
خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            
يـكبير توخ                                   چهـارم جلـد                                                       

 
 
 
 
 
   

 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    
  

   .» 1بالك «  نگاهي به وضع استادان پوهنتون درسمت غربي-6
  

  استاد هاله :   الف 
به سمت غربي منزل دوم انتقال دادند در وضع اينجا كدام تغييري  ديده نمي     زماني كه زندانيان را از سمت شرقي 

زماني كه آخرين  نفر يك اتاق كارش در . دروازة اتاق ها به اساس نوبت باز مي شد تا زنداني از تشناب استفاده نمايد . شد
هر اتاق مجبور . ق ديگر را باز مي نمودند تشناب تمام مي شد ، دروازة اتاق آنها را بسته مي كردند و در پي آن دروازة اتا

بود از ميان شان نوكريوال را تعيين نمايد تا آب جوش را كه در درون اتاق تدارك ديده بودند ، به نوبت به ساير اتاق ها 
مثل سمت ، كثافات بيرل همچنان كار جمع و جاروب و بيرون بردن . » 1بالك«برسانند ، درست مثل سمت شرقي 

تاقي را كه در دهليز  ا8زماني كه پروگرام تلويزيون دولت پوشالي آغاز مي شد ، سرباز دروازة . ام داده مي شد شرقي انج
در پايان برنامة تلويزيون با همان .  باز مي نمود تا زندانيان براي ديدن تلويزيون به دهليز زندان برآيند موقعيت داشت

  . اتاق را مي بست 8ن مي رفتند و سرباز دروازة روال سمت شرقي زندانيان به درون اتاق هايشا
 «روستار تره كي در سمت شرقي  صاجب  آشنائي من با داكتر  نوشتم»خاطرات زندان«همانطوري كه در جلد دوم 

در . ما در دو اتاق جداگانه زنداني بوديم ؛ مگر در اين سمت بالك در يك اتاق پرتاب شديم . صورت گرفت  » 1بالك
»  استاد « ، استاد حبيب الرحمن هاله و ړكاك هر يك استاد  ، سه تن ديگر از استادان پوهنتون  سمتدهليز همين

هر دو تن اخيرالذكر كه بيشتر از ساير استادان نقاط مشترك و وحدت نظردر بسا مسايل . شكر اهللا كهگداي زنداني بودند 
   .ا با همديگر در ميان مي گذاشتند ، در يك اتاق بودندداشتند ، طور معروف راز و نياز شان ر...  فرهنگي و-سياسي 
اشاره مي  در زندان پلچرخي ړ پوهاند كاك در پي آنو،  آقايان پوهاند هاله ة نكاتي در مورد به اصطالح مبارز بهحاال
  : شود

احت ، هميشه  نار)  دست چپ اتاق دوم»2منزل « سمت غربي »1بالك« 1362 سال ةنيم( پوهاند هاله در زندان 
موصوف با . اشد مصاب شده ب)  دپريشنيا منيك ياپسيكوز ( مريضي مي به كدائهيجاني و عصبي به نظر مي رسيد ؛ توگو

 از رفتن وي. چه  رسد به بحث سياسي   صحبت متعارف و عادي هم نمي كرد ،ا حت؛طي روز و شب هم اتاقي هايش در

  

  »  آزاد افغانستان  -افغانستان آزاد  «  به  پورتال    - 3 -   قسمت  -  16 -بخش 
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 نيروي اخالقي و « نمي توانست داراي  كه طبعاً در چنين حالتي و گرفتن آفتاب خودش را محروم كرده بود تفريحبه 
تره كي براي اشخاص مورد نظرش صاحب جملة بين گيمه را داكتر . [ باشد » سياسي الزم براي نفوذ در ميان  زندانيان 

 داكتران. دند شويش و تأسف مي نمو  ابراز تاستاد هالهبرخي از هم سلولي هايش از وضع مزاجي  . ]به كار برده است 
كنند ؛ مگر زحمت شان اثرمند   بيرون»رقتبار و ترحم بر انگيز « تا پوهاند هاله را از آن وضع  ي هم سعي نمودندئشعله 

 در همان نقشي كه اختيار  ، مريض نمائي تمارض به با تا ،نبود ، زيرا كه ايشان آگاهانه تمارض كرده و الزم مي ديدند
كه خادي هاي مخفي و جواسيس  [ تا خداي نا خواسته در صورت اعدام دسته جمعي زندانيان.  كرده بود ، باقي بمانند

