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 20/0۹/2012              عبدهللا نجات
 

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

 مسوقسمت 
 

ه ک بر عدم تشدد بود. چیزیتذكر رفت روح اندیشه تشکیل خدایی خدمتگار شکل گرفت که مرامش  چنانچه مختصر
در فرهنگ پشتون درگذشته و حتی امروز بدیلی نداشته .پاچاخان مسیر ایجاد کرد و خود به تاریخ پیوست. پاچاخان 

در غیر آن منطقه ازچنگال  راهرو باشد زیرا راه سبز در شوره زار پی افگند به این امید تا این مسیر سبز و پر
كنشگري ایرا –عدم تكرار پاچاخان آسیب ها را بیشتر تكرار خواهد كرد و اما مسیري  اهریمنان درامان نخواهد بود.

سل ها تها یست كه باید نیمسول دورنماي ناگزیر و گریز ناپذیر پشتون گشود كه وي در برابر افغان ها و جامعه قبایل
شدد زندگي بایسته مبتنی بر تامین عدالت برپایه عدم ت  بعدی آنرا پیگیري و به آن پاسخگوبوده وبه آن وفا كنند .زیرا

وخودسازي ضامن بهتر سالمت و پیروزي این جامعه خواهد بود. این كشتي بي بادبان، بي دكل و رهنما و اسیر 
توفانها شاید با باد شورطه به ساحل برسد.!"د هللا خدمت کول یانی دهغه د مخلوق خدمت کول" و اهداف خدایي 

 :  این ها بودند خدمتگاران
 

 "زه د هللا په نوم د خلکو خدمت خپل فرض گنم" بنام پروردگار خدمت به مخلوق او را فرض خود میدانم .
 من به خود داری از تشدد و جنگ تعهد می سپارم. بدل و انتقام نمی گیرم و من دشمن رامی بخشم. 

 ر جنگ ها سهم نمی گیرم و دشمني را نمی آغازم. من د
 شتون را دوست و برادر میشمارم .من هر پ

 من در ترویج دشمني سهم نمی گیرم و نه انرا ترویج می کنم 
 من زندگی ساده خواهم کرد نیکی می کنم و از بدل می پرهیزم 

 .. ..من تعهد اخالقی و رفتار نیکو را می کنم
 

ایت که رو پشتون ها بیداد میكردعدم تشدد نه تنها سالح ضدانگلیس بود، بلکه خالف تشدد هم بود که در زندگی 
 . فرق ره زكجاستخشونت شاختاری و نهادینه شده بود. موضع ګیری پاچاخان چالنج در برابر این روایت نیز بود 

 بیگانه ستیزي وخشونت متهم كردند زیرا به حاكمیت و، تمدن پشتون را به جنون مذهبي تا كجا ! مدعیان آزادي و
بستر درصدد اصالحات اجتماعي اما براي حصول آزادي وخود ارادیت  دي از همین تبار ومر .تمدن بیگانه تن درنداد
و با اقدامات  مدعیان تمدن در همدستي با رجعت گرایان مانع برنامه هاي اصالحي وي میگردند.پاه به میدان مي نهد 

 .گردید  یزن مصیبتهای بزرگتر زمینه هاي این گونه خشونت را حفظ كردند بلیه ایکه بستر منشا وانسان ستیزانه 
كه براي خشكاندن زمینه ها وسرچشمه ، تماس با مردم را  حتي اجازه گشت وگذار و به خان آن انگلیس وجانشین

 با زبان دوست و نیز از وي دریغ كرده بود. ،هاي خشونت درمنطقه نزدیك به یك سده پیش دست و بازو برزده بود
مامیت بر رهایي از ت و را مردود میدانستستمگري حكومت بریتانیا وپاكستان  م وزیرا وي مظال ددشمن تكفیرش كردن

 .اعادهءحق خود ارادیت تاكید میكردبر و  خواهي
 تاب  د رویدادها وفرو مدني عدم تشدد پاچاخان را بدون شناخت از فراز و حق طلبانه مبارزهو ژرفای این اما نفس 

