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  سريزه
  

د كوچني اختر پـه ورځـوكې    وماشومان وشپږ، اوه كلن په كابل كېسږكال هم 
پټ به شـول   ،بل څخه منډې وهلې لهو يدوى به  .وو يستياخ ونهټوپكد لوبو 
  .رونه (ډزې) كوليفيې پر بل به و ياو 

ېږي، يسـره لـو  تـاوتريخوالي  جګـړې او   لهه څخ ړوكتوبو لهزموږ ماشومان 
ــه مــور  ــه ټولنــه كــې بــل څــوك ترېنــه مخن   و و پــالر اان ــه پ ــن همــدا  .وى كــويي

  و بل سره وژني.يټوپك اخلي او  ،لوى شيماشومان چې 
دا د  ېږي، چـ ېـ سره مـخ ك  اوتريخواليت له ېك يكل زموږ ماشومان په كور او

  .يثير لرأت يټول ژوند منف ردوى پ
 ، د مثـال پـه  يوش اوتريخوالىورسره ت ېك يوالينپه كوچ ېهغه ماشومان چ

 ، لـه لـوى شـي  كلـه   ې، هغـوى چـ  يخوا ووهل شه ا بل چا ليو پالر اډول د مور 
  نورو سره هم تشدد كوي.

ېرشـو كلونـو د ورور وژنـې او    په افغانسـتان او پښـتونخوا كـې د وروسـتو د    
  دى. يتموجودتاوتريخوالي كې د مغزو ل همدا په والميجګړو 

مبـــارز  و لـــوىيـــږي، چـــې دلتـــه د عـــدم تشـــدد  ېډېـــركم خلـــك پـــر دې پـــوه 
زانـو  ېتوب سـره يـې د انګر  ياليـ خان هم ژوند كړى دى او په ډېـر بر  عبدالغفار

  .باوري لوى لښكر درلود پر ضد په عدم تشدد
ات يـ هېوادونـو كـې ز  بهرنيـو  او عملـي انسـان پـه هكلـه پـه       دغه لـوى مفكـر  د

پـه يـاد غونـډه كـې      )٢٠٠٨( م تلـين شـل د باچـا خـان د    .كل شـوي دي يكتابونه ل
دا  ،ن ښــار كـې جـوړه شــوې وه  خـوا د جرمنـي هېــواد پـه بـُ    ه لــ چـې د افغانيـك  

تصــميم ونيــول شــو، چــې د باچــا خــان پــه هكلــه پــه بهرنيــو ژبــو ليكــل شــوي    
لـه   ۍ ځـاى دى چـې  د خوښـ  كتابونه افغاني ژبو ته وژبـاړي او چـاپ يـې كـړي.    

پـه  ناك كتابونه  يـو ځـاى   ت، خو ارزښكوچنيكلونو كار او زيار وروسته  دوه 



 ب 

 ه سمباليږي. ليسي د چاپ په ګاڼپښتو او انګ

  
  :دا كتاب دوه برخې لري

 »تريخوالي الروىخان عبدالغفار خان، د نه تاو« دبرخه كې  ۍمړپه لو -١
په خوا ه ل» ګاندي د خپرونو مركزد مهاتما«لي كې هچې په نوي ډ ،كتاب

   . خپور شوى دى١٩٩٨په كال انګليسي ژبه 
د  له خوا، دمهاتما ګاندي ګاراندوه خدايي خدمت«ې په دوهمه برخه ك -٢

ايمز د هندوستان ټ« ېكتاب، چى په نوي ډهلي ك »يوې سريزې په ملتيا
په  ګوتيكتاب دواړه .دى خپور شوى كېكال  ١٩٣۵په له خوا  »مطبعه
زيړګل وردك لخوا پالر د زما  ستيو كلونو كې په هامبورك ښار كېوور

په لوړ عمر  ېڅخه د زړه له كومى مننه كوم چ هله د .يد يشو پښتو ته اړول
 كړل. ېي يمنل او عملو يكارونه په ورين تند هدغكلن)  85يې (سږ كال  كې

  . كلونه زموږ سره ژوندى او روغ پاتې شيزه ورته دعا كوم چى كلونه 
او د هغه هڅاند مشر د آلمان د ملكي سولې د ټولنې  افغانستان كېپه 

د دغه كتاب د چاپ لګښت يې  ېره مننه كوم، چڅخه ډي ياندرياس سلماچ
د همدغې موسسې په مرسته تير كال د  ولو وړ ده، چېوركړى دى. د ياد

ژبو په كابل  ي(زما ژوند او مبارزه) په پښتو او در يباچا خان اتوبيوګراف
   چاپ شوه. هم كې 
ږ تابونه هم وژباړل شي او موو، چې د باچاخان په هكله نور كيله من يموږ ه
  .يچاپ او خپاره شچې په دې توګه ، ل شيږېراول ته

  
 !لهيپه همدې ه

  ك مشريحيى وردك، د افغاني
  ز كال2017  ،كابل
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  يادونه يد ژباړونک
 ېده پــ ېهغــه داچــ ،وه مهمــه موضــوع پــه ګوتــه كــوم يــه ګرانــو لوســتونكو تــ

  مطالعه كړل.ان شاعراو  نكوااليڅلور هندي ل -ېما در ېو كيوروست
 ېمبـارز  ياسـ يژونـد او س  په  عبدالغفار خاند  ېكړى چ ښښوه كوي دوى هر

د  ې، چـ يق بربنـډ كـړ  ياو حقـا  يكـړ ورحات يحات او توضـ يتشر ،فكر وكړي
 . يوړ د يودان او كور ېنيستا

فخـر افغـان (خـان    د  ېچـ  ،كـړى  ښـښ ټولـو كو  بـاً يتقر ېچ يږېته څرګند خو ما
 .ييم وښيدو ېك )Non Violence(خان) رول په عدم تشدد  عبدالغفار

فخـر افغـان    ېځكـه چـ   دا ،يطرفانه نه ښـكار ېاو ب Objectiveدغه راز ارزونه   ېول
كـار   ه او پـ مبتكـر   يعدم تشدد اصل او دپر دې موضوع باندې فكر كړى خپله ه پ

  .دى ښودلى (ص)  رسول اهللا حضرت محمد ېياچوونكى 
بنسـټ والړه   د عـدم تشـدد  پـر    ېكلنه مبارزه په مكه معظمه كـ  13د ده جناب 
  .يسوه كلن  قدامت لر )14( څه د پاسهاو هغه 

د خــان   ې، چـ دي ل شـوي يـ و ېدا هـم څـو ځلـ    ېكوالـو پـه اشـارو كـ    يل يهنـد  د
سـره بـه    ېجـ و يپـه قطعـ   ېچـ  ،ود وړ ييأتد  عبدالغفار خان په نظر هغه څوك

د اهللا  )غفــار خــان(دى  ېل چــيــبــه و يجــ يګانــد و.م ياهللا تعــالى (ج) تــه تســل 
  He is the man of God: تعالى سړى دى

  او ادب يات درناويه زپ
 ړګل وردكېز

  ز كال2013جوالى  19هامبورګ ښار، 
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  لوم７ۍ برخه
  
ا پښتون دې د يكوم مسلمان ا خبره نشته چې يرانتيدې كې خو كومه د ح هپ«

 ده.ه قه نوې نيدغه طر ،م وييقه كې سهيتريخوالي په طرنه تاو

ب يغمبر (ص) له طرفـه د تـل لپـاره تعقيـ    دغه خو څوارلس سوه كاله پخوا د پ
چـې د زور   انو پـر ګـډون غوښـتل   يـ په مكه كې تل د خپلو الرو يدو، وه ېشو

 اتي جغ د انسانانو له اوږو څخه لرې كړي، خو موږ تر ننه دغه هېره كړې وهيز
ښــودله او د دغــې   ا دغــه الر كې زمــوږ مخــې تــه بيــ    و وار مهاتمــاجي چــې يــ 

، ىكـس د  ىخو زمـوږ پـه مـنځ كـې لـومړ      يد ې وكړ.سپېڅلې عقيدې مالتړ ي
  »دله.قه يې درك او د دغه غمځپلي ملت مخې ته يې كېښوچې دغه طري

بـې لـه   » خـان عبـد الغفـار خـان    « پوښـتلم: ومـې  پالر  ؟لې چې دا چا وويپوهېږ ايآ
كشـنبې عـادي ورځ د نـورو    يدغه خو د  ،خپله ځواب ووېه كوم ځنډ څخه ده ته پ

په شان وه چې موږ بـه پـه جلسـو (مركـو) كـې د خپلـو پلرونـو د ازادۍ پـه هكلـه د          
  ادونه او څېړنه كوله.  يخاطرو او كارنامو 

ادونـه كېدلـه چـې    يې يـ داسـې شـكل   ه سـې تكـراري وې، خـو پـ    يڅه هم دغـه ك  كه
و، يدونكو فكر د دغو مبارزو قربـان ېهكله به يې د اور هډېرو وړو پېښو پ د ىحت

تونـو پـه   يتونو او روايد دغـو حكـا   و او انګېرنو په لور اړولـو. يدواريننګونو، ام
 يسـتلو، ترڅـو  ار ايونو زترڅ كې به په پېښو رڼا اچول كېدله چې څرنګه زموږ پلر

يـوازې د ملـك د   ونونـه خلـك   يليو لپاره د سراسـري هندوسـتان م  يد خپلو قربان
  .وهڅوي لور رزادۍ پآ

ګاندي جي تـه پنـډت نهـرو، سـوبهاس چنـدرابوس، سـردار پټېـل او عبـدالغفار         
ات يـ ال ز ىپه منځ كې عبدالغفار خان حتـ  ىد دو .نۍ وړ وويفرين او آخان د تحس

  درلود. ىنې ځاينۍ او ستايرفآ ،ۍسد شابا
ــد د   ــه اړون ــه دې خــاطر دا ډول   زمــا د پوښــتنې پ خــان د  چــې پاچــا  ،وده ځــواب پ

، چـې د تـل لپـاره د    ولو انسـان  يرو عالي او سـپېڅلو فضـا  ېقربانۍ سمبول او د ډ
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  »ى.د ىتريخوالي مبارز پاتې شود نه تاو زادۍ په خاطرآ
ه ، پـ ور دىشهم په نامه خان ا په پاچاي ار خان چې د سرحد د ګانديعبدالغف

خـو د مهاتمـا    ،تونـه يـې لـرل   يقابل نظـامي چـې ډېـر    ىږېـدل ېداسې ولس كـې ز 
رو يـــپ يو نـــه ماتېـــدونكيـــان او طريقـــې يـــتريخوالي د جرګانـــدي د نـــه تـــاو

 مې الرې څخـه انحـراف ونـه كـړ.    يهغـې مسـتق   څكلـه يـې لـه   چـې هې  ېد،ځوګر
زانــو پــر وړانــدې ېګرنومــوړي د ان ،ېيــل او خوښــېدلو يــقــا وګانــدي تــه يــې آ

پـه   وه انسانيد  (البته ولري ى څخه كركههغو له دې چې له پرته ،مبارزه كوله
بونــه او بندونــه  يژبــاړن) ده پــه هنــد او پاكســتان كــې زجرونــه، تعق      -توګــه

  .م نه شويته تسل وګالل، خو چا
دوه دېـرش كالـه    ،ې خپل ځان عامه كار او ښېګڼو ته وقـف كـړ  يپه شل كلنۍ 

 يوبرتــانلــس كالــه پــه  ه وچــې ټولټــال يــې او ،خــانو كــې تېــر كــړل يــې پــه جېل
دې پـه خـاطر چـې     د، جېلونو او پاتې يې په پاكستاني جېلخانو كې تېر كـړل 

زما د پالر پـه شـان زه د دغـه خـارق العـاده او       .هغه يې غوښتل ې وه،يده يعق
ده  د ېـدلم او ومـې غوښـتل ترڅـو    وګرځ يونكيـ ن ويفرر قابل باور انسان آيغ
چـې د   وخو زموږ په كلي كې نه كوم كتابتون ، اته مطالعه وكړميهكله ال ز په

چـې د   ،واخلـم او معلومـات السـته راوړم او نـه څـوك و      ده په باب كتاب ترې
دلي ېـ ه اورچې څه مـې لـه خپـل پـالر     ،هغه څه په اړوند راته معلومات راكړي

  .  وو
ډاكټـر رامـا    ،والي پوهنتـون كـې شـامل شـوم    يـ كله چـې د ګانـدي ګـرام پـه كل    

پــه نامــه د » ســولې د ســفر«غوښــتنې څخــه خبــر و، نــو د   چنــدرام چــې زمــا لــه 
خـان د   پاچـا  رپـ  يو كتاب يې راكړ او زه يې وهڅولم ترڅوكنه ياري الل په ليپ

  ګاندي د اغېزو څېړنه وكړم.
اتېدلـه،  يمطالعـه ز  مـې پـه دې كـې   هـر څـومره چـې     ،وكال ز  1968دغه وخت 

او بې سـاري مبـارز پـه اړونـد ډېرېدلـه او       يه افسانواو عالقه د دغ نهميزما 
ــ  ــه چــې پ ــه   ه كل ــوه شــوم چــې پ ــۍ    ز  1969دې پ ــدي د ســل كلن ــال كــې د ګان ك

زه يپه خاطر ډهلي ته راځي، چې د جواهر نهـرو د سـولې جـا    ځانګړي پروګرام
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  جان كې ډوب شوم.يالۍ او هحساري توګه په خوش، په بې وركړل شي
 څـو  ال خـان د راتـګ   چـې ډهلـي تـه د پاچـا     ېنۍ كواو ۍمبر په وروستد سپټ

  .هولي ته راورساورځې پاتې وې، ما خپل ځان ډه
ه زې پـ يـ لچـې د ګانـدي د سـلمې ك    خـان تـه بلنـه وركـړل شـوه      هر كله چـې پاچـا  

چـې ده تـه د جـواهر الل نهـرو د سـولې       ،مناسبت په مراسمو كې ګډون وكـړي 
  زه وړاندې شي، ده په ورين تندي ومنله.يجا

دا  .يـې كـړي   رد د دغه بلنـه ونـه منـي او   يبا ىچې د و ىز كړيه وړاندځينو ورت
ــه ځ   ــتان پــ ــم د هندوســ ــې ال اوس هــ ــه چــ ــمالييځكــ ــو شــ ــې  نــ ــو كــ واليتونــ

ــاو ــل:   يتريخوالت ــود خــو ده ووي ــه  ردكــه زه دغــه  « شــتون درل ــد او  كــړم، ل هن
كـه زه هندوسـتان تـه والړشـم، زه بـه       خـو  پاكستان سره به څـه مرسـته وكـړي؟   

  »خلكو سره مشوره وكړم. هندوستان له ادر وم چې دق
ي ډګـر كـې ټـول    يزرګونـو خلـك پـه هـوا     ه موخـه د نوموړي د ښه راغالسـت پـ  

شـل   لـه ټـاكلي وخـت څخـه    ږدولو،ېيـې ل  ىهغه ځـانګړې الوتكـه چـې د   ، شول
  را ښكته شوه. قې وروستهيدق
چـې  زما په سـترګو كـې ګرځـي،     څخه ډكې نارې ولولو د هغه لهال اوس هم زه 

ره الـوتكې تـه ور پورتـه    يـ د هندوسـتان لـومړۍ وز   من اندرا ګانديغلې مېرآ
دغه پياوړي او ځانګړي مېلمه سره روغبړ وكـړي او هغـه تـه ښـه      چې له شوله

نې ښـــه يد ســـرې قـــال اوو ســـرهيـــدغـــه پـــه ټولـــو ځانګړت راغالســـت ووايـــي.
  راغالست و.

 پـه خپلـه  جامو بكـس يـې    وخپلد و او  ىاغوست سيخان چې يو اوږد كم پاچا
كـې پـه    ءلو په ځواب كې د احساساتو پـه ډكـه فضـا   يوړلو، د ښه راغالست و

 ىسـي، دو يهغه څوك چې ګاندي ته غـوږ نـه ن  « دلي غږ دا پوښتنه وكړه:ېلړز
و عـاجز  يـ  هغـه وازې د يـ سـي؟ زه خـو   يشي چې ماته غوږ ون ىبه څرنګه وكوال

  »م.ي همكار
ــه دا پــوره ښــكاره ده چــې      ودغــنومــوړي  ــل چــې مات د هندوســتان خلكــو تــه ووي

ــاوســنۍ وضــعه او حــاالت و  ــده وو ،نمي تاســو هغــه څــه هېــر كــړي دي چــې    «ل: ي
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م چـــې تاســـو ټولـــو هنـــدوانو،  يـــ ىتـــه راغلـــ زه تاســـې ،وولـــي يګانـــدي درتـــه و
يـو بـل سـره درك     .سره خبرې وكـړم انو يحيمس مسلمانانو، سكانو، پارسيانو او

هغـه   يچـې مهـم د   يڅـه شـ   ،لريه ن ىشعارونه معن ،كړو او تاسو ته خدمت وكړم
  »ب شي.يچې د ګاندي الرښوونې تعق يداد

ل چـې  يـ ې وويـ دا  ،ولـه يلږ څه وروسته چې په ټاكلي كور كې يې اسـتوګنه ون 
ت غوښـتنه  يچې په هندوستان كې نن سبا جمع ى،د دمنباندې دردې  رپ ىد

ده، د هندوســتان د   اتېــدو ي(محــل پرســتي)، نفــرت او ځانځــاني مــخ پــر ز      
ا، يـ چې خپلمنځـي دوسـتي، ملګرت   ،كار ديره په و لپاكول هو د محويبدبخت

شـي   ىملـك وكـوال   چـې  تريخوالي تـه وده وركـړل شـي   او نه تـاو  متقابل باور
  وده وكړي.

ې وګړي اخته نـه وي، فسـاد او   ير ښېګڼو سره يزو خيهغه ملكونه چې له ټولن
پــه ښــه  واليــنــه بــاور تــه لمــن وهــي، د علــم او صــنعت ســره دښــمني كــوي، نړ  

ته نه ګوري او دا خلك د خپل وطن نوم او شهرت له منځـه وړي او  سترګه ور
  ږي. ېبلل ك ت لپاره ګواښيدغه كسان د مدن

 لـه ان يدغـه شـ   په خپلهما  ،وتريخوالي او محبت طرفدار ګاندي تل د نه تاو«
دي پـه ملـك كـې ال    م چـې د ګانـ  يـ ه دې خپـ ه خو نن زه پـ  ،ده څخه زده كړي دي

  »اهده كوم.مش ىتريخوالات تاوياوس هم ز
كـې خلـك انتظـار باسـي چـې      يكې، ليمخكې ل ىده د استوګنې د ځا دلته د

درې ورځـې بوخـت    ېراتلونك، ده سره مالقات وكړي له او دا كړييفرصت پ
لپـاره ورسـره    قـو يڅـو دق  ويـ زما زحمت خو بې ګټې و چې صـرف د   .و اياو لګ

، هغـه  شـي و يـې ډاډ راكـاوه چـې كلـه ګانـدي ګـرام تـه در       وګورم، خو كوربـه و 
  .ېه وكړوخت به ورسره مرك

مانځلو پـه ورځ پـه مراسـمو كـې     زې د ليلد سلمې ك ږېدنېېخان د ګاندي د ز پاچا
 نۍ او ذاتـي ي، د خلكـو بـدب  ىتريخوالڅنګه چې دلته تـاو  و ناڅاپي اعالن وكړ،ي

 ىدلي دي، نـو د ېـ ت پرستۍ (محـل پرسـتۍ) احساسـات را پار   ياو د جمع كركه
  سي.يون غواړي چې درې ورځې روژه
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د كــانګرس مشــر او صــدر عامــه غونــډې څخــه وروســته سمدالســه   ېدغــلــه 
ايي حالــت پــه يــد روغت ده ســره خبــرې وكــړې او د ده لــهګانــدي اعظمــې اندرا

  هكله يې خپلې اندېښنې ورته څرګندې كړې. 
ــ يڅ شــزه خــو هــې« اندراګانــدي وويــل: اعظمــېصــدر  ــرم چــې ستاســو د  ه ن ل
د لـرو چـې ستاسـو    يـ م، خو مـوږ ام يرته وواكړې په اړوند يې دېم او پريتصم
  »شي.ه ات خراب نيت ال زيضعو ايييروغت

 )7(ه د سـهار پـه او   كولـو وروسـته   ءادا مه نېټه د لمانځـه لـه  يد اكتوبر په درې
انـو  ډاكټرم يوه ټـ يـ د  ىچـې حتـ   پيل كړله ې خپله روژه په داسې حال كېيبجو 

  مشوره يې هم ونه منله.
ــ ر ټــاري الل او ډاكيــوالر، پيــر ار، ار دټــډاك و ايــن دهبــار، يــكــې غــولي  هپ

او تـر   مقابل دېـوال د ګانـدي انځـور    رپ .ر او څو نور ورته ناست وويالنيدوش
ولـو  يخـان د روژې ن  د پاچـا  دل كېـدل. يروان ليته څو تنه خواخوږي پښك هغه

 رييـ ګ يوي. ت ښـاغلي و يځكه چې دا واقع، جان كې واچاوهيټول ملت په ه
چـې   رهبرانو پر مكررو غوښتنو برسېره د كوربه، اګه كړپه ډ ولسمشرد هند 

و مالقـات كـوونكي هلتـه    نو، پـه سـلګ  ومؤظف  لته د ده په استوګنځي كېه
ايي حالـت  يـ د ده روغت رانـو شـپه او ورځ  ټورځـو كـې ډاك   وپه دغ .ور روان وو

رانـو  ټډاككه څه هم  ې.عادي اوبه څښل ده به يوازې او يوازې پاملرنه كوله. ته
، خـو پـه ټـول ملـت كـې      وه ، د ده وضع پـه پرلپسـې توګـه سـره د ډاډ وړ    ليبه و

ــ  ــ ،هو هراندېښــنه خپ ــد كــې د ده د روغت  پ ــول هن ــه ټ ــو اد ي ــاره د ټول ــا لپ انو د ي
ونه په يدغه روژه نچې  ځونه وشولځانګړې دعاګانې او لمون له خواروانو يپ

  ت سره سرته ورسېږي.يابۍ او موفقيكام
داسـې ښـكارېدله    عمـومي وضـعه   احتمـاالً  چـې  ؛دوكتور راماچندران وويل

چـې د   و،څـوك نـه   پرتـه هې  خـان  لـه پاچـا   دې وخت كې د دې كار لپـاره ه چې پ
  اب كې داسې كار ترسره كړي.يمهاتما په غ

الس يو ګـ يـ  له خواا پراكاش يد اكتوبر په شپږمه يې روژه ماته كړله چې د جا
ښـلو څخـه تـر مخـه     ولـې د مـالټو د اوبـو څ    ،د مالټې اوبـه ورتـه وركـړل شـوې    
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  ې وكړه: يخان خپل السونه پورته كړل او دا دعا  پاچا
او  ىكمـوال  ىنه او رحم زموږ پر خلكـو نـازل كـړه، د دو   ييا پاكه ربه ته خپله لورې«

چـې   ،كـړې  برخـه ې پـه  يـ ي او سـعادت  كمرغـ ېن ،اليح، خوشـ كـړه  ضعفونه عفوه
  .»كړي تريخوالي ته مخهپه سمه الر روان او نه تاو شي ىوكوال ىدو

وازونـه او هلهلـې   الۍ آحد خوشـ  خـتم شـو، نـو هـرې خواتـه      امتحـان كله چې دغه 
 چـې ظف كـړم  ه خو بېرته په ګاندي ګرام كې ډاكټر راما چندران مؤز .ښكاره شوې

او  كـړه شـوې  ېځكـه چـې داسـې پر    ،خان د كوربـه تـوب چـارې سـنبال كـړو      د پاچا
رام (د ګـ خـان ګانـدي    نـۍ وروسـته بـه پاچـا    وچـې درې او  ،و ىول شـو يـ پروګـرام ن 
  ف راوړي.يوال پوهنتون) ته تشريګاندي كل

و دعاګانو لپـاره او همدارنګـه د   ير راما چندران د ځانګړټهغه وخت چې ډاك
اوو، خــوراك او داســې نــورو يخــان د كوربــه تــوب، د اوســېدلو اســانت  پاچــا

ــم چندراا يو ېســر نــورو ملګــرو او  م لپــاره د دوهيكــارونو د تنظــ  ــه  ې ســخر پ
  .مارلم زړه مې باغ، باغ كېدلوووګ ګډون

چـې   ،را ښكاره او راورسـېدلو  ىهغه ګاډ وه چې ه او مباركه ورځيخره هغه لواالب
و د لـوړې ونـې   يـ كله چـې  ، ىګاندي ګرام ته راغ ىنوموړ .وخان پكې ناست  پاچا

 ولې وې.يـ خپل بغل كـې ن  هوڅه جامې يې پيوازې يڅخه راووت،  انسان له ګاډي
 ىمـوږ تـه دلتـه راغلـ     پـه خپلـه  چـې   ګانـدى دى،  ناًيچې ع هدېموږ ته داسې ښكار

خپلــو كــارونو كــې وهڅــوي او زمــوږ  ه پــ چــې پــر مــوږ مهربــاني وكــړي، مــوږ  ىد
  غوږونه راتاو كړي.  

ــ د ځــانګړو ــه  دعاګ ــرڅ كــې كل ــه ت ــچــې مــوږ   ،انو پ ــرې  ي ــا ت ــه، م  ې ملتيــا كول
هغــه د  ي.ې څــو پوښــتنې وكــړيــرامــا چنــدران څخــه  ډاكټــر دل چــې لــهواورېــ

تريخوالي نجونو تـه د نـه تـاو    ېعنياو ځوانو ښځو » هلكانو«نه يوانانو، نارځ
ډېـر   غـام خـورا  يو دعاګـانو پـه مراسـمو كـې د ده پ    يد ځـانګړ  ،ليـ په اړوند وو

  .ومختصر او لنډ 
 يم چـې د دوكتـور رامـا چنـدران پـر الرښـوونه د شـان تـ        يـ اله حزه خوش«ل: يده وو

تاسـو   ،ږيېـ زده كنو تـه ور يمحصـل  نونـه ي) مشـق او تمر نا (ځانګړې دعاګـانې يس
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بـل   ويـ مـوږ   ،ىد ىستاسـو نسـل ګانـدي هېـر كـړ      ،اسـت يزما خـدايي خـدمتګار   
  »  اله وي.حد ګاندي روح دې خوش ،ښود اوسهالر ، رب موانقالب ته اړتيا لرو

 نو او كـار يوال پوهنتـون منسـوب  يـ ناوختـه د ګانـدي ګـرام د كل    لـه خـوا  د شپې 
وه برخـه  يغواړي د ګاندي د كار  ىچې د ،ليې په خطاب كې وويكوونكو ته 

او  وسـاده يـې خـوراك     ،هغه خـو سـاده و   ،ل كړي چې موږ ته راپاتې دهيتكم
الر موندله او ژورتيـا   ته نوزړو خو خبرو يې زموږ ،ې اغوستلېيساده جامې 

  .كې پاتې كېدلهه پ
تحمـل   سبا سهار كله چې مې مركه ورسره كوله، داسـې ښـكارېده چـې ډېـر د    

 ويـ مـوږ   .ا او محبـت د ده پـه شـان كـې نغښـتي دي     يچې ملګرت ،ىن دوړ انسا
اد دي چـې ده پـه   يـ اوسـه هـم پـه    مه ګړۍ خبـرې وكـړې او زمـا تر   ين باًيتقر يځا

  ل:يقه زما پوښتنو ته ځوابونه وياو دوستۍ په طر محبتد څومره 
هنـد   ستاسـو ملګـري د   ،ستاسې دعاګانې ماته اغېزمنې جوتې شـوې  خان: پاچا

خه كې هغه څه كوي چې گاندي بـه لـه خپلـواكۍ وروسـته لـه مـوږ ټولـو        په دغه بر
ــه وا    غوښــتل. ــه ن كــه  ،راغلــې ىدا محــل پرســتي، عظمــت غوښــتنه او وېشــنه ب

ســره خـدمت مــو تـل تر   والييــاو كل ىچېـرې مـوږ ټولــو د ګانـدي مشــوره منلـې وا    
كـوونكي پـه جـال     والي كـار يـ ان لـري چـې كل  يـ خبرې خـو ال اوس هـم جر   .ىوا ىكړ

 .موكراسۍ كې خدمتونه ترسـره كـړي  ډيونو كې په دغه مخ په وده او ځوانه ګروپ
و بانـډو تـه صـرف د عامـه ټولټـاكنو پـر وخـت پـام         يـ او كل ژوند واليياوس خو كل

  ږي.ېاړول ك
و پـه  يـ چـې د كل  ،ګروپونـه دي  روانـو ټـاكلي  ينوباجي او د ده د پيو يوازې ښاغلي

چـې نـن    ،الو څخـه و يديـ لـه ا  د ګانـدي د بـې ځمكـو لپـاره ځمكـه      .هكله فكر كوي
و يـ غـام د كل يچـې دغـه پ   كـوي  لـه ډېـرو سـختو سـتونزو سـره هڅـه       نوباجييسبا و

نوبـاجي  يم چـې څـومره خلـك بـه و    يـ د كـې  يـ زه پـه شـك او ترد   پرګنو ته ورسـوي. 
شـي او   يده سـره ټـول يوځـا    لـه دې وخـت غوښـتنه خـو داده چـې      د ،سييجدي ون

ې يــاجي چــې د دعاګــانو ګروپونــه  نوبــيم چــې ويــزه خبــر  .الســونه يــې قــوي كــړي 
  .و پرك شوي ديت يهغه ت ،وښودى يې ايراغونډ او بنسټ 
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او عملـي   مينا ټـولې دعاګـانې او ګروپونـه راغونـډ، تنظـ     يد د شانټي سيتاسې با
و وخـت پـه   يـ  ټونـه يملت پـوه شـي چـې دغـه يون     جي توګهيچې په تدر ،بڼه وركړئ

  شي. ىوالين ىسو او اردو ځايراتلونكي كې د پول
 لسـيزو كـې ملـي    تېرو دوه دې فكر نه كوئ چې پهه ا تاسې پيآ اين راډها كرشنان:

چـې د عسـكرو    ،ىد ىات بـدلون مونـدل  يـ و دومـره ز يوضعې او سنار او نړيوالې
ــغ ــوال  ي ــه وك ــي؟  يشــي ال ز ىر مســلح ګروپون ــه راول ــاهنګي او موازن ــه هم ــآ ات ا ي

مفكـوره د  » لوسـولې د پـ   نړيـوالې «غلط شول چـې هغـه د    ىستاسو په فكر څه ش
  شوه؟ه هغو ښو كوښښونو سره عملي ن

كـې مـو د    زاد هنـد آ ا پـه ي؟ آولې فكر كوئو په اړه يسنار د نړيوالې خان: پاچا
چـې دغسـې بـه     زه خو فكر نه كوم ؟هد ېكړ نهيزموګاندي د مفكورو مناسبه آ

دا  ،ا مـوډل كـې  يـ ، نـه پـه مفكـوره    ىقصور او كمښت خـو دلتـه د  ، ىشوي وا
وه شپه كې د نهـال  يوه ونه خو په ي. ت د كمښت له امله ويأا جريي د باور يښا

  .يشي كېداله څخه ونه، ن يا تخم
ــكــه ، ى دىت هېــر كــړ يــواقع زيداســې ښــكاري چــې مــوږ دغــه بنســټ   وازې ي

لـرم چـې د ده    ى تللـى، زه بـاور  ر نـه وا ژمهاتماجي زمـوږ لـه مـنځ څخـه دومـره      
، د ىوا ىكـه چېـرې ژونـد   ، لمنځتـه راوړ  ناڅاپي مړينې ټـول دغـه توپيرونـه   

هنـد او پاكسـتان بـه پـه اوسـنۍ خطرناكـه       ، خ بـه بـل رنـګ و   يمې قارې تـار ين
  رۍ كې نه وو.يموضعګ

مړي ځـل لپـاره مـو څـه وخـت د      وچـې د لـ   ده،ا په يـاد مـو   يآ اين راډهاكرشنان:
  دنه وشوه؟يباپو سره ل

زې وايـ د خالفت په كـانفرانس كـې، مـا    ز كال 1920 په په ډهلي كې خان: پاچا
  .ديله لرې څخه ول ىد

  رو وګرځېدلئ، څه وخت؟يڅرنګه د ګاندي پ اين راډهاكرشنان:
كله  ،وې ك ز1928هغه وروسته له اتو كالو، په  ،ديم ځل چې مې وليدو خان: پاچا

  د كانګرس او خالفت كنفرانسونه دواړه په جلسه كې وو.چې په كلكته كې، 
  ره وكړ؟ا كوم مفصل بحث دې ورسيآ اين راډهاكرشنان:
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هغـه د ده لـويي او متانـت     ،ز وكـړ ېـ ر اغېما ډ چې پر يخان: نه، خو څه ش پاچا
پورتـه   ىو ځـوان او قهـرجن سـړ   يـ ان وركولـو پـه تـرڅ كـې     يد ګاندي جي د ب .و

مـوږ يـې ټـول    ، ىو ډارن او نـامرد انسـان د  يـ ګانـدي  شو، نارې يې وهلـې چـې   
غبرګون ښكاره  ګاندي جي صرف خندل او بې له دې نه چې كوم، واپس كړلو

  .خپلو خبرو ته يې دوام وركړ ،كړي
ستاســو د وفــادارۍ بنســټ د ګانــدي جــي ســره څــه و؟ د     ايــن راډهاكرشــنان:

وو چـې ورڅخـه والړل، پـه ځـانګړي      هم يګاندي جي سره خو ډېر نږدې ملګر
 ».  وروڼه علي د« ډول لكه شوكت علي او محمد علي

زه  .او ځانګړتيا پـورې اړه لـري   يهو! داخبره خو د هر انسان په خو خان: پاچا
چـې د   ،دې پـورې اړه لـري  ه كه پـ يوه كس او بل ترمنځ اړياحساس كوم چې د 

ماته داسې ښكارېدله چې د ګاندي  .ىالن ژوند ته څرنګه ديرغبت او م ىدو
مـاهم   ي لټـول، څـه چـې ګانـدي جـ    ، د موخو او زما په منځ كې كوم واټن نشته

د خلكو خدمت و او بـل مـودل    هدفوږ زم ،ب كړميكوښښ كاوه چې هغه تعق
ا ټولنې دومـره  يملت  شي چې د يوه دا نيګاندي جي څخه را پ ا كس به بې لهي

  .ا داسې نمونه اوسيي ،عالي فضايل ښكاره كړي
 دېه ، خـو پـ  ىواغزېـدلې  هـم   قـې نـوره  يبه يو څو دق ه خوده خبرې او مركزما او د 
. ىچـې د بلـې غونـډې وخـت د     رامـا چنـدران داسـې اشـاره وكړلـه      ډاكټـر ترڅ كـې  

اوس دلته هند ته د دې لپـاره نـه    ىل چې ديده و ،دهه غوندې ښكارېخان خپ پاچا
  .ښې الرښوونې وكړي ته دې دكارونو د كولو چې كوم چا ىراغل ىد

او د ګـورو پـه هغـو     ىژونـد  زې په ترڅ كې هـم، ده د ګانـدي تصـور را   يلد سلمې ك
نــه غوښــتل چــې دا  ه خــو هــم چــې ده داهغــ ،نګــار كــاوهيځــانګړيو دعاګــانو يــې ټ

د خپـل راتـګ پـه     چې يـې څه ته ، هدښكارې ى، نو لږ ناهيلىوا ډرامه يې برپا كړې
تاسـو ګانـدي   « په هماغـه لهجـه؛   هغه يې وكړل ،غام كې اشاره كړې وهيمړني پول

غـام دركـړم؟ چېرتـه چـې مـا      يم چـې تاسـو تـه پ   يـ ا څه كاره يزه څوك  ،ىد ىهېر كړ
لتـه  وه، نـن سـبا ه   ېدليـ آرامي ل چې مېچېرته  ،نميو وس كركه، او ىدليمحبت ل

چـور، چپـاول،    ىد خـدمت كولـو د روحيـې پرځـا     .ىد »ىتريخوالتـاو « ىاتيزورز
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او معابـدو كـې لمونځونـه     ومـاتونو جبه پـه   خلكو .ري او وژنه راغلې دهيغارت ګ
  .»  ىد ىن څه شيچې د يې هېر ديكول، اوس ء ادا

دا  ،دلتـه راغلـم  لـه ګانـدي سـره زمـا عالقـه وه چـې        محبـت، جذبـه او  دا د خلكو «
 ،تللـي دي  هالر نم چې دا خلك څومره د ګاندي جـي پـر  يزما غوښتنه وه چې زه وو

ې يـ پـاره ژونـد كـاوه، كـار     د هغو ل ال چې ګاندييډدا خو دردونكې ده چې هغه اي
قـي  ياو حق يد يپـه پـوره توګـه هېـر او لـه مـنځ څخـه وتلـ         ،كـې مـړ شـو   ه كاوه او پـ 

ډهلـي   زمينـه الم خـو پـه پ  زېسوسـيال  ى.د ىد هند څخـه كـډه شـو    ناًيزم تخمېندګا
د يـ م بازېموكراسـي او سوسـيال  ډيآزادي،  .ويسمان ته جګې مـاڼۍ نـه جـوړ   آ كې

-Self، ځــان ژغــورن Honest نيدې كــې مرســته وكــړي چــې امــ ه پــ لــه خلكــو ســره

Restrained او قانع ،Contend اوسي.و« 

پـوڅ   پوهېدلو چـې د ده د لـوڅ   ډوله غبرګونونوخو د ځينو په دښمن  ينوموړ
مـت او بېرتـه تـګ پـر وخـت يـې       يچې د عز وهمدا عامل  ،لو په باب يې لرليو

دې او ېنه خوښـ  »د لهجې صراحت«د ځينو ملګرو زما بې پروا خبرې «ل: يوو
دنـده كـې ناكـام پـاتې      پـه خپلـه  خو زه به  ،وكې لرلېيمشاهداتو ن رزما پ ىدو
اوې په صراحت المـل او بـې وجـه پـردې او     يمګړتين ىدوكه ما د  ،ىوا ىشو

او  يملګـر  ىدا ځكـه چـې زه د دو   ؛په ګوته كـړې  ىبې له كومه ډاره سره نه وا
او همكـار او   يزادۍ پـه مبـارزو كـې همغـږ    م چې د هندوستان د آيهغه څوك 

 »معنـاً او مادتًـا  «وه پرمختللي يهمدا اوس هم زما په زړه او خوبونو كې د  ان
  »ند احساسات شتون لري.ه ىلو

اتو پلــي  يــخــان وويــل، چــارواكي، د ګانــدي د نظر    ا! څــه چــې پاچــا  يرښــت
خپـرول لـږ څـه    ې يـ ات يـ كوونكي كارګران او هغه موسسې چـې د ګانـدي نظر  

 .ى شـوه نـه چـوال   په عادي خلكو يې كومه اغېـزه وا  اما ،لپرېشانه او وشرمو
تونــه يفيتونه او كخبــرو څخــه بنســټيز ارزښــ لــهخــان  عــادي خلكــو تــه د پاچــا

  ه ښكاره كېدل.يدرك او له ورا

***  
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  مه برخهدوي
  
ــآ« ــاســت چــې  يچــې ووا ىا ستاســو منظــور داد ي نــه و پټــان (پښــتون) پــه   ي

  ده لري؟يتريخوالي باندې عقتاو
 ،خو دروغ وايـي  ىكه داسې وي، نو دو ،څ پښتون دا نه كوينا ممكنه ده هې

تــه څرګنــده شــي چــې پښــتانه  الــت تــه والړ شــې، دا بــه دريد د ســرحد ايــتــه با
ــومره د زور ز ــڅـ ــاو اتييـ ــرې الرد ارو(تـ ــتنان دي! دا خبـ ــتريخوالي) څښـ  نيـ
(Lord Irwin)         ې د يتـان ېهغـه وخـت ګانـدي تـه وكـړې چـې هغـه غوښـتل د بر

خـان   پاچـا  ترڅـو  وهڅويته  په هند كې دې ب السلطنت)ي(نا ىسرايوخت وا
ز كـال كـې (د    1931ه پ وخت كې دا ځكه چې په هغه؛ له بند څخه خوشې كړي

جېلونـو څخـه    لـه ان يپه اړوند ټول سياسي بند(تړون) ارون) د پكټ  -ګاندي
  .خان ال اوس هم بندي و خوشې شوي وو، خو پاچا

 او ړه مـــارانګـــ، ســـركش، جاغييـــ ىدو پـــه اكثـــر ډول ايـــپـــه ټـــوليزه توګـــه 

دغـه خـو د    ،ىو پالر هـم نـږدې د  اچې ټوپك ورته تر مور  ،يد ټوپكساالران
ن خـو د غفـار خـان    يارو، لريه قت نيو په اړوند او په ټولو وختونو كې حقټول

خـان شخصـيت او كلتـوري     هغه چا تـه چـې د پاچـا    ،په اړوند ډېر لږ پوهېدلو
وخت څخـه را پـه دېخـوا چـې د ګانـدي د الرې       هغه لهورته جوت وي،  ديشال

ژي او ېتريخوالي مفكورې ته پـه ګروهـه، سـترات   م د نه تاوزاو د ګاندي ىالرو
 ىې د تعجـب ځـا  يـ پـه مناسـبت    نـو د دا ډول بـدلون   دا كـړو، يپ ىعمل كې ځا

  ى.شي مونداله څوك نهې
وه سـر سـري كتنـه وشـي چـې      يـ ندارې ته يخان د ژوند ه كه چېرې د پاچا ىحت
حاً او پـه  يبـه صـر   ، داىشـو  ىپه څه ډول د پښتنو پـه دې سـيمه كـې را لـو     ىد

تريخوالي هـر ډول تـاو   لـه ولې كړنـې  روښانه ډول ورته څرګنده شي چې د ده ټـ 
انو غونـدې پـه نـړۍ كـې     يپښتانه خو د راجپوت .اتي څخه نفرت لريياو زور ز

پـه تېـرو زمـانو     ي.ن ديآر اصالً پښتانه له. ږيېسر ښندنې پېژندل ك ه كلكېپ
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ل شته چـې  يات داليډېر ز ،ليو »جيين ويرآ«انا يرآ خاورې ته ىې د دويكې 
دلـه او د  يخپـل ملـك كـې ول   ه د ورځـې رڼـا پـ   لپـاره  ن نژاد د لـومړي ځـل   يرد آ
ږي ېـ ګمـان ك چـې   ،لـري  ىت سـره نـږدې ورتـه والـ    يژبه پښتو د سانسـكر  ىدو

  ده. ېله هغو څخه را بېله شو نسبتاً
ــي ــه    ي(عصــر ننن ــاو اوســني) پېښــور ت ــانو كــې    ي ــرو زم ــه هغــو تې ــارا«ې پ  پ

چـې د   درلـود، هـم   و بـل نـوم  يـ پـه نـوم    سـيمې د ګنـداهار   غـې د ،ليو» سوراما
ى د چـې داسـې بـاور    ،وتـه منسـوب    يګنـدهار  ىدونكدغې سيمې يـو اوسـې  

، هنـدو دا ټـول   يانـدوس، سـنده   .ىد ىدونكېسيمې اصلي اوس چې د دغې
مـه  وې كلمې څخه راوتلي دي، چې د سند كليهغه الفاظ دي چې د پښتنو له 

زردشـــت (زرتشـــت) دلتـــه د پټـــان پـــه خـــاوره كـــې  ، (River)نـــې رود ده، يع
كېــدلو  ي. دغــه د پښــتنو وطــن د كلتورونــو د راوتلــو او متالقــ يد يږېــدلېز

بـودا دلتـه د يـو     اګوتمـ  ،دا كړهيزم هم خپله الر دلته پيبود، ږيېخاوره ګڼل ك
په نړۍ كـې   دوه لويې مجسمې د بودا چې احتماالً .ىد ىژوند كړ وخت لپاره

ــارېب ــې ، ېو ېسـ ــه وېچـ ــور ېپ .دلتـ ــښـ ــورۍ  يـ ــكا د امپراطـ ــت د كنشـ و وخـ
پوهنتـون خپـل    ”Taxila“ځمكـه د ټيكسـال    دلتـه د پښـتون پـر    ،ونه  پالزمې
  . ىد ىته رسېدل شهرت

و كال د يدا خو  ده. ېپيل كړكال ز  1914 هعامه ژوند دوره پ ځوان خان د خپل
 .څخـه بېرتـه هنـد تـه راسـتون شـي       قايجنوبي افر لهچې ګاندي  ،وهغه د مخه 

خپلــو خــدمتونو  لــهانــدي ګ و.كلــن  46ښــت ېكلــن او ګانــدي شــپږ څلو 24ى د
االت له ځـان  ينې تصورات او خيقا كې د هند په اړوند ځيلي افرېڅخه په سو

خپل دغه باغي پيدايښت خلكو تـه ثابـت كـړ، هنـد      ده خو .وو سره را نغښتي
ې نـو  پـه ځـانګړې توګـه د بزګرانـو پـه مـنځ كـې        ،خلكـو  د ده بېرته راتـګ د  ته

  .ۍ كړېرا ژوند هيلې
د هندوسـتان د   ره د هنـد ملـي كـانګرس   ژر تـر  ژو النـدې  د ګاندي تر الرښـوون 

 ي، نـو ينـو . ېـده ځزادي وګرله د هندوسـتان آ عنصـر او وسـي   ينيوازيـ  آزادۍ
ك يـ تحر يوه ملـ يـ څخـه د   مويلو سېب هندوستان له بېال اشخاص ځانګړي د
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  شول. يپه خاطر يوځا ۍادآز ښولو او سياسييسره د ملت د را و
ر ېو شـــميـــچـــې «جـــه كـــې يپـــه نت لمســـون د  (Rowlett Act) د رولـــټ د قـــانون

 ېمختلفې برخـې يـې د خلكـو سـره راغونـډ      »نول يمتونه يې ال نور هم تأيمحدود
  كړې.

