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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : دونهیا

  
۰۵/۰1/۲۰1۵                                                                                  نورولي سعید شینوارى

                         

 خاطرې زندان د لودین هللا عزیز د

 
 وویشتل دهشكو په لخوا شپې د بندیان 11۸ كې انګړ په پلچرخي د ۹ په جوزا د كال 1۳۵۸ د ))

 په سترګو د زموږ انسانان …نارې اكبر هللا د ته لور بل او وې چغې هورا د ته خوا یو شول،
 ))  ...وې تړلې زولنو په پښې خپلې زموږ خو كېدل، وژل وړاندې

 
 وخت هغه د لودین عزیزهللا ډاكټر مشر د(( ادارې عالي د ضد پر فساد)) د حكومت اوسني د دا

 .وو ورغلي ټكر په تازه سره خوځښتونه اكبر هللا د مقاومت د او هورا د كمونېستانو د چې ده كیسه

 
 په نړۍ كې كورنۍ متمدنه او متوسطه یوه په لوګریانو شویو كډه د ته هرات كال 1۳1۸ په نوموړي

 استول ته هرات عسكرۍ په كې وخت په خان عبدالرحمان امیر د یې نیكه غور ولیدله، سترګو دوو
 لور په كابل د هم یې كورنۍ نو راغى، خاپوړو په عزیزهللا چې كله خو شو، پاتې هملته بیا او شوى
 .كړ ورداخل انګړ په لېسې غازي د عزیزهللا یې كال 1۳۲۵ په او كړې رابار كډې

 
 كاله څلور شو، بریالى ته پوهنځي حقوقو د او زلمى كال 1۳۴۰ په ماشوم ډك مستۍ له او شوخ دا
 څه خو شو، مقرر اسېستانت شفیق موسى صدراعظم د كې پوهنځي همدغه په چې وو نه تېر به

 .شو واستول ته پوهنتون كولن المان د بورس دولتي په وروسته موده

 
 عالي له دوكتورا او ماسټرۍ لېسانس، د كې اقتصاد په څخه المان له كال 1۳۵۵ په هللا عزیز

 هم واده یې وروسته كال یو شو، مقرر استاد كې پوهنځي اقتصاد په كابل د او راستون سره سندونو
 داوود محمد سردار د اوومه په غویي د كال 1۳۵۷ د چې و نه پوره كال یو ال یې به واده د او وكړ
 .وكړه كودتا خلقیانو ضد پر واكمنۍ د خان

 
 عمل ځایه بې ورته ړنګول حكومت جوړ د و، ځوان بافكره او پوخ كې وخت دغه په هللا عزیز
 تېره ال به میاشت یوه شوه، پیدا عقده او كركه سره رژیم خلقي له یې ورځې همدې له او شو ښكاره

 كاظم عبدهللا ډاكټر رئیس پوهنځي اقتصاد كابل د او ملګري راز د یې غوټې زړه خپل د چې وه نه
 شوي مواجه د سره خطر له او اندېښنې خپلې وړاندې پر رژیم خلقي د یې سره هغه له پرانستې، ته

 .كېښود بنسټ ګوند د نوم په(( ملي وحدت حزب)) د یې سمدواره او وكړه خواله زړه اړه په ملت

 
 راوستو حكومت د خوښې د خلكو د او كودتا نظامي د خالف پر رژیم خلقي د ګوند دا خبره، په ده د

 د چې تېرې وې نه به ورځې څو ال او شو رامنځته كې كابل په چې و خوځښت لومړنى نیت په
 .شول ملګري ورسره استادان پوهنتون د ۴۰ او منصبان صاحب پوځي ۳۶ خالف رژیم كمونېستي
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 4تر ۲ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 مشر نظامي ګوند د زموږ:)) كړه زړه په را كیسه جذبې د ورځې هماغې د خلكو د لودین هللا عزیز
 كودتا د كې والیتونو لوګر او غزني هرات، ګردېز، كابل، خوست، په ده و، خان عظیم ډګروال

 مرستیال پوهنځي طب د نیاز، ډاكټر پوهنوال هم سره موږ كړل، راملګري ډګرواالن پوځي لپاره
 د او شول ملګري ځوانان لسګونه په نور او مستمندي ډاكټر فرهنګ، امین ډاكټر هاشمي، پوهاند

 ((.كړ طرح مو پالن كودتا قوي یوې

 
 د ایله یې به ګوند خو شو، كوالى رامنځته چانس بریا د كې حال هر په حركت دوى د وایي، لودین

