيه عبور مي كرد ، و يكطرفش به درياي كابل ،نجيب  در نزديكي سفارت پولند 
  .]منتهي مي شد  موقعيت داشت 

د ، كار تئوريك درحلقه صورت نمي گرفت ؛ زيرا رفيق انجنير فتاح ودود و رفيق فاروق به بع) 1359سرطان  (از
درچنين حالت ازيكطرف جريان گزارش دهي هريك از رفيق هاي داخل حلقه مانع . غرزي هم به حلقة ما اضافه شده بود 

  .  وقت تعيين شده  پايان يابد كار تئوريك درحلقه مي شد ؛ زيرا خواست مركز اين بود تا مدت كار حلقه ها پيش از
انجنير قادر از داير شدن حلقه به خانه . حلقه در خانة ما ، منزل رفيق فتاح ودود و خانة رفيق غرزي داير مي شد 

رفيق بهمن و برادرش رفيق سرور قبل از . اش به گونه اي طفره رفته نمي خواست كه رفيق ها در منزل وي جمع شوند 
اين خانه در ماه دو ، يا سه بار از جانب پوليس سياسي تالشي مي شد و . ه زندگي مي كردند مخفي شدن در يك خان

 زنده ياد فاروق غرزي .در خانة آن ها امكان پذير نبود  به هيچ وجه داير شدن حلقه شه زير نظر قرار داشت ؛ از اينروهمي
ادامه مي داد ، همچنان فتاح ودود كه ) مانند من (مانند من كارمند وزارت تعليم و تربيه بود و كماكان به وظيفه اش

  .كارمند رياست صنايع دستي مربوط وزارت تجارت  بود 
  ادامه دارد                                                                                       
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  توضيحات

  
    

  : بي تذكر نبايد گذشت ) انجنير قادر (  كرده ها به مبارزه  پشت»سرسفيد« نازولي هاي  در رابطه با يك تن از-]1[
 را به سبب پيگرد ها و فشار هائي كه از جانب خاد بر سازمان ها و گروه هاي چپ انقالبي وارد شده سازمان انجنير قادر

خانة ما و يا خانة لقه دركه حاين شخص به روز هائي . بود ، ناگزير شد از ميان حلقة  هوادار به حلقة كادر ها  داخل نمايد
در تمام مدتي كه وي به . ساير رفيق ها داير مي شد ، قبل از آمدن به محل مالقات دچار هيجانات و ترس مي گرديد 

  انجنير قادر. داخل حلقة ما غير فعال و حضور بي رنگ داشت ؛ حتا يكبار هم سر وقت تعيين شده به محل مالقات نيامد 
 تا روزي كه رفيق هاي حلقه گرفتار شدند ؛ حتا  ،ز داير شدن حلقه در خانة خودش طفره مي رفتبه بهانه هاي مختلف ا

، به پشاور پاكستان فرار نمود ،  وي بعد از ضربه خوردن سازمان ساوو.  يكبار هم نخواست حلقه در خانه اش داير گردد
به مجردي كه  ] ز  محفل زنده ياد داكتر رحيم محموديا.) م . هـ . د (يك تن از نزديكان به خانوادة [طبق گفتة ننگيالي 

» دوست « ، يك راست نزد اعضاي رهبري ساوو كه در شهر پشاور اقامت داشتند ، برود به پاكستان رسيد ، بدون آنكه نزد
ي كردند دوري م... از اين لومپن و »  چهاريكار«  اهالي شريف ويبه خاطر اعمال و كردار ناشايست كه  (چهاريكاري اش 

به سمت قومندان با اقتدار آن ) اسم باند فراموشم شده ( دوست لومپن انجنير قادر كه از جانب باند اسالمي . شتافت ) 
     ! كمپ مقرر شده بود ؛ انجنير قادر را مدت يك سال  در زير بال خود گرفت 

با تعهدي كه در برابر   -3« نوان در زير ع» خاطرات هشت سال پايوازي زندان پلچرخي « رحيمه توخي در اثرش 
  :نوشت »   ها نجات دادم يسازمان داشتم ؛ دو عضو آن را از چنگ خاد

