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سخنان ناب غفارخان

مقدمه چاپ دری
خواننده گرامی،
جای بسیار مرست است که بعد از سه باار اااک کبااب «زماو

باااا خا ی» اینا

ترجمۀ ری آنرا به شام تقدیم میمنایم .برعالوه ترجمه منت پشابو ،بارای اااک ری
این کبااب ،یکای از بیانیاه هاای تااریخی ساا  ۱۹۶۹عباداغففار خاان ر کاباا را،
همچنان غرض و غایه تحری

خدایی خدمبگار را از کبب اخیار کاه باه اااک رسایده

بو  ،نیز اضافه منو یم.
غفار خان ی

قرن پیش می زیست ،وغی افکار و کارهای شاان بارای اماروز و فار ای

جامعۀ ماا و شاام بااارزو و یبای م مار از یاروز شادهاسات .غفاار خاان و گانادی
توانسبند از طریق مبارزۀ بدون خشاونت نایمقاارۀ هناد را آزا منایناد و هاماناان ر
همزیسبی مسلامنان و هندوان نقش م م اشبند .کبابهای غفار خان ر سا های
اخیاار بااه زبااانهااای انیلیساای ،ترکاای ،عرباای ،آاااانی و ایباااغوی ااااک شااده و ر
مطبوعات ج انی از آن یا آوری میگر .
پاک فرانچسکوس ر پیام صلح  ۲۰۱۷انین ګفبند:
«عملکر های قاطع و واقعی عدم تشد نباای بازرر را باه میاان آور  .کامیاابیهاای
م امتا ګاندی و غفار خان فرامووناشدنی است .» . . .
ر وطن عزیز ما اففانسبان ،تشد

ر ویرانی ،فقر و بدبخبی مر م ما ر ا ا سا

اخیر نقش اساسی اشبه است .ممکن از نظریات و کارکر های غفار خان ر یا
مشکالت ،جنگ و خشونت فعلی اغ ام گرفت و با اسبفا ه از آن به صلح ،رفاه و هم
زیسبی ی

قدم نز یکر شویم .به همین غیا است ،که من ر مور نرش ،تکثیر،
أ
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ترجمه و ااک کبابهای مبعد

ربارۀ غفار خان سعی و تالو میمنایم.

ر این راسبا اتوبیوگرافی وی «زندگی و مبارز ٔه من» به زبانهای پشبو و ری همزمان
از طرف مرکز ملی تحقیقات و پاغیسی پوهنبون کابا ) (NCPRو به یامیت ماغی
خدمات مدنی برای صلح ( )GIZر سا  ۲۰۱۶ااک گر ید.
کبااب کاه اکنااون شاام ر ساات اریاد ،جمااعآوری ساخنان با شاااه خاان از منااابع
مخبلف اخلی و خارجی به زبانهای مخبلف میباشد ،که به کما

بخاش خادمات

مدنی برای صلح موسسه آاانی جی آی زيد ) (GIZبه ااک رسیدهاست.
بهجاست که از بخش خدمات مدنی برای صلح ) (GIZو مساوو جاوان و پارتالو آن
آقای عبیداغله تن ا تشکری منایم ،که ر ترجمه ،ااک و تکثیر این اثار کما

مناو ه

است.
آرزومندم که این کباب کوا

وغی با محبوای بزرر را بخوانید ،از آن بیاموزید و برای

مر م و وطن ما اسبفا ه مؤثر منایيد!
یحیی ور ک۲۰۱۸ ،

ب
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مقدمه چاپ سوم
پن سا قبا ،کباب مخبرص ساخنان عباداغففار خاان را از کباب و مالاالت مخبلاف
جمعآوری کر م و بهشکا ی
بنا بر رضورت ،ی

کباب ر آاان به ست ااک سپر م.

سا بعد ( ر  )۲۰۰۹هامن کباب بدون تفییرات با تیراژ ی هازار

جلد یکبار یگر به عالقهمندان تقدیم شد ،اما ر یا یارض نسخههای ااپی آن ر
بازار قابا سرس نیست ،پس به ااک وباره آن نیاز است.
ر سا های اخیار ،ر ماور باااخاان کباابهاای یگاری را باه سات آور م و مثاا
همیشه تعدا ی از سخنان او را برای اضافه کر ن ر این نسخه یا اشت منو م ،بنا ًء
ویرایش سوم تقریباً و برابر محبوای ااک او و وم است.
عااالوه باار آن ،ف رساات تااواری رویاادا های زناادگی (کرونوغااوژی) غفارخااان را نیااز ر
قسمت آخر کباب اضافه منو هام که به خوانندهگان ر مور واقعاات مخبلاف زنادگی
وی همراه با تاری های وقوع آن ،معلومات ارایه خواهد کر .
از سی سا بدینسو ر اففانسبان تقریبا ً همهروزه ر روزنامههاا و رساانههاا خ هاای
انفالار ،جناگ و یماالت انبحااری کاه منالار باه مالروییات و کشابهشادن تعادا از
هموطنان ما میشو  ،به نرش میرسند.
یکی از عواما اصلی این وضعیت ،تالو مر م ما برای نایا شدن به آرزوها ،خواسبه-
ها و اهداف اجبامعی و سیاسی از طریق خشونت است .این یکی از عواما سه هاه
جنگ اففانسبان و بوجو آمدن گروههای افراطی نیز است.
غفار خان صد سا قبا به این مسأغه ییاتی مبوجه بو ه و برای یا آن عماالً اقادام
منو هبو  ،اما بدبخبانه با گذشت این مدت طوالنی ،هنوز هم تعدا زیا از اففان
ج
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ها موجو یت تشد

ر افکار خو را رک نکر هاند یا برای محو آن هیچ نوع اقدام

اساسی و عملی نکر هاند.
رئاایس امااور مااذهبی ترکیااه ( یاناات) پروفیسااور اکاار محمااد گااوروو ماایگویااد:
"بزرگرین مشکا مسلامنان اینست که منیتوانند ر بین ین و زندگی روزمارۀ خاو
رابطۀ رست برقرار کنند .بسیاری از ره ان و علامی اسالمی بهجای یا مشاکالت،
خو آنها مشکالت را ایالا میکنند".
یکاای از اهااداف مااا از ااااک "سااخنان ناااب غفااار خااان" و سااایر کبااب وی همااین
مسااأغه عاادمتشااد اساات .آرزومناادیم کااه خوانناادهگااان عزیااز ایاان کباااب را از عمااق
خاااویش بخوانناااد ،خاااو را از محباااوای آن آگااااه ساااازند ،ر ماااور آن تفکااار
منایند و ر زندگی شخصی و اجبامعی از آن اسبفا ه منایند.
مبأساافانه اففااانهااا ،سااایر مساالامنان و ماار م یگاار از فکاار و عمااا غفارخااان باای-
خاا انااد .ایشااان صااد سااا قبااا جامعااۀ اففااانی و اسااالمی را بااهشااکا رساات
تحلیاااا ،تشاااخیا و شناساااایی کااار هباااو و بااارای یاااا مع اااالت آن عماااالً و
موفقانه اقدام منو هبو .
غفارخااان ر طااو متااام ییااات خااویش ج اات یااا مشااکالت ماار م خااو مبااارزه
کاار ه و ر هاار مکااان باارای صاالح ،اخااوت ،محباات و عاادمخشااونت صاادای خااو را
بلند کر هاست.
بدبخباناااه رهااا ان ماااا و خاااو ماااا مالمااات اسااابیم کاااه خاااو را از فکااار و مباااارزۀ
غفارخان آگاه نساخبهایم و راه وی را تعقیب نکر هایم.

د

سخنان ناب غفارخان

آرزومندم ی

تعدا خوانندهگان از آرمانها ،آرزوها و کارنامههای وی باخ شده و

انشاءاغله آنها یگران را نیز مطلع ،راه او را تعقیب و هم انان ی

تعدا مر م را به

این راه ترغیب خواهند کر  .بنا بر همین امید ،این کباب را ر سرس شام
خوانندهگان گرامی قرار می هم.
ر اخیر از متام وسبان که ر ااک سوم این کباب مرا کم

کر ند ،مانند آقای

آصف صمیم که ر وغسواغی کامه از کبابخانۀ خو کبابهای مآخذ را برایم فراهم
کر و آقای جاوید کوتوا که ر زمینۀ تصحیح منت با من همکاری کر  ،سپاس-
گذاری میکنم.
اکر یحیی ور ک
اسبانبو  ،اکبوبر ۲۰۱4

ه
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مقدمۀ چاپ اول
آیا ر تاری اففانسبان و منطقه کسی را نام بار ه مایتوانیاد کاه بارای شاام ییثیات
رسمشق و اغگو باشد؟
این سوا را هشت سا قبا ی

خ نگار برای ماللۀ خو

ر جریان ی

مصاایبه از

من پرسید .٭
ر پاس به این سوا  ،نام عبداغففار خان (بااا خان) را ذکر کر م .هراناد آن زماان
ر مور عبداغففار خاان معلوماات زیاا نداشابم و ناه هام نوشابههاای او یاا ر ماور
شخصیت ایشان را خوانده بو م ،بهخصوص ر کباابهاای کاه رباارۀ م امتاگانادی
نوشبه شدهاند .اما ر سا های اخیر به هر اندازۀ که معلومات و مطاغعه من ر ماور
این شخصیت بیشر میشو  ،بههامن اندازه عالقهمندی و محبت من باا وی افازایش
مییابد.
به نظر من بزرگی و ارزو شخصیت غفارخان ر همین است که به مشکالت اساسای
مر م اون تشد  ،از واج بد  ،بیعلمی ،افراطیت ،رقابت بیمور و نااخ ی از یان
خو  ،مبوجه بو ه و ر مقابا آن عمالً مبارزه میکر .
اون این مشکالت هنوز هم از بین نرفبهاند ،پس رهنامییها و زندگی بااا خاان ناه-
تن ا ارای ارزو تاریخی است ،بلکه راه ب ر برای یا مشکالت امروزی ما نیز است.
بنا بر این ،سخنان او گفبههای غخواه من است ،پس این مالموعه سخنان وی را به
٭این مصایبه ر  Ost-Westliches Journal, 3/2000ااک شدهاست.

و
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شام نیز تقدیم میکنم ،امکان ار یداقا برخی از سخنان او مور پسند شام نیز
قرار گیر .
رین صورت آرزومندم ر عما ،این سخنان را برای منفعت خو  ،مر م و کشاور خاو
اسبفا ه کنید.
از ارجمندان هری

آقای مبارز ساپی ،آقای اکر رم ان سعا ت ،آقای هادایتاغلاه

بنگش و آقای شاهج اان کاکاخیاا ساپاسگاذارم کاه بارای گار آوری ایان مالموعاه
سخنان ،کبابهای خو را ر اخبیار من قرار ا ند.
از آقای محمدرضا خان تشکر میکنم که یا

تعادا تصااویر را ر سارس ماا ا ه

همچنان از آقای نسیم صابر نیز تشکر میکنم که ر بخاش رساتنویسای مانت مارا
کم

کر .

به امید اینکه ببوانم سایر سخنان بااا خاان و ساخنان ساایر مار م ر ماور او را نیاز
گر آوری منو ه و به هموطنان خو تقدیم کنم.
اکر یحیی ور ک
ش ر بُن ،جرمنی ،نوم ۲۰۰۸

ز
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آرزوی باچا خان
من یک رؤیا و آرزوی بزرگ دارم.
حالت مردم من هامنند گلهایست که در صحرا می رویند ،کسی غمخوار آنها نیست؛
پس با گذشت چند روز پژمرده و با خاک یکسان میگردد.
من می خواهم تا مردم من در غم و خوشی با هم رشیک باشند.
میخواهم مردم من بر اساس برابری دست به دست هم داده برای رفاه قوم تالش
کنند .من میخواهم آنها نقش ملی خود را بازی منوده و از طریق خدمت به الله متعال
و برشیت در میان اقوام دیگر جهان جایگاه مناسب را از آن خود منایند.
صفحۀ Eknath Easwaren. Nonviolent soldier of Islam ،77

اسالم
من کامالً به این عقیده و باور استم که:
اسالم عمل ،یقین و محبت است.
مسلامنی بدون مطلب است .قرآن بهوضاحت بیان میدارد که باور به الله یگانه و عمل
نیک برای نجات انسان کافیست.
ایکنات سوارن ،حرضت باچا خان ـ زندگی و فلسفه ،صفحۀ 11

مسلامن واقعی
رسول الله (ص) به ما آموختاند ،مسلامن واقعی کسیست که برای خوشنودی و بهبود
مخلوق خدا تالش میکند.
تقاضای عقیده به خداوند همین است که بنده خدا با انسانها محبت ورزد.
ایکنات سوارن ،حرضت باچا خان ـ زندگی و فلسفه ،صفحۀ 99
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عدم تشدد ،یک عقیده نوین؟
عمل بر فلسفۀ عدم تشدد برای یک پشتون یا مسلامن مانند من ،کاری حیرتانگیز نیست.
این کدام عقیدۀ نوین نیست.
این عقیده توسط پیامرب خدا چهارده صد سال قبل همواره در مکه تطبیق میشد و از
هامن زمان بدینسو از سوی متام کسانی که میخواهند خود را از ستم نجات دهند،
عملی شده است.
ما عدم تشدد را فراموش کرده بودیم و زمانیکه گاندیجی از آن کار گرفت ،ما فکر
کردیم که این یک عقیده جدید است.
صفحۀ Eknath Easwaren. Nonviolent soldier of Islam ،103


بابا :جای نگرانی نیست ،اما متأسف به این استم که بارها و در هرجا به شام پشتونها
گفتم که وسایل تشدد را استفاده نکنید.
اگر خوشحالی مرا میخواهید ،به سخن من دقت کنید.
یادگارهای پرافتخار خدمتگذار بزرگ ،صفحۀ ۵9

فساد
من آمدهام که تحریک خدمتگذاری خدا را ترویج دهم .کار من پخشمنودن است و
پذیرفنت یا عدم پذیرفنت آن در اختیار مردم است .در رابطه به فساد میگویم ،نظریۀ
ما عدم تشدد است ،پس اگر کسی در مقابل ما از فساد کار میگیرد ،ما در مقابل آن
فساد منی کنیم.
لعل و مروارید ،صفحۀ 12

مغز مملو از تشدد
مغزهای ما مملو از تشدد شده است ،به همین دلیل منیتوانیم آنرا بهآسانی درک
مناییم.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 2۶

2
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پشتوانۀ قوم
ما بهخاطر خداوند به این قوم خدمت میکنیم.
اگر قوم با ما همکار باشد به آزادی دست مییابد ،اما در صورت مخالفت ،خود را نابود
میسازد .زیراکه بدون پشتوانۀ قوم ،ما منیتوانیم به منزل مقصود نایل شویم.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ ۵39

دیموکراسی
به باور من تا زمانیکه یک قوم از نگاه اجتامعی بیدار و منظم نشود ،صاحب شعور
سیاسی منیشود و قومیکه دارای شعور سیاسی نباشد ،صاحب دیموکراسی شده
منیتواند.
خدمتگذاری خدایی ،صفحۀ 19

3
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مشعل
پشتونها قوم مستحکم است و میتوانند منفعت را کسب کنند.
اما پشتونها از دو نگاه دارای ضعف اند:
 اول اینکه بیاتفاق اند. دوم در مقابل پول ضعیف اند.اگر ضعفهای متذکره را ترک منایند ،هیچ طاقت جهان منیتواند بر آنها چیره شود.
مجلۀ پشتون ،شامره هشت 1992 ،م ،پیشاور ،صفحۀ 73


پشتون قوم زنده است ،اما نیاز به اشخاص بیدار کننده دارد .تا زمانیکه یک قوم فاقد
اشخاص بیدار کننده باشد ،منیتواند زنده باشد.
لعل و مروارید ،صفحۀ 2۶

خانه خود را آباد سازید
ای پشتونها!
خانه شام ویران شدهاست ،برخیزید و خانۀ ویران خود را بازسازی کنید.
اینرا به خاطر داشته باشید که شام از یک نسل غیور هستید!
ایکنات سوارن ،حرضت باچا خان ـ زندگی و فلسفه ،صفحۀ 40

4
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نقص مردم من
تاریخ مردم من حاوی داستانهای دستآوردها و مردانگیهای بزرگ است.
اما نقصشان اینست که دستآوردهای را که به قیمت قربانیهای عظیم کسب شده-
اند ،دوباره به سبب عداوت و حسد ذاتالبینی از دست دادهاند.
آنها همیشه از بیاتفاقی میان همدیگر نقصان دیدهاند.
قوت خارجی بر آنها غالب نشدهاست.
آیا کسی میتواند در میدان جنگ در مقابل آنها ایستادهگی کند؟
ایکنات سوارن ،حرضت باچا خان ـ زندگی و فلسفه ،صفحۀ ۵۵

مأیوسی
من مأیوس منیشوم.
مأیوسی به کسانی دست میدهد که برای خود و غرض یا مقصد شخصی کار میکنند.
اما من بهعنوان یک خدمتگذار خدا ،خدمت پشتونها را می منایم.
پس من چرا مأیوس شوم؟
 -مصاحبۀ غنی ختک با باچا خان :کتاب زندگی و فلسفۀ حرضت باچاخان  ،صفحۀ ٣٤١

ما چه میخواهیم؟
ما یک نام میخواهیم و در این خانه یک اتاق؛ و همچنان میخواهیم خود ما صاحب
و معامر این اتاق باشیم.
صفحۀ Rajmohan GandhiGhaffar Khan: non-violent Badshah of the Pakhtuns 243

5
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کار کردن
ما باید از این همه سخنان درس بگیریم .هر کار ما نباید محض مبنی بر جذبات باشد،
بلکه باید در مورد هر بعد آن بهگونه درست دقت مناییم.
اگر برای انجام دادن کار آماده هر نوع قربانی و مشقت نیستیم ،نباید آنرا آغاز کنیم.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ 286

ستمگران
حقیقت چنین است که ستمگران دلیر منیباشند ،بلکه خیلی بزدل و بیایامن اند.
شخص دلیر هرگز بر کسی ستم منیکند.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ 28

6
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صرب
من شام را اسلحهی میدهم که با داشنت آن ،پولیس و لشکر منیتواند در مقابلتان
هیچ کاری بکند.
این اسلحۀ پیامرب ما است که عبارت است از صرب ،استقالل و گامنهادن به راه مستقیم.
هیچ قوت جهان منیتواند جلو این اسلحه را بگیرد.
هرگاه شام به قریهی خود می روید ،به مردم خویش بگویید که این لشکر الله متعال
است و اسلحهاش صرب است.
به برادران ،خویشاوندان و مردم قریه خویش توصیه کنید که شامل این لشکر شوند و
همه تکالیف این راه را تحمل منایند.
اگر صرب را پیشه کنید ،شام پیروز میشوید.
ایکنات سوارن ،حرضت باچا خان ـ زندگی و فلسفه ،صفحۀ 223
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عادات طفولیت
عادات که در اوایل زندگی اطفال بروز می کنند ،در بزرگی نیز با آنها میباشند و بعدا ً
نجات از عادات ناشایسته کار مشکل است.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ ١8

سقوط حکومتها
اینجا تاریخ را بیان منیکنم .تنها میخواهم توضیح دهم علت این چیست که پشتون
حکومتهای بزرگ را بناء میساخت ،اما منیتوانست از آن حفاظت کند؟
علت آن اینست که پشتونها از زندگی اجتامعی ،قومیت و اتفاق بیبهره بودند.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ 9

8
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موفقیت
موفقیت نیاز به تحریک اجتامعی و قربانی دارد .بنا ًء کسی که در قلباش جذبات و
احساسات موفقیت خطور میکند ،باید از قوم دیدار منوده و همراهان را دریابد که
دارای چنین احساسات باشند .سپس مشرتکاً در مقابل ستم ،بیداد و بیعزتی
ایستادهگی منایند.
زمانیکه در یک قوم چنین گروهی ظهور کند و قوم را تنظیم مناید ،میتواند به موفقیت
دست یابد ،بعدا ً هیچ کسی منیتواند اینگونه قوم را غالم خود بسازد.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ 28

قوم بزدل
در این جهان ،دارایی هیچ قوم بزدل بقا ندارد.
لعل و مروارید ،صفحۀ 17

9
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اسقاط و خیرات
من در متام ماملک عرب گشتوگذار کردهام ،اما در هیچ مکان حتی مکه معظمه،
مدینه منوره ،نجف و کربال این روش اسقاط و خیرات را ندیدهام.
بلکه در آن ماملک طریقه جنازه چنین است :زمانیکه کسی فوت میکند ،مردم دعوت
میشوند ،سپس جنازه به مسجد منتقل و آنجا مناز جنازه خوانده میشود .بعد از
دعاخوانی ،در حالیکه وارثان متوفی جسد را به مقربه انتقال میدهند ،مسلامنان دیگر
مکان را ترک کرده و منترش میشوند.
اسالم برای ما از عربستان امده است ،سخن اینجاست که این قسم رواج ها را در بین
ما ،افراد خود غرض پیدا کرده.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ 40

خیرات و ذکات
اسالم خیرات و ذکات را که واجب و الزمی گردانیده ،در آن راز بزرگ نهفته است .اینکه
پیامرب محبوب ما میگویند :صدقه رد بال است.
این بال را بشناسید! بال بهسبب نفرت در بین فقیر و امیر تبارز میکند.
وقتیکه اشخاص ثرومتند از احوال فقیران ،خود را باخرب بسازند و در صورت مصیبت با
آنها مساعدت منایند ،این کار باعث محبت فقیران با امیران خود میگردد؛ لذا بال
دفع میشود.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ 42

رقابت
قوم پشتون عادتی دارد که اگر یک قریه کاری را انجام دهد ،قریه دیگر حتی از روی
رقابت هامن کار را انجام میدهد.
لعل و مروارید ،صفحۀ 11
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ضعف انسان
انسان مخلوق عجیب است ،زمانیکه از چیزی عاجز و همت خود را از دست دهد ،پس
برای پنهانساخنت ضعف و بیهمتی خود ،در جستجوی حیلهها و بهانههای گوناگون
میشود.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ 28۵

بیدار سازی اقوام
پشتون یک قوم زنده است ،دارای جوهر قومیت و قربانیست ،اما نیاز به بیدار شدن
دارد .اقوام محض با کف و چف بیدار منیشوند.
برای احیاء و بیداری اقوام ،به اشخاصی نیاز است که بیغرض ،بادیانت و باایامن بوده
و رصف بهخاطر خدا آماده خدمت به قوم خود باشند .زمانیکه چنین اشخاص در یک
قوم ظهور کنند ،با تالشهای آنها محبت ،همدردی ،اخوت ،و عزیزداری به میان می-
آید و قوم آباد میشود.
خانان ،مالها و نیاکان بیهمت و خودغرض ،ما را به تاریکیها کشانیده اند ،از همینرو
در این حالت بد قرار داریم.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ ۶7

نقطه ضعف
این یک ضعف بزرگ پشتونهاست؛ وقتیکه به جای دیگر برود یا با شخص اجنبی
ازدواج کند ،زبان خود را ترک میکند.
هزاران هندو با ما یکجا در رسحد زندگی میکنند ،اما زبان خود را فراموش نکردهاند،
زبان پنجابی را هم نگه داشتهاند و زبان ما را هم فرا گرفتهاند.
این ضعف تنها در پشتونها وجود دارد.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ 301
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عادت ناشایسته
جای تأسف است ،کسیکه با ما رفتار خوب میکند ،در مقابل آن ایستادهگی میکنیم
و کسیکه ما را رسکوب میکند ،به آن رس خود را خم میکنیم .این یک عادت ناشایسته
است .پس الزم است این عادات را ترک کنیم.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ 240

طعنههای مردم
بسیاری از اقربا و دوستان به من میگویند که چرا پیادهروی میکنم ،مردم چی خواهند
گفت؟
ما بهخاطر نجات از طعنههای مردم بسیار کارهای نادرست را انجام میدهیم.
من در جواب میگویم که به حرفهای مردم توجه منیکنم ،کار را در نظر میگیرم.
اگر کار درست باشد ،باوجود همه حرفهای مردم آنرا انجام میدهم.
و اگر کار نادرست باشد ،باوجود همه حرفهای مردم از آن رصف نظر میکنم.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ 1۵8
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مذهب خود به زبان بیگانه
مذاهب هندوها و مسلامنان به زبانهای بیگانه اند.
مذهب هندوها بهزبان سانسکریت است که آنان با این زبان بلدیت ندارند و مذهب ما
بهزبان عربی است که ما آنرا منیفهمیم.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ 283

