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 آیا نجیب پېژنئ؟

 

دغه عنوان د هغه وړوکي کتاب دی چې د ډاکتر نجیب هللا سکه ورور صدیق 

هللا راهي هغه وخت لیکلی چې ډاکتر نجیب ژوندی و، په هغه وخت کې نه 

او  .خواخوږي او ملګري ددغه کتاب په اړه څه ویليډاکتر نجیب او نه یې کوم 

دا ممکنه نه ده چې نوموړی چې شپږ اوه کاله داستخباراتو رئیس پاتې شوی و 

  .ددغه کتاب په اړه معلومات نه وي لرلي

په هر صورت نوموړی کتاب چې په نېټ کې د ګوتو په لیکنه په پي ډي اف   

نکي حقایق پکې نغښتي دي چې فایل کې نشر شوې، هغه نوادر او حیرانوو

ما خپله تر ننه پورې دا ګومان نه کولو چې ډاکتر نجیب  .بالکل سړی حیرانوي

ما ویل که نور نه وي کم تر  .به دومره بې حیثیته، بې عزته او سپک انسان وي

خو د صدیق هللا راهي لیکلي حقایق څرګندوي چې ډاکتر  .کمه انسان خو و

او افغانیت اصول تر پښو الندې کړې وو، بلکې د نجیب نه یوازې د اسالمیت 

په دې اړه زه نور څه نه وایم،   .انسانیت پر مخ یې هم مرګوني ګوزارونه کړي

ښه دا ده چې خپله د صدیق هللا راهي لیکنه ولوستل شي او قضاوت لوستونکو 

ته پرېښودل شي، ددې لپاره چې لوستونکي په ځانګړي ډول پښتانه وروڼه د 

نجیب له حقیقت نه خبر شي زه نوموړې لیکنه په پښتو ژبه ژباړم، د یادونې وړ 

ه کې د ډاکتر نجیب دکړو وړو په اړه ځینې داسې الفاظ ده چې په نوموړې لیکن

راغلي او کارول شي چې له اخالقي او ادبي لحاظه له ګوتو او قلم سره نه 

ښایي، دا چې ورور یې په دې نیت چې حقایق سم او په بشپړ ډول وښیي، 

لیکلي  دي، د هغه کار دی، ځکه خو زه تر خپله وسه هڅه کوم چې دا ډول 

خو بیا هم که  .ارول شي، او مفهوم په نورو ټکو وړاندې کړل شيتوري و نه ک

یې ځای او حاالتو غوښتنه کوله، له اړتیا پرته به یې له کارولو ډه ډه کېږي. ان 
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 .څلورم فصل: خاد او انسان وژونکی نجیب

 پنځم فصل: د نجیب نورې فجایع

  :لومړۍ برخه: د یو ځوان په صفت د نوموړي شخصیت او کړه وړه

که څه هم چې کورنۍ یو سپېڅلی تړاو دی، خو ترخه او انکار نا پذیره حقیقتونه 

لي دي،  کوم چې کله کله کورني تړاوونه او اړیکې داغداره له دې هم سپېڅ

کوي او سره بیلوي یې، او دا بیا څومره ښه خبره ده چې دغه حقایق د تاریخ په 

داسې نازکو شېبو کې خبرې وکړي چې ملت له مرګ او تورو ورځو سره الس 

  .او ګریوان دی

زمونږ د کورنۍ مشر ددغه حقایقو پیل زما د ورور نجیب هللا ژوند دی، چې   

زوی و،  زمونږ پالر اختر محمد چې د پکتیا د احمدزیو له قوم څخه و، د خپل 

اکا له لمسۍ ښاغلې حلیمې سره واده وکړ، ددغه کورنۍ لومړی ماشوم زما 

خور صالحه وه، دا چې زما پالر مناسب سواد نه درلود، یوازې له مال نه یې 

ښتنو کې د لور زېږیدل شرم ګڼل کېدو، سواد زده کړی و، او له بلې خوا په پ

پالر مې د لورد زېږېدو له کبله په غوسه و،  له همدې وجې د بل واده په فکر 

کې و، که ګوري نجیب دنیا ته راغی، پالر مې د نوموړي له زیږېدو سره له 

دوهم واده نه تېر شو، د نجیب پیدایښت مې د مور او پالر لپاره ښه زیری و، له 

وسته دوه نور ماشومان پیدا شول، چې په ماشومتوب کې وفات نجیب نه ور

شول، زه له نجیب نه شپږ کاله وروسته تولد شوی یم. له ما نه وروسته مې 

  .خور ) کوکۍ ( او دوه وروڼه، احمدزی او روښان تولد شوي

زمونږ کورنۍ په لومړي سر کې له اقتصادي ستونزو سره الس او ګرېوان  

مو د کابل په مرادخانیو کې د خپل مورني نیکه په کور  وه، په هغه وخت کې

کې هستوګنه درلوده، پالر مې په ماشومتوب کې مور او پالر له السه ور کړي 

وو، له یوه ورور او دوه خویندو سره یې په پکتیا کې د خپل اکا سره ژوند 

کولو، اکا یې نشوای کولی ددوی مناسبه سرپرستي وکړي، پالر مې له خپل 

ر او خویندو سره ډېر سخت ژوند تېر کړی و، کله یې چې خویندو ودونه ورو

وکړل، له خپل کوچني ورو سره د ځینو خپلوانو د مرستو په مټ چې په کابل 

کې وو، کابل ته راغلل، چې بیا وروسته دهمدغه خپلوانو په واسطه یې د خپل 

  .اکا لمسۍ چې زما مور کېږي وغوښته او په نکاح یې کړه

ر مې چې نوی له پکتیا نه کابل ته راغلی و، د خپل کور د چارو د پر مخ پال  

بیولو لپاره په کار پسې ګرځېدو، باآلخره د قره قل په شرکت او په دولتي 
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ډیپوګانو کې له یو څه کار کولو وروسته یې قطغن ته سفر وکړ، او له محمد ګل 

دګلوي شوه، چې مومند سره  یې چې دنوموړي والیت رئیس تنظیمه و،  پېژن

دغه پېژندګلوي بیا په دایمي انډیوالۍ بدله شوه، محمد ګل مومند مې پالر د 

نوموړي والیت په یوه عالقه دارۍ کې د عالقه دار په توګه وټاکلو، چې د ډېر 

وخت لپاره یې په نوموړي ځای کې په ګڼو عالقه داریو کې دنده تر سره کړه، 

ندې نه لېرې کړل شو، او په کور تر دې چې محمد ګل مومند له خپلې د

کیناست، پالر مې هم له هغه نه وروسته له دندې تر سره کولو الس په سر شو، 

  .او بیرته کابل ته راغی

پالر مې له محمد ګل مومند سره د ملګرۍ او پېژندګلوۍ له کبله لږ لږ له 

ونستان سیاسي مسایلو سره عالقه پیدا کړې وه، خو یوازې د پښتونیزم او تر پښت

پورې د تړاو لرونکو مسایلو په اړه.   نوموړي له محمد ګل مومند سره د 

  .اړیکو په ساتلو کې له ډېرو کسانو سره پېژندګلوي پیدا کړه

په دې وخت کې مې پالر بیکاره و، کورنی اقتصادي حالت مو چندان ښه نه و، 

پوهېدو چې د محمد ګل مومند چې زما له پالر سره یې نېږدې اړیکې لرلي، او 

ژوند شرایط یې ښه نه دي، پالر ته مې یې مشوره ور کړه تر څو د دولتي 

څانګو په یوه برخه کې د یوې دندې د پیدا کولو لپاره عریضه وکړي. په هغه 

وخت کې محمد داود لومړی وزیر و، دا چې محمد ګل مومند پوهېدو چې څه 

مشوره ور کړه تر څو په  ډول د محمد داود پام خپلولی شي نو پالر ته مې یې

عریضه کې داسې ټکي ځای پر ځای کړي چې د محمد داود خوښ شي، پالر 

مې همدا کار وکړ، عریضه یې وړاندې کړه، ډېر وخت تېر نشو چې پالر مې د 

محمد داود له خوا ور وغوښتل شو، او له لیدو کتو وروسته یې عبد الملک عبد 

ه یې دنده تر سره کوله ور معرفي کړ، الرحیمزي ته چې د مالیې دوزیر په توګ

  .تر څو د خپل وزارت په کومه اړونده اداره کې یې مقرر کړي

عبد الملک عبد الرحیمزي نوموړی د نقلیاتو په ریاست کې چې بیا وروسته د 

ترانسپورت ریاست شو، مقرر کړ. او د دندې د تر سره کولو په منظور یې 

ه ولېږلو. د پښتونستان پر سر د افغانستان او پېښور ته د نقلیاتو د مدیر په توګ

پاکستان د اړیکو له خړپړ کېدو وروسته د جانبینو دفترونه په دواړو هېوادونو 

 .پالر مې بیرته کابل ته راستون شو .کې وتړل شول

هغه وخت چې پالر مې په پېښور کې و، د نیک محمد په نامه یو کس چې هغه 

ي وکالت کې مامور و، زما خور یې غوښتې هم په پېښور کې په افغان تجارت
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وه، تر څو واده ور سره وکړي، پالر مې پرته له دې چې د نوموړي سابقه، 

اخالق، کړه وړه مطالعه کړي،  د نوموړي د زیات فشار او ټینګار په نتیجه کې 

دغه خیښي وکړه،  خپله دیارلس کلنه لور صالحه یې دغه فاسد سړي ته چې د 

  .د پیل سبب شو ور کړه نجیب د چټلکاریو

زه په دغه وخت کې پنځه کلن ماشوم وم، او دماشومتوب په همدې بې خبره 

عمر کې مې د خپلې خور له خاوند نه کرکه درلوده، ښه مې نه ایشیدو، سره له 

دې چې د نوموړي په اړه مې کافي او مناسب معلومات نه لرل، مګر نجیب چې 

ټولګي کې و، له همغه لومړي سره یې له لوی و، تقریبا د ښوونځي په پنځم 

 ...نوموړي سره ښې اړیکې لرلې

پالر مې کله چې محمد داود د صدر اعظمۍ له پوست نه څنګ ته شو، له  

پېښور نه کابل ته تبدیل شو، خو له نوموړي سره یې خپلې شخصي اړیکې 

ې محمد ساتلې، ډېر ځله به د لیدو کتو لپاره د محمد داود کور ته ور تلو، دا چ

داود د پښتونستان موضوع جدي نیولې وه،  د خدایي خدمتګارانو د تحریک او 

د سورو جنډو واالوو چې د عبد الغفار خان تر مشرۍ الندې یې فعالیت کولو 

مالتړ کولو، پالر مې هم د خپل پښتونیستي اړیکو له مخې د محمد داود د دریځ  

ادامه ددې المل شوه چې پالر مې یو ننګه کوله، او ستایلو به یې، د اړیکو همدا 

ځل بیا د محمد داود د ولسمشرۍ پر مهال په پېښور کې د هغه د باور وړ کس 

  .او د تجارانو د وکیل په توګه مقرر شي

 

پالر مې په پېښور کې دخپلې هستوګنې پر مهال د صوبه سرحد له مشهورو    

وروسته یې د عوامي کسانو او د خدایي خدمتګارانو له تحریک سره چې بیا 

نشنل ګوند را منځ ته کړ اړیکې پیدا کړې وې، له عبد الغفار خان ) پاچاخان (، 

عبد الغني خان د عبد الغفار خان مشر زوی، عبد الولي خان د عبد الغفار خان 

زوی او د عوامي نشنل ګوند مشر، ارباب سکندر خان خلیل، اجمل خټک او له 

ستانه اړیکې لرلې، کله کله به یې لیده کاته ور دا ډول نورو خلکو سره  یې دو

سره کول، د پالر دغه پېژندګلوۍ مې په پېښور کې د نجیب د فعالیت لپاره ښه 

زمینه برابروله، چې بیا وروسته د دموکراتیک خلق ګوند له دغه پېژندګلوۍ نه 

 .زیاته ګټه پورته کړه
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ژمنیو رخصتیو نه په  کله چې مو چې پالر په پېښور کې و، د ښوونځیو له   

استفادې سره به مونږ له خپلې کورنۍ سره هلته تللو، تقریبا هر کال به مو درې 

میاشتې هلته تېرولې، زه په هغه وخت کې په ابتدایي ښوونځي کې وم، او نجیب 

په حبیبیه لیسه کې د ثانویې دورې په زده کړو بوخت و. نوموړی په ابتدایي 

وتلی او الیق زده کوونکی نه و، ښو نومرو  دوره کې د زده کړې له مخې

اخیستو ته یې چندانې پاملرنه نه کوله. ډېر وخت به له خپلو ټولګیوالو او د 

هستوګنې د ځای ) کوڅې ( له هلکانو سره د ماشومتوب د وخت په لوبو بوخت 

و. تل به یې دا هیله لرله چې د هغوی په منځ کې مهم کس وي، د نوموړي 

مل ګرځېده چې ډېری وخت له هغوی سره په جګړو او ځانځاني ددې ال

کشمکش کې وي، دوه ځله یې د جنګ په نتیجه کې پزه ماته شوې وه، د ابتدایي 

دورې له خالصېدو وروسته یې ډېره عالقه درلوده چې د کور په چاپیلایر کې 

ددې تر څنګ یې همدا ډول د کوڅې او دښوونځي  .حاکم او نافذ و اوسي

منځ ځان ته یوه ډله جوړه کړې وه، چې کولی یې شوای له هغوی دهلکانو تر 

 .سره وګرځي را وګرځي

 

نوموړي له موسیقي او هندي نڅاګرو سره ډېره مینه لرله، ډېرې شپې به یې    

د ښو جامو اغوستلو ته یې  .چې دی ېې دفلم هیرو وي .د نڅاګرو خوبونه لیدل

په دا ډول چارو  .بختۍ په بیه تیارولېپاملرنه کوله، البته هغه به یې د کور د بد

کې به نجیب زما د خور د خاوند نیک محمد له مالتړ نه برخمن کېدو، د نجیب 

ځکه چې نیک محمد خپله د  .د لګښتونو ډېری پیسې به نیک محمد ور کولې

کمزوریو اخالقو خاوند انسان و، په ځانګړې توګه نوموړي له بد اخالقه هلکانو 

او نجیب یوازینی کس و چې د نوموړي په   .ره اړیکې ساتلېاو بدکاره ښځو س

دغه کړنو خبر و، او ښه پوهېدو چې نیک محمد د سردار مهتاب د کال په 

مهمانخانه کې چې دده د جرم له ملګرو نه و څه ډول بیکاره او د انساني اخالقو 

 .پر خالف کړنې تر سره کوي

 

راز افشا شي نو نجیب یې په دا چې نیک محمد نه غوښتل په کور کې یې    

څنګ کې نیولی و، او د هغه د پټه خوله پاتې کېدو په بدل کې یې کلنګ ور 

نیک محمد  .کولو، د نجیب د عیاشۍ او لګښتونو پیسې به یې ورته برابرولې

استفاده طلبه او رشوت خور سړی و، کله یې چې په تورخم کې د ګمرک د 
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چاق او قاچاق بري دنوموړي ورځنی کار و، مدیر په توګه دنده تر سره کوله، قا

زما په یاد دي چې د شپېتو لکو افغانیو شاوخوا په بیه برنجي خښتو ته یې چې 

په هغه وخت کې ډېرې پیسې وې، طالیي رنګ ور کړی و، او په یو هندي 

تاجر باندې یې خرڅې کړلې، او دغه معامله د شورا د دولسمې دورې له 

وخت کې وه، نیک محمد له ډېرو پیسو نه په استفادې  انتخاباتو سره په نېږدې

سره چې د رشوت خورۍ او قاچاقبرۍ له الرې تر السه کړې وې، د کوهدان 

له میربچه کوټ سیمې نه ځان دولسمې دورې ته کاندید کړ، مګر یو ناڅاپه د 

هغه د قاچاق مسله رسوا شوه، دامنیتي چارواکو له خوا ونیول شو او زنداني 

ب په دې وخت کې منځګړیتوب وکړ، د نیک محمد د خالصون لپاره شو، نجی

یې له امنیتي او نورو چارواکو سره اړیکې نیولې، نجیب د کابل د امنیه 

قوماندانۍ مشر ته چې ګل نبي خان نومیده څلور لکه له قاچاق نه السته راغلې 

 .پیسې ور کړې چې له زندان نه د نیک محمد د خالصېدو المل شوې

 

یک محمد له خالصېدو وروسته د نجیب د هڅو بدله ور کړه، ښه او زیات د ن   

عیاشۍ او ښه وخت تېرولو امکانات یې په واک کې ور کړل. نجیب د نیک 

محمد د رشوت او قاچاقبرۍ په مفتو پیسو هند ته یو سفر وکړ، او بیا یې هم په 

ړه، مونږ په آرام زړه د نیک محمد په څنګ کې شرمېدلي ژوند ته ادامه ور ک

همدې وخت کې د ده افغانانو له کور نه کارته پروان ته کډه کړې وه، د تېر په 

څېر په یو لوی کور کې چې نیک محمد د رشوت خورۍ په پیسواخیستی و، په 

ګډه یو ځای ژوند کولو، دغه کور زمونږ د بود باش له تعمیر پرته مهمانخانه 

ار اخیستل کېدو، نجیب به خپل ډېر هم لرله، چې له هغې نه دمیلمنو لپاره ک

  .وخت په همدې ځای ) مهمانخانه ( کې تېرولو

 

نجیب د خپلې ځوانۍ او جنسي غرایزو په ځواکمن پړاو کې و، چې په یوه     

حیواني اوغیر انساني توګه به یې پوره کولې، د یوه چټل حیوان په څېر به یې د 

له خپلو ملګرو  .لکانو حملې کولېناتوانه خلکو په ښځو، لورانو، او ښایسته ه

سره په ګډه به یې په خپل منځ کې یو له بل سره د لواطت بد عمل تر سره 

نجیب  .کولو، ډېری وخت به د همدې کشمکش له وجې جنجال او جګړه پېښېده

به له خپلو ملګرو سره په ډله ایزه توګه له جانب مقابل سره جګړه کوله، یو او 

ب د زیبایي اندام د سپورت وسایل په کور کې تیار بل به یې سره وهل، نجی
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کړي وو، هر مازدیګر له سپورت او وزن پورته کولو ورسته به دخپلو همجنس 

بازانو له ډلې سره یو ځای کېدو او نوې فتنې او فسادونه به یې تر سره کول. 

نجیب له هغو مادي امکاناتواو پیسو نه په استفادې سره چې په واک کې یې 

تاج  .ه هلکانو سره د بدکارۍ تر څنګ له نجونو سره هم بدکارۍ کولېوې، ل

محمد او امیر محمد د هغو هلکانو له ډلې څخه وو چې نجیب به له نیک محمد 

 .سره په ګډه د کور په مهمانخانه کې بدکارۍ ور سره کولې

 

زما په یاد دي چې یوه ورځ د نجیب یوه ملګري چې تور ببرک نومېده، یو    

یې په یوه بهانه د دوه درې نورو کسانو په واسطه د نیک محمد  ځوان

مهمانخانې ته راوست، او په ګډه یې د هغه په عزت او شرف تجاوز وکړ، چې 

د نجیب او ملګرو دغه شرمناک انسان ضد عمل نوموړی ځوان تر دې کچې 

نجیب به له خپلو ملګرو سره جوالیان چې  .وځورولو چې د مرګ المل یې شو

محرومه طبقه ده په بهانو مهمانخانې ته راوستل، بیا به یې دروازه ټینګه  یوه

نجیب همدا رنګه له نجونو سره هم ډېر   .بنده کړه، او تجاوز به یې پرې کولو

عشق بازۍ لرې، له قمر او ګل غټۍ نه نیولې تر مستورې  اصیل او نجیبه 

 .کوهستانۍ او نورو پورې بدکاره نجونې د نجیب معشوقې وې

 

زما ښه په یاد دي چې کله زما مشره خور له ګل غټۍ سره د نجیب له عشقي   

اړیکو نه خبره شوه، له نوموړي سره به یې جنجال او کشمکش شو، غوښتل یې 

له نوموړې نجلۍ سره د نجیب د اړیکو مانع وګرځي، مګر نجیب تر دې کچې 

په دې وخت مې نیا غوښتل له خور نه مې دفاع  .و ډبوله چې مال یې عیبي شوه

وکړي، تر څو له وهلو ډبولو نه د نوموړې د خالصون المل وګرځي، مګر 

نجیب پرته له دې چې د هغې سپین سري، مشري او احترام په نظر کې ونیسي، 

د وحشي حیوان په څېر یې پر هغه هم حمله وکړه، هغه یې هم تر بې رحمه 

هغه ښځه چې له مونږ سره یې د ېوې نړۍ مینې او   .تهګوزارونو الندې راوس

عاطفې په واسطه زمونږ غم خوړلی وو، باید د هغې احترام یې کړی وای، 

مګر د هغه په وړاندې د لویې ګناه او بې حرمتۍ مرتګب شو، چې د بخښلو نه 

 .دی
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نجیب یوه ورځ چې جیب یې له روپیو تش شوی و، مور ته مې راغلو، او 

ترې وغوښتې، مور مې چې روپۍ یې نه لرلې، منفي ځواب یې ور  روپۍ یې 

کړ، نجیب خبرې ور سره غبرګې کړې، تر دې چې باالخره خبره جنجال ته 

ځکه چې د   .ورسېده، مور مې د نجیب تر وحشیانه وهلو ټکولو الندې راغله

مور تر ډېره پورې خپل هغه  .نوموړي د عیاشۍ د لګښت پیسې یې ور نه کړې

ان چې نجیب پرې کښلي وو، د یوې ترخې خاطرې په توګه له ځان سره ویښت

  .. .ساتلي وو

نجیب له سخت دریځۍ او بد خویۍ سره هوکړه کړې وه، او دغه اخالق یې د 
خپل ژوند یو امتیاز  ګڼلو، ویاړل یې چې د کور ټول غړي له ده څه یرېږي، له 

د  .ه مرګوني وهيدې وجې چې مور، نیا، ماما، خورګانې او واړه وروڼ
   .درواغزن غرور او رواني آرامۍ احساس یې کولو

