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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 

 ۳۰/۱۲/۲۰۱۷             واحد فقیري
 

 د افغانستان په سیاست کي
 د قومي او مذهبي مشرانو نقش ته یو نوی نظر

 برخهاو وروستۍ  مهلورڅ
 

 

 (:۱۶۸۹ -۱۶۱۳خوشحال خان خټک )
 

 دا نادره عقیده لکه زما ده
 ال عجب که بل پیدا هسي افغان شي

 

ً  ۱۷په  یو ستر مشر پکښې راپیدا سو.  خوشبخته ول چي د خوشحال خان خټک په شان پېړۍ کي، پښتانه واقعا
 ً خپل زمان څو سوه کاله مخکي فکر کاوه. د پښتنو د تاریخ مشهور انګریزي لیکوال اوالف تر  خوشحال خان واقعا

 وو.« بغاوت روح او روان»ي هغه د خپل قام د ئکیرو په خپل جالب کتاب )د پټانز( کي د خوشحال خان په باب وا
او د اټک د الري او پله  ول، اوالف کیرو د خوشحال خان د ژوند په باره کي کاږي. پالر او نېکه ئې د خټکو خانان

ئې ټولول. د یوسفزو سره جنګونه او دوښمني د پالر او نېکه څخه ورپاته وه. کیرو لیکي « راهداري»مالیات او 
او   چي په اول سر کي خوشحال خان د مغولو طرفدار وو، د شاه جهان سره ئې ښه او دوستانه روابط درلودل.

 ً د زمانې په (. ۲۳۱تلي دي.، او په مختلفو سفرونو کي ئې ملګري وو )مخ، ئې څو کرته د شاه جهان سره ک شخصا
په باره کي نظر بدلېږي، او ځیني مغل شهزاده ګان  لطنت کي د خټکو او یوسفزو د شخړوتېرېدو سره، د ډهلي په س

هداري داسي فکر کوي چي یوسفزي ستر قوم دئ، باید پخال سي. دغه راز، په همدې وخت کي اورزنګ زیب د را
کیرو ادامه ورکوي او لیکي چي (. ۲۳۳محصول لغو کوي، او دا فیصله د خوشحال خان لپاره ګرانه تمامېږي )مخ، 

کي الس تړلی بندي ډهلي ته  ۱۶۶۴باالخره د مغولو او خوشحال خان روابط دونه خرابېږي چي خوشحال خان په 
د خپل ځان او قوم سره یو څرګند سپکاوی او کي خوشحال خان  داستول کېږي. په ډهلي کي د حاکم مغل په چلن

تبعیض احساسوي. د هغه عزت، ننګ، او ملي هویت ته صدمه رسېږي. او په زیاتېدونکې توګه اورنګ زیب داسي 
  پالسي غوره کوي چي د پښتنو لپاره نوره د منلو وړ نه وي.

 

رمغان خوشحال( مقدمه ده. دا مقدمه د خوشحال خان خټک د ژوند، فکر، او نهضت په باب بله معتبره مرجع د )ا
صفحې ده. سید رسول رسا کاږي چي د یوسفزو او خټکو تر مینځ  ۱۴۴سید رسول رسا لیکې ده، او څه باندي 

ګډون  جنګونه سل کلنه سابقه لري، او خوشحال خان او پالر ئې شهباز خان پدې قومي شخړو کي ځو کرته شخصاً 
پکښې ټپیان سوي دي. کله چي خوشحال خان د خټکو خان سو، د هغه اول  کړی دئ، او یو ځل پالر او زوی دواړه

د سیاسي ژوند پدې مرحله کي، خوشحال خان د خټکو قومي مشر (. ۱۷کار پر یوسفزو باندي حمله کول وو )مخ، 
  دئ، او د ملي مشرتوب خیال نه لري.

وشحال خان په فکر او سیاسي وفاداري بندي په وخت کي د خ سید رسول رسا لیکي چي په هند کي د قید او نظر
پدې   کي ژور بدلون راغلی. د هند د قید او بند زمانه د خوشحال خان په ژوند کي یوه ټاکونکې او مهمه دوره ده.

باندي راڅرخي. هغه نور  لووخت کي، د خوشحال خان سیاسي افکار د یوه قومي مشرتابه پر ځای پر ملي مسای
نماینده نه ګڼي، بلکي د هغه سیاسي افق اوس ملي او پراخ سوی وو، او اوس ئې په ملي  خان یوازي د خټکو د قبیلې

سطح فکر کاوه. د خوشحال خان د بند په اخر وخت کي، یوسفزي یو وار بیا د مغولو پر ضد ښورښ کوي، او 
 او وطن ته د تلو اجازه ئې ورکوي.اورنګ زیب باالخره خوشحال خان له بنده خوشي کوي، 

 

 ه بنده دئ دا عزمپسل
 د خوشحال د خاطر جزم

 یا نیولی مخ مکې ته
 یا مغولو سره رزم
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پیړۍ کي، د مغولو پر ضد د خوشخال خان خټک نهضت له هر لحاظه ملي ګرا او نشنلسټ دئ. د خوشخال  ۱۷په 
 ً هیڅ شک او تردید زادي بخښونکې ده، او خپل کالم ئې پدې باره کي آقومي ده. داعیه ئې ملي او  خان مبارزه اساسا

نه پرېږدي. د خوشحال خان خټک په کالم کي د هغه ټرمینالوژي ملي ګرا ده. د هغه کلمات ملي احساسات 
  راپاروي، نه مذهبي. د هغه په کالم کي د وطن مینه زیاته یاده سوې ده.

