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  ادـالً متضـ  رهبر سـاوو و دو تصوير كام- 5
  

   :عضاي فاميلش ارائه داده بودرهبر سازمان ساوو از فرارش در آن شب ، دو تصوير كامالً متضاد به اعضاي سازمان و ا
كه  خياشنة اسحاق توخي معاون و شريك جرم و جنايات داكتر [  برادر زنده ياد لطيف محمودي  به عادله ، خانم  -1

دند ، به سازمان ساوو به گونه نجيب جالد مي شود و گويا اين خانم در زماني كه برخي از اعضاي رهبري ساوو مخفي بو
مبناي طبق نوشتة ناجيه بهمن، كه از ديد خوانندگان گذشت ، همچنان بر ! ]  هم مي كرد »  ككم«  به اصطالح اي

درخواست كرد   از سرسفيد ،اعضاي مركزكه بعد از گرفتاري  [ »سر سفيد « صحبت يك تن از زندانيان ساوو نزديك به 
 خواستش را رد كرد در نتيجه آن عضو سرسفيد.  كه وي با خود به پاكستان انتقال بده ورنه به چنگ خاد مي افتد 

  : در اين باره صحبت نمود در زندان ، اش كه يك ، يا دو ماه بعد از گرفتاري ] گرفتار و رنداني شد 
گفته نشد چگونه از خانه اي كه شديداً تحت نظارت قواي مسلح خاد [ زماني كه فرار كرد ) رهبر ساوو ( داكتر ... « 

 مسلماً بعد از گرفتاري  رهبري ساوو ؛  تا چند روز ديگر  همچنان تحت نظار ت و مراقبت  ،و پوليس محلي قرار داشت 
 از خانه نجيب خود ": داكتر گفت . هنوز قيود شبگردي برطرف نشده و هوا تاريك بود ]  .ت.  ك - فرار كرد ؛ قرار داشت 

ير دريا را طي كردم در زير پل كه رسيدم ،  مس" چمچه مست "را به درياي كابل كه خشك بود انداختم و تا زير پل 
صبر كردم تا هوا روشن شد و رفت و آمد  مردم شروع شد ، آن گاه  در نقش يك ديوانه سرو صورت و لباسهايم را شكل 

رفتم و جريان را با آن ها در ميان » انجنير عطائي« در همان نزديكي به خانه . داده ، از زير پل به روي سرك برآمدم 
   . »شتمگذا

 كه يك جراحي مهمي را سپري نموده بود غرض عيادت وي به خاطر رحيمهخانمش به ...   داكتر و محترم  كانادا  در-2
به  ضرورت تمام آن را گپ و گفتي در مورد رفيق ها ، كرفتاري  و زندان بين ما صورت گرفت كه بنا .خانة ما آمدند 
) و رحيمه با لحن ماليم آميخته با احترام(من با برافروختگي   . مي نمايمحال به نكتة مورد بحث درنگ  . خواهم نوشت

« : ه ــم شديد و صداي بلند از وي نمودم كـكه با خشم ـهاي يكي از پرسشداكتر در برابر. اي داشتيم ـبا داكتر صحبت ه
رار گرفته بود ، فرار كردي ؟ ق) خاد(ديد پوليس هاي سياسي تربيه شدة روسها محاصرة شچگونه از محل اختفائي كه در 

  :به جوابم  چنين گفت » داكتر » « 
در آمدند من از ] خانة نجيب [  صبح بود كه به خانه 9 يا 8زماني كه تيم تالشي . واهللا رفيق حالي گوش كن « 

بر روي توشك جمع رفيق ها بلند شده به يكي از اتاق ها كه رخت  هاي خواب در آن بود ، رفته در گوشه اي چهار زانو 

   » آزاد افغانستان- افغانستان آزاد «  به پورتال 
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. سرم را پائين انداختم كه اعضاي تالشي با ديدن مرد سر سفيد و مسني چون من ، موضوع را جدي نگيرند . نشستم 
  .زماني كه  اعضاي تالشي  داخل  اتاقي كه من در آن نشسته  بودم ، شدند 

