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  :   تغييرات در تركيب هشت اتاق  منزل دوم  سمت غربي - 8
  

كه از جملة تسليم شدگان آن سازمان [ پيكار را احمد شاه عضو سازمان .      اوضاع  اتاق به روال گذشته  جريان داشت 
] بود و مطابق خط حركي اعضاي كميته مركزي سازمان پيكار به گونة نيمه علني با اطالعات زندان همكاري مي كرد 

  .   مشغول شود دند كه به كار و بار اطالعاتي اشچند روز قبل از اتاق ما بيرون بردند و به كدام اتاق ديگر انتقال دا
آنگاه .  دروازة اتاق را باز كرد بود ، به شدت» 1 بالك«كه سرتيم جالدان سمت غربي » مدير حامد چشم آبي « يك روز 

زنداني تازه وارد حسن گل وفاكارگر يكتن از اعضاي فركسيون امين و جنايتكار معروف .  »! داخل شو « : به زنداني گفت 
  ساز و برگ وفا از جاي هايشان بلند شدهي امين و اعضاي حزب اسالميماليار خلقي معين وزارت تجارت و حاج. بود 

 جا كردند و جاي احمد شاه پيكاري ه داكترروستار تره كي بود ، جا بوم آن دطبقةكارگر را گرفته در زير چپركتي كه در 
ئي ها در اين اتاق و حسن گل جنايتكار براي اينكه به زعم خودش شرايط زيست خودش را با شعله . را به وي سپردند 

  حزب به رفقاي مسؤولصاحبتوخي صاحب امين « : به آهستگي  به من چنين گفت ) يك روز ( آن اتاق بهبود بخشد 
اين آدمكش كودن آرزو داشت با اين نقل . » دستور داده بود كه توجه نمائيد كه كدام شعله ئي از پيش تان تلف نشود 

  .  تمام جنايات دورة تره كي را به دوش تره كي پرست ها بيندازد  تبرئه نموده از امين جالد ، وي را  كذائيقول
در اين فصل ، سرماي پلچرخي زبان زد .  نزديكتر شده مي رفت سرماي كشندة زمستان . زمان به كندي سپري مي شد

«  روزي .خرماه جدي بود اوا. مي ساخت  را غير قابل تحمل  داخل اتاق هاي زندان بسيار سرد زمستان هواي.مردم بود 

نام پنج شش تن ، از جمله استاد فرهت و .  باز كرد  دروازة  سلول را به شدت،سر تيم جالدان سمت غربي  »مدير حامد 
به روال گذشته اسباب .  » زود كااليتانه جمع كنيد كه از اينجه تبديل شدين « : را گرفته گفت ) كبير توخي ( اين قلم 

مدتي نگذشته بود كه . فكر مي كرديم ما را به جالدان خلقي مي سپارند . جمع كرده آماده حركت شديم و اثاثية خود را 
جالد دور نرفت ، . م ما با اسباب و اثاثية دست داشته از اتاق خارج شدي.  بار ديگر جالد خادي آمده گفت ازاتاق برآئيد 

داخل « : و يك يا دو نفر ديگر كه در آن جا ايستاده بودند گفت  به من و استاد فرهت دروازة اتاق پهلوي ما را باز كرده
دو يا سه تن . داخل اتاق شديم . از اين كه سفر دور و دراز پيش روي نداشتيم ، اندكي احساس راحتي كرديم . » !شويد 

  . ز ما پذيرائي نمودند به مجردي كه داخل اتاق شديم ، زندانيان اتاق ا. ديگر را در اتاق هاي همان دهليز تقسيم كردند 

   » آزاد افغانستان- افغانستان آزاد «  به پورتال 
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و استاد فرهت را به طبقة دوم . اسباب و اثاثية من را در طبقة دوم چپركت دست چپ متصل به دهليز جاي دادند 
مدير جان محمد در مقابلش قرار داشت و درطبقة باالئي چپركتش نشسته به . چپركت متصل به ديوار دهليز جاي دادند 

يك ، يا دو عدد چپركت .  مشغول بود اميل امين و محموده در آن جا زنداني بودند ،ديده باني صحن جنوبي بالك كه ف
  .خالي بود 

