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عبدهللا نجات

«عنعنه عدم تشدد در منطقه»؛
امری که حقیقت آن فراموش شده است!
قسمت دوم
پاچاخان همزمان با سیر مبارزات مشروطه خواهان افغان مبارزه اصالحي و صیرورت فكري سیاسي را در آن
سوي خط دنبال کرد مبارزه مشروطه خواهان تکانه نیرومند درکار و مبارزه برای استقالل کشور و سپس شکست و
ریخت سقوط دولت امانی مایه عبرت و درس آموزی از کاستیهایی بود که دامن مردمان دوسوی خط را آسیب پذیر
ساخته بود.
دولت انگلیس اداره نیم قاره هند را وسعت وپهناي بیشتر بخشیده و باجذب شماري زیادي از بومیها در اپارات اداري
عمراني آشنایی مردم بومي باشماري از نیازمندیها وضرورت ها میسر بود .نیاز استحصال ،توسعه عرصه آموزش
و كار زمینه آنرا میسر گردانید تا كتله وسیعي از فرزندان اربابان و متنفذین و اهالي شهرنشین فرصتی كسب تحصیل
در داخل و حتی اروپا بخصوص بریتانیا را بیابند .برادر بزرگ پاچاخان – داكتر خان هم از همین نحله بود .پاچاخان
خود تحصیالتش را در نیم قاره تمام كرد و توانست دانش الزم درک وفهم مسایل مهم انساني واجتماعي –سیاسي
کسب نماید .او بنای تالش ومبارزه سیاسي اصالح افاغنه را برمحور اصالح فرهنگي و اجتماعي بنا ًء نهاد و مي
دانست كه این راه دراز و دشوار؛ كار سالح برداشتن وكمین وكمان نیست .از بالئي كه رهائي نداشت میبایست
به"غارش خزید" .
برای آوردن اصالحات فکری فرهنگی طریق مبارزه رویاروي با دشمن را پذیرفت .بناي مبارزه سیاسي را بر عدم
تشدد بنا كرد .این شیوه مبارزه از لحاظ دورنما وماهیت اهداف نیز ضروري بود زیرا ترویج فرهنگ و دانش رهائي
بخش مورد نظر پاچاخان تنها در میله تفنگ و گردش مبارزه مسلحانه قابل حصول و دسترسي نبود  .تازه ،انگلیس
هم تالش داشت تا پشتون را از دسترسي به این گزینه محروم ساخته رابطه مستمر وگسترده اصالح افاغنه و شخص
غفارخان با پشتونهاي داخل قلمرو قانون را ضعیف سازد .اصالح افاغنه در دورنماي آزادي به دستور این شیوه کار
عمیق و تحول در طرز تفکر و شیوه زندگی از مبارزه نیاز داشت .
این مبارزه از همان ابتداء در پارادكسی چند وجهی گیر مانده بود  .تاجائیكه به نبض دروني جامعه شهري و متاثر
از فرهنگ شهري جامعه پشتون رابطه داشت این شیوه مبارزه هم زمینه داشت و بنا به الزامیت مورد استقبال قرار
گرفت .نقش تحصیل كرده ها و اهل كسبه و اثر پذیري از تنوع فرهنگي نیم قاره هند این زمینه ها و شرایط را مساعد
ساخته بود .اما در میان مردم كوهستانات كه به تعلیم و درجه رشد شهري دسترسی نداشتند و در درون دایره بسته
سنت هاي مذهبي قبیلوي محاصره و درگردونه خشونت وعصبیتهای خودی و دشمنی با بیگانه زیست و روزگار
داشتند ونظم حاکم هم سیاست چماق – تطمیع را وضع كرده بود تالش برای ((اصالح و تحول)) ضمن آنکه ترویج
و تبلیغ سیاسي در قبایل قدغن بود تعلیم و امور مدني نیز در قبایل راه وزمینه نداشت .با این همه ،خدائي خدمتگاران
با آنکه برای اندیشه ها و تنویر افکار مردم کمتر زمینه داشتند با آن هم از كار ومبارزه در قبایل دریغ نكرد و قبایلي
ها هم از كار و پیكار پاچاخان حمایت میكردند.
