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   :)بمن  ( "سيا"باب آواكيان به سازمان » وابستگي «   درمورد برچسب تهمت -١
  

 CIA به سازمان جاسوسي امريكا همسويينوعي  حال نمي شود كه دقت  خوانندگان را بر شگرد 
  :و اين اسلوب نوين و بسيار ظريفانه  را با چند جمله رسا ارزيابي ننمود  . متمركز نساخت

در ]   از توخي است -  تذكر بين قوس مربع در داخل نقل قول–يعني توخي [   همين شخص  «    
ند، هم در جريان آن قرار گرفته ا) بابا (والنئمسكه همه هيئت ) اكس(صحبتي تلفوني، با شخص آقاي 

 و رهبر آن، محصول مستقيم نقشه هاي "حزب كمونيست انقالبي امريكا" را بيان داشته كه  اين باور
  ! ! ! !  ميباشد"سيا"خود امپرياليسم امريكا و سازمان 

 ممكن است كه امپرياليسم امريكا براي سركوب و به انحراف  چگونه"منطقا"     او مي پرسد كه 
و كمونيستي در همه جا، عوامل نفوذي خودش را سازمانداده و مبالغ كشانيدن جنبش هاي انقالبي 

هنگفتي در اين راه سرمايه گذاري كند، ولي بگذارد كه در زير ريش خودش، يك حزب كمونيست با 
  ! ! ! يك رهبريت پرآوازه اي، قد علم نموده و مبارزه كمونيستي نمايند

ه هم كه باشد، به شرافت انساني خود  شناس، در يك جمل"جاسوس"     كافيست همين شخص 
  !سوگند ياد كند كه در صحبت تلفوني خودش، چنين حرفي و نظري را بيان نكرده است

 به يك شيوه  همين شخصي كه حدودا از چند ماه بدينسو، خودش را و آنهم ــ اكنون بايد بگوييم ــ
رنگ و به بسيار بساطت و سادگي به نزديك ساخته بود، بيد) اكس(بسيار سوال برانگيزي با همان آقاي 

جاسوس، مشكوك، مرموز، عامل "همه آناني كه موافق ميل و خواسته هاي او عمل نكنند، القاب 
  »!  را مي چسپاند "امپرياليسم وغيره 

  هاي  زيادي از مداخله اشخاص دو رو و كذاب  در مناسبات في مابين دو تني كه در حال  چال
  .  كه طور معروف هم  به نعل مي زنند و هم به ميخ  مشاجره اند ؛ ديده شده

 امريكا   انقالبي  انقالبي در مورد چگونگي كار و پيكار حزب كمونيست وتشكالت  نظرات اشخاص
وابستگي «  ارزيابي و استنتاج درمورد  حدس وگمان ويا   هرگاه حاوي-ويا هر حزب ديگري كه باشد 

باشد ، امرخطيري  است  كه مربوط به دايره »  امپرياليزم جهاني آن حزب و يا عامل مستقيم بودنش به
هر  فردي شريف ، هر گاه ادعاي انقالبي . داخلي كار سياسي جنبش انقالبي پرولتري كشور مي باشد 

 در معرض مطالعه خوانندگان - از جمله بر روي سايت خودش -بودن دارد ، نبايد آنرا بر روي رسانه ها 
لف و از كشور هاي مختلف  قرار بدهد ؛ زيرا كه از يك جانب  چنين سواالت و يا از طيف هاي مخت

 اذهان مردم  را - اگر از روي عمد صورت گرفته باشد و يا نباشد –چنين برداشت ها، و يا چنين احكام 
 قينقطه گذاري نموده سرانجام به شك انجاميده  ، مردم در زمينه، باور شان به يك نهاد و يا حزب متر

 كه حاصل مبارزه طبقاتي و محصول  كار و پيكار و رنجهاي پيشروان پرولتاريا در زمينه [ را ) انقالبي(
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در نشر .  ؛  از دست مي دهند ]سازماندهي  و برپايي آن حزب در سطح  كشوري و ماوراي آن مي باشد 
سئوليت بر مال ساختن م. آن بر روي سايت  سوال كننده و يا نظر دهنده هيچگونه مسئوليتي ندارد 

  . چنين نظرات فقط و فقط بدوش ناشر نشريه انترنتي مي باشد 
مي ) مريكا به ا... وابستگي حزب ( اگر ناشر بر ضد چنين نظر ، كه گويا از زبان من بيرون داده شده 

 چنين .و صاحب آنرا در معرض ديد  خوانندگان در كشور هاي مختلف قرار نمي داد بود ؛ ابداً اين نظر 
  . نظر را خود رد ميكرد و يا آنرا باساير نهاد هاي چپ انقالبي بگونه خصوصي در ميان مي گذاشت 

 نشراتي است  كه چنين امر مهمي را -  بي عقل سياسي - هفت كوه سياه دربين -   آيا اين ناشر 
ار او است كه رسانده است  و يا  كدام انگشت ديگري در ك) توخي ( بگوش جهانيان از زبان  دشمنش 

 - وي را وادار بدين عمل سخت ننگين و ضد تمامي موازين و اصول پذيرفته شده از جانب احزاب برادر 
آشكار مي  . ساخته است -كه در طول تاريخ كارزار مبارزاتي آن احزاب و سازمانها كالً رعايت گرديده 

 و از زبان من آنرا بروي  ندهچسباشود  كه غرض و مرضي در كارش بوده كه چنين تهمت اي را بمن  
  . سايتش كه وسيله ايست براي چنين تخريبات ؛ حك كرده است 

 و   رحيمه به تعريف و تمجيد  خنده بر انگيزي مي پرداخت آنوقت ها كه ازمن و) " آقاي اكس "(  
 بخاطر ":     از جمله مي گفت-   ما بوسه ريا و تزوير مي زد"ركاب " را عبور كرده بر "نه كرسي فلك"

 . "نشر خاطرات زندان شما و خاطرات هشت سال پايوازي اگر مرا دو و دشنام هم بدهند  افتخار ميكنم 
 و در پي آن " معذرت ميخواهم "و  هنگام صحبت پيش از بيان مطلب مورد نظرش چند بار  كلمه 

حالي نمايد كه تا چه  سطح  را بكار مي برد  تا از يكسو بما " اگر گستاخي نشود "چند بار ديگر كلمات 
 و از سوي ديگر  تربيه و پرورش را در يك فاميلي داراي سطح بلند فرهنگي گويا بما احترام مي گذارد

)   وي گرديد خوشي زيادكه مايه ( ، كه اين شيوه صحبت وي را درعين ستايش متعارف ... نشان دهد 
و يكراست داخل موضوع ... )  و قع بروكراتيكدروا(  همچون كلمات متعارف ر ازانمودم كه بگذنقد هم 

  ] . بجايش  باشد-بدستم داد  كه سر نخي – متن مكالمه در اين مورد [ شود
 كه بفهميم اين زبان ، كه زبان رفيقانه  نيست   بفكر و جستجو وادار مي ساختشما را در مورد خود

  رهبر ساوو هالك چنين ستايش ها  انداو كه بدرستي مي د. مجيز است و ستايش خرده بورژوا مĤبانه . 
لهذا با كاربرد چنين جمالت و حرف ها گويا مي خواهد حس خود . از شخصيت خودش مي باشد 

خواهي ما را  بيدار ساخته و آنرا بنوازش گيرد ، تا بخيال خودش  سرشار از غرور سكر آور و گيچ كننده 
ننگ و نفرين بر مجيز گويان مكار و .  رنگون ما سازد شويم   و در پرتگاه اي كه براي ما تدارك ديده  س

  !بي عار باد 
 آن كسي  خودت و در واقع باور ]» CIA  وابستگي حزب كمونيست انقالبي امريكا به«[ تيز  اين

 ات را دربين انگشتان وي " سياسي "است كه مريد وار برايش ابراز ارادت كرده و عامدانه موم شخصيت 
زبان تو ، عناصر  وي هر چه دلش خواست از جسم سيالت بسازد و از داخل دهان تو و باقرار داده يي تا 

تو هم با لذتي كه از اينكارت بوي مي دهي ، اين . انقالبي را مورد اهانت ، تهمت و تهديد قرار  دهد 
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ل شهرت طلبي به هدف نرسيده  را گيچ نموده در تقابل با آناني  قرار مي دهي كه از بسيار مساي
 كه تا هم اكنون در -سياسي پشت پرده اش  آگاه اند و تو خواهان اين  استي  كه از روي چنين مسايل 

آنگاهست كه مدالهاي مورد عالقه ات  بدست  آن .   توسط آن افراد آگاه شوي -پشت پرده  رازها مانده 
ت به جنبش انقالبي ؛ تيم اصلي كه در عقب عقبت قرار دارند بر روي سينه  پر از نفرت و كينت نسب

  .آونگ مي شود 
اين ، مي طلبم كه هرگاه در زمينه اينكه من  مرا متهم نموده استاز مجيز گو يي كه بدينگونه 

صوتي در اختيار داشته باشد  هر چه زود تر آنرا براي جنبش  چگونه گفته ام ، اگر سند موضوع را
 بوده خوانندگان حساس و  بيهوده وي فاقد اعتبار اتهامدر غير آن گپ مفت و.انقالبي كشور پيش نمايد 

   .. انديشيد خواهند شهمه جانبه نگر بر علت انگيزه ي اين كار
 ارائه شده از جانب وي و رهبرش و تيمي "سند" من اينرا به صراحت اعالم ميدارم كه به هر گونه 

؛ حتا ارزش يك توت )  صوتيبجز( كه در عقبي عقب وي بر ضد من و ساير انقالبي ها قرار گرفته اند 
 - نخست بخاطر دفاع ديوانه وار [  اين شخص» اهليت انقالبي« بهزيرا كه زير پاي شده را قايل نيستم ؛ 

 صفحه و گپ هاي ديگر كه اگر ضرورت افتد آنرا 803 از اپورتونيزم  نويسنده -در واقع دفاع  نمايشي 
   .ل نيستمبرابر پشيزي  اهميت قاي ؛  ]بر مال خواهم كرد 

  
   : پاد زهري كه از جانب اطالعات خاد در زندان پلچرخي پخش مي شد-٢

  
  : صفحه چه پف شده 803حال ببينيم از زبان شيپور نويسنده 

  
  و به بسيار بساطت و سادگي به همه آناني كه موافق ميل و خواسته هاي او عمل نكنند، القاب «    

