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 ډالۍ

شکنجه گرو« واد»او « خاد»او « کام»، «اگسا»د  هغوی ته چې  

،ددوی ځان او روح ولوټله  

سوړو کې کښـېـنول شول وحشتناکود وینې څښونکو رژیمونو په « پرچم»او « خلق»د  چې هغوی ته  

 خو هسکې غاړې یې ټیټې نه شوې

،لتأریخ ته د تورمخو قاتالنو په الس غلبیل شوې ـئ گوگلونههغوی ته چې په مینې ډک   

ماښامه د روس د السپوڅي رژیمۀ د زندانیانو هغو کورنیو ته چې له خړ سهاره تر تیار  

 د زندانونو د تړلو دروازو تر شا په هر دم شهیدۍ والړې وې

زړونو د ټوټو  دوی دې ال تر اوسه د ـئهغو ترهورو خویندو او بورو میندو ته چې اوښکې   

ږيـېـوچ ۀـپه ویر کې ن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ددې کتاب د دویم چاپ په باب څو ټکي   

 

دا کتاب د لومړي ځل لپاره په درې سوه  .ما ته د خوښۍ ځای دی چې د سپـېـڅلو رنځونو کتاب ددویم ځل لپاره چاپـېـږي

 ددېپه دې شمـېـر د کتاب خپرېدل . ټوکونو کې د هالند په شاهي هـېـواد کې د شاهمامې د خپرندویې ټولنې له پلوه خپور شو

لوستونکو د خپلو برېښنالیکونو او ټیلفونونو له الرې په پرله پسې . کتاب مینه والو او لوستونکو ته زښت ډېر لږ وو د ټوکونو

زما . درلوده مگر دا چې د سپـېــڅلو رنځونو کتاب په ډېر شمـېـر بیا چاپ شي ۀـموږ بله چاره ن .ډول د کتاب غوښتنه کوله

د سپـېـڅلو رنځونو د کتاب د چاپ لپاره خپله مالي ونډه او  ،پلو تل په شان پـېـرزوینو په لورولود خگرانو یارانو او دوستانو 

ستاسو گرانو دوستانو له عالمانه الرښوونو، له مینې ډکو  .له تله منندوی یمۀ څخه د زړۀ مرسته ولوروله او زه له هر یو

د یادونې وړ بولم چې د سپـېـڅلو رنځونو د کتاب  .خه مننه کومهرکلي څۀ پیامونو، معنوي مالتړ، سالمو گوت نیونو او تاود

   .بدلونونه او سمونونه راغلي ديۀ په دویم چاپ کې یو شمـېـر واړ

 

 !په سپــېـڅلې مینې

 ز کال آگست ۵۱۰۲  -نسیم رهرو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 لړ لیک 

 په ژورو کې« سپـېـڅلو رنځونو»د 

 تر قتل ځای پورې ۀـله خاده د څرخي پل« شش درک»د 

 سپـېـڅـلي رنځونه یا سپـېـڅلی مقاومت

 د روڼا پر لوړ لومړي گامونه

 نښليکې  لومهمرغۍ په 

 د شش درک خاد

 د صدارت کوټه قلفۍ

 د صدارت شکنجه ځای

 استخباراتي چل ول

 د تورن غالم غوث لومه

 مقاومت: یوازې یو انتخاب 

 څلورمه پرده

 پینځمه پرده

 ېد استنطاق وروستۍ ورځ

 دریم پوړ

 لومړی بالک دریم پوړ ختیځه خوا

 له لیکوال سره کتنه« نامه ها»د 

 ډهل کډېد 

 و بارانمتوند تو

 مضحکه« محکمې  يانقالب ياختصاص» د 

 د اعدام په انتظار کې

 له دوستانو سره اوسـېـدل تر گلبڼ غوره وي

 کوټه« لیډرانو»د 

 مړ شومددوی په مرگ کې ې ووژل او زه ـئهغوی 

 بې کسه، دوه یوازې او دوه اللهاندهدوه 

 یارانو یو یاد« همتاسه»د 

  د وینو دریاب له ځان سره یووړهغه 

 میاشتې او یوولس ورځېۀ اوو



 ۀې اور واچاوـئد جامو انبار ته 

 ما ایوبي صبر درلود

 ..ته خو مات نه سوې، خو زه به دې اوس دړې وړې 

 ضمیمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 څلو رنځونو په ژورو کېد سپـېـ

 نصیر مهرین

د خپل هـېـواد او هـېـوادوالو د  دي چېۀ آزاد او کړېدلي انسان له دردونو ډک خاطرات پراتـۀ ستاسو مخ ته د داسې یو

ـې ئـې کړ او په اعدام ئ، شکنجه ۀـې ځوراوئـې د تورو تبمو شا ته بندي کړ، وئـې گام اوچت کړی وو، هغه ئسوکالۍ لپاره 

 .م کړمحکو

د مقتل نمجنې خاورې ۀ په وینو لړلي بسترونه او د څرخي پلــې د گولیو بارانونه، ئدی هماغه انسان دی چې په ځلونو ځلونو 

چا ۀ ـماته شوه او ن ۀــې هـېـڅکله نئـې ماتې شوي خو دنگه غاړه او د قامت ونه ئ، پوښتۍ دي ـې په تن او وجود لمس کړيئ

چې ـې ئۀ ، او ځوراوۀوکړاو چل ول ونکيهر شپه په خپل ویر وم حکم وځنډول شو خو شکنجه گرد اعداۀ که د هغـ. ټیټه ته

 .ـې خپل اعدام ته په انتظار تیرې کړېئاعدام به دې کړو، هره شیبه او هره گړۍ 

  

 .تـېـر کړل چاپیریال کې او له شکنجو ډک ویروونکيۀ په همداسې یو د اسارت لس کالهۀ د خپل ژوندانـ ۀد

 

میرغضبانو د  که .منظره خبرې کويۀ د همدغو کړاونو په سپڼسیو اوبدل شوي او تاسو سره له همدغـ« پـېــڅلي رنځونهس»

د کتاب مؤلف شپه او ورځ تر پوښتنو گړوېږنو، د عقایدو د تفتیش تر تحقیق او جسمي شکنجې الندې « سپـېـڅلو رنځونو»

، په ترخو او ۀو هم ځنځیرونو ملگرو سره په  لویو قفسونو کې واچاونوریا له  د زندان په تنگو او تیارو کوټو او ـېئیا  ونیو،

په سړه سینه او زغم سره له ټولو دغو ځورونو او کړاونو او د قربانیانو د حال ۀ خو د ۀـې وکړاوئسپکو خبرو او کړو وړو 

 .ورڅخه ډېر څه زده کوالی شو لیدنې ارزښت لري او او چې د بیا بیا کتنې هله وصف څخه داسې یوه ماڼۍ جوړه کړ

 

لـېـوال انسان له  ي چېد واقعیتونو د شرحې تر څنگ، په خپل شریف نیت سره زده کړد سپـېـڅلو رنځونو د کتاب لیکوال 

له الره کې  ه خپلهاو پ یوسيـې له ځان سره ئنیسي او د انساني چلند او د انساني کرامت د فرهنگ د رعایت پر لور والسه 

اړخه لوستونکی د شکنجه گر، د زندان او زندانبان د ۀ دی له همدغـ. کريوتخم  څخه د کرکې و د خلکو له ځورولوا استبداد

لیکوال چې د سپړنې او شننې توان لري نو یوازې د راوي او روایتگر په  ؛نړۍ ناپـېـژندلو او لږ لیدل شویو اړخونو ته بیایي

لیکول د خپلې شننې په لړ کې د . شننه ددغو اړخونو په باب وړاندې کويخپله ورسره راڅرگندېږي بلکه  ۀـڅـېـره کې ن

همدغه فکري تگلوری دی چې لوستونکي ته د زندان  .فکري تگالرې اړخ له ځان سره لري –خپلې گرانې سیاسي 

 .پـېـژندنې، د شکنجو او اعدامونو اړخونه ال روښانوي

 

 د عواملو او  د هغو او د خپلو سترگو د لیدلي حال بیا انځورول کي مخ تهد لوستون همدا دلیل دی چې لیکوال په دې اثر کې 

او په همدې سره د خپل اسارت د عللو د مخکښو په ډله کې راځي او له . او یا د علت د موندلو شرحه ږديد جرړو د موندلو 

  .ځایه خپل مقاومت ته دوام ورکويۀ همدغـ

 



چې د خپل په څرگنده بیلوي لو سره له ډېرو هغو زندانیانو سره خپله کرښه د همدې ځانگړتیاوو په لرگران نسیم رهرو 

ـې د غزنوي ئزنداني مسعود سعد چې هره ساه  یتر پوزې رسیدل کټ مټ لکه. ديۀ اسارت پر علتونو باندې سم خبر نـ

ولی محبوس » ویل  ـېئن به د جوزف کافکا په شا ـې شړل اوئمستبد سلطان په زندانونو کې تـېـروله او په زاریو زاریو به 

د فرانتس کافکا د محاکمې د  او «بې علته او بې سببه نیول شوی یم»، مسعود سعد په دې باور وو چې «پوهـېـږمۀ شوم، نـ

 . ۀموندۀ ـې هیڅ علت نـئپه خپلې محاکمې او توقیف کې  ځکه چېکښـېـني ۀ په کرار نـ په شاناتل  د داستان د کتاب

 

چیغې او د جوزف کافکا او مسعود سعد او د بې شمـېـرو نورو بې گناهو  دی چې ځونو د کتاب لیکوالخو د سپـېـڅلو رن

ۀ ـې شپه او ورځ د زندان په تیارو کوټو کې اورېـدلي دي او د هغوی له اوښکو او نعرو له باران سره په زړئژړاوې 

ي، هماغومره اوږد استبداد چې گڼل د استبداد قربانیان د شننې او تعلیل په هیندارې  کې دوی ټوۀ دد .سواندۍ اوسـېـدلی دی

 .ـې د استبداد د تأریخ په شان اوږد دیئاوږد والی 

 

- گرېیوازې په دې کې دی چې له ستم  ۀـن د زنداني کـېـدلو علتۀ پوهـېـږي چې دد ، دی گران رهرو خپل ځان ښه پـېـژني

درلود بلکه  ۀـلگرو په سیاسي، ملي او انساني تگلوري کې ځای ند مۀ او د دۀ ولس دښمنې دستگاه سره یو ځای والی دد

زموږ په زړه پاک رهرو په ویاړ او سرلوړۍ له هغو کاروانیانو سره یو ځای کـېـږي چې د ظلم پر وړاندې د مقاومت او 

 . ـې یو بل ته سره السونه ورکړي ولئانسان دوستۍ په بڼ کې 

 

دل ددې سبب شوي چې د زنداني او شکنجه گر تر منځ د برالسو ضوابطو د اړخونو ټولنیزې شننې ژور کـېـ –د سیاسي ۀ دد

په ځانگړې توگې د ... « ناست دی ېالسونه تړلي دي او بل ورته په وینې زبـېـښونکي توگۀ چې د یو»د څـېـړلو پر مهال 

د انسان د سپکولو  بنسټ په هکله چې روان پـېـژندنې د -او د شکنجه گر د  سیاسي –شکنجه گر د کړو وړو په پـېـژندنې کې 

 .تر ټولو لوړه شننه په الس ورکويلوستونکي ته  په برخه کې رامنځ ته کـېـږي

 

له چل ول، لطایف الحیل او مسلکي مکرونو سره مخامخ وو او پوهـېـږي یکوال د خپل اسارت پر مهال د ستمگر له دې چې ل

کې د پرتو ۀ په زړۀ ي سرتـېـرو د خونړۍ برچې تر سیوري الندې ددد شورودغه شکنجه گر او انسان وژونکی بنسټ چې 

او  يد یارانو مرگ پایله گرځي، نو په کوټلي هوډ خپله ژبه تړۀ او ددۀ رازونو سپړلو او تر السه کولو ته اړتیا لري چې دد

  . شکنجو او مرگ ته چمتو کوي نپله سینه او گران ځاخ

 

چې د کړاو او درد په منلو سره  ړه دهداسې یوه پرېک داکوال له ویاړه ډکه پرېکړه ده، د سپـېـڅلو رنځونو محوري ټکی د لی

خبرو ۀ دریځ پر بنسټ یعنې له مستنطق سره د نـۀ د همدغـ. شکنجه گرې دستگاه ته د هغې سپکاوی بـېـرته په الس ورکوي

ددې المل گرځي چې د ۀ وړۀ کړۀ کې ددورکول او د دښمن په اسارت ۀ پوښتنو ته وړ ځواب نـۀ کولو پرېکړه او د هغـ

  .بې خبرې خپل ځای نیسيباالخره او  يهمدومره کلونو په اوږدو کې آگاهانه ځان ناگاره اچو

 

 اوبي؛ دا د  د رنځ په تارونو سرهدواړه روح او بدن  هغهد تیر سوی رنځ  په راويموږ په دې اثر کې هغه کرښې وینو چې 

د استبدا په کړېو کې د  راوړي. پوست او روح لمس کړي دي ، هډونو وی چې راوي په خپلسترگو د لیدلي حال هغه بیان د



دلته د یادو شویو ځانگړتیاوو ځینې برخې ستاسو مخې ته ږدو . په ټول امانت سره وړاندې کويموږ ته پاتې اسیرانو کړاونه 

: 

 

 د شکنجې د اړخونو انځور 

یادونه کـېـږي نو ډېري وختونه د انسان ذهن ته د تحقیق پر مهال جسمي  دا ډېره عامه خبره ده کله چې له شکنجې څخه

 .څو اړخونه او بڼې لري ي انځور کېشکنجه ور په یاد شي حال دا چې شکنجه تل په خپل ځورونک

  

جسمي  د سپـېـڅلو رنځونو د لیکوال د قلم له څوکې د شکنجه گر او د اسیر دښمنې دستگاه د کړو وړو شرحه موږ ته د غیر  

او  حقهلیکوال د شکنجې په مرکز کې په . شکنجو داسې بڼې په الس راکوي چې بیا څـېـړنې او پـېـژندنې ته اړتیا لري

د هغوی اړخونه په داسې بڼې را په . د انسان د سپکاوي انگیزو ته گوري په چلند کې څرگنده د وینې زبـېـښونکې دستگاه

د بد جسمي چاپیریال رامنځته کول، د ږیرې د خریلو : لکه . شکنجې ال درنده ده ـې تر وحشیانه جسميئچې تله  رابربنډوي

ورکول، له تشناب څخه د استفادې لپاره ستونزې رامنځ ته کول، د اوږد مهال لپاره د خیرنو ۀ او د نوکانو د نیولو اجازه نـ

هال مصاب شویو ناروغانو ته د خنډونو جامو اغوستل، د هاضمې د سیستم لپاره ځورونکی خوراک، په نس ناستي یا په اس

  .دا ټول د شکنجې ابزار ديچې  ..رامنځته کول

 

په دې اثر کې د سیاسي باورمنو پر وړاندې د شکنجه گرو مستنطقینو له پلوه د رواني تحقیر شرحه او له سپکو سپورو موږ 

د زنداني د فکر چې له خشونت ډک رفتار وینو  موهنو کلماتو پرله پسې کار اخیستل، په خبرو او کړو وړو کې شخ شالنډه او

 . د شکنجو نور ډولونه ویل شوي دي هماو باور د مال ستنه ر ماته کړي او 

 

د نوکانو د مؤلف د بـېـلگې په توگه  له دې چې  ،د مخنیوي لپاره ځانته چاره سنجويموانعو د یو شمیر  په زندان کې مؤلف

راته د نوکانو د سوهان کولو »  یوه ورځ یو تن زنداني نو ته ځورونکي وووراوږدوالی  د نوکانو او نیولو اجازه نه درلودله

د »او یا بل ځای کې وایي « .نوکان د سمنټي دیوال پر مخ سولولۀ وروسته مې خپل اوږد ۀـله هغ. الره چاره راوښودله

ۀ کله چې یو. اوسيواني وقار او حیثیت څښتن خوښـېـدل چې زنداني د آدم د اوالدې په شان د انسۀ زندان د کارمندانو دا نـ

د زندان د ادارې کرغـېـړن سیاست : لنډه دا چې . زنداني بل زنداني باندې خپله لوریینه لوروله نو ددوی زړونه پړق چاودېدل

ی باید له ټولو انساني اوصافو او خصایلو سره پرد زندانيچې  بریده تر دې ان د زنداني بې خاصیتول او سپکول ول

او کله چې مؤلف ددغو ځانگړتیاوو په ترڅ کې د نورو اړتیاوو له حق څخه د زنداني د بې برخې گرځولو یادونه .... «کړي

 . کوي نو د شکنجې عمومي څـېـره ال نوره هر اړخیزه کوي

 د پخواني استبداد خبرې

 

سوابقو او د شکنجې او د انساني سپکاوي له کله چې د تأریخي پــېـښو یو څـېـړونکی یا آگاه لوستونکی د سیاسي فرهنگ له 

په بیالبیلو پاڼو کې تاسو کټ مټ د شپیتمې لمریزې لسیزې د هماغه کرکجن چلند « سـپـېـڅلو رنځونو»اعمالو خبر وي، نو د 



د  دېپه له منځه تللي شوروي بان»حکومتگرو . گ. ډ. خ. د هماغې څـېـرې حضور چې د ا. حضور  په رڼو سترگو وینئ

 . را څرگندوي« دیموکراتیک»ـې تش په نامه ئد هماغه استبداد څیره چې انځور . هکړ هله ځانه څرگند« و ځانگړتیاتړل

 

 

 

او هر هغه څه چې د الس ته راغلي هغه السوندنه چې د تیرو څلو لسیزو په ترڅ کې د شنکجې د اعمالو او دودولو په هکله 

. ډ. خ. د حکومت په لړ کې تر سره شول، دا څرگندوي چې د ا« خپ»اندې د غیر سیاسي افرادو او سیاسي مخالفیونو پر وړ

جفاکاره چلند ۀ یوازې دغـۀ له مخې نـ وویرونکو او شکنجه گرو بنسټونو باندې د ډډې کول هد خپل استبدادی ماهیت او پ. گ

  . کوي او په ال نورې ویروونکې بڼې ورته مخه وينوره پراخ الته دوام ورکړ بلکه د هغه لمنه 

 

په مقاومت  یو مخنیود، هماغسې چې موږ د خپل ولس د مبارزاتو په تأریخ کې لیدلي چې د ضعف د څرگندېله بلې خوا 

تل د » : راوي یو ځای وایي . د ټینگ دریځ په نیولو سره، خپل هوډ ته په پریکنده پرېکړې والړ دیراوي هم ، شویښودل 

درلوده لکه چې د مـېــړانې  ۀـوسلې درېدلی یم، له هیڅ شي څخه مې دومره وېره ن سختیو پر وړاندې د مـېـړانې او همت په

هغه ورځ مه راښیي چې د جفا غیشی زما لوړ همت ! لویه خدایه: له ځان سره مې وویل . او د همت له ټیټوالي څخه بـېـرېدلم

: کوهستاني خبره را اخلي او وایي  راوي د خپلو گرانو دوستانو خبرې یادوي لکه د غیاث خان ورپسې« .په نښه کړي

له ځان سره مې ویل، لویه . زموږ له توقیفیدلو وروسته، لومړنی شی مې چې له خدایه وغوښت، ټینگوالی او استقامت وو»

 «.ږديـرېۀ چې د تحقیقاتو پر مهال مې پښه ونــ ېماته ټینگوالی او توان راکړ ۀـاوس چې اسیر شوی یم نو ت! خدایه

 

کنځلو او  بد مخو خصایلو څخه یادونه  و،ن رهرو د شکنجه گرو د چلمارو او اړتیا وړ زاریو او د هغوی له وندلکله چې گرا

... شخصیت له سپکو سپورو ویلو پرته نامکمله وو« مستنطقینو»د هغوی : "  يمخکیني اسیران په یاد راوړته کوي نو موږ

 ."يسي چې په مرگ مړه سړي س ۀـد محبس آمرین هغه مهال ښ

 

تا ته په هر هغه څه چې ایمان لرې قسم »: کله چې شکنجه گر مستنطق سید اکرام په الس او پښو تړلي اسیر رهرو ته وایي 

، نو ما ته بې وزلی ...« ځیل مه کوه، یوازې یو څه ووایه چې ما ته د اوړو پزه شي. درکوم چې له ما سره مرسته وکړه

: لمریز کال کې شکنجه گرانو ورته په ځلونو همداسې خبرې کړې وې  ۰۹۱۱په  مامور عبدالقیوم خان را په یاد شي چې

ـې یادوي په همداسې نظام کې د دندې د ترسره کولو او د مقام د تر السه کولو معیار ئد اوړو پزه چې شکنجه گران »هماغه 

 «.دی

 

د فقیرانه خوار ژوند له وضعیت څخه  زندانیانوسواندۍ د بې گناهو ۀ ځلونو او زړ کله چې د سپـېـڅلو رنځونو په کتاب کې په

ۀ دلته موږ د موسی جان او نورو کسانو د ژوندانـ. خبره کـېـږي نو زما سترگو ته همداسې په زر هاوو زندانیان را په یاد شي

 ۰۹۳۲د جهنمي دستگاه د ستم او ظلم ښکاروندیي کوي بلکه شاهدي ورکوي چې د « خاد»یوازې د ۀ حالت گورو چې نـ

لمریز کال د مرغومي له میاشتې وروسته د خلقیانو د حکومت د جنایت کاریو په لړ کې ډېري زندانیان چی همداسې فقیرانه 



د هزاره موسی په "  له موسی جان سره چې »: . ول خوشي ووۀ ال تر دې دمه نـۀ ـې پر اوږو لـېـږداوئخوار ژوند او حالت 

لمریز کال د مرغومې له میاشتې  ۰۹۳۲هغو زندانیانو په ډله کې وو چې د  دی د. آشنا سوم" ـې شهرت درلودۀ ئنامـ

سواندی، صمیمي، زیار کښ او د ۀ موسی زړ. وو خوشې شویۀ په ترڅ کې له زندانه نــ( عمومي عفوې)وروسته هم د 

ـې ئپاکول او په بدل کې به ـې ئداالنونه او تشنابونه به . راتللۀ ـې پایوازۍ ته نـئهیڅ څوک . مقاومت او مـېـړانې سړی وو

 «.زندانیانو ورته په اونۍ کې یو ځل ډېرې لږ افغانۍ ورکولې

 

 ته د درناوي د فرهنگ رعایت« دگر اندیش»بل اندي 

 

په هغه ټولنه کې چې . ځانگړي بنسټ یا ځانگړي شخص معرف ويۀ څرگنده ده چې استبدادی او دیکتاتوري نظامونه د یو

او کله  ،بنسټونو له پلوه هم پراخه وي« سرکوبگرو»وي نو د هغوی د ټکولو لمنه هم د لتاړگرو  بیالبیل افکار او نظریات

نو ددښمن په اسارت  نظام گوډاگیان، یو له بل سره د مخالفینو مخالف یا بل اندي اسارت ځایونو ته بیایيۀ چې د همداسې یو

د سپـېـڅلو رنځونو . ه ځانته وړند یا مناسب چلند غواړيکې له یو بل سره د مخالفینو اوسیدل او خپل منځي چلند په خپل

عقالني چلند الره غوره کړې او د دوی تر منځ د فکري د لیکوال په آگاهانه ډول په خپل چلند کې له هغوی سره منطقی او 

ه یادونه کوم، زنداني له نیکو اوصافو څخۀ کله چې د یو» : دی لیکي . کويۀ کرښو له واقعیت څخه انکار هم نـ د بیتلون

له زندانه دباندې د هغوی د اعمالو په باب قضاوت بیله موضوع . چلند دیۀ موخه مې یوازې د زندان په چاپیریال کې د هغـ

 . «!بایزید ـېئ ـې یزید وي او بلئښایي یو . ده

 

همدې کتاب په بیال بیلو  د. دی کېد مؤلف د چار چلند او دریځ بنسټ تل مخالفینو ته د سیاسي فرهنگ د درناوي په چوکاټ 

 . پاڼو کې دوی ته نغوتې لري او څرگندوي چې دی خپلو مخالفینو ته څومره درناوی لري

 

 د آزادۍ ارمان
 

خپلواک بهیر ته بیایي نو د زندان په بند کې دا اسیر ۀ خاطرات مؤلف له زندانه دباندې د خپل ژوندانــ ۀکله چې د زندان تراخـ

دلته لیکوال دا ارمان او افسوس په داسې کلماتو بیانوي چې د . دون خپلې لوړې انساني هیلې انځورويانسان، په آزادۍ د ژون

» : ، ځکه کويغوټۍ کله او نه پوهـېـږي چې گلونو  يوکۀ قفس کې د بندي محکوم کوکاري ور په زړ پهته ۀ سړي زړ

ې د زنداني پوښتنې ته دې ژمی راسي، د زنداني سړه ده چۀ دا مهمه نـ"  ېـږيخبرۀ نـزنداني د پسرلي او ژمي په تگ راتگ 

په » او یا « ..د کال څلور فصله او ځای پر ځای پاتې کـېـدل" سوځنده نړۍ ده او ژمي وچهۀ او سوځنده نړۍ په خپله د ساړ

ستۍ او د ځالندې سپوږمۍ تر روڼا الندې به مې، تر ناپایه پراخ آسمان الندې چې زړونه به مو د دو چې یاد مې راځي

په ۀ په اندازې غش او د ویښتـ بڅريۀ یوزموږ په منځ کې د . اوږه خوځـېـدلو هرفاقت په اسطوره یي مینو ډک ول، اوږه پ

له ځمکې او آسمانه پر موږ د مینې تاند رحمتي . ول ۀـزړونه مو راڼه او نیتونو مو تر هغه ال راڼ. وه ۀـاندازې بې اعتمادي ن



بڼونو او وڼو له   د خټینو کورونو له څنگه، د .سیندونه خوټـېـدلڅپاند و د وطن دوستۍ د مینې او له سینو مۀ باران ورید

 ...«.منځه، له ویالو او د پټیو له پولو، له کروندو او د باغونو له تنگیو به تـېـرېدلو

 

 د کورنۍ یاد

، ۀخپلو پرگنو او یارانو له کړاونو ځورېـداسیرانو له زیادښت، د  د شمیرهماغسې چې مؤلف د خپل اسارت په ټوله موده کې  

له هماغې لومړۍ . لی دید نورو ټولو زندانیانو په شان دی هم د خپلې کورنۍ او د کورنۍ د غړو د برخلیک په باب کړېد

ور تر وروستۍ شیبې پورې د خپلې کورنۍ مینه په د اسارت د د   لویږيشیبې څخه چې د لومړي ځل لپاره ددښمن منگولو ته 

له خپل زوی، نیسم »ـې ئچې ویل به  يد خپلې مور ملکوتي غږ انگازې خپروـې ئپه غوږونو کې خو . تانده ساتيکې ۀ زړ

 . ښکنځلمارو، سپکې سپورې قهرېدلې ژبې دي چې د انسان روح او تن دواړه سوځوي تیرغمالو ، دا د«لرمۀ څخه خبر نـ

******** 

ـې یوړل او په گولیو ئهـېـواد وال او یاران ۀ ـې ولیدل چې ددئه وگالل، په ځلونو گران نسیم رهرو د ډېرو کلونو لپاره کړاوون

څه مې کوالی سوای؟ زما ژوند په هغه برخلیک محکوم »: څه کوالی سوای؟ دی په خپله وایي ۀ د. ـې سوري سوري کړلئ

ستر ۀ او دی اوس موږ ددغـ« .ټوټې راڅخه خوړلې او ما ورته هردم شهیدانه کتلۀ مې د زړۀ وو چې وینې څښونکي لیو

 . د ټوټو غمجنې خبرې کويۀ او د خپل زړۀ انسان غم لیک لولو چې له لیو

 

ما د  . کلونه وړاندې مې د سپـېـڅلو رنځونو غمجنه لړۍ لوستلې وه خو د بیا لوستنې تنده مې د کتابي بڼې چاپـېـدلو ته پرېښوده

ون د استبدادي نظامونو په باب کتابونه او لنډې لیکنې لوستې دي خو د له منځه تللي شوروي اتحاد د گوډاگي رژیم په گډ

یوازې د ټولو کتابونو او د دوی د جفا کاریو د اړخونو د بربنډولو لپاره صادق گواه وموند ۀ سپـېـڅلو رنځونو کتاب مې نـ

ـې د سیاسي زندانیانو او ئه ي زرکوبلکه دغه غم لیک ددې تر څنگ چې د تیرغمالو پر کړو وړو باندې د صداقت شاهدي و

ډېر په رښتیا  شکنجه گرانو د سیاسي روح پـېـژندنې په بهیر کې داسې اثر بولم چې مؤلف د همداسې نړۍ په پـېـژندلو کې

 . ژور تللی دی

 

 په کور دننه او دباندې السونو ته او مینه والو کتاب د هـېـوادوالو« سپـېـڅلو رنځونو»اوس د خوښۍ ځای دی چې د 

اثر په شان هر هغه بل اثر چې د زندان او شکنجې پر اړخونو راڅرخي او ۀ د یادونې وړ بولم چې د همدغـ. رســېـدلی دی

وای ۀ نـکاش نورو زندان لیدلو کړېدلو لیکواالنو داسې غمونه او کړاونه او دردونه : خپرېږي تل دا احساس راکوي چې 

د خوښۍ ځای به ال هغه مهال . ول پیدا کړيۀ ن ځورونې السونه او بنسټونه نـزمان د انساوخت او په بله وینا کاش . لیدلي

غړي هم دا کتاب ولولي او ددې کتاب په هیندارې کې خپلې ولس ځوروونکي څـېـرې . گ. ډ. خ.چې د ړنگ شوي د ا ایو

په ډېرو ۀ ي چې د ژوندانـددوی بچیان دې دا کتاب ولولي او ورسره دې د نسیم رهرو دا بنسټیز پیام تر السه کړ. وویني

 سختو شیبو کې دغه ولس دا خبره درلودله ؛

 بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت                  هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

 ې ووژلـئهغه سیلې دې ستاسو پر مشال هم تیره شي چې د زمانې ډېر څراغونه 



 

 

 

 

 پورې مقتلتر  ۀـڅرخي پلله شش درکه د 

 شاه فرهودمحمـد 

 

چوپ کتاب په هرې پاڼې او  ۀخولـپه ۀ ددغـ. د کتاب هره کلمه د رنځونو له زیرمې سرچینه اخیستې ده« سپـېـڅلو رنځونو»د 

ددې کتاب هره پاڼه له یوې خوا د نیول  .د غږونو ازانگې خپرې ديد هرې پاڼې په هرې کرښې کې د جالدانو د ساطور 

د شهیدانو له قبرونو څخه په راوتولو گوتو د خلق له حماسي زجره خبرې کوي له بلې خوا شویو، شکنجه شویو او اعدامیانو 

 . د ډیموکرایتک گوند د جنایاتو له مخې په وینو سره پرده لیرې کوي

  

منلو او د شوروي له نیواک سره ۀ لمریز کال د زمري په میاشت کې د روڼ اندۍ، د کودتایي رژیم د نـ ۰۹۳۱نسیم رهرو د 

له منځه ونیول شو، او د ششدرک او صدارت په ۀ د کالـۀ خالفت په جرم د خاد د جالدو گوډاگیانو له پلوه په کابل کې د دد م

نسیم رهرو لس کاله د . زندان ته ولیږدول شوۀ خاد کې له شکنجو وروسته، د ال نور تحقیق او شکنجې لپاره د څرخي پلـ

رو بالکونو کې په داسې حالت کې تـېـر کړل چې ددغو لسو کلونو هره شـېـبه د زندان په نو ۀـلومړي بالک او د څرخي پل

سپـېـڅلو »د . د گولیو باران وشيۀ ـې اعدام ته په انتظار تــېـره کړه او هره شـېـبه دې ته سترگې په الر وو چې کله به پر دئ

که څه هم د زندان، . ړاو په گاللو لیکلې ديکتاب هغه قصې او روایات دي چې لیکوال په درد او د زرهاوو ډوله ک« رنځونو

شکنجې او اعدام په باب لیکل د خاطره لیکنې تر ټولو سخته او زجرناکه بڼه ده خو هغه زنداني چې وکوالی شي په خپلې 

ځانگړي دور د ادبي او ۀ متن واړوي په حقیقت کې د یوۀ ټپي روح او کړېدلي ځان دغه خاطرات، دردونه او شننې په یو

    . ډکه کړې وي د جنایت پـېـژندنې د څـېـړنې لپاره ـېئیخي تشې لویه برخه تأر

 

روایات موږ ته دا ټکی را په ډاگه کوي چې د شوروي د کي جي بي تر خونړۍ الرښوونې الندې د « سپـېـڅلو رنځونو»د 

جه گرو، اعدامیانو او جالدانو په د زندانیانو، شکن« سپـېـڅـلي رنځونه». سیستماتیک جنایات تر سره کړي دي ،خاد دستگاه

په منگولو کې اسیر شوی او د خپلواکۍ او د . بي.جي.دی چې د خاد او کي کتاب محبوس په هکله ۀـهکله کتاب دی، دا د هغ

یوازې د ځان او ۀ لیکوال نـ. خپل ولس د پت د ساتنې لپاره د گوندي شکنجه گر او شوروي ساطور پر وړاندې درېدلی دی

یه ملگرو په باب خبرې کوي بلکه په ټول صداقت و امانت د نورو زندانیانو، مجاهدینو او سیاسي مخالفینو په خپلو همدوس

اعدامي که هر څوک وي او په هر . ده چې اعدامي د کوم تنظیم او سازمان دیۀ دا مهمه نـ ته لیکوال. هکله هم خبرې کوي

او منصفې ژبې له ټولو ۀ ه وضعیته خبرې کوي او په هوډمن زړحالت کې چې وي بیا هم اعدامي دی، لیکوال د اعدامي ل

    . تیارو شپو کې ورباندې د گولیو باران ورېدلی دی رتم اوپه توۀ هغو کسانو څخه په زغرده دفاع کوي چې د څرخي پلـ

 



ان د موجود ې څه چهغه جنایات چې زموږ د سترگو تر مخ پیښ شوي دي ورو ورو . موږ د هیرجنتیا په دور کې ژوند کوو

د جنایاتو دوام او د . نسله بل نسل ته ولـېـږدول شيۀ شي کـېـدای چې له یوۀ شفاهي حافظه نـ. وځيڅخه نسل له یادونو 

ۀ سرکار له پلوه پر جنایتو خاورې اچول د جنایاتو د هیرولو او پر هغو د سترگو پټولو او هیرولو لړۍ ال نورو تته او تیار

یوازې د هیرولو تشه ډکوي بلکه له بله اړخه ۀ ورکړل شویو جنایاتو په باب لیکنې نـ - تي سازماند حزبي او دول. کړې ده

 هاوود سل .کـېـدای شي د آزادۍ او عدالت په الره کې د سر او ځان بایللو مـېـړنیو لپاره ددفاع تر ټولو ښه بڼه او وسیله وي

د خاد د ریاستونو . زنداني چیغې هم همداسې چوپ پاتې ديچوپتیاوو او فراموشیو په منځ کې د اعدمي کوکارې او د 

ډېریو زندان لیدلو کسانو . د زندان قفسونه د قربانیانو پر وړاندې هیر شوي ديۀ ځمکتلونه، د پولیگون سوړې او د څرخي پلـ

حافظې او و له ـې د گوتو د څوکئخاطرات  دومر زجر او ربړ لیدلی دی چې د زندان د اگسا، کام، خاد او واد د شکنجو

ۀ کله چې د خلق د ډیموکراتیک گوند د جنایاتو پراخې او ناپایه لمنې ته گورم نو راته څرگنده شي چې ددغـ. یادونو وتلي دي

، له بده مرغه چې د زندان لريد زرهاوو زندانیانو د خاطراتو لیکلو ته اړتیا  لړۍد جنایاتو  کلنې واکمنۍ گوند د څوارلس

که دا ټول راټول شي او ولیکل شي نو په . شننکونکي ادبیات ډېر لږ په سند او لیکلو راوړل شوي دي مستند، خاطراتي او

د لیکلو پر ستوني د ناگارۍ پښه دداسې خاطراتو  په خواشینۍ چې به ورڅخه جوړې شي؛ سلهاوو کتابونه او زرهاوو خبرې

نجو او اعدامونو په باب لیکل شوي دي په خواشینۍ لمریز پورې د شک۰۹۱۰تر  ۰۹۳۱هغه متنونه چې له . ایښودل شوې ده

ددې هـېـواد په زرهاوو انسانانو له کودتا او د شوروي له تیري سره د مخالفت په دلیل . چې ډېر لږ، کم ځاني او کم حجمه دي

نو ته د قضاوت شکنجه او اعدام شوي دي خو د زندانیانو ډېر لږ شمیر په دې توانـېـدلي دي چې خپل خاطرات راتلونکو نسلو

په وینو لیکل شوی دی او د کتاب هره ۀ کتاب یو له همدغو کتابونو څخه دی چې د زړ« سپـېـلو رنځونو»د . لپاره مستند کړي

 .ـې د هـېـرجنتیا او فراموشۍ پر ضد درېږيئکرښه 

 

ه قتلځي کې شکنجه او ځور پۀ ما په خپله د صدارت او څرخي پلـ. دیۀ د اعدام او شکنجې په هکله لیکل کوم آسان کار نـ

لیدلی دی او پوهـېـږم چې د خاد د شکنجې او سپکاوي په هکله ددې کتاب لیکوال د هرې کرښې په لیکلو یو ځل بیا شکنجه 

ل یو ځل بیا د شکنجې خونې او د اعدامونو اجملې په لیکلو لیکو ې، د شکنجه گر ، جالد  او گولي مار په باب د هرشوی دی

 ۀـما هم د صدارت د نظارت خانې خوند څکلی دی او پوهـېـږم چې په زر هاوو پاڼې په کار دي چې ددغ... تللی دیډگر ته 

 .خونړي ځای او چاپیریال محتوی او فضا توضیح کړي

 

زه په خپله هم د لومړي بالک په ختیځ وینگ کې کوټه قلفي وم او له ډېرو شکنجو وروسته تر ډېرې مودې پورې خپل اعدام 

د لومړي بالک د اعدامیانو او د جنایتکارانو د مستۍ د حال شرحه د مثنوي اویا منه ۀ ې په الره وم او د څرخي پلـسترگ ته

د زندان د لومړي بالک قوماندان شمس الدین پنجشیری، د سیاسي چارو او د استخباراتو ۀ د څرخي د پلـ. کاغذ غواړي

عمومي قوماندان عطا محـمـد، د اعدام د چارو د ډلې مسؤول  د زندانۀ عمومي مسؤول عبدالرزاق عریف، د څرخي پلـ

. د زندان ټول جنایات ددوی د گوندي ادارې تر سیوري الندې تر سره کـېـدلۀ هغه نومونه دي چې د څرخي پلـ.... حنیف شاه

د خاد په ریاستونو،  یو توانیدلي چې د ټولو هغو کسانو چې د صدارت،ۀ په خواشنیۍ چې موږ زندانیان ال تر اوسه په دې نـ

سیستماتیک جنایات مدیریت  د ـېئپه زندان کې ۀ په انقالبي اختصاصي محکمې، په اختصاصي څارنوالي او د څرخي پلـ

ددې اړینه اړتیا لیدل کـېـږي چې جانیان او شکنجه گران معرفي شي ترڅو د مؤرخینو، څـېـړونکو او . کړي دي معرفي کړو



په کتاب کې د جنایتکارانو معرفي حسي او عیني ده او دا د « سپـېـڅلو رنځونو»د . ه راټول شيعدالت پالو لپاره السوندون

 . لیکوال له مخامخ اړیکي څخه سرچینه اخلي

 

ددې کتاب . د سپـېـڅلو رنځونو په کتاب کې معرفي شوي کسان کټ مټ هماغسې معرفي شوي چې په رښتوني ژوند کې دي

په ې دوست او دښمن دواړه د هغوی په رښتینو اوصافو سره له تعصب او رخې سخې پرته یوه منصفانه ځانگړتیا دا ده چ

د خاد د تحقیق د عمومي ریاست »که د صدارت د تحقیق د عمومي ریاست نامتو جاسوس غالم غوث ... معرفي کـېـږيکښې 

کې د ۀ ه صدارت او څرخي پلـد حقایقو پر بنسټ معرفي کـېـږي نو نادر علي پویا چې پ« جنرال غني السپوڅی گوډاگی

لیکوال د اعدامي او زنداني په توصیف . مقاومت له عجایبو څخه عجیبه انسان دی په رښتوني ټینگ انځور معرفي کــېـږي

زندان د د شکنجه گر او . کويۀ کوي او همدا شان د شکنجه گر او جالد په باب هم اغراق نـۀ او ستاینه کې مبالغه نـ

د زنداني له مقاومته کومه  لیکوال ـې لري،ئت او د سواد د کچې روایت په هماغه ډول دی چې په رښتیا ساتونکي د لیک لوس

لیونی او خوله خالصی په . دي ـېئ کړي ــې لیدلي او لمسئوایي چې په سترگو ۀ جوړوي او هغه څـۀ افسانه او اسطوره نــ

 . ويکفي د هغوی د ژست او ادا پر بنسټ او د شاعر او آگاه مبارز معر بیانويادبیاتو ځانگړو ښکلو 

 

د . بمب په شان ولړزولهۀ ـې ټوله نړۍ د یوئکله چې د پنځو زرو شهیدانو لیست په هالند کې خپور شو نو په لنډې مودې کې 

اگسا، کام او خاد جانیان د خپل ړنگ شوي گوند تر شرمیدلې بړستنې الندې د آشویتس د پاتې شونو په شان له شرمه 

کاغذي السوندونه په دې شهادت ورکوي چې کودتاچیانو په زنداني کولو او اعدامولو داسې ناتار او غمیزه  . ېـدلوشڼـ

مخه دا ټکی ۀ د پینځو زور قربانیانو لیست له یو. ـې د نړۍ په معاصر تأریخ کې لږ لـېـدل شوی دیئرامنځته کړه چې مثال 

دی کړی، د سماوارچي له شاگرده نیولې د کوڅو تر لیونیانو، د  ۀـنپر هیڅ چا رحم  څرگندوي چې گوندي جنایتکارانو

پوهنتون له استاده نیولې د ملي بس تر موټر وانه، له بزگره نیولې تر ځمکوال، د فابریکې له څښتنه نیولې تر بې وزلي 

، له سوداگر هدور کارمزتر دستفروش، له محصل او زده کوونکي نیولې د مستري تر شاگرده، له ښوونکي او مأمور نیولې 

 .له یوې مخې له توپیر پرته نیولې، شکنجه کړي او اعدام کړي ديټول ـې ئنیولې تر عالمه او مختصص، او پوهاند او پوه 

 

ځینې برخې د انترنت له الرې خپرې شوې شکنجه گرانو او « سپـېـڅلو رنځونو»کله چې په دې وروستیو کلونو کې د 

پاڼو پر مخ په تورو نقابونو، په مستعارو نومونو په هماغه جالدي خاصیت په خپلو له خندا ډکو گوندي جالدانو د انترنت د 

ـید ئکړه، ټولو له یوې مخې پر نیونو او زنداني کولو، شکنجو او اعدامونو د تا څرگنده د انکار ژبهخپله مضحکو دعوا جلبیو 

دا سندرې  انود لیست له خپرېدلو وروسته پرچمیانو او خادیست. ږديۀ ــید ته غاړه نــئپر ځای انکار وکړ او تر نن پورې تا

پوهـېـږي چې نور لیستونه ال پر الره ۀ خو دوی نـ... د اگسا او د کام د جنایاتو بیلگه ده« خلقیانو»پیل کړې چې دا لیست د 

 .دي چې د خاد او واد جنایات به رابربنډ کړي

 

ارت د زندانو په باب خپل خاطرات، د دولسو کلونو د سترگو لیدلی حال او او صدۀ څو کاله مخکې کله چې ما د څرخي پلـ

په عنوان ولیکل نو شکنجه گرانو به ویل تاسو داسې السوندونه وړاندې « گوندي جنایاتو»شننې په دوه وو ټوکونو کې د 

سي مخالفین دي چې دوی ادعا کوله چې دا زموږ سیا. کړئ چې گڼي که موږ څوک شکنجه کړي او یا مو څوک وژلي وي

ـې ئاو لمنه په سپین سترگۍ پټوله او ال تر اوسه  ۀـدوی په ټولې بې رحمۍ خپله په وینو لژنده خول. پر موږ تورونه لگوي



ـې د لیکوال له څنگه ئکتاب هم د اعدامیانو له قصو ډک دی، هغه اعدامیان چې اکثریت « سپـېـڅلو رنځونو»د . پټوي

 . ي ديلـېـږدول شو د اعدام لپاره پولیگون ته

 

 دي لیکل شوي بلکه د زندان خاطرات دي، هغه خاطرات چې د ششدرک، صدارت او ۀ په زندان کې نـ« سپـېـڅلي رنځونه»

 . د هالند په یمگان کې لیکل شوي ديله زندانه په زر هاوو کیلومتره لیرې په آزاده چاپیریال کې له سانسور پرته ۀ څرخي پلـ

 

ـږي چې جگړه او استبداد دواړه زموږ په هـېـواد کې انسانان قرباني کوي او جنایات یو په بل پسې شپږ دېرش کاله کـې

چاپیریال کې چې خرمهره د سلیمان د گوتمۍ پر غمي حکومت چلوي او د زندانیانو او اعدامیانو ۀ په داسې یو. تکرارېږي

معرفي او د یو شمیر شکنجه گرو او گوندي جنایتکارانو د  نومونه له خاطرو تللي دي نو د یو شمیر زندانیانو او اعدامیانو

م ورکو اعدامیانو لپاره د نوم ورکي ود زر هاوو ن« سپـېـڅلي رنځونه». جنایاتو توضیح په خپله له هیرجنتیا سره مبارز ده

 . څلی دی« سپاهي گمنام»سرتیري 

 

 هالند

 ز کال دسمبر ۵۱۰۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ـېـڅلی مقاومتسپـېـڅلی رنځ یا سپ

 کریم پیکار پامیر

 

د لیکل شوې لړۍ یوه برخه مې چې د « سپـېـڅلو رنځونو»په پیاوړي قلم او راڼه خوندور نثر د « استاد نسیم رهرو»د 

 .ولوستله په ویبپاڼه کې «گفتمان دیموکراسي»همدغو کړاوونو خاوند دی د لومړي ځل لپاره د 

 

مبارز  يگران زندان لیدلي او د افغانستان د کړېدلي او ځورېدلۀ ـېـبه کې مې ددغـپه هماغه لومړۍ شکه رښتیا ووایم نو 

ۀ او د زړ لگاللي ول وڅښـۀ د لیکلو بڼه ډېره خوښه شوه او د ټولو هغو دردونو او رنځونو څاڅکی څاڅکی مې چې دلیکوال 

  . په تل کې مې احساس کړل

 

شویو تعذیبونو او شکنجو د ال نورو کړاونو او  رامنځتهوالو له السه د د خلق د ډیموکراتیک گوند د رژیم د زندان کله چې

د ویبسایت د پاڼې پر مخ « گفتمان دیموکراسي»دردونو اورونه د کړېدلي استاد د سوځـېـدلې سینې له منځه گام پر گام د 

ناورین لیک لیکل او لوستل  ۀـغیوازې د پـېـړۍ ددۀ نو نـ ،لیکنې هر ټکی لوستۀ وورېدل او د بدن هر رگ او سترگو مې دد

ناورین لیک عبرتناکې جملې او ۀ بلکه افسوس مې راغی چې دداسې یو سول را ټه ډېر پر ځای، ډېر اړین او اغـېـزمن وگڼل

ولې  انځور دېباطل پر وړاندې  اود حق  کلمې چې په عین حال کې زموږ د ټاټوبي د معاصر تأریخ د یوې حساسې برخې

یوه ورځ مې  .شيۀ شي او زموږ د نن ورځې دردېدلې نسل او راتلونکو نسلونو ته ډالۍ نـۀ سره راټول نـې کې ټولگپه یوې 

څو کاله او میاشتې تـېـرې شوې او دا دې اوس د خوښۍ ځای . ه له استاد سره د ټیلفوني مرکې پر مهال دا خبره وریاده کړ

ښکلې ټولگه راټوله شوې او د چاپ « سپـېـڅلو رنځونو»لي استاد د دی چې د هـېـواد د خپلواکۍ د الرې د مبارز او زندان لید

  .په گاڼې پسولل شوې ده

 

یم او د خپل ولس د سوکالۍ او بچی زه چې د کړېدلو انسانانو په منځ کې یو کړېدلی او له دردونو سره آشنا ددې هـېـواد 

په وینو په ځیر لوستلی، ۀ ټکی ټکی مې د زړ کرښه مېهره  ناروین لیکۀ آزادۍ د لوټل شوي کاروان یو کارواني یم او ددغـ

راپورته شوې کړیکه ده چې د  ۀمبارز له دردېدلي او ټوکیدلي زړۀ یوازې د هـېـواد د یو ۀـپه ډاډ ویلی شم چې دا کړیکه ن

روس د  اصلي ماهیت، د« افغانستان د خلق ډیموکراتیک گوند»د  ي تهپر بام کښـېـني، بلکه لوستونکۀ لوستونکي د زړ

تگلوری، زموږ د ولس د خپلواکۍ پالنې حساسیتونه او پاڅونونه، له سیاسي مخالفانو سره د رژیم  ښکــېـالک او زبـېـښاک

ددې تر څنگ . ږديته  مخېبڼه او تگالره  ، چلند بڼه، د رژیم بې رحمۍ، شکنجې او باالخره د کودتاچیانو د سیاسي تفکر

ریخ یوه برخه ده چې زموږ مخې ته ایښودل أو کې د لژند هـېـواد د تیرو څو لسیزو د تدغه ټولگه په حقیت کې زموږ په وین

 . کـېـږي

 



روحي او جسمي بشپړتیا له السه ورکړې خو  خپلهناتار په گاللو سره  يپوهـېـږم چې استاد رهرو زموږ د عصر د بې سار

ښکاري چې د استاد د حافظې غوټۍ ال هم تاندې دي ارزښتناک او ځانگړي متن له مخې داسې ۀ دراندۀ له دې سره سره ددغـ

ۀ ناتوانه زنداني ته چې د دردونو دراند او ناتار لیدلي ،ځپل شويۀ یو ۀ؛ که نـدلیکوال له قلم سره مرسته کوي دا په خپله  او

ر سختو پړاوونو، بیا د تحقیق او تعذیب ت نیولېد بندي کـېـدلو له لومړۍ ورځې ان  پیټي په اوږو وړي ناشوني ښکاري چې 

له  او تاو مشخصا هتیرولو پورې د ډېرو کسانو نومون د شپو ورځور ترۀ د زندان چاپیریال او په تورو کوټو کې د بندي تابـ

د افغانستان د خلق « له څو د گوتو په شمار رسالو پرته»ما چې  .وساتيهغوی سره چار چلند او نور په حافظې کې 

ر مهال د زرهاوو زندانیانو په باب د خاطراتو او کتبي آثارو د خپرېدلو تشه جداً احساس کړې ډیموکراتیک گوند د واکمنۍ پ

اثر لوستنه دې ۀ ه پر خپل هر گران هـېـواد وال غږ کوم چې ددغـکیوازینی لوی غنیمت گڼم بل ۀـقیمتي اثر خپرېدل نۀ ده ددغـ

 !ـې ال پیاوړی ويئد استاد عمر دې اوږد او قلم . هیرويۀ نــ

 

 کاناډا –کریم پیکار پامیر 

 ز کال ډسمبر۸۱۰۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 د روڼا پر لور لومړي گامونه

 

یوه وروسته پاتې او د  او هغه مهال د جبل السراج د ولسوالۍ یوه برخه ده چې د زېـږېـدو او خاپوړو ټاټوبی مې د انچو سیمه

کوم روغتون او ۀ کوم کلینیک، نـۀ موټر، نـۀ سړک درلود، نـۀ نـ ان تر څو کالو مخکېدې سیمې . وزلو وگړو سیمه وهبې 

د سیمې د خلکو په منځ کې الره ال لیک لوست او سواد ي ښوونځی وو او کلیوال وپه ټوله انچو کې یوازې ی. هم کوم بازارۀ نـ

ته تللم بلکه ډېریو نورو زده  یوازې زه په لوڅو پښو ښوونځيۀ چې په هغو وختونو کې نـ ديمې په یاد  ۀـښ. وه موندلېۀ نـ

شي، او یا دې ۀ لگــېـږي او ټپي نـۀ وه چې پښه مې په کومې ډبرې ونـۀ هیڅ داسې ورځ به نـ. درلودلۀ کوونکو هم بوټان نـ

بټۍ  یوه د سرې سوځندې تبۍ په شان د اور دواړه ددوبي په موسم کې ځمکه او ډبرېبه  لمر. شيۀ کوم اغزی په کې الړ نـ

نو د الرې پر سر ویالې کې به مې پښې ننه ایستلې او  ېسوځولوپښې د الرو سرو سکروټو تیږو  زما کله به چې .هگرځول

 . وخوځـېـدمبیرته به په خپله الر 

 

پراخ، ال رنگین او له ۀ لوړو ټولگیو ته په تللو سره کرار کرار پښه مې د کورنۍ او کلي له وړوکي چاپیریال څخه د یو

د لومړني ښوونځي له بشپړولو وروسته د جبل السراج منځني . ډک چاپیریال پر لور خالصه شوه ڼيه گوخوځښت او گڼ

. د ښوونځي د خانتما، ځانځاني او مستبد آمر پر ضد الریون وشوچې د ښوونځي په نهم ټولگي کې وم . ښوونځي ته الړم

.... ارتجاع، ځمکوال، دیکتاتور، عدالت ، انقالب، دیموکراسي، ۍ، آزادۍد لومړي ځل لپاره د روڼ اندذهن ته مې 

د پروان والي په خپله زموږ د شکایاتو د اورېدلو . پوه شم الره موندلهـې ئ پرته له دې چې په ژورو معنی گانو اصطالحاتو

و د ښوونځي د آمر تبدیلیدل موږ ځوانان. ـې د ښوونځي آمر تبدیل کړئلپاره زموږ ښوونځي ته راغی او د سترگو په رپ کې 

   . مبارزه او مقاومت دواړه د زړونو یوالی او بریا له ځان سره بدرگه لري چېته دا پیام راکړ 

 

ملنگ په دې . وو ایښیۀ تخلص نـ« عمار»ال  پر ځان د  ـېئ هغه مهال خوملنگ عمار وو  سمبالچارید الریون یو مخکښ 

ملنگ یو زړور ځوان وو چې د خپلې زړورتیا، اخالق . کړهژوره اغیزه وـې ئپر ما  او الریون کې په ولولو ډکه وینا وکړه 

یوه ورځ د ښوونځي په انگړ کې زما څنگ ته راغی . ډېر راباندې گران وو. او ښـېـگـڼو له کبله ما ته سرمشق او نمونه وو

د ملنگ . ټه شوهزموږ ددوستۍ او انډیوالۍ تومنه همدلته غو. ـې راسره خبرې وکړېئـلو په هکله ئاو د یو شمیر سیاسي مسا

 .مهال د الریونونو نامتو څـېـرې وېۀ تر څنگ، عبدالحی، کاکاگل، صفدر، یونس، شکور، حمید خان او نور د هغـ

 

د لیسې په لسم ټولگي کې وم چې د لیسې یو شمیر آزاد فکره او روڼ . د جبل السراج منځني ښوونځي، لیسې ته ارتقأ ورکړه

و ا، استاد قادر خان او استاد خان آقا خان «د ارواښاد استاد عبدالبصیر ورور»زاق خان اندي ښوونکي لکه ارواښاد استاد ر



دوی د ښوونځي زده کوونکي د . راوکاږينور په دې لټه کې ول چې د زده کوونکو اذهان له تیارو څخه د روښنایي پر مخ 

تر  چېۀ ښاد استاد رزاق خان پام ځانته راواړاوپه یاد مې راځي چې زما یوې مقالې د اروا. سیاسي کتابونو لوستلو ته رابلل

 «.باید مطالعه ولرې. احساسات دې د ستاینې وړ دي»: دا جمله ولیکله  راته ـېئمقالې الندې 

 

دغو روڼ اندو څخه ۀ له هر یو. یروڼ اندو خبرې ماته د یوې سپرغې په شان او زما ذهن ورته د سون وچ بوټ د نوموړو

هغوی زه ددې پوهې کچې ته . د هغوی توصیه راته د ټولنیزو او داستاني کتابونه لوستنگ وو. مې ډېر شیان زده کړل

اقتصادي نابرابریو پر وړاندې سرټیټوالی او هغوی ته تسلیمــېـدل د  –ورسولم چې د ځور ځپنې یا ستم و د ټولنیزو 

چې د فقر، قناعت، چوپتیا، بار وړلو او بې هغوی ما ته دا پوهه هم راکړه . او بې ننگۍ نښه ده« زبوني»اسکـېـرېدلتوب 

، نابرابرۍ پر وړاندې د مبارزې، د زور ویلو پر ضد د «بیداد»تفاوتۍ له نړۍ پرته یوه بله نړۍ هم شته یعنې د تیرغمالۍ 

د   بهترینان چې قربانۍ ته چمتو ويهغه استادانو به موږ ته ویل چې یوازې . مقاومت او د بدلون او پرمختگ نړۍ هم شته

ټاټوبي د محرومانو د بچیانو په منځ کې ۀ زه چې ددغـ .گام ایښودلی شي کولو پر لورمنځته رامبارزې او مقاومت او بدلون د 

ـې ال هوډمنولم چې د عدالت او سوکالۍ په ئاور بلندې لمبې خپرولې او دې خبرې ته  غو خبرو زما ذهن کې دیو بچی وم د

ځایه ول چې د زورځپنې او د زور ځپنې له  ۀـله همدغ. واوسم« رهرو»خلیک یو الروی الره کې د ځان او د خپل ولس د بر

په گټې د ټولنیزو « طبقاتو»پرېکنده هوډ مې وکړ چې د ټولنې د محرومو او بې وزلو پاړکو . پلویانو سره مې ضدیت پیل شو

 . بې عدالتیو او د ټولنې د ظالمانه اړیکو د بدلون په الرې کې مبارزه وکړم

 

هغه . ومسلمریز کال وو چې د جبل السراج د لیسې له دولسم ټولگي څخه فارغ او د پروان په دارالمعلمینو کې شامل  ۰۹۱۳

محصلین او د  ،ددغو خوځښتونو مخکښان. شعارونه په غوږونو کـېـدل« ژوندی دې وي، مړ دې وي»مهال هر لور ته د 

بیالبیلو سیاسي ډلو . مرکز وو« پرخاش» او ټکررالمعلمین د سیاست د پروان داهغه وخت او  ول  ښوونځیو زده کوونکي

د دارالمعلمینو د لیلې چاپیریال هم . ۀـې تړاو درلود فعالیت کاوئاو سازمانو اړیکو پورې مواضعو ټپلو چې په بیالبیلو فکري 

ال حمید خان د گیوزما ټول د پروان په دارالمعلمینو کې. جنگ جگړو او جدل ډک وو يـولوژیکئایډ ،سیاسي مباحثوپه 

حمید خان یو زړه ور، پیاوړی، په انرژۍ سمبال او خوږ ژبی انسان . ۀمصحلینو د خوځښت په سر الرو کې شمـېـرل کـېـد

نوموړی له ملنگ عمار او بیا د ملنگ عمار له الرې له . ـې په شور او ږوږ ویناوې کولېئوو چې په الریونونو کې به 

نو له همدې کبله ول چې حمید زه په تشکیالتي ۀ ملنگ هغه مهال مخفي ژوند کاو. ه په اړیکه کې ووعبدالمجید کلکاني سر

  . کړۍ کې سمبال کړم

 

ـې د ټولنې د محرومو او بې وزلو پاړکو ئد الریونونو ویناوال او نطاقان له شور او ږوږ ډک ځوانان ول چې ځانونه 

 په لوټلو د مړۍژوند چې د فقیرانو د ۀ پټاوۀ پاړکو او هغو څخه خپل مخالفت نـ هغوی د ټولنې له لوړو. پلویان بلل« طبقاتو»

د غړو او پلویانو تر منځ « په ځانگړې توگه د خلق او پرچم»او نورو سیاسي ډلو « جاویدۀ شعلـ»د . ۀژوند کاو ـېئبه 

او تر دې دمه د ۀ ړ کې راڅرگندېدڅرگنده ده چې دغه تقابل یوازې د ویناوو د بهیر په ل. ځانگړې کرښې ایستل شوې وې

 .ول رســېـدليۀ انتاگونیسم تر بریده نـ

 



دغې . پــېـژندل کــېـدهۀ په نامـ« گروه پس منظر»ما له هغې ډلې سره اړیکه درلوده چې د نورو سیاسي ډلو په منځ کې د 

موندلی شهرت ۀ په نامـ« نظر تأریخيپس م»ــې د ئمهال د سیاسیونو په منځ کې ۀ ډلې یوه جزوه هم خپره کړې وه چې د هغـ

پس منظر »د جزوې لومړنی عنوان . وو[ «جریان شعله، رشد و دور نمای آن»پس منظر ]ددې جزوې اصلي نوم . وو

 . ونومولهۀ په نامـ« پس منظر»ـې د ئنو له همدې کبله وو چې دا جزوه . وو« تأریخی

 

په نوموړې . وو« افغانستانۀ وجود ستم ملي د جامعـ»ـې ئبرخه رساله په څو برخو ویشل شوې وه چې یوه « پس منظر»د 

مخفي او وگړنیز سازمان پر شتون باندې ټینگار ۀ کلکې نیوکې شوې وې او د یو« جریان»پر سیاسي « شعله»رساله کې د 

و په منځ او چې د سړکونو د مخونو الریونونه دې خپله الره د پرگنۀ سازمان ټینگار کاوۀ رسالې پر داسې یو. شوی وو

 . کلیوالي سیمو ته وغځوي

 

، عین علي «اسحق نگارگر»انجنیر عثمان، مضطرب باختري : له ډلې سره همکاري درلوده « پس منظر»دغو کسانو د 

، عبدالمجید کلکاني«ـې خپله ډله پرېښودلهئچې لږ وروسته »بنیاد 
1

، انجنیر میرویس، استاد عزیز هللا، ملنگ، انجنیر سرور، 

 . ولي جان الهو، بابه صاحب طوفان، آقاجان کوهستاني، حسین طغیان او نوراستاد 

 

له دې وروسته ول چې . هلځایه چې زما په یاد راځي زموږ ډلې د کیوبا د انقالب او د کیوبا الرې ته لـېـوالتیا درلودۀ تر هغـ

ـې په دې باب ال ئده ورکړه او خپل نړۍ لید ارواښاد عبدالجمید کلکاني د مطالعې او څـېـړنې په ترڅ کې خپلو افکارو ته و

مجید له خپلو څو تنو یارانو سره د افغانستان بـېـالبـېـلو سیمو ته د سروې او له پرگنو سره د اړیکو په موخه یو . مثمر کړ

نیو شرایطو کې د چې د کیوبا الره او د هـېـواد په اوسۀ باور ته ورساوۀ د دغو څــېـړنو پایلو شهید مجید دغـ. اوږد سفر وکړ

 . شي تر سره کــېـدایۀ بلوا د بنسټونو رامنځته کول عمالً نـ

 

« کاري معرفي خط»په هماغه لومړۍ ورځ مې چې خپل . لمریز کال وو چې د پروان له دارالمعلمینو څخه فارغ شوم ۰۹۳۰

له دې څو  .نړۍ روښانه شوه ۀمې د زړ په لیدلوۀ د هغـ. د لیسې ادارې ته یووړ، سترگې مې په استاد عبدالبصیر ولگــېـدلې

د الریون مشري د لیسې دوه وو تنو آزادي پالو استادانو شهید استاد . د سید خیلو لیسې یو الریون کړی ووورځې مخکې 

عبدالرازق او بابه صاحب طوفان
2

الریون په کړس کې طوفان د ښوونکي له دندې طرد مسلک شو ۀ ددغـ .په غاړه درلوده 

وې تیرې شوې ۀ دوه یا درې میاشتې ال نـ. ولی یار عبدالرزاق خان په جزایي ډول بلې لیرې سیمې ته تبدیل شواو زما ناز

د تشکیالتي ښوونکي په توگه وپـېـژندل شوم خو زما ۀ چې د لیسې د ادارې او د زده کوونکو په نظر کې د رژیم د مخالف یو

ي ترڅنگ ارواښاد استاد شیر احمد او ارواښاد باشي محـمد هم په دې زما او د بهرنگ. پوهــېـدلۀ نــ څوک اړیکو په باب

 . لیسې کې ښوونکي ول
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نایي په آشۀ جاوید سره د هـغـۀ له شعلـ. درلودهۀ جاوید له بهیر سره مخامخ همکاري نـۀ ځایه چې زه پوهـېـږم، عبدالمجید کلکاني د شعلــۀ تر هغـ -  

جاوید له بهیر سره پریکون ۀ کله چې ارواښاد انجنیر عثمان او مضطرب باختري او نورو د شعلــ. جاوید پورې د تړلو کسانو له پلوه شوې وهۀ شعلــ

 . ـې خپله همکاري په پټه اعالن کړهئله ډلې سره « پس منظر»وکړ، مجید کلکاني هغه مهال مخفي ژوند درلود او د 
2
ـې هم له یوې مخې خدای په ئله هغې چې بابه صاحب طوفان د ښوونکي له دندې  طرد مسلک شو نو د انقالبي مبارزې له تگالرې سره وروسته  -  

 اماني وکړه



همدلته ول چې فلسفي، اقتصادي او سیاسي . چارې پرمخ بیولې« آموزشې»په تشکیالتي کړیو کې مې سیاسي او د ښوونې 

 .ۀټینگار کاو باندې ړیکو په پټ ساتلومخفي کاریو، او د تشکالتي ا د د کړۍ مشر مو. مفاهیمو مې ذهن کې ځای وموند

 

ادارې زه د . د پروان د والیت د سید خیلو په لیسې کې مې د خدمت دویم کال وو چې د لیسې د ادارې د صبر کاسه ډکه شوه

ما تور لگول شوی وو چې گڼې  هپ .تر پوښتنو گړوېږنو الندې ونیول شوم. پروان والیت د معارف مدیریت ته معرفي کړم

ل کال د چنگاښ د ۰۹۳۸د د پروان د معارف مدیریت په دې توگه . د تیر کال د الریونونو لړۍ بیا له سره ونیسم غواړم

مقررۍ مکتوب په جزایي ډول د غوربند د سیاه گرد لیسې بیا زما د  «د محـمـد داؤود د کودتا په ورځ»نیټې  ۸۳میاشتې په 

هره پنجشبه به د کور خوا ته راتلم چې په تشکیالتي غونډو کې گډون . څلور کاله مې په دې لیسې تیر کړل. ته صادر کړ

  . وکړم

 

، اعتصاباتو او سوله ناکو غونډو او چاپد سردار محـمـد داؤود د کودتا له بریا سره سم د ټولو علني الریونونو، د جرایدو د 

لت اعالن شو خو د نظامي حالت له الغا سره د کودتا په هماغه پیل کې نظامي حا. ټغر ټول شو د تشکیلولود صنفي اتحادیو 

روڼ اندو او هغوی چې د ظاهر شاه د دوران له آرامو شرایطو او . شوهۀ سره هم د خپلسریو او استبداد لمنه ټوله نـ

د یو شمیر سیاسي ډلو د غړو په منځ کې یو . شوای کوالی په پخوانۍ بڼه کار وکړيۀ ډیموکراسۍ سره عادت شوي ول نـ

له بلې خوا د محمـد داؤود کودتا د کیڼ اړخو انقالبي روڼ اندو یوه لویه . سوړ والی او کرختي رامنځته شوهۀ ت، زړتشتډول 

 .موږ د مخفۍ کارۍ لړۍ ته ال شدت ورکړ او خپل خوځښت مو ال گړندی کړ. ـې ولړزولهئبرخه راویښه کړه او زموږ ډله 

 

تر  د ډلې« گروه انقالبي خلق های افغانستان»فیض احمد تر مشرۍ الندې د او د ارواښاد ډاکټر  د ډلې د عبدالمجید کلکاني

د دواړو ډلو تر منځ د همکارۍ یوه ځالنده پاڼه  ،(و نومول شوهۀ چې وروسته د رهایي د سازمان په نامـ)منځ تماس او اړیکه 

گڼل کــېـږي
3

تجارب له یو بل سره تبادله . ره پرانیستلهنـېـږدي والي د دوه اړخیزو تجربو د زده کړو لپاره ال ډلو دواړو د. 

د « طرد اپورنیسم در راه انقالب سرخ به پیش»انقالبي ډلې ال مخکې د  .شول او په ډېریو اړخونو کې پرمختگونه وشول

 ل کال ۰۹۳۱وو بشپړ شوی چې په ۀ تشکیالتي ادغام ال نــ. جاوید له بهیر سره پریکون کړی ووۀ جزوې په خپرولو د شعلـ

  . رامنځته سوپه خواشینۍ د یو شمیر اختالفاتو له کبله بیلتون  ېک

 

د ښوونځي . لومړني ښوونځي کې مې دنده پیل کړهۀ ل کال وو چې د سیاه گرد له لیسې څخه تبدیل او د سیدخیلو په یو۰۹۳۳

ددغو کلونو په لړ . یم ووآمر زما نیږدې ملگری ارواښاد استاد حبیب هللا وو چې دواړه په یوې تشکیالتي کړۍ کې سره تنظ

باید ووایم چې زما نور یاران په دې . کې مې کتابونه ولوستل او ډېره هڅه مې وکړه چې خپله د معلوماتو کچه لوړه بوزم

 . برخه کې تر ما مخکې او ال زیار گالي ول
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 ل کې رامنځته۰۹۳۱لمریز کال کې وشوه او د همکاریو او رسمي اړیکو لړۍ په ۰۹۳۹د شهید مجید او شهید فیض تر منځ لومړنۍ لیدنه کتنه په  -  

 . شوه



قیامته لږ ۀ وحشت له هغـ قیامتۀ ددغـ. نسکور او بدل کړل ،ل کال د غوایي د میاشتې خونړۍ کودتا هر څه گډوډ۰۹۳۱د 

د  قیامت تر منځ توپیر دا وو چې د اسرافیل د سور پر ځای،ۀ قیامت او هغـۀ دد. وو چې مالیان، خلک ورڅخه ویرويۀ نــ

 . پوپنا کړل له یوې مخې ټول ۍاو هست ۍشتمنشمال ساړه باد زموږ ځمکې، کورونه، 

 

په الس کې وو د خپلو مخالفانو او روڼ اندو ویروونکی چاڼ او  ـېئد افغانستان ډیموکراتیک خلق گوند چې مطلقه ځواک 

 . ــې تر خاورو الندې کړلئــې وبهولې او زموږ د زرهاوو هــېــوادوالو سرونه ئد وینو ویالې . پیل کړه هتصفی

 

ارانو او مخفي ژوند مې له یو شمیر ی. ل کال د وري د میاشتې لومړۍ نیټه وه چې مخفي ژوند ته مې مخه کړه۰۹۳۲د 

. همالرو سره په کلیو او بانډو کې تیر کړ او د ملي انقالبي مقاومت د سمبال او تدارک لپاره مې تر خپلې وسعې کوښښ وکړ

ـې ددې لیکنې له حوصلې وتلې ئد ژوندانه دا برخه له یو شمیر خوږو او ترخو خاطره سره ملگرې ده چې شرحه او ویل 

چاپیریال کې د کودتایي رژیم کیڼ اړخو مخالفو ډلو د انقالبي سازمانونو د منځته  په همداسې یوې اوضاع او.  خبره ده

د خپل توان او امکان تر بریده ۀ بله بیل سازمانونه جوړ شول او هر یوله څو یو . راوړلو، سمبال او تدارک لپاره کار پیل کړ

 وددغ. ره د تماس او اړیکو لپاره الس په کار شوهزموږ ډله هم له څو نورو ډلو س. د کودتا د رژیم پر ضد مبارزه پیل کړه

ل ۰۹۳۲ساما د . ځلیدل او رامنځته کــېـدل ول د سازمانۀ په نامـ( ساما)« سازمان آزادیبخش مردم افغانستان»غونډو پایله د 

هکې رامنځته شو کال ددوبي په پیل کې د متشکله ډلو د یولسو تنو استازو  د گډونوالو د کنفرانس په لړ کې د کابل په ښار
4

 .

  . سازمان د مشر په توگه غوره کړۀ کنفرانس، عبدالمجید کلکاني ددغــ

  

د ساما د بنسټ ایښودونکي کنفراس ډیري غړي د . ساما ال نوې رامنځته شوې چې پرله پسې ضربات ورباندې راغلل

. پیټي پر اوږو وړلۀ او ادارې دراندۀ رتابـمجید سره له څو تنو نورو یارانو سره د ساما د مش. د سازمان ښکار شول« اگسا»

تر ټولو لومړنی،  هـلئملي او انقالبي مسـو نو له آزادۍ او هـېـواد څخه دفاع، کله چې تیریگرو روسي ځواکونو هـېـواد ونی

ېـواد نظامي سازمان په توگه د هـ –سیاسي ۀ ساما د یو .د ساما د چارو سرلیک وگرځید وو چې اصلي او تر ټولو جدي کار

او نورو سیاسي ډلو د پیوستون او پرگنو ټولو ددې ترڅنگ د . والې ډلې سمبال کړېسلپه بـېـالبـېـلو برخو کې روسي ضد و

ه نیټه وه چې عبدالجمید کلکانی مل کال د سلواغې د میاشتې ات ۰۹۳۲د . ـې د ملي متحدي جبهې بنسټ کښـېـښودئاوډن لپاره 

د ساما سازمان د حسین کوټ د لوا د وسلو او مهماتو په مصادره کولو سره . و ته ولوېدد کابل په ښار کې د حکومت منگول

. دغو بریالیو عملیاتو د ساما اعتبار او حیثیت د خلکو په منځ کې لوړ کړ. خپله تسلیحاتي اړتیا تر یوې مودې پورې پوره کړه

د د برنامـې او قانون لیک د تصویب تر څنگ . ل کال د غبرگولي په میاشت کې د ساما لومړنۍ کنگره جوړه شوه۰۹۳۳د 

ز کال ۰۳۲۱ل کال د لړم په میاشت کې چې د ۰۹۳۳لومړنۍ گڼه د ۀ په نامــ« ندای آزادي»د . نوې ډله وټاکل سوهۀ مشرتابـ

 . د نوامبر له میاشتې سره سمون خوري د ساما د نشراتي ارگان په توگه خپره شوه
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د کابل د . یاد لرم چې د ارواښاد ملنگ عمار له شهادته څو ورځې تیرې شوې وېۀ ده خو دومره پـۀ کنفرانس د جوړېدلو نیټه مې په یاد نــۀ ددغـ -  

انس یو گډونوال له پاڅونه دوه ورځې وروسته ول چې ارواښاد استاد عزیزهللا پغماني چې د ساما د مؤسس کنفر« د چنگاښ ددویمې»ل ۰۹۳۲چنداول 

ـې د ئموخه »بد خبر تفصیل له تاسو واورم ۀ خبر درکړم او د یوۀ راغلی یم چې یو ښــ»: ــې داسې پیل کړې ئوو زما لیدلو ته راغی او خپلې خبرې 

وس چې ملگری ملنگ افس. بنسټ کـښـېـښودل شو« ساما»( سازماِن آزادیبخش مردم افغانستان)خبر دا دی چې د ۀ ښـ. «ملنگ عمار د مرگ خبر وو

 .... «..ــې په خپلو غوږونو اورېدالی وایئدی چې دا خبر ۀ ژوندی نــ



ږ سازمان د مجبوریت له مخې د یوې تپل شوې او په بشپړه توگه د یوې نابرابرې جگړې همدلته د یادونې وړ بولم چې زمو

ساما داسې یوې وړوکې مرغۍ ته . دښمن له هره اړخه زموږ په پرتلې برالس درلود. پر وړاندې د جگړې ډگر ته ننوت

ۀ و اسالمي ډلو هم د ساما زغم ونـله بلې خوا سخت دریځ. يغوړېدل لوزرونه نه وبڼکې او ـې ئورته وه چې ال تر دې دمه 

په حقیقت کې زموږ سازمان د . اسالمي بنسټپالو په خپل ټول ځواک او قدرت د ساما پر سیمو او سنگرونو یرغل وکړ. کړ

او ۀ هره ورځ زموږ د تلفاتو شمیر ډېرېد. دوه وو وحشي او وینې څښونکو دښمنانو د متقاطع اور په منځ کې راگیر پاتې شو

  .ۀنیو د ساما نفس لنډاودغو قربا

 

د . ۀد سر په سترگو ومانـ زما دغه وړاندې. د سازمان د تشکیالتو د کمیټې لپاره زما د غړیتوب وړاندیز وکړۀ د ساما مشرتابـ

د وصفي پاڼو جوړول، د سازمان د اصلي : لکه  ېتشکیالتو کمیټې د کار یو شمیرې نورې چارې هم تر الس الندې ونیول

همدا شان د »د هر زون غړي ته ۀ د تشکیالتو د کمیټې یوکابل او شاو خوا سمیو د تشکیالتو ویش په زونونو،  غړو تثبیت، د

ددغـې برنامه د پلي کـېـدلو په . ۀد تشکیالتو د کمیټې مسؤولیت ورځ تر بلې ال ډېرېد. سپارل« والیتونو او جبهاتو تشکیالت

د نیول نیولو او سرټکولو بې شماره . ړي چې له بل مصیبت سره مخامخ شولوول پورته کۀ الره کې مو لومړني گامونه ال نــ

  .پرېړ کتاب کې ځای شيۀ څپې راوپارېدلې چې د هغوی شرح او بیان ښایي په یو
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 .یالتو د کمیټې نوبتي غونډې ته ال پینځه ورځې پاتې وې چې زموږ د سازمان پر ماغزو کاري ضربه ولگـېـدلهد ساما د تشک

، د تشکیالتو د  «انجنیر نادر علي دهاتي»پویا د سیاسي دفتر غړی چې  ل کال د زمري د میاشتې پینځمه نیټه وه ۰۹۳۱د 

د سیاسي دفتر غړی  ،ظامي کمیټې مسؤول او انجنیر محمـد عليد سیاسي دفتر غړی او د ن ،کمیټې مسؤول انجنیر میرویس

 .د پولیسو منگولو ته ولوېدل یعنې د روس د السپوڅي رژیم« خاد« »خدمات اطالعات دولتي»او د نشراتو د چارو مسؤول د 

له دې چې د  .د نیول کــېـدلو خبر مو تر غوږ شو« ډاکټر صدیق جویا»غړي هارون ۀ ورپسې  د تشکیالتو د کمیټې د یو

ز وکړ چې سازماني السوندونه او نور هر هغه شی چې ېـتشکیالتو د کمیټې غونډې زما په کور کې جوړېدلې، یارانو وړاند

دستور پر بنسټ السوندونه او نور شیان مې راټول او ځای پر ځای ۀ د دغـ .وباسم څخه ۀشک رامنځته کوي باید له خپل کالــ

نـېـږدې په گام په واټن کې موږ ته ۀ زموږ د یو دښمن د پرمختگ په حال کې دی او خطر شواهدو په ډاگه کول چې. کړل

سامایانو خپل ژوند د . درلودهۀ چاره په الس کې نـ او ددې بال د دفعې لپاره کومه بله الره مو له دې سره سره خو .کـېـدو دی

  .تقدیر السونو ته سپارلی وو

 

ې غړي دې د مرکزي کمیټې له پاتې غړو او د ساما یو شمیر سیاسي او پوځي کدرونه پرېکړه وشوه چې د تشکیالتو د کمیټ

د زمري د میاشتې نهمه نیټه وه چې زه او د تشکیالتو د کمیټې غړی انجنیر امین پر . دې یوه فوق العاده غونډه جوړه کړي

بیالبیل  .یاران ټوله شپه ویښ پاتې شول. بایسکل د نوموړې غونډې ځای ته چې د کابل په خیرخانه مینې کې وه ورسـېـدلو

یوه پریکړه دا وه چې زه دې تر هر څه . بحثونه وشول، ځینې پرېکړې ونیول شوې او یو شمیر اجراأتي قرارونه صادر شول



خړ سهار وو، د . ۀد میرویس میدان بازار ته ورساو مې غونډه پای ته ورسـېـدله او ځان. پته بدله کړمۀ دمخه د خپل کالـ

له دې چې د کمکي اختر لومړۍ ورځ وه، . هټۍ والو یو یو کرار کرا خپلې هټۍ گانې پرانیستلې. وو ختلیۀ اوون لمر ال نـسب

رودل، او مخکې له دې چې خپل کور ته الړ شم له ځان سره مې پرېکړه وکړه ـېـوپ ۀنو د ماشومانو لپاره مې کلچې او خواږ

ۀ کې زما خواږۀ ته چې څو ورځې وړاندې مې په کرایه نیولی وو او په هغــکور ۀ چې د همدې سیمې په شا و خوا کې یو

د کوڅي په اوږدو « واحدۀ قلعــ»د . ـې ونیسمئم او خبر سالړ ۀ همسنگره ملگري شاه محـمد له خپلې کورنۍ سره ژوند کاو

د . و بود له السه ورکړي ول کې دېره وه خپل ټول هستۀ کالــۀ د شاه محـمد کورنۍ چې په دغـ. کې په الره وخوځـېـدم

 چې لهــې لوټ شوي ول ئټول مال او  منال . وژلی وو« مجاهدو وروڼو»ــې ئاو پالر « خلقیانو»ــې ئکورنۍ ځوان زوی 

شا ۀ د ورۀ چې د کالــۀ غرونو له شا سر پورته کاو دلمر کرار کرار . درلودلۀ ــې بل هیڅ شی نــئصداقت او اخالص پرته 

ر پرانیست او . دروازه مې وټکوله ته ودرېدم او  ۀ کلچې او خواږ. ــې وبللمئکور ته دننه د ښاغلي شاه محـمد مور د انگړ و 

ــې زما میرمن او بچیانو ته ئــې ځانته او بله برخه ئمې ورته ورکړل او ورته مې وویل چې ټول دوه برخې کړه یوه برخه 

په ځیر  ۀـجیبونه مې ښخپل . ۀڅښـــې وئا له شاه محمـد او کورنۍ سره دستر خوان تر شۀ د سهار چای مو د یو. بیله کړه

د خدای په امانۍ پر مهال شاه محـمد غوښتل له ما سره په یوه الر . یاداشتونه مې شاه محمـد ته ورکړلټول  ولټول او خپل

ه اوږدو کې زموږ خبرې د سازمان د د الرې پ. د پټیو له منځه تیر شولو. موږ دواړه په پلي ډول په الره وخوځـېـدلو. راسي

ۀ کالــۀ ددغـ. کرایي کور کې اوسیدلمۀ زه د کابل په اُنچي باغبانانو کې په یو. د نیول کیدو پر شا و خوا راتاوېدېۀ مشرتابـ

ې د همد. ته د همدې کرنیزې سیمې له الرې راتللمۀ ډیري وختونه به کالـ. ختیځه برخه له یوې کرنیزې ځمکې سره نښتې وه

دا ځل هم د همدغو کرنیزو . له لیرې وگورم« گواښ یا خطر او امن نښه»الرې په اوږدو کې مې له لیرې کوالی شوای د 

ډاډه شو چې کور کې خیریت دیۀ په لیدلو زموږ زړ« امنیت د نښې»د . ځمکو له الرې راغلو
5

پرېکړه مو وکړه چې . 

له ۀ د کالـ. د ماشومانو خوښۍ د اختر د مراسمو د لمانځلو نښه بلل کــېـدلهد کوڅې گڼه گوڼه او . ته الړ شمۀ لومړی به زه کالـ

سړي شتون د اختر په لومړۍ ورځ یوه عادي خبره ۀ ذهن ته می شک الره وموندله، خو ددغـ. لیرې یو سړی والړ ووۀ ور

ر راته پرانیستۀ یو. ۀد دروازې زنگ مې وواهــ. وه په لومه کې . ر له کاره تیر دیدلته پوه شوم چې کا. نا آشنا سړي و 

وو چې یو ناڅاپه یو آمرانه ۀ نا زړۀ دا سړی زړ« د برقي کور دلته دی؟»: په سړې سینې مې ځواب ورکړ. راگیر شوی وم

! وه زویه»: ـې کړه ئکله چې زما د مور سترگې پر ما ولگـېـدلې چیغه « !ــې راولهئدننه »: غږ د انگړ له منځه راغی

. دی لگــېـدلیۀ ــې بې ځایه نــئخادیستان پوه شول چې غیشی .... «.وای راغالیۀ کاشکې نـ. توی شوې خاورې مې پر سر

د خاد یوه لس یا دولس  .ــې تالشي کړئــې سمنټي کاغذي کڅوړه راڅخه واخیسته او زما ټول ځان ئپه تلوار او وارخطایي 

هغوی دوه شپې . پر مخ زما پر شا و خوا راتاو شوه« صفې»پتڼ  ــې درلود دئکسیزه عملیاتي ډله چې زما د نیولو مأموریت 

زښت ډېر انتظار او بې خوبۍ هغوی ستړي . ــې یرغمل نیولې وهئکې کمین نیولی وو او زما کورنۍ ۀ او ورځې زما په کالــ

ېدلم، او هغه نه باید زه خو ددوی په لومې کې ولو: له ځان سره مې وویل . زما ټول پام د شاه محمــد خوا ته وو. کړي ول

ۀ تاسو په کوم حق زما پر کالــ! اې بې وجدانانو»: همدا وو چې په لوړ غږ مې وویل . گرفتاره سيزما په برخلیک کې 

گاونډیانو او پلې تـېـرېدونکو خلکو زما غږ . ووۀ د انگړ دیوال چندانې لوړ نــ.. «لرئ؟ۀ راننوتي یاست؟ آیا تاسو ناموس نــ

ځکه هر ډول جنجال او غالمغال . دوی غوښتل زما د چیغو مخه ونیسي. ستانو زما خوله په خپلو السونو وتړلهخادی. ۀاورېـد
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 . زما گرانې میرمن خوبان د امن نښه لیرې کړې وه خو خادیستانو هغه بیرته پر خپل ځای ایښې وه - 



ول چې ما غوښتلۀ ، دا هغه څــۀکمین افشأ کاو
6

شاه محـمد خپل سر انگړ . په دې شیبه کې د انگړ دروازه نیمه خالصه شوه. 

شاه . ــې کوم کار وکړيئښایي غوښتل . رانتیا راته رڼې رڼې وکتلپه حیۀ هغــ. ته را دننه کړ چې وگوري څه پـېـښه ده

برخلیک شاه محمــد په . درلودۀ ــې ډېر وخت نــئلپاره  ېد پرېکړ. محـمـد د یوې حساسې شیبې په منگولو کې گیر پاتې وو

به له السه ورکړي او په الس ورغلې شی دغه بیرېدم چې شاه محـمد به. هر څه زمان مشخص کول. پورې تړلی ووۀ ویښتــ

شاه محـمد په هماغه . عملیاتي ډله په ما باندې اخته وه. ېږدې وو چې بې سده سمن. ۀمې درزېدۀ زړ. په لومه کې به ولوېږي

څو تنو . وسپیاوړي ټوپ په وهلو په تیښته ۀ شیبه کې پرېکړه وکړه او مخکې له دې چې خادیستان الس په کار شي د یو

څو دقیقې وروسته . ــې ډېر کړئدرزهار ۀ و زما د زړاد وسلو پرله پسې ډزو فضا ولړزوله . ه کړهخادیستانو ورپسې منډ

. د ډلې مشر وپوښتل چې څه مو وکړل ود خادیستان. یستان توپک په الس په سوځېدلو نفسونو او تش الس بیرته راغللدخا

د شاه محـمد له تیښتې . رگ رگ مې په کرار شو د آرامۍ سا مې وکښله او د بدن. «بې شرفه وتښـتـــېــد»هغوی وویل 

شاه محـمد د یوې معجزې په شان د . وای خوښۀ دومره خوښ شوم چې که زه په خپله هم ژغورل شوی وای دومره به نــ

وو ۀ ــې تاوان نــئته ۀ گولیو د هغه د جامو څو ځایه سوري کړي ول خو د. گولیو د باران له منځه سالم تـښـتــېـدلی وو

اړولی
7

 . 

.  

کړه چې په آسانۍ ورته ۀ غرور مې اجازه رانــ. خادیستانو د کالشنیکوف بندونه را وایستل چې زما السونه ورباندې وتړي

کله مو چې له . درکوم چې زما د مور او میرمنې تر مخ مې السونه وتړئۀ اجازه نـ» :په سرغړونې مې وویل . مستسلیم 

نور پاتې کــېـدل گټه . کمین افشأ شو»: د خاد د ډلې مشر وویل « .ځای راباندې گولۍ ووروئ دباندې وایستلم، ځای پرۀ کالــ

ـې د سوکانو او لغتو باران جوړ ئزما پر سر او مخ . ـې پیل کړلئوهل ټکول . ــې دباندې وایستلمئله انگړ څخه « .لريۀ نــ

خاورو دوړو ډکه کوڅه د پینځو سوو مترو په اوږدوالي له زموږ له . ـې وهلم« ئقنداقونو» د توپک په توپک لـېـچونو . کړ

د کوڅي پر مخ زما د وینو سره کرښه اوږده پاتې . ــې په کش کولو کش کولو بوتلمئهمدومره الر . کرېړ سړک سره نښتله

یستان زما یوې او په موټر کې دننه دوه تنه خاد. له ټکسي موټرانو کار اخیستی وو د خاد عملیاتي ډلې د احتیاط په پار . وه

او ۀ نو زما سپین سرې مور ځان د موټر مخې ته پړ مخې پر ځمکه واچاوۀ کله چې موټر خوځـېـد. بلې خوا ته کــښــېـناستل

خادیستانو زما سپین « .لومړی پر ما تیر کړئ بیا مې زوی له ځان سره بوزئ»ــې ئــې پیل کړې او ویل ئجیغې او کوکارې 

کړ؟ لکه ۀ خپل زوی د سړي په شان لوی نــ دې ولی! وه سپۍ» ــې ویل ئې پیل کړې او ورته سرې مور ته سپکې سپور

 ...« وې؟ۀ چې شیدې دې حاللې نــ
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کې کښــېــناستل او ۀ خادیستان به په کالــ. ۀه کې کـېـدد خاد یو خطرناکه تاکتیک کمین نیول په هغو کورنو کې وو چې د مخالفانو تگ راتگ پ  -  

زړور ورور انجنیر محـمـد علي راته د . نعیم ازهر، انیس آزاد، پویا او میرویس د خاد د کمین قربانیان شول. ــېئهر هغه څوک چې راتلل نیول به 

ویره مې له دې . د وروسته، زه د امن د ښنې د لیرې کولو په فکر کې شومباندې د خادیستانو له بریۀ زما پر کالــ»: په زندان کې وویل ۀ څرخي پلــ

او د امن ۀ په خپل ټول توان سره مې ټوپ وواهــ. ته راشي او د خاد منگولو ته به ولویږيۀ وه چې نور ملگري مو د امن د نښې په لیدلو زموږ کالــ

« .ورته مې وویل چې غوښتل مې وتښتم. ــې وکړهئم او زما د ټوپ وهلو د علت پوښتنه خادیستانو تر سوکانو او لغتو الندې ونیول. نښه مې لیرې کړه

 . ته راننوتلۀ کالــۀ پویا او میرویس پرته له دې چې د خطر نښې ته پام وکړي په ډاډه زړ

 .ر کلکاني د اگسا د کمین ښکار شولل کال د چنگاښ په میاشت کې استاد عزیز هللا پغماني او فقی۰۹۳۲د . ۀکام او اگسا هم همدغه تکتیک کاراو
7
نوموړي پرته له ځنډه زما د نیول کـېـدلو خبر د . ــې هم د هالکت له لومې وژغورلئیوازې خپل ځان بلکه نور ۀ شاه محـمد په خپلې تیښتې نـ -  

 . د ښمن په تله کې پرېوتلته راتلل او ۀ وای رسوالی، نور کسان هم زما کالــۀ دا خبر نــۀ که هغــ. ۀسازمان غړو ته ورساو



ته په ورخادیستانو په گواښونو او ټینگارونو له ما غوښتل چې ژر تر ژره د سازمان د غړو د کورونو پتې . موټر وخوځـېـد

کتاب کې مې لوستي ول چې پولیس د نیول کــېـدلو په هماغو لومړیو وختونو « سیاسی فن مبارزه با پولیس»د . الس ورکړم

د خادیستانو هیله له . کې ډېر فشار راوړي، دا ځکه چې تر ضربې الندې د راغلي سازمان غړي یا تښتي یا خپله پته بدلوي

 :ما بې ځایه وه، دا ځکه چې ما د مبارزې په ښوونځي کې دا زده کړي ول چې 

 

 رد شالق دو روز است، سپس        شرف ماست که می ماند و بسد

 

 وازې زموږ شرف او ویاړ پاته کیږي بسیتیر به شي خو  وي د متروکې درد به دوې ورځې

 

زما . له سره تر پښو پورې مې وینې بهـېــدلې. د توپک لیچ، سوکانو او لغتو پرله پسې ضرباتو زما مخ او سر ټپی کړی وو

پریښانۍ او وسواس . شوام تالیۀ الره نــ هپنور . سترگې مې تورې تورې کــېـدلې. بوټانو کې راټوله شوې وه وینه زما په

خو یو شی راته . ده پرته پوهــېــدلم چې سخته کږلیچنه الره مې په مخ کې. دواړه د تالندې په شان زما پر ذهن راپرېوتلې

 . خپل تندي پرېـنـږدم څرگند ول چې په هیڅ بیه به د خیانت تور داغ پر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 د شش درک خاد

ــې په کرکجن ډبرین ئوېـروونکي داالن ته ننوتلو چې یو خوا ۀ یو. ــې د خاد مرکز د کابل د شش درک سیمې ته راوستلمئزه 

ن دیوال مخې ته په یوه پښه ــې د ډبریئداالن کې ۀ په همدغـ. له کوټو سره موښتله« شکنجې»ــې د تحقیق ئدیوال او بله خوا 

ــې چې زما ئهر یو . ۀو اخیستـکانگ پهۀ د خادیستانو تگ راتگ، مصنوعي منځ تشو ژستونو او میکزونو د سړي زړ. ودرولم

دلته ټولو . ــې راکولهئـې ښکنځلم او کلکه څپـېـړه به ئپه بې ادبانه کتلو، لغازو او سپکو سپورو او ښکنځلو به ۀ مخې ته تیرېد

څخه پوښتنې گړوېږنې وکړي، سپکې سپورې ورته ووایي، لغازې ووایي،  متهمانوبشپړ اختیار درلود چې له ۀ هر یواو 

په خپلو گډو وډو  یو تن خادیست. ــې یوې کوټې ته بوتلمئڅه نا څه نیم ساعت وروسته . کړيـې ئ ښکنځل وکړي او شکنجه

شخصیت واالی رفیق کارمل او رفیق »، «ب برگشت ناپذیر ثورحقیقت انقال»د . ړیو تړلـپه پ ونهخبرو ځمکه او آسمان

ۀ هغــ. ــې وغوښتل چې داوطلبانه ورسره همکاري وکړمئراڅخه . کړلرا او نور لکچرونه« نادرستي راه اشرار»، «نجیب

رۍ مې پر سر وه، هغه مهال چې ما په خپلې سیمې کې مخفي مبارزه کوله، د کچالو ټوک. پــېـژنېۀ ښایي ته ما ونــ» :به ویل 

! وگوره»: ــې ویل ئاو کله به « .وېۀ کول، هغه مهال ته په خوب بیدۀ کاتــۀ کلي په کلي گرځــېــدلم اوله پرگنو سره مې لید

د ملگري نجیب شخصیت د اسدهللا امین له شخصیت ! د جالد امین او ملگري ببرک کارمل تر منځ څومره غټ توپیر دی

خان آقا یو  .غوږ مې ننوتلې له بل غوږه مې وتلېۀ په یو. درلودۀ پورې پیام نــۀ رو ما ته کوم په زړخبۀ دد. «!سره پرتله کړه

ۀ کاوۀ گومان مې نــ. کلي د استوگنې په سیمې مې ورسره پـېـژندگلوي درلوده، دی راته راغی خپل تن خادیست وو چې د

ــې ئ کالمهمخکې له سالم او . ۀېـدــېــدلو ډېر خوښ ښکارڅرگنده وه چې زما له زنداني ک. چې خان آقا دې د خاد غړی وي

ــې د ئویلو په پر مخ باندې د یوې ټینگي څـپــیړي په وهلو راته ښه راغالست وویل او په لوړو چیغو او سپکو سپورو 

هیر ننوتل داسې څه بدن ته د برېښنا د ب. په مزیو پورې وتړلې« برق»ــې د بریښنا ئزما د الس گوتې . شکنجې کوټې ته بوتلم

مستقیمه . دیۀ د شکنجې درد دومره ډېر دی چې په هیڅ ډول کلماتو د بیان وړ نــ. ــې توضیح کړای شيئدي چې څوک ۀ نــ

چې گڼې کولمې او نور هر هغه څه چې په گــېــډه او سینه کې لرم را څخه د خولې له  ۀاوداسې مې حس ک. تجربه غواړي

ې په پوښتنو او گړویږنو کې یوازې او یوازې له قین او فانې سره بلد وو، په زور وهلو کوښښ ځوانکي چۀ دغــ. الرې وځي

زما همدغه « ویاړ»په حقیقت کې زما د شکنجې . ــې خوند اخیستئزما له ځورېدلو او کړېدلو . له ما اعتراف واخليۀ کاو

خپلې سازماني اړیکي ورته  راڅرخـېـدلې چېټکي ۀ ددوی پوښتې او گړوېږنې په دغـ. وطنوال آشنا ته ورکړل شوی وو

ددوی ټینگار او زما انکار زما د  . ما ته یوازینۍ الره چې پاتې وه له هر چا سره د سازماني اړیکو له لرلو انکار وو. ووایم

 .وهبنسټیزه کرښه او اصلي موضوع « محکمې»او « تحقیق»سر تر پایه 

 

د . د ننوتنگ د دروازې پر لور وو د کوټې مخ مې ې پر څوکۍ کښــېـنولم،اســې دئروښانه کوټه کې ۀ په یو. شپه راغله

سوري څخه یوازې سترگې ښکاره کــېــدلې چې یو په بل ۀ له دغــ. ۀدروازې پر مخ د سترگې په اندازه یو سوری لیدل کــېــد

پوهـېـدم ۀ ــې نــئخو په خبرو ۀ ــېـدد خاد د کارمندانو د خبرو پُس پُس مې تر غوږونو ک. پسې په سوري کې را څرگندېدلې



وه ۀ ــې چاته نــئچې هغه شمیر خادیستان چې څیره ۀ گومان مې کاو. دغه کار نــېـږدې یو ساعت دوام وکړ. چې څه وایي

 په حقیقت کې زه نندارې ته کښــېـنولی . افشا شوې غوښتل په خپلو سترگو زما نیول کــېـدل وگوري او خوند ورڅخه واخلي

 .وموی س

 ينوموړ« .ډېر ښه سړی دی. دی خو زما استاد دی» :ــې ویل ئــې د خاد یو غړی راغی او خپلو هم مسلکانو ته ئپه سبا 

څو نورې « شاگردۍ د خولې»د . ـې ډبولمئــې راته ډالۍ کړې او وئوه رسولی چې څو لغتې ۀ خپله دا خبره ال پای ته نــ

 . هم راته وکړېـې ئښکنځلې 

 

زه په ټپي خونړي ځان د . خادیستان په خوړلو، څښلو او خنداوو بوخت ول. ترگمۍ شپې ونیو تورتم اوورځې ځای د تورې 

ـې ئصلیب پر مخ چې د   مصلوبلکه  کټ مټ پښې مې لوڅې وې او السونه مې پورته نیولي ول. دیوال تر څنگ والړ وم

شیبې هوس  ېآرامیوې د  زړگي مې. لهته اړتیا درلود خوارځواکي او ستړي ځان مې آرامۍ او استراحت. میخ کړی اوسم

 .ــې راڅخه غال کړی ووئشوای لیدای، ځکه چې ان خوب ۀ ان په خوب کې هم نــ مې ، خو دغه کرارايۀکاو

 

زه په پړسـېـدلو پښو د خاد د لومړي ریاست په ویروونکي داالن کې چې د . د شپي له نیمایي څخه یو څه وخت تیر شوی وو

. لیرې کولېۀ پهره دار د یوې شیبې لپاره خپلې نیغې سترگې له ما نــ. مشهور وو، درېدلی ومۀ په نامـ« ک د خادشش در»

پهره دار به اړ ایستلم چې بیرته په پښو . کله مې په دیوال ډډه لگوله او کله به د بې سدۍ او ضعف له کبله پر ځمکه ولوېدلم

ومې « ــې؟ئد کوم ځای » :ــې پوښتل ئاو وۀ اندۍ په ژست راته مخ راواړاوسوۀ په دې لړ کې یو مستنطق د زړ. ودرېږم

ۀ مستنطق پیکداره خولۍ پر سر او د کمیسـۀ دغـ« .ــې راوستی دیئزما د میرمنې قومي ! وای»: ـې ویل ئو. ویل  پروان

سیاسي مستنطق  کومۀ ته ورته ول نــــې د هندي فلمونو د دریمې درجې بدمعاشانو ئپړسـېـدلي بازو گان . ــې لنډ ولئلستوڼي 

هغه پـېـرزوینې . ــې راته د بلخ له والیته معرفي کړئځان . ــې راکړهئــې یوې کوټې ته بوتلم او د کښــېـنستلو اجازه ئزه . ته

ورتیا او یاد کړل او د خپلې میرمنې د قومیانو له مــېــړانې، زړراد پروان د والیت په حق کې کړي ول  ۀد او لطف چې گڼي

ددغو سندرو ترنگ تر ډېره وخته دوام ۀ له خدایه مې غوښتل چې دد. ستاینې پیل کړېزښته پریمانه ــې ئمیلمه پالنې څخه 

ۀ سره مې موافقت نـهغو غوښتنو او پوښتنو ۀ چې دد« په خواشینۍ» .وکړي تر څو نور هم د کښــېـناستلو له نعمته برخمن شم

مستنطق چې پوه شو دا لوړ الوتانده مرغۍ داسې لومې او . ارو او مقدساتو څخه گڼل کــېـدلد ساما له اسر چې شوای کوالی

لیونې ۀ د یو. ــې انتظار درلودئول چې ما ۀ دا هغه څــ. ــې تغییر روکړئشي نو یو سلو اتیا درجې ۀ دانې ته اسیر کــېـدلی نــ

. ــې کړلئوایستل او باد راــې چې زده ول له خپلې خولې ئپورې مست اوښ په شان له ځایه پاڅــېــد او هر بد او سپکې او س

ــې تر هغو ووهل چې میز او څوکۍ ئپر هډوکو « خپلې میرمنې د قومي»ــې راپورته کړ او د ئیو دروند اوسپنین خط کښ 

نتر راغی. لدواړه په سرو وینو رنگ شو نتر او مـــ  زنگ ۀ زاړۀ هماغـ له. بله ورځ څاښت مهال وو چې بل مداري په جــ 

« نوین و تکامليۀ مرحلـ»، «انقالب برگشت ناپذیر ثور»ــې ویلي ول لکه ئــې هر او پف پیل کړل چې ملگرو ئوهلي ُسرنا 

زه غریب سړی یم، ته هم » :ــې وویل ئبیا . «دست آورد های که حزب و دولت در قلع و قمع اشرار به دست آورده اند»او 

تاسو پوه، زړه ور خلک یاست، تل . یوازې زموږ او ستاسو تر منځ یو سیند دی. پیسا د والیت یمزه د کا. ــېئغریب سړی 

که له ما سره ژمنه وکړې چې له خپلې . ستاسو ستونزه په دې کې ده چې له تاسو څخه الره ورکه شوې ده. رښتیا وایاست

جوړه ځانته ډرامه په ذهن کې ۀ د.... «.ص شېراگرځې او له موږ سره یو ځای کــېــږې، زه دې ضمانت کوم چې خالالرې 



له نیم ساعت وروسته بیرته . الړ په خپله الرــې په داالن کې ودرولم او ئبیرته  .کړه اجراءــې ئپه ډېرې خامۍ  خو وه کړې

صون او خوشې دا دی ستا د خال»: ــې ویل ئــې راته وخندل او وئسواندۍ ۀ په زړ. ــې په الس کې ووئیوه پاڼه کاغذ . راغی

ــې د دروازې د مخې سرتیري ته ورښکاره ئاستعالم . ــې بوتلمئــې ونیولم او د دروازې پر لور ئله السه « .کــېـدلو استعالم

. لمر د چمن سبزې او گالن مړاوي کړي ولۀ د دوبي تاود. د انگړ په منځ کې ودرېدلو. «دی خالصیږي» :ــې ویل ئکړ او و

د موټرانو د هارونو . د لوړو دیوالونو او اغزنو سیمانو په منگولو کې راگیر پاتې وم. و ته مې وکتلخپلو څلورو شا و خواو

شور ماشور او دې « آزادو خلکو»د « ژوندي پاتې کــېــدلو لپاره»د دیوال هغه بله خوا د . غږونه مې تر غوږو کــېـدل

د آزادۍ او اسارت تر منځ . نکې نارې سورې اورېدل کــېـدلېخواته آزادۍ او خپلواکۍ ته د تږیو انسانانو چیغې او دردوو

 .واټن یوازې یو دیوال وو

 

ۀ ما ددې توان نــنور . ــې وسیله کړل« ئشرافت»خادیست ډېرې کښته او پورته خبرې وکړې او زرگونه سوگندونه او 

کله چې پوه شو . نصیحتونه واوريۀ خبر ته حوصله درلوده چې غوږونه مې ددۀ مې ددۀ درلود چې په پښو ودرېږم او نــ

تا فکر کړی چې ! ځه خر تیزنه» : ــې رمباړې کړې چې ئــې بې ځایه لگــېــږي د وحشي او مست ییږ په شان ئچې غیشی 

  .....« .رښتیا وایم؟ ته چیرته او خالصون چیرته

 

وه ۀ ــې ښه نــئدروازه . ه خپله دفتر ته ننوتپ. «!همدلته ودرېږه»:ـې وویل ئراته . داالن ته راوستلمۀ ــې هماغــئبیرته 

 «.ډېر زرنگ دی)....(... دا مور ! مدیر صاحب» :ــې ئغږ مې واورېد چې ویل ۀ دد. ټینگه کړې

 

د . څلور تنه خادیستان راپورې راتاو شول. ــې بوتلمئد شکنجې کوټې ته . اوس نو باید د خپل ځیل او لجبازیو تاوان ورکړم

هغوی خندل . ۀد درد له شدته مې نالښت کاو. ۀاو بل گیند شوټ کاوۀ پاس ورکاوۀ یو. په شان شوی وم« توپ»فوټبال د گیند 

 .ۀــې داالن ته وغورځاوئزما نیم ژوانده جسم . ــې کولهئاو مستي 

 

جید کلکاني په ــې د تلپاتې مـېـړني عبدالمئــې راوښود چې پوښ ئد استنطاق څلورمه ورځ چې د بزکشي په شان وه یو کتاب 

ولې » :ــې ویل ئو. نه: ورته مې وویل « دا کتاب دې کله لیدلی دی؟»: مستنطق راڅخه وپوښتل . انځور پسولل شوی وو

 «!وایيۀ درواغ وایې؟ سامایان خو درواغ نــ

 

د مینه والو  ــې بشپړ شوی وو، مخکې له دې چېئچې د چاپ کار « ویژه نامه»د شهید عبدالمجید کلکاني ځانگړې لیکپاڼه 

د مجید د انځور لیدلو مې سترگې روښانه کړې او . ــې مصادره کړې وهئالس ته ورســېــږي د خاد الس ته ولوېدله او هغه 

ــې لولمئمې دا هیله درلوده چې کاشکې دا کتاب راته یو ساعت پرېږدي چې و کې ۀپه زړ. ــې ال پیاوړې کړهئزما روحیه 
8

. 
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ــې له نشراتي مرکز څخه ئپه پام کې ول چې د هماغې ورځې په سبا . کتاب د چاپ چارې بشپړې شوې وېۀ د شهید عبدالمجید کلکاني ددغـ -  

د محـمد علي کور »اتي مرکز کتاب د لیدلو لپاره نشرۀ پویا او میرویس هم د همدغـ. دباندې ولـېـږدول شي چې خادیستانو پر مرکز باندې برید وکړ

 .تللي ول چې د خاد په کمین کې ونښتل« ته

 



ریاست کې ځای ۀ ــې په دغــئجالل رزمنده وو او د پروان او کاپیسا د والیتونو ډیري خادیستان  ــیسئد شش درک د خاد ر

کله چې ما ته . زه په داالن کې والړ وم. ۀنوموړی له څو تنو نورو خادیستانو سره په داالن کې تــېــرېد. پر ځای کړي ول

 .ــې وکړ او په خپله الر الړئیوازې یو پوزخند . کړهۀ هم ونــجالل یوه کلمه خبره . رانیږدې شول د لنډ وخت لپاره ودرېدل

 

د وهلو ټکولو او تحقیق ۀ د هغــ. ــې نوی نیولی ووئهغه . سترگې مې پر بشیر ولگـېـدلې. په داالن کې درېدلی وم. شپه وه

یوازې همدومره وخت . و څخه ووبشیر د سیدخیلو د لیسې د چا خبره د مستو هلکانو له زده کوونک. وو رســېـدلیۀ وار ال نــ

ــې میلمه ئکله چې له زندانه خالص شوم زه « .وایېۀ مقاومت وکړه او هیڅ شی ونــ»راته په الس راغی چې ورته ووایم 

ــې زما په غوږونو کې ئهماغه خبره دې چې راته وکړه د تحقیق تر پایه »: ــې وویل ئد خپلو خبرو په ترڅ کې . کړم

ــې زښت ډېر شکنجه ئهغه . ومۀ له اړیکو خبر نــۀ له ساما سره د هغــ. ــې تورن پُردل راووړئبله شپه  په« .ازانگې کولې

 .د یو بل په حالت غمجن وو. ۀمقاومت کاوۀ کړ او د

 

ن خادیستانو په وارخطایي په داال. له دباندې څخه د ډزو پرله پسې غږونه اورېدل کــېـدل. د زندان اتمه شپه راباندې راغله

زیر »ــې ځمکتل ئزه . کې یو شمیر تورن کسان د هغـې ودانۍ پر لور بیول چې د اصلي ودانۍ په نیږدې واټن کې وه

لږ  ترڅوچې گڼې یوه سترگه خوب به وکړم  هیله وهزما . د ځمکتل تنگې کوټې په انسانانو باندې ډکې وې. ته بوتلم« زمینۍ

ه گاونډۍ ل. شو کوالیۀ درد له شدته مې خوب ونــ دد غولي پر مخ وغځـېـدم همدا چې د کوټې . ځواک او توان تر السه کړم

 :له سوزه دا کوکاره له ستونې را ایستله ۀ تنکي اسکیرلي ځوانکي د زړۀ یو. غوږ ته راغی مې گوټې څخه یو حزین غږ

 

 دلم زیر سنگ آمدهۀ یا موال دلم تنگ آمده      شیشــ

 هینداره مې تر کاڼي الندې راغلېۀ د زړ –مې په تنگ شوی ۀ لویه خدایه زړ

 

اوس هم د همدسې سندرې په . ــې راته سوځولئدا سندره مې په ځلونو اورېدلې وه خو دا ځل دومره اغیزناکه وه چې هډونه 

اورېدلو د هماغې غمجنې صحنې د خاطرې یاد مې په ذهن کې ژوندی کــېـږي او تودې تړمې اوښکې مې په سترگو کې 

 .راتاو شي

 

بې خوبۍ، درد او تبې مې هډونه . پر بڼو کـښـېـږدم پای ته ورسـېـدهۀ باڼـ چې له درد او ویرې ډکه خښمناکه شپه پرته له دې

ر پرانیستل شو. راسوځول د تبې په سوځنده اور کې »: ورته مې وویل « .د تشناب وار دی»: پهره دار وویل . د کوټې و 

الس دې »: ــې وویل ئــې څه تیر شول چې په یو ناڅاپه ئپوهـېـږم چې په ذهن کې ۀ نـ .پهره دار لنډ سکوت وکړ« .سوځم

فکر مې « .ديۀ ویی، السونه دې د اور په شان سره او تاود»: ــې ویل ئــې په خپل الس کې ونیو او وئزما الس . «راکړه

لعنتي داالن ۀ ــې د هماغــئتلی وم چې بیا نوی له تشابه راو! څه بې خونده او بې گټې هیله. چې راسره مرسته به وکړيۀ کاو

 .خوا ته بوتلم

 

ۀ سړي تښتونو معطلي نـ. مسلخ ته ورته ووۀ د تحقیق د ادارې په پرتلې کټ مټ یو« د شش درک خاد»لومړی ریاست 

، آفرین کله کله به مې له ځان سره ویل. ریاست کارمندان شپه او ورځ د انسانانو په ښکار پسې ځغستلۀ ددغــ. هلدرلود



منډې رامنډې وې، نیول نیول، راوړل راوړل، وهل . ورځۀ شپه پــېـژندله نــۀ ددې ادارې کارمندانو نــ! ددوی حوصلې ته

ښکنځل، تیری، د انسان د بدن حساسو ځایونو ته الس اچول، برق ورکول، د سوک او کاراتې ! کړه ووۀ ټکول و وکړه و مـ

ډېر وحشتناک چاپیریال : لنډه دا چې . دهۀ چاپیریال انځورول زما له وسعې پوره نــۀ ـدهغپه کلماتو کې چې .... تمرین او 

چیغې او کوکارې، ساندې، د اسیرانو نالښت او زارۍ، د شکنجه گر قهر، څاڅ و پرغز، ستړې ستومانه  متهمینود . وو

. درلودۀ او بل به په پښو د درېدلو توان نــ یو به د کوما حالت ته ورســېـد. خوارځواکه څیرې، په سرو وینو سرونه او مخونه

دا ټول هغه غمجنې او ویروونکې صحنې وې چې د چا خبره د .... د شکنجه شویو کسانو سترې ستومانه او بې وسه سترگې

ي پوهــېـږم چې په پورتنۀ نــ. تیرېږي په کې چې څهۀ ما خو یوازې ددې ودانۍ لومړنی پوړ لید. ۀــې ویلي کاوۀ ئکاڼي زړ

نیمه شپه وه او په داالن کې درېدلی وم، خادیستانو له  ، د نورو شپو په شان یوه شپه. پوړ کې به څه وحشت او ترهه روانه وه

برق ـې ئمړي ریاست کې د شکنجو ډولونه او په منځ کې په لو. ــې یووړئپورتني پوړ څخه یو جسد راکښته کړ او دباندې 

ۀ درلود او زړۀ به نور تاب نــ متهم، ۀــې نیوئکله به چې شکنجه ډېـرېـدله او شدت  .ورکول یوه عادي خو ضروري خبره وه

د لومړي ریاست هغه کارمندان او فعالین چې ما ولیدل، احساساتي، ناآگاه، بې تجربه، لچک، لومپن صفته او . ۀــې درېـدئ

دا چې د استنطاق مسلکي الره او منطق ۀ  ـــې له زور او تاو تریخوالي کار اخیست نـئډېري وختونه به . خام خلک ول

   .په ژبه چمتو درلودلۀ په نامــ «ژ  -د رحم »لږ شیان ول چې دوی ۀ ښکنځل او د سپکو سپورو ویل تر ټولو هغــ. وکاروي

  

لیدل او کوم دردونه ۀ ورځې مې چې د شش درک د خاد په لومړي ریاست کې تیرې کړې څه نه ول چې ما ونـۀ دغه اتــ 

دومره ښنکځل، سپکې سپورې، وعظ، مکیز، مقدساتو باندې تیری، مصنوعي سوگندونه او . زغملۀ ول چې ما ونــۀ ــن

راځئ دلته . بس ده نور چې زما تر اووم پښته، لنډه دا چې دومره مې ولیدل لیدل ۀ نـ ول چې ما وۀ نیرنگونه او چلونه نــ

 : تاسو یوه خاطره ووایم 

 

»)« په سوله ناک ډول د واک له سپارلو او لیږد څخه»عجیبه وي، د روزگار پـېـښې هم 
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چې خونړۍ « داسې سوله ناک

ملي » زه هغه ورځې یادوم چې مسلمه امت . وشو« خاد په لومړي ریاست»، ناڅاپه مې گذر د (ــې تر شا درلودېئپـېـښې 

ه وو چار بی په شان د کابل ښار د بې وسې او د میږیو او ملخو انلوټمار په زړونو او سترگو وږي. ن کړی وواعال« تاالن

وند / برخې اخیستنې »کول او د « ولجه»هر چا به تر خپلې وسعې یو شی . ول خلکو په ځان، مال او ناموس توی شوي

د جهادیانو د واکمنۍ ورځې دومره گډې وډې او بې نظمې وې ...عامه شتمنۍ په غنیمت وړل کـېـدلې. بازار تود وو« اخیستلو

ورځې ۀ داالن ته الړم چې اووه شپې او اتــۀ زه هم هماغــ. هر څوک هر چیرې او هر دفتر ته په خپل سر ننوتالی شو چې

قربانیانو ته د  جنایت ۀبې اختیاره ژړا راغله، ددغـ. ۀراتــ له ډبرین دیواله ال تر اوسه د وینو بوی. شکنجې مې په کې ولیدلې

تعظیم دې وي هغو په وینو لړلو ککرو ته چې ددغو ډبرو له برکته ال تر . درلودلهۀ ره نــدرناوي له څرگندلو پرته مې بله چا

ــې ال تر ئد هغو تللو سپـېـڅلو په یاد مې پر ډبرین دیوال الس کش کړ چې د بورو میندو سترگې . اوسه هسکه غاړه پاتې دي

ې وسایل، د مستنطقینو میز او څوکۍ، ددوسیو پاڼې د شکنج. کوټو ته الړم. اوسه د خپلو زامنو بیرته راتگ ته الر څاري

چې د همدومره قساوت، او بې ۀ له شرمه ډک دوران حالت بیاناوۀ ــې د هغــئهرې خوا ته تیتې پرتې وې او په گنگو ژبو 

ې مې له د سندرې غمجنې انگاز« یا موال»د . ځمکتل ته الړم. ــې یوه ذره نیکي له ځانه پرېـنــښـودلهئرحمۍ په بدل کې 
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 ل کال د غوایي د میاشتې په اتمې د مجاهدینو له بریا وروسته ځواک لیږد ته ده ۰۹۱۰دلته زما موخه د  -  



. «ــې په تنگ راغلی ووۀ ئزړ»چې کړ ۀ مې پیدا نــتنکی ځوانکی  نامراده نمجن ځمکتل څخه تر غوږونو شوې خو هغه

په کوم غوچوړي کې پرته وي چې د پیښو د کاڼي  «بغلۀ هزار»یا د ۀ ښـیـښه د څرخي پلـۀ نامراده ځوان د زړۀ ښایي د هغـ

پر ځای اوس یو بې یونیفورمه پهره دار  وتل ویښو یونیفورم لرونکو ساتونک د.  ــې خالصون موندلی ووئله رنځ څخه 

 .ې دهسجل شوۀ په نامــۀ کږه غاړه ناست وو ته به وایی چې د نړۍ قباله دد او دا پهره دار دومره په غرور. ناست وو

 

د برلین »نو « سلیمان ته تختۀ شو او نــقارون ته گنج پاتې ۀ نــ»کړل چې ۀ زده نــ دا تأریخه»له « انقالبي»که نکټایي واال 

 :ــې دي ئکړل چې ویلي ۀ هم له فردوسي زده نــ« ددیوالونو فاتحینو

 

 مردمی ُجز به نماند   گیتی به       رفتنی ما و است یادگار جهان

 

 جهان یو یاد گار دی او موږ تلونکی

 پاتې کــېـږيۀ په نړۍ کې له انسان پالنې پرته بل څه نــ

  

ــې پوه کړ چې زما نوم دې هم په ئمسؤول مقام ماته گوته ونیوله او خپل اړوند کارمند ۀ تمې ورځې په پای کې ول چې یود ا

د الرې په اوږدو کې د خاد یو تن توپکوال ما ته . څو تنو خادیستانو په موټر کې بل ځای ته ولیږدولم. لیست کې ولیکي

ۀ کوئ، نو خنډ هم مــۀ ره د انقالب د بهیر مخې ته ډبرې اچوئ؟ که همکاري نــلپاۀ د څــ»: ــې ویل ئنصیحت پیل کړ او و

 .«!جوړ کړوتاسو به ووینئ چې موږ به سوسیالسم . جوړېږئ

 

ـو کړي ولئزما د سر ویښتان . د ځان له ټپونو مې وینې راتللې په . څیرې مې بیخې بدلون کړی وو. ــې لکه غنم په الس لـــ 

خه لکه د ود زمري د میاشتي تود. ــې یوې کوټې ته بوتلمئحالت کې ۀ په همداسې یو. په پښو ودرېږم سختۍ مې کوالی شوای

د نورو زندانیانو حال او ورځې . کوټه د انسانانو په گڼې گوڼې چاوېدله. ووۀ د پښو د غځولو ځای نــ. په شان وهۀ تنارۀ سر

له ستوني زیندي شو، خو له دې چې نیږدې وو  .وهۀ وټې هوا کافي نــد سا ایستلو لپاره د ک. درلودۀ والی نــ ۀـهم چندان ښ

د کوټې . سره سره په دې راضي وم چې ددومره عذاب او ځور له زغملو وروسته، لږ تر لږه یوه کوټه خو راته پیدا شوې ده

بیا مې . «دارت نظارتخانهد ص» :له هغوی مې وپوښتل دا کوم ځای دی؟ ویې ویل . سواندۍ راته کتلۀ نورو زندانیانو په زړ

چې ورېدل چې اصلي تحقیق خو دلته دی، نو پوه مې کله . ټولو زما پر بې خبرۍ وخندل« کوئ؟ۀ دلته تحقیق نــ»:وپوښتل 

ــې ئله خبرو کولو پرته . پهره دار په وارخطایي د کوټې دروازه خالصه کړه. اوږده الره مې تر مخ پرته ده ال ډېره شوم چې

» :بندي وویل ۀ د کوټې یو« خیریت دی؟»ومې پوښتل . د کوټې نور بندیان ددې اشارې په معنی پوهــېـدل. کړهد سر اشاره و

 «.د تشناب وار مو دی

 

؛ جامې مې د خیرو، وینو، خولو «پیش بند»په سرو وینو لژندې جامې مې په ځان پورې نښتې وي، کټ مټ لکه د  قصاب 

ولواو  سواندي بندي ۀ بل زړ. بندي راسره مرسته وکړه چې جامې مې له ځانه وباسمۀ کوټې یود . یو ترکیب جوړ کړی وو بــ 

ۀ د انگړ په یو. ددغې حویلۍ ټولې کوټې په زندانیانو ډکې وې. له کوټې دباندې ووتلو. خپل روی پاک راکړ چې لنگ ووهم

د انگړ په منځ کې یو وړوکی اوب . وي ولگوټ کې دوه یا درې تشنابونه د ځان مینځلو او د حاجت د رفع کولو لپاره جوړ ش



ما په ژوند کې تر . پهره دار به په ځلونو ځلونو امرونه کول چې ژر شئ. هم وو چې په اوبو ډک وو« وړوکی حوض»ډنډ 

مهربانه ځوان بندي زما کمیس او پرتوگ په اوبو کې ۀ یو. وه لیدلېۀ دې دمه پورې د حاجت د رفع کولو جیره بندي نــ

ــې په ځان کې وې ئڅو دقیقې وروسته، یو سړی چې د سرتیرو جامې . بیرته خپلې کوټې ته راغلو. و ویې نښتیځلومینځل ا

چلند خاوند او مؤدب ۀ سرتیری د ښــ. «کانتین راغی! هغه دی»د کوټې بندیانو په خوښۍ غږ کړ چې . زموږ کوټې ته راغی

او بندیانو ورڅخه سگرت، نسوار ۀ سرتیري خپل دسترخوان وغوړاو. زما د کوټې بندیانو ورته انجنیر صاحب ویل. ۀښکارېد

 . لیدۀ پایه و نــ ربیا مې دا کانتین ت .ویل کـېـدل چې نوموړی انجنیر د کانتین مسؤول دی. او د تشناب کاغذ و پیرودل

 

بل ځای ته د لـېـږد لپاره  ــې وکړ چېئڅڅــېــدلې چې مؤظف نفر زما نوم ولوست او امر ۀ تر دې دمه مې له جامو څخه اوبــ

کوټه قلفیو« د خاد د تحقیق د چارو د ریاست»د صدارت  کې په همدغو لمدو جامو. چمتو سم
10

 .ته وسپارل شوم 
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پر ځای هماغه « کوټه قفلي»یکنیزې بڼې د اصلي لۀ کلمه زموږ خلکو ته یو آشنا مفهوم دی نو غوره بولم چې د هغـ« کوټه قلفي»له دې د  -  

 . ولیکم« کوټه قلفي»



 

 

 د صدارت کوټه قلفۍ
 

ري دیرش زما د هغې ورځې له دري دیرشمې کلیزې سره سمون خوړ چې د هنیټ هل کال د زمري د میاشتې لسم ۰۹۳۹د 

د ونې دېرش پاڼې له ځان سره ۀ زما د ژوندانــد روزگار طوفان هغه مهال . کاله وړاندې مې پښه په ځنځیرونو تړل شوې وه

آزاد شوي زنداني په توگه د ۀ غه ورځ چې ددومره رنځونو او کړاونو او مظلومیت له گاللو وروسته د یواپه ه. وړې وې

ې ودرېدم او د بالکونو لوړو دنگو دیوالونو او اوسپنینو پنجرو ته مې وکتل، څلویښت د زندان عمومي دروازې کۀ څرخي پلـ

ــې ئمینه » یاد چې  ود تیرو وختونو خاطرات او د نازولو یاراننن له هغې وروځې دري دېرش کاله وروسته . شوی کلن وم

باور . د ویروونکي زندان دروازو ته بوتلمۀ یو ځل بیا هماغه ځای ته، یعنی د څرخي پلــ« د المکان تر لوړو دنگو ورسوله

زما د « روسي ښکیالک» . وي یایستل نفسچې لس کاله مې ددغو مرگ زیږوونکو دیوالونو په منځ کې  ۀراتــۀ مې نــ

چې د صدارت د کوټه قفلیو په سرو وینو لژندو دیوالونه  هغه مهال. لس کلونه خاوري ایرې کړي ولۀ تر ټولو ښـۀ ژوندانــ

، اوسپنو، «قفلونو»دروازو، دیوالونو، تالو  له د محبس فوالدي پنجرې زما تر ځان راتاو شوې وې، نوۀ د څرخي پلــاو 

. له زندانه خالصون: شي هیله کوله ۀ هره ورځ له سهاره تر ماښامه مې یوازې د یو. کولهډبرو او سمنټو څخه مې کرکه 

نو ۀ هر هغه څوک به چې د خالصون په هیلې له ما څخه جال کـېـد. اد اوسمچې له زندانه په وتلو به نور آزۀ گومان مې کاو

   :ۀ هغه به مې په دې دعا بدرگه کاو

 اما! سفرت به خیر»

 تو و دوستي، خدا را

 چو از این کویر وحشت

 به سالمتي گذشتي،

به شگوفه ها، به باران برسان سالم مارا
11

» 

په خیر تیر شوې نو غوټیو او  څخه خدای په پار کله چې د وحشت له دې شاړېسفر دې په خیر، تا ته په دوستۍ سوگند، د »

 «!باران ته زما وایه سالمونه

 

 دد شش درک د خاچې  فکر کوم  د اوضاع روان حالت ته گورم نود هــېــواد کله چې  تهپتنگ ۀ له اوره دباندې ما غوندې یو

یا د صدارت هغه تیارې، نمجنې او تنگې کوټه قلفۍ  -ۀ کول کــېــدچې هره ورځ مې سر وباندې ټ –هماغه ډبرین دیوالونه 

ال « طالیي زندان تر میلونو»ښایي د لوېـدیځې نړۍ د امن د  د زندان اوسپینې او ټینگې کوټه قلفۍ او پنجرېۀ او د څرخي پلــ

تصادف او یا د بې خبرۍ له مخې په هغه مهال کومه الره چې ما نیولې وه د کوم . لهوسا، آسوده، شرافتمندانه او راحت و

ان  او دي که ادعا وکړم چې ددښمن سپکې سپورېۀ دا باټې او پټاقې نــ. د خپل کار له عاقبت او پایلو خبر وم. وهۀ نــ

له شکنجې څخه د یوې ذرې « آزادۍ»خو اوس ددغې . ـې زما د غرور المل کــېــدل او خوند مې ورڅخه اخیستئفشارونه 
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 د شفیع کدکني یو شعر  - 



ي، خو دلته لرۀ ښایي زما دا خبره له عقل او واقعیت سره سمون ونـــ. شم موندالیۀ او یا خوند نــ دازې ویاړیا څاڅکي په ان

 .زه د احساس او عواطفو په ژبې خبرې کوم

 

ور او ډارن، هــېــواد پلور او هــېــواد پال، شکنجه گر او شکنجه  ۀوالی په دې کې وو چې د زړۀ ځای ښــۀ د هغــ

. تر منځ څرگنده کرښه معلومه وه.... ــین او اتل ئي، د جالد او قرباني، د ظالم او مظلوم، د نوکر او خپلواک، د خاکــېــدونک

لعنتي انډوخر ۀ اوس خو په دغـ «.په زندان کې بندیان ديۀ نران د څرخي پلــ»: لږ تر لږه به له زندانه دباندې ویل کــېــدل 

تر ټولو . «ځمکي پرمخ جنت کې»د ۀ کې کراري او آرامي سته او نــ« ر په عالقهغی»د ۀ کې هر څه گډوډ شوي دي، نــ

په دوه وو . روښانه کړي په ورځ کې سوځي« بزم»پرته له دې چې کوم « شمعې/ ډیوې»ــې ال دا چې دلته ئدردناکه خو 

عذاب « سپک»وو او دلته « ی رنځسپـېـڅل»بیالبیلو وختونو کې ددغو دواړو ځایونو تر منځ یوازینې توپیر دا دی چې هلته 

 .او ځور دی

 

دو سوی میله ها»له همدې کبله ده چې د 
12

دومره  نو همدومره یږي« آزاد»له زندانه ۀ د کتاب لیکوال کله چې د څرخي پلــ« 

. ــنيمیلونو تر شا کښــې« فوالدي»او د « بیرته زندان ته الړ شي»ښکاري او غواړي « ۀتوره تنگه تیار»نړۍ ورته  پراخه

دغه درد آشنا ادیب بشپړ حق لري چې له . ځمکه او آسمان ورته دوزخ ښکاري او له تکراري اعدامونو څخه بیزاره دی

 له سوځنده دوزخ څخه بیرته د زندان جهنم ته د پناه« آزادۍ»زهرجنو نیښونو څخه نالښت وکړي او د  له زندانه دباندې

 .هیله وکړي موندلو
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 د صبور هللا سیاه سنگ لیکنه« دو سوی میله ها» -  



 

 ت شکنجه ځاید صدار
 

چا را ته . ــې دباندې وایستلمئد صدارت له نظارت خانې  ل کال د زمري د میاشتې د اولسمې نیټې ماښام وو چې ۰۹۳۱د 

. ــې خورمئکــېـدل چې وۀ ته نـۀ ځارځپلی، خوار و زهیر و ناروغه وم، هیڅ شی مې زړ. چې چیرته مې بیایيویل ۀ ونــ

درلوده او له ټوټه ټوټه ځان څخه ۀ پښو مې دمه نـ. ضعف احساس مې په ځان کې خپور وو د ناتوانۍ او. ۀځان مې رېـږدېد

د  نور او وحشیانه شکنجو یوبې خوبورځو  -اتـو شپو کې د لومړي ریاست پهد شش درک د خاد . مې شیمه تښـتــېـدلې وه

ټولو هغو کسانو . ځان ویښته نیغ درېدل لوټلی وو، د شش درک د خاد د نوم په اورېـدلو مې پر راڅخه ځان توان او طاقت

 .چې د شش درک د خاد شکنجې لیدلي دي زما ددې ادعا شاهدان دي

 

لکه چې په مالگانو باندې بال ! ژر شئ»زما ساتونکی چې بدورگی، بیړا، لچر او بې مروته سړی وو همدا چیغې وهلې چې 

 «!ې خو لکه د غرڅو په شان ځغلیدلېروان یاست؟ په غرونو ک «ورو ورو/ آهسته برو»وهلي یاست چې 

 

رنگ باییلو ودانېو په هر دیوال او هر گوټ باندې یو ډول  او ځای ددغـو قدیمي ېدد. په هر گوټ کې پهره داران والړ ول

لعنتي ځای ته په ۀ غوښتل دغـۀ حالت کې مې ال هم زړۀ پوهـېــږم ولې په داسې یوۀ نــ. ۀویروونکې چوپتیا واک چالو

له دیواله تر پرچاله، له قفله تر ځنځیره، د تنکیو ځوانانو له چیغو د زړو انسانو تر نالښت او له . و سترگو وگورملـېـوال

ښایي دا د انسان تلوسناک حس وي چې ان غواړي د خپل قاتل . وگورم ۀـد زندان تر ساتونکو پورې ټول ښ نیولې بیا زنداني

 .غاړه ورباندې پرېکويۀ الی او تیز والی د خیال په ماڼۍ وآزمویي چې ددسترگو ته وگوري او د هغې چړې د ژئ پرېکندو

حبیب هغه څوک وو چې . په زندان کې د حبیب مظلومه څیره راته په یاد راشيۀ اوس چې دغه یادونه لیکم د څرخي پلــ

ــې په روسیې ئخه وو او څو کاله ، دی د پروان والیت د گلبهار له سیمې څۀیاداوۀ نورو زندانیانو به د انجنیر حبیب په نامــ

ــې له روسي مشاورینو سره د غزني په ئد زده کړو له بشپړولو وروسته خپله د سربازۍ دوره . کې زده کړې کړې وې

خپل . حبیب محکوم په اعدام وو. ته د روسانو د جنگي پالن د افشأ په تور زندان ته ولوید« اشرارو»فرقې کې تیروله چې 

خدای لوی او مهربانه »په تنگ شو نو ما به ورته تسل ورکړ ۀ چې زړــې ئهر کله به . شپې ورځې سبا کولېــې ئاعدام ته 

وهللا که پر خپل ! استاد جانه»: به راته د ساړه اسویلې په کښلو وویلۀ هغــ. او داسې نورې خبرې« دې اعدامويۀ دی، نـ

ډېره « .!داستان پای به څنگه کــېـږيۀ ووینم ددغــ او م سپاتی ژوندی  چې مرگ ری او سپوڼ ووهم، یوازې دومره هیله لرم

  !عمر دې اوږد وي. لرم خو پوهـېـږم چې شکر ژوندی دیۀ موده شوې چې له حبیب سره اړیکه نــ

 

دغه انگړ له درې واړه . ــې بوتلمئانگړ ته  ،څه ناڅه وړوکي ،بلۀ نیږدې دوه سوه متره لیرې یو ته د صدارت نظارت خانې

د انگړ په منځ کې یوه . ــې درلودلې په غیږ کې نیولی ووئچې څنگ پر څنگ کوټې  ،خواوو څخه یوې دوه پوړیزه ودانۍ

ــې د ځمکې ځنځیرونو او ئزمان وهلې ونه په خپلو مړژواندو ځوړندو ښاخونو او نیمه لوڅ ځان د اسیرانو په شان چې پښې 

د ونې پر ناورین ځپلو ښاخونو باندې د شپې له تورتم او تیارې بیزاره د . ــې د هوا په زولنو کې بند وو، والړه وهئسر 



ــې جوړ کړی وو ته به وایي چې د کوم نوي شهید د ویر پر ټغر ئمرغیو یو خیل راټول شوی وو او داسې کوکارې او شور 

 !ساندې وهي

 

وهلي ځنځیر په غاړه کې یو یو دروند  دروازې د زنگد هرې . وې ته راوتلېزندان د لومړي بالک دروازې انگړ ۀ ددغـ

په خپلو  بهۀ د، ۀآرام پاتې کـېــدۀ درلود او نــۀ یوه شیبه آرام نــ کیلي واالغملړلي او څک قهرجن، د دوازو . قفل ځوړند وو

مخ ته زما  دوه تنه روسي سرتیري په خپلو ویروونکو څیرو او بړوسو مخونو  .ۀغـُم غـُم تگ راتگ کاو پهشمیرلو گامونو 

په داسې حال کې چې د اوږو له . د هغوی په شنو سترگو کې د خښم او وینو څپاندو سیندونو غړ غړې وهلې. ودرېـدل

چې دوی ما ته  ۀکاوگومان مې . څه وویل ته ــې یو بلئــې اتوماتیک توپک راکښته کول، په خپلو منځونو کې ئسرونو څخه 

 يسرتیر« انترناسیونالیست»دا مې لومړی ځل وو چې . ړم، یو ډول ویرې ونیولمــې څه پټه کئله تاسو . سترگه په الرې ول

که د زندان پهره دار ! دې نور په ټولیدو سولکه چې ټغر  سړیه  له ځان سره مې وویل. ولیدلله دومره نیږدې واټن څخه مې 

  .خوشې کولمۀ وسواس نــۀ وای خالصه کړې دغــۀ د کوټې دروازه نــ

 

له جامو څخه دې پوښتل چې ولې ۀ ونــراڅخه ویل، چا ۀ راغالست ونــۀ راته ښـۀ هیڅ یو. رې تنه ناست ولپه کوټه کې د

ۀ هغه شیبه مې ددوی چلند خوښ نـ. ــې د صدارت له نظارت خانې څخه په لمدو جامو کې را ایستلی ومئڅاڅي، زه ۀ اوبــ

  .ښایي زما دغه هیله یوه بې ځایه هیله وه. وس

 

منځ مهالې ونه، غټ سر او په ۀ یو له دغو دریو تنو څخه چې نیږدې دیرش کلن ښکارېـد. وهسروازه راپسې وتړل د کوټې د 

ــې د سالم ئــې راته اشاره وکړه چې د کوټه قلفیو په قاموس کې ئد دارالمجانین د لیونیو په شان . ــې درلودئغوښو موړ ځان 

ــې د ئیو  : دوه تنه نور . چې له کوم شي څخه تبل او واهمه لريۀ ومان مې کاوــې کتل گئته  زما خواکله چې . معنی درلوده

 .ــې راسره وکړهئ، لنډه پوښتنه او گړوېږنه ۀــې تنکی اولس کلن ځوان ښکارېـدئشلو کالو په منگ ځوان او بل 

 

د . وېوسکومې خبرې اترې په هغه شپه زموږ په منځ کې  –له دغې لنډمهالې آشناییۍ وروسته  –دي چې ۀ په یاد مې نـ

ــې نانوایي درلوده ئدېرش کلن په منگ سړي وویل چې صابر نومـېـږي او د پنجشیر له سیمې څخه دی چې په خیرخانـه کې 

شاه محـمد معرفي  ځان د شل کلن په منگ ځوان. او د گلبدین د حزب اسالمي له گوند سره د اړیکې په تور راوستل شوی دی

د اولس کلن په منگ تنکي ځوان . د شاه دوشمشیرې د لیسې زده کوونکی او د کابل د گلباغ د سیمې دی ــې ویل چېئکړ او و

د قصو او پوښتنو  اصالً . بې خوبۍ مې د ژوند تومنه راڅخه اخیستله. شدیده سر دردي مې درلوده. دیۀ نوم مې په یاد نــ

پښو الندې واچوله او څپلۍ مې تر سر الندې د بالښت په شان خپله کورتۍ مې تر . وو پاتېۀ کې نــۀ گړوېږنو زور مې په زړ

 .کښـېـښودلې او سر مې کښـېـښود او خوب یووړم

 

دوه تنه نور « .وخت دیۀ جگ سه چې د لمانځــ» :ــې ویل ئخړ سهار وو چې صابر له خوبه راپاڅولم او ویا سپــېـده دم 

تشناب . دروازه پرانیستل شوه. ورسیږيچې زموږ د کوټې وار  ووسمنتظر پاتې . ځوانان د یو بل تر څنگ په خوب تللي ول

ځایه د صدارت د ۀ له دغــ. دباندې وکتل مې  د تشناب له وړوکي کړکۍ څخه. د کوټه قلفیو تر پوړیو یا زینو الندې وو



ې په پاڼو ډکې د یوې د څلوېښتو مترو په واټن لیر. محوطې غټې ونې په سترگو کــېـدلې او د موټرانو د هارن غږونه راتلل

وم چې یوازې روسانو سوروسته پوه . ی ووودل سومیز ایښ« پینگ پانگ»ببرې څانگورې ونې تر سیوري الندې د تینس 

. حاجت مې رفع کړ او اودس مې وکړ. ته ولوېـدهۀ د لومړي ځل لپاره مې د تیښتې تلوسه زړ. لوبه وکړيدلته حق درلود چې 

 له بشپړولو وروسته صابراو دعا ۀ د لمانځـ. ولۀ خوب بیدۀ دوه ځوانان ال تر اوسه په دراندکله چې کوټې ته راغلم هاغه 

ځان له . ديۀ وطنداره پام کوه دا دوه تنه په پوست پاک نــ»: نانوای په ډېر احتیاط دغو ځوانانو ته په اشارې راته وویل چې 

سور ټوکر والی هم  يهمدوسیه ملگرد ۀ ددشاه محمــد او  دددغو دوه وو تنو . «ټوکران دي/ دوی څخه ساته چې سرې لتې 

ــې ئول خو په خالصه خوله او جهر  راوستل سويهغوی د افغانستان د اسالمي گوند په تور . ۀما ته کرار کرار راڅرگنـدېـد

بل سره سیمه ــې ښکارېدل چې د تنظیمي اړیکو تر څنگ له یو ئله خبرو څخه . گوند مشر گلبدین ته ښکنځل کولۀ ددغــ

ته به مې دا بلوسنه یا ۀ کله چې ما ددغو همدوسیه ملگرو غیر معمولي شوخۍ او مستۍ لیدلې نو زړ. ییزې اړیکي هم لري

زه په څه فکر اخته یم او دوی په څه . «؟!زه د فکرونو په کوم سمندر کې او ته چیرې! سړیه»غصه راولوېده چې یا للعجب 

. د ساما د برخلیک او راتلونکي په هکله مې زړه ناکراره وو! ړۍ او دوه له یو بله بیل احساسن له یو بله جالدوه . بوخت دي

گران هــېــواد مې د . ټوټې ملگري او یاران د شکنجو تر متروکو الندې کړول کــېــږيۀ پوهـېـدلم چې همدا اوس مې د زړ

او ۀ ا چې د خپل رهبر د یاد او خاطرې په پار مې مقاومت کاواو لنډه د... په شوبلو او توپونو  لتاړ او پایمال وو نیواک گرو

وي   .دوی پر خپل رهبر باندې د ښکنځلو او لعنونو باران ور 

 

ــې د الهو چرتونو په نړۍ کې ئخپل ډېري وختونه به . خو شریف انسان وو ۀچوپ، گوټناستی، کم زړۀ صابر یو په خولــ

په خپلې پنجشیرۍ لهجې د پنجشیرې طرز  ـېئبه  ورتنگ کړ نو په لوړ غږۀ زړتنگوالي ۀ کله به چې د کوټې زړ. تـېـرول

