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 ۲۱/۰۳/۲۰۱۸                محمد عارف رسولي

             

  د منظور پښتون د وروستۍ وینا پیغام
 

منظور پښتون وایي له مرګه نه ډارېږي، که نن نه وي سبا یې وژني، چې له کوره یې خدای پاماني راخیسته ځان یې 
: یا به وطن ته امن راولم او یا به د باچاخان له څنګه سره خښ کېږم. دا سړی په الندې مرګ ته تیارکړی و. بیا وایي

 :شعار په رښتیا باور لري چې وایي
 

 ارهـو وي دا دوه کــالـیـنګـیا د نـه دنــپ
 یا به وخوري ککرۍ یا به کامران شي

 

که د پورته خبرو مفهوم ته ځیر شو، ډېر ستر ستراټېژیک اړخونه لري. په دې کې شک نشته چې منظور پښتون 
اوس د پښتنو او د هغوی د مبارزو په یوه سمبول بدل شوی دی او دښمن هڅه تل هڅه کوي چې تر ظلم الندې قومونو 

د دې سمبول د له منځه وړلو هڅې به کېږي د ازادۍ سمبولونه ختم کړي. منظور او ملګري یې به یې پوهېږي چې 
او دوی غافل نه دي. دی وایي چې که دښمن د ده مرګ او شهادت ته الس واچاوه نو دا یې روښانه کړه چې په جالل 

 .آباد کې به خښېږي
زما په نظر منظور پښتون دا هسې یوه احساساتي خبره نه ده کړې بلکه ښه سنجول شوې ده او زیات ستراتېژیک 

خونه او موخې لري، دا روښانوي، چې د ده او د ده د ملګرو له منځه وړل د دوی داعیه چې اوس یوه نوي حالت اړ
ته داخله شوې نه شي له منځه وړالی. د دې خوځښت د هر رهبر شهادت او خښول یې په جالل آباد کې به دښمن ته 

د ناولې کرښې د له منځه وړلو پروسه به  ال نورې سترې ستونزې جوړې، پاشونکی ګذار به ورکړي او د ډیورند
 .ډېره چټکه کړي

بله معنی یې داده چې هغه خپل هېواد لوی افغانستان او خپل ستر آرمانونه پوره روښانه تعریف کړل، هغه اوسني 
نه نسل او راتلونکو نسلونو ته یو پیغام استوي چې د څه لپاره مبارزه کوي. رښتیا هم کله چې یو داسې رهبر مظلوما
 .غدار ملک شهید کړي داعیه یې نه یوازې نه مري بلکه د خپلو موخو په لور ستر ګامونه اخلي او ورنېژدې کېږي

وزیرستان ستر تاریخ او ملي اتالن لري. د همغو اتالنو لکه ایپي فقیر، پیر روښان او مولوي پوونده وینه د دې سړي 
ې ښکاري چې، ښه ټیم او ستر هدفونه لري، قدم په قدم مخ په رګونو کې جریان لري، له ټولو کارونو او خبرو ی

پروړاندې ځي، بې ځایه او بې وخته خبرې نه کوي، رښتیا وایي او یو ستر رهبر دی او باید سیاسي فعاالن او 
 .سیاستوال ورڅخه زده کړي

 د پښتون ساتنې خوځښت درسونه ټولو افغانانو ته
وو اوږدو جګړو او له شاه زمان وروسته زموږ د زیاتو مشرانو ځانځانیو باید ومنو چې سترو استعماري لوبو، تپل ش

او بې اتفاقیو موږ له ټولنیزو، مدني او سیاسي مبارزو شاته پاته کړو. موږ د سیاسي مبارزو سمه تجربه نه لرو، 
له منفي اړخه  زموږ زیات سیاستوال په سترو ګډو ملي ارمانونو خلک نه شي راټولوالی او سیاسي مبارزې ته یوازې

 .ګوري
څه کم دوه میاشتې مخکې چې کله منظور پښتین او ملګرو یې پښتون النګ مارش او خوځښت پیل کړ زموږ زیاتو 
لوستو او په سیاست کې لګیا کسانو به ویل چې: وړې موخې یې ټاکلې دي، ولې یې مبارزه بس کړه، باید پرلت ته 

ی، ولې اعالن نه کوي چې دا نه منو او هغه نه منو او نور. پوهېږو یې دوام ورکړی وای او زر یې نه وای ختم کړ
چې زموږ اکثریت او دا خلک چې پېچلې مسئلې ورته خورا ساده برېښي، د پرګنو په انسجام نه پوهېږي، له سیاسی 