برنامه اصالحي در میان قبایل ومناطق دوردست بمثابه یك بسته مترقي و فرهنگي در متن زندگی این جامعه* بسته*
ارتقاء حاصل نکرد از این رو نمي توانست درمقام یك برنامه جا افتاده اثرگذار و فراگیر اجتماعي وكلتوري كارایی
کسب نماید زیرا موانع فراوان هم از سوی حکومت برتانوی هند و هم در رشته های ساختار اجتماعی سنت های
شدیدا ً محافظه کار و ارتجاعی موجود بود .عصبیت دانش ستیزی محصول مناسبات عقبمانده در برابر مظاهر تمدن
سرسختانه مقاومت می کرد و در سنت های محافظه كار و نیروي عادت * امر مردود وگمراه کننده* محسوب
میگردید .نیروهاي محافظه كار و مرتجع جامعه با آن میانه خوشی نداشت و پراگندگی اجتماعی و عدم موجودیت حد

د پاڼو شمیره :له  1تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

اقل بنیادهای آموزشی و تعلیم و بالترتیب نبود برنامه مشخص سیاسی دورنمای موهوم ومکدر در برابر پشتونها
بخصوص قبایل ایجاد کرده بودزیرا در تلقیات و تلقینات طرزدید سنتی مكتب ،بازار ،سرك و خدمت سركار موارد
مردود و اسباب خالف ارزشهای حاکم و عرف وآداب مروج تلقي میشد  .این تلقی در این سوی خط هم موجود بود.
به این ترتیب بنا به عوامل چند الیه و چند سویه قبایل از نعمت موهبت هاي تمدن از آن جمله تعلیم ودانش و تبعات
آن محروم بودند .از جمله سیاست های سیطره جویی انگلیس در نیم قاره هند و بازي بزرگ كه افغانستان و بخصوص
قبایل قرباني آن گردید ممد سنخیت درون پناهی و غیر ستیزی به سود سیاست های استحماری -استعماری و مانع
سیر وحركت اجتماعي  -از قید و بار نظم و سنتهاي قبیلوي واقع شد .طلسم استعماري سبب ساز پرورش نهادینه شدن
بیشتر عصبیت وخشونت بیشتر در میان قبایل گردید .نظام زندگي قبایل منقبض شد بگونه اي كه اعضاي قبیله با
تفنگ زیستند و با تفنگ جان دادند .در محدوده ذهنیت حاکم این دایره بسته ومحصور فقط اذن پیش امام ،پیر وفقیر
و سرخیالن و مزدبگیران حكومت و كارگزاران «نماینده» شنیده مي شد .در چنین چنبره بسته حكومت هند بریتانوي
را از همان آغاز حركت مترقي پشتونهای تحول پسند را در مضیقه قرار داد و خالف آن از نیروي سیاسي مذهبي و
ترقي ستیز استفاده كرد  .سرخپوشان صلح پسند را بخاطر پسند افغاني به شوروي هم نسبت دادند.
از همان آغاز تضاد واختالف فکری تفرقه در موضعگیری میان پشتونها ایجاد و دامن زدند .یاد آور باید شد كه قبایل
و جنبش اصالحي پاچاخان تافته جدا بافته نبوده با آنهمه تفاوت ها رشته هاي روابط عاطفي و فرهنگي-و سیاسي میان
نهضت مسلحانه انقالبي قبایل كه دربرابر نیروهاي هند بریتانوي نبرد را برگزیده بودند و جنبش اصالحي موجود
بود .خدایي خدمتگاران روابط نسبی و خویشاوندي سنتي و محکم با قبایل داشتند زیرا گسست و از هم جدائی این دو
بخش هنوز نه نمایان بود و نه میسر  .به هر رو طریقه و شیوه مبارزه كه پاچاخان موسس آن بود در قبایل به یک
نهضت اجتماعی سیاسی بدل نگردید .جامعه بسته وعاری از سواد و تهذیب شهری و مدنی مانع توسعه تحوالتی بود
که نهضت زیر رهبری پاچاخان در نظر داشتند .روابط و مناسبات قبایل و حكومت هند بریتانوی با خصومت و
دشمني دوام داشت و قبایل هم فاقد شرایط ایجاد فرصتها و محملهاي الزم بمنصه عمل گذاردن اساسمندی دستور
نظامند بودند .این حركت و طرزدید آن هنوز امر نامعمول و بیگانه برای نظم کهنه قبایلی بود.
