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 1۷/۰۹/۲۰1۹              عبدهللا نجات
 

 ؛«عنعنه عدم تشدد در منطقه»
 !امری که حقیقت آن فراموش شده است

 اولقسمت 
 

در  ناشد وسخنران گزار( درکابل برعنعنه عدم تشدد در منطقهبه مناسبت سیاست عدم تشدد ) همایشیچند سال قبل 
 اما اکنون در حالیکه .چاخان صحبت کردند اما همان بود و بسندی و پاگا نیم قاره هندداعیان نهضت عدم تشدد  - باره
و تشدد و تامین امر صلح با عزت را که به خواست  گآن قطع جن بحران افغانستان ابعادې بیشتری یافته همزمان با که

 اه و کارر که تداوم و از سویی هم خیزش نسل جوان و بالنده آنسوی خط دیورند را ردیدهگهمه مردمان منطقه تبدیل 
ار جایگاه عبدالغف :نشر مجد مطلب زیر. این داعی را لبیک و تجدید تعهد کرده اند بهانه ای مناسبی برای و پیکار
 هشت سال قبل برای «گبازی بزر ر بسترقبایل د»مجموعه ای در که  (پشتونستان وپاچاخان:) پاچاخان –خان 

ی تا باب دانستم. حقایق و آموزه های تاریخ دف غبار زدایی ازبه ه. ردیده،گ ردآوری تهیه و ارایهگنشستهای متعدد 
وچند و چون داعیه آزادی  حقیقت هزدودن همه زنگارهایی ک رفع و افق های روشن و به رهیابی باشد برای بحث و

در مورد حضرت  زیرا است.کرده کهتربینی ها کتمان  عصبیتها و یزیر آوارر هنوز د آن مرد حق آشنا را تا
سبک  های انسانی او را در شگرد نقش و روح راه وآرماندیده و دانسته « دشمنان»و هم  «دوستان»هم « خانپاچا»

 و دوره جاری «سرد  گدوران جن«» بازی بزرگ»ایدیولوژیک  - های سیاسی سیه وسپید بینی و ین کردنگو سن
 و آموزش فهمدرک وم و قابل تاکید میدانم مه آنچه را. یا از کنارش رد می شوند و ذاشتنه ادگنیز یاکنار  آن پس از

ار بلنتغلبه بر  کارزار صلح در و مبارزه برای آزادی و همزیستی دار به مثابه مشعل گداعی بزر آن فلسفه اساسی
  تعصب ،جهالت وخشونت است .

 

 «اندی صوبه سرحدگ»پاچاخان )خان عبدالغفار خان(پشتونستان وپاچاخان: 
 

زیرا  كردیم.؟« قبایل وبازي بزرگ »كشدار وبي سروته چنین  موضع عنوان شده اید چرا بحث پاچاخان را وار
 شخصیت الگوي از حقیقت معرفتي پشتونهاي آنسوي خط مكتوم ومخدوش میماند! زیرا سیماي واقعي ووشناخت 

 اموشيبه بوته فر جو وسلحشورگجن« قبایل»زیر آوار از خشونت وستیزه جویي زیر نام  مردمان آنسوي خط در
 میتواند الگوي براي بصیرت فرهنگي و حق انسان بزرگي را كه به گاندي سرحد نامدار بود و سپرده مي شود و
. اگرچه این حق دراین كوتاه هاي مغرضانه گم وپنهان میگردد عکس العمل دسیسه هاي سكوت و سیاسي باشد، در

وارگي كوتاه رامقدمه اي میدانیم تا درگامهاي سخن آنگونه كه شایسته شخصیت اوست آغاز واداء نمیگردد و اما یاد
بعدي تحلیل و ارزیابي نقش وشخصیت این مبارز خستگي ناپذیر درمسیرحركت مبارزه سیاسي واجتماعي پشتونها 

 ژوهشگران بیشتر برجسته وبه تصویر كشیده شود.به همت پ
 یكه ممكن بود به مناطق شمال غرب هندئمعاهده دیورند بریتانیا ساحه اقتدارش را تا جا با تسخیر هند و پس از

نیاز بود در مناطق شمال غرب  دفاع –عمران واداره الزمه روند توسعه  ،ساخت وساز بریتانوي توسعه داد آنچه از
مراكز نیروهاي امنیتي وبارك هاي نظامي افراز  ،گردید. راه هاي مواصالتي تمدید عملی هند برتانوي نیزكم وبیش

