
 مرکھ ژمن د سره الیق سلیمان لھ
 

  ګوند پھ اړه مرکھ دموکراتیک سلیمان الیق سره د خلق

 
 سلیمان الیق

  
  :»اصالت«یادداشت 

ارگان نشراتی  »اصالت«سایت  .در اختیار ما قرار دادندبا تشکر از سایت انترنیتی ژمن کھ این مصاحبھ را 

رمانھا و اھداف مرامی این حزب بوده ھرگونھ نظرات و موضعگیری ھای آکھ حامل اندیشھ ھا و . ا.خ.د.ح

کھ از لحاظ ایدئولوژیکی سیاسی و سازمانی مطابق با اصول و پرنسیپ ھای واقعبینانھ و اخالقی مطرح 

بررسی . حزب و جنبش یاری میرساند بھ نشر میسپارد میگردد و بھ تکامل آرشیف مبارزه تاریخی و کنونی

  . ھا تحلیل ھا و ابراز نظر ھای علمی متکی بر مدارک اصولی را میپذیرد

و ارزشمند تاریخی کھ در متن پاسخ ھای  باریک، حساس با توجھ بھ نکات بسیار ،»اصالت«اداره سایت 

برای مخاطبان  این مصاحبھ را متن کامل تصمیم گرفت تا ،وجود دارد در این مصاحبھ محترم سلیمان الیق

   .داشتھ باشد خوددر آرشیف بھ عنوان یک سند تاریخی  آنرا و بھ نشر سپرده» صالت«عزیز 

  

======================  

 

د دیموکراسۍ لھ لسیزې را پھ دې خوا، د ھر اغٻزمن ګوند لھ غړو سره . پیل کړې ژمن د تاریخي مرکو لړۍ

 .مرکې کوي او نیوکیزې پوښتنې مطرح کوي، څو ناځوابھ پوښتنې، د دوی لھ خپلو خولو ځواب شي

لق افغانستان د دې لړۍ پھ دې کړۍ کې مو ښاغلی سلیمان الیق سره مرکھ کړې، چې د حزب دیموکراتیک خ

لھ ده مو د ګوند د څرنګوالي، غلطیو او نورو مھمو موضوعګانو پھ اړه . یو لھ بنسټګرو او اغٻزمنھ څٻره و

  .پوښتنې کړي
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 حزب دیموکراتیک خلق افغانستان څنګھ رامنځ تھ شو؟

دوی د پاکستان سخت . زموږ د ګوند پیلوونکو ملګرو افغانستان پوره غوښتھ، دوی ډیورنډ نھ مانھ

. پھ ھغھ وخت کې نړۍ دوه قطبي وه. نو حزب دیموکراتیک خلق افغانستان یې جوړ کړ. مخالف وو

ھغھ روشنفکرانو چې حزب دیموکراتیک خلق . یوې خوا تھ غربي بالک و، بلې خوا تھ شوروي

دوی چې . افغانستان جوړ کړ، دوی د پاکستان سخت مخالف وو او د ډیورند تحمیلي کرښھ یې نھ منلھ

موږ ھم دغسې یوه بالک تھ . لھ پاکستان سره غربي بالک پھ کلکھ والړ دی او مالتړ یې کويکتل، 

موږ لھ شوروي سره د . شوروي چې ستر سوپر پاور و، زموږ د داعیې مالتړ یې وکړ. اړتیا لرلھ

 .سیاسي ګټو د توافق پر اساس یو شوي وو او لھ ھغوی مو استفاده کولھ

. ھ وه چې د پاکستان پھ مقابل کې یې د افغانستان د حقوقو دفاع کولھحزب د ھغو روشنفکرانو مجموع

حزب دیموکراتیک غوښتل چې دغھ پښتانھ آزاد . پاکستان د افغانستان پھ یوه برخھ خٻټھ اچولې وه

 .د روس ستر سوپر پاور لھ موږ سره مرستھ وکړه. کړي او افغانستان پوره کړي

د استعمار پھ مقابل کې خلک راپورتھ شول او خپلھ آزادي بلھ دا چې، پھ ھغھ وخت کې پھ نړۍ کې 

پاکستان، . لھ دویمې نړیوالې جګړې وروستھ ھند لھ استعمار نھ خپلھ آزادي واخیستھ. یې واخیستھ