بسترسازی و ترویج امر نوین مستلزم كار و زمان بیشتر بود .شرایط هنوز نامساعد ،زمینه ها نامیسر و نیازمند به
تحوالت همه جانبه و ساختاری بود .قوانین تحمیلی برتانیا هم اجازه فعالیت را نمیداد.با این هم میانه پیشوایان قبایل با
جنبش سرخپوشان محبت آمیز و خودماني بود .زیرا جنبش اصالحی در مبارزه نو کهنه بر نوعی تعامل و تساهل و
روش اصالحی باور داشت.
پاچاخان مبارزه سیاسي را برمباني ستراتیژی تنویر فكري و نوسازي و ویرایش سیاسي فرهنگي آغاز و فصل نویني
از كار وپیكار در پشتونخوا را بوجودآورد .پاچاخان در داعیه اش به خشونت و تعصب پناه نبرد .و در مبارزه علیه
مظالم برتانیا این برتانیا و سپس پاكستان بود كه مروج خشونت و تعصب در برابر این نهضت و درکل پشتون ها
بودن .با ایدیولوژیک سازی و دامن زدن به عصبیتهای مذهبی در برابر تالش هاي انساني و مترقي پشتونها و
روری
برچسپ زدنهاي گوناگون عصبیت های مذهبی در برابر حرکت ناسیونالیستی را دامن زده و تفرقه وخشونت پ ِ
کردند .اداره هند بریتانوي با این عمل شنیع كه از مطامع آزمندانه آن منشاء میگرفت با سرنوشت آینده منطقه و
باشندگان آن بازي كرد حوادث سه دهه اخیر و دهشت خشونت و دهشت آفرینی امروز در امتداد خط دیورند هم ریشه
در مطامع و گزینه های جیوستراتژیک به میراث مانده هند برتانوی و وارث آن پاکستان دارد.
با جاگذاشتن حایل و بازسپاري آن زیر نام حقوق دولتها با تقسیم کفر و اسالم زمینه كانونها و شرایط ظلمتكده شرارت
هاي بعدي را بجا گذاشت .پاچا خان پاشنه آشیل این تقسیم بندي در برابر افغانستان را میدانست زیرا این تقسیم موازنه
را برهم زد و دسترسي افغانستان را به آب هاي آزاد قطع كرد ،سنگ بناي دشمني آینده گردیده و افغانستان را در
بالتكلیفي العالجي قرار داد .نهضت اصالحي وخدایي خدمتگاران هم چنان ثبوت بسیار روشني براي رد ادعاهاي
هم میتواند باشد كه خشونت را ژنیتیکی پنداشته و به پشتونهاي قبایل به دیده منفي نگریسته و آنها را در سرشت
مردمان ماجراجو ضد مدني ،ضد پیشرفت وآزادي میدانند .حقیقت نهضت اصالحي پاچاخان پاسخ متمدانه پشتون در
برابر مطلق گویي استعمار بریتانیا بود .با وصف ستمبارگي دشمن خدایي خدمتگار راهش را براي اصالحات در
میان مردم از میان ناهمواري هاي ساختاري عبور داد .
پشتونهاي پشتونخوا وحتا توده هاي مردم كه باخشونت زیسته بودند به این روند پیوستند .پاچاخان و همگنانش براي
تثبیتکردن فرهنگ مترقی و رویان تالش ها را بصورت اساسمند پیگیری کرد ،تنها بر برانگیختن احساسات و
تبلیغات اكتفاء نكرده كار تنویري ،كارآموزي وفرهنگ آفریني را در دستور كار قرار دادند .از فعالین و منورین
پشتون در پیشبرد امور نهادها وهسته هاي روشنگران را پی افگند .با این همه حسن عمل اما تاریخ شاهد است كه
هم حكومت هند بریتانوي و هم جانشین آن پاكستان در برابر این مصلح بزرگ منطقه در برابر راه اصالح مدني و
مبارزات صلحجویانه وي و همراهانش هر آنچه از بدي و زشتي در انبان داشتند دریغ نكردند .هیچ ثبوتی بجز
خواست حقوق آزادی در مبانی جرمش ارایه نداشتند و نهضت هم از مطالبه و مبارزه همین داعیه دست بر نداشت.

