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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

  
  

 ۳۲/۳۲/۳۳1۲          عبدالباري جهاني
 

 اخوند دروېزه او ارشادالطالبین
 برخه ړۍلوم

 

 دروېزه چه بیان کړی خپل کتاب دی
 نوم یې مخزن االسرار ایښی جناب دی
 هر بیان یې ناموزون مجهول بې رنګه

 خالي پاتو له دانشه له فرهنګه
 په شل بله په سل ده عکه یوه مصر

 نامربوطه ناموزونه په ویل ده
 الم و دال سره وهليقافیه یې 

 په ردیف کښي یې نون واو سره پېیلي
 ما وې دین د محمد ص دی ما منلی

 بې قرآنه بل کتاب دی چا منلی
 دروېزه نه مجتهد دی نه امام دی

  دی هم خام تاسي هم خام مخزن هم خام دی
 مالیان د سوات همه زکوات خواره دي

 ات نامه د خوشحال خان خټک() سو  په دانش په دین په علم خبرنه دي
 

خوشحال خان د اخوند دروېزه د مخزن د کالم پر طرز، په تېره بیا قافیه او ردیف باندي، اعتراض کوي، بشپړ  چېدا 
پخپله اخوند دروېزه د خپل  چېد هغه کتاب مخزن االسرار بولي سړی نه پوهېږي. ځکه  چېحق په جانب دی؛ خو دا 

 کتاب په پای کي وایي:
 

 ه چه څه بیان کا واړه دین د پاک بني بیانه وینهدروېز
 پښتانه په بله ژبه نه پوهېږي ځکه دی یې په پښتو ورښیینه

 ته آګاه په دې کتاب شه اې مومنه له اخالصه
 اکثر دین مي جمعه کړی دی په دا کښي بله غاړه دي شي خالصه

 لکه مي فهم باندي وکړ اې طالبه په آخر چه مي تمام کړ
 (1۲۱) مخزن االسالم ص   ځکه ما یې نامه مخزن االسالم کړ خزینه وو دی په مثل

 

و، د خوشحال یکه په څېر د توري او قلم خاوند د خپل ن چېد خوشحال خان خټک توریالی لمسی افضل خان خټک، 
ر علم ډې چېاخوند دروېزه، په هغه وخت کي  چېخان دا قضاوت، د اخوند دروېزه په حق کي تېری بولي او وایي 

 (۲۴۲کم وو، پښتنو ته ډېره ښه رهنمایي وکړه او په پښتو او فارسي یې کتابونه ورته ولیکل ) تاریخ مرصع ص 
د مرغومي پر پنځه لسمه په کابل کي، د یوې هفتې لپاره، د پیر روښان د مړیني د څلور سوم تلین په  1۲۳۲د کال 

د ګاونډیو هیوادونو او شوروي اتحاد پوهانو برخه پکښي اخیستې  چېمناسبت، یو بین المللي سیمینار جوړ سوی وو، 
ن تر ټولو سخت دښمن او د مغولو د دربارنوکر بلل کېدی د پیر روښا چېوه. په دې سیمینار کي اخوند دروېزه ته، 

په دې سیمینار کي یې د ناظر مېلمه  چېډېري سختي خبري وسوې. حتی د اېران د سفارت کلتوري اتشه خدیو جم، 
موږ د پیر روښان د وروستی جګړې د میدان، تور راغه، د لیدلو لپاره  چېپه حیث برخه درلوده، په هغه سفر کي 

پیر روښان د ستایلو تر څنګ یې اخوند دروېزه هم بې غندلو پرې نه د قصیده وویله او اوږده ته والړو، یوه  ننګرهار
 ښود.

 
 یاران رهي شدند ز کابل به ننګرهار
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 4تر ۳ له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 با یاد بایزید روشان پیر بزګوار
 زیدگي گآزاده اې که مذهب آزاد

 ند شېر وارگبا خصم خویش پنجه دراف
 و کوه دیدند خشک و خالي دامان دشت

 برباد رفته انهمه مردان نامدار
 وشها شنودگشوده شد و گپس چشم دل 

 فت مردی زابنای ان دیارگرمزي که 
 ای عالمان به وادي تیرا خوش امدید
 ارگنک بشنوید یک سخن از راز روز
 هستند کوه و دشت ثنا خوان بایزید

 (۲۳۳) د روښان یاد   اما نثار درویزه نفرین پایدار 
 

د روښانیانو په ادبیاتو کي د اخوند دروېزه نوم چا نه دی اخیستی، خو اخوند دروېزه له پیر روښان او  چېکه څه هم 
د هغه له پیروانو سره خپله دښمني نه پټوي. د مخزن االسالم او تذکرته االبرار واالشرار د کتابونو ډېري برخي یې د 

ېک انو وژل روا او نود پیر دی یې پیر تاریک بولي، چېي او د پیر روښان، پر ضد لیکلاو روښانیانو پیر روښان 
 کار بولي.

