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  »   ســاوو«  و نفوذي هاي چپ انقالبي-10
  

   رفيق قاضي-الف 
  

 توسط  مزدوران روس  ، ديد و واديد ها به گونة پيگرد هاي پيهم  عناصر انقالبيزماني كه  به خاطر گير و گرفت و 
  . تك فردي صورت مي گرفت ، رفيق بهمن من را ديده اظهار داشت كه در جلسة بعدي با يك رفيق  خواهد آمد 

 ، آمدن رفيق  كم  كه به آهستگي بر در نواخته شدةدو ضربة پيهم و ضربة سومي با فاصل. روز جلسة حلقه فرا رسيد 
اق هر دو رفيق را به ات. رفيق بهمن  با يك جوان وارد حويلي شد  .  دروازه را طبق معمول باز نمودم .رساند بهمن را مي 

زماني كه نوبت .  با رفيق تازه  وارد و جور پرساني معمول كار جلسه داير شد بعد از آشنائي. هميشگي رهنمائي كردم 
 هم به روال هميشگي گزارشم را ارائه نمودم و پول هاي حق من. رفيق گزارش كار خودش را داد . گزارش دهي رسيد 

وي را تا .  ما آمادة رفتن شد ةرفيق تاز. جلسه بعد از صحبت هاي مورد نظر پايان يافت . العضويت حلقه ها را پرداختم 
غان فاكولتة رفيق از فار. رفيق بهمن گفت اين رفيق هم در خيرخانه زندگي مي كند .  نمودم دروازة حويلي رهنمائي

  . به همين سبب وي را رفيق قاضي مي گوئيم ، خودت هم وي را به همين نام بشناس . حقوق است 
از آنجائي كه  نمي دانستم  . بر روي حويلي قدم مي زدم . وقت آمدن رفقاء بود . وقت جلسة بعدي شام تعيين شد 

 ها معموالً به آهستگي با يكي دو ضربه مرا از حضور شان رفيق. رفيق تازه معرفي شدة ما چگونه به دروازه خواهد كوبيد 
اين . اكثراً قبل از ضربه زدن آنان به دروازه ، در را به آهستگي باز مي كردم . درعقب دروازة كوچه آگاه مي نمودند 
 درز براي پيشگيري از ضربات احتمالي به دروازة كوچه به روال هميشگي از. حركتم سبب تعجب آنان نمي گرديد 

به مجردي كه كدام رهرو از طريق پلچك باالي جويچة مقابل دروازة . عمودي دروازه سرك نيمه روشن را مي پائيدم 
در وقت تعيين شده  متوجه شدم رفيق . حويلي ما مي آمد ؛ بعد از تشخيص وي ، دروازه را به رويش باز مي نمودم 

 مي خواست در بزند ؛ دروازه را بدون آنكه  كه دستش را بلند كرده در اثنائي.قاضي با شتاب به طرف خانة مـا دور زد 
.  با هراس به طرفم با دقت نگاه كرد ، آن گاه وارد حويلي شد قاضي باتعجبي آميخته. صداي از آن باال شود ، باز كردم 

 پيهم و محكم توجه  در زدن هاي : جريان را بعداً كه دراتاق داخل شد و روي كوچ نشست ، برايش تعريف كرده گفتم 
پيش  همسايه هاي نزديك را جلب مي كند ، از اين سبب پيش از آمدن رفيق ها در روي حويلي قدم مي زنم تا دروازه را

   » آزاد افغانستان- افغانستان آزاد «  به پورتال 
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بعدها دانستم  كه رفيق قاضي درغيابم چگونگي باز كردن دروازة خانه را پيش از ضربه . از جلب توجه همسايه ها باز كنم 
در مسايل عادي  توجه بيش از حد مي نمايد ، ) توخي(« بهمن طوري وانمود كرده بود ، كه گويا زدن  به در ، نزد رفيق 

؛ ولي رفيق بهمن علت را برايش تشريح داده اين شيوه را پيش گيري از حادثة ناگوار » ( ! ) شايد هم احساس ترس كند 
  .خوانده بود 

