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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ځير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئرالي

  م١١/٢٠٠٩/ ٢٥                                الحق ببرک زۍ ځدراڼسراج : ژباړڼ 
  

 

  خان ارادې ميراث چاد  با
  

   ورځپاڼي څخه له دبرلين 
  ويلي ګرموند: ليکوال  

 
ه پستر يو    تون دمهاتما ګاندي په خوا کې د عدم تشدد الره غوره ک

  سره جوړ نه راځي  ايديا  او ، عقيدې فکرونو له د ده پا کستان 
ي،په هر   سم ن کالو څخه پورته دی او ٩٠هغه له .  کې ډير څه ليدلې دي محمد دين په خپل ژوند: ور ېپ ه پوهي

ه وه، هه پوهي دومرحال  نېي کله چې د ده  زوک ۍ لوم ه روانه وه غه مهال په اروپا کې د ن  محمد دين يوه . جګ
ه  ي لکه د زره بين سوځنده شيشه  سترګې پر سترګو لري چې ډبله شيشه يې  داسي مالغو ځي. ومي نکې کين دوپه ل

ه السي   الس ځان پر کوي ، کله چې دی په مرسته سره  او له  ده   دیځوان  ج يو خوريه يې .  تموي باندې لک
و پر اړه کيو باندې  ينګه  ته چې   صالونيو لوی پ ي  امنيتي   ي ساتنه يې کي په   د پاکستان   دغه ځاې .ورجګي

ه  ور  کې ځپلې صوبه پجګ تونخوا حکومت  ې ی  د د پ    . دی  مشرانو  استوګن
انو لباس  د سرخ اوسه رې کې ال ترده کې د خپل کور په المامحمد دين په چارس او سره   ې اونيفورم سورنګ يا  پو

  . ده ساتليپګ ۍ 
ل کيده  دا رن  کالونو پورې ١٩۴۶ څخه تر ١٩٣٠د  ان  ګ             . د خدای خدمتګارانو يا د ولس خدمتګارانو ن

کل  تني غورځن کې ګدون درلود  ١٠٠٠٠٠ا ي  په دغه پ  وسلو بلکې  توپکو يای هغه مهال نه پهدو. ي او س
بر دا په داسي يو وخت کې چې د خې. ه د عدم تشدد په توکو باندې د انګريز کولونيال ځواک پر وړاندې مبارزه کول

  .پورته شوي وو   جهاد غ  وسلوال درې په شاوخوا کې د د انګيزانو پر وړاندې د
  

  د ترهګرې اصلې مرکز 
و وګو دروجهاد غ  لې سپېنن يو ځل بيا د تنو کمربند په  ک دغه سيمه د پاکستان شمال .  شوي دی رو خپ کېد پ

پالو  . ز جوړه وي لودي  ته او دافغانستان پولو ته څيرمه  نن د ترهګرې اصلي مرک   ډزي ان جنګياليود اسالمي بنس
ي  ور کې اوريدل کي ار . په پې دوزخ   د خېبر دره و د رګريزي سرتي ان. په پای کې موقعيت لري بردرېد خېدغه 

تون محمد دين د حکومت  ه او په ناامن په داسي يو   . نومولې وه دروازه يا ده ړه  مسلسل ډول ناکرار وخت کې پ
ي چ څو ترمشري ځای ته راځي ،     .ې د،،  سرحد ګاندې ،، درناوي  پرځاې ک

ی دی م جوړوونکي د بم يوې کاناډايي  فلدغه  فلم  د  تيرې مک  لوهان  په نو  فلم  نوم    د.اچا خان پر ژوند جوړک
   .  ي نومول شودسرحد ګاندي په نامه 

ودوونکې وم ١٩٨٨په   ور په  اوس  دغه فلم . کال کې دغه سوله پال او د خدايي خدمتګارانو بنس اي د پې
ودل  حکومتي استوګن  له  ليدلو ه فلم دغ   کله چې دهې يو غ د تحريک محمد دين د خدايي خدمتګار. شو  کې و

کې تويدي و  ثبتد فلم په پاۍ کې ده وويل ، بالخره يو چا زموږ تاريخ په فلم  کې   . سترګو يې او   . ک
دې و له ياده ووځي ليکوال  ليکې ، دا تاريخ له هغه څه خبرې کوي کوم چې يو ننګيالې ، . دا يو تاريخ دی چې ن

تپه شان کلک و توريالې او غيرتمند د غرون   .  خطاب کوي ته دعدم تشدد ولس  نوپ
ېدلې دې١٨٩٠ا خان  په باچ ر پراخه اوږودد پارسدې   ج ، پوخ ،کال ١٩٢٩په  .  کال زې   خاوند باچا خان او 

