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پيشگفتار

در روزهای نخستين جنگ جهانی دوم در دانشگاه ناگپور تحصيل می کردم. ناگپور به لحاظ جغرافيايی در مرکز هند قرار دارد و محل تالقی شماری از

خطوط راه آهن است: از مدرس تا جنوب٬ بمبئی (مومبای) در غرب٬ کلکته در شرق و دهلی در شمال. ولی مرکز واقعی هندوستان شهری بود به نام

وردا٬ در حدود ۹۰ مايلی جنوب ناگپور٬ جايی که مهاتما گاندی و نزديکانش و پيروان نزديکش در آن جا زندگی می کردند. رهبران نهضت استقالل هند

برای مشاوره به آن جا می آمدند و شماری از کميته های کنگره ملی هند به تناوب در آن جا ديدار می کردند.

نتيجه اين بود که کليه تصميم ها و پيام های سران هند از ناگپور رد می شد تا به وردا برسد. روزهای تعطيل آخر هفته به ايستگاه قطار می رفتم تا شاهد

مردان و زنانی باشم که کشورم را به سمت آزادی هدايت می کردند.

همه آن ها را ديدم: جواهرلعل نهرو که بعدها اولين نخست وزيرمان شد٬ سردار پتال که اولين وزير کشور و مشاور نزديک و مطمئن گاندی شد٬ موالنا

آزاد٬ يک شاعر بااستعداد و يک وطن پرست مصمم٬ سی.

وی. راجاگوپاالچاری٬ دولتمرد و وکيل زبردست٬ راجندرا پرآساد که نخستين رييس جمهوری هند شد و در يک مراسم ويژه٬ خان عبدالغفار خان.

بادشاه خان به فرد مورد عالقه من تبديل شد. در حالی که از واگن درجه سه قطار پياده می شد٬ با آن قامت بلندش غول آسا به نظرم می رسيد. سال های

زيادی که در زندان گذرانده بود اثر خودش را گذاشته بود اما چهره و رخسارش هنوز قدرتمند می نمود و آثار سخاوت را می شد در چهره اش ديد. اما

بسيار خوددار بود٬ پيش بينی نمی کرد و حتی برخی مواقع کودکانه به نظر می آمد. نوعی سادگی در او بود که مجذوبم می کرد با او بنشينم و هم صحبت او

شوم.

آن روز البته سراغش نرفتم. خودم هم جوان بودم ولی در ميان اطرافيان گاندی٬ بادشاه خان را بيش از همه به نظرم آمد چرا که نه تنها به درستی  آموزه

های گاندی را فهميده بود که تمامی آن ها را هم به کار می گرفت. پيش از آن٬ او يک زمين دار متمول بود وی تمامی دارايی خود را به سرانش سپرد و

خود را وقت خدا و مردم فقرزده اش کرد. لباس ساده کتان به تن می کرد و کيف کوچکی به همراه داشت که به او بيشتر ظاهر يک مرد وحانی می داد
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تا رهبر هزاران رهرو راه پرهيز از خشونت.

اندکی پس از آشنايی با او بود که بادشاه خان خميره و ذات اصلی خود را به نمايش گذاشت. زمانی بود که هند در نوعی نگرانی به سر می برد را که ژاپنی

ها به چند هزار مايلی مرزهای شرقی ما رسيده بودند و به نظر می رسيد مترصد حمله هستند. کميته کارگروه کنگره در وردا تشکيل جلسه داد و در نخستين

مخالفت آشکار با گاندی٬ اعالم کرد که هند بايد دست به سالح برده و به طريق نظامی از خود دفاع کند. اما بادشاه خان با آن همراه نشد. درجا استعفا کرد و

گفت راه پرهيز از خشونت فقط يک سياست يا رويه سياسی نيست که نوعی ايمان و اعتقاد است. برای او هم مانند گاندی٬ پرهيز از خشونت راهی از زندگی

شده بود. کمی بعد پس از اين که کارگروه کميته نظر خود را تغيير داد٬ بادشاه خان و گاندی با شرايط خود٬ دوباره به آن پيوستند.

بايد اعتراف کنم که در آن زمان اين مسئله ناراحتم می کرد که چگونه است که اين همه خواهان حضور در روند استقالل هند هستند ولی فقط چند نفر مانند

بادشاه خان هستند که حاضرند آموزه های گاندی را در همه امور رعايت کنند. شايد به همين دليل بود که بخش اعظمی از توجه من

را به خود جلب کرد. وی در سال ۱۹۱۹ بدون هيچ گونه پيش شرطی به گاندی پيوست و از آن زمان به بعد هيچ چيز عوض نشده بود و او پا به پای گاندی٬

آموزه هايش را به اجرا می گذاشت. من ديگر رهبران هندی را تحسين می کردم ولی به واقع بيشترشان راه معنوی آموزه های گاندی را درک نکرده بودند

و به صداقت با آن کنار نيامده بودند. بادشاه خان نه تنها آن ها را می فهميد که زندگی اش را همان طور که گاندی آموخته بود گذراند.

برای مدتی من فکرم به اين مشغول بود که منبع قدرت گاندی کجاست. چگونه مرد به اين کوچک اندامی به چنين کانون قدرتی بدل شده بود؟ بادشاه خان

سرنخی به اين سوال بود چرا که نه تنها به لحاظ معنوی که به لحاظ سياسی هم پيروی واقعی گاندی بود.

مدت زيادی طول کشيد تا درک کنم که پاسخ٬ در خودمحور گريزی گاندی بود يا همان طور که خودش می گفت٬ خودش را به صفر رساندن. برای مدت

های طوالنی من اين مسئله را نمی فهميدم ولی کالم بادشاه خان ساده تر بود: هميشه می گفت آن چه باعث شده جذب گاندی شود٬ اين بود که گاندی

می توانست اراده اش به خدا را تثبيت کند. همين باعث يک سرنخ شد. خدمات بادشاه خان در چند دهه برای فراموش کردن و کنار گذاشتن خودش و خدمت

به خدا در سايه کمک به مردم تصوير بارز و روشنی بود که نشان می داد چگونه منابع بزرگ انسانی می تواند برای هرکسی که  مصمم و با شهامت است٬

آزاد شود و به دست آيد.

زمانی که هند به استقالل رسيد٬ بخش هايی از زمين ها بادشاه خان در منطقه سرزمين پاکستان قرار گرفت. آن جا هم او مانند هند در زمان بريتانيا٬ دورانی

را در زندان گذراند و وقت خود را صرف دستيابی به حقوق اساسی و اصلی مردم کرد. زمانی که به آمريکا آمدم ديگر رد او را گم کردم به جز زمان

های معدودی که جهان آن را در تاريخ خود ثبت می کند. در سال ۱۹۶۲ سازمان عفو بين الملل او را کانديدای زندانی سال کرد. بيست سال بعد زمانی

که دريافتم او بار ديگر در سن ۹۳ سالگی به زندان افتاده٬ تالش کردم هرآنچه داشتم را به کار گرفته و توجه جهان را به او جلب کنم تا شايد کانديدای جايزه

صلح نوبل شود و شروع به نگارش اين کتاب کردم. مقاالت خوبی نوشته شد و حتی در هفته نامه نيويورکر و در بخشی که به تاک آف تاون٬ يا گفت وگوی

شهر معروف است٬ با من مصاحبه شد ولی تمام اين کارها انگار که نگارش بر روی آب بود.

با اين حال جهان در حال تغيير بود. در سال ۱۹۷۹ اتحاد جماهير شوروی سابق به افغانستان حمله نظامی کرد و پنجه بازی بزرگ را پس از يک قرن مخفی

کاری٬ نشان داد. پشتون ها٬ (مردم منطقه بادشاه خان) ديگر به عنوان جنگجو و آزادی طلب لقب گرفتند اما وقتی عبدالغفار خان در بيستم ژانويه ۱۹۸۸ در

سن ۹۸ سالگی درگذشت٬ بار ديگر شبکه های خبری و نيويورک تايمز توجهشان به او (بادشاه خان) جلب شد.

در يکی از روزهای مراسم خاکسپاری٬ افغانستان که در اختيار روسيه بود٬ اجازه داد برای نخستين مرزهايش با پاکستان باز شودتا اجازه دهد هزاران تن از

پشتون های داغدار از گذرگاه خيبر رد شوند و تابوت بادشاه خان را با خود حمل کنند چرا که او وصيت کرده بود در اسالم آباد دفن شود. در خاک

افغانستان٬ هزاران تن به انبوه تشييع کنندگان پيوستند. آن روز جنگجويان پشتون يک روز را به احترام «شاه خان ها» آتش بس اعالم کردند. خان عبدالغفار

خان همانند گاندی حتی در جريان مرگش هم همه را به هم نزديک و متحد کرد.

اما فقط برای يک روز. به زودی و با عقب کشيدن نظامی نيروهای شوروی و تا به امروز٬ کشتار و خشونت و جنگ داخلی هنوز ادامه دارد. طالبان که

بيشتر آن ها پشتون هستند٬ نتوانسته اند صلحی با خود به ارمغان آورند. هنوز هم به عمليات شبه نظامی مشغولند وماشين منفجر می کنند و جان هزاران بيگناه
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و زن و کودک را به خطر می اندازند.

اين ها مردمی هستند که برای شجاعت و شهامت شهره هستند و ترجيح می دهند بميرند تا پيروی اختيار کنند. هيچ قدرت خارجی نمی تواند آن ها را مجبور

کند سالح هايشان را زمين بگذارند. صلح فقط به دست خود افغان ها به دست می آيد که نيازمند شهامت و شجاعت بيشتر٬ حتی فراتر از کشتار است. يک

روز از گاندی پرسيدند آيا راه پرهيز از خشونت بهترين راه برای رسيدن به صلح است. وی در پاسخ گفت: «نه. پرهيز از خشونت فقط بهترين راه نيست

که تنها راه ممکن است.» فقط اين راه است که عشق را به قلب ها آورده و صلح به همراه می آورد.

امروز هم اين کار شدنی است. بادشاه خان نمرده است. نمونه او برای ما سرمشقی است که می توان با ايمان و شجاعت٬ به پرهيز از خشونت رسيد. اين پيام

البته فقط برای افغانستان نيست و برای خاورميانه هم هست و راه بادشاه خان می تواند نمونه ای برای رسيدن به صلح باشد. وی به عنوان مسلمان واقعی٬

تصويری از اسالم نشان داد که کشورهای اسالمی کمتر ديده اند و نشان داد راه بزرگی در جايگزين خشونت وجود دارد. سپاه پرهيز از خشونت او و

يا «خادمين خدا» تماما مسلمان بودند و طبق اصل اسالمی قاعده اخوت و برادری و خدمت به خدا و خلق او٬ کار می کردند.

بادشاه خان گفت: «به عقيده و باور من٬ اسالم يعنی عمل٬ يقين و محبت.» خدمت خالص٬ ايمان و عشق. يقين يا ايمان٬ همان خدمت بی بديل به قوانين معنوی

است که تمامی زندگی را در برمی گيرد.

قدرت محبت را هم دربرمی گيرد که باعث تغيير روابط انسانی است و بادشاه خان به مانند گاندی٬ همين را نشان داد. اين مسئله ای نمايشی مثل عشق در

فيلم های سينمايی نيست٬ يک قدرت معنوی است که اگر سيستماتيک و درست به کار گرفته شود٬ می تواند ريشه دوانده و خشم را به محبت تبديل کند.

بادشاه خان عمر و زندگی خود را بر اين اصل گذاشت و مردان وزنانی شجاع تربيت کرد که راهش را دنبال کردند. زمانی که مثال و نمونه او بهتر شناخته

شود٬ جهان شايد به قدرت واقعی پرهيز از خشونت و توان اسالم برای اين کار پی ببرد و به رغم تمامی باورهای غالب٬ آن را درک کند.

در اسراييل و فلسطين٬ در هند و پاکستان٬ در عراق و ايران و بالکان هم گروه هايی از گروه های پرهيز از خشونت می توانند مانند گاندی در جريان ۱۹۳۰

و راهپيمايی نمک به راه بيافتند چرا که به مانند تمامی ديگر راه ها و روش ها٬ اين روش هم نيازمند آموزش و تربيت است٬ تربيت درونی و روحی و

ارادی. بدون ايمان و شجاعت نمی توان اين کار را انجام داد.

خوشبختانه در هر دين بزرگی٬ نظام معنوی قدرتمندی وجود دارد که می توان مبنای اين تمرين ها باشد. يادواره بادشاه خان به جهان اين بود که نشان داد

چگونه می توان درون اسالم اين کار را انجام داد.

بيش از هفتاد سال از زمان راه پيمايی و تظاهرات نمک که مهاتما گاندی ترتيب داد٬ می گذرد اما هنوز نسبت به قدرت پرهيز از خشونت چشمانش را بسته

است٬ راهی که می تواند يک بار و برای هميشه پايان خشونت باشد. اين کتاب تقديم به تمامی مردان وزنانی است که با اجرای نبرد پرهيز از خشونت٬

بشريت را ارتقا می دهند.

 ۱۴ اگوست ۱۹۴۷

 مقدمه

لويی فرانسيس آلبرت

 ويکتور نيکوالس ماونباتن٬ نواده ارشد ملکه ويکتوريا و حاکم هند در گرمای خفه نشسته و ناظر جماعت شورای کراچی بود. هيچ عجله ای نشان نمی داد.

در شش ماه گذشته٬ زمان خيلی کمی برای انجام کار داشت. به عنوان آخرين حاکم هند٬ به عنوان نماينده تام االختيار از لندن راهی دهلی نو شده بود تا در

يک مدت چهارده ماهه قدرت راج بريتانيا را از هند پايان دهد. وی در مدت کمتر از شش ماه اين کار را کرده بود.

حاال و در حالی که ساعاتی بيشتر تا استقالل نمانده بود٬ قرار بود ماونباتن به نمايندگی از جورج ششم٬ برای جمهوری جديد آرزوی موفقيت کند. منتظر بود

که زمان مقتضی را پيدا کند و به رغم آرامش و فقدان شتاب٬ با اين حال ماونباتن به نظر می رسيد روی لبه قدم برمی دارد.
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وی نه تنها يک جمهوری که شکل گيری دو کشور را می خواست اعالم کند: پاکستان از بقيه هند به عنوان اکثريت مسلمان در برابر هندو٬ ايجاد می شد.

حدود سه و نيم قرن بود که بريتانيايی ها به هند آمده بودند٬ حدود دو قرن بود که  حکومت نظامی خود را مستقر کرده بودند. از همان ابتدا مردم هند زير

فشار حکومت نظامی بريتانيا بودند و بخش هايی از کشور که زير فشار بيشتر بود٬ شورش ها و اعتراض های بيشتری به خود ديده بود. ولی بعد٬ سی سال

گذشته شکل گرفت و مهاتما گاندی رويای ديگری را برای همه تعريف کرد: اين که بريتانيا خود به حاکميتش در هند پايان دهد و به عنوان يک دوست٬ هند

را ترک کند. عملی که تنها نمونه جنبش پرهيز از خشونت برای پايان دادن به يک امپراتوری در تاريخ بود و اهميت آن هنوز و تا به امروز توجه جهان را

به خود جلب کرده است.

پنجابی های بلند قامت با آن عمامه های سنتی بر سر در ميان مجمع بزرگان و نمايندگان و خان ها به عنوان نمايندگان جنوب حضور داشتند. بلوچ ها و پنجابی

ها و پشتون ها در سرتاسر سالن ديده می شدند. در سالنی که بيشتر رهبران مسلمان از جمله لياقت علی خان٬ خواجه نظام الدين٬ اسکندر ميرزا ديده می شدند

و در مقابل آن٬ نمايندگان نايب السلطنه بودند که يکی از آن ها محمد علی جناح بود٬ کسی که به زودی به عنوان نخستين حاکم دولت مسلمان جهان٬ انتخاب

شد.

اما يکی از بزرگان در ميان رهبران مسلمان جايش خالی بود. عبدالغفار خان٬ با هدايت صدها هزار نيرو در ارتش پرهيز از خشونت خود آن هم در پشتون٬

يکی از خشونت خيز ترين نقاط کشور٬ حسابی تشکيالت بريتانيايی در هند را پريشان حال کرده بود. روستاييان اين ناحيه شمال غربی او را قديس خوانده و او

را بادشاه خان٬ يا همان شاه خان ها لقب دادند. در ميان اطرافيان گاندی٬ او از همه بيشتر به مثابه آينه ای برای گاندی بود٬ کسی که توانسته بود تمامی

تعليمات گاندی را به کار بگيرد. برای مان باتن جای تعجب داشت که چگونه کسی که بيشترين نقش را در برپايی مسلمانان پاکستانی داشته٬ در اين جلسه

غايب است و حضور ندارد. البته برای نايب السلطنه بريتانيايی جای تعجب زيادی هم نداشت. خان٬ از مخالفان جدايی بخشی از هند به عنوان يک دولت

مسلمان مستقل بود.

مان باتن سرش را به آرامی تکان داد و برخاست. جماعت نجواگر سکوت کرد تا به پيام حسن نيت پادشاه بريتانيا٬ گوش کند. ساعاتی بعد٬ مان باتن در کنار

نيروی هوايی سلطنتی بريتانيا راهی دهلی نو شد تا مراسم جشن استقالل را تکرار کند. در همان شب آرام بود که استقالل هندوستان متولد شد. جماعتی که در

رويای استقالل بودند فرياد می زدند و شعار «پيروزی برای مهاتما گاندی» سرمی دادند.

اما گاندی حدود پانصد مايل آن طرف تر بود. گاندی در مراسم شرکت نکرد و جدا شدن هند از امپراتوری بريتانيا بهای سنگينی بود که برای آزادی

پرداخت و از همين رو٬ آن روز را به عبادت و روزه گذراند. در حالی که گاندی در کلکته در حال روزه بود٬ حاميان جبهه گاندی در  نزديکی روستايی

در پاکستان مشغول عبادت بودند. بادشاه خان دستانش را به سمت آسمانبلند کرد و رو به قبله کرده و آياتی از قرآن خواند در حالی ميليون ها نفر پشت سر او

تکرار می کردند: بسم هللا الرحمن الرحيم… به نام خداوند بخشنده و مهربان…

خان از روی سجاده بلند شد و با نگاه به دره پيشاور و تپه های گذرگاه خيبر٬ صدای شادی مردم را از روستا شنيد. برای او٬ مقياس پيروزی اين خواهد بود

که با چه سرعتی بتوان صدها روستای پشتون ها را بهبود داد و اوضاع آنها را به سمت بهتر شدن برد. بسياری از پشتون ها به دليل ناآگاهی٬ هنوز در

هراس و فقر به سر می بردند. بدل٬ يا همان عطش انتقام که در خون آن ها جاری بود در تمامی مقاطع زندگی اجتماعی و رفتارهای قومی و خانوادگی و

حتی مبارزه با حاکمان بريتانيايی٬ خود را نشان می داد. زندگی و تاريخ پشتون ها به خون آغشته است.

*

برای متقاعد کردن روستاييانی که فقط تخريب و فقر را در خانه هايشان ديده اند و برای آن هايی که فقط به قدرت خواست و اراده معتقد هستند٬ تنها راه

برای نشان دادن انسانيت و تبديل آن به يک رويه عمومی٬ اين است که همه با هم رنج ببرند. در پاسخ به اين که واکنش مدنی به خشونت چه خواهد بود و يا

چگونه جنگ افزار مدنی می تواند با سبعيت روبرو شود٬ به طور کوتاه می توان گفت پاسخ اين است که جنگ افزار مدنی در اين مورد قابل استفاده نيست.

سر نويل چمبرلين٬ در سال ۱۸۵۹ در جبهه مقابله با پشتون ها بود که پيام مخصوص خود را به لندن فرستاد. پيامی که او فرستاد هنوز هم در نوع خود
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منحصر به فرد است: او پشتون ها را خشن٬ عاری از تمدن٬ وحشی و خونريز معرفی کرد که از قضا در اطراف تنگه استراتژيک خيبر جا داشتند و منافع

امپراتوری بريتانيا را به خطر انداخته بودند. گذرگاه خيبر٬ راه گذر به هند بود که بزرگترين منبع ثروت پادشاهی بريتانيا به حساب می آمد. بريتانيايی ها

مصمم بودند به هر هزينه ای که شده٬ آن را تحت قلمرو خود نگه دارند و پشتون ها هم از آن سو به دنبال آزادی بودند و همه چيز خود را در گرو ادامه

نبرد می پنداشتند.

پشتون ها از ژانويه ۱۸۴۲ و زمانی که ارتش چهار هزار و پانصد نفری بريتانيايی در پايگاه جالل آباد خانه کرد٬ با ترس و نفرت عجين بودند. هشتاد سال

زندگی شبه نظامی و حمالت پارتيزانی به نوعی ايمان وعقيده گره خورد. بريتانيايی ها نيروهای زيادی را به سراغ پشتون ها فرستادند٬ مواضع آن ها را

بمباران کردند به مزارع آن ها حمله کردند و هزاران تن از آن ها را دستگير کرده و به زندان انداختند. حتی در مواقعی که به دنبال صلح بودند٬

به آن ها رشوه می پرداختند تا آن ها را ساکت نگه دارند. اما هيچ چيز برای طوالنی مدت جواب نداد. پشتون ها فقط با بخشی از پادشاهای بريتانيا کنار می

آمدند و با مابقی آن مشکل داشتند. در زمان حکفرمايی راج٬ می توان گفت هيچ بريتانيايی حتی در ميان ارتش و ميان پادگان نظامی امان نداشت و لحظه ای

نبود که تيری يا شليکی يا گلوله ای و يا داس برنده ای پيدا نشود و جان آن ها را نگيرد.

بريتانيايی ها فقط روی يک محاسبه فکر می کردند٬ اين که پيمان صلح بشکند و بار ديگر نيروهای بريتانيايی به تپه ها بگريزند. در ميان تمامی ارتش

پادشاهی بريتانيا در پنج قاره٬ گردان نظامی استان شمال غرب به «گروه شوم» مشهور بود.اما عمليات نظامی و مهارت های استراتژيک و خشونت و

عمليات انتحاری نبود که نيروهای نظامی را عقب نشاند و از منطقه خارج کرد.

قدرت نظامی بريتانيا بيش از اين بود که در مقابل اين همه خشونت عقب نشينی کند. فقط تغيير محاسبه و روش باعث شد پادشاهی بريتانيا تغيير نقشه داده و

از منطقه خارج شود.

همه چيز از نظر پرهيز از خشونت گاندی و روش به کارگيری آن توسط بادشاه خان شروع شد. تاريخ هم برگ مهمی را رقم زد چرا که مردی از ميان

انتقام جويان پشتون با روحيه کبوتر وار و صلح جو پا به عرصه حاکميت راج (نمايندگی سلطنتی بريتانيا در هند) گذاشت. تقريبا عملياتی غيرممکن می نمود.

هيچ کس فکرش را هم نمی کرد که قديسی صلح جو از ميان پشتون ها زاده شود.

اما اين اتفاق افتاد و به يکی از شاخص ترين اتفاق های تاريخی تبديل شد. آن زمان هم افراط بود و هم تفريط. در سال ۱۹۳۰ و در اوج عمليات پرهيز از

خشونت در هند٬ يک گزارش ديگر از سوی بريتانيا که به اندازه گزارش چمبرلين حکاکی نشده بود ولی در نتيجه گيری صادق تر بود٬ فرستاده شد: «بر

قوم خشن٬ بايد حاکميت خشن باشد و با خشونت حکومت کند.» در نگاه حاکمان بريتانيايی٬ سياست پرهيز از خشونت بادشاه خان٬ نوعی استتار بود. آن ها به

اندازه کافی خشونت و برخورد ديده بودند که به هيچ چيزی ديگری غير از آن باور نياورند. نسخه پرهيز از خشونت گاندی يک چيز بود: نوعی رنجيدگی تلخ

اما مستمر و مدام و هماهنگ با صلح طلبی هندو. نمی شد به هيچ وجه حتی به شکل گيری يک صلح طلب و خشونت گريز پشتون فکر کرد که فقط از آن

خدعه و نيرنگ برمی آمد.

در نتيجه در زمان تالش هند برای آزادی٬ خان و طرفداران ارتش پرهيز از خشونت او هدف سرکوب خشن و شديد بودند. در يک رخداد حتی تمامی استان

از نگاه جهان دور ماند تا حاکميت بتواند با آزادی به سرکوب خشن دست بزند. اين تصور که بريتانيايی ها صلح طلب بودند و منصف بودند و  دست به

خشونت نمی زدند٬ بر پايه اين جهالت و نادانی شکل گرفته که خان و گروهش خيلی خشن و تند بودند. اما در دهه سی و چهال٬ پشتون ها شاهد به آتش

کشيده شدن مزارع٬ شکنجه٬ اعدام دسته جمعی و تخريب خانه های خود بودند و به زندان می افتادند و آواره می شدند. خان خودش حدود پانزده سال در

زندان بريتانيايی ها بود که بيشتر آن را در سلول انفرادی گذراند. تقريبا در عمرش به اندازه روزهايی که آزاد بود٬ همان قدر را در زندان گذرانده بود. اما

پشتون ها دست به خشونت نزدند و بر جنبش پرهيز از خشونت اصرار داشتند تا بتوانند آزادی خود را به دست آورند.

حتی هندی ها هم در بخشی از جنبش پرهيز از خشونت حضور داشتند. جواهر لعل نهرو٬ اولين نخست وزير هند گفت: «باعث تعجب است که کسی که

تفننگ و سالحش را از فرزندش بيشتر دوست دارد و يا هيچ گونه توهين و ناسزايی را با کمتر از تيزی داس جواب نمی دهد٬ به اين مرحله از پرهيز از

خشونت رسيده و به قوی ترين سرباز هند تبديل شده است. نمونه بادشاه خان نشان داد اين نظريه درست نيست که می گويد روش پرهيز از خشونت برای

قبايلی جواب می دهد که از قبل صلح طلب بوده اند.
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گاندی همواره گفته بود پرهيز از خشونت در نقاط بيرحم و خشن٬ واقعی تر است و البته هيچ قومی خشن تر و سرکش تر از پشتون ها نبودند. حتی عامی

ترين عضو قبيله٬ مرگ را به بی احترامی ترجيح می دهد. اما حتی گاندی هم حدس نمی زد که اين چنين تيراندازان سرکشی به راه ديگر بروند. او از

شانسی که در مقابل اين به واقع معجزه داشت٬ با خبر بود: اين مردمی که برای کشتن آدم هيچ مشکلی نداشتند و برای آن ها مانند سربريدن احشام و گاو و

گوسفند بود٬ به جايی برسند که جنبش پرهيز از خشونت پيش بگيرند٬ فقط يک افسانه است.

گاندی که عاشق حقيقت بود٬ هيچ وقت حتی نزديک به حقيقت هم نشد. مانند خيلی از داستان هايی از اين دست٬ داستان عبدالغفار خان در ميانه های دانه هايی

عميق تر مخفی شده است که جهان اکنون به آن نياز دارد. حاال زمان بازگو کردن آن داستان است.

بخش نخست

فصل يک؛ ژوئن ۱۸۹۷

روز شادی

«ای پشتون ها! خانه هايتان خراب شده٬ برخيزيد و آن ها را بازسازی کنيد و بدانيد که از کدام تبار هستيد.»

کمی پس از ساعت هفت صبح روز ۲۲ ژوئن سال ٬۱۸۹۷ پيام تلگراف ملکه ويکتوريا به بيش از ۳۷۲ ميليون ساکنان امپراتوری بريتانيا٬ ارسال شد. آن

روز٬ روز شادی او و سالگرد شصت سال پادشاهی بود.

«از صميم قلب از تمامی مردم خود سپاسگزارم. خداوند پناه همه باشد.»در خالل چند دقيقه پيام ملکه به سرعت به سرتاسر پادشاهی بريتانيا فرستاده شد: از

غرب به ايرلند٬ کانادا و سرزمين تازه کشف شده٬ ترينيداد و توباگو٬ جزاير ويرجين٬ باربيدوس٬ باهاماس٬ جزاير ليوارد و وينوارد٬ برمودا٬ گينه بريتانيا٬

هندوراس و فالکلند. از

آن جا به نيجر٬ مصر٬ گامبيا٬ رودزيا٬ سومالی لند٬ اوگاندا٬ زنزبارو دريای سرخ و جزاير سيشل و سپس به اقيانوس هند٬ هندوستان٬ سيالن٬ برمه٬ مالزی٬

هنگ کنگ و سنگاپور و سپس به استراليا٬ برونوی شمالی٬ پاپوا٬ فيجی٬ پيتکرين و چند جزيره ديگر در جنوب اقيانوس آرام. تمامی اين ممالک به شکلی زير

نفوذ امپراتوری بريتانيا بودند٬ حاال يا به شکل دولت٬ ملت٬ مستعمره٬ پايگاه نظامی يبريتانياا هر تشکل ديگر که يا با حضور نماينده ملکه و يا نماينده پادشاهی

و يا دولت وابسته به بريتانيا اداره می شدند. پيام که تمام شد٬ ملکه ويکتوريا که لباس سياهی برتن داشت٬ وارد کالسکه ای شد که هشت اسب آن را می

کشيدند و در کنار پنجاه هزار نيروی نظامی که از تمامی ممالک و مستعمرات جمع شده بودند٬ راهی کليسای سنت پل برای برگزاری آيين شکرگذاری شد.

ويکتوريا و البته تمامی بريتانيا٬ چيزهايی زيادی برای شکرگذاری داشتند. جهان تا پيش از امپراتوری بريتانيا اين همه قدرت و سيطره نديده بود. در هر نقطه

از قاره های جهان و در نقاط کره زمين اين قلمرو ادامه داشت و يک چهارم مساحت زمين در اختيار آن ها بود. زندگی يک چهارم مردم زمين در حيطه

مسئوليت يک قدرت بود که خود قدرت و پيروزی بزرگی به شمار می آمد که خود مديون يک چيز بود: قدرت بزرگ دريانوردان بريتانيايی که در کار

 خود بهترين بودند. در هر زمان کشتی های ملکه بريتانيا حدود چهارصد هزار سرنشين و خدمه را ميان بنادر و نقاط مختلف و پايگاه ها و قرارگاه ها در

آسيا٬ آفريقا٬ آمريکا و دريای جنوب منتقل می کردند. در مقابل هزار تن گذر کاال از کانال سوئز در جريان سال جشن٬ هفتصد کشتی متعلق به بريتانيا بود.

بريتانيا هم در موقعيت تثبيت شده و محافظه کارانه ای بود. کابينه لرد ساليسبوری دو سال پيشتر انتخاب شد که در آن دو مارکيز٬ دو دوک٬ يک ارل٬ سه

بارون و سه بارونس حضور داشتند. کابينه ای با حضور بيشتر نمايندگان و اعضای خانواده اشراف که به واقع آينه اميرپاليسم نوين بريتانيا بود. حضور در

مراسم جشن پادشاهی٬ يادآور قدرت بزرگ بريتانيا در جهان بود. حتی يک روزنامه نوشت: خورشيد هم تا ديروز اين مقدار انرژی و قدرت روی زمين

نديده بود. يک تحليلگر ديگر نوشت که مراسم جشن پادشاهی٬ گران قيمت ترين و پرهزينه ترين مراسم در تاريخ جهان است. نخست وزيرها و حکمرانان

يازده مستعمره در کنار ملکه ويکتوريا در مراسم رژه حضور داشتند. به همراه بيست و سه پرنس٬ يک دوک عالی مقام٬ چهل مهاراجه هندی و البته

شاهزاده و ليعهد. رژه پنجاه هزار سرباز را بزرگترين حضور نظامی در لندن توصيف کردند. کسانی که از بيرون به قضيه نگاه می کردند٬ کافی بود

به فهرست ميهمانان نگاهی بياندازند: سواره نظام کانادايی٬ نيزه داران نيو ساوث ولز٬ سواره نظام ترينيداد٬ سواره نظام شترهای بايکانر و سواره نظام
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سلطنتی نيجر.

آسمان آن روز برای ملکه تا غروب٬ صاف بود.ارتشی ها رژه رفتند٬ طبل ها به صدا درآمد و در پايان روز٬ ملکه ويکتوريا برای حضار دست تکان داد و

در دفترچه خاطرات خود نوشت: «فکر نکنم هيچ کس تاکنون به اندازه من٬ مورد تشويق قرار گرفته باشد.»البته به احتمال زياد٬ درست فکر کرده بود.

در ميان اين همه زرق و برق٬ برای خيلی از بريتانيايی اين طور تعيبر شده بود که سرنوشت آن ها برای حکمرانی رقم خورده است.  د رهزاران نقطه

تاريک کره زمين و در مقابل وحشی های عاری از تمدن٬ اين نيروهای نظامی بريتانيايی بودند که پيروز می شدند. يکی از نمايندگان حکومتی هند به مجلس

عوام گفت: عظمت و جايگاه قدرت بريتانيا از باال تا پايين و در همه جا ديده و درک و احترام گذاشته می شود و مقام نايب السلطنه و نماينده در هند٬ همانند

مقامی است که خدا برای فرمانبرداری و به عنوان جايگزين٬ منصوب کرده است.

و البته چه کسی می توانست مخالف آن حرف بزند؟ در چنين روزی و با چنين تشريفاتی٬ حتی فکر کردن برخالف آن جا نداشت. از زمان امپراتوری روم به

بعد٬ چنين چيزی شکل نگرفته بود. امپراتوری بريتانيا قاطعانه حاکم بود.

*

صبح يکی از همان روزهای ماه ژوئن بود که در شمال غربی مستعمره بريتانيا در هند٬ يکی از جوانان همين خاک و آب ملکه٬ عبدالغفار خان هفت ساله

مشغول کار در نزديکی رودخانه سوات بود. آسمان آفتابی بود و هوای خنک صبحگاهی برفراز دره. در پس نمای پسر کوچک٬ مزارع پدری اش در راه

منتهی به گذرگاه خيبر به چشم می خورد.

غفارخان به احتمال زياد تا به حال نام ويکتوريا را نشنيده بود. اين جا و در شمال غربی٬ نماينده سياسی بريتانيا مانند پادشاه بود ولی زنی که هزاران مايل آن

طرف تر بود٬ حتی برای يک پشتون تحصيلکرده٬ معنای خاصی نداشت. درحال حاضر مسئله اساسی اين بود که اين پسر کوچک در

حال حرکت تخته چوبی بود که می خواست از ساحل آن را به رود بياندازد.

غفار! صدای به طور خفيفی بر فراز رودخانه گم شد. پسر بار ديگر چوبش را به سمت تخته چوب تکان داد.غفار! بار ديگر صدا آمد و رفت. عجيب که دو

بار اسم غفار خان را صدا بزنند. او پسر قدرتمندی بود که به راحتی در مزارع سبز پسرش گم می شد و در مزارع پنبه و درختان ميوه می رفت و در

کنار آب های دره سوات قدم برمی داشت.

غفار٬ جوان ترين فرزند خانواده بهرام خان بود. او دو خواهر و يک برادر بزرگتر داشت. عبدالجبار٬ که در دبيرستان ادواردز ممولایر ميشن در پيشاور

درس می خواند. غفار البته او را زياد نمی ديد. اما حاال و در ماه ژوئن٬ مدرسه تعطيل بود و از اين رو وقت های زيادی را با هم در مزارع و يا در

جزيره کوچک وسط رودخانه می گذراندند. وقتی تنها بود٬ مثل حاال٬ راه می افتاد به سمت روستا و جايی که دوستانش زندگی می کردند. به ويژه خيلی

به فرزندان خانواده های کارگران و سازندگان عالقه داشت که البته برای يک فرزند خان٬ نادر بود. دو تا از دوستانش٬ رفتگر بودند. آن روز صبح ولی در

کنار رودخانه با چوب دستی اش مزرعه را ترک کرده بود و در جايی بود که اردک ها و غازها می رفتند تا اين که چشمش به تخته چوب افتاد٬ گنجينه ای

که نمی شد به راحتی از آن چشم پوشی کرد.

غفار! صدا بار ديگر  مانند شليکی آمد. پدرش بود که او را صدا می زد. به سرعت بلند شد و راه مزرعه را در پيش گرفت. بهرام خان نزديک پل ايستاده

بود در حالی که سبدی از نان بر سر داشت. غفار! وقتی پسر را ديد انگار صدايش بلندتر شد. «بدو برويم٬ به کمکت نياز دارم.» برخی از مسافران شب را

در مهمانخانه آن ها به سربرده بودند و بايد برای آن ها غذا آماده ميشد.

بهرام خان از نسل کشاورزان پشتون بود که در چند دهه پيش در منطقه دره پيشاور که ثروتمند بود٬ مستقر شده بودند. آنها استقالل را واگذاشته ولی در

منطقه آزادی زندگی می کردند که به تمامی تحت حکمرانی بريتانيا نبود. بريتانيايی ها به داليل استراتژيک آن ناحيه را به سه بخش تقسيم کرده بودند: شمال

نشين ها٬ منطقه موسوم به مسکونی درميان رود ايندوس و تپه ها و سوم٬ ناحيه آزاد که زيرنظر پشتون والی اداره می شد و قوانين پشتون ها بر آن حاکم بود.
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در تابستان جشن موسوم٬ دو ميليون پشتون در آن منطقه زندگی می کردند که به چندين گروه و قبيله تقسيم می شدند. در ميان آنها قبيله آفريديس بود که

توسط بريتانيا به آن ها پول پرداخت می شد و به شکل سرباز از گذرگاه خيبر مراقبت می کردند. ديگر قبايل چون يوسفی ها و مهمندی ها هم بودند که

در کوه ها و حومه پيشاور زندگی می کردند. در جنوب خيبر و در همسايگی آفريديس ها٬ اورکزهی ها بودند. در جنوب هم وزيری ها و محسودی ها بدوند

که شايد از خطرناک ترين و البته بی ثبات ترين مناطق پشتون نشين بود.

قبيله بهرام خان٬ يا محمدزهی ها٬ از ديگر قبايل کوچک تر بودو عموما آرام و صلح طلب بود. بهرام خان٬ مرد ثروتمندی بود و امالک زيادی از رود

سوات گرفته تا فراتراز خانه روستايی٬ به او اختصاص داشت. و البته او يک خان٬ يا بزرگزاده روستای اوتمانزای٬ روستايی در بيست مايلی شمال پيشاور

بود. اوتمانزای٬ روستای آرام و کامياب بود که خانه های دو طبقه گلی آن مشهود بود. تقريبا در نقطه ای به لحاظ جغرافيايی مرکزی استان شمال غرب

واقع شده بود  که از شمال با چين هم مرز بود و تا جنوب با بلوچستان ايران هم مرز می شد.

در شمال روستا منطقه کوهستانی سوات٬ دير٬ بونر و باجاور و کوهستان های برفی و جنگل ها قرار داشت. تپه های اطراف پيشاور مکانی برای رودخانه

های پيشاور و خرم بودند.

در شرق اوتمانزای رود ايندوس قرار داشت و فراتر از آن٬ هند بود. اگر غفار خان و پدرش در ميانه صبح آن روز به دورنما نگاه می کردند٬ می توانستند

تپه های دره خيبر و گذرراه اصلی ميان آسيای مرکزی و هندوستان مستعمره بريتانيا را ببينند.

مسافران آن منطقه به احتمال زياد شبی را در مهمانخانه غفارخان به سربرده بودند. به ويژه اگر از اوتمانزايو در راه پيشاور و مناطق شمالی در حرکت

بودند. به هر حال رسم مهمان نوازی٬ از سنت های خاص پشتون ها بود و بايد ميهمان را غذا و جا می دادند. هر روستای پشتون٬ يک مهمانخانه مخصوص

اين کار داشت چه اين که فقط يک جای خواب باشد يا اين که ساخته خان ده باشد و خان ها در ميان پشتون ها بر سر داشتن مهمانخانه بهتر و راحت تر٬

رقابت داشتند. در آن قليان و چای تازه دم روی سماور حاضر بود. افراد حاضر در اين مکان ها با يکديگر تا شب می نشستند و جای گفت وگو و بررسی

خاطرات آن ها بود. در کنار چای خوب و گفت وگو٬ آواز می خواندند و بحث می کردند. مواقعی هم بود که بهرام خان به بالش تکيه می داد و خاطرات

پدرش٬ عبيدهللا خان را بازگو می کرد که برای حفظ افتخار پشتون ها٬ پای چوبه داررفت.

افتخار و عزت! واژه ای که بزرگترين معنا و مفهوم را برای پشتون ها دارد. مهم نيست وضع زندگی آن ها چطور بود٬ اين واژه هميشه بايد زنده می ماند.

و خدا به بريتانيايی ها رحم کند چرا که اگر تمامی اقوام پشتون از افريدی٬ مهمندی٬ يوسف زهی٬ محسودی٬ وزيری٬ محمدزهی و اوراکزهی٬ اختالفات

خود را کنار گذاشته و باهم متحد می شدند٬ امکان نداشت اين خارجی های بی خدا بتوانند در سرزمين آن ها دوام بياورند. در همان نور خفيف آتش٬ نوعی

عطش خون فضا را پرمی کرد و نوعی درخشش از آن چه در انتظار بريتانيايی ها بود٬ به چهره می داد. برای پشتون ها٬ زندگی بدون آزادی معنا نداشت

پس ديگر چه عزت و افتخاری داشتند؟

برای همين عصر ها به نوای سورنا مزين می شد و بقيه به آواز می پيوستند و گاهی اشعار خوشحال خان را به زبان می آوردند:

“مردان جوان دستان خود را سرخ کردند٬ همان طور که شاهين٬ دمش را با خون طعمه اش قرمز می کند!

شمشيرهايشان را با خون دشمن سرخ کرده اند٬ و در ميانه تابستان٬ بستر الله ها را سرخگون کردند.”

مهمانخانه بهرام خان٬ بزرگ و پايين بود. غفار هميشه وقتی به ساختمان نزديک می شد٬ نوعی هيجان فروخورده داشت که هيچ وقت نمی توانست  حدس

بزند کدام عمامه به سر بلند قد قرار است آن جا باشد. ممکن بود يک چشم آبی آفريدی از پايين خيبر باشد و يا يکی از اهالی سوات که در حال گذر به سمت

شهر بود. يا ممکن بود هزاره ای بی ريش و چشم بادامی باشد از شمال. همه آن ها پشتون بودند: همه به همان زبان قوم محمدزهی غفار يعنی پشتو سخن می

گفتند و همه دوست داشتند دور هم بنشينند و در کنار قليان٬ اخبار را با هم مرور کنند.

بهرام خان٬ مستخدمان زيادی داشت اما غذای مهمان ها را خودش می آورد و خودش برای آن ها سرو می کرد. در قاموس مهمانخانه ها البته اين نبود و

ديگر خان های ديگر مناطق اين کار را نمی کردند اما به عقيده بهرام خان٬ ميهمان٬ حبيب خدا بود و بايد او خودش به آن ها خدمت می کرد.
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آن روز در ژوئن سال ۱۸۹۷ مهمانخانه اوتمانزای با خبر مهم تری از روز شادی و جشن ملکه بريتانيا لبريز بود. مهمندی ها و سواتی های شمال در راه

گذر به پی شاور خدمت خان آمده بودند و با شوق از مال مستون حرف می زدند. يک روحانی که تازه از زيارت به افغانستان بازگشته بود و مشغول

گذار در مناطق کوهستانی شمال اوتمانزای بود و به همه پيام می داد که وقت آن سررسيده که بريتانيايی ها را بيرون کنند. مال مستون می گفت که اين پيام

را از شخص پيامبر گرفته و وعده داده هر سنگی که به رودخانه سوات بياندازند٬ گلوله توپ هايی خواهد شد که می توان با آن کفار را بيرون انداخت.

بهرام خان البته از اين پيام غافلگير نشد. مالهای پشتون در بيشتر موارد از طرفداران خود می خواستند که سالح به دست گيرند. اما آخرين شورش چيترال

در دو سال پيش٬ باعث شد پانزده هزار سرباز بريتانيايی به منطقه بيايند و پايگاه ها و راه های بيشتری برای خود در آن منطقه ساختند. به نظر نمی رسيد

اهالی شمال به زودی آن را از ياد برده باشند. برای بهرام خان٬ اين يک ندای ديگر برای ادامه همان شورشی بود که در پنجاه سال اخير عليه بريتانيايی ها

به راه افتاده بود.

فصل دوم: جوالی ۱۸۹۷

فرزندان پيامبر

تاريخ مردم من پر از داستان های پيروزی و قهرمانگرايی است اما مقاطع زيان باری هم دارد. درگيری های داخلی و حسودی های درون گروهی همواره
باعث شده فداکاری ها کنار رود. آن ها به داليل درونی و داخلی٬ درگير مسائل داخلی خود بودند وگرنه کدام قدرت خارجی توان اين را داشت که در ميدان
جنگ با آن ها رودررو شود؟

 در ابتدا اين طور به نظر می رسيد که بريتانيايی ها قصد برپايی امپراتوری ندارند. اما يکی به ديگر منتهی شد. آن ها حتی برای تسخير به هند نيامده بودند.

کمپانی شرق هند با پيام “تجارت و نه تصاحب” در سال ۱۵۹۹ تشکيل شد که اولين شکل گيری روابط ميان بريتانيا و هند بود. اما به تدريج کمپانی از

فرصت ها استفاده کرد و در اوايل قرن نوزدهم٬ مجمع مديران کمپانی٬ بزرگترين تشکيالت تجاری را در اختيار داشت که آن را هند و يا «جواهر تاج

امپراتوری» ناميدند.

همه چيز از معاوضه پنج پوند استرلينگ برای بهای فلفل شروع شد. همان مقداری که سرمايه گذاران هلندی که بازار ادويه و فلفل هند را در اختيار

داشتند٬ بها را افزايش دادند. به خاطر جلوگيری از تکرار قيمت ها در بازار٬ شماری از بازرگانان بريتانيايی٬ کمپانی شرق هند را در سپتامبر ۱۵۹۹

تشکيل دادند. سه ماه بعد٬ ملکه اليزابت پيمان نامه ای امضا کرده و به اين شرکت اجازه داد برای پانزده سال آينده٬ حق اختصاصی تجارت با تمامی

کشورهای فراتر از «تنگه گود هوپ» در جنوب آفريقا به دست آوردند. در اگوست سال ٬۱۶۰۰ کمپانی اولين کشتی خود را راهی آب های هند و در

نزديکی بندر بمبئی کرد. کت قرمزها٬ (افسران بريتانيايی) برای تجارت آمده بودند. به سرعت حق تجارت با انبارهای نزديک بمبئی٬ در مدرس در جنوب

و کلکته در شرق را به دست آوردند و کشتی ها به زودی مقادير زيادی از ادويه٬ شکر٬ ابريشم خام و پنبه ماسولين را راهی بريتانيا کردند و از آن سو

کاالهای بريتانيايی را حمل کردند. حاکمان محلی که بهره مالی خوبی می بردند٬ از حضور تجار جديد٬ استقبال کردند.

شکل گيری بازار رقابت هم اجتباب ناپذير بود. کپمانی به زودی برای حفظ منابع خود وارد سياست داخلی و محلی شد و به زودی کمپانی افراد و نيروهای

خودش را استخدام کرد و به رغم شعار داخلی شرکت٬ زمين و ملک را هم تصاحب کرد که به تدريج٬ به شکل گيری امپراتوری بريتانيا در هند منتهی شد.

در سال ۱۷۵۷ يک سرهنگ جوان کمپانی به نام رابرت کاليو که رهبری هنگ نظامی بنگال را برعهده داشت٬ درهای نفوذ بريتانيا در شمال هند را باز

کرد. به سرعت تجار کمپانی از کسوت بازرگانی به کسوت امپرياليستی گرايش پيدا کردند. حکام محلی بريتانيايی با اين تفکر که هيچ فرصت بزرگتری

برای مردم محلی هند از حضور بريتانيا در کار نخواهد بود٬ نفوذ خود را از جنوب تا ميسوره و تراوانکور و در مرکز هند تا حيدرآباد و ماراتا و دست

آخر تا بنگال٬ دکان و منطقه شمال رود هند گسترش دادند. در اوايل سال های ٬۱۸۰۰ اين کمپانی حدود سه چهارم خاک هند را در اختيار داشتند و نيروهای

و کارکنان آن به حدود ۷۵ هزار رسيده بود که ارتشی به اين بزرگی در هيچ کجای قاره اروپا وجود نداشت. درآمد اين شرکت از درآمد تمامی پادشاهی

بريتانيايی بيشتر بود و فقط نيروی دريايی سلطنتی بود که از اين شرکت کشتی های بيشتری داشت. البته با هر موفقيت مالی و تجاری٬ سوءمديريت و فساد هم

به همراه می آيد و در نتيجه محدوديت هايی هم شکل گرفت. سياستمداران لندن نمی توانستند قبول کنند که يکصد ميليون تن از مردم زير حاکميت هيات
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مديره يک شرکت خصوصی باشند.

هند به يکی از بزرگترين منافع اقتصادی تاريخ تبديل شده بود. به تدريج دولت بريتانيا انحصار اين شرکت را در هم شکست و نماينده ای با عنوان حاکم

مرکزی٬ از سوی دولت سياسی حاکم منصوب کرد. کمپانی شرق هند به طور رسمی به بازوی منافع سياست خارجی دولت بريتانيا تبديل شد.

تسخير به مثابه يک شراب قوی بود و اوائل قرن نوزدهم ديگر برای حاکمان بريتانيايی٬ حاکميت مستعمره هند عادی بود. رد افکار عمومی اين طور تعريف

شده بود که استعمار بريتانيا٬ به نفع هندوستان وهمه است.

مراحل الحاق طبق يک روال مشخص يپش می رفت: ابتدا يک محل سکونت بريتانيايی٬ (که بيشتر مواقع به زور قبوالنده می شد) سپس مشاوره آن ها به

اجرا گذاشته می شد٬ بعد شکايت از سوءحاکميت ثبت می شد و سپس برای حل مسئله٬ الحاق صورت می گرفت.

هيچ کس البته احمق نبود. هيات های تجاری ناگزير از روند غلبه و کنترل بودند. الکساندر برنز٬ نخستين بريتانيايی که از رودخانه سند و رود ايندوس

بازديدکرده بود گفت: شيطان کارش را تمام کرده است و شما کشور ما را ديده ايد.” حق با او بود. ده سال بعد در ۱۸۴۳ لرد النبورو٬ حاکم کمپانی به

ژنرال چارلز نايپر دستور داد که “بحث و بهانه ای با يکی از اميرهای محلی (در سند) پيش بکشد و به بهانه آن لشکرکشی کرده و آن منطقه را ضميمه

کند.”

به تدريج کمپانی دچار زياده روی شد. يک بار حاکم قبل از النبورو٬ يعنی لرد اوکلند تصميم گرفت امير افغانستان که خاستگاه پشتون ها بود را از قدرت

کنار بزند و حاکميت دائم بريتانيا در افغانستان را پايه گذاری کند. اوکلند با تصميم دخالت مشخص در امور افغان ها٬ ارتشی پانزده هزار نفری از ارتش

ايندوس تشکيل داد که همه آن ها سواره نظام بوده و مجهز به اسب٬ شتر و فيل بودند. در يکم اکتبر سال ۱۸۳۸ اوکلند مانيفستی صادر کرده و اعالم کرد

حاکم افغانستان مخل ثبات و آرامش و تهديدی برای صلح هند است و به بهانه آن لشکرکشی کرد.

نخستين لشکرکشی بريتانيا به افغانستان با موفقيت انجام شد و ملکه ويکتوريای جوان طعم پيروزی را چشيد. اما عمر اين موفقيت خيلی کوتاه بود. افعان ها

که بيشتر آن ها پشتون بودند٬ شکست نخورده بودند و فقط به کوهستان ها عقب نشينی کرده بودند. در زمستان ۱۸۴۱ بر سر منطقه سکونت و استقرار

بريتانيايی ها فرود آمدند و کشتار به راه انداختند و نيروهای بريتانيايی را مجبور به خروج کردند.

در ششم ژانويه ۱۸۴۲ ارتش بريتانيا مجهز به چهار هزار و ۵۰۰ نيرو و ۱۲ هزار نيروی اردوگاه٬ سرمای کابل را ترک کردند تا راهی هند شوند.

نيروهای پشتون و افغان راه سواران را بستند. در يک روز سرد وسط ژانويه٬ دکتر ويليام برايدون وارد پايگاه نظامی جالل آباد شد و گفت: درست گفته

بودند٬

تاييد می شود. يکی از نيروهايی که بازگشته بود پيشتر گفته بود: در صورتی که ارتش رهسپار کابل شود٬ محمد اکبر تمامی آن ها را از بين می برد و تعداد

معدودی را فقط نيمه جان رها می کند تا بازگردند و بگويند که چه برسر آن ها آمده است.

تابستان سال بعد٬ ارتشی ديگر راهی کابل شد تا انتقام بگيرد و شهر را به آتش بکشد. پس از آن راه خود را کشيد و از سفيد کوه گذشت و به هند بازگشت.

حاکم هند اعالم کرد حاال اين انتخاب با افغان هاست که خودشان در آن آشوب و هرج و مرج که نتيجه جرائم خودشان است٬  دولت تشکيل دهند.

هرچند اين شکست کمی غرور امپراتوری را کاهش داد٬ اما بال های آن را کوتاه نکرد. تا يک دهه آينده٬ نيروهای بريتانيايی دو جنگ با سيک ها را برنده

شدند و سند٬ پنجاب و راجپوتانا را به مستعمره خود ملحق کردند و نقطه استراتژيک ميان ايندوس و مرز افغانستان را که به آن جبهه مشال غرب می

گفتند٬ به ارث بردند.

تا ميانه سال های ٬۱۸۵۰ کمپانی تجاری هند شرقی به يک حاکميت مستقل تبديل شد. در کنار حکمران کمپانی٬ فقط امپراتور چين و زار روس بودند که

چنين حاکميتی داشتند. در سال ۱۸۵۷ ارتش هند عليه حاکمان بريتانيايی شورش کرد و در جريان آن بريتانيا تقريبا کنترل هند را از دست داد. خفت اين جريان

به حدی بود که اخبار مايوس کننده آن به لندن رسيد و ملکه کمپانی را منحل کرده  و امور آن را شخصا به عهده گرفت. کمپانی جان٬ ديگر به تاريخ پيوست

و به طور رسمی٬ مقام راج بريتانيا زاده شد. بريتانيا به تدريج چند پيروزی٬ چند شکست و چند مصيبت در جبهه شمال غرب را مزه کرد. اما از زمان

موسوم به اتحاد هند کبير تا زمان جشن پيروزی٬ تقريبا چهار دهه موفقيت برای بريتانيای کبير رقم خورد. در سال ۱۸۹۷ از ميان ۳۷۲ ميليون شهروند تحت
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امپراتوری ملکه۳۰۸ ٬ ميليون تن از آنان در هند زندگی می کردند. با توجه به منابع و مواد اوليه بی پايان و بازار مصرف ميليونی برای کاالهای بريتانيايی٬

تا زمانی که اجماع عمومی آن را قبول داشت٬ دست امپراتوری بريتانيا در همه جا بود. خيلی از مردم هند از مزايايی که بريتانيا به آن ها می داد٬ راضی

بودند. در جريان سال جشن٬ آينده هند درخشان به نطر می رسيد٬ به ويژه ازديدگاه نماينده ملکه و قصرش در سيمال. درس های زمان اتحاد هند به خوبی

گرفته شده بود و ارتش هند وفاداری خود به بريتانيا را بيش از يک بار ثابت کرده بود. حتی چند سالی بود که جبهه شمال غرب هم در سکوت به سرمی

برد.

*

در روز ۲۸ جوالی ۱۸۹۷ هوا در جبهه شمال غرب گرم بود و آفتاب به طور مستقيم بر بهرام خان و غفار می تابيد که راهی اوتمانزای بودند و از مقابل

مغازه ها و فروشگاه ها گذر می کردند. از زمان جشن يک ماه گذشته بود. خيابان ها ساکت بود و بيشتر روستاييان مشغول کار در مزارع خود بودند. اين

دو از مقابل کفاشی و ديگر مغازه ها عبور کردند وصاحبان مغازه با اشاره سر به خان سالم می گفتند. از پشت لبخند خود احوالپرسی می کرد و حال آن ها

را جويا می شد و خان به آن ها خسته نباشيد می گفت. بهرام خان اگر الزم بود٬ می ماند و با آن ها حرف می زد.