اين بار رفيق قاضي براي رفتن عجله . ي داخل اتاق شدم جلسة بعدي در حلقه كه به پايان رسيد ؛ من با ظروف چا
از رفيق قاضي پرسيدم درصورتي كه كار نداشته باشيد مي توانيم با هم صحبت . بهمن بلند شده ازخانه برآمد . نكرد 

لي  او من كه در جلسة.وي پيرامون مسايل روز  صحبت كرد . ضي با خوشي پذيرفت رفيق قا. كنيم و چاي صرف نمائيم 
 مورد نياز اعضاي سازمان را براي رفقاء ي رفيق قاضي با آن كه وعده داده بود كتاب هاو دومي متوجه شده بودم كه

 داليلي اظهار داشت كه دو و يا سه تن را كه مي بيند آن ها تا كنون پول حق العضويت ةبياورد كه نياورد ، همچنان با ارائ
در جلسة دومي  نيز از آوردن كتاب هاي وعده كرده  بهانه آورد و مقدار . اخته اند شان را بنا بر مشكالت مالي به وي نپرد

پول كم ، حق العضويت خودش را پرداخت و مشكل اقتصادي جذبي هايش را بهانه آورده گفت كه آن ها تا مدتي قادر به 
 معمولي صدايش دچار تغيير نگآه... درجريان صحبت و ارائة داليل نياوردن كتاب و . پرداخت حق العضويت نيستند 

  . نوعي ناراحتي  آميخته با تشويش در خطوط چهره اش  به  چشم مي خورد گرديده
رفيق بهمن از خانه .  تا رفيق بهمن از خانه خارج شود درنگ كرد رفيق قاضي بعد از پايان جلسة سومي ، بازهم

صحبت هاي ما  كه پيرامون . خوشروئي پذيرفت من رفيق قاضي را به نوشيدن چاي دعوت كردم كه با . بيرون شد 
رفيق بهمن از من مي خواهد كه برخي مضامين و مقاالت را به « : مسايل سياسي گرم شد ، رفيق  قاضي چنين گفت 

كسي . اين كار با دست ، خيلي ها مشكل است . بدهم تا از آن ها چند كاپي بردارند ) رفقاي تازه جذبي خودش( رفقاء 
بودم ، الزم ديدم ميدان و زمينة صحبت كردن بيشتر به وي من كه كمي بااليش شك كرده . » ... ت هم  ندارد اينقدر وق

 را مورد تأئيد قرار دادم ؛ وي با در نظر داشت اين  گپشزماني كه متوجه شد من. نوم بدهم و حرف هايش را با دقت بش
 بامن صحبت كرده بود ، زمينة نقدش از ساوو را مساعد ديده  كه قبالً درمورد مبارزات و مشكالت سازمانها با احتياط

اشاره به  (آنها . ؛ حتا يك پايه ماشين تايپ هم ندارند)  اشارة قريب به ساوو -» اينها«(ببين اينها « : اظهار داشت 
اشين گستتنر را از من هم از اين ناحيه اظهار تأسف نمودم و داشتن تايپ و م. » اين مشكل  را ندارند ) سازمان رهائي

  .جملة ضروريات يك گروه وانمود كردم ، چه رسد به يك سازمان 
» گستتنر« (  از شعله جاويد ؛ حتا در سالهاي نيمة دوم دهة چهل ماشين جديد چاپ يهائ بخش :بابد اشاره كرد

Gestetner ( هم داشتند] *  [  
  
  

اي مربوط به بخشي از جريان شعلة جاويد كه بعد ها  سالهاي نيمة دوم دهة چهل بود كه يك تن از رفيق ه-[*] 
 كتب و رساالتي كه از خارج برايمان ما مي بادلةدر به وجود آوردن گروه انقالبي سهيم بود و باهم صميمي بوديم و م

مي مانند آثار رفيق مائوتسه دون و نشرات حزب كمونيست چين كه به من (رسيد ، آن ها  را با هم  مبادله مي كرديم  
 ، نشرات گروه »ستارة سرخ«  مانند »خارج از كشوردر ايرن ةسازمان انقالبي حزب تود«رسيد و نشرات رفقاي ايراني از 

