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عبدهللا نجات

همایش «عنعنۀ عدم تشدد در منطقه» در باره کی از سوی کی!
پشتونستان وپاچاخان :پاچاخان (خان عبدالغفار خان)«گاندی صوبه سرحد»
باحضور شخصیتهای مهم کشور وسفارت هند ورهبران نشنل عوامی پارتی همایشی به مناسبت سیاست عدم تشدد (عنعنه عدم
تشدد در منطقه) درکابل برگزار شد وسخنرانان در باره دو بزرگ مرد  -داعیان نهضت عدم تشدد نیم قاره هندگاندی وپاچاخان
صحبت کردند .من به چون وچرای یرگزاری ومحتوای این همایش کاری ندارم بحث دراین مورد را به آینده موکول میکنیم .
اکنون اما آنرا بهانه ای مناسبی برای به نشر سپاری بخشی از مطالبی در باره جایگاه عبدالغفار خان –پاچاخان (پشتونستان
وپاچاخان ):که در مجموعه ی زیر نام «قبایل در بستر بازی بزرگ» هشت سال قبل برای نشستهای متعدد گردآوری تهیه
وارایه گردیده ،است .بایسته دیدم تا آنرا با هم میهنانم به هدف غبار زدایی از حقایق وآموزه های تاریخ به نشر بسپارم تا این
بابی باشد برای بحث ورهیابی افق های روشن ورفع وزدودن همه زنگارهایی کی هنوز تا هنوز دزیر آوار عصبیتها
وکهتربینی ها کتمان است .زیرا درمورد حضرت «پاچاخان » هم «دوستان» وهم «دشمنان» دیده ودانسته نقش و روح راه
وآرمان انسانی او را در شگردهای وسیه وسپید بینیهای سیاسی ایدیولوژیک «بازی بزرگ»« دوران جنګ سرد » کنار
گذاشتند و یا از کنارش رد شدند .آنچه را مهم وقابل تاکید میدانم درک وفهم وآموزش از فلسفه اساسی آن ا به مثابه مشعل
ورهنمای کارزار صلح درغلبه بر تلنبار تعصب ،جهالت وخشونت است .
پشتونستان وپاچاخان :پاچاخان (خان عبدالغفار خان)«گاندی صوبه سرحد»
چرا بحث پاچاخان را وارد موضع عنوان شده ای چنین كشدار وبي سروته «قبایل وبازي بزرگ » كردیم؟ زیرا شناخت و
حقیقت معرفتي پشتونهاي آنسوي خط مكتوم ومخدوش میماند! زیرا سیماي واقعي و الگوي از شخصیت مردمان آنسوي خط در
زیر آوار از خشونت وستیزه جویي زیر نام «قبایل»جنگجو وسلحشور به بوته فراموشي سپرده مي شود و حق انسان بزرگي
را كه به گاندي سرحد نامدار بود ومیتواند الگوي براي بصیرت فرهنگي وسیاسي باشد ،در دسیسه هاي سكوت و عکس
العملهاي مغرضانه گم وپنهان میگردد  .اگرچه این حق دراین كوتاه سخن آنگونه كه شایسته شخصیت اوست آغاز واداء
نمیگردد و اما یادوارگي كوتاه رامقدمه اي میدانیم تا درگامهاي بعدي تحلیل و ارزیابي نقش وشخصیت این مبارز خستگي
ناپذیر درمسیرحركت مبارزه سیاسي واجتماعي پشتونها به همت پژوهشگران بیشتر برجسته وبه تصویر كشیده شود.
با تسخیر هند و پس ازمعاهده دیورند بریتانیا ساحۀ اقتدارش را تا جاییكه ممكن بود به مناطق شمال غرب هندبریتانوي توسعه
داد آنچه الزمه روند توسعه – ودفاعی ونیاز بود از ساخت وساز ،عمران واداره در مناطق شمال غرب هند برتانوي نیزكم
وبیش بازسازی گردید .راه هاي مواصالتي را تمدید مراكز نیروهاي امنیتي وبارك هاي نظامي را افراز و سیستم اداري را
فعال كرد .بریتانیا درمناطق پشتونهای آنسوی خط با استفاده از زور وسرنیزه در مناطق گرهي و سوق الجیشي تاجاییكه ممكن
بود اداره رافعال داشت .اما مقاومت مسلحانه مناطق كوهستاني وقبایلي كه مردم سركش وطبیعت سركش تر داشت به حاكمیت
بریتانیا تمکین نکرد .بابغاوت وجنگ وستیز مخالفت ومبارزه را دوام داد.
در افغانستان درشكست چند بار و مزاحمت هاي همیشگي از ناحیه افغانستان و قبایل پشتون اداره انگلیس با صرفه دانست تا
بخاطر كاهش تهدید و اداره ومهار درست سرکشی وچالش آن مناطق (حایل) استراتژیك دفاعي چند الیه بوجود آورند تا هم
افغانستان از ساحه نفوذ خارج نگردد وهم نیروي سركش آن پراگنده ،ضعیف و اما مهارپذیر باشد .بنابرآن در نتیجه تحوالت
نظامي سیاسي و امضاي معاهده دیورند؛ سیاست خارجي افغانستان را تابع اراده خود كرد .دست دولت افغانستان را از امور
قبایل كوتاه كرد وشاهان افغانستان هم بیشتر مصروف آرام سازي كشور وتقویت امور امنیتي خودگردیده كار براي عمران
وتعلیم وتربیه كنار گذاشته شد.
اما قبایل كه در حالت بالتكلیفي و محاصره قرارگرفتند به مبارزه مسلحانه دوام دادند .زیرا در خط مستقیم رویارویي پردوام
قرارداشتند .بنابه حكم آموزه هاي دیني و سنتي نفي وتحریم دشمن را دنبال كردند .این امر بیشترین راهها و فرصتهاي
دسترسي به مناسبات و امكانات جامعه هند را كه با آن وابسته بودند از آنها گرفت .راه هاي امید و خود ارادیت به روي شان
بسته شد .وایسراي هند بریتانوي و دولت انگلیس درنتیجه به این صرفه رسید تا حایل دومي را با جداسازي وتجزیه پشتونها
متحقق سازدخصوص .اگر حایل نخست بخاطر اطاعت امرا از اراده بریتانیا ومانع دربرابر روسیه تزاري بود حایل دوم را
بخاطر اطمینان از تضعیف كل اداره سیاسي افغانستان و مهمتر از آن براي منقاد  ،اداره كردن وتضعیف سركشي بخصوص
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نیروهاي قبایل پشتون آنسوي خط ایجاد کردند تا به این وسیله امور آنها را از اراده حكومت افغانستان خارج و به روابط هند
بریتانوي تسجیل وپیوست سازد.
حكومت هند بریتانیا كه از تسلط مستقیم و اداره مستقیم قبایل عاجز آمد آنرا بحیث ساحه نفوذ تحت قوانین خاص درآورد  .به
این معني كه آنرا «عالقه آزاد»« عالقه غیر» در ساحه نفوذ هند برتانوی هویت سازی کرد  .امور داخلي آنرا به عرف ،
رسوم و ضوابط قبایلي سپرد از بعد سیاسی -دركل  -مقررات جزایي جمعي را كه درهیچ نورم جزایي حقوقي سابقه نداشت و
به نظارت هاي گله اي نظام هاي بردگي شبیه بود بر منطقه وضع كرد .مناطقي را كه درقلمرو قانون بود تحت حاكمیت
ومقررات حكومت هند بریتانوي قرارداد .اما برخورد و رویکرد عملی سیاسی حكومت هند بریتانوی با آنها بهتر از برخورد
با قبایل «عالقه غیر » نبود با این تفاوت كه شرایط مقاومت وزندگي آنها از هم متفاوت بود ودست تحکم حكمرانان هند
بریتانوي درامور آنها دخیل ومیسربود.
دریك چنین محیط و فضاي سیاسي اجتماعي متباین و اما باسرشت همګون كه شمشیر وت فنگ ركن ركین زندگي آنها بود
مبارزه اي آغازید كه براي مقابله با متجاوز تا این دم در رسم زندگي این خطه ومردمان سابقه نداشت  .این طریق مبارزه در
فرهنگ سنت سیاسي واجتماعي این مردمان امر بكرو ناآشنا بود .درتقسیمات اداري هند برتانوي بخش مهمي از پشتونها بنام
«صوبه سرحد» (مناطق شما لغرب ) تحت واحد اداري هندبریتانوي درامد و باخطوط اداری ومواصالتي به قلمرو عمومي
هند بریتانوي پیوست .میان پشتونهاي كوهستانات و پشتونهائیكه با تمدن نیم قاره همپیوست بودند تفاوت هایی درسطح زندگي و
كسب و كار وتعلیم بوجود آمد .تعامالت جاري درون نظام سیاسي نیم قاره درشیوه كار و رفتار آنها اثر گذار بود .در حالیكه
مبارزات مسلحانه كوهستاني ها بار رهبري پیشوایان مذهبي و اهل طریقت و مطابق كودها و نورم هاي سنتي دوام داشت.