شورویانو . پھ افریقې کې ھم ځینې ھٻوادونھ جوړ شول. نیپال، بنګلھ دٻش او نور ھٻوادونھ جوړ شول

کلھ چې بھ ھٻوادونھ آزاد شول، شوروي . مالتړ کاوه او تاییداوه یې د خلکو دغھ آزادي پال خوځښت

 .بھ ژر سفیر ورواستاوه

ھمدغو آزادي پالو نھضتونو پھ افغانستان کې ھم د پښتنو د آزادۍ لھ پاره لھ خلکو سره ھیلې پیدا 

با ھند ویل کٻږي، کلھ چې احمد شاه با. موږ غوښتل چې د افغانستان سرحد تر اباسینھ ورسوو. کړې

ونیو، بیا یې د پښتنو مشران راټول کړل، او ورتھ یې وویل چې د افغانستان سرحد تر اباسینھ دی، ھا 

 .خوا ھندوستان دی

موږ ویل . پھ ھغھ وخت کې د روشنفکرانو نظر دا و، چې موږ باید تر احمد شاھي سرحداتو ورسٻږو

و چې خپلھ خاوره مو ال ھم آزاده کړې چې ھر چٻرتھ د استعمار کړۍ شلٻدلې، نو موږ څھ بال وھلي ی

 .نھ ده

د . د پاکستان لھ جوړٻدو سره چې ځینو توافق وکړ، المل یې دا و چې پاکستان د اسالم شعار پورتھ کړ

پاچا خان . پښتانھ خو ساده خلک دي، د اسالم پھ نامھ ښھ غولٻږي. ھمدې لھ پاره ځینې ورسره شول

 .پھ جوړٻدو کې غلطي وکړهوایي چې موږ سره ھندوانو د پاکستان 
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بیا چې موږ لھ . نو د دغھ ګوند د جوړٻدو محرک د خاورې آزادول او د استقالل تر السھ کول وو

شوروي سره شوو، المل یې دا و چې ھغوی لھ موږ سره زموږ د داعیې پھ تر السھ کولو کې مرستھ 

 .کولھ

دا سمھ او معقولھ ده چې باید سړی د یوه ستر سیاسي ځواک لمنھ ونیسي او د ھغوی پھ مرستھ 
خو اړینھ نھ ده چې ھر ھٻواد دې د سوپر پاور . دا پھ نړۍ کې ډٻره عامھ ده. ځان یو چٻرتھ ورسوي

ی ډٻر ھٻوادونھ شتھ چې پھ ګټو کې لھ یوه زبرځواک سره شریک دي او د ھغو. آیډیالوژي ھم ومني
تاسې د شوروي آیډیالوژي ومنلھ او . خوا یې نیولې، خو د ھغوی آیډیالوژي یې نھ ده منلې

اوس پوښتنھ دا ده، چې تاسې کوم ډول کمونٻزم منلی و؟ دا مارکسٻزم و، کھ . کمونٻستان شوئ
 مارکسٻزم لٻننٻزم او کھ کوم بل ډول کمونٻزم؟

کار پرې کړی او د کمونٻزم پھ نامھ یې وړاندې زه تا باید پوه کړم، چې ھغھ ایډیالوژي، چې مارکس 

کړې، شک نھ شتھ چې د ھغې اقتصادي برخې، سیاسي برخې، ځینې تحلیلونھ، د استدالل طرز زموږ 

. پھ پارټۍ کې اخیستل شوي وو، لیکن زموږ پارټۍ پھ ژوند کې نھ دي ویلي چې موږ کمونٻزم منو

کمونٻزم پھ موږ پورې یو تپل . ٻزم ثابت کړيتاسې یو سند نھ شئ وړاندې کوالی چې د دوی کمون

 .شوی نوم دی

 

 .الیق وایي نھ پرون کمونٻست و نھ نن، بلکې د کمونیزم ځینې خبرې یې منلې وې

ستاسې غړو ښکاره ویل چې موږ خدای نھ منو، کمونٻزم مو خپل دین بالھ، پر لٻنن درود ستاسې 
 .ورځپاڼھ کې خپور شوی او نور ډٻر څھ وو چې ستاسې د کمونٻستۍ ثبوت کٻدای شي