به من گفت كه يك پايه ماشين جديد گستتنر را  دستياب نموده از من خواست تا , ) كه به وي مي رسيد .... فلسطين و
  ... . ]      دهم كه پذيرفتم چگونگي كار با ماشين گستتنر را برايش ياد ب
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 نام برد )داكتر فارمسي (  » سالم ويس« و يا سه جلسة شخصي و خودماني ، رفيق قاضي ؛ حتا از برادرش بعد از دو 
  .فارمسي تدريس مي كرد  ) دانشكده(كه به سمت استاد فارمسي در فاكولتة 

ضي كه در جريان صحبت هاي داشت چگونگي بافت اعرا ابعاد حضور اين رفيق را در درون سازمان ساوو با در نظر 
 از خود نشان داد و شگرد خواست نزديكي اش با من ، و از اين كه آمادگي مادر محترمش را براي نگهداري خودماني
اعالم داشت ؛ يك )  در خانه تنها مي ماند ، برادرش از مكتب به خانه  آمدن سال داشت و تا5كه در آن زمان ( دخترم 

ر ديگر ارزيابي و حالجي نمودم ؛ برآيند برداشتم از اين رفيق ، اين بود كه موصوف يك رفيق شريف و مبارز مي باشد ؛ با
  سازمان رهائي در درون سازمان ساوو  است ، كه از دوسال پيش رفيق بهمن با وي كار ةمگر از جملة رفقاي توظيف شد

  . سياسي را آغاز نموده بود 
تا رسيدن رفيق بهمن صحبت هاي ما پيرامون مسايل . رفيق قاضي پيشتر از رفيق بهمن آمد . د روز جلسه فرا رسي

. كار حلقه را آغاز نمود . رفيق بهمن هم آمد . حاد جنبش و كار و پيكار سازمانها و گروه هاي چپ انقالبي دور مي زد 
پيش از آن .  ، كار گزارش دهي هم به پايان رسيد بعد از بحث پيرامون مسايل مورد نظر و كار ديد و واديد ها با حلقات

رفيق قاضي از جايش . كه  رفيق بهمن آمادگي رفتن از خانه را بگيرد ، با اشاره وي را متوجه ساختم كه در اتاق بماند 
: همن گفت رفيق ب.  دهليز را باز كرده داخل اتاق شدم ةزماني كه درواز. وي را تا دروازة حويلي بدرقه كردم . بلند شد 

گپ خاصي نشده  مي خواستم در مورد رفيق قاضي صحبت نمايم ، به شرافت رفيق قاضي « : گفتم . » كدام گپ شده «
 اين نخستين  ، كار مبارزاتييدر مدت سالها. » ... از رفيق هاي رهائي است . باور دارم ؛ مگر وي از رفيق هاي مانيست 

از جايش بلند شد و دستش را به روي ديوار اتاق گذاشته .  تغيير كرد  خوردهه رنگ رفيق از شدت خشم فروباري  بود ك
 در برابرش مطرح نكردي كه حال  ،چرا اين گپه در وقتي كه درحلقه  نشسته بود «: با تحكم و ناراحتي زياد اظهار داشت 

] .  تكامل كرد يبه رفاقت سياسما پيش از پيوند سياسي رفاقت صميمانه اي داشتيم كه بعد ها . [ »به من  مي گوئي ؟
من كه چنين تحكم آميخته با خشم را از رفيقي كه هميشه با احترام و صميميت با من برخورد مي كرد ، ابداً انتظار 

.  خواسته بودم  را از سازمان»تيمور كاراته باز«رفيق بهمن حق هم داشت كه خشمگين شود ؛ زيرا يكبار اخراج . نداشتم 
 ؛از سخنان رفيق بهمن تكان خورده  به شدت ناراحت شدم . ساس كردم كه هر دو با هم بيگانه شده ايم در آن لحظه اح

  : با بر افروختگي آشكار و آواز بلند چنين گفتم . طوري كه ناراحتي ام به خشم تبديل شد 
 قضايا را در برابر اين رفيق خواستم آنرا به تو بگويم به خاطري كه اگر. قصداً ديدگاهم را در برابرش مطرح نكردم « 

قناعت بدهد ، آن وقت مطرح مي كردم و او با داليلي كه براي من ابداً قناعت بخش نبوده ؛ مگر خودت را مي توانست 
 مي پذيرفتي و حضور اين رفيق رهائي در زيرگلوي ما و نفوذ بيشترش درسازمان ، مسؤوليتش صرفاً حرف هايش را

