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 مقدمه چاپ دری

 ،امیگر خواننده 

 اینا « زماو    باااا خا ی»که بعد از سه باار اااک کبااب  جای بسیار مرست است

 یاااک  ر  یبرعالوه ترجمه منت پشابو، بارا منایم.ترجمۀ  ری آنرا به شام تقدیم می

 ،عباداغففار خاان  ر کاباا را ۱۹۶۹ساا   یخیتاار یهاا هیاانیاز ب یکایکبااب،  نیا

 دهیکاه باه اااک رسا ریاخدمبگار را از کبب اخ ییخدا  یتحر هیغا همچنان غرض و

 .میاضافه منو  زیبو ، ن

های شاان بارای اماروز و فار ای غفار خان ی  قرن پیش می زیست، وغی افکار و کار 

انادی سات. غفاار خاان و گا از  یاروز شادهشاام بااارزو و یبای م مار و ماا جامعۀ

اناان  ر قاارۀ هناد را آزا  منایناد و هامتوانسبند از طریق مبارزۀ بدون خشاونت نایم

های های غفار خان  ر سا م م  اشبند. کباب زیسبی مسلامنان و هندوان نقشهم

 هااای انیلیساای، ترکاای، عرباای، آاااانی  و ایباااغوی ااااک شااده و  راخیاار بااه زبااان

 گر  . یا آوری می مطبوعات ج انی از آن

 انین ګفبند: ۲۰۱۷فرانچسکوس  ر پیام صلح  پاک

 هاایآور . کامیاابیهای قاطع و واقعی عدم تشد  نباای  بازرر را باه میاان عملکر »

 «.ناشدنی است . . . م امتا ګاندی و غفار خان فراموو

سا   ر وطن عزیز ما اففانسبان، تشد   ر ویرانی، فقر و بدبخبی مر م ما  ر ا ا 

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 

ثیر، ، تکن  غیا است، که من  ر مور  نرشیهم زیسبی ی  قدم نز یکر شویم. به
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 منایم. خان سعی و تالو میهای مبعد   ربارۀ غفار ترجمه و ااک کباب

و  ری همزمان های پشبو به زبان« ی و مبارزٔه منزندگ» ر این راسبا اتوبیوگرافی وی 

و به یامیت ماغی   (NCPR)از طرف مرکز ملی تحقیقات و پاغیسی پوهنبون کابا 

 ااک گر ید.  ۲۰۱۶ ر سا  ( GIZ)خدمات مدنی برای صلح 

آوری ساخنان با شاااه خاان از منااابع ریاد، جمااعکبااب کاه اکنااون شاام  ر  ساات  ا

باشد، که به کما  بخاش خادمات های مخبلف میمخبلف  اخلی و خارجی به زبان

 است.ه ااک رسیدهب  (GIZ)صلح موسسه آاانی جی آی زيدمدنی برای 

و مساوو  جاوان و پارتالو آن  (GIZ)جاست که از بخش خدمات مدنی برای صلح به

تشکری منایم، که  ر ترجمه، ااک و تکثیر این اثار کما  مناو ه آقای عبیداغله تن ا 

 است. 

و برای  مندم که این کباب کوا  وغی با محبوای بزرر را بخوانید، از آن بیاموزیدآرزو 

 ثر منایيد!مر م و وطن ما اسبفا ه مؤ 

 ۲۰۱۸یحیی ور ک، 
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 مقدمه چاپ سوم

از کباب و مالاالت مخبلاف پن  سا  قبا، کباب مخبرص ساخنان عباداغففار خاان را 

  ست ااک سپر م. هشکا ی  کباب  ر آاان بآوری کر م و بهجمع

هازار تیراژ ی  با( هامن کباب بدون تفییرات ۲۰۰۹بنا بر رضورت، ی  سا  بعد ) ر 

های ااپی آن  ر تقدیم شد، اما  ر یا  یارض نسخه مندانبار  یگر به عالقهجلد یک

 آن نیاز است. به ااک  وباره ابا  سرس نیست، پسبازار ق

 سات آور م و مثاا ههاای  یگاری را باهای اخیار،  ر ماور  باااخاان کبااب ر سا 

تعدا ی از سخنان او را برای اضافه کر ن  ر این نسخه یا  اشت منو م، بناًء  همیشه

 است. ااک او  و  وم محبوای برابر   وویرایش سوم تقریباً 

نیااز  ر )کرونوغااوژی( غفارخااان را  زناادگی رویاادا هایعااالوه باار آن، ف رساات تااواری  

 زنادگیگان  ر مور  واقعاات مخبلاف که به خواننده امقسمت آخر کباب اضافه منو ه

 ه خواهد کر . های وقوع آن، معلومات ارایهمراه با تاری  وی

هاا خ هاای هاا و رساانهروزه  ر روزنامهاز سی سا  بدینسو  ر اففانسبان تقریباً همه

شادن تعادا  از انفالار، جناگ و یماالت انبحااری کاه منالار باه مالروییات و کشابه

 رسند. شو ، به نرش میهموطنان ما می

-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 

 های افراطی نیز است. سبان و بوجو  آمدن گروهجنگ اففان

و برای یا آن عماالً اقادام  هغفار خان صد سا  قبا به این مسأغه ییاتی مبوجه بو 

 با گذشت این مدت طوالنی، هنوز هم تعدا  زیا  از اففان بو ، اما بدبخبانهمنو ه
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 آن هیچ نوع اقدام اند یا برای محو ها موجو یت تشد   ر افکار خو  را  رک نکر ه

 اند. اساسی و عملی نکر ه

گویااد: رئاایس امااور مااذهبی ترکیااه ) یاناات( پروفیسااور  اکاار محمااد گااوروو ماای

روزمارۀ خاو   زندگیتوانند  ر بین  ین و "بزرگرین مشکا مسلامنان اینست که منی

جای یا مشاکالت، هاسالمی ب ر کنند. بسیاری از ره ان و علامی رست برقرا رابطۀ

 کنند."ها مشکالت را ایالا  میخو  آن

همااین  وییکاای از اهااداف مااا از ااااک "سااخنان ناااب غفااار خااان" و سااایر کبااب 

عمااق از گااان عزیااز ایاان کباااب را تشااد  اساات. آرزومناادیم کااه خوانناادهمسااأغه عاادم

بخوانناااد، خاااو  را از محباااوای آن آگااااه ساااازند،  ر ماااور  آن تفکااار    خاااویش 

 . منایندشخصی و اجبامعی از آن اسبفا ه  زندگی ر  منایند و

-هااا، سااایر مساالامنان و ماار م  یگاار از فکاار و عمااا غفارخااان باایمبأساافانه اففااان

رساات شااکا  اففااانی و اسااالمی را بااه قبااا جامعااۀصااد سااا  ایشااان خاا  انااد. 

آن عماااالً و  باااو  و بااارای یاااا مع اااالتتحلیاااا، تشاااخیا و شناساااایی کااار ه

 بو . و هموفقانه اقدام من

یااا مشااکالت ماار م خااو  مبااارزه ج اات  ییااات خااویشغفارخااان  ر طااو  متااام 

صاادای خااو  را خشااونت کاار ه و  ر هاار مکااان باارای صاالح، اخااوت، محباات و عاادم

 است. بلند کر ه

 مباااارزۀاسااابیم کاااه خاااو  را از فکااار و  بدبخباناااه رهااا ان ماااا و خاااو  ماااا مالمااات

 ایم.نکر ه را تعقیبوی ایم و راه غفارخان آگاه نساخبه
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و  شدهباخ   ویهای ها، آرزوها و کارنامهگان از آرمانآرزومندم ی  تعدا  خواننده

را به  هم انان ی  تعدا  مر م، راه او را تعقیب و ها  یگران را نیز مطلعشاءاغله آنان

این راه ترغیب خواهند کر . بنا بر همین امید، این کباب را  ر  سرس شام 

  هم. گرامی قرار می گانخواننده

که  ر ااک سوم این کباب مرا کم  کر ند، مانند آقای  ر اخیر از متام  وسبان 

های مآخذ را برایم فراهم خو  کباب خانۀکامه از کبابوغسواغی آصف صمیم که  ر 

-تصحیح منت با من همکاری کر ، سپاس و آقای جاوید کوتوا  که  ر زمینۀ کر 

 کنم. گذاری می

 

  یحیی ور ک اکر

  ۲۰۱4اسبانبو ، اکبوبر 
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 چاپ اول مقدمۀ

کاه بارای شاام ییثیات  دتوانیاآیا  ر تاری  اففانسبان و منطقه کسی را نام بار ه مای

 رسمشق و اغگو باشد؟ 

خو   ر جریان ی  مصاایبه از  هشت سا  قبا ی  خ نگار برای ماللۀاین سوا  را 

 ٭من پرسید. 

 اا خان( را ذکر کر م. هراناد آن زماانبداغففار خان )با ر پاس  به این سوا ، نام ع

 هاای او یاا  ر ماور  ر مور  عبداغففار خاان معلوماات زیاا  نداشابم و ناه هام نوشابه

م امتاگانادی  کاه  رباارۀ هاایخصوص  ر کباابهنده بو م، بخواایشان را  شخصیت

مطاغعه من  ر ماور  که معلومات و  ی اخیر به هر اندازۀها. اما  ر سا اندنوشبه شده

افازایش  ویمندی و محبت من باا هامن اندازه عالقهشو ، بهبیشر می یتاین شخص

 یابد. می

به نظر من بزرگی و ارزو شخصیت غفارخان  ر همین است که به مشکالت اساسای 

مور  و نااخ ی از  یان ، رقابت بییتعلمی، افراطمر م اون تشد ، از واج بد ، بی

 کر . و  ر مقابا آن عمالً مبارزه می هو خو ، مبوجه ب

-بااا خاان ناه زندگیها و ، پس رهنامییانداین مشکالت هنوز هم از بین نرفبه اون

 راه ب ر برای یا مشکالت امروزی ما نیز است. ست، بلکه ا تن ا  ارای ارزو تاریخی

 وی را به  سخنان است، پس این مالموعه  غخواه منهای گفبهبنا بر این، سخنان او 

                                                 
 . استااک شده  Westliches Journal, 3/2000-Ostاین مصایبه  ر ٭



 

 

 
 ز

 سخنان ناب غفارخان

 

 امکان  ار  یداقا برخی از سخنان او مور  پسند شام نیز کنم، شام نیز تقدیم می

 . گیر قرار 

این سخنان را برای منفعت خو ، مر م و کشاور خاو   ،آرزومندم  ر عما  رین صورت

 . کنیداسبفا ه 

غلاه اآقای مبارز ساپی، آقای  اکر رم ان سعا ت، آقای هادایت از ارجمندان هری 

مالموعاه گاذارم کاه بارای گار آوری ایان ج اان کاکاخیاا ساپاسبنگش و آقای شاه

 . ندخو  را  ر اخبیار من قرار  ا های کباب، سخنان

ه  ا ماا کنم که یا  تعادا  تصااویر را  ر  سارس از آقای محمدرضا خان تشکر می

مارا  نویسای مانت ر بخاش  رساتکه کنم از آقای نسیم صابر نیز تشکر می همچنان

 کم  کر . 

 ر ماور  او را نیاز  ساایر مار مسخنان بااا خاان و ساخنان سایر به امید اینکه ببوانم 

 گر آوری منو ه و به هموطنان خو  تقدیم کنم. 

 

  اکر یحیی ور ک

 ۲۰۰۸ش ر بُن، جرمنی، نوم  
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 باچا خان یآرزو 

 بزرگ دارم.  ییا و آرزو من یک رؤ

 ؛ها نیستست که در صحرا می رویند، کسی غمخوار آنهایحالت مردم من هامنند گل

 . دگردز پژمرده و با خاک یکسان میچند رو پس با گذشت 

 در غم و خوشی با هم رشیک باشند.  مردم منمن می خواهم تا 

قوم تالش  رفاهخواهم مردم من بر اساس برابری دست به دست هم داده برای می

نقش ملی خود را بازی منوده و از طریق خدمت به الله متعال  آنهاخواهم . من میکنند

 را از آن خود منایند. و برشیت در میان اقوام دیگر جهان جایگاه مناسب 

 Eknath Easwaren. Nonviolent soldier of Islam، 77فحۀ ص

 

 اسالم

 این عقیده و باور استم که: همن کامالً ب

 است. محبت و عمل، یقین اسالم 

و عمل  یگانه الله   هدارد که باور بوضاحت بیان می. قرآن بهبدون مطلب است یمسلامن

 نیک برای نجات انسان کافیست. 

  11صفحۀ فلسفه، و  زندگیایکنات سوارن، حرضت باچا خان ـ 

 

 مسلامن واقعی

ت که برای خوشنودی و بهبود سمسلامن واقعی کسی ،به ما آموختاند رسول الله )ص(

 . کندمیمخلوق خدا تالش 

  ورزد.ها محبت خدا با انسان هخداوند همین است که بند هعقیده بتقاضای 

 99صفحۀ فلسفه، و  زندگیایکنات سوارن، حرضت باچا خان ـ 
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 عدم تشدد، یک عقیده نوین؟

 یز نیست. انگکاری حیرت ،مانند منم تشدد برای یک پشتون یا مسلامن عد ۀل بر فلسفعم

 نوین نیست.  ۀاین کدام عقید

از و  شداین عقیده توسط پیامرب خدا چهارده صد سال قبل همواره در مکه تطبیق می

تم نجات دهند، خواهند خود را از سکسانی که می هامن زمان بدینسو از سوی متام

 . عملی شده است

ر فکما ، از آن کار گرفتجی اموش کرده بودیم و زمانیکه گاندیما عدم تشدد را فر 

 کردیم که این یک عقیده جدید است. 

 Eknath Easwaren. Nonviolent soldier of Islam، 103صفحۀ 

 

ا هبابا: جای نگرانی نیست، اما متأسف به این استم که بارها و در هرجا به شام پشتون

 گفتم که وسایل تشدد را استفاده نکنید. 

 خواهید، به سخن من دقت کنید. مرا می حالیاگر خوش

 ۵9 ، صفحۀیادگارهای پرافتخار خدمتگذار بزرگ

 فساد

و  استمنودن . کار من پخشدهمخدمتگذاری خدا را ترویج  تحریکام که من آمده

 ۀنظری گویم،در رابطه به فساد می مردم است.در اختیار پذیرفنت یا عدم پذیرفنت آن 

گیرد، ما در مقابل آن پس اگر کسی در مقابل ما از فساد کار می ،ما عدم تشدد است

 . منی کنیمفساد 

 12صفحۀ ، لعل و مروارید

 تشدد مغز مملو از

آسانی درک توانیم آنرا بهمنیبه همین دلیل است،  شده مملو از تشددمغزهای ما 

 مناییم. 

  2۶صفحۀ  ارشادات و مکتوبات باچه خان،
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 قوم ۀپشتوان

 . کنیمقوم خدمت میاین خاطر خداوند به ما به

ود نابیابد، اما در صورت مخالفت، خود را اگر قوم با ما همکار باشد به آزادی دست می

 . شویمبه منزل مقصود نایل توانیم منیقوم، ما  ۀبدون پشتوان زیراکهسازد. می

  ۵39صفحۀ ، و مبارزۀ من زندگی

 دیموکراسی

صاحب شعور به باور من تا زمانیکه یک قوم از نگاه اجتامعی بیدار و منظم نشود، 

ده ش دیموکراسیکه دارای شعور سیاسی نباشد، صاحب و قومی شودسیاسی منی

 تواند. منی

  19صفحۀ ، خدمتگذاری خدایی
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 مشعل

 . کنندمنفعت را کسب توانند ها قوم مستحکم است و میپشتون

 ها از دو نگاه دارای ضعف اند:اما پشتون

 .انداتفاق اول اینکه بی -

  در مقابل پول ضعیف اند.دوم  -

 .دشو چیره  هابر آنتواند منیهای متذکره را ترک منایند، هیچ طاقت جهان اگر ضعف

 73صفحۀ ، پیشاورم،  1992، مجلۀ پشتون، شامره هشت

 

پشتون قوم زنده است، اما نیاز به اشخاص بیدار کننده دارد. تا زمانیکه یک قوم فاقد 

 . باشدزنده تواند منیاشخاص بیدار کننده باشد، 

 2۶صفحۀ ، مرواریدلعل و 

 را آباد سازید خودخانه 

 ها!ای پشتون

 . کنیدویران خود را بازسازی  ۀاست، برخیزید و خانخانه شام ویران شده

 !ستیدهرا به خاطر داشته باشید که شام از یک نسل غیور این

 40صفحۀ ، و فلسفه زندگیایکنات سوارن، حرضت باچا خان ـ 
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 نقص مردم من

 های بزرگ است. آوردها و مردانگیهای دستمردم من حاوی داستانتاریخ 

-های عظیم کسب شدهکه به قیمت قربانیرا آوردهای اینست که دست شاناما نقص

 اند. البینی از دست دادهدوباره به سبب عداوت و حسد ذات اند،

 اند. میان همدیگر نقصان دیده اتفاقی  از بیهمیشه  آنها

 است.غالب نشده هاآنقوت خارجی بر 

 گی کند؟ایستادهآنها تواند در میدان جنگ در مقابل آیا کسی می

 ۵۵صفحۀ ، و فلسفه زندگیایکنات سوارن، حرضت باچا خان ـ 

 مأیوسی

 شوم.من مأیوس منی

 د.ننکی خود و غرض یا مقصد شخصی کار میدهد که برامأیوسی به کسانی دست می

 . را می منایم هاخدمت پشتون ،ار خداذعنوان یک خدمتگاما من به

 چرا مأیوس شوم؟من پس 

 ٣٤١صفحۀ ، و فلسفۀ حرضت باچاخان  زندگیکتاب : مصاحبۀ غنی ختک با باچا خان -

 خواهیم؟ما چه می

خواهیم خود ما صاحب میو همچنان  ؛خواهیم و در این خانه یک اتاقما یک نام می

 این اتاق باشیم.  معامرو 

  Rajmohan GandhiGhaffar Khan: non-violent Badshah of the Pakhtuns 243صفحۀ 
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 کردن کار

نباید محض مبنی بر جذبات باشد،  ما. هر کار از این همه سخنان درس بگیریم بایدما 

 گونه درست دقت مناییم. عد آن بهدر مورد هر ب  باید بلکه 

 . نیمکاگر برای انجام دادن کار آماده هر نوع قربانی و مشقت نیستیم، نباید آنرا آغاز 

 286و مبارزۀ من، صفحۀ  زندگی

 ستمگران

یامن اند. ازدل و بی، بلکه خیلی ب  باشندمنیحقیقت چنین است که ستمگران دلیر 

 کند. شخص دلیر هرگز بر کسی ستم منی

 28و مبارزۀ من، صفحۀ  زندگی
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 صرب

ان تدر مقابلتواند منیدهم که با داشنت آن، پولیس و لشکر ی میمن شام را اسلحه

 . بکندهیچ کاری 

ستقیم. راه م هادن بنهکه عبارت است از صرب، استقالل و گام است ما پیامرب ۀاین اسلح

 . را بگیرد جلو این اسلحهتواند منیهیچ قوت جهان 

بگویید که این لشکر الله متعال  مردم خویش، به خود می رویدی هرگاه شام به قریه

 .است صرب اشاست و اسلحه

و  وندشکه شامل این لشکر  کنیدخویش توصیه  مردم قریهبه برادران، خویشاوندان و 

 همه تکالیف این راه را تحمل منایند. 

 شوید. اگر صرب را پیشه کنید، شام پیروز می

  223صفحۀ ، و فلسفه زندگیایکنات سوارن، حرضت باچا خان ـ 
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 عادات طفولیت

بعداً  باشند ومی هاآناطفال بروز می کنند، در بزرگی نیز با  زندگیاوایل عادات که در 

 مشکل است.  کارنجات از عادات ناشایسته 

 ١8و مبارزۀ من، صفحۀ  زندگی

 هاسقوط حکومت

شتون که پ چیستاین خواهم توضیح دهم علت کنم. تنها میبیان منی اینجا تاریخ را

 ؟کنداز آن حفاظت توانست منیاما  ،ساختهای بزرگ را بناء میحکومت

 بهره بودند. اجتامعی، قومیت و اتفاق بی زندگیها از علت آن اینست که پشتون

 9و مبارزۀ من، صفحۀ  زندگی
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 موفقیت

ات و جذب اشدر قلبکسی که بناًء . به تحریک اجتامعی و قربانی داردموفقیت نیاز 

د که را دریاب دیدار منوده و همراهان   از قومباید ، ندکخطور میموفقیت احساسات 

 عزتیسپس مشرتکاً در مقابل ستم، بیداد و بی .احساسات باشند چنیندارای 

 گی منایند. ایستاده

قیت تواند به موف، میمنایدو قوم را تنظیم  کندزمانیکه در یک قوم چنین گروهی ظهور 

 خود بسازد.  غالمگونه قوم را تواند ایندست یابد، بعداً هیچ کسی منی

 28و مبارزۀ من، صفحۀ  زندگی

 

 زدلقوم ب  

 زدل بقا ندارد. هیچ قوم ب   دارایی  در این جهان، 

 17صفحۀ ، لعل و مروارید
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 اسقاط و خیرات

ام، اما در هیچ مکان حتی مکه معظمه، کردهگذار ومن در متام ماملک عرب گشت

 ام. مدینه منوره، نجف و کربال این روش اسقاط و خیرات را ندیده

عوت ، مردم دکندفوت میت: زمانیکه کسی بلکه در آن ماملک طریقه جنازه چنین اس

شود. بعد از منتقل و آنجا مناز جنازه خوانده می، سپس جنازه به مسجد شوندمی

گر دهند، مسلامنان دیدعاخوانی، در حالیکه وارثان متوفی جسد را به مقربه انتقال می

 شوند. می منترشو کرده مکان را ترک 

اسالم برای ما از عربستان امده است، سخن اینجاست که این قسم رواج ها را در بین 

 دا کرده.ما، افراد خود غرض پی

 40صفحۀ ، و مبارزۀ من زندگی

 خیرات و ذکات

ه هفته است. اینکراز بزرگ ن آندر  ،واجب و الزمی گردانیدهکه اسالم خیرات و ذکات را 

 گویند: صدقه رد بال است. می پیامرب محبوب ما

 کند. نفرت در بین فقیر و امیر تبارز می سبببهبال  این بال را بشناسید!

ا  بسازند و در صورت مصیبت بربخود را باخ ،ثرومتند از احوال فقیرانوقتیکه اشخاص 

ال ب؛ لذا دگردمساعدت منایند، این کار باعث محبت فقیران با امیران خود می هاآن

 . شوددفع می

 42صفحۀ ، و مبارزۀ من زندگی

 رقابت

وی از ر  حتی قوم پشتون عادتی دارد که اگر یک قریه کاری را انجام دهد، قریه دیگر

 دهد. رقابت هامن کار را انجام می

 11صفحۀ ، لعل و مروارید
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 ضعف انسان

ود را از دست دهد، پس انسان مخلوق عجیب است، زمانیکه از چیزی عاجز و همت خ

 های گوناگونها و بهانههحیل یدر جستجو  ،همتی خودساخنت ضعف و بیبرای پنهان

 . شودمی

 28۵صفحۀ ، و مبارزۀ من زندگی

 اقوام بیدار سازی

، اما نیاز به بیدار شدن ستاست، دارای جوهر قومیت و قربانی پشتون یک قوم زنده

 شوند. دارد. اقوام محض با ک ف و چ ف بیدار منی

 بوده و باایامن دیانتباغرض، است که بینیاز اصی اشخبه اقوام، ی و بیدار  ءبرای احیا

باشند. زمانیکه چنین اشخاص در یک  خاطر خدا آماده خدمت به قوم خودو رصف به

-محبت، همدردی، اخوت، و عزیزداری به میان می هاآنهای کنند، با تالش ظهورقوم 

 . شودآید و قوم آباد می

و ر ده اند، از همینیها کشان، ما را به تاریکیهمت و خودغرضها و نیاکان بیخانان، مال 

 در این حالت بد قرار داریم. 

 ۶7صفحۀ ، و مبارزۀ من زندگی

 نقطه ضعف

نبی اجشخص  اجای دیگر برود یا بوقتیکه به  ؛استهاین یک ضعف بزرگ پشتون

 کند. ، زبان خود را ترک میکندازدواج 

، اندکنند، اما زبان خود را فراموش نکردهمی زندگیجا در رسحد هزاران هندو با ما یک

 اند. گرفته فرااند و زبان ما را هم نگه داشتهزبان پنجابی را هم 

 . وجود داردها پشتون این ضعف تنها در

 301صفحۀ ، و مبارزۀ من زندگی



 
 

 

 سخنان ناب غفار خان

12 

 عادت ناشایسته

کنیم گی میکند، در مقابل آن ایستادهکسیکه با ما رفتار خوب می ،جای تأسف است

ته . این یک عادت ناشایسکنیمخود را خم می کند، به آن رس  و کسیکه ما را رسکوب می

 . کنیمت را ترک ااین عاد الزم استپس است. 