ربل د اعتماد مبارزو، د خلکو د ویښتیا، سیاسي شعور لوړلو، انګېزه ورکولو، له یو بل سره یې د معرفي کولو او یو پ
 .موندلو په پروسه باندې ډېر کم پوهېږي

 
 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rasuli_a_manzor_pashton.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rasuli_a_manzor_pashton.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

خو منظور پښتون او ملګرو یې په سوله ییز ډول یو شمېر سنجول شوې غوښتنې د قانون په چوکاټ کې مطرح 
کولې، بې وخته یې اذان نه کاوه، داسې څه یې نه ویل چې دښمن ته بې وخته بانه په الس ورکړي، ښه پوهېدل چې 

ړتیا لري چې خپل اواز او موخې تر خپل قوم پورې ورسوي او په ځان یې راټول کړي. نو همغه و زیات وخت ته ا
چې تر اسالم آباد وروسته یې په مختلفو ښارونو لکه ژوب، کالی سیف هللا، کویټه، باجوړ، دېر، سوات، باړې او 

ر هم نه شو کوالی او اوس نورو ځایونو کې سترې مظاهرې وکړې، داسې شعارونه یې ورکړل چې چایې هسې تصو
 په پېښور او کراچۍ کې د

سترو غونډو پالنونه جوړوي. بل که تاسو په ویدیو ګانو کې د دوی شعارونو، سنجول شوو خبرو او مارشونو ته 
 .وګورئ د دوی پوخوالی درته ښه څرګندېږي. نو په کار ده چې د دوی له کړنالرو او تاکتیکونو خلک زده کړه وکړي

ستره هوښیاري دا وه چې هزاره او بلوڅ یې هم له ځان سره په کوټه کې یو ځای کړل او وعده یې وکړه  د دوی بله
چې د هغوی له حقونو به هم ننګه کوي. د کلتور، هنر او ادب په ساحه کې یې هم په کم وخت کې زیات کار وکړ. 

نو لیکنې وکړې، د ریاست د سخت سانسور په ډېر لنډ وخت کې هنرمندانو د دوی په تایید کې غزلې وویلې، لیکواال
سره سره یې زیات بحثونه په رسنیو کې وکړل، د جابرانو څخه وېره یې ختمه کړه او خپلو ځوانانو ته یې ستر جرئت 
ورکړ، په ډېر کم وخت کې یې ملیونونه خلک له سیاسي مبارزې سره بلد کړل او له ځان سره یې ودرول. خپله داعیه 

و او اذهانو ته ورسوله، د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو ادارې ته په ژنیوا کې یې خپل غږ ورساوه، یې د خلکو کورون
 .په مختلفو اروپایي ملکونو کې یې مظاهرې ترتیت کړې او هڅې یې ال روانې دي

وي. که یو ستر درس به یې د سیمې راتلونکو او اوسنیو سیاسي مبارزینو ته د سوله ییزو هڅو اغیزمنتوب ثابتول 
شرایط ورته برابر وي سوله ییزه مبارزه په خبرو، استدالل، منطق او عقالنیت او د عوامو په فعال مشارکت والړه 
وي. زیات خلک په لږ وخت کې پکې ګډون کوالی شي، ورسره ګډ ارمان مومي او پیغام یې په چټکۍ خورېږي. 

تګالرې، تبلیغات او تکتیکونه د بدلېدونکو شرایطو  مشرانو ته یې موکه په الس ورځي چې خپل شعارونه، غوښتنې،
سره برابر او د تطبیقي مدیریت په مرسته د خپلو ستراتیژیکو موخو د ترالسه کولو په لور پرمخ الړ شي. بله ګټه یې 
داده چې جانبي عوارض یې ډېر لږ او یا هېڅ نه وي او عام ولس، ملي زیربناوو او عامه شتمنیو ته تاوان پکې نه 

 .رسېږي. سوله ییزه سیاسي مبارزه خلک په داسې الره نه بیایي چې نرمي او بیا کتنه پکې امکان لري
پښتون خوځښت د لوی افغانستان د ارمان د تحقق لپاره موږ ته یو ایدیال حالت، ستر طالیي فرصتونه او ورسره ستر 

 .مسؤلیتونه رامنځته کړي دي

 !لور د لوی افغانستان د ارمانونو د تحقق په
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