 عضويتش در روي درزمينة رويا بعدي و يا زود تر از آن  من جلسةين را مي پذيري در متوجه خودت مي شد ، اگر ا
   .» ازمان رهائي با وي گپ مي زنم س

در . حرف هائي را كه با برافروختگي گفتم ، مثل آبشاري بود كه به روي خرمن آتش خشم رفيق فرو ريخته باشد 
تمركز نموده بود ، و با خود مي انديشيد ؛ سكوت چند لحظه اي اثنائي كه رفيق نگاهش را به خطوط فرش روي اتاق م

رفيق بهمن نگاهش را از روي . رفيق ، غرور جريحه دار شده ام را به نوازش گرفت ؛ قسمي كه خونسردي ام را باز يافتم 
. مي آيم درست مي گوئي من در طول هفته اينجا  «:  گفت يبعد از مكث كوتاه. نقش فرش برداشته به من نگريست 

  . رفيق بهمن خانه را ترك كرد . » ! منتظر باش . برايت اطالع مي دهم كه قاضي كي است 
رفيق در دهليز توقف كرده من را مخاطب  ساخته . دو يا سه روز پيش از داير شدن حلقه ، رفيق بهمن به خانه آمد 

است ، حاال باشد زماني كه به خانه آمد ،  ) رهائي(رفيق ببخش تو درست مي گفتي قاضي از رفيق هاي « : چنين گفت  
ازاين . فعالً وقت ندارم حاال مي روم . تصميم سازمان را در پايان كار برايت مي گويم . من مطالبي را مطرح خواهم كرد 
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 كه برداشتم در مورد رفيق قاضي ، رفيق ها را واداشت تا در مورد كسب معلومات نمايند و واقعيت را بفهمند احساس
  . خوشي آميخته با غرور مبارزاتي به من دست داد 

رفيق به مجردي كه وارد . روزي كه منتظر داير شدن حلقه بودم ، رفيق بهمن پيشتر از وقت معينه به خانة ما آمد 
حاال كه رفيق قاضي آمد چيز هاي برايش مي گويم كه آن را به طور حتم به رهبري سازمانش انتقال «: اتاق شد، گفت

  . »هد داد خوا
دو يا سه دقيقه بيشتر . رفته ايستاده شدم در وقت آمدن رفيق قاضي به روال هميشگي در عقب دروازة كوچه 

.  بعد از جور پرساني هر دو وارد اتاق شديم . در را به رويش باز كردم . سپري نشده بود كه رفيق نزديك دروازه رسيد 
لسة حلقه مطالبي را به عنوان پيش درآمد  بيان كرد ، تا به طور طبيعي بعد از گپ هاي معمولي رفيق بهمن در آغاز ج

 و حل اختالفات بين سازمان ها شود ، تا رفيق قاضي متوجه نگردد وارد بحث پيرامون برخي مسايل مربوطه  به وحدت
  .كه رفيق بهمن و يا من ، وي را شناسائي كرده ايم 
ش نمايان نشود ، با نوعي خشم كمتر محسوس در بارة وحدت پيكره رفيق بهمن با آنكه مي كوشيد برافروختگي ا

 و نكوهش  جانب سازمان هاي ديگر را به نقدهائي از هم مجزاي جنبش انقالبي كشور ، دقيقاً روند نفوذ در يك سازمان از
 را كه با چنين شيوه از كشيد و اين روند را مغاير اصول مبارزاتي في مابين سازمان هاي چپ انقالبي دانسته ، كار رفقائي
رفقاي رهبري بعضي از : محيط حاضر و آمادة خودي تغذيه مي نمايند غير اصولي خوانده در اخير صحبت هايش افزود 

ــرا اتكاء به كار چ. روي و مسؤوالنه باالي امر وحدت بحث اصولي صورت گيرد سازمان ها چرا حاضر نمي شوند كه رويا
ه هاي خودي نموده از اين كانال به جدا نمودن پيكره هائي از تشكيالت طرف مقابل اقدام  محافل و گرودروننفوذي در 
  . مي نمايند 