و او د څرخي سۀ له ما سره ډېر پاتې نــ صابر« ....دیوالِک باغت... دیوالِک باغت ۀ کني رخنـۀ محکم نــ»: سندرې ویلې 

ــې زما ملگرو ته زما د نیول ئن کې په زنداۀ څخه منندوی یم چې د څرخي پلــۀ له هغــ. وسزندان ته ولــېــږدول ۀ پلــ

 .!که ژوندی وي خدای دې وپنځوي. کــېـدلو خبر رسولی وو

 

دغه بیلتون په رښتیا چې زما د خوښۍ . زندان ته ولــېـږدولۀ ــې شاه محـمـد او همدوسیه هم د څرخي پلــئڅو وخته وروسته 

دي چې زه ۀ که رښتیا ووایم په یاد مې نــ. ې زما کوټې ته راوستلــئــې دوه تنه نور ئپه هماغه ورځ یا په سبا . المل وگرځید

ویل . ډگروال دی –ددوی له منځه یو تن وویل چې انجنیر . ــې زما کوټې ته راوستلئــې د هغوی کوټې ته بوتلم یا هغوی ئ

ــې کوله چې د کابل په ئا ادع. دی« شهِر کهنه یا زوړ ښار»ــې د کابل ئچې د کندهار دی او اوسنی استوگنځای  ویل ــېئ

غړی « حرکت انقالب اسالمي»ــې ویل چې د ئدویم تن ویل چې د کابل دی او و. ښار کې د یوې ساختماني پروژې آمر دی

ــې خاکي شاه وو، نو ډگروال ئله دې چې د پالر نوم . ــې آشپزي کوله او د کابل د بره کیو ووئپه کوم خارجي دفتر کې  .دی

ډېري وختونه به دغو . دیۀ وزن یو نوم وو چې په یاد مې نــۀ ــې هم په همدغـئخپل نوم . ویل« خاکي شاه ۀبچــ»به ورته 

له فیشنه نیولې بیا د ځوانۍ د ورځو ۀ د خوړو له پخولو نیولې د هغو تر خونده، د کالــ. دوه وو تنو له یو بل سره قصې کولې

 .....تر داستانونو پورې

 



وم چې سډېر ژر پوه . ــې په نیکۍ کولهئیادونه  که گۍ باټې ویشتلې او د پـېـژندل شویو ځوانمردانوډگروال د ځوانۍ یا کا

پوهــېــدم چې دا ټولې مصنوعي خبرې ددوی ناولی عادت وو او یا هم ښایي ۀ باټې ولي او درواغ وایي، خو په دې نــدوی 

وم، یو شمیر کسانو ویل چې سزندان ته ولــېـږدول ۀ خي پلــکله چې ډېر وروسته د څر. ــې درلودئکوم بل ناولی ککړ هدف 

ــې کوله چې له هغوی سره ئنوموړي د مشهورو کسانو نومونه یادول او ادعا . جاسوسي کوله هډگروال د خاد په گټ

پیژندگلوي ــې ئددغو کسانو په منځ کې ډگروال مدعي وو چې له ارواښاد عبدالمجید کلکاني سره . پیژندگلوي او دوستي لري

په حق کې د خیر دعا ۀ ــې پورته کړل چې د هغــئنو السونه به ۀ هر کله به چې ډگروال د مجید نوم یاداو. او دوستي لرله

ستر ۀ د هغــ. درلودۀ ــې نــئــې داسې داستانونه جوړ کړل چې واقعیت ئڅخه به ۀ د مجید له شخصیت او ژوندانــ. وکړي

ــې نا درسته ئبه ..... د ژوند تأریخچه او ۀ رونه، د هغــو، دوستان، سیاسي باۀوړۀ خالق او کړانسان نښې لکه ونه، څیره، ا

 .په چوپتیا وخاندم باندېشو کوالی مگر دا چې د ډگروال په نادرستو ادعاوو او ټولو تورنو ۀ ما هیڅ کار نــ. ویل

 

 بې رتبې ډگروال

 

زما له کوټې څخه ولـېـږدول شول او په دې غملړې کوټې کې یوازې  څو ورځې وروسته ډگروال او د خاکي شاه زوی دواړه

ډ وریو په تن . وهسلږ وخت وروسته یوه ورځ څاښت مهال وو چې د کوټې دروازه خالصه . ومسپاتې  سړی چې د  په ځان هــ 

پهره دار . دی کوم څوک فکر مې وکړ چې د صدارت له مؤظفینو څخه. ــې په ځان کې وې کوټې ته راننوتئافسرۍ جامې 

اوږو ته مې نظر وکړ چې . گوټ کې کښــېـناستۀ د کوټې په یو افسر. ومســې په دې کار حیران ئزه . د کوټې دروازه وتړله

ذهن ته . وهۀ ــې هم پر سر نــئخولۍ . وهۀ ــې د پوځي رتبې کومه نښه نــئد اوږو پر سرونو . ــې پوم شمئپه پوځي رتبې 

د دفاع د .... زه حاجي » :ــې ویل ئنوموړي یو تریخ اسویلې وایست او و. څخه وپوښتلۀ ې له دعلت م. مې شک پیدا سو

 «.ــې د کار له دفتره دلته راوستلمئهمدا نن . وزارت د تشکیالتو د ریاست برحاله ډگروال او د لوگر یم

 

د وهلو ټکولو او . سړی ووۀ بې زړحاجي ډگروال یو  .کله چې پوه شوم دی هم زنداني دی، د ستړي مه سئ الس مې ورکړ

سمندر  دېۀ دلته چې راغلې نو زړ! حاجي صاحب»: ورته مې وویل . ــې پر ذهن باندې فشار راووړئسپکو سپورو ویلو بیم 

دا ! حاجي صاحب» :په کراره مې ورته وویل . هپیدا کړ اړتیاوو چې ډگروال تشناب تللو ته ۀ نیم ساعت ال تیر شوی نــ« .که

ئ د کوټې په گوټ کې خپل سکوالی . ورکويۀ دوی له ټاکلي وخته پرته چا ته د تشناب تللو اجازه نــ. نیانو کوټه دهد زندا

زه حاجي یم، مسلمان یم او . لريۀ دا امکان نــ» :ــې ویل ئمنله او وۀ ډگروال د حاشا په کولو نــ« .ضرورت رفع کړئ

ــې تر سوکانو الندې ئحاجي الړ او دروازه « .م کولیسۀ ار نــستاسو مخې ته دغه له شرمه ډک ک. صاحب منصب یم

پهره دار په . ډگروال د خپل حال شرحه ورکړه« څه خبره ده؟»د دروازې تر شا پهره دار په قهرېدلي غږ چیغه کړه . ونیوله

یه پورته سو او دروازه څو دقیقې وروسته بیا له ځا. حاجي بیرته راغی پر خپل ځای کښـېـناست. ال قهرېدلي غږ ځواب ورکړ

د خدای کور ته په زیارت تللی . گوره، زه دوه ساعته مخکې برحاله ډگروال وم»: ــې وویل ئــې کلکه ووهله او په زاریو ئ

: وو په ځواب کې ورته وویل  پردیعذر او زاریو سره نرمې ژبې، پهره دار چې له .... «.تشناب تللو ته شدیده اړتیا لرم. یم

 «.کې دې خوشې کهۀ ــې په څه؟ د تشناب تللو ضرورت لرې، په پطالنــئــې، زما ئــې او هر څه چې ئ هر څوک چې»



 

بیا . راته زما د وړاندیز درناوی ووۀ د ډگروال د سترگو کاتــ. ــې وکتلئو او ما ته سډگروال په نومیدۍ له دروازې لیرې 

ــې ئکې کښــېــناست او د زر ها وو درد او خپگان په گاللو سره  ډگروال د کوټې په گوټ. مې ورته خپل وړاندیز تکرار کړ

ددې لپاره چې تسل . کتلۀ ــې د ډېر شرم په پار زما سترگو ته نــئد خپلې اړتیا له رفع کولو وروسته . خپل حاجت رفع کړ

په لومړیو . دي خبره دهپه زندانونو کې دداسې پـېـښو پـېـښـېدل یوه عا! حاجي صاحب»:مې ورته ورکړی وي ورته وویل 

 «.ورځو کې داسې اعمال سړي ته شرم ښکاري، خو ورو ورو د سړي شرم گی الوزي

 

. ۀدی له همدې بابته ځورېـد. وو یورڅخه اخیست ډبلیخادیستانو د هغه د نسوارو . حاجي ډگروال د نسوار وهلو عادت درلود

پر تورنو کسانو باندې د ال نور دباو  قو د ریاست مستنطقینو بهد صدارت د تحقی. ــې له السه ورکړی ووئخپل آرام او کرار 

ډېرېو . دا د شکنجې یو بل ډول وو. یا فشار راوړلو په پار یو شمیر تورن د سگرټو، نسوارو او درملو له لرلو بې برخې کول

هغه نسوار چې یو ځل اچول » «تفاله»پوسه  یا د نسواروۀ کې اچاوۀ زندانیانو به د نسوارو پر ځای د سگرټو فلټر په خولــ

رسـېـدلو له ۀ هغو ناروغانو چې درملو ته دایمي اړتیا درلوده، د درملو د نــ. ــې کارولئچوله او بیا به اــې وئبه « شوي ول

چې په هکله به »ارواښاد انجنیر زمری صدیق . وکړ« وخامت»ناروغیو  بـېــړنتوب ــې ئکبله او هم د درد په ال زغملو به 

د میگرن . ناروغي لرم( نیم سرۍ)زه د میگرن » : په زندان کې راته وویل ۀ د څرخي پــلــ« ې وروسته خبرې وکړمــئ

ددې شکنجې درد د جسمې شکنجې . وی ومسمرگ ته نـېـږدې . ــې راڅخه مصادره کړېئټولې . گولۍ مې په جیب کې وې

 «.تر درده څو ځله ډېر وو

 

 سویۀ د شکنجه گر زړ
 

د نظارتخانې مخامخ یوه وړوکي کوټه وه چې یو . له انگړ دباندې ووتلو. ــې له کوټې دباندې وایستلمئروسته څو ورځې و

داسې . ډاکټر او نرس سره ناست ووۀ له یو« پسته پوه سوم چې د صدارت د کوټه قلفیو سیاسي معاون دی»صاحب منصب 

و چې سنرس ته دستور ورکړ . ه شهرت پوښتنه وکړهصاحب منصب زما د مکمل. الره ول هښکارېدل چې ما ته سترگې پ

 ۀـــې معاینه کړه چې ما ته کوم مسؤولیت پیښ نۀ ئښــ»: ــې ویل ئافسر ډاکټر ته مخه کړه او و. کالي مې راڅخه وباسي

ــې ئوته ــې ولیدل او د الس گئزما د ځان ټپونه . سړي چې سپینه چپنه درلوده له ما څخه یو شمیر پوښتنې وکړېۀ هغـ« .يس

ــې په استعالم کې ثبت کړل او استعالم ئخپل مشاهدات .... باندې کښـېـښودله« قبرغو»زما پر دوه وو ماتو شویو پوښتیو 

 «.درمل به دې د سترتیري په الس درولیږم»: ــې ویل ئــې ما ته مخه کړه او وئبیا . ۀــې افسر ته وسپارئ

 

د . درملو تر یوې کچې راسره مرسته وکړه. وېسڅو ورځې تیرې . راوړلد هماغې ورځې په ماسپښین پهره دار درمل 

. ووۀ د تحقیق د ریاست خوراک بد نــ. ځواک مې بیرته تر السه کړ –ځان  وتلیول او له السه سۀ ښــۀ ځان ټپونه مې لږ څـ

 .ۀپه کوټې کې دننه مې د قدم وهلو تمرین کاو. د میوې استحقاق مو هم درلود

 



پالنه او » دغه ! نه، هیڅکله نه. سوي او ترحم له مخې وهۀ ر وکړي چې گڼې دا پرستاري او پاملرنه د زړښایي څوک تصو

حالت کې وم چې ۀ ي، ځکه زه په داسې یوکاندله دې کبله ول چې ما د شکنجې او زور آزمویلو بل پړاو ته چمتو « غمخوري

کان وو چې د ال نور فشار په راوړلو سره تر شکنجې الندې مړ درلود او دا امۀ شکنجې او تحقیق توان مې نور نــ زیاتېد 

البته دا د کي جي بي کار بڼه وه چې د تحقیقو ریاست په ځانگړو او . وهۀ سم، او زما مړینه دوی ته تر دې دمه پاسره نــ

ـه جوړول، پالنه، ئوطـت)یوې دورې فشار او ټپي کولو وروسته دویم پړاو له استثنایي مواردو کې کاروله، په دې معنی چې 

دویم . يستر السه ( تر څو د تحقیق د بل پړاو لپاره بیا انرژي لپیل کــېـد «استراحت ډالۍ»درملنه، تسل او د څو ورځو د 

 . ۀپړاو د تحقیق د پړاو ډېر خطرناک او چاڼ شوی یا ظریفانه پړاو شمـېـرل کــېــد

 

له . دی« اور بند»پوهـېـدم چې دا لنډ مهالی . ې کې څوک راپسې رانغللپه دې مود. وېسنـېـږدې دوې اونۍ همداسې تـېـرې 

د هر ډول احتمالي . ۀله بده د بد ترو شرایطو لپاره مې تیاری نیو. دې کبله زما ټول فکر ددویم پړاو پــېــلـېـدلو ته څک وو

 .مسۀ ـپوښتنې لپاره مې مخکې له مخکې ځوابونه جوړول ترڅو د اړتیا پر مهال غلی پاتې نـ

 

د تحقیق د . وو چې څوک دې سربیرن ونیسي او یا دې گومان وکړي چې د شوخۍ ځای ووۀ د تحقیق ریاست داسې ځای نــ

کورني مستنطقین هم د شش د تحقیقو د ریاست . ریاست هره برخه اداره کولهۀ ریاست کار ازمویلو روسي سالکارانو ددغـ

له همدې کبله ول چې خپله ټوله . د کار نظم او دسپلین ال منظمه بڼه درلوده .ولاو کار آزمویلي خلک ۀ پاخـۀ درک تر خاد ښـ

 . پاملرنه مې د آگاهانه مقاومت په الره کې د مرگ تر پولې متمرکزوله

 

توان موندنه د دواړو  - په حقیقت کې دغه بیا. ته اړتیا درلودله، خاد  هم دغه اړتیا درک کوله« درمنلې او استراحت»که ما 

زه له دوی سره د بیا مخامخ کــېـدلو لپاره  له یوې خوا به. ــې متضادې انگیزې او اهداف ولئگټه وه، یوازینی توپیر  هپ

 . خاد زما په سینه کې د اسرارو د پټې صندوقچې پرانیستلو ته الره وموميبه  له بلې خوا انرژي زیرمه کړم، او

 

ــې ئپهره دار زما نوم ولوست او له کوټې . د کوټې دروازه خالصه سوه یوه شپه چې ډگروال په قصو تود راغلی وو، زموږ

ۀ یو بل ته مو سالم ور نـ. څو گامه وړاندې یو په څیرې ښکلی ځوان د بریښنا تر پیکه څراغ الندې والړ وو. دباندې وایستلم

 ۀـدغ. ددویم پوړ داالن ته ورسـېـدو په پای کې د ودانۍسوو، له کږ لیچنو الرو تیر . «!په ما پسې راځه» :ځوان وویل . کړ

په کوټه کې دننه یو میز، دوه څوکۍ او یوه المارۍ لیدل . ېلپوړ تقریباً د درې مترو په دوه نیم مترو په مساحت کوټې درلود

الندې ــې لوستلې تر سترگو ئپه داسې حال کې چې ددوسیې کاغذي پاڼې . ځوان راته د کښــېــناستلو اجازه راکړه. کــېــدله

 .دا زما د تحقیق د ریاست له لومړني مستنطق سره لیدنه وه. ــې ماته په غلچکو سترگو کتلئ

 :خالص کړي چې پوښتنې پیل شوېۀ ــې د دوسیې د پاڼو لوستل ال نــئتر دې دمه 

 کاره وې؟ۀ څــ -

 ښوونکی وم -

 چیرته ښوونکی وې؟ -

 د پروان والیت اړوند د غوربند د سیاه گرد په لیسې کې -



 سیاه گرد کې څوک پیژنې؟ په -

 ....ملک بې سواد، مال عبدهللا، معین کبیر او  -

 له حزبیانو څوک پیژنې؟ -

 پرچمیان دروښییم یا خلقیان؟ -

 پرچمیان -

غږ، لهجه او ۀ د هغـ. کتلوــې په ځیر ځیر ئزما سترگو ته . وهسناڅاپه مې په ذهن کې د اور بڅري په شان خبره تیره 

 .څیره مې په یاد راوړه

 یاسین پـېـژنم ه پرچمیانو څخهل  -

 ما پیژنې؟ -

 هو -

 څوک یم؟ -

 د یاسین خان ورور -

. ــې یاسین یو گوتلکی او د غوربند د سیاه گرد د سیمې نامتو پرچمی ووئورور . ــې راکړئځوان له ځایه پورته سو او الس 

ما . چلند خاوندان ول ۀـال، باسواد او د ښدغه وروڼه میلمه پ. یادولۀ په نامــ« سید هللا د زامنو»د سیمې خلکو دغه وروڼه د 

وې ۀ ما په خپله له یاسین سره ډېرې خبرې نــ. خوړلې وه« نان و نمک»او د ښوونځي څو نورو ښوونکو ددوی ډوډۍ 

ــې ئټول معادالت ۀ اورگډې اله گوله وه چې د ژوندانــ د کودتا دا غوایي. اکثریت ورونه زما زده کوونکي ولۀ کړې، خو دد

یو ۀ د سوځنده اور په سرو لمبو کې په یو ډول نــ« انقالب ظفرنمون»وه چې د ۀ بل مخ اړولي ول او هیڅ داسې کورنۍ نــپه 

 .يوسکباب وي ۀ ډول نــ

 

سواندې ۀ ته خو ښه سړی وې، یو زړ! استاده»:ــې په یو ډول خواشینۍ وویل ئو او بیا سمستنطق د یوې شیبې لپاره غلی 

ۀ ما خو کوم بد کار نــ» : په کرارۍ او آرامۍ مې ځواب ورکړ «.رازيۀ خبرې؟ اصالً زما باور نــاو دا ۀ تــ.... ښوونکی 

وي سحتماً کومه تیروتنه یا اشتباه به . زه یو ساده انسان یم. پوهـېـږم دا خلک ولی دوني سرزوري او شله ديۀ نــ. دی کړی

 «.و او د پخوا وختونو یادونه به تازه کړوسبه له دغو خبرو تیر  ښه په هر صورت، راځه نن شپه» :هغه راته وویل « .وي

 

د ورونو په هکله مې ۀ د همدوره زده کوونکو، له ښوونکو او ښوونځي او ددۀ دد. د شپې تر ناوختو پورې مو قصې وکړې

 امین حفیظ هللا» :ــې ویل ئــې وویست او وئیو سوړ اسویلی . د ورور جمشید په هکله مې وپوښلۀ دد. پوښتنې وکړي

  «.ۀوواژ

 

خپل لومړني تحقیقات دې سم پر مخ بیولي دي، همداسې . م کوالیسۀ زه درسره مرسته نــ»: ــې وویل ئد خبرو په پای کې 

تر درې یا څلورو ورځو . د کوټې تر دروازې پورې راسره راغی او بیا مو له یو بل سره خدای په اماني وکړه «.پر مخ ځه

پر ځای بل څوک ۀ د هغـــې ئدا ځل . ومسڅلورمه یا پینځمه شپه وه چې بیا تحقیق ته وغوښتل . انغیــې خبر رئپورې 

. له نوي مستنطق سره په لومړني شیبې کې پوه شوم چې دا سړی بدورگی، له عقدې ډک او بدخولی سړی دی. گومارلی وو



د مأموریت ۀ چې د دۀ کړی دی، ځکه پوهــېــدد یو شمیر مالحظاتو له مخې شا تگ  چې لومړنی مستنطقۀ حدس مې وواهـ

  .لريۀ په چوکاټ کې له ښکنځلو او شکنجې پرته، درناوی او مهربانی ځای نــ

 

. ــې هڅولم چې رښتیا ووایمئــې د وعظ او نصیحت الره راته ونیوله او وئ، په لومړیو کې ۀنوی مستنطق سید اکرام نومـېــد

ۀ نــمې په خبره ان په خوب کې به ۀ ــې له داسې شکنجو ووېرولم چې ددئزه . مخه کړهه تــې باټو او الپو شاپو ئوروسته 

وخت گی ووهه، اوس هم ال سري  دې چرتۀ وایم، الړ سه ښــۀ نــۀ نن شپه درته څــ»: ــې وویل ئپه پای کې . وي لیدلي

باید خپل صداقت راښکاره . ې ستا په گټه دهــې ووایئیي سبا، خو که هر څوني ژر ۀ په خبرو خو به راځې، که نن نــ. دی

فیصله دې ۀ څــ»: ــې دا وه چې ئپه بله شپه چې مستنطق سید اکرام بیا د تحقیق لپاره وغوښتلم، لومړنۍ خبره  «.کړې

زه له » : سړی یو دم وپړسید او په خپلو چیغو کې وویل  «د څه شي په باره کې خبرې کوې؟ۀ تـ »: ورته مې وویل « کړې؟

ــې چې په داالن کې والړ وو ئله کوټې دباندې ووت او سرتیري ته « .ــېئبې وجدانه سر سپارلی ۀ وله پوهــېــدم چې تــا

لس دقیقې وروسته، د تحقیق د کوټې دروازه خالصه . ــې څوک ووئوم چې منظور سۀ زه پوه نــ. «رایې وله»امر وکړ چې 

بنچر  او ــې په ځان کې ول، او گډوډئوو چې د نظارت خانې زیړ چکي کالي ویشت یا دېرش کلن ځوان به ۀ نیږې اتـ. وهس

او ۀ ته مخ راواړاومستنطق ما. ۀو د دروازې مخ ته ودرېداپه ځوړندو شونډو کوټې ته راغی  ل، ــې وئویښتان « ژولیده»

، اوس دې څنگه سترگې لیو بل سره مچو ۀـدباندې خو مو ښ. خپل ملگري ته دې الس ورکړه! سه کنه گج: )ــې ویل ئو

دا سړی »: مستنطق راڅخه وپوښتل . ، د ساما یو تن غړی ووۀومې پــېــژاند. سرسري مې ورته وکتل «.ښکته ځړولي دي

وم چې ځوان د سپوه . ــې وکړېئوویل او یو شمیر افشأ گري گانې ۀ ځوان هلک په ټیټ سر څــ« نه»: ومې ویل « پـېـژنې؟

ځوان خبرې مې منلې ۀ ماته مهمه دا وه چې که ددغــ. وی دیسو تر فشار او دباو الندې مات ا دی راوړیۀ شکنجې تاب نــ

له همدې کبله . وای زما سازمان، یاران او همسنگران مې چې له هغوی سره مې د میړانې او وفا ژمنه درلوده، ضربه لیدله

پوهـېــږم ۀ پیژنم او نــ ـېئ ۀټینگه کړه او ومې ویل چې نــمې د ټولو عواقبو په پام کې نیولو سره په خپلې نټې یا انکار پښه 

له معطلۍ پرته مې « څه فکر کوې چې دا نفر به څوک وي؟» : سید اکرام وویل . شي په هکله خبرې کويۀ چې دی د څــ

. دلــې وخنئپه کړس کړس . يوې وسچې زما حاضر جوابي د مستنطق خوښه ۀ داسې ښکارید. ورته وویل چې مستنطق دی

وی ســې غوره کړه چې له خپلې خندا پښیمانه ئوه، داسې څیره ســې څیره بدله ئد خپلې خندا په جوش کې ووو چې یو ناڅاپه 

ــې زما پر سر ئــې چې د میز پر مخ پرته وه راپورته کړه او په ټول زور ئیوه گیډۍ « کلي گانو»د درندو کونجیانو . وو

لکه چې تا پر موږ خپل ځان  !مرداره وه شرفه، خیرنه،بې وه ». نځلو باران پیل شود ښک ـېئ له خولې څخه. راوویشتله

، زه یو شرافتمنده یو ۀموږ په دروغ ویلو او چلونو روږدي نـ. ستاسو خاینانو کار دی.... دا . خیال کړی دی.... غوندی د 

 «......لکه تا غوندې  ۀــحزبي یم، ن

 

ۀ مداري ته بله الره نــ« خاکي شاه». سړويۀ سپکو سپورو ویل د مستنطق د زړه اور نــپوهـېـدلم چې د ښکنځلو باران او د 

چل ول « شرافتمندانه»پای دا شو چې . ټول او خپله اصلي څیره راښکاره کړي« ولک او ډمپکډ»وه پاتې مگر دا چې خپل 

ــې راباندې د باران په ئسوکان او لغتې . د مست غوایي په شان له ځایه پورته او لک ودرېد. خپل ځای بزکشي ته خوشې کړ

ولېشان  . ووۀ و او نور د الس پورته کولو توان ورته پاتې نــسخپله له حاله ولوېـد او ستړی  هم  ، تر هغو چې نور دیوور 



و او بیرته پر ځمکه سم، سر مې تاو سغوښتل مې د غولي له مخې پورته . په سا وهلو وهلو پر خپلې څوکۍ کښــېــناست

 «ټول زور دې همدومره وو؟! پهلوانهۀ جگ سه که نــ»: شکنجه گر د ملنډو په زهر خندا کې وویل . ولگــېــدم

 

حریف له لغازو مې خجالت ــې په غیشي ویشتی وي او له خپل حالت او د ئوه چې گڼې زما غرور سداسې راته ښکاره 

او د خدای په دربار کې، »: جگړې د جگړې ډگر په یاد راغی ماته له پانتي پیالت سره د عیسي مسیح د رواني . ایستلی وي

خپل نصیب او قسمت په لوړ سر وزغمم او د مرگ شکنجه  چېــیناتو خالق ته دعا کوم چې ماته توان او ځواک راکړي ئد کا

.خوارويۀ ټیټوي او نــۀ نــ تر بریدهاو نورو له شرمه ډکو اعمالو   وحیواني رمباړ د  دې ما
13

» 

 

او د ۀ پهره دار شیبه په شیبه راتــ. ــې ورسولمئننوت او د زندان د کوټې تر دروازې پورې رای زما تر اوږو الندې سرتیر

زما پر بدن باندې د  .د درد په لمبو کې سوځــېــدلم. سر مې تاو سو. ــې د کوټې دننه څارلهئدروازې د سوري له الرې 

زما وړوکی بدن . بدوالی راته پیدا سوۀ کانگې او  د زړ. او غاړې راغلي ول سوکانو او لغتو ډیري ضربات زما پر مال، سر

 .د ځمکې پر مخ پروت وو، خو ساما او زما ولس ته زما د سوگند او وفا بیرغ په هسکه غاړه په غرور رپانده وو

 استوارم چون درختی پا به جای

 پیچک بی خانمانی را بگوی

 بی ثمر با دست و پای من مپیچ

 شاملو
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 .وو اخیستیۀ دا نقل قول مې کلونه وړاندې یو چیرې لیکلی وو په خواشینۍ چې ددغه یادداشت مأخذ مې نــ -  



 

 

 استخباراتي مانورونه

 خود به اهریمن منمایۀ خانـ

 پرسش دیو را جواب نبود

 «ويۀ ددیو پوښتنې ته ځواب نــ –ورښییه  ۀکور دې شیطان ته مـ»

 (پروین اعتصامی)

  

کي د ځان ټپونو . ېې سوې ونـېـږدې دوې میاشتې تـېـر وزما له نیول کـېـدل. ل کال د تلې میاشت وه ۰۹۳۱د  تـر  مې پــ 

وه ۀ د خوښې پایله په الس نــۀ ددوی د زړدوی ته  د خاد د تحقیق د ریاست د شکنجه گرو زور آمویلو . نیولي ول« الچق»

خپل غاښونه د قهر له السه  ــېئپه غاښ چیچنه  د شکنجه گرو له حرکاتو او څیرو خښم او غضب دارې وهلې او. ورکړې

جملې « مؤدبانه»په دې ۀ ید اکرام زما ددوسیې اصلې مسؤول خپل له باده پړسیدلی زړپه پای کې س. سولولغاښ پر غاښ 

که ! پوهیږې که نه! خیال کړی دی؟ څلورم آسمانهۀ تا خپل ځان د څــ! د سپي زویه زه به درسره کار ولرم». وایستدباندې 

زما دې ! او که راسته وې کیڼ به دې کړمسم وې کوږ به دې کړم او کوږ وې سم به دې کړم، که کیڼ وې راسته به دې کړم 

پورته سو د کاروان « ......»...) « ...کړ نو خپل نوم به وگرځومۀ له ژونده تور نـۀ ستا زړ مېپه خپل شرف قسم وي چې که 

 («.ــې ونیولهئ مخه

 

ې دښمن په دومره سادگۍ وه، خو دوني پوهــېـدم چۀ هم د خاد د شکنجه گرو سپکو سپوره ماته کومه نوې خبره نــۀ که څــ

ټولو او هر ډول حاالتو ته مې . ــې زما له خولې د اقرار ایستل ولئدښمن هغه مجنون وو چې لیال . اخليۀ راڅخه الس نــ

 .ۀروحي تیاری نیو

 

ټې ــې د تحقیق له کوئیوه ورځ . ــې د مستنطق جامې په ځان کړې وېئجالد او میرغضب وو خو ظاهراً بشپړ سید اکرام یو 

مخ دې دیوال » :ــې وویل ئژبې  ژلېپه زهرجنې قهر. ــې راته د درېدلو امر وکړئکې  آخر سرو د داالن په ادباندې وایستلم 

وه د نالښت، زگیرویو او بوغارو نارې تر غوږو  متهمانود داالن د تحقیق له کوټو څخه د . او په خپله بل دفتر ته الړ« .ته واړ 

 کېۀ په ډبرین زړ« شلمې پـېـړۍ د جالد»د شکنجې تر درد ډېر وو خو د  ،گیرویو د اورېدلو دردددغو چیغو او ز. ېلکـېـد

یوه روح بخښونکې « ددوی په مذهب کې نالښت او زگیروی»درلود، او دا ځکه چې ۀ د بڅرکي په اندازې اغیز نــ ـېئ

موسیقې وه
14

. 

 

له ۀ دد. زما ددوسیې په هکله خبرې کولې ــېئله چا سره . تمستنطق نـېـږدې پینځلس دقیقې وروسته له دفتره دباندې راوو

سره په داالن کې « چوکره»له خپل « مشاور»روسي . او دوی ته مې وکتلۀ څخه په سرغړونې مې مخ واړاو« دستور»
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 کتاب «ایام محبس»علي دشتي د  - 



مشاور». والړ وو
15

هماغومره چې د سالکار ونه او قد تر . ورته اړینې الرښوونې ورکولې« فارسي»په ماټې گوټې «  

وطني گوډاگي او مزدور لکه ځارځپلې او ذلیلې . ــې واک او صالحیت هم لوړ ووئوطني مستنطق لوړه وه هماغومره 

زما . ۀپه ویلو گرد چاپیره ترې تاوید« товарищتواریش، تواریش »ته لکۍ ښوروله او د « مشاور»گیدړې خپل خارجي 

ــې رامنډه کړه او هر ئپه سورېدلي او ترهـېـدلي مخ . سوهۀ ښه نــخو «دباندې گیډړۀ له کالـکور دننه زمري او »سرغړونه د 

 ۀــې هم زړئبیا . ــې باد کړلئاو په هوا کې  وویشتلــې چې په خولې راتلل په درځنونو رائڅه سپکې سپورې او ښکنځل 

ارېدله، کټ مټ لکه چینگ مضحکه ښکډېره ــې د خندا وړ او ئڅیره . ــې پر مخ راکړهئسو او ښه کلکه څپــېـړه ۀ نــ سوړ

ما »: ــې په لوړو چیغو وویل ئــې زما پر دواړو سترگو کــښــېـښودلې او د فشار په راوړلو ئد الس دوې گوتې . گیدړ یداړ

 «!ړوې؟ سترگې به دې دروباسمۀ وا نــۀ ول ویلي چې مخ دې له دیوالــۀ تا بې شرف ته نــ

 

ت کاوئخو داالن ۀ بام څڅــېــد» امو متل چې وایي هغه د عو. پوهـېـدم چې خبره بل چیرې ده ـغـــ  د افسوس خبره . ۀ«ــې لـــ 

نده رکله چې ژ! غیرتي صاحبه»: چې ورته ووایم  هوۀ او واک نــ گټهزما په  خبره حال کې ما ته داۀ خو دا ده چې په دغــ

م پوهـېـسگړی  ـږي د مزي تار دې د روسي بادار په الس کې وې نو له خپل مزد څخه ولې شرمـېـږې؟ آدم او ټول عالـــ 

 «!دی

 

ما لیدل چې سپک او . بوټ پاکي وهۀ ته دد« تواریش مشاور/ملگري»د مستنطق څپیړو ډېر درد درلود خو تر هغو دردناکه 

دې خبرې . ه په ویښته پلي کوي او د گیدړې په شان ورته لکۍ ښورويتوړوکی گوډاگی د خپل مغرور ارباب دساتیر ویښ

وحشي نیواک ولې دې  ما ځان او هډونه سوځول چې دوی ولی خپل، او د ملت برخلیک د پردیو په الس کې ورکړی او ز

 زموږ د ولس د ژوند په باب تصمیم ونیسي؟ۀ په نامــ« مشاور»گر د 

 

چې د خپل کار  ول ه، خو دا مستنطقین مجبورۀپه الس پر مخ بیول کــېــد« وطني مستنطقینو»د تحقیق بهیر د  متهمینود 

همدا شان د کار په پای کې په هره دوسیه کې د   .راپور شیبه په شیبه روسي مشاور ته وسپاري او دستور ورڅخه واخلي

ۀمشاور نظر بنسټیز شرط گڼل کــېــد
16

. 

 

تورن تحقیق ته  کې نیمه شپه ـې ئ کله به .ـې ماتولئد تحقیق د ریاست ژرنده به شپه او ورځ چاالنه وه او د بني ادم هډونه به 

 .ۀآرامه خوب تښتاو ېتحقیق او شکنجې ویر د زنداني له ستړو ستومانو سترگو څخه د. بوت
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« مشاور –سال کار »د امپریالیستي روس په الس  د افغانستان د نیواک پر مهال، د رژیم له پلوه د هــېــواد اصلي حاکمانو یعنی روسانو ته د   -  

 روسانو په ټولو ادارو او ددولت په ټولو ارکانو کې د پرېکړې واک او صالحیت درلود. اصطالح یوازې یوه غولونه  او فریب وو
16

ددې ترڅنگ، . زندان کې څو تنو زندانیانو ادعا کوله چې روسي مشاورین مستقیماُ د هغوی په تحقیق او شکنجو کې ښکیل ولۀ پـۀ د څرخي پلــ - 

ۀ ي پلـد څرخ. منکرېدلۀ یو شمیر هغه خادیستان چې بیا زندان ته لوېدلي ول دوی هم د تحقیق په بهیر کې د روسي مشاورینو له کلیدي ونډې څخه نــ

بې »وو، هغه ویل چې دی په خپله یو وخت د خاد مستنطق وو خو زندان کې « اشرفي»ــې ئدویم بالک کې یو سړی بندي وو چې تخلص ۀ د زندان پـ

ــې ئ ادعا کوله چې د ارواښاد نادر علي دهاتي په استنطاق کېۀ د. چې اوس د کوم دلیل پر بنسټ زندان ته لویدلی وو« آزاره موسیچې غوندې وو

هغوی یعنی روسان د تحقیق بهیر . کاره یو؟ اصلي صالحیت خو د روسي مشاورینو په الس کې دیۀ موږ څــ»: یوه ورځ راته وویل ۀ الس درلود، د

 «!څاري او وروستنې پریکړه او تصمیم د هغوی په الس کې دی

 



په  ېاو د لمر ژوند بخښونکې تودخۀ ښه توده ورځ وه، لمر ځلــېـد. د تحقیق له دفتر څخه د کوټه قلفۍ پر لور بیول کــېــدم

دا هیله کوله چې کاشکې دغه الره مې کې ۀ په زړ. «نوازشول»بامل د خوړل شوي بدن هډونه په سخاوت زما سیوري کې 

غزول  مزيله ودانیو دباندې د تنگې الرې په دواړو خواوو کې ازغن  .ې الرې تیر شولوچنله کږ لـېـ! لږ څه اوږده وای

. ازه خالصه کړيــې امر وکړ چې د بلې کوټې دروئپهره دار ته . ورسولم پورې د خاد مستنطق تر خپلې کوټې. ي ولشو

بلې کوټې ته تبدیلې؟ دا ولې؟ پهره دار چې په خپل کار کې استاد وو، د سترگو په . خدایه خیر کړې چې ویلمې  کې ۀ زړ

ــې خالصه کړه، دروازه په غمجن نالښت سره خالصه ئرپ کې کونجۍ په تاله کې تاو کړه او د کوټې یو پله یي دروازه 

کوټې له ترږمۍ سره بلدې  ېوروسته له دې چې سترگې مې د تیار .موهلکوټې ته دننه ټیله  پهره دار په فشار او قهر. وهس

وه، او د مستنطق او پهره دار د گامونو سدروازه وتړل . وې ومې لیدل چې لیرې دوه تنه نور هم دې کوټې کې ناست ديس

ــې ئې گـېـډه، منځمهالې ونه او سوربخون مخ ــې چاغ وو، پړسیدلئپه دغو دوه وو تنو کې یو . ۀغږ کرار کرار لیرې کـېـد

 درلودې او ، پراخې سترگېپوستکی دویم سړي غنم رنگه. ــې راته نیغې کړېئخپلې تنگې او کم نورې سترگې . درلود

  . ــې موسکا روانه وه او غلی ناست ووئخوشحاله وو، پر شونډو 

 

غړی ...... د ...... نوم مې »: کې بیړه درلوه، ځان معرفي کړ  ــې موسکا پر شونډو وه د ځان په معرفي کولوئهغه چې تل 

ــې په خبرو کې ئوه خالصه کړې چې ځوان هلک ۀ ال خبره نــۀ د« دی.....زما نوم غالم غوث »:چاغ سړي وویل « .یم

په تور په اصل کې د ساما غړی دی، خو د حرکت انقالب اسالمي د غړیتوب  وروردا  زموږ» :ــې ویل ئورننوت او و

 «.راوړل شوی دی

 

ــې ئد کومې ډلې په ارتباط » :غالم غوث پوښتنه وکړه . ۀخپل نوم مې ووایــ. غالم غوث ماته وار راکړ چې ځان وروپیژنم

ــې ئد تحقیق په لړ کې »: ــې په دوام وویل ئو او بیا سڅو شیبې غلی « .یمۀ ــې خبر نــئپه دې » :ومې ویل « ــې؟ئراوړی 

ــې ویل د طب په پوهنځي کې څوک پـېـژنې؟ همدا ئمثالً و. رنگارنگ خبرې» : ومې ویل « نې درڅخه وکړې؟پوښتۀ څــ

ۀ ــې نــئځوان چې لنډې خبرې « !عجیبه ده»: ــې ویل ئو« .ــې سپکې سپورې وویلئشان د تنظیمونو رهبرانو ته 

 «.اعتماد ولره. ټول خپل ديدي، ۀ دلته هیڅ څوک پردي نــ»: خوښــېـدې ماته په خطاب کې وویل 

 

ټول حرکات او سکنات مې چې کول او هره خبره به مې چې . کولېۀ نــخبرې  مې له اړتیا پرته به. څو ورځې تیرې سوې

. خو دا دوه تنه به تل په قصو او خنداوو بوخت ول. وهۀ نـعادي ښوونکي له صالحیته پورته ۀ غیر سیاسي او یوۀ کوله د یو

ۀ ، د سلواغې د میاشتې پـۀوالیت اوسیدونکي معرفي کاوۀ او د هغـ« افسر»ن د هرات د فرقې تورن غالم غوث چې ځا

وخت د پیښو او د پاڅون د په حقه توب په باب داستانونه ۀ څلورویشتې نیټې د هرات د میړنیو پرگنو د پاڅون او د هغــ

. ــې یادولئاتي مجاهدینو او نامتو هراتي سامایانو نومونه به د هر. ــې تعریفونه کولئد سامایانو له کارنامو څخه به . درلودل

 ....ــې قصې کولېئد پاڅون د په الرې اچولو په باب د خپلې ونډې او خدماتو په هکله به 

 

داسې مې ورته له ځانه څرگندول چې گڼې زه له دغو پیښو ناخبره یم او د . ۀخبرو ته غوږ نیوۀ نا لیوالتیا ددۀ ما به پــ

ــې د مطروحه موضوعاتو په باب زما نظر غوښت ئکله به . هدینو او د ساما د غړو د نومونو اورېـدل راته تازه خبره دهمجا



غالم غوث چې آرام او د سړې سینې سړی وو، یوازې زما عکس العمل ته کتل   .او ما به ځان په ناگارۍ بلې خوا ته تیر کړ

 .ۀداوڅرگنۀ ــې کوم عکس العمل نــئاو له ځانه 

  

د خپلو . د بیالبیلو موضوعاتو په باب خبرې اترې کولېـې ئسازمان غړی وو له تورن سره ۀ سازمانونو د یو چپيځوان د 

ــې خبرې مینې او د مین کیدلو د داستانونو خوا ته ئکله کله به . ــې سره خبرې کولېئدوسیو او د تحقیق د بهیر په هکله به 

، نو د اتلو شهیدانو په ۀن ددولت او د روسانو په الس د افغانستان د نیواک مخالف څرگنداوتورن غالم غوث چې ځا. ېلالړ

 . ــې سرې اوښکې تویولېئیاد به 

 

تارونه ۀ له همدې کبله ددغو دواړو خبرې اترې مې د زړ. «خبرې د بني آدم شخوند وهل دي»پوهـېـږم چا ویلي چې ۀ نــ

ما چې په ټول . گرد چاپیره څرخیدلېۀ اترو او قصو هغه برخې چې زما د ژوندانـ ځانگړې توگه ددوی د خبروۀ پــ. خوړل

فــ سونو»ژوند کې د خپلو نومیالیو یارانو له تودو ساگانو  د  و بهڅخه ژوند اخیستی وو د خپلو ملگرو د نومونو په اورېدل« نـــ 

م چې د بُت په یو داستانونه اورم مجبور مد کارنا انوله سهاره تر ماښانه د خپلو گرانو یارچې گل په شان غوړېدلم، خو اوس 

ښییم او ان د اړتیا پر مهال تصنعي خندا وکړم او هنرمندانه اداگانې هم له ځانه ۀ کښـېـنم، عکس العمل ونــۀ شان چوپه خولــ

 . څرگندې کړم

 

مباحثو لیرې وساتي چې دی ورسره  چاپیریال کې ځان له هغو خبرو اوۀ انسان ته ډېره سخته ده چې په همداسې یوۀ دا یو

لیوالتیا، پیوند او فکري مواضع لري، خو اوس د استنطاق د دوران د حکم له اصولو او موازینو سره برابر باید خپلو ټولو د 

 .له تله منل شویو لیوالتیاوو ته شا واړومۀ زړ

 

د لمونځ له اداء کولو وروسته تر ډېره د مصلی به  کېۀ په هر لمانځــ. ټینگ ووۀ کې ښــۀ په خپل پینځه وخته لمانځـ« تورن»

هرکله به چې له تحقیق څخه بیرته راغی نو د . ــې لوست او د خدای دربار ته به زاریو ووئپرمخ ناست وو، قرآن به 

: ویل هغه به . به ورباندې وسوځــېـدۀ ــې دوني سرټکونه کوله چې زما زړئبه څخه شډل چلند ۀ خادیستانو له زشت او زاږ

  .ــې ایستلی دی، محکوم په اعدام دی او خپل مرگ ته شپې ورځې سبا کويئډېر سخت عذاب 

 

خپله کورتۍ به مې کت کړه او تر پښو الندې به مې اچوله او څپلۍ به مې تر سر الندې . درلودۀ زموږ کوټې فرش نــ

ان ځواک انسان ته په سختو حاالتو کې مرسته کوي، حوصله او د ایم ،دا ښه ده چې د ځوانۍ طاقت. کښـېـښودلې او بیدیدم به

 .ددوني عذاب گالل او زغمل له امکانه لیرې خبره دهۀ که نــ

 

ښایي د لسو ورځو په شاو خوا . وضعیت کې تیره کړهۀ دی چې څومره موده مې په همداسې یوۀ ما ته دقیق حساب په یاد نــ

ۀ په همداسې یو. غم اخیستی ووۀ نامعلومه علت مې زړۀ په یو. ه ومزښت ډېر ناکرار. تنگی غمجن ماښام ووۀ یو زړ. کې

ــې د خښم او غضب باران دارې ئله مخ او ټولې څیرې څخه . حالت کې د کوټه قلفیو ډلگی مشر قادر، زموږ کوټې ته راغی

 .راوتلهۀ او پسته خبره نــــې هیڅکله نرمه ئله خولې . ــې له کاڼي جوړ ووۀ ئقادر طبیعتاً یو بد ورگی سړی وو، زړ .وهلې

ـې ئ کله چې زموږ کوټې ته راغی، لومړی. ي او خښم کار اخیستتــې له زور زیائان د زندانیانو د زاریو پر وړاندې به 



خپل ! نسیمه»: ــې وویل ئیوه شیبه غلی ودرید او بیا . ــې ورک کړي ويئخواوو ته وکتل داسې لکه چې کوم شی  وڅلور

 .ال نور هم ناکراره کړۀ د ډلگي مشر څواړخیزې او گونگې خبرې مې زړ« .کهځان، تگ ته چمتو 

 

په تن و ته نیږدې، تشنابون ،له کوټې دباندې. له خپل ځایه پورته سوم. کړمۀ کوښښ مې وکړ چې خپله روحیه له السه ور نــ

له ځان . درزهار ال ډیر سوۀ مې د زړپه لیدلو ۀ د هغـ. ــې په ځان وه درېدلی ووئاو هډونو پیاوړی سړی چې ملکي دریشي 

قادر د الس په اشارې . ــې څه وویلئخپلو منځو کې . ډلگی مشر ورته نیږدې شو. سره مې وویل نوره مې خبره خالصه ده

دا لومړی ځل . مې لږ څه تسل سوۀ خواته نیږدې شو، زړ« زینو»پوړیو  د کله چې. سړي پسې الړ سمۀ وپوهولم چې په دغـ

ــې ونیولم ئقادر د بلې کوټې دروازه خالصه کړه، له مړونده . وټه قلفیو پورته، برني پوړ باندې مې پښه ایښودلهله ک وو چې

 . ــې راپسې وتړلهئــې ټیل وهلم او دروازه ئاو کوټې ته دننه 

 

ویښتان، ۀ ونه، اوږدځوان دنگه . ناست دی پر مصلیۀ د لمانځـ شل یا پینځه ویشت کلن ځوان یو کوټې ته چې ننوتلم وینم چې

. یم لیدلیۀ ــې نــئــې داسې بې اعتنایي وکړه ته به وای چې زه ئپه لومړي سر کې . درلود سپین پوستکی او ښایسته سترگې

ــې د ئځوان خپل السونه ان له خپل سره پورته دعا ته جگ کړل او له خدای څخه . گوټ یوازې کښـېـناستمۀ د کوټې په یو

، د ۀــې راته ووایــئخپل نوم . ــې راسره وکړئراغالست ۀ تود ښــۀ کله چې له دعا خالص سو، ښـ .وغوښتهبخښنې دعا 

په باب مالوماتو ــې زما د شخصي او سوابقو ئورپسې . ــې مالومات راکړلئپه باب ..... خپل تحصیل او اوستوگنې سیمې

وهللا وروره »: وویل  مې ورته تنه وکړه نو په ځواب کېپه هکله پوښ اتهامــې زما د ئکله چې . پوښتنې گړوېږنې پیل کړې

 «.پوهـېـږمۀ څه درته ووایم، که رښتیا خبره غواړې، هیڅ نــ

 

خو ۀ که څه هم وخت سوکه سوکه تیرید. لورې مو خبرې اترې گز او پل کړې هر وختو پورې کښـېـناستلو او له د شپې تر

کله . ــې دلته تیرې شوې ديئویل چې پوره اویا ورځې ۀ د ،وه اونۍ تیرې کړېځوان سره دۀ له دغــما . لرلۀ ــې نــئدرېدل 

که دلته په یوازې سر تک و » : ځان مې ورېږدېد او له ځان سره مې وویل  له خولې واورېدهۀ مې چې د اویا ورځو خبره دد

میاشتې به له بده ۀ وم چې نیږدې اووۀ خبر نــ! تنها په دې وړوکې کوټې کې اویا ورځې تیرې کړم نو ایرې به مې باد یوسي

 . ال تیرې کړمپه بدترو شرایطو کې 

 

د مجلس اصلي څښتن او د مجلس سینگارونکی همدا . دوې اونې مو د هر څه په هکله خبرې وکړې او له یو بله مو واورېدې

یوه ورځ ..... او..... او.... عریفونه کولــې له جهاد او د خپلو فعالیتونو تئــې ویل، کله کله به ئانقالبي شعرونه به . ځوان وو

دلته پوه شوم چې د ځوان دغه خبرې خوښـېـږي، د مینې او مین کیدلو مصنوعي . ــې د خپلې ناکامې مینې په باب وویلئ

 .د پوښتنو گړویږنو له ضرباتو خالص کړمۀ کاره دا وه چې خپل ځان ددۀ زما موخه له دغــ. داستانونه مې ورته وویل

 

سرگروپ مو »: تر څنگ د خپل نیول کیدلو ترخه خاطر راته داسې وویله  د کوټې ملگري د مینې او مین کــېـدلو د قصوزما 

سترگې . لومړی مې والمبل او بیا مې پاکې جامې واغوستې. را ته خبر راکړ چې د ډېرو سختو عملیاتو لپاره ځان چمتو کړم

څه دې : له موره مې وپوښتل . ووۀ لمر ال ناست نــ. ډۍ پخولو اخته وهمور مې د نغري تر څنگ په ډو. کړېۀ مې رانجــ

ولې دوني عجله لرې؟ : مور مې وویل . وږی یم، ډودۍ تیاره که چې ځم: ومې ویل . سر او پښې: ــې ویل ئکړي؟ و ۀـخاپ



. لږ را وایستهراته ــې ئگي له دی. خورمــې ئورا وباسه چې لږ له دیگي . ناوخته کـېـږي: ومې ویل . صبر وکه چې نرمه سي

. مورې یو لږ نوره هم: ومې ویل . هلپه ښه اشتها مې وخوړ. وه نرمه سوې خو زښته ډېره خوندوره وهۀ تر دې دمه غوښه نــ

او دا زما د مور د الس وروستی پخلی وو چې په بیړه او خوند مې . په ژوند کې مې داسې خوندوره ډوډۍ نه وه خوړلې

  «....ومسته وروسته ونیول عسایوازې څو . وخوړ

 

په وروستیو . پرېښودۀ ډېرې مودې لپاره په یوې کوټې کې نــتر ــې ئبه  متهمد کار بڼه داسې وه چې زنداني یا  باند زندان

ــې هغه ئورځو کې زموږ اړیکې تودې شوې وې او قصو مو شخصي بڼه غوره کړې وه، خو له دوه وو اونیو وروسته 

د زندان په ۀ تصادفات ول چې د څو ورځو لپاره د څرخي پلــۀ د ژوندانــ. ې وایست او زه یوازې پاتې شومځوان زما له کوټ

هغه چې یو غولول شوی ځوان او په اعدام محکوم شوی وو، یوازې څو ورځې د اعدام له . دریم بالک کې سره یو ځای شوو

ــې وکړ چې ئاوښتی وو له ما بخښنه وغوښتنه او اعتراف شرمه سور  له ــېئــې په داسې حال کې چې مخ ئتطبیقه مخکې 

نفره دې ۀ ه دغــکه لــې وعده راکړې وه چې ئما ته . ما د خاد له طرفه وظیفه درلوده چې ستا له خولې خبرې واخلم» :

 «.ده کړېۀ ، له اعدامه بچ کېږې، خو قسم خورم چې ستا په باب مې د بڅرکي په اندازې کومه خبره نـــېواخیستل ېخبر

 

 .تنگوالي مېۀ خپل زړد ــې په دې کې وو چې زه پوهــېـدم او ئوالی ۀ ښــ. هم بدوالی او والی درلودۀ تجریدي کوټې هم ښــ

چې وه ــې دا ئبدي . راپور ورکړي ښورېدووو چې ما په څلورو سترگو وڅاري او ان زما د « خبر چین»کوم خبر غل ۀ نــ

د زنداني نړۍ، د زنداني روح، ! چې ان د همدغو جاسوسانو شتون ته اړمن کیدمۀ راته پیدا کـېـدتنگوالی ۀ کله ناکله دوني زړ

شي کولی ددې ۀ او پیاوړي متخصصین ونــۀ ښایي تر ټولو ښـ. د زنداني تن، سرگذشت او د زنداني غمونه خاص وي

 . ژور تل ته د الر موندلو امکان ومومي« پدیدې»نښرغاندې 

 

هر څوني مې . د گیډې درد بې طاقته کړم. یا درې ورځې مې تیرې شوې وې چې په سختې ناروغۍ واوښتمد یوازیتوب دوه 

ښایي زما د حال د شرحې ددې برخې اعتراف ... نور کار له کاره تیر وو. چې دروازه وټکوله څوک مې پوښتنې رانغلل

مو ټول اوسه هر هغه ۀ خو زړ. پورې وخانديــې غیر ضروري وگڼي او یا هم ور ئي، یا سلوستونکي ته شرمناک ښکاره 

ته تللی وي پوهــېــږي چې دداسې حالت پیښیدل یوه « میلمستیا»د زندان یا د صدارت د کوټه قلفیو ۀ څوک چې د څرخي پلــ

د  ېححفظ الصد ، د روغتیا ساتنې یا ۀــې دوه یا درې ځلي د تشناب وار ورکاوئپه یوه شپه او ورځ کې به . معمولي خبره ده

آیا دا زه یم ووایم او اړخه یا له نورو اړخونو ورته په کتلو ۀ پوهیږم له همدغـۀ نــ... او....او.... امکان ته السرسی لږ تر لږه

: ــې ورکولئلیکم او یا هغه کسان دې وشرمیږي چې دغسې دستورونه ۀ داسې شیان باید ونــ« شرم له مخې»چې د 

دوی د انقالب . يس هرو مرو دې ماتول، نو سۀ نــۀ ر الندې راولئ چې که په مال کاږزندانیان تر هغې اندازې تر فشا»

 «.دښمنان دي، او له دوی سره انساني چلند له انقالب سره خیانت شمیرل کــېــږي

 

وهلې  زنداني به د تړلې دروازې تر شا لغتکې. ټولو زندانیانو ته د حاجت د رفع کولو په مقصد، تشناب یو لوی غم وو! هو

که « .وغواړي راسې او الړ سېۀ چې هر وخت دې زړ یدا خو د شاه قل هوټل نه د! سړیه»: خو پهره دار به ورته ویل 

د ټولو عذر او زاریو نتیجه به دا وه چې پهره دار ورته ۀ زنداني په بیا بیا اوځلونو ځلونو خپله دا تقاضا تکراروله، د هغـ



همدا وه چې په لسها وو د شرف او عزت خاوند انسانانو « !کې دې خوشې کهۀ پرتاگــ په! هی خاینه، وطن فروشه»: ووایي 

! هته ورسید« رسوایي»به خبره ان  ــې بدتره دا چې کله نا کلهئاو له بده ۀ به په پالستیکي کڅوړو کې خپل ضرورت رفع کاو

زما په شان به خپل جسمي او روحي سالمت  –باور لرم ټول هغه کسان چې په همداسې غیر انساني شرایطو کې اسیران ول 

گوريۀ نور په خوب کې هم ونــ
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اول خو زموږ له »: ــې ئد جالدانو اخطارونه مې ال تر اوسه په یاد دي چې ویل به  !

 «.ويۀ ې، نو روغ ځان به دې په نصیب کې هم نــسوځې، که الړ هم ۀ منگولو ژوندی نــ

 

د حاجت د رفع کولو لپاره . په لومړۍ شیبه کې مې جامې پرېوللې او بیا مې واغوستلېماښام چې کله د تشناب وار راغی، نو 

کله چې د کوټه قلفیو د  .ما باید خپل ټول کارونه په څلورو یا پینځو دقیقو کې خالص کړي وای. درلودۀ مې نور وخت نــ

. ــې د څپیړو باران هم راکړئر څنگ و چې جامې مې لمدې کړې دي، د سپکو، سپورو او ښکنځلو تسدلگي مشر قادر پام 

 . کړۀ ــې اثر ونــئکې ۀ زړ جوړ له کاڼيۀ هر څومره مې ورته دلیل او منطق وړاندې کړ دد

 

بدل  چې له دې. يسکله چې بیرته کوټې ته راغلم کالي مې له ځانه وایستل او د کوټې د غولي پر مخ مې واچول چې وچ 

نیمه شپه راغله پر ما . گوټ کې کښـېـنمۀ لنډ نیکر کې لوڅ لپړ د کوټې په یوۀ م په یودرلودې مجبوره وۀ پوښې جامې مې نــ

یوه پرېړه کړۍ مې پر شونډو « تبخال»د کوي . ریږد را باندې راغی –باندې سخته سړه لرې تبه، د هډوکو درد او ځان 

ــې سپین اوښتي ول د ئویښتان « شقیقې»چې د تندرکي  يسرتیر ۀیو. دانگلۀ ناسته وه، خو هیڅ چا زما مرستې ته راونــ

زما  ۀـهغ. ــې تیرولهئ( احتیاط)گومان کوم د عسکرۍ دویمه دوره . ــې د ډودۍ رسولو دنده پرغاړه وهئزندان کوټو ته 

سواندۍ وو خو بې اعتمادۍ او ۀ ــې له زړئښایي دا . ۀــې خپل سر وښوراوئاو په خواشینۍ  خوار، زار و زهیر حالت ولید

کوم ککړ او پلید  کې سواندۍۀ په همدې زړ یدا سرتیرۀ ومانۍ مې تر دې حده مغزو کې ځای نیولی وو چې فکر مې کاوبدگ

 .نیت په خپل سر کې لري

 

: وو، له همدې کبله د تحقیق د ریاست خادیستانو به  تل په لغازو ویل ۀ د صدارت په کوټه قلفیو کې غذایي کیفیت بد نــ

سرتیري راته ۀ په عمر پاخـۀ یوه ورځ همدغــ« کوو، آیا تاسو په خپل ټول ژوند کې خوړلې ده؟داسې ډوډۍ چې موږ در»

کله چې بیرته د گیالس د اخیستلو لپاره راغی ویني چې ما ال تر . ۀپالستیکي گیالس کې واچاوۀ ــې پــئچای . چای راووړ

ناخبرۍ مې له خولې ووتل ۀ یو ناڅاپه پـ« څښلی؟ۀ ولې دې چای نــ» : ــې وپوښتل ئپه تعجب . دی څښلیۀ اوسه چای نــ

عسکري جمپر جیب ته الس کړ او یو دانه چاکلیټ  د سرتیري خپل« .مې دی خوښۀ وي نــۀ چای چې له شیرنۍ سره نــ»

 وې تیرې شوې چې بیا کوټې ته راغی،ۀ څو ثانیې ال نــ. سرتیری الړ. مننه مې ورڅخه وکړه. ــې کړئــې راوایست او رائ

 ای ازجملۀ مه که نکنی فکر !آغاجان »:ــې راته وویل ئــې رانیږدې کړ او په خوږې کابلۍ لهجې ئــې وتړله ځان ئدروازه 
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معایناتو په ډاگه کړې چې سپوسخي مې . څخه دی چې ډېر مې ځورويد سپوسخي یا مثانې له درده چې زه اوس کړېږم د زندان یو له نارغیو  -  

السرسي ۀ زما معالج ډاکټر ددغې ناروغۍ اصلي المل د زندان سخت شرایط او تشناب ته د نـ. خپل د انبساط او انقباض خاصیت له السه ورکړی دی

 .له امله بللی دی



کله چې د تش گیالس د بیرته اخیستلو لپاره . سرتیری له کوټې ووت. ویلۀ څه ونــورته ما . «استم خود از مه .وطنفروشاستم

.ۀــې د همدردۍ په عالمت وښوراوئتل او سر ــې راته وکئسواندۍ ۀ په زړ راغی،
18

 

 

کله به خادیستان او سرتیري په نیمو شپو د زندان کوټو ته راغلل او د زندانیانو هر څه . ـــې ژر ژر تالشي کولېئکوټه قلفۍ 

د کاغذ، قلم، . د تالشۍ په لړ کې د پهره دارانو او د خاد د کارمندانو چلند خورا شډل او سخت وو. چې ول تیت او گډوډ کړل

د پرتوگاښ پر ځای باید ۀ ان د پرتاگــ. شمیرل کــېـدلناخن  گیر لرل منع  د د ږیري د خریلو د تیغ، د مخ د هیندارې او

د وچې ډوډۍ له مغزو څخه د تسبیحو یا شطرنج دانې جوړولې، نو خادیستانو  متهمانوهر ځل چې . الشتک کارول شوی وای

د کوټې په ډېرې پورتنۍ برخې کې یوازې یوه وړوکې کړکۍ وه . د کوټې دروازه تل تړلې وه زموږ. وړلیټول له ځان سره 

رمې به د « خسکو»د سپږو، ورږو او کټملو . د کوټو نظافت وحشتناک وو. چې له هغې الرې به لږ هوا کوټې ته ننوتله

دغه مهال به موږ په رښتوني . بریښنا تلل ول ــې دئتر ټولو سخته . ــې ور زبـېـښلېئپر ځانونو نښتې وې او وینې  متهمانو

ښه ده چې د دوبي د تودوخې . «جهنمی با گور آمیخته، یا گوری ویرانه در جهنم» د نیما یوشیچ په خبره . قبر کې رغړیدلو

 .وایمۀ له ځوره څه ونــ
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د زندان څو تنو پهره دارانو  ۀ تگاه او ادارو زوال ټولو ته څرگند شوی وو، د څرخي پلــزما د زندان په وروستیو کلونو کې چې د رژیم او ددس -  

. پالیسي وه« انسان دوستانه»دوی به راته د زندان رازونه افشأ کول او له هغې څخه یوه هم په اصطالح د زندان ساتونکو . راسره همکاري پیل کړه

په یاد مې راځي چې د لومړي پوړ پهره دار کله به چې د . به ددغو یادښتونو لیکل راته ناشوني وای وای نو ننۀ که ددغو سرتیرو همکاري راسره نــ

ما ! اوو بابا»: ــې ویل ئو« کتابچه او قلم»: ومې ویل « څه شي درته راوړم؟»: ــې ویل ئجمعې په شپو په رخصتي وت، نو په پټه راته راغی او و

 .همدا شان، فواد یو بل سرتیري زما یاداښتونه له زندانه دباندې ایستل« .یکوم ماشیندار دې په کار دۀ فکر کاو



 

 د تورن غالم غوث لومه

 

ډېر وروسته خبر سوم . )ــې یو ځل بیا د تورن غالم غوث کوټې ته بوتلمئ راځي چې له څو ورځو وروستهۀ یاد مې نــۀ پــ

کله . دا ځل تورن یوازې وو(. ــې انجنیر نادر علي پویا هم د غالم غوث کوټې ته بیولی ووئچې د همدغو ورځو په لړ کې 

ــې ئزما السونه او پښې . کښـېـښود ــې زما پر تندي او سینې باندېئــې ولید نو یو نمجن ټوکر ئچې زما د روغتیا بد حالت 

ــې ئڅو څو ځله . د خپلې کمپلې نیمایي زما تر پښو الندې او بله نیمایي زما پر سر واچوله. ــې وکړهئوموښلې او زما پالنه 

 د.... لريۀ ــې وویل چې زما د کوټې ملگری زښت ډېر ناروغه دی، په شپو شپو خوب نــئدروازه وټکوله او پهره دار ته 

 .ــې راکړلئــې ډاکټر ته بوتلم او درمل ئتورن د پرله پسې شکایتونو له کبله ول چې زه 

 

وروسته له دې چې د تورن کوټې ته . ښه وه چې په دې مودې کې د تحقیق له فشاره بیغمه وم. ښه سوهۀ ناروغي مې یو څـ

 .درلودۀ نو پای نــغوښتلم، خو د غالم غوث خبرو او داستانوۀ ولیږدول شوم مستنطق بیا ونــ

 

د خود کار په . وړاندې الړم. ، ومې لیدل چې د دروازې په شا څه شی لیکل شوي دیۀیوه ورځ په کوټه کې دننه مې گام واهـ

 :قلم دا شعر لیکل شوی وو 

 

 شفق بسوی کشم می خطی خویش زخونِ 

 سرانجامم رخیس این عاشق خوب چه                                                    

 راهروان به دهم شبستان فتح نوید

 نامم شود آوران پیام رزمِ  سرودِ                                                     

 کشتن ام توانی می ام زخمی عقاب

 رامم کنی ای لحظه بود محال مگر                                                  

 مرگ تصورِ  از رزدل می تو پشت که تویی

 اعدامم دیگرست زندگی که منم                                                    

 

: وه مگر دا چې ووایم ۀ بله الره نــ. ـېـدلې ومې لیدل چې د تورن سترگې ماته نیغې ديپه دغه شعر ولگمې کله چې سترگې 

ــې ئچیرته؟ کومه ده؟ ته »: ـې وپوښتل ئپه رپ کې راغی او ژر غالم غوث د سترگو « .اوه، دلته چا څه شی لیکلي دي»

او ورباندې ۀ دا شعر ټولو سامایانو پیژند د نومیالي مبارز ارواښاد داؤود سرمد. ټکان مې په ډېرېدو سوۀ د زړ« راوښییه؟

و سینه په سینه یو بل ته شعر د ساما د ملي سرود په شان د هر سامایي مبارز پر ژبه روان وو ا« زخون خویش»د . گران وو

دا هماغه شعر وو چې د ساما د بنسټ ایښودونکی عبدالمجید کلکاني د شهادت د لومړي تلین په مناسبت زموږ د . ۀلیږدېد

  . سازمان له پلوه د یوې اعالمیې په ترڅ کې خپور شوی وو

 



چې د ارواحو ۀ گومان کاومې ووځي، داسې سد مې له سره نیږدې وو . هلپه ټول رنځور ځان راننوتیو ډول عجیبه لرزه مې 

غالم غوث . پوهـېـږم کوم ځواک او کوم خضر زما الس ونیوۀ نــ. نیږدې وو له خولې مې چیغه ووځي. په نړۍ کې گرځم

هغه شیبه مجبور وم چې دا شعر ډېر په بد ډول گوډ او مات . شعر مې ورته ولوست. ټینگ او شله وو چې دا شعر ولولم

  . سرمد له روح څخه بخښنه غواړمد همدې بې ادبۍ په پار د ستر اوس . ولولم

 

مې ۀ اسیر مارغـۀ سوځـېـدل او د زړ کېسرې سوځنده تبۍ  پهمې « شقیقې»تندرکي . وه پاتېۀ د گام وهلو نوره شیمه راته نــ

صاف یا څڅ په الس کې نیولی  حالت کې تورن چلوۀ په همداسې یو. ۀپه ټولې بې تابۍ خپل ناتوانه سر د قفس پر دیوال واهــ

سره مې هو او نه ویل خو هوښ او فکر مې بل ځای وو، ۀ له هغــ. ــې چاڼولئوو او زما د خبرو او حرکاتو شیره او شربت 

  .کټ مټ لکه دا چې د چا روح قبض شوې وي

 

مو له یارانو سره په « شبنامه»اڼه ما ته هغه شیبې په یاد راغلی چې د شهید عبدالمجید کلکاني د شهادت د لومړي تلین شپې پ

د شهید سرمد د دوه وو . د تل لپاره تللو یارانو څیرې مې په ذهن کې مجسمې شوې. گډه پر دروازو او دیوالونو ټومبلې

 .ۀــې زما رنځور زړگي ته تسل راکاوئناښادو نا مرادو ځوانانو، فرید او او نجیب په یاد دمه شوم چې په بې دریغه مینې 

 

هر کله به چې د سرمد د . و ورځو یاد دې په خیر وي چې د یو بل تر څنگ کښـېـناستلو او د سرمد اشعار مو لوستلد هغ

جاودانه»د تلپاتې . ۀدیوال لړزاوۀ کتابونو المارۍ ته مې کتل نو د غمونو یاغي څپو به زما د زړ
19

ـې په ئعکس ( سرمد)« 

او د پالنې الس به مې په  و بیا به مې یو کتاب د المارۍ له منځه راواخیستاۀ انځور به مې لید ۀـد هغ. المارۍ کې ایښی وو

 . مهربانۍ ورباندې کش کړ

 

ه کلونه وروسته له زندانکله چې خپلواکو ځوانیمرگو ځوانانو برخلیک غم ژړلې وبولم یا خپل ؟  او پوهـېـږم د آزاده ووۀ نــ

تریخ داستان واورید نو زما وړوکي زړگي « آبۀ سوگنامـ»ب غملیک د او مې همسنگره ملگري  له خولېۀ خپل یو ددباندې 

چیغې مې ووهلې او لکه داسې یو چا مې خپل سر او مخ ته السونه ونیول لکه . درلودۀ غم لپاره د زغم گنجایش نــۀ دداسې یو

شي څوک د خپل ورک  یم خوشې کړی، آیا کــېـدایۀ ال تر اوسه دغې سودا او ناکرارۍ نــ. ــې مړ شوی ويئچې ورور 

!شوي عزیز غچ له اوبو څخه واخلي
20

 

 

خو د صدارت د کوټه قلفیو په غملړلو شپو ورځو کې د تورن غالم غوث پوښتنو د شهید سرمد د کتابونو د المارۍ تر څنگ   

ۀ ځای پاتې نــ نور راته هیڅ د شک. د خاطراتو او خیالونو له نړۍ څخه د واقعیت له تورتمه ډکې نړۍ ته بیرته راوگرځولم

په ډیر مهارت زما د الرې په اوږدو کې راته لومه ایښې وه چې ما په کې اسیر ۀ هغــ. وو چې تورن یو خبیث جاسوس دی

 .ــې تیر سومئسوم او له څنگ څخه ۀ له نیکه مرغه په دې لومه کې گیر نــ. کړي
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 . لیکل کــېــدل( جاودانه)هغه مهال د شرایطو پر بنسټ د مخفي کاري په پام کې نیولو سره د شهید سرمد د اشعارو په پای کې به   -  
20

دی په خپله په دې . وو« شام»د هغه تخلص . سیمې کې په اوبو کې ډوب شو ز کال  کې د آسترالیا د کیاما په۰۳۳۸کلن وو چې  په  ۸۳فرید  -  

په بله معنی ما خپل . په یوې معنی د طبیعت ماښام دی او زما د ملت او محکوم ټاټوبي د تأریخ د بهیر یو انځور دی(  شام)ماښام »: هکله لیکي 

او بل دا چې زه په خپله هم د ماښام په شان غمجن، . پل ټاټوبي د ماښام انځور اوسمیو دا چې د خ: تخلص غوره کړی دی او دا په خپله دوه دلیله لري 

 «.تنگ، سوړ، تور، غلی او، نتلی او مړاوی یمۀ په زړ



 

ــې ئدا ځل . ــې کوله« ئسوانديۀ زړ»او « خدمت»ــې ئله تله ۀ د زړ .ټینگ نښتی وو .خوشې کولمۀ خو غالم غوث نــ

د ساما د لوړ پوړو . ــې خبرې کولېئد ساما او د ساما د نیول شویو غړیو په هکله . خبرې د پخوا په پرتلې ال مشخصې وې

ت ــې معلومائد زنداني شویو سامایانو ددوسیو په باب . وگوري چې زما غبرگون څنگه دی کهــې یادول ئغړو نومونه 

ساعتونه ساعتونه . پهره دار به د شپې له پلوه له کوټې دباندې وایست. ــې زما د نظر غوښتنه کولهئراکول او په دې باب 

ــې راته ئیوه ورځ . ۀــې ډېر نالښت کاوئکله به چې راغی نو د وهلو ټکولو او د تحقیق د فشار په باب . وروسته به راغی

خو . پوهـېـږم ما چیرته بیایی، ښایي اعدام ته مې بوزيۀ نــ. ځایه باسيۀ ما له دغـ. دیزما ددوسیې کار بشپړ سوی » :وویل 

په دې شیبې کې د دروازې له شا د « .په دې آخر وخت کې غواړم یو خدمت درته وکړم. ستا له پلوه نا آرامه دیۀ زړزما 

ته خپلو شونډو ته نیږدې کړه او بیا ورو ورو د تورن د احتیاط او غلیتوب په عالمت خپله گو. پهره دار د گامونو غږ راغی

ــې ئکله چې غږ لیرې شو، خپلو خبرو ته . ــې د سرتیري د گامونو غږ ته غوږ ونیوئدروازې تر شا الړ او په احتیاط سره 

ستې ــې زیاتې مرئله سامایانو سره . پوخ سامایي دی ۀـښ. زه د تحقیق په ریاست کې یو څوک پیژنم»:داسې دوام ورکړ 

هغه قلم او کاغذ . ۀهم د خپلې کورنۍ او سازماني روابطو په باب یو څه ولیکـۀ تــ .زموږ احوالونه دباندې باسي. کړي دي

 «.ــله حساسه ده، که نه موږ ټول تباه کـېـږوئخو باید ډېر احتیاط وکړې چې مسـ. راوړي

 

و ــې نقاب له مخه لویدلی وو او چلوټئنور . خیستاۀ هغه نکوریزي چې غالم غوث غوښتل زما پر السونو ومښي رنگ نــ

په . ولۀ نــۀ پرته بل څــ« یاوه»سواندي له اپلتو ۀ زارۍ، نالښتونه او زړۀ دد. ۀنیوۀ ــې نور کوم ځای نــئو  او نیرنگون

خو زه د کابل په  سوي دي،ۀ زه پوهـېـږم چې ستا دا ټولې خبرې له زړ. ــېئډېر مهربانه ۀ تــ»: لومړیو کې مې ورته وویل 

چې باید له ۀ ــې کاوئخو غالم غوث چیرته خوشې کولم او همدا ټینگار « .ــې ناحقه راوړی یمئزه . لرمۀ ښار کې څوک نــ

 .چانسه گټه واخلمۀ دغــ

 

ۀ خولــــې د هرات د پرگنو د پاڅون او د هغوی په برحق والي او په پاڅون کې د خپلې ونډې او نقش په باب خپله ئیوه ورځ 

د ۀ نور مې دد. نوره مې حوصله له السه ورکړه. ــې کتل او سترگې په الر وو چې څه وایمئزما غبرگون ته . خوږه کړه

جاسوس خبرو ته به تر کله  «فرومایه»خرډگي ۀ له ځان سره مې فکر وکړ چې ددغـ. درلودۀ لکچرونو د اورېـدلو توان نــ

مې سمندر کړ او ورته مې وویل ۀ زړ. ـــې پر ځان ومنمئوایم او په سلهاوو مکیزونه  غوږ ونیسم او تر کله به ورته هو او نه

د تورن څیره تکه « .یم، ځکه چې ته له وینې بهونې او جنگ څخه دفاع کوېۀ زه ستا د خبرو طرفداره نــ! تورن صایبه» : 

زما افسوس په دې راځي چې پر ځان دې د معلم »: ــې ځواب راکړ ئــې غوټه پیدا سوه او بیا ئسره واوښته او په تندي کې 

دا نو تا ته د شرم ځای . له روسي تیریگرو او د هغوی له گوډاگیانو دفاع کوېۀ تــ. سړي نوم ایښی دی کردهاو تحصیل 

په نښتر ووهم، که نه هره شیبه به سونگ وهي او ما « دُمـُل»شنجکۍ  له خیرو ډکهپرېکړه مې وکړه چې دغه « .دی

که دې بیا داسې خبرې تکرار کړې نو مستنطق ته وایم چې دلته یو » :په قهرژلې ژبې مې ورته وویل . ته رسوي لیونتوب

ــې ۀ ئغالم غوث خپلې خیرنې پړسیدلې سترگې راباندې نیغې کړې او په چوپه خولـ «.نفر دی هره ورځ دولت تخریبوي

دا هغه وروستۍ « .ــېئکاره ۀ څــۀ پوهـېـږم چې تــۀ زه ښــ» :ــې ویل ئــې یو سوړ اسویلی وایست او وئبیا . راته وکتل



په حقیقت کې نوموړي ددې وروستۍ جملې په ویلو سره د خپلې ناکامۍ او رسواییۍ . جمله وه چې د تورن له خولې راووتله

ل باندې د هماغه وه چې مخکې له دې چې د صدارت د شکنجه ځای پر ویرجن چاپیریا. پر سند باندې خپل السلیک وکړ

څه دباندې شپږ میاشتې مې د . تورې شپې لمن وغوړېږي سرتیري له دې کوټې څخه بلې کوټې ته زما د لیږدلو امر راوړ

لعنتي صدارت په کوټو کې تر شکنجو او تحقیق الندې تیرې کړې، په دې مودې کې له ډېرو جاسوسانو سره مخامخ سوم، 

ۀ جاسوس وو او ډېر ښــ« کار کشته»غالم غوث یو ماهر او . ل ډول ولخو د تورن غالم غوث زیرکي او لومه اچول ب

او د هغوی د ضعف په ۀ په ځیر لوستــۀ ــې ښــئبه « رواني حالت»د انسانانو . چې له چا سره څه ډول چلند وکړيۀ پوهــېــد

بو او بې چاره وو پر حال ځان د کریا غالم غوث به. د زنداني نړۍ د بیچارگۍ او کریابۍ نړۍ ده. ــې وردانگلئټکیو به 

ر هغې اندازې مینه، پالنه او بامنه کوله چې په لومه کې نښتی زنداني تغالم غوث به ! ۀالس ورکاوپه ــې ئاو حق به ۀ ورساو

کې د اسرارو او رمزونو د پټې صندوقچې کونجۍ ۀ د ټول لطف او خدمت مجذوب سو او زنداني به په خپل زړۀ به دد

ــې د بې پناه ئوو چې د خپلې شیطاني غمخوارۍ په بدل کې به ۀ په حقیقت کې غالم غوث هغه لیو. س ورکړهداوطلبانه په ال

. لــې ورته خام وخوړئاو ځیگر به ۀ او زړۀ ــې نس وروڅیرئالس ته راووړ او بیا به ۀ ساده او پاکو ځوانانو زړۀ وو، په زړ

اړیکي او تماسونه، او له هغوی سره د اطالعاتو او تجربو تبادله ۀ ه ددد صدارت د تحقیق د چارو د ریاست له مستنطقینو سر

دی به د تحقیق په پلمې په ساعتونو ساعتونو . له مأموریت سره مرسته کوله« خبری چینۍ»د خبر ټولولو ۀ سره د دۀ له د

د لومو د کښـېـنېولو لپاره الره ـې ـئبه زنداني ته  متهمه کښـېـناست او کوم بدباندې بوتلل شو او د خاد د جالدانو تر څنگ 

غالم . ۀراتــۀ په یاد مې دي کله چې زما ناروغۍ شدت ونیو، څو شپې ما ته د تبي د شدت له کبله خوب نــ. چاره سنجوله

غالم غوث په خپل کار کې بې ساری مهارت . ــې کولهئغوث به شپه او ورځ زما سر ته ناست وو او زما پرستاري او بامنه 

سرسپارلي ُمخبر او د ۀ دا ټولې هنرمندۍ او مکارۍ یوازې د یو. ــې په لـپو لپو اوښکې توی کړېئد اړتیا پر مهال به . درلود

  .غالم غوث په شان د مکارې گیدړې له السه پوره وې

 

ـېــښودله او د ــې پښه کښـئبه « زینو»کارآزمویلي او ماهر جاسوس یو مهارت دا وو چې د منافقت او ټگۍ پر پوړیو ۀ ددغــ

په خپل ټول رزالت او « غالم غوث»په دې توگه . «تسخیرول»ایلول  انــې ځوانئخپلې هوښیارۍ او ځیروالي له منارې به 

ــې تر اعدامه ئـت او الرو چارو د سل هاوو په زړونو ساده او په زړونو پاکو انسانانو کورونه ونړول او ان یو شمیر ئدنا

  . ورسول

 

ه د غالم غوث د نیرنگ له تلک او خطرناکې لومې او د نورو جاسوسانو له ځالو څخه بچ شوی یم کوم څنگۀ زدا چې 

وو، بلکه دا د یو شمیر ارزښتناکو آثارو معلومات ول چې ما لوستي ول او له ذهني پلوه دغسې حاالتو ته چمتو ۀ تصادف نــ

کوالی سم ادعا ..... او « مقاومت اشرف دهقانيۀ حماسـ»، «پنهان کاری پویا»، «فن مبارزه با پولیس سیاسی»: وم لکه 

. جواسیسو جگړې ته ورغلم« دون صفتو»لرلو سره د خاد د مستنطقینو او د زندان د لمټکو ۀ وکړم چې د یوې ذهنې تیارۍ پـ

ب معلومات د شکنجې، مقاومت، او د تحقیق د اصولو او الرو چارو په باپه دغو کتابونو کې مخکې مې له زنداني کیدلو 

او د نورو ملتونو د زندانیانو تجارب په خپله یو گران بیعه گنج دی چې دهمدغو حماسه زېږوونکو  هـېـوادد خپل . لوستي ول

   .میراث پاتی دیۀ د سترو دردونو او رنځونو د گاللو له برکته موږ ته پــ

 



 

ځالندو او زرینو اصولو څخه دی چې مبارز زنداني د تحقیق او مقاومت په لړ کې همیشنی شک له سره تر پایه یو له هغو 

  .کړوۀ ما په کتابونو کې لوستي ول چې د تحقیق په لړ کې څه باید وکړو او څه باید ونــ. باید تل تابع او ټینگ ويورته 

 

دوی »چې  ــې کولهئــې راښوول او پوښتنه به ئمستنطق په ځلونو ځلونو د اشخاصو نومونه راته یاد کړل او عکسونه به 

ــې دا تکراري جمله په ئویلو په ځواب کې به « نـه»نو زما د همیشنیو ۀ یو ځواب ورکاوۀ کله به مې چې هماغــ« پیژنې؟

 «.ــې پـېـژنمۀ ئکه پالر دې هم راولم، حتماً وایې چې نه نــ»ځلونو راته ویله چې 

 

ذره ذره حرکات تر ۀ زو کول، متقابالً ما هم د هغــهماغسې چې غالم غوث زما ټولې خبرې، حرکات او سکنات تول او ترا

ډېر وروسته کله چې له یو شمیر هغو کسانو سره مخامخ . ۀڅار او سترگو الندې لرل او یو په یو به مې تجزیه او تحلیالو

یژندل ابلیس پۀ ــې په زړونو ننوتلي ول ټولو به ویل چې د پرښتې په جامو کې ددغـئشوم چې د غالم غوث د نیښ زهر 

. ــې ورڅخه کولهئاو سر ټکونه به ۀ درد وایــۀ ډول خپل د زړۀ یوۀ پــۀ ډول نــۀ هر چا به یو. زموږ له توانه پورته خبره وه

ۀ سره دې آشنا نــ نومد زندانیانو په منځ کې ښایي ډیر لږ داسې کسان ومومئ چې د غالم غوث له شرمه ډک ۀ د څرخي پلــ

چې د صدارت د کوټه قلفیو او د کوټو د جاسوسانو په باب خبره راتله نو هرو کله ترو په لړ کې به د زندانیانو د خبرو ا. وي

ان هماغه ځوان  «ــې که نه؟ئــې تیر کړی ئدا را ته ووایه چې د غالم غوث له چلو صافه »: ــې دا جمله یادوله چې ئمرو به 

ما »: ــې ویل ئــې زما مخ مچ کړ او وئندان کې د لیدلو پر مهال زۀ پــۀ کیڼ اړخي سازمان غړی وو، د څرخي پلــۀ د یوچې 

ــې په ئدوني طبیعي چلند دې وکړ چې موږ دواړو وویل چې دا بیچاره . ۀتــۀ او نــۀ دی و پیژاندۀ تر آخرو ورځو پورې نــ

ث او نورو په تورو خیرونو ــې د غالم غوئهیڅکله او هیڅکله . هغه ځوان ډېر پاک او شریف انسان وو« .ناحقه راوړی دی

په خپله د پټولو او مخفي ساتلو ۀ د تورن چاالکۍ او خوږې ژبې دی غولی وو مگر له دې چې د. درلودۀ کارونو کې الس نــ

  .ۀنیوۀ ــې هم احتیاط چنداني جدي نــئباب ۀ درلودل نو د نورو پــۀ نــۀ لپاره څــ

 

ځینو ویل چې خوشې شوی . ــې کړئځینو ویل چې اعدام . شتهۀ س کې نــد تورن غالم غوث له برخه لیکه کوم خبر په ال

. دهۀ ــې له کوم سازمان سره تړاو درلود چنداني د اهمیت وړ خبره نــئکاره وو او یا ۀ دا چې دی له زندانه دباندې څــ. دی

ایللي او د میرغضبانو په چوپړ کې د شرف بۀ نوم د یوۀ چې مهمه ده دا ده چې د تأریخ د خاطراتو په دفتر کې ددۀ هغه څــ

 .ــین بني آدم په توگه ثبت سوی دیئخاۀ یو

 

زندان د میړانې، . ــې د انگبینو او زهرو معجون پروت دیئد زندان قصې هغه ډک جام ته ورته دي چې په منځې کې  

لیدل شویو پیښو او ماجراوو ځای  ۀاورېدل شویو او نــۀ زندان د نــ. د ضد یو سرگذشت دیۀ مقاومت، ټینگوالي او د هغـ

نسل د قربانۍ او د نیمه ژوندي پاتي شوي نسل په شهید ۀ یوه نړۍ ده چې د یو زندان د سترگو د لیدلي حال او د تجربو. دی

گومان مو »دی رســېــدلی، او که ۀ نــ ال که دا سمه وي چې ال تر اوسه تأریخ خپل وروستي پوړ ته. قربانۍ تر السه شوې ده

د تاک په رگونو کې په زرهاوو ناخوړلي » او که دا منو چې « دی رســېـدلیۀ وي کړی چې د مغانو کار ال پای ته نــۀ ــن

 !د سبا ورځې د نسل لپاره په درد ولگـېـږي به نو زه هیله مند یم چې دغه لږ تجارب« شراب شته



 

والو واقعي هـېـوادد کړېدلو  یارانو او شهیدو لمبیدلوپه وینو کې زما د ناستو او  ،زما قصې: او وروستۍ خبره دا چې  

ــې د تشې حضور راباندې ال غمجن او ال ئتر فزیکي مرگه  کله چې له خپلو یارانو څخه یادونه کوم،. سرگذشتونه دي

صنوبر  دۀ په ورېدو شي او په ډېرې بې رحمۍ زما د زړ ند باران په ټول قساوتوهمدلته ده چې د غمونو ت. شي« قاتالنه»

تر هغو ژاړم چې د ارواښاد سرمد په خبره  او لمن لمن اوښکې توی کړم ستونی ډک کړي او مې  بیا مې غمڅانگې ماتوي 

 د لرم چې د خپل وجود په ټولو ذراتوۀ حالت کې آیا دا حق نــۀ په همداسې یو.... شي« د سترگو بستر مې په وینو کې لژند»

لعنت ووایم؟« بند پر پلویانو باندې -وز بند او سترگوپ ،شکنجې، زندان، متروکې ،ځنځیر» 
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تسل او هم ددې برخې پای ۀ یو شعر دلته راوړم چې زما د زړۀ اوس چې د ارواښاد داؤود سرمد یاد څو ځله وسو، د هغـ

 .ورباندې رنگین سي

 ناله شعلۀ
 

 لرزد می آب بر نقشی همچو                  لرزد می اضطراب از دلم

 لرزد می خواب بهرِ  از مژه                  آلود خون گشته دیده بسترِ 

 لرزد می کباب اشکِ  همچو                مژگانم نوکِ  به خون قطرۀ

 لرزد می شراب پرُ  ساغرِ               من مستی شوقِ  دستِ  در باز

 لرزد می شهاب هم فلک در                    زمینگیرم نالۀ از امشب

 لرزد می تاب و پیچ در آه               آید رقص به چون الهن شعلۀ

 لرزد می رباب های تار               آید ساز به چون عشق نغمۀ

 لرزد می سراب های جلوه              جوشد می زالل های چشمه

 لرزد می حباب های دانه               پیش شتابد می توفنده موج

 لرزد می خراب نگردد نا                 نبود محکمش بنیاد هرچه

 لرزد می حساب بیم ز دل             خود ره در ایم لرزیده بسکه

 لرزد می شتاب در ما پای                  لغزیدن کجاست تأمل با

 لرزد می کتاب های برگ       مضمون شد برهنه اینجا بسکه

 لرزد می طناب و دار چوب           ما بیگناهی شرم از "سرمد"  
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 آثارۀ مجموعــ –د صادق هدایت تعبیر  -  



 

 !مقاومت: یوازې یو انتخاب 

 

دا چې . ددې هیبتناکې جگړې په اخ و ډب کې یا بایلل دي یا گټل. ژوندون له سره تر پایه د ازمویښتنونو یوه پیچلې صحنه ده

د »ــې ئا انسان له بلې خو. یدۀ نــ« بحث» هزما وراشدا   و دلتهــې وړاندې کړو خئکوالی شو څو الملونه  ،ولې داسې ده

ته چې د آدمیزاد مقام سۀ په دې کې شک نــ  .دی« ځمکې د مخ ساالر»ــې د ئبل لقب . خلقت د گلخانې گـُل تعریف کړی دی

وچې او »اوس دا پوښتنه پاتې کــېـږي چې د  (.ولقد کرمنا بنی آدم. )او منزلت تر یادو شویو اوصافو او تعاریفو لوړ دی

له ډگرونو څخه بریالی او سوبمن  بټۍد  آزموینېددومره برم او پرتم په لرلو کوالی شي د « کمنسمندرونو او فضا دا وا

: مالمتوئ که ووایم ۀ له دې کبله ما مــ. نه مطلقې يد« پدیدې»او ناکامي دواړه نسبي نښرغاندې  بریاراووځي؟ له بلې خوا، 

د  مگر دویې ځانونه په سوبمنو کې تر ټولو سوبمن بولي کسان سته چهم پرمخ داسې د ځمکې جوړ  څخه له اوبو او خاورو

سته هغه چاپیریالونه او شرایط چې افراد او ډلې او ۀ د ویلو حاجت نــ. ځمکې پر مخ په ناکامانو کې تر ټولو ناکام دي

   .جریانات د همدغو آزمایښتونو متن ته راکاږي له یو بله توپیر لري

 

 وهلو کوټو او سوړو کې کــېــدای شي کوم آزمایښت وشي؟« پوپنک»ن په نمجنو او چڼاسکو آیا د زندا :دویمه پوښتنه دا ده 

یو زنداني د  .له دې قاعدې څخه مستـثـنی پاتې شي چې کــېـدایشي ۀ یوه برخه ده او نــۀ د زندان چاپیریال د ژوندانــ! هو

سي ۀ دقیقې پورې، د امتحان له کړۍ څخه دباندې نـنیول کـېـدلو له هماغې لومړۍ شیبې نیولې د خوشې کیدلو تر وروستۍ 

درېږي او یا په څو شیبو کې  په پښو ان تر هغې شیبې پورې چې د زیندۍ د رسۍ تر کړۍ پورې رسیږي او هلته. اوسـېـدلی

 .يتلري چې له دې کړۍ وتښۀ ــې ددښمن  د سرپو سرې گولۍ پر ټټر ورننوځي، ددې توان نــئ

 

له جسمي شکنجې . تر بیالبیلو امتحانونو الندې راځي« په ځانگړې توگه د تحقیق په پړاو کې»په شیبه  یو زنداني مبارز شیبه

نیولې تر « پلرنیو نصایحو»سواندو او ۀ فشار او تعذیبه، له سپکو سپورو نیولې تر تسلی او چلوټو، له زړ نیولې تر روحي

دا ټول .... او.... ـې له لومې نیولې تر عذر او زاریو پورې اوـئ، د توطـ«تحریکاتو»شمیرل شویو او محاسبه شویو پارونو 

سرغاړي د غرور، د هوښیارۍ او ۀ په بند کې د راگیر  مبارز د ایمان د کال تسخیر، او د هغـ یعنېیوازې یوه موخه لري 

 .رامول دي یاآس ایلول « سرکش»

 

رته دی چې د لوبې دواړه خواوې د خپل « تېتخ»د شطرنج دړې « په ځانگړې توگه د تحقیق پړاو»د زندان دوران  ته و 

دا د دوه وو برخه لیک جوړونکو سیاالنو د زور آزمویلو ډگر دی . سیال د ماتولو لپاره یو بل ته په لسهاوو نقشې جوړوي

  .کـېـږي« ناک ا وټ»ــې پر ځمکه لویږي او ئپه بریالیتوب سره بل ۀ چې د یو

 

ۀ له ډگرونو سره یو شان نــ آزمایښتانته ځانگړي شرایط لري چې له زندانه دباندې د څرگنده ده چې د زندان چاپیریال ځ

چې له زندانه دباندې په تشو السونو د روسانو د شوبلو او ټانکونو پرضد د  چاۀ ـهغ: ديما دا د سر په سترگو لیدلي . دي



 دنگې څوکېله  آزمایښتپه ډگر کې د  یښتآزماوهلې، هماغه سړی د زندان د ــې ئجگړې ډگر ته دانگل او ورپسې منډې 

بدمخي او زشت واقعیت سره مخامخ ۀ په ځلونو له دغــ. او ددښمن ککړو او پلیدو غوښتنو ته تسلیم سوی دی لویدلیالندې را

ارزانه، د هغو دښمنانو په واک او  هو خپل ُسست ایمانه ژمنه، په ډېرې آسانۍ او په ډېروی یم چې ُسست عنصره کسانس

. کې پاللې وهۀ ــې د هماغه دښمن د جرړو د ایستلو او نسکورولو هیله په زړئې کیار کې ایښې ده چې له نیول کیدلو مخاخت

ي سشدید جسمي او رواني فشارونه او ددښمن چلوټه، مکرونه او مکیزونه ددې باعث گرځي چې یو له خپلې کړنې پښیمانه 

د سر چې چې د خوشالۍ المل گرځي دا ده ۀ هرگوره، هغـه څـ. يسونکی او پوخ ماتیدۀ ال نــپه شان  وپوالدد خو د بل ایمان 

خپلواکۍ غوښتونکو د  واو تسلیم شویو په مقابل کې، د میړنیو او زړورو مقاومتگرانو لوړ سرونه د ټول« توابینو»ټیټو 

 . گرځـېـدلی دی سرلوړۍ او خوښۍ المل

 

ۀ ــې السونه یو کړل او د هغـئه چې د حضرت امام حسین له مخالفینو سره د کوفې د خلکو یوه ډله و: توابین : ژباړونکی 

د زوی له استعفا وروسته له خپلو کړنو پښیمانه ۀ د یزید له مړینې او د هغـ. ــې جگړې کې گډون وکړئحضرت پر وړاندې 

غچ اخیستلو لپاره به پاڅون حضرت د ۀ ــې وکړ چې د هغـئــې توابین وبلل او سوگند ئــې وکړه او ځانونه ئسول توبه 

  پای -.کوي

  

ددښمن په شیطاني لوبو باندې مخکې له مخکې خبرتیا او  ،خواوو په مقابلې او ټکر کې دواړوباسو چې د ۀ ونــباید له یاده 

ه په اغزنې الر څخ او کږ لیچنې، رواني چمتو والی، په بند کې راگیر انسان سره دا مرسته کوي چې له پیچومو ډکې -ذهني 

چې په ما اړه لري دا ده چې ددښمن د لوبو په یو شمیر برخو باندې مخکې له مخکې ۀ هغه څـ .يسبریالیتوب او متانت تیر 

و، او د اتد ترخو سرگذشتونو مطالع وهمدا شان، د زندانیان. یو شمیر مې د مخامخ مبارزې په لړ کې زده کړي ول. خبر وم

متروکو پر وړاندې د آزادۍ غوښتونکو جنگیالیو تل پاتې حماسو او  او چلونوونو، دښمنانو د غرغرو د رسیو، مکرولس د 

  .کله ناکله د ناتار د قربانیانو له خولو دداسې داستانونو اورېدنگ له ما سره ډېره مرسته کړې ده

 

خو دومره وایم چې د . ده ، غلطهمکه ووایم چې پیاوړی او جسماً ځواکمن و. غټه او له واقعیته لیرې ادعا د سپکوالي نښه ده

الرو کې زما د سرلوړو یارانو سترو نومونو، د هغوی څیرو، کارنامو او  وتنگ واو ښوویند وډک اتوزندان د دوران له خطر

ما د خپلې غوره کړې الرې او د ولس د . مقاومتونو له ماسره په بد ترینو حاالتو کې همالري او مرسته کړې ده سرښندویو

پالنې دا پرتمین درس مې هیڅکله  ۍتر ټولو مهمه دا چې د آزاد. یت باندې ټینگ باور او اعتقاد درلودلی دیانتخاب پر حقان

ــې انسان ئلپاره  حقیقي کـېـدلوپه دې ارزي چې د  اوښایسته دی  زښت ډېر باووند خپلواکۍ س»: دی ایستلی چې ۀ له یاده نــ

ــې د هغې ئهر کله چې له مقاومت څخه یادونه کوم، ټول : ې دا زیاتوم او په پای ک« .ډالۍ کړي کې ځان په قربانۍورته 

مدرسې د تعالیمو له برکاتو څخه دي چې هلته مې په کې د مقاومت، ولسپالنې، اخالق او ملگرتوب درس لوستی او زده کړی 

 .دی

 

په سرلوړۍ او بریا څخه  و تنگیو ستومانه کــېـږم چې د ژوندون له ویرونکو او خوفناکۀ ددې خبرې له تکراره هیڅکله نـ

فـ سونو له برکته  ال تر . ددوی پاسللی او پورړوی یم ؛ زهزده کړي ديتیریدل مې د مهربانو او نومیالیو استادانو د تودو نـــ 



 مستقیمه تجربه ....چا د زولنو، برقي ډنډو، بې خوبیو دېراځي چې زموږ له منځه  ۀنـ یادۀ هغه چاپیریال پـمې دې دمه 

ۀ داسې څوک نـ منځو کېزموږ په اړوند کــېـدله نو زه خپل وجدان شاهد راوړم چې په  دې خو هر کله که خبره په لرلې وي

کلونه . ــې وروځې کږې شوې ويئخپل تندی تریو کړی وي او یا دې  له ویرېد زندان او زولنو  چې شوي لیدل يد

داسې شرایط چې  –په نویو شرایطو کې  والوت او د عمل ډگر راغی نووپان راکله چې د روسانو د تاړاک تاالنگر ت وروسته

بیا هم زموږ د همسنگرو ملگرو همدغه ټوکر ټوکر ځانونه او مات هډونه  –نرمه غوښه له ټینگ پوالد سره مخامخ وه  گڼې

ر دنگو څوکو په رپا ــې د هـېـواد د ملي او انقالبي مقاومت د غورځنگ د پرتمین تأریخ پئول چې د بریا بریمن بیرغ 

 .راووست

 

ددومره ناورینونو او د غمونو له بالگانو سره په مخامخ کیدلو  :سي چې که ووایم ۀ ددې ټکي یادونه دې عجیبه ښکاره نــ

چې د آزموینې دور مې نور پای ته رســېـدلی دی، خو واقعیت بل ۀ سره سره، کله چې له زندانه خالص شوم گومان مې کاو

وخت کې ۀ ول چې په هغـۀ له سره امتحان کړي، دا هغه څـ یو ځل بیا مې چې او شاو خوا یارانو غوښتل واندوست. څه وو

وو تیر شوی چې د خیالونو د ټال له نړۍ څخه مې د واقعیت پرځمکه بیا پل ۀ ډېر وخت ال نــ. ووۀ وړ نــ ۍراته هیڅ د خوښ

 .متحان په چارو کې ال تر اوسه د لومړۍ کوڅې په موړ کې یمکـښـېـښود، او همدغه وخت وو چې پوه شوم د روزگار د ا

 

* * * 

 

نوې کوټه د خپل شکل او ودانیز . ــې بلې سوړې ته بوتلمئله دې چې د تورن غالم غوث له لومې څخه ژوندی ووتم زه  پس

دا داسې یوه څلور . کې وهجوړښت له اړخه د پخوانیو کوټو په شان وه او د صدارت د کرغیړنو کرکجنو کوټه قلفیو په قطار 

په انگړ کې . انگړ ته الره درلوده ود کوټو درواز. ــې ورڅخه لیرې کړي ويئڅنډیزه دوه پوړیزه ودانۍ وه چې یوه ضلع 

داسې ښکاري چې دغې عمر خوړلې ونې د روز گار په سلهاوو . ۀدننه یوه لویه عمر خوړلې ونه او د اوبو یو نل لیدل کــېــد

د زړې ونې په ویرژړلو او غمجنو څانگو کې مرغیو ځالې جوړې کړې وې چې د عالم د . و پیښې لیدلې وېلیل او نهار ا

په دوه وو حاالتو کې مو پر یوازې . «ــې دا ونه پریک کړهئوروسته »موجوداتو لپاره د آزادۍ او مقاومت سندرې ووایي 

   .و او یا به مو د تشناب وار ووته بیول« شکنجې»ــې موږ تحقیق ئیا به : انگړ پښې لگــېـدلې 

 

. یوه الره بیلیدله لپاره د انفرادي کوټه قلفیو« په یو پوړیز ډول لسو کوټو ته» انگړ د ننوتنگ د دروازې په اړخ کېۀ ددغـ

ه که ل. ۀکې ساتل کید« په لسمې کوټې»ځای کې ۀ ارواښاد عبدالمجید کلکاني په همدغـ. زندانیان ساتل« خطرناک»ــې ئدلته 

د . پرتلیز یا مقایسوي اړخه ورته وگورو، د خاد د تحقیق د ریاست تر ټولو بد ترینه او بیمناکترینه کوټې همدا لس کوټې وې

ــې الره درلوده، د کوټو د بامونو پر سر د روسي کمانډو یوه کوچنۍ ئلسو کوټو د ودانۍ په پاسنۍ برخه کې چې بامونو ته 

دغه بام  .غاړه وه رد د تحقیق د ریاست او د صدارت د زندانیانو د ساتنې دنده د همدې ډلې پظاهراً د خا. ډله ځای پر ځای وه

ــې ووینو او یا هم کله به چې د کوټې دروازه ئیو مو کوالی شوای د دروازې له سوري  ،مو په دوه وو حاالتو کې لیدالی شو

روسي سرتیري د ټلویزیون مخې ته کښـېـناستل او . خپرول د جمعې هره شپه به د کابل ټلویزیون هندي فلمونه. پرانیستل شوه

تورو  ه به د صدارت د زندان تر د هندي فلمونو د سندرو غږون. ــې دوه ځلي خوند اخیستئد هندي فلمونو له لیدلو څخه به 



خاطرات « و ورځوږد تیرو خو»ــې ئپه غمجن ذهن کې به  زنداني تیارو سوریو پورې په غلچکي ډول راغلل او د اسیر

که بندي ددوی . ــې پیسې غوښتېئکله نا کله به روسي سرتیرو د کوټو دروازې خالصې کړې او له بندیانو څخه به . تخنول

 په پر سر او غاړې« کوربه»د  به «قنداق»سوکان ، لغتې او توپک لیچ « میلمنو»نو د  سرغړونه کوله څخه له غوښتنو

ــې د صدارت د خاد په نمجنو کوټو کې په الس او اوږو ئه وې چې هر شیبه به دغو سرتیرو دوې کلمې زدد. و سولرېدو  

«دشمن»او « باسمچ»: اسیرانو پر وړاندې کارولې  شویو تړل
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. 

 

ــې درلوده او ویل ئویښتان او غټه تنه وره څیره ۀ یوه زه او یو بل زنداني وو، دنگه ونه، اوږد. لپه نوې کوټه کې دوه نفر و

ۀ په خپله خولـۀ ــې د پولیسو لنډ مهالی کورس لوستی او دئپه روسیه کې . تان د هزاره وو له سیمو څخه دیــې د افغانسئ

ــې یو ناروغه بې ئدوه درې ورځې وروسته . د څانگې غړی وو« خلق»د « خلق د ډیموکراټیک گوند»چې د ۀ اعتراف کاو

د میرگي (. ــې زما له یاده وتلی دیئنوم )سیمو څخه وو دی هم د شمالي د کوهدامن له . ستسواده کلیوال ځوان هم راو

دی به مو ټینگ ونیو چې . هر کله به چې ناروغۍ ورباندې برید وکړ، نو بې سده به سو. ــې درلودلهئناروغي « صرع»

ۀ کله چې ددغـ .وپاتې کــېـدلۀ د سوکانو او لغتو له ضرباتو بې نصیبه نــۀ به د هغــنا کله کله . رسويۀ ځان ته تاوان ونــ

چې دی دې په سیاسي یا جنگي مسایلو کې ښکیل ۀ کتل نو باور مې نه کــېـد مې ناروغه او ساده ځوان زار او خوار حالت ته

په دې صورت کې دا خبره د لمر په شان روښانه او ځالنده واقعیت دی ! وي، که داسې وه نو سل آفرینونو دې ورباندې وي

کارو تد پوهنتون له استاده نیولې تر بې سواده او ناروغه پورې ټول د جنای« نر او ښځې»یان چې ددې ټاټوبي رښتوني بچ

روسي نیواکگرو او د هغوی د وطني مزدورانو پر ضد د خپل مورني هــېـواد د آزادۍ د سنگر او استقالل څخه په میړانې 

 .دفاع کړې ده

 

ۀ کومې بې وزلې کورنۍ څخه وو خو بیا هم له موږ سره جوړ نــ هم لهۀ که څــ« خلقي»د زندان په کوټه کې راسره بندي 

ناراضه وو چې ولې  څخه ښایي نوموړی د خپلو ملگرو له کړو وړو. ۀــې په ځان کې لیدل کــېــدئیو ډول خانتما تکبر . وو

رت د کوټه قلفیو خط د صدا. درلودۀ نــ ـېئ «پایواز»! اشرارو سره په یوې کوټې کې اچولی دی« بې فرهنگه»دی له ــې ئ

دې ته سترگې په . ــې نالښت ووئاو شپه او ورځ به ۀ ته دې ډېر ځورېدــ له همدې اسی. په ځان کې لنډې وېۀ خطي جامې دد

د نظارتخانې جامې  په ځان کې ــېئبه ته  موږ . دې ورته مناسب کالي برابر کړي« ملگري»الر وو چې گڼې لږ تر لږه خو 

به رښتیا ویل چې د خاد د تحقیق د ریاست ۀ ښایي د« !وگورئ، دا هم کالي دي؟» :ــې وویل ئې ژبې به په قهرژل ې اولراښود

د زندانیانو قد او قامت دواړو په هیڅ ډول . ځوروونکې او مسخره جامې وېۀ ژیړ چکې جامې په ټولې نړۍ کې تر ټولو زړ

  .درلودۀ له داسې جامو سره تناسب نــ

 

شوای تلفظ کوالی، د معنی ۀ ــې په سم ډول نـئان کلمات . سواد او معلوماتو کچه ډېره ټیټه وه نازولي ښاغلي دۀ ددغـ

ــې بې ځایه ئوختونو به  يــې په غلطې نیمگړې ژبې او دېرئسیاسي اصطالحات به . ــې په ځای پرېږدهئپوهـېـدل خو 

ــې ۀ ئهغه څــ. و له خپلې گـېـډې جوړ تحلیلونه ورکولــې عامیانه ائد ورځنیو پیښو، قضیو او مسایلو په هکله  به . کارول
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او روسانو د شلمې پـېـړۍ په پیل کې د په معنی ده « اشرارو»څخه جوړه ده چې هماغه د  Басмачествоکلمه د روسي ژبې له « بسمچ»د    -  

 . منځنۍ آسیا د روسي ضد جنگیالیو لپاره کاروله



ــې کړم نو د ئلکچرونه مې واورېدل او ستړی ۀ له بسه چې دد. لوچې له خپلو نورو ملگرو اورېدلي ول په ځلونو ځلونو ژو

 .دهۀ ــې څــئــې مخکې له مخکې پوهـېـدم چې د خبرو آجنډا ئخولې په خوځـېـدلو به 
 

ــې ویشتلې او ئد خپلې پوهې الپې او باټې به . ۀبه ځان د خبرو دډگر یوازینی اتل گاڼـۀ وهلې خو دۀ ـما د سیاست ډغرې ن

ــې دا وو چې په زندان ئخو له دغو ټولو خبرو سره سره یوازینی امتیاز . ــې په پیغور زما پر مخ ویشتلئخپل معلومات به 

 –د هـېـواد د سیاسي  هد چا خبر نوموړي هر کله به چې. راتلل ۀــې خوښ نــئخه کې دننه له جاسوسانو او شیطنتونو څ

. اشرار ددولت پر وړاندې هیڅ دي» :ــې په کې په خوند تکراروله چې ئنو دا خبره به ۀ په باب نظر ورکاو حاالتوپوځي 

 «.ـې تر آخره پورې ټولیږيئټغر 

 

په ۀ گوندي ملگرو گیله مند وو چې دد وبله اړخه له خپلځوان له یوې خوا له خپل گوند او حکومت څخه دفاع کوله خو ۀ دغـ

د گوندي اختالفاتو . ــې پر خپلو دسیسه بازو ملگرو پریمانه سپکې سپورې وویلېئکله نا کله به . ــې ظلم کړی دیئحق کې 

ــې ئد تحقیق په لړ کې  لیدل کــېـدل چې. ۀــې د پرچم د څانگو پر اوږو باراوئــې خبرې کولې او د مالمتۍ پیټی به ئپه هکله 

ــې کوله چې گڼې پرچمیانو ورته دسیسه جوړه کړې او د گوند د خپل منځي اختالفاتو قرباني ئادعا . وهل هم خوړلي ول

ــې ئکله نا کله که په سد او خوښ وو نو د خپلو عیاشیو قصې به . کړۀ افشأ نـ« اتهام»نوموړي هـېـڅکله خپل تور . شوی دی

نوموړی له موږ سره تر ډېرې . ـې په خوند ویلئداستانونه به « عیش او شرابو د ټاټوبي»پله خبره چې د په خۀ دد –کولې 

 .ــې هم سر ورته تر وزرونو الندې کړئــې خوشې کړ او یا ئــې بوت یا ئپوهـېـږم چې بلې کوټې ته ۀ نــ. شوۀ مودې پاتې نــ

 

ــې ئلږ خبرې . ې راووست، د شلو یا دوه ویشتو کالو په منگ به ووــئله تللو څو ورځې وروسته یو بل ځوان « خلقي»د 

ــې راته عبدالوهاب او د کوهدامن د سراې خواجې ئخپل نوم . طبیعت خاوند ووۀ ــې په ځیر وې، د ساړئکولې، خو خبرې 

خو ــې خام دی ئعمر  همۀ په هماغه لومړیو کاتو پوه شوم چې دا ځوان که څــ. اوســېــدونکی معرفي کړ« میر بچه کوټ»

ــې ئسترگې به . ویلۀ نــۀ ــې څـئاو خپله به ۀ ځیر غوږ نیوۀ ــې پــئبل کلیوال خبرو ته  ۀزما او د هغـ. ــې پوخ دیئعقل 

ــې د تیزې هوښیارۍ او بصیرت ئټولو حرکاتو . د موسکا غوټۍ وغوړېدله پر شونډو ــېئماته نیغې کړې او کله نا کله به 

ځواک خاوند ــې درلودله خو د پریمانه جسمي ئهم کوچنۍ ُجسه ۀ که څـ. ۀپه چابکۍ له ځایه پورته کــېــد. لهڅرگندونه کو

  .پوهــېـدلې چې مؤدب او د تربیت خاوند انسان دی په آسانه  وله خبرو او کړو وړۀ دد. وو

 

د خلکو خبره داسې ډار چې ان . ډارېږي د خواشینۍ ځای دا دی چې د زندان چاپیریال داسې ځای دی چې هر څوک له یو بله

دغه ویره او وسواس له یوې خوا د زندان او د تحقیق د پړاو یوه اړتیا گڼل کـېـږي، . سړی د خپل ځان له جامو څخه ډاریږي

یوازې دوستۍ  ستا لور ته هغه له اخالص او مینې ډک السونه چې. امکانات او فرصتونه هم ضایع کويۀ له بلې خوا ډېر ښـ

د همدغو معاذیرو له کبله ول چې ما . هوا کې تش پرېږدېۀ ــې پـئــې چې هماغسې ئمجبور ۀ و مرستې په پار اوږدېـږي تــا

بیعو مرغلرو سره ناسته والړه او نډېر کم داسې امکان موندلی چې د معرفت او پوهې،پیرزوینې، ایثار او ځوانمردیو  له گرا

انانو په منځ کې یو هم همدا عبدالوهاب وو چې په خواشینۍ تر وروستۍ ورځې پورې انس شریفود همداسې . نظر تبادله کړم

 نـېـږدې  ته یو بل ینو بچیانو په شانـپه هـېـواد م  د دوه وو  ۀنــ او کړلۀ ونــۀ خوالـۀ د زړ ، ورسرهۀزړ هورسره په آزادمې 



د خپل شهید ورور نوم، انجنیر شیر، چې د ۀ هغــ. ژنيــې پوه شوم چې ما پـېـئله چلند څخه . واستلزنگون په زنگون کښـېـن

ــې ماته کافي وه ئاړیکه، څیره او د خبرو اترو او کړو وړو بڼه ۀ په دې کورنۍ پورې دد. و یاد کړساما یو مـېـړنی مبارز و

 .کړمۀ نــ په دې ادعا کې کوم شک وۀ چې دد

  

پوهـېـدم چې د . رواني شکنجې یو ځل بیا پیل شوې –جسمي . د تحقیق د ریاست د چلند بڼه زما پر وړاندې بدله شوه

زما ». رارسـېـدلی دی وار د شړک« قمچینو»سپکو سپورو، د متروکو او ترت  ددوره مخ په تـېـرېدو ده او بیا « آرامۍ»

سره طبیعت « خشن»، او زما سرټمبگي د خاد د شکنجه گرو له بدورگي «مرغ من یک لنگ داشت –چرگ یوه پښه درلوده 

مینه او لیوالتیا له ۀ خادمان بلل خو ددوی ډاډمني، د زړ« طبقاتو»دوی به ځانونه د ټولنې د بې وزلو پاړکو . ۀراتــۀ جوړ نــ

ر، دوی په تفکچې د هو سره« انترنالسیونالیستو سړي وژونکو» یو لکو شلو زرو  هغوبلکه ۀ ولس او هـېـواد وال سره نــ

د خاد  .زهر تزریق کړي ول« ماتـېـدلوۀ نــ»ر ټولو بد تره د غوښتنې او ت -غرور او امتیازر، ـې د کبئخیال او کړو وړو کې 

له دې . ــې ډډه لگولې دهۀ ئنړېدونکي غرۀ ــې غرونه والړ دي او پر نــئچې شا ته ۀ خانتما مغرورو مستنطقینو گومان کاو

بل چا د سا  پرته او فعلې ېعملله ددوی ! ښایيۀ نــۀ ښــ رهچې د فرعون له مقامه ټیټ مقام له دوی سۀ کبله دوی فکر کاو

 يوش زنگنو ناست او ټیټپښو ته په « جوړو بتانومرداریو د خوشایو له  څارویو د د»ټول ولس باید . درلودۀ ایستلو حق نــ

په داسې  !ې وایکړشکرانه تر سره  ورتهد ژغورنې په پار  او د استبداد، ارتجاع او امپریالیسم له منگولو څخه دې وای

دنگې  ناجود  دې تبر په الس تیرغماالن یستچې خاد ته اړین ولساتنې   په وینو لژند خونړي تاج او تخت، یوې اوضاع کې

ته . ــې یو کړيئوالړې ونې ووهي او له خاورو سره  ۀ وه چې دوی به پـۀ وو چې کومه شپه به نــ« سبب»له همدې اسیـــ 

قناعت »چې ــې ئکله به . په پوښتنې پسې پوښتنه. ه لسهاوو لیکلې او شفاهي پوښتنې کولېپــې ئر به هر وا. راتللۀ ماپسې نــ

ددوی چې په پای کې به  .وویشتــې رائــې کلوله کړ او زما پر مخ ئکړل نو استعالم به ۀ ځوابونه تر السه نــ« بخښونکي

 . ۍ غویمنډبزکش د ټکول ول او ول رې ناولې وې، وهلنیو نو بیا به هماغه سپکې سپوۀ میرزا قلمیو کوم ځای ونــ

 

زما » :ومې لیکل « ؟ۀته چا تگ راتگ کاوۀ ستا کالــ» : یوه شپه د تحقیق په لړ کې مستنطق سید اکرام راڅخه وپوښتل 

مرده سپک ناۀ دغــ. «مقصد مې ستا د ښځې لونډه گان دي»: ــې وویل ئپه بې حیاییۍ . «خپلوانو او زما د کورنۍ غړو

کله . سو کوالیۀ الفاظو ال ککړه کړې وه، خو دا ځل مې ورته طاقت ونــ« رکیکو»مخکې هم خپله ککړه خوله په سغندیو 

وې او د ډېر خښم ســې په رېږدېدا ئشونډې . ــې لکه لوگي تور وواوښتئچې وحشي جالد توند او سخت ځواب واورېد مخ 

ــې تر شونډو الندې ئلومړی . ـې راباندې نـېـغې کړېئسترگې . یو بل سولولغاښ چیچنې پر  هــې خپل غاښونه پئله السه 

ــې تر هغو ووهلم چې نور له سده ئزه . ــې پیل کړلئاو وهل ټکول  سو غـُم غـُم وکړ او بیا لکه خښمـېـدلی ییږ له ځایه پورته

پوهـېـږم شپه څومره ۀ نــ. پروت یم کله مې چې سترگې خالصې کړې گورم چې د بندیخانې د کوټې د غولې پر مخ. الړم

ۀ تر اوسه نــ»ول وپوښتم سپه ډېرې سختۍ مې دونی وکوالی  .ومې لیدل چې عبدالوهاب مې سر ته ناست دی. تیره شوې وه

ــې د رخې او ئپام مې سو چې ستونی . ۀــې سر د نــه په عالمت وښوراوئویل، یوازې ۀ ونــۀ څــۀ هغــ« شوی؟ۀ ــې بیدئ

د ته به وایې چې . وېســې له اوښکو ډکې ئسترگې . له السه دومره پړسـېـدلی چې نـېـږدې ده وچوي« غضب»سخې 

د اوښکو پرله پسې څاڅکي  چې په داسې حال کې. ې د خالصولو لپاره زما راتگ ته سترگې په الر ووټدرد د غو همداسې

 «!کې ستا پر ځای ما ووژنيکاش»: راوړله ۀ ــې په خولــئــې له سترگو بهــېـدل دا جمله ئ



 

کم پیدا مرغلرو تویول له یاده  دداسېم ددې لنډې، انگازورې او زړه راښکونې جملې صداقت او د مینې سڅنگه کوالی 

مې ځیگر را  لد اوښکو د باران کت. ــې په لپو لپو وژلئــې په خپل لستوڼې وچولې او بیا به ئسترگې  ژړغونيوباسم؟ خپلې 

سوي نښه وه یا د ځان لپاره د عجز بیان؟ یا دواړه؟ زه هغه ۀ پوهــېــږم چې د اوښکو دغه باران پر ما د زړۀ نــ. کباب کړ

الوت مې د ۀ کاشکې د شاتو مچۍ وای چې په یو. ـې زما روح او ځان دواړه سوځولي ديئعجز یادوم چې په ځلونو ځلونو 

مې وای پرېښودلې چې د روسي ښکیالکگرو په ۀ ی او نـمینې او اخالص د گالنو شیره څاڅکي څاڅکي راټوله کړې وا

ملگرو مې په خپل ! هو. پس له څو شیبو مې ټول ځان په ویاړ او غرور ډک سو! لي مسلخ کې بې ځایه توی شوې وایسرتړ

 ....خو . ــې په غـېـږ کې ونیسمئچې ټینگ ۀ مې توسـېـدۀ زړ. وه کړېۀ انتخاب کې غلطي نــ

 

ستونی مې پړسـېـدلی . گوزارونو زما په غاړې، سینې، سر او پښو کې زښت ډېر شدید درد پیدا کړی وود سوکانو او د لغتو 

تر څومره مودې  پوهـېـږم چې ۀنــ. سرې تبې زما د تن جرړې سوځولې. شوای تیرولیۀ وو او ډوډۍ او څښاک مې نــ

د ډوډۍ . ۀسپماوۀ عبدالوهاب له هیڅ خدمته ځان نــ .دا موده راباندې زښته ډېر سخته تیره سوه. ومسپورې په کوټه کې پاتې 

ددې تر څنگ دی په یوې سامایي کورنۍ پورې . ــې موښلئـې خوراکي غوړي ټولول او زما پر ځان ئد کاسې له منځه 

ته د خاد . ــې د کابل ښار د وزیر اکبر خان له سیمې څخه نیولی ووئدی . تړلی وو په خپله هم د ساما یو فدا کاره غړی وو

نیول شویو کسانو د گڼه گوڼې او د زندانیانو د ډېروالي له کبله ناشوني وه چې په هره کوټه کې یو یو نفر واچوي، پرته له 

 .ۀورکاوۀ سازمانه دوه وو تنو ته په یوې کوټې کې ځای نــۀ هغې، دوی له یو

 

روحیه تر دې کچې ۀ ان او سخت وو، خو ددــې راته گرئاورېدل . عبدالوهاب د خپلو زغملو او لیدلو شکنجو قصې کولې

باطني خوښي او ۀ کله چې ما دد. ويــې په مخ کې پرته ئچې کومه ستونزه ۀ کاوۀ عالي او لوړه وه چې گومان به دې نــ

 به د ډوډۍ له ماغزو د تسبیحو او شطرنج دانې جوړولې او د خپلۀ د. غاښ کړهۀ نو د حیرت گوته به مې پـۀ کلکوالی لید

ــې درلوده، هر کله به چې ئعجیبه حوصله . ــې د خپلې کوټې له ملگرو سره د شطرنج لوبه کولهئد تیرولو په پلمه به وخت 

د ځای له . ۀــې چمتووالی نیوئد شطرنج دانې یووړې، نو د نورو دانو د جوړولو لپاره به ۀ ددـې ئد کوټې د تالشۍ پر مهال 

ۀ وروسته به مې خپل اوږدۀ له هغــ. راوښودلهۀ د نوکانو د سوهان کولو الره د. ۀاوقضا کۀ ــې ورزش نــئتنگوالي سره سره 

 .نوکان د کوټې په سمنټي دیوال موښل

 

دی له ما بیل . ــې راته د یادگار په دود راکړېئیوه جوړه جامې ۀ په لور بیوۀ ــې د څرخي پلــئپه هغه ورځ چې عبدالوهاب 

له ښـېـگنو څخه د مننې توپان مې په سینه کې څپې خپرولې ۀ د هغـ. ې هیڅکله یوازې پرېـنـښـودمــئسو خو د لیدلو لــېــوالتیا 

ــې څرک په الس ئپوښتنه کوله چا ۀ له هر چا مې که دد. ۀاو دا توپان به له یوې کوټې تر بلې کوټې یو ځای راسره خوځـېـد

زما د زندان شپږم یا  پوهـېـږم دا خبره په کومه ژبه وکړم،ۀ ـنـ. له تله مې هیله کوله چې ژوندی اوسيۀ د زړ. ۀراکاوۀ نــ

زندان ته له وړولو ۀ د څرخي پـلـ. بې مرگه ځوانیمرگ د پښو پل مې له خپل گران همسنگره پیدا کړۀ اووم کال وو چې ددغـ

ر خاورو الندې کړ خو  د خلق ډیموکراتیک گوند سړي وژونکو عبدالوهاب ت. ته بیولی وو پولیگون ــې ئڅو میاشتې وروسته 

دا جنایتکاران دي چې مري ان . د قاتالنو په نصیب دیۀ ژني، دا ځکه چې رښتونی مرگ ددـې ئچې وکوالی  سو ۀنــ ـېئ و



څوک » د شعر او کالم د ملکې فروغ فرخزاد په خبره . ديۀ که په الرو گرځي، او ډوډۍ وخوري او وغاپي، بیا هم دوی مړ

 !، د عبدالواهاب آزاده روح دې ښاده او خاطره دې تل پاتې وي«يمري او څوک پاتې کـېـږ

 

. ، پهره دار، یو ډنگر وزمی سړی زموږ کوټې ته راوستۀزندان ته ولـېـږداوۀ ــې د څرخي پلــئپس له دې چې عبدالوهاب 

سازماِن کارگراِن )ه مشرۍ د ــې چې د صوفي محـمد شنا پئاو ویل ۀ راوپـېـژاندۀ نامــۀ خپل ځان د انجنیر نور احمد پـۀ هغـ

ما ته دا . سواندی، مؤدب، شریف او مهربان سړی ووۀ له شخصي اړخه نیک چلنده، زړ. غړی دی( «کجا»جوان افغانستان 

دی دغو  ډاډه سوم چې سوه چې انجنیر نور احمد سپکو کارونو او له هغې ډلې څخه یوه هم جاسوسي ده اوۀ ډاډمنتیا را په زړ

د حکومت . ــې غنیمته وهئد خبرتیا او پوهې کچه . ـلو په هکله خبرې کولېئبه د سیاسي مساۀ د .اچويۀ نــکارونو ته الس 

پوهــېـدم چې د . ۀــې کاوئــې نیوکې کولې خو کله به چې د روسانو په باب د خبرو وار راغی نو احتیاط به ئپر سیاستونو 

: ــې وویل ئــې ناڅرگند دریځ درلود، ان یوه ورځ ئپه دې هکله خبرو . ووۀ سره چندانې موافق نــ« افغانستان له نیواک»

 «.ۀرسیدۀ ول راغلي، په امین باندې د چا زور نــۀ که روسان نــ»

 

زندان دومره ډک شوي ول ۀ د نیول نیولو د پراخو څپو له کبله د خاد څوگوني ریاستونه، د تحقیق ریاست او د څرخي پــلـ

دې ډلې څخه د کابل له ښاره له ــې بوتلل، ئــې څو تنه نور راوړل او بیا ئزموږ کوټې ته . ډک ول چې د چا خبره تر ستوني

دی . ، غلی او سرسخته ځوان وو«زمخت»مرموز، ستغ . د حزب اسالمي افغانستان غړیتوب درلودۀ د. یو ځوان محصل وو

هماغسې په ټینگه ۀ درلود، خو دۀ ــې خوب نــئ په شپو شپو. ۀــې نالښت کاوئد درد له شدته . ـې ډېر شکنجه کړی ووئ

  . ۀمقاومت کاو

 

ــې چې پخوا ئویل . ـې یو بل په ونه دنگ، تنه ور، هډور او خوږ بیانه سړی زموږ کوټې ته راوستئدوه درې ورځې پس 

کله به مې . ۀونیوــې خوی ئزموږ له تصوره پورته ډېر ژر له موږ سره . ښوونکی وو او اوس د وسلوالو ځواکونو افسر دی

. ــې یاد کړوۀ ئپه نامــ« معلم»ــې کوله چې د ښوونکي ئنو ناکراره به سو او هیله ۀ ته د تورن صاحب خطاب کاوۀ هغــچې 

د خلق په ډیموکراتیک گوند . روز او د هرات د والیت د شینډنډ له سیمې څخه ووــې نوئوي خطا شوی، نوم ۀ هن نــکه مې ذ

په سپکو سپورو ۀ ــې خولـئهیڅکله . ــې درلودلئاوصاف ۀ خو له دې سره سره ښــ. کړۀ ب پټ نــخپل غړیتوــې ئکې 

ته ۀ ــې داسې چلند کاوئله موږ سره . ۀتر ټولو مهمه دا چې د ځوانمردۍ خصوصیت په کې لیدل کــېــد. خالصولهۀ خبرو نــ

به وایې چې د یوې کورنۍ غړي یو
23

مستنطق راته ډاډ راکړی چې خوشې »: ل راته وویل ــې په محرمانه ډوئیوه ورځ . 

د دې . ۀــې د صداقت باران ورېـدئله سترگو « کـېـږې، که داسې وي، راته ووایه چې دباندې څه خدمت درته کولی سم؟

ې بڼه مې تر څار الند د تاوولو راتاوولواو وروځو ټول حرکات، چارچلند، ان د سترگو ۀ مودې په لړ کې چې ورسره وم دد

پوهـېـدم چې زما د   .چانس وو چې باید گټه مې ورڅخه اخیستې وایۀ دا زما کورنۍ ته د اطالع ورکولو یو ښـ. نیولې وه

کړېدلې کورنۍ ټول غړي زما لپاره اللهانده، کړهانده او ناکراره دي، په ځانگړې توگه دا چې پوهـېـدم سپین سرې مور مې د 
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له زندانه دباندې د اعمالو او کړو وړو . زنداني له نیکو اوصافو یادونه کوم، زما د نظر ملحوظ یوازې د زندان چاپیریال دیۀ کله چې د یو  - 

 بایزیدښایي یو یزید وو او بل . قضاوت بیله موضوع ده



په پای . ددې وړاندیز په باب مې فکر وکړ. کړي ول حرام ک او خوب دواړه پر ځانپه کړس کې خوراۀ خپل زوی د بیلتانــ

 .لريۀ ــې کوم جدي خطر ونــئکې مې پرېکړه وکړه چې خپلې کورنۍ ته د هغوی په پته د ځان یوه نښه ولیږم چې افشأ کول 

 

الي له نښې سره یو ځای راته یوه اونۍ وروسته مؤظف سرتیري یوه جوړه ک. روز خبره سمه وه، خالص سود معلم نو

زما کورنۍ له . نوم مې ولوست« روشنا»کې چې زما له کالیو سره یو ځای وو زما د خور نوم « پرزه خطۀ »په هغـ. راوړل

 .څلور نیمو میاشتو وروسته خبر وموند چې زه ژوندی یم او د صدارت په کوټه قلفیو کې بندي یم

 

کالیو له ترالسه کولو وروسته خپل خیرن کالي « مینځل شویو»لو کورنیو څخه د پاکو تعامل داسې وو چې زندانیانو به له خپ

ما هم باید دا کار کړی . ــې انتظار ایست، لـېـږلئبیرته د سرتیري په الس خپل پایواز ته چې له عمومي دروازې دباندې 

سوغات په ۀ لې خور ته ولیږم، ځکه ددغــت خپل په وینو لژند او څیرې څیرې کالي خپئوای، خو حیران وم چې په کوم جر

ــې ئبه ۀ کړه زړۀ ډارېدم چې که مور مې زما په وینو ککړ کالي وگوري نو  خدای مــ. ۀلیدلو زما کورنۍ ماتم جوړاو

د ټوټې په وینو لژند کالیو تر ۀ وو سنجولی چې د مور سترتوب یوازې د خپل د زړۀ خو د خبرې بل اړخ مې نــ .ودریږي

ۀ زما لیږل شوې ډالۍ ددې لپاره وه چې زه تر دې دمه ژوندی یم او په نړۍ کې د یوازېنۍ مرغلرې د زړ. دهۀ نــڅنگ ژړا 

له زندانه  –زما غملړلې مور زما په وینو لژند ټوکر ټوکر کالي په سترگو موښلي ول او تر کلونو کلونو ! هو. د تسل لپاره وه

 !بهشت معلی دې ځای وي. لي ولــې ساتئ -زما د خوشې کیدلو تر مهاله پورې

 

ۀ نا څـۀ له هغې ورځې تر ننه دادی څـ. ــې پر ځای راوړئپه خپلې خبرې وفا وکړه او د ځوانمردۍ دود « معلم نو روز»

هغه که . والړ دی مخې سترگو دد دنگې ونې په شان زما ۀ نیکي او احسان ال تر اوسه ددۀ دېرش کاله تیریږي، خو د هغــ

هر . د نیکۍ او وفا منندوی او پوروړی گڼمۀ خپل ځان ددۀ ز. ــې منت کښـېـښودئچې وو، پر ما ۀ هر څــهرڅوک وو او 

 !ــې تانده او تودهئــې سړې او ډوډۍ ۀ ئچیرته چې وي اوبـ

 

شمو شمو کموالی لمه دې خبمرې منکمره ۀ شي که ووایمم چمې نـمـۀ ښایي دا خبره د کړېدلو او په زړونو داغـېـدلو کسانو خوښه نــ

 .چې د خلق د ډیموکراټیک گوند په صفوفو کې پاک طینته انسانان هم موجود ول

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 څلورمه پرده

 داری رفتن بسیج اگر خاقانی

 داری مسکن هفت پیاده چو ره در

 آنک از اندیشم شدن نتوانی فرزین

 داری رهزن سپاه بسی راه در

  

پر پړاو گام ږدي، هغه پـتـړ چې هر « گذرگاه»او ضد مقاومت د پـتـړ د مقاومت « قافله»د سپیڅلو رنځونو اللهانده ساڼگه 

دی، ځکه چې ۀ کوم سست فکره او خام تصوره کار نــ له دغو خنډونو تـېـرېـدل. او څاه گانې لري« گودال»ــې لـهـړونه ئپل 

هغه میرڅمن  –است دی کابو په کمین کې نڅک او وینې څښونکی میرڅمن په منظم او سنجول شوي ډول تل او هر چیرې 

هغه الر روی چې وغواړي له دې اوږدې او . ــې لوپ او نیرنگ دیئــې غیشی او په بل الس کې ئالس کې ۀ یوۀ چې پـ

ي نو ددې الرې د سفر په اوږدو کې دې له ځان سره په کڅوړې کې هوښیاري، ایمان او  سکږلیچنې الرې په سالمتۍ تیر 

نروالی او نارینتوب یوازې د  :په دې باور دی چې  کازانتزاکیس نیکوسد کتاب لیکوال « آزادۍ یا مرگ»د . مقاومت ولري

.په جسمۀ میړانه په روح اړه لري نــ. دی بلکه د پیاوړې او هوډمنې روح په لرلو دیۀ سالم او پیاوړي جسم په لرلو نــ
24

» 

 

« لیکنې –غم »قلم مې د  گڼې اید فکر وسي چېعنوان کړې نه ب« څلورمه پرده»دا چې ولې ما د خپل سرگذشت دغه برخه 

دلته له څلورمې پردې څخه موخه هماغه د تجرید زندان او د زنداني او باندنۍ نړۍ   .ځيخوا ته « لیکنې –ډرامه »له لوري 

 .تر منځ د هر ډول اړیکي پرېکون دی، دا هغه ځور دی چې د زنداني روح او روان ته په بې رحمۍ اور اچوي

 

! یوازیتوب او گوښیتوب لوی مصیبت دی. تړلې دروازې کوټه دزه وم او د صدارت د زندان . ـې بیل کړمئزندانیانو له نورو 

ي نو په ځان کې ډوبـېـږي، د بیچارگۍ احساس کوي او ټوله نړۍ ورته دومره سیوازې  او کله چې انسان گوښي گوټ

عاصر رمان لیکونکي جیمز جویس څومره په ځای خبره د لویدیځ م. ي لکه همدا کوټه چې دی په کې اسیر دیسکوچنۍ 

د زندان په . «و کلونه کلونه فکر وکړوسکوالی په هکله خاطرو  دد یوې ورځې « کوټه قلفۍ»د مجرد زندان » :کړې چې 

 ان کله نا کله سړی د خپل زړه د غږ په. ويهم ژبي او همدرد شتون هم ستر غنیمت  ،همکالمهۀ ویروونکو کوټو کې د یو

ما چې د زندان د کوټې له بندیانو سره عادت اخیستی وو، یوازیتوب . اورېدلو او د خپل سیوري په حضور هم تسل کیږي

څخه د خالصون او د یوې سرگرمۍ د موندلو « کابوس»د یوازیتوب له خپسکې  .ۀتنگوونکی ښکارېدۀ راته تر پخوا ال زړ

 .وهسلپاره یوه چاره مې په ذهن کې پیدا 

 

له دې ډلې یو شفر هم د . ــې کوالی شوای ځیني معلومات تبادله کړيئنو په خپلو منځو کې شفر درلود چې په هغو زندانیا

کله به چې د کوټې منځنی دیوال وټکول شو نو د گاونډۍ کوټې زنداني . کوټې د یو بل تر څنگ وې. گاوڼدي دیوال ټکول ول

داسې . راکړ« شفر»گاونډي په ځواب کې . ۀم د خپل څنگ دیوال وټکاوما ه. ۀښکاره کاو ـېئ اورېد او عکس العملوغږ به 

 :گاونډي په لوړ آواز چیغه کړه  سم ددویمې اشارې له رسیدو سره. تنگ او یوازې ناست دیۀ زړ پهچې دی  ۀښکارید
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 .ويۀ مفهوم هم په کې ښکیل نــ« ښځمنتوب»او « ښځې»گنم چې د ۀ زه دا خبره تر هغه مهاله بشپړه نـ -  

 



 دارم دلدار یکی کوهدامن به           دارم ر کا شمالی تا ازینجه

 دارم بسیار ارمانهای دل به             ساز را م کارِ  چارۀ یا خدا

 

دا زما هم ځنځیره، همگامه . ددې آشنا غږ په اورېـدلو مې د وجود په رگ رگ کې د تیرو خاطراتو څپې په خوځښت راغلې

او  همباوره ملگری انیس آزاد وو چې زما له نیول کــېـدلو څو ورځې وړاندې د میرڅمن په منگولو کې اسیر شوی وو
25

دا . 