   .»!  را مي چسپاند "سم وغيره جاسوس، مشكوك، مرموز، عامل امپريالي"
 "جاسوس شناس" "  در نگاشته دومي و سومي خود در چند جاي از اين قلم بعنوان  Xجناب  مستر 

 تمسخري ناشي از عقده هاي طبقاتي  كه هراز گاهي  -(  با تمسخر " متخصص شناخت جاسوس "،
آگنده از  بهتان ودسيسه  و ) ي مايه چون  عقرب نيش اش زده  آه وناله اشرا به شكل  نقد بي پايه و ب

و ازجهت مهمتر، ناشي از خط حركي داده . اين از يك جهت . توطئه و تهديد ديگران ،  بيرون مي دهد 
 در -  كه ميتوان آنرا اساسي ناميد - شده از جانب دو طيفي است كه اولي در عقب اش و آن دومي 

  .عقبي عقب وي قرار دارند 
 اتكا به جهان "است كه آستين دفاع از اين شخص را  باالزده ، و با ) م . هـ (   -تنها  فعال  - و اين تنها 

 " در بر خورد به مسايل شعار خود " كه  گويا "يا منطق ديالكتيكي) روش(بيني مادي، متودولوژي 
  : ساخته چنين مي نويسد 
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، شعور اجتماعي  ]  اش " تشكيل " و اعضاي " X آقاي "يعني [  آنچه مي گويند        « 
  » . انقالبي خود آنها است، كه بدون مالحظه كاري به جنبش مي سپارند

 همه كاره  سايت - رهبرساوو در اين جمله اش  تمام دشنام و اهانت و توهين و تهديد  [
  را در مورد رفيق پوالد و رفقايش؛ من ، رحيمه توخي و ساير رفقا و همگنان ، با" بابا"

در واقع امر  دشنام و توهين و . چون و چرا مورد تائيد و تأكيد قرار داد ه است صراحت  و بي 
   .  ]استقرار داده تهديد ديكته كرده ي خود را به منشي جي اش ، مورد تĤئيد و تĤكيد 

از روي ريا و ريوه و هدفمندانه بخورد ) م . هـ (  كه  ستايش هايي پربار و ظاهراً مرشدانه  همين 
و آنان )  به اوج لذت مي رسد يشكه از تعريف ها و تمجيد ها و ستايش ها(اص مي دهد همچون اشخ

. را در خدمت سياست هاي ضد انقالبي  و تحكيم  پايه  پوسيده  شهرت از دست رفته خود مي گمارد 
ش مسلماً اين امر در مورد بالكه ايشان  آنقدر ها مؤثر نيست ؛ زيرا وي برمبناي بستر ي كه در برابر

  .قرارداده  شده به جار و جنجالهاي ضد انقالبي اش در برابر اعضاي جنبش كماكان ادامه  مي دهد 
در " و  علمي و فلسفي  گويا " زيبا " ظاهربه عزيز كه شما از نگارش جمالت گان   بلي ، خوانند   

ورد اعتماد    م-  در درون كشور -  از جانب  كساني كه  در گذشته ي جنبش "سطح بلند تئوريك 
بخشهاي از صفوف  بودند و اكنون كار و كردار ضد انقالبي شانرا در آن سالهاي تاريخي با گلواژه ها 

محترمانه "، رنگين و دلنشين و عاطفه برانگيز نگاشته وبا  مظلوم نمائي هاي دراماتيك و ترحم برانگيز 
نرا بزعم خودشان  بنوازش پدرانه گرفته پيشكش تان مي نمايند ، تا احساس انقالبي وعاطفه انساني  تا"

از سر عمكرد هاي  ضد انقالبي  آنان بسادگي عبور نموده و نقش عمده آنان در بوجود آوردن واقعيات 
( دهشتبار و خونين آنزمان را ناديده بگيريد ؛  شايد احساس خستگي نمائيد و خواهان  پرده برداشتن 

 كه  ازحقايقي باشيد)  دبي و فرهنگي  درسطح نازل ولو با جمالت  خشك و درشت و از لحاظ ا
 دهه  چهارنويسندگان دلير ، مبارز ، صادق و انتقاد پذيرش بستر پر تالطم  و خونين تاريخ  مبارزات

  .  پيش را ، گاهي بتندي و زماني به گندي ؛  درنورديده است 
رهبر ساوو و اينجانب كه در   حال خوانندگان گرامي لطف نموده به گوشه اي از گپ و گفت ميان 

  : افتاده بود ، در زير توجه نمايند  اتفاق)كانادا  ( اينكشورچند سال قبل در 
به ] كه بگفته ايشان وي نيز عضو سازمان بود [ رهبر ساوو با همسر محترم اش ...  بنا بر مناسبتي 

ل  خطير  و بسيار مهم صحبت ها و بحث هايي پيرامون بسا مساي. خانه ي ما تشريف آورده بودند 
 من مسايلي را در رابطه به يك تن از اعضاي  علي البدل ،در جريان صحبت . سازمان  ساوو باز شده بود 

در ميان گذاشتم كه روي اين موضوع در خانه خودشان هم  ) ظاهر قريشي( كميته مركزي ساوو  
 دل "ن از دست چنين برداشت هاي صفحه  كه گويا  خُلق ايشا803نويسنده .  ]١[ صحبت  كرده بودم

 او با وجدان ":  تنگ شده بود ، فرمود - و مطالبي را كه در مورد ظاهر قريشي افشاء نمودم – ام "بر
 ايشان  با چنين حكمي  به اين شخص فاقد وجدان مردمي و روس پرست ، ؟ !"پاك به بيراهه رفته 
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؟  براي اينكه توفاني ... ! به بيراهه رفته "پاكوجدان " قايل شد كه گويا وي با داشتن "وجدان پاك"
 ، خواست  اين قلم را در و بازتاب خشم اشرا مشاهده  كرده باشدانتقامش ولو براي لحظه اي فرو نشيند 

 و حمايتگرانه ؛ "دلسوزانه"بيدرنگ ؛ اما  جانبدارانه ، . قرار بدهد ) رحيمه توخي  ( شم همرزتقابل با
نمي خواهد حقوق حقه يك مبارز تلف شود و شخصيت اجتماعي  و انقالبي وي مثل فرد باشهامتي كه 

  : ترور گردد ؛ اظهار داشت 
از شنيدن اين جمله حيرت زده  . "تو كه عضو فاميل  رحيمه جان را هم جاسوس ميگويي ! رفيق  "

ظت وي  كه زماني از سر شب تا دم صبح بخاطر حفا( هيچ فكر نمي كردم رهبر سازمان ما  . شدم 
 من  ،جنايتكاران خلقيمسلحانه نخوابيدم و بنا بر خواست زنده ياد  بهمن ، مي بايد  در هنگام هجوم 

، حاال ) مصروف مي ساختم  تا زمينه فرار رهبر سازمان و ساير رفقا ميسر مي گرديد ... آنان را با تبادله 
واده  دو رفيق همرزم گذشته اشرا  به جــرقــه ي چنين حرفي  را بميان كشيده تا كانون با صفاي خان

آدم پاكي مي باشد و يا اينكه  ) "رحيم"( يا اين شخص ، آتش انتقام  بكشد ؛ زيرا كه از ديد خودش 
  و بدين نهج   ]*[  كار بگيرد  "؛ چون گذشته ( ... ) ميخواست با حمايتش از وي در برابر من و رفيق

( درهرصورت اين خال سرخ .   دستخوش اختالف و مشاجره سازد رابطه رفيقانه ميان فاميل را بيرحمانه
را بيرون انداخت تا صحبت هايم را در مورد آن عضو )  عضو فاميل خانمم" رحيم"يعني جاسوس گفتن 

من . سازمان بي اثر سازد  ]... و- قاري - ضيا (  مستعارش؛ نامهاي) ظاهر قريشي( اسم اصلي[البدل علي 
رحيمه كه قوغ هاي آتش  نقد هاي .  صحبت كند " رحيم "مه خواستم كه در مورد  با آواز بلند از رحي

 تن از اعضاي  ٣٢خودش نسبت به عملكرد هاي محيالنه رهبر ساوو در رابطه با  گرفتاري حدود 
 و درد و زخم هاي ناسوري كه  درازناي سالهاي تنهائي و  تن از اعضاي رهبري٦ ، و اعدام سازمان

 و برگشت هاي مرگ آور و به انتظار نشستن هاي استخوان سوز در برابر دروازه  زندان بيكسي  و رفت
پلچرخي و هزاران  رنج و درد و اندوه ديگر را همواره در سينه دارد و تا كنون فقط گوشه اي از آنهمه 

ت ، با  باز كرده اس" خاطرا ت هشت سال پايوازي "كوه اندوه و درد و رنج  و تحقير و توهين را در 
  :   سرصحبت را چنين باز نمود - نه يك رهبر -ناراحتي آميخته به  حرمت و احترام  به يك داكتر 

با  اطالعات  ] "رحيم"[  داكتر صاحب از زماني كه ما به هند آمديم  توخي در مورد همكاري وي «
   موضوع كه وي در بسا اوقات  سر همين. زندان ياد ميكرد كه با مخالفت شديد من مواجه مي گرديد 

  
  
گزارش شفاهي اين همكار خاد از زندان كه بر وفق پالن خاد سرهمبندي شده بود ، زماني كه بعد  ] *[ 

... از يكسال و نيم  از زندان برآمد و در مخفيگاه رهبر ساوو در پاكستان نفوذ كرد ؛ بقلم رهبر ساوو و 
 هم ات زندان در مورد متن و محتواي آنشكل تحريري بخود گرفت ، نزدم موجود است كه در خاطر

  .چنان نام اصلي وي صحبت خواهم كرد 
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زندان  چه كرد و چه نكرد  بگو مگوي ميان ما رخ مي  داد كه منجر به نا راحتي شديد بين ما مي 
 مزيد بر مسايل كه در كابل سواالتي را در - زماني كه ما به كانادا آمديم  مسايلي تازه اي را  . گرديد 

از جمله رابطه بسيار صميمانه اش با يك فاميل .  در مورد وي درك نمودم -ذهنم  خلق كرده بود 
بعد از تقريبا ده سال به حقانيت نظر توخي . خادي و يك تن از صاحبمنصبان  خادي زندان پلچرخي 