 نظامیان ټول او كړل پورته ګامونه پرېكنده ضد پر یې رژیم خلقي چې و لیدلى پسرلى میاشتو دوه
 لومړى یې كې نظامیانو په: )) ووژل یې بیا او وركړې یې شكنجې راټول، ګوته په ګوته ترې یې

 خوله په خان انور امر پوځي د نه پلچرخي له ته موږ هغه ونیول، ملګري او خان عظیم ډګروال
 په ګروپ بل یو د او وكړئ كار احتیاط په ډېر یاست، نه كړي افشا ال مو تاسو چې راولېږه خبر

 ((.كړئ پیل كار كولو منسجم او جوړولو

 
 د لودین هللا عزیز ډاكټر د ورسره سمدواره چې وه تېرېدو په میاشت سرطان د كال 1۳۵۷ د خو

 ملګري كسان كلیدي ډیر مو كې ګروپ بل دې په: )) شوه پیل تېزۍ په پروسه نیولو د ملګرو نویو
 له یو په یو نور او كاظم ډاكټر یې بیا او ونیو هاشمي پوهاند لومړى یې څخه ګروپ دې له خو وو،

 ((.وویستل كوره

 
 درې نیولو له یې هغه وه، شوې لیكل قلم په كاظم ډاكټر د مرامنامه زموږ: )) زیاتوي لودین ډاكټر

 ته مېرمنې خپلې بیا هغه و، وړى لپاره پیداكولو مرامنامې د ته كور شپه توره په وروسته ورځې
 وم الندې تعقیب تر هم زه مګر واخلي، ګامونه احتیاط په چې كړه خبر هم لودین ډاكټر چې وو ویلي

 ((.راورسېدل كسان امنیتي وزارت داخله د پسې نیولو په زما شپه سبا او

 
 كوره كرایي له ناحیې څلورمې د بجې اته ماسخوتن تور یو په میاشتې سرطان د لودین هللا عزیز

 د یې كې خونو بندو په وزارت داخله د چې وې نه شوې پوره ال به بجې نهه او شو وویستل
 د ته یې ویل راغى، سره عسكرو شپږو له مستنطق یو راته سمدواره: )) شول پیل مراحل تعذیبولو

 ورغى، قهر خبره دې په شې؟ كولى وړاندې سند او ثبوت څه ویل ما یې، شوى نیول تور په كودتا
 په كړه، رامنډه سمدواره هغوى كړئ، وړاندې اسناد جرم خپل د ته ده وكړ، امر یې ته عسكرو

 ((.ووهلم یې ډنډو او سوكانو لغتو،

 
 به كې همدې په وكړه، اعتراف جرم خپل په وویل، بیا ته لودین ډاكټر مستنطق وه، نه كافي ال دا

 شاټونه، برقي شپه دغه په و، نه عادي كولو افشا رازونو د اسانه په دومره لودین خو! وي خیر دې
 ملګرو نورو د خو وزغملې، یې شكنجې سختې نورې او ګوزارونه ډنډو د لغتې، بوټانو عسكري په
 .كړ نه افشا راز هېڅ یې اړه په

 
 د باالخره او واوښتې ځوانۍ په لودین ډاكټر د هم نورې ورځې لس كې جهنم او عذابونو دې په

 كڅوړه توره یوه یې بجې دوه مهال نږدې ته پېشمني چې راغله هم شپه داسې میاشتې روژې

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 4تر ۳ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 له وروسته ساعت یو یې هلته راوویست، ته موټرو محبس د یې كشولو كشولو په او وارواغوسته
 كې كیسه خپله په ورته هغه دى، ناست كاظم ډاكټر یې ته څنګ چې ګوري شوه، پورته كڅوړه سره

 د او كیناست مستنطق داره وزن یو پرې به بیا كېښوده، چوكۍ ورته یې به څوكو په پښو د وویل،
 په تللو د ته تشناب مې ملګري ټول وویل، ورته ما: )) ګراوه نه غوږ هیڅ یې به چغو دردناكه په ده

 بیولى چېرته یې به دا شوې، څلور سترګې دوه مې پسې هاشمي پوهاند خو وكتل، تصادفا وخت
 هاشمي پوهاند زه یې ویل او كړ راپورته سر سړي ناست مخامخ ماته وروسته خبرې دې له وي؟

 ((.یم

 
 صحتمند او برجسته هغه ځكه راغله، تیاره سترګو په لودین هللا عزیز د سم سره تعارف دې له

 یوه سالمتیا د یې بدن په او پړسېدلى وهلو او شكنجو په یې سر بلكې پاتې، و نه اوس هاشمي پوهاند
 هغه له و، خراب سخت یې صحت او اوښتى تور تك رنګ هاشمي پوهاند د: )) پاتې وه نه هم نښه
 شوې نه سمې یې خبرې وو، اخستي رازونه ملګرو سرالرو ځینو د زموږ زور په شكنجو د یې