فرزندان شماري از پشتونهاي شهر نشین و صاحبان بضاعت به تحصیل پرداختند .به این ترتیب با مواهب و مزایاي تمدن
جدید و دستاوردها و ارزش هاي آن آشنا شدند .با اینكه مناطق آزاد از اداره و قانون ومناطق تحت قلمرو قانون در سیر مدني
از هم فاصله داشتند .فكر مدرن و تعامالت مدرن در شئونات زندگي شهرنشینان شكل گرفته بود اما به مشكل میشد از لحاظ
پیوستگی وعالیق آنها را از هم تفكیك و جدا دانست و یا خاطرات مشترك شانرا جدا و متمایز كرد .زیرا این آغاز تا رسیدن
به قلمرو جدایی هنوز زود بود .رویه حكمران فاتح تازیانه یي و شوالیه یي بود.
روال تعامالت اجتماعي و فرهنگي همخوان ومشترك باقوت جاري وموجود بود .قبایل با مناطق تحت قانون پیوسته در رفت
وآمد و تعامل مشترك بوده روابط محکم  ،استوار ومستقیم در نظام زندگي داشتنند .بصورت كل مناطق قبایل مناطق كوهستاني
و سردسیر بوده وكشت وزراعت آن محدودبود ازهمین روكوهستاني ها براي تامین زندگي مسافرت هاي فصلي كاري به
شهرها داشتند وشماري هم با دستیابي به كارپایدار بتدریج شهرنشین گردیده و با امور و رسم زندگي منبعث از نظم
هندبریتانوي خوگرفتند.با این قبایل بصورت ساختاري و در كلیت حضوری از مناسبات فرهنگ نوین بطور كل و فرهنگ
سیاسي بطور مشخص قابل تفكیك بودند.
در ایام نوجواني پاچاخان تدریس وآموزش علوم مدرن و آموزه های زندگی جدید درمناطق تحت قلمرو قانون ره گشوده و
شكل گرفته بود .روابط و همآمیزي روزمره وتعامالت یومیه ناگزیري هاي را بوجود آورده بودكه نظم وهنجارهای باهم بودن
و همزیستي شهري گونه ای از شرایط جدید براي تامین حقوق و مبارزه را فراهم میکرد . .پشتونهاي تحصیلكرده وآشنا با
تعامالت واخالق شهري وآشنا با تمدن جدید ازشرایط كلي هند برتانوي متاثر بوده وبنا به حضور مستقیم سیاسي اداري و
فرهنگي دشمن از گزند بزن-ببند مصئون نبودند  .باشندگان (قلمرو قانون) امكانات وشرایط دفاعی كوهستانیها را نداشتند زیرا
در تیرس مستقیم نظم اداري سیاسي قرارداشتند  .ناگزیر به فرمانبري از دساتیر دشمن بودند .شرایط دفاعي و مبارزاتي شان
بگونه اي بود كه باید درامر مبارزه  ،ابزاركار وشیوه مبارزه امعان ودقت نظر نمایند.گام مهم و آموزنده تر دراین راستا
آموزه هاي جدید وعصري بودكه آهسته آهسته بذرآن ثمر میداد .تفكرشهري و تحصیل امور،آموزش وبینش نوین هم
درچگونگي مبارزه وهم گزینه هاي سیاسي-مبارزاتی در دستیابي به مطالبات تفکر وذهنیت نوینی ایجاد و ارمغان آورد.
این معرفتیابي به كار ومبارزه ومطالبه احقاق حقوق متاثر از تفكرساینسي  -فرهنگی غربی –اروپایی بود.آشنایي باتمدن
اروپایي وجایگاه اروپا در مبارزات سیاسي پاچاخان وهمرزمانش هم اثرگذار بود زیرا پاچاخان در محیط وخانواده ای با
بضاعت و مستعد در قلمرو قانون چشم به جهان گشود وپرورش یافت .واما زیست وروزگار پاچاخان .:
سال هاي عقد معاهده دیورند كودكي دریك خانواده زمیندار صوبه سرحد به دنیا آمد كه دنبالة زندگي اش ازهمان روزهاي
آغاز كودكي و رشد فزیكي ومعنوي  ،حوادث خونبار ودرسهاي از زندگي مردم و تاریخ سرزمین اجدادي اش بگونه ای گره
خورد كه تحول بزرگي را درسیر وسلوك و مسیر زندگي اش ایجاد كرد .وي شامل مدرسه شد .درس هاي مدرسه ومشاهدات
وادراك روزمره ،كنشها در مناسبات اجتماعي وسپس سیاسي ذهن بیدارش را باپرسشها وچراهاي این حاالت مواجه كرد.
درمدرسه چیزهاي آموخت .سواد ودانش وتكرار رویدادها تكانه اي بود دربیداري وپاسخدهي ساده تدریجي به این چراها
تاهمچو هر آموزشي از سطح به عمق ,درك وفهم بیشتربدست آمد.
مشاهدات وي پیوسته توسعه میافت .در درس آموزي از تاریخ ومبارزات بي فرجام وبد فرجام با سواالت بسیار بنیادیي مواجه
گردید  .آموزش وتجربه به پاسخهاي سواالت وشناخت وي ازچگونگي و چراها سمت و سو میداد .او به توانایي دشمن
وناتواني مردمش با وصف آنهمه جانبازیها ومرارت ها متوجه گردید .وي در مقام مقایسه باالدستان خارجي وفرودستي جهان
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اسالم ونیم قاره هند از واقعیات تلخ  ،تلقیات وطرزدید مردمش رنج مي برد .وي برمعجزه علم ودانش كه توانایي ساز است پي
برد .طلسم تفوق دشمن را در داشتن آن وفرودستي مردمان سرزمین اجدادي ونیم قاره هند را با آن همه آزادگي ،آزادمنشي
وقرباني درنداشتن آن دانست  .وي به این نتیجه رسید تاتحولي درنظام فكري و شیوه زندگي و دستور اجتماعي وكلتوري
وتلقیات مردم روي ندهد تا آشتي مذهب ودانش حاصل نگردد رهایي وآزادي كه شایسته است اگر حاصل هم گردد ،دوباره از
دست میرود.
میهن اجدادي اش افغانستان نمونه زنده اسارت این واقعیت تلخ بود .این درك را نیز حاصل كرد كه درحصار قبیلویت هم نمي
توان بجایي رسید.او میدید كه جامعه پشتون نه تنها از بعد مناسبات اجتماعي دچارگسست ونقصان فاحش است بلكه همینگونه
از لحاظ سیاسي نیز پراگنده ،آسیب پذیر بوده و دچار خودبینی و ناهماهنگي است .قبیله گرایي وعقبماني كلتوري واعتیاد سنتي
مواردي بود كه موانع بنیادي در برابر جامعه آزاد وانسان آزاد بود که براي دستیابي به پیروزي نمیشد آنرا نادیده گرفت و از
كنار آن رد شد  .خودسامانی نیاز تجدد ونوسازي درنظام امور زندگي پشتونها رااز ترجیحات كار دانست .گرچه راه دشوار
وطوالني بود .تحمل مرارتها وشقاوتهاي راه طوالني سعه صدر وحوصله بزرگ مي خواست اما چاره اي جز محسنات
شهروندی نبود.
در دسترسي به هدف وحفظ آزادي داشتن دانش ،باورمندي به پیروزي و بامناعت زیستن پاچاخان را در انتخابش مصمم
وتوانمندی بخشید .این درك را داشت كه پشتون از سربازي وشجاعت كاستي وكمي ندارد اما تنها همین شجاعت و نفس
خشونت بمثابه یگانه روش وآخرین سالح ،آن كاستي ای بود كه خود زمینه ساز ضعف و اسباب فرودستي ودر نهایت سبب
شكست در مسیر مبارزه و مقام برد میگردید .زیرا این ضعف ومحدویت وعدم توانایي علمي وفرهنگي ویرا درخود ودنیاي
خیاالت خودش محدود میكرد .خان گسست اجتماعي و كاستي فكري وكلتوري جامعه خودرا میدید  .اذن پیر وامیر را براي
آزادي وجامعه معمور وفرهنگ رهایي بخش ،نگاه زمان به سر رسیده وحتي سد بهروزی میدانست .زیرا درفرهنگ سنتي
جامعه وي پیري ومریدي پرتمام تفكر پشتون غلبه داشت .زیرا تقدس ذهنیت بخود معطوف گام بجلو را دشوار میساخت.