 
نجیب له خپل دغه کردار سره هم کرکه پنځوونکی او هم ډار اچوونکی و، 

نوموړي دکورنۍ ټول غړي وهل او ټکول، له پالر نه مې پرته، بل هېڅوک د 
تر  نوموړي له وهلو ټکولو نه بې داغه نه وو پاتي، دنوموړي دغه وهل ټکول

دې کچې وحشیانه وو چې زمونږ د کورنۍ معصومو ماشومانو به چې کله دده 
آواز واورېدو، غړي به یې وتښتېدل، او له ډاره به یې ځان ته یو پناه ځای 

د نجیب وهلو ټکولو زمونږ د کورنۍ ډېری ماشومان په رواني ناروغیو  .لټولو
اغلل، په ټولنیزو ټول جنجالي، بد اخالقه، سخت او بې کاره ر .اخته کړل

تعامالتو کې ځانځاني او سختي اکثرا د دوی د تعامل یو جزء الیتجزی 
لکه څنګه چې علمي تحلیل حکم کوي چې له ماشومانو سره سخت  .ګرځېدلی

چلن د هغوی په لویوالي کې را څرګندېږي، او د ماشومانو شخصیتونه هماغه د 
اشومانو سره د بد او ماشومتوب په وخت کې جوړېږي، پر همدې اساس له م

 .سخت چلن مخنیوی دقیقه پاملرنه غواړي
 

مګر نجیب په بې پروایۍ سره پرته له دې چې رواني او روحي حساس    
مسایل په نظر کې ونیسي، زمونږ په بې رحمانه وهلو ټکولو به یې الس پورې 

 .کولو، او ټول یې بې روحیې افراد او ډارن جوړول
 

نوي دوره کې ښې نومرې لرلې، دساینس او ریاضیاتو نجیب د ښوونځي په ثا   
په مضامینو کې به یې لوړې نومرې اخیستې، د خپل ټولګي ممتاز زده کوونکی 
ګڼل کېدو، نوموړی له ښه استعداد نه برخمن و، مګر متاسفانه چې په سالمه او 
سمه الر کې یې له هغه نه ګټه پورته نه کړه، هر وخت یې د فتنو په جوړولو 



9 

 

ګټه ترېنه اخیسته. نجیب د حبیبیې ښوونځي تر پایه د پالر د تېر ایستلو  کې
لپاره مې د اخالقي فساد تر څنګ دیني فرایض تر سره کول، لمونځ یې کولو، 

    .روژه یې نیوله، د قرآن کریم ختم به یې کولو
 

پالر مې چې دینداره سړی و، د نجیب په دې کار به خوشحاله کېدو، خو که یې 
دونه په غلطو الرو تلل، ده یې د اصالح او ښه والي لپاره هېڅ ډول هڅې اوال

پالر مې هېڅکله د کورنۍ د یوه مسول او رئیس په توګه و  .په کار نه اچولې
نشو کړی چې د پالرتوب دندې تر سره کړي، د غفلت په خوب کې داسې ډوب 

یې د کومو  و چې هېڅ کله نه پوهېدو چې دده په کور کې څه تېرېږي، او زوی
بیکاره، بدو او د انساني کرامت پر خالف اعمالو مرتکب کېږي؟ د نجیب مطلق 

العنانۍ، وېرې او وحشت د کور فضا په یوه ځنګل بدله کړې وه، داسې چې 
د نجیب و حشتناک استبداد پالر د پالرتوب له دندو  .قوي باید کمزوری وخوري

پالر ته د را څرګندېدو څخه بر طرف کړی و، ځکه د نجیب وحشت او ډار 
فرصت نه ور کولو، پالر په کورنۍ کې په بشپړ ډول د پالرتوب نقش بایللی و، 
یوازې یوه دنده یې لرله، چې له هرې مشروع او غیر مشروع الرې د کورنۍ 

د ژوند، او دنجیب د ګوند بازۍ، عیش او عشرت لپاره یو څه پیسې را پیدا 
محبت، انسانیت، عاطفې، دوستۍ، او یو د  زمونږ له کورنۍ نه د تفاهم، .کړي

بل حقوقو ته د احترام فضا کډه بار کړې وه، نجیب یو ځای مور د پالر، پالر 
دمور، خور د خور، ورور دورور پر ضد را پارول، ټول یې یو پر بل ور 
هڅول، او بیا به یې بهانه جوړه کړه او ټول به یې تر مرګونو وهلو الندې 

پالر مې د ټولو دغو بدبختیو مسول دی، چې ولې یې په خو بیا هم  .ونیول
ماشومتوب کې له دا ډول یو بې رحمه موجود سره مقابله ونه کړه، پرې یې 

ښود چې لومړی کورنی چاپیلایر او بیا یې لویه ټولنه د خپل مشر زوی د 
  .ناالیقۍ قربان شي

 
الر فکر نه کولو نجیب مې که پالر په لمونځ او عبادت کولو تېر ایستلو، آیا پ

چې تقوی او پرهیزګاري بشپړ روښانه مفاهیم دي؟ انسان ته ښایي چې خپل 
ځان له هر ډول ګناه څخه پاک او ستره وساتي، غال، وژل، زنا، لواطت، د 

الکولي مشروباتو څښل، رشوت خوري، سود خوري، پر معصومو ښځو تجاوز 
اوې ګڼل کېږي، او هللا جل کول، او غلطه استفاده، د اسالم په دین کې لویې ګن

جالله ددغه اعمالو تر سره کوونکي نه بښي، او دغه شرمناک اعمال له اسالمي 
قوانینو، او زمونږ عنعنوي ټولنې له مقرراتو سره مغایرت لري، هره ټولنه خپل 
ځانګړي قوانین او اخالق لري، آیا له هلکانو او نجونو سره بدکاري کول جواز 
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ې لمونځ کوونکی، پرهیزګار او دقرآن شریف ختم لري؟ نجیب چې ځان ی
کوونکی ګڼلو، آیا نه پوهېدو چې ټول دغه اعمال چې دی یې تر سره کوي د 

اسالم د دین له قواعدو او مقرراتو سره منافي دي؟ هو، ښه پوهېدو، مګر شریر 
او شیطاني نفس یې غلبه پرې کوله، او دی یې دېته هڅولو چې دا ډول ژوند پر 

  .يمخ بوز
 
نجیب به د غیرت، ننګ او ناموس خبرې کولې، مګر په کور کې یې د کور د   

هغه وخت چې نجیب د حبیبیې په ښوونځي  .خدمتګارانو په ناموس تجاوز کولو
کې په زده کړو بوخت و، خور مې دنیک محمد مېرمنې زمونږ د سالنګ له 

وه، په دغه کورنۍ وطنوالو نه یوه کورنۍ د خادمې او مزدورې په توګه  نیولې 
کې یوه مېرمن وه چې په ) تبرکو ( به یادیده، نجیب به هر وخت د لږو پیسو په 
مقابل کې د هغې له بدن نه ناوړه استفاده کوله، په یوه بستره کې به ور سره یو 

کله چې نوموړې بې اسرې مېرمنې په خپله ګېډه کې له نجیب نه  .ځای کېدو
ې چې د وجدان آواز ته غوږ ونیسي، نوموړې نجیب پرته له د .ماشوم روزلو

یې په زور له کور نه وایستله، او بیا پوه نشوو چې بیچاره مېرمن د کوم 
دا د کور لومړنۍ او   .برخلیک په لوري د نجیب د هوسرانۍ قرباني شوه

وروستنۍ بدبخته خادمه نه وه، او دغه طبقه چې نجیب به یې په کلونو شعار 
 .د شهوت رانیو هدف ګرځېدله پورته کولو، د نجیب

 
یوه ورځ زه  زمونږ د کور د تشناب تر څنګ چې زمونږ د وتلو د دروازې له  

ګورم   .ور لنډ شوم .اوږده دهلیز سره نېږدې و، تېرېدم، یو ږغ مې تر غوږ شو
چې ) ګل بانو ( هغه معصومه مزدوره نجلۍ چې زمونږ په کور کې یې کار 

بیچاره نجلۍ د نجیب په پښو کې سوال او  .کولو له نجیب سره خبرې کوي
 .زارۍ کولې، او پرله پسې یې ترې غوښتل چې په عفت یې تجاوز ونه کړي

داسې زارۍ یې کولې چې کېدای شي نارې یې د هللا جل جالله تر عرش پورې 
ولې دغه شرف بایللی موجود ) نجیب ( چې له خباثت، نامردۍ او  .رسېدلې وې

ړې وه، او دغه شیطاني صفات چې شیطان دده په ګناه سره یې هوکړه ک
سترګو، زړه او دماغ کې ښایسته کړي وو، د نجلۍ زاریو ته یې غوږ ونه 

او دغه قرباني شوې  .ونیو، د ځناور په څېر یې د نوموړې په عفت تجاوز وکړ
  .نجلۍ هم دخپل بد بخت برخلیک په لوري الړه

 
حقوقو له تجاوز، او دخپل قدرت له ژوند نجیب ته د کمزرو او ناتوانو پر    

ساتلو پرته بل مفهوم نه درلود، او پالر مې د نجیب ټول شیطاني کړنې په 
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مګر د نجیب د پلیدو اعمالو په مقابل کې او د هغه په وړاندې د  .سترګو لیدلې
دریځ په خپلولو کې له هر ډول جراءت نه خالي او ناتوانه و، یوازې دخپلو 

نظریاتو د وړاندې کولو عاشق و او بس. فکر یې کولو  پښتونستي تنګ نظره
چې ټوله نړۍ، او د ژوند مسایل په څلور کلیمو پښتو، پښتون، پکتیا او 

نور یې هېڅ ډول وطني، وجداني، او دکورني  .پښتونستان کې خالصه کېږي
او د نجیب د ناروغې اروا په مقابل کې یې جدي   .مسولیت احساس نه کولو

نجیب د خپلو وهلو او ټکولو له وجې د کور د ننه   .عکس العمل نه ښودلو
داسې فضا راوستې وه چې چا نشوای کولی له ده نه پالر ته شکایت وکړي، او 
کله که به له چا نه شکایت ډوله خبرې وشوې، نجیب به هغه په زړه کې ورته 

له یو څه وخت وروسته به   .سمدستي به یې د هغه بدله ترې اخیسته واچول، او
یې بله موضوع بهانه کړه، او خپل غچ به یې اخیست، په حقیقت کې د نجیب په 

 .اصل کې  د ترحم، عاطفې، شفقت او مهربانۍ په نامه څه شي شتون نه درلود
ګڼل  نوموړي ته سختۍ او زور مفهوم لرلو، چې د ژوند هر څه پرې حالل

د همدې درک پر اساس به نجیب داسې کسان لټول چې له ده سره  .کېدای شوای
په ذهنیت او کړو کې ورته والی ولري، له هغوی سره به ډېر زر ملګری شو، 

تر هغه چې نجیب  .بې ځایه او بې ګټې ګرځېدل او بلنې به یې تر سره کولې
ل نه و، هېڅ ډول سیاست ته نه وه مخه کړې، اصال د مطالعې او لوستلو اه

علمي، ادبي، فلسفي آثار یا کیسې او ناولونه یې نه وو لوستي، یوازې له یو څو 
نورو بدماشانو سره به یې ژوند د یوې لوبې په څېر تېرولو، که څه محدوده 
مینه یې له موسیقۍ او سپورت سره لرله هم، د رواني اړتیاوو، او د سالم او 

یوازې د ځان ښودلو لپاره و، چې غوښتل  منطقي علمي درک په اساس نه وه،
پاره استفاده ترې  یې  پر همزولو باندې دخپل ځان او خپلې زورګویۍ د منلو له

 وکړي.
  :لیپ تیفعال اسيید س بیدوهمه برخه: د نج

شامل شو، ال  ېک ځۍفارغ، او د طب په پوهن ځۍوونښ یېبیله حب بینج ېچ کله
د  لایرید پوهنتون علمي چاپ ېو، چ وبډ ېک الونویخ ویشنیهم په خپلو هم

شورا په خپل  ېدولسم ګې. د ولسي جردځېرګاو حوادثو مرکز و وېښپ اسيیس
خپله  دیبا ریوز يړلوم ېد نوي اساسي قانون له مخ وادېد ه ،ړوک لیکار پ

 دییوروسته د پارلمان له خوا د تا ېله هغ ،یستیاخ خهڅله پارلمان  هیداعتماد را
.  د لولویپ تیخپل کار او فعال یېبه  ېک اڼپه ر ېالرګت ېشو بیاو تصو ېشو

د  ېو چ ړیموظف ک وسفیافغانستان پادشاه محمد ظاهر شاه داکتر محمد 
 هیله پارلمان نه د اعتماد را وروستهاو له هغه  ي،ړک لیکار پ ولوړد جو ېنیکاب

  .يړتر السه ک
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 روډېله  ځپه ور ستلویاخ یېلپاره د اعتماد د را ېنید کاب وسفیداکتر محمد   د
 زهړپه ل ونونویالر نوید محصل ارښلپاره د کابل  لځ يړکلونو وروسته د لوم

علني وي، او  دید اعتماد د رایي تر السه کول با ېچ تلښغو یو، هغو یراوست
د  ېچ تلښکسانو غو نوځی ګنڅتر  ېله خوا خپاره شي، دد پوڅ ویيید راد

 نیناظر انید جر ستلویاخ ېد اعتماد د رای مایشي او مستق ړپارلمان تاالر ته ال
  .و اوسي

د  ېچ تلښغو یېسره مخالفت کولو، او نه  تنوښحکومت له دغه غو رګم  
د کابل په  ېعلنا خپاره شي، خو هغو کسانو چ اناتیجر ېستنیاخ ېاعتماد د رای
 ېته را وتلي وو، داس وڅاو کو ارښته لمن وهله،  ونونویالر یې ېپوهنتون ک

 دهږاود  ېسکوت او خاموشي چ ړهغه زو ېو، چ ړېک ړجو یې ږوځ یلو
د  ېشوه چ انهښ.  وروسته روهړوی هځحاکمه شوي وه، له من جهیاستبداد په نت

دحکومت د اعتماد  وسفید داکتر محمد  ېچ ېښېپ ېټېن ېمید در ېاشتید م مړل
او نور محمد تره کي د  لو،ړسمون خو یېسره  انیله جر ېستنیاخ یېد را

 جهیپه نت تونوید فعال وندګ کیموکراتید خلق د ېالند ۍببرک کارمل تر مشر
په  خهڅد نوي اساسي قانون له مادو  تلښغو ی. هغوېو ېته شو ځرا من ېک

. ړېک ېالس پور تونویفعال اسيیاو په س ي،ړاعالن ک تیخپل موجود ېاستفاد
داکتر  ېته شو چ ځحالت او فضا را من وی ېسره داس دوېښله پ وېښپ وړد نومو
د  ېچ کهځواخلي.  هړغا رد صدارت دنده پ تلښو نه غو وسفیمحمد 

 .کسان ووژل شول ېدر ېک جهیپه نت ونونویالر
 ېنګد هستو وسفیکوونکي د محمد  ونیالر ېدا کار هغه وخت وشو کله چ او

زمزمه کولو: )  یېشعار  ېوو، او داس ېپه حال ک ګد کور په لوري د مخته ت
حالت له را  وی ېشي ( د داس زیوز ړیلوم وسفیداکتر  ېچ ړنه غوا  ږمو
کوونکي راغلل،   ونیاو الر سیپول واکونه،ځ تيیته امن ېسره صحن دوېندګرڅ

مرکز قوماندان او د  ید قوا ېچ ېک جهیباآلخره د سردار عبد الولي د امر په نت
 ونید الر واکونوځ تيیته رسولو لپاره امن ید پا ونونویپادشاه زوم و، د الر

 ېک جهیپه نت زوډد  ید هغو ېچ ،ړک ېالس پور اتویپه علم ېاندړکوونکو په و
  .شول انیپټنور  وڅکسان ووژل شول، او  ېدر
د پوهنتون په  رګپرک شول، م تیت ونونهیالر نویاو محصل انویارښکابل  د

. ړک ډوګډ یې انیدرسي جر ېمظاهرو او راوتلو ادامه درلوده، چ ېک لایریچاپ
او  ه،ړاستعفا قبوله ک وسفیپادشاه د بحران د کموالي په منظور د داکتر محمد 

 وځور وڅ ویومارلو. له ګلپاره و  ولوړد جو ېنید کاب یې وندوالیمحمد هاشم م
 ېک ۍشېشو، او په توره در اکلټو ریوز ړیلوم وندوالیوروسته محمد هاشم م

شو، د خپلو  ندګرڅرا  ېک ځپه من وانانوځوه د کابل پوهنتون د  هښن رید و ېچ
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الس په سر  ېنه د ونونویله الر ېچ تلښنه وغو یله هغو یې ېک څخبرو په تر
  .يړک ورهپ ېتنښغو نویبه د محصل یشي، د

هم  ایب ېوم، پالر م ېک يګولټپه اووم  ېسیل یېبیزه د حب ېوخت ک ېد په
مقرر  هګپه تو رید ترانسپورت د مد ېک ورېښدحکومتي چارواکو له خوا په پ

له  وید رخصت و،ړته ال ورېښسره پ ېنه په استفاد ویرخصت ویله ژمن ږشو، مون
 بیدنج ېچ شوممتوجه  دو،ځېرګکابل ته را و ېوروسته کله چ دویته رس یپا

ده،  ړېک دایپ لويګژندېپ یېکسانو سره  ویله نو ،یبدلون راغل ېک وړو وړپه ک
 ېمود ډېله لن .ېکول ېخبر یېبه  هړپه ا لویمسا اسيید کتابونو د لوستلو او د س

 یله هغو ولډ هڅ بیدي، او نج وکڅدغه نوي کسان  ېوروسته پوه شوم چ
  ده؟ ړېک دایپ لويګ ژندېسره پ

د خلکو د  سویپه پ ېک اکنوټپه  ېدور ېمحمد د پارلمان د دولسم کین ېچ کله
 ټبچه کو رید کوهدامن د م ېک جهیاو زرهاوو نورو چلونو په نت ستلویاخ ویرا

 ویشو، هغه هم له نورو نو ړیغ ګېشو، او د ولسي جر یونکګټنه  ېله حوز
د هغو اشخاصو تر  اترهیز لويګژندېاو دغه پ ه،ړک دایپ لويګژندېکسانو سره پ

 اوړسره ت لویمسا اسيیاو س استیله س یې ولډ وینه په  ولډ ویپه  ېوه چ ځمن
لپاره کار  وګټد خپلو شخصي  ېوازی یېنه  ویدرلود. او د پارلمان له چوک

و، او  ړیک بیترت رامګخپل پرو یې ېله مخ دوید مشخصو عقا ېبلک ست،یاخ
په  ېچ وندګ کیموکراتی. د خلق دغولیاوتبل جولیترو یېنه  جیدپارلمان له ست

د هغو  یېسره  لوېږپه ل ونیو، د پارلماني فرکس یشو سیتاس ېهغه وخت ک
 وندګ يړزده وو، دنومو یې هڅ وی ېوو چ يړته متوجه ک انځ تونهیکسانو ذهن

فعاالنه کار  ېکسانو په جذبولو ک وید پراخوالي لپاره د نو تیدخپل کم وړیغ
 مانیهغه سل ېمشر سره چ ویله  وندګ يړد نومو مدمح کین ېکولو، کله چ

 .سره بلد او دوست شي يړهم له نومو بینج ېالمل شو چ ېو بلد شو، دد قیال
 ېپلوه کومه پوه او درک نه لرل، له بل اسيیخوا له س ېویمحمد له  کین ېدا چ

 ېد ایتړو بولویاو د پارلماني خبرو د ترت کلو،ید ل ېکس نه و چ ېخوا داس
شي دده  یوکول وڅمنشي ولري، تر  وی ېلرله چ ایتړا یېخو  کهځ ،ولري
 یده کول ېکس و، چ نیبهتر قیال مانیکار لپاره سل ېدد ي،ړک بیترت ېخبر
افکارو د خپرولو  اسيیهم دخپلو س قیال مانی. سليړله هغه نه استفاده وک یشوا

 ۍوالډیان ېمحمد سره د خپل کیله ن قینه استفاده کوله. ال کوړیا ولډلپاره له دا 
د توپچي  ګنڅتر  ېدد ي،ړته جذب ک وندګخپل  بینج یشوا یپه دوام وکول

له  وڅتر  ،ړته ور معرفي ک تایاناه ړینومو اليیتور یخان زو عقوبیمحمد 
  .شي لیته ما استینه س دوځېرګ هیاځ ېب
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 ستيیکمون وی ېچ وندګخلق  کیموکراتیهـ ش کال وروسته د د ۳۱۳۱له  بینج
 بیله خوا  نج قیال مانید سل ېکتابونه چ نيړشو، هغه لوم ړیو فعال غ وندګ

 لړلپاره ور ک ایسره د بلدت لویمسا دويیله عق وندګاو د ېروزن اسيیته د س
 کنه،یل تسریپلد فرانسوي مفکر ژرژ  ېمقدماتي اصول چ ېشوي وو،  د فلسف

روسي مشهور محقق   فید الکساندر آفاناس ېاصول  چ ېد فلسف زمیاو دمارکس
د فلسفي درک د  ېژوند ک ولټوروسته هم په خپل  بینج ېده، وو، چ کنهیل

   .کوله ېتر یېاو استفاده به  ادول،ی هګپه تو ودښالر
 مړد ل نوید کابل پوهنتون محصل د،ېرا ورس یهـ ش کال پسرل ۳۱۳۳   

الس  تنوښغو ویوروسته په نو  ونویالر يی هڅاو له کو ،ېښېله پ ېټېن ېمیددر
د  نویو، د محصل ولړجو ېولنټد  نوینه د محلص ېد هغو له جمل ېچ ،ړک ېپور

له خوا له  واکود چار استید حکومت او د پوهنتون د ر هړپه ا دوړید جو ېولنټ
 ېد اساس نام ېولنټد  ېاکنټمقدماتي  ېولنټ ړېسره، د نومو ېضمني موافق

 .ېلپاره تر سره شو
شو.  اکلټو هګد استازي په تو يګولټله  P.C.B له ځۍد طب پوهن بینج

ته  انځتوجه  وړد غ وندګد  ېشول چ یاړسره وک دوېک اکلټپه خپلو  يړنومو
شي. د خلق  ندګرڅرا  ځتر من وانانوځاو ضمنا د پوهنتون د  ي،ړجلب ک

