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   .  يك پديدة قسماً نادر در جنبش كمونيستي كشور- 8
  

   :حال اين پديده را به بررسي مي گيرم
 مزدوران خلقي شان  ياست كشتار عناصر طيف چپ  انقالبي كشور را  توسططراحان روسي خاد ، چرخهاي  ماشين س

سرخا ، اخگر، [  اشغال افغانستان  به حركت درآورده ، هزاران تن از مبارزان مربوط به طيف چپ انقالبي در بستر پالن
  به شمول شمار زيادي-ستي  جنبش كمونيران مبارز شعله ئي ديگر ، رهبرانساما، گروه انقالبي خلقهاي افغانستان و هزا

. ) م . هـ (ر  از جمله برادر داكت- و نامور كشور زنده ياد داكتر عبدالرحمان محمودي از اعضاي فاميل مبارز تسليم ناپذير
را بعد از شكنجه هاي وحشيانه ، تمريني و آزمايشي از ميان برداشتند ؛ حتا بعد ها كه  با نيروي ] -دين محمد محمودي 

ساطور امين جالد  نرفته بودند ، مثل داكتر رزبان د ؛ شعله ئي هائي كه تا آن وقت به زير  افغانستان تجاوز كردننظامي به
به قتل رساندند ، و ) پرچمي ها (  را  توسط مزدوران  نازدانة شان و صد هاي ديگر، داكتر دادگر ، داكتر هاشم مهربان 

موضوع آزادي عبداهللا محمودي ، سيف [  يعني امين جالد را قلمداد كردند مسؤول قتل آنان ، اجنت از نظر افتادة شان ،
 را از زندان پلچرخي كه در اشغال و محاصرة قواي متجاور ) جنرال اسحق توخيةباج( محمودي و رفيق محمودي  

  ] . شوروي قرار داشت ؛ در بخشهاي قبلي خاطرات زندان  نوشته ام 
انديشه هاي پيشوايان پرولتاريا درشوروي ، كه تا آن برهة تاريخ نقاب سوسياليزم و رويزيونيست هاي محيل و خاين به 

 كه همواره از حمايه و پشتيباني كمونيست ها ، خاطر اينپليد شان دور نكرده بودند ، به رة انترناسيوناليزم كذائي را از چه
ان ، به خصوص خلق هاي آسيا ، افريقا و امريكاي دموكراتها و ساير آزاديخواهان ضد استعمار و امپرياليزم وخلق هاي جه

التين دم مي زدند ؛ حزب خاين به انقالب جهاني و ماهيتاً سوسيال امپرياليستي شان را عاشق اجراي وظايف 
 شگرد سالوسانه و سوسيال امپرياليستي شايع نموده ند ؛ ظاهراً با در نظر داشت همينانترناسيوناليستي وانمود مي كرد

، يعني پسرش داكتر عبداهللا ) داكتر عبدالرحمان محمودي ( كه سه تن از فاميل زنده ياد اسطوره مبارزه و مقاومت بودند 
كه برادر زنده ياد » رفيق محمودي « ويك تن از اعضاي فاميل آن زنده ياد )  سيف محمودي(محمودي پسرديگرش 

، » يئشعله « همينطور دو تن گويا . زندان رها كردند  مي شد را از )عضو كميته مركزي ساوو(انجنير لطيف محمودي 
 راديوئي مورد  خاينانة كه آمدن ببرك كارمل و تجاوز ارتش شوروي به افغانستان را طي مصاحبة[يعني واصف باختري 

و )  .م .  هـ ( روي همين ملحوظ هم از گرفتاري داكتر. را نيز از زندان آزاد نمود »  اعظم دادفر«  و داكتر ]تائيد قرار داد 
ري ساوو را گرفتار مي نمود ، وي را مانند ساير اعضاي رهب. ) م . هـ ( زنداني كردن  وي خود داري نمود ؛ زيرا اگر داكتر 

   » آزاد افغانستان- افغانستان آزاد «  به پورتال 
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به وظايف انتر ناسيوناليستي همبستگي و پابند بودنشان ) دروغين (  امر ادعاي چنين صورت اينبايد اعدام مي كرد كه در
ديگر اين كه اگر وي را .  جلوه مي داد كمرنگ» حقوق بشر« نهاد هاياخبار چپ انقالبي جهان و را در حيطة ديد و 