 بریتانیا درمناطق پشتونهای آنسوی خط با استفاده از زور وسرنیزه در مناطق گرهي و د.ردیگ سیستم اداري فعال و
اما مقاومت مسلحانه مناطق كوهستاني وقبایلي كه مردم  .هداشتگنفعال  یكه ممكن بود اداره رائسوق الجیشي تاجا

ا دوام وستیز مخالفت ومبارزه ر بغاوت وجنگ انیا تمکین نکرد. باتوطبیعت سركش تر داشت به حاكمیت بری سركش
 . ندداد
 قبایل پشتون اداره انگلیس با صرفه درشكست چند بار ومزاحمت هاي همیشگي از ناحیه افغانستان و ؛افغانستان در

آن مناطق )حایل( استراتژیك دفاعي چند  لنجسرکشی وچ ومهار با صرفه تراداره  دانست تا بخاطر كاهش تهدید و
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ضعیف و اما مهارپذیر ده، گنپراتا هم افغانستان از ساحه نفوذ خارج نگردد وهم نیروي سركش الیه بوجود آورند 
باشد. بنابرآن درنتیجه تحوالت نظامي سیاسي و معاهده دیورند؛ سیاست خارجي افغانستان را تابع اراده خودكرد 

ر مصروف آرام سازي كشور وتقویت .دست دولت افغانستان از امور قبایل را كوتاه كرد وشاهان افغانستان هم بیشت
  گردیده كار عمران وتعلیم وتربیه كنار گذاشته شد . امور امنیتي خود

ویي خط مستقیم رویار اما قبایل كه درحالت بالتكلیفي ومحاصره قرارگرفتند به مبارزه مسلحانه دوام دادند. زیرا در
این امر بیشترین راهها . ریم دشمن را دنبال كردندپردوام قرارداشتند. بنابه حكم آموزه هاي دیني وسنتي نفي وتح

زوا و ان گو بجز جن وفرصتهاي دسترسي به مناسبات وامكانات جامعه هند را كه با آن وابسته بودند از آنها گرفت.
بریتانوي و دولت  به روي شان بسته شد. درنتیجه وایسراي هند از همه امور الزمه یک خطه آزاد و دارای حاکمیت

 اگر حایل نخست بخاطر به این صرفه رسید تا حایل دومي را با جداسازي وتجزیه پشتونها متحقق سازد. انگلیس
 دربرابر روسیه تزاري بود حایل دوم را بخاطر اطمینان از تضعیف كل اداره یمانع اطاعت امرا از اراده بریتانیا و

تون نیروهاي قبایل پش خصوصوتضعیف سركشي ب، اداره كردن ساختنسیاسي افغانستان و مهمتر از آن براي منقاد 
به روابط هند بریتانوي  وخارج حكومت افغانستان اراده آنسوي خط ایجاد کردند تا به این وسیله امور آنها را از 

 د.وپیوست ساز منهمک
 خاصن انیاداره مستقیم قبایل عاجز آمد آنرا بحیث ساحه نفوذ تحت قو تسلط مستقیم و حكومت هند بریتانیا كه از

داخلي  امورهند برتانوی هویت سازی کرد. ساحه نفوذ در « عالقه غیر«» عالقه آزاد»به این معني كه آنرا  .درآورد
مقررات جزایي جمعي را كه درهیچ نورم جزایي  -دركل  -عد سیاسی از ب  رسوم و ضوابط قبایلي سپرد  عرف،به  آنرا

ام هاي بردگي شبیه بود بر منطقه وضع كرد. مناطقي را كه درقلمرو حقوقي سابقه نداشت و به نظارت هاي گله اي نظ
 دهن كومتح د .اما برخورد و رویکرد عملی سیاسیتحت حاكمیت ومقررات حكومت هند بریتانوي قراردا بودقانون 
ا از هم هزندگي آن بود با این تفاوت كه شرایط مقاومت ون« عالقه غیر» برخورد با قبایلبهتر از با آنها  ویبریتان

 د. بو رسمی دخیل وآنها  امور دركمرانان هند بریتانوي تحکم حدست  متفاوت بود و
 قبیلوی ونگاما با ساختار و سرشت هم و ندهگعقبمانده و پرااجتماعي شرایط  مقهور و منزوی یك چنین محیط در

ز مبارزه براي مقابله با متجاوبود مبارزه اي آغازید كه این طریق  آنهاتفنگ ركن ركین زندگي  كه شمشیر و عشایری
و  سابقه امر بكرکم  آن مردمان طرز دید و سنت سیاسي این خطه و تا این دم در رسم زندگي در فرهنگ اجتماعي

