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  خوشال: ليکونکی 

  ٢٠١٣ اگست ٢١
  

   ته پرانستی ليکیخلی کبير توغښا
  

 څټو یل تی چې دحاد دجابرو امرانواود روسی صيب زما ګرم اوتوده سالمونه اومنی خدای دې وکړیخښاعلی تو

 اګرچې وتل يې ډير ستونزمن دی خو بيا ھم ی ویدډيرو وھلو اوشکنجو له امله ھغه دردونه  موله وجود څخه وتل

   ګالن شيندمیزه درته خپل زړه سوی اودمين

 به زه دخپل ځان په اړه دومره درته ووايم چې کله تاسو په زندان کې دشکنجو،وھلو یله ټولو وړاند! ښاعلی 

ای زه په ھماغه شپو ورځو کې پيداشوی وم داپه دې مانا چې زه دعمر له کبله دتاسو ھم عمره نه يم  ویټکولو الند

 راتب پيژنم اونه تاسو مه پيژنی اونه دشعله جاويد په ی ډول اشارتا،کنايتا پيژنم اونه قاصیاونه تاسو په فزيک

 دی ھغومره په تجربه کې زه ھم ی اخستپروګرامو ډير خبر يم خو څومره تجربه چې تاسو له اتو کالو محبس څخه

 فکرکوم لکه چې تاسو سره په محبس کې زندانی وم اولکه ګويا کې ټول دتاسو داتاق یدرسره  شريک يم اوزه داس

 خاطرات نومی کتاب مې لوستلی ی  اوزه يې لکه پيژنم ځکه چې دتاسو زندانیآنډيواالن جاسوسان راته معلوم و

  دی

رځ دافغانستان ازاد ازادافغانستان ويب سايټ ته الړم چې په ھماغه پورتال کې مې  دی چې يوه ویخبره داس

 څه په دغه ی نومتوخیدزندان خاطرات وليدل په زړه کې مې راوګرځيده چې راشا داخاطرات مطالعه کړه چې 

 ځان سره  وروسته بيا مېی ؟څو ورځی څه کوی بيا مې له ځان سره وويل چې په زندان باندیحاطراتو کې ليکل

 یوويل چې څه مطالعه کړم؟ دتاسو خاطراتو الھام راته وشوو نوددغه الھام له امله زه ھم ويب سايټ ته کينستم در

 په دوران کې راته ډير ی دې تاسو کتاب دمطالعیواړه ټوکه مې ډاونلوډ کړل نو په مطالعه مې پيل وکړ خو ول

يان اودريدل چې ابو الکالم اذاد ټول عمر په دوو برخو  بندیجالب ښکاره شو نو ذھن ته مې دھندوستان سياس

 ھغه دبدمت ی اويوه برخه په کور کې خودھندوستان اوسيدونکی نو يوه برخه يې په ذندان کې تيره کړیوويش

  ی الړلی خوله يې په پانو باندی ټيټی له رنګه تور، ونیپيروان اويا دنورواديانو پيروان چې دھند په ځمکه اوسيږ

 چې څه ھندو خو نه يم يا چې څوک ی په بيلګو کې راوړی ټولنه کې ھندوان ډير په سپکه ياديږیپه افغان چې -

 ورته وايې چې وا ھندو اويا سيکه زموږ ددغه بې وقوف اواحمق قوم نه ډير ښه وو ځکه چې کله به یسپکه و

غاړه کې به يې ګالن ورته اچول خو  له پاره ورتلل اوپه ی بنديان له محبس څخه راووتل نو خلک به دھرکلیسياس

  ځکه چې دغه ی کوی ھم درپسی شا خبری ګالن خو پريږده پسیزموږ په ټولنه کې چې له محبس څخه راوځ
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 له ی اودوی ھم دومره فکر نه کوی ساتل کيږی وروسته پاتیټولنه ددغه ارتجاع اوامپرياليزم له وجې ھمدغه س

 یھن يې دجومات مال په اختيار کې ورکړی اولوړ امپريالستان نه غواړ خپل ذیخپل عقل اوتدبر څخه کار نه اخل

 سپکه ی ھويت له منځه وړی اوپه بيالبيلو نومونو يادوی بلکې ملی ھويت ورکړی ته ملی سړیچې يو سم سياس