 !نامالیمات تحمیل شده بر او چگونه میتوانیم بفهمیم. برابر درمبارزه خستګی نابذیر تحمل  و
و به همين تعداد زخمی گرديدند بر روح حساس  جريان آن سه صد تن کشته شدند که در حادثه قصه خوانی پشاور

 .وی اثر عميق بجا گذاشته بود وبرای تفکر بيشتر براي علت وزمينه هاي شناخت اين وضعيت به وی انگيزه ميداد
بسیار اندوهناک و تلخ بعد از حادثه المناک قصه خوانی نیز رخ داد كه درنتیجه آن هزاران تن كشته وهزاران حوادثی 

. مال و جایداد شان تاراج و صوبه سرحد کشتارگاه انگلیس لت وکوب و تحقیر وتوهین گردیدند سرخپوش زندانی
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بیشتر در ادامه كاري راه انتخاب شده داد . گردید. این وحشت ودهشت راه اندازي شده پاچاخان را همت وشجاعت 
ن " زدن وکشت:مریکایی درین باره نوشتهاک سیاح . چنانچه ییارویی با دشمن هرگز روی برنتافتپاچاخان از رو

در  "ازان انگلیس استوسیله لذتبخش وخوش آیند و وسیله ساعت تیری وخوش گذرانی سرب سرخپوش ها ذریعه و
شکار و توهین و تحقیر و اذیت مردم برای به اطاعت در آوردن ادامه داشت. منظور کوهات و صوابی هم همین 

انگلیس از این زورگویی به اطاعت در آوردن مردم صوبه سرحد بود که ریشه در قبایل آزاد وسرکش نیز داشتند 
سرکوب د تا اسباب اذیت ووانگلیس میدانست که انتقام آن سرکشی ها را اینجا بهتر میتوان گرفت.وهر آن بهانه می پالی

 را آماده سازند.
پاچاخان میدانست که راه رهایی دور و دراز است. باید روح عدم اطاعت مدنی را پرورش داد.زیرا آزادی در معنای 
اصلی آن با آگاهی وخود شناسی وبهزیستی رابطه تنگاتنگ وارگانیک دارد. وتغییر در روش مبارزاتی و اصالحات 

یکی ازین ضرورت ها بود. زیرا پاچاخان می دانست که بریتانیا عالقه مند است تا قلمرو حضور  فرهنگی –اجتماعی 
مرگ آور  گردد. پاچاخان به نیرنگ دامن زدن خصومت دینی وپی آمد های ویرانگر، ذایل فزیکی پتان ها از صوبه

، پشتون ها بود اما رسم خانی ه هایسرای نشستها ومحل جرگ «خان»وغیر موجه آن آگاه بود. حجره و مهمانخانه 
نداشت. خانه او عشرت سرای اربابان و اشرافیت سرای خوانین نبود . بلكه او در حد  نوابی وسرداری در آنجا وجود

مهمان را ازعزت  توان مادی اش سفره هموار میکرد. مکنت آذین بستن خوان نداشت ولی خانی معنویت بزرگ او
چاخان بخاطر دستیابي به آزادي واقعي وماندگار برتداوم و ادامه مبارزه اش در ومحبت ماالمال و سیرمیساخت. پا

 راه آگاهانیدن و امرتنویری مردم باور وتاکید داشت وآن را ادامه داد.
ونها پشت خصوصاومشکالتی راکه از ناحیه عصبیت سیاسي مذهبی متوجه سرنوشت آینده مردمان نیم قاره هند و ب

زیرا نیروهاي محافظه كار با  .همین ناحیه بود تجددطلبان از میكرد. دغدغه اصلي پاچاخان وقابل نگرانی بود درك 
سواستفاده كردن از تلقیات منفي حاكم در ذهنیت عامه كار وتالش خان را با مشكالت وموانع ازبستر جامعه مواجه 

