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 ۲1/۰۷/۲۰۲۰           اخترمحمد یوسفی

 

 د روښانیان ولسی غورځنګ ته لنډ کتنه
 

 
 پیر بایزید روښان انصاری د رسامی عکس

 

رلسمی پیړیو د ټولینز تحوالتو په لړ کښی، زمونږ په هیواد او سیمه کښی د ټولنی لومړنی اڅو او یدیارلسم د
جوړښتونه په نړیدلو پیل وکړ، د هغو ټولنیز لومړنی جوړښتونه پر ځای د نوی فیوډالی طبقاتی جوړښت را منځ ته 

  کیدو پړاو پیل شویدی.
شپاړسم پیړی کښی مغلی استعمارګرو د بابر تر رهبری الندی د اوسنی افغانستان له الری هندوستان ته ورسیدل  په

 او د مغلو لوی امپراطوری بنسټ یی په هندوستان کښی کیښودل.
 

  
 

او  فیوډالیپیړیو کښی زمونږ د اوسنی افغانستان او پښتونخوا د سیمی خلک د مغلو د استعمار،  1۷شپاړسم او  په
 روحانی مبارزو شاهدان دی که روښانی غورځنک یی مخکښی پالس درلودل.

میالدی  1۵۲۵-1۵1۵نښان( انصاری دی چی د  -روښانیانو د ولسی غورځنګ بنسټګر پیر بایزید روښان ) درویش د
د  .ی دیږیدلکلونو په منځ کښی د پنجاب جلندر په سیمه کښی د اورموری )برکی( په یوی کوچنی قبیلی کښی زی

اورموری )برکی( کوچنی قبیلی ته منسوب قام په ډیر پاشلی ډول د وزیرستان څخه بیا د کابل تر سهیلی سیمو لوګر 
پیړی کښی د پیر بایزید روښان انصاری پالر شیخ عبدهللا انصار او د هغوی کورنی د مغلو  1۶په  کښی ژوند کاوه.

ته بیرته فرار شویدی. پیر بایزید روښان انصاری د کوچنیوالی په د امپراتوری هندوستان څخه و کانیګورم وطن 
 وخت کښی د خپل مځکو سربیره د نورو خلکو د مځکو څخه هم سرپرستی کول.

پیر بایزید روښان انصاری په ځوانی کښی و تصوف ته مخه ورکړی وه، پیر بایزید روښان انصاری د ځوانی پر 
تجارت کاوه چی هغه وخت آسان د منځنی آسیا سمرقند څخه  وی د آسانوخت کښی بیرته هند ته والړ او هلته ی
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هندوستان ته د تبارت د پاره راتلل. پیر بایزید روښان انصاری په پنجاب کښی د مال سلیمان اسماعیلیه مذهب سره 
اندی هور بپیژندګلوی پیدا کړ، کوم چی مال سلیمان اسماعیلیه د خپل مذهبی مخالفین په منځ کښی په )المذهب( مش

 مشهور ؤ. 
پیر بایزید روښان په هند کښی د لودی د کورنی د یوی نجلۍ سره واده کړی چی لودیانو د مغلو د پاچاهانو د مخه په 
هندوستان کښی پاچاهی درلودل. په همدی وخت کښی د پیر بایزید روښان په ژوندانه او افکارو کښی اساسی او 

ان د لومړی اوالد زوی عمر د زیږیدنی څخه وروسته د هندوستان څخه بیرته پیر بایزید روښ انقالبی بدلون راځی.
یږی ک خپل وطن کانیګورم ته راځی. پیر روښانه د راتګ او د نظریات سره د خپل پالر او اکا د مخالفت سره مخامخ

کی یی ټولی آړی او پیر بایزید روښان د خپل پالر لخوا زخمی شوی دی. پیر بایزید روښان د خپل پالر او اکا سره
پری کړی. بایزید روښان ننګرهار ته د مهمندو قبیلی ملک سلطان احمد ته پناه را وړی. بایزید روښان بیا وروسته 

  پشاور کی د خلیل قبیلی سره چی ده ته نږدی قبیله ؤ اوسیدل او بیا وروسته پیر بایزید روښان هشنغر ته کډه کوی.
همه برخه د مځکی د ویش پر اشتراکی مالکیت باندی والړ ؤ. پیر بایزید روښان د پیر بایزید روښان د افکارو یوه م

