
 
 

 

 2تر  1 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئ له موږ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          
 ۱۷/۰۷/۲۰۲۰                           ک محمد معصوم هوت

 
   

   

 ؟جالله" وبلل سوولي "   روښانی جالل الدین
  

 
( د هغه مذهبي ـ سیاسي  ع۱۵۷۵ــ  ۱۵۲۱)د پښتنو د تاریخ لوستونکو ته معلومه ده چي روښان پیر بایزید انصاري 

ډول نژدې   مخوځښت بنسټگر وو چي په لسمه هجري پېړۍ کي د یوه اصالحي او سیاسي پروگرام له مخي په منظ
لو لوړو او ملي ارمانو پد خ  یوه پېړۍ دوام وکړ. روښان پیر، د هغه زامنو او لمسیو او دغه راز د هغه د الري الرویو

اړخ   .وزېږولې  سرښندني وکړې او حماسې ئې له پاره زه په دې حاضره لیکنه کي ددغه خوځښت پر یوه داسي 
  .ږغېږم چي زموږ څېړونکو او لیکوالو ډېره پاملرنه ورته کړې نه ده

څخه د بي بي شمسو له نسه پنځه زامن پاته سول چي شیخ عمر، خیرالدین، نورالدین، کمال الدین او   نبایزید روښا  له
دغه  کښېنوست. نژدې شپږ کاله ئې ۍدگ د خپل پالر تر وفات وروسته د خالفت پرجالل الدین نومېدل. شیخ عمر  

ه هغه خونړۍ جگړه کي له پع کال په محرم الحرام میاشت کي ئې  ۱۵۸۱هـ ق =  ۹۸۹خوځښت رهبري کړ او د  
ورته   یوځای د حق په الر کي سر کښېښوو چي د روښانیانو په تاریخ کي  سره نورالدین او خیرالدین وروڼو خپلو

  ."غزای کالن" ویل سوې ده. دا جگړه د روښان بایزید د خېلخانې او یوسفزیو تر منځ پېښه سوې وه
(د الهور له الري اټک ته راورسېد او د بیرته ستنېدو  ع ۱۶۰۵ ــ۱۵۴۲ اکبر ) مغولي شهنشاه تر دغي جگړې وروسته

له ځان سره بوت.   ژوندی پاته سوی وو،پر وخت ئې د روښان پیر بل زوی جالل الدین چي له همدې جگړې څخه  
له شهنشاه  په دربار کي ئې په هر نیت چي وو، له جالل الدین روښاني سره د مهربانۍ سلوک کاوه او جالل الدین هم

  .سره خپله وفاداري نه پټوله
زید روښان د د اکبر پاچا په دربار کي جالل الدین روښانی یو کال پاته سو او وروسته د روښاني خوځښت او بای

کورنۍ د یوه مخلص او صادق الروي شیخ محمد )خلیل( په هڅونه او پالن له درباره په پټه وایستل سو. پر جالل 
"زاوه"   سول. د بنگښو او اپرېدیو په سیمه ډالدین باندي د روښان پیر کورنۍ او ددغه خوځښت نور الرویان راغون

او د هغه له حاکمانو او پلویانو سره څو پال خونړۍ جگړې  ولښکرکي ئې خپل مرکز وټاکه او له مغولي  نومی ځای
هـ ۱۰۱۲وکړې. سوبي ئې په برخه سوې او په پای کي د غزني کال تر فتح وروسته د هزارگانو په الس شهید سو ) 

ادت  هډونه ئې تر شه او پښې ئې هزاره گانو غوڅي کړې او اکبر پاچا ته ئې ولېږلې. پاته ع(. سر او الس۱۶۰۳ق =  
راوړل سول او د هغه په امر    ته دد پیر روښان لمسي احدا حسین قندهاري په همتدیو کال وروسته له غزني څخه 

د خپل نیکه بایزید روښان د قبر تر څنگ په درناوۍ سره ښخ سول. دغه وخت د روښاني خوځښت مشرتوب د همدغه  
  . جالل الدین روښاني په الس روزل سوی وو(ره شیخ عمر زوی او د خپل اکا )ت  احداد په الس کي وو. احداد د