هندوستان را دچار آسیب گردانیده و  نیم قاره میكرد. وی باور داشت که دامن زدن به اختالفات دینی آزادی مردمان
مشکالت ناخواسته اي در نو سازي تحوالت آینده فرا راه پشتون ها و افغانستان از یکسو وموالید نوتاسیس آن از 

 سوی دیگربجا می گذارد.
 یدر نتیجه همین رد عمل منفی، دولت انگلیس با گاندی مالقات می کند. تعهداتی میان وی و الرد ایرون صورت م

 گیرد و در نتیجه یک برایند هم این شد تا برای صوبه سرحد)گورنر( تثبیت گردد و وزیر بومی زمام را بدست گیرد. 
اصالحي درتنظیم وسازماندهي مبارزات رهایي بخش پشتونها از لحاظ  پاچاخان برای پاسخگویي بهتربه برنامه هاي

ا ایجاد کرد که جرگه نام داشتند .این جرگه ها هسته هاي تشكیالتي گام بلندتر گذاشت و کمیته های )سرخپوشان( ر
 كاري وانتخابي در سطوح خرد تا بزرگ بودند و جرگه بزرگ صوبایی حیثیت پارلمان غیر سرکاری را داشت.

بغیر از انگلیس، خان ها و متنفذین و روحانیون همدست با انگلیس نیز در مخالفت با وی قرار داشتند.باوجود همه 
شتونخوا پ هٔ به قریه دره به دره به گوشه گوش وموانع نهادي او بصورت متداوم و پیوسته در حرکت بود. قریه تعزیرات

سفركرد و برنامه اصالحي وضرورت پیگیري آنرا در مالقات با مردم تشریح كرد. روابط وی با مردم در حد باالی 
 ر داشت ....انسانی قرا

ه بودند و برای بیداری زنان کار میکردند. زیرا پاچاخان معتقد بود که خوهرانش نیز همین مسیر را انتخاب کرد
 تحریک واقعی بدون مشارکت مردم از جمله زنان موفق و استوار نمی باشد .

انگلیس با گشت وگذار و مالقات های پاچاخان با مردم موافق نبود و ازین ناحیه جداً نگران بود. به او توصیه کردند 
بردارد. حتی موضوع را با گاندی مطرح کردند. گاندی در جواب گفت که اگر انگلیس مانع وی  تا ازاین کار دست

 ه پشتونخوا سفر کند ولی بهبگردد در آن صورت کانگرس با انگلیس قطع رابطه خواهد کرد. گاندی در نظر داشت 
پاچاخان را بخاطر اجازت  وی اجازه ندادند. در عوض پسرش دیوداس به پشتونخوا آمد. وی گزارش کرد که حکومت

نمی دهد که وی به مردم شعور سیاسی و دانش و بیداری میدهد. در نتیجه سفر شش روزه آنچه مشاهده كرد ونتیجه 
گرفت آنرا درگزارش خود نوشت: من این نکته را محسوس کردم که عزت پاچاخان را کسانی هم میکنند که باوی 

( خانه هر پشتون خانه وی بود. وی پیوسته 4یوند محکم با مردم متاثر است")مخالفت دارند. و قوت وی از ارتباط و پ
در حال سفر و تماس بامردم بود و با اعزاز و اکرام مواجه می گردید مردم نسبت به وی ارادت و محبت بی پایان 

 ابراز می کردند. 
وبستن ها مشکل را حل نکرد،  انگلیس هم در برابر این مردم خاموش نبود. مادامیكه سیاست زورگویي وگرفتن

شروع به تبلیغات سوعلیه وی کرد. دیلی اکسپرس وی را به بغاوت و جهاد علیه انگلیس متهم کرد. دیلی میل نوشت 
وت رد دعکه پشتونخوا قرارگاه روس شده و پول روس در آنجا تقسیم می گردد و پشتون در برابر انگلیس به نب

ن . با تشكیل دولت پاكستان هم همیاپذیر و خستگی ناپذیر انگلیس استشتی ن، دشمن آوتشویق میگردد و پاچاخان
 تهمت ها وافتراآت تكرار شد.

