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  سخني در مورد سه تن از اعضاي  ساوو -4      

  
  :» دهقاني« انجنير توريالي -: الف 

  
از سازمان رهائي جدا شد و ] مي گفتند » ني تور دهقا« كه رفيق ها وي را  [زماني كه رفيق انجنير توريالي دهقاني 

.... ] و» صوفي« ، » قاري« ، » ظاهر قريشي« با نام هاي مستعار [نجيب و ضياء قريشي . پيوست .) م . هـ . د (به محفل 
) اوورهبر س (»سفيدسر«. رو براه شـده بود  تازه كار مبارزاتي رفيق ها» واليت كنر « در . به محفل وي ارتباط داشتند 

خيال انتقال رفيق تور دهقاني را به آنجا داشت  ؛ مگر رفيق هاي مركزي نمي پذيرفتند و حضور اين رفيق را در مركز 
تا هم اكنون هم معلوم نشد كه چرا رهبر ساوو فكر فرستادن رفيق تور دهقاني را به آن جبهه [ ضروري مي دانستند 

 رفيق هاي مركز را مجبور نمود تا با خواستش مبني بر فرستادن رفيق تور به اثر اصرار مكرر درمكررش سرانجام] . داشت 
  . دهقاني به جبهة كنر  توافق كنند 

سازمان اعمار پايگاه نظامي در واليت كنر را از « در رابطه با كنر نوشته اي بيرون داد ؛ مبني براين كه » سرسفيد«
چنانچه از مدتهاست كه در آن « :  در متن سند مذكور نوشته شده بود .» ... مدتها پيش موفقانه  به اتمام رسانده است و 

  محمودياين نگاشته  توسط  رفيق لطيف. »نواحي تقسيمات ارضي صورت گرفته و به وصول ماليه هم اقدام شده است 
 فرستادن تور كه در واقع براي آرام ساختن رفيق ها كه از( در حلقة ما خوانده شد  ؛ مگر كاپي اين سند دلخوش كن 

كه در حلقة كادر ها خوانده شده بود ، براي خواندن در حلقات ) دهقاني به آن واليت ناراحت بودند ؛ نوشته شده بود 
  .علت آن را مسايل امنيتي وانمود كردند . پائيني اجازه داده  نشد 

درلحظاتي كه با « طيف محمودي به هر رو رفيق تور دهقاني زماني كه به جبهة كنر رسيد ، طبق گفتة زنده ياد  ل
بعد ها  . » . دهشكه اش بر هليكوپتر دشمن فير مي كرد ، متقابالً پيلوت آن هليكوپتر بر وي فير كرد و رفيق كشته شد 

) اشاره به داكتر ( ما هر چه گفتيم اين آدم « :  در داخل حلقه  چنين گفت ) لطيف محمودي ( رفيق ارتباطي حلقة ما  
در . » را به جبهة كنر فرستاد ، تا اين كه  رفيق كشته شد  ) تور دهقاني (  خود را در يك موزه كرد و رفيق نپذيرفت پاي

  . جريان اداي اين مطلب موجي از خشم و نفرت در چهره اش نشست 
  
  

   » آزاد افغانستان- افغانستان آزاد «  به پورتال 
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   نجيب و قاري-ب 
  

بعداً قاري  . مهيا ساخت كشته شدن زنده ياد رفيق توريالي دهقاني جاي را براي نجيب به حيث عضو كميته مركزي 
  .به عضويت علي البدل  كميتة مركز ساوو  پيشنهاد شد 

به عضويت  علي البدل سازمان ارتقاء يافت ، چاپ خانه كه در ... ) » قاري« ، » ظاهر« ( ضياء قريشي بعد از اين كه
طبق گفتة خانم يك تن از  . كابل  موقعيت داشت ، در اختيارش قرار داده شد-» شهر آرا« نزديكي خانة  قاري در 