 240صفحۀ ، و مبارزۀ من زندگی

 های مردمطعنه

د کنم، مردم چی خواهنروی میگویند که چرا پیادهتان به من میو دوس اقربابسیاری از 

 گفت؟

 دهیم.های مردم بسیار کارهای نادرست را انجام میخاطر نجات از طعنهما به

 گیرم.کنم، کار را در نظر میهای مردم توجه منیبه حرفگویم که جواب میمن در 

 دهم.انجام می آنراهای مردم اگر کار درست باشد، باوجود همه حرف

 کنم. های مردم از آن رصف نظر میو اگر کار نادرست باشد، باوجود همه حرف
 

 1۵8صفحۀ ، و مبارزۀ من زندگی
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 بیگانه خود به زبان مذهب

 . اندهای بیگانه مذاهب هندوها و مسلامنان به زبان

زبان بلدیت ندارند و مذهب ما  این ازبان سانسکریت است که آنان ببه مذهب هندوها

 فهمیم. زبان عربی است که ما آنرا منیبه

 283صفحۀ ، و مبارزۀ من زندگی

 

 را نه!توانم و این دیگر این کار را انجام داده می

از مردم هم  بایدتوانیم، های خود را از خداوند پنهان کرده منیچونکه هرگز کاستی

 پنهان نکنیم.

را انجام آنتوانیم که میکنیم،طور علنی بیان هب بایدآید، میاگر کاری از دست ما بر 

ه ک رصاحت بگوییمبه ، همینگونه کاری که از انجام دادن آن عاجز استیم، بایددهیم

 توانیم.آنرا انجام داده منی

 یک کار نیک است، نباید ءکه اگر یک برادر ما در حال اجرا و از این باید اجتناب ورزیم

 توانیم چنین کار را انجام دهیم.منییم که ما یبگو

 و از مخالفت با آن بپرهیزیم.  کنیم کمکرا  او الزم استبلکه 

، به  ساخنتجای مطمنئاختالف شویم، نباید به نباید در گروه و قوم خود باعث ایجاد

 . کنیمشان مشکالت خلق تهمت وارد سازیم یا برای هاآن

 287صفحۀ ، و مبارزۀ من زندگی
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 عزت

 عزت هر شخص در اختیار خودش است. 

، همیشه آرام، خوش و عزمتند کندهای خود را کنرتول اگر کسی خواهشات و نیازمندی

 خواهد بود. 

 300صفحۀ ، و مبارزۀ من زندگی

 تفنگ یا قلم؟

گ نه بلکه نفنیاز دارند، زیرا کشور ما توسط تها به تفنگ نه بلکه به قلم امروزه پشتون

 توسط قلم به آزادی نایل خواهد شد. 

 43صفحۀ ، مکتوبات باچا خان
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 قوم و زبان

آنرا یاد داشت و  حقیقت اینست که زبان پشتو هیچ چیزی نداشت و نه هم کسی

زبان ه بپنداشتند. قومیکه اهمیت میها تا حدی نادان بودند که زبان خود را کمپشتون

گردد و اگر زبان خود را از دست داد، خود ارزش میخود ارزش قایل نیست، خود بی

 شود. گم می

 334صفحۀ ، و مبارزۀ من زندگی

 

 

 اند. باخته پشتون اند، ولی زبان خود را ههزار  هگان منطقباشنده

 12صفحۀ ، لعل و مروارید

 ءدعا

دانیم و پشتون استیم، اما برادر مسلامن و پشتون خود هرچند ما خود را مسلامن می

 کنیم.میرا  آنجاسوسی و  کنیمتوهین میکشیم، را می

 اهمچنان در قلوب ممان بگرداند و دانایی و علم را نصیب تا  کنید ءخداوند استدعااز 

 محبت الله متعال، اخوت، عزیزداری، محبت با قوم و اتفاق بوجود آورد.

 317صفحۀ ، و مبارزۀ من زندگی
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 شیبرادرک 

 ای برادران پشتون!

 کشد. یک کافر برادر کافر خود را منی

 کشید؟پشتون دیگر را مییک پشتون، نامید، چرا شام که خود را مسلامن می

هد دآن دست همکاری می هکند، بلکه بمنیرا جاسوسی قوم خود  انگلیسهرگز یک 

 دهد.همچنان یک هندو هرگز برخالف هندوی دیگر به ناحق گواهی منی

 عزت بسازد.و نه هم در صدد اینست که برادر هندوی خود را رشمنده یا بی

 ولی ای برادران پشتون!

 مندگی یک دیگر روان هستید؟پس چرا شام به شاهدی ناحق، دنبال بی عزتی و رش 

 کمی از خدا ترسیده و رشم کنید.

  31۶صفحۀ ، و مبارزۀ من زندگی
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 رهنام؟

ست، امانده و راه نادرست را پیش گرفتهگویند که قوم پشتون از پیرشفت باز مردم می

 است؟کردهرا به راه راست رهنامیی  هاآنحقیقت اینست که آیا کسی 

 اند؟منع نشدهاست و کردهرا از راه نادرست منع ها آنآیا کسی 

 اقوام غمخوار ندارند. سایر ها مانند افسوس! پشتون

 دهند. کنند و شکست میرا شکار می هاآنگرگان  لذابهره اند، از چوپان بی هاآن

 317صفحۀ ، و مبارزۀ من زندگی

 خدایی اریذخدمتگ

 ابدون توقع، غرض یگوییم که کاری را میاری به خداوند، ذها کار و خدمتگما پشتون

، نیاز استخداوند از خدمت بی کهچون. شودبرای خداوند انجام می ،اجرت

 عین خدمت به خود خداست. اش اری به مخلوقذخدمتگ

 3۵۶صفحۀ ، و مبارزۀ من زندگی

 قوم بدبخت

اده آمتنها خودشان اصی باشد که نهجهان قوم خیلی بدبخت آنست که دارای اشخ در

-یکه به خدمت م شوندستند، بلکه سد راه کسانی میخدمت به قوم و کشور خود نی

 پردازند. 

 ۵00صفحۀ ، و مبارزۀ من زندگی
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 هایهود و فلسطینی

اند و حال ساخته ءهای جدید و زیبا را بناها دهات، شهرها و باغدر فلسطین یهودی

آن اند، اما مسلامنان هنوز هم در غفلت قرار دارند و منتظر ظهور هم در تالش ساخنت 

 برای ماهمه چیز را آمده و   اوبه این امید که که ما هیچ منی کنیم و امام مهدی اند، 

 . کردخواهد 

 که از سوی خداوند مبعوثیامام نه، بلکه پیامرب خرب اند کهعلم و بیبه حدی بی هاآن

 است. گاری دست نیافتهبه کامو ، انداست را حامیت نکرده شده

 327صفحۀ ، و مبارزۀ من زندگی

 رسزمین ما

است، هامن قسمیکه به هر قوم دیگر اعطاء ارزانی داشتهاین رسزمین را خداوند به ما 

 های آینده از آن استفاده منایند.کرده است، تا باشد آن قوم و نسل

اختیار دیگران قرار دارد. همین علت است که اوالد ما گرسنه، رسزمین از ماست ولی در 

 بردارند. تشنه و برهنه است و از جایداد ما دیگران بهره می

 ۵0۶صفحۀ ، و مبارزۀ من زندگی
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 پیرشفت قوم

و  دمبو فکر زیاد به درست  شکلحالت قوم خود به در موردبودم، من در زندان زمانیکه 

احب فت مناید و صتواند بدون زبان خود پیرش به این نتیجه رسیدم که هیچ قوم منی

 . شودعلوم و فنون 

از حاالت جهان و  هاآناراده کردم که به هدف فهامندن قوم خود، آگاه ساخنت  من

منایم و ز می، یک رساله را به زبان پشتو آغاخودسوی زبان به هاترغیب منودن آن

ال اطف را به زبان خود به تعلیامت ابتدایی زمینهانجمن که  کنممی همچنان تالش

 فراهم سازد. 

 333صفحۀ ، و مبارزۀ من زندگی

 قوم بدنصیب

-منیکسی برای خدمت آن  شوم که اوالًزده میمن به حالت قوم بدنصیب خود حیرت

 دهد. موقع خدمت منیرا او پردازد، و زمانیکه کدام کسی به خدمت آن می باشد

 4۵3صفحۀ ، و مبارزۀ من زندگی

 مذاهب

او متام این مذاهب را حق  گونه مساوی احرتام قایل بود. جی به متام مذاهب بهگاندی

فرماید: من کریم میهمین باور استم، زیرا که خداوند در قرآن همن هم بمی دانست و 

 ام. ها هادی فرستادهر قوم از میان آنبرای ه

 ۶8۶صفحۀ ، و مبارزۀ من زندگی
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 الله خان و انقالبامان

زن و مرد قه و محبت که ها بوده اند، ولی عال تعداد زیادی از شاهان از بین پشتون

 . با پادشاه دیگر نداشتندالله خان داشتند، ها با امانپشتون

استم، این کامالً درست بود  هاگفت که من پادشاه انقالبی پشتونمی خان اللهامان

 ها به میان آورد. که وی انقالب عجیبی را در بین پشتونزیرا

هره برد و مردم بیدار از آن بست که مردم خوابیده را با خود میا یانقالب به مثابه سیالب

 برند. می

 341صفحۀ ، و مبارزۀ من زندگی

 رهربان و قوم

آید و قومیکه رهربان آن شجاعت به میان می وقتیکه رهربان قوم دلیر باشند، در قوم

 .در آن قوم هم بزدلی پیدا می شودزدل اند، ب  

 728صفحۀ ، و مبارزۀ من زندگی
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 خان در دوروغفار  تقریراولین 

 یم. اشام استیم و به خدمت شام آمده خدمتگارانبرادران پشتون! ما برادر شام استیم، 

 بازسازی مناییم!بیایید خانه ویران خود را 

به اقل چشم دارید. مردم و اقوام جهان ان نظر کنید، اگر علم ندارید، الشام به جه

 یم.ه او ما بر روی زمین ماند کردندها سفر آسامن

له غ یکیایم، از سوی شان دراز کردهدست احتیاج بهم اند، ولی ما دآ ها مانند ما بنیآن

-. خداوند به ما مملکت مانند بهشت ارزانی داشتهطلبیم و از دیگری هم پولو دانه می

بریم؟ هاست، اما ما در آن در چه حالتی به رس میاست که مملو از دارایی و نعمت

 سیر بخوریم. جواری نداریم که شکم حتی نان خشک  

ها در اخوت، محبت قومی و ایم؟ آنآسوده اند و ما در حال خود باقی ماندهها آنچرا 

ها، بغض و نفرت حاکم است. گی، جنبهراگندهپکنند. در بین ما می زندگیفاق ات

ت د، در دنیا و آخر ویپارچه شدنیای امروزی دنیای اتفاق قومیست. اگر شام هم قوم یک

 آسوده خواهید شد. 

 ٣57و مبارزۀ من، صفحۀ  زندگی
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 صابرین

 به صرب و اتفاق درخواست منایید. از من فرماید: کمک را خداوند پاک می

در حقیقت زنده او نه مرده است، میرد، که در راه من میفرماید: کسیو همچنان می

 دانید. است، ولی شام منی

 صابران استم. دوستفرماید: من گونه میخداوند متعال همین

 5١١و مبارزۀ من، صفحۀ  زندگی

 شعور سیاسی

 آید.آسامن فرود منیشعور سیاسی در بین یک قوم از 

ر د در فکر قوم خود می شوند و که اشخاص دارای شعور سیاسی ظهور منایند،در قومی

 آورند. شعور سیاسی را به میان مینیز بین مردم 

شان ظاهر ولی تا به حال چنین اشخاص در بینست، ا هرچند مسلامنان قوم خوب

 .کنید توجهرهربان هندوها و مسلامنان شام به اند. نشده

 .با قوم خود محبت دارندبزرگان و رهربان هندوها 

 خوانند.صاحب میبهادر و خانن و رهربان مسلامنان، خود را خاناما بزرگا

 

 ٤27و مبارزۀ من، صفحۀ  زندگی
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 اتحاد قومی

 اتحادب که صاحاقوامیبینید، ست. قسمیکه میاتحاد قومیبرادران! امروزه دنیا، دنیای 

، اما چرا استیمو دارای آبادی اند، ما هم یک قوم  سفر منودندها و اخوت اند، به آسامن

 ایم؟در این حالت باقی مانده

، اخوت، محبت و اتفاق استیم. بر اتحاد قومیعلت پسامنی ما اینست که ما فاقد 

 قوم من استید، اما شام لسان،از ام، زیرا که شام همین اساس، من پیش شام آمده

 پوشید.اید، حتی لنگ میپشتونولی، متدن و همه موارد خود را ترک منوده

د، خود را شو یک پرنده از جمع خویش جدا می خواهم خاطر نشان بسازم، زمانیکهمی

 . گم می کند

 ٤٣8و مبارزۀ من، صفحۀ  زندگی

 نفاق

دف هرگز به هباشد، ها تقسیم شدهفاق حاکم و به گروهباور دارم، قومیکه در بین آن ن

 رسد.خود منی

 هاست. نفاق و فروپاشی به گروه ،بودن امروزی مابردهعلت 

 

 ٤٤7و مبارزۀ من، صفحۀ  زندگی  .استم بازی و نفاق متنفرمن از گروه

 

 

 20لعل و مروارید، صفحۀ  رود.اتفاقی از بین میهر گروه به سبب بی

 

 

گر نکشد، شایسته رقابت به اقوام دیرا از گردن خود  گیبرده ۀحلق هاتا زمانیکه پشتون

 ١7لعل و مروارید، صفحۀ    جهان نخواهند شد. 
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 2١لعل و مروارید، صفحۀ   نیست. گی بردهلعنت  بزرگرت از 

 

 

 ٣0لعل و مروارید، صفحۀ   غالم دارای هیچ دین و مذهب نیست. 

 

 !متحد شویدها، پشتون

 . استیم یک پدرکالنما یک قوم و نسل 

ها های متعدد است، اما ساقه همه شاخهما مانند یک درخت استیم که دارای شاخه

کند، فقط به سایه آن نقص وارد ی از این درخت را قطع مییکیست. اگر کسی شاخه

ها خشک خواهند شد. سازد. اما اگر ساقه این درخت خشک گردد، متام شاخهمی

 های درخت را قطع منایند. صدد اینست که به تدریج شاخهها در امروزه انگلیس

 ۀایواهد ماند، زیرا که از سد، نسل شام باقی نخها به پایان برسباشید! اگر شاخهبیدار 

ها خشک خواهد شد و شوند. اگر ساقه درخت نابود گردد، متام شاخهرس محروم می

 ها باقی نخواهد ماند. یکی از آن

 ٤55صفحۀ  و مبارزۀ من، زندگی

 

 ورزد تا این ساقه را خشک بسازد. شوم که حریف تان همواره تالش میبه شام یادآور می

 ، شام نابود خواهید شد. بخشکد ساقهاین اگر 

 برخیزید!

 د شد.ن، دنیا و آخرت تان آباد خواهشویداگر متفق 

 ٤56و مبارزۀ من، صفحۀ  زندگی
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ها متحد شوید، خانه خود را آباد سازید، ای پشتونمن به شام تنها یک پیام دارم که 

بازی، ذاتیات و عداوت بپرهیزید، به این ترتیب در دین و دنیا به اتفاقی، گروهاز بی

 آسایش دست خواهید یافت. 

 ٣5و مبارزۀ من، صفحۀ  زندگی

 قوم آبادی

 ، هرگز صاحب پیرشفت نخواهد شد. باقی مناندار آن ذقومیکه اشخاص خدمتگ

 ها هرگز آباد نخواهد شد. قومیکه به خدمت ارزش قایل نیست، مملکت آنو 

 ٤7مکتوبات باچا خان، بخش دوم، صفحۀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زنان

 تواند بدون زنان پیرشفت مناید. هیچ قوم منی

 زیرا که متام امور پرورش اهل و عیال ما در دست آنهاست.

 زن است. آن باشد که یکی آن مرد و دیگر ما دارای دو چرخ می گادی

 چگونه حرکت خواهد کرد؟  گادی، از کار باز مباندفرض کنید اگر یکی از این دو چرخ 

 ٤57و مبارزۀ من، صفحۀ  زندگی
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 شود. تا زمانیکه زنان یک قوم بیدار نشوند، قوم بیدار منی

  20لعل و مروارید، صفحۀ 

 ییاری خداذخدمتگ

ش خدمت انیاز است، خدمت خدا همین است که به مخلوقخدمت بیخداوند از 

دو ست، چه هناو ها مخلوق ، بلکه همه انساننیستان ایید؛ مخلوق خدا تنها مسلامنمن

 است، یا سک، یا عیسایی.

 کن کردن ظلم از روی زمین و نجات دادن مظلوم از چنگ ظامل است. فریضه ما ریشه

ی گزند، ایستادهمیمخلوق خداوند ستم به بر دست که  ما در مقابل هر قوم یا حکومت

 کنیم، حتی اگر ظامل برادر خود ما و مسلامن هم باشد. می

ه برای غرض دیگر. اگر ما از نخاطر خداست، ه، خدمت ما تنها بهنکته دیگر اینست ک

ندی تالش مگیریم، بلکه با حوصلهبینیم، انتقام منیکسی هرگونه تکلیف یا ستم می

 تا هامن شخص، قوم یا حکومت را بفهامنیم. کردخواهیم 

 ٤57و مبارزۀ من، صفحۀ  زندگی

 

 . تواندشود، هیچ کسی جلو آنرا گرفته منیهر کاری که برای خداوند انجام داده می

 

 13لعل و مروارید، صفحۀ 

 هدف تحریک

ایجاد برادری و اتفاق ست و ما در صدد ا ن تحریک، جنبش اخوت و اتفاق قومیای

 هانآ های کوشیم تا بغض، نفرت و عداوت را از قلبها استیم و میقومی بین پشتون

 صیقل مناییم.
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 . شوندتا باشد صاحب اتفاق، محبت و همدردی 

 ٤58و مبارزۀ من، صفحۀ  زندگی

 هدف اساسی

ا اگر ر برای آبادی و پیرشفت خود تالش مناییم، زی بایدستیم، ما هم اقوم  کما هم ی

 سپری مناییم، نابود خواهیم شد. گی بردهو  احتیاجمتام عمر خود را در 

میان آوردن محبت، اتحاد قومی، اخوت و اتفاق در بین قوم خود هدف اساسی ما به

 است. 

 5١0و مبارزۀ من، صفحۀ  زندگی

 شام مملکت

 برادران!

 ءعطااها را خداوند متعال به شام رسزمین مملو از دارایی و نعمتاگر متحد شوید، 

ت به . اگر دسکنند دیگران از آن استفاده میاتفاقی شاماست، اما به سبب بیمنوده

 . دسود برب به نفع خود شام دارایی تواند از منیکسی دست هم دهید، هیچ

 رسزمین  خواهید شد که هیچ یبه این ترتیب، دنیا و آخرت تان آباد خواهد شد و دارا

 شخص آن فقیر نخواهد ماند، همه تان صاحب دارایی خواهید شد. 

 ٤58و مبارزۀ من، صفحۀ  زندگی
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 دعا و عمل

 عمل در نزد خداوند قابل قبول نیست. دعای بی

 11صفحۀ ارشادات و مکتوبات باچه خان، 

 

 این کار زمانی ممکن است که از این لعنت نجات یافت.باید لعنت خداست و  گیبرده

کنم که شام در در بین ما اتحاد قومی، اخوت، اتفاق و محبت به میان آید. آرزو می

 های من تفکر و دقت منایید. مورد این حرف

ا و دانید که برای دنیاگر فایده این کار تنها به من میرسد، آنرا انجام ندهید و اگر می

های آینده تان به رفاه و نسلشام  ایید تا که خودآخرت تان مفید است، بر آن عمل من

 و آسایش دست یابید. 

 506و مبارزۀ من، صفحۀ  زندگی

 پیرشفت

ردان که زنان آن با م ،تواند پیرشفت منایدکه یک قوم زمانی می استم این باور همن ب

 شانه به شانه به خدمت قوم خود بپردازند. 

  20لعل و مروارید، صفحۀ 
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 از ماحامیت 

 ایم. هکمر بستخاطر خدا برای خدمت مخلوق وی ما به

به دست خواهید به مخلوق خداوند خدمت منایید و رضامندی او را اگر شام هم می

اری خدا حامیت منایید تا دنیای تان به بهشت مبدل گردد ذآورید، پس ما را در خدمتگ

 و در آخرت نیز حقدار بهشت شمرده شوید. 

 5١١و مبارزۀ من، صفحۀ  زندگی

 

 ساخنت خودخاک

 ی، رویده است؟  آیا گاهی از آن بوتهنشدهی که در کشتزار زیر خاک دانهگاهی آیا 

 دست آمده است؟رس زده است؟ و گاهی از آن دانه به

 سازد.آید که خود را خاک میدست میی بهدانه همیشه از دانه

 ١5های باچا خان، بخش اول، صفحۀ نامه

 برای دیگران

دهیم و برای خود هیچ کاری ها برای دیگران کارهای خوبی را انجام میچرا ما پشتون

 کنیم؟منی

  1۵ صفحۀ ارشادات و مکتوبات باچه خان،

 کتاب مجانی

  گیرم.منیمن هرگز چیزی را، خصوصاً کتاب و اخبار را مجانی 

  9۶، صفحۀ یادگارهای پرافتخار خدمتگذار بزرگ
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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 

 :که کردیمبیان 

به مقام بلند نخواهد رسید. همچنان ، قوم تان کنیدیکه شام از قوم خود حامیت نتا زمان

 خود را بپوشند.  کشورها تعهد گرفتیم که همیشه لباس از آن

 ۵1۶و مبارزۀ من، صفحۀ  زندگی

 !ههزار منطقه های پشتون

که سانیاند و کاند، خود نابود شدهکه زبان خود را ترک منودهیاد داشته باشید، کسانیبه

 اند. اهمیت شدهاند، خود بیکم گرفتهزبان خود را دست

ت[ تو ]عز پشاید، بلکه تنها زبان را گم کردهاید، با این نهشام زبان خود را فراموش کرده

 ۵14و مبارزۀ من، صفحۀ  زندگی    اید. خود را نیز از دست داده

 جنگ

 شوند.ها در حین جنگ آماده منیاسپ

 عقب شامنیز به  آنها، کنیها منونه قرار دهی، زمانیکه تو حرکت را باید به آن خود

 د. کنن حرکت می

  14صفحۀ  ارشادات و مکتوبات باچه خان،  
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 رهرب ما

تحریک ما به خاطر پادشاه شدن من آغاز  اینزنید، داد از پادشاه شدن من می شام که

 است. نشده

اگر شام مرا به مقام پادشاهی برسانید، اوالً در اسالم پادشاهی نیست و از سوی هم 

ه که نه مرا و ن بدانیدنفع به شام نخواهد رسید و من به مزایا دست خواهم یافت، پس 

 ی خود پادشاه سازید. هم کسی دیگری را باال 

 ما خواستار پادشاه شدن کسی نیستیم و نیازی به پادشاه نداریم. 

این  و ما باید یک رهرب  داشته باشیم که به رأی، رضایت و مشورۀ قوم انتخاب شده باشد

نیکوکار، باایامن و خیرخواه قوم و مملکت باشد و بخاطر خدمت  شخصرهرب ما باید 

 های زیادی را متحمل شده باشد. و قربانیقوم و مملکت، تکالیف 

 همچنان باید دارای اهلیت و دانش رهربی باشد. 

 ۵27و مبارزۀ من، صفحۀ  زندگی

 تباهی مملکت

جنگ افغانستان در واقع جنگ امریکا و روسیه است، پاکستان بخاطر منافع امریکا 

 کشاند. کشور خود را به تباهی می

 21صفحۀ ارشادات و مکتوبات باچه خان، 
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 پادشاهی

 که جامعت تابع حکومت باشد.  مت ما باید تابع جامعت باشد، نه اینحکو 

 شود. پادشاهی یک امر خوب نیست و به نقص مردم و کشور واقع می

س نشیند، پاگر پادشاه امروز شخص خوب باشد، در آینده پرس آن به اریکۀ قدرت می

کجا  نتواند که او نیز شخص خوب خواهد بود و پادشاهاتضمین کرده میکسی چه

 خواهند؟پیرشفت قوم را می

د ن، مرا از قدرت باز خواهدانایی حاصل کننداگر مردم همیشه به این فکر اند، زیراکه 

 شوند. می داشت، پس همیش سد راه تعلیم مردم

 ۵28و مبارزۀ من، صفحۀ  زندگی

 کردارگفتار و 

 یاد داشته باشید!سخن مرا بهاین 

اقوام جهان که گفتار آنها کمرت و عمل شان بیشرت باشد، همیشه به هدف خود نایل 

 شوند.می

 خواهم زیادتر تقریر کنم، در مورد تجویز من دقت منایید!من منی

 3۶7و مبارزۀ من، صفحۀ  زندگی
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 حکومت ما

 سازیم.یک شخص را خان منی هاست، پساین رسزمین مشرتکاً از متام پشتون

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.

