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  ».........غلط فهمي«   تداوم شكنجة رواني  يا  -6
  

سؤال .  از من سؤاالتي كرد كه اتاق را ترك گفت ، خادي آواز خوان سرش را از روي كتابش برداشته» بازنگر « 
تو « : در پايان سؤال هايش مالمت كنان چنين گفت . هايش مشابه سؤال هائي بود كه دو بار آن ها را پاسخ گفته بودم 

با ) . نقل به مفهوم ( » ! است ... چطور گلبديني شدي ؛ مگر نمي فهميدي كه اين جاسوس پاكستان چقدر كثيف و
» من كه مسلمان نيستم چطور مي توانم گلبديني باشم « :  پرداختم جواب اين آدمك هنريه با نفرت به خشمي آميخت

شايد حيرتش از اين سبب بوده باشد كه تا آن لحظه . از شنيدن جمله ام تعجبي به وي دست داد كه طبيعي مي نمود . 
«  :  پرسيد لومات بيشتر در بارة من ، معبا كنجكاوي و چشمداشت.  چنين جمله اي را نشنيده بود زنداني ،زبان هيچ از 

به طرف سيم .  عبداهللا بازنگر به درون آمد. اتفاقاً در همين وقت دروازة اتاق باز شد . » . حاال به چه اعتقاد هستي ! چطور
رفته  قرار گيرو دشمنش روياا ب كهشبيه كسي( لند بالوقفه  با آواز ب. مي خواست از من  سؤال كند  . برق و سويچ  ديد

 برو :دو چيز را مي خواهم برايت بگويم « : به اين خاين ملي هوشدار داده چنين گفتم ) مي خواهد به وي هوشدار بدهد 
در دو  . مشكل قلبي هم دارم  . اند پليدش هم  به شدت نفرت دارممن مسلمان نيستم  از گلبدين كثيف وب! اطالع بده 

...  اگر صالحيت كشتنم  را به تو داده باشند كه من را  با شوك برقي از بين  ببري استعالم هم در اين باره تذكر داده ام ؛
... مگر نام تو « :   بدون وقفه گفت  ، ودر هر صورت گپم را قطع نمود. رنگش تغيير كرد ،  و يا من اينطـور فكر كردم »  

  .» نه ، نام من كبير و تخلصم توخي است « : باغرور آشكار گفتم ) . نامي را كه گفت به خاطرم نمانده ( » نيست  ؟ 
« با اشاره به . از جايش بلند شده ، پيش آمد » الال يك لحظه يك لحظه ، « :  رفيق خادي اش بيدرنگ گفت 

  .هر دو جنايت پيشة مكار از اتاق خارج شدند . فهماند ، تا از اتاق خارج شود »   بازنگرعبداهللا
فكر كردم شايد برق را وصل كرده . احساس كردم نوك انگشتانم مي سوزد . كت بود زمان به كندي درد آوري در حر

مدتي گذشت جـِز جـِز و خواب بردگي  . باشند و مي خواهند به تدريج و به آهستگي جريان آن را بيشتر و بيشتر بسازند 
تم  سبب شده كه حالت خواب فهميدم  محكم بستن  دس.  انگشتانم  رو به كبود شدن مي رفت  نوك؛ امانشد بيشتر 

  . بردگي و كبودي پيدا كند 
اين جنايتكاران معلوم نيست چه « : در حالي كه  با  دستهاي بسته بر روي چوكي  قرار داشتم ، با خود انديشيدم 

  سايريگنجينة ننگين تجارب شان از شكنجه هائي كه باال بااليم تطبيق خواهند كرد ، و برنوع شكنجة تازه ابداع شده را

   » آزاد افغانستان- افغانستان آزاد «  به پورتال 
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تصورات و توهمات مدهش ، از جمله ، از تصور و .  و مي دهند ؛ خواهند افزود  اند ، انجام دادهكشورزندانيان آزاديخواه 
كه از زمرة متخصصين شكنجه بودند و از طريق [ كه مانور هاي مشاوران نظامي روس در درون خاد  ، تجسم اين فكر
؛ يك حس بي سابقه و ] مي خواستند چنين شكـنجه هائي را اعمال  نمايند من و ساير زندانيان باالي مزدوران شان 

. » دلم براي خودم سوخت « ناشناخته اي تمام وجودم را فرا گرفت ؛ قسمي كه براي نخستين بار درحياتم طور معروف 
رداخت و با چنين حسي كه در شرايط خاص ، دشمن شخصـيت سـياسي و اجتـماعي آدمي است ، بايد به جـدال پ

  .دمـي نياســود 
سيماي تابناك زندانيان كمونيست كشور هاي ديگر را در ) . » تلقين به خود « ( شدم  »  تلقين به نفس « به فكر

 انبه گفته هاي غرور آفرين آنان در زير شكنجه هاي وحشيانة دشمن. صفحة ذهن متشتت و مغشوشم ، مجسم كردم 
 سقف محاكمات فرمايشي و پوشيده از مردم ،  از خود ، و از راه پرفروغشان ،  طبقاتي شان ، و درهنگامي كه درزير

  .شجاعانه دفاع نموده بودند ، توجه كردم 
را كه يك مقولة روانشناسي و تغيير دهندة حاالت رواني انسان ، از قرار گرفتن در » تلقين به نفس«  اثرات آني 

اميدي ، رسيدن به مدارج برتر و عاليتر رواني و اميدواري و اطمينان به خود ، وضع فروتر و خود خوار بيني و نا باوري و نا 
 تلقين به خود ، درچنين جوي كشندة رواني ، برآيندش همانا آزاد شدن نيروي عظيم ، .؛ به خوبي حس كردم مي باشد 

خودم را سبك . ي در رگهايم  دويد از تلقين به نفس نيروي تازه ا. نا شناخته و نهفته اي را در وجود فرد نويد مي دهد 
شده يافتم ؛ همانند  عقابي كه ازحلقة دام سنگين صياد بيرحم ، پنجه هاي  قوي اش را رهانيده و در حال پركشيدن به 

بي عار و بي ننگ  و مكار  و مزدور را در  الشخواراوج ها باشد ؛ خودم را در اوج هاي غرور مبارزاتي باز يافتم و كرگسان 
خون گرم و تازه در رگهايم .  حقير و ذليل و كوچك يافتم و ، بسيار پستوشي ب گنديدة حقارت و پستي و ميهن فرمردا