  ) :  كه خواهش كرده اسمش برده نشود( رهبران سازمان 
روز پيش از گرفتاري رفيق هاي رهبري ، از جملة دو كليد چاپ خانه كه ) 12(يا ) 10(قاري تقريباً «  

 شده كه از مدتها پيش به عضويت كميتة مركزي پذيرفته( مختص به شخص خودش بود ، يكي آن را به نجيب 
داد ، تا وي هر زماني كه ضرورت به چاپ نوشته و يا سندي داشته باشد ، بدون اين كه به خاطر يافتن قاري ) بود 

دو ، يا سه روز .  سازمان را چاپ نمايد نه را باز نموده اسناد مورد نيازسرگردان شود ؛ خودش مستقيماً  چاپ خا
 نجيب در شهر آرا رفته  خانه اي كه در آن ساز و برگ چاپ  بود كه) 1359اول يا دوم سنبله (پيش ازگرفتاري 

تاري وجود داشت ، يعني چاپخانه را باز كرد ، زماني كه سرگرم چاپ اوراق مورد نياز سازمان بود ، دفعتاً تيم گرف
  » نجيب و تمام  هست و بود چاپخانه را به خاد صدارت انتقال  دادند خاد به چاپخانه حمله ور شده

كه [اتاق محصلين ضمن صحبت پيرامون مسايل دروني سازمان در مورد گرفتاري نجيب "  2بالك "همن در رفيق ب
 رفيق ها هيچ كدام با وي گپ نمي زدند و در گوشة شمالي اتاق بزرگ محصلين نزديك دروازة هميشه بسته ، نشسته

 اشتباه كردند كليد چاپ خانه را به  قاري رفيق ها سخت«: ،  چنين گفت ]خودش را ظاهراً مصروف مطالعه نشان مي داد
  . »دادند 

در كوته قفلي (نخستين و يگانه عضو سازمان بودم كه در جريان ادامة تحقيق  بي هيچ تبختري )مني نوعي  (  من
يك عضو ساوو كه طبق  [ در مورد ارتباط قاري با خاد دچار شك شده بودم) زندان پلچرخي » 2بالك « هاي منزل دوم 

) در دهلي همچنان درشهر تورنتو ( ست خودش از من، نبايد در رابطه با زندان از وي اسم ببرم  بنا بر گفتة خودش خوا
بعد از انتقال ما از كوته قفلي هاي آن بالك كه در سمت غربي دهليز موقعيت داشت ، به سمت  . ...]قاري عضو خاد بوده 

درآن اتاق آشنا شدم ؛ بعد از مدتي متوجه ) عليشاه قريشي(ادر قاري ، زماني كه با بر»اتاق محصلين«شرقي دهليز در 
بعد ها در اين زمينه [ مي باشد  ) توظيف شده در ميان اعضاي ساوو(شدم كه جوان مذكور يك تن از اعضاي جوان خاد 

  ] .بيشتر خواهم نوشت 
  در همان يك شبانه روزي كـه [*]  شماري از رفيق هاي زنداني شده  به اين  نتيجه رسيده بودند كه نجيب خاين

  
  

  در روزهائي كه پايوازان براي اعضاي بندي شدة سازمان در زندان پلچرخي لباس مي بردند ، هر كدام به –[*] 
شده وي ) نجيبه(اعتراضات پايوازان سبب خشم خواهر نجيب . خاطر قلمدادي هاي نجيب وي را با نفرت نقد مي كردند 

( همانطور كه نجيب بندي شان كرد  ... « :  بود ؛ اين خانم خادي به جواب پايوازان چنين گفت را سخت عصباني ساخته
 معلم - شوهر نجيبه(اين جملة خواهر نجيب بود . » همانطور هم خالص شان مي كند) قلمدادي هايش را بندي كرده 

درخانة مادر خانمش زندگي مي كرد ، يعني بود كه » سرخا «  يگانه بازماند ، يعني زنده مانده از سازمان  -...علي 
جلسات شان را در آن خانه داير مي نيز  اغلباً بود و اعضاي مركزي ساوو » سر سفيد«همانجائي كه مخفيگاه هميشگي 