 

 اوس زمونږ په زمانه کي لکه دا خوګ تاریک پیدا شه
 لي ډېر افغانان یې ویاسته له دینهدا خبري یې انشاء کړې و

 د دوی خون دی مباح شوی نبي هسي دي ویلي
 چه په مرګ یې صرفه مه کانړی امته هر چه زما دین بدلوینه

 زه بیان پښتو کړه له کتابه له حدیثهدروې
 (۱۳) مخزن ص   بل هر چه مومنان دي په سینه او په ټټر دي یې کېږدینه 

 

د پیر روښان زامن د یوسفزیو سره په جګړه کي ووژل سول او یو سفزیو د هغوی د کورنیو غړي بندیان  چېخو کله 
د غړو د خوشي کېدلو غوښتنه وکړه او د پیر روښان  کړل او جالل الدین اکبر له یوسفزیو څخه د روښان پیر د کورنی

مغول پاچا ته په غوسه دی او هغه د اسالم له دینه  کشر زوی جال الدین یې پایتخت اګرې ته ورسره بوت نو دروېزه
 بېخبره بولي:

 

 دا څلور وروڼه دالته د دوزخ په الر کي مړه شو
 شوجالل دین یې بندي ونیو دریغه دی هم مړوی دا به ښه 

 رخنه وه ال څه پاته چه دی مړ دالته نه شهد نبي د دین 
 هم عالمان به شو بې غمه د فقیر د مسافرو کاروانیو زړه به ښه شه

 ال رخنه وه د د ین پاتې چه بادشاه زمونږ اکبر وو
 دی د نفس په لوري تللی او له دینه بې خبر وو

 دې اکبر بادشاه بهیر کړ یوسفزي لره خطونه
 (1۲۳ -1۲۴مخزن ص ص )  را کانړی د تاریک بندي کورونه چه و ما یې

 

پوهانو او مورخینو هم اخوند دروېزه د مغولو د دربار ګوډاګی او مدافع بللی دی د تامل  ،، معاصروزموږ ځینو چېدا 
وان رد دوی د طریقې پی چېوړ خبره ده. هسي خو پیر روښان او روښانیانو هم د خپلو مخالفینو او حتی هغو کسانو 

نه ول، چنداني لحاظ نه دی کړی؛ خو دې اختالف او حملو زیاتره عقیدوي شکل درلود او چنداني سیاسي اساس یې 
خوند ا نه درلود. د اسالم په تاریخ کي د عقایدو دغه راز سخت اختالفونه او د یوه بل تکفیرول ډېره اوږده سابقه لري.

تو د ان د پښ چېاو داسي ښکاري  یانو پر ضد دوه کتابونه ولیکلدروېزه په دغه سلسله کي د پیر روښان او روښان
غه هتورو په جوړولو یې هم دعوه کړې ده. کنه نو په دومره تفصیل د پښتو د تورو معرفي کولو ته هیڅ اړتیا نه وه )

ار رپه خپل بل کتاب تذکرت االب ډېره مرسته نه ورسره کوي او چې( البته حافظه یې لکه ۲۳-1۲۲کتاب ص ص 
د اخوند دروېزه وروستی لیکنه ګڼله سوې ده، د پیر روښان او ارزاني د پښتو او فارسي لیکنو او  چېواالشرار کي، 
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 4تر ۲ له :د پاڼو شمیره

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

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

 

اخوند دروېزه یې یادونه کوي،  چېخیرالبیان کټ مټ په همدغو تورو،  چېشعرونو یادونه کوي. په داسي حال کي 
 کاله پخوا لیکل سوی وو.څه باندي پنځوس او د جوړولو افتخار یې ځانته اخلي، 