را زير سؤال مي برد ؛ »  سرسفيد « گرفتار مي كرد و اعدام نمي نمود ، كشتن ساير اعضاي كميتة مركزي ، زنده ماندن 
ا در مركز كارش  قرار داده بود  ، زمينة فرار  رهبر  ر)بخش مائوتسه انديشه  ( زيـــرا پروژة كشتار اعضاي رهبري سازمان

   .سازمان را  توسط يكي از اجنت هاي كار كشته اش زمينه سازي كرد 
آنهم درپهلوي اجنتش ظاهر قريشي با نام هاي [ سفيد سر» فرصت دادن براي فرار« ت مهم   علت ديگر اين امر نهاي

اين بود  ؛   اش" قهرمانانه "ري ازگرفتار نكردن و آزاد گذاشتن وي براي فرار  بهره بردا...] مستعار ضياء قريشي ، قاري و 
شديداً ضد انديشة مائوتسه دون موضع مخفيانه داشت كه مورد پذيرش نجيب و قاري و صفوف ) م  . داكتر هـ ( كه 

 ضديت و آشتي  . ] م ..هـ[  داكتر] *[دانست مربوط به آن ها هم واقع  شده بود و خاد اين نكتة مهم را به درستي مي 
ناپذير بودنش با انديشة مائو تسه دون را هيچ گاهي با ساير رفقاي مركزي ساوو و اعضاي مركزي ساما علناً مطرح نكرده 

كه همانا  نجيب و قاري و صفوف شان را ( بود ؛ مگر ضديتش با مائو تسه دون را با فركسيون مخفي نگهداشتة خودش 
 و براي  سوسيال مطرح كرده بود ) ياران اصلي اش (  جلسه هاي  خصوصي با همين فركسيون  در) احتواء مي كرد 

بهره برداري : آن اينكه و ،  از ساير ابعاد آن بود مهمتر ) » دادن فرصت فرار به دشمن « ( امپرياليزم اين بعد تاكتيكش  
 گرفت و كشنده اي قرارو يارانش زير ضربات ) قاري (  شهرت سازماني كه توسط اجنت  فعالش ضياء قريشي از نام و

  كه در چنين صورت تسلط بر چنين ]**[ زنداني شدند مهمترين رهبرانش اعدام گرديدند و فعالترين كادر هايش
  جلب و جذب  جوانان:سازمان و استفاده از هويت مبارزاتي اش در جهت  تحكيم پايه هاي  اشغال كه يك بعد مفيدة آن 

  ء داكتر كريم بها باديگارد جنرال(سيد آجان  قــادر و برادرش [  از طريق قاري و دار و دسته اش آن سازمانبهخوشباور 
؛ خليل جذبي ديگر قاري ) كه از هند به كانادا مسكن گزين شد  (  ... عتيقرحماني مقيم كانادا ؛. س .  غ  ؛ )مقيم كانادا

تسخير « ( امي و تشكيالتي از چنين عملكرد ــسياسي  نظست سود سرشارتر ؛ كه مي توانبـــود  ... ]  و )مقيم كانادا(
  .ببرد ) »  از درون سازمان

 از همين سبب هم يك تن از پرورش يافته هاي خانه زاد  اين راستا موفقانه گام برداشت ؛خاد تا مدتي در! با تأسف 
را به مثابة  بديل سيد بشير بهمن نخست تا ... ) و» ضياء قريشي«، » قاري« ظاهر قريشي با نام هاي ( استخباراتي اش 

باجة ) البته بعد از گرفتاري رهبري (»  ازدواج سياسي «عضو علي البدل سازمان رساند و از جانب ديگر وي را از طريق 
  . رفيق بهمن ساخت 

   
 بيرون داد كه در آن به مائو تسه دون  صفحه800 در يكي دوسال سپري شده ، يعني بعد از سه دهه رهبر ساوو نوشته اي در –[*] 

  .... ] . حمله نموده و  زنده ياد مجيد را هم زير نام انتقاد توهين كرده  و 
  "من را مخاطب قرار داده  چنين گفت ) قيوم صافي ( ،  مستنطق  به گمان اغلب  روز هاي اخير تحقيق در خاد صدارت بود[**]  

