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   څخه خپريږي؟) پيام زن ( د لطيف پدرام پيام ولې تل له 
  
  

ه د جرمني په وخت د شپې په  ول دروند ملت خبر دی د روان کال د جون په دوهمه ني ه چې   بجو لطيف ٩لکه څن
اک په نوم د يو ان يواالنوته چې په لوی پدرام له کابله  د بای قره بي له کوره د پال رام له الرې خپلو ان ې پرو  ن

. شمير کې نور هېوادوال هم حاضر وه د شاه امان اهللا خان غازي د حکومت دور  د نقد په نوم تر سوال الندي راوست
يواالنو ته کوله چې خپل ) سوسيال خورو ( نوموړی دغه وينا تر ډيره په اروپا کې خپلو بيکاره او خيرات خورو ان

ای او د عادت سره سم يې په سپکو سپورو پيل وک   .افغاني ضد احساسات يې کابو نشو ک
  

ه  ن ل د  هېواد د خپلواکی اتل شاه امان اهللا خان  و ک ي  لمان چې نن سبا له بل هر .پدرام په لوم خو د وطن وي 
ه او په هغه ناسته کې د  يې هم  د وخت وي دي نو د پدرام وينا يې سر تر پايه ثبت ک ناستو کسانو د نومونو نومل

ان سره خوندي ک رام ته ډيری کسان په  مستعارو نومونو برخه . عکس په شکل کې  اک پرو ياده دي وي چې پال
  . اخلې

  
ني  عادت له مخې  هر څه سپکی سپوری  ی وو چې دی خپلو افغان ضد هم الرو ته وينا کوی اود ور پدرام فکر ک

ليچې په خوله ورتلې  لميان يې هره خبره په  . ويې ک تنو وي  خو له دي خبر نه وو چې په هېواد او خپلو ملې ارز
و ته سپاري   .پوره دقت څاري او د تل لپاره يې د تاريخ پا

  
ې له الري خپري او د هېوادولو غوږونو ته ورسيدې ې پا رن وب په نوم ان ه د يو ن . د لطيف پدرام خبري بې له 

يوپه رسوا کولو کې خپله هېوانی ورپسې د هېو منه ک اده بهر د اريانا افغانستان په نوم تلويزيون چې تل يې د هېواد د
له دی وروسته . چې کور ودانی ورته وايو. دنده سرته رسولی د لطيف جان خبري د هر وطنوال تر غوږه ورسولي
ه خپل م وريزه وي که غږيزه او که په ليکنې ب منه پدرام په ال هرې ملې رسنئ که ان لی رسالت يې  د هېواد د

  .رسواي کې ادا ک
  

لې چې  په هغه شپه له  ينو ١٠٠د پدرام جان خبرې او کن  نه ډېرو افغانانو په خپلو غوږنو اوريدلی وی او 
ي پدرام له خوا د پيام زن راډيو له الر ی وی د سپين ستر تنې هم ک ې د هېوادوالو ال ورنه په ياده ناسته کې  پو

ه وشوه ، په  نوم پېغلې  فرشته حضرتې له خوا جوړيږي. تصح کولو ه   .پيام زن راډيو ديوي  ستم
  

رنو حافظې ته سپارلې ده  لميانو د خپلو کومپيو چې د پوره مجلس .د پدارم دغه وينا يو نه، څو تنو په وطن مئينو 
ولو سره موجوده ده   .پوره سې ډې اوس  هم له 

  
ل د پيام  ان سپک او تور ک او داسې څه يې وخوړل چې د يو ورور پدرام  ان په سپيناوی کې نور هم  زن سره  د 

  .په وينا د خوړلو نه وه او څوک يې نه خورې
  

رهار او ور پسی په  ي په نن ول هېواد وال د پدرام آغا په زهني ناروغتيا خبر شول نو لوم له دي ورسته چې 
تنه يې خوست ، پکتيا ، کابل او هلمند  لو غو کې الرو کوڅو ته را ووتل او د پدرام بچه محاکمه او له هېواده د ش