  :  يكي شان از مادر نجيب پرسيدند
  . "...  اين آدم كي است كه در اين جا نشسته "

   ."  از خويشاوندان ما مي باشد ، مهمان آمده ":  مادر نجيب در جوابش گفت 
   " نامت چيست ؟ ":  يكي شان  از من پرسيد 

  .نامي را كه در حافظه داشتم برايش گفتم 
  . " با سواد هستي ؟ مكتب خواندي ؟ ":  باز هم سؤال كرد 
ريما ببخشائي بر حال ما  و كتاب  خواجه حافظ  و همين چيز ها  ني متب نخوانديم اما كتابهاي  ك": در جوابش  گفتم 

   . "را خوانديم 
   . "  مه از شيخ هاي قندهار استم ":   در جوابش گفتم " از كجا هستي ؟ "ديگرش پرسيد 
    " چه كار مي كني ؟ ": باز هم پرسيد 

   . "  خياطي مي كردم  حالي كدام  كاري  ندارم ": گفتم 
   .  "!  بيا بريم بانش  اين ريش سفيده  چه ميكني ": ا به رفيق سؤال كننده اش گفت يكي از آن ه

اقي بود  ـي اتفــتالش. ه روز بود ــ بج10 و يا 9ساعت . د ــرفيق ها را با خود بردن. آن گاه كل شان از اتاق خارج شدند 
م تالشي از اين كه در خانه كي است چيزي نمي  معنايش اين است كه تي" تالشي اتفاقي بود "گفتن اين جملة كوتاه [ 

آنان هر خانه را تالشي مي كردند و مزيد بر آن تيم هاي تالشي همه از اعضاي خاد مركزي نبودند ؛ بلكه مركب . دانستند
 بودند ، البته با يك خادي  مربوط به همان "حزب دموكراتيك خلق"ورين دولت كه داوطلب عضويت در مأماز عساكر  و 

  .» بعداً من ازراه بام همسايه و از آن جا به سرك رفته از منطقه دور شدم ] توخي  .  ك –احية شهرتالشي مي كردند ن
 نقل به قول  .و من» داكتر « خانم ... رحيمه توخي ؛ معلم صاحب : سخنان داكتر در حضور سه نفر بيان شده بود [  

  ]مستقيم مي باشد 
 درياي گذرگاه باز از راه كلكين كالن كه  به طرف لبداكتر صاحب  رفيق ها چرا «  : پرسيد» داكتر صاحب«رحيمه از 

  .» مي شد  و دريا در آن وقت سال هم خشك بود ؛ پائين نشدند و فرار نكردند 
  : داكتر در جواب رحيمه با صميميت چنين گفت 

در حالي كه به دو يا سه  تن ديگر گفته . [ »ود دريا دو سه متر پائين تر بود و اين كار مشكل ب. رحيمه جان نمي شد « 
  ! ]بود كه در تاريكي از راه  دريا فرار  كرده 

داكتر صاحب چرا يك ريسمان را به شكل زينه نساخته بوديد و در آن خانه  به خاطر روز « :  رحيمه با تعجب پرسيد 
  »مبادا نگذاشته بوديد ؟ 

  :وع سرزنش  رفيقانه رحيمه را مخاطب قرار داده چنين گفت با  لحن مهربانانه آميخته با ن» داكتر «
  ! .  » ما چه فهميديم كه خانه تالشي مي شه . واهللا رحيمه جان  جنبش هنوز طفل بود و تازه پاپاچيني مي كرد  « 