در جواب اين . »  نمي فهمي كه داكتر هادي كجاست رفيق هايت را پيدا كنيم ، تو هم مثل تا حال نتوانسته ايم سر سفيدتان« 
من « :  آدمكش حرفه ئي با صدائي كه اعتراض به حق يك متهم  به جالد پرسشگر را تداعي مي نمود ، اين چنين جواب دادم 

قيوم جالد مي دانست كه هيچ زنداني مربوط . » ر كجاست كسي را كه جز نام ؛ حتا از دور و نزديك وي نديده ام ، چه ميدانم كه د
 كه موقعيت پست تر از يك اجير همه چيز فروخته را در خاد داشت بر شان چيزي نمي داند و خود جالدبه ساوو از محل اختفاي ره

به » سرسفيد «  فرار بعدي ، يعني پروژة» دادن فرصت فرار به دشمن « ، هم نمي دانست كه باداران روسي اش با كار برد تاكتيك 
 )  دو و يا سه روز بعد از گرفتاري شش تن عضو كميتة مركزي ساوو (پاكستان را  كه تحت نظارت اجنت پوششي خاد ، يعني  قاري

  .]   است  داده با موفقيت انجامقرار داشت ؛
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لگوي مبارزاتي وي بود ؛ خالف نظر كه صادقانه به سازمان و در راه آرمان سازمان مي رزميد و بهمن ا» قاري«خانم 
كه وي را انقالبي شايسته و صادق و مثل بهمن حرفه ئي  مي پنداشت ؛ ازدواج نمود كه اين » قاري« خانواده اش با 

 انقالبي نمائي دور نمايد و عرصة جوالن» قاري«  را از روي نام پيوند هم تا حدودي توانست ساية شك و ترديد احتمالي
  . بيشتر بخشد    را پهناي اش

 به بهره برداري از و  بسازند ، كه تا مدتي هم  موفق  سازمان ساوهمه كارةرا عمالً » قاري«خدايان خاد  كه آرزو داشتند  
  اين شگردوي  به براي پيشگيري از شك و ترديد در مورد نفوذي شان در داخل ساوو شدند ، وكار و بار اين اجنت 

قرار داشت ؛ هدايت » م. هـ. د« كه  مورد اعتماد زياد ) » قاري«(  به اجنت نفوذي شان :  متوصل شدند استخباراتي
و راه » دستة پيشرو « در ضمن  افراد مهم . دادند تا رهبر ساوو را در فرار مخفيانه و پرخطرش به پاكستان  همراهي كند 

، مورد ارزيابي و )تا جائي كه  مقدور است( را هم »  دستة پيشرو«و صفوف  ) زنده ياد فتاح جان ( بلد اصلي آن سازمان 
كه وي را به پشتش گرفته كوه و )  زنده ياد فتاح ( و انتقال دهندة اصلي رهبر ساوو » راه بلد « از [ شناسائي  قرار دهد 

   ] . ياد آوري شده است  با ذكر نام و باز تاب فوتويش» خاطرات زندان پلچرخي « كوتل را پيموده بود ، در جلد سوم 
به هيچ وجه بلد نبود ، بنا به گفتة خودش  ... ) از طريق كوههاي خرد كابل و( راه  مسافرت به پاكستان را » قاري« 

صادق ترين و ثابة تا مدتي  توانست موقعيت خود را به م» قاري « . نخستين باري بود كه وي عازم پاكستان مي شد 
 همانطوري كه قبالً هم تذكر سازمان در اذهان چپ انقالبي خارج و داخل كشور تثبيت نمايد ؛نزديكترين فرد به رهبر 

در كوته (بي هيچ تبختري نخستين و يگانه عضو سازمان بودم كه در جريان ادامة تحقيق ) مني نوعي ( من « دادم كه 
من ارتباط قاري .  »د دچار شك شده بودمدر مورد ارتباط قاري با خا) زندان پلچرخي » 2بالك « قفلي هاي منزل دوم 

 اين رفيق به نوبة خود بدون آنكه سخنش را - را با خاد ، فقط براي يك تن از رفقائي كه به من نزديكتر بود ، افشاء كردم 
« بعد از رهائي از زندان در رابطة  خادي بودن . با كدام رفيق ديگر سازمان، در ميان بگذارد ، با من در ميان گذاشت 

