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      خبرتكان دهندة گرفتاري چهار تن از اعضاي رهبري ساوو-  1      

  
در يك   ،قسمي كه قبالً هم اشاره شده ، رفيق بهمن با برادرش رفيق سرور و خانم هايشان كه با هم خواهر بودند

رحيمه همانطوري كه مسؤوليت خطير . خانة آن ها چند سرك پائينتر ازخانة ما موقعيت داشت . خانه زندگي مي كردند 
حاد كه خطر مرگ تهديدش مي كرد ، و از جانب ديگر  شديداً به خاطري مشكل مريضي [ را بستر نمودن رفيق سرور

تحت عنوان اين كه برادرش مي باشد ، » شفاخانة علي آباد« در به عهده گرفته  وي را] تحت  پيگرد خلقي ها قرار داشت
انه به  تا اين كه عمل جراحي خطرناك باالي اين رفيق كه صاحب منصب نظامي در وزارت دفاع بود؛ موفقبستري نمود

كه را پايان رسيد و از شفاخانه مرخص گرديد و بار ديگر به مبارزه بازگشت ؛ همچنان مسؤوليت پيچكاري خانم اين رفيق 
  .  نيز متقبل گرديده بود ؛ مريض بود و خانة شان تحت نظر پوليس قرار داشت 

اتفاقاً مادر ناجيه .  خانة شان رفت  بهرحيمه به روال معمول براي تزريق دواي شكريه.  بود 1359 روز پنجم سنبلة
بعد از جور بخيري ، مادر ناجيه بهمن با نا آرامي رحيمه را مخاطب  قرار داده چنين . خانه حضور داشت بهمن هم در

  : گفت  
خــاد به خانه اي كه  رفيق هاي  )  اشاره به  چهارم  سنبله روز گرفتاري رفيق ها( رحيمه جان روز گذشته « 

از ميان  ] .م . هـ [ تنها  داكتر صاحب . بهمن و رفيق هايش را دستگير نمودند . آنجا بودند ، حمله ور شدند بهمن در 
خدا كند كه او . در اين يك شب و يك روز گذشته ، از ناجيه هم تا به حال كدام خبري نيست . شان توانسته فرار نمايد 

خوب شد كه . حالي به خانة خود  مي رفتم . د هايشان تنها  مي باشند اينجا هر دو دخترم با اوال. را هم نگرفته باشند 
آمدي كه ديدمت ؛ از اين كه خودت لطف نموده براي پيچكاري شكريه جان كه مريض است ، تا اينجا مي آئي خاطرم 

   )  بهمننقل به مفهوم ازمادررفيق  ناجيه(»  جمع است 
زماني كه وقت رسمي كار مأمورين  وزارت معارف به پايان . ي ما بود روز پنجم سنبله يكي از بدترين روز هاي زندگ

به روال معمول .  سرويس مربوطه باال شدند بود ، هر يك به»  خير خانه مينه «كارمنداني كه محل اقامت شان در. رسيد 
درايستگاه هميشگي من هم .  تعيين شده مأمورين پياده شدند درايستگاه هاي. به خيرخانه رسيد سرويس توظيف شده 

قبل از آن كه ازوي سؤال كنم ، با . رحيمه را بسيار ناراحت  يافتم . زماني كه داخل خانه شدم . از سرويس پائين شدم 
دچار . اين خبر مانند پتكي آتش گرفته بر مغزم  فرود آمد . » رفيق ها را گرفتند « : يك دنيا اندوه به آهستگي گفت 

با  .  تا هر چه زودتر مخفي شومريان را به من گفت و از من خواسترحيمه  تمام ج.  عاجزم وضعي شدم كه از بيان آن
 كميتة مركزي و يك تن رابطه با كميتة مركزي از آدرسم خبر دارند ، به هيچ وجه خود انديشيدم  فقط دو تن از اعضاي

 زندگي در مخفيگاه كه نوعي از زندان  است ، از.  در بارة من حرفي نخواهند زد - اگر شقه شقه هم شوند -اين رفيق ها 
  .آگاه بودم 

در شرايطي كه امواج اضطراب شديد  برصخرة خونسردي و استقامتم كوبيده مي شد ، چگونگي فرار رهبر سازمان به 
 شود كه عنوان يك اصل  قابل درنگ در مركز ديدم  قرار نگرفت ، فقط انتظار داشتم تا از طريق  رفيقي برايم اطالع داده

  ... .رهبر سازمان در مورد مخفي شدن و يا نشدن من و ساير اعضاي حلقة ما  به چه تصميم  رسيده 
آفتاب كه دميد ، متوجه شدم  رحيمه هم  به درستي . اضطراب زياد  نگذاشت كه شب را به درستي بخوابم 

  : نخوابيده ، با رحيمه مشوره كردم 
ه  بروم  شايد  رفيق سرور هم در همان جا باشد ، اگر بتوانم در مورد گرفتاري چه مي شود كه به خانة مادر ناجي« 

