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داستان
ليوھو -الن د چين شنسي واليت د دن شوي ايالت په يوان چوھسي كلي كې نړۍ ته
راغله .ھغه د جګړې د فشار په كلونو كې ژوند كاوه .ليوھو -الن د كمونيست ګوند د
رھبرۍ په مرسته او د مائوتسه دون د اند په زده كړو سره د يوې معمولي كليوالې
انجلۍ څخه په يوې پرولترې مبارزې بدله شوه .ھغې په دښمن څه پروا نه كوله او له
مرګه نه ډاريده .ليوھو -الن په  ١٩۴٧كې ،په داسې حال كې چې د يوې كمونيستې
ارزښتمن خصوصيتونه يې پيدا كړي و ،خپل ژوند د ګوند او ولس لپاره قربان كړ .كه
څه ھم ژوند يې لنډ و ،خو د ھغې انقالبي روح تلپاتى دى .صدر مائو ،د چين د ولس
ستر الرښود ،ليوھو-الن په دې وينا ووياړله:

"يو ستر ژوند! يوه پرتمينه مړينه!"
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دلته د ون شوى ايالت د يوان چوھسي كلى دى چې په شنسي واليت كې واقع شوى
دى .له آزادۍ مخكې ،د دې ځاى د كليوالو ژوند په بيوزلۍ او نيستۍ كې تيريده .د
جاپاني ضد جګړې په موده كې ،د اتم ستون پوځ د صدر مائو په رھبرۍ دلته راغى او
د خلكو لپاره پناه او مالتړ وګرځيد.

ډير ژر د كمونيست ګوند تر رھبرۍ الندې ،د ون شوى په ايالت كې د جاپان ضد يو
دموكراتيك حكومت جوړ شو ،چې كويونګ – تي ين د ګوند يو تن غړي د ھغه مشري
كوله .يوه ورځ ملګري كو ،يوان چوھسي ته راغى چې د جاپانيانو د تيري په وړاندې
د مقاومت او ملت د ژغورنې په اړه د صدر مائو الرښودنې تشريح كړي .او د تيري
كوونكو په وړاندې د مقاومت لپاره ځايي خلك راغونډيدو ته راوبلي .ليوھو -الن د
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ملګري كو څخه ډيرې پوښتنې وكړى .ملګري كو د څو انقالبي داستانونو په ويلو سره،
د ھو -الن او د ملګرو ځوابونه وركړل.

وروسته له ھغې چې ملګرې كو ،دې سيمې ته راغى ،په يوان چوھسي كې د
كروندګرو يوه اتحاديه او د ماشومانو يو لښكر جوړ شو ،او د استقامت لومړني كارونه
پيل شول .د اتم ستون پوځيان به اكثراً د كليوالو ليدنې ته راتلل او كوچنې ھو -الن له
ھغوې غوښتل چې ورته د ډيرو داستانونو كيسې وكړي .ځينو مبارزينو د صدر مائو په
رھبرۍ د سره پوځ د ستر الريون ،او ځينو نورو د جګړې د ډګر له اتالنو څخه
غږيدل .ليوھو -الن د صدر مائو سره مينه لرله او اتالن يې ستايل .له ځان سره به يې
ويل" :ھر كله چې لويه شم ،د اتم ستون له پوځيانو سره به يوځاى شم".
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کله چې ليوھو -الن لس كلنه شوه ،د ماشومانو له لښكر سره يوځاى شوه .دښمن د دې
لپاره چې كار يوې خواته كړي ،تل يې پر خلكو بريد كاوه .ھو -الن به اكثراً خپله نيزه
اخيستله او پھره به يې كوله او ملګرې يې يو -مي به ھم صحرايي سابه راټولول.
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يوه ورځ سھار ،د ليوھو -الن ناڅاپي پام شو چې يوه ډله مرغان له ھغه واټ څخه چې
د دښمن د مورچل له نژدې تيريده ،ھوا ته الوزي او له ليرې يې جاپاني سرتيري وليدل
چې د راتګ په حال كې دي ،له ځان سره يې فكر وكړ " :د كلي كدرونه د بوډا تين په
كور كې سره راټول شوي دي .بايد ھلته الړه شم او ھغوې خبر كړم ".په ھمدې وخت
كې ناڅاپي له شا يې يو سړې راښكاره شو او تپوس يې وكړ" :د بوډا تين كور چيرې
دى؟" ليوھو -الن په ھغه سړي شك وكړ ،خو له ھغه ځايه چې جاپانيان رانژدې كيدل،
مخامخ يې اشاره وكړه او وې ويل" :ھلته ژوند كوي".
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ھو -الن ژر منده كړه څو د دې موضوع راپور وركړي .كدرونو ژر خپل اسناد پټ
كړل او د خطر د رفع كيدو تر وخته پورې غرونو ته وختل.
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د كلي څخه د كدرونو له تګ څخه ال زيات وخت نه تيريدو ،چې ھغه خائن سړى چې
ھو – الن ھغه په غره كې ليدلې و ،تيري كوونكي يې د بوډا تين كور ته بوتلل.
جاپانيانو چې ھلته ھيڅوك پيدا كړي نه وو ،دا خائن يې تر وھلو الندې ونيو .خو
جاپانيان ،خپلو مورچلونو ته د ستنيدنې پر وخت د كلي مبارزينو لخوا تر بريد الندې
راغلل .ھغه ماينونه چې مبارزينو كرلي وو ،د ھغو ډيرې يې ووژل او پاتې يې
وتښتيدل .ھو -الن د جاپانيانو په وړاندې د مبارزې له امله مشھوره شوى وه.
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ليو -ھوالن د دې لپاره چې د جاپاني تيري كوونكو په وړاندې مبارزه كې ډيره مرسته
وكړاى شي ،زياته ھڅه يې كوله چې لوستل او ليكل ياد كړي او وكړاى شي جاپاني ضد
سرودونه ووايي .ھمدا ډول ھغې په نژدې كليو كې د دښمن ضد تبليغات كول او په كور
كې خپلې كوچنۍ خور ته لوستل ورزده كول.