این کار را انجام داده میتوانم و این دیگر را نه!
چونکه هرگز کاستیهای خود را از خداوند پنهان کرده منیتوانیم ،باید از مردم هم
پنهان نکنیم.
اگر کاری از دست ما بر میآید ،باید بهطور علنی بیان کنیم،که میتوانیم آنرا انجام
دهیم ،همینگونه کاری که از انجام دادن آن عاجز استیم ،باید بهرصاحت بگوییم که
آنرا انجام داده منیتوانیم.
و از این باید اجتناب ورزیم که اگر یک برادر ما در حال اجراء یک کار نیک است ،نباید
بگوییم که ما منیتوانیم چنین کار را انجام دهیم.
بلکه الزم است او را کمک کنیم و از مخالفت با آن بپرهیزیم.
نباید در گروه و قوم خود باعث ایجاد اختالف شویم ،نباید بهجای مطمنئ ساخنت ،به
آنها تهمت وارد سازیم یا برایشان مشکالت خلق کنیم.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ 287
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عزت
عزت هر شخص در اختیار خودش است.
اگر کسی خواهشات و نیازمندیهای خود را کنرتول کند ،همیشه آرام ،خوش و عزمتند
خواهد بود.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ 300

تفنگ یا قلم؟
امروزه پشتونها به تفنگ نه بلکه به قلم نیاز دارند ،زیرا کشور ما توسط تفنگ نه بلکه
توسط قلم به آزادی نایل خواهد شد.
مکتوبات باچا خان ،صفحۀ 43

14

سخنان ناب غفار خان

قوم و زبان
حقیقت اینست که زبان پشتو هیچ چیزی نداشت و نه هم کسی آنرا یاد داشت و
پشتونها تا حدی نادان بودند که زبان خود را کماهمیت میپنداشتند .قومیکه به زبان
خود ارزش قایل نیست ،خود بیارزش میگردد و اگر زبان خود را از دست داد ،خود
گم میشود.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ 334



باشندهگان منطقه هزاره پشتون اند ،ولی زبان خود را باختهاند.
لعل و مروارید ،صفحۀ 12

دعاء
هرچند ما خود را مسلامن میدانیم و پشتون استیم ،اما برادر مسلامن و پشتون خود
را میکشیم ،توهین میکنیم و جاسوسی آن را میکنیم.
از خداوند استدعاء کنید تا دانایی و علم را نصیب مان بگرداند و همچنان در قلوب ما
محبت الله متعال ،اخوت ،عزیزداری ،محبت با قوم و اتفاق بوجود آورد.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ 317
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برادرکشی
ای برادران پشتون!
یک کافر برادر کافر خود را منیکشد.
شام که خود را مسلامن مینامید ،چرا یک پشتون ،پشتون دیگر را میکشید؟
هرگز یک انگلیس جاسوسی قوم خود را منیکند ،بلکه به آن دست همکاری میدهد
همچنان یک هندو هرگز برخالف هندوی دیگر به ناحق گواهی منیدهد.
و نه هم در صدد اینست که برادر هندوی خود را رشمنده یا بیعزت بسازد.
ولی ای برادران پشتون!
پس چرا شام به شاهدی ناحق ،دنبال بی عزتی و رشمندگی یک دیگر روان هستید؟
کمی از خدا ترسیده و رشم کنید.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ 31۶
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رهنام؟
مردم میگویند که قوم پشتون از پیرشفت باز مانده و راه نادرست را پیش گرفتهاست،
حقیقت اینست که آیا کسی آنها را به راه راست رهنامیی کردهاست؟
آیا کسی آنها را از راه نادرست منع کردهاست و منع نشدهاند؟
افسوس! پشتونها مانند سایر اقوام غمخوار ندارند.
آنها از چوپان بیبهره اند ،لذا گرگان آنها را شکار میکنند و شکست میدهند.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ 317

خدمتگذاری خدایی
ما پشتونها کار و خدمتگذاری به خداوند ،کاری را میگوییم که بدون توقع ،غرض یا
اجرت ،برای خداوند انجام میشود .چونکه خداوند از خدمت بینیاز است،
خدمتگذاری به مخلوقاش عین خدمت به خود خداست.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ 3۵۶

قوم بدبخت
در جهان قوم خیلی بدبخت آنست که دارای اشخاصی باشد که نهتنها خودشان آماده
خدمت به قوم و کشور خود نیستند ،بلکه سد راه کسانی میشوند که به خدمت می-
پردازند.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ ۵00
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یهود و فلسطینیها
در فلسطین یهودیها دهات ،شهرها و باغهای جدید و زیبا را بناء ساختهاند و حال
هم در تالش ساخنت آن اند ،اما مسلامنان هنوز هم در غفلت قرار دارند و منتظر ظهور
امام مهدی اند ،که ما هیچ منی کنیم و به این امید که او آمده و همه چیز را برای ما
خواهد کرد.
آنها به حدی بیعلم و بیخرب اند که امام نه ،بلکه پیامربیکه از سوی خداوند مبعوث
شدهاست را حامیت نکرده اند ،و به کامگاری دست نیافتهاست.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ 327

رسزمین ما
این رسزمین را خداوند به ما ارزانی داشتهاست ،هامن قسمیکه به هر قوم دیگر اعطاء
کرده است ،تا باشد آن قوم و نسلهای آینده از آن استفاده منایند.
رسزمین از ماست ولی در اختیار دیگران قرار دارد .همین علت است که اوالد ما گرسنه،
تشنه و برهنه است و از جایداد ما دیگران بهره میبردارند.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ ۵0۶
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پیرشفت قوم
زمانیکه من در زندان بودم ،در مورد حالت قوم خود بهشکل درست زیاد به فکر بودم و
به این نتیجه رسیدم که هیچ قوم منیتواند بدون زبان خود پیرشفت مناید و صاحب
علوم و فنون شود.
من اراده کردم که به هدف فهامندن قوم خود ،آگاه ساخنت آنها از حاالت جهان و
ترغیب منودن آنها بهسوی زبان خود ،یک رساله را به زبان پشتو آغاز میمنایم و
همچنان تالش میکنم که انجمن زمینه تعلیامت ابتدایی را به زبان خود به اطفال
فراهم سازد.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ 333

قوم بدنصیب
من به حالت قوم بدنصیب خود حیرتزده میشوم که اوالً کسی برای خدمت آن منی-
باشد و زمانیکه کدام کسی به خدمت آن میپردازد ،او را موقع خدمت منیدهد.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ 4۵3

مذاهب
گاندیجی به متام مذاهب بهگونه مساوی احرتام قایل بود .او متام این مذاهب را حق
می دانست و من هم به همین باور استم ،زیرا که خداوند در قرآنکریم میفرماید :من
برای هر قوم از میان آنها هادی فرستادهام.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ ۶8۶
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امانالله خان و انقالب
تعداد زیادی از شاهان از بین پشتونها بوده اند ،ولی عالقه و محبت که زن و مرد
پشتونها با امانالله خان داشتند ،با پادشاه دیگر نداشتند.
امانالله خان میگفت که من پادشاه انقالبی پشتونها استم ،این کامالً درست بود
زیراکه وی انقالب عجیبی را در بین پشتونها به میان آورد.
انقالب به مثابه سیالبی است که مردم خوابیده را با خود میبرد و مردم بیدار از آن بهره
میبرند.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ 341

رهربان و قوم
وقتیکه رهربان قوم دلیر باشند ،در قوم شجاعت به میان میآید و قومیکه رهربان آن
بزدل اند ،در آن قوم هم بزدلی پیدا می شود.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ 728
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اولین تقریر غفار خان در دورو
برادران پشتون! ما برادر شام استیم ،خدمتگاران شام استیم و به خدمت شام آمدهایم.
بیایید خانه ویران خود را بازسازی مناییم!
شام به جهان نظر کنید ،اگر علم ندارید ،الاقل چشم دارید .مردم و اقوام جهان به
آسامنها سفر کردند و ما بر روی زمین مانده ایم.
آنها مانند ما بنیآدم اند ،ولی ما دست احتیاج بهسوی شان دراز کردهایم ،از یکی غله
و دانه میطلبیم و از دیگری هم پول .خداوند به ما مملکت مانند بهشت ارزانی داشته-
است که مملو از دارایی و نعمتهاست ،اما ما در آن در چه حالتی به رس میبریم؟
حتی نان خشک جواری نداریم که شکمسیر بخوریم.
چرا آنها آسوده اند و ما در حال خود باقی ماندهایم؟ آنها در اخوت ،محبت قومی و
اتفاق زندگی میکنند .در بین ما پراگندهگی ،جنبهها ،بغض و نفرت حاکم است.
دنیای امروزی دنیای اتفاق قومیست .اگر شام هم قوم یکپارچه شوید ،در دنیا و آخرت
آسوده خواهید شد.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ ٣57
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صابرین
خداوند پاک میفرماید :کمک را از من به صرب و اتفاق درخواست منایید.
و همچنان میفرماید :کسیکه در راه من میمیرد ،او نه مرده است ،در حقیقت زنده
است ،ولی شام منیدانید.
خداوند متعال همینگونه میفرماید :من دوست صابران استم.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ 5١١

شعور سیاسی
شعور سیاسی در بین یک قوم از آسامن فرود منیآید.
در قومیکه اشخاص دارای شعور سیاسی ظهور منایند ،در فکر قوم خود می شوند و در
بین مردم نیز شعور سیاسی را به میان میآورند.
هرچند مسلامنان قوم خوب است ،ولی تا به حال چنین اشخاص در بینشان ظاهر
نشدهاند .شام به رهربان هندوها و مسلامنان توجه کنید.
بزرگان و رهربان هندوها با قوم خود محبت دارند.
اما بزرگان و رهربان مسلامنان ،خود را خانبهادر و خانصاحب میخوانند.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ ٤27
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اتحاد قومی
برادران! امروزه دنیا ،دنیای اتحاد قومیست .قسمیکه میبینید ،اقوامیکه صاحب اتحاد
و اخوت اند ،به آسامنها سفر منودند و دارای آبادی اند ،ما هم یک قوم استیم ،اما چرا
در این حالت باقی ماندهایم؟
علت پسامنی ما اینست که ما فاقد اتحاد قومی ،اخوت ،محبت و اتفاق استیم .بر
همین اساس ،من پیش شام آمدهام ،زیرا که شام از قوم من استید ،اما شام لسان،
پشتونولی ،متدن و همه موارد خود را ترک منودهاید ،حتی لنگ میپوشید.
میخواهم خاطر نشان بسازم ،زمانیکه یک پرنده از جمع خویش جدا میشود ،خود را
گم می کند.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ ٤٣8

نفاق
باور دارم ،قومیکه در بین آن نفاق حاکم و به گروهها تقسیم شدهباشد ،هرگز به هدف
خود منیرسد.
علت بردهبودن امروزی ما ،نفاق و فروپاشی به گروههاست.

من از گروهبازی و نفاق متنفر استم.

زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ ٤٤7


هر گروه به سبب بیاتفاقی از بین میرود.

لعل و مروارید ،صفحۀ 20


تا زمانیکه پشتونها حلقۀ بردهگی را از گردن خود نکشد ،شایسته رقابت به اقوام دیگر
جهان نخواهند شد.

لعل و مروارید ،صفحۀ ١7
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لعنت بزرگرت از بردهگی نیست.

لعل و مروارید ،صفحۀ 2١


غالم دارای هیچ دین و مذهب نیست.

لعل و مروارید ،صفحۀ ٣0



پشتونها ،متحد شوید!
ما یک قوم و نسل یک پدرکالن استیم.
ما مانند یک درخت استیم که دارای شاخههای متعدد است ،اما ساقه همه شاخهها
یکیست .اگر کسی شاخهی از این درخت را قطع میکند ،فقط به سایه آن نقص وارد
میسازد .اما اگر ساقه این درخت خشک گردد ،متام شاخهها خشک خواهند شد.
امروزه انگلیسها در صدد اینست که به تدریج شاخههای درخت را قطع منایند.
بیدار باشید! اگر شاخهها به پایان برسد ،نسل شام باقی نخواهد ماند ،زیرا که از سایۀ
رس محروم میشوند .اگر ساقه درخت نابود گردد ،متام شاخهها خشک خواهد شد و
یکی از آنها باقی نخواهد ماند.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ ٤55


به شام یادآور میشوم که حریف تان همواره تالش میورزد تا این ساقه را خشک بسازد.
اگر این ساقه بخشکد ،شام نابود خواهید شد.
برخیزید!
اگر متفق شوید ،دنیا و آخرت تان آباد خواهند شد.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ ٤56
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من به شام تنها یک پیام دارم که ای پشتونها متحد شوید ،خانه خود را آباد سازید،
از بیاتفاقی ،گروهبازی ،ذاتیات و عداوت بپرهیزید ،به این ترتیب در دین و دنیا به
آسایش دست خواهید یافت.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ ٣5

آبادی قوم
قومیکه اشخاص خدمتگذار آن باقی مناند ،هرگز صاحب پیرشفت نخواهد شد.
و قومیکه به خدمت ارزش قایل نیست ،مملکت آنها هرگز آباد نخواهد شد.
مکتوبات باچا خان ،بخش دوم ،صفحۀ ٤7

زنان
هیچ قوم منیتواند بدون زنان پیرشفت مناید.
زیرا که متام امور پرورش اهل و عیال ما در دست آنهاست.
گادی ما دارای دو چرخ میباشد که یکی آن مرد و دیگر آن زن است.
فرض کنید اگر یکی از این دو چرخ از کار باز مباند ،گادی چگونه حرکت خواهد کرد؟
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ ٤57
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تا زمانیکه زنان یک قوم بیدار نشوند ،قوم بیدار منیشود.
لعل و مروارید ،صفحۀ 20

خدمتگذاری خدایی
خداوند از خدمت بینیاز است ،خدمت خدا همین است که به مخلوقاش خدمت
منایید؛ مخلوق خدا تنها مسلامنان نیست ،بلکه همه انسانها مخلوق اوست ،چه هندو
است ،یا سک ،یا عیسایی.
فریضه ما ریشهکن کردن ظلم از روی زمین و نجات دادن مظلوم از چنگ ظامل است.
ما در مقابل هر قوم یا حکومت که دست بر ستم به مخلوق خداوند میزند ،ایستادهگی
میکنیم ،حتی اگر ظامل برادر خود ما و مسلامن هم باشد.
نکته دیگر اینست که ،خدمت ما تنها بهخاطر خداست ،نه برای غرض دیگر .اگر ما از
کسی هرگونه تکلیف یا ستم میبینیم ،انتقام منیگیریم ،بلکه با حوصلهمندی تالش
خواهیم کرد تا هامن شخص ،قوم یا حکومت را بفهامنیم.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ ٤57


هر کاری که برای خداوند انجام داده میشود ،هیچ کسی جلو آنرا گرفته منیتواند.

لعل و مروارید ،صفحۀ 13

هدف تحریک
این تحریک ،جنبش اخوت و اتفاق قومی است و ما در صدد ایجاد برادری و اتفاق
قومی بین پشتونها استیم و میکوشیم تا بغض ،نفرت و عداوت را از قلبهای آنها
صیقل مناییم.
26
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تا باشد صاحب اتفاق ،محبت و همدردی شوند.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ ٤58

هدف اساسی
ما هم یک قوم استیم ،ما هم باید برای آبادی و پیرشفت خود تالش مناییم ،زیرا اگر
متام عمر خود را در احتیاج و بردهگی سپری مناییم ،نابود خواهیم شد.
هدف اساسی ما بهمیان آوردن محبت ،اتحاد قومی ،اخوت و اتفاق در بین قوم خود
است.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ 5١0

مملکت شام
برادران!
اگر متحد شوید ،خداوند متعال به شام رسزمین مملو از دارایی و نعمتها را اعطاء
منودهاست ،اما به سبب بیاتفاقی شام دیگران از آن استفاده میکنند .اگر دست به
دست هم دهید ،هیچکسی منیتواند از دارایی شام به نفع خود سود بربد.
به این ترتیب ،دنیا و آخرت تان آباد خواهد شد و دارای رسزمین خواهید شد که هیچ
شخص آن فقیر نخواهد ماند ،همه تان صاحب دارایی خواهید شد.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ ٤58
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دعا و عمل
دعای بیعمل در نزد خداوند قابل قبول نیست.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 11

بردهگی لعنت خداست و باید از این لعنت نجات یافت .این کار زمانی ممکن است که
در بین ما اتحاد قومی ،اخوت ،اتفاق و محبت به میان آید .آرزو میکنم که شام در
مورد این حرفهای من تفکر و دقت منایید.
اگر فایده این کار تنها به من میرسد ،آنرا انجام ندهید و اگر میدانید که برای دنیا و
آخرت تان مفید است ،بر آن عمل منایید تا که خود شام و نسلهای آینده تان به رفاه
و آسایش دست یابید.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ 506

پیرشفت
من به این باور استم که یک قوم زمانی میتواند پیرشفت مناید ،که زنان آن با مردان
شانه به شانه به خدمت قوم خود بپردازند.
لعل و مروارید ،صفحۀ 20
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حامیت از ما
ما بهخاطر خدا برای خدمت مخلوق وی کمر بستهایم.
اگر شام هم میخواهید به مخلوق خداوند خدمت منایید و رضامندی او را به دست
آورید ،پس ما را در خدمتگذاری خدا حامیت منایید تا دنیای تان به بهشت مبدل گردد
و در آخرت نیز حقدار بهشت شمرده شوید.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ 5١١

خاکساخنت خود
آیا گاهی دانهی که در کشتزار زیر خاک نشده ،رویده است؟ آیا گاهی از آن بوتهی
رس زده است؟ و گاهی از آن دانه بهدست آمده است؟
دانه همیشه از دانهی بهدست میآید که خود را خاک میسازد.
نامههای باچا خان ،بخش اول ،صفحۀ ١5

برای دیگران
چرا ما پشتونها برای دیگران کارهای خوبی را انجام میدهیم و برای خود هیچ کاری
منیکنیم؟
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 1۵

کتاب مجانی
من هرگز چیزی را ،خصوصا ً کتاب و اخبار را مجانی منیگیرم.
یادگارهای پرافتخار خدمتگذار بزرگ ،صفحۀ 9۶
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لباس و زبان کشور خود
شبی همه زنان قریه گرد هم جمع شدند ،من و حکیم صاحب به آنها سخنان خود را
بیان کردیم که:
تا زمانیکه شام از قوم خود حامیت نکنید ،قوم تان به مقام بلند نخواهد رسید .همچنان
از آنها تعهد گرفتیم که همیشه لباس کشور خود را بپوشند.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ ۵1۶

پشتونهای منطقه هزاره!
بهیاد داشته باشید ،کسانیکه زبان خود را ترک منودهاند ،خود نابود شدهاند و کسانیکه
زبان خود را دستکم گرفتهاند ،خود بیاهمیت شدهاند.
شام زبان خود را فراموش کردهاید ،با این نهتنها زبان را گم کردهاید ،بلکه پشتو [عزت]
خود را نیز از دست دادهاید.

زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ ۵14

جنگ
اسپها در حین جنگ آماده منیشوند.
خود را باید به آنها منونه قرار دهی ،زمانیکه تو حرکت کنی ،آنها نیز به عقب شام
حرکت می کنند.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 14
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رهرب ما
شام که داد از پادشاه شدن من میزنید ،این تحریک ما به خاطر پادشاه شدن من آغاز
نشدهاست.
اگر شام مرا به مقام پادشاهی برسانید ،اوالً در اسالم پادشاهی نیست و از سوی هم
نفع به شام نخواهد رسید و من به مزایا دست خواهم یافت ،پس بدانید که نه مرا و نه
هم کسی دیگری را باالی خود پادشاه سازید.
ما خواستار پادشاه شدن کسی نیستیم و نیازی به پادشاه نداریم.
ما باید یک رهرب داشته باشیم که به رأی ،رضایت و مشورۀ قوم انتخاب شده باشد و این
رهرب ما باید شخص نیکوکار ،باایامن و خیرخواه قوم و مملکت باشد و بخاطر خدمت
قوم و مملکت ،تکالیف و قربانیهای زیادی را متحمل شده باشد.
همچنان باید دارای اهلیت و دانش رهربی باشد.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ ۵27

تباهی مملکت
جنگ افغانستان در واقع جنگ امریکا و روسیه است ،پاکستان بخاطر منافع امریکا
کشور خود را به تباهی میکشاند.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 21
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پادشاهی
حکومت ما باید تابع جامعت باشد ،نه این که جامعت تابع حکومت باشد.
پادشاهی یک امر خوب نیست و به نقص مردم و کشور واقع میشود.
اگر پادشاه امروز شخص خوب باشد ،در آینده پرس آن به اریکۀ قدرت مینشیند ،پس
چهکسی تضمین کرده میتواند که او نیز شخص خوب خواهد بود و پادشاهان کجا
پیرشفت قوم را میخواهند؟
زیراکه همیشه به این فکر اند ،اگر مردم دانایی حاصل کنند ،مرا از قدرت باز خواهند
داشت ،پس همیش سد راه تعلیم مردم میشوند.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ ۵28

گفتار و کردار
این سخن مرا بهیاد داشته باشید!
اقوام جهان که گفتار آنها کمرت و عمل شان بیشرت باشد ،همیشه به هدف خود نایل
میشوند.
من منیخواهم زیادتر تقریر کنم ،در مورد تجویز من دقت منایید!
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ 3۶7
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حکومت ما
این رسزمین مشرتکا ً از متام پشتونهاست ،پس یک شخص را خان منیسازیم.
ما باید سعی کنیم تا همۀ ما خان باشیم و حکومتی را تأسیس کنیم که مبنی بر
مساوات بوده و برای متام مردم مساویانه به خیر و منفعت باشد.
اگر نان تر باشد یا غذای کمچرب ،بین همۀ ما رشیک باشد ،امن باشد ،انصاف باشد.
ما باید یک جامعت متشکل از متام قوم داشته باشیم تا به انتخات آن ،رهرب ما تعیین
شود.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ ۵28

مذهب من
مذهب من عبارت از راستگویی ،محبت و خدمت به مخلوق خداست.
مذهب در هر زمان پیام اخوت و محبت را به جهان آوردهاست .کسانیکه در قلبهای
شان برای هر انسان رواداری ،عشق و محبت وجود ندارد و قلوب آنها مملو از نفرت،
بغض و کینه باشد ،از مذهب خیلی فاصله دارند.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ ۶8۶
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خطاب به زنان
هامن طوریکه این مملکت از مردان است ،ملکیت شام هم است.
و قسمیکه شام گامن میکنید که مرد بزرگرت و زن کوچک است ،چنین چیزی در اسالم
وجود ندارد ،چونکه بزرگی در عمل است.
اگر یک زن بااخالق ،نیکوکار و عفیف باشد ،بزرگ است و به همینگونه مرد .برعکس،
اگر یک زن بدعمل و بداخالق باشد ،کوچک است و به همین صورت چنین مرد نیز
کوچک است.
در این مملکت شام دارای سهم مشابه با ما هستید.
زن و مرد بهمثابه دو چرخ یک وسیله اند ،طوریکه اگر یک آنها از کار باز مباند ،وسیله
منیتواند حرکت کند.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ ۵30


در این مملکت حق مردان و زنان مساوی است.
لعل و مروارید ،صفحۀ 21

زنان قوم
زمانیکه زنان یک قوم بیدار باشند و بهخاطر آزادی کشور سعی کنند ،چنین قوم را هیچکس
بردۀ خود ساخته منیتواند و اینگونه اقوام بهزودی به هدف خود دست مییابند.
حاال عالقهمندی به قوم ،اخوت ،محبت و اتفاق وجود ندارند.
قومیکه خیلی وابسته به پول و دارایی گردد ،رفاقت و دوستی را در نظر منیگیرد.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 18


زنان پشتون نسبت به مردان بیشرت ذهین اند.
لعل و مروارید ،صحفهۀ 43
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زنان پشتون
زنان پشتون خیلی باعفت ،باحیا ،باوفا و خدمتگذار اند .من همیشه تالش میکنم تا
احساس کمرتی را از مغزهای زنان محوه کنم ،زیراکه چنین احساس را مردهای
خودغرض و نادان در آنها ایجاد کردهاند.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 12


زنان قیامق (رس شیر) را خیلی خوش دارند و آنرا به کسی منیدهند ،چون با کمشدن
آن پریشان میشوند زیراکه با کمشدن آن ،مقدار مسکه کم میشود.
لعل و مروارید ،صفحۀ 22