این جا وارد فراز فرود وچراهاي این رهیافت مبارزاتي پاچاخان نمي شویم به همین بسنده میكنیم راهي راكه این مردبزرگ
براي قوم ووطن خود انتخاب كرد باوصف الهام از دانش نوین  ،نمودي از تحول آگاهانه درشعور واندیشه وي نیز بود
.ظاهرصوفیانه ومردمي گرچه درونمایه اخالقي وي بود اما درآزادگي محض محدود نمي شد .خان عالوه بر آزاده بودن بر
آزادي باور بیشتر داشت  .قوت معنوي –سیاسي پاچاخان درآمیزش این دو خصیصه آزادگي وآزادبودن است  .پاچاخان نه
عزلت پسند بود ونه ترسي از دشمن داشت .نه درخود خسپید ونه به جنون محض وفاقد دورنما متوسل گردید حضور وخضوع
کارنامه زندگی او بوده ،ضمیرش را با دانش اجتماعي وسیاسي روشن كرد .
از روي تجربه تاریخي وعقالنیت از چالشهاي بنیادي روح آزادگي قبایل نمي توانست چشم پوشي نماید  .مرد ناقرار ،متحرك
،متجرب ،دوراندیش وآگاه بر حتمیت ضرور تحول در كلیت منش و نظام زندگي اجتماعي وكلتوري مردم خود ،باید مسیر كار
و مبارزه اش را بادقت ومآل اندیشي و شكیبایي پیگیري میكرد تابنیاد محكم واستوار عزم واراده مبارزه هدفمند و وفرجامی
پیروزمند براي تالش هایش داشته باشد.خان علل نیرومندي دشمن را امر غیب تلقي نمیكرد.با تصورات ،باورهای ساده
انگارانه و تاریخ اجتماعي و نابساماني هاي تاریخي مردم سرزمین هند بزرگ وپشتونها بخصوص آشنایي داشت  .وي رهایي
از بنداستعمار كل نیم قاره هند را گران سنگ وپربها میدانست واز محبت بي پایاني كه به افغانستان داشت هرگز رونگردانید.
ولي همین محبت وي تابع اصول اخالقي و فرهنگي وآموزه هاي نویني بود كه درزندگي خود به آن دست یافته بود و به آن
باور عمیق داشت.
پاچاخان حركت در سمت مقابل وزش را انتخاب كرده بود .زیرا میدانست كه تنها زور سرنیزه آزادي ،بهروزي ،ترقي
سیاسي اجتماعي وكمال مطلوب را برنمي تابد  .انسان آگاه دانشمند وآراسته با دانش وكماالت زمان ،با آنچه دشمن دارد قادر
به حفظ آزادي است  .درغیر آن جهالت وناداني خود دام ودانه ایست براي اسارت  .شجاعت وخشونت ،در مبارزه سازنده در
رسیدن به یك نظام متمدن و خودیار وعمران جامعه آباد وآزاد نه كافیست ونه مطلوب  .پشتون به تزكیه و نوسازي فكري و
دگرگوني دروني و تجدید آموزه ها نیازداشت .شیوه اي را كه پاچاخان براي مبارزه برگزیده بود تنها مورد خلقیات پشتونها
نبود وي به كلیه ابعاد ساختاري جامعه و كارگزاري شخصیت وآینده پشتون نظر داشت.مبارزه وي مبارزه یك جانبه ونفي
دربست و ساده و روشنفكرانه بر ضد سنتها وحضور استعمار هم نبود .وي اصالح افاغنه دربستر بزرگ را درنظر داشت که
توانمندي علمي دانشي را جوهره تغییر زندگي ومبارزه سازد تا از بالهت فرداي دشمن درامان باشد .
وي آزادي هند و از آن ميان پشتون ها را در همآويزی مبارزه رهايي بخش با نوسازي واصالح از خود ،دريافتن خود-خود
آگاه و متفكر  ،تصور ميكرد .شناخت برتري دشمن چيزهاي زيادي به وي آموختانده بود .ضمن آنكه بركاستي هاي طرز ديد
ومنتسبات سياسی اين داعيه داران تمدن در برابر سايرين آگاهي داشت .باحصول دانش ومشاهدات درمقام مقايسوي برتارو
پود كاستي هاي فرهنګی -اجتماعي سرزمين خود هم آگاهي بيشتر حاصل كرد  .همچنان در تجربه و شناخت علل كاستي هاي
سياسي و اجتماعي عشاير و قبايلی از هم پاره وگم درتصورات ،پندار ها وتوهمات؛ منزوي و جدا مانده از روند تمدن و
بيگانه با دستاوردهاي معاصر ،ضعف و درماندگي جامعه افغانستان ,حكومت هاي افغانستان آزمون تلخ سقوط دستاورد هاي
استقالل گوش شنواتر و فكر گشاده تر پيدا كرد.
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پاچاخان همزمان با سیرمبارزات مشروطه خواهان افغان مبارزه اصالحي وصیرورت فكري سیاسي را در آن سوي خط
دنبال کرد .دولت انگلیس دراین زمان 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 و ضرورت ها میسرگردیده بود .نیاز استحصال ،عرصه
آموزش و كار زمینه آنرامیسرگردانید تاكتله وسیعي از فرزندان اربابان ومتنفذین واهالي شهرنشین فرصت كسب تحصیل در
داخل وبریتانیا را بیابند .برادر بزرگ پاچاخان–داكتر خان هم ازهمین جمله بود .پاچاخان تحصیالتش را درنیم قاره تمام كرد
وتوانست دانش الزم درشناخت مسایل مهم انساني واجتماعي –سیاسي را بیاموزد .اومبارزه اصالح افاغنه را دربخش سیاسي
برمحور اصالح فرهنگي واجتماعي بنا نهاد ومي دانست كه این راه دشوار كار سالح برداشتن وكمین وكمان نیست .از بالیي
كه رهایي نداشت میبایست به" غارش خزید" .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 ودانش رهایي بخش
مورد نظر پاچاخان تنها درمیله تفنگ وگردش مبارزه مسلحانه قابل حصول ودسترسي نبود  .تازه ،انگلیس هم تالش داشت تا
پشتون را از دسترسي به این گزینه محروم کرده رابطه مستمر وگسترده اصالح افاغنه وشخص غفارخان باپشتونهاي داخل
قلمرو قانون را ضعیف سازد  .اصالح افاغنه در دورنماي آزادي به این شیوه کارعمیق وتحول درطرز تفکر وشیوه زندگی از
مبارزه نیاز داشت  .این مبارزه از همان ابتداء درپارادكسی چند وجهی گیرمانده بود .تاجاییكه به نبض دروني جامعه پشتون
ارتباط داشت درجامعه شهري ومتاثر از فرهنگ شهري این شیوه زمینه داشت ومورد استقبال قرار گرفت .نقش تحصیل كرده
ها واهل كسبه و اثر پذیري از تنوع فرهنگي نیم قاره زمینه ها وشرایط رشد آنرامساعد ساخته بود .اما در میان مردم
كوهستانات كه به تعلیم ودرجه رشد شهري دسترسی نداشتند ودر درون دایره بسته سنت هاي مذهبي قبیلوي محاصره  ،زیست
و روزگار داشتند وحكومت هم قیودات وسیاست چماق –بندگي را وضع كرده بود درحینكه امور سیاسي درقبایل قدغن بود
تعلیم وامور مدني نیز در قبایل راه وزمینه نداشت .با این همه ،خدایي خدمتگاران از كار ومبارزه درقبایل دریغ نكرد و قبایلي
ها هم ازكار وپیكار پاچاخان حمایت میكردند.اما برنامه اصالحي بمثابه یك سنت مترقي و فرهنگي ارتقاء نیافت ونمي توانست
درسطح یك برنامه جا افتاده اجتماعي وكلتوري كارا  ،اثرگذار و فراګیر باشدزیرا موانع فراگیر هم از سوی حکومت
برتانوی هند وهم درساختارها ورشتهای اجتماعی موجود بود .عصبیت كور دانش ستیزی محصول مناسبات عقبمانده اجتماعي
وكلتوري دربرابر مظاهر تمدن در سنت های محافظه كار ونیروي عادت سرسختانه حمایت میگردید .نیروهاي محافظه كار و
مرتجع جامعه با آن میانه خوشی نداشت و پراگندگی اجتماعی وعدم برنامه مشخص سیاسی دورنمای نامشخصی دربرابر
پشتونها ایجاد کرده بود  .بنا ًء مكتب ،سرك وخدمت سركار موارد منافي اخالق و اسباب خروج ازعرف وآداب مروج تلقي
میشد  .قبایل ازچند سو از نعمت موهبت هاي تمدن از آن جمله تعلیم ودانش وتبعات آن محروم بود  .عوامل گوناگون ازجمله
سیاست های سیطره جویی انگلیس درنیم قاره هند وبازي بزرگ كه افغانستان وبخصوص قبایل قرباني آن گردید قبایل
درسیروحركت اجتماعي -تاریخي ازقید وبار نظم وسنتهاي قبیلوي پاه فراترنگذاشت .طلسم استعماري سبب ساز پرورش
عصبیت وخشونت بیشتردرمیان قبایل گردید .نظام زندگي قبایل بگونه اي شد كه اعضاي قبیله با تفنگ زیستند وباتفنگ مردند
.دراین دایره بسته ومحصور فقط اذن پیش امام ،پیر وفقیر وسرخیالن و مزدبگیران حكومت وكارگزاران نماینده شنیده مي شد.