   ي آميخته "آرامش"در حاليكه خودش را حيرت زده نشان ميداد با ) م . هـ  . ( »در مورد وي پي بردم 
واهللا رحيمه «  :  چنين گفت "ندامت" و " مهرباني"، همچنان توأم با   رحيمهبا احترام ساختگي  به

داكتر صاحب فردي كه تازه بعد از تقريبا دوسال «  : من بيدرنگ  ابراز داشتم . » ... جان آدم چه بفهمد 
ر حالت تعليق بوده ، شما با كدام معيار از زندان رها شده و قبل از زندان  عضويت اش در سازمان هم د

 بعد فردآيا زندان  زيارت حج و يا كربال است كه . تان در خارج از كشور پذيرفتيد  وي را در مخفيگاه
. زيارت و عودت بكشور شان مورد احترام ديگران قرار گرفته هر كي بر دست شان بوسه  زند به  رفتناز

دچار ) به لحاظ عقيدتي( ت و يا  در جريان تحقيق و شكنجه آيا زنداني همان  انقالبي قبلي اس
دور از چشم . تغييروتحوالتي  شده و تغييراتي در تفكر وي رخ داده ؛ و يا مساله طوري ديگر بوده است 

ومطالبي از اين دست را با ايشان در ميان گذاشتم ( ما تحقيق اش چگونه بوده ، در زندان چه مي كرده 
 ] * [» ... رفيق او در مورد بهمن يك پارچه شعر گفته بود  :  در جوابم چنين گفت رهبر ساوو. » ) 

آيا سرودن يك پارچه شعر از !  داكتر صاحب «  :  مخاطب ساخته گفتم  راويكنان باعجله و مالمت 
 كه با چهره حق بجانب و ترحم بر -جانب يك همكار محيل خاد براي يك شهيد انقالبي سازمان 

 -  معيار پذيرش وي بعد از رهائي از زندان -ماري از زندانيان را متوجه خود ساخته بود انگيزش ش
بازهم بدون لحظه اي  درنگ . رهبر ساوو خاموشي اختيار كرد .  » شده مي تواند ؟ -بمثابه يك انقالبي 

   ) :نقل به مفهوم(  اينطور باز نمودم   -  عامدانه –ايشان را مخاطب قرار داده سر صبحت را 
ش و   پسرم،  تشخيص داكتر متخصص شُ)اكسري(داكتر صاحب شما با يك نگاه  به عكس « 

  معلوم شد ، بعداً . تطبيق گرددادويه تجويز شده اشرا باطل شمرده نخواستيد كه دوا خريده شده 
 گرفته  در حاليكه سوالم مورد توجه ايشان قرار ]٢[ علت آن چه بود ؟ . تشخيص شما واقعاً درست بود 

 رفيق  من سي سال در  شفاخانه تبركلوز ":بود مالمت كنان مخاطبم ساخته چنين گفت 
   ."...كاركرده هزاران مريض را ديده ام 
 سال آنرا ٨ سال حبس گرفتم  ) ١٦ (  داكتر صاحب  منهم اگر«:        در پايان صحبتش چنين گفتم 

  بيشترين مدت شب را  اجباراً . ني خواب نداشت در زندان سپري كردم در واقع شب هم هيچكدام زندا
  
  

 زخون خود گلستانها – تو غافل خون من سرخ است – خونم زمين گيرد –تو كه كشتي مرا « [ * ] 
 – بيافتد اندرون دامن لوثت –  كه روزي آتش سرخ درون الله هاي من - وزآن گلها برويانم –بيارايم 

   »  نيابي ذرة احساس بر حالت  ز اربابت–بسوزي اندرون كورة خونم 
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   در چنين زنداني كه از .  سال زنداني بودم )  ١٦  (  كه  گفت مي شود صورت   در چنين  يدار بوديم ب
سراسر كشور؛ از مليت ها و اقوام و تبار هاي مختلف ؛ از تنظيم ها و احزاب اسالمي گرفته ، تا 

از افراد وابسته و هوادار به احزاب  اسالمي  تا افرادي سازمانهاي  دموكرات و سازمانهاي چپ انقالبي ؛ 
بدون وابستگي سياسي به يك تشكيل از اين طيف و آن طيف ؛ از توده هاي دهقانان و كارگران و كسبه 
  كاران و دستفروشان و تبنگ بدوشان گرفته ، تا معلم و متعلم و استاد پوهنتون داكتر و انجنير و كارمند 

  ايران  و جاسوسان   سازمان جاسوسي  واواك   و اعضايپاكستان جاسوسي  سازمان  دولت ؛ از اعضاي 
 بدون وابستگي به احزاب  اسالمي و يادر وابستگي با ]  السعوديه المخابرات  العامه[  سعودي عربستان 

 كابل  امپرياليزم امريكا از سفارت آنكشور  در CIAآن احزاب و تنظيم ها گرفته تا  جواسيس سازمان  
كشور و ساير جواسيس از كشور هاي مختلف ،مثل اطريش  و فرانسه و  بداخلخارج وفرستاده شده از 

اعراق و ايران  ؛ از جاسوسان روسي در لباس ازبك و تاجيك  هاي افغانستان گرفته تا شبكه هاي 
 شرايطي كه جاسوسي خاد از تبار ها و نژاد هاي مختلف كشور به شمول سيك و اهل هنود ؛ در چنين

بطور هميش در زندان پلچرخي آنزمان بيشتر از ده هزار زنداني وجود مي داشت ؛ هزار ها تن اعدام و 
هزاران تن رها مي شدند؛ ولي زندان هيچگاهي خالي نمي شد ، منهم مانند ساير اعضاي چنبش چپ 

  .انقالبي كشور زنداني بودم 
 فشرده  و زير زره بين دشمن قرار گرفته ، من  در پيچ ، در فضاي سختچيپ در چنين مناسباتي 

وقت خود را بيهوده سپري نكرده ؛ بلكه با درك مسئوليت هاي خود در قبال توده هاي كشور و منافع 
 زنداني شده از گزند مار هاي سمي ، با كاوش و پژوهش ،  پرولتري  انقالبي خط آنان و حفظ و حراست 

بسيار پيچيده  در چنين شرايط ده ها بار مافوق اختناق ، به معيار بررسي و استنتاج از چنين مناسبات 
معيار هاي نوين ناشي از همين مناسبات پيچيده كه . هاي  نويني  از شناخت اين مناسبات دست يافتم 

( در خارج از زندان  چنين معيار هايي نمي توانست در ذهن شكل گيرد ؛ زيرا كه مناسبات عيني 
 زندانياني كه با تمام خصوصيات  نژادي ،  زباني ، - و اما در زندان پلچرخي .  نداشتدآن وجو) ف ياُبژكت

در حالي كه اعضاي خاد پوششي و نفوذي در ( منطقه اي ، عنعنعه اي و تفكرات مذهبي و ديد سياسي 
قابل با ميان آنان فعال بوده همه را شديدا تحت نظر داشتند و بعضاً  بخش هاي ساده انديش آنان را در ت

در يك چنين تنگناي متراكم در حال مرگ و زندگي قرار  داشتند ، ) چپ انقالبي  قرار مي دادند 
و هر زندانيي كه  بر مبناي رسالت و . مناسبات في مابين اينان پيچيدگي هايي را بميان آورده بود

مي اين مناسبات را با تعهداتي سياسي و وجداني كه با مردم و تشكيل خود  بسته بود ، مي بايد اناتو
شيوه كاوش و پژوهش ماترياليزم  ديالكتيكي باز مي كرد و در برآيند ، پي به معاييري  مي برد كه 

را سهلتر و ساده تر   پوليس سياسي بطور اخص و شناخت جواسيس بطوراعمشناختبمثابه محك اي ، 
 "تريننگ"زندان خادي ها براي  در همين « : در هر صورت در ادامه صحبت اضافه نمودم  »مي ساخت 

بعد از يكي دوسال و يا بيشتر از .  فرستاده مي شدند"دشمنان انقالب ثور "و تكامل شناخت شان از 
و بعد از مدتي در كشور . آن،  از زندان خارج شده به بخش هاي خارجي خاد ارتقاي مقام مي يافتند 
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عناصر .  فرستاده مي شدند ...   و امريكا و كانادا وهاي  مورد  نظر روسيه ، مثل پاكستان و اروپاي غربي
 ،  را چنين افرادكهچپ انقالبي زنداني شده در آنزمان هم به مدارج اي از فهم تشخيص رسيده  بودند  

هر شكلي كه بخود مي گرفتند و با هر ادا و اطوار و مسلمان نمائي و چپ نمائي  و مظلوم نمائي ، در 
همانطوري كه  . ]*  [ ار و بار جاسوسي مشغول بودند ؛ شناسايي مي كردنداين سلول و آن سلول بك

شما در طي كار . شما در تشخيص تان بيك نگاه فهميديد كه پسر خورد سال ما مصاب تبرگلوز نيست 
طوالني تان در شفاخانه تبركلوز با هزاران  مريض مسلول تماس داشتيد در نتيجه زمينه مادي شناخت 

با يك جهان .  شده بود كه شخص جور را از ناجو ر بزودترين فرصت تشخيص مي نموديد برايتان ميسر
ديد و واديد  هايتان در شرايط اختفا . تأسف شما از زماني كه مخفي شديد تا زماني كه به كانادا آمديد 

م در پاكستان ه. مجموعاً با چند تن و در بيشترين حالتش با چنديد تن معين بيشتر نبوده است 
از لحاظ . جزچهار و يا پنج  شخص محدود  كسي ديگر شما را در مخفيگاه تان ديده نمي توانست

صرفاً از طريق . سياسي شما در حالت تجريد قرار داشتيد ؛ زيرا كه در ميان مردم تان حضور نداشتيد 
از . تيد  آنهم در يك ساحه محدود با خوانندگان محدود تماس داش"جرقه"نوشته هايتان در نشريه 

 در »... همين سبب است كه شما عناصر نفوذي خاد را در داخل سازمان  شناسايي نمي توانستيد و يا 
  صحبت پيرامون مسايلي ديگر  دور كرد كه ذكرش در اين .براي گفتن نداشت زمينه ؛ رهبر ساوو كپي 

  .نگاشته نمي گنجد 
ت را مي دهم كه  خودش در مورد  به اين كريد)  مستر اكس  ( "سارنوال صاحب"من  به جناب 