 انګار هیاو خپرندو غاتيید خپل تبل ېهـ ش کال ک ۳۱۳۱په   وندګ کیموکراتید
 ازید امت ڼېپاځور ړېد نومو ،ړتر السه ک ازیامت ڼېپاځد خلق ور هګپه تو

په  ویاون وږد شپ انګو. دغه ار یعمومي منشي نور محمد تره ک وندګخاوند د 
  وندګاو د  تیفعال نيځد خپل ور ېچ ،ړېک ېخپر ېکنیل ېخپل ېک څتر

د پارلمان د  رګکوله. م انهښرو یې الرهګموخو ت کویژېاو سترات کيیدتکت
مصادره  ېد هڼپاځد خلق ور ېشوه چ بیدا تصو ېاستازو د اعتراض له وج

حکومت هم  وندوالیشي. د محمد هاشم م ولیون ېد یېشي، او د نشراتو مخه 
  .دېته ورس یپا تینشراتي فعال ېدیاو د خلق جر ،ړک قیعمال تطب میهمدا تصم

د  وندګد  ېچ ځسره همهال د نور محمد تره کي او ببرک تر من میتصم ېد له
او قدرت  ،ېتنښغو انځد  یوو، د دو يړد دار االنشاء غ ېټېمرکزي کم

المل  دوېک هټوټد دوه  یددو ېاختالفات را پورته شول، چ ېله وج ېتنښغو
 تونکوښغو انځ وړو، له دوا ړیمالت وندګددغه  ېشوروي اتحاد چ دل،ځېرګو

 .ړوک ړخپل مالت ولډپه جال جال  یېکسانو نه  تونکوښاو قدرت غو
 ګنڅد ببرک کارمل په  هګپه تو يړفعاله غ وید  وندګد  بینج ېک څتر ېپه د

وروسته  دوېله خپر ڼېپاځد پرچم ور ېچ ېک لهډاو د ببرک په  و،یون رګسن ېک
پر مهال  دوېک هټوټد حزب د  بیشو. نج ېپات هیمشهور شول تر پا انویپه پرچم

ته  ایپکت دوېک لګڼ خهڅ دونکوېښېا ټله بنس وندګد  ېسره چ بریاکبر خ ریله م
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 وندګ یګموکراتیکتو وروسته په خلق د دویسره له ل يړله نومو  ،ړسفر وک وی
  .شو ګنټی  ې) پرچم ( ک

 
د  خهڅد محمد داود د حکومت پر مهال له حربي پوهنتون  بریاکبر خ ریم

کاله زنداني و، له زندان نه له را  ږشپ ېدېږشو، ن ولیون ځپه ور دوېفارغ
 ومارلګو هګپه تو وونکيښد  ېپه کدر ک ۍاکادم سویوروسته د پول دوېخالص

د  وندګد  ولډ ندګرڅپه  یکول یشوا یېلرله، نه  یېنظامي دنده  ېشو، دا چ
له  ېټېن ېمیددر مړد ل ېچ ېتر د ي،ړوک تیفعال هګپه تو يړدغ ئتیرهبري ه

 هګپه تو دید تبع یېشو، او هلته  لېږته ول ایوروسته له خپل کور سره پکت ېښېپ
کابل ته را  رتهیاو ب ه،ړاستعفا وک یې ېله نظامي دند ېژوند کولو، همغه و چ

الس  تونویفعال ونديګپه  ګنڅد ببرک کارمل تر  یې کارهښاو په  د،ځېرګو
کس  وی ېو،  او داس ړیله خور سره واده ک قیال مانید سل يړنومو ،ړک ېپور
نه برخمن و،  ۍتوانمند ېله مناسب ېک غیافکارو په تبل زيید مارکس ېو چ
الس  تونویسره په پراخه فعال دوځېرګرا  رتهینه په ب تیوال ایله پکت يړنومو
 دایله را پ ځد در ځتر من وندګد  ېچ تیهغه وضع  ېک جهیپه نت ېچ ،ړک ېپور

په نظري  وانانځ يړسم شو، نومو رتهیو، ب یته راغل ځوروسته من دوېک
درسونه ور زده  دويیعق زمیده خپله د مارکس ېچ ل،ړمنظم ک ېکورسونو ک

درسونه  ېپه دغه نظري کورسونو ک ېو چ ېلډهم د هغو کسانو له  بیکول. نج
لپاره کوشش  ړېزده ک ښېد  ېدېد عق زمیبه د کمون بیجشول، ن لړور ک
  .کولو

 
 تونویفعال ونديګپه  ېک روپګد ببرک کارمل په  بینج ېوروسته له هغه چ 
شهرت تر السه کولو، او د   ېپه حلقو ک نوید فعال وندګد یېورو ورو  ،ړوک لیپ
 ړېد زده ک ونوټد بنس زمی. دغه دوره د مارکسدوځېرګبه  ړو ېپاملرن ېاتیز

 رانیله کتابونو، او د ا نیاو استال ن،یبه هغه د مارکس، لن بینج ېمرحله وه، چ
 دلېدېته را وار وادېه ږبه زمون هګتو هټپه پ ېچ خهڅله نشراتو   وندګد توده 

 ول،ډاوکوششونو راغون وڅه روډېبه دغه کتابونه او آثار په  بیزده کول، نج
د آثارو له  وندګد توده  رانیزده کول، د ا ېتر یېبه  انیش ړاو دخپل نظر و

 ېله کچ یېسره  کنوید مفکر احسان طبري له فلسفي ل وندګ يړنه د نومو ېجمل
هغه مطالعه کول، او  د خپلو خبرو او  یېوخت به  یرډېلرله، او  نهیم ېوتل

  .ستیاخ ېکار تر ېاستداللونو په برخه ک
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د پوهنتوني کدر د  وندګد  ېو چ یدلېتوان ټپه م وڅه غهیدر ېد خپلو ب بینج
 ېانداز ک رمګپه خورا  بینج ېک وړیپه لوم ي،ړک ړلو انځ ېپه جمله ک نویفعال

ببرک  ېالمل شو چ ېدفاع کوله، او دا دد ېوتل ېله ببرک کارمل نه له انداز
 رهډې ېک مولویپه تنظ نوسازمانو ونديګاو د  ي،ړکارمل هم ده ته پاملرنه وک

د  ېافکارو د نشر په برخه ک ستيیاو کمون ،ۍاو د سازمانده ي،ړبرخه ور ک
 تونویاو ظرف اوویتړهم له خپلو و بی. نجيړنه استفاده وک ۍله توانمند يړنومو

  .روان و ېاندړمخ په و ېالره ک ېاستفاده کوله. او په د خهڅ
 

د  ېرډې یېبه  ېو، خبر یبدل شو ناکوونکيیخوله ور و هښ ویپه  ړینومو
د نور احمد اعتمادي د  ېچ ېهـ ش کال ک ۳۱۳۱په  ،ېدلښېخو وانانوځ

 ازیامت ېدېد پرچم جر ېلډ ېالند ۍحکومت دوره وه، د ببرک کارمل تر مشر
 امهخپلو خپرونو ته اد ېتر دوه کلونو پور یې ولډپه منظم  ېچ ،ړتر السه ک

  .هړور ک
 
 اتویرسمونو، الرو او نظر اسيید جال س ېچ ېلډ اسيیس ګڼې ېوخت ک ېد په
په پوهنتون او  ارښکولو، د کابل  یېبه  تیاو فعال ،ېشو ړېوو جو روانیپ

د  ېد خلق او پرچم له سازمانونو سره چ وانانځ ېک اتویاو اکثره وال یوځوونښ
 ېویکوله له  رويیپ یېاو له مسکو نه  ،ېو ېلډدوه  وندګ کیموکراتیخلق د

السو په  ڼخوا د کی ېله بل ستیالهام اخ یېنه  ګکنیله پ ېچ دېخوا، شعله جاو
په افغان  ېلډ ېکیموکراتید ېالیاو سوس ېستیونالیبوخت وو، ناس تیفعال اسيیس

د  ولنهټ وانانوځاو مسلمانو  تید روحان ،ېدېخالصه ک ېک انویاو مساوات انویملت
 ېوو چ انونهګهغه نشراتي ار ڼېپا ځور بریاو خ ېځهګوه،  ېپه حال ک دوړېجو

  .ندولهګرڅ یې الرهګت اسيیافکار او س لوډددغه 
 
او  لوډد خلکو په مختلفو  رډېاو  ږل لایریچاپ اسيیس یوځوونښپوهنتون او  د

 اسيیرشد ور کولو، س یېشعور ته  اسيیکوله، او د خلکو س زهیاغ نوګپر
 ېالس پور تیپه فعال ېک یاځپه هر  لوډالسو  یڼک هګتو ګړېانځپه  انونویجر

 .عملي کول یې رامونهګپالن شوي پرو اسيیکولو، او خپل س
 
 لګڼکال  ونونوید الر ېک تونویاو نورو وال ارښهـ ش کال، په کابل  ۳۱۳۱  
 اشتنيیدوه م ېدېږن نوید محلص یوځوونښ. د کابل پوهنتون، او يېږک

د  فید مزار شر ونونه،یالر رانوګاونفتو د کار ازګد شبرغان د  ونونه،یالر
د  ،ېرمظاه رانوګد کود او برق د کار ونګډد زده کوونکو په  یوځوونښ
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 رانوګدکار ۍد نساج لبهارګد  ،ېمظاهر رانوګد کار وټپلخمري د غوري سمن
او نور او نور د  ونونه،یالر رانوګزر شرکت د کار نید کندوز د سپ ،ېمظاهر
السو  یڼک دید خلق، پرچم او شعله جاو ېنه وو چ ېله جمل وېښپ اسيیهغو س

  .ېدلېسازمانونو له خوا سازماندهي او رهبري ک
 
او  یوځوونښوو د  نهید نار ارښد کابل  ېهـ ش کال په پسرلي ک ۳۱۳۱ د

 ونونهیالر ېسید ل نایوروسته د ابن س ایاو ب ونونه،یمکتبونو د زده کوونکو الر
اخ  وړید خون ځد زده کوونکو  تر من ېسیل ړېاو د نومو واکونوځ تيید امن ېچ
د  ناین هم د ابن سید کابل پوهنتون محلص ېچ ېتر د د،ځېرګالمل و  بډو 
خپله  هڼرا ووزي، او دغه موضوع خطرناکه ب هګد زده کوونکو په نن ېسیل
 ګړد پوهنتون ان واکونهځ تيیسره امن دوېک لیله پ ونونوی. د پوهنتون د الرهړک

زده  نهښځی. د ړوک لیپ یېزده کوونکو په وهلو  نهښځیاو  نهیته ننوتل، د نار
 ارښد پوهنتون او د کابل  ېښېپ ېد ،ړک ېالس پور یې ۍحرمت ېکوونکو په ب

 وانانوځد ارښد کابل  ېالمل شو چ ېاو دد ول،ګاحساسات ونن یوځوونښ ولوټد 
  .يړک ېپه مظاهرو الس پور تیددغه کار د غندولو په ن لیس وی

 
دوه  ېدېږشو، تر ن ډوګډ انیاو پوهنتون د درسونو نورمال جر وځیوونښ د
شاهدان وو. باآلخره د نور احمد  ونونوید الر انیارښد کابل  ېپور اشتویم

 ېد فتن وهی یې هېښپ ړېاو نومو ه،ړخپره ک هیاعالم وهیاعتمادي حکومت 
 تین او فعالیعامل نوړک ولډددغه  ېچ ړوک یې. او اعالن لهګڼو سهیدس ولوړجو

 وید سازمانونو  دیپه سبا د خلق، پرچم او شعله جاو ېدد سي،یکوونکي به ون
 ېلډله  انوید هغو پرچم لیاو اسماع ل،یوک ب،یشول، نج ولیون نیتعداد محصل

د  ېشول، د محکم دولېږپه تور زندان ته ول ولوړجو ېسید دس ېوو چ خهڅ
 ېرېت یې ېپه زندان ک او ېوېون یې ېاشتیم لورڅ ېلو چکو یمراحلو له ط

  .آزاد شول رتهیب ،ړېک
 

د پارلمان  ېهم لري، او هغه دا چ تیاهم اسيیبل س ویهـ ش کال  ۳۱۳۱
 ولین یاریانتخاباتو لپاره ت ېدور ېارلسمید د ده،ېته ورس یدولسمه دوره پا

 ېلورمڅاو  ېمیدر ارښد کابل  ېحوزه نه چ ېببرک کارمل له دوهم دو،ېک
له  ریدپنجش میو. هادي کر ړینوماند ک انځخپل  ،ېراتل ېهم پک یېناح

کولو.  ېالس پور تونویفعال زویاکنټپه مرسته په  ريیپنجش رګینه ددست ۍولسوال
 عيیو، محمد حسن بارق شف ینه نوماند شو ۍد پلخمري له ولسوال قیال مانیسل

هللا  ظیوو، حف يړغ ېلډد پرچم  ولټله مرکز نه نوماند و. دا  تید لغمان وال
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 زویاکنټپه  ېلډنه نوماند و، د خلقي  ۍله پغمان ولسوال تید کابل وال ېچ نیام
رهبري  ېلډد پرچمي  ېکولو، باآلخره ببرک کارمل چ ونګډ یې ېک تونویفعال
او  وڅسازمان د ه کیموکراتید د وښځاو د  وړد غ وندګلرله، د  هړپر غا یې

هم  نیهللا ام ظیشو. او حف یالینه بر ېحوز ېله دوهم ېک جهیکوششونو په نت
 ې. ولهړتر السه ک ۍچوک ۍد پغمان ولسوال ېک ارلماننه په پ ېلډدخلق له 

زندان  اشتویم وڅله  یهغو ل،ړزندان ته ال میاو هادي کر ريېپنجش رګیدست
 می. او د عبد الحکړوک ونڅپر ضد پا ۍوروسته د ببرک کارمل د مشر رولوېت

تعداد  ویاو  ،ړوک کونیسره پر ېلډله  انویشرعي جوزجاني په مرسته د پرچم
 ېچ ود،ېښک لهډد کار  یېنوم  ېلډ ېاو د خپل ل،ړک ولټرا  انځپر  یېکسان 

 ویسره  ېلډله  انوید خلق رتهیب ېالند ۍوروسته د نور محمد تره کي تر مشر ایب
 یله زندان نه را خالص شو ینو ېک انیددغه تحوالتو په جر بیشو. نج یاځ

او  ېلډشو، د پرچم  ګډور  ېکشمکشونو او جنجالونو  ک ونديګپه  رتهیب ېو، چ
هم له ببرک  ایب وړغ ېلډددغه  ،ړک رېبحران ت التيیتشک ویسازمانونو کامال 

اکبر  ری. مړک ېکارمل سره موافقت او له تره کي سره په مخالفت الس پور
 ېک ګنڅدببرک کارمل په  يړغ اترهیز ئتیه ۍد رهبر ېلډاو د پرچم  بریخ

کدر  وانځد  وندګد  ېهم چ بی. نجړوک ړمالت يړهم د نومو یې ایاو ب دل،ېودر
 یېاو له هغه نه  ،ړوک یې تیو، د ببرک کارمل حما خهڅ ېله جمل وړید غ

ته شوه،  ځرا من هېښدغه پ ېچ ېهـ ش کال په ژمي ک ۳۱۳۱. د هړدفاع وک
 وینګروایو، سپ وانیرګسره الس او  دوړېاو ش ېله مات وښله سر نه تر پ وندګ
ته له سفر نه  وادوېه وڅ ایولسمشر معاون د آس د االتویدمتحده ا کاید امر ېچ

 اسيیالسو د س یڼد ک ېک څسفر په تر ېدد ،ړافغانستان ته سفر و ک ېوروسته ی
 وندګهم د خپل  انویپرچم ېشول، چ بیترت ونونهیله خوا اعتراضي الر لوډ

په  ېاو د فتن ،ړک ېالس پور ونونویسره په الر وړغ ېله پات ونیدفرکس
د  االتوید متحده ا کایاو د امر ولو،ځسو رغید ب کاید امر ېچسره  ولوړجو

په خوسا  رټمو وینګروایاو د سپ ولو،ځسو ورونوځنکسون د ان چاردیولسمشر ر
 یدلړید خپل سازمان  مات او ش یې هګتو ېعبارت وو، په د خهڅ شتلویو وګیه

 يد مظاهرو د رهبر ځور ېپه د بی. نجړتالفي ک هیاځ ویبحراني حالت تر 
او  ولو،ځوسو رغیب ېکید امر يړوو، نومو خهڅ ېله جمل نویکوونکو فعال

وروسته د نور  ېښېپ ېله د ،ړمحکوم ک ېک څد انتقادونو په تر یې وینګروایسپ
او د  ،ېد اعاد تیثیح اسيید س االتوید متحده آ کایاحمد اعتمادي حکومت د امر

د مظاهرو په  ېچ ولویپه ن وړید فعالو غ انویپه موخه د پرچم ېرید جب تیوضع
و، الس  یالس درلودل ېی ېک وډیوګډپه  ،ېو ړېک ېناویاو و ونګډ یې ځور
 یاځ ویسره  روګله خپلو پرچمي مل بیواچول. نج یې. او زندان ته ړک ېپور
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په  ېشو. خو دا چ ېپات ېپه زندان ک ېاشتینه م لځدا  ل،ړزندان ته وال ایب
 یېهم په راحت وو، مطالعه  ېنفوذ درلود په زندان ک یې ېک انووګدولتي ار

صحت او  هښوروسته له  ېچ  ل،ړخو یې هړخوا هښکولو،  یېکوله، سپورت 
 اسيید س ېوازی ګوزن سره له زندان نه را خالص شول. زندان ته ت اتیز
 یې ېشو ورته. په زندان ک لهیوس وهیلپاره  ستلویاخ تېډکر اتیاو ز غاتویتبل
  .دلینه ل ضرراو  دیآزار، تهد ولډ ېڅه
 
سره له زندان نه را خالص شو، خو دا  زیورم ډصحت او پن هښهم له  بینج
او قدرت  یتونکښغو انځ وی یېله ببرک کارمل نه دفاع نه کوله، هغه  یې لځ

 دو،ږېغ رډېبه  کوړیله عشقي ا يړسره د نومو تایاو له اناه لو،ګڼطلبه شخص 
حلقو او د  ونديګپه خپلو  یېنه و، هر وخت به  ښنه خو بیببرک هم له نج

د  یېبه  بیکول،  او نج غاتیپر ضد تبل بید نج ېکدرونو ک ړخپل اعتماد و
 .او نه عطوفت په مظهر معرفي کولو ۍرحمیب ،ځۍسخت دری

 
 :واده بیسره د نج ېبدکار ېویبرخه: له  مهیدر
خپل  تځښخو ېولنټد  نوید محصل ېپه پوهنتون ک ېهـ ش کال ک ۳۱۱۱په   

( او مسلمانو  دی) پرچم، خلق، شعله جاو وندونوګ اسيیس د،ېاوج ته ورس
خپل خپل نوماندان د  خهڅ وګیولټله  وځیپوهن ولوټدکابل پوهنتون د  وانانوځ

  .وو يړشورا ته معرفي ک ېولنټد  نویمحصل
 
 خهڅنفوذ  اتیله ز ېک ولنهټپه  تلښغو وهینه هر  وندونوګ اسيیس وړله نومو  

 .يړپورته ک هګټ اتهینه ز ېشي له هغ یوکول وڅبرخمن وي، تر 
 
د  وانانځد پوهنتون  ېچ دلځېرګالمل  ېدد تونهیفعال زیاکنټ ېولنټد نویمحصل د
کال په  يړبرخه ولري. د نومو اتهیز ېک ولویب ېاندړبرنامو مخ پر و اسيیس

 ېریوروسته دا اکنوټله  ېد شورا د استازو ناست ېولنټد  نوید محلص ېمني ک
متفاوت و، د کابل  بید استازو ترک ېکلنه دوره ک وی. د شورا د ناستو په ېشو

 یېته را نویالسو سازمانونو فعال یڼد ک اترهیز نویپوهنتونونو محصل رهارګاو نن
 ۹ وانانځنفره، مسلمان  ۳۱ انینفره، پرچم ۱۳ دی. شعله جاوېو ړېور ک

 .شوي وو اکلټ يړغ ېولنټنفره، د  ۱کسان  ېپر ېنفره، او ب ۳ انینفره، خلق
 
نه د خپل  ځۍد طب له پوهن خه،څ وړد استازو له غ انویهم د پرچم بینج
په  نوی) زمر ( د محلص لیو، ده او خل یانتخاب شو هګد استازي په تو يګولټ
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 نویرهبري کول. د محلص روپونهګ ئتید ه ګۍ ندهید نما انوید پرچم ېک ولنهټ
د  ېچ لپارهد رد  حوید پوهنتونونو د لوا ېکال په ژمي ک ېد همد ېولنټ
 انیددرسونو جر ،ړنه لرلو عمومي اعتصاب اعالن ک یې تیماه کیموکراتی

او د  ه،ړنه دفاع وک ېولنټله  نویقطع شو، د پوهنتون استاذانو هم د محلص
 وی یسره د دو انویشول، له مظاهره چ یاځ ویله صفونو سره  انویمظاهره چ

 .دلځېرګاساس و دوړېد جو ېولنټد پوهنتون د استاذانو د  دلېک یاځ
 
 راید دکتور انس  د خور حم لهیپه وس قیال مانید سل ېوخت ک ېپه د بینج

د اطالعاتو او  ې) دکتور انس په شاهي دور ک ژندلېسره وپ ۍسراج له کورن
په  ېهغه وخت چ قیال مانیجالبه ده، سل نهیموضوع مخ ېو(  دد ریکلتور وز

سراج  راید حم ېسره چ النيیدنده تر سره کوله له شهال ج ېافغانستان ک ویراد
عشقي  یېلپاره به  ړېد نومو ،ېلرل ېکړیمشره لور وه عشقي ا ۍد کورن

عشقي  روډېد  ېوخت به په خپله اداره ک یرډېکول، او شعرونه زمزمه 
 ړیبه نومو النيیاو شهال ج  .دوېک خودهینه ب انځله  ېاحساساتو او شور له وج