حكيم ساعت ساز « يكي حكيم از اهالي پنجشير ، مشهور به :  از زندانيان اين اتاق كه اسم شان را تا كنون به خاطر دارم 
ديگرش .  ساله مي نمود 40ر آگاه خاد بود كه حدود اين شخص به ظاهر مهربان و مؤدب و با تمكين عضو بسيا. بود »  
 55سن وي از . هاي قديمي وابسته به دربار ظاهر شاه خاين به مردم بود » ضبط احواالتي«  از »مدير جان محمد « 

  . سال باالتر را نشان مي داد 
ازآن جائي كه عادت داشت هر  . تو گوئي كدام ديپلمات را زنداني كرده اند. مدير جان محمد شخص آراسته و مرتب بود 

شماري از زندانيان دهليز از روي . صبح ريشش را بتراشد ، بعد از تراشيدن ، صورتش را با كلونيا ضد عفوني مي كرد 
 زماني كه از هم مسلكانش مي شنيد كه »مدير صاحب « . مي گفتند » مدير جانو« وي را   ) شالبته در غياب( تمسخر 
از وي ياد مي كنند ، احساس حقارت مي كرد و بسيار ناراحت و خشمگين مي ) »  مدير جانو « ( نام همين   بازندانيان

به خاطر دختران حفيظ اهللا امين هر روز "  مدير جانو "« : زندانيان از روي كينه و بعضاَ از روي شوخي مي گفتند . شد 
 قدم زدن و رفت و آمد آنها را به روي صحن بالك ريشش را تراش مي كند و بر رويش عطر مي زند و از دريچه گك ها

اين بيچارة از نظر افتادة طبقة حاكمة قبلي را اطالعات به اين كار گمارده بود ؛ همانطوري كه زلمي . » ... تماشا مي كند 
ند و يا با آنها را در اتاق قبلي توظيف نموده بود تا نگذارد كدام زنداني به روي حويلي بزرگ ، زندانيان زن را تماشـا ك

  .تماس بر قرار نمايد  
.  محمد زائي هاي دربار ظاهرشاه خاين نسبت تباري داشت ؛ احساس غرور مي كرد كه به قوم سرشناس موصوف از اين 

اتاق مدير « كه زندانيان همان دهليز آن را به نام ( زماني كه ما وارد اين اتاق . و زندانيان را به ديدة حقارت مي نگريست 
بعد از مدتي كه ما در اين . شديم موصوف با نگاه پرسشگر و كنجكاو سرا پاي ما را ديد ) نام گذاري كرده بودند »  جانو

 شايد هم از همان احترام هاي [با نوعي احترام » مدير جان محمد « اتاق سپري نموديم ، روزي متوجه شدم كه 
غال افغانستان ، استخباراتي هاي  ان اشـغرض جلب اعتماد دشمن كه ]ص به قشر باالئي طبقة حاكمه قبلي ساختگي مخت

  :  به طرف ما ديده چنين گفت ؛ابقه دار و مسن به كار مي بندند ـس
مرام وي از نبي شوريده [ دوتن از آدم هاي بلند رتبه و مهم خاد هم در آنجا نشسته بودند . من در پائين نشسته بودم «  

رال كريم بهاء رئيس اوپراتيفي خاد بود ، كه كهگداي از اين دو جالد نامدار نام برده، كه معاون سياسي خاد و داكتر جن
  :، آنها خطاب به من گفتند ] گويا به خاطر مصاحبه نكردن به اعدام تهديدش كرده بودند 

احب چه گپ  صکاکړ مدير صاحب جان محمد خان  شما باال برويد كه كهگداي را بخواهيم ببينيم در مورد مصاحبة " 
، شكر اهللا كهگداي را بيشتر به » مدير جان محمد« در اصل   . »" هاي نو داره و تبصره  زندانيان در مورد چيست 

داخل زندان از شاه و خانواده اش بسيار بد گوئي مي نمود ، در ميان شماري از زندانياني كه وي را كه درخاطري اين 
  .   سخن مي گفت  »ضبط احواالت«مي نمود و از كار وي و برادرش در مسخره نمي كردند  ، نامبرده را افشاء 