  .خودم را آماده هر گونه برخوردي يافتم . دويد 
هاي  چه باورمندان به اديان ، چه دموكرات هاي انقالبي و غير وابسته ، چه كمونيست[ اكثريت مبارزان استوار قامت 

مند به امر رهائي  انسان از اشكال استثمار و ستم ملي و طبقاتي تا نابودي امپرياليزم و  گام نهادن به جامعة بدون باور
در آن ( كه در شرايط مشابه قرار گرفته اند ؛ تموجات ، فراز ها و فرود هاي روانيي را كه من ] ، يعني كمونيزم طبقه 

  .ده ام ، به سهولت احساس كرده مي توانند  با آن دست به گريبان بو) برهه هاي زماني 
اين .  نمي دانم چه مدتي از بيرون  رفتن آن دو خادي مكار و بي عار سپري شده بود ، كه بازهم دروازة اتاق باز شد 

اتي  اطالع- اين آدمك استخباراتي . بار قيوم صافي با يك آدمك الغر اندام و قد كوتاه وعبداهللا بازنگر  وارد اتاق شدند 
خطر . بود » ... « مثل ) گالب ها به روي تان ( رنگش . جسم و جثة كوچك و روي استخواني و بيني عقابي داشت 

چون مجيد و نادرعلي و ( افتيدن و شكستن عينك قيمتي اش را در زمان شكنجه نمودن  رهبران  طيف چپ انقالبي 
اسم اين انسان . رآمدگي بيني عقابي اش گرانتي كرده بود ب...  ) بهمن و مسجدي و قاضي احمد ضياء و ...  ميرويس و

نهايت بيرحم كه چون چوچة خوك وحشي جنگلي به شماري از رفيق هاي رهبري جنبش كمونيستي كشور حمله ور 
وي  » قاسم عينك «  :  و نهايت قسي القلب مي گفتند  و سياه دلزندانيان به اين جالد زرد روي. بود»  قاسم«  مي شد

شماري از . گذاشته بودند » قاسم عينك « زندانيان نام منفورش را . در رياست تحقيق بود )  »3قسم « ( ر مقتدر مدي
مشهور ساخته » قاسم كارتونيك « به ) درداخل اتاق هائي كه زنداني بوديم (وي را  ) به شمول اين قلم ( زندايان چپ 

  . بوديم 
» مصونيت ملي «  شاه و "ضبط احواالت" كار كرد هاي اطالعاتي اش درجالد كارتونيك اندام پرچمي كه به تجربة

امين جالد مي نازيد ، و اكنون در زمرة مديران با اقتدار خاد نجيب جالد  » كامِ« ي تره كي و »  اكسا «داوود خان ، 
 بعداً (ش ذهنم شد در همان لحظة نخست نقچهرة منفور اين پرچمي كهنه پيخ ، . شامل بود ، در اتاق ديري نپائيد 
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بعد از اين كه  نگاهي گذرا به من كرد ،  به ) .  ديدم ر همين بخش زندان صدارتيكبار ديگر هم اين خاين ملي را د
آن گاه  هر سه تن شكنجه گر ميهن فـروش اتاق را ترك . طرف قيوم صافي ديده  به آهستگي زير لب چيزي گفت 

  . كردند 
زندانياني را كه تكليف قلبي مي »  خاد«و » كام«و » اكسا«بودم كه شكنجه گران مدتها پيش از گرفتاري شنيده 

درچنين صورت به هر وسيله و افزاري كه .  را مي داشتند  آنانداشتند آنان را برق نمي دادند ؛ مگر اين كه قصد كشتن
  . را در زير شكنجه به قتل مي رساندند آنانبود ، 

 كرسي نشاندن ميهن فروش معروف ببرك كارمل به نوكران پرچمي شان دستور داده  روسها بعد از اشغال كابل و به
دست نشاندة شان در افغانستان ، مي خواستند » دموكراسي دولت«بودند ، زندانياني را كه به طور نمايشي غرض تثبيت 

غ هاي شكنجه نماند ، و يا به محاكمات نمايشي بياورند ؛ طوري آنان را شكنجه نمايند كه در كدام  جاي بدن شان دا
در مورد نوعيت چنين شكنجه بعدها ( كمرنگ جلوه كند ، و يا  با داغهاي افتادگي و سوختگي شباهتي داشته باشد  

  ) .صحبت خواهم كرد  
تا آن وقت شب نسبت به جرياناتي كه بعد از انتقالم از تشناب برايم اتفاق . شب شده بود   بجة 3 يا 2شايد ساعت  

 پنهان اين آمدن ها و رفتن هاي مشكوك ، اين اشارات و ايما هائي. ده بود ، تا جائي كه برايم مقدور بود ، فكر كردم افتا
 روش كارتونيك اندام نيمه نمايان ، بستن دستهايم به چوكي ، گذاشتن پنجه بوكس درالي انگشتانم و آمدن آن ميهن فو

در گسترة ذهن خسته ام ، همين .  شك ارزيابي نمايم ة اين اتاق ، به ديد آوردنم را به  ، همه و همه سبب شد كه...و 
. قيوم صافي با يك تن از خادي هاي جوانتر از خودش وارد اتاق شدند . فكرها در جوالن بود كه دروازة اتاق باز شد 

ان انگشتانم افتاد ؛ زماني كه اين ناموس فروش بار دوم چشمش به دست هاي بسته و سيم هاي برق و  پنجه بكس درمي
اينه چانس آوردي « : آن گاه با نوع تحقير آميخته با نفرت شديدگفت . لبخند رضايت بخشي بر روي لبانش نشست 

جريان غلط فهمي  ) " عبداهللا بازنگر"اشاره به ( الالي ما . وگرنه حالي با اولين شوك قلب مريض ات از حركت مي ماند  
احساس كردم كه اين مكار و بيمار رواني . »  تو هم از جملة اعضاي باند گلبدين هستي اش را تعريف كرد ؛ فكر نمود

« ادويه . اينها در استعالمي كه دو بار از من نمودند ، دانستند كه به دو نوع مريضي خطرناك دچارم . دروغ مي گويد 
بليت هاي آن اسم دوا  نوشته شده بود ساخت المان كه به روي تا» مايگرن«براي  تسكين درد  استخوان سوز » كفرگوت

طبعاً آن ها را به دوكتوران روسي . از من گرفت ) در اينجا ( و لطيف شريفي درهنگام پاليدن دوبارة لباسهايم آن دوا را 
بعدها زماني كه رحيمه [ را باور كرده بودند » مايكرين«موظف در خاد ، نشان داد وآن ها مصاب بودنم به مريضي مدهش 