 ترحم مقامات .... ]پيوسته در ميان زندانيان تبليغ مي كردند تا زندانيان را در حالت اضطراب و انتظار دايمي قرار بدهند 
ل شده از اعدامش ـيف برايش قايـه تخفـرجآمده يك دبه جوش  - وي به خاطر در خود فرورفتگي و عاجزي - لؤومس

  ؟ ! منصرف گردند
ول ؤشكر اهللا كهگداي خادي مس دوست بسيار گرانقدرش  ة بنابر نوشت[ آقاي هاله  جنابكه و ؛ اما  جالب توجه اين

  . ند هم مي گفت» شعر «  گويا در سلول زندان]  چاپ  امريكا»كاروان« پشتون ستيز، تفرقه افگن وضد ملي ةنشري
از نظر   در ذيل را هاله صاحب، يعني» استاد سخن  «  مستهجن و دور از عفت قلم و فرهنگ دانشگاهي» شعر«حال 

 با قصه  ،؛ زماني هم كه به حال مي آمد  مي كردنمائي نموده ، مظلوم  كه زماني تمارض به مريضي اعصاب، گذرانيممي 
طبع حساس و  ، بخشيد ؛ و گاهي هم كه تصور اتاق خوابشرازش لذت سكر آوري مي تهاي جنسي به هم زنجيران هم

مي اش  ...  در وصف اندام جنسي خود و» شعر «يدنئ به سراطوري كه ؛ مندانه به نوازش مي گرفت  را دردشلطيف
   .مي كشيد را به تصوير شانايپرداخت و وصال 

  :مي نويسد ) »افغانستان در چنگال خونين كمونيسم  « در الطائالت نامة اش كهگداي
  
  : آن چنين است  نمونة در زندان پلچرخي گاهگاهي شعر مي سرود كه چندآقاي هاله «

  
  دل بمن گفت كه سوي صنم دلشدگان
  آرزومندي وصلم  طي يك نامه فرست
  گفتم او پاره كند ، نامة كس ناخوانده

  گفت بنهفته چو در ، در صدف جامه فرست
. . . . . . .  
 . . . . . .  
    دست ، به افسون دگر پيوندمگر نداد

  .خبر وصلت ما در دهن عامه فرصت 
                ------  

  وقتيكه كني ماه من از ناز نگاهي
  بر گرد سرت كرده بيانداز نگاهي
  تا صدقه ناز و نگهت باز شوم باز
  كن باز نگاه باز نگاه باز نگاهي 

       
           -----  
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  اـمـعـم 
  دگاني را      چيست آن چيست كه زن

  فزون شودكيف و لذت  از آن  
  گل قندگون ، تپيدن دل را 
  وصل آن ماية سكون شود

  چاه بابل از آنشد چو سحر جو
  شيرزه افعي ، به آن فسون شود
  چشمة خضر ، پيشش از خجلت

  غرق در گل ، تا گلون شود
    مزرع تخم آدميزاد است

   شود" مردي آزمون "مرجع 
   رابي وجودش تاجداران

  كاسة ، عيش سر نگون شود
  ديدة آن ز رنج مرموزي

  گاه و بيگاه غرق خون شود
  تا كه  بيگانه اش نبيند روي 
  در پس پرده ، ازعيون شود

  چون  رود پرده از رخش بكنار
  شام چون بام سيمگون شود

  ازميان دو   پنبه 
  همچو ماه نوي برون شود
  كوه تمكين آن بلرزه فتد

  شودكوهكن گر به بيستون 
  بوسه ها ميدهد به آستانش

  آنكه مهمان اندرون شود
  چون به آغوش  خود كشد تنگش

  اشك شادي ز چشم نون شود
  جاي محروم اين شكر دره
  عاقبت به كامة قرون شود
  گر به آغوش كشد اين ماه
  هاله به كامة قارون شود
  هركي اين نغز را نميداند

  »   "ازسبك مغزي اش زبون شود  
  ، كه از يك سوړكاككابل آقاي هاله ؛ همچنان پروفيسور ) دانشگاه ( استاد پوهنتون [ يندة اين سروده  در مورد سرا

و از سوي ديگر يكي در زير ، اين هردو سنگ مبارزه به خاطر آزادي مردم از يوغ استعمار روس را به سينه مي زدند 
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اسي استعمار چنين ابتذالي را  به نام شعر مي سرائيد ، ش ، در داخل زندان سي »تجسم ديوانه كنندة  اتاق خواب « فشار
تا نياز هاي دور مانده و سرخوردة جنسي خود و هم سلولي هايش را با تخيل و تجسم ، تعريف و تشبيه اندام هاي جنسي 