در چنین چنبره بسته حكومت هند بریتانوي حركت مترقي پشتونهاي روشنفكر را از همان آغاز تحویل نگرفت و در برابرآن
از نیروي سیاسي مذهبي و ترقي ستیز استفاده كرد .سرخپوشان صلح پسند را بخاطر پسند افغاني به شوروي نسبت دادند .میان
پشتونها درهمان آغاز مجادالت تضاد وتفرقه ایجاد كردند .یاد آوري باید كرد كه قبایل و جنبش اصالحي پاچاخان تافته جدا
بافته نبودند باهمه ی این تفاوت ها رشته هاي روابط عاطفي وفرهنگي-سیاسي میان نهضت انقالبي قبایل كه دربرابر نیروهاي
هندبریتانوي راه نبرد مسلحانه را برگزیده بودند و جنبش اصالحي موجود بود .خدایي خدمتگاران روابط نسبی و خویشاوندي
وسنتي با قبایل داشتند .اما این گزینه و شیوه مبارزه كه پاچاخان موسس آن بود در قبایل زمینه نیافت جامعه بسته وعاری
ارسواد و تهذیب شهری ومدنی مانع توسعه تحوالتی بود که نهضت زیر رهبری ّاچاخان درنظر داشتند .روابط ومناسبات
قبایل و حكومت با خصومت ودشمني دوام داشت وقبایل فرصت ایجاد نهادها ومحملهاي الزم جذب این دستور نوین را ندشتند.
چرا که این حركت و طرز دید امر نامعمول ویك نهضت مدني تازه پاه بوده و بسترسازی در جامعه سخت عقبمانده ومتحجر
به كار وزمان بیشتر نیازمند بود که هنوز شرایط نامساعد ،زمینه ها نامیسر وفرسنگها فاصله موجود بود و قوانین تحمیلی
بریتانیاهم اجازه فعالیت را نمیداد..باآنهمه میانه پیشوایان قبایل با جنبش سرخپوشان محبت آمیز و خودماني بود.
پاچاخان مبارزه سیاسي را برمباني راهبرد تنویري ونوسازي آرایش و ویرایش فكري سیاسي فرهنگي آغازید وفصل نویني از
كار وپیكار درپشتونخوا بوجودآورد.پاچاخان در داعیه اش به تعصب پناه نبرد بلكه این بریتانیا و سپس پاكستان بودكه تالش
هاي انساني ومترقیانه پشتونها را با برچسپ زدنهاي گوناگون تعصب تخطه وبه آسیبهاي خشونت كشانیدند  .اداره هند برتانوي
با این عمل ظالمانه كه از مطامع آزمندانه آن منشامیگرفت باسرنوشت آینده منطقه وباشندگان آن بازي كرد  .با جاگذاشتن
حایل و بازسپاري آن زیر نام حقوق دولتها با تقسیم کفر واسالم زمینه وشرایط كانونها و ظلمتكده شرارت هاي بعدي را بجا
ماند .پاچاخان پاشنه آشیل این تقسیم بندي دربرابر افغانستان را هم میدانست زیرا این تقسیم موازنه رابرهم میزد ودسترسي
افغانستان را به آب هاي آزاد قطع كرده ،سنگ بناي براي دشمني آینده گردیده و افغانستان را دربالتكلیفي العالجي قرار میداد.
نهضت اصالحي وخدایي خدمتگاران ثبوت بسیار روشني براي رد ادعاهاي میتواندباشدكه نسبت به پشتونهاي قبایل به دیده
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منفي نگریسته وآنها رامردمان ماجراجو نامتمدن وضد پیشرفت وآزادي هاي مدني مي دانند  .حقیقت نهضت اصالحي پاچاخان
پاسخ متمدانه پشتون دربرابرمطلق گویي استعماربریتانیا بود .باوصف ستمبارگي دشمن خدایي خدمتگار راهش را براي
اصالحات درمیان مردم ازمیان ناهمواري هاي ساختاري عبور داد .پشتونهاي پشتونخوا وحتا توده هاي مردم كه باخشونت
زیسته بودند به این روند پیوستند .پاچاخان و همگنانش براي نهادینه كردن فرهنگ نوین كارها را بصورت بنیادي اساسگذاري
كردند ،تنها به برانگیختن احساسات وتبلیغات اكتفاء نكردند .كار تنویري وكارآموزي وفرهنگ آفریني خالقانه اي را در دستور
كارقرار دادند.نهادها وهسته هاي روشنگران وفعالین از منورین پشتون برای پیشبرد امور را بوجود آورد با اینهمه حسن عمل
اما تاریخ شاهد است كه هم حكومت هند بریتانوي وهم جانشین آن پاكستان در برابر این مصلح بزرگ منطقه در برابر راه
اصالح مدني ومبارزات صلحجویانه وي و همراهانش آنچه از بدي و زشتي درانبان داشتند دریغ نكردند .نیم عمرش درزندان
ها سپري شد  .وي از راه وشیوه اصالحي ومدني برگزیده اش انكار نكرد وعقب ننشست ورنه همانگونه كه بسیاري از
مورخین اذعان داشته اند مردي همچو پاچاخان اگر برامواج توفنده ومبارزات مسلحانه تكیه میكرد راهش را براي پیروزي
هموار تر وكوتاه تر مي یافت  .حقیقت این است كه پاچاخان با این گزینه مبارزاتي نابلد نبود وبا مبارزان نبردهاي مسلحانه
همدلي وهمدردي بیدریغ داشت .اما وي میدانست كه این انتخاب اجباري مبارزه مسلحانه با وجود خشن بودن آسان هم است
ولي این پیشواي اصالح مدني به خوبي میدانست كه این پیروزي پشتون ها را آزاد كرده نمي تواند .زیرا استقالل وآزادي
استقرار بنیادها وزمینه هاي فرهنگي واجتماعي بایسته را ایجاب مي كرد آنچه درجامعه پشتون بستر درخور نداشت ومبادي
وزمینه هاي اولیه آن درحكم هیچ بود .ناگفته نماند كه مبارزات پشتون هاي آنسوي خط دربستركلي مبارزات رهایي بخش
نیم قاره هند براي آزادي نیم قاره باهم پیوند داشت.مبارزات رهایي بخش نیم قاره هند بصورت اساسي بیشتر وجهه سیاسي -
مدني داشت  .پاچاخان ومبارزات وي ازاین بستر متاثر بود .دشواري كار پاچاخان چند سویه بود و از همه مهم تر موانع
فكري –فرهنگي وسطح رشد پایین 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 موانع 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 اوخاموش باقی بماند
و پاسخ بی عزتی را بابی عزتی ندهد .برای یک پشتون دشوار است که سخن بلند برادر و عموزاده وغیره  ،زهرخند ونیش
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 قرمز عزت وبي عزتي او (
پشتون )جنگ را دوست دارد .ولی از سپاهي شدن نفرت دارد  . .انگلیس سرنوشت زشتی را برای پشتونهای آنسوی خط
بویژه قبایل رقم زد .وضعیت تحمیل شده پشتون-قبایل را برمسیر گزینه های وحشتناک قرار داده بود.
در زیر قشرطبیعت سخت و توانمند پشتون فطرت مغرور وساده او نهفته است .غنی خان دراینباره می گوید وقتی 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 پاره ی خانم و چشمان خسته از گرسنکی طفلکش را می بیند وجودش شعله ورمی گردد .او تفنگ
را بدوش می گیرد وی از قهر و غضب الهی ونفرت انسان نمی هراسد ولی از ناداری و افالس و زندگی محتاج و
غیرآبرومندانه اش می هراسد  .او خوش ندارد از کسی خیر وصدقه بگیرد که فردا برایش سبب طعنه گردد.مسایل ناموسی
برای وی از ثواب آخرت برتری دارد.
مادر برای فرزند جوان نصیحت 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 ه راس ندارد .جامه رنگین وزربافت و 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 رانرم میسازد .به او می آموزد که شاهین را ببین
تماشاي گل و بلبل را بگذار .پشتون به رسم وآیین قبیله خودش را می سازد و از ین 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 افز اید وقتی یک پشتون تحقیر و مورد اهانت قرارمي گیرد .برای او جز زدن طرف راهی باقی نمی ماند  .اگر چنین
نکند از نظر جامعه و مردم و اقارب می افتد .همه کس پدر ،مادر ،خواهر و زن او را به نظر حقارت می بیند و در نظر رفقا
هم وقار نخواهد داشت او باید رگبار مرمی بیاموزد.