پاچاخان مردم رابه خالف ورزی علیه قیودات انگلیس دعوت کرد. زیرا انگلیس خود تعهد شکن بود. و در برابر، 
از مرگ نهراسید زیرا حق  مردم میگفت که خان برمبارزه هدم اطاعت متمدنانه واستوار برمنطق دعوت میكرد و به
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) دفعه( عمل کنید به میدان نبرد عدم تشدد داخل شوید. مقصد از جنگ شما از نبردیست 144. بر خالف قانون با ماست
وی دعوت به مالقات کرد.  سر او الف کرفت از 1۹31دسمبر 22( . 5) که چهارده صد سال قبل آغاز گردیده است

 ی خدمتگار رفع نگردد حاضر به مالقات نیست.ئتاقیودات بر خدا :درپاسخ به این دعوت گفت کرد. خانوی انکار 
اما انگلیس دست بردار نبود بازور پولیس به نزد سر کمیشنر برده شد. کمشنرضمن صحبت با وی مسئله سیاست را 

باز نیست. وگفت من از شما بازی شطرنج وانمود کرد که برنده و بازنده دارد. پاچاخان جواب داد که وی شطرنج 
چیزی نمی خواهم. کسانی راکه منتظر مالقات شما اند؛با آنها صحبت كنید آنها توقعات دارند. پاچاخان به کمیشنر 
گفت که پشتون به حاکمیت بیگانه تمکین نمیکند. شما بجای آن که در پشتونخوا به آبادی، تعلیم و تربیه و ایجاد کارخانه 

به جای ارون  1۹31ید مردم را به اطاعت محض فرامی خوانید و این ناممکن است. در آخر و فابریکه دست بزن
وایسرای نو مقررگردیده و به وی هدایت شده بودکه باید ریشه تحریک سرخپوشان را بکشد. گاندی یک تاجر انگلیس 

ن صحبت کردم .محبتی که بنام ایلون را جهت معلومات به پشتونخوا اعزام کرد وی میگوید من با مردم و بزرگا
ین سیاسی مبارزاتی وی در نهاد مردم جاگرفته؛ بسیار جالب بود. زیرا مردمیکه تشدد جز کرکتر ئنسبت به پاچاخان وآ

 شان بود مبارزه عدم تشدد پاچاخان را اختیار کردند.
 ن کامیابی عدم تشدد را چنیناین نتیجه از اعتمادیکه به حقانیت عمل ونظر پاچاخان داشتند به دست آمده بود. پاچاخا

: تشدد که برخالف تشدد در قلب مردم جامی گرفت. وقتی وبه ما دو نوع تحریک و جود داشتهشرح میدهد " در ص
در یک عمل تشدد آمیز یک فرنگی کشته میشد نه تنها به مجرم جزا میدادند بلکه تمام قریه و محل به عذاب کشیده 

ل تکالیف خود میدانستند. در تحریک عدم تشدد ما خودرا برای توجیه عمل خود تن میشد. مردم تشدد و مجرم را عام
 به گرفتاری خود می دادیم و به این ترتیب محبت مردم نسبت به تحریک ما بیشترگردید .

 تزیرا دلیل بهانه ایكه انگلیس پیوسته سبب رنج وعذاب وراندن مردم از كاشانه ایشان میگردید ازمیان مي رفت.حقیق 
این بود كه انگلیس اكثرخانواده ها را به كوچاندن مجبور میكرد .پالیسي انگلیس درپشتونخوا استفاده استراتژیك وسوق 

اكثر سرخپوشان وحامیان شان راهي زندان شدند و  32و  1۹ 31الجیشي درمحاذ شمال شرقي بود.در سال های 
چنان بود،گویی بالهای تمامی باشندگان هندوستان را پشاور به گفته ایلون به بیابان خالی شباهت یافت . وضع 