د پاڼو شمیره :له  ۲تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

نیم عمر از بهترین فرصت های زندگی او در زندان ها سپري شد  .بر انتخاب خود تاکید و پاه فشرد و ار راه وشیوه
اصالحي و مدني نه امتناع و نه عقب نشینی کرد ورنه همانگونه كه بسیاري از مورخین اذعان داشته اند مردي همچو
پاچاخان اگر برامواج توفنده و مبارزات مسلحانه تكیه میكرد راهش را براي پیروزي هموار تر وكوتاه تر مي یافت.
حقیقت این است كه پاچاخان با این شیوه ها ناآشنا نبود در دامن آن تولد و پرورش یافته بود و با مبارزان نبردهاي
مسلحانه همدلي وهمدردي بیدریغ داشت .او با ژرف اندیشی علل شکست و ریخت مبارزات بی فرجام وبد فرجام
مردم آنسو و این سوی خط درمسیر مبارزه دریافته بود و نیک میدانست كه انتخاب اجباري مبارزه مسلحانه با وجود
خشن بودن آسان هم است.
این مصلح مدني به خوبي میدانست كه فارغ از پشتوانه هنجارمند و ستراتیژیک با دورنمای روشن سیاسی مبارزات
خشن پشتون ها را آزاد كرده نمیتواند .چرا که استقالل و استمرار آزادي ایجاد و استقرار بنیادها زمینه هاي فرهنگي
و اجتماعي بایسته را ایجاب میكرد آن چه را که حتی مبادي و زمینه هاي اولیه آن درجامعه پشتون در حكم هیچ بود.
مهم تر اینکه مبارزات پشتون هاي آنسوي خط در بستركلي بامبارزات رهایي بخش نیم قاره براي آزادي پیوند داشت
مبارزه نهضت اصالح رنگ بومی و فرا بومی هر دو را سبک سنگین و تجربه می کرد .مبارزات رهایي بخش نیم
قاره هند بصورت اساسي بیشتر وجهه سیاسي  -مدني داشت  .پاچاخان و مبارزات خدائی خدمتگار از این بستر متاثر
بود .دشواري كار پاچاخان .از همه مهم تر موانع فكري –فرهنگي و سطح رشد پائین اجتماعي سیاسي جامعه پشتون
بود كه ایجاب اصالحات وزمینه سازي براي به روزشدن میكرد چنانچه مصلحین این نهضت خود گواهي مي دهند
كه:
عالوه از جبر و زورگویی انگلیس مو انع جدی دیگری نیز در مسیر راه پاچاخان قرار داشت .محیط تشدد و انتقام
سایه شومش را برجامعه پشتون سراسر گسترده بود .این برای یک پشتون ناممکن است مورد بی عزتی قرار بگیرد
و او خاموش باقی بماند و پاسخ بی عزتی را بابی عزتی ندهد .برای یک پشتون دشوار است که سخن بلند برادر و
عموزاده وغیره  ،زهرخند و نیش استهزاء در باره حریم خانوادگی خود را تحمل کند .تضادی را که در نفرت و
محبت یک پشتون موجود بود ،پاچاخان آن را خوب میدانست  .پاچاخان خوب میدانست که پشتون از همدیگر خود
چگونه با کدام قیمت انتقام می گیرد .به سبب این رجحانات ویرانگر پشتون از آزادي دست برداشته بود (محروم بود)
درخط هاي روشن وخط هاي سرخ عزت وبي عزتي او ( پشتون )جنگ را دوست دارد .ولی از سپاهي شدن نفرت
دارد .انگلیس سرنوشت زشتی را برای پشتونهای آنسوی خط بخصوص قبایل رقم زد .وضعیت تحمیل شده پشتون-
قبایل را برمسیر انتخاب های وحشتناک قرار داده بود.