پشتون قاتل خودسر نیست او قربانی احساس مسخ شده و ویران شده اش میگردد و او برای این ویرانگری بافداکردن جان خود
حاضر و منتظر می ماند  .آسیب جنبه کمزوری این احساس وی را انگلیس خوب درک کرده بود .از یكسو باحفظ زمینه هاي
مادي وذهني وفشارهاي مضاعف تلقیات خشونت وسرخوردگي را ترویج وتلقین میكرد واما دركارزار رویارویي با پشتونها
آنها رابسوي پراگندگي كشاندند.هدف حاکمیت فاروردپالیسي یکي هم این بود که پشتون هارا در برابر هم تقسیم نماید.
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غنی می گوید  :هدف محکمه سیاسی حکومت هندوستان بغییر از ین چیزی نبود که 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 فردپشتون تعلیم وتربیه بیاموزاند  ) 1 ( .پاچاخان باوصف شناخت دقیق از تلقیات،رسوم ،آداب
وارزش هاي رفتاري.تالش هاي اصالحي را دریغ نكرد.كه به زیاده روي متهم وبه تقابل هم كشیده شد چراكه شماري از
اقداماتش درعرف و ذهنیت قبیلوي مذهبي كه هر امر نو را بدعت وكفرگویي تلقي میكردندحرف نو بود.
پاچاخان در مرگ پدر خود هزار روپیه صدقه می دهد.ولی از مردم می پرسد که آنرا به کی بپردازد؟ مال یا مکتب؟! پاسخ می
گیرد که مکتب .در حالیکه درحلقه و دایره از مالها نشسته بود وقتی که مال ها از یکی به دیگری بخشیدن را آغاز کرد چون
وی در آخر حلقه نشسته بود زمانیکه نوبت وی رسید گفت که شما این مال را به من سپردید من آنرا به سکول (مکتب) آزاد
اتمانزی می بخشم .با این کارتو گویی که عرش فرود آمد با این بیان رعشه انفجار درحلقه مال هاتولید شد .تبلیغات ضد
پاچاخان شروع گردید که وهابی است و.و.و  .اما پاچاخان ازاین ایرادها هراس نداشت زیرا وجودش ماالمال ازعقیده وباور
به یگانگي ووحدانیت الهي بود واز سوي دیگر او پیامدكارهاي خود و وجهه حساسیتها را میدانست وپاسخي هم داشت بنا ًء
باهیچ تصوری ناصواب كنار نیامد .پاچاخان انسان باتقوا ومعتقد به باورهاي دیني بود .براي اداي فریضه دیني رهسپار دیار
یار شد درسیر وسفر این فریضه در حین بازگشت از مراسم حج در اورشلم خانم دوم وی هم در گذشت  .وی فیصله کردکه
منبعد 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  .درپرتو این تكانه ها وآموزه هاي نو
ومشاهدات وتفكر غنامندي 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 .
وی در برنامه اصالحي نهضت برحضور زنان تاكید كرد.در مورد ادا کردن نقش در اصالح وبازسازي جامعه زنان نیز
تصمیم گرفت و خواهرانش عمل در تحریک اصالح داخل و در پیشبرد داعیه خسته کن ،زمانبر ولی سخت ضرور وانساني
که در روند زندگی معنا بخش میشد مشغول گردید .به این ترتیب مبارزه اجتماعي نهضت اصالحي با تالشهاي فرهنگي
وسیاسي برای دگرگونی ونو سازی بنیادی جامعه اش همآهنگ شد .پاچاخان با عزم وجزم بیشتر فعالیت مجادالتي اش
راگسترش داد ..وی وظیفه و نقش عظیم در نو سازی قوم را از خود وخانواده اش آغاز وبدوش گرفت .وی تحصیل ،آموزش
وآزادی وحضور فعال زن درامور اجتماعي را ازخانواده اش آغاز کرد.حضور زن در امور اصالحي سیاسي رابا اشتراك
خانواده اش در خط اول با شجاعت شروع کرد.برنامه اصالحي اجتماعي اصالع افاغنه امر درازمدت وعملي و اما چالش
ساز وحساسیت برانگیز بود كه شرایط كار درجامعه را براي نهضت با دشواریهاي دامنگیربیشتر مواجه میساخت .اما چنانچه
تذكر دادیم پاچاخان میدانست كه به امري بزرگي دست مي یازد بنا ًء از عواقب آن هراسي نداشت .درراستاي همین امر
خواهرانش به سایر مناطقی از صوبه(پشتونخوا) سفرکردند این اقدام در جامعه سنتی و سنت پرست پشتون گام بسیار شجاعانه
چلنچ رسمي و فداکارانه به رسم اجدادي و در تضاد بسیار جدی با منش سنتی و رسم وآیین مسلط جامعه پشتون بود .حرکت او
خالف روان ساختارمند حاکم بر روحیات جامعه بود وحتی ننگ زمان تلقی میگردید ولی اوخطر جانکاه این ننگ ونبرد را
قبول کرده بود .گرچه نقش زنان در تحریک آزادی هند امر نا آشنا نبود ودر تحریك آزادي هند تحت رهبري گاندی باقوت
مطرح بود اما این امر در جامعه سنتی وشدیداً متعصب تباری پاچاخان بغاوت در برابر "مقدسات "بود.
جهت رساندن پیام آزادی به مردم وآگاهی 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 کنارسایر موضوعات مسئله آزادی زن نیز مطرح
شده و درمتن آن با صراحت اعالن گردیده بود که :ای برادر پشتون من ،توبرای خود آزادی می خواهی این آزادی را به
ز نان 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 وپیامدهای 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 ومحلی می
نمایانند .در راستای همین کارزار سترگ بود که وی باکانگرس وباالتر 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 .پاچاخان در نشست  1938درکلکته درکنفرانس مسلمانان اشتراک کرد .ولی پاچاخان بخاطر دیدگاه منفي
از آن م ایوس برگشت و باز به کنفرانس کانگرس در کلکته اشتراک کرد ،در این جابودکه ازسلوک گاندی خوشش آمد .ولی
برخورد سبک گرداننده کنفرانس نسبت به پشتون ها(!) وی را دلگیر ساخت .اما این برخوردهاي منفي تکانه وتلنگر براي
جوالن بیشتر ودرك ودانش بهتر پاچاخان بود و فهمید که تشدد و بر خوردهای دشمنانه در نهضت آزادی بخش نیم قاره ،میان
خود ،مردم هندوستان را کمزور ومسموم ساخته است .با آنکه ازمنش تند پشتون آگاهی داشت و به عواقب عصبیت ها هم نا
آشنا نبود ولی او راه اصالح وهمبستگی مردمان نیم قاره هندرا برای نجات هندوستان اصل تخطی ناپذیر میدانست .در همین

د پاڼو شمیره :له  6تر11
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

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 )2(.
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 شماوضعف 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 وتوانایی های راستین رابایست 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 ازانقالب سود خواهد برد .ولی عکس آنرا  .مثل کسیکه در دریا غرق گردد خواهد بود .شما
میدانید که سایر اقوام آیا دریک 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 وتحقیر میگردیم .با آبادی یک نفر ملک آباد
نمیگردد برای خود ،مردم خود و وطن طریقه زیست و زندگی بهتر را فرا گیرید !
اگر پاچاخان برای آینده نگري پشتون اندیشه ومسیر نوین ایجاد کرد این مطلوبیتها وبرنامه جدیدبراي سازندگي را از روی
شوق زدگي وعاطفه برمبناي احساس وعصبیت قومی اساس گذاری ننمود بلكه پاچاخان در تناسب با تغییرات درنیم قاره
وتحوالت درسطح جهان با نگرش دورنمادار ،هدفمند و آگاهانه برای آزادی هندوستان وپشتونخوا همزمان مبارزه میکرد با
اینکه میدانست در جاییکه قرار دارد و در سرزمینی که زیست دارد و پاه میكوبد به جامعه ایکه زندگی ،سرنوشت و رسالتش
با آنها متوجه وگره خورده است جامعه ایست که از هر لحاظ آسیب پذیر و دارای کاستی هایي ساختاریست  .اهمیت فهم
ودرك پاچاخان درگزینه اش ازجدي وپرمغز دانستن اصالحات وچالشهاي نهفته درروند پیچیده این مجادالت است تا زمانیکه
به اصالح وتغییر 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 وتبهکاران سیاسی تخریب وتکفیر گردید .حتا به ضد
پشتونولی متهم گردید .زیرا پاچاخان؛ خان بود ولی خانی نمیکرد.دسترخوان براي خاني وسرداري وخواني براي خودنمایي
نمي گسترد و با اربابان قدرت وسرنیزه هم کنار نمی آمد.ابوالکالم آزاد از این رهگذر یاد آوری کرده است .او در مکانی که
قرار داشت برنامه های اصالحی اش را آغاز کرد و به تالش هایش ادامه داد .با هیچ زورگوی وهیچ 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 هندبود و از آزادي آن خودش را جدا نكرد وخودرا عضو این خانواده مي دانست.