ازدواج دختان خردسال
کسانیکه دخرتان را در سن خرد به ازدواج میدهند و آنها را اجازۀ انتخاب همرس را
منیدهند یا اصالً اجازۀ ازدواج منیدهند ،در مورد این موضوع نظر من اینست که
چنین رسم باید ترک شود و اگر همه مردم آماده ترک آن نیست ،حداقل اشخاص
تعلیمیافته باید آن را ترک منایند و آنها باید اولرت از همه به اوالد خود تعلیم دهند.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 27


در قوم ما این یک کاستی بزرگ است که دخرتان را در خردسالی به ازدواج میدهند
و به آنها اجازۀ انتخاب همرس دلخواه منیدهند و یا اگر منیخواهند [به انتخاب
خانواده] ازدواج کنند ،پس اصالً نباید ازدواج کنند.
در این مورد نظر من اینست که چنین رسم را نیز باید ترک کرد.
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برای مردم ما الزم است که اولرت از همه باید به اوالد خود تعلیم دهند و به تعلیم و
تربیت اخالقی آنها باید توجه خاص بپردازند.
زمانیکه دخرتان از درس فارغ شوند باید در معامالت ،مطابق خواستههای شان با آنها
کمک شود.
نامههای باچا خان ،صفحۀ 1۶

دو دوست
خداوند متعال مرد و زن را بهحیث دو دوست برای آبادانی این دنیا آفریده است و آنها
مثال دو چرخ واسطه برشیت را دارند؛ این واسطه با یک چرخ قابل گردش نیست.
زنان پشتون خیلی باعفت ،پرمحبت ،پاکدامن ،باوفا و خیلی خدمتگذار اند.
مشعلهای بابا 408 ،هـ.ق ،صفحات  21 ،20و 22

بیعلمی در جامه اسالم
عجیب است که مالها مردم را بهنام دین از علم محروم ساختند ،درحالیکه دین اسالم
کسب علم را بر هر دو مرد و زن فرض کردهاست ،ولی ما چنان قوم بدبخت استیم که
بهنام اسالم از علم باز ماندهایم.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 10

انتقام
مبارزه ما با صرب به پیش میرود .ما انتقام لتوکوب و سخنان زشت را از کسی منی-
گیریم .ما صرب را پیشه منوده خود را به خدا میسپاریم.
ما خدمتگذار خدا استیم ،خداوند انتقام ما را خواهد گرفت.
عادات خودخواهی و نفاق را از قلبهای خود دور سازید ،زیراکه بهسبب آن برباد شده-
ایم .خود را با اخالق نیکو آراسته سازید.
زیراکه بدون اخالق نیکو شخص منیتواند پیرشفت مناید.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ 5٣6
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صرب
مبارزه ما بر عدمتشدد استوار میباشد و هر نوع تکالیف و مصائب را در این راه با صرب
تحمل خواهیمکرد .ما از کسی انتقام منیگیریم .ما خدمتگذار خدا استیم ،پس خدا
از ستمگران انتقام ما را خواهد گرفت.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 19

ترس
من منیفهمم شام چرا از انگلیسها میترسید ،درحالیکه آنها نیز مانند شام بنیآدم
و مثل شام یک قوم است.
این حالت شام به سبب شقاق و نفاق تان است ،ترس در دلهای شام جا گرفتهاست.
کسیکه از خدا میترسد ،در قلب او ترس از کسی دیگری جا گرفته منیتواند و از کسی
منیترسد.
برعکس ،در قلب کسیکه ترس از خدا وجود نداشته باشد ،از هر کس میترسد.
برادران ،در قلبهای خود ترس از خدا را جای دهید!
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ 5٣6
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کار پنهان
کاری که انسان منیتواند آنرا در محرض عام انجامدهد و مخفیانه انجام میدهد ،آدم
را ضعیف منوده و او را از اصول خود خارج میسازد ،همچنان باعث ترس و بزدلی
میشود.
به هر اندازه که شخص خواهشات و رضوریات خود را کاهش داده میتواند ،به هامن
اندازه آرام و خوشحال خواهد بود.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفح14 ،

انتقاد بر دیگران
کار ما انتقاد و نکتهچینی دیگران نیست.
و کار ما این نیست که در مورد اجتامعات و رسان آن انتقاد و نکتهچینی کنیم.
کار ما اینست که مردم را از برنامه خود آگاه سازیم که ما برای آنها چه میخواهیم و
اینکه چنین کاری بهتنهایی صورت گرفته منیتواند .شام در این راستا با ما همکار
شوید ،زیراکه این رسزمین خانه مشرتک ماست ،قوم ما یکیست ،لذا کار ما نیز مشرتک
میباشد.

زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ 65١
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تحریک قریه
این تحریک یک جنبش برای خدمت مخلوق خدا و انسانیت بود.
این تحریک باعث ایجاد جذبۀ محبت و خدمت در میان مسلامنان ،هندوها و سکها
شده بود ،که مثال آن بیسابقه است.
این یک جنبش دهاتی بوده و مرکز آن نیز در قریه بود ،زیراکه اکرثیت قوم در دهات
میزیست.
تفاوت این تحریک با سایر تحریکها اینست که تحریکهای دیگر از شهرها آغاز شده
و در قریهجات انتشار مییابد.
ولی این تحریک از قریه آغاز گردید و در شهرها منترش شد.
زندگی و مبارزۀ من ،صفحۀ 729

بهمقام سفیر هند در کابل
افغانها و پشتونها هرگز کمونیزم یا روسیه را قبول نخواهند کرد ،در مقابل آنها یا
کشته خواهند شد یا در صورت توانایی کشور خود را ترک خواهند کرد.
من باید با برژنیف صحبت منایم ،به او خواهم گفت" :رحم کن".
به ریگن نیز خواهم گفت" :رحم کن".
کمونیستها در افغانستان نهتنها انسانها بلکه درختان را نیز از بین میبرند.
39
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انقالب شکل ستم را به خود گرفتهاست.
سفیر! شام جوان استید ،باید یک فاجعه را درک منایید .امروزه افغانستان شاهد چنین
فاجعهیست که مجاهدین از سوی شب قتل میکنند و عساکر روسی از طرف روز.
در نتیجۀ آن پشتونها کشته میشوند.
صفحۀ Dixit, An Afghan Diary: Zahir Shah to Taliban 30

توجه به دیگران
ما همیشه در مورد خود میاندیشیم و در فکر دیگران نیستیم .این یک ضعف بزرگ
است ،ما باید همیشه به تکالیف و بهبود دیگران توجه مناییم.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 1۵

نامه باچا خان بهنام نور محمد ترهکی
((به نور محمد ترهکی!
بعد از تقدیم القاب ،دعاء ،سالم ،احرتامات و تعارف...
زمانیکه لینن در روسیه انقالب را برپا کرد ،در اولین روزها رهربان حزب خود ،وزرای
حکومت و مسئولین را به خود دعوت منوده از آنها یک انجمن را تشکیل کرد و در
خطاب به آنها گفت :تا حال اینجا دارای پادشاه بود و نظام شاهی برقرار بود که با
40
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مردم خود نادرست رفتار میکرد .مردم نظام را سقوط دادند ،آنرا به بدی یاد میکنند
و حاال با آمدن ما راضی اند .ما باید از این واقعه درس عربت بگیریم.
با مردم بهخوبی رفتار مناییم ،به آنها خدمت کنیم و آنها را خوشحال نگهداریم تا در
هر موقع از ما پشتبانی منایند.
متوجه باشید ،ما نباید چنین کاری را انجام دهیم که به سبب رفتار ناشایسته ،ظلم و
ستم ما ،مردم دوباره حرست هامن حکومتهای پیشین را بخورند ،در چنین صورت،
این یک بدبختی بزرگ برای ما و کشور ما خواهد بود.
پس آقای ترهکی!
تو همینگونه ،رسان حزب خود و مسئولین بلندرتبۀ حکومت را به حضور خود دعوت
منوده به آنها بگو که متوجه باشند مرتکب کارهای نادرست ،ظلم و ناروا نشوند تا فردا
شام نیز پشیامن خواهید شد و مردم دوباره به حرست پادشاهان و نظام شاهی خواهند
افتید))...
نګاه مخترص به افکار و مبارزات تاریخی خان عبدالغفار خان (پاچا خان) ،صفحۀ 8۵-84
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نامه باچا خان بهنام بربک کارمل
((به بربک کارمل!
بربک کارمل عزیز! عمرت دراز ،توجهات به خوبی ،صحتمند و خوشحال باشی.
تو حاال کارمل نیستی که من دیدهبودم .تو با این کشور بسیار محبت و همدردی
داشتی .حاال به کشور و مردم توجه کن که آیا کشور آباد یا برباد شد .به کشورهای
جهان که کمونیزم راه یافتهاست ،در نتیجه آباد شده ،اما ما برباد شدیم .انقالب به
معنی تغییر است ،این نه انقالب است و نه کمونیزم ،بلکه جنگ بین دو گروه است که
با یکی از آنها امریکا همکار است و دیگر از سوی روسیه پشتیبانی میشود ،درحالیکه
در هر دو طرف ما نابود میشویم .تو باید به این مسأله دقت و در مورد آن فکر کنی،
راه حل آنرا بسنجی ،با گروه و مردم خود مشوره منوده و این موضوع را حل و فصل
منایی تا کشور ما صاحب امنیت شود .چنین کاری باعث نیکنامی تو و زمینهساز برای
آبادی و پیرشفت مردم خواهد شد .اگر مشورۀ مرا نادیده بگیری ،با گذشت زمان
پشیامن خواهیشد)).
نګاه مخترص به افکار و مبارزات تاریخی خان عبدالغفار خان (پاچا خان) ،صحفۀ 87 -8۶

چوچه گژدم
خداوند به پشتون توانایی بدی را ندهد ،اگر توان آنرا در دست داشته باشد ،مثل چوچۀ
گژدم مادر خود را میگزد.
برای موفقیت نیاز به تحریک اجتامعی و قربانیست.
بهعلت علامی بیعلم کسی حقیقت گناه و ثواب را درک نکرد.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 10
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پیام به اندرا گاندی
من بهطور آشکار توضیح دادم که متام افغانها بر ضد کمونیستها اند .اینا نیز برایت
گفتهبودم که کمونیزم هرگز منیتواند در افغانستان حاکم شود .اگر جنگ دوام یابد،
مردم افغانستان نابود خواهند شد.
تو دخرت نهرو استی و همچنان با گاندیجی و همراهان وی زندگی کردهای .نزد من
نیز مثل دخرتم استی.
در افغانستان اطفال ،زنان و مردان کشته میشوند.
تو در دل خود هیچ رحم نداری؟
صفحۀ Dixit, An Afghan Diary: Zahir Shah to Taliban،93
صفحات  2۵۵و Ghaffar Khan: non-violent Badshah of the Pakhtuns: Gandhi.R، 2۵۶

رفاقت بدکاران
دوستی با بدکاران و بدرفتاران کار درست نیست ،حتی اگر برادر ما باشد ،زیراکه چنین
اشخاص باعث خدشهدار شدن قوم و جامعه میشوند و قوم را نابود میسازند.
امروزه که ما پشتونها راههای نادرست را پیش گرفتهایم ،علتش اینست که بین نیک
و بد فرق منیگذاریم و نه کسی وجود دارد که به ما تفاوت این دو را بفهامند.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 1۵
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دین و قلب
اسالم به کشور ما از راه اسالم نه بلکه از طریق سیاست ،قبضه ،زور و تشدد آمد.
درحالیکه در دین جرب وجود ندارد بلکه مخالف آن است.
ال اکراه فی الدین ،زیراکه دین با قلب ارتباط دارد و قلب چیزی را با جرب نه بلکه با
درک قبول میکند .راه دین زور نه بلکه تبلیغ است.
نامههای باچا خان ،بخش دوم ،صفحۀ 72

مرصف بیهوده
یکی از بدبختیها و نادانیهای ما پشتونها اینست که بهخاطر رسوم و عنعنات هزاران
روپیه را بیهوده به مرصف میرسانیم ،اما برای مردم ،وطن و خیر اجتامعی آماده به
مرصف یک پیسه نیستیم.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 9

انقالب
انقالب کار عجله و امر آسان نیست ،بلکه این کار با خونرسدی انجام میشود .انقالب
نیاز به علم و درک دارد .انقالب نیازمند علامست که با علم خود مردم را آراسته منوده
و آمادۀ انقالب بسازند.
انقالب به مثابۀ سیالب است که اشخاص خوابیده را با خود میبرد و اشخاص بیدار از
آن فایده میبردارند.
اصالحات انقالبی میتواند معارشه را پاکسازی مناید و چنین اصالحات به ذهنیت
انقالبی ،ارادۀ انقالبی و اخالص نیاز دارد.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 10
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تشدد و عدمتشدد
سالح تشدد تفنگ است.
عدمتشدد محبت است و در میان مردم محبت را به ارمغان میآرود و باعث صرب ،همت
و جرأت میشود.
تشدد در بین مردم نفرت ،ترس و خشم را ایجاد میکند .شام به زندگی مردم مکه قبل
از اسالم نظر کنید که پر از تشدد بود.
و بعد از آن اصحاب بزرگ اسالم که کارهای بزرگ را انجام دادند ،آنها نیز باشندهگان
مکه بودند ولی راه عدمتشدد را پیش گرفته بودند.
نامههای باچا خان ،بخش دوم ،صفحۀ 72


بابا :پرسم لطفا ً به سخنان من دقت کن! تشدد نفرت را و عدمتشدد محبت را می-
آفریند.
پشتونها در خانۀ خود با برادر خود تشدد میکنند ،به همین سبب خود را تباه ساخته-
اند.
یادگارهای پرافتخار خدمتگذار بزرگ صفحۀ ۵9
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صرب و حوصله
عدم تشدد در اصل یک طاقت است ،هامنندیکه تشدد است .عدم تشدد همچنان مثل
تشدد ،لشکر دارد ،اما اسلحۀ عدم تشدد تبلیغ میباشد و اسلحۀ تشدد تفنگ .عدم
تشدد میان مردم باعث ایجاد محبت ،همت و جرئت میشود ،اما تشدد برعکس آن
باعث نفرت ،ترس و بزدلی .برخی از مردم به این باور اند که تشدد برای دفاع الزم است،
اما چنین اشخاص به این حقیقت توجه منیکنند که در صورت تشدد ،راه عدم تشدد
را ترک میکنند.
این درحالیست که عدم تشدد در ذات خود دفاع است ،زیراکه در آن برعکس تشدد،
جایی برای شکست نیست .طوریکه تشدد دارای نظام است ،عدم تشدد نیز دارای
نظام کامل است .تشدد و راه آن آسان ،ولی عدم تشدد و پیشگرفنت راه آن دشوار
میباشد ،زیراکه جواب دادن سیلیزدن در مقابل سیلی آسان ،اما حوصله در مقابل
آن کاری سنگین است.
لعل و مروارید ،صفحۀ 30

مسلامنان
مسلامنان اسالم را فراموش کردهاند و اینست که برادر دشمن برادر است.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 21
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تعلیم و تربیه دختان
فکر من با گذشت هر روز بهسوی تعلیم و تربیۀ دخرتان متامیل میشود .این که پرسان
تعلیم کسب میکنند و دخرتان از آن بیبهره اند ،این را برای قوم خطرناک میدانم.
این کار باعث شده که پرسان اوالً با دخرتان بیتعلیم ازدواج نکنند و در صورتیکه ازدواج
منایند ،اکرث اوقات نظام خانوادهگی مرتب منیباشد و چنین خانواده همیشه دچار
منازعات میگردد.
این کار یک تشویش بزرگ برای قوم و کشور ما است.
نامههای باچاخان ،بخش اول ،صفحۀ ١5

اداره خود
والیت رسحد متعلق به پشتونهاست ،بنا ًء باید توسط پشتونها مدیریت شود.
یادگارهای پرافتخار خدمتگذار بزرگ صفحۀ 28
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اختالف نظر
اختالف نظر همیشه در بین انسانها موجود بودهاست و این چیزی بد نیست.
هرچند رسول اکرم (ص) اختالف رأی امت را رحمت خواندهاست ،اما درحال حارض
اختالف رأی در بین مسلامنها بالخصوص پشتونهای ما رحمت نه ،بلکه زحمت است.
اختالف نظر ما همیشه منتج به ذاتیات میشود و قسمیکه از تاریخ پشتونها ظاهر
است ،ذاتیات علت تباهی و بربادی آنهاست.
نامههای باچاخان ،بخش اول ،صفحۀ 56

جرئت اخالقی
ترک منودن رسوم و عنعنات دشوار است ،ولی برای چنین کار جرئت اخالقی الزم است.
در مقابل پروپاگند نادرست باید مقابله کرد ،بهگونۀ که آدم برخیزد ،کمر خود را بسته
منوده مردم را از حقیقت آگاه سازد .این کار زمانی ممکن است که یک گروه مستحکم
از همقطاران بیغرض و همنظر ،که اعتامد مردم را کسب کردهباشد ،تشکیل گردد.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 14
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حفظ دنیای امروزی
دنیای امروزی به تنهایی میتواند فقط از طریق تطبیق عدم خشونت از رش اسلحۀ
هستوی خود را نجات دهد.
جهان نیازمند مردمانی مثل گاندیجی است ،تا آنها پیام دوستی ،محبت و صلح را
بیشرت در میان جهانیان منترش سازند.
این به رشط ممکن است که چنین اشخاص واقعا ً خواهان از بینرفنت مدنیت و برشیت
از روی جهان ،نباشند.
صفحۀ Eknath Easwaren. Nonviolent soldier of Islam ،7

دعاء
برای من دعاء کنید تا الله متعال جهت خدمت مرا همت ،طاقت و صحت اعطاء فرماید.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 43
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سوگندنامه خدمتگذاری در راه خدا
 من خدمتگذار خدا استم و چونکه الله متعال بینیاز از خدمت میباشد ،اما خدمتبه مخلوق وی هامنند خدمت به اوست ،من تعهد میکنم که بهنام الله متعال به برشیت
خدمت میکنم.
 تعهد میکنم که از تشدد و انتقام گرفنت اجتناب میورزم. تعهد میکنم که به کسانیکه باالی من ظلم و ستم میکنند ،عفوه میکنم. تعهد میکنم که خود را از خصومت ،جنگ و جدل نگه میدارم و در کار دشمنیاشرتاک منیکنم.
 تعهد میکنم که با هر پشتون ،هامنند برادر و دوست رفتار میمنایم. تعهد میکنم که در مقابل رسم ،رواج ،عنعنات و دستور اجتامعی قرار منیگیرم. تعهد میکنم که به گونۀ ساده زندگی میکنم ،بر نیکی عمل و از شیطان و اعاملزشت اجتناب میکنم.
 تعهد میکنم که رویه ،عادات و خواص نیک داشته باشم .از تنبلی بپرهیزم و همچنانتعهد میکنم که روزانه حداقل دو ساعت وقت خود را برای کار اجتامعی وقف میکنم.
صفحۀ My Life and Struggle, Autobiography of Badshah Khan as narrated to K.B. Narang, 97

اشخاص ابنالوقت
رشیکساخنت اشخاص متاشاچی ،خودغرض و ابنالوقت در گروه الزم نیست .در این
مورد باید تحقیق شود ،تا کسانی به گروه بپیوندند که در صدد هدف خود نه ،بلکه
خدمت قوم باشند.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 20
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حق و جمهوریت
قسمیکه امام حسین برای حق و جمهوریت قیام کرده بود ،ما هم برای حق و جمهوریت
خود قیام کردهایم .طوریکه او مظلوم بود ما نیز مظلوم استیم .وی برای مقابله ظلم
قیام کرده بود ،ما نیز در مقابل ظلم قیام کردهایم.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 11

فرار از میدان
به محبوسین سیاسی الزم است ،تا هر قدم را محتاطانه بردارند و دیگران را مجبور
نسازند ،زیرا مردمان مجبور از میدان فرار میکنند.
لعل و مروارید ،صفحۀ 44

باغبانی
هواخوری مجاز است .کار من باغبانی است و این کار را بسیار دوست دارم .مرا یک
قطعه زمین وسیع دادهاست.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 31
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خود را بشناسید!
خود را بشناسید!
خدای خود را بشناسید!
و دوست و دشمن خود را بشناسید!
همین کافیست ،دیگر چه بنویسم؟
الله متعال به همۀ ما صرب و استقالل ،همچنان توفیق و طاقت برای خدمت مخلوق
وی اعطاء فرماید.
نامههای باچا خان ،بخش اول ،صفحۀ ١25

رفت و آمد
این خدمت نیست که من در جای خود مستقر باشم و مردم نزد من بیایند .من هم باید
به مالقات آنها بروم.
یادگارهای پرافتخار خدمتگذار بزرگ ،صفحۀ 73
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مذهب
این فرض رهروان هر مذهب است تا نفرت در میان مخلوق خدا را از بین برده ،فضای
محبت را ایجاد منایند و با همدیگر مساعدت کنند .اما کسی هست که ما را از این
حقیقت مطلع ساخته باشد؟
مردم دارای مذهب اند ،ولی مذاهب تنها بهنام.
مذهب علمربدار نفرت نه ،بلکه محبت میباشد.
خداوند متعال به ما طاقت خواهد داد ،زیراکه تنها او مالک طاقت است.
در رسزمین خود با مردم خود گرسنه و تشنه و در تکلیف خوش استم.
نه ربطی با پاکستان دارد و نه به اسالم ،بلکه مربوط به حق قوم و مردم فقیر میباشد.
چیزی که به خود منی پسندی ،برای دیگران هم مپسند.
و نکتۀ دیگر این که ،اگر شخصی در بین قوم پشتون بدعمل باشد ،نباید با او رفاقت
کرد.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 7

سخن و عمل
غنی پرس عجیب است ،اما مستقل مزاج نیست .زیاد سخن میگوید ،ولی کم عمل
میکند .به امید اینکه با توجه شام اصالح شود.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 47

محوکردن ظامل
بر ما فرض است تا ظلم را محو ساخته و مظلوم را از چنگ ظامل نجات دهیم ،حتی اگر
ظامل برادر ما و مسلامن هم باشد.
مشعلهای بابا 408 ،هـ.ق ،صفحۀ 4
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ارشفاملخلوقات
انسان از بین همه مخلوقات خدا ارشفاملخلوقات خوانده میشود ،بنابر این مسئولیت
او بیشرت از سایر مخلوقات میباشد ،اما من که به تعدادی از مردم قوم خود نظر می-
کنم ،تفاوت بین آنها و حیوانات دیده منی شود .آنها هم در غم مشبوع ساخنت شکم
اند و حیوانات هم ،آنها هم اوالد می زایند و باالی آنها انفاق میکنند و حیوانات نیز
چوچه می زایند و پرورش میکنند ،پس بناء بر کدام خصوصیت ارشفاملخلوقات
نامیده میشوند؟ آنها هم مانند حیوانات یکدیگر خود را میکشند.
چنین اشخاص وقتی ارشفاملخلوقات خوانده شوند ،که در بین شان اجتامعیت،
اخوت ،عزیزداری و محبت بوجود بیاید .تنها به این که حیوانات چهارپای اند و انسان
به دو پا راه میرود ،ارشف بوده منیتواند.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحات 13 – 12

اصالح و قدرت
در این قوم بهادر و بزرگ ،حتی یک اخبار قومی بهزبان خود موجود نیست.
تاریخ جهان شاهد است؛ هرگاه شخصی در قوم برای اصالح مردم قیام کردهاست،
اشخاص قدرمتند با او مخالفت منودهاست ،زیرا در چنین حالت آنها اقتدار خود را
در خطر میبینند .به تحریک خدمتگذاران خدا نظر کنید ،هر قدر که قوم صاحب درک
میشود ،قدرت اشخاص زورمند به هامن اندازه تنزیل کردهاست.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 13

کرامت انسان
من یک خدمتگذار خدا استم ،بنا ًء در ریکشا سفر منیکنم ،زیراکه این واسطه توسط
یک انسان رانندهگی میشود.
لعل و مروارید ،صفحۀ 14
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دیگران و ما
اقوام جهان که آباد و مرتقی شده به آسامنها سفر کردند ،ما با مشاهدۀ زندگی آسوده
آنها ،بخل میورزیم .درحالیکه آنها نیز مانند ما انسان اند و بهرت از ما خلق نشدهاند.
اما در بین آنها حس ملیت دوستی ،قومداری ،عزیزداری ،علم ،درک و محبت بوجود
آمده و پیرشفت کردهاند ،ولی ما دارای چنین صفات نیستیم ،بنا ًء آسوده نیستیم.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 14