ر  صاحب داكت« :  را تحمل نتوانستم  و با  لحن خشن در جوابش گفتم  » داكتر«بيشتر از اين ، سخنان افسانه گونة 
دزدان حتا ده ها سال  پيش براي دزدي كه جاي را انتخاب مي كردند ، اولتر از همه راه بيرون رفت آن را پيدا مي كردند 
؛ مگر شما با تجارب مبارزاتي تان از دزدان هم عقب مانده تر بوديد و راه بيرون رفت از تهلكه را به حساب نياورده و  اين 

من به هـيچ . ا به گردن جنبش كه در آن زمان طفل مانده و پاپا چيني مي كرد مي اندازيد كار نكرديد و حاال گناه ر
  .» وجــه چنين طرز استدالل را نمي پذيرم 
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  ...  .  وي كه از سؤاالت ما  بسيار ناراحت شده بود ، خودش  را براي  ترك دادن خانة ما آماده  كرد  
 مهمتر از همه از ديد ناجيه بهمن به هيچ  ؛اي اين قلم و رحيمه و ساير رفيق ها و افسانه اي كه در باال گفته شده برقصه

ده ها قطعه عكس از وي  نزد پرچمي هاي خادي شده  بود ؛ حتا چند روز قبل از گرفتاري  . وجه  قابل قبول نمي باشد
يگر اين كه  شباهت زياد وي با د. در هنگام يورش به خانة ناجيه بهمن عكس هاي روشن  سر سفيد را هم با خود بردند 

ديگر . شباهت آواز  هر دو براي شناخت هر چه زودتر وي كافي بود ) قسماً ( به خصوص » ساربان « زنده ياد برادرش 
 مستنطقي را كه بازوي نجيبه را گرفته وي را بهمن[ يق هايش دستگير شده باشند اين كه در خانه اي كه بهمن و رف

و بال وقفه  » !  اين ناموس شعله ئي است دست كثيفت را دور كن « :  بلند  هوشدار داده گفته  بود كش مي كرد ، با آواز
در چنين صورت كه  فرض محال تيم ... . سر تيم خادي ها لطيف شريفي با آواز بلند گفته بود  او آقاي بهمن ما ترا 

در .  دفعتاً فهميدند كه  به كدام گنجي دست يافته اند تالشي اتفاقي هم بوده باشد ، خادي ها بعد از هوشدار رفيق بهمن
اساسا ً تا جائي كه . بردند  مي را نيز با خود) » داكتر« ( ه وي آمد» خياط « چنين صورت  صد در صد دوباره به اتاق  

 )-ران شعله ئي   چه برسد به رهب(از خانة عناصر مهم  ضد دولتي : در درون زندان پلچرخي بار ها ديده و شنيده بوديم 
دند ، مردان  ريش سپيد و به اصطالح كله لرزان ؛ حتا كودكان شش ساله را هم با خود به خاد كركسي را كه گرفتار مي 

 كشور ، يعني زنده چه شد در خانه اي كه چهار رهبر معروف جنبش كمونيستي. مي آوردند و زير تحقيق مي گرفتند 
كه هر يك [ جلسه داشتند  خادي ها  . ) م . هـ ( فيق  لطيف محمودي و داكتر يادان  رفيق بهمن ، رفيق مسجدي ، ر

كبوتر هاي نر و ماده را در هوا تشخيص « متخصص توطئه و دسيسه و شناخت دشمنان  بادارشان بودند و طور معروف 
 »شيخ« نخوانده و از » متب «را بخورند ، و وي را يك خياط نيمه با سواد كه) م . هـ (  فريب گپ هاي داكتر»مي دادند 

  )؟ ( !  آمده ؛ تصور نمايند و از آوردنش به خاد صرف نظر نمايند  »مهمان«هاي قنـدهار است كه 
  : ناجيه بهمن در صحبت هاي رويا روي با من و رحيمه در مورد آن خانه گفته بود 

نجيب شان هم نمي آمد ك ديوار سنگي خانة دريا كه در ماههاي باراني آب بيشتر در آن جريان داشت ، آب آن تا نزدي« 
در ماه . ساحة دامنة دريا در نزديكي هاي خانه نجيب شان  بسيار وسيع بود كه آب آن تا زير ديوارشان هم نمي رسيد 