چرب، بین همۀ ما رشیک باشد، امن باشد، انصاف باشد. اگر نان  تر باشد یا غذای کم

ما باید یک جامعت متشکل از متام قوم داشته باشیم تا به انتخات آن، رهرب ما تعیین 

 شود. 

 ۵28و مبارزۀ من، صفحۀ  زندگی

 مذهب من

 مذهب من عبارت از راستگویی، محبت و خدمت به مخلوق خداست. 

های است. کسانیکه در قلبت را به جهان آوردهمذهب در هر زمان پیام اخوت و محب

ها مملو از نفرت، شان برای هر انسان رواداری، عشق و محبت وجود ندارد و قلوب آن

 بغض و کینه باشد، از مذهب خیلی فاصله دارند.

 ۶8۶و مبارزۀ من، صفحۀ  زندگی
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 خطاب به زنان

 یکه این مملکت از مردان است، ملکیت شام هم است. طورهامن 

کنید که مرد بزرگرت و زن کوچک است، چنین چیزی در اسالم و قسمیکه شام گامن می

 وجود ندارد، چونکه بزرگی در عمل است.

کس، گونه مرد. برعاگر یک زن بااخالق، نیکوکار و عفیف باشد، بزرگ است و به همین

بداخالق باشد، کوچک است و به همین صورت چنین مرد نیز اگر یک زن بدعمل و 

 کوچک است.

 ستید.هدر این مملکت شام دارای سهم مشابه با ما 

ه ها از کار باز مباند، وسیلمثابه دو چرخ یک وسیله اند، طوریکه اگر یک آنزن و مرد به

 تواند حرکت کند.منی

 ۵30و مبارزۀ من، صفحۀ  زندگی

 

 ست. ا حق مردان و زنان مساویدر این مملکت 

 21لعل و مروارید، صفحۀ 

 زنان قوم

س کخاطر آزادی کشور سعی کنند، چنین قوم را هیچهزمانیکه زنان یک قوم بیدار باشند و ب

 یابند. زودی به هدف خود دست میگونه اقوام بهتواند و اینبردۀ خود ساخته منی

 اتفاق وجود ندارند.مندی به قوم، اخوت، محبت و حاال عالقه

 یرد.گ، رفاقت و دوستی را در نظر منیگرددقومیکه خیلی وابسته به پول و دارایی 

 18ارشادات و مکتوبات باچه خان، صفحۀ 

 

 ذهین اند. مردان بیشرتبه پشتون نسبت زنان 

 43لعل و مروارید، صحفهۀ 
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 زنان پشتون

نم تا کخدمتگذار اند. من همیشه تالش میزنان پشتون خیلی باعفت، باحیا، باوفا و 

، زیراکه چنین احساس را مردهای کنماحساس کمرتی را از مغزهای زنان محوه 

 اند.ها ایجاد کردهخودغرض و نادان در آن

 12ارشادات و مکتوبات باچه خان، صفحۀ 

 

دن شکمدهند، چون با به کسی منیآنرا قیامق )رس شیر( را خیلی خوش دارند و زنان 

 شود. مقدار مسکه کم می ،شدن آنزیراکه با کم شوندآن پریشان می

 22لعل و مروارید، صفحۀ 

 

 خ ردسال انازدواج دخت 

رد کسانیکه دخرتان را در سن   رااجازۀ انتخاب همرس را ها دهند و آنبه ازدواج میخ 

دهند، در مورد این موضوع نظر من اینست که دهند یا اصالً اجازۀ ازدواج منیمنی

و اگر همه مردم آماده ترک آن نیست، حداقل اشخاص  شودرسم باید ترک  چنین

 ها باید اولرت از همه به اوالد خود تعلیم دهند.یافته باید آن را ترک منایند و آنتعلیم

 27ارشادات و مکتوبات باچه خان، صفحۀ 

 

 

 دهندبزرگ است که دخرتان را در خ ردسالی به ازدواج می در قوم ما این یک کاستی

خواهند ]به انتخاب دهند و یا اگر منیها اجازۀ انتخاب همرس دلخواه منیو به آن

 خانواده[ ازدواج کنند، پس اصالً نباید ازدواج کنند. 

 رسم را نیز باید ترک کرد.  چنیندر این مورد نظر من اینست که 
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است که اولرت از همه باید به اوالد خود تعلیم دهند و به تعلیم و  مردم ما الزم برای

 ها باید توجه خاص بپردازند. تربیت اخالقی آن

ا ههای شان با آنمطابق خواسته ،باید در معامالت دخرتان از درس فارغ شوندزمانیکه 

 کمک شود. 

 1۶های باچا خان، صفحۀ نامه

 دو دوست

ا هحیث دو دوست برای آبادانی این دنیا آفریده است و آنبهد و زن را خداوند متعال مر 

 دارند؛ این واسطه با یک چرخ قابل گردش نیست.را مثال دو چرخ واسطه برشیت 

 ار اند. پاکدامن، باوفا و خیلی خدمتگذزنان پشتون خیلی باعفت، پرمحبت، 

  22و  21، 20هـ.ق، صفحات  408های بابا، مشعل

 اسالم علمی در جامهبی

نام دین از علم محروم ساختند، درحالیکه دین اسالم هعجیب است که مالها مردم را ب

است، ولی ما چنان قوم بدبخت استیم که دو مرد و زن فرض کرده کسب علم را بر هر

 ایم. نام اسالم از علم باز ماندههب

 10صفحۀ  ارشادات و مکتوبات باچه خان،

 انتقام

-از کسی منی را کوب و سخنان زشتورود. ما انتقام لتپیش می مبارزه ما با صرب به

 سپاریم. گیریم. ما صرب را پیشه منوده خود را به خدا می

 ار خدا استیم، خداوند انتقام ما را خواهد گرفت. ما خدمتگذ

-سبب آن برباد شدهبهکه دور سازید، زیراهای خود عادات خودخواهی و نفاق را از قلب

 ایم. خود را با اخالق نیکو آراسته سازید. 

 تواند پیرشفت مناید. که بدون اخالق نیکو شخص منیزیرا

 5٣6و مبارزۀ من، صفحۀ  زندگی
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 صرب

باشد و هر نوع تکالیف و مصائب را در این راه با صرب تشدد استوار میمبارزه ما بر عدم

ار خدا استیم، پس خدا خدمتگذگیریم. ما کرد. ما از کسی انتقام منیتحمل خواهیم

 خواهد گرفت.  رااز ستمگران انتقام ما 

 19صفحۀ ارشادات و مکتوبات باچه خان، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترس

دم آ ها نیز مانند شام بنیحالیکه آنترسید، در ها میشام چرا از انگلیس فهمممن منی

 . استو مثل شام یک قوم 

 ت. اسگرفته شام جاهای ترس در دل این حالت شام به سبب شقاق و نفاق تان است،

ز کسی تواند و اگرفته منی از کسی دیگری جا ترس ترسد، در قلب اوکسیکه از خدا می

 . ترسدمنی

 ترسد. برعکس، در قلب کسیکه ترس از خدا وجود نداشته باشد، از هر کس می

 های خود ترس از خدا را جای دهید!برادران، در قلب

 5٣6و مبارزۀ من، صفحۀ  زندگی
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 کار پنهان

دهد، آدم دهد و مخفیانه انجام میتواند آنرا در محرض عام انجامکاری که انسان منی

زدلی سازد، همچنان باعث ترس و ب  را ضعیف منوده و او را از اصول خود خارج می

 . شودمی

تواند، به هامن که شخص خواهشات و رضوریات خود را کاهش داده می به هر اندازه

 خواهد بود.  حالاندازه آرام و خوش

 14 صفح،  ارشادات و مکتوبات باچه خان،

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتقاد بر دیگران

 چینی دیگران نیست.کار ما انتقاد و نکته

  .کنیمچینی اجتامعات و رسان آن انتقاد و نکته در موردو کار ما این نیست که 

خواهیم و ها چه میبرنامه خود آگاه سازیم که ما برای آنکار ما اینست که مردم را از 

ار ین راستا با ما همکتواند. شام در اتنهایی صورت گرفته منیاینکه چنین کاری به

شرتک کار ما نیز م لذا، ، قوم ما یکیستمشرتک ماستکه این رسزمین خانه شوید، زیرا

 65١و مبارزۀ من، صفحۀ  زندگی     باشد. می
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 قریهتحریک 

 این تحریک یک جنبش  برای خدمت مخلوق خدا و انسانیت بود. 

ها ، هندوها و سکمسلامناناین تحریک باعث ایجاد جذبۀ محبت و خدمت در میان 

 . است سابقهبیبود، که مثال آن  شده

که اکرثیت قوم در دهات ، زیرابوداین یک جنبش دهاتی بوده و مرکز آن نیز در قریه 

 زیست. می

 های دیگر از شهرها آغاز شدهها اینست که تحریکتفاوت این تحریک با سایر تحریک

 یابد.جات انتشار میو در قریه

 ولی این تحریک از قریه آغاز گردید و در شهرها منترش شد. 

 729و مبارزۀ من، صفحۀ  زندگی

 

 

 

 

 

 

 مقام سفیر هند در کابلبه

یا  هاروسیه را قبول نخواهند کرد، در مقابل آنونیزم یا کمها هرگز ها و پشتونافغان

 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".

 د. برنز از بین میها بلکه درختان را نیتنها انسانها در افغانستان نهکمونیست
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 . استانقالب شکل ستم را به خود گرفته

ین مروزه افغانستان شاهد چنشام جوان استید، باید یک فاجعه را درک منایید. ا !سفیر

 کنند و عساکر روسی از طرف روز.ست که مجاهدین از سوی شب قتل مییفاجعه

 شوند. ها کشته میدر نتیجۀ آن پشتون

 Dixit, An Afghan Diary: Zahir Shah to Taliban 30صفحۀ 

 توجه به دیگران

اندیشیم و در فکر دیگران نیستیم. این یک ضعف بزرگ ما همیشه در مورد خود می

 و بهبود دیگران توجه مناییم.است، ما باید همیشه به تکالیف 

  1۵ صفحۀ  ارشادات و مکتوبات باچه خان،

 

 

 

 

 

 

 

 کیترهنام نور محمد باچا خان به نامه

 کی!))به نور محمد تره

 ، سالم، احرتامات و تعارف...ءبعد از تقدیم القاب، دعا

رهربان حزب خود، وزرای  اولین روزهازمانیکه لینن در روسیه انقالب را برپا کرد، در 

و در  کردها یک انجمن را تشکیل حکومت و مسئولین را به خود دعوت منوده از آن

و نظام شاهی برقرار بود که با بود پادشاه  دارای حال اینجاها گفت: تا خطاب به آن
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ند کنرا به بدی یاد می، آنندکرد. مردم نظام را سقوط دادمردم خود نادرست رفتار می

 ین واقعه درس عربت بگیریم. ا ازاند. ما باید  راضیو حاال با آمدن ما 

در  داریم تانگه حالها را خوشها خدمت کنیم و آنخوبی رفتار مناییم، به آنبا مردم به

 هر موقع از ما پشتبانی منایند. 

متوجه باشید، ما نباید چنین کاری را انجام دهیم که به سبب رفتار ناشایسته، ظلم و 

بخورند، در چنین صورت، را های پیشین ستم ما، مردم دوباره حرست هامن حکومت

 این یک بدبختی بزرگ برای ما و کشور ما خواهد بود. 

 کی!پس آقای تره

 بلندرتبۀ حکومت را به حضور خود دعوتگونه، رسان حزب خود و مسئولین تو همین

د مرتکب کارهای نادرست، ظلم و ناروا نشوند تا فردا ها بگو که متوجه باشنمنوده به آن

و نظام شاهی خواهند  نواهید شد و مردم دوباره به حرست پادشاهاشام نیز پشیامن خ

 د...((یافت

  8۵-84صفحۀ ، خان عبدالغفار خان )پاچا خان( تاریخینګاه مخترص به افکار و مبارزات 
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 نام بربک کارملباچا خان به نامه

 ))به بربک کارمل!

 باشی. حالصحتمند و خوشات به خوبی، بربک کارمل عزیز! عمرت دراز، توجه

بودم. تو با این کشور بسیار محبت و همدردی تو حاال کارمل  نیستی که من دیده

 ایهداشتی. حاال به کشور و مردم توجه کن که آیا کشور آباد یا برباد شد. به کشور 

به  انقالبآباد شده، اما ما برباد شدیم. در نتیجه است، جهان که کمونیزم راه یافته

ر است، این نه انقالب است و نه کمونیزم، بلکه جنگ بین دو گروه است که یتغیمعنی 

الیکه حشود، در می بانییپشتروسیه از سوی و دیگر  استها امریکا همکار با یکی از آن

، کنیشویم. تو باید به این مسأله دقت و در مورد آن فکر در هر دو طرف ما نابود می

حل آنرا بسنجی، با گروه و مردم خود مشوره منوده و این موضوع را حل و فصل راه

از برای سنامی تو و زمینه. چنین کاری باعث نیکشودمنایی تا کشور ما صاحب امنیت 

آبادی و پیرشفت مردم خواهد شد. اگر مشورۀ مرا نادیده بگیری، با گذشت زمان 

 شد.((پشیامن خواهی

  87 -8۶ صحفۀ ،خان عبدالغفار خان )پاچا خان( تاریخیو مبارزات  نګاه مخترص به افکار

 گژدم هچوچ

را در دست داشته باشد، مثل چوچۀ ندهد، اگر توان آنرا ن توانایی بدی خداوند به پشتو 

 گزد. گژدم مادر خود را می

 . ت نیاز به تحریک اجتامعی و قربانیستبرای موفقی

 کسی حقیقت گناه و ثواب را درک نکرد.  علمعلت علامی بیبه

  10صفحۀ ارشادات و مکتوبات باچه خان، 
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 پیام به اندرا گاندی

ز برایت ا نیاند. این  هاها بر ضد کمونیستطور آشکار توضیح دادم که متام افغانهمن ب

ابد، . اگر جنگ دوام یشوددر افغانستان حاکم تواند منیبودم که کمونیزم هرگز گفته

 مردم افغانستان نابود خواهند شد. 

ای. نزد من کرده زندگیجی و همراهان وی خرت نهرو استی و همچنان با گاندیتو د

 نیز مثل دخرتم استی. 

 شوند.در افغانستان اطفال، زنان و مردان کشته می

 تو در دل خود هیچ رحم نداری؟

 Dixit, An Afghan Diary: Zahir Shah to Taliban،93صفحۀ  

 R. Gandhi: Ghaffar Khan: non-violent Badshah of the Pakhtuns، 2۵۶و  2۵۵صفحات 

 رفاقت بدکاران

ه چنین کست، حتی اگر برادر ما باشد، زیراست نیر دوستی با بدکاران و بدرفتاران کار د

 سازند. و قوم را نابود می شونددار شدن قوم و جامعه میاشخاص باعث خدشه

 ایم، علتش اینست که بین نیکهای نادرست را پیش گرفتهها راهامروزه که ما پشتون

 امند. هگذاریم و نه کسی وجود دارد که به ما تفاوت این دو را بفو بد فرق منی

  1۵صفحۀ ارشادات و مکتوبات باچه خان، 
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 قلبدین و 

 ، زور و تشدد آمد. قبضهطریق سیاست، از اسالم به کشور ما از راه اسالم نه بلکه 

 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 

 کند. راه دین زور نه بلکه تبلیغ است. درک قبول می

 72های باچا خان، بخش دوم، صفحۀ نامه

 هودهبی مرصف

 خاطر رسوم و عنعنات هزارانها اینست که بههای ما پشتونها و نادانییکی از بدبختی

وطن و خیر اجتامعی آماده به  رسانیم، اما برای مردم،به مرصف می هودهروپیه را بی

 مرصف یک پیسه نیستیم. 

 9صفحۀ ارشادات و مکتوبات باچه خان، 

 

 انقالب

قالب شود. انآسان نیست، بلکه این کار با خونرسدی انجام میانقالب کار عجله و امر 

نیاز به علم و درک دارد. انقالب نیازمند علامست که با علم خود مردم را آراسته منوده 

 و آمادۀ انقالب بسازند. 

از  رد و اشخاص بیدابر انقالب به مثابۀ سیالب است که اشخاص خوابیده را با خود می

 د. بردارنمی هآن فاید

د و چنین اصالحات به ذهنیت تواند معارشه را پاکسازی منایاصالحات انقالبی می

 د. رادۀ انقالبی و اخالص نیاز دار انقالبی، ا

 10صفحۀ ارشادات و مکتوبات باچه خان، 
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 تشددتشدد و عدم

 سالح تشدد تفنگ است. 

باعث صرب، همت آرود و تشدد محبت است و در میان مردم محبت را به ارمغان میعدم

 . شودو جرأت می

ل بمردم مکه ق زندگیکند. شام به تشدد در بین مردم نفرت، ترس و خشم را ایجاد می

 پ ر از تشدد بود.  از اسالم نظر کنید که

ان گها نیز باشندهند، آنالم که کارهای بزرگ را انجام دادو بعد از آن اصحاب بزرگ اس

 پیش گرفته بودند. تشدد را مکه بودند ولی راه عدم

 72های باچا خان، بخش دوم، صفحۀ نامه

 

-تشدد محبت را میبه سخنان من دقت کن! تشدد نفرت را و عدملطفاً بابا: پرسم 

 آفریند. 

-، به همین سبب خود را تباه ساختهکنندها در خانۀ خود با برادر خود تشدد میپشتون

 اند. 

  ۵9صفحۀ  یادگارهای پرافتخار خدمتگذار بزرگ
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 صرب و حوصله

ثل مهمچنان تشدد  تشدد در اصل یک طاقت است، هامنندیکه تشدد است. عدم عدم

 باشد و اسلحۀ تشدد تفنگ. عدمتشدد تبلیغ می تشدد، لشکر دارد، اما اسلحۀ عدم

عکس آن ، اما تشدد بر شودتشدد میان مردم باعث ایجاد محبت، همت و جرئت می

این باور اند که تشدد برای دفاع الزم است،  . برخی از مردم بهبزدلی باعث نفرت، ترس و

دد تش که در صورت تشدد، راه عدم کنندبه این حقیقت توجه منی اشخاصاما چنین 

 کنند. ترک میرا 

برعکس تشدد، تشدد در ذات خود دفاع است، زیراکه در آن  حالیست که عدماین در 

تشدد نیز دارای طوریکه تشدد دارای نظام است، عدم جایی برای شکست نیست. 

گرفنت راه آن دشوار تشدد و پیش نظام کامل است. تشدد و راه آن آسان، ولی عدم

زدن در مقابل سیلی آسان، اما حوصله در مقابل که جواب دادن سیلیباشد، زیرامی

 آن کاری سنگین است. 

 30لعل و مروارید، صفحۀ 

 مسلامنان

 ر دشمن برادر است. اند و اینست که برادسالم را فراموش کردها مسلامنان

 21صفحۀ ارشادات و مکتوبات باچه خان، 
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 دختان تعلیم و تربیه

ه پرسان ک اینشود. سوی تعلیم و تربیۀ دخرتان متامیل میفکر من با گذشت هر روز به

 انم.دبرای قوم خطرناک میاین را بهره اند، کنند و دخرتان از آن بیتعلیم کسب می

که ازدواج و در صورتی نکنندتعلیم ازدواج این کار باعث شده که پرسان اوالً با دخرتان بی

د و چنین خانواده همیشه دچار باشگی مرتب منیمنایند، اکرث اوقات نظام خانواده

 . گرددمی منازعات

 این کار یک تشویش بزرگ برای قوم و کشور ما است.

 ١5باچاخان، بخش اول، صفحۀ  هاینامه

 خود اداره

 ها مدیریت شود. ، بناًء باید توسط پشتونهاستوالیت رسحد متعلق به پشتون

  28صفحۀ  یادگارهای پرافتخار خدمتگذار بزرگ
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 اختالف نظر

 است و این چیزی بد  نیست. ها موجود بودهاختالف نظر همیشه در بین انسان

حال حارض است، اما در اختالف رأی امت را رحمت خوانده( هرچند رسول اکرم )ص

 های ما رحمت نه، بلکه زحمت است. ها بالخصوص پشتوناختالف رأی در بین مسلامن

اهر ها ظشود و قسمیکه از تاریخ پشتوناختالف نظر ما همیشه منتج به ذاتیات می

 هاست. است، ذاتیات علت تباهی و بربادی آن

 56بخش اول، صفحۀ  های باچاخان،نامه

 جرئت اخالقی

 ترک منودن رسوم و عنعنات دشوار است، ولی برای چنین کار جرئت اخالقی الزم است. 

ته گونۀ که آدم برخیزد، کمر خود را بسدر مقابل پروپاگند نادرست باید مقابله کرد، به

م ستحکمنوده مردم را از حقیقت آگاه سازد. این کار زمانی ممکن است که یک گروه م

 باشد، تشکیل گردد. ، که اعتامد مردم را کسب کردهنظرغرض و همقطاران بیاز هم

  14 صفحۀ ارشادات و مکتوبات باچه خان،
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 امروزیحفظ دنیای 

ۀ از رش اسلحخشونت  تواند فقط از طریق تطبیق عدمدنیای امروزی به تنهایی می

 هستوی خود را نجات دهد. 

ها پیام دوستی، محبت و صلح را ست، تا آنا جیمثل گاندیجهان نیازمند مردمانی 

 بیشرت در میان جهانیان منترش سازند. 

 رفنت مدنیت و برشیتچنین اشخاص واقعاً خواهان از بیناین به رشط  ممکن است که 

 از روی جهان، نباشند. 

 Eknath Easwaren. Nonviolent soldier of Islam، 7صفحۀ 

 ءدعا

 کنید تا الله متعال جهت خدمت مرا همت، طاقت و صحت اعطاء فرماید.  ءدعا برای من

  43 صفحۀ ارشادات و مکتوبات باچه خان،
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 خدا سوگندنامه خدمتگذاری در راه

باشد، اما خدمت نیاز از خدمت میمن خدمتگذار خدا استم و چونکه الله متعال بی -

ت نام الله متعال به برشیم که بهکنتعهد میبه مخلوق وی هامنند خدمت به اوست، من 

 . کنمخدمت می

 ورزم. که از تشدد و انتقام گرفنت اجتناب میم کنمیتعهد  -

 کنم. ، عفوه میکنندمن ظلم و ستم می باالیکه به کسانیکه م کنمیتعهد  -

دارم و در کار دشمنی که خود را از خصومت، جنگ و جدل نگه میم کنمیتعهد  -

 کنم. اشرتاک منی

 منایم. که با هر پشتون، هامنند برادر و دوست رفتار میم کنمیتعهد  -

 گیرم. که در مقابل رسم، رواج، عنعنات و دستور اجتامعی قرار منیم کنمیتعهد  -

کنم، بر نیکی عمل و از شیطان و اعامل می زندگیکه به گونۀ ساده م کنمیتعهد  -

 کنم. زشت اجتناب می

که رویه، عادات و خواص نیک داشته باشم. از تنبلی بپرهیزم و همچنان م کنمیتعهد  -

 . کنمکه روزانه حداقل دو ساعت وقت خود را برای کار اجتامعی وقف میم کنمیتعهد 

My Life and Struggle, Autobiography of Badshah Khan as narrated to K.B. Narang,  97صفحۀ  

 

 الوقتاشخاص ابن

 ست. در اینالوقت در گروه الزم نیغرض و ابن، خودمتاشاچیساخنت اشخاص رشیک

، تا کسانی به گروه بپیوندند که در صدد هدف خود نه، بلکه مورد باید تحقیق شود

 خدمت قوم باشند. 

 20صفحۀ ارشادات و مکتوبات باچه خان، 
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 حق و جمهوریت

قیام کرده بود، ما هم برای حق و جمهوریت قسمیکه امام حسین برای حق و جمهوریت 

ایم. طوریکه او مظلوم بود ما نیز مظلوم استیم. وی برای مقابله ظلم خود قیام کرده

 ایم. قیام کرده بود، ما نیز در مقابل ظلم قیام کرده

 11صفحۀ ارشادات و مکتوبات باچه خان، 

 فرار از میدان

را محتاطانه بردارند و دیگران را مجبور هر قدم به محبوسین سیاسی الزم است، تا 

 کنند. نسازند، زیرا مردمان مجبور از میدان فرار می

 44لعل و مروارید، صفحۀ 

 باغبانی

یک مرا و این کار را بسیار دوست دارم.  ستا وری مجاز است. کار من باغبانیهواخ

  است.قطعه زمین وسیع داده

 31صفحۀ ارشادات و مکتوبات باچه خان، 
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 ید!سخود را بشنا

 خود را بشناسید!

 خدای خود را بشناسید!