  
  قرار بود چند رفيق در خانة ما  با هم ببينند ؛ چون توخي را شب قبل  دستگير  كرده بودند 59 سنبله 10شب «  

كه اگر كدام خطري از ناحيه [  براي رفقاء گوشزد كرده بوديم ، خانة ما شديداً زير نظارت قرار داشت ، عالمتي را كه قبالً
من با آنكه در ميان شعله هاي آتش  . آماده ساختم ] دولت احساس نمائيم شما متوجه عالمت روي ديوار كوچه باشيد 

 نموده آن دو ساعت پيش از آمدن آنان خشتي را  در طناب كاال محكم بسته. مي سوختم ، به فكرنجات رفقاء  هم بودم 
با اين رمز هر رفيقي كه داخل سرك مي شد از دور عالمه [ را به آنطرف ديوار سرك طوري انداختم كه از دور ديده شود 

باالي طناب چند پارچه كاال را هموار كردم كه ] .  عبور مي كرد - مانند ساير عابرين -خطر را ديده از سرك مقابل خانه 
باز هم .  دقيقه نگذشته بود كه طنابِ بريده و لباس هاي افتاده را بر روي زمين ديدم چند. حالت عادي را نشان بدهد 

:  كوچه را به شدت زد و گفت ةدفعه سوم عسكر درواز. بار دوم نيز  آن را بريدند. آنرا بسته كرده به آنطرف ديوار انداختم 
يوار حويلي خامه است و ميخ از آن مي برآيد  كدام رمز چون د":  من در جوابش گفتم "اين رمز چيست كه مي گذاري"

من طناب را به خاطر خشك شدن كاال  در خشت مي بندم ، من فكر كردم شايد در هر دو بار طناب كاال را اوالد هاي 
 به فكر افتادم كه " ديگر اين را نيندازي همينقدر برايت گفتم ": با خشونت تمام برايم گفت  . "شوخ كوچه بريده باشند 

از دور ديدم كه رفيق سرور .  كوچه ايستاده شدم ة  نزديك درواز- كه هوا تاريك شده بود -وقت آمدن  رفقاء . ه كنم چ
وقتي او نزديك دروازه رسيد ، طوري كه وي بفهمد پسر آن .  مي آيد )  مقاومتةبرادر زنده ياد  بشير بهمن اسطور(

 شير جان ": ي خانه اش ايستاده بود ، با آواز  بلند مخاطب قرار داده گفتم  دلير و مهربان  را ، كه اتفاقاً  پيش روةهمساي
بدون ( ده يآن رفيق گـپم را شنـ. " بجه شب كاكايت را نفر هاي دولت با خـود بردند2ديشب تو بيدار بودي كه ساعت ! 

تيز تر از كوچة ما به كوچه ديگر فوري مسير خود را تغيير داد و با قدم هاي )  آن كه خودش را ببازد و دست پاچه شود 
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 ما مي آمد ؛ ةوي به طرف خان. چند دقيقه بعد تر بايسكل انجنير قادر از دور نمايان شد . دور زد و از نظر ناپديد شد 
با وي سالم و عليلك كرده به درون ) صميمانه(من فوراً  . چون به سرعت بايسكل مي راند در برابر دروازه خانه ما رسيد 

و بعد با عجله جريان دستگيري توخي را .  اقوام نزديك ما است ة دعوتش كردم تا خادي ها فكر نمايند كه از جملحويلي
اين وضعش . طوري كه خودش را كامالً باخت . رنگ از رويش  پريد و دچار ترس شديدي شد . طور فشرده برايش گفتم 

ي ات را حفظ كن  وقتي بايسكل را از دروازه  بيرون كردي به  خونسرد": مرا واداشت تا به وي توصيه نموده  بگويم كه 
سرعت خودت را به كوچه ها و پس كوچه ها بزن ، در كج گردشي كه دور خوردي ، كاله و كرتي ات را دور بينداز تا آنها 

وتر جيپ از عقبش  خانه با بايسكلش بيرون شد وتا اخير سرك رسيده بود ، مةوقتي كه از درواز . "ترا شناسائي نتوانند 
ديدم كه عسكر به طرف دروازه .  خانه ايستادم ةچند دقيقه عقب درواز. خوشبختانه وي را دستگير نتوانستند . روان شد 