 اطمينان پيدا كرد ، اسناد تشخيص مريضي ام توسط  زنده ياد پروفيسور دكتور علي احمد خان را  در زندان زنده بودنماز
همچنان متوجه شدند كه مشكل ] به خاد سپرد كه آن ها گراف سرم و تشخيص داكتر وديگر اسناد مريضي راگرفتند 

از همين سبب دست به  صحنه سازي دراماتيك در واقع مانور   . ؛ دارم ..... ن ميگويندقلبي ، كه به اصطالح طبي به آ
  بستن دستهايم بدان گونه در بازوان چوكي و قرار دادن پنجه بوكس در ميان انگشتانم و تاب و پيچ دادن سيم و[ زدند 

  .ف نمايند  وادار به اعتراتا من را از برق دادن بترسانند و] را در موردم  در دست اجرا ء قرار دادند .... 
را طوري بسته   بنداژ.  ت هايم را باز نمود آن جوان خادي پيش آمده دس. نجيب به رفيقش اشاره نمود آدمكش نا

 ، تنگ و از اين اتاق دو باره به همان تشناب مرطوب. بود كه نقش آن بر روي بند دستهايم تا دو سه روز از ميان نرفت 
 .          انتقالم دادند تاريك

 آنها مي خواستند بدان . كامالً آگاهانه وطبق نقشه صورت گرفته بود  ،صحنه سازي كه گويا من گلبديني هستماين 
وسيله و با آن اتهام من را وادار بسازند تا هويت ايدئولوژيك خود را افشاء نمايم ورنه هيچ خري وجود نداشت كه نداند 

  . دشمن گلبدين ، نمي تواند عضو باند ميهن فروش وي باشديك متهم به عضويت در ساوو ، يعني يكي از نهاد هاي
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در چنين مواردي كه شكنجه گر مي خواهد با متهم ساختن زنداني به راست ، وي را مقر به چپ بودن نمايد، زنداني 
د كه حرف نبايد چنان برخورد نماي ) ضمن آن كه آن اتهام ننگين را از خود دور مي نمايد(   زياد و دقتهوشياري بايد با

من در آن مورد با آن كه . به صورت مثال همان قضية اتهام گلبدين .  خودش بعد ها به نحوي اقرار به عملي به شمار آيد
مي توانستم از كمونيست بودن خود يادآوري نمايم، بيشتر از طريق حمله بر گلبدين و وي را جاسوس و نوكر اجنبي 

  . در صدد رد آن اتهام برآمدم و عدم اعتقاد به اسالم ،  داشتنمعرفي 
خوشبختانه نه تنها  : ، جاي دارد بيفزايم به ارتباط تكليف قلبي، اينك سالها از آن شب و روز ظلماني گذشته است

 از ضعف هاي بيروكراتيك به نفع هن زمان قلبم به درستي كامل كار مي نمود و تمام اسناد تهيه شده در آن مورد استفادآ
، از قلبم چنان راضي هستم   و بزرگهاي خرد بيش از سه دهه و با وجود كبر سن و مريضي  با گذشتنخودم بود، بلكه

در متن هر دو  فورمه خانه پري شده   و اما اينكه چرا ،، سالمتر از قلب يك جوان مي باشد كه به گفتة داكتر فاميلي
 همچنان ساير مستنطقين و  ، باداران اين جنايتكارانعامدانه تذكر دادم كه به مريضي قلبي دچارم ؛ زيرا مي دانستم كه

بازجويان در كشور هاي ديگر ، زندانياني را كه به مرض قلب مصاب مي باشند به خاطر خطر مرگ از برق دادن آنان 
 من هم با وجود آن كه مي دانستم دادن.   به چنگ آورده نمي توانند ضرورت دارند منصرف مي شوند و اطالعاتي را كه 

چنان سندي ممكن است برايم خطرناك گرديده و شكنجه گران كشتنم را در زير شكنجه ناشي از تكليف قبلي اعالم 
  . ، نجات دادم ، با آن ريسك دست زدم و بدان وسيله خود را از يك نوع شكنجه بدارند

 و  .بان و شكنجه گرش را بفريبد، با تمام قواء بكوشد تا زندان  زنداني وظيفه دارد به محض آن كه به زندان مي افتد
 متحمل شديدترين  يورش جالدان به خانه در شب  بايد تذكر بدهم كه ما همه »مايگرن « اما به ارتباط بيان مريضي 

 با ، از همين منظراذ تصميم در آن اوضاع ميسر نبود  در اتخ امكان سنجش همه جانبهبراي من. يم ضربه رواني شده بود
 زيرا در چنان مواقعي نبايد زندانبان به امراضي كه مي تواند به مثابة نقطة ضعف از آن سوء ؛تباه شدم تأسف كه دچار اش

در موجويت مريضي كه برايشان افشاء شده  بود   .   ، چيزي بداند استفاده نموده با قطع داروي الزم به زجر زنداني بيفزايد
 آغاز يابد و زنداني را وادار مي كردند  كه در مقابل دادن ادوية زنداني را طور شكنجه مي كردند كه حمالت آن مريضي

           . بايد  معلومات الزمه را در اختيار شا ن بگذارديضيآن مر
  

  كه به اتهام عضويت » ساوو « عضو : » سيد آجان  « - 7
  كي بود  ؟   ؛          در دستة پيشرو دوباره گرفتار شد 

  
نياز .  شدم  پرتاب تنگ و تاريك و نمناكبود كه دو باره به همان تشنابر و نيم بجه شب شايد ساعت چهار ويا چها

؛ مگر مي شد كه با شنيدن چيغ و فغان ، ضجه و نالة خانم هاي زير شكنجة جالدان خـاد ،  شديد به خواب داشتم 
جه نمي گذاشت كه لحظاتي چند كنلحظه اي چشم بر هم نهم ؟  به خواب سطحي كه مي رفتم ،  فرياد خانم هاي زير ش

 اين اتاق را براي اين تخصيص داده بودند  شايد هم ،. خواب پينكي را هم بر من حرام  كرده بودند . همان حالت بمانم در
به ) كه شكل نامرئي و غير مستقيم شكنجة زندانيان را مي رساند(تا زنداني بدون حضور سربازان موظف تازيانه به دست 

غان زنان نتواند بخوابد و طوري مغزش زير ضربات پيهم چيغ و فغان ناشي از شكنجة زنان قرار گيرد كه دچار اثر چيغ و ف
ا يك تن از رفيق هايش مي توهم شديد شده ، تصور نمايند كه فرياد كنندة زير شكنجه ، خانم و يا خواهر و يا مادر و ي