 ارشاد الطالبین:
 ېري زیاتي لیکني سويپه تېره بیا د ډیورنډ د کرښي پوري خواته، ډ ،د مخزن او تذکرت االبرار و االشرار په باب

ېدلو د ارشادالطالبین د لیکل کدي؛ خو د ارشاد الطالبین په باره کي یا لیکني نه دي سوي یا لږترلږه ما نه دي لیدلي. 
دا لیکنه د هغه د ډېر پاخه عمر او ډېري زیاتي  چېڅرګند نه دی؛ خو د کتاب په متن کي د حوالو څخه ښکاري کال 

مطالعې محصول ده. ما په ژوند کي د هیڅ اخوند د کتاب په متن کي دومره حوالې نه دي لیدلي. ځای پر ځای د داسي 
په شمول د ډېرو زیاتو لوستونکو غوږونه اشنا نه دي. له ډېرو سره یې زما  چېکتابونو له نومونو سره مخامخ کېږو 

معرفته المذاهب، انیس الواعظین، تذکرت االولیاء، طوالع شموس د قاضي حمیدالدین ناګوري، تفسیر ابوللیث، مشارق 
مشارق، فوزالنجات، کفایت  نین، معراج نامه، تعریف اللغات، شرحماالنوار، بوستان ابوللیث سمرقندي، نظام الموء

االسالم،انیس العاشقین، فتاوی سراجي، مفتاح الجنان، فتاوی غرایب، فتاوی افتخار، عمدته االسالم، دستورالقضات، 
اجتناب الفقر، ترغیب الصلوات، عوارف المعارف، فتاوی نوادر، تفسیر مالیعقوب کابلي، شرح مختصر علي 

ري، الخبار، تفسیر منیر، مکتوبات شیخ شرف الدین منیرودباري، تحفته المذکورین، تحفته االخبار، تحفه شامي، لباب ا
  مثنوي جالل الدین رومي او ....

اخوند دروېزه په خپل کتاب تذکرت االبرار کي ارشاد الطالبین د شیخ االسالم والمسلمین شیخ جالل  چېکه څه هم 
دغه نوم خوښ کړی دی. دا ( خو د خپل کتاب لپاره یې هم ۲۳تهانسیري اثر بولي) تذکرت االبرار واالشرار ص 

ال یې ښایی د شیخ جالل تهانسیري کتاب نه وو لوستی او ال یې ګټه  چېکتاب یې ښایی په داسي وخت کي لیکلی وي 
دومره اوږده عمر او  ،سړی د اخوند دروېزه دومره زیاتي مطالعې چېنه وه ورڅخه اخیستې. په هر صورت، کله 

 ته ګوري نو حیران پاتېږي. ، اشتباهاتو او ُخرافاتواتو غلطیوسفرونو او د کتاب په متن کي دومره زی
ه وس کالځمعاویه د حضرت رسول صلعم له وفات څخه تقریبا پن چېاخوند دروېزه په دې نه دی خبر د مثال په ډول 

ان د هغه د د وفات په احترام له اسم چېنور هم ژوندی وو او څه کم شل کاله یې خالفت وکړ. بلکه وایی وروسته 
صحابه وو د کفارو د لښکر ګومان ورباندي  چېڅخه دونه مالیکي راکښته سوې او دومره ګرد او غبار یې جوړ کړ 

دا فرشتې دي او د معاویه د درناوي لپاره راکښته سوی دي او علت  چېرت رسول صلعم ورته وویل ؛ خو حضوکړ
ارشادالطالبین ص هر وخت سوره اخالص ویله) په لمانځه کي د فاتحې له سورې څخه وروستهمعاویه  چېیې دا دی 

1۱۲) 
 خو د اخوند دروېزه پخپله لوی صوفی دی او د مخزن په کتاب کي د ډېرو لویو کراماتو دعوه کوي چېسره له هغه 

د انالحق ناره یې د صوفیانو، په تېره بیا وحدت الوجودي  چېحسین بن منصور الحالج په څېر یوه مشهور صوفي، 
ج په حسین بن منصور الحال چېفسانه سوه، په ژوند او حاالتو نه دی خبر. اخوند په خپل کتاب کي لیکي صوفیانو، ا