ا مناطق شم) «صوبه سرحد» در منطقه ای بنامپشتونها  مهمي از بخشبرتانوي  تقسیمات اداري هند ناآشنا بود. در
مواصالتي به قلمرو عمومي هند بریتانوي اداری و فرعی خطوط باو تانوي درامد بری واحد اداري هند تحت (لغرب

 . وند داده شدپی
رسطح د ی از تهذیب و شیوهپیوست بودند تفاوت های كه باتمدن نیم قاره هم هائي پشتون پشتونهاي كوهستانات ومیان 

 شیوه كار ورفتار نیم قاره در تعامالت جاري درون نظام سیاسي د.بو وجودمتعلیم  كسب و كار وشرایط  زندگي و
سنتی  رهبري و بنه با بار مبارزات مسلحانه كوهستاني ها حاالنکهآنها اثر گذار بود. و ریست  ی سیاسیگفضای زند

ری گدی گدر مناطق تحت اداره رننورم هاي سنتي دوام داشت. ومطابق كودها و اهل طریقت پیشوایان مذهبي و و
ر را طرز دید باز تر و با دورنمات شیوه بازتر از پر رفت و آمد و متاثر ابط نیمه شهریپرتو افشانی میکرد. تاثیر رو

 اشاعه میکرد.
زایاي مواهب وم به این ترتیب با فرزندان شماري از پشتونهاي شهرنشین وصاحبان بضاعت به تحصیل پرداختند.

قانون ومناطق  ي مناطق آزاد از اداره وسیرمدنم اینكه در با ارزش هاي آن آشنا شدند. ها و دستاورد تمدن جدید و
ود اما شكل گرفته ب نشینانشئونات زندگي شهر تعامالت مدرن در فكرمدرن و فاصله داشتند.از هم قانون  تحت قلمرو

 جدا و آنها را از هم اصالت وجودییا  دانست و تفكیك وجداازهم  تگیپیوس از لحاظ از آنها راعالیق  به مشكل میشد
 يیتازیانه  ح همكمران فاتحرویه و. زود بود بسیار هنوزیی این آغاز تا رسیدن به قلمرو جدا زیرا .متمایز كرد

 وشوالیه یي بود. 
طق تحت امن و مشترك باقوت جاري بود. قبایلهمخوان و  روالمیان این دو بخش با  تعامالت اجتماعي و فرهنگي

 .دبوقیم مست و استوار، محکم مشترک پښتونولي ام زندگيدر نظروابط شان  ند.مشترك بود در تعاملقانون پیوسته 
 محدود و شیوه تولید اجتماعی گدر ساختارهای تن سردسیر كوهستاني وو مناطق قبایل  .بصورت كلی گروال زند

معیشت  همین روكوهستاني ها براي تامین بود از محدودو دامداری  زراعتشرایط  نیز درچرخه تکراری بخور نمیر
ا امور ب پایدار بتدریج شهرنشین گردیده و دستیابي به كار دري فصلي كار به شهرها داشتند وشماري هم مسافرت ها

ي و قبایل بصورت ساختاراین وجود؛  اب نظم هندبریتانوي خوگرفتند.شرایط تحت قانون و رسم زندگي منبعث از  و
 ودند.قابل تفكیك بتجرید و مشخص  بطورفرهنگ سیاسي  بطور كل و تحت ادارهفرهنگ روند مناسبات  از یتكل در

حکمرانی مغل و سپس سیطره  ذشته از زمانگ در فضای اجتماعی سیاسی دچار تحوالت ناهمسوی از صوبه سرحد
بضاعت وامکانات بهتر برای  متاثر بود خانواده هایی را که نوین آموزشی و نظام اداری حاکم گفرهن لیس ازگان

تند توانستند از تعلیم و آموزس و مهات های جدید فیض ببرند و با حاالت دنیای یری از شرایط شهری داشگبهره 
 ردند..گآشنا  ی شهری و کسب افکار تازهگمودرن و با شیوه زند
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ره نوجواني پاچاخان  ایام دردرمناطق تحت قلمرو قانون  جدید دگیهای زن شآموز مدرن و آموزش علوم تدریس و
كه نظم  تعامالت یومیه ناگزیري هاي را بوجود آورده بود آمیزي روزمره و و هم روابط شكل گرفته بود.ده و گشو

