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    تأملي گذرا برشيوه كار يك عضو ساوو پيش از زندان– 8
  

سپري مي كرديم  روزي يك تن از  را  با دشواري و دلواپسي 1357 ثور 7روز هاي سياه  سال بعد از كودتاي ننگين 
كوتاه قد و ،اين جوان باريك اندام . ما آمد ) خانة ( نزديكان  رحيمه همسرم كه نسبت خوني با وي دارد ، به منزل 

؛ قبل ] انتخاب كرد ) » رحيم « ( بعد كه هوادار سازمان شد نام سازماني اش را ) همايون ( نام اصلي اش [ضعيف البنيه 
 «: بنا به گفتة رحيمه . گويا خبر ما را مي گرفت  چندين ماه در ميان به خانة ما مي آمد ، 1357 ثور 7نگين از كودتاي ن

براي بازديد ساير اقوام قدم رنجه نمي كند خيلي درون گرا و گوشه گير است  ولي از آنجائي كه من را دوست و به من ...  
  .»  احترام  دارد ، به ديدنم مي آيد 

ظاهراً وانمود مي . همايون از فاميل ما كوتاه و كوتاهتر شده رفت » خبرگرفتن «  ثور فاصلة  7كودتاي ننگين بعد از 
جائي كه جنراالن روسي [ مي گفت كه دورة عسكري اش را در مكروريان ها  .  استكرد كه به من هم عالقه مند شده

  .ري  مي نمايد اقامت دارند و محل كارشان نيز در همان ساحه مي باشد ؛  سپ
. رسام ، مشاق ، ميناتوريست و مجسمه ساز با استعداد و يگان دفعه آواز هم مي خواند .  همايون هنرمند هم بود 

 هم دارد ، سبب شد كه درباره اش  نزديكتمركز اين همه لياقت ها و مهارت ها در وجود كسي كه با رحيمه نسبت خوني
ن از حضور چنين فرد با استعداد كه پيوند خوني هم با ما دارد ، با خوشروئي رفيق بهم. با رفيق بهمن صحبت نمايم 

از ميكانيزم و چگونگي جلب وي به مبارزه . استقبال نموده از من خواست تا به تدريج وي را به جانب مبارزه سمت بدهم 
جذب به سازمان هاي سياسي مي كه بحث را به درازا مي كشاند ، صرفنظر كرده ، اشاره به يك باريكيي  پروسة جلب و 

  . نمائيم 
 درمورد روسها و حماية شان از از طريق جواب به پرسش هاي من[ ا همايون در عين اين كه مي خواست خودش ر

« به من نزديك كند ؛ با مهارت يك هنرمند ]  ثور واقامت شان در آن ساحه و برخي اطالعات در مورد آنان 7كودتاي 
ناشي از آمدنش به خانة » هراس«  گويا نمي خواهد دلهره و به گونه اي كه[ آمدن به خانة ما م از كذائي اش را ه» هراس

و صحبت پيرامون مسايل سياسي تبارز مي داد ، و از جانب ديگر مي ] ما را كه عناصر ضد دولتي هستيم ؛ ما هم بفهميم 
 و تشريحاتم پيرامون مسايل سياسي و كوشيد طوري نشان دهد كه پاسخ من به سؤال هايش قناعت بخش نبوده

 و بنا بر همين پاية تخالف ، زمينه مخالفتش را با نوعي  ،چگونگي رفتن به طرف انقالب اجتماعي مورد تأئيدش نيست
 بيشتر مي نمود ، تا ما  فاصله ميان آمدنش به خانة ما راابراز مي كرد و) گويا ناشي از احترامي كه به من دارد ( ناراحتي 

 د كه به سمت مبارزه گام بردارد ، و گويا به خاطري كه ما وادار به تفكر در مورد خودش نمايد كه گويا نمي خواهرا

   » آزاد افغانستان- افغانستان آزاد «  به پورتال 
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 -  با اين شگرد همايون .نتوانسته ايم در زمينة مسايل سياسي وي را قناعت بدهيم و سواالتش را به درستي حل نمائيم 
روسة تمايلش  به جانب من و حركتش  در مسير مبارزه با دولت كودتا  مي خواست تا پ-كه هنرمندانه آن را به كار برد 