  در تضعيفو ، تا حد ممكن شكنجه اش خواهد كردكشنده راس  دلهره و ه، اينسر انجام اين تشويش و اضطراب باشد ؛ 
   .گذار خواهد بود تأثير و تخريب مقاومتش
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 به عهده گرفته بودند ، تا  وظيفة سربازان موظف رازنان زير شكنجه نالة وضجه   اين و چيغ و فغان اين ، در واقعيت
  .  ؛ حتا لحظه اي هم بخوابند   را مي شنيدند بي دفاعه آواز آن مظلوماننگذارند زندانياني ك

نستم دمي به روي سطح مدتي گذشت تا توا.  زنان زير شكنجه كم و كمتر شد ه و فرياد ضجه و نال ،به هر شكلي بود
حالت نيمه خواب به سر برده باشم كه با سر و  ساعت دردو بيشتر ازمدتيشايد .  بخوابم  - طورنشسته -تشناب مرطوب 

  . رفت و آمد در دهليز ، خواب پينكي ام بر هم خورد صداي آدم هاي درحال
با اين گوهر باختة » ! بيا بيرون « : به طرفم ديده گفت . بود »  شاگرد مستري« ...  سرباز دروازة تشناب را باز كرد 

:  گفت آن گاه. تا اينكه  به سر صفة سنگي رسيدم . طرف و زماني به آن طرف دهليز رفتم  اجير شده ، گاهي به اين
. سمان به سپيدي گرائيد چه مدتي باالي صفه ايستاده بودم كه رنگ آ  به خاطرم نيست .» ! همينجا باش تا من بيايم «

زندانيان زده و زخمي و شقه شقه . كرد  و روشنائي بر آن غلبه مي  حويلي رفته رفته كمرنگ شده مي رفتچراغ هاي
 گوشة حويلي موقعيت داشت  ، بيرون شده به تشناب بهزرگ تحت نظارت كه  شده ، هر كدام به نوبت از دو يا سه اتاق ب

فكر كردم بايد آب زياد بنوشم تا از حملة . از نل روي حويلي با آن كه بسته بود كمي آب جريان داشت . مي رفتند 
 به روي صفه در د ، و بو را محكم گرفته دست داشته اش)مسلسل  ( از سربازي كه ماشيندار. در امان بمانم » مايگرن«

به ) . بلي ( » آن «  گفت با خشونت. » از نل آب خورده مي توانم ؟ « : برابر دروازة هميشه بسته  پهره مي داد ، پرسيدم 
زماني كه از زينة صفه باال مي شدم  . رويم را هم شستم . را باز نمودم و مقداري آب نوشيدم آن نل نزديك شده شيردهن 

  . ر از پشت سرم شنيده شد صداي صحبت دونف
به روي صفه كه برآمدم ، به پشت سرم نگاه كردم ، قيوم صافي را ديدم كه نزديك دروازة يكي از اتاق هاي روي 
حويلي با جواني كه قد بلند و سيماي كشيده ، و ابرو هاي تندش توجه هر بيننده اي را به خود جلب مي كرد ، ايستاده 

تو كي هستي كه تره «  :  گفت  با خشم كذائيسرد و قوي هيكل را مخاطب  ساختهقيوم صافي جوان خون. بود 
به سازمان جوانان حزب ما براي خبركشي روان كرده ؟ تو باز مي بيني كه از ) »ساوو«اشاره به رهبر ( تان "سرسفيد"

چشمش نيم نگاهي  زود گذر از گوشة » .... دشمنان انقالب را به زودي اينجه مي آريم . پيش ما كسي خطا نمي خورد 
در اصل به من گويا حالي كرد كه ؛ حتا اعضاي نفوذي . البته طوري كه من  متوجه نشوم ، كه شدم . هم به من انداخت 

( چيست كه ايره ) اين ( اي «  : صافي مزدور به سخنش ادامه داده گفت . تان را هم شناسائي نموده گرفتار كرده ايم 
جملة قيوم صافي كه تمام شد ، آن ) .  نقل به مفهوم ( »  كردند ي به درون سازمان جوانان ما روان براي جاسوس) اين را 

از يك طرف احساس . گام از ديدن اين صحنه حيرت زده شدم در آن هن. باريك اندام را با خود برد جوان قوي هيكل و 
نش را طور نفوذي به درون يكي از النه هاي جاسوسي آنقدر توانمندي داشته كه جوانا »  سازمان ساوو« غرور كردم كه  

از .  بفرستد ] »فريد مزدك « به رهبري جاسوس سرشناش روس » حزب دموكراتيك خلق« سازمان جوانان [ روسها 
  . شديدتر بوده ، احساس ناراحتي كردم  ماجانب ديگر ، از اين كه ضربه بر پيكر سازمان

» حبس تاكتيكي «يكي اين كه من را به وي نشان داد تا زماني كه بدون : ت عد عمده داشب مانور قيوم صافي دو
 زندان صدارت ، حين كسب اطالعات از زندانيان چپ انقالبي خودش را به حلقات  ديگرادش مي سازند ؛ در سلول هايآز

 و خاد بيفزايد  و مهمتر  در بارة من از آنان جوياي معلومات شود و بر معلومات مستنطقين]1 [مربوطة من منسوب نمايد
 وي را مورد اعتماد رهبر  و ، جلوه دهداز آن خواست تا سيدآجان را به مثابة يك تن از نفوذي هاي ساوو در درون خاد 

   .ساوو در ذهن من حك نمايد
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  !   خوشباوري ساده انديشانه ، يا استفادة ابزاري از نفوذي هاي خاد - 8
  

  : درآمد بر اين بحث چند نكتة مهم به عنوان پيش
زماني كه خاد عضو كميتة مركزي ، يعني نجيب را پيش از گرفتاري اعضاي مركزي ساوو دستگير نمود و اين خاين 

يا يك شب در خاد نگهداشت ؛ مسلماً اعضاي فاميلش از واپس نيامندن وي به خانه ، شديداً تسليم شده را دو شب و 
كه در يك حويلي با آنها . )م . هـ  ( اني و تشويش اعضاي فاميل  سبب نشد كه در چنين صورتي آيا نگر. نگران شدند 

طوري [زندگي مي نمود و در يك دسترخوان با آنان غذا صرف مي كرد و رابطه اش با آنان خيلي ها خودماني بوده است 
توسط ] » ن طور مي كند  بسيار زياد دوست دارد هر چه داكتر بگويد همانجيب داكتر را« : ر نجيب مي گفت كه ماد

