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  ګاندينو د پښت
خه ټلويزيونې  غفور زمانې لهد  ځت ټلويزيون  المان   دريد    فلم  

               
  سوله پالِ غورځنګ د جنګ  په هيواد کې 

ه چې خلک په اروپا کې  خه  له ن مي هيوادو کې خلک د خپل ژوند په  بيا په اسالي، په ويره کې داسالميزېشن 
 روڼ اندو ډول له سياسي  ژندل شويو په دوديزدوی اکثرآ  له مخورو پې.  زه کويبيه د طالبانېزېشن  پر وړاندې مبار

خه  دي کو خه بشير خان بلور ، دی  د افغانستان او پاکستان  ترمن  په سرحدي ،لکه بينظير بوټو .رنيو  له پېښور 
لې دين . ی ستر سيميز سوله پال غورځنک مشر دسيمه کې د يو او د عدم تشدد  يا  امن د ده ستر ارمان  د اسالم سپي

ته  کول )  ژباړن بې وسلې جهاد(    . دي   او پلې کول ترمن تړو رامن
رهاتما ګاندي سره يوځای  د برتانوي ان د ده ماما له م ريونونه او  الکولونياليستانو پر وړاندې سوليز يا و ښکيالک

 او روزنه،  کوم چې ښوونهپر وړاندې مبارزه کوي  دالرو د هغو تن نن د هغه خوري .پروتستونه  تنظيم کول
ه وريکلتور و  هسکود خيبر درې د. لمن و ډبرينه اوټي او مرکزي اسيا ترمن د ټګ او  الر  د هند نيمې وچې سم

خه .الر  ده  لرغونې  يوه خورا مهمهراټګ  ولسونه د هند  اريايې خه  کاله وړاندې له همدې الرې٣۵٠٠ دنن 
وال شول  کيلومتره اوږدې کرښی په دواړو خواو کې  په  افغانستان ٢۵٠٠ ميليونه پښتاته  نن د ٣٠اټکل . شمال  ته ک

ړو د خلکو ژوندپه دغه قبايلې. او د پاکستان  په  پولو  کې ژوند کوي   تان کې ډير پښتونس  سيمه  نيمه خپلواکه ج
  . اغيزمن کړي دی 

  ټولو ګواښمنه سيمه   ترد نړۍ 
خه  يد وسلو توليددلته له  نورمال  السي صنايعو  ل کي  جوړيدي  ساتوييا  او شمشيرپه خوا به  يواځې ټوپک .ګ

ي  وسلي توپونو پوري ،توغنديوخه نيولې بيا تر  له درجنوکالشينکوف نن  د . سړې  ک  د دلته وسله  يا ټوپ. جوړي
ياړينوله منل شويو  ل کي خه ګ ې   ي . ګا ور تل بدلي ور سم . د دغو قبيلو دښمنيزه ان نه  جوت لودي ته دغه ان

  ځاله دې القاعد اومرکزي  د طالبانو اوسبريښي چې دوی ته دغه سيمه  يوه  خاصه او خالقالده سيمهښکاري ، 
خه ګاښمونو سيمو له ګونن د نړۍ قبايلې سيمه   .  دهګرځيدلې ي   دخوا ته د وتلو خه قبايلود پېښور ښار. ل کي

اوس د پښتنو   ښار پېښور  پخوانې ګارنيزيوني . د بهرنيانو ننوتل منع دي،لوحه باندې ليکلې شوي ديپه  سړکيو
وا. پالزمېنه او مرکز دی خه لودي ړې پرکو پوځونوزبر ځوا لوله همدې ښار  دوی په خوا .  مخ بيولې دي  ډيري ج

ړې  کړي ديسان کې د کموندولت په وړاندې، بيا ورسته په افغانتزارې  شاهې د روس   نن. ستانو  په وړاندې   ج
  .ه پېښور کې اسالميستان حکومت کويبيا پ

تنو له دينې ندالرې  د پښنده وله ، هغه يو ت بدلتهغيزه هر چا چې په هر نام  د بينظير بوټو د وژولو سره  د لودي ا
خه جذب کړي و الرو مسلمانانو ترمن  ت ظاهرآ. مدرسو  پالو او من ي د بنس  جومات ته  ځکه. وپير نه ليدل کي