زماني كه در . اين پروسه من را دچار شك انقالبي مي كرد .  طبيعي وانمود شود و شك بر نيانگيزد كهبه درازا بكشد 
اطمينان مي داد  برايم ؛ اين رفيقمورد چگوني رفتار وي با رحيمه كه از كودكي وي را مي شناخت ، صحبت مي كردم 

از . فقد اندكي محيل است و كمي ترسو . جوان بي غل و غش است ، نبايد بااليش شك كرد ) همايون ( » رحيم«كه 
  .منظر اقتصادي هم كمكش مي كرديم 

تا آماده شد و اخالقًا تعهد سپرد كه در راه مبارزه به . به هر رو ، ساعت ها و روز ها با وي جر و بحث مي كردم 
  . آزادي مردم و استقالل كشور و امر انقالب دموكراتيك نوين صادقانه گام بردارد خاطر

ماترياليزم « ،) ژرژپوليتسر(» اصول مقدماتي« . حلقة دو نفره ساخته شد .از وي استقبال كردند ) غياباً ( رفيق ها 
را با وي مي خواندم ، همچنان )  دون مائوتسه( » چهار رسالة فلسفي« ، )  ستالين(» ماترياليزم ديالكتيك«و » تاريخي

، » دولت و انقالب«،  » ... چپ روي «، » ... دوتاكتيك سوسيال دموكراسي « ، » دموكراسي نوين « ، » تحليل طبقات«
. ر مي دادم و ساير كتب و آثار ماركسيستي را يكجا با وي مورد بحث و گفت و گو قرا» ... نه تفسير » « جنگ طوالني« 

الت كوتاه ـ را تشويق مي كردم و تمايل به شعر گفتنش را هم مورد ستايش قرار مي دادم ، وجمادبيات هم ويدر بخش 
  . تصحيح مي كردم   را كه مي پنداشت شعر نو است ،و آهنگينش

به خصوص مبارزاني كه با عادات ناسالم روشنفكران خرده بورژوا در وجود [   يك عادت در وجود برخي انسان ها 
اين است كه در جريان كار ]   عادات ناپسند و مخرب را در خود نابود نكرده اند به درستي برخورد ننموده ، و چنين  خود

و بار سياسي در درون سازمان هايشان ؛ همواره به آن اشخاصي توجه بيشتر مبذول مي دارند كه با صرف وقت بيشتر و با 
افراد تازه جذبي شان را  نسبت به ساير   و به سازمانشان معرفي كرده اند ؛ عالقه مندي و انرژي زيادتر آنان را جذب كرده

 بيشتر و طوالنيتر ك مبارز با صرف انرژي زياد و وقتهمرديفان ، رجحان و برتري مي دهند ؛ از همين سبب ، زماني كه ي
گويا به مشكل ( آن شخص .. ..فردي را به سوي خود جلب مي نمايد ، در مورد تعلقات طبقاتي و اجتماعي و دولتي و

در .  را ناديده و ناشنيده  مي گيرند  و اشتباهاتشبعضاً خطاها. كمترين شك را به ذهنش راه نمي دهد ) جذب شده 
واقع در پهلوي رابطة تشكيالتي و رفيقانه ، يك رابطة عاطفي ميان هردو  برقرار مي گردد كه ناشي از پروسة دشوار جلب 

جوانان كم سن و سال فاقد تجربيات مبارزاتي ،  فاقد فهم سياسي ايدئولوژيك ، :  به بيان رساتر يا. و جذب مي باشد 
و با تجربة مبارزه ، و سياست ) در اينجا كادر سازمان سياسي ( ، بزرگان با فهم ... نداشتن فهم ادبي ، تاريخي ، اقتصادي و

كادر هاي سازمان هم تازه جذبي هاي آموزش ديدة شان  را  مورد تفقد را  احترام مي نمايند ، و .... و ... و ادب و تاريخ و 
  . و حمايت خويش قرار مي دهند) همان تفقد جوامع سرمايه داري و ماقبل آن ( 

عد چنين توجه اين است كه كادر توظيف شده ، تازه جذب شده را محصول زحمات  غير اصولي و غير انقالبييك بـ 
نسته به مثابة دستاوردش در درون سازمان حفظ مي نمايد و كمترين عملش را ستايش مي و تالشهاي مستدام خود دا