 را فراهم میکرد. همزیستي شهري گونه ای از شرایط جدید براي تامین حقوق و مبارزه باهم بودن وو هنجارهای 
 وده وبرتانوي متاثر ب شرایط كلي هند پشتونهاي تحصیلكرده وآشنا با تعامالت واخالق شهري وآشنا با تمدن جدید از

 (قانون صوبه سرحدی قلمرو)ن گان نبودند. باشندئومص ببند دشمن -بزن گزنداز بنا به حضور مستقیم سیاسي اداري 
مانبري از به فر. م نظم اداري سیاسي قرارداشتندیزیرا در تیرس مستق نداشتندیها را كوهستاندفاعی شرایط  امكانات و
كار  زاراب بهامر مبارزه  ودند .شرایط دفاعي و مبارزاتي شان بگونه اي بود كه باید درناگزیر ب تحت قانوندساتیر 

كه  بود ای این راستا آموزه هاي جدید وعصري دقت نظر نمایند.گام مهم و آموزنده تر در و شیوه مبارزه امعان و
وین ن و بینش آموزش ،اموریل شهري و تحص تفكر آهسته آهسته ثمر میداد. دراقشار شهر نشین و توابع آن آن بذر

هنیت ذارمغان آور تفکر و  موجد و دستیابي به مطالبات مبارزاتی در -هم گزینه هاي سیاسي هم درچگونگي مبارزه و
 .بود ننوی

 اروپایی هنگیفر -ساینسي  از تفكر اثر پذیری روایات بوميمطالبه احقاق حقوق  مبارزه و این معرفتیابي به كار و
محیط  زیرا پاچاخان در گذار بود اثر نیزهمرزمانش  تمدن اروپایي در مبارزات سیاسي پاچاخان وبود.آشنایي با

اما  . وه بودپرورش یافت و دقلمرو قانون چشم به جهان گشوهای  شپدیرش آموزخانواده ای با بضاعت و مستعد و
 .گار پاچاخانزیست و روز

زندگي اش ازهمان  هٔ صوبه سرحد به دنیا آمد كه دنبال زمیندارسال هاي عقد معاهده دیورند كودكي دریك خانواده 
درسهاي زندگي مردم و تاریخ سرزمین اجدادي  حوادث خونبار وبا معنوي ،  روزهاي آغاز كودكي و رشد فزیكي و

ایجاد كرد. وي شامل مدرسه شد. درس  اوسلوك و مسیر زندگي  سیر و اش بگونه ای گره خورد كه تحول بزرگي در
پرسشها  با ش رابیدارسپس سیاسي ذهن  مناسبات اجتماعي ودر كنشها ،ادراك روزمره مدرسه ومشاهدات وهاي 

 برایها تكانه اي بود  تكرار رویداد دانش و وچراهاي این حاالت مواجه كرد. درمدرسه چیزهاي آموخت.سواد و
   .تدریجي این چراها و سادهسه به پرو پاسخدهي بیداري ومسایل و  درك وفهم بیشتر ,عمقبه سطح از آموزش 

یی ئمردم و جغرافیا بد فرجام مبارزات بي فرجام و در درس آموزي از تاریخ و مشاهدات وي پیوسته توسعه میافت.
ه بچند بعدی تجربه  ي مواجه گردید. آموزش ویبا سواالت بسیار بنیادتاریخی او مرتبط بود  که به هویت هستی
ناتواني  چراها سمت و سو میداد. او به توانایي دشمن وچند وچون چگونگي و  ازشناخت وي  پاسخهاي سواالت و

ستي جهان دستان خارجي وفرودمقام مقایسه باال درمرارت ها متوجه گردید. وي  مردمش با وصف آنهمه جانبازیها و
دانش كه توانایي  علم وطرزدید مردمش رنج مي برد. وي برمعجزه  از واقعیات تلخ ، تلقیات و دنیم قاره هن اسالم و
نیم قاره هند  همزمانوخود  فرودستي مردمان سرزمین اجدادي پي برد. طلسم تفوق دشمن را در داشتن آن و بود ساز

نداشتن آن دانست. وي به این نتیجه رسید تاتحولي درنظام فكري و شیوه  را با آن همه آزادگي،آزادمنشي وقرباني در
رهایي وآزادي كه  تن ندهددانش با آشتي به تلقیات مردم روي ندهد تا مذهب  وري وكلت اجتماعي و دستور زندگي و

 دوباره از دست میرود. ، شایسته است اگر حاصل هم گردد
و شکست دهه استقالل به او بیشترین درس های  میهن اجدادي اش افغانستان نمونه زنده اسارت این واقعیت تلخ بود

نمي  . این درك را نیز حاصل كرد كه درحصار قبیلویتکسب آزادی را آموختاند  چالشها و شرایط و زمینه سازی
اظ نقصان فاحش است بلكه از لح گسست و او میدید كه جامعه پشتون نه تنها از بعد مناسبات دچار توان بجایي رسید.