چې د هندوستان مسلمانان يې د دغه ملي  ،وك يوبل تحري انيد خالفت جر
 وو، انتظـار ښتانه چې ال دمخه د پاڅون په كړل. پ ىغوښتنو لپاره سره يو ځا

، د خپلـو  وى كلن زلمـ  26 غفار خان چې يوازې .الس ورغلهپه  فرصته مناسب
او  ږو پښـتنو پـه خوښـه   ېـ ززور څخـه د   لـه نځ كې د ښه كركټر او بې خلكو په م

ده د خلكو په زړونو كې په واقعي شكل  ووت.اراده د فخر افغان په صفت را
كـال كـې    ز1924چـې پـه    ،د فخر افغان لقب هغه وخت وركړل شو. درلود ىځا
وازې يـ ده . پـه دغـې مرحلـه كـې،     وى شـو رې كلن بند څخـه را خوشـې   له د ىد

ا د وخــت موافــق د وخــت د خلكــو پــه يـ بــه حســب  ايــ درلــودل؛ اراتيـ اختدوه 
 ايـ او  ىوا ايـ دارۍ او آزادۍ په مقصد لګېاصولي او قانوني هڅونو سره د ب

ــې د ترور  ــه ي ــړ  يب ــه مخــه ك ــه  يد ده م .ىوا ېســت الرې ت ــي پيوســتون ل ــه  راث ن
  ړي.سره وت انونويالي سره اجازه نه وركوله چې ځان د ترهګرو جرتريخوتاو

، اوهك ګاندي جي چې وعظ وركـ يتريخوالي تخنچې د نه تاو دا هغه څه دي
ې غوښتنه وكړه، ده خو په پوره عالقمنـدۍ سـره هغـه مطالعـه او     يله ده څخه 

تريخوالي د كـال كـې د نـه تـاو    ز  1920ې ګانـدي پـه   چ ،دا هغه څه وو .ولوست
  لي وو.يل په باب ويك د تعميخنت
 ىدا معن ىتريخوالنه تاو« كلي:يپه اړوند ګاندي داسې ل» تريخوالي عملد نه تاو«
م يرو او بدكارو ارادې ته ځان تسليد شر ف موقف څخهيو ضعي لهلري چې انسان ه ن

وه ظــالم د يــحــواس او روح د  ،و څــوك ټــول ځــانيــلــري چــې  ىمعنــدا  ، بلكــېكــړي
تريخوالي د نـو دا خبـره ده چـې زه د نـه تـاو      .ې په مقابل كې واچـوي غوښتنې او اراد

 نـه كـوم،   ف موقـف پـه خـاطر كومـه پلمـه     يوه ضـع يعملي كولو په نامه ټول هند ته د 
دې  وجـداناً د  ځكـه ، تريخوالي څخـه كـار واخلـي   نـه تـاو   لهغواړم چې  بلكې دا ترې

  »قدرت او قوت څخه احساس لرم. له(هندوستان)  ىځا
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ــدالغفا ــدي جــي     عب ــه اســتناد ګان ــر د دغــې مطــالعې پ و انســان دوســت او  ي
تـه ورجـذب    خـوا  د هغهله كومې انګېرنې څخه  ېص او بيتشخ ىمهربان سړ

چې د  ى،و انسان دي، هغه يې داسې وموند چې د نورو لپاره ژوند كوي، شو
تـر  تر دې اندازې پورې چې د  ىحت .له ژوند سره عالقه لري ىخلكو او د هغو

و يـ بـه  تـرمنځ   ىبناءً د دو .له ژوندونو سره هم عالقه لريمنو خلكو ټولو نېست
، وبـل سـره مالقـات وكـړ    يكله چې دواړو لـه   نو .شتون درلود يذاتي ورته وال

 دغـه ورتـه والـي   ، و بل كې د عامه ژوند سره عالقمنـدي وموندلـه  يپه  دواړو
غـه  قن كـړ چـې ګانـدي ه   يخـان پـه دې پـوره ډاډمـن او متـ      غفـار  واليشانوياو 

  و.يې په لټه كې  ىچې د ىڅوك د
وې يــكــې د غفـار خــان لپـاره د    ز كـال 1930ك پــه يـ تحرم يــد مـدني سـرغړونې دو  

ل، يچـې خپـل وسـا    ى شـول، وكـوال  توب سـره ياليـ ده خـو پـه بر   ،ونې وخت يزموآ
خپلـو خلكـو كـې د وطـن پـالنې      ه م كـړي چـې پـ   يانات داسې تنظـ يامكانات او جر
ــره قــوي روح چــې  . څرنګــه چــې ده فكــر كــاوه شــي كــړى هداريــق او بيه تشــويــډې

غبرګـون   ،ني صـف تـه راولـي   يك كې مخكيپه ملي تحر ىباالخره دغه كار به دو
تـه   ك شـهرت هـرې خـوا   يـ د ده د خدايي خدمتګارانو د تحر ،وخو ډېر لوړ او ښه 

خـــو ټـــول  ،واو پـــاملرنې وړ  مـــلتأ دغبرګـــون رتـــه ېلـــه مســـلمانانو څخـــه ب .والړ
زه وضــعه ېـ جــان انګيمحلــي شـور او غوغـا، ه   ،نـه وو  انـات د خـان لپــاره ښـه   يجر

  ېدو شوه او خپله بد شكله قواره يې ښكاره كړه.ورو ورو په خوټ
ا پـرې  يـ بنسـټ چـې (ويـې وېشـه، ب     رسـۍ پـ  يانو د خپلې همېشنۍ پاليبرتانو
د څـو تنـو ژونـد     ،دې وضعې څخه اعظمي ګټـه پورتـه كـړه    ت وكړه) لهحكوم

روس يـ د دغـه و  ،ىت په خـاطر نـه وا  يشخص كه د غفار خان د عالي .برباد شو
الســه  اتو خلكــو بـه ژونــد لـه  يـ و، دومـره ز  ىانو شــيندليـ عـه چــې برتانو يپـه ذر 
وه اوږده دوره ټولـو سـيمو،   يـ پښو  رده پ .نه شو لىرېشم ، چې چا بهو ىوركړ

زاد د محبـت، آ پـه دې توګـه   چـې   پيل كـړه  نږدې كهو او بانډو ته كه لرې و يكل
غــام يڅخــه د سياســي مبــارزې پ خوالي او بــې لــه وســلېتريالۍ او نــه تــاويــخ

او ســفرونو ښــې  دورو ونومــوړي دغــ خلكــو تــه ورســوي. پښــتني ســيمو تــه د
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 لـه ره چې د پښتنو په زړونو كـې  ېد ده وعظونو او خبرو هغه و .لې درلودېيپا
يلــې، هې يــې نــو ىځــا ، محــوه كــړه او د وېــرې پــرهوي حكومــت څخــه وبرتــان

  .كړ ىژوند را كېه ورتوب پجرئت او زړ
، انونو لــه جملــې څخــه چــې هغــه وخــت پــه هنــد كــې پــېښ و يــد ټولــو پېښــو او جر

ــ  ښــاغلي ــر كــې  ه خپــل أنهــرو پ ــدې ل  »د هنــد كشــف «ث ــر نامــه الن ــه «كلــي: يت ال پ
، لكـه چـې عبـدالغفار    يده ا وړ نـ يـ رانتيدومـره د ح  ىڅ شكې هې اوسنيو وختونو

چـې سـوله    ،دې تـه وهڅـوو  سره  ۍرېعي سرتيږه، سرتمبه توب او طبيخان خپل ز
دې كـې  ه تودونه او الرې چارې د سياسي غبرګون لپاره قبول كـړي او ده پـ  ېز ميي

    »ات ربړونه وګالل.يډېر ز
ــرڅ كــې او د مــدني  ز 1933 -1930د  ــه ت ــو پ وخــت كــې د   پــهســرغړونې  كلون

ــت يپښــتونخوا ا ــه حق )Frontier Province(ال ــر شــد    يپ ــر ډې ــې ت ــت ك د يق
ډېــر ســخت ظالمانــه مقــررات او     دلتــه حكومــت  .وز فشــار النــدې  ياوســپن

تـه اجـازه    چـا هې او ز واچاوهيې بنديالت كې يپه ټول ا ،كار واچوله ن پيمواز
لتـه د  زه نـه وه چـې ه  تـه اجـا   چـا هې ىحتـ  ،يځـ وو هغـې څخـه بهـر    نه وه چـې لـه  

  حالت د څېړنې په خاطر ورشي او د خلكو ژوند وګوري.
نو غـړي وو، تـر څـارنې النـدې     س لرونكي چې د خـدايي خـدمتګارا  يسره كم

 يڅرنګه چې ښاغل .ره يې مړه كړل او كورونه يې هم ور وسوځولشمې بې ،وو
  نهرو وايي:

چـې زښـتې    ،وحالـت   او ډېـر دردنـاك   رنـځ  ىو همېشـن يت كې دغه يپه واقع«
تر دې اندازې پـورې چـې د پښـتنو څخـه     ، پاتې دي خاطرې ترې اتې ترخېيز

 ىد ښـكاره نـه وا  يـ نـورو سـره با   لـه ابل كې او لږ حركت او عمل د قواوو په مق
ن يسـپل ډدومـره ځـان سـاتنه او ځـاني      ،ىچې د شدت ټاپه يې پـرې لګـولې وا  

  » شو. ىليورته و كمرا لږ معجزې څخه لهې له پښتنو څخه غوښتلو چې ي
ــدي لپــاره دغــه   ــد ګان ــر و ي ــر ښــه خب خــدايي  هغــه نومــوړي غفــار خــان او د  ،و ډې

وه عامـه  يـ خـو د   خـان  غفـار  ،ك واسـتاوه يـ اركۍ لك ته د مبـ يخدمتګارانو تحر
وخـت (د سـرحد   پـر   د خوشـې كېـدو   وه بنـد څخـه وروسـته   يـ وخـت، لـه    الريون پـر 
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(د ســرحد ګانــدي)  دا چــې ده تــه پــه خپلــهخــو غفــار خــان ، نومــول شــوګانــدي) و
د ده له دې كار څخـه چـې خلكـو     .وكې كولېيدې يې نه ل شي نه خوښولو او پيوو

  راتلل. ل بد به يې ترېيو رتهبه د سرحد ګاندي و
وې لــويې يــ نويد محصــل خــان مــه نېټــه غفــاريد اكتــوبر پــر دو كــال ز1934د 

  ل:  يوو غونډې ته د خطاب پر وخت
دا خـو د   ،اسـت يته د سرحد ګاندي مـه وا  زه له تاسو څخه دا غوښتنه لرم چې ما« 

بـه شـخړه    كه دوه وي نـو حتمـاً   ،و ګاندي وييوازې يد يخو با دې لپاره چې اصالً
و جنـرال  يـ صـرف   ديـ او دلتـه خـو با   ىمهاتما ګاندي زمـوږ جنـرال د   .رامنځته شي

  »  كوئ. ىځا نامه سره مه يو لهنو د ګاندي نوم زما  ،وي
تـه  ايالـت  او پنجـاب   اجازه نه وه چې د سـرحد  ېيدواړو ته  خان او ورور پاچا

پــه  ان؛ وردهــا تــه ورغلــل  )Wardha( دواړو ګانــدي تــه ىنــو دو .داخــل شــي
اق سـره غوښـتل   يهمدې وخت كې ګاندي ډېر په كامله او پوره تلوسه او اشت

  خان سره وګوري.   پاچا چې له
و يمهــاد ، ګانــدي دغــه خبــره د»دې كــې لرلــوه از پــيــامت يو ځــانګړيــ((نــو مــا 

خــدمتګاران) تــر عنــوان  ييخــدا وهچــې (د ،كــې د كتــاب پــه مقدمــه ىســايد
  كي: يل، كړې ده،ىد الندې

ات د يـ ز ،ژنـدل ېات وپيـ وروڼـو تـه هـر څـومره چـې مـې ز       و دغـو دوه كله چې راش«
لـو تـه   يت، صداقت او ښـكاره و ين ، ښهخلوص ىزه د دو ،خواته جذب شوم ىدو
همـدا   .ښـكاره او سـاده وې   نې، لوڅې پـوڅې، يخبرې سپ ىد دو ، ځكهران وميح

ا يتريخوالي او رښـت په واقعي توګه سره په نه تـاو  ىدوراته جوته شوه چې بالكل 
كشــر  .ده لـري يـ سـۍ پـه ډول  نـه دي والړ، بلكـې پـه هغـې بانـدې عق       يبانـدې د پال 

نـه لـري او   يلو سـره ژوره م ينـي مسـا  يورور خو يې داسې راته ښكاره شو چـې لـه د  
ــه وه  ده يــده عقد  ،ژور فكــر كــوي  ــر چــاپېره) ن ــ  ،(د ځــان پ ــه جهــان ب ــين يمات  ېعن

 اړونـد  هه د سياسـت پـ  د د .دېـ وځل )Universalist(سـت  ېورساليونيا ير يعالمګ
 دېيـ ړنـې او عق ېلـه مـذهبي مطـالعې، څ    ىڅرګند شو چې دد ماته داسې رايلشا

  »وي. ىوتلڅخه را
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ده لـه   ،وډېـر اړيـن    خـان پـه ژونـد كـې د ده د تشـكل لپـاره       دغه فرصت خو د پاچـا 
پــه واردهــا كــې د اوســېدو پــر وخــت    زړه خبــرې - پــه  - مهاتمــا ګانــدي ســره د زړه

ات نـږدې كـړل او پـه دې    يـ بـل سـره ال ز   ويـ  له ف په اشرام كېلنډ توق ىد دو ،لرلې
وخـت بـه    حېالۍ او تفـر حد ګاندي د خوش .يو بل ښه وپېژنيچې  ،كړل يې برالسي

ګانـدي تـه دا پـوره     ،وا يـ ا قـدم وهلـو لګ  يـ خان سره به پـه خبـرو او    چې باچا وهغه 
و يـ ف يرن شـ آاو مفهـوم د قـر   ىمعنـ خان په واقعـي او مكملـه    جوته شوه چې غفار

ګانـدي هغـه    چې مهاتمـا  ،او غفار ته هم داسې څرګنده شوه ىر انسان ديرو فقيپ
زده ګانـدي څخـه دا    لـه ده  .ىد ىم كـړ ي(ج) تـه تسـل   ىې خـدا يچې ځان  ى،څوك د

 تـرې  چـې وجـداني رنـځ او زيـار     ،ىو متحـرك حالـت د  ي ىتريخوالكړل چې نه تاو
د نـه تـاوتريخوالي قـانون     ىچـې دو  اضـت يهغه ر .لري ىمعنهمدا  ږي اوېافاده ك

، عملـي كـوي او همدارنګـه پـه ډېـره تـازه       يزړه څخه كشف كړ لهد تاوتريخوالي 
  ح كوي.ېح او تشرېقه سره يې توضياو نوې طر

كـوم چېرتـه    ،ىقـدم د  ىمړوې لپـاره لـ  خمـو  دغېد  د تنفر او دښمنۍ له منځه وړل
بـد ګمـاني    ي،ږېزرغـون  ىتريخوالتوګـه تـاو   عييلته خو په طبه ،چې دښمني وي

تريخوالي ، تـاو د لـه كركـې  يـ نو انسان با .ولري رول ا منفييثه يشي خب ىهم كوال
 ىكـوال  كې وازې په دې صورتي انسان زاد وساتي.څخه خپل ځان آ او بدګمانۍ

قـت الر  يچـې د حـق او حق   ،وسـاتي  ىشي چې خپل دمـاغ او روح پـاك او سـپېڅل   
، خـو  هواس وركـ يغه شان تـدر مذهبي ګروپ) خلكو به هم د ويد اواټار ( .سييون

  .غمبرانو اصلي موخه دغه دهيانو د پيډول سره د ټولو اد يپه عموم ،په بله ژبه
 ،دا ښكاره او په ډاګه كـړه  مهاله اوسېدنه خان دغه لنډ اندي سره د پاچاګله 

ته داسې معلومـه شـوه    ګاندي .وبل سره جذب او اغېزمن كړي ديي ىچې دو
رنګه د ژونـد  او همدا څرګندونه )Ideal(ال يډياوبل سره مشابه ي ى لهچې دو

و خــدايي يــخــان  تــه دا پــوره جوتــه شــوه چــې پاچــا ګانــدي .الرې لــري شــان ويــ
)Man of God( ىا روحاني كس دي.  
څخـه   )Wardha(خـان د واردهـا    اشـت كـې پاچـا   يپه م ټداګس كال ز 1937د

نامـه يـوه    په »ځوان هندوستان«د  ،چې د ګاندي كور په كې و ىهغه كل ،والړ
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ده په باور د ګاندي د نه و، چې د ى كل شويده له اړخه ل اخبار كې دا مطلب د
دله. غفـار خـان   يده چې ده پكې ول وه مسئله د باوريك يتريخوالي د تخنتاو

هم پـه نـه    په خپلهده  نږدې وګوري، له ګاندي سره لهچې  خو ال د مخه غوښتل
الـت كـې   يخپـل ا ه يـې پـ   ىچـې د  تريخوالي باور درلود او همدغه خبـره وه تاو

تريخوالي چـې د نـه تـاو    ،ليـ او تل به يـې و  وى ور په ګوته كړ و اتليخلكو ته 
حساس وخت كې يـې   په هغه او ولىانمنيز يد ده باور نه ش ىڅ شپه هكله هې

  .پاره د يوې اړتيا په توګه ورته كتلل د خپلو ګرانو خلكو
لپـاره د سـرحد    ويـ نود څلـورو او  خـان پـه بلنـه    ز كال كـې ګانـدي د پاچـا    1938په 

او كنــو  اريسوشــېالنا ډاكټــرالل،  ياريــرې پســګانــدي ســره  لــه ،الــت تــه والړيا
جانـه ډكـه   يوه له هيخان) لپاره  دا خو د دواړو (ګاندي او پاچا .ګاندي ملګري وو

نـه لرلـه چـې داسـې فرصـت ورتـه       ياتـه م يقـت كـې ګانـدي ډېـره ز    يتجربه وه. پـه حق 
وكـړي   خبـرې ور سـره  ژنـي او  ېې پيـ نـي، و ييمې خلـك وو دا شي چې د دغې سيپ

  اوسېږي. دلته ګوښهله لرې او يم زرګونوڅخه په  ىدو لهچې 
خو د  ىدو ،نژاد څرګند شو ىو نويګاندي ته خو دلته په عمومي توګه 

سيم په  پښتانه خو جګه ونه، ډنګر اندام او د ي،ر عادات لرېماشوم په څ
رنګه پښتنو همدا ي.ې له كوره د باندې وځپرته له وسل ډېر كمشان كلك او 

  وه نوې تجربه وه.يلپاره  ىدنه د دويته هم د ګاندي ل
مونځونـه (دعاګـانې) د جمعـې پـه     لپه معمولي توګه به ګاندي هره ورځ خپل 

دغو  ،ىم او يو ديچې اهللا رح ،په هغو كې دا په ګوته كېدل .شكل ترسره كول
ــه خــو هې  ــده پښــتنو ت ــه وه څرګن ــه دا ن ــد د ګا  ،څكل ــه دې اړون ــو پ ــدي جــي  ن ن

شول چې د مسلمانانو، هنـدوانو او سـكهانو    لمونځونو او دعاګانو وكوالى
  .يځته بو والي خوا ويد  ىو بل مثبت اغېز وكړي او دويباور  رپ

روانو يوه مذهب خلك د بل مذهب پيګاندي خو دا موقع مساعده كړه چې د 
 ناګــانو د پښــتنو پــه زړونــو اويبــو او وده خطد  ،ســترګه وګــوريدرنــه پــه  تــه 

ي ناوې د دواړو پښتنو او خداييد ده دغه سفر او و ،هوكړمغزونو ژور اغېزه 
ه سـاه پـوه كـړه او تـازه روح يـې پـ       ېو كـې نـو  خدمتګارانو پرګنو په ژوند هيل
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وازې د يــدا كــړ. نومــوړي دغــه زده كــړه پښــتنو پرګنــو تــه وركــړه چــې   يــكــې پ
ــد ګڼــل   ــه مفهــوم او   ،وســلې ب ــدغ ــې پــه دو    ىمعن ــه لــري چ ــې دې ىن نــه  د ك

ــاو ــتريخوالي روحت ــامالًي ــري  ه ك ــه زړو  اصــالً .شــتون ل ــو پ ــوخ ــې ز ن ــك ات ي
چـې نـه    ږوېات وخـت وغـواړي چـې وپـوه    يـ دا بـه ز  .شـتون لـري   ىتريخوالتاو
  .ىد ىاو په كار اچول شو ىپوره عملي شو تريخوالىتاو

 منځتـه راشـي   ليـ تما ينيخو دا چې هغـو تـه رښـت    ىلومړ ،څه شي ته چې اړتيا ده
خـو   ىدو ،توب تر سـره كـړې ده  يالينه خو خدايي خدمتګارانو په بريزمواو هغه آ

ــو    ــې د هغ ــړې ده چ ــږي شــي     ىدا ښــكاره ك ــره ملګــري او همغ ــږ س ــه غ د ســرو  ،ل
ــســونو اغوســتل  يكم ــر  ي ــنظم مشــق او تم ــه    يا م ن كــول خــو خــدايي خــدمتګار ن

چـې د اهللا   يږېوتـوان  ېده چـې پـ   ىجوړوي، بلكې خدايي خدمتګار هغه څوك د
ــه قــدرت ســره ضــد د   چــې د ،قــدرت ىتعــال ــوســلې ل ــ، يى، وپېژن ــوازې د ي وه ي

  شي. ىننګ او زده كړې له الرې دغه كار كېدلېرټك يسيستمات
چـې   و، يدا حتمـ  ،تـوب حاصـل كـړي   يك غړيـ دې لپاره چـې كـوم څـوك د تحر    د

اتي) څخــه كــار نــه  يــ(زور ز تريخواليتــاو لــهڅكلــه بــه هې ىچــې د قســم وخــوري
كـه چـا   ، ا نـه كـوي  يڅكله به د ظالم ملګرتاو هې نه اخلي څكله به انتقام، هېاخلي

ټول پښتانه به ورته د ورور پـه شـان وي او د    .ه كويى وكړ، دى به بخښنپر ده تېر
نې يرغوونكي پروګرام لـه مخـې بـه د خپلـو خلكـو د هوسـا       ګاندي د الرو چارو د

  .لپاره كار كوي
لـه  د خـدايي خـدمتګارانو    ىخان او د هغـو  چاد دغو الرښوونو پر بنسټ چې د پا

په بې ساري سـرعت او همـت سـره د ګانـدي د آزادۍ      ىدو ،پښتنو ته وشوې خوا
الـت كـې د   يپـه شـمال غربـي سـرحدي ا     غوښتنې پـه مبـارزه كـې ګـډون ومونـد او     

  وې سياسي قوې په شكل را څرګند شول.  ي
 ،دنــه درلــودهيل افســرانو ســره پــه نوښــار كــې  لــهګانــدي د خــدايي خــدمتګارانو 

ته يې داسـې قـوي    ىده څخه له دې امله مننه وكړه چې دو لهخدايي خدمتګارانو 
ګانـدي هـم    اته قوي ده.يوسلو څخه ال ز لهړو ېچې د فوالدو او ژ ،وسله وركړې ده

ــه  ىدو ــه دې كبل ــه ل ــاو  ،ت ــه ت ــاركي  يــتريخوالي الر يــې نچــې د ن ــه مب ولې ده، خپل
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وه عـادي  يـ وه خـدايي خـدمتګار او   يـ كـړل چـې د    يې هم ورته په ګوتـه  وركړه او دا
  ر شتون لري.يعسكر ترمنځ څه توپ
دې پوه شي چې د كـارونو بنسـټ يـې پـه تـاوتريخوالي      ه د پيخدايي خدمتګار با

 و عـادي عسـكر د  يـ په داسې حال كـې چـې    .ىتريخوالي والړ دنه تاونه، بلكې په 
 ،ىد فـن  ىنيوازيـ  عسـكر تـه خـو وژنـه     ،چې وژنه وكړي ىدى دې لپاره روزل شو

 .ىد ىوازې د پټــې خــولې خــدمت لپــاره روزل شــو  يــامــا خــدايي خــدمتګار خــو  
 خپل كلي كې د ټولـو بـاور او اعتمـاد   ه او پ ىو ىو ملګريد يخدايي خدمتګار با

 ب، ديـ و نجيـ خپلـو خبـرو، كـړو وړو او عـادتونو كـې      ه د پـ يبا ىد ،راوړي ته الس
كـه   ،ليـ تـه وو  ىنګار سره دويه ټګاندي پ ف انسان وي.يښې تربيې څښتن او لط

ا يپـه رښـت   ږي، تاسـو ېـ رېو انسـان لـه ستاسـو څخـه وو    يـ چېرې تردې چـې محـض   
  خدمتګار نه ياست.

تــه او لو يوروســته پــا هدنو لــه هغــيــخــان ل انــدي ســره د پاچــا لــه ګ كــه چېــرې
دې يـ عق اړه نه تـاوتريخوالي او د ده د بـاور او   هد تحول پ ىرنګه د هغوهمدا

 يل شي، د ده د ژوندد ډېر ژور بـدلون ټكـ  وانتقادي نظر واچ و ژوريپه اړوند 
ــه غ ــد هغ ــودي آر عــاي ــه راتــګ  نې مخيزم ــش لــه   د و،ت ى د هندوســتان د وې

  شو. مسئلې سره مخ
 كــه چېــرې كــانګرس وغــواړي چــې د هندوســتان  ”زاد تــه وويــل: ګانــدي موالنــا آ

تان وېـش  م، زه بـه د هندوسـ  يـ  ىڅو چې زه ژونـد وېش ومني دا به زما وژنه وي. تر
څ مرسـته ونـه كـړم چـې كـانګرس تـه د هندوسـتان د        دې كـې بـه هـې   ه ونـه مـنم او پـ   

و انـچ  يـ چـې   ،وار نـه  يته تګ خو دېيمسلم ل“ وېش اجازه وركړم او دا وېش ومني.
مانـه وژنـه او   يپ اتـه ييـوه ز  ،هم له خپلې غوښتنې څخه د پاكستان لپـاره تېـر شـي   

  اره وشو.د دغې غوښتنې لپ ىتريخوالبتونه او تاويمص
د هندوستان د وېش لپـاره جـوړ جـاړي تـه     ) Patel and Nehru(پټل او نهرو 

خـو مـوږ   ، ىد) King(شاه  زموږ) Jawaharlal( ىل: ديګاندي وو ،ورسېدل
كـه   ،ې نـه كـوي  يـ ا يـ د داسې تـر اغېـز النـدې رانشـو چـې څـه شـاه كـوي او         يبا

و كـه چېـرې   نه وكـړو ا يد سـتا يـ ې بايـ چېرې ده كوم ښه څه جوړ كړي وي، موږ 
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  ».ويداسې نه وي موږ هم داسې ووا
دې وخـت كـې پـه سـرحد     ه پـ ) The Mountbatten Plan(بـټن پـالن    د مونـټ 
د خان وروڼو او پارټۍ يـې تـل    ،وو يب حاالت منځته راوړيب و غريكې عج

كې يې ماتې وخـوړه او د خـان    په ټاكنوز كال  1946د  د كانګرس مالتړ كاوه.
دا ، ې په سرحد كې د كانګرس حكومـت جـوړ كـړي   دې وتوانېدل چه وروڼه پ

چـې   ،و ىوه سـيمه كـې جـوړ شـو    يـ چې په  ،د كانګرس حكومت و ىنيوازينو 
  زياتره خلك يې مسلمانان وو.

حكومت د ډېـر سـختو ننګونـو او مشـكل      ىد خان وروڼه او د دو وېش او تقسيم
ګـه كـړه او   حالت سره مخ كړي وو. كله چې د وېش د كار كمېټې خپله پرېكړه په ډا

قـو لپـاره   يخان د څـو دق  پاچا ،ه وركړهيد هندوستان د وېش په هكله يې مثبته را
مـا احسـاس كـړه    « هم ونه شـواى كـړاى  يې  وه خبرهي ىحت ،ران پاتې ويچوپ او ح

ناســتلم، ېك ىزه پــه هغــه ځــا«» د ټولــو پښــتنو د مــرګ جــزا صــادره كــړه. ىچــې دو
مــوږ «ل: يــټــې تــه ووېار خــان كمغفــ ايــب »شــان.ېو ګرېــوان، مغشــوش او پراالس 

 او د هغـې  وڅنـګ والړ و  دې مبارزه كې څنګ پهه زادۍ پپښتانه ستاسو سره د آ
  »ه قرباني وركړې ده.يلپاره مو لو

نـو هغـه بـه د     ،اوس چې كـانګرس دغـه كـار مناسـب بـولي چـې ورسـره ويـې كـړو         
د  پښـتنو سـره خـو نـه     له ،ك منفي اغېزې ولرييملي تحر رالت كې پيسرحد په ا

تـر بحـث او خبـرو النـدې      لـه خـوا  ګ يـ وېش مسـئله او نـه هـم د ريفرنـډم طرحـه د ل     
ب يـ ا رقيـ ون يېسته د خپل اپوز ېاوس چې كانګرس د وېش مسئل ول شوې وه.ين

ــر ګټــه پــ   ــر شــو    داســېه پ ــ  حالــت كــې ورتې  نكووالرښــو لــهد ســرحد  ىچــې حت
  ده كړې.ه دې هكله كومه مشوره هم نه ډرانو) سره يې پي(ل

اخطـار  ) The Congress Working Committee(تـه   ىخـان) دو  اده (پاچـ 
وانـو  ېمـو ل  ىت ګڼي چـې دو يچې پښتانه خو به ستاسې دغه عمل جنا ،وركړ

  ته واچول:  
پـوره   پـه  ا پاكسـتان ټـاكنو تـه واچولـه او مـوږ خـو      يـ موږ خـو دغـه مسـئله د هنـد     «
انو يې پاكسـتان ا د هغه څه په اړه چـ يآ ،دغه وګټل تياكثر يمانه سره په ډېر لويپ



 22 

ل يـ و دليـ دغه خـو   ،دغه خبره خو ټولې نړۍ ته ښكاره وه وغوښتل څه شك شته؟
تاسـو   ،چې هند مـوږ تـه وويـل    ،او بل علت يې دا و چې موږ رېفرنډم نه غواړو ،و

  »)؟ا پاكستانيئ، چې (هند سيم ونيتصم په خپله
مالتړ  د تل په شان به يې كانګرس ،ىوا ىكه چېرې رېفرنډم هم شو :ليده وو

انو بـه  ي، نو پرنګىوا ىښودېكانګرس پر په خپلهاو كه چېرې موږ  ىوا ىكړ
لـه كـانګرس    خو موږ ونه غوښتل چې، چې موږ غوښتل ،ىوا يهغه څه راكړ

 ه دغــې مســئلېكــه چېــرې كــانګرس پــ ،دې بــاور لــرمه زه پــ .والړ شــوتــرې نــه 
شـان پـه    په) Gurdaspur(پور ګوردسيې لكه د  ى او په كلكهوا ىنګار كړيټ
 .به ورته غـوږ شـوي وو  » The British«ان ي، پرنګىار غوښتنه كړې وانګيټ

ل، كـه چېـرې يـې اوس ګـانګرس     يـ كـانګرس تـه وو   ينوموړي خو څـو څـو ځلـ   
بـه   ىاهللا تعـال  ىحتـ  ،نه دښمنان، وربانـدې وبـه خانـدي    يخپل وروڼه ګڼ ىدو

ره د خـدايي خـدمتګارانو سـ    ىچې دو ،انتيهم د كانګرس دغه غداري او خ
قبـول كـړ،    ش يېېپه ګوته كړل چې د هندوستان و ې ورتهيوكړ او هغه كسان 

  ښي.خڅكله ونه بهې
دې كې موافقه وكړه چې دغه موضوع بـه  ه پ ګاندي خو د غوښتنو په ترڅ كې

لـه  سره مطـرح كـړي. ګانـدي جـي     ) Lord Mountbatten(» الرد مونټ بټن«د 
ولـه، ده  ير څېړنـې النـدې ون  بـټن سـره تـ    مونـټ  دالر لهدغه مسئله  همدې امله

دغـه  ه چـې پـ   ،كـړي ه ش له پالن څخه طرفـداري ونـ  ېبه د و ىل چې ديورته وو
خـدايي   لـه ان يـ ګيمسـلم ل » Muslim League«نه وي چې  ىپوره ډاډمن شو

دا ځكـــه چـــې خـــدايي  ؛كـــړيه وه مناســـبه معاملـــه ونـــيـــخـــدمتګارانو ســـره 
نولۍ يمېړانه او رښت اوږه د ده تر څنګ په ډېر صداقت، ران اوږه پخدمتګار

  سره په ډېرو سختو وختونو كې والړ وو.
جنـاح خـو   ، دليمونټ بټن په نوښت جناح او غفار خان په ډهلي كې سره ول ردد ال

ل، كلـه چـې د كـانګرس او مسـلم     يـ وو ېڅه خواخوږي درلوده، غفار خان تـه يـ   وي
بـه   يات دي، هغـو يـ كـې ز ه تونه چې مسلمانان پيوشو، هغه وال ىګ جوړ جاړيل

ت كـې مسـلمانان زيـات    يـ جدا شـكل دولـت جـوړوي. د سـرحد پـه وال      ځانته او په
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  .ږيېبه په پاكستان كې شامل ىدي، نو داده چې دو
ل چې كه چېـرې رېفرنـډم   يې ويو ،نګار وكړيا خو غفار خان په دې مسئله ډېر ټيب

وطـن   يو مـورن يـ د يـ چـې با  ،الت كې دا حـق ولـري  يوشي، پښتانه به د سرحد په ا
مونـټ  ، مونـټ بـټن دغـه خبـره ومنلـه     د نه جناح او نـه هـم الر   .ونستان) ولري(پښت

د يـ بلكـې با  ،و جال او مستقل دولت ونه لـري يد يالت بايل چې د سرحد ايبټن وو
  .ا پاكستان كې شامل شييپه هند 

دا ډول  ىدو د خـو  خـان صـاحب پـه نظـر     ډاكټـر ده د مشـر ورور   د غفـار خـان او د  
ضمناً په هندوستان كې بـه هـر چېـرې چـې      .عدالتي وه ېبن او يانګېرنه پوره توه

پـه هنـد كـې پـاتې      يا غـواړ يـ چـې آ و به ورڅخه پوښـتنه كولـه   ياستاز ېغونډې و
تـه   ۍالـت اسـامبل  يزما د سـرحد د ا  ،شي پاكستان سره والړ له يغواړ كه شي او 
  چې ويې ټاكي. ىو راكړل شوحق نه  خو دا

ر يــاو تحق لپــاره ســپكاوى ځــانپښــتنو خــو دغــه شــكل معاملــه ګــري د خپــل  
كـاټ وكـړ،   يم سـر ه يـې با  ډريفرن لهول شو چې ينم ويچې تصم غه وهما .ګڼلو
بـې عـدالتۍ څخـه خبـر شـي       يوې عمـوم يـ وال له دې ډول ينړپه دې توګه چې 

  ږي.ېدغو خلكو تپل كه چې پ
پــه ، ض لرونكــې بڼــه درلــوده يتبعــ فرنــډم لپــارهيخــو د ر ،فرمــان ىســرايد وا

 دا ډالـۍ  انو د وتلـو يـ پـه ډاګـه كـړې وه چـې د پرنګ     دا ې خانوروسته وختو ك
ده بـه تـل د   ، وال يـ و خـوب او خ يـ  تيخـان تـه دا وضـع    غفار ونه منله. موږ ،وه
هنـد بـه   » ىشـل ېو«و يـ ل چـې  يـ ده بـه و  ،وه موټي واحد هند لپاره مبارزه كولهي

كـې   هيلـه  به تـل پـه دې   ىد ،ښودلې كوډله (كور)ېپر وه زړهيلكه  ،داسې وي
و شـېبو پـورې   يتـر وروسـت   ،هوحاله كـا وسېده او ځان به يـې وربانـدې خوشـ   ا

ومنـل شـو، د    لـه خـوا  ګ يـ چې د الرد مونـټ بـټن پـالن د كـانګرس او مسـلم ل     
ــانګرس او ل   ــل د ك ــالن من ــدغــه پ ــو او خــدايي     ي ــه وروڼ ــه د خــان پ ــه طرف ګ ل
داسې حال كې چـې  ه پ ،ته دا ښكاره وه ىدو .خدمتګارو ژورې اغېزې وكړې

دا مفهوم ي، د په پاكستان كې ويزياتره د مسلم سيمه ګڼي، نو با مهسي دغه
حكم النـدې ژونـد    تر ګيلري چې پښتانه او خدايي خدمتګاران به د مسلم ل
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د خـدايي خـدمتګارانو    ىالت كـې د خـان وروڼـو او د دو   يد سرحد په ا، كوي
  دښمنان وو. ګوند پاكستان ته وژونكي

ــه ســترګو كــې د خــا  يــګيد مســلم ل ــه هنــدوان وو او د دو انو پ  ييد خــدا ىن وروڼ
دغـه   .وو يې د هندوانو خدمت كوونكز) يواServants of God( يخدمت كوونك

ن او يـ انو د ديـ ګيچـې مسـلم ل   ىاتيـ ر اسـالمي كـړه وړه، زور ز  يـ ر انساني او غيغ
و لـه بلـه   يـ ې ال نـور هـم   يـ ګ يـ مذهب تر نامه الندې كاوه، د خـان وروڼـه او مسـلم ل   

نۍ او يې بــدبزيــوا ىنــې او محبــت پرځــايتــرمنځ د دوســتۍ، م ىلــرې كــړل. د دو
  دا كړ.يدښمنۍ دوام پ

د خــان وروڼــو د دارنګــه ارزونــې او انګېرنــې پــه منطــق نــه پوهېــدل او نــه يــې  
وري النـدې  يچـې د دارنګـه متخاصـمو تـر سـ      ىكـوال  ىشـوا ه ې نيا يغوښتل 

هند «ې د دا غوښتنه لرله چ ىد په شتون كې دويلشانو د داسې  .ژوند وكړي
ف يم الترنـات يوه درېيد پر يچې با ي،و به ښه دا ىد ټاكنې پرځا» ا پاكستان ي

نـه)  د پښتنو وطـن (مې  ېعني» پښتونستان«و مستقل يفكر وشي، (متبادل) 
  ومنل شي.

 ،ىكـار كـړ   س لپـاره يسـ نستان د تأما په ټول ژوند كې د پښتو«ل: يخان به و غفار
متګار موسسـه  خـدايي خـد  نـو ځكـه مـو د     ،و په كار يوواليدې لپاره د پښتنو  د

نـو زمـا د ژونـد     ،ميـ  نن هـم والړ   ىهغو اصولو حت پرل كړه، يپكې كال ز  1929په 
پـه نـړۍ    ىكـړم حتـ  ه څكلـه تـر شـا نـ    زه به دغـه هې  ،ىحركت مسير پوره ښكاره د د

 ونــټ پــالن ســره مــې لــه دې املــه يو يــلكــه د  ،دغــه كــې يــوازې ومه خــي پــېكــې ب
په غربي پاكستان كـې زمـا د محبـوب سـرحد لـه ادغـام كولـو        مخالفت وكړ، چې 

  »  .څخه ځان ساتنه وشي
فرنـډم  يوو او ريـ ونـه ن  چا ماته غـوږ هېاما «د ېپه ټول پاكستان كې وګرځ ىد

انو په خاطر په هغې كې برخـه  يګيهر كله چې موږ د مسلم ل ،په زور وتپل شو
ور سـره بـه دا كـار    په ز چې، نه كار واخيستخو چل او ول  ىسته، دويوانه خ
  ».وكړي

كــه ټمپــل  ،ه جومــات تــه وركــوئ يــا خپلــه رايــو: آ انو شــعار دايــګيد مســلم ل
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)Temple (- ان يته؟ پرنګ -ىد هندوانو عبادت ځا)British (فرنډم يهم په ر
  شول.ه كې بېطرفه پاتې ن

مې ورځـې پـه ګڼـه    يېاشتې د دريد م ىكال د جوالز  1946مز د يهندوستان ټا
ن يالل الـد جـ چـې مـال    كـس وه محلـي  يـ وه فعـال غـړي څخـه د    يـ  لـه ګ يـ كې د ل

چـې هغـې د هـزاره ضـلعې (هـزاره ولسـوالۍ) پـه         ،و ىده راپور نشر كـړ نومې
 ىحتـ  ،پاكستان څخه مالتړ وكړي لهچې  ،وه جلوس كې دا غوښتنه كړې وهي

ــه ــه تــر مخــه هنــدوان او ســكهان با   ل ــهــزاره ن ــه   ي ــه واضــح شــكل ســره خپل د پ
وه نقـل يـې د   يـ س څخـه وكـړي او د دغـه اعـالن     يستأ لهطرفداري د پاكستان 

سـولې   لـه ، چې دلته په دغه ولسـوالۍ كـې خلـك    ىد ىږلېګ دفتر ته هم ليل
  .كې ژوند وكړي ءڅخه په ډكه فضا

سـتله، داسـې   يفرنډم كـې برخـه وانـه خ   يڅرنګه چې خدايي خدمتګارانو په ر
سـره د مسـلم   په غلطو نومونو  وپاڼ) Vote( ىادعاوې كېدې چې د ناسمو را

هماغسـې چـې مـا    «خـان وايـې   پاچـا  وې. شـوې  پـه كـار اچـول    له خـوا انو يګيل
 -ر محمــد خــان) پــه نامــه هــم ناســمه (تقلبــي  يــد (خــان ام ىګمــان درلــود، حتــ

   ») ثبت شوې وه.Voteه (يساختګي) را
ناســم  و لــړ كارونــه چــې اصــالً   يــتوب ســره ياليــچــې پــه بر  ى شــولوكــوال ىدو

زاد و څخـه هـم پـه آ   ينـورو برخـو يـا ځـا     مسـلمانان لـه  ، (ساختګي) وو تر سره كړي
چـې   ،ىشـوا  ىې دا كـوال زوايـ خـان خـو    پاچـا  ،شكل سره په كې شـامل شـوي وو  

خـان لـه مـا     پاچـا «انونه ګاندي جي ته انتقال كړي، د هغو مونـټ بـټن تـه:    يدغه جر
زادانه شـكل سـره   مسلمانان په آ واړوم چې پنجابي څخه غواړي چې پام دې ته را

دغـه السـوهنه د   ، پـه ګټـه اغېـز واچـوي     ىفرنـډم د دو ير رد سرحد پچې  يا ديلګ
  .ىد ىخي ډېرځلې زيات كړېونې خطر بينو تويو

تـه   يـې زرګونـو   ر مسلمان مهـاجر چـې شـمېر   يراته وايي چې غ ىهمدارنګه د
نـو   ،سـتله يخه فرنـډم كـې برخـه وانـ    يږي، كه چېرې مـو پـه ر  ېك وېرولرسېږي 

  ل شي.درنې خرابې جزاګانې به دركړ
چــې كــه دي، كلــي يجنــاح د خــولې يــې ل ورځپاڼــه كــې زه لــولم چــې لــه ننــۍندا پــه 
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طو يفرنــډم د شــرايدغــه انكــار بــه د ر ،رايــې اچــونې څخــه ډډه وكــړي  لــهپښــتانه 
  »نم.يزه خو دغه راز توان په چا كې نه و، ماتونه منځته را نه وړي

شـوه، نـو پـه دې     وه برخـه اعـالن  يـ الت د پاكستان يكله چې د شمال غربي سرحد ا
 ده ملګـرو او خـان او د   كړي، پاچـا مني او احتجاج و  چې دغه وېش ونه وخاطر و

خـان   ډاكټـر  يخـان او ورور يـ   پاچـا  اما، فرنډم څخه ډډه وكړهيرله مالتړ كوونكو 
وه يـ داسـې انګېرلـه چـې دغـه وضـعه       ىدو ،مـاتې خـوړلې ده   ىل چـې دو يـ دا نه و

چـې   هوى داسـې ګمـان كـا   دو .ل شـوې ده مخې ته اچـو  ىچې د دو ،نوې ننګونه ده
و وطـن او  يـ دې لپاره چې پښتنو تـه   د ىدو، يوه بله نوې مبارزه پيل كړې ده ىدو

 كولـو  ىځـا  ښـولو او يـو  يخپلو هڅو ته د عامـه روزنـې، و   تحقق ومومي، ىټاټوب
  په برخو كې دوام وركړ.  

 چـې خپـل خلـك محـض او     ،ومنظـور دا   دې اصـلي يـ خـان د ارادت او عق  د پاچا
ژور او  واكـدارانو پـه مقابـل كـې     وو پاكسـتاني يـ چې د نو ،ته راوبولي ېمحض د

زادي غوښـتونكي  ه، آښـ د ده سرك .وكـو تـه دوام وركـړي   يدښمنۍ څخـه ډكـو ن   له
چـې د هندوسـتان    ،ود ده ډېر ټينـګ بـاور پـر دې     ،ده منلېه څكله ماتې نروح هې

ت يــملــي حاكم چــې د ،مســلمان هېــواد نقشــه كــول وه جــاليــمــه وچــه كــې د يپــه ن
خېټـې څخـه    لـه وه داسې مملكت يد  ى.وه مملكت پر ګټه نه ديڅ د هې خاوند وي،

ــه څېــره او د     ــلكــه هنــد چــې مخــتلط او مركب ــه   ي وه پخــواني تمــدن زانګــو وي، ل
ســيس او منځتــه راتلــو لپــاره، دغــه هڅــې او ټــول  تأ د وه دولــتيــمــذهبي پلــوه د 

نـوې سـتونزې    ىكـړي، حتـ   هه وي، كوم مشكل به حل نـ يځاېكوښښونه به هسې ب
  ، ملي ګټو ته به تاوان ولري.رامنځته كړيبه 

ن يمى تــأوواليــهنــدو) وحــدت او  - دې لپــاره چــې د (مســلمان   ش دېــده د هنــد و
وه نـاروغ  يـ وني سـړي نسـخه د   ېوه ليدې سره پرتله كوله چې د دا خبره يې له  شي،

  يې ورك شي.درد چې ږي، داده چې د هغو سر غوڅ كړي ېلپاره چې سر يې خوږ
بنســټ او  نولۍ او دقــت پــريرښــت ،تيــروحان ،وه شــعوريــنــه د يده وړاندو د

 ا به د دغو ممالكو راتلـونكې وضـعه څنګـه وي.   يچې ب ،وهشوې  تهداب بناء
ــه بــه پــه طب  ــل پــه مقابــل كــې د شــخړو  يــعــي شــكل ســره  يدغــه مملكتون  و د ب
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پــه هغــه ســيمې چــې  يوالېــنــو دا مفكــوره چــې مــذهبي نږد ، الت ولــرييتمــا
و لـه  يـ اوي، اقتصادي، ژبني او كلتوري ملحوظاتو سره ګوښې وي، يجغراف

تـر دې حـده چـې د     ىسـمه څرګنـده شـوه، حتـ    ، ناشـي  ىكـوال  يځـا  ويـ بل سـره  
د طوفـان  يـ او تهد ىرېـ ش د يوه ډېر بـد ز ېو ىدغه يعن، وېش طرحه ومنل شي

، د زاد هم ورته اشاره كـړې ده او څنګه چې موالنا آچې دغه وخت نازل شو  ،و
ف يالترنـــات ينيوازيـــد پښـــتنو لپـــاره خـــو  ،وه جـــال دولـــت منځتـــه راتلـــليـــ

  .و )(متبادل
پرېكړې سره چې مسـلم   يخيالهور تار وروڼو سره او دغه خبره خو د لهد خان 
ــه ليــګ  ــه خپل ــ  پ ــې وه موافق ــاح او پاچــا  .هو همنل ــخــان  جن ــاوت  ي ــه متف و تربل

، شـي  تان رامنځتـه پاكسـ  يو ګوښـ يـ دې لپاره چې  د، دونه لرليلشاكلتوري 
ډكـو اعمـالو څخـه پـر حكومـت د فشـار        تريخوالي نـه لـه  جناح د هېڅ ډول تاو

جابـاتو سـره   يطو او ايشـرا و يورځن لهغفار خان خو ، كړهه اچولو لپاره ډډه ون
ش ېـ چـې د هنـد پـه و    ىوخـت د  دا خـو هغـه   ،ارې كـړې يـ سم خپلې غوښتنې ع

  سره سال شوي دي.
  خان) وايي:  (پاچا ىد
او كــانګرس او مســلم  ،وى ښــتوقــت اويوه حقيــپــه  پاكســتان شــتوناوس نــو د «
ــل ــول كــړ يګ دواړو دغــه حقي ــا خــو   ،وى قــت قب ــوازېم ــل   ي دا غوښــتل چــې خپ

 ،ړمكې وغـوا دې چې كومه برخه په مملكت او خپلو خلكو ته خدمت وكړم، بې ل
) دي او موږ بـه خپلـه هڅـه    Citizensپاكستان وفاداره اتباع (د اوس نو زما خلك 

  »سره كوو.ړولو او د مملكت په پرمختګ كې ترېرته جود ب
د خـان   ،چـې پاكسـتان زمـا مـورنۍ ځمكـه ده     سـوګند وكـړ   د اتحاد په منظور يې 

ډاګـه كـړه چـې د پاكسـتان د ګټـو لپـاره بـه خپلـې هلـې ځلـې او            وروڼو دا خبـره پـه  
ده  ،وپاچا خان د موسسانو په غونـډه كـې حاضـر    ، كوښښونه او خدمتونه وكړي

ل چـې د  يـ ده و، حات وركـړل ېپه اړه پاكستاني واكدارانو ته توضـ  نستاندپښتو
 ېنمـون  نـو توياكسـتان د وال چـې د پ  پنجاب، بنګال، سـند او بلوچسـتان پـه ډول   

ــه چوكــات كــې د پښــتو و     ــه هــم د پاكســتان پ ونكــو خلكــو  يدي، پښتونســتان ب
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و د پارلمــاني شــكل ا پــه څېــر دارۍد حكومتــ) Britishرنګــي (ده د پ ،ت وييــوال
ارات پكـې  يـ التي (محلـي) اخت يـ چـې اعظمـي ا   ،حكومت څخـه طرفـداري كولـه   

لــه حــد او حصــر څخــه پــه محلــي چــارو كــې    وي، بــې لــه دې چــې مركــزي قــواوې 
  يين قبول شو.  او آ دې نوع كې هم موافقه وشوهه البته پ، مداخله وكړي

د  ،وې موقـع لپـاره منتظـر وو   يـ چـې د داسـې    )ګيـ مسلم ل(ن يخان مخالف د پاچا
ې د يــ ىد ،فرصــت څخــه اســتفاده وكــړه لــهكــې  حاتو پــه رڼــاېه د خبــرو او توضــد

چـې د   ،ليـ نو بـه و يمخـالف  .وبالـه  جنټيپاكستان دښمن او د هند او افغانستان ا
وه يـ  الـت جوړېـدل  يزاد پښـتون ا وه آيـ په پاكستان كې د  كې ټپاكستان په چوكا

كـو  يخي اړيتـار ات په دې نظردي چې د كلتـوري  يځكه چې ز ،مفكوره ده ناسمه
 يپــه راتلــونك ،والي پــر بنســټ چــې پښــتانه يــې لــه افغانســتان ســره لــريېــاو نږد

 ،شـي  ىوځـا يافغانسـتان سـره    له د كوم كوښښ په ترڅ كې شي ىكېدا وخت كې
ې يـ  لـې پـه توګـه تـورن كـړ او تـور      آيـې د افغانسـتان د الس د    ىو چـې د غه نو هما

  .پرې ولګاوه
  كلي دي:يدې هكله له ګاندي پ

خـان پـرمخ    چـې د پاچـا   ه،وداړل (مـخ شـكول)    ينـو  خـو  ،پښتونستان مسـئله د «
ــه ګ ــبهان ــ، ري شــوهي ــه)     ىحت ــت (وزارتون ــانګرس د حكوم د دې دمخــه چــې د ك

خپـل فكـر كـې    ه خان پ چې پاچا ،اد دي او ماته معلومه وهيمنځته راشي، زما په 
ي دولـت  اضـاف  و نوىيده نه غوښتل چې  ،د پښتنو لپاره داخلي استقالل درلوده

چوكـاټ كـې دغـه كـار     يـين پـه   آ يت د يـوه محلـ  يـ ده غوښـتل چـې نها   ،جاد شييا
هغـه يـې د افغانسـتان     ،اته جدي ادعا چې د ده پـرخالف كېـده  يخو ز ،سره شيتر

ده نـه   ،لته كومه پټه السوهنه نـه وه ماته داسې ښكاره كېده چې د ،باله ىالسپوڅ
  ».جذب كړي الت دې افغانستانيغوښتل چې د سرحد ا