 :نــېــږدې کړه او دا بیت مـې زمزمه کړ  ته مې د کوټې دیوالۀ خولــ. ۀدیوال وټکاو ځل انیس

 

 کردم کوچ پروان از که روزی همو

 کردم دوست با پُشت که کردم بد چه

 شمالی کوتلِ  سرِ  رسیدم

 کردم سوز پُر گریۀ نشستم

 

دیوال بله خوا کې زما همسنگره ملگري سا لږ آرام سو ځکه د مې ۀزړ« بیشک! واه واه»: انیس آزاد په مست غږ وویل 

خو ددیوال ۀ دیوال وټکاو مې ــې د انیس د غږ د اورېـدو په هوس کېئپه سبا . آرمان لپاره تپـېـدلۀ ایستله او زړونه مو د یو

 .له بلې خوا څخه غږ رانغی

 

د کوهدامن د شکر درې په سیمه  ل کال د غبرگولي په میاشت کې۰۹۳۳انیس آزاد مې د لومړي ځل لپاره په مخامخ ډول د 

کې په یوې سازماني
26

د یاسین په مستعار »د غونډې له پای ته رسیدو وروسته انیس آزاد، زه او حمید . لیدلی ووغونډې کې  

رېـد ټکه او له ځمکې او آسمانه. ډېر سخت شرایط ول. د کریړ تر سړک پورې بدرگه کړو« نوم چې ۀ انیس پوهـېـد .ۀآفت و 

په هر گام او یون کې ځیرتیا، هوښیاري او د پازوالۍ او مسؤولیت حس ۀ د هغـ. ــې لږ ويئرو الړ شي چې خطر له کومو ال

 :ــې دا ده ئچې یوه بیلگه ۀ انیس آزاد د خپلو نورو ځانگړتیاوو تر څنگ شعر هم وایـ. څرگند وو

 «کولی»

 

 را شــخوی پای شمــک باز تهــرف راه   زـــک مـنی دفـه بی دل شکسته کولی

 را عهدخویش شکنم رهروان درپیش  اـــه خار یشـن و ره گزند از آنکه یا

 را وابــخ نور کم ستارۀ آن دیدم می  حریر پردۀ این ازپس که شب درنیمه

 را ابـتـآف رخس رودــس دمــخوان می  دیگری ادـفری و گرـــدی هجای با من

 را دادــامت ره ورهــک ازهــت دکر یــم  گیاه ۀــغریبان طرِ ـع ویــب که آنشب
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چې زموږ د سازمان د ځینو کتابونو او السوندونو د چاپ وسایل په کې ځای پر ځای ۀ کور کې ژوند کاوۀ ارواښاد انجنیر محـمـد علي په هغــ  - 

خادیستانو هلته کمین نیولی وو . انجنیر محـمـد علی له خپل ورور او خور سره یو ځای ونیول شول. د پښو خاپ وموندۀ لـکاۀ دښمن ددغـ. شوي وو

په دوی پسې امین آزاد هم . ته راغلل نو د دښمن په لومه کې ونښتلۀ کالــۀ کله چې انجنیر میرویس او پویا دواړه دغــ. چې نور کسان هم ښکار کړي

 . کار سوکمین ښۀ ددغــ
26

 .د ساما لومړنۍ کنگره د کوهدامن په شکر دره کې جوړه سوه - 



 را دادـبام خوش سرود خواندم می  است بریده دل جا ازهمه ایکه کولی چون

 نمود نمی هرگز تو چشم آسمان در  من اهــــــــسی بخت ارۀــــست اــه روزــآن

 ودـرب مــآرامش ساحل ز مرا یکسر  اـه حظهـــل خروشان مناکــسه البــسی

 گلو در مرد نــم گشتن باز ادـــفری  ام اندهـم کوچه یک مـدرخ که کنون آری

 وـگ باره دو را نـم تنـرف راه آنگاه  ردـازگـب و پُرس زمان ایـه یدهـسپ از تو

 

 انیس آزاد

 ته لــېـږدول« ضلعې»بلې څنډې 

نوې کوټه . اتو په امر زه له یوې څنډې څخه بلې ته ولـېـږدولموو تــېـر شوی چې پهره دار د لوړ پوړو مقامۀ ډېر وخت ال نــ

کله چې خپل لومړی . وه چې ارواښاد عبدالمجید کلکاني په کې نفس ایستلی وو« لسمه کوټه»له هماغو لسو کوټو سره جوخته 

له مې تر غوږ راغله  هگام مې پر داالن کښـېـښود نو د مجید دا له شوره ډک لو   :مستانه و 

  

 



، ستا د نړېـدلو ښارونو او کلیو په سرو رنگیونو سینو ستا په اتل پالې پاکې غیږې، ستا د شهیدو زامنو په سرو وینو! رېمو»

د ښکیالک له د خپل گران ټاټوبي لمن  وسنگرونو، او ستا په غچ اخیستونکې خښمناک فریاد مې دې سوگند وي چې ترڅو م

.وي خپله د رزم وسله به پر ځمکه کښـېـنـږدوۀ څخه پاکه کړې نــد گوډاکي رژیم له نجاست ۀ ککړتیا او د هغـ
27

» 

 

تور تم داالن د هـېـواد د زامنو د بې شمیرو، درندو کړاونو او رنځونو په یاد وغورځولم، هغوی چې د افغانستان د ۀ تیار

رښندویو ایثارگرو وروستنۍ پته ځای د یو شمیر س« منفور»په دې پوهـېــدم چې دا کهین . آزادۍ لپاره دلته بندیان شوي ول

 .وه

 

د هغه عذاب په پار چې دوی ددښمن له السه زغملی وو او ددوی د آگاهانه مقاومت په یاد مې د درناوي او تکریم سر ټیټ 

بلکه د زندان اوسپنینو ۀ ارواحو په مخ کې مې خپل درناوی وړاندې کاو وم چې ددغو اتالنو د سوبمنوۀ دا یوازې زه نــ. کړ

 .په سجده ایښي ول ونهمنونکي ایمان پر وړاندې سرۀ خلل نــ او ماتیدونکيۀ لونو هم ددوی د نـمی

 

یادولې او دا ځکه چې ددغو لسو واړو مرگونو کوټو ۀ په نامــ« روسانو د کوټه قلفیو»د صدارت زندانیانو دا لس کوټې د 

ۀ راتله بلکه د همدغـۀ ټه په دغو لسو واړو کوټو کې نــزما کو. په الس کې اخیستي ول« د کوماندو ډلې»اختیارات روسانو 

ــې اړیکه ډېره محدوده ئدا هغه ځای وو چې له باندنۍ نړۍ سره . «څوارلسمه یا پینځه لسمه کوټه وه»پیل کې وه ۀ داالن پـ

ان کوم غږ هم . ېتنگې او ویروونکۀ زما د کوټې اندازه تر مخکینۍ کوټې په ځلونو کوچنۍ وه او په ځلونو ځلونو زړ. وه

اخیست، حال دا چې له دې مخکې هره شپه یا یوه شپه ۀ ورځې او شپې تـېـرېدلې خو چا مې احوال نــ. ۀراتــۀ غوږونو ته نــ

ما چې په دې خولپوټې څاه کې یوازې د  .ــې له هر شي سره پرېکړې وهئزما اړیکه  . تر منځ د تحقیق په موخه بیول کیدم

چې وي سوي ۀ داسې نـکله کله به مې له ځان سره ویل . د یوازیتوب رښتونې معنی مې تجربه کړهۀ ـدخپل زړه درزهار اورې

ــې سخت شرایط او سخت چاپیریال ئما ته . وي لویدلیۀ د معمول بهیر برخالف، وخت او زمان له حرکته نــۀ د ژوندانـ

له موره مړې راغلې دنیا ته م، داسې شیبې چې گڼې درلود مگر دا چې هره شیبه وشمارۀ ما بل کار نــ. رامنځته کړی وو

راته یوازې په تورو لوخړو او وریځو  یراتلونک. چې زمان یوازې یو لوری لري او هغه هم تیر مهالۀ گومان مې کاو. دي

اری په همداسې شرایطو کې زما یوازینی ژغوراند منجي او ملگری صبر او استو. ۀـکې راتاو یو پریښانه خوب په نظر رات

  :وایي ( نظامي گنجوي) .مرسته غوښتې وای مې ۀما باید د صبر لمنې ته الس اچولی وای او له هغــ. وه او بس

 

 کوه ونـچ بود باید جای بر قدم  دوه ان سیالب از خواهی رهایی

 یرزیـن کاهی شوی وهیـک اگر  بلرزی کاهی چون باد هر از گر

 تهــبس کارِ  یدِ ـکل دـــآم صبر هـک  تهـرس مرد گردد بند از صبر به

 گردد تار شب چون صبح بخندد  رددــگ وارـدش چون بند دــگشای
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 .ي په قلمكلكان عبدالمجید د ارواښاد « حماسه؟ یا است فاجعه» : شبنامه -  



  

ما هیله کوله چې که خوشې سم بیا به هم پر هماغو کوڅو، . ځایه ژغورنه د هر زنداني هیله دهۀ څرگنده ده چې له داسې یو

هیله . ید و بند څخه د انسان د آزادۍ لپاره پلونه ایښي ولالرو او گودرونو گام کښـېـږدم چې زما گرانو ملگرو له هر ډول ق

ژوندی پاتې سم چې د خپلو یارانو دپلونو خاپونه په سترگو وموښم او له سهاره تر ماښامه مې د حافظ دا دې مې کوله تر هغو 

 :راښکونی شعر په شونډو وي ۀ زړ

 

 دگر کار نکنم رندان ازخدمتِ  جز به  دگر بار رسم میخانه به عمر گربود

 رـدگ بارــکــی کدهــمی درِ  آبِ  مــزن تا  رومـب گریان دیدۀ با که آنروز ُخرم

  

یوې بلې کوټې ته چې د هماغو مخکینیو کوټو په کتار کې وه بوتلل سوم او بیا هم په یوې . یو ځل بیا د کډه کـېـدلو وار راغی

و رنځونو سره سره، زما نیمکرغي په دې کې وه چې زما د له دې ټولو فشارونو، کړاونو ا. انفرادې کوټې کې واچول سوم

او ۀ ښــۀ وای ورباندې زړسچاپیریال کې غوړېدلي ول چې چا کوالی ۀ ــې په داسې یوئډیري  ونهپخواني وختۀ ژوندانــ

« ی مایهب»که زه د کوم بډای خو گډور . خوښ کړي او ورڅخه د مقاومت پالې روحیې په پالنې او بامنې کې مرسته وغواړي

ددونې ناز او وي لیدلی، نو د پخوانیو وختونو ۀ کوم رنځ او کړاو نــې ئۀ پر ځای وای، یا کوم عیاش وای چې په ژوندانـ

حالت کې به مې په ۀ په هغـ. وای راوړایۀ به مې دومره فشارونو، کړاونو او ځورونو ته تاب نــ نعمت په له السه ورکولو

دې یم چې د تیرو ۀ خوښ پــ .وایۀ الس کې نــۀ پــۀ پرته بل څــ« حسرت»وس او ټاب پخوا وختونو له افس هالس کې پ

منکره کېږم ۀ نــ څخه له دې. راسره مل ولپورې او خاطرات د زندان تر ویروونکو سوړو  هوختونو د وفادار لښکر یادون

په شان روحي ۀ ایمان او باور د دنگ غرد راته چې د زړورو ښځو او میړنیو نرانو همفکري، ملتیا او گډه سا تر دې دمه 

ښایي ووایي چې تیرو خوږو خاطراتو ته   هغه کسان چې له دې معنوي ارثیې څخه بې برخې دي. ډاډمنیا او تکیه ځای دی

تړل له اوسمهال او راتلونکې سره د ۀ مخ اړونه او د هغوی پر معنوی ستنو باندې ډډه لگول او پر تیر مهال باندې زړ

، او یا د ۀما د تیرو مهالونو له خاطرو د ډکو شپو ورځو په یادولو سره، د کوټه قلفۍ تورتم په هیڅ شمار .نی ښنديپریکون مع

د شکنجې » : د زندان په تورو کوټو کې تیره کړې ۀ د څرخي پلـ ــېئمبارز شاعر محمـد شاه فرهود په وینا چې خپله ځواني 

ومۀ بید« دوشک»ار پر نالۍ په مرستې د وق« اندیشه»په کوټه کې د اند 
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د خیر په  او د تیرو نیکمرغو وختونو یاد مې« 

  . ، هغه وختونه چې د خپلو نازولو یارانو او همسنگرو ملگرو تر څنگ والړ ومۀزانگو کې زنگاو

 

و مخکې چې د مبارزې په الرې کې دې تر نور لوۀ زموږ په منځ کې داسې څوک نــ! یاران مو درلودلۀ خواږۀ درانــۀ څـ

یاد ۀ یوه شپه مې پـ. ۀــې په لومړي کتار کې د رېـدئپه سختو ورځو کې هر یو . دانگي او ځان وسپمويۀ د مرگ لمن ته ونــ

اسطوره یي ملگرتوب ډک ول اوږه په اوږه روان  پهتر روڼا الندې چې زړونه مو  د سپوږمۍ اوپراخ آسمان  ترراځي چې 

زړونه ما صاف او راڼه او نیتونه . وهۀ په اندازې بې اعتمادي نــۀ گي او د ویښتـازې بر  اندۀ په منځ کې مو د بڅرکي پـ. وو

ریده او پـ. ولۀ راڼــۀ مو ال تر هغـ د خټینو . سینو کې مو د هـېـواد مینه څپانده وهۀ له ځمکې او آسمانه مینه او محبت و 
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ې لري او له هغې ښاغلی محـمـد شاه فرهود د خلق د ډیموکراتیک گوند د غړو په الس د شکنجو او زندان ته د خلکو د اچولو په باب ډېرې لیکن  -  

 دوه ټوکو کې لیکل شوی دیۀ کتاب د یادونې وړ دی چې پــ« جنایات حزبی»ډلې څخه د 



مې یاد په . تنگیو او موړونو تـېـرېـدلوله پولو، له کروندو او کورونو له ډډو، د بڼونو او ونو له منځه، له ویالو او د پټیو 

یارانو الرې  د یا او یارکوم  سترگو د همدلته به مو. وه الندېه په یوازې سر والړې یوگړې ونې لتهماغ ،راځي چې وعده مو

ۀ یا به مو د چونگښو زړاو  غو وتخنولچرگ بانگ  مو غوږنه د ، یا بهته راغی غوږ موې، د جومات د مال آذان به څارل

دومره د لیدلو وړ او  هسترگکون يتگ او د ستورو غلچکپه الره همدلته د سپوږمۍ په مکیز . اوریدله راښکوني سمفوني

سترگې پټې شوې نو دا ټول خاطرات به  زما ې د زندان په کوټه کېچهرکله به . ۀواـې ځانته مجذوبئچې انسان  لښایسته و

لمجید کلکاني د زندان دوران مې په یاد راغی، هغه مهال چې د ظاهر شاه د سلطنت پر مهال د د شهید عبدا. تکرارېدل

په یوې تورتم خولپوټي . ــې السونه او پښې ځنځیر او زوالنه کړي ولئد زندان مسؤولینو . دهمزنگ په زندان کې بندي وو

چې د چا خبره له  ،یوې ټوټې پرتهد ډوډۍ له لو ډبرې غوندې کلکې د سیلکه ــې ئبه هره ورځ ــې اچولی وو، ئسوړې کې 

یوه ورځ د ډوډۍ پرمخ د ښوروا یو څاڅکی » په خپله قصه کوله چېۀ د. کولهۀ غاښونو سره جنگـېـدله، د بل شي څکه نــ

څڅـېـدلی وو، کله مې چې دغه ټوټه ډوډۍ وخوړه نو دومره خوندوره راته ښکاره سوه چې په ژوند کې مې په دې 

 «.وو څکلیۀ ب بل شی نــخوندورتو

 

گډ  لهــې ئیاد راغلل چې یو شمیر روڼ اندو له مجید او یارانو سره ۀ د سردار محـمـد داؤود له کودتا وروسته کلونه مې پـ

ــې چې زموږ ټولو گډ مال وو ئــې خپله او کتابونه او د چاپ وسایل ئبل عبارت د انشعاب الره ۀ غاړه وغړوله، پـ څخهکار 

او احساساتي ځوانان وو د انشعابیونو دغه عمل مو د خپل غرور پر حریم باندې یو ۀ موږ چې په وینه تاود. سر یوړلله ځان 

کله چې عبدالمجید . موږ په دې خیال وو چې په هر قیمت چې وي باید دغه شیان له دوی څخه بیرته واخلو. ۀگاڼـډول تیری 

ځلونو ځلونو ۀ لړ کې پـۀ د سیاسي مبارزې پــ»: ــې ویل ئرامه سو او وکلکانی زموږ له دې اقدامه خبر شو نو سخت نا آ

که . که نن دا ملگري له موږ بیل شوي دي، سبا به بیرته موږ سره یو ځای شي. نـېـږدې والی او بیلتون رامنځته کــېــږي

ــې سره یو ئره او برخلیک هغه کسان چې د ولس لپاره مبارزه کوي، کله چې ال. موږ مبارزه کوو، هغوی هم مبارزه کوي

تر هغو ال  به وسایل دې ددوی وي، موږ او تاسو کتابونه او. ــې په منځو کې وویشيئلري دا شیان ۀ وي، هیڅ څوک حق نــ

 «.وړښه پیدا ک

 

شهید استاد عزیزهللا
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ــې دنده سپارلې وه چې د یو شمیر ئماته . زموږ د زده کړو د چارو مسؤولیت پر غاړه درلود 

استاد . هــې راته ښه تشریح کړئد په پام کې نیول شوې موضوع راتلونکی . ـوریکي مسایل په باب چمتووالی ونیسمئتـ

د فارسي له فرهنگ پرته د ځینو کلماتو پوهـېـدل راته گران ښکاري، کاشکې د عمید د » :ورته مې وویل . ونازولم  عزیزهللا

ــې د عمید دوه ئد کڅوړې له منځه . استاد عزیزهللا زموږ کور ته راغیڅو ورځې وروسته « .فرهنگ یو ټوک مو درلودای

 .«ید یته آغا صاحب رالیږلدردا » :ــې ویل ئټوکیز فرهنگ راوایست او و

  

له . مجید د راتلونکي اوضاع په کړکـېـچنوب پوه شوی وو .د سردار محـمـد داؤود له کودتا وروسته یو کال مې په یاد راغی

د پسرلني موسم نیږدې خړ سهار وو چې . ۀـې په مخفي کار او د مخفي ځایونو په تابیا سپارښت او ټینگار کاوـئهمدې امله 
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ل د  ۰۹۳۲)د . دی د پغمان د اوریاخیلو له سیمې څخه او د مجید له ډیرو قدیمي یارانو څخه وو. د استاد عزیزهللا مستعار نوم شریف وو  -  

کال د چنگاښ په میاشت کې په کابل کې ونیول شو او د روس ۀ ــې گډون درلود و د همدغــئکنفرانس کې  د ساما په مؤسس( غبرگولي په میاشت کې

 !ارواح د ې ښاده وي. د بومي گوډایو له پلوه اعدام سو



ر ورو ورو وټکــېــد ر. ولۀ گاونډیان ال تر دې دمه په خوب بید. زموږ د انگړ و  ر پرانیزم ۀد و  د انگړ د  . شا ته الړم چې و 

ر تر شا شهید ملنگ عمار او یاسین  . ته راوستل خپل کوردوی مې . ۀهغه مهال عمار مخفي ژوند کاو. والړ ول« حمید»و 

وي یو چې د سخبر » : د سهار له چای وروسته ملنگ عمار وویل . شیدې برابرې کړې تودېمور مې ورته توده ډوډۍ او 

رالیږلی یم چې د  «ــې مجید ووئمنظور »له همدې کبله ملگري . یاغي ځوانانو لپاره د مخفي ځای د جوړولو پالن لرې

چې زموږ انگړ ته د  لپه پام کې و. دباندې ووتوۀ له کالــ« .کورونو د جوړولو د نقشې په هکله له یو بل سره مشوره وکړو

ملنگ په ډېر ځیر بڼ گز او پل کړ او په پای کې د ودانۍ د جوړښت نقشه  .جوخت بڼ په یوې برخې کې یو کور جوړ شي

موده وروسته کله چې د جوړښت کار پای ته ورسید، د دروازو په جوړولو کې ۀ یو څــ. کړه ــې د بڼ په گوښه کې طرحهئ

پیسې ۀ ــې دا پروژه څارله د استاد عزیز هللا په الس یو څـئمجید آغا چې په ډېرې لیوالتیا . وسضعیف ۀ زما مالي توان یو څـ

په سختو شرایطو خبر وم ومې ۀ چې د مجید د ژوندانــ زه. د پاتې برخې کارونه ورباندې بشپړ کړمۀ راولیږلې چې د کالـ

په خپله آغا وویل چې دا د حق . ــې وانخلې، آغا خفه کــېــږيئکه »: استاد عزیزهللا وویل « .اخلمۀ نه، دا پیسې نــ» :ویل 

پاره کور جوړوي، اوس چې ملگری د مبارزو ځوانانو ل. دي، دا زما د بڼ دممیزو د پلور پیسې ديۀ العضویتونو پیسې نــ

 «.ــې پرینږدوئموږ هم مسؤولیت لرو چې یوازې 

  

کور کې ۀ زه او شهید استاد عبدالبصیر د زده کړنیزو موادو او شبنامو د تکثیر په خاطر په ساړ. کنگل ژمي مې په یاد راغلل

لقب ورکړی وو، د ټایپ « ـهرنگيبــِ »د ټولو ښـېـگڼو په پار ۀ استاد بصیر چې یارانو د هغـ. ولد یو بل تر څنگ کښـېـناست

د شپې په . ۀبه ټایپ کاوۀ به اصلي متن لوست او د ما. ۀـاو خپله پر ځمکې کښــېـناستۀ ــې پر کوچني میز باندې ایښودئماشین 

ما به ورته وویل چې استراحت وکړو، بهرنگي به . وسپای کې به دواړه د کار د ډېروالي او د ډېرې بې خوبۍ له کبله ستړي 

، همدا دوه نورې پاڼې ټایپوم چې کار هانډیوال یخیر د»: په کلماتو  ویل ۀ په لړ کې د ملگرتابــ موسکا د خپلې خوږې

په دې ترتیب کار به دوام وموند، او تر هغو به مو دوام ورکړ چې کړکۍ ته د بندې شړۍ له چاودو د لمر « .پرمختگ وکړي

 .راغله ته رڼا زموږ ستړي مه سي

 

سفر ۀ ژمي ماسپښین مهال وو او له څو تنو صادقو یارانو سره په اوږدۀ یوه ورځ د ساړ. یاد راغیۀ ی پـبیا مې ژم

رېدل پیل کړل ی چېوهلوو ۀ ال دوه یا درې کیلومتره الر مو پلې نــ. وخوځـېـدو او د واورو دانه ۀ باد چلیدتوند . واورې و 

زموږ د الرې . هوغورځیدپه لنډ وخت کې هرې خواته پریمانه واوره  .ېیشتلــې زموږ پر سرونو او مخونو وئدانه پاغوندې 

د سیند اوبو تخته تخته کنگل له ځان سره . ووۀ د بوټانو او جامو د ایستلو لپاره فرصت نــ. اوږدو کې د پنجشیر سیند ووۀ پـ

د یارانو له منځه . ږده الر مو ووهلهښایسته او. ۀډېر لږ غفلت د هالکت باعث کــېــد. ــې ویشتلئځغلول او زموږ په پښو به 

ریدو او د سړې او توفاني هوا له کبله د « .ه پښې لویدلی دیلصبر وکئ چې بوټ مې »: غږ کړ  ۀیو د شدیدې واورې د و 

په واورو کې د پښو په خاپونو دننه کړل خو بوټ  ېراغلې الر پهالسونه به مو . الرې او گودر تشخیص ناشونی شوی وو

کله چې د الرې په اوږدو کې د یارانو . مگر دا چې ملگری مو پاتې الر په لوڅه پښه ووهيۀ بله چاره مو نـ. کړۀ ـمو پیدا نـ

دروازه مو ۀ د کالــ. وه نیږدېشپه پای ته دا مهال  یار کورته ورسیدو چې په الره کې تر ټولو نیږدې کور وو ۀـله منځه د هغ

کور کې ...... »ومو پوښتل . غلې او عزتمنې خور دروازه زموږ پر مخ پرانیستلهپی ،ۀد کوربــ. ورو ورو په گوتو وټکوله

موږ کور ته « .وړی دی ۀــې له ځان سره نــئورور مې چیرې تللی دی، مگر کور خو »ــې راکړ چې ئځواب « ؟سته



ای چې خپل بوټان شوای کړۀ ومو نـ. زموږ جامې کنگل شوې وې . دې مهربانې خور ډېر ژر صندلۍ توده کړه. ننوتلو

ناوخته وخت کې ۀ هماغــۀ زړورې نجلۍ د شپې پــ. ــې په چړې پریک کړوئمگر دا چې بندونه  وه ۀبله چاره مو نــ. وباسو

له دې سره سره زموږ د ځوان  .السونه او پښې مو په لوښې کې ونیول. ــې راووړئډوډۍ تیاره کړه او د تودو اوبو طشت 

ــې ئال تر اوسه ! انډیواله»: به په ټوکو ویل ۀ د. وساو تر ډېرې مودې پورې له الرې تگه پاتې  ۀملگرې پښې پوستکی واچاو

د غوایي له کودتا څو موده وروسته یوه ورځ د یارانو له یوې ډلې « .پاتې دي ال ــېئیو پوستکی غورځــېــدلی دی، شپږ نور 

هر څوک مجبور وو چې د کوم کار د تر . نیږدې ماښام وو. درلود ټولو یارانو مخفي ژوند. کې ناست ووۀ کالــۀ یوۀ سره پــ

محصل. دباندې ووځيۀ سره کولو لپاره له کالــ
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محصل . او درو تنو نورو همسنگرو ملگرو د تگ لپاره ځانونه چمتو کړل 

ولې »: ومې ویل . غږ زموږ غوږونو ته راغی اــې د خندئڅو لنډې شیبې وروسته . داالن ته ووت چې خپل بوټان واغوندي

ــې له ځمکې راپورته کړه او خپل سپین ئه خندا سو او پښه پبیا هم « .وريۀ خاندې، پام کوه چې گاونډیان دې غږ وانــ

. ــې د بوټ له سوري دباندې راوتلې وهئومول لیدل چې د پښې د گوتې څوکه . ــې موږ ته راښکاره کړلئسپورتي بوټان 

« .یوه جوړه بوټان دې راته وانخیستل! وگوره انډیواله، دغه مې حال او ورځ ده»: وویل محصل په ټوکو . یارانو وخندل

به یوه جوړه  تهسي خو تاۀ په دیوال کې لوټه هم پاتې نــۀ اوس الړ سه، کله چې بیرته راغلې که مې د کالــۀ تـــ»: ومې ویل 

ته الړم کوربه چې علني ژوند درلود په خواشینۍ وویل  ۀکالــۀ درې ورځې وروسته کله چې هماغــ« .ساق داره بوټان واخلم

په » :ــې ویل ئو« .کوم انډیوال: په وارخطایي مې پوښتنه وکړه » «.وی دیسد دښمن د کمین له کبله یو انډیوال شهید »: 

ېـناستم او خپل پر ځمکه کښـ. سر مې تاو سو. ــې په پښو ولئپوهیږم خو ویل کیږي چې سپین کرمچ بوټان ۀ ــې نــۀ ئنامــ

 اوۀ په چوپه خولــ. هم ساندو او کوکاروۀ و نــژړا راسره مرسته کوالی شوای اۀ نــ. سر مې په دواړو السونو ټینگ ونیو

ــې ټوکې ئدی خو درې ورځې مخکې ژوندی وو، ټولو سره ! اې خدایه: ومې ویل . له تله وژړلۀ مې د زړۀ فریاد په زړ

هرو مرو خو وژل کیږم، یو کار وشي چې یوه ښځه وکړم، یوازې دوني وسي چې یو زوی »: ــې ویل ول ئیو ځل . کولې

که زما له مرگه ! وساو دریغ چې زما دا ملگری له هماغو زړو ټوکر ټوکر بوټانو سره ووژل « .پاتې شيۀ مې په نامــ

 .همدا داغ دیبه غ لرم یو دا ـېئ کېۀ وروسته څوک زما قبر خالص کړي، د سلهاوو داغونو له منځه چې زړ

 

ه لور به په شپو شپو د لددغـې ویاړلې کورنۍ پیغ. شریف بزگر کور زموږ پناه ځای ووۀ پر مهال د یوۀ د مخفي ژوندانـ

چې له دې کاره الس واخلي گټه  ۀکاوهر څومره مو چې ټینگار . ــې څارلهئشاو خوا به ۀ پر بام کښـېـناستله او د کالــۀ کالــ

دې  خو. ووۀ به چې هوا سړه وه آسان کار نــځانگړې توگه کله ۀ پــ ،هلکښـېـناستـ به پر بام باندېۀ د کالـــ. دهدرلوۀ ــې نــئ

 «.لپاره له خپل سره تیر یاست، زه هم باید خپله دنده ترسره کړم هـېـوادتاسو چې د »: مهربانې پیغلې یو ځواب درلود 

 

ــې ئمنځې کې ۀ د هغوی پــ. ۀرې په سیمې کې د سامایانو یو حامل موټر ودراود اسالمي بنسټ پالو یوې ډلې د مزار د شولگ

« متعلم»که . ــې د کالشنیکوف تر ضرباتو الندې ونیوئهغه . درلودهوپـېـژاند چې د ساما په سازمان پورې اړه « متعلم»

ــې غوره وگڼله ئله همدې امله . ۀــې له گواښ سره مخامخ کاوئښورولې وای د سازمان د څو تنو نورو غړو ژوند ۀ خولــ

. ۀمانـــۀ و نـــ خیانت ــېئي خو د خپل سازمان او یارانو په حق کې سچې د وینو څښونکو تورمخو تر برچو الندې ووژل 

 !روح دې ښاده وي
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 ۀپــېــژاندۀ نامــۀ ما دغه له السه تللی ملگری په همدغــ -  



*** 

ې چې دروازې په لومړي پوړ ک –زما د نوې کوټې مخې ته . یو ځل بیا پس له شلو ورځو د کډه کـېـدلو نغاره وډنگول سوه

د اوبو د . اخیستلېۀ کله نا کله به پهره دارانو او زندانیانو ورڅخه اوبــ. د اوبو یو نل وو –ــې مخ په انگړ خالصیدله ئ

ورباندې خوښ ۀ دا یوازینۍ موهبت وو چې کوالی مې شوای زړ. ۀشړپهار او د سرتیري او زنداني غږ به مې کوټې ته راتــ

په لوړ غږ  له مخېعادت د انجنیر زمري صدیق  .ۀپه ځیر مې ورته غوږ ونیو. غږ تر غوږو شو یوه ورځ مې یو آشنا. کړم

وو ۀ چې زمری صدیق دې هم په لومه کې نښتی وي، خو ما ته نور د شک ځان نــۀ کــېــدۀ هیڅ مې باور نــ. کولېخبرې 

پاتې
31

خوښوالی او ۀ و تنو نورو پاتې غړو حضور ته زړد یو شمیر غړو له نیول کــېـدلو وروسته د څۀ د ساما د مشرتابــ. 

هیله کــېـدله چې دا ملگري به رامنځته شوي تش ځایونه تر یوې کچې ډک . دي نیول شويۀ امید پاتې وو چې دوی خو نــ

کړي او گډوډۍ به سره راټولې کړي
32

 –پاتې غړي دې د کابل په ښار کې ۀ چې د مشرتابــۀ کــېـدۀ همدا شان گومان نــ. 

د زمري صدیق د غږ په اوریدلو  .پاتې شي –چیرې چې دښمن په خپل ټول واک او ځواک زموږ د پوپنا کولو په لټه کې وو 

له ځان سره مې . کوالی مې شوای د ناتار او فاجعې د ژورتیا حدس ووهم. الهو شوې د نومیدې په اوبو کې مې ټولې هیلې

د کوټې د دروازې په پاسنۍ برخې کې . شيۀ دریځ څخه بې خبره پاتې نــ وویل چې انجنیر زمری باید په تحقیق کې زما له

دا . له دې وړوکې کړکۍ څخه مې کوالی شوای انگړ ووینم. یوه وړوکي کړکۍ وه چې له هماغه ځایه هوا کوټې ته راننوتله

ددې تر . ووۀ ان کار نــدې وړوکي کړکۍ ته پورته ختل کوم آس. گټه واخلم یوازینی شانس وو چې کوالی مې شوای ورڅخه 

که هغوی لیدالی وای نو له لوی سرخوږي سره . څنگ دا جدي خطر هم وو چې پهره داران او خادیستان به مې وویني

خپل کړم او ووایم هر څه ۀ د زمري زړیوازینۍ الره دا وه چې . ډېر لږ وخت درلود مې د تصمیم نیولو لپاره .مخامخ کــېـدم

 ځای ته وړوکي کړکۍ پورته داو سر مې  کړېټینگې  پورې مهارت په دروازېۀ مې پــ پښې. چې کـېـږي ودې شي

ومې لیدل چې پهره دار د . انجنیر زمری له یو بل تن سره د نل چاپیره د خپلو السونو او مخ په مینځلو بوخت وو. ۀورساو

. ې ان یوه ثانیه برخلیک جوړونکي ويحالت او حساسې شیبې کۀ په داسې یو. بلې کوټې د دروازې په قفل کولو بوخت دی

بیا مې مخ کړکۍ . ټینگ کړ او ښی الس مې موټی کړ او له کړکۍ مې دباندې وایست پورې نور هم په دروازېۀ ځان مې ښــ

ــې ئپــېـژندلم ځکه زه ۀ ــې ونــئــې شو خو په لومړي کاتو ئانجنیر زمري چې ددروازې غږ اورېدلی وو پام . ته نیږدې کړ

ـې ئڅیرې . ــې چې زه وپیژندم هک پک ودرېدئکله . وم لیدلیۀ داسې گډ وډ حالت، اوږدو ویښتانو او ببرې ږیرې نــپه 

خپل موټی کړی الس مې وروښود چې پوه شي ما مقاومت کړی . هلپه څیرې کې ولیدۀ یو ډول ناکرارۍ مې دد. بدلون وکړ

د انجنیر صدیق په لیدلو پوه شوم چې انفرادي . د ویاړ سبب گرځي کوم چې مقاومت یوازینۍ الره چېورته او وړاندیز  ،دی

پوه  همدا شان،. له کبله ول کـېـدلو کوټې ته زما وړل او د فشار د څلورمې پردې په الره اچول یوازې ددغو یارانو د نیولو

او د تحقیق ۀ باندې ایستـمعموالً مستطنق زنداني له کوټه قلفیو د. وپه راته سترگه په الر دهجشوم چې د شکنجو بله 

له دې کار څخه موخه له تورن سره د افقي . ۀــې بیرته تر کوټې پورې رساوئپای کې به ۀ او پـۀ ــې بیوئکوټې ته « شکنجې»

. لريۀ د تحقیق د ریاست ایجابات ول چې له مستنطق پرته دې بل څوک له تورن سره اړیکه ونــ. اړیکي پریکون وو

سید اکرام د کوټې د . ویینه کړې وه، یوه یا دوه شپې وروسته پهره دار له کوټې دباندې وایستلمهماغسې چې ما وړاند 
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 .د تشکیالتو د کمیټې غړی وو زمری صدیق د سیاسي دفتر علی البدل غړی او د ساما -  
32

 . انجنیر محـمد امین، انجنیر زمری صدیق او نعیم ازهر وروسته ونیول شول -  



د تحقیق کوټې ته . زه ورپسې وخوځیدم او دی مخکې. کړۀ له یو بل سره مو سالم و علیک ونــ. دروازې شا ته والړ وو

ــې ښکارېـدل چې له خپل ئله چلند څخه . ی پاتې شومزه درېدل. سید اکرام په تکبر او لویینې پر څوکۍ کښـېـناست. ننوتلو

د مستنطق خوښوالي زما . ــې الس ته لوېدلې دهئـناتو کونجي ئته به وایي چې د کا وومغروره دومره او  دی راضيډېر ځانه 

خپل ستوني په چوپه ــې درد له ۀ ئدا ډېره سخته ده چې د اور لمبې ستا دننه بدن سوځوي او تـ. پر ټپونو مالگه شیندلهۀ د زړ

دی د سامایانو له نیول کــېـدلو خوښ وو او ما د . ۀما او مستنطق په دوه وو متضادو نړېو کې ژوند کاو. غوړپويۀ خولــ

کې مې د اور لمبو غړغړاندې وهلې خو بیا هم ورته مخامخ په سړه ۀ په زړ. راغلي ناورین په پار د وینو اوښکې تویولې

وښودل چې گڼې هر څه نور روښانه شوي دي او مخفي کاري او ځان « نصیحت»په خپل لومړني مستنطق . سینه والړ وم

ــې بډ وهل او د وینې څښونکي پړانگ ئکوي لستوڼي ۀ ــې منترونه کار نــئکله چې پوه شو نور . ټینگ نیول نور بې گټې دي

له زور زیاتي . ۀــې له ځانه څرگنداوئپای کې ۀ کټ مټ لکه پخوا چې د هرې پوښتنې گړوېږنې پـ ــې راودانگل،ئشان ۀ پـ

بڼه دا وه چې که  -د خاد د مستنطقینو کار. صاف صفا د مستنطق د ضعف څرگندونه کوله دواړه کار اخیستل اوفزیکي ټکر

  . ۀــې د سپکو سپورو په ویلو او د زور زیاتي په راوړلو پوښــئکړي، نو خپل ضعف ۀ ــې کار ونــئچلوټې او موعظې 

 

سره له چې د نور فشار راوړل او د شکنجې د شدت زیاتوالي . بیولمۀ ــې نــئوه چې د شکنجې خونې ته بـه ۀ داسې شپه به نــ

په همدې مهال . ټینگ کړی وو وه چې د هغو په زور مې ځان ورتهاو ایمان  هاراددا زما مې بدني قوا راڅخه اخیستې وه خو 

د تحقیق د چې دغه کوټه ــې موقعیت درلود یوړل شوم، ویل کـېـدل ئه قلفیو له پاسه کې ول چې د خاد آمریت ته چې د کوټ

ریاست د خاد آمریت
33

کله به مې چې تر شکنجې . ۀدی خو ورڅخه د زندانیانو او د پوښتنو گړویږنو لپاره کار اخیستل کــېــد 

ځای غوره کول د زندانیانو د ۀ ددغــ. ردېدلوموږ ډېر دبه الندې د اسیرانو چیغې او فریادونه اوریدل تر هغوی بد تره 

  .روحیې د تضعیف په خاطر ول

 

زما دا لیکنه . ــې راوړمئلیکنې کې شرحه کړي ول او دلته  بلې خپلې یوېۀ ول ما پـستیر ۀ څــپه ما  ددغې شپې شرحه چې 

 : ينومـېـږ «د عبدالمجید کلکاني د شخصیت سمندر/ اقیانوس شخصیت عبدالمجید کلکانی »

 

سختۍ ساه ۀ کې پـ« د خاد د تحقیق د چارو ریاست»د صدارت په کوټه قلفیو « لیکوال»ما . ل کال د مني موسم وو ۰۹۳۱د »

په خپل  د کوټه قلفیو ډلگي مشر قادر. زما د کوټې دروازه خالصه سوه. د شپې له نیمایي ډېر وخت تیر شوی وو. ایستله

لوکس دفتر ته ۀ یو. ــې دویم پوړ ته بوتلمئله الرې « زینو»وایستلم او د پوړیو  همیشني خښمـېـدلي چلند له کوټې دباندې

 ، د«عینکۀ مشهور پـ»د تحقیق د ریاست درې تنه مسؤولین، د تحقیق د چارو د ریاست لومړی مرستیال  قاسم . ننوتلو

ۀ دی ماته سترگې پـۀ یاد نــۀ زما پـ ــېئمدیر شریفي، او د تحقیق د ریاست د خاد آمر چې نوم « قسم»دریم  تحقیق دریاست

د ویني څښونکو ۀ دوی هر یو. ده پرته ددوی له خښمـېـدلو تروو څیرو پوه شوم چې سخته آزموینه مې تر مخې. الر ول

پس له دې موږ ته » :ــې دا وه چې ئلومړنۍ خبره . کړي ول چې ما وداړيۀ په شان داړې او غاښونه تیر« کفتار»کاږبل 
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د خلق او پرچم د گوډاگي حکومت جاسوسي سازمانونو د شوروي د کي جي بي په تبعیت یو پیچلی سیستم رامنځته کړی وو چې خاد او اگسا په  -  

ــې ټول ئدولت وو، او د ویرې او ډار او د ټولنې  د هر اړخیز نظارت او کنترول د چاپیریال په رامنځته کولو سره  واقعیت کې په دولت کې دننه بل

خاد »ــې د ئیوه برخه وه خو په خپل چوکاټ کې ( «خاد»خدمات اطالعات دولتي )د تحقیق ریاست په خپله د . زندان بدل کړی ووۀ یوۀ هـېـواد پــ

 . تر څار الندې ولريۀ وړۀ ریاست د منسوبینو کړۀ درلود چې ددغـ« آمریت



پرته له هغې، که پوالدي دیوال . تشکالتو اسناد موږ ته راکړېساما د ، مهمه دا ده چې د ۀــې که نــئسامایي ته چې ۀ مهمه نــ

 «.هم اوسې چپه کوو دې

 

ې سړې ـئپر مخ زما . سوم او بې سده پریوتلم بې هوښه. بل پسې په وار وهلمۀ قاسم عینک او شریفي یو پـ. شکنجه پیل سوه

د شکنجې درد مې د هډونو . ــې بیا پیل کړهئشکنجه . سد راغلم د غالۍ پر مخ پروت ومۀ کله چې پــ. را وویشتلېۀ اوبــ

. داسې مې حسول چې اراده مې د کړکیچ په لومه کې نښتې ده .له ضد او نقیضو افکارو سره مخامخ وم. مغزونه راسوځول

ــې ئشي ییږو په شان حاوبو ځگونو دارې وهلې او د ود او غاښونو خولو  ددوی له. اخیستۀ راڅخه الس نــ وشکنجه گران

غواړې؟ ۀ څـ! خیرنه، کثیفه همردار» :ــې د غضب د زیاتوالي له کبله په چیغو وویل ئتن ۀ په دې اثنا کې یو. رمباړې وهلې

د څپې په سینۀ بدن په رگ رگ کې د انرژۍ د څپاند دپه اورېدلو مې ۀ د مجید د نامـ «غواړې د مجید په شان اتل سې؟

دښمن په . اورېدلو پوالدي دیوال سومۀ پــۀ د مجید د نامـ. وسد متروکو درد مې له ستړي او ډنگر ځانه ورک . وېسـېـدو مست

 «.خپلې ژبې اقرار وکړ چې مجید یو اتل وو او هر هغه څوک چې ددښمن پر وړاندې سرښندویه مقاومت وکړي، اتل دی

 

له یوې خوا د ساما د غړو د نیول . ۀټـې زما پر ستړو ستومانه اوږو خپل دروندوالي ښوددغو شپو ورځو کې د غمونو پـېـۀ پـ

ۀ یو. ۀکــېــدۀ نــۀ ډوډۍ خوړلو ته زړمې او له بلې خوا  وې کـېـدلو په خاطر فشار او شدید ترینه جسمي او رواني شکنجې

غاړه  هپ دنده  ــې د ډوډۍ راوړلوئلې ما ته ــې خبرې کوئسپین پوستکي او ښایسته مخي سرتیري چې په پنچشیرۍ لهجې 

زما ځواب « چرا نان نمی خوری؟! بچې وطن» : ـې کوله ئراته ډوډۍ او میوه راوړه نو پوښتنه به ۀ هر ځل چې د. درلوده

ۀ په نــ !!گوره وطنداره» : ــې ئماته زما له استحقاقه ډېره ډوډۍ او میوه راوړه او ویل ۀ هغـ. وو« مدارۀ اشتها نــ»ورته 

ــې له معنی ډکې ئبیا به « .خورې ضعیف کــېــږېۀ که ډوډۍ ونــ. کــېـږي، مقاومت شیمې ته اړتیا لريۀ خوړلو خو نــ

یوه ورځ « .ــې وخورېئخورې، پسته به ۀ ــې اوس ونــئــې درته ږدم، که ئزه خو » :ــې ئسترگې راته واړولې او ویل به 

ژوندی اوسې، خدای دې خیر »:ورته مې وویل « .لپاره کوم احوال لرې راته ووایه بیروند  که! وطنداره»: ــې راته وویل ئ

همدغه احساس ددې باعث شو چې ۀ سوی د ټولو زندانیانو په حق کې یو شان وو او ددۀ زړور ځوان زړۀ دغــ د. « درکړي

زه به . ــې عبدهللا او د پنجشیر دیئچې نوم  ډېر وروسته راته څرگنده سوه. دی په خپله د صدارت په کوټه قلفیو کې ولویږي

 !خدای دې ورسره مل او ملگری وي .کړمۀ نیکۍ هیرې نــۀ هیڅکله دد

 

 

 

 

 

 

 

 



 پینځمه پرده

 !سحرگاهان سروش اال،

 کن جاری را روشنی تو

 باش می مهربان و غمخوار درختان، با تو

 ده جرئت را رودها تو

 بسپرند خورشید گرمی به دل که

 ده همت را ها کوچه تو

 بگذرند بست بن سیاهی از که

 (نادر نادرپور)

ن اوسه، تـۀ پر ونو بامیال او زړۀ روښانیي راوړه، تـۀ تـ! اې د سپیده دم هاتـفه] ورکړه چې زړونه د  جرئتسیندونو ته ۀ سو 

 [لمر تودوخې ته وسپاري او د تورتم له بندو کوڅو تیر سي

 

ــې ئاو دلیل . د یو شمیر نیول شویو سامایانو د تحقیق لړۍ ال هم نوره سخته کړه ،ستد صدارت د خاد د تحقیق د چارو ریا

د ارواښاد انجنیر محمـد  کـېـدل ول چې ال دمخه دا وروستۍ نیونې او د ساما د تشکیالتي اسنادو د یو شمیرو اسرارو افشأ 

ــې پر موږ ئحقیقات پیل او نور ډېر فشار له همدې کبله ول چې دښمن ال نور ت. څخه ترالسه شوي ولۀ علي له کالــ

ۀواچاو
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هغوی ال نور معلومات غوښتل چې . ځایونه روښانه کړيۀ ډېر جدیت هڅه کوله چې د دوسیو تیارۀ مستنطقینو پـ .

 .نی غړی د مرگ په لومه کې راگیر کړيـي د ساما وروستنی سنگر ونیسي او د ساما وروستســې وکوالی ئله مخې 

 

له سپکو . دوه سرې اره په چټکۍ خوځــېـدله ،د شکنجه گرو د مدیریت« قسم سوم»په ځانگړې توگه د  ،یاستد تحقیق د ر

سپورو سره یو ځای پوښتنو پسې پوښتنې، ښکنځلو او ترټلو او غیر انساني شکنجو زموږ ستړی ستومانه تن او روح په اور 

له بسه چې غوږونو مې له سپکو سپورو سره ځای . ېشو ېورهره ورځ او هره شپه به په سلهاوو کاغذ پاڼې ت. ۀاوکې سوځ

 ! توری او بیزاره یمۀ تکراري پوښتنې اورېـدلي دي تر نن پورې هر ډول پوښتنه او گړوېږنه چې وي ورڅخه زړ

 

ي له کومو افرادو سره دې پـېـژندگلو. وو؟ خپل الس الندې او تر ځانه پورته کسان راته معرفي کړهۀ مستعار نوم دې څـ

ددغو عکسونو په منځ کې څوک پیژنې؟ د غوایي د انقالب ! درلوده؟ د سازمان تشکیالتي جوړښت د کاغذ پر مخ رسم کړه

نظر لرې؟ په افغانستان کې د شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو حضور څرنگه ارزوې؟ څومره حق العضویت ۀ په هکله څــ
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ــې د تحقیق د لړۍ مشري ئهــېـواد کې په ټولو سیاسي زندانونو کې ۀ ـیس وو چې پـئجنرال عبدالغنی عزیز د خاد د تحقیق د ریاست عمومي ر -  

ارواښاد . ۀکنجو په کولو د تحقیق د لړۍ مدیریت کاومشهور جالد او شکنجه گر د صدارت په زندان کې د زرهاوو جسمي او رواني شۀ دغـ. کوله

زما کور او د جنرال غني کور په لومړیو مکروریانو کې په : ــیس د ظلم او بد چلندۍ په باب راته داسې وویل ئزمری صدیق د تحقیق د عمومي ر

کور کې هم ۀ وم چې زما پـۀ خبر نــۀ ز! او هو» :ــې ویل ئوونیولم جنرال غني په خپله د تحقیق کوټې ته راغی او ۀ چې ز ــېئکله . بالک کې ووۀ یو

دا ډیر »: ــې وویل ئخپلو تر الس الندې کسانو ته . راکړه چې غاښونه مې مات سولۀ خولــۀ ــې پــئدومره سخته او کلکه لغته « .مار ژوند کوي

د جنرال غني د دستور پر بنسټ، . زه د میگرین ناروغي لرم «.ــې شکنجه کړئ چې یا اعتراف وکړي او یا مړ سيئتر هغو . خطرناکه سړی دی

 « .خادیستانو د میگرین د ناروغۍ درمل مې مصادره کړل

 . د جنرال غني تر څنگ د کي جي بي زبردستو مشاورینو د شکنجې، نیول نیولو او تحقیق لپاره په ځیر محاسبه شوي میکانیزمونه طرح کول



ندای آزادی»ې برخه اخیستې؟ په ؟ د کومو شبنامو په خپرولو کې دۀدې د میاشتې ورکاو
35

کې دې مقالې لیکلې؟ ماده « 

 ؟...؟...لیننیستي آثارو کې دې کوم لوستي دي؟ –مقدمه ده یا شعور؟ په مارکسیستي 

 

په ځانگړې توگه هغه مهال چې . ۀتنگونکو پوښتنو څپو او د مستنطقینو لومپنانه چار چلندونو مې خـُـلق راتنگاوۀ د زړ

د خبرو پر مهال به د روسي وډکا بوی په کوټه کې خپور او ورسره یو ځای به د . ـه ووئبه نشـ« نجه گریعنی شک»مستنطق 

 .درلودلهۀ له صبر او زغم مو بله چاره نــپرته په داسې شرایطو کې چې موږ وو . پوچو ښکنځلو باران وشو

 

 سنگِ صبور، سنگِ صبور، تو صبوری، من صبورم

 

دا هم ویل . ډبرې به د خلکو د زړونو غمونه اوریدل. په اساطیرو کې راغلې یوه ډبره وه! هیا د صبر ډبر: سنگ صبور »

 «ژباړونکی -د تشبیه له اړخه ډبره د صبر او زغم مثال دی. شوي چې کله به ډبرې د خلکو غمونه واورېدل نو وبه چاوده

 

ېــوادونو کې د رنځ او عذاب ځای پـېـژندل شوی او زندان په ټولو هــ.  له زندانه سرټکونه او شکایت هسې بابیزه خبره ده

ۀ په الس او پښو تړل شوي بندیان انسان نــ - د روس گوډاگي رژیمچې هر چیرې زندان ته زندان وایي خو په دې توپیر 

ې یو یواز« .انقالب ضد کسان تر څارویو بدتره دي»لویه ورځ به مو د زندان د مسؤولینو له خولو اورېـدل چې . شمـېـرل

خادیست له خولې له دغو خبرو پرته یوه اورېـدلې وه او هغه هم هغه مهال وو چې د خاد د شکنجه گرو د ډلې ۀ ځل مې د یو

په همدې شیبې کې .... د وهلو ډبلو او د برق د بهیر د شدت او زیاتوالي له کبله پر ځمکه ولگیدم او له خولې مې  وینه راغله

 «!ی مگر انسان خو دید ــې بس ده، که انقالب ضدئر ملگرو، نو»: ــې غږ کړ ئیوه 

 

دا مې منلې وه چې د دښمن له خولې د سپکو سپورو کلماتو، پېـغور او د ښکنځلو اورېدل د چا د وقار او حیثیت د ټیټـېـدلو 

د ۀ ، دا مې ددـېـدمحرکاتو سره مخامخصفتو پوک او منځتشو  ،هر کله به چې د مستنطق له کبرجنو. شي کــېـدایۀ باعث نـ

ستومانول او تر دوه وو  متهمددومره ډېـر فشار راوړلو موخه د . هلبــېــلــېـدونکې برخه گڼۀ اخالقو او کړو وړو یوه نــ

کړ، فکري او اخالقي ۀ دا چې ولې ما اعتراف ونــ. شيۀ سوږمو رسول ول تر څو له اعتراف پرته بله الره ورته پاتې نــ

 : بسنه کوم  یادولوۀ پـۀ یو دۀ دلته یوازې د هغـ څرگند دي چې ـېئ دالیل

 

د هغوی پتمنو مـېـرمنو راته ددوی پر دسترخوان باندې . ــې ما ته اکا ویلئما له داسې دوستانو سره اړیکه درلوده چې زامنو 

نو باندې زما جامې په هغو کلونو کې چې ما مخفي ژوند درلود، همدغو خویندو په خپلو السو. خپله مالگه او ډوډۍ ایښې وه

ړنۍ مـېـرمنې بې مـېـړونو کړي؟ ـاوس به کوم وجدان وي چې هغه ماشومان بې پالره او هماغه پتمنې می... مینځلې وې

 .وهۀ داسې یوه بې غیرتي زما له السه پوره نــ
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 نشراتي ارگان « ساما»غانستان د سازمان آزادیبخش مردم اف -  



 پـېـښهد توقع خالف 
 

له شرمناکې پـېـښې « مکه د توبې د پوزې موښلوپر ځ»سامایي د ندامت، پښـېـمانۍ او ۀ چاپیریال کې د یوۀ په همداسې یو

ي سۀ البته هـېـڅ څوک نــ. باسمۀ ــې هـېـڅکله له یاده ونــئدا هغه تریخ داستان دی چې شرمناکه خاطره به . ومسسره مخامخ 

ۀ ه پوالدي کال نـکوالی ووایي چې سامایان له تـېـروتنو او ښویـدنو پاک او مبرا دي، ځکه د ساما په گډون هـېـڅ سازمان کوم

 .وضعیت سره مخامخ کــېــدل ماته نوې خبره وهۀ خو له دې سره سره له داسې یو. وه

 

ــې ئــې ښکارېدل چې روحیه ئله وضعیته . ــې په ځان کې وېئد نظارتخانې جامې . ــې د تحقیق کوټې ته راوستئیو څوک 

مستنطق ورته وویل . ودرېـږي او نیغ زما سترگو ته وگوري مستنطق ورته امر وکړ چې ما ته مخامخ. زښته ډېره ضعیفه ده

 «دا سړی پـېـژنې؟»: 

 «نه»: ــې ویل ئو

 «ــې پــېـژنې؟ۀ ئتــ»: ــې پوښتنه وکړه ئله ما 

 «نه»: ومې ویل 

 

 .موندسړي ترمنځ پوښتنو او ځوابونو دوام وۀ د مستنطق او دد. پــېـژندلۀ رښتیا خبره دا وه چې موږ له یو بل سره نــ

 څه کاره وې؟ -

 د ساما غړی وم -

 څه باعث شول چې اعتراف دې وکړ؟ -

 د وجدان غږ مجبور کړم -

 ـې؟ئکار ته مجبوره کړی ۀ رښتیا ووایه چې چا دغـ -

 نه، قطعاً نه -

 ملگري ته دې څه ویل غواړې؟ۀ دغـ -

باید د . لريۀ ټه نــمقاومت گ. سړي ته وایم چې د خلق ډیموکراتیک گوند الره او انقالبي واکمني برحقه دهۀ دغـ -

 .ئهمکارۍ الره ونیس

 

بل وخت . ومسسړي سره یو ځل بیا په هالند کې مخامخ ۀ د روزگار تصادف ته گوره چې یو ویشت کاله وروسته له همدغــ

. د شنکجه گرو تخت و بخت پاتې ووۀ د تحقیق میز وو او نــۀ کوم مستنطق والړ وو، نــۀ زموږ پر سر نـ. او بل دوران وو

غوښتل ما په ۀ نــۀ ــې رېـږدېـدئدا ښاغلی چې له ډېره شرمه سور اوښتی وو او ټول ځان . ول تلليۀ و یو شی له منځه نــخ

 !ځای راوړي

 

*** 



د . سواندو سترگو راته کتل، یوه ورځ زما د کوټې دروازه پرانیستلهۀ زړۀ ــې پـئد کوټه قلفیو پهره دار خدای نظر چې تل به 

وکتل، د لمر روڼا هرې مې کله چې دباندې ته . شان راننوتلهۀ ولو سره سم کوټې ته مې تانده هوا د څپې پـدروازې له خالص

کې مې وویل راځه یو ځل ۀ زړۀ پـ. د لمر د روڼا په لیدلو داسې سوم ته به وایې چا راباندې کوډې کړې وي. خواته خپره وه

اجازه راکړه چې څو شیبې دباندې تر لمر ! خدای نظره»: مې ویل و. «اگر شد آبي، اگر نشد للمی»خو خپل بخت وازمایم 

  «.الندې کښـېـنم

 

ښایي کومه مهمه . لیدل کــېـدلۀ په انگړ کې دننه څوک نــ. ــې شاو خوا وکتلئبیا . وسپهره دار د یوې شـېـبې لپاره غلی 

دباندې ووتم و د یوې لویې ونې د  چټک. «راوځهژر »: ــې وویل ئبیړه ۀ پـ. کښې گډون کړی ووۀ غونډه به وه چې ټولو پــ

دوې ! ــې څوني خوندوره وهئد لمر روڼا او تودوخه ! آه. ډډې څنگه ته چې زما د کوتې مخ ته دنگه والړه وه کښـېـناستم

 .«.سيۀ ورځه کوټې ته دې چې څوک رانــ»: وې چې خدای نظر وویل سوې تیرې ۀ دقیقې ال نــ

 

یوه وړوکي ټوټه مې ولیدله چې د کوټې په گوټ « تباشیر»د سپین کت . ۀمې گام واهــ کې ې کوټېتنگونکۀ په تنگې او زړ

سره . حال کې د یوې مرغۍ انځور وکیښۀ دا ټوټه مې راپورته کړه او د دروازې د تختې پر مخ مې د الوت پـ. کې پرته وه

. ژوندۍ مرغۍ ده او د الوتلو په حالت کې ده هیومرغۍ ډېر بده رسم سوې وه خو له ځان سره مې ومنله چې دا چې له دې 

د صدارت د کوټه قلفیو ډلگی مشر چې له « .الوتل مې ذهن ته سپارل»ته کتل او  ساعتونه ساعتونه مې د مرغۍ خوا

ته به وایې پیشو د موږک بوی . راننوت ته ــې چلند زېر ډېر سخت او له دښمنۍ ډک وو یو ناڅاپه کوټېئزندانیانو سره 

خوښ کړی دی، د کوټې کښته، پورته، کیڼ او ښۍ خواته ۀ زړمې اس کړی دی، او گڼې پوه شوی دی چې کوم شي ته احس

ــې د چوغکې ئبیړه ورته ورغی او د سترگو په رپ کې ۀ پـ. ولگـېـدلې« مرغۍۀ »ــې پـئــې وکتل ترڅو چې سترگې ئ

 .رونه او بڼکې وشکول او ویې وژلهوز

 

مخکې مې هم په دې کوټې کې څو . پوهــېـږم ولې، مخامخ ضلعې کې بلې کوټې ته ولـېـږدولمۀ نــــې، ئڅو وخته وروسته 

ــې ما ته نحس گڼل ئول، خو قدم ۀ ښــۀ سره له دې چې ددې کوټې شرایط تر مخکینۍ هغې یو څـ. ورځې تـېـرې کړې وې

ــې ئچې له چت او دیواله ۀ فکر مې کاو. ې وه، دا ځکه چې له دې کوټې څخه مې په ذهن کې یوه ترخه خاطره پاتۀکــېــد

د کوټې ددروازې یوې برخې کې یو وړوکی . دا کوټه د سرتیرو د تگ راتگ په الره کې پرته وه. يوراباندې غم اور

مناسبې شیبې کې خپله سترگه په ۀ ما به پـ. ځایه ددروازې له شا د کوټې دننه څارلهۀ سوری وو چې پهره دار له هماغــ

همدا شان هغه . سوري کې کښـېـښودله او دباندې به مې کتل او څیرې، ددوی ونې او قوارې به مې په نښه کولېهمدې 

 . ــې راوړلئځای ته ۀ زندانیان به مې له نظره تیرول چې دغـ

 

ـې د ـئددوی له وضعیته ښکارېدل چې دوی . ــې د کوټه قلفیو انگړ ته راوستلئیوه ورځ ماسپښین مهال وو چې څو تنه 

د شپې له پلوه گرځ بندیز لگـېـدلی وو او تر دې دمه مو تشناب ته د تگ . سوهنیمایي شپه . له زندانه راوړي ديۀ څرخي پلــ

هر لور ته روسي او . ــې وژلي ولئد انگړ د منځ څراغونه . د دروازې له سوري څخه مې انگړ ته وکتل. درلودهۀ اجازه نــ

ددې . ان او د محافظ د قوماندانۍ افسرانو دیخوا ایخوا په بیړه او وارخطایي منډې وهلېخادیست. داخلي سرتیري والړ ول



کومه شومه پیښه هرو مرو چې  وو ۀشک مې نــ. حالت په لیدلو ډاډه سوم چې فوق العاده او استثنایي حالت روان دی

دروازې مخامخ یوه زړه او قدیمي ودانۍ  د« هماغه لس کوټې»د روسانو تر څار الندې کوټه قلفیو  .رامنځته کـېـدونکې ده

تر منځ د کوټه قلفیو، نظارتخانې، قوماندانۍ او « د روسانو تر څار الندې کوټه قلفیو او زړې ودانې»د دواړو ودانیو . وه

ټه یو پڼد سړی چې غ»د محافظ د قطعې د قوماندان د تگ راتگ په الر کې . نورو اړوندو دفترونو لپاره  د تگ راتگ الر وه

د » ، او د همدې قطعې سیاسي مرستیال «ــې زما له یاده وتلیئــې درلوده د اندراب یا خوست و فرنگ وو چې نوم ئخیټه 

. ، له یو شمیر افغان او روسي سرتیرو سره والړ ول«ــې رجب ووئغوربند له ولسوالۍ څخه وو او گومان کوم چې نوم 

ــې ئله هرو پینځو دقیقو وروسته به . ۀــې بیوئني راایست او همدې ودانۍ ته به روسانو د کوټه قلفیو له منځه یو یو تن زندا

ــې د داالن د تگ راتگ په الر کې د بریښنا تر روڼا الندې درول ما ئکله چې دوی . داالن ته راوستۀ هر یو بیرته همدغـ

ــې تر ئه تور ټوکر ورتړلې وې او السونه ــې پئــې په ځانونو کې وې او سترگې ئلیدل چې د نظارتخانې ژیړ بخونې جامې 

 .ۀــې بیوئشوای لیدال، خادیستانو به هر یو له بازو نیولی او په کش کول کش کولو به ۀ ــې نــئله دې چې الره . شا تړلي ول

ل تن وار بیا به د ب. ۀــې دننه ور ټیل واهــئد موټر شاتینۍ دروازه چې یو گوښي گوټ والړ وو خالصیدله او قرباني به 

موټر په خپل غمجن غږ . ــې ټول تر وروستني تن پورې موټر کې واچولئپه همدې ډول د لسو تنو په شا و خوا کې . راغی

. او ځمکې کوکارې وهلېۀ له آسمانه ویر اوسوگ ورید. ې وخوځـېـدېشوبل ېره والغد موټر شا ته روسي ز. په الره ولوید

پر قفس ۀ ــې زما د زړئاسیرې مرغۍ مې بې تابي کوله او خپل سر به  ۀد زړ. وی ومسله وحشتناکې منظرې سره مخامخ 

 . د نړۍ د ټولو بې چاره وو په منځ کې مې ځان تر ټولو بې چاره حس کړ. وې وهسخوله مې وچه . ۀواهـ

 

تر سهاره خپله مې غوښتل ۀ زړ. ووۀ وی نــســې بـېـرته روښانه کړل خو د تگ راتگ داالن ال تر دې دمه تش ئڅراغونه 

ـې خالصه کړه او ئدروازه . پهره دار دروازې ته نـېـږدې راغی. کړمۀ لیرې نــڅخه ناولي لعنتي سوري ۀ سترگه له دغـ

ۀ لـ. درلودهۀ ــې نــئد خبرو کولو حوصله . ــې لکه د وینو جام سرې اوښتې وېئسترگې ! «.د تشناب وار دی» : ــې ویل ئو

درلودل چې ۀ او ما څوک نــ. وی دیسپوهـېـدل چې ددغو تکراري جنایاتو له تکرر څخه ستړی ــې څوک ئتندي او سترگو 

ۀ مې کوم غمخور وو، نــۀ تـېـرېږي؟ نـۀ پوهـېـدل چې پر ما څـۀ څوک څــ. کې د څپانده غم په ژورتیا پوه شيۀ زما په زړ

مې چې ددوني غم دروند پیټی مې ۀ ی سوری زړناورین ځپلی سوروم او ۀ یوازې ز! کوم تسلی ویوونکیۀ غمشریک او نــ

ــې د اوښکو پر ځای ئپه یوازې سر له ځان سره ووړ او دردمندې سترگې مې وې چې ددغو قربانیانو د سوگ او ویر لپاره 

د ساما زړور چریک او ( ــې عزیز، د شاه محـمد ورور د کلکانو له آق سرای څخهئمستعار نوم )هللا محـمد . وینې ژړل

په زندان کې وم ۀ ډېر وروسته کله چې د څرخي پـلـ. ــې وړی ووئکتار کې وو چې د اعدام لپاره ۀ همدغـۀ رز ځوان هم پـمبا

 ....ــې بوتئله زندانه وایست او صدارت ته ۀ د زندانیانو له خولې مې واورېـدل چې قاتالنو څنگه دی د څرخي پـلـ

 

پردل)له خپل ورور شاه محمـد ۀ هغه مهال تنکی ځوان وو، د. هلایي درلودهللا محـمـد سره مې کلونه کلونه وړاندې آشن
36

او ( 

هللا محـمـد په څیره ښایسته، هوښیار، له سره . ۀچې درې واړه مخفي ول زموږ په سیمه کې ژوند  کاو سره ــې فقیرئملگری 

                                                 
36

دی د عبدالمجید کلکاني له پخوانیو یارانو څخه وو او د ساما . ـــې د کوهدامن آق سرای ووئد پردل اصلي نوم شاه محـمـد و او د زېږېدو ځای  -  

روح . و د الرې په اوږدو کې ورک سول کال په دوبي کې د کوهدامن پر لور په یوازې سر وخوځـیـد ا۰۹۳۳د . ــې پر غاړه ووئپوځي مسؤولیت 

 !دې ښاده وي



مقاومت، ملگرتوب او ولس پالنې ې، رزنسل اړه درلوده چې له مینې، سرښندنې، مبا داسې ۀپـۀ د. تیر او زړور انسان وو

هللا محـمـد د خپل نامتو ورور پردل په شان د عبدالمجید کلکاني له نیږدو او وفادارو . نیولهۀ ــې په مخکې ونــئپرته بله الره 

خدمت  زه ددې شاهد یم چې دغه سرښندویه ځوان به شپه او ورځ د ساما او د ساما د ویاړلي مشر مجید په . وو څخه ملگرو

دی به لکه  خوول سول او شهیدان سد مجید د شاو خوا ملگري یا ونیول چې ځانگړې توگه په وروستیو کلونو کې ۀ پـ وکې و

 .ــې کولهئساتنه به ۀ شان ورپسې روان وو او ددۀ د سیوري پـ

 

له بنسټ « ساما« »افغانستانسازمان آزادیبخش مردم »ل کال د سلواغې د میاشتې په اتمه نیټه د  ۰۹۳۲شهید هللا محـمد د 

و او د ډېرو شکنجو له زغملو وروسته د تأریخ د سپه سیمه کې ونیول  وایښودونکي سره یو ځای د کابل د مکروریان

 !روح دې ښاده وي. وسالس اعدام ۀ شرمیدلو او بدنامو قاتالنو پـ

 

 دارها بر آورد دزد را شحنه              کارها باشد معکوس مدتی

 ــهئتوطـ هظریفان
 

ــې ورته ئاو د تحقیق لړۍ ۀ تر ډېر فشار الندې نیوال د تحقیق ریاست  بیا همۀ هر څومره مقاومت کاو« متهم»که تورن 

له نیکه مرغه . کار واخیستڅخه  د خالصولو لپاره له ډول ډول الرو چارو ژبېله همدې کبله ول چې خاد زما د . اوږدوله

  .کــېــدلهۀ ـزما هماغه یوه خبره وه بله نـ

  

لرم زموږ یو بل ملگری به له دباندې راسي او له تا ۀ لیاقت نــ که زه له تا سره د خبرو کولو» : یوه شپه مستنطق راته وویل 

ــې ئدری یا څلور ورځې وروسته د سهار لس بجې  .نیولهۀ د مستنطق دا خبره مې چنداني جدي ونــ« .سره به خبرې وکړي

ډنگر وو او ساده ــې چې منځنۍ ونه درلوده، ۀ ئیو. لکله چې د تحقیق کوتې ته ننوتم، څلور تنه ناست و. تحقیق ته وغوښتم

وم چې دا س، ددوی د درناوي له مخې پوه ۀنورو به ورته درناوی کاو. ــې په ځان کې وې تر ټولو پورته ناست ووئجامې 

په خپل الس . ـې ما ته د ستړي مه سئ الس راکړئمښت سړی له ځایه پورته سو او په نر. سړی د ډېر صالحیت څښتن دی

د مجلس په صدر کې ناست سړي چوپتیا ماته . د څو ثانیو لپاره چوپه چوپتیا وه. ــې راته اشاره وکړه چې پر څوکۍ کښــېـنمئ

نن راغلی یم . لرم ۀله زندان او زنداني سره سرو کار نــ. زه د گوند له مرکزي کمیټې څخه راغلی یم» : ــې ویل ئکړه او و

هر . انسان په سترگه گورمۀ تر ټولو لومړی تا ته د یو. په دغو خبرو کې زموږ حقوق برابر دي. چې یو بل سره خبرې وکړو

د غوایي له . ــې د اصلي خبرو دروازه خالصه کړهئڅو شیبې وروسته « .ووایهۀ ــې په آزاد زړئلید لوری چې لرې، راته 

د باندنیو السوهنو، نړېوال امپریالیسم، د . ــې تعاریف پیل کړل« ئمرحله ی تکاملي»پرمخ تللي پړاو  انقالب او د انقالب له

که څه . نس خبرې وکړېۀ ماړۀ ــې پــئباب ۀ سیمې ارتجاع، سوسیالیستي بالک، د چین هژمونیسم او دداسې نورو خبرو پـ

اصطالح ښاغلي د کتابي معلوماتو کچه د خاد تر مستنطقیو په  پهۀ وه خو ددغـۀ کومه تازه خبره نــراته هم داسې لکچرونه 

 . ځلونو لوړه وه

 



څه دباندې یو . لیدلهۀ پام کې نیوله او د بڅرکي په اندازه بې نزاکتي مې ورڅخه ونــۀ په خپلو خبرو کې د مجلس روحیه پـۀ د

 پهپه ډېرې آرامۍ او حق  زه. چې خبرې وکړم ــې له ما وغوښتلئپای کې ۀ د خپلو خبرو پـ. کنفرانس ورکړــې ئنیم ساعت 

ځواب کې مې ورته ۀ پـ. خپله غوښتنه بیا تکرار کړهۀ د. ومسځوان په نقش کې غلی پاتې  هساده او کم سوادۀ توگه د یو بجان

« دی؟ښه، ستا نظر زما د خبرو په هکله څه »: ــې ویل ئو« .سم کولیۀ نــ ـېئزه دا رقم خبرې چې تاسو وکړې » : وویل 

سوم ځکه چې ډېر مشکل لغاتونه مو استعمال ۀ ــې په مانا پوه نـئتاسو ښې خبرې وکړې، خو زه »: ځواب مې ډېر ساده وو 

  . ــې وکړهئل او نرمه موسکا تــې وکئ ته زما پلو« .لکړ

 

وي اوس ســې نور مات ئپوهـېـدم چې د شکنجې ابزار . وهۀ د خبرو او د حریف د چلوټو او نیرنگ معنی ما ته پټه نــۀ دد

لکچرونه یوازې  «مرکزي کمیټې د رالیږل شوي استازي»د . پیل کړي دي راته شان غوړې او نرمې خبرېۀ ــې د کوچو پـئ

له نظره زموږ د هـېـواد نیواک زموږ د ملت د ۀ د هغـ. په نړېواله کچه د روسانو د تیري گرې تگالرې توجیه وه او بس

او انترناسیولیستي بڼه  ېه او زموږ پر ټاټوبي باندې د روسي پوځي ځواک یرغل خیرغوښتونکسمسورتیا یوازینۍ الره و

تر ټولو ځوابونو ظریف او پرېکنده ځواب پر وړاندې چوپتیا  ۍکله نا کله د دښمن د بابو اللو او د هغه د سپین سترگ. لرله

وي وي د اسرارو کونجي له تورن سچې  وي تگالرې او چلوټې دي چې غواړي په هره بیعهسدا ددښمن سنجول . وي

په دغسې ځای کې که زنداني هره اندازه ډېرې خبرې . ورباندې خالصه کړيۀ قفل خولـ زندانيڅخه واخلي او د « متهم»

. دښمن ورته شیبې شماري او ورپسې هالک هالک دی چې ي، هرو مرو تاوان ویني او دا هغه څه ديسوکړي، احساساتي 

پرېږدي او ۀ ــې په آرام نــئکوي، او دویمه خبره غواړي او تر هغو ۀ ه وکړه، مستنطق ورباندې بسنه نــکه زنداني یوه خبر

 .ويۀ تشه کړي نــ مخې ته ۀ اخلي ترڅو چې تورن ورته د اسرارو ټوله کڅوړه ددۀ الس ورڅخه نــ

 

 شد گفته گفتنی نا های سخن        شد برآشفته گرمی ز چون زبان

 

ــې وویل ئبیا . څو ثانیې چوپ سو. لرمۀ و چې زه ورته د ویلو لپاره څه نــسې رالیږل شوی استازی پوه د مرکزي کمیټ

 «اختیار لرې»:

 

ملگري « تورن کوټې ته بوزو؟»: مستنطق له خپل مشر ملگري پوښتنه وکړه . ــې د تحقیق کوټې ته راوړلهئد غرمې ډوډۍ 

ۀ نورو کسانو پـ. کښـېـښودلې ته ــې زما مخېئیو غاب وریجې « .ډۍ وخورينه، وي دي، له موږ سره دې ډو» :ــې وویل ئ

ځواب کې ۀ پلمه مې وکړه او پـ« خورې؟ۀ ولې ډوډۍ نــ»: مـېـلمه وویل « .ووړۀ ډوډۍ خوړلو پیل وکړ خو ما الس ورنــ

د کاچوغې . هاچوغه را وړاندې کړمـېـلمه خپله ک« .(وه راوړېۀ ـې کاچوغه نــئما ته )دی مینځلی ۀ الس مې نــ»: مې وویل 

باید له ۀ تا غوندې سړی نــ. حق لرېۀ تـ»: ـې ویل ئو وسکله چې د مـېـلمه پام « .په څوکې مې څو دانې وریجې وخوړلې

مـېـلمه پهره دار ته امر وکړ چې ما « .گڼېۀ زه تا ته درناوی لرم ځکه چې خپل دښمن دوست نــ. موږ سره ډوډۍ وخوري

 .ه بوزيبیرته کوټې ت

 

د نالۍ پر . ــې یوه یوه نالۍ او کمپله ورکړې وهئهر نفر ته . وی ووسنرم ۀ په دغو ورځو کې د تحقیق د ریاست د کاڼي زړ

په ۀ آزاد یم، خو ددې آزادۍ په متن کې یو پټ غم زما د زړۀ گومان مې کاو. مخ  اوږد وغځـېـدم او ژوره ساه مې وایستله



همدا . توري وهۀ انسانانو پر برخه لیک باندې له واکمنو مناسباتو څخه بې زاري او زړنړۍ کې څپانده وو او هغه د 

له ځان سره مې وویل که . او یو بل څیرې څیرې کړي« سيۀ انسان بل انسان ته لیو»مصیبتونه ددې باعث گرځي چې 

 ؟!وای نو نړۍ به څه ډول وایۀ دروغ، چلوټه، او غولول نــ

 

*** 

سي کوالی څه شي راڅخه ۀ ډاډه وم چې دښمن نــ. رېدلو د مستنطقینو له کاري بڼې سره آشنا کـېـدلمد هرې ورځې په تـېـ

کې، په خپل روح او وجدان کې پیاوړې کوله چې د خپل ژوند په بیعې باید له دې ډگره ۀ تل به مې دا خبره په زړ .واخلي

 .سوبمن او سر لوړی راووځم

 

ځوان « چلندۀ د ښـ»وو چې د چا خبره یو ۀ لو ما ویلو فشار په درد کړی وو، دا ال کم نــسر مې د مستنطق سید اکرام د تا وی

ــې ئله سید اکرام څخه . ــې نیغ نیغ زما سترگو ته وکتلئڅو شیبې . په خپلې ښایسته څیرې او موسکا کوټې ته راننوت

ــې ئبیا « ای وهلی ډېر ځیل کوي سرټمبه دیدا خد»: سید اکرام ورته وویل « دا سړی ولې دوني ځوروې؟» :پوښتنه وکړه 

ۀ دا خو ښـ. تا اشتباه کړې ده»: ځوان وویل . «نه»: سید اکرام ځواب ورکړ « دی خالص سوی؟ۀ ــې نــئتحقیق »:وپوښتل 

ــې الس ئځوان له ځایه پورته سو او ما ته « چلندۀ د ښـ« ».شاید خراب برخورد دې ورسره کړی وي. سړی معلومیږي

ده، ۀ کې مې له ځان سره وخندل او ومې ویل بده خبره نــۀ په زړ« ــې چې له تا تحقیق وکم؟ئحاضر » :ــې ویل ئو وراکړ ا

 .هم په آزمویلو ارزي« شعبده بازی»دا کوډ لوبه 

 

ــې ئبرې ـې وکړ او خئ!( دوستانه چلند. )راته سترگې په الره وو« د ښه چلند واال مستنطق»ــې چې تقیق ته بوتلم ئبله ورځ 

د متهم شکنجه کول، سپکاوی او تحقیر زموږ . دی کړیۀ رفتار نـۀ ــې ښــئخبر سوی یم چې تا سره »: داسې پیل کړې 

نورو ته . هر څوک ځانته عقیده او مسلک لري. يسله مخالفینو سره نـه باید بد چلند و. دیۀ ددولت او گوند سیاست نــ

زموږ په گوند . درک کوي یا نادانه دي او یا د گوند او دولت دښمنانۀ ـله نــئمسـهغه کسان چې دا . درناوی زموږ اصول دي

 «.هغوی غواړي چې گوند او دولت بدنامه کړي. کې دننه د امین بانډ فعالیت لري

  

ــې د میز پر سر ئکله چې بـېـرته راغی یو پیاله تود چای او دوه دانې روسي چاکلیټ . مستنطق له کوټې دباندې ووت

ما په ټول هوښ او حواس دا له زرنگۍ ډکه لوبه څارله، او بې اختیاره مې . «ـې کهئنوش جان »: ــې ویل ئښـېـښودل او وک

ۀ مې غوښتل ورته ووایم چې آفرین دې په دې زرنگۍ سه چې د یوۀ زړ. مستنطق راڅخه د خندا د علت پوښتنه وکړه. وخندل

: څومره ارزانه؟ په ژولې ژبې مې ورته وویل . و باندې غواړې ما واخلېروسي چاکلیټون ودان په دوه ووگیالس چای او 

دولت زموږ او ! ورور جانه»: ــې ویل ئمستنطق بیا هم د چا خبره اصولي اکټ وکړ او و« !ــېئڅومره مهربان سړی ۀ تــ»

بد سړی ۀ تـ. ږ ورته سزا ورکووــې موئځورولی یې ۀ هغو کسانو چې تـ. قده مه نیسهـُـد دولت پر وړاندې ع. ستاسو ټولو دی

زه تا ته د شرف ژبه . ــېئد اصالح وړ ۀ زه پوهـېـږم چې تــ. ، هر انسان اشتباه کوينو ښه. له څیرې دې ښکاري. ــېۀ ئنــ

 ....«راسې ته هیله مند یم چې ډېر ژر زموږ څنگ. او قول درکوم چې مرسته درسره کوم

 



. ــې د خوراک او څښاک پر ځای له ځان سره د کاغذ څو پاڼې راوړېئدا ځل . تمستنطق بیا د تحقیق له کوټې دباندې وو

عکس زما د گران ملگري انجنیر امین وو چې د )دا عکس د چا دی؟ »: ـې پوښتلم ئــې یو قطعه عکس راوښود او وئلومړی 

ۀ پـۀ ښـ»: ــې ویل ئو. «یژنمــې پۀ ئنـ»: عکس ته ولیدل ومې ویل  چې کله مې. «(همکار وو مې تشکیالتو په کمیټې کې

خیر دی، »: ــې ویل ئو« .ـې پیژنمۀ ئنــ» :بیا مې ورته وکتل او ځواب مې ورکړ « .ـې پیژنېئځیر ورته وگوره ښایي و

جمع، »: ومې ویل « په دغو لیستونو کې څه شی وینې؟»: ــې ویل ئو او ښودلوــې رائڅو پاڼې کاغذونه « .لريۀ پروا نــ

په داسې حال کې چې پوهـېـدم دا د سازمان د تشکیالتو د مالي څانگې حسابي صورت دی چې د خاد الس « .ضرب او تقسیم

ــې په دې توگه ما پوه کړي چې موږ ئیو دا چې غوښتل . ددغـو لیستونو له ښودلو مستنطق دوه موخې درلودې. ته لوېدلی وو

چې آیا زما پښه هم په دې موضوع کې ۀ ــې لیدئعکس العمل  دویم دا چې زما. ستاسو په ډېرو محرمو شیانو باندې خبر یو

پوهیږم چې مقصد دې څه »: ومې ویل . مستنطق بیا پښه ټینگه کړه چې ددغو لیستونو په هکله فکر وکړم. ښکـېـل ده که نه

ې راته وکتل اوبیا ــئپه عاجزۍ . ــې بې گټې ديئو چې لوڅې پوڅې ســې چې دا جمله زما له خولې واورېده، پوه ئکله « .دی

مستنطق په خپلې بې چاره گۍ اعتراف « .وایېۀ تا ته قسم درکوم چې هیڅ چا ته څه ونــ»: ــې ویل ئاو وۀ ــې زما الس ونیوئ

ــې خواره او مخ ئد مخ بڼه  .ــې تک سپین الوتی ووئرنگ . مخ ته په ځیر وکتلۀ ددې جملې په اورېدلو مې ددۀ دد. کړی وو

هر څوک . په حقیقت کې حق، حق دار ته رسیدلی وو. ۀــې په څیره کې له ورایه ښکارېدئیو ډول شرم . په ژیړېدو وه

کې  خوندول او ځان مې په خوشحالۍ او سد خوښۍ شراب مې د بدن په رگونو کې په خوځـېـدا . ــېئپوهیږي او برخه 

 .وسخړوب 

 

اکثریت مستنطقین کلک زړي، بد ژبي او له عقدو ډک کسان ول  .درلودۀ د مستنطقینو کاري بڼو له یو بله چنداني توپیر نــ

ــې ږمنځ کړې ئــې په ځان کې وې، ویښتان به ئاطو کړې دریشۍ به . چې بیا ددوی په منځ کې زما مستنطقین تر ټولو بد ول

ــې تکیه کالم ئناموس به  سوگند په شرافت او. ــې په پښو ولئــې تړلې او ځالنده جال داره بوټان به ئول، ښکلې نیکټایۍ به 

له . ۀورکاوۀ په اندازه ارزښت نــۀ بې ارزښته واښـۀ نیکټایي واال به د نورو شرافت او ناموس ته د یو« متمدنۀ »خو دغـ .وو

وایي چې زموږ د بدبختۍ او د تورو ورځو عاملین یوازې هغه کسان دي چې زموږ د ږیرې ۀ نــو نور څوکدې دې کبله 

هغوی چې هره ورځ پر خپلو ویښتانو ځالنده جـِـل وهي، او د ورځې د ُموډ نیکټایي تر خپلو غاړو . ه کوياوږدوالی انداز

 !ي زموږ د ولس آبرو او عزت نورو ته په ډېرې آسانۍ لیالم کړيسځړوي، هم کولی 

 

*** 

 

 ،ــې دا شپه تندیئرخالف د نورو ورځو ب. ، سید اکرام تحقیق ته وغوښتلموخت تیر وویوه شپه چې له نیمایي شپې څخه 

ۀ سر درلود نـۀ ــې نــئخبرو . ــې خبرې باد کړېئلورې هر له . دا ډول چلند ما ته عجیب ښکاره سوۀ دد. ۀورین ښکارېـد

ــې داسې گواښونه وکړل لکه چې یو ئپه ځلونو ځلونو . پای، داسې خبرې لکه چې د کوم بې تجربې سړي له خولې راوځي

وگوره هر څه چې . راځه له موږ سره همکاري وکړه». ــې د وعدو او وعیدو نړۍ ته پنا یووړهئیا به ب. ماشوم څوک ډاروي

ول»تا ته د . سوي له هغو څخه موږ تیریږو داسې یو کار وکړه چې ملگري . درکوم چې مرسته به درسره وکړم« شرف قـــ 



له موږ سره په صداقت مرسته وکړې، موږ هم ۀ که تـ. دې زموږ د گوند او دولت پر ضد له مبارزې څخه الس واخلي

سید اکرام له خپلې . ما د تل په شان یو ځواب درلود« ....ستا پر وړاندې له ځوانمردۍ او ترحمه کار واخلو چېسترگې لرو 

ړې چې غواۀ گومان مې کاو. ــې ځان راته نـېـږدې کړۀ ئښــ. گومان مې وکړ بیا د وهلو وار راورســېـد. څوکۍ پورته سو

ما . درته قسم درکوم چې له ما سره مرسته وکړه شي ۀپه هر څه چې ایمان لرې، په هماغـ» . :زما په غوږ کې څه ووایي

د خاد د مستطنق د منافقت وروستۍ پرده  «.یو څه ووایه چې ما ته د اوړو پزه سي. کوهۀ ځیل مــ. شرموهۀ خپلو ملگروته مــ

وو چې د دښمن حقارت او زبون توب او په « اوج/ دنگه څوکه»پرله پسې داستان ۀ ـددغ« پینځمه پرده« ».مخ په ټولیدو وه

په خپله ۀ ول مگر دا چې دۀ د سید اکرام عذر، زارۍ او التماس بل څه نـ. ــې څرگندولهئاسیر سوبه ۀ الس او پښو تړلي د یو

 .ۀسند باندې خپل السلیک ایښود/د خپلې تسلیمۍ پر السوند

 

تورن څخه اقرار واخلي، په له ویل کــېـدل که مستنطق وتوانـېـږي . ووۀ و ټینگار او شله توب بې دلیله نــد خاد د شکنجه گر

ته ۀ لپاره د شوروي له پینځلس گونو جمهوریتونو څخه یو« نځلس ورځنۍ عیاشۍیپ»ــې د نغدي انعام ترڅنگ د ئبدل کې 

 متهمینوله همدې کبله ده چې مستنطقین دې ته هالک هالک ول چې . ۀد مقام د لوړوالي سبب هم کــېـدۀ و دداۀ استول کــېـد

 .څخه اقرار واخلي

 

په ټول وجود . ۀټول ځان کې مې د غرور احساس کاو. ومسوی وو چې خپلې کوټې ته بوتلل سله نیمایي شپې ډېر وخت تیر 

مې وویل اوس نو له مرگي هم  سره له ځان. کې د خوښۍ او ښادۍ سیندونه په مستیدو ول او خوندونه مې ورڅخه اخیستل

ساتل ول او دا دی گام پر گام خپلې  اصلي موخه مې د سازماني اسرارو او د یارانو او آشنایانو د سالمتۍ. لرمۀ ویره نــ

به زما کار پای ته ورسـېـږي او ۀ که مې اوس دښمن د اعدام تر پولې هم ورسوي، نو نــ. موخې ته درسـېـدو په درشل کې یم

 !به هم ددښمن ښاد سيۀ نــ

 

 :ۀ په ترنم ووایـۀ مخکې له دې چې خوب مې یوسي د شاعر دا شعر مې د زړ

 

 زیست و مرگ است مساوی آفتاب چو را ما

 ایم هــشتــگ دهــزن حرـــس ایم، مرده شام گر

 سو سهار بیا راژوندي کیږوۀ موږ ته مرگ و ژواک د لمر د ژوندون په شان دی، که ماښام مړ

 

 

 

 

 

 

 



 د استنطاق وروستۍ ورځې 

 

 زینهار تمتـفـگ مرو اـدری به

 سپار توفان به دل وگرمیروی

 (سعدی)

 [توپان ته وسپارهۀ سې، که ځې نو بیا زړۀ پام کوه چې سیند ته الړ نـ]

 

وې خبره مستنطق د پوښتنو لپاره کومه نۀ نــ. مخ په سړېـدو وو سره د تحقیق ددفتر چاپیریال د هرې ورځې په تـېـرېـدو

د مستنطق . ــې وایم، داسې ښکارېـدله چې د حریف د پوښتنو کڅوړه نوره تشه سوې وهئما څه درلود چې وۀ درلودله او نـ

مستنطق به چې شونډه . درلودۀ ته کوم راښکون نــۀ پوښتنې هماغه تکرار په تکرار وې او ورسره زما ځوابونو هم د

زموږ دغه . ۀپوهـېـدۀ ورکولو په پایله ښـۀ مدا شان دی هم زما د ځواب نـه. وښوروله پوهـېـدم چې څه غواړي ووایی

له پیله تر پایه د  د پړاو د تحقیق. شناخت د میاشتو میاشتو مخامخ مقابلې او زور آزمویلو په پایله کې رامنځ ته شوی وو

د تلې د داړو پلو . ــې مخامخ کړوئدواړو لورو هڅه کوله چې حریف غافله او په پای کې له ماتې سره « سیالۍ/ مسابقې»

د مساوي حقونو درلودل هسې بابیزه خبره وه، په دې معنی چې مستنطق  .موازنې له ځمکې تر آسمانه له یو بله توپیر درلود

وغواړم چې پر مات « ځواب« »ولې»څخه د لسهاوو ۀ درلود له هغــۀ حق درلود له ما هره پوښتنه وکړي خو ما حق نــ

له هرې پوښتنې او ځواب وروسته د دواړو خواوو عکس العملونه هم د یو . ۀدروندوالی کاو ورته ــېئې غاړې ورمیږ او کږ

کله . ویلو داغ مې تر آخره د خاد د مستنطق په زړگي کې پرېښود« هو»زه له خپلو ځوابونو راضي وم مگر د . بل ضد ول

ېرې خوښۍ په ډریووي او په خرابو اعصابو غبرگون ښیي له مې چې لیدل چې زما ځوابونه د مستنطق تریو تندی ال نور ت

چې له اخیستونکي څخه د ورین  دستور دیځاییدم، حال دا چې که تاسو چا ته څه شي ورکړئ نو دا خو دود ۀ جامو کې نــ

پوهـېـږم دغه ۀ نـ. هما د مقابل لوري د بد خـُـلقۍ او نارضایتۍ هیله درلودل. دلته معامله سرچپه وه. تندي او رضایت هیله لرئ

د  دریځ، مقام او ارزښت« پدیدو»ــې دا وي چې د پیښو او نښرغاندو ئاستثنایي حالت په کوم ټکیو بیان کړم؟ ښایي دلیل 

 .زمان او مکان د چوکاټ په شرایطو کې کولی شو وسنجوو

 

ښـېـدل، او هغه شی چې دښمن ته خوۀ هغه شی چې د خاد خوښـېـدل زما نــ. وایي چې هر شی په خپل ځای ارزول کــېـږي

زما تعریف او  له همدې کبله ول چې له غیرت، صداقت، رښیا ویلو او نورو مفاهیمو او کلماتو څخه. گټور وو ما ته تاوان وو

څه ول چې مستنطق غوښتلۀ اخیستنه غیر له هغـ
37

د . له نظره توپیر درلودۀ ان د هـېـواد پالنې مفهوم او کلمه زما او د هغـ.  

له روسانو سره » :به په براال ویل چې ۀ روس د ځواک پر وړاندې سرغندویه مبارزه ما ته د هـېـواد پالنې نښه وه، او د

پخال کیدونکو اقطابو کې ۀ ــې په دوه وو متضادو، مخالفو او نـئدغه شیان ول چې موږ « .دوستي د هـېـواد پالنې معیار دی

زه ځان  .ټولو له یو بله توپیر درلود... ۀوړۀ ه، سیاسي دریځونه، زموږ اخالق او کړزموږ افکار، باورون. ځای پر ځای کولو
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تا ته په شرافت قسم درکوم « وایيۀ ولې درواغ وایې؟ سامایان خو درواغ نــ» :ـې ئد مستنطق له خولې مې په ځلونو ځلونو وارېدل چې ویل به   -  

 ......کوې؟ ۀغیرت لرې؟ ولې نر غوندې له خپلو اعتقاداتو دفاع نـۀ تــ« یا». چې رښتیا به وایې



او څرگنده کرښه راته هیڅکله کمرنگه  پرېـړهپه دې کې نـېـکمرغه بولم چې د آزمیښت له دې ډگره سرلوړی راووتم او دغه 

ککړې او له ه سپکو پکه شفاهي پوښتنې تل ځۀ ویو پوښتنو پر وړاندې مې ځان آرام احساساوسد لیکل . سوهۀ او پیکه نــ

. شوې کولی په تحریري پوښتنو کې ولیکيۀ سپورو سره بدرگه وې خو دا باید یاده کړم چې دوی سپکې سپورې نـترخو او 

د چلوټې او ۀ او د هغـ« غوادرو»زما د . زه او مستنطق دواړه پوهـېـدلو چې نیږدې ټول ځوابونه مې مصلحتي درواغ دي

پیر په دې کې وو چې ما د وجدان په حکم او د مسؤولیت پر بنسټ ځان د خپلو دوستانو او ملگرو د ځان د ساتلو او فریب تو

، دا هغه اسرار ول چې ما ته د سترگو د تور په شان گران ول او په ۀد اسرارو په پټ ساتلو ملزم گاڼــ« ساما»د سازمان 

 .پوهــېـدمۀ ــې تر ټولو ښــئارزښت 

 

ۀ موقف او موقعیت وپـېـژني، پرته له هغـې دا امکان سته چې هر څـ/ حالت کې سیاسي زنداني باید خپل دریځۀ سې یوپه همدا

لښکر سرښندوی او  سرسپارلی سرتیری  ورۀ زرزه د خپل هـېـواد د مستقل، ملي او مترقي مقاومت د . ــې له السه ووځيئ

زموږ د مبارزې مشروعیت له دې له معنې ډکې خبرې . ینه ډال کړې وهــې خپله سئوم چې د پردي تیریگر پوځ پر وړاندې 

یوازې د ولس حق دی بلکه د هغوی دنده هم دهۀ د ناصالح حکومت پر وړاندې پاڅون نــ» : سرچینه اخیستې وه  چې 
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له . «

. دی کړیۀ هم شک نــهمدې کبله مې د خپلې الرې پر سموالي او حقانیت او ددښمن پر غلطې الرې ان د یوې شیبې لپاره 

 .ۀبل لوري کې جنگــېـدۀ هدف په هاغـۀ څرگنده ده چې مستنطق د همدغـ

 

 انگیرنې او جاجونه

 

ۀ هیڅ داسې الره نـ»په ټولیز ډول مې باور درلود چې . داسې برېـښـېـده چې د تحقیق لړی خپل پای ته په نـېـږدې کـېـدو ده

زندانیانو خوشحالۍ کولې چې د . چـېـرته رسـېـږي د الرې پای بهېـدم چې پوهـۀ دې نـۀ ، خو پـ«لريۀ سته چې پای ونـ

لوی زندان ته له لـېـږدېـدو وروسته ښایي یو شمیر امتیازات الس ته راوړي، ته به وایې چې گڼې هلته یو څه ۀ څرخي پـلـ

ه د تگ وار دی او هر څوک همدا شان ویل کـېـدل چې د تحقیق د لړۍ له پای ته رسـېـدو وروسته محکمې ت. آزادۍ وې

ان هغو کسانو هم چې د تحقیق په لړۍ کې په خپلو کړو او ناکړو . کې له ځانه دفاع وکړي« قضا په محضر»کولی شي د 

چې موږ د شکنجې په زور اعتراف کړی  او وایواعتراف کړی وو ویل  چې په قضایي جلسې کې منکر کـېـږو « گناهانو»

جاج لپاره دوه ۀ د همداسې یو. رسـېـږيۀ او محکمې ونـۀ ـرنه دا وه چې خبره به تر څرخي پـلـد ځان په هکله مې انگـې. دی

ــې  د خلق او پرچم د هـېـواد ئله چلوټو او نیرنگونو بې خبرې او بل « انقالب د تکاملې مرحلې»یو دا چې د : دلیله ول 

ی حال او زما په وینو لژندې ترخې تجربې وې چې ددې له کرغیړنو او شنیعو کړو وړو څخه زما د سترگو لیدل پلوري بانډ

په ځانگړې توگه د »د مخالفینو  .ــې لکه غنم وریبلئهـېـواد یو نسل روڼ اندي زامن او په زرهاوو رزهاوو نازولي بچیان 

ه دا سبق راکړی مخالفینو پر وړاندې د خلق د ډیموکراتیک گوند له بوږنوړي تاوتریخوالي ډک چلند ما ت« روڼ اندو او آگاهو

ژغورل ۀ ــې په تن وارزي د خلق د ډیموکراتیک گوند له ویني بهوونکي ساطور څخه به ونـئوو چې هر هغه څوک چې سر 

نیاز هللا ! «یو څه یم»ــې پرته له کوم وړوکي جرم او گناه ستي کړ زه خو لږ تر لږه ئنیاز هللا : له ځان سره به مې ویل . سي
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 .يمجید اصغر علی وا یوسفیان جواد :ژباړه  بكر، و بارنز :لیکنه  اجتماعی، اندیشه   تاریخ -  



ۀ د زړۀ زه په خپله شاهد وم چې هغـ. کلي کې د یوې ډېرې بې وزلې کورنۍ غړی ووهۀ د خیلو په یود پروان د والیت د سی

نیاز هللا په خپله چې هغه مهال په لسم ټولگي کې وو راته قصه . ۀښوونځی پای ته ورساوپه وینو د جبل السراج په لیسې کې 

همدا بې وزلی ځوان د کابل په ! «.ور جامې اغوندمد خمې کې ۀ کله چې مور زما جامې مینځي، په کالـ» :وکړه چې 

کله چې په دې وروستیو کې د خلق د . ونیو او تر نن پورې الدرکه دی« زیارکښو دولت»پوهنتون کې وو چې د 

 نوم مې دۀ ډیموکراتیک گوند په الس د وژل شویو د پینځو زرو شهیدانو لیست د هالند د هـېـواد د پولیسو له پلوه خپور شو دد

د . ساده خو د ډېر استعداد خاوند ځوان ووۀ جرم څه وو؟ نیاز هللا یو په زړۀ پوهـېـږئ دد. همدغو شهیدانو په لیست کې ولید

کوم هـېـواد ته د تحصیلي بورس لپاره « ختیځې اروپا د سوسیالیستي بالک»ــې دی د ئد غوایي له آفته مخکې  ل کال۰۹۳۱

زه سوسیال »توگه له خولې وتلي ول چې « ناخود آگاه»ــې یوازې په ناخبره ئکې د پوهنتون په لیلې . کاندید کړی وو

هم په سیاست ۀ درلود او نــۀ نیاز هللا له سیاست سره سر و کار نــ« .ځمۀ ونو ته د تحصیل لپاره نــهـېـوادامپریالیستي 

د . خبره کوم خبر غل اوري« ال امپریالیسمسوسی»د . خبره اورېدلي ول چې علي آباد هم ښار دیپه خلکو  عامو د. ۀپوهـېـد

جاسوس گي چې دا خبره اورېـدلي وه ۀ هغـ. روزگار له قضا چې بدلون راځي او د خلق ډیموکراتیک گوند واک ته رسـېـږي

     . واکمن گرځي او په پایله کې خوار نیاز هللا د کابل پوهنتون له لیلې څخه بیایي

 

سوسیال »یوازې د  وو اونیاز هللا د سیاست له رمز او رازه ناخبره ځوان ! وروره هو زما گرانې خورې او زما گرانه

دې ورته بیلگې ! روح دې ښاده وي. شین سر بربادوي ،سره ژبه. ۀپه ناځوانۍ وواژ ـېئ د کلمې د ویلو په جرم« امپریالیزم

 : دي ۀ کمې نــ

  

د خزانه دار
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د لویې الرې مأمور وو د پینځو تأریخي دورو د کتاب یوه  د زوی د کوټې له تالشۍ څخه چې خپله د سالنگ 

ــې ئتر خاورو الندې کړ چې د پینځو تأریخي دورو کتاب « جرم»ــې یوازې په دې ئدی . سوه تایپ شوې نسخه وموندل

ۀ دغـ! ، هغه هم آگاهانه سیاستۀــې کاوئوو، له دې کبله دا ثابته خبره وه چې گڼې سیاست ۀ لوست خو د گوند غړی نــ

میده »د ږیرې او کالشنیکوف اصحابو د کتابونو لوست ددوی په وینا د . هلدرلودۀ ځوانیمرگ ځوان هـېـڅ سیاسي سابقه نــ

کړو چې د پردیو واکمنۍ ته سرسپارلو گوډاگیانو هم چې هره ۀ خو دا باید هیره نـ ،کتابونو لوستل گناه او بي الري گڼله« خط

 گڼله همجازاتو مستحقد ــې د مرگ ئ ـنهتاب لوستــې ږیره چپه تراښله کئورځ 

 

ووړ؟ د ۀ له منځه یو نــ رد کتا وــې د زده کوونکئد پروان والیت د سید خیلو د لیسې د دولسم ټولگي زده کوونکی حلیم جان 

گناه په جرم ــې د کومې ئاوس کوالی شئ ووایاست چې حلیم جان . حلیم جان نوم هم د پینځو زرو شهیدانو په لیست کی دی

  !؟ یاد دې تل ژوندی ويۀوواژ

 

. ښوونځي ته تبدیل کړۀ ــې د پنجشیر یوئلومړی . شهید استاد شیر احمد یادومد کلي اوسـېـدونکی د جبل السراج د عشق آباد 

کسانو هغو . ښاره راووړ رــې، دغه الیق او هـېـواد پال استاد په روسي جیپ موټر کې د چهاریکارو تئڅو موده وروسته 

د تر دې دمه خو ښایي ۀ پـېـژاند ۀښـ ــې په خپلو ټولو ښو اوصافوئپر غاړه درلود استاد  ـېئ لو مأموریتود رالیږدۀ چې دد
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 . ۀپـېـژاندۀ نامـۀ دا شهید مې په همدغـ -  



د  نو ۀملگرو سپاردولتي خپلو  ـېئ استاد دولتي سړي تښونکو چېکله . ولۀ خپل مزدور دولت او گوند په ماهیت خبر نــ

ــې له خپل عالم استاد ئښایي دوی هم پوهـېـدل چې دا به . ته د خپل استاد السونه ښکل کړلد خلکو مخ ــې ئسپارلو پر مهال 

کار ۀ د یو. وو غوره کړیۀ دمه مې مخفي ژوند نــۀ تر دغـ: بله خاطره یادوم  !یاد دې ژوندی وي. سره وروستنی دیدن وي

راسره د پروان والیت د سیدخیلو د ابراهیم خان د کلي  په موټر کې دننه. د ترسره کولو لپاره د کابل ښار پر لور وخوځـېـدم

ـې چې زه ولیدلم له خپل ځایه راپورته سو او زما تر څنگ ئکله . ــې په ځان کې ولئسپین کالي . استاد اکرام الدین ناست وو

ینو جامو مې پوه لکه چې له سپ»: ـې ویل ئــې خندل او وئو« دې کړی؟ۀ سړیه لکه چې واد»: ورته مې وویل . کښـېنـاست

لیرې ځایونو کې تر  او ان پهــې ډېر لیرې ئزه » : ـې ویل ئو. د حال او احوال پوښتنه مې ورڅخه وکړه! «شوې که څنگه؟

« سته؟ۀ هلکه پام کوه چې په دې خلکو اعتبار نـ» :ورته مې وویل « .ان د پنجشیر آخر ته. تبدیل کړی یم ځای تهټولو لیرې 

« .ــېئغولـېـږې ان هماغلته هم ددوی تر څار الندې ۀ ونــ» : ومې ویل « .ــې له نظره چپ یمئو اوس خ» : ــې ویل ئو

غواړم ۀ جاسوسان راپسې دي، خو نـ. وهللا یاره زما ورځ هم بده ده» :حال لرې؟ ورته مې وویل ۀ څـۀ ـې پوښتلم چې تــئو

ښایي دا زما د »: ومې ویل « فکر او پالن لرې؟ۀ څـ» : ــې وکړهئپوښتنه « .مفت او چفت ځان ددوی تر چړې الندې واچوم

  «.علني ژوند وروستۍ ورځې وي چې علني گرځم

 

خدای په امانې مې ورسره . دی له موټره پلی شو چې پنجشیر ته الړ سي. زموږ د سپرلۍ موټر د چهاریکارو ښار ته ورسـېـد

ورپسې څو وروځې وروسته د شهید عبدالمجید کلکاني . وسلیدنگ وروسته زموږ دواړو برخلیک هم بدل ۀ له همدغـ. وکړه

په دستور مخفي سوم
40

، خو په خواشینۍ مې خبر تر السه کړ چې زما گران ملگری او نازولی ټولگیوال، ارواښاد استاد 

 !ارواح دې ښاده وي. بیا خپل کور ته رانغی چېاکرام الدین د کودتایي رژیم د خروړو په الس تښتول شوی وو 

 

موږ د لومړني . د پروان والیت د سیدخیلو د ولسوالۍ د ظفرخیلو له کلي څخه وو. ۀملگری مې غالم سخي نومـېـدبل 

د کابل په ښار . تر دولسم ټولگي پورې اوږه په اوږه ښوونځي ته تللو. ښوونځي له دورې یو بل سره دوستي او آشنایي لرله

غالم سخي زړور، ځوانمردی، کاکه او دوست . کې په کار بوخت سوښار ۀ او همدغـۀ ــې متوسطه طب پای ته ورساوئکې 

ــې لیوالتیا درلوده خو د هــېـڅ ئسیاست ته . وهمدا ځانگړتیاوې وې چې پر دوستانو باندې ډېر گران وۀ دد. پاله ځوان وو

ــې ئپه خپلې خوږې خندا به . ۀکار وړاندیز کاو« سیاسي»ته به مې د منظم  ۀـهغ. ۀمانــۀ ــې ونــئسازمان او ډلې غړیتوب 

او د شنبې په ورځو به ۀ د جمعو په ورځو به کلي ته د خپلې کورنۍ لیدلو ته راتـ. «!وهبندزما ککره په کړۍ کې مه » : ویل 

کله چې چهاریکارو ته ورسـېـد، وینو ته د . یوه ورځ له خپل کوره وخوځـېـد چې کابل ته الړ سي. بیرته کابل ته روان وو

یاد دې تل ژوندی . ــې کړئــې له ځان سره بوت، تری تم سو او پوپنا ئسترگې ورباندې ولگــېـدلې، هغه « خلقي» ۀتږي یو

 !وي
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دار داوؤد د کودتا په شهید مجید کلکاني د غوایي د کودتا له همغو لومړیو ورځو خپلو دوستانو ته خبرداری ورکړ چې د غوایي کودتا دې د سر -  

کله چې د خلق . له ملي او روڼ اندو ځواکونو سره د غوایي د کوتا د کودتاچیانو چلند ډېر پرېکنده، خونړی او له دښمنۍ ډک وو. انگـېـريۀ شان ونــ

. ه سم دې ځانونه مخفي کړيډیموکراتیک گوند یرغل پیل کړ مجید آغا خپلو نامتو او مشهورو یارانو ته مشوره ورکړه چې د خطر له احساس سر

ارواښاد شهید اکرم یاري ته د پیام او نفر د . «دي روزلي چې د دښمن د چړو تر گوزار الندې راسيۀ موږ خپل ملگري ددې لپاره نــ: به ویل  ۀ هغـ

 . د همدغې پوهې له کبله ولۀ لیږلو او د همکارۍ  او د پناه ورکولو لپاره د ژمنې تیارې د هغـ



د پرچمیانو د جنایت او  هشي چې د خلقیانو او تر هغو بدترۀ ویني او پوه نـۀ آیا هـېـڅ داسې سترگې او وجدان نـسته چې ونـ 

استادان، محصلین، د ښوونځیو زده کوونکي، مأمور او کارگر، بزگر او د جوماتونو  قساوت ژورتیا څومره ژوره وه؟ دومره

څخه چا یوړل « تودو سنگرونو»د ښوونځیو، پوهنتونونو، دولتي ادارو، هټـیو او جوماتونو له ..... مالیان او نور او نور او 

ــې له منډوي، له سِر چوک « ئجوالیان»ډیان ــې سرونه تر خاورو الندې کړل؟ څوک انکار کولی شي چې دوی ان پنئاو چا 

ده ۀ ــې نښه نــئــې پر غاړو وې او همدا ددوی وسله وه له ځان سره یوړل او تر نن پورې ئچې رسۍ  او یا له چنداول څخه

ته چې په ټولې بې شرمۍ او سپین سترگۍ سره د سد افسوس او غم ځای دا دی چې ال تر اوسه هم داسې کسان ! پاتې

هـېـڅ چا له کوم موجبه پرته هـېـڅ آزار او اذیت »له جنایاتو انکار کوي او یا په سپین سترگۍ وایي چې « مین دورانپرت»

له همدې کبله ول چې ویره او خپل مرگ ته سترگه په الره پاتې کـېـدل لکه د ځان د سیوري په شان « .دی لــېـدلیۀ نــ

پرتمین »( انقالب د لومړي پړاو)پوهـېـدم چې د ۀ زه نـ. ختلېۀ ې سمې ونـهرگوره، زما ټول جاجونه او اخیست. راپسې وه

مډرنو بیروکراتیکو تشریفاتو . بل لوړ پړاو ته ورکړي او نور پراخ ارگانونه او ادارات به رامنځ ته شي یبه خپل ځا« والی

وژلو او د لومو کښـېـنولو نوي او  دوی د تحقیق، شکنجې،. ځای ونیوزړو طریقو  د «په تورتم کې له منځه وړل» ۍد سرکوب

پورې ورسـېـږي او « انقالبي اختصاصي محکمې»ان زنداني کوالی شوای تر . پرمخ تللې الرې او ابزار اختراع کړي ول

هلته څارنوال. وکړي( دفاع)له ځانه 
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ــې څه فرق ئاوس ! ۀحضور درلود او تورن ته د دفاعیې د لیکلو حق ورکول کــېـد 

څارنواله نیولې تر قاضي، محرر، دروازه وان او ډریور ټول د گوند بیا په ځانگړې توگه د خاد غړي ول او چې له ۀ کاو

د  متهمینوچې د قاضي، محرر، څارنوال او نورو غوږونه د ۀ ــې هم څه فرق کاوئبیا . تبر تیغه یوې خواته وهله خپل ټولو د

سوی ۀ یم پوۀ زه هیڅ تر اوسه نـ ول؟ۀ ــې د بې گناهۍ ادعا کوله کاڼــئزاریو او عذرونو پر وړاندې چې په زاریو زاریو به 

ــې د خپلې ئ؟ که دغو دوسیو حقوقي اعتبار درلودای نو ولې لچې دا دومره دوسیه جوړول او دوسیه بازۍ د څه لپاره و

 واکمنۍ د خونړي لمر له ډوبـېـدا مخکې په خروارونو دوسیې او پروتوکولونه وسوځول؟

 

 نی استنطاقوروستـ
 

زما وروستنی تحقیق له گواښ، ترټنې، رټنې، ښکنځلو او په پای کې د پخوا په شان له زور زیاتي او فزیکي وهلو ټکولو 

سره بدرگه د خاد د تحقیق د ریاست د دوه وو تنو وحشي داړونکو د تحقیق د ریاست د لومړي مرستیال قاسم مشهور په 

ددوی خوی او کړو وړو ته » دا دوه تنه بې رحمه ځناور . شریفي له پلوه پر مخ الړ عینک او د ریاست د دریم قسم د مدیر

معلومه کړي چې آیا زما په څیره کې د  چې ددې لپاره راغلي ول« هم کمی کوي په کتنې دوی ته د ځناور د صفت وړل ال

ړه لوړ پوړي مقامونه خپل ټیټ سرونه سخت دواتوبې، پښیمانۍ، یأس او تسلیمۍ آثار لیدل کــېـږي که نه؟ د تحقیق د چارو دا 

ـې باک چې د شریفي د ډیرو ئڅه  .په ډبرو ووهل خو په پاشـېـدلو مغرونو او تشو السونو بیرته خپلې سوړې ته الړل

کړ؟ قاسم عینک هم الس تر زنې کښې ۀ اوړۀ درندونو السونو د سوکانو باران زما ناتوان او له شیمې لوېدلی ځان اوړ

د شریفي د . مې راڅیري کړيۀ ــې زما د خولې داوړو ژیو ته یووړې او نیږدې وو خولـئدواړو السونو گوتې د . نناست

شي چې ویل ۀ سوکانو درد به هیر کړم خو د تحقیق د ریاست د لومړي مرستیال بې شرمي او بې حیایي به هیڅکله هیره نـ
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 ــې سارنوال لیکل شوی دیئي متن کې سارنوال لیکل شوی دی او د چاپی محدودیت له کبله په در -  



د تبر زخم به جوړ سي : ویلي دي ۀ زموږ ولس څه ښــ. «ده دهلکه کنچنۍ ښځه سل رقمه ناچو ناچو دې ز... ۀ تـــ» :ــې ئ

 !جوړېږيۀ خو د ژبې زخم نــ

 

په جهان خپلې هیندارې ورکې کړي دي چې هر څومره له شرمه ډک او سپک اوصاف « نارینه وو»آیا داسې ! لویه څښتنه

 تر هرې بد لمنې بدتره عمل کوي؟ د خپلې مور په لمنې پورې تړي؟ حال دا چې دا نامردان په خپلهـې ئکې سته دوی 

 

د همدې خبرې سموالی ما ته دا خاطره را ژوندۍ . رسـېـږي خو بني آدم، بني آدم ته رسـېـږيۀ ته نـۀ وایي چې غر، غر

 :کوي

 

همسنگر ملگري سره ۀ له خپل یو. د شکنجو او زندان له سختیو څخه کلونه کلونه تـېـر شوي ول. ل به وو ۰۹۱۳ل یا ۰۹۱۱

د حیرتانو له بازاره د موټرونو تر تم ځایه پورې . حیرتان له ښارگوټي څخه د مزار د ښار پر لور مو د تگ تکل درلودمې د 

ـې ئتر خپلې غاړې . ووــې اغوستي ئکمیس او پرتوگ . زموږ تر مخې یو سړی په چټکۍ روان وو. باید پلي تللي وای

ــې په تښـېـدلي رنگ غلچکي او ئهر لور ته . خپل مخ پوښلی وو ــېئباندې ۀ په هغـ چېدستمال اچولی وو « چارخانه»

دا وضعیت موږ اړ کړو چې ال نور پام ورته ۀ دد. داسې لکه چې دښمن ورته په کمین کې ناست وي. وارخطا وارخطا کتل

. م سفره وود تحقیق د ریاست مشهور شکنجه گر شریفي له موږ سره ه! هو. موږ هم په چټکۍ گامونه واخیستل. ور واړوو

. دی خو زه هره ورځ وینم! وای وای» : ــې ویل ئکله چې پوه سو چې دی څوک دی و. ملگري مې د موضوع پوښتنه وکړه

ملگری مې چې « .ــې هم د مزار د شادیانو په دروازه کې دیئخصوصي شرکت مدیر دی او دفتر ۀ د مزار په ښار کې د یو

« .څپیړه څومره درد لريسی چې پوه تر څو  خو یو څو کلکې څپـېـړې ووهم اداجازه راکړه چې » :لږ سر زوری وو وویل 

 «.لرمۀ نه انډیواله، زه په فردي غچ باور نــ»: ورته مې وویل 

 

 د زندان پر لورۀ د څرخي پلـ څخه د صدارت له کوټه قلفۍ

 

خو دی د لوړو مقاماتو له ویرې هغه سوي ډک وو ۀ سره له زړمتهمانو د صدارت د کوټه قلفیو د یو شمیر سرتیرو چلند له 

پهره دار غفار یو له داسې مهربانو انسانانو څخه . شو څرگندولیۀ ــې له ځانه نــئدرلودل په عمل کې  کې ۀڅه چې په زړ

ــې ئاو کنگل ژمې سړې ورځې وې چې زما د کوټې دروازه ۀ ل کال د سلواغې د میاشتې شلمه نیټه وه، د ساړ ۰۹۳۱د . وو

غفار جانه څنگه تیاری؟ تیاری تر تیاري فرق » : ورته مې وویل . «تگ ته چمتووالی ونیسه» :ــی ویل ئړه او وخالصه ک

» :ــې وویل ئــې له ستونې وایستله او په خپلې خوږې ننگرهارۍ لهجې ئــې راته وکتل او یوه سړه آه ئسوي ۀ په زړ« لري؟

بیا هم که کومه سهوه او خطا . و کولیسۀ وي، ما در ته هـېـڅ شی ونــ ته ځې، خدای دې درسره مل او ملگریۀ د څرخي پلــ

د کوټه قلفیو او موټر تر منځ . د زندانیانو د وړلو لپاره مخصوص موټر له انگړه دباندې والړ وو« .له ما سوې وي ما وبخښه

کله چې ډک . عاده حالت څرگندویه وهدا د فوق ال. هر لور ته وسله په الس سرتیري والړ ول. الره نـېـږدې پینځوس متره وه

د موټر شا ته چې اوسپنینه . متهمین والړ ول. درلودلېۀ موټر څوکۍ نــ. وو پاتېۀ ډوک موټر ته وختلم د ښورېـدلو ځای نـ

ه د موټر د چت پ. وه او د موټر دننه د ساتونکو او بندیانو تر منځ یوه پنجره وه، ساتونکي هم کښـېـناستلسدروازه وه وتړل 



دیگ »له همدې کبله په داسې موټر باندې د . ښیښهۀ کړکۍ درلوده او نـۀ ، موټر نــپورتنۍ برخې کې یو وړوکی سوری وو

 . نوم ایښی وو چې یو په ځای او سم نوم ورته وو« بخار

 

یاست او شپږ ورځې د شش درک په لومړي رۀ له دې څخه مې اتـ. ېلزما له نیول کـېـدلو شپږ میاشتې او لس ورځې تـېـرېد

شانس وو چې پس له دومره وهلو ۀ بیا هم یو ښــ. میاشتې او دوه ورځې مې د صدارت په کوټه قلفیو کې تیرې کړې وې

د قفس پر لور لـېـږدول ۀ د تحقیق د ریاست له تنگو تورو کوټو څخه د څرخي پلــ وروسته ټکولو اوقیل اوقال او زور زیاتي

 .کــېـدم

 

موږ ټول ستړي . دننه منظره او حالت ډېر وحشتناک وو« دیگ بخاطر»د . الښت په الره ولوېـدپه غمجن ن« دیگ بخار»

. ستومانه او په ځان خوار زندانیان په خپلو اوږدو ویښتانو، څیرې څیرې په وینولژندو جامو په سختۍ په پښو درېدالی شوای

دوني ۀ رښتیا خبره خو دا ده چې موږ هـېـڅ یو. ېـدلولوویو پر بل باندې  به موږۀ کله به چې موټروان د موټر برک وواهـ

د موټر د . په پای کې دا خوځند تابوت خپل مقصد ځای ته ورسـېـد. وسدرلود چې په خپلو پښو ودرېـدالی ۀ شیمه او زور نــ

کتار کې ۀ ټول په یو. وســې فرمان راکړ چې له دې خوځندې جنازې څخه راکوز ئموږ ته . ــې خالصه کړهئشا دروازه 

باد زما نیم ژوندی ځان په متروکو ۀ د بتخاک د دښتو ساړ. درلودېۀ تودې جامې مو نــ. هوا زښته ډېره سړه وه. ودرېدو

ــې پیل کړې ئاو یوه غمجنه نغمه  کرپـېـدلغاښونه مې بې اختیاره پر یو بل باندې . د ولې د پاڼې په شان رېـږدېـدلم. ۀواهـ

په همدې لړ کې څو نور . د سلواغې د میاشتې سړښت مې د هډوکو تر مغزو پورې رسـېـږي چېۀ داسې مې احساس کاو. وه

ـې هم دلته ئپه هر موټر کې د نورو زندانیانو تر څنگ زما دوه او درې تنه گران ملگري هم ول چې هغوی . موټر هم راغلل

په لومړي گام . ملگرو په بدرگه راغلی وو شخصاً په خپله زما د دغو همسنگرو د دریم قسم مدیر شریفي. رالـېـږدولي ول

 . هوا کې درېدلي وو او رېـږد اخیستې وو« آزاده»په . وهۀ روښانه نــ ــې نور بندیان تقسیمات کړل او زموږ خبره الئکې 

 

لور څ. کله چې له موټره راکوز سوم په ویرې مې څلورو خواوو ته وکتل. وو لیدلیۀ زندان نـۀ هـېـڅـکله مې د څرخي پلـ

هرې خواته . خواووې دنگو ډبرینو دیوالونو او ټینگو برجونو چې بدخویه ساتونکي په کې ناست ول په غـېـږ کې نیولې وې

. ښکارېدلۀ دې چې کتل له پوالدي میلو، ډبرو، سمنټو او له کاڼو سختو زړونو، تریو مخونه او فرعون مآبانه چلند بل شی نــ

ــې د خپل مرگ لپاره د انتظار شیبې شمیرلې ئانسانان ول چې یا « نافرمانه»زرهاوو  وحشتناک حصار په منځ کې پهۀ ددغـ

 .ــې کړاو ځپلي ځانونه او ارواحې په تراټ د ورستـېـدلو پر لور په منډو وېئاو یا 

 

ــې بیا په ئالک د پرېـړ ډبرین او ټینگ عمومي دیوال تر څنگ هر ب. له زندانه ټینگه څارنه او ساتنه کــېـدلهۀ د څرخي پلــ

. د بالک د اوسپنینې دروازې مخې ته به وسله په الس سرتیري والړ ول. نورو ټینگو دیوالونو له یو بل څخه جال کړی وو

 پوښل ېددې ودانۍ د کوټو وړوکي کړکۍ په ټینگو پوالدي میلونو ټینگ. ــې د یوې درې پوړېـزه ودانۍ مخې ته ودرولوئموږ 

ــې د زندانیانو د گرځـېـدا لپاره ځای په پام کې ئد محوطې دننه . شوم چې دا لومړی بالک دی وې، ډېر وروسته پوه سوې

ي گالن هم لیدل سو سړو وهل په او د ژمي سوی وو په وچو وښو پوښل چې  په انگړ کې یو وړوکی چمن گی. نیولی وو

 وخت تیرولو الرې چارې سنجولېۀ لپاره د ښـوروسته پوه سوم چې د زندان ساتونکو ان په زندان کې دننه د ځان . کـېـدل



ۀ په شان تاوېـدۀ زموږ شا و خوا د لیو شریفي هم. ولسد بالک افسرانو له یو شمیر سرتیرو سره زموږ شا و خوا راتاو ! وې

ده غضبناکه تر دې ح. ته کتلۀ ــې موږ هر یوئاو په خپلو خښمـېـدلو پړسـېـدلو سترگو او تروو شونډو او تریو تندي ۀ راتاوېـد

له افسره تر سرتیري پورې ټولو موږ ته په تعجب او حیرانتیا کتل او . اوس به مو خام وخوريۀ وو چې موږ گومان کاو

 . ۀــې له نظره تیراوئزموږ څیرې او قد او قامت به 

 

څو استثنایي مواردو میاشتې میاشتې کـېـدلې چې له وړوکو . ټول ځان مې لکه جام د اورېـدلو خبرو له السه تر ژۍ ډک وو

. مینه لیدل او مینه ورکول راته ناپیدا اکسیر گرځـېـدلي ول. مې کومه انساني خبره اورېـدلې وهۀ کومه رښتیا او نــۀ پرته نــ

غوټې مې ۀ ته کـښـېـږدم او د زړــې ئمخې مې مې غوښتل له دردونو سره آشنا څوک ومومم او د خپلو غمونو پیټی ۀ زړ

یوازې . خو موږ ته چیرته د خبرو کولو وخت اوفرصت وو. کتاب هم ولولمۀ د غمجن زړۀ هغـ او هم د ورته خالصې کړم

ۀ د همسنگرو یارانو بـېـلول او ورسره د خبرو ممانعت په دې خاطر ول چې ونـ. وای غلچکي یو بل ته وگوروسمو کوالی 

په . وتلوۀ ږ په خپله هم د احتیاط له چوکاټه دباندې نــله بلې خوا، مو. په خپلو منځونو کې اطالعات تبادله کړوسو کوالی 

د شهید محـمد علي کشری ورور حسین چې یو بې ډاره او سرښندویه ځوان وو په شدت په ځمکه ولوید او  همدې شیبې کې

وځيۀ دا پـېـښه مې هـېـڅـکله له یاده نــ. پریوت
42

ایستلو او د  ــې د شریفي د دستور پر بنسټ یو یو ودانۍ ته ننهئموږ . 

، بې انرژي، ډنگر، کم «افسرده»لیدل کـېـدل چې زموږ اسیر ملگري ټول نتلي . ــې کړلو« ئتقسیمات»زندانیانو په اصطالح 

د . شوي ولۀ ــې اوږدئــې لوړ، اوږدې ږېـرې او نوکان ئد سرونو ویښتان . وي ديسوینې، په مخونو ژیړ او زار و زهیر 

 پرته بل کوم سوغات ولري؟له دې به .... «هتک حرمت»وحشیانه شکنجې، سپکې سپورې، انک میاشتو میاشتو کوټه قلفۍ، 

 

زنداني په جسم او روح ۀ لو او د یوېـدډېر وخت د تـېـردزنداني په هغه صدمات چې د صدارت په مرگ زېږوونکو کوټو کې 

چې په خواشینۍ تر اوسه هـېـڅ افغان عالم په دې  ېر ديډله کبله را پیدا کـېـږي دومره باندې د فشارونو راوړلو او د شکنجو 

ده کړې، خو دلته اړینه گڼم چې د پوهانو د څـېـړنو پایله چې د شدیدو شکنجو له کبله ۀ باب کومه مشخصه پلټنه او څـېـړنه نــ

  :رامنځته کـېـږي دلته کټ مټ د بي بي سي د فارسي سایټ له مخې را اخلم 

 

چې هغو کسانو چې د زندانونو په انفرادي کوټو کې وخت تیر کړی دی د څـېـړنې ددې څرگندویه دي )

. یوې مودې له تـېـرېدلو وروسته له حس څخه بې برخې کـېـږي او د خپل تشخیص توان له السه ورکوي

په انفرادي کوټو کې واچول »په دې څـېـړنو کې د شمالي امریکا محصلین تر ازموینې الندې ونیول شول 

ۀ ساعتو وروسته ددې وضعې ددوام وسعه نــ ۱ــې له ئـې له دوه ساعتو او لږ شمیر ـئډیري « شول

 .ولۀ ددغو ازموینو شرایط دوی ته د زغم وړ نــ... درلوده

 

ــې گډون وکړ ددیرشو ساعتونو له ئونو کې ښتیو شمیر هغو کسانو چې د بي بي سي په څـېـړنیزو ازمای

ــې په لبنان کې ئچې څلور کاله « براین کینان». گام وهل پیل کړل ــې په خپلو کوټو کېئتیرېدلو وروسته 
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 . ــې زنداني وهئد شهید انجنیر محمـد علي ټوله کورنۍ لکه پالر، ورور او خور  -  



په یاد مې راځي چې یو ځل ویښ سوم، خپل مخ او سینه مې » :په اسارت کې تـېـر کړي ول وایي 

 «کښـېکارله او له ځانه مې پوښتل چې آیا ال تر اوسه ژوندی یم؟

 

ۀ سړي مخ ښکل کړي چې ددۀ ــې د هغـئتل ساعته وروسته له انفرادي کوټې راووت، غوښ ۱۲آدام چې 

ماغزه ۀ د هغـ. ساعتو وروسته ویرې او اوهامو او خیاالتو ونیو ۹۱آدام له . ــې دروازه خالصولهئپر مخ 

ــې شیبه په شیبه ئپه خپلو خیاالتو کې د موسیقي آالت لیدل چې غږونه ۀ یو شمیر تصویرونه ښیي، د

ول لمر سساعتونو وروسته مې وکوالی  ۱۲چې دباندې راووتم له  کله»: دی زیاتوي . لوړېدل اولوړېدل

حواس مې په بوی، غږ او لید ډک شوي ول. او آسمان ووینم
43

). 

 

هغه زندانیان چې په میاشتو میاشتو د صدارت د زندان په تیارو او نمجنو کوټو کې ناست ول څنگه دې امکان ولري چې 

ــې په حق ئکوو چې دښمن ۀ یدلی؟ موږ خو ال د هغو تللو شهیدانو په باب خبرې نـوي رسۀ دوی ته هـېـڅ اوږدمهاله تاوان نـ

هغوی د تجریدي زندان او شکنجو ټول . ــې له اضافي کړاو او رنځ څخه بې غمه کړلئوکړ او د تل لپاره « ترحم»کې 

شویو کسانو په باب ده چې د  زموږ خبره د هغو ژوندي په قبر کې ننه ایستل. عوارض له ځان سره تر خاورو الندې یوړل

 . شکنجه کـېـږي او ذره ذره اعدامـېـږي -هره گړۍ او هر ثانیه –خپل مرگ تر شـېـبې پورې 

 

د شکنجو قربانیان غالباً د کلونو کلونو . ــې په آسانۍ هـېـره کړيئدي چې څوک ۀ نـۀ شکنجه داسې څـ)  

نکی او روان درمل، برگیته برانت ویلهلمي د روان پـېـژوندو. لپاره د ډاکټر درملنې ته اړتیا لري

د دردناکو تجاربو مکرر »: وایي « کاریتاس د شکنجو د قربانیانو لپاره د رواني درملنې د مرکز مسؤول»

یادول او ُمرور، د بې تفاوتۍ احساس او بې حوصلې توب، ویره او وحشت چې په بیالبیلو بڼو ځان 

، ځان وژنې ته لیوالتیا، نا آرامي او جنسي ستونزې «کابوس» څرگندوي، بې خوبي، او متداومې خپسکې

ددغو ستونزو « د شکنجې قربانیان»هغوی » ...دی زیاتوي « .ټولې د شکنجې د قربانیانو ستونزې دي

لکه په کورنیو اړیکو کې ستونزې  هم دا وضعیت نورې پایلې. پیټی تر اوږدو مودو پورې په اوږو وړي

.زیږوي
44

) 

 

د لوېـدیځې نړۍ د روان پـېـژندني او روان درملنې . ې ديتجو او ظلمونو عواقب ال تر اوسه راسره پاددې ټولو شکن

د تیرو )څخه د متداومې ویرې له عوارضو  Flashbackو زما غمجن داستانونه وارورېـدل او د بې خوبۍ او له متخصصین

 post traumaticڅـېـړنې وکړې او دا ټول د ( و تکرارشویو پـېـښو بیا په یاد راتلل، په ذهن کې د رنځ زېـږوونکو خاطر

stress syndrome  له » یا « له پیښې وروسته کړکیچ زیږونکی اختاللیعنې »ناروغۍ په اخته کـېـدلو رامنځته کـېـږي

ان  هغه ربړې او ستونزې چې تاسو گاللي دي: دی دوی له خپلو پلټنو وروسته راته وویل « پیښې وروسته د سترس اختالل
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اوس مې چې هر څه ولټول پیدا مې د شکنجې او په انفرادي کوټې کې دغه معلومات کلونه وړاندې د بي بي سي له سایت څخه اخیستي ول خو  -   

 .کړلۀ نــ
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 ــې یو وي چې پورته وویل شولئدا شرایط او حاالت په بیالبیلو مواردو کې له یو بله توپیر لري، خو په ټوله کې مفهوم  -  



له در پیښ شویو مصیبتونو شدید ضربات دومره ژور دي چې ان د مرگ تر شیبې پورې به دې له . منونکي ديۀ باور نــ

 !لرېۀ ــې له خپلو غمونو سره یو ځای ژوند وکړې بله چاره نـئمجبور ۀ تــ. وزيۀ ذهن او خاطرې ونــ

 

دباندې درویشت کاله مخکې له زندانه خالص سوم، خو  ۀڅـ. ددغو متخصصیو د نظر سموالی ان په خپلو هډونو احساسوم

ــې له زندان او ئکله چې کوم وحشتناکه خوب وینم ټول . جسم او روح مې دواړه په زولنو تړلې او د زندان په قید کې دي

د چنار او د سوگند خورم چې ان یو ځل مې هم په خوب کې د گلو پټی، د سیند غاړه، . بیلیدونکي اړیکي لريۀ اعدام سره نــ

د گول سیخ مې په نظر کې د . له پولیس څخه ډارېږم. دي لیدليۀ ولې د ونې سوړ سیوری، میله او چکر، ټوکې ټکالې نــ

له . د برق مزي او د ماشوم چیغې ما ته د شش درک او د تحقیق د ریاست وحشت ځای په یاد راولي. زندان میلونه راځي

د پهره دار، پهرې، قفل، ځنځیر، زندان، شکنجې، مستنطق، دوسیې، . ې څخه کرکه لرمبرج لرونکي کال، دیوال او تنگې کوټ

له دسته جمعي . پوښتنې، ځواب، قاضي، څارنوال، دفاعیې، اتهام او اتهام لیک د کلماتو په اوریدلو شوک وینم ټکان خورم

زنداني په باب کوم شی لیکم نو په اونیو  او هر کله چې د زندان! یادوئۀ قبرونو او د سرونو دکوپړیو لیدل خو هـېـڅ مــ

چې که څوک د پښتو په خوږې ژبې  دهستونزه دومره ژوره : لنډه دا چې . اونیو له پښو لوېږم او په شپو شپو مې خوب تښتي

 ربړونه او کړاوونه مې په ذهن کې مجسم« خاد»نو یو ناڅاپه د خدمات اطالعات دولتي ! خاد او بریالی اوسې/ښاد: ووایي 

کاشکې کیدای شوای د ښاد د کلمې پر ځای خلک بله کلمه وکاروي. شي
45

! 

 

 گذشتـــب زیبا و زشت و وخوشی  تلخی بگذشت صحرا بادِ  چو بقا دوران

 بگذشت ما بر و بماند او گردن در   ردــک ما بر مــست که ستمگر تــپنداش

 (سعدی)

خوښي او زښتی او ښایست تیر سو، آیا ستمگر په دې پوه سو چې پر  د پایښت مهال د بیدیا د باد په شان تیر سو، تریخوالی،]

 [ـې ستم وکړ، پر موږ تیر سول او ددوی پر غاړه پاتې سولئموږ 
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 . د ښاد پر ځای خاد وایي. ښاد د پښتو سمه بڼه ده خو په ختیځې پښتو کې ښ په خ بدلیږي -  



 دریم پړاو

 «نیچه»د گړنگ پر ژۍ ځاله جوړوي  نو د څه لپارهدی ۀ نـۀ لري او مارغـۀ ر او بڼکې نـز  هغه چې و  

 

ول شوی وملپاره ت زو متره لـېـرې دننه ته د ننوتلو د اجاڅڅخه  د لومړي بالک له ودانۍ د . دا ډېر تریخ انتظار وو. د ر 

دنگو پلنو دیوالونو، ټینگو برجونو او وسله په الس ساتونکو را . زندان د اوسپنینو میلونو له شا اسیرانو راته السونه ښورول

د . راننوتلۀ په زړ لکه اغزي مې ان ساتونکو د بریتو مکیزونهچلند او د سفله زند ډوله ند خادیستانو فرعو. چاپیر کړی وم

اسیر پر وړاندې ۀ حرفوي سړي وژونکو له غچ ډکې سترگې او د زندان ساتونکو غاښ چیچنې او پوچ او جلف حرکات د یو

یو حیایۍ د نو بې ډېرې بېپه غلو  وداړه مار .ولۀ ــې تړلي دي د رواني جگړې له اعالن پرته بل څه نــئچې الس او پښې 

» )« وړلو په ورځ»راوړل شویو زندانیانو السونو او مړوندونو ته کتل چې که کومه قیمتي گوته یا ساعت ومومي، او د 

 د ه قصاب کندن، جان غمِ  د ه بزُ : هغه د خلکو خبره !. بې شرمي هم حد لري. ولجه کړي ورڅځه ــېئ( «اعدام ځای ته د بیولو

ربو فکر  .چ 

 

نایۀ قلعـ»وونکي چاپیریال او د زندان ساتونکو له تاوتریخوالي ډک چلند زه د د زندان ویر
46

د زنداني د ترخې کوکارې « 

 : ــې داسې فریاد ایستلی وو ئپه یاد وغورځولم چې په خپل ټپي ستوني 

 

 جای بلند زین من همتِ  گرفت پستی         نای اندرحصار من نای چو دل ز نالم

 [له تله کوکه کړم په دې لوړ ځای کې مې همت راټیټ سوۀ شپیلۍ په شان د زړد نای په حصار کې د ]

 

ورسره . له زنداني سره د همدردۍ احساس مې د ځان په رگ رگ کې په ځلغـېـدو سو« نایۀ قلعـ»په زولنو کې د راگیر د 

ن په کږلیچنې او له موړونو ډکې زه د ژوندو .ټکانونه مې ال ډېر شول او یو ډول پټه ویره مې مخې ته ودرېدهۀ جوخت د زړ

درلوده چې د ۀ له هـېـڅ شي څخه مې دومره ویره نـ او او اغزنې الرې باندې د مـېـړانې په مټ د سختیو غیږ ته تللی وم

راولي چې د جفا ۀ هغه ورځ راباندې مــ! لویه خدایه: له ځان سره مې وویل . همت او مـېـړانې له ټیټوالي څخه مې درلوده

 !ما لوړ همت او مـېـړانه په نښه کړيغیشی ز

 

 :مې تسل ورکړی وي، د حافظ دا بیت مې څو ځله له ځان سره تکرار کړ ته ۀددې لپاره چې خپل زړ

 نوسفرم من و مقصد رهِ  درازست که   قدس طایر ای کن راه بدرقۀ همتم

 

کړ او له ود تگ امر  راته وو چې مؤظف نفرغم په څپو  کـېـدلو انې د لوټـېـړزما د ذهن په کږلیچونو او موړونو کې د م

په تورتم داالن کې نېـږدې شل متره وړاندې الړم او . وسواس سره یو ځای مې د لومړي بالک په داالن پښه کښـېـودهۀ همدغـ

وم ۀ ځای ته ال نـۀ تر دې دمه د پوړیو کاږ. ــې الره درلوده گام کښـېـښودئد پوړیو په لومړۍ پټې مې چې پورته پوړ ته 
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 کاله وړاندې مسعود سعد سلمان دی ۳۱۱ږدې موخه نـېـ -  



د دویم پوړ پهره دار اوسپنینه! «صبر وکه»رسـېـدلی چې محافظ په خپل لوړ آمرانه غږ راغږ کړل چې 
47

دروازه خالصه  

د زندان د قفل او ځنځیر لومړنی غږ وو چې ۀ دا د څرخي د پلـ. غمجن نالښت په داالن کې ازانگه وکړه« پنجرې»د . کړه

 څخه دې پنجرې ددویم پوړ ختیځه خوا له نورو برخو .کلونو پورې تکرار سو ــې ځای ونیو او تر کلونوئزما په غوږ کې 

د داالن دواړو خواوو ته . داالن څه ناڅه سل متره اوږدوالی او دوه نیم متره پسور درلودۀ دغـ. دویم داالن ته ننوتم. بیلوله

داالن کیڼې خوا ته د یوې کوټې  ول اخیستي چې سرتیرې دۀ ال څو گامه مې نــ. ــې تړلې وېئکوټې وې چې دروازې 

دا کوټه د . وهساوسپنینه دروازه په خپل کرکجن غږ بیا راپسې وتړل « !ننوځه» :راته وویل شول . دروازه راته خالصه کړه

د صدارت د زندان تر . دوه پوړیز چپرکټونه په کې ایښودل شوي ول دانې درې نیمو په درو مترو پلنوالي کې وه چې دوه

په کوټه کې څلور تنه ناست ول، سرونه . ــې په عسکري کمپلو پوښلی ووئد کوټی غولی . ټه یو څه ناڅه پاکه وهکوټو دا کو

د دوه پوړیزو اوسپنینو چپرکټونو، آهن چادري بکسونو، بیکونو، کتابونو، د چای ترموزونو، ښیښه . ـې په کتابونو خم ولئ

چې په ژوند کې مې داسې ۀ داسې مې گومان کاو. پورې او جالب ولۀ زړشتون لنډه دا چې هر شی راته په .... یي گیالسونو

که د کوټې د . ـتـۍ څپه مې په ځان کې خپره سوهئد بې جر. له هرې خوا سترگې راباندې نـېـغې وې. دي لیدليۀ شیان نــ

څلور واړه په پښو . وایکې پاتې ۀ ښایي هماغسې به د دروازې په خولـ ښودل سوای وایۀ نـ راته ناستو کسانو ورین تندی

ــې ئراڅخه . د غولي پر مخ کښـېـناستم! کې مې وویل څوني مهربانه انسانان ديۀ په زړ. ـې راکړلئودرېـدل او السونه 

ــې په څـېـرو کې په ئـیت نښې ئومې لیدل چې د رضا. پوښتنه وکړه چې څه کاره یم؟ ورته مې وویل چې ښوونکی وم

شو چې تعلیم یافته ۀ ښـ»: وویل په پښتو ۀ ــې چې ځان تر نورو پوه ښودۀ ئنو په منځ کې یوددغو څلورو ت. غوړېـدا سوې

د خبرو له فحوی . هماغه ځواب مې ورکړ چې وړند یا مناسب وو. ــې پوښتنه وکړهئزما د تور یا اتهام په هکله « .سړی دی

دلته عادي . دا د اعدامیانو بالک دی»: ــې وویل ئتن  یو بل. سوهۀ ــې خوښه نــئــې راته څرگنده سوه چې زما مخفي کاري ئ

پام پرتو کتابونو او مې د چپرکټونو پر مخ « .هغه کسان چې لومړي بالک ته راوړي خطرناک کسان دي. راوړيۀ دوسیې نــ

« .ستهۀ ت نـپه زندان کې خو د کتاب لوستلو ممانعۀ څومره ښه ده چې لږ تر لږه د څرخي پـلـ»: ومې ویل . مجلو ته ولوید

کله مې چې ولیدل . مې غوښتل پر هر کتاب باندې د مینې الس کش کړمۀ زړ. وو لیدلیۀ ډېره موده سوې وه چې کتاب مې نــ

د زندان د میلونو تر شا څومره هڅانده او »: کې مې وویل ۀ لیرې کوي په زړۀ نـ هد کوټې بندیان خپلې سترگې له کتاب

  !«کوششي انسانان ژوند کوي

 

ا غالب گومان دا وو چې په کوټه کې راسره ناست بندیان د خلق دډیموکراتیک گوند او د روس د نیواکگرو مخالف روڼ زم

سړي « مهم»په همدې سودا کې ډوب وم چې په دوی کې هاغه . له خدایه مې غوښتل چې دا هیله مې حقیقت وي.  اندي دي

ــې ئاوس . د غوایي انقالب زموږ د مټو په زور بریالی سو. ړي یوموږ د افغانستان د خلق د ډیموکراتیک گوند غ»: وویل 

زما په ډوب  چې دا خبرې داسې وې لکه څوکۀ دد. «پرچمیان موږ د بانډیستانو په نوم یادوي. موږ زندان کې اچولي یو

ې چې روح مې نفس مې بند سو، السونه او پښې مې سستې شوې، ته به وای. واچويۀ خیال باندې سړې اوبـۀ خوب کې بید

هغه قتل عامونه چې د غوایي د کوتا . وېۀ له ما پټې نــ ـېئ د غوایي د کودتا او سپـېـرې او شومې پایلې. قبض سوي وي

مې غوښتل ۀ نـ. زما بهترین یاران ددوی د غوبل او وحشت پر مهال وژل شوي ول. چیانو په الس شوي ول په یاد مې راغلل
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 .ده ۀدلته پنجره د کړکۍ په مانا نـ. ــې ځالۍ ډوله اوسپنینه دروازه هم پنجره بللهئپه زندان کې  -  



ۀ ژبه مې بنده بنده کـېـدله او نـۀ کله به مې چې ددوی پوښتنو ته ځواب ورکاو. ترگې لیرې کړمڅخه خپلې سۀ د کوټې له دیوالـ

چې  د برخلیک پر لوبې مې خندل. سوځـېـدۀ مې زړ نځاخپل پر . مې شوای کوالی د پوښتنو کوونکو سترگو ته وگورم

لږ وروسته مې دوی . وان چاپیره راټول کړي ديدسترخۀ چت الندې د یوۀ پخال کـېـدونکي دښمنان سره تر یوۀ ــې نــئڅنگه 

او  رـې درلود او هوښیائچلند ۀ ــې درس ویلی وو، ښـئوو چې په روسیې کې ( له پغمانه)ــې حبیب الرحمن ئیو . وپـېـژندل

امین د نوموړی د حفیظ هللا . ۀــې د کتاب په لوستلو تیراوئاو خپل ډېر وخت ۀ په روسي ژبې پوهـېـد. ۀزرنگ سړی ښکارید

د کام مدیر)د پروان په والیت کې ۀ سید منیر نومـېـد( پغمانه)ــې له ئبل . واکمنۍ پر مهال د قوای مرکز سیاسي معاون وو
48

 )

ډاکټر جهان نور . ځوان  وو« درونگرا»او گوځ مخی « عقده یي»کولې، عصباني، گرومجن ۀ نوموړي ډېرې خبرې نــ. وو

څلورم تن هاشم . په جمهوریت روغتون کې ډاکټر وو، شوخ او سرټمبه سړی وو مخکې د کابل« له پکتیا څخه»جهان 

 . ۀنومـېـد

 

چې ددوی څه شی وخورم یا په اصطالح مالگه  غوښتل ۀنــ ۀمې زړهیڅ . وړاندې کړل يه چای او شیرنتد کوټې بندیانو را

ددغه حالت . ځمکه سخته او آسمان لیرې. وی ومسهرگوره، دا یو تریخ واقعیت وو چې ورسره مخامخ . ــې وڅکمۀ ئاو خواږ

د ځان د تسلی لپاره د نیما . وهۀ د ځمکې هغه ځای سوځي چې اور ورباندې بل وي، چاره مې نــ. بدلول زما له واکه بهر ول

 :بیت ته مې پناه یوړه ۀ یوشیج د شعر دغـ

 است هنر چوکردی زیست خود بادشمنِ    کنی زیست اگر نیست هنر دوست با

 «دی، له دښمن سره ژوند کول هنر دیۀ وست سره ژوند کول هنر نـله د»

 

تن یوه آبگرمي چې دوی جوړه کړې وهۀ ددوی یو
49

ــې له ما ئد اوبو تر تودېـدو پورې . د اوبو په ډک سطل کې کښـېـودله 

زندانه دباندې خلک خبر دي چې  آیا له: ــې دا وه ئیوه پوښتنه  .پوښتنې کولې او دا پوښتنې له زندانه بهر د حاالتو په باب وې

 .ومۀ ــې ووایم زه په خپله د جالد حفیظ هللا امین د ډلې له زنداني کـېـدلو دقیقاً خبر نــئکه رښتیا « موږ زنداني یو؟

 

ـې وویل چې که غواړې خپله ږېـره اصالح کړې، د ږېرې خرېلو تیغ او ماشین به درته ئما ته . تودې شوېۀ د سطل اوبـ

ــې ئد ځان پرېوللو تشناب او د حاجت د رفع کولو تشناب سره څنگ په څنگ ول چې دروازې . مې ویل سمه دهو. درکړو

ۀ که څه هم د لومړي بالک د مرکز گرمۍ سیستم نیم کاره پاتې وو خو د تشناب په نل کې سړې اوبــ. کوټې ته الره درلوده

خپل مخ مې . تشناب ته ننوتم. درلودهۀ خبرې چندانې ستونزه نــ له همدې کبله ځان پریلوو او د حاجت رفع کولو. روانې وې

له . په لومړیو کې مې خیال وکړ چې په هینداره کې د چا انځور کښل شوی دی. ۀله شپږو میاشتو وروسته په هینداره کې لـېـد

ټولو خندنۍ خبره خو دا وه  تر. ول ۀـد سر ویښتان او ږیره مې د انسان ویښتانو او ږیرې په شان ن. خپل مخ څخه وډار سوم

میاشتې . خپله ږېره مې وخریله او ځان مې په تودو اوبو پریمنیت. چې د سر ویښتان او ږیره مې مستنطقینو شکولې وه
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یا ( ې ادارهد افغانستان د گټو ساتونک)وروسته د روس د گوډاگي او السپوڅي رژیم د مخفي پولیسو ددستگاه نوم « فاجعې»د غوایي له بخولې   -  

نور محـمد تره کي سر تر « استاد»کال او څو میاشتو قتل او وحشت او وینې بهونې وروسته کله چې حفیظ هللا امین د خپل ۀ له یو. نومـېـدله« اگسا»

د »پر مهال ( رځنۍ واکمنۍخپلې سل و)ــې د ئنوم « اگسا»ــې په الس کې واخیسته، د ئابده تر بالښت الندې کړ او د گوند او دولت بې سیاله اداره 

« نوین و تکاملي انقالب شکوهمند ثورۀ مرحلـ»خلف الصدق کام وو چې د  ۀهمدا اگسا او د هغـ. ۀواړاوۀ په نامـ« کام»یا « کارگرانو امنیتي مؤسسه

 .ونومول شوۀ په نامـ« خاد« »خدمات اطالعات دولتي»وروسته د 
49

ل»خریو له تیغ زندانیانو به په پټه کله ناکله د ږیرې  -   او د ښیښې له کومې ټوټې او یا د حلبي له یوې پاڼې او د برق له مزي څخه آبگرمي « پـــ 

 . جوړوله



باید ووایم چې نویو . د سر ویښتان مې په خپل حال پاتې سول. وو وروړیۀ میاشتې کـېـدلې چې تودو اوبو ته مې الس نــ

ۀ یوه عادي خبره وه ځکه هغه کسان چې د صدارت له زندانه د څرخي پلــ« میلمه پالنه»زندان کې دا ډول  راغلو کسانو ته په

له بلې خوا که د کوټې د زندانیانو له مرستې یادونه . زندان ته راوړل کــېـدل دوی به له ځان سره خطرناک حشرات راوړل

 .ويکړم په حقیقت کې به مې انصاف تر پښو الندې کړی ۀ ونــ

 

یو دنگ سړی زموږ کوټې ته . د غرمې له ډوډۍ نـېـږدې نیم ساعت مخکې پهره دار زموږ د کوټې دروازه خالصه کړه

زموږ د وچې ډوډۍ برخه ۀ هغـ. ــې حضرت دی او د کندز له کومې سیمې څخه دیئ نوم وروسته پوه سوم چې. راغی

ۀ وانه په وار د بالک له انگړ څخه راوړي او د هماغـاو قر   زندانیان مکلف ول چې وچه ډوډۍ یا طبقې د پوړ. راوړې وه

وویل « په پښتو»ــې ئکې ودرېـد او په تلوار او وارخطایي ۀ خولـ په حضرت د کوټې ددروازې .ـې وویشيئپوړ پر زندانیانو 

ډېـر . هم روسۍ ده ــېئښځه . ــې زده کړې کړي دي راوړی دیئـې یو انجنیر چې په شوروي اتحاد کې ئزموږ کوټې ته : )

ــې یو بل ته ئملگرو .( دا ماته اریانوونکې ښکاري. بل انقالب په درشل کې دیۀ پوه سړی دی خو وایي چې افغانستان د یو

خوار ۀ هغــ. شا ته راغلی دی یا کوم ابلیس کعبه په ډبرو ویشتلې ده کورــې د ئداسې په تعجب وکتل ته به وایې چې قیامت 

ا دومره پراخه او لویې نړۍ کې یوازې او یوازې څو پرله پسې سیاسي اصطالح گانې له یاده کړې وې او په د« خلقي»ساده 

ۀ چې که د هر شي پرمخ د نــۀ ساده بډانگ خیال کاوۀ د. وو« تلونکی انقالبۀ د غوایي په شا نــ» ــې ئله هغو څخه یوه 

یې شوای کوالی ډېر منتظر ۀ حضرت بیړه درلوده او نـ. مومي ۀماتـېـدونکي سریښ او پیوند وټومبې نو هـېـڅکله زوال نــ

. سړی غلی وو« پوه»سترگې رغړولې خو « ته رکوټې هوښیا» ټولو د . حضرت ځواب ته سترگې په الر وو. پاتې شي

خپل  ــېئهم د چرتونو په دریاب کې په ځواب پسې اللهانده دی، له یو څه ځنډ وروسته « پوه سړی»داسې برېـښـېـدله چې 

هغو شعله یانو چې په شوروي اتحاد کې . داسې ښکاري چې دغه سړی شعله یي دی»: ــې ویل ئاو وۀ مخ حضرت ته واړاو

تر څو چې له . وینېۀ ورته ووایه چې بل انقالب به په خوب کې هم ونــ! ملگریه. زده کړې کړي دي ډېر سخت سره دي

ما په ډېرې « .خوريۀ ماتې نــپوځ سره یو ټانک هم پاتې وي، د ثور انقالب ۀ سر

ــې زموږ ئخبرو ته غوږ ونیو او پوه شوم چې انجنیر زمری صدیق ته ۀ کرارۍ دد

 . مخامخ کوټې کې ځای ورکړی دی

 

اور . ــې خبره کولهئانجنیر زمی یو زړور او د سپینې ژبې سړی وو او مخامخ به 

. راووړۀ ـې ځان کم نـــئد هـېـڅ چا پر وړاندې . ــې عادت ووئژبی وو او همداسې 

د ۀ دد. کلکه او هر چیرې دفاع کوله په ــېئله خپلو اعتقاداتو او باورونو څخه به 

انجنیر امین به په ټوکو ورته . ۀعادت له کبله به انډیواالنو پرې انتقاد کاوۀ همدغـ

چې وژل کـېـږې نازیږهۀ کارت دې مـۀ په سر»وویل چې 
50

.» 