از ) م. هـ (هرگاه نوشتة داكتر احمد علي را در مورد با خبر بودن .[ مادر نجيب از نيامدن پسرش به خانه باخبر نشود 
  : اين استدالل بيانگر سه بعد قضيه مي باشد ] گرفتار شدن نجيب عجالتاً مدنظر نداشته باشيم 

  »سرسفيد«گرفتاري وي خبر مي شوند ؛ موضوع حياتي و بسيار پراهميت را چرا به  خانوادة نجيب زماني كه از -1
اطالع نمي دهند ؟ در چنين صورتي پاي كس ديگر بايد در ميان بوده باشد كه باالي فاميل نجيب تأثير زيادي داشته 

 اين حالت ، زد و بند آن .شده است . ) م . هـ  ( »سرسفيد «است ، و همين كس مانع رساندن خبر گرفتاري نجيب به
) نجيبه ( چنين شخصي در گام نخست مي تواند معلم علي احمد شوهر . شخص تأثير گذار و اثرمند را با خاد مي رساند 

طبق چشم ديد ناجيه . و يا اين شخص عفيفه خواهر ديگر نجيب بوده مي تواند ، باشد كه در آن خانه اقامت داشت 
 يورش برده بودند ؛ در درون ه پيش از گرفتاري اعضاي مركزي ساوو به خانة رفيق بهمنبهمن،  عفيفه  با مستنطقي ك

  ...  .بوده ،سر و سري داشته ) خودماني ( » ايل و غيل « خاد با آن مستنطق پرچمي 
.) م . هـ (  بيدرنگ موضوع گرفتاري نجيب را به ه خانه نيامد ، مادرش پريشان شدهكه نجيب كه ب و يا اين -2

 ، چرا هرچه زودتر  زماني كه از قضية گرفتاري خبر مي شود كه نجيب را خاد توقيف كرده»سرسفيد« .اطالع مي دهد 
 به ساير وقيف دو شبه و يا يك شبة نجيب درخاد صدارترا ترك نگفته و از گرفتاري و ت)  نجيبخانة(محل اختفايش 

مانع آمدن رفيق بهمن و رفيق لطيف و .  عمل مي كند اعضاي كميتة مركزي اطالع نمي دهد ؛ اما سرسفيد به عكس
اعضاي رهبري را  ) كه تازه با خاد پيمان همكاري بسته (  و اجازه مي دهد كه نجيب  شودرفيق مسجدي درآن خانه نمي

دن تشويق به آم] كه خيلي خسته و مانده و گرد و خاك راه هموار و نا هموار بر سر وروي ولباس هايشان نشسته است [ 
   كردن و خوابيدن در خانه اش مي نمايد  ؟ و  رفع  خستگيو حمام گرفتن

كه همواره خودش را به مثابة پيشتاز و وارث جنبش انقالبي كشور ركالم كرده و نوشته . ) م . هــ ( »  سرسفيد«
درس مخفيگاه خودش را در مركز ديد و گپ و گفت با مخاطبانش قرار مي داد ؛ چرا آ) در نشرية شعلة جاويد ( هايش را 
  !؟ محترمش داده بود به خانم

 از محل - ولو رفيق سازماني آنان هم  مي بود - شده  بودند، اصوالً نبايد خانم هايشان  همسران آناني كه مخفي 
در شرايط آن وقت كه خاد تمام مناطق حيطة نفوذش را در كشور شديداً  ؛ زيرا اختفاي شوهرانشان چيزي مي دانستند

ن را پوليس سياسي شديداً  نظر قرار داده بود ، هر فرد فاميل مخفي شده به خصوص آن مبارزاني را  كه همسرشاتحت
 گرفته بود ، به غير از محل كار از محل رفت و آمد آنان آگاه مي شد  و آن محل را زير نظر مي گرفت و شناسائي زير نظر

  . شده را مي توانست شناسائي نمايد ي خانة  مخفه تعقيب كنند ،در چنين صورتي. مي كرد 
وره داشت كه مبادا مادر نجيب از ناحية مخفي شدن سر سفيد در خانه اش  دلهره و دلش« :  ناجيه بهمن گفتةبه

پسر ديگرش را موظف ساخت تا خانه اي . خاد از حضور سرسفيد و داير نمودن جلسات رفيق ها در خانه اش با خبر شود 
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همه موافق خروج تمام ما  ": طبق گفتة مادر نجيب . يه بگيرد و نجيب را هر چه زودتر به آنجا بفرستد را در پشاور به كرا
 به پاكستان برود ؛ مگر سرسفيد نپذيرفت و دست به اعتصاب ما تا با يم و از سرسفيد خواستيماز كابل به پاكستان بود

 كه به پاكستان نروند و به كابل  قبول كردنجيب   ، بشكند اعتصابش راكه سرسفيد يكي دو روز بعد براي اين. غذائي زد 
  »...  بيشتر نگذشته بود كه خاد به خانة ما حمله كرد و پسرم را با خود بردند  يا روز20حدود . بمانند  

در !  خوشباوري ساده انديشانه ، يا استفادة ابزاري از تسليمي ها و  نفوذي هاي خاد به منظور مصون ماندن خود 
در شرايط پيگرد و گرفتاري و تحقيق ( اقع مضمون جملة   باال بخشي از پراتيك رهبر ساوو را در بستر كار مبارزاتي اش و

  .ساخته است )  و شكنجه توسط اجيرشدگان روسي 
در نظر دارد طور » خاطرات زندان پلچرخي« از آنجائي كه نويسندة .  در اين باره مي توان چندين ورق نوشت 

  :پيكره بندي  نموده است ) ذيالً ( وارد اين بحث شود ، به همين  منظور نكات قابل درنگ در اين بحث را فشرده 
  

  ) » زلمي « نام مستعار (  احد  -الف 
  

عضو (كه مطابق دستور خاد خودش را از زمرة جذبي هاي زنده ياد يونس زرياب » زلمي« تازه جواني  معروف به 
خاد و » سفيد پوش « جا دارد كه  به گوشه اي از شگرد كار اطالعاتي اين عضو .  مي كرد وانمود)  علي البدل ساوو

  :اجراي دساتير داده شده از جانب آمر باالئي وي ، از جمله در مورد اين قلم ، توجه خوانندگان را جلب نمايم 
) زبك شوروي در قالب  ازبك افغان ا( رسيده بود ، سرباز » اتاق محصلين » « نوبت تشناب«  در يكي از روز ها كه  