ې غوښـتنې تـه چـې د پښـتنو لپـاره      غـ د غفـار خـان د   ،وخو ګاندي ته د چا غوږ نه 
او حقــارت كتــل  پــه ډېــر ســپكاوي  وي،» وطــن«مــه مســتقله ځمكــه  يوه نيــدې د 
 خـو ، شـي  ىځـا  ويـ لـه هنـد سـره     ېكـ  يل چـې پـه راتلـونك   يې ويدا به  ىحت، كېدل
ن داسـې  پـرې پوهېـدل چـې غفـار خـا      ،وخـان ورتـه معلـوم     كسانو چـې غفـار   هغو
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  وري له چا څخه واخلي.يسټه نه ده چې ت
وفـاداري قابــل د  او  صــداقت ،د ده كــس ذاتـي حرمـت   ،څكلــه نـه وه داسـې نـو هې  

ې كـاوه  يـ و وخت خو جناح د ده په حرمت پوه او كوښـښ  ي ،بحث او پوښتنې نه وه
ــاتو بنــدونو او د قــدرت   خــو ،ې راواړوييــګ پــه طرفــدارۍ  يــچــې د مســلم ل  زي

 هده پــ د جنـاح موقـف يـې د    ،هغـه څـوك چـې جنــاح تـه نـږدې وو      انو پـه تېـره  يـ ونېل
ده هېڅكلـه او  اګـه كـړې وه چـې    غفار خان خو دغه خبـره پـه ډ   ،و ىهكله منفي كړ

 ،ىد پلـوى  پاكستان څخه د كامل جـداوالي  ى لهڅ وخت نه دي غوښتي چې دهې
ــتان  ــتانه د پاكســ ــورو م پښــ ــتوېد نــ ــند  شــ ــه ســ ــو لكــ ــانو، يقومونــ انو، بلوچــ

زادۍ غوښــتنه حــوزه يــي آ يوې محلــيــې د زوايــ رېــانو پــه څيــبنګال انواويــپنجاب
 ءو تر بله به د سولې په فضـا ي ،به دلته ژوند كوي څنګه چې دغه نور عناصر ،لري

لـه دې   هم دا غوښتنه لري چې په سوله كې ژوند ولري، بـې  اوسېږي، پښتانه ېك
  الس ولري.   ىو لويكې ه چې مركزي مقامات پ
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  در４يمه برخه
  

 .و پيل كـړ ن كال كې، كله چې شل كلن ځواز 1910 ژوند په خان خپل عام پاچا
رنګـي او  پـه پ  دې دوه دېـرش كلونـه  ته كلن عامه ژوند څخه يې نږخپل شپې له

د  كلونـــه كـــال څخـــه د مخـــهز  1947لـــه  كـــړل.پاكســـتاني جېلونـــو كـــې تېـــر  
ته كلونـو  كـال وروسـ  ز  1947لـه   خـو  ،ستلو لپاره وويزادۍ اخهندوستان د آ

  خه د څه لپاره؟ څ
ــد  ــه مســتقل پاكســتان كــې داســې     يد عبــدالغفار خــان د بن ــد پ ــه اړون توب پ

يوه برخه  الت د هنديسرحد ا چې عبدالغفار خان غوښتل چې ،ږيېتبصرې ك
 ،دې غوښـتنه كـې ناكـام شـو    ه وه سركاري انګېرنه وه، پـ يدا هسې  .ويځوګر

 ىچــې دت وي يــو جــال واليــت يــغوښــتل يــې چــې پــه پاكســتان كــې دغــه وال 
د  خبــره پرتــهدغــه  وه برخــه وي.يــشــي د ســرحد منطقــه د افغانســتان  ىوكــوال

  بل چا نه كوله. څخه وب خانيا له ولسمشر پاكستان
ت ونـه  يد شـكا يـ چـا څخـه با  هې لـه ل كه هغه سـم وي،  يهغه څه چې ولسمشر و

 خپلـو ملـي ګټـو ضـد     وه مستقل حكومت دنـده ده چـې د  يځكه چې دا د  ،شي
ډر په بـاب  يوه ليدغه راز ادعا كله داسې د  خو، ا واچويش لو تريعناصر د م

فـه ده  يا خـو نـو د حكـومتي مقـامونو وظ    يشي، لكه غفار خان غوندې، ب ېنف
چې د خپلـو   ،دې كې ناكام شوه خو بدبختانه پاكستان پ .كړي چې هغه ثابته

اوس خـو د   .امو تـه وړانـدې كـړي   وادعاوو په اړوند كوم د تالمل وړ ثبوت ع
 ېيعنــ ۍيجــدا چــې لــه ،نــه دهمــه پــه دې دومــره مشــهوره  يكل» تانپښتونســ«

  جالتوب سره تړلې وه.  
هر هغه كوښښ چې د غفار خان په بـاب وشـي چـې د خپلـو      ،ق دييق خو حقايحقا

دا بـه د   ى،لوبـول  ىاو ډېـر مهـم رول نـه د    يو بې سـار ي ښولو كې يېيخلكو په راو
غفـار خـان    د ومنل شي چې همـدا يدا با خ سره جفا وي.ياو له تار تاريخ مسخ كول

چې د ملت غوښتنې د روحيـې څـراغ يـې هلتـه ولګـاوه چـې سـرتېري غونـدې          ،و
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زادۍ پـه مبـارزه كـې مخكښـان     وچـې د آ لـويې   مـې يې د هندوسـتان د ن يـ پښتانه 
 تحقــقطر او د ګانــدي جــي د خوبونــو د  زاد هندوســتان پــه خــا وه آيــده د  ،ودرول

ده باور لرلـو چـې    ،كه نه درلودهيسره كومه اړ ګيمسلم ل لهده  وكړه. لپاره مبارزه
او پـه   ىد ىښـودل شـو  يبانـدې ا  كـې رانو تـه پـه ك  يـ اد و نـورو اد يـ بن يګ اصليد ل

  .ىت كې د هندوتوب ضد ديواقع
ه سياسي ملحوظاتو هوكړه نـ  هده ورسره پ خو باچا خان خو جناح خوښېده، د

له مخې هندوان او  نژاد ل چې دا خبره سمه نه ده چې ديده به و ،ىكوال ىشوا
رغـل پـه وخـت كـې     يات مسـلمانان خـو د مغلـو د    يـ ز ،مسلمانان سره جـال دي 

. په هند كې هغه وخت كـوم داسـې   هندو و هم نيكه د جناح .مسلمان شوي دي
خ پــه يدلتــه خــو د تــار ،مســلمانانو وي ايــ، چــې يــوازې د هنــدوانو و نــه ىځــا

او ســره ګــډ  ىنفــوذ كــړو تــر بلــه يــر مســلمانانو يــاوږدو كــې مســلمانانو او غ
  .دلي ديېاوس

دې خبـرې قبلـول دي چـې     د دې لپاره چې د جناح غوښتنه د پاكستان لپـاره د 
كـې او  يڅ ډول اړې هـې يـ نـورو سـره    لـه و بـل نـژاد غـړي دي چـې     يـ مسلمانان د 

  نه درلود. ىنږدېوال
چې د پاكستان د منځته راتلو  چې دغه ټولې نارې ،وخان) باوري  (غفار ىد

نې دي، دا ټولې مصنوعي دي چې د جنـاح پـه الس اچـول شـوي دي     روالپاره 
انتقـام واخلـي. جنـاح     كانګرس څخه لهاو غواړي چې  ىد ىونېچې د قدرت ل

ت او پــرك يـ وكــړه او د مسـلمانانو او هنـدوانو پــه ت   ءلـه كـانګرس نــه اسـتعفا   
او (ار، اِس، ) Hindu Mahasbha(د هندو موهاسب هـا   ،كېدو يې پيل وكړ

ې موخـه وه، د  يـ ) Hindus Supermacy(چـې د هنـدوانو تفـوق     )RSS -اِس
  غوښتنه درلوده. -Hindu Raj -ټول هندوستان لپاره يې د هندو راج 

جـاد  يموسسـه ا  Leagueد د كانګرس پـر ضـد   توب سره ياليجناح په پوره بر
ه مـخ پـه   تـوب پـه پرلپسـې توګـ    يپه ملـي كـانګرس كـې د مسـلمانانو غړ     ،كړه

ــدو شــو.  ــه ومســلمانا كمې ــنو ت ــر  ي ــه ه ــت د   ل شــوي وو، ك سيســتم د حكوم
خپلو حقوقـو   څكله لهمسلمانان به هېاد رامنځته شي، يبن رمعمولي ټاكنو پ
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ر منصـفانه عـدالت بـه د هنـدو پـه تلپـاتې       يـ شـي او يـو غ   ىڅخه دفاع ونه كړا
  ولري. ډول سره دوام

ډبــل رول  ه وينــايــا پــه بلــ ،رنګــي زمامــدارانو او ځواكمنــو دوه مخــي كولــه پ
Double Role رنګـي اسـتعمار  چـې دلتـه د پ   ې نه غوښتليډېرو  ،لودې دري 

نـو د جـوړ جـاړي پـه هڅـو كـې يـې        ، او هغـه وزغمـي   ينـ يوو امپراطـوري بيـا  
ځـانګړي   چـې د جنـاح ډېـر نـږدې     ىت ديو ښكاره واقعيدا خو ، ړي كولهېناغ

  ان وو.يرنګمشاوران پ
چـې   و كنفرانسيمله كې په س له السه يو ځلې حاكم ويبرتانت يوه مهم واليد 

وه بلــه يــ .پـه هغــه كـې مســلمانان او هنـدوان راغونــډ شـوي وو، مــاتې وخـوړه     
ــهبرخــه  ــر لو ل ــډې ــر بنســټ      پ وي ــو څخــه صــرف د احساســاتو پ رنګــي ځواكمن

 -چـې څرنګـه د (هنـدو     ووه او په دې لټه كې و) Pro-Muslim(مسلمان پلوه 
  ق وښيي.حچې خپل ځان بر ته لمن ووهي و اوريمسلمان) د دښمن

مـذهبي   لـه بو مسـلمانانو  يچې د غر ،و ىرك او فرصت لټوونكيجناح پوره ځ
مسـلمانان بـه د    چـې اقليـت   ې ګټـه پورتـه كولـه. ده بـه ويـل     يـ احساساتو څخه 

ږي او تـل بـه زجـر او ظلـم     ېـ تر پښـو النـدې ك   له خوا اكثريتو ات قوييهندو ز
 يو ګوښـ يـ انو تـه  د مسلمانيې داده چې باينۍ د حل الره يوازي، ږيېورسره ك

وه مـورني وطـن   يـ مسـلمانانو تـه د    يوريـ ملتونـو ت  دا د دوه،جـاد شـي  يملت ا
  ز او منل ښكارېدل.  يوړاند

ګ پـه الهـور كـې سـره غونـډ او خپـل رول       يـ اشت كې ليكال د مارچ په مز  1940د 
شي خپلـې مـوخې    ىكوالڅرنګه ومسلمانان ف كړ، چې يپاكستان كې تعرې په ي

  او خالص وي. خونديې ين به ي؟ ديوټاك سرنوشت په هغو كې او
ګرانو پـه اداره او دفتـر كـې د كـار    د خپلو سياستوالو الزمي قدرت وڅېړي، 

لـه  يد دغـه كنفـرانس پـه پا    .انې برابـرې كـړي  لپاره چې په لټه كې دى تنخوا ګـ 
مـذهبي   ،دېـ انـد پـه صـفت وځل   يكې جناح په هندوستان كې د مسلمانانو د و

ا يـ والي يـ كل ،خـونړي طوفـان پـه څېـر ښـكاره شـوه       وهيـ د  دښمني بنده شوه او
، سره د ملك هرې سيمې ته خپـور شـو   چور او چپاول په ډېرې چټكۍ محلي
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وه يـ خـو عبـدالغفار خـان ځـان پـه       ،ښـېدل تونـه پې ير انساني فعاليدغه ټول غ
  .و ىوليڅنډه كې لرې ن

د  خــان صــاحب تــه د ســر  ډاكټــر ګ خــو خــان عبــدالغفار خــان او د ده ورور يــل
ته اجازه نـه وه   ىزياتره د پښتنو مسلمانان وو، خو دو ،نانو په څېر كتلدښم

ناســمه الرښـوونه ورتــه وشــي.   لـه خــوا وركـړل شــوې چـې د مــذهبي تعصــباتو   
ــهكــانګرس  ــرنګپ ل ــږدي، خــو ل   ي ــد پرې ــانو څخــه وغوښــتل چــې هن ــرېي  ګ ت

  ې پرېږدي.يايوغوښتل چې هند ووېشي، ب
څنــګ چــې د كــانګرس تر تــه وهڅــوي ګ دېيــغفــار خــان كوښــښ وكــړ چــې ل

چې له كانګرس سـره همكـاري او    ،ګ څخه غوښتنه وكړهيل لهږي او ده ېودر
  ت شي.يك) جمهوريو ولسواك (ديموكراتيهند  يمرسته وكړي چ

  ته وكړه: ګيباچا خان دا خبره ل
ې يـ  يشـو او كـه دو   يوځـا يشـن سـره   ېرډف لـه ې ومنـي، مـوږ بـه    يكه هندوان «

دې لټـه او  ه ا بـه زه پـ  يـ ب ،پرېـږدي  ونيدراسبه فتونه يزموږ وال ،كړيه قبوله ن
و د يـ ت يـ تـوب څخـه تېـر شـم او زمـوږ وال     يغړ لـه شـن  ېرډكـې وم چـې د ف   هڅه
  »  .يت څښتن دولت شيحاكم

بـې شـرمۍ څخـه ډك ځـواب      لـه ر مـؤدب او  يـ و لنـډ غ يـ ، دغه »يې ىته هندو شو«
  ږي.  ېورۍ اتالن بلل كيت ملتونو د ته وركړ چې د دوه هغه چا پاچا خان

ې دا وه يـ لـه  يۍ پايوازين، ېشوز كال كې ترسره  1946چې په  ټاكنې عمومي
د شـمال   اتـه كـړي.  يمـذهبي دښـمني ال ز  د هنـدوانو او مسـلمانانو تـرمنځ    چې 

د ، ىا راغــيــپښــتونخوا) پــه غــوڅ ډول كــانګرس تــه ب  (الــت يغربــي ســرحد ا
د  دا، ې مســلمانان وويــړي ت كــې چــې ټــول وګــيــوه واليــكــانګرس پــه داســې 

  .وار وزګ ىو لوياو دغه خو جناح ته  او السته راوړنه وه يه بريارس لوګكان
سـرا  يڅـو يـې وا  تر ،لپاره اوچـت كـړ   م اقداميمستق جناح خپل غږ د پاكستان

هـم   ىاليـ دې كـې جنـاح بر  ه وري ومنـي او پـ  يـ ملتونو ت ، چې د دوهكړ ته اړ دې
  :استدالل كاوهانو به داسې يرنګپ .شو

داسـې حـال كـې چـې     ه زادي وركـړو، پـ  هنـد تـه آ   شـو چـې   ىڅرنګه موږ كـوال «
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زادي ولـري؟ كـه   آ ډولرنګـه او څـه   سـي، څ يم ونيتصـم  ىكـوال  يان نه شيهند
موږ د كانګرس نظـر ومنـو او ټـول هنـد ورتـه وسـپارو، مسـلمانان بـه پـاڅون          

كه چېرې موږ پاكستان ومنو، كانګرس به  ،وكړي، داخلي شخړه به پيل شي
  »شي. پيل ه شخړه بهخپلې قواوې مارش او د وېش پ

ــه ښــكاره     ــې او مالحظــات پ ــدغــه راز انګېرن ــو په توګ ــرنګد هغ ــه  انوي چلون
ا يــوېــش وكــړه ب«دې لټــه كــې وو: ه ډېــر فعــال شــكل ســره پــ  ســپړي چــې پــهرا

 .»ا يې پرېږدهيې وېشه او بيو«او » حكومت پرې وكړه

“divide and rule” and “divide and quit”)(  
» م عمل ورځ يمستق«مه د 16 ټد اګس وښتل چېجناح له مسلمانانو څخه وغ

)Direct Action Day ( څنګـه   ،غوښتنه زور واچـوي  په خپلهو لمانځي چې
خ كـې پـه   يد هنـد پـه تـار    مـه 16 ورځ د اګسټ دا نو ،چې جناح دغه په ډاګه كړه

پــه ډېــر    هنــدوانو او مســلمانانو  ،دواړو خــواوو  وه تــوره ورځ بدلــه شــوه.  يــ
ــه ډيوحشــ ــه يــې ځــواب    انه او بېرحمان ــارې ت ــاح ن ول غبرګــون وښــود او د جن
  وركړ.

د مــــذهب   ،و شــــاهده وهيونې او قصــــاب يــــنــــې تو يكلكتــــه د ترســــناكې و 
(Relegion) هنــدوان او  -لــوري دواړهټــول ښــار د پــوره درې ورځــې  پــه نامــه

رو كســانو ېــډ 6000زرو لـه شــپږ   و بـل ســره الس و ګرېــوان وو. يــلــه  -مسـلمانان 
لـه شـلو    ،ې كـړل يـ شـتل او مـړه   يو بل سره وويا يې ي ،السه وركړ خپل ژوند له

ښــځو او  پــه شــمولګنــاهو او معصــومو انســانانو پــه ي اضــافه د بــ 20000زرو 
 لـوټ، تـاراج او لـه منځـه     په كروړونو روپـۍ ، لوشو يجنسي تېر ماشومانو

لـه   ،نـه تويېدنـه  يناپاكـه و «: كوال وايييل يوبرتانو يڅنګه چې  .وړل شوېوي
اشـت كـې پـه    يپـه م  ز كـال د اګسـټ   1946چې كلكته يـې د  رې ډكه قصابي ېو

 ت لـري، نـه دا  يـ ات اهميـ پـه مسـلخ واړولـه، د دې څخـه ال ز     ېك نوساعتو 72
دونـه هـم ووژل   يام ىبلكـې د هغـو   ،انسـانان پـه كـې ووژل شـول     چې بـې ګنـاه  

  »ر وركړ.يخ په اوږدو كې تغيدغو پېښو د هند څېرې ته د تار ،شول
دا خـو ښـكاره وه چـې     ،نورو برخـو تـه هـم خپـور شـو      و دوړ د هند د كلكتې اړ
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لـوبې   ېچې دغ ،و ث الس د دغو ناپاكه اعمالو تر شايوه ناپاكه اراده او خبي
   ته دوام وركړي.
  كي:يخان ل په دې اړه غفار

ا يـ ګ د كومې دسيسـې  يدغو كركجنو او ناپاكه پالنونو تر شا مسلم ل د ايآ«
اورونو څخـه چـې پـه ملـك      له او انتقامد نفرت  دغها يو؟ آې په لټه كې ئتوط

ې خپـل السـونه د وطـن د    يـ و، منظـور او موخـه څـه وه؟ ولـې     ى كې يـې بـل كـړ   
داده چـې مسـلم    ىمعنـ د دغو ټولو ناخوالو مفهـوم او   ،نو سره وويو هخلكو پ

 ى غوښـتل چـې دغـه   ا هـم دو يـ و مطلق قـدرت ولـري او   يا يګ غوښتل چې يل
  ملك ټوټه ټوټه كړي.

عامـل   د دې ه،لـه د د الس آ ىګ د دويـ وو چـې مسـلم ل   هالحخوش ان پر دېيپرنګ
د هنـد خلـك    ترڅـو  دې بـاوري كـړي  ه چې په لندن كې د كارګرو حكومت پـ  ،ودا 

  »غاړه واخلي. هت پيزادۍ مسئولچې د آ ىكوال شيه ن په پوره ډول
رې چټكۍ سره د ملـك  ېتريخوالي او ترهګرۍ لمبې په ډتاو والييكل دغهد 

مركـز ډاكـه    ىوپـان لـو  ت دغـه تـر اكتـوبر پـورې د     ،خپرې شـوې نورو سيمو ته 
)Decca (ــال    ه،و ــډه نوخــ ــډه منــ ــه منــ ــو پــ ــګ  )Naokhali( يخــ ــه ګانــ ، چټــ
)Chittagong ( او هوره)Howrah ( د.ځېغوته هم  

سـې بـه يـې    يكمطبوعاتو ته بـه يـې   ته راتلل، ) Bihar(هندوان به ګاونډ بهار 
ې يـ مـه  25ګ په شان د اكتـوبر  يسكهانو د مسلم ل هندوانو او ،كيسې كولې

 Blood(» ىځا نې پرينه د ويو«: هوشعار به يې وركا ،ورځ ونوموله يد نوخال

for Blood(.    
ــه   ىدو ــام اخوروســته ل ــه   ســتلويانتق ــه هغ ــه د     څخــه چــې پ ــه خول ــه پټ ــې پ كــې ي

سـره كـړه، د دې   مانـه وژنـه تر  ياتـه پ يلكه چور او چپـاول او پـه ز   ،ونتوب اعمالېل
الســه وركــړ. غفــار  كســانو ژونــد لــه 5000وه چــې نــږدې  لــه دايپا) Riots(و دوړ  اړ

پـه همـدې وخـت كـې مسـلم       ،ووو دوړ څخه په ژوره توګه اغېـزمن   خان له دغه اړ
هنـدوانو څخـه    لـه ت كې د مسلمانانو په طرفدارۍ يګ غوښتل چې د ده په واليل

اني ر انسـ يـ ت كـې دغـه غ  يـ خـو پـه شـمال غربـي سـرحدي وال     ، واخلي هلته انتقام
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  .وخان د شتون بركت  لته د پاچادا خو ه ،نه شول اعمال ګرد سره و
ت څارنـه كولـه   يحكومـت شـپه او ورځ د وضـع    ييخان صاحب صـوبا  ډاكټرد 

ــه پرلپســې توګــه   ــاو پ ــه ي ــه كول ــه  يــمســلم ل چــې د ،ې پاملرن ــه الس كوم ګ پ
لـو  ېالبېب دې ټينګـار كـاوه چـې د   ر دواړو وروڼـو پـ   ،ته نه شـي نځمرا لهناخوا
  .ىډېر ضروري د ىوواليتونو په منځ كې همغږي او يجمع

د چــې تــه والړ  )Bihar( ړه بهــارېـ څخـه پــه ډېــره ب ) Naokhali( ينوخــال ګانـدي لــه 
ا جـوړ  يـ ل د غفـار خـان پـه ملت   د سولې د سرو زرو پـُ  هندوانو او مسلمانانو ترمنځ

و سـيمو تـه   يلـوټ شـو   ىدو، ې هـم غوښـتنه وكـړه   يـ ه څخـ نـو لـه غفـار خـان      ،كړي
  كي:يحال ل ىدليدې باب د خپلو سترګو له ګاندي پ ،لالړو
پـه ټـول بهـار     ،و ىد پسنا په ولسوالۍ كې مسـلمانانو تـه درونـد تـاوان رسـېدل     «

او محـو شـوي وو او    و ىيې ور اچـول  كې كورونه لوټ، تاال، له منځه تللي او اور
ا او يـ جاړتيو تـه سـفر وكـړ، هـر چېـرې و     يـ مـا ټولـو كل   .ات خلـك وژل شـوي وو  يز
كـوم څـوك چـې هلتـه      ،اتو خلكو كـډه كـړې وه  يز ،دل كېدلېيرابۍ په سترګو لخ

ــه وړل شــوي وو   پــاتې ــو ت ــدي وو، هغــه كمپون ــه دغــه  خــو ،او ژون جــاړيو او يو ل
 ،ىســتياخ و ب څخــه الس نــهيـ خپــل تخر لــه ګ ال اوس هــميـ و ســره مســلم ليـ خراب

 نكـي له دې حالت نه نوره سياسـي ګټـه هـم واخلـي. پـه دغـه دردو       ې چېيغوښتل 
ان وهڅـوي چـې بنګـال تـه كـډه      يـ شـخړو قربان  غـو ې غوښـتل چـې د د  يـ وخت كـې  

پـه كـور او كلـي     ىكـې وم چـې څرنګـه بـه ممكـن وي چـې دو       دې فكره زه پ .وكړي
ونيـانو پـه   ېهندوستان خو د ل ى.. ننن.ستوګنه غوره كړي؟ااو  ىپر ځا ىا ځايكې ب

نـو (مېنـو) تـه مـو     دې ژاړي چـې خپلـو كورو  ه زما زړه پـ  ى.د ىېدلځالس دوزخ ګر
. پـه نننـي هندوســتان كـې چـې هــرې خواتـه ســترګې      ىد ىپـر خپـل الس اور اچــول  

هـم   ،تـه د رڼـا لپـاره اړوم    لـور  نم، كه يې كوم بليارې او كنډوالې ويتورې ت ،اړوم
  .»ىد ګټې كار ېب

ه پـر بېوزلـو مسـلمانانو زور واچـاوه چـې بنګـال تـه        دوامـداره توګـ   ګ پهيمسلم ل
ې وغوښـتل چـې د   يـ و تـرې نـه ډار شـي او    وكـړه چـې و   وښـتنه تـرې غ ده  ،كډه شي

ده ورتـه پـه يـاد كـړل چـې       مذهب په نامه نور ورڅخه څـوك نـاوړه ګټـه وانـه خلـي.     
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انـدازې سـره پـه     ېكـوونك  چې هلته هندوان په نـاهيلې  ،تونه شته دييداسې وال
ت سـره  يو كې پـه مشـابه وضـع   ينو ځايكې دي، څرنګه چې مسلمانان په ځ تياقل
ــ  . دي ــه ضــربه    كــه چېــرې هغــه وضــعه تكرارې ــورو ت ــاتره وغــواړي چــې ن ږي او زي

  به تل غالمان وي.   ىدو وسي،يوركړي او له منځه يې 
  خان خپلو وطنوالو ته دا ور په ګوته كړه: غفار

پـه دې بايـد   ې اور ولګـاوه،  يـ ز وطـن كـې   يم چې زموږ په عزيزه هغه چاته وا«
دې نــه ه زه خــو پــ، ږيېــل كوهــم ســوځ ىاور كــې بــه دو دغــهه چــې پــپــوه شــي 

ونو تـه اور  يځا يلته مذهبچې ه ږيېسره كتر پوهېږم چې څرنګه به مسلماني
  »ږي.ېوزله خلك تاال كېږي، بې ګناه او بېږي، خلك وژل كېاچول ك

 .ى سـاتلى توپان څخه ونه شوا لهت خپل ځان د كلكتې يشمال غربي سرحدي وال
چـې د مسـلمانانو    ه ولسـوالۍ كـې  ره پـه هـزار  ژر تـر  ژكـې   د كلكتې د پېښو په لـړ 

 ېـړه غفـار خـان پـه ب    ،رټـل شـوې څېـره ښـكاره شـوه      دوړو   و، د اړا مركز يګاه قرار
ــخپــل وال ــه ســتون شــو. ي  ســرغړونېې د مــدني يــګ او پرنګــي مالتــړو  يــد ل ت ت

لـس   ،و دوړ كې را ښـكېل شـوه   خو هزاره ولسوالۍ كې هم په اړ ،مبارزه پيل كړه
دې مـــانع  شـــول او د ىپـــر ځــا  ىېښــور كـــې ځـــا زره خــدايي خـــدمتګاران پـــه پ 

  سي.  يت كې د داخلي جګړې مخه ونيې غوښتل چې په دغه والياو و وګرځېدل
 لـه بـه   ىيـا دو چـې آ  نـه وه يزموآ نېيوه رښتيد خدايي خدمتګارانو لپاره دغه 

د ډېــر تعجــب او  ،ې پلــې كــړييــدې ســره مخــه ښــه وكــړي او كــه  يــخپلــې عق
 ىخپلـې منلـې الرې څخـه تېـر     و انچ هم لهي ىچې دو وخو دا  ىالۍ ځاحخوش

څه چې ور څخه توقع كېده، هغه يې وكړل او په ډېر ښه  ه،او سرغړونه ونه كړ
الـت كـې   ينې تويېدنې او تويـونې څخـه پـه دغـه ا    يو لهې ياو فعال ګډون سره 

  وكړ.  ىويمخن
و يـ ت ټولـو سـيمو تـه د خـدايي خـدمتګارانو لـه ټولګ      يـ خان د سرحد وال پاچا

ــ  نهســره ســفرو  ــې د  ه وكــړل او پ ــهخــان صــاحب   ډاكټــردې توګــه ي  ييصــوبا ل
  رول الندې راوستلو لپاره مرسته وكړه.ټت تر كنيحكومت سره د وضع

سمدسـتي يـې سياسـي     ،ىدلته راغـ  مه22ن وخت كې مونټ بټن د مارچ په يپه ع
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ــل شــوې    ــرې پي ــرې ات ــده وو ،خب ــل: پرنګي ــواوو The Britishانو ي - د دواړو خ
 To Quit» شـي  والړ«د دې لپاره چـې   ،غوښتنې ومنلې - ګيكانګرس او مسلم ل

    .To Divide and quitشي والړ ل شي او له منځهېشوخو و

ملكونـو   واركتهم چې هند په دوه هم موافقه كړې -ګيكانګرس او ل-دواړو
  او ونوموي. هند او پاكستان ووېشي

كـاوه  ګ دا احسـاس  يـ مسـلم ل  ،خان د پاكستان ټولو سيمو ته سفر وكـړ  پاچا
د سپتمبر په لومړۍ ورځ كال ز  1957 د .ګټه روان دي هپ ىچې دا هر څه د دو

د غربي پاكستان اسامبلۍ په مطلق ډول پرېكـړه وكـړه چـې غربـي پاكسـتان      
ــورو  دې ــه څلـ ــپـ ــا زيـ ــويـ ــره وو اتو واليتونـ ــېسـ ــل شـ ــدواړو (ر ي،شـ يس او يـ

  ې كړه. يدغه پرېكړه ونه منله، رد  )صدراعظم
كـې   يس حكـم پـه غربـي پاكسـتان    ياو د ر ډه وځنډېډهقانون جوړوونكې غون

 ىر اعلـ يـ خان صاحب چې هغـه وخـت د غربـي پاكسـتان وز     ډاكټرنافذ شو او 
خــان صــاحب دا ابتكــار وكــړ چــې  ډاكټــر ســتل شــو.يدنــدې څخــه هــم وا لـه  ،و

ا خـط  يـ پالټفـورم   ډګـ وه يـ شن سره پـه  ېې له اپوزيمختلفې برخې او ګروپونه 
ك يـ ديموكرات يو نـو يـ لـه دا شـوه چـې    يكـار پا  د دې .راغونـډ كـړل   ېكـ  يمش

  .ىګوند منځته راغ
 پـارټي  يعـوام  يې ملـ يـ ن سـره  ين افتخـار الـد  يد معـ يام سـ  يموالنا بها شاني جـ 

)The National Awami Party (ــأت ــړهيسـ ــر   ،س كـ ــې تـ ــال د  ز1967چـ كـ
او الرښـود   ونې تر سقوط پورې يې د چـارو واك پـه الس كـې    يد كاب يسهاراورت

  .و
سانۍ سـره درك  ى په آنو سړ ،نه منځته راغلهيا د لنډې مودې كابيبورپسې 

ا نه توافق ي ىشي چې سياسي وضعه ثابته ده كه نه. د همغږۍ نشتوال ىكوال
 دد هنـد طــرف   .اتېـدو و يموقـف نـه منـل او نــه درك كـول مـخ پـر ز       و د بـل يـ او 

ت د منفــي يدغــه ټــول وضــع .روان و ك كېــدو پــه لــورييــترقــۍ او ديموكرات
چـــې د سياســـي  ،ى شـــوىو انســـان كـــواليـــو او ى تونـــو ښـــكاره كـــوونكجه

ت نــه اســتقرار ور څخــه درك كــړي او اضــافه لــه دې څخــه يــې خلــك    يوضــع
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همدې وخت د پخوا پـه   رالبته پ .امرونه ومني ىچې د دو ى مجبورولىنشوا
ــنـــا ام ېپـــه مـــنځ كـــې روانـــ  او بزګرانـــورانو د شـــاګردانو،كارګ شـــان ، ۍديـ

  .ېاتېدو شويمخ په ز )تي(نه رضا ۍناكرار ۍ او وسيما
كـال د  ز  1958د  »الرښـود «مشـر  » ت د ګونـد يـ د جمهور« خـان صـاحب   ډاكټر

ــ ــه ۍم ــه شــهادت ورســېد    9 پ ــه پ ــه    .م ــرې ل ــدې خب ــدا الن ــټ (ســر ي ــ يوه پ ا ي
خان څخه چـې پـه    پاچا له، و» ونټ پالنيو ي«ې يځانګړي) سند څخه چې نوم 

وې يـ د  ى، د پنډو كتـابونو پرځـا  وي وكليكال لز  1958ې په يه كې يوه نشري
  اقتباس كوو: ې په هكله د ده د ورور د وژلو په عامليځانګړې دوس

څــه مــخ پــه  الــت كــې هــري: د ســرحد پــه اشــتم مــخ كــې وايــييپــه دوه و د ســند
نـي  يقيګ بـه پـه   يخان او هم مسلم ل ديكه نه نو سردار عبدالرش،خرابېدو دي

ځكـه   ،وورځېدو څخه سـرته رسـولي   راپ لهوم خان يونټ لپاره د قيو يه د توګ
ــد ق ،وم ســقوط الره روښــانه كــړې وه يــچــې د ق رول د  يطانيوم فاســد اوشــ ي

ګ د يــلتــه د مســلم لدل هاو د هغــه راپرځېــ وې پــه زور پــرمخ روان ډپروپاګنــ
ځكـه چـې د    ،ولـې دغـه فرصـت لـه السـه ووت      ،ونفوذ لپـاره ډېـر برابـر وخـت     

ر ېـ د څښـتنانو پـه څ   سـونو يرو كمسـ  وروسـته د  نه له خالي كېدو ىوم د ځايق
  .دا شوليقوتونه راپ ىلو

او نـه هـم بـاور پـرې      ىشـو ګټلـ  ه څكله هم له عبدالغفار خان څخه نهې موږ يې
خلـك پـه    ځينـې  .ىمو نـه وا  ىدا به زموږ په ګټه وه چې ګوښه كړ ،شو ىكوال

تــه د خــان عبــدالغفار خــان پــه پرتلــه زيــات    خــان صــاحب ډاكټــرغلطــۍ ســره 
 پـه خپلـه  بـه   ىر ورته په ډاګـه شـي او دو  ژمګر دا به ، وركوي تيسياسي اهم

  حماقت كوي. ىت درك كړي چې دويدا واقع
، يسره جال و ىولې كه دو ،، دا به قوت وييو ىوځايدواړه وروڼه  ىكه دو

صـاحب موقـف بـه     ډاكټـر ، خـو د  خان عبدالغفار خان به خپـل موقـف وسـاتي   
پـه ډېـره    ،كوم موقف نه لري ىدځكه چې په انفرادي توګه سره  ،رنګه شيكم

  .رامنځته شي هړه به په سرحد كې بدلونونېب
ــړ و   ديد لــه رشــيــمــوږ با څــو د ســرو كــړو، ترخــان څخــه پــه كاملــه توګــه مالت
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له نظر غورځولو او هېرولو ته چمتو او وهڅول شـي او پخـواني    نوسونويكم
  م كړي.يغونډ او تنظ ان سره رايګيمسلم ل

سونو د يله خوشې كېدو څخه د سره كم ىته د دوسره به وروس قېيپه دې طر
مـخ   ،ت په سيمو كې شـتون لـري  ياغېز چې د ټول وال يڅښتنانو دغه بې سار

هغه ، د چې په قربانعلي خان باور وشيياو د دې كار لپاره با پر ختمېدو شي
د دې مـوخې پـه    ،شي چـې دغـه كـار پـه اغېزمنـه توګـه سـرته ورسـوي         ىكوال

  وټاكل شي. حاكم تيمنظور د سرحد د وال
 زمـوږ كړنـه لـه ده سـره دا     ،له پامـه وغورځـول شـي    د مطلقاًيخان خو با عبدالغفار

د يـ دې باه پـ  .ې راكـم كـړو  يـ ا كمرنـګ او اغېـز   يـ اره يـ ده چې د ده سياسي رول بـه ت 
ــړو  ــراف وكـ ــې  اعتـ ــې چـ ــوږ هـ ــه   يڅ مـ ــر نـ ــره برابـ ــه ده سـ ــولـ ــا و اويـ ــان د د باچـ  خـ

  »س زموږ له السه څخه وتلي دي.اغېز لرل، خو او(رواني) ك يكالوجيسا
 همــاغو خــان دا پــه ګوتــه كــړه چــې د ده ورور د  نــا كــې پاچــايپــه پــوره عامــه و

تـرك   يې خپله پـارټ يسره  له امله ىچې د هغو ،واسطه قرباني شوه السونو پ
چې د ده وژنـه   كړده اخطار ور يې پرېښود. مسلكد او يلشااو خپل سياسي 

كـه   ،اتـه كـړي  يال نـوره هـم ز   نيينفـرت او بـدب   انو تـرمنځ يبه د پښتنواو پنجاب
دوام ومـومي، دا بـه دواړو خـواوو تـه ناممكنـه       او ږيځېـ چېرې دغه لړۍ وغ

 .سره والړ شي ىځا وه ګډه عامه الر يويچې په  وي

 چې پاچـا  و ىخپور شو ادښتيو مطبوعاتي ي مه 4ل په د اپرې كالز  1959د 
، ىاتواليــ ې د عمــر ز عوامــل يــ  ،ىد ودخــان لــه بنــد څخــه مــخ پــه خالصــې      
بـه نـور اضـافه لـه دې څخـه كـوم        ىچـې د  وروغتيايي ستونزې او د بـاور لـرل   

  ت ته ګواښ وي.يمناو أ كړي چې د پاكستان يوواليه ت ونيفعال داسې
ر ضـروري  يـ وې ځـانګړې محكمـې د حكـم پـر بنسـټ چـې د غ      يا وروسته د يب

 ه چـې ټـاكنيزه  لپـار  ې د عامه دنـدو ي ىسياسې كسانو لپاره جوړه شوې وه، د
پـه   .و ىت څښتن بللير قابليد غ ايته يپورې بې اهل هكالز  1966تر  ،بڼه ولري
كې  پرېكړې پر بنسټ ده ته اجازه نه وه چې په عامه خدمتونو ېد دغبله وينا 

  .د كړييكاندځان 
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نـن بـه زه   «ل: يخان وو كې باچا جومات وهيپه  ،ووده په تمه  د» ښه راغالست«ډېر 
. كـه چېـرې مـوږ    .اد راولـم. ييو څو خبرې او افكار تاسو ته په ر (ص) د خپل پيغمب

ــر (ص) الرښــوونې تعق يد پ ــغمب ــړ ي ــي ك ــه د   ىوا ېب او عمل ــد ب ــوږ ژون ــ، زم وه ي
كـه   ،ده ېغمبر (ص) په ډاګـه كـړ  يهمدارنګه پ .والۍ څخه ډك حارزښت او خوش

، دا كـړي  (شـتو) او شـانداره ژونـد كـې ډوب    روان خپل ځانونه پـه ثروتونو يزما پ
  .يو ېجاړه كړيو الس كامالً ىا به يې په لويا او هغه بله دنيدن
زمــوږ نننــۍ    ،ن اوټولنــه خرڅــوو يــوه وړوكــي نفــس لپــاره مــوږ خپــل د    يــد 

لـي دي چـې   يغمبـر (ص) و يزموږ پ .له دهيسو ته زموږ د حرص پايبدبختي، پ
لېـدونكې برخـه   ېګروهـې څخـه نـه ب    لهمحبت او د خلكو او ملت خدمت زموږ 

 و څخـه يه سـيال يـ و او بېځايـ و، تېريوتربله د دښمنير موږ يدغو مغا و دخ ،ده
  »و.يسر تر پښو پورې ډوب 

دې چــې د  رپــ ىر يــې نومــوړژلپــاره وه  زادي خــو د لنــډې مــودېخــان آ د پاچــا
ل يـې چـې عامـه    يـ و، ا بنـدي كـړ  ي، بىد ىې كړيت يدولت ضد اعمال او فعال

  .يغ كړيت تبليي او نه رضانياو بدب اړوند كركه ت كې يې د دولت پريذهن
ات يـ ز رېت ډيايي وضعيكله يې چې روغت مه، 30د جنورۍ په ز كال  1964د 

دې پوهېدل چې اضـافه يـې   ر پاكستاني واكمن پ يې خوشې كړ. اي، بوخراب 
نومـوړي   .او د دې كـار پـايلې هـم ورتـه ښـكاره وې      سـاتلى  شـي ه په بند كـې نـ  

چې  ومجبور  ىد، ږيېرملنه نه كچې په جېل كې د ده مناسبه د ت كاوهيشكا
و ورځـو پـه اوږدو كـې د    يـ ېده د در .پخـه كـړي   پـه خپلـه  خپله ډوډۍ څـو وارې  

د  .وودرمــل وركــړي  و ځــل يــې هــم ناســم يــ، ډوډۍ نــه خوړلــو اعتصــاب وكــړ 
وغوښتل چې خوشې يې  م څخهيوب خان له رژيسسې د ابخښنې مو ېنړيوال
ــه دغــې غوښــتنې ســپ    ،كــړي ــيخــو ســره ل ــ  ىرن ږي ــه بن ــاتې  پ ې دغــ .ود كــې پ

روان شـهيدان لـري،   يـ تريخوالي د الرې پسسې په ګوته كـړه چـې د نـه تـاو    مو
كـال   شـنل د يانټرن ينوموړي امنسټ، ىخان د له هغو څخه عبدالغفار ويچې 

  ونوماوه. »Prisoner of the year«بندي 
وه نمونه وه چـې د خپـل وجـدان    يانو څخه يبندسلګونو ميليونو په نړۍ كې د  ىد
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 ىچـې دو  و قـت دا يربړونه ګالل. د ده په خوشې كېدلو ښكاره حق غږ يې دا رازپه 
 خو نه غوښتل چې پـه جېـل كـې د ده د    ىدو، شيه به پاتې ن ىفكر كاوه چې ژوند

غوښـتل او كوشـش    ضمناً په هند كې ډېـرو  .مرګ له رسوايۍ اوشرم سره مخ شي
ايي يـ د ده د روغتپـه محـبس كـې     .سـي يخان سره اړيكې ون پاچا لهې درلود چې ي

 ىڅ يــې نشــوارســېدل، خــو هــېحالــت پــه اړه هنــد تــه وخــت پــر وخــت راپورونــه را
خــان پــه  نــو دا بــه د پاچــا ،كــه مــوږ هــر اقــدام وكــړو «نهــرو بــاور درلــود،  .ىكــوال

  »ستونزو نوره هم اضافه وكړي. 
سـره پـه    لـه يـوه پـالوي    ،ن هڅـه وكـړه  يا پراكاش نرايجاد حسن نيت په خاطر 

  ده سره وويني، خو دا هڅه هم بې ګټې وه. كراچۍ كې له
اشت كې اجازه وركړل شوې وه چـې انګلسـتان   يز كال د سپتمبر په م 1964د 

احتمال لري چـې تـا   «كلي وو: يته ل الل ياريده پ ،ته د درملنې لپاره والړ شي
ــوږ ه ــم ــړي ې ــه    يــر ك ــوږ تاســو ن ــو م ــړي  يو، خ انســان د خپلــې   ،اســت هېــر ك

هغـه څـوك چـې پـه زحمـت كـې وي        ، خـو رويالۍ پر وخت ملګري هېـ حخوش
برخالف موږ ستاسو په هكله پـه فكـر كـې     ،هېر كړي ىدو ىشي كواله هغه ن

هغه به موږ  چې د باور لرم دې پورهر ، پىوا ىژوند يج كه چېرې مهاتما ،وي
بي ده چـې  يدا خو زموږ بد نصـ  ،ىوا ىاو زموږ مرستې ته به راغل ىاد وايپه 

ږې چـې زه انګلسـتان تـه د دوا او    ېته بـه پـوه   ،ويړي هغه نشته او نورو هېر ك
 ېڅـه ښـه شـو    ويـ  زمـا روغتيـا   زما له راتـګ سـره   دلته، مي ىدرمل لپاره راغل

چې ساړه او  مې وايي ډاكټر .ىېدو دموسم په پيل خنۍيخو دلته اوس د  ،هد
وي  چې ښه بـه دا  ىز كړيته وړاند را ډاكټر ،ديه ته ښه ن سړه هوا زما روغتيا

معتدلـه هـوا كـې     وه نسـبتاً يـ شې او په  كې ته الړياشتې امريدرې م ىچې ژم
سارۍ ته د پاسپورت لپاره عريضه وركړې ده، يعالي كم ما خو .يې تېر كړې

خپلــو ه پــ .شــم نــو ښــايي چــې هغــه لــوري الړ  ،الســه كــړهغــه تر كــه چېــرې مــې
د هغـه  ته  اد لره او له پاك اهللا (ج) څخه مايمونځونو كې موږ په لدعاګانو او 
  .»ا غوښتنه وكړهيخدمت لپاره د بشپړې روغت د مخلوق د

ــړه چـــې امر      ــه اجـــازه ورنكـ ــتان حكومـــت ده تـ ــا تـــه الړ يد پاكسـ د  ،شـــي كـ
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د كابل  .زه وركړهيافغانستان سفارت په قاهره كې ده ته د كابل د تګ لپاره و
اعظـم تـر مشـرۍ النـدې د افغـان حكومـت        كـې د صـدر   په نړيوال هوايي ډګر

كلـي  يالل ته ل ياريا پيده ب ،ښه راغالست لپاره ورغلې وه نه د ده ديټوله كاب
ات خراب موږ ته متالمل نشـي چـې مـوږ تـر     يال ز ىڅ شدې څخه به هېه ل«وو:

انفـرادي انګېرنـو خـو چـې څـومره       .ې تېروو او كړېـږو ينن پورې زغملي او ال 
د  ډېـر ځـوروي هغـه    چـې مـې   څـه  خو ،شيه څكله اندازه نېوځورولو هغه به ه
 ىدو .سته، نو كانګرس پرېښـودو يزادي واخآ مو چې كله ،كانګرس كړه دي

ې پرېښـودو چـې   زوايـ ولـې مـوږ يـې     ،الي په برخه كړهحته خوش خپلو ځانونو
.. دا د كـانګرس  .ږيېموږ ته ال اوس هم د هندو خطاب ك .رنځ او محنت وګالو

ن او يـ د مظلـوم سـره مرسـته پـه اصـل كـې د       له ،ويموږ مظلوم  ،غوښتنه نه وه
  »مذهب واقعي غوښتنه ده.

زه «كـل:  يخـان تـه ول   پاچـا ) Vinobaji( يوينو بـاج  مه 5ل په د اپرېز كال  1965 د
دا  ،نميـ نـه و  ىم چې پـه كلمـو او الفـاظو كـې ورتـه ځـا      ين يدومره اغېزمن او غمګ

اتـه بـې عـدالتي    يخو تاسو سره ډېره ز ،ستل شوهيزادي واخد قبوله كړو چې آيبا
 پـه خپلـه  خـو تاسـو    ،ملګرو په عملي توګه تاسو هېر او ترك كـړئ  وشوه او زموږ

خپلـو  ه تاسـو پـ   ،حوصله مندۍ او صبر او برده بارۍ سره دغه منلې او زغملـې ده 
ښه بېلګه او زمـوږ د الرې مشـعل او مـوږ ټولـو      هدغه كړو وړو كې زموږ لپاره ډېر

دا يـ سـاس پ ت احيـ و د محكوميـ تـه   دې ورځـو كـې مـا   ه پـ  .اسـت يته د الهام منبـع  
كـې  (پير) پـه دې عصـر   زه اوس داسې فكر كوم چې په د اتومي وسـلو  ،ىد ىشو

ملـي او   ،ىا عمـر تېـر د  يـ د هغـې خـو وخـت     ،ليـ تـه سياسـت و   هغه څه چې مـو ور 
م چـې  يـ دې هم پوه ر شي او پ سره حل كېدلى» تيروحان«ې په زوايل ينړيوال مسا
ورو او پخـو مـذهبي   ژ ډېـرو  لـه اسـت چـې   يكـس   يا معنـو يـ روحـاني   تاسې اصالً

تـل د  تاسـو  ، چې سياسـت وچلـوئ   ىځا رد دې پ ،احساساتو سره مو كړه وړه دي
دې الر كـې  ه مـو پـ   اسـت او عمـالً  يرو يو ثابت قدمه معتقد او پيتريخوالي نه تاو

وه يــدې تاســې  ىزه دعــا كـوم چــې اهللا تعـال   ،ربړونـه او نــاخوالې او قربـانۍ منلــي  
  ».نيالصابر بشرو. ئل كړوي چې د نړۍ ستونزه حځوسيله وګر
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  السه كړ: خان څخه ځواب تر اشت وروسته ده له پاچايوه مي
ك ترالسـه كـړ،   يـ مې له محبت ډك ل 5ل د ېد اپرز كال  1965كله مې چې ستا د «
اتې تقـويې او هڅـونې   يـ ت انـدازې سـره د الز  يدا خو په نها .اله شومحات خوشيز

ارزښـته منبـع څخـه نـوټ او      بـا  وېيـ لـه  هـر كلـه چـې تاسـو غونـدې       .يځوسيله ګر
 نـه يـوازې  ره، ېسـ بردان يـ م يلليوه باي لههغه څوك چې ، شي ۍكړ السهادونه تري

ارانو سره هم چې له داسـې ظـالم حكومـت لكـه     كتهم لهنو، بلكې يد خپلو مخالف
 نـه  ربـاور پـ   )ارانوكتـ همد  (زمـا  ىدو د .او متنفـر وي  هيلىاد پاكستان پـه څېـر نـ   

ار او زحمـت ګـاللو   يـ چـې مـا پـه څـومره ز     ،يكـې د  ه حـال  پـ  ولليخوالي د بايتاوتر
و يـ ان يـ چـې پرنګ  ىد ل دايـ دل ىد دو ،وو ين كـړ يتلقـ ى په زړونو كې رادو سره د
 ك رسـم او يـ دغـه ديموكرات  د خپـل وطـن   .»دي ليعنـې مـدني  « يبه ملـت د يباتهذ

 ،ولـري  هبـه دلتـه څـه اغېـز     ىتريخوالغوښتل يې چې نه تاو ،دلته راوړل رواجونه
  »ت نه وركوي.يځكه چې دلته اخالقي ارزښتونو ته اهم ،ه پاكستان سره نهخو ل

 ،ږيېـ لـس كالـه ك  ه اتـ  ىد ىدېخوا چې پاكستان منځته راغلـ ه وخته را پ له هغه«
لــس كالــه د  ه اســت، ټولټــال د دې وخــت مــا پنځــ    ي څرنګــه چــې تاســو هــم خبــر    

پـه شـان پـه    » كوټـه قلفـي  « ات وختونـه يـ ډېر ز ،لو تر شا تېر كړي دييزو مياوسپن
ښــكنځل او  ىخ، حتــينو د ســرزنش، تــوبيد زنــدان د منســوب - كــې وټــهې كزوايــ

ې خـدايي خـدمتګاران وو، زمـا پـه     ټول هغه كسـان چـ   .وو هن كول ورسره مليتوه
اسـت چـې زمـوږ پـه     يدې هـم تاسـو خبـر    ه پـ  ،واختـه  ا له دې هم پـه بـد شـكل    ي څېر

او واړه يــې  ورنۍكــ ،ې ضــبط شــوليــدادونــه يجا .وو ىملــك كــې زيــاتره هــم دو
 ودغـ چـې د   ېكه غـواړ  ،مړۍ ګټونكي يې په جېلخانو كې دي، لريه څ ناوس هې
ــي يو ليبـــدمرغ ــم اوږد شـ ــور هـ ــ  ،ســـت ال نـ ــو د بلوچســـتان وحشـ ــارينـ او  انه بمبـ

پـه   ،دي يرونو تـه پـام وكـړه چـې ټـول دردوونكـ      يلي سيمو تصويهمدارنګه دقبا
ردو نــن ســبا د پاكســتاني اُونــه خــو يدا ځا ،ږيېــان كــې څــه تېريــبلوچســتان او با

ې پراخـه احاطـه   يكې  وسيم ودغ، دلي ديېاتو سيمې ګرځيلپسې عملد پرلپاره 
ا يــ زه نــه غــواړم چــې اتفــاقي     .ديروان ات همــدا اوس يــ نظــامي عمل ه، د ېكــړ

چــې زمــوږ ســوله غوښــتونكي   تــه اشــاره وكــړم رونــو يعارضــي ډب او ډوب او ف
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وك دغـه راپـور نـه وركـوي چـې      څـ هېبهرنۍ نـړۍ تـه    .وطنوال ورسره مخامخ دي
سســه زمــوږ مو ،دي زمــوږ اخبارونــه، ورځپــاڼې منــع .دلتــه څــه ظلمونــه روان دي

او تـر خـاورو النـدې     ير قانوني بلل شـوې او زمـوږ مركـزي دفتـر لـه منځـه تللـ       يغ
پرديـو  هغـه څـه چـې     آن، ويـ  حقوقـو څخـه بـې برخـې     ټولو بشـري  لهموږ  .يد يشو

هر كله چې موږ خولـه خالصـه كـړو     .وو يمنل انو حكومت) موږ تهيعنې د پرنګي(
 يا عام محضر ته الړ شو، د پاكسـتان حكومـت او خلـك يـې مـوږ هنـدوان بـولي.       

