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  يونس نگاه

  ٢٠٢٢ اگست ٠٧

  
  يونس نگاه

 تام بيشتر اس تی انتظارات مردم از منظور پشتين و پی

   
گان و بين مرزھا يت و آزار مھاجران در خاک ھمسايوطنان ما اظھار ھمدردی کرده و از اذ ديروز منظور پشتين با ھم

او نوشته است که تحريک تحفظ پشتون در اين ارتباط به کميشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر نامه . شکايت نمود

مند در وزيرستان و چند ظلم ديگر جاری  در پست ديگری اعالم کرده است که در اعتراض به کشتار ھدف. نوشته است

 .در پاکستان روز دھم اگست تظاھرات خواھند کرد

بان بايد خصوص بعد از حاکميت طاله ثر بود، اما اکنون بؤھای اول ايجاد جنبش م  نامه نوشتن در ھمان سالتظاھرات و

تر بگذارد و از  او بايد يک قدم پيش. ثرتر بدل کنندؤش اعتماد مردم را به سازمان و نيروی ممنظور پشتين و ھمراھان

 .ده و بازيگر ميدان بدل شودماننويس، به يک رھبر ساز چی و نامه حد آدم معترض، تظاھرات

از او تنھا حرف و تعدادی . غفار خان انرژی مردمش را به باد بدل کرد. منظور پشتين بايد راه غفارخان را نرود

ھای مردمی اگر منجر به خلق سازمان و نيروی سياسی  یئھای کالمی و گردھما اعتراض. خاطرات اعتراضی باقی ماند
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نمايد و مانع مردم در پيدا  کند، اميدھای بيھوده خلق می سھم داشته باشد، نقش مخرب بازی مینشود که در تقسيم قدرت 

 .شود ھای بديل می کردن راه

ش ارزش قايل است بايد بگويد که در يک سال گذشته چه ه حمايت مردم افغانستان از حرکتًمنظور پشتين اگر واقعا ب

گاه برای مھاجران در خاک پاکستان و  لب در داخل افغانستان، تھيه پناهکارھای عملی را برای نجات جان مخالفان طا

ازين . ھا فرد عادی را با خود دارد ھای مالی برای گرسنگان انجام داده است؟ او اعتماد ھزاران تاجر و ميليون کمک

چه   آيا يک صدم آنخواھان افغانستان چه استفاده کرده و اعتماد برای کاھش رنج و کمک به انسجام مجدد دمکراسی

خواھان افغانستان انجام  بنيادگرايان پاکستان برای طالبان و مجاھدين کردند، پی تی ام و منظور پشتين برای جمھوری

ھای حمايتی آشکار و  توانند؟ چند خانواده در مناطق تحت نفوذ او پناه داده شده اند؟ در داخل افغانستان آيا شبکه داده می

 .ثر نيستؤته است؟ سخن و اعتراض بدون سازماندھی مپنھان ايجاد توانس

 