پیر بایزید روښان نظریات ډیر ژر په قبائیلی سیمو کښی خپاره «. د خدای بشپړ الرښود مقدس پیران دی» ویل چی 
لسی یزید روښان وپیر با شول او د پښتنو ډیری قبیلی د پیر بایزید روښان د نظریات پیروی او مالتړ کول چی د

 غورځنګ د مغلی اشغالګرو پر ضد باندی یی ستره ونډه درلودل. 
د همایون مغل پاچا زوی میرزا محمد حکیم )بابر لمسی( د کابل حکمران ؤ او د پیر بایزید روښان د نیولو امر ورکړ، 

پیر بایزید روښان  خو په هغه دینی محکمی او ځیړنو کښی چی علماؤ بحث پری شوی ؤ د ژور بحث څخه وروسته
یر پ د دینی بحثو څخه بریالی راووت او د میرزا محمد حکیم )بابر لمسی( د کابل حکمران لخوا بیرته خوشی شو.

بایزید روښان بیرته اوسنی ننګرهار والیت اللپور سیمی ته الړ او هلته یی د مغلو د استعمارګرو پر ضد د قبائیلو 
پیر بایزید روښان د پیشور د شمال په د توتا  د استعمارګرو پر ضد جوړ کړ. د مغلو لوی لښګر یی د جګړی لپاره د

میالدی کال کښی  1۵۸۵په غرونو کښی د جګړی مرکز وټاکل. له بده مرغه پیر بایزید روښان د ناروغی له کبله په 
ګرو پر ضد جګړی ده زامن او لمسیان د مغلو د استعمار وفات شویدی. د پیر بایزید روښان د مړنی څخه وروسته د

( سپاره یی درلودل پیشور یی ۵۰۰۰( پلی او )۲۵۰۰۰( میالدی کال روښانی لښکرو چی )1۵۸۶ته دوام ورکړ. په )
 ګالبند کړ او د کابل او هند ترمنځ اړیکی یی پری کړی. 

ه هغی د روښانی د دوری جګړی د مغلو د استعمارګرو پر ضد ډیر وسیع او اوږد بحث دی، او زه غواړم چی بیرت
کوم چی زموږ د هیواد د تاریخ په اوږدو کښی ډول ډول مختورو دښمنانو لخوا د مذهب او  ټکی ته اشاره وکړم،

 او دا ډول توطیی تر اوسه پوری تر نامه الندی ولسی غورځنګونه پر ضد د دښمنانو په ګټه توطیی کړیدی،« اسالم»
پیر روښان د هشنغر د کالدر د سیمی څخه،  ه دوام لری.زمونږ د ولس د پر مختګ د مخنیوی د پاره په بربنډ توګ

 خپل ولسی استازی یی و مذهبی روحانیون لکه سید علی ترمزی او د هغه و شاګرد آخوندرویزه ته واستل. 
او او غټو مځکه لرونکو فیوډاالنو په ګټه د  سید علی ترمزی او د هغه و شاګرد آخوندرویزه د مغلی استعمارګرو    

پیر بایزید روښان د افکار څخه بیریدل او پر ضد یی تبلیغات کول. مذهبی روحانیون ډله سید علی ترمزی او د هغه 
شاګرد آخوند درویزه په مرسته د پیر بایزید روښان پر ضد د کفر تبلیغات پیل کړل چی د پیر بایزید روښان نظریات 

مذهبی روحانیون ډله د آخوندرویزه په مشری د بایزید روښان  چه د مځکو باندی اشتراکی مالکیت غواړی. کفری دی
آخوندرویزه ایډیولوژیک جګړه د  پر ضد تبلیغ کاوه چی پیر بایزید روښان ښځی د مځکی د مالکیت حقدار بولی،

ل شوی وه چی ګټه یی و مغلی استعمارګرو او د پیر بایزید روښان د انقالبی افکارو پر ضد پی مذهبی تند الرو لخوا
میالدی په پشاور کښی  1۵33غټو مځکو لرونکوته ته رسیدل. آخوندرویزه هغه متصب مذهبی روحانی چی په 