د  .اجـازه نـه راكـوي    ىخـو دو  ،ما غوښتل چې د پاكستان خلكو تـه خـدمت وكـړم   
ه څ بـاور نـ  هـې  مـا  رپ ،كانګرس سره وم وخت زه له چې پخوا يا تېر ىدې عامل داد

  و.يه بدبختۍ اخته يوه لوي موږ خو په ،لري
وه ګوتـه مـې هـم د    يـ چـې آنحتـى    يته په داسې حال كې پېښېږ جي! دا مانويګرانه و

عمــل د كــوم  مبــارزه او كــوم حركــت او ېا مــيــدلې، ېــه ده خوځپاكســتان پــه ضــد نــ
ږم چـې  ېزه نـه پـوه   .د وشـي يـ دلتـه با  كـه څـه هـم    ؛يكـړ  يده حكومت پر ضـد دلتـه نـ   

تـه خپلـه مشـوره     دې باب لـږ څـه فكـر وكـړه او مـا     ه پ ،هاوس څه وكړم؟ مهرباني وكړ
ا خپـل  يـ آ .ت وركوميات اهميځكه چې په ټوله نړۍ كې ستاسو مشورې ته ز ،راكړه

خو كوم څه كـول هـم راتـه نـاممكن      ،دغه حال پرېږدم؟ دغه خو ممكنه نه دهه خلك پ
زما همفكره ملګري په هند كې چې همدا اوس په حكومت كـې دي، زمـا    ،ښكاري

پـه دې   ىدو ،ويـ  ه ډلـه بلـ  هويـ دا خو ځكه چې موږ اوس  ،هېدلىوپ نشي په ستونزو
بـل شـان انسـان او د بلـې      وي و كېى په سترګد دو ني، نن سبا زهيكې كومه بدي نه و

 ىوجـدان څـه ورتـه وايـي؟ كـه زه د دو      ىښكارم... زه نه پـوهېږم چـې د دو   نړۍ څوك
انصـاف  لپـاره مـې عـدالت او     ىوچـې د د  و ىبـه بـل ډول چلنـد كـړ     مـا  ،ىوا ىپرځا

  ») په خاطر.Humanityت (ي، محض د انسانىكه بل څه نه وا ،ىوا ين كړيمتأ
چـې څـومره پـه هنـد كـې يـې پخـواني ملګـري          دهجوتېـ  ىنګلـ يخ او تريخان تـر  پاچا

 .دې او فكــر څخــه اوبــه خــورييــعق نګلتــوب خــو د ده ديټ كتــل او د ده تريــورتــه ټ
پـه كلتـوري،    ،ش مصـنوعي ښـكارېدو  ېـ هندوسـتان و اصلي خبره داده چې ده ته د 

قن يدې متـ ه معنوي، نـژادي او مزاجـي ملحوظـاتو لـه دې څخـه انكـار كـوي چـې پـ         
لـس كالـه پـه    ه زادولـو پـه منظـور پنځـ    د آ يې نوموړىچې  ىملك د ىشي چې د دو
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 مبــارز ف روح چــې اصــالًيوه شــريــدغــه زړه ځــوروونكې نــاره د  .جېــل كــې تېــر كــړل
  .دا كوييې بنسټيزې پوښتنې را پنيوي، ځ ېږېدلېز
وي او په  ىراث پاتې شويمپه ورته  و څوك چې مشترك او ګډ كلتورييا آ
و بله يوي، د سياسي ملحوظاتو له امله له  ىژوند كړ ىځا و يې يويړېپ
د  لسيزې د خلكو ې زخمي اروا چې لسيزېياو تر كومه به  شي؟ ىدالېلېب

استعماري رول څخه  ، لهيجد و جهد كړزادولو پر لور آد ملك د  پوهېدلو او
و د ده ياسي الرويپه س ،دغو نارو سورو څخه خالصون ومومي لهخالص شي، 

 كوم بنسټيز ىچې د يپه دې خاطر نه د ،يا پاكستان كې ديپه هند  كه وكېين
ت كې دغه توپيرونه له دې يخو په واقع ،سره لري ىك توپير له دويولوژيديا

دواړو ملكونو كې د  هپ ،والزم څخه څه چې  خپلواكۍ زادۍ اوچې له آ دي څخه
ارو پرګنو ژوند ورباندې ښه خوارو او ز و او دګټه  ونونو انسانانو پهيليم

قتونه د ده له خبرو څخه چې په كابل كې يونه شول او دغه حقچې داسې  كېدلو
  ږي. ېڅرګند سره وكړې» مهتا ود«) Ved Mehta( يې د

 ا ديـ لته هر چېرې به ،ىد ىګاندي پوره هېر شو ،ىزم مړ دېپه هند كې ګاند«
و يانيـ خپلـو ب ه ما پـ  ،و كې چې زه په هند كې وميدې وروسته پ .بودا كيسه ده

ام يـــانو (پيشـــواېد خپلـــو پ خـــو ،ا پـــه ډاګـــه كـــړهيـــا بيـــكـــې دغـــه موضـــوع ب
كــوئ؟ تاســو حكومــت ټــول هغــه كارونــه كــوئ چــې   ه نــ ىراوړونكــو) درنــاو

اتې وســلې، د يــحــده ز ېلكــه بــ ،وســره مخــالف انو كــول او ګانــدي وريــپرنګ
ر ضـروري او تېـر وختـه    يـ غ ېويـ كـول، د   بـانو اغمـاض او تـر شـا    يو او غريكل

څــو  لــهروان يــد ګانــدي د الرې پ .روكراســۍ څخــه مالتــړ او ســاتنه بيو شــوې
فو انســانانو نــه پرتــه، ټــول زور او قــوت د تــار كولــو پــه څــرخ   يمحــدودو شــر

ا هـم دا چـې د ده   يـ او  وغـام دغـه   يدي ټول پداسې فكر كوي چې د ګان ،اچوي
  منظور تجارت كوي. رپه نامه د شخصي لويوالي پ

ســم او وربانــدې ياوو تــه ګوتــه نيــزه ستاســو كمزورت ،ميــ ىزه ستاســو ملګــر
ء كولـو او د  اسـتهزا  ىبه د ژړا پرځـا  ما ىكه چېرې زه ستاسو دښمن وا ،ژاړم

  .په شكل خبرې كولې پيغور
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نن سبا مـوږ مظلـوم    ،بد بپرتله پر موږ پښتنو كې ال ژوند زم خو ستاسو پهيګاند
همـدا ده چـې د ګانـدي     .ويـ سياسي اړخ څخه بـې قدرتـه    لهيو او  و، تر فشار الندېي

تريخوالي نـه تـاو   دې حال كـې هـم د  ه خو پ ،ىقواليپروګرام نشو تطب د ودانولو كوم
نـې د  يپښـتنو و ګرمـو  ، سـره لـه دې چـې د خـون     قوويپرنسيپ پر ځانونو منو او تطب

  »پاكستاني جنراالنو تر متروكو الندې په جوش هم راغلې وې.
 ،منځتـه راوړي  سـتونزې  وازېيـ ش به ېباور درلود چې د ملك و خان په دې باچا

كـال د اكتـوبر   ز  1969د  .پنځوس كلونو دا خبـره ثابتـه كـړه    زادۍ او خپلواكۍد آ
مسـلمانانو نـه   ي وو چې وېـش  ليه كې ويانيوه بيې په يكې  بادپه احمد آ مه ١8په 
لـه  انو يـ ش خـو د پرنګ ېـ قـت كـې و  يپـه حق  .ىد ىځينو نورو راوړ بلكې ىراوړ ىد

پـاتې وي دا   ىو ځـا يـ وشو چې فكر يې كاوه هندوان او مسـلمانان متحـد او    خوا
  .دوييهغه به تهد ىحت ،له ګټو سره سم نه وي ىبه د دو

ا رهبران د وېش يمشران  لكېا مسلمانانو د ټولنو عام خلك نه بيد هندوانو 
قت كې د وېش مسئول و پاكسـتان تـه والړل   ي. هغه خلك چې په حقومسئول 

مسـلمانانو   ا ده چـې دې كـار تـه ډېـرو    يدا خبره رښت السه كړي.ترڅو قدرت تر
ي چـې مسـلمانان د خپلـو    ځـ لـه خـاطره ونـه و    ديـ خبره مو با دا لمن ووهله، خو

ــل ــري شــوي وو  ي ــدو .ډرانو څخــه ناســم رهب ــو  د هن سياســي  ىانو طــرف خــو ل
ې د خپـل  ياو جېلونه او قربانۍ  هوچې خلكو ته يې خدمت كا درلودلډران يل

ډران نــه يــڅخــه مســلمانانو دغــه راز ل  خــو لــه بلــې خــوا ، ملــت لپــاره وګــاللې 
انو ګټې يو چې د پرنګ) Khanbahadur(ليډران خان بهادر  ىد دو، درلودل

  ې ساتلې.ي
پــه غــوږو كــې د  ىورتــه وو او څــه بــه چــې د دو انو تــهيــډران پرنګيــګ ليــمســلم لد 

جـدي كوښښـونه نـه كېـدل چـې پـه        .سره كولهغه به يې تر ،شول ور پو له خوا ىهغو
ــه دو  .ه كــړييــمســلمانانو كــې وطــن پالنــه را ژونــدۍ او تقو   ســره  ىهغــه څــه چــې ل

ــه واقع ىوشــول، دو ــيمســئول ىت كــې د هغــو يــپ ــه   هت پ ــودغــاړه ن ــدوانو  .درل هن
مســلمانانو لطــف او مرحمــت تــه  د ىدو ،ه مــنځ كــې كــار نــه كــاوهپــ ىرهبرانــو د دو

كـــوونكي  ر ښـــېګڼې كـــاريـــپرېښـــودل شـــوي وو. نومـــوړي ځوانـــان او د ټـــولنيز خ
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او ويـل بـه يـې     وى په دې باور ، دوهڅول چې د مسلمانانو په منځ كې هم كار وكړي
والي يــو او محلــي كلى ر مونــدليــ، وضــعې بــه تغىاو ىكــه چېــرې ســره يوځــا چــې 
پــه دواړو خــواوو، هنــدو او  ېپرګنــ ېبــيغر. ونزې بــه پــه دې شــكل ســره نــه وې ســت

لــه  ىدو .عالقــه او زړه خــوږي لــري لــه بــل ســره مينــه،و يــكــې  تونــويجمع مســلمانو
څـه چـې ضـروري وو، هغـه دادي      .ت كـوي بېـزاره دي  يـ و بل اذينه چې  كشمكشونو

 ه ښـه توګـه تـرې   او پـ  سره سم كار وشي او سالمه الرښـوونه ورتـه وشـي    ىدو لهچې 
 مواظبت وشي.

  ل:  يخان په هكله و ګاندي د پاچا
ا زده كــړې يــد كــوم كســب  يدومــره خــو زه پــوهېږم چــې لــه ده ســره تــاوتريخوال  «

ا يــ ىســتلياخ ى يــې تــرېڅ شــېهــ ،ىد بــاور و ابتكــارييــموضــوع نــه ده، بلكــې 
 م څخـه الهـام  يكـر نآده لـه قر يـ ا عقيـ ن، بـاور  يد ده دغـه تلقـ   .شـي ه نـ  ىمتزلزل كـول 

و كـال نــه  يـ كلـه چـې لـه     .ىنـداره مسـلمان د  يو سـوچه، واقعـي او د  يـ  ىد .شـوې ده 
وي  ىې قضـا كـړ  يـ چې لمـونځ   ىدليل ىڅكله ما نه دې، هات له ما سره اوسېدهيز

، لـه هغـو ورځـو    يوليـ اشـت كـې روژه نـه وي ن   يا يې هم د رمضان پـه مباركـه م  ياو 
او  ىمعنــدا  ،ســالم تــهنــداري او انعقــاد ايده دومــره د خــو د ،پرتــه چــې نــاروغ و 

  »لري...نه  ته درناوى مفهوم نه لري چې د نورو عقيدو لرونكو
غـام  يپ ىد سولې دغـه نـو   ،ىد ىقضاوت كړ ىنيو رښتيخان په باب  ګاندي د پاچا

و جهـد  ت لپـاره يـې جـد    يچـې د انسـان   او د نه تـاوتريخوالي سـتر مبلـغ    ىوركوونك
چـې نـه    ې پـه ډاګـه كـړې   يـ  ، داير كـړ يې د ننګونې او قربانۍ سره تې ټول عمر ،يكړ
نـداره،  يو ديـ خپل عمـر كـې تـل    ه پ .محبت او انسان دوستي ده عمالً ىتريخوالتاو

د خپـل ځـان پـه بـاب     ې يـ چـې   ىڅـه شـ   ،ىد ىر خـواه مسـلمان پـاتې شـو    يثابت او خ
 سو:يه به نه وي چې دلته ورسره اړيكې ونيبېځا ،يد يليو

ل به يـې چـې   يو ،په موږ كې وو كساننې يځ ،ميتريخوالي انسان زه د نه تاو«
مـا دغـه   ، وڅـه سـرته ورسـوي   يشـي چـې    ىكـوال  يتريخوالزور او تـاو  وازېي

نـې خـدمت   عيچې خلكـو تـه خـدمت وكـړم او دغـه      ه ودا  زما هڅه .ردوله خبره
زه خـو لـه هغـه     .شـي  ىتريخوالي لـه الرې كېـدال  د نه تاو وازېيوازې او يكول 
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كارونه ترسـره كـړي، څـه نـه     ) Violence(اياتي يچا سره چې غواړي په زور ز
مملكـت   له چېنې او محبت سره يله م ىزه د دو ىحت خو زموږ الر بله ده ،لرم

 ىتريخوالتـاو  .لـرم  ى وطـن پـالنې تـه درنـاوى    د دو ،لـرم  احتـرام  ې لـري يـ سره 
ه څكلـه سـتونزې نـ   ېه ىتريخوالتـاو  ،ىنفـرت د  ىتريخوالتاو ،ىدنه محبت 

وال يـ ، كه نـه نـو لـه لـومړي نړ    ىشي راوستله ته ناو سوله نړۍ  ىشي حل كوال
ا پـه هغـې وخـت كـې     يـ آ .ىراغلـ  ىوال جنـګ نـه وا  يـ م نړيـ به دو جنګ وروسته

تريخوالي تـاو  لـه بـه   ىبـل ال لـو   ويـ  ىڅكله نـه! حتـ  كومه سوله راغله؟ نه، هې
، او خطرنـاك وي  ىنـي څخـه لـو   يمخك لـه بـه   ىو وروسـت يـ څخـه ډك وي، هـر   

 ، هغـه دا ىح ديواضـ  ىو شـ يـ  .وي ىت ورانوونكايبل جنګ به ال ز ىراتلونك
الرې او  تريخوالي لـه زې د نه تـاو وايخو  ،چې كه نړۍ وغواړي سوله به وشي

خ كـې بـه يـې    يچې د نړۍ په تـار  ،وال جنګ ويينړ يسارېو بيا به نو يب ،كه نه
چې اوس خو خبره د اتومي وسـلو ده او   مثال نه وي، دا ولې؟ دا د دې له امله

  »جاړه شي.يل ونړۍ به بالك
اسـت  يمه لسيزه كې كله چـې ده تـه د هنـد د ملـي كـانګرس د ر     يړۍ په درېېد تېرې پ

م، همــدا يــ ىســرتېر ىږېــدلېو زيــزه «ل: يــوكــړ او ويــې و ز وشــو، ده انكــاريوړانــد
اتـه نـوي    .ري پـه څېـر مـړ شـو    ېوه سـرت يـ د  ىاو سل پـه سـلو كـې د    »د ومرم.يشكل با

كـې  ه د پـ يـ با ب، كركـه و ديـ بشـر ټـول    ل چېيوې يمجهز به په روحاني قوت  ،كلن و
ده چـې  ه ده تـه دا مناسـبه نـ    .واتو خاونـد  يد عـالي سـپېڅلو خصوصـ    .نه كړي نفوذ و

ت عـالي مقـام تـه    يد انسـان  ىد ،خطاب كړو ا اتلي Heroكې ورته عبارت وناني يپه 
 نې او محبت په منظور يـې بـې انـدازې رنـځ او محنـت     يم خو د انسان د ،و ىدلېرس
ډېـر   ۍا ناكـام يـ توب او ياليننۍ ورځې برناتو كې د يد ده په كركټر او اخالق .ىګالل

  مفهوم درلود.   ىوړوك
نه وو لـه داسـې   ينه وو او ښځيخ د ناريچې د بشر تار ىقت ديو ښكاره حقيدا 

ښـودل  يڅـومره ورتـه مـادي نعمتونـه مخكـې ا      چـې هـر   ىمـواردو څخـه ډك د  
او  ېسـاتل  نې پـروا ييې د هوسا دلي، نهېورباندې نه دي غول ىشوي دي، دو

خـو د دې لپـاره چـې د     ،ښودلې دهيې هم مقام، چوكۍ او قدرت ته غاړه اينه 
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او  ې خپـل تـن  يـ  ىځـا  د دغو ټولو پـر  .او مفهوم درك كړي ىمعنژوند واقعي 
بـا شـهامته    هخان له دغ . پاچاىد ى، رنځونو او كړاوونو ته وركړوربړون ځان

. د خپـل عمـر پـه اوږدو كـې ده دا     ىورۍ څخـه د كټګـ  لـه نه وو ياو زړه ورو نار
 او هغه څومره نظـر مـادي   ىخپل وجدان ته څومره وفادار د ىثابته كړه چې د
  ى.ز ديورته عز رامۍزرق او برق او آ
ــزموآد خپــل ملګــري   ــدي جــي)    ي ــه څېــر (لكــه ګان ــاور وړ انســان پ  ل شــوي او د ب

 ىبنـد كـړا   پـه بنـدو را  ع شـو او نـه چـا د غولېـدلو     يـ هېڅكله د قدرت لپاره نه تطم
ــه و  ،شــو ــو هغ ــد زړورت ىچــې د ن ــان څخــه د    ا او شــهامت، وطــن ي ــه ځ ــالنې، ل پ

ت تــه د خــدمت يتېرېــدنې او نــورو تــه د خپــل ځــان او تــوان وقــف كولــو او انســان  
شو چې د ده ژونـد د راتلونكـو نسـلونو     يلينو دا و ،كولو عالي مقام ته پورته شو

  .ىد ىښونكخالهام ب اب اوكت ىو خالص اچول شوي په خپلهلپاره 
و خـدايي  يـ  ،ىد ىخـدمت كـوونك   ىزې د اهللا تعـال وايـ  ىچـې د  وده يـ دې عقه پ ىد

الزحمـې  حـق  د كـوم اجـر او    ىځـا  ! يو خدايي خدمتګار د خپل خدمت پرخدمتګار
له او وده دا وښـو  .و(تګـالره)   اصـل  ىهمدغه د ده د ژوند الرښـوونك  .توقع نه كوي

لـه هغـو عناصـرو څخـه      ىې په اثبات ورسـوله چـې د  ياً عنې مكرريپه ډاګه يې كړه، 
    .جوړ دي دان او اتالن ترېچې د حق د الرې شهي ىجوړ د

پـر سـمه الره رهـي وي او     ،ده او بـاور ولـري  يـ د سمه عقيچې انسان با دا ضروري ده
خپـل ځـان پسـې پـر سـمه الره، سـمه       ه پـ  ېد پرې مخكې شي چې پرګنيسم خلك با

ه خپـل  ده پـ  ،ب كـړي يـ ن سره د هغـو الر تعق يقيپه  ېاو پرګنده او باور راوبولي يعق
رامـۍ  آ لـه خـي لـږ د ده لـه ځـان     ېده په خدمت او كاركې ب د سره كړل.ژوند كې دغه تر

  .ودغه يې د ژوند پرنسيپ ، دل كېدلېيكې نه ليسره اړ
 د« ل بـه يـې:  يـ چـې و  وو يشـو  ىبـاب الهـام كـړ    دې خان ته د ګاندي غوندې پـه  پاچا

ــت ــال انســـان وروسـ ــه د اهللا تعـ ــا نهـــايي موخـ او ټـــول اجتمـــاعي،  ىتحقـــق د ىۍ يـ
ــي (مــذهبي) فعــال يسياســي، د ــ(ج) رو ىوروســتۍ موخــه د خــدا  تونو كــېين ا، ي

په پيل كې د ټول مخلوق بشري خدمت كول الزمـي برخـه د    .تصور او درك كول دي
شـو: د   ىقه يـې داسـې افـاده كـوال    يپه ډېره ساده طر .ونو په لړ كې راځيښښدغو كو
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و او ى سـره  نـو او لـه هغـو   يې وويـ د مخلـوق  يو، نو باى (ج) وپېژنلپاره چې خدا ېد
خـان شـپږ لسـيزې     د پاچـا  .چـې ټولـو تـه خـدمت وكـړو      ىدا كار هغه وخـت ممكـن د  
نـــداره ده او همدارنګـــه ده ېراز كړاوونـــو ه غـــهټـــول د د عامـــه او اجتمـــاعي ژونـــد

تريخوالي سـره  نـه تـاو   ر محـدود عُمـق سـره لـه    يـ يې څـومره پـه غ   ىښكاره كړه چې د
  .  ىد ىتړل
ــا  دې د ــې د پاچـ ــان ب لپـــاره چـ ــه مرســـته د آيخـــي زېخـ ــواكۍاتـ  زادۍ او خپلـ

وه شــاعر شــعر چــې تــول ســېداس  يــپــه بــاب پــه ګوتــه كــړو، دلتــه د   غوښــتنې
  ږي رانقل كوو:ېنوم

  خپل فضل سرهه ه څښتنه پياې پاكه لو
  ه هغه ټول ښه او خالصيوښماته را

  انويشچې راضي شي په وړو وړو 
  لكه اهداف بې ارزښتهنم ملګري يچې ونه و

   شهېچې په عزم او قوت سره يې په اند
  قت خدمت وكړميكلمه حق

  او شرم خبره څرګنده نه كړم چې هېڅكله د كركې
   تكبر څخه مبرا انو څخه خالصون اويد ځانځانۍ له ټولو ش

  ميد نورو بد ونه وا
  كړه ىكې مې سوله ځا په خاطر (دماغ)

  ۍ څخه خالصون راكړهو ستا د الرې له ګمراهله غم ا

  نه په خوشحالۍ او نه په غم سره 
  ته مې پښې په دغه الره كېږده

  او  ته مې په هغه ثابت پاتې كړه
  وكړمبه وازې له تانه خوشحاله وم او د حق خدمت ينو زه به 

مخـه سـترګې پټـې    مـرګ څخـه ال د   لـه خـان   زې د پاچـا يڅلـور لسـ   ې نـږدې ګاندي جـ 
خـدمت، انسـان   خلكـو  ار مبـارز (د  كتـ دې او هـم  يـ هـم عق  يسـار  د دغې بـې  كړې او
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ې ونـه  يـ .. .توبونـه، كړاوونـه او رنځونـه   ياليبر متـرجم)  - يتريخوالاو نه تـاو  يدوست
څخــه يــې د خــداى   ښــت كالــه دمخــه د ده لــه مــرګ ېڅلو عنــېيال دمخــه  خــو ،دليــل

  :وه ېوه لنډه جمله كې په ډاګه كړيپه  پاچا اتلولي بخښلي
ادم په شكل وګورې د ده د وجود هـره برخـه    ينفر د بن ىكه غواړې چې د خدا ”

  “ي انسان ده.يد خدا

(He is a man of God, every inch of him, if you want to see one 

in flesh.) 

رت يـ خان هلو ځلو (مبارزې) د انسان د بې حـد او حصـر شـهامت، غ    بېشكه د پاچا
ې ادامـه وركـړه چـې    يـ تـر هغـې پـورې     ،رې نمونـه ده وه بـې سـا  ياو مېړانې د حدودو 

د خــو  ،چــې پـه هغـې كــې محـوه شـي     هې ځـان تــه دا غـوره ګڼلـ   يـ ا يــې وګټـي او  يـ  ىد
 .په هڅه كې ۍاو دوست دېيدنې، عقېځان تېرن او محبت، يقيعمل، 

 

 ىپا
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مــا د ګانــدي   ،دلېځېــرګده يــنــا زمــا بــاور او عق  يزمــا عــدم تشــدد، تخم  «

 ونـــيزموآتجربـــو او ، خـــو زمـــا كـــړو وړو ،ي پـــه اهمســـه څـــه بـــاور درلـــودجـــ
ــه وال  ــزمــوږ پ ــه ي ــه زور ز    ت كــې دا ثابت ــه چــې د عــدم تشــدد (د ن ــكړل اتي او ي

ــه ترهګــــرۍ ــه خــــداى كــــول،  .مقهرمــــان شــــو )نــ ــه مــــنزه  كــ ــ هيلــ م چــــې يــ
ــ ېه ــه تشــدد پ ــل والپــخه څكل ــه و ي ــت كــې ون احتمــاال كــه زه ناكــام شــوم    .نمي

ــه يـــب شـــوې، خپـــرې كـــېت يـــوال پـــه زمـــوږ آوازې -او د تشـــدد موجونـــه  ا بـ
 ،ر) پـــه بـــاب حكـــم وكـــړم   يا تقـــديـــ نوشـــت (قســـمت او  نـــو زه د خپـــل  سر 

دې هـــم دا كـــار (عـــدم ه خـــو ســـره لـــ ،شـــم يدې توګـــه بـــه زه راضـــه صـــرف پـــ
شـــي ه تشـــدد پـــه هكلـــه ونـــ  عـــدم دده يـــتوب) بـــه زمـــا بـــاور او عقياليـــبر

  »ات هغې ته اړ دي.يځكه چې زموږ خلك تر هر څه نه ز ؛ولىلړز
  

  خان عبدالغفار خان

  

  



 ب 

  زهيسر

  د مهاتما －اندي جي په قلم
  

داسې د يوه پـوره وخـت   سږ كال مې غوښتل چې خان صاحب عبدالغفار خان 
 نم، خـو د پخـوا  لپاره مخكې له دې چې دا آخرنۍ مياشـتې نـه وي تېـرې وويـ    

چـې نـه يـوازې كشـر ورور      دا خـو ښـه فرصـت دى    مكن نه شو، خوپه شان دا م
لــه جېــل څخــه  ب ډېــر زر چــې د هــزاري بــاغبلكــې مشــر ورور ډاكټــر خــان صــي

ى ته اجـازه نـه وه، چـې    دل. داسې ښكارېږي چې دوراخالص شول سره ومولي
ــه د ســرحد واليــ  ــه ت ت ــه مخكــې داخــل شــي.   مــې28 د دســمبر ل ــر دې  ن دوى ت

نـه چـې يـې هلتـه د ملكـي عـدم اطاعـت        داسې  مانعت الندې وو،م ضباطيان
د  كـې يـې   Wardhaپـه   چـې  و علـت او وجـه وه  غوښتنه هلته ونه كړي، نو دا ي

و چـې   ومنله، نو دا يو  افتخارې منالعل بجاج د مېلمه توب غوښتنه يست ج
ه. هـر څـومره چـې    مـې ورسـره وشـو   او ليدنـه   ما د دغو وروڼو سره تماس ونيو

زه د كــوم، احســاس د نږدېــوالي  هات دوى تــت وپېــژنم، هغــومره زيــدوى زيــا
ــر   دوى د اخـــالص،  صـــادقانه وضـــعيت، صـــراحت د لهجـــې، واضـــح او غيـ

وړو نهايت زيات جذب او حيران كړم، ماته داسې هم ښكاره كړو او  مرموزو
ــو ــه حقي  هشـ ــه پـ ــې دوى وروڼـ ــه   چـ ــره پـ ــى سـ ــي معنـ ــدد «قـ ــدم تشـ -Non» (عـ

Violence (مذهب، طريقه يـ است د سي) ا د ژونـد  په توګه نه بلكې د عقيدې
 باور لري.په توګه الر) 

لو كـې پـه   راته څرګندېږي، چې كشر ورور نه يـوازې پـه مـذهبي مسـاي     داسې
نـد هـم ښـكاري، ماتـه     ټول ژوند غرق اوسېدلى، بلكې د ژورې حوصـلې خاو 

ــوم شــو  ) Universalistرې مفكــورې صــاحب او ( يچــې د عــالمګ  داســې معل



 ج 

  است؛ كه څه ولري، د هغې د مذهب څخه را وتلى دى.د ده سيدى، 
چـې تـر    ما تمې له دوى سره دا بربنـډ كړلـه  است نشته، زسره سي خان له ډاكتر

دي، نو دا وجه ده چې مـا لـه مهـاديو     ډېره حده دغه  وروڼه په اشتباه كې تللي
چــې د دوى ژونــد، كارنــامې،  ) څخــه وغوښــتلMahadev Desaiســاى (دي
نظريــې ورڅخــه يادداشــت كــړي، بيــا يــې كټګــوري او پــه برخــو      فكــورې،م

و تـه د دوى د پېژنـدنې   كې دغه سكچ (طـرح، كاغـذ) عـام    وويشي او په پاى
  وړاندې كړي.په توګه د انسان  لپاره

ده غوښتل چې سياست پرېږدي او د حكومت نيوكې له ځان څخه لرې كـړي،  
اب ګــى (وړه طرحــه) كتــ رونــونــو نتيجــه دغــه نقشــه يعنــې د خويونــو او كركټ

لوستونكي په قضاوت پورې اړه لري چې دغـه وروڼـه دا ادعـا     ه، دا خو دشو
راتلـونكې پـاڼې    ، دا بهدي نوكران) جي خدمتګاران (د خداى چې خداي كوي

  په ګوته كړي.
پــه دې هيلــه چــې څــه د مخــه وروڼــه وايــي ژونــد او كــړه وړه يــې كــټ مــټ پــه     

و او واقعـاتو سـره پـه سـمه توګـه د      لـه حوادثـ   قي مفهـوم سـره  يت او حقواقعي
 ه كېږي.ه خوا ارايساى لمهاديو دي

  
  هليډ

  مهاتما ګاندي
  مه 14ز كال د جنوري 1935

M. K. GANDHI  
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  »خدمت／اران ييدوه خدا«
  م７ۍ برخهول

  تيد سرحد وال
  

اى دكېـ ې دوام درلـود  يـ لـس كالـه   ه ر پنځېد هندوستان د آزادۍ مبارزه چې ت
څنګـه چـې    ،وې زلزلې ته ورته وييرو ملحوظاتو په خاطر ېنو ډيچې د ځ يش

تــش فشــان  آوه يــنــو د  ،محــض د عــدم تشــدد شــكل درلــود     ېمبــارز ېدغــ
ــمشخصــات  ــامالًي ــرل  ې ك ــه ل ــوږ  خــو ،ن ــد زم ــى بنســټونه    يمل ــشــته وال ې ي

  بدلون ورپه برخه كوي. ته عي څېرېيلكه زلزله چې طب ،ولړزول
ــه د لشــ ــاغ اويــليا - جــيمخــه كال ــ ون واال ب ــدېاو چــورې چــورا چــا پ  يدولارب  ؟ لژن
ــ ودران يچ تـه معلـوم نـه     م او نورساد ډنـډى او درمنـه او ود، ال خـو چـا    يراال پي راال 

دل راتلـونكي نسـلو مورخـان    ېلتـه اوسـ  ماره انسـانان چـې ه  شـ ېخو اوس هغـه ب  .وو
لـه پامـه   ې د دوى مبارزه او قرباني د هندوستان د آزادۍ لپـاره  يكونكي) يخ لي(تار

ره نـور  ېشـم  سـت او بـې  يې نـوم واخ يـ چـې مـا    ېټـولې دغـه سـاح    .ىغورځـول  شـي  نه
 غربـي سـرحدي   لقـت كـې د شـما   يپه حق .يت وړ دياسي نقش كې د اهميزموږ په س

ــوال ــه ځــانګړې توګــه    ت ي ــولې برخــې، پ ــهاو ز  1930ې د چــ ،هغــه حــوادث ټ ــه  ل هغ
 ېچــ كخــو هغــه څــو ،لــهلره ا نــيــخبرت هې كاملــپــر  وول اكثــرېښ شــلتــه پــه كــېمخ

 ېنــيخــو ځ ،زې مطلــع ديېــت او اغيــاهم لــهبرخــو  ود د غــ ،ېې لوســتيــورځپــاڼې 
 والســونوسـي  ګــوري او هغـو تــه د ر  سـترګه د پــه يـ مطلـع هـم دغــه تـه د شــك او ترد   

خـو كـه د تـاريخ شـاګردان خپلـې       پـه لمسـون سـره    وزي بادرانېد انګر .رنګ وركوي
ــه دا حق، ســترګې وموښــي  ــا ېقــت درك كــړي چــې انګر  يدوى ب ــو د قب ــو يلو ځيزان ن

بو كـې د  ېرو حساسـو شـ  ېـ پـه ډ  ېترڅـو چـ   ،سې وركـولې پيعمالو ته  ويرودل شوېپ
تښـتونه   غلـې ېپ حـاكمې طبقـې   زې ېـ روې انګيـ ولـې د   ،دوى مشورې تـه غـوږ شـي   

چـې د قبـايلو د خلكـو    ه كـړ دا پـه ډاګـه    ،ليـ ې ورتـه و يـ  Miss Ellisلـس  يچې مـس ا 
قوتونـه پـه    يهغه وخـت امپراطـور   .هوار داسې نه دى چې دوى فكر كټخوى او كرك
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چـې   دلېـ دې هـم پوه پـه  وال يـ هغه نـادان او بـې سـواده (نالوسـتي) كل     ،حركت شول
 ختګير پټـان پـور  لتـه سـود خـواره او سـ    هچـې   ،و ملك شتهد سرحد په نامه يدلته 

ا د د عالقـې يـ  ه د مالي احتكـار سـره   يكله چې دوى له هغه ځاوركوونكي اوسېدل. 
و قباو متعـا ز  1930پـه   خـو  دل شـول. املـه والړل، نـور دوى هلتـه و نـه ليـ     جرمونو له 

هـم زمـوږ پـه شـان     كې ت يسرحدي والچې په شمال غربي  هكې دا په ډاګه شو نولوك
شـان د هندوسـتان د آزادۍ    تونـو د هندوسـتان كـې د خپلـو وروڼـو پـه      يوالپه نـورو  
دې مبــارزه كــې ال ه پــې يــتونــو څخــه ينــورو وال لــهحتــى  ،وولــهيې پــرمخ بيــمبــارزه 

  قربانۍ وګاللې. ېاتيز
ه ريـ دا كـې  كې چې پـه كراچـۍ   سهد كانګرس په جلز  1931هغو اشخاصو چې په 

روانـو  ينـو پ يځ لـه د ده ب او يخـان صـ  ځـل لپـاره د خـان عبـدالغفار     مړي ود ل ،هشو
وه يــې پټــان پــه نــګــې وجښــې چــې ســاده او  ،دغــه كــامال بربنــډ شــو .دليــســره ول

تونـه  يالعد عـدم تشـدد ف   ېچـ  (د عـدم تشـدد الروي) او هـم    ىل پـورې تړلـ  يتشك
ــرمخ بـــــــــو  ــد  .يځپـــــــ   كـــــــــاتيتحر طرنـــــــــاكده توګـــــــــه او خيپـــــــــه شـــــــ

 Violent – Activities ــه كتــابو  ېچــ ــكــې د ډ نومــوږ پ ــولكــو او ملكورو خې  ن
تونـه پـه   يده د روم د قهرمـان افسـانې او حكا  ارا هعزمـ د پټـان با  ،ولـ لو تونهيحكا

 ،كـاره ووتلـو   لـه ترڅو به چـې   ،دلېناز  ښيبرې په سلودوى به د خپلې  .اد راوليي
و ځـاى  يـ  ،ل د چا كور ته ورغلى وغو پټان ي .اړييخپل عزم او اراده وه خو پټان پ

د كـور خاونـد    .ې نـړوي يـ ترڅـو و  ،و ننويسـتى پكـې   يـې او الس  ىسورې يوال ېد
خپـل الس پـه   ې يـ  خپلـه ه پـ  ،ويـ ون كلـك ې الس يـ ي كې سورپه  ،ښ شويرې راوپ

غـوڅ شـوى الس ورسـره پـاتې     ه او يـ څـټ تك  او د كـور خاونـد پـر    پرې كـړ بند كې 
پـه  عدم تشدد د دې په شان ښكاري چې په دې كـې هـم سـوړ عـزم او اراده او      .شو

  .ورنغښتى دى ثبات رهل سډوف شريوه ي
لــه قـانون   يتـ يد امن .وزامنـو څخـه    لـه وروڼـو د كاكـا    دحـاجي شـاه نـواز خـان د خـان      

ط داسـې شـول چـې پـه ضـمانت د      يشـرا  يخـو محلـ   ،ول كـې  ېپه جز  1930په  مخې
ل ېـ رتـه ج ېر وكـړ چـې دى ب  يـ داسې تغ ېعوض خو .شي ېخوش ې سرهسو په وركړيپ

 نـو ځكـه   ،څخه سر غړونه كړې ده ومقررات هل داسې اوازې دي چې ده .ل شيړوويته 
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ه كـې آرام  ټـ ه پپـ  ېيـ  ايـ ب ،وكـړو  رو څـه فكـ  يـ دې كـې  ه ده پ .ولى دىېل ته بېا جيب ېي
 ګ تـ رتـه  ېب ل تـه ېـ ج ېې چـ يل يو ،ښودېې پريو نوت ي .هوكړ ځان وژنه يې ځان مړ او

 لـه مـرګ  ې چـې بـ   ،نګ پـه برخـه كـړ   ني او يخپلې كورنۍ ته دومره رسوا د ده په فكر
  وي. نى جبرانيوازيمرګ به  .و هنشونى ن جبرايې څخه 

چـې پـه    ،نـدار يعـالم او سـتر زم   نمتـدي  مشـهور لـوى  و يـ د عبدالودود باچا، يس
كالـه بنـدي    ېو، درپـورې تړلـى    يسـ اجن ډملكنې بلك نه منطقېبرطانوي سرحد 

 ېيـ پـالر   .آزاد نه شو تبادله  كې هم ز١٩٣١په  خو ،تي مقرراتو په استناديو د امن
ې يـ ترڅـو چـې زوى    ى،تـي پرسـونل تـه ورغـ    ي، امنو و بوډا او مرګ ته نږدېيچې 

 ،راخـالص شـي   ېو چـ  ېنـژد  ،وو پـه حـال كـې    ېدك ېدى د خوش ،نييپه ژوند وو
پـالر   بـوډا  ا څرنګـه آيـ  ېچ ،وه رراكاو دى دومره نا ژوردومره حس  شرمد د ده  خو
  .شواو مړ  لوتشيې وويان ځوګوري نو په بې مخۍ سره  ته 

قـوم پـه هكلـه ال     يدونكېـ رام نـه  چې د داسې سركش او كوم څوك نه غواړي
ه مرغـ كېوي؟ زه خـو ن  يشـو  پيداې پكې ين اتالچې داسې  ،ږيېپوهات ويز

و پـه شـان كلـه چـې د هـزارې      ڼـ ان د وروخاشخاص د  يميرنګه صمچې دا ،وم
ل كـې را  ېـ انو پـه صـفت پـه ج   يد بنـد  Stateلته د دولـت  ل څخه چې هېج لهباغ 
ســته يمي او شايدا رنګــه صــم د .لوكــړ ليــده كاتــهمــا ورســره  ،شــول صخــال
چـې   هاجـازه راكـړ   ين تنـد يردوى په و .هوار واچيثأو مالقات پرما ژور تڼورو

پـه   ډېـر ت يـ ه او حكاكيسـ د دوى  .وكـړم  ېرتـ د ژوند په باب هر ډول پوښـتنې  
 يږېخلـك پـوه   .كميولـ خلكـو تـه    وې عاميوه برخه ي دباي چې ې دى،زړه پور

ت يـ سرحدي والشي كوالى چې ه خو ن ،شول خالصل څخه را ېج لهچې دوى 
شــي كــوالى ه چــې دوى نــ ،دې پــوه شــيه وزي او كلــه چــې عــام خلــك پــننــتــه 

 تـه لـه  ت يـ خپـل وال ولـې   چـې ي نه كـو تښـ دوى پو ،ت تـه الړ شـي  يسرحدي وال
  دي؟ بې برخېدو څخه ېداخل
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  مه برخهيدو

  ا請ل او نسب دنه４８４ز
  

ــا ــوان ن د خـ ــو ځـ ــر)  د وروڼـ ــ(كشـ ــې وويـ ــوالى « ليـ ــمزه كـ ــې   شـ ــې د خپلـ چـ
ــږېز ــه ووا ې ــه شــم ويلــى ځكــه چــې زه هغــه د      وخــ ،ميــدنې كــال درت نېټــه يــې ن

ــه لمريـــز كـــال د جـــدې د مياشـــتې لـــه مخـــې پېـــژنم خـــو د زېږديـــزې نېټـــې    لـ
  »مخې نه پوهېږم.