ايې  نو سلمان به ھم درته وی ،حقيقت ورته روښانه کوی   اوچې کله دغه ړانده اوکاڼو خلکوته رازونه افشا کویو

 اوګريوان ی کيښودلی دی خو خپل ځان ته نه ګوری نوم دې راباندی دې موږ سپک کړی اوديو اطالعاتیچې ول

 اودومره ی دی چې په سترګو کې دننه درننوځی اوبيا دومره سپين سترګی اوخپله مالمتيا نه منیته سر نه تيټو

 يو جاسوس شخص وم خو یھمدغس صيب بلکل صحيح تحليل دې کړی زه توخی چې ووايې یجرات خو نه لر

 جرات خو موږ کې له سره نشته اونه يې فرھنګ شته خو سم انسانان يې ی بښنه غواړم دغه اخالقیډير بد مې کړ

 صيب په دې خفه یاوبيا قاص.ی بې حيا اوبې شرمه کارونه نه کویسغځکه چې ھغوی بيادبيا په کيسو کې نه دی 

 دھندوستان ی وو داخو کومه بده خبره نه دی ګاندیدام يې چينجو خوړل چې بایدی چې ولې دې زما په اړه ليکل

 تيری ی دجومات مال جنسیرھبر ځکه شو چې ټول ھندوستان ته يې اعالن وکړ چې کله زه وړوکی وم په ماباند

 چې داھغه پټه خبره ھم زموږ څخه پټه نه کړه یکړی وو نو ټول ھندوستان قوم وويل چې دازموږ رھبر کيدای ش

 له سره ی دې وکړی صيب تاسو کتاب ته افسانه وايې مھربانی پيداکړو اوداچې قاصی باندیويو اعتماد يې په ګاندا

 اودتاسو کتاب زما په فکر کې ی ذدکړی تری مطالعه کړی خو ډير ځه مې نه دی افسانی ما ډيریدې مطالعه وکړ

  ډير زيات بدلون راوست چې اشارات به ورته وکړم

 صيب ته توخی تبصره وکړم ړزه کې مې راوګرځيدل چې ی نه غواړم چې دتاسو په کتاب باند صيبتوخیښاعلی 

 ھغه برداشت ورسره شريکه وم اوبل داچې ی کوم اوھغه څه مې برداشت کړیيو ليک ليږم دده سره يو غم شريک

   صيب کتاب کومه افسانه نه دیتوخی چې دی اوپه دې پوھه شیقاصی صيب مايو س نش

 نوو ھغوی یاسو اودتاسو انډيواالنو اوټولو ھغو ازادو ډيموکراتيکو سازمانونو چې دچا الس پوڅ صيب تتوخی

 ته جوته ی په اړه خپل مسوليت اداکړی زه په صفت ديو ځوان وايم چې تاسو په دغه کتاب سره ټولنیددغه ټولن

 ګټه یه تجربو څخه تاس اړه وه ھغه کارموږ درته وکړ اواوس زموږ لی په موږ پوریترکومه پور(کړه چې 

 چې په الس کې ی اوپه توره شپه کې تيز حرکت مه کوی ترھغه پوریواخلی په ړاندو سترګو باوراواعتماد مه کو

اوس ددغه  )ی کومه ګټه نه کوی ځکه چې بيا به دګړنګونو څخه غورځی اووروسته پيښمانیدرسره چراغ نو

ستار تره کی چې په محبس کې دوو ځوانانو مصروف ساتلی  وم لکه استاد روی زه داسیکتاب دلوستلو نه وړاند

 ساتلی داددغه کتاب برکت دی  بلکې یوو نو ددغه کتاب له برکته اوس موږ څوک په اسانی سره مصروف نش

 تيکنالوژی سره مبارزه ی شوو موږ بايد دنوی استعمالولی بلکې ددوی نه بايد دوه ګوتی وړاندیڅوک مو نش

اد ھم اوس راته ډير مشکل دی دتاسو دتجربو په رڼا کې به ددغه امپرياليزم سره مبارزه کوو اوپه ھرچا اعتم.وکړو

  ی صيب راتب دې نه خفه کيږینو قاص

  : اداکړی زه وايم ځکه مواداکړی چې ی چې تاسو مسوليت ولیخوځينو کسانو سره شايد دا سوال پيداش