عیبجویی دیگران یا خود؟
این یک ضعف و نقص بزرگ مردم ماست که همیشه متوجه به عیبجویی ضعف و نقص
دیگران میباشیم و عیوب خود را فراموش کردهایم .به همین علت ،امروز برباد و فقیر
استیم .به عوض اینکه بهسوی دیگران انگشت انتقاد بگیریم ،باید متوجه خود شویم.
قبل از اصالح دیگران الزم است اوالً خود را اصالح سازیم.
از خود آغاز مناییم بعدا ً به دیگران توجه کنیم.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 1۵
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قاعده و قانون
جاییکه انصاف نباشد ،هیچ قاعده و قانون وجود نداشته باشد و حرف یک شخص
جایگاه قانون را گرفته باشد ،بحث منودن با چنین شخص فایده ندارد.
دیگران را زمانی خوش نگه داشته میتوانی که خود را در تکلیف قرار دهی.
کسیکه قادر بر کاری نباشد ،به انجام دادن آن اقدام نکند ،زیراکه از انجام کار به این
صورت ،انجام ندادن آن بهرت است.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 1۶

کار جوانان
جوانان باید قبل از رشوع کار ،در مورد آن بیشرت فکر و به تکالیف مربوطه دقت منایند.
اگر آماده برداشت تکالیف است ،بر انجام دادن کار اقدام منایند .در غیر آن ،بهرت است
در خانه خود نشسته دعا بخواند ،زیراکه ترس از تکالیف ،به هدف قومی نقص وارد
میسازد.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 1۶
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پنهانکردن ضعف خود
اگر ضعف خود را از مردم پنهان کنیم ،منیتوانیم آنرا از دید خدا پنهان کنیم .به خدا
چه جواب خواهیم داد؟ پس قسمیکه ضعف خود را از خدا پنهان کرده منیتوانیم ،با
مردم رشیک سازیم و کاری که انجام داده منیتوانیم ،بهصورت آشکار بگوییم که
توانایی چه کاری را داریم و چه را نه .در صورت نداشنت توانایی یک کار ،بهرصاحت
بگوییم که منیتوانیم.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 1۶

خطاب به غنی
کتابهای دیگر را هم ترجمه کن.
بخاطر مضامین شام که در اخبارها طبع و نرش شده است ،به شام مبارکباد میگویم.
خدا را شکر است که در ارادۀ خود موفق شدی .آیا این برایت باعث جرئت هم میشود
یا خیر؟
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ ۶۵
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رازداری
برای ما الزم نیست از کسی نفرت کنیم ،بلکه باید با هر کس با رویۀ خوب رفتار کرد،
اما نباید برخالف جامعت خود با دیگران همکار ،رازدار و مساعی شویم .بر ما الزم است
که رازدار و کمککننده با مردم جامعت خود باشیم.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 1۶


نباید هر شخص را از راز و ارادۀ خود مطلع سازیم.
لعل و مروارید ،صفحۀ 44

تأثیر سخن
کسیکه سخنان آن برخالف اعاملش باشد ،حرف او اثری بر مردم نخواهد داشت.
ضامنت اقوام مبنی بر اعتامد و باور به یکدیگر است.
دیپلوماسی عین منافقت است و من منافق نیستم که زبان و قلبم متفاوت باشد.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 17


مدت دروغ کوتاه و تا زمانیست که حقیقت آشکار شود.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 17

آزادی و آبادی
آزادی ذریعه آبادی قوم میباشد .آزادی امر آسان ولی آبادی مشکل است .آبادی تنها
با جذبه خدمت برای خدا ممکن است.
58
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عیب بزرگ ما مسلامنان اینست که سخن را میشنویم اما در مورد آن تحقیق منی-
کنیم.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 21


گیاه آزادی توسط آبیاری با خون جوانان رشد میکند.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 17

عزت اقوام
تا زمانیکه زنده هستم ،برای جمهوریت رشافت در مملکت خود و حصول انصاف تالش
خواهم کرد.
پشتون در کسب منفعت دالور است ،ولی آماده ساخنت او دشوار است.
بهخاطر هیچ کس باید از اصول خود نگذریم.
در صورت مقابله بین ظامل و مظلوم ،ما طرفدار مظلوم خواهیم بود.
در اجالس بزرگ و تقاریر طوالنی عزت اقوام از بین میرود.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 22
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آباد ساخنت خانه خود
اگر میخواهید خود را آزاد سازید ،غربت از بین رود ،برهنه صاحب لباس شود و گرسنه
سیر گردد ،پس خانه خود را آباد سازید ،خصومت و بیاتفاقی را ترک منایید و بین
دوست و دشمن خود تفاوت قایل شوید.
اشخاص بیعلم بهنام مذهب آسانتر فریب میخورند.
دانهها از دانهای میرویند که خود را زیر خاک منودهاست.
اشخاص بازمانده از تربیه ،منیتوانند هیچ کاری را تکمیل منایند.
من داعی و قائل اخالص و محبت استم.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 23

خود را خودتان کمک کنید
علت فقر و ذلت مردم هندوستان اینست که خود آنها کار منیکنند و منتظر دیگران
است .یکی میگوید امام خواهد آمد و دیگری به انتظار اوتار است ،اما بدبختانه منی-
دانند ،اگر آنها ظهور کنند ،با کسانی کمک خواهند کرد که خود را کمک میمنایند.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 30

زندان احمدآباد
در وقت مالقات در احمدآباد ،من با تو در مورد چرخ صحبت کردهبودم و مهادیوجی نیز
از آن یادآوری کرده بود.
حاال من برای چرخ وقت کافی دارم ،پس لطفا ً چرخ خودم یا کدام چرخ دیگر ،همراه با
وسایل آن را برایم بفرستید.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 32
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ارزش وقت
انسان ضعیف است و عاری از اشتباه نیست تا ضعف خود را حس کرده و برای اصالح
آن تالش مناید .برای این کار جایی خوب غیر از زندان نیست .نیاز است که ما خود و
دیگران را متوجه سازیم و وقت خود را با حرفهای عبث و فضول ضایع نسازیم ،بلکه
بیاموزیم .چونکه در زندان زمینه مساعد است ،باید در اینجا بخوانیم و اخالق نیک،
عادات خوب ،صرب و استقامت را در خود بوجود بیاوریم تا بتوانیم کار خدمت مخلوق
خدا را برای رضامندی آن ذات انجام دهیم و در خانوادۀ خود محبت بهمیان آوریم.

ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 3۵
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اشخاص محب قوم
اوالً خانۀ خود را آباد سازید و اگر ممکن نیست ،حداقل این سخن مرا بپذیرید که از
مخالفت با یکدیگر در انتخابات بپرهیزید.
بهباور من قومیکه دارای اشخاص بیغرض و محب قوم و تحریک باشد ،مملکت و قوم
آنها آباد میشود .از خداوند استدعاء میمناییم که چنین اشخاص در قوم افزایش
یابد.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 39


خداوند برای خدمت به قوم و مملکت خود شام را صحتمندی نصیب فرماید.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 42

فقراء
کشور ما فقیر است ،شام فقیر استید .این مهامنیها و مصارف بیمورد با اقتصاد خود
شام و کشور تان مناسب نیست .به خود و کشور بیشرت توجه کنید.
یادگارهای پرافتخار خدمتگذار بزرگ ،صفحۀ 47
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خوبی و بدی
خوبی و بدی هر شخص در حقیقت به خودش بر میگردد ،زیرا اگر شخص خوب باشد،
فایده خود اوست و همینگونه اگر بد باشد ،خود را به تکلیف مواجه میسازد.
عادت قرض گرفنت خیلی بد و تالش نکردن برای ادای قرض بدتر از آن است.
من رها شدم تا در جهان سیاحت منایم.
از طرف من به خانم میم سالم برسان و به او بگو که من برای صحتش دعا میکنم.
محبت و صمیمت را از سوی من به مریم و تاجو تقدیم کن و به آنها تدریس نوشنت و
خواندن پشتو را آغاز کن .به خانم میم بگو که هر دو دخرت از من است و توسط آنها
به پشتونهای فقیر خدمت خواهم کرد .از ایشان توقعات زیادی دارم ،آنها را بپرس
که آیا به پذیرفنت این حرف من آماده اند یا خیر؟
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 44

آدم خوب و بد
حاال به مقامات الزم است تا سه نوع اعتامد را بهدست بیاورند .کسب اعتامد ممکن
است ،اما نه از طریق سخنان ،بلکی چنین کار باید در عمل ثابت گردد .اگر مردم با ما
بدی میکند ،در مقابل آن باید از نیکی کار بگیریم .درصورتیکه شخصی با ما عمل
زشت انجام دهد و ما در مقابلش از بدی کار گیریم ،تفاوت ما و او چه شد؟ در این
صورت قسمیکه او بد است ،هامنگونه ما بد استیم.
بنا ًء شخص خوب کسیست که در مقابل بدی دیگران نیکی کند ،اینست خدمتگذار
حقیقی خدا .طریقۀ نایل شدن به خدا خدمت به مخلوق اوست و رضایت آن ذات در
رضایت مخلوقش نهفته است.
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"ضبطی" غمگین میباشد ،به وی این قلم را میفرستم .در رشایط فعلی ،پشتونها به
عوض تفنگ ،نیازمند قلم اند ،زیراکه آزادی کشور ما توسط تفنگ نه ،بلکه توسط قلم
بدست خواهد آمد.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحات 49 - 48

بحث بیمورد
در این دنیا یکبار ابراز سخن الزم است .اگر کسی قبول کرد ،خیلی خوب ،اما اگر
قبول نکرد ،نباید مکررا ً بحث شود ،چونکه بحثها حلوفصل نشدهاند.
یکبار دیگر به کارخانه برو و لیاقت خوبی را در این کار کسب کن ،اما در این بار خود
را طالبالعلم فرض کن.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ ۵1

هدف تحریک
این تحریک برای هدف نجات مظلوم از چنگ ظامل ایجاد شدهاست ،خواه ظامل هر
کسی باشد؛ مسلامن ،هندو یا انگلیس.
لعل و مروارید ،صفحۀ 14

خطاب به ولی خان
بشنو ،خیلی متوجه صحت خود و چشامن خود باش.
امیدوارم همیشه با انسانهای خوب نشست و برخاست داشته باشی ،بر کارهای نیک
اقدام کن و از مجلس بدان اجتناب کن .وجود خود را خودت قبضه کن ،وجودت طفلی
است نادان ،نشود که او هم مثل غنی عادت بد فضولخرچی را از خود کند.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ ۵2


مفکوره من و ولیخان همسان است ،تنها تفاوت در اینست که من شخص اصالحی و
روحانی میباشم اما ولیخان رهرب سیاسی.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 22
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حساب و کتاب
آزموده را آزمودن جهل است .به غنی خان بنویس که متام حساب و کتاب پول خود را
به من بفرستد.
آنها را ماهانه بیشرت از چهل روپیه نده و دیگر اینکه کرایهشان باید درجه دوم باشد.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ ۵2

غلطفهمی
پول نقد را در دسرتس او قرار نده ،چونکه طریقه درست مرصف پول را منیفهمد.
بهخاطر این حرف غنی خیلی اندوهگین میشوم که برایم نوشته؛ دروغ کار آدمهای
خوب نیست .اما خوشحال به این استم که حرفهای خود را در دل نگرفت و برایم
نوشته کرد .امیدوارم در آینده نیز حرف دل خود را برای من ارسال کند ،زیراکه از
نگهداشنت حرف در قلب ،غلطفهمیهای زیاد بوجود میآید.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ ۵3

وفا بر عهد
من هر ماه فهرست مصارف خود را برایت خواهم فرستاد ،اما تو هنوز بر عهد خود وفا
نکردی .این خوب نیست ،کسیکه وعده میکند ،به آن وفا می کند .در درسهای خود
تالش کن ،فضولخرچی نکن ،از دروغ بپرهیز ،از کسی قرض نگیر و چیزیکه برایت
مقرر است به آن صرب کن.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ ۵4
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آبادی قوم
برای احیاء و بیداری اقوام ،نیاز به اشخاصیست که بیغرض ،متدین ،باایامن و برای
خدا آمادۀ خدمت به قوم خود باشد .زمانیکه چنین اشخاص در یک قوم ظاهر شوند،
با تالشهای شان در قوم محبت ،همدردی ،اخوت و عزیزداری بهمیان خواهد آمد.
مشعلهای بابا 408 ،هـ.ق ،صفحۀ 2

کار ما
ما خدمتگذار خدا استیم ،پس برای مفاد و آسودهگی مردم ،خود را دچار تکلیف
ساختهایم.
کار ما خدمت و نیکی میباشد و در مقابل هرگونه رفتار مردم کوشش انتقام گرفنت
منیکنیم.
فرض ما گذشت و صرب است.
مشعلهای بابا 408 ،هـ.ق ،صفحۀ 3

خدمت مخلوق خدا
هرچند خدمتگذار خدا خود را "خدمتگذار خدا" مینامد و این درحالیست که خداوند
بینیاز از خدمت میباشد ،اما خدمت به خدا در خدمت مخلوقش نهفته است .و
مخلوق خدا تنها مشتمل بر مسلامنها نیست ،بلکه همه انسانها مخلوق اوست ،خواه
هندو باشد یا سک یا عیسایی.
مشعلهای بابا 408 ،هـ.ق ،صفحۀ ۵


خدمت بدون تفاوت انجام میشود.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 1۶
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کار برای خدا
ما پشتونها ،کار برای خدا کاری را میگوییم که بدون طمع ،غرض و اجرت رصف در
راه خداوند انجام داده شود .خداوند نیاز به خدمت ندارد ،اما خدمت به مخلوق او عین
خدمت آن ذات است.
ما برای تفاهم مردم ،ایجاد محبت ،اخوت ،متایل به قوم ،ترغیب به سوی تعلیم و برای
محوهکردن رسوم و عنعنات نادرست ،بدست آوردن کمک برای مدارس قومی ،گشت و
گذار قریه به قریه و خانه به خانه را آغاز کردیم و باعث تحرک زندگی و احساس جدید
شدیم .چنین گذشتهای ما انگلیسها را به ترس انداخت.
سینه خود را برای رضای خدا و قوم مظلوم خود ،از بغض و تنفر منزه سازید ،زیراکه این
عادت علت تباهی و بربادی قوم ما شدهاست.
اگر واقعاً رسسبزی قوم و مملکت خود را خواهان هستید ،مثل دانه گندم خود را زیر
خاک سازید ،چون تا زمانی دانه زیر خاک نشود ،منیروید.
مشعلهای بابا 408 ،هـ.ق ،صفحات  8 ،7 ،۶و 9

تغییر مردم
یقینا ً قانون به تنهایی منیتواند مملکت را اصالح و امنیت را تأمین سازد ،بلکه نیاز
است تا قلوب مردم را تغییر دهیم .تا قلبهای مردم اصالح نگردد ،از جرایم کاسته
نخواهد شد.
تغییر قلوب مردم تنها توسط تحریک خدمتگذاری خدا ممکن است .به هر اندازۀ که
این تحریک وسعت مییابد ،به هامن اندازه مفکورههای مردم تغییر خواهد کرد و این
کار الزما ً منتج به امن و امان مملکت خواهد شد .زمانیکه در میان گروهها اختالف به
میان آید ،باوجودیکه اعضاء آن انسانهای خوب و دالور باشد ،بیفایده خواهد بود،
زیراکه توانایی آنها در تضعیف یکدیگر به مرصف میرسد .در خدمت جایی برای
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اختالف نیست ،چونکه اختالف از خودغرضی بوجود میآید .چیزیکه من برای خود
خوب میدانم ،برای دیگران نیز میپسندم .من اکرثا ً از همراهان خود درخواست می-
کنم تا مرا به عیوبی که در حین تقریر ،تحریر ،سخنانی ،رویه و کردار مرتکب آن می-
شوم ،متوجه سازند و هرگاه که مرا از اشتباهاتام آگاه میسازند ،از آنها ابراز امتنان
میمنایم و در صدد اصالح اشتباهات خود میشوم.
تشدد باعث نفرت و عدمتشدد منتج به محبت میگردد.
انسان مخلوق عجیب هست ،وقتیکه عاجز از انجام کار میشود و همت خود را از دست
میدهد ،تالش میورزد تا عجز و بیهمتی خود را پنهان سازد.
مشعلهای بابا 408 ،هـ.ق ،صفحات 13 ،12 ،11 ،10و 14

مذاهب آسامنی
متام مذاهب آسامنی از سوی خدا بوده و برای اتفاق ،محبت و آسودهگی و خدمت
مخلوق خدا به دنیا فرود آمدهاند.
این یک فرض پیروان هر مذهب است که کینه و نفرت را از میان مخلوق خدا محوه
ساخته ،فضای محبت را ایجاد و با همدیگر مساعدت منایند .اما کسی ما را از این
حقیقت اگاه نساختهاست.
مشعلهای بابا 408 ،هـ.ق ،صفحۀ 1۵

خدمت مملکت و مذهب
کسی میتواند شایسته خدمت به مملکت و مذهب شود که اوالً خود و اخالق خود را
اصالح ساخته و اصول خود را بشناسد .کسیکه اصول خود را منیشناسد و اخالقش
زشت باشد ،چگونه میتواند به مخلوق خدا منفعت برساند؟
لعل و مروارید ،صفحۀ 19
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لسان امانالله خان
روزی به مالقات امانالله خان رفته بودم .همرای او زیاد گفتوگو کردم و در جریان
صحبتها به وی گفتم :تو زبان ترکی را یاد داری ،فارسی را یاد داری و به سایر لسانها
هم صحبت کرده میتوانی ،اما منیتوانی به زبان خود حرف بزنی.
با شندین این حرف ها او خیلی متأثر شد و با من وعده کرد که زبان خود را خواهد
آموخت.
زمانیکه از افغانستان تبعید شد ،من به دیدار او به مببیی رفتم و در آنجا همرایم به
پشتو صحبت کرد.
مشعلهای بابا 408 ،هـ.ق ،صفحۀ 23
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توجه به زبان خود
وقتیکه با اشخاص تعلیمیافته در مورد زبان صحبت میکردم ،آنها میگفتند که پشتو
زبان خوب نیست و از علم بیبهره است.
من در جواب میگفتم ای پرس ،سایر لسانها از آسامن فردو نهآمده اند ،بلکه گوینده-
گان زبانهای خود را مرتقی ساختهاند.
پشتونها که به زبان خود توجه نکردهاند ،تقصیر زبان چیست؟ این تقصیر من و
توست.
قومیکه زبان خود را حقیر فکر کرد ،خود تحقیر میشود و زمانیکه زبان خود را گم کرد،
خود گم شد.
با فراموشی زبان خود ،آدم از اقارب خود بیگانه میشود.
مشعلهای بابا 408 ،هـ.ق ،صفحات  24و 2۵
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انقالب
انقالب کار سعی و تالش بوده و آسان نیست.
انقالب نیاز به حوصلهمندی دارد.
برای انقالب علم و فهم الزم است.
انقالب نیاز به علامی دارد که با علم خود ،قوم را پرورش داده و آماده انقالب سازند.
انقالب نیازمند اشخاص است.
پادشاهی امر بد و باعث نقص قوم و مملکت است.
اگر پادشاه امروز آدم خوب است ،فردا پرسش به پادشاهی میرسد و چه کسی تضمین
کرده میتواند که او نیز آدم خوب خواهد بود؟ همچنان پادشاه رغبت ندارد که قومش
پیرشفت مناید ،زیراکه همیشه فکر میکند اگر مردم آگاهی حاصل کنند ،مرا از مقام
خود اخراج خواهند کرد ،به همین علت سد راۀ تعلیم قوم خود میگردد.
ما منیخواهیم پادشاه را انتخاب مناییم و نیازی به پادشاه نداریم .ما باید یک رهرب را
به رأی و مشوره مردم داشته باشیم و او باید کسی باشد که خدمتگذار قوم باشد.
این رهرب نباید به تفاوت میان خان ،غریب و میا یا مال قایل باشد ،بلکه باید شخصی
باشد نیکوکار ،باایامن و خیرخواه قوم و کشور .کسی باشد که سابقه خدمت به قوم و
مملکت خود داشته باشد و در این راه تکالیف را برداشت کرده و قربانی داده باشد.
پس زمانیکه اهل اینگونه رهربی بود ،حکومت ما مطیع حزب و جامعت خواهد بود ،نه
جامعت تابع حکومت.
رسزمین پشتونخوا ملکیت همه پشتونهاست ،پس ما منیخواهیم یک شخص را خان
سازیم ،بلکه متام ما باید خان بوده ،حکومتی را تأسیس مناییم که مساوات را تأمین
بسازد و مفاد همه یکسان باشد.
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در چنین حکومت اگر نان خشک و غذای کمچرب هم باشد ،رشیک خواهد بود ،امنیت
تأمین و انصاف تطبیق خواهد شد .ما یک جرگه قومی خواهیم داشت و از سوی او
رهرب ما تعیین خواهد شد.
ای پشتونها ،از برای خدا!
متحد شوید!
خانه خود را آباد سازید!
از بیاتفاقی ،جنبهگرایی و خصومت دست بکشید ،به این وسیله دین تان خوب و
دنیایتان نیز آباد و آسوده خواهد شد.
در خدمت جایی برای اختالف نیست ،زیراکه اختالف از خودغرضی بهمیان میآید.
مشعلهای بابا 408 ،هـ.ق ،صفحات  30 ،29 ،28 ،27 ،26و 31

رسوم ناپسند
هدف من مخالفت با حکومت نیست .من فقط خواهان اصالح پشتونها ،محو رسوم و
عنعنات ناپسند و از بینبردن بیاتفاقی و جنبهگرایی از میان آنها میباشم.
لعل و مروارید ،صفحۀ 14
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قربانی
تا زمانیکه در یک قوم شوق و عالقه نهایی مرتبط به قربانی وجود نداشته باشد ،منی
توان تصور ترقی آنرا کرد.
من به همه شام به هدف ترقی وطن و قوم ،شوق و عالقهمندی به قربانی ،توصیه می
کنم ،زیراکه تا توانایی قربانی را داشته باشیم ،ما پشتونها را هیچ کسی شکست داده
منیتواند .همچنان من به این باور میباشم که باآلخره هامنند انگلیسها حکومت
پاکستان نیز خواهد دانست که این رسزمین ملکیت پشتونهاست و حکومت آن هم
باید در دست خود پشتونها باشد.