  اشت لرو.يدغه شان مهم چې موږ  لووي ) ما ورته په تعجب سره!ي(جد
ــو  ــو او مــ ــوكې ستاســ ــږ ډآه؟ هــ ــېــ ــابه ديير شــ ــوږ ،ان مشــ ــه او دود زمــ ونــ

څـــو   .دي ير شـــو ېـــ ې هيـــ نـــې  يو كـــې ځ يـــ ړېپ پـــه دي او  ډول ويـــ عنعنـــات 
زمـــوږ د  .وزم ېو او بـــوديـــن يـــدړۍ د مخـــه زمـــوږ او ستاســـو د خلكـــو    ېـــپ

ونــــه وماحو نســــنــــو يزم څخــــه مشــــتق شــــوى او د ځېبــــود لــــهې نــــوم ينــــاح
ــ ــي يودابـ ــدويـ ــي ريا هنـ ــرييښـ ــد پ .ې لـ ــې لغيتو ځښـ ــهتنـ ــات او كل ونـ ــهمـ  لـ

  .خلياه ښيڅخه ر كريتسانس
پـــــه  )مشـــــر ورور( بير خـــــان صـــــټـــــل: ډاكيـــــخـــــان عبـــــدالغفار خـــــان وو

 ادكــــې پيــــ» ز1890«پــــه  )كشــــر ورور(او خــــان عبــــدالغفار خــــان » 1883«
و يزې د محمـــديـــ بســـنكـــورنۍ څخـــه دي او  لـــهدوى د خانـــانو  ،دى ىشـــو

 ده او د خــــان »دلىېــــږېورڅخــــه ز«معنــــى  ييــــزا د .دي ىلــــتړلــــې ســــره يقب
ــى  ــير«معنـ ــر  »سيـ ــوى مشـ ــا  ،لـ ــو قبـ ــه د تولو نيد ټولـ ــمونـ ــالېـ ــهفو رو اسـ  لـ

  ي.اخله ينمونو څخه سرچون
و كلــــى د چارســــدې د يد اتمــــانز )خــــان صــــاحب بهــــرام خــــان(د وروڼـــو پــــالر  

لــه  يښــور څخــه شــل م  ېپ لــهچارســده   و.خــان  ،ده هيــر ناحوښــ ېد پ ېحــوزې چــ 
ــرې ده  ــانزلـ ــى ياو د اتمـ ــو كلـ ــى دى يـ ــكلى كلـ ــوات   ،و ښـ ــې د سـ ــچـ ــه ند يد سـ لـ

ــه موقعپا ــسـ ــري او دوه ميـ ــه يت لـ ــهلـ ــرې دى  چار لـ ــه لـ ــدې څخـ ــل مسـ ــه ياو شـ لـ
ــديځ ــو  لوې ــد قبا پل ــهچــې  ،دي شــتېل ميــتــه مومن ــخ پــه      ل هغــې څخــه ســړى م
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ــ ــتان شــ ــوه كېافغانســ ــه  ،ږيېــ ــږېزدى هلتــ ــوېــ ــوى شــ ــ ى.دلى او لــ ــې ه پــ داســ
ــ ــ پراخـ ــكلو سـ ــار  يمو (يو ښـ ــې چـ ــوعنـ ــې ) اطرافـ ــت بچيدوى د طبكـ ــعـ ان دي يـ
ــهچــې  ــن ل ــ ينن ــه خــوري   يدنم ــدان ســر ن ــه ورا  .ت ســره چن ــو ل ــدا خ ــومي ږي ېه معل

ــوږ با ــاو مــ ــه يــ ــد پــ ــر ورور يــ ــې مشــ ــرو چــ ــي زېب اد ولــ ــخــ ــيــ ــه يات تحصــ ل پــ
ــ  نانګلســتا ــې ك ــا ياو تخم ړىك ــن ــه ي ــوولس كال ــر  ې ي ــواده به ــه هې ــړى   ل ــد ك ژون

، كثــــر د هغــــوى خبــــرې او افكــــار هغــــو ورشــــوګانو، تپــــو العلــــى ا خــــو ،دى
ــ ــې جز يسـ ــې وړوكـ ــندو او هغـ ــه رېـ ــ ۍګـ ــرتـ ــه خ  ه پـ ــي او پـ ــا ځـ ــشـ ــې يـ ــال كـ ې يـ

ــچــې  ،راګرځــي ــو وخــت ي ــدي ي ــه مه جــيې ګان ــه ېلت ــه   » ولم ــه اشــرم و، هلت هلت
ــ ــي امهاتمـ ــدوى وا .و جـ ــورې ګال     ييـ ــه زړه پـ ــكلي پـ ــې ښـ ــوږ داسـ ا و  يلـــاو مـ

ــار اطــراف   ــه ټــول وادي كــې هــر راز    پېښــور د  .شــو تصــور كــوالى  نــه آرام چه پ
ــم ــې ېـ ــې او دانـ ــوې غلـ ــواږه ن ،يد ېرډېـ ــكريخـ ــ شـ ــهېپر ي)(ګنـ ــه او ارزانـ  ،مانـ

ــه ټ ــګهمدارنګـ ــپ ينـ ــ ېـ ــى غنـ ــ يروى لرونكـ ــانو او م ېديشـ ــېد غواګـ ــم ښـ و هـ
 ىخـــو څـــوك خبـــر د .لپـــاره اســـتعمالوي ې د هـــر مقصـــديـــاو دوى  يد همانـــېپر

ــې ه ــ  چ ــن س ــه ن ــ ابلت ــو انســان  ېښــپېه څ ــږي؟ دا خ ــي څخــه د   ځ ــور كل وروي او ك
  ږي.ېي ګڼل كناروغعي يوه طبيد يوالي او تبعېلر

 .ه راتـــه وكـــړهكيســـر الې راشـــو، وروڼـــو د پـــيـــر تـــه الپـــ عـــزتمنخـــو كلـــه چـــې 
ــل  ــه د پټـ ــو  Patelماتـ ــد وروڼـ ــه كيسـ ــه را پـ ــويـ ــدواړه  .هاد شـ ــ ېكيسـ ــاملپـ  ېه كـ

ــره د  ــامهمرنګــــۍ ســ ــه ډ  ،يوړ د پــ ــال پــ ــل او زوړ حــ ــه زوړ پټــ ــدواړه پــ ژور  رېــ
 ،ات زوړوالـــي پـــورې ژونـــد كـــړىيـــخـــي  زېاو دواړو تـــر ب صـــورت مـــذهبي وو

ســره  ېدواړو پــه مشــابه وجــ   .ووه عمــر يــهــر د  كــالو څخــه  ٩٠اضــافه لــه نــوي   
ــو  لـــوى كـــړي دي ا ان رايـــبچ ــره خـــتم شـ ــر او همرنګـــۍ سـ ــه برابـ ــوم  .ديي و پـ كـ

ــڅــوك  ــه ه ځــانب ــ  ت ــچــې ووا ،يړاجــازه ورك ــه  ي ــهي چــې د پټــل وروڼ ځــان ســره   ل
ــه احتمـــاال ونـــه وا خـــو كـــوم  ،شـــوي وو ســـتر ــه  ي،يـــڅـــوك بـ چـــې د خـــان وروڼـ

پـــالر د كلـــي  ىچـــې د هغــو  ،ســـره ېدې  وجــ  پـــهدا  .هغــه رنـــګ لــوى شـــوي دي  
شـــول خپـــل زوى د يـــې چـــې وكــوالى   و دارنـــيلــوى زم  ،وس يئـــلــوى مشـــر او ر 

د پټـــل د وروڼـــو پـــالر تـــر هغـــې  خـــو ،ل لپـــاره انګلســـتان تـــه واســـتوييحصـــت
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پــــوره د ې وكــــوالى شــــول چــــې ځانونــــه يــــاو زامنــــو  دهلــــودرد يــــات عايــــال ز
  ان كړي.څښتنل يتحص

ــر ز زوړ پټــل  ــخــو ت ــد اتره حــي ــد انســان  ي ــه چــې  داســې  ،وو زاه ــهن ــړۍ ســره   ل دې ن
ــري يم ــه او محبـــت ولـ ــې تثب   ،نـ ــان داسـ ــل ځـ ــان خپـ ــو خـ ــخـ ــړى يـ ــار ت كـ و او د وقـ
 لـــهعمــر وروســته د كشــر زوى     اضــافه  نـــولوك 80اوو يــ كلــه چــې لــه ات    .وښــتن  څ

  .وهم بندي شوى  ىدكې كال  ز 1919ه پڅخه كېدو بندي 
ه خـاطرو كـې د   پـ ت كـې زمـوږ   يـ قععنې زما پالر او زمـا مـور پـه وا   ي، دواړو«

اتـه  رخان عبـدالغفار خـان    »ىر مذهبي ژوند كړېه څپعالي او بې ساري مثال 
نـه   ه،اتو په نړۍ كې ژوند كاويدواړو د معنو خو ،دواړه نالوستي وو« :لويو

 رپـ مانځـه  لمانځـه څخـه وروسـته د    ل لـه زما مور به تل  »د دې نړۍ زرق او برق
اهللا  هغــه دوه لــه ال تراوســهزه  ،وه هخولــه ناســتســره پټـه   پــه پــوره عجــز غـالۍ 
  لرم. ياده پارواګانې   څخه وېرېدونكېتعالى 

ځان ې خلك دوستان كړل خو څوك ير ېكې ډ اوږدود خپل عمر په  الرزما پ«
و زيـ ګرانـو او عز تـر ټولـو   چـې د   بـې لـه دې  قـت كـې   يپـه حق  .دښمنان نه كـړل ته 

خـو پـه    ،ې هـم لـرل  يـ  انر دښـمن ېـ ډ اد كـړم چـې  يـ د يـ دا هم با خو، مونه واخلمون
 خـواږه څخه توبه ګار او  ۍښمندله او د ده  همانېكې ټول پښ نولوو كيوروست

ده  .ونـه سـپموله  فـداكارۍ   يـې  حتـى د ده پـه مقابـل كـې     ،دلځېـ دوستان وګر
ل يـ ې ويچې ده ته به  ،وقوت  رئيم ريو غيده سره  له .هنداېژانتقام او پور نه پ

ژبـې او  دى د  .دهه دغـه خـو سـتا بـې عزتـي نـ       كـوي  رسرهدبكاري ېكه څوك فر
چـې د   ،ت نـه درلـود  ئـ جردا  ېيښمن حتى د ه نه يې نه.و يې هو هو .وسړى  قول

خلك بـه ورتـه راغلـل او     هلډ ه،لډ .ا د ده متضاد واقع شييده نظر رد كړي او 
د يدې چـې كـوم رسـ    هلـ ې ب ې،ښودلېامانت كپه ې ورسره يبه  ېوسپما ېخپل

بانـك دى چـې    ېدوى ډاډه وو چـې دغـه داسـ    .كـې مطـرح وي   په دغه معاملـه 
او ې نـه خوښـېدل   يـ  او مجلس جوړول نڅا .لريه ن افالسكله ناكامي او هېڅ

 ،هلـ ړېې دوه وارې څياو خپله خبره به  ويلوزانو به ورته كاكا ېانګرلويو  يولو
  .»دلوېپه كخچې دى ورباندې 
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ۍ پـه مبـارزه   زمـوږ د آزاد  اآيـ  ،نه وكـړه تپوښ ېرتما  «؟كړوژوند و ېيڅومره 
  »؟كه نه درلودهې عالقه يكې 

ى چـې حتـى دى پـه    يلـ شـم و ه زه نـ  .كلنۍ كې وفات شـو  95په ز كال  1926دى په «
 طرفـدار  اصالحد په ټولو برخو كې  ىخو د ،دهېضمني توګه زموږ په مبارزه پوه

و يي ښـوونځ ې عصـر يـ ته چې هلكان بـه   چا هانو هغيبه مالكې  نوپه هغو وختو .و
كلـه چـې د رولـټ د     ،ونـه   دى پـه دغـه نظـر    خـو  ،كتل نجهوك لهد سترګو   ،ږلېته ل

مــا ځــان  ې،شــروع شــول ۍآشــوب ګــرۍ او عــدم اطــاعت ، Rowlatt Billقــانون 
و كـې  ياتمـانز  شـپږمه پـه   پـه ل ېد اپر .مره بندي شوژتر  ژرزه  ،اوههغوى ته ور واچ

 ېدغــپــه زمــا پــالر  .خلكــو پــه كـې ګــډون درلــود  هرو زنوګه ســلپــچــې  ،هو غونـډه 
دوه  .ېع وشـو يمـا لـه بنـدي كولـو نـور هـم دغسـې وقـا        وروسته ز ،وكې نه  غونډه
وه يـ س د يـي سـو ر يم. د پوليـ رې بنـدي  ېـ چـې زه چ  ،هې په ډاګـه كـړ  ي وروسته اونۍ

چــې  ،ې وكــړيــه راغلــل او كوشــش تــر الپــ بــوډاجرګــې ســره زمــا (نــده يت نمايئــه
  ».وولي ل: دوى به پاچايويې ده ته  ،رويوېهغوى و

 ېوويـل او ويـ   خان عبدالغفار خـان  «هو» وپوښتل رهس ۍرانيپاچا؟ ما په ح«
  اد كړي.يوى عادت درلود چې په دغه نوم مې د ،زه پاچا وم »دلخن

  »اد كړ.را په ي هودو پاچايد ماته دې  « ليما وو
 الرزمــا پــ غوښــتلچــې دوى  هغــه څــه دي ټــول اد »ګڼه دهېښــه دغــه خــو ســتا ښــ «
جـه دا وه  ينت »جـه څـه وه؟  ينت« يږدېك سزا او پرما درنه يكړيې  ديتهد ،يوروېو

تـه   يبنـديتوب خـو زاړه سـړ    »شـو  يزما پالر هم بنـد غړو سره  وڅ له ۍد كورنچې 
ل تـه راوسـتل   ېـ ا جمـ چـې ز  ،ور خـوښ  ېډ ىد د دې پر ځاى خو ،وخي ګران كار ېب

ورځـو شـپو   مابه تـه تـر   «. ده اعالن وكړ ،مبندي شو م چېي هخوشالڅومره زه «شو 
ــ   ــو ن ــى كلون ــل يوه حت ــى شــي؟ يڅــوك و ،دلىي ــاو څــومره « »ل ــذاب  ي ــد ع ې د بن

 »د دې وجــه دا وه چــې ســر جــارج روز كپــل »اشــتېيم ېپــه څــه بانــدې در» ؟هوګالــ
لتـه   هډېـر  اشـتو  يې لـه شـپږو م  يـ حتـى زه   ،ان كړيځسي داسې وه چې پټان د يپال

كـال نـه   پـه   ېدنېـ ږېز  ېپلـ خد  دى .كـال مـړ شـو    ز 1926قدرمن بوډا پـه   ».ونه ساتلم
نـه   هده خپلـ  .وې ژونـد  يـ ۍ ېـړ په ويـ چـې څـه كـم     ،هواې تصـور كـ  يـ زامنـو   ،هدېپوه
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هغـه وخـت د ده د    ،و يادې كامال په ي »اړو دوړ«اغتشاش  57خو د  ،لىيشواى و
  مړۍ برخه وه.وعمر ل
هغـه حسـاس وخـت كـې د پښـتون قـوم د       چـې پـه    ،ودې مغرور نه ه كله پهېڅدى 

ر كاكـا خبـرې پـه    ې د مشـ يـ اد لـري چـې پـالر بـه     يـ  پـه  هد خان وروڼ .وڅخه  ډكارير
  و.د خزانې قومندان  ډي ګارپوځد   ېچې د چارصد ه،اداويڅومره ښو الفاظو 

چـې   ،اد دييـ زمـا پـه    »مـا پوښـتنه وكـړه     »و؟رتـه  ېد شرم او خجالـت ځـاى چ  «
 و عنـې اړ ي ،ې د اغتشـاش يـ ل چـې پـالر او كاكـا    يراته و جيت موتي الل ډپن

مشـر   »وي ېهمدغسـ  كېداى شي« .وزانو په خدمت كې ېانګر ه وخت دپدوړ 
دوړ و  چې د اړ ،كړو هاديچې هغه برخه تل  ،ل: خو دا منا سب نه بولميخان وو

  خوا شوي دي. ه ه زمانه كې د سكهانو او پښتنو لپ
ې كــورنۍ د يښــي چــې دوه لــوېدغــه خــو ښــه نــه بر ،هغــه مختلــف وختونــه وو

او دود په وجه د دوى ټولې قربانۍ چې د  ېا عنعني ،ړوخي كړو ويداسې تار
زه خـو دغـه    »ت دىيـ دغـه واقع « .شي هېڅپو پنا او  ،ې كړييپاره لخپلواكۍ 

ڼـو سـره   دغو ورو لهچې ژور احساس  هترڅو هغ ،ىولنه شم ختم )فصل(برخه 
و حـد   ې پـالر تـل پـه بـې    يـ وروڼو به  .و د خپل پالر په باب ورته اشاره ونه كړم

خلكـو   لـه چـې   ،نـې او محبـت پـه بـاب    يخاوت سـره او همدارنګـه د م  حصر س
  كړم.ه اد نيونه ګاللي ړلرله او څومره رب يېسره 

د عدم تش عالي صفات او مشخصات پـه   ېرتې يدا هغه پالر دى چې زامنو 
  ي دي.وړث رايم
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   مه برخهير４د
  کلونه يم７ول

  
ات پـه  يـ ر زېـ زه ډ ،سـي يسره تماس ن وكلون ومړيول له ه د وروڼو د ژوندكيس اوس

ت) كـې  يـ ى په دغه تـور تـم (تـور وال   اچې څرنګه دوى وكوالى شو ،تلوسه كې وم
  وځاى شي.يك سره يتحر له ۍل وكړي او څرنګه دوى د آزاديى تحصود
ــه وو  « ــو درت ــا خ ــم ــړ  دا  »لي ــان وك ــره كشــر خ ــه ســ  « هخب ــوږ پ ــه  يچــې زم ــې پ مو ك

انو يــهلتــه مولو ،پــه جومــاتونو كــې مدرســې وې .و وعنــو كــې ســبق مميښــوونځ
  لرله.ه عالقه ن هومرهې يني علومو په هكله ير دياو د غ هاوسيدرتم يقرآن كر
خـو د   ،و څو محدود ښوونځي پرانستل شـول يزانو په نوښت سره هلته ېد انګر

خـو زمـوږ پـالر د     ،ر قوي نفرت شتون درلودېو ډيو په مقابل كې ينځودغو ښو
ې د يـ  سـره راووت او مـوږ   بتوياليـ څخه په بر كركې وميعماو نې يزموآ ېدغ
زمــا ورور د  .ور كــې واســتولوېښــپــه پتــه  »ىزي ښــوونځېــانګر« ژن ســكولمېــ

 Bombayكــالج   يطبــ ۍمبــما د يــب ،ره كــړهېــنــه تيپنجــاب پوهنتــون آزمو 

Medical College   ــهاو ــه ځــاى ههغــ ل ــد ال ز ن ــي تحصــ ي ه رالتو لپــاياتو طب
خپرې شوې چې زمـا   كې مهيس وازې چې زموږ پهآد دې كار  .الړوانګلستان ته 

ې يـ هلتـه   .هشـو  جـوړه مه كې غوغا يټوله س ى، پهاستول شوته ورور انګلستان 
شـي او   مېشـت  بـه چـې هلتـه    ههـم و  وېـره دا  ،شتون درلود ېرې وتوب يسويد ع

خـو   ې،ا كـړ يې آوازې رښـت يـ  واده زي نجلـۍ سـره  ېـ وې انګريـ  له .رانه شي به ايب
ې چـې دى نـه غـواړي    يـ ل بـه  يـ عت لرلـو و سپه دې موضوع كې كامل وزما پالر 

  التو مانع شي.يچې د زوى د تحص
ــو   أمت ــه د آزم ــون ت ــه امتحــان  يســفانه زه پوهنت ــې د ينې پ  Marticulationعن

ږل انګلسـتان تـه د لـوړو زده كـړو لپـاره هـم       ېزما ل .شومنه الى يامتحان كې بر
پـه  لـې  و ،لتـه تللـى واى  د هيـ بازه دا وخـت   .دې وخت كې تر بحـث النـدې و  ه پ

خرفـات او همدارنګـه زمـا    زمرګونه او د هغوى سره تړلـي م  ېدر ،دوه يكورن
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پـه   ېلـې ځلـې ټـول   همتي ېكالو ق وسره زما د دو ېزېوې انګري لهد ورور واده 
والك ل لپـاره مهـر  يږل د تحصـ ېـ ې زمـا ل يـ او انګلستان ته  ېاوبو كې الهو كړ
 و هغه لنـډه دوره خ ،شو ختوقف سره م لههم  ل په داخل كېيكړل او زما تحص

ــه  ــره ګټـــوره  Mission Schoolپـــه دواړو تـ ــه  د چـــې ،وه كـــې دومـ دواړو بـ
  وو. دياا ګرام خاطرات په يد مشر ښاغلي و يښوونځ

ځـوان خـان د هغـې     .وخـوښ  د شـاګردانو  چـې   ېو هڅېوار ټكرك ۍد ده د فداكار
دې پــه ارتبــاط يــعقې د خپلــې يــمشــر  يه چــې د ښــوونځيــر پــه كومــه روحېــپــه څ
چـې هغسـې بـه دى د     ،هو ېړكـ  ژمنـه لـه ځـان سـره يـې     تـه رسـولې    ندې سـر دې خپل

ل يچـې خـارج تـه د تحصـ     دې لـه  كېمخ .مې خلكو ته دندې ترسره كړييخپلې س
ې يـ و ځـل  يـ  .وكـې شـامل    نوپـه كـارو   ګنېېښـ  خيـر دى  ،دا شـي يـ په بـاب خبـرې پ  

ې كــ ۍعسـكر  هپـ توګـه  داوطلبانـه  پـه  خپلـه خوښـه   ه پـ  و ځـل يـ پرسـتاري كولـه او   
خـو  عسـكر پـه توګـه     پښـتون  Pathanد يـوه   .ت كـړ يهلته تثبيې هم ل او ځان شام

 ،ه كـړه ګـ ته دا خبره په ډا ۍك عسكريدلى دى او د ده غوښتنلېږېاصال عسكر ز
پـه   چـې  ،ې ارستوګرات كـورنۍ څخـه حاضـر دى   يبډا ېوي لهو ځوان يچې دا دى 

ل چـې  يـ ووخـان  راتـه   كشـر   .هل شـو ومن هنو د ده غوښتن .شامل شي ۍ كې عسكر
زه څـو كسـان    .الس شـتون لـري   ئـي رمر يـ ا غيـ و شـان طلسـم   يـ په نظامي رتبـو كـې   

 ،ميـ هغو څخـه كـم نـه     لهنم يزه چې خپل ځان و .ژنم چې د لوړو رتبو خاوندان ديپې
هغـه و   .خـو د اهللا تعـالى خوښـه بـل ډول وه     ،موكـ  يز منصب دار سره برابـر ېد انګر
وضــع  هســترګو مــې هغــه نامطلوبــ خپلــوه پــ ،غلــمورو تــه يــدوه ملګــري ليــچــې د 

پــه  ؛خــواه ز منصــبدار لــېــوه انګريــچــاره پــه كومــه انــدازه د ېچــې هغــه ب ،دلــهيول
دغـو   ،هدېـ كسـپك  ن او يتـوه  ،وټ يده څخه ټ خپله رتبه لهه پچې  داسې حال كې

  ې و ژغورلم.يم را بدل او زه يزما تصم
ــو  ــكري صـــاحب منصـــب   لـــهنـ ــه ۍعسـ ــاتلم ېيـــ څخـ دې ه وروســـته لـــ  ،وسـ
ــيتخم لــه مطــالعې    Urdoمــې د اردو  كــې وم. دلتــه  »ګــريعل«و كــال پــه  يــا ن

ــوه   ــدا شـ ــه پيـ ــره مينـ ــ  سـ ــر علـ ــا ظفـ ــت زه د موالنـ ــان زم ي. دا وخـ ــيخـ دار او نـ
ــره د اردو ا موال ــوالكالم آزاد سـ ــا ابـ ــزونـ ــد (ال Al Hilalې د نيـ ــه  الل)هـ پـ
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ــه شــاګرد شــو   ــه دوران    ،منام ــګ پ ــه د جن ــړلكــې چــې بدبختان خــو  ،شــوه وت
ــا س ــ يزمـ ــي تحصـ ــه Political Educationل (ياسـ ــز  1911د ) ال د مخـ  لاكـ

ــه ملـــ ير ښـــوونځېـــډ ېچـــ ،وپـــه شـــاوخوا شـــروع شـــوى   ــيســـو يمـــو پـ ه ه پـ
وروســـته  .م وميوو او زه عمـــال پكـــې ســـه يس كـــړيســـأت كـــې تيـــخپـــل وال

ــ Rowlatt Billبــــل  ټچــــې د رولــــ قــــانون زمــــوږ مخــــې تــــه د رولــــت ا يــ
ــودل شــــو ېك ــه عــــوض  ،ښــ ــي خــــدماتو    پــ ــر ژد دغــــو ملــ مــــخ پــــه   رهژر تــ

ــويتحر آشـــوبګرۍ او ــاتو شـ ــم د  ،مكـ ــه هـ ــا ګانـــدي غرمهغـ ــې  نـــۍمهاتمـ چـ
ــل  ــه سـ ــو پنوګپـ ــې      و زرو خلكـ ــه مـ ــې د مخـ ــه چـ ــود او څنګـ ــډون درلـ ــې ګـ كـ

ــه ــ درت ــوډا پــالر هــم پ   لووي ــا ب ــول   كــار هدغــ ه.و ېســتيخابرخــه كــې زم ــه ټ پ
ــوال ــې يـ ــت رامنځيـــت كـ ــه و خوځښـ ــړتـ ــه كـ ــډه دغـ ــه ات غونـ ــانزپـ ــې يمـ د و كـ

  .وه ابرهبرسره  ېه شپږماپرېل ل
خــو د  ،شــوه نــ حركــت وشــوش كــوونكى غمكــوم  اًغونــډه كــې ظــاهر ېپـه دغــ 

ښـنه كـې   ېچـې هغـوى پـه اند    ،و يوالى او برم د مقاماتو لپاره كـاف يجلسې لو
 خسـره مـ   Trialا يكومې محاكمې  لهخو  ،مزه بندي شو ېچكه څه هم  .واچوي

؟ مـا ورتـه   ميـ و پاچـا  نتښـ ا زه د پآيـ چـې   ،ېتنې وشـو ښـ ما څخـه پو له  .مشوه ن
ې خـادم  ټـولن ږم چـې زه د خپلـې   ېخـو دومـره پـوه    ،ږمېدې نـه پـوه  ه زه پـ  :ليوو

servant پـه جرګـه كـې چـې زمـا پـه        .م او موږ پـه دې كـار مقـررات نـه مـاتوو     ي
دات نغښــتي وو او هــر يــتهد هــر ډولوه او وكالــت جــوړه شــوې  اســتازيتوب

دلتـه د   .شـواى دلى ېه اسـتنباط يـ لـه ورا  ېرت يلدال ۍظن او بدګمان ءسو ډول
ــه توګــه   ــه اشــاره ئمســ ېويــمثــال پ  Frontierهغــه دا دى چــې د   ،كــوم لې ت

Crimes Regulation »فـذ چـې همـدا اوس نا   ،دي »ي مقرراتئد سرحد جزا 
مقابـل كـې   پـه  رې پښـتانه د هغـو   ېـ ت كې كـه چ يدې واله پ .ديوړ ق ياو د تطب

 Agitation پـه كـوم   ېره مشكله وي چـ ېدا به ډ ي،لره ن تييارضانيا ت يشكا

ره ېبرسـ  .اسـاس ګـډون وكـړي    رپـ  Rowlatt Billا آشـوب او مظـاهره كـې د    يـ 
پښـتانه بـه    .پښـتنو سـره ښـودلې وه    لـه انوي هند خو خپله همـدردي  تپردې بر

د د يـ دوى با .وكـړي احسـاس  تۍ او خطـر  يش، د نارضـا يولې په دې كې تشو
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ه بـاب  ولـې دغـه حتـى زمـا پـ      ،يكـړ ه انوي وګړو څخـه ناشـكري ونـ   تبرله هند 
څـو   لهنو زه  ،وه څ شى نېلته هه .وم كلكپه خپل هوډ كې و زه خ ،صدق كوي

ه چـې څرنګـه   يووا زه غواړم لطفا» وپوښتل چې ېرتما « نورو سره بندي شوم
توب يبنـد  ىمړوكوم لـ  نماودغه خو ستاسو ګ ،دلهېه درسره كيله او روعامم
  .و
رنـاك محكـوم پـه    ر خطېـ ډد  ېبلكـ  ،نـه وم  ګـرم و عـادي محكـوم او   يـ هو! زه «
و او ټولـه مـوده بنـد    چـك  لو زينسپالس او زما ،هلوك معامله اسرهې ريث يح

دوى  .و هډپونـــ٢٢٠برابــره  ه دود اوس وزن جســـم  زمــا د  .بنـــد وم ريــ ځكــې زن 
 ېشــي چــې كــومو كــې راري زولنــې نــه درلــودې چــې زمــا پــه پښــيــځزن ېداســ

خـو   ،ږمېنـه پـوه   ېپـه هغـ   ،نه كه شواى، ىې ماته جوړوليمخصوصې زولنې 
بجلـك څخـه    لـه  ېې راواچـول يـ يـوه  هغـه وخـت پـه زور     ،ې راوړېيـ وه جوړه ي

  والړې. ېنيو زياتېرې ېپورته ډ
چـې پـه كـم     ،ليـ وې يـ راتـه و  ،ر ونـه كـړ  يثأتـ  هېڅكار  ېارانو) ددو (واكتاماقپه م

پـه  ه يـ څخه ډكه رو خبث له ه ز ېقوار ېحوسنم ېد .مشورسره عادت  به وخت كې
ن پـه  يكلـي څخـه د تلګـراف د لـ     لـه و پښتون زمـوږ  ي .كړم ديتهدسره  ېوج يمنض

  ؟  يژنېښتل كه چېرې ما پوې وپوي ېرت ،و خرابولو محكوم شوى
اس اسـ  رچې دى زمـا د غوښـتنې پـ    :ليدغه پښتانه وو ،و ځواب مثبت هد هغ

 لـه ده ا يـ آچې  ،وكړه ېرتې پوښتنه يا يب .ىد وځاى شوىيك سره يزموږ تحر
وه قـوي آواز  يـ و هغـو پـه   خـ  ې،لګراف سر قطع كړتا څخه ونه غوښتل چې د ت

  »نه: «لياو په زوره وو
زه پـه اندېښـنه   دل ېښـ ېپ ته چې مشر ورور ته په همدې وخـت كـې   څههغه  وخ

پــه لنــدن كــې  Degree يګــرډچــې ده ام آر ســي اس شــول ل يــوو تــه مــا ،كــې وم
ــار  .هواخيســتل ــهد روغتــون  جد ســنت ج جنــګ  دا يــوت څخــه او بټيټســان ل

جنـګ څخـه وروسـته هغـه وخـت چـې        لـه  .ىو ىرښـې تـه اسـتول شـو    مړۍ كول
ك يد هندوستان ل ،ده په فرانسه كې كار كاوه ،و ړو دو دلته اغتشاش او اړ

ه خـو نـ   ،چې راشـي  وكړيې  ښښه غوښتل او كود ى.دېسر ه شواى ورن (خط)
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اشــتې پــه لنــدن كــې منتظــر پــاتې او  يتــر څــو چــې شــپږ م ،شــواى كــوالىيــې 
زانـو  ېكلـه چـه ده د انګر   .هشـو  برابـره اجازه ورته  تګكې د  ز 1920وروسته په 

نـور غـړي    ځينـې د كـورنۍ  ورور او  ،پـالر  په فرانسه كې خدمت كـاوه، لپاره 
كـور  په  ېچ وى ه ساتل شوخبرې بدى په لوى الس  ،ل كې ووېج يسيپه انګل

هغـه دا   ،ولـوى مشـكل سـره مخـامخ      لـه دلته چه راغـى دى   ،ږيېښېكې څه پ
  ې منظوره شي.ي ءه نه وركوله چې استعفاچې چا اجاز

ــر ورو   ــې مشـ ــه چـ ــر ال ز    ر دكلـ ــړ، كشـ ــروع كـ ــار شـ ــت كـ ــه د  يطبابـ ــه عالقـ اتـ
يـې  چـې   لېوځيـ  .هدا شـو ياو هغو د مرام او هدف سره پ  Congressكانګرس

 ينځوپه ښـو ستاسو انسان «ل: يوويې وه تخبرې كولې ور ګاندي جي سره له
دې فكر وكړم چـې پـه مـا    ه كوم پ ښښكو زه هم ،ييار باسره اندازه زېډتر كې 

او آسانه ژونـد درلـودى، دا بـه مـې     مخكې يو سوكاله كه ما  ،شي ېښبه څه پ
از بـه مـې   يـ منلى او دغـه امت  شواىه ل ناخوالې نېسره د ج خوندپه آسانۍ او 

  نه درلود.
 ېنيآزمـو  يېلـو  يېتوګه لـو  هم، په خاصياو دو ىمړوو پر بل پسې، ليتوبونه يبند

ر ېـ ې ډيـ ر د زړه نـه شـكر كـوم چـې ماتـه      ېـ اهللا (ج) څخـه ډ  لـه خـو   ،وو ونهاناو امتح
  ې.چې ټولې ناخوالې راته آسانه شو كړ ن را په برخهيقوي دسپل

ې يـ لتـه  ه ړ،كـانګرس  تـه ال   Nagpurد نګپـور (  كال كې 1920په ب احخان ص
 لــهې يــكــې او د خالفــت پــه مظــاهرو او شــورش  ســتواخي لــوى كــار پــر غــاړه

 لـه ې يـ خو وروسـته   ،م مشرتوب قبول كړيت د تنظيل والپسره د خنو يمهاجر
تــه افغانسـتان  مهــاجرين و) نـ وګزر ه(پــره ېبــې شـم  ،هڅخـه اســتعفا وكـړ   ههغـ 

 ،ور امـان اهللا خـان وخـت    يـ د غـازي ام  اد« ،رته راسـتانه شـول  ېب ياخو ب ،الړل
 څخــهكــالو  ٩٠لــه عمــر يــې دې وخــت كــې ه زمــا پــالر چــې پــ »متــرجم د پښــتو

خو مـا مداخلـه    ،ل)يۍ ته راشي (مشر ورور راته ووټغوښتل پارو ،و اضافه
 ،وګونـه احسـاس   و پالريـ وركوي! دا خـو  نه اجازه  ايوكړه چې ستاسو روغت

عمر  هحتى په دغ ،ىاشو يېكوالى  ،وښه  وولټموږ  لهكي حالت يفز د ده خو
 لهشـك وې انـدازې پـورې دا م  يـ تـر   .خپلو پښو الړ شيه پته  ځايونو ريول ريول
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دې كـې  ه نور پـ  يزه دلته نه غواړم چې لوستونك ،ده چې منصرف شيېښكار
لـه سـره    وېسـره  ور ېنـاخوال  ېاتيـ چـې ز  ېهغه ټولې مجراو وااتم سظر وتمن
او  ىوه قهرمانه كورنۍ (پالر او مور) د هغو وړ ديهغه څه چې  خو ،رمېشمو

ه خاصـتا د مهـاجرت پـه وخـت وګالـل ورتـ       ېيڅه چې كشر خان او مشر ورور 
  ځير شوم.

 موخـه ) سكشـن د قـدرت مطلقـه    40ا خان عبدالغفار خان د (يكال كې بز  1921په 
ه د واقعـاتو ذكـر كـول    دلتـ  .ل شـو ېـ د مـخ پـه ج  د مقرراتو په استنا ءجزا د سرحد د

ې د يـ ر ژ او كـانفرانس څخـه راغبـرګ    لـه  Nagpurنګپـور   د هركله چې .بولم اړين
پـه   ې چـې يـ او غوښـتل   ښـود ېك بنسـټ نځي ووه ملـي ښـو  يد  ېو په كلي كياتمانز

عـدم   پـه جوړولـو كـې كـوم ملكـي      ۍې ودانـ غـ د د .وكـړي دغسـې  ت كـې  يټول وال
او  هواحركـت احساسـ   ضـد  زېـ د انګردغه كـار   نوازېانګر خو اطاعت نغښتى نه و

و او يې ټولــو نــاحبدې خبــرې چــې ده د دې صــو .وه ګوتڅنډنــهوه كــافي يــدوى تــه 
 Security چـې سـاتونكي   وغوښتل  ېرتماتو ته په سفر شروع كوله او مقامو يس

  ې هم ونه منل.يخو دا  ،يځورسره بو
ې يـ پـالر  ترڅـو   ،وكـړ  ښـښ سار) كوې(مشر كم Sir John Maffeyسرجان مافي 

ل چـې هغـه ضـد    يـ ې وويـ ته الر پ ي،وتړ يزوى څخه وغواړي چې دغه ښوونځ له
  دى. يزېانګر

س كـړي،  يسـ أت يځعالقه لـري چـې دغـه ښـوون     ځانوازې يو ستاسو زوى په خ
 .وز يسـار وړانـد  ېدا د كمبوډا خـا تـه   لري؟ ه رې نور خلك په دې كې عالقه نېچ

كلـه چـې زوى كـور تـه      ،خپـل زوى سـره خبـرې وكـړې    پـه دې هكلـه لـه    بوډا خان 
فــرض كـړه چــې ټــول   »ه!پـالر «: قــه ځـواب وركــړ يدې طره ې پـ يــر تـه  الوت پــوننـ 

به له ما څخـه وغـواړې چـې     ا تهي، آيمانځه څخه خپله عالقه قطع كړل لهخلك 
 خــواركــار  ينــيغــواړې چــې دوام وركــړم او دغــه دبــه راڅخــه و كــهږدم، ېــې پريـ 
تـا څخـه ونـه غـواړم چـې      لـه  څكلـه  ېل: زه به هيپالر وو »؟ن سره نهيقيپه «ګنم؟و
  له دې نه چې نور خلك څه كوي.ې ږده، بېف پريني وظايد
كـه   ،م كـټ مـټ داسـې ده   يدغه دنده د ملـي تعلـ   ،ښه پالره، چې خبره داسې ده«



 15 

  .»لكه چې ښوونځى مو تړلى وي ،ږدم دا به داسې ويېرې زه لمونځ پرېچ
جــان  نــو د ســر »ېيــا وايتــه رښــت« »نم، پــالر ځــواب وركــړ يــزه همــدا شــان و«

ــړل)  ينځونه (د ښــوتســار غوښــ ېكم ــېڅت ــه شــوه او  ه ــان   ينتپ ــه خ ــې پ جــه ك
اړي چــې د ځكــه چــې دى غــو ؛د راغــىيــكالــه ق ېعبــدالغفار خــان بانــدې در

 ،ووسـمي  جزحمتونـه او ربړونـه    .درس وركـړي  هقـ يد ده پـه طر  اننو هلكتپښ
ــهغــه  ــه ي ــكــې تكمز  1919ې پ ــرې څلى او متعهــد ېســپ ل اوي دغــه  .ووترات

ــخــي ډېب ــهيــځزن ،ه دهكيســ ېك كــوونكتحــر هرې ــه م ،ر او زوالن ــه  يپ اشــتو پ
ي چـې د بنـد   چن كـول يد دانو او غلـې مـ   ،ۍ وړوكې كمره كېيوازې او تنهاي

دغـو مشـقاتو بېخـي ډېـر      .پرې كول ېي چې نه بهو او څه نه  ورسمي مكلفيت 
د ، وليې وبـا يـ  زنپنځـوس پونـډه و  ه ) پنځـ 55( ،كـړ  كمـزورى كي وجه يپه فز
ســوكه ، خــو روحــا تــازه  ،وې ورســره مــل يــر او د پښــو مــزمن خــوږ  يــد ت مــال

 ،بـــاتويد راز تعق نـــو او دوامـــدارو محـــاكمويســـره د دغـــو آزمو .دوېښـــكار
ې يـ روح  ېترڅـو چـ   ،خفشارونو هم په متناوب صورت م و او روحييغواګرا

ه يـ ونه بېځاښښـ ا دغه كوي ،هوان ونه رسادغو د ده روح ته تاو ، خومات كړي
  وو.

م خـان  يو ځلـې خـان بهـادر خـان عبـدالرح     يـ  Sir John Maffey سرجان مـافي 
 لـه و يزاتمـان د دى  ېو چـ غـام خـو دا   يپ .غـام سـره  يوه پيـ  له هل ته ورواستاوېج

ي چـې  يكه خپل ورور خان صاحب ته ووا ،سره كوم ممانعت نه لري يښوونځ
نـه  و او بانـډو تـه الړ   يـ كل ،مويس و،يې ناحبسفر سره د دې صو لهد ده پر ځاى 

هـم   دغـه ده ته  ،شي ېنو سمدستي به خوش ،ومني او تعهد وكړي اكه د ،شي
  .هناې هم ونه ميز ياو دغه وړاند وه كار يبې ځا

لـږ   عـد ا بُيـ پـه اخالقـي او روحـاني طـرف      د دې مسئلې  اړم چېلته غوزه د خو
د دې بنــديتوب پــه بــاب  ،دي يدلېــوراې كيســنــې يمــا خــو ځ .څــه رڼــا واچــوم

ل، خـو زه غـواړم چـې د ده    يـ ن ويفرآهر چا به ورته  ېچ ،ره د ده قوي روحېبرس
  وسپړم.منظور سره دلته را يتلښو غي لهل ژوند ېد ج
ــدى  ــ Modelو يـ ــل وډمـ ــدي  يـ ــه بنـ ــه  ،وا نمونـ ــه د جهېڅده بـ ــكلـ ــاتي ېـ ل انظبـ
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كـې د   اصـولو د ده پـه   ،فوي طرزالعملونه نه ماتوليني) مقررات او وظي(دسپل
ې د يـ نـه بـه   ا بلـه بها يـ وه يپه ان وو چې يدلته بند ،نه وه تمه چا نه د وړې مرستې

 ه اصـال يـ رو داكـې  خـو پـه ده    ،هواوه خوا او بله خوا كيل ېه جپمشقت بار دندو 
 د ده پـر ځـاى  يـې  ره پـه خوشـحالۍ   ېـ چـې ډ  ،وون يظفؤمـ د جېـل  دلته خـو   .نه وه
 وخـو وخـت    ،ده ورسـره نـه منلـه   ، هواې دى معـاف كـ  پـ ا به پ ،كوله ءفه اجرايوظ

ر امكـان  ېـ ډ »ميـ ټولـو تـه واضـحا ووا    ئاجازه راكړ«ل:يچې خوله خالصه او وو
دو ېـ اتيمخ پـه ز  كې لېحده فساد په ج ى، دلته ترليلري چې زه درواغ ونه شم و

ړي كــول خــو پــه ېغګې پټــول او نــاول او ســتركــ ءفــو څخــه اســتثنايوظ لــه ،دى
 غـه د لـه رې بـه  ېـ . هـر چ هددرلـو  كـه رك ېي دې څخه له وخ ،آسانۍ سره ممكن وي

څخـه منـع    نودې كارو له ىدوى به د ،شو  خانو سره ميراز محكومو خوارو بند
 هواحت كـ يدې باب نصـ ه ې پيبه  ته )وسي(پول ونيظفؤم واو خوارو بيغر ،هواك

وه سـړي  ي .ئكوكه ناپا سوء دسيپلين مهل چې خپل السونه په يوې ياو دوى ته 
مـوخې    ړهل: زه دا ناممكنـه ګـڼم چـې دوا   يت بار) آواز ورته ووقر غمجن (رېپه ډ

ى شـم چـې څـه    لـ يخـو دومـره درتـه و    ئ،م چې څه وكـړ ينه وازه درته «سره شي. تر
  ».ير اخالقي ديهغه غ ئكو
ــره  د ــه خبـ ــارواكو ال ز  دهغـ ــه    يتـــر چـ ــه كـــړه او دلتـ ــره كـــوم   لـــهاتـــه پورتـ ده سـ
دغـــه خـــو د ده د مورالـــو    .وهه خپـــل طـــرف مطلقـــا نـــ   ه اســـي اســـتفاده پـــ  يس

ــوذ  ــو ،ونفـ ــ خـ ــر كـ ــه د بنـــديخانې   اوه،دوى فكـ ــهچـــې دغـ ــه   لـ ــار څخـ ــار و بـ كـ
چـــې  ،وه زنـــدان تـــهيـــزنـــدان څخـــه د پنجـــاب  لـــه تيـــدى د خپـــل وال و!لـــرې 
 هغــــه دلتــــه هــــم نمونــــه .دل انتقــــال شــــوېــــن ســــاتل كيااســــي بنــــديس هلتــــه

ــداني  ــد   او  وزنـ ــدان ژونـ ــل د زنـ ــخپـ ــپل  ې يـ ــوره دسـ ــه پـ ــايپـ ــې  طن او انظبـ كـ
ــراوه ــدا چــې چــارواكو د ده د رو  .تې ــم نــه    ي دلتــه  ،ودلــدرې او خبــرو كــافي زغ

چـــې  ،ل نـــه درلـــوديـــدل هـــېڅده څخـــه مننـــه وكـــړي خـــو ده  لـــهچـــې  مشـــكل و
ــې رو ــخپلـ ــه بAttitudeې (يـ ــهې) تـ ــړي  رتـ ــه وكـ ــه    ،كتنـ ــې تـ ــه چـ ــكلـ ــاكلىو يـ  ټـ

 ،قـــت پـــه خـــاطر نـــهيوازې د حقيـــتـــه  ،ومنـــې او ورســـره توافـــق وكـــړې اصـــل
  ) هم هغه ته دوام وركوي.Self Respectبلكې د خپل ځان د درنښت (
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پـه لـوى الس    ېو قيـ تطبهغه څوك چې د قاچـاق مـادې وربانـدې    « :ليده ماته وو
امـا پـه    ،كـوي  هځـان او عـزت محـو    رتي نـه ګڼـي او خپـل   يباب بې غ دغه د ځان په

  ه.حاصله شو يياو بډا ىته روحاني استغنه ل كې هم دېج بيدغه پنجا
د هنـدو او سـك   » ، قراردادونـه او مـوافقې  ېكـ ېټ«و چې ده د ټول ژوند دلته 

) او Faithsترڅـو چـې د دوى اعتقـادات (    ،مذهبه انسـانانو سـره شـروع كـړل    
  كړي. هكلتورونه مطالع

ــد « ــه ژونـ ــا پـ ــ زه زمـ ــه ګ ود لـ ــاره دلتـ ــل لپـ ــايمړي ځـ ــولم »Gita«تـ ــه » لـ ده ماتـ
ــوو ــه  :ليــــ ــاحب او   Granth Saheb(او همدارنګــــ ــت صــــ  Bibleګرانــــ

ــ ،ل)يـــ(انج ــا اوهمـــا فكـــر كـ او د  يان ملګـــرينـــدانزګـــران  ييترڅـــو چـــې ښـ
ــخـــــــو ډ ،دوى ملګريتـــــــوب ښـــــــه درك كـــــــړم د دوى  ،ره ضـــــــروري وهېـــــ

د دوى پــــه  زه  .ې مطالعــــه كــــړم  يــــ ډول ممــــنظ پــــه  ړم او ېــــ اعتقــــادات وڅ
ــابو ــه پوه نوكتــ ــنــ ــدا با ،مدېــ ــې   يــ ــړم چــ ــراف وكــ ــه ډ Gitaد اعتــ ر ېــــماتــ

ماتـــه مغلـــق او احتمـــاال نـــه مـــې   ،مـــا څـــو څـــو ځلـــې تكـــرار كـــړ  ،ومشـــكل 
و  انــــدامانز څخــــه  Andamansجګــــارام د   ډتپنــــ .شــــواى درك كــــوالى 

ــه ار كــده دې  .را زده كــړ ګيتــاماتــه ې يــكــې ز كــال  1930چــې پــه  ــت و خــاص ي
ماتـــه را زده كـــړل چـــې د ده د روح پـــه كالبـــد كـــې ځـــان   ده ،احســـاس درلـــود

ــدي «د  .واچــوم ــوم  »ســرحد ګان ــ  ن ــه دې وج ــه ډ ېپ ــپ ــه  ر مې ــت د ده د عالق حب
 هدېـــكارڅخـــه ومـــانو يغل لـــهوې انـــدازې د ده يـــو او تـــر يـــانمنـــدانو او الرو

  اخلي. سرچينه هدې ځاي لهاو 
ضــــر او مطالعــــه او تــــل حا هقــــيق او انتقــــادي طريــــقده د ګانــــدي ژونــــد پــــه د

 .)كــړي يــې  واخلــي (درك هوه پاڼــيــ كتــاب څخــه   لــه هچــې د هغــ  ،و اريــتــه تېد
ــدان كــې    ــه زن ــپ ــه ي ــۍې پ ــكــې  اون ــه يوه ورځ روژه ني ــه  ،ول ــۍخــو پ ــكــې  اون وه ي

ــم  ــاتې ك چــوپورځ ه ــپ ــ     .هدې ــو خلكــو ل ــه وه چــې د خپل ــه وج ــه  ه همدغ ــوا ورت خ
  رې ولګوله.پې يقب ټاپه ل هدغد او  هدېد هندو خطاب ك

ورځې د ترينې  ارهيدغه تز  1924 -1929مانانو په ګډ ژوند كېمسل -د هندو
زه ېـ ړه اغناو كې هم په ده باندې مطلقا نودغو وختوه چې پ وكشمكش ت خو
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اجـازه   .هون او لـرې وسـات  ئز جماعتۍ لور څخه مصـ ېده خپل ځان د ت .هونه كړ
غـه دا چـې خـان عبـدالغفار خـان بـه       ه ،ميـ قـت درتـه ووا  يو بـل حق يچې  ئراكړ

د  قــدرتوه مـذهب قـوت او   يـ زه د «ر سـره  يات احسـاس او تــوق يـ خـو د ز ل يـ و
وه انسان په ژونـد  يد  ،ويده وايڅه ته چې عق ،نه اندازه كوم تعدادپه  سرونو 

  په عمل كې تبارز كوي؟ ېرتكې 
بـت تـه   دې او محيـ عق، ه او بـاور دا دى چـې اسـالم ښـه عمـل     دينګه عقيزما ټ

غــې وهــي داســې  يي او چيــمان واتــه مســل نــه هغــه چــې ځــان ېبــې لــه د ي،يــوا
ن يقـ يي چـې  يـ ف په ښكاره وايقرآن شر ،ښكاري لكه د برنجو سنج چې ډبوي

د  ،م څخـه) او سـمه الر (ښـه عمـل) كـافي دى     يله دوې وه خداى (بياو باور په 
  و انسان د نجات لپاره.ي

ــت  ــدې وخـ ــې همـ ــدى د  كـ ــذهبي يـ ــودوكس«و مـ ــ  »اورتـ ــه كـ ــلمان نـ ــهم مسـ  نـ
ــې    زه ،دى ــه  داســې فكــر كــوم چ ــكلــه محــض  هېڅده ب ــم  لو ي نــه وي مــونځ ه

مــذهبي   هــېڅچــې   ،حــس دومــره پــه ځــان كــې قــوي دى     ده او د  ىقضــا كــړ 
ــه   ــلمان بـ ــه رســـ وراو اورتـــودوكس مسـ ــې ونـ ــر ورور (د  .ږيېپسـ ــاكډمشـ ر ټـ

ــخــان صــاحب) څنګــه چــې ډ   ــه ې ــر كلون ــه خــارج كــې ت ي  وخــ ،ر كــړي ديېــې پ
ــو  ــې د مختلفـ ــو او عقايمل چـ ــتونـ ــري يـ ــدو ملګـ ــوديـ ــږ ،هې درلـ ــ  لـ ــر يـ وې تـ

ــ   ــهشــعاع راغلــى، خــو   ركمــې انــدازې ظــاهرا د هغــو ت ې يــخپــل پــالر څخــه   ل
ــه څ  ــر ورور پـ ــامال د كشـ ــكـ ــعاېـ ــذهبي شـ ــه مير مـ ــر پـ ــي يځ .راث وړي دييـ نـ

ــه   ــوخــت ب ــه ټوكــه و ي ــې پ ــت زمــا كشــر ورور   ي ــه وكال ــا پ ، مــونځ كــوي لل: زم
ــه ل    ــې بـ ــه چـ ــو كلـ ــواه يخـ ــرال خـ ــه دد دوى او همدا يبـ ــذهبي   رنګـ ــلي مـ اصـ

ــان ــا واركـ ــنځ   ورياو مشـ ــر مـ ــث تـ ــه عمده  وبحـ ــا يبـ ــۍ  قـ ــا آرامـ ــاس د نـ احسـ
ــ ــا  .هواكـ ــمـ ــو وار يـ ــوه اونيـ ــې د  زهيـ ــه   چـ ــلمان لـ ــودوكس مسـ ــي اورتـ افراطـ

ې وې او وكې كـــړيــ د ګانـــدي جــي پــه روژه ن   يكــونك يل ،دلهېهــم نشــر   خــوا 
ې د اورتــــودوكس چــــنيســــي،  مســــلمان ې چــــې اصــــلي روژه خــــو يــــل يــــو

  شي. قهيطر
ــه توضــ  ــا ورت ــړېم ــر     هه چــې اصــلي روژ ح ك خــو د ســهار څــرك (ورځــې شــروع) ت
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ــورې د خـــوراك  ــاك شـــپې راتلـــو پـ ــاتنه ده.  او څښـ ــان سـ ــه ځـ ــه  « څخـ ــم كلـ ــا هـ مـ
 .ولـــهه ورځـــې روژه ونيولې وه اوپـــه تېـــر اګســـټ كـــې روژه نيـــ يګانـــدي جـــ چـــې

ــه   ــه او مالګـ ــې اوبـ ــام مـ ــه د اســـالم  ،ښـــلڅماښـ ــن يـــد ددا بـ ــتهزايـ  ،وي ءوه اسـ
    1.سيينې يلي روژه هغه ده چې ټول مسلمانان كه اص

 ،لـــــريه ت نــــ يــــ (دا واقع ،وغمبــــر بــــه د ورځــــې او شــــپې كــــامال روژه      يپ
د عــــادي انســــانانو د ضــــعف پــــر د خــــوراك  ،ده اجــــازه وركــــړه ،متــــرجم)
هللا لــــي ايڅنګــــه چــــې ده و ،هنــــه درلــــود اړتيــــاتــــه  خــــوړوغمبــــر ياســــاس پ

ــوراك ور    ــاني خــ ــه روحــ ــالى ده تــ ــا ك   ېلتعــ ــادي فنــ ــې عــ ــو چــ ــږلــ  ودونكېــ
هنـــدو د  ېيـــپـــر مـــا  ېزه وه چـــيـــهمدغـــه اوون .هپيـــدا كېـــدانســـانانو تـــه نـــه 