  ښځه تښتولې وه ؟) نابغه شرق ( قيانو په اصطالح دخلی کيدای ايا تاسو دنورمحمد تره کی بندیکله چې تاس

 درکولی د حافيظ هللا امين په کور مو کوم تجاوز کړی و ؟اوکه یاياچې تاسو په اکسا اوحاد کې وھل کيدای شکنج

 ی غله کړی وو؟ او که ددوی وچه کلکه بې مانا اوبې مفھومه پوھه مو تری دوکتورا تيزس مو تریامريکايې نشون

 وه ؟اويامو کارغل په یته کومه سترګه وھل) نغمه ( ښاپيری ی؟ ؟اويامو د دګالبزوی په سيکرترپټه کړی وه 

 صيب توخی وو ؟خو یمصادره کړ....... شراب اوی تجاوز کړی وو ؟اوياموتری ورته جنسی اناھيتا باندیرفيق
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 یھغه کليوال  چې چا په کل کوم تاسو په واقعيت کې مالمت وايی ځکه چې ی خبری بربنډیخفه کيږه به نه زه ډير

 نه پريښودل وچ کلک بې منطقه اوبې عقله وه دديموکراتيک حلق حزب نورمحمد یاوټبرکې په درستر حوان باند

نو ) صم بکم غمی فھم اليرجعون ( وه لکه ی وو بيلګه يې داسیاودجوارو په ډوډۍ  غولول) یشومل( په ترویتره ک

 نو دتاسو دھغوی له پاره يو خطر وايې اودتاسوپه ی ورته ورسيدیھغوی ته چې چوکی ورسيدی شراب اوانجون

 سوما چې دلوړو ذدکړو وزير وو ھغه ھم له کارو څخه شعر پټ کړی یمقابل کې چڼوت ھم نشو کولی ددوی فلسف

پټو  معلوميده اوپه یوو نو حلقيانو خو کارو نه پيژانده نو دکارو له شعر څخه څه خبروو ؟نو ھغه سوما ورته فلسف

 بنګ مسافری ،سنګساراو ی دنورمحمد تره کیسترګو تقليد يې کوه نه په فلسفه پوھيدل اونه منطق اونه تاريخ يواز

 چې ی حال کې چې دنورمحمد تره کې اثار دناول په چوکاټ کې نه راځیدبزګر لورکتابونو ته خوشال و په داس

 نه پوھيده چې شعله جاويد یقيری چې په دې باند ډيره تبصره نه کول غواړم اويا ددوی وزير داخله فیورباند

دکوم مکتب پيروان دی ؟ اونوره وزير صيب داخله وو افرين په دوی اوپه وزارت يې دوی دنه پوھی دليل دادی 

 ی تھجد ھم کوی اونه په مارکسيزم لنينيزم اوس ھغه حلقيان مونځ خو پريږده چې دشپیچې نه په اسالم پوھيږ

 ی وايې چې دوی منافقان دی دا ھرڅه دمنافقت له الری ھيڅ اعتماد نه کویخلک ورباند خو یاوخدای ته ژاړ

  : يو شاعر وايې چې یکو

  نه خداھی مال نه وصال صنم/  رھی نه ادھر کی رھی       ینه ادھر ک

   ته راګرځمی مسلینو خلقيان ددغه شعر مصداق شول  خوددغه موضوع نه تيريږم اساس

  تاسو فکرو صيب دتاسو جرم دتوخی

   سره زړه سوی وویدتاسو جرم دتاسو ددغه ټولن

  دتاسو جرم دسوسيال امپرياليزم سره مبارزه وه

 ی چې دتره کی کيدل يوه ورځ يو حلقیدتاسو جرم دتاسو پوھه وه چې خلقيانو دتاسو په مقابل کې بې جوابه پات

قت کې رويزنيست وو ما ورته وويل  ملګری وو راته وايې چې ماوو په حقيی ډير نږدی سړی اودتره کیددور

 داوويل یچې رويزينيزم له پاره کوم چوکاټ شته چې په ھغه چوکاټ کې ماوو وردننه کړو اورويزنيست راووځ

چې روريزنيست خو ځکه وو چې له کليو يې انقالب پيل کاوه نو ما ورته وويل چې درويزنيزم له پاره خو پنځه 