بازهم  با همديگر  تفاهم داشتيم ؛ حتا زماني كه اين رفيق به اروپا رفت و بعد ها به تورنتو آمده از من ديدن كرد ؛  » قاري
  ... .  در بارة كار و بار استخباراتي قاري با هم سخن  ها گفتيم 

 دادم ادي بودن قاري به وي تذكراز خ) درخانة شان  ( ن ديدارمان با  رهبر ساوودومي حين 1995زماني كه من در سال 
 ؛ سرش را به آرامي  بلند بود شده  در ذهنش ناراحت تداعي شدهچيز هايازبعد از شنيدن آن درحالي كه »  سرسفيد«. 

به پاكستان و همراه  براي نخستين بار از رفتنش -  آميخته با تعجب يك رفيق دلسوز -كرده با ماليمت و محبت رفيقانه 
 عضو مركزي از انتقال دهندة اصلي خودش ، يعني زنده ياد فتاح سفر پرمخاطره پرده برداشت ؛ مگر بودن قاري دريك

ي چطور شده مي تواند  اين آدم  مرا تا پاكستان رفيق توخي ا« : سخني به ميان نياورد ؛ چنين گفت ،  دستة پيشرو
توسط قاري هيچ گاه چيزي نشنيده بودم و نمي . )  م .هـ ( من كه از اين موضوع ، يعني انتقال داكتر »  ....  رسانده  

 ديدن با وي ، از خادي بودن دومينهرگاه مي فهميدم  عجالتاً در . دانستم كه چطور و چگونه توانست به پاكستان برود 
 [در خادي بودن قاري . بسيار جالب و گره گشا گيچم كرد ومات به هر رو چنين معل. قاري برايش چيزي نمي گفتم 

درست مثل اجنت بودن تيمور كه  گويا در اثناي تقسيم شبنامه گرفتار شده بود ، هيچ شك و ترديدي نداشتم ؛ ولي  
  توسط  قاري -خودش بان  آن هم از ز–شنيدن  انتقال داكتر به پاكستان ] زنداني شدن وي  ، دچار حيرتم  ساخته بود 

نظرم در « : به هر رو به داكتر گفتم ... . مور از زبان  رفيق بهمن  تيي، مرا دچار همان حالت نمود كه شنيدن گرفتار
مدتها بعد از اين گفت و گو ، زماني كه با هم ديديم اين بار در . » مورد قاري همين است به هيچ وجه تغيير نمي كند 

  : را مخاطب ساخته با صراحت و جديت گفتم » سرسفيد « جريان جروبحث جدي 
، و اين كه چگونه كساني را كه به نام ساوو جذب مي كرد و بعداً به عنوان  به نام سازمان ساوو "اريق"از جلب و جذب « 

انقالبي نفوذي ساوو به درون كانون دسيسه و توطئه ، گرفتاري و تحقيق ، شكنجه و اعدام و هزار نوع جنايت و خيانت و 
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 براي سازمان ساوو اطالعات آن دستگاه جهنمي را جمع مي فرستاد كه گويا قهرمانانه) خاد ( كشتار هاي دسته جمعي 
  »  آوري نموده با خود بياورد كه رهبر سازمان به آن نياز دارد ؛ چيزي شنيده ايد ؟ 

كه انتظار  دانستن اين راز مهم را از جانب من نداشت ؛ با شنيدنش با ناراحتي آميخته با خشم فرو خورده ؛ » سرسفيد«
  : ن گفت اما با آواز بلند چني

از ماهها به ديدنم  او بعد .منكه در پاكستان بودم . قاري با وجدان پاك به بيراهه رفته ، من چه مي دانم ! رفيق توخي « 
  ! )؟ ( » مي آمد و گزارش سازمان را مي آورد ، من چه مي دانم  كه او در كابل  چه مي كرد 

  ]گفته بود ) و رهبر ساو( نقل به قول مستقيم همانطوري كه گوينده [ 
در حالي كه با يك . ، ادعا ها به ارتباط زمان دستگيريست آنچه بوي گندش بيشتر از همه مشام انسان را مي آزارد

جمع و تفريق عادي سخنان داكتر هادي، قضيه بايد در هنگام شب اتفاق افتاده باشد، در غير آن در هنگام روز ضرورت به 
پافشاري داشتند تا  ]*[  ختم قيود شبگردي، احساس نمي شد، فاميل نجيبمخفي شدن در زير پل چمچه مست تا

