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 عبدالرازق  «لوی پاسوال»د 
 

 ۍنوپېږ څېره اصلي
 

 د قانون ضد اعمال چې په حقیقتوالیانو او قومندانانو  ځیني خلک غواړي په خپلو لیکنو کې د ټوپکساالرانو یاغی

ږني. ېپو ور سپین چرګان ټولنې ته څېرې ېه په ټکر کې دي، توجیه کړي او دغه منفوراو ملی ګټو سر کې د اسالمی

ندانانو په هکله السته راوړنو ته په خاصه توګه په امنیتي برخه کې اشاره ادوی تل په سیمو کې د دې والیانو او قوم

امنیت راغلی هم او نه به  لیدلې وهچا اقتصادی وده ندان صاحب نه وای، نو نه به اکوي او وایي چې که دا والی یا قوم

څومره مالي او  پاره قدرت د جزیرو د ساتلو د د دوی د نیولی او ولس دا چې دې ظالمانو ولس په اسارت کې وای.

ره هم نه هیڅ کومه اشا ،په دې السته راوړنو کې څومره ونډه لريیا هم ولس  او او ورکوي ځاني قرباني ورکړې

 کوي. 

 تر عنوان الندې ولوستله. زما په آند" يعبدالرازق عتیق زلوی پاسوال د "پرون مې د روهی په ویبپاڼه کې یوه لیکنه 

معرفی  نه سپین چرګندان مایاغی قوکه نه خویي دا  شناخت نلريسم محترم لیکوال له ماشینی جنرال عبدالرازق څخه 

 روازق خان اصلي څېره ر ل"پاسوا"په خبره لوی  د لیکوالد ماشیني جنرال یا کاوه. خو زه به محترم لیکوال ته 

 .نمږوپی

ن بولدک په ولسوالۍ کې زیږیدلی د کندهار د سپی1۳۵8ی چې مستعار نوم یي رزاق خان او په کال اڅکزعبدالرزاق 

هار چې د کند ود ټوپکیانو په وخت کې لغړزنی هلک ویل کېږي چې  .د کندهار په دویم ګورګین هم شهرت لري ،ید

 ، کله چې طالبانو کندهار ونیو منصور په خپل فیجاروان منصور په پوسته کې شپې تیرولېندامیدان ته نږدې یي د قوم

ریګ په خوا وتښتیده او غوښتل یي چمن ته واوړي په ریګ کې د منصور موټر بند سو او طالبانو ته په  موټر کې د

میدان مخې ته یي د ټانګ په میل راځوړند کړ او رازق چې له منصور  منصور اعدام کړ او د وطالبان الس ورغی،

 . رازق له هغه وروستهومکلف  ، ځکه یي پریښود چې بلوغ ته نه ورسیدلی او غیرو سره په فیجارو کې ګیر شوی

و اغی ا، بیرته کندهار ته رړی سو او کله چې امریکایان راغللکوټې ته والړ هلته د لوچکانو او قاتالنو د بانډ غ

 امریکایانو ورته په بولدک کې د پي آر ټي په تشکیل کې ځای ورکړ.
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رازق په بولدک کې هم سخت ظلمونه او قتلونه وکړل، له دې جملې د چمن د هغو څوارلسو ځوانانو قتل عام د یادولو 

ه جسدونه وموندل وړ دی چې د نوروز میلې ته تللي او بیرته د راګرځیدو په وخت رازق اختطاف کړل او بیا یي مړ

 سول.

دهار او حتی زابل ته ارغسان او معروف وه مګر اوس یې ټول کن که پخوا د رازق د وحشت سیمه یوازې بولدک،

ندان په حیث له ټاکل کیدو وروسته د ټول کندهار قدرت په الس کې اخیستی او د ارازق د امنیه قوم ،یسرایت کړی د

 .یي ښه استفاده کړې ده همړتت والي او نورو چارواکو له بي حسۍ څخ

الي او وځانګړې څارن ، دده ځانګړي استخبارات،ییسي او استبدادي نظام قایم کړی درازق په کندهار باندې بشپړ پول

چې د خپل شخصي وحشي بانډ د غړو په مرسته هرچا ته یي چې خوښه سي نیسي  ،څانګړې صحرایي محکمه لري

 او بیا یي په ډیر قساوت وژني.