 په دې ھم نه پوھيده چې څوک یه رويزنيست دی نودغه نابغه حلقاموردی که ھغه په چاکې وو نو ھماغ

رويزنيست دی بيا راته وايې چې دغه پنځه امور خو زموږ په دوران کې نوو داتاسو له کومه راجوړ کړل نو ځان 

 دکودتا اوانقالب ی او تراوسه پوریسره مې وويل چې چپه خوله جنت دی دده وخت تير دی په خبره نه پوھيږ

 کولی افرين ددوی په لياقت ،بصيرت اوبصارت له خندا ډکه خبره خو دادی چې دنورمحمد تره ی توپير نشترمنځ

 ما ورته وويل ی ھم دورايې راته وويل چې اوس په افغانستان کې  زموږ پروګرامونه امريکايان تطبيق کویک

مريکايانو داراته وويل نه  وو اواوس دایبلکل صحيح دی ځکه چې ھلته افغانستان دروس تر استعمار الند

داپه شپتو کالو کې نه دی اصالح شوی ........   نو ځان سره مې وويل چې یسوسياليزم اوس امريکايان تطبيق کو

 ته دتاسو جرم داوو چې تاسو دامپرياليزم اوسوسيال امپرياليزم ی خبرینو زه به يې څه اصالح کړم خو راځم اساس

له پاره داينده خطروای  نو ځکه يې په پيښاورکې ھم ترور کړی اوپه ) مپرچ+حلق+اخوان( څټو یاوددوی تل

  محبس کې ھم

 په توګه تاسو په کتاب کې د بيالبيلو نومونو ی دبيلګی پيداکيږی پوښتنیخو کله چې دتاسو کتاب لولم ماسره ھم ډير

 ی اړه سوالونه پيداکيږ نور نو ماسره دتاسو پهیڅخه يادونه کوی لکه ساو ،سازا،پيکار،اخګر،رھای اوھمداس



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 وويشل شو ؟کله چې زه ی ولی دغه دشعله جاويد پروګرام په بيال بيلو ډلګګيو باندیاودغه سوالونه بايد حل ش

 مارکسيزم منم له ده ی څوک وايې چې زه يوازی کویدچپ کسانو سره بحث کوم ھغوی ھم دمذھب په شان خبر

 وايې چې دمارکسيزم په ی قران منو اوبس بيا ځينی موږ يواز وايې چېی ډلی مذھبیپرته نوره نه منم لکه ځين

الرکې لنين تکامل ورکړی نو ھفوی بيا وايې چې موږ لنينيزم مارکسيزم ته عقيده لرو لکه په اسالم کې وايې چې 

 وايې چې دلنينيزم اومارکسيزم په څنګ کې ماوو ھم ډير کومک کړی یاحاديث دقران ترجمه اوتشريح دی بيا ځين

 څوک وايې چې موږ ی دیوايې په دوی کې ھم بيا ډل) م-ل-م(ه دمارکسيزم ته تکامل ورکړی نودوی بيا ځانته ھغ

 يو جامد ی ماوو ديو انديش ګر په صفت منو اوڅوک وايې چې نه داپه خپله يو ايزم دی نو مذھب ھم ھمدغسیيواز

 ی دشعله جاويد په تاريخچه باندیه چير ؟ نو کی حاکم شوی دی ولیشی دی اومارکسيستان ھم دغه جمود ورباند

 ی نسل له پاره يو الرښود شی اونوی اودغه اختالفات چې ما ورته اشاره وکړه علتونه يې رابرسيره شیلږ کار وش

 نو زه فکرکوم چې تاسو به مکمل مسوليت ی اونواقص په ګوته شی کړیاوھم خپل ځانونه اوسازمانونه ارزياب

 نه جوړيږی ی کې به له ھرچا ډير روښانه وای تاريخ په مونځونو اوزکاتونو باند اوپه تاريخیسرته رسولی و

  نسل له پاره لږه الره روښانه کړیی نوینو تاسو يواز........ ھغومره یاوچې څومره مانځونه کو

چې  کتاب کې يوه بله خاليګاه چې زما ترنظره تيره شوه داوه ی خاطراتو نومی صيب تاسو په زندانتوخیښاعلی 