در زیر قشر طبیعت سخت و توانمند پشتون فطرت مغرور وساده او نهفته است .غنی خان دراین باره میگوید  :هرگاه
غریبی گریبان او را میگیرد بجای تگدی و تقاضا از دیگران و(طلب همکاری) دزدی را ترجیح می دهد چرا که او
یک انسان است و کرم نیست .وقتی که لباس پار ٔه خانم و چشمان خسته از گرسنکی طفلک اش را می بیند وجودش
شعله ورمیگردد .او تفنگ را بدوش می گیرد وی از قهر و غضب الهی و نفرت انسان نمی هراسد اما از ناداری و
افالس و زندگی محتاج و غیرآبرومندانه اش می ترسد  .او خوش ندارد از کسی خیر وصدقه بگیرد که فردا برایش
سبب طعنه گردد.مسایل ناموسی برای وی از ثواب آخرت برتری دارد .غنی احساس درونی وباورهای پشتون ژرفتر
میکاود :
مادر برای فرزند جوان ن صیحت می کند که اگر در بزدلی بمیرد فریاد هایش پیوسته با تحقیر یاد خواهد شد .به او
می آموزد که فریادکشیدن کار مردانه نیست به او چیز های را می آموزد که بسیار قیمتی تر از زندگی است به همین
سبب وی از کشتن دیگران و مرگ خود هراس ندارد .جامه رنگین و زربافت  ،موسیقی و هنر برای او قدغن است.
چرا که هنر و موسیقی دل و چشم را سکون و آرامش می دهد .چرا که بازوها را ناتوان و دیده ها را نرم میسازد.
به او یادمیدهد که به شاهین نگاه کن تماشاي گل و بلبل را بگذار .پشتون برابر با رسم وآیین قبیله خودش را می سازد
و از این رو او خودش باقی نمی ماند .این فن زندگی پشتون است .چگونه بکشم و چگونه کشته شوم وقتی این فن را
آموخت وی در معانی روشن خودش را پشتون قیاس می کند .مرگ او با تشدد یقینی می گردد .او همو این را می
خواهد چراکه راه دخول به جنت همین است .
غنی می افزاید وقتی یک پشتون تحقیر گردیده و مورد اهانت قرارمي گیرد .برای او جز زدن طرف راهی باقی نمی
ماند  .اگر چنین نکند از نظر جامعه و مردم و اقارب (وحتا خودش)می افتد .همه کس پدر ،مادر ،خواهر و زن او
را به نظر حقارت می بیند .در نظر رفقا هم وقار نخواهد داشت او باید رگبار مسلسل و تیر به هدف زدن را بیاموزد.
پشتون قاتل خودسر نیست او قربانی احساس مسخ شده و ویران شده اش میگردد او برای این ویرانگری بافداکردن
جان خود حاضر و منتظر می ماند .آسیب جنبه ضعف این احساس وی را انگلیس خوب درک کرده بود .از یكسو
باحفظ زمینه هاي مادي و ذهني و فشارهاي مضاعف تلقیات خشونت وسرخوردگي را ترویج و تلقین میكرد واما در
كارزار رویارویي با پشتونها آنها را بسوي پراگندگي كشاندند .هدف حاکمیت فاروردپالیسي یکي هم این بود که پشتون
ها را در برابر هم تقسیم نماید .غنی می گوید :هدف محکمه سیاسی حکومت هندوستان بغییر از ین چیزی نبود که
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برای بازان خیبر راه های زاغان و کرگسان آموزانده شود.این روش انگلیسی کامیاب شد .پشتون برای گشتن همدیگر
مصروف شد.
چنین است که در یک چنین ما حول خشن یک تصادف وقوع یافت که کمتر از معجزه نبود .این معجزه به میدان
آمدن پاچاخان بود که وظیفه داشت برای فرد پشتون تعلیم وتربیه بیاموزاند  ) 1 ( .پاچاخان با وصف شناخت دقیق
از تلقیات ،رسوم ،آداب و ارزش هاي رفتاري.تالش هاي اصالحي را دریغ نكرد.كه به زیاده روي متهم و به تقابل
هم كشیده شد.چرا كه شیوه مبارزه و شماري از اقداماتش در عرف قبیلوي و ذهنیت مذهبي كه هر امر نو را بدعت
و كفر تلقي میكرد متباین با سنتها ومنش مرسوم شمرده می شد .پاچاخان در مرگ پدر خود هزار روپیه صدقه می
دهد.ولی از مردم می پرسد که آنرا به چه کسی بپردازد؟ مال یا مکتب؟! پاسخ می گیرد که مکتب .او که درحلقه از
مالها نشسته بود زمانی که مال ها از یکی به دیگری سپردن آن را آغاز کردند چون در آخر حلقه قرار بداشت سبد
به او سپرده شد .گفت که شما این مال را به من سپردید اینک من آنرا به سکول (مکتب) آزاد اتمانزی می بخشم .با
این اقدام گویی عرش فرود آمد رعد و رعشه انفجار درحلقه مال ها تولید شد .تبلیغات ضد پاچاخان شروع گردید که
وهابی است و.و.و .
