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رڼا ګل اريوبزی

با چا خان
د خدای دمخلوق په خدمت کی دفخر افغان ژوندون
او د خدايی خد متګارو بی تاوه پا څون
دوھمه برخه
دعدم تشدد بشری منځپانګه
پاچا خان په پښتنوکی د ناخواليو او د برتا نوی ښکيالک په خالف را پا څيد چی په لومړی سر کی تشدد
ورته دانقالب نږدی او د کاميا بی الر ښکا ريده او ليکی چی»دتجربی نه وروسته راته معلومه شوه چی دجنګ په
وخت کی اسونه نه تياريږی نو ځکه می ارا ده وکړه چی خپل کلی ته وا پس کيږم او دعدم تشدد داصولو په بنا به
کارکوم«]عبدالغفارخان١۶٨...ـ١۶٩م[ دلته دپا چا خان په ھد ف کی بدلون نه ليدل کيږی خو ھدف ته درسيدو
الريی د تشدد نه په عدم تشدد بدليږی.ډاکتر ځيرکيار دا په عدم تشد د بنا شوی پا څون»بی تاوه پاڅون «بللی دی.ده
تر ھمدی سريزی الندی يوه درنه څيړنيزه رساله ليکلی ده او په ھغی کی يی د »بی تاوه پاڅون«موخی،ډولونه او
دوخت او ځای دشرايطو سره برابر ميتودونه په زړه پوری تشريح کړی دی .که څوک دپاچاخان دژوند او اثارو
سره لږ څه اشنا وی اود ډاکتر ځيرکيار ليکنه يی لوستلی وی نو حتما په دی پوھيږی چی بی تاوه پاڅون يا عدم
تشدد»تش خبری کول«يا» ھيڅ نه کول «نه دی بلکی بی له » تشدده« نور ھر څه کول دی،دوينو په ځای دخولو
تويول دی.تشدد خو په حقيقت کی يوازی ټوپک يا سو ټک ته الس اچول دی،وژل ،دوينو تويول،دجوړو ودانيو
ورانول دی او دنورو اقتصادی،فرھنګی او ټولنيزو چارو
دپرمختګ زمينه محدودول او يا بيخی له منځه وړل دی.پاچاخان ليکی چی»عدم تشدد يو طاقت دی،څرنګه
چی تشدد يو طاقت دی.دعدم تشدد دغسی فوج دی لکه څنګه چی دتشدد دی،خو دعدم تشدد وسيله تبليغ دی اود تشدد
وسيله ټوپک دی،عدم تشدد په خلکو کی محبت پيدا کوی،ھمت پيداکوی او جرات پيداکوی،او تشدد په خلکو کی
نفرت پيداکوی،ويره پيدا کوی او بزدلی پيداکوی].عبدالغفار خان٣۶١....م[
عدم تشد د په حقيقت کی دپيچلوسياسی ،ټولنيزو،روحی اوروزنيزو النجوسره الس او ګريوان کيدل او په دی
الر کی دبی شميره ستونځو او کړاوونو زغمل دی،ځکه چی دبی تاوه پاڅون موخه د مخالف له منځه
وړل،وژل،کمزوری کول اومغلوبول نه دی بلکی دشيطانی او غيرانسانی اوصافونه دانسان ازادول دی،دانسانيت
سره دھغه پيوستول دی ،دزور مغلوبول دی،په نيکی دبدی مخه نيول دی،دظلم،غالمی،کينی او تعصب جرړی
ايستل دی.دا نو دغټو او ځواکمنو مټو،دټوبک يادسوټک ساده اوبی مانا کار نه دی بلکی ژوره او ھراړخيزه
پوھه،زغم،،مينه،پوخ ايمان،زړه ورتيا،کلکه اراده،په ځان واکمنی او بی پايه حوصله غواړی.دا ځکه چی دبی تاوه
پاڅون فکری الرليد په انسان کی د»نيکی«يا»ښيګڼی«ارثی ماده،بنسټ يا ھسته وينی چی په ظالم او مجرم انسان