afgazad@gmail.com

١٠

www.afgazad.com

جاپاني غليمانو ايالتي ښار اشغال او په يوه پياوړي سيمې بدل كړ .ھغوې ھر ځاې ته
اور اچو ،لوټ يې كاو او خلك يې ډير زيات ځورول .د اتم ستون پوځيانو به معموالً
مخكښان ايالتي ښار ته ليږل چې د دښمن د مرچلونو په اړه معلومات راغونډ كړي .دا
كار د دې لپاره كيده چې پر دښمن يرغل وكړي او ھغوې نابود او ښار آزاد كړي.ھو-
الن ھم يوځل د يو مخكښ سره الړه چې د دښمن د مرچلونو په پيژندنې كې له ھغه سره
مرسته وكړي.
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د اتم ستون پوځ ،د ھغو اطالعاتو په مرسته چې الس ته يې راوړي وو ،ډير ژر د ون
شوى ايالتي ښار آزاد كړ .كليوالو د ډھل او شپيلۍ په غږولو سره دا بريا ولمانځله .ھو
– الن او ځوانو ملګرو يې د يوې ټوكرې كجورو سره د اتم ستون د پوځيانو ھر كلى
وكړ.
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د  ١٩۴۵كال د اكتوبر په مقاومت جګړه كې له بريا وروسته ،ھو -الن د ښځينه كدرونو
د زده كړې په ټولګيو كې شامله شوه .دا ټولګي د ګوند د ايالتي كميټې لخوا جوړ شوى
وو .سره له دې چې ھو -الن ډيره كمه ښوونځي ته تللې وه ،خو زياته مطالعه يې كوله.
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ليو -ھوالن د ګوند او صدر مائو سره مينه لرله او ھوډ يې كړى و چې يوه كمونيسته
شي .ھغه چې په جګړې او په يوه بى پايه طبقاتي مبارزې كې روزل شوى وه ،د
كمونيست ګوند د آزمايښتي غړى په توګه ومنل شوه .ھغې د ګوند د بيرغ په وړاندې
لوړه وكړه چې":ھيڅكله به د ستونزو په وړاندې ماته و نه منم او دښمن ته به تسليمه
نشم .د خپل ټول طاقت سره به د كمونيزم لپاره مبارزه وكړم".
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د زده كړې د دورې پاې ته رسيدلو وروسته ،ھو -الن ھمغې كلي ته ستانه شوه چيرې
چې د ميرمنو تر منځ يې تبليغات كول .د ولسونو په مالتړ او د ګوند د اعتماد له امله،
ليو -ھوالن د ميرمنو د ټولنې مشري ته وټاكل شوه او د انقالبي كارونو په موخه يې د
ميرمنو د سمبالنې لپاره زياتې ھلې ځلې پيل كړى.
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د  ١٩۴۶كال په مې مياشت كې ،د ګوند مركزي كميټې د اعالم سره سم ،ارضي رفرم
پاې ته ورسيد .بيوزله او كم عايده بزګران ،د ټولو مخې ته د اربابانو د جنايتونو د
محكمولو د خبر په اوريدلو سره ،ډير زيات خوشاله شول .د اربابانو ځمكې وويشل
شوى او د فئوډالۍ زبيښاكګر سيستم ړنګ شو .په كلي كې داسې يو ميټنګ جوړ شو چې
په كې شي تينګ – ھيواى ،د كلي ارباب محكوم كړي .خو ،د دھقانانو د اتحاديې منشي
شي وو – تسه ، ،چې ځان يې ارباب ته خرڅ كړى و ،د ھغه جمبه وكړه .ليوھو -الن،
شي وو -تسه ته داليل راوړل او د ھغه په وړاندې مبارزې ته ودريدله.
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ھو -الن د نورې آګاھۍ د حاصلولو لپاره ،د بيوزلو كليوالو كورنيو ليدنې ته تلله .ھغې