اخبار ھم موږ د اشخاصو او افرادو شخصي نظر . یو اشخاص دي، او یو رسمي پروګرامونھ دي

سې ھم نھ شم کوالی چې لھ دې خبرې انکار وکړم، خو د لٻنن د درود کیسھ، زه دا. پورې تړالی شو

 .چې تاسې یاد کړه، ډٻره سوء توجٻھ شوه
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خو زه . راځو دې تھ چې لھ دې ګوند سره پھ دې نامھ چې دا کمونٻست ګوند دی، ډٻره دښمني وشوه

ړاندې کړې وای، چې وایم، چې کھ چٻرتھ دا ګوند سوچھ اسالمي ګوند والی او موږ دا پالیسي و

 .زموږ سرحد اباسین دی، بیا بھ ھم دغسې دښمني ورسره شوې وای

خو موږ . دا پاکستان چې موږ یې کمونٻستان بللو، اوس ھم لھ کمونٻستانو سره ډٻرې ښې اړیکې لري

 .یې د کمونٻزم پھ نامھ تورنولو او خلک یې راپسې پورتھ کول

 …چې سرحد مو اباسین دیزموږ یوازنۍ ګناه دا ده چې ویلي مو دي 

 تاسې کمونٻستان وۍ کھ نھ؟

تاسې چې لھ ما د کمونٻزم پھ تړاو پوښتنھ کوئ، تاسې کمونٻزم . زه بھ لھ تاسې یوه پوښتنھ وکړم. نھ

 څنګھ تعریفوئ؟

کمونٻستان پر دې باور . کمونٻزم یوه ځانګړې اقتصادي نظریھ ده، چې خپل سیاسي نظریات ھم لري
مارکس پھ خپلھ دین د . دوی دین نھ مني. نھ شتھ، ھر څھ د دولت مال دی دي چې فردي مالکیت

 .خلکو لھ پاره د اپیمو پھ څٻر مضر بولي

پھ ھند کې داسې . خو زه پھ اعتقادي لحاظ مسلمان یم. مارکس خو خدای نھ مانھ، دې کې شک نھ شتھ

نٻستان ھم شتھ چې نھ خو داسې کمو. کمونٻستان شتھ، چې ھم درمسال تھ ځي او ھم کمونٻزم مني

 .درمسال مني او نھ جومات

ھر ګروپ د خپلو مقاصدو لھ پاره پھ یوې ایډیالوژۍ . وایي دریاب کھ لوی دی، څمڅھ دې خپلھ ده

. مسلماني ھم ھمداسې ده. تکیھ کوي او د ھغې ځینې برخې ورتھ مھمې وي او ځینې نھ وي مھمې

 .وھابیان وایي زیارت ښھ نھ دی بلھ ډلھ یې مني

پھ یوه ایډیالوژۍ کې چې ډلې او اشخاص د ھٻوادونو ګټې، پخوانی کلتور، . ھره آیډیالوژي ھمداسې ده

ھغھ کمونٻزم چې پھ یوه التیني ھٻواد . کھ لھ دې سره مطابقت ونھ لري، ھغھ مري.. اخالقي چوکاټونھ

خلک څومره بې  ځکھ، کلھ چې څوک یو انقالب راولي، کھ. کې پلی شوی، دلتھ د پلې کٻدو وړ نھ دی

 .عقل ھم وي، باید پھ نظر کې ونیول شي

زموږ پھ لیډرشپ کې متاسفانھ ځینې خلک داسې وو چې . د افغانستان خلک ډٻر جدي مسلمانان دي

. زما پھ ګومان، آیډیالوژي د اھدافو د تطبیق لھ پاره یوه وسیلھ ده. خلک یې ډٻر پھ نظر کې نھ نیول

پھ خپلې اندازې بھ یې جوړوې، د فیل یا د میګي کمیس نھ شې لکھ تھ چې ځان تھ کمیس جوړوې، 

 .اغوستالی

موږ ھم . پھ افغانستان کې ھٻڅ کلھ داسې نھ دي شوي چې څوک جومات وتړي او کفر اعالن کړي

یوه اشتباه یې دا وه چې لږ یې لھ مال نھ . داسې نھ دي کړي، خو زموږ پارټۍ ځینې اشتباھات کړي