« و» ضبط احواالت « عضو بلند رتبة دو نهاد اطالعاتي خاندان نادر غدار و جاسوس انگليس ، يعني» مديرجان محمد« 
شت ، تعلق تباري دا» ضبط احواالت« بود ، به خاطري كه به طيف محمد زائي هاي پرچمي شدة » مصونيت ملي 

  . » از روي مجبوريت پرچمي شده بودم « : پرچمي شده بود وبه گفتة خودش 
  در داخل اتاق ، من ويكي دوتن ديگر همان رويه انساني و زيست باهمي في مابين باور هاي مختلف و متخاصم داخل يك 
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.  صدا نمي كرديم »ير جانو مد« هيچگاهي وي را با نام  . سلول را با اين شخص از نظر افتاده نوكران روس داشتيم 
روزي وي ازاين كه بعضي از توخي ها . مخاطب قرار مي داديم » مدير صاحب « زماني كه ضرورت مي بود وي را با گفتن 

ضمن ازمن پرسد كه اسحاق توخي را مي شناسي ؟ هويت اصلي اين عضو سازمان در.  ، از كساني نام برد را مي شناسد
» داكتر موسي توخ « بعداً از . رايش گوشزد كرده نامبرده را ننگ توخي ها و كشور خواندم امنيت شوروي آن وقت را ب

  .برايش گفتم كه وي كاكايم است . تعريف كرده به نيكوئي از وي ياد كرده از من پرسيد كه چه نسبتي با وي دارم 
من با .  افغانستان به ميان مي آمد  در هر حال زماني بحث پيرامون وضع سياسي محمد زائي ها و نقش شان در سياست

در ضمن رد سياست و عملكرد آنان از . رد عملكرد هاي سياست داخلي و خارجي آنها در افغانستان وارد بحث مي شدم 
  . ي ياد مي نمودم ؛ همچنان از كار هاي فرهنگي محمود طرزي ئزنده ياد شاه امان اهللا خان و كارنامه هايش به نيكو

»  مصونيت ملي «  و ظاھر شاه  خاين»   رياست عمومي ضبط احواالت «ده كه از مقام وااليش در اين شخص سرخور

 تنزيل مقام داده شده بود ،  زندان پلچرخي تا سطح يك خبركش و نگهبان دريچه گگ هاي داخل اتاقداوود خان
  .  به خصوص از خلقي ها  چندان دل خوش نداشت، از پرچمي ها  فقسمي كه از قراين و ظواهر استنباط مي شد

 به شما بهتر معلوم است مأموريني كه از رتبة مديريت به رتبة مديريت مدير صاحب« : ير جان محمد گفتم   روزي به مد
رياست عمومي ضبط "عمومي بايد ترفيع داده مي شدند و در رأس كار مديريت هاي عمومي قرار مي گرفتند ، تا از 

 آنان به وزارت خانه هاي مربوطة شان مواصلت نمي كرد ، ابداً ترفيع كرده نمي توانستند ، و يا "كليرنس"  ،" احواالت
آناني كه براي تحصيالت به خارج كشور بايد مي رفتند، تا  موافقة آن رياست را كسب كرده نمي توانستند ، ابداً از بورس 

وي با خوشروئي ابراز . الي دارم ، اگر الزم نمي دانيد جواب ندهيد از شما سؤ.  هاي تحصيلي استفاده نمي توانستند
در هر اتاقي كه زنداني بودم ، هيچكدام شان . ي ها احترام دارم ئتوخي صاحب من به شعله « : آمادگي نشان داده گفت 

 را "مدير جانوي زنكه باز" ا  ي"مدير جانو "  از زبان يك نفر شان كلمة ا حت؛من. با تحقير و توهين با من برخورد نكردند 
  ...من در بيرون هم كه بودم هر روز ريشم را تراش مي كردم و كلونيا به رويم مي زدم ، حالي اين عادتم شده. نشنيده ام 

اشاره به آناني كه تحقيرش مي كردند ؛ حتا خادي هائي كه وي آنان را نمي شناخت ، دست به تحقيرش مي [ ، اينها 
در غيابم مي گويند كه من به خاطر فاميل امين و ... ] زندانيان بفهمانند كه ضد  دولت و ضد خاد اند زدند ، تا به 

زندانيان زن اينكار را انجام مي دهم ؛ حتا ساخته اند كه من نامه هاي عاشقانه مي نويسم و آنرا به صحن بالك مي اندازم 
با نوعی  مھربانی که کسب معلومات . » باشد ، جواب خواهم داد سؤال تان را اگر بدانم و كدام مشكلي در ميان ن... . 