د كاكا لي په كور كې د ارضي رفرم په اړه د ګوند سياست تشريح او ھغه يې وھڅو
چې په ميټنګ كې وينا وكړي ا و د ھغو رنځونو او كړاونو څخه خبرې وكړي چې د
ارباب شي تينګ – ھيواى په كروندو كې زغملي دي.
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په ميټنګ كې كاكا لي په قھرجنتيا سره ارباب محكوم كړ .خلك قھرجن شوي وو او د
"مړ دې وي ارباب شي تينګ – ھيواى" فريادونو ټول كلى ډك كړى و.
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د ارضي رفرم برياليتوب د ولسونو سياسي شعور نوي كچې ته لوړ كړ .ځوانان ډله ډله
له پوځ سره يوځاى كيدل ،او ليوھو -الن ميرمنې سمبالولې چې د غلې په برابرولو ،د
بوټانو ګنډلو او په اوبدلو سره له جبھې مالتړ وكړي.
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پ ه  ١٩۴۶ک ال ک ې ،چان ک ک ای – ش ک د امريک ا امپري اليزم پ ه حماي ت س ره ،ک ورنۍ
جګ ړه پ ه الره واچول ه .کل ه چ ې انقالب ي ځواکون و د تان ګ چوان ګ پ ه کل ي ك ې دښ من
کالبن د ک ړی و ،ليوھ و -الن او څ و ن ورو ميرمن و پوځي انو ت ه اوب ه او ډوډۍ وړل ه او د
ټپيانو د ژغورنې لپ اره پ ه زړورتي ا س ره د دښ من د ډزو مخ ې ت ه ودري دل .کل ه چ ې ب ه
مھم ات کمي دل ،ھغ ې ب ه جبھ ې ت ه د مھم اتو د رس ولو لپ اره ل ه ميرمن و څخ ه مرس ته
غوښتله.
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دښمن ھغه کلي ته نژدې مورچلې جوړې کړی وی ،چيرې چې ھو -الن ژوند کاوه.
ګوندي څانګې پريکړه کړی وه چې د کلي ډيری کدرونه پوځي اډې ته الړ شي او کم
شمير کسان د مبارزې لپاره ،د جبھې شا ته پاتې شي .ھو – الن ته وويل شول چې
جبھې ته الړه شي ،څه چې ھغې په خپله ھم غوښتل .خو کله چې ھغې ھغه خونړۍ
مبارزې ته فکر وکړ چې په پام کې وه په کلي کې يې تر سره شي ،اجازه يې وغوښتله
چې د جبھې شا ته پاتی شي .ګوندي سازمان د دې غوښتنې سره خپل موافقت اعالم کړ.
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وضعيت په کلې کې ال خراب شوی و .مزدورانو تل پر کلي باندې بريد کاوه .ليوھو-
الن يو وسله وال ټيم ته غړي نيول .دې ټيم د دموکراتيکې واکمنتيا لپاره ،پر وسله والې
مبارزې ټينګار کاوه.
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شي تينګ – ھيوای ،د کلي د ټوقمارو مشر شوی و .ھغه »مخ په وړاندې د کور په
لور« د وسله والو اربابانو ،سرکرده و .د غچ اخيستنې او د چانګ کای – شک
ارتجاعي پوځ ته د پيسو او غلې دانې د راټولو لپاره يې کوښښ کاوه .ھغوې ھمدا ډول
د کوميندانګ لپاره جاسوسي کوله .د شي تينګ – ھيوای د قومندې تر الندې د
زميندارانو لښکرګي د کلي کدرونه نيول او د ھغوې د کورنۍ غړي يې وژل .ليوھو-
الن د ارباب د ځناورتوب په اړه ولسي ايالتي دولت ته راپور ورکړ .ارباب شي د
ولسونو د غوښتنې له امله ډير ژر ونيول شو او اعدام شو.