چنين توقع ناهنجار ، غير اصولي و ضد انقالبي را در مورد فرد تازه جذب شده اش ؛ حتا از ساير كادر هاي سازمان . كند 
بعضاً اينطور فكر . رده بورژوا مĤبانه هم مي شوند هم دارند ، و بعضاً از انتقاد ديگران از فرد مورد نظرشان دچار ناراحتي خ

ناديده گرفته مي شود ، و از اين عدم توجه به جذبي اش  ناراحت هم مي ) فرد تازه جذب شده ( مي كند كه دستاوردش 
  .شود 

 دچار همين احساس) نه در مورد ديگران درگذشته (  جوان تين باري بود كه من در مورد همين به هر رو ، نخس
زد و بندش با مستنطق و همكاري اش با  و  بودم كه شخصيت اصلي وي  همضد انقالبي  شده بودم ، و نخستين كسي

   سال16 بعد از گذشت ...اطالعات زندان و چگونگي كارش بعد از رهائي از زندان با جنرال هاي روسي در قصر داراالمان و
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 ؛ بازگو نمودم كه وي بعد از مدتي  مطالعة دقيق در مي باشد  كه نزديكترين عضو فاميلش-  به همسر و همرزمم را 
در (  ايشان  محترمدر حضور رهبر سازمان و خانمصحت برداشتم را با تأثر زياد پذيرفت و )  همايون در مورد(موردش 

يون بعد از زندان  و ابراز داشت كه هماسازمان پرداختخوشباور از من به دفاع برخاسته به قناعت رهبر ) تورنتوي كانادا 
  ]1[.  دارددر خدمت خاد قرار داشت و در كانادا هم با آنان همبستگي 

  
  »رحيم«  تشريح مختصرجريان  ساختن بمب دستي توسط  -9
  

در يكي از روز هائي كه خلقي هاي وحشي قدرت را به دست داشتند و در خدمت به روسها ، مانند سگ هاي تازي 
بعد از اين كه كار حلقه پايان يافت ، وي . همايون به خاطر كار سياسي وارد منزل ماشد . از يك ديگر پيشي مي گرفتند 

در مورد كار روزانه اش در مكروريان كابل كه  به گفتة خودش نظاميان روسي و  برخي جنرال هاي آن كشور هم در آن 
  : ساحه كار مي كردند ؛ چنين گفت 

يك قسمت وظيفة من .  مورد ضرورت روسها هم درآنجا وجود دارد در جائي كه من كار مي كنم ديپوي مواد« 
روزي متوجه شدم كه مواد شبيه باروت ؛ اما به رنگ . آوردن مواد مورد ضرورت آنان از ديپو به محل كارشان مي باشد 

ادي كه بر سر  به اندازة آن مقدار مو،براي اين كه متيقن شوم مقدار كمي آن را . سفيد هم در آن ديپو  وجود دارد 
در دادم ، فهميدم كه ) كبريت ( زماني كه آنرا با گوگرد . چوبك گوگرد مي مالند ، برداشتم و با خود به خانه آوردم 

  . » باروت سفيد است 
شايد . از  شنيدن حرف هايش در مورد باروت سفيد آن هم در تعمير مكروريان دچار تعجبي آميخته با شك شدم 

  : گفت . شد متوجه تعجبم شده با
  .» . هرگاه رفيق ها ضرورت داشته باشند مي توانم  مقداري از آن را بياورم « 

  . »…باروت خالي  به چه درد مي خورد در دكانهاي باروت فروشي هم وجود دارد « : گفتم 
  : چنين گفت ) به آرامي مختص به خودش (  به جوابم 

    »  بمب ساختكه از آن مي توانست  تر از باروت سياه را دارااين نوع باروت قدرت تخريبي چندين برابر بيش« 
  .من موضوع را به رفيق ها انتقال مي دهم ، آن گاه از تصميم آنان ترا خبر مي دهم : گفتم 

 آن بود كه پيش از داير شدن حلقه يك بار به خانة ما -  رمز -معني پيام ( از طريقي به رفيق بهمن پيام فرستادم 
موضوعي را كه همايون با من در ميان . » كدام گپي شده ؟ «  : زماني كه رفيق بهمن به منزل ما آمد ، پرسيد ) . بيايد 