 و دوست و دشمن خود را بشناسید!

 همین کافیست، دیگر چه بنویسم؟

 مخلوقخدمت الله متعال به همۀ ما صرب و استقالل، همچنان توفیق و طاقت برای 

 وی اعطاء فرماید. 

 ١25های باچا خان، بخش اول، صفحۀ نامه

 رفت و آمد

من بیایند. من هم باید  نزداین خدمت نیست که من در جای خود مستقر باشم و مردم 

 ها بروم.به مالقات آن

  73، صفحۀ یادگارهای پرافتخار خدمتگذار بزرگ
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 مذهب

از بین برده، فضای این فرض رهروان هر مذهب است تا نفرت در میان مخلوق خدا را 

ست که ما را از این . اما کسی هکنندمحبت را ایجاد منایند و با همدیگر مساعدت 

 حقیقت مطلع ساخته باشد؟

 نام. تنها به مردم دارای مذهب اند، ولی مذاهب  

 باشد. مذهب علمربدار نفرت نه، بلکه محبت می

 که تنها او مالک طاقت است. تعال به ما طاقت خواهد داد، زیراخداوند م

 در رسزمین خود با مردم خود گرسنه و تشنه و در تکلیف خوش استم.

 اشد. بنه ربطی با پاکستان دارد و نه به اسالم، بلکه مربوط به حق قوم و مردم فقیر می

 چیزی که به خود منی پسندی، برای دیگران هم مپسند.

که، اگر شخصی در بین قوم پشتون بدعمل باشد، نباید با او رفاقت  و نکتۀ دیگر این

 کرد. 

 7صفحۀ  ارشادات و مکتوبات باچه خان،

 سخن و عمل

گوید، ولی کم عمل ست، اما مستقل مزاج نیست. زیاد سخن میغنی پرس عجیب ا

 . شودبا توجه شام اصالح  امید اینکهکند. به می

 47صفحۀ  ارشادات و مکتوبات باچه خان،

 ظاملکردن محو

ساخته و مظلوم را از چنگ ظامل نجات دهیم، حتی اگر  بر ما فرض است تا ظلم را محو

 ظامل برادر ما و مسلامن هم باشد. 

 4هـ.ق، صفحۀ  408های بابا، مشعل
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 املخلوقاتارشف

 تبر این مسئولیشود، بنااملخلوقات خوانده میلوقات خدا ارشفانسان از بین همه مخ

-باشد، اما من که به تعدادی از مردم قوم خود نظر میاو بیشرت از سایر مخلوقات می

ها هم در غم مشبوع ساخنت شکم . آندیده منی شودها و حیوانات کنم، تفاوت بین آن

و حیوانات نیز  کنندها انفاق میباالی آناوالد می زایند و ها هم اند و حیوانات هم، آن

املخلوقات ند، پس بناء بر کدام خصوصیت ارشفکنورش میچوچه می زایند و پر 

 کشند. ها هم مانند حیوانات یکدیگر خود را میشوند؟ آننامیده می

املخلوقات خوانده شوند، که در بین شان اجتامعیت، چنین اشخاص وقتی ارشف

ان انساخوت، عزیزداری و محبت بوجود بیاید. تنها به این که حیوانات چهارپای اند و 

 تواند.رود، ارشف بوده منیبه دو پا راه می

 13 – 12 صفحات  ارشادات و مکتوبات باچه خان،

 اصالح و قدرت

 زبان خود موجود نیست.هقومی ب قوم بهادر و بزرگ، حتی یک اخبار در این

، استتاریخ جهان شاهد است؛ هرگاه شخصی در قوم برای اصالح مردم قیام کرده

ها اقتدار خود را است، زیرا در چنین حالت آنبا او مخالفت منودهاشخاص قدرمتند 

تحریک خدمتگذاران خدا نظر کنید، هر قدر که قوم صاحب درک بینند. به در خطر می

 است. شود، قدرت اشخاص زورمند به هامن اندازه تنزیل کردهمی

 13صفحۀ  ارشادات و مکتوبات باچه خان،

 کرامت انسان

ط که این واسطه توسکنم، زیراخدا استم، بناًء در ریکشا سفر منی من یک خدمتگذار

  شود.می گیدهنیک انسان ران

 14لعل و مروارید، صفحۀ 
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 دیگران و ما

وده آس زندگیها سفر کردند، ما با مشاهدۀ اقوام جهان که آباد و مرتقی شده به آسامن

ند. او بهرت از ما خلق نشده اندها نیز مانند ما انسان حالیکه آن. در ورزیممی بخلها، آن

داری، عزیزداری، علم، درک و محبت بوجود ها حس ملیت دوستی، قوماما در بین آن

  م.بناًء آسوده نیستیم، یاند، ولی ما دارای چنین صفات نیستآمده و پیرشفت کرده

 14صفحۀ  ارشادات و مکتوبات باچه خان،

 
 یا خود؟ جویی دیگرانعیب

 جویی ضعف و نقصعیببه  نقص بزرگ مردم ماست که همیشه متوجهاین یک ضعف و 

ایم. به همین علت، امروز برباد و فقیر باشیم و عیوب خود را فراموش کردهدیگران می

دیگران انگشت انتقاد بگیریم، باید متوجه خود شویم.  سویاستیم. به عوض اینکه به

 قبل از اصالح دیگران الزم است اوالً خود را اصالح سازیم. 

  از خود آغاز مناییم بعداً به دیگران توجه کنیم.

 1۵صفحۀ  ارشادات و مکتوبات باچه خان،
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 قاعده و قانون

جاییکه انصاف نباشد، هیچ قاعده و قانون وجود نداشته باشد و حرف یک شخص 

 ندارد.  منودن با چنین شخص فایدهگرفته باشد، بحث را جایگاه قانون 

 که خود را در تکلیف قرار دهی. توانی خوش نگه داشته میدیگران را زمانی 

این  از انجام کار به زیراکه ،کسیکه قادر بر کاری نباشد، به انجام دادن آن اقدام نکند

 بهرت است. آن صورت، انجام ندادن 

 1۶صفحۀ  ارشادات و مکتوبات باچه خان،

 

 کار جوانان

ایند. لیف مربوطه دقت منفکر و به تکاجوانان باید قبل از رشوع کار، در مورد آن بیشرت 

برداشت تکالیف است، بر انجام دادن کار اقدام منایند. در غیر آن، بهرت است  اگر آماده

که ترس از تکالیف، به هدف قومی نقص وارد ته دعا بخواند، زیراسدر خانه خود نش

 سازد.می

 1۶صفحۀ  ارشادات و مکتوبات باچه خان،
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 ضعف خودکردن پنهان

ه خدا . بآنرا از دید خدا پنهان کنیم توانیم، منیکنیماگر ضعف خود را از مردم پنهان 

توانیم، با چه جواب خواهیم داد؟ پس قسمیکه ضعف خود را از خدا پنهان کرده منی

آشکار بگوییم که صورت بهتوانیم، مردم رشیک سازیم و کاری که انجام داده منی

 حتارص داشنت توانایی یک کار، بهنه. در صورت نرا توانایی چه کاری را داریم و چه 

 توانیم. بگوییم که منی

 1۶صفحۀ  ارشادات و مکتوبات باچه خان،

 به غنیخطاب 

 دیگر را هم ترجمه کن. های کتاب

ویم. گباد میبخاطر مضامین شام که در اخبارها طبع و نرش شده است، به شام مبارک

 شودخدا را شکر است که در ارادۀ خود موفق شدی. آیا این برایت باعث جرئت هم می

 یا خیر؟

 ۶۵صفحۀ  ارشادات و مکتوبات باچه خان،
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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 

 کننده با مردم جامعت خود باشیم. که رازدار و کمک

 1۶صفحۀ  ارشادات و مکتوبات باچه خان،

 

 

 نباید هر شخص را از راز و ارادۀ خود مطلع سازیم. 

 44لعل و مروارید، صفحۀ 

 تأثیر سخن

برخالف اعاملش باشد، حرف او اثری بر مردم نخواهد داشت.  کسیکه سخنان آن

 دیگر است. یک بهاعتامد و باور ضامنت اقوام مبنی بر 

 د. متفاوت باشن منافق نیستم که زبان و قلبم دیپلوماسی عین منافقت است و م

 17صفحۀ  ارشادات و مکتوبات باچه خان،

 
 

 . شودمدت دروغ کوتاه و تا زمانیست که حقیقت آشکار 

 17صفحۀ  ارشادات و مکتوبات باچه خان،

 آزادی و آبادی

ادی مشکل است. آبادی تنها باشد. آزادی امر آسان ولی آبآبادی قوم می هآزادی ذریع

 خدمت برای خدا ممکن است. با جذبه
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-شنویم اما در مورد آن تحقیق منیاینست که سخن را می انعیب بزرگ ما مسلامن

 کنیم. 

 21صفحۀ  ارشادات و مکتوبات باچه خان،

 

 کند. آزادی توسط آبیاری با خون جوانان رشد می گیاه

 17صفحۀ  دات و مکتوبات باچه خان،ارشا

 

 

 عزت اقوام

تا زمانیکه زنده هستم، برای جمهوریت رشافت در مملکت خود و حصول انصاف تالش 

 خواهم کرد. 

 .استاو دشوار  ساخنتدالور است، ولی آماده  منفعتپشتون در کسب 

 ریم. ذخاطر هیچ کس باید از اصول خود نگهب

 مقابله بین ظامل و مظلوم، ما طرفدار مظلوم خواهیم بود.  در صورت

 رود. در اجالس بزرگ و تقاریر طوالنی عزت اقوام از بین می

 

 22صفحۀ  ارشادات و مکتوبات باچه خان،
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 خود ساخنت خانهآباد 

 اس شود و گرسنهخواهید خود را آزاد سازید، غربت از بین رود، برهنه صاحب لباگر می

 ناتفاقی را ترک منایید و بیخود را آباد سازید، خصومت و بی پس خانهسیر گردد، 

 ید. دوست و دشمن خود تفاوت قایل شو

 خورند.تر فریب مینام مذهب آسانهعلم باشخاص بی

 . استرویند که خود را زیر خاک منودهمی ایها از دانهدانه

 توانند هیچ کاری را تکمیل منایند. منی ،اشخاص بازمانده از تربیه

 من داعی و قائل اخالص و محبت استم. 

 23صفحۀ  ارشادات و مکتوبات باچه خان،

 

 کنیدخود را خودتان کمک 

کنند و منتظر دیگران کار منیها آنعلت فقر و ذلت مردم هندوستان اینست که خود 

-اوتار است، اما بدبختانه منیگوید امام خواهد آمد و دیگری به انتظار است. یکی می

 د. مناینها ظهور کنند، با کسانی کمک خواهند کرد که خود را کمک میدانند، اگر آن

 30صفحۀ  ارشادات و مکتوبات باچه خان،

 زندان احمدآباد

بودم و مهادیوجی نیز من با تو در مورد چرخ صحبت کرده ،در وقت مالقات در احمدآباد

 بود.یادآوری کرده از آن 

 همراه با ،وقت کافی دارم، پس لطفاً چرخ خودم یا کدام چرخ دیگر حاال من برای چرخ

 را برایم بفرستید.  وسایل آن

 32صفحۀ  ارشادات و مکتوبات باچه خان،
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 ارزش وقت

تا ضعف خود را حس کرده و برای اصالح  و عاری از اشتباه نیست استانسان ضعیف 

آن تالش مناید. برای این کار جایی خوب غیر از زندان نیست. نیاز است که ما خود و 

های عبث و فضول ضایع نسازیم، بلکه دیگران را متوجه سازیم و وقت خود را با حرف

، باید در اینجا بخوانیم و اخالق نیک، زمینه مساعد استبیاموزیم. چونکه در زندان 

 خدمت مخلوقکار  استقامت را در خود بوجود بیاوریم تا بتوانیمعادات خوب، صرب و 

 میان آوریم. خانوادۀ خود محبت به رانجام دهیم و درا برای رضامندی آن ذات  خدا

 

 3۵صفحۀ  ارشادات و مکتوبات باچه خان،
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 اشخاص محب قوم

اوالً خانۀ خود را آباد سازید و اگر ممکن نیست، حداقل این سخن مرا بپذیرید که از 

 دیگر در انتخابات بپرهیزید. یکبا مخالفت 

غرض و محب قوم و تحریک باشد، مملکت و قوم باور من قومیکه دارای اشخاص بیبه

افزایش مناییم که چنین اشخاص در قوم شود. از خداوند استدعاء میها آباد میآن

 یابد. 

 39صفحۀ  ارشادات و مکتوبات باچه خان،

 

 صحتمندی نصیب فرماید. را شام خداوند برای خدمت به قوم و مملکت خود 

 42صفحۀ  ارشادات و مکتوبات باچه خان،

 فقراء

ود مورد با اقتصاد خها و مصارف بیکشور ما فقیر است، شام فقیر استید. این مهامنی

 شام و کشور تان مناسب نیست. به خود و کشور بیشرت توجه کنید. 

  47 صفحۀیادگارهای پرافتخار خدمتگذار بزرگ، 
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 خوبی و بدی

د، باشگردد، زیرا اگر شخص خوب می بربی و بدی هر شخص در حقیقت به خودش خو

 سازد.به تکلیف مواجه می، خود را باشدگونه اگر بد و همین فایده خود اوست

 برای ادای قرض بدتر از آن است. نکردن عادت قرض گرفنت خیلی بد و تالش 

 یم.من رها شدم تا در جهان سیاحت منا

 .کنماز طرف من به خانم میم سالم برسان و به او بگو که من برای صحتش دعا می

و  نوشنتتدریس ها محبت و صمیمت را از سوی من به مریم و تاجو تقدیم کن و به آن

ا هتوسط آنخواندن پشتو را آغاز کن. به خانم میم بگو که هر دو دخرت از من است و 

بپرس را  هاآنتوقعات زیادی دارم،  ایشانهای فقیر خدمت خواهم کرد. از به پشتون

 که آیا به پذیرفنت این حرف من آماده اند یا خیر؟

 44صفحۀ  ارشادات و مکتوبات باچه خان،

 آدم خوب و بد

دست بیاورند. کسب اعتامد ممکن حاال به مقامات الزم است تا سه نوع اعتامد را به

است، اما نه از طریق سخنان، بلکی چنین کار باید در عمل ثابت گردد. اگر مردم با ما 

ل صورتیکه شخصی با ما عماز نیکی کار بگیریم. در کند، در مقابل آن باید بدی می

چه شد؟ در این او از بدی کار گیریم، تفاوت ما و  و ما در مقابلشزشت انجام دهد 

 گونه ما بد استیم. صورت قسمیکه او بد است، هامن

خوب کسیست که در مقابل بدی دیگران نیکی کند، اینست خدمتگذار  بناًء شخص

حقیقی خدا. طریقۀ نایل شدن به خدا خدمت به مخلوق اوست و رضایت آن ذات در 

 نهفته است.  شقرضایت مخلو 
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ها به ون، پشتفرستم. در رشایط فعلیباشد، به وی این قلم را می"ضبطی" غمگین می

عوض تفنگ، نیازمند قلم اند، زیراکه آزادی کشور ما توسط تفنگ نه، بلکه توسط قلم 

 بدست خواهد آمد.

 49 - 48صفحات  ارشادات و مکتوبات باچه خان،

 موردبحث بی

ابراز سخن الزم است. اگر کسی قبول کرد، خیلی خوب، اما اگر بار در این دنیا یک

 اند. فصل نشدهوها حلقبول نکرد، نباید مکرراً بحث شود، چونکه بحث

خود ار این بو لیاقت خوبی را در این کار کسب کن، اما در بار دیگر به کارخانه برو یک

 العلم فرض کن. را طالب

 ۵1صفحۀ  ارشادات و مکتوبات باچه خان،

 هدف تحریک

، خواه ظامل هر استاین تحریک برای هدف نجات مظلوم از چنگ ظامل ایجاد شده

 یا انگلیس.  وکسی باشد؛ مسلامن، هند

 14صفحۀ  ،لعل و مروارید

 به ولی خانخطاب 

 بشنو، خیلی متوجه صحت خود و چشامن خود باش.

باشی، بر کارهای نیک  ت و برخاست داشتهسهای خوب نشامیدوارم همیشه با انسان

اقدام کن و از مجلس بدان اجتناب کن. وجود خود را خودت قبضه کن، وجودت طفلی 

 از خود کند. خرچی را فضول د که او هم مثل غنی عادت بد  است نادان، نشو 

 ۵2صفحۀ  ارشادات و مکتوبات باچه خان،

 

من شخص اصالحی و سان است، تنها تفاوت در اینست که خان هممن و ولی ورهمفک

 خان رهرب سیاسی. باشم اما ولیروحانی می

 22صفحۀ  ارشادات و مکتوبات باچه خان،
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 حساب و کتاب

که متام حساب و کتاب پول خود را  بنویس ه را آزمودن جهل است. به غنی خانآزمود

 . بفرستدبه من 

 شان باید درجه دوم باشد. کرایهدیگر اینکه ه بیشرت از چهل روپیه نده و ماهانرا ها آن

 

 ۵2صفحۀ  ارشادات و مکتوبات باچه خان،

 فهمیغلط

فهمد. درست مرصف پول را منی سرتس او قرار نده، چونکه طریقهپول نقد را در د

ی هاشوم که برایم نوشته؛ دروغ کار آدمخاطر این حرف غنی خیلی اندوهگین میهب

های خود را در دل نگرفت و برایم به این استم که حرف حالخوب نیست. اما خوش

من ارسال کند، زیراکه از  رم در آینده نیز حرف دل خود را براینوشته کرد. امیدوا

 آید. های زیاد بوجود میفهمیداشنت حرف در قلب، غلطنگه

 

 ۵3صفحۀ  ارشادات و مکتوبات باچه خان،

 

 وفا بر عهد

فرستاد، اما تو هنوز بر عهد خود وفا خواهم برایت فهرست مصارف خود را من هر ماه 

ود های خ. در درسبه آن وفا می کندد، کننکردی. این خوب نیست، کسیکه وعده می

خرچی نکن، از دروغ بپرهیز، از کسی قرض نگیر و چیزیکه برایت تالش کن، فضول

 . به آن صرب کنمقرر است 

 ۵4صفحۀ  ارشادات و مکتوبات باچه خان،
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 آبادی قوم

غرض، متدین، باایامن و برای ست که بیو بیداری اقوام، نیاز به اشخاصیبرای احیاء 

، شوند ظاهرخدا آمادۀ خدمت به قوم خود باشد. زمانیکه چنین اشخاص در یک قوم 

 میان خواهد آمد. های شان در قوم محبت، همدردی، اخوت و عزیزداری بهبا تالش

 2هـ.ق، صفحۀ  408های بابا، مشعل

 کار ما

تکلیف دچار خود را گی مردم، ما خدمتگذار خدا استیم، پس برای مفاد و آسوده

 ایم. ساخته

باشد و در مقابل هرگونه رفتار مردم کوشش انتقام گرفنت کار ما خدمت و نیکی می

 کنیم.منی

 فرض ما گذشت و صرب است. 

 3هـ.ق، صفحۀ  408های بابا، مشعل

 

 خدمت مخلوق خدا

و این درحالیست که خداوند  نامدخدمتگذار خدا خود را "خدمتگذار خدا" میهرچند 

نهفته است. و  شباشد، اما خدمت به خدا در خدمت مخلوقنیاز از خدمت میبی

واه ت، خها مخلوق اوسها نیست، بلکه همه انسانمخلوق خدا تنها مشتمل بر مسلامن

 . هندو باشد یا سک یا عیسایی

 ۵هـ.ق، صفحۀ  408های بابا، مشعل

 

 . شودانجام میتفاوت  خدمت بدون

 1۶ارشادات و مکتوبات باچه خان، صفحۀ 



 
 

 

 سخنان ناب غفار خان

67 

 

 کار برای خدا

گوییم که بدون طمع، غرض و اجرت رصف در ها، کار برای خدا کاری را میما پشتون

راه خداوند انجام داده شود. خداوند نیاز به خدمت ندارد، اما خدمت به مخلوق او عین 

 خدمت آن ذات است. 

ترغیب به سوی تعلیم و برای  ،متایل به قوم، تفاهم مردم، ایجاد محبت، اخوتبرای ما 

 شت ومک برای مدارس قومی، گست آوردن ککردن رسوم و عنعنات نادرست، بدمحوه

د و احساس جدی زندگیگذار قریه به قریه و خانه به خانه را آغاز کردیم و باعث تحرک 

 ها را به ترس انداخت. های ما انگلیسشدیم. چنین گذشت

خود را برای رضای خدا و قوم مظلوم خود، از بغض و تنفر منزه سازید، زیراکه این  سینه

 . استعادت علت تباهی و بربادی قوم ما شده

گندم خود را زیر  اهان هستید، مثل دانهاگر واقعاً رسسبزی قوم و مملکت خود را خو 

 . رویدمنیخاک نشود،  زیرتا زمانی دانه  چونخاک سازید، 

 9و  8، 7، ۶هـ.ق، صفحات  408بابا، های مشعل

 تغییر مردم

تواند مملکت را اصالح و امنیت را تأمین سازد، بلکه نیاز یقیناً قانون به تنهایی منی

های مردم اصالح نگردد، از جرایم کاسته است تا قلوب مردم را تغییر دهیم. تا قلب

 نخواهد شد. 

خدا ممکن است. به هر اندازۀ که تغییر قلوب مردم تنها توسط تحریک خدمتگذاری 

های مردم تغییر خواهد کرد و این یابد، به هامن اندازه مفکورهاین تحریک وسعت می

ها اختالف به کار الزماً منتج به امن و امان مملکت خواهد شد. زمانیکه در میان گروه

هد بود، فایده خواهای خوب و دالور باشد، بیمیان آید، باوجودیکه اعضاء آن انسان

رسد. در خدمت جایی برای دیگر به مرصف میها در تضعیف یکزیراکه توانایی آن
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آید. چیزیکه من برای خود اختالف نیست، چونکه اختالف از خودغرضی بوجود می

-من اکرثاً از همراهان خود درخواست میپسندم. دانم، برای دیگران نیز میخوب می

-آن می مرتکبکنم تا مرا به عیوبی که در حین تقریر، تحریر، سخنانی، رویه و کردار 

ها ابراز امتنان سازند، از آنآگاه می اممرا از اشتباهات ، متوجه سازند و هرگاه کهشوم

 شوم. منایم و در صدد اصالح اشتباهات خود میمی

 گردد. تشدد منتج به محبت میتشدد باعث نفرت و عدم

شود و همت خود را از دست ست، وقتیکه عاجز از انجام کار میانسان مخلوق عجیب ه

 . سازدهمتی خود را پنهان ورزد تا عجز و بیدهد، تالش میمی

 

 14و 13، 12، 11، 10هـ.ق، صفحات  408های بابا، مشعل

 مذاهب آسامنی

گی و خدمت آسودهمتام مذاهب آسامنی از سوی خدا بوده و برای اتفاق، محبت و 

 اند. فرود آمده به دنیا مخلوق خدا

از میان مخلوق خدا محوه را این یک فرض پیروان هر مذهب است که کینه و نفرت 

خته، فضای محبت را ایجاد و با همدیگر مساعدت منایند. اما کسی ما را از این سا

 است. اگاه نساختهحقیقت 

 1۵هـ.ق، صفحۀ  408های بابا، مشعل

 مملکت و مذهب خدمت

خدمت به مملکت و مذهب شود که اوالً خود و اخالق خود را  تواند شایستهکسی می

شناسد و اخالقش اصالح ساخته و اصول خود را بشناسد. کسیکه اصول خود را منی

 برساند؟ منفعتتواند به مخلوق خدا زشت باشد، چگونه می

 

 19لعل و مروارید، صفحۀ 
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 الله خانلسان امان

وگو کردم و در جریان همرای او زیاد گفتالله خان رفته بودم. روزی به مالقات امان

ا هها به وی گفتم: تو زبان ترکی را یاد داری، فارسی را یاد داری و به سایر لسانصحبت

 . بزنیبه زبان خود حرف توانی منیتوانی، اما هم صحبت کرده می

ها او خیلی متأثر شد و با من وعده کرد که زبان خود را خواهد با شندین این حرف

 آموخت. 

 هبزمانیکه از افغانستان تبعید شد، من به دیدار او به مببیی رفتم و در آنجا همرایم 

 پشتو صحبت کرد. 

  23 ، صفحۀ.قهـ 408، های بابامشعل
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 توجه به زبان خود

ه پشتو گفتند کها میکردم، آندر مورد زبان صحبت می یافتهوقتیکه با اشخاص تعلیم

 بهره است. زبان خوب نیست و از علم بی

-ه، بلکه گوینداند آمدهها از آسامن فردو نهسایر لسان ای پرس،گفتم من در جواب می

 اند. های خود را مرتقی ساختهگان زبان

، تقصیر زبان چیست؟ این تقصیر من و اندها که به زبان خود توجه نکردهپشتون

 توست. 