آنچه مختصراً تذكر رفت بالخره با این روحیه اندیشه تشکیل خدایی خدمتگار شکل گرفت که مرامش بر عدم تشدد بود .آنچه
که در فرهنگ پشتون درگذشته و شاید امروز ثانی نداشته .پاچاخان مسیر ساخت وبه تاریخ پیوست .پاچاخان راه سبز درشوره
زار پی افگند تا این گدر بی رهرو است منطقه ازچنگال اهریمنان درامان نخواهد بود .عدم تكرار پاچاخان آسیب ها راتكرار
خواهد كرد واما مسیر ساختاري –كنشگري راكه وي دربرابرافغان هاو جامعه پشتون گشود دورنماي مسولیت سازیست كه
باید نسل ها آنرا پیگیري وبه آن پاسخگوبوده وبه آن وفا كنند .زیرا روش زندگي بایسته درتامین عدالت برپایه عدم تشدد
وخودسازي ضامن بهتر سالمت وپیروزي یك جامعه است  .این كشتي بي بادبان  ،بي دكل ورهنما و اسیر توفانها شاید با باد
شورطه به ساحل برسد"!.د هللا خدمت کول یانی دهغه د مخلوق خدمت کول" و اهداف خدایي خدمتگاران این ها بودند :
"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.
من د ر جنگ ها سهم نمی گیرم و دشمني را نمی آغازم.
من هر پشتون را دوست و برادر میشمارم .
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
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من تعهد اخالقی و رفتار نیکو را می کنم ... ...
عدم تشدد نه تنها سالح ضدانگلیس بود ،بلکه خالف تشدد هم بود که در زندگی پشتون ها بیداد میكرد .فرق ره زكجاست تا كجا
! مدعیان آزادي وتمدن پشتون را به جنون مذهبي وبیگانه ستیزي وخشونت متهم كردند زیرا به حاكمیت وتمدن بیگانه تن
درنداد .مردي از همین تبار وبستر درصدد اصالحات اجتماعي اما براي حصول آزادي وخود ارادیت پاه به میدان مي نهد
.مدعیان تمدن در همدستي با رجعت گرایان مانع برنامه هاي اصالحي وي میگردند ومنشا وزمینه هاي خشونت را حفظ كردند
بلیه ایکه بسترمصیبتهای بزرگتر گردید  .انگلیس وجانشینانش از این انسان بزرگي كه براي خشكاندن زمینه ها وسرچشمه
هاي خشونت درمنطقه نزدیك به یك سده پیش دست و بازو برزده بودحتي اجازه گشت وگذار وتماس با مردم را نیز از وي
دریغ كرده بودند  .با زبان دوست ودشمن تكفیرش كردند زیرا وي برضد مظالم وستمگري حكومت بریتانیا وپاكستان بود
وبر رهایي از تمامیت خواهي و اعادهءحق خود ارادیت تاكید میكرد اما نفس مبارزه مدني عدم تشدد پاچاخان را بدون شناخت
از فراز وفرودعملكردها وتاب وتحمل دربرابر نامالیمات تحمیل شده بر او چگونه میتوانیم بفهمیم!.
حادثه قصه خوانی پشاورکه درجریان آن سه صد تن کشته شدند و به همین تعداد زخمی گردیدند بر روح حساس وی اثر
عمیق بجا گذاشته بود وبرای تفکر بیشتر براي علت وزمینه هاي شناخت این وضعیت به وی انگیزه میداد .حوادثی بسیار
اندوهناک و تلخ بعد از حادثه المناک قصه خوانی نیز رخ داد كه درنتیجه آن هزاران تن كشته وهزاران سرخپوش زندانی لت
وکوب و تحقیر وتوهین گردیدند  .مال و جایداد شان تاراج و صوبه سرحد کشتارگاه انگلیس گردید .این وحشت ودهشت راه
اندازي شده پاچاخان را همت وشجاعت بیشتر در ادامه كاري راه انتخاب شده داد  .پاچاخان از رویارویی با دشمن هرگز روی
برنتافت  .چنانچه یک سیاح آمریکایی درین باره نوشته  ":زدن وکشتن سرخپوش ها ذریعه ووسیله لذتبخش وخوش آیند و
وسیله ساعت تیری وخوش گذرانی سربازان انگلیس است " در کوهات و صوابی هم همین شکار و توهین و تحقیر و اذیت
مردم برای به اطاعت در آوردن ادامه داشت .منظور انگلیس از این زورگویی به اطاعت در آوردن مردم صوبه سرحد بود
که ریشه در قبایل آزاد وسرکش نیز داشتند وانگلیس میدانست که انتقام آن سرکشی ها را اینجا بهتر میتوان گرفت.وهر آن
بهانه می پالید تا اسباب اذیت وسرکوب 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 اجتماعی – فرهنگی یکی ازین ضرورت ها بود .زیرا پاچاخان می دانست که
بریتانیا عالقه مند است تا قلمرو حضور فزیکی پتان ها از صوبه ذایل گردد .پاچاخان به نیرنگ دامن زدن خصومت دینی
وپی آمد های ویرانگر،مرگ آور وغیر موجه آن آگاه بود .حجره و مهمانخانه «خان» سرای نشستهاومحل جرگه های پشتون
ها بود ولی رسم خانی  ،نوابی وسرداری در آنجا وجودنداشت .خانه او عشرت سرای اربابان و اشرافیت سرای خوانین نبود .
بلكه او در حد توان مادی اش سفره هموار میکرد .مکنت آذین بستن خوان نداشت ولی خانی معنویت بزرگ او مهمان را
ازعزت ومحبت ماالمال و سیرمیساخت .پاچاخان بخاطر دستیابي به آزادي واقعي وماندگار برتداوم و ادامه مبارزه اش در راه
آگاهانیدن و امرتنویری مردم باور وتاکید داشت وآن را ادامه داد .وی مشکالتی راکه از ناحیه گرایشات سیاسي -دینی متوجه
سرنوشت آینده مردمان نیم قاره هند و بخصوص پشتونها قابل نگرانی بود درك میكرد .دغدغه اصلي پاچاخان و تجددطلبان از
همین ناحیه بود .زیرا نیروهاي محافظه كار با سواستفاده كردن از تلقیات منفي حاكم در ذهنیت عامه كار وتالش خان را با
مشكالت وموانع ازبستر جامعه مواجه میكرد .وی باور داشت که دامن زدن به اختالفات دینی آزادی مردمان نیم قاره
هندوستان را دچار آسیب گردانیده و مشکالت ناخواسته اي در نو سازي تحوالت آینده فرا راه پشتون ها و افغانستان از یکسو
وموالید نوتاسیس آن از سوی دیگربجا می گذارد.
در نتیجه همین رد عمل منفی ،دولت انگلیس با گاندی مالقات می کند .تعهداتی میان وی و الرد ایرون صورت می گیرد و در
نتیجه یک برایند هم این شد تا برای صوبه سرحد( گورنر) تثبیت گردد و وزیر بومی زمام را بدست گیرد .
پاچاخان برای پاسخگویي بهتربه برنامه هاي اصالحي درتنظیم وسازماندهي مبارزات رهایي بخش پشتونها از لحاظ تشكیالتي
گام بلندتر گذاشت و کمیته های (سرخپوشان) را ایجاد کرد که جرگه نام داشتند .این جرگه ها هسته هاي 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 تعزیرات
وموانع نهادي او بصورت متداوم و پیوسته در حرکت بود .قریه به قریه دره به دره به گوشه گوشة پشتونخوا سفركرد و
برنامه اصالحي وضرورت پیگیري آنرا در مالقات با مردم تشریح كرد .روابط وی با مردم در حد باالی انسانی قرار داشت
....
خوهرانش نیز همین مسیر را انتخاب کرده بودند و برای بیداری زنان کار میکردند .زیرا پاچاخان معتقد بود که 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 تا ازاین
کار دست بردارد .حتی موضوع را با گاندی مطرح کردند .گاندی در جواب گفت که اگر انگلیس مانع وی گردد در آن
صورت کانگرس با انگلیس قطع رابطه خواهد کرد .گاندی در نظر داشت په پشتونخوا سفر کند ولی به وی اجازه ندادند .در
عوض پسرش دیوداس به پشتونخوا آمد .وی گزارش کرد که حکومت پاچاخان را بخاطر اجازت نمی دهد که وی به مردم
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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 مخالفت دارند .و قوت وی از ارتباط و پیوند
محکم با مردم متاثر است"( ) 4خانه هر پشتون خانه وی بود  .وی پیوسته 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 .