ه   .وک
  

ی وشوې چې پکې د  ندونو په وړاندي لوې غون  په وار سره په کابل ، هلمند ، پکتيکا او کندهار کې د پدرام د څر
تنه وشوه وند لغوه کيدو غو ه په پکتېکا کې قومې مشرانو.نوموړي د محاکمي او  ولنو په  رو او مدني   ملې سودا

ودو اعالن وک ه کې د لطيف پدام په سر د وه لکه ډالرو د انعام کي سره له دي چې د لطيف پدام سره په دوه . غون
کارندوي کوي چې زمونږپه خلکو يې ملې وياړونه  ه  د دي  و هم نه ارزي خود پکتيکا د هېوادپالو ورونو پريک ن

ران دي او پ ان نه سپمويډير  ندني    .النه کې يې له هي راز سر 
   



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
  ٣از  ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن 
 maqalat@afghan-german.de 

ته ې هم خپل ملې رسالت ادا او په غوڅ اکثريت سره يې د پدرامې محاکمه وغو خو په . د افغانستان د مشرانو جر
ه په  که يې پريک ندونې نه دي اوريدلي نو  واکې دوی د پدرام څر ه کې ستمې حلقو داسې وخوده چې  ولسي جر

وله خو د افغانستان د ولسمشر وياند وويل چې ولسمشر ته بې شماره شکائتونه رسيدلي او ډيرو ملي او لوی الس و ن
او د جدي او قانونی  قومي مشرانو ورنه د پدرام له خوا ملي قائد غازي امان اهللا خان ته د سپکو سپورو د ويلو په ت

ي ده تنه ک   . اقدام غو
  

ان سپيناوی  خو لکه چې . د خراسان تلويزيون له خوا چې د پدرام بادار ايران  يې تمويلوي وکبل وار پدارم بچه  د 
ان په لوی درياب الهوک او اوس ورته ايله ايله د درياب د موجونو د زور پته لږيږي پدرام خان له . المبوزن دا وار

ما وان يې د خپرونې چلونکې دی او په اغلب  تنې هم  د خراسان سره په مرکه کې چې يو تنکې  ن د خپرونې  پو
وابونه هم ده پخپله ورکول خوله دي سره سره بيا هم د تمې خالف مرکه  د پدرام . پدرام له خوا جوړي شوی وي او 

يمانې  نې او پ که چې پدرام په يادي شوې مرکه د خپلو تيرو تيروتنو د بخ ه نه په تاوان تمامه شوه، دا  ای په  په 
او هم يې د وزير محمد اکبرخان غازي او  ودونکې لوی احمد شاه با با ته په بد ويلو پيل وک داوسنې افغانستان بنياد اي

وله کيالک په وړاندې  ونن   .د هغه روا غزا  د استعماري  
  

ه په هېواد کې دننه او بهر د روڼ اندواو روشنفکري محافلو او رسنيول ون سره کله چې په پرلپسې تو ه   کلک غبر
ينه  ل بيا يې فرشته جان حضرتي د پيام زن خپرونی چلونکې ته زحمت ورک او خپل غږ يې د  مخ شو نو يو 

  .راډيو له الري ترموږ راورسوو
  

تنه ده ه . دا چې ولې پدرام بچه تل له پيام زن خپل غږ پورته کوي زما له پاره نا حل شوي پو ان د پوهاوي په ه د 
تم چېکې له انه پو ايا پدرام دومره تجريد شوي زليل شوی چې نورې خپرونې يې د غږ په پورته کولو شرميږي؟ :  

ه يې کوي ينه عاطفی له مخې په خپل دا ناخلف اوالد رحم کوي او د الر ته راوستو ه ايا د پدرام . ايا  پيام زن د 
تيا له نارينه هغې پياوړي ده ينه غريزه ري و د اوازنو سره  خپل اواز پورته کوي؟په وجود کې    ، چې د 