  :از چنين اشخاص را تداعی می کرد گفتم 
سؤالم در مورد محمد خان جاللر است كه اين مهاجر زاده چگونه به مقامات دولتي دست يافت و سر انجام خيانتش   « 

 نمي دانستيد تا به شاه اطالع دهيد ويا "ضبط احواالت" بر همگان هويدا گشت كه  نمايندة روسها مي باشد ؛ مگر  شما و
     »شاه خود نمي دانست كه وي اجنت روسها است ؟ 

  : موصوف با خوشروئي محمد زائي هاي وابسته به دربار ، ابراز داشت 

داوود [ ر صاحب  گپ شهادت سردا ،واهللا اتفاقاً من و شماري از اعضاي فاميل زماني كه در ايتاليا در حضور شاه بوديم« 
و اعضاي خانواده باال شد ، من از ايشان اجازه خواسته در مورد جاللر پرسيدم كه آيا شما خبر نداشتيد كه جاللر ] خان 

چطور خبر نداشتم من تعادل را در كابينه حفظ مي ":  ابراز داشتند كه ]اشاره به ظاهر شاه  [ كي است ؟ جناب شان
ضبط «( »  مدير جان محمد « در جريان يك صحبت . » هيچ گاهي فراموش نمي كنم   را اين جملة ايشان . "كردم 

من را مخاطب قرار داده به آهستگي گفت كه در داخل اتاق يك خادي  : و خادی» کامی«، » اکسائی«، » احواالتی
  . سته بود ، نشانم داد از اهالي پنجشير نش» حكيم ساعت ساز « بعداً با اشارة چشم سمتي را كه . خطرناك حضور دارد 
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اول اين كه مدير . به دو علت به ناچار عضويت حزب پرچم را پذيرفتم : به سخنش ادامه داده گفت » مدير جان محمد«
 " تشكيل شد ، پرچمي هاي داخل "اكسا"زماني كه .  بودم " مصونيت ملي"و )  "ضبط احواالت "(عمومي در رياست 

مي شناختم از پيوند من به خانوادة ظاهر شاه ، به خلقي ها اطالع دادند و يا نمي فهمم كه من آن وقت آنان را ن" اكسا 
... .  همچنان "كام"در . از ترس ، درخواست عضويت به حزب شان دادم . چطور شد كه آنان به من تنزيل رتبه دادند 

همين  .  تبديل شدم  كارمند عادي خادمن به يك. ادند خاد كه تأسيس شد ما همه قديمي ها را به تشكيل خاد انتقال د
 برايم جاسوسي مي كردند ، بعد از كشتن سردار صاحب 1357 ثور 7پرچمي ها و خلقي هاي ادارة ما كه قبل از كودتاي 

مخصوصاً زماني  مرا بسيار بسيار رنج مي داد ، شهيد و خانواده و رويكار آمدنشان از زمرة آمرينم شده بودند و اين مسأله
از طرف ديگر آرزو داشتم . پيش چشمم مجسم مي شد ، گريه مي كردم ) خانوادة داوود خان ( ته شدن خانواده كه كش

 كه او را به خارج بفرستم  حاال در اين فكر هستم زماني تالش مي كردم. هر طور شده نگذارم  پسرم را به عسكري ببرند 
به يك قيمت درست ميفروشم آنوقت به ...  واليت قندوز و ننگرهار وكه از زندان برآمدم خانه و زمين و جايداد هايم را در

  .» .... ايتاليا پيش شاه مي روم 
 20مدت حبسش را ظاهراً .  مسعود بود -  از نفوذي هاي خاد در درون جمعيت رباني  )»حكيم ساعت ساز «( فرد ديگر 

آناني كه به خاطر آزادي [  جمعيت اسالمي را   شمار زيادي از اعضاي اصلي»ساعت ساز«.  سال تعيين كرده بودند 
كشورشان عضويت جمعيت اسالمي را پذيرفته بودند و مي پنداشتند كه مسعود و رباني مجاهد واقعي اند ، نه دو اجنت  