انگلیس هم در برابر این مردم خاموش نبود .مادامیكه سیاست زورگویي وگرفتن وبستن ها مشکل را حل نکرد ،شروع به
تبلیغات سوعلیه وی کرد .دیلی اکسپرس وی را به بغاوت و جهاد علیه انگلیس متهم کرد .دیلی میل نوشت که پشتونخوا
قرارگاه روس شده و پول روس در آنجا تقسیم می گردد و پشتون در برابر انگلیس به نبرد دعوت وتشویق میگردد و پاچاخان
 ،دشمن آشتی ناپذیر و خستگی ناپذیر انگلیس است  .با تشكیل دولت پاكستان هم همین تهمت ها وافتراآت تكرار شد.
پاچاخان مردم رابه خالف ورزی علیه قیودات انگلیس دعوت کرد .زیرا انگلیس خود تعهد شکن بود .و در برابر ،خان
برمبارزه هدم اطاعت متمدنانه واستوار برمنطق دعوت میكرد و به مردم میگفت که از مرگ نهراسید زیرا حق با ماست  .بر
خالف قانون  ( 144دفعه) عمل کنید به میدان نبرد عدم تشدد داخل شوید .مقصد از جنگ شما از نبردیست که چهارده صد سال
قبل آغاز گردیده است ( 22 . )5دسمبر  1931سر او الف کرفت از وی دعوت به مالقات کرد .وی انکار کرد .خان
درپاسخ به این دعوت گفت  :تاقیودات بر خدایی خدمتگار رفع نگردد حاضر به مالقات نیست .اما انگلیس دست بردار نبود
بازور پولیس به نزد سر کمیشنر برده شد .کمشنرضمن صحبت با وی مسئله سیاست را بازی شطرنج وانمود کرد که برنده و
بازنده دارد .پاچاخان جواب داد که وی شطرنج باز نیست .وگفت من از شما چیزی نمی خواهم .کسانی راکه منتظر مالقات
شما اند؛با آنها صحبت كنیدآنها توقعات دارند .پاچاخان به کمیشنر گفت که پشتون به حاکمیت بیگانه تمکین نمی کند .شما بجای
آن که در پشتونخوا به آبادی ،تعلیم و تربیه و ایجاد کارخانه و فابریکه دست بزنید مردم را به اطاعت محض فرامی خوانید و
این ناممکن است .در آخر  1931به جای ارون وایسرای نو مقررگردیده و به وی هدایت شده بودکه باید ریشه تحریک
سرخپوشان را بکشد .گاندی یک تاجر انگلیس بنام ایلون را جهت معلومات به پشتونخوا اعزام کرد وی میگوید من با مردم و
بزرگان صحبت کردم .محبتی که نسبت به پاچاخان وآیین سیاسی مبارزاتی وی در نهاد مردم جاگرفته؛ بسیار جالب بود .زیرا
مردمیکه تشدد جز کرکتر شان بود مبارزه عدم تشدد پاچاخان را اختیار کردند .این نتیجه از اعتمادیکه به حقانیت عمل ونظر
پاچاخان داشتند به دست آمده بود .پاچاخان کامیابی عدم تشدد را چنین شرح میدهد " در صوبه ما دو نوع تحریک و جود داشته
 :تشدد که برخالف تشدد در قلب مردم جامی گرفت .وقتی در یک عمل تشدد آمیز یک فرنگی کشته میشد نه تنها به مجرم جزا
میدادند بلکه تما م قریه و محل به عذاب کشیده میشد .مردم تشدد و مجرم را عامل تکالیف خود میدانستند .در تحریک عدم تشدد
ما خودرا برای توجیه عمل خود تن به گرفتاری خود می دادیم و به این ترتیب محبت مردم نسبت به تحریک ما بیشترگردید .
زیرا دلیل بهانه ایكه انگلیس پیوسته سبب رنج وعذاب وراندن مردم از كاشانه ایشان میگردید ازمیان مي رفت.حقیقت این بود
كه انگلیس اكثرخانواده ها را به كوچاندن مجبور میكرد .پالیسي انگلیس درپشتونخوا استفاده استراتژیك وسوق الجیشي درمحاذ
شمالشرقي بود.
در سال های  19 31و  32اكثر سرخپوشان وحامیان شان راهي زندان شدند و پشاور به گفته ایلون به بیابان خالی شباهت
یافت  .وضع چنان بود،گویی بالهای تمامی باشندگان هندوستان را پشتونخوا بر دوش گرفته باشد  )6(.در این میان پاچاخان به
ایالت بهار به زندان رفت .بلی باچاخان را برای مدت 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 دربرابر بالي
حكومت هند بریتانوي بود.پشتوني كه درقبایل وافغانستان درد سر دایمي پیشروي هاي بریتانیا بود.
در  27اگست  1934غفارخان و برادرش داکترخان از زندان هزار باغ رهاگردیده ولی اجازه رفتن به پشتونخوا برایشان داده
نشد ازین رو پاچاخان براي دیدن گاندي وقت را غنیمت شمرده بابرادرش به اشرم جدیدگاندی به بهارت مرکزی رفتند .بلی
این دو ابرمرد آزادی هندوستان با آن که از دور با نام هم آشنابودند در دیدارهای کوتاه مدت از مالقات هم مستفیدگردیدند اما
فرصت تبادل نظر بیشتر و شناخت محبت های فراگیرتری را در درگذشته نداشتند كه این زمان حاال این چانس میسر شد.
مها دیو دیسایی سکرترگاندی که کارنامه ها و حاالت خدایی خدمتگار را نوشته میگوید پرسشی اینکه آیا آزادی هند بدون
همبستگی پاچاخان با مهاتما گاندی ممکن بود وی جواب" نه" می دهد.نامبرده مي نویسدكه درنتیجه این دیدار وتبادل وتعاطي
افكار این دو برادر همرکاب گاندی گردید ندو . .....
در  27اکتوبر سال  1934پاچاخان درسفري به بمبی به انجمن عیسوی ها خدایی خدمتگاران را معرفی کرد :وی در ضمن
سخنراني از مخاطبین عیسوي در مورد تعدي وستم حاكمان هند بریتانوي نسبت به پشتون هاوهمركابان خود خدایي خدمتگاران
پرسید :که قصور ما چیست ؟ چرا مورد تعدي ومظالم قرارمیگیریم .تنها برای اینکه صوبه ما مدخل ورود به هندوستان است
!؟ ماکه آنجا زندگی داریم .حکومت ما را چوکیداران میدانند! .پس بما واضح بگویید که ما به چوکیداران اصالحات را داده
نمیتوانیم ؟ تصور انگلیسی این است که اگر ما به آنها چیزی از كار ودانش بدهیم هندوستان از دست ما می براید و انگلیس این
امر را خطرناک تصور میکنند .فکرمیکنند که اگر این چوکیداران 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
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در پشتونخوا تولد یافته ایم و جرم بزرگ ما اینست که میخواهیم مردم آستانه هندوستان باسواد و تعلیم یافته باشند .ولی انگلیس
میخواهد ما بی سواد باشیم  ،باهم بجنگیم و باهم دست به گریبان باشیم .قادر به سر باال کردن نباشیم و هر قدر کمزور باشیم
محت اج شان باشیم ".صحبت هاي پاچاخان آیینه تمام نماي ازمواضع روشن و عادالنه نهضتي بود كه وي اساسگذاري كرده و
درپشتونخوا بذرافشاني گردیده بود .وضع مصیبت بار و رعب آور قبایل آزاد را در روشنی این نگرش و ارزیابی می توانیم
بدانیم .عذاب وستمبارگي را که بریتانیا آغاز کرد پاکستان دینمدار آنرا ادامه داد .بلي پاچاخان و راه برگزیده و هدف انساني
او را در كردار وحرف هاي ساده وبي آالیش وي مي توانیم دریابیم .
گاندی در مقدمه کتاب می نویسند ":هر قدر که آشنایی من با این دو برادر پیش رفته من بسوی آنها جذب شدم .محبت وبی
شایبگی آنها مرا حیران و متاثرگردانیده است .من اینرا دیدم که باور وعمل آنها به حق پرستی وعدم تشدد بسیار محکم وعمیق
است .مذهب بر برادر کوچک(غفار خان)حاکم است .ولی او انسان تنگ نظر نبوده فکر او جهان شمول بود ونمایانگر مطالعه
سیاسی ومذهبی او بود" .دیسایی در باره خان می نویسد " من که هر قدر غور کردم روحانیت در وجود او مقام واال را دارد.