 .ساتلو ېک ود سحر په لوم ۍفحاش ېد خپل ناز او نخرو او خپل
 

باآلخره  ېله وج کوړید ا ۍله مختلفو افرادو سره د پراخه بدکار النيیج شهال
خلکو ته  روډې لیدل ېانوژنځد  النيید شهال ج ،ړک ېالس پور ېانوژنځپه 

بورس نه په  ليیله خپل خاوند سره له تحص النيیشهال ج ېمعلوم و، کله چ
صاحب منصب  سوید پول ېهلته  له فضلي سره چ ه،ړسره مصر ته ال ېاستفاد

 ړېور سره جو یې ېکړیو، آشنا شوه، او ا یلپاره راغل لیو، اوهغه هم د تحص
د شهال  ځور وهی ېچ ړېال ېمخک ېکچ ېتر د ېکړی. باآلخره دغه اړېک

  .لړک رګی ېک ېږد بل په غ وی ېبستره ک وهیله فضلي سره په  ړېخاوند نومو
او  انتکارهیخ وهیدا  ېکبله چ ېسره له د دویحالت په ل وی ېدداس یېخاوند 
 ۍد بدکار ېشهال چ .لهېږکابل ته را ول یې رتهیاو ب .هړده طالقه ک هښځبدکاره 
 ېهم خپل ایو، وروسته له طالق نه ب ړیمور نه زده ک ېله خپل یېکسب 
 یې رتهیب یفضلي کابل ته راغ ېکله چ .هړته ادامه ور ک ۍاو بد اخالق ۍبدکار

شهال د  .شوه دوارهینه ام يړله نومو ېچ ېد رت .ړېک ګېنټیور سره  ېکړیا
خو دا  .هړوک لهیلپاره له فضلي نه د واده کولو ه ۍخپل له السه تللي ژوند د تالف

 ېد د یې شیکتل، او هم هګپه ستر ښځېبدکاره  ېویته د  ړېفضلي نومو ېچ
لپاره استفاده کوله، حاضر نشو  ولوړد م ویله بدن نه د خپل شهوت او هوسران

 دوېپه اور وابځلي له خوا د نه، شهال د فض .يړسره واده وک ړېنومو له ېچ
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 ېدا او فضلي پک ېنه چ رټله هغه مو یې انځاو  .ړک ېالس پور ېوژن انځپه 
 .المل شوه ګدمر یې هېښاو دا پ .اوهځسپاره وو، بهر ته را وغور

 
شوه، ثابته  نهیله خوا معا اکترانوډد عدلي طب د  ېوروسته کله چ ېانوژنځ له

 رایمور، حم النيید شهال ج .روزلو ېک هګېډپه خپله  یېناروا حمل  ېشوه چ
د آشپزانو د  ېک لټد کابل په هو الني،یج رایحم ویووا قتریکه دق ایسراج، او 

خورا بد اخالقه، فاسده او کرکجنه  ړېنومو .دنده تر سره کوله هګپه تو ېمشر
وو سره به د  نهیاو له نار .وهلو یېقمار به  .لڅښشراب  یېتل به  .وه هښځ

 ،ېللیوبا ېسیپ ېک ۍپه قمار باز ېچ یېکله به  .دلهېلپاره همبستره ک ۍهوسباز
 ېهر انوګوو لپاره د خپلو لور نهید خپلو هم کسبه او هم مسلکه نار یېبه  اینو ب

د  ېپه بدنونو باند انوګاو د خپلو لور  .داللي کوله ېاو فتان الی: شهال، لېوی
 یېدا دنده او مسلک  .ېتر السه کول ېسیپ یېبه  ېک جهیپه نت ېتجارت او معامل

 لټد کابل په هو ېتر سره کولو، بلک ېد کابل په فسادخانو ک ېدا چ ېوازینه 
 انویالنیس ویبهرن ېاو نجون ښځېلپاره بد کاره  لوړد السته راو سوید پ یې ېک

د سردار  ېبد شکله خور سره چ ېبل ېوی ېله خپل رایحم .ېکول ېاندړته هم و
د  .دهېاوس ېدېږقلعه فتح هللا خان ته ن ېوه په شهر نو ک رمنېجان م عیسم

شرابو په پخولو  ویاو د کورن .بولیمجالس ترت ېد شپ یېپه کور به  ړېنومو
او خپل دغه  .ولډنجونو ته راغون کارهفاسد او بد اخالقه کسان بد یېسره به 

له رحمن جوود او تور ببرک  ړېنومو  .ادامه ور کوله یېشرمناک ژوند ته به 
 ېته نور ړۍپه نامه ن ېاو فتان الیپه لرلو سره د ل کوړیسره د ناروا جنسي ا

مور السونه تر  ېدخپل ېک ۍاو فحاش ۍپه بدکار یدو ېچ  .ړېراو ېانیحرام
به کله کله د پاچا د زامنو د پام  ېانګسراج بدکاره لور راید حم ...لړور وت څټ

لپاره د  ۍاشیبه د ع اریتونښاده نادر او شهزاده داود پشهز .ېدځېرګهم  ړو
 .له جسدونو استفاده کوله وړنومو

 
 .و یښیمومند تخلص ا یېته  انځ ېو، چ النيیسراج خاوند حاکم ج رایحم د

د  ېپه خپل ژوند ک یې شهیهم ېچ  .شرابخور او مفعول کس و اش،یع ړینومو
 ېسره چ ۍکورن ېوی ېله داس قیال مانیساتلو... سل ړیس ویلپاره  ولوړس انځ

ور سره  یې ېکړیلرل رفت آمد کولو او ا یېصفات او اخالق  وتيېخورا پر
 .ولړعشقي شعرونه جو یېلپاره به  النيیاو د شهال ج .ېلرل
 هښ وی ،ېلرل یېسره  النيیله شهال ج ېچ ېله مخ کوړید هغو ا  قیال مانیسل

استعداده خو بدکاره  ېب ه،ړسراج د دوه ناو راید حم  یې بینج .ړخدمت وک
 .ړپه نامه ور معرفي ک وونکيښلپاره د کورني  انوګلور
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 وبډ ېاو تر ستوني پک هړک دایته الره پ ېفساد خان ېنو ېوی هګتو ېپه د بینج
 ېوکیتر جدي ن وړد غ وندګد  ګرات ګت بیکورته د نج النيیج راید حم .شو
په  ڼۍد ما النيید حاکم ج ېک انویکرویپه م ېچ بریاکبر خ ریم .یراغ ېالند

 ېچ .ېدلیل عیفجا قياخال ېولټ ۍددغه کورن ېدېږژوند کولو له ن یې ېک ډاونګ
د  ېچ يړنومو  .ژوند کوي کډاو فساد نه  ۍشرم ېله ب ولډ هڅ ۍدغه کورن
ماضي نه پوره  ېکډاو دنائت نه له  ناهګاخالقو او  له  ویله کورن ۍدغه کورن

عناصرو  لوړل ناهګله دغه کثافت پروره، او په  یې بیمعلومات لرل،  پر نج
 ېور سره پر یې ېکړیا ېاو خپل .ېلکو ېوکین ېسخت ېله وج کوړیسره د ا

 ېنور واکيګ ېچ ودلو،ښ وونکيښ یکورن انځ ېسر ک يړپه لوم بینج .ړېک
 ېد ب النيید حاکم ج ړیوخت وروسته نومو هڅ ېنشته، ول ېکړیا ولډ ېڅه

لور په عاشق بدل  نهیس ېرڅېاو بدکاره،  ېالر ېب ،ېقیعلمه، ناال ېب ،یېسو
له همغه  .تونښپ رتيیاو غ .انقالبي ناموسهبا  یاغلښباآلخره دغه  ېچ .شو

 وهی یېژوند  دليېاو په شرم .ړمعلوم الحاله بدکاره فتانه ) ساقي ( سره واده وک
   .شوه اتهیور ز هڼبله د شرم پا

 
 وړدغ وندګد  ېچ .وه ېشرم ېاو ب يګشرمنده  وهیواده  بیسره د نج ېفتان له

عمل پر  ېدد بید نج وړغ روډې وندګد  .ړرا پورته ک ږوځ وی یې ځتر من
 هړپه ا ېښۍددغه خ بریاکبر خ ریم  .ړاو نفرت اظهار وک ېکرک ېد خپل ېاندړو

 رګفتنه  اوببرک کارمل د خپل مکارانه  رګم  .ودلوښو ونګخپل جدي غبر
په  وندګد  یېخوا  ېویله  .ټهم په میخ وار کولو او هم په بو ېله مخ ځدری

 اکترډله  ایخوا ب ېکول، او له بل غاتیپر ضد پراخه تبل بید نج ېسازمان ک
د کارمل د  .د نکاح پر دسترخوان  ناست و بیسره د نج ېانس سره له فتان

 دهیبر ېتر د بینج ېله و ج ېمزسواالنو د ز وکو،ین غاتو،ید پراخه تبل روپګ
په کور  ولډپه مسلسل  ځېور وڅاو  .آخر ناروغ شو ېچ یراغ ېتر فشار الند

 .شو ټپ وګله ستر ېک
 
ببرک کارمل ته  وه،ید مصلحت الره ون یېوروسته  دوېرېوخت له ت هڅ وی د

 ېک وندګپه  دوېک یاځ وید ببر کارمل سره په  ېچ وده،ېښک هړغا ۍمید تسل یې
له  بریاکبر خ ریاو د م .بدل شو ېکس باند  عیفرمانبرداره او مط وهید کارمل د 

 .شو یاځ ویصف سره  هل نوید مخالف بریاکبر خ ریشو او د م ېرینه ل ګنڅ
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د  ېچ ړېو ک یې څېه هڅومنله،  هګپه تو ېرمنېکله فتانه د م ېچ بینج
ونه  هډفتانه لن .دېو نه توان رګم ي،ړک ېکډ ېانیاو کم ېتش تید شخص ړېنومو
چاغه شوه،  ایوروسته ب رګلري، د واده پر مهال خواره وه، م ګېستر یړېاو ز

 ېتش ېکم هڅ ېنه وه چ وکڅ ېده،  فتانه داس ګېرن نیتور او سپ یې تانیښو
هغه د ظاهر  .سابقه لرله دهږاو  یېله پلوه  ۍاو بد اخالق ۍد بدکار .ولري ېد

لوتس، او  ولدنګد شهر غلغله،   ،ېسره له واده مخک بیله نج ېشاه په وخت ک
 عیما .ېکول ۍرګاڅن ولډ ولډ هګپه  مسلسله تو   ېکلبونو ک یټپه نا رګخم زر

  .کوله یېبه  اڅن هړاو لغ .لڅښ یېچرس به 
 

 .دهیادینامه  ېد فتانه ساقي په نامه شهرت درلود او په همد اترهیز  النيیفتانه ج
 کډله شرابو   ېپه محفلونو ک اشانویبه د شرابخورو ع ړېنومو ېچ کهځ

 .وه ېنازول ړاید ساقي په و ړېنومو وړیاو  شهوت پرستو س  .شلیجامونه و
 

د  یېاو خپل نا مشروع حملونه به  ده،ېسره همبستره ک وړس روډېبه له  فتانه
وه،  یېد جالل اکا لور  ېچ ېپه کورونو ک ېخپل اکا جالل جان او د مستور

له  اطید آذر خ ې. فتانید تیواقع ېبلک ،ید درواغو نکل نه د هڅدا  .سقط کول
له  تلښعبد هللا غو ېچ ېتر د ،ېلرل ېکړیعبد هللا آذر سره ناروا جنسي ا یزو

واده سره کلک مخالفت  ولډله دا  یېپالر  رګم ي،ړسره واده وک ړېنومو
 .ومني هګپه تو ېرمنېعبد هللا فتانه د م یې یزو ېچ ودښن یې ېاو پر ،ړوک
د مستوره جالل په  یېو، باآلخره  یستیله عبد هللا نه نا روا حمل اخ ېچ ېفتان

وو. کله  دليځېرګژوند برخه  نيځد ور ېفتاندا سقط کول د  .ړسقط ک ېکور ک
او  نکویوه، د هوسبازو ج اګیل لیپه تحص ېک يځوونښپه  ېد زرغون ېچ

د  ېښېپ ېهفته ورکه وه، د وهیوه،  ېته تلل انویسره بام ېلډ ېویهلکانو له 
 انځله  ېفتان ېچ ېهغه نجون .و ړیک ړجو ږوځ یلو ېک لایریپه چاپ يځوونښ

نه  ړېته له نومو ېادار يځوونښد  ویکورن ید هغو ،ېو ېولیته ب انویسره بام
په  نویله وزارت معارف نه د الزمو قوان ېادار يځوونښد  ،ړوک تیشکا
نه  يځوونښپه نامه له  ۍاو بد اخالقه نجل ېبدنام ېوید  ړېسره نومو ستویاخ
انس خور وه، دوباره واسطه شوه،  اکترډد  النيیج رایحم  ېخو دا چ .لهړوش

ته  يځوونښبل  یېلور  ېلړسره خپله په فساد ل ېاو له خپل نفوذ نه په استفاد
ژوند ته ادامه  کډنه  ېخپل له فساد او فتن ځېور وڅ ویهلته  وڅتر  .هړک لهیتبد

له  قتوبیناال ړد خپل بشپ ېک جهیپه نت دوېد ناکام ولډفتانه په متواتر  .يړور ک
 ېک ېږپه غ ۍبدکاره کورن ېد خپل لځدا  .شوه لړنه وش يګولټ وولسمیله  ېوج

فتانه له   .هړسره خپل بدنام کسب ته ادامه ور ک ۍآزاد هړپه پوره او بشپ
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د  ېک هګانڅ وهیوروسته د معارف وزارت په  دوېک لړنه له ش يځوونښ
 يړسره کوزده وشوه، د نومو بیله نج یې ېکله چ .مقرره شوه هګپه تو ېپستیاټ

په وخت  ۍجمهور استید محمد داود د ر ېچ ژواکله نعمت هللا پ یې لهیپه وس
 ېمحمد په سفارش د جعلي شهادتنام ضیداخله ف ریو، د وز رید معارف وز ېک

 .پاس شوه ایاو بکلور لهیفارغ التحص يګولټامر تر السه، او د دولسم 
 
لرله،  یېتضاد دعوا  دونکيېاو ور سره نه پخال ک ېد طبقاتي مبارز ېچ بینج

 ېدېږمحفلونو ته ور ن نویسره په واده کولو د سلطنتي دربار د مفسد ېله فتان
په شپه د کابل  ۍخور نیریدش  ېچ ېکوله، تر د یېبه  نهیاو طبقاتي پخال .دوېک

خان  یمارشال شاه ول نعمتولي  النيیسراج او فتانه ج راید حم ېک لټپه هو
 .هړفتانه ساقي سره تبادله ک ېرګاڅله بدکاره ن وتهګ ېانقالبي؟ د کوزد اغليښد
 
در  ریاخالق او پاک ضم ېک رېپه ت یېنه  ېانقالبي په حال چ اغليښد  نیآفر 

له  النيیفتانه ج ېچ .ېلود، او نه په اصطالح دخپل انقالبي ژوند په دوران ک
 .ور عالوه شوه ېفسق او فجور سره پر ولټخپل 

 
له  بید نج ېاندړله واده وروسته او د ببرک کارمل په و بیسره د نج ېفتان له

 یېپرضد  ېرمنېاو م بید نج ېحلقاتو ک ونديګوروسته په  دوېک وډونګپه 
هغه  ېد فتان ېچ دېو نه توان بیسره سره نج ېخو له د .کم شول غاتیتبل
 بیبه نج وځو ورځپه ور .وسيی هځوه له من ېښېپر یې ېک ولنهټپه  ېچ ژندنهېپ

او په  وانېرګله خلکو سره الس او  ېله وج ښځېددغه بد کاره او هرجایي 
 ګو، د جن بیرق اسيیس وی بید نج ېله غنضفر سره چ .به اخته و هګړج

 هید امن تید کابل وال هیدوس يړدنومو ېچ دهېحد ته ور س ېخبره د ېاودعو
په حکومت  قیشف یوسد م رګم ي،ېږته ورس تید قتل و جرح آمر ۍقوماندان

 یشوه، او مسله همدلته پا لړوت رتهیب هیدوس لهیمحمد د نفوذ په وس کید ن ېک
 .دهېته ورس

 
 ېچ ېک وځد محمد داود د جمهوریت د جشن د مراسمو په ور ا،یب لځبل  بینج
خان لندني له  زیسمون درلود د عبد العز یېسره  ۱۱د سرطان له  ۳۱۱۱له 

عبد هللا  ېچ ېاو هغه داس  . ړلمسي عبد هللا سره بله دعوه او جنجال را پورته ک
او  .وه ېشتلیپر مخ ور و بید نج ادونهی ویساقي سره د خپلو عشق باز ېله فتان

دغه موضوع  .و ړیناموس عنصر خطاب ک ېاو ب رتهیغ ېب وید  یېته  بینج



25 

 

عبد هللا د اووم ثور له کوده تا  ېچ ېاو جنجال المل شوه، تر د ګجن ید لو
 .نه بهر وتلو ته مجبور شو وادېله ه ېریله و ېستنید غچ اخ بیوروسته د نج

 ستهیا ړا تهېله خوا د بانویرق اسيید س ولډ يګړانځپه  بیاو طعنو نج غوونویپ 
 .راشي کرټ یې ځاو تر من يړک ګېرا غبر ګېغبر ېسره خبر ېله فتان ېچ
 
او  انوید خلق ېد محمد داود کوده تا چ هېټن ۱۱په  ښاګهـ ش د چن ۳۱۱۱ په

د د خلقي  ېترسره شوه، په ملکي او نظامي برخو ک وڅاو ه ونګډپه  انویپرچم
شوه، پالر  نهیزم هښ رهډېاو انکشاف  ګاو پرچمي سازمانونو لپاره د پرمخت

د افغاني  ېور کېښپه پ ایب ېله محمد داود سره د مخکني شناخت له مخ ېم
 ېطالیي چانس و چ ویلپاره  بیشو، دا د نج ومارلګو هګپه تو لیتجارانو د وک

له  هړغمه ز ېسره په ب ېنه په استفاد دوید پالر له عوا بیشو، نج یېپه برخه 
انقالبي؟ او مدني  تني،ښپ ولوټله  .لوړژوند پر مخ و کروبيیسره خپل م ېفتان

 بینج .پروت و ګنڅتر  ېسره د فتان ۍرتیغ ېب هړپه بشپ ېریل خهڅاصولو 
معصومه او با اخالقه  وهیفتانه  ،ید یدده خو ېسره چ ۍشرم ېپه خورا ب

 ناهونو،ګله  ړېد نومو هګتو ېپه د ېکوله چ یېبه  هڅاو ه .معرفي کوله هښځ
 .يړک ټژوند پ کډنه  طانتیشرارت، فساد او ش

 
د  یېبه  هړپه ا ېپوره معلومات لرل، د فتان یېپه هکله  ېد فتان ېهم چ ېم پالر

 ېتنښفتانه په اصطالح د پ یېبه  هګاو به احمقانه تو .ېدولییتا ېخبر بینج
په ده  لویو قتیحق هړپه ا ېد فتان ېاوهر چا به چ .لهګڼاو ناموس  ګنن ۍکورن

 ېور سره پر یېبه  ېکړیا اومخالفت کولو  یېله هغه سره به  .دوګېبه بد ل
 .ېکول

نه  میمفاه ليېڅاو ناموس سپ ګد نن يړنومو ېشي چ لیوو دیپه تاسف سره با
 یبدکاره نشي کول وهی کلهېڅ. هدوېنه پوه تښاو دهغو په ارز ي،ړوو درک ک

او ناموس  ګنن ۍکورن ېداس ېویاو  ،ېافغان ېوی ،ېمسلمان ېوید  ېچ
 ځمند افغان مسلمان ولس د هر قوم په  .وي زمېتونښپ یې ټبنس ېچ يځرګو
او  هګنن ېب وهی رڅېپه  ېد فتان کلهېڅه ېک ځپه من لویقبا تنوښد پ ولډهمدا  ،ېک
  .یدېک دایعزته فتنه نه شي را پ ېب

 
په  ېد فتان وکڅهر  ېچ ېک ځقومونو په من ولوټد افغانستان د  ېپه اصل ک  
او په خپله سزا  يېږک لګڼ قیال ګد مر ي،ځرګد بدو اعمالو مرتکب و رڅې

 یېاو فسادونو  ویپه بد اخالق ېو، د فتان یشو وندړ ېپالر م رګم .يېږرسول ک
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او  بینج لهخو  .ېکول ېخبر رتیبه هر وخت د غ يړنومو .ېولټپ ګېستر
 .للیوبا هڅسره هر  ړپه خپل مالت یې خهڅ ېرمنېم
 

دنده تر سره کوله، د محمد داود او  ېک ورېښکله په پ ېچ ېپالر م   
ناسمه  یېرابط و، د محمد داود له دغه اعتماد نه  یې ځتر من روګمل تونستانيښپ

  .ېته اچول بیخپل ج ېپیس ېاتیز ېرډې یېبانو مانو به  وګڼاستفاده کوله. په 
  .ېستیاخ ډېب خهڅ نوپه مشوره له تجارا بیبه د نج يړنومو رهیسر ب ېپر د

 
د  ېپه برخه ک ېاو سوء استفاد ۍد رشوتخور ېله مخ لونویدل وڅد  ېپالر م  
ذره هم د  وهی بینج رګو، م هړز ېب ېپالر م دله،یل ایتړته ا وونوښالر بینج

پالر  ېچ دوېپوه بیپرته، نج ې. له ددوېریله تر سره کولو نه  نوړقانون ضد ک
او  ېمشور بیخو د نج کهځ ؛ینه د ،یمسول د نوړد دولت مامور او د خپلو ک

لرله،  ایتړته ا سویپ بینج .ېنه درلود ېلیکاره پا ېلپاره ب بیخپله د نج ېمداخل
 ېسیپ اړیست ېاو ب ېمفت ي،ېږک ېچ ولډپه هر  ېد پالر له الر یې تلښاو غو

 ېله الر ستویاخ وډپه واسطه له اختالس او د ب بید نج ې. پالر چيړالسته راو
له  یېبرخه  وهی ،ېتر السه کول ېسیپ ېکوم ېجه کید مشورو په نت بید نج