  : گفت بهمن رفيق . گذاشته بود ، با دقت برايش تعريف كردم 
خوب شد رفيق ، اين موضوع را در حلقه مطرح نكردي ، زيرا رفيق ها از فهميدن آن بار مسؤوليت شان سنگينتر « 

آيا به راستي مي تواند از اين ؛ قسمي كه در مورد وي گفته اي كه خيلي با استعداد است ، مجسمه مي سازد .  مي شد 
مواد يك دانه بمب بسياركوچك دستي بسازد ؟ ، اگر درست كرد و ما آن را آزمايش كرديم ؛ آن گاه به حرفش باور مي 

  .»  هم در موردش بايد احتياط كنيم با آن كه از فاميل رحيمه جان است ، با آن. كنيم 
را انجام وي گفت بلي مي توانم اين كار .  در جلسة بعدي با همايون  موضوع چگونگي ساختن بمب را مطرح كردم 

من زماني « : در جوابم با اطمينان خاطر و آرامش هميشگي گفت » چگونه اين كار را ياد گرفتي « از وي پرسيدم . بدهم 
به ادامة صحبتش چگونگي ساختن بمب را تشريح .  » را در آنجا ديدم ، ساختن بمب به فكرم گشت كه باروت سفيد 

 كه اين جوان با استعداد در آينده گاهي احساس خوشي برايم دست مي داد. دچار دو حالت نا همگون شده بودم . كرد 
ن فكر اذيتم مي كرد ، هرگاه وي را يكي از مي تواند براي  سازمان ما كار هاي مفيدي انجام دهد ؛ از جانب ديگر اي
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[ سازمانهاي اطالعاتي شوروي جذب كرده باشد ، آن گاه بار مسؤوليت آن به دوش من هميشه سنگيني خواهد كرد 
 بود و  )JRU (  وزارت دفــاع  سوسيال امپرياليزم شوروي سازمان اطالعاتي مختص به خود را داشت كه مخفف آن 

  ] . مربوط به وزارت دفاع شوروي كار مي كرد و اين واقعيت داشتهمايون با نظاميان
در دفعة بعدي كه كار حلقه ما تمام شد و رفيق هاي حلقه همه يكي بعد ديگر از خانة ما خارج شدند ، رفيق بهمن 

ستي مي گفتم  موافقه كرد  وعده داد كه يك دانه بمب كوچك د.  » همايون در مورد او مسأله چه گفت ؟ «  : گفت 
  .سازد 

سر انجام بعد از مدتي آن را كه برابر حجم يك دانه ناك بزرگ بود ، . با خوشي پذيرفت . موضوع را به همايون گفتم 
در خرچ . وي چگونگي استعمال آن را كه ساده مي نمود ، تشريح كرد . با احتياط آن را از دستش گرفتم . با خود آورد 

اق روشندان را بيرون كشيده آن را در پهلوي عكس ها وآثار قبالً مخفي شده ، در خانه رفته خشت ميان دو چوب سرت
شنيده بودم . تاق طوري قرار دادم كه جلب توجه ننمايد و باره در خاليگاه ميان دوچوب سرخشت را د. آنجا پنهان كردم 

  . يابي اسلحه كار مي گيرند در هنگام يورش به خانه هاي مربوط به طيف چپ انقالبي ، خادي ها كمتر از آلة رد
رفيق بهمن :  زماني كه رفيق بهمن به منزل ما آمد ، آن را دوباره از سرجايش بيرون كشيده به وي نشان دادم 

« : بعداً از من پرسيد . »هر زماني كه وقت پيدا كردم آن را از اينجا مي برم . بهتر است پيش خودت باشد « : گفت
. همايون گفت ساحة تخريب آن بسيار محدود است « : جواب دادم . » ب آن چيزي نگفت ؟ همايون در بارة ساحة تخري

اگر ضرورت  شد  قويتر آن را  . فقط كار يك سرباز روس را ساخته مي تواند . درحد يك دايرة كه قطر آن دو متر باشد 
  .» خواهم ساخت 