بنويسد تا »  نزديك ساخته بود ) اكس(به يك شيوه بسيار سوال برانگيزي با همان آقاي «  اصطالح  
  .ببينيم سرنخ به كجا مي كشد 

  : و اما در مورد 
 بيدرنگ و به بسيار بساطت و سادگي به همه آناني كه موافق ميل و خواسته هاي او عمل «    

   »!  را مي چسپاند "جاسوس، مشكوك، مرموز، عامل امپرياليسم وغيره "د، القاب نكنن
 از جانب اطالعات در زندان پلچرخي – سه دهه قبل -بايد بيدرنگ تذكر بدهم كه چنين پاد زهري 

من  . كه وي چرا چنين گپي را نشخوار ميكند ) تعجبم ديري نخواهد پائيد ( در تعجبم . پخش مي شد 
  را كه در زندان به اشكال مختلف با اطالعات زندان  همكاري مي -  چه خادي  ، چه غير آن - اشخاصي 

   – در رابطه با موضوعات و مسايل زندان پلچرخي - قسما در برخي از مقاالت و نوشته هايم ،نمودند 
  
  

 يك جهان تأسف تا بحال  اين تنها من نبودم بلكه رفقاي ديگري هم در اين زمينه كار كرده بودند كه با [ * ] 
(  شايد هم علت اش اين بوده باشد  كه آنان بخاطر توطئه ، بهتان ، تهديد ، توهين و تمسخر ...صداي از  آنان بر نخاسته 

 مثل   و انقالبي  انساني شرافت   اشخاصي فاقد  ) گفتن" شناخت جاسوس   متخصص" نوشتن و  " جاسوس شناس "
   .ا افشاي عناصر خاد و جواسيس خارجي ابراز نظر نكرده اند  در رابطه ب" آقاي اكس "
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و در آينده نيز اين .  متوجه  شخص خود ميدانم نه كسي ديگر افشا كرده ام و مسئوليت آنرا صرفاً
مسئوليت و رسالت را كه ضرورت هاي عيني جامعه ي در خون و آتش فرو ساخته شده ي ما  به دوش 

 كه در دوره تجاوز  سوسيال امپرياليزم روس [ب و عناصر انقالبي شريف من و ساير اشخاص  واقعاً نجي
در زندان پلچرخي  زنداني بوده اند و بار  بسيار سنگين مسئوليت هايشان را در قبال  رنج هاي بيكران و 
قرباني هاي بي شمار مردم بيدفاع اين مرز و بوم  تا كنون هم با  وجدان آگاه و بيدار بر دوش و هوش 

  .گذاشته است  ] ل مي كنند حم
نسبت مي ...    و CIA به خاد و  راافراد انقالبيافراد فرد شريفي كه بدون موجب و از روي بغض ، 

حرف چنين اشخاص ديگر از هيچ اعتباري . د ني مصاب بوده قابل تداوي  مي باشد ، به مشكل رواده
  .برخوردار نمي باشد 

ته باشند دركار و بار مبارزاتي  به كساني كه گويا به گفته افرادي كه كدام مشكل رواني نمي داش
شان عمل نمي نمايند  خادي و جاسوس و چي و چي خطاب مينمايند چنين افراد  خود غرض بوده  
بخود و مبارزات  گذشته و حال خود كدام ارزشي قايل نيستند و براي  اين طيف اشخاص  فرو نشاندن 

( كارشان  توجه نمي نمايند و به اثرات  آن  در آينده  قريب و  بعيد خشم شان  مهم بوده  به عاقبت 
كدام اهميتي  قايل نمي شوند ، عالوه )   مي باشد - هم  مخاطب و هم گوينده - كه متوجه  دو جهت 

بر اينكه در اجتماع افرادي را برضد خود و خانواده شان  قرار مي دهند؛ سخنان و تحليل هايشان را 
  .ي سازند بدون ارزش م

كتگوري سوم آناني اند كه روي وظايف  داده شده از جانب نهاد هاي اطالعاتي به چنين عمل مغاير  
  .   مبادرت مي ورزند  ارزشهاي اجتماعي  و اخالقي 

كتگوري چهارم عناصر انقالبي واقعي اند  كه چنين افرادي را در روند مبارزه سياسي شناسايي  
  . آنان مي بردارند  و بي رحمانه برماليشان مي سازندنموده پرده از روي هويت 

افراد خود غرض ، مخرب ، دشمن جنبش انقالبي در قالب  عاشقان بيقرار جنبش  ؛ همچنان عوامل  
و ) آي اس آي( امپرياليزم  از طيف هاي مختلف ، و عناصر خاد از طيف هاي مختلف اتنيكي ، و عوامل

  گپ هاي - چه در گذشته ، چه هم اكنون -؛ از زبان من ... و) سعوديه الالمخابرات العامه( و) واواك(
دلِ چركين و پر از كين خود را درمورد  آن عناصر انقالبيي كه طبق پروژه دشمن  بايد تخريب گردند ؛ 

 وباين شگرد و  ، مي دهند ، تا آن  عناصر انقالبي را بر ضد من بشورانند هم اكنونبيرون مي دادند و
 اهداف ناپاك آمرين شان در بي اثر ساختن گفته هايم ، ارزيابي هايم ، و شناسايي ستخباراتيا شيوه

  .هايم ، در مورد عوامل واقعي اطالعات و استخبارات  برآورده گردد 
  قسمي كه از دور و نزديك شنيده ام  رهبر ساوو از همان تاريخي كه اولين بخش خاطرات زندانم  

 ي نفوذي خاد در درون " نيرو"در پي تدارك  و جابجايي آن دو ، سه تن . گرديد بر روي سايت بر قرار 
و يا اينكه آنانرا شناسايي كرده بر ( ! )  برآمده كه دراين سه دهه آنان را گويا نه شناخته است  ،ساوو

   :  ذيل اين عده را بدور خود جمع كرده استمبناي تيز
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تشكيل شناختي ، نبايد عمل اي از تو سرزند كه او فكر عامل نفوذي دشمن را كه در درون   «  [
اين امر خوبي است براي رسيدن به اهداف آني و آتي كه درپيشرو داري ؛ . كند پي به هويتش  برده اي 

زيرا كه نفوذي ها از توانمندي در حوزه هاي مختلف ؛ از جمله ، امنيتي ، صحي ، تداركاتي ، تسهيالتي  
 خارج از زندان با هركي در هر كجايي  كه حضور داشته باشد؛  ميسر مي ابطه با ردر شرايط زنداني و

 »   ؟!كار بگيري  - در داخل و يا خارج كشور - و تو ميتواني در هر فرصتي كه الزم باشد از وي . گردد 
[.     

سالهاي   در آن سالهايي كه سازمان به چنگ خاد انداخته نشده بود؛ و "نيروها"از اين به اصطالح 
  ... .  گرفته شده "كار ") ]  ... (و ( ... ) توسط [ بعد از بدام  انداختن سازمان 

 گويا  ، كه وي را شناخته بود" نيرو ها" تن از اين با يك فرد منصوب به طيف چپ در زندان  يك      
را نشناخته ايد  ( ... ) صاحب شما مگر اين شخص ...  ":   كسي از وي پرسيده بود .كار سياسي ميكرد 

، در پاسخ اين پرسش با تبسمي آميخته با اعتماد بنفس ،  آن انقالبي "كه با وي كار سياسي مي كنيد؟ 
؟ بديهي است كه چنين حرفي از  ! " من از اين آدم بمثابه سنگر استفاده مي كنم ": چنين گفته بود 

خاد هم از اين به .  زندان  مي رسيد رسيده ، سر انجام به اطالعات... و... يك گوش به گوش ديگر و
 كه از نفوذي شناخته شده اش توسط آن انقالبي  صورت مي گرفت ، بگرمي " كار گرفتن "اصطالح 

نفوذي هم ، زماني كه از جانب خاد ) يعني در هر حالت برد و موفقيت با خاد بود ( استقبال ميكرد 
رد نظر مي خواهد از وي كار بگيرد ، خودش را برايش اطالع داده مي شد كه شناسايي شده وشخص مو

 به ساير - توسط آن انقالبي - ش در حلقه  چپ انقالبي اجمع و جور كرده  در گام نخست از آموزش
وبا امكانات و تسهيالت زيادي كه . سلولها و ساير بالك هاي زندان ؛ حتا در خارج از زندان  خبر مي داد 

فردي  است   )  ثنا اهللا( زندانيان را به اين باور مي رساند كه ، مثالً در اختيار داشت، طيف هاي وسيعي 
 "ساحه تبليغ وي صد ها بار گسترده تر و وسيعتر از انقالبي . مربوط  به فالن سازمان چپ انقالبي 

 صرفاً در ميان عناصر مربوطه به همان "عامل نفوذي" بود ، در حاليكه  تبليغ بر ضد  "كارگيرنده 
 و عجالتاً در همان سلول انتقال داده مي شد و بعد ها در نقل و انتقاالت به ساير اعضاي آن سازمان

ساير سازمان  هاي چپ انقالبي از آن بي خبر . صحبت مي شد  ) ثنا اهللا( مثالً سازمان انقالبي در باره 
  . مي ماندند  چه  رسد به ساير زندانيان از طيف هاي مختلف 

كه اين مسايل را موشكافانه دنبال مي نمائيد ، اين فقط اشاره  اي است به ، ي بلي خوانندگان گرام
 از " كار گيري"  در مقايسه با برد انقالبي در ميان حلقه عناصر )ثنا اهللا  (  برد خادي نفوذييك گوشه 

   .)چه در زندان  ، چه در خارج از آن  ( وي توسط آن انقالبي
كه در  زنداني   با فاميل خود )منسوب به طيف چپ ( ي شخصد  در دهلي جدي1989 اواخر سال 

زماني . ، با يك خادي و فاميلش يكجا يك خانه اي را بكرايه گرفته بودند پلچرخي مدتي زنداني هم بود
 با ناراحتي  شخص كه من و همرزمم رحيمه بوي هوشدار داديم كه اين شخص عامل خاد است ، اين 

من از .  منهم ميدانم كه اين شخص خادي است ": آميخته با خشم در جواب ما چنين ابراز نظر نمود 
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ورنه  ، خالص كرد ) نجيب گاو( از سفارت  كار هاي پاسپورت ما را همين شخص. وي كار مي گيرم 
   .."... چنين كاري از من ساخته نبود 