كلكين جالي گرفته شده بود و هيچ . عرض دامنة آب درياي گذرگاه بسيار باريك مي شد ... هاي سرطان و اسد و سنبله و
  .»... مي شد مگر مادر نجيب پيوسته مي گفت كه از راه كلكين داكتر فرار كرده پارگي هم  در جالي ديده ن

  
  : به ارتباط نجيب»  بنيانگذار سازمان پيكار « ادعاي داكتر احمد علي- 6
  

 صفحة انترنيتي ضمن ان كه راجع به چگونگي به وجود آوردن 28در .... داكتر احمد علي درنوشته اي تحت عنوان،
 نوشته اش به ارتباط تماس با 25قلم زده به چند انتقاد نيز به زعم خودش پاسخ ارائه مي دارد در صفحة سازمان پيكار 

  : رهبر سازمان ساوو چنين مي نگارد ]. م. هـ [ داكتر
  

مطلبي كه به قوت خود باقي ماند موجوديت نجيب بود در آخرين جلسه كه من به نمايندگي پيكارو «  
استاد سيد ثابت از سازمان خراسان هم چنان يكنفرمشاهد از رفقاي داكتر رحيم . انب ساوو داكترهادي محمودي از ج

در باره نجيب فرمودند كه رفقا » محمودي«نشستي داشتيم خطوط وحدت تقريبا روشن گرديد داكتر هادي » محمودي«
آن محل را ترك كردم متوجه شدم كه اما وقتي . اورا پس از گرفتاري ورهايش مطابق به اصول سازمان زير نظر گرفته اند

ارايه كردم فيصله بر » ثابت« آمده است اين واقعه را به اعضاي رهبري و استاد» محمودي« نجيب براي انتقال داكتر هادي
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 رهبري سازمان ساوو 1359اسد در ماه .اين شد كه موضوع وحدت را تا روشن شدن بيشتر حقايق به تعويق بي اندازند
  . ]  است بوده1359 چهارم سنبلة  ، نه در ماه اســد ؛ بلكه درووتاريخ  گرفتاري رهبري ســـا[  » گرفتار ميشود

  
 آيا ادعايش درسترا زير سؤال ببرم كه » داكتر احمد علي«بدون آن كه به خود حق بدهم تا صحت و سقم اين ادعاي 

 و مي توانند خود راجع به  . ] م.ـ ه  [داكتر است و يا نادرست، چه خوشبختانه هم داكتر احمد علي زنده است و هم 
، من برداشتم را از اين مطلبي كه داكتر احمد علي ادعا نموده و به قضية مورد  صحت و سقم ادعا بين هم بحث نمايند

  : بحث ما ارتباط مي گيرد، خدمت خوانندگان تقديم مي دارم
  
    : فـال

ده و نه هم جريان دستگيري اش به نبرد مسلحانه و سروصدا توأم نجيب نه شخص مشهور و مهمي بو از آن جائي كه 
بوده باشد و از آن گذشته مدت دستگيري و زنداني شدن وي هم بيش از يكي دو روز طول نكشيده بود ، تا همه كس من 

 وجود آورده جمله داكتر احمد علي نيز كه ارتباط تشكيالتي و قرار امنيتي با وي نداشت تا فقدانش  سؤالي نزد وي به
 كه آن خبر را از باشد، بيجا نخواهد بود تا داكتر احمد علي در گام نخست منبع خبر خود را براي خوانندگان بيان دارد

شائبة همكار  تا از يك سو در صحت ادعايش شكي باقي نماند و از جانب ديگر شك و كي و از كجا به دست آورده ،
    .   به ميان نيايد)شاليويگارد داكتر نجيب رئيس جمهور دولت پباد( جفسرجنرال خودش با خاد از طريق 