پاچاخان اما از این ایرادها هراسی نداشت زیرا بر حقیقت اقدام خود آگاهی داشت مانعی ازمسند دینی نمیدید چرا که
وجودش ماالمال از عقیده و باور به یگانگي و وحدانیت الهي بود پیامد كارهاي خود و وجوه حساسیتها را میدانست
و در برابر پرسشها پاسخ هم داشت .بنا ًء باهیچ گونه ای از فکر و تصوری ناسواب كنار نیامد .پاچاخان انسان باتقوا
و معتقد به باورهاي دیني بود .براي اداي فریضه دیني رهسپار دیار یار شد در سیر و سفر این فریضه در حین
بازگشت از مراسم حج در اورشلم خانم دوم وی هم در گذشت .وی تصمیم گرفت که پس از این هم و غمش وقف
خدمت به مردم خواهد شد و به زن ضرورت ندارد .حین بازگشت از سفر فلسطین ،شام ،ایران و لبنان را دید و با
دانشمندان بسیاری مالقات کرد .و انگار افکارش بیشتر دگرگون گردید .در پویه ای این تكانه ها و پرتوآموزه ها و
مشاهدات نو و در روشنی تفكر وغنامندي جهان بیني و درك ضرورت هاي اصالحي دست به ایجاد یک ( لیگ)
نهضت زد و اساتید مکتب را در آن منضم کرد و برنامه اصالحات سیاسی و تعلیمی مردم را روی دست گرفت .
او در برنامه اصالحي نهضت برحضور زنان تاكید كرد.در مورد ادا کردن نقش و اصالح و بازسازي امور زنان
نیز تصمیم گرفت .خواهرانش شامل تحریک اصالح گردیده و در پیشبرد داعیه خسته کن ،زمانبر ولی سخت ضرور
و انساني که در روند زندگی معنا بخش میشد مشغول گردید  .به این ترتیب مبارزه اجتماعي نهضت اصالحي با
تالشهاي فرهنگي و سیاسي برای دگرگونی و نو سازی بنیادی همآهنگ شد .پاچاخان با عزم وجزم بیشتر فعالیت
مجادالتي اش راگسترش داد..
وظیفه و نقش عظیم نو سازی فکری فرهنگی و تحصیل ،آموزش وآزادی وحضور فعال زن در امور اجتماعي را
ازخانواده اش آغاز کرد .خانواده اش در مسیر مبارزه امور اصالحي سیاسي با شجاعت در خط اول حضور زنان
قرار گرفت .برنامه اصالحي اجتماعي اصالع افاغنه امر درازمدت و عملي و اما پرچالش لاير چالش آفرین وحساسیت
برانگیز بود كه براي نهضت شرایط كار درجامعه را با دشواریهاي پر خطر و دامنگیر مواجه میساخت .اما پاچاخان
میدانست كه دست زدن به امر بزرگ همرکاب قربانی بوده و همزمان شجاعت وصبوری می خواهد .بنا ًء از عواقب
آن هراسي نداشت .خواهرانش در خط همین برنامه در همین راستا به سایر مناطقی صوبه(پشتونخوا) سفر کردند این
اقدام در جامعه سنتی و سنت پرست پشتون گام بسیار شجاعانه و فداکارانه و چلنچ رسمي به رسم اجدادي و در تضاد
بسیار جدی با منش سنتی و رسم مسلط جامعه پشتون بود .حرکت او خالف روان ساختارمند حاکم بر روحیات جامعه
بود وحتی ننگ زمان تلقی میگردید .اما او خطر جانکاه این ننگ و نبرد را قبول کرده بود .گرچه نقش زنان در
تحریک آزادی هند امر نا آشنا نبود و در تحریك آزادي هند تحت رهبري گاندی باقوت مطرح بود اما در تبار جامعه
سنتی و شدیدا ً متعصب پاچاخان این امر بغاوت در برابر "مقدسات "بود.