آن گاه از جايش بلند شده از اتاق . بعد از پايان جلسه ،  جلسة بعدي و ساعت دقيق آن را رفيق بهمن تعيين كرد 
اين كاغذ را بعد از رفتن قاضي بخوان و طبق  «:  چنين گفت ،رفيق بهمن قبل از اين كه از خانه خارج شود. خارج شد 

رفيق . كاغذ را با عجله به جيب كرتي ام گذاشته  ، رفيق را طبق معمول تا نزديك دروازه بدرقه كردم . » .آن عمل كن 
 رفيق كهين هم. قاضي كه از لحن رفيق بهمن ناراحت به نظر مي رسيد ، بعد از مدتي توقف وي نيز  از خانه خارج شد 

من طوري صحبت نخواهم كرد « :  در متن آن  نوشته شده بود . اتاق شده كاغذ را باز نمودم  با شتاب وارد ؛قاضي رفت
روز ديگر كه به خانه آمد ، برايش بگو . كه رفيق قاضي دچار شك شود كه من از عضويتش درسازمان رهائي خبر شده ام 

شما هم بعد از . ي تواند از جاي دور، شهر كابل را عبور نموده به خير خانه بيايد كه يك رفيق گرفتار شده و بهمن هم نم
حالت عادي برگردد ؛ آن گاه برايت تا زماني كه اوضاع به . اين به خانة ما نيائيد كه اينجا هم شديداً  تحت نظر است 

  » !  نوشته را از بين ببر –اطالع مي دهيم كه چه وقت و در كجا با هم ببينيم 
رفيق قاضي . در جلسة ديگر كه  رفيق قاضي به خانة ما آمد ، به مجردي كه داخل اتاق شد ، جريان را برايش گفتم 

 خواست از راه دروازه خانه را ترك نمايد ؛ مگر مانع رفتنش شده گفتم از راه عقب خانه كه شديداً ناراحت شده بود مي
رفيق از سر « : به ديوار عقب حويلي كه دو متر ارتفاع داشت تكيه داده گفتم زينه را . هر دو به عقب تعمير رفتيم . برود 

رفيق قاضي از راه ديوار به كوچة عقب تعمير پائين . » ديوار به كوچة عقب پائين شده متوجه باش كه مبادا تعقيب شوي 
  .شده از آنجا دور شد 
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  انجنير سيف الرحمن -ب        

  
زنده ياد  از رفيقي كه بايد .  مسجدي به خانة ما آمد با رفيق قاضي نگذشته بود كه رفيقطه مدتي زيادي از قطع راب

عضو ارتباطي اين رفيق از « : بعد از اين كه رمز شناسائي طرفين را برايم داد ، گفت . وي را مي ديدم ، صحبت نمود 
رفيق ما با . اند كه بعد از اين وي را ببيني  خواسته ه ، از همين سبب رفيق ها از خودتخيرخانه كوچيده به شهر رفت

  .    سطح است 
 بود ، رفيق را با عاليمي كه رفيق مسجدي  برايم داده. در روز مالقات سر وقت درمحل نشاني داده شده رفتم 

وي . ر ديدم اين رفيق بلند قد و قوي هيكل را دو يا سه با. رفيق هم به جوابم پرداخت .  گفتم رمز داده شده را. شناختم 
هدفش از طرح . در آخرين جلسه اي كه باهم داشتيم ، با صداي گرفته و نوعي ناراحتي مطالبي را با من در ميان گذاشت 

اين رفيق كه جوان قد بلند و . چنين مطالب اين بود ، تا من موضوعات شنيده شده را به اعضاي رهبري  انتقال بدهم 
  :   طور معرفي كرد  اينيبا بي حوصلگوي خودش را . مي شد قوي الجثه بود ، هيجان زده معلوم 

در شوروي مدت ده سال . ببخشيد رفيق  من از اينهمه مخفي كاري خسته شده ام ؛ نامم  سيف الرحمن است « 
 به سمت » رياست عمومي افسوتر«حاال در . بعد از اتمام تحصيل در رشتة انجنيري دو باره به وطن برگشتم . بوده ام 

 بود كه گويا در هنگام پخش شب نامة ساما گير » تيمور كاراته باز«مرامش ( تيمور . كار مي كنم ( ..... )دير در شعبة م
تمام شبنامه هائي را كه براي  پخش كردن مي گرفت . او يك آدم خاين و جبون است . پسر كاكايم مي شود ) افتاده بود 