به نظر او همه اين افراد مانند  او يکسان بودند. همه مسلمان و طبق اسالم هيچ کس بر ديگری برتری نداشت. خيلی وقت ها می شد که عصر را در کنار

بقيه در کنار قليان کشيدن می گذراند و با کفاش يا ديگر صنعتگران گفت وگو می کرد. اما اين بار نايستاد و به راه رفتن ادامه داد. او از مهمانخانه روستا

آمده بود و مسافرانی که از سوات و يا باجور آمده بودند٬ اخبار ناخوشايندی با خود داشتند. تمامی ماه اخبار بدی در حال گذر در شمال بود. ديگر به نظر

می رسيد قطعی شده باشد. مال مستون در شکل دهی نيروهای زيادی برای قيام موفق شده بود و هيچ کس نمی دانست بعد چه خواهد شد. از آن چه که

مسافران می گفتند٬ خشونت ممکن بود هر لحظه شدت بگيرد. خان می خواست در اين مورد با خانواده اش گفت وگو کند.

خان و پسرش به ديوار دفاعی قديمی اوتمانزای رسيدند. بچه ها روی باريکه نزديک ديوار بازی می کردند  و دنبال سايه ای برای استراحت بودند. با آن

برج های نگهبانی٬ روستاهای پشتون مانند قلعه های قرون وسطايی بود. از يکی از برج ها می شد نزديک شدن دشمن را ديد. در سرزمينی که همواره

طعمه انتقام جويی بود٬ نه تنها روستاها که برخی از خانه ها برج ديدبانی داشتند. برخی از پسرها از ديوار در حال فروريزی نزديک پل باال رفتند و برای

غفار٬ پسر خان دست تکان دادند. او لبخندی به آن ها زد و بچه ها به ميان مزارع که در آن گاوهای شيرده چرا می کردند٬ پريدند.

در خارج از شهر٬ خان و پسرش در کنار رود قدم می زدند. دو پسر که گاو خود را در رودخانه برده بودند٬ برای آن ها دست تکان دادند. کمی دورتر٬

صدای اذان بلند شده و نوای هللا اکبر به گوش می رسيد.

وقت نماز عصر بود. خان به پسرش گفت: برو خانه٬ من می آيم. همان جا وضو گرفت و سجاده پهن کرد و رو به قبله نماز گذاشت. غفار خان به ندرت

نمازش ترک می شد. حتی برخی مواقع در کار برداشت محصول روی دو گونی شکر سجاده اش را پهن می کرد و نماز می خواند. وی متعلق به خاندان

محمدزهی٬ يا فرزندان محمد بود. برای بهرام خان٬ اين به اين معنا بود که بايد با تعهد بيشتری راه پيامبر را دنبال کند. او يک پشتون با اصل و نسب بود که

در دره زندگی می کرد و روستاييان می دانستند او راه های خودش برای پشتون والی يا قانون پشتون ها را دارد. بدل٬ يا همان قانون انتقام پشتون ها

را مجبور می کرد هرگونه بی احترامی را بدون جواب نگذارند. برای قرن ها قانون انتقام٬ برادر را در مقابل برادر و خانواده را در برابر خانواده قرار

داده بود و قبايل را جلوی هم گذاشته بود. تی. ال. پنل٬ کشيش مذهبی و پزشک يک بيمارستان در بانو در جريان مراسم جشن پادشاهی ملکه بريتانيا٬ نوشت

که چقدر بدل به خون پشتون ها وارد شده و ريشه دار است. به گفته ی او: «انتقام٬ واژه ای است که به گوش پشتون شيرين می آيد.» وی توضيح داد:

«حتی اگر جنايتی در شب تاريک باشد٬ قربانی لحظاتی را زنده می ماند تا بداند چه کرده وچه تاوانی داده است.»

کشيش پنل يکی از وزيری های پشتون را توصيف می کند که چشمان و دست هايش را توسط دشمنانش از دست داده است. وی در بيمارستان از پزشک

خواهش می کرد که فقط بينايی اش را برای يک روز به او برگرداند تا بتواند وقتی خصمش را به مرگ می کشاند٬ روی او را ببيند و پس از آن حاضر

است برای تمام عمر نابينا بماند. وقتی پزشک به او گفت که شايد بهتر باشد او را ببخشد و از او درگذرد٬ وزيری فرياد زد: «نه٬ اين دستورها و آموخته ها

برای ما نيست. آن چه من می خواهم انتقام است. فقط انتقام.»
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وقتی چرخه خونريزی و انتقام جويی به راه می افتاد٬ ديگر به راحتی نمی شد جلوی آن را گرفت چرا که قانون بدل از پدر به پسر منتقل می شد پيام های

انتقامی بودند که نسل به نسل منتقل می شد و جان صدها تن را می گرفت.

هيچ راه فراری نبود. اگر مردی نمی توانست با خون خودش انتقام بگيرد که ديگر اسمش مرد نبود. با چه رويی می توانست به روی زن و قبيله اش نگاه

کند؟ مرگ در راه کسب انتقام٬ ارزش و مرتبه بيشتر وباالتری داشت.

بهرام خان اما طور ديگری فکر می کرد. او هيچ وقت برای خودش دشمن نمی تراشيد. از درگيری و مجادله پرهيز می کرد. از انتقام خوشش نمی آمد. او

از يکی از غيرپشتون ترين خصلت ها برخوردار بود: بخشش. البته آسيب هايش را ديده بود و از کسانی که از حد خودپا فراتر می گذاشتند و يا از طبع آرام

او سوءاستفاده می کردند٬ آسيب ديده بود. اما به نظر او از ديدگاه خدا٬ افتخار و عزت را از راه های ديگری هم می شد به دست آورد. او انتخاب کرده بود

به جای انتقام٬ ببخشد. خصلتی که به شدت در پسر جوان او تاثير گذاشت. برخی مواقع مردم روستايش پشت سر او می گفتند اين ديگر چه خانی است که ما

داريم؟ اما خيلی زود هم می فهميدند که او مردی است که می توان به او اعتماد کرد. در زمان برداشت٬ روستاييان دارايی خود را برای محافظت به او می

سپردند بدون اين که هيچ گونه تضمينی درخواست کنند. حتی بريتانيای ها از اين خان که هيچ واکنش تهاجمی نداشت٬ خوششان می آمد. بر خالف ديگر خان

های منطقه٬ هيچ وقت به بريتانيايی ها هيچ سرويسی نداده بود ولی صادق بود و آن ها هم به او احترام می گذاشتند. مواقعی هم که برای مشورت پيش او می

آمدند٬ ناراحت نمی شدند از اين که او نام اومالی يا واربورتون يا شورت را قاطی می کند و يا درست ادا نمی کند. به نظر آن ها٬ اين خان قصد آسيب و

تهاجم نداشت.

نمازش که به پايان رسيد٬ بهرام خان راه خانه اش در مزرعه را در پيش گرفت. همسر و پسرجوانش در حياط بودند. مادر غفار٬ به پسرش دو قرص نان

داد و غفار روی بالشی نشست و با دست راست غذا را به دهان گرفت.

وقتی پسرها و پدرشان غذا خوردند٬ مادر غفار در گوشه ای نشست و از اوضاع روستا پرسيد. پرده و يا همان جدايی زنان از مردان در ميان پشتون ها

خيلی جدی دنبال می شد. غفار از انزوای مادرش راضی نبود و بخشی از اخباری که شنيده بود را برای مادرش بازگو کرد. امروز اما پدرش بود که اخبار

را اعالم کرد. چهره مادرش از اخبار شورشی ديگر٬ ناآرام شد او هم مانند همه پشتون ها٬ بهای سنگين جنگ و درگيری را تجربه کرده بود.

مادر غفار زنی آرام بود که همواره از جوانی٬ نمازهای روزانه اش به عباداتی طوالنی مدت در سکوت بدل ميشد. چهره او نبود که بهرام خان را به خود

جذب کرده بود٬ اين پارسايی او بود که فضيلتش بود و بهرام خان می خواست فرزندانش همين فضيلت را داشته باشند. او حاالت همسرش در عبادت را

نمی فهميد ولی به آن احترام می گذاشت و تحسين می کرد. بعضی مواقع بهرام خان سرش را برشانه او می گذاشت و وقتی چهره او بازمی گشت٬ صورت

خيس از گريه اش را می ديد. از آن جايی که غفار پسر کوچک بود٬ روابط نزديکی با مادرش داشت. او می دانست که پسرش يک پشتون است ولی به قلب

پاک او اعتماد داشت. هيچ کس ديگر از رابطه سکوت اين پسر در زمانی که زير درخت به آشپزی مشغول می شد و تا زمانی که آتش به خاکستر بدل

می شد٬ خبر نداشت و چيزی از آن نمی دانست. حتی بهرام خان اين استقالل و سکوت پسرش را درک نمی کرد. اين پسری که بيشتر با رفتگران هم کالم

می شد و راه رفتن در کنار رودخانه را ترجيح می داد. هر وقت هم صبرش لبريز می شد٬ همسرش به او اطمينان می داد که پسرش مقاوم و قوی است و

می گفت: او يک بادشاه٬ يا يک شاه شاهان است.

بهرام خان دست به ريش می کشيد و خدا خدا می کرد ولی همسرش اطمينان می داد که همه چيز پسرشان خوب خواهد بود. کمی بعد از ساعات بعدازظهر

بود که خبر به بهرام خان رسيد که درگيری از يک روز پيشتر در شمال شروع شده و خبرهای اولی به نوعی برای آن ها خوب بود. ارتش پشتون ها به

نيروهای بريتانيايی در چاکدره و ملکند حمله کرده و نيروهای ملکه را تارو مار کرده بودند.

نيروهای آن ها توان مقاومت نداشتند و شايد مال مستون درست گفته بود: روز موعود پيروزی سررسيده است.

 فصل سوم: جوالی – دسامبر ۱۸۹۷

دره تيره

مشکل ما اين است که استان ما راه گذر به هند است. ما در اين جبهه به دنيا آمديم به همين علت هم محکوم شده ايم.
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 در ساعاتی کوتاه در ۲۷ جوالی٬ يکی از خبرنگاران جنگی در جبهه خطاب به خوانندگان خود در لندن نوشت: افسران هنگ يازدهم بنگال و نيوشرا متحير

از پيامی بودند که از ماشين تلگراف بيرون می آمد. تلگرافچی در حالی که پيراهن بر تن داشت وچشمانش تعجب زده بود و تفنگی در دست داشت٬

دوان دوان رفت تا بقيه را بيدار کند. پايگاه ملکند زيرحمله هزاران تن از قبايل بود و به تمامی سربازان آماده باش اضطراری داده شده بود.

وينستون چرچيل آن زمان ستوان نظامی ۲۳ ساله ای بود در هنگ چهارم هند که اخبار جبهه جنگ سال ۱۸۹۷ را می نگاشت. وی به همراه ژنرال بايندون

بالد به عنوان خبرنگار نظامی در منطقه بود که خبر رسيد ارتش برای عمليات تالفی جويانه آماده می شود. چرچيل نوشت که او هم مانند ديگر جوانان

کله خراب٬ دنبال دردسر می گشت.

گزارش های چرچيل نشان از جنگ افزار امپرياليستی بريتانيا در آن زمان دارد. در زمانی که افراد قبايل جلوی شليک توپ ها ارتش ملکه نابود می شدند٬

چرچيل برای خوانندگان خود در ديلی تلگراف اين طور نوشت:

“داستانی که من بازگو می کنم٬ از خط مقدم جبهه است. آينده امپراتوری به اين جنگ وابسته نيست ولی به هر حال شرح ماوقع خالی از انعکاس وقايع

خواندنی نيست. شايعه بروز جنگ جدی تر و بيشتر می شد.

بازارهای هند هم مانند قهوه خانه ها و کافی شاپ های لندن پر از داستان های جالب روز است و يک مسئله کوچک بزرگنمايی می شود به قدری که ديگر

قابل تشخيص نيست. از خالل همين حرف ها٬ هزاران بحث و تفسير وتحليل در می آيد و بعد به عنوان حقيقت٬ دهان به دهان می شود. و اين داستان همين

طور ادامه دارد.

اما در پس اين همه گزارش های غيرواقعی٬ مواقعی هم هست که حقايقی در آن نهفته است. در جوالی ۱۸۹۷ بازار ملکند پر شده بود از صحبت وحرف

ماد فکير و معجزه هايش. روز بزرگ اسالم نزديک بود. مردی بزرگ برخاسته بود تا آن ها را هدايت کند. انگليسی ها ديگر کنار گذاشته می شدند. تا

زمان ماه جديد٬ هيچ کس باقی نمی ماند. فکير بزرگ ارتش مخفی زيادی در کوهستان ها داشت و زمان موعود که سرمی رسيد٬ ارتش مجهز او می آمدند

و کفار را سربه نيست می کردند…”

به همين علت خيلی هم جای تعجب نداشت که مسئول تلگراف در پايگاه نيوشرا٬ آن طور متعجب شده بود. از زمان شورش چيترال در سال ۱۸۹۵ پشتون ها

تقريبا ساکت مانده بودند. فقط هم يک ماه پيش يک خبر روی يکی از تلگراف های خبری خوانده بود که در مراسم جشن سلطنتی که در هند برگزار شد٬

خيلی از پشتون ها در چاکدره٬ ملکند و پيشاور حاضر شده بودند. اما خوب اگر کسی به اوضاع منطقه آگاه تر بود٬ از بروز شورش در آن روز شوکه نمی

شد. سياست بريتانيا در مورد جبهه شمال غرب همواره نوعی دعوت به درگيری و مبارزه در دو دهه گذشته بود. جالب اين بود که اين سياست ها نه عليه

پنان ها که برای دشمنانی بود که هيچ گاه پايشان به آن سرزمين نرسيده بود. از ۱۸۰۷ به بعد و از زمانی که ناپلئون با تزار الکساندر اول در رود تيلسيت

ديدار کرد و پيشنهاد حمله مشترک فرانسه و روسيه به خاک هند را داد٬ روسيه همواره باعث ناآرامی اعصاب بريتانيا بود. گسترش روسيه از شرق برای

بريتانيا به اين معنا بود که مقصد نهايی هند است. درسال ۱۸۶۵ ارتش تزار تاشکند و بعد سمرقند و در سال ۱۸۶۸ بخارا را به منظومه روسيه اضافه

کردند. بازی بزرگ ميان شوروی سابق و بريتانيا وارد مرحله ای ديگر و جدی تر شده بود.

ارتش بريتانيا از زمان خروج خفت بار در سال ۱۸۴۲ از کابل٬ فاصله مشخصی ميان قبايل پشتون و پادشاهی کابل ترسيم کرده بود. خط سياست خارجی

دولت بريتانيا برای چند دهه اين بود که قبايل افغان را به حال خود رها گذاشت که اين سياست موفقيت آميز هم بود. خط تحريک آميز افغانستان ميان

امپراتوری بريتانيا و امپراتوری تزار٬ چيزی بود که مناسب به نظر می رسيد. اما جنگ طلب ها و تندروهای ساکن وزارت خارجه بريتانيا فکر ديگری

داشتند. به نظر آنها سياست مدعيانه باعث می شد افغانستان زير دست بريتانيا بماند و از مداخله جويی و يا تحريک گرايی روسيه دور بماند. اختالف انداختن

و درگيری ميان قبايل پشتون٬ به نظر آنها بهای اندکی بود که برای حفظ هند می پرداختند.

زمانی که محافظه کاران در سال ۱۸۷۴ تحت دولت ديزرائيلی قدرت را در دست گرفتند٬ ديگر اين سياست به عنوان سياست خارجی برگزيده شد. حاکم

جديدی بر هند انتخاب شد و لرد اليتون در مقام جديد به شکل خصمانه ای الحاق را پيش برد تا جايی که می شود افغانستان را به هند و حاکميت بريتانيا

وصل کرد و آن را تا رشته کوه های هندوکش ادامه داد. اليتون دستور داد حدود ۳۰ هزار نيروی نظامی راهی کابل شوند و امير حاکم بر افغانستان را
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مجبور کنند که مناطق استراتژيک گذرگاه خيبر و ديگر مناطق حساس را به بريتانيا بسپرد. وی همچنين نماينده ای از سوی بريتانيا در کابل منصوب کرد تا

سياست خارجی افغانستان را به آن ها ديکته کند. به رغم نگرانی ها از جريان انتقام جويی سال ٬۱۸۷۹ سر لويی کاوانياری در جوالی ۱۸۷۹ با هشتاد و يک

نيروی نظامی در کابل مستقر شد. در سوم سپتامبر٬ به محل اقامت بريتانيايی ها حمله شد و تمامی ساکنان آن کشته شدند. در اکتبر دومين هنگ

نظامی بريتانيا وارد کابل شد و يک امير طرفدار و حامی بريتانيا بر تخت حاکميت نشانده شد.

آن زمان به طور رسمی افغانستان به پادشاهی بريتانيا ملحق شد. اما سياست خارجی محافظه کاران تا اين جا ختم نشد. مرزهای بين افغانستان و هند درست

مشخص وتعريف نشده بود و به درستی از آن ها محافظت نمی شد. وقتی نيروهای روسيه در سال ۱۸۸۵ با افغان ها درگير شدند٬ محافظه کاران تاکيد

داشتند که بريتانيا خط مرزی حفاظت شده ميان بخش بريتانيايی هند و امپراتوری روسيه تزار ايجاد کند. مکان احتمالی اين خط مرزی سرحد کوهستانی ميان

افغانستان و بخش بريتانيايی هند بود چرا که مرتفع و پر از دره بود و حفاظت از آن امکان پذير بود. مشکل اين جا بود که چنين قرارگاهی در سرزمين

پشتون ها قرار می گرفت. حتی تندروهای محافظه کار حاضر نبودند حاکميت خود را به اين منطقه بکشانند. اما حاميان امپراتوری چاره ديگری نداشتند و

بايد از گوهر گرانبهای هند به هر بهايی که شده حفاظت می کردند.

در پاييز سال ۱۸۹۳ سروان هنری دوراند به کابل فرستاده شد تا در مورد خط مرزی ميان افغانستان و هند تحت حاکميت بريتانيا مذاکره کند و طی آن٬ بخش

بيشتری از خاک پشتون ها را که در اختيار افغانستان بود را به بريتانيا واگذارد. خط موسوم به دوراند از ميان سرزمين پشتون ها می گذشت و يک سوم آن

را در افغانستان و بقيه را در اختيار بريتانيا قرار می داد. امير حاکم بر افغانستان هشدار داد با اين کار٬ بريتانيا بيش از اين که خاک به دست آورد٬

هزينه خواهد داد و در پاسخ خود نوشت: «اين سرزمين ها نه به درد شما می خورند و نه ما٬ با حضورتان برای هميشه با آنها درگيری خواهيد داشت و آن

ها مدام با شما در ستيز خواهند بود.»

بريتانيايی ها اما فشار آوردند. در ۱۲ نوامبر سال ۱۸۹۳ امضای امير افغانستان را گرفتند و قلمروی هندوکش تا مرز غربی بلوچستان را به نام خود کردند

و ناگزير وارد دنيای درگيری با پشتون ها شدند که تا روزهای آخر امپراتوری ادامه داشت.

بريتانيا قصد داشت خطی تاسيس کند که برای هميشه خطر خارجی را دور نگه دارد. پشتون ها هم به دو بخش قبايل ساکن از پايين دره و قبايل آزاد از باالی

تپه ها شدند. بيشتر پايگاه های نظامی ساخته شد و نيروهای نظامی بيشتر ارسال شد. برای پشتون های استقالل طلب٬ اين پايگاه ها و خطوط مرزی و حضور

نظامی٬ نمی توانست برای طوالنی مدت باشد.

هيات های اعزامی بريتانيايی که از قبل به اکازهی در سال کوهستان های سياه در ۱۸۹۱ اعزام شده بود٬ در ۱۸۹۴ راهی وزيرستان شد. در ژانويه ۱۸۹۵

چيترال در شمال منفجر شد و پانزده هزار سرباز برای استقرار نظم به منطقه اعزام شد. پايگاه های نظامی در ملکند و چاکدره در سوات ساخته شد اما

اين مناطق فقط در اسم بريتانيايی بود. برای قبايل مستقل اين ها همه ساختمان هايی برای اشغال دائمی بود.

برای دوسال اين جوشيدن ادامه داشت و در ماه های اوليه تابستان ۱۸۹۷ مال مستون شروع به ديدار از روستاهای شمالی کرد. او به مردم يادآوری کرد که

به دليل اشغال آزرده شده اند و طبق کالم پيامبر٬ وقت جهاد است و بايد حاکميت در دهلی را برانداخت و حاکميت آن را به اسالم بازگرداند. او خود ميراثی

سيزده ساله از قوم حاکم مغول پيدا کرده و برای تصاحب تخت پادشاهی٬ پيشنهاد کرده بود. در طول يک ماه٬ مال مستون که چرچيل او را روحانی ديوانه

می خواند٬ ده هزار سرباز جنگنده برای خود جمع آوری کرد.

*

در شبی تاريک و بدون نور ماه و حوالی ساعت ده بود که انفجار روی داد. پشتون ها شمشير وچاقو و تفنگ های قديمی  به دست٬ برسر پايگاه های نظامی

چاکدره و ملکند ريختند. سربازان انگليسی و نيروهای سيک که برای مدتی کوتاه غافلگير شده بودند٬ خود را جمع کرده و با مين٬ توپ و شليک تفنگ مقابله

کردند. در تمام طول شب موج خشونت و درگيری ادامه داشت و اگر نيروهای بريتانيايی می توانستند تا ظهر فردا دوام بياورند٬ نيروهای کمکی از نوشيرا

و مردان به آنها می رسيد.

برای پشتون هايی که خود را جلوی گلوله توپ و شليک و انفجار گرفته بودند٬ عقب نشينی معنا نداشت. همان طور که خدا با آن ها بود٬ زمان هم با آن ها
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بود. می دانستند که تعداد آن ها از بريتانيايی ها بيشتر است و خيلی از آن ها روی مين و جلوی گلوله های توپ کشته شده بودند. اما مگر مرگ چه بود؟

وعده ورود به بهشت.

صبح سررسيد و پايگاه های نظامی هنوز در اختيار بريتانيايی ها بود. اجساد در کنار ديوارها به چشم می خورد ولی پشتون ها کماکان به حمالت خود ادامه

می دادند. در قصد آن ها ترديد راه نداشت.

بعد اتفاق عجيبی افتاد. از باالی تپه٬ هيکل يک سرباز هندی مستعمره بريتانيا و بهمراه سواره نظامش ديده شد که تفنگ هايشان هدف گرفته و آماده شليک

بود. قبايل باورشان نمی شد. چرچيل در مورد آن نوشت:«به هيچ وجه بزرگنمايی نبود. تفکر مردان قبايل اين بود که سربازهای موجود٬ تمامی

موجودی نيروهای حاکمان است و فکر می کردند اين ها را که بکشند٬ کار تمام است. آن ها نمی دانستند سرعت مخابره تلگرام ميان پايگاه ها چقدر است و

تصور می کردند اگر قرار است نيروی کمکی برسد٬ همان هايی است که از بريتانيا بايد سوار کشتی شده و راهی اقيانوس هند شوند. اين مردم قبيله هيچ

تصوری از تمدن ندارند و تنها چيزی که می ديدند٬ پايگاه نظامی ملکند و پل معلق آن سوی رود بود.»

چرچيل در ادامه نوشت: «اشتباه محاسباتی برای اين مردم قبايل مرگبار بود. سر بايندون بالد٬ از کستل راک آمده بود تا عمليات را خود شخصا نظارت کند.

از جايگاه او تمامی کارزار قابل رويت بود. از تمامی نقاط او می توانست حرکات دشمن را بررسی کند٬ از همه جا مسير بسته بود و چاکدره حفظ شده بود

و پيروزی به دست آمده بود….

سواره نظام هنگ يازدهم بنگال وارد دره شدند و در مزارع برنج به ستون مرتب جلو آمده و دشمن را گير انداخته بودند٬ هرکه گرفتار می شد٬ در جا کشته

می شد٬ اجساد آن ها در منطقه پخش شده بود و مانند خال های سياه و سفيد روی مزارع سبز برنج ديده می شد. درس تلخی بود که ساکنان سوات و باجور

هيچ وقت فراموش نمی کردند.

پيروزی به دست آمده بود ولی مثل هميشه در مورد جبهه شمال غرب٬ تمام نشده بود. وقتی که نيروهای زمينی ملکند راه خود به سوات را باز کردند٬

آفريدی ها وارد خيبر شده بودند. از جنوب هم اوراکزهی ها حمالت خود به دره خرم را پيگيری کردند. تا پايان ماه آگوست٬ جبهه شمال غرب به منطقه

پرتنشی تبديل شده بود و گذرگاه خيبر که دروازه ورود به هند بود٬ به دست بريتانيايی ها افتاده بود.

نيروهايی متشکل از ۳۵ هزار نيروی نظامی به همراه ادوات کامل و شصت قبضه توپ و تيربار و سی هزار اسب و شتر و فيل٬ برای پاسخ دادن به حمالت

وارد شدند. حمله به قلب منطقه آفريدی ها هدف گرفته شده بود٬ جايی که هيچ قدرت خارجی تا حاال پايش به آن نرسيده بود. تا ميانه اکتبر٬ نيروهای تيره

راه خود را به منطقه سامانه بازکردند و وارد دره تيره ميدان شدند.

آن جا بود که در ميانه اين همه فشار و تنش٬ بريتانيايی ها بهشت را پيدا کردند. منطقه ای سبز و محصور درختان ميوه و ديگر مزارع ميوه و سبزيجات و

محصوالت کشاورزی . يکی از خبرنگاران جنگی بريتانيايی نوشت: اين منطقه تمام سال سبز و زيباست و به احتمال زياد شاعران پشتون از همين منطقه

متاثر می شدند. ارتش بريتانيا از مردم خواست تسليم يا کشته شوند و آفريدی ها البته کار را راحت کرده و همه از قبل فرار کرده بودند. نيروهای ارتشی

تمام درختان را از ميوه خالی کردند و مزارع سيب زمينی را بار زدند و هرچه محصول بود با خود بردند. ديگر مزارع را به حال خود رها کردند تا از

بين برود و مزارع را به آتش کشيدند. با نزديک شدن به روستا٬ نيروهای نظامی آماده می شدند که خانه و محل مسکونی خان ها را خالی کنند.

فرش و ابريشم و لوازم خانه و ابزار مسی پشت گاری ها چيده شده بود. هرچه به درد بردن نمی خورد٬ در ميان روستا روی هم انبار شده و به آتش کشيده

شده بود. گاری های پر از گرانيت در چاه ها خالی شد تا آب را مسموم کند.

برخی مواقع که سربازان بيش از حد به خانه های روستا نزديک می شدند٬ طعمه حمله ناگهانی می شدند. در شب ممکن بود يک سيگار روشن به معنای

شليک تفنگ باشد. نيروهای نظامی زخمی داده بودند ولی کشته زيادی نداشتند. تخريب طبق برنامه پيش می رفت و برج ها و ديوارها با ديناميت منفجر می

شد.

تا نيمه نوامبر٬ تاريک دره تقريبا به يک منطقه خالی از سکنه و خانه تبديل شده بود. بچه ها ديگر توان تحمل سرما را نداشتند و خان ها برای مذاکره برای

شرايط صلح پيش رفتند. سيصد تفنگ و ۳۰ هزار روپيه٬ جريمه ای بود که بايد می پرداختند.
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در دسامبر٬ نيروهای بريتانيايی عقب نشينی را شروع کردند و پيش از سررسيدن زمستان٬ توانستند از سامانه خارج شوند. آفريدی ها خوش شانس نبودند و با

فرارسيدن زمستان و در حالی که نه خانه داشتند و نه غذا٬ خيلی از کودکان و سالمندان جان سپردند. اهداف حمله حاصل شده بود. قبايل جبهه شمال

غرب تار و مار شده و جنگ تمام شده بود. اما بهای آن خيلی زياد بود. نيروهای امپراتوری تعدای اسلحه زنگ زده و مبلغی گرفته بودند که شايد فقط هزينه

يک هفته نيروهای آن ها بود. در مقابل٬ خصومت و کينه پشتون ها برای ۵۰ سال آينده را به دست آوردند.

پيش از گذشت يک دهه٬ نيروهای بريتانيايی با دو شورش ديگر از سوی وزيری ها و اوراکزهی ها روبرو شدند و بار ديگر مجبور شدند وارد تيره شوند.

ديگر نثر اشرافی چرچيل نمی توانست روی حقايق منطقه سرپوش بگذارد.

برخی مانند آنی بسانت٬ يک زن بريتانيايی در هند مواضعی می گرفتند که مثل آتش برای روشن کردن سيگار چرچيل بود.آنی گفت: «ما همواره مدعی

هستيم که هيچ مسئله و مشکلی با پشتون ها نداريم ولی محصوالت آن ها را نابود می کنيم٬ احشامشان را می کشيم وخانه هايشان را غارت می کنيم و

مردانشان را به عنوان شورشی دار می زنيم و زنان و کودکان آن ها را دست تنها در زمستان رها می کنيم. در تاريکی اين حوادث٬ ناله ها به گوش می

رسد و ما در ترس آب می شويم٬ به دليل جرائمی که به نام ما انجام شده است.

اين کودکان گرسنه که نفرينشان ما را محکوم می کند٬ اين زنان سرمازده در برابر ما فرياد می کشند٬ اين مزارع تخريب شده و اين زمين های به آتش

کشيده شده و اين خون ها برزمين ريخته شده همه با روح انسانی به ما ناسزا نثار می کنند. ای مردان انگليسی٬ زمانی که زنان خود را در بغل گرم خود

گرفته ايد٬ بدانيد که شوهران پشتون در حال جنون از سر اين خطاکاری ها هستند. زنان انگليسی٬ که فرزندان خود را در بغل گرفته ايد٬ بدانيد پشتون ها هم

خانواده و فرزند خود را دوست دارند. مردان پشتون٬ هم شوهر هستند و هم همسر. برای او هم خانه يعنی جای شادی و مکانی است مقدس و وقتی زمين

و خانه اش به آتش کشيده شده باشد٬ زندگی او همان چيزی است که شما در دست گرفته ايد.»

اما بريتانيايی ها قصد نداشتند مسير خود را عوض کنند. سياست تهاجمی ادامه داشت و يه دست آوردن و سکونت در مناطق پشتون ها هزينه خيلی سنگينی

داشت ولی آن ها ديگر در وضعی نبودند که بخواهند عقب نشينی کنند اما در همين حال٬ هيچ کدام هم نمی توانستند قبايل پشتون را ناديده بگيرند. در نتيجه به

اين جا رسيدند که فقط اقدامات تنبهی را برای پشتون هايی اجرا کنند که دست به شورش می زنند. به شکلی می توان گفت بريتانيايی ها زندانی نقشه

امپراتوری خودشان بودند.

با گذشت چند ماه پس از جشن سلطنت و نگين پادشاهی ملکه ويکتوريا٬ ديگر شماری از بريتانيايی ها بودند که درمورد اين برنامه ها و سياست ها بازنگری

می کردند. صورت واقعی سياست های پادشاهی و مقابله پشتون ها داشت آشکار می شد. با زمانی دو ساله٬ جنايات جنگی در جنگ بوئر در آفريقای جنوبی

هم چهره امپراتوری را تيره تر کرد. يک سال بعد هم ويکتوريا درمی گذشت و در ميان هزاران فالندرز و وردون٬ به عنوان بهترين و شجاع ترين به کنار

می رفت و آينده بريتانيا٬ هيچ وقت درخشش تابستان آن سال و جشن گوهر پادشاهی را نخواهد ديد.

فصل چهارم: ۱۹۰۷ – ۱۹۰۹

راهنما

«پيامبر اسالم به اين دنيا آمد و اين را به ما ياد داد: مسلمان کسی است که هيچ وقت ديگران را نه با کالم و نه با اعمال آزاد دهد و به جای آن برای
خشنودی و به نفع تمام آفريده های خدا کار می کند. ايمان به خدا در محبت ورزيدن به همنوع است.»

آقای ای اف اف ويگرام٬ کشيش و رييس دبيرستان ادواردز ممولایر در پيشاور بود.آقای ويگرام و برادر کوچکترش٬ دکتر ويگرام در آن زمان نماينده طبقه

ای بودند که خيلی طرفدار نداشت و معتقد به توجه به طبقات پايين جامعه بودند. آن ها جبهه شمال غرب را دوست داشتند و با مردم رابطه خوبی برقرار می

کردند. اين مدرسه کارش٬ تربيت پشتون ها در رشته هايی چون زبان انگليسی٬ علوم و مکانيک بود تا آن ها را برای ورود به دانشگاه پنجاب آماده کند. از

آن جا به بعد اين امکان برای دانشجويان وجود داشت که يا به استخدام دولت درآيند که در کنار پيوستن به قوای نظامی٬ پرطرفدارترين شغل بود. به رغم

مخالفت روحانيون آن حوالی٬ اين دبيرستان تعاليم انجيل را هم آموزش می داد.

دکتر ويگرام مسئول بررسی بيمارستان اين گروه در پيشاور بود و برادرش امور دبيرستان را نظارت می کرد. خانواده آن ها در بريتانيا از اين ماموريت
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حمايت می کردند و حتی از جيب خود جوانان پشتون را برای تحصيل در دانشگاه بورس می کردند.

غفار خان پسر تيزهوش و باهوشی که در شانزده سالگی و در بهار ۱۹۰۷ دراين دبيرستان تحصيل می کرد. برادر بزرگترش عبدالجبار خان٬ نخستين پسر

از اوتمانزای که توانسته بود در يک مدرسه بريتانيايی تحصيل کند٬ حاال در بمبئی بود و آماده تحصيل رشته پزشکی در ادينبورو می شد. غفار خان دومين

پسر از روستا بود که توانسته بود تا مطقع دبيرستان تحصيل کند و روحانيون و مالهای اوتمانزای از آن راضی نبودند. آن ها از مدارس بريتانيايی خوششان

نمی آمد چرا که می گفتند به جای کالم پيامبر٬ آموزه های خودشان را آموزش می دهند. پسرهای روستا حتی شبه شعارهايی که آن ها می گفتند را ياد گرفته

و در راه می خواندند: «آن ها که در اين مدارس درس می خوانند٬ هيچ چيز جز ابزار پول و درآمد نيستند. هيچ وقت پايشان به بهشت نمی رسد و قطعا همه

به جهنم خواهند رفت.»

اول مالهای روستا يک شرط گذاشتند. تمامی پدر و مادرهايی که فرزندانشان را به اين مدارس بفرستند٬ از جامعه مذهبی طرد خواهند شد. تا پيش از بهرام

خان٬ هيچ يک از اهالی روستا جرات نمی کرد با روحانيون دربيافتد اما بهرام خان ذهن بازتری نسبت به اين مسائل داشت. مالها پشت سرش انتقاد می

کردند و حرف می زدند ولی در مسجد و مالءعام اين باخت خود را منطقی جلوه می دادند. اما غفار خان قرآن را از حفظ داشت و مالها می گفتند حاال

اشکالی ندارد که زبان انگليسی بياموزد. تا وقتی که کتاب های مقدس مسيحی نخواند اشکالی ندارد چرا که اين کتاب ها به نظر مسلمانان دستکاری شده اند و

ديگر کالم مقدس به شمار نمی روند.

غفار از حضور در اين مدرسه راضی و خوشحال بود از مختصر معرفی و شناخت در مورد مسيحيت و غرب بدش نمی آمد٬ به ويژه شناخت در مورد

فرهنگ بريتانيايی. يکی از پرسش هايی که هميشه مطرح می شد٬ اين بود که حاکميت راج ها٬ نمايندگان بريتانيا در هند چه منافعی داشته است؟ پاسخ اين بود

که جاده های زيادی ساخته شده٬ پل های فلزی ساخته شده٬ ميله های تلگراف برپا شده که مردم را با هم متصل می کند و از دهلی گرفته تا مدرس در

ارتباط بود. ساخت مدرسه که البته پشتو خيلی ناقص در آن تدريس می شد٬ خط آهن در نقاط مختلف٬ ساخت بيمارستان ها و البته ارتشی که در خدمت و تحت

قوانين پادشاهی بريتانيا بود تا از ساکنان حمايت کند. به ذهن بريتانيايی ها نرسيده بود که شايد پشتون ها به جای راه و جاده و تلگراف و پل٬ آزادی بخواهند.

بيشتر پشتون ها زندگی دشوار را به راحتی زندگی در خدمت ديگران را ترجيح می دادند.

غفار هيچ گاه روزهای تاريک بازگشت نيروهای شورشی از نبرد با بريتانيايی ها در آن تابستان را فراموش نکرد. آن ها برق آتش خاموش شده در نگاهشان

را می ديد. اين بار مراسم گردهمايی مهمانخانه مثل سابق نبود٬ نه شعر خوانی و نه آوازی. چای می نوشيدند و به تلخی از اربابان انگليسی حرف می زدند

و پسر جوان نفرت و ترس را در صدای آن ها حس می کرد.

اما از آن زمان به بعد خيلی چيزها عوض شده بود. آن پسر ديگر به مرد جوانی تبديل شده بود٬ قد بلند بود و دوستان بريتانيايی زيادی در پيشاور داشت.

معلمانش در مدرسه را مورد احترام قرار می داد و شجاعت سربازان بريتانيايی را تحسين می کرد. غفار خان هم مانند ديگر پشتون ها٬ سرباز به دنيا آمده

بود در نتيجه می توانست سرباز خوب را تشخيص دهد. وی همچنين  پدر ويگرام را می ستود٬ گويی که او پدر دومش است. مرد مذهبی مسيحی٬ مهربان و

دست و دلباز بود و هرچند اين مرد از سرزمينی ديگر آمده بود٬ اما بيش از پدر و مادرش به آينده و زندگی پشتون ها توجه می کرد. ايده ای در ذهن غفار

شکل گرفت: چرا در مدرسه نماند و با اين مرد خوب همکاری نکند؟ اما همه راهنمايی ها همان زمان عوض  شد.

راهنماها٬ يا همان ارتش خاص متشکل از پياده نظام پشتون و سواره نظام سيک که در مردان مستقر شده بودند٬ از نيروهای در خدمت ملکه بودند. فرزندان

خانواده های ثروتمند پشتون و سيک حتی به مقام افسری می رسيدند که هم مقام خوبی بود و هم آينده خوبی به همراه داشت. يک افسر راهنما معادل يک

بريتانيايی بود. دستکم اين همان چيزی بود که برانی کاکا٬ دوست قديمی غفار خان سال پيش به او گفته بود. غفار بلند قامت و وقوی هيکل بود و به قول

برنای کاکا٬ بريتانيايی ها روی هوا او را می زدند. غفار آن زمان در سال آخر دبيرستان درس می خواند و در نيمه راه آمادگی برای امتحان دانشگاه بود که

به او خبردادند بايد خود را به افسر راهنما معرفی کند. با خوشحالی از تصميم برای امتحان دانشگاه صرفنظر کرد. برانی کاکا و پدر پير غفار خان هر دو

مسرور بودند. بهرام خان سريع خبر را پخش کرد و ديگر در همه مهمانخانه های پيشاور و تنگی٬ اين خبر بود که عفار به هنگ راهنما پيوسته است.

*
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پس از آخرين کالسشان٬ غفار و برانی کاکا به سمت بازار کيسه خوانی راه افتادند تا هم کالسی های سابق را ببينند. پيشاور محل گذر بازگانانی بود که از

ايران و آسيای مرکزی و هند می گذشتند و راهی رود ايندوس می شدند که به آب های آزاد راه پيدا کنند. از آن جا تمامی کاالهای خاص خود مانند فرش و

ابريشم و ظروف مسی و سنگ های قيمتی و کفش های جديد و سالح و داس سرکج را عرضه می کردند. دو مرد جوان در چايخانه ای ايستادند که روبه

روی مسجد محبت خان بود. هزاران مرد ريشو در آن منطقه حرکت می کردند و بوی عطر چای که به آن شکر و شير بوفالو اضافه شده بود به همراه

عطر تنباکو به مشام می رسيد.

آن جا همکالسی سابق خود را ديدند که حاال در لباس يونيفورم هنگ راهنما ديده می شد. غفار٬ که سرش را مدل غربی اصالح کرده بود. از او خواستند به

آن ها ملحق شود تا چای با هم بنوشند. ناگهان افسری بريتانيايی به جوانان نزديک شد و با نگاهی به موهايش گفت: «مرده شور برده! می خوای ادای

انگليسی ها را درآوری؟» عفار دستانش را آماده کرد تا جلوی حمله دوستش را بگيرد. هيچ پشتونی اجازه نمی داد اين گونه بی احترامی٬ بدون جواب بماند.

ولی درگيری افسر هنگ راهنما؟ هيچ افسری حق نداشت به يک بريتانيايی توهين کند. عفار از برانی کاکا پرسيد: مگر نگفتی ارزش يک افسر هنگ با يک

بريتانيايی يکی است و آن دو با هم مساوی هستند؟ برانی کاکا سعی کرد غفار خان را آرام کند٬ ولی راه به جايی نبرد.

کمی بعد٬ غفار خان از خدمت نظامی کناره گرفت و به خانه بازگشت. بهرام خان چيزی نگفت ولی می دانست که اين کوتاه مدت است و او دوباره بازمی

گردد. برای بهرام خان معنا نداشت که يک پشتون اين فرصت طاليی را هدر دهد و برای او منطق ديگری وجود نداشت٬ پسر بايد بازگردد. خان صاحب

که همواره شجاعت برادر جوانش را تحسين کرده بود٬ به پدرش نوشت که غفار کار درستی کرده است:

بهرام خان ديد هم  همسرش دارد وساطت می کند هم پسر بزرگش و همه می گويند پسر کوچکش کار درستی کرده است؟ باشد. پس می تواند برود و به

دنبال تحصيالت خود باشد. غفار خان ترم بعدی را به مطالعات اسالمی در کمپبلپور گذراند که در سوی ديگر رود ايندوس بود. می خواست عربی بياموزد.

اما هوای خشک پنجاب با او سازگار نبود. به مدرسه ای مذهبی در عليگر در شمال هند رفت و آن جا ثبت نام کرد. نزديکی ها پايان ترم٬ نامه ای از پدرش

دريافت کرد. کشيش ويگرام پدرش را متقاعد کرده بود که غفار هم بايد مثل برادر بزرگش آينده اش را در بريتانيا دنبال کند. او دانش آموز خوبی در هندسه

داشت و می توانست پيش خان صاحب مانده و مهندسی بخواند. کشيش تعهد کرده بود همه کارهای الزم را انجام دهد.

انگليس! پسر جوان باورش نمی شد. و زندگی در کنار برادر! پدرش برايش سه هزار روپيه فرستاده بود که از آن جا عازم شود. بليطش هم رزرو شده بود

که چند هفته ديگر زمان حرکتش بود.

غفار به سرعت به خانه برگشت. پيش مادرش رفت و به رسم احترام از او خواست اجازه رفتن به او بدهد. اما مادر گفت: نه. پسر کوچکم ديگر نه. غفار به

مادرش گفت: «مادر به کشورمان نگاه کن٬ ملت را به دادگاه می کشند و کسانی که گناهی نکرده اند به مرگ محکوم می شوند. هيچ کس امنيت ندارد.

در بريتانيا می توانم ياد بگيرم که چطور می شود اين قوانين اشتباه را عوض کرد.»

اما باز نه. نه ديگر پسر کوچک خانواده. مالها به او گفته بودند پسری که به خارج برود ديگر به کشورش بازنمی گردد. غفار گفت: ولی فقط دو سال است

و بعد برمی گردم! اما باز پاسخ نه بود. يک پسر رفته بود و به گفته مالها ديگر از دست رفته بود.

عفار گفت: مادر٬ اگر اين جا بمانم به هيچ دردی نخواهم خورد. مادر: نه. می گويند می روی آن جا و با يک دختر انگليسی ازدواج می کنی و بعد مسيحی

می شوی و با مردم خودت غريبه خواهی شد.

نه.

خان نمی توانست آينده اش را روی غم مادر بنا کند. شانه های مادرش را گرفت و گفت: باشد مادر. می مانم.

فصل پنجم: ۱۹۰۹ – ۱۹۱۳

اسالم!
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باور من اين است که اسالم عبارت است از عمل٬ يقين و محبت و بدون اين ها مسلمان هيچ چيز از اسالم ندارد. خدا در قرآن به صراحت می گويد ايمان به
خدای يکتا و عمل صالح در زندگی است که باعث رستگاری افراد می شود.

در ميان پشتون های تپه نشين اين طور شايع شده بود که پشتون های ساکن پيشاور و دره خرم نرم خو شده اند. زمينشان را بيشتر از ميدان رزم دوست دارند

خيلی از محمدزهی ها٬ از جمله بهرام خان٬ اين مسئله را برگردن گرفته بودند. وقتی نقشه خارج رفتن غفار خان به هم ريخت٬ تصميم گرفت کنار پدرش و

در مزرعه کار کند. اوضاع روز افسرده و ناراحتش می کرد. در حالی که با عوام حرف می زد٬ از وضعيت و زندگی و فقر و جهل آن ها آگاه تر می شد

و می خواست کاری کرده باشد.

اوائل خيلی نمی فهميد اين ها چه حسی هستند. اصالح اجتماعی برای پشتون ها خيلی جالب نبود چرا که مفهمومی بريتانيايی در خود داشت. مالها هم البته

مشکالت را به گردن اين خارجی ها می انداختند ولی حکومت دست نشانده راج ها٬ پيمان همکاری با روحانيون داشت و اين دو همديگر را تقويت و

حمايت می کردند. در مقابل مالها از هرگونه اصالح سياسی و اجتماعی مردم را برحذر می داشتند.

خان جوان از همه اين ها باخبر بود. می دانست که تالش برای بهبود اوضاع مردم به شکست محکوم است. در دنيای پشتون ها٬ دنيا از آن کسی بود که

بتواند با قدرت هرچه دارد در چنگ خود حفظ کند. بذل و بخشش در  حوزه وظايف خداوند بود. هرچند نمی دانست اين ها از کجا نشات گرفته٬ ولی اين

کشاورز ۲۱ ساله می دانست که بايد خدمت کند.

يک روز در حال کار در مزرعه٬ غفارخان ياد کشيش ويگرام٬ مدير دبيرستانش افتاد. ياد يک ضرب المثل افتاد که می گفت: خربزه در اثر هم نشينی با

خربزه٬ رنگ آن را می گيرد. او به اين فکر کرد که برای ايجاد آن رنگ که بقيه هم آن را بگيرند٬ به خدمت ادامه می دهد. اما چطور؟ کجا و چگونه؟

شايد مالها می توانستند اين کمک را بکنند اما آن ها می گفتند اين پسر بيست ويک ساله کيست که بخواهد اوضاع مردم را بهتر کند؟ بعد فکر کرد که او از

خاندان محمدزهی است٬ خاندان پيغمبر. هم خواندن می دانست٬ هم نوشتن و هم مزرعه داری بلد بود. پس تصميم گرفت خودش مدرسه ای تاسيس کند.

*

جورج ناتانائيل کورزان از کدلستون نوشت:« من اين مردم را می شناسم. آن ها مثل شير شجاع هستند مانند ببر وحشی و مثل بچه مطيع. فقط در شکل

غرور است که يک نفر در ميان اين غول پيکران ريشوی که بيشتر به جرمی دستشان آلوده است٬ می تواند وفاداری را به دست آورد.»

لرد کورزان همه چيز در مورد پشتون ها را درست تصوير کرده است. آن ها را تحسين می کرد اما هيچ اميدی هم به آن ها نمی بست. در سال ۱۸۹۹ او

به عنوان حکمران منصوب شد و تنها کسی بود که پشتون ها را خوب می شناخت و آمده بود که جبهه شمال غرب را ضد پشتون بارآورد. در فاصله ميان

شورش ۱۸۹۷ و در زمان نابودی تيره و ۱۹۱۰ که غفار خان مدرسه اش را راه انداخت٬ خيلی چيزها در جبهه شمال غرب عوض شده بود که خيلی هايش

نتيجه نقشه های مرد کورزان بود.

شورش سال های ۱۸۹۰ به بريتانيايی ها نشان داد جبهه شمال غرب مثل يک کيسه باروت است که هر لحظه امکان انفجار دارد آن هم درست در نقطه ورود

و گذرگاه اصلی امپراتوری هند. تا زمانی هم که اين گونه مالها می توانستند به اشارتی آن را به آشوب بکشند٬ امکان تحريک اين نقطه به دست روسيه

وجود داشت. سياست محافظه کاران بريتانيايی خطرهای خارجی را توانسته بود دفع کند ولی به لحاظ داخلی٬ اوضاع را بی ثبات کرده بود. به عنوان يک

حاکم منصوب دولت بريتانيا بر هند٬ قصد و نيت اصلی و مهم او٬ جلوگيری از برهم خوردن ثبات هند٬ حتی به دست همين غول پيکرهايی بود که تحسينشان

می کرد و می خواست آن ها را راه کنار بزند.

نقشه کورزان باعث شد حوزه استحفاظی امور جبهه شمال غرب زير دست والی حکومتی دهلی باشد. کليدی ترين تصميم ها بدون هيچ گونه تنشی می

توانست اتخاذ شود. قبايل تپه نشين از ديگر مناطق ايزوله شدند و پشتون های ساکن مانند غفار خان حتی نمی توانستند بدون مجوز٬ درميان قبايل خود حرکت

کنند.

جداسازی و شکاف ميان قوم پشتون کامل شده بود. در ميان نقشه کورزان٬ حضور نظامی ده هزار نيروی نظامی د رمنطقه ای ۲۰۰ مايلی از ملکند در
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شمال تا وزيرستان در جنوب و مرز با ايران بود. بيشتر پايگاه های نظامی ساخته شده و با خط آهن به هم متصل می شد تا در صورت نياز٬ نيروها به

سرعت منتقل شوند. شش هزار نيروی پليس مسئول استقرار امنيت بودند و منطقه برای افراد ديپلماتيک و نظامی٬ معروف به کتاب بسته٬ شده بود.

مرد کورزان همچنين قوانين مجازاتی ويژه ای را به اجرا گذاشته بود از جمله اين مجازات که می شد کسی را دستگير کرد و بدون هيچ گونه محاکمه ای٬

او را به يک مستعمره ديگر و يا خارج از کشور برای مجازات فرستاد. بيشتر قوانينی که امپراتوری ملکه در سرتاسر قلمرو در نظر گرفته بود٬ از پشتون

ها منع شده بود. همه اين ها باعث شد پشتون ها به اين مسئله پی ببرند که حاکميت دهلی و لندن٬ آن ها را وحشی و غيرمتمدن به حساب می آورد.

در نهم نوامبر ٬۱۹۰۱ استان جبهه شمال غرب دچار هويت شد. البته يک پادگان نظامی بزرگ يا يک حکومت تحت نظر پليس بود. در اين شرايط بود که

غفار خان مدرسه اش در اوتمانزای را راه انداخت. نه لرد کورزان و نه غفار خان هيچ کدام نمی دانستند اين مدرسه کوچک چطور نقشه های حاکم

منصوب بريتانيا را بر هم می زند.

*

چند سالی می شد که حاجی عبدالوحيد صاحب از ترنگزهی در روستاهای مردان در نزديکی اوتمانزای کار می کرد و تدريس علوم دينی داشت. وی از

اولين اصالح کنندگان اجتماعی جبهه شمال غرب به شمار می آيد. پشتون های منطقه او را با نام حاجی صاحب می شناختند و به چشم يک قديس به او نگاه

می کردند.

وی شمار قابل مالحظه ای داوطلبان جوان کمک جذب کرده بود ووقتی شنيد که يک محمدزهی جوان مدرسه ای راه انداخته٬ خيلی مشتاق همکاری شد و

خان را به مردان دعوت کرد.

مدرسه غفار به سرعت به موفقيت رسيد. مالها همواره به اهالی می گفتند که مدارس بريتانيايی را بايکوت کنند ولی هيچ جايگزينی ارائه نمی دادند. آن دسته

از پشتون ها که ذهن بازتری داشتند٬ روی مدرسه اوتمانزای تمرکز کردند. خان و عبدالعزيز در روستاهای اطراف شروع کردند و در زمانی کوتاه٬ شمار

زيادی از مردم در مدرسه ثبت نام کردند. بريتانيايی ها هم البته حواسشان به اين مدرسه جلب شد چرا که نمی خواستند بيداری در مناطق جبهه شمال غرب

صورت گيرد.

مالها هم حواسشان به اين مسئله جلب شد چرا که اگر مردم خيلی تحصيلکرده می شدند٬ ديگر کاری به مالها نداشته و صدقه و نذوراتی به آن ها نمی دادند.

خان سعی کرد با آن ها منطقی روبرو شود. يک بار با مالصاحب قدم می زد و به او يک خانه وياليی را نشان داد و گفت: درباره اش چه فکر می کنی؟

مال گفت: قشنگ است٬ خوشم می آيد.

خان گفت: ميدانی چه کسی در آن زندگی می کند؟

نه. کی؟

يک مالی انگليسی. اگر وضع همه مردم خوب شود٬ حتی مردان روحانی هم زندگی خوبی خواهند داشت. ولی اگر وضع مردم بد باشد٬ آخوند هم حتی بايد

در به در مراجعه کند و دنبال درآمد باشد.

مال خيلی راضی نبود.

خان گفت: زندگی خودت را با زندگی يک کشيش انگليسی مقايسه کن. چقدر فرق است!

مال به فکر فرورفت. االن درآمد زيادی نداشت ولی آب باريکه ای بود. ولی اگر مردم تحصيلکرده می شدند٬ همين هم از کفش می رفت.

خان بعدها به عبدالعزيز گفت: تمام حرفهايم با مال حرام شد. اگر خدا نمی خواهد اين مرد درک و فهم داشته باشد٬ ديگر چه کاری از دست من ساخته است؟
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وقتی حاجی صاحب خان را دعوت کرد که با او در مردان مالقات کند٬ در جريان ديدار از او خواست که مدرسه ای برای بچه های بزرگتر در قدای در

شمال برپا کند. خان در جا قبول کرد.

غفار خان روستا را دوست داشت و دوست داشت با افراد نزديک به صاحب که ذهن بازتری داشتند٬ در تماس باشد. درصد مطالعه خود را باالبرد و

مشترک دو مجله اسالمی «الهالل» و «زميندار» شد. رنسانی در جامعه مسلمانان در حال شکل گيری بود که وزش نسيم آن در هند حس می شد. بريتانيايی

های جبهه شمال غرب هم اين نسيم را حس می کردند. آن ها هرکسی که الهالل دريافت می کرد را در فهرست سياه خود قرار دادند. تحت قوانين حاکم بر

جبهه شمال غرب٬ هرگونه ديداری غير از حضور در مسجد قدغن بود در نتيجه خان و حاجی صاحب مجبور بودند مخفيانه حرکت کنند.

تمامی اين کارها٬ باعث نگرانی و ناراحتی بهرام خان شده بود. دو دخترش ازدواج کرده و زندگی خوبی داشتند. پسر بزرگش در انگليس پزشکی می خواند

اما پسر کوچکش از خدمت در هنگ راهنما استعفا کرده بود که اين طرف وآن طرف درس بدهد. خان پير٬ نگران بود. خيلی از پشتون های جوان

برای اعمالی خيلی کمتر از اين به زندان افتاده بودند يا به خارج از مستعمره فرستاده شده و يا حتی به دار آويخته شده بودند.