 

 زمری صدیق

 

                                                 
50

 . څخه موخه د انجنیر امین روسۍ ماندینه وه«  کارتۀ سر»له  -  



 

ده چې له تاریخه ۀ رو او د نورو له غبرگون څخه مې دا پایله واخیسته چې دا ډله ال تر اوسه دې ته چمتو نــد حضرت له خب 

ـیت د ئلگول، د روس د امپریالیسم د خوښۍ او رضاډډه « نیواکگر ځواکپه او هغه هم »په پردي ځواک . درس واخلي

دې سربیره د  هپ. د هیلو په سرلوحې کې ځای درلود ددویترالسه کولو لپاره  لوڅي پوڅي او هڅې او جینگې داړې نیول 

ول ۀ ویل شوي او یا په کتابونو کې نــ وي ۀله خولې نـ« کړۍ د مشر»هر هغه څه پر وړاندې د حساسیت ښودل چې د خپلې 

ره په زندان ښه وه چې انجنیر زمري دا خب. زغم د ټیټې کچې څرگندونه کولهۀ پوهې د ټیټې کچې او د نـ راغلي، ددې ډلې د

  !په سوگ کې ناست ووۀ کلونه کلونه به موږ د هغـۀ کې ویلې وه، که نــ

 

د کوټې دوه وو تنو . د زندان ډوډۍ د کیفیت له اړخه د صدارت د زندان تر ډوډۍ ټیټه وهۀ د څرخي پلـ. د غرمې ډوډۍ راغله

. تن د کب کنسرو قوطی خالص کړۀ یو. وډۍ وخوړهدسترخوان پر سر ډۀ بندیانو په خپلو چپرکټونو کې او پاتې درو تنو د یو

د تحقیق د ریاست په زندانونو کې د اوږدو او سختو جسمی او  !ۀد سمندر کب مې په قوطي کې لید دا لومړی ځل وو چې

، ، تشناب، د المبلو امکاناتۀتودې اوبـ»و د محرومیتونو له تیرولو وروسته، د لومړي بالک شرایط ا وگالل له روحي شکنجو

زندانیانو اجازه درلوده چې د لومړي بالک له کانتین څخه . موږ ته فوق العاده شیان گڼل کــېـدل« چای، ډوډۍ او نور

د صدارت په تور تم کوټو کې د میاشتو میاشتو له . شیریني، وچې شیدې، سگرت، کنسرو شوي کبان او بسکویټ وپیري

ښایي سعدي . ساعت لپاره په آزادې هوا کې گرځـېـدل لوی غنیمت وو ۀتیرولو وروسته په یوه شپه او ورځ کې یوازې د یو

 .ــې په پام کې نیولی ووئهمداسې حالت  :ۀ چې هاغه مهال  دا شعر وایـ

 

 رافــــاع ودـــب دوزخ را هشتیـب حوران

 است بهشت اعراف که پرس ازدوزخیان

له دوزخیانو وپوښتنه چې اعراف ورته جنت  -وزخ دید« د جنت او دوزخ تر منځ ځای یا پرده»جنتي پرښتو ته ا عراف ]

 [دی

 :او یا 

 است برخوان تره برگ از کمتر   یرـس مردم چشم به بریان مرغ

 است ریانـــب مرغ ختهــپُ  غمــشل   نیست قوت و دستگاه را وانکه

و هغه چې بې وزلی دی د ماړو خلکو په سترگو کې الوی سوی چرگ ددسترخوان پرمخ د ترکاري تر پاڼې ال کم دی، ا]

 .[ورته پوخ شلغم، الوی سوی چرگ دی

یوه مې تر پښو الندې واچوله او بله مې پر . ساتونکي راته دوې خیرنې په خاورو او دوړو ککړې کمپلې راوړي. اغلهشپه ر

وړیزه چپرکټو ــې دوه پئد لومړي بالک د ختیځې برخې په کوټو کې  .سومۀ ځان راتاو کړه او د کوتي د غولي پر مخ بید

له نیکه مرغه د کوټي د . وی وایسۀ پینځم تن باید د کوتي د غولي پرمخ بید. کـېـدلۀ ایښي ول او څلور تنه ورباندې بید

بندي وو ۀ په نامـ« سکاال»کې یو اتریشی ژورنالیست د « لومړي پوړ»غولي مخ تود وو ځکه د همدې کوټې په الندني پوړ 

ــې د لرگیو د سون ئته ۀ هغـ. کوټه قلفیو کې زما د کوټې تر څنگ کوټې کې تیر کړي ول ــې د صدارت پهئاو څو وخته 



نوموړي به د صدارت په انفرادي کوټو کې . سکاال پینځوس کلن وو او د جاسوسۍ په تور زنداني شوی وو. بخارۍ ایښې وه

لیرې ځایونو  ترــې ئپه شدت ډبوله او غږ به  ــېئد کوټې دروازه به . وختونه له ساتونکو او افسرانو سره دعوی کوله يدیر

. غواړم« شکر»بوره . ناروغه یم. تودې جامې غواړم. هوا سړه ده»: سکاال د اعتراض په غږ چیغې وهلې چې . ورسـېـد

 سره له دې چې سکاال په پردي هـېـواد کې زنداني وو خو بیا هم« .زه مرم. د کوټې هوا چټله ده. دروازه راته خالصه کړئ

څخه زده کړل چې که انسان په هر حالت او ۀ ما هماغه مهال له د. ــې غوښتلئخبر وو او هغه ۀ په خپلو انساني حقونو ښــ

یوازې د انسان حق ۀ دا نـ. دفاع وکړي څخه له خپل او د نورو له حق« ــې کړيئاو باید و»هرې موقعې کې وي کولی شي 

پردي هـېـواد ته راغلی وو، له خپل حق  بل ۀیو الرې لیرې چې له ډېرې سکاال . مسؤولیت او دنده هم دهۀ دی بلکه د هغـ

د . وو او یا هم ډارېـدلو چې دا حق غوښتنه به زموږ په تاوان واوړيۀ خو موږ یا له خپلو حقونو خبر نــ. ۀتـېـرېدۀ څخه نــ

ـې زموږ جسم او روح ئچې نسل په نسل کې  ــې له استبداد سره عادت نیول ديئداسې ډار او بې تفاوتۍ له عواملو څخه یو 

 . ته اور اچولی دی

 

 په زندان کې لومړنی سهارۀ د څرخي پـلـ

 

پهره دار راته . ل کال د سلواغې د میاشتې د یو ویشتمې نیټې سهار وو چې زموږ د کوټې دروازه خالصه سوه ۰۹۳۱د 

ــې هم ئزما کمپلې . نو د دباندې تگ لپاره چمتووالی نیولی وود کوټې نورو بندیا« .لرېۀ د دباندې وتلو حق نــۀ تــ»: وویل 

د داالن د دواړو خواوو د کوټو دروازې یو بل ته . ــې کـښـېـږديئــې وټکوي او لمر ته ئواخیستلې چې خاورې او دوړې 

د داالن  –صدیق له مخامخ کوټې څخه انجیر زمری . زموږ د کوټې دروازه د څو شیبو لپاره خالصه پاتې شوه. مخامخ وې

ــې سالم وکړ او په یوې ئد سر په اشارت . په چابکۍ یوه وړوکې غوټه زما کوټې ته راوغورځوله  -له هاغه بلې خوا څخه 

. کړم او کافي خوراک وخورمۀ ــې پوه کړم چې سپورت قضا نــئد الس د گوتو په اشارت . ــې ونازولمئخوندورې موسکا 

کار له عاقبه ۀ ددغـ. اوس کار له کاره تیر وو خو .ۀحتیاط له چوکاټه دباندې یو عمل وگاڼـدا عمل د اۀ هغه شیبه مې دد

د وخت په تـېـرېدو پوه سوم چې د سي زما د کوټې بندیان دا خبره د زندان ادارې ته راپور کړي، حال دا چې ۀ ډارېـدم چې نــ

ان څو تنه ددوی خپل ملگري چې په  .ۀان لیرې ساتـــې له جاسوسۍ څخه ځئډلې اکثریت غړو د زندان د ادارې په گټه 

ښایي ۀ که ددوی دا کار په هر دلیل وو، وو به، خو دا یو حقیقت دی او ماته نـ. دوی تحریم او ترټلي ول، جاسوسۍ تورن ول 

 .چې له دوی سره د دښمنۍ په پار ورڅخه انکار وکړم

 

جورابې مې . ورابې او لږ پیسې وېیوه جوړه ژمنۍ ج رنگۀ ـپه شن په وړوکې غوټه کې. وهسد کوټې دروازه بیا وتړل 

 .پښو کړېۀ وې پـۀ په ټول ژوند کې مې داسې ښې جورابې نـ. واغوستلې، خورا نرمې او تودې جورابې وې

 

وږ ته ــې مئیوه اونۍ وروسته . کړۀ ساعت لپاره وه تر ډېره دوام ونـۀ په آزادې هوا کې د گرځـېـدلو ممانعت چې معموالً د یو

. په انگړ کې به گرځـېـدلو او کله نا کله به مو مخفیانه خبرې هم سره کولې. هم اجازه راکړه چې له نورو سره دباندې ووځو

همدا شان موږ حق درلود چې په ټاکل شویو ساعاتو کې د دویم پوړ په داالن کې وگرځو او له نورو زندانیانو سره چې په 



بندیان « خلقیان»و خو په عام ډول د لومړي بالک په ختیځې خواکې د حفیظ هللا امین د ډلې داالن کې ول اړیکه ونیسۀ همدغـ

ول
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. 

 

هغه ورځ چې راته . اتلس ورځې په دې کوټه کې پاتې سوم. د ورځې په تـېـرېدلو د کوټې له بندیانو سره مې آشنایي ډېـرېدله

د کوټې بندیانو را ته د . راته قابو په کمین کې ناست دی پوهـېـدم چې کوم برخلیکۀ نـ« کالي دې ټول که»وویل سول چې 

 .بل د هر څه امکان سته نور د خالصون زیری راکړ خو زه پوهـېـدم چې له زندانه له خالصي او خوشې کـېـدلو پرته

 

ړې یو ــې په یوې زئدا ځل . ته ولـېـږدولم« صدارت»یو ځل بیا د تحقیق ریاست « دیگ بخار». ووۀ زما حدس غلط نــ

دغه ودانۍ د صدارت د دویم بالک د کوټه قلفیو او نظارتخانې . پوړیزې حویلۍ کې چې تر پخواني ځایه بد تر ځای وو بوتلم

ښایي د صدارت زندانیان په څوڅو ځایونو کې ساتل . ومۀ ددې حویلۍ له شتون څخه تر دې دمه خبر هم نــ. تر منځ پرته وه

ــې په یوې تنگې او ئراته ویلي ول چې هغه « سازماني ملگري او د زندان د کوټې ملگريزما »ارواښاد عبدالوهاب . کـېـدل

ځای شرایط په ځلونو ځلونو د ۀ هغه ویل چې د هغـ. ــې درلودې اچولی ووئکې چې څو کوټې « ځمکتل»تهکاوۍ ۀ تیار

 . روسانو تر کوټه قلفیو بد تره ول

 

رې نمجنې کوټې کې تیره کړه، داسې بوینه کوټه وه ته به وایې چې تشناب لومړۍ شپه مې په یوې سړې، تیارې او زښتې ډې

له بلې خوا دې کوټې په خپل وړوکوالي ددوني زندانیانو د ځایولو . د آکسیجن کمبود سا لنډي راته پیدا کوله. کې ناست اوسم

ورځ تر . مسر دا چې کرۍ شپه ویښ پاتې وه مگۀ موند، بله چاره نـۀ کـېـدلو لپاره مې ځان ونــۀ د بید. درلودۀ گنجایش نــ

. بیا غواړي راڅخه تحقیق وکړي آیاــې بیا دلته راغوښتی یم ئهمدا فکر راسره وو چې ولې . تنگونکې وهۀ شپې بدتره او زړ

ــې زموږ نوی نیولی دی، له دې کبله ذهناً او عمالً د هر احتمال لپاره مې ئتشویش مې ال دا هم وو چې گڼې کوم بل تن 

 .ۀتیاری نیو

 

ــې د ټیټ عمر ئیوازې دوه تنه مې په یاد دي چې دواړه . دي پاتېۀ راسره څوک ول، زما په یاد نـ کې دا چې په کوټه

ددغو افسرانو یو تن . لنډ مهالي کورسونه نیولي ول ـېئ و غالب گومان دا دی چې د افسر کـېـدلو لپارهاصاحب منصبان ول 

ــې د خپل ملگري له السه سر ئدویم افسر که ورسره همدوسیه وو ما ته . ۀنزاکته ښکارېـد ـې چاالک، سپین سترگې او بېئ

. ـې هم جذب کړمئزه . ــې اړیکه درلودهئله مجاهدینو سره . زما همدوسیه ډېر ناځوانه سړی دی»:ــې ئټکونه کوله او ویل 

 «.اوس بیا د خاد په خدمت کې دی. گیر ورکړمــې په ئــې خیانت وکړ او زه ئزما په حق کې ۀ که کله چې دولت ونیو

 

وه مستنطق سید اکرام د زندان د کوټې د دروازې سخپره ۀ کله چې د تحقیق د ریاست پر هر لور باندې د شپې د تورتم تیار

 –سته د الرې په اوږدو کې مې له ځانه پوښتل چې دوني له توانه پورته شکنجو ورو. ــې بوتلمئشا ته راغی او له ځان سره 

وي؟ کله چې ۀ د شکنجو دویم دور او تحقیق به راته ډېر سخت ازمایښت نـ –ــې نښتیځلی وو ئچې زما د ځان شیره او قوت 
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ډاکټر شاه ولي، :  ک کې بندیان ول دا کسان ول د زندان په لومړي بالۀ د امین د بانډ یو شمیر پـېـژندل شوې څـېـرې چې هغه مهال د څرخي پلـ -  

 محمود سوما، عبدالرشید جلیلي، منصور هاشمي، عبدالقدوس غوربندي، عبدالمحمـد درمانگر، خیال محـمد کټوازی، محـمد سالم مسعودي، سرسام،

، صادق عالمیار، وحدت، سنگر، آقا حسین ـن، عباس خروشان، شینواری، نظیف هللا نهضتئغالم سخي، احمد جان، شایسته خان، شاه ولي مطمـ

 تالش او نور



د میز دواړو خواوو ته دوه څوکۍ « پر څوکۍ کښـېـنه»: د تحقیق کوټې ته ورسـېـدو مستنطق په نسبتاً نرمې ژبې راته وویل 

چندان « .راته وگوره او خبرو ته مې غوږ ونیسهۀ ښـ» :ــې وویل ئراته . کښـېـناستممخامخ مستنطق ته . ایښودل سوې وې

اوس هم وخت ». سواندۍ ډک نصایح پیل کړلۀ ــې له زړئپه لومړیو کې . وگورم بیا کرغـېـړن مخ تهۀ چې دد وم ۀلـېـواله نـ

د سید اکرام له .... «.روستی چانس دیکولی سې خپل برخلیک ته بدلون ورکړې، دا ستا وۀ دي سوي، تـۀ لرې، څه نــ

ورته . مې یو څه قوت واخیستۀ زړ. لريۀ څیرې، حرکاتو او الفاظو پوه سوم چې تر دې کوم بل سخت پالن په ککره کې نـ

« .لرمۀ نور د ویلو لپاره څه نـ. هد ېزه دوسیه لرم، هره پوښتنه دې چې کړې ما په خپلې دوسیې کې ځواب کړ»: مې وویل 

ټول » :ما ورته وویل  «ووایه ما څه پوښتنې کړي دي او تا څه ځوابونه راکړي دي؟» :ــې وپوښتل ئخښم او عتاب  په ډېر

. ــې هماغه یوه پوښتنه په بیالبیلو کلماتو یاده کړه او ما هماغه یو ځواب ورکړئڅو څو ځله « .تهسې ــې په دوسیه کئ

واخله دا دې تر تخرگ الندې »: ــې ویل ئــې واچوله او وئزما مخ ته مستنطق زما دوسیه د میز له سره راپورته کړه او 

نور راته هر څه « .ستا داستانونهاو ما زاو دا ۀ دا تــ. ديۀ دا د درواغو داستانونه چې تا جوړ کړي دي زما په کار نـ. ونیسه

مستنطق د څو شیبو لپاره په فکر کې  .شي کــېـدایۀ پوهـېـدم چې هـېـڅ شی زما د تکل او ارادې خنډ نــ. لوي وسڅرگند 

لومړی »: ــې ویل ئــې څو کاغذ پاڼې راپورته کړې او وئد هغو له منځه . ــې دوسیه د میز له مخې پورته کړهئو، بیا سډوب 

د کلمې په ویلو پوه سوم چې دویم دور هم راتلونکی دی او دا دور له وهلو ټکولو « لومړی»د « .خو دا پاڼې السلیک کړه

ــې ویلي ئچې خپل قرباني ته  هضرب االجل ته ورته وۀ ډاکو او غلـۀ د سید اکرام اخطاریه ما ته د یو. ديۀ رته بل څه نــپ

کله مې چې د پاڼو په پای کې السلیک « .ي، جامې دې وباسهسمخکې له دې چې جامې دې په سرو وینو کې لژند » :ول 

په شرف مې سوگند خورم» .نو باران ته مخه کړهوکړ، مستنطق د خپلو همیشنیو ښکنځلو او گواښو
52

چې که په زر هاوو  

سو اعدام ۀ ــې نــئکړي موږ ۀ فکر کوې چې که څوک اعتراف ونــۀ تــ. ېسۀ وزرونه هم وباسې زما له السه به خالص نـ

یي کړاسۀ تا به د سپي په شان مړ کړو، داسې به دې مړ کړو چې مور او ښځه دې قبر پیدا نــ کولی؟
53

د مخکې ځلونو « .

په پرتلې د وهلو ټکولو او په شرف د قسم توپیر چې دا ځل زما په نصیب سو دا وو چې د مستنطق سید اکرام سوکانو او لغتو 

.ۀکاوۀ را ته پر دښمن باندې د بریا احساس را په زړ
54

»  

 

تورو غرونو څخه  ۱له ۀ ر مې کاوفک. د شپې له نیمایي څخه ډېر وخت تیر شوی وو. ومسبـېـرته خپلې کوټې ته بوتلل 

خوښ په دې وم چې . ــې ایستلي ولئزما په کوټې کې څو تنه نور بندیان . اوږې مې سپکې سوې وې. وی یمسژوندی تیر 

د خوبونو پرښته . سم، خوب رانغیۀ کوښښ وکړ چې بیدمې هر څه . نن شپه به لږ تر لږه په غځـېـدلو پښو خوب وکولی سم

ساتلم چې زما بریا راسره ـې ئـه راڅخه لیرې شړله، او یا دا چې ویښ ئدې پرښتې زما د بریا نشـ ښایي. راڅخه الړه

څه مې کوالی . مې ورسره شریکه کړم يخوښۀ موند چې د زړۀ محرم ونـۀ هـېـڅ څوک د زړکې مې په دې شپه . ولمانځي

پل غم یا ښادي له ځان سره په یوازیتوب کې تیره کـېـږي چې خ هکله نا کله انسان مجبور. سوای؟ ددنیا کارونه همداسې دي

زه تا ! اې روښناییۍ» : د ویاړ او غرور له هیجانه مې خپله گوته د برق پیکه او کمرنگه څراغ ته ونیوله او مې ویل . کړي
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 .د خاد مستنطقینو تل په شرف سوگند خوړ -  
53

چې په زړونو ستړې ستومانه او داغلې میندې به تر خاورو الندې د بیدو سوري سوري انساني کوپړیو ۀ مستنطق مخکې له مخکې په دې پوهـېـد -  

 . موندلی شيۀ په منځ کې خپل ورک شوي بچیان ونــ
54

سپـېـڅلو »غیر انساني اعمال او وحشي بد چلند یو بیل داستان دی چې د ۀ دد. د زندان د خاد کارمند سوۀ مستنطق سید اکرام وروسته د څرخي پلـ -  

 . په کتاب کې به راشي« رنځونو



منې او پیمان شاهده نیسم چې تر دې دمه په بند کې د ساتل سوي افغان ولس پاکو ارمانونو او له یارانو سره مې خپلې کړې ژ

 «.ته وفاداره پاتې یم

 

په زنگ وهلي قفل کې کونجي . د دروازې له شا د پهره دار د گامونوغږ مې غوږونو ته راغی. لمر راختلی وو ،سهار سو

په سوري کې دې » :ــې تنگه سوه په خښم وویل ئپهره دار چې حوصله . ۀخالصیدۀ وه خو قفل ځیل کړی وو او نـستاو 

د تشناب »: کله چې د جهنم دروازه خالصه سوه هماغه تکراري آمرانه غږ مې واورید ! خالصیږې؟ۀ لې نــمتیازې وکم، و

 .زندان ته بوتلمۀ بیا د څرخي پلـــې ئد همدې ورځې له ماسپښین مخکې وو چې په خوبوړیو سترگو « .وار دی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لومړی بالک درییم پوړ ختیځه څانگه

 

دی لوستی او ۀ دی پورته کړی، کتاب مو نـۀ گلبڼ کې د آرام خوب لپاره غږ نـ ه شئ، زامنو، پوه به شئ، چې ولې موپوه ب) 

کوئ، زامنو، نور نه، یوه ورځ به د همدغو درواغو او تورنو دلیلونه، د ۀ نور سوگ مـ. کار مو نابشپړ خوشې کړی دی

 «اتل روزنبرگ»( روښانه شي هت همدغو توی شویو اوښکو دلیلونه چې ومو زغمل ټولو

 

مې نور  به پرته له دې. یو ځل بیا مې د اعدامیانو د بالک پر لعنتي دیوالونو سترگې ولگـېـدلې. ومسراکوز « دیگ بخاره»له 

او بله کومه هیله به مې لرله؟ زما برخلیک همداسې وو چې که هرې خواته سترگې ورغړوم دیوال ووینم،  ته راتللۀ څه زړ

کله چې رژیم خپلې ټولې چارې د خپلو مخالفانو د . خوا ته که مخ وگرځوم د مرگ ویروونکې او رټلې څیره وگورم او هرې

د پوپنا کولو لپاره په لومړیتوب کې ایښې وي نو  په لومه کې یو  –په ځانگړې توگه د آزادي پالو روڼ اندو –جرړو د ایستلو 

ویني؟ هغو کسانو چې زندان لیدلی ۀ رگ ځړول شوی ساطور د تل لپاره ونـخپل م دسي کوالی ۀ راگیر مبارز به څنگه ونـ

حس دی چې یوازې د  ډپوهـېـږي ځکه چې دا د ټولو سیاسي زندانیانو یو گۀ دی زما د خبرو په معنی تر نورو کسانو ښـ

س القأ کول د کلماتو یا د دی لیدلی ددې حۀ ـې نـئهغو کسانو ته چې زندان  .يسمستقیمې تجربه له الرې تر السه کـېـدای 

 . ادبي صحنه سازیو له الرې ناشونی دی

 

هیڅ خوځون  په ځمکې او آسمان کې د زندان چېۀ داسې به مې گومان کاو. په لومړي بالک کې هر څه په خپل حال پاتې ول

انو سره عادت کړی وو یوازینی توپیر چې ما ولید دا وو چې د لومړي ځل په خالف مې دا ځل له یو شمیر شی. یراغدی ۀ نـ

بدني »د سرتیري په الس په زښت ډېر سپکاوي د بندي جیب او خښتگ پلټل : لکه . او ډیری شیان راته آشنا ښکارېـدل

، د افسر کرغیړن او زیږ چلند، له انگړه تر داالنه، له پوړیو تر کوټې، د زندانیانو غمجنې څیرې او ددوی زړور «تفتیش

 . مقاومت

 

ــې په الس راټول شوي او غوره شوي زندانیان له نورو بالکونو ئزندانیانو لپاره وو، دلته به « خطرناکو»لومړی بالک د 

په لومړي پوړ کې یو شمیر . وی ووسدا بالک په درې پوړونو کې وو چې په ختیځو او لویدیځو څانگو ویشل . څخه راوړل

« خاص»ډیري . ې دوه دوه پوړیز چپرکټونه ایښي ولپه ختیځې څانگې کې په کوټو ک. اداري او جاسوسي دفترونه ول

 . ــې د لومړي بالک په ختیځې څانگې کې اچولئزندانیان به 

 

ــې د لومړي بالک د دریم پوړ ختیځې څانگې ئل کال د کب د میاشې لسمه نیټه وه چې له مفصلې تالشۍ وروسته  ۰۹۳۱د 

ــې د تره کي د مهال د سوداگرۍ د چارو ئیو  امین پلویان بندیان؛ د حفیظ هللا په دې کوټه کې زه وم او څلور تنه. ته بوتلم

د لومړي ځل برخالف، د . ديۀ د دوه وو نورو نومونه مې په یاد نــ. ــې عبیدهللا محک ووئوزیر عبدالقدوس غوربندي او بل 

وختونو کې د داالن له دې سره تر بل وو، زندانیانو کوالی شوای په ټاکل شویو ۀ منع نــ تگ راتگ دریم پوړ په داالنونو کې

په داالن کې مې د تگ راتگ کوونکو  زندانیانو  .یو ساعت وروسته د گام وهلو شوق راغی. تگ راتگ وکړي پورې سره



. ــې په ځان کې له لیرې چا ته ښکارېدلئد عذاب او شکنجې آثار . ــې گامونه اوچتولئپه منځ کې بسم هللا ولید چې په سختۍ 

راته نیږدې راغی او تود سالم مې . ــې خوار زهیر ووئــې تک زیړ او حالت ئرنگ . په مال کرار کرار روان ووپه کړو

زما له نیول کــېـدو څلور . د خبرو په معنی پوهـېـدمۀ دد« .!یې ورکړیۀ ما په گیر نـ! گوره سړیه»: ـې ویل ئراکړ او و

 ـېئ جامې. ۀتوند باران ورید. په چم گاونډ کې مخامخ شوی ومۀ الـهمسنگره ملگري سره د خپل کۀ میاشتې مخکې له دغـ

» :ــې ویل ئــې چې ولیدم وئزه . وې وېســې تر ښنگرو پورې په خټو او لوخړو ککړې ئلمدې خیشتې سوې وې او پښې 

حاالت او د د ملحوظاتو او د شخصي ژوندون ۀ د مخفي ژوندانـ« .داسې ښکارې چې کور دې په همدغو شاو خواوو کې وي

بسم هللا د تشکیالتي ستونزو د غرونو  . ــې وبولمئدرلود چې خپل کور ته ۀ تشکیالتي ضوابطو د رعایت پر بنسټ مې حق نــ

مې شوای کوالی ورته ووایم چې زما کوچنی کور د کسانو د ډیروالي ۀ نــ. ووۀ خبر نــ لو يوسله کبله چې ما ته راپیښې 

، د ناستې ۀا په یوې وړوکي حویلې کې د کرایه ورکوونکي په توگه له کورنۍ سره ژوند کاوم. له کبله نیږدې ده وچودي

دا تنگه حویلې د څلورو تنو مخفي سامایي ملگرو او د دوه وو سامایي کورنیو لپاره پناه  .لپاره مو یوازې دوې کوټې درلودې

له یوې خوا د اصولو مصلحت او . ه ځواب ووایمهمسنگر ته څۀ حالت کې حیران وم چې خپل دغـۀ په همداسې یو. ځای وو

، خپله شپه او کړما کور له کومه ! نـه بابا»: په شرمــېـدلی غږ مې ورته ویلي ول . له بلې خوا د دوست د مخ ناز او نازکي

له ما » : ــې وویل ئډکه یوه خندا وکړه او بیا  ماناپه هاغه ورځ له بسم هللا « .ورځ د آشنایانو او دوستانو په کورنو کې تیروم

   «.ورکومۀ کوه، زه تا په گیر نــۀ تشویش مــ. یمۀ ــې ددې لپاره پټوې چې زه په سازمان کې کوم مهم سړی نــئ

 

ژویو او دیوانو سره السونه یو کړي ول چې زموږ . ــې سړی ویرويئدومره سختې چې ان یادول . سختې شپې ورځې وې

تعقیب، ترور، برید او سرکوب له هر لورې پر موږ . قاطع اور په منځ کې بندي پاتې وود متموږ د دښمن . وینې وزبـېـښي

د نورو ډلو او د . لنډه دا چې ساما د غنم هغې دانې ته ورته وه چې د ژرندې په دوه وو ډبرو کې بند پاتې وې. را روان وو

د . و افراد کسانو حالت زموږ حالت ته ورته ووتړل شویو ډلو اۀ مبارزو، دیموکراتو، خپلواکو او په هیڅ چا پورې د نــ

ډیریو هغو کورنـېـو چې له ساما . درلودلۀ همداسې سختې او غمجنې اوضاع په متن کې دننه مو کافي امکانات او وسایل نــ

درلود د ــې « ئمربي»سوه موندلی، حال دا چې هاغه بل لور باند چې ۀ نس ډوډۍ نــۀ ــې مستقیمې اړیکي لرلې په ماړئسره 

 . ۀډالرو، کلدارو، روبلو او دینارو باران ورېـد

 

 بود؛ روزگاری

 .بود تاری و تلخ روزگار

 تیره، ما خواهان بد روی چون ما بخت

 .چیره ما جان بر دشمنان

 داشت، هذیان خورده سلی شهر

 .داشت پریشان های داستان بس زبان بر

 سنگ، چون سیه و سرد زندگی

 نامی، بد روز

 .گنن روزگار



 پیچان، بندگی بندهای اندر غیرت

 .بیجان مردگی دل بیماری در عشق

 مرگ؛ های بال و بود ترس

 .برگ از برگ شاخه بر چون جنبید، نمی کس

 خاموش، آزادگان سنگر

 ...جوش پر دشمنان گاه خیمه

ــې غمجن ئپر ژبه  نري رنځ وهلي ښار اپالتې ویل،. میرڅمن راباندې برالسی. یو روزگار وو، د تورتم سخت روزگار»

ماتې ۀ غیرت په ځنیځرونو تړل شوی، په زړ. ژوندن کله توره ډبره سوړ، د بدنامۍ ورځې، د شرم روزگار. داستانونه ول

خوځېـدل، لکه د څانگې پاڼې، د آزادي پالو سنگرونه په ۀ ویره وه او د مرگ وزرونه، څوک لکه ځایه نـ. مینې ځنکدن درلود

....ېـږدۍ د خوښیو په جوش کېخولو غلي، ددښمنانو کـ
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له خپلې . کله چې په زندان کې ورسره مخامخ سوم خپل درد مې له یاده ووت. ومۀ د بسم هللا له نیول کــېـدلو هـېـڅ خبر نــ

د هغې ورځې لپاره د پلمې . وو بیولیۀ هغې کړنې پښـېـمانه سوم چې ولې دی مې په هماغې باراني ورځ خپل کور ته نــ

پوهـېـدم څه ۀ نــ. په شرمـېـدلو سترگې مې له سره تر پایه ورته وکتل. پیټي په شان فشار راووړۀ د دراند راباندې تراښل

بې . وی ويسداسې راته ښکارېـدل لکه چې د خبرو لوری راڅخه ورک  .ځوریږيۀ ځواب ورته ووایم چې دی ورباندې ونــ

. زه خو د سازمان سپاهي یم»: ــې ځواب راکړ ئپه لویینې « لیدلې ده؟ډېره شکنجه دې »: اختیاره مې له خولې ورته ووتل 

ـت راکړ چې نورې پوښتنې ئدغې خبرې راته نور جرۀ دد« .د مقام او مسؤولیت په اندازه شکنجه ورکويۀ هر چا ته د هغـ

 .ورڅخه وکړم

 

ۀ کنجه سوی وو خو هماغسې چې له یوله پوښتنو او گړویږنو وروسته راته څرگنده سوه چې دا سامایي مبارز ډېر سخت ش 

هغه یو زړور، پیاوړی، د ښکلي اندام څښتن، ځوانمرده او با . وه وتلېۀ له خولې یوه خبره هم نــۀ سامایي څخه هیله کـېـده دد

د مرگ  یــې خپل یو همسنگره ملگرئپه یاد مې راځي چې کلونه وړاندې . وفا ځوان وو او خپل ملگري ورباندې گران ول

ــې شدیداً ئــې وړی وو، خو د زندان سختې شکنجې ددې المل شوې چې مال او پښې ئلومې ژغورلی وو او په خپلو اوږو له 

ډاکټر ورته . سرښندویه ځوان روغتیایي حالت له بده پسې بدتره سوی دیۀ پروسږ کال خبر راغی چې ددغـ. تاوان وویني

کله مې خپل الس . ــېئمې دښمن ۀ وایي  تشه السه تــ. ېـواد ته الړ سيتوصیه کړې وه چې د خپلې درملنې لپاره باید بل هـ

 !روغتیا او اوږد ژوند ورته غواړم. مې په خپل حال وژړلۀ نو په کړېدلي زړ تش ولید

 

ابري او استاد محـمد ابراهیم ب« پخوا د پیروز سلماني څښتن»د افغانستان دوه تنه نامتو استادان، استاد عبداللطیف رستم زاده 

د تحقیق د »د صدارت . هم له ما سره د لومړي بالک په دریم پوړ کې زندانیان ول« د ساینس د الرښودنې د کورس استاد»

تیرولو او پرله پسې جسمي او رواني فشارونو دوی « میاشتېۀ څه د باندې اوو»په انفرادي کوټو کې د اوږد مهال « ریاست

په خپله راته وویل چې د صدارت د تحقیق په ریاست کې ورته په ځلونو ځلونو دوی . ستړي، ستومانه او ناروغه کړي ول
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 یوه برخه« آرش کمانگیر»د نامتو شعر ۀ سیاوش کسرایي، د هغـ: شاعر -  



ماتـېـدونکو هډونو د ماتیدلو شرم پر ځان ۀ خو د همدوني فشارونو له زغملو سره سره بیا هم دغو نـ. برق ورکړل شوی دی

 . کې پلوشې خپرولې ـې په چلند او خبروئد هـېـواد پالنې، صفا، مهربانۍ او صمیمیت آثار . لینوو مۀ نــ

 

د ماجرا دا برخه په خپله یوه ترخه قصه ده، لکه د رزهاوو نورو غمجنو داستانونو په شان . راتللۀ زما پایوازۍ ته څوک نــ

دا توان درلود چې د خپلو منډو « خوبان»کاشکې زما گرانې میرمن . چا اورېـدلي ديۀ دي او نـ يلیکلچا  ۀچې تر اوسه نـ

ــې د نن او ئپریړ کتاب کې لیکلي وای او هغه ۀ ــې په یوئشرحه  غمونو، وفا او بې شمیرو نورو سرښندنوترړو، رنځونو، 

تشناب کاغذ، د »د  درلود چې ځیني اړین شیان لکه ۀ بې پایوازه زنداني ددې توان نـ! سبا ورځې نسل ته ډالۍ کړي وای

دغو دوه وو تنو دوستانو . ندان له کانتین څخه ځانته وپیريد ز... « ....غاښونو برس او کریم، سگرت، شیرینی، چای او

خپل نفسي مناعت او قناعت، او د مخکینۍ . په خپلې لوینې راته د پیسو وړاندیز وکړ«  ښاغلو بابري او رستم زاده»

اوس . ومنم کړه چې ددوی له سخاوته ډک السونهۀ پیژندگلوۍ نشتوالي او هم د ځوانۍ د دورې احساساتو راته اجازه رانــ

خوښ یم چې دا دواړه . چې د هغوی د پاک احساس تودوالی او د خپل انکار سوړوالی راته په یاد راځي، له ځانه شرمـېـږم

 !لوی خدای دې ورته اوږد ژوند ورکړي. گران استادان تر اوسه ژوندي دي

 

د هغوی ظاهري حرکاتو ددوی د . ېد لومړي بالک د لومړي پوړ په ختیځې برخې کې څو تنه ځوانې ښځې هم بندیانې و

ې به د خپلو کوټو ځکله به چې زندانیان د بالک په انگړ کې گرځېـدل دا ښ. ـت څرگندونه کولهئزړورتیا او بې ډارۍ او جر

ــې کړکۍ ته ئیوه ورځ چې زموږ د گرځـېـدا او لمر ته د کښـېـناستو وار وو له دغو ښځو څخه دوه تنې . کړکیو ته راغلې

ــې ئپه منظور « ــې؟ئهم ددې ملت د قاتالنو له منځه کوم یو ۀ تــ»: ـې ویل ئــې په ما غږ وکړ او وئیوې . راغلې نـېـږدې

د دواړو تر منځ لنډه لفظي شخړه « .ــې د ساما په تور دلته راوړی یمئزه ! گرانې خورې»: پوه سوم او ځواب مې ورکړ 

ــې راڅخه بخښنه ئبیا . ـمـېـدلې وي چې ولې دې بې گودره پښې لوڅې کړېلې ته خښښایي دویمه نجلۍ هغه ب. راپورته سوه

. وې وېســې د آریانا د الوتکې د ناکامه تښتولو د قضیې په تور زنداني ئگومان کوم له دوی څخه یوه یا دوه تنې . وغوښتله

ــې حبیب ووئاکبر او د بل نوم ــې ئنوم ۀ مړي بالک کې له موږ سره زنداني ول، د یوددوی نارینه همدوسیه هم په لو
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دا هغه  .پوړ کې ووۀ د وردکو د والیت د بهسودو له ولسوالۍ هم له موږ سره په همدغـ« قاضي ضیا»احمد ضیأ مشهور په 

د مرگ تر شیبې پورې  کې د مقاومت او مبارزې خاطرات به په خپل داغدار گوگلۀ میړنی خپلواک انسان وو چې د هغـ

که د موسکا غوټۍ . ــې بدلون موندلی ووئاو څیرې  ېنرۍ ږیر. وی ووسډېر ډنگر . پـېـژاندۀ ي کاتو مې ونــپه لومړ. ولرم

خبرې وکړې او له مو د بیالبیلو موضوعاتو په هکله . وای راوړایۀ دی به مې په ځای نــ ،وه غوړېــدلېۀ ــې پر شونډو نــئ

وړاندیز وکړ چې ۀ هغـ. یارانو د تحقیق بهیر او زموږ د کار عاقبت ووــې زموږ د نیول کـېــدو عوامل، د ئهغو څخه یو 

هر . ۀپـېـژاندۀ ما هغه ښـ. به دواړه د ټولو کارونو مسؤولیت په غاړه واخلو چې ملگري له اعدامه بچ سيۀ راځه زه او تــ

ما . ۀژمنې او سرښندې اوج ښود دۀ ولس او ملگرتوب ته دددې کار ساما، او ۀ ــې کاوئــې چې ویل ورباندې عمل ئهغه څه 

کوم چې دښمن دې په دغو تکتیکونو د ۀ ورته وویل چې د یارانو لپاره چمتو یم چې له خپل سر او وینو تیر سم، خو فکر نــ

 . یارانو له سره الس واخلي
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 . گ د حفیظ هللا امین د کورنۍ غړي هم په لومړي بالک کې په یوې جال او وړوکي حویلۍ کې بندیان ولددوی تر څن -  



 

خاوند، مؤمن،  په لومړي ځل لیدلو مې قاضي یو د استعداد. ل کال په پسرلي کې آشنا سوم ۰۹۳۳له قاضي ضیأ سره د 

پر ۀ خاد دد. له هماغه لیدلو څو میاشتې وروسته د خاد په لومه کې ونښت. پاک او راستمن انسان وموندۀ سرښندوی، په زړ

یو شمیر  چې په خواشینۍ. يسخپله ویل چې ښایي څلور یا پینځه کاله به حبس ۀ د ل،درلودۀ ضد متعبر السوندونه نــ

ددغو السوندونو په منځ کې د . ــې د ساما یو شمیر مهم اسناد د خاد گوتو ته ورغللئه وې چې له کبلستیروتنې رامنځته 

د اعدام المل ۀ دغه لیک قاضي ضیأ ته لوی سرخوږی پیدا کړ او په پای کې دد. یو لیک ووۀ وی ددسقاضي ضیأ په قلم لیکل 

په « د قاضي ضیأ مستعار نوم»ان وو او د مختار په قاضي ضیأ پسې د سترگو د توتیا په شان اللهانده سرگردخاد . وگرځـېـد

کله چې خبره افشأ سوه چې مختار همدا احمدضیأ . پوهـېـد چې مختار ددوی په منگولو کې اسیر دیۀ تعقیب کې ول، خو نــ

ــې ئ قاضي ضیأ« !آب در کوزه و ما تشنه لبان مې گردیم! ای بابا»: ــې ئدی، نو خادیستانو د خوښۍ جشن جوړ کړ او ویل 

ــې ئخپله راته وویل چې د اوو میاشتو لپاره ۀ د. د دویم ځل لپاره تحقیق ته وغوښت

قاضي . ــې وزغملېئلید او زښتې ډېرې روحي او جسمي شکنجې ۀ د لمر مخ ونــ

ــې وهلم ټکولم، خو آه به مې ئهره شپه به »: ضیأ په زندان کې راته قصه وکړه 

له ۀ ــې اعتراف وکړ چې تــئکړ او په شرم شکنجه گرانو تعجب و. ایستلهۀ نــ

د شکنجه گرو په منځ کې یو تن چې تر نورو څه نا څه هوښیار . ــېئپوالدو جوړ 

. ؟ ورته مې وویل چې هوۀله زندانه دباندې دې سپورت کاو»: وو ورڅخه وپوښتل 

ون لري د خپلې شکنجې بڼې ته بدلۀ وهل گټه نــۀ ــې خپلو ملگرو ته وویل، ددئبیا 

روح دې ښاده او یاد دې تلپاتې وي« .ورکړئ
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 احمد ضیأ 

. ــې بوتلمئگوښي گوټ ته ۀ ــې ونیو او یوئزما الس . ــې زیړبخون پټو راتاو کړی ووئپر ځان . استاد سلطان احمد مې ولید

تانو ته دې گوره، ډېر ــې، ویښئڅوني ډگر سوی ! اوهووو»: ــې وویل ئــې ټینگ ونیولم او په غمجن غږ ئپه غـېـږ کې 

اول خو به دې ویښتان در لنډ : ــې ویل ئو« .په مینه کې بنگړي ماتیږي» :په پښتو مې ورته وویل « ــې؟ئځورول شوی 

ځه یاره په »: ورته مې وویل « .یوه وړوکي بیاتي لرم» :ــې ویل ئو« په څه شي مې ویښتان رالنډوې؟»: ومې ویل « .کړم

سلطان « .باسيۀ څوک خو مې د اوږدو ویښتانو په خاطر له ښاره نــ. چې کوم جنجال پیدا نسي گرځهۀ دغو خبرو پسې مـ

غولي  داستاد سلطان خپل پټو . کوټه وهتشه د داالن په پای کې یوه . ــې زما پر اوږه کښـېـښودئوخندل او خپل مهربان الس 

ته ودرید چې د پهره دار له احتمالي راتگ څخه خبر  دي چې څوک د کوټې د دروازې څنگۀ په یاد مې نــ. خپور کړپر مخ 

کله چې کار خالص . لنډ کړلراــې زما د سر ویښتان ئسلطان خپله وړوکي بیاتي راواخیسته او په بیړه او چټکۍ . کړيور

 ــې دومره نامنظمه قیچي کړل ول چې ټولوئزما د سر ویښتان . سو نیږدې وه چې زموږ بډوډي د خندا له السه وچوي

  .ویښتان مو په وارخطایي راټول کړل، خو بیاتي شوي ویښتان د سلطان د وړیو په پټو پورې کلک نښتي ول. راپورې خندل
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 . ل کال د وږي د میاشتې به اوولسمه نیټه  اعدام سو ۰۹۳۰غړی ۀ احمد ضیأ د ساما د مشرتابـ -  



 

یو مؤدب، . فعال غړی وو« سازمان پیکار برای نجات افغانستان»استاد سلطان احمد د 

ي یارانو په په شان بیلگه مې د زندانۀ وښیار، آگاه او د استعداد خاوند ځوان وو چې دده

« سازمان رهایي افغانستان»شهید داؤود د )سلطان د خپل ورور . منځ کې لږ درلوده

د  ۰۱ل کال  د زمري د میاشتې په  ۰۹۳۲غړی، د پولیسو د اکاډیمۍ استاد چې د 

د مرگ د غم ( باالحصار په پوځي پاڅون د کودتایي رژیم پر ضد رغنده ونډه لوبولې وه

ــې ئبه  ته له دې سره سره به سلطان خندل او نورو. ۀگرځاو پیټی په زغم له ځان سره

خپل ځان د ژغورنې په فکر کې د  ۀنـ د اعدام پروا درلوده اوـې ئۀ نــ. روحیه ورکوله

 دی مې ډېر . د زندان په وروستیو کلونو کې ورسره په دویم بالک کې یو ځای وم.وو

 سلطان احمد 

ــې وو او خوږې او ئخوږ مجلس به . بل سره ډېر صمیمی وو او خلوص مو درلودله یو . مهربان انسان وموندمهذب او 

گران یار له پوهې ډک سیاسي مباحث، زړه سواندي او شفقت، ټینگتوب او ۀ د دغـ. ــې کولېئخوندورې ټوکې ټکالې به 

ــې ورزش ته هڅول ئانډیواالن . ۀکاو روغتیا او سالمتۍ ته پامۀ یوۀ یوسلطان د یارانو . کړمۀ استواري به هـېـڅکله هـېـره نــ

ــې پر بې پایوازه ملگرو باندې ئته راستولې هغه به ۀ هغه لږ شمیر پیسې به چې کورنۍ د. او په خپله به تر نورو مخکښ وو

ازي دی د هغو کسانو په منځ کې وو چې ډله پالنه، گوندب. دباندې جامې راغوښتلې له ــېئد مستحقو کسانو لپاره به . وویشلې

ــې یو شان او له ملگرتوبه ډک ئاو شریفو کسانو سره به  د ټولو مترقي او خپلواکو سازمانونو. ۀخوښاوۀ ــې نــئاو پره توب 

مینه او محبت او د مسؤولیت حس هماغه وو چې د خپل سازمان له غړو سره ۀ د نورو سازمانونو له غړو سره دد. ۀچلند کاو

. ــې درلودهئپیاوړې روحیه . لیدهۀ توب نښه ونــۀ لطان په څیره کې د یأس او کم زړیوه ورځ مې هم د س. ــې درلودئ

ــې ویره ئله فزیکي مرگ څخه . ــې هم د خپلې مستې او رغندې روحې په مستۍ خړوبولئانډیواالن او دوستان به 

شعر ۀ په خپله خپل یوۀ د. ژوندی تجسم ووماتیدوني ایمان یو ۀ هغه د نـ. ــې ټینگ ایمان درلودئدرلوده او په راتلونکي  ۀنــ

 :کې ویلي دي 

 

 ویران بُکن دیوارم و وسقف درب بار هزاران

 ساخت بارخواهم آنراهزاران وتن جان زخشت

 تــنیس پروا ازدار، جنگلی بسازی اگرخواهی

 باخت یکبارخواهم باشدهمان تن به اگرصدجان

 

نوموړي د روس د . سپارلی ووۀ زړ ـېئ ي مبارزي او مقاومت توپان تهاستاد سلطان احمد هغه انقالبي ځوان وو چې د ولس

د ۀ شعري طبع ددۀ دد. ـې هیله مند ووئتیري پر ضد زموږ د ولس د مقاومت په پاڅون کې رغنده ونډه ولوبوله او بریا ته 

 :ــې په خپل شعر کې ویلي ول ئبل ځای کې ۀ احساساتو ترجمانه وه، د بـېـلگه په توگه یو

 

 



 جوش زند می غوغا چه خونین، قربانگۀ ریند

 وشــج زند یــم آسمانها زچشمِ  مــغ کِ ـسرش

 آزادی ورِ ـش راـحـزص ید،ـام رِ ــلشک ها زکوه

 جوش زند می زیبا چه ازهرکوی، فتح سرود

 یزدـخ روشنی هابـش پایان یـب رزم وزِ ـس ز

 وشـج دـزن یـم یاـدن به آن روغـف پرُ  ورـن و

 

ۀ هغـ. تر ټولو بدترینه شکنجه بلله کې سره په یوې کوټې کې اچول د شکنجو په منځ وحفیظ هللا امین له پلویان د ،سلطان احمد

څوني گرانه ده چې موږ د خپلو  . ــې په زندان کې دننه بل زندان جوړ کړی دیئموږ ته »: په ځلونو ځلونو ویل چې 

خادیستان په خپل دې کار سره هم زموږ روح اسیره کړې او هم . سوزرهاوو هـېـوادوالو او ملگرو د قاتالنو په منځ کې او

 «.د روح زنداني توب د جسم تر زنداني توب سل ځله له کړاوه ډک دی. زموږ جسم

 

راځه چې پهره دار ته ورسو چې موږ »: سلطان وویل . یوه ورځ  زه او سلطان دواړه د لومړي بالک په داالن کې گرځـېـدو

هر چیرې مو چې بیایي، بومو دې زي، خو په دې شرط چې ددوی په منځ . د پلویانو له منځه دباندې وباسيد حفیظ هللا امین 

محبوس یوازینۍ د ۀ د یو»: دشتي لیکلي دي . کتاب لوستلی وو« ایام محبس»ښایي سلطان د علي دشتي د  «.اوسوۀ کې نـ

له فکري لید لوري سره لږ تر لږه ورته والی ۀ چې دددداسې ډلې په منځ کې احساس کړي  ځان تسل سرچینه دا ده چې خپل

دا کار زما د صالحیت له »: پهره دار وویل . ــې د ځای د بدلون هیله وکړهئسلطان د پنجرې شا ته الړ او له پهرداه « .ولري

 ښار ته الړ، روله زندانه له خالصیدو وروسته پاکستان ته د پیښۀ د ولس دا سرغندویه بچی د څرخي پلـ« .چوکاټه بهر دی

د خپلواکي غوښتونکو، خپلواکو او د پردیو په امکاناتو او فرمایش، اسالم پلورو حرفوي سړي وژونکو، هغه ځای چې 

او تورمخو بنسټپالو سړي خوړونکو راج  وپرمختگ پالو روڼ اندو په قتل جای بدل کړی وو، هغه ښار چې سړي تښتون

ل کال کې د پاکستان د پیښور په ښار کې ښکار کړ او تر ۰۹۳۲ـې په ئمیړنی ځوان لنډه دا چې دغه پینځه دیرش کلن . ۀچالو

روح دې ښاده او نوم دې تلپاتې وي. لروۀ ورځې پورې ورڅخه پته نـنن 
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 !   

 

هره شیبه چې د سپیڅلو سرښندیو او سترو مبارزینو د مرگ غم مې پر گوگل ډېر دروند سي نو د بدن رگ رگ مې د خښم 

حیف د هغو . د دې دوني بې ځایه وینه بهولو په افسوس کې مې له سترگو سرې اوښکې په بهـېـدو سي. يځوسوپه اور کې 

حیف د هغو سترو ارمانونو . ــې د دښمنانو د گولیو په باران سوري سوري سولئسترو هستیو پر ژوند باندې چې ټټرونه 

خونړې  دخو پوهیږي چې د آزادۍ ۀ تــ: کړم او وایم له دې سره مې لیونی زړگی مالمت ... چې تر خاورو الندې سول

ۀ دی کړی چې د مینې په مسلخ کې یوازې ښـۀ ؟ مگر دا فکر دې نــ!لريۀ الرې الرویان له قربانۍ پرته بل برخلیک نــ

 «خلک وژني؟
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له « اشعار دشنه گون»د شعرونو بیلگه د ۀ مد عکس او د هغـد وژل شوي امریکایي شاعر اتل روزنبرگ د شعر دا برخه، د ارواښاد سلطان اح -  

 . سایت څخه اخیستل شوي دي



ۀ عبث شی نــ کوم  لۍ بهکه داسې وي نو د هـېـواد د آزادۍ او د ولس د ژغورنې او سمسورتیا د نیالگې په لمن کې د وینو ډا

 .وي

 

 ای لبخنده درد هر روید،از می ای سبزه هرخون از

 «شاملو» .درختیست هرشهید که چرا

 «له هر څاڅکي د وینې یوه سبزه شنه کیږي او له درده یوه موسکا، ځکه چې هر شهید یوه ونه ده»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 له لیکوال سره لیدنه« لیکونو»د 

 

ـې  بل رنگ، ارزښت او بیل مفهوم لري د محبس په قفس کې شیبې او ئچاپیریال او تومنه  ،ې په زندان کې شیانهماغسې چ

په متضادو ماناگانو او حس کې ځلندویه کـېـږي  بیا یادولۀ له همدې کبله ده چې د څرخي پلـ. لري اناد زمان نبض هم بله م

 ده چې ژمی دې د زنداني احوالۀ مهمه نـ. حس څخه بې خبره وي زنداني د پسرلي او ژمي د راتگ له. «تبلور مومي»

زندانیان د کال څلور   .پوښتنې ته راسي، د زنداني سړه او سوځنده نړۍ په خپله د سخت ژمي زمهریر وياو  اخیستلو

ي ځان د ټپۀ یوازې هغه مهال دد. کټ مټ لکه څوک چې سوکان او لغتې شمیري -فصلونه د خپلو خاطراتو له مخې شمیري

پسرلي له ترنم، د ۀ زنداني د شنـ. ــې تن په سړو متروکو وهيئژمي له راتگه خبریږي چې د ژمي هډ سوځونکي سړښت 

د تودې او خوندورې ډوډۍ د عطوفت او د آزاد او بې ۀ تنارۀ د تاودویالو له سندرو او د مرغانو له شرنگ او چڼهار څخه 

دیواله چاپیرل په اندازې لیرې دی
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.  

 

زندان لیدلي ته د زندان . په ریږدیدو سيځان  مېخبره مې په یاد شي چې وایي د ژمي له یادولو سره سم هغه خلکو  عامو د

. يوبوپه غمونو او غصو بیا ډۀ د زندان یاد تیر عذابونه او رنځونه تازه کوي او د زنداني زړ. یادول هم کټ مټ همداسې ده

مخې ته ۀ د همقطارانو لښکر چې د ستم او ظلم او جنایت قرباني شوي دي ددۀ دد. هپه پرتله نورو ته ډېره دۀ دا غصه دد

په حقیقت کې . دی مړ سویۀ ــې نـئي چې هیڅ یو وسره خبرې کوي او گومان ک ۀله هر یوددوی درېږي او بې اختیار 

 .یرو ملگرو رنځخپل رنځ او د خپلو همځنځ: زنداني اړ دی چې دوه ډوله رنځونه په درد او احساس و زغمي 

 

خو زنداني کرار کرار ورسره خوی نیسي ځکه هیڅ  ،د رندان له رنځ او غمه ډک چاپیریال سوړ، کرخت او تکراري دی

د زندان له . دی په کې په تړلو وزرونو اسیر دیچاپریاله وښتي چې  داسېسي کولی له ۀ نـ« په ځانگړي ډول زنداني»څوک 

دي چې گڼي له عادت نیولو وروسته دې آرامه خوب وکړي او یا کوم ۀ نـ اناپه دې م ورځنیو ترخو غمونو سره عادت نیول

په ژورو کې ځاله نیسي او ۀ زړ د  د زندان ځور او فشارونه په پټه د زنداني په احساس او .کړويۀ ــې نور نـئ درنځ او در

، ۀپه خوب او ویښتابـۀ تر پایه، ددژوند  دپه زهرو لړلي رسوبات د زنداني  ،رواني –ان ددې امکان شته چې ددغو جسمي 

 .ويۀ ــې د ژغورنې الر ورته پاتې نــئپه آگاه او ناخود آگاه ضمیر کې ورسره بدرگه وي او له شر څخه ۀ او دد

   

*** 

 

و ددغو اللهاندیو ا. ماو اللهانده و« پریښانه»وتر ، ستومانه، ا  یستړ. پوهـېـږم کومه ورځ او د ورځې څو بجې وېۀ نــ

کله ناکله داسې حاالت هم راځي چې سړی دې خپل درد کې ۀ په ژوندانـ. چرتونو په دلیل یوازې یوازې زه پوهـېـدم او بس
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څخه یوازې هماغه هــېـواد « زنداني»ــې غواړم دلته ووایم دا ده چې په دې لیکنې کې زما موخه له ئدلته یو ټکی باید روښانه سوی وای چې زه  -  

د ملي ضد او ولس ضد « خلق د ډیموکراتیک گوند»د  -خلک « بې گناه»او « گناه کاره»ددې هـېـواد پال، او د شرف او آزادۍ د الرې مبارزین دي، 

رم او گوندي رژیم او نورو مستبدینو په الس شکنجه ځایونو، زندانونو او اعدام ځایونو ته ولیږل سول؛ زه دلته له هغو جنایتکارانو سره چې د ج -

 . ستهۀ دلته دهغوی خبره نـ -لرم ۀ ا ځي هیـڅ کار نــجنایات په کړس کې زندان ته تللي دي ی



ددغو اللهاندیو یو عامل هم د زندان د . باسيۀ ونــله خولې یوه آه هم  ان غړوپ کړي اوسر یوازې  په اوغصه په خپله او

ــې بلې کوټې ته بیولی وم ئپوړ څخه بل پوړ ته او له یوې کوټې ۀ له بسه چې له یوددې ترڅنگ . چاپیریال معموله کرختي وه

کولی شم ووایم چې د . ان تر دې چې د وخت او زمان شمیر نور راڅخه هیر سوی وو موتر او اللهانده سوی ونور بیخی ا  

ول دوني وحشت درلود چې د اعدام څو اړخیزې ضربې وی، په نیمه شپه کې د زنداني د کوټې بدل راته شکنجې وخادیستان

 . ــې وحشت څو ځله زیات ووئډگر ته تر وړلو 

  

ل کال  ۰۹۳۱)خلق ایښی وو، نوی پای ته رسـېـدلی وو « دیموکراتیک»ــې نوم ۀ ئگوندي سرتاسري کنفرانس چې په ناحقــ

ته د حق « خلق/ ولس»ــې ۀ ئی وو او نـته ځای پرې ایښ« ډیموکراسي» له گوند څخه دباندېۀ نـ دننه او ۀ نـ گوند(. سلواغه

سي، د څرخي ۀ کنفرانس له بهیر څخه بې خبره پاتې نـۀ ددغـ« زنداني ملگري»ددې لپاره چې ددوی . څه پـېـژندلۀ په نامـ

د مرگ تر . ۀدولتي تلویزیون د سرتاسري کنفراس بهیر خپراو. ــې ټلویزیون ایښی ووئد لومړي بالک په داالن کې ۀ پلـ

ـیس په خپلې خښمـېـدلې څـېـرې او بیا د ئهماغه د خاد عمومي ر) وځي چې ډاکټر نجیب ۀ پورې به مې له یاده ونــ شیبې

نو د خپلو خبرو په لړ  کله چې تر خپلې ادارې الندې د ادارې السته راوړنې شمیرلې( ـیس په نرمې څـېـرې کېئجمهور ر

موخه )« خطرناکو بانډونو»کړل او د دوه وو ۀ لس حاضرو کسانو ته اوږدــې خپل السونه په ناز، مکیز او ویاړ، د مجئکې 

د . د بشپړې پوپنا کــېـدنې زیری د ارزښتمندې تحفې په توگه کنفرانس ته وړاندې کړ( ـې د ساما او پیکار سازمانونه ولئ

 وهورا گاند سونه وپړقول او غونډې گډونوالو ددې قیمتي ډالې د وړاندې کولو په بدل کې په بې سارې خوښۍ او ولولو ال

شوای ۀ له دوی څخه مو د بل شي هیله هم نـ. ځاییدلۀ ټول د خوښۍ او لذت له خونده په جامو کې نــ. ــې وایستلېئرمباړې 

چې د روسي بادار له پلوه په سپارل شوې دنده کې  باید له ځانه  اهداف همدا وو« سپیڅلې»کوالی ځکه د گوند او دولت 

ـې ئبه او په بدل کې  کړي وای ــې سرکوبئخپل فکري مخالفین  باید ــې چې کوالی سوایئکړي او تر څو  وړتیا ښکاره

 . ۀدولتي مقام او دریځ لوړاو -خپل گوندي

 

دښمنانو  «...چوپ شوی، د میرڅمن کـېـږدۍ په ږوږ او ولولوۀ د آزادي پالو مورچل په خولـ» ! څومره وحشتناکه منظره ده

جشن ننداره مو ۀ ږوږ پیل کړی وو او زه او زما په شان نور مخامخ د ټلویزیون ښیښې ته ناست او د هغـ د خوښۍ شور او

سازمان آزادیبخش مردم افغانستان )حقیقت دا وو چې د ! لپاره جوړ شوی ووکـېـدلو « بربادي»کوله چې زموږ د سټ وټ 

د زندان  . کدرونه نیول شوي ول او زندان ته اچول شوي ولمشران او ( سازمان پیکار برای نجات افغانستان)او د ( «ساما»

او د خواشینۍ ځای ال دا دی چې د دغو دواړو  سترگو کـېـدلهر گوټ ته دې چې کتل ددغو دوه وو سازمانونو زندانیان به 

په ددې تر څنگ، . دا یوه هډ سوځوونکې فاجعه وه. سازمانونو لوړپوړي غړي زموږ د ټولنې تحصیل کړي کسان ول

همدا شان، یو شمیر یارانو د تحقیق په لړ کې . صدارت کې د تحقیق د دوري گنگس توب مې ال تر اوسه په ځان کې وو

د ډېرې آرمان پالنې په کړس کې دا غلطه انگیرنه او جاج مې په . ځوروله تیروتنې کړې وې او دې خبرې مې روح ال نوره 

اتیدونکي پوالد دی او د فوق انساني خصوصیاتو لرونکی وي، حال دا مۀ ذهن کې وو چې گڼې سامایي مساوي په خاص نـ

 .عمالً ۀ علماً سمه وه او نــۀ چې زما دا جاج او انگیرنه نــ

 



چې  قدوس غوربندي او عبیدهللا څخه  ــې د لومړي بالک ددریم پوړ  له ختیځې څانگېئحالت کې ول چې زه ۀ په همداسې یو

کله چې د دویم . په کې ول پرته له کوم څرگند دلیله د لومړي بالک دویم پوړ ته تبدیل کړم« خلقیان»محک او دوه تنه نور 

د کوټې . په کوټې کې پینځه تنه ول. د داالن کیڼ لور ته د لومړۍ کوټې دروازه پرانیستلهراته پوړ داالن ته ننوتم، پهره دار 

ــې عتیق عالمیار او شفیق عالمیار ئادق عالمیار او دوه ورونه د کوماندو د قطعې بولندوی ص.  له نویو بندیانو سره آشنا سوم

وو، ځکه چې هغه نور ۀ پینځم تن ددوی له قطاره نـ. ــې خپلوي درلودهئاو آذرخش حافظي وو چې د عالمیار له کورنۍ سره 

د چلند او کړووړو . دیۀ چې دا پینځم تن کوم معمولي سړی نــۀ په لومړیو کاتو سړی پوهـېـد .ول« خلقیان»ــې ئڅلور تنه 

استاد بابري . پـېـژندلی دی« سم»چې ما ۀ کاوۀ گومان نــۀ د. ــې په بشپړه توگه بل ډول ووئ والیاو د وینا او کالم دروند 

ــې ئوې تیرې شوې چې په خپلې ذاتي هوښیارۍ ۀ څو دقیقې ال نــ. له بندي کیدلو مخکې له مخکې خبر راکړی ووۀ ددراته 

ل چې زما د ي وپروت دی، او یا هم ښایي زما نا آرام حواس ددې المل شو پر اوږود غمونو دروند پیټی مې پوه سو چې 

په ۀ د« .کې دا شیان پـېـښـېږيۀ وهه، په ژوندانـۀ وطنداره، چرت مــ»: ــې راته وویل ئپه نرمۍ . د غمونو کتاب ولوليۀ زړ

ــې ستاسو د لیکونو ئدا ټول » : او ورته مې وویل ۀ مخ مې ورواړاو .خپلې دې خبرې غوښتل ما ته تسل او ډاډگیرنه راکړي

ــې ۀ ئښــ. دې پـېـژنمۀ په حقیقت کې مې دی په دې پوه کړ چې ښـ. «له السه دي چې موږ به داسې ورځې گرفتاره سوي یو

په ټولو رژیمونو کې مې . دي یمزه هم ستاسو تر څنگ بن»: ــې وویل ئپه ځـیر راته وکتل، د څو شـېـبو لپاره چوپ سو او بیا 

ۀ له هغـ دی. او بیا یو ډول اوربند رامنځ ته سو ېزموږ تر منځ یوازې دوه جملې یو بل ته وویل شو« .زندانونه تیر کړي دي

  !ۀد ټولو پر زړۀ وو نـۀ غم زما په زړ. ۀــې زما پر گوگل دروندوالی کاوئوو چې پیټي ۀ مصیبته خبر نـ

 

زندانیانو ته د دباندې وتلو اجازه داالن  د سپښین کله چې زموږ د کوټې دروازه خالصه سوه او د پوړد هماغې ورځې په ما

زما د زوکړې د سیمې او زما د « .ی وگرځوراځه چې دواړه یو ځا»: ــې ویل ئښاغلي له السه ونیولم او راته و ۀوه، دغـسو

کله چې پوه سو چې زه د ارواښاد ملنگ عمار . کړلۀ پټ نــ ما هیڅ شی ورڅخه. ــې پوښتنې وکړېئسیاسي سوابقو په هکله 

ــې راڅخه وغوښتل چې د ملنگ عمار د شهادت د ئله هر څه مخکې . ـې ال درنده سوهئله زده کوونکو څخه یم د اعتماد تله 

پلې کورنۍ او د د خ. ــې ال زیاته سوهئکله چې زما خبرې خالصې سوې نا آرامي . څرنگوالي په باب ورته معلومات ورکړم

ــې هم وویل چې د ملنگ په مرگ دی او میرمن ئــې وویل او دا ئارواښاد عمار د کورنۍ تر منځ د ټینگې دوستۍ په هکله 

د ارواښاد عبدالمجید کلکاني د ښـېـگڼو او . خوړلهۀ ــې ډوډۍ ونــئــې دومره غمجن سوي ول چې د څو ورځو لپاره ئ

ــې هم په ئاو دا .... او.... څنگه انگلیسي زده کړه، او میړنيۀ ــې هم وویل چې دغـئاو دا  ـې قصې وکړېئاستعداد په هکله 

 .ــې خپل خپگان وویل او همداسې نورې قصېئــې الره سره بیله سوه، او د هغه د شهادت په هکله ئپای کې وویل چې څنگه 

 

ۀ د ژوندانـ شعر په حقیقت کې د شاعر« سه تصویر» د. ــې راته ولوستئدا شعر . ـې نوی ویلی ووئشعر « سه تصویر»د 

هغه مهال نوی د . وسل کلونو په یادونو کې ډوب ۰۹۳۱او  ۰۹۱۳د خیال ټال مې د . له لوړو ژورو ډک ژوند یو انځور وو

ده وې یوه لیکنه له ځان سره راوړې وه چې د زسزموږ د کړۍ مسؤول په قلم لیکل . سیاسي زده کړو کړېو ته ورگډ شوی وم

ــې په کې ئپورې مطالب ۀ د لیکنې هره کرښه راته تازه او بکره وه او داسې په زړ. کړو د مواد په توگه ورڅخه کار واخلم

د همدې لیکنې د لومړۍ پاڼې پر تندي په زاږه رنگ لیکل شوي . لیکلي ول چې تر دې دمه مې ډېر لږ له خلکو اورېـدلي ول

فلسفه، اقتصاد او : درې برخې درلودې « نامه ها». کړۀ لیکنې د لیکوال نوم معرفي نــخو هـېـڅ چا موږ ته د « نامه ها»ول 



د . خبر دی ۀـــې له سیاست، تأریخ، ادبیاتو، فلسفې او اقتصاده ښئچې لیکوال ۀ د لیکلو سبک څرگنداو« نامه ها»د . سیاست

موضوع توضیح کړې نو ساده، روښانه او په ځیر  کله چې لیکوال غوښتل یوه. او ساده ولۀ ، خواږۀـادبیات پاخ« نامه ها»

قاعده دا . ځینو ځایونو کې به کوم شعر هم د متن خوند او مالگه پسې نوره خوندوره کړه. ــې راوړلئغوره شوې مثالونه به 

لوستل او  «نامه ها»د . څو کاپۍ ولیکي« کاربن پیپر»او « خود کار قلم»په « نامه ها رساله»وه چې د کړۍ هر غړی باید د 

ۀ څخه مې ډېر شیان زده کړل و ان تر اوسه مې د هغـ« نامه ها»باید اعتراف وکړم چې له . لیکل څو څو میاشتې ونیولې

لیکوال څوک دی « نامه ها»زموږ چارې کرار کرار پر مختللې او ډېر وروسته پوه سوم چې د . مطالب په ذهن کې پاتې دي

 .د دهمزنگ په زندان کې لیکلې وه« نامه ها رساله»او په دې هم پوه سوم چې لیکوال، د 

 

زموږ د سیاسي کړۍ  د سیاسي زده کړو په . لیکوال ځینې لیکنې زموږ الس ته راغلېۀ په راوروسته کلونو کې هم د همدغـ

د « هانامه »د  ددې تر څنگ. وهۀ د لیکوال څرگنده ونډه زموږ د ډلې له هیڅ غړي څخه پټه نـ« نامه ها»پیاوړتیا کې د 

 .تشکیالتي او ددوستۍ شخصي اړیکي هم رامنځته شوې وې –لیکوال او زما د گرانو یارانو تر منځ سیاسي 

 

***  

سیاسي پـېـښې  ېهگل یو ځای ویلي ول چې پـېـښـې په تأریخ کې بیا تکرارېـږي، او ما په خپلو سترگو لیدل چې زندان د یو

د ۀ کې تکرارېـږي، یو ځل د دهمزنگ د زندان په بڼه کې او بیا د څرخي پلـۀ انـد لیکوال په ژوند« نامه ها»په توگه څنگه د 

د زندان د لومړي بالک په ختیځې برخې کې زموږ دوه دوه پوړیزه چپرکټونه ول چې څلور ۀ د څرخي پلـ. زندان په بڼې کې

هوا ال تر دې دمه سړه وه او لکه . کـېـدلوۀ دلیکوال دواړه د کوټې د غولي پرمخ بی« نامه ها»زه او د . کــېـدلۀ تنه په کې بید

د شپې له پلوه د رنگ بایللو او سورۍ سورۍ کمپلو له چاودو څخه الره ومونده سړې هوا به . ــې چیچل کولئد لړم په شان 

ــې خپله ئسواندۍ او مهربانۍ به ۀ په زړۀ کـېـدۀ لیکوال چې زما تر څنگ بید« نامه ها»د . ــې سوځولئاو زموږ هډونه به 

ۀ بني آدم د یو»ــې ددې لپاره کوله چې د سعدي خبره ئپوهـېـږم دا ښـېـگڼه ۀ نـ. توده چکمن زما پر شکنجه شوي ځان اچوله

السونو ته کتل نو ۀ هر کله به مې چې دد. ــې څه شی په ذهن کې پاتې ولئاو یا دا چې له پخوانۍ دوستۍ څخه « بل غړي دي

ــې پر دغو السونو باندې السونه ئې سترگو ته ودرېدل چې د اخالص او ملگرتوب په ویاړ او پار په لسهاوو گران اتالن به م

و سترگو ته کتل نو له ځان سره به مې ویل چې دا کومې هغه تللې خوږې شیبې وې چې دغۀ کله به مې چې دد. ایښي ول

 ناستې راته ملگري سرهۀ د کوټې له دغـ. ه کتلي ويد وفادارو ملگرو له سترگو سرۀ به د عبدالجمید کلکاني او د هغـ  وسترگ

په همدې . راتازه کړتوب یاد  يالرهم او  ۍسفردهم  ،مینه پالو نوــ یم   د د نسل د نومیالیو مبارزینو او په هـېـواد او ولس

ــې زما د ئاور  - اورشوق ، ژمنې، ایمان او ب ۀـهره کلمه مې په ذهن کې گرځــېـدله او د هماغ د متن «نامه ها»شیبې کې د 

دی چې موږ ته د ۀ له ځانه سره مې ویل چې اوس دی هماغه پخوانی سړی نــ. ۀخاطراتو په تل کې بیا راژوندی کاو

ــې ال بدل کړی ئ، ان تر دې چې خپل نوم ۀ، استوارۍ او ایمان جوهر گڼل کــېـدۀملگرتوب یوه بیلگه او د مبارزې، ټینگتابـ

 .چې په رښتوني او حقیقې نړۍ کې دې دغسې یو غملړی شا تگ رامنځته شوی وي منلۀ مې نـۀ هم زړمې وو، خو بیا 

 



ۀ ددې لپاره چې په خپل ژوندانـ. وو چې موږ ورته د ځان ځارولو تر کچې چمتو ووۀ نــ« مضطرب باختري»دی نور هاغه 

د مبارزې  . شوی وو« اسحق نگارگر»س ــې غوره کړی وو او اوئنوی نوم « نگارگر»ــې نوې پاڼه پرانیستي وي، د ئکې 

او له خپل نوم او نښان څخه د انکار تر  وخوشې کولد  مورچل د ، د مبارزې ه ووالرې پښیمان ل شوېله دود او له غوره کړ

له ۀ پر وړاندې د زړۀ له دې ټولو حاالتو سره سره بیا هم راته گرانه وه چې ان د یوې شیبې لپاره دد. وبریده وړاندې تللی و

پـېـرزوینه او نامهربانې  لږ ،وکوالی سول زما پروړاندې کم لورینهۀ دۀ که رښتیا خبره سي نو نــ. لرمۀ کومې خوږ چلند ونــ

ښایي د زندان . راسره داسې چلند وکړۀ پوهـېـږم چې ولې هغـۀ زه نـ. ول ورته په سپکه وگورمسما وکوالی ۀ ولري او نـ

دسترخوان گردچاپیره سره کښـېـناستلو او ۀ چت الندې سا ایستله، د یوۀ واړۀ دواړو تر یو و یا دا چې موږامجبوریتونه ول، 

ددرس زده کړې ۀ ځایه چې په ما اړه نیسي، له مجید آغا څخه د ځالنده ملگرتابـۀ او درناوی وو؟ تر هغـ پاس وایینیا هم د آش

  . ېو ډېوې ېالرښود ۀانـزما د ژوند

 

د قدیر نورستاني تر مشرۍ الندې نوې ماجرا ته د کورنیو چارو وزرات . لونه مې په یاد راغللد محمـد داؤود د واکمنۍ ک

صوفي غالم حضرت یو له هغو . گڼل څخه ــې له خپلو لومړیتوبونوئالس اچولی وو او د مجید آغا نیول کـېـدل او یا وژل 

ځان له سره تر پایه د قدیر نورستاني په چوپړ  صوفي چې .ــې ژمنه کړې وهئکسانو څخه وو چې د مجید کلکاني وژلو ته 

د صوفي غالم حضرت لومپنانه ماجرا لټونې . ۀکې گومارلی وو ددولتي امکاناتو په لرلو شپه او ورځ په مجید پسې گرځـېـد

چې د مجید او د لټون، تعقیب او پر هغو الرو . کړۍ تنگه کړې وهۀ ــې د ژوندانـئورځ تر بلې ډېـرېدلې او پر مجید او یارانو 

ـې د هغو کسانو او کورنیو قتل او ځورولو ته هم الس اچولی وو ئد یارانو د تگ راتگ امکانات ول د کمین نیولو تر څنگ 

هر چا به د . د مجید یاران او دوستان د مجید د امنیت په هکله سخت اندیښمن ول. ــې ښې اړیکي لرلېئچې له مجید سره 

ویل کـېـدل مخکې له دې چې کار له کاره تیر سي باید موږ الس په کار سو او د . ۀیز کاوعالج د یوې الرې چارې وړاند

ۀ خو د زمانې هماغه د لیرې فکر خاوند به ددغو گواښونو تر پیټې الندې نــ. غالم حضرت چاره باید مخکې له مخکې وشي

 . وانمردۍ د اصولو خالف گنلــې د ملگرتوب، انسانیت او ځئاو د غالم حضرت داسې ډول چاره کول ۀ راتــ

 

د ځوانمردۍ او ځالنده ملگرتوب رمز اوراز په ۀ په دې هکله د ارواښاد عبدالمجید کلکاني د دوستانو یوه خاطره چې د هغـ

ل کال کې خپره شوې وه دلته ۰۹۳۱پاڼې له مخې چې په  ۳۱د « شهید عبدالمجید کلکانيۀ ویژه نامـ»څرگنده بیانوي د 

  :اقتباسوم 

 

له غالم حضرت سره ددوستۍ اړیکي ټینگ کړي ول، خو غالم حضرت به له آغا سره هم د  آغا له نن څخه کلونه وړاندې  »

تیر شوی چې ۀ له دوستۍ څخه ډېر وخت نــ. ویشتلې شاپېې پال ۍــې ورسره ددوستئلوبه کوله او هم به « نرد»تړ  - ږـشپ

. ۀمخ واړاوآغا ورڅخه . الړ رارۍ، شوکو، غالوو او سړي وژنې پر لوغالم حضرت د لوټم. ــې وشنـېـډهئددوستۍ تومنه 

همدا وو ... ـې ستر مجید له منځه یوسيئــې د اوښ په شان کینه او کرکه پارېدلې وه غوښتل ئکې ۀ غالم حضرت چې په زړ

 .ۀموقع پسې گرځـېـد په چې غالم حضرت

 



خبر کړ او ورته مې وویل چې ژر تر ژره ته ماغه شیبه مې آغا وم او هسیوه ورځ زه د غالم حضرت له شیطاني فکره خبر 

څخه ۀ له هغـ. لري چې ما ووژلی سيۀ نـۀ غالم حضرت دوني زړ»: آغا وویل . د غالم حضرت وزرونه او بڼکې وشکوه

گو ته درېـږي پار مې سترۀ خو د هغه ملگرتابـ.... دیۀ ــې هم چنداني سخت کار نــئاو وژل . ي رسـېـدلیسۀ ماته تاوان نـ

: ــې مړ کړم نو ټولې میندې او ټول پلرونه به د خپلو نویو ماشومانو په غوږ کې ووایي ئچې یو وخت مې ورسره درلود، که 

 «.پایله ولیدلهۀ کوه، موږ د مجید او غالم حضرت د ملگرتابـۀ بچیه کله چې لوی شوې ملگرتوب مــ

 

د تأریخ، د انسان د پرمختللي فرهنگ  ـېئبه  صورت کېۀ ب ولري خو په هغـوای بل انتخاسکار پرته کوالی ۀ مجید له دغـ 

وای کوالی د هـېـواد بچیانو ته سۀ نـۀ هغـ. ۀپــېـژاندۀ گنج په لیږد کې کوم مسؤولیت نـۀ او راتلونکو نسلونو ته د همداسې یو

مردي او نا مردي یوازې یو گام له یو »: دي ــې ئله همدې کبله ده چې ویلي . له ځانه تریخ دود او الره په میراث پرېږدي

ښایي څوک گومان وکړي چې د سعدي په خبره د مجنون سترگې په ما کې دي چې د لیلی له ښـېـگڼو پرته « .بله واټن لري

ــې دا ده چې نوموړی د شلمې پـېـړۍ په پای کې د ئخو حقیقت دا دی چې د مجید په ځانگړتیاوو کې یوه . وینمۀ بل څه نــ

د دوستۍ، د سالم علیک د ۀ هغـ. افغاني ټولنې د منل شویو ارزښتونو میراث دار او د سپیڅلو عیارانو د فرهنگ ساتندوی وو

او ددغو ارزښتونو ټینگ ۀ ارزښت، ژبې او ژمنې ، د نان و نمک پاس او د نیکونو دود او نیکو الرو د پیوند اهمیت پـېـژاند

شي کـېـدای په دومره ۀ راځي او نــۀ چې دا ارزښتونه هسې وړیا او مفت په الس نــۀ ېـدپوهـۀ دی ډېر ښـ .ۀــې کاوئدرناوی 

 .آسانۍ لیرې وغورځول شي

 

، او د «وفاداري»پالیالي . کسیر بدل شوی دیاد نن ورځې په پیسه محوره او گټه محوره نړۍ کې انسان محوري په ناپیدا 

اخلي او د ۀ واښه هم نــۀ داسې کسان سته چې دا شیان په یو. دیۀ کار نــمعنوي ارزښتونه پاس او درناوی د هر بوالهوسه 

. ــې دښمني، دښمنۍ تهۀ ئــې دوستي، دوستۍ ته پاته کـېـږي او نـۀ ئــې گوډېـږي، نـئملگرتوب او دوستۍ په الره کې پښه 

ــې د رسوایي او افتضاح تر ئسره کار وړوکي اختالف په رامنځته کـېـدو ۀ گریوانه سر راباسي سبا ورځ د یوۀ که نن له یو

په ډنډونو کې ناسته خټې کچې رسـېـږي، او په خواشینۍ چې ددې پر ځای چې یو بل ته د نیلوفر په گلونو هرکلی ووایي، 

 .ــې وليئراباسي او د یو بل پر مخ 

*** 

کله چې بیرته راغی . ۀــې ونیوئدي چې څومره وخت ۀ په یاد مې نـ. یوه ورځ د زندان مسؤولینو استاد نگار گر وغوښت

ـلو کې ډېر پوه او وارد ئــې په سیاسي مسائځان . یو ځوانکی له زندانه دباندې زما لیدلو ته راغلی وو» :ــې وویل ئموږ ته 

ما هم له همدغو وړیو یوه خولۍ جوړه ! گرانه ورورکه! ــې خبرې وکړې، آخر مې ورته وویلئله فلسفې او دیالتیک . ۀښود

. شي پاتې کـېـدایۀ چې گڼې له سیاست پرته ژوند ناشونی دی او هیڅ څوک له سیاسته بیل نـۀ ځوانکي ټینگار کاو. وه کړې

کوو، نو په نړۍ کې ۀ نـۀ په نظام کې د نړۍ ټولې نجونې یو ځل پریکړه وکړي چې موږ مـېـړۀ که د ژوندانـ: ما ورته وویل 

په . سيۀ کوو نو کومه ستونزه به رامنځته نــۀ نــۀ نجونې ووایي چې موږ مـېـړخو که څو تنه . به ستر ناورین رامنځته سي

که د نړۍ ټول سیاستوال ووایي چې یاره موږ له سیاسته نور الس په سر یو، نو لویه . سیاست کې هم خبره همداسې ده

زه د . ستهۀ کومه ستونزه نــ کوو نو بیاۀ فاجعه به رامنځته سي خو که څو تنه ووایي چې موږ نور سیاست نــ« بخوله»



ته راسه او له موږ « پدر وطن جبهې»راځې نو ۀ ځوانکي بیا وویل چې خیر دی که گوند ته نــ. همدغو څو تنو په ډله کې یم

د پدر وطن جبهه هم . ما په ځواب کې ورته ویل چې ما په ټوله کې له سیاست سره پرېکون کړی دی. سره همکاري وکړه

 «.سیاسي ارگان دی

 

له سیاسي سوابقو ۀ د کوټې بندیان دد. ــې قصې کولېئکله د کوټې له نورو بندیانو سره د شطرنج لوبه کوله او کله به استاد به 

موږ . د لید لوري، مواضعو او د معلوماتو د سطحې په ژورتیا پوه سيۀ ــې داسې پوښتنې کولې چې ددئبه ۀ خبر ول او له د

سره له دې چې د . زموږ ډېریو غمونو او هیلو له یو بله توپیر درلود. ړۍ گانو کې سره واټن درلودپه دوه وو له یو بله بیلو ن

ما ورڅخه دا وپوښتل چې ولې دې خپلو پخوانیو یارانو ته ۀ زموږ د پوښتنو او ځوابونو کتابونه همداسې پرانیستي پاتې ول نــ

له پخوانیو دوستانو او همسنگرو ملگرو سره په دوستۍ دوني شله  ولې زماۀ دا پوښتنه راڅخه وکړه چې تـۀ دۀ شا کړه او نـ

ــې؟ له ځان سره به مې ویل چې د شرافتمند ژوند د الرې غوره کول او له هرې فلسفې پیروي کول د انسان طبیعي حق ئ

 .دی

 

اد انجنیر عثمان مشهور او ارواښ« استاد نگارگر»یارانو دوستي له مضطرب باختري  دۀ د هغـ هره هغه شیبه چې د مجید او

مضطرب باختري او ارواښاد انجنیر عثمان دواړو ارواښاد . به مې له غمه تک شین سوۀ په عثمان لنډي سره په یاد راتله زړ

سختو او فوق العاده حاالتو کې شا کړې وه او له دوی څخه هیڅکله داسې هیله  وـې په ډېرئعبدالمجید کلکاني او یارانو ته 

خوږو او له ځانه تیرو یارانو سره د ارواښاد انجنیر عثمان او مضطرب باختري د  ،د خپل مورچل له گرانو. کـېـدلهۀ نــ

نومـېـږي او تر اوسه خپور « سفر در خِم کوچه های خاطرات»بیل یادداشت کې لیکل شوی چې ۀ غمجن بیلتون لړۍ په یو

 . په وینو لیکلی دیۀ دی، دا یاداشت مې د زړۀ شوی نـ

 

او ۀ په هماغه اندازه چې وصلتونه خواږ. دوه خواووې تعریف کړي دي« سکې»ایکۍ ۀ د یودواړه یوستون او بیلتون پچا 

 ويڅومره عجیب او مبارک کار  به دا او د لوح قلم د څښتن... خوندور دي هماغومره بیلتونونه ډېر تراخه او دردوونکي دي

 !په وینو او د ځوانۍ په بیو سره پیوند سوي ويۀ چې د زړ کړيۀ رضا ورنـخپله چې د هغو اړیکو په شلـېـدلو 

 

 مکن هجران را وصل این خدا ای

 مکن ناالن را عشق سرخوشانِ 

 دار سرسبز و تازه را جان باغ

 مکن بُستان این و مستان این قصد

 تست مرغ کاشیان درختی بر

 مکن پران را مرغ مشکن، شاخ

 مزن برهم را خویش شمع و جمع

 مکن شادان کن، ورک را دشمنان

 روشنند روز خصم دزدان گرچه



 مکن ایشان دل خواهد می آنچه

 تلختر زهجران عالم در نیست

 مکن آن ولیکن کن، خواهی هرچه

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 د کډې نغاره

 شویند اگر آب به نیما ی نامه فراق

 فســق امـن ُزدُود نتواند آن از کسی

 [سي کړایۀ نو د قفس نوم به ورڅخه پاک نـ –وک په اوبو پریمینځي که نیما بیلتون لیک څ]

 

« !کالي مو ټول کړئ»ل کال د وري د میاشتې د پیل ورځې او څاښت مهال وو چې یو ناڅاپه موږ ته امر وسو چې  ۰۹۳۰د 

مداسې زنگ په  د هد خطر ـې ئهر هغه څوک چې د خپل ځوړند مرگ لپاره د مرگ دیو ته شیبې شماري نو په غوږونو کې 

ما . احساسوي کې په خپل سر او گوگل« سوزش»کړنگـېـدلو سره هرو مرو په ناخود آگاه ډول د قاتالنو د سرو گولیو څوب 

هرې خوا ته مې چې کتل د ډاډ وړ او . م څه وکړم او خپل وصیت لیک د چا غوږ ته ورسومدپوهـېـۀ نـ. هم همدا حالت درلود

له دې کبله  ،وسپارمد راتلونکي توپان پیښو ته ۀ ځان او زړ مگر دا چېوه ۀ چاره مې نــ. ندموۀ د راز محرم څوک مې ونــ

  .تړله او وخوځـېـدماو مقاومت په څرمن ود اعتماد  مې خپله د همت مال

 

وهلې ــې په دې لعنتي لیست کې لوستل شوي ول په اللهاندۍ او وارخطاییۍ دیخوا هاخوا منډې ئهغو زندانیانو چې نومونه 

د لومړي بالک ۀ چې د څرخي پلـۀ نیوۀ چمتو والي ډېر وخت ځکه ونـۀ دغـ. ــې ځانونه چمتو کولئاو د ناڅرگند سفر لپاره 

  .ــې کړيئدرلودل چې راټول ۀ کالي او اسباب نــ وزندانیان

 

ستومانه ټولۍ په ترهیدلو  د اسیرانو ستړېد لومړي بالک په انگړ کې . د کوټې له بندیانو سره مې خدای په اماني وکړه 

ال انتظار ترخې شیبې د هالهلو تر زهرو ۀ ددغـ. مخونو، تنگو زړونو او کرکې د کومې شومې پیښې لپاره سترگې څارلې

زندانیانو به له . ــې چیرې دهئشي چې د سفر پایله ۀ پوۀ هر چا کوښښ کاو. ووۀ هیڅ څوک په خپل عاقبت خبر نــ. ترخې وې

که څه هم دې پوښتنې ته په بیالبیلو جمالتو ځوابونه ورکول کـېـدل خو پایله د ټولو یوه « موږ چیرته بیایي؟»: یو بله پوښتل 

داسې کسان هم ول « ....وهه، خدای مهربانه دیۀ وطنداره چرت مــ»، «پوهـېـږمۀ نــ»، «.موږ ته خیر کړي دې خداې». وه

 .ــې د سر په ښورولو خپله بې خبري ښودلهئو پوښتونکي ته به درلوده اۀ نــ بیخيــې ئچې د شونډو ښورولو حوصله 

 

موهوم برخلیک ته سترگې په الر ول، ښایي د سلو ۀ چې همداسې یو څومره وو پوهـېـږم چې د هغو زندانیانو شمیرۀ دقیقاً نـ

د لویدیځې برخې یو  بالکۀ د همدغـ ـېئ د لومړي بالک د ختیځې برخې د زندانیانو د یو شمیر تر څنگ. په شاو خوا کې

فرمان ورکړ سو چې په یوه لیکه یو په بل پسې وخوځـېـږو او یوازې . شمیر نور زندانیان هم له موږ سره یو ځای کړي ول

چې د چنگیز یا د هیتلر د ځواکونو ۀ داسې مو گومان کاو. د لومړي بالک له دروازې ووتلو. حق لرو چې مخامخ وگورو بس

ۀ الس نــپه ا ته دې چې سترگې رغړولې، له غصې، غم، پریښنانۍ او بې چاره گۍ بل څه دې هرې خو. په اسارت کې یو

، داسې سوکه چې ته به وایې د وخت پښه هم فلج ۀورته تنگـېـد ۀچې د چا زړۀ وخت دومره سوکه تـېـرېـد خوا له بلې. تللدر

هماغومره چې د محافظینو سختي، . ونو تړلی ووپه څلورو میخ لپارهزموږ دوزخیانو  -چا وخت  -دا چې  سوې ده، او یا 

د اجل پرښته مې پر سر تاوېـږي، د بل څه ۀ فکر مې کاو. د زړونو ټکانونه ډېرېـدل وپه هماغه اندازه مۀ خښم او عتاب ډېـرېد

ره مې ویل له ځان س. ما د بولدوزر او خندق قصې اورېـدلې وې. ۀد خپل مرگ په هکله فکر کاومې یوازې  ، بلکهۀپه باب نـ



هر څومره چې وړاندې پرمخ تللو « .ددومره شمیر زندانیانو اجساد یوازې بولدوزر کوالی شي تر خاورو الندې کړي» : 

  .د مرگ، بولدوزر او خندق وحشتناکه منظره مې په سترگو کې مجسمه کـېـدله هماغومره

 

زې ودانې مخې ته زموږ رسـېـدلو ته سترگې په الر د څلور پوړیسرتیري او افسران . د محبوسینو کتار ښي الس ته تاو سو

د لیست له مخې د هر چا نوم چې . ـې څوڅو ځلې وشمارلوئد پسونو د رمې په شان  .امر وسو چې په انگړ کې ودرېـږو. ول

. سو یو څه کرارۀ د نوي وضعیت په لیدلو مې زړ. مجبور وو چې  خپل د پالر نوم او استوگنځی معرفي کړيۀ اخیستل کـېـد

د زندانیانو په وچو رنگ الوتو کالبدنو کې یو ځل بیا  .لږ تر لږه مې دا ډاډ تر السه سو چې گڼې موږ په بل ځای باندې سپاري

 دا ټول . سړې کنگل شوې شونډې په خوځښت راغلې او زارو زهیرو غمجنو څیرو یو ځل بیا روح و موندله. وینه وغوړېـده

دلته . د تیښتې څرگندویه دهۀ ن د طبیعتي ذاتي راښکون او له مرگ او پوپنا کـېـدنې څخه د هغـژوندي پاتې کـېـدلو ته د انسا -

هغه کسان : په همدې حالت کې مې دا پوښتنه ذهن ته راغله چې . سترگو ووینې رڼو وای د مرگ او ژوند تقابل پهسکوالی  تا

بي آرمانونو لپاره نذرانه کوي، د زرهاوو ځله ستاینې او چې په داوطلبانه او آگاهانه ډول خپل ژوندون د انساني او انقال

  دي؟ۀ درناوي وړ نــ

 

یوازې همدې لنډې جملې څو . وای چې تاسو له لومړي بالکه بل بالک ته بیایوسزندانبان له هماغو لومړیو شـېـبو ویالی 

ۀ ــې د وخت سپما نـئویله؟ دلیل ۀ ه ونـــې دغه جملئولې . وای موږ د مرگ له گواښه وژغوريســې ئثانیې نیولې او کوالی 

درلوده ۀ هغوی اصال روا داري نـ. ی شیطاني پالیسي همداسې وه چې زندانیان تل په ویره او ډار کې وساتيووه، بلکه دد

« ستم کــُـش»هغه خوند چې د زندانیانو له  .چې لږ تر لږه د یوې شـېـبې لپاره دې د داموکلس توره زموږ له غاړې لیرې وي

ــې ئ، دغه خوند ۀکولو څخه د خاد او د خلق د ډیموکراتیک گوند د شکنجې، ځور او قاتلې دستگاه له کبله ور په نصیب کـېـد

د لومړي بالک او د بل بالک تر منځ واټن یوازې د اټکل له مخې څلور سوه . سو ترالسه کوالیۀ ددوی په یو ځل وژلو نـ

. دروغ چې تر دویم ځایه تر رسیدو پورې موږ خپل مرگ په لویشتو شمارلی دیۀ ه او نـکومه باټه او توره دۀ دا نـ. متره وو

پوه سوم چې د تورتم او ویرې په متن کې د زندانیانو ساتل، خپله تر ټولو ستره شکنجه ده چې د روسانو او د ۀ وروسته بیا ښـ

 . هغوی د گوډاگي رژیم د سرکوب گرې پالیسۍ یوه برخه وه

 

د یوې وړوکې دروازې له الرې یوې . ــې بالک ته دننه بوتلوئــې له ځان سره لرل موږ ئلیکونه او لیستونه  افسر چېۀ هغـ

د تگ راتگ الرې له موړونو او کږلیچږنو ډکې وې، د تنگ ځنگل په شان پوالدي میلونه، اوسپنینې . لویې ودانۍ ته ننوتلو

کله به چې زموږ د پښو د غږ ازانگه په داالن کې . ترگو راتللدروازې وې او زندان ساتونکي قهرژلي او خښمناک په س

له هماغو لومړیو شیبو پوه سوم چې دا نوی ځای د ډېرو . ــې څو ځله نوره وحشتناکولهئخوره کـېـدله د زندن منظره 

ري ته امر وکړ چې د افسر د دریم پوړ سرتی. مله پوړیو پورته سوو او دریم پوړ ته ورسـېـد. زندانیانو د ساتلو گنجایش لري

اوسپنینه دروازه . قفل کې واچولهۀ ــې په لوی دراندئپهره دار په بیړې کونجي . یوې کوټې دروازه دې خالصه کړي

دومره لوی قفس هک پک حیران . کوټې ته له ننوتنگ سره سم نـېـږدې وو بې سده سم. پرانیستل شوه او زه کوټې ته ننوتم

د کوټې دننه د اصلي دیوال ترڅنگ دا کوټه په خپل . وو لیدلیۀ د چې په خوب کې به مې هم نـکړم، دلته مې داسې یو شی ولی

ــې د لویې کوټې په منځ کې بله ئداسې پوالدي میلونو چې په خپل وار . پوالدي سیخونو میلونو محاصره کړې وه نورووار 



په « پنجرې»زندانیانو به داسې کوټه د . له کړې وهخپـې ئد ساتنې بڼه  د لویو وحشي ځناورواو پوالدي کوته جوړه کړې وه

د اصلي دیوال په پورتنۍ برخه . د اصلي دیوال او د پوالدي میلونو د دیوال تر منځ واټن نیږدې دوه نیم متره وو. یادولهۀ نامـ

کړکۍ خولې د . ی سوایــې کړکۍ گانې چې له پوالدي میلونو څخه جوړې شوې وې ایښې وې چې هوا قفس ته ننوتالئکې 

ته نـېـږدې کیدل یو گران کار وو خو په دغو شپو ورځو کې ډیرۍ گرځـېـدا راگرځـېـداوې د اصلي دیوال او د پوالدو د 

د . ووۀ ، د زندانیانو د گڼه گوڼې له برکته د کنترول وړ نــۀمیلونو د دیوال ترمنځ داالن کې چې د کوټې گرد چاپیره کـېـد

ما . د کوټي باشي دنده درلوده چې هر چا ته ځای وټاکي. لونو او شڼـېـدلو شطرنجیو پوښلی ووــې په زړو کمپئکوټې غولې 

موږ ته . دوړو او حشراتو ډکه وه ورکړهپه خاورو،  ـې یوه زړه کمپله چېئهر بندي ته . ــې د کوټې منځ کې ځای راکړئته 

ــې هنریاله ئپه کلماتو انځورول  چېه منظره وه عجیب. پر مخ پریوزي« دوشکې»ــې وویل چې درې تنه دې د یوې نالۍ ئ

چا دیخوا چا هاخوا منډې وهلې او بې گټې خنداوې . هر چا غوښتل خپل اسباب او شیان ځای پر ځای کړي. وړتیا غواړي

 همدې کوټې. ۀکاوۀ د هوا اندازې ټولې کوټې ته کفایت نــ. د کوټې چاپیریال له دوړو او خاورو ډک شوی وو. کولې ــېئ

ان . په حقیقت کې قفس تر چته په سړیو ډک وو. خو دوی دلته درې سوه تنه اچولي ول تنو لپاره ځای درلود وسښایي د پینځ

. د ځای د تنگوالي له کبله مې خپل بوټان تر نالۍ الندې کښـېـښودل. درلودۀ د کالیو د غوټو، بغچو او بیکونو لپاره ځای نــ

په میلونو « پنجرې»او د کالیو غوټې د قفس « د زندان مهم ترینه د کار آمد وسیله»نۍ وای پالستیکي بدسیوازې مو کوالی 

ځکه که د زندان ساتونکي سترگې ورباندې لگـېـدلې نو دستور به . ۀکې وځړوو او دې کار په خپله بل جنجال رامنځته کاو

 .ــې کښته کړوئچې ژر تر ژره ۀ ــې ورکاوئ

 

د خبرو پر مهال د زندانیانو لوړ غږونه ددې مانع کـېـدل . ـې کولېئترڅنگ ناست او خبرې  زندانیان د غولي پرمخ د یو بل

درلود؟ ښایي همدا ۀ پوهـېـږم چې ولې د زندانیانو قصو او داستانونو پای نــۀ نـ. چې څوک دې د بل خبرې په آسانۍ واوري

نیم  یو . ـې په چرتونو او فکرونو کې ډوب تللي ولئځینې  .دردونه ووایيۀ ـې مناسبه شـېـبه موندلې وه چې یو بل ته د زړئبه 

 کې په همدومره توپیرونو او رنگا رنگیو. هر چا خپل ځانته خپله نړۍ درلوده: لنډه دا چې . ووۀ بید خریمانهال په کې  خو

اللهاندې وې، د ټولو د ډ ټولو پرمخونو د غمونو دوړې ناستې وې، د ټولو ارواحې ختلې او : یوه گډه وجه درلوده  سرهټولو 

 .مخونو هډوکي راوتلي او د ټولو برخلیک ناڅرگند وو

 

چت الندې د یو بل تر څنگ ددومره شمیر ۀ سره له دې چې کوټه له سره تر پایه په شدیدې بې نظمۍ کې ډوبه وه خو تر یو

له دورې  نسبي جالوالي او انزوا وو، په ځانگړې توگه د څو میاشتني یوازیتوب او« موهبت»انسانانو حضور ماته ستر ښها 

فرصت وو چې کوم دوست او ۀ ښایي همدا ماته یو ښــ. وروسته ددومره زندانیانو د لیدلو سعادت راته په نصیب سوی وو

څه نا څه اتو میاشتو وروسته ځان له ما ته د خوښۍ ځای وو چې . سره خپل غمونه او دردونه شریک کړم او ورآشنا ومومم 

  .ۀو په لویې ټولنې کې لیدمې د انسانان

 

 

 



 له ضابط ضیأالحق هروي سره آشنایي

ما د زندانیانو په . درلوده« انډیوالي»له یو بل سره همکاسگي یا  ود کوټې اکثریتو زندانیانو په دوه وو دوه وو یا درې درې تن

مخ مې . یاالتو له نړۍ راویښ کړمغږ د خۀ یوازې ناست وم او په خیالونو کې ډوب وم چې یو. پـېـژندلۀ منځ کې څوک نـ

ورته مې وویل خیریت دی؟ په . ــې بنداژ تاو ول راباندې غږ کړی ووئیو ډنگر او نری ځوان چې په السونو . ۀوروگرځاو

ښه به دا وي چې  موږ او تاسو ته نور څه پاتې دي؟. راځه چې له یو بل سره همکاسه سو»: ــې وویل ئخوږې هراتۍ لهجې 

د هراتي ځوان د خبرو او وړاندیز له بڼې هک پک سوم ځکه په « .دا هم یو غنیمت دی. اوسووو بل تر څنگ څو ورځې د ی

ـې ئځوان چې الس . له ځان سره مې وویل چې څه باک لري که ورسره همکاسه سم. ـې مانا نغښتې وهئدې غوښتنې کې 

. ـې ویل دغه ځای ته دریم بالک وایيئو. ای دیورڅخه مې وپوښتل چې دا کوم ځ. «زما نوم ضیأالحق دی»مات وو وویل 

ـې په ژبه راوړل چې ورڅخه د ئداسې کلمات . ۀد ښکلي سیاسي او اخالقي تربیت استازیتوب کاوۀ ـې ددئخبرو او کړو وړو 

سره ـې کولې چې گڼې موږ کلونه کلونه له یو بل ئاو له صمیمیته ډکې خبرې  ېدومره خوږ. مینې او صداقت تومنه څڅـېـدله

ــې ددې ښکارندوی وو چې زښتې ډېرې شکنجې او ئځان  یډنگر او له غوښو ټکـېـدل .پـېـژنو او یو بل سره اړیکي لرو

ـې ئخو له دې سره سره به . ــې په زړگي کې ډوب دیئــې راته څرگنده سوه چې ستر غم ئله خبرو . ــې لیدلي ديئسختۍ 

په . مؤدب او دروند سړی وو. یادولۀ ـې نـئوي ول په اوتو بوتو ستیر مستانه غورې کولې او هر هغه څه چې ورباندې 

د ساما نوم یاد ۀ هغـ. لومړیو کاتو راته ښکاره سوه چې دی یو شریف، روڼ اندی، پوه، له درده ډک او د وجدان خاوند دی

خبرې اترې سیاسی لوری ه دې ډډه کوله چې پپه هاغه شـېـبو کې ما . ـې کولې چې گڼې ما پـېـژنيئکړ او داسې خبرې 

حده احتیاط  پورې وانخلي او دا مې د خپلې دوسیې د حالت له کبله وو چې باید تر آخري

 . وکړم

 

کله چې ضیأالحق د . درلودۀ ــې نــئول چې پایواز  والڅو تنه کندهاري هـېـواد مو تر څنگ

ضیأالحق . ـې ویل چې باید ورسره مرسته وکړوئهغوی په خوار و زهیر حالت پوه سو و

. دی دلته چې هر څوک راغلي دي ښایي د روس دښمن اوسي او لنډه دا چې زنداني»: وویل 

له دوه اونیو ډېره موده . ما ورسره ومنله« .ولرۀ موږ له انساني نظره پر یو بل کوم امتیاز نــ

 یو ځای ناستې ډېر ېزموږ دغ. چاپیره ډوډۍ وخوړلهپه دسترخوان ۀ مو له یو بل سره د یو

   .کړۀ دوام ونـ

 ضیأالحق هروي                                                                                                                                

ه ضابط ضیأالحق ل. ـې بلې کوټې ته بوتلم او تر یوې مودې پورې له یو بله جال سووئسلواغه تاو سوه او زه بیا هم د ارهټ  

کله . ځغلولهوــې زما د وجود په رگ رگ کې جرړه ئله منځه پیل سوه خو د وخت په تیریدلو « قفس»سره زما آشنایي د 

ل کال د وږي د میاشتې اولسمه ۰۹۳۰»کله کوالی سم د . نوم او یاد د خپل ذهن له لوح څخه پاک کړمۀ کوالی سم د هغــ

 .ۀولیږ ــېئزما له څنگه بوت او د مرگ په سفر  اد جالدانوهاغه ورځ هیره کړم چې د خ «نیټه

 



 بل ځای ته لـېـږد

 

داالن ۀ اوږدۀ کله چې پهره دار دروازه راته خالصه کړه، نو په یو. بل کرکجن ځای ته ولـېـږدولمۀ ـې یوئله لوی قفس څخه 

ـې دیوال ئوکې تنگې کوټې وې چې درې خواته د داالن یا د راهرو یوې خواته وړ. ووډک ه زندانیانو پمې گام کښـېـښود چې 

ــې ئد داالن په پای کې د دویمې شمیرې یا دریمې شمیرې کوټې کې . ــې له پوالدي میلونو جوړه سوې وهئاو دداالن خوا 

رو ـې لکه چې وویل شول له راهئدا کوټه د دوه مترو په دوه نیمو مترو کې پلنوالي درلود او د پنجرې دروازه . ځای راکړ

کله مې چې له دغو درې واړو پوښتنه وکړه چې دا کوم ځای دی، . ۀدرې تنو نورو له ما مخکې دلته ژوند کاو. سره موښتله

بې . «باداِر گل اینجه را کوته قلفي میگن»: ـې درلوده وویل ئمنځ شوې او ښکلې ږیره ږتن چې توره ۀ ددوی له منځه یو

« !لکه چې کوټه قلفیو له ما سره قرار داد کړی وي» : او له ځان سره مې وویل اختیاره مې یوه سړه آه له ستوني وختله 

ۀ ـې چې د کابل د دِ ئـې درلوده ځان راته حاجي نسیم معرفي کړ او وئځوان، چې شیک او ښایسته جامې او دنگه ونه ۀ دغـ

د دریم تن نوم مې هیر . ی خواجې وواو د کوهدامن د سراۀ د کوټې دویم تن صوفي محـمد نومـېـد. افغانانو اوسیدونکی دی

 . کړی دی

 

نورې کوټې هم . اچوله ۀدغې سوړې ته کوټه قلفي ویل کـېـدل خو چا له دباندې خوا دروازې ته تاله نـچې سره له دې 

لمونځ په داالن کې اداء دجماعت  او ول له خپلو سوړو راووځي، په راهرو کې وگرځيسزندانیانو کوالی . همداسې وې

راننوتلې نو داالن به په ښي او کیڼ خوا  ورته د کوټه قلفیو ودانیز جوړښت داسې وو چې که د ننوتنگ له دروازې. کړي

د « U» داالن بڼه د انگلیسي الفبا د ۀ ددغـ. ه شلو تر څلورویشت یا پینځه ویشتو کوټې درلودېهر داالن ل. ۀویشل کــېـد

شي کوالی ۀ ـې تړلې وه چې محبوسین ونـئخالصـېـدله او د قاعدې برخه  ـې د دروازې پر لورۀ ئتوري په شان وو چې خولـ

ۀ له هغـ خو درلودهۀ گڼه گوڼه نـ چندانيدرې ورځو  د کوټه قلفۍ لومړیو. ته په آسانۍ الړ شي راهرو څخه بلۀ له دغـ

درلود له شپږو تر ۀ ځای نـــې سم ئو چې په یوې کوټې کې چې د دوه وو تنو لپاره سوروسته د زندانیانو شمیر دومره ډېر 

کله چې د کوټه قلفیو گنجایش له ستوني پورته سو، نو نور شمیر ته . په ټولو کوټو کې همدا حال سو - سول اوو تنو واچول

ــې راوړي چې له زندانه دباندې به نور څوک پاتې ئچې دومره ډېر بندیان ۀ تا به گومان کاو. ـې په راهرو کې ځای ورکړئ

د داالن )وحشتناکه ستونزه دا وه چې د همدومره زندانیانو لپاره یوازې درې تشنابونه  ه، بلهه ټولو ستونزو سربیرپ. ويۀ نــ

یوازې د ۀ ـې ال دا چې همدغه درې تشنابونه نـئال نوره وحشتناکه ۀ له هغـ. ول( په پیل کې د ننوتنگ د دروازې څنگ ته

رښتوني جهنم کې څو شپې تیرې ۀ په دغـ چا که. لو لپاره هم کارول کـېـدلمعذرت د رفع کولو لپاره ول بلکه د ځان پریول

 .ـې سم درک کړی وي او پوه به وي چې څومره لویه ستونزه وهئستر رنځ به  «تشناب د وار»کړي وي نو د 

 

د داالن د ـې درلوده ئیو سپین ږیری چې اوږده ږیره . یو ساعت وروسته له کوټې دباندې ووتم چې په داالن کې وگرځم

. ۀښکارېـد له ورایه ـېئټر ــې لوړ نیولی وو او پلن ټئوه، سر  باندې ډډه لگولېـې په دیوال ئشا په  .څنگ ته ناست ووۀ دیوالـ

د کلکان کاکا حبیب د ارواښاد عبدالمجید کلکاني د وفاداره . خواته ورغلمۀ ورو ورو دد. ـې راته آشنا په نظر راغلهئڅیره 

وای یو عادي سیوازې مې کوالی . ې ولید چې د غولي پر مخ ناست دی او د زندانیانو تگ راتگ ته گوريیارانو یو یار م



. ول اخیستي چې زبیر احمد مې مخې ته راغیۀ څو گامه مې ال نـ. ـې له څنگه تیر سومۀ ئنا زړۀ زړ. سالم ورواچوم او بس

 .مست او بې باکه پر الره روان وو چېې ټوکې کولې ـئپوهـېـږم له چا سره ۀ ـې پر شونډو ځلـېـدله او نـئموسکا 

 

. زموږ له داالنه تر بل داالن پورې تگ راتگ امکان درلود. کرار کرار له نوي چاپیریال او شرایطو سره مې عادت ونیو

سزا  ی دی نوداالنه بل داالن ته تللۀ یوځکه که باشي یا پهره دار څوک لیدالی وای چې له ۀ خو دا کار په غلچکي ډول کـېـد

چې زندانبان دی د  هد زندانیانو ډېره گڼه گوڼه ددې المل گرځـېـد. تلمبل داالن ته په پټه ۀ زه هم کله کله هغـ. ورکول کـېـده

په « تر نظر الندې نیولو»او « ښې ادارې»د زندان مسؤولینو د زندانیانو د . زندانیانو له دقیق کنترول څخه بې وسې سي

کوچني له شرمه ډک ۀ دا هماغه ډارن ول چې یوازې د یو. یمانه او ُسست عنصره زندانیان استخدامولخاطر یو شمیر بې ا

 !شرم دې وي پر دوی. دنده چې د زندان په گټې جاسوسي وه تر سره کولهسپکه امتیاز لپاره 

 

دغه له خاورو ډک نا . يسالړ  ساعت په شاو خوا کې انگړ ته د گرځـېـدلو او لمر لپارهۀ زندانیانو اجازه درلوده چې د یو

تنگ او تریو مثلث درې واړه ۀ ددغـ. ۀیادېـدۀ د مثلث په نامـ د زندانیانو په ژبه هموار انگړ د مثلث بڼه درلوده نو ځکه

له مثلث څخه یوازې په میلونو پوښل شوې . اضالعې د څلور پوړیزې ودانۍ د زندانیانو د کوټو باندنیو دیوالونو جوړولې

ـې د زنداني له قده پورته د زندان په کوټو کې دننه جوړې کړې ئدا وړوکي کړکۍ . نرۍ کړکۍ گانې لیدل کــېـدلې اوږدې خو

د زندانیانو د گرځـېـدا پر مهال به دوړې او خاورې هوا ته . وې چې یو لږ څه لمر او تازه هوا به ورڅخه کوټو ته ننوتله

  څو تنو له په لومړیو ورځو کې یوازې  .بدل شوۀ ځای به د خاورو په تنارپورته شوې او مثلث یعنی زموږ یوازینی تفریح 

ۀ کاوۀ زموږ ملگرتوب نـبه چا یوازې  ۀنـ. درلودهۀ سپورت ته چنداني لیوالتیا نـ نورو چې زه هم د هغوی په ډله کې ومپرته 

ورزش وو چې ډیر  دا کرار کرار. ۀــې له خپل نظره یو ډول بدعت او ناروا کار گاڼئبلکه زموږ الس او پښې ښورول به 

د لمر پیتاوي ته . ـې پرانیستل او ورزش عام سو او نورو زندانیانو هم ورسره عادت ونیوئکنگل او تړل شوي اذهان 

کله به دا . وای له یو بل سره اړیکي ټینگ کړيسکښـېـناستل یوه بله ښـېـگڼـه هم درلوده او هغه دا چې زندانیانو کوالی 

له نورو زندانیانو سره زما اړیکي . الس راغی چې بل داالن ته الړ سمامکان په 

د ډاکټر عبدهللا، ډاکټر کریم او زبیر احمد کوټې د بل داالن . نیول ډېر محتاطانه ول

یوه ورځ . ما له هغوی سره سالم علیک درلود. په پای کې وې« بلې ضلعې»

ـې ئچې خړه ږیره  ددوی د کوټې مخ ته ناست وم چې یو په څیره ښکلی سړی

 موږزکله چې . ـې د گوتو په څوکو شمارلېئد تسبیح دانې . درلوده نـېـږدې راغی

دی »ـې ویل ئو. چې دی څوک دی ۀـپوښتنوتیر سو زبیر مې  له څنگ څخه

هر « .څخه دی  شاهپور قریشي نومـېـږي او د کیڼ غورځنگ له نامتو روڼ اندو

په داالن کې په . ـې الس کې وېئبیح به نو هماغه تسۀ کله به مې چې قریشي لید

 شاهپور قریشي           .ـې لږ راکړه ورکړه درلودهئله نورو زندانیانو سره . ۀکراره، دروندوالي او وقار گرځـېـد

 

 



ل کال  ۰۹۳۱یا  ۰۹۱۳د شاهپور نوم مې په . ۀـې په جماعت اداء کاوئاو لمونځ به ۀ د لمونځ کوونکو په کتار کې به درېـد

جاوید د جریان یوه ډله ۀ پوهـېـدم چې د شاهپور ډله د شعلـ. کې د ارواښاد عین علي بنیاد په قلم یوې رسالې کې لوستلی وو

په دې خبرې هغه مهال .  وم چې نوموړي د ساما په بنسټ ایښودونکي کنفرانس کې هم گډون درلودۀ وه، خو په دې خبر نــ

 . وسراکړل پوه شوم چې د څارنوال اتهام لیک راته 

 

د داالن دې خواته زما د کوټې تر . درلوده هم بندیان ولۀ په دواړو داالنونو کې یو شمیر سامایان چې ما ور سره آشنایي نـ

داکټر احمد علي او . ـې هم راوړلئڅو وخته وروسته ډاکټر احمد علي او امان هللا محمودي . څنگ د امان هللا پیمان کوټه وه

امان هللا محمودي چې خپل . بندیان شوي ول تورپیکار برای نجات افغانستان په سازمان کې د غړیتوب په امان هللا پیمان د 

بل سړی چې . پټولهۀ ـې خپله بې زاري نـئــې په شوروي کې پای ته رسولي ول له کیڼ انقالبي غورځنگ څخه ئتحصیالت 

به داسې ټټ ۀ د. شوهۀ چار چلند او د خبرو بڼه مې خوښه نـ سړيۀ ددغـ. ـې زمان وو د ساما د غړیتوب په تور بندي ووئنوم 

 .سامایي سرهۀ له یوۀ نـښاییدلې مسخره سره ۀ بې ځایه خندل چې له یوـې ئبه پټ او مزخرفې خبرې کولې او حق نا حقه 

 

ه میشتو له سیمو دا زوی او پالر د افغانستان د هزار. دوه تنه نور چې زوی او پالر ول هم له موږ  سره په کوټې کې ول

ۀ خلوص او مینې ډک زړ له صداقت،سپین ږیري تش السي او بې وزلي  نورموړي. ۀـې ژوند کاوئڅخه ول خو په کابل کې 

درلودې او له سره تر پایه « د پالر نښې» ـې هم ئځوان زوی . ـې د ژوند یوازینۍ پانگه وهئدرلودل او همدا ۀ پرته بل څه نـ

دواړه د شیخ آصف محسني د اسالمي حرکت له ډلې سره د اړیکي په تور راوړل  .ځلیدا وو راستي او صداقت پهورڅخه 

ـې پر هـېـواد تیری کړی ئیوازې همدومره پوهـېـدل چې روسانو . پالرۀ زوی له سیاسته کومه خبرتیا درلوده نـۀ نـ. شوي ول

  .دی

 

ـې د کابل ښار د میوې او ترکارۍ مارکیټ په ئې د خولې خبره ده چې مخکۀ دد. حاجي نسیم یو شتمن او زرنگ سړی وو

صوفي محـمـد د . ـې هم درلودل لکه د باروړلو موټران او د وچ چای پلورلو څو هټۍئنور مالي امکانات . اجاره اخیستی وو

زموږ د کوټې تر څنگ یو بل سپین روبی هم بندی وو چې د . کوهدامن د سرای خواجې اوسیدونکی ورسره همدوسیه وو

 سیاسي د په څرگنده ښکارېـدل چې دا دوه تنه مخکې له دې چې. ـې ورسره میرزا ووئجي نسیم د سوداگرۍ په دفتر کې حا

داسې ښکارېدل چې دوی د قاري شریف له ډلې څخه ول . اقتصادي انگیزې درلودېـې ئ له یو بل سره  ،وي تفکر خاوندان

هغه تورونه چې پر حاجي نیسم لگـېـدلي ول .  ه نیږدې اړیکي درلودلاو دې ډلې د برهان الدین رباني له جمعیت اسالمي سر

. جمعیت اسالمي د لیکونو، اطالعیو او شبنامو راوړل د موټرانو له الرې ونکود السوندونو او وسلو ساتل، د باروړ: دا ول 

ۀ نـ. نا کله پخه ډوډۍ هم راوړه ـې حاجي نسیم ته د پیسو او کالیو تر څنگ میوه، سبزیجات او کلهئد پایوازیو په ورځو به 

ښایي . ځکه هغه مهال تورنو کسانو ته د ډوډۍ او خوراکي توکو راوړل منع ولۀ پوهـېـږم چې دا کار دوی څنگه تر سره کاو

په آسانۍ . او هوښیار سړی وو« د الس او پښو»زه دومره پوهـېـدم چې حاجي نسیم . ـې خپل کړی ووئکوم افسر یا سرتیری 

ددغو میوو اوسبزیو یوه . سواندی انسان ووۀ نوموړی مسلمان او زړ. الس ته راوړيۀ وای د هر چا زړسکوالی ـې ئسره 

د زندان له محرومیته ډکو ـې ئفصل کې او بیا ۀ ـې په پټه نورو کوټو باندې ویشله، دا هغه شی وو چې د کال په هغـئبرخه به 

  .شرایطو کې د اکسیر ارزښت درلود



 

په لومړیو کې . ۀنورو بندیانو ته مې د ورزش اړتیا او اهمیت توضیح کاواو د خپلې کوټې ۀ سې ډول سپورت کاوما په پرله پ

څو وخته وروسته د کوټې . گڼلن أداسې ښکارېـده چې گڼې دوی سپورت ځان ته یو ډول کسر ش. ۀنیوۀ به چا چنداني غوږ نـ

ـې تجربه کړ نو لیوالتیا ئکله چې د سپورټ گټورتوب . ۀسپورټ کاوـې یو ځای ئبندیانو هم ورزش پیل کړ او له ما سره به 

 .ۀنو په گډه به مو سپورټ کاو لسره یو ځای وراـې زیاته سوه او تر وروستیو ورځو چې ئ

 

له ځان سره . حالت ددوې د ځور سبب گرځـېـد هدغ. درلودۀ ـې هم د لیک لوست توان نـۀ ئزما په کوټه کې راسره بندیانو یو

ما ورته وویل چې زه چمتو یم له تاسو سره په دې . کړوۀ ویل له دې چې کافي وخت لرو نو ولې به یو گټور کار پیل نـمې و

د کوټې بندیانو . یوازې یو کمبود لرم او هغه هم لیک لوست دیکې ۀ حاجي نیسم ویل چې په ژوندانـ. برخه کې مرسته وکړم

قبر غوندي تورتم سوري کې د لیک لوست د ۀ ب کې په ځانگړې توگه په دغـبه پوښتل چې آیا په دې زړښت او سپین ږیر تو

د سواد د . «له زانگو تر گوره په پوهه پسې گرځه»ته؟ ما ورته وویل چې تاسو خو به اورېـدلي وي چې سزده کړې شونتیا 

هغه متل . وسایلو ته اړتیا درلوده او ومواد مو ددې کار د ترسره کولو لپاره. زده کړې پروژه مو په زندان کې په پټه پیل کړه

د داالن باشي چې له زندانه . دا ستونزه هم حل سوه چې« که سل دروازې وتړل سي نو یوه بله به خالصه سي»دی چې وایي 

له بلې خوا حاجي نسیم د . ـې په پټه مرسته کولهئـې له جهادي ډلو سره اړیکي لرل د اسالمي گوندونو له غړو سره ئمخکې 

موږ د کاغذي کارتنونو او د . باشي، حاجي نسیم ته قلم را وړ. نگړي مهارت له مخې باشي ځانته رام کړی ووخپل ځا

د دوه نیمو میاشتو په اوږدو . ۀزموږ کار پرمختگ کاو. الفبا څخه پیل کړ« دري»سگرټیو د قوطیو د کاغذونو پر مخ کار له 

څرگنده ده چې راسره د کوټې . ي په توگه له خپله کاره راضي ومښوونکۀ زه د یو. پرمختگ وکړۀ کې د کوټې بندیانو ښـ

. زموږ تر منځ د صمیمت او تفاهم رامنځته شوی چاپیریال زموږ د ال خوښۍ سبب گرځـېـدلی وو .بندیان هم له ما خوښ ول

 .سم کوالی د هغوی له لویینې ډک درناوی او ډاډ له یاده وباسمۀ نـ

 

تر یوې کچې ثمر ته ورسـېـدل حاجي نسیم به  هاو کوښښون ېهڅ ېه الر کې زموږ گډوروسته له دې چې د لیک لوست پ

د خدای جان په دربار کې دعا کوم چې موږ له دې بال . باسمۀ په ژوند کې به ستا دا کومک له یاده ونـ! استاد جانه» :ویل 

ـې ئهر کله به . مالي مرسته وه« ړلوژوند جو»د حاجي نسیم مقصد له « .خالص کړي چې زه به دې ژوند در جوړ کړمڅخه 

بل څوک ۀ دی او نـۀ ددې خندا په معنی نـ. داسې وعدې راکولې نو ما به ورته کرار په سترگو کې کتل او خندل به مې

هرې خوا ته چې سترگې ورغړوې د معامله گړۍ او مطلب آشناییۍ ! له ځان سره به مې ویل، څه نامرده دنیا ده دا. پوهـېـدل

درلوده چې زما په باطني ۀ دا وړتیا نـۀ وو ځکه هغـۀ حاجي نسیم مالمت نـ. ئد هر څه بیه باید په پیسو ورکړ. ود دیبازار ت

 !ژغورنگ یوازې په خوب او خیال کې شونی وو څخه د انسان سوځونې له بټۍ له بلې خوا،. هیلو او نیتونو پوه سي

 

. زما د کوټې مخامخ د حاجي نسیم کوټه وه. بالک په دویم پوړ کې وم ل کال دوبی وو، هغه مهال زه د دویم۰۹۳۸فکر کوم د 

پهره دار مې . یوه ورځ څاښت مهال نیږدې ماسپین وو. پیتاوي ته د تللو یا د تشناب د وار پر مهال سره لیدلمو کله نا کله به 

د دروازې « .څوک درسره کار لريد دروازې خولې ته الړ سه یو » :ـې وویل ئورو . ته ودریدراکوټې ته راغی او مخامخ 

د دوي په ډله کې مې حاجي نسیم ولید . روانه وه« نفر کشي»له مخامخ کوټې او نورو کوټو څخه . د میلونو تر شا ودرېـدم



گ دستمال ئچې سپینه جالۍ خولۍ  د . ـې په الس کې نیولی ووئدروند د کالیو بیک . ووـې پر اوږو اچولی ئـې پر سر او بر 

مې ۀ کله مې چې دی ولید زړ. تر منځ واټن اټکلي څلور متره ووۀ زما او دد. ونگ ته ما ته سترگې په الره ودروازې څ

په ۀ نا زړۀ زړ. ۀشاو خوا پینځه دیرش کلن ښکارېـد. دداستان پای ته رسـېـدلی وم. وو پاتېۀ نور د شک ځای نـ. ۀودرزید

ـې، ئدا وه چې گڼې له اعدامه بچ سوی  ماناددې خبرې « ځې؟حاجي صاحب دریم بالک ته »: لړزېـدلي غږ مې وپوښتل 

هر څه چې د خدای رضا » :ـې ویل ئاو وۀ ـې پورته آسمان ته ونیوئمخ . ـې دریم بالک ته بیولئځکه چې یوازې محبوسین 

انده وو او په ذهن مې په کلماتو پسې الله. هک پک وم چې نور څه ورته ووایم. ته هم نوره خبره ښکاره وهۀ ښایي د «.وي

 «.خدمتونه دې راوبخښه او راته دعا وکړه! استاد جانه»: ـې راباندې غږ وکړ ئهمدې حالت کې 

 

د حاجي همیشنۍ خبره مې په یاد راغله چې . دا زموږ وروستی دیدن وو چې د خاد د افسر په راتگ سره ناتمامه پاتې سو

ماشوم غم مې « معصوم»وم سد خپلې تور سري او خپل ماځوروي چې ۀ د خپل ځان غم مې دومره نـ»: ــې ئویل به 

ـې ئد حاجي نسیم ترڅنگ په لسهاوو نور . دنیا راباندې تور تم سوه. مې له ډېره غمه په چاودېـدو راغلی ووۀ زړ« .ځوروي

 !ارواح دې ښاده وي. هغه الړ او بیا رانغی. قربانۍ ته دباندې راایستلي ول

 

 (ـبئصا)  را داغدیده شود هزار صد داغ یک   زار لهال سیرِ  از که بباغ مبر را ما

 

 عملیات « یولس یولس»د 

 

لومړی او دویم . ډېر توپیر درلود له لومړي او دویم بالک څخه ۀد څرخي پلـ دریم بالک د خپل ودانیز جوړښت له اړخه

ک د دایروي بالکونو د کړۍ یو دریم بال. بالک دواړو څلور جالجال دیوالونه درلودل خو د یو بل تر څنگ جوړ شوي ول

ددریم بالک لوی لوی قفسونه دومره لوی دي چې . ـې دریم بالک دیئپه دې دایره کې څو بالکه دي چې یو . بالک دی

، تشناب، ۀد اړینو اړتیاوو او امکاناتو کمښت لکه اوبـ. کوالی شي څو زره بندیان په خپلې گـېـډې کې ځای پر ځای کړي

ـې د ئله دغو څخه یو . ټول له یوې مخې وحشتناکه ول... کي توکي، د زندانیانو لپاره د گرځـېـدا ځایبستره، چپرکټ، خورا

تشنابونو کمښت وو چې زندانیانو ته تر ټولو لویه ستونزه وه، دا ستونزه په ځانگړي ډول هغه مهال ال ستونزمنه کــېـدله او 

ویل . نورو ډولونو اخته سولد ناروغیو په و اډول په نس دردي، اسهال  خپل اوج ته رسـېـدله چې زندانیان به ټول په ډله ییز

ـې په شدیدو ئکـېـدل چې د زندان مسؤولینو کله نا کله په لوی الس د زندانیانو په خوراک کې داسې توکي اچول چې ټول به 

همدې لعنتي ناروغۍ المل السرسی د ۀ او حفظ الحصې ته نــ ددې تر څنگ، د ډوډۍ غیر صحي توب. خته کړلاسهاالتو ا

 .گرځــېـد

 

دري تنو زندانیانو څخه  وله هر. هرې خوا ته گنده بوی خپور وو. یوه ورځ د تشناب لپاره د منتظرینو په کتار کې والړ وم

ددې ستونزې پر وړاندې د زندان د ادارې بې تفاوتي ټول زندانیان په خښم کړي . ـې په شدید اسهال اخته شوي ولئدوه تنه 

کړي یو شمیر زندانیانو ته اجازه ورکړه چې د ۀ د زندان ادارې ددې لپاره چې زندانیان کوم بل خښمناکه گام اوچت نـ. لو



دوی د تشناب د وار . پام مې څو تنو ځوانانو ته واوښت چې د تشنابونو مخې ته والړ ول. کوټه قلفیو تشنابونو ته الړ شي

 واو څیرې څیرې جامې په ځان ېچې خیرن وځوانان واکثریت ددغ. مار په شان تاویدللپاره په تلوار او بې تابۍ کې ول او د 

یولس . قربانیان یو« یولس یولس عملیاتو»دوی په خپله ویل چې موږ د . کې وې زموږ د کلي له شاو خوا کلیو څخه ول

ل کال د ۰۹۳۱ره وه چې د او له چلوټې ډکه محاص هیولس عملیات د روسانو او د گوډاگي حکومت د ځواکونو سرکوبگر

تن دا ۀ ددغو بې وزلو کلیوالو یو. ولسپروان او کاپیسا په لویه سیمه کې په الره واچول  دسلواغې د میاشتې په یولسمه نیټه 

 :پیښه داسې شرحه کړه 

 

سیمه د روسانو  ټوله. د ځمکې پر مخ پریمانه درنده واوره پرته وه. ل کال د سلواغې د میاشتې یوولسمه ڼیته وه ۰۹۳۱د » 

ډارېـږئ، ۀ چې مـۀ ــې د لودسپیکرونو له الرې جار وواهـئلومړی . او دولت ځمکنیو او هوایي ځواکونو کال بند کړې وه

د میټینگ له  .یوازې دومره چې دستگیر پنجشیری د گلبهار نساجۍ ته راغلی دی او غواړي له وطندارانو سره خبرې وکړي

مخکې له دې چې سیمه کال بند سي وسله وال مجاهدین ال وختي له . مواد هم توزیع کړو پایه وروسته به خلکو ته کمکي

چې دستگیر پنجشیری مو ۀ له بلې خوا موږ فکر کاو. درلود چې الړ سوۀ ژمي کې مو ځای نـۀ په داسي ساړ. سیمې وتلي ول

د گلبهار د نساجۍ د شرکت پر لور تر ځوانه ټول ۀ موږ له زاړ. سيۀ ممکن چې خبره خرابۍ ته الړه نـ. وطندار دی

ـې په سرویس موټرانو کې واچولو او دا دی سرحد مو دلته ئکله چې د پنجشیري خبرې خالصې سوې، موږ ټول . وخوځـېـدو

له موږ څخه . کوم غمخورۀ کوم پایوازې لرو او نـۀ له هماغې ورځې تر نن پورې نـ. زندان ته راورسـېـدۀ د څرخي پلـ

 «.ــې ډبولي یوئنس ۀ یادوه، په ماړۀ وهل او ټکول خو بیخي مـ. اسو اشرار یاستتحقیق کوي چې ت

 

ددغو « .ـې زندان ته واچولئدوه زره نفر »: ـې راوستي یاست، دوی وویل ئله دوی څخه مې پوښتنه وکړه چې څو تنه 

تأریخ رویان و »ه یاد راغله چې د سرگذشت په اوریدلو د خلیفه د استازي یوه تأریخي چلوټه مې پۀ تراخـۀ ځوانانو د دغـ

 : کې مې لوستلې وه « طبرستان

 

ـې ئي، بیا سدستور ورکړ چې خلک دې په بیالبیلو ځایونو کې راټول کړل ـې ئد خلکو ستونزو ته د ځواب ورکولو په پلمه »

قوم څخه ۀ کې له دغــې په توره ووهله، داسې چې د هماغې ورځې په پای ئغاړه ۀ یو یو حضور ته راوغوښت او د هر یو

 (۰۲۹. پ. تأریخ رویان و طبرستان)« .سوۀ بل څوک ژوندی پاتې نـ

* * * 

 پورې «احزان تر دیرې»د « د کنعان له څاه»

څخه نور تر  گڼه گوڼې د زندان دریم بالک تنگې او تیارې کوټه قلفۍ د تودوخي له شدت او د زندانیانو لهۀ د څرخي پلـ

، په لوړ غږ «آذان»، د صلوة بانگ «هیاهو»د زندانیانو چیغې او کاړوکوړ . کچې رسـېـدلی وو ستوني ډک او د چاوېـدو تر

، «!قروانه چي مرش مرش»: له بیخې کوکارې وهي ۀ د زړۀ ته به وایي چې ښـ چې - ـت، د پهره دار چیغېئد قرآن قرا

او په ډېرې سختۍ به دې  لسره یوځای شودا به ټول ... راوړه چیغې انسانبوزه او  انسانورځنې شخړې او جنگونه، د 



له مجبوریته په لوړ غږ خبرې کول ددې باعث شول چې ان زندانیان په . کوالی شوای د خپل مخاطب لوري خبره واورې

 .عادي حالت کې هم په لوړ غږ خبرې وکړي او دا ددوی عادت گرځـېـدلی وو

 

د صدارت په نمجنو تورتم کوټه قلفیو کې به سړي یوازې د خپل د تجرید د زندان او عمومي کوټو توپیر په دې کې وو چې 

د زندان لوی قفسونه د زنداني او د هغوی د ۀ اورېـدل، حال دا چې د څرخي پلـۀ بل څه نــ پرته ۀد ضربان له غږۀ زړ

په ورځ به د د پایوازۍ . دا چیغې به د پایوازیو په ورځو خپل اوج ته ورسـېـدې. کوکارو له السه په چیغو راغلي ول

زندانیانو د کورنیو غړو د زنداني پاکې جامې د زندان د باندني دیوال له بلې خوا سرتیري ته ورسپارل چې په قفس کې پرتو 

بیرته  -ددوی د زړونو د ټوټو د ژوندي پاتې کـېـدلو یوازینی ثبوت –ــې خیرن کالي ئـې ورسوي او پر ځای ئاسیرانو ته 

انیان به خړ سهاره تر نیږې مازیگر پورې په وسواس او ناکرارۍ په غوږو بوڅ ول چې ټول زند. دوی ته ورسپاري

کله به چې . ـې پایوازي کـېـدله د زنداني له سترگو به خوب کډه وکړهئهغه شپه چې سبا . سرتیری به کله ددوی نوم ولولي

څخه وایستله ۀ له تنارۀ یوه سړه آه د خوړین زړ ـېئو، او بیا به سزنداني د جامو غوټه خالصه کړه نو په خیالونو کې به ډوب 

د متهم او . ـې السونه کش کړلئـې خپلې جامې لټولې او ورباندې به ئبیا به  .ـې توی کړېئاو د عجز او ناتواني اوښکې به 

رکړه کې وه، کالیو په راکړه و« خیرنو»او « پریوللو»کورنۍ تر منځ دوه اړخیزه اړیکه او راکړه و ورکړه یوازې د متهم د 

که اوضاع بیړني حالت کې . نیکمرغه متهم به هغه وو چې په پنځلسو ورځو کې یو ځل به ورسره داسې اړیکي ټینگ شول

جامو په منځ کې « پریوللو»له همدې کبله به زنداني د خپلو . وه نو د دوه وو پایوازیو تر منځ واټن به تر اونیو اونیو وغځـېـد

ـې د خپلې مور، میرمنې، پالر، خور، ئا شوي هیلې لټولې او د جامو په هر درز او بخۍ کې به خپلې تیرې خاطرې او پوپن

کنعان د څاه»د « احزان له دېرې څخه»په یقین چې داسې وضعیت د  .ماشوم او یا ورور څیره لیدله
60

. تر حالته بد تره وو« 

ول او لپه لپه اوښکې به سنۍ غړي به پرې راتاو د حضرت یوسف د جامو حیثیت درلود چې د زنداني د کور« خیرنو جامو»

که د زنداني ځواب مثبت وو نو بل زنداني به ورته « پایواز دې راغی؟»: به له یو بله پوښتل  وزندانیان. ورته توی کړېـې ئ

ۀ و څوک نـدا د زندان دود وو ا. او همداسې به دا خبرې بل مخاطب لوري ته تکرارېدلې. ۀد سترگو روښانیدلو زیری ورکاو

   بنسټ دود چا ایښی وو؟ۀ ددغـ« د خوشالولوۀ زړ»پوهـېـدل چې د 

 

 کم سواده مال

 

ـې د دین او ئله سهاره تر ماښامه به په داالن کې ناست وو او زندانیانو ته به . ناست وو« مال صاحب»د کوټې مخامخ مې 

تالی ، له همدې کبله به زندانیانو ورته گوډ سو ۀ نـپه الره  ه آسانۍهم پد خپل معیبوبیت له کبله . ـلې کولېئایمان په باب مسـ

ه د بد مال د لنگۍ له الندینۍ برخې . لـېـري کولهۀ ـې ان د یوې شیبې لپاره له سره نــئسپینه خیرو خوړلې لنگۍ به . مال ویل

غټ . ـې ورلمدې کړېئه جامې به فقیرانۀ ـې له ویښتانو ډکې غاړې څخه تیر شول او ددئخولو څاڅکي راروان ول، او بیا به 

که رښتیا ووایم له . ۀښکاره کاوۀ ـې د مال صاحب له قد او قوارې سره چنداني تناسب نــئراوتلې خیټه  ېهډور سړی وو، غټ

                                                 
60

 -بیت االحزان یا د احزان دېره. دلته موخه زندان ده. ۀد کنعان څاه هماغه څاه وه چې د حضرت یوسف ورونو، هغه حضرت په څاه کې واچاو -  

دلته موخه د . ـې زار زار ژړلئاو فراق کې به ۀ یلتانـپه ب« یوسف»او د خپل زوی ۀ هماغه کور وو چې حضرت یعقوب جوړ کړی وو، هلته به ورتـ

 . زنداني کورنۍ ده



ـې غلط لوست، خو له همدومره بې ئپه سلو کې قرآن ۀ دباندې شپیتـۀ څـ. وو خبرۀ اسالمي علومو څخه تقریباً په هیڅ هم نـ

ــې چنداني ئد خپل ځان او نظافت او ورځنیو لمبلو ته به . ۀــې ځان د دین د جیدو علماوو په کتار کې شمـېـرئسره به  کمالۍ

ـې گزمه ئ، د  سر ویښتانو او ږیرې کې ځاله جوړه کړې وه او پر مخ به «الی»د جامو په غبرگلون ۀ سپږو دد.  ۀکاوۀ پام نـ

ـې ئـې پیتاوي ته وغوړولې او مضر حشرات به ئه په تنگ راغی نو خپلې جامې به کله به چې مال د سپږو له آزار. کوله

نو سپینه ۀ و تکل کاولد کالیو مینځ چې ـېئکله به . پایوازۍ ته راسيۀ لیدل چې څوک دې ددۀ یو ځل مې هم ونـ. ښکار کول

پایوازیو په ورځ خپلې جامې تر السه  هغو زندانیانو به چې د. يسـې وئـې تر ځان راتاو کړه چې د عورت ستر ئقذیفه به 

ـې ئمال په خپلې خاصې لهجې چې پوهـېـدل . او د سترگو روښنایي به ورکولهۀ کولې نو هرو مرو د مال شفقت به ورته کـېـد

بلکه له ۀ ـې له خولې نــئچې غږ ۀ تا به گومان کاو« وروره پایوازې دې راغی؟»ټولو ته گران ول نورو باندې غږ وکړ 

د کوټي د ظاهراً داسې ښکارېدل چې خو ۀ که څه هم مال صاحب د زندانیانو د کوټې د امام تر شا لمونځ کاو. و وځيسوږم

زما د کوټې د ملگري حاجي نسیم د . وه، امام د گلبدین د حزب اسالمي غړی ووۀ چنداني جوړه نـ ـېئلمانځه له امام سره 

ل چې مال به ژر ژر زموږ کوټې ته را روان وو او د خپل د خیر له دعا و او له همدې کبله وسخیر الس گوډ مال ته اوږد 

فقیر او بې کسه مال برخلیک د اعدامیانو له ۀ ېر وروسته مې له چا واورېـدل چې ددغـ ډ. بې نصیبه کولوۀ ـې موږ نــئڅخه 

 !که دا خبره رښتیا وي نو خدای دې وبخښي او ارواح دې ښاده وي. وی ووسیوې ډلې سره تړل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د تهمتونو باران

د . ـې د پیتاوي لپاره دباندې ایستلي ولئل کال د غبرگولي د میاشت یوه زښته توده ورځ وه او د داالن زندانیان ۰۹۳۰د 

زندانیانو د تودخې له السه د . ــې په سرې تبۍ اړولی ووئ، مثلث ۀمثلث کې چې موږ سپورټ کاوۀ څاښت مهال لمر په هغـ

نیم ساعت . ۀما له څو تنو نورو زندانیانو سره په ټکنده سرې غرمې کې سپورټ کاو. سیوري ته پناه وړې وهۀ لث د دیوالـمث

وم ۀ کوټې ته نـ. د پیتاوي پروگرام مو پای ته ورسـېـد. وو چې د ستړیا او ستومانۍ احساس راته پیدا سوۀ ال تیر سوی نــ

زندانیان مې شاوخوا راټول سول او ټولو ویل چې لمر . چې پر ځمکه ولویږم وو نیږدې. ننوتلی چې سر مې په تاویدو سو

سړې خولې مې له ټول ځانه . حالت مې شـېـبه په شـېـبه مخ په خرابیدو وو. وهلی دی او د لمر تودوخي خپل کار کړی دی

هر څومره مې د درملنې او ډاکټر . ۀبدوالی راته راغی او ورپسې مې ټول ځان ته تبې اور واچاوۀ یو ډول زړ. څڅــېـدلې

ۀ راباندې نــۀ زه د درد په اور کې کړېـدم او سوځـېـدم خو د زندانبان د کاڼي زړ .ۀنیوۀ ـې ونـئغوښتنه وکړه کوم ځای 

د . ــې د زندان ډاکټر ته بوتلمئڅلور ورځې وروسته . کړهۀ هیڅ ډول مرسته راڅخه دریغ نـ هد کوټې ملگرو خپل. ۀسوځـېـد

. ـې راکړل بسئڅو دانې ویټامین سي ټابلیټ او دوه ډوله نور ټابلیټونه . له چلنده به څه نالښت درته وکړم« ن د قصابزندا»

نیږدې دوه اونۍ . مخ په ضعیفیدو سو ر، له همدې کبله د وجود مقاومت مې کرار کراۀمانـۀ معدې مې هیڅ ډول خوراک نـ

غږ  مې ړه سوې چې د همدومره دردونو او چیغو په درمند کې یو یوگړیوه جوۀ نـ ناروغي مې ال. مې همداسې تیرې کړې

د داالن د دروازې تر شا د قوماندنۍ افسر والړ . پوښتنه راڅخه وکړهۀ د نوم او د پالر د نامــ ،پهره  دار زما. تر غوږونو سو

پوهـېـږم چې کومه خبره پـېـښه ۀ ـن. له پوړیو کښته الړو. افسر هم هماغه پوښتنه وکړه چې پهره دار راڅخه کړې وه. وو

. کړهۀ ـې د کښـېـناستلو اجازه را نــئما ته . د میر تر شا یو ځوانکی ناست وو. دفتر ته بوتلمۀ افسر یو. سوې یا څه سوي دي

. ــې په وارخطایي لوستلېئپاڼې . د میز پر مخ ټایپ سوې کاغذې پاڼې پرتې وې. پښو مې سستي کوله. مخامخ ورته ودرېـدلم

مې ویل خدای کې ۀ په زړ. ـې راته وکتلئبد بد . ــې تور او شین واوښتئوه خالصه کړې چې مخ ۀ ــې نــئال لومړي پاڼه 

ــې د څراغ د لوگي په ئڅیره . ۀـې په ځلونو ډېرېـدئــې چې له نظره تیروله نو خښم ئد پاڼې هره کرښه . دې خیر راپیښ کړي

ـې له ډیره ئبیا . وینې خوټیږي ـېئ چې د سترگو په گاټو کېۀ تا به گومان کاو. ږدېدلېـې رېـئشونډې . شان توره اوښتې وه

ما فکر وکړ چې اوس به مې ژوندی له ستوني تیر کله چې له خپلې څوکۍ نیمه پورته سو . خښمه خپلې شونډې وچچیلې

ــې خبرو ئشونډې . خه کار واخليڅ« منطق»ـې له ئچې گڼې غوښتل ۀ داسې ښکارېـد. بیا پر خپلې څوکۍ کښـېـناست. کړي

 «!......!د سپي زو! جنایتکاره! بې ناموسه! وطنفروشه! ـینهئخا»: ـې ویل ئته خالصې شوې او و

 

د درېدلو ۀ نـته ما . د ښکنځلو او سپکو سپورو په ویلو لږ څه غلی سو« آتش فشان»د ځوانکي خادیست د خښم اورغونډاری  

ۀ مې ورته کتل او نـ يغل يبس غل. د تیري او سپکو سپورو لپاره کومه دفاع« انقالبيښاغلي »د ۀ شیمه پاتې وه او نـ

خادیست ځوانکي په خپلو ځانگړو اکټونو او اداگانو پاڼې زما . پوهـېـدم چې ددومره سپکو سپورو د ویل علت په څه کې دی

« .کړېۀ یذ کړه، نور خو به د ژوند څکه ونـستا تارتوق، واخله او تر غاړې دې تعو یدا د»: ـې ویل ئمخې ته واچولې او و

ـې ئپوښتل چې دا پاڼې د څه دي چې دا ځوانکی وبیا مې هم له ځانه . مې پاڼې د غولي له مخې راټولې کړېۀ نا زړۀ زړ

مـېـدلو ــ  مـېـدلو ستـــ له پوړیو څخه په ست« !ـې ځهئسرتیره، بو »: دومره خښمولی او سور اړولی دی؟ ځوانکي غږ وکړ 



په . تر دې چې غوښتل مې یوه شیبه دمه جوړه کړم بیا وخیږم، او ژر تر ژره ددغو پاڼو له منځه خبر سم. پورته الړم

کله چې کوټې ته ننوتلم، د کوټې بندیانو . لپاره چمتووالی نیولی دی« قانوني محکمې»سرسري کتو پوه سوم چې خاد زموږ د 

خیر او »: ومې ویل . گڼله چې دا خبره دوی ته ووایمۀ وی؟ الزمه مې ونــې الندې بیولی ئراڅخه پوښتنه وکړه چې ولې 

تر څو چې ژوندی یم دا . درلوده ماناددوی د کتلو ډول ځانته یوه بله . د کوټې بندیانو یو بل ته رډ رډ وکتل« .خیریت وو

کوټې بندیانو راڅخه د خپلو دوسیو  د .ددې بې اعتمادۍ له کبله راته وجداني عذاب پیدا سو. وځيۀ صحنه به مې له یاده ونـ

روڼ اندي د ۀ دلته ده چې د ولس د اعتماد او د یو. ویلي ول ۀوو پټ کړی، حال دا چې ما دوی ته هیڅ نـۀ سرگذشت نــ

  .اعتماد تر منځ توپیر په ډاگه څرگندېـږي

 

په « اتهام نامې»یا « صورت دعوی»د زندانیانو  دا پاڼې. پاڼې ولولمټولې د هماغې ورځې ماښام راته امکان پیدا سو چې 

او ۀ ترتیب کـېـد له پلوه «اختصاصي انقالبي څارنوال»اتهام لیک د تحقیق له پړاو وروسته د متهم پر وړاندې د . یادولېۀ نامـ

ظاهراً تورن حق درلود چې د څارنوال د اتهام لیک پر وړاندې خپله دفاعیه جوړه کړي. ۀتورن ته ورکول کـېـد
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. 