و یا اینکه با 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 .تنها
ملنگی و فقیری و اسرار زندگی بي آالیش و خالص اوست که برای خان کشش و جاذبه دارد "  .در جریان صحبت ها با
گاندی تصویري که درباره طرز زندگی و سعه صدر پاچاخان داشت در باره تحمل سایر مسلمانان برای همگرایی و تحمل
سایر مذاهب از سوی مسلمانان گفت :در هزاران مسلمان برای یک نفر هم علم الزم از دین نیست .ووجه 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" .
در سال 1934پاچاخان در بمبی درکنگره کانگرس اشتراک کرد و مسئولیت صدر مجلس را نپذیرفت وی با مسلمانان بنگال
مالقات کرد و صحبت های بی شماری داشت .از آن ها برای اصالحات وعدم 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 ازسوی پولیس باز داشت شد .علت
جرم فقط گفتن حقیقتی بود که در مجلس انجمن عیسویان ایراد کرده بود وآن یادآوری از 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 صدنفرمیگذرد " .با این بهانه وقتی خطر اوجگیری مبارزات مسلمانان در نیم قاره زنگ خطر را نواخت
حکومت هندبرتانوی برای جلوگیری از سفر وی بخاطر مالقات با مسلمانان بنگال برای وی پرونده ترتیب کرد و به دوسال
حبس بامشقت محبوس گردید .در آخر سال 1936وی از حبس رها شد ولی برای یک سال دیگر برای رفتن به پشتونخوا
ممنوع الورود اعالن شد .
در سال  1937در اثر تالش داکترخان برادرش که عضوکونسل قانونسازان انتخاب گردیده 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
.
در سال  1940زمانیکه مسئله شرط استقالل هندوستنان از سوی انگلیس رد شد .گاندهی و پاچاخان با کانگرس پیوستند و
پاچاخان در" اشرم " با گاندی روی برنامه تعمیری اصالحی به کار پرداخت مقصد این بود که معیشت مردم (قریه) به خودکفا
یی برسد و فکر و اندیشه و خلق جنگ را از مزاج پشتون بیرون کند  .زیرا میدانستندكه اقدامات ناشیانه حكمرانان انگلیس
سبب برانگیختن مردم به عکس العملهاي شدید میگرددكه نتیجه آن بازهم جنگ وخونریزي مي باشد.
در مورد تاریخچه زندگي ومبارزات غفارخان باید به نوشته جداگانه پرداخته شود .این امر از چند جهت حایز اهمیت است.
بخاطریکه مبارزه پاچاخان رکن وفصل مهم ومبارزات كامالً مترقي ومدني پشتون ها از جمله پشتونهای آن سوی مرز برای
رهایی ازسیطره بریتانیا وكسب آزادي است و از سوی دیگر وی مبارزه اش را بگونه راه انداخت وشیوه و تدبیری براي
مبارزه را برگزید که باخلقیات و احساسات سلحشورانه پشتون پهلو نمی زد .گرچه وی را با تعرضات و ناهمسویی های
زیادی مواجه کرد اما ثابت ساخت كه پشتونها فطرتا ً خشن نیستندوخشونت فطري یك قوم نیست بلكه وضعیت و حاالت
مشخص محرومیت و اذیت آزار وتحقیر وتوهین خشونت آفریني میكنند و باورهاي منفي را القاء وحتي تقدسي میكند  ،اگر
عوامل برطرف وشرایط بهتر وانساني گردد پذیرفته خواهد شد كه هیچكس از«گل وسرشت» جنگجوی و خشونتگرا نمیباشد
.جغرافیاي خشونت ومناسبات غیر انساني خشونت را بردارید عوامل بدآموزي را از مناسبات بزدایید تا بدانید كه هیچكس
بامیل ورغبت خشونت جنایت را انتخاب نمیكند  .پشتونها همچو هرخلق دیگر ظرفیت زیادي براي جذب عناصر سازنده
زندگي مدني ومترقي دارند .شناخت بیشتر وعمیق این مبارز نستوه میتواند زنگار ابهامات زیادي را كه محصول تفكرحاكم
دوران جنگ سرد و تلقیات جاهالنه است بزداید  .به این ترتیب كه هم تصور منفي درباره منش وسیرة پشتونها زایل گردد .
هم عمق و ژرفاي تالشهاي سازنده سیاسي اجتماعي پاچاخان وهم سیماي حقیقي بخش بزرگ پشتونهاي آنسوي خط كه
درمسیر تجدد وترقي گامهاي بلندي برداشته اند و درتحلیل جزیره حصر و فقر قبایل فراموش میگردند تاریك نماند وشناخت و
ارزیابي عامالنه زمینه ها ،عوامل وناهنجاریهاي كه درنتیجه آن واژگونه نمایي ها صورت گیرد تاشیادي زورگویان هم
برمالگردد زیرا درپس پرده ضاللت شیادیهاي سیاسي حقایق زیادي مكتوم مانده است .تاریخ زندگي فرهیختگان پیوسته چنان
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بوده كه چون منادي حق وتغییر بوده اند با ترور حیثیت و رد و انكار نگاه حاكم مواجه بوده اند.این ردوانكار تنها به
افرادمحدود نبوده بلكه عصبیت این رد وانكار شامل كتله هاي بزرگ انساني نیز بوده ومنشا در راسیسم وتفكرفاشیستي دارد.
وارستگی بزرگ عقیدتی و هومانیزم ژرف این داعی صلح وامن از دیده ها پنهان مانده است  .دشمن ومعاندین کوتاه بین این
مرد آزاده و آزادیخوا را عامدانه در هاله سکوت و ابهام قرارداده ،پرده ضخیمي دركتمان یك حقیقت روشن و حركت مترقي
وروشنگرانه انداخته  ،آنرامخدوش ساخته و در زیر آواري از بهتان ها پنهان كرده اند كه این كتمانكاري وواژگونه نمایي
فرصتهاي زیادي درراه اعمارصلح وترقي را ضایع كرده است .دوستان هم در شناسایی وی کوتاهی کرده وتنها بر پشتونولي
وي بسنده كرده او را در هنجارهاي قبیلویت محدودكرده اند وآنگونه که حق وامانت اوست ادای دین نکرده اند.
پاچاخان مكنونات خودرا ازكسي پنهان نمیكرد .وي خودرا افغان وپشتون میدانست .تاجاییكه به امر مبارزه وعزت النفس
شخص وي مربوط میگردد بزرگتر از آن است كه فكر مي شود .تنگناهاي كه موجود بود ویا بوجود آمدند عامل ومؤجد آن
دیگران بودند .وي شایسته ترین برنامه اصالحي وبرترین رسم وشیوه زندگي ومبارزه را براي انسان وجامعه خودش تدوین
وانتخاب كرد .به پشتونولي باور داشت ولي نگاه وي دراین رابطه نقادانه واصیل است .پاچاخان برنیمرخ سلحشورانه ورزمي
پشتونها براي مقابله با متجاوز آگاهي وآشنایي داشت .پرورش روح رزمي وتدارك این ابزار درمیان پشتونها مشكل وجود
نداشت وي عقیده داشت تا در تلقیات ومنش پشتون ها نسبت به جامعه نحوه چگونه زیستن و بهتر زیستن براي یك آینده بهتر و
روشن دگرگوني حاصل نگردد وپشتون مسیر هدف عالي تر وشیوه زیستن بهتر رابرنگزیند وبه نوسازي فرهنگي نپردازد
دامنش از چنگ اهریمن جهالت وسیطره غیر نامیسر است.زیرا مناسبات ونحوه وشرایط زندگي موجود دگر درد بخور نبوده.
نه تنها به رهایي و رستگاري پشتون نمي انجامید بلكه این اجبار فرسایش بیشتر ببار میاورد و نیروي او را در دراز مدت
باخسران عظیم مواجه نموده وبه دشمن خودش تبدیل مینماید .غفارخان با تكرار ودرهمه تجمعات وهمایشها افكارش را دراین
رابطه بیان داشته است  .پاچاخان در درازناي زندگي اش سنگیني بارگران دو دوران از بازي هاي بزرگ را بردوش كشید
وبا مزبله آنچه كه ما امروز از فراز تاریخ تماشامیكنیم ولي فرجامش هنوز دربن بست دهلیز مرگ ادامه دارد مبارزه كرد.
نكته بسیار مهم درمورد پاچاخان طراحي اندیشه ومعماري و راه اندازي روند اجتماعي –سیاسي اصالحي و ترویج فرهنگ
نوین با همزیستي مسالمت آمیز و كاربرد و نهادینه كردن عدم خشونت بمثابه عکس العمل فعال درمجموعه تعامالت اجتماعي
وسیاسي است .وي با سیاست دست وگریبان بود وسختي هاي آزاردهنده اي ازاین ناحیه دید ولي هیچگاه با خشونت آن كنار
نیامد چرا كه جنبش اصالحي وي درمحظورات سیاست محدود نبود.

د پاڼو شمیره :له  11تر11
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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