رازق د ښاري بانډ د شکنجو شخصي ځایونه د امنیتي حوزو پوستې، په امنیه قومندانۍ کې د نظارت خانې د جنرال 

، چې د کندهار اوسنی ګورګین او د هغه قساوتګر چوکران یزندان ده منډیګک ماڼۍ سره مخفي په نامه کانتینرونه او ل

 انسانیت په ضد جرائم ترسره کوي. په کې د

اوریدلو تاب نلري، د کندهار یو  خفي زندانونو څخه داسې کیسې راوتلې دي چې سړی یي دد جنرال رازق له دغو م

نامعلوم جرم له امله نیولی و، وایي چې په دغو مخفي  دلیسې زده کوونکی چې د رازق وژل سوي جالد جاجو د

دغو سزاګانو  د کیږي،شکنجه ځایونو کې په انسانانو له ډول ډول شکنجي نیولې تر جنسي تیریو پورې سزاګانې عملي 

یوه یي په تناسلي اعضاوو پورې د درنو وزنونو ځوړندول دي، د رازق له زندانه ژوندي راوتلي ښاریان وایي، چې 

 ، په تناسلي اعضاوو پورې یوکیلویي اوسپنېحال چې دیوال ته یي لوڅ درولی ويرازق انسانان بربنډوي، بیا په داسې 

ه خبرو ته ځواب ورنکړي، نو وزن زیاتوي او دوه کیلویي کوي همداسې تر لس ځوړندوي، که په یوکیلویی وزن دد

 او پنځلس کیلو پورې وزن اضافه کوي، تر څو ګرفتار سوی شخص په نه کړیو جرمونو اعتراف ته مجبور کړي.

 ، د جنرال رازق لخوا ورئپه نامه د کندهار د شپږمې ناحیې یو اوسیدونکی چې زده کوونکی د «هستي محمد»د 

څخه په همدې ډول په اختطاف کې دالس درلودلو اعتراف اخیستل سوی او په دې توګه د اختطاف اصلي مجرم ته 

 تاوان سوئ. «هستي محمد»برائت ورکول سوی او جرم یي په بي ګناه  دئچې د رازق د بانډ غړی 

اقرار اخیستی وایي: ما په هیڅ جرم کې الس نه درلود، د کندهار یو بل اوسیدونکی چې د رازق کسانو ورڅخه په جبر 

کړه،  باندې قطع آخر یي ډوډۍ را د رازق په یوه مربوط زندان کې ډیرې شکنجې راکړل سوې خو اقرار مې ونکړ،

زه چې وږی وم ټوله هندوانه مې وخوړله، د  څو ورځې یي ډوډۍ رانکړه بله ورځ یي یوه لویه هندوانه راته راوړه،

 طان راغلل جامې یې رانه وایستې السونه یي ترشا راوتړل او زما تناسلي آلت یې په یوه ربړ باندې مضبورازق کس

، ما چې هندوانه ډیره خوړلې وه د بولو کولو ضرورت راته پیښ سو، خو داچې وتاړه، تر څو بولې ونه کړای سم

یي راته وویل چې ومنه دغه خبره چې د همدې درد په حالت کې  تړل سوی وم نو مثانې مې سخت درد شروع کړ،

، ما له سخت درد سره سره ورته اقرار نه کاوو، خو په پای نه په همدې درد کې به مړ کیږيه و کموږ یي درته وای

کې بي هوښۍ ته نږدې سوم او د مرګ خطر مې و نوځکه له مرګ څه دنجات له امله مې ورته په دروغو اقرار 
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زندان کې هیڅکله ډیر خوراک او څښاک مه کوئ کنه دغسې ظالمانه سزا به درباندې دغه بندي وایي د رازق په  وکړ.