ه ځله  د ه شي تبليغ  ماشوم . فرض دیمسلمانانو پر ټولوه  لپاره تګ ورځنې لمونپن  او انومهمه خبره دا ده چې د 
يتنکې ه کلنې کې مدرسې ته ځې،په دوولس کلنې کېماشومان .  ځوانانو ته کي ې ځوان په شان چلن  لکه يو ژ په پن

ېتوب عالمې  په ډول  مأل . يورسره کي ړې ورپه سر کوي دودژ ي. ی ته د طالبانو پ   له دغوجنکې او ښ
ي ځکه دوی طالبانخه او رتبو مراسمو    .   کيدای نه شي  بهر پاتې کي

   سره د سولې لپاره مبارزه کوله  يوو پښتون  د ګاندي
يو کې د ړيدخپلواکې او د پښتنو په اړه او د پښتنو  پاکستان په کتابپلورن رو  د بهرنيو  په اړه جهادي ج يرغل

يواد مين  خلک دي که دوی پرخپل ه ځ،په کتابو کې کله د پښتنو درنښت  شوي. ډک دي کتابونه ځواکونو پر وړاندې 
يدلې دیاو ياځکه چې د ې تره .وی له کمونستانو سره جن ردوپه نامه ياد شوي کله بيا د خونړيو جن رواو دهشت

ي  وکړيپه ځاې د دې چېپښتانه  ،وايي په پيغور کې پاکستانيان . دي والو سره خواخوي ، دوی له خپلو   دلودي
  . عربي ورونو سره  خواخوږي کوي 

خه سر تيرو، افسرانو،مخورو له  سترورستې نړۍ د  د ړيزي   هيوادو   له   اړکې تجربې اوجهاديانو  خپلي ج
ړې پرموضوعپه ټولوکتابونو کې  . ليکلې ديپښتنو سره په خپلو ورځنيو کتابونو کې  يواځې .  شوي دينې ليکلد ج

ه ليکل شو،يو بې وسلې پښتوند ه نامه په يوه کتاب کې پ دغه کتاب د سولې غورځنګ په اړه ليکل شوي . ي دی بل 
ړه  خوښواو ليکې چې ټ خه .ينکي  نه دوول پښتانه ج  من  کې يو سړی و،چې  سل کاله په خوا د پښتنو په دنن 
نګ  هغه د ګاندي  نګ په  ريزې کولو سره  نيال ځواک پر خپلواکې او ولسواکې لپاره په سوليزو توکو باندې د ان
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لو  او پوهنه د ده له سترو  تعليم،خپلواکې. د هغه نوم خان عبدالغفارخان دی. وړاندې مبارزه کوله خه سپي ارمانونو 
ل کيده  سلې پښتون غه کتاب کې ديو بې و، په دکتاب پلورونکې وايي.  مشهور شوي  په نوم دی د پښتنو ګاندي .ګ

   مبارزېکله  د تشدد  يا وسله والې دوی هې. ده د يو سياسي غورځنګ مشري کولهچې  تاريخ ليکل شوي  دی،
خه ډير کتابونه د پښتنو او افغانستان په اړه لروکتابپلورونکې وايي. نه کړهالره خپله  که . ،موږ  دلته له دووسو 

خه د دفاع حق لريوک پر دوی  يرغل وکړې پرته له دې پښتانه يو امن پال او سوله پال  .  بيا دوی دخپل ځان 
ري سرد .ولس دی ړې او تره خه يوه برخه پښتانه  .   اراده او ميراث ال ژوندي ديبيره دلته د ګاندي ج له دريو 
له کې دس . سوله پال غورځنګ سره مرسته کويله دغه د مشر مخور وله پال غورځنګ يو د پېښور ښار په يوه بن
ي رن  .  دیيرخان بلور د عبدالغفارخان  خوريدی بش. اوسي له ديو م دی  . ښيې قبا يلې مشر ژوندشتمن د هغه بن

خه فارغ شوي دیداسالمي  ح ي  . دی په همدې برخه کې  تل خلکو ته د پوهاوي لکچرونه  ورکوي  .قوقو له  پوهن
سار يې کړه او يا بشيربلور وايي ، داسالم خه السونه غوڅ کړه، سن لې دين په دې مانا نه دی چې له خلکو  سپي