  . » آدرس آن خانه را ندارم . رفيق ها معلومات بيشتر بگيرم چه بهتر 
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متوجه خود باشم كه اوضاع وخيم : رحيمه آدرس آن خانه را كه در كوتة سنگي موقعيت داشت ، به من داده گفت 
  .     ...است  

جام به ساعت دو بجه روز ششم  سنبله  خانة مورد نظر را بعد از مدتي گشتن و به اين سرك و آن سرك پيدا سر ان
  مادر ناجيه» بي بي حاجي«زنده ياد .  ، من را به داخل خانه دعوت كردند  نمودمبعد از اين كه خود را معرفي . كردم 
مادر رفيق  ناجيه  . همينطور پدر ناجيه درخانه حضور داشتند  يك دخترش ،  با– كه خانم با وجاهت ودلسوز بود - بهمن

 ناجيه  خبري وي از اين كه تاكنون نتوانسته از. جريان را همانطوري كه به رحيمه گفته بود ، براي من هم تشريح كرد 
 كه در خانة نجيب كساني را«  : اضافه كرد( ... )  در پايان صحبت ، خواهر ناجيه .  بود به دست آورد  بسيار پريشان

تا به حال . گرفتار كرده اند بهمن ، انجنير لطيف ، استاد مسجدي و خود نجيب بوده ، داكتر صاحب توانسته كه فرار نمايد
  -را با نوع تعجبي آميخته با سؤال اداء نمود . ) م . داكتر هـ (جملة  فرار [»   در دست نيست عياز سرور هم كدام اطال

  . گفتم حافظي خانة آن ها را تركبعد از خدا  ]  . -م نقل به قول مستقي
 نوشته در اين روز هاي به سنگيني كوه يك تعداد .  سنبله هم به كندي كشنده اي  سپري  شد8 و 7روز هاي 

وري پنهان كردم كه هائي را كه از ديد آن وقتة اين قلم مهم  به نظر  مي رسيد ، آن ها را در جاههاي جا سازي شده ط
تعدادي مضامين چاپي را كه گاهگاهي آن ها را مطالعه مي كردم ، در . احتمال پيدا كردن آن ها يك درصد مي رفت 

جوف پاكت پالستيكي  قرار داده در دسترس گذاشتم ، تا در صورت حملة احتمالي خاد آن ها را برداشته از راه تشناب 
  .ار نمايم متصل به ديوار كوچة پشت حويلي فر

  . بجة شــب آن تيم جالدان خاد به خانة ما حمله كردند ؛ فرا رسيد 2 روزي كه در- سر انجام روز نهم سنبله 
  
   مكثي هر چند كوتاه به ارتباط دستگيري رفقاي رهبري ساوو-2
  

از اعضاي تعدادي از نخستين روزهائي كه مزدوران روس به قدرت رسيدند تا آخرين روز سقوط آنها، با آن كه 
مگر ؛  ) در اين ميان نقش اخوان نيز نبايد از ياد برود (جبهات نبرد آزاديخواهانه جان شان را فدا نمودندجنبش انقالبي در

يعني پيروان انديشة مائو تسه دون گاهي به صورت ، به صورت عمده بيشترين تعداد اعضاي جنبش انقالبي افغانستان 
ة وحشياني به دام دولت افتاده، در زندانها و پوليگونها بعد از تحمل شكنجه هاي فردي و زماني هم به صورت كتله ئ

پاي از آنها نيافته رد؛ مگر با تأسف بقيه اعضاي جنبش انقالبي افغانستان كمترين نشان و يا   نابود شده اندمزدوران روس
  .  حد اقل آن برسانند، ضربت پذيري  جنبش را براي آينده به اند ، تا باپيگيري و جمعبندي از آن

، داكتر رزبان، داكتر   چون اكرم ياري ،وقتي به گذشته نگاه مي كنيم و مي بينيم كه گذشته از افراد نام آوري
 مگر نه خود اعضاي آن  ؛تشكيالت هاي كاملي يك شبه نابود شده اند... ، رستاخيز، آذرخش و  دادگر، علي حيدر لهيب

، علت دستگيري ها را بيان داشته و نه هم سازمانهاي ديگري به اين كار تشبث  نانهتشكالت با جمعبندي هاي واقعبي
مطلقاً نابود شد؟ اشتباهات آنها چه بود؟ دولت دست نشانده چطور قادر » سرخا«، مثالً ما نمي دانيم كه چرا  ورزيده اند

فوذي دولت باعث بروز چنين فاجعه اي را در يك ضربت نابود نمايد؟ آيا عامل ن» سرخا«شد سازماني با گسترة وسيع 
به مبارزة مخفي در شرايط بغرنج آن » سجم« به مثابة جانشين» سرخا«گرديد و يا بي احتياطي ها؟ و يا عدم آمادگي 