ــور  ــر   ه؛ولګــاوت ــا ه ــۍ هځكــه چــې م ــه خاموشــي ن  اون ــه او ګيخپل ــا مــې  يول ت
  2».ولوستى 

***  

                                                 
 »مترجم ،ميده يه هم په عقز« ١

 مترجم. ،ت د قضاوتيصالحد قضاوت : د دې پورته بحث په باب زه نوټ ٢
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  ＇لورمه برخه

  د مذهب په هکله د دوی نظرونه
  

كنــو تــه چــې د دوى پــه    يلو او لي چــې هغــو مقــا  اړ باســ دغــه موضــوع مــې   
ــاب ل ــم  يبــ ــه شــ ــوي متوجــ ــل شــ ــاره  .كــ ــواوو لپــ ــروري ده د دواړو خــ  د ،ضــ

ــ وهنـــدوان ــړي چـــې او مسـ ــه كـ ــه ګوتـ ــ لمانو چـــې دا را پـ ــو آيـ ا د خـــان د وروڼـ
كـــې  ليووايـــمســـلمان پـــه   -چـــې دوى د هنـــدو   ،قـــدرت پـــه څـــه كـــې دى   

  دل.ېن وګرځاتال
ــ ــاقي   يـ ــه اتفـ ــو پـ ــې خـ ــي د انګر  ډولو ځلـ ــدي جـ ــګانـ ــه مېـ ــز توكمـ ــهرمن ېـ  لـ

ــډاك ــ  ټــ ــه وغوښــ ــاحب څخــ ــان صــ ــا   ،لتر خــ ــې آيــ ــالم ددا چــ ــد اســ ــه يــ ن تــ
ــه تعجــب وكــړ   ې،تښــواو ــ  ئتاســو ب ــه كشــر خــان څــه وو  ه چــې پ ل: يــدې هكل
ــه « ــپـ ــ  ېدغـ ــې زه نـ ــوع كـ ــم وه موضـ ــې  يشـ ــى چـ ــلـ ــه  آيـ ــلمانه ده او كـ ا دا مسـ
ږم دا ېتـــر دې حـــده چـــې زه پـــوه    ...ښـــتې نـــه ده وكلـــه اوهېڅدا  ،ۍســـويع

ــو  ــل صــ ــه كامــ ــل پــ ــرت آزادي او اختبالكــ ــرييــ ــه عق ،ار لــ ــې خپلــ ــچــ ده يــ
ــتعق ــه وي   ي ــر څ ــې ه ــړي چ ــ ،ب ك ــر  م ــو ت ــه هېڅاوســه ا خ ــه ده كل ــتلن ، ېپوښ
ــه؟ مېــړه   زه تــرې ولــې چــې ــې ن ــدو   پوښــتنه وكــړم؟ ول او ښــځه د يــو بــل عقاي

ر يــدې تــه تحــول او تغ يــه د كــوم طــرف عق واد ولــې  تــه درنــاوى ونــه لــري،   
د خپـــل  پـــه لنــدن كـــې  دې اړونـــده چـــې پــ  ېران شــ يـــر حېـــ؟ تـــه بــه ډ يوركــړ 
ــاط وواوراره  ــه ارتبــ ــپــ ــ .ميــ ــوړى پــ ــې ه نومــ ــو كــ ــون پوهد دې ورځــ ــهنتــ  پــ
ــه كــــې بر يآزمو و يــــپــــه  ،تــــه الړ شــــي  ډغــــواړي اكســــفور  ،الى شــــويــــنــ

ــه ل يــك كــې يــوروســتي ل ې چــ يوايــكلــي چــې هلكــان داســې هــم   يې مــوږ ت
  م!يږم چې دوى ته څه وواېم، خو نه پوهيسوي يعزه 
ا او تعجــب  يــرانتياتــه حيخــو پــه ز  ،ليــ ګانــدي جــي وو  »هــو زه پــوه شــوم  «

پــــه كامــــل  »رمنېــــورور م«نــــدارې يد خپــــل ور ،ليــــا ووتــــڅه چــــې ،ســــره
ــره   ــق سـ ــتوافـ ــړم يـ ــب كـ ــو ډ ،ې متعجـ ــخـ ــه  ېـ ــې نـ ــلمانان د غسـ ــوار مسـ ؟ ييـ
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  حتى ستا غوندې په دې باب دغسې فكر نه كوي؟
ــوه« ــه، زه پـ ــوي  ېنـ ــه كـ ــر نـ ــې فكـ ــه دغسـ ــه   ،ږم چـــې دوى بـ ــې پـ ــره دا ده چـ ــو خبـ خـ

  ږي.  ېه د اسالم څوك نه پوهيي روحقيو زرو مسلمانانو كې په حقنوګسل
ــه مشـــكل د دوا  و ســـره اړخونـــونكو تداد غوښـــېـــړو خـــواوو د داد او بدغـ

  كې شتون لري. نول د دوى په مغزوډونۍ په ياو بدب كېركد 
موضــوع كــې   ېپــه همــدغ  ،خــي وروســته پــاتې شــو   ېه كــې مــوږ ب برخــدې ه پــ

ــه  ــوږ د     ز  1٩30پ ــې م ــه چ ــې كل ــال ك ــه ج ګك ــجــرات پ ــې ووې ــتل   ،ل ك ــو غوښ وم
كســـان ورتـــه مشـــخص وړ  تيـــكفاد  ن اويات وخـــت ورتـــه تعـــيـــو څـــه زيـــچـــې 
ــړو ــو تـــ   تـــايګچـــې قـــرآن او   ،كـ د دغـــه پوهـــاوي   .يكـــړس يدرټـــاكلو ګروپونـ

ــصــنفونو  ــوده   ي ــه درل ــه وخــت ادام ــه ټپــه ودر    ،و څ ــخــو وروســته پ ــې   ،دې  لــهچ
ن د آد قــر خــو ،وه ا د صــنف پــه هكلــه  تــيخپلــه زمــا غوښــتنه د ګ  ه خــوا پــ  ېويــ

ــاره   ــنــورو چــې اوس زمــونږ پــه   كســهدوه كــې صــنف پــه ب ــه راځــي غوښــتنه  ياد ن
د  ېپــه مــا يــ   ه،درس وركــاوتــا يګد  ېمــا چــ ، دا وجــه وهكــې قــت ياو پــه حق هو

څخـــه د  ېد لـــهاو هغـــه بـــل طـــرف هـــم د مســـلمان چـــې       ښـــودېهنـــدو لقـــب ك 
  څخه بل څه وي. ۍياو رسوا كېرك

زه فكـر كـوم    ،يلـو ټول وو ېم ېځل ېدر ،تا لوستلو ته دوام وركړي(خو ما د ګ
 پـه چـې   ،ده دا هوهاو سـ  يونږ غلطـ ، كشمكش تر څـټ زمـ  ړېګچې زمونږ د ج

د هغـو د   ي،د پـټ الهامونـه   رېـ لپـاره ډ  يپوهـاو د ت يانو كـې د بشـر  يـ ټولو اد
ــو لپــاره يپ ــرآن كــر  .روان ــه څــو ځــا يق  يخپــل اســتاز كــې چــې اهللا (ج)   نوويم پ

، يه وكـړ وند هغـو پـه ژبـه الرښـو    ترڅو چې خپل منسوبه بلل او ټول واستوى 
  ب خاوندان دي.ان ټول د كتايسويهود او عي، وهند

مرغـه زه  ه كـ ېه نلـ . (ىمسـلمان نظـر نـه د    يمذهب ېعني يوه روحاني(دغه خو د 
  »باړونكىژ«.ىنو مشرك څوك د ،ميده يعق ېهم په د
 ديه نـ  ېف كـ ين شـر آپـه قـر   ېيـ ن او كتـاب  واهنـد  چـې   ييـ ږم خو دوى واې(زه پوه
ر ېـ ه ډن پـ آقـر  ،ح دهېوه توضـ ي حضنمونو ذكر مكمل او همه جانبه م د ،يذكر شو

نـو هغـه څـوك چـې پـه كتـاب        ،صـورت ذكـر شـوى    يلــُـ په ك واضح صورت اصال
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و يـ زه دلته مطلقا واضح كوم او دا  ،يل شوياهل كتاب ورته و ،ورته الهام شوى
 ېپـه هغـو بانـد    ،شـوى ېـږل  ل تـه ور ټـاكلى كتـاب  وك چـې  څه چې هغ ىت ديواقع

 ،يد ير شـو يـ غبـل سـره ت   لـه و يـ اساسات  ينيد يمتباق .قه كتاب حاكم دىالعيذ
زم ېياسـالم او هنـدو   ېعنـ يپـه دواړو   ؛راوړم ګـه لبېسـاده او آسـانه    هرېـ ډ هويدلته 
  دي. يد شويكأد او تييأت ۍنظافت او پاكپه كې 

عمــل  خــوله كــې كــوم تفــاوت نشــته،  ئمســ ېبــل ســره پــه د  لــهو يــاړو كــې پــه دو
 زم داو هنـدويې  يز كـو يوه وچ مسـواك اسـتعمال وړانـد   يـ اسـالم د   ى،متفاوت د

او اكثر وخـت   يورځن ېعني ،نځليمبدن ټول زم د ېيوهند ،شنه لرګي د استعمال
څـه   اد .د كـوي يـ كأبانـدې ت  زيـ اون »غسـل « ونځلـ يمپوره ځان  پهاسالم  خو ،غسل

 ،وي هتـ كثاف ېچـې صـافې او بـ    ،اوبو ته هڅه كوي زم د ګنګاېيهندو ،معنى لري
نې وخـت پـه   يچې ځتو كې دغه ضروري وګڼي ښحال دا دى چې اسالم په داسې د

  .ياوبه هم نه و څاڅكى ويورځو ورځو 
غسـل   ېچـې مسـلمان ورځنـ    يـي و څـه وا يـ معنى نه لري چې اسـالم   دغه خو دا

 ويـ نتفـاوت علـى االكثـر پـه ورځ     ،كـړي نـه  ا تازه مسـواك اسـتعمال   ي ،وكړي
پـورې   ېملـك او سـاح   ټـاكلي وه يـ جماعـت پـه    هويـ ا يوه ولس ياعمالو كې د 

او داسې هـم نـه شـم     مځوروونه دې خلك يد د كومې عقينو زه با .نغښتى دى
هـر ولـس بـه     ،وي نيـ و ديـ وخت به راشي چې پـه ټولـه نـړۍ كـې      ويچې  ،ىليو

ا يـ بـل ولـس    هد پـ يچې خپل عقا ،د ولري او دا ضروري نه دهيله جدا عقا ځان
  »سپك وګڼي. دودونها د بل ولس مذهبي يل كړي او يملت تحم

بـو پـه   عرګوته كوي چـې د خـان وروڼـو پـه نظـر د      دا خبره خو دغه مفهوم نه په 
 ،دغسـې فكـر وكـړي    ككه څو .ل كړيېسره ب دو خاوندانير د مختلفو عقېڅ

ل په هر تمځـاى كـې دا چغـې    ېموږ هر كله د ر .وي روتنهېتسهوه او ه يدا به لو
 ځـل و يـ اوبه، اسالمي اوبه، هندوى چاى، اسالمي چـاى، چـې    ۍهند«ورو ا

و خـ  «ږي هـم نـه   ېـ تكـرار تكـرار څخـه سـتړى ك     لـه دغو د  ،ر شويښه ورته په ځ
لو پـاكې اوبـه   څښـ خپلو كې كركه ولري چې د ه و مسلمان پيو هندو او يد يبا
  »ي؟څښلوښي څخه ونه  لهو د بل ي
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لكه د نورو په شان كوم اجبـار هـم شـتون نـه لـري       ،له كېئكن په همدې مسېل
په  .يلر نه لوماتدې موضوع كې معه شان په وك د خان عبدالغفار پهېڅاو 

وكـړ چـې    ښښما كو ،ول كې ېي خان جازره غديهغه وخت چې په ز كې  1922
 .خـولې څخـه واورم   لـه د خـان صـاحب   په ارتباط تونو يكو حساسينو باريد ځ
ــه شــپږو م ده  ــر وخــت  اشــتو يل ــه وه خــوړلې ډې ــورو   ،غوښــه ن دا ځكــه چــې د ن

به خوښـونكي  يـا سـا   Vegetarianن يتـر يانو لـه خـاطره چـې هغـوى وج    يانزند
 وخــوړد غوښــې د  50٪ه لــږ تــر لــږر ورتــه ټــاكډو او للى ياات وزن بــيــده ز ،وو

د پـه عمـومي پخلنځـي كـې     يـ ل چـې با يد آشپز خانې مشر وو .هو ېه كړيتوص
ه نه غوښتل او حتـى زړه  تو په خاطر ديانو د حساسيورو بندخو د ن ،پخه شي

ــازړه  ــن ــهر توصــټــاكډد ې ي ــه   .يه ومنل  حاضــر شــو چــې د پخلنځــي مشــر دې ت
ــده حــيعل ــي ــړي   ه ې پ ــل كــور كــې پخــه ك ــاال خــو ،خپ ــد ب ــورو بن انو د يخره د ن

 لـه ې يـ تو په خاطر خـان صـاحب صـرف نظـر وكـړ او د بنـد ټولـه مـوده         يحساس
مــوږ هــم دغــه مشــكل د مســلمانانو  م چــې يــزه وا .ولغوښــې څخــه ځــان وســات

  .ووګور تتو ته په درنښياو حساس دودونو
تناد ورتـه غوښـه حوالـه    سـ ې پـه ا يې د طبـي توصـ  هر كله چز كال كې  1922په 

ى چې دغه نـه زغمـل   لزغم نه شوانو دغه وينو هندو او سك بنديځ ،شوې وه
ه و د بلـه پـ  يـ لـه  ې بـ  .ه دهښـ ن ۍخوا د هالكت او بد بختـ ه او عدم تحمل زموږ ل

صـورت  دې پـه   .وتونه په درنښت نه كتلـ ياو حساس ودونهو د بل ديخپلو كې 
ده » او اتحاد هدف تحقق ونه مـومي  يالوويمسلمان د  -هندو كله دهېڅكې 

  راته وكړه. ډېر ځلېدا خبره 
خـو   ،يېږاره ښـكار يت توره تينن سبا وضع ،ط حاكم دييشرا يڅه چې اوسن خو

دوى  .دى هيلـه بخښـونكى  اتحاد پـه بـاب   د مسلمان  - د خان د وروڼو نظر د هندو
د يــان باهبــررواوو چــې د دواړو خــ ييــوا ،ىڅكلــه شــك نــه ده كــړېپــه دې كــې ه

  كې قرباني وكړي. هات د دغه اتحاد په الريت زيانه
 ،ه مالقـات وكـړ  سـر  يوه مولـو يـ  لـه مـا   الړو مـوږ   كله چې«: ليكشر ورور راته وو

چـې د   ،لتما څخـه وغوښـ   لهر جدي صورت ېده په ډ .ل ووئوه جومات مسيچې د 
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 ،دى ښـښ كودې يـ دغـه بـې فا  «ل: يـ ده وو .ييـ مسـلمان پـه ارتبـاط څـه ووا     - هندو
ــ  ــول بُ ــهڅرنګــه مــوږ وكــوالى شــو چــې    ،دي انت پرســتدوى ټ ــه  ل  دوى ســره كوم

 »او كـار وكـړې   ښښماتو په ضد كويوكړو؟ ته غواړې چې د اسالمي تعل معامله
مـوږ څـه    ،يد انرې دوى بـت پرسـت  ېـ كـه چ «ل: ياو ورته ومې ود ده خبره رد كړه ما
 ان او هـوا يدافـ اى (ج) ) عبـادت څـه دى؟ دوى خـو د خـد    نوتورايـ و! د قبرونو (زي

ده لـري! تـه ولـې    يم چې دوى په واحد خداى (ج) عقيرته وادن يقيزه په  ي،دخوا 
كـوې؟   وړانـدې وس كوونكى نظر أيداسې ماتحاد په ارتباط مسلمان د - د هندو

 ،فصلونو ته وګوره، د تخم دانې وپاشـل شـي   .ه نه دييونه بېځاښښني كويښتير
ږي او بـاالخره د خپـل ځـان    ېا را وسپړيب ،تې شيد په ځمكه پايموده با ټاكلېوه ي

دلتـه د اتحـاد موضـوع او     .يراځـ  تـه  الس ېرتـ و حاصـل  نـ وګر پـه زر ېـ (تخم) په څ
وه بـل  يـ پـه   .ولـري  جـه ينتهـر كوښـښ بـه ښـه     چـې   ،ونه په همدې شـكل دي ښښكو

ې نښـ ېپه شـان پوښـتنې او اند   يو بل مسلمان د مولويځاى په بل وخت همدا راز 
: دغـه  بلـه وينـا  پـه   خـو  ،وچلـوونكى   نشـريې وې يـ لمان د دغـه مسـ   ،ېكړ ته راپور
كلـه د اعتمـاد وړ   هېڅدغـه هنـدوان    ،ګزاركې قلبه زغلـوې ېپه ر ېول«ل يناشر و

  وكړې.ې يدغه پوښتنې  »؟ېنېژا شواجي نه پيآ ،ديه ن
ــت څ    ــډ او مهل ــه ځن ــې ل ــره   خــمشــر ورور ب ــه آســانۍ س ــوه پ ــو داســې  « ورټل ن

تاتـه   ،و هنـدو ورتـه راشـي   يـ رې ېـ ې!؟ كه چنېژږي چې ته شواجي ښه پېښكار
ي چـې ټـول   يـ ږدي او درتـه ووا ېـ مونـه دربانـدې ك  واو ټـول دا ن  ييـ اورنګ ووا
ه، دواړه يــښــه زمــا ملګر ،دي؟ ښــهه د اعتمــاد وړ نــهنــدوانو تــه  ،مســلمانان

ښــنه او ېب مــړه دي، مــوږ او تاســې د هغــو پــه هكلــه اند ېــشــواجي او اورنګز
؟ داسـې ښـكاري او   ييـ دي پـه بـاره كـې څـه وا    ا ګانمد مهات .لروه ن ش ويتشو

 هټـول ښـ   نـو  ى،هغه د اعتماد او باور وړ د ،غسې فكر كوېدڅنګه چې ته هم 
هنـدوانو   لـه مـوږ   ،اسـتو يه چې وروڼـه د اعتمـاد او بـاور وړ    يتر كومه ځا .يد

ې پـر  رو وايو ولس ي ي،چې پر موږ اعتماد وكړ ،څخه دا غوښتنه كوالى شو
 د خــرابيچــې شــا نــېېژې پيــچــې تنهــا تــه   ئ،وهغــو كســانو قضــاوت مــه كــ 

  .ىپر ځاى د قضاوت خلكو  غورهپر  خو ،وي ىاستاز
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شـونه)  يوكې او تشويـ رنې (نېنې انګيك په هكله ځيجان د تحريموږ د هار«
و وارې يـ دا خبـره كشـر ورور    »ا ګانـدي هـم  مـ دي او همدارنګـه مهات  يدلېاور

ــ حتــى د«وكــړه  روژې پــه  وورځــ 21د او  (Yeravda Pact) »مــوافقې راوداي
ــاط ــم ځ ارتب ــط پوه يه ــې غل ــن ــه و ې ــوږ ت ــدلي او م ــ ي ــالم  ېل شــوي چ دى د (ك

عزم سره دغه  متيناو  ېړانېم ېموږ په كامل .فه پر غاړه لرييوظ )يكونكيل
ك دى او هغه كسان يو بشري تحرياسو كامل تس ه.كړرد  هوكيراز اتهام او ن

 ىكار نـه د  دوى ه مطلقا دهغ ،ان پورې تړلييده او مذهبي جريوه عقيچې په 
مـوږ   ،ييـ څـه ووا  بـاب  هدې او مـذهب پـ  يـ نورو وروڼو او كسـانو د عق د «چې 

و او ستاسـو بـه   يـ ركي درته وواابمچې  وږېل څخه تلګرام درولېج لهتاسو ته 
 »ږي!ېچـې مـوږ تـه راورسـ     ،سـي يو څو ورځې نيالبته ستاسو  ،اد وييهم په 

  زړه نه وخندل. لهاو دواړو 
نـګ  يپـه ټ  ېبلكـ  ،ولېيـ ره خوشـحالۍ سـره ون  ېې په ډيې روژې ازې خپلوينه 

ــزم او م ــاتع ــه ج    ن ــې پ ــه مــوده چ ــره څ ــت س ــه  ،ل كــې ووې ــې غوښ ــه خولــه  ي پ
و نـ يكلـه بـه پـه ناڅـاپي ډول د ځ     خـو  ،هـم  بانـدې  نـه  لـه جېـل  حتـى   ،نښودلهېك

خلكــو ســره همغــږي  لــهچــې  ووپــه هغــه صــورت مجبــور وو  لمانــهېمو يــكورن
ګانـدي جـي سـره     لـه ې يـ اشـت  يمتېـره  ې چـې  زوايـ  كشر ورور نـه ځوان  .وكړي

چـاى  و بل شي نه هم منع كـړ هغـه دا چـې    خپل ځان يې له ي ېبلك ،ولهيروژه ون
شـي،   ءكله چې زما څخه چاى قضـا «دلو ېخوښې ي ډېرخي ېښود چې بېې پري

دا خـو   ،ې اخلمي ډېرخي ېنو ب ،مڅښې ي چې ي او كلهكېږ پيداد سر خوږ راته 
وي او حتـى  ه پروا مې وربانـدې نـ   هېڅوم،  هكله چې روژ ،ها خبره ديرانتيد ح

وي او پـه دې كـې   ر ېـ سره مې ه ېپه كلي وج اونه راځي  په خاطر كېچاى مې 
ه خبــرې راتــه تــې دغــه پوريــوه ورځ يــ »ې ږدميــ ېچــې پــر ،ميــنــه هــم  زړه نــازړه

  .ېوكړ
 ا پـه ارتبـاط او  يـ ورور د روغتښـنه كـې د كشـر    ېو څـه اند يـ خو مشـر ورور پـه   

چـې دا د هغـو    ،ې حركـت او اقـدام كـوي   يـ كثرا خپل ځان نـه منـي او پـر ضـد     ا
اوس  ،ولـ لر نوز هډپونـ  220ې يكې ز كال  1919په  .خبره ده يعيطب لپاره پوره
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  دي.ي شو ئيدتا خوادغه ارقام د زندان له  ى،د هډپون 170نا يتخم
ــ نــد اد دوى پــه  ،ا كــې واچــولميــرانتيرت او حخــو دغــو كــړو او خبــرو زه پــه چُ

خي ېضمنا دوى په دې نظر دي چې سړى به ب ،ن نه دىينظره د و تنګياسالم 
 لـه همدارنګه بـل لـور تـه نـو عـادي كـارګر        .ويي مسلمان يدافاو  ىوقف شو

 Indian Nationalعنې د ي ى،د ىكوي او د كانګرس غړ التړمڅخه  يووالي

Congress »ــب ــې ده   زه تعجــ ــوم چــ ــكــ ــ ېويــ ــه   ډېغونــ ــه پــ ــې ز  1931تــ كــ
ات زمـوږ مسـلمان وروڼـه پـه     يـ ز ځينـې خپلـه نـوم د كـانګرس    ه اصال پـ «ليوو
نـو دى   ،موسسـه ده  ۍوه هنـد يـ دوى فكر كوي چې كـانګرس   .كې اچوي هروې

و يـ ر خاونـده موسسـه   ټدغه د ملي كرك ،په دې هكله څه نه غواړي چې وكړي
  و شوي.ه و له هغو څخه كوم ښه نر يغلط او ناسم تعب

م چې اهداف، مـرام، مقـررات او   غوښتنه كو هخپلو مسلمان وروڼو څخ لهزه 
ر ېپه ډ .مطالعه كړي او ځانونه پرې پوه كړي اساسي اصول د كانګرساتينها

غالمـۍ او   لهچې د هند خلك  ،مختصر ډول د كانګرس هدف او مرام دا دى
ونـو  يليم هنـد پـه دې قـادر كـړي چـې      ه وينـا ا پـه بلـ  يـ  .استثمار څخه وژغوري

تـه  لوڅـو   -ډونـو بربنـ  يليم ي) اوړې كـ يـ ړي (مـاړه  وركـ  خـواړه تـه  خلكـو  و يـ وږ
او تاسـو تـه    ئولـول  خيتـار د اسـالم  تاسو څخه غوړام چـې   له زه .كالي وركړي

د جنــاب پيغمبـر حضــرت  چـې   ئ،كــړ پــه ډاګـه  وا ئفـه دركـوم چــې وګـور   يوظ
 ، يژغــورو  مظلـوم چــې  ،وزمـا پــه نـزد دا    ،وڅــه مــرام او هـدف  محمـد (ص)  

د فلهـذا   .كـالي وركـړي   كـړي او لـوڅ تـه    برابـر  خـواړه تـه   نېسـتمن ا يـ ن يمسك
پــه لــه كــار ســره ورتــه وه،   )ص(غمبــر يپاســالم د د  فــهيوظكــانګرس كــار او 

  .وهمغږۍ او توافق كې 
ږم چې مسـلمانان ولـې د   ېزه په دې نه پوه ،دومره ښكاره دهلكه لمر ا خبره د«

  .ىد رس په هكله زړه نازړهكانګ
ا پښـتون پـه   يـ وه مسـلمان  يـ د  راځو. ته )ېقيدې (طريعقد عدم تشدد نو موږ 

شــان د عــدم ه نــه دى، چــې زمــا پــوړ ا او تعجــب يــرانتيشــى د ح هــېڅارتبــاط 
كـومې د بـاور څښـتن او هغـه پـه عمـل كـې واچـوي او          له دې د زړهيتشدد عق
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 1400 يزمـوږ الرښـود او د اهللا (ج) اسـتاز    .قـه نـه ده  يطر نـوې الر او  هدغه كوم
 ښـښ كو ېيـ  او تـل  وپه دغـه الر روان   ،وه كې چې په مكه معظم كېكاله مخ

  .لرې كړي ىټېاوږو څخه د ظالم پ لهچې د مظلوم كاوه 
مـوږ فكـر    .ودلهېښـ ترڅو ګانـدي زمـوږ پـه مـخ كـې ك      ،ره كړې وهېخو موږ دغه الر ه
 ډټېـ ده او كر )هسـل او و قـه يا طريـ ده يعق(به ينجكړې ده،  ن يضمكوو چې ده دغه ت

رته راژوندۍ كړه ېبې يقه يره شوې طرېچې دغه ه ،ى شيادېې ټول ده ته په ګوته كي
  ړي.ېچې د هغو په رڼا كې مظالم وڅ ،ښودلهېكې يوه ملت په مخ كې ياو د 
ستاسو دواړو  دغه مبارزهد آزادۍ م چې يد ووايهندوانو ته بامسلمانانو او «

ستلو خيسهم ا د خپلپه دغې مبارزه كې د يهندوان با .خواوو د نجات لپاره ده
په په فكر كې نه وي او همدارنګه مسلمانان چې  نېچا څخه د من لهه اړوند پ

دلته  .چا څخه وكړي لهخپل اشتراك او سهم د مننې غوښتنه ه پدغې مبارزه كې 
د پټان  .ويې سره جدا كړي يچې موږ  ،دات شتون لرييئأرات او تيثأكافي ت

 له ملت پالا فن او يم يوه تعليزه د  خو ،وړ دى پوهېدو(افغان) غږ خو دلته د 
   جانبداري كوم.پر ځاى ګانه اجنبي ېب ېوه لريد رول څخه 

***  
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  پن％مه برخه

  ي خدمت／اران)ي(خدا
  

ــه    ــان پـ ــدالغفار خـ ــان عبـ ــې  ز  1924خـ ــه چـ ــهكلـ ــه راووت  لـ ــدان څخـ ــه  ،زنـ پـ
ــ  ــوره آرامـ ــره  ۍپـ ــسـ ــميـ ــم ونيې تصـ ــه دې د   ،هويـ ــته لـ ــې وروسـ ــولنيزېچـ  ټـ

كــانګرس پــه څــو متعـــددو    ضــمنا د   پــه ارتبــاط كارونــه وكـــړي او    اصــالح 
ــډو ــې حاضــر   غون ــې تظــاهره  خــو د ده ســاده   ،وك ــروب ــ  ې ي ــوره فروتن ــه پ  ۍپ

ــاخ ــوال تګياو ســ ــارو   يغټــ ــو او نــ ــانګرس دد ده چغــ ــډو  كــ ــه غونــ ــې  پــ كــ
ه ا پــه بلــيــ .شــو كــړىه ې ځــان تــه جلــب نــ يــ د خلكــو پــام وه هڅــومره چــې الزمــ

ــه   ــا پ ــو  صــحنه كــې  وين ــاكــافي  يــې د څراغون ــه  رڼ خــو  ،شــو اىوړ ځانتــه ران
دغــه وضــع  ،ويــخبــر  كــېمخ لــه كــېڅنګــه چــې مخې كــې يــت يــخپــل واله پــ

ــر ــره د ،س وهعكد دې پــ ــاملرن دومــ ــې  هوړ و ېپــ ــتايلچــ ــ ســ ــاممكن ې يــ نــ
ــوږ ول .دي ــم ــه   هدي ــې  1921چــې پ ــانزز ك ــ يد اتم ــه كل ــې  يو پ ــڅرنګــه د ك وه ي

وده او  كــــې مهيخپلــــه ســـ ه ې پـــ يـــ ښــــود او هغـــو تــــه  ېښـــوونځي بنســـټ ك  
ــړه پراختيـــا ــر ،وكـ ــپـــه دې  او شـــاګردان انداســـتا ډېـ خـــو  ،ا وويـــان لګجريـ

ز كـــال  1932كلـــه چــې پـــه   .دېان ورســـيــ لــه بـــده مرغــه دوى تـــه هماغســـې ز  
 ينكوكـــو كـــار دغـــه خلـــك ،وكـــې  آباداحمـــد اپېت پـــهوېـــدي كـــې ګجـــرات

 ،تـــه راوړلـــهمنځيـــې ل يشـــكو لـــوى تيـــ) د هســـته يمركـــز(وو چـــې اصـــلي 
ــدا    ــه خـ ــو تـ ــته هغـ ــه وروسـ ــې كلونـ ــدمتګاران يچـ ــواي خـ ــې د   ي.يـ ــوك چـ څـ

 و داوطلـــب كـــارغـــد لـــه پرتـــهل شـــي، خـــان صـــاحب يـــه ورتـــه ووښـــ ىخـــدا
ــ ــب غــړ  وګران ــه) و(داوطل ــ ل ــلڅخــه  يېاتحــاد ېخپل ــ  ب شــي ه څــوك تصــور ن

ــكـــوالى او ال ز ــريـ ــ ات پـ ــاى بـ ــداې ځـ ــه خـ ــدمتګار يلـ  Servants ofي خـ

GOD .بل نوم مناسب نه ښكاري  
چــــې د  ودوى څخــــه منظــــور دا   لــــهمړى وكــــار ګــــران لــــ   دغــــه داوطلــــب 

ــاعي  ــال پــه توګــه    .كــړي ترســرهكارونــه  اصــالحاجتم ر قــانوني يــغلــه د مث
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ــالو ــه  ،اعمــ ــدۍ څخــ ــال او غــ ــول  غــ ــع كــ ــتنو منــ ــه  د پښــ ــاره ښــ ، د واده لپــ
دا خــو پـــه   .مصــارفو  او همدارنګــه نــور    وه لــږ پوهــاوى او ســمه الر لكــه پــ    

وه يـــچـــې د  ،ويـــم ونير خـــان صـــاحب تصـــمټـــاكډچـــې  ،كـــې وز كـــال  1929
ت ســره  يلوئاو مســ  ژمنــې ېكــارګرانو څخــه پــه كــامل    وغــ د د ،واړه ګــروپ

ــ ــنظم سيـ ــك يو مـ ــو چـــې  ،يړل منځتـــه راوياســـي تشـ ــانګرس يـــو   ترڅـ  د كـ
ــ  ــرام پـ ــل پروګـ ــو  ركامـ ــخ بـ ــ ځمـ ــره كمـ ــو »Red Shirts« )واال سيي (سـ ، يـ

ــوم  داســې  ــد ن ــر ســخت و    وب ــاكول ډې ــه پ ــه ســ  .چــې د هغ ــ مهيدغ ــه   زيي ــوم پ ن
نـــــو يخـــــو ځ ،دهېـــــه كښـــــكار ىامـــــه مـــــاتوونكژصـــــورت ســـــره  هممكنـــــ

ــ ــوا چــــې ه واكــــدارانو لــ ــېڅخــ ــ هــ ــې ســ ــه كليد هغــ ــمې پــ ــو او هوالي ليــ جــ
 ،څــــه معنــــى درلــــوده ىامــــه مــــاتوونكژچــــې  ،دلېــــاصــــطالحاتو نــــه پوه

  .كړي غبرګاڅه كې رار وو چې سور رنګ په يدوى دې ته ت
فــورم تــك  يونيانو ګركــار وچــې د دغــو داوطلبــ   ،ليــد خــان وروڼــو راتــه و  

ر ېــن كــالي ډياغوســتلو كــې دغــه ســپ   ر وخــت د ېــپــه ډ .دار وو ن خــطيســپ
فـــورم د پخـــې خښـــتې يونيول شـــو چـــې د دوى يـــم ونيدل، نـــو تصـــمېـــرنيخ

 Theدا د ( .چـــرك وردار وياو ترڅـــو ســـم رنـــګ ســـوربخن   ،رنـــګ ولـــري

Brick Colour (ــوروي ــاد رنــــګ شــ ــه اتحــ ــره   لــ ــره رنــــګ ســ ــامالســ  كــ
  و.   طر مرتبياو غ متفاوت

ــانګرس  ــد كــ ــدا يــ ــرام د خــ ــدمتګارانو ديو پروګــ ــارجي   ،وا ي خــ ــې د خــ چــ
دوى منظمـــا  .نــږدي ېمو كـــې پريخپلــو ســ  ه رنــګ پـــ  او دغـــه لبــاس، شــراب  

ــامي تمر ــينظـ ــره نـ ــام    ات ترسـ ــع نظـ ــول جمـ ــاو ماركـ ــه نوشـ ــامي  ې يـ ــه نظـ پـ
ــګ او ف ــو  يرنـ ــره كـ ــن سـ ــو  ،لشـ ــهخـ ــع   و لـ ــه منـ ــلې څخـ ــر ډ .ووسـ ــدوى تـ ر ېـ

ــخ ــت سـ ــپل مـ ــداره دسـ ــدې ينظم او دوامـ ــاط النـ ــه وو او  ن او انظبـ ــرواالـ  ومـ
ــه  ــڅخـ ــيـ ــې ان ېو وړوكـ ــبـ ــدم اطاعـــتضـ ــه باطي او عـ ــړلو   لـ ــه د شـ ــار څخـ كـ

  ښولو) معنى درلوده.ېفې پريد وظيعنې (
يـــې چـــې د اســـتخدام پـــه درشـــل كـــې      و،وګاران مكلـــف ي خـــدمتيخـــدا

  واى: ېكړ ژمنهاو  (لوړه) غه الندې قسمد



 30 

  په صداقت كې وم. به ولس او وطن سره ،ن تعالىتڅښ له. )1(
  تل د عدم تشدد الروى اوسم.. )2(
  نه غواړم.جر أعوض او  نواو خدمتو نوكارو وكله د خپلهېڅ. )3(
  .اوسم اريو ته تيزګار او قربانېپرهبه و څخه يو او دښمنيبد له. )4(
  )3(م.وكبه ) ساده، خالص ژوند 5(

دلو ېـــاشـــت كـــې د خـــان صـــاحب د بنـــدي ك يل پـــه مېـــد اپرز كـــال  1930پـــه 
ــر ېخـــدمتګارانو شـــم ييپـــه وخـــت د خـــدا ــانو ډ 500ر تـ خـــو  ،ر نـــه ووېـــكسـ

ــد    ــې بن ــې د هغ ــت ك ــه دې وخ ــك يپ ــد دل ې ــتحر هدغ ــوي ــه   يك تق ــه ګټ ــه پ ې ت
ــه   د .ې پـــاروليـــعنـــې ويشـــو، تمـــام  دغـــه مشـــهور شـــوي تحريـــك لـــه منځـ

ــ  .دلېنـــاممكن ښـــكار وړل ــم كـــوالى چـــې د دغـ ك پـــر ضـــد يـــتحر هزه نـــه شـ
حتـــى كـــه  ،ا شـــميــ اتو كـــې لګئيـــمتونـــو پـــه بـــاب دلتــه پـــه جز وت ې،لمســون 

  يغوښـــتل واى د نـــه مـــېيـــبا ،واى هـــم ه الس كـــېپـــمـــې دغـــه ټـــول شـــواهد 
دلتـــه  انونــه چــې  يعــدم اطاعــت جر  د ز د مســلكي قــانون   ېــ انګرد چــې ټــول   

ــو  ــه ب ټولـ ــو تـ ــامو خلكـ ــعـ ــړيـ ــې ب  ؛يو يان كـ ــواړم چـ ــه غـ ــه زه نـ ــه را ېځكـ رتـ
فصـــل  ښـــىل غـــواړم چــې وروڼـــه پـــه دې هكلــه ګو  يـــدومــره و  .شـــي ىژونــد 

ــ ــريياو توضـ ــ  ،حات لـ ــارواكو څرنګـ ــې چـ ــو  هچـ ــه خلكـ ــپـ ــوارونه فشـ  لواچـ
  .ي خدمتګارانو باندېيخاصتا په وروڼو او خدا

چـــې  ،وو يدليـــخپلـــو ســـترګو له انونـــه پــ ئيمشــر ورور هغـــه حـــوادث او جر 
ــه  ــماتـ ــې بيـ ــول ډيـ ــان ټـ ــاك ېـ ــا    ،ور خطرنـ ــو رضـ ــول د وروڼـ ــو ټـ ــره يخـ ت سـ

ز د ملكــــي  ېــــ او عــــدم اطاعــــت د انګر   ېحــــادث شــــوي او دغــــه لمســــون   
ح وركـــوم ېزه دې تــه تــرج   ،ېوځنــډو هغــه بــاالخره   چــې   ،وتــود پــر ضــد    ېم

ــه چــــې ــ پــ ــو هغــ ــم لړلــ ــاو هــــول انګ وغــ ــاتويزه جرېــ ــاتو او و ،انــ ــه يواقعــ نــ
هغــه دا چــې  ،ولــىرېشــم ته و شــى نــيــخــو  ،دلتــه پــرده راكــش كــړم  ېدنيېــتو

                                                 
 ي،تـه مـادې لـر   امفصـل فـورم    ،كـوي  منحصـر  ىكـونك يل ليك) لوړه-قسم(دغه پورتنى .  3

 ژباړونكى. -و ګ ز .ده ې اړولىڅخه م   My Life – My Struggleله چې
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ــوونكو د  ــدد خوښـ ــدتشـ ــر ضـ ــه پـ ــواهدو   اتهامونـ ــو او شـ ــدد د عاليمـ د تشـ
كـــې  ونــ لوكز  1930-1933پــه دغــه دوره د    .وو يهــوار شــو   ســما رء بنــا پــر  

ــى  ــحتـ ــي  وه يـ ــه او واقعـ ــوا ثابتـ ــېڅ د دعـ ــهـ ــدايـ ــدمتګاريوه خـ ــره  ي خـ (سـ
  منځته نه وه راغلې.) سان واليكم
ړنــې پــه ېچــارواكو پوښــتنې او څ كــې د ل ېــپــه اپرز  1930 د وثور حــادېښــد پ

وه يـ په دې دواړو برخو كې چـې   .ر رسمييرسمي او غ ؛وېې شلېدوو برخو و
  Patel Commiteeې د پټـل  ي هاو بله دېه نوممېټك Suleimanمان يې د سلي

 دلـو درشـتون   دعـواوو  وفـ خوم ورېـ او ډ وېروونكـو نې يځد وينې تويونې  .وه
 .وښكار ه پـه ګوتـه شـوي و    د خدايي خدمتګارانو پر ضد شواهد چې هغه او

ت يـ وال لـه سار ېد مشر كم ،وكړ مه دا وه چې حكومت اعالپېښتر ټولو خرابه 
و تـه د  يـ د خپلـو بانـډو او كل  يـ ې ولـس با چـ  مياشـت  ز كال د مـۍ  1930د  څخه

 ې يــ ننوتلــو څخــه منــع كــړي چــې ســره جاكټونــه       لــهكــانګرس د داوطلبــانو  
  بولي. اني خدمتګاريدوى ځانونه خدا ،يد يوستغا

ــه واقع  ــخــو پ ــدي خــدمتګاران دي كــې ت ي كانو جــامې يوشــبلد دوى  ،دوى د ګان
 .يړځتـه راو من طير شـرا ېـ په څ ءسلطې، فضاد نو كايبلشود چې  يغواړ .اغوندي

ر يـ ق صـورت ورتـه ځ  يكه په دق ،دلي ويېاورهم د هغو په هكله به څرنګه چې تاسو 
كانو يلـه دې چـې پـر دوى بانـدې د بلشـو     ې بـ  ،معنـى نـه لـري    هـېڅ  ايدغه خبرت ،شو

د اپرېــل لــه و څخــه چــې يــمالعرســمي ا رېلــه بــې شــم  ايــدغــه خبرت .اطــالق  وكــړي
ــته ٢٣ ــد تراژوروسـ ــ ،لـــړۍ وه ښـــښكو يديـ ــې پـ ــې  چـ ــه كـ ــه دوى پـ ه ضـــمني توګـ

  ژباړونكى). ،كې متهم كړيتګاران پخدم ييعني خداي(راونغاړي 
 سـو پـه  يلوپاو واقعـاتو څخـه د    وانيـ د دغو جر )Father Elwin( نيلويفادر ا
ې يـ ي خدمتګارانو په مقابـل  يدنه وكړه او د خدايړنه، كتنه او لېڅ ېيشمول 

  دغه تورونه په ګوته كړل:
  ن شوي وو.ير او توهيتحقخپلو حوزو كې ه پران س افسينې پوليځ. )1(
  .ې وهغورځول شو  Dungاو ښوره ېږيت ته ورټد دوى مو.)2(
  .راوړټك و ټوك منځته  كې Kohatپه كوهات  ېخښتو اچون ږو اويد ت. )3(



 32 

دلى ېـ ې ټول قدرت چې د عدم تشـدد ك يه شېبوه يپه  څرتپه  ېښېمې پيېد دې در
او حملـو څخـه    يرېـ مقـدور د ت لخـو نـه حتـى ا    ،په بل شكل استعمال شـي  ،شواى

ره نــه شــي چــې حكومــت خپــل  ېــخــو دا خبــره مــو د ه  ،وشــول و څنګــه چــې تعمــد 
) Leaders ښــودان او ول رهبــران (الرئاو مســ لېږلــوتــه ور ېميتــي ځــواك ســيمنأ

ولـس   زړور هدغـ  لـه  كلـه چـې   .ښـكاري  هرې نـاوړ ېـ ان كړل او دغه حملـې خـو ډ  يبند
دي چې د هغو متعـددو معـذرت   لته په كار د .واچوو په پرتله كې ،سره څه وشول

انو چـارواكو  يسـو زنـدان  يكم هچـې د سـر   ،سـم يپه هكله تمـاس ون  نوكويغوښتنل
  .شي لكړ ېبند څخه خوش لهترڅو  ،وركول
 لــهچــې د دې كتــاب  ي،حــث كــې واچــوبوه يــداســې پــه ه بــه مــې كيســخــو دا 

 هه د هغــو دوو دا بــيـ ه هــم وواكيســدغـه  كــه فرضــا  .وي ېڅخــه بــه لـر موضـوع  
ه او ان كـړ يـ ب كـې مـو   فصـل)  يمړور وي چې په لـومړۍ برخـه (لـ   يانو په خيبند

د  ركـول چې د هغوى رشـوت و  ،عتباره به ويابې  بلكې يدلته به ښه كار نه و
 بخښنېن سره د يقيپه  خو ،وكار  د شرم عمل غهدوى په ژوند تمام شول او د

كومـه ورځ هغـه واقعـي     خـو كـه   ،ښـي ېر نـه بر كا شرمد  موليتقد لهضې يد عر
او هـر راز شـتمني    يدي ان ولـس شـو  ټـ پ هكـې پـه دغـ    نـو لوپـه جې چـې   ،مظالم
 هدا به د دغ ياړول رې وينونه واات يولير منقول څخه نيه د منقول او غمنجمل

   ي.ځاى و ويارات د يقوم په هكله ال زور زړ
***  
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  شپ８مه برخه

  قتونهيتومتونه او حق
  

 اخبارونـه د مشـر  دي؟ ټـول سـركاري اسـناد او    د خان د وروڼـو سـرغړونې څـه    
ې دا ده چـې د  يـ او ګناه  جرمر خان صاحب په هكله ګونګ دي، خو ټاكډورور 

 رورور دى دلتـه د كشـر ورور پـ   مشهور سـړي   وه رسوايومت په سترګو د حك
  نغاړم: و څو تومتونه رايضد 

و يـ ې يا يب ،ز كنفرانس څخه ووتېګردي م لهوروسته له دې چې ګاندي . )١(
و كـې شـروع او د كـانګرس د كـار     ډنو او بايمو، كليسفر په ټولو س يبې سار

  ك په باب خبرې وكړې.يې د كانګرس تحريټې په غوښتنه ېمد ك
اسـي  يې سيـ و كـې  يـ په كل ،اوامرو څخه سرغړونه وكړه تييعممنو لهده . )2(

مـاتونو كـې د   ور لوړ آواز پـه ج ېپه ډني وعظ په پلمه دي د بېاو خطا تقريرونه
  .لوږو ته ورسوولسو غ

ې يـ او خلـك   غ كړلهيتبلد اوبو په شمول له ئې د نه وركولو مسيده د مال. )3(
  وهڅول چې د حكومت له كانال څخه اوبه وانه خلي.

وه ا موسسـه  يـ ل يو انقالبي تشكيي خدمتګاران) يسوال (خدايسره كم. )4(
انـو شـړل و او دا چـې    زېهنـد څخـه د انګر   لـه زور سـره   هې پـ يـ چې اصلي هـدف  

  .ىمحض پروپاګند د اد و دوى سره لهر خان صاحب ټډاك
تـر  غـاتو  ياو تبل دپروپاګنـ د كـانګرس  ې د ښور كېمې په پيد مومندو س. )5(

  .ېراغلاغېزې الندې 
د  يــې رد كــړه او مكــررا  هيــټــې د صــدر اعالم ېمتــي كيد كــانګرس وال. )6(

ــر كمه او د خـــان وركـــړو ان د اســـتقالل غوښـــتنهوســـتهند ــار يوڼـــو د مشـ سـ
  غوښتنه د ورتګ لپاره د ده دربار ته ونه منله.