( در این میان پاچاخان به ایالت بهار به زندان رفت. بلی باچاخان را برای مدت 6پشتونخوا بر دوش گرفته باشد .)
سه سال در زندان ) نظربند( نگهداشتند بدون این که الزامی بروی وارد کرده و اقامه دعوي علیه وي موجود باشند 

.قیودات برسرخپوشان و پاچاخان ریشه درموقعیت وكیفیت استراتژیك منطقه وموضع گیري كلي پشتونها دربرابر )
بریتانیا داشت .پاچاخان وخدایي خدمتگاران درحقیقت سپر دفاعي پشتون ها در برابر بالي حكومت هند بریتانوي 

 ریتانیا بود..بود.پشتوني كه در قبایل وافغانستان درد سر دایمي پیشروي هاي ب
غفارخان و برادرش داکترخان از زندان هزار باغ رهاگردیده ولی اجازه رفتن به پشتونخوا  1۹34اگست  27در 

برایشان داده نشد ازین رو پاچاخان براي دیدن گاندي وقت را غنیمت شمرده بابرادرش به اشرم جدیدگاندی به بهارت 
در دیدارهای کوتاه مدت از  ستان با آن که از دور با نام هم آشنا بودندمرکزی رفتند. بلی این دو ابرمرد آزادی هندو

مالقات هم مستفیدگردیدند اما فرصت تبادل نظر بیشتر و شناخت محبت های فراگیرتری را درگذشته نداشتند كه این 
ید ر را نوشته میگوخدایی خدمتگا زمان حاال این چانس میسر شد. مهادیو دیسایی سکرترگاندی که کارنامه ها و حاالت

پرسشی اینکه آیا آزادی هند بدون همبستگی پاچاخان با مهاتما گاندی ممکن بود وی جواب" نه" می دهد.نامبرده مي 
 .  و ..... نویسدكه درنتیجه این دیدار وتبادل وتعاطي افكار این دو برادر همرکاب گاندی گردید ند

بی به انجمن عیسوی ها خدایی خدمتگاران را معرفی کرد: وی سفري به بم پاچاخان در 1۹34اکتوبر سال  27در 
همركابان  و در ضمن سخنراني از مخاطبین عیسوي در مورد تعدي وستم حاكمان هند بریتانوي نسبت به پشتون ها

تنها برای اینکه صوبه  مظالم قرارمیگیریم. چرا مورد تعدي و خود خدایي خدمتگاران پرسید: که قصور ما چیست ؟
ماکه آنجا زندگی داریم. حکومت ما را چوکیداران میدانند!. پس بما واضح بگویید  مدخل ورود به هندوستان است !؟ما 

دانش  که ما به چوکیداران اصالحات را داده نمیتوانیم ؟ تصور انگلیسی این است که اگر ما به آنها چیزی از كار و
میکنند که اگر این چوکیداران  امر را خطرناک تصور میکنند. فکربدهیم هندوستان از دست ما می براید و انگلیس این 

 با هندوستانی ها رفیق گردیدند درآن صورت ما حکمران هندوستان باقی نمی مانیم. 
از همین رو است که آنها نهضت ما را از میان برداشت و اطفال ما را بی تعلیم نگهداشته است. ما در پشتونخوا تولد 

بزرگ ما اینست که میخواهیم مردم آستانه هندوستان باسواد و تعلیم یافته باشند. ولی انگلیس میخواهد یافته ایم و جرم 
ما بی سواد باشیم ، باهم بجنگیم و باهم دست به گریبان باشیم. قادر به سر باال کردن نباشیم و هر قدر کمزور باشیم 

مواضع روشن و عادالنه نهضتي بود كه وي اساسگذاري محتاج شان باشیم ".صحبت هاي پاچاخان آیینه تمام نماي از 
و درپشتونخوا بذرافشاني گردیده بود. وضع مصیبت بار و رعب آور قبایل آزاد را در روشنی این نگرش و ارزیابی 