، و زمانیکه زبان خود را گم کرد شودمی تحقیرقومیکه زبان خود را حقیر فکر کرد، خود 

 خود گم شد. 

 شود. با فراموشی زبان خود، آدم از اقارب خود بیگانه می

  2۵ و  24 ، صفحات .قهـ 408، های بابامشعل
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 انقالب

 انقالب کار سعی و تالش بوده و آسان نیست. 

 مندی دارد. انقالب نیاز به حوصله

 برای انقالب علم و فهم الزم است. 

 انقالب سازند.  م خود، قوم را پرورش داده و آمادهانقالب نیاز به علامی دارد که با عل

 انقالب نیازمند اشخاص است. 

 ت. بد و باعث نقص قوم و مملکت اسامر پادشاهی 

رسد و چه کسی تضمین اگر پادشاه امروز آدم خوب است، فردا پرسش به پادشاهی می

تواند که او نیز آدم خوب خواهد بود؟ همچنان پادشاه رغبت ندارد که قومش کرده می

کند اگر مردم آگاهی حاصل کنند، مرا از مقام پیرشفت مناید، زیراکه همیشه فکر می

 گردد. تعلیم قوم خود می ین علت سد راۀج خواهند کرد، به هماخراخود 

 را ا باید یک رهربخواهیم پادشاه را انتخاب مناییم و نیازی به پادشاه نداریم. مما منی

 مردم داشته باشیم و او باید کسی باشد که خدمتگذار قوم باشد.  به رأی و مشوره

صی باشد، بلکه باید شخاین رهرب نباید به تفاوت میان خان، غریب و میا یا مال قایل 

قوم و  خدمت به اه قوم و کشور. کسی باشد که سابقهباشد نیکوکار، باایامن و خیرخو 

مملکت خود داشته باشد و در این راه تکالیف را برداشت کرده و قربانی داده باشد. 

خواهد بود، نه  ی بود، حکومت ما مطیع حزب و جامعتپس زمانیکه اهل اینگونه رهرب 

 ع حکومت. جامعت تاب

خواهیم یک شخص را خان هاست، پس ما منیرسزمین پشتونخوا ملکیت همه پشتون

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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 چرب هم باشد، رشیک خواهد بود، امنیتدر چنین حکومت اگر نان خشک و غذای کم

قومی خواهیم داشت و از سوی او  خواهد شد. ما یک جرگه تأمین و انصاف تطبیق

 رهرب ما تعیین خواهد شد. 

 خدا! برایاز ها، ای پشتون

 متحد شوید!

 خود را آباد سازید! خانه

گرایی و خصومت دست بکشید، به این وسیله دین تان خوب و اتفاقی، جنبهاز بی

 تان نیز آباد و آسوده خواهد شد. دنیای

  آید.میان میدر خدمت جایی برای اختالف نیست، زیراکه اختالف از خودغرضی به

 31و  30، 29، 28، 27، 26، صفحات .قهـ 408، های بابامشعل

 

 رسوم ناپسند

ها، محو رسوم و هدف من مخالفت با حکومت نیست. من فقط خواهان اصالح پشتون

 باشم. ها میگرایی از میان آناتفاقی و جنبهبردن بیو از بین عنعنات ناپسند

 14لعل و مروارید، صفحۀ 
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 قربانی

ی مننهایی مرتبط به قربانی وجود نداشته باشد،  تا زمانیکه در یک قوم شوق و عالقه

 . توان تصور ترقی آنرا کرد

 توصیه میقربانی، به  مندی شوق و عالقهشام به هدف ترقی وطن و قوم،  من به همه

ت داده ها را هیچ کسی شکس، زیراکه تا توانایی قربانی را داشته باشیم، ما پشتونکنم

 ها حکومتباشم که باآلخره هامنند انگلیساین باور می تواند. همچنان من بهمنی

هاست و حکومت آن هم پاکستان نیز خواهد دانست که این رسزمین ملکیت پشتون

 ها باشد. خود پشتونباید در دست 

 

  30 ، صفحۀیادگارهای پرافتخار خدمتگذار بزرگ

 

 
 



 
 

 

 سخنان ناب غفار خان

74 

 امتحان

است که این قوم در چنین امتحان مثل  جای شکرامروز روز امتحان قوم پشتون است. 

 کوه مستحکم ایستاده است. 

دهید یا نه، زمان تغییر کرده و این تغییر هیچ کسی را مد نظر خواه خود را تغییر می

 محبت و اتحاد عوض دشمنی و خصومت توصیهگیرد، بنا بر این، من به شام بهمنی

 گویم:داده می

م لیگ و خدمتگذاران های مسلم لیگ، عوامی لیگ، اسال شدن گرد گروهجای جمعبه

 "پشتون" تجمع منایید.  خدا، گرد کلمه

  31 ، صفحۀیادگارهای پرافتخار خدمتگذار بزرگ

 محبوسیت

ندارم، به همین علت در مقابل حکومت حقیقت را بیان  را شدن محبوسمن ترسی از 

 توانند. گفته منیرا ترسند، حقیقت کنم. کسانیکه از حکومت میمی

 14لعل و مروارید، صفحۀ 

 

 درد وطن

شوند، بخاطر معالجه به لندن سفر بابا: ای فرزند! اینجا که اربابان شام رسدرد می

 کنند.می

 آیم. برای عالج از لندن به کابل میعجیب است که من 

باشد، به امیدیکه دوای درد خود بلی! مرض من متفاوت و از درد قوم و وطن خود می

 را اینجا بیافم. 

  48 ، صفحۀیادگارهای پرافتخار خدمتگذار بزرگ
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 خدمت شام

 گفت: من جسامً هم مریض هستم.بابا می

که  استمن در زندان سپری شدهسال عمر  18سال حکومت پاکستان،  23در مدت 

برای یک مدت اسرتاحت منایم، با خواهم اینجا ام. مینهایت خسته شدهدر اثر آن بی

 عزیزداری کنیم. از برادری و های شام عزیزان دیدار منوده، با هم صحبت

خود، آنجا به مردم خدمت منودم، اینکه شام نیز برایم عزیز  زندگیمن در جریان متام 

 خدمت خواهم کرد. را من حق دارید، بعد از این شام  باالیهستید و 

  49، صفحۀ یادگارهای پرافتخار خدمتگذار بزرگ

 قوم بااخالص

وده بدل و بااخالص قوم پشتون نباید خیلی مالمت شمرده شود، زیراکه این قوم ساده

رهربان خود را دوست دارد. اما هر کسیکه رهربی این قوم را در دست گرفته، از و 

-ها را ترک منودهاست و در فقر و غربت آندلی آن سوءاستفاده کردهگی و سادهساده

 . تاسنکرده را زندگیکسی در واقع به این قوم خدمت و رهنامیی راه درست است. هیچ

 10خدمتگذاری خدایی، صفحۀ 

 

 ستمخدمتگذار خدا همن 

ام بابا نشامست، اما من بابای شام نیستم، مردم به نامید، این لطفشام مرا "بابا" می

 . من خدمتگذار شام هستم، من خدمتگذار برای خدا هستم. اندبه شام نقصان رسانده

مناید و در خدمتگذار خدا کسیست که تنها برای خدا در خدمت مخلوق او تالش می

طلبد. خداوند پاک نیازی کسی مزد، اجوره، پول یا پاداش منیکار از هیچمقابل این 

 باشد. به خدمت ما ندارد، بلکه خدمت او عبارت از خدمت به مخلوقش می
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ها به فیض علم، کار و محنت به کجا به مردم جهان نظر بپردازید و مشاهده کنید که آن

 آوریم و آن هم جواری تلخ.دست می بهعنوان کمک اند؟ و ما؟ ما جواری را بهرسیده

ت، علمی، کسالالله متعال به ما وطن  مثل بهشت اعطاء منوده، اما خود ما به سبب بی

 ایم. اتفاقی و خصومت این بهشت را برای خود به جهنم مبدل ساختهبی

 گرسنه، تشنه، برهنه، فقیر و ذلیل هستیم، اما باآلخره تا به کی؟

  70، صفحۀ متگذار بزرگیادگارهای پرافتخار خد

 

باشم، نفرت از مخلوق او را گناه و خدمت مخلوقش را عین من یک خدمتگذار خدا می

 شامرم.خدمت خود آن ذات می

 14لعل و مروارید، صفحۀ 
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 مصایب

که به خدمت مخلوق خدا اقدام منوده، دچار مصایب و تکالیف در این جهان هر کسی

 است. شده

 13صفحۀ لعل و مروارید، 

 اقوام سخن و کار

-تنها از طریق سخن پیرشفت منایند. اقوام که بیشرت سخن میتوانند منیاقوام جهان 

ان شاند و برعکس اقوام که نسبت به گفنت، کار و عملگویند، مانند ما ذلیل مانده

 اند. بیشرت است، به آبادی دست یافته

قومیکه تحمل سخنان دیگران را تواند. قوم پشتون حتی فقط حرف هم زده منی

 . پیرشفت کند تواندباشد، منیهنداشت

  83، صفحۀ یادگارهای پرافتخار خدمتگذار بزرگ

 تفاوت خوب و بد

ود، شرسد که در بدعملی از او حامیت میوقتیکه یک شخص بدعمل به این نتیجه می

و بد قایل  پس از اعامل زشت خود منرصف نخواهد شد. اگر ما به تفاوت میان خوب

سپاریم که "و نخلع و باشیم، هامنگونه که در هر مناز عشاء با خدای خود تعهد می

 کند، ما او را ترک کرده، همرایشاطاعتی مینرتک من یفجرک" یعنی کسی که از تو بی

این تعهد خود وفا مناییم، قوم پشتون دفعتاً  ع روابط خواهیم کرد، پس اگر ما برقط

 انیم. ها برستغییر خواهد کرد. ما باید هر پشتون را از این حرف آگاه سازیم و به سمع آن

 1۶لعل و مروارید، صفحۀ 

 دهی بر اساس رسم و رواجطعام

بنیادی قوم  کند، اما به بودجهدادن خرچ میطعامپشتون از روی رواج هزاران پیسه را به 

 م.ایکند، همین است که ما از متام اقوام جهان عقب ماندهحتی یک پیسه مساعدت منی

 17لعل و مروارید، صفحۀ 
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 تأثیرگذاراشخاص 

 .کننددر آن ظهور  أثیرگذارتگردد که اشخاص قوم زمانی متأثر می

 2۵لعل و مروارید، صفحۀ 

 دو سخن خوشحال خان

کنم که از ت کردند. من به شام توصیه میببسیار صحخان ها در مورد خوشحالآن

 خان بر دو اندرز وی عمل منایید!خوشحال بی شامرجمله سخنان 

 اوالً محبت دنیا را ترک و ثانیاً از شوق اقتدار شخصی بپرهیزید!

اهده ش. اگر به تاریخ اسالم مرور منایید، ماندو این چیزهایست که باعث نابودی ما شده

که خزاین مسلامنان پ ر بوده، بر رشق و غرب تسلط داشتند، اما زمانیکه  خواهید کرد

-به وجود آمد، منتج به نفاق، خانه، پول و اقتدار شخصی در میان شان شوق دولت

 ها شد.جنگی و بربادی آن

خان عمل مناییم، از ذلت، خواری و تباهی صورتیکه بر این دو سخن خوشحالدر 

من مخالف پول و اقتدار نیستم، زیراکه برای هر قوم این  امروزی نجات خواهیم یافت.

 موارد نیز الزمی اند. 

 قوم نادار شام نیز در آن سهیم باشد.که باید دولتمند باشید، اما به رشطی شام

 خواهم.من اگر خواهان اقتدار یا حکومت باشم، آنرا بخاطر حاکم بودن منی

 د. قوم و مملکت باش به خدمت برایپسندم که پسندم، پول و اقتداری را میاگر من می

  84، صفح، یادگارهای پرافتخار خدمتگذار بزرگ

 مملکت خود

اشد. ب، اختیار او نیز در دست خودش میاستبه هر کسیکه خداوند ملکیت بخشیده

ن از دیگران است. نیاز است که تنها ما بدبخت هستیم که مملکت از ما، اما مزایای آ 
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ما آباد  آزاد بسازیم، تا خود ما و اوالده ما دست به دست هم داده، مملکت خود را همه

 گردد. 

 13لعل و مروارید، صفحۀ 

 راز موفقیت

-ما پشتون بوده یک قوم و با هم برادر هستیم. متام ما فرزندان یک پدرکالن می همه

الله  الله صلیصورتیکه بر این حدیث رسول یم و عزت و ذلت ما مشرتک است. در باش

 پسندی، به دیگران همفرماید: "چیزیکه به خود منیعلیه وسلم عمل مناییم که می

 زدوی موفق خواهیم شد. پسند"، بهم

 13لعل و مروارید، صفحۀ 

 

 ما به اصالح رسم و رواج خود نیاز داریم. 

 2۵لعل و مروارید، صفحۀ 

 سخن مفید

که همه بر یک رهرب موافقت منایند تا به مقصود  استاین برای قوم و کشور خیلی مفید 

 دهد، برای خوداما به این نکته باید توجه کرد، کاریکه رهرب ما انجام میخود برسند. 

دهد یا نظر به مصلحت خود انجام می ر برگیرندۀ متام قوم است؟ به شیوهاوست یا د

پیروی از چنین شخص هد، دخود انجام می همراهان؟ درصورتیکه برای خود و به شیوه

 شود. دست گرفته میز مخالفت نه، بلکه از طریق خدمت در که رهربیت االزم نیست، زیرا

 

 14لعل و مروارید، صفحۀ 
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 منافق

اوت م که زبان و قلب ما متفیتحریک ما جنبش  مبنی بر حقیقت است. ما منافق نیست

 باشد. 

 14لعل و مروارید، صفحۀ 

 

 . نیستمدیپلوماسی منافقت است و من منافق 

 14لعل و مروارید، صفحۀ 

 گراییقوم

نی. اعضای یک قوم می همه باشیم و ما پشتون هستیم، خواه شیعه هستیم یا س 

. شام حرضت علی اندما یکسان  مشرتک هست. خدا، رسول و قرآن  همه مملکت ما

رض را قبول دارید و ما هم، پس اختالف در چیست؟ راه هر شخص جداست، اما 

 ما فرض است. خدمت این وطن مشرتکاً باالی همهمملکت ما مشرتک. 

 14لعل و مروارید، صفحۀ 

 مالهای ما

اشد. بء اسالم نیست، بلکه در اسالم کسب علم بر هر مرد و زن مسلامن فرض میاین جز 

پردازند و مردم دولتمند به علوم دینی، به علوم دنیایی و سیاست منی مالهای ما توجه

 ما در این دنیا ذلیل هستیم و در آخرت نیز چنین خواهیم بود. لذا 

 17لعل و مروارید، صفحۀ 

 چوپان

ن گله بهره است. ایگوسفندان بوده، اما افسوس که از چوپان بی قوم پشتون مانند گله

مناید، که چوپان ماست و ما را از رش گرگان شخص به این امید تجمع میگرد هر 
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ها چاقو است، باالی آنگاهیکه این گله گرد شخصی آمدهد. اما هر نجات خواهد دا

 است. کشیده و گردن شانرا قطع کرده

 18لعل و مروارید، صفحۀ 

 

 لسان قوم

ست. خود خیلی ضعیف ادر مورد زبان باشد، اما هرچند پشتون یک قوم بهادر می

کند. همیشه زبان دیگران را رود، زبان خود را فراموش میوقتیکه به جای دیگر می

 تورا پشکنم که اوالد خود مناید. به شام توصیه میزبان خود را ترک میقبول کرده، 

بیاموزانید و سعی کنید که نوشته و کتابت شام نیز پشتو باشد. هدف این نیست که 

خویش  که زبان قومیبلکه حتامً بیاموزید، اما به رشطیها را نیاموزید، لسان اصالً سایر

 خاطر داشته باشید. هرا ب

 18لعل و مروارید، صفحۀ 

 مقدمه بازی

خود را آباد سازید، با هم هآمهنگ شوید،  روی خدا بیدار شوید، خانهبه ،هاپشتون

، مقدمه بازی را ترک منایید، ناحق یکدیگر را به سازیدهای داخلی را محوه جنگ

 خوانید.بشهادت نرسانید و برادر را برادر و قریب را قریب 

 18لعل و مروارید، صفحۀ 

 خون قوم

و زمانیکه این گیاه تکامل مناید، فرزندان  کندگیاه قوم با آبیاری خون قوم رشد می

 گی به رس خواهند برد. قربانیان این راه، تحت این درخت به آسوده

 18لعل و مروارید، صفحۀ 
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 مندیحوصله

 .است زیاد الزممندی و صرب ایم، حوصلهبرای هدفیکه ما در این میدان اقدام منوده

 18لعل و مروارید، صفحۀ 

 حق مقابله

اگر خدمتگذران خدا به معنی حقیقی برای ادای فریضه خویش سعی و تالش منایند، 

-ییافت. باطل منرفع، روشنایی کسب و از تاریکی نجات خواهیممتام این مشکالت 

 تواند در مقابلۀ حق مقاومت مناید. 

 19لعل و مروارید، صفحۀ 

 جداگانه هایشاخه

. مومند، خلیل، یوسفزی، محمدزی، ختک، بنگش، وزیر، مسعود، استپشتون یک قوم 

 درختیست که ساقههای مانند شاخه این همهمروت، بیتنی، غلجی و شینواری 

 مشرتک دارند. 

 19لعل و مروارید، صفحۀ 

 
 

 پاچاخان در حال برامدن از مزار احمد شاه بابا در قندهار
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 کمک خدا

خویش دارید، پس خدمتگذار حقیقی  زندگیای برادران من! اگر اندکی امید به بهبود 

خدا شده، اغراض شخصی را ترک منایید، در این حالت امید است که خدا با ما کمک 

اگر در لباس قومی در تالش  خواهد کرد و در حصول اهداف خود کامگار خواهیم شد و

خاطر داشته باشید که خداوند هرگز چنین ساخنت اغراض شخصی باشیم، بهمشبوع

 مک نخواهد کرد. قوم را ک

 19لعل و مروارید، صفحۀ 

 خدمت قوم و وطن

 شام نیز باالیمردان فرض نیست، بلکه باالی ای خواهران! خدمت قوم و وطن تنها 

 باشد. فرض می

 19لعل و مروارید، صفحۀ 

 

 وطنی لباس ساده

ان دای خواهران و مادران! اگر شام بر داشنت لباس ساده و وطنی صبور باشید، به مر 

زت باع زندگیها از قرضداری نجات خواهند یافت و زیادی خواهید رساند. آن تان فایده

خواهد بود. عالوتاً اگر شام با برای وطن خواهند داشت. این یک خدمت بزرگ شام 

را  مردان تانلباس لباس خود و  کافی فرصت، روزانه توسط چرخ به اندازه استفاده از

 نساجی کنید، یقیناً از خرچ زیاد نجات خواهید یافت. 

 

 20لعل و مروارید، صفحۀ 
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 زور و ستم

-زور و ستم است، پس کسیکه صرب را پیشه کرده منی کار ما تحمل و صرب در مقابل

 . بوده منی تواندتواند، خدمتگذار خدا 

 20لعل و مروارید، صفحۀ 

 
 دروغ

فهمی در حلقات شود، اما وقتیکه مدت کوتاه باعث غلطتواند برای یقیناً دروغ می

 ماند.، دروغ باقی منیگرددحقیقت آشکار 

 4۶لعل و مروارید، صفحۀ 
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دیگران اثری نخواهد  مخالف قلب خود را ابراز مناید، باالیاگر شخصی سخن 

 گذاشت. 

 4۶لعل و مروارید، صفحۀ 

 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. 

 20لعل و مروارید، صفحۀ 

 وجوه بربادی

. از سپاریمجنگ ما استوار بر صرب است، ما صرب را پیشه کرده، همه چیز را به خدا می

ن مناییم، زیراکه همیو خود غرضی را ترک می کشیمتخم نفاق را بیرون می قلوب خود

 وجوه بربادی ماست. 

 20لعل و مروارید، صفحۀ 

 

 کار آشکار

 ردد. گمی اوطور آشکار انجام دهد، باعث ترس و ضعف تواند آنرا بهکاریکه انسان منی

 20لعل و مروارید، صفحۀ 

 

 تطبیق قانون

 با نیت بد تدوین گردد، یقیناً عواقب تطبیق آن بد خواهد بود.  اگر قانون خوب

 21لعل و مروارید، صفحۀ 
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 های دشوارفیصله

 . توانددهنده هرگز به اکرثیت آرا صورت گرفته منیهای دشوار و تکلیففیصله

 21لعل و مروارید، صفحۀ 

 تحرکات

د توانحکومت میهای بین تحرکات انفرادی و اجتامعی اینست که یکی از تفاوت

زیاد بوجود  هراسهمین علت در انفرادیت نفرادی را خاموش و محوه سازد، بهتحرک ا

تواند، زیراکه در چنین جنبش تحرکات اجتامعی را رسکوب کرده منی ،آید، حکومتمی

ای قوی هجایی برای ترس نیست. بسیاری از تحرکات انفرادی که تحت قیادت پشتون

ها و پاکستان خاموش و محوه شدند. برعکس، سوی مغل، انگلیسفعالیت داشتند، از 

ال، تعمیل مظامل، قتبا باشد، نه تحریک خدمتگذاران خدا که یک جنبش اجتامعی می

ها خاموش شد و نه هم در جریان عزتی و فریب از سوی انگلیسرسزنش، حبس، بی

 . خامته یافت حرصو جایداد، قید،  عزتی، قتل و قتال، قبضهودو سال ستم، بیسی

 22لعل و مروارید، صفحۀ 
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 اجتامعی زندگی

یچ اند، اما هها بسیار پادشاهان و رهربان به قدرت رسیدهها، از بین پشتوناز گذشته

ین اول. استاجتامعی و فکر آنرا ایجاد نکرده زندگیها در بین قوم پشتون یک از آن

 اجتامعی شد، هامنا تحریک خدمتگذاران خداست.  زندگیتحریک که باعث ایجاد 

 23لعل و مروارید، صفحۀ 

 

 ندگیز کسی برای ایجاد ترین علت تباهی و بربادی قوم پشتون اینست که هیچعمده

ت رسد که با گذشنظر می. از تاریخ این قوم بهاستاجتامعی در این قوم تالش نکرده

آوردن اخوت، عزیزداری، محبت و اتفاق در بین های طوالنی، کسی برای بوجود مدت

 است. ها، تحرک نکردهپشتون

 9خدمتگذاری خدایی، صفحۀ 

 استاد دینی

 لی دین و مذهب درکه اختیار ک مالها مقرص نیستند، خود قوم مالمت است. به کسی

انه خانه به خایشان ها نیستیم و درست آن ، اما در صدد تعلیم و تربیهدهیمدست می

ودیکه دهیم، باوجطلبند، به این شیوه استاد دینی خود را پرورش میگشته، طعام را می

گذاریم. حقیقت اینست، بعد از آنکه ما شان میهایشانهباالی مسئولیت برزگ 

مسلامن شدیم، بعضی از رسوم و عادات زمان هندوها را ترک نکردیم. هامنگونه که 

نوز ، ما تا هندبودهای مشخص را تعیین کردهوهگر  زندگیهای مختلف ها برای بخشآن

غ( نه، یمذهب )تبل اینست که اینجا اسالم به شیوه اشایم و علتآن روش را نگه داشته

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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 به علوم دنیایی مالهای ما توجهاست. ن مسلامن فرض کردهاسالم، علم را بر هر مرد و ز 

پردازند و مردم دولتمند به علوم دینی، به همین علت ما در این دنیا و سیاست منی

 ذلیل هستیم و در آخرت نیز چنین خواهیم بود.

 24لعل و مروارید، صفحۀ 

 نصب العین

اشد. بهمیشه محبت میدر میان شان العین شان مشابه است، کسانیکه هدف و نصب

نیز برای گروه شان رحمت آن آید، میان میاگر بین چنین اشخاص اختالف نظر به

منایید، ها هستید، اگر تحقیق های فرعی در گروهاست. امروز که شام شاهد شاخه

ها یک نیست، به همین علت اختالف نظر شان العین آنخواهید دید که هدف و نصب

که چنین اشخاص کاری را برای خدا و مخلوق خدا باشد، زیرایرحمت نه بلکه زحمت م

 د. ندهنه، بلکه برای اغراض شخصی انجام می

 2۵لعل و مروارید، صفحۀ 

 حریت جذبه

حریک که تینمندی با خدمت و جذبه حریت تنها در تعلیم نیست. زمامحبت قوم، عالقه

یافته دنبال اشخاص تعلیمکردیم، من در شهرها را برای خدمت و آزادی قوم آغاز می

 خدمت به قوم باشد.  کسی را نیافتم که برای خدا آماده هاگشتم، اما در بین آن

 2۶لعل و مروارید، صفحۀ 

 های غاصبحکومت

د که در بین مردم ترس ایجاد منایند، زیراکه نباشهای غاصب بر این استوار میحکومت

کند. چنین حکومت غاصب سقوط میهرگاه قلوب مردم از ترس خالی شد، بنیاد 

باشد. وقتیکه صاحب خانه بیدار شود، دزد در آنجا قرار گرفته حکومت مانند دزد می

 تواند. منی

 2۶لعل و مروارید، صفحۀ 
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 پستی و بلندی

. هر شخصیکه اعامل او پست است، چه مرد باشد یا زن، اندعمل بنا بر پستی و بلندی 

باید پست شمرده شود و به همین ترتیب برعکس آن، کسیکه اعامل او عالی باشد، 

و زن را به حیث دو  دخداوند متعال مر خواه مرد باشد یا زن، باید ارجمند شمرده شود. 