یادگارهای پرافتخار خدمتگذار بزرگ ،صفحۀ 30
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امتحان
امروز روز امتحان قوم پشتون است .جای شکر است که این قوم در چنین امتحان مثل
کوه مستحکم ایستاده است.
خواه خود را تغییر میدهید یا نه ،زمان تغییر کرده و این تغییر هیچ کسی را مد نظر
منیگیرد ،بنا بر این ،من به شام بهعوض دشمنی و خصومت توصیه محبت و اتحاد
داده میگویم:
بهجای جمعشدن گرد گروههای مسلم لیگ ،عوامی لیگ ،اسالم لیگ و خدمتگذاران
خدا ،گرد کلمه "پشتون" تجمع منایید.
یادگارهای پرافتخار خدمتگذار بزرگ ،صفحۀ 31

محبوسیت
من ترسی از محبوس شدن را ندارم ،به همین علت در مقابل حکومت حقیقت را بیان
میکنم .کسانیکه از حکومت میترسند ،حقیقت را گفته منیتوانند.
لعل و مروارید ،صفحۀ 14

درد وطن
بابا :ای فرزند! اینجا که اربابان شام رسدرد میشوند ،بخاطر معالجه به لندن سفر
میکنند.
عجیب است که من برای عالج از لندن به کابل میآیم.
بلی! مرض من متفاوت و از درد قوم و وطن خود میباشد ،به امیدیکه دوای درد خود
را اینجا بیافم.
یادگارهای پرافتخار خدمتگذار بزرگ ،صفحۀ 48
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خدمت شام
بابا میگفت :من جسامً هم مریض هستم.
در مدت  23سال حکومت پاکستان 18 ،سال عمر من در زندان سپری شدهاست که
در اثر آن بینهایت خسته شدهام .میخواهم اینجا برای یک مدت اسرتاحت منایم ،با
شام عزیزان دیدار منوده ،با هم صحبتهای از برادری و عزیزداری کنیم.
من در جریان متام زندگی خود ،آنجا به مردم خدمت منودم ،اینکه شام نیز برایم عزیز
هستید و باالی من حق دارید ،بعد از این شام را خدمت خواهم کرد.
یادگارهای پرافتخار خدمتگذار بزرگ ،صفحۀ 49

قوم بااخالص
قوم پشتون نباید خیلی مالمت شمرده شود ،زیراکه این قوم سادهدل و بااخالص بوده
و رهربان خود را دوست دارد .اما هر کسیکه رهربی این قوم را در دست گرفته ،از
سادهگی و سادهدلی آن سوءاستفاده کردهاست و در فقر و غربت آنها را ترک منوده-
است .هیچکسی در واقع به این قوم خدمت و رهنامیی راه درست زندگی را نکردهاست.
خدمتگذاری خدایی ،صفحۀ 10

من خدمتگذار خدا هستم
شام مرا "بابا" مینامید ،این لطف شامست ،اما من بابای شام نیستم ،مردم بهنام بابا
به شام نقصان رساندهاند .من خدمتگذار شام هستم ،من خدمتگذار برای خدا هستم.
خدمتگذار خدا کسیست که تنها برای خدا در خدمت مخلوق او تالش میمناید و در
مقابل این کار از هیچکسی مزد ،اجوره ،پول یا پاداش منیطلبد .خداوند پاک نیازی
به خدمت ما ندارد ،بلکه خدمت او عبارت از خدمت به مخلوقش میباشد.
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به مردم جهان نظر بپردازید و مشاهده کنید که آنها به فیض علم ،کار و محنت به کجا
رسیدهاند؟ و ما؟ ما جواری را بهعنوان کمک به دست میآوریم و آن هم جواری تلخ.
الله متعال به ما وطن مثل بهشت اعطاء منوده ،اما خود ما به سبب بیعلمی ،کسالت،
بیاتفاقی و خصومت این بهشت را برای خود به جهنم مبدل ساختهایم.
گرسنه ،تشنه ،برهنه ،فقیر و ذلیل هستیم ،اما باآلخره تا به کی؟
یادگارهای پرافتخار خدمتگذار بزرگ ،صفحۀ 70


من یک خدمتگذار خدا میباشم ،نفرت از مخلوق او را گناه و خدمت مخلوقش را عین
خدمت خود آن ذات میشامرم.
لعل و مروارید ،صفحۀ 14
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مصایب
در این جهان هر کسیکه به خدمت مخلوق خدا اقدام منوده ،دچار مصایب و تکالیف
شدهاست.
لعل و مروارید ،صفحۀ 13

اقوام سخن و کار
اقوام جهان منیتوانند تنها از طریق سخن پیرشفت منایند .اقوام که بیشرت سخن می-
گویند ،مانند ما ذلیل ماندهاند و برعکس اقوام که نسبت به گفنت ،کار و عملشان
بیشرت است ،به آبادی دست یافتهاند.
قوم پشتون حتی فقط حرف هم زده منیتواند .قومیکه تحمل سخنان دیگران را
نداشتهباشد ،منیتواند پیرشفت کند.
یادگارهای پرافتخار خدمتگذار بزرگ ،صفحۀ 83

تفاوت خوب و بد
وقتیکه یک شخص بدعمل به این نتیجه میرسد که در بدعملی از او حامیت میشود،
پس از اعامل زشت خود منرصف نخواهد شد .اگر ما به تفاوت میان خوب و بد قایل
باشیم ،هامنگونه که در هر مناز عشاء با خدای خود تعهد میسپاریم که "و نخلع و
نرتک من یفجرک" یعنی کسی که از تو بیاطاعتی میکند ،ما او را ترک کرده ،همرایش
قطع روابط خواهیم کرد ،پس اگر ما بر این تعهد خود وفا مناییم ،قوم پشتون دفعتاً
تغییر خواهد کرد .ما باید هر پشتون را از این حرف آگاه سازیم و به سمع آنها برسانیم.
لعل و مروارید ،صفحۀ 1۶

طعامدهی بر اساس رسم و رواج
پشتون از روی رواج هزاران پیسه را به طعامدادن خرچ میکند ،اما به بودجه بنیادی قوم
حتی یک پیسه مساعدت منیکند ،همین است که ما از متام اقوام جهان عقب ماندهایم.
لعل و مروارید ،صفحۀ 17
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اشخاص تأثیرگذار
قوم زمانی متأثر میگردد که اشخاص تأثیرگذار در آن ظهور کنند.
لعل و مروارید ،صفحۀ 2۵

دو سخن خوشحال خان
آنها در مورد خوشحالخان بسیار صحبت کردند .من به شام توصیه میکنم که از
جمله سخنان بی شامر خوشحالخان بر دو اندرز وی عمل منایید!
اوالً محبت دنیا را ترک و ثانیا ً از شوق اقتدار شخصی بپرهیزید!
و این چیزهایست که باعث نابودی ما شدهاند .اگر به تاریخ اسالم مرور منایید ،مشاهده
خواهید کرد که خزاین مسلامنان پر بوده ،بر رشق و غرب تسلط داشتند ،اما زمانیکه
شوق دولت ،پول و اقتدار شخصی در میان شان به وجود آمد ،منتج به نفاق ،خانه-
جنگی و بربادی آنها شد.
درصورتیکه بر این دو سخن خوشحالخان عمل مناییم ،از ذلت ،خواری و تباهی
امروزی نجات خواهیم یافت .من مخالف پول و اقتدار نیستم ،زیراکه برای هر قوم این
موارد نیز الزمی اند.
شام باید دولتمند باشید ،اما به رشطیکه قوم نادار شام نیز در آن سهیم باشد.
من اگر خواهان اقتدار یا حکومت باشم ،آنرا بخاطر حاکم بودن منیخواهم.
اگر من میپسندم ،پول و اقتداری را میپسندم که برای خدمت به قوم و مملکت باشد.
یادگارهای پرافتخار خدمتگذار بزرگ ،صفح84 ،

مملکت خود
به هر کسیکه خداوند ملکیت بخشیدهاست ،اختیار او نیز در دست خودش میباشد.
تنها ما بدبخت هستیم که مملکت از ما ،اما مزایای آن از دیگران است .نیاز است که
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همه ما دست به دست هم داده ،مملکت خود را آزاد بسازیم ،تا خود ما و اوالده ما آباد
گردد.
لعل و مروارید ،صفحۀ 13

راز موفقیت
همه ما پشتون بوده یک قوم و با هم برادر هستیم .متام ما فرزندان یک پدرکالن می-
باشیم و عزت و ذلت ما مشرتک است .درصورتیکه بر این حدیث رسول الله صلی الله
علیه وسلم عمل مناییم که میفرماید" :چیزیکه به خود منیپسندی ،به دیگران هم
مپسند" ،بهزدوی موفق خواهیم شد.
لعل و مروارید ،صفحۀ 13


ما به اصالح رسم و رواج خود نیاز داریم.
لعل و مروارید ،صفحۀ 2۵

سخن مفید
این برای قوم و کشور خیلی مفید است که همه بر یک رهرب موافقت منایند تا به مقصود
خود برسند .اما به این نکته باید توجه کرد ،کاریکه رهرب ما انجام میدهد ،برای خود
اوست یا در برگیرندۀ متام قوم است؟ به شیوه خود انجام میدهد یا نظر به مصلحت
همراهان؟ درصورتیکه برای خود و به شیوه خود انجام میدهد ،پیروی از چنین شخص
الزم نیست ،زیراکه رهربیت از مخالفت نه ،بلکه از طریق خدمت در دست گرفته میشود.
لعل و مروارید ،صفحۀ 14
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منافق
تحریک ما جنبش مبنی بر حقیقت است .ما منافق نیستیم که زبان و قلب ما متفاوت
باشد.
لعل و مروارید ،صفحۀ 14


دیپلوماسی منافقت است و من منافق نیستم.
لعل و مروارید ،صفحۀ 14

قومگرایی
همه ما پشتون هستیم ،خواه شیعه هستیم یا سنی .اعضای یک قوم میباشیم و
مملکت ما مشرتک هست .خدا ،رسول و قرآن همه ما یکسان اند .شام حرضت علی
رض را قبول دارید و ما هم ،پس اختالف در چیست؟ راه هر شخص جداست ،اما
مملکت ما مشرتک .خدمت این وطن مشرتکا ً باالی همه ما فرض است.
لعل و مروارید ،صفحۀ 14

مالهای ما
این جزء اسالم نیست ،بلکه در اسالم کسب علم بر هر مرد و زن مسلامن فرض میباشد.
مالهای ما توجه به علوم دنیایی و سیاست منیپردازند و مردم دولتمند به علوم دینی،
لذا ما در این دنیا ذلیل هستیم و در آخرت نیز چنین خواهیم بود.
لعل و مروارید ،صفحۀ 17

چوپان
قوم پشتون مانند گله گوسفندان بوده ،اما افسوس که از چوپان بیبهره است .این گله
گرد هر شخص به این امید تجمع میمناید ،که چوپان ماست و ما را از رش گرگان
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نجات خواهد داد .اما هرگاهیکه این گله گرد شخصی آمدهاست ،باالی آنها چاقو
کشیده و گردن شانرا قطع کردهاست.
لعل و مروارید ،صفحۀ 18

لسان قوم
هرچند پشتون یک قوم بهادر میباشد ،اما در مورد زبان خود خیلی ضعیف است.
وقتیکه به جای دیگر میرود ،زبان خود را فراموش میکند .همیشه زبان دیگران را
قبول کرده ،زبان خود را ترک میمناید .به شام توصیه میکنم که اوالد خود را پشتو
بیاموزانید و سعی کنید که نوشته و کتابت شام نیز پشتو باشد .هدف این نیست که
اصالً سایر لسانها را نیاموزید ،بلکه حتامً بیاموزید ،اما به رشطیکه زبان قومی خویش
را بهخاطر داشته باشید.
لعل و مروارید ،صفحۀ 18

مقدمه بازی
پشتونها ،بهروی خدا بیدار شوید ،خانه خود را آباد سازید ،با هم هآمهنگ شوید،
جنگهای داخلی را محوه سازید ،مقدمه بازی را ترک منایید ،ناحق یکدیگر را به
شهادت نرسانید و برادر را برادر و قریب را قریب بخوانید.
لعل و مروارید ،صفحۀ 18

خون قوم
گیاه قوم با آبیاری خون قوم رشد میکند و زمانیکه این گیاه تکامل مناید ،فرزندان
قربانیان این راه ،تحت این درخت به آسودهگی به رس خواهند برد.
لعل و مروارید ،صفحۀ 18
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حوصلهمندی
برای هدفیکه ما در این میدان اقدام منودهایم ،حوصلهمندی و صرب زیاد الزم است.
لعل و مروارید ،صفحۀ 18

مقابله حق
اگر خدمتگذران خدا به معنی حقیقی برای ادای فریضه خویش سعی و تالش منایند،
متام این مشکالت رفع ،روشنایی کسب و از تاریکی نجات خواهیمیافت .باطل منی-
تواند در مقابلۀ حق مقاومت مناید.
لعل و مروارید ،صفحۀ 19

شاخههای جداگانه
پشتون یک قوم است .مومند ،خلیل ،یوسفزی ،محمدزی ،ختک ،بنگش ،وزیر ،مسعود،
مروت ،بیتنی ،غلجی و شینواری این همه مانند شاخههای درختیست که ساقه
مشرتک دارند.
لعل و مروارید ،صفحۀ 19

پاچاخان در حال برامدن از مزار احمد شاه بابا در قندهار
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کمک خدا
ای برادران من! اگر اندکی امید به بهبود زندگی خویش دارید ،پس خدمتگذار حقیقی
خدا شده ،اغراض شخصی را ترک منایید ،در این حالت امید است که خدا با ما کمک
خواهد کرد و در حصول اهداف خود کامگار خواهیم شد و اگر در لباس قومی در تالش
مشبوعساخنت اغراض شخصی باشیم ،بهخاطر داشته باشید که خداوند هرگز چنین
قوم را کمک نخواهد کرد.
لعل و مروارید ،صفحۀ 19

خدمت قوم و وطن
ای خواهران! خدمت قوم و وطن تنها باالی مردان فرض نیست ،بلکه باالی شام نیز
فرض میباشد.
لعل و مروارید ،صفحۀ 19

لباس ساده وطنی
ای خواهران و مادران! اگر شام بر داشنت لباس ساده و وطنی صبور باشید ،به مردان
تان فایده زیادی خواهید رساند .آنها از قرضداری نجات خواهند یافت و زندگی باعزت
خواهند داشت .این یک خدمت بزرگ شام برای وطن خواهد بود .عالوتاً اگر شام با
استفاده از فرصت ،روزانه توسط چرخ به اندازه کافی لباس خود و لباس مردان تان را
نساجی کنید ،یقینا ً از خرچ زیاد نجات خواهید یافت.
لعل و مروارید ،صفحۀ 20
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زور و ستم
کار ما تحمل و صرب در مقابل زور و ستم است ،پس کسیکه صرب را پیشه کرده منی-
تواند ،خدمتگذار خدا بوده منی تواند.
لعل و مروارید ،صفحۀ 20

دروغ
یقینا ً دروغ میتواند برای مدت کوتاه باعث غلطفهمی در حلقات شود ،اما وقتیکه
حقیقت آشکار گردد ،دروغ باقی منیماند.
لعل و مروارید ،صفحۀ 4۶
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اگر شخصی سخن مخالف قلب خود را ابراز مناید ،باالی دیگران اثری نخواهد
گذاشت.
لعل و مروارید ،صفحۀ 4۶

آزمایش
ای برادران پشتون! مأیوس نباشید ،این باالی ما آزمایش از سوی خداست ،در این
حالت الزم است بیدار باشیم و به خدمت مخلوق خدا اقدام مناییم.
لعل و مروارید ،صفحۀ 20

وجوه بربادی
جنگ ما استوار بر صرب است ،ما صرب را پیشه کرده ،همه چیز را به خدا میسپاریم .از
قلوب خود تخم نفاق را بیرون میکشیم و خود غرضی را ترک میمناییم ،زیراکه همین
وجوه بربادی ماست.
لعل و مروارید ،صفحۀ 20

کار آشکار
کاریکه انسان منیتواند آنرا بهطور آشکار انجام دهد ،باعث ترس و ضعف او میگردد.
لعل و مروارید ،صفحۀ 20

تطبیق قانون
اگر قانون خوب با نیت بد تدوین گردد ،یقینا ً عواقب تطبیق آن بد خواهد بود.
لعل و مروارید ،صفحۀ 21
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فیصلههای دشوار
فیصلههای دشوار و تکلیفدهنده هرگز به اکرثیت آرا صورت گرفته منیتواند.
لعل و مروارید ،صفحۀ 21

تحرکات
یکی از تفاوتهای بین تحرکات انفرادی و اجتامعی اینست که حکومت میتواند
تحرک انفرادی را خاموش و محوه سازد ،بههمین علت در انفرادیت هراس زیاد بوجود
میآید ،حکومت ،تحرکات اجتامعی را رسکوب کرده منیتواند ،زیراکه در چنین جنبش
جایی برای ترس نیست .بسیاری از تحرکات انفرادی که تحت قیادت پشتونهای قوی
فعالیت داشتند ،از سوی مغل ،انگلیسها و پاکستان خاموش و محوه شدند .برعکس،
تحریک خدمتگذاران خدا که یک جنبش اجتامعی میباشد ،نه با تعمیل مظامل ،قتال،
رسزنش ،حبس ،بیعزتی و فریب از سوی انگلیسها خاموش شد و نه هم در جریان
سیودو سال ستم ،بیعزتی ،قتل و قتال ،قبضه جایداد ،قید ،و حرص خامته یافت.
لعل و مروارید ،صفحۀ 22
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زندگی اجتامعی
از گذشتهها ،از بین پشتونها بسیار پادشاهان و رهربان به قدرت رسیدهاند ،اما هیچ
یک از آنها در بین قوم پشتون زندگی اجتامعی و فکر آنرا ایجاد نکردهاست .اولین
تحریک که باعث ایجاد زندگی اجتامعی شد ،هامنا تحریک خدمتگذاران خداست.
لعل و مروارید ،صفحۀ 23


عمدهترین علت تباهی و بربادی قوم پشتون اینست که هیچکسی برای ایجاد زندگی
اجتامعی در این قوم تالش نکردهاست .از تاریخ این قوم بهنظر میرسد که با گذشت
مدتهای طوالنی ،کسی برای بوجود آوردن اخوت ،عزیزداری ،محبت و اتفاق در بین
پشتونها ،تحرک نکردهاست.
خدمتگذاری خدایی ،صفحۀ 9

استاد دینی
مالها مقرص نیستند ،خود قوم مالمت است .به کسیکه اختیار کلی دین و مذهب در
دست میدهیم ،اما در صدد تعلیم و تربیه درست آنها نیستیم و ایشان خانه به خانه
گشته ،طعام را میطلبند ،به این شیوه استاد دینی خود را پرورش میدهیم ،باوجودیکه
مسئولیت برزگ باالی شانههایشان میگذاریم .حقیقت اینست ،بعد از آنکه ما
مسلامن شدیم ،بعضی از رسوم و عادات زمان هندوها را ترک نکردیم .هامنگونه که
آنها برای بخشهای مختلف زندگی گروههای مشخص را تعیین کردهبودند ،ما تا هنوز
آن روش را نگه داشتهایم و علتاش اینست که اینجا اسالم به شیوه مذهب (تبلیغ) نه،
بلکه از طریق سیاست (شمشیر) آمد .پس ما از حقیقت مذهب مطلع نشدیم و تا هنوز
در این مورد آگاهی نداریم .این تأثیرات روایتی سیستم کاست است که یک گروه باید
تجارت و دیگری خدمات عامه را انجام دهد .چنین چیزی در اسالم نیست ،بلکه دین
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اسالم ،علم را بر هر مرد و زن مسلامن فرض کردهاست .مالهای ما توجه به علوم دنیایی
و سیاست منی پردازند و مردم دولتمند به علوم دینی ،به همین علت ما در این دنیا
ذلیل هستیم و در آخرت نیز چنین خواهیم بود.
لعل و مروارید ،صفحۀ 24

نصب العین
کسانیکه هدف و نصبالعین شان مشابه است ،در میان شان همیشه محبت میباشد.
اگر بین چنین اشخاص اختالف نظر بهمیان میآید ،آن نیز برای گروه شان رحمت
است .امروز که شام شاهد شاخههای فرعی در گروهها هستید ،اگر تحقیق منایید،
خواهید دید که هدف و نصبالعین آنها یک نیست ،به همین علت اختالف نظر شان
رحمت نه بلکه زحمت میباشد ،زیراکه چنین اشخاص کاری را برای خدا و مخلوق خدا
نه ،بلکه برای اغراض شخصی انجام میدهند.
لعل و مروارید ،صفحۀ 2۵

جذبه حریت
محبت قوم ،عالقهمندی با خدمت و جذبه حریت تنها در تعلیم نیست .زمانیکه تحریک
را برای خدمت و آزادی قوم آغاز میکردیم ،من در شهرها دنبال اشخاص تعلیمیافته
گشتم ،اما در بین آنها کسی را نیافتم که برای خدا آماده خدمت به قوم باشد.
لعل و مروارید ،صفحۀ 2۶

حکومتهای غاصب
حکومتهای غاصب بر این استوار میباشند که در بین مردم ترس ایجاد منایند ،زیراکه
هرگاه قلوب مردم از ترس خالی شد ،بنیاد حکومت غاصب سقوط میکند .چنین
حکومت مانند دزد میباشد .وقتیکه صاحب خانه بیدار شود ،دزد در آنجا قرار گرفته
منیتواند.
لعل و مروارید ،صفحۀ 2۶
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پستی و بلندی
پستی و بلندی بنا بر عمل اند .هر شخصیکه اعامل او پست است ،چه مرد باشد یا زن،
باید پست شمرده شود و به همین ترتیب برعکس آن ،کسیکه اعامل او عالی باشد،
خواه مرد باشد یا زن ،باید ارجمند شمرده شود .خداوند متعال مرد و زن را به حیث دو
دوست برای آبادانی این دنیا آفریده است و آنها مثال دو چرخ واسطه برشیت را دارند؛
این واسطه با یک چرخ قابل گردش نیست و زنان پشتون خیلی پاکدامن ،باحیا،
پرمحبت ،باوفا و همچنان خیلی خدمتگذار اند.
لعل و مروارید ،صفحۀ 2۶

خانه ویران
ما خیلی خوب درک کردهایم که انگلیس بدین دلیل باالی ما حاکم است که خانهشان
آباد و در بین خود با هم دارای اخوت اند و ما بدین دلیل غالم ماندهایم که خانه ما
ویران هست.
لعل و مروارید ،صفحۀ 19

پذیرفنت مذهب
به کسانیکه مذهب آوردهشده او را قبول کرده و باالی آن عمل میمنایند ،در این دنیا
آباد ،صاحب عزت و حکومت خود شدهاند و زندگی خوش و پر امن نصیب شان شده-
است .به عرب ها نظر کنید که قبل از اسالم در چه حالت بودند و بعد از اسالم و عمل
بر آن ،وضعیت شان چگونه تغییر کرد؟ به علت اسالم دارای حکومت ،دولت و عزت
شدند .به هر بعد زندگی مسلامنان آن عرص توجه کنید ،در مورد آن دقت و تفکر منایید،
سپس به تیکهداران امروزی اسالم دقت کنید که اسالم را چگونه بیان میکنند .آیا این
هامن اسالم خدا و رسول است یا از رسمایهداران امروزی؟ و آیا چیزیکه این اشخاص
میگویند برای خدا میگویند یا برای رسمایهداران؟
لعل و مروارید ،صفحۀ 2۶
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وطن جنتمانند
تاریخ پشتونها مملو از چنین واقعات است که هرگاه موقع بدست آوردهاند ،بهجای
برادر یا عزیز خود ،میا مال را باالی خود مسلط ساختهاند .عزت را در بین خود برای
همدیگر نپسندیده و نیت بد در مقابل همدیگر داشتند .همچنان کسانیکه آنها به-
حیث رهربان وطن ،قوم و مذهب قبول کردهاند ،خود آنها را رسکوب کردهاند ،اما با
آن هم ،عربت نگرفتهاند .به همین علت ،در وطن جنتمانند خود حتی با جواری سیر
نشدند و گرسنه ،تشنه ،خوار و ذلیل ماندهاند.
از خزاین نهفته که قدرتا ً در رسزمین این قوم خلق شده ،بیبهره ماندهاند .همین حالت
تا زمانی طول خواهد کشید که این قوم زندگی قبیلوی را به زندگی ملی و قومی مبدل
نسازند ،ملت متحد نگردد ،در بین خود اخوت ،عزیزداری ،قومداری ،محبت و حسن
نیت را ایجاد نکنند ،و تا زمانیکه عزت قوم را عزت خود و عزت خود را عزت قوم ندانند.
لعل و مروارید ،صفحۀ 27

غرض سیاسی
این یک پروپاگند محض است که انگلیسها باانصاف بودند .من قبول دارم که باانصاف
بودند ،اما تنها در مسائلی که به نفع خودشان بود .ولی هرگاه غرض سیاسی داشتند،
موضوع انصاف مطرح منیشد ،در معامالت سیاسی انصاف را منیشناختند و در چنین
صورت ظاملتر از هر ظاملی بود که شام میشناسید.
لعل و مروارید ،صفحۀ 28
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مذهب رسمایهداران
هر مذهب و مسلک که به دست اشخاص خودغرض بافتد ،انقالبیت و روح ابتدائی خود
را از دست میدهد ،سپس به مذهب رسمایهداران مبدل گشته ،تنها کالبودش باقی
میماند.
لعل و مروارید ،صفحۀ 28

جنگهای مذهبی
قرآن بیان میکند که اشخاص متقی و پارسا عالوه بر عقیده داشنت به قرآن ،باالی کتب
قبلی که از سوی خدا فرود آمدهاند نیز عقیده دارند .پس ما منیدانیم که جنگهای
بهنام مذهب در این دنیا چرا و چگونه بهمیان آمدهاند؟
لعل و مروارید ،صفحۀ 28
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رسباز
من یک رسباز هستم و باالی عمل یقین دارم ،نه سخن.
لعل و مروارید ،صفحۀ 29

بردهگی
انسان در بردهگی انسانیت خود را فراموش میکند و خوبیهای انسانی در آن باقی
منیماند.
لعل و مروارید ،صفحۀ 29

کار من
من یک خدمتگذار خدا هستم و کار من بدون در نظرداشت ذات و عقاید ،خدمت متام
مخلوقات الله متعال میباشد.
لعل و مروارید ،صفحۀ 29