همسر بهرام خان البته سعی می کرد نگرانی های او را کاهش دهد. می گفت غفار پس با احساس مسئوليتی است و می داند که دارد چه کار می کند. بهرام

خان کوتاه آمد. اگر همسرش کارهای پسرشان را تاييد می کرد٬ پس چه نيازی بود که او يکه تازی کند؟ باز هم البته فکر می کرد اگر پسرش ازدواج کند

و زندگی اش را سامان دهد٬ آينده بهتری خواهد داشت. دختری را پيدا کرد که غفار چشمش گرفته بود٬ ترتيب ازدواج را داد و روستايی به آن ها داد و

زندگی خوبی برای آن ها آرزو کرد. غفار عاشق همسرش بود و در ۱۹۱۳ پسرشان٬ غنی٬ به دنيا آمد. خان جوان فکر می کرد با زمينداری٬ زندگی بهتری

می تواند داشته باشد. اما چيزی درونش آرام نمی گرفت. عصرها که پسرش در مقابل آتش در بغلش بود٬ چيزی درونش می جوشيد. افکارش به سمت

روستاييان فقير و بيسوادی می رفت و همسرش نمی دانست اين سکوت ها طوالنی را چه کار کند. چه چيزی می توانست بگويد؟

باالخره بحرانی باعث فروريختن روياهای غفار خان شد. حاجی صاحب تصميم گرفت آشکارا با بريتانيايی ها مبارزه کند. او تالش کرد روستايی ها را قانع

کند که خارجی ها را از روستايشان بيرون بريزند. اما جنگ جبهه شمال غرب هنوز برای آن ها تازه بود و حاجی صاحب با مالهايی طرف شد که فکر می

کردند او می خواهد عمليات تحريک آميز انجام دهد در نتيجه بريتانيايی ها هم گوششان تيز شد. وقتی فهميد دستگيری اش قطعی است٬ شبانه به سمت مهمند

فرار کرد و ديگر بازنگشت.

برای سال ها پس از آن٬ بريتانيايی ها می گفتند اشتباه آن ها اين بود که اجازه دادند حاجی صاحب از دستشان فرار کند. اما حاضر هم نبودند وارد جنگ تمام

عيار با مهمندی ها شوند.

*

اقدام به جنگ حاجی صاحب٬ برای غفار خان ۲۴ ساله ضايعه بزرگی بود. حاال فقط مردان جوان شجاع مانند او مانده بودند٬ ديگر چه کسی می توانست آن

ها را هدايت کند؟ خان تصميم گرفت دنبال کمک بگردد. در سال ۱۹۱۳ در کنفرانس مسلمانان در اگرا که هنوز مرکزجمعيت تمدن اسالمی به شمار می

آمد شرکت کرد. در آن جا با موالنا آزاد آشنا شد که خود را وقت بهبود اوضاع اجتماعی و آموزشی مسلمانان در سرتاسر هند کرده بود. سال بعد در

کنفرانسی در دئوبند٬ از او خواستند در مناطقی که پشتون های آزاد زندگی می کنند شروع به تدريس کند چرا که آن ها بيش از همه نياز به آن داشتند.

قبايل تپه؟ خان برای اين رهبران مسلمان از الهور و دهلی توضيح داد که قوانين جبهه شمال غرب به آن ها اجازه نمی دهد حتی با پشتون های تپه نشين

حرف بزنند. ولی به هر حال پذيرفت چرا که ايده خوبی بود و ارزش داشت که برای آن تالش کرد.

تصميم گرفت از باجوار ديدار کند٬ همان جايی که ۱۵ سال پيش مال مستون نارضايتی را سازماندهی کرده و به راه انداخته بود.

بريتانيايی ها هم يادشان نرفته بود. آنها ملکند را مانند ديگر مناطق دردسر خيز به نوعی آژانس سياسی تبديل کرده بودند٬ چيزی شبيه به جايی که سياست در

آن خبری نبود.

به شدت تحت کنترل سياسی منصوبان منطقه ای بود که کالمشان قانون بود و بريتانيايی های دهلی اطمينان حاصل کرده بودند که اين کالم تند و خشن است.
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فقط منصوبان سياسی تندخو و سخت گير به اين آژانس های سياسی اعزام می شدند.

نماينده آژانس سياسی ملکند٬ مردی بدنام به عنوان کب بود. طبق قانون٬ پشتون ها بايد به هر انگليسی که رد می شد٬ تعظيم می کردند. هرکسی از آن سرباز

می زد٬ دست و پا و گردنش به يوغ می افتاد. تمامی منطقه مانند نظام فئودالی اداره می شد.

يک صبح زمستان٬ خان به همراه يکی از همکاران مهمندی از باجوار خارج شد. گرگ و ميش بود که به گذرگاه ملکند رسيدند. پليس به هرکسی که مظنون

می شد٬ بازرسی می کرد و خان می دانست که به احتمال زياد جلويش را گرفته و او را دستگير خواهند کرد. پشت گاری خوابيد و پتوی سياهی روی

خودش کشيد.

هم هوا تاريک بود و هم نگهبان خسته چرا که وقتی راننده گفت هيچ چيز در گاری نيست٬ کسی آن را نگاه نکرد و آن ها توانستند گذر کنند. وقتی به ايستگاه

بازرسی چاکدره رسيدند٬ از راه اصلی خارج شده و راه فرعی به سمت باجوار را پيش گرفتند. از صحرا و ميان بوته زارها حرکت کردند و دوستان حاجی

صاحب در چمرکند به آن ها غذا و جا دادند و يک گاری و با گذر از مسير و نهرهای پنج کورا٬ به باجوار رسيدند.

مسافران دوره گرد حتی برای روستاييان اين منطقه چيز عادی نبود. بودند کسانی که کاتب دوره گرد بودند ولی اين ها چنين شکلی نداشتند و خيلی راحت می

شد آن ها را تشخيص داد. غفار فکر کرد روستای کوچک زگای٬ جای خوبی برای شروع خواهد بود. هم به اندازه کافی دورافتاده بود که جلب توجه

نکند٬ و هم اين که به نظر می آيد روستايی ها دوستش داشته باشند. پيامی برای کارگران فرستاد که به او ملحق شوند و منتظر آن ها ايستاد.

از کنار مسجد می شد بوته زار و جنگ نزديک دره باجوار را ديد. آن جا بريتانيايی ها همه چيز و همه کس را زير نظر داشتند. بعد از چند روز صبر٬

غفار فکر کرد که چه ممکن است برسر همکارانش آمده باشد. آيا پيامش را گرفته اند؟

روز ديگری گذشت٬ و روزی ديگر.  شرايط مناسب نبود٬ او چگونه می توانست به شکل مخفی کار و فعاليت کند؟ زمانی که حتی به دانش آموزان

بريتانيايی ها پول می دادند که برای آن ها خبرچينی کنند؟ تنها و سردرگم٬ غفار جوان به خود مراجعه کرد و تصميم گرفت چله بنشيند. اگر نمی توانست از

بيرون کمک بگيرد٬ از درون خود کمک می گرفت. يک مسجد کوچک پيدا کرد و به دوست مهمندی اش گفت که منتظر او بماند. به او هم نگفت که چه

می کند و فقط گفت اميد است راهی  پيدا شود.

خان در اتاق کوچک و کم نوری برای چند روز ماند و هيچ نخورد. شب ها فقط کمی آب نهر می نوشيد و عبادت می کرد. وقتی زانوهايش خسته می شد٬

بر روی سجاده می افتاد. دنبال راه می گشت. آيا بايد خطر دستگيری را به جان بخرد؟ آيا بايد به اوتمانزای بازگردد؟ برای پيدا کردن راه حل همين طور به

خود مراجعه کرد تا جايی که پرسش ها متوقف شد.

*

ست فراسيس اسيسی٬ يک سال از غفار خان جوانتر بود زمانی که هفتصد سال پيش به کليسای سن دومينو رفت و صدايی شنيد که گفت: فرانسيس! کليسای

من را تعمير کن. او اطاعت کرده و سنگ جمع کرده و مشغول بازسازی شد. فرانسيس اشتباه پيام را گرفت که منظور آن بنا نبود و منظور تمامی قدرت

کليسا بود ولی او پيام را اشتباه گرفته بود ولی صدا اشتباه نبود. اما می دانست دست خدا روی شانه اوست و از او کاری خواسته است. فرانسيس هم

ماموريتی شروع کرد که مسير زندگی او را عوض کرد. غفار خان هم  در چله اش به چيزی نرسيد ولی می دانست که تمامی کارها و کالم او فقط برای

يک هدف و خدمت به خداست٬ هدفی که در هشت دهه آينده از آن خارج نشد.

نزديک های صبح بود که غفار خان به روزه خود پايان داد. سجاده را زيربغل زده و از مسجد خارج شد و می دانست همان مردی نيست که چند روز پيش

پا به مسجد گذاشته است. نه پيامی گرفته بود و نه می دانست چه بايد بکند. ولی قدرت زيادی حس می کرد و می دانست اين قدرت خداست.

اسالم! در درونش اين واژه منفجر شده و از آن معانی مختلف درآمد. غفار برای خدمت به خدا٬ به خلق خدا کمک می کرد و آن ها را از تاريکی و نادانی

بيرون می آورد. به پايين دره نگاهی انداخت. بريتانيايی ها خودکامه بودند٬ خان های از جامعه بريده و يک عالمه روحانی محافظه کار. او. هم مانند
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فرانسيس ذات ندايی که او را خوانده بود٬ نمی شناخت اما می دانست که ندايی به او شده است. سجاده را بردوش انداخت و از تپه پايين آمد. غفار نمی

دانست ده سال پيش همين راه را يک نفر ديگر در هند٬ مهنداس گاندی رفته است. زمانی که غفار خان به روستايش برگشت تا مدارس خود را که توسط

بريتانيايی ها بسته شده بود دوباره باز کند٬ گاندی در يک کشتی از آفريقای جنوبی می آمد٬ جايی که يک وکيل ۴۵ ساله اولين نبرد پرهيز از خشونت تاريخ

عليه امپرياليسم را شروع کرد. گاندی هم در آفريقای جنوبی دچار انقالبی روحی شده بود که تماما او را عوض کرده بود. او به تدريج نوع زندگی خود را

عوض کرد و از يک وکيل جوان به کسوت يک خادم خدا درآمد و تمامی خواسته های ذهنی را به حد صفر رساند. گاندی هم در مقابل قيام ۱۹۰۶ زولو٬

يکی ديگر از حاکمان بريتانيايی خشن٬ بامشکل روبرو شد و وقتی از بيمارستان بيرون آمد٬ نوعی از حرکت را پايه گذاری کرد. مقاومت پرهيز از خشونت

در مقابل قوانين تبعيض آميز. به روش آزمون و خطا و وقت هايی با حمايت هزاران کارگر و برخی مواقع با حمايت فقط دوستان نزديک٬ گاندی توانست

حقوق مردمش که توسط حاکميت گرفته شده بود را برگرداند.

در سال ۱۹۱۴ گاندی که از روش مبارزه خود مطمئن شده بود٬ آفريقای جنوبی را ترک کرد تا به هند بازگردد. قدرتی که در اين وکيل هندو و اين

مسلمان اصالح طلب جمع شده بود٬ به تدريج خود را نشان می داد و اين دو مانند هيچ چيزی نبودند که پيش از آن٬ حاکمان راج و يا منصوبان بريتانيا به

خود ديده بودند.

بريتانيايی ها٬ استادان ديپلماسی و جنگ٬ يک چهارم مساحت زمين و ساکنان آن را تسخير کرده بودند. ولی حاال با چيزی به عنوان قدرت روحی روبرو می

شدند. هند در تابستان سال ۱۹۱۴ آرام و باثبات به نظر می رسيد. به خيلی ها اگر می گفتيد سه دهه ديگر حکومت راج بريتانيا در هند از هم می پاشد٬ به آن

پوزخند می زدند. غفار خان هم شايد به آن پوزخند می زد ولی او هم مانند گاندی٬ می خواست خدمت کند و نه اين که آينده را به چالش بکشد.

بخش دوم

فصل ششم: ۱۹۱۴ – ۱۹۲۱

بادشاه خان

«من يک رويای بزرگ و يک اشتياق فراوان دارم. مردم من مانند گل های صحرايی٬ به دنيا می آيند و می شکفند بدون اين که هيچ کس هيچ حمايتی از آن
ها کرده باشد٬ تکيده می شوند و به خاک برمی گردند. می خواهم که آن ها غم ها و شادی هايشان را با هم قسمت کنند. می خواهم شاهد اين باشم که به
عنوان اعضای مساوی با هم کار کنند. می خواهم جايگاه درستشان به عنوان يک ملت را در جهان پيدا کرده و به خداوند و بشريت٬ خدمت کنند.» 

گرما و گرد و غبار آگوست ٬۱۹۱۴ بحران جنگ جهانی را به هند آورد. بريتانيايی ها که آن زمان گويا به اصالحات و تسلط بيشتر در آينده هند فکر می

 کردند٬ به هندی ها ندا دادند که در جنگ به آن ها کمک کنند. حدود نيم ميليون در فرانسه٬ آلمان٬ ترکيه٬ سوريه و آفريقای جنوبی وارد جنگ شدند و خيلی

از هندی ها برای دفاع از امپراتوری بريتانيا٬ خون دادند.

شرايط اما درون هند سخت تر و دشوارتر از قبل بود. اوضاع جنگی باعث شد سانسور بيشتری روی مطبوعات و روزنامه ها صورت گيرد و ديدار های

سياسی دشوار تر شود. هرگونه چيزی که ممکن بود احساسات ضد بريتانيايی را در پی داشته باشد٬ مورد سرکوب قرار گرفته بود. دادگاه های نظامی مخفی

بريتانيايی٬ شماری از رهبران هندی را به زندان انداختند.

در جبهه شمال غرب اما غفار خان وارد حيطه کاری جديدی شده بود و جای خالی حاجی صاحب را گرفته بود. به روستاهای پشتون سر می زد٬ مدارس

خود را بازگشايی می کرد٬ مدارس جديدی راه انداخت و از روستاييان می خواست سرنوشت خود را بهبود بخشند.

در هر مسيری با نوعی مخالفت روبرو شد. کب٬ همان نماينده سياسی که هنوز با مشت آهنين در ملکند حاکم بود٬ آشکارا کارگران خان را تهديد می کرد و

از آن ها می خواست کار را رها کنند. يک روز نواب دير را به دفترش خواست تا احساس خود در مورد تنها مدرسه آن منطقه بازگو کند:

«ببين٬ تمامی اين کارهای آموزشی٬ دردسرهای ابدی برای ما درست می کند. اگر می خواهی از دردسر دور شوی٬ بهتر است مطمئن شوی اين مدرسه

در اولين فرصت تخريب شود.»
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نواب هم دستور تخريب درسه را صادر کرد. در دسامبر ۱۹۱۵ آنفوانزا اپيدمی شد و تمامی استان را گرفتار کرد. پسر دوساله خان٬ غنی به شکل

خطرناکی بيمار شده بود. يک عصر سرد بود که خان سجاده اش را کنار جسم بيمار پسرش پهن کرد. پس از نماز٬ به چهره همسرش که وارد اتاق شده بود٬

نگاه انداخت. به باالی سر فرزندش که رسيد٬ ايستاد و گفت: «خدای من! تو رو خدا بچه ام را نجات بده و مريضی او را به من منتقل کن.» و به گريه

افتاد.

بار ديگر چرخی دور گهواره کودک زد و گفت: «خدايا٬ بيماری را از فرزندم دور کن و بگذار من بيماری را تحمل کنم.»با حضور نخستين نور آفتاب در

اتاق٬ پسر صدايی آرام داد. تبش قطع شده بود.

مادر کنار گهواره دراز کشيده بود و آثار تب و لرز در بدنش ديده می شد. صبح روز بعد٬ جان داد و درگذشت. خان٬ جنازه همسرش را در ردای عروسی

و گل پوشاند و او را دفن کرد. دو پسرش را به مادر خود سپرد و غم و ناراحتی اش را در کارش مدفون کرد. در روستاها حرکت می کرد٬ کشاورزی و

بهداشت آموزش می داد و مدارس تازه ای راه می انداخت. نوعی همدردی در ميان چهره فقرا و روستاييان می ديد که عاشق خدمت به آن ها بود.

*

به تدريج خان ارتباطات خود را با متفکران مسلمان در سرتاسر شبه جزيره هند گسترش داد. به تدريج نام کسی به نام گاندی به گوشش می خورد که روش

پرهيز از خشونت او در حال گسترش در سرتاسر هند بود.

وی به سرعت به روش گاندی در زندگی ساده و استفاده از پرهيز از خشونت در تمامی ابعاد زندگی جواب مثبت داد. او گاندی را به عنوان مهاتما٬ روح

بزرگ٬ می شناخت. روحيه ای نزديک و متصل٬ جوينده ای برای خدمت به خدا از راه خدمت به فقيرترين آفريده های او.

با گسترش ايده ها و نظريات گاندی٬ برنامه خان برای اصالح و آموزش پشتون ها هم معنای نوينی به خود گرفت: اين فقط برای بهبود شرايط آن ها نيست٬

که راهی به آزادی است. سبکبار و شناور٬ تالش خود را دو چندان کرد. بين سال های ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۸ از تمامی پانصد روستای منطقه جبهه شمال غرب٬

بازديد کرد. در ميان مهمانخانه ها با مردم می نشست و با آن ها از فداکاری و بخشش می گفت و شب ها با فرزندانشان در کنار آتش شوخی و خنده

می کرد. روستايی ها اين مردم غول پيکر را دوست داشتند ولی او را درک نمی کردند. او صدقه و نذر و نياز جمع نمی کرد٬ روحانی و قطب هم نبود و

صاحب روستا هم نبود؟ پس کيست؟

يک بعدازظهر در مسجدی در هستناگر٬ گروهی از خان ها از چارصدا با اشتياق فراوان به ديدار خود با غفار خان خاتمه دادند. او به هيجانشان آورده بود و

آن ها سپاسگزار بودند. يکی از آن ها روی ديوار ايستاد و فرياد زد: بادشاه خان! ديگران هم ندای او را  گرفتند و بادشاه خان٬ يا خان خان ها٬ سردادند. اين

همان چيزی بود که اين اصالح طلب جوان به آن تبديل شده بود. تمامی مردان ريشو طليعه صدای خود را بلند کردند و آن را فرياد زدند: بادشاه خان!

اين نام پخش شد. اگر خان ها حاضر بودند او را بادشاه يا شاه خان ها بخوانند٬ پس ديگر روستاييان هم با آن مشکلی نداشتند. غفار خان هم اين عنوان را

پذيرفت همان طور که گاندی هم با لقب مهاتما کنار آمد. از حاال به بعد وقتی وارد روستاهايی از مردان گرفته تا کوهات می شد٬ ورود او با فرياد همراه

بود: بادشاه خان دارد می آيد! بادشاه خان وارد شد! پشتون ها هم در زمان مناسب و مقتضی رهبر خود را پيدا کردند. چرا که جبهه شمال غرب در حال

تجربه بزرگترين انفجار خود از زمان جنگ ۱۸۹۷ تاکنون بود.

*

اين بار انفجار نه از سوی پشتون های خشمگين که از سوی يک مرد آرام صلح طلب هندی شروع شد. نه هندی ها و نه بريتانيايی ها تا به حال چيزی مانند

گاندی نديده بودند. اين وکيل سابق که حاال مانند يک رعيت گوجاراتی لباس می پوشيد٬ مانند يک مرتاض غذا می خورد٬ و به همان کمی که در مورد

بهداشت حرف می زد٬ در مورد سوءاستفاده بريتانيايی ها در هند هم حرف می زد. ميليون ها نفر او را همراهی و حمايت می کردند ولی نه يک هندی و نه

حتی يک بريتانيايی٬ او را درک می کرد. در بطن جنبش گاندی و در مرجع اصلی اين سوءدرک٬ معنای جنبش پرهيز از خشونت نهفته بود.

گاندی در بيشمار مقاالت و سخنرانی هايش هندی ها را با اين روش انقالبی آشنا کرده بود. تاکيد او اين بود که پرهيز از خشونت٬ يک روش انفعالی نيست٬
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که شرايط ديناميک و فعالی برای عذاب وجدان است. معنای آن فروتنی دربرابر اراده خصمانه افراد نيست٬ که معنای آن کندن حفره ای در رو ح افراد در

برابر خواست قوه قهريه ديکتاتوری است.

گاندی که از واژه هايی چون “مقاومت انفعالی” ناخرسند بود و آن را ناکافی می دانست٬ واژه خودش را ابداع کرد: ساتياگراها. اين واژه ترکيبی بود از

ساتيا به معنای حقيقت و راستی و گراها به معنای ثبات و استحکام. در توصيف گاندی٬ حقيقت به معنای عشق بود و ثبات به معنای زايش قدرت. وی گفت:

«از اين رو من جنبش مردم هند را ساتياگراها می نامم که قرار است معنای آن اين باشد: نيرويی که از آن حقيت و عشق و يا همان پرهيز  از خشونت

زاده می شود.»

ساتياگراها خيلی معنای دورتری نيست به هرگونه کنش انفعالی دربرابر خصم داشت و به تغييرات متحرک و انعطافی شخصی٬ اجتماعی٬ اقتصادی و سياسی

بازمی گشت. اما به عنوان حربه عشق به کار می رفت.

گاندی می گفت: «ساتياگراها به زبان ساده و کوتاه٬ قدرت روحی است. و کسی که خود را به ساتياگراها مسلح می کند ديگر اراده ای سرکش و رام نشدنی

خواهد داشت که توان اين را دارد که رنج را بپذيرد و هيچ گاه رنج را به مخالف خود منتقل نکند. اين روش تالش می کند عنصر سخت مخالفت را رقيق

کند ولی هيچ گاه هم نبايد راه به ديکتاتوری و خودرای محوری بدهد.

گاندی نتيجه گيری کرد: «برای ساتياگراها٬ هيچ جدول زمانی و يا حد نهايی وجود ندارد. در مرام ساتياگراها٬ چيزی به نام شکست وجود ندارد.»

د پايان جنگ٬ گاندی فقط سه سال بود که به هند بازگشته بود. اما به اندازه کافی توجه حزب کنگره ملی را جلب کرده بود و آن را از يک توده گفت وگو و

مناظره به يک مجمع روشنفکری و حرکت سياسی تبديل کرده بود که حاميان زيادی داشت. در ماه های اوليه سال ۱۹۱۹ گاندی در آستانه اين بودکه کشور

را به نخستين اعتراض سراسری عليه حاکمان بريتانيايی در پنجاه سال اخير سوق دهد٬ بدون اين که به خشونت متوسل شود.

بريتانيايی ها که از هرگونه ناآرامی هراسان بودند٬ پس از پايان درگيری ها٬ قوانين نظامی و محدودکننده را برنداشتند. به جای آن در مارس ۱۹۱۹ پارلمان

قانون روالت را تصويب کرد که طبق آن٬ قوانين تحديد کننده زمان اضطراری به شکل قوانين دائمی درآمد. از سال موسوم به اتحاد در ۱۸۵۷ به بعد٬

هندی هايی که حتی خونشان را برای حفظ امپراتوری بريتانيا داده بودند٬ اين طور در جريان قوانين سرکوب کننده قرار نگرفته بودند.

گاندی درخواست يک روز «هرتال» شد. يک روز عبادت و روزه و تمامی کشور به ندای او پاسخ داد. حرکت اتوبوس ها و قطارها متوقف شد. مغازه ها

و فروشگاه ها٬ دفاتر دولتی و کارخانه ها همه تعطيل کردند. تمامی شهرها به حال کامال تعطيل درآمد.

در جبهه شمال غرب اما پيشاور به حالت خالی از سکنه درآمده بود چرا که تمامی ساکنان راهی اوتمانزای شده بودند. حتی بهرام خان هم به اين مراسم

کشيده شده بود. اين نخستين بار بود که او در يک گردهمايی سياسی شرکت می کرد و از قضا در همان که پسرش از همه می خواست در مقابل سلطه

بريتانيا٬ با هم متحد شوند.

با گسترش ايده ها و نظريات گاندی٬ برنامه خان برای اصالح و آموزش پتان ها هم معنای نوينی به خود گرفت: اين فقط برای بهبود شرايط آن ها نيست٬ که

راهی به آزادی است. سبکبار و شناور٬ تالش خود را دو چندان کرد. بين سال های ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۸ از تمامی پانصد روستای منطقه جبهه شمال غرب٬

بازديد کرد. در ميان مهمانخانه ها با مردم می نشست و با آن ها از فداکاری و بخشش می گفت و شب ها با فرزندانشان در کنار آتش شوخی و خنده می

کرد. روستايی ها اين مردم غول پيکر را دوست داشتند ولی او را درک نمی کردند. او صدقه و نذر و نياز جمع نمی کرد٬ روحانی و قطب هم نبود و

صاحب روستا هم نبود؟ پس کيست؟

يک بعدازظهر در مسجدی در هستناگر٬ گروهی از خان ها از چارصدا با اشتياق فراوان به ديدار خود با غفار خان خاتمه دادند. او به هيجانشان آورده بود و

آن ها سپاسگزار بودند. يکی از آن ها روی ديوار ايستاد و فرياد زد: بادشاه خان! ديگران هم ندای او را  گرفتند و بادشاه خان٬ يا خان خان ها٬ سردادند. اين

همان چيزی بود که اين اصالح طلب جوان به آن تبديل شده بود. تمامی مردان ريشو طليعه صدای خود را بلند کردند و آن را فرياد زدند: بادشاه خان!
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اين نام پخش شد. اگر خان ها حاضر بودند او را بادشاه يا شاه خان ها بخوانند٬ پس ديگر روستاييان هم با آن مشکلی نداشتند. غفار خان هم اين عنوان را

پذيرفت همان طور که گاندی هم با لقب مهاتما کنار آمد. از حاال به بعد وقتی وارد روستاهايی از مردان گرفته تا کوهات می شد٬ ورود او با فرياد همراه

بود: بادشاه خان دارد می آيد! بادشاه خان وارد شد!

پتان ها هم در زمان مناسب و مقتضی رهبر خود را پيدا کردند. چرا که جبهه شمال غرب در حال تجربه بزرگترين انفجار خود از زمان جنگ ۱۸۹۷

تاکنون بود.

*

اين بار انفجار نه از سوی پتان های خشمگين که از سوی يک مرد آرام صلح طلب هندی شروع شد. نه هندی ها و نه بريتانيايی ها تا به حال چيزی مانند

گاندی نديده بودند. اين وکيل سابق که حاال مانند يک رعيت گوجاراتی لباس می پوشيد٬ مانند يک مرتاض غذا می خورد٬ و به همان کمی که در مورد

بهداشت حرف می زد٬ در مورد سوءاستفاده بريتانيايی ها در هند هم حرف می زد. ميليون ها نفر او را همراهی و حمايت می کردند ولی نه يک هندی و نه

حتی يک بريتانيايی٬ او را درک می کرد. در بطن جنبش گاندی و در مرجع اصلی اين سوءدرک٬ معنای جنبش پرهيز از خشونت نهفته بود.

گاندی در بيشمار مقاالت و سخنرانی هايش هندی ها را با اين روش انقالبی آشنا کرده بود. تاکيد او اين بود که پرهيز از خشونت٬ يک روش انفعالی نيست٬

که شرايط ديناميک و فعالی برای عذاب وجدان است. معنای آن فروتنی دربرابر اراده خصمانه افراد نيست٬ که معنای آن کندن حفره ای در رو ح افراد در

برابر خواست قوه قهريه ديکتاتوری است.

گاندی که از واژه هايی چون مقاومت انفعالی ناخرسند بود و آن را ناکافی می دانست٬ واژه خودش را ابداع کرد: ساتياگراها. اين واژه ترکيبی بود از ساتيا

به معنای حقيقت و راستی و گراها به معنای ثبات و استحکام. در توصيف گاندی٬ حقيقت به معنای عشق بود و ثبات به معنای زايش قدرت. وی گفت: «از

اين رو من جنبش مردم هند را ساتياگراها می نامم که قرار است معنای آن اين باشد: نيرويی که از آن حقيت و عشق و يا همان پرهيز از خشونت زاده می

شود.»

ساتياگراها خيلی معنای دورتری نيست به هرگونه کنش انفعالی دربرابر خصم داشت و به تغييرات متحرک و انعطافی شخصی٬ اجتماعی٬ اقتصادی و سياسی

بازمی گشت. اما به عنوان حربه عشق به کار می رفت. گاندی می گفت: «ساتياگراها به زبان ساده و کوتاه٬ قدرت روحی است. و کسی که خود را به

ساتياگراها مسلح می کند ديگر اراده ای سرکش و رام نشدنی خواهد داشت که توان اين را دارد که رنج را بپذيرد و هيچ گاه رنج را به مخالف خود منتقل

نکند. اين روش تالش می کند عنصر سخت مخالفت را رقيق کند ولی هيچ گاه هم نبايد راه به ديکتاتوری و خودرای محوری بدهد.

گاندی نتيجه گيری کرد: «برای ساتياگراها٬ هيچ جدول زمانی و يا حد نهايی وجود ندارد. در مرام ساتياگراها٬ چيزی به نام شکست وجود ندارد.»

د رپايان جنگ٬ گاندی فقط سه سال بود که به هند بازگشته بود. اما به اندازه کافی توجه حزب کنگره ملی را جلب کرده بود و آن را از يک توده گفت وگو

و مناظره به يک مجمع روشنفکری و حرکت سياسی تبديل کرده بود که حاميان زيادی داشت. در ماه های اوليه سال ۱۹۱۹ گاندی در آستانه اين بودکه

کشور را به نخستين اعتراض سراسری عليه حاکمان بريتانيايی در پنجاه سال اخير سوق دهد٬ بدون اين که به خشونت متوسل شود.

بريتانيايی ها که از هرگونه ناآرامی هراسان بودند٬ پس از پايان درگيری ها٬ قوانين نظامی و محدودکننده را برنداشتند. به جای آن در مارس ۱۹۱۹ پارلمان

قانون روالت را تصويب کرد که طبق آن٬ قوانين تحديد کننده زمان اضطراری به شکل قوانين دائمی درآمد. از سال موسوم به اتحاد در ۱۸۵۷ به بعد٬

هندی هايی که حتی خونشان را برای حفظ امپراتوری بريتانيا داده بودند٬ اين طور در جريان قوانين سرکوب کننده قرار نگرفته بودند.

گاندی درخواست يک روز «هرتال» شد. يک روز عبادت و روزه و تمامی کشور به ندای او پاسخ داد. حرکت اتوبوس ها و قطارها متوقف شد. مغازه ها

و فروشگاه ها٬ دفاتر دولتی و کارخانه ها همه تعطيل کردند. تمامی شهرها به حال کامال تعطيل درآمد.

در جبهه شمال غرب اما در حالی که هزاران پشتون در اوتمانزای جمع شده بودند٬ پيشاور به طور کلی متروک شده بود. حتی بهرام خان راهی آنجا شده
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بود. اين نخستين حضور او در يک گردهمايی سياسی بود و او با افتخار به سخنان پسرش گوش می کرد که از مردم می خواست در برابر ديکتاتوری

امپراتوری بريتانيا٬ مقاومت نشان دهند.

بريتانيايی هم اين سخنان را می شنيدند. حاکم جبهه شمال غرب حکومت نظامی اعالم کرد و غفار خان را دستگير کرده و او را بدون برگزاری هيچ

دادگاهی٬ به تحمل شش ماه زندان محکوم کرد. دست و پايش را به زنجير کشيدند طوری که زخمی هميشگی برجای گذاشت.

در اوتمانزای اما دولت حاکم زخم ديگری برجای گذاشت. سربازان روستا را محاصره کردند٬ روستاييان را به زور اسلحه حرکت دادند و به داخل مدارس

خان بردند و آن را مجبور کردند آن جا بنشينند. مسلسلی به روی آنها هدف گرفته شد و فرمانده دستور داد گوش به زنگ باشند و هر وقت که گفت٬ شليک

کنند. در همان حال نظاميان به خانه های روستاييان ريخته و آن ها را خالی کردند و هرچه می شد با خود بردند. در حالی که سربازان به سرقت مشغول

بودند٬ کميسر بريتانيايی برای روستاييان سخنرانی کرده و گفت هرگونه شورش برای آن ها ۳۰ هزار روپيه جريمه در پی خواهد داشت. ۷۰ زندانی از جمله

بهرام خان به زندان پيشاور منتقل شدند و مقرر شد هر وقت که جريمه را پرداختند٬ زندانيان آزاد شوند.

غفار خان در زندان شاهد اين بود که پدرش هم مانند او زندانی سياسی شده است. بهرام خان به نوبه خودش سرشار از سرخوشی بود. او فکر می کرد پسر

جوانش را به دار می کشند ولی او آن جا بود. برای خان٬ حضور سه ماهه در زندان مانند يک هديه بود و او در مناجات خودش فکر می کرد که بقيه

چطور پسرش را نگاه می کنند؟

وقتی غقار خان پس از شش ماه از زندان آزاد شد٬ فهميد که پدر و مادرش عروس ديگری برای او پيدا کرده اند. تعجب کرد چرا که فکر نمی کرد بار

ديگر ازدواج کند. با احساس مسئوليت راهی پيشاور شد تا مقداری لباس برای عروسی بگيرد. اما او ديگر بادشاه بود٬ همه مقامات رسمی حواسشان بود که

او کجا می رود و چه می کند. پيش از اين که به پيشاور برسد٬ بار ديگر دستگير شد و به سلول انفرادی افتاد و در آن سرمای زمستان فقط دو پتو به او

دادند.

يک هفته بعد آزادش کردند. خان از کميسر بريتانيايی پرسيد: چرا بازداشتم کرديد؟ کميسر خيلی کوتاه گفت: داشتيم روی پرونده ات تحقيق می کرديم. خان

گفت: چرا پيش از اين که دستگيرم کنيد٬ روی پرونده ام تحقيق نکرديد؟ کميسر گفت: اين انتخاب من است که اول دستگير کنم يا اول تحقيق کنم. خان گفت:

اما من يک انسان هستم. از جايگاه من نگاه کنيد. شما بدون هيچ دليلی کلی دردسر برايم درست می کنيد.

کميسر بريتانيايی از نوشتن دست برداشت. نگاه سنگين و طوالنی به اين مرد بلند قد انداخت که سرما انگشتان پايش را آبی کرده بود. باز به نوشتن ادامه داد

و پرسيد: اين حرف هايی که در مورد مرتبه و مقام تو می زنند٬ جريانش چيست؟

*

غفار خان پس از ازدواج دوباره با همسر و پسرانش٬ انجمن اصالح االفاغنه را تشکيل داد. تشکيالتی غيرسياسی که بهبود وضعيت اجتماعی٬ اقتصادی و

آموزشی اهالی جبهه شمال غرب را دنبال می کرد. وی همچنين از پشتون ها می خواست به حرفه هايی غير از کشاورزی روی بياورند و حتی برای تشويق

بقيه٬ يک مغازه خودش در اوتمانزای باز کرد.

در سال ۱۹۲۰ مسلمانان سراسر هند برای نشان دادن اعتراض به سياست های بريتانيا٬ به طور گروهی و دسته جمعی به خليفه عثمانی در ترکيه پناه بردند

که نتيجه آن حضور خيلی از آن ها در گذر از افغانستان شد. بسياری از پشتون ها از جمله خان به آن ها پيوستند. به زودی البته مشخص شد که هرگونه ترک

ديار اشتباه خواهد بود. خان به جبهه شمال غرب بازگشت تا به کار و امور اصالحی خود ادامه دهد.

مدارس بار ديگر راه افتاد. حاال آماده اين بود که مدارس آزاد اوتمانزای را به کالس های باالتر هم مجهز کند و جوان های پشتون مستعدی پيدا کرد که

معلمی را قبول کنند. در سال ۱۹۲۰ حزب کنگره ملی هند در ناگپور جلسه ای تشکيل داد و برای نخستين بار با روش پرهيز از خشونت٬ مسئله پيروزی و

حق حاکميت را حل کرد. خان در اين جلسه تاريخی حضور داشت که نخستين حضور او در کنگره بود و به شدت جذب گاندی شد. اما تفاوت جايگاهش با او
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باعث شد در پس زمينه باقی بماند. کار سياسی و شخص محوری و مجادالت بی پايان جذابيتی برای خان نداشت. او ترجيح می داد کار ساکت خود در روستا

را دنبال کند. همان قدر که محبوبيت و موفقيت او در ميان روستاييان بيشتر می شد٬ بريتانيايی ها به همان اندازه از او بيشتر بدشان می آمد. از ترس اين که

مبادا حلقه دور خان تقويت شود٬ آن ها برخی از معلمان مدارس خان را به زور زندان ترساندند و فراری دادند و برخی را هم با مواجب و پول بيشتر به

خدمت نظام جذب کردند. خيلی از معلمان کارشان را کنار گذاشتند. هر نظری برای فعاليت و استقالل که بتواند جبهه شمال غرب را متاثر کند٬ به نظر

بريتانيايی ها می توانست به تبع آن بر روی تمامی هند تاثير داشته باشد.

سر جان مافی٬ کميسر ارشد جبهه شمال غرب٬ بهرام خان را خوب می شناخت. از او خواست به دفتر کارش در پيشاور برود. به او گفت: من متوجه شدم

که پسرت در ميان روستاها حرکت می کند و مدارس زيادی راه می اندازد. او می دانست که بهرام خان آدم محتاطی است. وی ادامه داد: ضمن اين که

متوجه شده ام خيلی از مردم ساکت در خانه خود می نشينند و به اين کارها کاری ندارند.

پيرمرد اين مسئله را می دانست. خود او هم خيلی کارهای پسرش را درک نمی کرد. کميسر گفت: می شود از پسرت بخواهی اين کارها را کنار گذاشته و

مثل بقيه مردم زندگی کند؟

بهرام خان موافقت کرد و در اولين کار با پسر کوچکش روبرو شد. چرا خانه نمی نشيند؟ او که همسر به اين زيبايی دارد و دو پسر جوان و قدرتمند.

روستاهای او هم که زيرنظر پسرش است پس چرا اين کارها را می کند؟

غفار خان پدرش را بيشتر از خودش می شناخت. به پدرش گفت: پدر جان٬ اگر تمامی مردم از عبادت خداوند دست بردارند٬ آيا باز هم به من توصيه می

کنی مثل آن ها زندگی کنم؟

پيرمرد گفت: استغفرهللا! عبادت يک امر مقدس است. بادشاه خان گفت: به نظر من هم تربيت و آموزش مردم به همان اندازه مقدس است.

افتخار پشتون در خون او جاری شد. بهرام خان می دانست پسرش در کاری که می کند مصمم است. با اين افتخار نمی شد رقابت کرد. بهرام خان گفت:

پسرم٬ اگر اين کار به اندازه عبادت مقدس است٬ پس يادت باشد که هيچ گاه آن را ترک نکنی.

بهرام خان پيامی برای کميسر مافی در پيشاور فرستاد و ناتوانی خود را اعالم کرد. پشتون ها را نمی شد از مسئوليت و کاری که آن را عبادت می پندارند٬

بازداشت. اما کميسر بريتانيايی عقب ننشست. غفار خان را احضار کرد و از او پرسيد: چه تضمينی هست که انجمن کاری شما عليه حاکميت دست به

شورش و نافرمانی نزند؟

خان گفت: شما بايد به من اعتماد کنيد.

کميسر به تندی گفت: نه. بايد عذرخواهی کرده و تمامی اين فعاليت ها را کنار بگذاری.

خان پوزخند زد: تضمين بدهم که دست از دوست داشتن و خدمت به مردمم خواهم برداشت؟

کميسر گفت: اين خدمت نيست. اين شورش و نافرمانی است.

چند روز بعد خان دستگير شد و به دليل تالش برای نابودی بيسوادی و کمک به آموزش مردم به زندان افتاد و اين طور نوشت:

اين بار که دستگير شدم مثل سابق به غل و زنجير کشيده نشدم که مرا به بخشی بردند که خالفکاران و مجرم ها در آن بودند. وقتی در باز شد بوی نامطبوع

آن به دماغم خورد. اين بوی بد از ظرف گلی کنار ديوار می آمد که مدفوع زندانيان در آن بود. به مامور زندان گفتم نمی توانم در چنين جايی بمانم و او

در پاسخ گفت که اين جا زندان است و خيلی حق انتخاب در آن معنی ندارد. و مرا به درون هل داد.

سلولم به غايت سرد بود چرا که آفتابگير نبود. برای مقابله با سرما فقط سه تا پتو به من داده بودند. وقتی به زندانم انداختند٬ تمام دوستانم را دستگير کردند.
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تمام شبانه روز در سلول بوديم و بيرونمان نمی آوردند. از يک دريچه غذايمان را به داخل می فرستادند. برخی از زندانيان تصميم گرفتند به ماموران کمی

رشوه بدهند تا اوضاع بهتر شود ولی من و عبدالقيوم با آن مخالفت کرديم. پس از ده روز٬ من را پيش معاون کميسر بردند و در قفسی به زنجير کشيدند.

مامور انگليسی به ماهيت پرهيز از خشونت برنامه من شک کرد ولی به او گفتم من دنباله روی گاندی هستم.

معاون کميسر پرسيد: اگر چيزی از گاندی نشنيده بودی چطور؟ آن وقت چه کار می کردی؟

خان دست به ميله های قفس برد و با آن دستان قدرتمندش٬ ميان ميله ها را باز کرد و بدون لبخند گفت: اين کاری است که با تو می کردم.

معاون کميسر از مامور خواست اتهامات غفار خان را بشمارد. مامور گفت: مدرسه باز کرده و در آن مهاجرت بزرگ حضور داشته و به افغانستان رفته

است.

معاون کميسر پرسيد: بدون اجازه کشور را ترک کرده؟ و شما اجازه داديد برگردد؟

قبل از اين که مامور جواب دهد٬ خان گفت: اول کشور ما را می گيريد بعد اجازه نمی دهيد حتی در آن زندگی کنيم؟

چنين نافرمانی از سوی يک پشتون به يک مامور قضايی امپراتوری ملکه٬ گناه کمی نبود. معاون کميسر گفت: از جلوی چشمم دورش کنيد. به سه سال

زندان محکومش می کنم.

غفار خان که نمی توانست تکان بخورد٬ به مامور بريتانيايی خيره شد. معاون کميسر گفت: زندان با اعمال شاقه و کار اجباری.

فصل هفتم: ۱۹۲۱ – ۱۹۲۴

ای پشتون ها!

«در مکتب رنج٬ آدمی چيزهای خوبی می آموزد. وقت هايی هست که فکر می کنم اگر زندگی راحت و آسوده ای داشتم و محروم از مواهب زندان بودم٬
چه می شد.»

آنها می گفتند بريتانيايی ها خواهان مجازات کردن خان نيستند. فقط می خواهند نقطه نظر او را تغيير دهند. با اين حال به جای زندانی سياسی٬ با او به عنوان

مجرم رفتار می کردند و شروع دوران زندان او با دو ماه انفرادی بود. وقتی به بند عمومی برگشت٬ بردرش را در آن جا ديد. خان صاحب که ديگر دکتر

شده بود٬ در ارتش بريتانيا در اروپا خدمت کرده بود. او را از زمانی که به جبهه شمال غرب برگردانده و خواسته بودند در سرکوب وزيری ها نقش داشته

باشد٬ از خدمت استعفا کرده بود. دو برادر حرف زدند و دکتر خان صاحب يادداشتی از کميسر داشت که می گفت خان آزاد است همين امروز عصر به

همراه برادرش زندان را ترک کند به شرط اين که ديگر به روستای خود بازنگردد. خان يادداشت را خواند و نگاهی به خان صاحب کرد و يادداشت را به او

برگرداند. او هم کاغذ را پاره کرده و روی زمين انداخت. دکتر خان به برادر کوچکش نگاه کرد که از حاال چشمانش در تيرگی فرو رفته و گود افتاده بود.

سعی کرد با او حرف بزند ولی غفار خان فقط سرش را به عالمت منفی تکان می داد. هر قدر با او بحث کرد٬ جوابش فقط تکان دادن سر بود.

هفته بعد غل و زنجير به دست و پاهای خان زده شد. حلقه آهنين سنگينی هم دور گردنش زده شد و او را به زندان دره اسماعيل خان منتقل کردند. چون

هرگونه همکاری با دولت پادشاهی ملکه را رد کرده بود٬ طبق همان هم با او رفتار می شد: مثل يک جنايتکار خطرناک. بر حلقه آهنين گردنش پالکی نصب

شده بود محکوميت و جرم او رويش نوشته شده بود: جرم٬ اغتشاش و فتنه.

در زندان دره اسماعيل خان باز به زندان انفرادی افتاد و روزی ۱۸ کيلو ذرت به او داده می شد که بکوبد. نگه داشتن غذا در سلول جرم بود و وقتی يک

پشتون ديگر کمی شيرينی به او داد٬ خان در حال نگاه کردن به غذا بود که زندانبان اعالم کرد مسئول زندان دارد می آيد. با اين شيرينی چه کار بايد می

کرد؟ وقت نداشت آن را بخورد برای همين زير پتو قايمش کرد. ولی اگر مسئول زندان سراغ آن می رفت چه؟
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مسنول زندان به درون سلول آمد٬ گفت وگوی کوتاهی با او داشت و بعد رفت. به محض اين که در بسته شد٬ خان شيرينی را برداشت و آن را از پنجره

بيرون انداخت. همان جا تصميم گرفت ديگر قوانين زندان را نقض نکند. ترس باعث می شد يک زندانی اسير آن شود. ديده بود که بر سر ديگر زندانيان چه

می آيد. آن ها قانون را نقض می کردند و برای فرار از مجازات مجبور بودند به زندانبان ها رشوه بدهند که بهای آن از دستن دادن احترام به خود بود. خان

تصميم گرفت چنين چيزی برای او اتفاق نيافتد.

زندان دره اسماعيل خان به فساد باال بدنام بود. مسئول زندان فقط انگليسی می دانست درنتيجه معاون محلی او به نام گنگرام٬ اين زندان را به يک دستگاه

درآمد باال تبديل کرده بود. کيفيت نگهداری از يک زندانی٬ به توان پرداخت رشوه او مربوط بود. اگر زندانی قرار بود در آن جا دوام بياورد٬ بايد برخی از

محافظت ها را برای خود می خريد.

خان اما از پرداخت سرباز زد. يکی از نزديکان گنگرام به او گفت پول بدهد و از زندان انفرادی خالص شود. اما خان سرش را به عالمت منفی تکان داد.

وی گفت: ديگر مردم پيشاور که در زندان هستند٬ شرم دارند که تو به انفرادی افتاده ای و مثل يک جنايتکار هر روز ذرت می کوبی. آن ها پول را می

پردازند تا از اين وضعيت خالص شوی.

خان گفت: من به دليل اين که پول برای محافظت نپرداختم به اين جا افتادم. حاال چرا به گنگرام رشوه بدهم در حالی که اگر به انگليسی ها اين رشوه را بدهم

به طور کل از زندان آزاد خواهم شد؟ مامور ياد شده سرش را تکان داد چرا که حتی غرور و اقتدار هم بهای سنگينی می توانست داشته باشد. او هم اهل

پيشاور بود و دلش نمی خواست بادشاه زجر بکشد. اما ديگر زندانيان هم تحت تاثير او قرار گرفته بودند و يک روز که در سلولش داشت کار می کرد٬ يک

مامور زندان به او گفت ديگر الزم نيست ذرت بکوبد. زندانبان گفت: تو تنها زندانی اين جا هستی که از طرف خدا اين جا آمده است. چطور می توانم به تو

اجازه دهم اين طور کار کنی؟

خان دست نگه داشت ولی وقتی نگهبان رفت٬ کار خود را از سرگرفت. زندانبان از دريچه سلول گفت: من که گفتم الزم نيست کار کنی٬ چرا باز ادامه

دادی؟ خان به انگشت به سلول کناری اشاره کرد و گفت: اين مرد را می بينی؟ به جرم سرقت و قتل اين جاست و هر روز بايد کار کند. ما من که برای

خدا آمده ام زندان چرا نبايد کار کنم؟ خان به زندانبان گفت: تو مرد خوبی هستی. چرا به خدمت اين نظام شيطانی درآمدی؟ زندانبان گفت: برای اين که بايد

شکم زن و بچه ام را سير کنم.

خان به کوبيدن ذرت ادامه داد. چند روز بعد زندانبان جديدی آمد چون گفتند زندانبان قبلی کار ديگری پيدا کرده است. ديگر زندانيان پشتون هم ديگر تحت

تاثير بادشاه خان قرار گرفته و از پرداخت رشوه خودداری کردند. درگيری های زندان به شکل عجيبی کم شد.

گنگرام که می ديد درآمدش کم شده٬ از مسئول زندان خواست که توضيح دهد و او گفت غفار خان باعث آن است. گنگرام نمی خواست مجازاتی را نثار

غفار خان کند. بادشاه خان بعدا نوشت: مسئول زندان می دانست که گنگرام دروغ می گويد. اما يک بريتانيايی هر هزينه ای می دهد برای اين که نظم و

انضباط رعايت شود. گنگرام بدون اين که به احتمال زياد بداند٬ جان غفار خان را نجات داد. خان نوشت: دست خدا بود که من به زندان دره قاضی خان

افتادم وگرنه دوام نمی آوردم. چهارماه انفرادی٬ سالمت او را زايل کرده بود. حدود بيست کيلو وزن کم کرده بود

زندان دره قاضی خان٬ زندان سياسی های پنجاب بود که به لحاظ تاريخی٬ سابقه زيادی در مخالفت با بريتانيايی ها داشتند. درآن جا خان با خيلی از فعاالن

استقالل هند آشنا شد. هندو ها٬ مسيحی ها و مسلمانان با هم گفت وگو می کردند و کتاب های دينی همديگر را بررسی می کردند. برای بادشاه جوان٬

آموزش خوبی بود. آب و هوا و غذا هم بهتر بود و رييس زندان يک مسلمان بود که به ماموريت خان احترام می گذاشت. يک دندانپزشک برای کشيدن

دندان خراب خان آمده بود که از گرفتن دستمزد خودداری کرد و گفت: تو برای عشق و مردم اين جا هستی و بهای زيادی می پردازی. من نمی توام هيچ

پولی از تو قبول کنم.

در سال ۱۹۲۳ و در حالی که خان هنوز در زندان بود٬ فهميد که مادرش درگذشته است. هيچ کس به او نگفت و خبر را در روزنامه خواند. خان نوشت: او

خيلی تالش کرد وقتی من در زندان بودم به مالقاتم بيايد. اما خيلی پير بود و زندان دره قاضی خان هم دور بود. برای رضايت حالش همواره از او می
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خواستم به ديدار من نيايد ولی افسوس که پرودگار او را از ميان ما برد.وقتی آزاد شده و به روستا برگشتم٬ خواهرم گفت که آخرين کالم مادرشان درباره او

بود و پيش از مرگ گفته بود: پس غفار کجاست؟

*

در جريان سه سال حضور خان در زندان٬ هند دوران پر تنش زيادی را تجربه کرد. جنبش قطع همکاری گاندی بزرگتر وگسترده تر می شد. وکال فعاليت

خود در دادگاه های بريتانيايی را متوقف کردند٬ دانشجويان و دانش آموزن محيط های آموزشی انگليسی را رها کردند٬ هندی هايی که مدال افتخار گرفته

بودند آن ها را پس دادند و حتی روستاييان از پرداخت ماليات خودداری کردند. جنبش به سرعت گسترده شد و در ژانويه ۱۹۲۲ جماعتی از هندی ها در

روستای کوچک چائوری چائورا٬ طغيان کرده و شماری از افسران پليس را کشتند. گاندی جنبش قطع همکاری را متوقف کرده و همه را به عبادت

فراخواند.

با اين حال همه مردم هند به روش پرهيز از خشونت نپيوسته بودند اما گاندی مصمم بود و نمی خواست هيچ گونه پيروزی از راه استفاده ازخشونت داشته

باشد. گاندی نوشت: بهتراست سرشار از ترس و نقص باشيم تا اين که با گناه شکستن کالم خدا انباشته باشيم. اين که با بقيه صادق نباشيم خيلی بهتر از اين

است که با خودمان هم صداقت نداشته باشيم.

بريتانيايی ها سريع از فرصت استفاده کرده و گاندی را دستگير کردند. او را به دادگاه بردند و گاندی تمامی اتهام ها برای برپايی فتنه و براندازی پادشاهی

را پذيرفت. به شش سال زندان محکوم شد و نخستين جنبش مدنی هند٬ شکست خورد. با به زندان افتادن گاندی٬ بار ديگر هند در سکوت فرو رفت. اما مردم

ايمانشان به رهبر را از دست نداده بودند و فقط انتظار می کشيدند.

غفار خان در سال ۱۹۲۴ از زندان آزاد شد و يکراست به خانه رفت. خوشحال بود که دوران زندان او باعث تقويت روحيه مردمش شده است. مدرسه

آزادش در اوتمانزای وضع خيلی خوبی داشت و موسسه خدمتگذاری او فعال بود. معلم ها و دانش آموزان از مصونيت گردهمايی در مسجد استفاده می

کردند تا با کشاورزهای پشتون گفت وگو کنند. حتی فرزند ۹ ساله خان هم به آن ها پيوسته و می گفت: آی مردم٬ برويد از اين حاکميت بپرسيد چرا پدر مرا

به زندان انداخته اند؟ برويد و از آن ها بپرسيد مگر چه جرمی مرتکب شده است؟ در اوتمانزای جلسه ای تشکيل شده و مقرر شد پشتون ها جمع شوند تا از

بادشاه استقبال کنند. مردم ازمردان و کوهت و پيشاور و حتی سواتی های شمال هم آمده بودند. حتی چند تا از مهمندی ها آمده بودند تا ديدار تازه کنند. بهرام

خان هم چای معطر درست کرده بود و مردم می گفتند چطور بادشاه توانسته از چوبه دار بگريزد؟ حتما خدا خودش پشت و پناه اوست.

حتی با چهره ای گود افتاده و شانه هايی افتاده٬ خان هنوز هيبت پادشاهی داشت. مردم از او خواستند سخنرانی کند٬ او رد کرد و گفت: اين گردهمايی شادی

است و نه تظاهرات. اما مردم کوتاه نيامدند: سخنرانی!

مردم سوت و کف زنان شاهد او بودند و خان قد بلند ايستاد و برای آن ها داستان کوتاهی تعريف کرد:

روزی شيرماده ای به گله ای از گوسفندان حمله کردند. شير٬ باردار و حامله بود و همين طور که درحال شکار بود٬ توله اش به دنيا آمد. در جريان شکار

بود که شيرمادر درگذشت و توله شير تنها٬ با گله گوسفندان بزرگ شد. چرا ياد گرفت و حتی صدا گوسفندان را هم تقليد می کرد. يک روز شير ديگری به

گله آن ها حمله کرد وتعجب کرد وقتی ديد توله شير جوان هم مانند گوسفندان از او فراری است. موفق شد توله شير را گرفته و با خود به کنار رودخانه

ببرد.

از توله شير خواست در آب نگاه کند و به او گفت: تو شير هستی! گوسفند نيستی. از هيچ چيز نترس و ديگر نبايد صدای گوسفند درآوری و به جای آن

غرش کن!

خان صبر کرد. مردم منتظر بودند. او قدرت خود را بار ديگر بازيافت و گفت: «ای پشتون ها! من هم همين را به شما می گويم. شما هيچ وقت قرار نبوده

برده باشيد. صدای گوسفند درنياوريد و مانند شير غرش کنيد!
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پشتون ها غرش کردند. بار ديگر. صدايی که دره را فراگرفت و حتی به گذرگاه خيبر هم رسيد. اين پشتون ها همه خشنود بودند. خورشيد می رفت که

غروب کند و آن ها به خانه هايشان برگشتند تا با چای طعم دار و خنده دور هم سرکنند. بادشاه آن ها برگشته بودو با او٬ اميد به روزهای خوب هم برگشته

بود.

فصل هشتم: ۱۹۲۵

عرفان پشتون

«آيا پشتون ها توان عشق و منطق را دارند؟اگر قلب پشتون را تسخير کنيد٬ تا جهنم هم با شما خواهد بود و تنهايتان نمی گذارد. اما با زور و اجبار حتی به
بهشت هم نمی توانيد واردش کنيد. قدرت عشق در پشتون ها اين گونه است.»