  . ش ؛ ارضاء نمايد » شعر« و به هم پيوستن آنان در بستر ، با تصويري گري در، زن و مرد 
  ISI هاله به راستي دچار استرس رواني شده بود و يا اين كه مانند يك تن از اعضاي زنداني شده معلوم نشد استاد

  !!از همين سبب تمارض به روانپريشي مي كرد ؟. پاكستان مي پنداشت  مبادا اعدامش نمايند 
  :  حال سخني در مورد رفيق گپ و گفت هاي خصوصي استاد هاله 

  
  :   استاد شكر اهللا  كهگداي -ب 
  

دو تشناب كه .  اتاق موقيعت داشت 8 اتاق ، بلكه 6 نه به قول كهگداي  ،قبالً هم تذكر داده ام كه در دهليز سمت غربي
 آن از پروگرامهاي تلويزيون تا پاياناتاق ها را در وقت آغ.  اتاق را از هم جدا مي ساخت 8 واقع شده بود  رو به روي هم

 به روي  توشكچه هاي -ل سمت شرقي همه از اتاق هايشان خارج شده به روي دهليز زندانيان ، مث. باز مي گذاشتند 
زنداني يك اتاق با زنداني اتاق ديگر دور از چشم جاسوسان صحبت . خود مي نشستند و تلويزيون را تماشا مي كردند 

 هم در همان وقت ديدن جان شستن حمام و. هرگاه ضرورت مي بود از تشناب استفاده مي كردند . كرده مي توانست 
در طول روز اتاق ها بسته مي شد  براي هر اتاق وقت استفاده از تشناب را تعيين كرده بودند . تلويزيون صورت مي گرفت 

نخستين زنداني مي . گاه گاهي آخرين زنداني كه در تشناب كارش تمام  نمي شد ، سرباز اتاق بعدي را باز مي كرد . 
  . رين زنداني اتاق قبلي را ببيند و كلماتي با هم رد و بدل نمايند توانست براي لحظاتي آخ

روزي من نخستين فردي بودم كه داخل دهليزك تشناب شدم و آخرين نفر ) اتفاقاً(در هفته اول انتقال ما به سمت غربي 
سالم و . ي كه نامم را گرفت در حال. اين نخستين باري بود كه وي را بعد از سالها در زندان ديدم . شكر اهللا كهگداي بود 

قبل از آن نمي . بعد از خدا حافظي دهليزك تشناب را ترك گفته به اتاقش رفت . وضويش را تمام كرد . عليك كرد 
وي را از دور ديده ) شايد هم پيشتر ( فهميدم كه اين زنداني همان كهگداي معروف است كه من از سالهاي دهة چهل 

ن زمان ، در همان دهليز ، وي  را به يكي دوتن از رفقاء معرفي كردم ، آنان هم اين خبر را در هر صورت در هما. بودم 
 با يك سالم خاموشانه از  ،چند روز بعد كه وي را در وقت تفريح ديدم. كه كهگداي كي است ، دردهليز شايع كردند 

زماني كه برداشتم را از كهگداي باوي .  نداشتم تا قبل از آن در بارة وي با داكتر روستار تره كي صحبتي. پهلويم رد شد 
در ميان گذاشتم ، درعين اين كه  نظرم را در مورد وي مورد تأئيد قرار داد ، از صحبت بيشتر در اين زمينه خود داري 

  . رده بودند آنگاه فهميدم كه وي و ساير استادان  اين عضو فعال و اجنت خانه زاد دربار ظاهرشاه را قبالً شناسائي ك. نمود 
اساساً جوانان پژوهشگر تاريخ سه دهه پيش كشور كه اين شخص را نمي شناسند ، براي شناخت منطقي از وي ، مي بايد 

آنگاه . را دستياب نموده ، با دقت مورد مطالعه قرار دهند ) »افغانستان در چنگال خونين كمونيسم «(الطائالت نامة اش 
خادي شده و مسلمان نماي شديداً ضد پشتون و هزاره و ضد تاريخ پر »  احواالتيضبط« به عمق طينت و خباثت اين 