 د او شوم پاتې زنګون په سر پورې رارسېدو تر محبس د نو ځكه راتله، ژړا هم ماته كوالى،
 ((.شو كړاى ونه زړه كتلو د بیا مې ته مخ هاشمي

 
 تور په كودتا د چې وو بندیان سیاسي لومړني ډله ملګرو د لودین هللا عزیز ډاكټر د كې پلچرخي په

 ساتل غړي كورنۍ شاهي او خان داوود محمد سردار د كې بالك اول په باقي وو، شوي وروړل
 بیا خو واچول، كې خونو جال په ملګري ډله دا ملي وحدت حزب د یې كې وختونو لومړیو په كېدل،

 دلته مې میاشتې اته: )) رسېدله نه وخت په هم ډوډۍ چاته چې شول راډېر دومره بندیان وروسته
 وړاندې په كمونیستانو د زه كولم، شكنجه نه یې به وخته پنځه چې وه نه ورځ داسې كړې، تېرې
 اخستې عقده راسره هغوى او كاوه، نه درناوى مشرانو د هغوى د ما وم، احتیاطه بې او حساس ډېر
 ((.كاوه ګومان مړي د راباندې مې به ملګرو چې ووهلم یې به دومره وه،

 
 ټولو رانغى، هوښ په ورځو دریو تر نو وخوړل، وهل سخت چې یې ورځ یوه وایي، لودین ډاكټر

 په: )) ګرځي راونه به هیڅكله او شوى مړ هم رښتیا لودین، ځل دا چې وه خوړلې زړه په دا ملګرو
 ((.شوم نه خوځېداى خو وغړولې سترګې مې ورځ څلورمه

 
 جوزا د كال 1۳۵۸ د كې انګړ په پلچرخي د چې ده یاده هم كیسه دردوونكې بله یوه زندان د ته هغه

 په انتقال د ته پلیګون بندي یو: )) شول ووژل توګه رحمانه بې ډېره په بندیان 11۸ ترې نېټه ۹ په
 دهشكه او كړې جوړې چغې هورا د خلقیانو و، اخستى كالشنكوف زور په نه عسكر كوم له وخت

 ((.كړې روانې یې ویالې وینو د بندیانو د او كړې راښكته پرې یې

 
 دې له خو ځكه كېدل، امر په عبدهللا سید قومندان زندان د پلچرخي د وخت هغه ظلمونه ټول دا

 برید شوي د قومندان دغه پر ته هللا عزیز چې راغله هم شپه هغه وروسته ورځې ۵ شیبې خونړۍ
 څو یې چاړه په او وكړ برید مرګونى عبدهللا سید په اكبر سید یوتن ارچي دشت د: )) راغى خبر

 له ویل به هغه راغى، نامه په ګل ښایسته د قومندان بېسواده بل یو بیا وو، وركړي ګوزارونه سخت
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 سخته خبره دغه په به ته موږ…شي بند دا باید دي، وسایل قاتله او جارحه كتابچه او قلم سره بندیانو

 ((.راتله خندا

 
 په چې كله خو راوتلى، واى نه هېڅ منګولو له رژیم خلقي د به دى وایي، لودین هللا عزیز ډاكټر

 عفوه عمومي یې ته بندیانو نو راننوتې، ته افغانستان لښكرې روسي مه۶ په جدي د كال 1۳۵۸
 كې ډله په بندیانو سیاسي د وروسته كېدو خوشې له ډلو پرچمي د كال 1۳۵۹ په دى او كړه اعالن
 توګه په مشاور خاص سیاسي خپل د ته پېښور نبي محمد مولوي وروسته دې له: )) شو خوشې

 پیر او مجددي هللا صبغت د مو وروسته كاله دوه وټاكه، راته یې معاش كلدارې ۵۰۰ او وغوښتم
 ((.وټاكلم غړى شورا عالي د یې زه او وكړ ایتالف ګونى درې سره ګیالني احمد سید

 
 و، كې الس په ویش وسلو د او صالحیتونه ډېر یې مهال پر مبارزې د مجاهدینو د وایي، نوموړى

 هم اوس زه: )) دى كړى فساد كې ځاى پالني په لودین هللا عزیز چې كړي نه ثبوت څوك به دا خو
 د بلكې وكړم، ورته فساد او غال چې نشته مې بچیان اوسم، كرایه په او یم كوره بې كې كابل په

 .((وكړم یې به خدمت او بولم زیات بچیانو خپلو له اوالدونه ولس او ملت
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