موانع زيادی در سر راه بادشاه خان بود که فقط به سرکوب بريتانيايی ها منتهی نمی شد. فرهنگ انتقام جويی در ميان پشتون ها که هرگونه بی احترامی را

بدون جواب باقی نمی گذاشتند٬ جدی ترين مانع برای خان بود. هر وقت اين انتقام جويی دنبال می شد٬ همه بايد تاوان آن را می دادند٬ با اين حال انتقام جويی

پشتون٬ بزرگترين عامل الهام در شعر و موسيقی و افسانه سرايی پشتون ها بود. هرچند مانند تراژدی بود که به زندگی آن ها گره خورده بود.

هيچ کس اين تناقض ها را به خوبی بادشاه خان درک نمی کرد و هيچ کس به اندازه او از بهای سنگين آن خبر نداشت. به عقيده او٬ پشتون ها به دليل تمايل به

تخريب درونی از موهبت آزادی دور مانده بودند.

تناقض های عرفان پشتون برای يک خارجی غيرقابل درک است. بادشاه خان يک بار در نامه ای به پسرش٬ غنی٬ نوشت: پشتون را نمی شود به راحتی

دوست داشت. خيلی بايد شناخت روی او داشت. پشتون جاه طلبی های بزرگ دارد و از طرفی صبر هم ندارد و برای همين هم خيلی زود می ميرد.

برای درک و فهم فرهنگ انتقام٬ غنی داستانی را نقل می کند که حتی بادشاه خان و خانواده اش هم در مقابل اين فرهنگ مصون نبودند. اين داستان بهتر از

هرگونه روايت موشکافی اين فرهنگ سرد را تصوير می کند. داستان با صبح يک روز در سال ۱۹۲۵ شروع می شود که جسد يکی از قهرمانان خالفکار

نزديک منبع آب بهرام خان در اوتمانزای پيدا شد. جسد عطا خان وقتی پيدا شد مشخص شد که بهترين دوستش مرتضی٬ دو تير به او شليک کرده است. غنی

که آن زمان فقط ۱۲ ساله بوده٬ می نويسد که از شنيدن مرگ اين خالفکار خاطی٬ خوشحال بوده است. وی می نويسد:

هميشه از عطا بدم می آمد. به رغم قيافه خوب و داستان هايی در وصف قهرمان بازی هايش٬ ولی او پدر يکی از همکالسی های من را کشته بود. من جوان

بودم و نمی فهميدم آن پيرمرد يک خونريزی بابت روزهای جوانی اش بدهکار بوده است. او درجوانی کاری کرده بود و عطا اين طور در پيری به سراغش

آمد. چرا که خون پشتون هيچ جايگزينی ندارد و بهای آن فقط با خون قابل پرداخت است.اين پيرمرد هم روزی جوان بود و بخشی از حق خواهی نسل قبلی٬

به عطا منتقل شده بود. عطا در حالی بزرگ می شد که چهره شرم را در ميان خانواده می ديد٬ می ديد که چطور خانواده اش حرف ها را در لفافه می زنند

و می دانستند روزی فرا می رسد که عطا قصد جان پيرمرد را می  کند. اما عطا خيلی جوان و و زيبا و قدرتمند بود که بخواهد معنای شرم را درک کند.

برای همين عطا تنفگ به دست گرفت و رفت تا شرم را از خانواده دور کند و به جای آن احترام بياورد. حاال هم چرخ انتقام بار ديگر به چرخش افتاده بود

و حاال عطا بود که بهای آن را پرداخته بود.»

با حضور چند هنگ نظامی و پليس٬ مرتضی٬ قاتل عطا و دار و دسته اش در تپه ها دستگير شدند. گلوله ها برفراز صخره ها شليک می شد و ديگر فشنگ

های مرتضی تمام شد. بلند شد٬ تفنگش را باال گرفت و دستش را به عالمت تسليم باال برد. عصر همان روز٬ آن طور که غنی به ياد می آورد٬ مرتضی را

به اوتمانزای آوردند. روستا تقريبان منفجر شد. حاال که عطا کشته شده بود٬ مرتضی قهرمان جديد بود. عطا خيلی از خان های خوب را کشته بود٬ حاال چه

اهميتی داشت که مرتضی سارق و دزد بوده است؟ مگر شجاع نبود؟ روستاييان به سابقه جرائم او کاری نداشتند و قهرمان جديدی پيدا کرده بودند.

غنی شاهد آن بود که مرتضی در محاصره افسران پليس وارد شد و غل و زنجير به او زده بودند اما آثار درگيری روی چهره هاش ديده می شد و لبخندی

تلخ بر چهره داشت. وارد شد و با طرفدارانش خوش و بش کرد و از ساعت تقدير قهرمانی که حاال نصيبش شده بود٬ لذت برد. حتی در ميان افراد مسلح٬
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مرتضی خطاب به مردم فرياد زد: نوشيدنی خنک برای همه٬ همه مهمان من هستيد! و روستاييان هورا کشيدند. حتی نيروهای پليس هم نفسی به راحتی

کشيدند و نوشيدنی خنک را سرکشيدند.

و غنی تعجب کرد. مگر مرتضی خانواده او نبود؟ او هم با افتخار به همه می گفت که مرتضی نسبت خويشاوندی با آنها دارد. باالخره کاروان پليس و متهم

از روستا دور شده و راهی زندان شد. غنی هم به جمع کسانی پيوست که قهرمان جديد را به زندان مشايعت می کردند.

يک شب زمستانی بود و چند سال پس از اين حادثه بود که غنی در بيرون در صدايی شنيد: کجايی دوست من؟ غنی در را باز کرد ومرتضی خان را ديد که

کثيف وخاکی بود و اسلحه ای بر دوش داشت. غنی می نويسد که فکرش را نمی کرده که او در مقابل خانه آن ها باشد ولی چون آن ها به لحاظ فاميلی با هم

نسبت داشتند٬ خانه اش رو به روی او گشود. وقتی در کنار آتش نشسته بودند٬ غنی سوالی که اين همه سال در ذهن داشت را پرسيد: مرتضی! عطا بهترين

دوست تو بود. چطور توانستی او را بکشی؟

مرتضی گفت: تقصير عمويم بود. همان که از او بدم می آمد و هنوز هم از او متنفرم. من يک خالفکار بودم و اوباش خودم را داشتم. مثل حيوان دست

آموز او بودم او به من غذا می داد و از من حمايت می کرد چرا که رقبايش از من می ترسيدند و همچنين بريتانيايی ها از او حساب می بردند. من ولی

فکر می کردم چون من برادرزاده اش هستم من را دوست دارد. يک روز عصر سراغم آمد و برايم داستانی گفت از اين که توطئه ای در جريان است و

عطا قصد جانش را کرده است. به پايم افتاد و گريه کرد و خواهش کرد او را نجات دهم و من رد کردم. بعد خاله ام به او ملحق شد. به من گفت که حاال

که ما به عنوان خانواده تو را بزرگ کرده ايم٬ وقت آن است که از ما حمايت کنی و مانند پدرت که خان به دنيا آمد و خان از دنيا رفت بمانی. همان کار را

تمام کرد. من هم قول دادم که اين کار را بکنم.

غنی پرسيد: مگر از او می ترسيدی؟

مرتضی به سردی گفت: من هيچ وقت از چيزی نترسيدم مگر مرگ در اثر بيماری. اما يک خالفکار هميشه هراسان است. خيلی دشمنان هستند که حاضرند

جان او را بگيرند. به هر حال٬ من از کشتن عطا راضی نبودم. از عمويم هم که مرا مجبور به کشتن او کرده بود متنفر بودم ولی کاری از دستم برنمی آمد.

کاش دنيا ميان من و عطا می آمد تا اين کار را نمی کردم. حتی تالش کردم عمويم که مرا مجبور به اين کار کرده بود بکشم اما خوب اگر من عطا را

نکشته بودم٬ او عمويم را می کشت. لبخند تلخی زد و گفت: ولش کن دوست من٬ نوايی بنواز.

غنی سيتارش را برداشت و نوايی غمگين نواخت. غنی گفت: ما هر دو به آتش خيره شديم و ديگر هيچ چيز نگفتيم. اين هم يک رسم پشتون بود.

* 

پشت آن چهره خشن پشتون٬ يک طبع مغرور با يک خواست ساده نهفته است که فقير است. غنی می نويسد: پشتون ترجيح می دهد بدزدد تا گدايی کند. چرا

که مرد است و نه کرم. او به لباس های نامرغوب همسرش و شکم گرسنه فرزندش نگاه می کند٬ تفنگش را به دست می گيرد و ترجيح می دهد به جای

رويارويی با شرمساری فقر٬ با خشم خدا و خلق خدا روبرو شود. برای همين هم دوستش دارم به رغم بی عقلی و قلب مغرورش.

نگاه غنی هم بخش زرق وبرق دار و هم بخش تراژدی وار پشتون را به تصوير می کشد: پشتون طبيعتی خشن٬ بدنی قوی وقلبی رقيق دارد که ترکيب

نامتجانسی برای زندگی است اما در عوض براش شعر و شاعری٬ پر از رنگ های متنوع است.

وی ادامه می دهد: «بيا به دره و دير برويم. آن جاست٬ او که به سمت ما گام برمی دارد٬ ميانه اندام است حساس. موهايی بلند دارد٬ چرب و روغن خورده

و شانه شده و پيچيده شده در ميان حلقه های روسری ابريشمی که گويی بافته های روی سر سزار است. گل بر موهايش دارد و نگاهی براق دارد٬ لب هايش

قرمز است٬ سيتار به دست دارد و تفنگش روی دوشش است. شايد فکر کنيد او زن صفت است ولی کافی است در چشمانش نگاه کنيد. چشمانش آرام است و

جدی که در آن ترس جايی ندارد….»

 «اين فرزند پشتون هيچ گاه در درگيری ها پناه نمی گيرد و پشت جايی قايم نمی شود او به زودی در جنگ کشته می شود و به روی ترس٬ می خندد. او به
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زودی در ميدان رزم می ميرد او فقط اين را می داند که در نبرد چگونه عشق بورزد و لبخند بزند و مبارزه کند. و همين.»

 «مادر به فرزندش می گويد: ترسو می ميرد. اما جيغ و فرياد او بسيار بيش از او زنده می ماند. پس پسر بايد ياد بگيرد که جيغ و فغان نکند. او ياد می

گيرد چيزهای مهم تری از زنده ماندن هست پس ديگر کشتن يا کشته شدن ترس ندارد. او از لباس های رنگارنگ و يا موسيقی دلربان بايد دور بماند تا

ضعيف نشود. او ياد می گيرد به شاهين نگاه کند و پرستو را فراموش کند. اين يک تسليم ابدی است و دست به دست شدن خرد بی خردی از مردی به مرد

ديگر.»

 پشتون ياد می گيرد که به خواست قبيله اش در قالب اراده تن دهد و هرگونه خودخواهی را بزدايد. اين طور است که دو هنر اصلی زندگی پشتون شکل می

گيرد: چگونه بکشد و چگونه بميرد. تنها در اين دو راه است که پشتون واقعی هويت پيدا می کند. در نتيجه مرگ در پی خشونت امری قطعی است و راهی

است به بهشت: مرگ در حالی که دود شليک تفنگش هنوز در هواست و اگر بتواند٬ به روی مرگ لبخند بزند. بيش از اين چيزی نمی تواند بخواهد چرا که

باالخره يک روزی همه خواهند رفت. غنی می نويسد:

 «يک روز او می رود و ديگر بازنمی گردد. او به روی گلوله ای لبخند زده که از تفنگ يکی از نژاد وقبيله خودش شليک شده است. همسرش از او لحظه

ای از خوشی٬ دو پسر و عمری از بدبختی  را به ارث می برد. زن٬ سيتار و تفنگ او را برای پسرانش نگه می دارد. زن ياد می گيرد در ميان ترانه

عصرگاهی٬ اشک هايش را مخفی کند. زن پسر بزرگش را ستايش می کند چرا که او مانند پدرش است و پسر کوچکش مانند پدرش لبخند می زند. پسرها از

مادر می پرسند: پدرمان چطور بود؟ و مادر نمی تواند بگويد که آيا پدرشان يک دکتر بوده يا يک فيلسوف و يا يک روحانی.  او می گويد که پدرشان يک

مرد واقعی و يک مبارز راستين بوده و در شعر مبارزه که به همراه سه برادر و پنج برادرزاده اش بوده٬ نقش بسته است:

 روزی نفرين زده بود٬ روزی غم بار و سرد٬

آخرين روز فصل بهار….»

 غنی ادامه می دهد: «او بايد شليک کند. او راه ديگری ندارد. اگر اين کار را نکند٬ نه پدرش و نه برادرش ديگر به او نگاه هم نمی کنند٬ و خواهرش از او

رو می گيرد و ديگر دوستانش با او رابطه ای نخواهند داشت. او بايد شليک کند. عطا هم بايد شکنجه گر مردم را بکشد. مرتضی هم بايد عطا را می کشت

که دوست نزديکش بود.» غنی اين طور نتيجه گيری می کند: «مرگ و انتقام٬ هميشه و ابدی هستند.»

 پشتون ها آدمکش بالفطره نبودند ولی افتخار و عزت را با کشتن به دست می آوردند. اين فلسفه برای آن ها حل شده بود و بريتانيايی ها از آن باخبر بودند.

يکی از سياست های محافظه کاران حاکمان مستعمره هند اين بود که ميان پشتون ها اختالف بياندازند. غنی می گويد: «اين يکی از اصلی ترين وظايف

حاکميت بريتانيايی در هند بود.»

 غنی می گويد:

 «نقشه آن ها اين بود که بازهای خيبر را به الشخور و زاغ تبديل کنند. اين کار باعث می شد قبايل پايين و طماغ اهميت و تاثير پيدا کنند. بريتانيايی ها اين

نقشه را دقيق اجرا کردند. پشتون ها اين قدر مشغول حمله و کشتن يکديگر بودند که وقتی برای فکر کردن نداشتند. همه جا خون و تاريکی حاکم شده بود.

امپراتوری امن و امان بود و پشتون ها هم نفرين شده ماندند.»

 غنی اما می گويد بعد چيزی اتفاق افتاد. چيزی که در آن کالف سردرگم انتقام و کشتار٬ مانند معجزه بود. آن معجزه٬ پدر غنی بود. به عقيده بادشاه خان٬

رسم انتقام در پشتون ها ناشی از گمراهی٬ نادانی٬ خرافات و فشار سنت های کهنه بود. خان قادر بود ورای اين ظاهر انتقامجو را ببيند که زن ها و مردهايی

هستند که شجاع هستند و به خود باور دارند. او وظيفه خود می دانست که آن ها را آموزش دهد و از آن مقطع بااليشان بکشد و به آن ها انگيزه دهد. به نظر

او به تدريج اين قاعده خشونت مانند يک برگ اضافی که از درخت می افتد٬ خواهد افتاد. به نظر غنی٬ بادشاه خان تمامی سياست پشتون را دريافته بود:

 «او پشتون ها را می فهمد و پشتون ها هم او را و هيچ کس اين دو را نمی فهمد مگر اين که پشتون باشد. نگاه او بيش از هزاران واژه از سياست پشتون ها
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را در خود داشت. بادشاه خان متقاعد شده بود که آن چه عشق می تواند به در ثانيه ای به همراه بياورد٬ بمب ها در چند قرن نمی توانستند توليد کنند. به

نظر٬ قدرت مهربانی٬ قوی ترين قدرت بود و تنها راه نجات. اين همان چيزی بود که او به پشتون ها آموخت.»

فصل نهم: ۱۹۲۶ – ۱۹۲۹

خادمان خدا

«هيچ چپز در ميان مسلمانان و يا پشتوها اين قدر تعجب آور نيست که اين طور من خود را وقت دريای پرهيز از خشونت کرده ام. اين دريايی تازه تاسيس
نيست که نهری است که بيش از يک هزار و چهارصد سال پيش در زمان پيامبر و وقتی که در مکه بود٬ جاری بود و پس از آن هم در خدمت تمامی
کسانی بود که می خواستند از سرکوبگری را در نطفه خفه کنند. ما آن را فراموش کرده بوديم تا اين که گاندی آن را جلوی چشمانمان قرار داد و ما فکر
می کرديم اين پديده نوظهوری است.»

 در سال ۱۹۲۶ بود که بهرام خان درگذشت. هيچ کس نمی داند دقيقا اون چند سال سن داشت اما خاطرات دقيق او از اجماع مسلمانان در ۱۸۵۷ می گويد

که او بيش از هشتاد سال سن داشت. طبق مراسم پشتون ها٬ در زمان درگذشت خان٬ در ميان مردم نذورات توزيع می شد و اين خان که مرده بود٬ خان

فقير و بيچيزی نبود. غفار خان اعالم کرد به ياد و خاطره پدرش٬ دو هزار روپيه بذل می کند. او از مردم خواست تصميم بگيرند که اين پول به مالی ده

داده شود يا اين که به مصارف مدارس برسد. همه فرياد زدند: بدهيدش به مدرسه!

 پس از درگذشت پدر٬ بادشاه خان به همراه همسر و خواهرش تصميم گرفتند راهی سفر حج شوند. ولی سفر را طوری برنامه ريزی کرد که با کنفرانس

دولت های اسالمی در مکه متقارن شود. وی از ديدار نمايندگان ديگر کشورهای مسلمان خوشحال می شد ولی بحث های بی پايان بر سر فقه و کتاب٬

تصويری برای آينده نمی ساخت.

بارديگر تراژی از راه رسيد: همسر خان از پله ها افتاد و جان سپرد. خان ديگر با خود عهد کرد که ازدواج نکند. چرا که ديگر جايی برای ازدواج در

زندگی او و مسئوليت هايش برای آينده کشور نمانده بود. در آيين پشتون٬ اين نشانه ای برای فراموش کردن هرگونه ارتباط جنسی بود.

 خان به عهد خود وفادار ماند. او هم مانند گاندی تمام انرژی خود را برای آزادی مردم به کار گرفت تا جای درست خود در تاريخ را پيدا کنند. در راه

بازگشت به هند٬ خان از فلسطين٬ لبنان٬ سوريه و ايران گذشت و شاهد اين بود که جريان اصالحات و رفرم و مدرن سازی به سرعت در ميان مسلمانان در

حال حرکت است. اسالم در ميانه رنسانس خود قرار داشت و خان فهميد چقدر ملی گرايی مسلمانان از هند متاثر است. هند٬ سنگ زيربنای امپراتوری

بريتانيا بود و اگر اين سنگ برداشته می شد٬ سلطه بريتانيا در خاورميانه از بين می رفت و متعاقب آن فرانسه هم همين سرنوشت را داشت.

در بازگشت از سفر٬ خان که پر از تفکرات نوين بود٬ جرگه پشتون ها را تشکيل داد که متشکل از جوانان پشتون فارغ التحصيل مدرسه آزاد بود. با اين

ارتش بود که او برنامه اصالح آموزشی و اجتماعی و سياسی را دنبال کرد. نخستين مسئله او٬ نقش زنان بود. غفار خان از منتقدان سنت جداسازی و مخفی

نگه داشتن زنان بود و با تالش او تا سال ۱۹۳۰ طبق سخنرانی های مختلف زنان تشويق می شدند که از پشت پرده بيرون بيايند و نقش بزرگتری را ايفا کنند

و برای جبهه شمال غرب محافظه کار٬ اقدام شجاعانه ای بود.

گاندی هم به نقش زنان در جنبش پرهيز از خشونت ايمان داشت. در دسامبر سال ۱۹۲۵ رياست حزب کنگره را به خانم ساروجينی نايدو سپرد که شاعره ای

بود با قدرت سازماندهی زياد. حضور او باعث شد زنان هند قدرت بزرگی در جنبش تغييرات آينده پيدا کنند.

خان برای گسترش افکارش تصميم گرفت نشريه ای به زبان پشتو راه بياندازد. پشتوهايی که مهاجرت می کردند٬ زبان مادريشان را به زودی  کنار می

گذاشتند و حتی در جبهه شمال غرب٬ زبان پشتون فدای زبان انگليسی و اردو شده بود. برای خان اين ضايعه ای بود چرا که او نوای آهنگين زبان پشتو را

دوست داشت و نشريه ای به زبان پشتو می توانست آن را زنده نگه دارد.

نشريه پشتون٬ يک موفقيت درجا داشت. نه تنها در جبهه شمال غرب که حتی در آمريکا و جاهايی که پشتون ها زندگی می کردند. پشتون های تحصيلکرده
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از زنده نگه داشتن زندگی و رسوم پشتون خوشحال بودند چرا که نژادی بودند که شجاع و پرجرات بودند و نقد از خود را می پذيرفتند. در سرمقاله٬ شعری

از غنی پانزده ساله ديده می شد:

 «اگر من برده دروغی باشم که زير خاک و زير سنگ ها مدفون شده است٬

به آن احترام نگذاشته که روی آن تف می کنم!

آه مادر با کدام صورت برايم شيوه می کنی وقتی تفنگ انگليسی ها مرا هدف گرفته باشد؟

يا من اين زمين پست را به باغ بهشت تبديل می کنم يا تمام راه های منتهی به خانه های پشتون را پاک می کنم!»

پشتون حاوی مقاالتی درباره بهداشت٬ مسائل اجتماعی و قوانين اسالمی بود. به کرات جداسازی مردان از زنان را مورد انتقاد قرار ميداد. يک نويسنده يک

بار نوشت: دختران پشتون که جايشان مهربانی و قدرتی است که از ميدان رزم گرفته تا سرمزرعه با همه هست٬ نبايد دچار قوانين جدايی از جامعه شوند.

اين جدايی نه در گذشته نه در حال و نه در آينده نبايد هيچ جايی داشته باشد. يک زن نويسنده با نام ناگيريا بود: ای پشتون هايی که خواهان آزادی هستيد٬ چرا

اين آزادی را به زنان خودتان نمی دهيد؟

در همان حال در ديگر نقاط مستعمره٬ تنش ميان هند و بريتانيا در حال افزايش بود. حاکم جديد به نام لرد ايروين به ندای آزادی های بيشتر مردم اين طور

پاسخ داده بود که نه با گاندی و نه با هيچ يک از ديگر رهبران سياسی ديدار نکرده بود. به جای آن٬ از کميسيونی که از سوی اشراف و پارلمان بريتانيا

سفارش شده بود ديدار کرد تا آينده هند را تبيين کند. وقتی در سال ۱۹۲۸ کميسيون ياد شده٬ موسوم به کميسيون سايمون رسيد٬ مورد بايکوت قرار گرفت و

هيچ يک از رهبران سياسی با آن ها ديدار نکردند. متعاقب آن اعتراض و تظاهرات بزرگی راه افتاد که با سرکوب پليس همراه شد. پنجاب که همسايه جبهه

شمال غرب بود به نسبت آرام بود. الجپوت راج٬ رهبر ۶۴ ساله سياسی در الهور توسط يک مامور پليس مورد حمله قرار گرفته و کشته شد.  چند هفته بعد

در دسامبر ۱۹۲۸ معاون رييس پليس الهور ترور شد. در بنگال که ديگر نقطه مستعد ناآرامی بود٬ ديگر گروه ها برای اعتراض و ناآرامی آماده می شدند.

در چنين فضای ناآرامی و در همان ماه دسامبر٬ رهبران مسلمان کنفرانسی در کلکته برگزار کردند که مرگز بنگال بود. خان در آن شرکت کرد ولی از

فضای آن جا ناراضی بود. در يک خطابه٬ رييس کنگره هندو ها را مورد حمله قرار داده و مسخره شان کرد. کمی بعد وقتی يک سخنران با انتقاد يک نفر

از پنجابی ها روبرو شد٬ شروع به فحش و دشنام کرد. شخص پنجابی چاقو کشيد و جلسه به آشوب کشيده شد.

نه خان و نه ديگر رهبران مسلمان٬ اين رفتارها را اسالمی نمی دانستند. همزمان با برگزاری کنگره ملی هند٬ خان تصميم گرفت به آن جا برود و در

صورت امکان با گاندی مالقات کند.

او را در حالی يافت با يک کميته در حال بحث بود و يک مرد جوان در ميان جمع٬ او را مورد تمسخر قرار داد. گاندی عصبانی نشد٬ فقط خنديد و به

سخنان خود ادامه داد. صبر زياد او تاثير عميقی روی خان گذاشت. وقتی بازگشت٬ به رهبر کنفرانس گفت بهتر است رهبران کنفرانس کمی خوددار و

فروتن باشند. آن مرد بار ديگر اختيار ازکف داد و عصبانی شد و فرياد زد: پس اين پشتون های وحشی آمده اند که مدارا آموزش دهند؟ سخنان او خيلی

نيشدار بود. خان کنفرانس را ترک کرد و راهی خانه اش شد در حالی که مثال گاندی را به ياد داشت. می دانست که اين طور رفتارها فقط و فقط به اختالف

ها دامن می زند.

چند ماه بعد در کنفرانسی در لوکناو٬ خان گاندی را ديد. همچنين با جواهر لعل نهرو ديدار کرد که رهبر با استعداد جنبش ملی گرايی هند بود و از دوستان

برادرش وقتی در بريتانيا تحصيل می کرد٬ بود. خان مسائل پشتون ها را با کسی در ميان گذاشت که بعد نخست وزير هند شد. از لوکناو٬ خان مستقيم به

دهلی رفت و با ديگر رهبران جنبش ملی گرايی ديدار کرد. از زمان نزديک به پيروزی آن ها در سال ۱۹۲۲ عليه حکومت راج٬ هندی ها به بريتانيايی ها

می گفتند تا زمانی که امکان استقالل بيشتر را فراهم نکنند٬ ممکن است درگيری برزگ ديگری در راه باشد. بريتانيايی ها بی خيال بودند ولی هندی ها نترس

شده بودند و برای استقالل خود حاضر به درگيری بودند.



3/25/2016 سرباز بی خشونت اسالم: بادشاه خان مردی به صالبت کوه ها – مرکز مطالعات بی خشونت

http://bikhoshoonat.com/?p=1136 37/87

رهبران جوان مانند نهرو می گفتند زمان حمله به حکومت راج فرارسيده است٬ گاندی اما صبور بود و می گفت بايد صبر کرد تا بريتانيايی تمام محاسبات

خود را انجام دهند. ضمن اين که او می گفت هندی ها برای جنگ آماده نيستند. به آن ها يک سال وقت بدهيد و اگر بريتانيايی ها شرايط الزم را فراهم

نکردند٬ بعد به جنگ تمام عيار برويد.

خان تصميم گرفت به جبهه شمال غرب برود و جريان پشتون ها را به اين حرکت پيوند بزند. تمام تابستان داغ و گرم را به سفر در ميان روستاها و استان ها

و مناطق گذراند و با مردم و خانواده هايشان ديدار کرد٬ در آخر تابستان او خسته و بی صبر شده بود. کار بيشتری بايد انجام می شد.

*

زمينی که ازگرمای تابستان طاقت از کف داده باشد٬ دوباره قويتر خواهد روييد.

برای شاعری مانند خوشحال خان و ديگر افراد پشتون٬ اين پاييز بود که به جای بهار تازه گی با خود می آورد. بعد خورشيد از جنوب به سوی دريای عربی

پايين می رود و باد سرد می وزد و تغيير فصل در خون پشتون جاری می شود. در سپتامبر ۱۹۲۹ بادهای سردی از دره پيشاور به سوی اوتمانزای وزيده

شد. خان برای نبردی ديگر آماده بود٬ نه با بريتانيايی ها که با پشتون ها. او فکر می کرد زمان بسيار مناسبی در راه است و بايد مردمش از آن استفاده کنند.

در يک گردهمايی داغ در يک بعداظهر در اوتمانزای٬ او عادات و چيزهايی که مردمش را خوار و خفيف کرده بود٬ برشمرد. او گفت که اين پشتون هايی

که هيچ کس در محيط برابر حريف مبارزه با آن ها نبود٬ در ميان بريتانيايی ها بی پناه بودند. و هيچ کس غير از خودشان نيست که مالمتش کنند. وی به آن

ها گفت که دو راه برای گسترش ملی وجود دارد و ادامه داد:

«يکی راه دين است و ديگری وطن پرستی. همه شما از آمريکا و اروپا شنيده ايد. مردم آن کشورها شايد خيلی مذهبی نباشند اما نوعی حس وطن پرستی

دارند و ملت خود و وجدان آگاه جامعه را دوست دارند. و ببينيد چه پيشرفت هايی آن جا کرده اند. حاال به خودتان نگاه کنيد! ما هنوز ياد نگرفته ايم که روی

پای خودمان بايستيم. به استاندارد زندگی آن ها نگاه کنيد و بعد به استاندارد زندگی خودتان.»

هزاران پشتون به دور و بر و زندگی دور خود نگاه انداختند.

«اگر ما در راه خرابی هستيم٬ به خاطر اين است که نه روحيه دينی درستی داريم و نه به طور درست و حسابی روحيه ملی گرايی داريم. انقالبی بزرگ

دارد فرا می رسد و شما حتی اسم آن را هم نشنيده ايد!

در جريان سفرم به شبه قاره٬ متوجه شدم مردان وزنان خود را برای ملت آماده می کنند. اين جا چطور؟ زنان را که هيچ٬ مردان هم هيچ طلبی برای خدمت

ندارند. حتی به نظر می رسد از درک واژه «ملت» هم عاجز باشند!»

خان در حالی که چشمان سياهش می درخشيد به اطراف نگاه کرد. خشم درون کالمش٬ جماعت را به سکوت برده بود. سرهای ريشوی عمامه به سر٬ هيچ

تکانی نمی خورد. خان به سخنانش ادامه داد:

«انقالب مانند سيل است. يک ملت می تواند از آن نفع ببرد و يا می تواند توسط آن ساقط شود. ملتی که کامال بيدار است٬ برادری و روح ملی را جست و

جو می کند٬ از چنين انقالبی نفع می برد. اگر مردم آماه باشند٬ می توانند در برابر سيل دوام بياورند. وقتی بيايد٬ همه مردم با آن همراه می شوند. اما اگر

مردم در خواب باشند چه؟ اگر نسبت به هم يا کشورشان بی تفاوت باشند وقتی انقالب بيايد و سيل جاری شود٬ شسته شده و کنار گذاشته می شود.

خان لحظه ای سکوت کرد و نفس عميقی کشيد و برق آسا گفت:

«ای پشتون ها٬ نگاهی به کشورهای پيشرفته جهان بياندازيد. فکر می کنيد پيشرفت و موفقيت آن ها از آسمان فرو افتاده است؟ چنين چيزی نيست. موفقيت ما

هم از آسمان نمی آيد. راز آن اين است که مردان و زنان آن ها اشرافيت و لذت و راحتی شان را فدای ملت خودشان کردند. ما چنين مردانی درميان خود

نداريم. ما فقط به منافع خودمان نگاه می کنيم و می خواهيم کشور برود به جهنم. در کشورهای ديگر می دانند که مردم جزيره نيستند. اما در کشورما هر
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کسی در در رويای خودش زندگی می کند و جهان خيالی خودش را دارد. مثل حيوانات. هر حيوانی می تواند يک جفت پيدا کند و جايی برای زندگی و

خانواده ای دنبال خود راه بياندازد. آيا ما اشرف مخلوقات هستيم يا فقط نام آن را الکی روی خود گذاشته ايم؟»

به ندرت پيش می آمد پشتونی بتواند با ديگر افراد پشتون اين گونه رک و صريح صحبت کند:

«لطفا اين را به ياد داشته باشيد. اگر ملتی موفق باشد٬ روی همه تاثير می گذارد. هر زن و مرد و کودکی از آن نفع می برد. فکر نکنيد اگر هر کسی برای

خودش ثروتمند شود٬ پس کشور موفقيتی خواهد داشت. اين طور نيست. اگر می خواهيد مردم و کشورتان بزرگ شود٬ بايد زندگی برای خودتان را متوقف

کنيد. بايد برای جامعه تان زندگی کنيد و اين تنها راه رسيدن به پيشرفت است.»

حرف هايش تمام شده بود. مردم پشتون ايستاده بودند و سکوت کرده بودند. گويی کسی با شمشير غرور آن ها را زده بود ولی آن ها احساس خشم نداشتند

چون اين شمشير محبت بود که به آن ها خورده بود.

*

برای يک پشتون جوان٬ اين حرف ها اين قدر تاثير گذار بود که تمام شب او را بيدار نگه دارد. بادشاه هيچ چيز جز حقيقت مطلق نگفته بود. خيلی وعده ها

در آن گردهمايی داده شد و خيلی سوگند ها ياد شد ولی آيا کافی بود؟ سيل خيلی نزديک بود.

فردا صبح پيش از اذان صبح٬ مرد جوان در خانه خان را زد. تا او را ديد همه دلش را ريخت بيرون: چه کار می شود کرد؟ سوگند کافی نيست؟ آيا بايد

سازمان و نهادی داشته باشيم؟ چه کار بايد بکنيم؟ آيا می توان در اين ارتش که به آينده پشتون ها خدمت کند حضور داشت؟

خان٬ آتشی که در صدای اين پشتون جوان بود را دوست داشت. به او گفت: بنشين و بيا حرف بزنيم. چای آوردند٬ نمک زده و گرم٬ به همراه ظرفی از نان.

آفتاب هنوز باال نيامده بود.

خان از ايده تشکيل سرباز خوشش آمد. ارتش داوطلبان بود ولی کار آن ها جنگيدن با راج بود. اما ارتشی اگر ميداشت که دخالتی در هيچ گونه خشونتی

نداشتند چطور؟ ايده اوليه شکل گرفت و فکر اين که ارتش پرهيز از خشونت که به همان اندازه منضبط باشد و متحدالشکل باشد و حتی بيرقی هم داشته باشد.

مانند هنگ راهنمای بريتانيايی ها. پيام ارتش هم اين خواهد بود: نه با اسلحه که با جان.

تا آن جايی که خان می دانست٬ تا به حال هيچ کاری اين چنين انجام نشده بود. تربيت و تشکيل ارتش پرهيز از خشونت٬ کاری نوين بود. مرد جوان به بادشاه

نگاه کرد. ارتشی برای پرهيز از خشونت از پشتون ها؟ پس چه؟ چه کس ديگری غير از پشتون ها می توانست چنين کاری را انجام دهد و بدون اسلحه به

جای انتقام گيری کاری ديگر پيش گيرد؟ خان کمی چای بيشتر خواست و بعد فکر کرد که در ابتدا ممکن است موفقيت آميز نباشد و ارتش پشتون بدون قصد

انتقام گيری شايد به جايی نرسد و پشتون ها با انتقام به دنيا می آمدند اما پس گفته ها و آموزه های گاندی چه؟ او بارها گفته بود روشش برای کسانی است که

هيچ ترسی از مبارزه ندارند. ملتی که برای رزم آماده نباشد٬ نمی تواند ارزش نجنگيدن را درک کند. پس پشتون ها اين جا جلو بودند٬ فقط الزم بود اين را

به آن ها فهماند و حتی اگر يک دسته کوچک می توانست به راه بياندازد…..

*

آنها خود را خدمتگزار خدا خواندند. شعار آن ها آزادی بود٬ هدفشان خدمت. از آن جايی که خدا از خدمت بی نياز بود٬ آن ها به خلق خدا خدمت می کردند.

خدمتگزاران خدا زير نظر غفار خان به عنوان اولين ارتش پرهيز از خشونت در تاريخ شناخته شدند. هر پشتونی می توانست ملحق شود و فقط کافی بود

سوگند ياد کند:

«من يک خدمتگزار خدا هستم. از آن جايی که خدا از هرگونه خدمت بی نياز است٬ به خلق خدا کمک می کنم. من قسم می خورم به نام خدا به بشريت

خدمت کنم. سوگند ياد می کنم از هرگونه خشونت و انتقام جويی دوری کنم. سوگند می خورم کسانی که در حق من ظلم می کنند يا با من بدرفتاری می کنند
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را ببخشم. سوگند می خورم از هرگونه حضور در بحث و جدل و درگيری که دشمن تراشی کند٬ دوری کنم.سوگند می خورم با هر فرد پشتون مانند برادر

و دوست رفتار کنم. قسم می خورم از سنت های ضداجتماعی دوری کنم. قسم می خورم زندگی ساده ای پيشه کنم٬ فضيلت در پيش بگيرم و از شر دور

شوم. سوگند می خورم رفتار خوب داشته باشم تا زندگی شايسته ای داشته باشم. تعهد می کنم حداقل روزی دو ساعت وقف کار و خدمات اجتماعی کنم.»

برای يک پشتون٬ قسم و سوگند چيز کمی نيست. آن ها به راحتی سوگند ياد نمی کردند چون به راحتی نمی شد آن را شکست. حتی دشمنشان روی قسم آن ها

حساب می کرد. پرهيز از خشونت٬ قلب و اساس و پايه سوگند بود. اين پرهيز از خشونت نه فقط در برابر بريتانيايی ها بود که در برابر نوع زندگی پشتون

ها هم بود. می توانستند با آن آزادی و خيلی چيزهای بيشتر به دست آورند: بزرگی و احترام.

خان اولين ارتش را از ميان کسانی که در مدرسه اش درس خوانده بودند انتخاب کرد. آن ها پيروی او بودند. آن ها به دنبال نيروهای ديگر به روستاهای

اطراف رفتند. پيراهن ساده سفيد می پوشيدند اما رنگ سفيد خيلی زود کثيف می شد. چند تا از جوانان پيراهن های خود را رنگ کردند و رنگ سياه و قرمز

به عنوان رنگ جديد انتخاب شد. به راحتی کثيف نمی شد٬ رنگ کردن پيراهن خيلی ارزان بود ضمن اين که قيافه اش هم خوب بود. روستاييان شخم های

خود را وقتی اين جوانان را می ديدند٬ زمين می گذاشتند.

نيروهای جديد را به راحتی نمی شد جذب کرد و خان و گروه جوانش خيلی زحمت کشيدند. در خالل چند ماه توانستند پانصد نيرو جمع کنند. به اندازه کافی

برای درهم کوبيدن حکومت راج کافی نبود ولی به هر حال شروع خوبی بود. داوطلب ها توسط افسران ارشد سوگند ياد کرده و تمرين های ابتدايی را

شروع می کردند. هرچيزی که نيازی به استفاده از اسلحه نداشت. آن ها تمرين٬ نشان و حتی پرچم سه رنگی داشتند و حتی هنگ موزيک نوازان هم داشتند.

خان شبکه های کميته ای يا جرگه هايی راه انداخت که مطابق همان سنت پشتون ها در چند قرن بود. هرگروهی کميته ای می شد که مناطق بزرگتر را

زيرنظر داشت. جرگه های استانی از همه بزرگتر بودند و از آن جايی که همه کميته ها توسط انتخابات اعضای آن مشخص شده بود٬ کميته استانی به نوعی

پارلمان غيررسمی پشتون ها تبديل شد.

افسرهای درون هر رده انتخاب نمی شدند چرا که خان می خواست از هرگونه درگيری پرهيز کند. او ساالر اعظم را به عنوان فرمانده ارشد انتخاب کرد

که بايد افسران زيردست خود را انتخاب می کردند. ارتش تماما متشکل از داوطلبان بود حتی افسرها خدمات خود را رايگان عرضه می کردند. زنان هم

تربيت می شدند و نقش بزرگی را در آينده برعهده گرفتند.

داوطلبان به روستاها می رفتند و مدرسه باز می کردند و پروژه های کاری را پيش می بردند و نظم و انضباط در گردهمايی های مردمی را حفظ می

کردند. گهگاهی هم تمرين کرده و رژه های طوالنی به باالی تپه ها می رفتند و در راه چنين می خواندند:

«ما ارتش خدمتگزار خداوند هستيم٬

که نا با مرگ و نه با ثروت کنار نمی رويم.

ما با رهبر خود رژه می رويم و همه آماده مرگ هستيم.

ما خدمت می کنيم و عشق می ورزيم٬

به مردم و به هدفمان.

هدف ما آزادی است و زندگيمان٬ بهايی است که می پردازيم.»

اگر کسی اين ارتش را از دور می ديد که به ستون يک می رفتند٬ فکر می کرد باز يک مالی ديوانه فرمان جهاد عليه خارجی ها داده است. اما اين پشتون

هايی که عمری تفنگ و اسلحه کمری و چاقو با خود حمل می کردند٬ حاال فقط يک چوبدستی که با آن راه می رفتند را با خود داشتند. آن ها فقط به انضباط٬

ايمان و ذات محلی خودشان مسلح بودند.
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فصل دهم : ۱۹۳۰ – ۱۹۳۱

سالح پيامبر

«سالحی به شما می دهم که پليس و نيروهای نظامی توان مقابله دربرابر آن را ندارند. اين سالح پيامبر است اما شما از آن خبر نداريد. اين سالح نامش
صبر و فضيلت است. هيچ قدرتی نيست که بتواند در برابر آن ها توان رويارويی داشته باشد. وقتی به روستاهای خود برمی گرديد٬ به رهروان خود بگوييد
سپاهی ازنيروهای خدا شکل گرفته و سالح آن صبر است. از رهروان خود بخواهيد به سپاه خدا بپيوندد. در برابر سختی ها تاب و تحمل داشته باشيد. وقتی
صبر پيشه کنيد٬ پيروزی از آن ما خواهد بود.»

 در ميانه نيمه شبی در ۳۱ دسامبر ٬۱۹۲۹ فريادی از الهور برخاست و تا شب سياه هند رفت. اين صدا و ندای آزادی بود. حدود پنج هزار تن از نمايندگان

کنگره در حالی که حدود بيست و پنج هزار ناظر مشغول نگاه کردن بررسی و بحث آن ها بودند٬ ساعت ها درباره آينده هند گفت وگو کردند. آيا بايد اعالم

استقالل می کردند٬ يا اعالم انقالب سراسری و يا اين که پيش انگليسی ها می رفتند و با آن ها بحث می کردند؟ در نگاه نزديک می شد گفت اين مذاکره

تقريبا نتيجه اش مشخص است. بريتانيايی ها حدود يک سالی بود که سکوت کرده بودند و فقط نظاره گر بودند ولی در همين حال٬ موضع خود را اعالم کرده

و گفته بودند هند تا ابد مايملک بريتانيا باقی خواهد ماند.

و آن زمان آن فرياد به پا خاست. تمامی پنج هزار عضو کنگره تصميم گرفتند تمامی مردان و زنان هند را آزاد اعالم کنند. فرياد آن ها٬ به مثابه طنين

مستعمره آمريکا در فيالدلفيا در جوالی ۱۷۷۶ بود:

 «ما باور داريم اين حق مسلم سرخپوستان و مردم محلی است که مانند ديگران از آزادی و حق برداشت از ثروت ها و منابع و نيز از حق برای رشد و

ارتقا برخوردار باشند. ما باور داريم اگر هر دولتی بخواهد اين حق را از آن ها بگيرد٬ اين مردم هم حق دارند آن دولت را يا برکنار کنند و يا آن را منحل

کنند. دولت بريتانيا فقط حقوق محلی را محدود نکرده که به لحاظ اقتصاد٬ سياست٬ فرهنگ و حتی معنويت٬ آن را قبضه کرده است. در نتيجه ما فکر می

کنيم بريتانيا بايد کامل اين جا را رها کرده و استقالل کامل به آن ها بدهد. هرگونه ادامه بيشتر اين وضعيت٬ جنايت عليه بشريت و خداوند است و بايد جلوی

فاجعه ای که بر سر اين کشور آمده را گرفت.»

 تامس جفرسون جوان از اين دقيقتر نمی توانست واژه ها را بيان کند. در واقع مفهوم مستعمره آمريکا در ذهن خيلی ها بافته شده بود و با ذهنيت انقالب در

آمريکا٬ به ورطه جدی افتاده بود. اما به هر حال تفاوت هايی هم بود. اين يک انقالب هندی بود و نه يک انقالب آمريکايی و کالم رهبری آن متعلق به گاندی

بود. پايان و نتيجه يکی بود ولی ابزارها و راه ها به طور کامل متفاوت بودند. اين بيانيه اين طور ادامه يافت:

 «ما اين را تصريح می کنيم که راه رسيدن به آزادی از راه خشونت نيست. ما از هر راهی برای عقب کشيدن و گرفتار نشدن در خشونت با بريتانيايی ها

استفاده می کنيم و در همين حال٬ از نافرمانی مدنی هم استفاده کرده و ديگر ماليات نمی پردازيم. ما فکر می کنيم با اقدام دواطلبانه و بدون پرداخت ماليات

و هرگونه دوری از تحريک خشونت٬ پايان اين حاکميت غيرانسانی حتمی خواهد بود.»

 پرچم سه رنگ هند به اهتزار درآمد و جماعت از شوق به انفجار رسيد. دويست پشتون پيشگام شدند و سالح های خود را به حالت دايره در وسط قرار

دادند. طبل ها به صدا درآمد و پشتون ها به رقص درآمدند که شبيه حرکت های موزون قزاق ها بود. حتی نهرو هم عمامه ای پشتون وار به سرگذاشت و به

حلقه رقص پيوست. هند آزاد بود! تنها کاری که هند االن بايد می کرد اين بود که اين را به بريتانيايی ها ثابت کند.

اين البته کار گاندی بود. او بود که انتخاب می کرد در چه روزی مردم ساتياگراها اختيار کنند و به جنبش پرهيز از خشونت بپيوندند. گاندی از مردم

خواست صبور باشند و منتظر لحظه بمانند. وقتی زمان آن فرا برسد همه با خبر خواهند شد و او نشانه را خواهد داد.

هند منتظر ماند و درخود جوشيد. همانند باران های موسمی که ابرهای آن در افق به هم می پيچند٬ کشور با سيصد ميليون جمعيت منتظر ماند تا لحظه رعد

و برق فرا برسد. ژانويه و پس از آن فوريه گذشت. هيچ حرفی از گاندی بلند نشد. بريتانيايی ها در کالب ها و باشگاه های خود از اين جوشش درونی حرف
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می زدند و منتظر می ماندند. آن ها حاضر نبودند دست به کاری بزنند و می خواستند اين گاندی باشد که خودش را نشان دهد.

در دوم مارس ۱۹۳۰ پيامی راهی حاکم بريتانيايی مستعمره هند کرد که در نوع خود عجيب ترين پيام به رييس يک دولت بود. او در پيام خود با دقت

حاکميت بريتانيا را به يک نفرين توصيف کرد و گفت اگر لرد ايروين اجازه ندهد يک کنفرانس واقعی ميان دو طرف به عنوان دو هم نوع برابر روی دهد٬

در ۹ روز آينده نافرمانی مدنی در هند روی خواهد داد. گاندی نه گفت که کجا و نه گفت که به چه شکل اين حرکت قرار است انجام شود.

ايروين پيام داد که نامه و پيام گاندی را دريافت کرده است.

در ۱۲ مارس گاندی راهی رود سابارماتی شد و پياده روی ۲۴ روزه به سوی روستای داندی را آغاز کرد. صبح روز ششم آوريل با هزاران هندی که او

را همراهی کرده و فرياد شوق می کشيدند٬ ذره ای از نمک های درياچه نمک را برداشت. طبق قانون٬ هرگونه خريد و فروش نمک در انحصار کامل

دولت بريتانيايی بود. ساتياگراهای درياچه نمک همان زمان آغاز شد.

يک ذره نمک کافی بود. پيام گاندی به تمام مردم هند اين بود که قانون انحصار فروش نمک را بشکنند. نمک و فروش و آن فقط در انحصار دولت نبود که

دولت مستعمره مالياتی هم بر آن بسته بود که دومين درآمد اصلی حاکميت بريتانيايی محسوب می شد. هر شخصی در هند از فقير و غنی گرفته٬ از نمک

استفاده می کرد. گاندی اين قانون که نشانه ای از ديکتاتوری اقتدارگرايانه ی بريتانيا در هند بود را شکست آن هم به شکلی که همه مردم هند٬ از هر طبقه

ای می توانستند آن را درک کنند.

فضايی از مقاومت و نافرمانی مدنی کشور را فراگرفت. دز يک اقدام اعتراضی مشخص٬ ميليون ها هندی شروع به خريد و فروش نمک کردند که از

لحاظ دولت غيرقانونی بود. اين نشانه شاخصی از حرکت مردمی بود که استقالل خود را اعالم کرده بودند و حاال بر اساس آن عمل می کردند.

تا پايان ماه٬ تمامی هند به موج انقالب دچار شده بود. بريتانيايی ها در عمر حاکميت خود چنين چيزی نديده بودند. تمامی سران سياسی و فعاالن به جز گاندی

را دستگير کردند٬ به خانه فعاالن سياسی حمله کرده و اموال آن ها را توقيف کردند و معترضان را مورد ضرب و شتم با باتوم قرار دادند. محاسبه آن ها

اين بود که با دستگيری فعاالن سياسی به جز گاندی٬ راهی برای آينده جنبش وجود نخواهد داشت. تمامی جلسات ممنوع شد و روزنامه ها توقيف شد. حدود

يکصد هزار نفر به زندان افتادند.

اما اين توفان فقط بيشتر شد. هر دستگيری و يا ضرب و شتم٬ فقط مقاومت بيشتری در پی داشت. باالخره در چهارم ماه مه بود که حاکم بريتانيايی تحت

فشاری که از لندن روی او بود٬ گاندی را دستگير کرد. گاندی با يک پيام به مردمش راهی زندان شد: راه مقاومت بدون هرگونه خشونت را دنبال کنند.

گاندی نمی خواست خاطره درگيری های قبلی و کشته شدن شماری از افراد پليس توسط معترضان زنده شود و فقط می خواست هيچ گونه خشونتی در کار

نباشد. به رغم سرکوب شديد از سوی بريتانيايی ها٬ خشونت از سوی معترضان کمتر و کمتر شد.

در جبهه شمال غرب اما سرکوب وارد فاز ديگری شد. پس از اولين هفته در ماه آوريل٬ هيچ خبرنگاری اجازه ورود به خروج به جبهه را نداشت و

روزنامه های محلی با سانسور سنگينی منتشر می شد. شايعه هايی مبنی بر شليک به معترضان بدون سالح و يا ضرب و شتم و دستگيری ها در ميان مردم

دهان به دهان می گشت و هيچ کس از حقايق خبر نداشت. کنگره تصميم گرفت هياتی تحقيقی به رهبری ويتالباهی پتل که از رياست مجلس استعفا کرده بود

تشکيل دهد تا در مورد وضعيت جبهه شمال غرب تحقيق کند. پس از گفت وگو با ۷۵ شاهد عينی٬ اين کميته گزارش ۳۵۰ صفحه ای نوشت که در جا از

سوی دولت حاکم بريتانيايی ممنوع اعالم شده و جلوی آن گرفته شد. اين گزارش خبر از خشونت های شديدی می داد که حتی هندی ها با آن ناآشنا بودند. اما

اين گزارش دست به دست شد تا به مردم هند نشان دهد چگونه مردم بدون هيچ گونه ترس و واهمه ای به جنبش پرهيز از خشونت اعتقاد دارند و آن را دنبال

می کنند.

*

داستان ناآرامی ها در پيشاور با بادشاه خان شروع می شد. در يکم ژانويه ٬۱۹۳۰ اعالم استقالل از الهور به سراسر هند و البته چند نقطه در جبهه شمال
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غرب پيچيد. خان و نيروهای پيراهن قرمزش به طور فشرده در روستاها حرکت کرده و به آموزش و سازماندهی پرداختند. بريتانيايی ها که نمی خواستند

پشتون ها را در منطقه تحريک کنند٬ کمی عقب کشيدند ولی حاکم بريتانيايی منطقه خان را احضار کرد و از او خواست هر برنامه ای دارد را متوقف کند.

خان در پاسخ گفت: «اين يک جنبش اساسا اجتماعی است و يک جنبش سياسی محسوب نمی شود که البته بايد حاکميت و دولت حاکم اين کار را می کرد ولی

از آن جايی که شما اين کار را نکرديد٬ من کار شما را برعهده گرفته ام. شما بهتر است به ما پيوسته و به ما کمک کنيد.»

نه حاکم بريتانيايی توصيه خان را پذيرفت و نه خان توصيه حاکم بريتانيايی را. خان به نيروهايش گفت به کار خود ادامه دهند و آن را دنبال کنند. چند هفته

بعد بود که گاندی به درياچه نمک رسيد و ذره ای نمک برداشت. در فاصله چند روز٬ تمامی ساکنان پيشاور قانون نمک را نقض کردند. در ميان جبهه

شمال غرب٬ نيروهای بريتانيايی به طور محسوسی از مردمی که می خواستند روی آن ها کنترل داشته باشند٬ بيشتر بودند ولی کاری از دستشان برنمی آمد.

آن ها پيش بينی می کردند که با هرگونه تحريکی٬ بار ديگر جبهه شمال غرب به آشوب و خشونت کشيده خواهد شد.

در روز ۲۳ آوريل ۱۹۳۰ خان در برابر مردمش در اوتمانزای ايستاد و از آن ها خواست به جنبش مقاومت مدنی او ملحق شوند. سپس به مردم پيشاور هم

همين پيام را داد و در شهری به نام نکی٬ دستگير شد. مردم آن شهر که همه پشتون های اصيل بودند٬ به سرعت به ارتش پرهيز از خشونت او پيوستند و به

سرعت هزاران معترض دور تا دور زندان شهر حلقه زدند و اجتماع کردند. برادر بزرگ خان٬ دکتر خان صاحب خود را به مردم رساند و از آن ها

خواست دست به هيچ گونه خشونتی نزنند. خان به همراه چهار تن از همکارانش را از جبهه شمال غرب خارج کرده و به سه سال زندان محکوم کردند.

در همين حال٬ جبهه شمال غرب به شکلی خشونت گريز٬ در حال انفجار بود. ديگر سران ارتش خدمتگزاران خدا در پيشاور دستگير شده بودند و تا نيمه

های روز٬ اعتصابی سراسری به اجرا درآمده بود. جماعت زيادی در بازار کيسه خوانی جمع شده بودند تا به دستگيری ها اعتراض کنند. ارتش فراخوانده

شد و سه خودروی زرهی آمدند و عده ای را دستگير کردند. وقتی دستگيری ها انجام شد٬ معاون پليس از مردم خواست بدون هرگونه خشونتی منطقه را

ترک کرده  و متفرق شوند. طبق گزارش کميته در حالی که مردم گوش کرد و متفرق شدند٬ دويست تا سيصد خودروی زرهی در فاصله ای نزديک منتظر

مردم معترض بودند و شروع به زيرگرفتن معترضان کردند. شماری از مردم زير چرخ های ماشين کشته شده و شماری زخمی شده و عده ای هم در جا

کشته شدند. مردم هيچ گونه سالحی نداشتند وحتی سنگ يا آجر پرت نکردند و فقط مقاومت نشان داده و کشته ها و زخمی ها را از محل جمع آوری کردند.

گزارش می گويد در همان زمان دستور داده شد که به مردم شليک شود. عده ای کشته و شماری زخمی شدند. حوالی ساعت يازده بود که دستور آمد

خودروهای نظامی پراکنده شوند و عقب نشينی کنند. مردم هم می خواستند با جمع آوری کشته ها و زخمی ها از محل متفرق شوند. با اين حال نيروهای

نظامی تصميم گرفتند دستور را اجرا نکرده و خودروهای نظامی را تکان ندهند. نتيجه اين شد که مردم هم متفرق نشدند و آماده دريافت حمله ای ديگر

بودند. بار ديگر شليک به معترضان شروع شد و برای سه ساعت تمام٬ ادامه يافت….

 جين شارپ در مطالعات پرهيز از خشونت خود به قضايای بازار کيسه خوانی اشاره کرده و می نويسد: در حالی که مردم در صف اول تير خورده بودند٬

ديگر مردم در صف های پشتی خود را آماده و سينه سپر کرده تا گلوله را دريافت کنند. برخی حتی مورد اصابت ۲۱ گلوله قرار گرفته بودند اما جمعيت

به هيچ وجه از کنترل خارج نشد. يک جوان سيک جلوی مامور نظامی رفت و به او گفت به من شليک کنيد و البته مامور ياد شده بدون هيچ گونه ترديدی

در جا او را کشت. اين شليک آن قدر ادامه يافت که فقط پشته ای از کشته ها و زخمی ها به جا مانده بود. روزنامه هندی – انگليسی الهور که توسط دولت

اداره می شد٬ در گزارش خود نوشت که مردم تير می خوردند و بقيه کشته ها و زخمی را به عقب منتقل کرده  و بعد در خط مقدم  صف می کشيدند تا به

آن ها شليک شود. اين کار از ساعت يازده تا ساعت پنج عصر ادامه داشت. وقتی ديگر پشته ای از کشته ها و زخمی ها شکل گرفت٬ نيروهای دولتی شليک

آتش را پايان دادند و آمبوالنس ها و ماشين های امدادی آمدند تا جسد کشته ها را منتقل کرده و آن ها بسوزانند.