به  فاحش تا رسیدن هنگيبوده و دچار خودبینی و ناهما آسیب پذیرو جداْ  همینگونه سیاسي نیز پراگنده،اجتماعي و 
 موانع بنیادي در برابر جامعهو موارداز جمله است. قبیله گرایي وعقبماني كلتوري واعتیاد سنتي  سرمنزل مقصود

 از كنار آن رد شد . خودسامانی نیازفت و یا گرنادیده  آنراانسان آزاد بود که براي دستیابي به پیروزي نمیشد  آزاد و
وار دش این دستور نویندانست .گرچه راه میكار اساسی ترجیحات  را امور زندگي پشتونهانظام  نوسازي در تجدد و

سعه صدر وحوصله بزرگ  ،طوالنيبه مجادالت  آن و بیرون رفت از شقاوتها تحمل مرارتها و. وطوالني مسیرش و
  را نیمی دید. چاره اي کسب محسنات شهروندیاما جز  نیاز داشت

سترسي د وبش ابامناعت زیستن پاچاخان را در انتخ باورمندي به پیروزي وزات آزادیبخش ش، و تجارب مباردان کسب
 كه پشتون از سربازي دست یافتاین درك  او به توانمندی بخشید. و نمود مصممهر چه بیشتر به هدف وحفظ آزادي 

ی اآن كاستي  ین سالح ،شجاعت و نفس خشونت بمثابه یگانه روش وآخرهمین  تنها وشجاعت كاستي وكمي ندارد اما
 .دیردمیگآنها در نهایت سبب شكست در مسیر مبارزه و مقام برد  كه خود زمینه ساز ضعف و اسباب فرودستي و بود

انسان مورد نظر وی عدم توانایي علمي  فرهنگي و محدویتکاستی های شدید مناسبات اجتماعي و زیرا این ضعف 
ضعیت این ودنیاي خیاالت ذهن و تفکرش را و مفرط کرده خسپیدن خوددراسیر  ریزیگانه گانه ستیزی و بیگبی را

 را میدید . اذن كلتوري جامعه خودرد ب د.خان گسست اجتماعي و كاستي فكري ورمحدود میك منجمد و تحرک ناپذیر
 سدسر رسیده وحتي ه زمان ب اهگرش و ننگ، فرهنگ رهایي بخش امیر را براي آزادي وجامعه معمور و پیر و

فكر ت بر جهان بینی وفرهنگ سنتي جامعه وي پیري ومریدي  در میدانست. زیرا در راه بهروزی رکت و پېشرفتح
 دشوار میساخت. بجلو را مخود معطوف گاخسپیده و در هنیت ذتقدس زیرا پشتون غلبه داشت. 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 degerman.-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

 

كه این  راهي را ده میكنیماین جا وارد فراز فرود وچراهاي این رهیافت مبارزاتي پاچاخان نمي شویم به همین بسن
 شعور و نمودي از تحول آگاهانه در ،مترقيوصف الهام از دانش  وطن خود انتخاب كرد با بزرگ براي قوم و مرد

آزادگي محض محدود نمي شد.  مردمي گرچه درونمایه اخالقي وي بود اما در ظاهرصوفیانه و اندیشه وي نیز بود .
آمیزش این دو خصیصه  سیاسي پاچاخان در–باور بیشتر داشت. قوت معنوي  خان عالوه بر آزاده بودن بر آزادي

نه به جنون  نه درخود خسپید و نه ترسي از دشمن داشت. آزادگي وآزادبودن است. پاچاخان نه عزلت پسند بود و
ي ساجتماعي وسیا دانشبا  ضمیرش را او بود، گیحضور وخضوع کارنامه زند فاقد دورنما متوسل گردید محض و
  .كرد پشتون عمیقتر  پارچه و تکیده و شناخت خودرا از زمینه و ساختار سفت و سخت جامعه چند روشن
هاي بنیادي روح آزادگي قبایل نمي توانست چشم پوشي نماید . لنج عقالنیت از چو بنا به امر تجربه تاریخي  بنا به