موږ مالیان لھ ځان سره کوالی شوای، خو ھغې خوا تھ موږ یو دوست لرو، . مخھ بلې خوا تھ واړولھ
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ھغوی مالیان راوپارول او ورتھ یې وویل چې تا خو لھ انګرٻز سره درې . چې پاکستان بلل کٻږي

 .جنګھ کړي، اوس ھغھ څوک څنګھ منې چې خدای نھ مني، رسول نھ مني، حالل و حرام نھ مني

دوی د . ې دین لغوه کړي او خلک پھ کې لھ خپلې خور سره واده وکړيدلتھ داسې کمونٻزم نھ و چ

کمونٻستانو سیاسي نظریات د دې لھ پاره تعقیب کړي وو چې لھ دھقان او کارګر سره لږه مرستھ 

 .وکړي

زموږ ګوند چپي و، خو کھ تاسې یې پروګرامونھ وګورئ، د کمونٻزم یوې دورنما تھ یې داسې 

 .ل دی او پھ څو نسلونو کې ھم شاید دوی ورونھ رسيورکتل، چې ډٻر یو لرې مز

دوی د داسې یوه دولت طرحھ وړاندې کړه، . زموږ ګوند یوه نٻشنل دیموکراتیک پروګرام جوړ کړ

تھ پھ دې اساسي او . کمونٻستان دا نھ مني. چې پھ ھغھ دولت کې وطنپالھ برژوازي ھم داخلھ وه

 .ص شي چې دا څنګھ کمونٻستان وواصولي مسایلو بحث تھ غوږ شھ چې سر دې خال

  petty bourgeoisie ،دوی د دغھ ملي دیموکراتیک دولت لھ پاره حتی ملي برژوازي، روحانیون

تاسې د خلق . دا پروګرامونھ شتھ. ، دا ټول اقشار یې پھ یوه دولت کې پٻشنھاد کړل)کوچنۍ برژوازي(

 .لکیت نھ دی ختم کړیموږ شخصي ما. ګوند اولھ شماره وګورئ، ھلتھ دا لیکل شوي

د تره کي د واکمنۍ پر مھال ویل کٻږي چې د ځینو فیوډاالنو ځمکې واخیستل شوې او پھ عامو خلکو 
دا د کمونٻستان پھ اصطالح د پرولٻتاریا د خوښولو لھ پاره د شخصي مالکیت د . ووٻشل شوې

 ختمولو لومړی ګام نھ و؟

زه درتھ وایم چې پھ افغانستان کې شخصي . کرارويژورنالٻستان ډٻر بد خلک دي، ھمدا خپلھ خبره ت

دغھ ریفورم لھ موږه پنځوس کالھ مخکې پھ . موږ د ځمکو اصالحات کړی. مالکیت نھ دی لغوه شوی

 .دا اصالحات پھ ډٻرو سرمایھ داري ھٻوادونو کې ھم شوي. جاپان کې پلی شوی دی

نو د ځمکو اشتراکي کول او . ولري موږ دغھ اصالحات د دې لھ پاره وکړل، چې دھقان ھم ښھ ژوند

 .د ځمکو اصالحات فرق لري

 .تاسې یو حکومت د دوه درې کسانو پھ تحلیلونو او مقالو مھ تلئ

دلتھ لھ [ کلھ چې زموږ د ګوند لومړۍ کانګره وشوه، میر اکبر خیبر لھ پرٻکړو سره مخالفت وکړ

ھغھ وویل چې دا قافیھ ]. پرٻکړو نھ موخھ پھ روسیھ کې د کمونیستي انقالب او نورو نھ کاپي کول دي

څنګھ دغسې پھ یوه وطن کې چې صنعتي کارګر نھ شتھ، تھ . چې موږ ځان تھ وټاکلھ، دا ډٻره تنګھ ده

د مارکس پر مھال، پھ المان کې دا نظر سم و، ځکھ چا لھ کارګر سره واده ھم . نظریات وړاندې کوې

 .پھ افغانستان کې، داسې ګارګر چې ځان یوه طبقھ وګ~ي، نھ شتھ. نھ کاوه او آن ھدیرې یې بٻلې وې
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حات د المان او نورو زموږ د ګوند د واکمنۍ پر مھال ځینې اصالحات رامن� تھ شول، مګر ھغھ اصال