در تمامی آن بعدار ظهر٬ نيروهای دولتی پشتون های معترض را به گلوله بسته و کشتند. گزارش کنگره تخمين زد که حدود دويست تا سيصد تن کشته شده

و شمار بيشتری هم زخمی شده اند. در يک مقطع در آن روز٬ سربازان موسوم به گراوالی که به آن ها دستور داده شده بود شليک کنند و زن و مردم و

کودک را کشته بودند٬ دست از شليک برداشتند و از دستور سرپيچی کردند و به افسر مافوق خود گفتند: ما ديگر حاضر به شليک نيستيم و اگر می خواهيد

خود اسلحه به دست گرفته و شليک کنيد. در جريان ناآرامی سال ٬۱۸۵۷ هندی هايی که سرپيچی می کردند٬ به توپ بسته می شدند. اين بار سربازان گفتند ما

به مردم غيرمسلح شليک نمی کنيم.
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داستان اين سربازان گراوالی منطقه را درنورديد و به هند رسيد. و البته اين سربازان بهای زيادی برای اين کار پرداختند. يک گروهان دستگير شد و ۱۷ تن

از سربازان دادگاه نظامی شدند و يکی مادام العمر به تبعيد در خارج از مستعمره محکوم شد٬ ديگری به ۱۵ سال زندان و ديگران به احکام زندان محکوم

شدند. اين هنگ از وفادارترين نيروهای نظامی بريتانيايی ها بود و به آن ها گوشزد کرد که ممکن است دوران نارضايتی بزرگ ديگری در راه باشد. اين

ناخرسندی بريتانيايی ها به حدی بود که بعدها حدود يکصد هزار از زندانيان سياسی که در جريان ساتياگراهای نمک دستگير شده بودند را دولت آزاد کرد

ولی حاضر نشد به هيچ وجه حکم سربازان گراوالی را تخفيف دهد و تمامی آن ها تا آخر محکوميت خود را گذراندند.

پيشاور هم به آشوب دچار شده بود و نيروهای نظامی و پليس سعی در سرکوب و آرام کردن مردم داشتند. طبق گزارش کميته٬ ظرف دو روز آينده آن جا به

جهنمی تبديل شد که نيروهای بريتانيايی درآن جنايات زيادی مرتکب شدند. بعد در شب بيست و پنجم بود که نيروهای نظامی و پليس شهر را ترک کردند و

آن را به نيروهای داوطلب خدمتگزار خدا سپردند. چند روز بعد باز نيروهای نظامی آمدند و کنترل اوضاع را به دست گرفتند. اولين کار آن ها هم اين بود

که نيروهای داوطلب خدمتگزار خدا را غيرقانونی اعالم کرده و دفاتر آن ها را تعطيل اعالم کنند و اسناد و پول های آن را ضبط کردند. طبق گزارش

کنگره٬ از آن روز به بعد شهر در حالت حکومت نظامی بود. زندگی و خانه و مال و آزادی هيچ کس در پيشاور تضمين نداشت. تمامی استان به يک شهر

ممنوعه تبديل شده بود و از تمامی هند رابطه اش قطع شده بود با اين حال٬ جنبش مقاومت پرهيز از خشونت هنوز ادامه داشت و از بين نرفته بود.

 همان روز سرکوب در روستای خان آغاز شد. دکتر خان صاحب پس از انتقال برادرش به زندان شنيد که جلسه ای بزرگ در اوتمانزای برگزار شده و با

سرعت بازگشت تا ببيند چه خبر است. در همان جا دکتر خان صاحب که بعدها اولين استاندار شد٬ نخستين بيانيه سياسی خود را ايراد کرد و خواستار جنبش

پرهيز از خشونت مردمی شد. در حالی که سخنرانی او ادامه داشت٬ نيروهای سواره نظام سررسيدند.

فرمانده آن ها اعالم کرد در صورتی که مردم متفرق نشوند٬ نيروهايش به سمت آن ها شليک خواهند کرد. وقتی هيچ کس به حرف او گوش نداد٬ او از خان

صاحب خواست. دکتر خان صاحب گفت: بهترين چيز برای شما اين است برگرديد و بگذاريد ما راه خودمان را برويم. همين حاال هم بايد برويد چون اگر ما

راه بيافتيم و برويم ديگر تيراندازی عملی شجاعانه به شمار نمی آيد. پس از کمی بحث و جدل و بلوف٬ نيروهای نظامی محل را ترک کردند و خدمتگزاران

خدا به راه خود ادامه دادند. در ميانه های راه بودند که نيروهای نظامی به آن ها حمله کردند. دکتر خان گفت: مقامات رسمی و دولتی ديگر فکر نمی

کردند و اقدامات آن ها تماما غيرعقالنی بود. اما خدمتگزاران خدا در راه خود باقی ماندند و به رغم سرکوب شديد٬ نتيجه اين شد که تا پايان سپتامبر٬ شمار

نيروهای داوطلب خدمتگزار خدا به هشتاد هزار تن رسيده بود.

*

آن چه بريتانيايی ها را تکان داد و مردم هند را متعجب کرد٬ جنبش مقاومت و پرهيز از خشونت پشتون ها بود. هيچ کس انتظار آن را نداشت و بريتانيايی

حسابی عصبی شده بودند. خان بعدها نوشت که بريتانيايی ها از يک پشتون بدون خشونت بيشتر از يک پشتون خشن و جنگ طلب می ترسيدند و واهمه

داشتند. فکر بريتانيايی ها هميشه اين بود که پشتون ها فقط يک کار بلدند و اين که خشونت گستری کنند. تمامی اقدامات حاکمان بريتانيايی ها در آن زمان اين

بود که پيمان پرهيز از خشونت پشتون ها را بشکنند. اگر آن ها شروع به مقابله می کردند٬ بريتانيايی ها آن ها را به زمين خود کشانده و از پس آن ها برمی

آمدند.

بريتانيايی ها آن زمان تصميم گرفتند کمر نيروهای داوطلب خدمتگزار خدا را بشکنند. صبح روز ۱۳ ماه مه ۱۹۳۰ بود که نيروهای نظامی به اوتمانزای

برگشتند و هشتصد نيروهای نظامی و سواره نظام و مسلح تمامی روستا را به محاصره درآوردند. اوتمانزای آن زمان حدود پنج هزار سکنه داشت.

عصرگاه بود که نيروهای نظامی وارد شده و مرکز ديدارهای خدمتگزاران خدا را هدف گرفتند. بدون اين که بتوانند در ورودی را بشکنند٬ از ديوار ها و

بالکن ها باال رفتتند. در درون ساختمان٬ رب نواز خان٬ فرمانده نيروهای داوطلب به همراه پسر چهارده ساله ی خان٬ ولی به همراه ديگر نيروها آن جا

بودند و پيمان پرهيز از خشونت بسته بودند. معاون فرمانده نظامی که به احتمال زياد همان بود که فرمان آتش و حمله به بازار کيسه خوانی را داده بود٬ از

پشتون ها خواست به خيابان رفته و لباس های خود را درآورند. فرمانده نظامی رولور خود را بر روی شقيقه يکی از آنها گرفت و گفت: يونيفورمت را

دربيار! نيروی عضو خدمتگزاران خدا گفت: «صاحب٬ اين کار غيرممکن است. لباس پشتون را تا زمانی که او زنده است٬ کسی نمی تواند از تن او

درآورد.» قنداق تفنگ به سرش خورد و او به زمين افتاد.لباس هايش را کندند و او را به باد کتک گرفتند.
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مردی به نام فيض محمد٬ نفر بعدی بود. او هم سرپيچی کرد و ماموران به زور لباس هايش را درآوردند. او تنومند و قدرتمند بود و در حالی که مقاومت

نمی کرد٬ ولی همکاری هم نشان نمی داد. هفت يا هشت نفر سر او ريختند تا لباس هايش را درآوردند و آن قدر او را زدند تا بيهوش افتاد.

ديگر نيروهای داوطلب هم همين وضع را داشتند. برخی از آن ها از بالکن طبقه دوم به پايين پرتاب شدند. هيچ يک از آن ها نه مقابله به مثل کرد و نه

حاضر شد فرار کند.

سربازها به سراغ محمد نقيب خان آمدند که از افسرهای نيروهای خدمتگزار بود. او را هم وحشيانه کتک زدندو پيراهنش را از تنش درآوردند. اما وقتی به

او دستور دادند شلوارش را هم درآورد٬ چيزی عوض شد. خون از چهره اش ييرون رفت و گفته های خان را فراموش کرد. او يک پشتون بود! نياز به يک

تفنگ داشت که به آن ها جواب بدهد. يکی از فرماندهانش فرياد زد: «محمد نقيب! اين قدر زود صبرت تمام شد؟ تو قسم خوردی تا مرگ هم که شده به

سمت خشونت نروی و از آن پرهيز کنی.»

محمد نقيب هم مثل ديگر پشتون ها سابقه خشونت و مبارزه داشت. افسر بريتانيايی خنده ای خفيف برچهره داشت و محمد نقيب که می دانست با مرگ فاصله

ای ندارد٬ متکبرانه بلند شد و به سوی افسر بريتانيايی رفت.

ولی خان جوان هم يونيفورم به تن داشت وقتی سرباز بريتانيايی به او نزديک شد و از او پرسيد: تو ديگر کی هستی؟ ولی گفت: من فرزند خان عبدالغفار

خان هستم. آن قدر بلند گفت که صدايش تا خيابان شنيده شد. افسر بريتانيايی شروع به آزار و اذيت او کرد و ديگر سربازان هم همين کار را کردند. يکی از

سربازان مسلمان هندی ديگر نتوانست مقاومت کند و جلو آمد و آن ها را کنار زد و سرباز ديگری ولی را بغل کرد و از بالکن پايين پرسيد تا به مسجد رفته

و او را در آن جا پناه دهد.

پس از آن ديگر سربازان به کار مشغول شدند و همه چيزا را خراب کرده و آتش زدند. هيچ کس در روستا از خانه اش بيرون نيامد چون ماموران هرکس

که پيراهن قرمز بر تن داشت را کتک زده و لخت می کردند. پس از اين که کارشان تمام شد٬ فرياد زدند: آيا پيراهن قرمزی ديگر باقی مانده است؟  عباس

خان٬ يک پيرمرد قديمی که هيچ کاری به امور نيروهای داوطلب نداشت٬ به اندرون رفت و پيراهنش را آغشته به رنگ کرده و بيرون آمد و فرياد زد: اين

جاست! يک پيراهن قرمزی ديگر اين جاست!

با اين حال کارهای نيروهای بريتانيايی جواب نداد و از پس آن هشتاد هزار نيروی داوطلب پيدا شد. بريتانيايی ها سياست های ديگری اختيار کردند و حکومت

نظامی اعالم کردند. حتی شخصی به نام جيميسون که دستيار پزشک بود و نيروهای داوطلب داشت را گرفتند و پيراهنش را درآورده٬ لختش کردند و او را

به درون يک چاه مستراح انداختند. برای خيلی ها اين کار سخت بود. حاضر بودند خودکشی کنند تا اين که اين طور پرهيز از خشونت اختيار کنند. بريتانيايی

ها روش گسترش ترس بلشويکی در مورد پيراهن قرمزها اختيار کرده و فرمانی با اين مضمون صادر کردند: «بايد از هرگونه داوطلب پيراهن قرمز که

برای کار به روستاها وارد می شود٬ جلوگيری کنيد. اين افراد خود را خدمتگزار خدا می نامند. اما در واقع اين ها خدمتگزاران گاندی هستند. اين ها لباس

بلشويکی برتن دارند و همان وضعيتی را می خواهند راه بياندازند که بلشويک ها به دنبال آن هستند.»

محمد يونس٬ يک نويسنده پشتون می گويد: «دو سال آينده ازتاريک ترين روزگارهای جبهه شمال غرب بود. تمامی اعمال تحريک آميز از جمله شليک و

کتک کاری و ضرب و شتم عليه مردم به کار گرفته می شد و مردم می پذيرفتند بدون اين که انتقامجويی کنند. شليک و از پادرآوردن پيراهن قرمزها از

ابزار اصلی نظاميان بود. در کوهات٬ مردم را در سرما می زدند و لخت می کردند و در ميان شهر می چرخاندند و تالش کردند دره اسماعيل خان را

محاصره کرده و قحطی به آن بياورند که موفق نشدند. ساکنان سوابی شاهد از بين رفتن مزارع و محصوالتشان بودند. اما پشتون ها به اين نقطه رسيدند که

ديگر خونريزی و خشونت برای آن ها چيزی به همراه نخواهد داشت.»

*

اين بار هيچ چيز٬ حتی به زندان انداختن گاندی برای بريتانيايی ها کارساز نبود. رهبران از همه جا می آمدند و به جنبش می پيوستند. در تمامی شبه قاره هند٬

اعتصاب ٬ اعتراض و تظاهرات و مقاومت مدنی ادامه داشت و زمستان ۱۹۳۰ با نزول قدرت بريتانيايی ها همراه شد. و البته هندی ها همين طور خشونت
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گريز ماندند.

 اواخر سال بود که لرد ايروين گاندی را دعوت کرد به دهلی بيايد و روی موافقت نامه و مصالحه نامه ای کار کنند. اين نخستين بار بود که بريتانيايی ها

گاندی و جنبش او را به رسميت می شناختند. ديگر می دانستند که راه ديگری ندارند.

پس از چند روز مذاکره٬ گاندی و ايروين به عنوان دو عضو کامال برابر٬ پيمان نامه ای امضا کردند. مقاومت و نافرمانی مدنی تعليق شد٬ و در جبهه شمال

غرب خان باالخره توانست جنبش خود را به سرانجام برساند. همه يه اين امر اعتراف داشتند که مقاومت پيراهن قرمزها در اين فشارها نقش زيادی داشته و

برای اولين بار دولت محلی و با حضور افراد محلی در جبهه شمال غرب تشکيل می شد. دست آخر پشتون ها هم توانسته بودند مانند ديگر ساکنان هند به

موفقيت سياسی برسند.

اما شرايط موافقت نامه ميان ايروين و گاندی هيچ کس را راضی نکرد. برای سياستمداران لندن٬ خيلی چيزها به گاندی داده شده بود: اين که هندی ها انتظار

آزادی داشته باشند خيلی زياد بود. ولی دو مرد در دو سوی اين جريان خيلی خوب اين وضعيت را درک می کردند. گاندی از يک سو و چرچيل از سوی

ديگر٬ که حاال می ديد اين مرد نيمه برهنه و سرکش چگونه توانسته به عنوان عضو برابر با پادشاهی به گفت وگو و مذاکره بنشيند. موافقتنامه ايروين و

گاندی٬ به عنوان شروع امپراتوری بريتانيا لقب گرفت. چرچيل که بيش از ديگران تاريخ می خواند٬ صدای مرگ امپراتوری را در گوش داشت.

فصل يازدهم : ۱۹۳۱ – ۱۹۳۴

گاندی جبهه شمال غرب

«من فقط يک مقياس برای شناخت دارم و آن هم مقياس اندازه گيری تبعيت از خداوند است.»

اعتقاد و ايمان به خداست که بنيان هر پشتون است. مانند هر مسلمان ديگری زندگی او هم در پنج نوبت عبادت و نماز است. او به روحانی به عنوان مرکز

قبيله اش نگاه می کند. هرچند پشتون ها مبارز هستند اما انگيزه از يک روحانی می آيد. مانند مال مستون که چرچيل او را روحانی ديوانه خطاب کرده بود.

پشتون ها در فقدان فقه و الهيات٬ بيشتر به دنبال معنويت هستند و تپه های آن ها پر از مقبره و امامزاده است که قدرت اصلی اين مردم هستند و قهرمانان

معنوی به شمار می آيند. بر فراز همين سنگ هاست که يک پشتون قسم و سوگند واقعی زندگی اش را ياد می کند. خان به رغم اين که خيلی راضی نبود٬

اما خيلی زود تشخيص داد که مردم از او قديسی ساخته اند. پس از بازگشتش به جبهه شمال غربی در مارس ۱۹۳۱ و به دنبال توافقنامه ميان ايروين و

گاندی٬ خان خود را در برابر مردم و روستاييانی ديد که باور داشتند دست او شفابخش است. در ميان ديگر نقاط هند٬ خان به دليل رياضت ها و ايمانش به

عنوان گاندی جبهه شمال غرب معروف شده بود.

از آن البته راضی نبود و يک بار به جمعی از دانشجويان گفت: اسم گاندی را به نام من اضافه نکنيد. من مستحق اين پاداش نيستم. اين کارهای ما مديون

روش پرهيز از خشونت است که آينده بشر را عوض کرده است. وی به روستاييان می گفت که همه با هم زحمت کشيده اند و صالح نيست که او را بادشاه

يا شاه شاهان بخوانند. البته حرف های او تاثيری نداشت. او می توانست آن را رد کند ولی مردم وقتی يک قديس را می ديدند٬ او را می شناختند.

اعمال و رفتارهايش هم البته کمکی به عوض کردن نظر مردم نکرد. او خوردن گوشت را کنار گذاشته بود و برخالف آيين پشتون٬ چای خوردن را هم ترک

کرده بود. او خيلی کم می خورد و بيشتر لباس دست ساز برتن می کرد. بعد هم يک کاری کرد که هيچ پشتونی نمی کند. زمينش را به سه فرزندش واگذار

کرد و به آن ها سپرد. پشتونی که زمين نداشته باشد٬ رای خود را در جرگه يا شورای مشورتی از دست می دهد. به عبارتی او ديگر يک متفکر بود و نه

يک پشتون. اما حتی پشتون های بيسواد هم تشخيص می دادند که او رياضت می کشد و به نوعی يک انرژی معنوی است.

سفرهای خان به روستاها ديگر به سختی انجام می شد. دو بار به او سوءقصد شد. ديگر مخالفان او نه فقط بريتانيايی ها که مالها و روحانی ها و خان های

ثروتمند بودند که هرگونه اصالحات و بهبود اوضاع را به ضرر خود می ديدند. بريتانيايی ها مواضع دو ضلع ديگر را در نظر داشتند و ابراز الزم را به

آن ها می دادند. خان در ميان مثلث مخالفان گرفتار شده بود و موانع ديگری هم در راه بود. بيسوادی هنوز درصد خيلی بااليی داشت و باعث گمراهی
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روستاييان می شد٬ خان روزانه مسافتی را راه پيمايی می کرد٬ به دو يا سه روستا سر می زد يک يا دوساعت با آن ها بود و بعد حرکت می کرد. وقتی به

آخرين روستا رسيد٬ به مسجد رفت و دوست داشت با روستاييان فقير وقت بگذراند. با قبايل مختلف حرف می زد و از آن ها می خواست پاکيزه تر و قوی

تر باشند و دوست داشتن بيشتری به خرج دهند. برای او سه هدف اصلی وجود داشت٬ آزادی کشور٬ گرسنه کردن سير و پوشاندن لباس بر فقير. خواهر خان

هم همراه او جلسات را سازماندهی می کرد. او با نمونه گاندی از زنان می خواست از پشت نقاب و حجاب بيرون بيايند و فقط در کنج خانه نمانند و

مسئوليت های بيشتری قبول کنند. خان يک بار در جمع مردم بيضای گفت: «خواهران من٬ من وقتی سرتاسر کشور می رفتم٬ زنان پارسی و هندو را می

ديدم که همه جا حضور داشتند و با خودم می گفتم٬ آيا می شود روزی هم فرا برسد که زنان پشتون بيداری اختيار کنند؟ خدا را شکر می کنم که امروز می

بينم آرزوی من برآورده شده است. خدا هيچ تفاوتی ميان مرد و زن قائل نشده است. ارجحيت وبرتری هرکسی به ديگری در گروی اخالق و عمل خوب

است. اگر مطالعه کنيد می بينيد که خيلی از سياستمداران و شاعران زن بوده اند. اين اشتباه است که ما زن ها را از حوزه زندگی خارج می کنيم. اگر ما

موفق شويم و به آزادی سرزمين مادری خود برسيم٬ قول می دهيم حقوق همه شما را برآورده کنيم. در قرآن کريم٬ سهم مرد و زن يکی است. شما زنان

امروز تحت سرکوب هستيد چرا که ما مردان از دستور قرآن و پيامبر خارج شده ايم. ما مردان امروز همه اسير سنت ها هستيم و شما زنان را سرکوب

می کنيم. اما شکر خدا که می دانيم نفع و زيان ما کجاست و داشته ها و ازدست رفته هايمان کدامند.»

 بريتانيايی ها می خواستند سفرهای خان تمام شده و جلوی آن گرفته شود. دولت حاکم در جبهه شمال غرب به حاکم بريتانيايی مستعمره اطالع داد در

صورتی که خان کارهايش را متوقف نکند٬ او را دستگير خواهند کرد. گاندی اعالم کرد دستگيری خان به معنای زيرپاگذاشتن موافقتامه است وپيشنهاد کرد

خودش شخصا به جبهه شمال غرب برود و شکايت هايی که از سوی دولت محلی مطرح شده را بررسی کند. اين اجازه به گاندی داده نشد ولی پسرش

دواداس سفری شش روزه به منطقه داشت و وقتی برگشت٬ اين طور نوشت:

«خان هيچ کار خطايی نمی کند. خان صاحب (همان عبدالغفار خان) فقط در پی کمک به مردم است و در ميان پشتون ها مانند معجزه گر عمل می کند.

مدام در سفر است و به همه اعتماد می دهد و از آن ها می خواهد زندگی بهتری داشته باشند. هيچ وقت استراحت ندارد و ساده زيستی و شخصيت و

توجهش به مردم فقير باعث شده در روح و قلب مردم پشتون منطقه جا بگيرد.»

 دولت محلی هرگونه سفر به مسافت بيش از چهار مايل را ممنوع کرد و ماموران امنيتی بريتانيايی مدام خان را تعقيب می کردند و زيرنظر داشتند. بيشتر

مواقع او تحت حمله رسانه ها و روزنامه های بريتانيايی بود. روزنامه ديلی اکسپرس يک بار نوشت: جنگ مقدسی که عليه هند راه افتاده٬ توسط عبدالغفار

خان پايه گذاری شده است.روزنامه ديلی پست اما پا را فراتر از اين می گذاشت و می گفت منطقه جبهه شمال غرب به ملک اتحاد جماهير شوروی تبديل

شده است. اين روزنامه می گفت روس ها مشغول تجهيز و تسليح کردن پشتون ها با سالح های روسی هستند تا ازناحيه گذرگاه خيبر به هند حمله کنند. اين

روزنامه می گفت رهبری اين ها با عبدالغفار خان است که يک زندانی با سابقه است و از دشمنان بريتانيا محسوب می شود.

به رغم همه اين فشارها٬ خان حاضر نشد سفرهايش را متوقف کند. روستای رستم طبق قانون کيفری ۱۴۴ هرگونه تجمع در آن خالف قانون اعالم شده بود.

خان از مردم خواست به اين قانون تن ندهند چرا که به نظر او٬ مخالف توافقنامه ميان گاندی و ايروين بود. وی به مردم گفت:

«قانون ۱۴۴ برای شما مثل يک آزمون است. اگر نتوانيد با اين فرمان روبرو شويد پس چطور برای مبارزه بزرگتر آماده خواهيد بود؟ به اين فرمان هيچ

توجهی نکنيد. هميشه آماده باشيد که بيرون آمده و به محل مبارزه بدون خشونت پا بگذاريد. مبارزه بدون خشونت٬ همان جنگی است که اقوام و پيشينيان شما

يک هزار و چهارصد سال پيش داشتند. به اين ها نشان دهد که شما نوادگان واقعی آن ها هستيد….همييشه فرمانروای خودتان باشيد و تا زنده هستيد اجازه

ندهيد کس ديگری بر شما حکم فرمايی کند. آماده باشيد که خود را از اين سرکوب نجات دهيد. اگر هم در ميدان رزم از پادرآمديد چه اهميتی دارد؟ همه

باالخره يک روز می ميرند.»

 تنش ها در جبهه شمال غرب فراتر رفت. در ۲۲ دسامبر ٬۱۹۳۱ سر رالف گريفيث٬  کميسر جبهه شمال غرب از خان دعوت کرد در يک مراسم رسمی

حاضر شود. خان نپذيرفت. دليلش هم اين بود که می گفت تا وقتی که دولت حاکم مشغول سرکوب داوطلبان خدمتگزار خداست٬ رابطه ای اجتماعی با آن ها

نخواهد داشت.
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گريفيث اما خيلی انعطاف پذير نبود. دستور داد پليس خان را به حضور او بياورد. خان به او گفت: «من يک مرد ساده و رک گو هستم. سعی نکن با من

ديپلمات باشی.

گريفيث گفت: سياست مثل بازی شطرنج است من تو را کيش و مات می کنم و تو هم اگر می توانی٬ من را کيش و مات کن.

خان گفت: پس من آدم مقابل شما نيستم. و بلند شد که برود. کميسر گفت:

صبر کن. از پنجره بيرون را نشان داد و گفت: به اين مردم و روستاها نگاه کن. اين ها چند روز در نوبت می مانند تا وقت بگيرند و با من حرف بزنند ولی

تو که خارج از نوبت اين جا آمده ای٬ حاضر به گفت وگو نيستی.

خان خنديد و گفت: همه آن مردم يک چيزی از تو می خواهند. ولی من چيزی نمی خواهم چرا بايد خودم را خسته کنم که با تو ديدار داشته باشم؟

سر رالف گريفيث مشت خود را روی ميز کوبيد و گفت: دولتی که آدم های صادق از آن فراری باشند و آدم های ناراست و ناصادق احاطه اش کرده باشند٬

محکوم به فناست.

خان و کميسر در مورد موارد اختالف نظر ميان هر دو صحبت کردند. خان هم مانند گاندی رک و صريح حرف می زد و يم گفت اين پولی که خرج

کشتار مردم قبايل می شود اگر صرف ساخت مزرعه و مدارس شود٬ بريتانيايی ها هيچ ترسی نبايد از پشتون ها داشته باشند چرا که اين طوری دوستان مادام

العمر خواهند بود. برای حفظ هند از دست شوروی کمونيستی هم بهتر اين است که بريتانيايی ها اجازه دهند پشتون ها مالک سرزمين خودشان باشند چون اين

بهترين دفاع است. خان گفت: هيچ کس نمی تواند برما سلطه پيدا کند. اگر هم کسی فکر می کند ما می ترسيم٬ بهتر است بداند ما هر چيز و هرکس را برای

حفظ کشورمان قربانی می کنيم.

وقتی خان برخاست که برود٬ سر رالف گريفيث ابراز اميدواری کرد باز هم مالقات داشته باشند. خان گفت: حتما. ولی يادتان باشد که بايد يک مامور پليس

برای آوردن من بفرستيد.

به رغم تمامی اختالف ها٬ دولت حاکم بر جبهه شمال غرب می دانست که به چه کسی بايد احترام بگذارد. جرات و توان اين قبايل به آن ها اثر کرده بود ولی

مانع اجرای دستورات امپراتوری بريتانيا نشده بود. سر رالف گريفيث پس از ديدار با خان به دهلی رفت تا با رييس مستعمره حکومتی ديدار کند و در ۲۴

دسامبر بازگشت و خان را دستگير کرد. دکتر خان صاحب برادر خان و سه فرزند خان با نام های ولی٬ غنی و علی هم دستگير شدند. ظرف دو هفته تمامی

سران سياسی در تمامی هند به زندان افتادند.

موافقتنامه ميان گاندی و ايروين ديگر نقض شده بود. در روز کريسمس در سال ۱۹۳۱ شش هنگ سربازان بريتانيايی پيشاور را تصرف کرد. اين بار

اوضاع فرق می کرد و دستورات نصفه و نيمه نبود. حاکم جديدی که برای بريتانيا تعيين شده بود٬ سختگير بود و از لندن دستور داشت که هيچ گونه

انعطافی نشان ندهد. پيامشان به جبهه شمال غرب هم مشخص بود: پيراهن قرمزها را از بين ببريد.

* 

حوالی نيمه شب در چهارم ژانويه ۱۹۳۲ بود که گاندی دستگير شد. ورير الوين٬ يک بريتانيايی بود که مامور شد به جبهه شمال غرب برود و بداند در آن

جا چه خبر است و اطالعات موثق را جمع آوری کند. وی يک روز پس از حضور در منطقه گزارشی بيست صفحه ای آماده کرد و در آن نوشت:

«از۲۵ دسامبر تاکنون٬ تالش پيراهن قرمزها برای ارتباط با مردم روستا با پيشاور بوده است. اسامی دقيق افراد مشخص شد و هر بار که اين افراد باز می

گردند٬ يک هنگ از نيروهای نظامی به همان آدرس ها رفته و آن جا را خالی می کند. نيروهای نظامی روز ديگر بازمی گردند و دنبال پيراهن قرمز ها

می گردند و اگر آن ها را پيدا کنند٬ بيرحمانه آن ها را برهنه کرده و کتک می زنند. مقر دواطلبان خدمتگزار خدا آتش زده شده و با خاک يکسان شده

است.»
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 مقامات جبهه شمال غرب الوين را به عنوان يک تاجر می شناختند در نتيجه او می توانست به راحتی با هندی ها و بريتانيايی ها گفت وگو کند. او می

توانست به راحتی صحت و سقم شايعاتی که از آن جا راهی بريتانيا می شود را بررسی کند و با همه حرف بزند. به نظر بريتانيايی هايی که در جبهه شمال

غرب بودند٬ توافق ميان ايروين و گاندی نوعی شکست بوده و به نظر آن ها بايد پيراهن قرمزها را ريشه کن کرده و از بين برد. آن ها فکر می کردند حاال

که ديگر توافقنامه ای در کار نيست٬ می توان جبران مافات کرد. يک مرد پليس به او گفت آتش زدن٬ ضبط کردن اموال و پول جمع کردن٬ کار روزانه

است انگار که قوم مغول به آن جا آمده باشد. فقط در پيشاور حدود سه هزار و پانصد تن دستگير شده بودند. وقتی در يازدهم ژانويه الوين به شهر رسيد٬

تقريبا ديگر هيچ پيراهن قرمزی باقی نمانده بود. نيروهای نظامی از سرکوب نمی ترسيدند و می گفتند: اين جا جبهه شمال غرب است با آن جای هند که شما

از آن می آييد خيلی فرق دارد. پاسخ الوين اين بود که رفتار غيرانسانی٬ رفتار غيرانسانی است و در همه جا همين است. الوين با قبايل شمال هم ديدار کرد و

گفت مردمی هستند دوست داشتنی و خودمانی. مردم به او می گفتند مهم نيست آينده چه می شود٬ آن ها آماده اند تا هرچه دارند را هزينه کنند تا به ظلم پايان

دهند. الوين از آن ها پرسيد اما خشونت نتيجه می دهد؟ آن ها گفتند نه. الوين پرسيد: پس شما به جبنش پرهيز از خشونت ايمان داريد؟ آن ها گفتند: با تمام

وجودمان.

 چگونه بود که پيام پرهيز از خشونت اين طور در اين روستاييان بيسواد تاثير کرده بود؟ همه آن مديون بادشاه آن ها بود که از او الهام می گرفتند. اما خان

هميشه آن جا نبود که به آن ها بگويد چه کنند چون بيشتر مواقع در زندان بود ولی آن طور که خان گفته بود٬ اين ها به ريشه پرهيز از خشونت رسيده بودند:

«دو بخش از جنبش ها در سرزمين ما جريان داشته است. جنبش خشونت که فقط جدايی درست کرده است و جنبش پرهيز از خشونت  توانسته عشق و اميد

مردم را جذب کند. در روش خشونت اگر يک سرباز بريتانيايی کشته می شد٬ همه بايد هزينه آن را می دادند ولی در حرکت پرهيز از خشونت٬ همه با هم

سختی می کشند و اين مردم را با عشق به هم نزديک می کند.»

در گزارش الوين گفته شده بود که چه برسر پيراهن قرمزها آمده ولی خوب به ديگر موارد خشونت هم اشاره شده بود که بچه ها به پليس تف می کنند و يا

برخی مواقع به نيروهای نظامی سنگ پرتاب می شود. ولی الوين نوشت با اين همه٬ سياست سرکوب و خشونت سراسری جوابگو و درست نيست و اين گونه

رفتار و شکنجه هيچ نتيجه ای نخواهد داشت.

درباره خان حرف های متعددی می زنند. يکی می گفت او پير بی مغز است. يک مامور بريتانيايی گفت او حتی شليک هم بلد نيست. و يک زن بريتانيايی

که با خانواده اش در آن جا زندگی می کرد٬ خان را به مثابه عيسی مسيح معرفی کرد.

الوين وقتی گرفت تا با سر رالف گريفيث٬ فرماندار منطقه گفت وگو کند. گريفيث دستور داد الوين را دستگير کرده و با اولين قطار از منطقه خارج کنند.

الوين نوشت که حاکميت محلی در جبهه شمال غرب توانسته نوعی صلح برقرار کند ولی صلحی که با مردگان بسته شده و همه وقتی در صلح هستند که

کشته و مرده باشند. خان را از زندان جبهه شمال غرب به زندان بحار در شمال شرقی هند بردند و به انفرادی انداختند. نه روزنامه و نامه می توانست

دريافت کند و نه با کسی حق مالقات داشت. ديگر زندانيان حتی حق نداشتند از مقابل سلول او رد شوند.

 در آوريل ۱۹۳۴ گاندی جنبش نافرمانی مدنی که هماهنگی آن ديگر کم شده بود را تعليق کرد و به همراه نزديکانش به روستايی رفت تا آخرين مرحله از

تالش آزادی را برنامه ريزی کند. بيشتر زندانيان سياسی آزاد شدند ولی خان را نگه داشتند. دکتر خان صاحب را هم به بحار بردند که در کنار برادرش

باشد. بادشاه خان هيچ وقت محکوم نشده بود. دولت فقط به راحتی می توانست او را در زندان نگه دارد چون برايش لذت بخش بود. سه سال او را در زندان

نگه داشتند اما حداقل در آخر اجازه دادند دو برادر با هم از زندان آزاد شوند.

فصل دوازدهم : ۱۹۳۴

مردان کتاب

«وقتی جوان بودم٬ آن خون پشتون در رگ هايم جريان داشت و به خشونت تمايل داشتم. اما در زندان غير از خواندن قرآن هيچ کاری نداشتم. درباره
حضرت پيامبر در مکه خواندم٬ از صبر و مشقت های او و اعتقاد راسخ او. قبال هم وقتی بچه بودم اين ها را خوانده بودم اما حاال ديگر آن ها را در سايه
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کنکاش و کشمکش گاندی با حاکميت بريتانيايی هند می خوانم. زمانی که با گاندی ديدار کردم٬ با تمام ايده پرهيز از خشونت و برنامه سازنده ی آن آشنا شدم.
ايده هايی که زندگی ام را برای هميشه عوض کرد.»

ماموران بريتانيايی در جبهه شمال غرب دچار نوعی دوگانگی شده بودند. نمی خواستند خان به منطقه بازگردد اما نمی دانستند چطور می توان برای مدت

طوالنی تری او را در زندان نگه داشت. در تابستان سال ۱۹۳۴ راه حلی به نظرشان رسيد و فرمانداری و حاکميت مرکزی در دهلی را مطلع کردند:

«فضای سياسی آکنده از اين خبر است که قرار است مهاتما گاندی به پيشاور سفر کند و شايد تا ماه آگوست اين سفر انجام شود. به نظر می رسد او از

هرگونه فرمان مخالفت و ممنوعيت برای سفر سرباز زند و توجه خود را روی آزادی عبدالغفار خان بگذارد….

به نظر می رسد با توجه به اين که ممکن است گاندی دست به روزه اعتراضی بزند که در داخل کشور و داخل از مرزهای هند افکار عمومی را جلب

خواهد کرد٬ پيشنهاد مناسب اين است که عبدالغفار خان و خان صاحب از زندان آزاد شوند ولی به هيچ کدام اجازه داده نشود که در هر صورتی وارد

پنجاب٬ کشمير و يا منطقه شمالی جبهه شمال غرب شوند…..

 عبدالغفار خان توان اين که در سخنرانی مردم را تهييج کند دارد و بهتر است در موقعيت فعلی به او هيچ اجازه ای برای حضور در جبهه شمال غرب داده

نشود.»

غفار خان و برادرش در ۲۷ اگوست ۱۹۳۴ از زندان مرکزی هزاره باغ آزاد شدند ولی به آن ها اجازه ورود به جبهه شمال غرب داده نشد. اين ممنوعيت

برای آن ها فرصتی شد چون گاندی از آن ها دعوت کرد به مرکز هند رفته و در کنار او زندگی کنند. هر چند خان چندين بار گاندی را ديده بود٬ ولی هيچ

گاه فرصت اين را نداشت که زمانی را در کنار او صرف کند. کار٬ زندان و درخواست های مردم برای اين دو رهبر جنبش پرهيز از خشونت کافی بود تا

در کنار هم باشند.

خان ديگر يک چهره شناخته شده بود و هرجا می رفت مردم او را احاطه می کردند. خان٬ حاال بيش از هر زمانی از توجه خوشش نمی آمد. برای فرار از

آن همه فضای سياسی٬ از مرکز خارج شده و در حاشيه يکی از روستاهای فقير نشين٬ سکونت اختيار کرد. او به دنبال برنامه سازنده خود بود و اين که

چطور می توان روستاهای فقرزده هند را بهتر کرد. گاندی به مردم نشان داده بود که چطور بدون خشونت مبارزه کنند و جان دهند حاال وظيفه مهم تری

داشت و بايد به آن ها نشان می داد چطور بدون خشونت زندگی کنند. دليل شکل گيری مکانی که گاندی در آن بود يا همان سواگرام٬ همين بود.

دو برادر در سپتامبر سکونت اختيار کردند و به زودی فرزندان و ياران و همراهان خود را جمع کردند ونظاره گر هزاران زائری بودند که از همه نقاط

می آمدند تا مهاتما گاندی را ببينند. زندگی در آن جا هم ساده بود و هم سخت. دو برادر عاشق آن زندگی بودند. غذای ساده ای با هم قسمت می کردند و به

همراه گاندی به روستاها سفر می کردند تا اصول اوليه بهداشت را به روستاييان آموزش دهند. دکتر خان کلينيک کوچکی باز کرد و مدام به روستاها سرمی

زد.

منطقه محل سکونت گاندی از سادگی و نشاط اين دو برابر به شوق آمده بود. گاندی با مهادف دسايی٬ دستيارش صحبت کرد و از او خواست ترتيب نگارش

زندگی نامه ای برای اين دو برادر را بدهد٬ زندگی «دو خدمتگزار خدا». گاندی در پيش درآمد اين کتاب نوشت:

«هرچه بيشتر در مورد اين دو برادر می دانستم٬ بيشتر به آن ها عالقمند می شدم. از شفافيت و صداقت و راستی و سادگی اين دو تعجب می کردم. آن ها

هم به اين نتيجه رسيده بودند که پرهيز از خشونت نه فقط يک سياست که يک رود روان است. برادر کوچکتر سرشار از تفکرات مذهبی بود که به هيچ وجه

اين رود روان را کوچک نمی کرد. او يک جهان گرا و تمام انديش است و اگر هم فکر سياسی داشته باشد٬ از عقايد دينی اش نشات می گيرد.»

 دسايی در مورد معنويت خان نوشت:

 «بزرگترين چيز در مورد او (خان) به نظرم معنويت اوست يا همان بهتر است بگويم همان ذات اصلی اسالم که می گويد خود را وقف خدا و تسليم

رضای او کن. او مقياس زندگی اش را با گاندی ساخته اما نه نام گاندی٬ و نه گاندی سياسی و نه گاندی انقالبی و شورشی. او عالقه همين و همت مداومی
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به خود خالص سازی دارد و از سال ۱۹۱۹ تاکنون همواره به فکر خلوص و رسيده به آن بوده است.»

 بعد از ظهرها گفت وگويی ميان دو برادر و گاندی برگزاری می شد که خيلی آن ها را به شوق می آورد. دو برادر از گاندی می خواستند که به جبهه

شمال غرب سفر کند و با روستاييان حرف بزند و حرکت آن ها را از نزديک ببيند. به او می گفتند زيباتر از آن جا در کره زمين وجود ندارد و دره پيشاور

سحرآميز و زيباست. به او می گفتند در آن جا به دليل غذای عالی که به او می دهند٬ حتما اضافه وزن پيدا خواهد کرد و به او خوش خواهد گذشت.

 گاندی قاعدتا در هنگام شنيدن اين حرف ها بايد لبخند زده باشد. در واقع خيلی وقت بود دلش می خواست به جبهه شمال غرب سفر کند و با داوطلبان

خدمتگزار خدا و اين دو برادری که اين طور چشمه قدرت معنوی بودند باشد. گاندی نوشت: دوستی با اين دو برادر مانند هديه ای از سوی خداوند است.

بودن با آن ها و دوست داشتنشان هم هديه است. آرام و خويشتندار هستند و سر و صدای الکی سرنمی دهند.

 عصرها در کنار مردم عبادت می کردند و با گاندی ترانه های مذهبی سرمی دادند. خان در کنار گاندی قرآن می خواند و بعضی مواقع عينک گاندی را

قرض می گرفت که با آن بتواند بهتر بخواند. دو برادر اما روحيه متفاوتی داشتند. از آن جايی که دکتر خان صاحب در اروپا درس خوانده بود٬ جهان و

زندگی در آن را مثل يک نور مشترک می ديد در حالی که خان بيشتر مذهبی بود. دکتر خان بعضی وقت ها به شوخی می گفت: غفار به جای هر دوی ما

نماز می خواند.

 در حالی که دکتر خان صبر و طاقت بيشتری در گفت وگو و مالقات با دشمنانش داشت٬ خان اما طبع ناآرامی داشت و نمی توانست با خصم بريتانيايی به

گفت وگو بنشيند. برای همين وقتی قرار شد يک نماينده از جبهه شمال غرب در کنگره حضور داشته باشد٬ اين برادر بزرگتر بود که اين وظيفه را پذيرفت.

هر دو خدمتگزار خدا بودند ولی در دو سو خدمت می کردند. دسايی م«ی نويسد:

 «اين دو برادر نمونه ای برای بزرگی و پيشبرد هستند. هيچ کس به اندازه اين دو هزينه نداده و سختی نکشيده ولی رمز کار آن ها در زندگی آن هاست و

مردم از فداکاری های آن ها آگاه هستند. هرچند برادر کوچک مرد خداست ولی برادر بزرگ شواليه نجات بخش است. اين دو توان حضور در يک زندگی

اشرافی را داشته و دارند ولی به انتخاب خود راه دشوار و سخت را انتخاب کرده اند.»

 اين دو برادر در گفت وگوهايشان با گاندی خيلی کم از سياست حرف می زدند. گاندی می خواست درباره داوطلبان خدمتگزار خدا بداند که چقدر به جنبش

پرهيز از خشونت معتقد هستند و اين بردار کوچک چطور اين ذهن باز را از دين اسالم گرفته است؟ يک بار گاندی از خان درباره همسر انگليسی برادرش٬

خان صاحب پرسيد. غفار خان گفت که واقعا نمی داند که او مسلمان است يا مسيحی. پاسخی که حتی گاندی هم انتظار شيندنش را نداشت. خان گفت: تا آن

جايی که من می دانم به اسالم گرايش پيدا نکرده ولی او آزاد است هر دينی که می خواهد داشته باشد. چرا اصوال بايد بدانم؟ چرا بايد دين بين دو زوج مانع

باشد؟ اين دو می خواهند با هم باشند در نتيجه می توانند دين خودشان را هم برای خود داشته باشند.

 گاندی گفت: من با آن موافقم. ولی آيا بقيه مسلمانان هم اين را می پذيرند؟

 خان گفت: نه. فکر نکنم کسی آن با بپذيرد ولی دليلش اين است که در ميان صدها هزار مسلمانی که هست٬ حتی يک نفر هم اسالم واقعی را نمی شناسد.

فکر کنم مشکل تضاد ما اين جاست که نمی پذيريم همه اديان يک ريشه دارند. قرآن مکرر می گويد که خدا به زبان های مختلف با همه مردم در همه جای

جهان گفت وگو می کند. همه آن ها به گفته قرآن اهل کتاب هستند و هندوها هم به اندازه يهوديان يا مسيحی ها٬ اهل کتاب به شمار می آيند.

 غفار خان دختر چهارده ساله اش٬ مهارتاج را فراخواند که از بريتانيا به آن جا بيايد تا درس خود را ادامه دهد. حوالی نوامبر بود که دخترش رسيد. کمی

بعد غنی٬ پسرش که در آمريکا درس می خواند و به دليل مشکل مالی نتوانسته بود درسش را تمام کند٬ بازگشت. ديگر پسران خان يعنی ولی و علی که

دوازده ساله بود هم به او پيوستند. از سه سال پيش که خان دستگير شده بود٬ اين اولين بار بود که همگی در کنار هم بودند.

 خان پيامی از مسلمانان بنگال دريافت کرد که خواسته بودند به آن جا رفته و با آن ها گفت وگو کند. گاندی در اين مورد محتاط بود. بريتانيايی ها هم دلشان

نمی خواست يک مسلمان پشتون به مناطق مسلمان نشين شمال هند برود و ممکن بود او را دستگير کنند. خان با جزييات مشخصی از سوی گاندی در مورد
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اين که چه بگويد و چه نگويد٬ راهی اين سفر شد. او گفت نبايد االن بهانه ای برای به زندان افتادن داد و بايد به مردم هند روی ديگر انقالب که همان

سازندگی است را نشان داد.

 خان در کلکته گفت وگو کرد و از جوانان بنگالی خواست که خودشان خدمتگزاران خدای خود را راه بياندازند. او فهميد شماری از مردم دستورات گاندی

را درست فرا گرفته اند و توانسته اند خود را از فقر دور کنند. او از بنگالی ها خواست به روستاهای فقيری که او از آن ها ديدار کرده توجه کنند و به آن

ها برسند. وقتی سفرش تمام شد٬ به بنگالی ها قول داد دسامبر به آن جا برگردد و پيش آن ها بماند.فکرش اين بود که اگر اجازه نمی دهد به جبهه شمال غرب

برود٬ جايش در ميان مسلمانان شمال هند است. او می خواست خدمت کند و می خواست که با دست های خودش خدمت کند.

 در اکتبر ۱۹۳۴ خان برای کنگره ساالنه و ديدار با گاندی به بمبئی رفت. به رغم نارضايتی درونی اش٬ فهميد که از او مانند يک قهرمان مشهور پذيرايی

می شود. سالن اصلی به نام او نامگذاری شده و از او خواسته شد رياست کنگره را بپذيرد. او با سپاس از همه گفت اجازه دهيد اين پيشنهاد را رد کنم. من

طبق خواسته درونی و هميشگی ام می خواهم سرباز باشم و سرباز از دنيا بروم و نمی خواهم به مقام ژنرالی برسم.

 گاندی هم از کنگره استعفا داد تا تمام برنامه خود را وقف سازندگی کند.او به کنگره گفت که چرا می خواهد به جبهه شمال غرب برود:

 «دوست دارم خود را در يک روستای هندی٬ و ترجيحا در روستايی در جبهه شمال غرب دفن کنم. اگر خدمتگزاران خدا به واقع نيروی پرهيز از خشونت

باشند٬ پس آن ها بهترين کمک به گسترش روحيه مبارزه پرهيز از خشونت هستند. می خواهم با چشم خودم اين را ببينم و بتوانيم قدمی به متحد کردن روح

هندوها و مسلمانان برسيم.»

 از خان درباره بازنشستگی غيرقابل انتظار گاندی سوال شد و او گفت که از اين تصميم او متعجب نشده است:

 «من از تصميم او متعجب نشدم چرا که همه مسائل را به خدا ارجاع می دهد و از او دستور می گيرد. هر اصالح طلب و اصالح گری در تاريخ اين

گونه است و درگير و قيد محدوديت ها گير افتادن٬ نتيجه ای ندارد. اما روحيه او دور شدن از محدوديت ها و افزايش دسترسی و دستيابی است و می تواند با

اين کار خدمت خود را بيشتر کند.»

 خان در جريان حضورش در بمبئی در چند مراسم مختلف سخنرانی کرد. در ۲۷ اکتبر ۱۹۳۴ به انجمن مسيحيان هند از شکل گيری نيروهای خدمتگزار

خدا گفت. همين طور که داستان را پيش می برد٬ احساساتش باال گرفت و گذاشت که احساسات درونی اش بيرون بيايد. وی سوالی معناگرايانه مطرح کرد و

در دنباله اين که «واقعا خطای ما چيست؟» گفت:

 «خطای ما اين جاست که استان ما دروازه ورودی به هند است. چون ما آن جا هستيم٬ دولت ما را دروازه بان می خواند و وقتی اصالحات می خواهيم می

گويد مگر به اين نگهبانان دروازه هم بايد حقوقی داد؟ به نظر بريتانيايی ها اگر دروازه بان ها دست به دست هندی ها دهند٬ همه چيز از دست می رود. به

همين دليل است که هرگونه حرکت و تالش ما به شدت سرکوب شده است….ما در جبهه شمال غرب به دنيا آمده ايم و به همين علت محکوم به فنا هستيم.

جرم ما اين است که مردم منطقه دروازه بانی هستيم ولی می خواهيم متمدن بشويم و رشد کنيم ولی آن ها می خواهند ما خشن باشيم و با هم در حال جنگ تا

آن ها با خيال راحت حکومت کنند.»

 در آخرين روز اقامتش در بمبئی خان در باشگاه اتحاد زنان حضور داشت و از فداکاری هزاران تن از زنان در درگيری ها سپاسگزاری کرد. وی گفت

که اگر زنان هند بيدار شوند و به پا خيزند٬ هيچ قدرتی در جهان نمی تواند هند را برده خود نگه دارد.

 سپس به ورده بازگشت. به خانواده اش پيوست و به دور زندگی قبلی در محل سکونت گاندی بازگشت. ساعات طوالنی گفت وگو با گاندی و ساختن برنامه

ای برای کمک به مسلمانان بنگال. خان برای رفتن قرار نداشت. خيلی وقت بود که با فقرا کار نکرده بود و برنامه اش اين بود که هشتم دسامبر برود.

 اما اين فرصت را پيدا نکرد. بنگال هم مانند پنجاب از نقاط متزلزل و مستعد آشوب بود و بريتانيايی ها نمی توانستند اجازه دهند خان آن جا برود و همان

برنامه ها را دنبال کند. برای همين٬ همان برنامه قبلی را اجرا کردند و در هفتم دسامبر٬ يکصد نيروی نظامی به آن جا آمده و خان را به اتهام «گفته های
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فتنه گرايانه» در بمبئی٬ بازداشت کردند.

 خان حکم بازداشت را خواند و از مسئول سربازان خواست که به او فرصت دهند که با خانواده اش خداحافظی کند. مسئول سربازان گفت: «اين بار اجازه

دفاع هم به شما می دهيم.»

 خان در جا ايستاد. دفاع؟ ساتياگراها هيچ وقت در دادگاه از خودشان دفاع نمی کردند. گاندی گفت: اين مسئله متفاوت است و فرق دارد. ما به ساتياگراها

دست نمی زنيم و اگر کمکی می کند٬ دوست هم نداريم به زندان برويم.»

 خان در پاسخ گفت: هر چه شما بگوييد.

 بچه ها خشکشان زده بود. يک بار ديگر پدر را از دست می دادند. همه گريه می کردند اما خان اشک نمی ريخت. او خيلی از اين صحنه ها ديده بود ولی

برای خان صاحب قضيه فرق می کرد. او تا آن زمان اين قدر نزديک برادر کوچکش نمانده بود که بداند او چه اهدافی دارد و چه می خواهد. آيا واقعا اين

آزادی که آن ها دنبالش بودند در دسترس بود؟

 آن چه بيش از همه خان را آزار می داد٬ اين بود که او نتوانسته به قول خود به مردم بنگال عمل کند. به گاندی گفت: من قول دادم به آن ها خدمت کنم و

حتی کوچکترين کاری هم نتوانستم برای آن ها انجام دهم.

خان در کنار خانواده اش و دکتر صاحب نشست در حالی که گاندی با مسئول سربازان صحبت می کرد. به گاندی گفت: من می دانم اين ها همه اراده

خداست. او وقتی که می خواهد من کاری انجام دهم٬ من را در خارج از زندان نگه می دارد. حاال اراده او اين است که من از درون زندان خدمت کنم.

هرچه رضای او باشد٬ رضای من هم هست.»

فصل سيزدهم : ۱۹۳۴ – ۱۹۳۸

دو گاندی

 

«هر وقت گاندی تصميم مهمی می گيرد٬ در جا با خود می انديشم که اين تصميم مردی است که خود را به رضای خدا سپرده است و خدا هيچ گاه تصميم
نادرستی نمی گيرد.»

عذرخواهی از بريتانيايی ها بابت حرف هايی که در بمبئی زده٬ برای غفار خان کار ساده ای نبود. اما او آماده بود که از حقيقت در دادگاه دفاع کند. وکيل

مدافعش می گفت عجيب است که يک پشتون اين اجازه را پيدا کرده که در دادگاه از حق خود دفاع کند و به موکلش توصيه کرد بگذارد حقيقت مطلب

مطرح شود و بتوان با حاکميت بريتانيايی معامله ای کرد و از قضيه گذشت. گاندی نمی خواست خان به زندان بيافتد و برای خان٬ حرف گاندی تمام بود.او

غرورش را پشت سرگذاشت و پوزش خواست:

«من يک عضو وفادار کنگره هستم و سياست آن را برای اين که به دنبال دستگيری و يا به زندان نيافتم را پذيرفته ام. از همين رو هيچ حرف فتنه آميز

ديگری بر زبان نخواهم آورد در نتيجه از بابت حرف هايی که زدم متاسفم که آن سخنرانی را داشتم.

ولی اين را هم بايد اضافه کنم چيزی که درباره خدمتگزاران خدا به برادران مسيحی گفتم٬ بازگويی حقايق بود و نه تالش برای نوعی توهم و يا برنامه

ريزی.»

برای بريتانيايی ها اين کافی نبود. آن ها می خواستند او را از سرراه بردارند در نتيجه مهم نبود که او عذرخواهی می کند يا پوزش می طلبد يا تالش داشته

فقط با يک گروه صحبت کند. به گفته دادستان٬ گفته های خان بدون احتياط٬ مخرب و ناآگاهانه بوده و او يک مرد عادی نيست و با وضعيتی که او دارد٬
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حرف هايش بار و تاثير بيشتری از يک شهروند عادی دارد.از آن جايی که خان هيچ دفاعی نکرد٬ دادستان روی متن سخنرانی کار کرده و مستندات آن را

بر اساس آن مطرح کرد و گفت در جريان اين سخنرانی٬ به کشتار بازار کيسه خوانی اشاره شده و گفته شده که مشتی رذل٬ با خونسردی مردم غيرمسلح را

کشتند. به گفته دادستان٬ اين گفته ها می تواند ناآرامی در ميان شنوندگان ايجاد کند.

در ۱۵ دسامبر ۱۹۳۴ خان به دو سال زندان محکوم شد و او را به زندان بايکوال در بمبئی منتقل کردند. از آن جا به زندان سابارماتی رفت که او را به يک

زندان انفرادی٬ با دو پتو و بدون تخت خواب انداختند. او روی کف زمين سيمانی می خوابيد و حتی نگهبانان هم حق نداشتند با او حرف بزنند.