ودخ له يوې  ی بنس کي وون ه کوله  وا ديو  ازاد   په  خوارو وارو يې او له بلې خوا  چې جنکيو هم  په زده ک
تانه بګنيو کې اخته تر  ته د عدم تشدد مبارزې له الرې  يوالي د انګريزانو کولونيال  ځواک پر وړاندې  یي   پ

رو کالېو کې د هر څه انتظار کيدو، خو په سبردرې په شاوخوا د پخوانيو تجربو پر بنس د خې. لمقاومت  ته راوبل
ان  يو خپل سره کدغ. نتظار نه کيدو   د سوله پالو،،کې ،، سرخ پو تر څيرې کولو ،و س  د انګيزانو ميسونه پر خپل 

  په دلندن امپراتورۍ  ارادې   او مبارزي  ته  هود، ډول  دې.  انونه ورغورځول ماشينګنو او توپو نو ته به يي ځ
  .  کې فکر نه وه شوي جنګې تکتيکې  پالن

  
  او د له يو بل سره  د سوليزه ژوند  تهه څير خلکوندي پاچا خان  لکه د هند د خپلواکې اتل مامها ګاډيرو کالونو  ب

  .  واعظ ، نصيحت او خطاب کاوه  لپاره مذهبونو سوليزه ژوند



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

خان د خپلو . يش پيل شو ورسيدو ، چې بيا د هند او پاکستان و هم ن مشرتابه ته غورځخان يو ځل د کنګرس 
و دده سره ګرو له خواعقيدې مل بير ته او خپل هيواد ته  تقسيم مخالف و  باچا خان د هند د ،ځکه د خيانت احساس وک

اچا خان  ب . سره مخامخ شوناوړه چلنداوله قهر نويو واکدارنو ند د پورې غاړي دسې ندوس هد دی بيا   . راستون شو 
تونستان هيله په زړه کې درلوده    .د يو خپلواک مستقل پ

تلو،د دولت ېنيو پاکستاهغه مهال دی  نه پوهيدو چې اکثريت  ور څخه خ غو   . په ګمان بريال رحيم اله يوسفزۍ پې
ه کوله چې ب رول اچا  خان په هره بيه او په هرد نوې هيواد حکومت ه باچا .  کې راولي راز توکو باندې په خپل کن

ول  خان ل  کاله يي  د پاکستان په١٨    .  زندانونو کې تير ک
ناست وم ، څه چې پرما د پاکستان  په  کلونه کلونه کې جيلخانو زه د انګريزانو په  کالونو کې دی ليکې ،١٩۵٠په  

ولو شکنجو او ظلمکې زندانونو   . څخه تيرې کوي و وشول ، هغه د 
دی د نوموړي  د هغه  له وصيعت سره سم  . ور کې  په خپل کور کې نظربند وم  کال کې باچا خان په پې١٩٨٨په 

ار کې خاور وسپارل شو الل ابافغانستان د ج   .اد په 
ه   مو په درناوي د يو موقت  اوربند  ده ته  شوروي اتحاد پخوانييرغلګر  چې سلګونو زره خلک د تر څو افقه وک

و د ب .  غم وژړ وي خپل  اويسره ورستې ديدن وک خان اچاب يني په اچا خان له دې هرڅه سره سخت دري د م
و و  او دمرګ خولې ته ور څيري  خلک  يېلسګونه ويرجن  په  بم ه  يو.مراسمو کې د تشدد وير ګد ک   .ک

لکه نن د افغانستان اوپاکستان د غرنو په  په دوی کماندوځاې په ځاې شوي ده او اورپکې د  ې جهاد من کې د سپې
ۍ کې د  تونخوا دا نو له بلي خو،  او توله سيمه په تشدد کې سوځي يو اسالمي خالفت  ليوالتيا لريتوله ن ې   صوب پ

ور کې  بيا د ب ي ن د رنيسا او فلسفه  ايديا اچا خانپه پالزمېنه پې   . س په څير راژوندې کي
د په خپله تګالره  کې د ګونړخه  کين االرېدغه   من. شنل ګوند حکومت کوي  کال څخه د عوامي نې٢٠٠٨ هلته له 

.  اچا خان ارادې ميراث ته سخته  اړه لرو همدا اوس موږ د ب. استقالل غواړي  ختيزي  برخه   شمالپاکستان  څخه  د
ک وايې   دی د صوبايې حکومت د  سولې او پخاليني چارو مشر  اوس.د بشر د حقوقو پخوانې فعال افراسياب خ