 در كلیت منش و نظام زندگي اجتماعي ول تحودوراندیش وآگاه بر حتمیت ضرور  متجرب، مرد ناقرار، متحرك،
مآل اندیشي و  واز منشور دانش و تجارب رو به کمال جوامع دقت  مبارزه اش را با و كلتوري مردم، باید مسیر كار

و فرجام  هدفمند اهانه وگآ مبارزه اراده عزم وو استوار برای محكم  بنیاد تا .پیگیري میكردین و گسبک سنشكیبایي 
 ،اهیو با تصوراتخان  علل نیرومندي دشمن را امر غیب تلقي نمیكرد. خان ي تالش هایش داشته باشد.رامند بپیروز

پشتونها و هند و همچنان نیم قاره  خود باورهای ساده انگارانه و نابساماني هاي اجتماعي و تاریخي مردم سرزمین
بي  از محبت پربها میدانست و ا گران سنگ واستعمار ر بخصوص آشنایي داشت . وي رهایي كل نیم قاره هند از بند

اي آموزه ه فرهنگي و پایاني كه به افغانستان داشت هرگز رونگردانید. ولي همین محبت وي تابع اصول اخالقي و
و از همین رو هم افغان باقی ماند و  بود كه درزندگي خود به آن دست یافته بود و به آن باور عمیق داشت هم نویني

 انتخاب آزاد پشتون های آنسوی خط دیورند. به اصول آزادی و اتحاد کلیت هند و تحقق اراده و عزم برایهم پاه بند 
 ،سمت مقابل وزش را انتخاب كرده بود. زیرا میدانست كه تنها زور سرنیزه كمال مطلوب آزادي پاچاخان حركت در 

 ارتقای یر از طریقگتغییر شرایط دست و پاه  وي آگاه نهادینه کردن برنمي تابد. ترقي سیاسي اجتماعي را، بهروزي
غیر آن  ، قادر به حفظ آزادي است. دری اجتماعیگبرای ایجاد جامعه فارغ ازبن بستهای فرهن كماالت زمان دانش و
شجاعت وخشونت، در مبارزه سازنده در رسیدن به یك نظام . ناداني خود دام ودانه ایست براي اسارت  جهالت و

 دگرگوني نوسازي فكري و پشتون به تزكیه و نه مطلوب. عمران جامعه آباد وآزاد نه كافیست و ر ودیارمتمدن و خ
داشت. شیوه اي را كه پاچاخان براي مبارزه برگزیده بود تنها  تجدید آموزه ها نیاز و ساختاری و فکری دروني
بارزه م نظر داشت. صیت وآینده پشتونخلقیات پشتونها نبود وي به كلیه ابعاد ساختاري جامعه و كارگزاري شخمورد

صالح وي ا روشنفكرانه بر ضد سنتها وحضور استعمار هم نبود . ارانهگانفي دربست و ساده  وي مبارزه یك جانبه و
بالهت  از تا سازدتغییر زندگي ومبارزه  هدانشي را جوهر توانمندي علميکه نظر داشت  بستر بزرگ را در افاغنه در

 ن باشد . فرداي دشمن دراما
اصالح  -سازي مبارزه رهایي بخش نو با هم آویزیپشتون ها را در آزادی میان آن و از  آزادي هند پاچاخان

 ختهبرتري دشمن چیزهاي زیادي به وي آمو شناخت محتوای ، تصور میكرد . یخود آگاه -بی ، خودیاسازی خودو
داعیه داران تمدن در برابر سایرین آگاهي داشت.  اینسیاسی از طرز دید استراتژیک ومنتسبات   ضمن آنكه. بود
 -گیهنزمان به سر رسیده فرمنجمد و یتارو پود كاستي هاي مناسبات صول دانش و مشاهدات در مقام مقایسوي برحبا

نه ها و زمی شناخت در ،تجارب تلخ دایره بسته به همین ترتیب:  اجتماعي پشتونها نیز آگاهي بیشتر حاصل كردو
ا زیر آوار پنداره قبایل از هم پاره و ره گم در و اجتماعي عشایر و سنتی -كاستي هاي رسوبات عنعنوی  ساختارهای

بیگانه و در ستیز با دستاوردهاي  مانده از روند تمدن و جدا منزوي و؛ توهماترسوبات سخت و سفت و ، تصورات و
اي افغانستان آزمون تلخ سقوط دستاوردهاي درماندگی مزمن حكومت ه درماندگي جامعه افغانستان, ضعف و معاصر،

 پیداكرد. استقالل گوش شنواتر و فكر رسا تر
 

 قسمت اولپایان 
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