هوای گرم به مذاق او جور در نمی آمد و به آنفلوانزای شديدی دچار شد. تا ماه مارس آن مرد تنومند و قد بلند حدود سی کيلو وزن کم کرده بود و دولت

مرکزی که از نارضايتی عمومی و شورش مردمی می ترسيد٬ درخواست کرد او را به زندانی ديگر در شرايط آب و هوايی متفاوتی بفرستند. آن ها اين

طور استدالل کردند:

استان در حال حاضر ميزبان گاندی است که ممکن است اين اقامت بدون پايان باشد. حضور او در ورده به معنای فعاليت در منطقه برای هر نماينده کنگره

و نيز التهاب سياسی بيشتر است و ممکن است حضور او در اين جا باعث بروز تنش شود. هرچند گاندی و محل کنفرانس او دور از محل زندگی اوست٬

ولی به اين حال بهتر است که او اين جا نباشد.

با همين وضعيت و کمی خودداری٬ باالخره مقامات رسمی محلی اجازه دادند خان به زندان المورا منتقل شود و به همان سلولی برود که جواهر لعل نهرو

تازه از آن آزاد شده بود. در همان باغچه ای که نهرو در آن کار می کرد به کار مشغول شد و در زمانی که هيچ رهبر انقالبی هندی در زندان نبود٬ باز

خان هيجده ماه ديگر در زندان ماند.

در زمان آزادی اش در جوالی ۱۹۳۶ خان يک راست پيش گاندی رفت. تمامی نزديکان گاندی برای استقبال از او به ايستگاه قطار ورده آمدند. او را در

واگن درجه سه پيدا کردند که با لباسی مندرس روی يک يک نيمکنت دراز کشيده بود. وقتی چشمش را باز کرد و آن ها را باالی سر خود ديد گفت: «پس

محله برادران کنگره اين جاست!»

بريتانيايی ها ممنوعيت ورود خان به جبهه شمال غرب را برای يک سال ديگر تمديد کردند. اگر دخالت سرنوشت يا حداقل دکتر خان صاحب نبود٬ ممکن

بود اين ممنوعيت برای ابد باشد. اما در جريان اولين انتخابات محلی در سال ٬۱۹۳۷ دکتر خان صاحب که او هم ممنوع از ورود به جبهه شمال به غرب

بود٬ در انتخابات برای يک کرسی شرکت کرد و پيروز شد. در ماه جوالی به عنوان نخست وزير محلی جبهه شمال غرب معرفی شد و به عنوان اولين

دستور رسمی٬ ممنوعيت ورود برادرش به جبهه را لغو کرد. در نتيجه اواخر ماه آگوست بود که خان پس از شش سال به زمين مادری خود بازگشت. محمد

يونس٬ زندگينامه نويس پشتون او٬ بازگشتش را اين طور توصيف می کند:

«باالخره شش سال تبعيد و زندان به پايان رسيد و قهرمان منطقه در ميان اشتياق مردم هوادارش در ۱۹۳۷ به سرزمين مادری خود بازگشت. سخت است

بتوان گفت چگونه مردم از اين قهرمان که در دل آن ها جای داشت٬ استقبال کردند. غفار خان آن جا بود ولی چهره اش پر از خطوط پر غم و غصه ای بود

که در اين سال ها تحمل کرده است. بار ديگر به جريان اصلی پرجوش و خروش بازگشته بود. او تمامی هواداران خود را فراخواند و پس از بيست و پنج

سال تالش و مشقت و زحمت٬ باالخره شاهد اين بود که مردمش در شکل گيری دولت محلی نقش دارند و او به لقب «فخر و افتخار افغان» ملقب شده بود.

شجاعت و تالش و پشتکار او بود که خدمتگزاران خدا به چالش اصلی در مقابل بريتانيايی ها تبديل شدند و باالخره دولت خودشان را تشکيل دادند.»

در اکتبر و بار ديگر در ژانويه سال بعد٬ نهرو به جبهه شمال غرب سفر کرد و به همراه خان از تمامی روستاها و مناطق ديدار کرد. باالخره در ماه مه

سال ۱۹۳۸ بود که گاندی آمد تا رويای قديمی خود را تحقق بخشد. از آن جايی که صحنه اعتراضی هند آرام بود٬ حاکم بريتانيايی مستعمره به گاندی اجازه

داد سفر کند.

خان بسيار شاد و سرخوش بود. گاندی را در نيوشرا ديد و او را به محل اقامت خان صاحب در پيشاور برد. صف طوالنی پشتون ها در خيابان منتظر

استقبال از او بودند. گاندی ديده بود چطور مردم هند و هندوها از او استقبال می کنند ولی باورش نمی شد اين مناطق پشتون نشين اين طور به شوق بيايند و
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اين طور تربيت شده باشند که دست از خشونت بردارند. در اوتمانزای و ديگر روستاها هم همين استقبال در انتظار گاندی بود و خدمتگزاران خدا را همه جا

می ديد.

خان از مردم و پيشرفتی که کرده بودند راضی بود. در هر روستايی مردم سراغ بادشاه می آمدند و با او خوش و بش می کردند و از او مشورت می

گرفتند. قيمت آب باال رفته بود. آيا بايد استفاده از آب را بايکوت می کردند؟ روستاييان ديگر از هيچ حاکم و مالک و ارباب و بريتانيايی ترس نداشتند. گاندی

می ديد که چطور مردم به اين رهبر خود گره خورده اند. گاندی بعدها نوشت:

«هر مرد و زن و کودکی او را می شناخت و دوستش داشت. او را طوری استقبال می کردند که گويی عضوی از خانواده است. حضورش برای آن ها

آرامش بخش بود. با هر کسی که نزد او می آمد خوش برخورد و مهربان و مودب بود. او مانند يک ژنرال بود ولی ژنرالی که اقتدار و محبوبيت خود را

نه با ترس٬ که با محبت و عشق به دست آورده است.»

خان همواره تصريح کرده بود که انگيزه و معنويت و پشتکار خود را از گاندی گرفته است. همه پيراهن قرمزما نزد گاندی می آمدند و می گفتند چقدر

مديون او هستند. يک پشتو در مردان به گاندی گفت که درست است که فقير است و بيسواد است و هيچ ندارد٬ اما مبارزه پرهيز از خشونت را ياد گرفته و

اين را مديون اوست.

گاندی به دليل مشکالتی که به دليل بيماری داشت٬ مجبور شد سفرش را کوتاه کند. قول داد آخر تابستان بيايد و بيشتر بماند. می خواست که جزييات داوطلبان

خدمتگزار خداوند خان را بررسی کند چرا که اين طور انگيزه و انضباط پرهيز از خشونت٬ می توانست سرمشقی برای تمام هند باشد. در زمان خروج

گاندی گفت: «من به شما تبريک می گويم. اميدوارم نه تنها مردم هند که مردم جهان از پشتون های جبهه شمال غرب يادبگيرند که چطور پرهيز از

خشونت را به کار گيرند.»

*

گاندی در ماه اکتبر بازگشت. می خواست شخصا با خدمتگزاران خدا به ويژه سران آن ها گفت وگو کند. او حس کرد روش پرهيز از خشونت آن ها

صادقانه ولی هنوز ناتمام است. آن ها هم مانند بقيه مردم شبه قاره هند می دانستند پرهيز از خشونت يک روش است٬ اما نمی دانستند وسيله ای برای ساختن

يک جامعه بهتر است.

گاندی ابتدا در مزرعه خان در اوتمانزای منزل کرد. وضع جسمی اش مناسب نبود و نمی توانست سخنرانی عمومی داشته باشد. داروی موثر برای او قدم

زدن در ميان درختان ميوه بود بعد از يک هفته گاندی و خان با شماری از افسران بخش چهارصدا ديدار کردند. در هوايی که موسم شروع پاييز بود٬ به او

گفتند که جنبش پرهيز از خشونت آن ها صادق ومحکم و اساسی است. گاندی اما هنوز شک داشت. مگر نه اين که جنبش پرهيز از خشونت آن ها هنوز

نيازمند بادشاه خان بود؟ آن ها گفتند نه. اگر حتی بادشاه خان خدای نکرده بگويد پرهيز از خشونت را کنار بگذاريد٬ آن ها رهايش نخواهند کرد. گاندی لبخند

زد و گفت: من حرف شما را قبول دارم و به آن اعتماد می کنم.

مسئله اصلی برای گاندی اين بود که آيا اين افراد به درستی پرهيز از خشونت را درک کرده اند يا نه. او می گفت وقتی آدم دست و پايش بسته باشد و در

مقابل يک ارتش مقاوم قرار بگيرد٬ پرهيز از خشونت نوعی دفاع است ولی در همين حال٬ ضعيف ترين نوع پرهيز از خشونت محسوب می شود. همه با

تعجب به گاندی نگاه کردند. پس مگر حادثه تيراندازی در بازار چه بود؟ گاندی گفت که آيا می توانند هنوز نه فقط در برابر دشمن٬ که در برابر يکديگر و

قبايل و روستاهای قوی و ضعيف بدون اين که کسی باالی سر آن ها باشد پرهيز از خشونت را اجرا کنند؟ سرهايی که همه ريش بلند داشتند٬ تکان نخوردند.

فقط يکی از آن ها از گاندی پرسيد منظورش از پرهيز از خشونت برای طرف قدرتمند چيست؟ گاندی گفت: منظورم اين است که آيا به دليل اين که تفنگ و

چاقو و سالح را رها کرده ايد٬ احساس قدرت بيشتری می کنيد يا نه. اگر احساس قدرت نمی کنيد٬ بهتر است به سراغ همان سالح برويد و آن کاری که در

آن خوب هستيد را دنبال کنيد.

گاندی ادامه داد: «آن هايی که در خارج از منطقه هستند٬ شما را متهم می کنند که مشعول استفاده از اين روش ها هستيد برای اين که اسالم را تقويت کرده
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و آن را به هندوها تحميل کنيد. من را متهم می کنند که دارم شما را با روش پرهيز از خشونت به سمتی می برم که اسالم را تضعيف کنيد.»

افسران پوزخند زدند. مردم خارج از جبهه شمال غرب چه می دانستند چه بر سر آن ها آمده و چطور آن ها همراه با ديگران ساتياگراها داشته اند؟ گاندی به

پرسش خودش جواب داد و گفت: من اين اتهام را رد می کنم. من معتقدم پرهيز از خشونت باشد تا نه تنها شما از اسالم خود دفاع کنيد٬ که اين قدر قدرتمند

و قوی بشويد که غير از اسالم٬ از ديگر اديان هم دفاع کنيد. اگر فکر می کنيد واقعا به دليل پرهيز از خشونت ضعيف شده ايد٬ من نمی توانم اجازه دهم

شما زير تاثير من٬ تغيير کنيد و ترجيح می دهم سالح در دست داشته باشيد.»

دستان گاندی در حال حرف زدن می لرزيد. آن ها می دانستند پرهيز از خشونت آن ها در حدی نيست که گاندی آن را تاييد کند ولی می خواستند بيشتر از او

بشنوند.  گاندی ادامه داد:

 «امروز ۱۷۸ هزار نيروی نظامی توانسته بر ما غلبه کند. اگر خدمتگزاران خدا به قدرت واقعی پرهيز از خشونت مسلح باشند۱۷ ٬ هزار تن از آن ها

کافی است تا تمامی هند را کنترل کند چرا که قدرت خدا پشت و پناه همه آن ها خواهد بود. اما حتی اگر يک ميليون تن باشند ولی در قلب خود هنوز ضعيف

باشند٬ نه تنها موثر نخواهند بود٬ که خطرناک هستند.»

 يکی از افسران پرسيد: يعنی چه که در قلب خود ضعيف باشند؟

گاندی گفت: «يعنی فقط قدرت در کنترل کردن خشم نيست که راه پاک کردن تمامی خشم از قلب آدمی است. اگر يک مهاجم بتواند خشم يا ترس را در قلب

من تحريک کند٬ اين يعنی که من هنوز از خشونت دور نشده ام. برای رسيدن به پرهيز از خشونت بايد به مبدا و انرژی روحی يعنی خدا وصل شد.» و

ادامه داد: «پيراهن قرمز يا لباس خدمتگزار خدا يک نشان است ولی يک خدمتگزار واقعی خدا نبايد وقتی سالحش را زمين گذاشت٬ ديگر بی اثر و بيکار و

بی فايده بشود. بايد بتواند فنون سازنده فراگرفته و هميشه ذکر بگويد و ياد خدا باشد. بايد کار و کمک های اوليه بياموزد و هميشه در حال سازندگی و پااليش

روح باشد و خلوص را پيروی کند. کسی که خشونت را کنار بگذارد٬ در هر نفسش نام خدا جاری است چرا که ديگر نام خدا حتی وقتی خواب باشد٬ در

روح و روان او جاری است. يک خدمتگزار خدا در سوی مخالف قدرت اسلحه گام برمی دارد. شما حاال فقط در گام های اوليه و ورودی پرهيز از

خشونت هستيد و ببينيد چقدر دستاورد داشته ايد. به اين فکر کنيد که اگر اين راه را درست طی کنيد چه حالی خواهيد داشت و وارد چه دنيای معنوی خواهيد

شد!»

*

حوالی پانزدهم اکتبر بود که گاندی به تدريج قدرت خود را بازيافت و با خان سفر به مناطق را شروع کرد. آن ها با يک خودروی ون که نهرو به آن ها

هديه کرده بود سفر می کردند و گهگاه توقف می کردند تا با نيروهای داوطلب گفت وگو کنند. در يکی از مناطق مردم با يک بغل انجير و هندوانه به

استقبال گاندی آمده و گفتند: ما می خواهيم چند سال شما را همين جا نگه داريم هرچه باشد شما شش سال بادشاه ما را پيش خودتان برديد!

گاندی مواقعی توقف می کرد و برای مردم سخنرانی می کرد. می گفت که چقدر در خارج از اين منطقه مردم از پشتون ها وحشت دارند و حتی در

زادگاهش در گوجارات٬ مردم با شنيدن نام يک پشتون رنگ از چهره از دست می دهند. ديده ايد که يک گل رز چطور خوشبو است ولی وقتی يکصد تن

افراد پرهيز از خشونت در کنار هم باشند٬ عطر و بوی آن ها جهانی را تکان می دهد.»

دو گاندی به سفر خود ادامه دادند. در دره جات٬ گروهی از دواطلبان خدمتگزار خدا در انتظار آن ها بودند و همگی از قبايل وزيری و اوراکزهی آمده

بودند تا ببينند چه کسی است اين گاندی که مقتدايشان دنباله روی اوست. با تفنگ ها بردوششان و صدای طبل و سرنا٬ مراسم استقبال برگزار می کردند.

گاندی در بنو به وزيری ها گفت که اگر می توانست همه اين قبايل را با هم مخلوط می کرد و با همه آن ها همصحبت می شد. در پايان ماه٬ گاندی و خان

شروع به بازگشت به اوتمانزای کردند.

*
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درخت های باغ خان ديگر ميوه داده و ميوه ها رسيده بودند. يک روز صبح خان و گاندی در کنار رودخانه قدم می زدند و درباره خدمتگزاران خدا حرف

می زدند و اين که چطور پرهيز از خشونتی هستند؟ خان گفت که به نظر او٬ همان طور هم که خودشان گفتند٬ آن ها هنوز پرهيز از خشونت را خام

فراگرفته اند و هنوز خشونت در قلب آنهاست و نتوانسته اند از شر آن خالص شوند. اما نوعی صداقت در آن ها هست و به نظرم به آن ها فرصت بدهيد تا

شکل گيرند. به نظرم ارزشش را دارد.

اما پشتون ها هنوز راهی طوالنی پيش رو داشتند. خان از شنيدن خبر مباحثه و مجادله ميان قبايل و يا ميان افراد نگران می شد. سپس رو به گاندی کرد و

گفت: «اين جا سرزمينی غنی و ثروتمند است و می توان بهشت روی زمين باشد. اما خشونت در ميان ما النه کرده و پشتون ها را در تاريکی فرو برده

است و تنها کار خوبی که آن ها بلدند اين است که چطور گلوی برادر خود را بدرند. به نظرم ما بايد هرچه در توان داريم به کار بگيريم تا اين نفرين را بی

اثر کنيم. من فکر می کنم پرهيز از خشونت برای جبهه شمال غرب٬ بهترين چيزی است که خدا برای ما فرستاده و رستگاری پشتون ها در آن است. االن

ديگر حتی بچه های پشتون هم مفهوم پرهيز از خشونت را درک می کنند. سربازان بريتانيايی می گويند پشتون پرهيز از خشونت بسيار خطرناک تر از

پشتون خشن است.»

گاندی چيزی نمی گفت و گوش می داد. سپس پيشنهاد کرد که خان شروع کند به آموزش های سازنده چرا که تقريبا چيز زيادی از آموزش سازنده در جبهه

شمال غرب نديده بود. گاندی گفت بی شک پشتون ها ياد گرفته اند چطور با پرهيز از خشونت نبرد کنند و حاال وقتش است ياد بگيرند که چطور با پرهيز از

خشونت زندگی کنند. کاری سخت چرا که ديگر نبردی در آن نبود. صلح هميشه طالب کمتری در جهان دارد شايد به همين دليل جهان جنگ زياد به خود

ديده است. گاندی گفت که خدمتگزاران خدا بايد ساخت سرپناه و ريستن و بافتن ياد بگيرند. به نظر او تعداد کمی از نيروهای داوطلب لباس ساخت دست خود

برتن داشتند که نشانه ضعف بود چرا که در هند تمامی افراد متعلق به جنبش پرهيز از خشونت٬ لباس ساخت دست برتن می کردند. خان پذيرفت. او حتی

پيشتر تصميم گرفته بود مرکزی برای اين کار نزديک اوتمانزای باز کند. نظر او اين بود که روستايی با الگوی خدمتگزاران خدا درست کند که در آن همه

هرکاری می کنند و همه دسترنج خود را با هم قسمت می کنند. گاندی سريع افزود که خدمتگزاران خدا بايد سهم مساوی خود را از کارشان بردارند٬ مانند

ديگران. گاندی آن را پذيرفت و پيشنهاد داد خان شماری از داوطلبان خدمتگزار خدا را به ورده بفرستد تاريستن و بافتن فرابگيرند و با بهداشت و آموزش

های اوليه آشنا شوند و بدانند که همه اهل هندوستان هستند. کشوری که دستکم در آن پانزده زبان رايج وجود داشت. گاندی به خان گفت: ولی بدان که اين ها

بدون تو به هيچ جا نمی رود. خودت هم بايد سرمشق باشی و پايه به پايه آن را اجرا کنی. آفتاب غروب می کرد و باد سردی وزيدن گرفت که هر دو به

سمت مزرعه بازگشتند. گاندی بار ديگر تاکيد کرد: دور انداختن اسلحه کافی نيست. پرهيز از خشونت يک اصل اساسی و يک رضای باطنی است. با رسيدن

به پرهيز از خشونت به ذات خدا نزديک می شويم حتی ذره ای از پرهيز از خشونت واقعی تاثير دارد و روی تمام جامعه اثر می کند. متوجه هستی؟ اگر

همين مسئله را در اوتمانزای اجرا کنی مسئله را حل کرده ای. اساس پرهيز از خشونت اين است که احترام به خود را نگه داری و به تمام جهان به يک

اندازه احترام بگذاری. حتی اگر به انگليسی ها نشان دهيم چه زندگی و جهان بينی داريم٬ مشکل ما با آن ها حل می شود و نيازی به نيروی پليس و نيروی

نظامی نداريم.»

شب فرود آمد و گاندی و خان شام سبکی خوردند و نقشه هايشان را برنامه ريزی کردند. خان از گاندی قول گرفت که او را به دره سوات ببرد. ياد حرفش

افتاد که به گاندی گفته بود سوات يک بهشت واقعی است.

يازدهم نوامبر بود که گاندی تصميم گرفت جبهه شمال غرب را ترک کرده و به شمال هند برود. او به خيل دواطلبان خدمتگزار خدا گفت که کار درخشانی

انجام داده اند ولی هنوز اول راه هستند. به آن ها گفت که بايد پشتکار به خرج دهند و آن را در تمامی ابعاد زندگی به کار گيرند که به قدرت و اميد خدا٬

پيروز هم خواهند شد. گاندی از ايستگاه قطار سوار شد و رفت و دو مرد از هم جدا شدند. وقتی گاندی از خان خداحافظی کرد٬ در جريان سفر تفکراتش را

اين طور نوشت:

«نتيجه و عاقبت خدمتگزاران خدا هر چه باشد٬ ولی در رهبر آن ها هيچ شکی نيست. او يک مرد خداست و می داند که اگر اراده خدا باشد٬ جنبش او به راه

درست خواهد رفت. او که تمام انرژی خود را در اين کار گذاشته٬ اهميت نمی دهد که نتيجه چه خواهد بود. وقتی از هم جدا شديم٬ اشک در چشممان بود.

جبهه شمال غرب بايد مقصد سفرهای متناوب من باشد. اگر هم ديگر نقاط هند از جنبش پرهيز از خشونت سربلند بيرون نيايند٬ اما جبهه شمال غرب بايد

بتواند در آن جا بيافتد. دليلش هم مشخص است. بادشاه خان کالم مطلق را در اختيار دارد. کافی است او بگويد و بقيه دنبال کنند. پرهيز از خشونت در روح
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و روان او و بر زبانش جاری است. هرکس ترديد دارد را فقط پنج هفته با او رها کنيد و ترديد و شک آن ها خواهد سوخت و کنار خواهد رفت.»

فصل چهاردهم : ۱۹۳۹ – ۱۹۴۷

آتش آزادی

 

«پبامبر با خيلی از نواقص روبرو شد ولی دست آخر پيروز بود. او درسی برای ما به جا گذاشت و اگر آن را درست به کار بگيريم٬ هيچ دليلی ندارد که ما
هم به پيروزی نرسيم. انگيزه آزادی هميشه اصلی و غايی است و نبرد عليه برده داری همواره کاری ارزشمند است.»

در يکم سپتامبر ۱۹۳۹ ارتش نازی های آلمان ار مرزهای لهستان گذشت. روز بعد دولت بريتانيا در لندن جنگ عليه آلمان را اعالم کرد و لرد لينليتگو٬

حاکم مستعمره هند در دهلی هم همين دستور را صادر کرد. بدون هيچ گونه بحث يا مشورت و يا اطالع رسانی٬ سيصد ميليون هندی از خواب بلند شده و

فهميدند با بخشی ديگر از جهان وارد جنگ شده اند.

دو هفته بعد٬ کنگره در بيانيه ای اعالم کرد هرچند هرگونه خصومت و خشونت از سوی رژيم فاشيستی را محکوم می کند٬ اما به شرط اين که استقالل و

آزادی هند اعالم شود٬ به عنوان يک کشور مستقل به صف کشورهايی که با فاشيسم مبارزه می کنند٬ خواهد پيوست. نظر آن ها اين بود که بايد هند از يوغ

امپراتوری بريتانيا آزاد شود که بتواند در جنگ حضور داشته باشد. پاسخ بريتانيايی ها چه خواهد بود؟

پاسخ حاکم بريتانيايی مستعمره هند اين بود که االن وقت اين بحث نيست و وقتی که چنگ تمام شد٬ می شد درباره آينده هند بحث و گفت وگو کرد. بعد هم

گفت در مقطع حاضر در کنار ما و در کنار امپراتوری٬ در جنگ حاضر شويد.

شش روز بعد کنگره رای گيری کرده و به اين نتيجه رسيد که تا وقتی که بريتانيا نقشه هايش برای آينده را به طور مشخص ارائه نکند٬ با حضور در جنگ

موافقت نخواهند کرد. آن ها به تمامی مسئوالن حکومتی و دولتی از جمله دکتر خان صاحب در جبهه شمال غرب پيام دادند که به عنوان اعتراض٬ از سمت

خود استعفا کنند. پس از هفت سال صلح ميان کنگره ملی هند و حاکميت راج٬ حاکميت بريتانيا در هند پل ها و روابط در حال خراب شدن بود.ضمن اين که

تنش ديگری در تمامی روستاها و بخش های شبه قاره هند شعله گرفته بود. مسئله ميان هندوها و مسلمانان در هند. پس از چند قرن همزيستی در کنار هم٬

تحت سياست بريتانيايی ها که می گفتند تفرقه بيانداز و حکومت کن٬ آن ها هم دچار شکاف شده و با هم مخالفت می کردند.

اوائل سال ٬۱۸۵۹ ماونتستوارت الفينستون٬ حاکم بريتانيايی بمبئی اين طور زيردستان خود را تربيت کرده بود: «ايجاد تفرقه برای حکومت٬ پيام اصلی

امپراتوری روم بود و حاال بايد سرمشق ما باشد.» به رغم تفاوت های فرهنگی و سنتی٬ هندوها و مسلمانان بيش از پنج قرن بود که در کنار هم زندگی می

کردند. در برخی استان ها مثل بنگال حتی مثل هم لباس می پوشيدند و به يک زبان با هم حرف می زدند. اگر کسی آن ها را نمی شناخت٬ نمی توانست آن ها

را از هم تشخيص دهد. ولی به نظر بريتانيايی ها٬ تفاوت ها چيزی بود که بايد روی آن انگشت گذاشته می شد.

در سال ۱۹۰۹ مسلم ليگ شکل گرفت و در جريان جنگ جهانی اول از سوی مسلمانان تقويت شد. در جريان رقابت ميان کنگره و مسلم ليگ در ٬۱۹۲۰

اين دو به همديگر به چشم رقيب نگاه می کردند و همکاری نداشتند. همين باعث شد کنگره به سمت استقالل حرکت کند ولی مسلم ليگ دنبال گفت وگو و

حفاظت از تاج و تخت بود. گروه خدمتگزاران خدای خان٬ تنها گروه مسلمانی بود که با حاکميت امپراتوری سلطنتی بريتانيا بر هند مخالف بود.

در آخر دهه سی٬ ديگر حرکت به سوی استقالل اجتناب ناپذير بود و ايده يک ملت مسلمان مستقل٬ تقويت شد. در مارس ۱۹۴۰ مسلم ليگ به طور رسمی

در الهور درخواست دولت مستقل مسلمانان را مطرح کرد که خودمختار و جدا باشد. محمد علی جناح٬ رياست مسلم ليگ گفت که مسلمانان تحت يک پرچم

بايد دولت و خاک و حاکميت مستقل خود را داشته باشند. تشکيل دولت پاکستان برای جدا شدن مناطقی بود که ملسمان نشين بود: بنگال٬ کشمير٬ آسام٬ پنجاب٬

سند٬ بلوچستان و جبهه شمال غرب. مسلم ليگ از خان و خدمتگزاران خدا دعوت کرد برای رهايی از حاکميت هندوها٬ به آن ها ملحق شوند.
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خان نپذيرفت. استدالل او اين بود که دشمنی ميان هندو و مسلمان نيست و دشمن واقعی بريتانيا است و با پايان حاکميت بريتانيا٬ هندوها و مسلمانان می توانند

در کنار هم زندگی کنند. او در عوض از مسلم ليگ خواست به کنگره پيوسته و عليه حاکميت امپراتوری بريتانيا مبارزه کنند.

پيشنهاد او هم رد شد. مسلم ليگ نمی خواست هيچ کاری با کنگره ی هندوها داشته باشد. حتی خان را هندو ناميدند. مشکل و اختالف ميان مسلم ليگ و

کنگره و نيز مسلمانان و هندوها٬ باال گرفت.

در ژوئن ۱۹۴۰ فرانسه به دست آلمان افتاد. بريتانيا می توانست پيروزی بعدی آلمان باشد. کنگره مشغول بررسی اين بود که در صورت حمله٬ مقاومت آن

ها چگونه بايد باشد. مقاومت مسلحانه و يا ادامه مقاومت و مبارزه پرهيز از خشونت؟ برای خان و گاندی اين مسئله مطرح نبود. پرهيز از خشونت سالحی

نبود که آدم وقتی به کارش نيامد آن را کنار بگذارد. اين نوعی از زندگی بود و بايد در همه ابعاد و مقاطع زندگی اجرا می شد. هند اگر می خواست دست

به اسلحه ببرد٬ نمی توانست در مبارزه پرهيز از خشونت پيروز باشد.

کميته البته نظر ديگری داشت. برای نخستين بار در ۲۵ سال٬ نزديکان گاندی در جنبش پرهيز از خشونت مانند نهرو٬ پتل٬ آزاد و راجاگوپالچاری٬ از گاندی

دور شدند و با او مخالفت کردند.به نظر آنها٬ جنبش پرهيز از خشونت برای آن ها پيروزی آورده بود ولی نمی شد با آن در مقابل تخاصم مقابله کرد. کميته

اعالم کرد نتوانسته با گاندی به تفاهم برسد.

از گاندی خواسته شد در راستای خط خود و جنبش پرهيز از خشونت با کنگره همکاری داشته باشد٬ چه با آن ها موافق و چه مخالف باشد. برای خان اما اين

معنی نداشت. او پرهيز از خشونت را در تمامی ابعاد زندگی می خواست و نمی شد آن را به دلخواه کنار گذاشت و يا انتخاب کرد. او می دانست که حتی

اگر يک سانتی متر به اين سمت حرکت کند٬ آتش تمامی جبهه شمال غرب را فراخواهد گرفت و درگيری ميان هندوها و مسلمانان را ديگر نمی شد کاری

کرد.

او در پاسخ گفت:

«من ديگر قادر به همکاری با کميته نيستم و از حضور در آن استعفا می کنم. بار ديگر تاکيد می کنم پرهيز از خشونت که ما طرفدار آن هستيم و با

خدمتگزاران خدا آن را اجرا می کنيم٬ در تمامی ابعاد زندگی است و يک ارزش و فضيلت دائمی و هميشگی است. در نتيجه خدمتگزار خدا بايد همان باشد

که نام آن می گويد. خدمتگزار و خادم خداوند٬ با از جان گذشتگی و نه قصد جان کسی را کردن.»

در جوالی ۱۹۴۰ کنگره باز پيشنهاد خود را به لندن اعالم کرد و گفت در صورت استقالل٬ به ارتش پيوسته و در جنگ حضور خواهند داشت. چرچيل

پاسخ منفی داد. حاال ديگر نخست وزير بود و حامی امپراتوری و به قول خودش اولين نخست وزير پادشاه نشده بود که فرمان پايان امپراتوری را بدهد. اما

روزگار خوش امپراتوری ديگر تکرار نمی شد و بريتانيا برای بقا وارد جنگ شده بود.

مخالفت چرچيل و تالش او برای حفظ امپراتوری باعث شد کنگره پيش گاندی برگردد. گاندی و خان هردو به کميته کاری بازگشتند و برنامه اين بود که

گاندی کشور هند را به ساتياگراهای ديگر هدايت کند. گاندی گفت که درباره آن فکر می کند چرا که مطمئن نبود مردم هند برای چنين کاری آماده باشند.

*

خان به نوبه خود تالش کرد از سياست دور بماند و نيروی خود را روی تالش روزانه برای خروج مردمش از فقر و نادانی متمرکز کرده بود. از زمان

حضورش و آن گفت وگوی طوالنی که با گاندی داشت٬ خان ديگر فهميده بود اجرای درست يک برنامه سازنده٬ می تواند فقر و بدبختی و حرص و آز را

از مردم او دور کند. بخش کوچکی در اوتمانزای باز کرد و اطاقک کوچکی در آن نصب کرد که به عنوان دفتر اصلی کار می کرد. آن جا می توانست به

دور از چشم مردم کار کند تالشش احقاق حقوق و بهبود وضعيت زندگی زنان بود. به گروهی از زنان در کوهات گفت:

«آن روزی که آزادی خود را به دست آوريم٬ با تمامی برادران خود در کشور سهمی مساوی خواهيم داشت. ما ها مانند دو چرخ بزرگ يک ارابه خواهيم

بودو تا وقتی که هر دو با هم حرکت نکنيم٬ گاری ما راه به هيچ جايی نخواهد برد.»
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خان همچنين برگزاری اردوهايی به مدت يک هفته را شروع کرد که ايده خودش بود و در آن خدمتگزاران خدا را تربيت می کرد که زندگی سازنده را ياد

بگيرند. مری بار٬ يک خانم انگليسی که به دليل تاثيرش از گاندی به آن جا آمده بود٬ يک بار از يکی از اين اردوها ديدار کرد و نوشت:

«پس از يک نوشيدنی گرم در يک صبح سرد٬ دوساعت وقت همه وقت داشتند تا روستا را تميز کنند. دستورات گاندی در مورد نظافت و پاکيزگی اين طور

جواب می داد. يک پشتون با لبخندی روی چهره اش گفت که حتی دفتر پليس را نظافت کرده است. بقيه روز به نخ ريسی٬ کار٬ ديدار و جلسه و نيز غذای

ساده مانند دال می گذشت. در حالی که حدود چهارصد پيراهن قرمز آن جا بودند٬ حدود يک صد بازديدکننده از بلوچستان٬ کشمير و پنجاب هم آمده بودند.

خان به چادر بزرگی آمد که همه در آن جمع شده بودند. وقتی او وارد شد سکوت برقرار شد و وقتی به آرامی شروع به حرف زدن کرد٬ همه با آغوش باز

پذيرای صحبت های او بودند.»

ولی خوب اين اردوگاه با محل عبادت و کاری که گاندی داشت٬ فرق می کرد. اين تفاوت ها هم اين گونه بود:

«عصر ها مراسم رقص به پا می شد که خيلی جالب بود. همه دست به دست هم داده و می رقصيدند و نوای موسيقی سرمی دادند. يک نوازنده طبلش را

حتی با شوق به هوا می انداخت و دوباره می گرفت و ادامه می داد.»

پس از ديدار از اردوگاه٬ مری بار به يکی از مدارس دخترانه ای که خان در اوتمانزای تاسيس کرده بود رفت که در مناطق شمالی مسلمان نشين٬ تقريبا

چيز نادری بود. خان از او خواست چند روزی با آن ها و خانواده اش در اوتمانزای بماند. او در يک خانه بزرگ در مزرعه اقامت کرد و در باغ ها

گردش می کرد و با ولی٬ پسر خان حرف می زد. او می نويسد:

«از او پرسيدم از روزهای اول چه به ياد دارد. او چيزی از دهه بيست نمی دانست ولی اوائل دهه سی را می توانست به ياد آورد. يادش می آمد که چطور

در اوتمانزای در محاصره بودند و حتی اگر يک گاو از محيط بيرون می رفت ممکن بود با شليک گلوله روبرو شود. هيچ کس نمی توانست گله خود را

بيرون ببرد و اگر اين کار را می کرد هزينه سنگينی بايد می پرداخت. از کتک زدن ها گفت و اين که يک بار چنان او را کتک زده اند که بيهوش شده

است…»

مری بار می گويد صبح روز بار خان پيش از همه از خواب بيدار شده و به کار مشغول بود و به همراه خدمتگزاران٬ بيرون و درون خانه را تميز می

کرد. خان چند ساعت پيش از کار در باغ٬ مشغول نخ ريسی بود و می گفت متنفر است که يک جا بنشيند و هيچ کاری نکند. در تمام روز مردم می آمدند و

درباره اردوگاه حرف می زدند و در همين حال هر کاری بود با هم انجام می دادند. عصر شد که پسرانش مرا برای قدم زدن بردند و از آن ها پرسيدم آيا

هميشه پدرشان اين گونه آرام و صلح جو بوده است. غنی گفت که نه٬ وقتی جوان بوده زياد از پدرش کتک خورده و هرکسی که او را بادشاه می خوانده را

به شدت تنبيه می کرده است….

اين پرسش به سال های جوانی خان اشاره می کند و تغييری که به خود ديده است. خان بيست و سه ساله بود که غنی به دنيا آمد. خان بعد خودش اعتراف

کرد که در جوانی تندخو و عصبانی بوده و به قول خودش٬ خون پشتون در رگ هايش جريان داشته است. اين گاندی بود که باعث تغيير اساسی او شد و

عقايد او زندگی ديگری را شروع کرد. خان گفت که گاندی تمام زندگی او را عوض کرده و هيچ وقت از شکم مادر با پرهيز از خشونت به دنيا نيامده

است. او يک پشتون بود و برای تغيير مجبور بود خودش را دوباره از نو بسازد.

همچنين ديگر تغييرات شايد هزاران بار برای خان در کارهايش در اين همه سال با پشتون ها روی داده است. مرتضی خان٬ خالفکار اوتمانزای هم آن طور

که غنی خان می نويسد٬ به يکی از نيروهای خدمتگزاران خدا تبديل شد و پس از کشتن عطا خان و طی دوران محکوميت در زندان٬ کار داوطلبانه و سازنده

در پيش گرفت. هرچند برای او تغيير راحت نبود و نتوانست مانند غفار خان آن را تاب بياورد. با اين حال همين پشتون ها که زندگی آن ها در سرقت و

طغيان و کشتن و گذران عمر در زندان می گذشت٬ توانسته بودند راه ديگری در زندگی اختيار کنند. کارهای خان باعث شد اثری دائمی و هميشگی در

جبهه شمال غرب به جای بگذارد.

غنی از مرتضی پرسيد که چطور پرهيز از خشونت می تواند رودی برای زندگی يک خالفکار باشد. مرتضی گفت که برای چهار سال توانسته زندگی يک
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قديس را اختيار کند: برای آن چهار سال زندگی ام را کردم و روياهايم را داشتم. معجزه ای بود که برايم روی داد. طبق گفته مرتضی٬ پرهيز از خشونت

به سادگی همين است٬ اين که آدم بتواند عشق را در زندگی به کار بگيرد. به غنی گفت: نمی توانی کسانی که دوستت دارند را دوست نداشته باشی و نمی

توانی به کسانی که به تو اعتماد دارند آسيب وارد کنی. من زندگی کسی را می کردم که مردم فکر می کردند اين طور بايد باشد. از همين رو خالفکار

دوباره راهی زندان شد اما اين بار به عنوان خدمتگزار خدا و کسی که به خاطر آزادی مردمش به زندان افتاده است.

*

دوره کاری خان در آرامش ديری نپاييد. در دسامبر ۱۹۴۱ ژاپنی ها به پرل هاربر حمله کردند و آتش جنگ به آسيای جنوب شرقی هم کشيده شد. اول مااليا

و بعد سنگاپور سقوط کرد و در مارس ۱۹۴۲ رانگون سقوط کرد. ژاپنی ها نزديک خاک هند شده بودند. دولت بريتانيا تالش کرد با کنگره برای حضور در

جنگ به توافق برسد ولی بی نتيجه بود. کنگره که نتايج بعد از جنگ جهانی اول را به ياد داشت٬ خواهان يک سری حقوق بود که در جا به آن ها اعطا شود

و چرچيل هيچ برنامه ای نداشت که که هند را از دست بدهد. فشارها باعث شد تنش و کشمکش بار ديگر شروع شود. در جوالی ۱۹۴۲ پيشنهاد کمپين

سراسری خارج کردن بريتانيا از خاک هند را داد. هدف از نافرمانی های مدنی قبلی بر روی مسائل و يا قوانين بود اما اين بار گاندی تصميم گرفت يک

انتخاب بيشتر معرفی نکند: بريتانيايی ها هند را رها کنند. هيچ پيامی صريح تر از اين نبود.

دولت بريتانيا پيام را گرفت. نهم اگوست ۱۹۴۲ گاندی و ديگر اعضای کميته کاری به همراه صدها تن از فعاالن و اعضای کنگره در سرتاسر هند دستگير

شدند. در جبهه شمال غرب٬ خدمتگزاران خدا به دفاتر دولتی می رفتند و در حالی که پرچم های کنگره را در دست داشتند٬ شعارهای ضد حاکميت

بريتانيايی سرمی دادند. دولت حاکم درها را بسته و هرکس قصد داخل شدن داشت را مورد ضرب وشتم قرار می دادند. دکتر خان صاحب که از مقام

نخست وزيری خود در ۱۹۳۹ استعفا کرده بود٬ با پيراهن قرمزی که بر تن داشت در جمع ديگر معترضان وارد مرکز فعاليت های مدنی که خود سه سال

پيش در آن کار می کرد شد و در آن جا سخنرانی ضد جنگی ايراد کرد. غفار خان هم در خطر دستگيری بود و هر بار که تالش می کرد از روستا خارج

شود٬ ماموران نظامی او را سوار ماشين کرده و به پيشاور بازمی گرداندند. خان که ديگر طاقت نداشت٬ به همراه پنجاه تن از داوطلبان راهی چهارسده شد

تا ساختمان دولتی مردان را تسخير کند. وقتی به آن جا رسيده و ديدند ساختمان در محاصره ماموران نظامی و مسلح است٬ منصرف شده و خواستند برگردند

که ماموران به آن ها حمله کرده و کتک سختی به آن ها زدند. دو تا از دنده های خان شکست و او را دستگير کرده و به زندان هاريپور که مخصوص

خالفکاران سنگين بود٬ منتقل کردند.

تا پايان آن سال٬ حدود شصت هزار هندی به زندان افتاده بودند. دولت بريتانيايی حاکم بر هند و در حالی که ژاپنی ها به برمه رسيده بودند٬ از ترس جنگ

قوانين نظامی را به اجرا گذاشته و با گاز اشک آور٬ باتوم و شليک مستقيم٬ هرگونه جمع معترضان را سعی می کرد متفرق کند. با توجه به حضور گاندی

و تمامی رهبران کنگره در هند٬ در خارج از زندان خشونت شروع شد. ساختمان های پست و تلگراف و راه آهن که نماد حاکميت بريتانيايی ها بود مورد

بمب گذاری و انفجار قرار گرفت و سيم های تلگراف و تلفن را قطع کردند. بريتانيايی ها هم با حضور سنگين نظامی به اين اعتراض ها پاسخ دادند. چرچيل

تاييد کرد که حضور نظامی بريتانيا در هند از زمان مستعمره تاکنون٬ هيچ گاه اين قدر سنگين نبوده است.

به شکل معجزه آوری اما جبهه شمال غرب با همان روش پرهيز از خشونت باقی ماند. حمله ها و اعتراض ها به جای خود باقی بود ولی هيچ گونه

خرابکاری صورت نگرفت. شماری از داوطلبان از خان پرسيدند که اشکالی ندارد برخی از سيم های ارتباطی را قطع کنند؟ چون هيچ آسيب جانی به کسی

نمی رساند. و خان اجازه آن را داد٬ به شرط اين که پس از اين کار پيش پليس رفته و خود را معرفی کرده و تحويل دهند چرا که به عقيده خان٬ اين کار

بهای اخالقی خود را هم داشت. داوطلبان سرتکان داده و از آن سرباز زدند و ديدند که چطور بادشاه آن ها چقدر به پرهيز از خشونت معتقد است.

*

برای تمام مدتی که جنگ ادامه داشت٬ همه رهبران سياسی هند در زندان به سربردند و سرکوب اعتراض های مردمی به طور گسترده ادامه داشت. در

حالی که جنگ جهانی دوم رو به پايان بود٬ سياست بريتانيا در قبال هند نرمتر شد و افکار عمومی پذيرای بهتری برای استقالل هند شد و در تابستان ۱۹۴۵

تمامی زندانيان سياسی آزاد شدند. دولت حزب کارگر در بريتانيا قول داد پس ازپيروزی در پاييز٬ استقالل هند را تامين کند. چرچيل از نخست وزيری
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بازنشسته شد. در مارس ۱۹۴۵  دکتر خان صاحب در حالی که مسلم ليگ نتوانست رای اعتماد بگيرد٬ بار ديگر توانست به عنوان نخست وزير جبهه شمال

غرب به کار خود برگردد.

بالفاصله پس از تسليم ژاپن در جنگ٬ بريتانيا اعالم کرد آماده بررسی استقالل بيشتر هند است. پيروزی ديگر به دست آمده و آزادی حاصل شده بود. سوال

اين بود که چه کسی بايد قدرت را در دست می گرفت؟ پرسشی اساسی بود به ويژه که کنگره و مسلم ليگ توانايی برپايی هيچ گونه ائتالفی نداشتند. کنگره

هند که فقط سه درصد آن ها مسلمان بودند٬ رای بر اتحاد هند و زندگی مشترک هندو ها و مسلمانان در کنار هم داد. مسلم ليگ اما گفت به هيچ وجه حاضر

به حضور در حاکميتی که تا پيش از اين بريتانيايی بود و حاال هندی است٬ ندارد. وقتی دولت موقت در نهايت بدون حضور مسلم ليگ تشکيل داده شد٬ مسلم

ليگ تصميم به بايکوت گرفت. در ۱۶ مارس ۱۹۴۶ هم دستور رسمی صادر کرد که تمامی مسلمانان نارضايتی خود از وضع موجود را نشان دهند. همان

روز بود که شمال هند منفجر شد. در کلکته درگيری ميان هندوها و مسلمانان درگرفت. خانه ها و مغازه ها در آتش می سوخت و هزاران تن کشته شدند.

پس از چهار روز آشوب شهر آرام شد ولی فقط اين احساس تلخ عميق تر شد و وقتی اين گونه احساسات نشان داده شوند٬ ديگر نمی شود جلوی آن را

گرفت.

در نخعلی در شرق بنگال٬ مسلمانان انتقام گرفتند. هندوها کتک خوردند و کشته شدند يا مجبور شدند به اسالم گرايش پيدا کنند. گاندی شاهد شکل گيری

خشونت بود. ۷۶ سال داشت و وضع جسمانی او خوب نبود اما نمی توانست دست روی دست بگذارد. اعالم کرد که راهی نخعلی می شود و به نمايندگان

کنگره که نگران سالمت او و يا احتمال کشته شدنش بودند گفت: اين را می دانم که اگر نروم٬ ديگر هيچ وقت خودم را نخواهم بخشيد.

گاندی هيچ نقشه ای نداشت. وارد مناطق خشونت زده در نخعلی شد و تنها حفاظتش٬ عشقی بود که در قلبش داشت. وی به جمع مردم گفت: تا ريشه خشونت

خشک نشود از اين جا نخواهم رفت و حتی اگر الزم باشد اين قدر اين جا می مانم تا همين جا بميرم.

در تازه ترين شروع حمله ها٬ اين بار نوبت هندوها بود که انتقام بگيرند. در بحار به اقليت مسلمانان حمله کرده و تقريبا آن ها را نابود کردند. گاندی که

شاهد شمعی بود که از هر دو سو آتش گرفته٬ از خان خواست راهی بحار شود. پشتون بلند قد که مانند گاندی غير از پرهيز از خشونت و عشق هيچ سالحی

نداشت٬ وارد منطقه آتش شد. به گاندی نوشت: درست گفته بوديد٬ جنبش پرهيز از خشونت ما مشغول گذراندن يک آزمون است.

در جايی که هيچ نيروی نظامی و پليسی نتوانسته بود هيچ کاری انجام دهد٬ حضور دو گاندی معجزه خود را نشان داد. گاندی فقط پياده وارد حدود پنجاه

روستا شد و هر جا که می رفت در خانه مسلمانان سکونت می کرد و با آن ها غذا می خورد و در عبادت آن ها شرکت می کرد. عصر ها مردم در مراسم

عبادت او شرکت می کردند و اوائل فقط هندوها بودند ولی به تدريج مسلمان ها هم آمدند. گاندی برای همه سخنرانی می کرد که خدا٬ خداست و در همه

اديان يکی است و چه راما باشد و يه رحيم٬ هر دو يکی است و همه اديان هم با هم يکی هستند. تا ماه مارس٬ نخعلی آرام شده بود و هندوهايی که ترسيده و

فرار کرده بودند٬ به تدريج بازگشتند.

در بحار٬ خان هر آن چه در دل داشت را هزينه کرد. به روستاييان گفت: هند مثل جهنم شده است. مسلمانان از ترس خانه و زندگی خود را رها کرده و

فرار کرده بودند به حدی که حتی مقامات دولتی مسلمان هم حاضر نمی شدند خود را به خطر انداخته و برای کمک وارد منطقه شوند. خان به آن ها

اطمينان داد که با او وارد شوند و به روستاهای آسيب زده کمک کنند. وقتی نخعلی ساکت شد٬ خان از گاندی خواست در بحار به او ملحق شود. هر دو در

پاتنا خانه کردند و با ماشين هر روز به روستاها می رفتند. در جريان سفر گاندی پير و فرتوت به خواب می رفت و سرش روی شانه برادرزاده اش٬ مانو

می افتاد و پاهايش روی خان. وقتی که گاندی در خواب بود٬ خان پاهای او را ماساژ می داد. در هر گردهمايی گاندی از هندوها می خواست سالح ها را

زمين بگذارند و هيچ وقت دست به خشونت نبرند و در کنار برادران مسلمانشان زندگی کنند. وی بيشتر مواقع به پشتون بلند قامت کنار خود اشاره می کرد

و می گفت چطور يک پشتون مسلمان توانسته پرهيز از خشونت را به اجرا بگذارد و مردمی نترس و دور از خشونت درست کند. از مردم می خواست

همين الگو را پيروی کنند. هر وقت يک هندوی افراطی بساط اعتراض به قرآن را مطرح می کرد٬ گاندی می گفت: اين هندوييسم افراطی تو هيچ کاری را

بهتر نمی کند و فقط تندروی را دامن می زند. بيا! اين بادشاه خان مسلمان اين جاست و در مقابل تو. آيا حتی برای او هم احترام قائل نيستی؟

اما دو گاندی نمی توانستند همه جا باشند. در پنجاب تندروهای دو طرف به جان هم افتادند. مسلمان و هندو با هم درگير شدند و دامنه خشونت به جبهه شمال
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غرب هم کشيده شد. وقتی هندوها در پيشاور احساس خطر کردند٬ دکتر خان صاحب از هزاران خدمتگزار خدا خواست برای کمک حاضر شوند. پيراهن

قرمزهايی که هيچ سالحی جز ايمان نداشتند٬ از هندوها و اقليت سيک حمايت می کردند تا صلح آن جا حاکم باشد و کسی به ديگری تعرض نکند. اما اين

دور خشونت در حال گسترش بود. هرقدر استقالل هند نزديک می شد٬ به همان اندازه هند به سمت جنگ داخلی می رفت. در ميانه اين وضع که همه

دستاوردها به شکلی داشت از بين می رفت٬ کنگره باالخره با درخواست مسلم ليگ موافقت کرد که دولت مجزا و مستقل مسلمانان تشکيل شود.

*

در روز ۲۲ مارس لرد ماونباتن به عنوان بيستمين و آخرين حاکم فرستاده بريتانيا بر هند٬  وارد دهلی شد. وظيفه اش مشخص و معلوم بود و او فقط بايد

قدرت را منتقل می کرد. يک سال پيشتر از آن کميته تحقيق و بررسی بريتانيا پس از جلسات و تحقيقات اعالم کرده بود مخالف جدا کردن هند به دو منطقه

مسلمان و هندو است. اما خشونت در حال گسترش بود و هيچ کس نمی دانست چگونه آن را متوقف کند. پس از گفت وگوهای مفصل ماونباتن با کنگره و

مسلم ليگ٬ نتيجه اين شد که هند به دو بخش هندو و مسلمان تقسيم شود. نقشه اصلی که از سوی مسلم ليگ ارائه شده بود به ماونباتن داده شد و در آن بخش

های مسلمان نشين به پاکستان داده شود و مناطق هندو نشين٬ به هند داده شود. برای گاندی اين جدايی بسيار دردآور بود و آن را کار خطايی می دانست و به

نظر او تقسيم هند به اندازه گسترش خشونت٬ خسارت در پی داشت. او نقشه جايگزينی ارائه کرد و از مسلم ليگ خواست از منافع مسلمانان در خاک هند

دفاع کند و يک کابينه کامال مسلمان در دولت داشته باشد. اما اين طرح هيچ حمايتی نداشت و حتی مسلم ليگ هم از آن حمايت نکرد. در ۳۱ مارس ۱۹۴۷

کنگره طرح اصلی ماونباتن را پذيرفت. هند می رفت که جدا شود.

 فقط خان و گاندی بودند که مخالف بودند. آن دو می گفتند وقتی بريتانيايی ها بروند٬ هندوها و مسلمانان می توانند اختالفات را کنار بگذارند و در کنار هم

زندگی کنند. کاری که قرار بود کشور را دو تکه کند به نظر آن ها هيچ راه حل مناسبی نبود و فقط اختالف ها را افزايش می داد و بين ميليون ها مسلمان و

هندو شکافی ابدی ايجاد می کرد. البته پيش بينی او درست بود. وقتی در اگوست سال ۱۹۴۷ قرار شد طرح اجرا شود٬ بزرگترين مهاجرت در ميان

مسلمانان و هندوها در تاريخ هند روی داد. ۱۵ ميليون تن خانه و سرزمين خود را رها کرده و از آن جا رفتند. هرج و مرج باال گرفت و حدود پانصد هزار

تن کشته شدند. در بنگال و پنجاب٬ جريان ناآرامی و مهاجرت به جايی رسيد که رخم اختالف ها هنوز تا به امروز تازه است.

 برای خان٬ جدايی به معنای دور افتادگی بود. با اين کار جبهه شمال غرب به دست مسلم ليگ می افتاد که بيش از يک دهه بود با خان و خدمتگزاران خدا

درگير بود. خان به همراه گاندی با شماری از سياست های مسلم ليگ مخالفت کرده بودند ولی حاال خان و منطقه اش درست زير دست مسلم ليگ می افتاد

که نه از نفوذ و نه از حضور خان خوشش می آمد. گاندی به او اطمينان داد که او و هند٬ خان را ترک نخواهند کرد. گاندی به خان گفت: به محض اين که

اوضاع اجازه دهد٬ به جبهه شمال غرب خواهم آمد. گذرنامه هم نخواهم گرفت چرا که به اين جدايی اعتقاد ندارم. اگر هم نتيجه اش اين شود که کشته شوم٬

باز اين مرگ را خواهم پذيرفت. اگر پاکستان تشکيل شود٬ جای من پاکستان خواهد بود.

 گاندی بعدها اعتراف کرد که نمی توانسته شاهد اين حد نگرانی و ناراحتی خان باشد و گفت: «رنج درون دلش٬ مرا تکان می داد. اما اگر اجازه می دادم

اشک جاری شود٬ می دانستم اين پشتون مغرور هم درخواهد شکست. برای همين بدون هيچ گونه واکنشی به سرکار خودم بازگشتم که کار بسيار سختی

بود.»

خان به دوستانش در دهلی گفت: «ما نبايد به هيچ وجه از هم بی خبر و غافل بمانيم.» خان از اين که گاندی قول داده بود رهايشان نکند٬ راضی بود و به او

اعتماد داشت و گفت: «تا وقتی گاندی هست٬ از هيچ چيز هراس ندارم.»

*

در ماه مه سال ۱۹۴۷ دهلی روزهای داغی را پشت سرمی گذاشت. هنوز مانده بود تا يک ماه ديگر باران های موسمی فرابرسند و هوا را تلطيف کنند. خان

و گاندی به دهلی آمده بودند تا با اعضای کميته کاری گفت وگو کرده و روند جدايی هند و پاکستان را بررسی کنند. گاندی چند بار با حاکم بريتانيايی

مستعمره هند صحبت کرد تا او را متقاعد کند بدون جدا کردن هند٬ کشور را ترک کند. ماونباتن هم گفت که ترجيح می دهد هند متحد بماند ولی شرايط

اجازه اين کار را نمی داد. محمد علی جناح و مسلم ليگ٬ هيچ چيز جز جدايی از خاک هند را نمی پذيرفتند.
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 در هفتم ماه مه بود که به رغم ناراحتی شديد هندوهای افراطی٬ گاندی راهی خانه محمد علی جناح شد. دو طرف خيلی دوستانه گفت وگو کردند ولی هيچ

راهی برای پرهيز از تشکيل پاکستان به دست نيامد. دو طرف هيچ وقت نتوانستند روی آينده هند به توافق برسند. گاندی با صدای غم آلود و دردآوری گفت

که نمی تواند شاهد دو تکه شدن هند باشد چرا که هم برای هندوها و هم برای مسلمانان کار خطا و نادرستی بود و نمی توانست به آن رضايت دهد.

 در آن روز عصر و پس از مراسم عبادت٬ گاندی با کسانی که از رفتن او پيش جناح ناراضی بودند٬ گفت وگو کرد. مگر چه آسيبی وارد شده بود يا چه

خسارتی به بار آمده بود؟ همه شهروندان هند بودند. بايد در يک زمين با هم زندگی می کردند. او همچنين می گفت اعمال بد و خشونت بار انجام شده در

بنگال و پنجاب از سوی مسلمانان تندرو و افراطی٬ ربطی به قرآن ندارد. هندوهايی هم که در بحار دست به اعمال افراطی زدند٬ کارشان ربطی به آيين هندو

ندارد. نبايد اديان را به دليل اعمال رهروانشان مورد انتقاد قرار داد. چرا که طبق آيين هندو٬ همين کار باعث از بين رفتن آن می شود.