( له مقربینو  ع۱۶۲۷ ــ۱۵۶۹ له جالل الدین څخه په پاته سوو اوالدو کي الهداد د رشیدخان په لقب د جانگیر پاچا )
هـ ق(  ۱۰۵۸څخه وو او د جاگیر سیمه ئې رشید آباد نومېدله . رشید خان په همدغه رشید آباد ښارگوټي کي مړ سو) 

  . ې ښخ دئاو هور
  .د روښاني جالل الدین د همدې پېژندگلوۍ تر لیکلو وروسته اوس غواړم د خپلي لیکني اصلي مطلب ته راسم

ي د مغولي شهنشاه جالل الدین محمد اکبر دربار ته ورسېد، د مغولي دربار نورو درباریانو چ روښاني جالل الدین  
شهنشاه غوښتل چي په دربار کي د جالل الدین   .خوله څه نه ویلورته ښه نظر نه درلود، خو د شهنشاه له ډاره ئې په  

روښاني په ساتلو سره روښاني خوځښت د لیډرشیب په خال اخته کاندي. د دربار غوړه ماالنو شهنشاه اکبر ته په 
  د دوهم جالل الدین د نامه اورېدلو تحمل نه لري او  کي چاپلوسۍ سره داسي وښوول چي په دې عظیم الشان دربار

  .پر روښاني جالل الدین ئې "جالله" لقب کښېښوو او په همدې نامه ئې وباله چي د شهنشاه رضائیت ئې هم مل سو
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 2تر  2 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

خ سوي وي. زموږ پښتنو لیکوالو مله دغه نامه سره به د هغه وخت په مروجو تاریخو کي ښاغلي لوستونکي ډېر مخا 
ان خبر وي چي دا نوم ولي پر روښاني جالل الدین  خو په دې حقیقت به لږ کس.او شاعرانو هم دغه نوم راوړی دئ

  ؟ باندي کښېښوول سو
د جالل الدین د نامه لنډیز، معموالً "جالل" وي. تصغیري بڼه ئې "جاللی" راځي. د ناز او محبت له پاره " جاللو"  

ه له نامه سره د  هم ورته ویل کېدالی سي . خو درباري غوړه مالو دی" جالله" وباله. دا نوم د تحبیب او د شهنشا 
  . التباس په خاطر ورکول سوی نه وو، بلکي د تحقیر او سپکاوي په نیت پر ایښوول سوی وو

هغي خزندې ته ویل کېږي چي د انسانانو د سرگین ) قاذورات( په خوړلو پایي. له دغه  "جالله" په عربي ژبه کي
ي الجامع کي ئې د جالله کلمې ته  ن ا عه المرغړوي. پ ئې سرگین څخه گردۍ کلولې جوړوي او تر خپلو غارو پوري
  .کښلي دي :" َحَشَرةْ من مغمدات األجنحة تعیش علی الرّوث"

  .په گنگیو پایي  وه خزنده ده چيی د کلکو وزرونو لرونکې ترجمه :
کښلې  د " فرهنگ جامع کاربردی فرزان " په نامه عربي ــ فارسي قاموس کي ئې د "جالله" یوه معنا " پلیدی خوار" 

  .کابل خلک ئې زما په خیال قانغوزک بولي دغي خزندې ته په کندهار کي" مرغټانه" وایي. د ده.
غوښتل چي د جالل الدین روښاني حیثیت ته صدمه ورسوي. جالل  نامه په کارولو سره دېدد مغولي دربار اراکینو 

  .ئې سر نه خالصېدهالدین غرنی پښتون وو او د چلبازو او دسیسه بازو درباریانو په فتنو 
له امکانه لیري نه ده چي د شیخ محمد )خلیل( به د درباریانو په دغه سوء نیت سر خالص سوی وو او له همدې اسیته  

  .تښتوني پالن جوړ کړی وو  به ئې له مغولي دربار څخه د روښاني جالل الدین درا ایستني او
د " جالله" نوم کارول او تکرارول مي اوس هم کله کله تر سترگو کېږي. زما له زلمیو لیکوالو، شاعرانو او د تاریخ  

او څېړونکو څخه هیله داده چي ددغه نامه )جالله( له کاروني څخه ډډه وکړې اوپر ځای ئې روښاني     له لوستونکو
  .جالل الدین ولیکي

 

 ا آشاوا ــ کاناډ
 ع ۲۰۲۰مه د جوالی ۱۷
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