ارند؛ درا واسطه برشیت  ها مثال دو چرخدوست برای آبادانی این دنیا آفریده است و آن

این واسطه با یک چرخ قابل گردش نیست و زنان پشتون خیلی پاکدامن، باحیا، 

 پرمحبت، باوفا و همچنان خیلی خدمتگذار اند.

 2۶لعل و مروارید، صفحۀ 

 

 ویران خانه

ان شبدین دلیل باالی ما حاکم است که خانهایم که انگلیس ما خیلی خوب درک کرده

ما  ایم که خانهماندهغالم  بدین دلیلآباد و در بین خود با هم دارای اخوت اند و ما 

 ویران هست. 

 19لعل و مروارید، صفحۀ 

 پذیرفنت مذهب

منایند، در این دنیا آن عمل میباالی  او را قبول کرده وشده به کسانیکه مذهب آورده

-شده شانخوش و پ ر امن نصیب  زندگیو  اندآباد، صاحب عزت و حکومت خود شده

ها نظر کنید که قبل از اسالم در چه حالت بودند و بعد از اسالم و عمل . به عرباست

وضعیت شان چگونه تغییر کرد؟ به علت اسالم دارای حکومت، دولت و عزت  ،بر آن

 مسلامنان آن عرص توجه کنید، در مورد آن دقت و تفکر منایید، زندگیبه هر ب عد شدند. 

د. آیا این کننداران امروزی اسالم دقت کنید که اسالم را چگونه بیان میسپس به تیکه

داران امروزی؟ و آیا چیزیکه این اشخاص هامن اسالم خدا و رسول است یا از رسمایه

 داران؟گویند یا برای رسمایهگویند برای خدا میمی

 2۶لعل و مروارید، صفحۀ 
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 مانندوطن جنت

 جایهاند، بست که هرگاه موقع بدست آوردهها مملو از چنین واقعات اتاریخ پشتون

 اند. عزت را در بین خود برایبرادر یا عزیز خود، میا مال را باالی خود مسلط ساخته

-ها بههمدیگر نپسندیده و نیت بد در مقابل همدیگر داشتند. همچنان کسانیکه آن

، اما با اندها را رسکوب کرده، خود آناندحیث رهربان وطن، قوم و مذهب قبول کرده

مانند خود حتی با جواری سیر به همین علت، در وطن جنتاند. آن هم، عربت نگرفته

 اند. نشدند و گرسنه، تشنه، خوار و ذلیل مانده

الت اند. همین حبهره ماندهکه قدرتاً در رسزمین این قوم خلق شده، بی از خزاین نهفته

بدل ملی و قومی م زندگیقبیلوی را به  زندگید کشید که این قوم تا زمانی طول خواه

داری، محبت و حسن نسازند، ملت متحد نگردد، در بین خود اخوت، عزیزداری، قوم

 . دنایجاد نکنند، و تا زمانیکه عزت قوم را عزت خود و عزت خود را عزت قوم ندانرا نیت 

 27لعل و مروارید، صفحۀ 

 

 غرض سیاسی

صاف . من قبول دارم که باانندها باانصاف بودپروپاگند محض است که انگلیساین یک 

بودند، اما تنها در مسائلی که به نفع خودشان بود. ولی هرگاه غرض سیاسی داشتند، 

 شناختند و در چنین، در معامالت سیاسی انصاف را منیشدمطرح منیموضوع انصاف 

 شناسید. تر از هر ظاملی بود که شام میصورت ظامل

 

 28لعل و مروارید، صفحۀ 
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 دارانمذهب رسمایه

هر مذهب و مسلک که به دست اشخاص خودغرض بافتد، انقالبیت و روح ابتدائی خود 

داران مبدل گشته، تنها کالبودش باقی دهد، سپس به مذهب رسمایهرا از دست می

 ماند. می

 28لعل و مروارید، صفحۀ 

 

 های مذهبیجنگ

کتب  االیبقرآن، به کند که اشخاص متقی و پارسا عالوه بر عقیده داشنت بیان میقرآن 

ای هدانیم که جنگاند نیز عقیده دارند. پس ما منیقبلی که از سوی خدا فرود آمده

 ؟اندمیان آمدهنام مذهب در این دنیا چرا و چگونه بههب

 28لعل و مروارید، صفحۀ 
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 رسباز

 سخن.  هستم و باالی عمل یقین دارم، نهمن یک رسباز 

 

 29لعل و مروارید، صفحۀ 

 

 گیبرده

های انسانی در آن باقی کند و خوبیگی انسانیت خود را فراموش میانسان در برده

 ماند. منی

 

 29لعل و مروارید، صفحۀ 

 کار من

متام من یک خدمتگذار خدا هستم و کار من بدون در نظرداشت ذات و عقاید، خدمت 

 باشد. مخلوقات الله متعال می

 29لعل و مروارید، صفحۀ 

 مذهب مطالعه

مطابق مذهب  مدهگویم یا انجام میمن یک شخص مذهبی بوده، هر چیزیکه می

ذهبی خود را مطالعه کنم که کتب مخواهد بود. من به مسلامنان و هندوها توصیه می

دهند. کتب دینی خود را انجام می ، اعامل خالف مذاهبهامنایند، زیراکه هر دو این

ها را مطالعه منوده و بر احکام آن برای گذاشنت در تاقچه نیست، بلکه مردم باید آن

 گی لعنت است. دانم، مطابق آن بردهعمل منایند. تا جاییکه من از قرآن و گیتا می

 29لعل و مروارید، صفحۀ 
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 مذهب نام خدمت است

خدمت مردم است. هدف مذهب ایجاد حسد و نفرت مذهب نام محبت، اخالق حسنه و 

ام نا از جامعه نابود سازد. نباید بهدر میان مردم نیست، بلکه اینست که حسد و نفرت ر 

درست  نهگو ما الزم است تا باالی تعلیامت دین خود به بر همهافگنی کرد و مذهب تفرقه

 عمل مناییم. 

 29لعل و مروارید، صفحۀ 

 

مذهب امروزی فقط برای عیش و عرشت چند تن محدود است، نه برای آسایش مخلوق 

 خدا. 

  14صفحۀ ارشادات و مکتوبات باچه خان، 

 

است. دار قرار گرفتهاشخاص رسمایه یقت، در حال حارض مذهب هم در قبضهدر حق

 خدمت مخلوق او، محبت، انصاف و عدالت است.  مذهب حقیقی خدا

 1۶هـ.ق، صفحۀ  408بابا، های مشعل

 عزتیاحساس بی

 عزتی خود را احساس نکرده باشیم. توهین و بی کهتوانیم ما تا زمانی متحد شده منی

 

  29لعل و مروارید، صفحۀ 

 

 یرد. مبموقع غیرت در زت و میرد بهرت است باعاینکه انسان فانی هست، پس اگر می

 30لعل و مروارید، صفحۀ 
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 فرهنگ و ثقافتافتخار بر 

گویند که خدا باالی شان رحم گی لعنت است، با آن هم مردم هندوستان میبرده

ان ست. مسلامنترین ثقافت جهان اگویند که فرهنگ ما دیرینه. هندوها میاستکرده

 کنند، اما امروز مسلامنانالدین غوری و محمود غزنوی افتخار میباالی فتوحات شهاب

ها آن به ایینکه پدر ما پادشاه بود هیچ فایدها و افتخار باالیشوند هیچ محسوب می

 رساند. منی

 30لعل و مروارید، صفحۀ 

 رحمت و عذاب

 زگویید که این کشور اگی عذاب است و استقالل رحمت  الله متعال. اگر شام میبرده

کنند، تأثیری بر دیگران برای کشور کار می ست، پس اگر هندوها یا مسلامنانه ما

 نخواهد داشت، بلکه اگر کشور خود را آزاد ساختید، مفاد خود شامست. 

 30لعل و مروارید، صفحۀ 

 حاکم ستمگر

در ت. سا دادن جهان از قید غالمیالعین آن نجاتمسلامنان پیروان دینیست که نصب

ر حاکم ظامل و ستمگوجود ندارد و از حقیقت گفنت در مقابل هراس قلب مسلامن هرگز 

 ترسد. هرگز منی

 

 30لعل و مروارید، صفحۀ 

 پادشاهان دنیا

ه ک هستاند که گویا خدا نیز مانند پادشاهان دنیا مالها به مردم چنین انگیزه داده

نیاز بی دوناندیشند که خدابه این حقیقت منی ایشانولی نیاز به هدیه و مالیه دارند. 

کس نیست. خیرات باشد یا ذکات و صدقات، مناز هست هیچبوده و محتاج هیچ چیز و 

، هم دنیای کنیدیا روزه و حج، این همه تنها برای خوبی ماست. اگر خوبی را پیشه 
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خواهد بود. به همین ترتیب، اگر اعامل شام آخرت برای گردد و هم مفاد تان آباد می

هید بود و در آخرت مستحق دهید، در این دنیا ذلیل، حقیر و خوار خوابد را انجام می

 عذاب. 

 31لعل و مروارید، صفحۀ 

 تجربه

در مخاطره انداخنت، بهرت است از  خاطر تجربههبخود را عوض تجارب جدید یا به

اند و در مشکالت گوناگون قرار که تکالیف و مصایب را برداشت کردهتجارب کسانی

 . شود بهره برداشته ،اندگرفته تجارب را حاصل منوده

 33لعل و مروارید، صفحۀ 

 مالها

-هخادم ظهور کرد . زمانیکه در بین ما مردم  اندمالها عامل سایر نقصانات زیاد نیز شده

را صادر کرده و به مسام ساخنت چنین کافر وهابی، هندو یا  ها فتوهاند، مالها بر ضد آن

کردند و نه به دیگران اند. نه خود به مردم خدمت ها را از خدمت باز ماندهاسامی، آن

 غذا بخور و بس.  ار و کسب بوده، مناز را اداء کن،کدهند. تنها بیاجازه می

 31لعل و مروارید، صفحۀ 

 میراث

میراث  است. اسالم حصهاخذ پول در مقابل خواهر و دخرت، در اسالم گناه عظیم 

 است. خواهران و دخرتان را در مال پدر، مادر و برادر مشخص کرده

 32لعل و مروارید، صفحۀ 

 شوق خوانش

ورد مهوده و رسوم بیاشیای بیباالی ها تا هنوز مشتاق خواندن اخبار نیست. پشتون

دهند. بناء بر اخبار یک پیسه منی کنند، اما برای خریدهزاران روپیه را مرصف می
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 زبان خود موجودهقومی ب قوم بهادر و بزرگ، حتی یک اخبار همین علت، در این

 32لعل و مروارید، صفحۀ       نیست.

 برادرک شی

خود با هم برادر هستید، پس چگونه که یک شخص کافر،  ها نیز در خانهشام پشتون

 برادر مسلامن خود را به قتل نرسانید. هم کشد، شام کافر دیگر را منی

 32لعل و مروارید، صفحۀ 

 

 بخل

به سبب آن آدم همیشه مقروض بدون شک که بخل کار خوب نیست، اما سخاوت  که 

 نیست. درست شود هم کار و محتاج دیگران می

 32لعل و مروارید، صفحۀ 

 

 چینینکته

-هزیراکه از نکت باالی مردم، عادت خراب هستمورد چینی بیبدون شک که نکته

-یچینی را منآید. قسمیکه شخص برای خود نکتهبدست منی ایچینی فایده

ا برای چیزی ر طوریکه پسندد، الزم است در مورد دیگران نیز از این کار بپرهیزد. 

 پسندی، نباید برای برادران خود بپسندی. خود منی

 32لعل و مروارید، صفحۀ 

 عزم

که از عزم، صرب و تواند، اما برشطیانجام داده می ،که شخص بخواهدهر کاری

 استقالل کار بگیرد. 

 33صفحۀ لعل و مروارید، 
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 حقیقت قربانی

هیچ کار دنیا بدون برداشت تکلیف و قربانی ممکن نیست. در مقایسه با تکالیف 

گان خدا در راه خدمت مخلوق او برداشت کرده، حقیقت هاییکه بندهو قربانی

 قربانی ما چیست؟

 33لعل و مروارید، صفحۀ 

 حکومتداری

حکومتداری عبارت از خدمت مردم است، پس این کار باید مطابق رضایت و نظر 

 ، چنین حکومتشودمنیقوم باشد. اگر رضایت مردم در حکومت مد نظر گرفته 

 گردد.جای عزت، سبب ذلت میهب

 21لعل و مروارید، صفحۀ 

 کار روزمره

توانم. کنم. خوب بیل زده میپنج ساعت کار میالی من هم روزانه چهار 

امیدوارم هر خدمتگذار خدا، چه امیر باشد یا فقیر، روزمره یک اندازه کار را 

 33لعل و مروارید، صفحۀ          باشد. بدست خود انجام دهد. در کار کردن برکت می
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 اوالد غالم

من مخالف ازدواج نیستم، اما در حالت فعلی تولد اوالد غالم را دوست ندارم و 

 دانم. تواند، این را بهرت میصرب کرده می در این حالت مجوده اگر کسی

 33لعل و مروارید، صفحۀ 

 انسان فریضه

نرا آ  و نتیجه که کار را برای اصالح انجام دهد استفرض انسان به همین اندازه 

 به خدا واگذار مناید، زیراکه عواقب آن رصف به او معلوم است. 

 33لعل و مروارید، صفحۀ 

 در قلب گاهجای

 دارد.  کند، در قلب من جاهر کسیکه بدون غرض رصف برای خدا کار می

 33لعل و مروارید، صفحۀ 

 نوشیدن چای 

نوشیدن بیش از نیاز در کنم که عادت چایبه متام خدمتگذاران خدا عرض می

دانم. من که تا به حال در این ها را خطرناک برای نسل پشتون میمیان پشتون

توانستم نوشیدم، به همین علت منیبودم، خودم زیاد چای میمورد خاموش 

چیزی را به مردم بگویم، زیرا در چنین حالت سخنان بر مردم تأثیری نخواهد 

کند. حاال دهد و دیگران را منع میاشت که خود گوینده آن کار را انجام مید

ام. دهنوشیام و تقریباً از یک سال بدیسنو چای نمن نوشیدن چای را ترک کرده

مستحکم و صرب، مشکالت رفع  شد، اما با ارادهباترک هر عادت کار مشکل می

جای دو دفعه هکنم که بالحال از خدمتگذاران خدا درخواست میگردد. فیمی

 عوض دو پیاله چای یک پیاله بنوشند.بار یا بهیک
 34لعل و مروارید، صفحۀ 
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 ظاهربین

که ما ظاهربین هستیم. دانیم، زیراما منیباشد، اما هر کار الله متعال خیر می

 باشیم. می دست و پاچهشویم، اگر ظاهراً دچار تکلیف می
 3۶لعل و مروارید، صفحۀ 

 خودخواهی

امروز ما و مملکت ما در این حالت بد قرار داریم؟ چرا در این جهان ذلیل و چرا 

ی تنها برای ترقی شخصپست هستیم؟ علت اینست که امروز هر کس از میان ما 

-ست، یعنی اگر مملکت تباه و قوم برباد میا مناید. این خودخواهیتالش می

قربانی و کار  آید. مردم آمادهبدست  ایشود، کافیست که تنها به من فایده

ر. و هندوها منتظر اوتا اند، همین است که مسلامنان منتظر امام صاحب ندنیست

د و بر دیگران نکنکه خود کار منی ،اشدبهمت میهای قوم بیاین شاخص

 باشند. متکی می

 3۵لعل و مروارید، صفحۀ 

 خدمتگذار مردم

و کامیابی من است. من  عزت، خوشحالی و کامیابی شام عین عزت، خوشحالی

را از شام تقاضا ندارم.  یخدمتگذار شام هستم و در مقابل این هیچ اجرت یا مزد

 خواهم. و اجرت و مزد آنرا از الله میمنایم من فرض خود را اداء می

 3۵لعل و مروارید، صفحۀ 

ر فقیخاطر نفاق و هو برعکس ب حالخاطر اتفاق و پیرشفت شام خوشهمن ب

شوم. شب و روز برای آبادی و آزادی شام دعاء و کار می اندوهگینماندن شام 

ما را شایستۀ خدمت مخلوق خود  که همه دارم ءکنم. از الله متعال استدعامی

 بگرداند. 

 3۵لعل و مروارید، صفحۀ 



 
 

 

 سخنان ناب غفار خان

100 

خاطر خدا و برای مفاد و هرا ب هستم، هر کار خدا من هامن خدمتگذار سابقه

یا و ساخنت او حالخوش دهم، نه برای انسان یاآسایش مخلوق او انجام می

    حصول فایده از او. 

 3۶لعل و مروارید، صفحۀ  
 

 فهمفهامندن بی

فهم آسان و ممکن است، اما فهامندن شخص بافهم مشکل فهامندن شخص بی

 نه، بلکه ناممکن است. 

 3۶لعل و مروارید، صفحۀ 

 آتش نفاق

 پشتون شده که همین باعث تباهی و بربادی خانهمن از نفاق ترس دارم، زیرا

 . است

 37لعل و مروارید، صفحۀ 
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 اختیار

در دست پشتون نباشد، پشتون پیرشفت کرده تا زمانیکه اختیار این مملکت 

 تواند.منی

 37لعل و مروارید، صفحۀ 

 

 موفقیت از آن ماست

رد، گیحیث یک خدمتگذار خدا بر این باور هستم، هر کاری که صورت میمن به

م که ما بر اصول خود قایرشطیماست و موفقیت باآلخره از ماست، اما به به فایده

 مانده، خدمتگذار حقیقی خدا باشیم. 

 37لعل و مروارید، صفحۀ 

 چیز خراب

 خود را از آن دوراست مباحثه و اختالف چیزی خرابیست، پس تا حد امکان الزم 

عادی امر باشد. اختالف نظر آن خراب می داریم، زیراکه همیشه نتیجهنگه

الزم است. اگر کسی قبول کرد، خیلی خوب، اما اگر بار یکفقط ، اما ابراز نظر هست

 اند.فصل نشدهوها حلقبول نکرد، نباید مکرراً بحث شود، چونکه بحث

 37لعل و مروارید، صفحۀ 
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 خدمت قوم

ار کو عادت مصارف گزاف را ترک منایید، زیراکه بدون این  کنیدساده را پیشه  زندگی

 خدمت قومی ناممکن است. 

 37مروارید، صفحۀ لعل و 

 

 اشتباه نپذیرفنت

.تاس، اصالح چنین شخص دشوار داندکند و او را اشتباه منیاگر یک شخص اشتباه می

 37لعل و مروارید، صفحۀ       

 

 نسل قوم غالم

ا را با هوقتیکه اوالد نسل غالم به مقام والیت برسد، از آنجا خوبی نه، بلکی بدی

 37مروارید، صفحۀ لعل و       ورد. آ خود می

 

 لباس وطنی

ست، اما ی زیاد هدانید، در کشور دارایخواهران من، قسمیکه شام بهرت می

. ما خیلی نادار هستیم، برادران، پدران و است حکومت در دست دیگران

و لباس کشورهای  کنیدند. اگر شام انصاف ا شوهران تان امروز خیلی عاجز

، به خود صرب کنیدوطنی  جاپانی را نپوشید و بر لباس ساده خارجی، والیتی و

ها از قرضداری نجات خواهند یافت و آن مردان تان فایده زیادی خواهد رسید؛

 باعزت خواهند داشت. زندگی

 38لعل و مروارید، صفحۀ 
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 اسباب پیرشفت

قومی  ،باشند. قسمیکه در گذشتهنظر به هر زمان متفاوت می فتاسباب پیرش 

توانست در میدان جنگ شد که جسامً زورمند بوده و میقدرمتند شمرده می

 یادطاقت زیاش مروز قوم قدرمتند آنست که در قلم، اما امنایدبیشرت خونریزی 

ها و رساالت را به وجود دارد، وسایل انتشار شایعات را در دسرتس دارد و اخبار 

 است. اعلی در جریان انداخته پیامنه

 38و مروارید، صفحۀ لعل 

 

 چیز جدید

ت ونیم سال قبل اسسیزده جدیدی نیست، بلکه این حکم  امر خدمتگذاری خدا 

 باشد. رسول الله صلی الله علیه وسلم می زندگیو پیروی از 

 

 39لعل و مروارید، صفحۀ 

 

 عامرتمند عالقه

ب تخریهستم و هیچ رابطه با عامرت مند حقیقت اینست که من انسان عالقه

عمل بیشرت یقین دارم. اگر در مورد باالی  ،نسبت به نظریات ندارم. همچنان

خود را برای پیرشفت و  زندگی، درک خواهید کرد که کنیدمن مطالعه  زندگی

 ام. مملکت و قوم وقف کرده خیر

 39لعل و مروارید، صفحۀ 
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 تباهی

کس را تباهی هیچخواهم. من گویم که تباهی پاکستان را منیمن مکرراً می

نه پنجاب، نه بنگال و نه هم خواهم، نه از هندو، نه مسلامن، نه رسحد، منی

ند. فایده گویم که در کار تباهی با ما تنها در تعمیر هست. من رصاحتاً می س 

کس همراه نیستم. اگر شام اهداف تعمیری دارید و برای مملکت و مردم هیچ

ملی گونه عکه تنها به حرف نه بلکه بهرشطیدهید، بهکار تعمیری را انجام می

در خدمت م منایم که من و رهروانمعزز اعالم می یوانحباشد، من در حضور این 

 شام حارض خواهیم بود.

 39لعل و مروارید، صفحۀ 

 قدرت و ستم

یاد داشته باشید که قدرت و ستم پایدار نیست. برای مدتی از ستم کار گرفته هب

اگر مردم را تحت فشار قرار دهید، این کار باعث ایجاد نفرت توانید، اما می

 برخالف شام در قلوب مردم خواهد شد، پس نکنید.

 

 39لعل و مروارید، صفحۀ 

 های انگلیسنیرنگ

ا ادامه ههای انگلیس را ترک کنیم. اگر ما به این روشو فریب هاما باید نیرنگ

با مشکالت زیاد حاصل کردیم، که را خاطر داشته باشید، این مملکت هدهیم، ب

 از دست خواهیم داد. 

 

 40لعل و مروارید، صفحۀ 
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 اعتامد

تامد آیند. اما با اعاکرثیت تکالیف و مشکالت به سبب بد اعتامدی بوجود می

شود، نه توان این مشکالت را حل کرد. حکومت با داشنت اعتامد اداره میمی

 اعتامدی. بی
 40لعل و مروارید، صفحۀ 

 تحمل

دهد. زمانیکه با اسالم مذهبیست که تحمل و صرب جمیل را به ما درس می

ار دیگر از تحمل زیاد ککنیم، الزم است که در مقابل یکهمدیگر تبادل نظر می

 افق نیست. مو ما مخالفت منایم که چرا با نظر  دلیلیهگیریم، نه اینکه با کسی ب
 40لعل و مروارید، صفحۀ 

 عمل نیکی

حرضت ابوبکر رضی الله تعالی عنه نظر کنید که قبل از خالفت، هر  به مثال

 د یک وظیفهحیث خلیفه برای خو هها بود. بعداً بعمل او برای خوبی مسلامن

ا هشود، اما آنمساوات میبود. دین اسالم متهم بر عدممعمولی را تعیین کرده

 یزندگکه اسالم بر مساوات رضوریات  ندبودکرام( عمالً ثابت کرده )صحابه

ان همساش زندگیها باور دارد. چه انسان فقیر باشد یا مالدار، رضوریات انسان

دارند.  نیازهای، همه شوندمیاوالد صاحب ها انسان ند. چونکه همهباشمی

و از ما کم. شام حق  اندگویید رضوریات شام زیاد شام میطوری نیست که 

ه متام کمالدار شدن انسان فقیر نیست چراندارید بگویید که هیچ امکانی برای 

باشد. متام این موضوعات مرتبط به امکانات تنها برای اشخاص مالدار می

ای هثقافت و تهذیب است و در این سلسله نباید تفریق کرد. چونکه نیازمندی

 یکسان تعیین گردد. ، وظایف همه باید همه یکسان اند
 41لعل و مروارید، صفحۀ 
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 های سابقهروش

شوم که عادات و اقتدار فعلی ما هرگز ما را به خوشی نخواهد شام یادآور میبه 

اولی اسالم را خود را ترک منوده و طرز قرون  های دیرینهرساند. ما باید طریقه

ا است هانگلیس که نظام کنونی میراثتنها به این علت پیشه گیریم. ما نه

اساسی مخالفت ما اینست که متام این کارها  علت، بلکه مخالف آن هستیم

 توانیم. اگر حکومتچنین کار داده منی و ما اجازه دنگیر نام اسالم صورت میهب

شد، یقیناً از آن حامیت خواهم کرد. خطوط اسالمی پیش بردهطبق پاکستان 

اهیم خو آزاد باشد. ما می پاکستان   پاکستان اینست که یکدر مورد تصور من 

در این ملک نباید تنها حق یک گروه مخصوص یا یک شخص مخصوص باشد، 

ز اسان مستحق باشند. حق لذت بردن بلکه باید متام ساکنان این کشور یک

شود، نه اینکه تنها چند تن مشخص آزادی این کشور باید به متام شهروندان داده

  عوام باشد. اختیارخواهیم حکومت این مملکت در ما میباشد. آنرا حاصل کرده

 41لعل و مروارید، صفحۀ 

 تعلیم به زبان مادری

ست که در عین وقت زبان اهفت ساله خیلی مشکل یا برای یک طفل شش 

 بیگانه را فرا گیرد و هم علم را حاصل مناید، پس تعلیم باید به زبان مادری باشد. 