گاندی خسته بود. روزی طوالنی داشت و مالقاتش با جناح و گفت وگوی طوالنی آن ها بدون نتيجه پايان يافته بود. چشمانش را بست و سپس زبانش به کار

افتاد: ای خدا!. شروع به عبادت کرد: من هر کاری را با نيت و نام تو انجام می دهم. اين همان ذکری بود که همواره بر زبان داشت. حتی بخش هايی از

قرآن را هم خواند: «تو بزرگ و رحمان و رحيمی٬ تو خالق يکتا و بزرگی٬ تو همه جايی و همه چيزی٬ تو را سپاس می گويم و فقط کمک از تو می

خواهم. راه راست را نشانمان بده٬ همان راهی که پيامبرانت رفته اند….

خان در حالی که گاندی بيمار بود و تب را تحمل می کرد٬ در کنار او ماند. گاندی نمی خواست هيچ گونه دارويی بخورد و امتناع می کرد. وقتی دوستان

هندويش به او گفتند اين قدر حساسيت به خرج ندهد٬ سرش را تکان داد و گفت: «دور نيست آن زمانی که ما پشتون ها در هند و از همه شما غريبه و دور

بشويم. بيست و پنج سال مبارزه و دست آخر راه ما می رود زير دست پاکستان. چه کسی می داند چه آينده ای در انتظار ماست؟»

روز بعد گاندی راهی کلکته شد. هيچ راهی نبود که خان بداند چه زمانی و يا اصوال آيا ديگر گاندی را می بيند يا نه. در زمان اقامتش در آن جا٬ خان هر

روز عصر پاهای گاندی را ماساژ می داد. اين بار اما گاندی که صورت رنگ پريده و پريشان خان را می ديد٬ به او پيشنهاد داد استراحت کند. خان با

مهربانی به گاندی نگاه کرد و گفت: «بگذاريد انجامش دهم. اين آخرين شب ما در کنار همديگر است. ضمن اين که مرا هم بهتر می کند.»

گاندی در مورد خان به برادرزاده اش گفت: «او يک آزاده واقعی است. برای يک پشتون واقعی خوب نيست که اين گونه باشد ولی بادشاه خان مرد راستين

خداست.»

روز بعد گاندی سوار قطار شد که به کلکته برود. خان با او تا ايستگاه رفت. به گاندی گفت: «من به شما اعتماد کامل دارم و ديگر نيازی نيست که به دنبال

حمايت ديگری باشم وشما برای من کافی هستيد.»

دو مبارز برای مدتی طوالنی در ايستگاه ايستادند و يکديگر را نگاه کردند. مهاتمای هندو و خان مسلمان در فداکاری و خدمت با هم مشترک بودند.  چه

چيز الزم بود گفته شود؟ درک و مفاهمه اين دو فراتر از هر واژه ای بود. نمی دانستند که چه زمانی يکديگر را خواهند ديد و نيازی هم نداشتند که بدانند.

هر دو خدمتگزار خداوند بودند و هر جا که خدا می خواست٬ آن ها را می برد.  خان ايستاد تا قطار در مسير خود در بخاری که از آن برخاسته بود٬ ناپديد

شد. مردان و زنانی هم پشت سرش بودند که در انتظار راه آزادی بودند. پشتون ها چطور؟  اگر آن ها قدرت خود را پيدا می کردند٬ مهم نبود که در هند

هستند يا پاکستان. خان ولی با خودش در آرامش بود. او مدت ها بود راضی به رضای خداوند بود. نيازی به استراحت و عقب نشستن نداشت و هميشه

کارهايی بود که بايد به آن ها می رسيد. خان نگاهی به تابلوی ترمينال انداخت که در آن ورود و خروج قطارها نقش بسته بود. لبخند زد. قطاری تا دو ساعت

ديگر راهی جبهه شمال غرب می شد. زمان فرا رسيده بود که به مردمش ملحق شود.

در ميان مسافران به سمت گيشه خريد بليط رفت. فکر کرد که گل های باغ پشتی خانه اش ديگر االن شکفته شده اند. زمان بازگشت به خانه فرا رسيده بود.

پانزدهم آگوست ۱۹۴۷

ختم کالم
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«به نظرم برده بودن٬ جرم است. از همين رو و تا وقتی که خودمان بر خود حکومت کنيم و امکان برتری و مساوات واقعی برای همه را فراهم کنيم٬ من

به مبارزه برای آزادی ادامه خواهم داد٬ بدون اين که مهم باشد چه کسی بر ما حکومت می کند.»

 شب از نيمه گذشته بود که لرد ماونباتن ساعاتی از اعطای آزادی هند را سپری می کرد و مشغول انتقال تمامی وسايل از دفتر کارش بود و نمی خواست

هيچ نشانه يا عالمتی از حاکميت بريتانيايی ها در آن ساختمان به جا بماند. همان طور که آلن کمپبل جانسون به ياد می آورد٬ تالشش برای رسيدن به نتيجه تمام

شده بود و با خودش انگار کنار آمده بود. همان طور که خدمتکاران مشغول انتقال اسباب و وسايل بودند٬ جواهر لعل نهرو٬ نخست وزير جديد هند و

راجندرا پراساد٬ رييس کنگره جديد وارد دفتر ماونباتن شدند. آن ها می خواستند نخستين فرمان دولت جديد را اعالم کرده و از ماونباتن بخواهند به عنوان

نماينده حاکم کل٬ در هند بماند و به خدمت خود ادامه دهد. آن طور که جانسون می گويد٬ فضا خيلی زود از حالت فرماليته درآمد و دوستی در آن موج زد.

البته به ماونباتن به طور خصوصی اين پيشنهاد داده شده بود ولی اين طور مطرح شدندش٬ برای او نشانه خيلی خوبی بود. با خوشحالی پذيرفت و گفت آن

طور به هند خدمت می کند که يک هندی اين کار را می کند. بابت خدماتش هم پادشاه بريتانيا لقب او را ارتقا داده بود که باعث شد تبريک های بيشتری به

سوی او روانه شود. او گيالس خود را به سالمتی نهرو باال برد و نهرو هم به سالمتی پادشاه بريتانيا. فردای آن روز لرد ماونباتن در جمع ديگر پرسنل

رسمی دفترش٬ سوگند مقام جديد خود را ياد کرد و گفت که به عنوان يک خدمتگزار هندوستان مستقل خدمت خواهد کرد. سپس شاهد مراسم سوگند رسمی

اعضای دولت جديد از جمله نخست وزير نهرو و نيز پتل و آزاد بود که همگی در دوران اعتراض در زندان بريتانيا افتاده بودند.

گلوله های توپ به افتخار اين مراسم شليک شد و ماونباتن و همسرش سوار بر کالسکه سلطنتی رهسپار رژه رسمی در خيابان های دهلی شدند. مردم هورا

کشيدند و شادی کردند و پس از سه قرن سلطه بريتانيا بر هند٬ هيچ گونه احساس خشم و ناراحتی و تنفر ديده نمی شد. هيچ کس باورش نمی شد که اين صحنه

انتقال قدرت در اين آرامش و شادی روی دهد و هيچ گونه خونريزی و يا انتقام جويی در پی نداشته باشد. کی. ام. مونشی بعدها نوشت هيچ قدرتی به جز

بريتانيا نمی توانست اين طور با آرامش کنار برود و هيچ ميزبانی جز هند نمی توانست اين گونه به استقالل برسد. ماونباتن اين استحقاق را دارد که از او

تقدير شود چرا که روند انتقال را با شهامت و شجاعت پيش برد و تا به امروز هم همه به ياد دارند که چه کار بزرگی کرد. تفاوت بزرگ در اين بود که هند

سر طغيان عليه ارباب بريتانيايی را با پرهيز از خشونت بلند کرد و امپراتوری فهميد که اراده واقعی مردم چيست و چقدر سرکوب کاری بيهوده است.

همين باعث شد روابط نزديک از آن زمان تا به امروز ميان دو کشور ادامه داشته باشد.  که البته اعتبار اصلی آن را بايد به گاندی داد. او ياد داد که می

توان ارباب و حکومت او را پس زد بدون اين که از او متنفر بود و برای گاندی پيروزی بزرگی بود که توانست کشوری را به سمت انقالب و استقالل ببرد

بدون اين که دست به اسلحه ببرد و يا ارتش نظامی و به راه بياندازد. برای مردم هند هم تغيير نرمی بود. افسران هندی ناگهان توانستند فرمانده ارتش

خودشان باشند٬کاری که پيش از اين امکان نداشت. تمامی کارمندان دولتی توانستند ادارات دولتی را به دست خودشان اداره کنند و برای آن هايی که برای

آزادی تالش می کردند٬ حاال زمان مسئوليت پذيری بود. نهرو نخست وزير شد٬ سردار پتل معاون نخست وزير. تغيير و جابجايی برای مدتی از

کاراکترهای کشور شد تا به ثبات کامل برسد.

برای دو گاندی اما اين انتقال باعث شد فرصت بيشتری برای خدمت پيدا کنند. هر دو سعی می کردند اليه های تاريک را کنار زده و فرصت زندگی

مناسب را به ارمغان بياورند. چرا که درست است که استقالل نصيب هند و پاکستان شد ولی با خود صلح نياورد. صدها هزار تن در جريان درگيری ها و

مسائلی که پس از جدايی پاکستان از هند روی داد٬ کشته شدند. باالخره گاندی در ژانويه ۱۹۴۸ روزه تا سرحد مرگ گرفت و گفت تا خشونت ها پايان نيابد٬

دست از روزه خود برنخواهد داشت حتی اگر به مرگ او منتهی شود. در چند روز آينده همه نظرها به خانه اين پيرمرد محبوب برگشت و مردم دست از

خشونت برداشتند که حتی هيچ پليسی نمی توانست قدرت اجرای اين کار را داشته باشد.

پس از پايان روزه اش٬ گاندی تصميم گرفت به پاکستان برود و جناح که حاکم پاکستان بود٬ با حضور او موافقت کرد. گاندی که در جلب نگاه ها به اهدافش

استاد بود٬ تصميم گرفت اين سفر را پياده انجام دهد و از پنجاب که بيشترين آسيب در جريان خشونت ها را ديده بود٬ گذر کند. حضور او باعث می شد زخم

های عميق ايجاد شده به سمت ترميم بروند. گاندی حدودا هشتاد ساله بود و هنوز از ضعف روزه بيرون نيامده بود اما احساس نيرو و انرژی می کرد و هم

هندوها و هم مسلمان ها هر دو به روزه او جواب دادند و خشونت ها را متوقف کردند و او خود را موظف به تشکيل آينده ای بهتر برای آن ها می دانست.

بادشاه خان ديگر حاال در پاکستان بود و گاندی به آن ها و نيروهای داوطلب خدمتگزار خدا قول داده بود که بازگردد.

اما گاندی هيچ وقت اين شانس را به دست نياورد. مهاتما گاندی حوالی ساعت پنج بعدازظهر روز ۳۰ ژانويه ۱۹۴۸ و در حالی که ذکر خدا بر زبان داشت٬
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به ضرب سه گلوله کشته شد. ضارب که يک هندوی افراطی بود٬ از اين ناراحت بود که گاندی به مسلمانان زياد بخشيده به ويژه اين که اصرار کرده بر

سر مسائل جدايی ميان دو کشور٬ دولت هند ۵۵۰ ميليون روپيه به پاکستان بپردازد. او به اين نتيجه رسيده بود که مهاتما گاندی طرفدار وحامی مسلمانان

است. با کشته شدن گاندی٬ جريان حمايتش از داوطلبان خدمتگزار خدا هم دود هوا شد و درگيری ميان هند و پاکستان برسر کشمير باال گرفت. اما مشخص

نيست که آيا کاری از گاندی برمی آمد يا نه. بادشاه خان فداکاری خود را انجام داده و پاکستان را پذيرفته بود.

طبق محاسبه و منطق ماونباتن٬ جبهه شمال غربی بايد در دست هند می ماند چرا که با توجه به اکثريت قاطع مسلمانان در اين منطقه٬ خدمتگزاران خدا

نمايندگان مردم بودند و نه مسلم ليگ. اما مسلم ليگ حاضر نبود پاکستان را بدون جبهه شمال غرب بپذيرد. ماونباتن اصرار کرد تا رفراندوم ديگری

برگزار شود تا مردم ميان هند و پاکستان را انتخاب کنند. آن زمان خشونت پنهان زيادی همه جا بود و خطر زيادی منطقه را تهديد می کرد.

  بادشاه خان هم همانند گاندی شاهد اين بود که دستاورد عمرش در حال سوختن و به باد رفتن است. اگر بيش از اين فشار می آورد٬ ممکن بود آتش جنگ

تمام جبهه شمال غرب را فرا گيرد و بدتر از آن٬ پشتون ها را دوباره خشونت خيز کند و خانواده و قبايل را برای چند نسل به جان هم بياندازد و او نمی

خواست تمام اين رشته ها از دست برود. در همان فضای ملتهب٬ جبهه شمال غرب رای داد که به پاکستان بپيوندد.

 عواقب اين رای گيری هم به دنبالش آمد. يک هفته بعد از رفراندوم٬ دولت دکتر خان صاحب در جبهه شمال غرب منحل شد و وزيری از سوی مسلم ليگ

منصوب شد. مسلم ليگ درخواست کرد داوطلبان خدمتگزار خدا تحت پرچم پاکستان و برای منافع و حفظ پاکستان خدمت کنند. خان هم مسئله منطقه پشتون

نشين را مطرح کرد که جايی باشد که همه پشتون ها زير نظر پشتون ها و برای پشتون ها حکومت کنند و اداره امور خود را داشته باشند. مانند بنگالی ها

در شرق بنگال٬ سندی ها در سندو پنجابی ها در پنجاب و يا بلوچستانی ها در بلوچستان. استدالل خان اين بود که پشتون ها مستحق داشتن پشتونستان٬ يا همان

سرزمين پشتون ها هستند. بقيه زندگی اش را هم وقف رويای خود خواهد کرد.

 خان در تمام منطقه سفر کرد و از نقشه و طرح خود با تمام پشتون ها حرف زد. دولت حاکم که مشغول جنگ با هند بر سر کشمير بود٬ او را خيانتکار

تشکيل داد و گفت که منافع خود را در راستای هند دنبال می کند. در پانزدهم ژوئن ۱۹۴۸ به اتهام «تالش برای برپايی فتنه» دستگير شده و به سه سال

زندان در شرايط سخت محکوم شد. فعاليت گروه داوطلبان خدمتگزار خدا متوقف شده و دفتر اصلی آن ها مهر و موم شد. بيش از يک هزار تن از آنان به

زندان افتادند. نشريه پشتون که تحت نظارت بادشاه خان منتشر می شد هم توقيف شد.

 کمتر از يک سال پس از زمانی که ماونباتن قدرت را به هندوستان و پاکستان سپرد٬ هم مهاتما گاندی از سوی هندوهای افراطی ترور شد و هم بادشاه خان

از سوی مسلمانان به اتهام نزديک بودن به هند به زندان افتاد. دوگانگی بيش از اين را نمی شد تعريف کرد. دو تن از وفاداران و خدمتگزاران به هند به نام

دين قربانی شدند.

 از آن زمان به بعد٬ دومين نيت و هدف بادشاه خان برای آزادی شروع شد. حکم او دوبار تمديد شد در نتيجه زمانی که آزاد شد بيش از هفت سال را در

زندان گذرانده بود و يک سال بعد دوباره به زندان افتاد. در جريان سه دهه اول شکل گيری و تشکيل سرزمين پاکستان٬ نيمی از آن يا حدود پانزده سال را

خان در زندان و هفت سال را در تبعيد گذراند. پاکستان هم از آن سو به سمت حکومت نظامی و ديکتاتوری نظامی سوق داده شد.

 خان به محض اين که از زندان بيرون می آمد٬ به دنبال ايده تشکيل پشتونستان بود و سرزمين خودشان با دموکراسی برای مردم خودش را دنبال می کرد.

در سال ۱۹۵۶ او به همراه سه تن ديگر از رهبران پشتون٬ حزب ملی عوام را تشکيل داد که در دهه شصت و هفتاد تحت نظر پسرش ولی٬ نقش اصلی

اپوزيسيون دولت پاکستان در جبهه شمال غرب را دنبال کرد. بادشاه خان چند بار ديگر به اتهام «اقدام عليه حاکميت» به زندان افتاد در نتيجه پس از جدايی

پاکستان از هند٬ خان به طور متناوب و کوتاه مدت آزاد بود و بيشتر وقت ها را به زندان گرفتار می شد. از سال ۱۹۱۰ که اولين مدرسه در اوتمانزای باز

شد٬ بادشاه خان هشتاد سال را صرف خدمت به مردم٬ افزايش آگاهی و سواد آنها کرد. هيچ کس را در تاريخ نمی شناسم که اين قدر از عمر خود را وقف

آزادی کرده باشد.

 به رغم اين که سی سال در زندان بود که می شود چيزی مساوی هر سی روز يک بار در زندگی اش٬ بادشاه خان هيچ وقت از نيت و هدف اصلی خود که

عشق و خدمت به مردم بود٬ کنار ننشست. همان طور که يکی از زندگينامه نويسانش گفت٬ «هيچ گاه خم نشد» و به رغم تمام فشارها و عقب نشينی ها و
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عقب گرد ها٬ خود را به مقام رضای خدا رساندو بخشنده و مشتاقانه هدف خود را دنبال می کرد.

* 

 پايارالل٬ آخرين منشی خصوصی گاندی بادشاه خان را در کابل در سال ۱۹۶۵ در کابل ديد٬ زمانی که در تبعيد به سر می برد و به دعوت دولت افغانستان

به کابل رفته بود. او برای ما توصيفی از خان و شخصيت او به جا گذاشت که تا به امروز هم با ما مانده است.

 پايارالل می گويد دوستش را در زمانی ديد که جلوی محل مسکونی اش که يک ويالی تميز و مبله نشسته بود و خيلی از طرفداران و دوستان دورش را

فرا گرفته بودند. می گويد که او کمابيش همان شکلی بود که آخرين بار پيش از جريان استقالل هند او را ديده بود. «ريشو٬ ريش و موهايی خاکستری و

همان لباس ساده هميشگی.» دو سرباز قديمی پرهيز از خشونت با هم حرف زده و بعد شام ساده ای خوردند چرا که خان حاضر نبود غذای کاملی که دولت

برايش تدارک ديده بود را صرف کند. بعد از شام برای قدم زدن بيرون رفتند و پايارالل نوشت:

 «به نسبت يک مرد هفتاد و پنج ساله هنوز با استقامت و محکم بود. درست است که سختی های زيادی کشيده بود ولی درو چشمانش هنوز محبت و اشتياق

موج می زد. حتی يک ذره تلخی هم در او نبود با اين که در جريان جدايی پاکستان از هند٬ او و مردمش بسيار محنت و سختی و دشواری تحمل کرده بودند

و حتی درصدی از تندخويی و يا بدخويی نداشت. به رغم همه چيزهايی که بر سرش آمده بود٬ از تمام دوستان و همکاران سابق و نزديکان به نيکی ياد می

کرد. تمام توجه و نگاه من به اين مرد بود که با قدرت عشق به خدا اين طور همه چيز را گذرانده بود و هيچ چيز روی او تاثير بد نگذاشته بود و فقط نيروی

بيشتری گرفته و مصمم تر شده بود.»

 بادشاه خان بارها گفته بود که در زندگی به دنبال استراحت و دوران بازنشستگی نيست که البته وقت زيادی هم هيچ وقت برای استراحت نداشت. يک بار

گفته بود: «آدمی از سختی و مشقت درس های زيادی می گيرد. گاهی فکر می کنم اگر در زندگی اين راه را نرفته بودم و زندگی آسوده را انتخاب کرده

بودم٬ شيرينی دوران زندان و تمام سختی هايش را چطور می توانستم تجربه کنم.»

*

اگر امور بشری و مردمی را با قضاوت های نرمال بررسی کنيم٬ زندگی زنان و مردانی که خود را وقف خدا می کنند قابل توجيه و يا جمع بندی و نتيجه

گيری نيست. مانند سن فرانسيس آسيسی که در همان ابتدا او را با بادشاه خان مقايسه کردم. سن فرانسيس که اواخر عمرش شاهد بود سازمان ها و نهادهايی

که زحمت کشيده و به وجود آورده٬ يکی يکی دارد از دست می رود. اما جريانی که او روانه تاريخ کرد قدرتمندانه می تازد و تا به امروز هم در جريان

تاريخ غرب ديده می شود.

برای گاندی هم همين طور بود. پنجاه سال بعد از مرگش و جريان جدايی کشورش که او مخالف آن بود٬ هنوز تاثير او زنده و قوی بود و زندگی او نه تنها

بر مردمش که بر جهان تاثير گذاشت. تاثير او هنوز زنده است و در هر کجای جهان هنوز مردم را متاثر می کند. در حالی که رهبران و سياستمداران

شرق و غرب در جريان خشونت و جنگ به ناکارآمدی های مقابل پی می برند٬ بهترين راه و جايگزين٬ روش پرهيز از خشونت است.

 در مورد بادشاه خان هم همين طور. زمان آن فرا می رسد که روزی شمع او در سرتاسر کره زمين روشن شود به ويژه در کشورهای اسالمی که با

خشونت دست و پنجه نرم می کنند. همان طور که گاندی پرهيز از خشونت را به مردمش هديه داد و به ارث گذاشت٬ مسلمانان هم بايد اين ميراث خود را

زنده کنند و در خدمت اسالم به کار بگيرند. زندگی او آينه واقعی عشق و ايثار و ايمان و رضای خداست. نيروهای داوطلب خدمتگزاران خدا همان چيزی

است که به جای ارتش به آن نياز داريم.

مانند گاندی در آيين هندوييسم و مارتين لوتر کينگ در آيين مسيحی٬ بادشاه خان هم پرهيز از خشونت و عشق و ايثار در اسالم را نشان داد. سادگی و ايمان

خالص و از خودگذشتگی خان٬ نشانه اسالم واقعی و راستين و خالص بود.

اما پيام خان محدود به اسالم نيست. می تواند در تمامی جوامع غيرمسلمان به اسالم واقعی و درک درست از آن منتهی شود و نشان دهد به تمامی مردم که
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عشق کاربردی چگونه است. اگر بادشاه خان توانست از مردمی خشونت طلب و جنگ طلب ارتش پرهيز از خشونت بسازد٬ هيچ جای کره زمين نيست که

نتوان اين کار را انجام داد. پيام اين کتاب مشخص و صريح است:  جهان امروز فقط با سالح پرهيز از خشونت است که می تواند در برابر بمب اتمی دوام

بياورد. جهان امروز اگر نمی خواهد شاهد از بين رفتن تمدنو بشريت و قربانی شدن زمين باشد٬  بيش از هر زمان ديگری به پيام عشق و صلح گاندی نياز

دارد. جهان شايد اما هنوز مانده تا بتواند اين پيام ساده٬ شجاعانه يک مبارز پرهيز از خشونت و پيام او برای عشق کاربردی را درک کند.

بخش چهارم

نبرد خوب

نوشته: تيموتی فليندرز

 مسلمانان پرهيز از خشونت. مسلمانان پرهيز از خشونت پشتون در قالب سربازان خدا که جان خود را بدون هرگونه درگيری٬ برای رسيدن به آزادی در

کف گذاشتند.آدمی يا گيج می شود يا فراموش می کند يا به آن شک می کند. اما مهاتما گاندی هم در جريان ساتياگراهای نمک در ۱۹۳۰ وقتی به گوشش

شنيد که هم قبيله ای های بادشاه خان مقاومت پرهيز از خشونت اختيار کرده اند٬ به احتمال زياد تعجب کرد. بدون شک برای هندی ها٬ شنيدن نام پشتون به

معنای قبايل انتقام جو٬ خشن٬ تندخو و وحشی بود. اما گاندی با حرکت ساتياگراهای خود می دانست که معجزه ی خان٬ با ايده پرهيز از خشونت مرتبط است.

در حقيقت گاندی چندين سال بود که دنبال يک پشتون يا کسی مانند آن ها می گشت که حرف خود را ثابت کند.

تالش گاندی برای پيدا کردن آن به جريان درگيری کايرا در ۱۹۱۸ بازمی گشت که در آن هندی ها در اعتراض به ماليات غيرمنصفانه٬ دست به مقاومت

پرهيز از خشونت زدند. تهيدستان کايرا٬ پيروز اين نبرد بودند اما در قالب روند پرهيز از خشونت که حقيقتی در آن بود که گاندی را می ترساند. درست

است که آن ها دست به مقاومت پرهيز از خشونت زدند٬ اما فقط به اين دليل که شجاعت و جرات درگيری خشونت آميز را نداشتند. گاندی می گويد: «من

به تنهايی به همراه چند تن از همکاران سعی کرديم ساتياگراها را اجرا کنيم ولی فهميديم اکثريت حاضر شدند به جنبش پرهيز از خشونت بپيوندند٬ فقط به اين

دليل که توان درگيری و يا به کار گيری روش های خشونت آميز را نداشتند.» که اين البته ايده پرهيز از خشونت گاندی نبود. پرهيز از خشونت نه از

موضع ضعف٬ که از موضع قدرت بود. اين که شخص قدرت آن را داشته باشد ولی قدرت خود را به کار بگيرد تا به جای خشونت٬ مشقت اختيار کند و

گاندی آن را پرهيز از خشونت مقتدرانه می ناميد که نقطه مقابل پرهيز از خشونت ضعيف بود. گاندی گفت: نهر روان پرهيز از خشونت من به غايت

نيروی فعال و در گردشی است و جايی برای ترسوها وضعيف ها ندارد.

پس از تفکرات زياد در مورد حرکت فقرای کايرا٬ گاندی دست به جمع کردن نيرو برای ارتش امپراتوری بريتانيا در جنگ جهانی اول در اين منطقه زد

که حسابی دوستان و همکارانش را شوکه کرد. به نظر گاندی ها٬ شايد اگر هندی ها ابتدا جنگ و خشونت را تجربه می کردند٬ آن وقت می فهميدند که پس

زدن خشونت چيست. گاندی گفت: من فکر نمی کنم هند بايد وارد جنگ شود٬ من نظرم اين است که هند بايد نوع مبارزه را بداند. گاندی برای همکارانش

که حسابی فکر می کردند او از راه به در شده٬ مثالی زد و گفت: «ملتی که برای جنگ آماده نباشد٬ تجربه و فضيلت مبارزه پرهيز از خشونت را درک

نخواهد کرد.» ساتياگراهای واقعی٬ از شرکت کنندگان می خواست نترس٬ شجاع و مقتدر باشند. او فکر کرد اگر مبارزی پيدا نکند٬ دست به توليد و تربيت

آن ها خواهد زد حتی اگر هزينه ی آن٬ فرستادن آن ها به ميدان جنگ واقعی باشد.

تالش گاندی برای تشکيل چنين نيروهايی در ۱۹۱۸ شکست خورد. اکثر هندی ها هيچ گونه آمادگی برای به دست گرفتن اسلحه و مبارزه خشونت آميز

نداشتند. گاندی به يکی از همکارانش نوشت: «ولی دقت کرده ای که تا کنون حتی يک نفر به اين دليل که اراده ای برای کشتن ندارد٬ جلو نيامده است؟ آن

ها پيش نمی آيند چرا که از مرگ می ترسند. ترس غير واقعی از مرگ اين ملت را گرفتار کرده است.»

با پايان جنگ جهانی اول٬ تالش گاندی برای پيدا کردن نيرو هم پايان يافت. اما گاندی هيچ وقت از پيدا کردن آن مبارزان واقعی و نيرومند که می توانستند

دست به پرهيز از خشونت بزنند٬ دست برنداشت. وی اصرار داشت: «اين اميد هست که انسان خشونت طلب روی به سمت پرهيز از خشونت برود. اما

امکان ندارد از يک ترسو٬ يک نيروی فعال پرهيز از خشونت ساخته شود.»
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در سال ۱۹۳۰ بود که گاندی درباره بادشاه خان و نيروهای داوطلب خدمتگزاران خدا شنيد و درجا فهميد آن چه به دنبالش بوده را پيدا کرده است. پشتون ها

به درستی و با تمام قدرت٬ به فن نبرد و درگيری آشنا بودند وتوان آن را هم داشتند. اما تصور هندوها از پشتون های خشن و طاغی٬ ناقص بود: پشتون ها

خشن و مبارز و جنگ آور بودند٬ اما شک و ترديدهای خودشان را هم داشتند. برای آن ها افتخار و عزت٬ همه چيز بود. آن ها توانايی انضباط و تغيير

عادت داشتند. مثل يک اسپارت٬ از کودکی به دور از هرگونه خوشی و راحتی بزرگ می شدند اما به شدت خداپرست بودند و به خداوند اعتقاد و ايمان

داشتند و همچنين از هرگونه ترس و واهمه دوری می کردند و ترس در وجود آن ها راه نداشت. پشتون ها می گفتند: ترسو می ميرد ولی جيغ هايی که

کشيده تا ابد باقی خواهد ماند. پس پسر پشتون بايد ياد بگيرد که جيغ نزند. گاندی بهتر از اين نمی توانست قومی را پيدا کند.

اما گاندی نيازی به ابداع آن ها نداشت. حتی نيازی به تغيير آن ها هم نداشت. بادشاه خان اين کار را برای او کرده بود. هوشمندی خان همان طور که

ايسواران آن را در اين کتاب درست تصوير کرده٬ اين بود که تندخويی و مزاج تند پشتون ها را با شور و اشتياق عوض کرد و برای آن هدف واالتری

تعريف کرد.خان گفت: «به عنوان يک مبارز٬ همه شمن نبرد و جنگ و درگيری را خوب بلد بودند٬ کاری که بايد می شد اين بود که روش اين مبارزه را

با پرهيز از خشونت عوض کرد و به رغم ناباوری همه – البته به جز گاندی – اين کار عملی شد و پشتون های خان همان طور که در کتاب خوانديم٬ به

اساسی ترين نيروهای مبارز پرهيز از خشونت در هند تبديل شدند. حتی خود خان هم اين همه دستاورد را باورش نمی شد. يک بار به گاندی گفت: «من

مدت زيادی نيست که آموزش پرهيز از خشونت را به پشتون ها شروع کرده ام٬ اما به نظر می رسد پشتون ها ايده و راه و روش پرهيز از خشونت  را

سريع تر از هندی ها گرفته اند. اين مسئله را چطور می توانی تفسير کنی؟»

گاندی به خان گفت: «پرهيز از خشونت مال ترسوها نيست و برای افراد شجاع و شيردل و قدرتمند است. پشتون ها خيلی بيشتر از هندوها قدرتمند و مبارز

هستند و برای همين هم هست که پشتون ها توان استمرار و ادامه روش پرهيز از خشونت را دارند.»

و البته همين طور جايگاه خدمتگزاران خدای خان در تاريخ يکه تاز و ويژه است. آن ها توانستند حرف گاندی را ثابت کنند که پرهيز از خشونت٬ برای

قدرتمند و توانا کارآيی دارد. برعکس ايده ای که امروز در جهان مطرح است و تقريبا در هر کجای اين کره زمين٬ هر درگيری و مناقشه ای با خشونت

پاسخ داده می شود و اين طور تعريف شده که پرهيز از خشونت٬ راه و روش و تاکتيک ترسوها و افراد ضعيف است که جرات جنگ و اسلحه به دست

گرفتن و نبرد ندارند.

اما پرهيز از خشونت به سبک گاندی٬ روی ديگر سکه است: که بيشتر شخصی است تا سياسی و روی تغيير و گذار متمرکز است. اين گذار به سمت پرهيز

از خشونت را می توان جدای مفهوم سياسی رفرم يا اصالح بايد تعريف کرد. اين جا پرهيز از خشونت به معنای ابزاری برای ايجاد دوباره و بازشکل

گيری شخصيت انسانی برای شخص٬ بخشی از جامعه و يا تمامی افراد سرتاسر يک جامعه بزرگ مدنی است. گذار به سمت پرهيز از خشونت را می توان

در دموکراسی های پس از انقالب صنعتی دنبال کرد٬ همان جايی که هربار يک ديکتاتوری مقتدر و توتاليتر با نوعی ديگر از روش های سرکوب از جمله

بی هدفی٬ بيگانگی٬ تدافعی٬ بيزاری و ماللت و خستگی تغيير شکل داده است.

خان هم مانند گاندی٬ اساسا يک اصالح طلب و اصالح گر بود. او به دليل سياست نبود که به سراغ پرهيز از خشونت رفت٬ ان طور که خودش می گويد٬

سرکوب بريتانيايی ها باعث شد انگيزه سياسی به آن اضافه شود و او به سمت پرهيز از خشونت رفت چرا که زهر و سم قتال خشونت را مدت ها در

مردمش تزريق کرده و همه آن ها را مسموم کرده بودند. مشکل اصلی و دغدغه اولی او نه بريتانيايی ها٬ که فرهنگ انتقام جويی در ميان پشتون ها بود.

خان فهميده بود که با روش گاندی می توان اين انرژی مخرب را در خدمت نوعی روش و زندگی مثبت و سازنده به کار گرفت.

خان گفت: «به نظر من٬ پرهيز از خشونت مثل نوشدارويی است که می تواند اين نيرنگ خصمانه شيطانی که مردم مرا  دربرگرفته٬ خنثی کند. در نتيجه

من تمام انرژی و توان و نيروی خود را وقف تشکيل جامعه و مردمی می کنم که در آن صلح و حقيقت٬ اصول اصلی جامعه باشد.» او توانست با موفقيت

نسخه خدمتگزاران خدا را تشکيل دهد که نقطه مقابل تمامی مبارزان سنتی و قبلی پشتون بود. نيروهايی که از هرگونه تخريب دوری می کرد و برعکس

عمل می کردند و از آن مزاج تند و خشونت پشتون که در فرهنگ آن ها بود٬ خبری نبود. او دقيقا همان فرمولی را به کار برد که گاندی بيست و پنج سال

قبل از آن در آفريقای جنوبی اجرايش کرده بود. گاندی که از ناتوانی و ناکافی بودن عبارت مقاومت انفعالی ناخرسند بود٬ در کتاب قدرت پرهيز از

خشونت٬ عبارت خود را ايجاد کرد و در ۱۹۰۶ «ساتياگراها» را معرفی کرد. ساتيا در متون سانسکريت به معنای حقيقت است و آگراها هم ريشه ای
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سانسکريت دارد که معنايش در اختيار گرفتن و يا در دست گرفتن و يا معتقد بودن است که گاندی از آن معنای «توان و قدرت» را گرفت. ولی ساتياگراها

دو معنا را با خود دارد: در اختيار داشتن و مسلح بودن به حقيقت در حالی که  همزمان به قدرتی که از اين اختيار گرفتن برمی خيزد٬ اشاره دارد. همان

چيزی که گاندی آن را «قدرت روحی» می دانست. ساتياگراها اول و آخر٬ معنا و نيت و مفهوم و ابزار پايان دادن به يک کشمکش با استفاده از انرژی و

نيرويی است که همان کشمکش ايجاد می کند.

با توجه به طبع پرانرژی و آماده انفجار پشتون ها٬ خان مواد اوليه الزم برای اين کار را در اختيار داشت. به دليل کشش و طلب پشتون ها به سمت خشونت٬

بهترين آمادگی برای تمرين پرهيز از خشونت را داشتند. از همين رو حرکت شان به سمت پرهيز از خشونت مواقعی رنج عظيمی را هم به همراه داشت و

نيازمند توان عقب گرد فيزيکی و احساسی بود. پشتونی که سوگند پيوستن به خدمتگزاران خدا را ياد می کرد٬ به سراغ مشکل می رفت ولی هيچ گاه در پی

انتقام جويی نبود٬ او برای ريشه کن کردن ظلم پيش آمده بود و البته اين کار راحت و ساده نبود. يکی از روستاييان در ۱۹۳۲ به وريه الوين در مورد

سرکوب هايی که بريتانيايی ها دنبال می کنند گفت که هنوز که هنوز است٬ با تمام اعماق وجودش از پرهيز از خشونت تبعيت می کند. روش خان اين طور

بودکه شجاعت و نيروی درونی پشتون ها را از مرزهای محدوديت فراتر برد و تبديل به قدرت درونی کرد که گاندی می گفت همه ما چنين نيرويی داريم

ولی از آن بی خبريم. قدرتی که از درون روحيه بشر جاری می شود و گاندی آن را قدرت خدا می ناميد.

وقتی گاندی در سال ۱۹۳۸ از جبهه شمال غرب بازديد کرد٬ به طور اخص تاکيد کرد که تغيير روحی به سمت پرهيز از خشونت٬ يک امر روحی و

معنوی است و گفت: «شناخت پرهيز از خشونت يعنی اين که قدرتش را از درون حس کنی٬ نيروی روحی برای شناخت خدا.» در اوتمانزای به داوطلبان

پيراهن قرمز گفت: «وقتی کسی سالح را بر زمين می گذارد٬ گويی قدرت خدا از او حمايت می کند.» هرچه می خواهيد البته اسمش را بگذاريد ولی شک

نيست که اين نيرو و توان در زندگی گاندی و بادشاه خان و يا قدرت گروهی داوطلبان خدمتگزار خدا وجود داشت.

بايد البته از ظرفيت ايمان پشتون ها به اندازه شجاعت آن ها ستايش کرد که توانستند چنين ايده و طرح خارج از رسوم و فرهنگ خود را گرفته و آن را هم

بشناسند و هم قبول کنند و هم به کار گيرند. اين تغيير آن ها البته بدون اشکال و يا هميشگی نبود مانند قضيه مرتضی خان ولی هميشه به آن افتخار می کردند

و حتی نمونه کوتاه مدت مرتضی خان هم آثار دائمی به جای گذاشت.

تاثير واقعی خان بر مردمش را هيچ گاه نمی شود سنجيد يا اندازه گيری کرد. چيزی که غيرقابل انکار و يا زير سوال بردن است٬ پرهيز از خشونت

خدمتگزاران خداست که به واقع درونی است و شخصيت آدمی را تغيير می دهد. در مورد اين نوع تغيير و تبديل٬ اطالعات و دانسته های زيادی در دست

نيست. در حالی که برخی کارشناسان پرهيز از خشونت را به عنوان سالحی سياسی تعريف می کنند٬ ولی در واقع هيچ درمورد اثرات پرهيز از خشونت بر

کسانی که آن را اجرا می کنند٬ وجود ندارد. در حالی که ما با مفاهيمی عميق و پيچيده چون انرژی درونی و يا رويارويی با مشقت و سختی و تبديل آن به

نيرو صحبت می کنيم٬ بايد گفت ابعاد پرهيز از خشونت خارجه از حوزه ومرزهای مرسوم بحث های کارشناسی است.

و البته شايد بايد اين طور باشد. چرا که اين قبضه و در اختيا رگرفتن حقيقت٬ امری کامال درونی و شخصی است که کسی ميان دل و فکر خود پيدا می کند.

انتقال آن به ابعاد رضا و قبول بيشتر موضوع بحث و بررسی نبايد باشد که بايد ديد چطور افراد حاضر می شوند به طور انفرادی هر يک چنين انضباطی را

بپذيرد و آن را دنبال کند.

فقدان بحث و تحقيق های زياد در اين زمينه٬ نشانه آن نيست که ما بايد راه را تنها و بدون راهنما و راهنمايی برويم. اول گاندی بود و البته بعد از او بادشاه

خان که اين راه را کمی روشن کردند به ويژه داستان گاندی و بادشاه خان که طبق روايت اين کتاب برای خواننده غربی٬ نشان دهنده اين است که چطور دو

انسان تمامی انرژی خود را به کار گرفتند و با انضباط الزم آن را به نيروی مثبت و موثر تبديل کردند. جايش نيست که حاال به جزييات انضباط الزم برای

پرهيز از خشونت بپردازيم٬ نويسنده اين کتاب در ديگر کتاب هايش اين کار را کرده است. اما برای دنبال کردن و تعقيب راهی که بادشاه خان رفت نشان

می دهد راه رسيدن و مبارزه با قدرت خودکامه٬ يک تصوير خيالی نيست و مشخص است چه چيزهايی برای اين کار نياز است. پرهيز از خشونت چه در

ابعاد سياسی٬ اجتماعی و يا شخصی٬ ترکيبی از به کار گيری اراده در برابر خودکامگی است آن هم در صورتی که فقط به سالح عشق٬ ايمان و خالی از

ترس مجهز باشد. همان طور که خان به خدمتگزاران خدا گفت: «بايد در مقابل همه نوع خودکامگی و زورگويی باشيد٬ حاال هرچه می خواهد باشد٬ حتی

اگر اين قدرت٬ چيزی درونمان باشد که خودکامگی درون را بر دل های ما حاکم می کند.»
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کسانی که اين در اين راه قدم می گذارند٬ همان مسيری را می رودند که بودا و عيسی برداشتند  سن فرانسيس٬ آن را ادامه داد و بعد از آن گاندی٬ مارتين

لوتر کينگ٬ مادر ترزا و بادشاه خان رهروی آن بودند. همان طور که خان گفت٬ «نبرد٬ همواره امر شريفی است و هرکه وارد اين عمارت مقدس شود٬

در می بابد که نيروهايش بيشتر و بيشتر می شود.» جهان به چنين مردان و زنانی نياز دارد. اميد است چنين مردان و زنانی شکوفا شوند و پا به عرصه

حضور گذارند و يا همان طور که بادشاه خان به آن ها می گفت٬ هيچ گاه خسته نشوند و همواره پاينده باشند.

 منابع و اشارات تاريخی

نوشته: تيموتی فليندرز

اشارت مرتبطی که می آيد به طور کامل در بخش کتابشناسی به آن اشاره شده است. برای مثال تندولکار و دسای٬ از بخش بيوگرافی ها و زندگينامه های

عبدالغفارخان استخراج شده و ديگر موارد مطرح شده در اين کتاب هم در پی می آيد. اصالحات و اضافاتی که در اين بخش اومده از سوی کارشناسان

افغانستان و کسانی که از نزديک بادشاه خان را می شناختند٬ اضافه شده است که از ناشر و همکاران سپاسگزاريم.

موارد کلی

پشتون که در اين کتاب به آن اشاره شده٬ به معنای کسی است که زبان پشتون حرف می زند. در هند مستعمره بريتانيا٬ پختون يا پشتون به همان شکلی استفاده

شده که در زبان انگليسی برای نسبت دادن – اضافه کردن «تون» به آخر – استفاده می کردند. در زمان گاندی که داستان کتاب در آن می گذرد٬ بيشتر

مردم اين منطقه به نام پشتون شناخته می شدند که در اين کتاب به آن پرداخته شده و از آن استفاده شده است.

امروزه اما واژه پشتون که انگليسی ها آن را پتان می ناميدند٬ ديگر استفاده نمی شود و منحصر به زمان مستعمره هند است. زمانی که بريتانيا مرزهای خود

را هند را تعريف کرد٬ ادبيات جديدی هم به آن افزود: افغان٬ يعنی کسی که اهل افغانستان است٬ پتان يا پشتون هم ساکنان مستعمره بريتانيا در هند بودند. اما

بادشاه خان و مردمش خود را پتان يا پشتون يا افغان می ناميدند. در ذکر منابع اين کتاب هم ما به لفظ پشتون اکتفا می کنيم که بادشاه خان در آن به آن اشاره

می کرد و خواستار اتحاد و نزديکی مردمش بود.

افغان اما در سرزمين پارسی مترادف و هم معنا با پشتون است. برای همسايگان افغانستان٬ اين واژه معنای مکان دارد و به معنای محل زندگی مردم افغان

است. در واقع شکل گيری سلطنت افغانستان به اين منظور بود که تمامی مردم پشتون را در يک جا جمع کند. پشتون ها همواره گروه اکثريت در افغانستان

بوده و هستند. طی خط مرزی موسوم دوراند که در سال ۱۸۹۳ توسط بريتانيايی ها کشيده شد و هنوز مورد مناقشه است٬ خط ميان افغانستان و پاکستان قرار

گرفته است که در آن روستاها و قبايل از هم جدا می شوند. در نتيجه نيمی از پشتون ها در افغانستان قرار گرفتند و نيمی ديگر در منطقه جبهه شمال غرب

که خواننده در اين کتاب با آن زياد روبرو می شود. تاريخ پشتون اما در تاريخ دفن شده است. سرزمين آن ها پذيرای زرتشت پيامبر٬ ودای هندوها و فرهنگ

شکوفا و غنی بوديسم بوده است. سال ها پيش از اين که اسالم وارد اين منطقه شود.

زبانی که پشتون ها با آن حرف می زنند٬ پشتو است که نسبت به گويش های مختلف پشتون٬ پستو٬ پختو ناميده می شود. تفاوت کلی ميان اين گويش ها در

تلفظ سخت و نرم است. کما اين که يک پشتون از شمال رود کابل٬ پختو حرف می زند و يا از پخاور می آيد ولی کسی که از جنوب رود کابل باشد٬ پشتو

حرف می زند و راهی پيشاور است. اين گويش های زياد را سعی کرديم در متن کتاب وارد نکنيم و فقط به معناهای مشخص پشتون٬ خيبر و پيشاور اشاره

کنيم.

نام و گويش های مختلف از عبدالغفار خان: عبدل٬ يا عبد ال٬ پيشوند بيشتر پسرهای خانواده مالک و مالک در منطقه است. عبدالغفار خان را در کودکی

غفار می ناميدند ولی به محض گذر از نوجوانی٬ به خان عبدالغفار خان٬ يا بادشاه خان٬ شاه شاهان تغيير می يابد. برخی از منابع بر ابهام مطلب برای غربی

ها می افزايند چرا که او را به تبع گويش هندی٬ خان صاحب می نامند که ممکن است اشتباه ايجاد کند چرا که برادر خان نامش جبار خان بود که او را دکتر

خان صاحب می ناميدند. جبار خان در هند کامال به نام دکتر خان صاحب تعريف و ثبت شده است. در نتيجه در اين کتاب نام خان صاحب٬ مترادف برادر

غفار خان است تا از هرگونه ابهام دوری شود.
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موارد و مراجع خاص

۳ غفار خان: من آرزويی بزرگ در سر دارم ۱۲۴ – ۱۲۵

۱۲ مرگ و مراسم تشييع جنازه: خبرگزاری آسوشيتد پرس۲۱ ٬۲۰ ٬ و ۲۲ ژانويه ٬۱۹۸۸ سرگذشت در گذشتگان در نيويورک تايمز در ۲۱ ژانويه٬ تايمز

آف اينديا ۲۰ ژانويه و هيندوستان تايمز۲۱ ٬ ژانويه.

۱۵ حکومت راج بريتانيا٬ حاکميت بريتانيا بر هند که با نام حکومت راج از آن نام برده می شود٬ (راج از همان واژه سلطنت و حکومت در زبان انگليسی

گرفته شده است) از ۱۸۵۸ شروع شد که رياست کمپانی تجارت شرق هند٬ به ملکه ويکتوريا واگذار شد. و از سوی پارلمان لندن٬ حاکمی برای هند فرستاده

شد. هرچند گفته می شود که راج از ۱۷۵۷ و زمانی که سرهنگ رابرت کاليو حاکميتی نظامی در بنگال تشکيل داد٬ شروع شده است. منظور از تشکيل اين

واژه اين بود که بريتانيا٬ وارث امپراتوری مغول است.

۱۵ – ۱۶ انتقال قدرت در کراچی و دهلی از فرهنگ کالينز و الپير و نيز کمپل و جانسون گرفته شده است.

۱۷ «محکوميت به گسترش تخريب و خرابی» در صفحات ۷۵ و ۷۶ يونس آمده است.

۱۸ گوئرنيکا برای مخاطب غربی تا حدود زيادی مشخص و روشن است اما اين مستعمره های قدرت های غربی – فرانسه٬ بريتانيا و ايتاليا – بودند که

مناطق غيرنظامی را بدون هيچ دليلی نظامی و فقط به بهانه تروريسم بمباران کردند. در جريان جنگ سوم افغان٬ نيروی هوايی سلطنتی بريتانيا کابل و جالل

آباد را در سال ۱۹۱۹ بمباران کرد و خانه و کاشانه پشتون هايی که در قيام عليه حاکميت بريتانيا شرکت کرده بودند٬ تخريب و بمباران شد.

در جريان کنفرانس ۱۹۳۳ در ژنو برای خلع سالح هوايی٬ اين نه آلمان٬ که بريتانيا بود که به ممنوعيت بمباران مناطقی که ساکنان آن غيرنظامی هستند٬

اعتراض کرد. سر آنتونی ايدن٬ درخواست کرد استثنايی برای مناطقی خاص و حاشيه های کوه و کوهستان و مناطق قبيله نشين مسلح که مخل آسايش

همسايگان خود می شوند٬ درنظر گرفته شود. استدالل او اين بود که با حذف امکان حمله هوايی٬ تنها راه ديگر فرستادن نيروهای زمينی است که اين کار٬

حفظ امنيت و ثبات در اين مناطق را دشوار می کند.

۱۹ خشن ها تندخوها: تندولکار ۷۳ و ولپرت ۳۲۴ تصريح می کنند که در جريان دومين ساتياگراها٬ منطقه جبهه شمال غرب به دليل سياست های بی معنا و

بی هدف لرد ويلينگدون٬ شاهد شديدترين و بيشترين سرکوب بود.

۲۰ مردی که تفنگش را دوست داشت٬ يونس٬ صفحه نامشخص.

۲۵ ای پشتون ها٬ غفار خان٬ ۲۲۶

۲۷ ۲۵ روز جشن و شادی و سرور از موريس و تاکمن استخراج شده است.

۲۶ نقل از روزنامه ها٬ موريس ۳۱

۲۷ بزرگترين قدرت نظامی: موريس ۳۱٫ هيچ کس تاکنون٬ نقل از تاکمن ٬۵۵ محکوميت شيرين٬ نقل از کالينز و الپير ۱۷٫

۲۹ تخمين جمعيت ساکن در جبهه شمال غرب در سال ۱۹۰۱ از فرهنگنامه بريتانيکا چاپ ۱۹۱۱ گرفته شده است.

۲۹ – ۳۲ اطالعات در مورد کودکی غفار خان و پدر و مادرش از غفار خان٬ دسايی و تندولکار گرفته شده است. توصيف زندگی پشتون که در اسپين٬

تندولکار٬ دوپريه٬ پنل و مشاهدات نويسنده از زندگی روستاهای مسلمانان گرفته شده است.

۳۱ خوشحال خان٬ مرد ايده آل پشتون٬ را لويی دوپريه در صفحه ۳۲۷ کتاب مردم مسلمان توصيف کرده که مردی شاعر و مبارز است که طبعی ظريف
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دارد ولی مرد ميدان هم هست. کمتر مردمی هستند که مانند او بتوانند به اين تعادل برسند ولی خوشحال خان ختاک را مردم پشتون در ادبيات خود زياد نقل

می کنند. مبارز٬ شاعر٬ فيلسوف و کسی است که از زندگی و روحيه و راه مردم پشتون زياد گفته و از سوی مردم مقبول بوده و از او نقل قول زياد شده

است. به صفحات ۲۲۱ تا ۲۴۶ کارو و نيز ۱۰۷ تا ۱۱۶ اسپين مراجعه کنيد.

۳۲ مال مستون و زندگی او به نقل از ميلر۲۵۶ ٬ تا ۲۶۶

۳۵ داستان زندگی مردم من٬ يونس٬ ۱۱۵

۳۵ – ۳۸ تاريخ کمپانی بازرگانی شرق هند که از ميلر و از کالينز و الپيه گرفته شده است.

۳۷ اولين ساکن بريتانيايی٬ آنی بيسانت٬ در يونس۷۹ ٬ و ۸۰

شروع بحث و مجادله٬ ميلر٬ ۹۰

به دليل تداخل و دخالت مشخص٬ ميلر٬ ۳۰

طراحی و نقشه مشخص٬ ميلر٬ ۳۲

۳۸ بايد گفت جبهه شمال غرب تا سال ۱۹۰۱ نام استان به خود نگرفت. در زمان جشن و سرور پادشاهی بريتانيا٬ اين منطقه را بخشی از پنجاب می ناميدند

که پنجاه سال پيشتر به کمپانی هند شرقی ضميمه شده بود.

۳۸ همان طور که تصريح شد٬ در صفحه ۷۹ ميلر آمده است. محمد اکبر٬ که پسر دوست محمد٬ اولين امير افغانستان بود٬ پشتون بود. کمپانی هند شرقی

تصميم گرفت او را کنار بگذارد و به جای او شاه شجاع را بگذارد که هرچند مردمش خيلی قبولش نداشتند٬ ولی در عوض بريتانيايی ها او را بيشتر می

خواستند چرا که قسم خورده بود مقابل سلطه روسيه بايستد ولی با انگليسی ها نزديک تر بود.

۳۸ به همان راحتی که اجازه اش صادر شده بود و رهايش خواهد کرد٬ ميلر٬ ۸۵

۳۸ – ۳۹ اجماع و يکدستی بزرگ٬ هرچند توسط سربازان هندی شروع شد٬ ولی بزرگترين شورش عليه بريتانيايی ها بود. ولی يک شورش ملی گرايانه نبود

و بريتانيايی ها توانستند با کمک برخی از گروه ها مانند گرخی ها و سيک ها٬ آن را سرکوب کرده و بخوابانند. پشتون ها اما خيلی از يادآوری آن راضی

نيستند چرا که خيلی از مردمشان به بريتانيايی ها در  خاموش کردن آن چه اولين انقالب برای استقالل ناميده شد٬ دست داشتند.

سخت است که بتوان نقش اين شورش را در سال های بعدی حاکميت بريتانيا بر هند نشان داد. بی شک تمامی اعتراض های مردمی و حتی جنبش پرهيز از

خشونت٬ متاثر از ترس سرکوب آن روزها در ۱۸۵۷ بود که گروه های نظامی و امنيتی با جمعيت خروشان و معترض هندی روبرو شدند. بريتانيايی ها

البته خشونتی که به کار بردند را به ياد دارند ولی آن طور که نهرو می نويسد٬ اين سکه روی ديگری هم داشت: تاثيری که همه روحانيون و مردم تالش

کردند تصاوير دردناک آن خشونت را کنار بگذارند و نگذارند تکرار شود. در مقياس آن زمان حدی از سبعيت و خشونت جريان داشت که حتی با مثال های

مدرن روزگار مانند فاشيسم و نازيسم قابل مقايسه نيست و حتی گزارش پارلمان بريتانيا هم آن را تاييد کرد. يک چيز را بريتانيايی ها از آن ياد گرفتند. اين

که پيروزی آن ها به اين دليل بود که هند متحد نبود. هرگونه اتحاد ميان هندو ها و مسلمان ها و يا ميان قبايل و گروه های جبهه شمال غرب به معنای پايان

حاکميت بريتانيايی ها بود.

۴۱ انتقام يک واژه است٬ پنل٬ ۷۱ – ۷۲

۴۵ تقصير ما٬ تندولکار٬ ۱۸۶ – ۱۸۹
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در ساعاتی کوتاه٬ چرچيل٬ ۸۸

همانند ديگر جوانان احمق٬ در صفحه ۲۶۹ ميلر نقل شده است. چرچيل مشغول رايزنی بود تا از هند منتقل شود و بتواند جنگ جبهه شمال غرب را به

عنوان خبرنگار جنگی پوشش دهد.

۴۶ ۴۵ داستانی که بايد بگويم٬ چرچيل٬ ۸۳ ۸۲

۴۷ توصيف از سياست های مدارس در ميلر آمده است و منابع بيشتر در کارو و جيمز قابل دريافت است.