 

اختصاصي څارنوال په خپلې صورت دعوی کې په ما پسې له درواغو ډک او بې بنسټه تورونه یو په بل پسې « بيانقال»

د څارنوال صورت دعوی زما د تحقیق له پاڼو . تر باران الندې نیولی وم اتهاماتوــې د ئپه حقیقت کې زه . راټول او تړلي ول

ۀ زما نـ. وښیي نفر« خطرناکه»ټول توان سره کوښښ کړی وو چې ما یو بیا هم څارنوال په خپل . خوړۀ سره هیڅ سمون نــ

 .دلیل بللی وو« سر سپردگي»ــې زما د سر سپارل توب ئاعتراف کول 

 

زموږ نولس . شوې وه« اقامه د دعوی»په سر کې زموږ د سازمان پر وړاندې یوه مفصله . دا اتهام لیک په څو پاڼو کې وو

د « زما په گډون»معرفي کړي ول حال دا چې دغو نولس تنو ۀ او مهمو کدرونو په نامــۀ شرتابـــې د ساما د مئتنه ملگري 

، انجنیر (پویا)انجنیر محمـد علي، انجنیر نادر علي دهاتي : دا نولس تنه کسان دوی ول . درلودۀ مرکزي کمیټې غړیتوب نــ

ـین یار قریشي، ضابط ضیأالحق، انیس آزاد، ئور روـین، شاهپئمحـمـد امین، انجنیر زمری صدیق، داکټر عبدالواحد را

انجنیر میرویس، قاضي احمدضیأ، انجنیر حسین، زبیر احمد، داکټر صدیق جویا، انجنیر داؤود، امین، محـمد نعیم ازهر، 

ځي څارنوال ادعا کړې وه چې دغو نولس تنو د ساما د ټولو سیاسي او پو« انقالبي»(. زه)مسعود، حسین او محمـد نسیم 

دی چې ساما په خپل ټول توان او قدرت سره د روس د نیواکگر ځواک  ۀدا د انکار ځای نــ. چارو مسؤولیت پر غاړه درلود

ساما د خپل بنسټ له . او د گوډاکي حکومت پر وړاندې وطنپالې او اتلوالې سیاسي او پوځې مبارزې ته الس اچولی وو

خود نولسو تنو پر وړاندې او په ټوله کې زموږ . ــې میدان ته راوایستئشعار « مرگ یا آزادۍ»لومړي ورځې د ۀ هماغـ

ـینانه او ئه زښت ډېر خاکڅارنوال دغه تورنه ددې په ضمن کې چې له مبالغې ډک ول بل« انقالبي»د  -سازمان پر ضد 

او جنایتکار په نومونو د خلق ډیموکراتیک گوند په ډېرې سادگۍ خپل مخالفین د پردیو د مزدور، اشرار، . رزیالنه هم ول

 . وو پاتېۀ هم له دغو تورونو خوندي نــ« ساما نولس کسیز گروپ»د . یادول
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ل کال  ۰۳۳۹وو چې په ۀ په نامـ« کیهاني»پرچمی د حشمت کیاني یا  –ـیس یو مشهور خادیست ئهغه مهال د انقالبي اختصاصي څارنوالي ر -  

خو کله چې کاناډا کې افشاء سو، نو له کاناډا وشړل سو او . د پناه غوښتنه کړې وهــې په کاناډا کې له خپلې کرغیړنې سابقې څخه په انکار کولو، ئکې 

 .ــې په هالنډ کې ځان وژنه وکړهئل کال کې ۰۳۳۳په 



ورپسې د ساما د سیاسي دفتر، د مرکزي کمیټې غړي . د اتهام لیک لومړۍ برخه په حقیقت کې د ساما پر ضد جوړه شوې وه

ال صورت د دعوی په داسې ډول جوړه شوې وه چې د څارنو. دعوی سوي ولۀ او د سازمان کدرونه یو په بل پسې اقامـ

د . د خلکو خبره څه چې په دیگي کې ول هماغه په کاسه کې لیدل کــېـدل. همدغو نولسو تنو کوالی شول د یو بل اتهام ولولي

همدا شان . درلوده ځکه موږ یو بل په مستعارو نومونو پـېـژندلۀ ډیریو همدوسیه ملگرو له اصلي نومونو سره مې آشنایي نـ

 .درلودۀ مخکې له مخکې کوم معرفت هم نــ مې سره خو  نورو له یو شمیر

 

ـې ما دا پاڼې ډاکټر عبدهللا، ډاکټر کریم، امان هللا محمودي، ډاکټر احمد علي او امان هللا پیمان ته ئد هماغې ورځې په سبا 

وښودلې
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په . درلودلهۀ حکمې کې ددفاع هیڅ تجربه مې نــدا ما ته یوه مجبوري وه ځکه چې د دفاعیو په لیکلو او په م. 

وو لیدلی، دفاعیه لیکل او دفاع ۀ چا مخ نــ په چوکاټ کې دځل لپاره د محکمې او قاضي او څارنوال ۀ ان د یو مې ژوند کې

د تحقیق  هم ددوی ټولو ته څرگنده وه چې د گوډاگي او السپوڅي رژیم او گوند څارنوالي او محکمه. کول خو پر ځای پرېږده

ل کال د ۰۹۳۱د .ولۀ بل څه نــ ډرامې پرته او نمایشي ېمضحک ېیو او له  -د بهیر په شان زندانیانو ته د دوسیو جوړولو

ۀ غوایي د میاشتې له هماغه لومړي پیله ول چې د روسانو په الس روزل شوي د خلق ډیموکراتیک گوند خپله خونړۍ خولـ

د خلقي او پرچمي له پردیپالو سره د  فقط ـېئ ني ټولنې سرسر ځوانان او سپین ږیريخالصه کړه او په سلهاوو زره د افغا

ــې ووژل، ټول خلک د ئجنایکارو السونو  وـې وکړول او په خپلئمخالفت په تور خپلې گـېـډې ته ننه ایستل، په وحشیانه ډول 

دوی د څوارلس کلنې خونړۍ او له شرمه ډکې پوهـېـدل او همدا ددې باعث سوه چې دۀ گوند او رژیم په ماهیت ښــ ۀـددغ

ــې اعتماد تر السه ئاو یا  راکاږيکړه چې خلک ځانته ۀ واکمنۍ په لړ کې ددوی هیـڅ ډول هڅې او کوښښ نتیجه ور نـ

ۀ ــې هم ځانته نـئواک ته رسـېــدلو پوچ مغزو خلقیانو د ظواهرو د مراعاتو زحمت  ونوی خو کې لومړیو هاغه په .کړي

او « شاگرِد وفادار»کله چې . ـې زده وه او بسئمرگ ژبه د ــې چې زده وه د تاوتریخوالي او ئاو یوازینۍ ژبه ۀ ورکاو

نورمحـمـد تره کي سر وخوړ او په خپله د فرعون پر « شرقۀ نابغـ»حفیظ هللا امین د خپل استاد « قوماندان دلیر انقالب ثور»

ـونیت، قانونیت ئمصـ»د ته  وحشت او جنایت څخه د راپورته شوي گند بوی ـې چې له دومرهئځای کښـېـناست، نو غوښتل 

نوین و تکاملي انقالب شکوهمند ۀ مرحلـ»ل د مرغومي په شپږمې د ۰۹۳۲د . کړيورشعار سرپوښ  په نامه تش« او عدالت

ه وروښودل چې باید د په منځته راتگ سره روسانو خپل په الس روزل سوي او ال غاړه ایښودونکي یا مطیع پرچمي ت« ثور

د خاد له بنسټ ایښودلو سره سم د افغاني کي جي بي د شعبې په توگه  ظواهرو مراعات وکړي، له همدې کبله پرچمي دولت

جوړه کړه چې خپلې واکمنۍ ته اصولي او قانوني رنگ « اختصاصي انقالبيۀ محکمـ»او « څارنوالي اختصاصي انقالبي»

سره سر او کار موندلی دی تر « څارنوالي اختصاصي انقالبي»ډول له دې ۀ په یوۀ ول نـډۀ هغو کسانو چې په یو. ورکړي

لیدل ۀ پوهـېـږي چې څومره دا اداره نمایشي او کاواکه وه او د قانونیت او عدالت بڅرکي په کې نــۀ ټولو نورو خلکو ښـ

 . ۀکـېـد
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د ښاغلي نصیر مهرین په وینا، امان هللا . دی اوس په آلمان کې ژوند کوي. له ډاکټر عبدهللا سره مې څو ورځې په لومړي بالک کې تیرې کړې -  

په دویم بالک کې ۀ له امان هللا پیمان سره د څرخي پلـ. ډاکټر کریم مې پروسږکال او سږ کال په هالنډ کې ولید. حمودي اوس په کابل کې اوسـېـږيم

ه ـې پالنئـې تیرولې او ما ئد ژوند وروستۍ شپې ورځې . د شکرې ناروغۍ ډېر خوار او ډنگر کړی وو. سختې شپې ورځې وې. قفس کې ومۀ په یو

په دویم ۀ په ډېرې خواشینۍ او دریغ چې نوموړي د څرخي پلـ. کړهۀ ددرملنې پر برخه کې هیڅ پاملرنه ونــۀ د زندان مقاماتو د هغـ. او بامنه کوله

 !یاددې ژوندی وي. بالک کې خپلې سترگې د تل لپاره پټې کړې



 ـې ئماهیت بشپړه خبرتیا درلوده او هیڅ ډول هیله او امید محکمې او څارنوالۍ پر « انقالبي –اختصاصي »آگاه زندانیانو د 

درلود، خو د رامنځته شوې وضعې په حالت کې مجبوریت اړ ایستلي ول او هم په دې امید چې باالخره به خپله ۀ ورڅخه نــ

کار لپاره ما د  ددې. ـې کوله چې خپله دفاعیه ترتیب کړيئنو هڅه  ، ځکهخبره وکړي او هم کوم غوږ به ددوي خبره واوري

د سردار داؤود د جزاء د قانون پر « څارنوالي اختصاصي انقالبي». شته وو او موجودو دوستانو سال مشورت ته اړتیا لرله

د ډاکټر احمد علي، پیمان او محمودي د توضیح او تفسیر پر بنسټ، د اتهام لیک . بنسټ په شپږ مادو کې زه گنهگار گڼلی وم

نولسو »نورو پاتې . ـې د اوږد مهالي حبس وړاند ویینه کولهئ ېماد ېـې اعدام او یوئپینځه مادې  په دغو شپږو مادو کې،

 .همدوسیو ملگرو ته مې د اعدام غوښتنه شوې وه« تنو

 

رواني جنگ سره مخامخ ۀ له دې سره سره چې له یو. درلودۀ د څارنوال له سختگیریو مې چنداني ترهورتیا او اضطراب نــ

له دومره خښمـېـدونو او اوتو بوتو او اعدام غوښتنو سره سره بیا هم په خپل باطن « اختصاصي انقالبي څارنوال»وم، او د 

او ۀ ــې راته راواړاوئوروسته له دې چې امان هللا پیمان اتهام لیک ولوست مخ . ولهاو خوښي احساسکې مې یو ډول پټ لذت 

وي  ـېئ وو راغلی چې ویليۀ هام لیک په هیڅ ځای کې داسې کوم ټکی نــله نیکه مرغه د ات. «د ویاړ وړ ده»: ـې ویل ئو

د خپل وجدان د حکم له مخې وایم چې زما باطني خوښي او . ـې قلمداد کړی دیئمتهم داسې اعتراف کړی او یا فالنی څوک 

دۍ او مقاومت درس لوستی ما له دوی څخه د آزا. رواني رضایت ټول د هماغو همنفسو او همگامو اتلو یارانو له برکته وو

وو، له دې کبله وروسته له دومره شکنجو او وهلو ټکولو هغه ویاړ چې ما ته په نصیب سوی وو مخکې له دې چې زما په 

ۀ ددوی معنوي حضور وو چې ژبه مې په خیانت او بې ننگۍ خالصه نـ. برخه وي، دا ویاړ زما ویاړلو استادانو ته ورگرځي

 .کړه

 

یوازې . درلودهۀ نــ ورسره کومه آشنایي مې ه چې ما د دفاعیې په هکله نظر وغوښت مخکې له مخکېله هغو کسانو څخ

همدومره پوهـېـدم چې دغه کسان د کیڼ السونو مبارزینو د کورنۍ غړي دي او په زندان کې دننه ددوی ورځنی چلند راته د 

. هکله یو شمیر خبرې او ادعاگانې واورېـدلې په ۀدهغـ وروسته مې د ډاکټر احمد علي له همدوسیه ملگرو څخه .باور وړ وو

دا د سازمان پیکار برای نجات افغانستان د سازمان د ملگرو حق او صالحیت دی چې د بل هر سیاسي تشکیل په شان د خپلو 

زما فکر . ۀاوراپـېـښۀ سال مشورت کوم گواښ نــۀ هغـما ته د ځایه چې زه پوهـېـدم ۀ تر هغـ. غړو په باب حکم صادر کړي

زما برداشت دا وو چې . دا وو چې د نظر غوښتنو په پای کې د ورکړل شویو نظرونو له منځه تر ټولو ښه نظر غوره کړم

کې د دفاع حق یو عوامفریب چل وو ځکه « محکمـه  اختصاصي انقالبي» هماغسې چې پورته مې هم یادونه وکړه، په 

چې که داسې وي نو ولې دې لنډ په ۀ له ځان سره به مې استدالل کاو. کلي ولټول شیان مخکې له مخکې ټا« رفقای مشاور»

کړم؟ هر هغه څه چې ما د تحقیق په لړ کې خپل منظور ټاکلی وو تر ۀ لنډه له خپل سازمان او آرمان څخه پرېکنده دفاع ونــ

ددوی سال دا وه چې . ۀا نظر مردود وگاڼـښاغلو امان هللا محمودي او پیمان زما د. السه شوي ول، نور اقدامات بې اهمیته ول

د تحقیق په لړ کې انکار کړی دی،  تا چې»: ارواښاد امان هللا پیمان وویل . دفاعیه باید د تحقیق له روحیې سره سمون ولري

ه او ي؟ تر ټولو ښه دا ده چې ټول وارد شوي اتهامات په سړه سینسنو ولې د څارنوال د ادعا پر وړاندې دې بل ډول چلند و

ما به ویل چې د تحقیق لړۍ دا غوښتل چې په سرټمبگۍ ځان د حسن چپ « .دهۀ له دې بله الر درته جایزه نـ. ئمنطق رد کړ

اوس چې دا شیبه را . هغه مهال زما موخه د سازمان د اسرارو ساتل او د سازماني اړیکو سالمتي وه .په کوڅې ووهم



ونکي ومت او د روس د ښکیالک د جنایتکارانه اعمالو محکومول خپله راتلرسیدلې چې له خپله آرمانه دفاع، گوډاگي حک

د هغه په وینا، فقید محمودي به په . امان هللا محمودي له ارواښاد ډاکټر عبدالرحمن محمودي څخه یادونه وکړه. دنده گڼم

ـې ځیر توب او دقت ئخوښـېـدله، بلکه په کارونو کې به ۀ ــې نــئکوله او عجله ۀ همداسې حاالتو کې په بـېـړه پریکړه نــ

ـې، نن شپه الړ سه په آرامه خوب وکړه، سبا ئي راته وویل چې ته اوس احساساتو پسې اخیستی ښاغلي امان هللا محمود. ۀکاو

 .عالمانه دی پر ځای او ـې ویل همدا نظرئـید کړه او وئخبره نورو تاۀ دد. په آرام فکر خپله دفاعیه ولیکه

 

 آفتاب بلند براید تا بمان   شتاب از درنگ بهتر کار هر به

 

ـې ئهغو زندانیانو چې یا . داسې وو چې د کوټې باشي به متهم ته قلم او کاغذ ورکړ چې خپله دفاعیه ولیکيپه زندان کې دود 

په هر پوړ کې یو یا دوه تنه زندانیان به ددفاعیې . درلود بل چا ته به الړلۀ ــې د دفاعیې د لیکلو توان نـئدرلود او یا ۀ سواد نـ

یا له زندانه دباندې په حقوقي دفترونو کې کار کړی وو او  به ځینو دفاعیه لیکونکو. و د لیکونکي په توگه شهرت درلودللیک

ـې کومه دارالوکاله درلوده، الکن د مجبورۍ ۀ ئحقوقپوهان ول او نـۀ ــې نـئ، حال دا چې اکثریت لحقوقو با خبره وله یا به 

ـې ورته ئبه  ېه سهاره تر ماښامه کښـېـناستل او دفاعیدرلود کله نا کله به لۀ ـې هغو کسانو ته چې لیک لوست نـئله مخې به 

کار ددې ترڅنگ چې له بل چا سره د مرستې او بشرپالنې اړخ درلود، دفاعیه لیکونکو ته هم د زندان په ۀ دغـ .ېلیکل

دا چې له دی، یعنی ۀ ځیني وختونه به ویل کـېـدل چې پالنی دفاعیه لیکونکی د ډاډ وړ نـ. شرایطو کې یو ډول سرگرمي وه

، دفاعیه به  خاد سره اړیکه لري او د متهم محرم اطالعات مقاماتو ته رسوي او یا د سیاسي دښمنیو له کبله دفاعیه لیکونکی

د شوروي د مخالفینو د ډلو تر منځ اختالفات، د زندان تنگ چاپیریال او له یو . داسې ډول جوړوي چې متهم ته تاوان ورسوي

حزب اسالمي . کړيۀ ټول ددې المل شوي ول چې څوک پر چا باندې اعتماد ونــ لدرلودۀ ۍ نـبل څخه د بشپړې پیژندگلو

  ....درلود، جمعیت پر حزب، شیعه گوندونو پر نورو، او همداسې نور در واخلهۀ پر جمعیت اعتماد نـ

 

ــې ئچې له قومندانۍ  صبر وکړه»: ــې راکړ ئد قفس له باشي څخه د قلم او کاغذ غوښتنه وکړه نو ځواب  چې کله مې

درې ورځې تیرې شوې خو باشي قلم او . ــې وړاندې کړهئقلم او کاغذ غوښت نو همدا پلمه به  چې هر ځل به مې« .راوړم

د باشي وخت ضایع کول زما پر . درلودۀ پوهـېـدم چې باشي له ځانه کوم واک او اختیار نــ. ووړۀ کاغذ له قوماندانۍ ته رانــ

  .ـې راته قلم او کاغذ راووړئلنډه دا چې په څلورمه ورځ . وه بله دغلکاري وهوړاندې د خاد ی

 

. پوهـېـدمۀ حقوقي، ځکه زه په حقوق او قانون نـۀ زما دالیل له ډېرېو اړخونو سیاسي دالیل ول نـ. خپله دفاعیه مې ولیکله

 .ڼې او بنسټ ولیکلهوه دفاعیه مې هم په همدا ب کړې مې سرټبمگيکې بهیر  په هماغسې چې د تحقیق

 

ــې راڅخه ئوه بشپړه کړې چې د خاد افسر زما کوټې ته راغی او دفاعیه ۀ ما ال د خپلې دفاعیې د پاڼو وروستۍ بڼه نــ

دا په زندان کې . ــې دفاعیې اخیستې وېئاتلسو همدوسیه وو کسانو څخه  ټولو وروسته پته ولگـېـدله چې زما له. واخیستله

معموالً متهمینو خپلې دفاعیې په محکمې کې د حضور تر . يساسې یو کار دې د زنداني په حق کې ولومړنی ځل وو چې د

ـې یا ئمحضر ته ودرېـدل نو دفاعیه به « محکمـې  اختصاصي انقالبي» کله به چې بندي د . مهاله پورې له ځان سره ساتلې

فاعیې ضبط نیغ په نیغه د دفاعیې له دلگرو په حق کې د خو زما او زما د م. ـې قاضي ته وسپارلهئخپله ولوستله او یا به 



» له دې کار څخه موخه دا وه چې . ـې کار ووئو او دا په بشپړ ډول له مخکې پالن شوی او استـثـناسلیکلو وروسته و

دواړه مخکې له مخکې زموږ له دفاعي تگالرې او « يڅارنوال اختصاصي انقالبي» او « همحکمـ اختصاصي انقالبي

 .تدالالتو څخه خبر واوسي او د هغو پر وړاندې ځانونه چمتو کاندياس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مضحکه« اختصاصي انقالبي محکمې»د 

 

 ... عمرم برای حتی و زنم نمی چانه جانم برای دادگاه این در من

 «خسرو گلسرخي» ---لپاره  خپل عمرد  ۀنـ وهم، انۀ کې د ځان لپاره چنه نـ نزه په دې نیاوتو

 

د دریم . «کالي دې ټول که»: ول سل کال د غبرگولي د میاشتې درویشتمه نیټه ماسپښین مهال وو چې راته وویل ۰۹۳۰د 

سر مې . هوا توده او آسمان تک شین وو. چې چیرې مې بیایيویل ۀ ـې ونـئـې دباندې وایستلم خو راته ئبالک له ودانۍ 

آسمان مې په نظر وړوکی او غمجن راغی کټ مټ . بو لپاره د آسمان د ښایست لیدنه وکړمآسمان ته پورته ونیو چې د څو شی

مگر دا ۀ ښکاریدۀ وضعیت راته عادي نـ .هر لور ته وسله په الس ساتونکي والړ ول. د زندان د انگړ په اندازې وړوکی

د دیگ بخار . گوټ کې والړ ووۀ گړپه یود ان« دیگ بخار». دوی کومې پیښې ته سترگې په الره ول وه چې ۀراته معلومه نـ

زما . وو موندلیۀ ـې ال تر دې دمه د بنداژونو له اسارته خالصون نـئالسونو . ددروازې څنگ ته مې ضابط ضیأالحق ولید

: ول سموږ ته وویل . وهسد دیگ بخار شاتینۍ دروازه خالصه . ۀـې د ضیأالحق له الس سره په هتکړۍ که واچاوئیو الس 

په لومړي سړي چې زما سترگې ولگـېـدلې زما مبارز او هم رزمه ملگری . د موټر دننه په زندانیانو ډک وو. سئپورته 

ـې د یوې ئـې پر شونډو وغوړېده، بیا ئکله چې سترگه په سترگو سوو یوه ترخه موسکا . وو« پویا»انجنیر نادر علي دهاتي 

ۀ په مقصد پوه نــۀ دد« !درلود، خو حیف په تاسوۀ وږ خو ارزښت نـم»: اسویلي په ایستلو سره وویل ۀ غمجنې آه او ساړ

د همدې جملې په باب مې ورڅخه نورې پوښتنې وکړم ۀ سو چې ددۀ وروسته وختو کې بیا هم راته فرصت مساعد نـ. سوم

تړاو درلود او دې جملې له کومې موضوع سره ۀ دا چې دد. کولېۀ پویا هیڅکله بې جهته خبرې نـ. ـې داسې وویلئچې ولې 

په موټر کې مې نولس تنه د سازمان ملگري هتکړۍ په الس . پوهـېـږمۀ ـې چیرې وه، په افسوس او خواشینۍ چې نـئجرړه 

دومره ضیعف او ستړی ستومانه وم چې ته به وایې . ـې په غیږ کې ونیسمئغوښتل چې هر یو ۀ آه چې څومره مې زړ .ولیدل

مخکې له . و چې انجنیر زمری صدیق مې تر څنگ والړ دیسپام مې . ر کې تیر کړي ويکلونه کلونه مې د ناروغۍ په بست

ددغو دوه وو لنډو « .اوس نو ناوخته سوې ده»: ځواب مې ورکړ « .حق لرېۀ تـــ»: ـې ویل ئدې چې سالم و علیک وکړو و

د غړو له نیول کـېـدلو مخکې ما او د ساما د سیاسي دفتر او د مرکزي کمیټې . جملو په معنی یوازې زه او دی پوهـېـدلو

د تجاربو د تبادلې په ترڅ کې زما اخیستنه دا وه چې ساما له تشکیالتي . ۀانجنیر زمري د یوې مودې لپاره په گډه کار کاو

هغه مهال زما . خوړۀ پاړسوب د سازمان له دننه کیفیت سره سمون نــۀ حال دا چې د کمیت دغـ. تورم سره مخامخ شوې ده

انجنیر زمري صدیق خپل دالیل درلودل او له . دیز دا وو چې ساما په جدي ډول یوې تشکیالتي تصفیې ته اړتیا لرلهوړان

 .ۀـې زما له مفکورې سره مخالفت کاوئهمدې کبله 

 

په موټر کې والړ ټول زندانیان په دې . ۀبـِِرک وواهـ کنډوکپر او چمپ و جول وروسته يدیگ بخار له سلهاوو ځورونک

تنگونکي هوا څخه په شدت شکنجه شوي ول په بـېـړه له موټره ۀ چې د نفرو له ډیروالي، تودې  او زړ« وځنده تابوت کېخ»



موټر د صدارت د کوټه قلفیو د دروازې مخې ته درېـدلی وو، دا هماغه لعنتي ځای وو چې موږ ټولو په کې . کښته سول

مؤظف نفر کونجۍ راواخیستله چې هتکړۍ . الندې تیرې کړې وې میاشتې میاشتې د خاد د جالدو شکنجه گرو تر شکنجو

ـې یو یو جال جال په کوټه قلفیو کې تقسیمات ئموږ . ـې یو په یو خالصې کړېئهتکړۍ . زموږ له السونو خالصې کړي

ارتخانې ـې چې د محاکمې په مقصد صدارت ته راوړل د عمومي نظئهغه کسان . یو ځل بیا دا کار د معمول خالف وو. کړلو

 .تجریدي کوټه قلفیو کې واچولو ـېئ ـې اچول خو موږئپه کوټو کې 

 

تورن غالم غوث د »ـې د ئـې په هماغه کوټه قلفۍ کې واچولم چې د مشهور جاسوس تورن غالم غوث وه او داستان ئزه 

د . نور ځوانان ناست ول دلته درې تنه. وهۀ خو دا ځل د غالم غوث کومه نښه نــ. ی دیسوتر عنوان الندې شرحه « لومې

ـې ئوی چې ځانونه سوو تیر ۀ ډېر وخت نــ. ديۀ ځوانانو له سر او وضعې او چارچلنده ښکارېـدل چې عادي زندانیان نــ

د « گروه کار»ـې د خلق د ډیموکراتیک گوند د پرچم د څانگې د والیتي کمیټې غړي ول چې د ئدرې واړه . راته راوپـېـژندل

دا درې واړه د بلخ والیت د والیتي کمیټې مهم غړي . د قتل د جرم په تور تر تحقیق الندې ول« گوهريسید عظیم »غړي د 

. یوازې نوم په یاد دی چې نظر گل وومې د ځوانانو د سازمان مسؤول، د عدل او دفاع د کمیټې مسؤول او ددریم تن . ول

چې له یو شمیر همالسو کسانو سره یو ځای د روسانو د ددې ډلې ډلگی مشر د بلخ د والیتي کمیټې منشي احد رهنورد وو 

  .مستقیمې السوهنې په اثر وروسته اعدام شول

 

ۀ ـې موږ نولس تنه همدوسیه کسان له کوټو دباندې راوایستلو او د کوټه قلفیو د انگړ په یوئد هماغې ورځې په ماسپښین 

ولگـېـدلې چې زموږ او د سر ویښتان او ږیرې اصالح  سترگې« سلمان»دلته مې په نایي . وړوکي گوښي گوټ کې ودرولو

د  .کويمحکمې داللت « علني»کله مې چې نایي ولید پوه شوم چې زموږ د سرونو او مخونو د ویښتانو سینگار پر . کړي

د سر او مخ د . ـې له خپلو سرتیرو سره د نایي تر څنگ والړ ولئصدارت د شکنجه ځای قوماندان او سیاسي مرستیال 

وه بلکه پرېکړه دا وه چې هرو مرو دې زموږ د سر ویښتان را لنډ کړي او ۀ یښتانو دا اصالح زموږ د غوښتنې پر بنسټ نـو

د نعیم ازهر او شاهپور قریشي په شان زموږ یو شمیر ملگري د خپلو ږیرو له خریلو سره جدي . زموږ ږېـرې دې وخرییي

شپه مې په هماغه . مرستیال د عمل شدت ددوې دا مخالفت بې اغیزې کړد سیاسي ۀ مخالفت وکړ خو د قوماندان او د هغـ

ماهر او سرسپارلي جاسوس په کې راته کمین نیولی وو او زما ذره په ذره ۀ کوټه کې تیره کړه چې څو میاشتې مخکې یو

پل مقام او صالحیت سره له دې چې اوس ددې کوټې بندیان د خ .ـې یادداشتولئـې کنترولول او زما رواني حاالت ئحرکات 

له اړخه په ځلونو ځلونو له تورن غالم غوثه پورته ول، خو په دې خبره پوهـېـدم چې د تحقیق د بهیر او له تحقیقه وروسته 

ددې تر څنگ یولس . ویره تر یوې کچې راټیټه شوې وه« لړمانو»له همدې کبله د صدارت له . شرایط له یو بله توپیر کوي

 .نیښ خنثی کړم«  لړمانو»له راښودلې وه چې څرنگه د موذي او زهرجنو میاشتنۍ تجربې په خپ

 

ۀ په منظور نــ« خبرو اخیستلو»ددوی پوښتنې زما له خولې څخه د هم که څه . د کوټې بندیانو راڅخه ډېرې پوښتنې وکړې

 «.ختگی نشکسته استسر از پ// دی مات شوی ۀ سر له خپل پوخوالي نـ»: شي ۀ وې، خو د مشرانو نصیحت باید هیر نـ

هغه . ـې زندان ته اچولی یمئما ورته وویل چې په ساما کې د غړیتوب په تور . وه پاتېۀ پوښتنو ته د ځوابونو حوصله نوره نـ

چې د بلخ د ۀ دوی دننه په زندان کې هم دا فکر کاو. ۀمهال د بلخ د والیتي کمیټې غړو دباندې په آزاده هوا کې چکر واهـ



هره . درلودهۀ ـې نـئددوی په ځان کې صبر او زغم مړ شوی وو او یا دا چې ورته اړتیا . برحاله غړي ديوالیتي کمیټې 

له ظواهرو په څرگنده . ـې له پهره دار څخه ډول ډول غوښتنې کولېئـې د کوټې دروازه ټکوله او په آمرانه غږ به ئشیبه به 

د همدې ورځې په ماښام ددغو . غو د سترگو تور ناز پورته کړيښکارېـدله چې پهره دار هم له پاسه دستور درلود چې دد

ـې وټکوله پهره دار له کوټې دباندې وایست ئپه مجردې چې دروازه . ـې له سر دردۍ څخه شکایت وکړۀ ئنازولو له منځه یو

ۀ هري له قتله انکار نـد کوټې دغو بندیانو د سید عظیم گو. ساعت وروسته له یو شمیر درملو سره کوټې ته راننوتۀ او له یو

انداز او کش دفاع کوله ۀ ـې په ښـئڅخه « تکاملي آنۀ انقالب ثور و مرحلـ»د . ولۀ دوی له دې کاره اصالً پښیمانه نــ. ۀکاو

او د « ملگري کارمل»له . ۀـې جرم او جنایت او د زندان او اعدام الیق گاڼـئاو د انقالبي دولت پر وړاندې هر ډول مخالفت 

کله .  ــې د خپل گوند او دولت مشرانو ته نـېـږدې ښودلئــې په نیکۍ یادونه کوله او ځانونه ئند له نورو مشرانو څخه خپل گو

تاسو چې دومره په خپل گوند او دولت باندې مین او ورته وفاداره یاست او ستاسو »مې چې له دوی څخه پوښتنه وکړه 

موږ داخلي ملگرو » :دوی وویل « ــې تاسو زندان ته اچولي یاست؟ئولې  مشران ستاسو په صداقت او پاکۍ ایمان لري، نو

 «.وسموږ به ډېر ژر له زندانه خوشې . یو اچولي بلکه دا کار زموږ د روسي ملگرو دیۀ په زندان کې نــ

 

اسارت، حقیقت  د به پوهـېـدم چې سبا مې ډېره سخته ورځ تر مخ را روانه ده، له داسې مقابلې سره مخ وم چې په کې آزادي

 او ترهورتیا ۍپریښان د. پر وړاندې له یو بل سره ښکر په ښکر سي« زبوني»د اسکیرلتوب به ورتیا ۀ د درواغو، زړبه 

له بلې خوا، د غبرگولي د میاشتې د تودوخې زغم هغه هم د تړلې دروازې تر شا سختي . سیوری مې پر ذهن باندې خپور وو

د سبا . ومسټوله شپه ویښ پاتې . خو زما له ستړو ستومانه سترگو خوب تښـتـېـدلی وو کوښښ مې وکړ چې خوب وکړم. کوله

، دا داسې یوه صحنه وه چې هیڅکله ورسره ۀد محاکمې چاپیریال مې په ذهن کې مجسم کاو. ۀورځې په هکله مې فکر کاو

د دغدغې او . ې مخامختیا ورځ دهپوهـېـدم چې د سبا ورځې محاکمه موږ ته د بل آزمایښت او سخت. وم مخامخ شویۀ نـ

 . وسواس په توپان کې ډوب وم چې د مرغیو چرچر د زړه بوږونکې شپې پای اعالن کړ

 

د صدارت د کوټه قلفۍ پهره دار په  ول چې کې نیټې د سهار د اتو بجو په شاو خوا ۸۱د  ېل د غبرگولي د میاشت ۰۹۳۰د 

ما ته . کړهۀ ـې دا ځل زما د نوم پوښتنه ونـئد نورو ځلونو برخالف . هتلوار او وارخطایي زما د کوټې دروازه خالصه کړ

د پهره دار تلوار او وارخطایي زموږ پر وړاندې د خدمات . «!ژر له کوټې راوځه»: ـې په خطاب کې په آمرانه غږ وویل ئ

ن مې په انگړ کې درول شوي کله چې له کوټې دباندې راووتلم، څو تنه یارا. شدت نښه وهعمل د د « خاد»اطالعات دولتي 

. ما ته وویل شول چې ددوی په کتار کې ودرېـږم. ـې له ما مخکې د صدارت له کوټه قلفیو دباندې راایستلي ولئهغوی . ول

ۀ ښـ ـېئ موږ. ۀوایـوموسکا گانو یو بل ته په پټه هرکلی  ویارانو په خپلو خوږ. لستـې نور یاران هم راوئڅو شیبې وروسته 

ماشه په الس وسلوال ساتونکي هر . ـې خندا غوړېدلې وهئد ډیریو همرزمو یارانو سرونه لوړ او پر شونډو . لټلوپه ځیر وپ

ـې ول چې د ساما د مرکزي ئاورېـدلي . ـې تیرولوئاو له نظره  لخادیستان زموږ گرد چاپیره تاوید. والړ ول ۀخپار گوټ کې

د زندانبانانو او . ته لیواله ول چې موږ له نیږدې وگوري خبرې ه همدېکمیټې غړي او کدرونه محاکمه کـېـږي، له دې امل

نولس  د د ساما« له درو تنو پرته»برعکس . د کرکې وړ او له خښمه ډکې وېرټلې،  خادیستانو څیرې تر بل هر وخت نور 

بیا هم له غروره ډکه او په زندان کې له څو میاشتنیو شکنجو سره سره ۀ غړو روحیه په صدارت او د څرخي پلـ کسیزې ډلې

 .د ستاینې وړ وه، او دا ځکه چې اکثریتو یارانو د مبارزې ډگر ته له ننوتلو مخکې ال وختي خپل کفنونه اغوستي ول



 

 سرگذشت ز اول بایدش نخست گامِ    نهد می عشق بادیۀ به پا که کس هر

 ـدل ويـې باید له سره تیرېئهرڅوک چې د مینې پر بیدیا گام ږدي، لومړی گام 
 

بیا « دیگ بخار». وه لیرې شوې چې د هتکړیو کړیو له یو بل سره ال نـېـږدې کړوۀ د هم ځنځیرو یارانو له شونډو موسکا نـ

موټر ته د پورته کـېـدلو . زنگنونه مې کت کـېـدل. سر مې په تاویدو سو. گوټ کې والړ ووۀ هم زموږ د لـېـږد لپاره په یو

لعنتي . وای موټر ته پورته سمسپه سختۍ مې کوالی . سره سره مې ځان ټینگ او استوار ونیوله دې . ووۀ توان راکې نــ

کښته »: ـې وویل ئموږ ته . وې تیرې سوې چې دیگ بخار ودرېـدۀ څو دقیقې ال نـ. ناروغۍ زما بدني ځواک تش کړی وو

وو چې موږ په صدارت کې دننه پورې ده د خاد ډار او تشویش تر دې ح .وو تلليۀ د صدارت له احاطې دباندې نــ. «!سئ

. هرې خوا ته وسلوالو سرتیرو کمیونونه نیولي ول. وس یوازې د څو سوه متري واټن لپاره په سرتړلي موټر کې ولـېـږدول

ـې ئخادیستانو یوه ډله چې شخصې دریشۍ  ود ماشیندار په وسلې سمبال. په وارخطاییۍ کښته و پورته منډې وهلې وخادیستان

موږ . وای کوالی موږ ته وگوريسۀ هغوی په آسانۍ نـ. انونو کې وې د یوې ودانۍ مخې ته موږ ته سترگه په الر وهپه ځ

یوې سپینې نخي . کښـېـښودلېۀ ـې له نورو کوټو سره نښالوئوړوکي داالن چې تاالر ۀ پښې مو په یو. ـې ودانۍ ته دننه بوتلوئ

ورپسې د یوې ځانگړې برقي . ـې له سره تر نوکه وپلټلوئموږ . ولوسه بیا تالشي دلت. پردې داالن په دوه وو برخو ویشـلی وو

څرگنده . دغو ټولو احتیاطونو ددوی د وحشت او ویرې څرگندونه کوله. ولـې پرې بدني تفتیش کړئآلې وار راغی چې موږ 

ـې ئنونو ته خطرناک سازمان په سترگو پیاوړي او ځاۀ ــې ساما جدي گڼله او د یوئاو مزدورو گوډاگیانو ۀ ده چې روسي غلــ

 . ـیان له دباندې حمله وکړيئسي چې که د ساما فداۀ ښایي د خاد سنجونه به دا وه چې داسې ونـ. ورته کتل

 

سرتیري . د سپینې پردې تر شا د داالن په وروستي سر کې کښـېـناستلو او له یو بل سره مو خندل او ټوکې ټکالې مو کولې

. ول چې جگ سوسباآلخره موږ ته وویل . ساعته زیات وخت ونیوۀ له څه دباندې یو حالت ۀدغـ. ړ ولزموږ تر څنگ وال

په . ـې په وروستي گوټ کې کښـېـنولي ووئداالن سره نښتی وو چې موږ ۀ دا تاالر له هماغـ. ـې دننه تاالر ته بوتلوئموږ 

د صدارت د تحقیق په . خاد کارمندان او ددوی کورنۍ وېي او د ړدوی د گوند غ. تاالر کې له سلو زیات کسان راغلي ول

د تاالر پر اصلي څوکیو برسیره، نورې . هلدرلودۀ ریاست کې د خاد له کارمندانو او زندانیانو بل چا معموالً د ننوتلو اجازه نـ

چې د صدارت په  داسې ښکارېـدل چې دا د کنفرانسونو یا کومې وړوکې سینما تاالر دی. ـې هم ایښې وېئاضافي څوکۍ 

د تاالر چاپیریال له گڼه گوڼې او شور ډک وو، خو زموږ له ننوتلو سره سم چاپیریال بدل او . ـې موقعیت درلودئانگړ کې 

داسې چې ته به وایې . یو ډول له ویرې ډک سکوت د سالون پر فضا باندې خپور سو. سترگې پر موږ نیغې کړې« نومیلم»

موږ . ـې په دوه وو کتارونو کې ایښې وېئه ښي گوټ کې ستیژ ته نیږدې جال اوږدې څوکۍ د تاالر پ. ټول برق نیولي وي

څو دقیقې وروسته له . زموږ له ننوتنگ سره سم د فلم اخیستلو کمره چاالنه سوه. ول چې پر همدغو څوکیو کښـېـنوسته وویل 

ـت له درو تنو ئقضایي هـیـ. ه پښو ودرېږيد راننوتلو په درناوي ټول پ« ـتئقضایي هـیـ»د  ول چېسحاضرینو وغوښتل 

حاضرین د هغوی په درناوي . او محرر تاالر ته ننوتل( دوه تنه همکارانۀ ـیس او دهغـئددیوان ر)جوړو یعنی  « قاضیانو»

ۀ او نـقانوني گڼل ۀ ـې نـئچې د خلق ډیموکراتیک گوند او ورسره اړوند ارگانونه  -د ساما نولس کسیزه ډله . په پښو ودرېـدل

اختصاصي انقالبي »ـې ئدا د هغې دستگاه پر وړاندې چې ځان . خوځـېـدهۀ ، د ډبرې په شان له ځایه ونـ -د درناوي وړ



چې د خلق د ډیموکراتیک گوند د  لو ونهزموږ لومړنی ټکر وو، ځکه دا ډول محاکم هغه جنایتکاره ارگانۀ گاڼـ« محکمه

زموږ برحقه نافرماني د . د په زر هاوو نازولي بچیان په اعدام محکوم کړي ولــې ددې هـېـوائواکمنۍ د کلونو پر مهال 

ــې زموږ په ویاړونو او د دښمنانو پر قهر او ئجیره خورې گوډاگۍ دستگاه پر وړاندې د روانې جگړې دوام وو چې پایله 

 . غضب اوښتله

 

ۀ ه ځانگړې ځای کې کښـېـناست او دوه تنه ددنوموړی پ. ریاست د غالم محي الدین عمار پر غاړه وو« قضایي جلوس»د 

د باد پکې شمال . پر دوی سربیره نور کسان د پردې تر شا ناست ول. دواړو خواوو ته کښـېـناستلۀ نور جرمي شریکان دد

په منځ « پرده والو»نامتو سندرغاړی مسحور جمال هم د . ـې بې پردې کولئپرده څټ ته وهله او د پردې تر شا پټ کسان 

 .مأموریت په څه کې ووۀ سوه چې د هغـۀ څرگنده نـ. ې ناست ووک

  

څارنوال عبدالرزاق مشفق نولس تنه سامایان حضارو ته ور وپـېـژندل او « اختصاصي انقالبي» د قضایي جلوس په پیل کې

لنډه توضیح مې باب  پهۀ د هر یو» ددغو نولس تنو نومونه دا ول . ـې ددوی د دوسیو په باب معلومات ورکړلئول  په عام ډ

 «.درلود او وروسته له دومره اوږدو کلونو حافظې مې یاري وکړه زیاته کړې ده مې چې ورڅخه شناخت ځایه ۀهر هغـ رت

 

د آذر په سازماني نوم، د ساما د سیاسي دفتر غړی، د هرات اوسـېـدونکی، د کابل پوهنتون د اقتصاد د »محـمد نعیم ازهر   -

 «پوهنځي فارغ

د رضا په سازماني نوم، د ساما د سیاسي دفتر غړی، او د خپرونو چارو مسؤول، اصالً د روزگان له » نیر مـحـمـدعلي انج -

 «د کابل د پولیتخنیک فارغ. ـې کندهار ته تبعید شوې وه خو دی په کابل کې زېـږېدلی ووئهزاره وو څخه وو چې کورنۍ 

نوم، د ساما د سیاسي دفتر غړی او د تشکیالتو د کمیټې مسؤول، د روزگان له  د پویا په سازماني»انجنیر نادر علي دهاتي   -

 «.مخکې انجنیر ووۀ له مخفي ژوندانـ. تبعیدي هزاره گانو څخه وو چې د بلخ د چمتال په ولسوالۍ کې زېـږېـدلی وو

لی، د کابل له پولیتخنیک څخه د ساما د سیاسي دفتر غړی او د پوځې کمیټې مسؤول، په فراه کې زېـږېد»انجنیر میرویس  -

 «فارغ شوی وو

 «د ساما برجسته کدر او د کوهدامن د سیمو مسؤول، په کلکانو کې زېـږېدلی وو، شاعر او لیکوال»انیس آزاد  -

ـې گډون درلود خو څو موده وروسته ئد ساما د بنسټ ایښودلو په یولس کسیز کنفرانس کې »ـین یار قریشي ئشاهپور رو -

ـې بیا اړیکي ټینگولو ته لیوالتیا موندلې ئد نیول کـېـدلو له مهال لږ څه وړاندې له ساما سره . ما سره پریکون وکړـې له سائ

اعدام یوازې ۀ نوموړی د افغانستان د کیڼ الس د انقالبي او روڼ اندۍ د غورځنگ له نومیالیو څیرو څخه وو او دد. وه

 «.نومیالیتوب په پار ووۀ دهمدغـ

 «.د ساما د سیاسي دفتر علی البدل غړی، د طب ډاکټر، د زېـږېدلو پلرنی ټاټوبی د لوگر والیت»ـین ئدالواحد راډاکټر عب -

د زېـږېدلو پلرنی ټاټوبی  د ساما د سیاسي دفتر علی البدل غړی او د ساما د تشکیالتو د کمیټې غړی،»انجنیر زمری صدیق  -

 «.د لغمان والیت

 «.ما د تشکیالتو د کمیټې غړی، په اندخوی کې زېـږېدلی او د کابل د پولیتخیک فارغد سا» انجنیر محـمد امین  -



د ښاري چریکانو د تشکیالتو غړی، په هرات کې زېـږېدلی او د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي  د ساما» انجنیر داؤود  -

 «فارغ

 «ـږېدلی، د کابل پوهنتون د طب د پوهنځي محصلد ساما د تشکیالتو د کمیټې غړی، په هرات کې زې»ډاکټر صدیق جویا  - 

 «د ساما غړی، په پنجشیر کې زېـږېدلی، د کابل د پولیتخنیک فارغ» انجنیر حسین  -

د مرکزي کمیټې او د تشکیالتو د کمیټې غړی، د میدان وردکو د بهسودو په ولسوالۍ کې زېـږېـدلی، د » قاضي احمد ضیأ  -

 «ځي فارغکابل پوهنتون د حقوقو له پوهن

 «د ساما د خپرونو د کمیټې غړی، د انجنیر محمـد علي ورور»حسین  -

 «د ساما ښاري چریک، په پنجشیر کې زېـږېدلی، د انجنیر حسین ورور» زبیر احمد  -

 «د ساما غړی، په پنجشیر کې زېـږېدلی» مـحـمـد امین  -

 «د ساما غړی، پوځي افسر، په هرات کې زېـږېدلی»ضیأالحق  -

 «د ساما ښاري چریک، په هرات کې زېـږېدلی» سعود م -

 «زه، د ساما د تشکیالتو د کمیټې غړی، د پروان په والیت کې زېـږېدلی، ښوونکی» محمــد نسیم  -

 

ن ول چې د روسي سوسیال امپریالیزم د بې شرمه تیري او بې مثاله شرارت او د روس نادا په آزادۍ مین هغه خپلواک انسا

نې، تأریخي وردانگ ېد مرگ لومې ته د همدغ. هلدرلودۀ ـې نــئزښتو گوډاگیانو پر ضد له مقابلې پرته بله گناه د ټیټو بې ار

آگاهانه او داوطلبانه درېدل ددې سبب شوي ول چې د قطبي یږگانو او د هغوی د وطني نواله خورو گوډاگیانو خښم د  ،پاڅون

 .خپل ځان په بیه واخلي

 

د اتهام ۀ دد. ـې گونگۍ گونگۍ کـېـدلهئـې رېـږدېـدل او ژبه ئالسونه . مشفق خپل اتهام لیک ولوست څارنوال بیاوروسته له 

څارنوال مشفق . ـې د افرادو تورنه یا اتهامات جال جال وړاندې کړلئلیک لومړۍ برخه د ساما د سازمان پر ضد وه او بیا 

دغې وارخطاییۍ درې علتونه . ـې غلط غلط تلفظ کولئلمات شو لوستالی او کۀ ترتیب شوی متن په سمه د کاغذ له مخې نـ

چې له څه ډول ۀ دویم دا چې مشفق پوهـېـد. لومړی دا چې په څرگنده ښکارېـدل چې دا اتهام لیک بل چا لیکلی دی: درلود 

په   .کړی وو او دریم دا چې د اسیرانو لوړې روحیې د گوډاگیانو په زړونو کې ویره او ډار خپور. کسانو سره مخامخ دی

وو چې ۀ دا یوازې موږ نـ. دښمنانو برالسی درلود« آزادو»ډېره څرگنده توگه ښکارېـده چې په السونو تړلو اسیرانو پر خپلو 

د مشفق د خوار او زار حالت ننداره مو کوله بلکه ناست نندارچیان هم له دې وارخطاییۍ او ترهورتیا اندیښمن او شرمـېـدلي 

د افغانستان د خلکو د مشروع دولت او انقالبي واکمنۍ پر وړاندې پاڅون، : ندې اقامه شوي تورونه دا ول د ساما پر وړا. ول

د خلق د ډیموکراتیک گوند پر وړاندې له دښمنۍ ډک تبلیغات،  د دولت پر وړاندې د خلکو لمسول، د دولتي حاکمیت او 

ـې د ئاو نور متحد المال تورونه چې تل به .... دونو سره اړیکيهـېـوا« باندنیو»دوستو ځواکونو پر وړاندې جگړه، له پردیو 

اله گوله »، «آشوبگر»، «تروریست»، «اشرار»: پسې تړل لکه « پسوند»مخالفو افرادو او ډلو د کارنامو په وروستاړي 

 . او نور« پردی عامل»، «پارونکی

 



له ځانه جوړ ښکـیالکي ۀ دله، ددوی تش په نامـپـېـژنۀ هماغسې چې موږ په مجموع کې گوډاگۍ دستگاه په رسمیت نــ

د څارنوال مشفق د تورونو او اپالتو پر وړاندې زموږ یاران پورته کـېـدل او . نمایشي دسپلین او نظم مو هم په تمسخر ونیو

 ودیدپه ځانگړې توگه د ارواښاد قاضي احمدضیأ پریکنده او ش. ۀــې اعتراض کاوئغجنو تورونو پر وړاندې اد دروۀ دد

« ـتئقضایي هـیـ»زړورتیا ډک ول له څارنوال او  ېچې پر حقوقي احکامو او منطقی استدالالتو  والړ او له ډېر واعتراضات

 د محـمـد داؤود د جمهوري ریاست د دوران د جزاء قانون أارواښاد قاضي ضی. ې وارخطا کړلـئالره ورکه او سخت څخه 

په څرگنده روښانه وه . ې خپل سیاسي مخالفان مجازاتول تر نیوکو الندې ونیوـئله مخې « اختصاصي انقالبي محکمې»چې 

شوای کوالی د آزادۍ، حق او عدالت د څپاند توپاني ۀ چې د ښکیالک د نوکرانو د جعل او افترأ وچو، رژیدلو او زیړو پاڼو نـ

و سزړور بچي انیس آزاد له ځایه پورته تیری وکړ، د پرگنو ـې ئکله چې د عبدالمجید کلکاني پر شخصیت  .سیند مخه ونیسي

تاسو چې هر نوم په مجید ږدئ ستاسو کار دی، خو هغه زموږ بې سیاله شخصیت، ملي اتل او »: ـې وویل ئاو په لوړ غږ 

سیاسي سازمان په توگه معرفې کړه، ۀ ـې د یوئکله چې یارانو د سیاست په اړوند خبرې وکړې او ساما « .زموږ پیشوا وو

تاسو له موږ سره جنایي زندانیان . پیژنوۀ موږ تاسو د سیاسي زندانیانو په توگه نـ» : په خښم او عتاب وویل څارنوال 

که داسې وي، نو » : ــې وویل ئکړ او په ځواب کې ۀ پر وړاندې سر ټیټ نـ« روسي عدالت»د دا ډول بیا هم یارانو « .یاست

ټولې پاڼې او زموږ د تحقیق بهیر له سره تر پایه له سیاست سره تړاو  ولې له موږ څخه سیاسي پوښتنې کوئ؟ زموږ د دوسیو

پر موږ، ستاسو ددولت د راپرځولو تور لگول شوی دی، او هم مو د روس د نیواکگرو ځواکونو پر وړاندې د مبارزې . لري

ټینگ استدالل پر وړاندې، ۀ دغـد... «.ـې د هـېـواد، ننگ، ولس او ناموس ساتندویان بولئ قلمداد کړي یوئپه اتهام چې تاسو 

  . درلودۀ ان یوه کلمه ځواب نــ« ـتئقضایي هیـ»څارنوال او 

 

د سازمان آزادیبخش مردم افغانستان )گڼې « ندای آزادي»گوټ کې د چاپ وسایل، کتابونه، مجلې د ۀ د محکمې د تاالر په یو

دا ټول زموږ د . د نندارې لپاره ایښي ول ته «ـلمنومـې»ـې « ئشهید عبدالمجید کلکاني ویژه نامه»، د (نشراتي ارگان

پر خوا « اختصاصي انقالبي محکمې»ښایي حق د . نومول شوي ولۀ محکومیت لپاره د جرمي او اثباتي السوندونو په نامــ

و یا الندې کتاب لوستل، اۀ د واکمنۍ پر مهال، ددوی تر مشرتابـ« ډیموکراتیک دولت»او د « پرچم»او « خلق»وو ځکه د 

د ساما نشراتي مسؤول ارواښاد انجنیر محـمد علي په آرامۍ او بې ساري ! بل ډول فکر کول هرو مرو د مرگ سزا درلودله

پیټي د مسؤولیتونو اخیستل ۀ د داسې دراند. مـېـړنتوب د ټولو کتابونو، السوندونو او چاپي وسایلو مسؤولیت پر غاړه واخیست

ــې سپک کړی ئورڅخه دا وه چې د خپلو همرزمو ملگرو د مسؤولیت د پیټې دروندوالی وه او موخه ۀ کومه ساده خبره نـ

څارنوال خپل راغونډ کړي تورونه په داسې بربنډو اغالطو، بندې بندې ژبې او سکتگۍ  .ورپسې د تورونو وار راغی .وي

ریږد او بې سوادۍ څخه د شرم زهر  هم د ښاغلي مشفق له ډار او« میلمنو»لوستل چې ان ددوی راغلو آغلو ښاغلو وپه شرم 

په به خپله ترتیب کړې دفاعیه لوستله او ۀ هر یو. ۀرسیدوار د تورونو له لوستنگ وروسته به متهم ته . غړوپولله ستوني 

او یا به په ټاکل ۀ ـې اعتراض کاوئـې غالم محي الدین عمار او عبدالرزاق مشفق ورڅخه پوښتنې کولې یا به ئترڅ کې به 

د څارنوال او قاضي تریخ او له دښمنۍ ډک چلند ددې محکمې د فرمایشي توب بربنډ . ولسله څنگه تیر ـې ئې تفاوتۍ شوې ب

زموږ د یارانو له منځه . وساړخه زموږ په گټه ۀ د قاضي او څارنوال همغږه شدید چلند له یو  .او څرگند ثبوت او گواه وو



د فشار او د دښمن د ژمنو تر اغیز الندې غولیدلي ول د گرو د شکنجه دوه درې تنه چې د تحقیق د بهیر په اوږدو کې 

 .ولسپوه  ال نور هم همداسې حالت په لیدلو سره د غفلت له خوبه پاڅـېـدل او د خپلې تیروتنې په ژورتیا باندې

 

په خپله د خلق  غړي« اختصاصي انقالبي محکمې»د . څخه څرگند ووۀ له نامـۀ د هغـۀ د محکمې یو اړخیز توب له ورایـ

ـې ئد خپلو دندو په صدر کې ایښې وه او موخه  ـېئ و خونړۍ او بې پروا سرکوبينیموکراتیک گوند غړي ول چې د مخالفی ډ

له سهاره تر ماښامه . د ټول پاڅـېـدلي ملت پر وړاندې په خونړي تقابل کې والړ ول چېله داسې گوند او دولت څخه دفاع وه 

شعار راوت او دې شعار د « اشرار تا آخرین فرد»او « تشدید مبارزه بر ضد اشرار»له ستوني د به د پلورل شوي کارمل 

په داسې حال کې چې یو . هلدرلودۀ د جرړو له ایستلو پرته بله مانا نـ نوروس د مخالفانو او د روسي ضد مقاومت د سازمانو

په ورانۍ او د ولس په قتل  هـېـوادایلو سره زموږ د لک و شل زره روسي نیواکگر سرتیري له خپلو ټولو مرگ زیږونکو وس

ناشونې وه چې بې  ورته وای کوالی حقوقي، قانوني او سیاسي مشروعیت ولري اوسۀ بوخت بول، داسې یوې محکمې نـ

 .يسپر عدالت والړ حکم ورکړای  یا دې هم ي اوسرې پاتې پ  

 

ـې بـېـرته ئموږ . د محکمې د کار د لومړۍ برخې پای اعالن کړ «عمار»زموږ څو تنو یارانو خپلې دفاعیې لوستلې وې چې 

ـې بـېـرته په دیگ بخار کې د محکمې تاالر ته ئموږ . دغې دمې شاو خوا یو ساعت وخت ونیو.د صدارت کوټه قلفیو ته بوتلو

. ر ته راغلل او کښـېـناستلتاالۀ« مېـلمانـ»بیا هم . ـې بیا په کلکه تالشي کړوئسې ول او موږ غامنیتي ترتیبات هما. بوتلو

د ساما څو تنو مبارزینو خپل دفاعیات . څخه نوي دساتیر اخیستي ول« روس»قاضي، مفتي او څارنوال له خپل ارباب 

نولس تنه اسیر سامایان یوې خوا ته او نور . ۀکـېـدۀ دلته نور د قاضي، مستنطق، څارنوال او شکنجه گر توپیر نـ. ولوستل

ـې ئالس زموږ پر ضد راوالړ شوي ول او د روس د رضا په پار ۀ غږ او یوۀ ټول په یو. رین بلې خوا تهمعلوم الحاله حاض

. دوی لکه نانځکې په هماغه الر روان ول چې ارباب ورته رسم کړې وه. ـې ایستلېئې و رمباړهورا گاند السونه پړقول او 

ــې چې ئاو ویل به ۀ ټولو مخکې به قاضي عمار انکار کاوکله به چې موږ د شکنجه کـېـدلو په هکله خبرې کولې، نو له 

د صدارت د  .دي شکنجه کړيۀ انقالبي دولت او امنیتي ارگانونه په ځانگړې توگه خدمات اطالعات دولتي هیڅ څوک نـ

نو او ـې له ځانوئادعا د داسې کسانو پر وړاندې وه چې ال تر دې دمه « پاکو السونو»تحقیق د چارو د عمومي ریاست د 

په دې ترڅ کې زبیر احمد له ځایه . ارواحو څخه د شکنجو آثارو او نښو دارې وهلې

ـې ئـې له ځانه وایست او پر خپل ځان د شکنجو داغونه ئپاڅـېـد او خپل کمیس 

کاري . ـې ال نوره پسې رسوا کړهئنندارچیانو ته وښودل او ددوې له شرمه ډکه ادعا 

شپه مو د صدارت په کوټه قلفیو کې . وټه قلفیو ته بوتلوـې بیا کئموږ . ساعت پای وموند

د . هماغه درامه بیا تکرار سوه« د غبرگولي پینځه ویشتمه نیټه»ـې ئپه سبا   .تیره کړه

ـې چې موږ د ئکله . ـت یاد منځ ته راغیئمحکمې په لړ کې د ارواښاد استاد رسول جر

په جلسې کې حاضر وو موږ  سرتیري چې د محکمېۀ و، یوستلسپینې پردې شا ته راو

« یادونه وکړه؟ۀ ـت د نامـئتاسو د کوم جر» : ـې وکړه ئته ځان نـېـږدې کړ او پوښتنه 

زموږ موخه زموږ گران ملگری ارواښاد »: ـین ځواب ورکړ ئډاکټر عبدالواحد را

د سترگو په گاټو کې اوښکې د سرتیري « .ـت وو چې د خلق د ډیموکراتیک گوند د جنایتکارانو په الس اعدام سوئرسول جر

 زبیر احمد  



نن ! وهه وطندارهۀ ری مـ»: ډاکټر عبدالواحد ځواب ورکړ . «هغه زما استاد وو»: ـې وویل ئراټولې سوې او په خواشینۍ 

 «.که  دوی موږ محاکمه کوي، سبا ورځ به د افغانستان خلک دوی محاکمه کړي

 

مایي د ساما د سیاسي دفتر د څلورو تنو هر یو انجنیر نادر علي د غبرگولي د میاشتې د پینځه ویشتمې نیټې د ورځې دویمه نی

نورو ته اجازه . ، انجنیر مـحـمـد علي، انجنیر میرویس او محـمـد نعیم ازهر د محکمې لپاره ځانگړې شوه«پویا»دهاتي 

ـې د سپینې ئسان پاتې ک ،له یادو شویو څلورو تنو پرته. يکې حضور ولر« قضایي جلسې» نوموړېوه چې په سکړل ۀ ورنـ

اختصاصي »سره له دې چې . محکمې بهیر پای ته ورسید« علني»ـې د ئد هماغې ورځې په ماسپښین . پردې شا ته بوتلل

د ساما د نولس کسیزې ډلې لپاره د اعدام د سزا پرېکړه وکړه، خو د تأریخ عادالنه حکم دا په ډاگه کړه چې « انقالبي محکمې

 .ووۀ ــموږ د ډگر اصلي بایلونکي ن

 

دغو څلورو واړو ته چې د . ډول جوړ کړي ولۀ د ساما د سیاسي دفتر څلورو تنو غړو خپل دفاعیات هم شکله او په یو

وه ورکړل شوي چې له یو بل سره وگوري او د خپلو دفاعیاتو ۀ لومړي بالک په جال جال کوټو کې اچول شوي ول اجازه نـ

وو ۀ آسانه کار نـ کومد اړیکي رامنځته کول یا ټینگول  کې په زندانۀ څرخي پلــ د. په باب له یو بل سره سال مشوره وکړي

ي چې څنگه دغو یارانو او د کومو ستونزو په گاللو له یو بل سره واو هر هغه چا چې هغه شرایط لیدلي وي نو پوه به 

نونو کې د گرځـېـدنگ پر مهال د راته وویل شول چې دغو څلورو مبارزینو، د لومړي بالک په داال. اړیکي ټینگ کړي ول

موږ ال خپل دفاعیات » : ارواښاد نعیم ازهر راته وویل . خپلو دفاعیاتو د محتویاتو په باب له یو بل سره سال مشوره کړې وه

و دغو اتالنو په خپلو دفاعیاتو کې په میړانه ا «.ول چې د خاد زندان زموږ ددفاعیو پاڼې راڅخه واخیستلېۀ پاکنویس کړي نـ

له خپلواکې « سازمان آزادیبخش مردم افغانستان د سازمان»پریکنده ډول د ساما له آرماني، سیاسي او تشکیالتي حریم او د 

او انقالبي تگالرې څخه دفاع وکړه، کټ مټ هماغه میړنۍ دفاع چې دوی د استنطاق او شکنجې په لړ کې له ساما او د 

له نیکه . زدور گوند پر ضد د ولس له آبرو او پاڅون څخه پریکنده کړې وهنیواکگر روس او د روس د السپوڅي گوډاگي م

مرغه چې د محکمې د بهیر ثبت شوي کستونه زموږ د سازمان د نفوذي کسانو په الس د خلق د ډیموکراتیک گوند د واکمنۍ 

د ډیموکراتیک گوند د خونړي د خلق . ول او د ساما په واک کې ولویدلسپر مهال له دولتي راډیو تلویزیون څخه راوایستل 

الس ته ورغلې او تر ۀ د څلورو تنو دوسیې زموږ د سازمان د مشرتابـۀ تخت او تاج له ړنگـېـدلو وروسته د ساما د مشرتابـ

 . اوسه زموږ په آرشیف کې خوندي دي

 

ـنانه تورونو په باب چې ساما له باندنیو ئشهید انجنیر میرویس د خادیستانو د ناروا او خا

موږ ورڅخه وغوښتل چې په دې باب »: ونو سره اړیکي لرل ما ته داسې وویل هـېـواد

ونو کنفرانس ته د ساما سر هـېـوادپه ډهلي کې د ناپییلو »محکمې « .دې السوندنه وښیي

وویل چې ورته زموږ ملگرو . د خپلې ادعا د ثبوت لپاره عنوان کړ« خالصی لیک

ي، او هر څوک چې درواغ وایي مخ تورن س تاسو دا لیک یو ځل ولولئ چې څرگنده

لیک کې زموږ پر ملي غرور باندې تر ۀ په همدغـ. کړۀ هغوی دا کار ونـ. يسدې 

 انجنیر میرویسوای کوالی ددې لیک په لوستلو سۀ فرمایشي محکمې نـ. اعلی کچې ټینگار شوی وو



 «.دویه وه، خپل مخ بیا تور کړيچې ملي آزادۍ، ډیموکراسۍ او ټولنیز عدالت ته د ساما د ملي احساساتو او ژمنو څرگن

 

ـت په خپله په عجیب ئـیسه هیـئر. وی ووسله همدې کبله ول چې د محکمې چاپیریال په خپله له شدید اضطراب سره مخامخ 

له محکمې . حالت ترهورتیا د روسیې په یوې معتبرې ورځپاڼې کې غبرگون وموندۀـد همدغ. وی ووستنگ گوټ کې راگیر 

میرمنې، نتاشا، دغه ورځپاڼه د څرخي پله د زندان درییم بالک ته  ۍید انجنیر زمري صدیق روسهد شڅو ورځې وروسته 

په ورځپاڼې کې راغلي . وی ووسبشپړ ستون کې زموږ د محکمې بهیر خپور ۀ ته راواستوله چې دورځپاڼې په یوۀ خپل میړ

ه مخامخ کړي خو اختصاصي انقالبي محکمه به غوښتل اختصاصي انقالبي محکمه له بن بست سرۀ ول چې د ساما مشرتابـ

 .وړيۀ له خپلې الرې وانـ

 

ـت او ددوی د همالسو ئد قضایي هـیـ. وي تحقیق پر بنسټ د محکمې پر وړاندې دریځ ونیوسهر سامایي اسیر د خپل ورکړل 

کې د یو بل پر وړاندې والړ په حقیقت کې هر څه په دوه وو کتارونو . موندوملگرو چلند له موږ سره شیبه په شیبه بدلون 

پلورنه، عدالت او ظلم، منطق او سفسطه، آزاد  هـېـوادپالنه او  هـېـوادخپلواکي او اسارت، زړورتیا او ډارن توب، . ول

. کې د ولس دښمنان والړ ولۀ کتار کې د ولس دوستان او په بل هغـۀ لنډه دا چې په یو. گوډاگي توب/ اوسـېـدل او مزدوری

 .ې همدا حاکم چاپیریال په بشپړ ډول څرگنده او برجست ووپه محکمې ک

 

یوازې . درلودلۀ ـې څه نــئلوېدلی وو او د ویلو لپاره « طمطراق»ـیس غالم محي الدین عمار نور له ډال و ډیل ئد دیوان ر

الیزم تالي څټي تاسو د دولت د پرځولو هڅه کړې ده، د امپری» : ـې تکرارولې ئوې خبرې به سهماغه د هرې ورځې موډ 

ملي، ډیموکراتیک او ۀ خو ساما د یو« .یاست، وسله والو فعالیتونو ته مو الس اچولی دی، دولتي مالونه مو غال او لوټلي دي

انقالبي سازمان په توگه د افغانستان پرگنو ته ژمنه کړې وه چې د نیواکگرو روسي ځواکونو او د هغوی د گوډاگي دولت پر 

له همدې امله ساما د روسي امپریالیزم او د روس د تالي څټي دولت . ځواک او امکان به مبارزه وکړيوړاندې په خپل ټول 

 .ۀـې ورباندې کاوئاو ویاړ ۀ ـې خپل ملي او انقالبي د ین گاڼـئپر وړاندې مبارزه 

 

سره له دې چې د . ۀـې د انیس آزاد له الس سره وتاړئزما الس . هتکړېـو یو ځل بیا زموږ السونو سره پیوند کړل

هیڅ چا . وهۀ له پلوه پر موږ د اعدام پرېکړه شوې وه خو د هیڅ چا غاړه او مال ټیټه او کږه نــ« اختصاصي انقالبي محکمې»

موږ په جگه غاړه، ویاړ او مېـړانې له . وې نیولېۀ ته سترگې نــ« عدالت»او « ترحم« »اختصاصي انقالبي محکمې»د 

 .ودانۍ ووتلو

 

له آزادۍ او عدالت دفاع، او د مرگ پر . «خربوزه له خربوزې رنگ اخلي او آدمي له آدمي»ل دی چې وایي د عوامو مت

وړاندې د سامایي سرښندونکو بې پروایي ټول یاران په وجد او مستۍ راوستي ول، ان هغوی چې له هماغو لومړیو په لوړو 

  .ول راغليۀ سرونو د محکمې تاالر ته نـ

 

ـې د سړي ئپه اورېدنگ ! څومره له ویرې او شور ډک لغت دی دا»: په هکله یو چیرې لیکلي چې  د مرگصادق هدایت 

سوری کـېـږي، د انسان له شونډو خندا اخلي، له زړونو ښادي اخلي، د انسان د سترگو له مخې تورتم او غم او په ۀ زړ



.زرهاوو پریښنانه افکار تیروي
63

ما د غرونو په شان هسک . وی ومسسره مخامخ  خو دلته زه له خاص او استثنایي حالت« 

حالت او چاپیریال . ووۀ ـې په سترگو کې ډار نــئسرونه لیدل چې له مرگ څخه یو گام لیرې ول او د والړو پښو له مرگه 

 .قلم له توانه لوړ دیۀ ــې ددغـئدومره په احساساتو او هیجاناتو ډک وو چې شرحه او بیان 

 

ضیأالحق دې . ـې کښته کړوئله دیگ بخاره . ت د کوټه قلفیو د دروازې تر خولې پورې ولیږدولوموږ د صدار« دیگ بخار»

. خپل ډنگر او نری الس له کړۍ څخه ایستلی ووۀ هغـ. يســې کونجي واچول ئدرلوده چې په هتکړېو کې ۀ ته اړتیا نــ

ناه څه ده؟ السونه مې تاسو رامات کړل، تاسو زما گ»: ضیأالحق ورته وویل . محافظو افسرانو په خښم ورباندې چیغه کړه

 «!وینئ چې زما ډنگر الس ستاسو د هتکړۍ له کړۍ څخه وړوکی دیۀ نـ

 

کله مو چې پر انگړ باندې پښه ولگـېـدله انیس آزاد چې یو عیار صفته او زړور انسان وو د ارواښاد داؤود سرمد دغه تلپاتې 

 :ۀ او شور په لوړ غږ ووایــې په خپل ځانگړي راښکون ئاو حماسي سرود 

 

 فقـش بسوی مــکش می خطی خویش زخونِ 

 سرانجامم رخیـس این اشقــع وبــخ هــچ

 راهروان به مـده انــبستـــش حــتــف دــویــن

 مـــامـــن ودــش آوران امــیـــپ رزمِ  رودِ ـــس

 نـشتــک ام یـوانــت یــم ام میــزخ قابــع

 مــرام نیــک ای هــظــلح بود الــمح رــمگ

 مرگ تصورِ  از لرزد می تو پشت که تویی

 مــــدامــاع تـــگرســدی یــدگــزن هـک نمــم

 

« خپلو». سوروالي باندې مین یمۀ پر دغـ« د پایۀ ژوندانـ»په خپلو وینو به د شفق پر لور یوه کرښه وباسم، څومره د )

ټپي . مې د سرښندونکو مبارزینو لپاره سرود شي به ری وکړم، نومپر تورتمونو باندې د سوبې زی به ته« ملگرو»همالرو 

ـې چې مال دې د مرگ له ۀ ئدا تـ. چې د یوې شیبې لپاره مې ایل کړېده شې، خو ناشوني مې وژلی  بې شکه چېگوربت یم، 

  (دی ونبل ژوندمې  تصور څخه ریږدي، دا زه یم چې اعدام 

 

وای کوالی د سامایي سۀ د اعدام ډار او د دار رسۍ نـ. ای دا سرود بدرگه کړهمځنځیرو ملگرو له انیس آزاد سره یو ځ

له صالبته ډک ترنم ترنگ او ازانگه د  ،ژوند بخښونکيۀ ددغـ. وې وهسعجیبه فضا رامنځته . زړورو سترگه وسوځوي

 .ۀتوان ورکاوـې نوی ئاو په کوټو کې د بندو زندانیانو مړاوې روح ته ۀ رسـېـد پورې صدارت تر تیارو کوټو

 

 نترسد دار سرِ  و خونریز خنجر از  خویش سرِ  ترک کند که دالور عیار

 ډارېـږيۀ کله چې زړور عیار له سره تیر شي، له ویني بهوونکي خنجر او د اعدام له رسۍ بیا نـ
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 .پاڼه، د هما چاپ ۹۳آثار،ۀ صادق هدایت، مجموعـ -  



 

چې انیس آزاد خپل په  کله. ـې پر ژبه ووئسامایي مبارزین په داسې حال کې د کوټه قلفیو انگړ ته ننوتل چې یاد شوی سرود 

نورو هم خپل په هتکړیو تړلي . په متابعت اړ سوم چې خپل الس پورته کړمۀ زولنو تړلی الس پورته کړ نو زه هم له هغـ

 .په موږ کې دا شورو ږوږ او مستي ولیدله ټول له حیرته الس په غاښ سول ساتونکو او سرتیرو چې. السونه پورته کړل

 

ۀ ــې د دروازې له سوریو لیدلې وه گومان کاوئننوتم د احد رهنورد همدوسیه ملگرو چې دا صحنـه  کله چې د زندان کوټې ته

ــې غلي غلي ئوي یو، یو بل ته سکله مې چې ورته وویل چې په مرگ محکوم . ـت ترالسه کړی دیئچې موږ له محکمې برا

ـې د ټینگو امنیتي ئموږ . وسوټه قلفیو کې پاتې صدارت په کد څه نا څه نیم ساعت . ـې وژلئوکتل او په خپلې ناتوانۍ 

 .د زندان لومړي بالک ته ولیږدولوۀ تدابیرو په ترڅ کې بیرته د څرخي پلـ

  

 استـم انگیز شور عشق داستان از ای شمه

 اند کرده وشیرین ازفرهاد که ها حکایت این

 [ې له شیرین او فرهاده کړي ديـئدا زموږ د مینې له شور او ږوږ داستان یو بڅری دی، دا داستانونه ]

 

شنکجه گرې دستگاه، زموږ سازمان په ملي خیانت او له « خاد»د خلق ډیموکراتیک گوند او د خدمات اطالعات دولتي 

او د ساما څوارلس تنه د (! لرلۀ به وایې چې دوی له هیڅ پردي سره اړیکي نـۀ تـ)، ۀپردیو سره د اړیکي په لرلو تورناو

د یوازیني تور السوند چې دوی « پردیو سره د اړیکي»پر ساما له . ـې په همدې تور اعدام کړلئو کدرونه غړي اۀ مشرتابـ

ونو د باندنیو چارو د وزیرانو هـېـوادز کال د فبرورۍ په میاشت کې په ډیلي کې د ناپییلو ۰۳۲۰محکمې ته وړاندې کړ د 

کتاب په پای کې لوستونکو، ۀ ـې د همدغـئی لیک وو چې متن کنفرانس ته د سازماِن آزادیبخش مردم افغانستان سر خالص

 . وی دیساو راتلونکو نسلونو ته د قضاوت لپاره د ضمیمې په توگه وړاندې  وتأریخ او د هـېـواد د اوسنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 اعدام ته انتظار

 

ترنگ او شور په ۀ د همدغـ. لهرسـېـدد چوغکو او مرغیو د شور او ترنگ سمفوني د تحقیق د ریاست د تیارو کوټو تر تله را

تیارې شپې خبر ې ـې د تورئترنم کې د زړو کارغانو لوړ او بې خونده غږونه هم اورېـدل کـېـدل چې د قاه قاه په ویلو 

د صدارت د بڼ د ونو پر وچو او زمان وهلو څانگو باندې د مرغیو راټولـېـدل یوه ورځنۍ او تلپاتې نښرغانده . ۀخپراو

کله به چې اسیرانو د مرغانو . ۀچڼچڼو او مرغانو شور ماشور په بد شگون نیووه، خو په قفس کې بندو اسیرانو د  «پدیده»

ـې ډېر سو، دا ځکه چې زندانیان پوهـېـدل چې د شپې په راتگ سره د استنطاق او ئشور واورېـد نو د زړونو درزهار به 

  .شکنجې عذاب له سره پیل کـېـږي

 

هغه د چا خبره د مردۍ او مردۍ تر منځ یو گام واتڼ . چڼو شور د تحقیق د سختو ورځو په یاد وغورځولمد مرغانو او چڼ

 وي اوپهره دار زما د کوټې دروازه خالص. چې ال تر اوسه تر تحقیق الندې یمۀ فکر مې کاو. وو، سختې شپې ورځې وې

له موړونو ډکې الرې تیروي او د شکنجې کوټې ته ې مستنطق م. کې والړ دیۀ د دروازې په خولـورسره مستنطق  وینم چې

په تړلو السونو او بل  یو چې زه او مستنطق. يته راځد اسیرانو د شکنجې د چیغو او کوکارو غږونو مې غوږ . مې بیایي

ه د مستنطق نیغې سرې سترگې ددې څرگندوی. ـې په وینو سره دي، راته مخامخ والړ دیئوینو ته تږی چې د سترگو گاټي 

هغه نقشه چې مستنطق په ذهن کې جوړه کړې وه په اوبو کې الهو . دي چې له ما څخه د اقرار اخیستلو پریکنده هوډ لري

 ....بې هوښه کیږم او . کیږي او خپل همیشنی توحش د خپلې وسلې د وروستنۍ گولۍ په توگه کاروي

 

ژر سه کالي دې »: ـې ویل ئروازه خالصه کړه او ود اسیرې مرغۍ په شان په همدغو خیاالتو کې ډوب وم چې پهره دار د

په آزاده هوا کې د درېـدلو په قدر هغه څوک پوهـېـږي چې د . یاران د کوټه قلفیو په وړوکي انگړ کې درېـدلي ول« .کهټول 

لپاره  «خوندونو»افسوس چې د همداسې . ـې نفس ایستلی ويئصدارت د تحقیق د ریاست په تنگو نمجنو او تیارو کوټو کې 

 څوک هغه. څو دقیقې وروسته ټینگو اوسپنینو هتکړیو زموږ السونه بیا سره وتړل! فرصت د انسان د عمر په شان لنډ وي

له زندانه ایستل  ـې ئ په مرگ محکوم شوی وي، نو د ماښام په پیلنیزو شیبو کېپه حکم « اختصاصي انقالبي محکمې» د چې

پښو د گامونو د هر شرپ په اوریدلو،  هر چا د د ،په مرگ محکوم زنداني. رويد مرگ ویره خپـې ئکې ۀ هرو مرو په زړ

ول په ذهن کې مرگ، وینه، ډپر مهال ټکان خوري، او په ناخود آگاه « لوستلو د نوم»د ۀ ددروازې په خالصیدلو او یا د هغـ

 .ويجالد، گولۍ او خندق تجسم

 

تکراري خبرې سره چې د زندانیانو د لیږد رالیږد ځانگړی موټر او له  بیا هم له هماغې. وي ولسشدید امنیتي تدابیر نیول 

له څرگندې « اختصاصي انقالبي محکمې»یارانو د  وپه هتکړیو تړل. چمپ او جول او کنډو کپر ډک ټکانونه ول، مخامخ وو

 ود تور ماښام آسمان څکال .ـې ملنډې وهلېئرسواییۍ، او ددښمن د ناتوانۍ په باب خبرې کولې او د خاد په دا ډول نندارې 

د زندان ۀ د زندان پر برجونو او مورچلونو خپل وزرونه غوړلي ول چې موټر د څرخي پلـۀ ال نوي د څرخي پلـ« انوخفاش»

دویمو او دریمو پوړونو باندې  پر بالک د ختیځې څانگېۀ ـې د همدغـئموږ . د لومړي بالک د دروازې مخ ته ودرېـد



د برخلیک خدای موږ یو ځل بیا د . ۀتر څنگ وټاکـ« خلقیانو»ـې د جالد حفیظ هللا امین پلویو ئځای  ۀزموږ د هر یو. وویشلو

که څه هم د صدارت د تحقیق د . ۀد لوږې له السه مې نس درد کاو. بل بوالعجب سره مخامخ کړي ووۀ روز گار له یو

پهره دار ته دا  «په سخاوت»و کې چارواکو ریاست مرگونو تور تمو کوټو ته زموږ د سپارلو په هماغو لومړیو شیب

ـې ئاو څښاک چې غواړي ورته راۀ دي، هر ډول خواړۀ وساتئ چې زموږ میلمانـۀ دوی ښـ» : الرښوونه کړې وه چې 

موږ د دا ډول حاتم . څخه گټه وانخیستله« امتیازۀ »له دغـۀ خو له دې سره سره زموږ د ډلې د یارانو له منځه هیڅ یو« وړئ

د صدارت په . پر منت غوره وبلله« حاتم طایي گانو»پوهـېـدلو، نو له همدې کبله مو لوږه د داسې ۀ انو په معنی ښـطایي گ

د تالي څټو د منځتشې محکمې د جلساتو په بهیر کې سره  سدوه وو ورځو په ترڅ کې او د رو د کوټه قلفیو کې د پاتې کیدلو

له ځان سره مې وویل چې نن شپه . درلودلهۀ کیده او اشتها مې نـۀ زړه نـله دې چې وږی تږی وم خو بیا مې هم ډوډۍ ته 

حالت کې پخواني زندانیان د تازه راوړل شویو زندانیانو مرستې ۀ دا د زندان دود دی چې په همداسې یو. باید یو شی وخورم

 .ـې کويئته وردانگي او پالنه 

 

غالم محي الدین عمار د خپلو روسي سالکارانو په دستور د  قاضي،« اختصاصي انقالبي محکمې»له هغې ورځې چې د 

تالي څټي ۀ دوه یا درې ورځې تـېـرېـدلې او تر دې دمه ددغـ ساما د نولس کسیزې ډلې د اعدام حکم صادر کړی وو ال

په دې  .اسمعیل په شان قربانۍ ته چمتو ول« حضرت»په مرگ محکوم سامایان د . وو وچ شویۀ گوډاگي د قلم رنگ ال نــ

منځ کې زموږ د یارانو په منځ کې یو شمیر په دې باور ول چې زموږ د یو شمیر همدوسیه یارانو اعدام به په اوږد مهالي 

زموږ پر وړاندې د روسانو او د هغوی د گوډاگي دولت د پرېکنده دریځ په هکله  وحبس واوړي، حال دا چې یو شمیر نور

له همدې . په افغانستان کې د روسانو پالیسي ده چې د ملي مقاومت جرړې وباسيددې ډلې نظر دا وو چې دا . خبرې کولې

کبله دا ددوی د اجنډا په صدر کې ده چې هغه سازمانونه او شخصیتونه تس نس کړي چې په هدفمند او آگاهانه ډول د 

د څارنوال  جنیر محـمد امیند همدوسیه ملگرو په منځ کې د یزدان قل زوی ان. پر وړاندې درېدلي دي وتریگرو روسي لښکر

ۀ دا هیله کــېـدله چې دی به د اعدامیانو په کتار نـ. یوازې د اعدام یوه ماده درلودلهۀ هغـ. تر لږو تورونو الندې راغلی وو

همدا شان . ته سپارلېۀ وي، له دې کبله ول چې یارانو به خپل پیامونو او سپارښتنې د

د خپلې روسۍ میرمنې د لرلو په دلیل د  بهچې انجنیر زمری صدیق ۀ گومان کـېـد

ویل کــېـدل چې د زمري صدیق میرمن هڅه کوي . ژوندي پاتې کـېـدلو چانس ولري

د ژغورلو په باب له خپل روسي امتیاز څخه کار ۀ چې له اعدام څخه د خپل میړ

ـې زموږ پر ئزه پوهـېـدم چې روسان زموږ وینو ته تږي دي او چلند به . واخلي

له یو شمیر . پـېـژندلۀ ما ساما او خپل زنداني یاران ښـ. شدید او خونړی ويوړاندې 

کله مې چې یو پر بل باندې راټول . ۀهمدوسیه یارانو سره مې د باندې گډ کار کاو

ۀ عملي ظرفیتونو، ددوی موخو او آرمانونو ته کتل باور مې نــ -ددې ډلې فکري

و استعدادونو او شخصیتونو د زغملو چې روسي استبداد دې ددا ډول ځالندۀ کــېـد

  .طاقت ولري

 

 انجنیر محمـد امین



ما کله چې . مې په یاد دي چې یو ځای په داالن کې گرځـېـدلوۀ ښــ. خپله دا اندېـښـنه مې له انجنیر میرویس سره شریکه کړه

کرارو کاتو او د سترگو په ۀ ـې راته راواړاوئمخ . ، نو ځای پر ځای ودرېـد«فکر کوم چې موږ ټول وژني»: ورته وویل 

وره لري، موږ هم د عدالت او آزادۍ لپاره د مبارزې په بهیر کې په خپلو زړونو کې غُ ۀ هیڅ پروا نــ»: ـې راته وویل ئکې 

ده او ۀ نـ« زموږ مرگ د کومې زاڼې بڼکه»انجنیر میرویس ددې جملې په ویلو زه په دې پوه کړم چې « .ده پرې ایښيۀ نـ

 .لویږيۀ ټې پر ځمکه نــزموږ وینه هسې وړیا او بې گ

 

بالک ۀ ددغـ. سرتیري لومړي پوړ ته بوتلم. ــې ولوستئڅو ورځې مې په لومړي بالک کې تیرې کړې وې چې زما نوم 

راته . ته ورته یو بد ورگی ناست وو بني آدمد میر تر شا . ـې بوتلمئیوې کوټې ته . دفترونه او شعبات په لومړي پوړ کې ول

له کوم ځایه او کومې ادارې څخه راغلی دی، د تحقیق له ریاسته، له اختصاصي انقالبي څارنوالۍ، له وه چې ۀ روښانه نــ

دارې وهلې او داسې ښکارېـدل چې « کینه»رخې سخې  ـې کرکې اوئله څیرې . اختصاصي انقالبي محکمې یا کوم بل ځایه

. ـې زما او زما د پالر نوم راڅخه وپوښتلئآمرانه لحن  په. ده کړېۀ ـې له کوم انسان سره هیڅ ناسته والړه نـئپه ژوند کې 

د . دلته مې د خپلې دفاعیې د پاڼو تر څنگ څو پانې فورمې هم ولیدلې. ــې له خپلې دوسیې څخه څو پاڼې راوایستلېئبیا 

دې مه رنگ لکله مې چې یوازې د گوتو څوکې پ. ـې زما د گوتې نښې راڅخه واخیستلېئهمدغو پاڼو په الندینیو برخو کې 

رنگ کړه « دلتا»د خپلې گوتې زړه ! لوده»: ـې چیغه کړه چې ئکړې او د کاغذ پر مخ مې کښـېـښودلې، په خښمـېـدلي غږ 

د داسې چلند پر وړاندې مې له « انقالبي« »مبتکر»ددغه « ـې کښــېـږده، د دلتا په مانا پوهیږې که نه؟ئاو د کاغذ پر مخ 

په مدرسې « ستر شمالي گاونډي»مغرور جاسوسگي زموږ د ۀ کړ چې پوهیـدم دغـۀ گند نــځانه هیڅ ډول غبرگون ځکه څر

ـې هم په همدې موخې ئکله چې ددویم پوړ داالن ته راغلم، پوه شوم چې نور یاران . دی زده کړیۀ کې د آدمیت درس نــ

 .وی ووس له ټولو یارانو سره همدا ډول له انساني کرامته لیرې سپک سپور چلند. بیولي ول

 

په بله وینا زموږ د وژلو لپاره . د گوتو د نښو له اخیستلو دا څرگندېـدله چې خاد گام پر گام زموږ وژلو ته چمتووالی نیسي

 .مرتبات په الره اچوي« قانوني»

 

ه ټاکلو ددې ترڅنگ، پ. ۀد زندان د ادارې له ممانعت سره سره کله نا کله نورو کوټو ته د تگ راتگ چانس تر السه کـېـد

په زندان کې ول . وختونو کې په داالنونو او د بالک په انگړ کې تگ راتگ د زندانیانو تر منځ لیدنې کتنې ته الره برابروله

ددوی له فردي خصوصیاتو نیولې بیا ددوی تر ډله ییزې هغو . وپیژندلۀ چې موږ د حفیظ هللا امین پلویان له نیږدو او ډېر ښـ

پلې منځي ډل بندیو نیولې بیا ددوی د پوهې او آگاهۍ تر کچې او له تیرو مهالونو سره ددوی په چلند پورې، او هم ددوی له خ

هیله مند یم یوه ورځ فرصت راته تر السه شي ترڅو خپلې اخیستنې او جاجونه په دې اړوند د کاغذ . پوه شولوۀ او تفکر ښـ

 .پر مخ ولیکم

 

دا . ـې د بالک لویدیځې څانگې ته ولیږدول، زه هم په همدې ډله کې ومئیان د لومړي بالک د ختیځې څانگې یو شمیر زندان

له همدې کبله ول . ددې څانگې کوټې د ختیځې څانگې تر هغې لویې وې. مې لومړی ځل وو چې د بالک لویدیځه څانگه وینم

هر پوړ تشنابونه گډ او عمومي همدا شان د . ډیر بندیان اچول ـې د ختیځې څانگې د کوټو پر تلېئچې په هره کوټه کې به 



سره له دې چې د زندان ادارې په دغو ورځو کې قیودات وضع کړي ول خو بیا هم د ختیځې . ـې الره درلودلهئداالن ته 

. د زندان د خاد شعبې په هرې کوټې کې خپل جاسوسان ځای پر ځای کړي ول. څانگې په پرتلې دلته یو څه آزادي ډېره وه

زموږ . ۀد زنداني وړوکي خبره او هر خوځښت د استخباراتو او د بالک د قوماندانۍ تر غوږونو رساوه ببدمرغو جاسوسانو 

ـې د پرهیزگارۍ ادعا هم ئـې درلودله او په درواغو ئپه کوټې کې د منځني عمر یو سړی وو، نوراني، پاک، اوږده ږیره 

ـې نفلي لمونځونه او ئتر څنگ به ۀ وختونو د لمانځـ ـې لوست او د پینځوئقران به . ـې چې صاحب منصب ووئویل . کوله

ریاکاره، ۀ ددغـ. ـې خبر کړمئله ناشریفه مسلک څخه ۀ او ددۀ د کوټې یوه بل بندي دی راته راوپیژند. قضا کولۀ تهجد هم نـ

ـې زما ئچې غوښتل کله . ـې د نقاب لیرې کولو لپاره یو چلوټه زما ذهن ته راغلهئغلچکي زاهد د رسوا کولو او له مخ څخه 

ۀ چې زه ددۀ جاسوس فکر کاو. او غلط معلومات مې ورته ورکړلۀ له خولې خبره وباسي ځان مې په نادانۍ او ناپوهۍ وواهـ

ما ورته وویل . ته مې ددرواغو یو داستان له ځانه جوړ کړۀ د. وی یمسښکار « مبارکې ږېرې»د ۀ د دد او د قرآن لوستنگ

حال دا « درې میاشتې مخکې پاکستان ته الړم او وسله مې راوړه،. وی یمسوختونو کې نیول  زه په همدغو نیږدې»: چې 

. ـې گوتو ته لویدلی دیئچې کوم ساده بډانگ لوده مجاهد ۀ راپورچي خیال کاو. چې زما له زنداني کیدلو لس میاشتې تیرېدلې

د زندان د استخباراتو شعبې دوه . پلې پوښتنې کولېـې خئاو په ډېر مهارت ۀ په خوښۍ او رضایت زما خبرو ته غوږ نیوۀ د

ـې ئد خاد افسر لښتو ته گوته ونیوله او و. ه غوټو ډکې لندې لښتې پرتې وېپڅو دانې  د میز پر مخ. ورځې وروسته وغوښتلم

: ویل ومې . ـې په خښم او عتاب تکرار کړهئخپله پوښتنه . زه غلی شوم« دغو ته ستاسو په وطن کې څه وایي؟»: ویل 

ویل چې دا د څه لپاره په ۀ په دې خو پوه سوې، خو ودې نــ»: خادیست وویل « .ـې لښتي بوليئـې لرگي او څوک ئڅوک »

د شعبې چاپیریال . کړېۀ تکرار نــبیا خپلې پوښتنې هم ۀ د. ویلۀ په موخې پوهـېـدم، څه مې ونــۀ زه چې دد« کار راځي؟

ورته مې « ولې داسې کارونه کوې؟» : ـې ویل ئد خاد افسر دا چوپتیا ماته کړه او و. وهسکې د څو شیبو لپاره چوپتیا خپره 

زه چې د موضوع په بیخ پوهـېـدم . «ته په خپله پوهـېـږې»: ددفتر مسؤول په عصبانیت ځواب راکړ « کوم کارونه؟»: وویل 

له ۀ هغـ. ما ټینگار وکړ. ضوع راوړيغوښتل په خپلې ژبې اصله مو ۀخادیست نــ« .زه پرې څه پوهـېـږم»: ومې ویل 

   «.که دې بیا دا کار وکړ نو له خپله ځانه به گیله کوې. زموږ همکاران ځوروې»: ناچارۍ وویل 

.  

سړي په ټیټ سر راته وکتل او « عابد». ومسخپلې کوټې ته راوستل . په زرهاوو ځله شکر چې ماجرا همدلته پای ته ورسیده

 .ـې بوتئـې زموږ له کوټې دباندې وایست او بلې کوټې ته ئوې چې هغه ۀ وې نـسقیقې ال تیرې څو د. ویلۀ ونــ ـېئهیڅ 

 

ل ۰۹۳۲موسی د هغو زندانیانو له ډلې څخه وو چې د . سره آشنا سوم« مشهور په هزاره موسی»همدلته ول چې له موسی 

موسی خورا مهربان، له . ووۀ نـ سوی وروسته هم له زندانه خوشې« عمومي عفوې»کال د مرغومې د شپږمې نیټې له 

به تشنابونه او داالنونه پاکول او ۀ د. راتللۀ ـې پایوازۍ ته نـئڅوک . صمیمته ډک، زیارگالی، لوړ همته او مقاوم انسان وو

 .زندانیانو به په بدل کې ورته یو لږ شمیر پیسې ورکولې

 

په کوټې . پهره دار د کوټې دروازه پرانیستله. گې ته ولیږدولمـې ختیځې څانئبیا . ومسۀ په لویدیځې څانگې کې ډېر پاتې نـ

وه له ځایه پورته سکله چې د کوټې دروازه وتړل . آرام او په طبیعت سوړ وو. کې د لنډې ږیرې خاوند یو سړی ناست بود

ه گډه ډوډۍ وخوړله یو بل سره مو پ. د غرمې د ډوډۍ وخت وو. ـې عبدالکبیر دیئــې ویل چې نوم ئو. ـې راکړئسو او الس 



دی چې د « مشهور په استاد کبیر»وم چې دی هماغه معلم عبدالکبیر سد خبرو په ترڅ کې پوه . او بیا مو غورې وکړې

اتفاقاً دی هم د همغو زندانیانو له ډلې څخه وو چې د . وود حزب اسالمي له لوړ پوړو کدرونه څخه ۀ گلبدین په مشرتابـ

ویسوو خالص ۀ مې نیټې وروسته نـل کال د مرغومې له شپږ ۰۹۳۲
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. 

 

زه یوازې پاتې سوم، خو له نیکه مرغه دغه یوازیتوب . ـې دی بلې کوټې ته بوتئد همدې ورځې له څاښت مهال وروسته 

 .ۀغړو په کې ژوند کاو« امین د بانډ»ـې بلې کوټې ته بوتلم داسې کوټه چې د ئد همدې ورځې په ماښام . ووۀ ډېره موده نـ
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ډېره موده وروسته مو سره ډېر وخت د یو بل تر .وروسته وروسته ورسره ډېر آشنا سوم. د پروان والیت د خالزیو له کلي څخه وو استاد کبیر -  

آرام او . ـې صبر او زغم لیدل کیدلئپه ځان او کړوړو کې . په خپلې فکري تگالرې او غوره شوي تگلوري باندې ټینگ والړ وو. څنگ تیر کړ

 .ـې په زندان کې زده کړلئـې لوستل او عربي صرف او نحوه ئکتابونه . ۀقضا کاوۀ نـ ـېئورزش . صبور وو

 



 له یارانو سره په قفس کې اوسـېـدل د گلبڼ تر چاپیریال ښکلی دی

 

سفر موخه ۀ ددغـموږ ته ـې زموږ د نولس تنو سامایانو نومونه ولوستل، د زندان ادارې ئله څاښت وروسته  ورځ یوه  

ږ ذهنونو ته الره موندلې وای؟ د ساما حالت کې د مرگ له تصوره پرته به بل کوم شي زموۀ په همداسې یو. کړهۀ څرگنده نـ

ول ددې سهماغسې چې مخکې وویل . نولس کسیزه ډله د لومړي بالک ددویم او دریم پوړ په ختیځې برخې کې بندې وه

. ـې ددوی په منځ کې ویشلي ولئزموږ یاران . ېته ځانگړې شوې و« خلقیانو»څانگې ټولې کوټې د حفیظ هللا امین د ډلې 

مې په یاد راځي ۀ ښـ. غالب گومان دا وو چې موږ اعدام ته بیایي. ونه مو راټول کړل او له داالنه دباندې ووتلوکالي او اسباب

  «!ددوی مرگ یوه ملي ضایعه ده»: ـې ویل ئاو وۀ چې قدوس غوربندي خپلو خلقیانو ته مخ واړاو

 

کې « تشریفاتو»ای ته د زنداني لیږدول په پیچلو ځایه و بل ځۀ له یو. ـې له لومړي بالکه، درییم بالک ته ولیږدولوئموږ 

. ـې تجربه کړي ويئپوهـېـږي چې د زندان جهنم او د زندانبان بې رحمي ۀ په دې خبره یوازې هغه کسان ښـ. لترسره کـېـد

درییم پوړ بالک ۀ ـې د همدغـئ کې چې زموږ په برخه لیکدا لنډه . ه پړاوه تیر شوولچاڼولو او ورسپارلو تالشي، بیا هم د 

کله چې دروازه . ۀلوی دروند قفل ځړېـد غاړهد یوې لویې دروازې شا ته مو دمه ونیوله، د پوالدي دروازې پر . ټاکلی وو

ددې ترڅنگ دا کوټه دوني مرداره وه . چپرکټۀ نالیچې وې نـۀ نـ. ـې خالصه کړله ومو لیدل چې کوټه په بشپړ ډول تشه دهئ

موږ ته وویل شول چې . خپل نري مزي غځولي ول ته غڼو هرې خوا. کثافاتو یو انبار ووبلکه د ۀ چې د ناستې کوټه نـ

زموږ پر سرونو او مخونو دومره دوړې او خاورې ناستې . لستوڼي مو رابډ وهل او خیرنه کوټه مو پاکه کړه. همدلته اوسئ

الیچې او له خاورو دوړو ډکې کمپلې ـې خیرنې او خوسا څیرې څیرې نئموږ ته . پیژندلۀ وې چې د یو بل مخونه مو نـ

چت الندې ځای پر ځای ۀ پوهـېـږم چې ولې د زندان مقاماتو پریکړه کړې وه چې د ساما نولس کسیزه ډله تر یوۀ نـ. راوړې

په خوښمن « پویا»حال کې انجنیر نادر علي ۀ په هماغـ. ـې موږ د نورو له سترگو لیرې وساتيئښایي غوښتل . کړي

نادرعلي « .دیۀ زندان د شکر کولو ځای نـ»: انجنیر امین د اعتراض په ډول وویل . «!سولۀ څوني ښـ»  :یت وویل ئرضا

دا . «د یو بل تر څنگه یو دا هم یو لوی غنیمت دی، که په زندان کې اوسو یا د اعدام تر رسۍ الندې همدومره چې»: وویل 

وروسته نولسو تنو هم رزمو یارانو د یو بل تر څنگ د ناستې لومړی ځل وو چې له میاشتو میاشتو شکنجو او تجریدي کوټو 

 .او خبرو کولو اجازه موندلې وه

 

له ځان سره « بغچې»ـې وړوکې وړوکې غوټې ئـې له موږ سره د زندانیانو یوه شل کسیزه ډله چې ډېریو ئلږ وخت وروسته 

. ـدل چې دوی د ټولنې زښت بې وزلې خلک ديددوی له وړکیو غوټو او رنگ بایللو جامو څرگندې. ې یوه ځای کړهدرلود

ـې په یوې کوټې کې سره ئ، په دې مانا چې ټول اعدامیان «اعدامیان یو»ـې ویل چې ئکله مو چې اړیکي ورسره ونیول و

داسې برېـښـېـدله چې دوی گڼې له بیالبیلو اسالمي تنظیمو سره . ـې وړل آسانه ويئراغوڼد کړي ول چې د وژلو ځای ته 

 .لري اړیکي

 



زموږ . شته کتابونه به مو لوستل او له یو بل سره به مو تبادله کول. ۀقضا کـېـدۀ زموږ د نولس کسیزې ډلې ورزش نــ 

ـې ئوه او تر دې ځایه پورې  مو د هغې الرې په سموالي باندې چې غوره کړې. خبرې اکثرأ پر سیاسي محور راڅرخـېـدلې

د سرتیرو په  ومعموالً په هرو پینځلسو ورځو کې به یو ځل د کورنیو غړ. درلودۀ رارسولي وو د بڅري په اندازې شک نـ

له یارانو سره » چې وایي زموږ له حال سره بشپړ سمون خوړ پر یو بل راټول وو د عوامو متل . الس پاکې جامې رالیږلې

 .«مرگ جشن دی

 

شول یا د زندانیانو په اصطالح څلور انډیوالۍ مو سمبالولو لپاره یاران په څلورو ډلو وویشل ۀ د ورځنیو چارو د ال ښـ

دسترخوان ۀ هره انډیوالي پر یو. واچولې، په دې ډول چې بې پایوازان دې د پایواز لرونکو تر پوښښ الندې راسي

یو د ټولو له څیرو څخه خوښ. دا لومړي ځل وو چې نولس تنه سامایان په زندان کې د یو بل تر څنگ کښـېـناستل. راټولـېـدله

 .ۀد ټولو په منځ کې نادر علي پویا راضي ښکارېـد. پلوشې خپرولې

 

چې ۀ دسترخوان کښـېـناستم او هر څـۀ له یارانو سره پر یو. وو اخیستیۀ یوه څه موده سوې وه چې کورنۍ مې زما خبر نـ

ددې لپاره چې د کمۍ . مته ووایۀ انیس آزاد به تل راته ویل چې که کوم شي ته اړتیا ولرم د. دوی خوړل، ما هم خوړل

غوښتل چې زه دې لوښي ۀ یارانو نــ. ـې ما ته راسپارلې وېئکړم د پیسو او د انډیوالۍ د سمبالولو چارې ۀ احساس ونــ

ۀ زړ« دنیا پر جیفې»د یارانو په منځ کې لږ داسې څوک به ول چې د . ـې پاک کړمئپریمینځم او یا دسترخوان وټکوم او یا 

ۀ دا ډول مرستې یوازې د سامایانو په کړۍ پورې نـ. ویشيۀ ې او جامې او خوراک له نورو سره ونـوتړي او خپلې پیس

 .ۀرالنډېـدلې، بلکه د مقاومت ټولو ډلو همدا کار کاو

 

. ما دا خبره د خپل ځان په ټولو ذراتو لمس کړه. «االنتظار اشد من القتل»ویل شوي چې انتظار تر مرگ ال سخت وي 

د سیند زرو کالو د د اعدام تر رسۍ الندې یوه شپه اوسـېـدل  د  »: کې لیکي « ایاِم محبس»شتي په خپل کتاب ارواښاد علي د

د انتظار هره شیبه شمیرله زمان پرته له دې بله مو موږ ته چې د مرگ لپاره . «سره برابري کويتریخوالي تر څپو الندې 

بله خبره دا چې دښمن . ا وو چې د یو بل تر څنگ مو تر دې دمه نفس ایستیوازینی امتیاز مو چې درلود د. درلودلهۀ مانا نــ

د خپلې غوره . ـې اچولي ووئچې د زندان کوټو کې  یو« بوټي له بیخ»وو انگـېـرلي چې گڼې موږ د کوم ۀ هم موږ داسې نـ

ې د زندان رنځ او د مرگ د کړې الرې پر حقانیت باور او د خپلو همرزمو یارانو د زړونو د ضربان اوریدل هغه څه ول چ

 :ـې دي ئدرک کړی وي چې ویلي ۀ ښایي سعدي شیرازي زموږ حالت ښـ. ۀـې یو څه لږ کاوئانتظار عذاب 

 

  درعشرت سال صد از به درخلوت دوست با دمی

 مــدانــزن به یوسف با که مــخواه میـن آزادی من

 

نو آزادي څه  ، کله چې له یوسف سره زندان کې اوسمويۀ له دوست سره په خلوت کې اوسیدل تر سل کلن عشرت ښـ»

 «کوم

ول توانیدلي چې د تحقیق د الرې له موړونو روغ رمټ ووځې د خپلو یارانو پر ۀ هغوی چې د استنطاق په بهیر کې نـ

ډېر توند  د تحقیق په لړ کې ددوی د ضعفونو پر وړاندې د یو شمیر یارانو غبرگون. ۀد شرم او گناه احساس کاو ـېئ وړاندې



بخښل کــېـدونکي گناه بلله، ان دا چې ځینو ویل چې عامالن ۀ دغو یارانو د تحقیق په بهیر کې ضعفونه یوه نـ. او سخت وو

د یارانو . نورو په دې کې صالح لیدله چې ددوی پر وړاندې دې باید له گذشت او میراڼې کار واخیستل سي. باید تحریم سي

دی په دې باور وو چې وچ او سخت چلند ددې پر ځای چې . ۀنیووخت چلند تر نیوکو الندې دا ډول س« پویا» په منځ کې 

دی سنجولی، تیروتلي کسان ۀ چې عاقبت مو ورته نـ سره تاسو په خپل دې ډول چلند»: ویل ۀ د. ـې ډېر دیئگټور وي، تاوان 

که له تیروتونکو . ـې له خدایه غواړيئ خپله په خپل الس ددښمن لمن ته ورغورځوئ، او دا کټ مټ هغه څه دي چې خاد

او په دې . پاتې کـېـږي مگر دا چې خپل ځان له یوې مخې ددښمن لمن ته وغورځويۀ سره بد چلند وکړو دوی ته بله الره نـ

پایله دا کـېـږي چې موږ خپله په خپل الس خپل ملگری . سره دښمن کوالی سي له دوی څخه زموږ پر ضد کار واخلي

یارانو د پویا سال مشورې ته د تسلیم سر ټیټ « .ته وراچوو حال دا چې زموږ موخه باید ددوی ژغورنه وي ددښمن خولې

مې د ملگرتوب، مبارزې « مدارا»سره له دې چې هغه مهال ځوان وم، وینه مې توده وه او له داسې کسانو سره سهیدنه . کړ

ه په تجربې پوه سوم چې د پویا عالمانه خبرې تر کومې کچې خو وروسته وروست ،او مقاومت له الرې سره په ټکر کې گڼله

ه باید داسې لغته وخوري چې ال ند زندان تجربې ما ته دا درس راکړ چې تیروتلي کسان . پر ځای او د واقعیت پر بنسټ وې

و موږ ته د مرگ که موږ هره ناروغي د جراحۍ تر تیغ الندې یوسو ن. نور هم د خیانت او بدنامۍ په خوسا ډنډ کې ډوب شي

یوازې ستر . درس وو چې ما له پویا څخه زده کړۀ دا هغه ښـ. پاتې کـېـږيۀ بل څه نـ پرته ټوکر ټوکر بدنۀ په حال کې له یو

 .انسانان دي چې ستر فکرونه په خپل سر کې روزي

 

سره له . لو، ځینو به منډې وهلېکې دننه گرځـېـد« مثلث»په . ساعت لپاره له کوټې دباندې ایستلوۀ ـې په ورځ کې د یوئموږ 

فرصت هم وو چې د عملي مبارزې په لړ کې د تیروتنو پر جرړو ۀ چې موږ ټول سره یو ځای وو خو موږ ته یو بل ښـدې 

زموږ موقعیت او پر ، که څه هم یارانو یو شمیر مسایل تر بحث الندې ونیول خو د بې تجربگۍ، نازک حالت . خبرې وکړو

و کوالی چې د مسایلو سوۀ موږ ونـ. شتون هغه څه ول چې له دغه فرصته اړینه گټه وانخیستل شوهۀ نان نـژوند باندې د اطمی

ـې د ئچې په ډله کې  له یو بل سره خپل نظرونه تبادله کړو او اړینې پایلې ورڅخه واخلو، په هکله په بنسټیز او منسجم ډول

په لومه کې راگیر ـې ئشته د نظرټکي، هغه عوامل چې موږ  کې مهالۀ په هغـ ساما د تشکل څرنگوالی، د تدارک دوره،

افسوس افسوس چې زموږ یاران د ناویل شویو خبرو او . ولو او په ملي او انقالبي پاڅون پورې اړوند موضوعات راتللس

 .پټو رازونو له درمندونو سره یو ځای تر خاورو الندې الړل

 

دغه ډول غوښتل او وړل د یو شمیر د گنگوسو د زیږون . لگري وغوښتلوخت کې یو شمیر مۀ په همدغـ د زندان ادارې

د همکارۍ غوښتنه کړې ده او  څخه له غړوۀ د یارانو په کړۍ کې ویل کـېـدل چې دولت د ساما د مشرتابـ. المل شول

اد دي چې موږ مې په یۀ ښـ. ما له پویا وغوښتل چې په دې باب دې رڼا واچوي. ملگري همدا اوس ورسره خبرې اترې کوي

په دې صورت کې چې داسې لیدنې کتنې روانې وي نو  »: کله مې چې ورته وول . گردچاپیره گرځـېـدلو« پنجرې»دواړو د 

زه په »: وه ویلې چې پویا هغه په خپلې دې جملې بشپړه کړه ۀ ما ال بله جمله نـ..... «ا همداسې یوه گنگوسه اورېـدلې دهم خو

ـې په آرامۍ د خلق ئلومړی . وسیو شیبه چوپ  پویا. «باالکل همداسې ده»ورته مې وویل « .شمۀ اړخ کې پاتې نـ ۀتیار

ـې له موږ څخه ئتر اوسه »: پویا وویل . «ډیموکراتیک گوند له پلوه د همداسې یوې غوښتنې د واقعیت په باب خبرې وکړې

خادیستانو ویلي چې دا کار به . نیوکو الندې ونیسو څو څو ځله غوښتنه کړې چې خپله پښیماني اظهار کړو او خپله تگالره تر



خو کله چې خپل او د یارانو دریځ . پویا په آرامۍ خبرې وکړې پورې تر دې ځایه« .د تلویزیوني مرکو له الرې عملي وي

و خبرو په لړ کې پویا د خپل. ـې شیبه په شیبه ترخه او تونده کـېـدلهئ، یو ناڅپه په ولولو راغی او د خبرو بڼه ۀـې اعالناوئ

ـله په ئروسان او پرچمیان دا ډول غوښتنې له هر چا څخه کوي چې د خپلو تبلیغاتو بازار تود وساتي، خو، مسـ» : وویل 

دلته د ولس او پرگنو د ناموس خبره ده، د زمریو د ټاټوبې وقار دی چې د روسانو د نیواک په . دهۀ دوني سادگۍ هم نــ

موږ به هیڅکله د خپلو شهیدانو . کړيۀ ه اوسه چې ملگري به دې هیڅکله دا تأریخي خیانت ونــدې ډاډۀ زړ. یمنگولو کې د

  «.کړوۀ سپیڅلې وینې تر پښو الندې نــ

 

مقابل لوري ته . اخیستۀ ـې د دوستانو او ملگرو پر وړاندې له دوه مخۍ کار نـئهیڅکله . پویا راستمن او صادق سړی وو

په دې . ـې تل همغږي وهئد خبرې او ژمنې تر منځ . ما ورباندې ډېر ډاډ درلود. صمیمت کوله ـې خپله خبره په صداقت اوئ

نور بشپړ ډاډه سوم چې ددښمنانو په زهرو لړلی غیشی به په خپل . وه چې ورڅخه وپوښتمۀ سره ما ته بله پوښتنه پاتې نـ

او دداسې میړني زړور مبارز ټینگښت او شهامت ته ډېر مهال وروسته مې د پویا ددوسیې پاڼې ولوستلې . لگـېـږيۀ ځای ونـ

دا ده له پویا څخه د روس د تالي . ـې د خاد د مستنطق خالصه خوله ورماته کړې وهئمې د درناوي سر ټیټ کړ چې څنگه 

 :غاښ ماتونکی ځواب ۀ څټي دولت هڅې او د هغـ

 

 !ښاغلی نادر علي

د « ساما»د  چمتو یاست چېله خپلو پخوانیو اعمالو څخه پښیمانه اوسئ،آیا د تحقیق د بهیر په رعایت سره، په دې شرط چې 

ته ورسوئ که څنگه؟  ـو انحرافي فکر د جمعي اطالعاتو له الرې د خلکو غوږ ئبانډ د جنایت او کړو وړو په باب او هم د ما

 .په دې باب خپله پرېکړه ووایاست

 د مستنطق السلیک

 !ښاغلیه

زما لپاره د خپل دریځ په پام کې نیولو سره به د . د سازمان آزادیبخش افغانستان غړی شم زما برخلیک په دا ډول وو چې

ی او بد مرغه تصادف وگڼم د پورتنۍ مقدمې پر . شرم ځای وي چې که د خپل غړیتوب سرچینه له تیروتنې ډک غوراو 

ځایه چې ما ته راڅرگنده ده ۀ تر هغـ. یمۀ کې له خپلې ونډې او غریتوبه د خپل توان په حد کې پښیمانه نـ« ساما»بنسټ، په 

ـله ئدا مسـ. لرمۀ ـو له افکارو سره کومه له ژمنو ډکه لیوالتیا او د خاطر تعلق نـئپه ټوله کې او زه هم ورسره، د ما« ساما»

 .مې یوازې د تأریخ د سیاسي قضاوت په حضور کې د توضیح په پار وکړله

 په درناوي

 نادر علي

 

 

 

 

 



 

 

 



 

ـې هم همداسې له ئبیا خبر سوم چې پر پویا سربیره، انجنیر میرویس، انجنیر محـمد علي او محـمـد نعیم ازهر څخه  وروسته

له انجنیر میرویس څخه پوښتنه وکړه چې د تلویزیوني مرکې لپاره د دولت د  مې یو ځل. شرمه ډکه غوښتنه کړې وه

که ټوله نړۍ روسان او »: یرویس یوازې یوه لنډه جمله وویله غوښتنې او  د ملگرو د پښیمانۍ خبره چیرته ورسیدله؟ م

موخه ۀ څخه دد« آغا صاحب»له « .بخښو چې دوی آغا صاحب وژلی دیۀ پرچمیان وبخښي، موږ ددې لپاره هغوی نــ

هغوی د آزادۍ او خپلواکۍ د دنگو قامتونو په زنگون کولو لپاره د روسانو او د  د دا وې. ارواښاد عبدالمجید کلکانی وو

 !مرییو تالي څټو نوکرانو ناکامې او له شرمه ډکې هڅې

 

هوا زښته . ۀـې اجازه راکړې وه موږ به په مثلث کې گرځـېـدلو او سپورت به مو کاوئیو ساعت کې چې موږ ته ۀ په دغـ

کتابونو د لرلو لپاره اجازه  لنډ وخت لپاره د یو شمیرۀ د زندان ادارې د یو. ه خولې بهـېـدلېنډېره توده وه، زموږ له ټوله ځا

مثنوي »د همداسې کتابونو په لړ کې . دا موږ ته یو لوی غنیمت وو. ـې له خپلو پایوازانو وغواړيئورکړه چې زندانیان 

، روسي داستانونه او «طال در مس»، د رضا براهني «حافظ دیوان»، د «معنوي

الس په الس کــېـدل او ټولو دا کتابونه به . یو شمیر په انگلیسي ژبې کتابونه راتلل

د ادبیاتو او نورو ادبي « طال در مس»نعیم ازهر به د . یارانو ورڅخه گټه اخیستله

، هـیـن هوښیار، نازک فکرئډاکټر عبدالواحید را. سبکونو په هکله مالومات ورکول

ټول  وبه په خپلو خوږو خوندورو خبرۀ د. نازک خیاله او د شوخ طبعیت خاوند وو

گوټ کې ۀ په ځانگړي وقار په یو به ـین قریشيئشاهپور رو. و خوشحالولخندول ا

ر سړی ووئدنگه ونه . ـې کولېئناست وو او ډېرې لږ خبرې به  . ـې درلوده او هډ و 

په مثلث کې دننه به په درندو او سوکه . درلودهۀ ـې چندانې عالقه نـئسپورت سره 

په خپله گوته کې د سرو زرو کړۍ  ـېئد خبرو پر مهال به . سوکه گامونو گرځـېـد

 . تاووله

 

به ویل چې ۀ ـې د ساما د سازمان د غړیتوب په تور راوستی وو خو دئدی به د خپلې بې گناهۍ په باب خبرې کولې؛ ۀ د

  .لريۀ داسې یوه ادعا حقیقت نــ

  

ادعا کوله چې د ۀ د. ه هکله خبرې وکړېـې د پیوستون او پریکون پئله ساما سره . ۀراز ووایـۀ ـې ما ته د خپل زړئیوه ورځ 

شي کولی ۀ ـې له ملگرو سره همکاري کړې ده خو د مباحثاتو لړۍ دی دې پایلې ته رسولی چې نور نـئساما د تشکل له پیله 

ـې له ئله همدې کبله . ووۀ له ساما سره همکاري وکړي ځکه د یو شمیر دوستانو له افکارو او برداشتونو سره موافق نــ

یوازې په همدغو وروستیو کې بیا غوښتل چې د ساما له مرکزیت سره خبرې ۀ د. ۀغه لومړیه له ساما څخه واټن ونیوهما

 .اترې وکړي چې د خاد له پلوه ونیول شو

 

 ډاکټر عبدالواحد



هغه د خپل کرکتر له اړخه هم آرامه . ۀـې په چوپتیا کې تیراوئخپل ډېر وخت . ۀانجنیر میرویس ستړی ستومانه ښکارېـد

انجنیر میرویس د درک خاوند، د قلم . ول پوښتليۀ کولې که دې ورڅخه څه نـۀ ـې خبرې نـئوخته پورې ۀ ر هغـت. سړی وو

کله دې چې ورسره خبرې پیلولې نو هغه مهال پوهـېـدلې چې له . لهـې پیاوړې احاطه درلودئاو مطالعې اهل او پر سیاست 

 .ـېئعالم او مالوماتو ډک سړي سره مخامخ 

 

دی مؤمن او . څخه صبر او زغم زده کړلۀ ما له د. ـمد علي کوالی شم د بې سارو انسانانو په کتار کې وشمارمانجنیر مح

ـې ځکه  ډېر لږ څه ویل چې خپل برخلیک ئد خپل ځان په هکله . صادق انسان او په خپل دود او الرې ټینگ والړ سړی وو

او « د سازمان کار به څنگه سي؟»ـې دا وو چې ئوسواس همیشنی . ـې د خپل سازمان له برخلیک سره غوټه کړی ووئ

. ـې سپورت ته هڅولئ خلک او نورۀ قضا کاوۀ ـې نـئ تسپور. ۀمهربانې موسکا ځواب ورکاویوې  یارانو به تل ورته په

ۀ ر کې ددهماغسې چې د تحقیق په بهی. لیدلېۀ په تندي کې د ستړیا نښې ونـۀ ما هیڅکله دد. نیک چلنده او صمیمي انسان وو

مقاومت بې ساری وو د مبارزې د لوړو ژورو او د زندان د سختیو پر وړاندې دی بې 

د تحقیق پاڼې د ۀ د تحقیق د متن له مخې وانگیرو، ددۀ زورتیا کوالی شو ددۀ دد. ساری وو

 :ساما الس ته رسیدلي دي او د ساما په آرشیف کې خوندي دی 

 

 ؟ۀه میاشت مو څومره حق العضویت ورکاولطفاً واضح کړئ چې هر: لومړۍ پوښتنه 

 وایمۀ نـ: ځواب 

 قایله کـېـږئ؟ۀ څه سبب دی چې تاسو په رښتیا ویلو نـ: دویمه پوښتنه 

 نه: ستاسو پر وړاندې یو ځواب :ځواب

 .پر وړاندې یا زما د ملگرو پر وړاندې، واضح کړئ/ زما: /درییمه پوښتنه 

 .ستاسو ټولو پر وړاندې: ځواب 

 وایي اوس چې تاسو دروغ وایاست واضح کړئ؟ۀ سازماني هیڅکله دروغ نـ: پوښتنه څلورمه 
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 ساید عرش ساقِ  بر بلندی سر ز سر         کاین ن بُّرد اجل تیغ را سری چنین هرگز

 «کړي چې له ډېرې سرلوړی، سر پر عرش موښيۀ هیڅکله به داسې سر تیغ پریک نـ»

 

 

 پاڼه گورئ ۰۸۱د انجنیر محـمـد علي د تحقیق  الندې تاسو

 

 

 

 

 انجنیر محـمد علي



 

 

 

 



دا ۀ که د ساما د مشرتابـ. د قاضي احمد ضیأ په هکله به څه ووایو؟ داسې انسان کوالی شو د انقالب آبرو او عزت ونوموو

. ه هیله وایشته چې دی به د افغانستان د ملي او انقالبي پاڅون یوه سترۀ ځوان غړی ژوندی پاتې شوی وای هیڅ شک نـ

ـې خبرو ته ئقاضي ضیأ د خپلو خبرو پر مهال په خپلو ځیرکو او تیزو کاتو به مقابل لوري ته کتل او په ډېرې حوصلې به 

. منلهۀ قاضي ضیأ به له حجت پرته خبره نـ. د قوي منطق او خواږه کالم تر کوډو الندې راغیۀ اوریدونکی به دد. ۀغوږ نیو

 «.آزادگان کم آرد چنین فرزند مادرِ »: د رودکي په تعبیر 

 

په خپل نري قامت، ډنگر اندام او په بنداژ کې پیچل شویو السونو سوکه سوکه دیخوا  چېضابط ضیأالحق مې په یاد راځي 

. ـې د اوریدونکي سترگو ته نیغې کړيئـې چې له چا سره خبرې کولې نو خپل ستومانه سترگې به ئکله به . ۀایخوا گرځـېـد

انجنیرانو د جبهې» به دۀ هغـ
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ضیأالحق د جنرال  .ـې اخیستلئپه هکله قصې کولې او د مورچل د نامتو کسانو نومونه به « 

ـې د غوایي په کرغیړنې خونړۍ ئچې وروسته له خپل فزیکي ټکر څخه قصه کوله، هماغه جنرال قادر قادر پر وړاندې 

ـې راته داسې ئد خپل نیول کـېـدلو دردناکه او ترخه پیښه  .ورسید کودتا کې کوټلې ونډه واخیستله او ددفاع د وزارت مقام ته

. بوټان مې واغوستل او په کور کې کښـېـناستم. ځان مې تگ ته چمتو کړ. پوهـېـدم چې خاد زما د نیولو لپاره راځي»: وویله 

الحق کور کې دی؟ ورته مې ضیأ: خادیستانو پوښتنه وکړه . کله چې د انگړ دروازه وټکــېــدله دروازه مې خالصه کړه

په حقیقت کې خپله په خپلو پښو . هغوی په تعجب سره یو بل ته وکتل. زه په خپله یم او تاسو سره تگ ته چمتو یم: وویل

  «.زندان او اعدام ته راغلم

 

اباندې ډېر د صدارت د تحقیق د ریاست مستنطقینو ر»: ضیأالحق د خپلو السونو د ماتـېـدلو ترخه قصه په دې ډول وکړه 

ـې د شپو له پلوه شکنجه کولم خو د خادیستانو جسمي ئپرله پسې به . فشار راووړ چې خپله قفل شوې خوله خالصه کړم

د صدارت د تحقیق د . ـې د شکنجې کوټې ته بوتلمئیوه شپه نیمایي شپه وه چې بیا  .رسولهۀ شکنجو دوی ته کومه گټه نــ

جنرال غني چې مخکې هم شکنجه . و تنه خادیستان او یو روسي سالکار ناست ولـیس جنرال غني په گډون څئریاست د ر

ۀ که اعتراف ونـ. ستا د کورنۍ ټول غړي مو راوستي دي» : ـې راته وویل ئکړی وم له ځایه پورته سو او په گواښجنه ژبه 

نیولې او هسې ډارول مې ۀ د جنرال غني خبرې مې چنداني جدي ونـ« .کړې هغوی به ستا د سترگو مخ ته شکنجه کړو

خادیست ته اشاره ۀ ـیس یوئد تحقیق ر« لرې؟ۀ روښانه ده چې د خپلې کورنۍ پروا هم نــ» : جنرال غني وویل . وانگیرل

وې تیرې شوې چې د ماشومانو او ښځو چیغې مې غوږو ته ۀ پینځه دقیقې ال نـ. خادیست له کوټې دباندې ووت. وکړه

ۀ گومان مې کاو. سخت په درد راغی او درد مې څو چنده نور زیات سوۀ زړ مې په اورېـدلو ددغو چیغو او کوکارو. راغلې

که او آسمان مځ. رواني حالت مې د کړکیچ په منگولو کې پریوتلی وو. ـې تر شکنجو الندې نیولې دهئچې زما ټوله کورنۍ 

چې مړ به سم خو خپله ژبه به په خیانت له ځان سره مې ژمنه وکړه . د ژغورنې په فکر کې وم. راباندې تور تم شول
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وو خو ۀ نـ« د انجنیرانو جبهه»مورچل نوم ۀ که څه هم ددغـ. ل کال کې یو شمیر سامایانو د هرات په ختیځ کې دا مورچل سمبال کړ۰۹۳۲په  -  

ددې جبهې مشري ارواښاد انجنیر کریم پر غاړه درلوده او . مورچل ډیري کسان انجنیران ولۀ دغــې دا وو چې دئدلیل . پیژندهۀ نامـۀ خلکو په همدغـ

ډېر . د گوډاگي دولت له ولکې آزاد کړي« خلق او پرچم»د انجنیرانو جبهې وکوالی سول څو کلي د . ـې ارواښاد ماما غالم محـمد ووئسیاسي مسؤول 

و نورو ځایونو په شان له دوه وو خواوو، دولتي ځواک له یوې خوا او د شیر آقا چونغر تر مشرۍ الندې وو تیر سوی چې دا جبهه د ډیریۀ وخت له نـ

د همدغو بریدونو او یرغلونو په پایله کې د جبهې گڼ شمیر . د بدنامو ملیشو او له بلې خوا د جمعیت اسالمي د ډلو له لورې تر برید الندې راغله

 .او جبهه تس نس شوهپوځي او سیاسي کدرونه ووژل شول 

 



ټوپ مې ځان له کړکۍ الندې ۀ په یو. د دوبي د گرمۍ په خاطر د تحقیق د کوټې د کړکۍ یوه پله خالصه وه. کړمۀ خالصه نــ

ا م. سوه بستري روغتون ته ولیږدولم رـې څلوئزه  . او پر ځمکه ولگـېـدم .یوازې د ښیښو د ماتیدلو غږ مې واورېد. ۀواچاو

ځان مې له درې پوړو الندې غورځولی  .سولۀ چې ځان له پاسه په ککره وغورځوم خو افسوس چې داسې ونــۀ کوښښ کاو

. وکړ« غذایي اعتصاب»دوه ویشت ورځې مې لوږ تړ .... یوه موده مې په روغتون کې تیره کړه. سومۀ وو خو مړ نــ

وینم هیڅ شي ته به ۀ چې ترڅو د خپلې کورنۍ یو غړی ونــخادیستانو هڅه کوله چې زما لوږ تړ مات کړي خو ما ویل 

ۀ د هغـ. ـې د دریو یا څلورو دقیقو لپاره زما ورور د صدارت انگړ ته راوستئهماغه وو چې یوه ورځ . وړمۀ ورونــۀ خولــ

 «.ټول او لږ څه کرار سوۀ په لیدلو مې زړ

 

کوچني مرتبان کې له لږ اوبو سره ۀ ـې په یوئیولل او هغه به ـې پرئسي، ممیز ۀ ضابط د شپې له پلوه مخکې له دې چې بید

گیالس کې ۀ ـې هغه په یوئسهار وختي له سبا ناري مخکې به . شربت ورزیات کړ –ـې یو کاچوغه ځواک ئپر سر به . اچول

 .ۀـې ماته په الس کې راکاوئاو په ډېرې مینې به ۀ واچاو

 

په خپلې هماغه ښکلې عیارانه ادا د ارواښاد عبدالمجید کلکاني د حماسي ژوند له  انیس آزاد زړور مبارز او انقالبي شاعر به

خپل نوي شعرونه به . ـې راته ویلئ او همداسې ـې وزغملېئو او څومره شکنجې سڅنگه ونیول . سرگذشت څخه قصې کولې

ـې لنډ مطالب ئمیرمنې به . په پټه لټولېـې ئاو خپلې جامې به  الړ گوښي گوټ تهۀ د پایوازیو په ورځو به یو. ـې موږ ته ویلئ

همدا شان انیس . لي وـې د کالیو په استرونو کې ورته ځای پر ځای کړئورته د نخي ټوکر پر مخ لیکل او په ډېر مهارت به 

یس له ما لیدل چې ان. ـې لیږلئخیرنو جامو په ولونو کې گنډل او خپلې میرمنې ته به  وبه خپل تازه اشعار او پیامونه د خپل

 .وووښ خدې راکړې ورکړې څومره 

 

ددروازې له پوالدینو میلونو څخه د کوټې . ـې قفل کړې وهئزموږ د کوټې په گوټ کې یوه بله وړوکي کوټه وه چې دروازه 

 »: ـې وویل ئد دریشیو په لیدلو چورتي سو او بیا  انیس. ـې د سرتیرو دریشۍ انبار کړې وېئپه دې کوټه کې . ۀمنځ ښکارېـد

« دا څنگه ممکنه ده؟»: ما ورته وویل « .ته دیسدریشي مې گوتو ته راسي د تیښتې چانس راته  هدغو دریشیو څخه یوله که 

د پایوازیو په ورځو گڼه گوټه ډېره وي، سرتیري له دباندې د زندانیانو پاکې جامې راوړي او له زندانیانو څخه »: ـې ویل ئو

زما د سرویښتان راته وخریه چې له سرتیرو سره ۀ تــ. ـې کورنیو ته ورسپاريئد هغوی خیرنې جامې اخلي او بیرته 

  «.ـې اغوندم، د کالیو غوټه په الس کې نیسم او له زندانه دباندې وځمئزه له دغو دریشیو څخه یوه . همرنگه سم

 

دې راوباسو؟ څو ورځې وای چې دریشي له دې وړوکي کوټې څخه دبانسپورې ښکارید، خو څنگه مو کوالی ۀ پالن په زړ

ول چې په زندان سـې دا جامې له دې کوټې راوباسو، خو ولیدل ئمو په دې هکله فکر وکړ چې که څه ومومو چې په مرستې 

د هماغې وړوکي کوټې منظره، د  .دا هیله هم د نورو هیلو په شان لولپه سوه. کې ان یوې کوچنۍ هیلې ته رسـېـدل ناشونې ده

 .لیرې کیږيۀ د لیوالتیا مې ال تر اوسه له ذهنه نــۀ یس آزاد نقشه جوړول او تیښتې ته د هغـسرتیرو دریشۍ، د ان

 



که ورسره مخامخ شوی وای نو تا به  گومان . د زښتې ډېرې ساده ژوند بڼې په لرلو یو بې ریا انسان وو« پویا»نادر علي 

سادگي، ۀ چې ورسره آشنا سوې، هلته به دې د هغـ ـې، خو همدائچې له کوم جدي او توند مزاجه سړي سره مخامخ ۀ کاو

انډیواله راواخله د »: ـې ویل ئما ته به . ۀکاوۀ ـې له دوستانو سره رسمي چلند نــئهیڅکله . لیدلی وایصداقت او سپیڅلتیا 

غږ ۀ ښــ کاشکې مې! پویا صاحبه»: ما به ورته ویل « .مې ډېر تنگ سوی دیۀ شمالي دوه درې سندرې راته ووایه چې زړ

پویا به . فرمایش پر ځمکه واچومۀ وای کوالی د هغـسۀ ما نــ« ووایه سړیه څه کوې!هې باباۀ »به ټینگار کاوۀ د« .درلودای

او ۀ به زما الس پر ځمکه څمالوۀ خو د. «راځه چې زور ازمایي وکو»:ـې ئخپل ښی الس زما پر الس کښـېـښود او ویل به 

 .په خندا سو کړس کړس له زوره به په کړسۀ د زړ ۀښــ

 

خپله پوهه او علمیت د چې ۀ کاوۀ ـې داسې چل نـئهیڅکله به  خویو عالم انسان وو چې  سره له دې« پویا»نادر علي دهاتي 