اخان لي پاچب بسیار روشن بدانیم. عذاب و ستمبارگي را که بریتانیا آغاز کرد پاکستان دینمدار آنرا ادامه داد. می توانیم
   و هدف انساني او را در كردار وحرف هاي ساده وبي آالیش وي مي توانیم دریابیم . و راه برگزیده

گاندی در مقدمه کتاب می نویسند:" هر قدر که آشنایی من با این دو برادر پیش رفته من بسوی آنها جذب شدم. محبت 
دیدم که باور وعمل آنها به حق پرستی وعدم تشدد بسیار  و بی شایبگی آنها مرا حیران و متاثرگردانیده است. من اینرا
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محکم وعمیق است. مذهب بر برادر کوچک)غفار خان(حاکم است. ولی او انسان تنگ نظر نبوده فکر او جهان شمول 
 بود و نمایانگر مطالعه سیاسی و مذهبی او بود".

در وجود او مقام واال را دارد. و یا اینکه با " من که هر قدر غور کردم روحانیت  دیسایی در باره خان می نویسد 
جذبه حقیقی و راستین اسالم او خود را به خدا حواله کرده "و او زندگی گاندی را نیز با همین مقیاس و معیار اندازه 
گیری کرده ". شهرت گاندی وی را بخود جلب نکرده و نه بغاوت سیاسی انقالبی گاندی وی را بخود جذب کرده. 

 نگی و فقیری و اسرار زندگی بي آالیش و خالص اوست که برای خان کشش و جاذبه دارد " . تنها مل
گاندی در جریان صحبتها با تصویري که در باره طرز زندگی و سعه صدر پاچاخان داشت در باره تحمل سایر 

ی یک نفر هم علم مسلمانان برای همگرایی و تحمل سایر مذاهب از سوی مسلمانان گفت: در هزاران مسلمان برا
الزم از دین نیست. و وجه بنیادی هم همین ناداني و نافهمي ما از دین است که ما این حقیقت را قبول نمی کنیم که 

 در هر دین و مذهب برای پیروانش الهام کافی وجود دارد" .
لمانان فت وی با مسپاچاخان در بمبی درکنگره کانگرس اشتراک کرد و مسئولیت صدر مجلس را نپذیر 1۹34در سال 

بنگال مالقات کرد و صحبت های بی شماری داشت. از آن ها برای اصالحات و عدم تشدد در خواست نمود. قرار 
شد بازهم با آن ها مالقات داشته باشد. ولی همان روزیکه می خواست به وعده خود وفاکند و به بنگال برود از سوی 

یقتی بود که در مجلس انجمن عیسویان ایراد کرده بود وآن یادآوری از علت جرم فقط گفتن حق پولیس باز داشت شد.
فاجعه بار قصه خوانی بود که با یادآوري آن رویداد وی ضمن صحبت هایش گفته بود که " حکومت انگلیس باخون 

 سردی به راحت و سادگی از كنارحالل کردن و کشتن دوسه صد نفرمیگذرد " .
نواخت حکومت هندبرتانوی برای  ری مبارزات مسلمانان در نیم قاره زنگ خطر رابا این بهانه وقتی خطر اوجگی

بخاطر مالقات با مسلمانان بنگال برای وی پرونده ترتیب کرد و به دوسال حبس بامشقت  جلوگیری از سفر وی
منوع وی از حبس رها شد ولی برای یک سال دیگر برای رفتن به پشتونخوا م 1۹36محبوس گردید. در آخر سال

در اثر تالش داکترخان برادرش که عضوکونسل قانونسازان انتخاب گردیده  1۹37الورود اعالن شد .که در سال 
بود به پشتونخوا برگشت )بعد از شش سال ( . بلی انتخابات عام صورت گرفته بود وبه رفقایش که برنده انتخابات 

 شده بودند دعوت به تشکیل حکومت داده شد .
زمانیکه مسئله شرط استقالل هندوستنان از سوی انگلیس رد شد. گاندهی و پاچاخان با کانگرس  1۹40در سال 

پیوستند و پاچاخان در" اشرم " با گاندی روی برنامه تعمیری اصالحی به کار پرداخت مقصد این بود که معیشت 
یرون کند . زیرا میدانستند كه مردم )قریه( به خودکفا یی برسد و فکر و اندیشه و خلق جنگ را از مزاج پشتون ب

اقدامات ناشیانه حكمرانان انگلیس سبب برانگیختن مردم به واكنشهاي شدید میگردد كه نتیجه آن بازهم جنگ 
 وخونریزي مي باشد.