afgazad@gmail.com

٢٣

www.afgazad.com

د ولسي دولت لخوا د ارباب د اعدام د خبر اعالميه ليوھو -الن او د دښمن په زړه کې د
کاري ټيم غړو په ديوال ووھله او ځينې شعارونه يې ھم وليکل .د ھغوې دې کار ،او
شعارونو ،د دھقانانو مورال پياوړی او د دښمن د غرور باد يې تش کړ.
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يوه ورځ سھار ،دښمن ناڅاپي کلی کالبند او څو تنه کدرونه يې وني ول .ش ي وو – ت سه
ھم د نيول شويو په منځ کې و .شي ،ګوند ت ه خيان ت وک ړ او خپ ل ملګ ري ي ې دښ من ت ه
ښکاره کړل .ليوھو -الن د دې خبرې په اوريدو سره ،په پټه د نورو کدرونو سره وليدل
څو د دې اقدام په اړه ،اړينه پريکړه وکړي.
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وضعيت ال خطرناک شو .ګوندي څانګې له ھو -الن څخه وغوښتل چې غره ته الړه
شي – ھغوې غوښتل چې له ھغې سره په اړيکه کې ووسي .سبا سھار چې ھو -الن د
تګ چمتوالی لرو ،کليوال د ھغې په کور کې سره راغونډ شوي وو.
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د ډھل د غږ د ودريدلو وروسته ،د ي وه فرم ان آواز ت ر غ وږ ش و » :د کل ي ټ ول س ړي،
ښځې او ماشومان بايد د معبد مخې ته راغونډ شي «.دښمن کلی کالبند کړی و.
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ھو -الن چې نور نشو کوالی چيرې الړه شي ،ژر يې د ګوند ټولو اسنادو ته اور واچو
او له منځه يې ويوړل .مور يې ھغه اړه کړه چې د ھغه ګاونډي کور ته پناه ويسي چې
نوی يې ماشوم نړۍ ته راوړی و.
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ليوھو -الن ،نور کليوال ھم وليدل چې ھلته راغونډ شوي وو .د ډھل غږ شيبه په شيبه
لوړيدو .ھغې د دې لپاره چې داسې نه چې شتون يې د دې کورنۍ او نورو کليوالو د
نارامۍ المل شي ،ژر يې ھغه ځايه خوشی کړ.
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ډيره واوره وريدلی وه ،او سوړ شمالي باد د ھغو کليوالو ھډوکي سوځول چې د معبد
مخې ته د دښمن لخوا شا ته ټيله کيدل .دښمن د ټوپک شپيلۍ کليوالو ته په نښه کړی وه
او ھغوې يې ګواښل چې ليوھو -الن دې تسليمه کړي .خو ھغوې دا غوښتنه ونه منله.
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ليوھو -الن ھغه قسم چې له ګوند سره كړى و ،راياد كړ چې ھغه به ھيڅکله دښمن ته
تسليمه نشي او په دې سره ال زړوره شوه .د دې لپاره چې خلک وژغوري ،د خلکو له
منځه راووتله او د دښمن په وړاندې په زړورتيا سره ودريده .دښمن د اقرار اخيستلو
لپاره ھغې ته د رشوت وړانديز وکړ او ھغه يې ډيره شکنجه کړه ،خو ھغې په کلکه
ويل» :تاسو کوالی شی ما ووژنئ ،خو ھيڅکله نشی کوالی له ما اقرار واخلئ«.
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ھو -الن خپلې مور ته ورستنه شوه .د ھغې په سترګو کې اوښکې نه ،بلکې يوازې د
دښمن څخه کرکه ښکاريده .ھو -الن وويل» :موری مه ژاړه ،تر ھغه وخت پورې
مبارزه وکړه چې په ټول ھيواد كې سور بيرغ په رپيدو شي!«
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ھو -الن بی له ويرې د دښمن په وړاندې د دفاع په حالت کې ودريده .مستنطق چيغه
کړه»:ال شپاړس کلنه نه يې ،خو دومره ډيره غږيږئ! ...په کلي کې نور څوک
کمونيستان دي؟ خبری وکړه! که خبرې ونکړئ وژنم دی! د وژلو څخه نه ډاريږی؟«
خو ،ھو -الن په کلکه ځواب ورکړ»:که ډاريدى نو کمونيسته به نه وى!«
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ليوھو -الن يې د اعدام ميدان ته ويوړه .ھغې ھلته خپل شپږ نور ملګري ھم وليدل چې د