جهت رساندن پیام آزادی به مردم و آگاهی و خدمت به زبان پشتو که ذخیره و درونمایه غنی وکافی در آثار پیشینیان
داشت پاچاخان در صدد بیرون دادن یک رساله به زبان پشتوشد .در این رساله در کنار سایر موضوعات مسئله
آزادی زن نیز مطرح شده و درمتن آن با صراحت اعالن گردیده بود که :ای برادر پشتون من ،تو برای خود آزادی
می خواهی این آزادی را به زنان خود چرا نمی دهی؟
وایسرای هند دولت بریتانیا آقای الرد ارون را جهت مشوره فراخواند(سامن در رأس این کمیسیون قرار داشت).
منظور این بود تا از این تحوالت و پیامدهای آن مطلع گردد .پاچاخان تنها در فکر پشتون هم نبود .از پیوستن به
نهضت سراسری هندوستان وی بر میاید که داعیه وی بزرگتر از آن بود که بعضي ها تصور تمامیت خواهی
پشتونولي را به وي نسبت میدهند  .از دوست و دشمن بودند و هستند کسانیکه وی را محدود میکنند آرمان هایش را
کوچک و محلی می نمایانند .در راستای همین کارزار سترگ بود که وی باکانگرس و باالتر از آن با نهضت
آزادیخواهانه مسلمانان هندوستان از آن جمله نهضت مسلمانان بنگال تماس بر قرارکرد .در نظر داشت در این
استقامت گام هایی بردارد .ولی دست های مخالف موانع ایجاد میکرد.
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پاچاخان در نشست  1۹3۸در کلکته در کنفرانس مسلمانان اشتراک کرد .اما پاچاخان بخاطر دیدگاه منفي از آن
مایوس برگشت و باز به کنفرانس کانگرس در کلکته اشتراک کرد ،در این جابود که از سلوک گاندی خوشش آمد.
ولی برخورد سبک گرداننده کنفرانس نسبت به پشتون ها(!) وی را دلگیر ساخت .اما این برخوردهاي منفي تکانه و
تلنگر جوالن بیشتر و درك و دانش بهتر از ژرفای معضالت جامعه پشتون براي پاچاخان نیز بود و فهمید که تشدد
و بر خوردهای دشمنانه در نهضت آزادی بخش نیم قاره ،میان خود ،مردم هندوستان را کمزور و مسموم ساخته
است .با آنکه از منش تند پشتون آگاهی داشت و به عواقب عصبیت ها هم نا آشنا نبود ولی او راه اصالح و همبستگی
مردمان نیم قاره هند را برای نجات هندوستان اصل تخطی ناپذیر میدانست .در همین سال در لکنهو در نشست
کانگرس با نهرو که رفیق دوران تحصیل داکتر خان برادرش بود مالقات کرد و این انس با آنکه راه هایشان جدا بود
ولی تادم مرگ با هم دوست بودند )۲(.
یک چنین مردی با یک چنین طرز دید از متن جامعه سلحشور در میدان داعیه بزرگ آزادی هندوستان با مشی عدم
تشدد پاه در میدان مبارزه گذاشت این نتیجه تالش های جانبازانه پاچاخان بود که پشتون با رهبری پاچاخان در پیکار
آزادی هند سهم بزرگ و فراموش نا شدنی را ادا کرد )3(.
در اتمانزی در گردهمایی بزرگی پاچاخان پشتون ها را مورد خطاب قرار داد و گفت برادران پشتون من ،شما قوت
دارید کسی شما را زده نمیتواند ولی بی اتفاقی شما و ضعف ساختار مند و باطنی شما به انگلیس موقع داده تا شما را
ناتوان بسازد ولی برای این ما انگلیس را مالمت نمی کنیم آنچه که صورت می گیرد عامل آن خود ما هستیم .ما از
خلقیات وبی بضاعتی کیفی عمل خود سر افگنده و توهین نصیب ما گردیده است .دو راه برای ترقی در پیشروی
ماست :یکی راه دشمنی است و راه دوم راه محبت با میهن است .شما به ترقی دیگران نظر اندازید باز سوی خود
بیبنید  ...تفاوت آشکار وجود دارد! تفکر را باید عوض کرد شناخت معرفت و توانایی های راستین را بایست از خود
ساخت .وی در خطاب به جمع غفیری از سامعین اذعان داشت که ما در مقایسه دیگران با همه همت وجانبازی ایکه
داریم ناتوانیم وهمت مارا دیگران به پاسبانی میگیرد .مي خواهند چنین باشیم.