كه با  كابل را) دانشجويان دانشگاه ( محصالن پوهنتون  دو تن از  همايون تا قبل ازضربه خوردن سازمان توانسته بود
پول حق العضويت آن دو تن را هم به وقتش تحويل . وي شناخت  فاميلي داشتند ، تا سطح هوادار سازمان ارتقاء دهد 

  .مي داد 
 جوان مهربان و دلسوز و ضد طبقات  كه ،كارمند وزارت معارفاز اهالي شهرنو كابل يك تن از هوا داران سازمان

( ، درعين اينكه از نزديكي به سازمان اغلباً حالت دو دلي و ترس نشان مي داد مي ديدم وي را  من  ، و قبالًحاكمه بود
 با آن هم  هرازگاهي چند جلد كتاب و مقداري پول نقد به سازمان كمك هم )كه اين هم ناشي از موقف طبقاتي اش بود 

اين جوان نجيب و مؤدب  كه برخورد و روية اجتماعي خوب داشت ، هرگاه مشكل دو دلي و ترس در امر . مي كرد 
)  ح(  اين جوان مشكل دو دلي و هراس. مبارزه  اذيتش نمي كرد ، مي توانست كار هاي مفيدي براي سازمان انجام دهد 

م گرفت همايون به عوض من به مثابة عضو رابط  زماني بيشتر شد كه سازمان تصميكه ناشي از موضع طبقاتي اش بود ،
 زمينه چنين بود ، تا كادر هاي سازمان كار و بار مسؤوليت علت تصميم سازمان دراين.  نمايد سازمان با وي كار سياسي

و با هواداران سازمان را به اعضاي پائيني خود بسپارند و ارتباطات حلقه ئي و ديد واديد شان را هر چه بيشتر محدود 
  . محدودتر سازند ، تا خطر دستگيري و ضربه خوردن كادر ها كمتر گردد 
در حلقة كادر هاي ) بنابه تصميم كميتة مركزي ( رفيق فتاح ودود كه خود از چند ماه پيش روي ملحوظات امنيتي 

يد را كه جواني بود سازمان پذيرفته شده بود ؛ وي از مدتها پيش مسؤوليت كار سياسي با يك تن از هواداران شعلة جاو
از ) همايون( مسؤول حلقه  كه بنا به گفتة خودش  نزد [  احساساتيمسؤوليت اين هوادار. احساساتي به عهده داشت 

  . ، نيز به همايون  سپرده شد  ] زنده ياد داكتر رزبان بودجذبي هاي 
نا آرامي و . ايتي مي كرد همايون مسؤول حلقة اين جوان احساساتي از رفتن به خانه اش هم احساس نا رض

و جوان احساساتي را  متواتر به حلقة باالئي خود گزارش مي داد و از رفتن ) ح ( دلشورگي و هراس هر دو هوادار ، يعني 
  .  ابراز ناراحتي مي نمود  رضايت نشان ندادهبه خانة هر دو جوان به گونه اي
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گذشته بود كه يك روز رفيق بهمن به خانة ما آمده آن را مدت زيادي از نگهداري بمب ساخته شده توسط همايون ن 
را مورد آزمايش قرار دادند ؛ هنگام پرتاب ، صدائي از ) بمب كوچك ( رفيق ها ؛ زماني كه اين كاردستي . از من گرفت 
  . اين امر ماية نگراني آنان شد . آن برنخاست 

ع عدم از من خواست تا موضو. سؤال برانگيز ياد كرد  عدم كارآئي آن بمب با نوعي دلسردي رفيق بهمن از موضوع
.  گوشزده نمايم و از وي بخواهم كه علت عدم انفجار آن را توضيح  بدهد خودش همايون را به » كار دستي«آئي كار

  . هرگاه نقيصه اي در ميان باشد ، يك عدد ديگر آن را بسازد 
وعده كرد تا يك دانة . رفت كه ناراحتي اش را بازتاب دهد حالتي به خود گ. موضوع را كه با همايون مطرح كردم 

ديپوي مواد ( حاال اين كار امكان ندارد ؛ باروت هاي سفيد را از آن محل « : همايون در جلسة بعدي گفت . ديگر بسازد 
  .به كدام جاي ديگر انتقال  داده اند ) مورد ضرورت تيم نظاميان روسها 