قبل از  زماني كه از تشناب برمي گشتيم ،. باز گذاشته بود » نوبت تشناب«كه دري نمي فهميد ، دروازة اتاق را تا پايان 
 متر دور تر بود ، اشاره 15آنكه وارد اتاق شويم ، يك تن از رفيق ها با انگشت به اتاق پهلوي اتاق مقابل ما كه حدود 

به آن جوان كه پيرهن و تنبال گيبي سفيد دارد  ببينيد ، اين جوان زلمي نام دارد ؛ مي ! توخي صاحب « : ه گفت كرد
زماني كه نگاهم را به اين جوان لباس سفيد دوختم ، وي به طرفم ديده . » گويد از جذبي هاي  زرياب صاحب است 

آن . »  و سال معلوم مي شود اين جوان كم سن« : گفتم به رفيق هم سازماني . دستش را به عالمت سالم بلند كرد 
  .» زلمي مي گويد از منطقة جبل السراج است . درست است «:  گفت رفيق

زماني كه  من و شش تن زنداني ديگر را در آغاز  ماه .  من در طول  مدت زندانم ؛ حتا يك بار ديگر وي را نديدم 
 شب و 45بعد از سپري نمودن .  بردند  » 1بالك« به » اتاق محصلين  « »2بالك «  طور جزائي از 1360سرطان سال 

روز در كوته قفلي منزل سوم  سمت غربي آن بالك ؛ ما هر هفت تن جزائي شده  را به اتاق هاي  منزل دوم همان بالك 
نداني بودند، انتقال  ز)صابر  (  تن به شمول خسربره رفيق زرياب13من را در اتاق دوم  سمت شمال كه . تقسيم كردند 

كه به ارتباط  يازنه اش وي را زنداني نموده به [ از زنده ياد صابر عضو سازمان رهائي . چند روزي سپري شده بود . دادند 
زنده ياد صابر با صميميت .  اين جوان كم سن جوياي معلومات شدم در مورد]  حبس محكوم نموده بودندچند سال

بودم ، شنيده بودم كه گفته بود از جذبي هاي زرياب مي باشد ،  » 2بالك «  قبالً كه در در مورد زلمي« : چنين گفت 
در باره اش جوياي معلومات شدم ، زرياب از وجود چنين جواني در كدام حلقه  اش ) يونس زرياب ( زماني كه از يازنه ام 

  . »اظهار بي اطالعي نمود 
 كه اعدام و مدت حبس هايشان از طريق راديو و نشرات پخش شد ؛  رفيقي23خاد اين عضو تازه كارش را از لست 

مدتي  بعد  وي  را به خاطر كار و . حذف كرد ] اعضاي ساوو كه در جايش از آنان نام خواهم برد [ نند چند تن ديگر ما
راتي در زندان شايد بعد از يكي دو سال  فعاليت استخبا.  توظيف كردند - زير پوشش حبس -بار اطالعاتي در زندان 



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            
يـكبير توخ                                   چهـارم جلـد                                                       

 
 
 
 
 
   

 

 

8 

 سال قيد را به 2نام داشت  و ) علي شاه(در حالي كه برادر ظاهر قريشي خادي تمام عيار را كه . رهايش كرده باشند 
  . تن رفيق هاي اعدام شده و حبس گرفته نموده بودند 23نامش رقم زده بودند ، شامل لست 

طوري كه . رابطة تنگاتنگ برقرار نمود ) سر سفيد ( زماني كه زلمي به امريكا رسيد ؛ به سهولت با رهبر سازمان
  [*] .» . داكتر بسيار زياد باالي زلمي اطمينان دارد و از وي به  نيكوئي ياد مي كند «  : ننگيالي روياروي به من گفت 

 كه در( زماني كه  رابطة رهبر سازمان با زلمي گويا شكر آب شده بود ، در يك صحبتي كه ميان من و سرسفيد 
رفيق توخي زلمي به من «  : جريان داشت ؛  سرسفيد با لبخندي ظاهراً گله آميز چنين گفت ) خانة ايشان مهمان بوديم 

با ابراز تعجب جريان اين كه در زندان و خارج از آن  فقط . » گفت كه  رفيق توخي شما را در زندان پير خرف ناميده 
مدتي بعد نمبر . ديده ام ؛ برايش تعريف كردم  » 2بالك« هليز منزل دو  متري در د15يك بار زلمي را آنهم از فاصلة 

اين خادي مكار و . تيلفون زلمي را كه در كاليفرنيا اقامت داشت ، پيدا كرده تيلفوني موضوع را با وي در ميان گذاشتم 
من به شما احترام زياد  . توخي صاحب  چه بگويم«  : بي ننگ با  ناراحتي كذائي آميخته با خشم  ساختگي چنين گفت 

دركشوري كه يك دزد و رهزن مثل دوستم مارشال شده به قدرت برسد و . شما را فقط يكبار آنهم  از دور ديده ام . دارم 
در . » ... . رهبر افغانستان شود و رهبرش از ميان رفيق هايش  فرار نموده به كانادا بيايد ، من ديگر چه گفته مي توانم 

) روياروي(هنگامي كه با سرسفيد . ارد كانادا شديم در مورد خادي بودن زلمي به سرسفيد معلومات داده بودم زماني كه و
تكان داد ؛ اما چيزي » تأثر « وارد بحث شدم ، عين جملة زلمي خادي را به  وي انتقال دادم ؛ سرش را به عالمت گويا 

باز هم رابطه اش ] و فراري خواندن خودش از زبان زلمي )  احد  ( خبر شدن از خادي بودن زلمي[ ؟ با تمام اينها !نگفت 
   !!؟؟ ... را با اين خادي كماكان حفظ نموده  وي را از صحبت هائي تيلفوني اش بي بهره نساخته 

  
  »تيمور كاراته باز «  تيمور پنجشيري  مشهور به -ب 

يل و نظر قاطع اين قلم را در مورد اطالعاتي بودن  سازمان در افغانستان فعاليت مي نمود ، سرسفيد دالزماني كه 
كه من پيشنهاد اخراج هر چه زودترش را از سازمان  وي را در سازمان نگهداشت و از اين. تيمور پنجشيري نپذيرفت 

چنانچه نجيب موضوع درخواست اخراجش از سازمان را از . دادم نجيب را توظيف نمود كه اين موضوع را به وي برساند 
 اين افشاء گري خاينانه  سبب شد كه  اين خادي در درون سازمان در زمينة كار اطالعاتي .انب    اين قلم به وي گفت ج