مطالعه مذهب
من یک شخص مذهبی بوده ،هر چیزیکه میگویم یا انجام میدهم مطابق مذهب
خواهد بود .من به مسلامنان و هندوها توصیه میکنم که کتب مذهبی خود را مطالعه
منایند ،زیراکه هر دو اینها ،اعامل خالف مذاهب خود را انجام میدهند .کتب دینی
برای گذاشنت در تاقچه نیست ،بلکه مردم باید آنها را مطالعه منوده و بر احکام آن
عمل منایند .تا جاییکه من از قرآن و گیتا میدانم ،مطابق آن بردهگی لعنت است.
لعل و مروارید ،صفحۀ 29
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مذهب نام خدمت است
مذهب نام محبت ،اخالق حسنه و خدمت مردم است .هدف مذهب ایجاد حسد و نفرت
در میان مردم نیست ،بلکه اینست که حسد و نفرت را از جامعه نابود سازد .نباید بهنام
مذهب تفرقهافگنی کرد و بر همه ما الزم است تا باالی تعلیامت دین خود بهگونه درست
عمل مناییم.
لعل و مروارید ،صفحۀ 29


مذهب امروزی فقط برای عیش و عرشت چند تن محدود است ،نه برای آسایش مخلوق
خدا.
ارشادات و مکتوبات باچه خان ،صفحۀ 14


در حقیقت ،در حال حارض مذهب هم در قبضه اشخاص رسمایهدار قرار گرفتهاست.
مذهب حقیقی خدا خدمت مخلوق او ،محبت ،انصاف و عدالت است.
مشعلهای بابا 408 ،هـ.ق ،صفحۀ 1۶

احساس بیعزتی
ما تا زمانی متحد شده منیتوانیم که توهین و بیعزتی خود را احساس نکرده باشیم.
لعل و مروارید ،صفحۀ 29


اینکه انسان فانی هست ،پس اگر میمیرد بهرت است باعزت و در موقع غیرت مبیرد.
لعل و مروارید ،صفحۀ 30
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افتخار بر فرهنگ و ثقافت
بردهگی لعنت است ،با آن هم مردم هندوستان میگویند که خدا باالی شان رحم
کردهاست .هندوها میگویند که فرهنگ ما دیرینهترین ثقافت جهان است .مسلامنان
باالی فتوحات شهابالدین غوری و محمود غزنوی افتخار میکنند ،اما امروز مسلامنان
هیچ محسوب میشوند و افتخار باالی اینکه پدر ما پادشاه بود هیچ فایدهای به آنها
منیرساند.
لعل و مروارید ،صفحۀ 30

رحمت و عذاب
بردهگی عذاب است و استقالل رحمت الله متعال .اگر شام میگویید که این کشور از
ما هست ،پس اگر هندوها یا مسلامنان برای کشور کار میکنند ،تأثیری بر دیگران
نخواهد داشت ،بلکه اگر کشور خود را آزاد ساختید ،مفاد خود شامست.
لعل و مروارید ،صفحۀ 30

حاکم ستمگر
مسلامنان پیروان دینیست که نصبالعین آن نجاتدادن جهان از قید غالمی است .در
قلب مسلامن هرگز هراس وجود ندارد و از حقیقت گفنت در مقابل حاکم ظامل و ستمگر
هرگز منیترسد.
لعل و مروارید ،صفحۀ 30

پادشاهان دنیا
مالها به مردم چنین انگیزه دادهاند که گویا خدا نیز مانند پادشاهان دنیا هست که
نیاز به هدیه و مالیه دارند .ولی ایشان به این حقیقت منیاندیشند که خداوند بینیاز
بوده و محتاج هیچ چیز و هیچکس نیست .خیرات باشد یا ذکات و صدقات ،مناز هست
یا روزه و حج ،این همه تنها برای خوبی ماست .اگر خوبی را پیشه کنید ،هم دنیای
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تان آباد میگردد و هم مفاد برای آخرت شام خواهد بود .به همین ترتیب ،اگر اعامل
بد را انجام میدهید ،در این دنیا ذلیل ،حقیر و خوار خواهید بود و در آخرت مستحق
عذاب.
لعل و مروارید ،صفحۀ 31

تجربه
بهعوض تجارب جدید یا خود را بهخاطر تجربه در مخاطره انداخنت ،بهرت است از
تجارب کسانیکه تکالیف و مصایب را برداشت کردهاند و در مشکالت گوناگون قرار
گرفته تجارب را حاصل منودهاند ،بهره برداشته شود.
لعل و مروارید ،صفحۀ 33

مالها
مالها عامل سایر نقصانات زیاد نیز شدهاند .زمانیکه در بین ما مردم خادم ظهور کرده-
اند ،مالها بر ضد آنها فتوه وهابی ،هندو یا کافر را صادر کرده و به مسام ساخنت چنین
اسامی ،آنها را از خدمت باز ماندهاند .نه خود به مردم خدمت کردند و نه به دیگران
اجازه میدهند .تنها بیکار و کسب بوده ،مناز را اداء کن ،غذا بخور و بس.
لعل و مروارید ،صفحۀ 31

میراث
اخذ پول در مقابل خواهر و دخرت ،در اسالم گناه عظیم است .اسالم حصه میراث
خواهران و دخرتان را در مال پدر ،مادر و برادر مشخص کردهاست.
لعل و مروارید ،صفحۀ 32

شوق خوانش
پشتونها تا هنوز مشتاق خواندن اخبار نیست .باالی اشیای بیهوده و رسوم بیمورد
هزاران روپیه را مرصف میکنند ،اما برای خرید اخبار یک پیسه منیدهند .بناء بر
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همین علت ،در این قوم بهادر و بزرگ ،حتی یک اخبار قومی بهزبان خود موجود
نیست.

لعل و مروارید ،صفحۀ 32

برادرکشی
شام پشتونها نیز در خانه خود با هم برادر هستید ،پس چگونه که یک شخص کافر،
کافر دیگر را منیکشد ،شام هم برادر مسلامن خود را به قتل نرسانید.
لعل و مروارید ،صفحۀ 32

بخل
بدون شک که بخل کار خوب نیست ،اما سخاوت که به سبب آن آدم همیشه مقروض
و محتاج دیگران میشود هم کار درست نیست.
لعل و مروارید ،صفحۀ 32

نکتهچینی
بدون شک که نکتهچینی بیمورد باالی مردم ،عادت خراب هست زیراکه از نکته-
چینی فایدهای بدست منیآید .قسمیکه شخص برای خود نکتهچینی را منی-
پسندد ،الزم است در مورد دیگران نیز از این کار بپرهیزد .طوریکه چیزی را برای
خود منیپسندی ،نباید برای برادران خود بپسندی.
لعل و مروارید ،صفحۀ 32

عزم
هر کاریکه شخص بخواهد ،انجام داده میتواند ،اما برشطیکه از عزم ،صرب و
استقالل کار بگیرد.
لعل و مروارید ،صفحۀ 33
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حقیقت قربانی
هیچ کار دنیا بدون برداشت تکلیف و قربانی ممکن نیست .در مقایسه با تکالیف
و قربانیهاییکه بندهگان خدا در راه خدمت مخلوق او برداشت کرده ،حقیقت
قربانی ما چیست؟
لعل و مروارید ،صفحۀ 33

حکومتداری
حکومتداری عبارت از خدمت مردم است ،پس این کار باید مطابق رضایت و نظر
قوم باشد .اگر رضایت مردم در حکومت مد نظر گرفته منیشود ،چنین حکومت
بهجای عزت ،سبب ذلت میگردد.
لعل و مروارید ،صفحۀ 21

کار روزمره
من هم روزانه چهار الی پنج ساعت کار میکنم .خوب بیل زده میتوانم.
امیدوارم هر خدمتگذار خدا ،چه امیر باشد یا فقیر ،روزمره یک اندازه کار را
بدست خود انجام دهد .در کار کردن برکت میباشد.
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اوالد غالم
من مخالف ازدواج نیستم ،اما در حالت فعلی تولد اوالد غالم را دوست ندارم و
اگر کسی در این حالت مجوده صرب کرده میتواند ،این را بهرت میدانم.
لعل و مروارید ،صفحۀ 33

فریضه انسان
فرض انسان به همین اندازه است که کار را برای اصالح انجام دهد و نتیجه آنرا
به خدا واگذار مناید ،زیراکه عواقب آن رصف به او معلوم است.
لعل و مروارید ،صفحۀ 33

جایگاه در قلب
هر کسیکه بدون غرض رصف برای خدا کار میکند ،در قلب من جا دارد.
لعل و مروارید ،صفحۀ 33

چای نوشیدن
به متام خدمتگذاران خدا عرض میکنم که عادت چاینوشیدن بیش از نیاز در
میان پشتونها را خطرناک برای نسل پشتون میدانم .من که تا به حال در این
مورد خاموش بودم ،خودم زیاد چای مینوشیدم ،به همین علت منیتوانستم
چیزی را به مردم بگویم ،زیرا در چنین حالت سخنان بر مردم تأثیری نخواهد
داشت که خود گوینده آن کار را انجام میدهد و دیگران را منع میکند .حاال
من نوشیدن چای را ترک کردهام و تقریباً از یک سال بدیسنو چای ننوشیدهام.
ترک هر عادت کار مشکل میباشد ،اما با اراده مستحکم و صرب ،مشکالت رفع
میگردد .فیالحال از خدمتگذاران خدا درخواست میکنم که بهجای دو دفعه
یکبار یا بهعوض دو پیاله چای یک پیاله بنوشند.
لعل و مروارید ،صفحۀ 34
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ظاهربین
هر کار الله متعال خیر میباشد ،اما ما منیدانیم ،زیراکه ما ظاهربین هستیم.
اگر ظاهرا ً دچار تکلیف میشویم ،دست و پاچه میباشیم.
لعل و مروارید ،صفحۀ 3۶

خودخواهی
چرا امروز ما و مملکت ما در این حالت بد قرار داریم؟ چرا در این جهان ذلیل و
پست هستیم؟ علت اینست که امروز هر کس از میان ما تنها برای ترقی شخصی
تالش میمناید .این خودخواهی است ،یعنی اگر مملکت تباه و قوم برباد می-
شود ،کافیست که تنها به من فایدهای بدست آید .مردم آماده قربانی و کار
نیستند ،همین است که مسلامنان منتظر امام صاحب اند و هندوها منتظر اوتار.
این شاخصهای قوم بیهمت میباشد ،که خود کار منیکنند و بر دیگران
متکی میباشند.
لعل و مروارید ،صفحۀ 3۵

خدمتگذار مردم
عزت ،خوشحالی و کامیابی شام عین عزت ،خوشحالی و کامیابی من است .من
خدمتگذار شام هستم و در مقابل این هیچ اجرت یا مزدی را از شام تقاضا ندارم.
من فرض خود را اداء میمنایم و اجرت و مزد آنرا از الله میخواهم.
لعل و مروارید ،صفحۀ 3۵

من بهخاطر اتفاق و پیرشفت شام خوشحال و برعکس بهخاطر نفاق و فقیر
ماندن شام اندوهگین میشوم .شب و روز برای آبادی و آزادی شام دعاء و کار
میکنم .از الله متعال استدعاء دارم که همه ما را شایستۀ خدمت مخلوق خود
بگرداند.
لعل و مروارید ،صفحۀ 3۵
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من هامن خدمتگذار سابقه خدا هستم ،هر کار را بهخاطر خدا و برای مفاد و
آسایش مخلوق او انجام میدهم ،نه برای انسان یا خوشحالساخنت او و یا
حصول فایده از او.
لعل و مروارید ،صفحۀ 3۶

فهامندن بیفهم
فهامندن شخص بیفهم آسان و ممکن است ،اما فهامندن شخص بافهم مشکل
نه ،بلکه ناممکن است.
لعل و مروارید ،صفحۀ 3۶

آتش نفاق
من از نفاق ترس دارم ،زیراکه همین باعث تباهی و بربادی خانه پشتون شده
است.
لعل و مروارید ،صفحۀ 37
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اختیار
تا زمانیکه اختیار این مملکت در دست پشتون نباشد ،پشتون پیرشفت کرده
منیتواند.
لعل و مروارید ،صفحۀ 37

موفقیت از آن ماست
من بهحیث یک خدمتگذار خدا بر این باور هستم ،هر کاری که صورت میگیرد،
به فایده ماست و موفقیت باآلخره از ماست ،اما بهرشطیکه ما بر اصول خود قایم
مانده ،خدمتگذار حقیقی خدا باشیم.
لعل و مروارید ،صفحۀ 37

چیز خراب
مباحثه و اختالف چیزی خرابیست ،پس تا حد امکان الزم است خود را از آن دور
نگهداریم ،زیراکه همیشه نتیجه آن خراب میباشد .اختالف نظر امر عادی
هست ،اما ابراز نظر فقط یکبار الزم است .اگر کسی قبول کرد ،خیلی خوب ،اما اگر
قبول نکرد ،نباید مکررا ً بحث شود ،چونکه بحثها حلوفصل نشدهاند.
لعل و مروارید ،صفحۀ 37
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خدمت قوم
زندگی ساده را پیشه کنید و عادت مصارف گزاف را ترک منایید ،زیراکه بدون این کار
خدمت قومی ناممکن است.
لعل و مروارید ،صفحۀ 37

نپذیرفنت اشتباه
اگر یک شخص اشتباه میکند و او را اشتباه منیداند ،اصالح چنین شخص دشوار است.
لعل و مروارید ،صفحۀ 37

نسل قوم غالم
وقتیکه اوالد نسل غالم به مقام والیت برسد ،از آنجا خوبی نه ،بلکی بدیها را با
خود میآورد.

لعل و مروارید ،صفحۀ 37

لباس وطنی
خواهران من ،قسمیکه شام بهرت میدانید ،در کشور دارایی زیاد هست ،اما
حکومت در دست دیگران است .ما خیلی نادار هستیم ،برادران ،پدران و
شوهران تان امروز خیلی عاجز اند .اگر شام انصاف کنید و لباس کشورهای
خارجی ،والیتی و جاپانی را نپوشید و بر لباس ساده وطنی خود صرب کنید ،به
مردان تان فایده زیادی خواهد رسید؛ آنها از قرضداری نجات خواهند یافت و
زندگی باعزت خواهند داشت.
لعل و مروارید ،صفحۀ 38
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اسباب پیرشفت
اسباب پیرشفت نظر به هر زمان متفاوت میباشند .قسمیکه در گذشته ،قومی
قدرمتند شمرده میشد که جسامً زورمند بوده و میتوانست در میدان جنگ
بیشرت خونریزی مناید ،اما امروز قوم قدرمتند آنست که در قلماش طاقت زیادی
وجود دارد ،وسایل انتشار شایعات را در دسرتس دارد و اخبارها و رساالت را به
پیامنه اعلی در جریان انداختهاست.
لعل و مروارید ،صفحۀ 38

چیز جدید
خدمتگذاری خدا امر جدیدی نیست ،بلکه این حکم سیزدهونیم سال قبل است
و پیروی از زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم میباشد.
لعل و مروارید ،صفحۀ 39

عالقهمند عامرت
حقیقت اینست که من انسان عالقهمند عامرت هستم و هیچ رابطه با تخریب
ندارم .همچنان نسبت به نظریات ،باالی عمل بیشرت یقین دارم .اگر در مورد
زندگی من مطالعه کنید ،درک خواهید کرد که زندگی خود را برای پیرشفت و
خیر مملکت و قوم وقف کردهام.
لعل و مروارید ،صفحۀ 39

103

سخنان ناب غفار خان

تباهی
من مکررا ً میگویم که تباهی پاکستان را منیخواهم .من تباهی هیچکس را
منیخواهم ،نه از هندو ،نه مسلامن ،نه رسحد ،نه پنجاب ،نه بنگال و نه هم
سند .فایده ما تنها در تعمیر هست .من رصاحتاً میگویم که در کار تباهی با
هیچکس همراه نیستم .اگر شام اهداف تعمیری دارید و برای مملکت و مردم
کار تعمیری را انجام میدهید ،بهرشطیکه تنها به حرف نه بلکه بهگونه عملی
باشد ،من در حضور این حیوان معزز اعالم میمنایم که من و رهروانم در خدمت
شام حارض خواهیم بود.
لعل و مروارید ،صفحۀ 39

قدرت و ستم
بهیاد داشته باشید که قدرت و ستم پایدار نیست .برای مدتی از ستم کار گرفته
میتوانید ،اما اگر مردم را تحت فشار قرار دهید ،این کار باعث ایجاد نفرت
برخالف شام در قلوب مردم خواهد شد ،پس نکنید.
لعل و مروارید ،صفحۀ 39

نیرنگهای انگلیس
ما باید نیرنگها و فریبهای انگلیس را ترک کنیم .اگر ما به این روشها ادامه
دهیم ،بهخاطر داشته باشید ،این مملکت را که با مشکالت زیاد حاصل کردیم،
از دست خواهیم داد.
لعل و مروارید ،صفحۀ 40
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اعتامد
اکرثیت تکالیف و مشکالت به سبب بد اعتامدی بوجود میآیند .اما با اعتامد
میتوان این مشکالت را حل کرد .حکومت با داشنت اعتامد اداره میشود ،نه
بیاعتامدی.
لعل و مروارید ،صفحۀ 40

تحمل
اسالم مذهبیست که تحمل و صرب جمیل را به ما درس میدهد .زمانیکه با
همدیگر تبادل نظر میکنیم ،الزم است که در مقابل یکدیگر از تحمل زیاد کار
گیریم ،نه اینکه با کسی بهدلیلی مخالفت منایم که چرا با نظر ما موافق نیست.
لعل و مروارید ،صفحۀ 40

عمل نیکی
به مثال حرضت ابوبکر رضی الله تعالی عنه نظر کنید که قبل از خالفت ،هر
عمل او برای خوبی مسلامنها بود .بعدا ً بهحیث خلیفه برای خود یک وظیفه
معمولی را تعیین کردهبود .دین اسالم متهم بر عدممساوات میشود ،اما آنها
(صحابه کرام) عمالً ثابت کردهبودند که اسالم بر مساوات رضوریات زندگی
انسانها باور دارد .چه انسان فقیر باشد یا مالدار ،رضوریات زندگیاش همسان
میباشند .چونکه همه انسانها صاحب اوالد میشوند ،همه نیازهای دارند.
طوری نیست که شام میگویید رضوریات شام زیاد اند و از ما کم .شام حق
ندارید بگویید که هیچ امکانی برای مالدار شدن انسان فقیر نیست چراکه متام
امکانات تنها برای اشخاص مالدار میباشد .متام این موضوعات مرتبط به
ثقافت و تهذیب است و در این سلسله نباید تفریق کرد .چونکه نیازمندیهای
همه یکسان اند ،وظایف همه باید یکسان تعیین گردد.
لعل و مروارید ،صفحۀ 41
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روشهای سابقه
به شام یادآور میشوم که عادات و اقتدار فعلی ما هرگز ما را به خوشی نخواهد
رساند .ما باید طریقههای دیرینه خود را ترک منوده و طرز قرون اولی اسالم را
پیشه گیریم .ما نهتنها به این علت که نظام کنونی میراث انگلیسها است
مخالف آن هستیم ،بلکه علت اساسی مخالفت ما اینست که متام این کارها
بهنام اسالم صورت میگیرند و ما اجازه چنین کار داده منیتوانیم .اگر حکومت
پاکستان طبق خطوط اسالمی پیش بردهشد ،یقیناً از آن حامیت خواهم کرد.
تصور من در مورد پاکستان اینست که یک پاکستان آزاد باشد .ما میخواهیم
در این ملک نباید تنها حق یک گروه مخصوص یا یک شخص مخصوص باشد،
بلکه باید متام ساکنان این کشور یکسان مستحق باشند .حق لذت بردن از
آزادی این کشور باید به متام شهروندان دادهشود ،نه اینکه تنها چند تن مشخص
آنرا حاصل کردهباشد .ما میخواهیم حکومت این مملکت در اختیار عوام باشد.
لعل و مروارید ،صفحۀ 41

تعلیم به زبان مادری
برای یک طفل شش یا هفت ساله خیلی مشکل است که در عین وقت زبان
بیگانه را فرا گیرد و هم علم را حاصل مناید ،پس تعلیم باید به زبان مادری باشد.
لعل و مروارید ،صفحۀ 43

َمهر
اکرث مردم دخرتان خود را در مقابل پول به ازدواج میدهند .دوستی باید بر
مبنای آدم بودن باشد ،نه اینکه بهخاطر ثروت ،دخرت جوان به مرد پیر دادهشود.
لعل و مروارید ،صفحۀ 43
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اقوام شجاع
قومیکه خود دارای ماده بهادری و قربانی نباشد ،به بهادری و قربانی اقوام دیگر
خود را خوشحال میسازند.
لعل و مروارید ،صفحۀ 21

تعلیمیافته
بهخاطر دارم ،وقتیکه ما مجله "پشتون" را آغاز کردیم ،به تعلیمیافتهگان می-
گفتم" :بیایید در مجله اشرتاک کنید و آنرا بخوانید .آنها در جواب میگفتند:
در پشتو چه چیزی باقی ماندهاست؟ این یک زبان مرده است!
من میگفتم :پشتو نیز مانند سایر لسانها یک لسان است .زبانهای دیگر هم
به حالت خوب فعلی از آسامن نزول نکردهاند ،بلکه اشخاص تعلیمیافته برای
زبانهای خود کار کردهاند .اینکه پشتو چیزی ندارد ،به این معنیست که شام
تعلیمیافتهگان چیزی ندارید .پس مقرص کیست؟  ...پشتو یا پشتون؟
خدمتگذاری خدایی ،صفحۀ 4
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تغییر
بلی! امروز که شام اقوام زنده را میبینید ،علت پیرشفت شان همین بوده می-
تواند که اشخاص در بین آنها عیش ،آسودهگی ،آبادی و پیرشفت خود را برای
ترقی ،آرامی و آبادی قوم و مملکت خود قربانی کردهاند .آنها خود را خاک
کردهاند ،اما خاک وطن خود را رسسبز .قرآن نیز به ما درس میدهد؛ تا زمانیکه
قوم ،حالت خود را تغییر ندهد ،خداوند آن قوم را تغییر نخواهد داد.
خدمتگذاری خدایی ،صفحۀ 9

نگرانی از ناکامی
کسی از ناکامی نگران میشود که برای اغراض شخصی خود کار میکند.
کسانیکه به خدمت مخلوق خدا اقدام منوده و برای خدا کار میکنند ،نگران
ناکامی منیباشند.
لعل و مروارید ،صفحۀ 21
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بیانیه خان عبدالغفار خان در سال  1969م در کابل
اولرت از همه از اعلیحرضت و حکومت وی که ما افغانهای آواره و بد قسمت را
جمع منوده تا باهم بنشینیم و در بارۀ برادری ،عزیز داری و قومیت چند حرف

بزنیم ،تشکر میکنم.
برادران عزیز! شام تاریخ افغانها را ببینید ،وقتیکه باالی شان مصیبت ،تکلیف و

غم آمده در بین شان مردی پیدا شده.
در کجا؟ -در افغانستان!
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آن مرد این اقوام بزرگ و پراگنده افغان را متحد ساخته ،با ایشان مشوره و جرگه
کرده است .وقتیکه به کاری دعای خیر شده همه روان شده اند .درین وقت قدم
شان را هیچکس به عقب نه گردانیده.
خود شام ببینید! ما غالمان ایران شده بودیم ،در بین ما مردی پیدا شد .نام او
میرویس خان بود.
میرویس خان بر خاست به قبایل افغان رجوع کرد و آنها را یکجا کرد ،با ایشان
جرگه و مذاکره کرد ،دعای خیر شد ،برخاستند و روان شدند ،شام دیدید که

شام از آن همه مصیبت ،تکلیف و غم آزاد شدید.
هم چنین شام ببینید! در همین افغانستان احمد شاه بابا پیدا شد ،او همچنین
افغانان را جمع منود ،با ایشان جرگه کرد ،دعای خیر شد وقتیکه روان شدند بیرغ
شام را در دهلی نصب کردند.
این جا باید بخاطر داشت زمانیکه احمد شاه بابا از دهلی بازگشت منود و زمانیکه
به جیلم رسید ،در جیلم ایستاد و افغانانیکه با وی بود ګفت:

برادران! عزیز! از جیلم تا دریای آمو و هرات ملک شام است .
برادران! ببینید! چیزی را که پدران و نیاکان شام بدست آورده آن هم امروز از

دست تان رفت .انگریز آمد ،اینک در اینجا خط کشید!!
چرا؟
من برای این نزد شام آمده ام که در این باب فکر کنم ،مشوره کنیم و جرگه کنیم،
من چرا آمده ام ،برای این آمده ام که شام قوم من هستید ،برادران و عزیزان من

هستید.
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ای برادران و عزیزان! من از شام می پرسم که آیا اوالد میرویس بابا و احمد شاه
بابا نیستیم؟ اگر هستیم پس چی دلیل است آنها می رفتند و بیرق خود را در
ماملک بیگانه نصب می کردند و امروز برای چه مردمان بیگانه در خاک نیاکان
ما بیرق خود را باال می کنند؟ من این جا برای متاشا نیامده ام ،من برای این
این آمده ام که برای شام چیزی میگوییم ،شام در آن فکر کنید.
من که در این باره غور کرده ام بجز این دیگر دلیلی نیست که ما افغانها آن
مصلحت ،مشوره و جرگه را که با قوم خود می کردیم و قوم را متحد می ساختیم
از دست داده ایم.
در بین ما نفاق پیدا شده است ،مدت سه سال می شود که من به افغانستان
آمده ام .دراین جا من به هر قبیله و منطقه رفتم.
من می بینم که امروز باز در مردم غیور افغانستان احساس ملیت ،عزیزداری و
برادری پیدا شده است.