بازی بزرگ که کيپلينگ از آن نوشته است و در صفحه ۳۴ اسپين آمده است٬ داستان دستاوردها ميان دو امپراتوری بود. صلح و پيشرفت در جبهه شمال

غرب و کمی نگرانی برای حاکمان هند. مهم ترين انگيزه٬ امنيت بود. برای اين کار افغانستان نقش ميان دو امپراتوری را بازی می کرد و بيشتر ترغيب به

اين داشت که به مناطق پشتون نشين هند گرايش داشته باشد. و نقش پشتون ها در بازی بزرگ در قدرت در تغيير جغرافيای آينده مهم بود. در بازی بزرگ

ژئوپاليتيک٬ صفحه ۲۳۴ به آن اشاره شده است.

۴۸ اگر بايد قطع کنيد٬ در يونس صفحات ۷۷ – ۷۸ آمده است.

۵۲ ۴۹ جنگ جبهه شمال غرب از زمان چرچيل است٬ ميلر و جيمز.

۵۰ هيچ گونه بزرگنمايی در کار نيست٬ چرچيل٬ ۹۴ – ۹۵

سر بيندون بالد٬ چرچيل٬ ۹۰

۵۱ رنگ های پاييزی٬ جيمز٬ ۱۴۷

۵۲۵۳ علنا جار می زنيم٬ در يونس صفحه ۸۰

۵۵ پيامبر اسالم٬ غفار خان٬ ۲۳۱

۵۶ کسانی که در مدرسه فرا می گيرند٬ غفار خان٬ ۱۲

مرجع مرتبط با روش استاندارد پرسش ها در مورد منافع راج از تندون٬ ۱۳

۵۹ گفت وگوی ميان دوست خان و افسر بريتانيايی از غفار خان٬ ۲۰

۶۰ گفت وگوی ميان خان و مادرش از غفار خان صفحات ۲۲ – ۲۳ و مهتا٬ ۲۴۱

۶۴ من اين مردان را می شناسم٬ نقل از ميلر٬ ۲۸۴

۶۵ ۶۴ موارد مطرح شده در کورزان٬ ميلر ۲۸۳ – ۲۹۳

۶۶ گفت وگو با مال از غفار خان٬ ۲۷

۶۷ الهالل توسط موالنا عبدالکالم آزاد که از نزديکان گاندی بود٬ پايه گذاری شد. آزاد و گاندی در ۱۹۲۰ در گروه همکاری مسلمانان و هندوها به هم

پيوستند.
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۶۸ غفار خان (۲۹) از حاجی صاحب به عنوان يک اصالح گرا ياد می کند که دنبال اين می گشت در مدارس اسالمی به جای سنت های پوسيده و کهنه٬

ايده های جديد و نوين مرتبط با اسالم تدريس شود. از آن جايی که ديدگاه معاصر بريتانيايی ها بود٬ به شدت از آن هراسان شدند و او را خالفکار معرفی

کردند. وی مامندی ها را متحد کرده و در مقابل بريتانيايی ها می گويند اين که اجازه دادند او از جبهه شمال غرب فرار کند٬ بزرگترين اشتباهی است

مرتکب شدند. در تاريخ نظامی بريتانيا٬ از حاجی تورنگزهی به عنوان دشمنی ياد می کنند که عمری طوالنی داشت.

۶۹ ۶۸ چگونه آرام تعظيم کرد٬ تندولکار ٬۲۵ کارو٬ که به نقل از تمامی حاکمان دولتی و افسران ارشد می گويد اجرای عدالت در جبهه شمال غرب٬ به

شخصيت شخص حاکم ارتباط داشته و نه نفس قانون.

۷۰ سوابق چله نشينی خان خيلی مخدوش است. بخش هايی از آن در ۱۰۵ يونس که خان را از نزديک می شناخت٬ آمده است.

۷۷ مانند گل هايی در صحرا٬ غفار خان٬ ۱۲۲ – ۱۲۴

۷۸ بيماری غنی و مرگ مادرش از غفار خان۴۰ ۳۹ ٬ گرفته شده است. غنی بعدها (۵۱) نوشت:مادرم آنقدر زنده نماند که ببيند سکوت و حالت های

تاريکش به قدرت او در حرکت تبديل شده است. پيش از اين که ۲۵ ساله شود٬ مرد. لباس عروسی اش را تنش کردند و سرتاپايش را غرق گل. او دو کودک

به جای گذاشت. غفار خان کودکانش را به مادر پير خود سپرد و اندوه خود را صرف کار و خدمت کرد.

۸۰ پرهيز از خشونت٬ نوعی شرط ديناميکی است. يانگ اينديا٬ هشتم آگوست ٬۱۹۲۰ صفحه سوم٬ نقل قول از گاندی در مطلب: ذهنيت مهاتما گاندی۱۲۱٫ ٬

حقيقت به معنای عشق است٬ گاندی٬ ساتياگراها٬ ۱۰۲

ساتياگراها قدرت روح است٬ گاندی٬ ساتياگراها ۱۰۵

هيچ نوع محدوديت زمانی وجود ندارد: گاندی٬ يانگ اينديا۱۹ ٬ فوريه ٬۱۹۲۵ صحفه ٬۶۱ نقل قول از گاندی در مطلب تفکر مهاتما گاندی۱۷۳٫ ٬

۸۱ به شکل عجيبی در همان سالی که قانون روالت ۱۹۱۹ توسط جورج پنجم اعالم کرد اصالحات موسوم به مونتاگو چلمسفورد را انجام دهد٬ قصد داشت

به موازات پادشاهی در هند دولت تشکيل دهد. در استان های هند وزيران هندی انتخاب می شدند تا در امور استانی مانند کشاورزی٬ بهداشت و تندرستی٬

آموزش و غيره حضور داشته و کار کنند در حالی که دولت مرکزی کماکان بريتانيايی باقی می ماند. اين پيشنهاد بسيار مورد قبول هندی ها بود که خواستار

حاکميت بيشتر در خاک خود بودند ولی با اين حال (برای حاکميت بريتانيايی)٬ مسئله ای بود که به سختی می شد آن را جا انداخت. رد سال ۱۹۲۰ اين طرح

اصالحی در همه جای هند به جز شمال و جبهه شمال غرب به اجرا درآمد چرا که به گفته حاکمان بريتانيايی٬ اين مناطق هنوز برای دموکراسی آماده نبودند.

اين در حالی است که شورای قومی و محلی پنجاب٬ از قديمی ترين شاخه های دموکراسی در جهان به شمار می رود. طبق کارو صفحه ٬۴۲۵ نه سرمايه٬

نه انتخابات٬ نه دموکراسی٬ نه وزارتخانه و نه دولت برای پشتون ها آماده نشد و از آن محروم ماندند.

حواشی و شرايط حاکم بر اين قانون اصالحی نشان داد که چقدر طرح تو خالی بود. هيجدهم مارس ۱۹۱۹ بود که طرح روالت به شکل قانون درآمد. در

بيشتر شهرهای هند٬ هارتال يا همان مراسم عبادت و روزه که ششم مارس بود٬ به صحنه اعتراض تبديل شد. يک هفته بعد ژنرال رجينالد داير که حاکم

پنجاب يعنی پرتنش ترين استان بود٬ درخواست کرد نيروهايش همه خروجی ها را ببندند و در امريتسار که شهر مقدس سيک ها بود٬ زنان مردان و کودکان

را دستور داد به گلوله ببندند و آن قدر ادامه دهند تا وقتی که تمام فشنگ هايشان تمام شود. طبق تحقيق رسمی دولت بريتانيا٬ يک هزار و ۵۱۶ گلوله شليک

شده بود و يک هزار و ۶۵۰ تن زخمی شده بودند. کشتار امريتسار به همراه حکومت نظامی که در خيلی از جاهای هند اجرا شده بود٬ باعث دافعه خيلی ها

در هند و بريتانيا شد و ناراضيان زيادی درست کرد. هشت ماه بعد از آن بود که اصالحات مونتاگو چلمسفورد اعالم شد و از آن جايی که کنترل پليس و

نيروهای نظامی هنوز در دست بريتانيايی ها بود و هنوز حکومت نظامی در خيلی نقاط برقرار بود٬ سياست ژنرال داير يا همان دايريسم هنوز جوهره اصلی

حاکميت بريتانيا در هند را تشکيل می داد.

۸۲ ديالوگ و گفت وگو با کميسيونر پليس از غفار خان ص ۴۸ گرفته شده است.



3/25/2016 سرباز بی خشونت اسالم: بادشاه خان مردی به صالبت کوه ها – مرکز مطالعات بی خشونت

http://bikhoshoonat.com/?p=1136 75/87

۸۳ مهاجرت گروهی پشتون ها به افغانستان که پادشاهی اسالمی بود٬ ناراحتی ديگری برای مسلمانان هند بود. در جريان جنگ جهانی اول٬ بريتانيايی ها

سربازان مسلمان را برای جنگ با ترکيه می فرستادند. خليفه يا رهبر معنوی مسلمانان هند در واکنش به بريتانيايی ها اعالم خالفت بزرگ اسالمی کرد.

گاندی که در حال مبارزه با قانون روالت و چگونگی رفتار بريتانيايی ها با خليفه مسلمانان بود توانست برای تنها برای يک بار٬ هندوها و مسلمان ها را با

هم متحد کرده و در جنبش پرهيز از خشونت آن ها را شرکت دهد.

۸۵ حکايت ميله خم کردن خان به نقل از نويسنده است در گفت وگويی که با سری گورودايال ماليک داشته است.

۸۷ کسی هست که درس می گيرد٬ دسايی٬ ۲۳

۸۷ – ۹۰ تجربيات خان از زندان از غفار خان۵۸ ٬ – ۸۱ آمده است.

۹۰ خانم زيرک و باهوشی بود٬ تندولکار ۴۵

۹۱ اين طور بهتر است٬ نقل شده در فيشر ۲۰۳

۹۲ ای مردم٬ غفار خان٬ ۷۸

روزی يک شير ماده٬ غفار خان ۸۴۸۳

۹۵ اين يک پشتون نيست٬ دسايی٬ ۶۸

۹۵ – ۱۰۱ تمامی موارد از غنی خان است.

۱۰۳ هيچ چيز تعجب برانگيزی نيست٬ غفار خان٬ ۱۹۵

۱۰۶ فقدان ذوق و سليقه٬ آلن کمپبل جانسون در فيشر٬ ۲۵۶

۱۰۸ جهان که روزی ضعيف بود٬ خوشحال خان در اسپين ٬۱۱۰ دو راه هست٬ غفار خان ۹۳ – ۹۴

۱۱۰ شکل گيری نيروهای داوطلب خدمتگزار خدا بازسازی از گفته های خان در اتوبيوگرافی و يا زندگينامه اش است. خان افزود: ما نمی خواهيم جنبش ما

هيچ ربطی به سياست داشته باشد. (غفار خان ۹۶ ۹۵) اما فشار و سرکوب بيش از حد بريتانيايی ها باعث شد راه گريزی از آن نداشته باشيم. کارو (۴۲۳)

می نويسد شکل گيری اين جريان ناشی از فقدان حرکت بريتانيايی ها در اعطای حقوق اصالحات مونتاگو چلمسفورد بود که برای پشتون ها روی نداد. شکل

گيری نيروهای پرهيز از خشونت برای خان کامال خودجوش و برگرفته از مدل های نظامی بود. همان طور که گاندی در زمان مقاومت مدنی خود در

آفريقای جنوبی مدل خاصی در سر نداشت و خيلی خودجوش آن حرکت را تشکيل داد. (به گاندی٬ ساتياگراها۹۵ ٬ مراجعه شود.)

۱۱۱ – ۱۱۲ سوگند خدمتگزاران خدا از غفار خان٬ ۹۷

۱۱۳ ما ارتش خداوند هستيم٬ يونس ۱۱۴

۱۱۷ من به شما تقديم می کنم٬ تندولکار٬ ۱۲۹

ما باور داريم٬ تندولکار ۶۴

پرهيز از خشونت در اسالم: از آن جايی که درک اسالم در غرب بسيار پايين و ضعيف است٬ شايد بد نباشد کمی توضيح داد که چطور خان درس پرهيز از
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خشونت را سالح پيامبر دانست. صبر يا مقام صبر در قرآن زياد آمده و واژه های توصيفی مناسبی برای آن وجود ندارد اما همان ساتياگراها از همه به آن

نزديک تر است که می گويد انتقام نجوييد٬ درگير نشويد و مقابل به مثل نکنيد. در اسالم صبر به معنای مقياس داشتن ايمان است. صبر و صبوری و مقام

صبر البته بيش از اين است و تمامی پرهيز از انتقام٬ تسلط بر خود٬ فرو کش کردن خشم و قدرت بخشش را در خود دارد. پيش از اين که از خشم منفجر

شويد٬ سرخم کنيد و بدون شکايت يا اعتراض٬ دور شويد. در سال های اول اسالم٬ عمر را به عنوان يک صابر می شناسند و اسالمی که می گويد همه چيز

و بهترين ايمان در صبر است. غزالی هم صبر را محل مبارزه خير و شر درون انسان می داند. (دانشنامه اسالمی٬ مدخل صبر). البته صبر همان پرهيز از

خشونت خان نيست. اين هوشمندی خان بود که صبر را به اين شکل عرضه کرد و گفت در برابر قدرتمند٬ بايد صبر پيشه کرد و از خشونت دوری جست.

۱۱۹ عجيب ترين ارتباط٬ فيشر٬ ۲۶۹ – ۲۷۱

۱۲۱ بريتانيايی ها مسائل و مشکالتی بزرگتر از خدمتگزاران خدا در آن زمان داشتند. در زمانی که خان مشغول مبارزات پرهيز از خشونت بود٬ برخی از

قبايل پشتون از فرصت استفاده کرده و دو حمله نظامی به پيشاور کردند. (کارو ۲۷۲) نويسندگان بريتانيايی مانند کارو و بارتون (و ميلر که آمريکايی ولی

دنباله روی آن ها بود) درگيری ها را مرتبط با خدمتگزاران خدا می دانند و در نتيجه پرهيز از خشونت را ناکارآمد می دانند. بارتون که برای بيست سال

در اداره جبهه شمال غرب حضور داشت در ۱۹۳۹ نوشت که خان يک پشتون تلخ و دشمن و خصم واقعی بريتانيايی هاست که فقط به فتنه مشغول است و

پيراهن قرمزها را برای جنگ با بريتانيايی ها در دير٬ باجوار و ملکند آماده می کند. (بارتون ۱۶۴) بريتانيايی ها البته هيچ وقت اجازه ندادند با قبايل آزاد

باالی تپه در جريان اعتراض ها و يا وقتی که او در زندان بود٬ همکاری کند و رابطه داشته باشد.

يکی از مسائل مهم در جريان يورش پيشاورهمين است که خان درجا پس از آن دستگير شد. وقتی آفريدی ها٬ قبايل نزديکی گذرگاه خيبر فهميدند که چگونه

با خدمتگزاران خدا رفتار می شود٬ به پيشاور آمدند و اولتيماتومی اين گونه دادند: «بادشاه خان و ملنگ بابا (مرد روحانی عريان يا همان گاندی) را آزاد

کنيد و اگر اين کار را نکنيد٬ از طرف پشتون ها عليه شما اعالن جنگ می دهيم. (تندولکار ۷۴) البته بريتانيايی ها با حضور نظامی و حمله هوايی آفريدی

ها را متوقف کردند ولی در جنوب در چنگال پشتون ها گرفتار شدند. نکته جالب ديگر اين است که به رغم سرکوب گسترده بريتانيايی ها٬ روش پرهيز از

خشونت در حال شکوفايی و گسترش در منطقه بودو در نتيجه آن در ۱۹۳۲ بود که خان توانست اتحاد و نمايندگی اکثريت پشتون ها را به دست آورد.

جالب تر اين که دولت بريتانيا در هند هم تاييد می کند که در جريان اين حمله ها٬ غارت و دزدی دست برداشتند و به رغم اين که همواره اين رسم را به

جای می آوردند٬ ديگر دست به آن نزدند. اگر خان اجازه پيدا می کرد با قبايل باالی تپه هم کار کند٬ به احتمال زياد تا ۱۹۳۰ می توانست جنبش پرهيز از

خشونت گسترده تری راه بياندازد.

۱۲۲ – ۱۲۴ گزارش کنگره در تندولکار ۶۷ – ۷۰ آمده است.

۱۲۲ – ۱۲۳ وقتی نويسندگان غربی می خواهند از خدمتگزاران خدا ياد کنند٬ حتما جريان حمله پيشاور در ۱۹۳۰ را هم اضافه می کنند. از آن جايی که

جنبش پرهيز از خشونت خان همواره با اين حوادث آورده می شود٬ شايد بد نباشد چند نکته در مورد مرجع يا مراجع گفته شود. نويسندگانی مانند بارتون يا

ميلر٬ کامال و انحصاری به آمار و اطالعات ارتش بريتانيا اتکا دارند و شاهدان عينی و يا گزارش کنگره از آن را ناديده می گيرند و به آن اشاره ای نمی

کنند. داستان ميلر هم مانند بقيه کتابش٬ رنگارنگ و پر از حوادث تا آخر کتاب است. طبق نوشته او٬ همه درگيری ها و اعتراض ها و شورش ها در منطقه

بوده و در حالی که نيروهای نظامی همواره با موفقيت سرکوب را انجام می دادند٬ اين پيراهن قرمزها بودند که با سالح های سردی چون چاقو و سنگ و

آجر شورش ها را عملی می کردند. (ميلر ۳۴۹). نه بارتون و نه ميلر پاسخی برای اين دارند که چگونه است که پشتون ها هميشه مسلح با تفنگ حتی در

برابر سواره نظام و رگبار گلوله٬ حاضر نمی شوند دست به اسلحه ببرند و به قول آن ها با سنگ و آجر جلوی آن ها می ايستند.

۱۲۳ وقتی آن ها که در خط اول بودند٬ شارپ٬ ۱۱۰

۱۲۴ – ۱۲۵ جمالت مربوط به سربازان گراوالی از تندولکار ۶۶ آمده است.

۱۲۵ يکی از مسائلی که برای بريتانيا در جريان جنبش پرهيز از خشونت خان دردسر درست می کرد٬ اين بود که خان تمامی نيروهای خود را همسو با
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کنگره هند کرده بود و نه با مسلم ليگ. مسلم ليگ هميار و دستيار بريتانيا بود و با آن ها نزديک بوده و همکاری می کرد. خان نوشت که رهبران مسلم ليگ

حاضر به هيچ گونه کمکی نبودند چرا که ما با بريتانيايی ها مخالف بوديم. وقتی که  خان ارتش داوطلبان خود را با کنگره هند همسو کرد٬ به او پيام دادند که

اگر خود را از کنگره کنار بگذارد٬ حاکميت حاضر است به جبهه شمال غرب حتی کمک ها و آزادی های بيشتری از هند بدهد. خان اين پيشنهاد را رد

کرد.

۱۲۶ داستان يک افسر خدمتگزار خدا از تندولکار۷۰ ٬ – ۷۱ و غفار خان.

۱۲۷ قضيه عباس خان٬ تندولکار ۷۱

۱۲۸ بايد جلوی آن را بگيری٬ دسايی ۵۱

دو سال٬ يونس ۱۱۸

۱۲۹  با سپاس فراوان از٬ ميلر ۳۵۰

نمايش تهوع آور٬ فيشر ۲۸۱

۱۳۱ هيچ جيز ندارم جز يکی٬ دسای ۹۲

اضافه نکنيد٬ تندولکار ۱۷۹

۱۳۲ شرح سفر خان از يونس ۱۳۳

۱۳۲ – ۱۳۳ پايراالل (در تندولکار ۵۲۵ – ۵۲۶) پرده از اهميت کارهای خان در روستا برمی دارد. وقتی از خان می پرسند چطور توانسته قومی خشونت

گرا و متعصب را به سربازان پرهيز از خشونت تبديل کند٬ خان در پاسخ می گويد: آموزش مستقيم و نزديک. بيشتر مواقع او در خانه های مردم روستايی

سرمی کرد. و کارهای ابتدايی زندگی را با آن ها شريک بود. خان گفت: از آن جايی که همه رزمجو و مبارز بودند٬ می دانستند انضباط چيست تمام کاری

که من کردم اين بود که پرهيز از خشونت را به آن اضافه کردم.

۱۳۳ خواهران من٬ تندولکار٬ ۱۰۱ – ۱۰۲

۱۳۳ – ۱۳۴ گفته های گاندی برگرفته از تندولکار ۱۰۷ – ۱۰۹

۱۳۴ نقل قول روزنامه برگرفته از تندولکار ۱۳۰ – ۱۳۱

از مرگ هراس نداشته باشيد٬ تندولکار ۱۲۶

مشخص نيست چقدر حاکميت بريتانيا به اين مظنون بودند که خان کمونيست است. در زمان خودمان٬ فقدان مدارک و شواهد باعث می شود چنين اتهاماتی

عقب زده شود. اما ترس و هراس از روسيه خيلی جدی بود و هم پشتون ها خيلی طرفدار آن نبودند و هم اين که سياست اصلی خارجی بريتانيای آن زمان در

جلوگيری از هرگونه گسترش کمونيسم در منطقه بود. موريس (۴۹۱) گفت: تزار نيکوالی دوم يک بار گفت برای فلج کردن بريتانيايی ها کافی است يک

تلگرام بفرستيد و بگوييد روسيه نيروهايش در ترکستان را مشغول جابجا کردن است.

۱۳۴ – ۱۳۵ گفت وگو با سر رالف گريفيث از تندولکار ۱۳۲ – ۱۳۳ و غفار خان ۱۴۱

۱۳۶ – ۱۳۸ ورير الوين به نقل از تندولکار ۱۴۴ – ۱۵۰
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۱۳۸ برای رسيدن به استقالل٬ تندولکار ۱۶۱

۱۴۱ به عنوان يک پسر جوان٬ مهتا٬ ۲۴۱

فضای سياسی٬ تندولکار ۱۶۰

برنامه سازنده گاندی در تضاد با جنبش خودداری از همکاری است که تالش می کرد در آن زمان با اتکا به آن برنامه٬ هم استقالل به دست آورد و هم

روستاهای فقر زده هند را بهبود بخشد. چرخ نخ ريسی در کانون اين برنامه بود چرا که به ميليون ها نفر از ساکنان روستاها امکان کار و فعاليت و تا حدی

خودکفايی داد. ديگر بخش اين برنامه پاکسازی از هرگونه لباس غربی بود و همچنين تالش برای اتحاد هندوها و مسلمانان و تقويت زنان.

۱۴۳ هرچه بيشتر دانستم٬ دسايی٬ اول و دوم

بزرگترين چيز٬ دسايی٬ ۹۰

خواهيد داشت٬ تندولکار ۱۷۶

دوستی برادرانه٬ تندولکار ۱۷۱

۱۴۳ – ۱۴۴ با آن ها بودن٬ تندولکار ۱۹۳

۱۴۴ در اين برادران٬ دسايی٬ ۸۶ – ۸۷

۱۴۵ شگفت زده خواهيد شد٬ دسايی٬۳۴ ٬ تندولکار ۱۷۲ – ۱۷۳

اهل کتاب٬ يکی از گفته های پيامبر اسالم است که در قرآن هم آمده و به يهوديان و مسيحيان اشاره دارد و در تورات٬ کتب مقدس مسيحی و مزامير داوود

هم آمده است و اسالم اين اديان را برادر می داند و به رسميت می شناسد. اسالم برای اهل کتاب مدارای مساوی با ديگر مسلمانان را تعريف کرده است.

۱۴۶ تحسين می کنم٬ تندولکار٬ ۱۷۱

قصد دارم٬ تندولکار ۱۷۷

هيچ وقت نيافتم٬ دسايی٬ ۹۱ – ۹۲

۱۴۷ تقصير ما چيست٬ تندولکار ۱۸۶ – ۱۸۹

۱۴۸ توصيف جريان دستگيری خان٬ دسايی ۱۰۴ – ۱۰۶

۱۵۱ هر راهی که گاندی برگزيند٬ دسايی ۹۱

و البته تعجب کرد٬ تندولکار٬ ۲۰۵

من وفادار خواهم بود٬ تندولکار ۱۹۹

۱۵۳ اين استان دارد٬ تندولکار ۲۰۷

قانون  ۱۹۳۵ دولت هند برای اولين بار اجازه داد سران هر استان از ساکنان همان جا انتخاب شوند و در ۱۹۳۷ برای نخستين بار دکتر خان صاحب به
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عنوان وزير اصلی انتخاب شد و خدمتگزاران خدا ائتالف اکثريت مجلس جبهه شمال غرب را به دست آوردند.

۱۵۳ – ۱۵۴ برای مدت طوالنی٬ يونس ۱۲۶

۱۵۵ توجه کردم که هر بار٬ تندولکار ۲۳۸

هيچ وقت نمی توانيم از ياد ببريم٬ تندولکار٬ ۲۳۸

به شما تبريک می گويم٬ تندولکار ۲۳۹

۱۵۵ – ۱۶۲ گفت وگوی گاندی با خان و خدمتگزاران خدا در گزارش تحت الفظی و پايراالل ثبت شده است.

۱۵۸ ما از شما می خواهيم٬ تندولکار٬ ۲۴۹

۱۵۹ حتی مانند گل رز٬ پايراالل ۸۷

اگر دست من بود٬ پايراالل ۹۵

۱۶۰ تصور من٬ گفت وگوی خان و گاندی به نقل از پايراالل ۷۱ – ۷۶

۱۶۲ – ۱۶۳ هرچه خدمتگزاران خدا٬ تندولکار٬ ۲۸۴ – ۲۸۸

۱۶۵ آن چه پيامبر با آن روبرو شد٬ يونس ۱۳۲

هند دموکراتيک و آزاد٬ فيشر ۳۵۴

۱۶۶ امپراتوری دو شقه شده٬ يونس ۸۵

نقل قول های جناح در تندولکار ۳۰۶

۱۶۷ غيرقابل حرکت٬ فيشر ۳۵۶

دشوار است٬ تندولکار٬ ۳۲۷

۱۶۸ چرچيل (نخستين وزير شاه نشده ام که) به نقل از فيشر ۳۵۷

۱۶۸ – ۱۷۰ توصيف اردوگاه خان از کتاب بار٬ ۲۲۸ – ۲۳۴

۱۷۱ مردی جوان٬ مهتا ٬۲۴۱ جريان تغيير و گذار برای خان به نظر نمی رسد کار راحتی بوده و او هم تنش ها و کشمکش های خود را داشته است. وقتی

در ۱۹۳۸ به برخی از همکارانش از جريان آن گفت٬ کمی اشاره کرد و گفت چقدر سخت است که بتوان جلوی خشم را گرفت ولی بايد به خدا پناه برد چرا

انسان ضعف دارد ولی خداست که قدرت برتر است. به قدرت خدا می توان ضعف ها را برطرف کرد و به پرهيز از خشونت گراييد. شايد هم يک دفعه و

در جا اين تغيير روی ندهد٬ اين روندی آهسته است ولی به مقصد می رسد. هيچ وقت دلتان را خالی نکنيد. (پايراالل٬ سفر٬ ۶۹)

جريان مرتضی خان به نقل از غنی خان٬ ۲۱ ۱۶

۱۷۳ شمار سربازان سفيد٬ نقل شده در تندولکار٬ ۳۵۹
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۱۷۴ تمام آن چه می دانم٬ فيشر ۴۴۴

اين کار را نخواهم کرد٬ فيشر ۴۴۴ – ۴۴۵

سوزاندن شمع٬ نقل قول دکتر سوشيال نايار از گاندی و زمانه ی او٬ نقل شده در فيشر ۴۶۸

۱۷۴ حق با شماست٬ تندولکار ۴۰۳

۱۷۵ هند به نظر جهنم می رسد٬ تندولکار ۴۰۳

۱۷۷ نيت من اين است و غم و رنج درونی اش٬ تندولکار٬ ۴۲۲

۱۷۷ ما مطرود خواهيم بود٬ تندولکار٬ ۴۱۶

۱۷۷ – ۱۷۸ سخنان گاندی در مراسم عبادت هفتم ماه مه از تندولکار٬ ماهاتما٬ ۳۹۱

۱۷۸ نه خيلی پيش٬ تندولکار ۴۱۶

۱۷۹ او يک متفکر واقعی است٬ تندولکار٬ ۴۱۶ – ۴۱۷

ايمان کامل دارم٬ تندولکار ۴۱۷

۱۸۱ آن را يک جنايت می دانم٬ نقل شده در يونس٬ ۱۳۲

يک فضايی بود٬ کمپبل جانسون٬ ۱۵۷ ۱۵۶

در همان لحظه کوتاه٬ کمپبل جانسون٬ ۱۵۷

۱۸۱ – ۱۸۲ ماونباتن و تغيير مقام او از حاکم به نماينده از کمپبل جانسون ۱۵۶ – ۱۵۷ و کالينز و الپيه٬ ۲۶۶ – ۲۶۷ – ۲۷۵ – ۲۷۷

۱۸۲ هيچ قدرتی در تاريخ٬ نقل از کمپبل جانسون ۱۶۲

گويی که او٬ کالينز و الپيه ۲۶۶

۱۸۵ نقش پشتون ها٬ تندولکار ۴۶۵

خدمتگزاران خدا٬ تندولکار٬ ۴۵۰ – ۴۵۱

رفراندوم که طی آن ماونباتن پاکستان را از هند جدا کرد٬ ولی اين مشخص نيست که آيا نمايندگان از مسلم ليگ بودند يا نه. چرا که به لحاظ جغرافيايی جبهه

شمال غرب بايد بخشی از هند باقی می ماند و يک سال هم نشده بود که اين منطقه با اکثريت کامل دکتر خان صاحب را به کنگره هند رای داده بود و مسلم

ليگ را به اقليت فرستاده بود. با اين حال جناح به گفته خودش٬ حاضر نبود يک پاکستان که پيله اش کنده شده را قبول کند. ضمن اين که مسلم ليگ حاضر

نبود منطقه ای که حدود ۹۵ درصد آن مسلمان هستند را قبول کند به ويژه اين که کارو٬ حاکم طوالنی مدت اين منطقه طرفدار مسلم ليگ بود. مسلم ليگ

در طول اين سال ها با آن ها همکاری کرده بود در حالی که خدمتگزاران خدا به کنگره هند تمايل داشتند. کارو مکرر از خان صاحب خواسته بود رابطه

خود با کنگره هندوها را قطع کند. دست آخر کارو در نامه ای به ماونباتن درخواست کرد رفراندوم ديگری برگزار شود تا مسلمان ها حساب خود با هندو

ها را تسويه کنند.
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نانواتی: قانون پشتون ها در اعطای حقوق به پناهندگان

پيژامه: لباسی که هندوها در شمال برتن می کردند

پشتون٬ پشتوها

پشتون والی٬ راه زندگی پشتون ها٬ قوانين انتقام گيری و قوانين داخلی ميان پشتون ها

پير: مسلمان قديس

پرده٬ نقاب و حجاب٬ فاصل و جدا کننده

راج٬ حاکم مستعمره

ساتياگراها: قدرت روحی

سيتار: آلت موسيقی در هند

سورنا: آلت موسيقی

تولوار٬ نوعی شمشير

يقين: ايمان

ظلم: جور

شرح وقايع به ترتيب زمانی:

وقايع زندگی بادشاه خان در ستون اول آمده و شرايط عام در ستون ديگر و در وسط به تاريخ آن اشاره شده است. تا قبل از ۱۹۴۷ در هند مستعمره بريتانيا و

بعد از آن در پاکستان.

تولد در اوتمانزای٬ ۱۸۹۰

۱۸۹۴ لرد الگين٬ حاکم مستعمره هند

۱۸۹۵ قشون کشی چيترال

۱۸۹۷ جشن سرور و شادی ملکه ويکتوريا٬ جنگ بزرگ جبهه شمال غرب

ورود به مدرسه در پيشاور٬ ۱۸۹۸

۱۸۹۹ لرد کورزان٬ حاکم مستعمره هند

مدرسه ادوارد٬ پيشاور۱۹۰۱ ٬ تشکيل استان جبهه شمال غرب

۱۹۰۳ قانون جرايم جبهه شمال غرب
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۱۹۰۵ لرد مينتو٬ حاکم مستعمره هند

از کميته راهنما سرباز می زند۱۹۰۶ ٬ تشکيل مسلم ليگ

ورود به مدرسه آليگرا ۱۹۰۸

با تحصيل او در بريتانيا مخالفت می شود٬ ۱۹۰۹

نخستين مدرسه را باز می کند۱۹۱۰ ٬ لرد هاردينگ٬ حاکم مستعمره هند

ازدواج می کند٬ جنبش اصالح با حاجی تورنگزهی را راه می اندازد ۱۹۱۲

در کنفرانس مسلم ليگ در آگرا حاضر می شود٬ فرزند اول غنی به دنيا می آيد ۱۹۱۳

عزيمت به باجور٬ چله اول٬ به کار با قبايل بازمی گردد ۱۹۱۴ جنگ جهانی اول (آگوست) آغاز می شود

فرزند دوم ولی به دنيا می آيد٬ همسر می ميرد ۱۹۱۵ گاندی از آفريقای جنوبی به هند بازمی گردد

شروع رنسانس مسلمانان و الهالل ۱۹۱۶ لرد چلمسفورد٬ حاکم مستعمره هند

۱۹۱۸ پايان جنگ جهانی اول

۱۹۱۹ قانون روالت تصويب شد٬ گاندی درخواست اعتصاب سراسری داد(ششم آوريل) کشتار آمريتسار (۱۳ آگوست) حکومت نظامی در هند

دستگيری و محکوميت به شش ماه زندان٬ جنبش خليفه آغاز می شود٬ گاندی يانگ اينديا را منتشر می کند٬ قانون اصالحی مونتاگو چلمسفورد تصويب می

شود (دسامبر)

آزادی از زندان٬ ازدواج دوباره٬ کنفرانس خليفه در دهلی٬ با گاندی و آزاد و ديگران آشنا می شود ۱۹۲۰

پيوستن به جنبش مهاجرت بزرگ به افغانستان٬ حضور در کنگره هند در ناگپور٬ کنگره هند دستور گاندی برای جنبش پرهيز از خشونت را اعالم می کند

دبرستان اوتمانزای را تاسيس می کند٬ انجمن اصالح افاغنه را تاسيس می کند٬۱۹۲۱ ٬ لرد ريدينگ٬ حاکم مستعمره هند

۱۹۲۲ گاندی در فوريه اعالم ساتياگراها می کند٬ در مارس دستگير می شود و به شش سال زندان محکوم می شود

مادر می ميرد٬ ۱۹۲۳

از زندان آزاد می شود٬ لقب فکور افغان ها را می گيرد و به سفر حج می رود٬ همسر در جريان سفر جان می سپارد۱۹۲۴ ٬ گاندی از زندان آزاد می

شود

پدر می ميرد ۱۹۲۶ لرد ايروين٬ حاکم مستعمره هند

انجمن زمينداران تحت نظر خان تاسيس می شود٬ بهبود وضعيت کشاورزی با جوانان پشتون و زير نظر او تاسيس شد۱۹۲۷ ٬ کميسيون سايمون ناآرامی

پنجاب را بايکوت کرد٬ اليپوت رای به دست پليس کشته شد٬ رييس پليس ترور شد

در کنفرانس خليفه در کلکته حاضر می شود ۱۹۲۸
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خدمتگزاران خدا را تاسيس می کند٬ نشريه پشتون را منتشر می کند و در کنفرانس الهور شرکت کرده و با گاندی و نهرو آشنا می شود ۱۹۲۹ کنگره اعالم

استقالل می کند

دستگيری ۲۳ آوريل باعث بروز تنش و اعتراض و تيراندازی در پيشاور می شود ۱۹۳۰ گاندی اعتراض نمک خود را آغاز می کند و در دندی

ساتياگراهای نمک را شروع می کند٬ به هزاران نفر حمله شد و به زندان افتادند٬ بزرگترين و گسترده ترين در تاريخ حکومت بريتانيا در هند

از زندان آزاد می شود٬ سفر به روستاها را از سرمی گيرد٬ در کنگره در کراچی حاضر می شود ۱۹۳۱ گاندی آزاد می شود٬ تفاهم نامه گاندی ايروين

امضا می شود٬ نافرمانی مدنی معلق می شود

لرد ويلينگتون٬ حاکم مستعمره هند

گاندی برای کنفرانس استقالل هند راهی لندن می شود

خان به همراه ديگر رهبران کنگره دستگير می شود

تفاهم نامه گاندی ايروين نقض می شود٬ سران کنگره به زندان می افتند٬ سرکوب و حکومت نظامی به اجرا گذاشته می شود

۱۹۳۲ گاندی بدون محاکمه به زندان می افتد٬ مقاومت مدنی از سرگرفته می شود٬ ايروين گزارش ناآرامی در جبهه شمال غرب را می فرستد

۱۹۳۳ گاندی در مه دستگير شده و بعد آزاد می شود و بعد آگوست دوباره به زندان می افتد

از زندان آزاد می شود و ورود او به منطقه ممنوع می شود٬ در ورده به گاندی ملحق شده و با مسلمانان بنگال ديدار می کند ۱۹۳۴ گاندی از سياست کناره

گيری می کند تا برنامه سازنده خود را دنبال کند

از رياست کنگره سرباز می زند٬ در بمبئی سخنرانی کرده و بعد دستگير می شود٬ در جلسه کنگره در بمبئی٬ گاندی استعفا می دهد ولی حمايت خود را

اعالم می کند

از زندان آزاد می شود و باز ورودش به جبهه شمال غرب ممنوع می شود ۱۹۳۵ دولت هند اجازه برگزاری انتخابات منطقه ای را می دهد

۱۹۳۶ لرد لينليتگو٬ حاکم مستعمره هند

با تشکيل دولت جديد در جبهه شمال غرب٬ ممنوعيت ورود هم برداشته می شود ۱۹۳۷ کنگره اکثريت انتخابات را برنده می شود٬ دکتر خان صاحب

استاندار می شود

برنامه سازنده در جبهه شمال غرب را آغاز می کند ۱۹۳۸ گاندی از جبهه شمال غرب ديدار می کند

۱۹۳۹ جنگ جهانی دوم آغاز می شود٬ نمايندگان کنگره استعفا می کنند

اردوگاهی برای برنامه سازنده در سردرياب تاسيس می کند و از کنگره استعفا می کند تا به امور پرهيز از خشونت برسد ۱۹۴۰ مسلم ليگ درخواست

تشکيل پاکستان را مطرح می کند٬ کنگره به بريتانيا پيشنهاد می کند اگر استقالل هند را تضيمن کند٬ در جنگ جهانی حضور خواهند يافت٬ با رد پيشنهاد٬ از

جنگ حمايت نمی کنند

۱۹۴۱ گاندی رياست کنگره را رها می کند٬ جنبش پرهيز از خشونت انفرادی را شروع می کند٬ حمله به پرل هاربر در دسامبر
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۱۹۴۲ سنگاپور به دست ژاپن می افتد٬ رانگون هم همين طور٬ گاندی و اعضای کنگره برنامه هند را رها کنيد را شروع کرده و دستگير می شوند٬ خان هم

دستگير می شود

۱۹۴۳ لرد ويول٬ حاکم مستعمره هند

خان به زندان می افتد ۱۹۴۴ گاندی از زندان آزاد می شود

۱۹۴۵ خان آزاد می شود٬ جنگ جهانی دوم تمام می شود٬ دولت حزب کارگر در لندن خود را برای اعطای استقالل به هند آماده می کند

۱۹۴۶ جلسه برای درخواست مسلم ليگ به نتيجه نمی رسد٬ مسلم ليگ درخواست اغتشاش می دهد٬ کلکته به آشوب می افتد٬ دولت موقت هند تشکيل می

شود٬ کشتار نخعلی٬ گاندی به نخعلی می رود٬ درگيری و اغتشاش در بحار٬ خان راهی منطقه بحران زده بحار می شود

۱۹۴۷ گاندی در بحار به خان ملحق می شود. درگيری ها در پنجاب و جبهه شمال غرب٬ لرد ماونتباتن حاکم جديد به دهلی می آيد. کنگره برگزاری

رفراندوم را می پذيرد٬ جبهه شمال غرب رای به الحاق به پاکستان می دهد و در اگوست استقالل به هند و پاکستان اعطا می شود. خان از خدمتگزاران خدا

می خواهد که انتخابات را بايکوت کنند. دولت پاکستان چاپ نشريه پشتون را متوقف کرد.

خان از خدمتگزاران خدا می خواهد که پاکستان را بپذيرند ۱۹۴۷ دولت خان صاحب منحل می شود٬ جنگ پاکستان با هند بر سر کشمير شروع می شود

سوگند حمايت از پاکستان می خورد٬ رييس حزب مردم پاکستان می شود٬ به همراه خان صاحب دستگير شده و به زندان می افتد٬ خدمتگزاران خدا سرکوب

می شوند ۱۹۴۸ گاندی روزه تا سرحد مرگ را شروع می کند٬ در ۳۰ ژانويه ترور می شود٬ يازدهم سپتامبر جناح می ميرد

خان از زندان آزاد شده و در حصر خانگی قرار می گيرد ۱۹۵۴ دکتر خان صاحب از زندان آزاد شده و به کابينه مرکزی پاکستان می پيوندد

بعد از هفت سال دوری و زندان به جبهه شمال غرب بازمی گردد ۱۹۵۵ ژنرال اسکندر ميرزا رييس جمهوری پاکستان می شود و دولت های ناحيه ای را

تحت حاکميت دولت مرکزی درمی آورد. دکتر خان صاحب استاندار پاکستان غربی می شود.

خان دستگير شده و دارايی اش به جای جريمه نقدی غصب می شود ۱۹۵۶ پاکستان تشکيل دولت اسالمی را اعالم کرده و قانون اساسی را تصويب می کند

خان حزب ملی عوام را تشکيل می دهد  ۱۹۵۷ دکتر خان صاحب در ماه مه ترور می شود

۱۹۵۸ رييس جمهوری پاکستان اعالم حکومت نظامی می کند٬ قانون اساسی را منحل می کند٬ دولت مرکزی و ناحيه ای را هم منحل می کند. تمامی

احزاب سياسی را هم منحل می کند. خان دستگير شده و به زندان می افتد. رييس جمهوری پاکستان تبعيد می شود٬ ژنرال ايوب خان قدرت را در کودتايی

در دست می گيرد.

خان به داليل مسن بودن و وضعيت جسمانی از زندان آزاد می شود و اجازه هرگونه فعاليت دولتی و اجتماعی را از دست می دهد ۱۹۵۹

به اتهام «گسترش فتنه» دستگير شده و بار ديگر به زندان می افتد ۱۹۶۱

از سوی عفو بين الملل به عنوان زندانی سال انتخاب می شود ۱۹۶۲ ايوب خان قانون اساسی جديدی ارائه می دهد

به دليل ضعف جسمی از زندان آزاد می شود و تحت حصر خانگی قرار می گيرد٬ به او اجازه می دهد برای مداوا به بريتانيا سفر کند٬ به افغانستان تبعيد

می شود ۱۹۶۴ جواهر لعل نهرو در هند جان می سپارد

۱۹۶۵ جنگ ميان هند و پاکستان بر سر کشمير
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۱۹۶۸ هزاران تن از خدمتگزاران خدا به همراه ديگران عليه حاکميت مرکزی تظاهرات می کنند و خيلی از آن ها دستگير می شوند٬ دانشجويان و مخالفان

هم دستگير می شوند

خان به هند سفر می کند تا روز تولد گاندی سخنرانی کند٬ در جريان اتحاد هندوها و مسلمانان در هند روزه می گيرد ۱۹۶۹ ناآرامی سنديکاها و دانشجويان

در پاکستان باال می گيرد٬ ايوب خان استعفا می کند و ژنرال يحيی خان جای او را می گيرد و اعالم حکومت نظامی می کند

۱۹۷۰ قانون اساسی جديد پاکستان تحت حکومت نظامی تصويب می شود٬ تنش ها ميان شرق و غرب زياد می شود و پاکستان شاهد جنگ داخلی می شود

خان از تبعيد بازمی گردد و پايان حاکميت ۱۲ ساله نظاميان در پاکستان را تجربه می کند ۱۹۷۱ جنگ داخلی تمام می شود٬ پاکستان به بنگالدش استقالل

اعطا می کند٬ يحيی خان استعفا می کند٬ علی بوتو رييس جمهوری می شود٬ جبهه شمال غرب و بلوچستان بار ديگر خود را استان هايی جدا اعالم می کنند

۱۹۷۳ قانون اساسی جديد پاکستان تصويب می شود٬ بوتو در قدرت می ماند و جنگ داخلی در بلوچستان برای جدايی از پاکستان روی می دهد جنگ تا سال

۱۹۷۷ ادامه دارد

خان به زندان می افتد٬ حزب ملی عوام غيرقانونی اعالم می شود٬ به دليل سن باال از زندان آزاد می شود٬ ۱۹۷۵

۱۹۷۷ در بلوچستان آتش بس اعالم می شود٬ ژنرال ضيا اعالم حکومت نظامی می کند و انتخابات را به تعويق می اندازد٬ ارتش حکومت را در دست می

گيرد

۱۹۷۹ بوتو به دار آويخته می شود٬ شوروی به افغانستان حمله می کند

۱۹۸۰ سازمان ملل درخواست خروج نيروهای نظامی از خاک افغانستان را اعالم می کند مهاجرت گروهی و گسترده مردم از افغانستان به پاکستان روی

می دهد

خان به همراه پسرش ولی و ديگر سران مخالفان دستگير می شود٬ به حصر خانگی می افتد٬ در دسامبر برای مداوا و انتقال به بيمارستان آزاد می شود

۱۹۸۳ درخواست ملی پرهيز از خشونت برای رسيدن به دموکراسی و کنار زدن دولت نظامی٬ اعالم می شود

خان به بيمارستانی در کابل منتقل می شود ۱۹۸۴

برای بزرگداشت کنگره هند با پسرش ولی به هند سفر می کند ۱۹۸۵ محمد خان جنيجو٬ نخست وزيرپاکستان می شود

خان برای مداوا راهی هند می شود و به عنوان ميهمان دولت پذيرفته می شود٬ لقب بهارات راتنا٬ جواهر هند را به عنوان نخستين غيرهندی٬ دريافت می

کند ۱۹۸۷

به دليل سکته راهی بيمارستان شده و در پيشاور بستری می شود

صبحگاه بيستم ژانويه در بيمارستان پيشاور در پی سکته و عفونت ريه جان می سپارد. طبق وصيتی که کرده در باغ خانه اش در جالل آباد دفن می شود٬

افغانستان به احترام مرگ او اعالم آتش بس می کنند و بيست هزار تن در مراسم تشييع جنازه او در گذرگاه خيبر حاضر می شوند ۱۹۸۸

۱۹۹۹ در جريان مذاکرات سازمان ملل در ژنو٬ شوروی خروج از افغانستان را می پذيرد٬ ژنرال ضيا در سانحه هوايی کشته می شود٬ بينظير بوتو به

عنوان نخست وزير پاکستان انتخاب می شود

کتاب شناسی
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عبدالغفار خان

نخستين و اصلی ترين کتاب زندگينامه غفار خان که بخشی از آن توسط گفت و گوهای شفاهی دسايی در ۱۹۳۵ و زندگينامه ای که توسط کی بی نارانگ

۱۹۶۹ نوشته شده است. هرگونه زندگينامه ديگری به شدت از اين دو مرجع استفاده کرده اند. تاريخ و زندگی دقيق خان هنوز نگاشته نشده است

بار٬ مری٬ ستايشی از گاندی جبهه شمال غرب٬ در «باپو: گفت وگوهايی با مهاتما گاندی»٬ چاپ دوم٬ بمبئی٬ انتشارات بوک هاوس۱۹۵۶٫ ٬ اصلی ترين

ترسيمی است که يک غربی از بادشاه خان کرده است. مری بار با گاندی زندگی می کرد و سابقه خوبی از دورانی که خان را در جريان کنگره بمبئی در

۱۹۳۴ و ۱۹۴۱ در جبهه شمال غرب و زمانی که گاندی مهمان خان بوده٬ توصيف می کند.

دسايی٬ مهادف٬ «دو خدمتگزار خدا»٬ دهلی٬ هيندوستان تايمز پرس٬۱۹۳۵ ٬ اولين بيوگرافی و زندگينامه از بادشاه خان٬ که به درخواست گاندی و در

زمانی که در ورده بود انجام شد. دسايی بر اساس گفت وگوهای طوالنی که با دو برادر داشته٬ اين کتاب را نوشته است.

خان٬ عبدالغفار٬ «زندگی و کشمکش های من» دهلی٬ هيند پاکت بوکز٬۱۹۶۹ ٬ زندگينامه خان که توسط کی بی نارانگ نوشته شده است.

کومار٬ راويندر٬ «خان عبدالغفار خان:يادبودی يکصد ساله»٬ انتشارات هاراناند٬۱۹۹۵ ٬ مقاله های مطرح شده در مراسم يکصد سالگی که تحت امتياز

کتابخانه موزه يادبود نهرو به چاپ رسيده است.

پايارالل٬ «سفری به صلح: گاندی و گاندی جبهه شمال غرب در ميان پشتون های جبهه شمال غرب»٬ احمد آباد٬ انتشاراتی ناواجيوان۱۹۵۰ ٬ که جريان

گاندی در دو سفرش به جبهه شمال غرب را توصيف می کند٬ منشی خصوصی گاندی دوران سفر را ثبت کرده است.

«عبدالغفار خان٬ پرتاب شده به کام گرگ ها»٬ کلکته٬ ايستاليت بوک هاوس٬۱۹۶۶ ٬ بر اساس بيوگرافی دسايی و گفته های پايارالل.

تندولکار٬ دی جی. «عبدالغفار خان« ايمان يک مبارزه است» بمبئی٬ بنياد صلح گاندی٬ (پاپيوالر پرکشان) ۱۹۶۷٫ توصيفی ترين و دقيق ترين زندگينامه ای

که تا به امروز از خان نوشته شده است و پس از آماده شدن کتاب هشت جلدی زندگی گاندی٬ نهرو دستور داد زندگينامه خان هم نوشته شود. تندولکار به

اسناد و مدارک چاپ نشده دسترسی داشت و به همراه بيوگرافی دسايی٬ مجموعه ای کامل درست کرد. وی به اسناد بريتانيايی ها و آرشيو نيروهای بريتانيايی

در هند و گزارش و گفت وگوها و مجالس کنگره دسترشی داشت و حتی نشريه پشتون که خان منتشر می کرد را هم در دست داشت.

يونس٬ محمد. «جبهه شمال غرب سخن می گويد»٬ بمبئی٬ هند کتابز۱۹۴۷٫ ٬ داستانی اجتماعی و سياسی در مورد پشتون ها که بخشی ازآن به زندگی و

کارهای خان پرداخته است. يونس يکی از همکاران پشتون خان بود.

زوشتی٬ جی ال٬ «گاندی جبهه شمال غرب: مبارز٬ سياستمدار٬ قديس»  دهلی٬ نشنال پابليشينگ هاوس٬۱۹۷۰ ٬ جمع آوری از نظرها و زندگينامه های

منتشر شده قبلی.

پشتون ها و جبهه شمال غرب

بارتون٬ سر ويليام٬ «جبهه شمال غرب هند»٬ لندن٬ جان موری۱۹۳۹٫ ٬ بارتون يک مامور رسمی و دولتی بريتانيا در جبهه شمال غرب برای بيست سال

بود. او در جريان اوج جريان استقالل خواهی هند کتاب خود را نوشت که در آن وضعيت و نگرش مقامات حکومتی نسبت به جنبش استقالل طلبی هند ديده

می شود. او اين جريان را اوباش گری می خواند و رهبران آن يعنی گاندی و خان و نهرو و ديگران را هم اراذل و اوباش خطاب می کند.

کارو٬ اوالف٬ «پشتون ها: ۵۵۰ قبل از ميالد مسيح تا ۱۹۵۷ بعد از ميالد مسيح» سنت مارتين پرس۱۹۵۸٫ ٬ دقيق ترين و کارشناسی ترين کتابی که در

مورد پشتون ها نوشته شده است. کارو که آخرين حاکم جبهه شمال غرب پيش از اعالم استقالل و سال های ۱۹۴۶ و ا۱۹۴۷ بود٬ درک کاملی از پشتون ها

دارد و به درستی و دقت از آن ها ياد می کند. توصيف او از خان اما به دليل موضع حمايتی اش از بريتانيا٬ خوشايند و دقيق نيست.
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دوپری٬ لويی٬ «افغانستان»٬ پرينستون٬ انتشارات دانشگاه پرينستون۱۹۸۰٫ ٬ کتابی در مورد تاريخ و فرهنگ افغانستان که اطالعات خوب و دقيقی در مورد

پشتون ها دارد.

پشتون٬ «در ميان مردمان مسلمان»٬ به روايت ريچارد وی. ويکز٬ وستپورت٬ گرين وود پرس٬ ۱۹۷۸

خان٬ غنی٬ «طرحی از پشتون ها»٬ بمبئی٬ انتشارات اطالعات ملی۱۹۴۷٫ ٬ کتابی کوچک اما حساس در مورد زندگی پشتون ها از زبان پسر بزرگ بادشاه

خان که شاعر قابلی هم هست. متاسفانه اين کتاب را خيلی سخت می توان پيدا کرد.

ماينه٬ پيتر٬ «لبخند باريک» لندن٬ جان موری٬۱۹۵۵ ٬ داستانی از بازگشت يک مرد بريتانيايی به جبهه شمال غرب که در سال های آخر حاکميت بريتانيا در

آن منطقه با مردم پشتون زندگی کرده است.

ميلر٬ چارلز. «خيبر: جبهه شمال غرب حکومت بريتانيايی در هند٬ داستان ميگرن يک امپراتوری» نيويورک٬ مک ميالن۱۹۷۷٫ ٬ داستانی زنده و حساس از

زندگی جبهه شمال غرب که به شکل زيادی به منابع بريتانيايی متکی است.

پنل٬ تی ال٬ «در ميان قبايل وحشی افغان در جبهه شمال غرب»٬ لندن٬ سيلی و کمپانی٬۱۹۰۹ ٬ روايت زندگی پشتون در اوايل قرن و توصيف آن از زبان

يک پزشک مذهبی که ساليان سال با مردم منطقه زندگی کرده است.

سيد خان٬ محمد. «صدای پشتون ها» الهور٬۱۹۷۲ ٬ داستان زندگی پشتون ها در قرن بيستم در پاکستان. مجموعه ای از مقاالتی که بيشتر برای خيبر ميل٬

پاکستان تايمز٬ تايمز و پيشاور تايمز نوشته شده اند.

سينگر٬ آندره٬ «نگهبانان جبهه شمال غرب: پشتون ها»٬ آمستردام. تايم اليف بوکز۱۹۸۲٫ ٬ کتابی دقيق و خواندنی درباره زندگی در ميان مهمندی ها به

همراه عکس هايی ديدنی از توبی مولنار. عکس های رنگی با کيفيت خوبی در برخی چاپ های اين کتاب ديده می شود.

اسپين٬ جيمز دبليو. «مردم خيبر: پشتون های پاکستان» نيويورک٬ فردريک ای. پريجر٬۱۹۶۲ ٬ کتابی منطقی و متعادل از زندگی پشتون ها که توسط يک

کارشناس و استاد آمريکايی نوشته شده است. گفت وگويی کوتاه با خان هم در اين کتاب هست.

ديگر کتاب های مرتبط

کمپبل٬ جانسون٬ آلن. «ماموريت هايی با ماونباتن»٬ لندن٬ رابرت هيل٬ ۱۹۵۱

چرچيل٬ وينستون٬ «سرنوشت بزرگ»٬ ويرايش اف . دبليو هيث٬ نيويورک٬ جی پی پاتنامز سان٬ ۱۹۷۵

کالينز٬ لری و دومينيک الپيه٬ «آزادی در نيمه شب» نيويورک٬ سايمون اند شوستر ۱۹۷۵

دسايی٬ مهادف٬ «روزانه و هر روز با گاندی»٬ بنارس٬ سروا سوا سنگ پرکشان٬ ۱۹۶۸ ٬ جلد اول٬ از نوامبر ۱۹۱۷ تا مارس ۱۹۱۹

فيشر٬ لويی٬ «زندگی مهاتما گاندی»٬ نيويورک٬ هارپر اند برادرز٬۱۹۵۰ ٬ کالير بوکز۱۹۶۲٫ ٬
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