 

 43لعل و مروارید، صفحۀ 

 َمهر

دهند. دوستی باید بر اکرث مردم دخرتان خود را در مقابل پول به ازدواج می

 ود. شخاطر ثروت، دخرت جوان به مرد پیر دادههبآدم بودن باشد، نه اینکه  مبنای

 43لعل و مروارید، صفحۀ 
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 شجاعاقوام 

 بهادری و قربانی اقوام دیگر بهبهادری و قربانی نباشد،  قومیکه خود دارای ماده

 سازند. می حالخود را خوش

 21لعل و مروارید، صفحۀ 

 یافتهتعلیم

-ان میگیافته"پشتون" را آغاز کردیم، به تعلیم خاطر دارم، وقتیکه ما مجلههب

فتند: گدر جواب می هاآنرا بخوانید. آنکنید و اشرتاک بیایید در مجله : "گفتم

 ست!ن م رده ا؟ این یک زبااستمانده در پشتو چه چیزی باقی

گر هم های دیست. زبانها یک لسان اگفتم: پشتو نیز مانند سایر لسانمن می

برای  یافته، بلکه اشخاص تعلیماندبه حالت خوب فعلی از آسامن نزول نکرده

اند. اینکه پشتو چیزی ندارد، به این معنیست که شام های خود کار کردهزبان

 گان چیزی ندارید. پس مقرص کیست؟ ... پشتو یا پشتون؟یافتهتعلیم

 4خدمتگذاری خدایی، صفحۀ 
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 تغییر

-بینید، علت پیرشفت شان همین بوده میبلی! امروز که شام اقوام زنده را می

رای بگی، آبادی و پیرشفت خود را ها عیش، آسودهتواند که اشخاص در بین آن

ها خود را خاک آناند. مملکت خود قربانی کردهترقی، آرامی و آبادی قوم و 

تا زمانیکه  دهد؛، اما خاک وطن خود را رسسبز. قرآن نیز به ما درس میاندکرده

 . دادنخواهد  تغییرحالت خود را تغییر ندهد، خداوند آن قوم را  ،قوم

 9خدمتگذاری خدایی، صفحۀ 

 نگرانی از ناکامی

کند. برای اغراض شخصی خود کار میشود که کسی از ناکامی نگران می

کنند، نگران خدمت مخلوق خدا اقدام منوده و برای خدا کار می هکسانیکه ب

 باشند. ناکامی منی

 21لعل و مروارید، صفحۀ 
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 م در کابل 1969خان عبدالغفار خان در سال  یانیهب

آواره و بد قسمت را  یکه ما افغانها یو حکومت و  یحرضتاز همه از اعل اولرت

چند حرف  یتو قوم یدار  یزعز ی،برادر  ۀو در بار  ینیمجمع منوده تا باهم بنش

 .یکنمتشکر م یم،بزن

و  یفتکل ت،یبشان مص یباال  یکهوقت ینید،افغانها را بب یخ! شام تاریزعز برادران

 .شده یداپ یشان مرد ینغم آمده در ب

 !در افغانستان -کجا؟ در
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گه مشوره و جر  یشاناقوام بزرگ و پراگنده افغان را متحد ساخته، با ا ینمرد ا آن

م وقت قد ینشده همه روان شده اند. در یرخ یدعا یبه کار  یکهکرده است. وقت

 . یدهبه عقب نه گردان یچکسشان را ه

ام او شد. ن یداپ یما مرد یندر ب یم،شده بود یران! ما غالمان اینیدخود شام بب

 س خان بود. یرویم

 شانیکرد، با ا یکجاافغان رجوع کرد و آنها را  یلخان بر خاست به قبا یرویسم

 که یدیدشد، برخاستند و روان شدند، شام د یرخ یجرگه و مذاکره کرد، دعا

 .یدو غم آزاد شد یفتکل یبت،شام از آن همه مص

 نیشد، او همچن یداافغانستان احمد شاه بابا پ ین! در همینیدشام بب ینچن هم

 رغیروان شدند ب یکهشد وقت یرخ یجرگه کرد، دعا یشانافغانان را جمع منود، با ا

 نصب کردند.  یشام را در دهل

 کهیبازگشت منود و زمان یاحمد شاه بابا از دهل یکهبخاطر داشت زمان یدجا با ینا

  ګفت:بود  یبا و  یکهو افغانان یستادا یلمدر ج ید،رس یلمبه ج

  .آمو و هرات ملک شام است یایتا در یلم! از جیز! عزبرادران

شام بدست آورده آن هم امروز از  یاکانرا که پدران و ن یزی! چینید! بببرادران

 !!یدخط کش ینجادر ا ینکآمد، ا یزدست تان رفت. انگر

 چرا؟

 یم،و جرگه کن یمباب فکر کنم، مشوره کن یننزد شام آمده ام که در ا ینا یمن برا 

من  یزانبرادران و عز ید،آمده ام که شام قوم من هست ینا یمن چرا آمده ام، برا

 .یدهست
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بابا و احمد شاه  یرویساوالد م یاپرسم که آ ی! من از شام میزانبرادران و عز ای

ود را در خ یرقرفتند و ب یاست آنها م یلدل یپس چ یماگر هست یستیم؟بابا ن

 اکانیدر خاک ن یگانهچه مردمان ب یامروز برا کردند و ینصب م یگانهماملک ب

 نیا یام، من برا یامدهمتاشا ن یجا برا ینکنند؟ من ا یخود را باال م یرقما ب

 . یدشام در آن فکر کن یگوییم،م یزیشام چ یآمده ام که برا ینا

که ما افغانها آن  یستن یلیدل یگرد ینباره غور کرده ام بجز ا ینمن که در ا

 میساخت یو قوم را متحد م یمکرد یه و جرگه را که با قوم خود ممصلحت، مشور 

 . یماز دست داده ا

شود که من به افغانستان  یشده است، مدت سه سال م یداپ نفاقما  یندر ب

 و منطقه رفتم.  یلهجا من به هر قب ینآمده ام. درا

و  یزداریعز یت،افغانستان احساس مل یورکه امروز باز در مردم غ ینمب یمن م

 شده است.  یداپ یبرادر 

 .یمبدهد و ما زود به هدف خود برس یجهاحساس نت ینکه ا یدوارمام

. نه که بخاطر شام برسد که من یمگو ی! من من که پشتون، پشتون مبرادران

تا  لمیکه از ج یام که مردان یدهعق یننه! من به ا یدانمپشتون تنها پشتون را م

هم پشتونها هستند و  ینهمه افغانها هستند، ا ینا کنند یم یهرات و آمو زندگ

 .وطن مشرتک همه است ینا

 یزیانگر یگشتم گاه یرفته ام، آنجا که م یورپ! من به ینیدبب یادن یگربه د شام

 .یزمگفت: انگر یاو م یستید؟که شام ک یدمپرس یم یدم،د یرا م

 .مگفت: من جرمن هست یم یستید؟که شام ک یدمپرس یم یدم،د یرا م یجرمن یک

 .گفت: من روس هستم یم یستید؟: شام کیدمپرس یرا م یو  یدمد یرا م روسی
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 کایییگفت: من امر یم یستید؟کردم: شام ک یو سوال م یدمد یرا م امریکایی

را؟ چ یمما آباد نه شده ا یآباد شده ول ینقدرکه ا ینیدب یامروزه را م یایام دن

 .یمندار یتاست و ما مل یتمل یایامروزه دن یایدن ینکها یبرا

رزندم که ف یدمپرس یگشتم، از کس یبه افغانستان امدم، در کابل م یوقت من

جواب  ؟یستیکه برادر تو ک یدمپرس یگریاو گفت من هزاره ام، از د یستی؟تو ک

 گفت من اوزبکم. یدم،پرس یگریداد: من تاجکم. از د

 یاو گفت من پارس یدم،پرس ییگر گفت من ترکمنم. از د یدم،پرس یگریاز د 

 .هستم ښتوناو گفت: من پ یدمکه پرس یگرید ازوانم. 

 
 

 

 ما است.  یو کمزور  یاتفاق یب یلدل این

 یگرید یکیزند و ما را از  یرا م ییجدا یگپ ها ینشام چن یبرا یکهکس یدبدان

 . یستکه آن شخص دوست شام ن یدکند، بدان یجدا م

 پاچاخان در حال برامدن از مزار احمد شاه بابا در قندهار



 
 

 

 سخنان ناب غفار خان

113 

رفته مهاجرت کرده اند. مگر وطن شام  یورپآنجا مردمان  ید،برو یکاشام به امر

 شام است.  یاکانوطن پدران و ن

 یونمل یگذشته از همه س یو حت یانو فرانسو یانجرمن یزان،انگر جادر آن

 .سکونت دارند یانحبش

 . هستم یکاییخواهد گفت که امر یکهر یستند؟که ک یداز آنها بپرس اگر

هستم پس  یکاییامر یگویدهستم م یزکه انگر یگویداو نه م یبپرس یزاگر از انگر

پس  ند،یگو یآنرا افغانستان م یمکه ما سکونت دار یکه در ملک یدشام هم بدان

 .الزم است که هر کس خود را افغان بنامند

قوام ا ید،نظر کن یاکه شام به دن است یندارم، آن ا یگریبا شام حرف د اکنون

و  دندیبه آسامن رس یاملل دن یم،روان هست یانروند و ما به طرف پا یباال م یادن

 . یمماند ینما در زم

 چه سبب است؟ ید،باره غور کن یندر

 .یمهست یملت قو  یکبه همه  یستیم؟ما قوم ن چرا

نعامت و ثروت داده پس ! خداوند )ج( به ما وطن پر  از یمدار یم؟وطن ندار ما

 یم؟نشد یرس یعقب مانده و به نان جوار  یاچرا ما نسبت به همه اقوام دن

: حرضت رسول الله )ص( به ما گفته بود: یمگو یبزرگ آنرا من به شام م دلیل

ر شد ت یزتر و عز یریننسبت به هرچه ش یادن ینشام ا یمسلامنان! اگر برا یا

شد،  یدو هم به آخرت خوار خواه یاخواهد شد که شام هم به دن ینآن چن یجهنت

 . کنیدشام در آن غور  یم،گو یسخن را که من به شام م ینا

حرضت رسول الله )ص( به  یشرتهزار وچهار صد سال پ یک یم،گو یمن نه م

 .شام گفته
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 یباوطن ز ینباشد. در ینه م یباز ملل عامل مثل ما خوار و غر یک یچه امروز

 .یمبخور یرکه به شکم س یستن ینان جوار 

 
 یرحلت م یادن ینحرضت عمر )رض( از یکه! زمانینیداسالم را بب یخشام تار 

 و حکومت بزرگ را گذاشت.  یادمسلامنان ثروت ز یفرمود ، برا

ت حرضت رسول الله)ص( را فراموش کردند حال یاممسلامنان تعل یکهمگر زمان

 د؟یفراموش گردان یشانرسول الله )ص( را از ا یامتتعل یزشان چه شد؟ چه چ

 .آن چه بود؟ آن محبت دولت و شوق اقتدار بود

تواند  یشود، آن قوم و وطن آباد شده من یداپ یزدو چ ینهر قوم و وطن که ا در

 . یمبرباد هست یزدو چ ینهم به سبب هم یمما که برباد هست

ه در ک یستو شوق اقتدار چ یامحبت دن یجهکه نت یدیداسالم د یخشام در تار

 عتشد، مسلامنان فرقه فرقه شدند و در جام یلها تشک یعتمسلامنان جم ینب

 شد. یدامسلامنان نفاق پ
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  .بود یناش جنگ جمل و جنگ صف یجه! نتینیداش را بب یجهنت 

مبتال  یداده بود به خانه جنگ یمتعل یشانکه رسول الله )ص( به ا مسلامنانی

ند خداو  یمتعل یجهدر نت یدندخود به قتل رس ۀلامن در خانشدند و هزاران مس

 .اند یافته)ج( و رسول الله )ص( گم شد که تا امروز آنرا ن

د روشن چراغ خور  یک ینهبود، در مد یکیتار یا! در متام دنینیدبب یخبه تار شام

هر ش یموکراسیکنم که آن تنها د یبود. من قبول م یموکراسیچراغ د ینشد، ا

بود، آن چراغ هم خاموش شد و  یروشن ینهبود، مد یکتار یابود، مگر دن ینهمد

 .اند یافتهرا ن یموکراسیتا امروز مسلامنان د

است!  که پاکستان یدگو یزند و م یم یاد! فریدبه پاکستان نظر کن یکم شام

 ! ما چه؟ینیدپاکستان مسلامن ما افغانها را بب ینو اسالم است!! در

ه آن را ک یموکراسی! دینیدها را بب یها و پنجاب ی، بنگالها یبلوچ ها، سند 

ر اسالم آمد، و براد د،ها آمدند، پاکستان آم ینما داده بود، ا ۀکافر به هم یفرنگ

 خان آمد آنرا هم از ما گرفت.  یوبما ا

 یب یموکراسیدادند، که مردم آنرا د یادیبن یتبه ما چه دادند؟ به ما جمهور

 .یندگو یم یدبنا

به نام )نو( بر خاست، او هم انقالب  یلجرن یک! در آنجا یدبه برما نظر کن شام

من هم  یدگو یخان برخاست، م یوببنام ا یلجرن یککرد. در پاکستان هم 

 . یدانقالب کردم. به انقالب هر دو فکر کن

انقالب  ی. عقب رفنت را کسیگویندرا م یرشفتپ یند،گو یرا م یلیانقالب تبد

 .یدگو یمن

 شان داد. یبرا یموکراسید یستیکبرد، سوشل یش)نو( ملت را پ جرنیل



 
 

 

 سخنان ناب غفار خان

116 

 یا یموکراسیخان که برادر ما است چه داد؟ د یوبما ا یبرا ینید،به انقالب ما بب 

 کافر به ما داده بود هم از ما پس گرفت.  یآن فرنگ یگانه،را که آن ب

کلتور  ینید،ب، زبان ما را بیدینما را بب یاتاقتصاد یاییدرا نه گرفت، ب یموکراسیتنها د

 . ینیدمتدن و معارشت ما را بب ینید،ما را بب

 یهربو ت یمتعل ینید،ما را بب یهرچه را از ما گرفتند، خصوصا کالج ها و مکتب ها

 یادکه فر شوم یم یرانح یبه کسان ینمب یحال م ینمن که به ا ینید،اطفال ما را بب

 . ستکرده ا یترق یارزنند که پاکستان بس یم

ارصار کرد  یارکه بس یخواستکه از شوهر خود )طالق( م یمرا دار یما حال زن

 .یخواه یترا بربم و تو )طالق( م ینیخواهم که ب یشوهرش گفت: من م
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خان است. او در کتاب  یوبراجع به کتاب ا یمگو یکه به شام م یگرید سخن

حرف زده، مگر صدر اعظم جواب او را داده، من  یارخود راجع به افغانستان بس

 زنم که به ما مربوط است.  یحرف م یلیبا شام در باره مسا

 انهاافغ صورت گرفته و یفرندمخان در کتاب خود نوشته که در پشتونستان ر یوبا

معلوم است که ما در  یاسخن باالکل دروغ است، به دن ینخود را داده اند ا یرا

سخنان کهنه چه  ینا یآور  یادکه  یدانممن من یم،حصه نه گرفته ا یفرندمر

 رضورت دارد؟

پس  یگویگذشته گذشت. اگر رضور م یکه تو برادر ما هست ییمگو یم مایان

 .یمکنشان را معلوم  یو را یماز افغانها بپرس یم،کن یفرندمکه ر یدبفرمائ

د که کنن یو پروپاگند م یگوینددوست ما م یسهخود غرض و پ یسارب برادران

گفته که پاکستان  یک ید؟خواه یچه م یپاکستان مسلامن است شام ازو 

فکر  دی: پاکستان مسلامن است برادر ماست، مگر بایگوئیمما م یست؟مسلامن ن

 یم؟گو یوبه او چه م یخواهیمچه م یشود که از و 

ر اسالم د یما یمکه پاکستان مسلامن است و ما هم مسلامنان یگوئیمم یشبرا ما

 !است ما را برادر خود ساز یدر اسالم برادر  یستن یغالم

آن  یداند، مگر او برا یاو را برادر خود من یبه حال آن افغان که مردم افسوس

 !!کند یمردم بر خالف قوم خود و ملک خود پروپاگند م

کستان مارشل ال بود، به خاطر داشته خواهد بود که در آن در پا یکهوقت برادران

 آمده بود. ینجاهخروشچف ا یهوقت صدراعظم روس
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اکستان بر حکومت پ یانیهب ینداده بود ا یانیهب ښتونستاندر باره پ ینجاهاو د ا

رافرستاد که  یمن کس یخان برا یوبزلزله آورده بود و صدر صاحب محمد ا

  یستی؟است؟ او گفت خرب ن یرتگفتم خ! من رفتم: یانجا بیا

داده، من گفتم خرب هستم، مگر به  یانیهمن گفتم از چه؟ او گفت خروشچف ب

 کن!  یدشاو گفت: ترد یگویی؟چه م یمن برا

 .خواهم کرد شیدو گفتم: به افغانان حقوق شان را بده من ترد یدممن خند

 .ردخواهم ک یدچطور ترد یرا نده یشانبه افغانها حق ا اگر

 
 

 

ساعت حرف زد  یمخارجه منظور قادر نزدم آمد. او به من چهار، چهارن یراز آن وز بعد

که  ایر ناکام شده، ز یدموکراس ینجا،او گفت ا یمحرف زد یموکراسیاول راجع به د

 م .یرا گفت یموکراسیمردم د ینما از ا

 کجا بود که ناکام شد؟ یگفتم: دموکراسمن 

 پاچا خان در قندهار به مردم بیانیه خودش را می شنواند
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در  نجایدر آنجا سه چار مرتبه انتخابات شد و ا بین،او گفتم که تو به هندوستان ب به

ادر مردم را کرده ؟ به مناظور ق ینانتخابات کرده؟ و که پرسان ا یپاکستان تا حال ک

ان پاکست آمد که ما در یانسخن مب ینا ینب ینحرف زدم، در ا یارهم بس یگرمن د

 یاراخت و پشتون، الزم است که یبلوچ ی،سنده نگالی،ب ی،: پنجابیمپنج برادر هست

. من یجدا گانه مگو  یخانه هر کس از خودش باشد. او در جوابم گفت که خانه ها

 کییاست من گفتم که خانه ما  یکی؟ او گفت: بگو که خانه ما  یمگفتم: چه بگو

 ینپرسم که در ا یاست مگر از شام م یکیاست، من هم قبول دارم که خانه ما 

 . یدهمنه؟ گفت: اطاق م یا یدهیداطاق م یمخانه برا

به  یامن خواهد بود  یارگفتم: منظور است مگر اطاق من کدام  است آن به اخت

 تو؟ یاراخت

اق اط یاره ما اخت. مگر در خانیماست، ما برادران یکیقبول دارم که خانه ما  من

 من از من خواهد بود. از تو نخواهدبود. 

ها افغان یخصوصاً بعض یاهم در دن ینکنم که عالوه بر ا یافسوس م یاربس

  .کنند یشوند و پروپاگند غلط م یم یستادها

 یم؟خواه یپاکستان چه م ین: ما از ایمگو ی! من به شام واضح م برادران

 نیکه اکنون به شام گفتم و ا یخواهمم ینقدرشام معلوم است که من رصف ا به

پاکستان را که پشتون ها ساخته،  ینو ا ی،تو هم مسلامن یمکه ما هم مسلامن

رفت  یملک من یناز ا یکردند و فرنگ یوطن جنگ من یآزاد یاگر پشتون ها برا

 . ده،پاکستان کجا بود ؟ پاکستان به خون پشتونها ساخته ش

ه ده کرور ک یگفتناراض بود. او م یاراز ما بس یطور شده که فرنگ ینا یسهمگر ک

 پشت ما کمرنه بست.  یمسامن بود. کس
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به غصه  اریما بس یسبب او باال  ینپشتون به مخالفت ما کمر بستند . به ا ینا

 بود.

ست از د ی؟رفت به خانه ما آتش زد. مگر از دست ک یم یکهسبب وقت ینبه هم 

 یفرنگ یرا از غالم یشانو ا یمآنها وطن را آزاد کرده بود یبراما  یکهبرادران نآ 

 . یمنجات داده بود

 یشان چور شده بود، اوالد ها یوطن را آزاد کرده بود خانه ها ینکه ا یکس

 زده شده بود.  یشان به مرم

 هشد گفته یشانآزاد کرده بود در مورد ا یفرنگ یوطن را از غالم ینا یکهکسان 

 که آنها هندوان هستند. 