په هزاربزو مشهور وو، او د  ېسره چ لګاو حاجي ضراب  لګحاجي سحر 
او عشرت  شید خپل ع بینج یېبرخه به  وهی. ېودلېښکولو ا یېتجارت کسب 

 ځتر من ېرمنېد ده او م ،ېنه تر السه کول ېسیپ ېرډې بیکه به نج ،ېلټلپاره لو
 رایحم .دلېمناسبات خراب بید نج ېاو له پالر سره به م .دهېښېپ هګړج یېبه 

دوکه ور کوله، او د  ېمکر سره پالر او مور ته م يګړانځسراج هم په خپل 
  .ېشکول ېتر ېسیپ یېبه  ېله الر ۍاو چاپلوس ۍمال هړغو
 
ته ورسوله، له عسکري  یپا ځۍله دولسو کلونو وروسته د طب پوهن بینج  

د خپلو نمرو مطابق په دنده  ېخدمت وروسته، د باالمرغاب په روغتون ک
او عشرت  شید ع انوید کابل د مکرو ېچ یکول یده نشوا رګشو، م ومارلګو

 زمیکموند  .ديېږخلکو د خدمت لپاره پر چارهیآسوده او مفت ژوند د شمال د ب
 ېبپالنیغر ،ېملي، وطنپالن ولډد هر  .يړک ټېپ ګېاو روس له خدمت نه ستر

 ۍاکترډد  .ړنه انکار وک ګله ت یېهلته  ېبرخ ېله احساس نه ب ږۍاو خواخو
د خپل  ه،ړسره برابره نه وه استعفا وک یپټاو  تیدده له شخص ېچ ېله دند

الس  یېپه خپرولو  ېدېعق ستيیکار او د کمون ميیخپل دا ېک ځپه من وندګ
  .ړک ېپور
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ته  ورېښپ ېسره پالر ته م ېرمنېم ېد چکر لپاره له خپل یبه هر ژم ړینومو  
د  ېشاه محمد دوست چ يړد کي جي بي فعال غ ېوخت ک ېورتللو.  په د

د  ېک ورېښمقرر شو، په پ ریچارو وز ویافغانستان له اشغال نه وروسته د بهرن
 ریو چارو له وزیله دوست او دکورن بیدنده تر سره کوله. نج هګقونسل په تو

 وندګ ستیاو د پاکستان د کمون وندونو،ګالسو  ڼمحمد سره د پاکستان د کی ضیف
له  لو،ړکار پر مخ و اسيیس ېاو بلوچانو ک لوید صوبه سرحد په قبا ېک ځپه من

سره په تماس  وندګ ستیهند ته تللو، هلته به د هند له کمون ایوروسته به ب ېد
رابط و،  ځاو کي جي بي تر من بید نج ېسیههند له همغه وخت را دو،ېک ېک

او صوبه  لوید قبا ،ړتر السه ک توبړید کي جي بي غ ېکلونو ک ېپه همد بینج
کاروبار تر سره  هښ رډې هګټپه  انځهم د روس او هم د  یې ېک ځسرحد په من

 .ړک
 

خوري، د شوروي بادارنو  وهېدخپلو همغو کارونو م ېتر ننه پور ړینومو   
 زمیتونښد پ بیورکول همدا د نج حیته ترج بیله خوا د کارمل په پرتله نج
د قومونو  ېد پاکستان په دننه ک ژندنه،ېژوره پ ولنوټمسله، د پاکستاني او هندي 

کول  عیمشران تطم وندونوګ والس یڼتفرقه اچول، د پاکستان د ک ځتر من لویاو قب
  .دي ېنګړانځ استید س بید نج

 
 ینو ځخپل دری ېک ۳۹۱۱په  ېوجوهاتو له مخ اسيیمحمد داود د س ېکله چ   
شوروي اتحاد د خپل توسعه طلبي  سي،یون یبل لور وی ېچ یې تلښاو غو ،ړک

وي او د  وادېافغانستان مستقل ه ېچ تلښنه غو ېله مخ تیاو تفوق طلبي خاص
 ستيیکموند شوروي د  ېچ فیژنی. بروسيیپر مخ  استیخپلواک س لتوبیناپ
د شوروي اتحاد د  یې لیتما یقرار درلود، د محمد داود نو یې ېپه سر ک وندګ
د  ېچ ېلډد خلق او پرچم  ېچ ولویون یې میتصم او لو،ګڼو ښواګلپاره  وګټ

په  یاو ددو ي،ړک ویمخکني مزدوران وو، سره  توبید خوند وګټشوروي د 
طرح  یېلپاره  کیرخلب اسيید افغانستان د س ېپالن چ نېړواسطه هغه کرغ

  .يړک یو پل ړیک
 
د مرکزي  انویاو پرچم انوید خلق ېک اشتیپه م ښاګهـ ش کال د چن ۳۱۱۱د   
 وواليی اید ب وندګ کیموکراتیسره د خلق د دوېریپه دا ېناست ګډېد  ېټېکم

 ګډېله  ېچ هېټمرکزي کم یېپه نو  .دلګېنړوک ونهګاو خطر زن ،ړاعالن وک
نه په  لوډ وړله دوا ېکسان شامل وو، چ رشیته راغله د ځوروسته من ېناست

  .شوي وو اکلټلس کسان  هځلس پن هځپن هګمساوي تو
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د دوهم منشي په  وندګد عمومي منشي او ببرک کارمل د  یمحمد تره ک نور
 ېک هېټوروسته په مرکزي کم ېناست ېشو اکلټهم له  بیشول، نج اکلټو هګتو
د منشي په  ېټېد کم ارښد کابل  ېوخت ک نیپه ع يړدرلود. نومو توبړیغ
  .هم دنده تر سره کوله هګتو
 
خلقي له خوا د پالن د  وید زرجان په نامه د  ېک ویکال په ورست ۳۱۱۱د   

 نوېړاو د شوروي د کرغ وندګخلق د  کیموکراتیعلي احمد ترورول د د ریوز
ثباتي  ېب اسيینا امني او س یې تلښغو ېاو ثابتوونکي وو، چ یکاروندښ تونوین

 ېپه کودتاه الس پور هثبات د نه شتون په بهان اسيید س ایاو ب ي،ړته ک ځرامن
 .واخلي ېپه خپل الس ک ګېاو د چارو وا ويځرا وپر مید داود رژ .يړک
 
 ،ړته ال تیرید قلم مخصوص مد ریشاوخوا د پالن د وز نښیزرجان د ماسپ  

 وهیخرم د جاپان له  ېوخت ک ېپه د ه،ړوک یې تنهښغو دویاو له خرم سره د ل
 دوېپه زور د ل ېد توپانچ ړیکاته درلودل، زرجان نومو دهیرسمي پالوي سره ل

او  ست،یبهر وو یېنه  ۍد پالن وزارت له ودان ،ړرا بهر ک خهڅ ېکتو له خون
او خپله  .ووژلو زوډپه  ېد توپانج ېپه خوله ک ېد وزارت د درواز یې ایب

 .دېتښوت
 

دشوروي  هړد پالن په ا وندګخلق د  کیموکراتیاو د د دوېښېددغه کودتاه د پ   
د  ېچ ېک څد هغو خبرو په تر ېبلنه ک وهینور محمد تره کي په  ېپه سفارت ک

کال  ۳۱۱۱په  ېپه هکله ) چ زوید سر ېاو احصای ېرنېافغانستان د نفوس شم
و ( د مرکزي  یوپالن طرح ش یېد محمد داود د جمهوري دولت لخو ا  ېک

 ېڅبه ه رنهې: ) دا سرشملیوو ېداس یېته  ميیحک میعبد الکر سیرئ ېاحصای
 (کله تر سره نشي

 
پالن به  هڅ ېچ دلېپوه هښ يړد پالوو غ ۍخلق د رهبر کیموکراتیدحزب د  

د شوروي د کي  ېکال په پسرلي ک ۳۱۱۱د  .يېښېږبه پ هڅاو  .يېږتر سره ک
 وړوک تنهښپو دیبا .ترور شو بریاکبر خ ریپر اساس م یېجي بي سازمان د توط

و  فسخت مخال ېدد ړینومو ېچ کهځووژلو؟   ړینومو ېروسانو ول ېچ
او هغه هم د  يړواک تر السه ک اسيیس ېخلق د کیموکراتیدحزب د ېچ

ال تر اوسه د واک د الس ته  وندګ ېاند و چ ېپه د ړینومو .ېکودتاه له الر
 تید افغانستان د اکثر وندګ ېچ کهځنه لري؛  یاریت ړاو ساتلو لپاره و لوړراو
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)  واکونوځالمللي  نیبد  ېوازیاو  .یبرخمن نه د خهڅ ېاو ساتن ړخلکو له مالت
 زمید مارکس يړنومو  .ینشو کول هیتک ړته اشاره ده ( په مالت ړد شوروي مالت
  .لوګڼ ړله انقالبي واک نه لو ړد خلکو مالت رڅېد دکتورانو په 

 
 ولډدا  ېپه هغه وخت ک وړپالوو غ ۍدرهبر وندګشوروي اتحاد او د رګم 

د هغه په  ېچ تښفلز غو وی ېداس یېروس رهېسر ب ېبر د ل،ګڼمردود  اتینظر
 ځتر من انویاو خلق انوید پرچم ېخلق له الر کیموکراتیواسطه د حزب د 

 .لويښوحدت ون
 
د  وندګد داود د رژیم پر ضد د  وڅتر  .یوا ړېبله ک نهیپخال دیدغه فلز با 
د  تلښد کي جي بي ماشین غو ېمخک ېعلني شي، له د زهګېان کید تحر وړغ
د مشرتابه  وندګثبات او استقامت، او د  وړید مشرتابه او غ وندګد هړپه ا وندګ

د  وړیاو غ دمشرتابه وندګد  ولډ میپه مستق .اطاعت وآزمایي وړیلپاره د غ
 ېلوی ېوید  ۍپه مشر وندګد  ېنازک وخت ک ویعلني کول، او په  ولوډراغون

  .وو خهڅله نورو موخو  نیي بي د ماشرهبري کول د کي ج ډېغون
 
نه  ټله انصاري وا ېچ ېمهال په هغه سرک باند امښما هګپه مرموزه تو بریخ 

 .ووژل شو يځپه لوري  ېاو ددولتي مطبع يېږجال ک
 
 کیموکراتید محمد داود حکومت او د د ېباعث شول چ ېوژل دد يړد نومو  

 ولوټخپلو  وندګ ېحال ک ېشي، په د کرښپه  کرښله بل سره  وی وندګخلق 
 ریپالوو د م ۍد رهبر وندګو، د  ړیامر ک یس ارینظامي سازمانونو ته د ت

 ۍد خاموش یې هد تحول نقطه وبلله، او هغ خیترور د افغانستان د تار بریاکبر خ
 .هړاعالن ک نهیاو د حرکت چ لید شکست پ

 
 ید شهدا هګپه بدر ونیزره نفري الر وڅد  ړیم بریاکبر خ رید م وندګ   

د  ېسند چ اسيیس وندګد  ېک یاځاو په همغه  ،ړک خښ ېک رهیپه هد نویصالح
کوله د ببرک کارمل له خوا  یې ندونهګرڅ تونویاو ن ځد راتلونکي دری وندګ

 .شو لړک ورچلنج  لویولوستل شو،  او د محمد داود حکومت ته د زور آزما
 
 وید راد هیدولتي اعالم وهی مه،ږد غوایي په شپ عنيیوروسته،  ځور وهی  

نور محمد  ېرسما اعالن وشو چ بیترت ېخپره شوه، په همد ېافغانستان له الر
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شوي او محاکمه به  رفتارګ یېسره  روګمل وڅ ویاو ببرک کارمل له  یتره ک
  .شي

 
 لیتراژیدي پ خيیپه سهار ) دغوایي اوومه ( د افغانستان تار ځېد سبا ور  

سره  زډپه  انکټکودتاه تر سره شوه، د اسلم وطنجار د  ېد غوایي د اووم .شوه
 .پیل شول تیاستبداد او وحشت، انسان وژنه او جنا ،ېاریاو ت یتوروال

په کابل  ېچ یې يړغ ویاو د کورن میمحمد نع یېولسمشر محمد داود، ورور 
د  ولټوو، شوي  ډسره غون ېک ګوو، او همغه د کودتاه په شپه په ار ېک

 وړو ېان چ .سره ووژل شول ۍرحم ېپه واسطه په ب انویاو خلق انویپرچم
 .ړژوند له السه ور ک ږهم خپل خو یېماشومانو 

 
او په  ،ړواک غصب ک اسيیس ېله نامشروع الر وندګخلق  کیموکراتید    

 ېد ساتن وګټ زویا مهیبل دولت د د توسعه طلبه شوروي اتحاد د س وی ېک ړۍن
او  ۍد افغانستان خپلواک .ور اضافه شو ېپه حلقه ک انوړید چوپ ۍدار رهیاو پ
 تید ژوند د تمام ملتد  ږزمون رځیزن ادید انق زمید کمون للو،یو با ګرن تیحر
 .را تاو شو ېمکځله 
 

نور  ه،ړاعالن ک نهیوکابړید خپل حکومت د انقالبي شورا د غ انویکودتاه چ   
ببرک  .ېویون ۍچوک ۍاو د صدر اعظم استیمحمد تره کي د انقالبي شورا د ر

د انقالبي شورا معاون، او د  عنيی ه،ګپوستونو د معاون په تو وړکارمل د دوا
 انویاو د پرچم ودتاهک ړۍدغوایي دغه خون رګم .شو اکلټصدر اعظم معاون و

ددغه دوه  وندګو، د  یشو اکلټد روسانو په واسطه  ېچ کیبرخل ګډ انویاو خلق
او د  سیظاهرا د د ولت درئ .یاړک ینشوا نیتام وواليیواقعي  ځترمن لوډ

 ېک ویچوک وړو، او په دوا یخلق ېچ دلېک اکلټد تره کي  هګصدر اعظم په تو
 ړد قناعت و انویاو پرچم انوید خلق دیبا ه،ګببرک کارمل د معاون په تو

 ،یوا ېموازنه ساتل ېپه دولت ک دیبا یې ځتر من لوډ وړاو ددوا ،یوا دليځېرګ
هم د نوي واک ته  ایب ېچ ېنه شو ېرېت ځېور وڅ .ونه شول ېعمال داس رګم

د  نیهللا ام ظیحف .شول ندګرڅکورني اختالفات را  ځتر من لوډد  وندګ ېدلېرس
د کودتاه د فرمان د صادرولو د ادعا پر  هګاو سرکرده په تو زيد استا انویخلق

 وځد ور .لړک لیپ ونهګنځاو غور دونهیبر انویاساس په ببرک کارمل او پرچم
او انقالبي  ېټېد مرکزي کم وندګد  ځتر من لوډسره د خلقي او پرچمي  دوېرېپه ت

لوري وو،  هببرک کارمل د کمزوي وضعیت پ  دو،ېاتیدرز ز ېشورا په د ننه ک
وو، او د  خهڅ ېلډله پرچمي  هړدوا ېچ لیاو وک بید نج نیهللا ام ظیحف
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نور  هړا ېپه د يړشو، نومو یتونکښغو ۍوو د برطرف يړغ ېټېمرکزي کم
د بحث  ېچ ړداشت ور ک ادی وی ېته د انقالبي شورا په ناسته ک ېمحمد تره ک

 .لپاره مطرح شو
 
د  هګد منشي په تو ېټېد کم ارښد کابل  بینج ېراغلي وو چ ېداشت ک ادی په
د  لیکوي، اوعبد الوک تیفعال هګټپه  ېلډ ېد خپل ېک ځپه من وړد ملکي غ وندګ

شي او د  خیتوب یدو دیبا کهځهمدا کار تر سره کوي؛  ځتر من وړنظامي غ
 .شي ړنه بهر ته ال وادېله ه دیبا ېله وج تونوید فعال ۍلبازډاو  ۍباز ونیکسیفر

 شنهادېبل پ ویانقالبي شورا ته  يړنومو .شي ومارلګو هګپه تو رانویاو د سف
کسانو د  وولسوینه د  ېلډته له خلقي  توبړید انقالبي شورا غ ېوسپارلو، چ

 انوید خلق ېپه انقالبي شورا ک ېچ دویو. ببرک کارمل پوه هړپه ا اتولیور ز
 وړله نومو یېکبله  ېنو له همد ي،ېږک یکمزور فسره د ده موق اتواليیپه ز

د  ېپه انقالبي شورا ک اتواليیدغه ز .ړوک زمخالفتګیاډسره  شنهادونوېپ
مالحظاتو او په انقالبي  ویببرک کارمل د پورتن .ولوډوګډنظرونو تناسب سره 

له کار او  یېبه  لهیپا ېسره چ ولوین ېپه نظر ک اید موقف دکمزورت ېشورا ک
د انقالبي شورا ناسته  ېچ ویون میاو سقوط و، تصم دلېک ريیدده ل هن وندګ

 البګمحمد  دی( س ؟ځې رتهېنه بهر شو.  )  چ ېله خون ړینومو .ديېږپر
 یېنه  يړمشر و، له نومو اردګهغه مهال د نور محمد تره کي د  ېچ یزو
 .هړوک تنهښپو
 

 ونګډ ېک ولوین میپه تصم هړموضوع په ا ېدد یزه نشم کول .: ) بهر تهکارمل
  ( مړوک
 
 یې ېپه الس ک ست،یرا وا ږېله او هګپه تو دید تهد نداریخپل ماش یزو البګ

د ببرک کارمل لوري ته ور  یې ۍلېشپ وپکټد  ېچ ېحال ک ېپه داس .ویون
 ۍرګی یپه را .هځرګته را و ې: ) سمدستي دانقالبي شورا جلسلیو یېو ولهړوا
 .( .موافقه ایاو  هړور ک هیمخالفه را ای .برخه واخله ېک

په کار  کیتکت یبل نو وی یې لځخو دا  .دځېرګته را و ۍچوک یېببرک کارمل 
ته، نور  اليیمحمود بر یېده ته، ورور  وڅتر   تلښوغو يړنومو .واچولو

ور  ۍراتبزاد ته د سفارتونو چوک تایاناه ېاکترډاو  بینج ل،یاحمد نور، وک
  .يش تلښراوغو ېد یې(  مانونهیرګ) ا  ېاو موافقتنام .شي لړک
 هړسره هوک زیاندړو ېله د وړینور محمد تره کي او د انقالبي شورا نورو غ  
 ران،یپه ا ېکسان د يړنومو ېوشوه چ هړکېپر ېله مخ تیاو داکثر ه،ړوک
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د  ېک االتویپه متحده آ ېکیاو دامر ایوسالوګوی ا،یپاکستان، چکوسلواک ه،یتانیبر
 .شي اکلټو هګپه تو رانویسف
را  مانونهیرګا خهڅ وادونوېه ړپه نوبت سره له نومو یېوروسته  اشتیم وهی  

سفارتخانو په لور و روان شو، نور احمد نور  وړد نومو ویهر  دل،ېورس
پاکستان ته، ببرک  یالیته، بر لستانګان لیته، وک رانیا بیته، نج ېکیامر

 .لړته ال ایوسالوګوی تایاو اناه ایکارمل چکوسلواک
واقعي  ېپه افغانستان ک ېچ دوېپوه ید .نناستېببرک کارمل کرار ک رګم   

د  .يړور ته وک تیور شي او شکا دیچا ته با .ید ېواک د چا په الس ک
د شوروي اتحاد  ېپه کابل ک غېن ړیوروسته نومو ړېکېانقالبي شورا له پر

  .ړمالقات وک یېپاپوزانوف سره  ریله سف ېاو د روسی و،ړسفارت ته ال
او د شوروي  ،ړور ک زارشګاو موضوعاتو  لویمسا ولوټته د  يړببرک نومو  

 وواليید  وندګد  نیهللا ام ظیحف يړنومو .شو یتونکښغو ېاو مرست ړد مالت
  .کس و بللو یوونکښخو لهډاو  لبازډضد، 

 یهم ببرک کارمل، هم تره ک یېو، او شخصا  طانیش یخپله لو ېپوزانوف چ  
اختالفاتو نه خبر و، په  نيیاو د خلق او پرچم له ذات الب ژندل،ېپ نیاو هم ام

 ړۍلوم ېحکومت دکار په د ستيید کابل د کمون ېچ تلښنه غو یې ولډ عيیطب
المل  انګد خپ نیتره کي او ام عنيی ېلډ ېاو واکمن ېواکمنځد  ېچ ېمرحله ک

 يړنومو ېچ ېحال ک ېخو په داس کهځ ي؛ړمداخله وک هګتو کارهښپه  يځرګو
 ېڅه یېسره  يړله نومو و،یون ږد ببرک کارمل خبرو ته په پوره زغم سره غو

د خپل سفارت په لوري و  ېچ هړور ک یېاو مشوره  ه،ړمرسته ونه ک
  .يړاوخپله دنده تر السه ک .يځېږخو
حکم و، نه ببرک او نه  کندهېپر وی ېک قتیپه حق ېچ ېک لهیمشوره په پا ېدد  

هم د  ېی ريګنور مل ي،ړوک خهڅور ونهړسرغ ېچ یشوا یکول ونديګکوم بل 
 ېته په حرکت ک وادونوېتر السه کولو لپاره دوستو ه ویخپلو سفارتونو د چوک

 ېنو ېویهم له  ایبپه لوري د سفر پر مهال  تیکارمل د خپل نوي مامور .شول
 .لپاره تم شو ېاشتیم ېوید  ېپه مسکو ک ړینومو .ستینه کار واخ ېلیح

 هګپه هغه تو ېدېږله ن لیمسا یېداتحاد شوروي له مختلفو چارواکو سره 
 انویاو پرچم انوید خلق ېک لویمسا ېطبعا په د .و یې هړز ېچ لړمطرح ک

د  ،یې تړښاو جو شوراانقالبي   .مشرتوب نیاختالفات، د تره کي او ام
د ده  ولډ يګړانځپه  وند،ګد  .او اجراءات قهیحکومت د کار طر ستيیکمون

ببرک کارمل د  .شامل وو ېپک کیبرخل یراتلونک انویخپل او دنورو پرچم
د تر السه  ېدند ېته د خپل ایوروسته چکوسلواک دوېته رس یخپلو خبرو له پا