اوس چې تاسې او نور ژورنالٻستان موږ کمونٻستان ګ~ۍ، . سرمایھ داري نظامونو پھ مقایسھ ډٻر لږ و

 .دا د پاکستان برکت دی

 پرون ھم مسلمان وۍ؟. تاسې وویل چې زه مسلمان یم 

 .ھٻڅ وخت خدای زما لھ زړه نھ دی لرې شوی. پرون ھم مسلمان وم

ور کودتا چې پھ افغانستان کې د سم نظام د لھ منځھ تلو المل شوی او د اوږدې ستاسې پھ باور، د ث
 بې ثباتۍ د رامنځ تھ کولو الر یې ھواره کړې، یوه سھوه او اشتباه وه او کھ نھ؟

زه دې تھ سھوه ځکھ نھ شم ویالی، ځکھ، کلھ چې د داوود حکومت لھ منځھ الړ او نوی حکومت 

کھ زه د داوود خان حکومت چپھ کول سھوه وګ~م، بیا خو . برخھ شومرامن� تھ شو، زه د دې حکومت 

خو دا وایم چې زما اراده پھ کې نھ ! لھ ما پوښتنھ کٻدای شي چې دا عقل دې ولې ھغھ وخت نھ الره

د امین پھ نامھ یو ماجرا جویھ او لٻونی سړی و چې د داوود حکومت یې . د لیډرانو اراده نھ وه. وه

غربیان خو ډٻر ھوښیار دي، زما پھ ګومان دوی . ر کوم چې د کوم چا اٻجنټ بھ وچپھ کړم او زه فک

 .دغسې کسان دلتھ دننھ کړل چې خلک ووژني او دا کار بدنامھ کړي او بدنامھ یې کړ

چا چې بھ کودتا . میر اکبر خیبر ولې ووژل شو؟ خیبر پھ دې ووژل شو، چې پر کودتا باورمن نھ و

ده بھ ویلې چې موږ دولت چپھ کوالی شو، بل دولت ھم . بل کې والړ وطرحھ کړه، دی بھ یې مقا

 .اعالنوالی شو، خو عادالنھ دولت نھ شو جوړوالی

 

 .الیق وایي چې زموږ ستره ستونزه دا وه چې د رھبر ھره خبره مو منلھ

لورې د دوی لھ راتلو سره کومھ عالقھ مندي  افغانستان تھ روسان څنګھ راغلل او ستاسې د ګوند لھ
 وه؟
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زه لھ دې نظر سره . برژنسکي او نورو پوھانو ویلي چې شورویان، امریکایانو افغانستان تھ راوستل

د روسانو راتګ پالن شوی کار نھ و، بلکې د ډګروال یوسف خبره، خرس پھ تلک کې . موافق یم

 .راګیر شو

. ګوند د روسانو لھ راتلو سره ھٻڅ کلھ ھٻڅ ډول عالقھ مندي نھ لرلھبلھ زموږ د ګوند خبره ده، زموږ 

امکان لري چې زموږ د . وروستھ لھ دې چې روسان راغلل، بیا خو مجبور وو چې ویې مني

حتی کھ زه تاسې تھ یوه خبره وکړم، . رھبرانو، د اشخاصو موافقھ بھ وه، خو ګوندي موافقھ نھ وه

. پایلھ کې یې زموږ ګوند حاکم شو، دا قیام زموږ ګوند نھ دی کړی ھغھ قیام چې پھ. تعجب بھ وکړئ

موږ ھم خپل حزب نھ شو . پھ ګوند کې دوو کسانو، چې نظامي واک ورسره و، د قیام پرٻکړه کړې

 .خوشې کوالی

 پھ افغانستان کې د امریکایي او روسي قواوو شتون تر منځ څھ توپیر وینئ؟

تعھداتو پھ نتیجھ کې راغی او امریکا لھ اوو تنظیمونو سره پھ روس لھ یوه ګوند سره د . فرق شتھ

امریکا ھوایي برید وکړ او الندې ورسره لھ یوې خوا . اړیکھ کې راغلھ خو کوم تعھدات نھ شتھ

دلتھ زموږ پھ . دوستم، لھ بلې خوا د پنجشٻر عزیزانو او لھ بلې خوا حاجي قدیر پر طالبانو برید وکړ