روختند به ف یفرنگ یرا که قوم، وطن و اسالم را باال  یکسان یکاسه پاکان فرنگ

عمل به نزد خداوند  ینهستند وا ا یواقع یمسلامنها ینهاآنها گفته شد که ا

 .یمسبب ما غالم غالمان شد ینبزرگ بود و به هم یشکرنا گزار 

 میپاکستان ما پنج برادر ا یناست که در ا ینا یگوئیمکه ما م یگرید سخن

 .یو پنجاب یبلوچ ی،سنده ی،:پشتون، بنگال

م نا یکما هم  یدکه با یمگوئ یما هم م یمنام دارند و ما ندار یگرار برادر دهچ 

 . یمداشته باش

 شیبود من برا یده( پرسښتونستانخان در پارملان از من راجع به )پ یعل لیاقت

مردم  یگیرینام است مثل پنجاب و بنگال، و اگر نام پنجاب را ب ینگفته بودم ا

که ملک  یدانندمردم م یگیریاست و اگر نام بنگال را ب یانکه ملک پنجاب یدانندم

 . تاس یانکه ملک سند یدانندم ممرد یگریاست و اگر نام سند را ب یانبنگال
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نام  یککه ما هم  یگوئیمطور ما م ین! همیل؟ صوبه رسحد و قبا یستمما چ مگر

 .که مردم آن را بشنود و بداند که ملک پشتون ها است یمداشته باش

نام را هم ندارد، و مردم  یک یما روا دار  یکه برا یبیندپشتون ها ! شام ب ای

 .کشد که پاکستان است، اسالم است یم یادفر

 

 .یبیندکه شام ب یمگو ی! من به شام و بزرگان پاکستان م برادران

 ینم،نازدند که ما مسلام یادسال فر یستما که در بلوچستان هستند آنها ب بردران

شان حق نداد.  یبرا یمگر کس ید،ما حق ما بده یبرا یمبرادران شام هست

 اش چه شد؟ آن مردم مجبور شدند به تقنگ دست بردند.  یجهنت

 که وفعال شود، یظلم م ینطرفبه شام معلوم است که بر آنها از چقدر مدت به ا 

بلوچ  ام که اکنون به یدهشن یشود،مسله به زور حل من ینپاکستان دانست که ا

 .یمکه در خانه خود صلح کن یائیدکه ب یدگو یها م

 یدر دل او نه برا یکنمو حاالتش را مطالعه م ینمب یپاکستان را م ینکه ا من

رخ  لییکدام تبد یبنگال یما پشتون ها و نه برا ینه برا ی،سند یبلوچ، نه برا

شام مظلومان هستند  یکهکه قسم یگویمداده، لهذا به برادران بلوچ خود م
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چنان پشتون ها  ممظلوم است ه یسند یکهاست و طور یمظلومهامنطور سند

 و غرض و مقصد ما هر سه مظلوم هستند.  مظلوم است

که  ندکیآنها کوشش م ید،به آنها باور نکن ید،که فکر کن یگویمشان م یپس برا

 ما را در خانه خود جدا جدا و کمزور بسازند. ینطورا

 یتن که یمگو ی( مښتونهابلوچان و پ یان،برادران مظلوم خود )سند ینمن به ا

 ښتونپ ینشود که بزرگان پنجاب جمع شدند، گفتند : به ا یمعلوم م ینا زآنها ا

 !نزد او ثروت رسشار است، او برق دارد. یبینب

وچ ها نظر دارند، و باز گفتند: به بل یسارب ینآنها زم یبینها ب یباز گفتند:به سند

 دارد.  یادکه آنها گاز دارند و وطن شان معادن ز یدکن

ود. بلوچستان از ما ش یاتها و معدن یسند ینها زم تونبرق پش یدمخترصکه بائ

ختند، آنرا را که آنها سا یونت یکبسازم، پس  یونټ یککه  یایدکردند که ب یزتجو

سالم ا یمو تعل یدهعق یرا در روشن ینکه ا یدطور ساختند حاال شام بگوئ ینا

 .ساخته

 گرییو اگر نزد د یگرب یبرادر برق باشد او را ازو  یک یشاگر پ یدگو یم اسالم

 یگرید و اگر یرداشته باشد آنرا بگ یاتمعدن یگریو اگر د گرباشد آنرا ب ینزم

 در اسالم است ؟ ین؟ هم ریگته باشد آنرا هم بداش یتمعدن

 نیشان گفت ا یبرا یکه اگر کس ینمب یخود م ۀپشتون ها ساد ینبه ا من

 نه ؟ یافهامنند که اسن اسالم است  یاسالم است ،خود را نه م

عامله م ینکه ما مسلامنان و برادران شام هستم. ا یمگو یپاکستان م ینبه ا من

 شود. یصلهف یبه برادر  یدما با
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که به  نمیب یم ښتونپ یننه شود من به ا یصلهو صلح ف یبه برادر  کار یناگر ا 

 کدام طرف روان است؟

 سبب یادن یو برا ښتونپ یدارم . من تشدد را برا یدهبه عدم تشدد عق من

 . یدانمو نفرت م یبرباد ی،تباه

واهم و کوشش خ یگویمها م ښتونمن عدم تشدد محبت است لهذا به پ یدهبه عق

صلح  و یمعامله به برادر  ینکه اگر ا یگویممگر من م ید،کرد که تشدد نه کن

 تیاال روز بروز خ ینمب یرا من که به افغانها میشودخوب خواهد شد، ز یصلهف

 که افغان ها به تفنگ دست یایدب ینه که آن روز  یگویمشود، من م یشان بدل م

 .بربد

 نکیجوانان کمر بسته بودند اکنون ا ښتونستانپ یها فکر کنند که اول برا این

 بر آمدند . یداندخرتان هم کمر بستند و به م

 : دخرت گفت یک یمجا برا یندر هم ینکا 

 که د زملو نه پوره نه شوه

 ټینهگ ېبه د ینکۍفکر افغانه ج

 .خواهند کرد ییفخر افغان ! ترا دخرتان کام یاگر از جوانان پوره نشد ا یعنی

وچ ها به که مثل بل ید،را مجبور نه ساز ښتونهاکه پ یگویممن به پاکستان م لهذا

 تفنگ دست بربند.

عاً مسله قط ینا یتکه اگر آنها مجبورساخته شدند پس نوع یگویمرا هم م ینا

آن به ذمه پاکستان خواهد  یآن به ذمه وار  یخواهد شد و متام زمه وار  یلتبد

 .بود
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شود و در پاکستان هم، که باچا  یمن پروپاگند م ۀجا هم در بار  ین! در ابرادران

 خان به هندوستان روان است .

شد.  ادیپروپاگند ز ینا یدجنگ هندوستان و پاکستان رشوع شد در جرا یکهوقت 

آن  ینکه در ا یگویمو از پاکستان هم من م یکردهندوستان هم م یاخبار ها

 .نبود یقتحق یچه

روزها  چند نفر از سفارت پاکستان نزدم آمدند. و به من گفتند: باچا  ینا در

! بینیشان گفتم: ب ی؟ من برا یرو  یکه تو به هندوستان م یما یدهخان! ما شن

 نه بسته .  یمرا کس

تو  یروم . من برا یفته ام و نه منشسته ام  به هندوستان نه ر  ینجامن ا ینکا

تو  یفرست یرا خواهد داد اگر مرا به هندوستان م احق م یمکه برا نشسته ام،

 ییده. چه ؟  اگر توبه من حق نه میاگر به هندوستان فرستاده ا یفرست یم

گردم که در  یم یامتام اقوام دن یو باال  یگرمپشتون ها کچکول م یمن برا

 .یندازیدب یرخ ښتونکچکول پ

 احمد شاه بابا در قندر همراه با اطفال محبت می کندباچاخان در مقال مزار 
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پس  ینک یکه به هندوستان مرو. بر خالف من پروپاگند م یگوییکه به من م تو

 !!حق را بده ینکه حق مرا بده پس ا یگویممن بتو م یتو برادر من هست

 . یمگو ینه م یکس یگربه د یگویماول بتو م من

 من بتو خواهد نشستم ؟ یاا یدهیاگر تو به من من

ودم ب یرکردهشام تقر یموقع من برا ینخاطر داشته خواهد بود که پارسال در هم به

 شام را معلوم کرده بودم.  یورا

 زانیعز یدبرادران من هست یدشام قوم من هست ینکا یچرا معلوم کرده بودم ؟ برا

است  روان یالبکه س ینمب یافغان من م یمن به شام گفته بودم که ا یدمن هست

 . ینامیدرا برداشته و غرق م اهو ما افغان

برادر مسلامن ! دست بده  یا یگویممن به او م  یستادهمسلامن ا یکدر ساحل 

 . یدهممن یگوید. او میشومغرق م

 .!یگردست مرا ب ینک: ایگویدهندو استاده او م یک یشرتپ

پرسم که  ینه ؟ امروز هم از شام م یابودم که دست بدهم  یدهاز شام پرس من

 که اسالم است اسالم است .  یگوئیدشام م

خان هم برادر مسلامن من  یوبمسلامن که برادر من  است  ا ینکه ا یگوممن م

 یمن به شام گفتم که م یدهداست و هم پشتون است. دست بدهد؟ و که  من

که هر که به من دست بدهد اگر کافر مطلق هم باشد من  دمگر  یم یاروم به دن

 . یدهمبه او دست م

فتاده ا یالببرادران ! ما در س یپرسم که ا یو باز از شام م یگویمباز به شام م من

  نه ؟ یادست بدهم  یدهدکافر دست م یکو  یدهداگر مسلامن دست من یما
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اطر گان که من به خ یوانهد یا یدکه دست بده ! پس بشنو یگوییدکه هم م شام

م شام باز به نام اسال  یسکه ک یدبا من وعده کن یگردمم یشانشام رسگردان و پر

 ؟ یدیدسخن مرا شن ینا یدنده یبرا فر

 .یدبفهامن به آنها هم یستندن ینجاکه در یو سادگان یدموضوع ملتفت شو ینبه ا شام

که مبا دست بدهد. اگر او  یگویمبرادر مسلامن خود م یناز همه با ا یشرتپ ما

 . یگیرددست ما را م

مبا دست ندهند قرار  ینها. و اگر ا یمبرو یگرکه ما عقب مردم د یدهپس چه فا

شام گفته ام اگر کافر مطلق باشد و  یمن برا یکهطور یرومنخواهم نشست ما م

 . یدهیمدست م یشما برا یکشندبدر م یلس ینما را از ا

الم مردم بنام اس یامکه شام را دا یکنمسخن خو درا بشام تکرار م ینا ینومن از ا

 !یدیدشن یدنخور یبداده اند نشود که باز فر یبفر

گوشه  ینا یتکه اگر شام واقعا به امن یگویمم یکاو امر یمن با اتحاد شورو  یراخ در

وضوع را م ینجا بلند شود ا ینآتش در یقبل از آنکه شعله ها یدبا یدعالقه دار یادن

که در  ستییاست با یادکه اثر شام بر پاکستان ز یگویمهم م ینو به چ یدکن یصلهف

 .شعله ور نشود یدر جوار شام آتش بد امن ات یدما و پاکستان صلح بکن ینب

 دیکه در استامع گفتار من اظهار منود یمتیو برادران! از محبت و صم خواهران

 .یشودمها تشکر منوده از شام رخصت م یلیخ
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  خدمتگار ییخدا یکتحر یهو غا غرض

کرده.  یرانها خراب و و یها و دشمن یافغان را نفرت و حسد اودرزاده گ جامعه

 یگرمنودن و د یجاسوس یگرد یهعل یکیچاه کندن،  یگریبه د یکیکشنت، 

ا را م یااقوام دن یگررا گم کرده و از د یدر افغانها جرات اخالق یدهاخالق ناپسند

 انیمحتاج اجنب یستیم،ن یرس یعقب انداخته و در وطن مثل جنت به نان جوار 

افغانها  ینکه از ب ینستا یخدمتگار  یینو و خدا یبرادر  یهبناً غرض و غا یمهست

بغض و نفرت در آنها الفت و محبت  یو به جا یبرادر  ینفرت، حسد، اودر زاده گ

کهنه  یاودرزادگ یخلق کند و بجا یدار ¬¬حسد در آنها روا یکند و بجا یداپ

 یرضا یبقوم خود برا یشخدمت بر آال یافغانها را برا اممتنو زنده کند و  یبردار 

 .کامل آماده سازند یامنخدا با ا

تا  دیاب ییاجانب رها یاجهامنند شوند و از احت یاملل دن یگرتا افغانها هم با د 

 .شان هم بهرت و آخرت شان هم خوب شود یایخدا بخواهد که دن

 عمل یلبه مواد دهگانه ذ یردنو حصه بگ یبرادر  ینافغان که بخواهد در ا هر

 :یکندم

. یرساندخدمتگار از دست و زبان خود به مخلوق خدا رضر من ییهر خدا - .1

 .پسندد یهم من یگرانپسندد بد یخود من یرا که برا یزیچ

 .یگویدو دروغ من یکندرا من یکس ینو توه یبتخدمتگار غ ییهر خدا - .2

له مقاب یکو ظلم و تجاوز را به اخالق ن یباشدخدمتگار صابر م ییهر خدا - .3

 .یکندبد منع م یرا از کارها ینو محبت متجاوز یو به نرم یکندم

 .یکندو به مظلوم کمک م یکندمن یخدمتگار با ظامل همراه ییهر خدا - .4
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 .یکندم یخود دار  یو دشمن یخدمتگار از پره و جنبه و اودر زادگ ییهر خدا - .5

 یم یانرا که به وطن و مملکت ز یخدمتگار رسوم و رواج ها ییهر خدا - .6

مزخرف مجاهده،  یبردن رسوم و رواج ها یناز ب یو برا یکندرساند ترک م

 .یکندم یغمجادله و تبل

 .یکندم یارساده را اخت یخدمتگار زندگ ییهر خدا - .7

 یو از زندگ ینامیدم یشتکسب مع یزجا یشهءخدمتگار از راه پ ییهر خدا - .8

 .یکندم یزپره یکاریو ب یخور  یارت

کامل خدمت  یامناست و با ا یداخدمتگار بر قوم و وطن خود ش ییهر خدا - .9

فروشد، در راه خدمت بقوم و  ی. قوم و  وطن را به پول و مناصب منیکندشانرا م

 .یدمنا یمن یغدر یگونه فداکار  یچوطن از ه

خود را قبول و به آن عمل  یعتجم یتاکرث یصلهخدمتگار ف ییهر خدا - .10

 .یکندم

نهمه،  یهـ ل کال د سنبل 13۶۵منت،  ینا: د خان عبدالغفار خان د ومنبع

 .مطبعه یکابل، دولت
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 های واقعات )کرونولوژی(فهرست تاریخ

 خانبهرام تولد در امتانزی چهارسده در خانه  1889

 تعلیم از مالی مسجد 1897

 مکتب پیشاورداخله در   1898

 شمولیت در مکتب شاروالی پیشاور  1998

 قبول نکردن شمولیت در اردوی انگلیس 190۶

 گرآغاز مکتب اسالمی در علی  1908

 تصمیم منفی در مورد فراگیری درس در کالج در انگلستان 1909

 افتتاح منودن اولین مکتب در امتانزی  1910

 پیوسنت با حرکت حاجی صاحب از ترنگزی 1911

 ازدواج با مهرقند )بنت یارمحمدخان(  1912

 لیگ در اگرهاشرتاک در کنفرانس مسلم  1913

 خانتولد اولین پرس، غنی 1913

 طوالنی با قبایل در باجور چهله و روزه  1914

 سال تنویری

 خان تولد پرس دوم، ولی  191۵

 شوفات خامن  191۵

 باته بنت سلطان محمد خانازدواج دوم با نم 1919

 ماههحبس شش  1919

 آزادی از حبس  1920

 عروسی  1920

سفر به دهلی برای اشرتاک در کنفرانس خالفت، مالقات با گاندی، ابوالکالم   1920

 و غیره

 جهت موضوع خالفتمهاجرت با دیگران به افغانستان   1920

 کانگرس هند نشنل در ناگپور اشرتاک در جلسه  1920
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 امتانزیتأسیس لیسه در   1921

 تأسیس "انجمن اصالح افاغنه" )با اولین ریاست عبداالکرب خان  1921

 حبس سه ساله  1921

 تولد دخرت )مهرتاج( از خانم دومی 1922

 حین محبوسیت تولد پرس دوم که بعداً معاون پوهنتون پیشاور بود  1922

ماس شهر لندن داکرت خان صاحب در شفاخانه سینت تو برادر کالنش  1923

یک خانم انگلیسی ازدواج کرد و از او پدر یک پرس  داکرتی گرفت، سپس با

 )جان خان( و یک دخرت )مریم( شد.

 وفات مادر  1923

 آزادی از حبس   1924

 ملقب شدن به "فخر افغان"   1924

 زیارت حج بیت الله  1924

 دیدار از چند کشور اسالمی  1924

 وفات و تدفین خانم در بیت املقدس   1924

 سابقه اشرتاکو تدفین او مردم به تعداد بی وفات پدر، که در مراسم جنازه  192۶

ام، روپیه را برای اسقاط مشخص کرده 2000بودند، باچا خان گفت، کرده

 به مردم بدهم یا به مکتب؟ مردم به صدای بلند گفتند: به مکتب! به مکتب!

 طر پیرشفت زراعت محلیخاهانجمن زمینداران بتأسیس   1927

 لیگ جوانان پشتون" تحت رهنامیی خودشپشتون " تأسیس جرگه  1927

 اشرتاک در جلسات خالفت و کانگرس در کلکته 1928

 مجلۀ پشتون    1928/1929

 خدمتگذاران خدا تحریک تأسیس  1929

 از نرشیۀ "پشتون"آغ  1929

 کانگرس در لوکنوی الهور، مالقات با گاندی و نهرو اشرتاک در جلسه  1929
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 آزادی از حبس  1930

 آغاز دیدار از دهات  1930

 اشرتاک در جلسۀ کانگرس در کراچی  1930

 عضویت در کمیته کاری کانگرس با گاندی  1930

 حبس بشمول متام رهربان کانگرس  1930

 رسامالقات با وای برایاگست، رفنت با گاندی و جواهر الل نهرو به سیمله  2۵ 1931 

 کانگرس در پیشاور اتخاذ تصمیم برای تأسیس شعبه 1931

 حبس سه ساله 1931

 "پشتون" مجله 1931

 پیشاورخوانی عام در بازار قصهقتل 1930

 آزادی بعد از یک سال از زندان دیره غازی خان با سایر خدمتگذاران خدا 1931

برای اشرتاک در  تن خدمتگذاران خدا 100با همراهی سفر به کراچی  1931

 کانگرس جلسه

 کانگرس ورکینگ کمپنی سفر با گاندی برای اشرتاک در جلسه 1931

برای مطالعه وضعیت رسحد، در  جوالی: آمدن پرس مهامتا گاندی به پیشاور 1931

 بودباچا خان در امتانزی  این مدت با

 آزادی از حبس  1934

 تعبید از پشتونخوا   1934

 وردا با گاندی در زندگی  1934

 مالقات با مسلامنان بنگال  1934

 قبول نکردن رهربی کانگرس، سخنانی در مببیی و محبوسیت  1934

 محبوسیتسخنانی در مببیی و   1934

 اگست: یک هفته روزه گرفنت برای حامیت از روزه گرفنت گاندی 17 1934

سپتمرب: سخنانی در مورد اتحاد هندوها و مسلامنان به یک محفل عام  30 1934

 در کلکته

 آزادی از حبس و تبعید شدن از پشتونخوا  193۵
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 تبعید شدن از پشتونخوا  193۵

 پشتونخواوی والی تعبید شدن از س 1937

 بازگشت به خانه 1937

 سطح والیت آرا درموفقیت با اکرثیت  1937

 حیث والیهب صاحبخان وظیفه 1937

 بازسازی در پشتونخوا آغاز برنامه  1938

 اول می: آمدن گاندی به والیت رسحد برای هشت روز 1938

 ح یک مرکز در رسدریاب برای برنامه بازسازیافتتا 1940

 تشددعلت دور بودن کانگرس از عدمبهترک کانگرس  1940

 تأسیس کمپ آموزشی برای خدمتگذاران خدا 1941

 مقاومت ملکی در پشتونخوا  1942

 گرفتاری از سوی پولیس در حین سخنانی 1942

 دو عدد قربغه وکوب پولیسمحبوسیت دو ساله که در جریان آن در اثر لت 1942

 ندوی شکست

ه کاری آن ب از کانگرس ملی متام هند و کمیته نگاندی و باچاخا استعفای 1942

 علت اشرتاک در جنگ جهانی دوم

میل از  1۶ ی خدمتگاران" در رسدریاب در فاصلهتأسیس "مرکز عالی خدای 1942

 پیشاور

 محبوسیت  1944

 آزادی از حبس  194۵

 راب صحی و قید در خانهوضعیت خ دلیلآزادی از حبس به 194۶

 به انگلستانخاطر معالجه هسفر ب اخذ اجازه 194۶

 تبعید شدن به افغانستان 194۶

 عدم اشرتاک در ریفریندمبرای ها از پشتوندرخواست   1947

 مصادره شدن اخبار "پشتون" از سوی حکومت در پاکستان در ماه اگست  1947

 خدمتگذاران برای پذیرفنت پاکستان، ماه سپتمرب دعوت جلسه  1947
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 پاکستانی با تعهد وفادار   1948

 رهرب منتخب پیپلز پارتی پاکستان  1948

داکرت خان صاحب و اعضای مظلوم تحریک با حبس همراه مانتقال به   1948

 خدمتگذاران خدا در ماه جون

 وفات گاندی در هند   1948

موافقت جی ام سید، عبدالحمید سندی، شیخ حسام الدین و مارچ:  1948

نام که بهحزب "جمعیت العوام"  باعبدالصمد خان اچکزی )گاندی بلوچ( 

 پیپلز پارتی پاکستان شهرت دارد و باچاخان اولین رهرب آن بود

وفات دوست خوب باچاخان )قاضی عطاءالله( که در صدراعظمی داکرت  19۵2

 خان صاحب وزیر معارف بود

 آزادی از حبس و نظربند شدن در خانه  19۵4

 مرکزی پاکستان عضویت داکرت خان صاحب در کابینه  19۵4

 بازگشت به پشتونخوا بعد از هفت سال حبس  19۵۵

 رئیس جمهور شدن جنال سکندر میرزا در پاکستان  19۵۵

اعالن واحد اداری و ادغام مناطق قبایلی رسحد )پشتونخوا( در واحد اداری   19۵۵

 پاکستان

 از سوی حکومتاش متام جایداد خانواده محبوسیت و مصادره  19۵۶

 تأسیس حزب نشنل عوامی )در ماه جوالی(   19۵7

 شدن داکرت خان صاحب در ماه میکشته   19۵7

 گرفتاری و حبس )ماه اکتوبر(  19۵8

 یضیو مر زیادسن دلیل هآزادی از حبس ب  19۵9

 رسمی و مقام دولتی محروم شدن از هر نوع وظیفه  19۵9

 

 گرفتاری و حبس با صدها همکار دیگر  19۶1

املللی )امنیستی انرتنشنل( زندانی سال معرفی سازمان عفو بیناز سوی   19۶2

 شد. 
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 و نظربند شدن در خانه آزادی از قید  19۶4

 خاطر معالجههسفر به انگلستان ب اخذ اجازه  19۶4

 نویسنده کتاب "دپتانز"  الف کارومالقات با   19۶4

 تجارتی افغانی در قاهره اخذ ویزه  19۶4

 کابل بهاقامت  و سفر به کابل  19۶4

 گاندی تولدروز مین سال100سخنانی در  برایسفر به هند   19۶9

 خیردعاخوانی برای و  سه روز روزه گرفنت برای اتحاد هندوها و مسلامنان  19۶9

 اقوام

بازگشت از تبعید به  ،نظامی پاکستان با اختتام حکومت دوازده ساله 1971

 پشتونخوا 

 محبوسیت  197۵

 منع حزب نشنل عوامیاعالن   197۵

 های مسلسلو مریضی زیادعلت سن ی از قید بهآزاد  197۵

 خان و رسان اپوزیسیونمحبوسیت با پرسش ولی 1983

 نظربند شدن در خانه 1983

 آزاد شدن از نظربندی و رفنت به شفاخانه برای معالجه 1983

 در کابل یبسرتی شدن در شفاخانه 1984

صدمین سالگرد اشرتاک در برای هند به خای سفر با همراهی پرسش ولی 198۵

 حزب کانگرس ملی هند

 رفنت به هند منحیث مهامن ویژه به خاطر معالجه  1987

 عنوان اولینبدست آوردن بزرگرتین مدال )بهارت راتنه( یعنی تاج هند به  1987

 غیرهندی

 در پیشاور یبسرتی شدن در شفاخانه  1987

 آخرین نفسش ،وپنج دقیقه صبحساعت شش و سیمؤرخ بیست ماه جنوری   1988

ش اکشید و مطابق وصیت وی جنازهلیدی ریدینگ در پیشاور  در شفاخانهرا  
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 آباد(صدهزار نفر از پشتونخوا به مرکز ننگرهار )شهر جاللیک با همراهی  

 خود به خاک سپرده شد.  منتقل و در خانه

 دایمیبه این ترتیب، سفر ابدی از این جهان و اسرتاحت 

 

 

 

  

 پاچا خان در راه جنازه 

 جنازه پاچا خاناسم مر 
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 خان در جالل آباد به خاک سپرده می شودپاچا 
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در آرشیف مرکز معلوماتی افغانستان )افغانیک( بخش باچا خان ایجاد شده و مواد 

ها( در آن ها و فلمهای از مجالت و اخبارها، عکسمعلوماتی )کتب، مقاالت، بخش

مه ما باالی ترج گردد.مندان تقدیم میتحقیقات و نرش به عالقه برایجاسازی شده و 

امیدواریم که  م.یکتاب های عبدالغفار خان به لسان های دیګر هم کار می منای

 ، با ما همکاری منایند. دیګر کتبو هموطنان عزیز در چاپ و نرش این 

 

 یحیی وردک

wardak@afghanic.de 

2018  
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 افغانیک

ها و افغانستان، برای هموطنان، جوامع و اتباع خارجی معلومات افغانافغانیک در مورد 

 سازد.فراهم میرا 

 آرشیف:

، یاالت اجتامعی، تاریخی، سیاسها و سو مرکز معلوماتی افغانستان در مورد متام عرصه

، مواد معلوماتی )مانند کتب، مجالت، اخبار و اقتصادی، ادبی و صحی در آرشیف

 است. آوری منودهها( را جمعکست

 چی، چیست؟. -2کی، کیست؟  -1

 ها:نرشیه

 1343قانون اساسی افغانستان، سال  -2، عمومی حقوق برش اعالمیه -1

 ، زبان آملانی، به1343قانون اساسی افغانستان، سال  -3

 ، انگلیسی2004قانون اساسی افغانستان،  -۵، 1382قانون اساسی افغانستان،  -4

 زبان آملانیمن، به و مبارزه زندگی -7، خان )پشتو(، چاپ سومسخنان باچا  -۶

 مانفرد لورنس،پروفیسور کتاب آموزش پشتو،  -9، دری(و  زندگی و مبارزه من )پشتو -8

غنی  -12، کی لیااآسرت  افغانان په -11، لیکنېد گالب ننگرهاري  -10، زبان آملانی

خدمتګاران خدايی  هدو  خان عبدالغفار خان او -13، خان به زبان آملانی

 )پشتو/انګلیسی(

 

های ها( برای پوهنتونسایر رشته ۵9طبی و  221کتاب درسی ) 280 اضافه تر از 

 افغانستان

 کند تا در مورد سواالت اساسی جامعهعالوه بر این، افغانیک در حال حارض تالش می

 دیگران استفادهآوری منوده و جهت آگاهی و افغانی، معلومات مستند و علمی را جمع

  . 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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