از من خواست تا در مورد . رفيق بهمن ناراحت شد .  براي رفيق بهمن بازگو كردم  زماني كه گپ هاي همايون را
  .وي بيشتر دقت نمايم 

  . رفيق هاي مسؤول يك تن ديگر از هواداران سازمان را كه پسر كاكاي تيمور مي شد ، به همايون  ارتباط دادند 
  
  ه هاي پائيني اش     و حلقمركز در رابطة همايون   اشاره به دو خط درون كميتة - 10
  

 و آن جوان احساساتي به )ح (  من در زندان صدارت متوجه علت اصلي ارتباط دادن هر دو جوان هوادار سازمان 
در نزد شماري از ) و شايد هم شك برانگيز ( بدين توضيح كه خود همايون به مثابة عنصر پاسيف . حلقة همايون شدم 

به اساس گزارشات وي از دو هوادار سازمان . تلقي شده بود ... )   رفيق مسجدي و رفيق بهمن و( اعضاي  كميتة مركزي 
... « : كه هرازگاهي در جلسة حلقه از آن دو جوان با ناراحتي و دلزدگي ابراز نارضايتي كرده چنين وانمود مي ساخت كه 

 و بحث  باالي متن كتاب آموزشي را  جرجريان. و جبون است يك آدم دلواپس ، متردد و مضطرب و بسيار كم دل )  ح( 
با شنيدن  اندكترين سر و صدا در دهليز خانه اش و يا در روي حويلي مختل نموده كتاب آموزشي را با اضطراب و لرز و 

.  من مي شود  و پريشانيترس در گوشه و كنار سالون اتاق پنهان مي كند كه كسي نبيند و از همين روي  سبب ناراحتي
منشاء همه در جايگاه طبقاتي اش نهفته . ش مي كنم كه بر خود مسلط باشد ،كدام نتيجه اي نمي دهد هر چه تلقين

وي آدم خود «  : چنين ابراز مي داشت ) جوان احساساتي ( و نظرش را در بارة هوادار دومي ، يعني . » .  …است و 
جذب » رزبان « سابقه دار بوده و از جانب  داكتر  ادعا مي كند از شعله ئي هاي  با غرور.خواه ، عصبي و دعوائي است 

 من كه  در اين مدت كم  سه حلقه  را سازمان ": ،  با تبختر مي گويد ... گرديده و به جريان شعلة جاويد معرفي شده 
ا كرده چرا از حلقة انجنير فتاح  ودود كه شلعه ئي سابقه دار است من را جد. داده و كمك هاي آنان را برايت مي آورم 

 ي بينم از بودن در يك حلقه با من هرباري كه وي را م"...  ارتباط  داده اند ) اشاره به حلقة همايون ( اند و به اين حلقه  
  . »  ....شده مشكل برايم تحمل اين وضع . زياد سوال مي كند خوش نيست

كه ( تي ، خوش برخورد و صميمي را براي نخستين بار اين جوان احساسا.  من از وي ، هيچ شناخت قبلي نداشتم 
در يكي از سلول هاي جمعي تحت نظارت كه هنوز  مدت ( در زندان پلچرخي ) نمي خواهد اسمش در اينجا ذكر شود 

قيد اعضاي زنداني شدة آن اتاق تعيين نشده بود و تركيب زندانيان آن را اطالعات زندان در هر ساعت ، يا  هر روزه تغيير 
با احترام و حرمت عفو خواسته اظهار داشت . ئي كه نشسته بودم ، يك بار  نزدم آمده  با من تماس گرفت در جا) مي داد

 هيچ كسي ديگر اطالع نداشته ، چگونه خادي ها به خانة ما حمله  و انجنير فتاح از آدرس منبه استثناي همايون«  كه 
 يت را آنطوري كه اتفاق افتاده بود ، برايش تشريح كردم كهواقع. دراصل علت گرفتاري اش را از من پرسيد . » ور شدند 
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 به تيم گرفتاري خاد نشان  ران  سازمان از جمله خانة شما راچگونه همايون با تيم خادي در موتر جيب نشسته خانة هوادا
  .به جاي خودش دوباره برگشت  خدافظي كرده   حل شدموي در حالي كه مي گفت تشكر سوال. ... داد 