ھغې مخکې يې ھلته راوستي وو .دې زړورو ھم ،مرګ د تسليميدنې پر ځای پتييله و.
دښمن د قمقم سره د شپږو واړو سرونه له تنه جدا کړل او د شھيدانو وينه پر ځمکه
وبھيدله .ھو -الن د قھر په اور کې سوځيده .دښمن ھغې ته ورغی او چيغه يې
کړه»:خبرې کوئ يا نه؟«
 »زه به ھيڅکله ھم تسليمه نشم .تاسو ھيڅکله نشی کوالی ټول کمونيستانووژنی .تاسو ھيڅ کله نشی کوالی د انقالب سپرغۍ ووژنی!« دا د ليوھو -الن
يوازينی ځواب و.
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وحشي دښمن كليوالو ته دستور وركړ چې ھو -الن ووھي ،خو ھغوې نه يوازې چې له
دې دستور څخه سرغړاونه وكړه ،بلكې القھر جن شول .دښمن چې ناھيلى شوى و،
چيغه كړه":دوې ټول په مردكيو ووژنئ!" په دې وخت كې ھو -الن مخې ته راغله او
آمرانه يې وويل" :نه! تاسو نشى كوالې كليوال ووژنئ .ما ووژنئ" .
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ليوھو -الن د اعدام په ميدان كې لكه چنار سيده ودريدلې وه .په داسې حال كې چې
دښمن ته يې په قھر كتلې ،فرياد يې كړى" :ووايئ چې زه څنګه مړه شم " .او بيا په
داسې حال كې چې پر خپلو ويښتو يې الس وھو د آخري ځل لپاره يې كليوالو ته وكتل
او وې ويل" :ګرانو دھقانانو ،د تل لپاره پدرود! مبارزې ته ادامه وركړئ! "
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ليوھو -الن بى له كوم ځنډه د شپږو نورو شھيدانو شاته ودروميدله .ھغه په داسې حال
كې چې د قمقم د دستګاه لورې ته روانه وه له كليوالو يې غوښتل چې ژړا او زاري
ونكړي .ھو -الن ھغوې ته وويل" :دښمن به زيات عمر ونكړي .بريا زمونږ ده .ژوندې
دې وي د چين كمونيست ګوند! ژوندې دې وي صدر مائو! "
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د ليوھو -الن د مرګ اولس كاله وروسته ،آزادي غوښتونكي پوځ ،د ون شوى ايالت
آزاد كړ .ملګري يې د غمژونو زړونو سره د اوو شھيدانو د اعدام ميدان ته الړل او په
داسې حال كې چې ھغه خاوره چې د ھغوې په وينو لت پت شوى وه ،راپورته كوله او
ژړل يې ،فرياد يې كړى " :مړ دې وي چانګ كاى – شك! ټول ھيواد آزاد وو! د
شھيدانو غچ اخلو! "
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په  ١٩۴٩كې ،ھغه څرك چې د ليوھو -الن او د نورو شھيدانو ھيله وه ،وځليد او د چين
د خلكو آزادي عملي شوه .د ھو -الن له مرګ وروسته بى ل ه ځن ډه ګون دي څ انګې ھغ ه
په خپل غړيتوب ومنل ه .وروس ته ،د چ ين س تر الرښ ود ،ص در م ائو ،د ھغ ې ي اد پ ه دې
ليكنې سره ووياړ" :يو ستر ژوند! يوه پرتمينه مړينه! "
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د اتلې ليوھو -الن مجسمه ،د تل لپاره د چيني ولس په زړونو كې ژوندې پاتى شوه ،او
د ھغې انقالبي روح به د ھغوې د مخ په وړاندې الرې كې د تل لپاره الھام بخښونكى
وي.
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"سيند خپروندويه" خپاره كړي دي:
 .١د كمونيزم اصول ،فريدريش انګلس ،ژباړه – فرھاد وياړ
 .٢ديالكتيك ماترياليزم د ځوانانو لپاره ،رضا قرباني ،ژباړه – مرينه سحر
 .٣د يوه شاعر انديښنې ،احمد شاملو ،ژباړه – فرھاد وياړ
 .۴يو شعر چې كركه ده ،پاڅون دى او انتقام ،سپيڅلى
 .۵مور مې ښكلې نشوه ،رضا فرمند ،ژباړه – فرھاد وياړ
 .۶ماركسيزم او رفورميزم ،و.ا .لنين ،ژباړه – ھاشم سھار
ډير ژر:

ويكتور خارا ،د انقالب سندرغاړى
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