که مې د . ډیري وختونه به په مطالعې کې ډوب وو. ۀلیرې کـېـدۀ له سره نــۀ ـې د زنگانـئکتاب به . چا مخ ته راوباسي

له مطالعې وروسته به په فکرونو کې . ـې غوټه راپیدا سوهئورڅخه د کوم شي پوښتنه کوله په تندي کې به  مطالعې پر مهال

راوایست او ۀ ـې له زړئیو سوړ اسویلی به « کوم څه دې زده کړل که نه؟! پویا صاحبه»: ورڅخه به مې پوښتل . ډوب ننوت

ترالسه ۀ نگ نــپوهه خو په ډیر کتاب لوست» : په نرمۍ به مې ځواب راکړ 

ددې لپاره چې پوه سئ نو لږ تر لږه باید درې څلور کاله پرله پسې . کـېـږي

ورڅخه « .ورکويۀ افسوس چې د آدمي چا ته عمر کفاف نــ. مطالعه وکړئ

پوهې لرل په کومو مسایلو کې رانغښتل  هد لږ تر لږ» : به مې پوښتل 

دو کلونو لپاره ریاضي، انسان باید د اوږ» : ـې راکړ ئځواب به « کـېـږي؟

ادبیات، تأریخ، سیاست، الهیات، فلسفه او اقتصاد ولولي، له دې وروسته 

کوم بڅری پوه سي، دا په خپله درې څلور  په ښایي د ِعلم له ا سرارو څخه به

له همدې کبله ده چې آدمیزاد دنیا ته نادان راځي او . سوه کاله عمر غواړي

ـې د ئوې او موږ به سـې خبرې طنز ډوله ئ بیا به« .نادان له دنیا څخه ځي

 .پوهې او مطالعې اهمیت ته رابللو

 

 

ـې بل ملگري سره د کومې موضوع په ئتود وو او هر چا له دېخوا اېخوا قصې کولې او یا به ۀ یوه شپه د یارانو مجلس ښـ

. ـې یوازې پویا له ځان سره بوتئ د ټولو له منځه. هکله خبرې کولې، چې په دې حال کې پهره دار زموږ کوټې ته راغی

په خپلو منځو کې به مو ویل . پوه سو چې څه خبره سوې ده. ـې اوږد او نور پسې اوږد سوئغیابت . یاران ټول غمجن سول

وای د پنجرې د میلونو له ساو په دې ډول مو کوالی  زموږ کوټه د داالن په وروستي سر کې وه. وي بیولیۀ ـې نــئاعدام ته 

ټول یاران د پنجرې څنگ ته . ساعته وروسته مو ولیدل چې په داالن کې درېدلی دیۀ له یو. څخه داالن وگوروکتار 

د الس په اشارې مې . ولو چې د زندان د خاد دفتر وهلی دیسپوه . وي ولسـې گډ وډ ئـې لوڅې او ویښتان ئپښې . ودرېـدل

دا حالت ټول نا آرامه او قهرولي ۀ دد. ښودۀ ـې ونــئ غبرگوندی چوپ والړ وو او . ورڅخه د پیښې په باب پوښتنه وکړه

 انجنیر نادر علي دهاتي



ـې په خطاب کې ئانجنیر حسین بې صبره سو او موږ ته « زبیر احمد ورور»په دې شیبه کې د . پوهـېـدلو څه وکړوۀ نــ. ول

ـې خوله ئیو ناڅاپه « .نور څه شي ته منتظر یاست، نور نو له څه شي ډارېـږئ؟ موږ خو اعدام ته سترگې په الر یو»: وویل 

موږ تاسو ته اخطار درکوو چې که تر بل نیم ساعت پورې زموږ ! اې بې ناموسانو» : په چغیو او ښکنځلو خالصه کړه 

د پهره دار بې گټو گواښونو . نورو یارانو هم احتجاج وکړ« .وکړو« اعتصاب»کړئ موږ ټول به لوږ تړ ۀ ملگری خوشې نــ

نیم ساعت ال . ـې خبر ورکړئپهره دار له ناچارۍ الړ او د زندان ادارې ته . الی موږ غلي کړيوای کوسۀ او اخطارونو و نـ

د زندان د خاد آمر . ۀـې لگاوئـې سگریټ پر شونډو کښـېـښود او وئوو چې پویا کوټې ته ننوت او لنډ په لنډه ۀ وی نــستیر 

و چې ولې خاد سۀ اشور جوړ کړی وو؟ موږ هیڅکله پوه نـپویا په دې وهلی ډبولی وو چې ولې دې په زندان کې دننه شور م

 .حالت او شیبې کې پر پویا داسې بې ځایه پلمه ونیولهۀ په داسې یو

 

چې زموږ موخه تر  ، ځکهسره د زندان د ادارې په باب زموږ خښم ځکه کرار کرار سوړ سوۀ له هغـد پویا په راتگ سره 

وش»رینه »په رښتیا هم چې . وای کوالیسۀ السه سوې وه او تر دې پورته مو بل څه نـ  «.ديۀ او سوک سره برابر نــ« د ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «د لیډرانو کوټه» 

د څلورم پوړ « له پاسهمخکینۍ کوټې »ـې د ئموږ . له دې پیښې وروسته ډېر ژر بل ځای ته زموږ د کډې کولو امر وسو

ۀ ـې ددې لپاره د لیډرانو د کوټې په نامـئیادېدله، ښایي دا کوټه ۀ ټې په نامـد کو( رهبرانو)« لیډرانو»کوټې ته بوتلو چې د 

د ټولو انقالبي . دا کوټه تر ستوني په زندانیانو ډکه وه. ـې دلته راوړي ولئشوي زندانیان  او غوره یادوله چې په نښه

. ۀراغالست ووایـۀ ب په چاپیریال کې ښـموږ ته د ملگرتو -ۀ سازمانونو غړو او پلویانو چې زموږ سازمان په کې هم راتـ

له مینې او خلوص ډک چلند او خالصانه خدمات د ټولو ۀ دد. ۀجال جال خبر اخیستـۀ ډاکټر فخرالدین شهید زموږ د هر یو

 .د انقالبي سازمانونو له کدرونو سره آشنا سولوهمدلته، زموږ د سازمان په گډون موږ . زندانیانو په حق کې وو

 

د ناستې ځای . زندانیان د لویې کوټې د غولي پر مخ د یو بل تر څنگ ناست ول. ۀلگـېـدۀ ه کې د چپرکټ څرک نـپه دې کوټ

سترگې په « چې له زندانه دباندې ورسره آشنا وم»کله چې د میر علم . تازه راغلو هڅه کوله چې ځانته ځای ومومي. ووۀ نــ

دلته مې پام سو چې . ـې راته ځای راکړئـې بوتلم او خپل څنگ کې ئسره ـې رامنډه کړه او له ځان ئما ولگـېـدلې مخې ته 

ورته ورغلم او غوښتنه مې ورڅخه وکړه چې زموږ څنگ ته دې راسي . پویا د تشناب د دروازې تر څنگ ځای نیولی دی

مناسب ځای ۀ ورکړ چې یوډاکټر میر فخرالدین د ډیرو ستونزو له گاللو وروسته پویا ته قناعت . منلهۀ زما خبره ونــۀ خو د

  .ته الړ سي

 

په . ـې جوړ کړوئپه کوټه کې د زندانیانو شمیر تر دې حده وو چې مجبور وو خپلې څپلۍ تر نالیو الندې کـښـېـږدو او بالښت 

افسر قربان سعید چې زموږ د  کد دریم بال. حالت کې د انساني طبعیت له مخې طبعاً ټوکې ټکالې هم کـېـږيۀ همداسې یو

د ځای د تنگوالي په خاطر « او بې سواد وو« ماشیني»او د زندان د اکثرو افسرانو په شان )ای پر ځای کولو مسؤول وو ځ

بصیر بد روز ته چې د قربان سعید بې شعوري څرگنده وو په « !توشکې د درو نفرو لپاره/دوه نالۍ»: فرمان ورکړ چې 

څه ! نـه»: قربان سعید په چیغو وویل « سو؟ۀ ې تنه په دوه وو نالیو بیدشي کـېـدای چې درۀ نـ! ضابط صاحبه»: ټوکو وویل 

یوازې دوه نالۍ د درو تنو لپاره. چې زه وایم
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پښې د بل سره ته ۀ سو چې د یوۀ په دې توگه، موږ مجبور وو داسې بید« 

 .راسي

 

دوه سوه تنه چې بیالبیل سیاسي، او د  کیڼ السو او ښي السو گوندونو او ډلو نیږدې د بیالبیلو« لیډرانو په کوټه کې»د 

د حکمتیار د حزب اسالمي غري، د : ـې درلودل بندیان ول لکه ئـولوژیک نړۍ لیدونه ئژوندانه سلک او چلندونه او ایډ

پیکار : جمعیت اسالمي، اتحاد اسالمي، حرکت انقالب اسالمي او نور؛ همدا شان د انقالبي سازمانونو غړي او کدرونه لکه 

، گروه اخگر او سازمان «ساوو»نجات افغانستان، سازمان رهایي افغانستان، سازمان انقالبي وطن پرستان واقعي  برای

د زندان د میلو تر شا ژوند، چار چلند او د انسانانو معاشرت او راکړه ورکړه تر .... «ساما»آزادیبخش مردم افغانستان 

د زندان دننه او له زندانه دباندې معیارونه له یو بله بیل . ونه له یو بله بیل ديدا دواړه چاپیریال. دباندې له زندانه توپیر لري

هغوی چې له زندانه دباندې د یو بل وینو ته تږي ول . شي کولی د جگړې د ډگر تقابل دننه زندان ته راوړيۀ زنداني نـ. دي
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 .ل کال کې د دریم بالک د قوماندان نوم شیر آقا وو او د بغالن والیت له کومې اړوندې سیمې څخه وو۰۹۳۰په  -  



د دوه وو متقابلو لوریو تر منځ کرښې زندان ته له  ده چېۀ دا په دې مانا نـ. نن په زندان کې دننه د یو بل تر څنگ ناست دي

دننه او دباندې ونړېږي، بلکه دا په دې مانا ده چې په زندان کې دننه معایر او ضوابط ځانگړي  له راتگ سره سم نور بیخي

کیدای شي د . ـې دلته توپیر موميئده بلکه د هغه دوام دی، یوازې بڼه ۀ زندان د مبارزې او هڅې د پای په مانا نــ. دي

د افرادو د قضایاوو او مسایلو پر وړاندې همدا شان . فکري دریځونه له یو بله بیل یا ان متضاد وي –زندانیانو سیاسي 

له دې . يسۀ کیدای شي له یو بل سره موازي، مختلف او یا په نیغې کرښې سره یو ځای والړ نــاخالق  او شخصي سلیقې

چت الندې سره کښـېـني او د یو بل تر څنگ ژوند ۀ سره سره ټول زندانیان مجبور دي تر یو بیالبیل تیاوو او ټولو تضادونو

 .وکړي

  

 د ساما د نولس کسیزې ډلې په باب باید ووایم چې هغوی هر چیرې، او په هرې شیبې او موقع کې ټولو ته د خپلې الرې

ـې ۀ ئڅیله کښـېـناستل او نـۀ هغوی نـ. ې ښودلېښو اخالقو بیلگ ، تفکر، شایستگۍ، لیاقت، زړورتیا، پوهې اوحقانیت

وې وه حال دا چې سد حبس موده ټاکل « ولیډرانو د کوټې د اکثریتو زندانیان»د . دروازې د هر چا پر مخ خالصې پرېښودلې

 .نور خپلو اعدامونو ته سترگې په الره ول

 

د پیکار له سازمان )، استاد صالح (له سازمان څخه د اخگر)په دې کوټه کې پر ډاکټر میر فخرالدین، استاد دوست محـمـد 

، ډاکټر حمید (ساوو)، کبیر توخي (د ساما)، بصیر بد روز (د ساما)، اسحق جبران (د ساما)، غالم فاروق حقبین (څخه

د  سربیره( ساما)، عارف فرحت (د اخگر له سازمان څخه)، استاد عبدهللا (جبهه متحد ملي)، محسن وارسته (ساوو)سیماب 

 .کیڼ الس د سازمانونو غړي هم ول

 

له . ۀپیژاندۀ دی مې د فوالد په مستعار نامـ. ل کال د غبرگولي په میاشت کې آشنا سوی وم۰۹۳۳له اسحق جبران سره د 

شپه او ورځ . ۀـې کار کاوئشوق او مینې  ساري په بې. زنداني کیدلو مخکې مې په یاد راځي چې له سره تر پایه انرژي وو

کله مې چې دی په زندان . ـې په مینې منډې ترړې وهلېئپیژندله او د ساما د تشکیالتي بنسټ د ټینگښت لپاره به ۀ ې نــئبه 

ارواښاد اسحق جبران د : د ژباړونکي یادداشت . )عمر دې اوږد وي. ۀکې ولید، ډېر ستړی، ستومانه او رنځور ښکارید

ښار کې خاورو ته ۀ ناډا د تورنتو په ښار کې وفات سو او په همدغـز کال د مارچ د میاشتې په شپږمې نیټې د کا۸۱۰۲

 .(وسپارل سو

 

له ډاکټر فخرالدین او بصیر بد روز
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ۀ یو شمیر سامایي مبارزین په یو یو وخت .سره مې له زندانه دباندې پیژندگلوي درلوده 

په هنگري . ۀمې دلته د لومړي ځل لپاره لید دی. زموږ په منځ کې یو نا کراره ځوان هم ناست وو. وي ولسکې راټول ۀ کالـ

ورته مې وویل . کړۀ نور طاقت ونــ مې ۀزړ. ـې کښته او پورته کړهئڅو ځله . ـې هم په الس کې وهئتومانچه  هکې جوړه یو

وروسته پوه  ډېر. ویلۀ ــې ونــئـې ما ته مانا داره مانا داره وکتل خو څه ئبیا « .کوهۀ له تومانچې سره لوبې مــ! گرانه»: 

ــې ځانته ئاو د یارانو پاملرنه ۀ ـې له ځانه خپل ذاتي جوهر وښودئپه ډېر لنډ وخت کې . ۀسوم چې دی میر فخرالدین نومیــد
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. سره همکاري درلوده« محفِل انتظار»حفیظ آهنگرپور مخکې د طاهر بدخشي تر مشرۍ الندې له . بصیر بدروز د حفیظ آهنگرپور ورور دی -  

کې ( ل۰۹۳۱په )ـې ئکله چې حفیظ او څو تنه یاران . سره اصولي اختالف پیدا کړ نو له مجید کلکاني سره نیږدې سو« محفل انتظار»چې له ـې ئکله 

 .ـې د ساما له تشکیالتو سره یو ځای سولئنور ملگري ( ـې بد روزئد ورور په گډون )د دهمزنگ په زندان کې ووژل سول 

 



یوه شیبه . ــې درلودهئډاکټر فخرالدین پریمانه انرژي، د سازمان او سمبال فوق العاده توان او بې سارې زړورتیا . ورواړوله

 ۀ ل د کب په میاشت کې له هماغـ۰۹۳۲دی د . ۀپیژاندۀ ــې په رسمیت نــئله انقالبي مبارزې پرته بل کار  .وهۀ به په آرامه نــ

د حبس د مودې له . وي ولسورڅخه نیول « د پردل ورور»وی وو چې عبدالمجید کلکاني او هللا مـحـمـد سنیول کورڅخه 

نوم دې . ــې ستره ضایعه بولمئمړینه . وسخ په سیمې کې ووژل کابل د پل سر د و خوستیرولو وروسته له زندانه خوشې 

 .تلپاتې وي

 

شاه ـې ئمستعار نوم »سامایي په کور کې مخفي ژوند درلود چې یوه ورځ ماسپښین پردل ۀ ل په ژمي کې ما د یو۰۹۳۲د 

کار د ۀ زه او پردل د یو. ۀاندـې پیژئبصیر بد روز راته راوست او را و ،«ن د آق سرای د کلي اوسیدونکيممـحـمـد د کوهدا

د الرې په اوږدو کې پردل د بد روز د سیاسي سوابقو او . واوره په ورېـدو سوه. ترسره کولو لپاره دباندې ووتلو

ساما، بدروز له کابله د شمالي کلي ته ددې . ـې ساتمئـې غوښتل چې وئخصوصیاتو په باب ما ته مالومات راکړل او راڅخه و

بد . خالص وي او هم به په سیاسي چارو کې له موږ سره مرسته وکړي څځه خاد له منگولود  وو چې هم بهلپاره لیږدولی 

یعنی له ساما سره د خپلو ملگرو د « بې رابطې ملگرو د تنظیمولو لپاره»روز یوه موده زموږ تر څنگ تیره کړه، وروسته د 

، او د کابل ښار د خیرخانې دیپه گیر ورکړی  چاي چې دی له اوریدلو گنگوسو داسې ښکار. راغیاړیکي په باب کابل ته 

 .وسپه سیمه د خاد له پلوه ونیول 

 

. لغلیاد راپه به مې « بهرنگي»کله مې چې د استاد دوست محمـد سترگو ته کتل، استاد عبدالرزاق او استاد عبدالبصیر 

. ـې اړیکي لرلئه دوه وو بیالبیلو سازمونونو سره خو لۀ ـې ژوند کاوئکې کور  ۀ بهرنگي او رزاق دوه وروڼه ول چې په یو

استاد دوست محمـد له استاد عبدالرزاق سره . ولساستاد رزاق د خلقیانو په الس او بهرنگي د اخوانیانو په الس ووژل 

هغه مې . لههرو مرو به له استاد دوست څخه یاددونه کـېـد نوهر کله به چې د بهرنگي لیدلو ته ورتلم . ملگری او همکفره وو

 .نیکو وروڼو په کور کې لیدلی ووۀ او په نامـ ،د همدغو دوه وو مبارزو

 

همهغې »له « لیډرانو»ډاکټر حمید سیماب سره زما ددوستۍ او آشناییۍ سرچینه د « کتاب له مصحح او منتظمۀ همدغـ»د  

په کوټه کې د « .بل چا ته وروپیژنم راځه چې تا یو»: ـې ویل ئیوه ورځ مې پویا الس ونیو او و. وهسڅخه پیل « کوټې

په سختۍ د کوټې نیماییۍ ته . چې ددومره انسانانو له منځه تیریدل گران کار وو هزندانیانو شمیر او گڼه گوڼه تر دې کچې و

ـې منظمه وه له ځایه راپورته سو او په ډېرې مینې ئـې تراښلې او سر او وضع ئد منځنۍ ونې یو سړی چې ږیره . ورسیدلو

دی »: پویا وویل . لـې ماته په ځیر ځیر وکتئبیني عینکو له منځه ه ـې د ښه راغالست په ویلو روغبړ وکړ او د خپلو ذرئ

زه ال د بلې جملې اوریدنگ ته سترگې په الره وم چې پوه سم چې حمید جان څه کاره دی، له کوم سازمان « !حمید جان دی

د پویا همدا جمله ماته کافي او بس وه چې پوه « .ډېر شریف انسان دی»: وویل سره اړیکه لري؟ پویا د انتظار خالف یوازې 

پال، د پیاوړي قلم خاوند، د لوړ فرهنگ خاوند هـېـوادسیماب یو ولسي، عالم، . سم د ډاکټر سیماب په باب څه ویل غواړي

لوړې ژورې لیدلي دي او د څرخي د بټۍ پریمانه ۀ سیماب د ژوندانـ .انسان دی او ملگري ورباندې خورا زیات گران دي

له هغې ورځې چې پویا ما ته حمید سیماب را . ـې شپې ورځې په مقاومت او سرلوړۍ تیرې کړي ديئپه زندان کې ۀ پلـ

د . ده هیره کړېۀ دا دی اوس څه دباندې دیرش کاله تیریږي خو ما تر دې دمه د لومړي ځل لیدلو خاطره ال نـۀ وپیژاند



کتابونه، . ـې لنگر اچولی وو، هغه مې ال تر اوسه په یاد دیئگوټ ۀ ي بکس وو چې د بسترې پر یوسیماب یو آهن چادر

ـې تل یوه ئد خپلې نالیچې پر مخ . ـې چې ورباندې ایښی وو ال تر دمه مې په یاد ديئکاسې، د چای ترموز او هغه گیالس 

وږي او گران ملگري په هر ځل لیدلو د هماغو ورځو خواخۀ ددغـ. ده وتلېۀ پاکه روی جایي وه، دا مې هم له ذهنه نــ

دذهن له لوحې څخه . درک توان لري د راته ژوندي کیږي، یوازې د اور پر ژیو ناست پتنگان دداسې درد او سوز خاطرات

له ویل « حمید جان»څنگه کوالی سم د سیماب زښت مؤدبانه چارچلند او د پویا . دیۀ دداسې خاطراتو هیرول آسانه کار نـ

تر نن پورې د آشناییۍ د  هماغسې ځایه نیولېله یاده وباسم؟ خوښ په دې یم چې ما او سیماب دواړو له هماغسې ورځې او 

په باب خپله « پویا»له ډاکټر سیمابه مې وغوښتل چې د بې مرگه شهید نادر علي دهاتي . پیل حرمت په درنښت ساتلی دی

کتاب ارزښت لري ۀ ده خو ما ته د یوۀ دې چې د سیماب خاطره دومره اوږده نــ سره له. خاطره د همدغې لیکنې لپاره ولیکي

 :د موالنا جالل الدین محمـد بلخي په وینا : 

 

 بود هزار یکی گویی نیک چو سخن    یکی نیست هزار نگویی نیک چو سخن

 

 :په هکله د ډاکټر سیماب خاطره کټ مټ رانقلوم « پویا»دا دی دلته د نادر علي دهاتي 

 

د وفا او ټینگښت په لوړ مقام کې ۀ استاد نسیم رهرو، هغه یار چې زه به هر چیرې او هر چا ته چې آرمان او ژمنې ته دد

گواهي وغواړي، گواهي به ورکړم، راڅخه غوښتي چې د تلپاتې ژوندي اتل ارواښاد نادر علي پویا په باب خپل خاطرات 

ای او ډېر وخت مې ورسره تیر کړی وای چې ډېره پیژند گلوي مې ورسره پیدا کاشکې پویا مې ال نور هم پیژندلی و. ولیکم

په هکله مې ډېر او ال په ځیر لیکلي واي، دریغ له ۀ شوې وای، او کاشکې حافظه مې تر اوسنۍ هغې یو څه ښه وای چې دد

 .دې او هم له هغې

 

زه . ل کال وو۰۹۳۰وي وتلی ۀ که مې ذهن خطا نــ. لپه هکله مې ډېر اورېدلي وۀ وو لیدلی، خو ددۀ نادر علي پویا مې نــ

د ۀ د څرخي پلـ –چې په هغوی کې زموږ همگامه همځنځیر او همژمني یاران هم ول  –له یو شمیر نورو زندانیانو سره 

ڼې یو بڼ کې زموږ د عمر له ونې څخه پاۀ شنـۀ پـۀ زندان د لومړي بالک ددویم پوړ په لویدیځې څانگې کې وو او د ژوندانـ

 ،د ترهورو او له هیبته ډکو شپو وروځو کې ،په قفسونو کې راگیرو بندیانو ته څرگندهۀ د څرخي پلـ. په یو په رژېـدلو توییدلې

کالي مو ټول »خالصې شوې، یو شمیر نومونه ولوستل شول او امر ورکړل شو چې  دروازېیوه ورځ د تړلو کوټو پوالدي 

ناڅرگند برخلیک پر لور د زمهریر د باد شان د ترهورتیا او اضطراب ۀ د یو نو کې،په ټوکـېـدلو زړو امرۀ دغـ ؛«کړئ

ـې له لومړي بالکه ئموږ . یارانو نومونه هم ول نورو د نومونو په منځ کې زما نوم او د یو شمیر. تورې څپې خپرولې

په څلورم پوړ کې په نوي قفس  کي بالکله چې هلته ورسـېـدلو او د نوموړ. ـې وخوځولوئاویستلو او ددریم بالک پر لور و

ـې د مرگ ئکې ځای پر ځای شوو پو شولو چې د اوو شپیتو تنو له منځه چې له لومړي بالک څخه راوړل شوي وو ډیري 

د روس پرستو هـېـواد پلورو پرچمدارانو د زندان ساتلو معموله تگالره دا وه چې په اعدام محکوم شوي . تر حکم الندې ول

خبرول او کله به ۀ د مسخره بیدادگاه د مرگ له صادر شوي حکم څخه نــ« اختصاصي انقالبي محکمې»ـې د ئه زندانیان ب

 ـې بوتلل خو وروسته به پوه شولو چې هغوی په ناراتلونکي سفر لیږل ئـې یو ناڅاپه یو په یو نومونه ولوستل او دا کسان به ئ



وروځو او اونیو په اوږدو کې د زندان له نورو برخو راټول کړل او په  ـې ددغو اعدامیانو غټه شمیره دئشوي دي، کله به 

چې له یوې خوا دوی د امید او نومیدۍ د برزخ په ۀ ـې ددې لپاره کاوئقفس کې واچول، دا کار ۀ ـې په یوئځای کې به ۀ یو

ـې ټاکل شوی وو ئخلیک ـې غوښتل په ورته وخت کې د نورو کسانو رنځ چې برئمرگوني موړ کې وساتي او له بلې خوا 

ـې ئله ډلې سره  به « بې سرنوشتانو»ـې په الس را ټول او غوره کړل او د ئژوندی وساتي، د دویمې ډلې یو شمیر کسان به 

ـې دا  نا بې ئسره یو ځای وساتل او یوه ورځ به  پورې ـې دوی د خدای په امانۍ تر ورځېئیو ځای کړل؛ په دې سره به 

د اعدامیانو په بیولو سره د مرگ مخ او څیره څو گامه وړاندې ژوندي پاتې کیدونکو به ه بوتلل، او وسان د اعدام ډگر ت

؛ د گوډاگیو ۀـې د خپلې روح په ژور تل کې احساس کاوئولیدله او له اعدامیانو سره د خدای په امانۍ دروند پیټی به 

ي وای چې د روس له سوسیال امپریالیزم او د هغوی له باید پوه شو يپاتې شو يپرچمدارو د واکمنۍ موخه دا وه چې ژوند

ـې د همداسې یوې موخې لپاره درییم ئدا چې موږ .  ده« تـېروتنه»څومره لویه دردناکه دښمني بومي کونگریو او سپیانو سره 

ې برخلیک خپله پوهـېـدلو، وروسته کله چۀ ـې زموږ نومونه لوستل، نـئبالک ته بیولو، او د دوبي په هغو تودو ورځو کې 

  .الره پرانیستله موږ د همداسې نقل او انتقال په دلیل پوه شولو

  

ـې راوړه، داسې ډله چې د ځینو څیرې آشنا وې او د ئپه قفس کې له ځای پر ځای کـېـدلو څو ورځې وروسته یوه بله ډله 

د همفکرۍ او . کمیټې غړي ول د مرکزي« ساما»دوی د سازمان آزادیبخش مردم افغانستان . ځینو نومونه آشنا ول

لور په بهیدو وي، سره یو ځای کړلو او د زندان ۀ د څو څانگو د اوبو په شان چې په یوسیند  ۀهمسنگرۍ پیوندونو موږ، د یو

 ېکه څه هم موږ دو. په شتون کې سره سره د ټولو زړونه د یو بل په لیدلو خوښ او ښاد سول د زښتو ډېرو سختو شرایطو

په بد ورگي حاتم طایي » ددښمنبل  د زړه له تله د مینې په گډ چاپیریال کې خبرې اترې درلودې خو ډېر ژر اونۍ له یو 

ـې له منځه یو شمیر د ئوي یاران په دومره سخاوت سره یوځای کوي او بیا سچې څنگه په انزوا کې ساتل  سوپوه  سخاوت

چې د  سووپوه خو وروسته ایلې لپاره یوه گونگه هیله درلوده، که څه هم تر پایه مو د یوې ښې پ ،«ابد لپاره ورڅخه اخلي

او د خپلې الرې او آرمان مینه د المکان تر لوړو څوکو پورې  هـېـوادبرخلیک ټاکل شوی حکم دا وو چې یاران به د 

 «.درلودلهۀ د مینې لوبې د دار له رسۍ پورته بله پوړۍ نـ»ورسوي ځکه 

 

د خپلو همځنځیرو او شاو خوا کسانو شخصیت، ایمان او آرمان په لوڅو سترگو  ئسزندان داسې ځای دی چې کوالی 

له سپکوالي ډک حقارت او بې  سته چې ټولو هغو کسانو چې زندان لیدلی دی د ډېرو له ادعاوو ډکو کسانوۀ شک نــ. وگورئ

کې ۀ ژوندانـۀ لیدلې ده چې په هماغـ ایمان او وفا همآرمان، ایماني لیدلې ده خو له بلې خوا د هغو کسانو د شخصیت پرتم، 

. انسان وو خاوند نادر علي پویا د همداسې پرتمین شخصیت. ــې د کبریا ستنې لړزولې ديئاسطوره ول او په خپل مرگ 

ه ډېر ژر مو له یو بل سر. ـې ونیولمئـې الس راکړ او غیږ کې ئپه خپلې لوینې او تودې مینې  .یارانو زه پویا ته ور وپـېـژندلم

وای ستر دې به بل څه کـېـدای . دهکلونه کلونه مو له یو بل سره ناسته والړه کړې ۀ انس ونیو، داسې انس چې فکر مو کاو

ـې له ئدا وو چې پویا او یاران توپیر زموږ تر منځ  –اوسي؟ موږ خو ټول د عشق د مسلخ او معبد همالرې الرویان وو 

 صفتي ډنگر» او موږ هغه « وژنيۀ مسلخ کې یوازې له نیکو پرته بل څوک نـد عشق په »هماغو نیکو سپیڅلو څخه وو چې 

تر نورو توپیر  پویا خو د همدغو نیکو او سپیڅلو په منځ کې. درلودۀ معبد کې د قربانۍ لیاقت مو نـۀ وو چې په هغـ« بدورگي

ـې ئد وقار او پرتم مقناطیسي جاذبه ۀ وي وای نو ددسداسې پرتم او وقار درلود چې که هر څوک ورسره آشنا  پویا. درلود



د زندان په ددې کهکشان ستوري شول او ما ـې اسطوره وو، ئهکشان کې چې هر یو د سترو انسانانو په ک .ډېر ژر احساسوله

پرتم او وقار د مقناطیسي ۀ ددغــ ، خودرلودشرایطو کې ورسره د جالد تر تیغ الندې د شخصي پیژندگلوی شرف او ویاړ 

ـې همدا نادر علي پویا وو ئیو : او روح په تل کې احساس کړې  ده ۀ د دوه وو تنو په وجود کې د زړ مې ني ساحهجاذبې عی

د ایمان او مقاومت حماسه ان د خاد ددوزخ ۀ ـې هغه څوک وو چې د روس پرستو جالدانو تر شکنجې الندې ددئاو بل 

له هغو ! ډېر لنډ وخت وو ۍپویا سره د خبرو اترو لپاره دوی اونله  .ارواښاد تلپاتې بشیر بهمن وودی  : جالدانو ستایلې ده 

دوې  د هیرجنتیا دوړې پرتې دي، خو د نادر علي پویامې ورځو څخه دا دی درې لسیزې تیریږي او پر خاطراتو باندې 

د ځالند او ۀ د هغـخاطرې به زما په ذهن کې زما د مرگ تر شیبې پورې هماغسې ځالنده او روښانه پاتې وي او ما ته به 

 :شخصیت بیلگه او شاخص وي ۀ دراند

 

ول ژباړل شوي او یا ډېر لږ د لیوالو ۀ یو دا چې ما له ځان سره یو شمیر کتابونه درلودل چې تر هغه مهاله فارسۍ ته نـ

آلماني »ې د ـئله هغې ډلې څخه یو . کسانو السونو ته ورغلي ول نو له دې امله کم پیدا کتابونه او لږ لوستل شوي ول

کتاب یا د کار مارکس د نړۍ لید لومړنی بنسټ وو چې په کې ځوان مارکس د لومړي ځل لپاره د انسان او « ـولوژۍئایډ

دا کتاب پویا ولید او سره له دې چې خبر شوی وو . نړۍ د بدلون لپاره خپل فلسفي تیزسونه په خام او مبتدي ډول قید کړي ول

ۀ باور مې نـ. ـې راڅخه وغوښتئوروستنی تمځای وي، دا کتاب ۀ له ډگره مخکې د ژوندانـ چې دا کوټه به ورته د اعدام

چې هره شیبه ددې امکان وو چې د مرگ ډهلونه  دا کتاب ولولي په داسې مرگوني ترهناک چاپیریال کې دې چې پویاۀ کـېـد

ۀ شعلـ»کیڼ انقالبي  له شته په کوټه کې ـېئپرله پسې ساعتونه به ۀ او هم په داسې حال کې چې اوږد - ورته وږغول شيبه 

او څوک دې  –او اړپیچونو په هکله خبرې اترې کولې  نوغړو سره د تیرو مسایلو او ورڅخه د راپاڅیـدلو راښکونو «جاوید

ضم وکوالی شي د مارکس په پیچلي بیان او لوړو ماناوو دې د پوهنتون د کتابتون په آرام چاپیریال کې ولولي او درک او ه

د بنسټ او تن په شان له ۀ ـې ددئپویا ثابته کړه چې له بلې مصالح جوړ شوی وو، تا به ویل چې اعصاب خو . ـې کړيئ

ـې په څو لنډو ورځو کې په ژور لید او کرارۍ ولوست، او ان تر نن پورې که مې په ئهماغه کتاب . پوالدو جوړ شوی وو

به مې په خپلو سترگو باور ۀ وای کړې، نو نــۀ ورسره خبرې نــ ې بابپه د وای لیدالی او ورپسې مېۀ خپلو سترگو نـ

 . پر خپلې خاطرېۀ درلود او نــ

  

جاوید له ۀ سره له دې چې زما د سیاسي ودې ځانگړو شرایطو، د شعلـ. دویمه خاطره مې د پویا د حوصلې او زغم په باب ده

سازمان سره د ۀ او اړوپیچونو لیرې ساتلی وم خو له داسې یو نسبه د انقالبي مبارزې د بهیر له حب و بغض، راښکونونو

سره د سیاسي اړیکو له اړخه اړوپیچ او خړپرتیا « ساما»ـې له ئوم چې په تیرو وختونو کې  یاړیکي په تور زندانی شو

دا دی له . کړل یوه ورځ له پویا سره د خبرو په لړ کې مې له ساما سره د سیاسي اختالفونو یو شمیر ټکي مطرح. درلودله

ـې تر نن پورې زما پر تندي د حیا خولې ئخو د پویا ځواب داسې وو چې په یادولو  مهاله اوس درې لسیزې تیریږيۀ هغـ

ماشوم په شان دا خبره مطرح کړه او  ه کوونکيي؛ په یاد مې راځي چې څنگه مې د ښوونځي د ابجد لوستونکي زدسراماتې 

وصلې لکه چې ساده زده کوونکي ته تیر درسونه ور په یادوي، او پرته له دې چې له درناوي ښوونکي په حۀ دراندۀ پویا د یو

ي سراڅرگنده « ناشکیبایی»ــې په څیره او غږ کې ناسهمندي ئو یا اد بڅرکي په اندازې کوم شي کم سي  ـېئ ډک چلند څخه

پلې تیروتنې ته اوښتی وو، مخکې له دې چې زما چې پام خ. ـې راته یو ځل بیا توضیح کړلئبدیهیات او ساده موضوعات 



لوینې او ستروالي راباندې ټینگه اغیزه وکړه او هلته پوه سوم چې کاله نا کله یوازې ۀ د توضیح تر اغیز الندې راسم ددۀ دد

 .ستر انسانان دي چې د وړوکو نزاکتونو په رعایت پوهـېـږي

 

لیرې مهالونو کې د یادونو په آسمان کې له نظره کرار کرار  ېروډپه  ، هغه ورځې او هغه خاطرې به د وخت په تیریدلو

 هښادمن او تلپاتې به تلځالنده،  پویا په شان د سلهاوو نورو سترو انسانانو الره او آرماند ي خو د نادر علي پویا او سلیرې 

زموږ ۀ ښایي نـخو  -ځ به راځيدا ور -راوړيوالو ته د خپلواکۍ او سمسورتیا زیری هـېـواداو  هـېـواد، هغه ورځ چې وي

ورته د ابدیت له دنگو به  ارواحې سپیڅلې د پرتمنیو انسانانو په شان د شرفۀ او ددد نادر علي پویا –په ژوند او روزگار کې 

 .څوک موسکا کوي

 یاد دې تلپاتې او پرتمین وي

 حمید سیماب

 آټاوا  –کاناډا 

 نیټه ۰۸ز کال د جنورۍ د میاشتې ۸۱۰۱

* * * 

. پوځي ډلو او افرادو سره مې پیژندگلوي ترالسه کوله –له بیالبیلو سیاسي . د پیژندگلوۍ کړۍ کرار کرار پراخـېـدله زما

واد او ـېـداسې زندانیان مې ولیدل چې د ه. ډول ډول بحثونه، چارچلندونه، اخالق، سلیقې او تحلیلونه مې ولیدل او واورېـدل

داسې  د زندانیانو په کتار کې. بارزې او جگړو له تودو ډگرونو څخه راوړل شوي ولپرگنو ددښمنانو پر وړاندې د مخامخ م

متعصب اخوانیان مې ولیدل چې ځان . په ښکار کې رالنډېـدلېۀ ـې یوازې د زمري د پلـئکسان هم ول چې ټولې غورې باټې 

ـې په زندان کې ئچې کړوړو او چار چلند  دا هغه شریر کسان ول. ـې د ټول جهاد د ویاړ بې رقیبه څښتنان گڼلئاو خپله ډله 

باندې عرصه تنگه کړې  وپه اصیلو بچیانو په ځانگړي ډول په ملي انقالبي سازمانونو پورې اړوندو روڼ اند هـېـواددننه د 

نځته د رام« بل زندان»زنداني له پلوه د بل زنداني په حق کې ځورونه او ستم په حقیقت کې په زندان کې دننه د ۀ د یو. وه

وای کړي، نو ۀ که ما د زندان د سختیو پر وړاندې خپلې هڅې او کوښښونه نــ. ما له دغو ټولو زده کړل. کولو حیثیت درلود

 .د ځنځیر کړۍ تیتې او یا ورکې پاتې کــېــدلېۀ زما د عمر د کتاب ځینې پاڼې نابشپړې پاتې کـېـدلې او د ژوندانـ

 

ه چې تر یوې کچې د انسانانو له فکري، سیاسي او رواني اوډنگ او جوړښت سره د زندان عذاب راسره دوني مرسته وکړ

سره له ځمکې تر آسمانه توپیر  ۀــې د دباندې له هغ« ئزندان دننه شخصیت»له داسې کسانو سره مخامخ سوم چې د . آشنا سم

 .درلود

 

« سپیڅلي»کړو ډک او ه ان رنځونه راته له زدله همدې کبله ده چې د زند. د زندان رنځونو زما صبر او زغم ته ځال ورکړه

 .زما باور دا دی چې ژوندن په سختیو او بالگانو کې خپل رښتونی مفهوم او مانا مومي. گڼل کـېـږي

 

ژړاوې، د تنازع شور او د ۀ کوکارې، د بـېـلتانـ مینې د سوزچې په کې د  کار راسيهغه ژوند به څه په »

ـې د اوبخوړلو ئ ۀکومه د راښکون ننداره ولري چې اوبـله هغه سیند به وي؟ ۀ تزاحم آه او واویالوې نـ



ۀ شي او د خپل بهیر په موړونو او کږلیچونو کې ځگنې نـۀ ساندو او شور تیرې نـ دباو،له منځه په  کاڼو

هغه سیند به څه  غورځـېـږي؟ۀ نـ شي او د خپلو پرله پسې نارو سورو په کړس کې له لوړه الندې راو

وهي؟ هغه ۀ ولري چې خپلې ځگنې څپې د مستانه نعرو په شور کې د سیند د غاړې پر ډبرو ونـښایست 

وي او د خپل قهر او غضب څپیړه زموږ پر ۀ کړي، حسوده نـۀ محبوبه به څه دلربایي ولري چې خښم ونـ

 «( علي دشتي ایام محبس)کړي ۀ مخ آشنا نــ

 

ما هم خپل د . چا به خپل پیام، یادگا او سپارښتنه کوم ډاډمن سړي ته ورکولهامله هر  دې موږ پوهـېـدلو چې وژل کـېـږو، له

ـې خپل توان له السه ورکړی وو او له خوځښت ئالس ساعت چې د صدارت د کوټه قلفیو د پرله پسې خلق تنگیو له السه 

ۀ دا ساعت زما د یو. وسپاريپاتې وو میرعلم ته ورکړ چې له خپل خالصون وروسته دې زما د نښې په توگه زما کورنۍ ته 

ي او یا د کوم جالد د سمې غوښتل له ما سره یو ځای تر خاورو الندې الړ ۀ گران ملگري د الس نښه او یادگار وو چې نـ

ـې په ځان کې وچه ئمیرعلم زما ددې کار په لیدلو لکه بت بې خوځښته ودرید، ته به وایې چې وینه . الس زینت وگرځي

ۀ نا زړۀ ـې په ژبه رانغله او زړئهیڅ کلمه . ـې راته چوپ وکتلئستومانه او کم نورو سترگو له منځه وې وي او د ستړو س

چې دا ترخه خاطره دې  سي ۀگومان مې نـ. ـې کښـېـښودئگوټ کې ۀ ـې له مرگ مخکې دا یادگار راڅخه واخیست او یوئ

 .زموږ دواړو له یاده ووځي

 

په همدې کوټې کې ډېري وختونه به « پویا»نۍ لیکنې کې گواهي ورکړه نادر علي په خپلې پورت بهماغسې چې ډاکټر سیما

ـې دومره په تندې، لیوالتیا او مینې لوستل ته به وایې چې د کوم کتابتون په تاالر کې ناست ئکتابونه به . ـې کتابونه لوستلئ

وروستني شعرونه . ږ ته خپل تازه شعرونه لوستلانیس آزاد به مو. په زندان کې دننه مباحث او جدلونه په الره لوېـدل. دی

زیبر احمد به په خپلو خوږ ټوکو ټکالو د یارانو پر شونډو موسکا غوړوله او د . ـې د گلبڼ د گالنو په شان غوړېـدلي ولئ

ـې ویل ئبه نو هرو مرو ۀ پیژاندۀ انسان وو چې که چا نـ هدی دومره د خوښ طبیعت. ـې بدل کړئتنگی چاپیریال به ۀ زندان زړ

یو . به د شعر او ادبیاتو په هکله مالومات ورکول« نعیم ازهر»آذر . چې دی د څو ورځو لپاره زندان ته میلمه راغلی دی

 ....ـې سیگریټ خوشې کړلئو په یوې ژمنې خشمیر همرزمه یاران په سگریټو روږدي ول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ـې په مرگ کې مړ سومئــې ووژل او زه ئهغوی 

 زار ایـه هـالـن راـم ایـن وایـه آرد

 نای هوای آرد چه زار های ناله جز

  )سلمان سعد مسعود(

 

ـې ئپه الس کې . ل کال د وږي د میاشتې اولسمه نیټه د چهارشنبې ورځ وه چې د دریم بالک یو افسر کوټې ته راغی۰۹۳۰د 

خدای دې »: په خپل معصومانه لحن وویل ۀ یو. تلیو بل ته له مانا ډک وکپه بې وسۍ زندانیانو . د نومونو اوږد لیست وو

د . لومړني نومونه چې ولوستل شول زموږ د ډلې ول« .له دې لیسته د وینو بوی راځي. بیا نومونه لوستل کـېـږي. خیر کړي

ـمـدعلي، انجنیر نادر علي دهاتي، انجنیر مح: نولس تنو همدوسیه یارانو له منځه د پینځلس تنو نومونه په دې لیست کې ول 

ـین، انیس آزاد، شاهپور قریشي، انجنیر ئانجنیر میرویس، محـمـد نعیم ازهر، انجنیر زمری صدیق، ډاکټر عبدالواحد را

کله . «زه لیکوال»محـمد امین، زبیر احمد، قاضي احمد ضیأ، ډاکټر صدیق جویا، ضیأالحق، انجنیر داؤود او محـمـد نیسم 

ۀ موږ ټول پوهـېـدلو چې د ژوندانـ. وو چې خپل کالي ټول کړسدستور ورکړل  چې د نومونو لوستنگ پای ته ورسید

موږ د خپل برخلیک پر لور روان وو خو د هغو . ۀپر ټولې کوټې باندې د غم باران ورېـد .وروستي تمځای ته ورسـېـدلو

د هغو . ولۀ ې سفر کې نــچې له موږ سره په د لی وویارانو او دوستانو تر پښو الندې د ویر او سوگ گلیم غوړیلــد

ددغو یارانو غم او ویر مې ځکه درک کوالی  .ـې ټاکل شوې وه موږ ته په هردم شهیدۍ کتلئهمرزمانو چې د حبس موده 

وال او زما د الرې ملگري زما له څنگه بوتلل، دباندې هـېـوادپه وحشتځای کې زما په سلهاوو  ۀـسوای چې دښمن د څرخي پل

دا ډېر ستر . کې د تل لپاره دروند دیۀ درد او داغ زما په ویرځپلي زړۀ بیلتانـۀ ددغـ. ه هیڅکله رانغللبیرت خوـې وایستل ئ

شم موندالی چې دا درد دې ورباندې شرحه ۀ هیڅ داسې کلمه او ټکی نـ درد دی، زه د انسانیت په لوړ انساني قاموس کې

کتل، نو یارانو ته مې یوازې یوه سپارښتنه وکې مو یو بل ته نیول او په سترگو وکله مو چې یو بل ټینگ په غیږ کې . سي

 !د خدای په امان ملگرو. سو چې زموږ الرې ته دوام ورکړئۀ موږ به هغه مهال کرار او آرامه مړ: درلودله 

 

 مکن فراموش و یاد مبراز را دوستان   زجان گذشتیم تو وفای امید به ما

 (ـې هـېـروهۀ ئاو مـ باسهۀ ولو، دوستان دې له یاده مـموږ ستا د وفا په هیلې له ځانه تیر س)

 

د بالک پوړیو ته . اوسپینیې دروازې غمجن غږ وخوت د د کوټې. زندان ساتونکي کونجۍ د دروازې په قفل کې تاو کړه

هغو یارانو ته  ـې مخئبیا . پویا له خپله جیبه د سیگریټو ډبی راوایست. نیږدې په داالن کې دننه د دروازې مخې ته ودرېـدلو



په خپل السونو « .وروستي سیگریټ سره یو ځای ووهو  اراځئ چې د»: ـې ویل ئـې خوشې کړل تاو کړ او وئچې سیگریټ 

 .ـې روښانه کړئـې سیگریټ دانه دانه وویشل او یو یو ئ

 

ـې ئبې کلمې سرود  ـې پورته ونیو او یوئو السونو کې کوږ جوش خوړلی وو، په کړس کړس وخندل، سر ـضیأالحق چې مات

ما چې ورسره ډېر انس او الفت درلود ددې سرود په مانا پوهـېـدم او پوهـېـدم چې غواړي په بې ژبې، ژبې ... الال ال: ۀ ووایـ

 «!زموږ مرگ به زموږ پر دښمن وخاندي» :وایي 

 

ي، سهماغه ورځ له زندانه خالص کله چې د لومړي پوړ داالن ته ننوتلو ومو لیدل چې د قاضي ضیأ پالر چې په پام کې وه 

تاسو چیرې »: ـې وپوښتل ئـې د خپل زوی پر سترگو ولگـېـدلې او په ترهورې ژبې ئسترگې . د دیوال په ډډه کې والړ دی

پالر په هماغه ورځ له زندانه ! هو. ـې ورسره وروستی دیدن ويئقاضي ضیأ د سر په اشارې پوه کړ چې دا به « بیایي؟

په هاغه ورځ د زوی او پالر سترگو په سترگو کـېـدل د خلق د ډیموکراتیک . ـې پولیگون ته بیول کېږيئ ږي او زویېـآزاد

د روس د سوسیال امپریالیزم تالي څټو د پرگنو مبارز : گوند تر ولکې الندې د افغانستان د ملت د وضعیت یوه عامه بیلگه وه

 «)!(افغانستان ولس آزاد او سر لوړی کړي »د « بغوایي پرتمین انقال» زامن پولیگون ته لیږل تر څو د 

 

ال تر اوسه ژوندی  ـېئ آیا دده د احساس او وجدان کوم رگ. ددې غملړلې منظرې ننداره کوله د دریم بالک د خاد مسؤول

رته کله چې بی. پهره دار قاضي ضیأ دباندې راوایست. ـې موږ بیرته هماغې کوټې ته ولیږلوئپوهیـږم چې ولې ۀ وو؟ نــ

زوینه وه چې د ردا یوازینۍ پی)!(. « .خپل پالر مې ولید»: ـې راکړ ئځواب « څه خبره وه؟»: راغی ورڅخه مې وپوښتل 

  .کــېـدلهۀ زنداني په حق کې ترسره کړه، له دوی څخه ددومره پیرزوینې هیله ال نـۀ زندان مقاماتو د یو

 

د غرمي ډوډۍ چمتو سوه خو اکثریتو زندانیانو « !ه چي مرش مرشقروان»: ۀ سرتیري جار وواهــ. څاښت مهال راورسـېـد

السونه آسمان  وزندانیان. ـې بیا له کوټې راوایستلئد ماسپښین دوه یا درې بجې وې چې د ساما پینځلس تنه . ووړۀ الس ورنــ

ې له دریم بالکه د لومړي بالک ـئموږ . د نورو کوټو له کړکیو هم السونه د ټکان په ډول ښورېـدل. ته ددعا لپاره پورته کړل

موږ . ولۀ سرتیري د بامونو تر شا پراتـماشینگڼ په الس وي ول، او سنیول « لومړۍ درجه احضارات». پر لور وخوځولو

په کتار کې په  وږم. ۀـې دا بهیر په شفرونو د مقاماتو تر غوږونو رساوئد مخابرې دستگاه اورېـدله چې په پرله پسې ډول 

د دریم بالک د . زموږ تر شا د پینځوس مترو په واټن د اعدامیانو بل کتار په الره اچول شوی وو. ځول شوي وویوه لیکه خو

: ډاکټر واحد ځواب ورکړ « کالي دې وړالی شې یا مرسته درسره وکړم؟! ډاکټر صاحب»: خاد آمر ډاکټر واحد ته وویل 

د محبس عمومي قوماندان زموږ ۀ د څرخي پلـ. بالک ته ننوتلو لومړي« .ده ماتهۀ کوالی، مال خو مې نـ سم ۀـې نـئولې »

مخې ته راغی
68

یوازې د خاد افسرانو او سرتیرو دیخوا ایخوا  .ووۀ په لومړي بالک کې د عوامو په خبره ان میاشی هم نـ. 

ـې په دوه ئموږ . ې وهـې تشه کړئد لومړي بالک ختیځه خوا . منډې وهلې او د مخابرې دستگاه پرله پسې پیامونه تبادله کول

د غولي . ـې نورو هغو اعدامیانو ته تشې پرېښودلې وې چې زموږ په کتار پسې راتللئڅو نورې کوټې . وویشلوکې وو کوټو 

                                                 
68

د « کابل د شمال»ویل کیدل چې نوموړی د . ـې درلودئدنگه ونه او پیاوړی هیکل . مي قوماندان نوم خواجه عطا وود څرخي د زندان د عمو -  

ډاکټر نجیب له نیږدې کسانو « ـیسئخاد د ر»دا خبره عامه وه چې خواجه عطا د .  ۀکوهدامن د شکر درې څخه دی او په رزمي سپورتونو پوهید

په وار او یو بل پسې د څرخي پله د زندان عمومي قوماندان « له لوگره»له ښاره او غورځنگ « د چاریکار»عریف وروسته بیا عبدالرزاق . څخه وو

 . شو



ډېر »: ـې وویل ئپه سپین سترگۍ . د موضوع د مالومولو لپاره مو د خاد له افسره د فرش غوښتنه وکړه. ووۀ پر مخ فرش نــ

پوه شولو چې د خپل ژوندانه وروستۍ شیبې د دښمن په منگولو کې تیروو او د تل لپاره د اسارت له عذابه « پاتې کـېـږئۀ نــ

یوازې د پښو د گامونو او د کوټو د دروازو د تړل کیدلو او خالصیدو . وهساوسپنینه دروازه موږ پسې وتړل . خالصـېـږو

په الس کې . وسوماندان شمس الدین پنجشیری کوټې ته رادننه و چې د لومړي بالک قسنیم ساعت تیر . غږونه مو اورېـدل

نومونه په کې په  وي لیستونه ول، داسې لیست چې د روڼ اندو او په آزادۍ مینو پتنگانوسـې رسمي لیکونه او خط کشي ئ

ت ته جدي او ارباب دواړو ددوی شتون د خپل ځان امنی مرییيزړور چې  او میړنيۀ وي ول، د آزادۍ د الرې هغـسنښه 

د مرگ له »او « له تور لیست»نوم پوښت او  رنوم او د پال ۀد هغـ له ټولو څخه پنجشیري قوماندان شمس الدین. ۀگواښ گاڼـ

ـې څوک پوه ئچې د الس په رېـږد باندې ۀ ــې کاوئــې رېـږدېـدل، خو کوښښ ئالسونه . ـې پرتله کولئسره به « مکتوبونو

او یقین لرم چې د ملگرو په اذهانو کې  - د شهید داؤود سرمد د شعر بیت د ذهن په مناره کې په همدې شیبې کې مې. يسۀ نــ

 :په انگازو شو  - هم

 

 اعدامم دیگرست زندگی که منم   مرگ تصورِ  از لرزد می تو پشت که تویی

 «زه یم چې اعدام مې بل ژوندون دی  ــې چې د مرگ له ډاره دې ځان ریږديۀ ئتــ»

 

پنجشیري به د خونړي . غړی هم دی« اعدام د ډلگي»و په منځ کې دا گنگوسه خپره وه چې شمس الدین پنجشیری د د زندانیان

وه او له لسو یا سد کوټې دروازه به وتړل . او بیا به په بل پسې راغیۀ ـې تښتاوئپه شان نومونه لوستل، انسان به ۀ لیو

قوماندان زما نوم او زما د پالر نوم و . زما وار راورسـېـد. ـې وایستئپینځلسو دقیقو وروسته به بیا راغی او بل عزیز به 

صبر چې نوم دې پیدا »: ـې ویل ئپنجشیري په ځیر کاغذونو ته وکتل او و. له ځایه پورته سوم او تگ ته چمتو وم. پوښتل

پرې پوهـېـږي، ځکه ما ته  رب ناتوـیئدا چې دا یوازیتوب څومره اوږد سو یوازې د کا. ـې وایستلئله ما پرته نور ټول « .کم

حس مې . ۀراکاوۀ کوټې نور ځای نــ. بلکه هر څه راته له خوځښته پاتې ولۀ یوازې زمان نـ. درلودۀ زمان نور خوځښت نــ

د کوچنۍ کوټې د غولي پر مخ مې . دیوالونه یو بل ته نیږدې شوي ول .ې وهېاندچې تر پښو الندې مې اورونه غرغړۀ کاو

ب یک د « پویا»یو ناڅاپه مې پام سو چې د نادر علي . وي ولسما ته د موضوع درک او پیدا کول ناشوني . پیل کړلگرځـېـدل 

مې ۀ زړ. هغه مې راپورته کړ. وی ووسد ب یک له پاسه د موالنا د مثنوي کتاب ایښودل . وی دیسکوټې په گوټ کې هیر 

د کوټې . مې ماغزو مې کار وکړ او یوه نقشه مې طرحه کړله په دې شیبې کې! خو حیف. ـې واخلمئغوښتل له ځان سره 

. بیا مې دروازه ښه ټینگه وټکوله. څوک رانغلل. دروازه مې وټکوله چې پوه سم د یارانو برخلیک تر کومه ځایه رسیدلی دی

ـې د ئیې چې غږ ــې ته به وائپه لوړ او اوږد غږ . یغد پښو درب مې تر غوږونو را« یا هم د کوم افسر»د کوم سرتیري 

په داالن کې یو غوږ « .دلته د چا ب یک له یاده وتلی دی»: ومې ویل « څـه خبببببببره ده؟»: څاه له منځه راځي وویل 

د دروازې شا ته الړم او غوږ مې د دروازې په پلنې « !ټکوېۀ نوره دروازه ونــ! غلی کښینه». بوږنونکی غږ په انگازو سو

ـې د پینځه ویشت په شلو سانتیمترو پلنوالي ښیښه ئ ې تهد دوازې پورتنۍ برخ. می الس ته رانغللڅه شی . اوسپنې کښـېـښود

د رنگ شوې ښیښې په یوه برخه کې د چڼچڼې له سترگو  .ـې له دباندې سور رنگ موښلی ووئد ښیښې پر مخ . نیولي وه

و کښـېـښودله چې په داالن کې روان بهیر تر پام خراښکي باندې مې سترگۀ هماغـ. ۀوړوکی یو خراښکی لیدل کــېــدل کــېـد

یوازې مې د داالن ډېره وړوکې ساحه . ۀمې د سټک په شان په اوسپنینې دروازې لگـېـدۀ په وینو لړلی زړ. الندې ونیسم



روستیو په وۀ نجیب چې د ژوندانـ« گلبدین د گوند غړی»د . وه رسـېـدلېۀ تر دې دمه ال گڼه گوڼه پای ته نــ. وایسلیدای 

قوماندان او د قوماندان همکارو . ـې په زندان کې د تکلم توان له السه ورکړی وو، د داالن په منځ کې والړ ووئورځو کې 

چې کوم گواښ ۀ سي خو نورو ورته تسل ورکاوۀ ظاهراً نجیب پښه بنده کړې وه چې الړ نــ. ملگرو ورسره خبرې کولې

ـې ئلري نو منگولې ۀ ــې ولیدل چې تسل کومه گټه نــئقوماندان او ملگرو . ۀــې راضي کاوئسته او تگ ته ۀ ورته نــ

د . پوهـېـږمۀ دا چې ولې نجیب تر هغې شیبې پورې مقاومت وکړ نــ. ـې له ځان سره بوتئورواچولې او په کشیدو کشیدو 

هم ولید چې له قوماندان سره له  همدوسیه عبدالرحمنۀ غیر سامایي د اعدامیانو د ډلې تر څنگ مې پر نجیب سربیره د هغـ

د مرگ له توپان » . داسې ښکارېـدل چې ښکار نور پای ته رسیدلی دی. پیژندلۀ نور کسان مې په نومونو نــ. ۀداالنه تیرېـد

دا هماغه کرکجن داالنونه ول چې د وږي د میاشتې د  ،ۀد داالن پر دروازو او دیواالنو واک چلواو« وروسته د آرامۍ فضا

د پرچم د  ،پلورو د گوند هـېـوادیوازې د . مې نیټې له پیښې مخکې او وروسته د همداسې وېرژړلو پیښو شاهدان ولاولس

څانگې د واکمنۍ په لړ کې زما اتل همسنگره ملگري لکه سید بشیر بهمن، استاد مسجدي هدایت، یونس زریاب، استاد لطیف 

پلورو د همدغو تیارو  هـېـوادد .... عمت هللا حباب، سید کبیر او محمودي، انجنیر ځلمی، سلطان، عبدالوهاب، شفیع، ن

د وږي د میاشتې د اولسمې د پیښې د جنایت د . داالنونو له منځه په ټینگو گامونو او لوړو سرونو د مرگ پر لور دانگلي ول

 .قربانیانو په اصلي شمیرې یوازې او یوازې په خپله قاتالن پوهـېـږي

 

روحي غم او دباو په ټینگو منگولو کې تیر کړی وو چې د کوټې دروازه خالصه ۀ څومره وخت مې ددغـپوهـېـږم چې ۀ نــ

ـې ئروحیه . ـې پوه کړم چې پورته سمئـې له السه ورکړی وو چې د سر په اشارې ئسرتیري چې د خبرو کولو توان . سوه

د داالن د وتنگ . ـې پریښنانه کړی ووئاو دی  وجدان ویښۀ بیدۀ د نازولو بچیانو مرگ دد هـېـوادښایي د . مړاوې وه

 ازهر نعیم. ـې خالصه کړهئد یوې کوټې دروازه « !دې پلو! ۀهغه پلو نـ»: محافظ غږ کړ چې . دروازې پلو ته وخوځـېـدم

. سوـې راته وکتل او بیا غلی ئنعیم چوپ وو او په غمځپلو سترگو . وهسد کوټې دروازه راپسې وتړل . یکي یوازې ناست وو

تسل ۀ یو لږ څـۀ د نعیم په لیدلو مې زړ. ـې د پیښې پوښتنه وکړه او نور هیڅئوروسته . دغه چوپتیا دوه درې دقیقې وغځـېـدله

د کوټو دروازې د معمول خالف ټولې . بالک درییم پوړ ته ولیږدولوۀ ـې موږ د همدغـئیو ساعت تیر سو او وروسته . سو

د کوټو په منځ کې د شطرنج تختې . ۀآزاد ډول له یوې کوټې بلې کوټې ته تگ راتگ کاود دې پوړ زندانیان په . خالصې وې

د چپرکټونو پر . وی وو او تلویزیون خپرونې خپرولېسپه داالن کې د زندانیانو لپاره رنگه تلویزیون ایښودل . ـې ایښې وېئ

!( ـې په حسرت کې وسوځـېـدلوئوران تر پایه چې د زندان د د»مخونو نوې نالۍ او نوي کمپلونه او پاکې روی جایي گانې 

له موږ دوه وو تنو سره سالم  ـېۀ ئیو کې ان منځ پهد زندانیانو . مله دې ټولو حاتم طایې گانو په حیرت تللي و. غوړېـدلې وې

له »ژني او له ظواهرو داسې برښـېـدل چې د زندان ټولو زندانیانو ته ویل شوي ول چې خپل حد دې وپـېـ. کړهۀ علیکي ونــ

ـې په قرنطین کې ساتلي وو، دا کټ مټ هماغه حالت وو ئپه حقیقت کې موږ . نیسيۀ ونــ« خطرناکو کسانو سره دې تماس

خو له دې سره سره داسې کسان ول چې خبرې مو ددوی له خولو . ولسچې د زندان په لسو کالو کې زما په حق کې ترسره 

ـې د لومړي بالک دویم او دریم پوړ ئزي زندان څخه د ژورنالیستانو د کتنې په پار ـې کړله چې له مرکئواخیستلې او افشاء 

د زندان مسؤولینو او لوړ پوړو چارواکو همدغو میلمنو ژورنالیستانو ته ویلي ول چې دولت یوازې . پسولل او پاک کړی دی

و دوه وو پوړونو اوسیدونکي له نورو ددوغ! شمیر سیاسي زندانیان لري او پاتې نور حرفوي جنایتکاران ديۀ په همدغـ



دا ډول کسان د جاسوس په  زندانیانو په زندان کې دننه)ول « لړمان»دوی هغه . بالکونو څخه په الس راټول شوي کسان ول

نو دغو شرف بایللو د زندان د مقاماتو په گټه او د زندانیا. وای ورباندې اعتماد وکړيسد زندان ادارې کوالی  او (یادولۀ نامـ

ۀ ـې دلته راوړي ول چې ووایي چې په زندان کې هرڅه سم دي او هیڅ ډول رنځ او کړاو نــئپه تاوان جاسوسي کوله، دوی 

وی سبیلیدونکي برخه وه او داسې یو دود ۀ دغه ډول چل ول او عوام فریبۍ د خلق د ډیموکراتیک گوند د سیاست یوه نـ. تهس

 .ـې دوام درلودئپورې  وو چې ددې گوند د شرمناک ژوند تر پایه

 

هره ورځ د وړوکې کړکۍ څنگ ته . ورځې مو په دې پوړ کې د زندان د اتو پیړیو په سختۍ، رنځ او کړاو تېرې کړېۀ اتــ

زندانیان مې په دې هیلې له نظره تیرول چې که د خپلو یارانو کومه نښه په کې انگړ کې گرځـېـدونکي هغه کښـېـناستلم او 

ۀ پوهـېـدم چې له دې کاره کومه گټه نـ. څارل خپل ملگريسبا به مې بیا سترگو . ستړې ستومانه کـېـدلېسترگې مې . ومومم

  .کاږلم په راښکون مې په دې بې گټې تجربې پسېۀ ترالسه کـېـږي، خو ناکراره زړ

 

ته رسیدلی وو چې د کم  نور نو هغو کسانو ته دا امتیاز پای .اتمه ورځ وه چې د زندان ادارې خپل تحایف بیرته واخیستل

ـې بیرته خپلو پخوانیو ئجاسوسان . ـې ورته منډې وهلېئـې خپل ضمیر پلورلی وو او په خاړپوڅو ئارزښتو امیتازاتو لپاره 

د سابقه زندانیانو له منځه مو کوم څوک . ـې دریم بالک ته هماغه پخوانۍ کوټې ته تسلیم کړوئزه او نعیم . ځایونو ته بوتلل

ۀ زموږ ښـ« غړیۀ پیکار برای نجات افغانستان د سازمان د مشرتابـ»یوازې ارواښاد استاد سلطان احمد د . موندۀ ونـ

منگ او هک . هغه مو په لنډ ډول له پیښې خبر کړ« دا څه وینم؟»: ـې موږ ته وویل ئراغالست ته راغی او په حیرت 

ـې په رېـږدېدو سوې، تا به ویل چې نور ئاوږې . توی کړه ـې کومه اوښکهۀ ئـې کومه خبره وکړه او نـۀ ئنـ. حیران ودرید

  .لريۀ غم پیټي تاب نـۀ ددغـ

 

د ملگرتوب په مدرسې کې د مرگ له قافلې شا ته پاتې کـېـدل مې د  .درلودۀ نور نو ژوند ما ته د بوسو په اندازې ارزښت نــ

« به  هغوی»چې ۀ عقل حکم کاو. خوشې کولمۀ ې لپاره نـد یارانو د مرگ او ویر غم ان د یوې شیب. ۀاڼـگۀ خپل شأن زیب نــ

د   په فرمان د پنجرې د میلونو له شاۀ د زړهره ورځ او ما به ۀ ستړی کـېـدۀ مې له عبثو هڅو نـۀ گورم، خو لیونی زړۀ ونــ

کار د زندان تر ۀ دغـ .ورکو شویو یارانو د موندلو په هیلې د ستړو ستومانه زندانیانو گرځـېـدا او څیرو ته په غلچکو کتل

میلونو، خنجرونو  مرهزندان د وړوکي کړکۍ، ددود لوی  کار تهۀ دغـ اوس هم د عادت له مخې. وروستیو ورځو دوام وکړ

ي، خو ټول هغه کسان سسترگې مې ټولې الرې الرې . او غیشو له شا، د اللهاندې دنیا لور ته په نومیدو سترگو دوام ورکوم

 .م لیدالیسۀ ټینگ او چابک گامونه نــ« ددوی»چې په الره گرځي زه 
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 دوه اللهانده، دوه بې کسه او دوه یوازې

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لو داغلو زړونو او ټپي زه او نعیم دواړه په کړېـد. ل کال د وږي له میاشتې څخه نـېـږدې یوه میاشت تـېـرېـدله۰۹۳۰د 

پاڼې رژوونکي مني د مظلومو ونو پاڼې . ارواحو د درییم بالک په څلورم پوړ کې خپل مرگ ته سترگې په الر ناست وو

د شاو خوا غرونو غماز او   .ۀلوټلې او د تلې د میاشتې وچ او سوځنده سړښت د دوبي پر تودخې کرار کرار برالسی کــېــد

او د شپې له پلوه زموږ کوټې ته د بې ښیښو پنجرو له ۀ تر غمځپلو دښتو پورې رارسـېـدۀ څرخي پلـسوړ باد  د بتخاک او 

. ـې ایست په بیرحمۍ په متروکو ووهيئـې شیبې شمارلې او نفس ئالرې راننوت چې زما ډنگر او ناروغه ځان چې اعدام ته 

زموږ له بدمرغه . له یوې مخې د اوښکو سیندونو وبهول ویرژړلي آسمان به. ۀزما روغتیایي حالت ورځ تر بلې بدتره کـېـد

د بام سمنټونو به د باران هر څاڅکی له ستوني تیر کړ او بیا به . ویسوو پوښل ۀ بخته ان زموږ د کوټې بام په آهن څادر نـ

ې پیسې درلودې مۀ نـ. درلودلۀ بل څه نـمې له یوې جوړې نازکو جامو پرته . ویشتوـې زموږ پر سرونو د گولۍ په شان ئ

 .و یوه سپینه کرښه وموموسد هر تور تم په تیارو کې کوالی چې  هخلکو خبر د عاموخو . پایوازۀ او نــ

 

 سپید آب بارد سیه ابر کز   امید نا مشو سختی هنگام به

 «نومیده کیږه، ځکه له تورو وریځو رڼې او ورېدونکي ديۀ د سختۍ پر مهال مـ»

 

د قصو په لړ کې څرگنده سوه چې . ـې وکړهئله والیت څخه وو، زما د حال او احوال پوښتنه  د کوټې باشي مو د کاپیسا

زما ورور خپل ډېر ژوند د کاپیسا . ورته درناوی لريتر اوسه او  ۀـې پـېـژاندئنوموړی زما شهید ورور مولوي محـمـد قاسم 

 نښه -د شهید ازهر په الس لیکل شوې الس 

ډالۍ هماغه ۀ دوست ته تر ټولو ښـۀ یو

هـېـرېدونکې خاطرې ۀ و نـخوږې ا

 .وي

 «په خپل خط»شهید ازهر 



ـې راته ئیوه ورځ . د باشي په چلند کې بدلون راغیزما پر وړاندې  ،له دغې آشناییۍ وروسته. په والیت کې تیر کړی وو

له ځان سره مې فکر وکړ چې همدا ماته یو ښه شیبه ده چې له دوستانو څخه . «که کومه ستونزه ولرې راته ووایه»: وویل 

څخه  چې خپلې جامې او اسباب له بلې کوټې یا بل بالکۀ کله نا کله زندانیانو ته دا حق ورکول کـېـد. مرسته وغواړم

که قوماندان د بالک . لیکلهوددې کار طرزالعمل داسې وو چې زنداني به د بالک د قوماندانۍ په عنوان عریضه . وغواړي

ۀ د خپل یو»: باشي ته مې وویل . ـې سپارلئموافق وو نو سرتیري به د هغه اجناس او کالي ورته راوړل او څښتن به 

ـې ته په خپله ئپه الره او چاره . ی یو ترموز، جاکټ او څو افغانۍ راته راولیږيیوه پرزه گۍ لیکم چې د چاۀ وطندار په نامـ

دا هغه . او یوه ځانگړې نښه مې په کې ولیکلهۀ میرعلم ته مې یو لنډ لیک ولیږ. باشي راته قلم او کاغذ راوړل« .پوهـېـږې

دوه ساعته وروسته، سرتیري زما د . ووۀ رمز وو چې یوازې زه او میرعلم ورباندې پوهـېـدلو او بل څوک پرې خبر نـ

غیشي دوه مرغۍ وویشتلې، هم مې خپله ۀ ما په یو. ملگرو له پلوه راته د چای ترموز، جاکټ او یو څه نغدې پیسې راوړې

 .اړتیا پوره کړه او هم مې له خپل ژوندي پاتې کیدلو یارانو ته خبر ورکړ

 

کالي مو ټول »: ول سچې ما او ازهر ته وویل  وه نیمایي شپهیوه . وېس وې تیرېۀ اونۍ نـ ېدې کوټې ته زموږ له راتگه دو

سرتیري په داالن کې ودرولو او په . له کوټې دباندې ووتلو. په خپلو منځو کې مو وویل چې دا دی وار مو راورسـېـد. «کړئ

انتظار ډېر سخت دی او تر  په هر حالت کې چې وي. ـې ونیو چې بیرته راغیئنیم ساعت وخت . خپله له پوړیو کښته الړ

د . ـې وسپارلوئسرتیري له ځان سره بوتلو او د دویم پوړ یوې عمومي کوټې ته . ـې د مرگ گنگ انتظار دیئټولو سخت 

گومان کوم چې موږ »: ازهر راته په کتلو کتلو وویل . «زه غرغره یي، تاسو غرغره یان! راسئ»: کوټې باشي وویل 

ۀ بلې کوټې ته نــ څخه وایي چې د شپې په دې نیمایي کې عادي زنداني له یوې کوټې ه راتهتجرب» : ومې ویل « .پیژني

، نو د ورځې په هماغو لومړیو شیبو کې زما گران ملگری استاد زکریا کله چې ورځ سوه. ولۀ اکثریت زندانیان بید« .بیایي

په لیدلو خوښ سوم او زما په نیم ژواندي ۀ د هغـ. ولهـې راسره ونیئد غاښونو د برس کولو په پلمې تشناب ته راغی او اړیکه 

ـې زښت ئحالت . او د یارانو د برخه لیک په هکله مې ورته لنډ مالومات ورکړل ځاند . بدن کې یوه تانده روح وغوړېـدله

ته ارواښاد څو شیبې وروس« .ـېئخو ژوندی ۀ شکر چې تـ»: ـې وویل ئپه پای کې . ډېر خراب سو او له خبرو کولو پاتې سو

ددغو دوه وو یارانو حضور زما د . ـې ونازولمئراڅرگند سو او په خپلې همیشنۍ خندا « ـې ناصر ووئسازماني نوم »سلطان 

کولې، نورو خلکو ته مې داسې ښودله چې ۀ موږ د خلکو په منځ کې له یو بل سره خبرې نـ. غمونو پیټی یو څه سپک کړ

ۀ راستانـ« مرگ له سفره»ژر د زندانیانو په منځ کې گنگوسه خپره سوه چې زه او نعیم د  ډېر. پیژنوۀ گڼې له یو بل سره نــ

ول چې ۀ تقریباً داسې څوک نــ. شولو« نیرنگيۀ نقطـ»له دې وروسته موږ د زندانیان په منځ کې د خلکو خبره . وي یوس

ربې دا خبره جوته سوه چې مقاومت په خپله اتوریته ما ته په تج. اوسيۀ پیژني او زموږ له غمځپلي داستانه خبر نــۀ موږ ونــ

ما لیدل چې . هر هغه څوک چې د ظلم، تیري او بې عدالتۍ پر وړاندې ودرېږي د درناوي او تکریم وړتیا لري. زېږوي

له  اورپکو افراطیونو او د جواسیسو له بلې خوا د. ډېرېو زندانیانو زموږ په حق کې له زښت ډېر لطف او مینې کار اخیست

 .ووۀ ځور او اذیت څخه د یوې شیبې لپاره خوندي نــ

 

د . زندانیان له خوبه پاڅـېـدل. هلځانگړې مانا درلود« نوم لوستنگ»په نیمه شپه کې د . یوه شپه سرتیري زما نوم ولوست

اطالعاتو شعبې ته  کله چې د خاد د. و کانگې کولېینڅوک راته غمجن وو او چا به په خپل حال د و. ټولو مخ زما پلو ته وو



وم چې د زندان اداره په دې کار سره له یوې خوا سویلو او بې مانا خبرو پوه  له سپکو سپورو دننوتم نو د خاد د افسر 

خوښـېـدل چې ۀ د زندان د کارمندانو دا نــ. غواړي د زندانیانو روحیه ماته کړي او له بلې خوا پر ما روحي عذاب ډېر کړي

پړک په ۀ له هغې مینې او درناوي څخه به ددوی زړ. اوسيود اوالد په شان د حیثیت او وقار څښتن  زنداني دي د انسان

لنډه دا چې، د زندان د ادارې کرغیړن . ۀزنداني و بل زنداني ته خپله مینه او درناوی څرگنداوۀ کله به چې یوراغی  چاودیدو 

 .تشول ولۀ او خصایلو د هغـ سیاست د زنداني بې خاصیه کول او له ټولو انساني اوصافو

 

ـو او ددوی د لعن او طعن په باب چې د خپلو غالوو د علني کیدلو په جرم زندان ته ئزه به د خاد د لنډغرو د رزیالنه توطـ

 .دیۀ ـې د پیلولو فرصت نـئدا غملیک ځانته جال داستان لري چې اوس ! لویدلي ول، څه ووایم؟

 

قاضي له ۀ ویل کـېـدل چې نوموړی د قلعـ. ۀان وو چې خلکو به ورته د تورن خطاب کاوباشي یو بریتو ځو« قفس»د پنجرې 

گنگوسه سوه چې بې سرنوشته زندانیان دوییم . کولهۀ ـې د پنجرې د زندانیانو په کار کې السوهنه نـئظاهراً . سیمې څخه دی

طبیعي خبره ده . دویم بالک کې پر چپرکټ بیدېږيپه  نور زندانیان زندانیان په دې خوښ ول چې. بالک ته لـېـږدول کــېـږي

له بلې خوا، د زنداني نړۍ تنگه او . کـېـږيۀ ښـۀ د چا زړ هم چې د زندان په ډېرو سختو شرایطو کې تر ټولو لږ امتیاز ته

یږد او له همدې کبله ده چې زنداني هر ل. زنداني له تکراري څیرو او بې خوځښته چاپیریال څخه بیزاره وي. تکراري ده

 .ۀکاوۀ ښـۀ زیری پروت وي، زړ يوالۀ بدلون ته چې ښایي په کې د ښـ

 

دې کډې ټوله ورځ . ولسپه پرله پسې کتارونو کې د اسیرانو کاروانونه وخوځول . دوییم بالک ته د لیږدولو ورځ راورسـېـده

 .وو وسپارلو« هماغه رنگ»و آسمان ـې دباندې راوایستلو او بل دوزخ ته چې متروکه ائدوزخ له منځه ۀ د یو. دوام وکړ

 

ال به د بې سرنوشتو زندانیانو په بیلولو څرگنده شوه چې پر موږ  - وې وهسـې ټاکل ئله هغو کسانو څخه چې د حبس موده 

د بې نظمۍ له کبله د زندان د  او لومړی څو ورځې خو د ځای پر ځای کـېـدلو. ينور سخت مقررات او شرایط پلي س

. شولۀ گرځـېـدل او موږ ته نـېـږدې نــۀ په موږ پسې نـ( په تعبیر فشنگچیان« د زندانیانو»)م صفته جاسوسان استخباراتو لړ

نیښونو  وزهرجن وـئاو د توطـ ووروسته کله چې د زندان اداره د اوضاع پر کنترول برالسې سوه د ځورونو، رواني شکنج

د کاسو او گیالس د . دسترخوان ډوډۍ خوړلهۀ نعیم به اکثراً پر یو ما او. زموږ ستړې ستومانه روح تر برید الندې ونیوله

د عمر د لویوالي په پام کې ۀ د نعیم علمي، سازماني قدر او منزلت او د هغـ. وه پریوللو پر مهال به مو له یو بل سره شخړه

کله . ـې پریوللئډه کړه او لوښي به به تر ما مخکې منۀ نیولو سره ما ته اړینه وه چې داسې کارونه ما باید کړي وای خو هغـ

د نعیم چای او شیریني . کاسې او گیالسونه په ورځو ورځو ناپریوللي پاتې کـېـدل چېنا کله به تر دې کچې شخړه تونده سوه 

ي پر د وچو شیدو د ډب« کلیم»ما په ټوکو د . ول مانال چې اکثراً په زندان کې د کم پیدا کیمیا په دا هغه څه و. ډېر خوښ ول

د چای څښلو پر ! «د چای څښلو پر مهال یوازې یو دانه» : مخ چې زموږ شیریني دانۍ وه په ریحاني یا څرگندو ټکو ولیکل 

ـې ئسترگې پر لیکنې ولگـېـدې الس به ـې چې ئکله به هر مهال به د نعیم الس بې اختیاره د شیریني پر لور اوږد سو خو 

 ( د زندان ادارې. ) «جیره بندي جوړه کړې دهراباندې څه وکم، استاد »: ې خندا کې ویل ـې په خپلې خوږئلیرې کړ او بیا به 

پیټی به مو پر اوږو وو ددې لپاره  –ـې له یوې کوټې څخه بلې ته چې غم ئموږ به . به کله نورو جال کوټو ته ولیږدولو



زه هیڅکله له خپل زنداني . تسل ومومي سخې او کینې ډک زړونه -له رخې  ،لیږدولو چې د سادیستانو انسان ځورونکي

وایم چې زه هیڅکاره وم او د سړک له مخې ځنځیر او زوالنه سوی ۀ دي ویلي او نــۀ لرم او هیڅکله مې نـۀ کیدلو گیله نـ

پلورل شویو جاسوسانو له غیر انساني، له کینې ډک  -خبره د خاد د سړي خورو او د زندان د ځان. زندان ته لویدلی یم

 .ـې ترسره کړي ديئسپکتوب دی چې زما په حق کې ـت او ئلند، دناچارچ

 

تر ټولو قوت زما همځنځیر او د الرې ملگری ۀ ما ته لویه تکیه او د زړ. زه په ډېرو سختو او ځوروونکو شرایطو کې وم

 .ودلهپر ټپونو پټۍ ایښۀ ـې زما د زړئې مینې کنعیم ازهر وو چې په خپلو عالمانه خبرو او له لویینې ډ

 

چې د ژوند او مرگ تر منځ کوم یو غوره کړم، زه مرگ غوره  وایکه اختیار زما په الس کې »: کله ناکله به نعیم جان ویل 

ما به د اعتراض په ژبه ورته . به مې په درد راغیۀ خوړین سو او زړۀ ددې خبرې په اورېـدلو به مې غمجن زړ« .کوم

هر کله چې . زندان کړاو د مبارزې د رنځونو یوه برخه ده، باید صبور او مقاوم اوسو د! وایهۀ داسې مـ! نعیم جانه»: وویل 

لعل وړې؟ ولې ددې موسکا مانا دا وه چې بدخشان ته . نعیم جان به لنډه موسکا وکړه« .مرگ راغی، هغه خو هرو مرو منو

سته چې زندان د عذاب او رنځ ځای او ۀ په دې کې شک نـ» :ما به په سرټمبگۍ خپلې موعظې ته دوام ورکړ او ویل به مې 

مبارز لپاره تر ټولو آسانه الره د مرگ غوره کول وي، خو ۀ ښایي د یو. یو دا اور وزغمو هسور تنور دی، مگر موږ مجبور

ښه نو، زه خو همداسې فکر »: نعیم د کوم دلیل له وړاندې کولو پرته به ویل .... «.ده غوره کړيۀ موږ خو آسانه الره نـ

رستاخیز. ومک
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  «.هم زما په شان وو 

 

 دډیري وختونه به . کولې ۀنـ ـېئپـېـښـېـدله خبرې به ۀ که اړتیا نـ. ـې کولېئنعیم آرام او مؤدب انسان وو، ډېرې لږ خبرې 

ـې ئد هر چا چې بام لوی وي، واوره »: زموږ خلک وایي. بوخت وو په څپاندې نړۍ کې خپلو افکارو، او باطني احساساتو

خبرې ۀ دد ،کله نا کله به. ود مهمو مسؤولیتونو اندازې لوی وۀ غم او سودا په ساما کې ددۀ له همدې کبله دد« .هم ډېره وي

یوه موضوع . هڅه مې کوله چې نوموړی له دې حالته دباندې راوباسم .له حده ووتل به او په خپل ځان کې ډوبـېـدل ،کولۀ نــ

! نعیم جانه»: په توگه پوښتنه مې ورڅخه کوله چې  به مې رامیدان ته کړه، د بـېـلگې

ـې ئـې کوم بل ځای کې بند وو، ځواب به ئچې چرت او فکر  دې سره له« موسیقي اورې؟

  :راکړ چي

 دې دي اورېـدلي چې موسیقې د روح غذا ده؟ۀ ولې نه، مگر نـ -

 د کوم هرمند غږ دې خوښیږي؟ -

 د حمیرا او ظاهر هویدا -

 دی؟ولې دې ددوی غږ خوښ  -

 ډېر دی« طول موج»ددې لپاره چې ددوی د غږ  -
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 –تره کي »دی د هرات له والیته وو د . د بهیر له روڼ اندو دی« جاویدۀ شعلـ»دلته موخه نامتو سید عبداالله رستاخیز د ډیموکراتیک نوین  -  

، رستاخیز په اتڼ کولو روان وو ۀـې رستاخیز پولیگون ته بیوئروایت دی چې کله . جالدانو په الس ابدیت ته ولیږل شو« خلقي»په د ور کې د « امین

 «وو نیولی؟ۀ آیا د همداسې یوې ورځې لپاره مو چمتوالی نـ»چې ۀ ـې غږ کاوئاو پر ټولو اعدامیانو 

 محـمـد نعیم ازهر



او دې ډگر کې بر او لوړ وو،  ـې پهئنعیم ازهر شعر او ادب ته لیواله وو او الس . بیا به مې خبره شعر او شاعري ته واړوله

خپل دیوان د پیل شیرازي حافظ د : )ـې ئد بـېـلگې په توگه ویل به . ـې د حافظ پر یو شمیر غزلونو تبصره کولهئکله کله به 

یو دُر »:نو حافظ په ځواب کې وویل  نیول سوهو  کله چې پر حافظ نیوکه. بند ایښی دیۀ بنسټ د یزید بن معاویه د شعر په یو

: په وینا د یزید د غزل لومړی بند داسې دی ۀ د هغـ« .وو چې د خټو په ډنډ کې پروت وو، راپورته مې کړ او پاک مې کړ

کال او ۀ په هغـ.( «اال یا ایهاالساقی ادر کاسا و ناولها»: ، او حافظ په دې بڼه اړولی دی «اال یا ایهاالساقیادر کاسا و ناولها »

 .حال کې د حافظ ددیوان پر لومړۍ مصرعې داسې بحث ما ته له راښکونه ډک وو او زده کړه مې ورڅخه وکړهۀ هغـ

 

سترواک گوډ تیمور چې د سمرقند او بخارا واکمن وو : ۀروایت کاوراته  څخه له غورچاڼ مطالعاتوخپلو  دهمدا شان نعیم به 

 :تا په کوم حق ویلي چې »: ـې ویل ئـې حافظ ځانته راوغوښت او ورته وئد شیراز له نیولو وروسته 

 

 را ما دلِ  آرد دست به شیرازی ترک آن اگر

 را خاراـب و مرقندـس بخشم هندویش خال به

 

 [ـې هندو شین خال ته سمرقند او بخارا ډالۍ کړمئالس ته راوړي، نو زه به  ۀکه هغه شیرازۍ تورکۍ مې زړ]

 

د خپل یار لپاره زما د پادشاهۍ له قلمروه  چې ـېئڅه کاره ۀ د سمرقند او بخارا اختیار او واک خو زما په الس کې دی، تــ

د ! ای د عالم سلطانه»: ې ـې په تن کې وې، په ځیرکۍ ځواب ورکړ چئد شیراز رند چې زړې جامې « بخشش کوې؟

  «.بخشایش په پاره ده چې همدا مې ورځ دهۀ همدغـ

 

ـې د ایټالیا له کیڼ السونو سیاسیونو ئاو هم به  راته ویل؛پورې داستانونه ۀ دوران په زړ يد خپل تحصیلـې ئپه ایټالیا کې  

ې قصې کولې، په ایټالیا کې په کوم محفل ـئپه خورا خوږه او ځانگړې خوندرې ژبې به . سره د خپلې آشناییۍ قصې کولې

 ....څښيۀ پورې په دې خندلې ول چې ولې شراب نـۀ کې د گډون پرمهال حاضرینو په د

 

له دوی سره مې . له همدوسیه استاد قادر خان سره په یوې کوټې کې تیره کړهۀ یوه موده مو له ډگروال عبدالشکور او دد

ډگروال . ړه د سازمان پیکار برای نجات افغانستان د غړیتوب په تور زنداني سوي ولدوا. ځایه پیل سوهۀ آشنایي له همدغـ

چې د کیڼو  ۀسبب کـېـدـې ئوالي ۀ غه ښـاو د شکور ټینگ، صادق، صمیمي او په انقالبي الرې او دود والړ سړی وو

     .مبارزینو کورنۍ ورته په درنده سترگه وگوري

 

ۀ سره به کښـېـناستلو، بحث به مو کاوۀ سره نیږدې والی درلود، له هغـ «مشهور په سرمعلم»ما او نعیم جان ډېر له قادر خان 

نوموړی یو له نامتو روڼ اندو . څه نا څه ډېره موده په دویم بالک کې تیره کړهله استاد قادر خان سره ما . خندلهم به مو او 

 .باسمۀ و مهربانۍ به هیڅکله له یاده ونــصمیمت اۀ د هغـ. ـې درلودئدریځ  یکیڼ السڅخه وو او پریکنده 

 

د کابل پوهنتون محصل او د پغمان د اوریاخیلو . ۀیاداوۀ زموږ تر څنگ یو ځوان زنداني وو چې ټولو د نطاق په نامـ 

هر ځل مې چې د اوریاخیلو کلمه اورېـدله نو ارواښاد استاد . ۀـې اوریاخیل تخلص کاوئاوسیدونکی وو، له همدې کبله 



ۀ نامتو او شریف انسان په پار مې د اوریاخیلو د نامـۀ د هغـ. استاد هم د پغمان د اوریاخیلو وو. ۀزهللا مې په یاد راتـعزی

له . ځوان له خبرو پوه سوم چې دی هم د استاد عزیزهللا له نیږدو خپلوانو څخه دیۀ ددغـ. ۀزښت ډېر او دروند درناوی کاو

مینه موږ ته په خپلو کړو وړو کې راښودله ۀ به هم خپله د زړۀ هغـ. لیوالتیا ډېره سوهۀ ځوان سره د زړۀ همدې کبله مې له د

ـې ئدی . لگـېـدۀ ونـۀ له ما او ازهر سره د اوریاخیل نیږدیوالی پر اخوانیانو ښـ. ۀنگ په شان زموږ گرد چاپیره تاویدتاو د پ

ـې له موږ سره پریک ئنو گواښونه هیڅ وگڼل او خپله اړیکه ځوان د اخوانیاۀ خو دغـۀ له موږ سره له ناستې والړې منع کاو

 .کړهۀ نــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یارانو یاد دغم  گډ د

په انسانانو کې » :بلژیکي څـېـړونکي وایي . د اروا پوهنې پوهانو غم داسې یو حس تعریف کړی چې تل تر تله پاتې کـېـږي

، غرور، «رواني فشار»کریابي، حسادت، آرامي، لیوالتیا، ستاینه، گناه، سترس غم، ښادي، کرکه، : نولس گوني احساسات 

ددوی په منځ کې غم . ځانگړی عمر لري« انزجار»گنگستوب، عصبانیت، لمسول، ترحم، سپکاوی، ویره، شرم او بلوساک 

وست د له السه ورکولو دۀ ساعته عمر لري، د یو ۹۳ساعته تر ټولو ډېر پاتې کـېـدونکی حس دی، خو ښادي یوازې  ۰۸۱

پرله پسې پیښې د انسان غم ال . زیات د عمر اوږدوالی لري ځله ۸۱۱غم د نورو احساساتو لکه شرم، تحیر او خښم په پرتله

.زیاتوي او معموالً خلک اوږد مهال ته اړتیا لري چې ورباندې غلبه وکړي
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» 

 

ر څومره چې له رأس څخه کښته د قاعدې پر لور الړ سئ مخروط ته تشیبه کړو چې هۀ د زندان رنځ او عذاب کوالی سو یو

ونو حجم د زندان د پای د ددر د ود زندان د لومړیو ورځ. هماغومره ددغه رنځ او کړاو لمنه ال پسې پراخیږي او درندېږي

دی چې په د زندان عذاب د واورو د پاغوندو د خوځښت په شان . دیۀ وروستیو ورځو د غم او کړاو له پیټې سره برابر نـ

ددغو رنځونو یوه برخه ستا او بله . واورو د پوښل شوې ځمکې پر مخ درومي او له هر تاو سره لویږي او ال پسې لوییږي

د نورو کړاو او رنځ په سترگو وینې نو خپل درد به دې ځکه هـېـر سي چې انسان ددې ۀ کله چې تـ. ـې د نورو رنځونه ديئ

 .که داسې وای نو انسان د انسانیت له کړۍ څخه دباندې وت. ه نالښت وکړيلري چې یوازې له خبره دردۀ حق نـ

 

 آدمی نهند نامت که نشاید  غمی بی دیگران محنت کز تو

 (کښـښـېـودل شيښایي چې ستا نوم دې د انسان ۀ نـ  ـېئچې د نورو له کړاوه بې غمه ۀ تـ)  

 

سي؟ د ۀ کې هیڅ تیر نـۀ ي کوکي او چیغې واورې او ستا په زړزندانۀ آیا دا درته ممکنه ده چې ته تر شکنجې الندې د یو

د مستطنقیو فرعون مآبانه چلند او تکبر . کبابويۀ و د ستړو ستومانو او غمجنو څیرو او د ماتو غاړو لیدل د انسان زړانزندانی

والو له هـېـوادد خپلو  ېچ ويۀ هیڅ وجدان به یو سالم وجدان نـ. کټ مټ لکه سوهان دی چې د زنداني جسم او روح سولوي

کله چې ستا همفکره او د یوې الرې ملگری چې له ځانه پر . وي ایستليۀ ـې عذاب نــئډله ییزو او پرله پسې اعدامونو څخه 

په زرهاوو ځله ورته وژل   -نه، نه،  –ته سل ځله  -ـې د اعدام لپاره پولیگون ته بیایي، ئتا گران دی او ستا له څنگه 

 ...کـېـږې

  

هر . ددې خبرې سموالي مې په ځلونو ځلونو په تجربې لیدلی دی. د آدمي زهر آدمي لیرې کوي: د عوامو متل دی چې وایي 

مې له خپل کوم گران ملگري سره هرو مرو نو ۀ ډېرېـدد پیټي دروندوالی  ځواکو اوږو باندې د غمرچې زما پر خوابه کله 

 .ویشلی دی
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 گفت توان حاالن هم و همساالن به  جفت شود ناالن دل با کان غمی

  

د یوې لنډې . پر ټپونو باندې پټۍ کښـېـښـودلېۀ دا ځل هم زنداني یارانو په خپلې لویینې زما مرستې ته راودانگل او زما د زړ

انو په کوټې کې د یار. مبیولی وـې ئاو د دویم پوړ یوې عمومي کوټې ته  ی ومـې زه له نعیم جان څخه جال کړئمودې لپاره 

درلود چې د ۀ والی نـۀ حالت کې چې زه وم ما ته هیڅ شي دومره ارزښت او ښـۀ په هغـ. وېسه لیدلو مې سترگې روښانه پ

. ددغو گرانو زندانیانو په منځ کې مې څو تنه پیژندل او له یو شمیر سره تازه آشنا سوم. ـې ووئیار لیدل او خوږ مجلس ۀ یو

میرعلم تر نورو ټولو راوړاندې سو او زه . په سترگو کې د خوښې بریښنا په ځلیدو سوې وکله چې کوټې ته ننوتلم د دوستان

اتفاقاً د کوټې یو ډېر شمیر زندانیان د . په لنډ وخت کې ټولو وپـېـژندلم. دوستان راپورې راټول سول. ـې له ځان سره بوتلمئ

هغه څه چې پر ما راغلي ول دوی . ه لیدلو خوښ سولزما پ« له استثنا پرته»ټول دوستان . کیڼ الس د سازمانونو غړي ول

سواندۍ ۀ ددغو دوستانو له انډیوالۍ او زړ. ۀـې راته ډېر غځاوئله همدې کبله ول چې د مهربانۍ او شقفت تود الس . خبر ول

وای، په ډاډ ویالی ۀ که ددغو دوستانو پر ځای او په موقع مرسته او مهرباني راسره نـ. باسمۀ ډک چلند به هیڅکله له یاده ونـ

 .سم چې حالت به مې ال خوار او زار سوی وای

 

که له . ووۀ خوالـۀ خاطراتو او خوښیو په منځ کې یوه هم له همدغو یارانو سره مصاحبت او د زړ ود خوږۀ زما د ژوندانـ

ددغو یارانو د . وایۀ نــوای په نصیب سوای نو د خاطراتو کتاب به مې بشپړ ۀ دغو دوستانو سره د آشناییۍ سعادت راته نـ

ما له دغو دوستانو ډېر شیان زده . ــې ما ته یوه بیلگه وهئوې وې چې هره یوه سپه وجود کې دومره ښـېـگڼې راټولې ۀ هر یو

باید ووایم چې زما پر وړاندې د . خپلې کمبودۍ او تیروتنې مې اصالح کړې. تجربې او فکري پانگې مې زیاتې سوې. کړل

 .ۀسیاسي او اخالقي روزنې استازیتوب کاوې یڅلتیا او مهربانۍ ډک نیک چلند ددوی د لوړدوستانو له سپ

 

. عالمه او ټینگ ځوان وو ،ښکلی، په فکر پوه ېپه ونه دنگ، په څیر. یوه ورځ د صابر عدن تر څنگ ناست وم

ۀ خکینۍ آشنایي نــسره له دې چې ورسره مې کومه م. په متوسط حبس محکوم کړی وو« اختصاصي انقالبي محکمې»

ـې راته په الس کې راکړ او پولیگون ته زما د ئد چای گیالس . تود او د ملگرتوب ډک چلند وکړ ـېئ درلوده، خو له ما سره

خوله . ـې والوتئرنگ . ـې بدلون وموندئحالت . داستان مې ورته شرحه کړ. ـې پوښتنې وکړېئهمدوسیه ملگرو په هکله 

دا زموږ . ې ورته وژلي ديـئرښتوني وروڼه  ې چېدومره نا آرامه سو ته به وای. پوښتنو پاتې سوـې وچه سوه او نور له ئ

د چا له خولې مې واورېـدل چې نوموړی له زندانه له خوشې کیدلو .  ـې درییم بالک ته بوتئهغه . وروستی دیدن وو

 !روح دې ښاده وي. سو له کبله په یوې ترافیکي پـېـښه کې ووژلـې ئوروسته سمدستي د کومې توطـ

 

سره هم په دویم بالک کې آشنا ۀ له هغـ. د روڼ اندانو یو نیک نومی روڼ اندی دی هـېـوادانجنیر شکور خرم خیل زموږ د 

صفت دا وو چې تل ۀ د نوموړي تر ټولو ښـ. پال انسان دی هـېـواداو  هسواندی، د همت خاوند، مهربانۀ خرم خیل زړ. سوم

 !ـې غواړمئروغتیا . د مینې پوروړی یمۀ زه د هغـ. وردانگل ته او ملگرو مرستېـې د دوستانو ئبه 

 

 .ـې پـېـژنېئـې مینه کوله ته به وایې چې کلونه کلونه ئدومره به  ،ډاکټر ابوذر د نیکو اخالقو، د تیز هوښ او زغم ځوان وو

 



آرام او په وقار به پر خپل چپرکټ ناست وو  .ـې درلودلئبریتونه ۀ جوهر کوهدامنی د ښکلې دنگې ونې ځوان وو چې اوږد

ـې ئله سپین سرې مور پرته . ـې کولې او ډېري وختونه به په فکرونو کې ډوب تللی ووئلږ خبرې به . ـې وهلئاو سگریټ 

 له دې. ووۀ د خپل ورور له مرگه خبر نــ. ـې شهید سوی ووئددوستانو د خبرو له مخې، ځوان ورور  .لدرلودۀ بل څوک نــ

پوهـېـدل چې په ډک ۀ څوک ورباندې نـ. ۀوایـۀ راز نـۀ ـې د خپل د زړئهیڅ چا ته  .ۀسره سره غمځپلی او ویرجن ښکارېـد

ـې یوې خوا ته کښـېـښودل او د ئخبرې کولې، نو خپل غمونه به  ورسرهکله ما به چې . ـې څه ديئغمجن زړگي کې 

موسکی به سو او هیڅ . څخه مې هیله کوله چې ورزش پیل کړيۀ غـله ه. ـې خبرې راسره پیل کړېئملگرتوب په لطف به 

دوست له کابله زنگ  ۀدوه کاله مخکې یو. مسوۀ هڅه مې وکړه چې سیگریټ خوشي کړي خو بریالی نــ. ویلۀ ـې ونـئبه 

ې اور بل سو او کۀ ددې خبر په اورېـدلو مې په زړ. ـې د جوهر د مرگ خبر راکړئټکر کې ۀ او د موټر په یوۀ وواهــراته 

د مالوماتو له مخې نوموړي د مرگ تر وروستۍ سلگۍ پورې د روزگار په فقر .  ـې زما په ذهن کې ژوندي سولئخاطرات 

 !یاد دې تلپاتې وي. کړۀ ـې لیالم نــئاو تنگسې کې ژوند وکړ خو خپل او د خپلو یارانوعزت، پت او تأریخ 

 

دوی نیک چلند، د ښو اخالقو خاوندان، . ره په همدې کوټه کې مخامخ سومـې ارواښاد قادر سئله سمیع جان او ورور 

ددوی همدا نیک خصال ول . صمیمي، آرامه، مهربانه، راز ساتونکي، د لږو خبرو ځوانان ول، ملگري ورباندې گران ول

ودې له بشپړولو وروسته له قادر او سمیع دواړه د خپلو بندونو د م. ایسارو یارانو په زړونو کې ځای ومومي چې په بند د را

سمیع جان چې خدای دې ورته اوږد عمر ورکړي اوس ژوندی دی خو په دریغ او افسوس چې مشر . زندانه خوشې سول

 .یاد دې تل پاتې وي. ـې ال څرک نـی لگیدلیئو او تر اوسه ستښتول وـې قادر د تورمخو او بلد چلندو په الس ئورور 

 

استاد نور علم د شهید عبدالمجید . رز شهید ورور استاد نور علم صوفي زاده یو یادگار ووسلیم ظفر د خپل نامتو او مبا

نوم دې تل . ۀـې د شهادت جام پر سر راواړاوئپه الس « خلقیانو»کلکاني یو له وفادارو یارانو څخه وو چې د  پرگنو ضد 

سلیم جان چې د خپل ورور . مات تر سره کړي ديستر انسان ویرځپلې کورنۍ زموږ یارانو ته ارزښتمند خدۀ ددغـ! پاتې وي

ته چې له  ود زندان د شپو ورځو خاطرات. ـې په میړانې او سرلوړۍ تیره کړهئد میړانې نښې په ځان کې لري د زندان دوره 

 .سره مې په زندان کې تیرې کړي دي ارزښت ورکومۀ د

 

ل کال د دویم بالک د زندانیانو په عمومي ۰۹۳۰نوموړي د . د ډاکټر حلیم رکین نوم مې د زندانیانو له خولې اورېـدلی وو

ډاکټر رکین له یو شمیر زندانیانو سره د اعتصاب د مشرۍ او په الرې اچولو جرم تحقیق . اعتصاباتو کې مهمه ونډه درلوده

له رکین . وی ووسته او څو تنو نورو ته اضافي حبس ورکړ ۀ له تحقیق او ددوسیې له بشپړېدو وروسته د. وی ووسته بیول 

ـې ان په ئد دومره ډېرو کړاوونو له گاللو وروسته . وی وو ما لنډې خبرې وکړېسسره چې زموږ کوټې ته نوی راوړل 

ـې زموږ له ئوې چې نوموړی سوه تیره ۀ زموږ له آشناییۍ ال ډېره موده نـ. سوهۀ تندې کې یوه تروه کرښه هم ښکاره نـ

 !ل وينیکمرغي دې ورسره م. کوټې وایست

 

و او د مرغومي له شپږمې وروسته هم سکاکا خال محـمد هغه انسان وو چې د حفیظ هللا د استبدادي واکمنۍ پر مهال زنداني 

دنگه ۀ د زندان سختیو او د روزگار لوړو ژورو او ترخو شپو ورځو دد. وسسو او په زندان کې پاتې ۀ له زندانه خوشې نـ



ـې ئدرلود، خو په زندان کې ۀ نوموړي په لومړیو کې سواد نــ. کې ودرېـدۀ ن د توپان په زړکړه او د کاڼي په شاۀ ونه کږه نـ

 هۍـې د مطالعې د خاوند او آگائته  پریمانه ولوستل او ځانۀ ـې هم ښــئیوازې لیکل لوستل زده کړل بلکه سیاسي کتابونه ۀ نـ

له  .ـۍ سیاسي مباحث کولئنه درلوده او له ملگرو سره به نوموړي له کتاب، علم او مطالعې له سره می. تر کچې وده ورکړه

 !یاد دې ژوندی وي. موخه حقیقت موندنه او نورو ته زده کړه ورکول ولۀ سیاسي مباحثو څخه دد

 

ۀ ـې له زړئسم کوالی مینه ۀ نـ. ټینگ، قاطع او بې ډاره سړی وو. ن پنجشیری په خپل توند خوی او سپینو خبرو نامتو وویمت

 .وباسم

 

درلود تنکی ځوان وو، هوښیار، په ایمان سمبال، مدبره او د ۀ ـې نـئعمر  ډېر د قاضي راتب ورور فرهاد فقیري چې دومره

ټوله کورنۍ د سیاسي فعالیتونو په جرم او د روسانو له گوډاگي دولت سره د مخالفت په تور ۀ دد. خوشحاله خـُـلق څښتن وو

 .پر مخ او څیرې باندې دې د غم او یأس دوړې ناستې ويۀ لید چې ددۀ د ونـما یوه ورځ هم فرها. زنداني شوې وه

 

پرېښودلې ۀ ږیره او ویښتان اوږد هـې خپلئد کارل مارکس په تقلید . موسی عسکریار ځانگړی ذوق او خاصه سلیقه درلودله

د کپیتال کتاب به . رې ځایونو ورسیدـې تر لیئد خندا د کړس غږ به . ۀپه پړق به خندید. خپله ږیره ږمنځوله ـېئ تل به. وو

کوم شی دې ورڅخه زده کړل یا موږ ! استاد جانه»: په ټوکو به مې ورته وویل . ــېئایښی وو او لوست به ۀ ـې پر زنگانـئ

له زندانه دباندې یو ناڅاپه مړ سو او مرگ « !پوهـېـږېۀ څنگه ښـ»: ـې ویل ئدی به په کړس وخندید او وبه « ته ځان ښیي؟

 !روح دې ښاده وي. ـې راباندې دروند پریوتئ

 

موږ دواړه د آقـتـاش په لومړني ښوونځي کې وو خو دی له ما په لوړ ټولگي . ۀتورن پُردل مې د ښوونځي له مهاله پـېـژاند

د . وهاو فعاله څیره  ېـې ورزش ته لیوالتیا درلوده او د ښوونځي د والیبال د ټیم پیژندل شوئله هماغو لومړیو . کې وو

په یاد مې راځي چې د ښوونځیو د والیبال په سیالیو کې . ـې ورته درلودئاو درناوی ۀ ښوونځي ټولو زده کوونکو دی پـېـژاند

له شپږم ټولگې څخه له فراغت وروسته عسکري . ځلـېـد او موږ به ورته په شور او ږوږ د السونو چکې کولېۀ تل ښـ

! وطنداره» : ـې راته ویل ئد چپرکټ له څنگه تیرېدم په ټوکو به ۀ به چې ددکله . ښوونځي ته الړ او صاحب منصب سو

مخامخ به « .ـې، د چا زور په تا رسـېـږيئخو پهلوان ۀ تـ» :ورته به مې وویل « راپورته کـېـږې یا له زوره کاره واخلم؟

 .اښادو ورځو یادونه به مو کولورته کښـېـناستم او د ښوونځي د دوران د ښو ورځو او د ششدرک د خاد د شکنجو له ن

 

ـې هماغلته زندان کې ئد خوښۍ ځای دی چې دا ناروغي . ۀشیرین آغا مشهور په قصاب د میرگي له ناروغۍ څخه کړېـد

زړور زنداني ته دومره برق ورکړی وو ۀ د اطرافي خاد مدیر حاجي سخي دغـ. خاورو ته وسپارله او روغ رمټ راووت

مستنطق د . شیرین آغا یو سرښندوی، زړور او د یارانو خدمتگار ځوان وو. له ککرې والوتله ۀچې د میرگي ناروغي د دد

عکس ته چې دی خپله ۀ شیرین آغا همدغـ. تحقیق په لړ کې ورته یو ډله ییز عکس ښودلی وو چې دی اعتراف ته اړ باسي

، ۀـې خولې ته واچاوئـې واخیست، عکس ئ، د مستنطق له السه ۀهم د یارانو په منځ کې په عکس کې ښکاریده الس واچاو

دی په خپله وایي چې مستنطق دی له ستوني ټینگ نیولی وو چې ژول سوی . ـې غړوپ تیر کړئاو له ستوني ۀ ویې ژو



په « گستاخۍ»څرگنده ده چې دداسې . ال وختي خپل نس ته رسولی ووۀ او د سو ۀستوني راوباسي خو بریالی نــۀ عکس دد

 .وې بې شمیره خو او ځور او کړواو او سپکې سپورې سوې ې دوه ځله نورې زیاتېشکنجۀ بدل کې دد

 

ۀ هیڅکله دد. ـې درلودئنرم طبیعت . شریف او د لوړ وجدان انسان وو. ۀانجنیر رحمت دروند او غلی پر خپل ځای کښـېـناستـ

 .همهرباني پر ټولو خپره وۀ دد. اورېـدل کـېـدهۀ له خولې تونده او سخته خبره نـ

 

هر . ۀکـېـدۀ د چپرکټ په پاسنۍ طبقه کې بید. ـې د چپرکټونو تر منځ راهرو کې ووئچپرکټ . انجنیر بصیر مې په یاد راځي

« .راځه چې یو ځای چای وڅښو! انډیواله» : ـې وویل ئـې تیر شوم موسکی به سو او په صمیمیت به ئکله به چې له څنگه 

به ۀ ـې کړي، خو دئیارانو به ورسره ټوکې کولې چې په قهر . درته غوږ وو ـې خوښې وې او په ځیر بهئسیاسي خبرې 

 .ویلۀ ـې نــئخندل او څه به 

 

ـې نوي زموږ کوټې ته ئدوی . ۀپه کارگاه کې کار کاو« فلز کارۍ»استاد عبدالرسول او استاد میراحمد د دویم بالک د 

 .ـې پریمانه لیدلې وېئو د روزگار سړې تودې په بټۍ کې پوخ شوی اۀ استاد رسول د ژوندانـ. راوستلي ول

 

انگلیسي  کوله چې ـېئهڅه . هڅاند، د استعداد او نزاکت خاوند انسان وو. ـب خیل سره تیره کړهئیوه موده مې له عتیق هللا نا

وړل او ټول  ۀـې له ځان سره یو نـئخپل کتابونه او وسایل . له زندانه د خالصون ورځ مې په یاد راځيۀ دد. ژبه زده کړي

 .ـې پر ملگرو باندې وویشلئ

 

له نیکه مرغه چې دا . زموږ دوستي او صمیمت ال نور زیات سو. له خپل گران یار ولي جان سره په زندان کې آشنا سوم

 .دوستي تر نن پورې هماغسې ټینگه والړه ده

 

ی صبوره، آرامه انسان وو او د نیکۍ او نوموړ. قاضي له اوسـېـدونکي نثار سره په زندان کې آشنا سومۀ د کابل د قلعـ

 .ـې د افغانستان د آزادۍ په الره کې له السه ورکړي ولئخپل وروڼه . ـې درلودئپاس  ۍدوست

 

. روڼ اندي او مترقي انسان په توگه د انجنیر خلیل نوم مې کلونه کلونه وړاندې تر غوږو سوی ووۀ د آزادۍ د الرې د یو

. وهسبل ځل لیدنه مو په زندان کې و. گلبهار د نساجۍ د کارگرانو په الریون کې لیدلی وو هغه مې د لومړي ځل لپاره د

له . ـې په ویاړ او سر لوړی تیر کړئزندان . انجنیر خلیل مې د استعداد خاوند، آگاه، د نزاکت او مهربانۍ ډک ملگری وو

ـې ډېر ژر ئاو مرگی ۀ د زندان پریمانو دردونو وځاپـ افسوس چې د شکنجو او. ـې انساني او نیک چلند درلودئزندانیانو سره 

معراج الدین د ملي پرمختلونکي غورځنگ یو صدیق او . ارواح دې ښاده وي. ـې له موږ واخیستئورته راغی او دی 

گران یار خپله مبارزه د څلویښتمې لمریزې لسیزې د مترقي او آزادۍ بخښونکو غورځنگونو له ۀ دغـ. راستمن الرروی وو

ـې باور پیدا کړ تر نن پورې ورباندې ئله هغه مهاله چې د ټولنیزو ظالمانه او زړو اړیکو په بنسټیز بدلون . دورانه راپیل کړه

 پرد ظاهر شاه د سلطنت او د سردار داؤود د قالبي جمهورۍ . ویسدی لیری ۀ هماغسې ټینگ والړ دی او یو گام ورڅخه نـ

د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال زندان ته . ـې په میړانه مبارزه وکړهئالت پر وړاندې ضد، بې عدالتۍ، ستم، زبیښاک او جه



او پرچم په مستبدانه واکمنۍ واوښتله « خلق»ـې د ئد غوایي د کودتا له بریا وروسته چې پایله . ولوید خو بیرته خوشې سو

ډاگیان پر ضد د مبارزې د سنگر په الره کې د روسانو د تیري او دروسانو د مزدورو گو. نوموړي مخفي ژوند ته مخه کړه

له زندانه له خوشې . وسکله چې ساما ضربه ولیدله دی ونیول . ـې وگټلئـې خپل سر په الس کې واخیست او ویاړونه ئ

ارزې معراج الدین د انقالبي مب. نیم کاله تیر کړلۀ په زندان کې اتـۀ ـې د څرخي پلـئټول ټال . وسکـېـدلو وروسته بیا ونیول 

نوموړی د ښکیالک او زبیښاک او بې عدالتۍ له منگولو څخه  .په الره کې ټینگ او له ایمان او اعتقاده ډک میړنی مبارز دی

 .ـې په سر لوړۍ او میړانې تیرې کړېئدورې  هد زندان دو. د پرگنو د ژغورنې پر بنسټیزو ارزښتونو ټینگ والړ سړی دی

ـې مقاومت وکړ ئنوموړی د گوتو په شمار کسانو له منځه دی چې تر پایه . جې ورکړېخادیستانو اوږدې او غیر انساني شکن

د څو میاشتینیو زور آزمایلو په ډگر کې دا معراج الدین . داغ تر پایه پرېښود« هو ویلو»ـې د ئکې ۀ او د شکنجه گرانو په زړ

ۀ یمان او عظمت پر وړاندې یو ډوب شوی واښـد اۀ مستطنق د د. وو چې د آزمایښت له بټۍ څخه بریالی او سرلوړی راووت

« !کاشکې ما هم په خپلو صفوفو کې ستا په شان لس تنه درلودل»: ـې معراج الدین ته وویل ئوو او د ناچارۍ له مخې 

ـې ئـې گوزاره وکړه خو د خواست او طلب الس ئله فقر او تنگسې سره . معراج الدین د زندان کلونه په ډېرو سختیو تیر کړل

خو د خپل تحسین وړ مناعت ۀ زه شاهد یم چې یو شمیر زنداني دوستانو ورته د مرستې وړاندیز کاو. کړۀ هیڅ چا ته اوږد نــ

 .منلې وه ۀدا مرستې نــ ـېئ او قناعت په لرلو

 

مې ال تر اوسه . د تجربو پر ستنو والړ اعتماد وور منځ اعتماد، وه او زموږ ت څخه زما او د میرعلم آشنایي له پخوا وختونو

مأموریت ۀ بل دوست سره د یوۀ میرعلم له یو. کور کې د یارانو له یوې ډلې سره ناست ووۀ هغه ورځ په یاد راځي چې په یو

مخکې له دې چې څوک ورڅخه پوښتنه وکړي . یو ساعت وروسته نوموړی دوست یوازې بـېـرته راغی. پر لور وخوځـېـد

ـې کښته ئد تالشي په پوستې کې »: ـې راکړ چې ئځواب « څه خبره ده؟»: ومو ویل . ۀ«ـې ونیوئانډیوال »: وویل چې ۀ د

خو « .ووځوۀ کالــۀ باید همدا اوس له دغـ»: یارانو وویل . پاڼې له ځان سره درلودلې - میرعلم څو غیر قانوني کاغذ« .کړ

ه خو زه پوهـېـدم چې که تر شکنجې الندې دړې کار وکړ یا بد، هغه بیله خبره دۀ دا چې موږ ښـ. وتلۀ ونــۀ څوک له کالــ

میر علم . پیژندنه او شناخت سم وخوتله نیکه مرغه چې له میرعلم څخه زما . ورکويۀ وړې هم سي خپل ملگری په گیر نــ

ې د مینې او محبت تود احساس مۀ دد. کړهۀ خالصه نـۀ خپله خولـۀ ـې په پرله پسې ډول تر سختو شکنجو الندې ونیو خو دئ

 !سالمتي دې تل په نصیب وي. کې تلپاتې دیۀ په زړ

 

زما څنگ ته د هغه حضور زما . دسترخوان مو ډوډۍ خوړلهۀ زه او څارنوال عبدهللا یوه موده د یو بل تر څنگ وو او په یو

اد کلي به مې د جبل السراج د عشق آب. پخوانیو خاطراتو ته ځال ورکوله او د خیالونو مزي مې ډېرو پخوا وختونو ته ځغلول

په سترگو کې تجسم وموند، هغه سیمه چې مینې ودانه کړې وه او د استاد عبدالبصیر بهرنگي، استاد عبدالرزاق او استاد شیر 

د مینه پال ځای له کوڅو او ۀ ددغـ! څه د برکت وختونه ول. احمد په شان په مینه کې سپیڅلو کسانو ورته سرلوړي ورکوله

ـې نوموتي ئهغه سیمه چې په خپلې لمنې کې . ۀینې، یارۍ، مبارزې او محبت تاند بوی پورته کـېـدهرې لویشتې له منځه د م

هغه څوک چې په عشق آباد کې . بهرنگي به مې په یاد راغی. ـې پورته کړلئ پورې زل او د کمال تر لوړېومبارزان ور

آیا  !ـې تل ژوندی ساتمئیاد به . ـې سر ورکړئې کې ـې الرې ووهلې او د عشق په الرئوزېـږېـد، د عاشقانو له کاروان سره 

ـې سرښندویه مبارزه پیل کړه او په همدې الرې کې د ئوو چې په زړورتیا د ستم او ستمپالو پر ضد ۀ دی هماغه څوک نـ



تو کلیو په ـې د ښار او لیرې پرئوو چې د انقالبي مبارزې ډیوه ۀ ژوند تر وروستۍ سلگۍ پورې و جنگـېـد؟ آیا دی هماغه نــ

لنده کړ؟  تورتم کې د پرتو بانډو او کوڅو په منځ کې بــ 

 

رېـد. ته یو ځل الړم آباد شپږ کاله مخکې د جبل السراج، عشق د یارانو له شتونه پرته . ۀددې ځای له هر دیواله ویر او ماتم و 

 .تنگی او ویرژړلی په نظر راغیۀ راته عشق آباد سوړ، کرخته، زړ

 

د ځوانی پر مهال وو چې نوموړی د همدغو دوه وو سترو شهیدانو د .  د بصیر او رزاق د اکا زوی دیڅارنوال عبدهللا

ـې ئـې سیاست ته مخه کړه او ددوی د الرې او فکر پیروي ئکرار کرار . افکارو او اخالقي ښـېـگڼو تر اغیز الندې راغی

ـې ئاو اعتراف کول ۀ واهـۀ ـې زنگون ونــئگرو پښو ته د خاد د شکنجه . وهسـې زندان ته راوکاږل ئوکړه تر دې چې پښه 

 .ۀځانته شرم وگاڼــ

 

خوږې او له پوهې ۀ دد. فرید یو ټینگ او د نزاکت خاوند ځوان وو. د پغمان ډاکټر خلیل او فرید هم د زندانیانو په ډله کې ول

زښت ډېر مهربانه انسان . نقش موندلی دی د ډاکټر خلیل تورې لنډې ږیرې مې په ذهن کې. وځيۀ ډکې خبرې مې له یاده نــ

 .زندانیانو به ورڅخه صحي مشورې غوښتلې. وو

*** 

د زندانیانو . د کوټې ترکیب گډ وډ کړی وو. ـې یو ځل بیا دې کوټې ته راوستلمئد یوې مودې له تیرېـدلو او اللهاندیو وروسته 

هـېـرېـدونکي څـېـرې او د هغوی ۀ چې کتل د یارانو نـد کوټې هر گوټ ته مې . لوۀ په منځ کې هیڅ څوک راته آشنا نــ

ددې چپرکټ په الندني . ۀچپرکټ په پاسني پوړ کې وټاکـۀ د کوټې باشي زما ځای د یو. خاطرات به مې په نظر راتللۀ خواږ

د پشتون ـې د کابل د فاضل بیگ له سیمې څخه دی او ئپوړ کې یو سړی وو،ښایي د پینځوسو کالو په منگ به وو او ویل 

ـې وغوښتل چې خپل ځایونه سره بدل ئله ما څخه . ـې چې د بیت هللا شریف زیارت ته تللی دیئویل . هټۍ څښتن دید کافي 

« پره جنبه بازیو»د کوټې په . درلودهۀ  نوموړي له نورو زندانیانو سره چنداني راشه درشه نــ. ـې غوښتنه ومنلهئما . کړو

د پوهې او کاکه . ۀـې تر ځان تاوواوئه خپل ځای به ناست وو او نخودي رنگه پیښاوري پټو به پ. اخیستلهۀ ـې ونډه نــئکې 

ـې ورته ئـې له کاکه گۍ څخه څه وو او څه تعریف ئدا چې منظور . و کوالیسۀ ـې نــئـې کوله خو لیک لوست ئگۍ ادعا 

  .درلود، یوازې خدای پوهـېـږي

 

ـې باید خپله ئوچ چای او بوره . حق درلودۀ کې درې گیالسه جوش کړې اوبـ ظاهراً هر زنداني په څلورویشتو ساعتو

په یوې پالستیکي کوزړۍ کې خوټولې او ۀ اوبـ« راوړېۀ ـې جوش اوبـئهغه چا چې زندانیانو ته به »چایدار باشي . درلودای

د زندان ادارې د . یو څو روپۍ ورکولې ـې په زندانیانو ویشلې او ددې کار په بدل کې به زندانیانو ورته د اونۍئه وار به پ

له همدې کبله ول چې زندانیانو به تل له دې بابته سرټکونې . څه دباندې دوه سوه تنو لپاره دوې آبگرمۍ په پام کې نیولې وې

او  ته به رسـېـدلې« نیک بخت»د عوامو خلکو خبره . هم تل زندانیانو ته رسـېـدلېۀ کاشکې دغه درې گیالسه اوبـ. درلودې

. اوبو ونډه زښته ډېره وه ود جوش« اوقیانو»او د « جاسوسانو»د نورو زندانیانو په پرتلې به د کوټې د . ۀـته به ن« بد بخت»



ـې چایدار باشي خپل کړی وو او د چایونو ترموزونه به ئهمدا شان هغه چا چې پیسې درلودلې نو د ډېرو پیسو په ورکولو به 

 .ـې تل ډک ولئ

 

دی د گلبدین له گوند . د کاپیسا والیت له اړوندو سیمو څخه دی چې ـېئاو ویل ۀ ې چایدار باشي واسع نومــېــدزموږ د کوټ 

، خو له دې سره سره د غرور، ۀـې سر ټکاوئله فقر، تنگسې او بې پایوازۍ څخه . اړیکي په تور زندان ته لویدلی وو سره د

په ناروغ او ناتوانه ذهن کې ال تر دې دمه د اسالم، د ۀ دد .ې وهلېـې د وجود په رگونو کې غرغړئکرکې او تکبر زهر 

ـې ځان عقل عالم او د معرکې د ډگر ئله دې سره سره . وو موندلیۀ روس د تیري، جهاد او مقاومت ان یوې کلمې ځای نــ

یو څو کسانو زما پر ضد یا وم چا ښایي ک. ـې د مخالفت دلیل په څه کې ووئسوم چې له ما سره ۀ زه تر آخره پوه نــ. ۀاتل بالــ

دوی له کرکې خپرولو، نفاق اچولو، د تعصب او پرې . ـې د کوټي اوقیان او مشران بللئڅو تنه ول چې ځانونه . پارولی وو

کښـېـناستل او « خیر پر غونډۍ»د اخوانیانو د کار چلند همداسې وو چې خپله به د . درلودۀ ولو پرته بل کار نــخپرجنبې له 

 .ـې د خپلو سیاسي مخالفانو پر ضد په ځانگړې توگه د ملي او مترقي افکارو روڼ اندو پرضد پارولئټولو جاهل کسان به  تر

 

. هم ډېر غره وو« مقام»او « منصب»پورې خو ال دا ده چې زموږ د کوټې چایدارباشي د خپل چایدارباشي توب په ۀ په زړ

تل به له خوارو او فقیرو او بې . رسـېـږيۀ ـې د چا غوږ ته ونــئچیغو غږ وه چې د غالمغال او ۀ هیڅ داسې ورځ به نــ

ـې لکه د خوارې ئپایوازو زندانیانو سره په تکبر او کړس کې وو خو د پیسه لرونکو زندانیانو او جاسوسانو پر وړاندې به 

په « لکۍ باشي»انو چایدارباشي واسع د وو چې د کوټې زندانیۀ ته دا نوم بې ځایه نــۀ د. ذلیلې گیدړې په شان لکۍ ښوروله

 .ونومويلقب 

 

د خانتمایي او ځانغوښتنې او وروسته پاتې ۀ په ځلونو کې مې کوښښ وکړ چې له واسع سره مې اړیکي نیکې کړم خو دد

وختونه ما  او یا د اخوانیانو پارول ددې سبب کـېـدل چې ډېري خپله ناپوهيۀ دد. سوهۀ ذهنیت له کبله مې دا هیله تر سره نــ

چې ۀ دې په پلمې پسې گرځـېـد. ـې په قصد زما د چای ترموز مات کړئیوه ورځ سهار وختي . وړيۀ رانــۀ ته جوش اوبــ

 .په کتار کې وشمیرلې او صبر مې غوره کړ« سپیڅلو رنځونو»ما دا ټولې جفاگانې د . زما گریوان ته الس واچوي

 

اوبو  وخپله د جوش. درلودلهۀ کړ نو ما د جوش اوبو د ساتلو لپاره بله وسیله نــ کله چې چایدار باشي زما د چای ترموز مات

: د پشتون د کافي څښتن راته وویل . ونډه مې په پالستیکي بدنۍ کې چې له ځان سره مې هر وخت تشناب ته هم وړله، اچوله

. ځای کړل رو د خدای شکرونه مې پله کرم څخه خوښ سوم اۀ دد« .خپله د جوش اوبو ونډه زما په ترموز کې واچوه» 

ورکولې، یو څه نورې اضافي  واسع ته د اونۍ پیسې چاریدار باشي به حاجيچې ددې ترڅنگ . نوموړي لوی ترموز درلود

خوښ کړی وو او په زرهاوو غوړه مالیو به ۀ ښاغلي چایدار باشي به په همدې لږ متاع زړ. ـې هم ورته ورکولېئپیسې به 

دومره غوړه مالۍ او ځانپلورنه او ټیټ سر او ۀ کله چې ما دد. ۀـې تل له چایه ډکاوئترموز به ۀ او ددۀ کاو ـې د حاجي خدمتئ

 .وم چې انسان تر کومې کچې سپک او ټیټ هم کـېـدای سيسـت ولیدل نو حیران به پاتې ئدنا

 

وای کوالی د زندانیانو د سۀ اروغۍ له کبله نـوو او یا به زندانیانو د نۀ د خوړلو وړ نـله اره  ځینې وختونه د قروانې خوراک

دلته ول چې چای موږ ته یو اړین . قروانۍ خواړه وخوري نو له همدې کبله دې ته اړ کـېـدل چې چای او ډوډۍ وخوري



 له. درلودلۀ گیالس چای پرته بل څه نــۀ توکی وو په ځانگړي ډول د سهار له پلوه موږ له یوې ټوټي وچې کلکې ډوډۍ او یو

که له ترموز څخه یو گیالس چای کم سي نو د ترموز ټول چای »: به ویل ۀ هغــ. حاجي صاحب څخه مې چای غوښت

ـې لوریینه ئـې توی کړ خو په ما ئاو بیا به ۀ تر بل وار پورې هماغسې ساتـ وډکولد د ترموز ډک ترموز، به ۀ د« .سړېـږي

گیالس دې را دې ! معلم صاحبه»: غږ کړ چې ۀ نا زړۀ ـې زړئی نو بیا به کله به چې د ترموز ډکولو بل وار راغ. راتللهۀ نــ

ـې په ئبیا به « .د چای ترموز دې سړېږي! حاجي صاحبه» : ما به په ځواب کې ورته ویل « .خوا که چې چای درته واچوم

 (.سرود نه و بحث به نه نگنجد که را این بهل)« .هسې خو چای چپه کوم»: وویل « کاکه گۍ»

 

له ځانه . ـې د تیکواندو ورزش کويئویل به . ، د خاد کارمند ووکرغیړن مسلکۀ دد. کوټې د باشي نوم سید امیر وو د

مخکې د تنکیو ځوانانو د کوټې باشي وو، د تنکیو ځوانانو لویه کوټه زموږ د کوټې تر . راضي او خانتما مغرور ځوان وو

یوه ورځ د سید امیر او تنکیو . ي ځوانان په یوې کوټې کې راټول کړي ولد زندان ادارې څه د باندې دوه سوه تنک. څنگ وه

نس ۀ په ماړـې ئۀ تنکیو ځوانانو په ډله ییز ډول ورباندې یرغل ورووړ او ښـ. وهسځوانانو تر منځ کومه شخړه رامنځته 

اکثریت  چې يسباید وویل . ـې څټل وتښـتـېـدئباشي په وینو ککړ او مات سر په داسې حال کې چې خپل ټپونه . ډبولی وو

. درلودل« چوکره»هر باشي له ځانه یو مرستیال او څو تنه . باشیان هغه کسان ول چې په اخالقي مفاسدو ککړ کسان ول

باشي دنده درلوده چې ټول زندانیان تر نظر الندې . ولسکسان به د باشي گرد چاپیره راټول « فرصت طلب»او « پله بین»

  .نځ ټول جریانات قوماندانۍ او د خاد شعبې ته راپور ورکړيوڅاري او د کوټې د م

 

ته ورته وه او حاجي سالم « کفتار»کوږ ۀ ـې زاړئد باشیانو په منځ کې تر ټولو مشهور باشي یو څوک وو چې څیره 

ویل . ۀپـېـژاندۀ مـبد اخالقه او بدکاره سړي په ناۀ زندانیانو دی د یو. نوموړي زښت ډېر صالحیت او اعتبار درلود. ۀنومـېـد

د درییم بالک یو بل . وه راغلېۀ ـې نـئکـېـدل چې باشي سالم له هغو زنداني هلکانو څخه جنسي گټه پورته کوله چې ږېره 

ویل . ـې درلودهئتوره ږیره . ـې احد ووئوي وتلي نوم ۀ او که مې له یاده نـۀ باشي چې ډېر صالحیت درلود صوفي بلل کـېـد

د زندان استخباراتو ته دومره ۀ ـې په اعدام محکوم کړی وو خو دئنوموړی . دین د گوند کوم قوماندان ووکـېـدل چې د گلب

د سترگو د لیدلي  هغه. ۀکــېـدۀ ـې نــئباور ۀ ـې اعدام ته بیوئکله چې دی . خدمت کړی وو چې ان سرتیري ورڅخه ډارېـدل

وه وایي چې صوفي اعدام ته د بیولو پر مهال بې هوښه سو او پر ـې په سترگو لیدلې ئد بیولو صحنه ۀ شاهدان چې دد حال

د صوفي احد د کار عاقبت د شیخ . ـې بوتئاو پولیگون ته ۀ حالت کې موټر ته واچاوۀ ـې په هماغـئنوموړی . ځمکه پریوت

برصیصا د ژوند د پای په شان وو
71

 . 

 

ـې ئحکیم وړوکي جثه درلوده او له ورزش سره . کاسه ولباشي سید امیر او حکیم پغمانی دواړه یو ځای کښـېـستل او هم

په دغو . ۀـې ځان سټنگ او کاکه هم نیوئددې تر څنگ . ـې غیږنیوونکی ووئـې چې له زندانه دباندې ئمینه درلوده او ویل 

ل لپاره تالشي ورځو کې د زندان ادارې باشیانو ته دستور ورکړی وو چې د پایوازیو په ورځ دې د زندانیانو کالي ددویم ځ

ـې باشي ته ئیوه ورځ . ووۀ پهلوان حکیم په دې کار خوښ نــ. ۀسید امیر هم نوموړی دستور ویښته په ویښته پلی کاو. کړي

                                                 
71

ـې د خدایتعالی عبادت وکړ او د خدای له بندگي او د ډېر عمر له تیرولو سره سره د ئشیخ برصیصا هماغه شیخ وو چې دوه سوه او شل کاله  -  

 .ـې پوپنا کړئابلیس وسوسې ټول ایمان 



په کالیو  وتور سر انود زندانی. د جامو بیا تالشي کول د ځوانمردۍ له دود څخه لیرې کار دیۀ د بندي مخې ته د هغـ»: وویل 

ـې په کالیو الس وهې او ئبندي د خپلو جامو له پاسه والړ او ته . ـې ديئـې دي، کت کړي ئوتو کړي ـې الس وهلی دی، ائ

سید امیر د پهلوان حکیم دا مشوره ومنله او د زندانیانو د « .کوهۀ راځه دا کار مــ. دا کار د کاکه گۍ خالف دی. ـېئلټوې 

 .ـې الس واخیستئجامو له پلټلو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 له ځان سره واخیست دریابد وینو  ،هغه

 

د زمان عقربي د غوایي . کوټې کې شپې ورځې سبا کولې ۸۱۳ما او نعیم جان د دویم بالک ددرییم پوړ په . ل کال وو۰۹۳۸

د کلیزې لپاره « انقالب برگشت ناپذیر»السپوڅي گوډاگي دولت د . ۀد کودتا پر محور خپل پینځم خونړی د ور بشپړاو

او د خپلې شومې ۀ جوړاو« وینو جشن»به معموالً دداسې ورځو د لمانځنې په ویاړ د « انقالبي دولت». ۀچمتووالی نیو

ـې په لوړ غږ ئد استعالم له مخې . کوټې ته راغی« د دویم بالک عمومي باشي»تورن . ـې کولهئتأریخي ونډې لمانځنه به 

ما . ـې استعالم ولوستئد زینو په منځ کې باشي ودرېـد او په ټیټ غږ . تلوله کوټې دباندې وو. زموږ دواړو نومونه ولوستل

قومانداني بالک »: د استعالم د ښي الس په ستون کې لیکل شوي ول . سترگو الندې د استعالم محتوی او متن ولوست تر

محمـد یوسف به صورت عاجل از موجودیت اسامیان هریک محـمد نعیم ولد غالم حیدر و محمـد نسیم ولد ! اول، دوم و سوم

محمـد نعیم د غالم حیدر او محـمد نسیم د ۀ د هر یو! د لومړي، دویم او درییم بالک قوماندانیو)« .و مستند اطمینان دهید

د دویم بالک قوماندان د هرات له )سرور  .(محمـد یوسف د زوی له موجودیت څخه ژر تر ژره او په مستند ډول ډاډ راکړئ

 کله مو چې ورته وویل موږ د ساما له  نولس کسیزې. عالم د ځواب لیکلو پر مهال له موږ څخه پوښتنې وکړېد است( والیته

ددې استعالم په هکله څه فکر »: کله چې بیا خپلې کوټې ته راغلو نعیم راڅخه وپوښتل . په فکر کې ډوب سو ،ډلې څخه یو

هغه هم په دې باور وو چې دا مو د وژل کـېـدلو دوییم ځل « .ويـې اچئزموږ په غاړه کې »: ما په ټوکو ورته وویل « کوې؟

 .دی

  

د ماما قندهاري وړوکي بیاتي مې « .غواړم ږیره مې لږ لنډه کړم»: نعیم وویل . د خطر زنگ نور په کړنگـېـدو راغلی وو

نعیم په . ـې راسره کوليئبرې وروستۍ ټوکې، خاطرات او خۀ د ژوندانـ. نعیم ازهر په کرارۍ خپله ږیره لنډه کړه. واخیستله

نعیم په دې شعر کې د امپریالیستي . ۀووایــ« اال دریای خون، دریای خون»حالت کې خپل ډېر لوړ او حماسي شعر ۀ همدغـ

شوروي د ځمک سوځوونکي لښکر د نیواک پر وړاندې د افغانستان د پرگنو او د افغانستان د آگاه بچیو د زړور، میړني او 

ـې ئـې افشأ او د خلکو بې ساری سرښندوی مقاومت ئددښمن شرارت او نیرنگونه . ت ځالنده انځور کښلی وورښتوني مقاوم

سپیڅلي محراب کې د سجود ۀ باید په هغـ شاعر په دې باور وو چې. ـې کړی ووئمالتړ ۀ په ډېر ښکلي ډول ستایلی او د هغـ

نعیم به تل راته ویل چې که . ه د اتالنو د وینو سیند بهـېـدلی دید خپلواکۍ لپار هـېـواداو درناوي سر کښـېـښودل شي چې د 

ـې په شعر کې د ئله همدې کبله . ـې غوره کړم، زه مرگ غوره کومئچې د ژوند او مرگ تر منځ یو  ایزما په الس کې و

 او ونه ویلي ولپه زندان کې څو شعر  ازهر،. ، دی له ځان سره بوځيڅخه غوښتي ول چې ژر تر ژره دې دریابوینو له 

په زندان کې په داسې شیانو د ساتلو شدید ممنوعیت وو او هم ددې لپاره چې دا اشعار . ـې ساتمئـې راکړل چې وئما ته 

دا د پټولو یوازینی ډاډمن ځای وو . ـې تش وو واچولئلوېـږي نو هغه مې د چپرکټ په میل کې چې منځ ۀ ددښمن الس ته ونــ

په زرهاوو افسوسو باید ووایم چې د چپرکټ له منځتشي میل څخه ددې اشعارو په بیرته . اخیستچې زندانیانو ورڅخه کار 

اال دریای »او په دې توگه د . راایستلو کې مې ټولې هڅې په اوبو کې الهو شوې او ټولې لوڅې پوڅې مې بې گټې وختلې



د د فرهنگي ظالمانه استبداد او د روس د شعر او د نعیم ازهر نور اشعار د خلق د ډیموکراتیک گون« خون دریای خون

ـې په اقتصاد او ئغړی وو، خپل لوړ تحصیالت ۀ نعیم د ساما د مشرتابـ .قرباني شول تامپریالیسم د ښکیالکگر سیاس

نعیم . نعیم ازهر شاعر، مبارز، ژمن لیکوال او آگاه سیاستوال وو. بانکدارۍ کې د کابل په پوهنتون کې پای ته رسولي ول

ـې پراخ مالومات ئکې  په ډگر لپالی روڼ اندی وو چې د ادبیاتو، ټولنپـېـژندنې، اقتصاد، سیاست، تأریخ او فلسفېولسو

چې په دومره ساده ۀ کاوۀ ـې گومان نـئوای کړی نو هیڅ به ۀ که چا ورسره خبرې نـ. غلی او د لږو خبرو سړی وو. درلودل

ـې ئازهر په زندان کې چوپ وو او گوښي توب . لت او پوهه موجوده ويکې دوني ستر فضیۀ ژوند او خاکسارۍ کې دې په د

د هرات د والیت څو تنه د حزبي کمیټې . ۀکاوۀ ـې نـئپـېـژندل نو ورسره چنداني تود چلند ۀ ـې نـئکه څوک . غوره کړی وو

زموږ په کوټې کې بندیان ول« د حفیظ هللا امین خلقي پلویان»غړي 
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ت نعیم ددوی چپرکټ ـنو په اسی  د هغوی د پرله پسې بل .