ي .اکل  شوي دی  ي دوه .  دی نشي کولی خپل پالنونه پلې ک ځلې ترهګرو پر هغه  ځان مرګې بريدونه تر سره ک
ي ژوند کوي  دی خپل يو کور کې چې شديد محااستوګن  په  له همدې امله دی اوس د حکومت  .  دي فظ يې کي

ک وايې ژوند کوو ، کې موږ د محاصري  په حالت .  هم نشي بهر وتلي او  د تلو زړه نشي کولي کور ته     . خ
اکستان پوڅ په سرحدې سيمو کې له  کله چې د پ.قبايلې سيمو څخه کدوال شوي دي  څخه ډير خلک د ٩٠٠٠٠٠د 

پالو پر وړاندې ستر عمليات پيل ک و مياشتو راهېسه د بنس سې نه لرو چې دغه  اړينې پيموږ هې ډول . ي دي شپ
و او بې ځايه شويو کدوالو  و   دومره پېسې نشته چې سيميزه. سره مرسته وک  . پوليسو ته مناسب تجهيزات برابر ک
ک    .کاوه يې  شکايت ويل او  خ

تونخوا  سياستوالو پورې اړه ولري ايې دغه حالت  له دوی سره په اسالم اباد کې  . دعوامي نېشنل ګوند صوبه پ
 اده  د دوی سره نورهم په ډير د پوځ اصلې او مرکزي دې کې په پ. ي کومت د زړه اخالصه سم  چلند نه کيح

ن کې  اکنو څخه  ورسته . دهواضع ډول په وا تونخوا صوبې  د د  نې کال  درسمې ډندېحکومت پ پوځيان   دیلوم
   . او کمزوره کول يې موخه ده کوي   نه  پام    عمدأدوی ته 

تونخد ې ي صوبې حکومتوا پ تو کور په نوم واړل  اوس   کور نوميده،د سرحد  تر اوسه  نوم استوګن دغه ځاې د پ
  . وش
  �  او هک پک شو فکر ګډوډ مالد    

ي  او ددعوامي تنو په خپله سيمه کې التراوسه نوي ملګري نه دي رامات ک ې  د پ صوبې په   نېشنل ګوند پريک
کيجن دي نور سيمو کې حاال  اپو حالت  ځان ته نېسې . ت نوره ک ور ورورو د يو  ار پې  دپه باجوړ او. سرحدې 

ه روانه ده د سوات په دره کې له. مومندو په سيموکې د پوځ عمليات پيل شوي دي  يو  د اورکز.  يو کال څخه جګ
پالو طالبانو  تر والکې الندې ده  ن پ دې مشر بن الدپه وزيررستان کې چيرته چې د القاع. سيمه به بشپ ډول  د بنس

ي دی، نسبتأ ارامه ي د امريکابيا  کله کله دغه امن  .  بري ند د عوامي نېشنل  ګو. يې توغونديو بريدونو له امله  ماتي
ي  د ودلو په صالون کې ناست دي وايې ، زه داسي انګيرم چې د  يو غ  موږ  د  به يمايې پوري غې کال ترندفلم  

ل شو اسالم اباد به دغه عمل  ته يو بهانه ومومي تر څو موږ د حکومتي چارو څخه . حکومتي چارو څخه ليري ک
ي   د کتونکو . ودو ي افسر نه برې هې کوم پاکستانې پوځغه صالون کدلته لکه څنګه چې تمه کيده  په د. ليري ک

ه کې يواځې  دی ايديا  دعدم تشدد ان  شو  د باچاخ ګډوډ فکر  د فلم په کتو سره مالد دغې  .  يو مال ناست و  په من
ي و  تل ، هغه  د خپل کله چې چراغونه بيرته بل شول. وارخط ک ې څخه يې وپو  دغه څه شي دي څنګه ناست س

وپوهول  سم  ده چې خلک   د باچا خان ارادې ميراث  باندې  نه  هم  په دی مانا چې داسي اسانه  . ر ؟ دم تشدد العد
  .شي 

  
  :لمنليک 



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

  ولنه قبايلې 
تانه يوقام  دی چې په  افغانستان او پاکستان   ي  کې پ  شوي دي څخه جوړدوی له ډيرو قبايلو او نيمه قبايلو  ، اوسي

تانه دياکثريت  طال.     . بان پ
تونوالي ده  ي  سره تنظيموي ددوی د عزت کودکس پ ه ورک ه وړه،  را ک تون  مجبور .   چې  د قومونو ک هر پ

ي  مجبور دی  هر يو. هر چا سره  بايد مرسته کوي او هر څوک  چې ورته راشي پناه ورکوي  ، دی چې ننواتي وک
ي تيچې بدل واخلې ، د بدل مع   . ي  يې نه وي اخيستر څو چې خپل پوراد نه پوره کي
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