نفوذي ( از طريق همين تيغ هاي آغشته بخون مردم ما ) فخه ص803نويسنده !  ( خوانندگان گرامي
، به گونه هاي مختلف اين قلم بران و نترس را تهديد به خاموشي مي )هاي خاد در قالب چپ انقالبي 

  . نمايند 
رامانند آن دو سه تن )  يعني باديگارد جنرال كريم بهاء ( هم اكنون جوان قد بلند ) رهبر ساوو  (

  در حضانت خود قرار داده و با  ؛ همچنان)در همين كشور محل اقامتش (   درون ساوو خادي ديگر در
 رهبرساوو از -به اصطالح  ميخواهد بدون آنكه  آنها بفهمند  .  اش ، تماس بر قرار كرده است... وي و 

ان تحت همچن[  .در تقابل با من قرار دهد  در موارد مختلف ،  آنان را -رمز و راز شان آگاه است 
  پيش دستي نموده با خادي ها همدردي نشان داده ودر اين راستا ) " آقاي اكس "( الحمايه اش 

بويژه ، به خادي ها  ) "  جاسوس شناس " نوشتن يعني ( به من ؛  اهانتچنين  شتافته ، باآنانبكمك 
 "ص شناخت تان  متخص"هرگاه عليه اين   « خادي ها ي نفوذي در درون چپ انقالبي هوشدار داده 

عنقريب مردم   ، اكنش نشان ندهيد  و" ما "بر مبناي مشوره  و رهنمود وبر مدار سايت ما قرار نگيريد  
  ] »... و شما را خواهند شناخت 

 از كدام سمت و سو چنين بالي [آمد ، چرا آمد ؟ ) ساوو( كه در صدد افشاي آنچه بر سازمان ما من 
املين بدام انداختن  اعضاي مركزي كي بود ؟ نظرات زنده ياداني كه بر آن نازل شد؟  عامل و يا ع

عامدانه به چنگال كركسان خادي انداخته شدند در مورد قضايا و سمت و سوي مبارزه پيش از زندان 
 آنرا " كينه شتري " آنقدر كينه دل كه نمي شود با نوشتن (چه بود ؟ موقف رهبر سخت كينه دل 

حلقه هاي مخفي اش برخي از بخش بدام افتاده بخصوص  رفيق بهمن و يعني  آنان  در برابر)افاده كرد 
چرا دو تن از هم حلقه هايم  كه قبل از تشكيل ساوو با هم  چه بود ؟  ) كه به رهبري گزارش نمي شد 

 مي ] ... و بگونه اي از ميان رفت)  ...  ( اختطاف و ترور شدند و قبل از آنان رفيق،رابطه رفيقانه داشتيم 
آماج كين و توهين ؛    آنهمه را  در كتاب خاطرات زندانم افشا  نمايم  - مبادا - بخاطري كه من باشم و 

ساختن  همه ي اين چرا ها "بي ضرر" و "بي اثر" مي نويسم كه براي   به صراحت.ايندو قرار گرفته ام 
اينهمه توطئه و دسيسه ، ]    * [ وپاسخ هايي كه بدآن در خاطرات زندان و پيوست آن بايد داده شود

(   هايي كودكانه و مضحك از جانب رهبر ساوو و شيپورش ؛" پاچا وزيري " وتهديدافترا ء و بهتان و 
  .  ،  راه انداخته شده است ، كه قلم برا را هيچ باكي نيست از آن خشكيده برگ ها )همه كاره  بابا  

  
  

 " بر سازمانم "( ا مسايل ديگر را در جزوه اي تحت عنوان در نظر دارم پاسخ به چرا ها و بس  ]*[ 
درج خواهم كرد  يا ضميمه كتاب خاطرات زندان  و يا به شكل جداگانه منتشر  خواهم )  چه آمد"ساوو
   .نمود
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رفيق سرور كه ( بهمن  رفيقاز جملهبرادرانش ؛   بازمانده هاي بهمن ، دو اوالد ، خانم  ، خواهران و 
، فاميل رفيق مسجدي و رفيق شير علم و رفيق زرياب ؛ زندانيان ) ركزي سازمان ساوو بودعضو كميته م

 بخاطر آنچه بر ما گذشت  برابر برگ هاي –ساوو در پلچرخي وفاميل هاي آنان ؛ طي اين سه دهه 
   امال  طلب آمرزش مي كنيم  كه مردم وي را ببخشند البته -خشكيده درختان جهان براي  رهبر ساوو 

  : مشروط بر  اينكه 
ده روز و يا يك هفته پيش از حمله به آن خانه و گرفتاري  (  رفقاي رهبريمسافرتعلت مانع شدن 

   به پاكستان را ؛ )اعضاي مركز 
   را ؛ .... و ... به گير انداختن  اعضاي مركزي توسط 

   حتمي را ؛ گرفتاريفرار تاريخي اش از دام چگونگي 
  بدام انداختن اولي يك تن از عوامل بسيار خطرناك خاد كه عامل  وچگونگي انتقال  خودش 

 زير نظر قسيم فهيم ]*[در پنجشير  NGO)  يك(اعضاي مركز ساوو همين شخص بود و هم اكنون در
   بكار مشغول است را ؛ و يا قانوني

  تان انتقال داد را ؛و همره اشرا از كابل به پاكس) م . هـ (بگير افتادن و اعدام شدن آن انقالبي كه وي 
    را ؛ نظار  به شوراي  خادعضو نفوذي ادن معلم معشوق فرست

    ؛  در پشاور را  ) م  ( ، عليه... جانب   از   شده  داده  سازمان" سوء قصد "چگونگي به اصطالح 
  ،گاه در مخفي" ملل متحد سازمان " امريكايي   كارمندان  با )... (  و ( ... )  دو تن   و گپ گفت

  به كشور هاي غربي را ؛  ، خود و فاميل اش ) م( تربخاطر پناهنده شدن  هر چه زود
   چگونگي مصاحبه شان در سفارت  كشور سومي را ؛
   علت خاموشي سياسي اش از آن تاريخ تا كنون را ؛

 همسر زنده شجاعانه و صادقانه در پيشگاه داغديده هاي  ساوو از جمله در پيشگاه  و بسا مسايل ديگر را
 سازمان متحمل رنج  ها و زحمات خطير شد ؛ در حاليكه به  مالي كه بخاطر عدم كمك[ياد شير علم  

 از پاكستان پول نقد  ؛ كه در جوار رهبر ساوو زندگي مي كردفاميل يك تن از مخفي شدگان سازمان
فروشده ي افغانستان و  ، خلق هاي در خون و آتش ...]چه كه اسباب بازي هم براي اطفالش مي رسيد 

هنوز كه دير . جنبش انقالبي هزار بار زخم خورده كشور و جنبش  هاي كمونيستي جهان  بيان دارد 
نشده و من  به آن قسمت  در خاطرات زندانم نرسيده ام كه واقعيت  اينهمه علل را در پيشگاه مردم 

  .افغانستان و فرزندان دلير و انقالبي اش پيشكش نمايم  
  آخر جلو سيل  . ]**[  فزيكي  سد راهم شده نمي تواند  ترور مريضي و  ديگر ، جزء  عامل يچ    ه

   ] اي در منطقه پنجشير رفته استNGO شمالي به NGOبعدا ها از زبان يك رفيق ساوو شنيدم كه وي از  ]  *[
 داخل كارگاه زندان از آغاز تأسيس آن كه در زندان دريك شخص ) هالند (  اروپادر : اين نكته قابل توجه است  ] * *[ 

 ، در حضور يك و يا دو تن اين قلم را تهديد  نموده  گفته در خدمت اطالعات زندان قرار داشتشروع بكار كرده بود و 
   ]"...  ده كانادا ده جانش ميرم "است 
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 از دم توفنده را كي سد خواهد شد ؛ كه  بحكم ضرورت تاريخي در حركت است و خس و خاشاك را
  بستر مبارزه فرزندان مردم اش  مي روبد ، تا جنبش انقالبي پرولتري كشور با شفافيت باز هم بيشتر راه 

 منطقه اي و جهاني ؛ باز و بومي و  خودش را در پروسه مبارزه  ملي و ضد امپرياليستي و ضد  ارتجاع
  . بازتر نمايد

بي ضرر ساختن  افشا گري هايم در مورد   خنثي سازي ، يعني بي اثر و ( شيوه  پاد زهر سازي 
. از جانب اطالعات زندان در همان  هفته هاي  اول زنداني شدنم بكار گرفته شد ) عوامل خاد در زندان 

 بعد از مطالعه دقيق ،بدين مفهوم كه  در زندان پلچرخي، زماني كه من و دو سه رفيق نزديك بمن
. ام خادي پوششي مي رسيديم و آنرا در زندان افشا مي كرديم وارزيابي مسئوالنه به نتايجي درمورد كد

آنان به دستور  . اين افشا گري موجب هراس شديد ساير خادي هاي زير پوشش و نفوذي ها مي شد 
 -.... توخي صاحب و « : مسئولين شان  پادزهر  اينوع افشاگري از جانب ما را چنين پخش مي كردند 

گويا با پخش »   هر وقتي كه قهر شوند طرف مقابل را جاسوس مي گويند - تمركز بيشتر روي من بود  
 و يا  ي همچون حرف هازماني گوينده. همين پاد زهر خودشان را در چنبر مصونيت قرار مي دادند 

كدام هم قماشش هم بنا بر  بروز  كار و بارش در ساحه تنگ و تاريك  زندان از جانب ما مورد ارزيابي و 
رار  مي گرفت و افشا مي شد ، فوراً  با چهره ي حق بجانب و با مظلوم نمائي نوع  آرتستيك شناسائي  ق
اين بدين معني بوده » هم  متهم به خادي بودن مينمايد  رامديديد نگفته بودم ببين حاال « : مي گفت 

آخر .  د زد نه واي مردم به گفته هاي وي  و امثالش باور نكنيد كه فردا شما را هم تاپه خوا «: كه 
فشار هاي زندان تاب و توان شانرا از بين برده و قدرت تفكر شان صدمه ديده از همين سبب هم در 

به اين نكته بايد اشاره كرد كه اين شيوه بيشتر  . »رابطه با قضايا با حب و بغض برخورد مي نمايند 
خالفين سياسي شانرابعدازشكنجه ازهمه ، خاصه  رهبران سوسيال امپرياليست شوروي سابق نيزبود كه م