به چنگ خاد انداخته عده اي از آنان را به اعدام برابر ساخت ، شمار ديگري از هم حلقه هايش حبس هاي ابد و ] روس 
اين شخص هر وقت اراده مي كرد مي توانست خطوط ندامت و پشيماني را در تابلوي صورتش به . ل مدت گرفتند طوي

در مورد خودش مي گفت كه فريب خادي ها را خورده ، عضويت خاد را پذيرفته بود ؛ مگر بعد از مدتي  . نمايش بگذارد 
براي اين كه . عيت اسالمي رفته بود و عضو آن شده بود  از همين سبب به طرف جم،فهميده بود كه اينها ضد مردم اند

گپ و گفت كذائي اش را صبغة واقعي بدهد ، در رابطه با ميكانيزم و چگونگي ساختار تشكيل خاد برخي مسايل را گويا 
شخصيت « كه همانا  تثبيت -در جريان صحبت با زنداني به هدف اصلي اش . براي طرف مقابلش افشاء مي كرد 

قسمي .  دست مي يافت ، و در مورد ميتود جلب افراد و جذب آنان به خاد گپ مي زد - اش در ذهن وي بود »جهادي
مي  نرش در اين بود كه با مهارت خاصيصحبت را باز مي كرد و ه  نامبرده با افراد مورد نظرش سركه برداشت كردم

« از ( فعاليت هاي خاد قسمي كنجكاو  سازد  تا از وي  كند و  محبوس را در مورد كار و توانست  زنداني را به خود جلب
  .در مورد فعاليت هايش در خاد پرسش هائي را مطرح نمايد ) » ساعت ساز

اين شخص بامن هم ، با همين شگرد  برخورد كرد و در مورد بخشي از فعاليت هاي خاد ؛ من جمله ديد واديد هاي 
. لي خاد پذيرفته شوند شرايطي را كه مي بايد بگذرانند ، تا به عضويت اصاعضاي اصلي خاد با همكاران تازه جلب شده و 

خورد و يا هم آهنگي رياست هاي خاد باالي مسايل مربوط به نقطة مشترك عمليات اپراتيف و بسا موضوعات چگونگي بر
 انتقال داده مربوط به بخشريح اين گونه مسايل كه تش« : شايد برايش گفته  باشند . ديگر مربوط به خاد را بازگو نمود 

و » از همين سبب افشاي آن به زنداني ، كدام آسيبي به خاد ما رسانده نمي تواند .  مسعود نيست  احمد شاهشدة خاد به
به هر حال ، اين خادي تمام عيار مسلماً از بخش همان طيف خاد بود كه مطابق پالن . يا  توضيحاتش علت ديگر داشت 

كه فريد مزدك و محمود بريالي هم ازجملة » شوراي نظار« تحت قومندة  داخل جمعيت اسالمي  روسها بهستراتيژيك
  .گردانندگان آن بود ؛ انتقال داده شده بود 
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 مارا براي انتقال و ، يعني فرا رسيد 1362ماه حوت سال 18 ويا 15 كه تاريخ  اين اتاق سپري كرده بوديممدتي را در
  . بيرون كردند  كهنه كار وزارت داخله  از اتاق به جالدانتحويلدهي به زندان مربوط 

 در  به زندان مربوط وزارت داخله سمت غربي2 منزل " 1بالك " بايد بار ديگر تذكر داد كه جريان انتقال زندانيان از 
زنـدان  زير   انتقال از زنـدان تحت  فرمان خـاد ، به -  2« :  تحت عنوان  )- 11-بخش  (»خاطرات زندان«جلد سوم 

   . بيان شده است  » فرمـان وزارت داخـله
 فوق عنواندر زير ) -11- بخش (  ،»خاطرات زندان «  خوانندگان عزيز ، با پوزش قبول زحمت فرموده  ، در جلد سوم [

  .]  تصحيح نمائيد) 1361 قوس 2( به تاريخ را ) 1362 قوس 2(تاريخ  ،   سطر دوم ، درالذكز
   )16 بخش  ( پايان                                                                                                                    

  
  ادامه دارد  

  
  
  