پاچاخان میگوید که من به برصغیر(هند) رفته بودم مرد و زن برای انقالب آماده اند ولی این جا زن چی که مرد هم
جذبه ندارد .جذبه برای رهایی واقعی برای ترقی.یک قوم با انقالب مسعود می گردد و با انقالب ختم هم شده میتواند.
در قومی که بیداری و اخوت باشد چنین قوم از انقالب سود خواهد برد .ولی عکس آنرا  .مثل کسیکه در دریا غرق
گردد خواهد بود .شما میدانید که سایر اقوام آیا در یک روز به جاه و جالل رسیده اند؟ آیا ترقی از آسمان نازل می
گردد؟ .ما باید چنین توقع را نداشته باشیم که پیشرفت از آسمان نازل گردد .در تمام کشور ها همه میدانند که هیچ
کسی از جامعه و مردم بلند تر نیست ولی این جا همه خود را از قوم و مردم بلند تصور می کند  .با ننگ خود بیچاره
ایم و تحقیر میگردیم .با آبادی یک نفر ملک آباد نمیگردد برای خود ،مردم خود و وطن طریقه زیست و زندگی بهتر
را فرا گیرید !
گزینه برنامه مترقی و مطلوبیتها اندیشه ومسیر نوین برای آینده نگري وسازندگي جامعه پشتون برای پاچاخان نه از
روی ذوق زدگي و عاطفه ب لكه خردمندانه و در مطابقت باالزامات و تغییرات در نیم قاره و تحوالت در سطح جهان
با نگرش دورنمادار  ،هدفمند و آگاهانه برای آزادی هندوستان و پشتونخوا همزمان بود .می دانست در جاییکه قرار
دارد  ،در سرزمینی که می زیید و پاه میكوبد ،درجامعه ایکه زندگی ،سرنوشت و رسالتش با آن گره خورده جامعه
ایست که ماالمال از دشواریها وچالشها و دارای کاستی هایي ساختاریست و درمبارزه با مکاری ها سخت آسیب پذیر
است و تالشهایش را به هدر می دهد .اهمیت سترگ انتخاب پاچاخان در درک و آکاهی از جدي و پرمغز بودن
چالشهاي نهفته در روند پیچیده مجادالت این اصالحات است که ثمره زود رس نداشته زمانبر بوده به تطور و تحول
ساختمند نسلها نیاز دارد و اما چاره ای جز آن نیست.
تا زمانیکه به اصالح و تغییر بنیاد این کاستی ها توجه و اقدام نشود این مردم درحصارهای اسارت و ادبار باقی
خواهند ماند .نگرش او بگونه ای بود که هم با دشمن بیرونی و هم با دشمنی که در نفس کاستی های اجتماعی جامعه
پشتون نهفته بود مبارزه اش را آغاز کرد .او بیشتر در مسیر مخالف جریان که خاصه هر داعی بزرگ و ابر انسان
است قرار گرفت از همین رو با آنکه صوفی وارسته ،متدین و مهربان بود از سوی نیروهای متعصب و تبهکاران
سیاسی تخریب و تکفیر گردید.حتا به ضد پشتونولی متهم گردید .زیرا پاچاخان؛ خان بود ولی خانی نمیکرد .دسترخوان
براي خاني و سرداري و خواني براي خودنمایي نمي گسترد و با اربابان قدرت و سرنیزه هم کنار نمی آمد .ابوالکالم
آزاد از بی آراستگی خوان خان در کتابش یاد گونه ای دارد .خوانین و زمینداران که گویا سفره (بار) داشتند و بیشتر
تطمیع و جذب زر و زور درحمایت هند برتانوی بودند و با این خان صوفی مشرب همخوانی نداشتند .به هر رو او
در مکانی که قرار داشت برنامه های اصالحی اش را آغاز کرد و به تالش هایش ادامه داد با هیچ زورگوی ،متعصب
گمراه و راسیست کنار نیامد .از رفت وآمد به میهن اجدادي هم پاه نگرفت.زیرا خودش را از آن جدا نمي دانست.با
این همه پاچاخان ركن مهم آزادي نیم قاره هند بود و از آزادي آن خودش را جدا نكرد وخودرا عضو این خانواده مي
دانست.
پایان قسمت دوم
د پاڼو شمیره :له  5تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