 .و چې دوی وردعوت کړي څٻر یو منظم ھٻواد نھ

اروپایي اتحاد، روس، چین . خو امریکې یو کار وکړ، چې د نړۍ ټول واکمنان یې لھ ځان سره کړل

 .او نور لھ دوی سره شول او مرستھ یې ورسره وکړه

 تاسې کھ د خپل ګوند تاریخ تھ پھ انتقادي شکل وګورئ، څھ غلطۍ پھ کې وینئ؟

موږ پھ یوه داسې ھٻواد کې کارګري ګوند . یزیونو کې دا وایمزه پھ ټلو. موږ ډٻر اشتباھات وکړل

ما پھ کلي کې ډٻر وخت تٻر . جوړ کړ، چې ھغھ ھٻواد کې صنعتي کارګر نھ و، متشکل دھقان نھ و

زه ھغھ . موږ خپل فکر پھ کتابونو کې لیکلی او لوستی و، لھ خلکو سره مو نھ و شریک کړی. کړی

موږ چې بھ کلھ دھقان تھ وویل چې ځمکھ درباندې . سره تٻر کړ څوک وم چې ټول ژوند مې لھ خلکو

 .وٻشو، دوی بھ را~ھ را~ھ راکتل

راتھ یې وویل چې تاسې ځمکې وٻشئ، ما ویل ھو، کھ . زموږ پھ کلي کې یو سړی و، پردل اکا نومٻده

ھ موږ خو ځمکھ ن! ګلھ«ده ویلې چې . موخھ مې اصالحات وو. موږ حکومت راوست دا کار بھ کوو

موږ تھ دې ھم . دې ټولو تھ خدای ورکړي«ده ویلې، . ، ما ویل تا تھ بھ یې ھم ان شا هللا درکړو»لرو

موږ . دلتھ منظم دھقانان نھ وو چې د ځمکو تقاضا یې کړې وه. »خدای راکړي، تاسې یې مھ راکوئ

 .دا موضوع نھ وه درک کړې

فغاني کلتور لھ قبایلي او ملي برخو سره، لکھ بلھ دا، چې موږ لھ مالیانو سره، لھ مذھبي آدابو او د ا

موږ غوښتل چې کوم آرامانونھ چې مو . دغو تھ مو ډٻره پاملرنھ ونھ کړه.. ودونھ، دودونھ، ننواتې
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دا مالیان کھ څھ ھم د خلکو خبره ژر مني او نور تکفیروي،   . زړه کې وو، دغسې ټولنھ جوړه کړو

دوی . خو مذھبي پٻشوا دی، باید جومات پرې تنګ نھ شيمال . خو لھ بل پلوه دوی ډٻر ښھ خلک دي

موږ ټول مالیان ! خواران ھم لوږه ګالي او ھم تنده، بیا یې څوک مرتجع او د ټولنې کثافات وبلي

 .رانیولي وو چې دا بد خلک دي

کلھ چې پھ یوه مجلس کې جلسھ . زموږ رواج دا دی، چې کلھ ھم لھ خپل عقل نھ استفاده نھ کوو

دې وخت کې سړي خپل عقل جٻب . تھ ګوري چې څھ وایي) مشر(لک ھماغھ لومړي کس کٻږي، خ

موږ او زموږ ملګرو ھم . کې ایښی وي او ډارٻږي چې کھ مخالفت وکړم، بیا بھ راتھ ستونزمنھ شي

دلتھ کولکټیف د اشخاصو ارادې تھ . خپل عقل خپل جٻب کې واچاوه او د مشرانو ھره خبره مو منلھ

 .تسلیم شو

د . موږ چې کلھ قیام وکړ، د مترقي دیموکراتانو پارټي چې د میوندوال ګوند و. یوه کیسھ بھ درتھ وکړم

ھغھ وخت کې . ده لھ وفاتھ او زموږ لھ پاڅونھ وروستھ دوی موږ سره د یو ځای کٻدو غوښتنھ وکړه

یت کې وو، ور پولٻټٻکل یا سیاسي بیرو چې تر ټولو لوړه برخھ وه، موږ چې دار االنشا یا سکریتر

دغھ غونډه کې یې د مترقي . د جلسې مشرتوب د تره کي صاحب پر غاړه و  . ویې غوښتو

تاسې . دیموکراتانو لیک کې لیکل شوي وو چې ستاسې لھ پروګرام سره زموږ پروګرام ھم جوړ دی