امیدوارم که این احساس نتیجه بدهد و ما زود به هدف خود برسیم.
برادران! من من که پشتون ،پشتون می گویم .نه که بخاطر شام برسد که من
پشتون تنها پشتون را میدانم نه! من به این عقیده ام که مردانی که از جیلم تا
هرات و آمو زندگی می کنند این همه افغانها هستند ،این هم پشتونها هستند و

این وطن مشرتک همه است.
شام به دیگر دنیا ببینید! من به یورپ رفته ام ،آنجا که می گشتم گاهی انگریزی

را می دیدم ،می پرسیدم که شام کیستید؟ او می گفت :انگریزم.
یک جرمنی را می دیدم ،می پرسیدم که شام کیستید؟ می گفت :من جرمن هستم.
روسی را می دیدم وی را می پرسیدم :شام کیستید؟ می گفت :من روس هستم.
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امریکایی را می دیدم و سوال می کردم :شام کیستید؟ می گفت :من امریکایی
ام دنیای امروزه را می بینید که اینقدر آباد شده ولی ما آباد نه شده ایم چرا؟

برای اینکه دنیای امروزه دنیای ملیت است و ما ملیت نداریم.
من وقتی به افغانستان امدم ،در کابل می گشتم ،از کسی پرسیدم که فرزندم
تو کیستی؟ او گفت من هزاره ام ،از دیگری پرسیدم که برادر تو کیستی؟ جواب
داد :من تاجکم .از دیگری پرسیدم ،گفت من اوزبکم.
از دیگری پرسیدم ،گفت من ترکمنم .از دیگری پرسیدم ،او گفت من پارسی

وانم .از دیگری که پرسیدم او گفت :من پښتون هستم.

پاچاخان در حال برامدن از مزار احمد شاه بابا در قندهار

این دلیل بی اتفاقی و کمزوری ما است.
بدانید کسیکه برای شام چنین گپ های جدایی را می زند و ما را از یکی دیگری
جدا می کند ،بدانید که آن شخص دوست شام نیست.
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شام به امریکا بروید ،آنجا مردمان یورپ رفته مهاجرت کرده اند .مگر وطن شام
وطن پدران و نیاکان شام است.
در آنجا انگریزان ،جرمنیان و فرانسویان و حتی گذشته از همه سی ملیون

حبشیان سکونت دارند.
اگر از آنها بپرسید که کیستند؟ هریک خواهد گفت که امریکایی هستم.
اگر از انگریز بپرسی او نه میگوید که انگریز هستم میگوید امریکایی هستم پس
شام هم بدانید که در ملکی که ما سکونت داریم آنرا افغانستان می گویند ،پس

الزم است که هر کس خود را افغان بنامند.
اکنون با شام حرف دیگری دارم ،آن این است که شام به دنیا نظر کنید ،اقوام
دنیا باال می روند و ما به طرف پایان روان هستیم ،ملل دنیا به آسامن رسیدند و
ما در زمین ماندیم.
درین باره غور کنید ،چه سبب است؟

چرا ما قوم نیستیم؟ به همه یک ملت قوی هستیم.
ما وطن نداریم؟ داریم! خداوند (ج) به ما وطن پر از نعامت و ثروت داده پس
چرا ما نسبت به همه اقوام دنیا عقب مانده و به نان جواری سیر نشدیم؟
دلیل بزرگ آنرا من به شام می گویم :حرضت رسول الله (ص) به ما گفته بود:
ای مسلامنان! اگر برای شام این دنیا نسبت به هرچه شیرین تر و عزیز تر شد
نتیجه آن چنین خواهد شد که شام هم به دنیا و هم به آخرت خوار خواهید شد،
این سخن را که من به شام می گویم ،شام در آن غور کنید.
من نه می گویم ،یک هزار وچهار صد سال پیشرت حرضت رسول الله (ص) به

شام گفته.
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امروز هیچ یک از ملل عامل مثل ما خوار و غریب نه می باشد .درین وطن زیبا
نان جواری نیست که به شکم سیر بخوریم.

شام تاریخ اسالم را ببینید! زمانیکه حرضت عمر (رض) ازین دنیا رحلت می
فرمود  ،برای مسلامنان ثروت زیاد و حکومت بزرگ را گذاشت.
مگر زمانیکه مسلامنان تعلیامت حرضت رسول الله(ص) را فراموش کردند حال
شان چه شد؟ چه چیز تعلیامت رسول الله (ص) را از ایشان فراموش گردانید؟

آن چه بود؟ آن محبت دولت و شوق اقتدار بود.
در هر قوم و وطن که این دو چیز پیدا شود ،آن قوم و وطن آباد شده منی تواند
ما که برباد هستیم هم به سبب همین دو چیز برباد هستیم.
شام در تاریخ اسالم دیدید که نتیجه محبت دنیا و شوق اقتدار چیست که در
بین مسلامنان جمیعت ها تشکیل شد ،مسلامنان فرقه فرقه شدند و در جامعت
مسلامنان نفاق پیدا شد.
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نتیجه اش را ببینید! نتیجه اش جنگ جمل و جنگ صفین بود .
مسلامنانی که رسول الله (ص) به ایشان تعلیم داده بود به خانه جنگی مبتال
شدند و هزاران مسلامن در خانۀ خود به قتل رسیدند در نتیجه تعلیم خداوند

(ج) و رسول الله (ص) گم شد که تا امروز آنرا نیافته اند.
شام به تاریخ ببینید! در متام دنیا تاریکی بود ،در مدینه یک چراغ خورد روشن
شد ،این چراغ دیموکراسی بود .من قبول می کنم که آن تنها دیموکراسی شهر
مدینه بود ،مگر دنیا تاریک بود ،مدینه روشنی بود ،آن چراغ هم خاموش شد و

تا امروز مسلامنان دیموکراسی را نیافته اند.
شام کمی به پاکستان نظر کنید! فریاد می زند و می گوید که پاکستان است!
و اسالم است!! درین پاکستان مسلامن ما افغانها را ببینید! ما چه؟
بلوچ ها ،سندی ها ،بنگالی ها و پنجابی ها را ببینید! دیموکراسی را که آن
فرنگی کافر به همۀ ما داده بود ،این ها آمدند ،پاکستان آمد ،اسالم آمد ،و برادر
ما ایوب خان آمد آنرا هم از ما گرفت.
به ما چه دادند؟ به ما جمهوریت بنیادی دادند ،که مردم آنرا دیموکراسی بی

بناید می گویند.
شام به برما نظر کنید! در آنجا یک جرنیل به نام (نو) بر خاست ،او هم انقالب
کرد .در پاکستان هم یک جرنیل بنام ایوب خان برخاست ،می گوید من هم
انقالب کردم .به انقالب هر دو فکر کنید.
انقالب تبدیلی را می گویند ،پیرشفت را میگویند .عقب رفنت را کسی انقالب

منی گوید.
جرنیل (نو) ملت را پیش برد ،سوشلیستیک دیموکراسی برای شان داد.
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به انقالب ما ببینید ،برای ما ایوب خان که برادر ما است چه داد؟ دیموکراسی ای
را که آن بیگانه ،آن فرنگی کافر به ما داده بود هم از ما پس گرفت.
تنها دیموکراسی را نه گرفت ،بیایید اقتصادیات ما را ببینید ،زبان ما را ببینید ،کلتور
ما را ببینید ،متدن و معارشت ما را ببینید.
هرچه را از ما گرفتند ،خصوصا کالج ها و مکتب های ما را ببینید ،تعلیم و تربیه
اطفال ما را ببینید ،من که به این حال می بینم به کسانی حیران می شوم که فریاد
می زنند که پاکستان بسیار ترقی کرده است.
ما حال زنی را داریم که از شوهر خود (طالق) میخواست که بسیار ارصار کرد

شوهرش گفت :من می خواهم که بینی ترا بربم و تو (طالق) می خواهی.

اپریل  ،1982کابل
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سخن دیگری که به شام می گویم راجع به کتاب ایوب خان است .او در کتاب
خود راجع به افغانستان بسیار حرف زده ،مگر صدر اعظم جواب او را داده ،من
با شام در باره مسایلی حرف می زنم که به ما مربوط است.
ایوب خان در کتاب خود نوشته که در پشتونستان ریفرندم صورت گرفته و افغانها
رای خود را داده اند این سخن باالکل دروغ است ،به دنیا معلوم است که ما در
ریفرندم حصه نه گرفته ایم ،من منیدانم که یاد آوری این سخنان کهنه چه
رضورت دارد؟
مایان می گوییم که تو برادر ما هستی گذشته گذشت .اگر رضور میگوی پس

بفرمائید که ریفرندم کنیم ،از افغانها بپرسیم و رای شان را معلوم کنیم.
برادران بیسار خود غرض و پیسه دوست ما میگویند و پروپاگند می کنند که
پاکستان مسلامن است شام ازوی چه می خواهید؟ کی گفته که پاکستان
مسلامن نیست؟ ما میگوئیم :پاکستان مسلامن است برادر ماست ،مگر باید فکر
شود که از وی چه میخواهیم وبه او چه می گویم؟
ما برایش میگوئیم که پاکستان مسلامن است و ما هم مسلامنانیم ایم در اسالم

غالمی نیست در اسالم برادری است ما را برادر خود ساز!
افسوس به حال آن افغان که مردمی او را برادر خود منی داند ،مگر او برای آن

مردم بر خالف قوم خود و ملک خود پروپاگند می کند!!
برادران وقتیکه در پاکستان مارشل ال بود ،به خاطر داشته خواهد بود که در آن
وقت صدراعظم روسیه خروشچف اینجاه آمده بود.
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او د اینجاه در باره پښتونستان بیانیه داده بود این بیانیه بر حکومت پاکستان
زلزله آورده بود و صدر صاحب محمد ایوب خان برای من کسی رافرستاد که
اینجا بیا! من رفتم :گفتم خیرت است؟ او گفت خرب نیستی؟
من گفتم از چه؟ او گفت خروشچف بیانیه داده ،من گفتم خرب هستم ،مگر به
من برای چه میگویی؟ او گفت :تردیدش کن!

من خندیدم و گفتم :به افغانان حقوق شان را بده من تردیدش خواهم کرد.
اگر به افغانها حق ایشان را ندهی چطور تردید خواهم کرد.

پاچا خان در قندهار به مردم بیانیه خودش را می شنواند

بعد از آن وزیر خارجه منظور قادر نزدم آمد .او به من چهار ،چهارنیم ساعت حرف زد
اول راجع به دیموکراسی حرف زدیم ،او گفت اینجا دموکراسی ناکام شده ،زیرا که
ما از این مردم دیموکراسی را گفتیم .
من گفتم :دموکراسی کجا بود که ناکام شد؟
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به او گفتم که تو به هندوستان ببین ،در آنجا سه چار مرتبه انتخابات شد و اینجا در
پاکستان تا حال کی انتخابات کرده؟ و که پرسان این مردم را کرده ؟ به مناظور قادر
من دیگر هم بسیار حرف زدم ،در این بین این سخن مبیان آمد که ما در پاکستان
پنج برادر هستیم :پنجابی ،بنگالی ،سندهی ،بلوچی و پشتون ،الزم است که اختیار
خانه هر کس از خودش باشد .او در جوابم گفت که خانه های جدا گانه مگوی .من
گفتم :چه بگویم ؟ او گفت :بگو که خانه ما یکی است من گفتم که خانه ما یکی
است ،من هم قبول دارم که خانه ما یکی است مگر از شام می پرسم که در این
خانه برایم اطاق میدهید یا نه؟ گفت :اطاق میدهم.
گفتم :منظور است مگر اطاق من کدام است آن به اختیار من خواهد بود یا به
اختیار تو؟
من قبول دارم که خانه ما یکی است ،ما برادرانیم .مگر در خانه ما اختیار اطاق
من از من خواهد بود .از تو نخواهدبود.
بسیار افسوس می کنم که عالوه بر این هم در دنیا خصوصاً بعضی افغانها

ایستاده می شوند و پروپاگند غلط می کنند .
برادران ! من به شام واضح می گویم :ما از این پاکستان چه می خواهیم؟
به شام معلوم است که من رصف اینقدر میخواهم که اکنون به شام گفتم و این
که ما هم مسلامنیم تو هم مسلامنی ،و این پاکستان را که پشتون ها ساخته،
اگر پشتون ها برای آزادی وطن جنگ منی کردند و فرنگی از این ملک منی رفت
،پاکستان کجا بود ؟ پاکستان به خون پشتونها ساخته شده.
مگر کیسه این طور شده که فرنگی از ما بسیار ناراض بود .او میگفت که ده کرور
مسامن بود .کسی پشت ما کمرنه بست.
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این پشتون به مخالفت ما کمر بستند  .به این سبب او باالی ما بسیار به غصه
بود.
به همین سبب وقتیکه می رفت به خانه ما آتش زد .مگر از دست کی؟ از دست
آن برادرانیکه ما برای آنها وطن را آزاد کرده بودیم و ایشان را از غالمی فرنگی
نجات داده بودیم.
کسی که این وطن را آزاد کرده بود خانه های شان چور شده بود ،اوالد های
شان به مرمی زده شده بود.
کسانیکه این وطن را از غالمی فرنگی آزاد کرده بود در مورد ایشان گفته شده
که آنها هندوان هستند.
کاسه پاکان فرنگی کسانی را که قوم ،وطن و اسالم را باالی فرنگی فروختند به
آنها گفته شد که اینها مسلامنهای واقعی هستند وا این عمل به نزد خداوند

شکرنا گزاری بزرگ بود و به همین سبب ما غالم غالمان شدیم.
سخن دیگری که ما میگوئیم این است که در این پاکستان ما پنج برادر ایم
:پشتون ،بنگالی ،سندهی ،بلوچی و پنجابی.
چهار برادر دیگر نام دارند و ما نداریم ما هم می گوئیم که باید ما هم یک نام

داشته باشیم.
لیاقت علی خان در پارملان از من راجع به (پښتونستان) پرسیده بود من برایش
گفته بودم این نام است مثل پنجاب و بنگال ،و اگر نام پنجاب را بیگیری مردم
میدانند که ملک پنجابیان است و اگر نام بنگال را بیگیری مردم میدانند که ملک

بنگالیان است و اگر نام سند را بیگری مردم میدانند که ملک سندیان است.
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مگر ما چیستم ؟ صوبه رسحد و قبایل! همین طور ما میگوئیم که ما هم یک نام

داشته باشیم که مردم آن را بشنود و بداند که ملک پشتون ها است.
ای پشتون ها ! شام بیبیند که برای ما روا داری یک نام را هم ندارد ،و مردم

فریاد می کشد که پاکستان است ،اسالم است.

برادران ! من به شام و بزرگان پاکستان می گویم که شام بیبیند.
بردران ما که در بلوچستان هستند آنها بیست سال فریاد زدند که ما مسلامناینم،
برادران شام هستیم برای ما حق ما بدهید ،مگر کسی برای شان حق نداد.
نتیجه اش چه شد؟ آن مردم مجبور شدند به تقنگ دست بردند.
به شام معلوم است که بر آنها از چقدر مدت به اینطرف ظلم می شود ،وفعال که
پاکستان دانست که این مسله به زور حل منیشود ،شنیده ام که اکنون به بلوچ

ها می گوید که بیائید که در خانه خود صلح کنیم.
من که این پاکستان را می بینم و حاالتش را مطالعه میکنم در دل او نه برای
بلوچ ،نه برای سندی ،نه برای ما پشتون ها و نه برای بنگالی کدام تبدیلی رخ
داده ،لهذا به برادران بلوچ خود میگویم که قسمیکه شام مظلومان هستند
121

سخنان ناب غفار خان

هامنطور سندیمظلوم است و طوریکه سندی مظلوم است هم چنان پشتون ها
مظلوم است و غرض و مقصد ما هر سه مظلوم هستند.
پس برای شان میگویم که فکر کنید ،به آنها باور نکنید ،آنها کوشش میکند که
اینطور ما را در خانه خود جدا جدا و کمزور بسازند.
من به این برادران مظلوم خود (سندیان ،بلوچان و پښتونها) می گویم که نیت
آنها از این معلوم می شود که بزرگان پنجاب جمع شدند ،گفتند  :به این پښتون
بیبین !نزد او ثروت رسشار است ،او برق دارد.
باز گفتند:به سندی ها بیبین آنها زمین بیسار دارند ،و باز گفتند :به بلوچ ها نظر
کنید که آنها گاز دارند و وطن شان معادن زیاد دارد.
مخترصکه بائید برق پشتون ها زمین سندی ها و معدنیات بلوچستان از ما شود.
تجویز کردند که بیاید که یک یونټ بسازم ،پس یک یونت را که آنها ساختند ،آنرا
این طور ساختند حاال شام بگوئید که این را در روشنی عقیده و تعلیم اسالم

ساخته.
اسالم می گوید اگر پیش یک برادر برق باشد او را ازوی بیگر و اگر نزد دیگری
زمین باشد آنرا بگر و اگر دیگری معدنیات داشته باشد آنرا بگیر و اگر دیگری
معدنیت داشته باشد آنرا هم بگیر ؟ همین در اسالم است ؟
من به این پشتون ها سادۀ خود می بینم که اگر کسی برای شان گفت این
اسالم است ،خود را نه می فهامنند که اسن اسالم است یا نه ؟
من به این پاکستان می گویم که ما مسلامنان و برادران شام هستم .این معامله
ما باید به برادری فیصله شود.
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اگر این کار به برادری و صلح فیصله نه شود من به این پښتون می بینم که به
کدام طرف روان است؟
من به عدم تشدد عقیده دارم  .من تشدد را برای پښتون و برای دنیا سبب
تباهی ،بربادی و نفرت میدانم.
به عقیده من عدم تشدد محبت است لهذا به پښتون ها میگویم و کوشش خواهم
کرد که تشدد نه کنید ،مگر من میگویم که اگر این معامله به برادری و صلح
فیصله شودخوب خواهد شد ،زیرا من که به افغانها می بینم روز بروز خیاالت
شان بدل می شود ،من میگویم نه که آن روزی بیاید که افغان ها به تفنگ دست

بربد.
این ها فکر کنند که اول برای پښتونستان جوانان کمر بسته بودند اکنون اینک
دخرتان هم کمر بستند و به میدان بر آمدند .

اینک در همین جا برایم یک دخرت گفت:
که د زملو نه پوره نه شوه
فکر افغانه جینکۍ به دې گټینه

یعنی اگر از جوانان پوره نشد ای فخر افغان ! ترا دخرتان کامیی خواهند کرد.
لهذا من به پاکستان میگویم که پښتونها را مجبور نه سازید ،که مثل بلوچ ها به
تفنگ دست بربند.
این را هم میگویم که اگر آنها مجبورساخته شدند پس نوعیت این مسله قطعاً
تبدیل خواهد شد و متام زمه واری آن به ذمه واری آن به ذمه پاکستان خواهد

بود.
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باچاخان در مقال مزار احمد شاه بابا در قندر همراه با اطفال محبت می کند

برادران! در این جا هم در بارۀ من پروپاگند می شود و در پاکستان هم ،که باچا
خان به هندوستان روان است .
وقتیکه جنگ هندوستان و پاکستان رشوع شد در جراید این پروپاگند زیاد شد.
اخبار های هندوستان هم میکرد و از پاکستان هم من میگویم که در این آن

هیچ حقیقت نبود.
در این روزها چند نفر از سفارت پاکستان نزدم آمدند .و به من گفتند :باچا
خان! ما شنیده ایم که تو به هندوستان می روی ؟ من برای شان گفتم :بیبین!
مرا کسی نه بسته .
اینک من اینجا نشسته ام به هندوستان نه رفته ام و نه می روم  .من برای تو
نشسته ام ،که برایم حق ما را خواهد داد اگر مرا به هندوستان می فرستی تو
می فرستی اگر به هندوستان فرستاده ای .چه ؟ اگر توبه من حق نه میدهی
من برای پشتون ها کچکول میگرم و باالی متام اقوام دنیا می گردم که در

کچکول پښتون خیر بیندازید.
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تو که به من میگویی که به هندوستان مرو .بر خالف من پروپاگند می کنی پس

تو برادر من هستی من بتو میگویم که حق مرا بده پس این حق را بده!!
من اول بتو میگویم به دیگر کسی نه می گویم.
اگر تو به من منیدهی ایا من بتو خواهد نشستم ؟
به خاطر داشته خواهد بود که پارسال در همین موقع من برای شام تقریرکرده بودم
ورای شام را معلوم کرده بودم.
چرا معلوم کرده بودم ؟ برای اینک شام قوم من هستید برادران من هستید عزیزان
من هستید من به شام گفته بودم که ای افغان من می بینم که سیالب روان است
و ما افغانها را برداشته و غرق مینامید.
در ساحل یک مسلامن ایستاده من به او میگویم ای برادر مسلامن ! دست بده
غرق میشوم .او میگوید منیدهم.

پیشرت یک هندو استاده او میگوید :اینک دست مرا بیگر!.
من از شام پرسیده بودم که دست بدهم یا نه ؟ امروز هم از شام می پرسم که
شام میگوئید که اسالم است اسالم است .
من میگوم که این مسلامن که برادر من است ایوب خان هم برادر مسلامن من
است و هم پشتون است .دست بدهد؟ و که منیدهد من به شام گفتم که می
روم به دنیا می گردم که هر که به من دست بدهد اگر کافر مطلق هم باشد من

به او دست میدهم.
من باز به شام میگویم و باز از شام می پرسم که ای برادران ! ما در سیالب افتاده
ایم اگر مسلامن دست منیدهد و یک کافر دست میدهد دست بدهم یا نه ؟
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شام که هم میگویید که دست بده ! پس بشنوید ای دیوانه گان که من به خاطر
شام رسگردان و پریشان میگردم با من وعده کنید که کسی باز به نام اسالم شام
را فریب ندهید این سخن مرا شنیدید ؟

شام به این موضوع ملتفت شوید و سادگانی که درینجا نیستند به آنها هم بفهامنید.
ما پیشرت از همه با این برادر مسلامن خود میگویم که مبا دست بدهد .اگر او
دست ما را میگیرد.
پس چه فایده که ما عقب مردم دیگر برویم  .و اگر اینها مبا دست ندهند قرار
نخواهم نشست ما میروم طوریکه من برای شام گفته ام اگر کافر مطلق باشد و
ما را از این سیل بدر میکشند ما برایش دست میدهیم.
من از اینو این سخن خو درا بشام تکرار میکنم که شام را دایام مردم بنام اسالم

فریب داده اند نشود که باز فریب نخورید شنیدید!
در اخیر من با اتحاد شوروی و امریکا میگویم که اگر شام واقعا به امنیت این گوشه
دنیا عالقه دارید باید قبل از آنکه شعله های آتش درین جا بلند شود این موضوع را
فیصله کنید و به چین هم میگویم که اثر شام بر پاکستان زیاد است بایستی که در

بین ما و پاکستان صلح بکنید تا در جوار شام آتش بد امنی شعله ور نشود.
خواهران و برادران! از محبت و صمیمتی که در استامع گفتار من اظهار منودید

خیلی ها تشکر منوده از شام رخصت میشودم.
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غرض و غایه تحریک خدایی خدمتگار
جامعه افغان را نفرت و حسد اودرزاده گی ها و دشمنی ها خراب و ویران کرده.
کشنت ،یکی به دیگری چاه کندن ،یکی علیه دیگر جاسوسی منودن و دیگر
اخالق ناپسندیده در افغانها جرات اخالقی را گم کرده و از دیگر اقوام دنیا ما را
عقب انداخته و در وطن مثل جنت به نان جواری سیر نیستیم ،محتاج اجنبیان
هستیم بناً غرض و غایه برادری نو و خدایی خدمتگاری اینست که از بین افغانها
نفرت ،حسد ،اودر زاده گی برادری و به جای بغض و نفرت در آنها الفت و محبت
پیدا کند و بجای حسد در آنها روا¬¬داری خلق کند و بجای اودرزادگی کهنه
برداری نو زنده کند و متام افغانها را برای خدمت بر آالیش بقوم خود برای رضای

خدا با ایامن کامل آماده سازند.
تا افغانها هم با دیگر ملل دنیا هامنند شوند و از احتیاج اجانب رهایی یابد تا

خدا بخواهد که دنیای شان هم بهرت و آخرت شان هم خوب شود.
هر افغان که بخواهد در این برادری نو حصه بگیرد به مواد دهگانه ذیل عمل

میکند:
 - 1.هر خدایی خدمتگار از دست و زبان خود به مخلوق خدا رضر منیرساند.