  ) از طريقي (و سپردن آن ،  ت از مردم و جريانات ضد ظاهر شاهافتخار افغانستان كه بعد از خدمت ، يعني تهيه اطالعا
 امريكا ، هيچ كسي را همترازش  شاه ، در پي آن خدمت به روسها و متعاقب آن به امپرياليزم جنايتكار ظاهربه شخص

   ]. در صفحة بعد [*نمي پذيرد ؛ پي خواهند برد 
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  نگاهي گذرا به چند فراز الطائـالت نامة مستهجن-ج 

   .... نشاني شده  در ذيل) ◙ (با اين سمبول  نقل از آن  گداي كه كه
  
 دموكراسي كارهاي كشور به اهل آن سپرده  گفتيم كه خاندان شاهي محمد زايي گرچه ميگويد باساسما مي«   : -  ◙

شود وليكن  تمام قدرت كشوري بدست همين محمد زايي ها است  بشمول چوكي هاي وزارت خارجه  و سفارت ها كه 
  »    ) 48صفحه . ( يا بايد خانداني  باشند  و يا به خاندان پادشاه وفادار 

 تعدادي از اعضاي خاندان  .بودن را مي دهد ، نه چيزي ديگر» ضبط احواالت«  معني عضو  به ظاهر شاه بودن»وفادار« 
اطالع موثق در زمينه وجود .  و چراي اين دستگاه جهنمي بودند يعني خانوادة كهگداي عضو بي چون، سرمنشي شاه 

اهللا به شمول احسان ،  از اعضاي فاميل كهگداي  تن4ز  اضافه ا،دارد كه در زمان ظاهر شاه خاين به مردم و كشور
 پست ، در وزارت خارجهكه در بلگراد يوگوسالوياي سابق بعد از سفير ، شخص دوم بود . ) ا . ن ( كهگداي و دامادش 

  .هاي مهمي را احراز كرده بودند 
حزب «نماد بسيار برجستة آن ظاهر طنين عضو كميتة مركزي .  تمام جواسيس ماهيتاً داراي خصلت همگون  هستند 

توضيح مختصر در مورد كهگداي » خاطرات زندان  «  جلد دوم91 همانطوري كه در صفحة .ي باشد م» دموكراتيك خلق
  :  اينك اندكي بيشتر به آن مي پردازم  ؛ داده ام

، يعني پدر كالن شكر اهللا اين  شخص . منشي ظاهر شاه ، جان محمد  نام داشت  كهگداي سرپدر حافظ نورمحمد خان
)  اندراب ( ولسوالي،   واليت  بغالنهاي جنوب روسيه به شمال كشور ن جمهورياهاجر م را روسها درميانكهگداي
... ! .  باال مي شد اجنت فرستادة شوروي هر صبح وقت به كوه بچه اي كه درهمان نزديكي ها  موقعيت داشت.  فرستادند

  كردند و مي گفتند كه وي هر روزيافراد مشكوكي از اهالي اندراب  وي را به حيث شخصيت متقي و پرهيزگار تبليغ م
بدين گونه مردمان ساده انديش را به اين شخص باور مند مي . بر سر آن كوه بچه باال شده  با خدايش راز و نياز مي كند 

شايع مي كردند كه ... .  شده و به خدا رسيده »صاحب حال « - به اصطالح  متصوف - ساختند كه گويا اين مهاجر 
مردم بي ... .  از وي ، به كلي رفع شده "شويست"آن شخص مهاجر شوروي با گرفتن تعويذ و طومار و مريضي اين و يا 

   مي گرفتند و در بدل آن »شويست«طومار و   سواد و ساده انديش براي رفع مشكالت ؛ حتا مريضي نزدش رفته از او
  
  

يتكار امريكا به افغانستان از طريق نشريه اش به  وي مدت ها پيش از حمله وحشيانة امپرياليزم جنا-] از صفحة قبل [* 
و حضور نظامي امريكا در افغانستان شده بود كه اين قلم » پيمان ناتو«خواهان وارد شدن افغانستان به  »  كاروان«نام 

 در »ان درنگي بر ژورناليزم زرد جنايت ساالر پسند شكر اهللا كهگداي مدير مسؤول نشرية كارو« طي رساله اي زير عنوان 
چاپ » افغان رساله« ، » پيام زن « امريكا به نقد از نوشته اش پرداختم كه به نام مستعار رؤوف روشنائي در نشرية راوا 