موږ . نعیم جان څوني پوه انسان دی! ماشاء هللا»: ـې د نعیم په باب وویل ۀ ئیو. ـې ورسره پیل کړېئته ورغی او خبرې 

ته بیا تکرار کرده، ۀ کله چې ما د نعیم د هموالیتي دا خبره د« .چې دی دې دومره عالم او آگاه اوسيۀ کاوۀ هیڅکله گومان نــ

 «!ـې ډېر ناوخته وپـېـژندلوئموږ »: ـې وویل ئیم وخندل او په آرام لحن او خندنۍ ژبې نع

 

ـې د ټولنې له روانو او ملموسو واقعیتونو څخه راپورته شوي ئازهر هغه انقالبي او هــېـوادپال شاعر وو چې ټول اشعار 

بلکه له  ی ديو پرگنو د دردونو او مصیبتونو څرگندویوازې د افغانستان د بې وزلو او اسیرۀ را پاتې اشعار نـۀ له د.  ول

وو چې د کارغانو او چڼچڼو په ۀ ازهر هغه شاعر نـ. زښت لوړ دریځ او مقام لري ـېئ هنري اړخه د مقاومت په ادبیاتو کې

یا تر  شان د ارتجاع او ښکیالک د دسترخوان د ډوډۍ په خڅوځو وڅري او د آزادۍ او اسارت له رنځه بې خبره اوسي، او

، ۀهـېـواد او ټاټوبی د روس د سرتیرو تر خونړیو پښو الندې کــېـدۀ هغه مهال چې دد. خبرۍ ووهي بې هغې بدتره، ځان په

 :ــې وکړ ئنعیم په میړانې او له ډاره پرته د خپل ولس د غږ لپاره راپورته سو او غږ 

 

 روس ستورانِ  ُسمِ  کوب لگد   وسرت پای گردید که ای وطن

 روس تزاران برِ ـج زنجیر به  ترا تِ ــدس تندــبس   که ای وطن

ـې ستا السونه د تزاري روسانو ئڅنگه ! اې هـېـواده -څنگه ستا سر او تن د روس د آسانو تر څوو الندې راغی! اې هـېـواده]

 [ۀد جبر په ځنځیر وتاړ

 

ۀ د تورو او باټو له کسانو څخه نـ داسېا هم خوږه کړي او یۀ چې یوازې په گوړه گوړه ویلو خپله خولـۀ نعیم داسې څوک نـ

نعیم یو مخکښ جنگیالی او ! ورکوي دی دې شعار ورکوي او نور دې سرونه او وینهاو وو چې پورته سر کښـېـني 

سرښندویه مبارز وو چې له خپلو گرانو یارانو سره د ملي مقاومت د ډگر په متن کې دننه په لوړ قامت او میړانې ودرېـد او د 

دی د سازمان آزادیبخش مردم افغانستان د سیاسي دفتر غړی وو هغه سازمان . ند تر وروستۍ سلگۍ پورې ورته ودرېـدژو

ستا په اتل ! مورې» :چې د غوایي د میاشتې د کودتا د تورتم له ماښامه وروسته د هـېـواد د مور مخې ته سوگند یاد کړ چې 
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محمود ناالن، . ـې ځای پر ځای کړي ولئله اصلي بدنې څخه جال کړي او د  نورو زندانیانو په منځ کې « ڼدامین د با»پرچمیانو دا کسان د  -  

د حفیظ هللا امین د . ـې اړه درلودهئفضل احمد، خیرخواه، فیاض، یاسر، پیکارجو او سید احمد شاه د هغو کسانو له ډلې څخه دي چې په ډلې پورې 

ویل کــېـدل چې نوموړی د جالد امین د خونړۍ . ـې سید محـمد ووئ، زما په گومان نوم ۀـې سیالبي تخلص کاوۀ ئیو. وه پلویانو بله ډله له کندهار څخه

 .واکمنۍ پر مهال د کندهار والیت د کومې ولسوالۍ ولسوال وو

 



نو په سوریو سوریو ټټرونو، ستا د لوټ شویو او نړېـدلو ښارونو او کلیو په پالې سپیڅلې لمن مې دې سوگند وي، ستا د زام

سرو مورچلونو او ستا د غچ اخیستونکي خښم په فریاد مې دې سوگند وي تر څو چې ستا درنده او پاکه لمن مې د ښکیالک 

فاجعه است یا » شبنامه . )دووي خپله وسله به پر ځمکه کښـېـنـږۀ د گوډاگي رژیم له گند څخه پاکه کړې نـۀ او د هغـ

تیري او د هـېـواد له نیواک  او ورپسې په لنډ وخت کې زموږ پر هـېـواد باندې د روس د زبر ځواک له لښکري( «حماسه؟

موږ به د هـېـواد سپـېـڅلې لمن د روس »: د شعار په پورته کولو په لوړ غږ اعالن وکړ چې « یا مرگ یا آزادي»وروسته د 

پریک دې شي ( )«در سنگر اعتصاب ببر انقالب خفته است»شبنامه )پریمینځو په خپلو وینو  ي څخهټکله نگ د ښکیالک د ن

  («روس اشغالگر د سراشیبی رسوایی و تباهی»شبنامه )هغه ژبه چې د امپریالیسم د تیري پر وړاندې چوپ پاتې شي 

 

ـې له هماغو ئږلیچونو سخته ډبرینه الره کو مقاومت له نعیم ازهر د مبارزې دډگر آزمویل شوی جنگیالی وو چې د مبارزې ا

نعیم د دښمن له لومې او  .ـې مخکې دیئچې د آزمایښت یو سخت او ټینگ ډگر ۀ پوهــېـدۀ دی ډېر ښــ. لومړیو سنجولې وه

 :ـې د افغانستان ولس ته ډاډ ورکړ چې ئله همدې کبله . ووۀ دانې نیولې د اعدام تر رسۍ پورې بې خبره نــ

 

 پیش به بگیریم سازش راه اگر   بود تاریخ نفرین و ننگ ما به

 خویش یاران به بورزیم خیانت    دار وعفریت زندان بیم از نه

 

نعیم د تحقیق په لړ . پاتې سو« وفاداره»ـې کړې وه، پالیاله ئنعیم ازهر هغـې ژمنې ته چې له سازمان، یارانو او ولس سره 

ستاسو نظر د مجید کلکاني په هکله څه »آزمایلو ډگر وو، په صدارت کې د دې پوښتنې کې چې د غوښې او چړې د زور 

زما له نظر مجید کلکاني په ټوله »: په ځواب کې په ایمان او اخالص د هماغـې ژمنې پر بنسټ چې کړې وه، ولیکل « دی؟

نعیم له سره تیر، فدایي او (. «څخهنقل د ازهر له دوسیې »)« .ـې یوه ستره ضایعه گڼمئمانا یو انقالبي دی او مرگ 

له خولې مې د بې ایمانۍ، ۀ راځي چې ددۀ هیڅ کله مې په یاد نـ. هلدرلودۀ ـې ویره نــئسرښندوی وو چې له مرگ څخه 

نعیم د نورو اتالنو په څیر، د آزادۍ، ډیموکراسۍ او ټولنیز عدالت سپیڅلی . يغلی وضعف او یا تسلیمۍ ته د لیوالتیا بوی را

مادي هستیو او د  ۀانـکې د شخصي ژوند« جدول»د هیلو په لښتنلیک ۀ د هغـ. ان د خپلو دندو په سرلوحو کې ایښی ووآرم

خپل انساني  د باندې خپله میرمن او بچیان گران ول خو د آزادۍ اوۀ هغـ. سوای نیولیۀ فکرکولو خبرو ځای نـ د ځان په باب

نعیم د خپل ژوند په وروستیو ورځو کې خپل د الس ساعت د خپل . اوضه کولمعۀ ـې له هیڅ شي سره نــئغوره کول آرمان 

ـې همدا یوازینۍ ئددنیا له مال او هستۍ څخه  .ـې ورسويئاوسیدونکي ته د یادگار په ډول ورکړ چې کورنۍ ته ۀ د ښار یو

 .بچیانو ته په میراث پاتې کـېـدلهۀ وه چې دد« پانگه»

 

ۀ ټول بید. وسـې ولوستل ئنوم . ولۀ د نعیم په گډون یو شمیر زندانیان بید. ې ښودلېساعت نیږدې د څاښت مهال درې بج

ۀ کله چې ما دد. ـې ټول کړي وایئدی یوازینی څوک وو چې باید خپل کالي . مې ټکان واخیستۀ زړ. کسان له خوبه پاڅـېـدل

ـې ما ئاشومانو عکس ایښودل شوی وو، هینداره ـې د خپلو درې تنو وړکو مئـې وه چې شا ته ئکالي ټولول د مخ یوه هینداره 

ددې مسؤولیت له . الس ته ولویږيدښمن ـې د نامرده ناځوانه پوچ اندي ئغوښتل چې د ماشومانو عکس ۀ نــۀ د. ته راکړه

د ۀ دد. درلودۀ کوم ډاډ نـ په هکله ژوندي پاتې کـېـدلو د خپل ځان د بڅري په اندازې مېۀ منلو مې ځکه ډډه وکړه چې د یو



ـې دومره لوړه وه چې ټولو د ئسره له دې چې نعیم نوی له خوبه پاڅـېـدلی وو روحیه . جامو بکس مې تر داالن پورې یووړ

 .ورته مې وویل چې زه هم درتلونکی یم. بکس له ځان سره وساتمۀ ازهر لیواله وو چې دد. حیرت گوته چیچله

 

  آیی می هم تو که قامیم به من میروم  بیدل وداعم رنج کشی است ضرور چه

 

نعیم په لوړه غاړه او ټینگو گامونو د پولیگون په لور روان . دی مې په غـېـږ کې ټینگ ونیو او مخ مې ورته ډېر ښکل کړ

دوه ځله ۀ تر پوړیو پورې چې رسـېـد. ۀښکارېـدۀ وړوکي بڅري په اندازې کوم بدلون نــۀ ـې د یوئوو او په رنگ او مخ کې 

 .ـې راته بریمنه موسکا وکړهئتل او دواړه ځله ـې شا ته وکئ

 

زما گران دوست ښاغلی رحمت آریا چې په هماغه ورځ له موږ سره په هماغه کوټه کې وو د هغې ورځې خاطره په دې 

 :ډول په یاد راوړي 

 

د محـمد . وسنوم ولوستل « محـمد نعیم د غالم حیدر د زوی»د ماسپښین درې بجې وې چې یو ناڅاپه د »

نعیم ازهر په موسکا و . په لوستلو ټول زندانیان یو ناڅاپه له ځایه پورته او په پښو ودرېـدلۀ نعیم د نامـ

قاري عبدالقادر چې د قرآن حافظ وو د اسالمي دود له . «بیایي مېانډیواله لکه چې »: متانت راته وویل 

د ټولو . رگې تورې کړيـې غوښتل چې خپلې ستئراوړل او ورڅخه وۀ مخې ورته د سترگو رانجــ

له هر ډول فکري اختالف پرته د پنجرې تر عمومي  وزندانیان وټول. زندانیانو سترگې له اوښکو ډکې وې

ـې په ئاو هر یو  هـې موسکا وئیوازې دی وو چې پر شونډو . ـېئدروازې پورې صف تړلی وو او ژړل 

چې ۀ ازهر پوهــېـد. ن وروستۍ شیبې وېله دې ستر انسان او مبارز سره دا زموږ د دید. ۀغیږ کې نیو

وه او هره شیبه سلیدل ۀ په مغرورو سترگو کې له مرگ څخه د ویرې کومه نښه ونــۀ اعدامـېـږي خو دد

ـې په میړانه په وړې موسکا تیروله، او دا ځکه چې دی په دې باوري وو چې د آزادۍ ونه یوازې او ئ

 «.يسیوازې د آزایپالو په وینه خړوبیدای 

 

د . مې په غوږونو کې انگازې خپرولې« اال دریای خون دریای خون»وروستني شعر ۀ دد. ـې راڅخه واخیست« ئآذر»

وای صبر وو سیوازینی کار مې کوالی . غړاندو څپو ته مې کتل دریابتر غاړې والړ وم او ددې توپاني « ددریابوینو »

گوښي گوټ کې مې دومره وژل چې نور مې په ۀ په یو .لوددرۀ خو زما د صبر کاسې ددومره ستر ویر گنجایش نور نــ

وروسته له دې چې د بادار په فرمان د نوکر خونړیو السونو د نعیم ځان واخیست، د .  وېسسترگو کې د اوښکو چینې وچې 

ۀ د هغـ. ريکورنۍ ته وسپاۀ چې د نعیم بې ځانه جسد ددۀ د خاد دستگاه تصمیم ونیوۀ پرچمي خونړي ډولت اختاپوت او د هغـ

پوهـېـږم ځکه د خلق د ډیموکراتیک گوند او ددوی د شرمـېـدلو اربابانو د سړي وژنو په سترې او پراخې لړۍ ۀ په دلیل نــ

ۀکاو« ډالۍ»کورنۍ ته ۀ ـې ددئهـېـواد پال او مبارز جسد ۀ کې دا یوازینی مورد وو چې د یو
73

ځایه چې مالومات ۀ تر هغـ .
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یو تن چې د »:رالیږلو په ترڅ کې لیکي لیک د ۀ مؤرخ ښاغلی نصیر مهرین د یو. د نعیم ازهر د اعدام په باب ډول ډول خبرې ویل شوي دي -  

ازهر له غاړې ځړول شوی دی یو وصیت . له زندانه واخیست په هامبورگ کې دی، د فایق له کورنۍ څخه دیۀ ـې د څرخي پلـئازهر سپیڅلی جسد 

 «.ِـې ورسويئـې پریـنـښـود چې تر پایه ئـې هم لیکلی وو، خو دی ئلیک 



د همدغو هڅو او  انوخپلو دۀ د یږدې خپلوانو له لوړ پوړو پرچمیانو سره پیژندگلوي درلوده او دپه الس کې لرو، د نعیم ن

د همدغو اللهاندیو او هڅو په پایله . ـې ناشوني وهئـې ځنډولي ول مگر ژغورنه ئاللهاندیو په پایله کې وه چې د نعیم اعدامول 

که څه هم »دا چانس ورکړ شوی وو چې خپل وصیت لیک ولیکي  کې وه چې نعیم جان ته په استثنایي ډول له اعدامه مخکې

کورنۍ ۀ ـې جنازه ددئاو بیا « وه ورکړېۀ ته د نورو لیکلو اجازه نــپردوه وو کرښو  اولنیوـې له ئته ۀ داسې ښکاري چې د

 .ته ورسپارلې وه

* * * 

زما ټول فکر او حواس د دروازې . زه د اور پر غونډۍ ناست وم. د وخت او زمان څرخ په نالښت پر مخ روان وو

لیست « مرگ د قاصد»د چا په الس کې به چې د . وو څک پرانیستلو، د سرتیري غږ او یا د خاد د کارمندانو غوږ پوڅو ته

وړلو »او په دې مودې کې د ډېر نورو  ېوسمیاشتې تیرې . ۀد ډوبـېـدو لپاره مې چمتوالی نیو« وینو په دریاب کې »وو نو د 

 . هد ومشا« وړلو

ـې زما دوه تنه گران دوستان فاروق فاراني او احمد راتب فقیري زموږ کوټې ته ئپه دوییم بالک کې وم چې یوه ورځ 

ددوی له سترو ستومانو ځانونو او ارواحونو څخه ال تر دې . درلودهۀ تر دې دمه مو له یو بل سره پـېـژندگلوي نـ. راوستل

سره د ۀ نعیم ازهر یاد کړ او له هغـ ،فاروق فاراني. وې تللېۀ ک رواني فشار نښې نـدمه د شکنجې د آثارو او د سیستماتی

فاراني تش ! لريۀ څه بوالعجبي گانې نــ کې زمانه په خپل لستوڼي! لویه خدایه یا .ـې وکړهئخپلو وروستیو خاطراتو یادونه 

د چای له هر گیالس سره »: ر مخ لیکل شوي ول د شیریني دانۍ پ. ـې راته وښودئد آشناییۍ سوغات . وو راغلیۀ الس نــ

 «!یوازې یوه دانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
ـې رد کړه خو د وصیت لیک ئسره مې ټیلیفوني خبرې وکړې، نو د نعیم ازهر،  له غاړې ځړولو خبره  -سول ازهرر –کله چې د نعیم ازهر له ورور 

د ۀ زندان ته الړل، دغه وصیت لیک ددۀ کله چې دوستان د نعیم جان د جنازې د تسلیمـېـدلو لپاره د څرخي پلـ»:نوموړي وویل . ـید کړهئـې تائخبره 

ـې ئچې خپور ۀ ـې دا وصیت لیک راته راولیږئله ښاغلي رسول ازهر څخه منندوی یم چې په خپل همیشني لطف « .جسد تر څنگ ایښودل شوی و

 .کړم

هغو کسانو چې د نعیم ازهر جسد . وو او وایي چې نعیم په برقي شاک اعدام شوی دیۀ رسول ازهر د خپل ورور د اعدام پر مهال په افغانستان کې نــ

 .ـې یو شمیر داغونه لیدلي ديئته نیږدې برخو کې ۀ چې د نعیم د غاړې او زړ له نیږدې لیدلی دی وایي

په وروستیو کلونو کې په زندان کې گنگوسې خپرې شوې چې خاد . رژیم په اعدام محکوم زندانیان په گولیو په شهادت رسول« پرچم»او « خلق»د 

 .ـې ورکويئاو د خدمات اطالعات دولتي روغتونونو ته « ر سوه بستریزڅلو»په اعدام د محکوم شویو زندانیانو له ځانه وینه باسي او د 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د جسد تر څنگ وموندل شوۀ وصیت لیک چې دد دا ویسد ازهر په قلم لیکل 

 !د هرات اوسـېـدونکی –د محـمد نعیم د غالم حیدر د زوی وصیت لیک )

 .پر چا پور دی مې ۀاو نـ یمۀ پوروړی نـڅخه له هیڅ چا  -یو 

 .کوي که نهۀ واد« بل»چې  خوښهمیرمن  دله ما وروسته، زما  –دویم 

 .ورور احمد شاه وکړيمشر زما د بچیانو پالنه او سرپرستي دې زما  –درییم 



  –څلورم 

 (وکتل شوه -د ازهر د گوتې نښه –السلیک 

 

وکي، هر حکایت او گام په اورېـدلو هره شیبه ذره ذره د هرې خاطرې، هرې موسکا، هرې ټ« دوی»او دا زه وم چې د 

 .اعدامــېـدلم

 

ترانه « خدا حافظيۀ لحظـ»میرمن حمیرا د « شاعرې»اوس، ډېر کلونه وروسته، هر کله چې د خپل گران دوست په یاد د 

کس او لوازم مې د دوییم د جامو بۀ په یاد مې راځې چې دد. يساورم، اعدام ته د نعیم د تگ شیبې مې په سترگو کې مجسمې 

ـې په سړې سینې او ئبیا . کله مې چې ټینگ په غیږ کې ونیو، یو بل ته مو په نومیدۍ وکتل. بالک تر داالن پورې یوړل

ـې راتاو کړ او د خپلو سترگو ورستی ئمخکې له دې چې زما له نظره پناه سي، سر . متانت پر پوړیو گامونه کښـېـښودل

 !یاد دې تلپاتې وي. ړـې راته ډالۍ کئدیدن 

* * * 

 

 :عالم او فاضل استاد فاروق فاراني له نعیم ازهر څخه خپله خاطره راته په داسې ډول وویله  ،زما د زندان دوست

 

ۀ دا هماغه لسیزه ده چې د ډیموکراسۍ د لسیزې په نامـ. د څلویښتمې لمریزې لسیزې د روڼ اندۍ د غورځنگ دور وو

په  بهیرونومهال د سیاسي  ۀد هغــې  ئپه لړ کې  اوخوځون او د مخ په ودې شور او ږوږ وخت وو دا د . پـېـژندل کـېـږي

ما هم له نورو زرهاوو تنو سره خپله . سیاسي بهیر تر ټولو پراخ بهیر وو( «جاویدۀ شعلــ»ډیموکراتیک نوین )منځ کې د 

ـې ئبهیر پرمختگونو موږ خوشحالولو خو ناتوانیو ۀ ددغـکه . بهیر د الرې په اوږدو کې لیدلېۀ راتلونکي او هیلې د همدغـ

 .غمجنولو

 

کولې د هرات په والیت کې  مو پوښتنېد خپلو همرزمو ملگرو د کارونو  چې په همغو کلونو کې په ښارونو او والیاتو کې

( ره وتړل سوتخلص ورس« ازهر»چې وروسته د )د نعیم نوم خکښانو په منځ کې زموږ غوږنو ته ددې سیاسي بهیر د م

د . ـې باب او ناباب بدلونونه راوړلئوختونه تیر سول او له ځان سره . دا له نعیم ازهر سره زموږ لومړنۍ آشناییي وه. ۀراتـ

ل کال د غوایي د میاشتې د اوومې کودتا، د شوروي تیری، د بیالبیلو  ۰۹۳۱نیټې کودتا، د  ۸۳ل کال د چنگاښ د ۰۹۳۸

د خاد د دستگاه ناتار او ۀ جهادي تنظیمونو سرطاني زیږون، د خلق د ډیموکراتیک گوند او د هغـسازمانونو منځته راتگ، د 

 ...غوبل

 

واکمنۍ په گدۍ د ملت دښمنه گوډاگي رژیم له پلوه  نوې د ،«ساما»ل کال وو چې سازمان آزادیبخش مردم افغانستان  ۰۹۳۱

د ملي ډیموکرات اپوزیسیون په  هـېـوادسي ټولنې تر منځ او د سختي ورځې وې، هره ورځ د افغانستان د سیا. ضربه وخوړله

د همداسې خبرونو . ما په بل سازمان کې فعالیت درلود. خو په عین حال کې له ابهامه ډک خبرونه خپرېـدل ۀـخاهکله تر

وخت کې ۀ همدغـپه . ـې څرگندول ماته اندیښنې رامنځته کولېئتعقیبول چې زموږ د سرگذشت او برخلیک د انځور اړخونه 



د نیول کـېـدلو په باب یو ۀ د غړي نعیم ازهر نوم ځکه تر غوږونو شو چې د هغــۀ ول چې یو ځل بیا مې د ساما د مشرتابـ

د غړو تر څنگ د نعیم ازهر نیول کـېـدلو زموږ زړونه او ۀ رزمنده سازمان د مشرتابـۀ ددغـ .شمیر خبرې اترې مطرح وې

 .روح را ټپي کړه

 

کال د کب د میاشتې په څلورمې نیټې ونیول ۀ کال ژمی وو چې زموږ سازمان هم ضربه وخوړله او د همدغـل ۰۹۳۸د 

. لمستـې صدارت ته راوئپینځم ریاست کې بندي وم او وروسته  په د نیول کــېـدلو څو لومړۍ ورځې په داراالمان کې. شوم

ول چې خاد پوه سو چې خپل  وروسته په نیول کــېـدلو پسېوم پـېـژندلی، خو زما ۀ په صدارت کې ال نــتر دې دمه خاد 

په هکله زما ۀ زما موخه دلته د ارواښاد نعیم ازهر خاطره ده او هغه څه به یاد کړم چې دد. دی ته ورغلیـې منگولو ئښکار 

   .په خاطراتو کې راپاتي دي

 

ددې کوټې له وړوکي کړکۍ څخه د آسمایي غر او . ـې په صدارت کې په دویم پوړ کې یوې څلور کسیزې کوټې ته بوتلمئزه 

همدې برخې په انگړ کې په ځانگړې توگه دروازې ته نـېـږدې،  د. د کابل والیت او صدارت تر منځ لوړې ودانۍ ښکارېـدلې

 کومه ورځ وه چې ددغو لسو کوټو له پوهیږمۀ نـ. د کوټه قلفیو لس کوټې چې په یو پوړیز ډول ودانې شوې وې ښکارېـدلې

تاو نیولي ول دباندې  هـې ځانونئته ــ ـې رسیدلې وې او د کب د میاشتې د سړو له اسیئیو شمیر کسان چې ږیرې ـې ئ منځه

له و دغو عزیزانو سره مې آشنایي او یشوای کوالی کومه څیره تشخیص کړم خو وروسته پوه سوم چې له ډېرۀ ما ونـ. کړل

غړي ول چې ۀ دغو لسو کوټو قلفیو څخه رادباندې کړي ول د ساما د مشرتابـ ـې چې لهئدغه کسان . نیږدې دوستي درلودله

  .زندان ته لـېـږدول کـېـدلۀ ظاهراً ددوی دشکنجو او استنطاق بهیر پای ته رسیدلی وو او د تورو ورځو لپاره د څرخي پلـ

 

ځان ول چې تگ ته ساو راته وویل وې تیرې شوې چې زما نوم ولوستل شو ۀ ددغو مبارزانو له وړلو څخه ال څو دقیقې نـ

له کښتني ټکي څخه ( F) ۀـغدوم، دسداالن څخه تیر ۀ تیارۀ توري ته ورته له یو( F)څو دقیقې وروسته د التین د . چمتو کړم

وم او ددې کوټه قلفۍ بدورگې اوسپنینه ساو ددې برخې وروستي ټکي یعنې لسمې شمیرې کوټې ته ولیږدول  دویمې څانگې

، هرې کوټې ډوله جوړښت هرې څانگې پینځه کوټې درلودلې( F)د . ـې درلود راپسې وتړلهئچې هیبتناکه غږ  ـېئدروازه 

کوټې ته د ننوتلو په لومړیو شیبو کې مې . یو فرشي کموډ او یو د اوبو نل درلود - خپلې شاتینۍ برخې کې یو وړوکی تشناب

جې توشکې په اندازې ارت وو، په کوټه کې یوه اسفنجي نالۍ، احساس وکړ چې د کوټې د لوڅ غولي مخ یوازې د یوې اسنف

کوټه د گور په شان . ې وه موجوده وهساتلـې تر هماغې شیبې پورته ئیوه کمپله چې له ما څخه د مخیکني زنداني تودوخه 

ۀ ریکي د همدې کوټې نـچې تاۀ فکر مې کاو. درلودهۀ سوري په اندازې ځای یا کړکۍ نـۀ ـې ان د یوئد روڼا لپاره . تور تم وه

لعنتي برق د بریښنا له عمومي ۀ خوت، څو ساعته وروسته برق راغی، او دغـۀ خو زما فکر سم ونـ. بـېـلـېـدونکی اړخ دی

 .قطع کـېـدلو پرته تل د لړم په شان د زنداني په سترگو کې نیښونه وهل

 

و کتابت د دیوال پر مخ اي په ښکلي او آشنا خط نوم ولگـېـدلې چې د مجید کلکانۀ څو ورځې وروسته مې سترگې په یو

په داسې ځای کې وو چې که کله زندانبانان راتلل او دروازه  دغه نوم. کـېـندل شوی وو خو د لیکنې مخ رنگمالي شوی وو

در علي د ساما د مشرتابه د غړي ارواښاد نا. ۀد پرانیستل شوې دروازې شا ته له سترگو پنا پاتې کــېــد نو ـې خالصولهئ



د ارواښاد داؤود سرمد د . ۀپویا او د پیکار د سازمان د غړي ارواښاد سلطان احمد نوم په نورو ځایونو کې په سترگو کــېـد

ددې کوټې د اوسپنینې دروازې د اضافي اوسپنو په  چې وسمې پام  وروسته څو ورځې. شعر یو بیت هم ددیوال پر مخ وو

چې ښایي له نم څخه د  لیدل کیدلهاره نښلول شوی وو، د ورځپاڼې یوه گونجې شوې ټوټه استر کې چې د دروازې د ټینگولو لپ

  ـې څو دانې آسپرین ئنیست، ومې لیدل چې په منځ کې مې  کاغذ مې راوایست او پرا. ساتنې لپاره هلته پټه ایښودل شوې وه

له . محـمد نعیم د غالم حیدر زوی: وي ول ـې په اصطالح د صدارت د روغتون له پلوه لیکل شئاو په گوښه کې  گولۍ وې

زندانیانو له وضعې او د بیالبیلو نو د  مقبر له منځه د تحقیق او شکنجې لپاره بیولۀ ـې ددغـئدې چې په تیرو څو ورځو کې 

دې کبله  له. د تورو او باټو او ځان ستاینو په اړخونو خبر شومخلقي دولت د خاد د شکنجه گرانو  –پرچمي دوسیو  په باب د 

 ۀـوی وو د ساما د مشرتابسلیږل  ته  ۀمخکې په دې کوټه کې وو او د څرخي پلـما وه چې هغه زنداني چې له سما ته جوته 

 .ولۀ له نعیم ازهر پرته بل څوک نـ ، له غړو څخه

 

و موده وروسته بیا تیر ظاهراً ددې لپاره وایم چې د تحقیق د بهیر دورانونه مې څ. ظاهراً زما د تحقیق بهیر پای ته ورسید

 ېته بوتلم، د لومړي بالک، لویدیځې څانگې ښي الس وروستۍ کوټۀ ـې د څرخي پلـئکال او څو میاشتو وروسته ۀ له یو. کړل

ـې په مستقیم یا غیر مستقیم ئزما د کوټې مخامخ زما تلپاتې همرزمه ملگری احمد راتب فقیری چې تقریباً ټوله کورنۍ . ته

 .وه، اسیر وو ډول زنداني شوې

 

په هغه کوټه کې چې زه وم، د فراه له والیته یو ه ـډ ور . ـې راوړلئل کال د غوایي میاشت وه چې نوي زندانیان ۰۹۳۸د 

د اعدادو په منځ کې . عبدهللا عقلي تأخـُـر درلود. ۀـې عمر پوخ ښکاره کاوئځوان عبدهللا هم راسره وو چې لمر وهلي څیرې 

« نړۍ په هـېـوادونو کې» د ۀ د. ـې له دغو اعدادو مرسته غوښتلهئوو چې ولې ۀ پـېـژندل او مالوم نــ ۱۰او  ۹۰ـې یوازې ئ

ـې ویل چې ئایران، زاهدان، فراه، کابل او افغانستان پـېـژندل او سره له دې چې په کابل کې هم وو خو د ویاړ په مقام کې به 

پلورلي ( سې ښکاري چې په فراه کې خلک رومي بانجانو ته ترشک وایيدا)« ترشک»زه افغانستان ته تللی یم او هلته مې »

سي چې ژر مې اعدام کړي چې ۀ څومره به ښـ» ــې ئـې ډېر تر غوږونو شوی وو نو ویل به ئد اعدام ټکی  چې له دې. «دي

یاست او جگړې څخه د د خاد جهنمي دستگاه داسې یو انسان چې اصالً له س« .وکړمۀ ژر تر ژره خپل کور ته الړ سم او واد

 .د سیاسي مجرم په نوم پولیگون ته د اعدام لپاره بوت وو ۀنـ بڅري په اندازې خبرۀ یو

 

ـې د ئـې یو نیمه بربنډ سړی وو چې ویل ئیو . لستـې زموږ کوټې ته راوئزه او عبدهللا په کوټه کې وو چې دوه نوي زندانیان 

بل زنداني یو سړی وو چې له څیرې د متفکر انسان په شان . ه لیونتوب وهلی ووـې ځان پئپاکستان دی، یا هم لیونی وو او یا 

ـې لومړی سالم ئله راننوتلو سره سم . ـې په منځني قد وهۀ ئډنگر او ونـ. ـې درلودهئوو او څه نا څه اصالح سوې ږیره 

. ه مو د ستړي مه سې السونه ورکړلپه درناوي له ځایه پورته سوم، یو بل تۀ دد. راکړ، زما خوا ته راغی چې الس راکړي

د څو جملو له ویلو وروسته . «نعیم». ۀـې خپل نوم راته ووایـئنوموړي د زندان د عاداتو برعکس، د الس ورکړنگ پر مهال 

مؤدب چلند درې واړو زه یوې ۀ د نعیم نوم، هراتۍ لهجه او دد. له لهجې راته جوته سوه چې باید دهرات له والیته ويۀ دد

غړي چې نعیم ازهر هم له هغې ډلې وو ټول تیر دوبی له ۀ خو د ساما د مشرتابـ. دی باید نعیم ازهر وي: ې ته ورسولم پایل

په مجبوره سوم چې د زندان له دود څخه . ؟ ماته په رښتیا هم ډېره عجیبه بریښیدله!...ابدیت او تأریخ سره یو ځای سوي ول



ل کال د کب په میاشت کې د ۰۹۳۱پوښتنه مې وکړه چې تاسو د . ه پرانیزمددې راز غوټ تیري کولو دی وپوښتم تر څو

بیا مې ورته  «.هو سمه ده زه هماغلته وم» :ـې ویل ئو« واست، وروستۍ کوټه؟ۀ صدارت د کوټه قلفیو په لسمې کوټې کې نـ

و بل په هویت پوه سي، خو زه چې دوه نا آشنا زنداني دې ډېر ژر د ی ده ۀکه څه هم د زندان دود کې دا سمه نـ»وویل چې 

که تاسو نعیم ازهر یاست، او له هغې چې . غړی یمۀ سازمان د مشرتابـ..... اړینه گڼم چې تاسو ته ووایم زه فاروق فاراني د 

ـې تاسو ته ئوی یم، ستاسو په هکله له زندانه دباندې یو شمیر خبرې مطرح شوې وې چې باید سله تاسو وروسته زنداني 

ددې لپاره چې بیا مې خپله انگیزه . ـې وهڅولم چې ورته هغه څه ووایم چې زه ورباندې خبر ومئډېرې لیوالتیا  په. ووایم

له دې کبله مخکې . ـې زموږ کوټې ته په تیروتنې راوړي یاستئفکر کوم چې تاسو »: ورته ښه جوته کړي وي ورته وویل 

وباسي، له وخت څخه په گټه اخیستنې تاسو ته باید  ې څخهکوټ و یا تاسو له دېاي س ددوی پام خپلې تیروتنېله دې چې 

ۀ فکر نـ»: آرامۍ مگر په عین حال کې د یوې ترخې موسکا په ترڅ کې وویل  او نعیم په متانت« .هماغه اړینې خبرې وکړم

ې تاسو یاست ـې دې کوټې کې چئـې دلته د اعدام لپاره راوړی یم او په لوی الس ئکوم چې دوی دې تیر وتلي وي، زه 

دی بشپړ شوی، په خپله یوه رواني ضربه ۀ اچولی یم، ځکه ستاسو د سترگو له مخې زما وړل چې تحقیق مو ال تر دې دمه نـ

 .رواني گوزار مې وخوړسخت حقه خبره کړې وه او  ازهر او هماغسې چې ثابت شول، نعیم« .ده

  

ۀ ورور رسول ازهر په باب چې زما دوست وو، ددۀ لړ کې مو دد د څه دباندې لسو ورځو په. هغه له ما سره په کوټه کې وو

ۀ له یو بل سره ښـ. او زما د کورنۍ په باب، د خپلو سازمانونو په هکله، د تأریخ، سیاست او ادبیاتو په باب خبرې وکړې

له یو بل سره د . ۀایــې په ترنم کې وئترجیح بندې « کشتي کجا، قایق کجا»خپل شعرونه راته وویل او د ۀ هغـ. ووسصمیمي 

اوسیدو او خبرو له کبله مو توان تر السه کړی وو او ددې ټولو په منځ کې به مو د تورتم په ویره کې او د مرگ تر سیوري 

 .الندې فکاهیات هم ویل او ټوکې به مو کولې او تر دې اندازې به مو وخندل چې له سترگو به مو اوښکې راغلې

 

په هغو شیبو کې چې ازهر به د خپل اعدام او د ساما د نورو مبارزینو د اعدام په باب خبرې . دی خپل اعدام ته منتظر وو

په کوم  ،چې د تیر کال په دوبي کې اعدام شوي ول ،د ډلې له اعدام څخهۀ نوموړی د ساما د مشرتابـ. ومسکولې زه به چوپ 

ـې د اعدامولو لپاره پولیگون ته ئپرچم رژیم  -او د خلق  ـې اعدام ځنډول شوی وو خو اوس د خاد انسان دښمنه دستگاه ئدلیل 

 .سپاري

 

چې د مخکنیو اعدامونو د مهال د وړلو د تجربې له مخې  وو مهال سېد پنجشنبې ورځ وه، د ورځې دا د غوایي د میاشتې

لپاره قوماندانۍ ته  تاسو د څو دقیقو»: ـې وویل ئورته . ــې بوتئورپسې راغلل او له ځان سره ۀ کاوۀ فکر نــ چا هیڅ

ما اورېـدلي دي چې له . يسۀ وې او هیڅکله به بشپړې نـسدي بشپړې ۀ دی والړ او هاغه څو دقیقې ال تر اوسه نــ« .راسئ

ما وویل چې الړ، خو زما دا خبره . نعیم ازهر د ابدیت پر لوړ الړ. کورنۍ ته ورسپارلی دیۀ ـې ددئوی جسد سرسۍ زیندۍ 

 ......سوگند خورم چې . دی تللی، له موږ سره دی او په مقاومت کې له موږ سره یو ځای ساه اخليۀ نــ نـه هغه. اشتباه ده

 ز کال د اکتوبر اتمه نیټه۸۱۱۳فاروق فاراني ــ د 

* * * 

 



  

 

 میاشتې او یولس ورځېۀ اوو

 

رو غملړلو پیښو منگولو ته وسپارلم، نامراده او ناځوانه روزگار د نو. یوازې پاتې شوم نور د نعیم ازهر له شهادته وروسته

وای د زندان د دوران د ټولو سکاشکې مې کوالی . ـې زما د تن رگ رگ دړې وړې کړلئداسې پیښې چې د څرخ غاښونو 

آشنایان پوهـېـږي چې د زندان د ټولو غصو او  سره درمندان او له درد! غملړلو پیښو سرگذشت د قلم په ژبې بیان کړی سم

 .شیمه او توان هم غواړيۀ ال ډېر کاغذ غواړي بلکه د زړۀ یوازې اویا منه او ان تر هغـۀ ـغمونو لیکل ن

 

د زندان خادیستانو، د کوټو په منځ کې جاسوسانو او د اسالمي تنظیمونو . د زندانیانو چلند راسره په بیالبیلو ډولونو وو

په اخواني اورپکو ډلو پورې د تړلو کسانو د چلند بڼه . کړ اورپکو راسره د بد ترینو چلندو په منځ کې تر ټولو بد چلند پیل

روڼ ۀ وم چې ددوی د غضب تر غیشي الندې راغلی وم، بلکه هر هغـۀ دا یوازې زه نـ. راسره سړه او فرعون مآبانه وه

هغو . تللقالبي برداشتونو او یو اړخیز سیاست سره خالف وو، ددوی د کرکې او شماتت په لیست کې راله اندي چې ددوی 

فیل له دماغه لوېـدلي دغه اورپکي له خپلې ډلې ټپلې پرته، ان د نورو جهادي  دکسانو چې زندان لیدلی ددې شاهد دي چې 

 .په هیڅ شمارل همتنظیمونو کسان 

 

د پروگرام تورمخو برنامه . یوه شپه دولتي تلویزیون د ساما د نولس کسیزې ډلې د محکمې د بهیر ځینې برخې خپرولې

کونکو په خپلو مزدورانه اداگانو او مسخرو طنطنو د سامایي شهیدانو په حق کې په زرهاوو بې ځایه تورونه او سپکې لی

د تلویزیون د پردې پر مخ هغه ستړې ستومانه . وېۀ وې نــسـې ال وچې ئرې په کار وړلې، دا هغه شهیدان ول چې وینې بخ

جاعلو برنامه جوړونکو ددوی د . ـې شکنجې لیدلې وېئارو کوټو کې څیرې لیدل کـېـدلې چې د صدارت په نمجنو او تی

کې د وینو سیالبونه په ۀ زما په زړ. خبرو یو شمیر برخې د خپلې برنامې د چاشني په توگه ځای پر ځای کړې وې

دننه خادیستانو د کوټې . م کوالی د خپلې وضعې هماغه حالت په هیڅ ډول کلماتو کې دلته را انځور کړمسۀ نـ. و ولدغرغړان

ـې د خادیستانو له ئمکتبي اخوانیان او دودیزو پیروان .  ددې بې مرگه شهیدانو په مرگ په کړس د خوښۍ خنداوې پیل کړې

د ژغورنې لپاره د روسانو په  هـېـواددرلود چې دوی د ۀ هغوی ته دې خبرې اهمیت نــ. ولسۀ شا ته پاتې نـ څخه دې مسابقې

هر څوک چې د . داسې مواردو کې زموږ موضع او دریځ او منطق له اخوانیانو سره توپیر درلودپه . وي ولسدستور وژل 

ډوډۍ ته مو او ۀ ـې زموږ له سترگو خوب تښتـېـدئاو له اعدامه وروسته ۀ ، هغه موږ خپل گاڼـۀمشترک دښمن په الس اعدامید

ـې زموږ له کوټې ئد په اعدام محکوم څو تنه زندانیان په یاد مې راځي په اسالمي تنظیمونو پورې اړون. وروړله ۀنــ ۀـخول

دا دومره ویر دې د څه لپاره »: ـې ویل ئیو زندانی راته راغی او و. زه لکه مار د درد او غم له السه تاویدم او کړیدم. وایستل

ه سسړي سره توده راۀ ـما له دغ« ورته دوني د ځیگر وینې خورې؟ۀ ـې اعدام ته بوتلل او تـئنیولی دی؟ څو تنه لومپنان 

غیر اخالقي او غیر منصفانه حکم له اورېـدلو سره سم مې ۀ خو ددغـ. ۀدرناوی مې پر ځان واجب گاڼـۀ ه درلوده او ددسدر

 .او الس دواړه واخیستلۀ له دوستۍ څخه نور زړۀ دد

 



ه یو لږ شمیر کسان هم ول چې د البت. د کیڼ الس د کورنۍ د غړو تر منځ اړیکي او همکاري توده او له صمیمیته ډکه وه

ۀ له زړۀ زه په خپل حق کې د دوستانو د هر یو .خوټــېــدلېۀ دیگ کې نـۀ ـې د نورو له اوبو سره په یوۀ ئخبره اوبـپه عوامو 

د غړي ۀ د سازمان پیکار برای نجات افغانستان د مشرتابـ. هیرومۀ سوي او له مسؤولیت سره غبرگ چلند هیڅکله نــ

استاد سلطان او د خپل گران دوست شکور خرم خیل، د سامایي یارانو او د نورو کیڼ السو سازمانونو مینه به د ارواښاد 

د کیڼ الس د کورنۍ د غړو تر څنگ، عادي او شریفو کسانو او هم د اسالمي . کړمۀ هـېـره نــپورې  قیامت تر ورځې

 .یم برخې کړیۀ تنظیمونو غړو زه له خپلې همدردۍ څخه نـ

 

د زندان ددویم ۀ د څرخي پلـ. کوټې کې وم ۰۱۳زه د دویم بالک په . وو ل کال۰۹۳۸وي کړي ۀ که مې ذهن تیروتنه نــ

ـې څه دباندې ئهغې کوټې چې د دیرشو یا څلویښتو کسانو گنجایش درلود هلته . تر ستوني ډک ول بالک قفسونه د چا خبره

تازه . ۀتنه زندانیانو ته ځای ورکاو وو دوه پوړیزه چپرکت کې دوه هر. دوه سوه زندانیان د خښتو په شان ټول کړي ول

چې کوټه په خوټـېـدو  ود بدن حرارت کافي و ود بندیان. سيۀ وي بندیان مجبور ول چې د کوټې د غولي پر مخ بیدسراوړل 

نزه او بې نظمیو به څه د کوټې دننه له ستو. ېځورول ېنو د قفس ککړې هوا به زموږ سږۀ کله به مو چې نفس ایستـ. راسي

ستونزې د صدارت د .... ـې، چپرکټ ته د کښته پورته کـېـدلو، خوبئووایم؟ د تشناب، د ځان پریوللو، د جاسوسانو توطـ

کله به مو چې غوښتل د کوټې کړکۍ گانې پرانیزو چې کوټې ته . وېۀ کمې نــ څخه تحقیق د ریاست د مستنطقینو له شکنجو

وه »: ـې چیغې ووهلې چې ئداسې کسان هم ول چې په عصبانیت به . او کوکارې به پورته شوېتازه هوا راسي، چیغې 

 «ده؟« مرهم»پوهـېـږې چې تودوخه د بندي  د ځان ملم ۀ وروره څه کوې؟ کړکۍ مه خالصوه، نــ

 

د نفر راوړه او . ندونه کولهد کوټې دننه د ډېرو زندانیانو گڼه گوڼې په خپله له زندانه دباندې د نیول نیولو د لوړې کچې څرگ

له زندانه دباندې اخبار به مو د . توب هم وو پورې ۀیو ډول په زړ نفر یوسه ستونزه ټولو زندانیانو ته د یوې پیښې په توگه 

ل کوټې ته راتلل، نو نور زندانیان به ورپورې راټوۀ« نوي میلمانــ»کله به چې . ویو زندانیانو له خولو اورېـدلستازه راوړل 

 .ـې ورڅخه پوښتنې کولېئ به ول او ددباندې د حاالتو په بابس

 

ددوی په منځ کې ښاغلي فاروق فاراني او احمد راتب مشهور په قاضي راتب . ـې څو تنه زموږ کوټې ته راوړلئیوه ورځ 

ت مې د زندانیانو له درلوده، خو ددوی نومونه او سازماني تعلقاۀ ما له دوی سره حضوري پیژندگلوي نــ. هم لیدل کــېـدل

ـې د پرله پسې شکنجو او رواني فشارونو له کبله ئروغتیا . ـې له کوټه قلفیو راوستی ووئقاضي راتب . خولو اورېـدلي ول

راتب او فاراني دواړه . خپل چپرکټ مې ورته خوشې کړ او په خپله د کوټې د غولي پر مخ پریوتلم. وې وهسسخته زیانمنه 

که زموږ په » : فاراني راته وویل . ما له راتب څخه هیله وکړه چې زما وړاندیز ومني. ولۀ ه موافق نــزما له دې اقدام سر

 «.سو بخښالیۀ خاطر تاسو ته د بڅري په اندازې تاوان ورسیږي موږ خپل ځان نــ

 

د . ه جامې راوړلېـې ول که بله ورځ چې پایوازانو خپلومحبوسینو تئدي چې د همدې ورځې په سبا  ۀسم مې په یاد نــ

ـې له کورنیو څخه پاکې جامې او نغدې پیسې ترالسه ئزندانیانو په ژبه چې د پایوازۍ ورځې وې او په دغو ورځو کې 

د محبوس جامې او یو  -تر شا والړ دیۀ به وایې چې د قاف د غرۀ تــ –د زنداني پایواز به د زندان د لوړ دیوال تر شا  .کولې



سرتیري ته ورکړې چې  ۀـید او تالشۍ وروسته یوئمؤظف افسر به دا جامې له تا. سر ته سپارلېڅه نغدې پیسې مؤظف اف

سره له دې چې . انتظار مې اوږد او ال پسې اوږد سو. زما له کورنۍ څخه کوم خبر او احوال رانغی. ـې ورسويئزنداني ته 

ماسپښین ناوخته وه چې ددویم پوړ  .زیاته سوه راتللو سره عادت کړی وو خو دا ځل مې اندیښنه ډېرهۀ نــ اسېما له د

سهاره تر اوسه ددروازې تر ۀ مور دې وختي له شنــ»: ــې ویل ئکله چې ورته ورغلم و. سرتیري پهره دار راباندې غږ وکړ

ې زوی سپین سرې بیچاره په ژړا ژړا وایي چ. لروۀ کوم بندي نــۀ نامــۀ ـې ویلي دي چې موږ په دغـئورته . شا والړه ده

ۀ ستا پر مور ډېر وسوځـېـد او هغې ته مې ډېر تسل ورکړ چې دا خبره حقیقت نــۀ زما زړ. وی دیسمې هرو مرو وژل 

 .....«.ـې وینمئهره ورځ . ـې پهره دار یمئزه . لري

 

یو سرتیری وو ۀ مؤظف پهره دار د رحیم په نامــ. ـې راته وویل، وینې مې په خوټـېـدو راغلېئکله چې د مور د ژړا په باب 

ر، کاکه ډولی او ورزشکار سړی ووۀ ښـ. ۀـې ژوند کاوئچې د کابل په بي بي مهرو کې  ډ و  ۀ ټولو به د پهلوان په نامــ. هــ 

شکایت مې په . وی ووسزما روحي حالت دړې وړې . تر غوږونو ورسومۀ پهلوان ته ورغلم چې خپل اعتراض دد. ۀیاداو

: ـې ویل ئسرتیري زما نوم ولوست او وۀ وې چې یوسوې تیرې ۀ څو دقیقې ال نــ. ۀایـتوندې او شدیدې لهجې ورته وو

شعبې ته بوتلم چې د شعبې آمر په کې راته « خاد»ـې د استخباراتو ئزه « .ـېئـې د خاد شعبې ته غوښتی ۀ ئراځه چې تـ»

د خاد آمر له مقدمې پرته . و رانـېـږدې سوکله چې د امر سترگې راباندې ولگــېـدلې له ځایه پورته ا. سترگه په الره وو

ولې دې په داالن کې شور ماشور جوړ کړی »: ـې ویل ئو. «هو»: ورته مې وویل  « ـې؟ئمعلم نسیم ۀ تــ»: راڅخه وپوښتل 

دی کړی، یوازې مې له پهلوانه وپوښتل چې ولې زما پایواز ته د رد ځواب ۀ شور ماشور مې نــ»: ورته مې وویل « وو؟

دی کړی، ۀ ـې نــئشور ما شور »: پهلوان وویل . يسآمر دستور ورکړ چې پهلوان دې ورته حاضر کړل « .وی دیس ویل

ۀ د پهلوان ځواب د خاد د آمر خوښ نــ« .وی دیسـې پایواز ته د رد ځواب ورکړ ئـې وپوښتل چې د کوم دلیل له مخې ئله ما 

ـې دا وه چې ئـې په خاورو کې موښتی وي، ځکه نقشه خو ئې چې غیشی ـې پهلوان ته وکتل، داسئپه خښمـېـدلو سترگو . سو

د قاضي په مقام او د فعال مایشا د امپراتور په صالحیت فرمان « اختصاصي انقالبي محکمې»د خاد آمر د . مې وډبويۀ ښــ

په نیغه کوټه قلفیو ته بوتلم،  ـې نیغئزه « .ـې قطع کړئئـې کوټه قلفیو ته یوسئ او پایوازي ئتر ثاني امره پورې »: ورکړ چې

کوټې زندانیانو گومان وکړ  ۰۱۳د . کړه چې خپله مختصره اثاثیه له ځان سره واخلمۀ ـې اجازه رانــئما ته  چې ان تر دې

 !ووی وسته زما پر یارانو او دوستانو څومره غصه او غم تیر ـــ خدای خبر چې له دې اسی. چې ما پولیگون ته بیایي

 

د . عمومي کوټې او کوټه قلفۍ: ۀ ویشل کــېــد برخو هر پور په دوه وو. په دوه وو پوړونو کې جوړ شوی وودویم بالک 

عمومي کوټې او »په همدغو شپو ورځو کې دغه دوی برخې . ـې الره درلودهئهرې برخې تشنابونه جال ول او داالن ته 

پټ  هله انظار د نورو ـې دا دی چې د کوټه قلفیو زندانیانئدلیل . وېـې په لرگینو دیوالونو له یو بله جال کړي « ئکوټه قلفۍ

ـې دوه ئپه هرې وړوکي کوټې کې . ـې په پرېړو بړستنو پوښلې وېئد کوټه قلفیو د کوټو پنجره ډولې دروازې . وساتي

کي حفیظ هللا امین د د وینې څښون»ـې ډاکټر عبدالمحـمد درمانگر ۀ ئپه دغو چپرکټونو کې پر یو. ولپوړیزه چپرکټونه ایښي 

ـې د اتلسو کالو په منگ ئـې د هزاره میشتو سیمو یو هـېـوادوال او دریم ئ، پر بل وو« دوران د باندنیو چارو د وزیر مرستیال

 .سمۀ ول چې پر څلورم چپرکټ ځای ونیسم او بیدسما ته وویل . ۀېـدیو تنکی ځوان بید



ه د غمځپلو او غمجنو زندانیانو څیرو هم زما روحیه تر خپلې اغیز الندې په کوټه کې راسر. د کوټې چاپیریال ترینگلی وو

نوموړي د غوایي له کودتا مخکې د عامې روغتیا . له ډاکټر درمانگر سره مخکې په لومړي بالک کې آشنا سوی وم. هلراوست

د کوټې نور . ملرنه کولهـې ډېره پائد خپل ځان او خپلو ملگرو روغتیا ته . د وزارت په وقایوي طب کې کار کړی وو

 .کړي او شخصي حفظ الصحه په پام کې ونیسيۀ ـې هم هڅول چې ورزش قضا نــئزندانیان 

 

د زندان د ادارې له دستور سره سم موږ حق . ـې شدید او ټینگ محدودیتونه او مقررات وضع کړي ولئپه کوټه قلفیو باندې 

کله به چې . وای مجازات کـېـدلو چا اوریدلیموږ له کوټې دباندې که زموږ غږ ز. درلود چې په لوړ غږ خبرې وکړوۀ نـ

محافظ یوازې . وگورو ته ـې ورکوله چې شا و خوائتشناب ته تللو نو محافظ به موږ سره څنگ په څنگ روان وو او اجازه 

نې جملې موږ په سوراۀ دغې لنډې خو زړ«  !خپلو پښو الندې ځای ته گوره»: دوني بلد وو چې تکرار په تکرار ووایي 

 وخو د زندانبان له همدومره سختیو سره سره بیا هم زندانیان. ـې د ساتونکي په الس کې ووئداسې ماشین بدلولو چې کنترول 

 .خپلو ماهرانه چلونو له نورو زندانیانو سره اړیکي نیولي به په

 

یوازې همدا خبره  .کې ځای پر ځای کړي ديـې همدې برخې ئډېر ژر پوه سوم چې یو شمیر په اعدام محکوم شوي زندانیان 

زموږ د کوټې تنکی ځوان بندي زما د چپرکټ په پاسني پوړ کې . يسماته کافي وه چې رنځ او عذاب مې دوه ځله نور زیات 

ورته د اعدام سزا ټاکلې ده، خو له دې « اختصاصي انقالبي محکمې»ډاکټر درمانگر ته ویلي ول چې  ،نوموړي. ۀکـېـدۀ بید

ـې د خپل د مخ ویښتان چې ئله دې کبله . هیله درلوده چې د خپل عمر د لږوالي له کبله به له اعدامه بچ سي ـېئه سره سر

 .ښکاره سي« تحت سن»شکول چې  بهۀ کـېـدل، دۀ هرکله به راشنــ

 

چا . ې ټینگ ونیولموږ خپل لنډ او سوځیدلي نفسونه په گوگل ک. وسلیست ولوستل « نفر کشي»یوه ورځ ماسپښین وو چې د 

چې ورپسې نوم زما ۀ گومان مې کاوۀ هر نوم به چې لوستل کـېـد. هر چا له خپل برخه لیکه ډار درلود. ۀواهــۀ سونگ نـ

ـی ئهغه . نامراده تنکي ځوان نوم په همدې لیست کې ووۀ په خواشینۍ چې د همدغـ. ما ځان په قربانۍ کې شمیرلی وو. دی

  ....بوت او 

 

دویم »پوړ ۀ ـې د همدغـئزه . ـې بیا وویشلوئموږ . ۀد زندان ادارې د کوټو د زندانیانو ترکیب بدالووروسته، « تارکش»له هر 

له . ـې هم په پریړو بړستنو پوښلې وېئددې کوټه قلفیو د وړوکو کوټو دروازې . د داالن بل لور کوټه قلفیو  ته بوتلم« پوړ

سي چې په داالن کې څه ۀ گوري او پوه نـۀ زندانیانو سره ونـله د نورو کوټو  دې کاره موخه دا ده چې د کوټو زندانیان

وو چې څو ورځې مې ورسره د  («د صدیق عالمیار ورور»خلقي  ) زما د کوټې یو بل زنداني عتیق عالمیار. تیریږي

ـې ئڅو ورځې وروسته  .ۀـې د مزارشریف له ښاره بصیر نومـېـدئدویم تن . لومړي بالک په یوې کوټې کې تیرې کړې وې

 .، د پکتیا له والیته وو او د خاد کارمند وو له موږ سره یو ځای کړۀیو بل په ونه دنگ ځوان چې هاشم نومـېـد

 



آخور ۀ په یو انغواید دواړوسره له دې چې هاشم او بصیر دواړه له زندانه دباندې پرچمیان او د خاد کارمندان ول خو بیا هم 

چې هاشم د خلکو  ۀخوښـېـد کارد بصیر دا . م ساده او سوړ سړی وو خو بصیر غوړه مال او چاالک ووهاش. څرېـدلۀ کې نــ

 .ـې کړيئخبره مضمون جوړ او مسخره 

 

ساتونکو  د د زندان. تور سړی ووۀ وی وو یو خانتما او په زړسدداالن باشي چې ددې برخې د ادارې مسؤولیت ورته سپارل 

زما په کوټه  باشي. سپمولۀ چې له السه کـېـدل له موږ څخه نـــې ئـې هر ظلم او ناروا ئلپاره ـیت د تر السه کولو ئد رضا

له بسه . کینې او شرارت دارې وهلې څخه بد طینته سړي له سترگوۀ ددغـ. کې راسره بندي بصیر سره هم پیژندگلوي درلوده

راوړل ۀ ـې چې موږ ته چای یا خواړئکله به .  وگورممخ ته الۀ مې غوښتل ددۀ ـې له عتاب او خښم ډک وو ان نـئچې چلند 

ۀ دا پر یو. ساتلې وېپه سلهاوو پلمې په خپلو لستوڼو کې  ـېئبه  نو زموږ د سپکاوي لپاره ـې تشناب ته بدرگه کولوئیا به 

  .ۀسپماوۀ له چا نــ« په دوه وو پښو څارويۀ دغـ»چې  دی د بل زنداني ظلم او ستم باندې زنداني

 

هر کله به چې باشي . یو ځوانکی وو چې د داالن باشي ورسره ُسر او پُس درلودۀ د کوټې تر څنگ د صادق په نامـ زموږ

کله به . د بصیر په وینا، صادق له زندانه دباندې د خاد کارمند وو. ـې له ځان سره راووړئنو دا ځوانکی به ۀ بصیر ته راتـ

ځوانکي ډېـر  .بوتـې ئاو د پهره دار کوټې ته به ۀ ایستـوناوخته له کوټې دباندې د شپې ـې ئسول نو دی به ۀ چې زندانیان بید

د عمومي داالن د ننوتنگ دروازې  چېزما کوټه دویمه شمیره کوټه وه . ـې سندرې ویلېئپه ټیټ غږ به . غږ هم درلودۀ ښـ

به په میراث پاتې وه او په شپو شپو ۀ وندانـله مخفي ژبې خوبي خو ما ته . ته نیږدې د پهره دار د کوټې په چم گاوڼد کې وه

ـې ال تر ئویلې دوه ۀ د هغو سندرو له منځه به چې د. ۀغوږ نیوبه مې سندرو ته ۀ دد نو ۀراتــۀ خوب مې سترگو ته نــمې 

 :اوسه زما د ذهن په آرشیف کې ځای پر ځای پاتې دي 

 

 دارم لـغـب در یشهـش انگور ۀـدان همچو   دارم ازل شۀـن ایجادم پرست می

 دارم وکتل کوهم نیست آسان فکرم سیر   دـخواه می تند فهم من بلند معنی

 

دویمه سندره دا « .ازل دارمۀ می پرسی جانم نشـ» :ـې ئد بـېـلگې په توگه ویل به . سندرغاړي به ډېر کلمات غلط تلفظ کول

 :وه 

 انهـهــب دیگر کنـم   هــیگان ماه ای تو تـاس هتابــم های شب اـبی

 بودی دست در قدح   بودی مست دیشب که چشمت دهد می شهادت

 انهــبه دیگر کنــم  انهـشب ریــمی جاــک نهاـت و کــت مــدان میــن

 

ـې د سپینې سپوږمۍ هغه شپې په یاد راوړلې چې له خپلو ئماته . ددې سندرې اورېـدلو زه د خپلو خاطراتو ډکې نړۍ ته کاږلم

د دوران د سپینې ۀ د مخفي ژوندانـ. به د غمنو د درمند گرد چاپیره راټولیدلو او شپیلۍ به موږ غږولېهمزولو ملگرو سره 

« ُمِخل»خړنج  یاد راغلې چې له یارانو سره به مې سفرونه کول او د سپوږمۍ روڼا به زموږ د سفرپه سپوږمۍ شپې به مې 

یره به مې مخې ته ودرېـدله چې په جبل السراج د خلکو په لهجې څ جذابهد ارواښاد استاد عبدالبصیر بهرنگي ځالنده او . وو

وی بگذره»: ـې ویل ئبه  ه تـــ  د سپوږمۍ د روڼاییۍ مزاحمت به . «لږ دمه وکئ چې سپوږمۍ الړه سي/ کمی صبر کنیم که مــ 



ایونه روښانول، او ویره مو د سپوږمۍ روڼایي به ټول ځ. ۀدوست کورته د ننوتلو تکل مو کاوۀ کله چې د یوۀ هغه مهال ډېرېـد

په داسې حالت کې زموږ د محاصره کـېـدلو او تباهۍ گواښ ډېر . ويۀ دا کور تر تعقیب الندې نــسي ۀ چې نــ درلوده

ۀ گوټ کې سترگه په الره شولو چې د سپوږمۍ روښنایي له کوڅې او د انگړ له ورۀ د احتیاط له مخې به په یو. متصور وو

 ـې هر لور ته خپروله موږ د ونو له ډډو او څنگه تیریدلو او د ونو ئږمۍ د شپو پر مهال چې روڼاییۍ به د سپو. څخه تیره سي

د مني په فصل کې به کله چې تر ونو الندې تـېـرېدلو نو د . له سیوري څخه په گټه اخیستنې به مو ځانونه ستر او اخفا کول

د یارانو په منځ کې به . ـې ماته کړلهئاو د شپې چوپتیا به ۀ وړاوونو رژیدلو وچو پاڼو به زموږ تر گامونو الندې غږ ج

که په همدغو شا و خواوو کې څوک اوسي »: ـې ویل ئپه ناخوښۍ به . او پټپټاني ته ډېره پاملرنه کوله ۍبهرنگي مخفۍ کار

د شپې د « .افشأ سيالره څوک تگ راتگ کوي او بیا به زموږ د تگ راتگ مسیر ۀ پر دغـد شپې له خوا نو پوهیږي چې 

د ونو د . ټنگ ټکور جوړ کړی ووۀ کې په ویالو کې د بهیدونکو اوبو شرشر به تر هرې بلې موسیقۍ ښـۀ تورتم په زړ

مو راښکونکي آرکستر به ۀ د چونگښو زړ. ښاخونو ښکلې نڅا به مو لیدله چې د باد له چلیدلو سره سم به ول په ول تاوییدلې

کله نا . په یاد مې راځي چې څنگه به د وریجو د پټیو له تنگو پولو څخه تیرېـدلو.  ورڅخه اخیستل او خوندونه به موۀ اورېـد

تازه کارو او نا بلدو کسانو به په ډېریو وختونو کې دا تیروتنه  .کله به مو پښه وښـوېـدله او کولنځۍ به په اوبو کې ولوېـدلو

ږلیچونو ډکو ځایونو کې زموږ د پښو شړپا اورېـدل کـېـدله او بیا هم دلته کله ناکله به په کوم خطرناک او له موړونو ک. کوله

کله نا کله به اړتیا کـېـدله چې  .ۀـې زموږ پام زموږ تـېـروتنې ته راواړاوئهماغه بهرنگي وو چې په خپلې خـُـلق تنگۍ به 

کله به . ـې خپره سيئږه روښنایي ل ترڅود الس په ورغوي وپوښله مو د السي څراغ روڼا به . السي څراغ روښانه کړو

د ټوپ وهلو لپاره واټن به تقریباً . له سره مو ټوپ وهالی وای د ویالې راغله او بایدۀ زموږ د الرې په اوږدو کې کومه ویالــ

 لهپناه راکو ته اکثریتو هغو بزگرو چې موږ. ۀلویدوپه داسې حالت کې به کوم ملگری مو اوبو ته . ووۀ هر چیرې برابر نــ

اونۍ اونۍ به له له دې کبله به زموږ ځان پریولل . ـدلمیسرېـۀ ورونو کې به ځان پریولل نـددوی په ک. ـې درلودئساده ژوند 

موږ په وار اوبو ته . مهال وو  روخت د شپې له پلوه د سفر پۀ موږ ته د ځان پریوللو تر ټولو ښـ. ولسوروسته تر سره 

 .ۀانونه پریولل چې په جیبونو کې به مو له ځان سره گرځاوصابون به مو ځۀ ننوتلو او په هغـ

 

د آصف جبل السراجي ( یا ټیپ ریکارډر)راډیو . ۀله باال خانې څخه د موسیقي غږ راتــ. له څنگه تیرېـدلوۀ کالـۀ یوه شپه د یو

 :دا سندره خپروله 

  چاریکار سیلِ  بریم گلغندی به یا   گلبار سیلِ  به بریم خوری هوا بیا 

 اس انــداراالم و ونــستـلـــهــچ   اس مانــغــپ یلۀــم هــمعـج روز

 اس چاالن یـــساجــن ۀـــریکــفاب   س ا روان آبش یرـجشــپن دریای

 وانــارغ سیل بریم گلغندی به بیا  اس روان شــویـــس اـه کاریگر

 

ښتل چې د څو شیبو لپاره دمه سو او د آصف سندرې وغو« استاد باشي محـمد، د پروان والیت له سید خیلو»ارواښاد عادل 

نیږدې ده چې ! ددوی له بیغمو زړونو ځار» : عادل د یوې سړې آه په ویستلو وویل . یارانو هم ورسره ومنله. ته غوږ سو

 «.لريۀ فکر کوم چې دا شیان د واقعیت په نړۍ کې هیڅ خارجي وجود نــ. موږ له دغو خبرو څخه نور بې غمه سو

 



ل کې د کابل له ۰۹۳۰په . ۀدی مې له پخوا وختونو پـېـژاند. شي محـمد د سید خیلو د لیسې یو نیک نومی او الیق استاد ووبا

تقرر ماته زښته ۀ په دې لیسې کې دد. عالي دارالمعلمینو څخه فارغ او د سید خیلو په لیسې کې د ښوونکي په توگې مقرر سو

د سیاست . ۀکې پالـۀ د ملگرتوب ارمان مې په زړۀ اقت او عالي اوصاف لیدل نو ددلیۀ خوشحالي راکړه ځکه کله مې چې دد

له سکوت او یا خوږې موسکا سره ۀ د راکاږلو لپاره مې ورسره په ځلونو ځلونو خبرې وکړې خو هر ځل به ددۀ کړۍ ته د د

 موږ په داسې نړۍ کې » : وتله ـې دا جمله راوئخبرې کولې له خولې ورسره یوه ورځ مې چې په دې هکله . مخامخ سوم

مې له ۀ د همدې جملې په اورېـدلو مې زړ« .ـې له لوږې مريئـې قهوه څښي او انسانان ئژوند کوو چې د دریاب کبان 

کتاب کې لوستې وه او دا کتاب زموږ د ډلې د تشکیالتې کړۍ د زده ۀ ما دا جمله د اقتصاد د علم په یو. درزېـدو سوخوښۍ په 

دغه ډاډ زما د ال . پوه سوم چې نوموړی هم زموږ له ملگرو سره تشکیالتي اړیکه لري ـېئ په خبرې. دو څخه ووکړو له موا

استاد باشي محـمد د خپل فطري استعداد او هڅو په برکت په لنډ وخت کې د . خوښۍ المل سو

ت خپل د فراغ. ۀته ځان ورساوسیاسي آگاهۍ او فعالیت په برخه کې د پرمختگ له پوړیو 

ـې پریمانه کتابونه لوستل، ان تر دې ئتیرول او په شدت او لیوالتیا ۀ ـې بې ځایه نــئوختونه 

د غوایي . ستړې کیدونکي هلې ځلې د نورو یارانو لپاره سرمشق شوې وېۀ نـ ۀدد چې کچې

ته مخه کړه او د پروان والیت د بنسټیزې کمیټې ۀ ـې مخفي ژوندانـئله کودتا وروسته 

د نرم خوی، زغم، . ۀتر السه کړ او ددې کمیټې یو فعال غړی شمیرل کـېـد ـېئغړیتوب 

ل کال کې د روسانو او د گوډاکي حکومت  ۰۹۳۳دا گران یار په . انسان وو واصولو او صادق

 !یاد دې تلپاتې وي. وسجنایتکارانه کمین په ترڅ کې ووژل ۀ د گډو ځواکونو د یو

 

 

دوه یا درې ځله د کې صادق به په اونۍ . ن کې تیریدل او د حسرت اوښکو مې لمن لمدولهخاطرات او د یارانو یاد مې په ذه

کلي څخه بل کلي ته، او له تنگو ۀ له یوۀ هر ځل به زما د خیاالتو مارغـ. ـې ویلېئ به پهره دارنو کوټې ته الړ او سندرې

و تر یوې یوگړې ونې الندې د یارانو د الرو به کوم ځنگل او له یوې جونگړې به بلې جونگړې ته وزرونه غوړول ا

 .ـې زما په نظر کې مجسم کړ چې زموږ د لیدلو کتلو گډ ځای ووئراټولیدلو  ځانگړی ځای به 

 

خاطرت یا له خوشحالۍ ډک او یا د غمونو گوډي وي، کله د انسان د رنځ او ناآرامۍ سبب گرځي او کله هم انسان ته د 

 .ـې باسيئو له یوازې توبه ملگرتوب الس په سخاوت اوږد کړي ا

 

په کوټه قلفیو کې د زندانیانو د شمیر ډېروالي د ډیرو نیول نیولو ښکارندویي کوله او له بلې خوا د هغو کسانو د ځای پر ځای 

وې چې سڅو ورځې تیرې . له پلوه د اعدام په سزا محکوم شوي ول« اختصاصي انقالبي محکمې»کولو ځای وو چې د 

څه نا څه . او د بدخشان له اوسیدونکو څخه ووۀ ـې د تورن خطاب کاوئته به ۀ هغـ. له موږ سره یو ځای کړ ـې همئپینځم تن 

ویل کـېـدل چې نوموړی د اردو افسر وو چې له مجاهدینو سره د همکارۍ په تور زنداني  .ـې درلودئپینځه دیرش کاله عمر 

اوږدو ویښتانو . ـې له السه ورکړي ولئی وو چې خپل اعصاب ـې د تحقیق پر مهال دومره شکنجه کړئدا ځوان . وی ووس

ـې له ئسپږې . ـې نه ول لمبليئڅرگنده وه چې په میاشتو میاشتو . ـې څیره غیر عادي او ویروونکې جوړولهئاو پلنې ږیرې 

 «عادل»استاد باشي محـمد 



یا وه چې دې دا یو اړت. ـې ټول ځورولئـې لمدې کړلې او خوسا بوی به ئجامې به . او له ږیرې کښته پورته تللېسر 

د ۀ د څرخي پلـ. درلودلۀ وسایل نــلپاره د سر د ویښتانو او د ږیرې د خریلو ۀ موږ د دد. ستونزې ته د حل الره ومومو

ل یا تیغ درلودل جرم گڼل کــېـد بصیر له باشي سره د پیژندگلوۍ له لرلو څخه په گټه . ۀزندان په کوټه قلفیو کې د ږیرې د پـ 

ـې ئویښتان « ژولیده»د تورن بنچري . عتیق عالمیار نوموړی تشناب ته دننه بوت. و تیغ چمتو کړاخیستنې د ږیرې خریل

ـې دباندې ئـې بدل کړ او له کوټې ئـې هاشم او بصیر ځای ئپه سبا . سوۀ تورن د شپې له پلوه کرار بید. ۀـې لمباوئوخریل او و

رانازله  بال پوهـېـدلو چې کومه. وسیر معمولي غږ تر غوږو د هماغې ورځې په ماسپښین د دروازو د تړل کیدلو غ. وایست

هر نوم . لوستلوـې په اعدام د محکومو کسانو نومونه ئپه لوړ غږ . د دویم بالک عمومي باشي داالن ته راغی. کـېـدونکي ده

دې ډېر سخت  انتظار چې په هر حالت کې وي سخت دی، خو تر. یچې ورپسې نوم زما دۀ فکر مې کاوۀ چې لوستل کـېـد

د زندان ادارې به . شمیريود خپل مرگ د انتظار شیبې په خپله دې ۀ تــې گران دي دا دی چې ئویل ۀ کار چې په ان په خولـ

کار څخه موخه دا وه چې د  هله دې ټیټ فطرت. ۀپه لوی الس د اعدامیانو لیست په داالنونو کې په لوږ غږ په جهر وایـ

. په دې لیست کې د تورن نوم هم ولوستل سو. له شکولو وډار کړي دادړود ۀ ي او نور د لیوزندانیانو روحیه دړې وړې کړ

ما په ځلونو ځلونو د . ـې وتړلېئدروازې . وسزه او عتیق یوازې پاتې . وایستل ـې نور کسان همئله نورو کوټو څخه 

رېـد. حس مې کړهاصطالح په کتابونو کې لوستې وه خو دا مې څوم ځل وو چې « مرگوني/ مرگبار» ۀ مرگ له هر لوري و 

له خپل ځانه، له کوټې، له داالنه، له پوالدي میلونو لنډه دا چې له هر څه . ۀاو له ځمکې او آسمان څخه د وینو بوی راتـ

ۀ په یوزموږ دداالن مخامخ یو بل داالن وو چې . ـې په منځ کې پاتې ومئته به وایې تالنده او تندر لویدلی دی او زه . ډارېـدم

وې پوښلې، کله به چې د پورتني پوړ ۀ ـې په بړستنو نــئله دې چې د پنجرو پورتنې برخې . وو. ـې کلکانی سلطان بنديئکې 

ول یو بل ته به سکله ناکله به که شرایط راته مساعد . په چپرکټ کې کښـیناستم نو د ارواښاد سلطان کوټه به راته ښکاره سوه

د . وې او اصالً له یاده مې وتلي ول چې په مخامخ پنجرې کې سلطان دیۀ ې د تشخیص وړ نــڅیرې سم. مو السونه ښورول

همدومره مې . درلودۀ ما د الس پورته کولو وس نــ. هو، دی په خپله وو. پنجرې له هاغه بلې خوا یو الس په خوځښت راغی

 .پوه کړ چې تر اوسه ژوندی یم

 

د خپلې کوټې له نورو . کړۀ شپه مې خوب ونــ کرۍ. وغځومالس ې د ډوډۍ خوا ته وو چۀ دومره توان راکې نــ. شپه راغله

ددې فاجعې د قربانیانو په دقیق شمیر هغه کسان پوهـېـږي چې د قربانیانو  .کړهۀ زندانیانو سره مې یوه کلمه خبره ونــ

سلو تنه زندانیانو له منځه د ه دباندې م چې زموږ د کوټه قلفیو د څسویالی . ـې له اعدامه مخکې وتړلئسترگې او السونه 

 .دا شمیر یوازې زموږ دداالن شمیر وو، نور داالنونه پر خپل ځای پریږده چې هلته څه حال وو. نیمایي پاتې ول

 

بالکه بل ۀ ـې یو ځل بیا د زندانیانو تبدیلۍ پیل کړې، له دې کوټې بلې ته او له یوئوروسته « کشتار»ویروونکي ۀ له دغـ

. د لومړي پوړ کوټه قلفۍ د زندانیانو په گڼه گوڼې تر ستونې ډکې وې. ـې د لومړي پوړ کوټه قلفیو ته ولـېـږدولمئزه . هبالک ت

ـې ئد توري بڼه  Uداالن کې چې د ۀ نور زندانیان په یو. ـې له پینځو تر اوو تنو زندانیان اچولي ولئد هرې کوټې دننه 

ي د زندانیانو په شدید کنترول او سوی وو چې د زندان اداره وکوالی سوالی ددې المل د زندانیانو ډیر. کـېـدلۀ درلوده بید

وای داالنونو ته سدرلود موږ کوالی ۀ له دې چې د کوټه قلفیو دروازو د تړل کیدلو امکان نــ. يسڅار کې عاجزه پاتې 

په دې گڼه گوڼه کې . وليۀ ـې بله ډله رانـئ وه چې یوه ډله یو نه سي او پر ځایۀ هیڅ داسې اونۍ به نــ. راووځو او وگرځو



انجنیر حبیب الرحمن، د : زما په نوې کوټه کې پینځه تنه ول هر یو . پیژندل چې خبرې اترې ورسره وکړمۀ مې څوک نـ

د انجنیر نجیب چې . ۀـې د سناتور صاحب خطاب کاوئد انجنیر نجیب پالر ته به . انجنیر حبیب الرحمن پالر او انجنیر نجیب

درې واړه د افغانستان د هزاره میشتو  دوی .یو پلن مخی، د خوښ خوی او د قصو ویلو ځوان ووۀ سناتور خورییی کـېـد

ـې ئچې دی هم هزاره وو او له سناتور او ورسره بدرگه ډلې سره  ۀڅلورم تن جانعلي نومـېـد. سیمو اوسـېـدونکي ول

په زندان کې تعامل دا وو . کـېـدل او زه د کوټې د غولي پرمخۀ ر چپرکټ بیدڅلور  تنه پ. پینځم تن زه وم. پیژندگلوي درلوده

ـې شپږم او اووم تن هم په دې ئکله نا کله به . ۀکـېـدۀ وو، نو نوی راغلی بندي به د غولي پر مخ بیدۀ چپرکټ تش نـکه چې 

 .زنداني لپاره جوړه شوې وه ځای پر ځای کړلۀ یو یوازې چې د کې کوټه

 

ما هم له دوی سره د همکاسه کـېـدلو له کبله ځکه بخښنه . دسترخوان گرد چاپیره راټولـېـدلۀ ـې د یوئو ملگري سناتور ا

څښم، پلمه مې ۀ کله چې سناتور وپوښتل چې ولې چای نـ. وغوښتله چې د زندان په خوراک او جیرې باندې مې بسنه کوله

ۀ د کوټې زندانیانو ولیدل چې ما ته چا کالي رانــ. اونۍ هم تیره سوهد پایوازۍ . وکړه چې چای زما پښتورگو ته تاوان رسوي

سپین روبي پر وړاندې ۀ نور دداسې دراند. کله مې چې خپلې جامې پرته له صابون پریوللې، سناتور خبره جدي ونیوله. وړل

. ولېسالسه د سناتور اوښکې توی د ډېر غم له . ما ورته خپلې ستونزه له سره تر پایه وویلې. ووۀ د پلمو جوړول مناسب نــ

ـې، دا شرم دی چې موږ دې ئد حبیب په شان زما زوی ۀ تــ»: ـې په مالمتې ژبې راته وویل ئڅو شیبې چوپ سو او بیا 

تاسو لویینه لرئ خو زه دداسې ! سناتور صاحبه»: ورته مې وویل . «.د بې پایوازې له السه وکړیږيۀ پیسې ولرو او تــ

ـې د ئسناتور له السه ونیولم او د خپل تر څنگ . کړهۀ زما ټینگار نوره کومه گټه ونــ« .وحي چمتووالی لرمحاالتو لپاره ر

د سناتو، انجنیر حبیب الرحمن، انجنیر نجیب . څو ورځې مو سره په گډه ډوډۍ وخوړله .خپل دسترخوان پر څنډه کښـېـنولم

 .کړمۀ او جانعلي ترحم او انسانیت به هیڅکله هیر نــ

 

ددوی په . ـې داالن ته راوړلئپه دې کوټه کې زما ال دوې اونۍ تیرې شوې وې چې یوه ورځ ماسپښین گڼ شمیر زندانیان 

ۀ ولو، د یو بل په دیدن د خوښۍ له السه په جامو کې نــسکله چې سترگه په سترگه . منځ کې ارواښاد سلطان کلکانی هم وو

دوني بیړه د څه لپاره؟ »: ورته مې وویل . شمیر نغدې پیسې راته راوړاندې کړې سلطان په خپلې ذاتي هوښیارۍ یو. ځاییدلو

زندان څه اعتبار په کار  پهانډیواله، »: سلطان د خپلې همیشنۍ خندا په لړ کې وویل « .اوس خو له یو بل سره یو ځای یو

ـې له کوټه قلفیو وایستل او سلطان ئشمیر  وه او یوسوو چې بیا د کډې کولو نغاره وډنگول ۀ نیم ساعت ال تیر سوی نــ« دی؟

کرۍ شپه مې کولمو . ـې په کوم لور له ځان سره الوزولی ويئپوهـېـدل چې برخلیک به ۀ هیڅ څوک نــ. ـې په منځ کې ووئ

منځ کې ویو کسانو په سزما د ټولو هیلو تومنه دا وه چې د دباندې ایستل . وینمۀ تاو خوړ چې ښایي سلطان به د تل لپاره ونــ

ا ـې د استنطاق لپاره او یئدي چې سناتور او ملگري ۀ مې په یاد نــۀ ښـ. څو تنه عادي خلک او څو تنه د خاد کارمندان هم ول

او ۀ د نوي کوټې زنداني راسره، قدیر نومــېـد. ـې هم بلې کوټې ته ولیږدولمئزه  بوتلل، ته« اختصاصي انقالبي محکمې»

ـې ئنیا دسپین روبی پنجشیری ساده، صادق، زړور او . دوی دواړه د پنجشیر ول. ږیری وو ـې یو دروند سپینئدویم تن 

ـې یو ځل بیا داالن د ئڅو ورځې وروسته . ـې د خپل ژوند د سرگذشت په باب خبرې کولېئله سهاره تر ماښامه به . لیدلې وه

ـې ئ، یو بل سره به ۀمعاشرت کاوۀ ښـ به له یو بل سره  اکثریتو زندانیانو. زندانیانو د کثرت له السه چاودېـدلو ته نیږدې شو

 .درلودلهۀ و ما له چا سره د خبرو حوصله نــخخندل، 



راته د فرهاد په  ـېئ ځان. ـې راکړئیو ځوانکی راته رانیږدې سو او د ستړي مه سي الس . یوه ورځ په داالن کې گرځېـدم

ویل . هم زما لیدو ته راغی نوموړی په نورو ورځو کې. اوسـېـدونکی دیکابل د ششدرک ـې چې د ئویل . ۀراوپـېـژاندۀ نامـ

دا ځوان مدعي وو چې داستان لیکي او شعر وایي، له استاد . سفارت کې مأمور دی« ژ –افغان ۀ »ـې په یوئـې چې پالر ئبه 

ـې د ئمرگ ۀ لود او ددتر حده درناوی در« پرستش»ـې د ئواصف باختري سره دوستي او آشنایي لري، مجید کلکاني ته 

ـې لنډ داستانونه او ئپه وصف او د مقام د درناوي په پار کې ۀ جبیره کـېـدونکي ضایعه بلله او د هغـۀ افغانستان ملت ته یوه نـ

ـې خپل شعر ئـې چې دا ئاو ویل به ۀ ـې کله ناکله یو ځغلنده شعر هم ووایـئد خپلو خبرو په ترڅ کې به ... اشعار هم ویلي دي

خپل . زه شعر ته لیوالتیا لرم» :ورته مې وویل « .ویلۀ تا خو د خپل ځان په هکله هیڅ هم ونـ»: ـې راته وویل ئیو ځل . ید

ستا په . زه د روان پـېـژندنې په علم کې مطالعه لرم»: ـې ویل ئمې سترگو ته ځیر سو او وۀ ښـ« .شعرونه دې راته وایه

فرهاد به خپل . وټې مخامخ په داالن کې څو تنو زنداني خادیستانو هم ځای نیولی ووزموږ د ک« .سترگو کې ځینې اسرار لولم

ـې درلودل ځان د مجلس ئویښتان ۀ خادیست چې دنگه ونه او اوږدۀ یو. ډیري وختونه له دوی سره زنگون په زنگون تیرول

 .ـې اغوستلېئهل او شیک جامې نوموړي به کنټ سیگریټ و. شتمن سړی هم دیۀ لیدل کیدل چې ښـ. ۀمیر او مشر گاڼــ

ډک کړی  خپل دوه نیم لیټره جاپاني ترموز له هیل واال چای. ـې هم دم په دم سیگریټ وړاندې کولئخپلو هم مسلکانو ته به 

یو ځای تر خپل الس الندې ایښودل او خپلو هم مسلکو او هم نشینو کسانو ته به ـې ئبه او د روسي چاکلیټو له پاکټ سره  وو

ـې ئچوپړ ته راورسید او تر موز به  ۀددکله به چې ترموز تش سو چایدار باشي به . ۀچای او چاکلیټ تعارف هم کاو ـې دئ

شتمن خادیست به . ځینو باندې چې خیټه گرانه وه او یو شمیر غوړه ماړان به ددې ښاغلي گرد چاپیره تاویدل. ورته ډک کړ

ۀ یوازې ددغـ. ـې ورته وړاندې کولئ به چای او چاکلیټ او سیگریټراغالست ویل او ۀ دوی په ناز او نخوت ورته ښـ

په یاد مې راځي چې د پایوازۍ په یوه ورځ سرتیري . ښاغلي د یوې اونۍ د سیگریټو مصرف زما تر کلني لگښت لوړ وو

. وو اخیستیۀ وې وې چې کورنۍ راڅخه خبر نــسمیاشتې تیرې . زما پریولل شوې جامې او سل افغانۍ نغدې راته راوړې

. دیۀ له بلې خوا، پوهـېـدلم چې زما د کورنۍ لپاره د سلو افغانیو چمتو کول کوم آسانه کار نــ. پیسو ته مې ټینگه اړتیا وه

پیسې مې بیرته ولیږلې او خپلې میرمن ته مې داسې . منله چې دا پیسې زه په جیب کې کښـېـږدمۀ غیرت مې دا خبره ونـ

په .  هغه له سرتیري بیرته واخله او بچیانو ته څه شي ورباندې واخله. لرمۀ پیسو ته اړتیا نــ! وبانېپر ما گرانې خ» : ولیکل 

کې له خپلو عیاشیو داستانونه ووایي، « شورا گانو په هــېــواد»مگر دا چې د درلود ۀ داالن کې ناستو خادیستانو بل کار نــ

د محبس له پاسه ۀ چې کومه مسافر وړونکي الوتکه د څرخي پلـ کله به .غلیظه ټوکې ټکالې وکړي او په پړک وخاندي

یوه ورځ . «!جان جان ویل ـېئد الوتکې د غږ په اوریدلو به  ». ۀویرونکی غږ به زموږ غوږونو ته راتـ الوتکېتیریدله نو د 

فلوټ الوتکه ده چې دا د ایر»: ـیت وویل ئد مجلس میر په ویاړ او رضا. ویلو دلیل وپوښت« جان جان»فرهاد ورڅخه د 

 «.د شوروي اتحاد په خاطر مې دا الوتکه خوښـېـږي. روسیې ته ځي

 

زموږ د کوټه قلفیو په داالن کې د پروان د گلبهار له سیمې څخه یو . ۀرواني وضعیت مې ورځ تر بلې له بده پسې بدتره کـېـد

نوموړي زما ستړیا . رهایي افغانستان غړی دیویل کـېـدل چې نوموړی د سازمان . ځوان وو چې خلکو به ورته ډاکټر ویل

وی سـې قطع کړې ده او په جزایي ډول کوټه قلفي ئورته مې ویلي ول چې زما پایوازي . او بې خوبي په خپلو سترگو لیدله

کت د نوموړي سپارښتنه دا وه چې د ورځې له پلوه په داالن کې دومره وگرځم تر څو د ستړیا له کبله مې نور زنگنونه . یم



جسمي توان مې . کړهۀ له احساسه ډک ځوان سپارښتنو راسره چنداني مرسته ونــۀ ددغـ. ي، پرته له هغې به له پښو ولویږمس

 .مخ په تحلیل روان وو کرار کرار

 

د کوټي بندي راسره د گلبدین د حزب اسالمي یو چریک وو، کاراټه . بلې ډډې ته ولیږدولم څخه ـې د داالن له یوې ډډېئزه 

ـې ئدویم تن . وی یمسدی مخکې له مخکې خبر وو چې د ساما په ارتباط زنداني . از او د کابل د پغمان له ولسوالۍ څخه ووب

ې چځوان چریک په لومړیو ورځو کې د مجید کلکاني ستاینې او صفات کول چې څه یو انسان وو او حیف . د خاد کارمند وو

دغو دوه وو تنو به له . نظر یو سلو اتیا درجې بدلون وموند ناڅاپهیو ـې ئوسته څو ورځې ور.... ۀـې وواژئپه ډېرې ناځوانۍ 

درلوده مگر دا چې غاښ پر غاښ ۀ ما بله چاره نــ. ــې کولئسهاره تر ماښامه مجید ته سپکې سپورې ویل او ښکنځل به 

شعبې په دستور کاراټه باز چریک زما  ځوان خادیست د زندان د اطالعاتو د. وایمۀ څه ونـ ورته کښـېـږدم او له الف تر یا

کاراټه باز چریک د . ـې بدلون ورکړئبڼې ته  -ځورولو  د، ۀنــ له کاڼي غږ خیږي له ما چې ولیدل چې ـېئکله . ۀپرضد پاراو

اط ما خپل صبر او احتی. چې فزیکي ټکر ته الره هواره کړيۀ سټنگۍ او لومپنۍ اکټونو ته مخه کړه او په پلمې پسې گرځـېـد

 .مسوۀ نــښکار  لومو کې  دـو ئاو ددغو توطـ کړ ۀله السه ورنــ

 

یوه ورځ خادیست ځوان او کاراټه باز چریک په خپلو منځو کې په کومې . ده یيخلک وایي چې په هرې تیارې پسې روڼا

پهره دار . ان ته ورسیدلهـې الس او گریوئوغځـېـدله او خبره ددوی تر منځ   وایه او زه وایهۀ تـ ،دا. خبرې سره وران سول

خبر سوم چې . ـې بوتللئول او بلې کوټې ته سـې بوتلل او په پای کې زما له کوټې وایستل ئدواړه واخیستل د زندان ادارې ته 

زه خو هسې هم اعدامیدونکی یم، خو تر هغو چې ژوندی یم د » : به ویل ۀ د. ـې ورپسې اعدام ته بوتئهغه کاراټه باز ځوان 

 «.نو پر ضد به جهاد وکړمشعله یا

 

ددې ځای گڼه . ـې منځني دیوال ته نـېـږدې کوټه قلفیو ته بوتلمئزه . تغییر و تبدیل کړل سره ـې د حجرو زندانیانئبیا یو ځل 

ددې برخې اړیکه له عمومي کوټو سره د لرگین دیوال په مرسته همداسې . ۀپخواني ځای زیاتی درلود کمی نــۀ گوڼه تر هغـ

ددې ځای . د لومړي پوړ د کوټه قلفیو شرایط د دویمو او دریمو پوړونو په پرتله ال بدتره او زړه تنگوونکی ول. قطع وه

مو ئتر ټولو بدتره خو . ۀله هر لوري بوی پورته کــېـد. ، نمجن او گنده ولۀکوټې او داالنونه تیار کو ر  ســ  ـې ال دا چې د خــ 

موږ د خسکو له وژلو پرته بل . وای کوالیسۀ له پلوه د خسکو له السه خوب نــ هیڅ چا د شپې. کوټه قلفۍ ډکې کړې وې

 .وی دیستر دې چې تا به ویل دیوال سور رنگ . وي ولسۀ د کوټې دیوالونه د خسکو په وینو سر. درلودۀ کار نــ

 

د  .ـې پریښانه او گډ وډ ولئاس له څیرو ستړي ستومانه او حو. ـې زموږ کوټې ته راوستلئنیمه شپه وه چې دوه تنه  ،یوه شپه

دغو دوه وو تنو پاکې جامې په ځانو کې . ويۀ زنداني دباندې ایستل هغه هم د شپي په نیمایي کې خالي له ډار او اضطرابه نــ

ـې قصې ئله یو بل سره . سوای کوالیۀ ما نو له عادي سالم علیکي پرته بل څه نـ. ـې سمبال ولئدرلودې او سر او وضع 

د مخکښ او . درلودلهۀ ما هم دوی ته د نیږدې ورتللو یا کیدلو کومه لیوالتیا نــ. او ښه په خپلو منځو کې تاوده ولکولې 

 :کالسیک شاعر شهید بلخي دغه بیتونه مې پر چپرکټ په پنسل لیکلي ول 

 



 جاودانه بودی تاریک جهان  بُودی دُود آتش ُچو را غم اگر

 انهــشادم یـیابـن ندیــمخرد   بگردی گر سراسر گیتی درین

که له سره تر پایه ددې جهان وگرځي نو هیڅ  –که غم د اور په شان لوگی درلود، نو ټوله نړۍ به د تل لپاره تورتم وای ]

 .[مومېۀ هوښیار به خوشحاله ونـ

 

دا چا »: پوښتنه وکړه  ــېئراڅخه . ـې ولوستلهۀ ئـې په لیکنې ولگــېـدلې او په چوپه خولــئسترگې ۀ ددوی له منځه د یو

دغه لنډې خبرې « .دی چې ځواب دې هم ورته لیکلی دیۀ ښــ»: ـې ویل ئو« .ما لیکلي دي»: ورته مې کړل « لیکلي دي؟

راته  ،مهرو څخه ول بي بي ـې د کابل لهئـې له ننگرهاره او بل ئددوی، یو . وهساترې د نورو خبرو اترو لپاره یوه کړکۍ 

له چلنده  ویدد. ي چارو په وزارت کې مدیران ولیدوی دواړه د مال. په حزب اسالمي پورې تړلي دي ـې ویل چې د گلبدینئ

او وقاره ډک انسان  ښکارېـدل چې د تربیت خاوندان دي، په ځانگړې توگه ننگرهاری مدیر ډېر مؤدب، له معاشرت

 .ۀښکارېـد

*** 

ـې زما د ئاتو د شعبې آمر بې موجبه پلمه جوړه کړه او په خښم د زندان د دویم بالک د اطالعۀ له هغې شیبې چې د څرخي پلـ

 .وې وېسمیاشتې او یولس ورځې تیرې ۀ کوټه قلفي کیدلو فرمان ورکړی وو، اوو

 

میاشتې او یولس ورځې په هماغسې ۀ کې دې اووۀ تنارۀ دی چې د کوټه قلفیو په سرۀ د آدمیزاد عمر چنداني ډېر اوږد نــ

ه دې مودې کې دومره ستړی او رنځور سوی وم چې تا به ویل کلونه کلونه مې د ناروغۍ په بستر پ. حالت کې تیرې کړي

د کوټو سخت او طاقت سوځوونکي شرایط، بې پایوازي، بې پیسې توب،  یو . کې په خوار او زار حالت کې تیر کړي وي

هوا او لمر څخه محرومیت، له  د مرگ ویره، له آزادې« د هرې شیبې اعدام»، «قروانهۀ »شانتي غیر صحي خواړ

ـه گر کسان چې له لغازو او طعنو، سپکو ئجاسوسانو سره په یوې کوټې کې اوسیدل، له رخې سخې او کینې ډک کسان، توطـ

دغو ټولو زما روح او جسم  .درلودۀ ـې نــئکار  کومسپورو، کترو او کنایو او زما پر سیاسي مشرانو له لفظي تیري پرته بل 

ۀ یو اړخیز رواني جنگ سره مخامخ وم چې ان د ځان ددفاع حق مې نــۀ زه له یو. ڼیدلو تر بریده رسولی وودواړه د ش

زغمل مې، د نورو خلکو  -به ښکنځل مې اورېـدل چوپ به سوم، سپکیدلم. وې وهسپه حقیقت کې زما نړۍ یوې خواته .درلود

ریـدد کاڼو باران راباندې درلود، د جفا ۀ خبرې به مې اورېـدلې خو ما د ویلو حق نــ ... سوای ایستالیۀ خو ما ان یوه آه نـ ۀو 

چې د زندان او  وای که اختیار مې په الس کې » :ول  ـېئ به مې په ځلونو ځلونو سترگو ودرېـدله چې ویلي هد نعیم دا خبر

. ۀگ تر زندانه غوره گاڼــنور پوه سوی وم چې ولې نعیم مر« .ـې غوره کړم نو زه به مرگ غوره کړمئمرگ تر منځ یو 

ځان مې دداسې تکي تنها مسافر په شان . لريۀ پیټې د وړلو توان نــۀ ددوني دراندنور مې اوږې چې ۀ داسې مې احساس کاو

بلکه سل ۀ ما یو ځل نـ. وروستۍ سلگۍ وباسي ژواک -ژوندخپل  چې په سوځنده دښتې کې ستړی ستومانه او د ۀ احساساو

د کورنۍ غړي مې په دغو اوو . ددې معرکې د خالصونوال او دریمگړي په توگه هیله کړی دی  ځله مې د مرگ لپاره

د زندانونو د تړلو دروازو تر شا په هردم شهیدۍ ناست ول که ۀ میاشتو او یولس ورځو کې د صدارت او د څرخي پلـ



دلته »د پلورل شوي زندانبان له خولې د ـې چې ئاو هر کله ... وي څخه کومه نښه ترالسه کړيسخپل ورک  ي له سوکوالی 

 .نو په زهرو لړلی خنجر ددوی په زړونو ننوتلی دی ېاورېـدلوحشتناکه کلمه « نشته

 

 کرد مومیایی ز فارغ که شکست چنان  مرا استخوانِ  که حوادث سنگِ ز خوشم

 

 ۀـې اور واچاوئد کالیو انبار ته 

  

د خاد . زه ددویم بالک ددریم پوړ په یوې عمومي کوټه کې وم. وو ل کال د ژمي یوه ورځ له څاښت مخکې مهال۰۹۳۹د 

ـې دستور ئد کوټې باشي ته . د چپرکټونو په پاسني پوړ کې ول راکښته کړل چې ـېئافسر کوټې ته راغی او هغه کسان 

ې یو دستور چې داس وو دا لومړی ځل. کړيۀ ورکړ چې هیڅ چا ته دې د چپرکټ په پاسني پوړ کې د ناستې اجازه ورنــ

چې که هر څه ۀ زما تلوسناک ذهن او تجربې حکم کاو. زندانیان پوهـېـدل چې کومه مهمه خبره پـېـښه سوې ده. ۀل کـېـدوورک

لیدل کــېـدل ځکه ۀ په انگړ کې څوک نــ. کتلود پوالدي میلونو له شا مې دباندې . پیښیږي نو باید له بالکه دباندې وي

هلته لیرې مې پام سو چې د دویم بالک د  .د بالک شاو خوا ته مې په ځیر وکتل. گه محروم کړي ولـې له دباندې تئزندانیان 

ـې د سونا حمام جوړ ئهماغه ځای چې هلته )گوټ څخه چې د دوه وو دیوالونو تر منځ واټن کې ۀ یوال هاغه بله غاړه له یود

لومړي بالک څخه بیالبیل اجناس او اثاثیه راوړي او هلته ، سرتیري له (ۀاو د روس او خاد افسرانو هلته حمام کاو ی ووکړ

په لومړي بالک کې  مهال چې زههغه . وایسی ازموږ د کوټې موقعیت په دې ډول وو چې هغه سیمه مو سمه لید. ـې اچويئ

ازم او اثاثیه وم د یو شمیر زندانیانو له خولې مې تبصرې اورېـدلې وې چې د لومړي بالک تر آهن پوښونو الندې یو شمیر لو

د  ددغو زندانیانو باور دا وو چې دا . وي ديسلکه کالي، عسکري دریشۍ، بوټونه، کتابونه، بیکونه، او پریمانه بسترې انبار 

د واکمنو په ناپاکو  په لړ کې هغو زندانیانو مال او اسباب دي چې د خلق د ډیموکراتیک گوند د واکمنۍ د بیالبیلو پړاونو

غریب غږونه اورېـدل و یو شمیر زندانیان ال مدعي ول چې د شپې له پلوه له هماغه ځایه عجیب . ول ويسالسونو اعدام 

 .ـې لیدلي ديئکیږي او ځانگړې روښناییۍ 

 

ورته مې وویل څه ناروغي « .ناروغه یم»: ـې ویل ئیو زنداني راته راغی او وۀ له دې مخکې یوه ورځ د عبدالوهاب په نامـ

ـې جارو ئعبدالوهاب یو بې وزلې خوار ځوان وو چې په لومړي بالک کې « .لرمۀ تبه لرم، خوب نــ»: ـې ویل ئلرې، و

. ـې شکایت وکړئـې بیا راغی او له خپلې ناآرامۍ ئپه سبا . له ما سره د تبې ضد یوه گولۍ وه هغه مې ورکړه. کشي کوله

جاروکش د کوټو، تشنابونو، . ـې ووایيئغواړي چا ته پروت دی او  باندې ـې پر گوگلئداسې ښکاریدل چې کوم دروند پیټی 

کله کله د بالک د قوماندانۍ او د اسختباراتو د ادارې . داالنونو د پاکولو تر څنگ، د خاد د صاحب منصبانو دفترونه هم پاکول

ان مقاماتو ته وړي، له دې چې دا سړی د کوټو راپورونه د زندۀ زندانیانو گومان کاو. ۀله پلوه شاقه کارونو ته هم بیول کــېـد

 :عبدالوهاب خپله قصه راته داسې وکړه جارو کش . ۀکاوۀ کبله زندانیانو ورباندې اعتماد نــ

 

ـې په کوټو کې ئد لومړي بالک ټول بندیان . جامې گودام ته یوسه وویل چې ــېئراته . قوماندانۍ د کار کولو لپاره وغوښتلم»

ه الندني پوړ څخه مو د زندانیانو بکسونه او ب یکونه واخیستل او د لرگینو پوړیو له الرې ل. ـې قفل کړلېئواچول او دروازې 



په سلهاوو بیکونه، دریشۍ، . مسلمان تهۀ نــ کافر ته ورښیي اوۀ هلته مې داسې شیان ولیدل چې خدای دې نــ. پورته الړو

ټول شیان . باسمۀ ژوند یم دا صحنه به له یاده ونــ زه تر څو چې. ې خرۍ خرۍ پراته وتلڼکتابونه او جامې او عکسونه او پا

. ۀورڅخه د وینو بوی راتــ. ول و ډکتارون په ډیري پوپنکو وهلي ول او د جوال. ـې سر پر سر کواړۍ او کوټ کړي ولئ

دا ټول د هغو . يچې په زرهاوو شهیدان هلته ناست دي او ټول د انسان پر مخ خاندۀ تا به فکر کاو. ۀـې له لیدلو ډارېـدئسړی 

پام کوه چې څه شی چې »: کله چې زما کار خالص سو، صاحب منصب راته وویل . زندانیانو کالي ول چې اعدام شوي ول

 .....«.لرې بل چا ته وواییۀ دلته ولیدل حق نـ

 

ما ته . راویښ سوکې ذهن د لوازمو او اسبابو د راوړلو صحنه ولیدله د جاروکش وهاب وحشتناکه داستان مې په  چې کله مې

پرچمي انسان وژونکو د تل لپاره د  –چې خلقي ۀ کـېـد ولد هغو شهیدانو د پنډوکیو او اسبابو انبار لیږد. قضیه روښانه وه

د  .د کوټې د باشي په گډون اکثریتو زندانیانو د وړوکو کړکیو له شا دا صحنه لیدله .له نعمته بې برخې کړي ولۀ ژوندانـ

چې د جنایت د قربانیانو ۀ ـې ور واچاوئـې پترول وشیندل او اور « ئانبار»پر . یږد لړۍ پای ته ورسیدلهد ل« جرمي مدارکو»

چې دا د انسان غوښې او ۀ شنه لوخړه هوا ته پورته سوه، داسې لوخړه چې تا به گومان کاو. يسۀ هیڅ نښه نوره پاتې نـ

موږ تر ـې زئر په ساعتونو غرغړاندې وهلې او تودوالی او .ستر ناورین روان وو. هډونه دي چې په دې اور کې سوځي

زیدگی مې ۀ زړ. داغدارو سینو رارسید زیږيۀ داسې در  د هغو سلهاوو مبارزو په یاد . ته به وایې چې ټوله نړۍ ورسره در 

هغه « وړلو»د زندانیانو د . ولویدم چې د خلق د ډیموکراتیک گوند جالد خونړي ساطور ورڅخه سرونه پریک کړي ول

چې ۀ احساس مې کاو. «!کالي دې ټول کړه»: ـې اعدامي ته ویل ئترخې شیبې مې راپه یاد سوې چې په معنی داره لحن به 

 . دا ډول اور اچونه کالمالً بل ډول وه. ـې بیا اور اچولی دیئزموږ د شهیدانو اجسادو ته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ما ایوبي صبر درلود
 

د هغوی د وطني گوډاگیانو پر وړاندې زمو د پرگنو له غروره ډک مقاومت ورځ تر بلې ال  د لوټمارو او غلو روسانو او

نړۍ . درلودۀ د ښکیالک نیرنگونو او په رسواییۍ کې رسوا ترینو ادا گانو نور کوم خریدار نــ. پراخ اړخونه اخیستل

« برژینف د مرییي»د . ېکولپه هوا کې ډزې  بچوپړیانو بیا هم په لیونتو -خوړونکو کرملین والو او ددوی گوډاگیو مرییو 

بادار او مرییی دواړه په دې باطل فکر کې ولویدل چې د ولس . فرمان اعالم سو« د تشدید مبارزه بر ضد اشرار»له ستوني 

د جگړې پر مورچلونو او د مخالفانو د خونړي سرکوب لپاره د ناپالم، نورو بمبونو او د اور د اندازې زیاتوالی ښایي 

له همدې کبله د رژیم استخباراتي . ي د افغانستان د ملت استقالل غوښتونکی پاڅون به تس نس او دړې وړې کړيسوکوالی 

ـې په حق او ناحقه ددې ټاټوبي بچیان په ئپه یوې وړوکې تیروتنې به  .او پوځي دستگاوې ال پسې مغروره او لیونې سوې

ۀ په همدې لړ کې د څرخي پلـ. د یو شمیر برخلیک به ان تر پولیگونه ورسیدـې واچول او ئځنځیرونو وتړل او زندان ته به 

د نورو ( شمیره کوټه ۸۱۳دویم بالک دریم پوړ )زموږ کوټه . وس« کوربه»زندان زموږ دډیرو او گڼ شمیر هــېـوادوالو 

د زندان په قفسونو کې څه دباندې ۀ د مالوماتو له مخې د څرخي پلـ. ـېـدلهاو تش هکوټو په شان د ارهټ د سلواغې په شان ډک

 .ـې ورکولهئدېرشو زرو بندیانو ساه ایستله او ساه 

 

په زندان او د والیتونو په زندانونو کې ۀ هغه څه چې د خاد په څوگونو ریاستونو، د تحقیق د چارو په ریاست، د څرخي پلـ

ه خواشینۍ باید ووایم چې ددغو جنایاتو پر انبارونو پ. وي دي له دردمند قیاسه پورته خبره دهسددې هـېـواد پر بچیانو تیر 

ـې په خپله تر جنایت ال ئوې ده چې پریړوالی سباندې د سکوت، درواغو او د اسنادو د تباه کولو دومره پریړه پرده غوړول 

پردې پر زه په خپلو دغو قصو چې زما د سترگو لیدلی حال دی او په خپل ځان مې احساس کړي دي یوازې ددې . پریړ دی

 .ـې لیرې کومئوړوکي گوښي گوټ الس راکاږم او دوړې او خاورې ۀ یو

 

. په همداسې وحشت او الس او گریوان کیدلو سره سره هغه شیبه مې په یاد راځي چې زموږ د کوټې دروازه خالصه سوه

ته راغی او په څرگندې مینې سلطان مخامخ را. ولید« سلطان»ـې په منځ کې ناصر ئـې راوستل او ما ۀ« ئمیلمانــ»څو تنه 

حرکته مې تعجب وکړ ځکه له دې مخکې کله چې په لومړي، دوییم او درییم بالک کې سره یو ۀ له دغـۀ دد. ـې غیږ راکړهئ

سلطان مې له پخوا وختونو . کولېۀ د نورو په محضر کې له یو بل سره خبرې نــ وار مپځای وو، د احتیاط د رعایت په 

 .ۀپـېـژاند

 

ـې عطا مـحـمد او ئو او وروڼه سـې د روسانو په الس ووژل ئپالر . ـې د ساما سرښندونکي غړي ولئړور وروڼه دوه ز

ـې د افغانستان د آزادۍ، عزت او پرمختگ په الره کې له ئخیر مـحـمد دواړه زما گران یاران ول چې خپل مجنون سرونه 

د  .شخصیتونو پـېـژندنه ددې لیکنې له حوصلې وتلې خبره ده د خیرجان او عطا جان د سیاسي او انقالبي. السه ورکړل

له هغه څخه مې هیله . د سلطان په چلند کې بدلون هک پک کړم! مقاومت او مبارزې ددغو بچیانو یاد دې تل ژوندی وي



نور له داسې  زه»: ناصر په قاطعیت وویل « .ورکوهۀ د برخلیک تر ټاکل کـېـدلو پورې دې احتیاط له السه مــ»: وکړه چې 

فکر کوم چې دوی . ده چې زما عاقبت به څه ويۀ له بلې خوا روښانه نــ. محافظه کارۍ څخه تر دوه وو سوږمو رسیدلی یم

پیژندلي دي او زموږ پر وړاندې هماغه یوه الره لري بس، او دا الره زموږ ټولو له منځه وړل او پوپنا ۀ خپل دښمنان ښــ

 «.کول دي

 

خو ما په ځواب کې . انو وړاندیز هم همداسې وو چې له هغوی سره د ډیرو اړیکو له ساتلو ځان لیرې وساتمزما د زنداني یار

کړه بیا نو کومې خاورې په سر باد کړم؟ هغه وخت هم ستاسو له لیدلو پاتې کیږم او ۀ که دغو کارونو کومه گټه ونــ»: ویل 

ی سو تړل باندې ښاخ رنا ویلي نالیدلي پور څخه ښه ده چې د غرڅې پۀ غـله دې کبله ستاسو د دیدن ډالۍ له ه. له ژونده هم او

 «.وي

 

وې ساستاد اکبري زموږ د هـېـواد پیژندل . د تازه راوړل شویو زندانیانو په منځ کې استاد ډاکټر محـمد یونس اکبري هم وو

ـې د سازمان رهایي ئنوموړی . ـې دکتورا اخیستې وهئعلمي څیره او لوی عالم وو چې د هستوي فزیک په څانگه کې 

چې د تحقیق د  لپه څرگنده ښکارېـد. ۀکله مې چې استاد ولید ناروغه او ستړی ښکارېـد. افغانستان په اړه زندان ته اچولی وو

او چا ورسره اړیکه ۀ گوښي گوټ کې کښـېـناستـۀ دی به یوازې یو. ـې غوښې ډېرې ټکـېـدلې وېئمهال د فشار په لړ کې 

ورته . د ځینو دالیلو له کبله له ډیرو خبرو کولو بخښنه وغوښتهۀ هغـ. ۀـې ورغلم او ځان مې وروپـېـژاندئلیدلو ته . لهنیوۀ نــ

له دې سره سره استاد اکبري د خپل نیول کـېـدلو په هکله خبرې وکړې او په لنډ . ويۀ ډول چې ستاسو زړ هر مې وویل چې

کله چې ما ورته د رهایي د سازمان د دوه وو . وکړل راسره ـېۀ ئخوالـۀ و د زړیو شمیر خبرې وکړې اۀ ـې د خپل زړئډول 

دي اعدام سوي او ۀ اوس چې دوی نـ»: ـې ویل ئتنو مهمو غړو د حبس د ټاکل کیدلو په هکله خبر ورکړ ډېر خوښ سو او و

 «.لريۀ وي دي نو که زه اوس وهم وژل سم کوم باک نــسله اعدامه بچ 

 

داالن ته د سرتیرو او افسرانو تگ . وي ولسوه او د زندان د ژوند عادي شرایط سکته ۀ ن وضع عادي نــیوه ورځ د داال

و، د محـمد یونس اکبري سکله چې د نومونو لوستنگ پیل . خبر ووبد مرغه د کومې بدشگونې پیښې د پیښیدا  په خپله راتگ

چې یم هیله مند »: ـې وویل ئد خدای په امانۍ پر مهال  .وی دیسـې ټاکل ئدی خوشحاله وو چې حبس . ـې هم ولوستئنوم 

تړلی وو ۀ ـې زړئپه یو شمیر خبرو . ـې اعدام ته ورسیږيئچې کار به ۀ کاوۀ گومان نــۀ هغـ« .ېسته هم ډېر ژر موږ ته را 

د خوشې کیدلو په ۀ نه ددراتلل لکه له زنداۀ چې د روس او د هغوی د گوډاگیانو له پالیسیو سره په افغانستان کې سره جوړ نــ

په دغې لنډې مودې کې . د بخښنې په هکله د نړۍ د فزیکدانانو د ټولنې رسمي غوښتنهۀ یا دد ،د شاگردانو غوښتنېۀ هکله دد

د کابل پوهنتون استاد محـمد . چې له استاد اکبري سره وم دی مې مهذب، آرامه، خاکساره او گوښې گوټ خوښوونکی وموند

 !عالم او مبارز روح دې تل ښاده ويۀ د هـېـواد ددغــ. ـې بوتئله کوټې وایست او پولیگون ته ـې ئیونس اکبري 

 

ځای ۀ د کوټې باشي د هر یو. ـې څو تنه ځوانان زموږ کوټه ته راننه ایستلئد لړۍ په ترڅ کې « راوړلو« »راوړل»د 

هر څوک په دې لټه کې . ولسندانیان ورپورې راټول ول چې زۀ پر خپلو ځایونو ناست نــۀ« میلمانـ»تر دې دمه ال . ۀوټاکـ

ـې لیدلې ئـې او نیرنگ لومې ئدغو خوارو زندانیانو چې ددښمن په لس هاوو د توطـ. وو چې خپلې پوښتنې ته ځواب ومومي



ۀ نــۀ خولـ ـې په آسانۍئـې د صدارت د کوټه قلفیو د جاسوسانو نیښونه لیدلي ول او ټپي ول نور ئېریو  وې او ان تر دې چې ډ

» :ـې ځواب درکړ چې ئلنډ په لنډه به « دباندې څه خبرې وې؟»: د بیلگې په توگه چې که پوښتلي دې وای چې . خالصوله

 «.خیر او خیریت وو! گرانه وروره 

 

په کنجکاوۍ او هم ۀ« میلمانــ»د تازه راغلو زندانیانو پـېـژندگلوۍ ته لیوالتیا لرله، نوي  وزندانیان وهماغسې چې سابقه لرونک

ۀ زما پام د نویو راغلیو زندانیانو په منځ کې یو. پوښتنو گړویږنو د سابقه زندانیانو د هویت او ځانگړتیاوو په لټه کې ول

. ـې موږ ته سترگې نیولې وېئـې درلوده او په ډېرې لیوالتیا ئچې خوشحاله او ښایسته څیره او دنگه ونه  تځوان ته واوښ

کړ او زموږ ۀ ځوان نور طاقت ونـۀ په ډېر لنډ وخت کې دغـ. ـې کوم ځل دباندې لیدلی دیئې دا ځوان چۀ ناصر ټینگار کاو

ستاسو زلمی »: ۀ ـې داسې راوپـېـژاندئخپل ځان . ـې وغوښتلهئـې الس راکړ او د کښـېـناستلو اجازه ئخوا ته راغی، موږ ته 

او د ساما یو گران غړی وو، خو د ژوندون ۀ پـېـژاندۀ په نامــدا انجنیر زلمی وو چې ما په غیاب کې د گالب . «یا گالب

که څه هم د زندان په چاپیریال کې کومه خوښي له ! ـې له یو بل سره مخامخ کړي ووئلوبې ته گوره چې په داسې ځای کې 

لو دا چې د زندان په و. يواخلیو ډول نسبي خوند  څخه ي له خوښیوسسته، خو الس تړلی انسان هم کله ناکله کولی ۀ اره نــ

د ډیلي د اورنگزیب د تخت تر څنگ تر ډډې  دیدنته ډک ملگري د یوې شیبې ـقـفـگران او له ش موږ ته د –قفس کې هم وي 

 .خوږ وووهلو 

 

. ۀځنځیر تړلي همفکره او همرزمه د یو بل تر څنگ ناست وو او د خلکو خبره چې د م مو غنمیت شمارۀ موږ درې تنه په یو

یر اړینو مسایلو او قضایاو په هکله مو خپل نظرات تبادله کول او کله نا کله به مو د تفنن او سرگرمۍ له مخې یو د یو شم

تر ۀ په منظم ډول مو سپورت کاو. هغه لږ شمیر پیسې چې کورنیو رالیږلې هغه به مو یو ځای خرڅولې. ۀغزل یا بیت لیکـ

 .دې چې زموږ سپورت نورو ته سرمشق گرځیدلی وو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

په ۀ ورته د سازمان حوزو ته د یو شمیر السوندونو د لیږدولو وړاندیز وکړ او دۀ قصه کوله چې څنگه د ساما مشرتابـ گالب

 .څومره سرښندنې دا له خطره ډک مأموریت په داوطلبانه ډول تر سره کړ

 اروا ښاد انجنیر زلمی
 اروا ښاد سلطان



چې په زهرو ۀ له خولې واورېـدله فکر به مې کاوۀ کله به چې ما دا جمله دد« .دښمن ما وژني»:ـې ویل چې ئکله نا کله به 

غړاندې  کې سترگو ته مې کتل چې د مینې او محبت څپو پهۀ ځوانۍ ته مې کتل، ددۀ دد. لړی خنجر مې په ځیگر ننوځي

ۀ ، ددـېئهـېـوادپالنه، سادگي او د ایمان ځال ۀ ادب او اخالق به مې د انصاف او سنجونې په تله کې کښـېښودل، ددۀ دد. وهلې

« .ډاریږيۀ مینان هیڅکله له مرگه نــ»: ته به مې کتل او ما ورته یوازې یو ځواب درلود .... ېسواد او پوهۀ مظلومیت، دد

زما مرگ ! انډیواله»: ـې وویل ئـې راته ښکل کړ او بیا به ئ، مخ به ۀـې غاړې ته راواچاوئ، الس به گالب به کړس وخندل

دویم . مې پر تاسو سوځي ځکه چې یوازې پاتې کـېـږئ او په مرگ مې غمجن کــېـږئۀ ړلومړی دا چې ز: درې عیبه لري 

ۀ درییم دا چې بیا به د پرگنو ددښمنانو پر وړاندې د مبارزې چانس ونــ. دا چې ستاسو له دیدن او خبرو بې برخې کـېـږم

له همغو خبرو پرته، بل هر »: ورته مې وویل  «خفه کــېـږې؟ۀ یوه خبره درته وکړم نــ» : ــې راته وویل ئیوه ورځ « .لرم

امر مې پر ۀ دد« .داسې د شعر یو بیت را ته غوره کړه چې زما له حال سره مناسب وي»: ـې ویل ئو« .څه چې وایې ووایه

ددوی روح په بیرحمۍ ـې ئچې کاڼو او پوالدو زندان  خپله زندانیانو به وړوکي ډبرې سولولې، کټ مټ لکه. ځای کړ

کلمات او یا د خپلو بچیانو نومونه « هللا»، «مور»ددغو ښویو شویو ډبرو پر مخونو به دوی د ستنې پر څوکې د . هسولول

زلمي د خپلې د مخ د هیندارې . ۀبیت د ستنې په څوکې وکیند یو شعرکوم ـې د ئهمدا شان د مخ د هیندارې تر شا به . کیندل

چې د کابل د پغمان له ۀ پـېـژاندۀ د ته ورغلو، وحید مو د معلم وحید په نامـموږ وحی. تر شا د خپلو زامنو عکسونه ایښي ول

وحید د خطاطۍ او رسامۍ په هنر . ويپر لوحې پاتې ۀ مې تر ابده د زړبه خاطره  وحید گران شهید ولسوالۍ څخه وو او د

کلمه او یا هم ځیني شعري ابیات ـې د شهادت ئد جیوه لرونکي هیندارې د پاڼې پر مخ به . کې لوړ الس او مهارت درلود

 .ـې د ستنې په څوکې پاکولهئخطاطي کول او جیوه به 

 :ۀ د حافظ د شعر دا بیت ولیکــ –گوټ کې زما د سپارښتنې پر بنسټ ۀ استاد وحید د گالب د هیندارې په یو

 

 نیست حیف برآید جان تلخی به فرهادم گرچو

 نــــم زِ  ماند می باز شیرین های حکایت بس

 

ـې زما پر سر او ئکښـېـښود د مینې الس به ۀ ـې پر خپل زنگانـئمینه تر دې کچې وه چې زما سر به « گالب»د انجنیر زلمي 

کې مې سپین ویښته « شقیقې»ستا په غوږه چینې ! آه انډیواله»: ـې په ډېرې ناکرارۍ غږ کړ چې ئیوه ورځ . مخ کش کړ

 «.دی سپین کړیۀ دې په نامردۍ نــۀ ي، دا ویښتـلرۀ پروا نــ»: ـې وویل ئاو بیا « .ۀولید

 

پوهـېـدم چې دا ډکه « .فورمه مې ډکه کړه»: ـې ویل ئکله چې بیرته راوگرځـېـد و. ـې قوماندانۍ ته وغوښتئانجنیر زلمی 

ره وروستۍ ـې ډکوله او پوهـېـدم چې له گالب سئچې په اعدام محکومو زنداینانو باندې ده کړې فورمه، یوه ځانگړې فورمه 

هماغه هینداره او د . ـې راته د یادگار په توگه راکړهئدا پیاله . ـې ورته یوه ډبرینه پیاله راوړې وهئکورنۍ . ورځې تیروم

ـې هم ئرنگ د تسبیحو یوه کړۍ ۀ په سر. ـې کورته ولیږمئـې هم راته راکړل چې د امکان په صورت کې ئزامنو عکسونه 

گران ملگري د الس نښه ده، نه غواړم چې دا ۀ نه، دا تسبیح زما د یو»: ـې ویل ئښیمانه سو او وراته ونیوله خو یو ناڅاپه پ

 «.تسبیح مې د مرگ تر شیبې پورې له السه لیرې اوسي

 



. ـې هم ولوستئیوازیني گران یار نوم ۀ د نومونو په منځ کې زما ددغــ. د مرگ لیست په الس کوټې ته راغی قاصدد مرگ 

وروستی دیدن ! انډیوال جانه»: ـې وویل ئراته مخامخ ودرېـد او په همغو خوږو الفاظو ۀ له کوټې دباندې ایستــې چې ئکله 

ـې ئپر شونډو ښکلې ښکارېـدله وغوړېـدله او بیا ۀ خوږه موسکا چې یوازې د د. «وگورهۀ دی، د وروستي ځل لپاره راته ښـ

لیرې سوی چې بیا کوټې  وو ۀزما له مخه ال دوه دقیقې نــ« ده؟ۀ مداسې نــیم ډار سوی، هۀ ، دا دی نــۀگوره که نــ»: وویل 

ـې هیڅ ئـې تسبیح په الس راکړې او نور ئپه بیړه . ددروازې تر څنگ د خاد صاحب منصبت ورته انتظار ایست. ته راغی

ۀ له منځه بې وزرونو او ټپي مارغــې قفل کړې وه او د پوالدي میلونو ئدروازه . بې اختیاره مې ورپسې منډه کړه. ویلۀ ونــ

 ....دا زما څوم ځل وو چې پر خپلې بیچارگۍ مې اوښکې توی کړې. درلودهۀ د تیریدلو اجازه نــ

 

په خپله ویل، د حضور ۀ هماغسې چې د. ـې ناشونی ووئگالب دداسې سفر پر الرې گام کښـېـښود چې د بیرته راتگ تصور 

کې، سپیڅلې مینه به ۀ د مرگ داغ به زما په زړۀ دد. ا د سرو وینو په ډنډ کې ډوب کړـې زما غمځپلی زړگی یو ځل بیئتشې 

په شان تر « تازه گالبو د عطرو»له لوټ شوي بڼ څخه د ۀ ـې د ژوندانـئبه « آشناییۍ ښکلی وږم»ـې زما په روح کې او د ئ

 .گوره پورې راسره وي

 

تر سرلیک الندې شعر « خونۀ یادوار»ښت په ویاړ شعر ویلی او د ارواښاد ایوب نیزک د سامایي بې مرگو شهیدانو ددرن

 :ـې د شهید گالب او ارواښاد ناصر درنښت په الندې ډول کړی دی ئکې 

 

 خوانــــب هـــرانــت خوانـــب شــــویـــــپ واژۀ امِ ــن به

 وانـــخــــب هـاودانـــج دانِ ــیــهــــش رخِ ــس رودِ ـــــس

 را نـــیهـم خفتگانِ  ونــخ هـــب هـــک اکج رـــــه هـــب

 وانـــخـب هـــآشیان تـــســه نــوط قِ ـــعش ورِ ــــش ز

 «یزـــتاخـــرس» » بردِ ــن و شقــع» ۀـــچکام بخوان

 وانــــخــب انهـــســف اــت اریخــت ۀــطـــخ رِش ــــع ز

 ادـــهـــن رزم ایـــنـــب اییـــره رِ ـــهــب کهــــآن هــب

 وانــخـــــــــب مانهـــرست زمِ ـــع با و متــــه اوج ز

 نــمــچ زارِ  هــالل به « نـــخونی ۀـــالل»  ایــــپ هــب

 بخوان روانه شد هـــک «زانـزیــع»  ونِ ــخ ارِ ــنـــک

 «گالب»  شمیمِ  در «میرویس»  و «جرئت»  شراب

 بخوان « پُردالنه»  و اشامـــبی ونهــگ «فــــریــــش»

 دل « آذر » انِ ـــدگـــروزنـــــف زمـــــــب ورِ ــــــــن ز

 بخوان زمانه این « ویایـــپ»  و «رمدــــس» رایـــب

 ونــلخـــگ دِ ــعبـــم به کن وضو دـــهـــع ونِ ـــــخ ز

 خوانـــب انهــخلصــــم « دوســـق» ۀـــبلــق ازِ ـــمـــن



 او ۀـــماســـح وِ ــــپرت از دـــــش روزــــــف ره وـــچ

  خوانــب هــــــدالوران را «دـــــاس» حــــتـــف دِ ـــنوی

 «امام»  هرمانــــق کرد شنا چو ونـــــخ وجــــم به

 بخوان ترانه هر هــــــب ردشـــــنب رخِ ـــــس امِ ـــــــپی

 «بهرنگی» قشـــــن مانهــــمیــــص داد هــــــک او به

 خوانـــــب رانهـــــدبـــــم دوران روزی هرــــــتی به

 «ظفر»  صبح گِـــبان به صمتــــخ چکمۀ زیرِ  به

 بخوان«آصفانه » »طغیان» و « واجد« »خروش»

 « داود» و « مدـمح» و « کیمـــــح» وار ادــــی به

 بخوان « رورانهـــس » » ختارـــم»  رهسپاری به

 شد ایاـــپ « یمرــــک»  و « حبیب»  ز ها انهـــــفس

 بخوان رشبانهـــــه و رصبحـــه به انهـــــفس ازین

 سازیم « عطا»  جان « جاوید»  دگانیــــــــزن به

 بخوان کرانهــــــــــبی هـــــب تا ما هستی رودِ ـــــــس

 اشدـب « پهلوان»  چو رزمت سنگر « ظـــفیــــح»

 بخوان هانـــفاتح و شاد ودــــخ « رانیـــــکام»  به

 شد شناور ونـــــخ به « گالبی» تازه هـــــک کنون

 بخوان « ناصرانه» عشق خون قطرۀ طرهــــق ز

 « سامایی» اکِ ــــــپ دانِ ــــهیــــش رزمِ  رودِ ــــــس

 خوانــب سخنورانه و سرایــــب دل و انـــــــج ز

 کن هلهله و ورــــش لزارــــگ به « الله خونِ »  ز

 بخوان جوانه رـــــه ردایـــــف رویش قِ وـــــش به

 « دامشـــــــاع دیگرست دگیـــــزن» آنکه هـــــب

 خوانـــب زمانه اندهـــــرمـــــــف امیــــــن نامـــــب

 ما کشتی دایــناخ نـــهیــــب ودـــــب که او هــــــب

 بخوان رانهـاهـــــــم آزاد لِ ـــــساح ویــــــس به

 ها پایمردی به تبرشـــــس روحِ  هــــــک وا هـــــب

 بخوان هـــالن تـــرفــــــگ بابا ۀـــــــقل رازِ ــــــف

 ما نمونیــــره رِ ـــــبه کنون یستـــــن که او به

 بخوان مگنانهــــغ تو ینیـــــچن درد قــــــعم ز

 ها دوران رازِ ـــف تا ونــــخ ۀــــــرانــــــک ازین



 بخوان عاشقانه تــــــــاس « مجید»  نامِ ب نـــــسخ

 

ـې چې د کوهدامن په ئویل . سړی وو« هرزه»قسیم یو ه ـډ ور، لومپن صفته او پوچ اندی . ۀد کوټې باشي مو قسیم نومـېـد

. ي لريـیس کریم بها سره خپلوي یا آشنایئزندانیانو به ویل چې نوموړی د خاد د پینځم ریاست له ر. گلدرې کې زېـږېـدلی دی

 عمرۀ دوه درې تنو د واړ. کوټه د لوطیانو او جاسوسانو قرارگاه گرځـېـدلې وهۀ وه نو دد ه توده غیږـې ښئله دې چې مال 

زندانیان ددې حالت له لیدلو څخه سخت خښمــېـدلي ول او هیڅ شی . په کوټې کې ډډه اچولې وهۀ شپه او ورځ دد به هلکانو

 .ولۀ ـې له السه پوره نــئ

 

او په نوموړی یو ښایسته . ۀـې جمعه گل نومــېــدئمشر ورور . وږ تر څنگ د کابل له شیوه کیو څخه دوه تنه وروڼه ولزم

زندان ته د خپل نیول کیدلو او اچول . په شپې نیولی دیۀ د وادۀ ـې ددئجمعه گل ادعا کوله چې دی . هډونو غښتلی ځوان وو

محفل مو ۀ ـې نوي نکروزي ایښي ول چې یو ناڅاپه د وادئزما پر الس »: به ویل ۀ د. ـې په سوز شرحه کولهئکیدلو قصه به 

نوموړي د خپل « .ـې وغولولمئد تحقیق په بهیر کې . ـې واچولمئـې زما شا ته وتړل او زندان ته ئزما السونه . کالبند سو

ډارېږم چې په ټوکو ټوکو . وم کړی یممحکمې په اعدام محک». عمر د خامۍ له کبله نا حقه پر خپل ځان تورونه لگولي ول

 «.سمۀ کې اعدام نــ

 

روح دې ښاده . ـې اعدام کړ« ئشاه»هماغه نامراده  گل باندې تر سره سوې ټوکه رښتیا سوه او جمعهۀ په خواشینۍ چې د

 !وي

 

کندهار له نامتو نوموړی د . له موږ سره د کندهار د ارغنداب د ولسوالۍ سید اسحق مشهور په الال ملنگ هم زنداني وو

ځای چې د زندان په شناخت پورې اړه نیسي نوموړی یو بې تعصبه، شوخ طبع، قاطع او تیز ۀ تر هغـ. قوماندانانو څخه وو

ۀ خطاب کاو« قاري صاحب»نو زندانیانو به ورته د ۀ ـې په ښکلي غږ کاوئله دې چې د قرآن کریم تالوت . هوښه انسان وو

له ما، سلطان او . په خپله راته وویل چې د عالي دارالمعلمنیو فارغ دیۀ د. ۀلمونځ ورپسې کاو او زندانیانو به پینځه وخته

د . ـې خبرې کولېئکله نا کله به زموږ څنگ ته راغی او د بیالبیلو مسایلو په باب به  .ـې دوستانه اړیکي لرلئزلمي سره 

کوټې باشي ورته زښت ډېر اخطارونه ورکړل چې له موږ  که څه هم د. ـې ویلئپورې داستانونه به ۀ جهاد د دوران په زړ

څو وخته . کړهۀ د باشي ټولې خبرې بابیزه وگڼلې او له موږ سره اړیکه پریک نــۀ کړي خو دۀ سره ناسته والړه ونــ

یرته له ب. ـې د دویم بالک قوماندانۍ ته بوتئیوه ورځ . وروسته بلې کوټې ته ولیږدول سوم او سید اسحق هم راسره وو

. ـې تبادله کړ او آزاد سوئپه رښتیا هم چې دی « .ما له کوم روسي اسیر سره تبادله کوي»: ـې راته وویل ئراتگ وروسته 

 !روح دې ښاده وي. نوموړی له زندانه له خوشې کیدلو وروسته د پاکستان په کویټې کې ترور سو

 

نوموړی په وینه تود، . ـې د ساما په تور زنداني کړی ووئدی . مپه همدې کوټې کې د فاریاب له والیته احمد شاه سره آشنا سو

 .شوخ طبع، د استعداد خاوند او په ساما پاک مین ځوان وو

 



. ریاست کارمند ووۀ په خپله ویل چې د کابل په ښار کې د خاد د یوۀ د. زموږ د کوټې یو بل زنداني حضرت شاه کندهاری وو

دا چې له . ۀښه انگلیسي پوهـېـد. د سواد خاوند او په مسایلو پوه وو. ـې وېئسترگې سپین پوستکی، ډنگر ځوان وو او شنې 

ـې دننه څوک ئول کړي، هغه بیله خبره ده، خو په کوټې کې ۀ ـې کوم مردار او خیرن کارونه کړي ول یا نــئزندانه دباندې 

ړي او ځان د زندان د ادارې په چوپړ کې وو چې د خلکو خبرې ټولې کۀ نــ په شان نورو خادیستانو ددی . ځورولۀ نـ

ـې ئکله نا کله به موږ ته راغی او خبرې به . کولهۀ ـې السوهنه نــئپر خپل ځای به ناست وو او د چا په کار کې . واچوي

تاسو په انقالب "روسي سالکاران موږ ته په ترټلې ژبې وایي چې »:ـې د خپلو خبرو په لړ کې وویل چې ئیوه ورځ . کولې

لرئ ځکه یوازې د ټکنالوژۍ پر مټ د دښمنانو پر ضد جنگیږئ، حال دا چې دښمن د خپل اعتقاد په زور ۀ یمان نــا

 « .ځایه چې ماته مالومه ده د روسانو خبره سمه دهۀ تر هغـ." جنگیږي

* * * 

درد  يلړمون سوځوونکد وای نو د انجنیر زلمي د شهادت ۀ که مې سلطان تر څنگ نــ. ورځې شپې یو په بل پسې تیرېدلې

د یوې ټینگې ستنې په ۀ زما تر څنگ د ناصر حضور زما د روحیې په ټینگوالي کې د زړ. پورته خبره وه وسعېما له زغمل 

 .شان ونډه درلوده

 

دی په کلکانو کې . سلطان یو مهربانـه او له انرژۍ او ایمانه ډک ځوان وو چې ملگري ورباندې زښت ډېر گران ول

دغه ډول تعلق ددې . ۀپـېـژاندۀ ی د کلکاني مجید آغا د خورییۍ په نامــو له دې کبله زندانیانو په تیروتنې نوموړزېـږېـدلی و

پلورل شویو مذهبي اورپکو پرته د کوټې په اکثریتو زندانیانو باندې د سترگو د تور په شان  –چې له څو تنو ځان ۀ المل کـېـد

ما په مستقیمې . ـې ځای نیولی ووئاخالق دومره لوړ ول چې د ټولو په زړونو کې ددې ترڅنگ په خپله د سلطان . يگران و

تجربې دا خبره احساس کړې چې هر هغه څوک چې د پرگنو د شریفو آرمانونو ، آزادۍ او د هـېـواد د خپلواکۍ ددفاع په 

 .يوو بچیانو په شان گران الره کې په صداقت راپورته سي، زموږ پر حقپالو او حق پیژندونکو پرگنو باندې د خپل

 

حاجي عظمت هللا او ( له پنجشیره. )سواندۍ ډک ولۀ او له اخالص او زړۀ له نورو زندانیانو سره زموږ اړیکي ډېـر تاود

ډگروال چې په ( له ننگرهار یا لغمانه)حاجي داد خدا، ( له پنجشیره)ملک حسین، ( له هزاره میشتو سیمو)حاجي میرحسن، 

حاجي عبدالحی داوي، ( له کندهاره)انجنیر علي احمد، ( د پغمان له تشیع وگړو څخه)ې زما له یاده وتلی دی، ـئخواشینۍ نوم 

ۀ ـې له درناوي ډک اړیکي درلودل او له هر یوئنسانان چې له موږ سره کاکا طاووس او په لسهاوو نور شریف ا( کوچی)

 .هـېـرېـدونکي خاطرات لرمۀ ـې نــئڅخه 

 

او نورو ته مې د حافظ او د فردوسي د ۀ هغــ. بیدل، حافظ، مولوي او فردوسي اشعارو ته لیوالتیا لرله حاجي میرحسن د

ددوستانو د روحیې د پیاوړتیا او د کوټې د زندانیانو د تسل په پار به مې داسې ابیات غوره کړل چې . شاهنامي اشعار لوستل

 :په توگه  د بیلگې. ـې سمون خوړئددوی له وضعې او حال سره به 

 پشت به زین وگهی زین پشت گهی   درشت سرای رسم است چنین

 یا

 نیست ریش او نیش کز نیست دلی  نیست نیش بی است نوش بهره گرت



 :او یا د حافظ دا ښکلی غزل 

 مخور غم کنعان به آید باز گمگشته یوسف

 مخور غم گلستان روزی شود احزان کلبۀ

 

د کوټې ډېري زندانیان به راته راغلل . افظ شیرازي دیوان زما د غمځپلي زړگي تسل وود زندان په ډېرو بدو ورځو کې د ح

 .پورې سرگرمي وهۀ تنگوالي د ورک کولو لپاره دا یوه په زړۀ د زندان د زړ. ـې فال وگورمئچې د دیوان له مخې 

 

یل کړی وو او بیا د غزني په فرقې ـې د انجنیرۍ په څانگه کې په شوروي کې تحصئډگروال مې په یاد راځي چې شپږ کاله 

نوموړی شریف انسان وو چې له کوم اسالمي تنظیم سره د اړیکو د لرلو په تور زنداني شوی . کې د فرقې د انجنیرۍ آمر وو

 ـې له جیبه را وایست او خپلئکله به چې له خوب پاڅید نو د نسوارو ډبلی به . ۀکیدۀ وروسته بیدۀ هر سهار به له لمانـځـ. وو

هغو . ـې خپله زړه رنگ بایللې قره قلي خولۍ پر خپل سر سمه کړهئبیا به . ـې د وړوکي ډبلي په هینداره کې ولیدئمخ به 

ۀ ډگروال به د یو« .ډگروال صاحب بیا خوب لیدلی دی»: ـې ځای وو ویل چې ئزندانیانو به چې زما د چپرکت تر څنگ 

ډگروال « .کړيۀ خدای دې ښـ»: ورته به مې وویل « .خوب مې لیدلی دی»ې ـئپوځي په شان راته مخامخ ودرېـد او ویل به 

لومړی خوب به مې چې ورته تعبیر کړ بیا به د دویم شمیر خوب « :....لومړی خوب »: خپلې ځانگړې ادا ویل چې  په به

ډگروال » :ته ویل چې په ټوکو به مې ور. د خوب لیدلو شمیر تر څلور او پینځو واوښتـې ئبه وار راغی او په دې ډول 

ـې د ئد خوب تعبیرونه به مې چې ورته وکړل نو په مخ کې به ۀ لنډه دا چې دد« دی، دا کوم سریال دی؟ۀ صاحب، دا خوب نـ

خوب مې لیدلی »: راته وویل چې ۀ د. یوه ورځ سهار مهال وو او ډگروال یوازې یو خوب لیدلی وو. خوښیو بریښنا وځلـېـدله

ډېر خوندور شربت وي او دا شربت تر وروستي . کوم څوک مې په الس کې یو گیالس شربت راکويچې ډېر تږی یم او 

ـې وکړه چې ئپوښتنه « .ددې خوب تعبیر خو روښانه او څرگند دی»: په ټوکو مې ورته وویل چې ... «.څاڅکي پورې څښم

په . موقصه رالنډ. موږ ټولو وخندل« .دیخدایتعالی تا ته د شهادت شربت په نصیب کړی » : ورته مې کړل چې« څه ده؟»: 

. تعبیر زموږ له کوټې دباندې وایست او زما دا ټوکه راته زما د زړگي داغ وگرځـېـدلهۀ ـې ډگروال په همدغـئهمدې ورځ 

  !روح دې ښاده وي. ۀوڅښـۀ ـې په رښتیا د شهادت شربت ورکړ او دئته ۀ څرگنده وه چې د

 

د کوټې د زندانیانو تر منځ اعتماد او دوه اړخیزه مینه د . سو کوالیۀ یریال زغم هم ونــچاپۀ سپک او ناځوانه دښمن ددغـ

د زندان د استخباراتو شعبې خپلو آبرو بایللو جاسوسانو ته . و په شان وه چې د بې حیا خادیستانو په سترگو کې ورننولزیاغ

والیته عبدالحی، د گلبهار له سیمې کارگر او د هـېـواد له د کاپیسا له . دنده ورکړه چې زموږ پر ټپونو باندې مالگه ودوړوي

هیڅ داسې . وزبیک میشتو سیمو جمعه زموږ د کوټې تر ټولو بدنام او په شریرو جاسوسانو کې تر ټولو شریر جاسوسان ول

رې او تهدید مو غواړي، او وهل او ټکول او سپکې سپوۀ وه چې د دویم بالک د خاد شبعه دې ما او سلطان ونـۀ اونۍ به نــ

 .....ویل کیدل چې گڼې موږ په زندان کې دننه جلب او جذب کوو. سيۀ په نصیب نــ

 

د دویم بالک د خاد د شعبې آمر چې لطیف  ،یوه ورځ. کړۀ د دویم بالک د خاد شعبې په دې ځور او اذیت بیا هم قناعت ونــ

. کړ چې زما او د سلطان ځای دې د خلکو له منځه بیل کړيـې دستور ورئباشي ته . ناڅاپه زموږ کوټې ته راغیۀ نومــېـد



بې حیا . کړي وو دد زندان خادیستانو او جاسوسانو له هر لوري کالبن. ۀگوټ کې ځای وټاکــۀ لطیف موږ ته د کوټې په یو

ۀ ن مې کاوهر کله به چې د جاسوس سترگې راباندې نیغې شوې گوما. جاسوسانو زموږ ټول حرکات تر څار الندې نیولي ول

شي اداء ۀ نه، دا مې په خطا وویله، د برچې کلمه د مطلب حق نــ. راته ټوټه ټوټه کويۀ څوکې برچه مې زړۀ تیر ېچې یو

 .سم مفهوم ورسويته موندله چې د جاسوسانو د موذیانه کتنو ۀ ما هیڅ داسې کرکجنه کلمه ونــ. کولی

 

. زده ووۀ بل څه نــ ـېئ پرته اکټ او د خلکو په اصطالح شأن او فرتلطیف یو پوک او بې سواده ځوانکی وو چې یوازې له 

چې له دغو دوه وو تنو کسانو سره اړیکه ۀ هیڅ څوک حق نـ»: ـې د کوټې زندانیانو ته وویل ئپه علني او روښانه ټکیو 

ه د سر په ښورولو او یا د سترگو د کوټې بندیانو به له موږ سره په پټ« .ۀولري، پرته له هغې دې له ځانه گیله وکړه له ما نــ

نور خلک کوټه قلفي »: ما به ویل . ـې موږ ته د زندان دننه بل زندان جوړ کړی ووئپه حقیقت کې . په ښورولو خبرې کولې

 «.کـېـږي خو موږ بستره قلفي شوي یو

 

ناښاغلي د ۀ ددغـ .اشرفي وو ـېئمستنطق وو چې تخلص « پویا»ــې د شهید نادر علي ئد زنداني خادیستانو په منځ کې یو 

په هغې . خوړۀ ـې کړې وې له اره له پویا سره سمون نـئـې چې د پویا د استنطاق په باب ئانې پوهې کچه او ورسره ادعاگ

گران یار دوسیه په خپلو ټکان خوړونکو زنگنونو ۀ هـېرېـدونکي ورځ چې کابل د اور په لمبو کې سوځـېـد او ما ددغـۀ نـ

دا څه سوي دي او دا څه ورځ ! دې مستنطق د نوم په لیدلو مې له ستوني یوه غلې چیغه وختله چی هې خدایهایښې وه، د

راغلې چې د اتالنو برخلیک د څومره ناکسو خلکو الس ته ورغلی وو؟ د زمانې جفا ته گوره چې گیدړ له زمري څخه 

ددوی د ناستې پاڅې بڼې ددې . کوټې ته راوسته ـې زموږئ یوه ورځ ماسپښین مهال وو چې د زندانیانو یوه ډله! ۀاستنطاق کاو

ددوی په منځ کې زما گران دوست استاد مـحـمد هاشم . ـې د لیک لوست او د تربیت خاوندان ديئگواهي ورکوله چې ټول 

. ا سوهکې وسوسه پیدۀ ددوی په لیدلو مې زړ. وه چې دوی د ساما غړي ديسپه ډېر لنډ وخت کې گنگوسه . نورزاده هم وو

څو . سودا او ناخوالي مې له سلطان سره یاده کړهۀ د زړ. درلودۀ زموږ د سازمان ټپي ځان د نورو ټپونو د اخیستلو توان نــ

نوموړي د انجنیر سیدکبیر نوم په درناوي سره . زنداني راته د ساما د یوې ډلې د نیول کیدلو خبره کړې وهۀ وخته مخکې یو

 .ـې تعریفونه کولئاو وړتیا څخه او د هغه له لیاقت ۀ یاداو

 

په افسوس چې ددوی دیدن مې . ددغو یارانو په منځ کې درې تنه هر یو نعمت هللا حباب، انجنیر سیدکبیر او رحیم اعدام سول

استاد شریف، استاد هاشم « د کابل د پولتیخنیک استاد». يتول راوسۀ ـې زموږ کوټې ته نـئسو چې دوی ۀ ځکه په نصیب نـ

د زنداني میرمنو ». اده، ډاکټر شاه محمود، استاد خوشحال او دوه تنه سامایي مبارزې میرمنې په حبس محکول شولنور ز

 «.بالک جال وو

*** 

ل ۰۹۳۱د . دا ما ته تر ټولو ستر امانت او سپارښتنه وه. د زامنو عکسونه مې له ځان سره ساتلي ول او د انجنیر زلمي تسبیح

موږ . ـې کوټې ته دننه راوستلهئد نویو زندانیانو ډله  .ارواښاد سلطان د چپرکټ پر مخ ناست وو زه او. کال د مني پیل وو

پر موږ دغه محدودیت د زندان د استخباراتو شعبې وضع کړی . درلود چې له نویو راغلو سره ستړي مه سي وکړوۀ حق نـ

ناڅاپه مې . ټول مې له نظره تیر کړل. خامخ ځای ورکړـې موږ ته مئڅو تنو ته . ځایونه وټاکل« میلمنو»د کوټې باشي د . وو



له کلونو کلونو وړاندې  ما نوموړی چې د خپلې سیمې یو نامتو روڼ اندی وو. سترگې په آقا جان کوهستاني ولگیدلې

ې د کله چ. ـې د خپل هـېـواد د پرمختگ او د ولس د آزادۍ د آرمان په الره کې خاورې کړې وهئخپله ځواني . ۀپـېـژاند

یي هغه د غوا. د بانډ له پلوه د نیول نیولو او زندان ته د اچولو انډوخر پیل شو نوموړي مخفي ژوند غوره کړ« خلق او پرچم»

ۀ وې چې دۀ ستونزې نـ کومې کوم هغه کړاوونه او .د نیواکگرو روسانو پر وړاندې ودرېـدد میاشتې د کودتایي ذلیل رژیم، 

کټ مټ لکه دا . ـې ټکان راکړئـې ماته زښت ډېر گران ول ان  تر دې چې ماته ئیول کـېـدل ن. زغملېۀ په دې الره کې ونــ

کې مې وویل خدایه دا څه ۀ په زړ. په رگونو کې مې وینه وچه سوې وه. ـې پوپنا کړې ويئچې زما د هیلو یوه برخه 

ما . پیژندلمۀ ـې نــئې راته وکتل خو وـئڅو ځله . کوهستانی زښت ډېر ډنگر شوی وو. دا هم یوه بله قرباني! مصیبت دی

ـې چې ئکله . بیا مې ورته د موسکا په ترڅ کې اشاره وکړه. وړمۀ ـې رانــئـې کتل خو په ځای ئو. ورته اشاره وکړه

ـې په ئوه چې افکارو ۀ پته نــ. ټکي نیغې کړېۀ ـې پر یوئسترگې . په چورتونو کې ډوب سو. وپــېــژندلم هک پک پاتې سو

د اداء کولو لپاره ۀ ـې د لمانځـئد کوټې یوه برخه . اړینه مې وبلله چې ورسره اړیکه ونیسم. ۀدریاب کې لنگر واچاوکوم 

ورڅخه مې . کوهستانی راغی او زما تر څنگ کښـېـناست. ۀد لمونځ کوونکو په کتار کې مې ځای ونیو. ځانگړې کړې وه

بیا مې په « .صاصي انقالبي محکمې په اتلسو کالو بند محکوم کړی یماخت»: ـې ویل ئددوسیې په باب پوښتنه وکړه، وۀ دد

 .نوموړی له اعدامه بچ سوی وو. رگونو کې وینه وځغلیدله

 

ته اړتیا ..... یو شمیر شیانو لکه پیسو، بورې، چای، جامو ۀ زندان ته راوړل کــېــدۀ هر هغه څوک چې نوی د څرخي پلـ

مې په یوې پالستیکي کڅوړې کې واچول او د کثافاتو د صندوق تر څنگ مې  یو څه بوره او چای او نور. درلوده

 .ـې کړيئکښـېـښودل او آقا جان ته مې وویل چې پورته 

 

هي دـې درلوده او د کابل د شیوه کیو یا چهارئزموږ په کوټه کې یو شریف ځوان وو چې لنډه او سور بخونه ږیره 

پوهـېـږم څنگه پوه سوی وو چې کوهستانی زما ملگری دی او زه ورسره د ۀ نـ. دی ـې زما له یاده وتلیئنوم . اوسیدونکی وو

کله به چې . ي دغـه ښکلی ځوان به زما تر څنگ کښـېـناستسمخکې له دې چې د جماعت لمونځ پیل . خبرو تږی یم

ما به . وان ترمنځ کښـېـناستځۀ ـې په خپل څنگ کې ځای ورکړ او کوهستانی به زما او ددغـئته به ۀ نو هغـۀ کوهستانی راتـ

 .آرامۍ او احتیاط له خپل ملگري سره خبرې کولې

 

سو موندالی چې د زلمي ۀ بل ډاډمن څوک مې نـۀ تر د. زه پوهـېـدم چې کوهستانی د محبوسینو بالک ته لـېـږدول کـېـږي

د زلمي تسبیح، د زامنو . رلودهگران یار د زلمي له کورنۍ سره پـېـژندگلوي دۀ له نیکه مرغه دغـ. امانت ور وسپارم

عمر دې اوږد . ۀـې څښتن ته ور وسپارئنوموړي خپل مسؤولیت تر سره کړ او دا امانت . عکسونه او هینداره مې وروسپارله

 !وي

 

د عبدالحی، . سلطان په وینه تود ورزشکار وو. فشار او عذاب نور له حده واوښت. وایي چې هر څه ځانته حد او اندازه لري

. ارزيۀ داسې ژوندون په ژوند کولو نـ»: ـې ویل ئپه ځلونو ځلونو به . او نورو له رزیالنه اعمالو په تنگ راغلی وو جمعه

د فزیکي ټکر منع کـېـدلم او سپارښتنه مې ورته کوله چې ځان له دغو ۀ زه دد« .اجازه راکړه چې ددوی حق په الس ورکړم



د چپرکټ په الندیني پوړ کې  دواړه زه او سلطان. یوه ورځ ماسپښین مهال وو په یاد مې دي چې. برابروهۀ دجاالنو سره مـ

ما ورته ویل چې حوصله وکړي ځکه د کوټې د ټولو کسانو د بې ځایه کولو دستور ورکړل . سلطان ډېر په قهر وو. ناست وو

 .ولۀ زموږ په کوټې نـله نیکه مرغه دا درې تنه جاسوسان نور . ـې بلې کوټې ته بوتلوئزه او سلطان . وی دیس

 گردد تار شب چون صبح بخندد   گردد دشوار چون بند گشاید

 

یوازینی مأموریت زموږ ځور او اذیت ۀ به وایې چې ددۀ تــ. اخیستۀ خو د خاد د شعبې کارمند لطیف زموږ له سره الس نــ

بیا ودرېـد او . ـې له نظره تیر کړلئدانیان د کوټې گرد چاپیره وگرځـېـد او ټول زن. یوه شپه لطیف زموږ کوټې ته راغی. وو

ددې هـېـواد په سلهاوو بچیان بې الرې کړي ۀ د. پام مو اوسه چې معلم نسیم ډېر خطرناک سړی دی! وه خلکو»: ـې ویل ئو

 «...دا کار تاسو ته ضرر رسوي. نیسئ چې تاسو هم له الرې باسيۀ اړیکه مــۀ له هغـ. دي

 

یو . ما لیدل چې زما په پرتلې دوی د لطیف پر شطحیاتو باندې خپه دي. و بوتو په مانا پوهـېـدلد کوټې زندانیان ددغو اوت

 .شمیر زندانیانو د سترگو او سر په اشارو وپوهولم چې دا خبرې د هوا تر باد ال سپکې دي

 

د خپل بدن په طبیعي  موږ مجبور وو چې. ولۀ په کوټه کې د تودولو وسایل نـ. وې وهسل کال منی وو، هوا سړه ۰۹۳۱د 

د زندان ادارې یوازې یوه خیرنه، زړه او له حشرو ډکه کمپله موږ . تودوخي د کوټې د سړې هوا پر وړاندې مقاومت وکړو

. ـې د اغزیو په شان ځورولوئـې پورته سو او وړۍ به ئکله به مو چې دا کمپله پر ځان راکاږله نو بد بوی به . ې وهته راکړ

: ورته مې وویل « .پوهـېـږم څنگه کوالی سم هغه پوښ کړمۀ نـ. ا کمپله ډېره زړه او څیرې څیرې دهزم»: سلطان وویل 

وې تیرې ۀ څو ورځې ال نــ. کمپله مې ورته پوښ کړه« .زه خو درته ژوندی یم، الس مې له تار او ستنې سره آشنا دی»

ـې په ناټاکل شوي ئپینځه کاله . انۍ ته وغوښتد ډکولو لپاره د زندان قوماند« مرگ د فورمې»ـې د ئسوې چې سلطان 

 هیو. د ژوندي پاتې کیدلو لپاره یوه وړوکي هیله وهۀ برخلیک کې تیر کړي ول او د بې سرنوشتۍ د وخت دومره اوږدېـدل دد

ستونی مې . سر مې وڅرخید« .گومان کوم نور مې کار خالص دی»: چې په کوټه کې دننه گرځـېـدلو سلطان وویل  ورځ

: ځان مې کنترول کړ او ورته مې وویل . سمۀ ـې دا وه چې نا آرامه نــئاو ټوله پاملرنه ۀ سلطان تل راباندې پام کاو. سو ډک

ناصر خپل دروند الس زما پر اوږه « .ښایي چې له خپله مرگه وځورېـږيۀ سامایي ته نــۀ یو. ـېئیو سامایي مبارز ۀ تــ»

خو ما پـېـژنې، آیا ۀ تــ! انډیواله»: ـې ویل ئو. او ټینگوالي سیند څپې خپرولې ایمان ـت،ئـې د جرئپه سترگو کې . کښـېـښود

 «باور کوې چې زه دې له مرگه وډار سم؟ۀ تــ

 

. ۀـې کار کاوئهغـه گنډونکی وو او د  دویم بالک په خیاط خانې کې . د بلخ له والیته وو. یو زنداني ووۀ د کاظم په نامـ

د لومړي پوړ په داالن کې . زه او نور زندانیان پیتاوي ته دباندې وتلو. یانو په پرتلې ډېره آزادي درلودهگنډونکو د نورو زندان

ـې په تلویزیون کې د سلطان نوم ئپرون شپه »: ـې وویل ئراته نیږدې راغی او په کرارۍ . له کاظم سره مخامخ سوم

د فورمو . هبده گواهي ورکړ مې  ۀزړ. لیرې سو غوښتل مې نورې خبرې هم ورڅخه واورم خو ژر راڅخه« .واخیست

 .ویلۀ په دې هکله مې سلطان ته څه ونــ. وخت کې تر سره سوي ولۀ د تلویزیون له تبلیغاتو سره په یو ل،ډکو

 



ۀ ددغو ورځو په اوږدو کې مې د ورزش حوصله نــ. د فورمو له ډکولو وروسته لس ورځې نور هم د یو بل تر څنگ وو

سلطان خپلې ورزشي جامې . دباندې ته زموږ د وتلو وخت وو. اخیستۀ سلطان له ورزش څخه الس نــدرلودله، خو 

طاهر سرباز . زه له ملک حسین سره گرځـېـدلم. سلطان د والیبال په ډله کې ودرېـد. له څاښت مخکې مهال وو. واغوستلې

سلطان الړ چې خپل سپورتي جمپر . ان نوم ولوستد مکتوب له مخې د سلط« د دویم بالک د قوماندان محـمد دُُرود اوښي»

نور . ـې رامنډه کړه او خدای په اماني مې ورسره وکړهئزما خوا ته . ـې بند کړی وو واخليئچې د محبس د انگړ پر دیوال 

ا ژر د« .د څه شي لپاره خدای په اماني کوئ، ژر بیرته راځي» : ـې ویل ئکسان هم راوړاندې سول خو طاهر منع کړل او و

کله چې له کوټې دباندې وتلو موږ د پیتاوي د نیولو تر پای پورې خپلې کوټې . بیرته راتگ ته ال تر اوسه سترگې په الره یم

ښایي دیرش دقیقې نورې به پاتې وې خو زه پوهیږم چې دا دیرش دقیقې د څو . درلودلهۀ او ځایونو ته د بیرته تگ اجازه نــ

زما د چپرکټ پر مخ هماغه پوښ . ولۀ په کوټه کې څوک نــ. ټولو مخکې زه کوټې ته ننوتلمتر . پیړیو په سختۍ تیرې سوې

برخلیک په منگولو کې را ۀ وای وکړم؟ زه دداسې یوسڅه مې کوالی . وي ولسلرونکې کمپله او د چای ترموز ایښودل 

 !کتل ۍهردم شهید په غوښې راڅخه ټوټه ټوټه خوړلې او ما ورتهۀ ایسار وم چې خونړي لیوه زما د زړ

 

کوټې څخه د سلطان  ۸۱۱نور ددویم بالک . ولسله ما سره په دې لوییې کوټه کې ټول دوستان د سلطان په ویر کې ډوب 

زموږ کوټې دوې دروازې درلودلې، . نمې سوای کوالی د خپلو اوښکو د توپان مخه ونیسم. راتلېۀ مستانه غږ او خندواې نــ

د . په کوټه کې تر ټولو گوښي گوټ ځای همدا وو. تړلې دروازه له کوټې سره نښلوله ، داي داالنوړوکۀ یو. ـې تړلې وهئیوه 

 .دا گوښي گوټ مې د ژړا لپاره تر ټولو مناسب ځای وموند. حاجي عبدالحی داوي چپرکټ په همدې ځای کې وو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پاش پاش کړماوس سوې، خو زه به دې ۀ خو مات نــۀ تــ

کله چې دفتر ته ننوتلم، د شعبې امر له ځایه پورته سو او مخامخ . دویم بالک د خاد یا استخباراتو دفتر ته بوتلمسرتیري د 

ـې ئپرته له کومې مقدمې او پوښتنې . کـېـږيۀ سره نــراـې پوهــېـدم چې نرم چلند ئڅیرې څخه  ېـدلېله قهر. ودرېـد راته

اختصاصي »کټ مټ د  تهمت راتهدا « .ـې اچوېئډبرې راوړې او په تشنابونو کې د تفریح پر مهال له دباندې ۀ تـ» : وویل 

د ..... ۀ تـــ»: ـې د زنداني د ابالغ د پارچې پر مخ ولیکل ئد قاضي د حکم په شان وو چې په آرامۍ به « انقالبي محکمې

پر بنسټ په اشد مجازات یعنی اعدام .... فقرې....... بند........ مادې، ...... زوی د ترسره کړي جرم په پار دې د ......... 