چیزی را که برای خود منی پسندد بدیگران هم منی پسندد.
 - 2.هر خدایی خدمتگار غیبت و توهین کسی را منیکند و دروغ منیگوید.
 - 3.هر خدایی خدمتگار صابر میباشد و ظلم و تجاوز را به اخالق نیک مقابله

میکند و به نرمی و محبت متجاوزین را از کارهای بد منع میکند.
 - 4.هر خدایی خدمتگار با ظامل همراهی منیکند و به مظلوم کمک میکند.
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 - 5.هر خدایی خدمتگار از پره و جنبه و اودر زادگی و دشمنی خود داری میکند.
 - 6.هر خدایی خدمتگار رسوم و رواج های را که به وطن و مملکت زیان می
رساند ترک میکند و برای از بین بردن رسوم و رواج های مزخرف مجاهده،

مجادله و تبلیغ میکند.
 - 7.هر خدایی خدمتگار زندگی ساده را اختیار میکند.
 - 8.هر خدایی خدمتگار از راه پیشهء جایز کسب معیشت مینامید و از زندگی

تیار خوری و بیکاری پرهیز میکند.
 - 9.هر خدایی خدمتگار بر قوم و وطن خود شیدا است و با ایامن کامل خدمت
شانرا میکند .قوم و وطن را به پول و مناصب منی فروشد ،در راه خدمت بقوم و

وطن از هیچ گونه فداکاری دریغ منی مناید.
 - 10.هر خدایی خدمتگار فیصله اکرثیت جمیعت خود را قبول و به آن عمل

میکند.
منبع :د خان عبدالغفار خان د وینا منت 13۶۵ ،هـ ل کال د سنبلی نهمه،

کابل ،دولتی مطبعه.
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فهرست تاریخهای واقعات (کرونولوژی)
 1889تولد در امتانزی چهارسده در خانه بهرامخان
 1897تعلیم از مالی مسجد
 1898داخله در مکتب پیشاور
 1998شمولیت در مکتب شاروالی پیشاور
 190۶قبول نکردن شمولیت در اردوی انگلیس
 1908آغاز مکتب اسالمی در علیگر
 1909تصمیم منفی در مورد فراگیری درس در کالج در انگلستان
 1910افتتاح منودن اولین مکتب در امتانزی
 1911پیوسنت با حرکت حاجی صاحب از ترنگزی
 1912ازدواج با مهرقند (بنت یارمحمدخان)
 1913اشرتاک در کنفرانس مسلملیگ در اگره
 1913تولد اولین پرس ،غنیخان
 1914چهله و روزه طوالنی با قبایل در باجور
سال تنویری
 191۵تولد پرس دوم ،ولیخان
 191۵وفات خامنش
 1919ازدواج دوم با نمباته بنت سلطان محمد خان
 1919حبس ششماهه
 1920آزادی از حبس
 1920عروسی
 1920سفر به دهلی برای اشرتاک در کنفرانس خالفت ،مالقات با گاندی ،ابوالکالم
و غیره
 1920مهاجرت با دیگران به افغانستان جهت موضوع خالفت
 1920اشرتاک در جلسه کانگرس هند نشنل در ناگپور
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 1921تأسیس لیسه در امتانزی
 1921تأسیس "انجمن اصالح افاغنه" (با اولین ریاست عبداالکرب خان
 1921حبس سه ساله
 1922تولد دخرت (مهرتاج) از خانم دومی
 1922حین محبوسیت تولد پرس دوم که بعدا ً معاون پوهنتون پیشاور بود
 1923برادر کالنش داکرت خان صاحب در شفاخانه سینت توماس شهر لندن
داکرتی گرفت ،سپس با یک خانم انگلیسی ازدواج کرد و از او پدر یک پرس
(جان خان) و یک دخرت (مریم) شد.
 1923وفات مادر
 1924آزادی از حبس
 1924ملقب شدن به "فخر افغان"
 1924زیارت حج بیت الله
 1924دیدار از چند کشور اسالمی
 1924وفات و تدفین خانم در بیت املقدس
 192۶وفات پدر ،که در مراسم جنازه و تدفین او مردم به تعداد بیسابقه اشرتاک
کردهبودند ،باچا خان گفت 2000 ،روپیه را برای اسقاط مشخص کردهام،
به مردم بدهم یا به مکتب؟ مردم به صدای بلند گفتند :به مکتب! به مکتب!
 1927تأسیس انجمن زمینداران بهخاطر پیرشفت زراعت محلی
 1927تأسیس جرگه پشتون "لیگ جوانان پشتون" تحت رهنامیی خودش
 1928اشرتاک در جلسات خالفت و کانگرس در کلکته
1929/1928

مجلۀ پشتون

 1929تأسیس تحریک خدمتگذاران خدا
 1929آغاز نرشیۀ "پشتون"
 1929اشرتاک در جلسه کانگرس در لوکنوی الهور ،مالقات با گاندی و نهرو
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 1930آزادی از حبس
 1930آغاز دیدار از دهات
 1930اشرتاک در جلسۀ کانگرس در کراچی
 1930عضویت در کمیته کاری کانگرس با گاندی
 1930حبس بشمول متام رهربان کانگرس
 2۵ 1931اگست ،رفنت با گاندی و جواهر الل نهرو به سیمله برای مالقات با وایرسا
 1931اتخاذ تصمیم برای تأسیس شعبه کانگرس در پیشاور
 1931حبس سه ساله
 1931مجله "پشتون"
 1930قتلعام در بازار قصهخوانی پیشاور
 1931آزادی بعد از یک سال از زندان دیره غازی خان با سایر خدمتگذاران خدا
 1931سفر به کراچی با همراهی  100تن خدمتگذاران خدا برای اشرتاک در
جلسه کانگرس
 1931سفر با گاندی برای اشرتاک در جلسه کانگرس ورکینگ کمپنی
 1931جوالی :آمدن پرس مهامتا گاندی به پیشاور برای مطالعه وضعیت رسحد ،در
این مدت با باچا خان در امتانزی بود
 1934آزادی از حبس
 1934تعبید از پشتونخوا
 1934زندگی با گاندی در وردا
 1934مالقات با مسلامنان بنگال
 1934قبول نکردن رهربی کانگرس ،سخنانی در مببیی و محبوسیت
 1934سخنانی در مببیی و محبوسیت
 17 1934اگست :یک هفته روزه گرفنت برای حامیت از روزه گرفنت گاندی
 30 1934سپتمرب :سخنانی در مورد اتحاد هندوها و مسلامنان به یک محفل عام
در کلکته
 193۵آزادی از حبس و تبعید شدن از پشتونخوا
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 193۵تبعید شدن از پشتونخوا
 1937تعبید شدن از سوی والی پشتونخوا
 1937بازگشت به خانه
 1937موفقیت با اکرثیت آرا در سطح والیت
 1937وظیفه خانصاحب بهحیث والی
 1938آغاز برنامه بازسازی در پشتونخوا
 1938اول می :آمدن گاندی به والیت رسحد برای هشت روز
 1940افتتاح یک مرکز در رسدریاب برای برنامه بازسازی
 1940ترک کانگرس بهعلت دور بودن کانگرس از عدمتشدد
 1941تأسیس کمپ آموزشی برای خدمتگذاران خدا
 1942مقاومت ملکی در پشتونخوا
 1942گرفتاری از سوی پولیس در حین سخنانی
 1942محبوسیت دو ساله که در جریان آن در اثر لتوکوب پولیس دو عدد قربغه
وی شکستند
 1942استعفای گاندی و باچاخان از کانگرس ملی متام هند و کمیته کاری آن به
علت اشرتاک در جنگ جهانی دوم
 1942تأسیس "مرکز عالی خدایی خدمتگاران" در رسدریاب در فاصله  1۶میل از
پیشاور
 1944محبوسیت
 194۵آزادی از حبس
 194۶آزادی از حبس بهدلیل وضعیت خراب صحی و قید در خانه
 194۶اخذ اجازه سفر بهخاطر معالجه به انگلستان
 194۶تبعید شدن به افغانستان
 1947درخواست از پشتونها برای عدم اشرتاک در ریفریندم
 1947مصادره شدن اخبار "پشتون" از سوی حکومت در پاکستان در ماه اگست
 1947دعوت جلسه خدمتگذاران برای پذیرفنت پاکستان ،ماه سپتمرب
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 1948تعهد وفاداری با پاکستان
 1948رهرب منتخب پیپلز پارتی پاکستان
 1948انتقال به محبس همراه با داکرت خان صاحب و اعضای مظلوم تحریک
خدمتگذاران خدا در ماه جون
1948

وفات گاندی در هند

 1948مارچ :موافقت جی ام سید ،عبدالحمید سندی ،شیخ حسام الدین و
عبدالصمد خان اچکزی (گاندی بلوچ) با حزب "جمعیت العوام" که بهنام
پیپلز پارتی پاکستان شهرت دارد و باچاخان اولین رهرب آن بود
 19۵2وفات دوست خوب باچاخان (قاضی عطاءالله) که در صدراعظمی داکرت
خان صاحب وزیر معارف بود
 19۵4آزادی از حبس و نظربند شدن در خانه
 19۵4عضویت داکرت خان صاحب در کابینه مرکزی پاکستان
 19۵۵بازگشت به پشتونخوا بعد از هفت سال حبس
 19۵۵رئیس جمهور شدن جنال سکندر میرزا در پاکستان
 19۵۵اعالن واحد اداری و ادغام مناطق قبایلی رسحد (پشتونخوا) در واحد اداری
پاکستان
 19۵۶محبوسیت و مصادره متام جایداد خانوادهاش از سوی حکومت
 19۵7تأسیس حزب نشنل عوامی (در ماه جوالی)
 19۵7کشته شدن داکرت خان صاحب در ماه می
 19۵8گرفتاری و حبس (ماه اکتوبر)
 19۵9آزادی از حبس بهدلیل سن زیاد و مریضی
 19۵9محروم شدن از هر نوع وظیفه رسمی و مقام دولتی
 19۶1گرفتاری و حبس با صدها همکار دیگر
 19۶2از سوی سازمان عفو بیناملللی (امنیستی انرتنشنل) زندانی سال معرفی
شد.
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 19۶4آزادی از قید و نظربند شدن در خانه
 19۶4اخذ اجازه سفر به انگلستان بهخاطر معالجه
 19۶4مالقات با الف کارو نویسنده کتاب "دپتانز"
 19۶4اخذ ویزه تجارتی افغانی در قاهره
 19۶4سفر به کابل و اقامت به کابل
 19۶9سفر به هند برای سخنانی در 100مین سالروز تولد گاندی
 19۶9سه روز روزه گرفنت برای اتحاد هندوها و مسلامنان و دعاخوانی برای خیر
اقوام
 1971با اختتام حکومت دوازده ساله نظامی پاکستان ،بازگشت از تبعید به
پشتونخوا
 197۵محبوسیت
 197۵اعالن منع حزب نشنل عوامی
 197۵آزادی از قید بهعلت سن زیاد و مریضیهای مسلسل
 1983محبوسیت با پرسش ولیخان و رسان اپوزیسیون
 1983نظربند شدن در خانه
 1983آزاد شدن از نظربندی و رفنت به شفاخانه برای معالجه
 1984بسرتی شدن در شفاخانهی در کابل
 198۵با همراهی پرسش ولیخای سفر به هند برای اشرتاک در صدمین سالگرد
حزب کانگرس ملی هند
 1987رفنت به هند منحیث مهامن ویژه به خاطر معالجه
 1987بدست آوردن بزرگرتین مدال (بهارت راتنه) یعنی تاج هند بهعنوان اولین
غیرهندی
 1987بسرتی شدن در شفاخانهی در پیشاور
 1988مؤرخ بیست ماه جنوری ساعت شش و سیوپنج دقیقه صبح ،آخرین نفسش
را در شفاخانه لیدی ریدینگ در پیشاور کشید و مطابق وصیت وی جنازهاش
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با همراهی یکصدهزار نفر از پشتونخوا به مرکز ننگرهار (شهر جاللآباد)
منتقل و در خانه خود به خاک سپرده شد.
به این ترتیب ،سفر ابدی از این جهان و اسرتاحت دایمی

مراسم جنازه پاچا خان

جنازه پاچا خان در راه
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پاچا خان در جالل آباد به خاک سپرده می شود
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مآخذ
 .1عبدالغفار ،زندگی و مبارزۀ من ١٣60 ،ش ،کابل ،مطبعه دولتی
 .2مجله پشتون ،شامره هشتم 1992 ،م ،پیشاور
 .3ایکنات سوارن ،حرضت باچا خان ـ زندگی و فلسفه ،ترجمه غنی ختک 1993 ،م ،اسالم آباد
 .4عبدالله بختانی خدمتګار ،نامههای باچا خان ،بخش دوم ،انتشارات دانش ،پیشاور1384 ،
هـ .ش
 .۵عبدالله بختانی خدمتګار ،نامههای باچا خان ،بخش اول ،کابل ،مطبعه دولتی13۶3 ،
 .۶ارشادات و مکتوبات باچه خان ،سيد جاويد علی شاه آف نرشک ،کالسک پبلرشز ،نو شهر
 .7مشعلهای بابا 1391 ،ش
 .8یادگارهای پرافتخار خدمتگذار بزرگ ،پروفیسور عبدالله بختانی خدمتګار 1390 ،ش
 .9مشعلهای بابا ،ریاست نرشات و امور فرهنگی وزارت اقوام و قبایل 1408 ،هـ .ق
 .10نګاه مخترص به افکار و مبارزات تاریخی خان عبدالغفار خان (پاچا خان) ،محمد ګل
وطنپال دیانی 1389 ،ش
 .11لعل و مروارید ،سخنان باچا خان ،داکرت محمد زبري حرست ،مرکز مطالعاتی پشتونخوا،
پوهنتون باچا خان ،چارسده2012 ،م
 .12خدمتگذاری خدایی ،خان عبدالغفار خان ،1344 ،ریاست مستقل قبایل ،کابل
 .13عبدالرحیم بختانی خدمتګذار ،تقریرهای تاریخی خان عبدالفغار خان 1397 ،وزارت
رسحدات و امور قبال
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13. Abdul Ghaffar Khan; Faith is a Battle, Dinanath Gopal Tendulkar,
Published for Gandhi Peace Foundation by Popular Prakashan, Bombay,
1967.
14. Eknath Easwaren. Nonviolent Soldier of Islam, Nilgiri Press, USA
1999.
15. Rajmohan Gandhi .Ghaffar Khan: Non-violent Badshah of the
Pakhtuns. Viking, New Delhi, 2004.
16. J.N. Dixit, An Afghan Diary: Zahir Shah to Taliban, New Delhi:
Konark Publishers, 2000.
17. My Life and Struggle, Autobiography of Badshah Khan as Narrated
to K.B. Narang, Orient Paperback, Delhi, 1969.
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یادداشت
کتب ذیل عبدالغفار خان نیز چاپ شدند:
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در آرشیف مرکز معلوماتی افغانستان (افغانیک) بخش باچا خان ایجاد شده و مواد
معلوماتی (کتب ،مقاالت ،بخشهای از مجالت و اخبارها ،عکسها و فلمها) در آن
جاسازی شده و برای تحقیقات و نرش به عالقهمندان تقدیم میگردد .ما باالی ترجمه
کتاب های عبدالغفار خان به لسان های دیګر هم کار می مناییم .امیدواریم که
هموطنان عزیز در چاپ و نرش این وکتب دیګر ،با ما همکاری منایند.

یحیی وردک
wardak@afghanic.de
2018
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افغانیک
افغانیک در مورد افغانها و افغانستان ،برای هموطنان ،جوامع و اتباع خارجی معلومات
را فراهم میسازد.
آرشیف:
مرکز معلوماتی افغانستان در مورد متام عرصهها و سواالت اجتامعی ،تاریخی ،سیاسی،
اقتصادی ،ادبی و صحی در آرشیف ،مواد معلوماتی (مانند کتب ،مجالت ،اخبار و
کستها) را جمعآوری منودهاست.
 -1کی ،کیست؟  -2چی ،چیست؟.
نرشیهها:
 -1اعالمیه عمومی حقوق برش -2 ،قانون اساسی افغانستان ،سال 1343
 -3قانون اساسی افغانستان ،سال  ،1343بهزبان آملانی،
 -4قانون اساسی افغانستان -۵ ،1382 ،قانون اساسی افغانستان ،2004 ،انگلیسی
 -۶سخنان باچا خان (پشتو) ،چاپ سوم -7 ،زندگی و مبارزه من ،بهزبان آملانی
 -8زندگی و مبارزه من (پشتو و دری) -9 ،کتاب آموزش پشتو ،پروفیسور مانفرد لورنس،
زبان آملانی -10 ،د گالب ننگرهاري لیکنې -11 ،افغانان په آسرتالیا کی -12 ،غنی
خان به زبان آملانی -13 ،خان عبدالغفار خان او دوه خدايی خدمتګاران
(پشتو/انګلیسی)
اضافه تر از  280کتاب درسی ( 221طبی و  ۵9سایر رشتهها) برای پوهنتونهای
افغانستان
عالوه بر این ،افغانیک در حال حارض تالش میکند تا در مورد سواالت اساسی جامعه
افغانی ،معلومات مستند و علمی را جمعآوری منوده و جهت آگاهی و استفاده دیگران
بدست نرش بسپارد.
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Preface for First Edition (Pashto)
“Can you name any person, in the history of Afghanistan and the
region, as a role model for you?” a journalist asked me during an
interview for his magazine, eight years ago.1
My answer for the question was ‘Khan Abdul Ghafar Khan (Badshah
Khan)’ though I had not known much about him, nor had I read his
writings or works about him. In the recent years, the more I studied
about him, the more I became interested in his personality—this
interest is still getting more and more.
In my point of view, the value of Badshah Khan’s personality is in the
struggle he did against the main problems of the nation such as
violence,

exchange

marriage,

illiteracy,

extremism,

negative

competition and unawareness of religion.
Since these bad habits still remain in our society, the instructions of
Badshah Khan have not only historical value, but they are also a good
resolution of our problems. That is why my opinions are the same as
his which are are offered to you in form of this book. At least some of
them might be interesting for you too. If so, hopefully you will act upon
them for the advantage of yourselves and the country.
I would like to thank Mr. Mubariz Sapai, Dr. Ramazan Saadat, Mr.
Hedayatullah Bangish and Mr. Shah Jahan Kakakhil for providing me
with references for this book. I also thank Mr. M. Reza Khan for giving
me pictures related to the book. As well as, I thank Mr. Nasim Sabir for
assisting me in editing the text.
Hopefully, I will be able to compile more sayings of Badshah Khan and that
of others on him so that I will offer them to my countrymen.
Dr. Yahya Wardak, Bonn, Germany, November, 2008

1

This interview was published on Ost-Westliches Journal, 3/2000.
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Preface for Third Edition (Pashto)
Five years ago, I compiled “Quotations of Badshah Khan” from various
books and magazines and printed them as a book, in Germany.
Because of the need for it, in 2009, the book was reprinted in the same
form in Kabul and was offered to its fond readers. Because of its
shortage in bookstores, it is needed to be printed again.
In the recent years, I could find other books about Badshah Khan and
used them as further references for adding more to the previous
version; thus, the third edition contains nearly 30 percent more
contents than the others. In addition, the chronology of Badshah
Khan’s life is written down at the end of the book in order for people
to become aware of different events of his life.
It is reported on the media in Afghanistan almost every day about
explosion, war or suicide attacks in which people get wounded or lose
their lives. A main cause of such situation is our people who want to
satisfy their ambitions and reach to their social and political targets
through violence. And this is a main cause of the three decades’ war in
our country, as well.
Badshah Khan paid attention to this vital issue, hundred years ago, and
he struggled for resolving that. But unfortunately, Afghans either do
not have the knowledge about violence or do not work for eliminating
it.
One of the purposes of publishing “Quotations of Badshah Khan” and
other books on him is to make the society aware of nonviolence.
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Hopefully, dear readers will read them carefully, understand them, think
about them and take their advantages in their personal and social life.
Unluckily, Afghans, Muslims and other people are not aware of
Badshah Khan’s ideas and actions. He analyzed, examined and knew
Afghan and Islamic society, and for reforming its weaknesses, he
worked successfully. He struggled for reducing his nation’s problems
throughout his life. He spread his ideas on peace, brotherhood, love
and nonviolence everywhere.
Dr. Mohammad Cyrus, the head of Directorate of Religious Affairs in
Turkey says, “The main problem of Muslims is that they do not make
their lives in accordance with their religion. Many Muslim leaders and
scholars, instead of resolving problems, create problems.”
We and our leaders are to be blamed for not getting awareness of
Badshah Khan’s thoughts and struggles and not following his path.
I hope some readers will become aware of his wishes, desires and
achievements so that they will make others aware; thus, they may
follow his path and encourage others. Based on this hope, the book is
offered to you.
At the end, I would like to thank those who have helped me in the third
edition of this book. I thank Mr. Asif Samim for giving me extra
references from his library in Kama district. As well as, I appreciate the
efforts of Mr. Javid Kotwal and Abdul Hadi Asar in editing the book.
Dr. Yahya Wardak
Istanbul, October, 2014
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Preface for Dari Version
Dear Reader,
It is worth being pleased for that having published the book
“Quotations of Badshah Khan” three times in Pashto, I offer you its Dari
translation. In addition to the Pashto translated text, one of the historic
speeches of Abdul Ghaffar Khan that was delivered in 1969 in Kabul as
well as the purpose of Khudai Khidmatgar Movement have been
added to this Dari version from recently published books.
Though Ghaffar Khan lived a century ago, his ideas and struggles are
still precious and even more invaluable than in his time, for our
society’s today and the future. Through nonviolence, Ghaffar Khan and
Gandhi could bring about freedom to the Subcontinent and played a
major role in encouraging Muslims and Hindus to live peacefully
alongside each other. Recently, works of Ghaffar Khan have been
published in English, Turkish, Arabic, German and Italian languages,
and they are reported in the international press.
In his message on peace in 2017, Pope Francesco said:
“Resolute and real approaches have resulted in outstanding outcomes.
Success of Mahatma Gandhi and Ghaffar Khan is unforgettable …”
Violence in our beloved country Afghanistan has been a main factor
of ruin, poverty and people’s misfortune in the last four decades. It is
possible to get inspired by the ideas and approaches of Ghaffar Khan
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in terms of the current problems, conflict and violence; thus get closer
to peace, prosperity and unity. Based on this reason, I try to publish,
promote, translate and print various books about Ghaffar Khan. In this
respect, his autobiography entitled “My Life and Struggle” was
published in both Pashto and Dari languages by National Center of
Policy Research (NCPR) at Kabul University, with the fund of Civil Peace
Service of GIZ, in 2016.
The book you are holding in your hands is compilation of Ghaffar
Khan’s quotations from different national and international references
of different languages and has been printed with the financial support
of GIZ’s Civil Peace Service program.
Hereby, I would like to thank Civil Peace Service program and its
energetic officer Mr. Obaidullah Tanha for supporting us in translation,
print and publication of this work.
Hopefully, you will read this small but rich book, learn its lessons and
effectively use it for welfare of the nation and country.

Yahya Wardak, 2018
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Abstract

Quotations of Badshah Khan written in Pashto text was compiled from
different authentic references in form of a single book. It has been tried
the best, during compiling the book, to choose the significant sayings
of Badshah Khan which convey meaningful advices. Since Badshah
Khan was a fellow of Gandhi - the well-known Indian leader -,
especially regarding eliminating violence, each of his quotes is as a
pearl to his followers who consider him a successful leader.
The selected quotations are effective in reforming the drawbacks of
our traditional society. Badshah Khan spent his entire life in struggling
for removing prejudice and violence. He believed in equality of
humans, so he attempted to unify various ethnic groups and
communities. Thus, his quotations are very effective in this regard, as
well. At the end of the book, a chronology of Badshah Khan is written
which indicates important events of his life, born to death.
Hopefully, this compilation is effective in spreading Badshah Khan’s
corrective sayings to the society, and, hopefully, the society will take
full advantages of the ideas of this honorable leader.
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