در مورد تاریخچه زندگي و مبارزات غفارخان باید به نوشته جداگانه پرداخته شود. این امر از چند جهت حایز اهمیت 
اطریکه مبارزه پاچاخان رکن و فصل مهم از مبارزات كامالً مترقي و مدني پشتون ها از جمله پشتونهای است. بخ

آن سوی خط برای رهایی از سیطره بریتانیا و كسب آزادي کامل بود . از سوی دیگر طرز تفکر عمیق و رهایی 
باخلقیات و احساسات سلحشورانه پشتون  براي مبارزه بود که تّی مبارزه اش گونه و شیوه و تدبیر ویژه ای بخش او

پهلو نمی زد . گرچه وی را با تعرضات و ناهمسویی های زیادی مواجه کرد اما ثابت ساخت كه پشتونها فطرتاً خشن 
نیستند وخشونت ذاتي و جبلی یك قوم نیست بلكه وضعیت و حاالت مشخص محرومیت و اذیت آزار و تحقیر و توهین 

قدسیت  القاء وبارور وحتي میگردد. و باورهاي منفي را داوم آن عامل نهادینه کردن خشونتوت عوامل و زمینه ساز
اصل عدالت خواه و منش  و انساني گردد این شود و و شرایط بهتر اگر زمینه وشرایط وعوامل آن برچیده، مي بخشد 

 .جنگجوی و خشونت گرا نمیباشد « گل و سرشت»ته خواهد شد كه هیچكس ازیرفذپ انسانیت گرا
 آموزش،عوامل بدآموزي مناسبات را بزداييد ،برداريد را رورپجغرافياي خشونت و مناسبات غير انساني خشونت 

ونت كه هيچكس باميل ورغبت خش متامين نماييد تا بداني و تعليم و شرايط زيست بهتر و فارغ از ستم و بهره کشی را
ي بالندگی وسازندگ رشد، ظرفيت زيادي براي جذب عناصر خلق ديگر وجنايت را انتخاب نميكند. پشتونها همچو هر

دارند. شناخت بیشتر وعمیق این مبارز نستوه میتواند زنگار ابهامات زیادي را كه محصول را  ترقيم مدني و
جاهالنه است بزداید . به این ترتیب كه هم تصور منفي درباره منش وسیرة تفكرحاكم دوران جنگ سرد و تلقیات 
هم سیماي حقیقي بخش  اجتماعي پاچاخان و ژرفاي تالشهاي سازنده سیاسي پشتونها زایل گردد هم عمق و ماهیت

ر و حص جزیرهتحمیل  تداومترقي گامهاي بلندي برداشته اند و در  بزرگ پشتونهاي آنسوي خط كه درمسیر تجدد و
م زدایی توه نتیجه آن واژگونه نمایي ها صورت گیرد ناهنجاریهاي كه دراز  فقر قبایل فراموش میگردند تاریك نماند .

 . دنشیادیهاي سیاسي حقایق زیادي مكتوم مانده ا گردد زیرا درپس پرده ضاللت تاشیادي زورگویان هم برمال شود
 تغییر اند با ترور حیثیت و رد و انكار گفتمان حاكم چون منادي حق و تاریخ زندگي فرهیختگان پیوسته چنان بوده كه

انكار تنها به افراد محدود نبوده بلكه عصبیت این رد و انكار شامل كتله هاي بزرگ انساني  و مواجه بوده اند.این رد
 دارد.  حاکم تفكرفاشیستي نیز بوده ومنشا در راسیسم و
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معاندین  امن از دیده ها پنهان مانده است . دشمن و رف این داعی صلح ووارستگی بزرگ عقیدتی و هومانیزم ژ
ابهام قرارداده حقیقت روشن و حركت مترقي  کوتاه بین این مرد آزاده و آزادیخوا را عامدانه در هاله سکوت و