  
   : ب

، چطور به خود حق داده است كه  جريان قضية نجيب و ضعفي كه وي نشان داده قرار داشتدر. ] م . هـ [  وقتي داكتر
  اعضاي كميتة مركزي سازمان را در خانة فردي دعوت نمايد كه به دشمن تسليم شده بود؟

  
   : پ
ا در نظرداشت ادعاي خانم بهمن مبني بر اين كه دوشب قبل از دستگيري رفقاء از خانة نجيب ، خانة زنده ياد بهمن به  ب

شدت تالشي شده است، آيا اين نمي رساند كه مسبب آن تالشي نيز نجيب بوده و وقتي در كارش آنجا موفق نمي شود،  
كمك طلبيده آنها را در خانة خود به دام مي ) ي نشست گزارشدهي برا(  در خانه اش . ]م . ـ  ه[از موجوديت  داكتر

  اندازد؟
  
   : ت

 با وجودي كه خود بر نجيب اعتماد نداشته، . ]م . ـ  ه [ درشب حادثه بيانگر آن نيست كه داكتر. ]م . ـ  ه[ آيا فرار داكتر
  ه است؟بدون آن كه رفقاء را در جريان قضيه قرار دهد ، فقط به فكر جان خودش بود

  
  . فاكت  هائي را كه در رابطه با فرار رهبر ساوو نمي توان ناديده گرفت - 7
   
  از آنجائي كه قاري ارتباط قبلي به محفل توريالي دهقاني داشت و با نجيب پيوند رفيقانه بر قرار كرده بود ؛ اعضاي -1

نيمه هاي شب پيش از (  منحوس و مرگبار در آن  شب. فاميل نجيب  و قاري همچنان يك ديگر شان را مي شناختند  
كه هر دو خواهر (طبق وعدة قبلي با نجيب و خواهرش نجيبه و خواهر دومي اش  عفيفه ) حملة تيم گرفتاري به آن خانه 
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را كه جلسه را ترك گفته بود ، از خانه طوري با شتاب . ] م . هـ [ ، به خانه داخل شده داكتر )با خاد رابطه داشتند 
سر « نامبرده .  ن كشيد كه نگذاشت ؛ حتا عينك هاي خودش را  كه در اتاق مانده و برايش  مهم  بود ؛ بردارد بيرو

 را تا لبة درياي گذرگاه همرائي كرده ، و برايش گفته بود كه به سرعت دوباره به خانه بر مي گردد و  ساير رفيق »سفيد 
  . بر مي سازد و رفيق ها را هم از آن خانه بيرون مي كشد ها را هم از تصميم  حملة خاد به آن خانه  با خ

  
يگانه فردي بود كه گويا به چنگ اكسا نيفتاده و » سرخا «  كه در ميان [ معلم علي احمد ، اين شخص مشكوك -2

 مخفيگاه.  كه در همان خانه زندگي مي كرد  ، در واقع شوهر نجيبه و يازنة نجيب مي شد ،]!! كشته نشده بود ؟؟
به مثابة يك عنصر تحصيل كرده و [ هر دو ، يعني معلم علي احمد .  هم در همان خانه بود . ]م . هـ [ هميشگي داكتر

 ، نمي توانستند كه طي مدت ها اقامت در يك خانه و حويلي ؛  . ]م . هـ [ و داكتر] نزديكترين شخص به خانوادة نجيب 
  . يك ديگر شان را نبينند و نشناسند 

و رفيق انديشمند ارزيابي اين قلم به . رفتاري اعضاي رهبري ساوو در همان خانه حضور داشت شب گ»  علي احمدمعلم« 
 را از حملة تيم  . ]م . هـ [ همين شخص داكتر. اين شخص با خاد رابطه داشت  )  در صد90به احتمال ( ا علي مشرف م