   ]  بعداً در موردش بازهم اشاره خواهم كرد . هم در همان خانه اقامت داشت" معلم صاحب" كردند
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البته مدتها پيش از وي عضو .  قرار داده بود  ن را  تا جائي كه مي فهميد دراختيار خاددر خاد بود ، تشكيالت سازما
در نقش عضو علي البدل ساوو مسايل مربوط به تشكيالت و بسا راز هاي  برمال ناشدة سازمان را تا آن ) قاري ( فعال خاد 

ار خاد قرار داده  بود ؛ همچنان تيمور حدي كه در حيطة ديد و شنيد و پراتيك وي قرار داشت ، همه را در اختي
  . دانسته هايش را در اختيار خاد قرار داده بود ] در زماني كه از ساما جدا نشده بوديم [ پنجشيري پيشتر از اين دو 

  .در صفوف پائيني ســازمان چند تن از  نفوذي هاي خاد هم بودند كه در جايش  در مورد آنان خواهم نوشت 
در مورد نجيب تحقيق بررسي و استنتاج ) ظاهر =  قاري =ضياء قريشي (  كاردان و كاركشتة خاد زماني كه نفوذي

بنا بر تضادش [از يكطرف و تمايل پيوستنش به حزب حاكم [*] مي كند كه نجيب بنا بر يك سلسله كشش هاي فاميلي 
انديشة مائوتسه دون كه به گونة مخفي در با انديشة مائوتسه دون ملهم از لميدگي رهبر ساوو در بستر مبارزه به ضد 

از جانب ديگر ، در پاسيف شدن و راحت ] سر بلند مي كرد ) نه چندان آشكارا ( درون سازمان جريان داشت و بعضاً 
طلبي وي اثر زيادي كرده است ؛ بنا به دستور مشاوران شوروي درخاد ، زمينة دستگيري اش تدارك ديده مي شود ، تا 

 آن نهاد خون و خيانت و جنايت و كشتار هاي دسته جمعي در درون خاد ؛ با وي وارد مذاكره و زد و بند بلند پايگان
» قاري«،  » صوفي«، » ظاهر«با نام هاي مستعار ( و حال با نگاه كوتاه به ضياء قريشي .  سياسي شوند -هاي استخباراتي 

  :جريان را دنبال مي كنم .... ) و 
مجموع تاريخ نويس ها و آناني كه حقايق تاريخي را در قالب  خاطرات و ياداشت هايشان در معرض ديد مردم قرار 

تاريخ به نيت  خوب و بد  افراد كاري ندارد ، فقط و مي دهند ، همواره بر اين اصل تاريخ  نويسي تأكيد مي ورزند كه  
زنده ياد غبار، محقق و دانشمند كشور در اثر بس  . د اتكاء مي نمايدفقط به اسناد و شواهد ملموس و نتيجة عملكرد افرا

حشمت خليل پسر پرچمي اين مبارز نامور كشور بنا بر مشورة [ جلد  دوم » افغانستان در مسير تاريخ  « گرانبهايش 
ر مطالب بس مهم   اين اثر ب57در صفحة ]  سال از نشرجلد دوم اين اثر گرانبها خود داري كرد 27ببرك كارمل مدت 

  :   روشني انداخته  كه درج آن را در اينجا ضرور مي دانم 
راه را براي ارتقاي آن افراد عادي باز مي گذاشتند كه در راه خدمت به حكومت از ] نادر غدار [ خاندان  حكمران «  

اعم از رجال داخلي و يا . ودند تنزل به جاسوسي  سرباز نمي زدند ، و يا وابسته به يكي از اشخاص محرم اسرار حكومت ب
جديد در افغانستان تشكيل گرديد كه در هيچ قالبي وابستگان استعمار خارجي به همين سبب بود كه يك قشر بوقلمون  