  . هاي مخوف غيرانساني به زندانهاي عقلي دردراز مدت محكوم مي كردند
 به " مردم  با دسته گل اي   را كه متيقن شوم در قالب چپ انقالبي و از موضع دشمنان  كسي من 
بر مال مي ، ست  ؛ ماهيت و اصليت وي را همانطوري كه ه ام مي آيد با سيلي جواب مي دهم "پيشواز 
  .   و در پيشگاه مردم و فرزندان صديق و مبارزش قرار ميدهم  ،نمايم

  
   :)  Xمستر  ( و منشي اش ) م . هـ    ( "هوشدار دلسوزانه" تأملي بر – ٣

  
  صفحه به  منشي جي اش ديكته شده بعد از صحه گذاري 803   مسايل مورد نظر توسط نويسنده 

اينك  دو پاراگراف   از آن نوشته ها را برگزيده در اينجا .  بخود مي گيرد " رسمي "به اصطالح شكل  
  :مي آورم 

 "...جنبش انقالبي پرولتاريا "ما در اينجا و بدينوسيله، همين شخص شناخته شده اي را كه سند «   
 بناگزير پيرامون همه بطور مشخص  توسط وي و آنهم به همان شيوه، هدف و مقصدي كه بعد ها
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آري ــ همين شخص را  ــ  قرار گرفته است "گروه پيكار"بت خواهيم كرد، در دسترس نويسنده صح
فرا ميخوانيم كه با آگاهي و درك مسئوليت خودش، به جلو صحنه ظاهر گشته و از عملكرد هاي 

 در غير آن، ما گفتني هاي خودمان را انتشار خواهيم داد؛ چون از نظر ما، شخص   !خودش دفاع نمايد
مورد نظر، عامل اصلي و مستقيم سر و صدا هاي ايجاد شده كنوني ميباشد، كه چنانچه جلو وي گرفته 
نشود؛ چنانچه از خودش انتقاد نكرده و شيوه نگرش و عمل ناپسنديده خودش را اصالح نكند؛ درد سر 

روهاي انقالبي وارد هاي احتمالي آينده از اين رهگذر، آسيب هاي جبران ناپذيري را به افراد، عناصر و ني
  ». خواهد ساخت

پاراگراف اخير آنرا » !  مردم "ناجي"افالس نامه  سياسي يك «  و حال از نوشته سومي ايندو ؛ يعني 
  :برگزيده در زير آنرا نقل مي نمايم 

 فتنه انگيز را كه ــ نه به حرمت و شرافت "جاسوس شناس"ما در اينجا يكبار ديگر همان «    
ني هيچ دلبستگي دارد، و نه هم به اصول شايسته و پذيرفته شده سياسي انقالبي پاكيزه انسا
ميدان محاسبه باآلخره با اسم مشخص خودش به  ــ بدينوسيله فرا مي خوانيم كه پابندي اي

 ما هم با چنين مستمسكي بتوانيم بدور از سنگيني بار التزامات سياسي تا  ظاهر گشته] [ ! مردمي
بدان تعهد نموده ايم، گفتني هاي خودما را عنوان كرده و مدارك اثباتي آنرا هم در انقالبي اي كه 

 »معرض قضاوت خوانندگان و مجموعه جنبش قرار دهيم  
آري ــ همين شخص را فرا ميخوانيم كه با آگاهي و درك مسئوليت خودش، به جلو  ــ « 

« ،  » !د هاي خودش دفاع نمايدظاهر گشته و از عملكر ] "ما بدولت ها "در پيشگاه [ صحنه 
  »   ... ظاهر گشته] [ ! باآلخره با اسم مشخص خودش به ميدان محاسبه مردمي ...

همانند يكي دو نوشته ديگر  تقال مي نمايد تا به خواننده  كمتر )  مستر اكس( شيپور رهبر ساوو  
 جمعي - قرار دارد "عجم"آگاه  تلقين نمايد  كه اين شخص شخيص ، خودش است  كه در رأس يك 

 [ "مي لرزد"ش كرزي چه  كه ؛ حتا قواي  اشغالگر امپرياليستي هم  ا" صالبت" و "هيبت"كه  از 
در كابل ، بخاطر ارتباط فاميل شان با دربار  Xهمانطوري كه  همسايه هاي دور و نزديك مستر 

دان محاسبه مي" خانواده نادر غدار، ازوي مي ترسيدند كه مبادا حكم حاضر شدن به 
 داده  عام و تام است كه به وي صالحيت "جمع"  به اصطالح  و همين-  ]  برايشان برسد"مردمي

)  ، خوانده مي شد ... و ... كه تا قبل از قطع رابطه اش با  بابا ؛  انقالبي و  (" مجرم "كه از شخص 
  به ميدانبا اسم مشخص خودش" و " به جلو صحنه "بخواهد كه خودش را  نشان دهد و 

 بي همه چيز بمثابه متهم به نقض فرامين شاهانه "شاه" ظاهر  شود  و در بارگاه آن  "محاسبه مردمي
  ... .   ازعمل خطرناك  خودش دفاع نمايد و) دشمن ( و افشاي اسرار اتمي ونظامي به كشورخارجي 

طور آني و غير  و چگونگي اين قطع رابطه ب)بابا ( قطع همكاري قلمي با سايت  جناب اكس 
 منفجر انرا چن) م . هـ ( مترقبه و ندانستن علت اصلي اين قطع رابطه به يكبارگي  شيپور 
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ي افتاده كه دست نوازش اراكين دربار بر سر ورويش يال سالهايكه بيكبارگي به خساخته  
   .   و بناز و نوازش ذات شاهانه مفتخر مي گرديدكشيده مي شد

 خودشانرا ؛  طفالنه و خنده آور تالش دارند  با فرمانبازي–شيپورش  هم رهبر و هم -هر دو  
 و شايد هم " نماينده مردم افغانستان"و "قدرت  مردمي" داراي  گويا  ، شانرا" جمع "همچنان 

و از سوي ديگر تالش مي ورزند از چنگ تالطم و .  جلوه دهند "مردم جهان" و "اروپا نماينده  مردم "
 ناشي از برداشتن كاسه از روي  و اضطرابات شان و هيجاناتدرضمير متراكم شدهتخريش عقده هاي 

شان  توسط يك تن از اعضاي جنبش انقالبي كشور؛  لحظه اي هم اگر پنهان شده ي نيمه كاسه هاي 
  شده آسوده گردند  

 اثرات مادي معنوي   كه نويسنده  بامي ماند     چنين امر و نهي بيشتر به امر و نهي خانواده نادر غدار  
 تا كنون نه تنها نخواسته تسويه حساب انقالبي نمايد ؛ بلكه با  ،ملهم از آن دربار خاين بمردم و كشور

پادشاه "و در شكل تقليدي آن   شبيه به .  با دربار مباهات هم مي نمايد   فاميلي اش ارتباط تنگاتنگ 
ماشا فلم هاي هندي در خانه هايشان و يا در دور و  هايي است كه كودكان و نوجوانان  بعد از ت"و زيري

 ، ديگرش در نقش وزير اعظم "پادشاه"بر سينما هاي بهزاد و پامير و بهارستان  جمع شده  يك كودك 
:  شده چنين مي گفت "پادشاه"قرار گرفته به تقليد از فلم هندي كودك ... و سومي در نقش جارچي و

 " هين حاضرمجرم ! عالم پناه  ":  جارچي صدا سر ميداد "! كرو   ما بدولت چايهي مجرم سي پيش "
   . تعيين ميكرد"مجرم سزاي موت " براي "شاه كودك"آنگاه 

 نزديك ترين  ،      و يا در شكل عنعنه يي آن  دركابل قديم رسم بر اين بود كه در صبحگاه شب زفاف
وي را براي رفتن به حمام دعوت مي ، كرده تك تك  دروازه اتاق اشرا  خانه وي آمده ،رفيق داماد به

 خيمه و خرگاه پهن  ،آفتاب كه مي دميد. حق داشت وزير شود " شاهكاني "همين رفيق در روز  . نمود
بر روي آن تكه هاي رنگارنگ پهن .  ساخته مي شد" شاه داماد" تخت اي براي.شده تزئين مي شد 

  "تخت عز و جاه و جالل و جبروت"  بر "شاه داماد"ه  آنگا. شده و چوكي بر باالي آن گذاشته مي شد 
 شاه " ، وزير دست چپ "شرفياب مي شد حضور شاهانه "هركي در آن روز زودتر . جلوس مي كرد 

 آورده ، هرگاه تحفه گران قيمت مي آورد ، "شاه داماد" مي ديدند كه وي چه تحفه اي  براي "داماد
و براي آناني . ديگران كف مي زدند .   تفويض ميكرد"دولت"ي در  براي وي مقام ا" شاه داماد"آنگاه 

كه نا وقت تر و يا دست خالي مي آمدند ، جزا تعيين مي نمود ، مثالً خريدن مقداري  ميوه ويا هر 
، به چيزي كه در آن فصل پيدا مي شد  و كساني كه پول خريد براي چنين چيز ها را نمي داشتند

حاال ) .  اين رسم ورواج دنبالبه دراز دارد ( ، دست هاي آنان را مي بستند    مي شدند" جرم"اصطالح 
 سال 90 دست بردارد ، در اين پس پيري كه "پادشاهي" دلش نمي خواهد از " امال–ساوو "كه  رهبر 

 شده ، چنين مسخره "پادشاه وزيري" و " شاهكاني" سپري شده  در فكر عزيزش شو يابيشتر از عمر
 كودكانه ايرا  راه انداخته تا از اعمال و كردارش در نابودي رفقاي ساوو و بربادي فاميل بازي هايي 

وي آرزو دارد با ين  شيوه .  و يا بنويسد  ، چيزي پرسان نمايدنكند ،هايشان  ديگر كسي جرأت 
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وذي  شبكه نف كودكانه  پرسان را دار بزند  و آخرين مخالف بسيار سرسخت و نترس را اگر  از طريق
 -  حد اقل شخصيت سياسياز ميان برداشته نتوانست ،، ) انتقال يافته به كانادا ( خاد در درون ساوو 

  . ترور نمايد  گويااجتماعي وي را با تفتين و توهين و بهتان و تهمت و جعلكاري و خبركشي و نمامي
 رهبر ساوو  - حاضر با همين شيوه خود شيفتگي وخود مرگز بيني و استبداد رأي فردي ، در حال  