  . چاپ و نشر شده است " آزاد افعانستان –افغانستان آزاد "تورنتو و چند نشريه و سايت ديگر؛ همچنان پورتال 
به يك تن از اسطوره ) » خاطرات زندانش« در اصل به اصطالح (  متن كتابش اين قلم عمدتاً به خاطر حمله اي كه در

 و زد و " اثر"هاي مقاومت افغانستان مجيد كلكاني رهبر ساما و اين قلم نموده ، در يك فرصت مناسب به  نقد ازآن 
تاريخ افغانستان باين كتاب گوهري در گنجينة «  كه نوشته بود -  اين پرچمي مخفي -بندش با حشمت خليل غبار 

  .] ، خواهم پرداخت »  نشريه كاروان چاپ امريكا  11 ص 93 چاپ شده در شماره-حشمت خليل غبار . افزوده گرديد 
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   يك تن ازآنان از-به نقل از ريش سپيدان كوچة اندرابي [ مال جان محمد به گفتة خودش . برايش پول مي پرداختند 
 باال مي شد ، خداوند  بر فراز آن گويا از آن كوه بچه كه براي گدائي از بارگاه خدا] جملة مخالفان خاندان نادر غدار بود

...  مسلمانان خدمت نمايد ته كه مي تواند با تعويذ و طومار و دم و دعا بهلطفي در حقش كرده و دعايش را مستجاب ساخ
بر  گداي كوهي كه( تخلص كهگداي   و دم و دعايش مردم آن جا را به خود جلب نموده »چف و پف « و حاال كه ،

بعداً مال صاحب ، بنا به دستور مركزش به . را اختيار كرده است ) بلنداي آن باال مي شد و با خدايش راز و نياز مي كرد 
 ]ناميده مي شد » كوچة اندرابي« به منطقه اي كه اكثريت آن از اهالي ولسوالي اندراب بودند  وبه همين سبب  [كابل

وي .  كوچة اندرآبي هم مي شود در درون» مسجد لب جوي« مال امام  گيرد و به پيشة پيزار دوزي مي پردازد وخانه مي
 «: شماري از باشندگان آن كوچه مي گفتند .  ش نورمحمد را در همان مسجد برده حافظ  قرآن  مي  سازد  نوجوانپسر

مستقيماٌ  به ارگ شاهي ظاهر مهاجر را ه  ب  مالياين پسر علي محمد خان وزير دربار كه خانم روسي داشت ، به گونه اي
 عبدالصبور غفوري يك تن از مبارزان همان دوره كه زنده ياد  [ ».. ه به حيث كاتب مقرر نمود در دفتر ظاهر شاه  ،برده

وي و يكي . شت را نو» سر نشينان كشتي مرگ يا زندانيان قلعة ارگ« در ارگ زنداني بود بعد از رهائي از زندان كتاب
كه از اهالي اندراب و يا مهاجر آمده از شوروي ( باشندگان آن كوچه را  ، شماري از دوتن ديگر كه به ضد سلطنت بودند

كه در آن ايام كودك خبركش بام و ( با سرمنشي و وابستگانش ازجمله همين شكر اهللا  نزديك شدن از  خطر) نبودند 
  .. ] مي داشتند ، بر حذر )كوچه براي خانواده بود

 و  مقرر شد»ارگ شاهي ضبط احواالت«سمت مدير ه  بعد از مدتي كار در دفتر ارگ شاهي ب خان كهگداي نورمحمد
 وي سال  .وي ارزاني نمودند را به »سرمنشي ذات شاهانه«كه كرسي بسيار مهم  تا اين،  مدت ها در اين سمت باقي ماند

 را از پسكوچة اندرابي كابل انتقال داده ة قران خوان و باسوادبچناني كه اين مهاجرآ.  باقي ماند هاي طوالني در اين پست
مقرر » سر منشي حضور شاهانه« بنا بر دستور اطالعات شوروي اين شخص را ( به ارگ شاهي آوردند ، زمانش كه رسيد 

آنها را  تحرير مي نمود ، بعداَ  به وي ديكته مي كرد ، كهگداي ) طور شفاهي(ظاهر شاه كه فرمان هايش را  . كردند 
. برساند ) كابلفارت شوروي درس(كاپي آنها را به مسؤول خود در كمال مخفي كاري مي سپرد ، تا به مرجع اصلي آن 