در هر .  حساسيت نشان مي داد  و نسبت به وييون كه در برابر اين جوان احساساتي ، احساس كمي مي كرد هما
و اين جوان احساساتي را درنزد سازمان دچار ) ح(مي كوشيد موقف ، باري كه به خاطر گرفتن گزارش  وي را مي ديدم 

. ويشاوندان دور و نزديكش بود ، ابراز رضايت مي نمود در حالي كه از دو تن هوادار ديگر سازمان كه از خ. تكان سازد 
با تأسف مدت يكسال و يا .  جوان خوش برخورد و صميمي بود. وي محصل پوهنتون بود . يك تن آن صالح نام داشت 

» تائب « جوان دومي كه حيات اهللا نام داشت و .  جا رها شد سپري كرد و از همان » كارگاه زندان «كمتر حبسش را در 
اين جوان قد بلند و ورزش كار برخورد صميمانه با تمام رفيق . وي نيز محصل پوهنتون كابل بود  اسم فاميلي اش بود ،

مدت يكسال و بيشتر .  احترام مي كرد  همچنانهاي چپ انقالبي ، بخصوص با رفيق هاي ساوو مي نمود و اين قلم را
« مدتي بعد از رهائي اش از زندان پلچرخي به . ز وي ديده نشد هيچ حركت مشكوك ا. حبسش را در زندان سپري نمود 

  رفيقرفته خواست تا آدرس خانة زنده ياد) كه فاميل وي را مي شناخت  (نزد همسرم رحيمه توخي » شفاخانه مركزي 
كنون كه سه تا. به خانمش كمك كند ) ؟ ( ! شيرعلم عضو علي البدل كميتة مركزي سازمان را به وي بدهد ، تا سازمان 

 رهبرش بعد از گرفتاري ورزشكار با سازماني كه، كاوشم در مورد چگونگي ارتباط اين جوان  دهه از آن تاريخ سپري شده
در اين . رفيق هاي مركزي به زودي به پاكستان رفته در آن كشور اقامت اختيار كرده بود ، به نتيجه اي نرسيده است 

خادي تمام عيار ، ) قاري ( يكي سيماي ضياء قريشي : تن در نظرم مجسم  شده سالهاي سپري شده هرازگاهي چهرة دو
) . [ همايون بعد از رهائي از زندان هم در خدمت خاد قرار داشت ( و ديگرش چهرة همايون كه خويشاوند اين جوان بود 

 به حيات اهللا   نه درس ويرحيمه از محل سكونت زنده ياد شير علم چيزي نمي دانست و اگرهم مي دانست به هيچوجه آ
  ) .مي داد  و نه به كسي ديگر تائب 

در درون كميتة )   قسمي كه قبالً  هم اشاره نمودم (موضوعي كه همواره ماية ناراحتي من و ساير رفيق ها شده بود 
  .مركزي دو خط حركي در نوع تقابل نيمه  علني قرار داشت 

ه نجيب وتيمش شماري ازحلقات پائيني كادرهايشان را به كميتة  رفيق بهمن از مدتها پيش متوجه شده بود ك
بنابر همين عدم صداقت اينها و فركسيون بازي هاي نوع كارملي شان ، بخش رفيق هاي . مركزي گزارش نمي دادند 

ائيني اين يگانه علتي كه تمام حلقات پ. مائوتسه دون انديشه بنا به ملحوظات امنيتي به روية بالمثل مبادرت ورزيدند 
رنه و, ات در جلسات كميتة مركزي بود رفيق ها به گير خاد نيفتادند ، همين گزارش ندادن و آشكار نساختن اين حلق

يات بعد از دورة تحقيق و نظارت ، يعني پايان عمل.  مي انداخت  را تهيه نموده آنان را به زنداننجيب لست تمام آن ها
  . ز هائي در اين زمينه  فهميده بود خاد چياپراتيف باالي اعضاي ساوو ، 

( رهبر ساوو را به چنگ آورده بود »  وزير دست راست «كه  بعد از زنداني شدن نجيب  حيثيت ) ضياء قريشي ( قاري 
رهبر سازمان طبق مشورة قاري از ) در واقعيت امر رهبر ساوو كار هايش را بدون مشورة قاري انجام داده نمي توانست