کی ھم له منځه نه ځی او په ځای پاتی کيږی.دا بنسټ په الزمه پوھه،زغم،حوصله،مينه اومحبت او د ځانګړو
ميتودونو د کارولو له مخی را بيداريږی ،وده او پرمختګ کوی،ځواکمن او په»بدی«واکمن کيږی،په نفس باندی د
کنترول جرات او وس پيداکوی او دفساد،ظلم او استبداد بنسټ ورانوی.په دی توګه مظلوم نه يوازی د ظالم نه بلکی
ظالم ھم دخپل ظلم او وحشت نه ازادوی او انسان ته دانسانی برابری او ورورولی وچت مقام ورښيی.بی تاوه پا
څون د زورزياتی،ويری ،ستم او نفرت په ضد پاڅون دی،کوم نژاد،دين،مذھب اويا کومه بله عقيده نه بلکی زور
زياتی،ظلم،استبداداو کينه په نښه کوی،بد کار د بد و کړنو،افکارو او اوصافو دغالمی نه ازادوی او دانسانيت په
ھکله يی د ھمزه شينواری د دی تعريف سره اشنا کوی چی:

د پاڼو شميره :له  ١تر٢
افغان جرمن آنالين په در نښت تاسو ھمکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړيکه ټينگه کړئ maqalat@afghan -german.de
يادونه :دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده  ،ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـئ

په بل طرف ور سره تول کړه کوه قاف په تلـه
په يوطرف دمين سری دحسرت اوښکی واخله
پام چی يی تول نه کړی د جنګ اودمصاف په تله
ا نســا يت د شجا عت حـيا ســخا نــو م د ی
په ټو لنيز ژوند کی د يوه انسان انسانی ځانګړتياوی لکه زړه ورتيا،مينه صداقت،سخااو انصاف د بل
انسان سره په عملی خواخوږی کی سره يو ځای کيږی او د انسانيت لوړ مقاو تری جوړيږی.فخری افغان ليکی
چی»:انسان چی انسان وی څومره ھمدرد وی او چی انسانيت تری الړ شی څومره بی رحمه شی] «.عبدالغفار
خان٧٠٨...م[ھو!ھمدردی او خواخوږی په انسان کی انسانيت ساتی،پالی او روزی او بی رحمی يی له انسانيته
راګرځوی اود وحشت په لور يی ھڅوی.پا چا خان په انسان کی دانسانيت دساتنی او پالنی تر ټولو ښه الر داسالم
مبين دين ګڼی چی پکی دخدای دمخلوق خدمت،دھغه سره انصاف ،مينه اوعدالت دلوی پروردګار په دربار کی تر
ټولو ښه عبادت دی.د اسالم پيغمبر حضرت محمد)ص( فرمايی چی»:له شرک وروسته تر ټولوناوړه ګناه داله
بندګانو ځورول دی او تر ايمان وروسته تر ټولو لويه ښيګڼه داله مخلوق ته اسانتيا برابرول دی]«.عبدالھا دی
مالخيل:خوږی خبری ،دانش کتابخانه،پيښاور١٠،م[حضرت عمر)ض(دخدای مخلوق سره په انسانی چلند کی،په
صداقت ،خواخوږی،مينه او محبت کی داسالم په مبين دين باندی دعقيدی عملی معيار وينی اوفر مايی چی»:دچا
لمونځ او روژی ته نه بلکی دھغه ښومعاملو،انسانی خواخوږی او رښتينولی ته ګوری]«.عبدالھادی مال
خيل٣۶....م[که ښه ګذاره ،خواخوږی او رښتينولی نه وی نو عقيده باندی دزړه د تصديق نښی او نښانی ھم نه ليدل