څه پريکړه کړه استناف )یابتداييه محکم( جريان ھيڅ يادونه نشته چې لومړنییپه دغه کتاب کې تاسو دمحکمات

 څه وکړل کوم جاراوبحث وشو څارنواالنو څه ويل مستنطقينو څه ويل  ی محکمی څه پريکړه وکړه ستریمحکم

  ینو که ذکر يې کړی بې اھميته به یدغه جريان تاسو ھيځ نه دی ذکرکړی ول

 کله چې ی لری ورځی تحقيق مشخصی له پلوه يوه موضوع مشخص وخت لریبله يوموضوع داچې په حقوق

 په محبس ی چاروته اړتيا نشته نودغه بې علمه اوبې منطقه خادستانو تاسو ولی نوبيا استحبارتیتحقيق خالص ش

 چې دامنيت کسان ی حتا کولی شی بيا محکمه ډير لوړ صالحيت لریکې ھم نه پريښودی ؟ کله چې دوسيه وتړل ش

 .......... نه دی کړی دبشر حقوق ھم ی  خودغه کار محاکمو ولی راولیترسوال الند

 کسان کنجوس یيوه بله موصوع چې زما ذھن ته دتاسو دکتاب لوستلو څخه راغله ھغه داچې په زندان کې ھم ځين

 يو ټولنيز پروګرام نه ی نو بيا ولیم يې کړی و اوھصیماوستون ته عقيده لر) ا(يا )م-ل- م(وو ايا يو څوک چې 

 يو څوک به غريب وی اوديو چا اقتصادی وضعيت به خراب وی نو دوی دصمد بھرنګی په دې مقوله یجوړه و

 نوداڅرنګه عقيده دی چې بادام یعمل نه کو) اګرنان باشد ھمه بايد بخوريم اګرنباشد ھمه بايد ګرسنه بمانم (چې 

 ھغه به ھم ددغه امريکايې نظام څخه که ی ته ورسيدم که دوی ته دولت ھم ورسيږیه دې پايل نوزیھم په پټه خور

 وايې نو تيره مبارزه يې ھم ی ؟اودوی چې اوس دامريکايانو بابوللیلږ څه ښه وی اوبس نوبيا مبارزه څه مانا لر

  په اوبو يوړه مال ستړی خدای ناراصه

 چې ی وه چې تاخو پوھه انسان يې څه کوی څخه چا پوښتنه کړیند خبره دادی چې ګای صيب يوه بله اساستوخی

 دقوم داحترام له ی ووچې زما ټول قوم احترام ورته کوی دا په جواب کې ورته ويلیدغه عوايه ته ھم احترام کو

 چې دامنافق دی ی  اوڅوک يې په دې نه پيژنی يو چپی انسان جومات ته الړشیوجې زه ھم احترام کوم که چير

 څه ی ددشمن په صفوفوکې وردننه کړی غړیاويا  مبارز سازمان اويا حزب خپل ځين. ؟ یڅه ستونزه لرنه 

  . خوراته يې په ګوته کړی  یمشکالت شته ؟ که مشکالت و

 يو سازمان یبله اساسی موصوع تاسو په کتاب کې دافغان ملت اوپيکار دتسليم حط څخه يادونه کړې وه که چير

مرګ څخه دخالصون په ھدف ځان تسليم کړی اوليکلی سند ورکړی دغه ليکلی سند خو  دی ډلیاويا حزب څين
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 چې ی دويم ھرڅوک په دې پوھيږی يو ډول دفشار په پايله کې ترسره کيږی تطبيق بڼه نه لریلومړی کومه حقوق

زه فکرکوم  خو فبھا که شو ی امصاء کړی دی دريم داچې که امصاء نشی کسانو سند ورباندیپه زندان کې امنيت

 دخالصون له پاره په شيعه مذھب کې تقيه وايې اوبلکل جواز يې ورکړی دی اوپه اسالم کې ھم یچې ډير بد به نو

 سازمان دځان دخالصون په ی نه که يو سياسی ممانعت نه لریدمرګ نه دخالصون په مرحله کې کفر ھم کولی ش

   ؟یومه ستونزه لرپايله کې دولت ته ووايې چې سمه دی تاسو ښه خلک يې نوک

  په درنښت

  دې تاسو خواخوږی

  خوشال
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