اتیا کلني کي د حق متعال په طلب ووت. د انالحق ناره یې پورته کړه؛ وروسته یې پنځوس کاله پنځوسو اقلیمونو ته 
امام یوسف یې  چېلرشید خلیفه په وخت کي، سفرونو وکړل او د هر اقلیم څخه خلکو وشاړه. باالخره د هارون ا

-۳۲1هغه کتاب ص ص اولیاوو د هغه د قتل فتوا ورکړه)یو لک  چېو، بندي سو او ووژل سو. ویل کېږي قاضي 
۲۳) 

د هغه ټول ژوند پنځه  چېکاله ژوند کړی وي. په داسي حال کي  1۲۳د اخوند په حساب باید، حسین بن منصور 
هجري کي اعدام سوی دی. دا وخت د هارون الرشید له وفات  ۲۳۳هجري کي زېږېدلی او په  ۳۴۴و. په شپېته کاله 

 داد پر تخت ناست وو.کاله تېر سوي ول او خلیفه المقتدر بالله د بغ 11۳څه باندي څخه 
د  ېچدلته یې راوړل تفصیل زیاتوي. وروسته لیکي  چېاخوند د حسین بن منصور په باب نوري داسي مبالغې کوي 

رته پ چېحسین بن منصور ورته وویل  اعدام کېدلو څخه مخکي بایزید بسطامي ورته راغی او ده ته یې سجده وکړه.
 هتاته مي سجده نه ده کړې بلکه ت چېي ماته سجده وکړه. بایزید ورته وویل له خدایه بل چاته سجده کفر ده، څرنګه د

 (۳۲۲هغه کتاب ص )ولیدی.  «خدای تعالی»هینداره وې او په تا کي مي حق
اء تذکرت االولی د شیخ فریدالدین عطار پهډېرو مشهورو وجودي صوفیانو څخه شمېرل کېږي او بایزید بسطامي د 

دي خو انسان ته د سجدې کولو ذکر یې په هیڅ کتاب کي نسته او پخپله اخوند هم نه  کي یې راز راز کیسې راغلی
 چېمسطور است( تر دې خبري کتاب راوړي دي) چېدا روایت یې له کومه کړی دی؛ یوازي دونه وایي  چېوایی 

د هغه د وفات کلونه  را تېر سو نو د بایزید بسطامي د ژوند د حاالتو او وفات په باب ډېر زیات اختالف موجود دی.
پوري ګڼل سوي دي. که یې لومړی سنه ومنو نو دا به د حسین بن منصور له زېږېدلو څخه  ۳۱1څخه تر  ۳۲۴له 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

لس کاله مخکي وي او که یې دوهمه سنه قبوله کړو نو په دې وخت کي به حسین بن منصور ایله اووه لس کلن وي 
 څرنګه سجده کوي؟ او د بایزید بسطامي په څېر یو شیخ به هغه ته

منطق  ول علم یې دټهغه کافر سو او  چېاخوند دروېزه د بوعلي سینا په باره کي تر یوې ُخرافي کیسې وروسته وایی 
ول رعیت یې ګمراه کړل. دا خبر شهاب الدین ُسهروردي ته ورسېدی ټاو جادو په برخه کي وکړ. د بلخ پاچا او د هغه 

سینا د شیخ سره مخامخ سو نو ټول علوم ورڅخه هېر سول او د بلخ پاچا او خلک د ابن  چېاو بلخ ته روان سو. کله 
 (۲۲۱هغه کتاب ص نصیحت بیرته سمي الري ته راغلل ) ه شیخ شهاب الدین پ

لومړی خو د ابن سینا په وخت کي په بلخ کي مستقله پاچهي نه وه. بیا نو شیخ شهاب الدین سهروردي د ابن سینا له 
 کاله وروسته دنیا ته راغلی دی او له هغه سره یې د مالقات کولو وخت نه دی پیدا کړی. 11۳اندي وفات څخه څه ب
کي وفات سوی دی او شهاب الدین ُسهروردي په کال  1۳۲۲میالدي کي زېږېدلی او په کال  ۳۳۳ابن سینا په کال 

نه دی  ه ژوند کي بلخ ته تللیشهاب الدین سهروردي پ چېکي وفات سوی دی. دا 1۳۲۴میالدي زېږېدلی او  11۴۳
 هغه خو ال بله خبره ده. 

 نوربیا
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