  . ]م . هـ [  بستر درياي گذرگاه همراهي كرده ، آن گاه به داكترخــاد به آن خانه باخبر ساخته ، وي را از آن خانه تا 
  .گفته بود  دوباره به خانه بر مي گردد ، تا ساير رفيق ها را هم از تهلكه  نجات  دهد 

  
  جلسه را ترك كرده از اتاق برآمده بود ، وي را از قضية . ]م . هـ [  يا نجيبه خواهر نجيب در آن وقت شب كه داكتر-3 

 ه خانه آگاه نموده از خانه بيرونش كرده ، و راه  عبور از سرك به بستر دريا را  نشانش داده ، به وي اطمينان دادحمله به
  .  ساير رفيق ها را از خانه به بيرون همراهي مي كند  وكه  با شتاب به خانه بر گشته

به وي گوشزد كرده بود كه در همان وقت شب  بجه مي رساند كه كسي 4از جريان جلسه به ساعت » داكتر « بر آمدن 
م . هـ [  در اصل داكتر -جلسه را ترك گفته به پائين حويلي و يا به كدام اتاق ديگر برود و اين امر را ضروري خوانده بود 

باالي چنين شخصي كامالً اطمينان داشت و مي فهميد كه موضوع مهم سبب شده كه در آن وقت شب آن شخص با . ] 
در همان  وقت معينة شب جلسه را ترك مي كند و به پائين يا به كدام » داكتر « زماني كه .  خواهد ديدن كند وي مي

چه گپ مهمي را . و يا قاري و يا نجيبه مي باشد » معلم علي احمد« كه يا  -اتاق ديگر مي رود ، تا ببيند كه آن شخص 
  .با وي در ميان مي گذارد 

  
برايش گفتم  ... «  كه ناجيه بهمن در موردش  نوشته كه خوانندگان آن را مالحظه نمودند   ري يا مادر نجيب همانطو-4

 اگر ،دانم   من چه مي": كه  خنده اش گرفته بود گفت   در حالي. توانست  شد از اينجا گريخته نمي اگر او مگس مي
اولتر از « : ني و وضاحت به ناجيه بهمن گفت بود مادر نجيب به روش.  » "دادم  ديدمش اولتر از همه او را ده گير مي مي

پيش از اين كه ديگران را به چنك «  : ، معني اصلي و آشكار اين جملة كوتاه چنين است » همه ده گير مي دادمش 
مادر نجيب چنين كار خطيري را  بدون زد و بند قبلي با  . » را به چنگ خاد مي انداختم)  .م.  هـ[ خاد بييندازم 

  . و يا به دستور پسرش نجيب  نمي توانست انجام دهد )  معلم  علي احمد ( رانش  به خصوص با دامادش دخت
 با خبر ساختن  رهبر ساوو پيش از حمله و نجات  فوق در موردچهار احتمال تذكار يافتةز وحال در صورتي كه يكي ا

تا كنون معلوم نشده كه داكتر از ارتباط اينها (  باشد دادن وي درست باشد و عامل خاد ، داكتر  را از آنجا بيرون كشيده
؛ به طور حتمي نگارندة اين خاطرات با اين سؤال مركزي و مهم  خوانندگان مواجه مي شود  ) با خاد اطالع داشت و يا نه 

  : كه 
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 فرار دشمنش  چه  خاد چرا  رهبر يك سازمان دشمن را نمي خواهد كه گرفتار و زنداني سازد ؟  و از طرح و اجراي « 
   .»هدف آني و يا آتي را  دنبال مي كرد  و  منظورش از اين تاكتيك چه بوده كه وي را گرفتار نكرده است ؟ 

 از رفيق ها و دوستان ، سايرين بر روي سؤال منهاي تني چند)   سال سپري شده 30( اتفاقاً طي اين مدت طوالني 
  .اشته اند ؛  سر انجام  استداللم را در اين زمينه پذيرفته ، قانع شده اند تذكار داده شده ، با من جر و بحث هائي د

   
  ادامه دارد  

 
  