  هم اكنون  نيز نمي خواهد از آن مقام  و منزلت برباد رفته ، -كه در داخل سازمان پادشاهي مي چالند 
مركزيت  و اوتوريته . اصل دموكراسي و مركزيت در داخل سازمان شكالً وجود داشت  ( دست بر دارد  

 ، آگاهي دهنده  و  مستدلمينه بحث هايي در اين ز.  شكل پيري  و پيشوائي بخود گرفته بود  ،رهبر
  ) . باز خواهد شد -  در آينده -آموزنده 

 "كه در خاطرات زندان و در جزوه اي بنام (  بعد از بگير انداختن  اعضاي مركز ساوو  توسط دوتن 
، ايشان بسرعت در پي )   در مورد آندو طور مفصل نوشته خواهد شد  "ه گذشت بر سازمان ما ساوو چ

  در پس -و حال  ...  .  ي بدون صفوف را بشتاب ساختند " امال"رپايي پادشاهي ديگري افتادند وب
و براي تثبيت تاريخي اش  بايد .  رنگ و شكل ديگري بخود گرفته استوي  ، پادشاه بازي - پيري 

 كه - صفحه اي 803مجرم و يا مجرم  ها يي را هم بيابد كه با توطئه  دست بدست گشتن سند اتمي 
  را هم پيدا كرده وارد " مجرمي" چنين– بگونه جالب و دراماتيك سازمان داده شده  وياز جانب  بالكه

  ؟!ش برسند   ا"حساب"ه بصحنه ساخته اند تا 
 جنبش زخم خورده اي كه تا كنون موفق نشده سرپايش ايستاد شود  چه اشكال  ديگري را از 

قسمي .  و دشنام ده و شانتاژ كننده ها را ، بايد تجربه نمايد ناحيه چنين اشخاص فتنه گر، توطئه گستر
  :  كه در صفحات قبلي هم تذكار داده  شد

مهم اين است كه تو با ما .   اگر با ما هستي هر چه هستي و هركي هستي اين مهم نيست  «(
اين است كه مهم . هستي  پس نور چشم و عزيز دل مايي ؛ اگر با ما نباشي  خير چندان مهم  نيست 

 در بارگاه ما حاضر شوي  كه  قضاوت د باي .هستي مجرم و  گر، فتنه گر و توطئهاگر بر ضد ما باشي 
 دست داشته هيچ  اهميتي " اسناد" و تا زماني كه با ما هستي«؛  »مردم افغانستان را متوجه ات سازيم 

كر باش كه ما در پهلوي و ارزش حقوقي ندارد هر كي را هر چه گفتي خوب كردي كه گفتي بي ف
 و؛ اما بترس ازآن روزي كه در تقابل با ما هم در مورد چنين افراد عين قضاوت ترا  داريم . توايستاده ايم

  در جيب و نيفه - روز مبادا - آنگاه تمامي نيروي هاي مخربي را كه  براي چنين روز  .  ما قرار  گيري 
و . دور از چشم اغيار پنهان كرده ايم ؛ بنمايش مي گذاريم  ، بو خورجينبخچه و  در خانه و پسخانه و 

   .) »از مردم مي طلبيم كه هر چه زود تر حضور بهم برسانند و ترا محكمه نمايند 
  اين  شيوه بيشتر به  شيوه كار شبكه هاي مرموزي مي ماند  كه سر خط حركي شان  توطئه و 

  تهديد عناصر كمونيست و انقالبي هاي راستين دسيسه و بهتان و گپ سازي و گپي گويي وتطميع و
المخابرات العامه   ضد امپرياليزم جهاني  وارتجاع داخلي و واواك ايران و آي اس آي  پاكستان و 

  .     مي باشد   - كه تا كنون در باره آن كمتر كسي تماس گرفته است  - هسعوديال
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  كه  نواسه عمه پدر رحيمه توخي  بود  )" آغا قند" ( حروف چين بيچاره اي!  بلي خواننده گرامي 
) خره كي ( تركيب ) تره كي ( به عوض  )   ت(بجاي حرف ) خ(، بخاطر يك غلطي و جابجايي  حرف 

اين جوان كارگر  در زير شكنجه هاي  و حشيانه . را در قالب  حروف شكل داد و براي چاپ فرستاد 
م  كه شوهر  رحيمه توخي  بخاطر ارسال سي دي خلقي هاي وطن فروش كشته شد و حال مي بيني

بايد ) رفيق پوالد  ( به يك تن ازمنتقدين  "نترس " و " زبده" صفحه اي يك تن از انقالبي هاي 803
 " محكوم".  گردد و مورد محاكمه  قرار گيرد حاضر، "دربار" اش  در "وزيرك" و "شاه"به پيشگاه 

خل ساوو كه  هم اكنون در حضانت رهبر ساوو  قرار دارند  ترور هرگاه توسط آدمكشان  كانال خاد در دا
د تا در آينده بفكر كس و يا كسان نشود ، حد اقل شخصيت سياسي اجتماعي اش   زير ضربه قرار گير

 چسان  رهبر سازمان  از خانه اي  در محاصره زبده ترين كماندوي هاي ":  اصالً خطور نكند كه ديگر
 بسيار شديد قرار داشت  با آن سن و سال و حالت  تراشايد هم بيشتر  تحت نظخاد كه تا يكما ه و 

 فرار نمايد و آن اعضاي كميته مركزي كه دايماً در -  چون قهرمانان افسانوي يونان باستان - فزيكي 
  .در تقابل  قرار  داشتند  به چنگ خاد بيفتند... درون سازمان با رهبر روي بسا مسايل حياتي سازمان و

 مردم  چطور بسوي ، چنين مسايل حياتي هرگاه مورد كاوش و ارزيابي و قضاوت قرار  داده نشود
  .بازمانده هاي آن سازمان ها و در شكل عام آن بسوي ساير سازمانهاي  چپ انقالبي روي خواهند آورد 

 ، حال خاين را اعدام تعيين كرده بود جزاي ، در آئين نامه اش رهبر،شخص  ساوويي كه
 بدون  ، و سر حال بودهزنده   مي روند رفته و" هبيراه با وجدان پاك به "كه  خائنينند تا ازآن چ

 يمسايلو كساني كه بفكر افشاي  (  دغدغه خاطر در اينجا و آنجا زندگي ميكنند و در پي نابودي توخي
  . افتاده اند  ؛) مي باشند  ،تا كنون زير سرپوش گذاشته شده

را برمال مي نمايد از جانب خانم يكي از اعدام ... و... كه راز گرفتاري رفقاي مركز و سند بسيار مهم [ 
شدگان مركز ساوو در اختيارم قرار گرفته  كه مرا واداشت تا به اين مسئله و بسا مسايل خطير  و حياتي 

من رحيمه و  امال  در حضور -با يك جهان درد كه جناب رهبرساوو( ديگر  توجه زياده از توان  نمايم 
 داد كه بمشكل ميتوان دشنام ركيكي بازاري  به خانم داغديده يك رفيق شهيد ساوو ، خانم خود ايشان 

   .])   باور كرد " انقالبي"آنرا از زبان چنين شخصيت 
  چون از نظر ما، شخص مورد نظر، عامل اصلي و مستقيم سر و صدا هاي ايجاد شده كنوني ميباشد، «

وي گرفته نشود؛ چنانچه از خودش انتقاد نكرده و شيوه نگرش و عمل ناپسنديده كه چنانچه جلو 
خودش را اصالح نكند؛ درد سر هاي احتمالي آينده از اين رهگذر، آسيب هاي جبران ناپذيري را به 

  » .افراد، عناصر و نيروهاي انقالبي وارد خواهد ساخت
را به آهستگي باز نمائيم ، خواهيم ديد كه  )   Xاحكام صادره بقلم مستر  ( هرگاه اناتومي متن فوق 

 و   در ماهيت مسئله  براي جواسيس خاد و نفوذي هاي آن در داخل ساوو"هوشدار"چنين به اصطالح 
با نام مشخص كه خود تا كنون  [ ) Xمستر  (  از جانب رهبر ساوو  و از شيپورش ،بيرون از آن 
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 را به مردم و اكثر اعضاي جنبش بسته به دربارش و فاميل واجلو صحنه نيامده و خودخودش 
تا آنانرا هر چه زودتر بدور خودشان جمع و جور كنند  پف شده  ، ] در ساير كشور ها معرفي نكرده

  .  را به اتفاق هم خنثي نمايند " اين شخص جاسوس شناس "و افشاء گري هاي 
 و آحاد جنبش كمونيستي و حال از خوانندگان با مسئوليت در قبال حوادث جاري در كشور

  نماينددموكرات هاي انقالبي كشور ، مي طلبم كه با همان دقت قبلي  موضوع را دنبال 
اين  به اصطالح  هوشدار در واقعيت امر  تقليدي  است از يك هوشدار تاريخي داكتر عبدالرحمن 

 را به هوشدارن آن كه من عامدانه مت) خان . داكتر هـ  ( محمودي فقيد به جنبش در مورد شخص 
  وي قرار جمع كن  و او كه خودش را در نقش خبر، گفتم وي -  تا كنون ناشناخته -  همين منشي

 ؛دست يابد  ، با ساير افراد جنبش مي باشد) م . هـ ( كه همانا تقابل  ، داده  تابه مقاصد اصلي اش
 ، " بگير كه نگيردت "بر گفته معروف در نتيجه بنا . رساند ) خان . داكتر هـ ( در همان روز آنرا به 

   !  متوجه من ساخت -  به طور ديگر -رهبر ساوو  پيش دستي نموده آنرا 
هم  مورد مطالعه قرار داده بر را  با حوصلمندي هميشگي متن زير    خواننده گرانقدر آرزومند است

  : اين قلم محنت گذارد
حيات داشت و با ) نوراهللا خان محمودي( د  سالها پيش زماني كه برادر عبدالرحمن محموي فقي

بخاطرم نمانده  . محبت و صميميت از مهمانان خود پذيرائي مي كرد و با آنها  صحبت هايي مي نمود  
يكي دو هفته پيش از . روي كدام  مساله اي من و رحيمه براي بازديد فاميل به خانه ايشان رفته بوديم 

. هم يكي دو روزي در آن خانه سپري كرده بود ) خان. داكتر هـ (ي  آمدن ما به نزد نوراهللا خان محمود
در يكي از همين دو روز صحبت هاي تيلفوني ميان من و ايشان چنان داغ شده بود كه نوراهللا خان 