  .قضيه را به ساعت هشت صبح و بر اثر تالشي عمومي وانمود نمايند
  .اين ادعا به چند دليل نمي تواند درست بوده باشد 

اريكي آنهم بين يك الي سه همان طوري كه قبالً نيز تذكار دادم خاد به صورت كل و به مثابة يك قاعده هنگام ت :  الف
صبح جهت دستگيري افراد بر خانه ها حمله مي نمود، زيرا از يك جانب مي خواست فرد مورد نظر را در خواب غافلگير 

و ديگر . نمايد و از طرف ديگر در تاريكي و سكوت، تداركات امنيتي محل مورد نظر را به قدر كافي مراعات نموده باشند
  .از جمع شدن عابران  در سرك و كوچه و در محل گرفتاري خبري نبود اينكه در آن وقت شب 

فاميل نجيب با تمام سقوط شخصيتي، نتوانسته اند يك حقيقت را منكر شوند و آنهم شهامت زنده ياد بهمن در   : ب
راد تالشي به دفاع از همرزمانش به خصوص رفقاي زن مي باشد، وقتي آنها مي گويند كه گويا بهمن مانع دست درازي اف

را نمي دهد، بدون آن كه خواسته باشند » ناموس شعله ئي«اناث شده و گفته است كه به كسي اجازة دست درازي به 
اعتراف مي نمايند كه قضيه در شب و آنهم به وسيلة اعضاي تيم دستگري خاد اتفاق افتاده است، در غير آن، هرگاه قضيه 

 به منظور جلب عسكر گريزها مي بود، زنده ياد بهمن با كوله باري از تجربة در هنگام روز و آنهم تالشي كه بيشتر
، دشمن را متوجه شعله ئي بودن خود )از عسكري (مبارزاتي، آنقدر ساده و احساساتي نبود كه به جاي ارائة ورق ترخيص 

  .نمايد
 معرفي داشته »خياط«ا خود را پير مرد هر گاه قضيه در روز اتفاق مي افتاد، به استناد گفتة داكتر هادي كه گوي  : پ

است، و موجوديت معلم علي احمد در خانه بدون آن كه كسي مزاحم وي شده باشد مي توان نوشت هدف از تالشي، 
در نتيجه با در نظرداشت سن و سال رفقاء بهمن و مسجدي و اسناد و اوراق ترخيصي كه با . عسكر گريز يابي بوده است

  .كنندگان آنها را نيز مي بايست، رها مي نمودخود داشتند، تالشي 
  
  

 هنوز هم  .  چهار بجه صبح شده بود":طبق گفته مادر نجيب  «: نوشته » واقعه فرار« ناجيه بهمن  در زير عنوان -[*] 
 به تشناب ضرورت فكر كردم  . ديگر رفتةدر همان وقت از جلسه بيرون برآمده در خان  داكتر.جلسه شان دوام داشت 

 بجه صبح كه از 4داكتر را كه از همان . خودشان به جلسه خود ادامه دادند .  چوب را در بخاري تشناب ماندم   .دارد
 اعضاي فاميلش (    مگر مادر نجيب در صحبت هاي بعدي اش » ". جلسه برآمد ديگر نديدم  از خانه  فرار كرده بود 

  ]د ننمود مي ساز صبح  وا8واقعه فرار رهبر ساوو را در ) همچنان 
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  : ت
 از تمام داستان آن روز فقط يك نكته را مي توان استنباط نمود كه فاميل نجيب، به منظور ارتباط پسرشان با خاد، 

  .كوشش نموده اند تا قضيه را تصادفي جلوه بدهند
   : ث

كه از موارد مشابه بر مي  هرگاه بين فاميل نجيب و خاد و گروپ دستگيري از قبل شناختي وجود نمي داشت، تا جائي 
آيد، كه تيم دستگيري حتا مهمانان، خدمه ها و اطفال و زنان را نيز با خود دسته جمعي انتقال داده، خانه را قروغ مي 

  .نمودند تا احتماالً كسان ديگري را نيز به دست آورند، هيچ كس از اعضاي خانه را  نمي گذاشتند تا در خانه باقي بماند
  ادامه دارد  

  
  