 سازمان اخگر را نابود  چطور موفق شد» پوالد« ا پنهان شده زير نام داكتر غفور سن مانند ، زمان؟ به همين سان فردي 
، كه امكان نفوذ يك خلقي دو آتشه در آن ناديده گرفته  يار هاي آن سازمان در قبال پذيرش اعضاء چه بودنمايد؟ مع

وارد شد و طي آن گذشته از كادر سياسي و نظامي تراز اول سازمان چهار » ساما«شد؟ ضربتي كه در چهلستون بر پيكر 
»  انجنير قدوس«و » عزيز اورياخيل«، » رسول جرأت«، »داوود سرمد«تن از اعضاي مؤسس سازمان زنده يادان رفقاء 
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، آنها همه   وقتي در آن زمان ما به مثابة اعضاي ساما از رهبري خود جوياي پاسخ گشتيم .چگونه به دام دولت افتادند
 مگر هيچ كسي نگفت كه بر خورد سازمان با انساني كه  ؛خالصه نمودند» غني اتمر«چيز را به ضعف يك فرد به نام 

 ضربات ديگري كه بر ساما نهج، چه بوده است؟ به همين   در صد اعضاي مؤسس سازمان شده40ضعف وي باعث نابودي 
، هيچ  نمايد» سر بري «و سازمان رهائي وارد شده و دولت دست نشانده بانشانه گيري هاي دقيق قادر شده تا جنبش را 

، تقديم  تي ها و كمبودات خود و رفقاي شان را جمعبندي نمودهيك از سازمانها به خود اين زحمت را نداده اند تا كاس
   .، امكان ضربت پذيري رفقاء را در آينده كاهش داده باشند ، باشد با درس آموزي از آن جنبش انقالبي نمايد

، جريان دستگيري رفقاي كميته مركزي ساوو را اندكي بيشتر  وقتي اينك و طي اين قسمت نوشته مي خواهم
، تصفيه هاي  ، بر اين كارم به مانند گذشته ، با آن كه مي دانم عناصر جبون و آنهائي كه ريگي در كفش دارند بشكافم

 مگر اين را با صراحت  ؛باز هم حرف خواهند زد» كينة شتري«حتا سنگواره  هاي آنها از ؛ شخصي نام خواهند گذاشت و 
دم و دشمنان خاكم و دشمنان طبقة كارگر جهاني چنان كينه اي من در قبال دشمنان مر : و صداقت كامل بيان مي دارم

 در اين كنكاش نه ارضاي كينه و نفرت اما  ؛يك در ميليونم آن را نيز بازتاب داده نمي تواند» كينة شتري«را صاحبم كه 
ان تاريخي به منظور ؛ بلكه هدف از اين كار صرفاً باز كردن يك جري مطرح است و نه هم تصفية حساب با اين و يا آن فرد

،  ، نسل هاي بعد از ما  با پرهيز از آن ؛ تا اشتباهاتي را كه نسل ما انجام داد روشن شدن و درس آموزي از آن مي باشد
  .خود را از نابودي نجات داده بتوانند

وقتي به اين كار شايد اينجا براي آناني كه با شرايط زندان پلچرخي آشنائي دقيق ندارند سؤالي پيش بيايد كه توخي 
 تا امروز مي  ،، نپرسيد ، چرا چگونگي آن را از رفقاي كميته مركزي كه مدتي با آنها در زندان يكجا بود ارزش قايل بود

   قضيه را بهتر ارزيابي نمايد؟ توانست
 با  )به شمول من(  شماري از رفيق هاي ساوو  كه دوهفته اي، با تأسف مدت پاسخ بدين سؤال كامالً روشن است

، گذشته از مدت كوتاه آن و گذشته از اين كه مي بايست براي آماده   بوديم» محصلين اتاق« رفقاي مركزيت در يك 
 وقت بيشتر اختصاص مي داديم موجوديت گوش هاي خاد در همه اطراف ما و اميد  و رفتن به محكمهسازي دفاعيات

در نتيجه . عث گرديد تا نتوانم راجع به آن قضيه چيزي بپرسم ، با اين كه شايد بعد ها فرصت چنين امري مساعد گردد
  گرفتاري چهار تن اعضاي رهبرياينجا خواهم كوشيد ضمن آوردن گفته هاي افرادي كه به صورت مستقيم از محل

ان راهي  در كشف واقعيت قضيه پيدا نمايم واضح  است در صورتي كه در جري. ديدن نموده اند و يا گزارشات عدة ديگر
تحليل هايم اشتباهي صورت گيرد و از آنهائي كه به صورت مستقيم نقل قول صورت مي گيرد، اگــرحرف ديگري براي 

، از آنها سپاسگزار نيز خواهم  گفتن داشته باشند كه اشتباهم را ثابت نمايد، ضمن پذيرش اشتباه و تصحيح ديد خودم
  . شد

             ادامه دارد