  
اغلې احمد شاه مسعود لوالي مشر    ويل کيږي هغه وخت چې د شمالي 

لو نو نوموړی فرانسې ته مهاجر شو ان د ال زياتې بدنامی له ډاره وش   .پدرام   له خپل څن نه د 
  

ان د مها ه  ی په فرانسه کې يې د بې ديني او هم جنس باز په تو اي عدليې وزارت ته په لوم جرينو دفتر او د هغه 
  .مرکه کې وروپيژاند تر څو ژر تر ژره د مهاجرت له حقه حقونو برخمن شي

  
نامې پر بنس هغه کسانو ته سياسي پنا ورکول کيږي چې په خپل هېواد کې د سياسې   په يورپ کې د ژنيو د لو

کې په اس نو، ژبې ،مذهب، نژاد ، پوست يا پو   . اس له عدلې څارالندي ويک
دی ناست ،اوله ده سره  اغلی پروفيسور برهان الدين رباني د واک په  خو دا هغه محال وه چې د پدرام بچه کليوال 

واکې  د رن   .مذهب او ژبې پر بنس په افغانستان کې  د حکومت د څار الندي وي. چا د ا نه منله چې دی دي 
  

ه بله الره پاتي نه وه نو اير ان معرفی ک ه چې د هم جنس بازپه صفت  پدرام . اني دوستانو يې ورته مشوره ورک
ی وای نی ژوند هم همداسې عيارک ل او دي کار سره يې بايد خپل ور په هغه وخت کې خو يې دا کار . همداسې وک

ه کيږي ه وه خو  بدي اغيزي يې اوس ورو ، ورو په ډا ي په    .دم
  

ېد يو همجنس باز په صف ر که خوتر اوسه مجرد  ي نو  په اوږد  مهال . ت نوموړي حق نه درلود چې واده وک
ان خپله هم   کې  د دومره لويو دروغو ويل  او د همدي درواغو پاللو  او تمثيلولو نتيجه دا شوه چې د پدرام  اوس  په 

تيا نه وي؟ ې چې ايا دا خبره خو به ري   شک را
  

ساالر دوستم سره نږدي ی دیله جن تيا بدل ک مان يې ورته په ري ي او  دوستم .  ارړيکو يې هم ډير خل هي ک
ولو او ساتلو کې يو بدنام نوم دی   .د هلکانو په 

  
ه دا چې پدرام نه الر ورکه  ې د خپلو . لن ردان او بيچاره هره ورځ تر ور ی، سر فکري تمرکز يې له السه ورک
يواالنو له السه مسخره کيږي   .ان

  
اوه، بيا يې د سپيناوي له پاره پيام زن   رن ته راوستو او وينا ته يې وه يواالنو اول پدرام ان د پدرام تش په خوله ان

ه ې مشوره ورک ه او ورته يې د خپلو غلطو  خبرو د نن ورپسې يې ورته وويل چې له خبرو . سره پرې مرکه وک
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ټ شويبيا يې ورته وويل چې نه ووايه چې دا خ. دي منکرشه ر کې اي پدرام خوارکی خو په . برې په کومپيو
ټ شوي ټ نه پيژني نو وېې ويل چې زما خبري اي ر نه پوهيږي او اي بيا يې  بيچاره کينوه او هغه خبري يې . کومپو

ي چې له ورايه يې جعل  معلوميږي ي ک ای  ای  ي او د اصلي خبرو سره  يې     .پري له سره وک
  

ه يې په شرموپرې وشرموه  دا خبري يې  بيا يواالنو  رسنيو ته هم وسپارلې  چې  ټ وخودو .  ان پدرام ته يې هم اي
ټ کولو وپوهول ه په اي وکه په مجلسونو کې ياديږي او خلک پري خاندي  چې . او هېوادوال يې هم  اوس پدرام لکه 

وی څومره بيچاره او بدبخت دي چې د لوچکانو په السوکې  لو ي وهيدا د خوار  ان ملن   .بيږي او په 
  

ندوي و په جامه کې خپل نظر څر   .پورته تبصري ته په کتو سره پدرام مالمت نه دی چې د 
 
  پای

  
 