د د عدم تشدد په مراعات واچول شو او خلك دېته وهڅول يكأد تيشد. )7(
وى وشـي او  يـ او د نـاوړه حوادثـو مخن   يووالى مراعـات كـړ  يـ چې سره  ،شول
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  ار وي.يدلى شي تېل كيورته و ړهجګ حتىچې  ته هغه څه
قتي مـؤ  )Truce–متاركـه  چې اور بنـد (  ليبه تل دا ور خان صاحب ټډاك. )8(

  دى.
 لـه چـې دى   ،ليـ ې وويو كنفرانس په ترڅ كې يد كې  Meerutروت يپه م. )9(

 لــه«و دى:يــكــه چــې د ده او كــانګرس هــدف وځــاى شــو، دا ځيكــانګرس ســره 
  »زانو شړل.ېهندوستان څخه د انګر

قـانون سـره پـه     لـه ي خـدمتګاران  يخـدا  كـې  نوبي او مغلقو كارويپه ترك.)10(
  اعمال. دلكه د عدل او شهو ،ږيېتضاد كې واقع ك

و يـ وه وار (يې په يى شي چې خان صاحب ادېاو نهم تومتونه ك مړى، شپږمول
شـته چـې ده تـه خـاص د     ه دي تومـت نـ  جـ په دې كـې كـوم داسـې     ي،ځلې) ومن

رښود دا رقـم تومتونـه پـه    وه الير ځلې د ېپه همدې وخت كې ډ .تعجب وړ وي
خ كــوم ممانعــت ســره نــه دي مــ لــهي او ځــخــو آزاد ګر ي،ښــودل شــويې امــخ كــ

ق يه منلو خلكو ته تشون ت دياسي الرښود چې د مالي مكلفيداسې س .يشو
لكـه ده   ،مـه واري سـمه وه  ذدغه وخت دغه  حتىنې وخت يځ ،غ وكړيياو تبل

و پـه بـاب دغـه خلـك     نـور خـو د   ،ه وركولـه يـ خپلـه چـې د خپلـو ځمكـو مال    ه پ
  و.لې نه لريې د بار توان ياو د مال بيخي غرېب

ار حكومـت او  يـ دا پـه اخت  ،وخـي بـې اساسـه    ېب م، څلورم او پنځم تومـت يدو
عادي قـانون  د د د ډاكټر خان صاحب پر ضچې دغه اتهامات  چارواكو كې و

 ،ښـودل ېكتـه  ې د ده مخـې  يې سو كله چې دغخ ،يړب كيپه چوكاټ كې تعق
ت ســره نـ اتر قـوت او م ېــپـه ډ  ين كـو يدغ تومـت څخــه چـې وعـظ او تلقــ    لـه ده 

ــه دى كــړى  )Preachوعــظ ( يــې كلــههېڅل چــې يــووويــې  ،انكــار وكــړو  ،ن
وه چـې   ېخته شوسك لپاره يتحر د دا به ىې منليدل چې دغه ېل كيداسې و

  .يوبول ياندد الرود عدم تش نهځانو
) Red Shirt -ســويي خــدمتګارانو (ســور كميتومــت خــو د خــدا  ىوروســت

ې يـ دا  ،عتباره كړياچې دوى بې  ېعوض د د ،نه دهياو ستا فيو تعريلپاره 
غـه  ا موسسـه ده او د يـ ل يو مـنظم تشـك  يـ ل يثابته كړه چـې څـومره دغـه تشـك    
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ې اصول دعدم همكـارۍ د قـانون د   يقه يطر هثرؤپه م )Red Shirts(ك يتحر
دغــه اصــول د عــدم     .دي يولېــزي محــاكم) پــر مــخ ب  ېــ محــاكمو ســره (انګر 

تو كې هم پلي ينورو وال هپ) Principle of Non-Co-Operation( همكارۍ
دي (دا  يشـو  يپلـ  ېت كـ يـ والثر چې پـه دې  ؤمنه مانه يدې په پ خو ،وو يشو

  مترجم). ،وبركت ك يثر تحرؤي خدمتګارانو د منظم او ميټول د خدا
دا  ،حات وركړل شـي ېو څه توضبايد يدې د ارزښت وړ دى چې ه نهم تومت پ

 ر ديــدبو يـ له وه چـې د كورن ئوه مسـ يــ ،هيـ انيب )Meerut(روت يـ ځكـه چـې د م  
يـې لـه   كې ز  1931كله چې په  .تومت ادعا كولهد  ضد پرخان عبدالغفار خان 

 )Speeches(و يانيـ دلته د هغـوى د ب  ،ره كړهېبرسګاندي جي سره موضوع را
  :اظهارات د رسمي ترجمې كټ مټ نقل كوم تر ټولو بد

ز زمـا پـه مملكـت    ېـ عـت وكـړم چـې انګر   دې څخـه ممان  لـه كه مړ نه شم، زه بـه  «
  ږم.  ېابي تعالى په مرسته به زه كامحكومت وكړي او د اهللا

م او په و ځاى شويكانګرس سره  لهت كوي چې ولې يه شكاخما څله  »خلك«
ل ضـد كـار   يتشـك  ديوه  انګرېز ضـد كانګرس  .ر مې خپل ملت خرڅ كړدې كا
نـو ځكـه زه   دى، دښمن  )Pathans(ز ملت د كانګرس او پښتنو ېد انګر. كوي

ــه ــه مــو هــكه عامــه جبيده شــرحــوه متيــو ځــاى شــوم او يــكــانګرس ســره  ل  هل
رنګـي  پد د يموږ با .وشز څخه خالص ېانګر له ترڅو ،كانګرس سره جوړه كړه

  ږو.  ېو ول ونه غولپه چل 
  دوه مقصدونه لرو: )او كانګرس سويسرو كم موږ (د

او بربنـډ تـه    و تـه ډوډۍ يـ ږل وم دا چـې خپـ  يـ و دا چـې مملكـت آزاد كـړو، دو   ي
  .وركړو كالي

ا يـ فرق نـه لـري    هېڅ ئ،آرام مه اوس ،يشوپه برخه  ېآزادي نه وچې مو څو تر
كـه   ،ووژل شئ)او  ځئوالو واو نور كه تاسو په ټوپك، بم ئ،ې پروا مه كوي

ــه درپكــې  ــو  ،وي مېړان ــه راوويــمد جنــګ ن ــهاو  ئځــدان ت ــوزېانګر ل ســره  ان
  .ي ديدلېځو موجب ګريبد بخت ځكه هغه زموږ د ئ؛ږېوجنګ

و يــ  د كــانګرس او پښــتون  زېــ، انګره دهټولنــ وه د انګرېــز پــر ضــد يــ   كــانګرس 
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  »م.يو ځاى شوى يكانګرس سره  لهدى چې زه  الملمن دى، دغه ښمشترك  د
چې هغه  ي،ه شپرتلسره  نواقتباسو له څپركيي نيد مخككه دغه اقتباسونه 

ــب لـــهمـــې  او  Meerutد  نهســـني اقتباســـودغـــه او ،وو يوليـــه رانخـــو څيانيـ
ــههمدارنګــه د ســرحد   ــو  يانيــب ل ــاس ش ه، ردا هماغــه زړو .دي يو څخــه اقتب

ه يـ واړه ځاديـې   )Creed( دهيـ چې خپلـه عق  ،نه ده )روحاروا (او پاكه  هصادق
  .ىښكار كړى د پرديواو د ې قرباني يچې ځان  ىا هغه څوك ديانوله؟ يب

وخـت پـه داسـې    چـا هغـه    خـو  ،دى د جنګ پـه ژبـه خبـرې كـوي    كې  قت يپه حق
ت لري چې د غوسـې خبـرې   ئجر ومرهاو حتى اوس د ېلهجه خبرې كوالى شو

 ،ز پـه زور وباسـي  ېـ ده چـې انګر ېوازې دا نه ښـكار يه خخبرو څ لهد ده  .وكړي
ر قـانوني حكومـت   يـ وه غيـ چـې د   ،لـې وه ېيدا خبره هم  پكې په ډانګ پ ېبلك

  ه ټوټه كول.پرځول او ځانونه په ټوپكو او بمونو ټوټار
قـت پـه   يلې حقئد مسـ ؛ كړل څرګندې ي) يڅنګه چې رسمي ترجمان (ژباړونك

ســره  ووڅلو ارواېد چــارواكو پــه غوښــتنه د دغــو دوو ســپ  چــې ،دې كــې دى
نــې يو ځســيكم هترڅــو د ســر ،وتــه راغلــى منځاوربنــد  پــه ســرحد كــېمؤقتــا 

ال معد اسـت  ېد زور (قـو  عظونـه ا  د خـان صـاحب و  يـ  ،روتنې مـخ پـه تشـدد   ېت
نـاوړه  ټولـو   تـر  خـو  ،ياو آسانه ارزونـه رامنځتـه كـړ    ضماغا زېانګرلپاره) د 

پر ځـاى (د ګانـدي جـي    خدمتګارانو  ييې د خدايدا وو چې دوى ته  ونهتومت
دا موضـوع د   ،هدېـ خـان خـو د سـرحد ګانـدي نوم     كشـر ل او يـ خدمت ګاران و

  و كې درج وه.يسمي ابالغپه ر زانوېانګر

***  
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  اوومه برخه

  ق درک ک７ييحقاد يان باز４ان／ر
  

بــې لـــه  تومتونـــو لپــاره   بنســټه د داســـې بــې   ،كلــن دي ې تومتونــه در  خــو  ساو
ز چـارواكي  ېـ د انګر دا .وه توب خـو كـافي وخـت نـ    يكلـن بنـد   ېدرمحكمې  څخـه  

Sir Michael O’Dwyer   چـې پـه    ،وهخبـرهMorning Post   ې نشـر او دا  يـ كـې
 لــهونــه راپورتــه كــړل او ې تومتيــچــې د خــان صــاحب پــه بــاب   ،و كــس ىوروســت

 ىد .ې وضــع كــړليــتونــه يات محدوديــت وكــړ او ال زيې شــكايــحكومــت څخــه 
صـوبه   هځيدېپه شمال لو ،ر كړىېې دلته تيچې څه وخت  دى ىچارواك ىوروست

 لـه حكومـت څخـه   ې يـ ت او رهبـران  يـ ې چې دغه واليل يت كې ويعنې سرحد والي
زم ېزم او كمـون ېـ رورور هم د تړي چې د خان وروڼو ال نوك ښښني كوېژښه پ دمخه

الغفار خـان پـر   ل د عبـد يـ انقالبي افغـان و «ې يځوان خان ته  .كړي ككړپه تورونو 
 .بلـل  Cantرو او يـ و پيد ګاندي جي د عدم تشدد  ىخو د ،وځاى د سرحد ګاندي 

چـې   ،ي او خپله اراده واضـح كـوي  يوا په ډاګهل چې كشر خان غواړي او يده به و
ــانګر ــه  ې ــديځشــمال ز وشــړي او پ ــ   ســرحد كــې   لوې ــر ي ــه څې و د شــوروي اتحــاد پ
  ت جوړ كړي.يست جمهورېكمون

د ســر  ،تومتونــه دي يا كتــل شــويــتومتونــه خــو بحكـومتي چــارواكو دغــه   د
نـې  يبدخواهۍ او ك ،ۍد دښمن ېبلك ،كې نشتهل په الس چې خوند پيخايم

  ښي.ېړن برېزهرجن  او كرغ يطرح شو ،ږيېښكاره كڅخه 
نـږدې   ېرېـ ډزمونو د سرحدي دښمن قوم سره خو خان لغفار عبدا« ل:يده به و
و يـ زګچـې د ترن  ،دښـمن زوم دى  يګشېاو هم ېتلپاتزمونږ دى  ،لري اړيكې

مومنـد او   كـې څـو ځلـې    نـو لوو كيدې سړي پـه دې وروسـت   .ييحاجي ورته وا
 هخپلـه پـ   هضـد حتـى پـ    چې زموږ پر ،مې دې ته وهڅولېيدي او نورې سيافر

  »ور حمله وكړي.ېښپ
حـاجي  و يـ چې پاچا خـان خسـر د ترنګز   ،اد لرميپه داسې څو كتابو څخه  له زه

ــه   ،رمن برطــانوۍ وهېــر خــان مټــاكډد و او صــاحب  ــو څنګــه ممكن چــې  ،هدن
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  (ژباړونكى) ي.ې خسر ويحاجي سلطان محمد خان 
د د خــان صــاحب او خــو  ،روښــانه كــړم قتونــهيو څــو حقترڅــو يــ اجــازه راكــړئ اوس

ل يـ خايلكـه د ده او سـر م   ،ه وېشـت  ترمنځ دومـره اړيكـې   حاجي صاحبترنګزيو د 
د خـان صـاحب خسـر سـلطان محمـد        )Sir Michael O’Dwyer(ر يـ او د وتـرمنځ  
كى د ده عنـې وړوكـى سـاتون   ي )J.P(دى  ،تر هغه وخته چې مړ شـو  و »راجار«خان د 

نـو څرنګـه    ،ږيېوړو خانـانو ښـه پـوه    تـر  يچـارواك  حكـومتي د خدماتو په هكلـه د  
اشـتباه  د خـان د خسـر پـه توګـه     و سـره  يـ زګل هغـه د حـاجي صـاحب د ترن   يـ خايسر م
كلـى د   غـه د .دى يو د كلـ يـ حاجي صـاحب د ترنګز  چې كړم په ډاګهد دا يزه با ،كوي

ز كـال   1911پـه   .چې هغه د خـان د وروڼـو ځـاى دى    ،پروت دى ته نږدې يو كلياتمانز
 اجتمـاعي بـدلون   د دا  ،شـروع كـړل   يخپـل ښـوونځ   حـاجي صـاحب  كې د ترنګزيو 

Reform د ملـي  چـې دوى   ،ا عبدالغفار خان ورسـره مـل شـو   يب .له وهيوه وسي لپاره
ه وخـت چـې احتمـاال    دا خـو هغـ   .ږيېـ دونكي بلـل ك وښـ يبنسټ ا يمړنولو يښوونځ

ت يـ ملكـي مامور  ىو وړوكـ يـ ) كـې  North West F.P(ت يـ ل پـه دې وال يـ خايسر م
نــو داســې  ،ودا كــړى يــت پر شــهرېــمه كــې ډيحــاجي خــو هغــه وخــت پــه ســ  .درلــود

ړه ادې صـورت ز  ل خپل معلومات ناسم په كار اچـوي او پـه  يخايښكاري چې سر م
د  حـاجي صـاحب   ترنګزيـو  ددى  .كـار اچـوي  ه سـره پـ   يواليځـا ويزاړه  لـه معلومات 

 ليـ ر څـه وو ېـ چې د حاجي په باب ډ ،نه ده هدا خو دلته الزم ،بوليخسر خان صاحب 
شـول   ۍكال كې رنـګ كـړ  ز  1915ې په ي يوونځچې ښ ،خو دومره ضروري ده ،شي

دل ېـ ل كيـ داسـې و  .ىغـ رتـه ران ېكلـه ب هېڅا يـ او ب هدېخپل كلي څخه وتښت لهاو دى 
وشـړي او مجبـور    ېرتـ ز ېـ چـې انګر  ،هافغانانو سره په دې كې مرسته وكـړ  لهچې ده 

هغـه   خـان لـه  عبـدالغفار   ،وكـال  ز  1919دا خـو   ،ې ومنـي يـ واكي ې كـړي چـې خپلـ   ي
ن يمهـاجر ا راتلـو څخـه د خالفـت    يـ چـې افغانسـتان تـه تللـو او ب     ،ت وكړسره مالقا

  .دل شولېورنه  وا ېرتا څه يخو وروسته ب ،ستلهيې په غاړه واخيله ئمس ز 1981
اوس د خان صاحب په هكله چـې د   .يحاجي په هكله همدومره كافي د هد دغ
الزم  د دغــو قبــايلي ســيمو يــو څــو  ،ومشــرانو ســره پــه اتحــاد كــې   لــهلو يقبــا
هغـه بـل لـوري تـه      ،مې غرنۍ سـاحې دي يدغه س .سميتر بحث الندې نق يحقا
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دوى د بلوڅـو او هنـدوكش    ،پرتې دي) Districts(حوزې  زيېانګرپنځه ې ي
پــه  Independent Territory ســاحې يـا  ېمسـتقل «د  كـې پــه  وحــدود پـه سـر  

رابـره  ب هدوو پـه پرتلـه   حـوز زي پنځـو  ېـ انګر پنځـه  بـا د يچـې تقر  ،ږيېادينامه 
يې په لهجه كـې  نې يځ خو ،كوي ې په پښتو خبرېيټول خلك  ،مساحت لري

مـه  ي(اسـتقالل) كل  د خپلـواكۍ  وخـ  ،ىد قـوم  نوټـول پښـت   ،لري پيرتو څهو ي
ك لحــاظ پــه يژيل پــه ســتراتيــدغــه آزاد قبا .ده ېدلتــه ناســمه اســتعمال شــو

N.W.F.P ــ ــمال ايـ ــديځ شـ ــرحد لوېـ ــوبه سـ ــې راځـــي صـ ــوزو د  .كـ ــو حـ د پنځـ
N.W.F.P  خپلـه د  ه پـ  ،ويجنـرال  نر ګـور  هندوسـتان  چې د نرګورN.W.F.P 

نــه  ،ر اهلــي غونــدې دييــخــو خلــك وحشــي او غ ،پــه نقشــه كــې داخــل ګڼــي
نو پــه ونــډياګا دوى د خپلــو .وكــړي و پرمختــګشــي ادار ېــغــواړي چــې را ب

ل شـي نـه پـه    يـ ووهـم  خـو كـه بـد و رد    تـه  پښـتون   هويـ  ي،سترګې پټو ۍدارېب
ر ټـ كرك ىنكـ ومعجـزه لر  ى اوبـې سـار   ويد دوى په هكله  دا خو ،ږيېك غوسه

ر اچـولى حتـى تـر دې    يثأنو هـم تـ  ونـډيا ګا حتى پـه  دغه خاصيت وليد قبا .دى
قــوم او  لـه ګر د دوى چپـاول نـه وي چــې   ېرانـونك يه حدا بــانـدازې پـورې چـې    

خـو اكثـرا غـواړي چـې دغـه       ،ولري ورسره ايچې ملګرت يلې څخه وغواړېقب
وې يـ  لـه خپلو اوږو څخه وغورځوي، دا خو  لهچنده دى) حاضره ژغ (چې دوه 

زان په ېانګر .ژغ دى زېبلې خوا د انګر لهاو  د مشر (خان او ملك) يخوا د كل
ت ولـري چـې دغـه    يا معنوي تابعيچې دوى محض مجازي دې خوشحاله دي 

كــې ســاتل  نــاپوهۍه پــا او علــم څخــه يــدن لــهســوادۍ، ېموضــوع د دوى تــر ب
، بــاجوړ او ســوات او نــډل چــې د ملكيــووحب راتــه خــان صــا خــو ،دي يشــو

تـه چـې دوى    ويچـې آزاد ښـوونځ   ،و وارې وغوښـتل يـ لو يمو قبـا يمجاورو س
تـه  منځز كـې   1921پـه  دا موضـوع   .وو خپل ماشومان واسـتوي  يس كړيسأت

خپلــه  نــو مشــرانويځيــې وې انــدازې پــورې يــې تــر يــاو هغــه وخــت  ې دهراغلــ
 ،وه ېص كـړ يوروڼـو سـره تشـخ    لـه زو مربـوط پنځـو حـو    زېـ ي د انګرمرغكېن

ــې يحتــى ځ ــن ــه تحر  ييې د خــداي ــخــدمتګارانو پ ــه ا يــك كــې شــامل او ب ي پ
و دغــ لــهل چــې يــخــو هغــه قبا ،والړلبيــا زنــدانونو تــه  ېكــ وروســتۍ مبــارزه
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نـه   هثرألو كـې متـ  يمسـا  غـو هغوى پـه د  ،وو شتېمساحو څخه هغه بل لور ته 
او اراده دا وه  تيـ ه چـې د ده ن كـړ ه پټه نه نله رائمس غهعبدالغفار خان د .شول

و مـوټى او متعهـد   يـ سـرحد سـره    لـه ل يـ ونكي قباتغوښـ  هلسـو او ده چې ټـول  
سـرحد   لـه كله اجازه نـه وه چـې   هېڅده ته  .وازې خوب دىيخو دغه  ،دي يكړ

داس ګانـدي (د  يويپورې چې د هدا خو تر هغه وخت ،ر شيېته ت يڅخه بل لور
ې يـ دنـه كولـه او غوښـتل    يت څخـه ل يـ وال هدغـ  ز كې له 1931ګاندي زوى) په 

وړونكــو او پـه ټولــه نـړۍ كــې   ه چـك دره پــل، چـې حــاكم دى پـه څـو زړ     چـې د 
خـان صـاحب    ،سـي ويمنظرو څخـه   ووړ ياو فلم كېږ ۍعكاس ېحتى بې سار

چـې پـه بـې سـارۍ      څخـه دلو يـ له لد دغو ساحو  لمهېچې خپل م لكړى شوه ون
ه ا نـ يـ ورتـه مه  فـرېح دغـه ت  ات شهرت لـري، قـانع او راضـي وسـاتي او    يكې ز
څخــه  ۍســنجيا ملكنــډ لــهپاســه چــې  لــهوه ســړك يــره د ېدغــه پــل برســ .كــړي

ې چـ  ،ليخو د پله ساتونكو مامورانو ته ووداس يويد  .ت لرييموقع ېږېرېت
  .ياحت په توګه دغه منظرې وګوريخان صاحب او دى محض غواړي د س

بـاتو څخـه   يترت ونـ يمخك لـه خـو   ي،و ىب شويدغه خو به اصال مخ دمخه ترت
كـې څـه چـې آورو هغـه      نوهمدا اوس ورځو او وختو ،دهېښكار هپرته ناممكن

السـه   لـه ګرو چپـاول نـو  يل) د ځيلي (آزاد قبايد قبا ېز حوزېچې انګر ،دا دي
  ف كې دي.يپه تكل

ــخايم ســر ــل او دى وي ــســار د دوى والير (مشــر كمي ــوهي چــې د عــدم   ،ږيېت) پ
ه دى او د اتحـاد د ګانـدي جـي سـره     ښمره ك د خان (كشر خان) څويتشدد د تحر

و وارې يــڅخــه ممانعــت كــوي او ګانــدي جــي بــه   داســې حملــو لــهچــې  ،نــافع دى
مقابـل   ت والـو ډبانچپالګرو چې د داسې  ،خدمتګارانو ته اجازه وركړي ييخدا

  قوې څخه كار واخلي.   له Self – Defenceكې د ځان د دفاع په نامه 
ي: خـان صـاحب   يـ كلى شي چې وايه وليانيل خپله بيخايم سربه  ټكوو يپه كومو لو

چـې دى د ګانـدي جـي د عـدم      ،ييـ سـره وا  ملنډې او ءاستهزا لهكې  ه غونډهپه عام
لـي وو او خـان   يكـال كـې و  ز  1931ې پـه  يـ څنګـه چـې   دى ) Cantعنـې  يرو (يتشدد پ
ت د نــورو پــه پرتلــه ال يــچــې د ده وال ،كـوي ه دې څخــه انكــار نــ لــهكلــه هېڅصـاحب  
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دى  خـو  ،هخوا هغه بلـه ورځ اعـالن شـو   ه دا موضوع خو د حكومت ل .دىه ن مرګونى
رګـونى  مې يـ كوو چې لـږ   ښښږي چې موږ كوېدې خبره وپوهه چې ټوله نړۍ پ ييوا

دا ځكـه چـې مـوږ پـه عـدم       ،وى وكـړ يټول تشدد څخه مخن لهكړو، كه خداى تعالى 
ه نـ پرتـه هـېڅ شـى    خـه  له عدم تشـدد څ  دهيد ده په عق .باور لرو ده اويعقپوره تشدد 

ت يـ وړي او خـان د ملـك د حاكم  ت تـه سـوله را  يـ وال يپلـ ځت بيمص هى دغشي كول
لپـاره بلـه كومـه معالجـه نـه پـه ګوتـه كـوي او دغـه د          څخ د ده له عدم تشدد ې لپاره ب

ص كـړې  يمخكـې تشـخ   لـه  كـې سكه د هندوستان لپـاره مخ  Satyagraha اوسني 
و مرســتندوى او يـ چـې ده غونــدې   ،ږيېخپلــې ژبـې څخــه داسـې څرګنــد   لـه د ده  .وه

ــه   ــهكلــه هېڅمحتــرم انســان ب ــه شــي خســره مــ اكــامۍن ل دغــه  د خــان عبــدالغفار .ن
كـې  خ يتـار ) Young Indiaلري او په ځوان هند ( مخينهپورې  1931 ترڅرګندونې 

  .دى نشر شوى مه11ز كال د جون په  1931د 
ګانــدي جــي پــه مــا دغــه بــاور د  ،دلې دهځېــده ګريــشــدد زمــا عقزمــا عــدم ت«

Ahimsa توګـه پـه   نقهرمـا  يمنـل شـو   وهد يـ  ت كـې يـ زموږ په وال خو ،درلود 
  .كړپه كار كې راڅخه جوړ  »د عدم تشدد يابيكام ينابرابر
ت كــې يــكلــه زمــوږ پــه والهېڅلــرم چــې  هيلــه ، زهوي  خوښــهاهللا تعــالى  كــه د

ږو چـې زمـوږ ښـه    ېهمدارنګه مـوږ پـه دې پـوه    ،نويونه و )Violence(تشدد 
ې يـ ونكى څښنه يووړ او انسان ويجو راڅخه يتاغو ترخو عواقبو او ننوم د ه

چـې د عـدم تشـدد پوهـاوى      ،دا زموږ خپله غوښـتنه او ابتكـار دى   ،وښودله
 .عت كـې شـتون لـري   يمانه تشدد زموږ په طبياته پيره زېځكه چې په ډ ؛وكړو
 ليـ دلمحبـت او   پـه اتى نـه منـي،   يـ م پښتون خـو زور ز يچې ووا وراخواله دې 

الس ه ې د پـ يـ وزخ ته الړ شـو درسـره ځـي، چـې زړه     د ځهچې را ېيوواورته كه 
دا پـه پښـتنو    .ځـي جنـت تـه نـه درسـره      اتي او قـوت يـ په زور ز خو ،راوړى وي

 .ې كـوي ينور  چېوكړي څه هغه زه غواړم چې پښتانه . باندې د محبت أثر دى
بـه د تشـدد موجونـه    ت كې يږ په والندې كې به احتماال زه ناكام شم او زموه پ

 قضـاوت  ىشـم چـې وروسـت    دې راضيه ه نو زه پبا يب ،شي خوارهته هرې خوا
متزلزلـه   هـم زمـا بـاور   د عـدم تشـدد پـه بـاب     ا يـ ا بيخو ب ،خپله غاړه واخلمه پ
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تـه  ايت تر هرچـا او هـر څـه نـه ورتـه ز     يچې زموږ وال ،شي او دا عدم تشدد دى
  .لري اړتيا

چـې د   ،مړكـ  سـره اړيكـه ټينګـه   لو ياو مسـا قو يو څو حقـا له ياوس غواړم چې 
د د دغـو پـه رڼـا كـې     يـ زانو سره شتون لري او باېانګر لهخان د كورنۍ په باب 

زه بـه د دې كـورنۍ عمـده     .ر وركړييپه دې هكله ترس او نظر ته تغ زانېانګر
ږي چـې مشـر خـان    ېپـه دې پـوه   يلوسـتونك  .كـړم  عرفـي ته م وغړي لوستونك

ږي چې څه وخت دا په هند ېبه په دې نه پوه يونكلوست ،رمن لريېم زهېانګر
دلو، د دې د كـور (چــې اوس د  ېـ ښــتن د زنـداني ك څ كـې مخلـه جېلـه    ،كـې وه 

د ټولـو دوسـتانو پـر     په مقابل كې)  ۍمقرر لږېد  ىد كې حكومت په تصرف
د  .ات صـــاحب منصـــبان هـــم وويـــزكـــې دوى  د چـــې ،خالصـــه وه دروازهمـــخ 

ې مي ملګـر يصـم  وىدد  )Col Sir Ralph Griffith(رمن ېـ ر مناوسـني ګـور  
  لمانه وو.ېمكره ر تډاكد ل به تل يو كرنادا  ،وه

نـه  يآزمودو ېوه زوى همدا اوس د پوهنتـون تـه د شـامل   ير خان صاحب ټد ډاك
. يكـړ وپـرمخ  الت يتحصـ كې  Oxfordپه د يره كړه او باېتوب سره تياليپه بر
ــد ده  ــدالغفار خــان د م    ېوي ــان عب ــور او همــدا د خ ــې خــان رېل ــصــاحب  من ر ت

د مشــر خــان زوى  .كــړو خــالصهــم ز ســكول ېــو انګريــې يــنې النــدې والرښــو
الت خـالص  ي) خپـل تحصـ  ىې ديـ رمنې څخه ېم ۍمړول لهسعداهللا خان (چې 

 تهالسـ  رنـګ كـالج څخـه   يبـوروغ انجن  لـوغ  لـه  يـې ډګـري   رۍ كـې  يـ او په انجن
ــه ې يــم زوى يــدو ،انګلســتان څخــه راســتون شــو    لــهز كــې  1930پــه  .راوړل

نـه  د ) ورځـې  78(يـې   ېنـي چـ  ېژې په ټـول هنـد كـې پ   يداهللا خان چې اوس يعب
ــړى   ــالج كـــې زده  وخوړولـــو اعتصـــاب كـ ــه كـ ــړې ، د مـــدراس پـ او  كـــړې وكـ
د  .مخ په انګلستان په همدې رشته كـې روان دى  ،پاسپورت په الس كې لري

څـو  خان عبدالغفار خان مشر زوى دوه كاله پـه انګلسـتان كـې او همدارنګـه     
چـې البتـه    ،ل وكـړ يپـه رشـته كـې تحصـ     ېيد تصـف  ينشـيري د  اكيله په امركا

ه اوس تـ ، البتمـام شـي   ګټـور ر ېډدادونو يځمكو او جا يوپلرن وخپله پهغوى 
ره دون يـ بـل زوى ترڅـو ورځـو مخكـې پـه د      .هغه د حكومت په تصرف كې دي

 نېيآزمـو  پـه  )Senior Cambridge( و او دبراون په سكول كـې   كرنيلكې د 
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  دى.كې  يپه ښوونځ ال تر اوسهو او كشر زوى شالى يبر كې
دواړه وروڼـه (مشـر او   ، سـت يګرام نـوم واخ يود ې مو كې څپركو ينيمخك هپ

او دواړه  ه شـــاګردان ووتكـــړروحـــاني، مـــذهبي اســـتاد  ه) د دغـــخـــان كشـــر
  اد لري.ياوسه د هغو ښې خاطرې په تر

اكټـر خـان   ډ .سـاتي  ىژوند ييخپله اشناله ويګرام سره ږي ېيدوى لوچې كله 
. پخــه وســاتله يخــېنــژدې ملګــرو ســره ب لــهي يصــاحب دغــه دوســتي او آشــنا

چـې   ،ادوييـ  ې يـ  ر درنـاوي ېـ اد لري او پـه ډ يپه  ال تراوسهر خان صاحب ټډاګ
ون كـالج  ټګ سـ نـ يويورور او اوس مشـر د ل  هګرام او د هغـ ير وټاكډكامال  د 

Livingstone College ــه مرســـته او ال ،وو ســـت  نه دورښـــوچـــې د دوى پـ
ر خان صـاحب د هنـد پـه    ټاكډ .السه كړهقبولي تر كې په لندن روغتونتوماس 

 ،وو وخت دى هم ورسره يملګري لري چې  ډېر زياتخدماتي رشتو كې  طبي
ورتـه   كونـه يهم  د دوسـتۍ او رفاقـت نـامې ل    ځينې ملګري الد خان د وروڼو 

  ږي.ېرال
غــړي نــږدې ټــول  بې كلــغــړى دى، د د ښــور د كلــبېپر خــان صــاحب د ټــډاك

  سار دى.ېانو كميارندوڅصاحب منصبان دي او همدارنګه دى د 
هغـه وخـت    ،هغه وخت چې دى په زنـدان كـې و   لږه تر لږ ،ميدغه واډول آزادانه په زه 

  ستل شوى واى.يسارى څخه اېكم لهانو يارندوڅاو د  بښور د كلېبه د پ
 تـر ټولـو   ر كـړل (حتـى  د ده روابـط ذكـ  صـاحب منصـبانو سـره     له  هم كېما مخ

 .Mrمســتر رابــرت بــرون  ،كــېمخ لــه بنــدي كېــدو څخــهســره) ې كچــې لــوړ

Robert Brown  كس ړ پوړىكې لو هخربپه ې نو وخت د كريسكاتلندى چې 
دې وخـت كـې متقاعـد    ه و او پدلى ځېمو كې ګريولو سټپه ت يو او د دې وال
تــه  منــېرېم كيــو مفصــل ليــا څخــه يلارټســا لــهتوب وخــت) يدى (د ده بنــد

راتـګ د   ،ا او دوسـتي، تـګ  يـ و ملګرتړې د دوايچې په دغو كې  ،وږلى ېرال
پر دغه ليك برسېره  ،كړې وېان يرو ښو الفاظو بېې په ډيلمه پالنې ېدوى م
د  .وږلـى  ېى او رالكـ ليلې يـ رمنـې د كـور پـه آدرس    ېد خان صاحب د م ېچې ي

لكـه خـان   وخـت   هـېڅ چـې ده   ،كلـي وو يې هـم ل يخان عبدالغفار خان په هكله 
 .دلىيـ لنـه و  خاونـد   ب او مهربانهيف، نجيداسې شرعبدالغفار خان غوندې 
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دغـو دوو   لوستونكو ته له ترڅو ،كومڅرګندونې  شخصيزه د دوى په هكله 
پـه  دوى چـې   او هـم دا ښـكاره كـړم    په ګوتـه كـړم  د دوى په ارتباط وروڼو سره 

 هدو هدغـ  چـې  شـي دلى ېـ آيـا څنګـه ك   .اوهالت كـ يحصـ ت انګلستان كې څنګـه 
ــ ــه هوروڼ ــو ســره اړ   ل ــان انقالبون ــري او د  يافغ ــه   شــوري كــې ول ــه ګټ اتحــاد پ
  ي!؟كړت ويفعال

وې يـ هغـه دا چـې د پنجـاب     ،له هـم راونغـاړم  ئوه بلـه مسـ  يـ دلته  ئاجازه راكړ
د  يالوويـ دواړو وروڼـو د واقعـي    هد دغـ  زېايومتعصبې اسالمي نشريې نه 

كـه  ې هـم  يدا  ېبلك ي،ښكاره كړ دياتحاد سره شك او ترد له »مسلم -هندو«
ې خپـل اوالدونـه   يـ نو څنګـه   ،واى ىتړلپورې ن يد پها دوى د اسالم يپه رښت

د تومتونــه چــې ږل! هغــه ېــد لــوړو زده كــړو لپــاره ل  تــه اكــيانګلســتان او امر
  دل:ېل كيسې وپدې كورنۍ ه پپه هكله  اتحادشوروي 

پـه  يې ا روسـ يـ اتحـاد   د شوروي ،ناوو څخه هغه چې حكومت نشر كړېيو لهد ده 
ې يـ وروستۍ غوښتنه  ،شوې دهه نورته اشاره  هېڅكې  نودغو اقتباسوه جانب پ

 .و پرګنـو واكـداري وه  تـ يت لپـاره د اكثر يد والحد هندوستان او همدارنګه د سر
 ،خوښـوله  ييزي راجـا ېستم او نه هم د انګريدوى په صراحت سره نه د شوروي س

ه ټولـو حـوزو كـې د    و كې آرام پـه آرامـۍ پـ   يت په كليدوى غوښتل چې د خپل وال
ره كپــړه ېدلتــه بـې شــم  .راوړي تهالسـ  ېيــكـار وكــړي او زړونـه    وپرګنـو او ولســون 

دو ېـ خـو ورو ورو مـخ پـه كم    ،زموږ طرفـدار شـتون لـري    )Weavers(ونكي بداو
ر ممنـون شـم كـه    ېـ زه بـه ډ «ه وكـړ دغه خبره  يوه ورځ صاحبخان مري)  عنېي( ،دى

كـړم او   دودو حوزو كې د تـار تـاوولو كسـب    ت په ټوليې والچې د دشم، وكوالى 
ه نـ  هـېڅ كلـي كـې   په عملـي شـكل خـو     ،نميو كې ووډو او بانيڅرخه هر ځاى په كل

ه پـ  ترڅـو  ،ګټـه لـري   خـو د څرخـې پـه بـاب    خبـرې  دا » يدليچې خان به نه وي ل ،وو
 لې تـار تـاوو  يـ او عمـال   كښېناسـت ل: دى يـ ې راتـه وو يزده) دغه وي ه خپله دې ن

ر ښـه تـار   ېـ ډپه څرخـې بانـدې   ې ي، څلورو ورځو كې ېپه در ،) زده كولهيخ رسن(
  تاوول زده كړل.

ې يـ چـې   ي،سـت څـوك و  لايسسو ىنيه واقعـي او رښـت  بدي جي څخه ګان له«
پـه   يوريد تالست يخبره چې د دوى د سوسدوى هر چاته دا  ې،واخلراته نوم 
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ا هغــو يــدوى ب »وكــړوروي يــد پيــې بايــمــوږ « ييــنــو وا ايــهكلــه بحــث كــوي ب
چې د دوى په صوبه كـې بـه وروسـته     كله ،وو ورګرځېدليه ت و زمانويپخوان

  د.ورته وښېبميعاد دادونو يوه وخت د جاي
)Periodic Redistribution of Holding» ( نـدارۍ لپـاره  يزمد خـو   يخـان 
ل ماتـه  يـ دا خـو كشـر خـان وو    ،زي نوښت دىېو انګريا هم د »مه دهيوه بله كلي

 ،وه خــانييــهــر  ،مدېــې پوهرپــاو اصــال زه نــه  كــوووخــت چــې پــه  بحــث هغــه 
 ،ودو ېـ لپـاره چـې مـخ پـه غوړ     حكومتي د نو ،راتلله تهنداري چې منځي(زم
 .هدرلـود  ه ځمكـه ړو اكـ لګونپه سـ  نيكهدې زما  لهم سره يزه دا وا .وه ځاى يتك

 زيېـ انګرز كـال   1848چـې پـه    وروسـته له هغـه  شت كاله يبا پنځه ويدغه تقر
خانـان لـه سـره غونـډ      ،موږ جرګه كولـه  كېمخ ه نهد هغ ،حكم دلته جاري شو

كـې بـه    نـو لوپـه هـر شـل شـل ك     ېرلېسـره شـم  يـې  او د ځمكو ټوټې  يكل ،شول
داد پـه  يـ د نـورو پـه شـان جا   نـا  يپـه شـمول هـر چـا بـه ع     د خـان  دل ېـ دغه واقع ك

وه ي لهنفوس  به  ېه مخستم ليس  Redistribution دې داو  هتصرف كې راوړ
زم ېاليات زه كوم بل خالص سوسـ يدې څخه زه ل ېده،ته انتقال ينه بل كل يكل

  .نمنه وي
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 اتمه برخه

  ل ک３ي！وله کورن９ په ج
  

ــا ــو د نـ ــد مشـــخص د وروڼـ ــيبنـ ــه توضـ ــيتوب څخـ ــې  ،يكاره كـــوحات ښـ چـ
ــر ژ ــه   ېي ــووا خالصــه ډولپ ــه ډ .مي ــدا ب ــم  ير توضــې ــواړي او ه ــډحات وغ ر ې

ت كـــې د يــ ســـرحدي وال لوېــديځ شــمال  وي چــې پـــه  بـــه ســتومانه كــوونكى   
ــ  ــلي مسـ ــاتولو اصـ ــد د مـ ــيولئاوربنـ ــا پـ ــاړه  هت د چـ ــاممكن  ،وغـ ــى دا نـ حتـ

پـــه  ،ئاجـــازه راكـــړ .حات وركـــړل شـــيېدې بـــاب ســـم تشـــره ږي چـــې پـــېـــځل
رې ېــچه خــدمتګاران كــ  يياد راولــو چــې د اوربنــد پــه دور كــې هــم خــدا      يــ
ــ پــه  ينكې نــه وركــو ينــه دوى د ځمكــې د مــال   ،ه نــه واىيــې د ځمكــې مالي

كـــس ټحـــال دا چـــې هغـــه وخـــت د     ،وو تـــابعب يـــوه خـــاص تعقيـــګوتـــه د 
ات يـــاو د خـــان وروڼـــو ټـــول مال نـــه درلـــودان يـــجر ېمبـــارز ېوركولـــو كـــوم

  وركول.
ت يچــې د خپــل خاصــ   ،دعــوې هرېشــم بــېڅــو  ب پــه هكلــه يــد تعقزه دلتــه 

ــب  ــه ســ ــه ب   بپــ ــد نــ ــدف او مقصــ ــاب د هــ ــد دې كتــ ــوم ا  رونېــ ــرې كــ و دي لــ
خـــو  ، مړحكومـــت پـــه بــاب تومتونـــه راوســـپ د چــې   ،همدارنګــه نـــه غـــواړم 

ســـــوي يمقاه ې چـــــې نســـــبتا پـــــا دعـــــويـــــ )Cases( قضـــــيېوازې دوه يـــــ
ــ  ــه ، ښــيېبر ۍصــورت منځن ــې دلت ــوم چــې   ي ــر ك ــذك ــو   هوي ــان د وروڼ ــهد خ  ل

ــره تړلـــ   ــورنۍ سـ ــه  ېكـ ــې هـــ يـــده او بلـ ــاېې چـ ــې نـــه  قو شـــتون پيڅ د حقـ كـ
  وه. واضحره ېچې ډ ده هن دعواهللا خازد مع ،ښيېبر

ــ ــان زمعــ ــاهللا خــ ــوى زميــ ــدار يو لــ ــدا) Landlord(نــ ــدمتګار  يياو خــ دى  ،وخــ
  ې نه وه وركړې.يه  يچې د ځمكې مال ،هدېبلل ك ګرماو  و بندي يفلقه ټكو

ــارواكو  ــه) Authorities(چــ ــ تــ ــ يول ېيــ ــې دى اراده نــ ــل چــ ــې  ه كــ ــري چــ لــ
ــ  ــه ذمـــ ــړه  يواري ه خپلـــ ــې وركـــ ــډوي، دى كو )Payment(عنـــ ــښوځنـــ  ښـــ

ــر  ــې هـ ــوي چـ ــې   كـ ــومره چـ ــن وي ر ممژڅـ ــكـ ــړيماليـ ــۍ  .ه وركـ دوه زره روپـ
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و يـــ ه، ګـــوه ټانيـــر، ټچـــې د ســـوارۍ مـــو   پـــاتې وې، بانـــدې ده پـــه ) 2000(
د ده ځمكـــه چـــې    ،شـــو  ېكلـــه چـــې خوشـــ    .كـــې والړې پښـــې ېم ېآس، در
  ه.كې والړپهم  ه هغهدېمت كېې قيروپۍ  ١50000

ن عبـــدالغفار خـــان زوى) چـــې م زوى (خـــايـــداهللا خـــان د كشـــر ورور دويـــعب
نامــه د هغــو ځمكــو چــې د ده پــه     ،هشــوكــې ورتــه اشــاره و   وڅپركــمخكــې 
ــت وې ــالد  ثب ــ م ــغ ي ــات مبل ــه نامــه جمــع شــو  يې زي ــخــورا ز .و ىې پ ــاتې ي ې ي

ــتحو ــړې وېيــ ــو  ،ل كــ ــاقي  300خــ ــۍ بــ ــه ،وروپــ ــه  پــ ــدې پــ ــه  مرجــ ــې پــ كــ
پــــه دومـــــره ســـــختو  يـــــې دى  .وي فـــــلقچارســــده زنـــــداني شـــــو او كوټــــه   

ې د نـــه يـــبب و پـــه ســـطيچـــې د دې خرابـــو شـــرا وطو كـــې بنـــدي كـــړى يشـــرا
  .خوړلو اعتصاب شروع كړ

ــ  ــ ېد بنـــد مـــوده يـ ــه ميوه نيـ ــه  ډوډۍد ورځـــې  38ده  ،اشـــت وهيمـ خوړلـــو نـ
حـــاالت لـــږ څـــه آســـانه او ښـــه پـــرې  وروســـتهلـــه هغـــه ل او يـــتكم اعتصـــاب

ــه   ــول او پـ ــشـ ــ يـ ــې راخوشـ ــو كـ ــو ېو دوه ورځـ ــب .شـ ــت تيـ ــه  ېا د نقاهـ ــو پـ رولـ
ــه الړ   ــر  ،منظــور خپــل پــالر ت ــت ــدې  اشــتې د هغــ يوې مي ــاملرنې الن ــر پ  ،وو ت

  .و هلته تر حكم الندې بندي شوى ،ته الړ يلا خپل كيب
توب اســـباب موجبـــات او يپاڼـــه كـــې چـــې د خـــان د وروڼـــو د بنـــد  ېپـــه هغـــ
ــاه  ــر شـــو ګنـ ــه ېد كم ،يد دوى ذكـ ــه  خـــواســـارۍ لـ ــا ورتـ ــه  تـــابك دې دمـ پـ

ــيږم شــپ ــه)   څپرك ــړ (شــپږمه برخ ــچــې با هاشــاره وك ــر د دســمبر د ي ــې 23ت   م
 .دربـــار تـــه حاضـــر شـــي يـــدچــې با  ،ووى تـــه دعـــوت وركـــړل شـــوى پــورې د 

ــارېكم ــه دې پوه  يسـ ــو پـ ــخـ ــوي دېـ ــار كـ ــې دوى انكـ ــار  ېد د ،ه چـ ــانكـ ې يـ
ــدومــره و ــاه  ېد دغــ چــې وشــ ري ــراأګن ــ تث ــه ټي ــو لوې پ ــول و او وړو واچــول ي
نـــو  ،وپـــه حكـــم كـــې درج او اعـــالن  انكـــاردو ېحاضـــرتـــه د دربـــار شـــول او 

  ړي زنداني شول.ه او د ټولې كورنۍ مهم غڼورو
ــه چ ــك ــ  ې ــه حاضــر ش ــار ت ــ، آواى يورې دوى درب ــا بي ــه حكــم صــادر    ي ــم دغ ــه ه ا ب

ــم يـــخپـــل ترت هاو د شـــي  تـــه الړ ميـــيشـــوى واى؟ كشـــر ورور غوښـــتل بمب ب هـ
رتــه راغبــرګ  ېب 29پــه د دســمبر نــي او يهلتــه ګانــدي جــي وو  ترڅــو  ،وولى يــن



 48 

ــه     .شــي ــاد ت ــه .الړ شــيومشــر ورور غوښــتل چــې اهللا آب ــ ل ــڅخــه  ځــاىه هغ د  ېي
ــپنــډت جــواهر لعــل نهــرو څخــه بلنل   ــر الســه كــړى  ي ــ ،وك ت ــنهــرو  ډتپن ــه ي ې پ

ــن ،ول د دورې ملګـــــرى يلنـــــدن كـــــې د تحصـــــ چـــــې د كرســـــمس  وې يـــــت يـــ
و بــل رقــم  د دوى لپــاره يــ خــو حكومــت   رې كــړي.ېــســره ت ىهغــو لــه ۍرخصــت

ان يخـــوا بنـــده د شـــپې لـــ مـــه 24پـــه د دســـمبر وروڼـــه  .وب كـــړى يـــســـمس ترتكر
  وړل شول.يه ته او د اټك پل

مشـــر زوى ســـعداهللا خـــان چـــې پـــه همـــدې ر خـــان صـــاحب) ټـــاكډد مشـــر خـــان (
ــو  ــې ورځــ ــهكــ ــه ب  لــ ــتان څخــ ــانګرس د وال  ېانګلســ ــى او د كــ ــه راغلــ ــي يرتــ تــ

پـــالر او  لـــهول شـــو او يـــهـــم ونهغـــه و، مقـــرر شـــوى ټـــې ســـكرتر (منشـــي) ېمك
رمن خــان چــې   ېــم .واچــول شــو   ي كــېاورګــاډ  هغــاهمپــه  و ځــاى  يــكاكــا ســره  

او  ښيې راويـــپـــه تـــوره شـــپه ټـــول  ،وه ېتـــه تللـــ يدلې چـــې كلـــېـــځـــې كور هدو
ــه ــو ورت ــه ل شــول چــې وي ــور ل ــول  تر ،يځــوو ېه دك ــه تالشــي  يڅــو چــې پ س خپل

ــړي ــې    .وكـ ــان چـ ــداهللا خـ ــهعبـ ــت   ال تراوسـ ــم د نقاهـ ــهـ ــوى د   ه دورپـ ــې و او نـ كـ
ــال ــهې يمـ ــد لـ ــى ويبنـ ــه راغلـ ــب ،توب څخـ ــويـ ــدي شـ ــه او  څ .ا بنـ ــې پلرونـ ــه چـ نګـ

ــه غوښــتل چــې   ،ان شــوليې بنــدوه وخــت كــيــزامــن پــه  ې يــو ځــاى يــحكومــت ن
ــه مخصــوص ر   .وســاتي ــمشــر ورور پ ــې ي ــه  ل ك ــخ پ ــج Nainiم ــول شــو،  ل ې واچ

او مشــــر زوى ســــعداهللا خــــان  لېــــګ جېــــب ېاهللا آبــــاد تــــه د كشــــر ورور هــــزار
ــارس ج ــبن ــهې ــه    ،ل ت ــا مشــر ورور وروســته ل ــام ــا ي ــه ن ــرامآ و څ ــزاري ــب ېو ه ګ ې

  ل ته نقل شو.ېد خپل كشر ورور ج
ــ ــان د  كشـ ــداهللا خـ ــر زوى، عبـ ــ ېويـ ــامل ېخاصـ ــو   ېمعـ ــه شـ ــه ګوتـ ــاره پـ  ،لپـ

پـــه كـــور د  ،ح كـــړم: ټولـــو حركـــت وكـــړو ېې همـــدا  اوس توضـــيـــزه بـــه  ېچـــ
 و ســړى كونــډو يــ كشــر خــان  .ان پــاتې شــول يــاو كوچن رمنــېېمشــر خــان م 

ــه   ــس كالـــ ــې لـــ ــډ چـــ ــا ېدوه خو .وكونـــ ــه نـــ ــدو پـــ او ) Agitationو (يرامآنـــ
زامـــن  ،هســت خيوا برخـــهرمنــو  ېنو مپښـــت ونــ وګمظــاهرو كـــې ســهم ســـره زر  

ــ ــدي ــو ،ان شــوليې بن ــه  خ ــدوى ت ــ ي ــړه ې غــرض ون ــ   .ك ــن ن ــرور زام دې او ږد ت
ــول     ــدي شـ ــوان ټـــول بنـ ــور خپلـ ــرې نـ ــب ،لـ ــه دې ا نـــو يـ ــته لـ و د د ټولـــوروسـ
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  .وولو ينوبت د ند غړيو ارانو خدمتګ ييخدا
ــه چ ــكـ ــازه وركـــړل شـــو  ېـ ــه اجـ ــان تـ ــر خـ ــې بمب ،واى ېرې كشـ ــه الړ  ميـــيچـ تـ

ــرېــشــي او كــه چ  ــه روان  مــيجــواهر لعــل نهــرو، كلــه چــې بمب   ډتې پن ــو ت ه ن
ــارد درې كلونـــو  ،ى بنـــدي شـــوىاو ــ يتـ ــه بلـ ــه پـ ــه چ واى ه بڼـــهخ بـ ــاو كـ رې ېـ

ــد ــو    ګان  Lord(ګــډون نيچــې د الرد ول ،واى ېي جــي تــه اجــازه وركــړل ش

Willingdon(   ــته ــرې وروســـ ــاحبه او خبـــ ــهمصـــ ــو  دو لـــ ــل  هدغـــ ــم ځـــ مهـــ
ــد ــ ،توب څخــه وكــړي يبن ــدې كــې به پ ــم دي ــاركې شــرا  ا ه ــړ يمت ــات ك  ۍط م

ــب ،شـــول ــم تـــاريـ ــل يا هـ ــمن وه دا ښـــكاره  و ډولخ بـ ــه يچـــې حكومـــت دښـ و تـ
 هاوربنــــد د مــــاتولو پــــ   د ل چــــې  تجــــي غوښــــ   يګانــــد  ،الس اچــــولى دى 

ــړي   ــ  ،موضــوع بحــث وك ــره ل ــ ه س ــى غوښ ــېل تدې حت ــه ممكــن وي    ي ــې ك چ
ــې ب ــه نافــذه كــړي  ېې بيــا يــچ ــو د خپــل بنــد      ،رت ــته لــه څــو ورځ توب يوروس

تــــه   )Lord Willingdon( ډوننګــــ يمكتــــوب الرد ولڅخــــه   لېــــ ج لــــه
وركــړي،   اجــازه وې مصــاحبې  يــ د  د بنــدي پــه صــفت  حتــى   چــې  ،واســتوو

ر تكبــر او اهانــت  ېــســراى پــه ډ يوا ل مطــرح كــړي يــچــې دال لــه دېې بــخــو 
ــړ  ــواب كـــ ــره ځـــ ــه تحر  .ســـ ــې دغـــ ــواړي چـــ ــو يـــــحكومـــــت غـــ ــه پښـــ ك لـــ

 يى چـــــې الرې اغتشـــــاش كـــــوونك  لـــــزغمشـــــي ه دوى نـــــ ،وغورځـــــوي
  ري.ان ولياغي

ــزړور عب ــان ال مخيـ ــېداهللا خـ ــه كـ ــېمخ لـ ــوم   كـ ــد نـ ــبـ ــه .دى ىګټلـ ــې كلـ  ٣٨ چـ
ا يـــتـــه ب) Ludhianaنـــا (يدى لوده ،ې د نـــه خوړلـــو اعتصـــاب وكـــړ   يـــ ورځـــې

ــه بو  ــل شــو تملتــان ت ــه چــې ه ،ل ــهلت ــډ ل ــر زې كــاتو څخــه د  يتحرات غالمغــال او ي
ــ ــكوټ جلايسـ ــو  ېـ ــال شـ ــه انتقـ ــه د ده روغت .ل تـ ــدلتـ ــه    يايـ ــه ښـ ــخ پـ ــت مـ ي حالـ
لـــه  ې مـــودې څخـــهډلـــږ لنـــ خـــو وروســـته لـــه ،دېـــې ولګيـــو پـــه طبـــع دو و اېـــك

پـــه ز د فبـــرورۍ ١٩٣۴لتــه  ه .ل تـــه نقــل شـــو ېــ رتــه د ملتـــان ج ېبســـره پروتســت  
 كـــړ دې خـــاطره شـــروعه ا لـــيـــنـــه خوړلـــو اعتصـــاب بد چـــې ده  ،و  ټـــهېمړۍ نولــ 

 ،داســې ځــاى كــې اچـــوي   ه حكومـــت دى پــ  چــې خــالف او پــه دوامــداره وجــه     
  وي.ه ق نا سره موافيروغت لهچې 



 50 

هغـــو  د چــې پـــه نــړۍ كـــې او   ،وات يـــدومـــره ز ىاعتصـــاب اوږدوالــ  هد دغــ 
ــار  ــه تـ ــار يپـ ــې سـ ــې بـ ــه    ىخ كـ ــت توجـ ــول مملكـ ــكاري او د ټـ ــښـ ــه  ېدې يـ تـ
ــه ــې واړولـ ــې  78، چـ ــې ورځـ ــوديـ ــ  ،دوام درلـ ــت هـ ونه ښښـــراز كو رحكومـ

ــه بر  ــ(څــه پ ــه عــدم بر يالي ــتوب او څــه پ چــې خــوراك   ،لوكــړســره ) توبيالي
خـــوده و كلـــه چـــې بې يـــې خــوراك تـــه اړ كـــړ.  و جبـــرحتـــى پـــه زور ا ،وركــړي 

هركلــه   خــو ،شــى وركــړي څــه چــې  وي  يشــو بريــاليدوى بــه  كېــداى شــي 
ــه حــس    ــبو چــې پ ــان  ي ــه ش ــد او پيوســپناا هماغ ــزم ا يز عه ــان، ع و و اراده م

ل يـــط تحميه حـــاالت او شـــراغـــه بـــل چـــا دپـــكـــه  .شـــو مـــاتولىه چـــې چـــا نـــ
  .شوى و ىونېهم لبه ا ي مړ اي ،واى يشو
د پــــه همــــدې نېټـــــه   غوښـــــتنې ســــره ســــم    لــــه د ده  وروســــته  ورځــــو  ٧٨ لــــه 
ــ ــالكوټ جيسـ ــال او هېـ ــه انتقـ ــو ل تـ ــاتې شـ ــه پـ ــو ،لتـ ــه ترڅـ ــټ پـ ــه ١٨ د آګسـ  مـ

ــه ډ ،دى ډكــــارير ويــــداهللا خــــان دغــــه محمــــل  يــــعب د .خــــالص شــــو ــدا بــ ه رېــ
ــتونزمنه  ــي    ســـ ــړى شـــ ــې وكـــ ــوك دغســـ ــوم څـــ ــې كـــ ــه    .وي چـــ ــو بـــ ــه خـــ هغـــ

 نــــه راځـــي او كـــه دا ورتــــه   ډول قيـــ ف النــــدې پـــه دق يـــ تـــر تعر   Satyagrahaد
ــړى د  ــپ Satyagrahaښــــكاره او ثابتــــه واى چــــې دا ســ ــو دى،  يرو او حــــواريــ نــ

ــاال  ــاب احتمـ ــه   Hungr-Strikeد اعتصـ ــازه بـ ــوي اجـ ــړل شـ ــه واى وركـ ــو ده  ،نـ خـ
د ده د كـــار ارزښـــت د ده پـــه  ،ښ شـــولېه پـــرمخ ورتـــه پـــګـــڅن ،يـــلوت ويـــواقع

خپــل ژونــد څخــه    لــهد هغــو لپــاره  چــې   ىد ېم كــينګــه اراده، عــزم او تصــم  يټ
  و. رېت

ې كولـه:  يـ ه بـه  كيسـ  ووو ايسره تماس ن ېلئمس ېدغله  اړير وېمشر خان په ډ
د پـالر او كاكـا شـهامت     خـو  ،ه دىنمونا يورتدا هلك د خاص شهامت او زړ

دې وخت پالر ه پ .وشي يادونه ترېدې ارتباط ه ادولو وړ دى چې پيې هم د ي
داهللا يـ ې د عبيڅخه به  نواخبارو لهل كې ېاو كاكا يې دواړه د هزاري باغ په ج

ت جرئـ ا پـه هكلـه   يـ ې د ده د روغتيـ ه چې به لك ،ولبيتعق پرمختګونهد روژې 
ى دوڅكلــه هېحكومــت . نشــر كــړ دې ارتبــاط راپــوره بــه پــ نواو اخبــارو وكــړ

او دوى هـم   لا په مناسبت معلومات نـه وركـو  ي(پالر او كاكا) ته د ده د روغت
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ق كـړي  يې تشـو يـ ا يـ  ،دو لپـاره اجـازه وغـواړي   يده د لچې د  ،ت نه درلودئجر
ې يـ چـې مـرګ    ،ورځ پـه ورځ اخبارونـه ورتـه راتلـل     چې خپله روژه ماته كـړي. 