.  بهمن در زندان خواست تا اسم و آدرس حلقات بيروني شان را توسط عضو رابط به وي برسانند رفيق هاي بخش
به فاميل ما خبر . ) م . هـ ( داكتر « : درنتيجه رحماني صاحب خواست رهبر سازمان را با من اين چنين مطرح كرد 

 توخي نام و آدرس حلقاتش را بگير تا سازمان فرستاده و از من خواسته كه سالمش را به شما بگويم ، و گفته كه از رفيق
.]  اتاق دوم ، دست راست – طبقة دوم –سمت غربي  »  1بالك « 1360ماه ميزان سال [ » با آن ها تماس برقرار نمايد 

« : به رفيق رحماني چنين گفتم  . اينجا من براي يك لحظه هوشياري خود را از دست داده دچار خبط بزرگي شدم . 
ين كه  اعضاي حلقه هائي كه مسؤول آن ها بودم  به طور حتم بعد از گرفتاري ما ، همه فرار كرده اند و ديگر نخست ا

 آن ها باالي عضو رابط سازمان شك مي كند و از عضويت شان در ساوو انكار مي. اين كه رمز قرار دادي قبلي وجود ندارد
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 در حالي كه مي بايد  به» همين پيام را از طريق پايوازت برسان . ) م . هـ ( از همين سبب به داكتر صاحب . نمايند 
ن را به شما  مي  فرستادم  آكه گزارش ) همايون( ازيك حلقه اي كه داشتم  « :  اين چنين پيام مي فرستادم »سرسفيد«

وزير دست "را  ) همايون ( و شما آدرس آن حلقه را از طريق رفيق لطيف محمودي از من گرفته بوديد و همان يك تن 
  .» ديگر كدام حلقه اي ندارم كه نام و آدرسش را برايتان بفرستم .  به چنگ  خاد انداخت  نجيب"راست تان

  
  
  
  

  توضيحات
  

 در زمينه  ميان ما زماني كه رفيق سرسفيد و خانم محترم ايشان در خانة ما حضور داشتند جرو بحث هاي-]1[
با نام اصلي ظاهر قريشي و نام هاي مستعار ( حماية سرسفيد از قاري . اغ شد نفوذي هاي خاد در داخل سازمان ساوو د

من را طوري برآشفت كه با » قاري با وجدان پاك به بيراهه رفته « كه به فرموده اش  .... ) ضيا قريشي ،  صوفي و 
 حكم مي كنم  و باقاطعيتم استنباط كرده ا چنين پراتيك قاريازمن « : را مخاطب قرار داده گفتم » سرسفيد«صراحت 

... رفيق سرسفيد كه به درستي ميداند كه مسؤوليت عدم شناخت قاري و. » كه وي يك اجنت نفوذي خاد مي باشد 
صرفاً به دوش خودش مي باشد ، ناراحت شده در رابطه با شك و شكاكيت و تاريخ شكاكيون در روم باستاني بحث هاي 

در ،  در واقع خواست  .بايد چنين حكمي در مورد قاري كنمنكردن من پرداخت كه حت يطوالني اش را باز نموده به نص
 در عوض ساده اندشي و خوشباوري خودش را در زمينة شناخت  كرده  شكاك وانمود  من راحضور خانمش و رحيمه

 افشاء آنان گرديده است افراد ناباب و نفوذي هاي دشمن در درون سازمان كه هميشه آنان را مورد الطاف قرار داده و مانع
 و به زعم »رحيمه جان را هم  همكار خاد گفته ئي .... رفيق تو خو همايون «   به ادامة صحبتش افزود ، و   .؛ نشان دهد

كان فاميلش و ييك تن از نزد[ اين بهم اندازي گپ هائي ننگيالي .  خودش مي خواست ميانه من و رحيمه را برهم بزند
خاطر ه دش كه در مخفيگاه پاكستان مترجمش با تيم امريكائي هاي ملل متحد كه در خانه اش ببسيار نزديك به خو

 رفيق هايش  .داكتر عقدة ضد رفاقت دارد« :  در ذهنم تداعي شد كه گفته بود ، ، باوي صحبت مي كردند شپناهده شدن
  ) ] .مجال ديگرپي آمد اين بحث و بسا مسايل ديگر باشد به ( » ... را بهم مي اندازد تا 

  
  