 .کولو لپاره روان شو
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 هښوګ ېله دند ۍالید نور محمد تره کي د مرست ېببرک وروسته له هغه چ 
 ویپه لوري روان شي، په  اید مسکو او چکوسلواک ېچ ېله د ېشو، مخک لړک
تره  ي،ړکودتاه برابره ک ېنو وهی وڅتر  .ړک ېالس پور یې تونویفعال وټپ ړل
د حکومت  هاو خپل ي،ړک ېریسره، له واک نه ل ېلډد خلق له  نیاو ام یک
 ریجنرال قادر، د پالن وز ریددفاع له وز يړنومو .واخلي ېپه الس ک ګېوا

 یلو واکونوځاو د وسلوالو  ع،یمحمد رف ریوز وګټولټسلطان علي کشتمند، د 
د سرور  وڅتر  ،ېو ړېک ېجنرال شاهپور خان احمدزي سره خبر زیدرست

 یپه مرسته د لو نویفعالد نورو ملکي  ېلډاو د پرچم  انيیکاو نینجم الد ل،ګمن
نور محمد تره کي )  نید نور االم ي،ړک ېنظامي کودتاه پل ېک وځاختر په ور

 .وسيی هځ( دولت له من نیهللا ام ظیاو حف
وروسته له  .وو ېالند ېارنڅتر  نید تره کي او ام تونهیفعال ولټ ید هغو رګم 

تر السه  یې ېدند ېاو خپل ل،ړله کابل نه ال یې واالنډیکارمل او ان ېهغه چ
دزمري  ۳۱۱۱شو، د  ېخبر د خپرولو په فکر ک ېد تره کي حکومت دد ،ړېک

وروسته،  اشتیم مهین وهی ګله کابل نه د ببرک کارمل له ت عنيی ېک اشتیپه م
د  ېله الر ویوروسته د کابل د رسن ۍدوه اون دوېته رس یاو د مسکو دسفر له پا

خبر خپور  دوېاو بندي ک دوېک ولیاو جنرال شاهپور  د ن عیکشتمند، قادر، رف
 .خپاره شول ېک وڼپاځاعترافونه په ور یله هغه وروسته د هغو .شو
 څپه تر یېاعالم ګړېانځ ېوی(  حکومت، د  نیاو ام ی) تره ک نید نور االم  
 ساګد ا ېسیوخت راه رډېله  تونهیکسانو فعال ړد نومو ېچ هړک ندهګرڅ ېک

 ستید کمون نید نور االم ې(  چ ېادار ېساتونک وګټسازمان ) د افغانستان د 
 یېاو اسد هللا سروري  ده،ېک لګڼاداره   ډکاریاو د حاالتو د ر ۍدولت د جاسوس

 ړېجاسوسانو کشف ک ېادار ړېوو، د نومو ېالند ېارنڅسرپرستي کوله تر 
 نیاو د نور االم يړک ېپه کودتاه الس پور تلښغو ېلډد ببرک کارمل  ېوه چ

په  .يړپه بهانه رانسکور ک ېدنږېله اصولو نه د ک زمیالیدولت د علمي  سوس
د سلطان علي کشتمند د  ېک ویرسن ونيیزیاو تلو ویيډیرا دو،یجر و،ڼپاځور

د ببرک  ېسره چ دوېک انهښله رو تونوید ن انویاو  د پرچم دو،ېاعترافاتو له خپر
او  ونديګحکومت له  نیکولو د نور االم تیفعال یې ېالند ۍکارمل تر مشر

تعداد  یلو وی .ړک ېالس پور یېپه پراخه تصف انوینه د د پرچم ویدولتي چوک
انقالبي  ېالند ۍد نور محمد تره کي تر مشر  .لړک یې انیزنداناو  ولیون یې

 ړو ېاو د محاکم .کوونکي انتیله انقالب سره خ یې واالنډیشورا ببرک او ان
  .لړک هښوګ یېاو د سفارتونو له دندو  .لګڼو

په  ریچارو د وز ویدنوي دولت د بهرن نیهللا ام ظیحف ېک څپه تر وېښپ ېدد   
ال  رتهید ب ،ړمالقات وک یېکاسترو سره  لیډاو له ف ،ړته سفر وک وبایک هګتو
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به په  ېک رډګخامخا په هوایي  ،یوا یتم شو ېک رانیپه ا دیپر مهال با دوځېرګ
له خوا د  روپګ کیپلوماتیسفارت د د یاو د افغان لو رید سف ېک رانیا

 .دوېک یهرکل يړنومو
 روپګ وی روګد تره يړو، نومو ریسف ېپه تهران ک بینج ېپه هغه وخت ک   

 نیهللا ام ظیحف ېک رډګپه هوایي  رانید ا وڅو، تر  ړیک اریاو ت ړیمسلح ک
و، په  ېک روپګ ېخپله په همد ېچ شکایکان یراتبزاد زو تاید اناه .يړترور ک

د  ن،یهللا ام ظی)  حف: هړوک سهیک ېته داس کونکيیکتاب ل ېدد یې هړا ېد
پر خالف، له  فاتویاو تشر لویپر مهال د ه دوېد تم ک ېک رډګتهران په هوایي 

او ترور تر  .دځېرګو  ړد تعجب و ولوټد  ېنه شو، چ کتهښرا  خهڅ ېاریط
 .و؟ معلومه نه ده ینه خبره شو ېسیله دس اینه شو؟ آ کتهښرا  ېول .سره نه شو

 لهډد ترور کوونکو په  ،ید ریسف ېک هندباجه او په  بید نج ېزه او سرور چ
  ( وو ېک
وروسته، خپله د ببرک کارمل په شمول د  ولویله ن روپګد کشتمند او همکار   
 هښوګله خپلو دندو  ولټاو  .مکتوبونه صادر شول دوېک هښوګد  رانویسف وږشپ
د  ولټ یدو ېراغلي وو چ ېپه مکتوبونو ک دوېک هښد کو ید دو .شول یاړک
 یې واالنوډیاو ان ملکار رګم  .کابل ته راشي رتهیب دیلپاره با ېمحاکم ونديګ

  .او کابل ته را نغلل ړور نه ک تښدغو مکتوبونو ته کوم ارز
 ړۍل ېدنده تر سره کوله، هم په همد یې هګپه تو ریدسف رانید ا ېچ بینج   
 خهڅله تهران  ېچ ېله د ېمخک ړیشو، نومو لړک هښوګ ېدند ېله خپل ېک
زلمي محمود غازي  رید مخکني سف ،ېمخک ېچ الهیر ونهیمل وولسیشي،  ړال

د  ېبانک په رانید پلورلو له درکه د ا ېمکځله خوا د افغانستان د سفارت د 
د  يړنومو رهېسرب ېپر د .ړېچور ک .ېو ېشو ودلېښا هګامانت په تو

د  ونه،ټدخوب ک زونه،ېم ،ۍکوچونه، چوک ېافغانستان د سفارت سامانونه، چ
 ېک بیپه خپله ج یې ېسیپ .لړک المیشامل وو ل ېاو نور پک نونهیماش پیاټ

په لوري  ایوسالوګوید  یاځ ویسره  ېرمنیم ېرګاڅن ېاو له خپل ،ېواچول
شو.  یاځ ویسره  رانویشوو سف یاړک ېرېل یعنیهلته له نورو غلو،   .دځېوخو

هملته  ولټ لیاو عبد الوک یالینور احمد نور، محمود بر تا،یببرک کارمل، اناه
او  شیله ع یې سویپ ویشو تولښپه ت خهڅشول، او له سفارتونو  یاځ ویسره 

 وړو وړنورو و یې ګنڅتر  .هړاشتراکي ژوند ته مخه ک کډعشرت نه 
هلته ور ورسول،  انونهځلپاره  لوړد و ویوکډاو پن ړچوپ هښد  ید دو واالنوډیان

له  لوړد و ویکډد پن ویهر     یوروسته ددو ېښېله پ ېټېن ېمږد شپ ېد مرغوم
 ایب ېچ ار،یزمان قطب  .شول ومارلګپه دندو و  ېپه سفارتونو ک ېوج



35 

 

 ېشهباز له همد یسادات، غالم او زلم تیعنا و،ش ریآلمان سف ځوروسته د ختی
 .وو خهڅ ېلډ

 ایوسالوګ ویوي، په  ړېغال ک یې ېسید سفارت پ ېاتیز ولوټتر  ېچ بینج   
مور  ېمعشوقه چ ېکلښ وهی" په نامه  وید " هلنابا یېپر مهال  ېنګد هستو ېک

غال  ېپه همد يړوه، نومو ړېک دایو، پ یجرمن یېاو پالر  ۍاییوسالوګ وی یې
وه،  هښځکلنه  رشید هړلوهلنا  .رلوېوپ لټهو ویپه نامه  ویدهلنابا سویپ وړیک

 ،ېلرل یې ېنیشهواني س ېاو کلک ېپزه، وتل ېوتل ،ګېرن یم ېی ګېستر
سره به  انوټپوندو بو ړکار کولو، له لو هګپه تو ېروانټد مو بید نج یې ړیلوم
روست  هښ یې يړد بدن غ وڅتر  ،ېاغوست ېجام ېمنیښنازک او ور یې
 ېپه مرکزونو ک ویشپو د بدکار مویخپله به تر ن ېفتانه چ ېکله چ .شي کارهښ

په نامه د  ېد هغ ېک رادګاو په بل کو،ړیله ا بیسره د نج ویورکه وه، له هلنابا
د عشق خبره جنجال ته  .ودښو یې ونګخبره شوه، سخت غبر دلویرېله پ لټهو

نور احمد  ېک څتر ېپه د .ووهله يټپه سو رمنهېخپله م بینج .دهېسره ورس
 کولوټد وهلو  بیدفاع کوله هم د نج یېنه  ېله فتان ېچ یالینور او محمود بر

 ېاو ورک ېدېولو وګله ستر ېنکیع اليیپر مهال د بر بډد اخ و .دلځېرګو ړو
او د کي جي  سیپول ایوسالوګوید  ېچ ېتر د .د جنجال لمنه پراخه شوه .ېشو

 ځدیېد لو اليیاو محمود بر بینج .کولو ته مجبور شول ېمداخل نیبي مامور
 .دلېتښپه لوري وت ستانیلګاو ان مانآل
( له  نی) سزار اتوید عمل هڼب ېاو فلج شو وبهیمع وهیدوهمه لور، په  بید نج  

د مور  یېالمل  وبواليید ماشوم د مع .دهېږېوز ېآلمان ک ځدییستونزو سره په لو
د شوروي حکومت د  ...وو کولڅچرسو  عیاو د ما .لڅښله خوا د شرابو 

 وړنومو .لېږته ول ېساو فتانه فران بینج ېله الر وندګ ستید کمون ېفرانس
 وهیپه  یاځسره بوتله، او د هغه  انځته له  ېماشومه فرانس بجنهیخپله ع

د  یې تونهګښل .شوه ېماشومه د دوه کلونو لپاره بستر پات ړېنومو ېروغتون ک
له  وندګ يړهم د نومو بینج .دلېله خوا ور کول ک وندګ ستید کمون ېفرانس
 .نه برخمن شو ړمالت

 ېپه هاوانا ک وباینور محمد تره کي د ک هېټم کال د سپتمبر په لسمه ن ۳۹۱۹د   
له  ېکنفرانس ک مږد دولتونو او حکومتونو د مشرانو په شپ وادونوېه ېپر ېد ب
او له  و،ړپر مهال مسکو ته ال ګرا ت رتهیکولو وروسته کابل ته د ب ونګډ
ته  ېجینت ېد نیهللا ام ظیحف ېپه کابل ک .ړمالقات وک یېبریژنف سره  دیونیل

 ید وڅده تر  ړېک هړجو سهیتره کي له روسانو سره دس یې بیرق ېچ دېور س
په کابل  هېټن وارلسمهڅد سپتمبر په  عنيیوروسته،  ځېور لورڅ .وسيی هځله من

دغه  وڅتر  هړوک هڅه ېناسته ک وهیالکسندرپوزانوف په  رید شوروي سف ېک
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 ده،ېنوره هم سخت ېچ ېک څپه تر ېد مناقش رګم ي،ړسره پخوال ک انیدوه خلق
ددوو  اردګد  یتره ک ېوایي چ ېنځی .شو پيټسخت  یاو تره ک .ېوشو ېزډ

 نینه وروسته ام ګپه هر صورت د تره کي له مر .شو ۍکسانو له خوا زند
  .ړواک تر السه ک

د له  يړد نومو ېلپاره چ ېدد .نه و ړد منلو و نید شوروي حکومت ته ام  
 ا،یوسالوګویهم خپل ژمن غله له  ایشوروي ب ي،ړک ړپالن جو لوړو هځمن

د  نیاو د ام .تلښمسکو ته را وغو خهڅ ستانیلګالمان او ان ځدییلو ،ېفرانس
ببرک  .راغلل هکابل ت لینور احمد نور او عبد الوک .ړک ړجو یېورکولو پالن 

 ېپات ېپه مسکو ک یالیاو محمود بر بینج .منتظر شول ېپه تاشکند ک تایاو اناه
  .شول

د کي بي جي  ېچ ېک لمستونیم وهید اندروپوف په  بینج ېوخت ک ېد په
د  یېپه موقع سره به  ېچ هړاندروپوف ژمنه ور سره وک دو،ېو اوس سیرئ

 انهځله  ایتړاو و اريیمناسبه ت دیبا یاو د وي،ړجو یناست یاځببرک کارمل 
 ۍنړد اشغال په لوم وادېد ه ږد شوروي وروستني غالم زمون بینج .یيښو

او د جهنمي خاد  .دېله مسکو نه کابل ته را ورس هګپه مصونه تو ېک ۍاون
وه،  ېشو اکلټد روسي بادرانو له خوا ورته  یې ېوار له مخک ېچ ۍچوک

سره د شوروي را صادر شوي دولت ته ال نور  لوړد خاد په جو بینج .ولهیون
  .ړاستحکام ور په برخه ک

 نیماش غاتویاو تبل ندوګله اشغال نه وروسته د روسانو د پروپا وادېد ه ږزمون 
 ېچ ړوک یېاو اعالن  ،ړک ېالس پور غاتویپه پراخه تبل  ېک ړۍن ولهټپه 
 ښواګله خوا له  نیاو چ ېکید پاکستان، امر ایتړبشپ ۍمکنځد افغانستان  واکيګ

د  وادېه ېد د ېپه دننه ک تاند افغانس ريېسرت نایيیاو چ کایيیسره مخ وه، امر
له   ي،ګېږجن ېاندړ( پر و ړهغه خپله روسانو ورک ک ېقانوني دولت ) چ

د  ټپر بنس ېتنښدغو ۍستیونالیرناسټد ان واکونهځخپل نظامي  ږکبله مون ېهمد
لپاره افغانستان  ې) خلقي او پرچمي مزدورانو  (  د مرست وڼخپلو افغاني ورو

له افغانستان  واکونهځ وڅ ویوروسته به خپل  ېمود ډېلن ویاو له  ،ېلېږته ول
 .وباسو خهڅ
د اشغال لپاره  وادېده ږزمون ۱۱د دسمبر په  ۳۹۱۹دا د روسانو له خوا د   

 ېدد ول،یون یېخبره کوله،  لس کاله  یېروسانو  ېموده چ هډبهانه وه، هغه لن
 دانیانسانان شه ونیمل مین ویولس  دليړېد مظلوم او ک ږزمون ېک څپه تر ېمود

د سخت  روګاو د مل انویخلق انو،ینورو د روسانو، پرچم ونهیمل هځشول، پن
د خلکو په  ږزمون ،ړهجرت وک یې ېله وج تونویاو جنا ،ېوحشت، انسان وژن
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دغم په  انویاو اسالم د قربان ۍوران شول، افغانستان د خپلواکزرهاوو کورونه 
 .کور بدل شو

سره ،الس په کار شو، په  ولویپه ن ۍد خاد د چوک .دغه پروتي موجود ب،ینج  
د بقا لپاره د  میرژ يڅنامشروع او انسان ضد، السپو وید  ېی ېقدم ک يړلوم

پالن  ېاسوسي ادارج ړېبشپ ېوید  ونګډپه  نویروس د کي جي بي د مشاور
 خهڅ ۱۱۱له  ېک څپه تر وکالید  نیمامور ېد خاد د جهمني ادار .ړک ړجو

عناصر  دیهغه لوچکان او پل ولټ یې ېمخک ولوټله  .دلېزرهاوو کسانو ته ورس
او د نظامي رتبو په ورکولو  .لړک ولټرا  ېد خاد په اداره ک ،یې ژندلېپ ېچ

د  ېلپاره چ ېدد بینج .ولڅته وه ېاو انسان وژن ۍجاسوس یهغو یېسره 
تر سره شي،  هګتو هښپه  ېندال وګتر خپلو ستر یې تونهیفعال ېادار ېجاسوس
له  یېاو داستخباراتو د تر السه کولو لپاره  .ړېجذب ک ښځېبدکاره  یېخاد ته 

د رستورانونو او د فساد د  لهید خاد په وس يړنومو .نه استفاده کوله یهغو
به د خاد بدکاره  ېپه هغه ک ېچ  .ړک ېالس پور ولوړد کورنو په جو جیترو

د ) د شنه  ېالځدغه د فساد  .ېو ېبوخت ولویب مخد خپلو دندو په پر  ښځې
کلپونه په  يړنومو .ېدلېادیکلپ (  په نامه  ۹مارغه کلپ ( په نامه او د ) نمبر 

  .شول لړمنفجر ک ېک جهید بم په نت نویمجاهد ندونکوښد سر ېکال ک ۳۱۱۳
 ولید خاد د مزدورانو له خوا ون وانځ وید امان هللا په نامه  ېک هېښپ ېپه د

 بیزما د پالر د دوست حاجي هللا نظر د زوم ورور و، نج ړیشو، نومو
او  ېکړید حاجي هللا نظر دوستانه ا یې هګتو ېاو په د ،ړاعدام ک ړینومو

په  هګهمدا رن بینج  .لړنه قربان ک ۍاو خونخوار ۍرحمېب ېخدمت له خپل
 توبړیمختلف افراد دخاد غ ېک وګانڅدولتي موسساتو او  ریدولتي او غ ولوټ

 .ړور ک یاځ ېک ویچوک وړپه لو یېته  یاو هغو ل،ړته جذب ک
دخاد جاسوسان درسمي  ېک وګی ندهینما اسيیافغاني س ولوټپه  ېپه بهر ک بینج

هم خاد ته جاسوسي کوله اوهم کي جي بي  یهغو .وو اکليټ هګپه تو نویمامور
د کي  ېچ يړغ منډاډد خاد هغه  ېک وادونوېه وځدییپه لو ولډ يګړانځپه  .ته

  .دلېک اکلټوو  ليیو یېکلن جاسوسي کورسونه به  ویاو  اشتنيیم ږجي بي شپ
هم  ي،ېږباجه ک بید نج ېد افغان سفارت مشاور چ ېاحمد سرور په لندن ک   

د  ېچ یېسراج سره  الیاو له ل ،ید خهڅکي جي بي له جاسوسانو  ېدهمد
په  پلوماتید د ېچ ،ړیوه، واده ک خهڅله بدکارو نجونو  ۍسراج کورن رایحم
 ړیو، نومو یشو لېږد جاسوسي دندو تر سره کولو په غرض لندن ته ل هګتو

  .ید رید کابل حکومت سف ېاوس په دهلي ک
د  ل،یوو ېکورسونه په مسکو ک اشتنيیم ږشپ یېد جاسوسي ترب يړنومو 

د  هګپه تو يړوروسته د خاد او د کي جي بي د غ دوېته رس یکورس له پا
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په  لید تحص ېک يځوونښ هیبیپه حب ړینومو .ړتر السه ک تیمامور کییپلومات
 ېو، چ خهڅله هلکانو  اریتونښمحمد داود پ ید ظاهر شاه د زو ېدوره ک

 وی ړینومو .الرو نجونو داللي کوله ېاو ب اشویهغه ته د ع یېوخت به  اترهیز
تخصص نه  ېرشته ک ېڅاستعداده انسان و، په ه ېاو ب قهیناال تینها ،یوتېپر

 وی یېاو د هغه په نوم  یلګڼ متیغن ړمالت ید پادشاه دزو يړلري، نومو
د  .ید ېک پناهاو کي جي بي په  بیاوس د نج ړینومو .ستیپران ځیوونښ

ژوند په مخ  ۍمال هړاو خپل د غو .تر سره کوي ېشرمه دند ېب ۍجاسوس
  .يړو
د  ېچ .سراج دوهمه بدکاره لور ده راید حم الني،یج یلیل رمنېم يړد نومو 
  .برخمنه ده خهڅ ۍفحشا او بدکار ۍمخکن ېدږله او یې رڅېپه  ۍکورن ېولټ

او د خپل ماما  .ته ورسولو یپا ځیوونښسره  ۍقیناال ړېهم په بشپ ړېنومو
بورس نه په  ميیو د فرانسي له تعل رید معارف وز ېداکتر انس په مرسته چ

 ېکله چ .ناکامه شوه ېله مخ ۍقید ناال رګم .هړته ال سیسره پار ېاستفاد
په  ارښ سید پار ېاشتیم وڅ ،ړبورس قطع ک ړېحکومت د نومو ېدفرانس

الس  یېبه  ۍاو فحاش ۍاو په بدکار .دلهېدر رڅېپه  وښځسرکونو د بدکاره 
 ایرته کابل ته راغله، بېتور مخ او ناکامه ب ېوروسته له هغه چ  .کولو ېپور
او هلته  ړک دایبورس پ ليیته تحص ایوسالوګوی تښانس په سپار اکترډد  یې
 ایب ریب .شوه یاړته ادامه ور نک التویهم خپلو تحص یېهلته  ېمتاسفانه چ .هړال

او  ۍردانګله احمد سرور سره  کوزده وشوه، له سر یېباآلخره  .لهکابل ته راغ
 .نه وژغورل شوه ۍدربدر
 بینج رګم .ویون مید جالوالي تصم خهڅ الیوخت وروسته له ل هڅ سرور