 كه شوهرم براي ديده باني  درست يبالفاصله از درز دروازه ، جائ.   خانه را بسته كردم ةبه شتاب درواز.   ما آمد ةخان
.  متري دوجهـت سـرك، به شـمول مأموريت پوليس از آن ديده مي شد ؛  بيرون را نگاه كردم كرده بود كه تا چنـدين

  .  حمله به خانة ما با خبر شده اند ةفكر كردم رفقاء از واقع. ديگر كسي نيامد 
 دختركم به خاطر ةدر حالي كه دچار تشنج و هيجانات ناشي از دستگيري شوهرم و بيماري يگانه پسرم و گري

در واقع خودم در ميان تنور شعله ور مي سوختم ، با آنهم تعهداتم  را در برابر سازمان و . تاري پدرش، شده بودم گرف
رفقاي سازمانيم به دست فراموشي نسپرده و در صدد نجات آن ها برآمدم و دوتن را از چنگال گرگسان خادي كه در 

  .كوچة ما درگشت وگذار  بودند ، نجات  دادم 
 زندانيان سياسي كه توخي هم از زندان آزاد شد ، ما به هند پناهنده "عفو عمومي"بعد از :  آور شوم بايد ياد

ر قادر سالها پيش ازآمدن ما به هند ، يدر هفت سالي كه در آن كشور سوزان اقامت داشتيم و انجن. شديم ) سازمان ملل(
؛ با تأسف كه اين .] ت .  ك -ان ساوو را به چنگ آورده بود و برادرش افتخار دامادي رهبر سازم [مقيم كشور كانادا شده 
  ... .  ؛ حتي يك پرزه خط  هم براي ما ارسال نكرد )  با آنكه آدرس ما را داشت (فراموشكار و ناسپاس ، 

 در مورد اين ي كانادا رسيديم ؛ در شبي كه مهمان كسي بوديم و گپ هائيسال هاي بعد كه ما هم به شهر تورنتو
 احمد شاه مسعود « زده شد ، صحبت از هواداري نامبرده از » !!مبارز شجاع ، مردم دوست و آزاديخواه  «اصطالح به 

ميزبان زيرك كه سالها بعد فهميده شد كه ضد چپ انقالبي بوده ، .  به ميان آمد كه ماية تعجب ما گرديد »قهرمان
را   ) " قهرمان مسعود"( خيانت به مردم و كشور بيدرنگ ويديوكست محفل بزرگداشت  قهرمان جنايت و خون و

عني انجنـير قـادر را ديديـم كه ي؛  در آن محفـل چيزي خـالف انتـظار. برصفحه تلويزيون خود به نمايش گـذاشت 
 شوروي در افغانستان و قاتل ر هـواداران اين جنايتكار  واجنتافتخـار اشتراك در آن محفل را كسب كرده ، و با سـاي

كجا و با حرارت و هيجان ي... و...  و- به خصوص از مليت نجيب و زحمتكش هزاره - ، وهزاران هموطن ما يهها شعله ئد
 ساختة  " قهرمان" هاي  اين "جنگ" و " كرامات" و" كماالت "كه در وصف (براي سخنان سخنران از اهالي پنجشير 

مشكالت (كه سازمان از روي ناچاري  بلي فردي را. ف مي زد  ك-  بار بار -با تبختر ) دست روس ها  خطابه مي داد 
؛ مورد تفقد و ]  از آنجايي كه[ ارتقاء داد و بعد ازضربه خوردن سازمان كادر ها به حلقه  از حلقة قبلي)امنيتي و كمبود جا

 ارتقاي  »امال «متعاقب آن به سمت عضو كميته مركزي  و  ساوو ،»عضو كميتة مركزي«واقع شده گويا  سر سفيد لطف
 مهر و لطف و توجه باند مسعود را به عنوان طرفدار اين جنايتكار و عامل -مقام داده شد ؛ مي خواست با اين كف زدن ها 

  ]» !! روس ، جلب نمايد 
  

    