در [بيشتر توجه كند و مراقب خودش باشد كه مرتكب كدام اشتباه نشود كه ماية سر افگندگي اش نگردد و اعدام نشود 
    .»خاين به سازمان بايد اعدام شود « آئين نامة سازمان به صراحت تأكيد شده بود كه 

  
  

شامل بود  و مدتها از زمرة نزديكترين  رفقايش  . ) م . هـ (  ننگيالي همان جواني كه در دايرة قومي و سياسي -[*] 
محموده عضو ساوو هم در آن .  شد ) مخفيگاه سرسفيد. (  م . شمرده مي شد ؛  وقتي كه به پاكستان آمد وارد خانة هــ 

سرسفيد . هم در آن مخفيگاه  حضور داشتند » دفتر ملل متحد در اسالم آباد « تيم  امريكائي هاي . ه حضور داشت خان
اين جوان پيكاري را به سمت مترجم مورد  اعتمادش به آن تيم پناهنده پذير معرفي كرد و از سيتي زن بودنش در 

ر صورت لزوم داستان  بسيار جالب و تعجب بر انگيز پناهندگي د.  امريكا تذكر داد  كه موجب خوشي امريكائي ها گرديد 
اش براي  اطالعات زندان  كار مي كرد  در جلد پنجم » حبس « سرسفيد و محموده را كه در مدت دو  يا دونيم سال 

  .خاطرات زندان خواهم نوشت 
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: دينگونه به نمايش گذاشت وي خودش را جمع و جور كرد و گويا خاد براي حفظ جانش درامة گرفتاري اش را ب
...  در باره اش درست نبوده )نام مستعار اين قلم  ( »ف « پس حكم [ » گرفتار شددر جريان بخش شبنامة ساوو « گويا 
 يك سازمان  كمونيستي ، عضو نفوذي شان را در درون  با  نام و نشانمسلماً سردمداران خاد از اين كه رهبر ] ! . 

 از سازمان ، تبرئه و حمايت نموده است ؛  بايد از حكمه كردن و اعدام نمودن و يا حد اقل اخراجسازمان خود به عوض م
مي » ذره شمار دوران« و » موشكاف « كه خودش را [ خوش بوده باشند كه چنين شخصيتي  ] از  رهبر ساوو [ وي 

اي  «ند ، و شايد هم  افسوس كنان مي گفتند با خود مي ديد» دشمني « را در تقابل و ) ]  » امال  « 26شماره ( خواند 
كاش رهبران ساير سازمان ها و نهاد هاي دشمن مثل رهبر ساوو اينچنين واقعيت نگر و با درايت مي بودند و نفوذي هاي 

  .» . ما را در پناه  واقع بيني شان حفظ مي كردند 
  

  )... با نامهاي مستعار قاري ،  ضياء  ، صوفي و( ظاهر قريشي -ج 
قاري جوانان را به نام « : گوشزد كردم و به اين نكته  پافشاري كردم كه ) م . به هـ ( زماني كه از خادي بودن قاري 

كه سازمان به آنان اعتماد كامل دارد ، آنان را به خاد غرض جمع آوري اطالعات  نامي سازمان جذب نموده زير عنوان اين
قاري با وجدان پاك به بيراهه رفته من چه « : خشم فروخورده در جوابم گفتم با »  براي رهبر  ساوو توظيف مي نمود 

در رابطة قاري در جلد  [ ؟!!» مي فهمم كه قاري  چه مي كرد بعد از مدت يك سال به پشاور آمده برايم گزارش مي داد 
  ] .پنجم به تفصيل خواهم نوشت 

  
  :سيد آجان و برادرش  قادر   -د 

قرار اطالع  دقيق و مسؤوالنة كسي . عني قادر درمحل اقامت رهبر ساوو در كانادا بود و باش دارد برادر سيد آجان ، ي
سالها قبل سرسفيد من را مخاطب قرار .  ، هر دو برادر مدت ها  به منزل  رهبر ساوو در آن شهر رفت و آمد داشته اند 

ه خالص شد با دختر يك جنرال روسي در شوري ازدواج از زندان ك) انجنير قادر ( رفيق توخي  اي قادر « : داده گفت 
  . » بلي اين درست است« : گفتم . ) م . هـ ( در جواب داكتر » كرده  است 

بعد ها معلوم . بعد از آنكه رفيق فاروق غرزي در پاكستان اختطاف  و به قتل رسيد ، قادر دفعتاً از پاكستان گم شد  [
 كشور با دختر يك جنرال روسي ازدواج كرد و مدت ده يا دوازده سال در آن كشور شد كه وي به روسيه رفت ؛ و در آن

متن درون  ] "آن جنرال روسي در قواي نمبر چهلم شوروي در افغانستان خدمت مي كرد  "گفته شده .باقي ماند 
  . در ميان نگذاشتم زيرا از اين مطلب بعداَ آگاه شدم »سرسفيد«مربع  را با  قــوس 

معلومات دادم كه اين عضو بسيار فعال خاد كه بعد از نفوذ » سرسفيد« برادرش سيدآجان طور مفصل براي در مورد
 خاد انداخت كه  نفوذ كرد و آن سازمان را به دام در درون  دستة پيشرو هم- به سان دو سه تن  نفوذي ديگر -در ساوو 

 جنرال خاد   بار دوم به عنوان باديگارد درخدمت برايبعد از چند سال اجراي وظايف اطالعاتي در زندان ، رها شد و
به خاطر « :  باديگارد بودنش را اينطور ماست مالي كرد كهكسي  جواب  سؤالاين كودن  در. م بها  قرار گرفت داكتر كري

  .»   ؟ !! گروگان بگيرم و رفيق بهمن را آزاد سازم   رهائي رفيق بهمن  باديگارد جنرال كريم بهاء شدم تا وي را
  
    خليل-ذ 
بود ... )  با نامهاي مستعار قاري ، ضياء ، صوفي و( خليل يك تن از جذبي هاي خادئي تمام عيار، يعني ظاهرقريشي  

زماني كه ما در دهلي اقامت داشتيم ؛ سرسفيد دو نامة خليل را كه . اين عضو خاد با سرسفيد در كانادا نزديك بود . 
  . بود با نامة خودش يكجا درجوف پاكت گذاشته برايم فرستاد عنواني اين قلم نوشته شده
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" خليل در شهر نو كابل  در :  زنداني شدة ساما به من چنين گفت  در دهلي حضوراً  يك تن از نزديكان يك عضو  