یي فرصتهاي در زیر آواري از بهتانها مخدوش و پنهان كرده اند كه این كتمانكاري وواژگونه نما وروشنگرانه را
هم در شناسایی وی کوتاهی کوتاه بین ترقي را ضایع كرده است .دوستان  صلح و توانمندی در راه اعماراز زیادي 
ت امانت اوس تنها بر پشتونولي وي بسنده كرده در هنجارهاي قبیلویت او را محدودكرده اند وآنگونه که حق و کرده و

 ادای دین نکرده اند. 
زت ع پشتون میدانست. تاجاییكه به امر مبارزه و كسي پنهان نمیكرد. وي خودرا افغان و درا ازپاچاخان مكنونات خو

مؤجد تنگناهاي  بزرگتر از آن است كه فكر مي شود. عامل و علو همت و نګاه اوالنفس شخص وي مربوط میگردد
بارزه شیوه زندگي وم تدوین و برترین رسم و را دیگران بودند .وي شایسته ترین برنامه اصالحي ه بودكه بوجود آمد

ادانه این رابطه نق . به پشتونولي باور داشت اما نگاه و باور او دره بودانتخاب كردبرای صلح و همزیستي منطقه را 
 نیمرخ سلحشورانه و رزمي پشتونها براي مقابله با متجاوز آگاهي وآشنایي داشت اما بر بود. پاچاخان بر اصیل و

یروی او میدانست که پ .واقف او سخت نگران بود نیزطبیعت منجمد مناسبات حاکم برجامعه پشتون  جازدگی ونقش در
 غیر ستیزی پیامد نیکویی نخواهد داشت. از باورهای کور و تنها مبتنی بر احساسات

ون ها نسبت منش پشت داشت تا در تلقیات و باورمشكل وجود نداشت وي  آنتدارك ابزار  پرورش روح رزمي ودر 
ون مسیر پشت نحوه چگونه زیستن و بهتر زیستن براي یك آینده بهتر و روشن دگرگوني حاصل نگردد وو به جامعه 

دامنش از چنگ اهریمن  و از چنګال دګم های سخت و سمج نرهدبرنگزیند  هدف عالي تر وشیوه زیستن بهتر را
تنها به ه ن موجود دگر درد بخور نبوده. حاکمشرایط  نحوه و زیرا مناسبات و جهالت وسیطره غیر نامیسر است.

رهایي و رستگاري پشتون نمي انجامید بلكه این اجبار فرسایش بیشتر ببار میاورد و نیروي او را در دراز مدت 
همایشها افكارش  همه تجمعات و در و کرارا  .غفارخان  می کردبه دشمن خودش تبدیل او را  باخسران عظیم مواجه و

سنگیني بارگران دو دوران از بازي هاي بزرگ را در درازناي زندگي اش بردوش  واین رابطه بیان داشته  را در
 بست دهلیز مرگ بن هنوز در ناپیدایش تا فرجام وبا مزبله آنچه كه ما امروز از فراز تاریخ تماشامیكنیم  كشید و

 ادامه دارد مبارزه كرد. 
ترویج فرهنگ نوین  راه اندازي افق های اصالحي و اخان طراحي معماري وپاچ ای اندیشه اساسی طرز دید ونكته 

نهادینه كردن عدم خشونت بمثابه واكنش فعال درمجموعه تعامالت  كاربرد و همزیستي مسالمت آمیز و منهمک با
این ناحیه دید ولي هیچگاه  گریبان بود وسختي هاي آزاردهنده اي از با سیاست دست و .وي بود سیاسي اجتماعي و

 با خشونت آن كنار نیامد چرا كه جنبش اصالحي وي درمحظورات سیاست محدود نبود. 
 

 پایان
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