هاي رهبري رفيق لطفاً  گپ هايم را به رفيق . وضوع را از بين فاميل شنيده ام اين م. ، همه را در ميان تنور مي انداخت 
  . » . برسان  

 از يكطرف و ازجانب ديگر برخي  ،در خالل جلسه ها با اين رفيق ، يك سلسله صحبت هائي كه از وي شنيده بودم
نتيجه رسيدم كه اين رفيق هم به سازمان حركات و اعراضي كه در صحبت ها و جلسه ها از خود تبارز داده بود ، به اين 

  .رهائي ارتباط دارد 
برايش تشريح   روزي كه رفيق ارتباطي ما حلقه را داير كرد ، مطالبي را كه انجنير سيف الرحمن از من خواسته بود 

ه  موضوع را به  از خانه ،  اطمينان داد كارتباطي حين آماده شدن براي خروجرفيق . حلقه تمام شد كار ما كه در.كردم 
  .اطالع مركز مي رساند 

رفيق انجنير را به يكي ازحلقات :   گفتنديق ارتباطي اطالع داد كه رفيق هارف،  شد  جلسة بعدي داير كه زماني
  . پائيني خود معرفي نمايم كه رفيق مسؤول ، وي را نه در حلقة جمعي يك جا با ديگران ؛ بلكه به تنهائي ببيند 

بعد از آن تاريخ رفيق قد بلند ما نتوانست من را . ديد انجنير سيف الرحمن را با همايون تنظيم نمودم زمينة ديد و وا
  . با نامبرده ، در خانة خودش صورت گرفته بود جلسهدو ، يا سه بار . ببيند ؛ زيرا كه وي آدرسم را نمي دانست 

گزارش . ، رسيد حمن را به آن معرفي كرده بودم حلقه اي كه انجنير سيف الرزماني كه نوبت تماس با مسؤول همان 
 بسيار اولين جلسه اي كه ديدمرفيق انجنير را در « :  چنين بيان نمود جلسه  اعتراض وي را در هنگام ) همايون  (دهنده

من .  من چه كرده ام كه بار ديگر مرا در حالت تعليق قرار داده اند «با خشم به من  گفت  . ناراحت و عصباني  بود 
.  را هم به رفيق ها داده ام ه هميشه حق العضويت خود و ديگران را منظم پرداخته ام و گزارش كار آموزشي با يك حلق

  .» . اين برايم قابل تحمل نيست كه بار ديگر از من سلب  اعتماد مي شود 
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 ق هاي سازمان رهائي مي باشد كه وي نيز مانند رفيق قاضي از زمرة رفي-برداشتم در مورد انجنير سيف الرحمن را 
يق قرار داده  ــر هم در حالت تعلــته شد كه وي يك بار ديگـ گفد اعضاي مركزي سازمان قرار گرفته برايم مورد تأئي،

  ...  .شده 
  

  رزيـاروق غـ فرفيق   -ج     
  

خيرخانه « يق ديگر در فاروق غرزي رفيقي بود بسيار صميمي ، محل اقامت وي نيز مانند سه يا چهار رفزنده ياد 
همان جائي كه واصف . اين رفيق به سمت كارمند در وزارت معارف ، رياست تأليف و ترجمه كار مي كرد . بود » مينه 

سازمان آزاديبخش مردم  «ارانش به داخل بخشي از پيكره هايباختري نظرات ضد انقالبيش را ازطريق كانال هواد
رفيق غرزي از زماني كه وارد حلقة ما شد ، بيشتر مي خواست من را ببيند .. مي كرد پخش ) »تازه انديشان«(» افغانستان

  .  مي شد ما مبادلهمواد چاپي تئوريك و سياسي  بين . 
در جريان صحبت هائي كه در خانة خودش و يا در خانة ما صورت مي گرفت ، به تدريج متوجه شدم اين رفيق 

 تئوريك مطروحه ميان ما هر دو ، در جمع رفيق هاي حلقه رسماً -ياسي تمايل نشان نمي دهد كه برخي مطالب س
با درنظر داشت معيار هاي شناخت به گونه اي . اين امر من را به تفكر و كنجكاوي درموردش وا داشت . مطرح شود 