کلھ چې . تره کي صاحب ویلې چې د دې پھ تړاو رایھ ورکړو  . پھ حکومت کې زموږ تکلیف راوښیئ

ھغھ د نظر غوښتنھ وکړه، ټول منتظر وو چې تره کی صاحب څھ وایي، چې دوی ھم د ده نظر تایید 

ده نظر ونھ وایھ او زه یې مخاطب کړم او راتھ یې وویل چې تھ خو ډٻر خولھ ور سړی یې، . کړي

چې ما ورتھ وویل چې دا ډٻر دقیق او اصولي سند دی او زه تاسې تھ مبارکي درکوم . ستا نظر څھ دی

ھغھ ډلې چې پھ سیاست کې یې لھ موږ سره پھ مخامخ جګړه کې برخھ اخیستھ او زموږ ډٻر جدي 

لھ نورو یې د نظر پوښتنھ وکړه، بیا . تره کی غلی و. اپوزیسیون و، ھغھ راغلی چې کار درسره کوم

ستي ده وویل چې زما خبره خو روښانھ ده، کھ زما پھ زړه وي، دغ لس کسھ د. یې پر امین غږ وکړ

بیا یې ما تھ . تره کي صاحب نورو تھ مخ واړاوه او ویې ویلې چې انقالبي فیصلھ دغسې وي. اعداموم

لھ ھغې وروستھ . »شرعیات دې ھم ویلي او د مال زوی ھم یې، لږ انقالبي شھ«توصیھ وکړه، چې 

وایم چې موږ ما بیا د بیا مخالفت ونھ کړ چې ورتھ و. ټولو الس اوچت کړ او موافقھ یې ورسره وکړه

یوه داړه یو، د تروریستانو یوه ډلھ یو چې دا خلک ووژنو، او کھ حکومت یو؟ ما باید مخالفت کړی 

 .وای

ھغھ . بیا تره کي امین تھ وویل، چې وژنو یې نھ، دا ډٻره درنھ جزا ده، امر ورکړئ چې بندیان شي

 ..وروستھ بیا زه ھم بندي شوم. خواران یې بیا بندیان کړل

 پرچم کې وئ، ځکھ بھ بندي شوي وئ؟ تاسې خو
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. نھ پوھٻږم، خو زه کھ څھ ھم لھ پرچمیانو سره وم، خو پھ دې مشھور وم چې دی د چا خوا نھ نیسي

ما نھ شوای کوالی چې پر یوه وخت دواوړ . خو زه یو سړی وم، پھ دوو کیشتیو نھ شوم سورٻدای

بر خیبر سره اخالص درلوده او د ھغھ لھ پھ پرچم کې خیبر صاحب و، ما لھ میر اک. خواوو تھ ورشم

 .پاره پھ پرچم کې وم

 ستاسې پھ ګوند کې نورې څھ ستونزې وې؟

حتا پاکستان کې چې پارټیو ځان دیموکراتیک بالھ، . زموږ ستونزه دا وه چې شخصیت پرستي مو کولھ

وی محفل کې بوټو بھ پھ ل. بوټو چې بھ څھ ویل، دوی بھ ھمغھ منلھ. دوی ھم دیموکراتیکې نھ وې

 .ھغھ بھ ویلې چې تاسې یې مھ څښئ، زه یې څښم. ویسکي پھ سر اړاوه

د امان . خو موږ پھ آرامھ پرې نھ ښودل. مالیان ډٻر ښھ خلک دي. موږ مالیانو پسې ھم راخیستې وه

هللا خان پھ مقابل کې بھ یا لس مالیان پورتھ شوي وو، یا پنځلس، موږ ټولو پسې راواخیستھ، چې 

 .بیا دوی تنظیمونو تھ مخھ کړه او ھغوی ھم چندان وضعھ ورسره ونھ کړهوروستھ 

ما کھ څھ ھم دغھ . زموږ بلھ اشتباه دا وه چې پھ رسمي اخبار کې د لٻنن پھ نامھ درود خپاره شول

دغسې موضوعګانو تھ ھٻڅ اړتیا نھ . اشتباه پھ ھغھ وخت کې جدي نتقاد کړه، خو اقلیت کې پاتې شوم

 .وه

  .مننھ
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