   ميرزاي عادي محاسب  دفعتاً سفير كبير افغانستان  در يكي از بزرگترينكمثالً ي.  راست نمي آمد،  مگر قالب دولت 
  
  

پسر خالة ديگرش . بود ) بخش پرچم(عضو كميتة مركزي حزب دموكراتيك خلق ) ياسين(ه اش  پسر خال- [*] 
 عمدتاً اعضاي حزب دموكراتيك خلق وقلم دادي هاي  –عضو خاد بود كه بعدها در دهلي به كار قاچاق و انتقال افغان ها 

 "رش  يك تن از عاملين ضربه خوردن شوهر نجيبه خواه» معلم علي احمد « نجيب به  كشور هاي غربي  مشغول بود و 
قرار » علي ياور« معلم علي احمد يكي از شعله ئي هاي معروف قندهار كه از لحاظ شهرت در سطح زنده ياد "سرخا 

وي يكي از آن شعله ئي .  داشت، كارش را ابتداء از ليسة نادريه و در پيوند بسيار نزديك با زنده ياد اكرم ياري آغاز نمود
 ماه در يك مكتب 6 كه در طي دوران خدمت بنا بر اشتهار شعله ئي بودن و علني گريهاي خودش بيش از هائي بود

معلمي نكرده بود، اين كه خلقي پرچمي ها به كدام اساس به وي امان دادند كه تا آخر دوران اقامت در كابل با مصونيت 
پاسخ ]  كه با وي در يك مخفيگاه  سكونت داشت [و زندگاني نمايد، از كماالتيست كه مي بايد خودش و يا رهبر ساو

  ]  .بگويد
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 ارگ سلطنتي مي " باشي "، يا يك شاگرد پيزار دوز ) ميرزا نو روز خان لوگري در مسكو .  ( دول جهان مي گرديد 
ظامي  بخشش يك كمپودر دوا فروش بازار  ناگهاني عنوان داكتري ورتبة غندمشر ن)  محمد عالم لعل پوري . (....گرديد 

) حافظ عبدالغفارخان ( ....يك نفر مال  امام هم نايب اول  مجلس سناي كشور مي شد )  زين العابدين خان (...مي گرفت 
چون )  ميرزا عبدالرحمان پوپل ( ....و يا يك كاتب كور سواد  لوگري به وزارت  مختاري  افغانستان در عراق مي رسيد  

، نه با استدالل ، و هم درچنين  موارد دست يافتن به اسناد  اگر ناممكن نباشد  هم بسيار تاريخ مقيد  به استناد است  
مشكل است ، خصوصاً در محيط سر بسته اي مثل افغانستان  ، و در دايرة اقتدار بي سرحد دولتي مانند دولت خاندان 

ر نمونه مي گفتم كه امثال غالم  جيالني حكمران ، پس نمي توان به صراحت  نام چنين اشخاص را ذكر نمود ورنه به طو
و ده ها نفر  امثال ايشان  كيستند ، و چگونه [*] و يا عبدالرحيم خان قناد  هوتلي ... خان صادقي رئيس حمل و نقل  

  »ميليونر شدند 
) قاري ( در مورد پدر ضياء قريشي )  در حضور سه تن رفيق ( يك تن از آگاهان مسن و تحصيل كردة شمالي

  : معلوماتش را اين چنين  بيان نمود 
  به يك جنرال اعزازي پشتون تبار و نامدار ظاهر شاه  به نام " قلعة مراد بيگ "قسمت هاي از زمين هاي نواحي «  

و همه كارة  » ناظر« بود ،  " قلعة مراد بيگ "پدر قاري كه از باشندگان اصلي . تعلق داشت ) » اصيل خان فرقه مشر« ( 
 ر و احوال اهالي اين منطقه و حتامذكور با شماري از افراد وابسته به اين جنرال ، اخبا»  ناظر« . نرال بود همين ج