ري روزنه ورکړه لې دين د يو دولت تولنيز ژوند ته وده . نورخلکو ته د تره اسالم . ورکوي او پراختيا د اسالم سپ
 . خلکو سره مرسته وکړئ  مظلومواو محکوموا چې  له بې وزلو ،کمزوري په دې مان

ارګرې ادارې  ته  ان دغې سوله پال غورځنګ د فعاليتونو په اړه اسد  په پاکستان کې   الي ټيلفون تخبارتو يا   د س
ي ونه له الرې  هم کره راپور   .يد چاوديدوپه لور ټک ټک کودا اسالمي بم  برخه  کې هرې په . ورکول کي

خه ي يو د بشير بلور د مرستو پروګرام او فعاليتونو  خه ليدنه کتنه وکړي وه داهم ده چې له ښوون  سوله پال دغې.  
ه رسولې دهته دبشير بلورخان شان اوشوکت  د پښت او ډادمنتوب ،ګرانښت  مقام غورځنګ  دا .ونو په من کې نوره ګ

خه نسبتآ ښه او غورځنګ  د هغه . ند دید پښتنو په من کې منل شوي ګو.  ډادمن امنيت پښتنو ته وړاندې کوي د نور
ړې مخالف ګوند دي .مذهبي ګوند دیاځنې نا عوامي نېشنل ګوند يو وک دپېښور په ښار . دا ګوند د ج کې اوس هر
ي خه يوه داهم ده چې په مسلسل . په دې خبره  پوهي ه سوليزه ډول د پېښورښار واټونو تد ګوند له مهمو چارو 

ه چې الريونونه راوباسې لکه  ن په عام ډول د واضع  او په  له خلکو سره  د هغه ماما خان عبدالغفارخانګاندي او  
  .کړکيچونو په اړه خبرې اترې وکړيد دوی 
     ډيره ښه نسخه  يوه  د اسالميزم پروړاندېي وده کلتور

دې بلور خان او د رې ډير پالنونه لري ،په دې ن هنرونو راتلوونکې کې  ديو تياتر يا نندارې او د ښکال هغه مل
رنو کلتوريد پېښ . بنس بايد کيښودل شيښوون بلور بيا .    چارې ته عمدآ پام نه کاوهور اسالمي حکومت ډيروم

پالو  م  بوټو له وژلو د بينظير .بارزې  پروړاندې يو ښه بديل بولېکلتورې ودانې او کلتورې ځايونه داسالمي  بنس
ې  يا الريون  سوليزېخه ورسته بيا تر ننه د هې کومی خه راوتو  غون ارنې    پرتهله پوځې او پوليسي ځواک  

يهمتصور ونو کالودغه.  نه کي له امله  سياست د خپل فعال سياسي ټولنيزو چارو خه  نو سوله پال غورځنګ  له لس
لې ديييا راې و ټونه    دخلکوپه  ډيرو برخو کې په ډيرو کورنيو او د ښار بلور يو  خان   ې امله بشيرله همد.   ګ

ي . بريالې سياسي چارواکې ګرځيدلې دی ې له هغو.دی النوره په خلکو ګراني کړه چې ده ليدنه ترنه وخه  و ښوون
ر. له دينې مدرسو سره توپير لري يوکې مظامين لکه الجير،فزيک او ان يزې د زدوکړې په پالن کې په دغه ښوون

ويحکومت ډيرې پېسې .ې پرابلم پوڅ دیاصلبشير بلور وايي  .شامل دي  چې ، پر وسلو او دفاع چارو باندې ل
يروغتيا او ښوو ي په مدرسو کې يواځې مذهب. نې او روزنې ته هې نه پاتې کي  له زده دوی. ي زده کړه ورکول کي

خه طالبان جوړوي يزه عمومي ه موږ بې وزلوماشومانو سره مرسته کوو،له دې سره دوی يو. کوونکو   ډيره ښه بنس
د المان  . خو د خپل هيواد ښه وګړې به اوسي دوی به لوړوزده کړو ته الره و نه موميښايې .پوهه ترالسه کوي 

دا پښتني سوليزه غورځنګ ته به ډيره ګرانه وي . ورځنګ سره مرسته کوي ت هم له دغه سوله پال غالې جمهوريفدر
پالو و د  يو ډير اوږ  ته بشير خان بلور.  سياسي مبارزه وکړيسره چې د اسالمي  بنس مارش مخې ته پروت دی تر

  . کړي او خپور چې د ګاندي ميراث  پلې 
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