 میالدی کال کښی وفات شویدی د مغلو او مالکان په خدمت کښی ؤ.  1۶3۸زیږیدلی او په 
په کتاب کښی چی په حقیقت کښی باید و هغه « یرالسالمخ»آخوندرویزه هغه متصب مذهبی روحانی مال ؤ چی د 

کتاب ته شرالسالم او فساد په نوم وبلل شی، ټول کتاب یی د پیر بایزید روښان د ولسی غورځنګ پر ضد د اسالم تر 
په کتاب کښی د موسیقی آوریدل حرام بللی شویدی. د آخوندرویزه « خیرالسالم»رویزه د  بیرغ الندی لیکلی دی. آخوند

ورور مال اصغر په همدی کتاب کښی د اشعار ویلو سره پیر بایزید روښان او د پیر بایزید روښان د ولسی غورځنګ 
باندی د کفر مهر لګولی دی. د مذهبی او روحانی تحریکات او توطیی د پیر بایزید روښان د ولسی غورځنګ پر ضد 

م د مقدس دین د ارشادتو پر اساس نه ؤ. د افغانستان پاچا د اسالم د پاره او اسال د اسالم تر بیرغ الندی هغه وخت هم
امان هللا خان پر ضد هم د مذهبی ډلو او ګوډ مال تبلیغات د اسالم د پاره نه ؤ او د اسالم د مقدس دین د ارشادتو 

افغانستان کښی د پاچا امان هللا خان د پرمختګ ملی پالنونه داسی هم نه ؤ کوم چی اوسنی بهرنی په پراساس هم نه ؤ. 
« جهادی»او کورنی ګوډاګیان یی په افغانستان د خپل شخصی ګټو د پاره تبلیغ کوی. اوس هم د افغانستان اوسنی مذهبی

یران، پاکستان لخوا د افغانستان د ملی ګټو پرضد او د هیواد د ورانولو د پاره جوړ شویدی، ډلی او د طالب ډله چی د ا
تر بیرغ الندی د ملی غورځنګونو پر ضد تبلیغات یی راروان کړیدی. د افغانستان اوسنی « اسالم »د مذهب او 

د هیواد د بهرنی دښمنان لخوا ډلی او د طالبانو ډله د ولسونو د هوریت او ټولنیز عدالت پر ضد « جهادی»مذهبی
سمبال کیږی. پاکستان د طالبانو د جګړی پواسطه غواړی چی په افغانستان کښی اسالمی امارت جوړ کړی، پاکستان 

 غواړی افغانستان د طالبانو سره د سولی په پلمه تر خپل ولګی الندی راولی. 
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بیشرمی مداخلی او تجاوزونو د افغانستان په کورنی چارو کښی اوس بیخی یو معمولی کار د ایران او پاکستان 
ست ویل ښه راغال ګرځیدلی دی، ایران او پاکستان په افغانستان کښی د افغان پردی پالو واکدارنو د تودو ولولو سره

 هم کوی، اوس خلکو پر ضد کړیدی او کیږی. ایران او پاکستان د بیساری جنایاتونو سره سره د افغانستان د هیواد او
سند ته بیکل حاجت نشته، الندنی عکسونو د صالح الدین ربانی او د حنیف اتمرتودی هرکلی د عباس  چنورهی

عراقیچی سره د دوی عسکونه پخپله خبری کوی. دا د یو هیواد ډیپلوماسی نه ده بلکه د پردی پالو واکدارانو لخوا 
 هیواد پر دښمن پلورل دی. 

 

  
 

د تلویزیون سره په یوه مرکه کښی تیره شپه د ایران د بهرنی چارو د وزارت مرستیال سید عباس عراقیچی د طلوع 
 چی دا لښکر په ډاګه وویل چی په ایران کښی د دوی لخوا د افغان مهاجرینو د فاطمیون جګړیز لشکرجوړ شویدی،

اوسه پوری یی په زرهاؤ د افغان مهاجرینو څخه د فاطمیون ایران له خوا په سوریه او عراق کښی جنګیږی. تر 
جګړیز لشکر غړی د ایران په جګړو کښی په منځنی ختیځ اسالمی فدائیان په نامه وژل شویدی چی دا پر افغانانو د 

  مذهبی استعمارګرو د جنایاتو بیلګی دی .
 پای
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