 همين جنرال. چين اين جنرال بود در واقع خبركش و خبر . در اختيار جنرال مذكور مي گذاشت  ساحه را پيرامون آن
= ظاهر قريشي ( بعد ها پسر اين شخص . شاه  معرفي كرد » رياست ضبط احواالت « را به  ) قاري ( پدر ضياء قريشي 

« زماني كه روسها  در درون . رفت ، تا سر انجام  افتخار عضويت پرچم را به چنگ آورد هم راه پدر  را پيش گ)  قاري
و اين شماري از جوانان دهاتي عض. نفوذ نموده پست هاي مهم و كليدي آن را اشغال كردند »  رياست ضبط احواالت 

  .» تنظيم نمودند » حزب دموكراتيك خلق«  در درون ، نيزرا ) » رياست ضبط احواالت « ( نهاد مخوف استخباراتي 
قلعة مراد « ( قسمي كه در بخش هاي قبلي تذكر داده شده ، زنده ياد شاهپور قريشي هم از اهالي همين محل 

او « :  خطاب به من چنين  گفت زندان»پنجرة چپ«نچه در چنا. بود و ظاهر قريشي را به درستي مي شناخت )  » بيگ
  . » …برادر ظاهر پرچمي در سازمان شما چه مي كرد 

در محفل رفيق توريالي دهقاني تاكنون موفق به كسب اطالعات دقيق ) »قاري« (از زمان و چگونگي نفوذ اين خادي 
  .نشده ام 

اظ روابط و مناسبات فاميلي ، نزديكي هائي با عناصر بلند پاية  شد ؛ نجيب از لحدرپاورقي هم اشارهقسمي كه قبالً 
يك پسر خاله . بود )  فركسيون پرچم -دموكراتيك خلق (ياسين پسر خالة وي عضو كميتة مركزي باند . پرچمي داشت 

    .اش كه در دهلي به كار قاچاق از جمله به كار انتقال افغانها از هند به كشور هاي غربي مشغول بود
  

  
پل " رستورانت در جاده اندرابي مقابل -بوده ، يك كافي » ضبط احواالت « عبدالرحيم خان قناد يك تن از فعاالن [*] 

دو پوست پلنگ پر شده در سقف آن كافي آويزان شده بود كه به . داشت » دختر ابراهيم خان «  پهلوي مسجد "لرزانك
اين  كافي  پوششي بود براي ديد و واديد هاي . ل بسيار معروف بود  در دهة سي و اوايل چهل در كاب" كافي سعيد"نام 

اين شخص بعد ها در مقابل سينما پارك يك حويلي را خريده رستورانت عصري ساخت ، . » ضبط احواالت«اعضاي 
  ]همچنان درچهار راهي انصاري يك رستورانت شيك را سر و سامان داده بود 
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اين . زنده ماند »  سرخا «  كندهار يگانه فردي بود كه بعد از ضربه خوردن  از دري زبانان» معلم علي احمد« 
. نجيب مي شد ، با خانمش نجيبه در خانة  نجيب زندگي مي كرد ) يازنه(شخص كه شوهر نجيبه ، يعني شوهر خواهر 

م در همان خانه  ه) » معلم علي احمد«( در همان شبي كه تيم گرفتاري به خانة نجيب حمله ور شدند ؛ اين شخص 
  .زير نظر داشت )  كه خودش هم مسكونة آن بود ( حضور داشت و جريان يورش خادي  ها را به آن خانه 

دربرخي از رخداد ها و اتفاقاتي كه به وقوع ( زماني كه كاوشگران مسايل اجتماعي و تاريخي براي دريافت هايشان 
اب نمي توانند ، در چنين موارد به خود حق مي دهند ، تا  كدام سند موثق و يا مدرك مطمئن را دستي) پيوسته 

برداشت هايشان را كه متكي به  عملكرد هاي فرد مورد نظرشان بوده ؛ با خوانندگان در ميان بگذارند و از احتماالت و  
  .سنجش هاي مقرون به حقيقت هم سخن بگويند 

  ادامه دارد       
  

  
  
  