 اهالي ننگرهار رفيق غرزي كه از. به وي تفهيم كردم ) كه خواهان آن شده بود (ل مورد نظرش يتوافقم را درحفظ مسا
بود ، بيشتر به مسلح ساختن هر رفيق تأكيد مي ورزيد ؛ چنانچه يكي از روز ها كه كار ما درحلقه خاتمه يافته بود ، اين 

رفيق توخي اين خانه از يك خلقي جنايتكار است كه من  از « : رفيق هنگام عبور  اشاره به  خانه اي كرده گفت 
چند عدد سالح هم در خانه اش دارد ، اگر موافق باشي شب داخل خانه اش  . ق دارم جناياتش در ننگرهار  اطالع دقي

 پيشنهاد كه از طرح چنين. »  وي را مصادره نمائيم» مكروف «و چند قبضه تفنگچة » كالشينكوف« شده  يك ميل 
بعد از مكث كوتاهي . ن نبود انتظار آن را نداشتم ، عكس العملي نشان ندادم ؛ زيرا حلقة ما مربوط  شاخة نظامي سازما

رفيق غرزي با . »  مطرح نمائي را در جلسة حلقهرفيق من موافقم  مشروط به اين كه  اين موضوع « : درجوابش گفتم 
به اين ] ساوو [ نه اين كار را نمي كنم ، چونكه مي دانم كه رفيق هاي مركز « :  نا باوري به طرفم ديده گفت يعنو

در صورت مقاومت . من و شما هردو به تنهائي مي توانيم سالح اين جنايتكار را بگيرم . نمايند پيشنهادم  توجه نمي 
در جواب اين رفيق كه تمايل زياد به مصادره كردن سالح اين خلقي نشان مي داد ، »  ... معلوم است كه چه مي شه 

رفيق . » ر حلقه دست به اين كار نمي زنم من بدون طرح آن د. رفيق موضوع در بين خود ما مي ماند « : چنين  گفتم 
ببين رفيق توخي رفقاي سامائي ما  «  : از داشتن سالح در نزد رفقاي ساما اشاره كرده با چهرة  نا اميدانه  اظهار داشت 

ورد تأئيد و  دل تأئيد نموده كار و بار رفقاي ساما را در اين  زمينه مته من حرفش را از . » ... اين مشكل را حل كرده اند 
اظهار نظرم در اين مورد ، سبب خوشي و اطمينان خاطرش در زمينة گزارش ندادن  پيشنهادش ، . ستايش قرار دادم 

  .مبني به مصادرة اسلحة آن خلقي در حلقة رفيق ها ، گرديد 
 رفيق ها دورهم ؛  روز قبل از گرفتاري اعضاي حلقه برگزار گرديده بود15 يا بيشتر از  روز15آخرين جلسه  كه در 

رفيق غرزي بر روال هميشگي . كار گزارش دهي و صحبت پيرامون مسايل مورد نظر هم به پايان رسيد . جمع شدند 
ق شدم ؛ آن گاه رفيق زماني كه دروازة خانه را بستم و وارد اتا.  از خانه بر آمد »خدا حافظي«ازجايش بلند شده  بعد از 

تر رسماً به چه زودفيق غرزي هررفيق  مي خواهم  نظرم را  راجع به ر« : ه گفتم  را مخاطب قرار دادلطيف محمودي
 با نگاه هاي تعجب بر انگيز به طرفم  ،رفيق هاي حلقه كه در خانه حضور داشتند. » اعضاي رهبري سازمان برساني 

اين رفيق ازجانب كدام . ت تاجائي كه بررسي نمودم رفيق غرزي از جملة رفيق هاي ما نيس« : اضافه نمودم . ديدند 
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رفيق لطيف محمودي چشمانش را به سمتي .  » بخش رفيق هاي ساما توظيف شده كه در بين ما فعاليت داشته باشد 
رفيق فتاح كه از شنيدن اين موضوع شديداً ناراحت شده بود ، با آنكه نوعي احترام آموزشي . دوخته به فكر فرو رفت 