 ېکله چ  .ته شي ځرا من یدغه جالوال ېچ ودښن یې ېاو پر .ړوک توبځګړیمن
به  یهغو تل،ښته ور وغو انځ یېاو سرور  یلیو، ل ریسف ېپه تهران ک بینج
نه  ارتله سف بینج ېکله چ .اکلوټسرور د سفارت سکرتر و يړنومو .ساتل یې
 .شول ېپات ېک رانیپه ا الیسرور او ل و،ړته ال ایوسالوګویشو او  یاړک هښوګ

د  هګپه تو سېله خوا د افغانستان له اشغال، او د خاد درئ ځد شوروي د سره پو
د افغانستان په  ېاحمد سرور په تهران ک يړنه وروسته نومو ګله رات بینج

او  ،ړید خاد غ ړینومو یې ستهورو .اکلوټو هګمامور په تو وید  ېسفارت ک
 ایب ړینومو .ړمنظم ک ېک نلونوید کي جي بي په ارتباطي چ یې ېک رانیپه ا

او  بید نج ېچ .و رید افغانستان سفارت شارزداف ېکاله په لندن ک وڅوروسته 
همغه دنده  ېنن هم په هند ک ړینومو .لرله هړپر غا یېظاهرشاه د رابط دنده 

 ېله لسو کلونو را په د ي،ېږنوم بینج ېورور چ ویلري، د سرور  هړپر غا
 هګټپه  بید نج ېک ګو، او په هامبور ېک سویپول وټپه پ ېخوا په آلمان ک
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د کي جي بي د اساسي کار  بیدنج ېپه هر حال، په خاد ک .کوي تیفعال
په سازمان  وانانوځد  يړنومو .وو واکمنولځ وانانوځ ستویاو کمون پلوماتانوید
 وړیسازمان د غ يړد نومو ېپه هغه وخت ک  .روزلي ستانیمسلکي کمون  ېک

 انڅاو بلو تانهښپ یېسلنه  وسځکم تر کمه پن ېچ  .دوېزرو ته رس رشید رېشم
مزدک کار  دیجاسوس فر وانځد کي جي بي فعال او  یې ېپه سر ک ېچ .وو

رول  زټیبنس هګپه تو واکځشوي  رهید زخ ېاو د خاد په جاسوسه اداره ک .کوي
 .لري

د سازمان له خوا  وانانوځد  ړیلوم ي،ېږخاد ته جذب ېچ وانانځهغه  ولټ
دمزدک له  ېک یپه پا ڼېد پا تیاو د عضو نید سازمان له تضم ي،ېږک ژندلېپ
د خاد  .کوي هړلو ۍد وفادار هګپه تو يړوروسته د خاد د غ کیالسل ديییتا
 ولهټپه  ږزمون ېله وج ېپاملرن ېاتیاو روسانو د ز بیدنج واک،ځ طانيیش
  .کوي ښېری ېک ولنهټ ېدلېورځ
 یسازمان مشري هغه دشرم داغ د تکاریاو جنا نیشقاوت پالونکي، خا وهی د
  .يړپاک ک یې خهڅله خپل تندي  ینشي کول بینج ېچ
 فصل لورمڅ

  .بینج یاو انسان وژونک خاد
د  ېکوم وخت چ ړوک لیپ تیاو ظالم سازمان هغه وخت په فعال تکاریخاد جنا د

د افغانستان د مقاومت  .و ړیک لیافغانستان مجاهد او مبارز ولس  پراخه جهاد پ
حکومت د  يڅشرمانه تجاوز او د کابل دالسپو ېد شوروي د ب واکونهځ

د  رغلې غېن يد شورو وادېپر ه ږزمون  .وه ړېخپله ک هڼاستقرار پر ضد ب
تر السه کولو لپاره د افغان ولس  رتهېد ب ۍد خپلواک خهڅله بال  زمیروسي کمون

 ېاندړپه و ناورځد روسي  .ړېور په برخه ک ېپڅجهاد ته تازه  ورړز
 انځنظرونو او عامو افکارو پام  ولوټد ړۍدافغانستان د خلکو قوي مقاومت دن

  .ولوړته وا
داعیي  ېد افغان ولس د برحق ېخپلواکو ملتونو مادي او معنوي مرست ولوټ د

 کیولس برخل ږزمون ېچ ېحال ک ېپه داس .ېدلېاتیز ځپه ور ځلپاره ور
دولت  تکاریته ادامه ور کوله، د شوروي د دهري او جنا ګړېج ېاکونکټ

 دارفرمانبر دليېدوران ته نوي رس واکځ طانيیدغه د ش .بیله نج ن،یمشاور
 .په سازمانولو بوخت وو ېموسس ېاو انسان وژونک ېسره د خاد د خونخوار

د له  نویمجاهد تونکوښغو ۍپه مرسته د خپلواک نوید کي جي بي د مشاور بینج
د  یېاو د خاد د انسان وژونکو په واسطه  .ولړپالنونه جو نېړکرغ لوړو هځمن

په  نویسره د مجاهد تیطانیپه چل او ش بینج .کول ېاندړو یجټمونو په سجر
 ویپه واسطه د تر السه شو ۍاو د جاسوس .ومارلګجاسوسان په دندو و ېک ځمن
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په  تځښد افغانستان د خلکو د شامل جهادي خو یېبه  ېاطالعاتو له مخ
د افغانستان  ېچ لځبه هر  بینج .لپاره کار کولو مید ظالم نظام د تحک ېاندړو

 ېاو انسان وژونک سيید کي جي بي د ابل دو،ېک یالیبر ېک ولویپه ن نوید مجاهد
 .اتولویخپل اعتماد او اعتبار ز یېبه  ېاندړپه و اهګدست
الر خپله  ېد ظلم او انسان وژن ایریاو ب نیپر مهال د ستال استید خاد در بینج
د استخباراتي  ۍد کي جي بي د جاسوس ېپه وخت ک نید ستال ایریب .هړک

په وژلو او  نوینظام د مخالف ستيید شوروي د کمون ړینومو .سازمان مشر و
 ړم ېک ۳۹۱۱په  نیستال ېکله چ .یپه جالد مشهور د ېاعدامولو ک وړیخون

خروسچف د خپلو  ېچ هګرن هڅ رګشي، م یناست یاځد هغه  تلښغو ایریشو، ب
ده د هغه وخت له  ېچاپ شو وایي چ ېپه غرب ک ېچ ېخاطراتو په کتاب ک

ا ود  ه،ړک هړجو سهیپر خالف دس ایرید ب ېپه دننه ک نیملیسره د کر ریدفاع وز
د کي جي بي په  ېپه مسکو ک  ایریب یېوروسته  ځېور وڅنه  ګله مر نیستال

 .ړاعدام ک دهې( نوم انکای) لوب ېچ ېزندان ک
او وژلو  ولویافغانانو د ن ناهیګزره ب ۹۱د  رڅېپه  ایرید خونخوار ب بینج

د مقدس جهاد او  یېد خپلواک او اسالمي افغانستان  په خاطر  ېحکمونه چ
کسان د خاد په  ولټدغه  .دي يړک کیوو، السل ړیپورته ک رغیب ېمبارز
په مختلفو  ولوړاو دشکنجو او ک .سره شکنجه شول ۍرحمیپه ب ېک اووګدهشت
له دغو  رڅېپه  ایرید ب بینج .دلېک ستلیاخ ېاعترافونه تر  قویاو طر لویوسا

او  يڅد السپو انځ رڅېپه  ایریهم د ب ایب ړینومو .ستیشکنجو خوند اخ
 بیوروسته به نج ستلوید اعترافاتو له اخ .لوګڼمسول  ېد ساتن میرژ ستيیکمون
  .وژل انیزندان
 ڼۍد صدارت په ما ېزه په کابل ک ېکله چ .میزه خپله  واهګ نيیشکنجو ع ددغه

 اسيید مختلفو س .بندي وم ېاشتیم لورڅ ېک ۳۹۱۱په  ېد خاد په زندان ک ېک
شکنجه  ولډ هڅ یهغو ېچ دلیما ول .سره مخ شوم انویزندان وګڼله  مونویتنظ

د خاد  .ېدېک رهله خوا تر س ېبه د شپ ېاو شکنج قیتحق اترهیز .شوي وو
 .صفته وو وانیظالم، مستبد او ح ولټوه  ېدلېل یې هیترب بیدنج ېچ نیمستنطق

په سخت  .کولټوهل او  یېسخت به  .خوبه کول ېشپه ب ولهټ یېبه  انیزندان
 یېبه  ېخونه ک خهی وهیپرته په  ېله تودخ  .ېستیوا ېتر ېجام یېبه  ېژمي ک

له سره تر سهاره به  ېد شپ .وي ړوال ړلپ لغ ېهمداس ېمجبورول چ تهېد
 ېچ ېدږنېپر وڅتر  .دلېلیلپاره تبد ېارنڅد  یداران د دو رهیپ هځپن لورڅ

  .شي دهیو انیزندان
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 تهېاو د .دلوېلو وښآخر له پ ېانساني شکنجو له وج ریغ ولډد دا  بیغر زنداني
له  .د مستنطق امرونه ومني .يړک ېتورونه پور انځپه خپل  ېچ دوېبه حاضر

  .يړور ک انځنه د خالصون لپاره ناحقه اعترافونو ته  اوړشکنجو او ک ولډدا 
د  انویخاد ستویوه، کمون هګلېعادي او معمولي ب وهیاو شکنجه کولو  ولوړد ک دا

د  ېشکنج انویدهلتري ناز ېچ ېور کول ېشکنج ېته داس نویافغانستان مجاهد
او د فانتا دبوتلونو  .کول چکاريېدجوشو اوبو پ ېلکه په مقعد ک .يېږرېه يړس

او نورو انسان  بینج ي،نه من یېد انسان عقل  ېچ هڅ.... هغه ...ستلیننو
له روحي  ..تر سره کول ېدمجاهد ولس په مقابل ک ږزمون انویوژونکو خاد

 تونو،ید خلکو د قانوني او روا ملک ،ېپور ولویتو نویتر وژلو او و ېولین اوړک
عزتونو او ناموسونو  و،یپر کورن ېولین خهڅله ضبط  دادونویمالونو او جا

 نویمخالف اسيید س ېولیاستبداد او اختناق نه ن اسيیله س  .ېتر تجاوز پور ېباند
د  ږزمون ېولین جادولوید وحشت د فضاد له ا .ېتر ترور او ورکولو پور

په  ېد خاد ادار تونهیدغه جنا ولټ .ېتر فراري کولو پور وادوالوېه ونونویمل
سره  ړایو ړپه بشپ بینج رګم .تر سره شوي ېالند ۍتر مشر بیجد ن لهیوس

 .ور کوله ایته پراخت اګپاللو دست ناهګاو  ولویږخاد، دغه د شر ز
رابط  وندګ ستید پاکستان د کمون ېپه کابل ک ېسره چ کټله اجمل خ بینج
او د کي  سید خاد د رئ ېشو چ یاړپه لرلو سره  وک کوړیا ميیو، ددا ړیغ

دنفوذ  ېادار ېد کي جي بي جاسوس هګجي بي د باورمند او مخلص خادم په تو
ور  ایپراخت ېک ځپه من لویته په پاکستان، صوبه سرحد او د سرحدي قبا ېساح

 مویس ليیپه قبا ېچ يړغ وانځ وندګ ستیبه د پاکستان د کمون يړنومو  .يړک
سپورت په ور کولو سره د درلود د افغاني پا تیفعال یې ېاو صوبه سرحد ک

 قهیتر دق نویهلته به د کي جي بي د مشاور .لېږشوروي ته ل هګمحصلینو په تو
به د جاسوسي چارو  رتهېاو ب .دلېک هیترب ېموسساتو ک ويیپه ترب ېالند ارنهڅ

په موخه د  ولویپالنونو دمخ ته ب نوېړاو کرغ نانهیاو د کي جي بي د خا
 .دلېک لېږپاکستان ته رال ېافغانستان له الر

د خاد  خهڅ ېافرادو له جمل ولډسوه شاوخوا دا  هځزر او پن ویبه د  ېکال ک په
  .دلېشوروي ته استول ک ېالند ېارنڅاو کي جي بي تر 

 هړپه ا اناتویجر اسيید پاکستان د س ېچ ېله وج ېژندنېد هغه پراخه پ بینج
 ستویالیسوس ولوټدپاکستان د   ېشول چ یوکول یې ېدرلوده، په کم وخت ک یې

 ېپرک هست تیت ۍد رهبر روپونوګ ویجال شو خهڅاو ور وندونوګ ستویاو کمون
ذات  یسره د هغو توبځګړیاو په خپل من  .يړک ېولټسره را  ېپه افغانستان ک

د عمومي  وندګ ستید پاکستان د کمون يړنومو ي،ړاختالفات حل ک نيیالب
شول  یاړوک ېک لهیتوب په پا شتهېاو هم ېپالن لمهید م کټخ ابیمنشي افراس
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 کیموکراتید خلق د ،ځترمن وړیغ ولوټد  وندګ ستید کمون وادېه يړد نومو ېچ
د کي جي  ولډ يګړانځپه  واکواو دشوروي چار ،ځپالوو ترمن ۍدرهبر وندګ

اعتبار او  هښ  ېاندړاندروپوف په و وريی سېبي سازمان او د هغه د رئ
  .يړتر السه ک تښارز
شخصا مسکو ته  یېته  بیو نج سیاندروپوف د کي جي بي رئ وريی ېچ کله

د هغه مخلصانه خدمتونو له کبله  يړد نومو یې نهیاو د هغه په س ه،ړبلنه ور ک
وو   يړتر سره ک یېموخو لپاره  توېاو پل نوېړد کي جي بي سازمان د کرغ ېچ

 یېپلورنه  وادېهاو  تونهیجنا بید نج ېچ الېډهغه م .ولوګول الېډطالیي م
 یېسره  ۍشرمېب اتهیپه نوره ز د،ځېرګکله له مسکو نه را و ېچ بینج .لهیستا

د مسلمان و لس پر ضد د  ږاو زمون ېک وادېپه ه ږزمون ،ړوک لیپه کارونو پ
 ېک  مولویتنظ هښاو  لوړسازمان د چارو په مخ ته و لليیخاد د ظالم او آبرو با

 .سره الس په کار شو تیصالح اتیله ز
 نیماش ونکيړجو سهیسازمان د خاد د دس شهېپ تیاو د کي جي بي جنا روسانو

 ېالس پور سهیبله دس وهید افغانستان دخلکو پر ضد په  ۍرګپه مرسته او مل
استعمار پر ضد د  زيیرګد ان ېک نیپه چ ېک ېړۍروسانو، په نولسمه پ .ړک

له  سیلګلپاره د ان لوړو هځنهضت د له من تونکيښغو ۍخلکو د خپلواک
په  .ړک ېالس پور جولویپه ترو اکویسره د تر ېپه استفاد خهڅ کونویتکت

زر الس په  رډېاوعامولو لپاره  جید ترو ۍد الکولو او شرابخور ېافغانستان ک
 .کار شول
 ړېوک څېه ېخاد له الر یعنی نیپه مرسته او د هغه د ماش بید نج روسانو

هم  وڅتر  .يړک تیت ېک ولنهټآفت دافغانستان په اسالمي  یدغه بربادوونک ېچ
 ېپالن وادېاوه ېشي، او هم د ولسپالن یکمزور ېک وادېپه ه ږزمون نید اسالم د

 یمقاومت کمزور ېاندړپه و زمیالید شوروي امپر ېک لهیپه پا وڅتر  .احساس
د مسابقه کوونکي په صفت له  ېک ۍشرابي او په شرابخور وهید  بینج .شي

 ونیمل مین وی هڼپه ب ېمرست ېبدل ېشوروي د ب .لرله نهیم ګړېانځکار سره  ېد
په موخه ور  جید شرابو د ترو ېد کابل دولت ته په افغانستان ک غېبوتله شراب ن

 ېد افغان کارت له الر هګپه تو سید رئ ماند خاد د بدنام ساز بینج .لړک
پر  یېد توص نویکوله، او د روسي مشاور ارنهڅ الوڅددغه مشروباتو د خر

   .تعداد پاکستان ته صادرول یرډېدهغه  یېاساس 
 یېبه  ېد شرابو او روسي ودکا د پلورلو له الر ېچ ېسیپ ېهغه حرام  بینج

په موخه د خاد  بید تخر ویدملت د مادي او معنوي هست ږزمون ،ېتر السه کول
له هغه  هڅپر مهال او  استید خاد در هڅخپله  ېچ بینج .ېولګل ېپه شبکو ک

د نومبر په  کال ۳۹۱۱د  ېو، کله چ یفساد اصلي رواجوونک زیولنټد  ېمخک
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شو، د ملي  اکلټو یاځد روسانو له لوري د ببرک کارمل پر  ېک اشتیم
 ۍشرم ېپه خورا ب یې ېکنفرانس ک وهید استازو په  ونیسید عالي کم ېمصالح
 هړاونورو بدو اعمالو په ا ۍد اخالقي فساد، شرابخور ،ید یدده خو ېسره چ

 .هړوک وکهین یېاو پر هغه  ،ړېوک ېورانوي خبر ټاخالقي بنس ېولنټد  ېچ
 ېخبر هړکس د اخالقو په ا وی رڅېپه  بید نج ېچ .د خندا خبره ده ومرهڅ

او رذالت  ۍد بداخالق یې ېک ۍپه خپله کورن ېچ ید وکڅهغه  بینج ..کوي
او  ونوټاخالقي بنس زویولنټد  ېشي چ یکول هګرن هڅ ید .لهړفتنه پر مخ و هیلو

  ده؟ وکڅفتانه  یې رمنېم ېدي چ یې يړر کېه ایآ .يړوک ېخبر هړاسالم په ا
حکومت د تش  يڅپه خاد، او وروسته له هغه، د السپو ومرهڅهر  ېبه چ بینج

تلو، په همغه کچه  ېاندړمخ پر و ېک ویپه خپلو مردار هګپه نامه ولسمشر په تو
او  ۍد خپلواک بینج ېکله چ .مخه کوله اتهیته ز ویبدکار ېرمنېم یېبه 

لپاره  توبیندد خو وګټد شوروي د  ېپر ضد او په افغانستان ک نویمجاهد
په )  الن  ېله اشرف سره چ یې هښځپه طرح کولو بوخت و،  ېد نقش اتویدعمل

په  ېچ ېد اسحاق توخي په کور ک دولن مشهور و (  او له نورو کسانو سره
په  یلیل ېرمنېمعاون و، د هغه د م تونویجنا ېدرج ړۍد لوم بید نج ېخاد ک

 هګتو هړوه، خلوت کولو، او په بشپ ارهګراز داره او خدمت ېد فتان ېواسطه چ
 .دلهېمرتکبه ک نوړپر خالف ک ونوټاو اخالقي بنس ارونویمع ولوټبه د 

کوي د خپل کشر  ېخبر هړاو اخالقي اعتبار په ا تیثید شرافت، ح ېچ بینج  
خبر  هښ .ید یې یمرتکب شو ېچ خهڅ ویناموس ېورور احمدزي له هغو ب

 سهیک ېد هغ .هړلورته دوکه ور ک ېمعصوم بریاکبر خ ریاحمدزي د م .ید
له  بینج ېخو کله چ ،ېلرل ېکړیا ښېسره  بیله نج لهیاکبر له پ ریده: م ېداس
 یې انهځاو له  ،ړېوک ېوکین ېسخت بیپر نج بریخ ،ړساقي سره واده وک ېفتان
 برید خ ېچ ګنڅلپاره د ببرک کارمل تر  ولوټد پ عوید خپلو فجا بینج .لوټور
لپاره له کارمل او کي جي بي سره په  ګد مر برید خ بینج .دېو، ودر بیرق
 ېد روسی ېپه کابل ک .ړووی یې هځاو له من .ړک ړد هغه د ترور پالن جو هګډ

سره  یاځله  دوېد وژلو پر مهال د وژل ک بریسفارت سکرتر اوبلوف د خ
 .ید یشو دلیل لهځدوه  ېدېږن

د  .ړیک ینشوا ړد غچ اور م بیوژلو د نج بریسره سره د خ ېله د رګم  
دماغ  کډ خهڅحسد او بغض  ،ېنیله ک بیپر ضد د نج ۍد کورن بریخ
 ،ېکلښ بریپلوشه د خ .راووت ېد هغه په لور پس ړینومو  .دلوښېوځ

درلود،  یېکاله عمر  سړشپا ېوازی ېچ یېبااستعداده او معصومه لور 
 ړېذکاوت او لو هښد  ړېهلته د نومو  .لهېږمسکو ته ول ارهلپ التویدتحص

 رګلرله، م لهیسره د واده کولو ه ېله هغ وانانوځافغاني  وڅ ېله وج ایتړو
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د دوبي په  ړینومو ېکله چ .ېکول ېپه ژوند لوب ۍد دغه نجل وهیاحمدزي لکه ل
د  يړغوا ېچ هړمشوره وک یېسره  بیله نج ،یکابل ته راغ ېک ویرخصت

 .يړبر له لور سره واده وکیخ
حال  ېپه داس .ېراووت ډېر ډېر ګېستر بیسره د نج دوېخبر په اور ېدد  
: ) ته لیوو یې: ورور ته دوېزړل ېله وج ېد سخت قهر او غوس ېچ ېک

 ندهیآ .ېږېپوه ؟ړېله لور سره واد ه وک برید خ ړېغوا ېچ ېدومره پست شو
د  ګېغچ واخلو ( د احمدزي ستر خهڅ ۍکورن ېله د دیبا ږمون .يېږخراب ېد

 بریاو د خ ،ړپست توب ته ور ک انځخپل  يړنومو .ړېک ېندړ واکځ بینج
عاجزه او  وهی ېچ رمنېم برید خ  .له لور سره له واده کولو منصرف شو

 ېچ ړورته وک یېمورته راغله، عذر  ېظالم بیاو د نج بیوه، نج هښځ چارهېب
 ږته غو غوېچ ېدغو ظالمانو دهغ رګم .نه داغداره کوي ېد یې تیثید لور ح

او  .شوه ېنه پات لیله تحص ل،ړلور خپل اعصاب له السه ور ک برید خ .ویونه ن
 رګده، م ېشو ۍونیل ځنن ور ۍنجل .هم د غم له السه روح وسپارله یېمور 