 عملي کوي.

د کندهار د معاصر ګورګین جنرال رازق د شخصي زندانونو او څارنوالیو خبره مو وکړه خو دا مو ونه ویل چې د 

 رازق شخصي محکمې چیرې دي؟

ق محکمې ښاري نه بلکې صحرایي محکمې دي په کندهار د رازق د محکمو لپاره باید له ښاره ووځئ، ځکه د راز

کې د ریګ او دامان دښتې دغه راز په خاص ډول د میان کوه سیمه هغه ځایونه دي چې رازق په کې مظلوم کندهاریان 

 او بیا یي په سکواټورونو تر خاورو الندې کوي. يچارماري کو

نو سمدستي زوی یا د کورنۍ کوم بل غړی ورک سي،  ، کله چې د کوم کندهاريد میان کوه سیمه اوس مشهوره ده

 رالسه کولو لپاره میان کوهت ځوانو زامنو د جسدونو د هره ورځ د خپلو رونهش کوي، مظلوم پلیې په میان کوه کې تال

 .وري غورځول سوي جسد باندې پیښ سي، ترڅو یي په سوري سته ځي

داسې »نېټه ویلي:  2۳کال د غویي میاشتې په  تېرد  موډویګپه ملګرو ملتونو کې د ربړونې ضد کمېټې مشر جینز 

الرازق شخصاً په خپله مستقیماً د زندانیانو په ربړونه کې الس عبدندان جنرال اراپورونه شته چې د کندهار امنیه قوم

  «لري.

ې ره اندېښنه لري چد ملګرو ملتونو د ربړونې ضد کمېټې په راپور کې ویل شوي چې کمېټه د هغو ادعاوو له امله ژو

وایي د کندهار پولیس له زندانیانو سره زور زیاتی کوي لکه دا چې د برېښنا شاټونه ورکوي، د خصیو ټکول، زندۍ 

 کول او د زندانیانو معدې ته په زور د اوبو ننویستل. 

ه ور د ورکولو، لدغه راز تور لګول شوی چې د کندهار پولیس په یو کسیزه خونو کې د زندانیانو په ساتلو، په ز

  .آتو پرته په نښتو کې د وسله والو په وژلو کې الس لرياتفکیک پرته د کسانو په نیولو او له قضایي اجر

رازق خان رښتیا وایي چه دی هیڅوک برطرفه کولی نشي، ځکه دی هم د جمعیت یا د نظار له داړه مارانو په شان 

 کشانو، غاښ هللا چې د ټوپکساالرانو، اوباشانو، بدماشانو، خپلسرو چاقو شاء ندان دئ. انایو اوباش او یاغی قوم

 ماتونکو زورواکانو، دغلو او رهزنانو دوران په ختمیدو دئ. 
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پر مخ خنډ دئ. که ولشمر  د مرکزی حکومت ېرازق خان یواځینی زورواکی ندئ چ پای کې باید وویل سي چې په

، نو غوره به دا وي چې د دې خپلسرو زورواکانو پیدا کړيچې ولس پر ده باندې بروسه او اعتماد  يغواړ عاً غنی واق

 محقق  ، عطا نور او جنګساالردوستمهمایون همایون،  حضرت علی ، اللی، ظاهر قدیر،خان لکه رازق

د اساسی قانون د احکامو مطابق داسې یو سبق ورکړي، چې په راتلونکي کې هیڅ دولتی مامور، افسر، والی یا هم  ته

د ولسي او مشرانو جرګو وکیالن دا جرئت ونکړي چې د یوه منتخب حکومت په مقابل کې له بغاوت څخه کار واخلي. 

یانو مقابل کې عملي ګامونه اوچت نکړي، د حکومت او د خلکو تر منځ به واټن نور که ولسمشر او حکومت ددې یاغ

 .سياو د مرکزي حکومت له شتونه سره سره به په ټول افغانستان کې ملک الطوایفی حاکمه  هم ډېر سي

 
 پای

 
 

 
          

 