اورو ره كـې خـ  يدهـ پـه كومـه    ديـ رته باېچچې خان د جنازې په هكله  ،وي نيقي
نو او عملــي كولــو پــه دې ارتبــاط د الرښــوو وو.يــونم يتصــم شــي تــه وســپارل

  و.ك په لېږلو لګيا يك تيار و، د ليل
داهللا خـان د  يـ چـې عب  ى،ورځو كـې احـوال راغـ    هو دويي چې په داد ياو زما ښه په 

، خــو كاكــا او پــالر پــه  كــړه ې ماتــهيــروژه  ،الى شــويــل كــې برېــالكوټ پــه جيســ
ې پـه موسـكا سـره دا    يـ پـالر   ياړونكيـ و .شكل خپل عزم ته ادامه وركوله هغاهم

ده چې په دې كـې كومـه دوكـه او    ېاسې ښكارد كړه.و لنډو ټكو كېه راته په كيس
ې يـ ا يـ خـو ب  ،وركـړل يـې  حات يوه دا توضه ن هشامل هېڅخبره  يۍاو لو پيغورا د ي

هغـه دا چـې وروسـته لـه      »و شى د حكومت په باب شـتون لـري  يهلته «ل: يراته وو
حتـى داسـې    ،دى ت كړىيمعامله او وضع ډولر ښه و ېې په ډيماتولو څخه  هروژ
څخـه   ىهغـو  لـه ده چـې زه  ې پاملرنـه او توجـه كـړ   سـره   و او اړتيـاوو احوالـ  وهغـ له 

  ».ژغورهې وريمننه كوم چې د ده ژوند 
پــه  ميــيت اهللا خــان د بمبيهــدا. زوى خبــره كــوم يكشــر د دلتــه د خــان صــاحب

 ىد ى،كــې محصــل د Grant Medical College  كل كــالجييــډګرانــت م
 هـېڅ يـې  ك كـې  يپه تحر ،و ىلرولو لپاره تلېت ۍد رخصتوازې يته و ياتمانز

اسـاس   رپـ  د حكـم  خـو  ،رته كالج ته غبرګ شوى واىېد بيدى با ،برخه نه لرله
  .ر كړېت بندې ياشتې يى او شپږ مدى هم تر نظارت الندې راغ
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  نهمه برخه

  عادتونه-ونهيخو
  

ي ژبـه  ئكـا يخـوا نـه چـې پـه امر    ه د چا ل .پل شوي ديځچې تل  همدغه دوه وروڼه دي
دوى  .دي يدوى بـې سـارې قربـانۍ ګـالل     ،دى شيېل كيو »منښد امهند ع د«ورته 

 ىزادي ښايي خلك دې تـه وهڅـوي چـې دو   دي، د دوى آ ر كړيېزندانونه ت مييدا
ثابــت  حايه پــه دې بانــدې كــوم د تشــدد عمــل صــركــته راوړي. خپلــه آزادي الســ هــم

 نـا يقي ،څخه سـرغړونه كـړې واى    Non – Violence هلعنې چې دوى ي ،شوى واى
 لــه .كــړې نــه وهپــرې ې يــصــرفه بــه  هــېڅو او شــتلي يزانــو پــه ګــولۍ وېدوى بــه انګر

 ،ږي او دومـره فـداكاري  ېر ښـكار ېـ نـه د دوى لـږ او ډ  ويخلكو سره د دوى خـاص خو 
ې د خپــل ولــس يــخپــل ژونــد  ،شــتهه ې نــيــانــدازه  ېسرښــندنې او ربړونــه ګــاللي چــ

اهللا  )Abdul Ghafar Khan(  رڅنګـه چـې كشـر ورو    ،كـې اچـولى   لپاره په زحمتـو 
 A. Khan is(ل يـ چې ګانـدي بـه و   ،همدا وجه ده دى فقا كامال ويتعالى ته نږدې 

a man of God    مشـر ورور  .) عبـدالغفار خـان اهللا تـه نـږدې دى Knight ا پـه  يـ  دى
پـه څېـر   لمـر  د ق يخـو حقـا   ،داى شـي ېـ ل كيـ ا سلحشور هـم و يه يفرانسوي ژبه شوال

ې د يـ د نـه ډك ژونـ   نومشـقتو لـه  خـو   ،لـد شـوى  تووكرات يـو ارسـت   دى .يد روښانه
 ،زانـو نـه غوښـتل   ېو چـې انګر هـم دغـه جهـت     .دى ىكـړ  يولس د آزادۍ لپاره قربـان 

او   Preachingغ او وعـظ  يـ عمـال تبل  .سـي ويې يـ ر وكړي او له منځـه  يدوى فه چې پ
 ورتـه جـوړه  بـه  كه نه بهانـه   ،وه نكې و) ڼ(خان ورو تل په دوى  Violenceهمدارنګه 

  وو. يدوى به ملزم محسوب شو او
ب هـاى  سـردار وال  ،تـه الړ  »Bardoli« يكـال بـاردول   ز 1931كله چې كشر خان په 

مــه يپــه دو دوى  ،لپــاره مخــې تــه ورغلــل مشــي يپټــل او نــور، دوى ټــول د ســتړ
ل ېـ ر الس دكـ م يېـ ا نـو د در يـ ب ،ديولكې ګون برخه) ېل د دادرجه كمپارتمنت (در

ې چې پـه هغـو كـې    يد الس كڅوړه  ېوړوك هوي ،څخه راووت چې ګوري ېفغر له
 ســميو تقيــلولو پــه خــاطر او يه جــامې وې ورســره د عنــدالموقع تبــد و دوه جــوړيــ
 He looks«دى سـړى  ر يـ فقډېـر  و يـ چې  هدېه كدى داسې ښكار .ووقات ورسره ا

like a true  fakir and is one.«  و ېسـتم نروانـو او  يپلـو پ خرې د ېـ او كـه چ
واى ى نـه  كلـه  د هېڅپه شـان  دي، د ده  خلك  ډېر نرمول پښتانه دا ټزانو چې يعز
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 ژندل شواى.ېپ

اخـالص، تواضـع او د خپـل     يت،ه د ده د ژونـد شـفاف  يـ دلو څخـه لـه ورا  يـ للـه  د ده 
چـې ده تـه    يونـه د يدغـه خو  ،ږيې) څرګندځان وقفولد  نورو لپاره رونه (دېځان ه

  .وي هرنګه فداكاردا چې په مطلقه وجه ،ښيخقوت ور ب
وال  كونه (كـــالميو ســرل ڼد پنجــاب اردو ژبــو ورځپــا   «ل چـــې: يــ و ځلــې راتــه وو  يــ 
وه يـ : (دلتـه  هكـړ  زياتهې د مثال په توګه يا ياو ب »يكوال) هر څه زما په هكله خپرويل

كونه د يخـو دغـه سـرل    ،م)يـ من ښـودلى  ښې زه د اسالم ديرنګه  لهچې  ،ورځپانه ده
تـل پـه    يد څـه نـه   پـه كـار ده نـور    ۍده آزاد وازې ديـ  ،زه نـه لـري  ېـ ده په ژوند كومه اغ

ې الرې يـ د ولـس د پرمختـګ پـه بـاب      ،هواې كـ يـ  تحياو نصـ وعـظ   ،حركت كـې و 
وه فاصـله هـم   يـ حتـى   ،خپلو پښـو ځـي  ه كولى شي دى پ ترڅو ،چارې په ګوته كولې

 غــودپــه  .ســتل شــيياتــه حــده كـار وا يلو نــه تــر زيوسـا  لــهونـه غــواړي چــې د انتقــال  
او  ډډه كـوي انو څخـه  يشـ  ولوكس لهدى  ،ارزان څخه كار اخلي خيېب لهلو كې يوسا

 .شـته ه ا حتى د ده په شان څـوك نـ  يرې چې وي او ېدلته هر چ .ې ساده دىيټول ژوند 
دى د  ،اطاعــت وشــي بايــددى داســې څــوك لــري چــې د ده  ډولر محســوس يــپــه غ

ن خـا  ،دى نمونـه  نولتويضـ خپلـه د دغـو ف  ه دا ځكه دى پ ،حرمت او صداقت وړ دى
ې راتــه يــم او همدارنګــه بــه مــرم) دا يــدلى ېــږې: (زه عســكر زييــوا عبــدالغفار خــان

كـال لپـاره د كـانګرس منتخـب     ز  1934چـې د   ،ز وشـو يو وارې ورته وړانـد يل يوو
زه  ،ميـ زه عسـكر   .انكـار وكـړ  يـې  دغـې نـه    لـه ل او يوو ده مكررا ،س وټاكل شييير

 يدحاضـر  شـان   پـه  كر د دهو زره نور عسنوګخو سل ،دى عسكر دى هو ،ميعسكر 
الرښــودنې او  لــهدى خــو  .وكــړي او څــه چــې غــواړي هغــه وكــړي  تــرې اطاعــت چــې

ې ې مخكې ورته اشـاره وشـوه بـ   يخو لوى خدمت چې  ،انو نه بې خبره دىيداسې ش
ــه كــومې ر  ــه اكــارۍ او د ځــان  يل دغــې دى خــو  .كــولى شــي  ترســرهڅخــه  يغټــوالل
ده تـه   .ه بـولي يـ بې ځادى ټول دغه هسې  ،نه دىكس  ىوښتا راكوم نوى پروګرام ته 

كـار  ري يـ عملـي تعم  ،لـري ه ونـ  پاملرنـه  رېانـد وازې د نيـ چـې   ،څخـه خبـرو   ورېـ ډ له
  بهتره بولي.

غوښــتنو پرځــاى د ښــو  د او  يګــالل ې ضــربېرې ســختېــې ډيــپــه ټــول ژونــد كــې  
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او حكومـت پـرې    كـړه  ېيـ م يتقسـ ( دتـل  ز چـارواكو سـره   ېـ انګر لـه  ر ځـاى كو پياړ
چـې   ،او كـار وي  هره مشـكله خبـر  ېـ دلي او دا بـه ډ يـ اى بل څـه نـه دي ل  پرځ )وچلوه

 ،ورتـه د بـاور وړ ښـكاره شـي     ټكـى و يـ ز ېـ چـې د كـوم انګر   شي دې ته وهڅولدى 
څــه نـه لــري! او څـه چــې ګانـدي جــي     زي ســره كـوم ېـ انګر لــه خـو پـه شخصــي وجـه   

ــي او يل ــكل ــې وي ــي ديا ي ــه د انګر  ي،ل ــه دې هكل ــي   ېپ ــول من ــه ټ ــو هغ د ورور  .زان
دي او دا خو د نه منلو خبـر ده چـې اوسـنى ګـورنر      يټولګي ملګرد ې هم يملګري 

راتـګ د ده او ورور سـره شـريك     ،وخـت ناوخـت تـګ    ،نيېژد دوى كورنۍ ښه پ
و يمانوچـې د بـدګ   ،نه لـري تغوښـ  ېرتـ  ،شـي  ىدليـ لهـم  لمـه او كوربـه   ېو د بـل م ي

څخـه  اهم تفـ  ءسـي او د ده غوښـتنې بـې لـه كـوم سـو      يكـې ځـاى ون  يځاى ښـې اړ پر
  شي. ېالړو كېمخ

د ه وينـا  ا پـه بلـ  يـ ت يـ ده روحان ن څه د ده په هكلـه د يسره له دې هم زما په فكر عزم تر
ــه معنــى او    .يد لت درك كــويــدې واقعيــه د اســالمي عقد هغــه  خپــل ځــان پــه ټول

د ګانـدي  ده  .تـه سـپارلى دى  ) Submission to God( مفهـوم سـره اهللا تعـالى (ج)   
نـه د   ونه ګاندي جي نـه د ده شـهرت ا   .ارينه په كوم بل مع ،للى دىت ژوند په خپله تله

ز ېــه (د انګريــڅخــه ډكــه روح ددان او تــريــطغاسـي كــار، نــه د ده انقالبــي او د  يده س
 لـه وازې د ده شـفاف او  يـ وازې او يـ  ېبلكـ ، ې مجـذوب كـړى و  يـ مقابل) و چې خان 

چـې پـه ده    ،ور كـې  په ال ييد او د ده اصرار د ځان د روح صفااضت څخه ډك ژونير
څخــه پــه دوامــداره وروســته كــال ز  1919لــه  وه چــې ېزه كــړېــره اغمــې دويــبانــدې 

اړ يـ زه خـو دا و  .ر كـړ ېـ سره ت Self-purification ۍيسره د ځان د روحاني صفا ېوج
چــې دوى د فــوالدو غونــدې كلــك او   ،مســلمانان ملګــري لــرم  شــمېرو يــلــرم چــې 

ي او ړځانونـه فـدا كـ   الي په الر كـې  ووياو  د اتحاد »مسلمان - هندو«حاضر دي چې 
ده  لـه ا يـ ر ېـ ژنم چـې د خـان عبـدالغفار پـه څ    ېـ وك نـه پ هېڅـ او  كـړي.  ءدان ايد وطن د
ې يــى وي او د ژونــدون نــاخوالې لې ګــاليــاضــت يت او ريات دومــره شــفافيــڅخــه ز

د او ګانـدي  ېتګ وخت راورسـ  - وه حركتيد  منلې وي او كله چې به د ګاندې لپاره
 ليـ وري وجـه ځـان تـه وو   شـع مـا بـه پـه ال    :ليده راته وو ،لوويم نيو مهم تصميجي به 

 )ج(ځــان يــې اهللا تــه ســپارلى دى او اهللا  خپــل چــا دى چــې  هم د هغــيچــې دغــه تصــم
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نې قسـم  تنه نه كوي، ما به د ګاندي جـي بـې لـه كـومې پوښـ     وكله ناسمه الرښوهېڅ
ا بـه  يـ او  هومطـرح  ښـتنه  پووركولـو   يېانيـ كلـه چـې بـه د ب    ،بـه مـې   ىوليـ ه اهللا چې نپ

ا نـه  يـ رانتيزه پـه دې كـې كـوم تعجـب او ح     :ليده به و ،صرف نظر كول منځته راغلل
 ېښـكاره شـو   ده  كلـه دا راتـه آسـانه نـه    هېڅم تـه راغـى او   يچې دى دغې تصـم  ،لرم

ا يـ م او يماكـه چـې دى ټـول تصـ    ځ ؛نه وكـړم تپوښـ  ېرتـ مو په باب يماچې د ده د تص
  سي.  يكوي او دى د اهللا فرمان ته غوږ نته راجع  )ج(هللا هغه ا ،څه چې غواړي وكړي

كلـه   ،خـوى او عـادت دا دى   والحاتو او بـدلون راوړونكـ  صـ شوا د اېو لوى پيهر 
تونو يبې له دې چې خپـل محـدود   ،چې موقع او فرصت ورته مناسب ښكاره شي

دى پـه   خـو  ،ييايـ خپل پروګرام پـرمخ ب  ،ې پام ويياوو ته يمګړتير وي او نيته ځ
  و پلورل نه كوي.يد كړ ،ژنيېدى خپل حد په دې توګه ن

چـې د خپـل ځـان     ىار د ارزونې (اندازه كولو) هغـه د يوروسته له هر څه، واقعي مع
كـړى   )ج(ې پـه اهللا  يـ كـوم چـا چـې توكـل      .كې نغښـتى دى پته  )ج(كامل سپارل اهللا 

  .يتل تله هې په همدغه اندازه كوي او دى هم نور خلك په همدغي نو خلك ،وي
ې كـړي او هـر قسـم    يـ ات سـفرونه  يـ ر زېډ ،مشر ورور (مشر خان) خو بل رنګ دى

لكـه كشـر ورور چـې د خپـل      ىداسـې نـه د   ،ىكـړ ې يځان  ،دلي دييې ليانسانان 
  ځان په شان پاتې دى.

 ېخپلـ  ،تـه مـخ شـي   دو خواېـ دې لټه كې دى چـې د عزلـت او تنهـا ك   ه كشر ورور پ
مشـر ورور غــواړي هلتـه دلتــه الړ شــي،   حـال دا چــې   .كــړي ېاو كتنــې كمـ  ېنديـ ل

دى چـې د  ې دې كـ ه كشـر وررو پـ   خـو  ،تماسونه ولري او هغو ته وده وركـړي  ينو
 خـو  ،ن النـدې راولـي  يليخپل ځـان تـر دسـپ   د په ارتباط نور نور هم  ېديعق ېخپل

ــ   ــور كــوم يد آســانه ونمشــر غــواړي چــې ژون ــ  ېســي او ن ــريه غوښــتنې ون دى  .ل
ده او كله چـې  ېكړ م مشرييټد كركټ د يې كې  يپه پوهنځ .شوى ادپي ورزشكار

نـو همـدا    ى،د تګـړه بـال كـې هـم    ټه او فواوې كـ يـ كټ يه كرتكړر ې، ډوپه لندن كې 
ه يـ ې روحدا كشر خـو پـه همـد    .ې څخه ګورييروح لهژوند د سپورت  چېوجه ده 

ــاخوالې كمــ  يد س ورزشــكارد  ــد ن ــه   كشــر خــو ،وياســي ژون ــد پ ورور خــو د ژون
چـې   ييـ ر واټـ ډاك ،كـوي  احسـاس د خونـد  نـاخوالو څخـه    لـه ې ر كـ يټولټال او مس
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  .يدواړه شته د ترخهاو  خواږهژوند كې 
ا د خپـل ځـان   يـ ه ناتسچې ځان  يلر ريد او توقيكأد او تييأر تېډپه دې كشر ورور 

ل يـ مل صـرف نظـر او ممانعـت هـم ورتـه وو     حتى تر سرحد د كا ،او نفس منع كول
ې يـ و هغه مني كلـه چـې وار   كمشر په چكچزما  Self–Restraintا ي ،ى شيادېك

  راشي.
 ي،كـو څپنځوس سـګرټه و كې ل چې ده عادت درلود چې په ورځ ير راته ووټډاك

ې  يـ پـه خـاطر   ا يـ روغت ېنـو د هـوا او خپلـ    ،شـو  بنـدي  ز كـې  1931خو كله چـې پـه   
ه باكو الس نـ نې په تيا ينو ب ،ټ ونه څكوييسګر نوركله هېڅوو چې يم ونيتصم

  ي.څكل نه دي وخت هېڅو خان عبدالغفار خان خ ،دلىېلګ ىد
كـول سـنده    ،كميد دلتـه ولـ  يـ ې بايـ ه راتـه وكـړه چـې زه    كيسـ وه ير خان صاحب ټډاك
ــرت ســنده مــ يــرنكد Col. Sandeman ن يمــ ــهن زوى يل راب ټې څخــه چــې  يكــو ل

د اوربنـد پــه تـرڅ كــې    ســاتونكوښــور تـه د خپلـو   ېو وخـت پ يــ ،ولـ ې هــم لريـ شـهرت  
 نـو نصـبانو پـه فكرو  د صـاحب م  ءګـان فضـا  په د خيـ وه لويـ بند هلته د اور و،راغلى 

ې د يـ احساسـات  چـې دغـه    كـوالى شـو  ن ونه يل سنده ميكرن ،هو ېكې منځته راغل
  ر خان صاحب څخه پټ وساتي.ټاكډ لهكې  نځخپلو ملګرو په م

ن دا خبــره چــې تاســو كــامال يل ســنده مــيــ(نــه ! كرن ييــر خــان صــاحب ورتــه واتــاكډ
ده  هبـ لووه مسـابقه او  يـ اسـي ژونـد   يس ،فكـر څخـه وباسـه    هلـ  ،استي يمغلوب شو

د پــه آخــر كــې لكــه د فټبــال او  يــللــه) بايچــا وبا ،چــې غالــب او مغلــوب (چــا وګټلــه 
له ئمسـ  د بريـا  او دلتـه خـو   يوكـ پړ ېيـ او و يو بل ته وركـړ يټ په شان السونه كيكر

  مطرح نه ده. هېڅ
يـو د بـل سـاتونكي سـره      ل وضـع عـادي وګرځېدلـه،   په دې ويلو سره د انګرېز كرني

زه دعـا كـوم او    ،ژنـو ېو بـل سـره پ  يـ ې: ښـه، ښـه مـوږ او تاسـو     يـ ل يـ ت كړل او وخصر
  لري.ه كوم قصور ون يله كې به ساتونكئپه مس »چارسدې«م چې د من ي هيله
مـذهبي روحيـې    لـه فـان) كـامال   يان عبـدالغفار خـان) خپـل مخـالف (حر    (خـ  كشر

او  راكـړه وركـړه  جنبـې څخـه ورسـره     عملـي  لـه مشـر كـامال    خو ،څخه ورته ګوري
 لـه صـبر او حوصـلې څخـه     لهداسې حال كې چې مشر ه پ .لري هڅپا ناستهبرخورد 
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بلـې   وه حـده يـ  لـه ره مشـكله ده چـې   ېـ كشر تـه دا ډ  ،فانو سره ګورييرو ترخو حرېډ
  ته ورسره بحث خبرې او اترې ولري.خوا

وي، شـوخي  ې ورسـره كـ  الټكـ  - ټـوكې  ،دلى شـي ږېـ نو سـره غ يمحصل لهمشر خو 
ه پـ  .خو د كشر لپاره دا هم مشكله ده چې هلكانو سره دغسـې وكـړي   ،ورسره لري

 ،انو نـه ځـان ګوښـې تـه كـوي     يدغو شـ  لهدى  ،ينيدې كې د ښې پوهنې څوك نه و
ږي چـې تـر كومـه حـده     ېدې نه پـوه ه وك پهېڅاما  ،كوالى يخو مشر داسې نه ش

ر خـان صـاحب دې   ټـ اك، ډخان عبدالغفار خـان څخـه)   لهعنې ي( ،مشر ترې ښه دى
 ،سـي يټ ونيو سـ يـ كـې   »اسـامبله د پېښور په «ى شي چې په ادېق كيخوا ته تشو

چې كشر ته (خان عبـدالغفار خـان) تـه     ،شي كوالىه ت نئوك حتى دا جرهېڅاما 
ت كـې  ئـ يك هيـ پلوماتيو نه كړي چـې پـه د   مشر به كوم تردد .وكړي زيوړاند دغه

داســې كــار څخــه ځــان  لــهوجــه  يورعشــكشــر بــه پــه  خــو ،رې ورســره الړ شــيېــچ
دواړه خاصــه او بـې ســارې جــوړه   ،و د بــل مـتمم او مكمــل دى يــو، يـ هــر  ونغـاړي. 

دوى پـه دې   .ه ديسـره ورتـ  ې يـ ر ېـ او ډ ي دالې طبعـا سـره جـ   يونه ينې خويځ ،دي
ږ تــوب يــعــزت او وقــار ســاتنه، ځ   :لكــهي، لــر ت والــىتــوركــې ســره   نــوويخو

)Stern ،(راشــه د صــدقې پــه چــارو وفــادارۍ او نكى پــهوكــوي ه اوږه خــالڅخــ ،
  دي. نن تندي خاوندايدرشه كې تاوده او د ور

د ل شـي او  يـ خدمتګار ورتـه وو  ييي چې خداواته اندازه خوښيخي زېدواړه په ب
او د داسـې نـوم    وڅـ څخـه ډك دى، تر  نـو فويو او تكليسخت لهژوند  دواړو وروڼو

  .يدي شهرت څښتن شو
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  لسمه برخه

  ريرته د کور په لويب
  

 كـې تـر  چـې ال مخ ، هبرخـو پـه بـاب كـې د    دغه برخه د وروسـتۍ كتنـې د هغـو    
زه دې كـې   څرتـ وې فتنـې پـه   يـ دل د ېك يد خان صاحب زندان .ىدالندې  چاپ

  ي.ځه ووچاپ لهره ژر تر ژته وهڅولم چې كتاب 
وه يـ  رهېـ دواړو وروڼو پـه ډ وروسته و دېكې له خوش لېج لهد هزاري باغ  حتى

 ېخپلــد چــې  ،ل بجــاج څخــه وغوښــتل عــل اره ســټ جمنــزړه ســوانده بلنــه ســ 
ت خــو داســې و چــې  يــواقع .ومنــيكــې Wardha  اســتوګنې كــور پــه وردهــا 

دا خبـره   .ولمه پـه توګـه   ېد م جيټ د س »وردها«لته په ګاندي جي ال مخكې د
د  هـرو مـرو  كـړه وه چـې دوى بـه    ېداسـې پر  كېمخ لهمخكې  ،په دې شكل وه

ــر نظــارت   ــدي ت ــد ګان ــه  ېالن ــزي والوي پ ــو كــې  يمرك ــتون ــيې ځي مې يې ســن
پـه  مې ينـې نـورې سـ   يځاتو څخه يمتحده وال لههمدارنګه بنګال او  ،دلېيول

دل او ېـ م كيتنظـ  خواوګرامونه عمال د ګاندي جي له پر هوقفو سره او ټول دغ
 لـه خـان صـاحب   بـه  چـې   ځـل هر  .زه په دې موضوع كوم نوى شى نه افشاء كوم

 ېلـ ړورا تهالسـ  نېوې پـوره الرښـو  يـ څخه به ګاندي  لهووت،  رهوردها څخه ب
به مشـر   پرتهغوښتنې  لهد ګاندي جي  ،اوهت كيد فعاليې بايهماغسې به او 

خـو د   ،وكـړي  ګـډون ت لپاره په اسامبله كـې  ينه غوښتل چې د خپل وال رورو
  ه دغه امكان درلود. يپه توص جيګاندي 

ره بـه  غـو چې  ليا وووروڼو څخه  د لهوه يړو په وخت كې كوم رد ټاكنو منډو ت
دلتـه  ، ت تـه الړ شـي  يـ و خاصو مواردو لپـاره سـرحد وال  ځينو د يوي چې كوم 

دې پـالن څخـه صـرف     لـه ې يـ چي مشـوره   وپه دې موضوع كې هم ګاندي جي 
ــاكډد  .كـــړهرنظـــر كولـــو و ــه وه چـــې د ټـــول   راضـــير خـــان صـــاحب حتـــى  ټـ نـ

منظـورۍ  خو د ګاندي جي په  ،يپرانېز ېنندارتون د Swadeshiهندوستان 
ر خـان  ټـ اكډجه كـې دغـه كـار ممكـن شـو او      يوركولو په نت ېاو ده ته د مشور

غوښـتنه   اصـراري او  هورشـ رې د ګانـدي م ېـ كه چ .هناومك يدغه بلنلصاحب 



 59 

ــه واى  ــاكډن ــه غوښــتل  ت ــان صــاحب ن ــار د ك   ،ر خ ــانګرس د ك ــمچــې د ك ې ېټ
Working Committee of the Congress كله چې  .ې منلى واىيت غړيتو

اسـي برخـو   يپـه س  يـږ ل چې ده ته دغه كـار ښـه نـه د   يوې يز وشو ويه وړاندورت
ا عـادي  يـ و معمـولي  د يـ غواړي چې  دىلري ه ت نيرضا دومرهكار سره  لهكې 

 ټـه ېمك كـانګرس پـه   د كـار   و چـې دى آزاد  .متواضع كارګر په توګه پاتې شي
Patna  تي ره ده چې ځان لـرې وسـا  غول يده و .وكړي ګډونخپله خوښه ه پكې
اب بـ د هغـو پـه    ،يد يا منـل شـو  يـ  يټاكـل شـو   كـې مخ لـه  كـې مخ چـې  او څه

خاموشـي پټـه خولـه كـار      .واى ېشـو  نـه ټاكـل   كـې مخ لـه ا اجنډ ،بحث وكړي
م ينــو ګانــدي جــي تصــم ،وو كــې د ده پــه زړه جــوړ خــار ډو او بانــيــكــول پــه كل

ده  ي.مشـر وټـاك   يوئيـ و د صناعتي جامعې اجرايد كل هند ټولچې د  ،وويون
  ه ومنله.پرته نازړه توب) له تردد (زړ هم
 له كشـر څخـه   حتى ،دا كړليملګري پ ډېراسې ښكاري چې احتماال مشر ورور د

ږ يـ وه نفـر سـره چـې ځ   يـ  لـه دى چې دا  رويه سړىعلت هم دا دى چې دى خنده  ،ډېر
 .لـري  پيرې تـو يـ  څېـر الن د كشـر ورور پـه   يتـه مـ   جاضت كوونكى او كـون ياو تل ر

ــاكډ ــ ټ ــان ب ــه دې ر خ ــه و   ېل ــزه پورت ــل   ،ينيســچــې پ ــا لع ــورنۍ د  جــيد جمن د ك
بـه   تـه  كې چې ګانـدي جـي   ې په وردهايوجه  ېده ه او پانو درملنه شروع كړوغرنا

  دا كړل.يراتلل، پ
پـه   ،غځولـه رمنو تـه  ېشرام نجونو او ماله د خلكو درملنه نوره هم د پا ده خيب

Wardha ه.سره ومنل ېمنن ېرېرمنو او نجونو په ډېكې دغو م  
ــه دې ورځــو كــې    ــحتــى پ ــي او  يو شــا ســ  ې خــواي ــه خپــل طب ــايمو ت  يروغتي

لـو  يو نـه تـر پنځلسـو م   لسـ  لـه  هـره ورځ  ،ېوركړ پراختيانوره هم  نو تهخدمتو
د مرتبې او مقـام سـړى    څېره څوك چې د ده پ وهي.ې ډمن بلې خوا ېويپورې 
و مــا پــه خپلوســترګ .رونــه پــورې وي) هغــه داســې واړه كارونــه نــه كــوي(تــر پ

 ،لپـاره غوڅــولې  خپلـه د ناروغـانو د ســبزۍ  ه ې پــيـ چـې ســبزي بـه    ىدلى ديـ ل
  اره كړي.يزانه ورته تېد هغوى پره ترڅو

 لـه ې يـ راغـى او پـه پټـه خولـه بـه       ته شرام (د ګاندي جي روزنتون)اسهار وخته به 
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شـرام كـې د   اننـه پـه   ې ديـ ا بـه  يـ او ب قدم وهل شروع كړلسره د سهار د ي جګاندي 
  ا به خپل هستوګنې ځاى ته راغبرګ شو.يست او بينو احوال واخخپلو ناروغا
ر مشـكل وي چـې د دوى پـه شـان ثابـت      ېـ كـې بـه دا ډ   خچـه يپه تارد كانګرس 

  قدمه، وفادار او صادق غړي ولري.
 او نـه څخـه   هـو لـه  ې سـره بـ   يګاندي جـ  لهلو كې هم دوى يحتى په داخلي مسا

 هـا كـې  ددلو كې پـه ور ېكوه لنډ ستانه يپه  .و ىغږك او هميات شريخصوص
چـې پـه    الى شـول خـان عبـدالغفار خـان وكـو    په توګه لمه ېمد لعل جي  د جمنا

هلته د ساده ژوند، د  ،دنه وكړييكار څخه ل لهرمنو او نجونو ېشرام كې د ما
دوه زړه  او اصـرار د الس پـه كـار بانـدې،     ۍ، اخالص، آزادءفضاه ييزې سول

 لـه كې وله چې خپله وړه لور چې په لندن دې ته وهڅې په ژوره توګه ياو اراده 
 لـه شـرام  ار سـره وه، هندوسـتان تـه راوغـواړي او پـه وردهـا كـې د        وخپلې تـر 

  رمنو سره ژوند او زده كړه ولري.ېنجونو او م
وه يـ خـو   ،ا څخـه ډكـه وه  يـ زړورتلـه  او وړ نې يره د سـتا ېخو ډ كړهېدغه پرد ده 

زي ښـوونځي كـې   ېـ ه انګرويـ او پـه   ېږل شوېپښتنه نجلۍ چې انګلستان ته ل
راوغوښـتل شـي چـې     وخـ  .ل كـړې بـه شـي   يځـاى تحصـ   هي او د هغيدرس ووا

دا كـړي؟ او تـر   يـ پ هخپلـه د درس الر ه اتو ربـړو سـره پـ   يـ ز لهشرام كې ادلته په 
لــور څخــه  لــهدا كــړي چــې د ده يــرتــه ښــه ســرمعلم پېرابن څخــه بــه پــالر چيــم

 ،ن صـاحب مطـرح كـول   خـا  و، چـې بت ولري؟ دغه سوالونه وظپاملرنه او موا
ې يـ رابن او وړه مهـر تـاج   يـ له تردد څخه تلګـرام صـادر او م  ې خو ګاندي جي ب

ز ١٣٣۴د  ،تۍ كـې سـفر وكـړ   ښـ ټـالوي ك يوه ايـ دواړو په  ،دواړه راوغوښتل

  دل.ېورسرا وردها ته   شتميپه دوه ونومبر 
دې ه ې پـ يـ خـو كشـر ورور    ،ديـ خپـل پـالر ول  م كـال څخـه   يو نـ يـ نجلۍ وروسته له 

څلـور  ې يـ كـې و، چـې پـالر     Dehra Dunدهـردون  پـه   ىل برون ښـوونځ د كووخت 
  دلى.يو له كاله ن

د او ورسـره  يـ ول وپه سـفر چـې وتلـى     U. Pو پي يخپل پالر د  يواړه عبدالعل
 وردها ته په څلورم د دسمبر راغى.
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ــړ  د  ،ږيېــدغــه بدقســمتي چــې واړه معصــوم ورســره مخــامخ ك    ئتصــور وك
پـه اووم ماښـام دا خبـره خـوره شـوه      د دسـمبر  له او دلته راغل مرپه څلودسمبر 

دې موضـوع څخـه    لـه كلـن ماشـوم چـې كلـه      12ړ وو ،ې بندي شـوى يچې پالر 
چـې زمـا پـالر     ،نـو څـه وجـه ده   «ى وپوښـتل:  يجمنا لعل جي څخه  له ،خبر شو
جمنـا لعـل جـي دغـې      .ېـږي زادآو نـور ټـول   اجي امږي، خو ته او مهاتېبندي ك

(ستاسـو پـالر)    هل: چې وجه خو دا ده چې هغيته وو رك ماشوميار او زيهوښ
ې جمنـا لعـل   يپه هكله  ۍګربشواد  .ده ېكړنا يآشوبه ډكه و له كې مييپه بمب

  دلو.ېې پوهرپحات وركړل چې دى يهلك ته ساده توض يج
 .ې ګـډې كـړي  ياوښكو سره  لهاوښكې نه لرلې چې د ماشومانو  هېڅخو پالر 

ده  ،وو يد ده ملګري امتحان شو ،وو هډاډ اوويملګرت پهدى د خپلو ملګرو 
ور درلود چـې د ماشـومانو پـه هكلـه     دومره با  په مهاتماجي او جمنا لعل جي

  ښنه هم نه لرله.ېاند هېڅې ي
ــه م) Wardha(څـــو ورځـــې پـــه وردهـــا   لمانـــه (خـــان صـــاحب او ېدغـــه وروڼـ

مهاتمـاجي او جمنـا لعـل    «و يـ كورن هلغفار خان) بلـې خـوا تـه د خپلـو دو    عبدا
او د ورورولـۍ   يـې كـې روح  نځچـې د دوى پـه مـ    ،سره دومره نـږدې كـړل   »جي
  .كړو بل سره پرمختګ ويكو ياړ
اسـي بحثونـو الر   يس نځ كـې نې وخت خو بـه پـه نـدرت سـره د دوى پـه مـ      ينې ځيځ
ــه دوى (دوه ګوښــه   هخــو اكثــر  ،دا كــړهيــپ ــاتو كــې،  ايلمــه) روحــاني ب ېدوه م - ب ن

ر تـ آرامـۍ سـره بـه ډاك    ېپـه كـامل   .ه خولـه وو پټـ  ا هميا يلمونځونو او دعاګانو لګ
دلو او ګانـدي جـي   ېشرام تـه حاضـر  الپاره  Visit مالقاتخان صاحب سره ورځني 

ې كـ قي بـه د ټولـو پـه روح    يان موسـ خ هابد  .لېوې تكراريدعا ګانې به  ېوسته من
  ولو.يى نځا
 ،قي د اردو ژبـې يلطفـا موسـ  «ل: يـ را لعـل تـه وو  يير خان صـاحب پـا  ټاكډوه ورځ ي
ر ېــد ده ډ »ره مهمــه ده چــې درك شــي.ېــدا خــو ډ ،عنــې كــاملې ترجمــې تــه واچــوهي

كـار  سـره  قۍ سـره دعـاوې واوري او پـه خاموشـۍ     يموسـ  ېآرام لهدل چې ېخوښ
(د  كــىو بزګـرو مسـلمانانو څپر  ې پـه بنګــال كـې د زحمـت كشــ   يـ و وخــت يـ  وكـړي. 
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وروسـته لـه    ،هديـ نګال كې ولبمه) په ېوړه خشوې و څخه جوړه يو، پاڼو او لرګين
 .بـانو غـم وخـوړل شـي    يد د دغو غريه چې باپيدا شواشتو دا مفكوره ورته يم هدو

ــد   ــچــې كل ،وز دا يد هغــه (خــان صــاحب) وړان ــړي. ع هيوالي صــناي ــه وده وك د  لت
ر ېـ خـو جمنـا لعـل جـي ورتـه ډ      ،ده غوښـتل چـې بنګـال تـه الړ شـي      هپه نهمدسمبر 

 Board of Village Industriesد  ترڅـو  ،تم شـي  و څه وختيچې هلته  ،نګار وكړيټ

Assoacition و هغـه   .ټولنه كې ګـډون وكـړي   ا يه يعو اتحاديوالي صنايعنې د كلي
مــوږ د ده د كــار پــه  ،پــورې وځنــډول شــو هلســمه تــر پنځــد دســمبر چــې د ده تــګ 

خ پــه يســو مشــر د اووم تــاريچــې د پول ،وا يــاو وربانــدې لګ اوهموضــوع فكــر كــ
نو لپـاره  تدى خو بـه تـل د داسـې غوښـ     ى.غاپاڼې سره ر هلولو يماښام خوا د ده د ن

دلو ېولـو امـر راورسـ   يچـې د ن  هشـېب ل: هـره  يـ لوى پټان (ستر پښـتانه) وو  ،وار يت
لـري چـې دوسـتان،     هول شوى اجازيكې ن پامو ځنډ په يخو په امر كې  ،وار يدى ت

  ورور او ماشومان وګوري.
ښـه دغـه وار بـرخالف د    « :ليـ ولـه، ګانـدي جـي وو   ين ياريكله چې ده د وتلو ت

 هدېخـان صـاحب داسـې ښـكار     » ه كوو.يز دى دفاعينو موږ درته وړانديمخك
ر بـه كـړي   يمغـا د هغـو  چې  ول: چې ده قسم خوړلى يده وو رته پاتې شو.ېچې ب
ستاســو پــه همــدغې مــورد كــې    زه «ې كــړي وو يــ ســېيراهز  1919 لــهچــې 

مـوږ   ،ىده نـ  هغـه ځـل   اخـو د «ل: يا ګاندي جي ورته وويب »احساس درك كوم
دې كـې مرسـته   ه ل تـه الړ شـو، كـه مـوږ وكـوالى شـو چـې پـ        ېـ نه غواړو چې ج

 و بل ځليدا خو  »ېيڅه چې غواړې نو كوه « ې وركړيما ځواب يمستق »وكړو
  و.والى يوځاي ىښكل

 ېقسمتي د مشـر ورور پـه بـاب كـې وه د هغـه ورور څخـه لـر        وه بله بديخو دا 
كې وې او يســره ښــې او بــدې شــر  هد لــهې ل كــېــكالــه پــه ج ېچــې در ،ږيېــك

و يـ  دواړهآزادۍ (نظـر بنـدۍ دوره) كـې     مـه يبـا سـل ورځـې د ن   يهمدارنګه تقر
ې وغوښـتل  يـ انو څخـه  يـ كوچن لـه  .پـروا نـه وه   هـېڅ ) خو د كشر ورور وځاى و

د خپـل   .ييـ وسي او تـل خپـل درسـونه زده او ووا   عزم او شجاع ا چې قوي، با
د دغـو مشـرانو (ګانـدي جـي او جمنـا لعـل        ،اوسيوځان د ساتلو په فكر كې 
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  زموږ غوندې!؟ ئې وساتياو خاطر  ئجي) په خوله كو
ل (كاشكې چـې مـا خپلـه    يوه چې و اهغه د ،د ده پرمخ ښكاره وه وه غوټهيخو 

بـو مسـلمانانو پـه هكلـه مـې كـړې وه ترسـره        يو د غريـ وعده چې د بنګـال د كل 
دوى سـره بـه    لـه عنـې  يكـې   نځكـړه كـړې وه چـې د دوى پـه مـ     ېما پر ،واى ېكړ

ه خولـه شـو   پـ وچ ايـ ب .شـم كـوالى  ه ن هېڅاوسم او كار كوم او اوس خو دوى ته 
ږم ېل (د سرحد پـه بـاب نـه پـوه    يې وويوه ژور آه څخه ياو څه ځنډ وروسته  له 

تـه ونـه هڅـوي چـې     توب زمـا خلـك دې  يمـا بنـد  چې ز ئاجازه راكړ ،ميڅه ووا
خپـل   هنير وزغمـي او پـه سـړه سـ    د دغـه كـا  يـ دوى با .كوم عاجل اعمال وكـړي 

  ولري. يووالىورځني كارونه سرته ورسوي او 
ب كــې يې نــاخوالې او بدقســمتۍ زمــوږ پــه نصــم چــې ټــوليــزه پـه دې غمجــن  

و او يـ  هحقـ  هكـړم چـې مـوږ پـ     هثابت چې ېراكړ هده چا ن موقع حتى دومره ،دي
 خـو  ،اد كـړى يـ ت يـ وال ىت، مرګـون يـ راپور زموږ وال و حكومتيي دوى ناسم.

سـوادو  ېا فرصـت مـوږ تـه څـوك نـه راكـوي چـې د جـاهلو ب        يـ دومره امكانات 
  اسي د پوهنې كار وشي.ير سيپښتنو سره غ

 خپګـان ر او يثأدو د دغـو تـ  ېتـه راورسـ   مييبمب ،وخو كله چې د حركت وخت 
خـدمتګار   ييخـدا قـي  يحق لـه عنـې  يفكـر څخـه    لهد ده  .م ټول محوه شوليعال

زه پوره بـاور لـرم   «ل يو ېيرمن ته وېمې ماو د هغې محترڅخه جمنا لعل جي 
ې وسـاتي هغـه   يـ لـرې  ، رونېكله چې وغواړي ب ،چې دغه د اهللا تعالى رضا ده

 يپه څـه شـ  ، ومنمننه  لهد هغه يزه با ،اوس د ده چې څه خوښه وي ،د وكړميبا
  .»ږمې، زه هم ورباندې خوښيږېچې دى خوښ

 پاى
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