« ديد و باز ديد شاه را با وابستگان دربار ، بوروكراتهاي حكومت و صاحب منصبان بلند رتبة وزارت دفاع ، همچنان 
زماني كه در هند  . [ تحت نظر مي گرفت » حضور شاهانه   « به  رات ها  ، سفراي كشور هاي مقيم كابلديپلما»  باريابي

به اين مسأله اشاره كرده بود كه با تأ سف برش آن  ) 1990 يا 1989در سال ( اقامت داشتم يكي از نشرات خارج كشور 
  ] .   نشريه  از نزدم گم شده است 

كشور زنده ياد غبار خاندان نادر غدار يكبار كه يك خادم صادق و جاسوسش را به باال مي به گفتة تاريخ نويس شهير 
البته اين يك حكم كلي بوده نمي تواند كه استثناء نداشته باشد [ كشيد ، تمام وابستگان وي را هم به خدمت مي گرفت 

جواني كه ماماي مهربانش در ارگ شاهي ، از همان ايام » سرمنشي صاحب ذات شاهانه«زادة خواهر  شكراهللا كهگداي ]
 ة راپورتر نشريپوشش زير آنجا مقرر شد ، شامل اين نهاد خون و خيانت گرديده دستور گرفت تا» ضبط احواالت« مدير 

اين جاسوس .  كه خود از زمرة استخباراتي هاي شاه بود ؛ به فعاليت استخباراتي  بياغازد وليت كشككيؤ به مس»كاروان«
يكي از رفقائي كه .  ، يكبار حيني كه از نطاقان شعله ئي در گوشة پل باغ عمومي كابل عكس برداري مي كرد خانه زاد

» راپورتر«. هميشه عينك روي چشمش ديده مي شد ، متوجه  اين مخبر شده  بيدرنگ  رفقاء را از موضوع آگاه ساخت 
پشتني تجارتي «  جاسوسي اش به عمارت ادامة كاراحساس خطر نموده در همان لحظه ظاهراً فرار كرد ؛ مگر براي 

داخل شده از پشت كلكين منزل چهارم آن كار عكاسي اش را از سخنگويان باال شده به سر ديوار درياي كابل از » بانك
ش زده ، فلم هاي كمره اش را بيرون برروياين بار زنده ياد شاهپور قريشي وي را گير آورد يك سيلي محكم  . سر گرفت 

  ... . كشيده پاره پاره كرد 
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ادامه داد و يا نه  ؟ در هر » كام«و » اكسا«  زماني كه كودتاي ثور به وقوع پيوست ، معلوم نيست كه به كارش در 
اش را درچوكات ) جاسوسي ( صورت اين جاسوس خانه زاد بعد از تجاور شوروي به كشور ، فعاليت هاي استخبارتي 

 استادان پوهنتون از جمله استاد روستار تره كي را به همين شخص«  قرار گفتة  يك استاد .تشكيالت خاد تداوم بخشيد 
  )  خاطرات زندان 81 صفحه 2جلد ] (  .پهلوي آنان قرار گرفت  در» زنداني «در نقش  و خودش نيز  »چنگ خاد انداخت

  و حال به پاراگراف ديگري از  الطائالت نامه اش در زير توجه كنيم
آن ها .  و نصير احمد شاگردم در يك اتاق كوته قلفي بودند [*]دالرب كه مدير محصالن در دانشگاه كابل بود عب   « 

صورت دعواي متهمان را براي نوشتن دفاعيه آماده نگهميداشتند و اكثراً ما  هر سه نفر تا نزديكيهاي نماز صبح مي 
   ) . 109 صفحه( » ...  نشستيم  و براي متهمان دفاعيه مي نوشتيم 

  
  ادامه دارد                           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

صاحب را در زماني كه معاون رياست   مدير«: كاوياني مي گفت ميرزا محمد زنده ياد   ،  در بارة مدير عبدالرب–[*] 
م بخش ازجريان پوهنتون كابل  در دورة رياست  داكتر حيدر بودم ، كمك مي كردم ؛ اما  نمي دانم كه وي به كدا

 -4 «(  متني كه زير عنوان   شامل239 سوم خاطرات زندان صفحه  جلد– »دموكراتيك نوين افغانستان تعلق دارد 
 مدير صاحب عبدالرب  را در متن نقل - مي باشد اين قلم نام وي  »... سخني مختصر در  بارة يك عضو سازمان رهائي 

  )  ديده شده بود 20 -16 زندانيي بود كه در ميان  زندانيان داراي حبس بلي عبدالرب  همان. شدة فوق ننوشته ام 
     

  
 
 