ببخشيد رفيق با آنكه سمت معلم مرا داشته ايد ؛ اما اين را خالف اصول « : گفت روختگي  با بر اف ،نسبت به من داشت
 اين با آنكه از طرز ديد سطحي»  ....  در غيابش ،چرا اين موضوع را در برابرش ياد نكردي  ؟ حاال كه رفت . مي دانم 

رفيق فتاح اين « :  معلم گونه اظهار داشتم  تحكميبا نوعمن هم برافروخته شده بودم ؛ مگر بر خود مسلط شده ، رفيق 
 به رفيق  نبايد از نقطة ديدمرفيق ها در جلسة بعدي. من مسؤوليت گفته هايم را دارم . موضوع كامالً به من مربوط است 

ي من به خاطري اين را در جمع مطرح كردم ، تا رفيق ها هم از ارتباط وي آگاه شوند ، و رفيق ها. غرزي چيزي بگويند 
  . ناراحتي خانه را ترك گفتند  ها بانروز رفيقآ. » ه جست و جو در اين مورد بپردازندمركز ب
رفيق غرزي ،  به اتمام رسيد  از زندانيان ساووتحقيقات) ظاهراً (  مجردي كه به  :همين رابطه بايد تذكر داددر 

زماني كه در زندان پلچرخي انتقال داده شديم ،   چناچه. تنگتر ساخت  در زندان پلچرخيمناسباتش را با رفيق هاي ساما
( ميان رفيق فتاح ودود و رفيق غرزي بحث پرامون خط مشي سازمان ساوو   »اتاق محصلين  « درهايكي از روز

جمهوري «( شان ساما بحث رفيق فاروق غرزي از مشي تازه اندي جريان جر ودر. باز شد  ) »جمهوري دموكراتيك«
 حاال چرا از اين خط  ،توكه عضو ساوو بودي «:  اظهار داشت اراحتي زيادنبا  فتاح انجنير. برخاست  دفاع به) » اسالمي

. » من افتخار مي كنم كه يك سامائي هستم «  : رفيق غرزي با هيجان اظهار داشت »  ؟ يامشي به دفاع برخاسته 
با آواز بلند رفيق غرزي را . وخته شده بود  اين رفيق و جملة اخيرش بر افر آنيرفيق فتاح ودود كه از موضع گيري

رفيق غرزي كه مي كوشيد بر خود . » خوب ، پس در سازمان ساوو چه بد مي كردي ؟ « : مخاطب قرار داده چنين گفت 
ودم  من در سازمان ساوو توظيف شده ب«:  گفت وي را آشكار ساخته بود ،ان هيجدر حاليكه تغيير آوازش   ؛مسلط شود

 با دقت گوش مي دادم چيزي كه مانع سهم گرفتن سازنده ام در بحث خط مشي دو  و بحث اين دو رفيقبه جر. » 
با ناراحتي .  كه به غرور مبارزاتي من برخورده بود ،رفيق غرزي به داخل ساوو بود » توظيف شدن « پ ـازمان شد ؛ گــس

 احمق تصور مي كردي كه گويا خودت را نمي رفيق خودت سازمان ساوو را« : آميخته باخشم به رفيق غرزي گفتم 
من قبل از گرفتاري موضوع توظيف شدن خودت را از جانب ساما در حضور حلقه بيان داشتم و از رفيق . شناخت 

 فتاح با برافروختگي رفيق ، در اين لحظه گزارش بدهد يمحمودي خواستم تا هر چه زودتر از اين موضوع به كميتة مركز
 بي احترامي ميشه اين كار تان درست نيست كه در غياب درفيق توخي به سمت استادم هستي« : م گفت برايهمان زمان 

حرفم را با شتاب  رفيق فتاح.  » ...  خودش در حلقه كه مي بود باز اين موضوع را طرحدرفيق غرزي اين گپ را مي زني
به خاطر . توخي صاحب من را ببخش « :  شرم گفت  فوراً دستش را بروي زانويم گذاشته با ندامت آميخته باقطع كرده 

  . »  همين حاال خجالت مي كشم  .آن روز كه در مقابل شما اعتراض كردم
در رابطه با ندامت رفيق غرزي بعد از شش سال و تأئيد خط مشي ساوو در زندان ؛ طي نوشته هاي بعدي مفصل 

  .خواهم نوشت 
  

  ادامه دارد  
  
  
  
  

  