تاد كه اس]  توخي -خادي شدة نفوذي در درون ساوو  -سازائي [ وي با اميرالدين .  تكواندو مي كرد "كلپ ميوند 
اميرالدين لست كساني را كه  خاد آنان را بايد گرفتار مي كرد  از خاد . دارالمعلمين كابل شده بود ؛ شناخت داشت 

به اساس همين لست  افرادي كه نام هايشان  شامل . گرفته  به خليل مي داد و خليل آن لست ها را براي ما مي آورد 
سياست فرار دادن مخالفان دولت به خصوص   [فرار مي كردند ) پاكستان ( لست بود ، پيش از گرفتاري  به خارج كشور 

  . ]ت .  ها عملي مي شد ك  خاديعناصرمربوط به طيف چپ انقالبي كشور توسط اين
 در پهلوي سرسفيد قرار عيناً مثل باديگارد. خليل بسيار  به سرسفيد نزديك است « : ننگيالي در اين مورد گفت

در بارة اين عضو خاد كه از جذبي هاي  .  »  سرسفيد در كانادا  هم يك باديگارد پيدا كرده "د دارد يگان كس مي گوي
رمورد معلم محموده كه با و د) كه  قبالً نوشته ام ( رحماني . س . مي باشد ، همچنان درمورد غ ) قاري ( ضياء قريشي 

ور مفصل خواهم ــلد پنجم خاطرات زندان به طدر ج) رحيم (  زندان همكاري مي نمود و در مورد همايون اطالعات
  . نوشت 
  

مشكل شناخت داشته پس چرا زماني كه رفيق ها در بارة افراد ناب برايش توضيح  مي دادند  نمي ) م . هـ ( هرگاه 
) مانيرح. س . غ ( مثلي كه نظرات رفيق ها از جمله رفيق بهمن و اين قلم را در مورد خويشاوند نزديكش ! ) ؟( پذيرفت 

. و اخراج هر چه زودتر وي از سازمان نخست نپذيرفت ، بعداً درظاهر پذيرفت ؛  به جاي  اين كه وي را از سازمان اخراج
تنظيم كرد و براي روز مبادا ) قاري ( ء قريشي نمايد در خفاء اين شخص ناباب را در يكي از حلقه هاي وابسته به  ضيا

زماني كه گرفتارشد ، بسا مسايل مربوط » گندش درآمد « تة رفيق هاي ايراني سرانجام اين شخص به گف. حفظش نمود 
 خودش بعد از به روابط سياسي خانواده اش و مسايل مربوط به سازمان ساوو را براي مستنطقيق بازگو نمود و به گفتة

  .كرد يكي دو ماه از زندان پلچرخي رها شده  با قاري يكجا زير پوشش ساوو به نفع خاد كار مي 
در پهلوي اين كه سرسفيد دشمن درجه يك رويزيونيسم شوروي ، يعني يك تن از رهبران پرولتارياي جهان 

زنده يادان اكرم ياري ، مجيد ، داكتر فيض [  مائوتسه دون را كين توزانه رد مي كرد ؛  رهبران جنبش كمونيستي كشور 
 اين كار و ابتكار ضد اصولي اش نمي توانست -را نيز رد مي نمود ]  ... مينا ، قيوم رهبر ، داكتر رحيم محمودي و احمد ، 

كه  لبخند رضايت بخشي را در لبان رهبران باند خلق و پرچم و خاد ننشاند ؛ از سوي ديگر ناديده گرفتن نفوذي هاي 
 براي  خاين جزاي كه( خاد در درون سازمان ، به عوض اين كه مطابق آئين نامة وضع شده و مورد تأئيد كميتة مركزي 

 مورد اينان عمل مي شد ؛ عنصر شناخته شده را شخصاً تبرئه  مي نمود و با چنين در) اعدام  در نظر گرفته شده بود 
. تصاميم  ضد اصول آئين نامة سازمان موجب خاطر جمعي و خوشبيني  حزب حاكم و باداران روسي شان  مي گرديد 

 بي تأثير  نبوده   از آن خانهستگير نكردن  رهبر ساوو در خانة نجيب و فرار دادنشاين دو بعد تذكر داده شده هم در  د
  . است 
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  توضيحات
  

عفو عمومي « و » مصالحة ملي « خاطر به اصطالح كه زندانيان به »  5بالك « در ) سيد آجان (  چنانچه  وي -] 1[
 ، درخواست كار سياسي از تدريج از زندان رها مي شدندبه  ،] ديكتة شدة گرباچوف به نجيب جالد [» زندانيان سياسي 

  .  خواهم  نوشت  به تفصيل در بارة آن )جلد پنجم  ( خاطرات زندان بعدي  كه در جلد...  .من نمود 
 ، من و رفيق  انجنير محمد »انسينما بهارست«يكي دو هفته از رهائي ما از زندان پلچرخي نگذشته بود كه روزي در برابر 

.  به من اطالع داد ، زندانيان سياسيرهائيبعد   باديگارد شدن سيد آجان را اين رفيق. لي هر دو با هم رو به رو شديم ع
در حالي كه من چند روز قبل از ديدن اين رفيق شفيق ، به اين حقيقت پي برده بودم كه سيدآجان تحت نظر مستقيم   

« در .... براي امور اطالعاتي تخريباتي و )  در نقش باديگارد و درايور وي ظاهراً( رئيس خاد » جنرال داكتر كريم بهاء « 
بعد ها كه دركانادا پناهنده شدم از طريق يك رفيق مقيم . روسها واقع در خيرخانه مشغول كار مي باشد » پايگاه نظامي

يا از زندان صدارت رها شد ،  به كه گو) 1359در نيمة سال ( چندين روز بعد از گرفتاري سيد آجانكانادا پي بردم كه 
 چرا تن به چنين «:  ، كسي از وي پرسيد  زماني كه  مقيم كانادا شد. سمت باديگارد جنرال كريم  بهاء گمارد شده بود 

به خاطري باديگارد جنرال كريم بهاء شدم كه مي خواستم با « :  گفته بود سوال كننده ، در پاسخ » ... كاري داده
 از قبل؟؟  از شنيدن اين خبر جالب معلوم شد كه سيد آجان  !! » ي رفيق بهمن را از زندان رها سازم گروگانگيري و

  در بخش هاي بعدي در.همچنان باديگارد كريم بهاء بوده است 1359گرفتاري كميته مركزي ساوو در ماه سنبلة سال 
  ]اين رابطه بيشتر خواهم نوشت 
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