 تونهیقد، نازک اندام، تور بر ړکلونو په عمر به وي، لو رشوید د ېچ یاحمدز
 رید م .ته ادامه ور کوي شیپزه لري خپل ع ېکلښپوست او  نیسپ تان،یښاو و

 ېچ دلیول وګد سر په ستر قیال مانیخور وه، او سل قیال مانید سل رمنېاکبر م
 ېپه ژوند لوب ځېخور ېمیتیاو  ېد هغه د معصوم ولډ هڅاو احمدزي  بینج
د استاذ  ېفلسف ېرهبر او د خپل ري،ګد خپل حزبي مل ولډ هڅ بیاو نج .ړېوک

 یکوچن وی یې ېاو د هغه په حق ک .دځېرګسبب و ۍاو برباد ۍد تباه ۍد کورن
  .ړترحم هم ونه ک

ته  یځخپل حزبي در .هړغوره ک ایچوپت ېد خپل مسخه شوي وجدان له مخ قیال 
مکر  ینو ویهم  ایب بیخو نج  .دېودر ګنڅتر  بیدنج .لوښور وب یوالړلو یې

جنازه  ېرمنېد م بریلپاره د خ ولوټد پ تونوید خپلو جنا يړنومو .په کار واچولو
او  برید خ ېچ يړک ابتهث وڅتر  .هړک خهښ ګنڅزما د پالر تر  ېک رهیپه هد
 يړد نومو استیدغه س بید نج .ړیک ینه د انتیکوم خ یې ېاندړپه و ۍکورن

وجدان د  ستيیدخپل کمون ځنن ور ېلري چ یسره ورته وال تیله هغه وضع
لپاره په   ستلویا رېد خلکو د ال ت ېاندړد کامرو په و ونیزیلپاره د تلو ولوټپ

  .وایي ثیاو نبوي احاد تونهیمبارک آ میسره د قرآن کر ۍاو چاالک ۍپست هړبشپ
 ېد لور په مقابل ک بریپورته کوي، د خ هګټ اسيیس خهڅله خپل هر عمل  بینج
نه غچ  بریله خ وهی: ېدرلود ېدوه موخ خهڅانساني عمل  ریله خپل غ بینج
له فاسدو اخالقو، او خپله د  ښځېد هغه د  شهېبه هم بریخ ېچ کهځ .ستلیاخ
نه  کلهېڅب هینج ېدوهمه دا چ .ېکول ېخبر خهڅسوابقو  دلوېله شرم بینج
او  ارهښیهو افته،ی لیتحص سته،یاښ وکڅ ېد یې ېک ۍپه کورن تلښغو
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لوري له سخت کمبود سره مخ و،  ېخپله له د ېچ کهځولري،  هښځ تهیباشخص
 بیدنج ېچ يړوک هښځ ېداس یشوا یکول ولډ هڅاحمدزي  .دلوېورځاوتل به 

  .ړېک ېاتیز ېعقد
سره  ۍنجل ېبل ېویپه نامه له  نید نسر قیاو تشو ړپه مالت بید نج ایاحمدزي ب 

حامله وه،  اشتویم وڅله احمدزي نه د  ېچ بهېغر ړېنومو .هړک لیعشقبازي پ
 .شوه دایپ زيیسخته خونر ېد سقط له وج نیته د جن ړېنومو .هړک یې ېخوش
 ېنید و ویپه  وی یېسره  ېله د ه،ړورک نهیاضافي و یېمجبورا  ېچ ېتر د

 ېپه د .شوه ېنه پات لیله تحص .او ناروغه شوه  .شول اتیز اتیکرو نیسپ
 .قرباني شوه ویهوسباز النهید احمدزي د رذ هګتو
احمدزي د خپل مشر  .خبر و خهڅ ویبد اخالق ولوټ ېد احمدزي له د بینج  

نه  بینج .ته ادامه ور کوله ویاخالقي مردار ېالند وريیورور د قدرت تر س
کشر ورور  وی .یې قولویتشو ېبلک وله،ینه ن یېمخه  يړد نومو ېدا چ ېوازی

زده  هڅ قويیرذالت ته تشو یوي او د لیرذ ېبه له خپل مشر ورور نه چ
له  .ېکول کارښ وید خپلو شهوتباز ېپه بله پس وهی ېنجون ېرډېاحمدزي   ي؟ړک

 تیپل ولډهمدغه  دهېنوم هیناج ېسره چ ۍنجل ېبل ېویله  یېنه وروسته  نینسر
خو  .دهېتښوت خهڅسره له افغانستان  ۍکورن ېله خپل ایهغه ب رګم .ړک لیتوب پ

 ېسره چ ۍنجل ېبل ېویله  ټپه م ړاو مالت قید تشو بیهم د نج ایاحمدزي ب
  .ړېک ګېنټی ېکړینامشروع ا دهېتوره ماري نوم

 ېخبر هړنجونو په ا اروښیپاکو او هو و،ښد  ېبه له واده کولو مخک بینج  
دومره  هړا ېپه د يړنومو .بلل نړیلپاره ا ښځېد  یېنجابت او شرافت  .ېکول
 وڅتر  .ستهینه وا يځوونښله  یې(  ۍ) کوک ېخور م هړآن و ېکولو چ ارګنټی
سره له واده  ېفتانخو له  ...نه شي هیوښ هښپ یې ېک لایریپه چاپ يځوونښد 

 ۍکورن ېبدنام ېویاو  له  .قمار بازه ،ۍشراب .بدکاره وهی ېکولو وروسته چ
د هغه جزایي شوي  ړینومو .ته مطرح نه وو بینجابت او شرافت نج .وه خهڅ

تر  .غم اخته شي ېپه همد يړغ ولټ ۍد کورن یې تلښغو ېو چ رڅېکس په 
 ېچ دلوېپوه بینج .سيیو نه ن وتهګده ته د انتقاد  وکڅ یې خهڅ ۍله کورن وڅ

 يړکبله نومو ېله همد  .شي یکول زېاغ ومرهڅ وڼورو وړپه و یېفتانه 
 یېخور  ۍکوچن ېسره چ ۍوو، له کوک یې هڼورو هړوا ېروشان چ ،یاحمدز

 .لړک ېالند ېساقي تر روزن ېوه د فتان
له  شهېبه هم ېهلک و، فتان هګنازک او خوش رن وی یاحمدز ېدا چ   

دغه  ..جنسي استفاده کوله خهڅد خپل خاوند له ورور  عنيی .خهڅ يړنومو
 ۍد کورن ږنه دي، زمون ړد منلو و ېک ولنهټبشري  ېڅپه ه ېنامحرم اخالق چ

 ېب ایکتدغه د پ ،ۍکورن النيید ج ېچ .ړوک زېمنفي اغ ېداس یې وړیپه نورو غ
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( د اخالقي انحرافاتو تر سرحده  ۍکورن بی) د نج ۍکورن ېدلېرس ېسواده، نو
 .ولهیوښو 
 ۍعفت ېب ۍساقي کوک ېفتان .د شرم خبره ده رهډې زېاغ ېد فتان ېباند ۍپه کوک 

( د  ګنځته د نامشروع ) غور ړۍن ېچ ېتر د .هړفساد ته سوق ک ۍاو اخالق
 .ید ی( د چا زو ګنځ) غور ېچ دوېپوه هښ بینج .دهځېرګالمل و  لوړراو

 هېړب هپ یې ړېنومو .يېږته ونه رس ۍخبره رسوای ېلپاره چ ېدد رګم
 یېخاوند ته  هګنن ېاو ب رتهیغ ېدغه ب ۍاو د کوک .هړته واده ک رګنورانشاه سن

 وهید  ړینومو یېلپاره  ۍد تالف تیاو د هغه د وضع .هړرتبه ورک ۍد جنرال
نظامي  وړد لو ېکال لپاره شوروي ته د خاد او کي جي بي په برخه ک

 اراتویاخت اتوید ال ز یې تهنه وروس ګله رات .په نامه واستولو لویکورسونو د و
د جمهوري  ېچ هګپه تو سید رئ استیر ۳۱د خاد د  ړیپه ور کولو سره نومو

نه آبرو لري او نه  ړینومو .ومارلوګکوله و یې ارنهڅ ېد فرق اردګد  ڼۍما
په خپل  ړینومو يړغوا بینج ید غرډغالم مشربه او لن ېخو دا چ .شهامت

په شپو شپو د  یاځ ویسره  اریز نهیسکله  ۍکوک یې رمنېم .وساتي ېک ګنڅ
 بینج ېمهمه دا ده چ  .هم يړایاو و .کوي ېالس پور ویپه پله په بدکار ېفتان

له  ېدا چ .لړملحد اخالق زده ک ستيیکمون یاځ ویسره  ېله مطالع زمید کمون
او  ستيیکمون ..وتلېپر هښ رډې هړپه ز یېو، روسي اخالق  باليیال نواليیکوچ

د  بیلري. نج ریتوپ رډېسره  ارونویاسالمي، افغاني او ملي مع لهروسي اخالق 
له  ټبنس ېسره د همد بیله نج زمیسره، او د روس کمون زمیروس له کمون

که دا   .يګېږل هښسره  ثیله خب ثیخب کهځ .ړطالقه واده وک ېزر ب ېمخ
 سيرو وهیله  ېد یې رمنېم ېچ یوا ېکوم افغان خاوند به دا منل .یخبره نه وا

 ید یوتیپر ېانداز ېکوم رهبر تر د ایکوم ولسمشر   .مشاور نه لور ولري
او له هغه نه د اوالد  .روسي مشاور سره همبستره شي وهیله  یې هښځ ېچ

رهبر  یاغلښ ېد ملي مصالح ...سره ومني ړایهغه په و یاو د .شي تنهڅښ
 میرهبري  او تنظ هګپه سمه تو ۍاو خپله کورن هښځخپله  ېچ ینشي کول .بینج
 بینج .واخلي هړملت رهبري په غا وید  ېشي چ یبه وکول هګرن هڅنو  .يړک

 ۍپست ېدونکېخپل ناپوهه او فرصت طلبه خور او ورور د نه جبران ېوازینه 
 یې ید اکا زو ېبلک ،ړته کش ک ېسوء استفاد یېاو پالر  .تر سرحده ورسول

 وښځ ېله داس وڅتر  لړق کیهم تشو یانیهاشم پکت یې ینور هللا، او دعمه زو
  .هم لباسه وي ېد فتان ېچ يړسره نکاح وک

  دهې) افتخار ( نوم ېچ رهګاڅن وهی خهڅ ېنور هللا د هرات نندار ېم یاکا زو د
خور ) عصمت ( سره په هرات  ېمشر ېله خپل ړېنومو  .هړک رمنېخپله م

او د هرات  .دنده لرله ۍشنېهم ۍرګاڅدن ېپه صحنو ک ېد هرات نندار ېک ارښ
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 ولهډ نهیناراو  هګبدرن ېعصمت چ .وه خهڅ ېلډله  وښځد مشهورو بدکارو 
 بینج .آغا معشوقه وه لګکارمل د معاون جنرال  سید انقالبي شورا د رئ .وه

د  کتونړد و ړېنومو .اکلهټمعاونه و استید ر کتونونوړد و هښځسواده  ېدغه ب
 .ړېوک ېسوء استفاد ېرډې خهڅجامو او خوراکي موادو  دو،ېماشومانو له ش

د  ېسره د فتان ګۍبدرن ېله خپل افتخار .لړد پلورلو لپاره بازار ته و یېهغه به 
له شتون  وښځبد کاره  ولډبه د دا  ېفتان .کار کولو هګپه تو ېاو رازدار ېنوکر

او  يګهنعلمي، فر وهیپه  بینج ېچ تلښنه غو ړېنومو .پورته کوله هګټ خهڅ
د  وڅتر  .ولري ېکړیسره ا وښځ تهیله پوهو او با شخص ېک لایریچاپ اسيیس
 بیشاوخوا او د نج انځد  ېفتان .نه شي ېندګرڅرا  ېاتیز ېتر د ېانیکم ېدد

لپاره  ېموخ ېد همد ېوازی ښځې یېسو ېاو ب هګبدرن ېشاوخوا داس ۍد کورن
 .لډما ویلپاره  ۍکورن ېد خپل ېک ۍپه فساد او بدکار بینج .ېو ړېک ېولټرا 

 .کوله رويیبه د هغه پ وانانوځ ېچ .و یدلځېرګ هګلېب وهی
له  ېچ ټپر بنس کوړیا ېدږسره د ن بیله نج انيیهاشم پکت ېم یعمه زو د

د  رڅېپه  زویو، د واده کولو پر مهال د ب کیشر وید بداخالق یېماشومتوبه 
او داکا  هښځپاک لمنه  هښ ېچ رمنېم ۍنړخپله لوم يړنومو  .ړوک دیتقل بینج

 ېسابق کارهېد بدکاره او ب یې هښځدوهمه  وده،ېښوه، پر یې خهڅ ۍله کورن
کار کولو په نکاح  یې ېافغانستان ک وډیپه را ېچ خهڅ ېلډله  وښځلرونکو 

 ۍتېهم ټیټاو  ۍرتیغ ېپه ب ېچ هړته ثابته ک بینج يړنومو هګتو ېپه د .هړک
ته  وړیس ۍد کورن ږزمون ېدا چ ېوازینه  بینج .یکم نه د هڅ خهڅله ده  ېک

کوله  تنهښسپار یېته  اردانوډیګباآن خپلو  ېبلک .ېکول ېرا مخک ښځېبدکاره 
طالقه  دیکمال س اکترډمسعوده جالل د  .يړسره واده وک وښځ ولډله دا  ېچ

په  ېوخت د هغ یرډېاو فتانه به  ده،ېد اکا لور ک ېد فتان ېچ رمن،ېم ېشو
منصوري، عبد هللا  دیافغان، مج د،یوو  لکه مج نهیله فاسدو نار ېکور ک

 ۍعبد هللا سره بدکار یزو اطیاو د آذر خ وانانوځ ۍند کور اریاعتمادي، د ملک
سره د واده کولو  ړې) جپسر ( ته له نومو اردګ يډخپل با بینج .ېتر سره کول

 .دلېنه حاضر وکڅسره واده ته  ړېله نومو ېچ کهځوه،  ېسپارل فهیوظ
  .فوق العاده مهارت لري ېک هښدالس په ن ،ید خهڅ انوګجپسر له هزاره 

 تید مسول شهیهم ېاندړپه و ې: ) زه د مسعودلیو ېداس هړا ېبه په د بینج
سره مرسته  ړېهم له نومو خهړله جنسي ا یله هر لوري حت دیبا .احساس کوم

جنسي  یېسره  يړسندر غا الیکله خاوند درلود له خ ېچ ې(  مسعود ..مړوک
 .هړطالقه ک ړېنومو دیکبله کمال س ېله همد .ېلرل ېکړیا
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پرته له  ېپه وزارت ک ایروغت ېد عام بیده، اوس نج هښځبده  رهډې ړېنومو
 بینج ېکوي چ هګاډدا خپله په  .ده ېاکلټ سهیرئ کوړیا ویکوم استحقاقه د بهرن

 .خپلوي پال و ېکچ ېتر کوم
االرض د  یرهبر، او دغه مفسد ف ېنیانقالبي، دغه د ملي پخوال اغليښدغه    

 .محکومول النونهیپاللو م ۍد خپلو ېک ویانیپه خپلو ب ېمخک وډیوګډغوایي له 
ته  دیبر ړخپل لو یېخپلوي پالل  یدلېواک ته رس ېچ ځېور ېخو له کوم
 ېد ب ۍکورن ېسراج او خپل رایدولتي پوستونه د حم يړنومو .رسولي دي
لپاره  ۍرېاو ساعت ت ۍاشیع ېد خپل بینج .دي شليیو ځتر من وړیاستعداده غ

کله به  .دهېادیپه نامه  ونیسید کم لوید سرحدي قبا ېو، چ ړیک ړکور جو وی
له چارو فارغ شو دلته دغه کور  سویاو دس وید خاد د توط ،ېله انسان وژن ېچ

له  ېم رمنېزه او م .لپاره راتللو ویاو عشرت، رذالتونو او بدکار شیته به د ع
 ېچ ېک څپه تر یېتوط ېوید  ېکال ک ۳۱۱۱خپلو دوو ماشومانو سره په 

 رید خاد مربوط و، او په وز ېچ ېوه، په دغه کور ک ړېک هړجو بینج
درلود، نظر بند  تیموقع یېته  ېلوتس ( رستوران مخ ولدنګد )  ېاکبرخان ک

  .وو ېالند ېارنڅاو تر  .شوو
نه په  دویله ل ږداران زمون رهیاو پ نیکور مستخدم کډله اسرارو  يړدنومو

نو  یسره خپلوي درلود بیله نج ږکه مون ېچ هړوک یې تنهښپو .وو ېتعجب ک
 ید هغو ږمون ېول ژني؟ېاو نه مو پ دليیل وینه  ږمون ېول یې ېمخک ېله د

زما  ېول ؟یدلدرلو یحضور نه د ېکور ک ېپه د ېدشپي په محافلو او ناستو ک
  ؟ید ریتوپ یدومره لو ځتر من بیاو دنج

او  لوټکور په پل ېدد ېنه م ۍکار ېو، له ب ېپور هړته هم په ز ږدا کور مون  
ساده او  نیکور مستخدم يړد نومو .پوه شوم یېاو په رازونو  .ړوک لیپ قیتحق

 .شوي وو لږته را کا یاځ ېد ېله وج تید مجبور ېخلک وو، چ چارهیب
 رډې خهڅ نویمامور شهېپ تیاو د خاد له جنا انویلیقبا هګفرهن ېله ب وړنومو
 ېولیغمجنه اون ېو، چ یرږی نیسپ وی خهڅ نویمستخدم ېله د .لرل تونهیشکا
غم  هڅ ېکولو چ ېفکر م دویهغه ل ېچ ېهر وخت به م .درلوده یې رهڅې

  .يړوک ېخبر یې هړپه ا يړاو نه غوا ويټپ یې ېک هړلري، خو په ز
له  ېچ ېحال ک ېپه داس .ستلهیپران هټغو هړد ز ځور وهی یېآخر  ېچ ېتر د  

د کارمل حکومت اردو ته  ېم ی: زولیو یېو ېو ېروان ېکښاو یې وګستر
 یېاو ژوندي  هړله م ېچ ېوشو ېاشتیم .لوېږول یېته  ېجبه ېویاو  .بوتلو

ي ته ړما نومو .نه راکوي وابځکوم  تنهښپو ېله هر چا چ .خبر نه لرم
 یېعجب هړکور په ا ادید  يړنومو .او له ما سره آشنا شو هړور ک رنهډګېاډ
 ..ېکول ېسیک
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د سپورت له  .سونا حمام .د المبو حوض ،ېلرل ېخون ېرډېکور  يړنومو
مربع شکله  وی ،ېبرخه ک ۍنځپه دننه په من رید تعم .چمنونه کليښسره  دانیم

فرش  نویپه موري قال ېخون ړېنومو .ېرا تاو و ېتر ېخون ګڼې ېو، چ زیدهل
ورونه به  خونود دوه  .وو يښسامانونه ای تهښدکور باارز ېپه هره خونه ک ،ېو

 وهیله  یې ېانګاجازه نه لرله، کلي  ستلوید هغو د پران چاېقلپ وو، ه شهېهم
خو د کور مشر خادم د بابا  .دوېنوم نیصالح الد ېسره وي چ ستیخاد وانځ

 ېم ځور وهی .شوه يیآشنا یېله ما سره  ېو، چ اډبو ویعبد الرحمن په نامه 
 ېاوبل ېوی هڅ وی ېد ننه پرد خونود  ېدا چ .نمیوو ېدغه خون ېچ هړوک هڅه

 ېپه خونه ک .نمیوو ېخون خهڅله شا  ویکړد ک ېچ دمېوتوان ،ېو ېخوا ته شو
 ګارنګرن ېسره، چ زیله م شید زنانه د آرا .ټدوه نفري د خوب ک وی

 ېپه تعجب ک .شول ېم وګوو تر ستر يیښا ېسامان پر شیعطرونه او د آرا
 ېم خهڅ نیلپاره؟ له صالح الد هڅسامان دلته د چا او  ولټدا  ېچ ..شوم

( ده،  بیصاحب ) نج سیدا خونه د خاد درئ لیهغه و .تلښوپو هړدموضوع په ا
هغه بله خونه د ده   .ته خالص نه شي چاېه دیبا یېور  ېچ ړیک یېاو امر 

 اکترډ .يځرا لمانهیم ليیکله کله نورو خونو ته قبا .توخي ده اغليښدمعاون 
ور  لونهډاو کلدارو بن ونوټته د نو یاو هغو ي،ځدلته را قیال مانیاو سل بینج

کافي سواد  ېچ ريږی نیور کوي؟ سپ ېسیلپاره پ هڅ: د هړوک تنهښما پو .کوي
 يړنومو ي،ړوک یېطرفداري  ېلپاره چ ې: ددړرا ک وابځنه درلود،  یې
 ېجان بهیله حب بیصاحب نج اکترډنه وي،  لمانهیم ليیقبا يګړانځ: ) که لیوو

هم راولي،  یتوخ هښځبله  وهی وهیالبته  .يځد خصوصي کار لپاره دلته را سره
کله  ېچ ېک وځور نوځیپه  .نه ده ېکلښ رڅېپه  ېجان بهید حب یې وهی ېڅخو ه

پسونه  ي،ځسره دلته را رمنوېله خپلو م ۍدا کور خالي وي، د کوهستاني کورن
 اکترډله  نهښځیاو  نهینار ولټوروسته  .يڅښاو شراب  یېکبابوي  .حاللوي

 (...المبي... آخره زمانه شوه ړلپ لغ ېسره په سونا حمام ک بیصاحب نج
 .ووتېپر مکهځپه  ایب  .ستهیو ا یېاو توبه  ولیون ونهږغو یري،ږ نیسپ دلته

... په یاځ وی... يړس څاو لو ،ښځې څې: لولیو یېاو و .را پورته شو رتهېب
 رډې هړپه ا ېبیبه د حب یرږی نیوساتي...( سپ ې... هللا مو دېحمام ک وهی
 ای... نور ب .دېرسته و قتیحق لځو، خو دا  یدلېاور ېنکل م ېد هغ دو،ېغږ
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