 «.ـېئمحکوم 

 

. پوهــېـدم په کومې ژبې ددغو ناروا او بې بنسټونو تورونو پر ضد دفاع وکړمۀ نـ. هک پک کړم تهمتد زندان د خاد د آمر 

ددې . رگو وگورمودرېـږم او د آمر څیرو څیرو سترگو ته په خړو خړو ستۀ وه مگر دا چې چوپه خولـۀ بله چاره مې نــ

ـې ژوندی په ئمقام کې چې عدالت او انصاف ۀ سیند څپې وهلې، خو په هغـۀ چوپتیا په متن کې د قهر او غضب او چیغو یو

گور ننه ایستلی وي فریاد او اعتراض به کوم درد دوا کړي؟ ښایي آمر له ما څخه ددې هیله درلوده چې ورته عذر و زارۍ 

کې مې وویل ۀ په زړ. اعتراف وکړم باید ـې هم غوښتل چې په نا کړې نا وړې گناه باندېئ، او یا او یا توبه او استغفار وکړم

 چې لرله هره ـې ئومې لیدل چې میرغضب نور هم په قهر او تیز سو او په ټولې سپین سترگۍ . ښه دهۀ شیخ فریده چوپه خولـ

 نور دومره ناشایسته او رکیک الفاظماته نور . ـې باد کړلئې ـې وه له خولئراتله او زده  ۀپه خولــۀ هغه سپکه سپوره چې دد

خالصه سوه او په بې پرواییۍ مې ورڅخه ۀ بې اختیاره مې خولـ. ـې رانسکوره کړهئول او زما د صبر کاسه ۀ نــ لوزغمد 

را پاڅـېـد  یلکه خښمیدلی ژو ما ورباندې مسخرې کړې ديۀ کاو ـېئ مر چې گومانآ« تا ښوونځی لوستی دی؟»: وپوښتل 

په دې . خوړ او په سړې سینې مې خپله پوښتنه تکرار کړه ۀما له ځایه شور ونــ. ـې پر مخ راکړېئاو ډېرې کلکې څپیړې 

ـې وپړسـېـدل، دومره وپړسـېـدل ته به وایې چې چا پمپ کړي ئد غاړې رگونه  .غښم او دعتاب اور ال ډېر سوۀ باندې دد

نیږدې وو چې ژوندی مې . ـې غرمباړې وهلېئد آسمان په شان . ـې ال ډېر سوئه او عتاب ـې پورته او پسې پورتئغږ . وي

ـې له جیبه خپل د الس دستمال راوایست ئبیا . ـې د څو ښکنځلو او سپکو سپورو کتار راووتئله خولې . له ستوني تیر کړي

د ۀ پاکه کړي نو ددۀ له په الړو ځگنه خولـچې که د ډیر قهر له السه خپۀ ـې کاوئفکر . ۀـې وموښـئاو پر خپلو شونډو 

څه راټول کړ او په ځانگړو اکټونو او ادا گانو  ږـې ځان لئبیا . ښکنځلو او سپکو سپورو خوسا او گنده بوی به هم پاک سي

» :وویل ورته مې « له درس او تعلیم پرته زه کوالی سم دا مسؤولیت وړاندې یوسم؟آیا اوسې، ۀ لوده نــۀ که تـ» :ـې وویل ئ

سوري کې چې څوک خپل حاجت رفع ۀ چې کوم ښوونکي درته ویلي وي چې په هغـ آیا داسې کله پیښ سوي دي. ۀډېر ښـ

: د خرفهمه کولو لپاره مې ادامه ورکړه ۀ دد. وو رسـېـدلیۀ جالد ال تر دې دمه مطلب ته نــ« کوي کاڼې او ډبرې واچوه؟

وه راوړې چې د خبرو په منځ کې راننوت او ۀ بله جمله مې ال خولې ته نــ« .م لرمزه یو معلم یم او څه نا څه سواد ه! گوره»

وینم چې کوچني فرعون د بل هر مستبد په شان عادت لري « .ما ته خبرې مه راښیهۀ تـ! بس که نور»: ـې وویل ئپه تکبر 

 .... سرتیري ته دستور ورکړ چې ما  آمر خپل. چې په خپله ووایي او نور له خبرو محروم کړي، ځکه نو له دعوا تیر سوم



ـې راته وکتل او ئـې رانیږدې کړ، له سره تر پایه ئوه ایښې چې ځان ۀ له دفتره مې ال پښه دباندې نــ. شمیرې کوټې ته بوزي

 «.سوې، خو زه به دې اوس پاش پاش کړمۀ خو مات نــۀ تــ! معلم نسیمه» : ـې راته وویل ئپه گواښ 

 

کله چې . د کوټي چاپیریال د زندانیانو چیغو او شورماشور په سر سره اخیستی وو. ې پورې بدرگه کړمسرتیري تر نوې کوټ

راغالست او ستړي مه سۍ ته ۀ هیڅ څوک مې ښـ. ـې پر موږ نیغې کړېئول او سترگې سموږ ننوتلو یو ناڅاپه ټول چوپ 

د نوم او ځانگړتیاوو  کوټې باشي په بې اعتناییۍ زماد . کې مې د نومیدۍ یو ډول احساس راپورته سوۀ دننه په زړ. للرانغ

ـې یو چپرکټ راته تش کړ او ئگوښي گوټ کې ۀ ډېر لیرې او تیارۀ د کوټې په یو. ـې ولیکلئپوښتنه وکړه او په لیست کې 

 «.کوېۀ کرار دې پر ځایگي کښـېـنه او له چا سره به راکړه ورکړه نـ. دغه دې ځایگی دی»: ـې وویل ئراته 

 

مې ډېره  د خوب بستر ته. ۀکاوۀ داسې گوښي گوټ چې چا ورباندې تگ راتگ نـ. ما چپرکټ د کوټې په لیرې گوټ کې ووز

یو ځل بیا په کوټه کې شور ما شور پیل سو، دا هغه څه دي . پورتنیو چپرکټونو د روڼا د رسیدلو مخه نیولې وه. لږه رڼا راتله

د خاد د جهمني سازمان د . په چپرک کې کښـېـناستمۀ خوړین غمځپلي زړ په. چې تل د زندان په لویو قفسونو کې وي

چې په څومره غیر انساني او غیر اخالقي چلونو خپل په الس او پښو تړلي مخالفان ۀ نیرنگونو او چلوټو په هکله مې فکر کاو

: ـې ویلي ول ئه ترڅ کې د اختصاصي انقالبي څارنوال ببواللې مې په یاد راغلې چې زموږ د محکمې پ. دړې وړې کوي

که داسې »: وویل  ورته هماغه مهال سامایي زندانیانو د اعتراض په ژبې« .پیژنوۀ موږ تاسو د سیاسي زنداني په توگه نــ»

 «وي، نو ولې د تحقیق په ترڅ کې مو له موږ سیاسي پوښتنې کولې؟

 

ـې د جنایي اعمالو په ارتکاب ئاو هغـه به ۀ خه انکار کاوله سیاسي شخصیت څۀ زنداني مقام د راټیټولو لپاره د هغـۀ خاد د یو

ه چې گڼې د هـېـواد او ولس د لتور هم له همدغو مسخره پالیسیو څخه سرچینه اخیست« تشنابونو د بندولو»د . ۀتورناو

په دې خبره ټول  !ده کړې بلکه د زنداني کـېـدلو علت مې د ترکاڼ رنده او د بزاز ټوکر ووۀ خپلواکۍ لپاره مې مبارزه نــ

درلود په ځانگړې توگه کله چې ۀ زندانیان پوهـېـدل چې درې یا څلورو تشنابونو د سلهاوو زندانیانو د استفادې گنجایش نـ

د اوبو فشار دومره کم سیکه او ضعیف وو چې د بالک دویمو او دریمو . لريۀ تشنابونه د اوبو د زیرمې او د فلش سیستم ونـ

هم خپل د تشناب ستونزه حل کړي او هم په هماغه « آفتابې»زنداني مجبور وو چې په یوې گډوې . ـدلېرسـېۀ پوړونو ته نـ

د . ـې رامنځته کړهئول او رسوایي به ساسفناک حالت کې به ډیري وختونه تشنابونه بند ۀ په همداسې یو. گډوي اودس وکړي

چې په خپلې سینې  ويۀ هیڅ داسې زنداني به نــ. ې ته لویدهتشناب د بندیدلو ستونزه تر هر چا دمخه په خپله د زنداني غاړ

په زندان کې دننه د تشناب عذاب د خاد ۀ د څرخي پلـ. لريۀ کې دې د تشنابونو د ستونزې په باب له درده ډک داستانونه ونــ

ښاغلي ډاکټر حبیب انصاري د ددې ادعا د اثبات لپاره د ښاغلي شفیع او . درلودۀ د مستنطیقنو د شکنجو له عذابه کوم کمی نــ

تا سیه روی شود هر که در »نقلوم چې راپه توگه « خروارۀ مشت نمونـ»زندان د خاطراتو د کتاب له مخې څو جملې دلته د 

.. د ځان پریوللو، کالیو پریوللو او لوښو پریوللو او -تنو لپاره یوازې یو تشناب دی ۸۳۱تر  ۸۱۱د هرو ) :« او غش باشد

ـې ال دا چې په دویمو او دریمو پوړونو کې د ئتر ټولو بدتره . ځاییږيۀ وړوکی دی چې یو تن په کې په آسانۍ نـلپاره دوني 

 څخه پرته سته، بلکه له هغو څلورو یا پینځو سطلونو اوبوۀ نــۀ یوازې د ځان او کالیو پریوللو لپاره اوبــۀ ورځې له پلوه نـ

تاسو پوهیږئ چې د حاجت رفع کول یوه بنسټیزه ستونزه  ...ستهۀ نــۀ لپاره هم اوبـ ـې زیرمه کوو د څښلوئچې د شپې له پلوه 



چې په کې څه د پاسه زر تنه زندانیان ژوند کوي نیږدې څلور ( دویم بالک کې)کـېـږي؟ د بالک د هر پوړ د نیم داالن لپاره 

ې شمیر اسیران چې د غیر صحي خوراک له یعنې په همد.... یا شپږ تشنابه د حاجت د رفع کولو لپاره ځانگړي شوي دي

دقیقې د حاجت د رفع کولو امتیاز لري او ۀ کبله همیشگي اسهال لري هر اسیر په هرو څلور ویشتو ساعتونو کې یوازې پینځـ

ـت راغلی دی او بندیان په ئدقیقې هم په داسې حالت کې ورباندې قطع کوي چې گڼې په دې پلمې چې ژر سئ هـیـۀ همدا پینځـ

زنداني پر حال چې اسهال وي او د ۀ اوس نو واه د هغـ. خپلو منځو کې د وخت پر سر له یوبل سره الس او گریوان وي

دلته ده چې ټوله کوټه د گند او غایطه موادو بوی . گوټ ته ځي او خپل حاجت په پالستیکي کڅوړې کې رفع کويۀ کوټې یو

د بیلگې په توگه که مخکې د ! هماغې ورځې په ماښام وعده عملي سوه د......! نیسي او د انساني کرامت اعاده خبره خو

ـې دوه تشنابونه وتړل او د حاجت د رفع کولو ئحاجت د رفع کولو لپاره شپږ تشنابونه ول نو د هماغې ورځې په ماښام به 

ـې ئږ چې پر موږ موسته چې  کومې ستونزې نورې  دغو وحشیانو دا سروې کوله چې! ولسلپاره به څلور تشابه پاتې 

زیاتې کړي
74

 .او ال مو وځوروي 

 

او څښلو ۀ موږ چې په درییم پوړ کې محبوس وو یوازې دوه تشنابونه ول چې د حاجت د رفع کولو، ځان پریوللو، اوداسـ

ت، خپلې پښې په کتارونو کې انتظار ایس تل او هر وخت به له شپیتو تر اویاوو تنو زندانیانو. لپاره ورڅخه گټه پورته کــېــدله

ـې د ادرارو ئراوړ، نیږدې وه چې مثانې به ۀ ـې ټینگ نیولي ول، ځینو خو به تاب نــئـې پر خپلو پښو موښلې، نسونه به ئبه 

په داسې حالت کې به بندي مجبور سو چې په پالستیکي کڅوړې کې ضرورت رفع کړي او له ادرارو ډکې . له شدته وچوي

کڅوړې له کړکیو الندې وغورځوي
75

). 

 

ـې ئـې راته وکتل او بیا ئتر سترگو الندې . زما د چپرکټ تر څنگ یو سپین روبی وو چې تل به د قرآن په تالوت بوخت وو

د دعا له پای . ـې ددعا لپاره آسمان ته لپه کړلئسپین روبي د قرآن تالوت خالص کړ او ه السونه . خپل کار ته دوام ورکړ

زویه »: ـې وویل ئـې وکړه او په زړورتیا ئد ماجرا د بهیر پوښتنه . ـې الس راکړئپه مینې او ۀ ـې مخ راته راواړاوئوروسته 

په دې مې باور پیدا سو . ددې جملې په اوریدلو مې زړه یو څه تسل سو« .صبر وکړه، خدای به ورته انشاء هللا جزا ورکړي

ټ الندې یو شڼـېـدلی کاغذي کارتن راکش کړ او د سپین ږیري له خپل چپرکۀ دراندۀ دغـ. چې ظالمانه عمل لږ پلویان لري

: ـې وویل ئـې په الس کې راکړ او د بخښنې په ژبې ئد چای گیالس . ـې د چای ترموز دباندې راوایستئله منځه ۀ هغـ

ې موقعیت کۀ دا مهربانه سړی لومړني څوک وو چې په داسې یو« .لرمۀ دی او شیریني هم نــۀ وبخښه چې چای ډېر تود نــ»

نوموړی د زندان د ناوړه شرایطو او د زړښت له کبله . ولسزما او د سپین روبي اړیکي ال نیږدې . ـې پر ما احسان وکړئ

کاسه او ۀ دد. قروانه به مې راوړلهۀ دد. خپله اخالقي دنده مې وبلله چې مرسته ورسره وکړم. وی ووسناروغه او ناتوانه 

ویل چې د کعبې شریفې زیارت ته تللی دی او د شمالي د ۀ د. خدمات به مې ورته کولاو دا ډول نور ۀ گیالس به مې پریمنیتـ

په ځلونو ځلونو . چلند خاوند او خدای دوسته سړی ووۀ مهربانه، بې ډاره، زړور، د ښـ حاجي. کوهدامن له سیمې څخه دی

د او خپل ایمان په پار د کافرانو بندي له خدایه شکرگذاره دی چې په دې زړښت کې د هـېـوا» : ـې دا خبره تکراروله چې ئ

 «.ـې ټولې گناهانې وربخښيئهر څوک چې دلته یوه شپه تیره کړي رب العزت . ته لویدلی یمخانې 
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د زما دا لټي . سوای کوالیۀ درلود له دې کبله د سهار لمونځ مې نـۀ شپې له پلوه خوب نــ د د پرله پسې شکنجو له کبله مې

 «.لرې، یوازې د سهار لمونځ قضا کوېۀ بل عیب نــ! معلم جانه» :ـې ئدله او ویل به خوښـېـۀ حاجي صاحب نـ

  

. ۀـې ژوند کاوئـې چې لوړې زده کړې لري او له هـېـواده دباندې ئویل . ۀکــېـدۀ زما له چپرکټه لږ څه لیرې یو بل سړی بید

ـې ئڅیره او نرۍ او ډنگره ونه  غنم رنگې. اورسـېـدـې تر زندانه رئکله چې افغانستان ته دننه سو ونیول سو او برخلیک 

بې ربطه او . مالیخولیایي ته ورته ووۀ ـې درلود کټ مټ یوئعجیب او غریب رفتار . وسواسي او ناکراره ښکارېـد. درلوده

. ـې لوستئـې په الس کې نیولی وو او د گرځـېـدو پر مهال به ئقرآن به . ـې له خولې راوتلېئگډې وډې خبرې او اپالتې 

د قرآن  –د پاڼې د اړولو پر مهال  –د گوتو د ډېر تماس له کبله ۀ دد. ـې په نا پریوللو السونو قرآن لوستئډېري وختونه به 

هغه آیت « .آیت د ا سرارو په باب څیړنه کومۀ د قرآن ددغـ»: په خپله راته وویل ۀ د. کریم د پاڼو الندینۍ برخې شڼـېـدلې وې

 .دیرشم آیت ووۀ ر وو د نور د سورې پینځـمنظور نظۀ چې دد

 

ددویم بالک لوی قفسونه چې . له زندانیانو سره مې اړیکي تر څو ورځو پورې محدودې وې خو کرار کرار عادې کـېـدلې

خه له تازه راغلو زندانیانو څ. نفر یوسه نفر راوړه. زندانیانو به پنجرې بللې د ارهټ د سلواغې په شان تشـېـدل او ډکـېـدل

د هغوی په لیدلو مې په کړس . ول معلم وحید پغمانی او حاجي عظمت هللا پنجشیری ووسدې کوټې کې راسره یو ځای چې 

مې مخکې په بلې پنجرې کې له دغو دوه وو تنو شریفو انسانانو سره . او خوښۍ وخندل او دواړه مې په غیږ کې ټینگ ونیول

 .آشنایي درلوده

 

تنگوالي ۀ ول تر یوې کچې له زړسله دوی سره اړیکي وکوالی . میر زندانیانو سره بلد کــېـدلمکرار کرار د کوټې له یو ش

د  –هغه هم په زندان کې  –کتاب لرل ۀ دداسې یو. باب د حافظ شیرازي دیوان مهمه ونډه لوبوله دې په. مې وژغوريڅخه 

. ۀاو ددوی د غوښتنې پربنسټ به مې ورته فال هم نیو د کوټې زندانیانو ته به مې د حافظ غزلونه لوستل. اکسیر بڼه درلوده

ـې ئالسونه به . دین محـمـد یو جگ، توربخون ځوان به خپلو اوږدو ویښتانو او بډ وهلو پایڅو زما د چپرکټ تر څنگ ودرېـد

ځواب « یش لرې؟کوم امر یا فرما! دین محـمـد جانه»: دی به مې وپوښتت . ـې ایستلهئپه مال راتاو کړل او د ځان شخي به 

د « کـېـږي د حافظ څو غزلې خو راته ووایه؟ۀ زحمت نــ کهچاودلو ته نیږدې سوی دی، ۀ باداره، زړ»: ـې راکړ ئبه 

معلم » :ـې وویل ئـیتمند غږ به ئپه رضا. دوه درې غزله به مې ورته ولوستل. کرار کښـېـناست به گوټ کېۀ چپرکټ په یو

  «.سودا وایستلهۀ وهللا چې دغو شعرونو خو مې د زړ. ډک کهخدای خو دې عمر له برکته ! جانه

 

ملک حسین . ـې چې زموږ نیکونه کشمیري ديئویل . پاک ځوان ووۀ د کابل له کمریو اتلس کلن روح هللا یو ساده او په زړ

ـې ئل خصایۀ وی وو او ډېر ښـسیو شتمن سړی وو چې له حرکت اسالمي سره د همکاري او غړیتوب په تور زندانی 

ـې ئخوښـېـدله او له سخاوت ډک الس ۀ ـې نــئدرواغ او غوړه مالي . درلودل چې زموږ ددوستۍ د ټینگښت المل گرځـېـدل

بابا په پښو .... ـې بوټان وکښل او د ئپه یاد مې راځي چې له خپلو پښو . ـې پټه مرسته کولهئبې وزلو زندانیانو سره . درلود

ما ته راغی او په . په خپلو پښو کړلرابري بوټان « په مراد خانیو کې جوړ»سپین ږیري ۀ غــې د همدئـې کړل او پر ځای ئ

ښایي . خبر راغلی چې هزاره سپین ږیري زما د ژغورنې لپاره سلطانعلي کشتمند ته ورغلي ديۀ له کالـ»: ـې وویل ئخوښۍ 



نورو . ـې کړئسو او اعدام ۀ ۍ چې دی بچ نــپه خواشین« .نو ښایي له اعدامه خو به بچ سم سم ۀخالص سم، که خالص نـ

له پنجشیره قاضي مولوي زاده، له پنجشیره تاج مـحـمد او دولت میر، : کسانو چې راسره سالم علیک درلود دغه کسان ول 

ره د کابل پوهنتون دوه تنه استادان عثمان روستار تره کي، او محـمد حسن کاکړ هم را س. له کندهاره حاجي عبدالحی داوي

له دوی سره مې آشنایي له هغې ورځې پیل سوه چې یوه ورځ استاد روستار تره . تر یوې مودې پورې په دې کوټه کې ول

 .ما د اوبو گډوه راواخیسته او پر سر مې ورته اوبه واچولې. ۀکي په تشناب کې خپل سر پریمینتـ

 

ـې ئویل . ـنـُور سینگ وو هم زموږ په کوټې زندانیان ولـې م  ئنوم ۀ همدا شان درې تنه ځوانان چې افغان سیکان ول او د یو

ددوی له سر او . ـې د سړک پر مخ د کباب خرڅول ووئـې استوگنه درلوده او کسب و کار ئپروان کې ۀ چې د کابل په کارتـ

ـې چې ئه ویل ب. څو تنو اورپکو زندانیانو ورسره سپک چلند پیل کړ. وضعې ښکارېـدل چې له بې وزلو کورنیو څخه دي

د . د اورپکو هڅه دا وه چې دا تنکي ځوانان د تشنابونو تر څنگ ولیږدوي. ـې په کوټه کې گناه لريئدوی نجس دي او شتون 

گوښي ۀ پر مهال د کوټې یوۀ له دې سره سره دوی د لمانځـ. ۀـې لمونځ پلمه کاوئکرغیړن او بیلتونپاله چلند لپاره ۀ خپل دغـ

دا تنکي ځوانان به د مجبوریت له مخې د شپې تر . ډک وو وبدلول او د ځان پریولل ورته له ستونز د جامو. به الړل ته  گوټ

ما ته ددوی نیږدې . مینځيسي او دوی سرونه او ځانونه پریۀ ناوختو پورې سترگه په الر پاتې کـېـدل چې نور بندیان بید

ول په اصطالح ۀ نـځوانان سوي  تر دې دمه دوه تنه ال ددوی. يسو چې بیلتونپاله او اورپکی چلند ورسره لږ سسبب  یوال

ـې ئاو له مسلمانانو سره ۀ پـېـژاندۀ دوی مذهبي تعصب نــ. وو« بلوغ ته نیږدې»ـې د مراهق په سن ئتحت سن ول او بل 

نُور سینگ سیگریټ څکول چې په دوی کې م. درې واړو سره کورنۍ اړیکي لرل. چلند له گذشت او درناوي ډک وو شر م 

نوموړی له دې بابته . ـې خوشې کړلئـې غوږ ونیو او سیگریټ ئزما نصیحت ته . ما له سیگریټ څکولو څخه منع کړ. وو

د زندان ادارې ددوی کورنۍ ته اجازه . باسيۀ له یاده ونــمې ـې تر څو چې ژوند دی دا احسان به ئخوښ وو او ویل به 

ۀ دوی د خپلو دیني باورونو له کبله د زندان یو شمیر خواړ. ډوډۍ راوړيورکړې وه چې په اونۍ کې یو ځل ورته له کوره 

یوه ورځ ماښام ورسره پر دسترخوان کښـېـناستم او ډوډۍ مې . ـې وغوښتل چې ډوډۍ ورسره وخورمئله ما . خوړلۀ نــ

وې سـې ټاکل ئحبس موده  د. سولۀ دوی زموږ په کوټه کې تر ډېره پاتې نــ .ځاییدلۀ له خوشحالۍ په جامو کې نــ. وخوړله

د هغو کسانو چې برخلیک . تعامل داسې وو چې یوازې بې سرنوشته زندانیانو په دویم بالک کې د پاتې کیدلو حق درلود. وه

له کوټې . ولسددوی وار هم ورسید او درییم بالک ته ولیږدول . وی وو درییم بالک ته لیږدول کــېـدلسـې ټاکل ئاو حبس 

! گرانه سرتیریه»: سرتیري ته وویل « ـې زما له یاده وتلی دیئنوم »هال په دوی کې تر ټولو وړوکي هلک څخه د وتلو پر م

« .اجازه راکړه چې موږ له خپل استاد سره خدای په اماني وکړو»: ـې ویل ئو. «ووایه»: سرتیري ورته وویل« .یوه هیله لرم

سرتیري ورته اجازه ورکړه او ټول مې په « .نسیم»: ـې وویل ئپه ځواب کې « استاد مو څوک دی؟»: سرتیري ورته وویل 

 !عمر دې اوږد وي. غیږ کې ونیول او خدای په اماني مې ورسره وکړه

 

شوق او ۀ نوموړي د شعر لوستلو ښـ. یو نولس کلن ځوان وو، دی د سالنگ له اړوندو سیمو څخه ووۀ د عبدالحق په نامـ

نوموړی . په سیمه کې خلک شهنامه لولي له همدې کبله ده چې له شعر سره مینه لري خپله ویل چې ددویۀ د. استعداد درلود

محکمې ته . وی وو او سخت ټینگ تورونه ورباندې لگـېـدلي ولسد سالنگ له سیمې څخه د اسالمي جمعیت په اړیکي نیول 

بیگاه شپه مې »: ـې ویل ئته راغی ویوه ورځ را. وی وو او د خپل برخلیک د ټاکل کـېـدو لپاره سترگه په الره ووسبیول 



په منځني ایو ناڅ. ـې له څنگه تیر سومئزه . د الرې پر سر مې درې غوایان والړ دي. خوب لیدلی چې له یوې الرې تیریږم

خوب داسې تعبیر کړ ۀ دا ځل مې هم په ټوکو دد. ما ورسره ټوکه وکړه« .ـې وغورځولمئغوایي په خپل ښکر ووهلم او لیرې 

ـیس دی او په ښکر وهل هم د اشدو ئمنځنی قاضي ددیوان ر. درې غوایان د اختصاصي انقالبي محکمې قاضیان دي»: چې 

ځوانیمرگ ۀ د هغـ. ـې دی او د زندانیانو یوه ډله پولیگون ته د اعدام لپاره بوتلهئاتفاقاً څو ورځې وروسته « .مجازاتو سزا ده

بل زنداني خوب مې ۀ دا دویم ځل وو چې د یو. تعبیر څخه سخت پښیمانه وم خوب له داسېد ځوان مرگ ډېر ناکراره کړم او 

څخه « تور ژبي توب»ددې تصادف او له خپل دې . ۀاو هغه خوارځواکی ځوانیمرگ اعدامیـدۀ په ټوکو ورته اعدام تعبیراو

 .ۀمې ډېر زیات رواني او وجداني عذاب ایستــ

 

کله چې معلم وحید له ما . د قربانیانو له ډلې څخه ول« کشتار»وحشیانه ۀ غـمعلم وحید، ملک حسین، دین محـمد او نور دد

یاد دې . باسمۀ د الس ظریفانه خوځښت او مظلومه څیره به هیڅکله له یاده ونــۀ دد. ۀـې الس راته وښوراوئبیل سو په نرمۍ 

 !تل ژوندی وي

 

جاسوس ډېري ۀ سپک سپیرۀ ددغـ. ۀنومـېـد« محبوب شاهیا »د کوټې باشي مو مبارک شاه  –وي تیر وتلي ۀ که مې حافظه نـ

ـې څه دباندې دوه سوه ئپه هر لوی قفس کې . لله تنکیو هلکانو څخه په کرغیړنې ناوړه جنسي استفادې تیرید به وختونه

ۀ ده نـله دغو تشنابونو څخه د حاجت د رفع کولو لپاره استفا»تشنابونو ته د ننوتنگ د دروازې ترڅنگ . زندانیان اچول

عنوان په توگې په دې کوټه کې ځان ته د امتیاز د ـې د ئد پنجرې باشي او ورور . وې وهسیوه وړوکي کوټه جوړه « کــېـده

د باشي کوټې ته د څو تنو لوڅو بربنډ صورتو هلکانو تگ راتگ ددې المل سو چې زندانیان  .استوگنې ځای غوره کړی وو

څخه په گټه اخیستنې له دغو هلکانو څخه « !»وروڼه د زندان ادارې ته له خپل اعتبار دې پایلې ته ورسـېـږي چې دغه دواړه 

ـې په عیاشیو کې ئکوله ځکه چې شپه او ورځ ۀ باشي به د پنجرې مسایلو ته چندانې پاملرنه نــ. کرغیړنه استفاده کوي

. ـې له نظره تیر کړلئره تاو سو او زندانیان به د پنجرې گرد چاپیۀ د ورځې یو یا دوه ځله به په اسویلي ډکه خولـ. تـېـرېدله

ـې په دې پلمې ئد باشي د کوټې د تگ راتگ الره . درلوه چې د کوټې د باشي د دروازې له مخې تیر شيۀ زندانیانو اجازه نـ

اصالً . لله عملې او فعلې پرته ناشوني وۀ له دې کبله د باشي کوټې ته ننوتل دد. «داالن وچ سي»بنده کړې وه چې گڼې 

ـې ورڅخه ئاو ځانونه ۀ شرافتمندو او درندو زندانیانو د باشي کوټې ته تگ راتگ او ورسره هر ډول راکړه ورکړه شرم گاڼـ

 .لیرې ساتل

 

. درلودۀ له قد او قوارې سره هیڅ تناسب نــۀ اوږدو بریتونو ددۀ دد. ۀـې انجنیر بالـئچې ځان  وو زموږ په کوټه کې یو څوک

هر . درلودۀ د نورو درناوي ورته د توت په اندازې ارزښت نــ. ۀـې عقل عالم بالــئما او بې باکه وو او ځان مغرور، خانت

لچر او سپک ۀ د پنجرې بندیانو دد. و مچ ووکټ مټ لکه د شړومبۀ ورساو به ځان ورۀ ـله وه دئچیرته به چې کومه مسـ

ویل کـېـدل چې نوموړی دولت ته د تسلیم شویو بانډونو له ډلې  .ـې ورڅخه لیرې ساتلئخوښول او ځانونه به ۀ حرکات نــ

ته نیږدې کـېـدل ۀ د. دیۀ او دوستانو ته مې ویلي ول چې دا سړی په پوست پاک نــۀ ما هم ورڅخه ځان لیرې ساتـ. څخه دی

په وروستني « د منځنۍ برخې »د چپرکټونو . کټ مټ لکه دا چې د کوم ناروغه سړي تر بړستنې الندې پښې غځولې وي

ما له دوی سره له عادي سالم و . دا دواړه د شمالي د قره باغ اوسـېـدونکي ول. کتار کې د شیراجان او میرعلم ځای وو



دغو ځوانانو د خلکو خبره جنگ په پیسو اخیست او له وهلو ټکولو او کوټه قلفیو . درلودهۀ علیک پرته کومه راکړه ورکړه نــ

گوټ کې ۀ یوه ورځ دا انجنیر راته راغی او له اجازې پرته زما د چپرکټ په یو. درلودلهۀ ه هم نـــې کوم ډار او بیرئڅخه 

ـې راپیل کړی وو ئدي چې کوم بحث ۀ په یاد مې نـ. ـې خبرې گز او پل کړېئله ځمکې او آسمانه . راته مخامخ کښـېـناست

ځار دې سم، زه د تا ویلي ما ویلي ! انجنیر صاحبه» :ما ورته وویل . دانگلوـې په خبرو کې راباندې ئاو په گستاخۍ 

زه ستا په »: ـې راته وویل ئپه قهرژلي ژبې  سو اوانجنیر له ځایه په قهر پورته « .زما له سره الس واخله. لرمۀ حوصله نـ

» :ته مې وویل له ځایه پورته سوم او ور« ......تا له ځانه څلورم آسمان جوړ کړی دی. شان سلهاوو کسانو ته درس ورکوم

چې سړی به په ۀ فکر مې کاو« !سېۀ و بیا دې خواته را نــاهله ژر سه زما له چپرکټه کښته سه  .دیۀ نور زغم راته پاتې نــ

نیږدې وو چې خپله . په ټول شدت په خپل الس زه په سینه کې ووهلمۀ خپله مخه الړ سې او خبره به خالصه سي، خو د

او د زمریو په ۀ په دې اثنا کې میرعلم او شیراجان دواړو له چپرکټه ټوپ وواهــ. ځمکه ولویږم موازنه له السه ورکړم او پر

شیرا جان او . غوښتلۀ ومې لیدل چې خبره رسوایي ته ورسـېـدله، دا هغـه څه ول چې هیڅکله ما نــ. ودانگل ـې ورئشان 

په . ووۀ ال سوړ نــۀ لیرې ودرېـد خو د میر علم زړشیرا جان لږ . میرعلم مې په سختۍ د انجنیر له سینې را خالص کړل

دا زه درته ُملۍ ښکارم ! او هوووو»: میرعلم باندې په قهر سوم چې ولې دې غم جوړ کړ؟ میرعلم په خښمیدلي غږ وویل 

 «چې د یوې پیسې سړی راسي او تا بې آبه کړي او زه به ورته گورم؟

 

د کوټې . ـې پر سر او مخ او چارخانه کرتۍ را روانې وېئوینې . ې سوی وود انجنیر تندی د سوک د لگیدلو له کبله وین

» : ـې ویل ئکړ او وۀ دا کار ونـۀ ـې غوښتنه وکړه چې خپل سر او مخ دې پریمینځي خو دئزندانیانو دا حالت ولید او ورڅخه 

. ـې وکړه چې څه سوي ديئپوښتنه  پهره داره پنجرې ته ننوت او. د انجنیر شور ما شور زیات سو« .دا وینې زما سند دي

راغی او موږ ۀ د خاد افسر چې منهاج نومـېـد. ـې خبر ورکړئپهره دار موږ ټول دباندې وایستلو او د زندان د خاد دفتر ته 

هره جزا چې . موږ دواړو انجنیر وهلی دی»: شیرا جان او میرعلم د خاد افسر ته وویل . ـې په داالن کې جزایي ودرولوئ

 «.لريۀ ـې کړه خو معلم نسیم کومه گناه نــئرا راکوې

 

موټر کې چې زه سپورم وم د شمالي ۀ په هغـ. پروان له الرې تـېـرېدلم -ل کال دوبی وو چې د کابل  ۰۹۱۰کلونه وروسته د 

کسان  وسلوال. ۀـې ودراوئزموږ موټر . وسلوالو کسانو د سړک د غاړي پاټک اچولی وو. د قره باغ ولسوالۍ ته ورسـېـد

نرۍ ږیره . میرعلم مې ولید چې د موټر څنگ ته کالشنیکوف په الس والړ دی. چې موټر تالشي کړي سولموټر ته نیږدې 

دا د کریم مشهور په کریم قره . ـې درلودهئویروونکي څیره . ـې تر اوږو رسـېـدلئد سرویښتان . ـې پر باړخوگانو نښتې وهئ

له ځان سره . ـې څه پټه کړم، ویره مې په ځان کې خپره سوهئله تاسو . یوه پوسته وه« یو قومانداند د گلبدین د گوند »باغ 

سي ۀ داسې نــ. له بلې خوا د زندان چاپیریال د دباندې له چاپیریال سره توپیر لري. لريۀ مې وویل سیاست مور او پالر نــ

کوښښ مې وکړ چې . ـې پیژندمئندې ولگـېـدلې وکله چې د میرعلم سترگې رابا. کړيۀ چې میرعلم کوم خطرناک اقدام ونــ

ـې ئـې په غیږ کې ونیولم او زما مخ ئپه کړس کړس خندا . د میرعلم څیرې بدلون وکړ. له موټره کوز سوم. پر ځان مسلط سم

دونه مو د زندان یا. ۀامر ومانــۀ وسله والو دد« !تالشي کوئۀ دا موټر مــ»: ـې وویل ئپه آمرانه غږ . په دوستۍ ښکل کړ

زمان موږ ته د ډیرو . مو یاده کړه او ومو خندل« شقیقه»د انجنیر په وینو لژنده غوږه چینه . وکړل، د هغه له بدیو او ښیگڼو

 .رخصت مې وغوښت او خپل سفر ته مې دوام ورکړ. ۀراکاوۀ پوښتنو او خندیدلو وخت نــ



زندانبان یوازې په داالن . دا ځل مو طالع درلودې. ودرېـدلو نیږدې دوه ساعته په داالن کې جزایي: د یادې شوې پیښې دوام 

ـې مخامخ ئزه . ویلېۀ ـې ونــئکې د درېـدلو او بلې کوټې ته د تبدیلۍ په جزا بسنه وکړه او وهل ټکول او سپکې سپورې 

وو، ټول ځایونه ډک ۀ په نوې کوټه کې خالي بستر نــ. ـې کوټه قلفیو ته ولیږدولئته او دوه تنه نور « کوټې ۸۱۱»پنجرې 

هغه هم په پاسني چپرکټ »کیدل ۀ پر دوه وو چپرکټونو بید. سيۀ وویل شول چې پر دوه وو چپرکټونو دې درې تنه بید. ول

 .گران وو ځکه یو خو ځای تنگ وو بل له پاسه د الندې رالویدلو گواښ ورسره ملگری وو« کې

 

ي اویا تنه گذاره وکړي خو سمره ځای کې کیدای مترو کې وه او دو ۰۳په  ۰۳ومو ویل چې هره کوټه »

درې تر « توشکې»دوی تر دوه سوه او پینځوس تنه بندیان اچوي او هغه هم داسې چې په هره نالیچه 

سره له دې چې له . هر وخت ورباندې کښـېـنو او ډوډۍ خورو او هم بیدیږو. څلورو تنو پورې ژوند کوو

« ضد انقالب»دا ځکه چې موږ .  لروۀ بل سره د خبرو کولو حق نــ یو بل سره اوږه په اوږه یو خو له یو

موږ دغه ناممکنه اصل نه رعایت کوو  خو له دومره وحشت سره سره چې په زندان کې حاکم دی..... یو

او له همدې کبله په پرله پسې ډول وهل ټکول خورو، کوټه قلفي کیږو او تغییر او تبدیل کـېـږو
76

.» 

 

دوی د لوړو زده کړو خاوندان، . ـې درلود له موږ سره زندانیان ولئنان چې د اخگر د سازمان غړیتوب څو تنه هراتي ځوا

. ۀـې په خپلو ټوکو ټکالو او له خندا ډکو خبرو ماتاوئنیک چلنده او ټوکیان ول چې د زندان تنگ او زړه تنگوونکی چاپیریال 

ـې انجنیر وو چې ئبل . ـې په خپلو طبي مشورو مرسته کولهئنو سره ـې د طب ډاکټران ول چې د کوټې دننه زندانیائدوه تنه 

ن  یــ   .ۀپه کسرې تلفظ کاو توری« غ»په فتحې او د  توری« ب»سازماني ملگرو په ټوکو د ۀ دد. ـې تخلص ووئبـُولغــ 

 

ه تنه په هغې شپږ کسیزې دا دو. د کوټې د اخگریانو په منځ کې ارواښاد انجنیر نجیب هللا سروري او معلم سعدالدین هم ول

خلیل، قدوس، فدا او سالم هم د اخگر د . دي غړيۀ ډلې پورې تړلي ول چې ویل کــېـدل د اخگر د سازمان د مشرتابـ

د . له شږو واړو غړو سره په یوه کوټه کې ومۀ زه د اخگر د سازمان د مشرتابـ. وي ولسقلمداد ۀ سازمان د غړو په نامـ

جنیر نجیب له مهربانیو تل منندوی یمقدوس، سالم، خلیل او ان
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. 

  

بیالبیل اشخاص او کسان په بیالبیلو فکرونو او چارچلندونو تر یو چت . هوه زموږ کوټه له یوې نامتجانسې گډولې څخه جوړ

د کوټې په منځنۍ برخه کې . له دې سره سره د کوټې چاپیریال ژوندی او له خوښیو ډک وو. ول کړل سويالندې راټول 

به ۀ یادوله نو دۀ کلمه نـ« مرد/ نر»سره د ۀ که چا د هاشم له نامـ. ۀخطاب کاوۀ ټولو به ورته د هاشم په نامـ. ۀکــېـدۀ بید هاشم

هر سهار له خوبه ناوخته پورته . نر هاشم عجیب خوی او طبیعت درلود« !نر هاشم ووایه»ویل چې  ورته په اعتراض

څو دقیقې وروسته به له . کولېۀ ـې خبرې نــئ به خ کښـېـناست او له چا سرهمۀ ، د خپل خوب پر تخت به په تروۀکـېـد

به ویل ۀ یو. ـې تر ځان تاو کړه او په خښمـېـدلې څیرې به د پنجرې گرد چاپیره وگرځـېـدئچپرکټه راکوز سو، خپله کمپله به 

داسې ښکارېـدل چې ټول « .چاالنیږيۀ نـ هاشم لکه ډیزلي موټر دی، ژر»: بل به په ټوکو ویل .( کوي« ُسر»ځان  ،هاشم: )
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په هکله مې ورڅخه ۀ سازمان د اصلي نامـۀ دوست ته چې د اخگر د سازمان فعال او نامتو غړی وو لیک لیکلی وو او ددغـۀ ېر پخوا مې یوډ -  

 .د مرکزي ارگان نوم وو« کارگرۀ سازمان مبارزه برای آزادي طبقـ»د « اخگر»: گران دوست په ځواب کې ولیکل ۀ دغـ. مالومات غوښتي ول



په حقیقت کې . حرکات د زندانیانو تر منځ د تبصرو او ټوکو المل گرځـېـدلۀ دد. ته سترگه په الره ول« ُسر کـېـدلو»د هاشم 

او د چای »ـې پلترۍ ووهلې او د سهار چای ئورپسې به په خپل چپرکټ کښـېـناست او یوازې به . هاشم د مجلس نـُـقـُـل وو

ـې له حشمت ئورپسې لومړۍ اړیکه به . د سهار له چایه وروسته به په خوی سو. ۀڅښـوـې ئبه « سیلو یو ټوټه توره ډوډۍ

او خپل ۀ روان وو نو په لنگر به گرځـېـد به کله چې په الره. حشمت په ونه دنگ، ښکلی ځوان وو او د کابل وو .سره وه

ـې ئکله به چې له چا سره . چې له زندانه دباندې د خاد کارمند ووۀ کاوۀ ـې انکار نــئې له د. ۀـې د پښو په گوتو اچاوئزور به 

هاشم او . نوم ایښی وو« اینه»پر هاشم د  ينوموړ. کلمه په کار وړله« دادی/ اینه »ـې د ئخبرې کولې نو په ځلونو ځلونو به 

جیته »د . وو« جیته پ ُرو»ـې ئکه سالم او سهار په خیري ولې بللپیۀ حشمت به خپلې خبرې په سالم علیک او سهار په خیر نـ

  .پوهـېـږيۀ ـې ویلي دي چې د کارغي په ژبې کارغـئله همدې اسیته . په مانا یوازې هاشم او حشمت پوهـېـدل او بس« پرو

د ټوکو ټکالو بزم کله نا کله به ددوی . ـې په کړس کړس وخندلئدوی به په همدې ډول له رموزه ډکې خبرې کولې او بیا به 

ـې ئاو تنوع به ۀ ددوی ټوکو ټکالو د زندان کرخته چاپیریال بدالو. پراخ سو او نورو کسانو به هم په کې برخه واخیستله

وي د کوټې کرخټي او یو ډول والی به د ټولو ۀ ـې په کوټه کې نــئموږ به ویل چې که نر هاشم او ملگري . رامنځته کوله

 .زړونه ووهي

 

دا . د زندان ادارې خبر ورکړ چې د کارتوتیک دفتر راغلی دی چې د زندانیانو شهرت په فورمه کې ثبت کړي یوه ورځ

د کارتوتیک د دفتر کارمندانو په داالن کې . ـې له کوټې دباندې وایستلئزندانیان . لومړی ځل وو چې ما دا کلمه اورېـدله

زندانیانو دا عمل یو . ۀد مور او میرمنې نوم هم لیکل کـېـدۀ د هغـ په فورمه کې د زنداني د شهرت تر څنگ. ځای نیولی وو

په پرده )« مستوره»ویل او ډېریو په فورمه کې د ۀ یو شمیر خو د خپلو میندو او میرمنو نومونه ونــ. ډول بې آبرویي گڼله

یوازې د خپلو میندو او ۀ ی نــهغو. زموږ په پنجرې کې څو تنه کندهاري حاجي صاحبان هم بندیان ول. کلمه درج کړله( کې

په دغو حاجي صاحبانو کې یو . ـې دعوا پیل کړهئوړل بلکه د کارتوتیک له کارمندانو سره ۀ رانــۀ میرمنو نومونه په خولـ

په خاطر څومره کسان ۀ ـې په کندهار د ښځو د نامــئخبر ۀ تــ»: تن چې تر نور مشر وو د کارتوتیک کارمندانو ته وویل 

 .ـې د غوایي له کودتا وروسته د سواد د زده کړې کورسونه او د ښځو د نومونو د ثبت خبره وهئمنظور « دي؟ وژل سوي

 

. وکتلۀ ـې ښـئد کوټې څلورو خواوو ته . څو ورځې تیرې سوې چې ددویم بالک قوماندان مـحـمـد درود پنجرې ته ننوت

ـې خیرنې او ټوټې ټوټې ئورپسې . پاکي په پام کې ونیول سي ـې ورکړ چې چپرکټونه دې منظم وي او هم دې د کوټېئفرمان 

د . رنگه تلویزیون هم نصب سو. ـې نوې او پاکې کمپلې او روی جایگانې راوړلېئکمپلې له کوټې ټولې کړلې او پر ځای 

ـې د خاد ئپه سبا  .زما لومړنی حدس دا وو چې کوم څوک له دباندې راځي او له زندانه لیدنه کوي. زندانبان چلند هم بدل سو

د انجنیر نجیب په . ـې کوټه قلفیو ته بوتلوئـې له کوټې وایستلو او نیغ په نیغه ئزه او انجنیر نجیب . د دفتر یو کارمند راغی

د . لـې په پریړو بړستنو پوښلې وئد پنجرې میلونه او دروازې . کې وسواس ځای نیولی وو خو ما ورته تسل ورکړۀ زړ

ۀ ددباندې وتنگ اجازه مو نــ. کـېـدلهۀ کله به چې بریښنا الړه کوټه د گور په شان تیار. وهۀ تنفس وړ نــکوټې دننه هوا د 

ۀ زه د زړ»: ـې ویل ئڅو دقیقې وروسته د څنگ له کوټې څخه د انجنیر نجیب غږ پورته سو چې په چیغو چیغو . درلودله

 «.زه مرم. دلته اکسیجن لږ دی. ناروغي لرم

 



له زندانه د باندنیو ۀ یو دوه ځله نور هم د څرخي پلــ. کويۀ له مخې پوهـېـدم چې دا شرایط تر ډېر مهاله دوام نـزه د تجربې 

د زندان ادارې ویره درلوده چې که زه له کوم ژورنالیست سره . ـې زه کوټه قلفیو ته بیولی ومئژورنالیستانو د لیدنې پر مهال 

ـې چې ورڅخه د افشاگرۍ خطر متصور وو د ئې کبله ول چې هغه زندانیان له همد. مخامخ سم ښایي افشاگري وکړم

ما او انجنیر نجیب څو ورځې په تیارو کوټو کې تیرې کړې او بیرته هماغې پخوانۍ . ـت له نظره پټولئژورنالیستانو د هیـ

 .ووسپنجرې ته راوستل 

 

ملگرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون ځانگړي  همدلته غواړم یادونه وکړم چې د باندنیو ژورنالیستانو تر څنگ، د

له زندانه لیدنه ۀ صلیب د نړۍ والې کمیټې استازو څو ځله د څرخي پـلـۀ راپورټر پروفیسر فلیکیس ارماکورا او د سر

وکړه
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 صلیبۀ ز کال په پیل کې ول چې د سر۰۳۳۰د . کړه چې له دوی سره مخامخ سمۀ د زندان ادارې ما ته اجازه رانــ. 

د نړۍ والې کمیټې استازی په دې بریالی سو چې راسره وگوري او د خلق د ډیموکراتیک گوند ددولت د پخواني سیاسي 

 .زنداني په توگه زما شهرت په خپل دفتر کې ثبت کړي

 

له  ددغو تبدیلیو دلیل دا وو چې. د لومړي پوړ پنجرې ته ولیږدول سوم. سومۀ په دې کوټه کې تر ډېرې مودې پاتې نــ

« جلب و جذب»د زندان د خاد دفتر له حماقته ډکې ادعاوې کولې چې گڼې زه په زندان کې . نیسمۀ زندانیانو سره اُنس ونــ

په بنسټیز ډول خبره دا وه . خپل له وهمه ډک تورونه ول کوم او سیاسي فعالیت لرم، حال دا چې هغوی پوهـېـدل چې دا ددوی
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صلیب د نړۍ کمیټې د استازو لیدنه ددې المل سوه چې د زندان او ۀ څخه  د باندنیو ژورنالیستانو، فیلیکس ارماکورا او د سرۀ پـلـ له څرخي -  

صلیب نړۍ والې کمیټې دوه ځله په زندانیانو باندې وچه میوه، جامې، صابون، پټو او کمپلې ۀ د سر. زنداني وضع تر یوې کچې سمون ومومي

 .وویشلې



د خاوندانو له زندانیانو سره د عادي زندانیانو له اړیکي نیولو څخه تل ویره درلوده او که چې خاد له روڼ اندو او د مفکورې 

 .کښـېـښود« جلب و جذب»ـې ئنوم به ۀ کله لیدل کـېـدل چې کوم روڼ اندي ته نور خلک درناوی کوي نو د هغـ

 

د خلق . پلواکه روحیې ماتول ولد خۀ اصلي موخه د زنداني له وجود څخه د انسانیت د جوهر له منځه وړل او د هغـ

ۀ کوي، دوست دې نــۀ زنداني دې له زنداني سره ناسته والړه نــ. ډیموکراتیک گوند دښمني له انسان او انسانیت سره وه

لولي، موسیقي دې ۀ کړي، کتاب دې نـۀ دې ونـۀ ژاړي، د زړه خوالـۀ خاندي، ودې نــۀ کړي، ودې نـۀ سي، همدردي دې ونـ

دې د کاڼي سي، دیو او ۀ اسیر وي لنډه دا چې باید یوه ډبره سي، زړ په اسارت کې ـېئجسم دې په بند کې، تفکر . اوريۀ نـ

ستر »لگوله بلکه په برچې، زور، وژنو، او د ۀ رژیم له هماغو لومړیو څخه په خلکو ډډه ونــ« خلق او پرچم»د . د د دې سي

توتالیتر . ۀـې خپل رسمي سیاست او همیشگي شعار وگرځاوئاو هغه  ـې ډډه ولگولهئپه ټانک او توکل « شمالي گاونډي

ۀ بل انتخاب نـ پرته هغه چې آزاده او خپلواکه او مغرور دی دوی ته له ټیټیدلو یا ماتیدلو. رژیمونه قاعدتاً له خلکو ویره لري

سوې، ۀ خو مات نــۀ تــ» :ـې ئویل  راتهاخطار له پرته دې بله کومه معنی لري؟ چې  دا د زندان د استخباراتو د آمر. لري

 «.خو زه به دې اوس پاش پاش کړم

 

ـې ولیږدوي، په تشناب ئـې وهي، له کوټې څخه بلې کوټې ته ئدرلود چې زنداني ته سپکې سپورې ووایي، و« حق»زندانبان 

برخې کړې،  بې ـېئڅخه « لمر یا پیتاوي»ـې واچوي، له دباندې تگ ئـې واچوي، انفرادي کوټې کې ئیا هواکش کې 

ـې ورته وچه وخرییي او په لس هاوو نور زشت او غیر انساني اعمال ئـې قطع کړي، د سر ویښتان او ږیره ئپایوازي 

درلود چې له ۀ دا دومره جفا چې د زنداني په حق کې تر سره کیدله دا ددوی حق وو خو زنداني حق نــ. ورسره ترسره کړي

هر څه د زندانبان په گټه او د زنداني په . دا ځکه چې د زندان د عدالت تلې یوه پله درلوده کافه تر المه پورې څه ووایي او

ـې پریکوله ئـې اندازه نیوله، هم ئهم ۀ ـې گز کاوئزندانبان هم قانون جوړوونکی وو او د قانون پلي کوونکی، هم . تاوان ول

د زندان مقررات . زنداني حقوق او آزادۍ تسجیل سوې ويوه چې په هغې کې دې د ۀ هیڅ ډول مقرره نــ. ـې گنډلئاو هم 

دا ټولې جفاگانې وزغمي خو د پایوازۍ قطع  ایزنداني یوازې کوالی سو. چې پورته روانې وې ېوۀ لکه سرزورې اوبـ

د . «ستهۀ نـ»ـې ویل چې ئد زنداني کورنۍ د زندان د دروازې تر شا راتله او ورته . ضربې درلودې ېـې ورته دوئکول 

 .، او دا ډېر لوی جنایت وو، یو نابخښونکی جنایتۀد کلمې په اوریدلو د زنداني پایواز په زر ځله وژل کـېـد« ستهۀ نـ»

 

عبدالکبار یو ساده او صادق ځوان وو، نوموړی د . د لومړي پوړ په پنجره کې یوازې له عبدالکبار سره مې آشنایي درلوده

سره زما ناسته پاڅه د تنظیمونو د یو شمیر کسانو رخه سخه او ۀ له هغـ. و څخه ووپروان والیت د تتمدرې له اړوندو سیم

ۀ چې له ما سره نیږدې نــۀ ـې هغه منع کاوئښود خو په پټه ۀ ـې کوم مخالفت نــئکه څه هم په ظاهر کې . ۀحسادت راوپاراو

نوموړی « .یرې ساته چې بې الرې کـېـږېفالني سړي راته وویل چې له معلم نسیم څخه ځان ل»: عبدالکبار به ویل . سي

نصیر یو بل ځوان وو چې د گلبدین د گوند په . کړمۀ ـې چې که سل ټوټې هم سم تا به خوشې نــئکاکه ډولی ځوان وو او ویل 

جمال ناصر یو زغمناکه او . ۀنوموړي له زنداني کیدلو مخکې د کابل په پوهنتون کې درس لوستـ. ارتباط زنداني سوی وو

له روسانو او د روسانو . له زنداني کیدلو مخکې د اردو د قطعاتو یو افسر وو»: په خپله ویل چې ۀ د. ک خصلته ځوان وونی

 «.له گوډاگي دولت سره زما مخالف باعث سو چې زندان مې ځای سي



سید آغا . یاده وتلي دي ـې زما لهئزما ډیري تماسونه له جمال ناصر، نصیر، کبار او دوه درې تنو نورو سره ول چې نومونه 

یوه ورځ له . پیژندلۀ په نامـ« سنگالخو د سیدانو»دغه دواړه وروڼه د خلکو . ـې له ما سره په دې کوټه کې ولئاو ورور 

زندانیانو وخندل او هر چا خپل . ـې کانگې وکړېئـې ناروغ سو او د کوټې د غولي پر مخ ئدغو دواړو وروڼه څخه یو تن 

له دې وروسته دغه . شو زغمالی او مرستې ته مې ورودانگل او د کوټې غولی مې پاک کړۀ وضع ونـ ما دا. ۀمخ واړاو

گوټ . ډېرې لږ خبرې کولېۀ هغـ. معلم مبین د هرات د شینډنډ یو بل زنداني وو راسره. دواړه وروڼه راسره دوستان سول

  .ناستی او شریف انسان وو

 

د خپلې کوټې  سې کوالی په خپلې رضا او خوښېۀ نـۀ تـ. د انتخاب حق اخلي زندان داسې یو ځای دی چې له انسان څخه

پخال کـېـدونکي میرڅمن سره مجبوره  ۀ نـ ان ستا. هر څه چې راغلل درباندې راځي. ملگری او همبنده زنداني غوره کړې

لو افکارو، تربیتونو او اخالقیاتو تر بیالبیل انسانان په بیالبی. ساه وباسي سره د یو بل تر څنگ کښیني او یو ځای چې ټول دي

د مولوي . لريۀ دا هغه جبر دی چې له منلو او ورسره جوړ راتللو پرته بله هیڅ د حل الره نـ. چت الندې راټولیږيۀ یو

 :بلخي په وینا 

 نماز بی و پاک حبس در شد ُجفت   باز و ُجغد و زاغ افتند قفس در

 

له دوی سره دوه تنه خادیستان هم همکاسه . م شویو یوه څلور کسیزه ډله ناسته وهگوټ کې دولت ته د تسلیۀ د کوټې په یو

سرټکونو او شکایتونو هم کوم . ورځۀ شپه پـېـژندله نـۀ دوی نـ. خلک ددوی له شور ماشوره تر پوزې رسیدلي ول. ولس

تلویزیون د « .دهۀ شاه قـُـل کافي خو نــدا بندي خانه ده، د »: په همداسې حالت کې زندابان یو ځواب درلود . ۀنیوۀ ځای نــ

دغو شپږو واړو به ځانونه په ټلویزیون پورې لکه سریښ ونښلول چې د محلي . پنجشبې ماښامي فولکوریکه موسیقي خپروله

کله نا کله داسې هم پـیـښــېـدل چې د فورلکوریکو سندرو د خپریدنگ پر مهال به . سندرو له اوریدنگه خوندونه واخلي

ـې په ئد برقي ښځې، مور و خور او د دسترخوان گرد چاپیره کسانو ته به ! افسوس د بیچاره برقي په ځان. نا الړهبریښ

 .درځنونو سپکې سپورې ورولیږلې

 

له هیڅ قوم، ټبر او . زندان زموږ په هـېـوادوالو تر ستوني ډک ووۀ د خلق دډیموکراتیک گوند د واکمنۍ پر مهال د څرخي پلـ

ددې گوند د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې د سیاسي . ويۀ ول چې ورڅخه په سلهاوو تنه زنداني شوي نــۀ ه نـملیت څخه ب

ډیري کسان هماغه عادي او بې . کرار کرار ددوی شمیر لږ سو. شمیر د پام وړ وو« په یو څه پوه او آگاه کسان»زندانیانو 

چې دښمن ال وختي د سیاسي زندانیانو سرونه پریک کړي ول او یو دا ځکه . سواده کسان ول چې زندانونو ته اچول کـېـدل

ـې د سیاسي فعالیتونو او د سیاسي زنداني په تور زندان ته راوړل چې اصالً د ئداسې کسان . شمیر نورو هم تـېـښـته کړې وه

زندان ته ۀ م د څرخي پـلـه به پر دې سربیره، یو شمیر خادیستان، افسران او دولتي سرتیري. ولۀ سیاست په ټکي خبر نــ

ددغو جرایمو عاملین . ددوی په منځ کې د قتل، وسلوالو غالوو او شوکو او د نورو جنایي جرایمو دوسیې هم راتللې. لوېـدل

 څخه تنۀ یو منځه له په یاد مې راځي چې ددوی له. ـې همکاري درلودلهئاکثراً هغه لومپنان ول چې د خاد له دستگاه سره 

د . لرمۀ زه په تنظیم منظیم پوره اړه نــ»: ـې وویل ئزما په ځواب کې « په کوم تنظیم پورې اړه لرې؟»: کړه مې پوښتنه و

ځوان ۀ دغـ« .وی یمسپه سیمه کې د یوې هټۍ د غال په موضوع کې نیول « مالوچ پلورنځي»د پخته فروشي  .خاد همکار وم



ـې له سیاسي زندان سره ئزما فقره سرقت ده، زما »: یغې وهلې چې چ ـېئ ـې پر سر ایښودله په لوړ غږئچې قره قلي خولۍ 

 !ددوی په باور هر زشت او شنیع عمل دوی ته په زر ها وو ځله د سیاست تر ډگره له شرافته ډک وو« څه غرض؟

 

رویښتان او دی عجیب سړی وو، خپل د س. چې ویل کیدل پاکستانی دی هم وو - مولوي شاه - د کوټې د زندانیانو په منځ کې 

او د ملنگانو ادا ۀ کاوۀ ـې نــئ، لمونځ ۀپریمینتـۀ ـې نـئ، ځان ۀکاوۀ ـې پام نــئلنډوله او خپلې حفظ الصحې ته ۀ ـې نــئږیره 

زموږ له سترگو  «ذکر جهرۀ »دد. ۀـې په لوړ غږ ذکر کاوئوو او د شپې له پلوه به ۀ د ورځې له پلوه به بید. ـې کولېئگانې 

ـې د چا اخطار او ۀ ئاو نـۀ ـې د چا عذر ته غوږ نیوۀ ئنـ. د غلي کولو لپاره د زندانیانو هڅې بې گټې وختلېۀ دد .ۀخوب تښتاو

ۀ د زړۀ ـې ښـئپه نیمه شپه کې به . باندې فشار راوړل داسې ول لکه چې پر اورباندې پترول وشیندېۀ پر د. ۀتهدید جدي نیو

څخه پوښتنه کوله چې ۀ کله مې چې له د« .نور محـمـد صلی هللا، الاله االهللا ذکر ربی جل هللا،». له اخالصه چیغې وهلې

ولې حاجت »بیا به مې پوښتنه وکړه چې « .حاجت نیشته». ۀبه تل یو ځواب راکاوۀ د« کوې؟ۀ ولې لمونځ نــ! مولوي شاه»

 «.پـېـژنيۀ دوی خور او مور نــ»: ـې راکړ چې ئځواب به « نشته؟

 

ویل چې ۀ د. ـې زما د چپرکټ تر څنگ ځای ونیوۀ ئیوۀ ددوی له منځـ. تنه زندانیان زموږ کوټې ته راوستلـې څو ئیوه ورځ 

له خپلو باندنیو . ـې راسره نیږدې کړئځان . لري« تجارتخانه»فتح هللا په سیمه کې دفتر  ۀسوداگر دی او د کابل د قلعـ

څو ورځې وروسته د څارنوال الزام . او همداسې نورې خبرېـې یادونه وکړه، د غیرت، همت او میړنتوب ئسفرونو څخه 

له تگ مخکې راته راغی . محکمې ته د حضور د چمتووالي لپاره سترگې په الره وو. ـې ورکړئته ۀ لیک ورته راغی او د

سپښین مهال یوه ورځ ما. زوړ پټو وو. کړۀ ـې وړاندیز رد نــئما « .دا پټو د نښې په توگه درسره وساته»: ـې ویل ئاو و

زه د خاد »: ـې ویل ئهغوی ته . ـې قصې کولېئحاجي سوداگر له څو تنو زندانیانو سره ناست وو او د خپلې دوسیې په هکله 

د خبرو تر دې برخې پورې مې کوالی سوای ځیگر تر غاښ الندې ونیسم او څه ۀ دد« .هغوی ما خالصوي. مشران پـېـژنم

. رزالت له دغو خبرو ال پورته ووۀ خو دد. ستان له ما سره په کوټه کې زندانیان ولوایم دا ځکه چې یو شمیر خادیۀ ونـ

موږ . سوداگریزه راکړه ورکړه د خاد تر نظر الندې تیریږي» : حاجي سوداگر په ځانگړي خوږوالي قصه کوله چې 

نو  ود مقامات. الړ سي ددې لپاره چې کار مې مخکې. سوداگري ځانته طریقه لري. مجبوره یو چې ورسره اړیکي ولرو

« .ور وړاندې کوم« فاحشې»غوړوم، مـېـلمستیاوې، شرابونه او کبابونه ورکوم او ان که اړتیا پیښه سي نو بدلمنې « ناف»

خیرن ۀ چې ولې مې دغـۀ ځان مې مالمتاو. چې یو څوک دې د گټو په پار تر دې کچې ټیټ او سپک سيۀ راتـ ۀباور مې نــ

مې پټو راپورته کړ او په قهر او خښم مې ورته پر مخ له ځنډ پرته ډېر ژر . پټو مې قبول کړۀ او دد او مردار ته الس ورکړ

  .وویشت

 

وو چې د خپل بدن په  زنداني مجبور. ۀد سړو موسم د زنداني رنځ او عذاب دوه ځله زیاتاو. هوا کرار کرار سړه کــېـدله

د ژمي په . نورو پورتنیو پوړونو ډېر سوړ ووتر ومړي پوړ کې چې تودوخې خپل بستر تود کړي، په ځانگړې توگه په ل

ما دومره د ژمي له بدن . ۀباد د زنداني په متروکو وهل سوی جسم لوټاوۀ موسم کې به د بتخاکو د دښتو زښت ډېر ساړ

د ژمي د  گڼۍ نو« اغراق»که دا خبره تاسو ډوزه . ډارېـدمۀ سوځوونکي یخنۍ څخه وحشت درلود چې د گور له عذابه نـ

 . وپوښتئه پایوازه لال مخکې د زنداني ۀ سړښت سوځښت له زندان لیدلي او له هغـ



ډېریو زندانیانو د بالک د قوماندان دې غوښتنې ته ځکه . کله نا کله زندانیان شاقه کارونه ته بیول به ددویم بالک قوماندان

د قفس له څلورو  –ان که د لنډ مهال لپاره هم وي  –ړي او غوا« زنداني له دیوالونو بې زاره دی»چې ۀ مثبت ځواب وایـ

د بیرته . ددوی په منځ کې عبدالکبار هم الړ. ـې زموږ له کوټې څخه څو تنه کار ته بوتللئورځ ۀ یو. دیوالونو دباندې ووځي

سوه بړستن مو تشناب کله چې شپه . کبار دا بړستن ما ته راکړه. ـې له ځان سره یوه خیرنه بړستن هم راوړهئراتگ پر مهال 

گوښي ۀ وتلو یا پیتاوي ته د تللو پر مهال مو دباندې وایستله او په یود لمر ته . او تر لغتو الندې مو ونیولهته یوړه، تر اوبو 

. نرمه وههوا کراره او . وو لوېـدلیۀ لمر ال نــ. دوه ورځې وروسته زه او کبار الړو چې بړستن راوړو. گوټ کې مو واچوله

د زندان له . پهره دار ودرید او موږ وړاندې الړو. د زندان پلن دیوالونه او دنگ برجونه په مرگوني چوپتیا کې درېـدلي ول

رعـ ر غږ مو غوږ ته راغیۀ ددیوال له هغې بلې غاړې د خر. پاسه مرغان په بیړه تیرېـدل عبدالکبار چې یو کلیوال . د عــ 

په قرآن کې راغلي چې بې شکه په غږونو کې تر ټولو بد غږ د ! جان جان»: ومانه لحن وویل ساده ځوان وو په خپل مظل

لکه روح بخښونکي موسیقي د زنداني په رگونو ( تر ټولو بد غږ)د زندانیانو د زړونو تنگوالي ته گوره چې دا . خرونو دی

 «!زیږويورته خوشحالي  کې ځغلي او 

 

. ـې راسره وکړهئد کوټې بندیانو راته تار او ستنـه راوړه او مرسته . وټو پوښ کړهبړستنه مې د رنگارنگ ټوکرانو په ټ

ـې ولوست او ئزما نوم . وو سوی چې سرتیری کوټې ته دننه راغیۀ ماښام ال نــ. تود تیر کړمۀ خوښ وم چې ژمی به مې ښـ

په ځانگړې توگه داسې زنداني چې »ایستل د ماښام په داسې شیبې کې د زنداني . ـې راکړ چې خپل کالي راټول کړمئدستور 

د کوټې بندي دوستان له دې پیښې سخت غمجن . حس پارويۀ هرو مرو د سړي په ذهن کې بدمرغـ« محکوم په مرگ وي

ـلې پر سر دعوا وکړه چې په پای کې دواړه ئبل بندي سره د کومې وړوکي مسـۀ څو ورځې مخکې نصیر د کوټې له یو. سول

او در دروازې خولې ۀ ځوان الس ونیوۀ نصیر د هغـ. ا په پام کې درلودل چې دوی دواړه سره پخال کړمم. سره خوابدي ول

دوی دواړو یو بل سره په غیږ « .تا هیله درلوده چې موږ سره پخال کړې، موږ هم ستا هیله پوره کوو»: ـې ویل ئته راغی و

 .ـې سره ښکل کړلئکې ونیول او یو بل 

 

ـې ئهر څومره مې چې دلیلونه ورسره وویل گټه . کړهۀ دې ووتلم پهره دار د بړستنې د وړلو اجازه رانــکله چې له کوټې دبان

ښایي د لوستونکي له سترگو دا یوه وړوکي بې . کړهۀ دا هاغه بړستن وه چې ان یوه شپه مې ورالندې تیره نــ. کړهۀ ونــ

 .کړمۀ هیڅکله دا هیره نــ به ارزښته هیله وي، خو زه

 

! بیا هم تبدیلي: مې لږ څه آرام سو او له ځان سره مې وویل ۀ پر لور وخوځـېـد زړ« زینو»ې محافظ سرتیري د پوړیو کله چ

د زندانیانو د شمیر . په کتارونو کې درېـدلي ولۀ جماعت د لمانځـ د زندانیان. پنجرې ته بوتلم بلې ـې د دویم پوړ یوېئزه 

/ له نیکه مرغه د پنجرې. ۀنه هوا او د تش بستر نشتوالي تل ناتار جوړاوج - د پنجرې دننه تفتډیروالی، د ځای تنگوالی، 

سواندي ځوان په ډېر ۀ زړۀ یو. راغالست وویلۀ ـې ښـئټول زما لیدلو ته راغلل او راته . کوټې یو شمیر بندیان مې پـېـژندل

ـې څو تنه محکمې ته ئورځې وروسته  دوه درې. سوۀ ټینگار خپل د خوب بستر را ته خالي کړ او په خپله د غولي پر مخ بید

 .بوتلل او زه د بسترې څښتن سوم

 



که . ـې درلودئـې حمدهللا د مولوي تره خیل زوی وو چې د حزب اسالمي غړیتوب ئدي هیر سوي یو ۀ هغه کسان مې چې نـ

او ویل کیدل چې د ۀ ر نومیدحید دویم تن. خوښولۀ او اخالق نــۀ وړۀ خو ډیریو د حمدهللا کړۀ څه هم خلکو ورپسې لمونځ کاو

ـې د ئپهلوان عیسی چې له ارواښاد عبدالمجید کلکاني سره « یا کندز څخه»له بغالن . حزب اسالمي کوم سرگروپ دی

الره  پر او د کاکه گانو په ډول بهۀ ـې پر خپل سر تاواوائآشناییۍ ادعا کوله، نوموړی هډور سړی وو، چهار خانه دستمال به 

ـې ژوند ئپه شاو خوا کې  ډگر چې د بگرام د هوایي« ـې بهأالدین ووئنوم ۀ د یو»ـې ئالودود او خوریونه ماما عبد. روان وو

ـې عالقه دار ئـې نجیب، پالر ئاو ورور ۀ ـې په درناوي یاداوئعتیق بیقرار چې مجید آغا . هم په دې پنجرې کې ولۀ کاو

ـې د ئکور . هم په دې کوټه کې ول« اب قلعه مشهور وود سردار زوی چې په سرداِر مهت»ـې فضل ئزوی ۀ صاحب او د تر

ۀ ـې یاداوئعالقه دار صاحب دروند او د وقار څښتن سړی وو، مجید آغا . کابل د مهتاب قلعې د قطعې د دروازې مخامخ وو

د مجید آغا  .ما د کابل په والیت کې دنده درلوده»نوموړي قصه کوله چې . ـې ددوستۍ قصې کولېئتر منځ ۀ او د ځان او هغـ

ډارېـدم چې څوک . نوموړي مخفي ژوند درلود. په لیدلو مې رنگ تک سپین واوښتۀ د هغـ. له  اطالع پرته دفتر ته ننوتلم

ستاسو مرستې ته اړتیا . یو دوست مې دی دوسیه لري»: ـې وویل ئراته  .ډېر آرامه او پر ځان ډاډمن وو. پیژنيۀ ـې ونــئ

گڼله چې ډېر په ۀ الزمه مې ونـ« .اسو ووینم او هم د دوسیې په هکله درسره سال مشوره وکړمزه په خپله راغلم چې ت. لري

 «.د والیت له انگړه دباندې ځایه پورې مې بدرگه کړ. يسدفتر کې پاتې 

 

 یو تن خطاط هم ورسره همدوسیه وو چې. وي ولسـې د جمعیت اسالمي په ارتباط زنداني ئعالقه دار او دوه تنه وریرونه 

د اخگر د سازمان »او استاد قدوس « د ساما غړی»څو ورځې وروسته استاد معراج الدین . ـې زما له یاده وتلی دیئنوم 

شکرهللا مشهور په قوماندان شـُـکي د کوهدامن د کلکانو اوسـېـدونکی د گلبدین د گوند . ولسهم له موږ سره یو ځای « غړی

لیدل کیدل چې دوی له یو . مولوي تره خیل له زوی سره ناسته والړه درلودهنوموړي د . ـې زموږ کوټې ته راوستلئغړی 

د کوټې . د کوټي یو بل تن بندي سید ابراهیم د ترکمن له درې څخه وو چې د قرآن قاري وو. بل سره له پخوا پیژندگلوي لري

. سړي له مالوماتو گټه وانخلم ۀدغـ له ځان سره مې وویل چې ولې د. ـې له مهربانۍ ډک چلند درلودئله زندانیانو سره 

د تجوید . ۀـې په ورین تندي ومانـئزما وړاندیز . ـې د قرآن تجوید زده کړمئوړاندیز مې ورته وکړ چې له محضر څخه 

ـت وار ئورپسې د قرا. مې هاو له یاده کول هلیکل راته ـې په وړوکي پنسل د کارتن او سیگریټو د کاغذونو پر مخونوئتیوري 

. ما د قاري سید ابراهیم له محضر څخه د قرآن تجوید زده کړ. او قاري صاحب راته الرښوونه کولهۀ اوـت مې کئقرا. راغی

 !که ژوندی وي عمر دې اوږد او که مړ وي جنت دې ځای وي

 

غو د بیالبیل انسانان په بیالبیلو افکارو، عاداتو، سلیقو او ان متضادو ه. لوی قفسونه کټ مټ لکه د بنجاره د هټۍ په شان دي

یو له دغو نمونه کرکترونو څخه د . په دې منځ کې د ځینو عادات او رفتار خاص او نمونه وي. یوبل تر څنگ ژوند کوي

کولې، کله به چې ۀ ـې خبرې نــئله چا سره . یو څوک وو چې د کاپیسا والیت د تگاب له اړوندو سیمو څخه ووۀ غالم په نامـ

جامې له سرتیري ۀ زندانیانو به دد. ۀورکاوۀ ـې نــئدی به غلی ناست وو ځواب  ،وستنوم ولۀ سرتیري د پایوازۍ په ورځ دد

بیا د لیدلو تر وو چې دی لیدلی  ابدلولې له هغې ورځې مۀ ـې نــئ، خپلې جامې ۀـتپریمینۀ ـې نــئځان . اخیستېڅخه و

ـې ئ، اوږه به ۀاندې راوایستـله لستوڼي دب ـېئ الس به. ـې په ځان کې وېئوروستۍ ورځې پورې هماغه یوه جوړه جامې 

د . ـې څښولهئـې شله نیوله او په خپلې ښۍ پښې پسې به ئخپله کیڼه پښه به . ـې یوې خواته کږه کړهئپورته کړه او  تنه به 



کله به چې زما د چپرکټ له . ـې کوم شی زمزمه کولئټولې پنجرې گرد چاپیره به ورو ورو روان وو او تر ژبې الندې به 

له دویمې او دریمې د روې وروسته به زما د چپرکټ تر . ـې تریو کړئـې راته وکتل او خپل تندی به ئنیغ به ۀ ېـدڅنگه تیر

غالم به . «کالهۀ اوو»: ورته به مې وویل« دا تا څومره وخت تیر کړی دی؟»: ـې راڅخه وپوښتل ئڅنگ ودرید او کرار به 

ـې هماغه پوښتنه تکراروله او هماغه یو ئـې چې بشپړ کړ بیا به ئر دور به ه. ویل او بیا به په میکز میکز وخوځیدۀ څه ونــ

 .ۀـې اورېـدئځواب به 

 

ددوی په منځ کې انعام الدین چې د خپلوۍ پیوند . ټول مې له نظره تیر کړل. ـې زموږ کوټې ته راوړهئد زندانیانو یوه بله ډله 

موخه « څه وکړو؟»: ـې پوښتلم ئـې راته وکتل او وئ په تعجب. نیږدې ورغلم. دریدلی وو په کتار کې مې ورسره درلود هم

او له ځان سره ۀ دی مې په غیږ کې ونیو. ـې دا وه چې سالم علیکي له یو بل سره وکړو یا د احتیاط له کړۍ وتلې خبره دهئ

عام الدین له ان. حضور راته دا امکان برابر کړ چې د خپلې کورنۍ او خپلوانو د سالمتي احوال ورڅخه واخلمۀ دد. مې بوت

ورته . ۀـې راته ووایـئټول داستان . د دوسیې په هکله مې ورڅخه پوښتنه وکړهۀ دد. درلودلۀ کورنیو څخه زیات مالومات نـ

که همدا دې اتهام »ورته مې وویل چې . تشویش درلود چې گڼې اعدام به سيۀ د« .ده آزادیږېۀ کومه خبره نــ»: مې وویل 

پر . که گورم چې د خاد مستنطقینو د تحقیق پر مهال سخت ویرولی وو« .اعدامیږې بلکه آزادیږېۀ یوازې دا چې نــۀ وي نـ

خو زما تسل . تسل ورکړ مې تهۀ د. رواني حالت له پریښانۍ سره مخامخ کړی ووۀ او له اعدامه ویرول دد رباندې ډېر فشاۀ د

ۀ په خپله نــۀ ـې تـئولې »: ورته مې وویل « .ساتهیو څه پیسې لرم، دا پیسې درسره و»: ـې ویل ئو. کړۀ چنداني اغیز ونـ

خپلې پیسې دې . کوهۀ اصالً د اعدام په هکله فکر هم مــ»ورته مې کړل چې « .ښایي وبه وژل سم»: ـې چې ئویل « ساتې؟

ـې راته ئچه سبا چې د سهار لمونځ ولوستل سو، انعام الدین راته راغی او یوه وړوکي بغ. شپه تیره سوه« .له ځان سره وساته

په زندان کې دننه خو دومره »: ورته مې وویل . ـې تاو کړي ولئپه بغچه کې دننه د پینځوسو او سلو افغانیو څو بنډله . راکړه

د پیسو د ساتلو لپاره مې مناسب ځای . ۀـې راته ووایــئد پیسو د سرگذشت داستان « ورکوي، خبره څه ده؟ۀ پیسو ته اجازه نــ

په لنډ وخت کې د . کاغذي کارتن کې ځای پر ځای کړې او تر چپرکټ الندې مې کښـېـښودلېۀ مې په یو هغه. درلودۀ نــ

پیسې . ـې کورنۍ د مالقاتۍ لپاره راغلهئیوه اونۍ وروسته . انعام الدین برخلیک وټاکل سو او په لنډ مهالي حبس محکوم سو

الدین ډېر ژر له زندانه خالص سو خو د ژوند تر وروستۍ انعام  .ـې وسپاريئمې ورته ور وسپارلې چې خپلې کورنۍ ته 

په جوړ او سالمه ځان زنداني سو خو خوار او زار او . کړۀ خوشې نــ« کابوس»سلگۍ پورې د شکنجو او اعدام خپسکۍ 

عادل له غړي په وینا، نوموړي له زندانه له خوشې کیدلو وروسته خپل رواني تۀ د کورنۍ د یوۀ دد. ناروغه له زندانه ووت

زندانه له  له ۀه خپسکې، ناروغي او روحي نا آرامۍ هغه ډالۍ وه چې نوموړي د څرخي پلـود شپې له پل. السه ورکړی وو

 .ځان سره دباندې یووړه

 

زندانیان راغلل او خدای په اماني . سرتیري زما نوم ولوست. په انگړې دننه گرځــېـدلو. زموږ د لمر نیولو یا پیتاوي وار وو

ـې ئنو زندانیان به راتلل او خدای په اماني به ۀ دیزنداني نوم اخیستل کۀ کله چې په اعدام محکوم د یو. ره وکړهـې راسئ

سته چې داسې ۀ شک نـ. لريۀ روحي حالت توضیح ته اړتیا نــد ۀ چې نوم اخیستل کیږي د هغـ چاۀ د هغـ. ورسره کوله

. ام ډلگی، پولیگون او په وینو کې د تپیدلو منظره په نظر ورځيد السونو د تړل کیدلو منظره، خندق، د اعدۀ سړي ته دد

د . خبره مې نوره خالصه دهۀ فکر مې کاو. ـې کوټې ته بوتلمئزه . د خاد د دفتر کارمند غفور والړ وو. داالن ته ننوتلم



د الس په اشاره مې « وم دی؟چپرکټ دې ک»: ـې پوښتنه وکړه ئبیا . ـې و پلټلمئله سره تر پایه . ـې ودرولمئدروازې مخې ته 

د کالیو بکس »: ـې وویل ئبیا . ـې ښې په ځیر وپلټلېئدی په خپله الړ نالیچه، او کمپله او د چپرکټ تختې . چپرکټ وروښود

کارتن په ۀ ددغـ»: ورته مې وویل « کالي دې چیرې ږدې؟»: ـې پوښتلم ئو« .لرمۀ بکس نــ»: ورته مې وویل « .دې راوښیه

ـې له نظره ئـې د غولي پر مخ وغورځول او دانه دانه ئما جامې او پاتې نور مختصر شیان مې چې درلودل ټول ز« .منځ کې

. زه د زندان مأموریم»: ـې ویل ئو« .ـې دروښییمئڅه شي لټوې چې زه »: ورته مې وویل . مې ورته تنگ سوۀ زړ. تیر کړل

: ـې ویل ئو« .سمه ده خو په دې کار سره دې څه شي پیدا کړل»: ل ورته مې ووی« .زنداني کالي ولټومۀ دا حق لرم چې د یو

د . ـې هماغه پنسل وو چې د قرآن د تجوید درسونه مې ورباندې یادداشت کولئمنظور « .پنسل قلم لرېۀ راپور لرم چې تــ»

څلور ۀ هله کش او فش ټول د یو ونیسه او دا دومره. پنسل د قلم دا ټوټه د الس د گوتو د دوه وو بندونو په اوږد والي اوږد وو

وم چې د حافظ دیوان او پنسل د خپلو کالیو په منځ کې ۀ زه له هغو بې خبرانو نــ! لپاره« مصادرې»سانتي متري قلم د 

: د خاد کارمند وویل . ي هم د حافظ کتاب لوټیږي او هم زه جزایي کیږمسپوهیدم چې په مجردې چې تالشي و. کښـېـږدم

غفور په قهر ژلې ژبې « .چا چې تیت کړي هغه دې ټول کړي» : ورته مې وویل « .ي له مخې ټول کړهکالي دې د غول»

. شویو کالیو پر سر والړ وو وموږ دواړه د تیت« .ـې کړهئـې کړه نو ټول ټول ئما چې وویل ټول . ډېر تیز روان یې»: وویل 

ـې د ځمکې له مخې پورته او دننه په ئشی یو  ماز و اوغفور خپلې شا و خوا ته وکتل په مال کړوپ س. دښمنۍ دوام درلود

 .له کوټې دباندې ووت او ما خپل کالي ټول کړل« .ټول کړهۀ ـې تــئنور »: ـې ویل ئو. ۀـې واچاوئکارتن کې 

 

افسران او سرتیري . د زندان ادارې بشپړ اختیار درلود چې کوټې تالشي کړي. ـې لټولئوو چې زما کالي ۀ دا لومړی ځل نــ

چلند « عملیاتي ډلې»د زندانیانو پر وړاندې د . ایستلوـې له کوټې دباندې ئ به یو ناڅاپه کوټې ته دننه راغلل او زندانیانبه 

له تار او ستنې نیولې تر ناخن گیر، قلم، . ـې دانه په دانه ولټولئد زنداني جامي او شیان به . ډېر زشت او غیر انساني وو

مخ هینداره، له درو سوو افغانیو پورته پیسې، د شطرنج دانې چې معموالً زندانیانو د  کاغذ، پنسل، کتاب، وړوکي بیاتي، د

ـې الس ته ئد تالشۍ پر مهال که کوم گران بیه شی به . ـې مصادره کولئټول به ...... لېجډوډۍ له مغز څخه جوړولې، م

 .ــې اچولئنو خپلو جیبونو ته به ۀ ورتـ

 

کاله د زندانبان ځور، د جالد تر تیغ ۀ کاله بې سرنوشته، اووۀ اوو. میلونو تر شا ناست وم کاله مې کیدل چې د زندان دۀ اوو

تر دې مودې پورې مې خپله مور، میرمن . لیرې والید کورنۍ له تودې غیږې او دوستانو کاله ۀ اووکاله انتظار، ۀ الندې اوو

د خپل ذهن په شان به مې د کورنۍ د غړو د دیدن خیاالت د بل هر زنداني . او بچیان یوازې او یوازې په خوب کې لیدلي ول

  په کومه ژبه درته ووایم چې د بندیانو د مالقاتیو په ورځو به پر ما څه تیریدل؟. په دیگي کې پخول

*** 

ره سختي نوموړي له زندانیانو س. د قوماندانۍ افسر یوسف یوازې ناست وو. ـې ددویم بالک قوماندانۍ ته وغوښتلمئیوه ورځ 

وو ۀ کوم خښمناکه چلند نــۀ ما د هیڅ زنداني پر وړاندې دد. ووۀ کوله او د زندان د کارمندانو په منځ کې دی تر نورو ښـۀ نــ

. سومۀ ـې پوه نــئپه منظور « خبر زیری درکړم څه شیریني به راکړې؟ۀ ښـۀ که د یو»: ـې راته وویل ئپه آرام لحن . لیدلی

باور مې « .راتلونکې اونۍ کې مالقاتي لرې»: ـې ویل ئو« لومړی راته ووایه چې څه خبره ده؟»: ه پوښتنه مې ورڅخه وکړ



ومې « .کورنۍ دې د مالقاتۍ امر اخیستی دی. جدي درته وایم»: ـې ویل ئو« .خبره راته وکړه هاصل»: ومې ویل . ۀکیدۀ نــ

ـې راوښود چې د ئد مکتوب هاغه ځای . ې راوایستـئـې خالصه کړه او مکتوب ئد میز جعبه « .مکتوب راوښیه»: ویل 

ما ته داسې « .ـې درکړمئکه ژوند وو، هر څه دې چې وغوښتل شیریني به »: ومې ویل . مالقاتۍ امر پرې لیکل سوی وو

مې ورته . زنداني دوستانو راڅخه پوښتنه وکړ. بیرته پنجرې ته راغلم. ـې ما ناشوني گڼلئپیښه راپیښیدله چې حقیقت کیدل 

ـې ئزندانیانو د سترگو روښانیدل راکړل او خوشحالي « .د قوماندانۍ د وعدې پر بنسټ راتلونکي اونۍ مالقاتي لرم» : وویل 

.  د زندان د خاد آمریت د قوماندانۍ په پرتلې ډېر صالحیت درلود. درلودۀ خو ما پر دغو وعدو چنداني اعتماد نــ. وکړه

له همدې کبله د قوماندانۍ او د . ېقومانداني دساتیر او پریکړې تر پښو الندې کول د ،ډیري وختونه ول چې د زندان خاد

. له ځان سره مې وویل چې د اطالعاتو شعبه به ددې کار مخه ونیسي. ۀاطالعاتو د شعبې تر منځ یو ډول اختالف لیدل کید

ۀ وخت په ډېر سوکه توب تیرید. مې شمیرلهثانیه په ثاینه . راتلونکي ورځې مې د ویرې او هیلې تر منځ په سختۍ تیرې کړې

. رسیږيۀ ـې په دوړه هم ونـئهاوو شپې به لوروستنۍ شپه هغه شپه وه چې د یلدا په س. شوی وواو هره ثانیه راته یو کال 

ن هیله او ویره دواړه له یو بل سره الس او گریوا. پر بڼو کښـېـنـښودلۀ کرۍ شپه مې باڼـ. خوب مې له سترگو تښتیدلی وو

. له ځان سره مې ویل ښایي د مور سترگې مې له لید څخه پاتې شوې وې. درلودۀ ماشوم زړگي مې یوه شیبه کرار نــ. ول

زنداني دوستانو . لنډه دا چې د مالقاتۍ ورځ راورسیده... زامن به مې وپیژنم؟. میرمن به مې په څه وضعې کې وي

. ـې ورکړمئشیرینۍ پاکټ، چا راته څو روپۍ راکړې چې خپلو بچیانو ته چا راته د چای ترموز راوړ، چا د . ۀچمتووالی نیو

دا خبره مې ۀ دد. ـې راکړئـې د پاکټ له منځه راوایست او په الس کې ئحیدر راته نیږدې راغی او یو لوی روی پاک 

وگوره چې له . یږلی دیرالۀ ته له کالـما  ـې ئل دغه ځان پاوونکي ټیو  ! استاد جانه»: ـې ویل ئهیریږي چې وۀ هیڅکله نــ

 «.ـې خپلو بچیانو ته ورکړهئهمدغه گک شی واخله او زما له طرفه . دی ایستل سویۀ ال دباندې نــپاکټه 

 

تر منځ مې « کیږيۀ نـ»او « کیږي»د . بد حال مې درلود؛ له یوې خوا هیله او انتظار، له بلې خوا اضطراب او بې قراري

په . هوښ او غوږ مې د دروازې د غږ پرانیستلو ته نیولي ول. وې ته نیولې ېگې مې دروازدواړه ستر. الس او پښې اچولې

« .راځه چې مالقاتي لرې»: ـې ویل ئو. په بیړه مې ورمنډه کړه. سرتیري زما نوم ولوست. پای کې دروازه پرانیستل سوه

زیدۀ زړ ي پوړ په داالن کې محـمد درود د دویم د لومړ. له پوړیو کښته الړم. الس او پښې مې ورک کړي ول. ۀپه شدت در 

سرتیري راته اشارت وکړ چې . ـې دستور ورکړئسرتیري ته . کړېۀ ـې خبرې ونـئله ما سره . بالک قوماندان والړ وو

د مالقاتي . آسمان تک شین وو او لمر په ټول سخاوت پلوشې خپرولې. د وتنگ د دروازې څنگ ته ودریدم. ورپسې ورسم

. زندانیان له خپلو کورنیو سره په خبرو بوخت ول. او چمن تر منځ په چمن کې په پام کې نیول شوی ووځای د راهرونو 

ومې لیدل چې څو تنه په چیغو چیغو زما خواته په منډو . ټوټې مې لټولېۀ سترگو مې هرې خوا ته الره لټوله او خپل د زړ

د محـمد شاه »یوازې ورور مې الحاج ډگروال سرورشاه . میرمن مې، مور مې او د کورنۍ پاتې غړي مې. منډو راروان دي

سواندی ۀ هغه مهربانه او زړ. ـې کړهئووړ او رامنډه ۀ هم تاب رانــۀ زړۀ د هغـ. ځای پر ځای درېـدلی وو« فرهود پالر

ور د دواړو د او د بل ورۀ دد  خپلپه بل مالقات کې مې . پوهـېـدلو چې دا مو وروستی دیدن دیۀ موږ دواړه نـ. انسان وو

سر او مخ په شکرونو شکرونو  مېچا ژړل او چا . ټول راپورې نښتي ول! ارواحې دې ښادې وې  . شهادتونو خبر واورید

  . مې سترگو کې اوښکهۀ راتله او نـ ۀمې خبره په خولـۀ نـ. ما خپل ځان د عاطفې په گڼه گوڼه کې ورک کړی وو. ښکلول



خپل ټاکلي ځای ته الړ . ژر سئ وخت مو تیریږي»: مجبور سو چې ووایي سرتیری . وسرتیری زموږ تر څنگ والړ و

د زندان د مقرراتو او دود پر بنسټ سرتیری زموږ تر څنگ . ټول د قوماندانۍ له پلوه ټاکل سوي ځای ته الړو «.سئ

ژبه . ښتنه وکړهمور مې، خویندو مې، میرمن مي، ورور مې او نورو زما د روغتیا پو. کښـېـناست چې زموږ خبرې واوري

څو شیبې صبر وکړئ چې حال مې لږ »: ومې ویل . پوهـېـدم څه ووایم او خبره له کومه ځایه پیل کړمۀ نـ. مې بنده سوې وه

زما د کورنۍ د ټولو غړو . دیۀ کاله بیلتون او لیرې والی خو لنډ وخت نــۀ اوو. پـېـژندلۀ خپل زامن مې ونـ« .سم سي

ځکه . کړه چې څه ورباندې تیریږيۀ ددوی له روزگاره خو مې اصالً پوښتنه ونــ. په نظر راتلل رنگونه ژیړ او خوار و زار

 .وو پاتې، او پوهـېـدم چې په کومو مصیبتونو الس او گریوان ديۀ د پوښتنې ځای نور نــ

 

ورنۍ د غړو د هر د ک. ـې ځای درلودئواقعیت سره مخامخ سوی وم چې یوازې زما په خوب او خیال کې ۀ زه له داسې یو

مورکۍ مې په سلگیو سلگیو ژړل او لپه لپه اوښکې . ـې لمس کړمئچې حقیقي وجود ۀ ې الس تیراومپر سر او مخونو ۀ یو

هغې . ـې چاودلی ووئغړوپ کړی بغض  څخه ستوني خپل له .کولهۀ ـې نــئهر څومره مې چې نازوله گټه . ـې تویولېئ

ولو پر ځمکه کښـېـږديغوښتل د خپلو غمونو دروند بار له سترگو د م ر  ـې وهلې چې د نورو ئداسې سلگۍ .رغلرو په و 

ـې پـېـژندلم زما له غمونو ډک ئهغو زندانیانو چې زه . د ټولو سترگې دې ته پاتې وې. ۀـې ځانته راواړاوئپایوازانو پام 

ـې ما ته او کورنۍ ئله مخې  هغوی چې موږ ته نیږدې ناست ول د صدق او سپیڅلتیا. ـې خپلو کورنیو ته شرحه کړئداستان 

د ځان او  خپلې کورنۍ لپاره ددغو درندو کورنیو د ترحم، شفقت او مالتړ حس به . ته مې د سترگو روښانیدل ورکړل

ـې زما د مالقاتۍ امر واخیست، سترگې ئکله مې چې له خپلې میرمنې څخه پوښتنه وکړه چې څنگه . کړمۀ هیڅکله هیر نــ

. ددې حالت په خپله گواهي ورکوله چې له اوو غرونو تیره سوې ده. ـې په ریږدیدو سوېئ، شونډې ـې له اوښکو ډکې سوېئ

: ـې ویل ئـې وایست او وئسوړ اسویلی « هرو مرو دې ډېره سختي لیدلې ده؟»: ومې ویل . له خپلې پوښتنې پښیمانه سوم

وه چې ۀ یم تللې، کوم دفتر ته به نــۀ وه، نــۀ ې چې نـپه کومې درواز. هیڅ پوښتنه مه کوه، د خدایتعالی یو قیامت مې ولید»

خورکۍ ځه ورځه په خپل کار پسې . )ـې راته کولهئهر چیرته چې تللم یوازې یوه خبره . ېوړاندې کړ ده ۀعریضه مې نــ

خبرې کله مې چې دا « .وکړهۀ ـې، الړه سه یو بل میړئال تر اوسه ځوانه ۀ دې اعدام سوی دی، تــۀ دې الړه سه، میړ

ناهیلې کیدم او په ژړا او لمدو سترگو به بیرته . حیرانه پاتې وم چې دا څه مصیبت دی. مې وچويۀ اورېـدلې نـېـږدې وو زړ

ـې؟ الړه سه ئولې غلې ناسته : )ـې ئر وکړ، بیا به له خپلوانو کوم یو راغی ویل به مې صب به تر یوې مودې. کورته راغلم

جنرال گل آغا ته عریضه وکړه، چا به ویل یعقوبي ټولو ته امر ورکوي، الړه سه یوه چا به ویل (. یوه عریضه ورکړه
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عریضه ۀ هغـ. هولیک راته یوه عریضهۀ او ورته مې وویل چې د یعقوبي په نامــ 

چې دننه په غرفې کې ته تن ۀ ریضې یوټولو خلکو خپلې ع. سوۀ ـې بوتلم خو خپله نیږدې الړ نــئولیکله او تر دروازې 

دوه ورځې چې . ـې وویل دوه ورځې وروسته راسهئما ته . سړي ته ورکړهۀ ما هم خپله عریضه هماغـ. ناست وو ورکولې

. تر عریضې الندې یعقوبي د مالقاتۍ امر ورکړی وو. تیرې سوې، الړم او له هماغې غرفې څخه مې عریضه واخیستله

. د میز تر شا یو ځوان ناست وو. پوهیږم چې محکمه وه یا څارنوالي یا کوم بل ځایۀ نـ. یوړهعریضه مې بلې شعبې ته 

باد وړي  ـې ئ دې اعدام سوی دی، خاورې ۀ میړ»: ـې ویل ئکله چې بیرته راغی و. عریضه مې ولوستله او بل دفتر ته الړ
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 .کې لعل آغا ویلۀ ـې په کالــئته به ۀ هغـ. حبیب جان، د محمـد شاه فرهود ورور دیۀ منطور زما ورار  -  

 



په ځان . مې چې دا ځواب واورېـد ژړا واخیستم کله« .اللهاندوهۀ که زما خبره منې ځان مـ. بې ځایه زحمت باسېۀ تـدي، 

لرئ، ۀ تاسو شرم نـ»: په قهر او شور ماشور مې وویل . ورته مې وویل که مړه هم سم خپله خبره کوم. کې مې اور بل سو

زه د پایوازۍ په ورځو ورته کالي . خاوند مې ژوندی دی خو تاسو واییئ چې اعدام سوی دی. ناموسۀ حیا لرئ او نـۀ نـ

په نړۍ کې تر ۀ تــ که ستا خبره رښتیا وي نو ! خورې»: ـې ویل ئځوان چورتي سو او و. ـې اخلمئوروړم او خیرن کالي 

 «.ـې خالص کړئهماغه وو چې د عریضې کار « .ـېئټولو نیکمرغه ښځه 

 

ت وخت په پام هر زنداني ته د مالقات یو ساع. دا ځل په چټکۍ تیر سو. د وخت او زمان تیرېـدل کله سوکه وي کله چټک

ویل کیدونکي خبرې ناویلې پاتې سوې، د . وې چې دا یو ساعت تیر سوۀ خولـې مو ال خالصه کړې نـ. کې نیول سوی وو

ۀ ډېره اوږده قصه ده چې په شپیتو دقیقو کې نــ قصه  ۀانــبیلت د د اوو کالو. ې بې ځوابهتـنـغوټې هماغسې تړلې او پوښۀ زړ

 .(ده، زموږ خبرې اوږدې ديۀ د شپې گناه نـ – شب را چه گنه حدیث ما بود دراز. )خالصیږي

 

کورنۍ ته مې وویل چې لومړی . په بیړه مې له ټولو سره خدای په اماني وکړه. سرتیري د وخت د جیرې د پای خبر ورکړ

موږ نـه زویه، لومړی ته الړ سه » : ـې ویل ئمنله او وۀ مورکۍ مې دا خبره ونــ. دې دوی د مالقاتي له سیمې څخه الړ سي

د کورنۍ غړي مې والړ . د بالک دروازې ته نیږدې مې سر تاو کړ« .کله چې په الره ځې غواړم د شا تخته دې وگورم. یو

کله چې کوټې ته ننوتلم اکثریت زندانیان د کوټې د دروازې مخ ته راغلل او سترگې . ـې راته کتلئول او په هردم شهیدۍ 

ټول راته خوشحاله ول او زما . د زندانیانو له مخونو د خوښۍ بریښنا راوتله. کړـې راکړل او مخ مې راته ښکل ئروښانیدل 

هماغسې چې خوښۍ د . ـې ښیيئانسان مینه ده چې خپل بل همبند ته ۀ دا د میلونو تر شا د یو. په خوښۍ کې شریک ول

 .انسانانو تر منځ نیږدې والی رامنځته کوي گډ غمونه هم ددوستۍ او پیوستون المل گرځي

 

ددویم بالک . ل کال وو چې د مزار شریف په ښار کې حضرت علي بن ابي طالب ته د منسوبې جادې له څنگه یریدلم۰۹۱۹

په . له بایسکله کوز سو. غږ مې ورباندې وکړ. د قوماندانۍ افسر یوسف می ولید چې پر بایسکل سپور زما له څنگه تیریږي

هغه وعده مې چې درسره کړې »: ورته مې وویل . وکړ وغبړ مروونیول او  یو بل مو سره په غیږ کې. ـې وپیژندلمئآسانۍ 

همدا چې تا آزاد وینم دا په »: ـې ویل ئـې خنل او وئو« وه هغه ال تر اوسه پر خپل ځای ده، ووایه څه شي شیریني غواړې؟

 «.خپله شیریني ده
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 ضمیمه

 له باندنیو هـېـوادونو سره د ساما د اړیکو د اثبات په خاطر

 وړاندې شوی سند« اختصاصي انقالبي محکمې»

 

 الرحیم الرحمن هللا بسم

 

 په ډیلي کې د ناپییلو هـېـوادونو کنفرانس ته

 سرخالصی لیک د سازمان آزادیبخش مردم افغانستان

 

اسیر او یرغمل شوي ۀ د برخلیک مسؤولیت پر غاړه لرئ، مخکې له دې چې د یو انومیلونونو انسانتاسو پتمن وروڼه چې د 

 .سالمونه ومنئۀ ملت پیام ته پاملرنه وکړئ، له لیرې الرې خو د نیږدې زړونو، او د وینو او اور له منځه زموږ تاود

 

د ټکان په ته بشري وجدان . ۍ یوه ربع تیرېـږيد بنسټ ایښودلو له غونډې دا دی د پیړ د غورځنگ د ناپییلو هـېـوادونو

د تأریخ په غوږونو کې انگازې خپروي چې د ملي آزادۍ او د نړۍ وال ال تر اوسه  د هغو انسانو چیغې او نعرېورکولو 

او پیاوړي . غورځنگ د دندو په هکله ال تر اوسه بیالبیل توجیهات شتهۀ ددغـ. شول  عدالت د پلي کولو د دفاع لپاره راپورته

ستر نړۍ وال ۀ د کره تگلوري په تحریف او ددغـ کله په ټگمار مالتړ او کله –مکار دښمنان په بیالبیلو او متضادو بڼو 

د ځان په لیرې ساتلو چې په حقیقت کې د زبرځواکونو له مستقیمې اغیزو څخه د فارغو  څخه غورځنگ له پریکړو

  .دړې وړې کړي ،غورځنگ خپلواکه او رغنده ونډه دکوالی شي  – يهـېـوادونو د بنسټیزو ارمانونو او ستونزو څرگندویه د

 

راوتلی دی چې د ورځې په تیرېدلو د  څخه د آزمایښت له بټۍ ،په حقه غورځنگ تنوعۀ د پوخوالي په الره کې ددغـ

سره د غورځنگ  خو له دې سره .ثبوت دی یو څرگند ـېئ د نویو غړیو راتگ ورتهغورځنگ د لیکو پراخیدل او 

چې  شويپرمختگپاله او عادالنه طرحې د زبرځواکونو له خوا له داسې دښمنانه او دړې وړې کوونکو فشارونو سره مخامخ 

او د څه دباندې سلو زرو سرو  - د افغانستان پر سپیڅلي ټاټوبي باندې د ویني څښونکي روس د امپریالیسم په غلچکي تیري

د دې غورځنگ د تر ټولو پخواني بنسټ ایښودونکي او د ناپییلتوب د غورځنگ د  سره واکنی په لښکرو په مټ ددې هـېـواد

نړۍ وال په دوام سره د ناپییلتوب د  وضعې شتون د نابودۍ د کندې ژۍ ته نیږدې شوی او ددې مستقلدوام ورکوونکي ۀ یو

  .غورځنگ وجودي علت پر پوښتنې الندې راغلی دی

  

  !استازود ناپییلو هـېـوادونو ښاغلو 

ـې له ئبنسټ  پراختیا غوښتونکيسیالي او د وروسته له دې چې  ،نـېـږدې درې کاله وړاندې د روس نړۍ خوره زبر ځواک

له خپلې نړۍ  هم امپریالیستي سیاست پر بنسټ او -پراختیاپال منځني ختیځ څخه خلیج ته راکاږل کـېـږي په سیمه کې د خپل 



. زموږ گران هـېـواد په خپلو لښکرو ونیو –پوځي جاهالنه قمار په وهلو  -سیاسي ۀ ووالې ستراتیژۍ سره په سمون کې د ی

ز کال د  ۰۳۱۲چې د »ل د غوایي د میاشتې ۰۹۳۱ـې د خپلو پوځي سالکارانو او بومي تالي څټو په مرستې د ئلومړی 

ق ډیموکراتیک گوند او په سر کې عمدتاً د خل – سره او تطبیق ېطرحپه فاشیستي کودتا د  «اپریل له میاشتې سمون خوري

، سوداگرو، «پیشه ورو»کارگر، بزگرو، ورهڼگرو  -زموږ هـېـواد د میلیونونو انسانانو – امین –ببرک  –ـې تره کي ئ

؛ او هغه مهال چې د ملي روحانیونو، زړو، ځوانانو، ماشومانو او ټولو آزادي غوښتونکو او عدالت پالو په مقتل تبدیل کړ

گوډاگي او فاشیستي منحوس رژیم هستي او شتون د دړې وړې کیدلو د کندې ژۍ ۀ ولنیز عدالت توپاني څپو ددغـمقاومت او ټ

خونړي  له له حاکمې دیکتاتورۍ، د ملت ،ـېئاو روسي باداران  سردمدارد خلق ډیموکراتیک گوند  –ته نـېـږدې کړی وو 

 –ه گټه اخیستنې د گواښ او چاره موندنې په لټه کې شول او څخه پ سرکوب او د ترهۍ او اختناق د چاپیریال له پراخولو

ـې ئ( مسکو –ز دډسمبر پینځمه ۰۳۱۲)له شرمه ډک غیر قانوني تړون ۀ تش په نامـ« گاونډیتوبۀ ددوستۍ، همکارۍ او ښـ»

غوښتونکي ماجراجویي سیمې او نړۍ کې د خپل پراختیا  ،بې اعتباره وثیقه زموږ پر هـېـواد داترڅو ۀ و تاپـپه مزدور رژیم 

 . وگرځويد خپل پوځي تیري پلمه  لپاره

 

امین په مشرۍ د روسي گوډاگیانو منشعبه واکمني د ملت تر نابودوونکو ضرباتو الندې د زوال کندې ته نـېـږدې  -د تره کي 

کې تره کي څیري، او په دې ماجرا خوري او کـېـږي، د بیگناه خلکو قاتالن چې د انحصار په نشو کې ډوب ول یو بل سره 

ټولنیز عدالت د او  ۍلی د ملي آزاداسیاسي کانگستریزم مخ په ودې زیاتو –د پوځي . وژل کـېـږي او امین واک ته رسـېـږي

ـینې څانگې مشر ببرک د توپونو په میلونو کښـېـنوي ئد خا« پرچم»د  –ژر اقدام کوي  روسان. بریا زیری گرځي د محتومې

 .ـې د افغانستان پر لور راخوځويۀ ئصري وسلو او تجهیزاتو سمبال دي له مسکواو له سل زرو سرتیرو سره چې په ع

 

د ژغورنې په رکالم ببرک « ولس»او « انقالب»وژني او د ۀ په نامـ« امریکا د امپریالیسم د استازي»وینې څښونکی امین د 

الرې رالیږي او د ملت د سرکوبۍ پر  دغه په الس روزل سوې نانځکه د ماکیاولي سیاست د پلي کولو په موخې د تاشکند له

 . ـې نصبويئمسند 

 

هره ورځ د روس د تیریگر امپریالیسم پر وړاندې غبرگون په نړې والې کچې، د افغانستان د ملت د عمومي پاڅون، 

ه ددولتونو د اعتراضاتو، نړۍ والو مؤسساتو، د ملي آزادۍ بخښونکو غورځنگونو او د نړۍ والو حق پلویو شخصیتونو ل

 . الرې منعکس کـېـږي

 

د ۀ »روسان په لومړیو کې د ببرک د گوډاگي دولت او ورپسې په مستقیم ډول مدعي مدعي کـېـږي چې گڼې دا تش په نامــ

دولت په بلنه په افغانستان کې ( ؟)ز کال د مسکو د تړون او د افغانستان د قانوني ۰۳۱۲د « شوروي محدود پوځي قطعات

ولت هغه پوځي ضعف چې گڼې د امین د بي پروایي او القیدۍ په پایله کې رامنځته شوی وو جبران ، او د بومي دپلي شول

کاله څخه ډېره موده ۀ خو اوس چې دادی له یو. د افغانستان خاوره پرېـږدي به کړي او د همدې دندې له ترسره کولو وروسته

ی رامنځته شوی ترڅو له افغانستان څخه خپل کثیف دۀ تیریږي د مکار روس د امپریالیسم په سیاست کې هیڅ ډول بدلون نـ

ز کال د ۰۳۱۳د »ل کال د مرغومي د میاشتې ۰۹۳۲د . ځواکونه وباسي او د افغانستان  د تخلیې په گټې کوم گام اوچت کړي



یو چې په لومړ شمیر« محدودو قطعاتوۀ »د هرې ورځې په تیریدلو سره د روسانو د تش په نامـله کودتا وروسته « ډسمبر

دوی د . کې څه دباندې سل زره سرتیري په عصري ترین وژونکي هوایي تخنیک، موتوریزه او کماوند سمبال ول ډېرېږي

دغه آزادي پاله ملت په کتلوي ډول  –یرونکو وسلو او نورو سره یمیاوي وسلو، اور غورځونکو بمونو، وډله ییزو وژنو، ک

 .ـې له خاورو سره یو برابر کړي ديئې پوپنا کوي او تر دې دمه کورونه، څاروي او کروند

 

د اذهانو د اغفال او د خپلو کړو وړو د توجیه لپاره چې  د نړۍ والو موازینو او د ده کړې، دوی ۀ روسانو په دې هم بسنه نــ

 - له ځانه جوړ کړي موهوم داللیل د خپل مساعد غبرگون مخ ، د خپل تیري د اصل په پټولوانساني ارزښتونو پر ضد دي 

د  رط وگرځول او د شطحیاتو په ویلو او زموږ د ملي آزادي بخښونکي جهاد پر اصالت د ناروا تورونو په لگولوش

په جرگې زموږ د آزاد هـېـواد د انحالل او د شلمې پیړۍ د لومړنۍ ښکیالک ماتونکي ملت په ټاټوبي کې د خپلو « شوراگانو»

 .سرتیرو د ابدي ساتلو خوب ویني

 

 !گرانو دوستانو

له یوې خوا د تیري په دفع کې زموږ د مجاهدینو بې حده بوختوالی، زموږ د هـېـواد جیوپولیتیکي موقعیت او د افغانستان په 

قضیې کې د ډله ییزو نړي والو رسنیو د څښتنانو حسابي احتیاط او ورسره ددوی د عاجلو گټو محدودیت، او له بله لوري د 

پرله  او معکوس منعکسول واو ورپورې تړلو تالي څټو له پلوه د اوضاع د حقایقلښکري برید تر څنگ د شوروي  د شوروي

 –ـې رامنځته کړې چې د افغانستان مسایل یا د لویدیځ ئیو کړی او داسې د توضیح وړ تشه الس پسې زهر شیندنه ټولو سره 

هغه څه چې دلته . ه ارزول کــېـږيو یا د تاس د آژانس د تحمیقوونکي کړکۍ له منظراختیځ د ساړه جنگ په تنگه کړۍ کې 

 .نکي جگړې دروند پیټی پر اوږو لیږدويسارې سرښندنې د آزادي بخښوبې ملت رښتونی غږ دی چې په ۀ ورک دي د یو

 

ملت عادالنه دفاع د ۀ عا لیک له داسې ټکیو ډک دی چې د یودـنانه تیري پروړاندې د افغانستان د ملت دا ائد شوروي د خا

حق یعنی د ملي استقالل او واکمني  هشریف ترین او په نړۍ والو حقوقو کې تر ټولو نو تر ټولو حیاتي معضلهناپییلو هـېـوادو

د شوروي د  -زموږ د ملي آزادي بخښونکي جهاد په غلط شمیرلو کې  -زموږ د ملت داعیې . بیرته ترالسه کول بیانوي

ددوستۍ او همکارۍ د »او د هغـوی « ـبه مرستوئې شاب»امپریالیستي مقاماتو د پریړ حجاب تورونه څیرلي دي او د 

 .بربنډ کړي دي ـې د شوروي د غلچکو تیوریو عواقبئماهیت او هم « تړونونو

 

 پر افغانستان پوځي تیری وکړ؟روسانو په کوم حق 

 

په پوځي ډگر کې »تړون څلورمه ماده چې ۀ آیا د همدغـ. ز کال د مسکو تړون د خپل تیري لپاره بنسټ گڼي۰۳۱۲روسان د 

پوځي ۀ کوي؟ آیا د یوۀ و داللت نــپوځي تړون پر السلیکولۀ خپله د یودي په « د مناسبو تدابیرو نیول»او « د همکارۍ وده

حال او اوضاع کې چې دا تړون د افغانستان د ملت په  دې دی؟ پهۀ بیلیدونکی عنصر نــۀ تړون السلیکول د ملي حاکمیت نـ

ه افغانستان کې داسې کوم ارگان شتون درلود چې د ملي حاکمیت د تمثیل د ټولو شرایطو واجد وي او السلیک سو، آیا پۀ نامـ

ورته ورکړل شوی وي؟ آیا لږ تر لږه اساسي قانون چې د افغانستان ددولت او اتباعو متقابل حقوق او  حق قانوناً داسې



ا همدا نن همداسې کوم مسؤول ارگان او نافذ قانون په مکلفیتونو تنظیم کړي نافذ وو که نه، که نافذ وو کوم قانون دی؟ آی

 افغانستان کې شته؟

 

له روسانو سره د ډسمبر له شرمه ډک تړون السلیک ۀ د افغانستان د خلکو او ملت په نامـۀ نور محـمد تره کي تش په نامـ

افغانستان د ولس استازی او  دا تړون په داسې وخت کې له روسانو سره السلیک سو چې د افغانستان ملت نوموړی د. کړ

ـې عمومي وسله وال پاڅون کړی وو، له دې کبله داسې یو تړون چې د جبر ئد ډلو ټپلو پر ضد ۀ او ددۀ او ددۀ گاڼـۀ ممثل نــ

ځکه نو د افغانستان ملت حق لري . لريۀ او اکراه په حالت کې السلیک شوی وو له حقوقي نظر هیڅ ډول قانوني وجهه نـ

الو حقوقو د ټولو منل شویو موازینو پر بنسټ دا تړون غیر قانوني وگڼي او دا پر خپل ملي حاکمیت باندې د چې د نړۍ و

 .پیژنيۀ بربنډ تیري په گڼلو سره هغه په رسمیت نــ

 

 راولیږي؟ ېچې افغانستان ته لښکر ېکوم مقام روسانو ته بلنه ورکړ

 

ساري وینې تویونې او سفاکۍ په بدل کې د نور محمـد تره کي د مقام له روسانو د افغانستان د ولس پروړاندې د امین د  بې 

، ۀپه عناوینو نازاو« صدراعظم»او « ـیسئانقالبي شورا د ر»، د «مرکزي کمیټې د عمومي منشي»د  امین تصدي وروسته،

هال ببرک د دلته که امین د شوروي سرو لښکرو ته بلنه ورکړي وي نو روسانو څنگه د امین د واکمنۍ او ژوند پر م

په هماغو عنوانونو د مسکو له راډیو « صدر اعظم»او « ـیسئد انقالبي شوری د ر»، «مرکزي کمیټې د عمومي منشي»

له لښکري تیري وروسته د روسانو پام دغې تشې ته اوړي او د « ډسمبر ۰۳۱۳د »معرفي کوي؟ د مرغومي د میاشتې څخه 

مرکزي »او د « انقالبي شوری د یو شمیر غړو»دغه لښکری تیری د  اختراع په لټه کې کـېـږي او وایي چې د یوې معجولې

د انقالبي شوری مصوبات د انقالبي ۀ که داسې وي نو بیا هم تش په نامـ (؟) دی په بلنه ترسره شوی« کمیتې د ځینو غړو

ټول ښیي چې دا هیڅ  دولت سره د ولس مخالفتۀ تش په نامـۀ له توشیح پرته شوي او له بل لوري دد« امین»ـیس ئشوری د ر

توشیح باالذات کان من لم ۀ وای دد همتوشیح کړی  ـېئهغه له دې به تیر شو چې ان که . لريۀ ډول مشروعیت او قانونیت نــ

له دې ښکاري چې بلنه  .ېشو کارولده ۀ ځکه د عالیه حاکمیت په جوړلو کې د ولس ارادې نـده « بې اغیزې »یکن 

یوازې د ۀ درلود ځکه نو روسانو پر افغانستان د تیري او ددې هـېـواد په نیواک سره نــۀ نــ مقام له اصله شتون يورکوونک

ـې د ډیپلوماسۍ چلند ئلږ تر لږه  او حتیدي رعایت کړي ۀ تر ټولو ابتدایي حقوق او اساسي حقوق نـ قوانین بلکه بین الدول

نوم د استدالل  امین دلته د حفیظ هللا. ده صحه ایښې ـېئ دی نیولی او په دولتونو کې د مریي توب پر اړیکوۀ هم په پام کې نـ

د ببرک جرمي شریک  نوموړیپر سبیل وو پرته له هغـې د افغانستان د خلکو پر وړاندې د امین جنایات له شک پرته چې 

  .جوړوي

 

 روسانو د کوم دلیل له مخي پر افغانستان لښکري تیری وکړ؟

 



آیا دا یو منځتشی امپریالیستي دلیل . غانستان د تیري تکل درلودپاکستان مثلث پر اف –چین  –روسان مدعي دي چې د امریکا 

؟ آیا امپریالیستانو د نړۍ ۀرامنځته کاوۀ آیا روسان په افغانستان کې لوړ ترینه پوځي، سیاسي او اقتصادي قدرت نــ دی؟ۀ نــ

 گڼله؟ۀ په بڼې د شوروي د نفوذ سیمه نــ de factoپه ویش کې افغانستان د 

 

یاست د علمي قانونمندیو پر بنسټ وڅیړو د شوروي دا ادعا له منځتشو، غیر منطقي او امپریالیستي تبلیغاتو پرته که د نړۍ س

ـې تر نن پورې په دې بریالي ئله همدومره درواغجنو تبلیغاتو سره سره آیا روسان او السوپوڅو  .شي کــېـدایۀ بل څه نــ

له ۀ ـې نـئیری ونیسي؟ پر افغانستان داسې عجیبه تیری شوی دی چې پیښیدل شوي چې یو امریکایي، چینایي یا پاکستانی سرت

که فرضاً همداسې یو تیری پر افغانستان شوی . آثار لیدل کـېـږي ـېئ د ځمکې پر مخۀ معقوالتو سره سمون خوري او نــ

نو؟ څرگنده ده چې دا د وای، کومو کسانو د افغانستان له ملي حاکمیت څخه ددفاع حق درلود؟ د افغانستان ملت یا روسا

افغانستان د ملت دنده وه چې له خپل ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا څخه دفاع وکړي، هماغسې چې همدا اوس د ملي 

 .حاکمیت له حق څخه دفاع ده چې د افغانستان د روسي تیریگرو پوز په خاورو موښي

 

محدود ملي »او « ـونیتئسرحدي مصـ»فوراً د  ـې گوډه دهئښه جبیره کیدونکو جنایاتو د توجیه د استدالل پۀ چې د نـ وروسان

او زموږ د آزادۍ بخښونکي ملي جهاد ۀ ته الس واچاو« دکتورینو»امپریالیستي دُگمونو « بریژینیف»د ۀ په نامـ« حاکمیت

  .برحقه ښودلی دیگڼې  ځانـې ئـې په زرهاوو نومونو سپکاوی وکړ او په دې ئاصالت ته 

 

انټي »او « انټي کمیونیزیم»زموږ ملي غورځنگ له نړۍ وال « اوباشان»تیوري جوړونکي او ددوي بومي لنډغر د کریملین 

ۀ په پلمو نـ د مخنیوي او د خپلو کرښو د خوندي ساتلو« بهیرونو»بهیرونو څخه ملهم او منبعث گڼي او د همدغو « سویتیزم

 .ړ ډول سلب کړی دیـې په بشپۀ ئیوازې زموږ ملي حاکمیت محدودوي بلکه هغـ

 

د ملتونو پریکنده او  - د افغانستان ملت چې د خپل تأریخ په ډېرو سختو پړاونو کې د ټولنیزو سیستیمونو او ددولت شکلآیا 

ـې زموږ پرگنو ته له ئنامحدود حق گڼي، زموږ پر هـېـواد باندې د شوروي د غلچکي تیري په لړ کې چې حاصل او پایله 

لري چې د خپلې ملي ۀ ده، حق نـۀ م وژنه او زموږ ملي او مذهبي مقدساتو ته له هتاکۍ پرته بل څه نـملي اسارت، د وگړو عا

 آزادۍ، ټولنیزې سالمتۍ او خپلې فرهنگي ودې او پرمختیا د اعادې په الره کې د شوروي لښکرې له خپلې خاورې وشړي؟

 

وان سره مجاز وي چې د خپلو اقمارو لښکري د افغان جنگي ت که د شوروي امپریالیستان له خپل ټول وژونکي زبر ځواک

ۀ گډ تمدن مرستې چې له نـۀ چې د یو لريۀ آزادي غوښتونکو د تس نس کولو لپاره استخدام کړي، آیا د افغانستان ملت حق نـ

خپله تأریخي   خلل منونکو فرهنگي او دیني رشتو څخه ترکیب شوي او په باالفعله امپریالیستي او مشابه تیري گواښل کـېـږي

 او سیاسي تکیه گاه وگرځوي؟

 

روسان باید په دې پوه سي چې په افغانستان، سیمې او نړۍ کې دا انقالبي غبرگونونه ددوی د امپریالیستي او پراختیا 

د یوې « دکتورینو»هیڅ لښکري تیري، هیڅ ډول پلمې، هیڅ ډول شطحیاتو او هیڅ دول . غوښتنې د سیاست محصول دي



د نورو لپاره بل کړی دی دوی  چې ـېئده نیولې او هغه اور ۀ امپراتورۍ د قطعي او پریکنده اضمحالل مخه نـ ښیکالکگرې

 .به په خپله په کې وسوځي

 !گرانو دوستان

 

په دې . او پر نړۍ والې اوضاع باندې حاکم د وریځو ډک چاپیریال کې تر سره شوه د هاوانا غونډه په ځانگړي اتموسفیر

د سرو لښکرو په . والې اوضاع کې مهم پرمختگونه په ځانگړې توگه د افغانستان موضوع رامنځته شول موده کې په نړۍ

تره کي  په دورې کې د څه دباندې  –واسطه د افغانستان پوځي نیواک او ددوی په الس زموږ د ملت بیرحمانه وژنه، د امین 

غمجن حالت چې له پیله تر نن پورې د مهال د زندانونو یو سلو شلو زرو سیاسي زندانیانو ورک کـېـدل او د کارمل پر 

پر ضد د اعتراضاتو  وبشري وجدان  اغیزمن کړی او ددغو بې سارو تأریخي جنایات -کریملین په دستور ترسره شوي دي

تان پرله پسې غونډو پر افغانس د ملگرو ملتونو د عمومي اسامبلې او د اسالمي هـېـوادونو. څپو د نړۍ فضا ډکه کړې ده

باندې د روسانو تیری په څرگند صراحت او پریکندو ټکیو تقبیح کړ او له افغانستانه د مهاجمو ځواکونو د فوري خروج او د 

افغان خپلواکي غوښتونکي همدا اوس د . افغانستان ملت د ملي حاکمیت او ټولنیز سیستم د بیرته سپارلو غوښتونکي شول

ره په خپله ولکه کې لري او د خپل گران هـېـواد د عام و تام استقالل د استرداد لپاره هـېـواد څه دباندې نوي په سلو کې خاو

 .په مـېـړانه جنگـېـږي

 

د افغان آزادۍ غوښتونکو او د نړۍ والې کړکچینې اوضاع تر ځپونکو ضرباتو الندې په بیالبیلو  پروسږ کال روسانو

د امریکا له متحده ایاالتو سره د  - کله. کړهۀ و اکټونو څخه سپما ونـمقاطعو کې له هیڅ ډول محیالنه سیاسي او ډیپلوماتیک

له افغانستانه د خپلو ځواکونو د یوې برخې  کله –اروپایي هـېـوادونو د اختالفاتو د کړکۍ پرانیستل کـېـدل په خپله گټه مومي 

ـې دماغ ته ئفرانس د دایریدلو بوی د ایستلو مانور تر سره کوي او کله هم چې په هندوستان کې د ناپییلو هـېـوادونو د کن

ـلې په باب د کنفرانس د پریکړو او هیبت له ویرې په ځان ریږدي نو بریژینیف هندوستان ته ئورځي او د افغانستان د مسـ

او په پیام کې د ملگرو ملتونو تر څار الندې  له ایران او پاکستان سره د  سفر کوي او ببرک میرمن گاندهي ته پیام لیږي

او په خپلو حلزوني حرکاتو سره د   و لپاره خپل چمتووالی څرگندوي تر څو په خپلو مانورونو عامه اذهان اغفال کړيخبر

ـې ئمحدود کړي او په خاصو شرایطو کې هغه ملگروملتونو د عمومي اسامبلې له مصوباتو څخه په څرگنده سرغړونه او 

 .ځانته مؤجه کړي

 

 !د ناپییلو هـېـوادونو ښاغلو استازو

 

چې ټینگ تأریخي اړیکي  دواړه  هـېـواد کې جوړېـږيۀ په داسې یو –په هندوستان کې د ناپییلو هـېـوادونو وروستۍ غونډه 

د هندوستان اکثریت . زموږ ملتونه د ښکیالک ضد گډه او دوه اړخیزه همکاري ښـه په یاد لري. ملتونه له یو بل سره پیوندوي

د ملت له داعیې څخه  موږي مؤسسات ځانونه په مشابهو خطراتو کې احساسوي او زاو مذهب هونانوگړي، د هند سیاسي سازم

هندوستان د ناپییلتوب د . همدا اوس څه دباندې سل زره بې کوره جگړه ځپلي افغانان په هندوستان کې ژوند کوي. دفاع کوي



د موجوده دولت د افغانستان د خو له دې سره سره د هن. غورځنگ یو له بنسټ ایښودونکو او د اوسنۍ غونډې کوربه دی

دا خبره . ـلې له راپیداکولو وروسته تر نن پورې مکرر نوسانات له ځانه ښودلي او له ډېر لږ صراحت څخه برخمن دیئمسـ

موږ هیله مند یم چې میرمن گاندي د پخوانیو تیرو ښو او نیکو اړیکو تر . هد ېزموږ د ملت د ژور خپگان المل گرځـېـدل

و د ناپییلتوب د غورځنگ د اوسنیو خطیرو دندو په پام کې نیولو سره د افغان آزادي غوښتونکو له مواضعو روڼا الندې ا

 .پر واقعیت والړه عادالنه موضع ونیسيـلې په اړوند ئڅخه مثبت تفاهم ولري او د افغانستان د مسـ

 

 !ښاغلو دوستانو

 

باید د خپلو کورنیو چارو او هم په نړۍ والو اړیکو کې د عالي  گړو او ټاکل شوي قلمرو تر څنگوهر خپلواک دولت د خپلو 

حاکمیت حق د بل دولت له تهدید، دیکتې او موافقې پرته تنظیم کړي خو په خواشینۍ چې د روسي مشاورینو په الس د 

انستان د عالي د افغ. په کودتا سره د افغانستان د عالي حاکمیت حق ټکنی شو« ز۰۳۱۲اپریل » غوایي د میاشتې د اوومې 

تیري ددولت دویم رکن یعنی د افغانستان د وگړو جمعیت په گڼو فاشیستي او وحشیانه بنو قلع و قمع ۀ حاکمیت پر حق همدغـ

دسمبر »د مرغومي د شپږمې . د افغانستان د وگړو نیږدې دوه میلیونه جمعیت باندنیو هـېـوادونو ته اللهانده او کډوال شو. کړ

د سرو  تر پښو الندې سو اودریم بنسټیز رکن ددولت یعنی له شرمه ډکه پیښه کې د افغانستان قلمرو نیټې په  «ز۰۳۱۳

کلي او ښارونه سره له خلکو او گڼو ۀ لښکرو تر نیواک الندې راغی او له هغې مودې تر نن پورې د افغانستان لوی او واړ

 .اور او سرو وینو کې لمبیږيۀ ـې په سرئپرگنو سره 

 

ۀ ریو بنسټیزو ارکانو په مصدومولو سره اوس نو په افغانستان کې په حقوقي مفهوم کوم دولت نــدولت د دۀ له دې کبله د یو

شته او د افغانستان د کشالې د حل لپاره هر ډول خبرې اترې د گوندونو او سیاسي سازمانونو د استازو له گډون پرته چې د 

نوني او د افغانستان د خلکو په حضور کې به په بشپړ ډول افغانستان د خلکو د رښتونې ارادې تمثیل وکړي له بنسټه غیر قا

 .مردوده وي

 

پیروي کوي، موږ د خپل هـېـواد په دودیز سازمان آزادیبخش مردم افغانستان په باندني سیاست کې د ملي مستقلې پالیسۍ 

یلیونونو افغانانو له رښتونو سیاست ودې ته ژمن یو، موږ د مۀ ناپیلي سیاسي ډډه لگوو او په مثبت او فعال لوري کې ددغـ

د افغانستان  –او د ملي آزادۍ بخښونکي جهاد په سرو وینو رنگ مورچلونو څخه ۀ نیتونو په الهام، له افغانستانه دننه، له تاود

د موږ هیله مند یو چې  -له کومي تودې هیلې په ډیلي کې د ناپییلو هـېـوادونو د غونډې بریالیتوب ته درلیږلوۀ د ملت د زړ

ناپییلو هـېـوادونو تاسو رسمي استازي په افغانستان کې د شوروي د پوځي اشغال او تیري پر وړاندې د پریکنده دریځ په 

 .مرسته وکړئ  نیولو سره زموږ ملت سره د خپل ملي آزادۍ بخښونکي جهاد د بریا تر وروستۍ شیبې پورې

 

 !ژوندی دې وي د ناپییلتوب غورځنگ

 !امپریالیسم مړ دې د روس نړۍ خوره

 !ژوندی او خپلواک دې افغانستان



 افغانستان مردم آزادیبخش سازمان

 

 

 کابل افغانستان

 فبروري  ۰۳۲۰ –سلواغه  ۰۹۳۳

 

 

 

 

 

 