کيږی.په دی صورت کی د عقيدی نه وسيله جوړيږی او چی عقيده وسيلی ته را ټيټه شی نو په ريا بد ليږی،وحشت
او منافقت ته الر خالصيږی او دټولنيز ژوند انسانی بنسټ کمزوری شی اوباالخره ورانيږی.له ھمدی امله دخدايی
خومتګارو بی تاوه پاڅون خپله تګالره داسی ټاکلی ده چی»:ھر خدايی خد متګار به صابر وی او دزور او زياتی
مقا بله به په ښو خويونو کوی او په مينه او محبت به تيری کوونکی له بد کار نه اړوی]«.د علومو اکا ډمی :دسولی
او ازادی مشال،عدالت مطبعه  ١٣٨٨لمريز کال ١٣م[.د خدايی خدمتګارو دمنشور داپړوکی موږ ته دپښتو ژبی
دشعر او اد ب په تاريخ کی دخو شال خټک دا څلوريزه را يا دوی چی:
که څوک بد ور سره کا ندی دی به ښه کا
ښــه ســړی د چـا په بــد و نظر نــه کا
پــه بــار دا ره ونــه تـل کا ڼـی و ريــږی و ر ته ګــو ره چــی بار داره ونه څـه کا
ھرخدايی خدمتګار په خپله خوښه منلی وه چی په خپل ټولنيز،سياسی او شخصی ژوند کی به د»بار داری
ونی«رول لوبوی او ھيڅ به»د خپلی ژبی او الس نه دخدای مخلوق ته ضرر«]د علو مواکا ډ می١٣....م[ نه
رسوی.خدايی خدمتګاری په عمل اونظر کی دھر ډول بند يز او توپير نه لوړه وه،دھغی دنړی ليد په منځ کی انسان
و او دا نسان له پاره دا سی جھان و چی له زور ،تيری،ويری ،لوږی او بد ګما نی نه پاک او دسولی،
سوکالی،وروری ،برابری او مينی نه ډک وی.خان عبدالغفرخان ليکی چی»:موږ له په کار دی چی دخدای مخلوق
دتکليف او ارام فکر او خيال وساتواو څه چی کوو،نو چی اول يی په ځان وګورو،که چيری ځان له يی خوښوو بيا
په کار دی چی بل له يی ھم خوښ کړواو که چيری ځان له يی نه خوښوو،نوچی بل ورور له يی ھم خوښ نه
کړو]«.عبدالغفار خان٢١۴....ـ٢١۵م[ د خدای د مخلوق يه ھکله دپاچاخان دا دريځ دپښتو دشعر او ادب ماليار
رحمان بابا ددی غوښتنی سره سمون خوری چی:
نــه چـی و ګـڼـی ھـمـه واړه ر و ا
دسړی په خاطر ھرڅه ھر څه ګرځی
لـکـه ځان ھـسـی وبل وته نظر کـړه لکــه ستا دی ھسـی ځان دی د ھر چـا
پورتنی څرګندونی مو دی پايلی ته رسوی چی دبی تاوه پاڅون فلسفه دبشر دفکری ودی په تاريخی ځنځير
کی ھغه فلسفه ده چی پکی خيال او ارمان دعقل اوفکر سره او دا ټول بيا دعمل سره يو ځای شوی دی اوټولی
سياسی ھلی ځلی يی په اخالقی بنسټ بنا شوی دی.دا په حقيقت کی ھغه فلسفه ده چی که دانسانيت په تله وتلل شی
نو تر بل ھر سياسی او فلسفی مکتب نه درنه ده.د پاڅون بيتاوه کول»عدم تشدد« فخرافغان اوخدايی خد متګارو ته
دا امکان په الس ورکړ چی دپښتنی ټولنی بيالبيل اړخونه دبدلون او پرمختک په لور وخوځوی.
ددی ليکنی په دريمه برخه کی به دپاچاخان او خدايی خدمتګاروھغه ھلی ځلی وګورو چی دپښتنو بچيانو
دښوونی او روزنی په برخه کی يی کړی دی.
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