نشسته بود ، هم متوجه داغ شدن گفتگو ميان ما گرديده )  خان . داكتر هـ ( محمودي كه در نزديكي  
 كه ميدانست  در دوره اختفا  ما ميزبان دختر آن فقيد  در خانه ي خود محمودين نوراهللا خا. بود 

    :چنين گفت)  داكتر صاحب هـ  خان(در باره بوديم به موضوع تماس گرفته 
  
و رفقايش  و كساني ) عبدالرحمن محمودي فقيد ( در يكي از روزهايي كه  داكتر صاحب  «

داكتر صاحب را مخاطب . داخل اتاق شد .) هـ .  د (د ، از اعضاي فاميل در اتاق  حضور داشتن
 بفرمائيد چه ":  برادرم گفت "...   داكتر صاحب من خواهشي از شما دارم ": ساخته گفت 

 اگر اجازه تان باشد منهم تخلص خود را ": گفت .) هـ .  د   ("خواهشي از من داريد ؟ 
    مي تواني بگذاري من كدام": ل گفت  برادرم بعد از كمي تأم  [ * ]"محمودي بگذارم 

داكتر صاحب در برابر چند .  اتاق برآمد  از و بسيار خوش شد  خان هادي "ندارم  مخالفتي 
  : نفر كه در خانه حضور داشتند  گفت
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  هادي بسيار خودخواه است اگر جلو خودخواهي اش گرفته نشود به جنبش  ضربات "
   [ * ]»،  "بسيار مي زند 

درست بودن اين نقل قول  گرودرمن و همرزمم رحيمه صداقت انقالبي خود را  ! گان  گرامي خوانند
  .   مي گذاريم نوراهللا خان محمودي برادرداكتر عبدالرحمن محمودي فقيدمستقيم از زبان 

  اي كه وي در" جنبش" و   )م .ـ  ه (براستي من و خانمم رحيمه ،  وهمگنان  خطر بزرگي براي 
سيب هاي جبران ناپذيري از ناحيه من متوجه  رهبر ساوو و  كانال رار دارد ؛ مي باشيم و آرأس آن ق

بلي .  كمر بسته اند ؛ مي باشد  من و همگناناختنفوذي خاد تحت فرمانش  كه در پي خاموش  س
آقای "  (  استحكام موقعيت همچنان– بواقعيت  امر من خطرناكتر از هر خطري براي  وي و تيم اش

  .   مي باشم در جنبش  " )س اک
مي رسد  به رشته اي از بافت توطئه  منحرف ساختن و ادامه ندادن  خاطرات زندانم و بسا مسايل ديگر 

يك تن از قاتلين شهداي چپ ؛ يعني جنرال كي جي بي  داكتر كريم بهاء و  نفوذي هايش در داخل 
در ) در گذشته مسئول وي و حلقه هايش بودم كه ( هم حلقه ام اختطاف و قتل رفيق فتاح ودود؛ ساوو  

 به خاد پيوست و كه بعداً... ) (توسط يك تن از اعضايپاكستان ، قتل رفيق هم حلقه ام فاروق غرزي 
   . زندانم نمودمتهديدهاي تيلفوني  زماني كه   آغاز به نگارش  خاطرات

  ، در ماهيت امر ،)Xر مست(و منشي اش ) م .  هـ .د (از جانب   ، ها"هوشدار"اين چنين 
 براي نفوذي هاي خاد  در داخل  ؛ بلكهنه براي  عناصر شريف و مبارز چپ انقالبي در جنبش

كه تا كنون هم ، زير  ،و خارج از آن  ي سابقيعني فركسيون خاد در داخل ساوو؛ سازمان 
 آرزو دارند ، دلِ پري از من داشته  تمام آنانكه [  دارند اطالعاتي هاي همين پوشش فعاليت

و   تا  آنان خود شانرا در برابر افشا گري هاي  اين قلم ،،  بيرون داد شده ]سر به تنم نباشد 
 با  ،استخباراتي آنان  كه بعد ها بصورت منسجم و سيستماتيك در مورد كار و بار-  همگنان

محور ر بدو به وقت مقتضي ، آماده نموده - صورت خواهد گرفت ، تذكر نام هاي مشخص شان 
  جمع گردند ،)" X  آقاي"  اش" عزيز"رفيق  رهبر ساوو و (ايندو  " پر جاذبه "
شانرا  بر ضد  استخباراتي هاي  تجارب و كارآيي ، مهارت ها ، آموزش ها  ها ، "شايستگي"و

  ) ٣ (  پايان  قسمت        .بكار گيرندمبارزش  "همگنان" و اين قلم
   )"ساوو"سابق عضو  ( كبير توخي                                                                                    

                                                                                                    )2010-08 -23   
  
  

 . مي كرد تخلص)  ار دـبي( تاقبل از آن روز  ) خان . هـ . د [ * ] ( 
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  توضيحات
  
 ": بعد از بغل كشي و جور بخيري ، نخستين جمله اي كه از زبان شاهپور شنيدم ، اين بود ....  «  -] ١[

 كي را مي گويي ، كدام ":   با تعجب از وي پرسيدم  "او رفيق  اي ظاهر در سازمان شما چه مي كرد؟ 
 از بودن ظاهر در سازمان ساوو ، در  در حاليكه  نمي خواست تعجب و تمسخري را كه"ظاهر ؟ 

 همين ظاهر قريشي را مي گويم كه برادرش ": سيمايش  نقش بسته بود ، پنهان نمايد ؛ عالده كرد 
اشاره شاهپور به  زادگاهش   [ "او از جاي ماست . در رابطه سازمان تان يكسال قيد شد ) علي شاه (
 كيلومتري شمال شهر كابل موقعيت دارد ، و 20 يا 15بود كه در  ) " قلعه مراد بيك"قريه اي بنام (

 يك كمي واضحتر گپ بزن  ظاهر ": از وي پرسيدم ]  تخلص مي كردند "قريشي"روشنفكران آن اكثراً 
در .  او يك پرچمي خادي است ": اين بار با ناراحتي آميخته با تأثر ؛ اما قاطعانه افزود  . "را چه كرده 

من از موضوع ابراز بي خبري  . "سازمان شما چطور او را نشناخته ؟ . ناسند جاي ما همه او را مي ش
بدرستي مي دانستم كه شاهپور با داشتن  شخصيت اجتماعي و مبارزاتي  . نموده خاموش ماندم 

كسي نيست كه از روي )  شعله جاويد ( شناخته شده و يك عمر مبارزه در جريان دموكراتيك نوين 
ظاهر قريشي هم اكنون در شمالي كه تحت نفوذ [ ه فردي بهتان  و برچسپ بزند بغض و بدون موجب ب

شوراي نظار مي باشد ، دريكي از انجو هايي كه با آن شوراي روسي شده ، ضد و بند هايي پنهاني و 
 عضو علي –در رابطه با نظر قاطع شاهپور در مورد  ظاهر قريشي .  آشكار دارد  ؛ مشغول كار مي باشد 

 " ، " ضياء قريشي"يل سازمان ساوو ، كه رهبري سازمان هاي چپ انقالبي وي را  با نام هاي البد
 برادرش "گرفتاري"مي شناسند و چرايي گرفتار نشدن خودش و چگونگي به اصطالح ...   و"قاري

... و ... عليشاه و نقش وي در زندان و علت دو بار آمدن ظاهر در خانه ي ما بعد از رهائي من اززندان ، و 
خاطرات ( » ... ]؛ در بخش هاي مربوط به ضربه خوردن سازمان و گرفتاري رفقا  صحبت خواهد شد  

   )  ١١بخش ششم صفحه ( زندان جلد دوم 
  
 به آغاز  نخستين  روز هايي كه امين جالد بقدرت  دولتي  1358خواننده گرامي بگذار به سال ] ٢ [ 

ايشان  . ما همه افتخار پذيرائي رهبر مانرا داشتيم . هفت شام بود ساعت شش يا . بر گردم , دست يافت
  )منجمله( چشم شان به زير چپركت به خريطه  ادويه. بر طبق عادت به  متكايي تكيه  كرده بودند 

 رحيمه تو ضيح " رحيمه جان اين  ادويه براي چيست  ؟ ": از رحيمه پرسيد . استرپتومايسين افتاد 
ايسين را براي پسرم تجويز كرده موشش استرپتداكتر متخصص بخاطر مشكل ! احب  داكترص": داد 

جان كدام مشكل شش ...  بنظرم  " : ابراز نظر نمودبا تعجب ) رهبر سازمان ما ( داكتر صاحب  .  "است 
شت رحيمه اظهار دا. "اينهمه ادويه را فردا كه به شفاخانه رفتي  به كدام مريض بي بضاحت بده . ندارد 

 )م . هـ ( داكتر .  "...   عكس هم گرفته شده است  داكتر متخصص همچنان تشخيص تبركلوز كرده ": 
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 با متانت و اطمينان كامل چنين ،د  بعد از اينكه بدقت عكس را دي" عكس را بده ببينم ": اظهار داشت 
اطر جمع باش او تكليف خ. جان مصرف كند كه به صحتش ضرر مي رساند ...   اين دوا را نبايد ":فت گ

سال داشت و مانند ساير همسن و سالش از پيچكاري بدش ...  پسرمان كه در آن وقت  "شش ندارد 
 كاكا سر سفيدم راست مي گويد من مريض نيستم اين دوا را ": مي آمد با خوشحالي بمادرش گفت 

زمان ما داشت  ادويه را به رحيمه نظر به اعتقادي كه به دانش طبي رهبر سا ... "بمن پيچكاري نكن 
حكم رهبر سازمان ساوو در مورد صحت بودن پسرما . مدت ها گذشت . كدام مريضي در شفاخانه  داد 

از فهم و تبحر رهبر سازمان خود . با ديدن عكس شش وي اكتفا نموده بود ، كامال درست بود كه صرفاً
  بر همين مبنا ، فهم تئوريك ايشانرا در رشته طب در بعضي محافل و مجالس خودي ياد مي كرديم و

 برخ رفقاي خودي و غير خودي مي كشيديم كه اين خود ناشي از سطح نازل فهم - تلويحاً -همچنان 
   .  سياسي ما در آنزمان بود –ايدئولوژيك 

  
   
   