  

 د وطن مینه ای جانه
 را پیدا ده له ایمانه

 نه د خپل دیار ُګرُګري
 نه د بل دیار شکري

 

په داسي وخت کي   کلمه بار بار تکرایږي، او هغه د سیاسي ازادي مفهموم« زاديآ»د خوشحال خان په کالم کي د 
په تیره بیا د قومي نشنلیزم   زادي مفهموم په ډیرو ځایونو کي یو نوی او ناشنا سیاسي مفهموم وو.آتبلیغوي چي د 

  مفهوم خو بېخي نوي وو. 
 

 کا زادي تر پاچاهیه ال تیریآ
 چي د بل تر حکم الندي شي زندان شي

 

د خوشحال خان په کالم کي د افغان نشنلیزم ډیر پرمختللی سیاسي مفهوم پروت دئ. خوشحال خان غواړي چي د 
قومي مشر باندي ځان بدل کړي، او د قومي محدودیت او چوکاټ څخه  -مغل سره د مبارزې له الري په یوه فرا 

مشرتوب ترالسه کړي. د هغه نهایي آرمان د مغل له سیاسي او نظامي سلطې څخه د خپل ځان را وباسي. او ملي 
قام ازادول ول. په هند کي د قید او بند پر وخت هغه په خپل ذهن کي د مغلي حاکمانو پر ضد د ملي مبارزې 

  .زادۍ او مبارزې خیال په سر کي وپالیآضرورت ومنی، او د حبس پدې څلور کلنه دوره کي ئې د 
 

افغان   یوسفزي، پښتون،  د خوشحال خان خټک نهضت کامال یو خاني بغاوت دئ. د خوشحال خان مخاطب خټک،
او مغل دي، نه مجاهدین. خوشحال خان په شخصي ژوند کي هم لیبرال او خوش طبع کس تېر سوی دئ. البته د 

تاریخي هیروګان فرید خان او حمید خان دي.  اسالم دین ته معتقد او پابند وو، خو په فکر او شغل مال نه وو. د هغه
د مبارزې طریقه، او مخاطب کسان ګرده ملي ګرا،   د خوشحال خان یاران،  ایمل خان او دریا خان ئې ملګري دي.

  نشلسټ، او سیکولر دي.
 

 که مي چیري ننګیالي په السو کښېوزي
 پري به لیري دا زما د زړه آرمان شي

 کاره کړمو مغول و ته به هسي کار ښ
 چي راضي راڅخه روح د فرید خان شي

 

خوشحال خان د خپل وخت اکثره علوم لوستي ول. په تاریخ، ادبیاتو، نظامي مسایلو، او د ژوندانه په مختلفو برخو 
کي ئې ژوره مطالعه کړې وه. څرنګه چي د مغولو سره په جنګ کي ښکېل وو، نو خوشحال خان حتی د چریکي 

وایه )علي احمد جاللي، مخونه، « قزاقي جنګ»م مطالعه کړې وه، او دا راز جنګونو ته ئې جنګونو په برخه کي ه
۳۴- ۴۵ .)  

 

سبک، او   خوشحال خان په عربي، فارسي، پښتو، او نورو هندي ژبو باندي پوهېدئ. په پښتو ژبه کي خپل مکتب، 
ز، شاعر، نظامي مشر، او په عین زمان طرز لري. د پښتنو یو ستر فرهنګي څلي دئ. یو خارق العاده عالم، مبار

 (.۱۰۴-۶کي د ګڼو علمي اثارو مولف هم دئ )ارمغان خوشحال. مخونه: 
 

هغوی د خوشحال خان د خنثی کولو   څرنګه چي د خوشحال خان سیاسي مخالفان د وخت پاچاهان او حاکمان ول،
ه کار واخیست. حتی په کور دننه کي ئې منصب، رشوت، تطمیع، او باالخره زور او زر څخه پور  لپاره له پیسو،

اختالفات ورته راپیدا کړل، او بهرام غوندي زوی ئې ترې را جال کړ. د خوشحال خان مخالفانو غوښتل چي د خان 
متاسفانه هغوی په خپل دې مقصد کي تر ډیره حده کامیابه سول، او د خوشحال  او  په حرکت کي فساد خور کړي،

ملي، او مبارزاتي   مزوری کړ. خو خوشحال خان تر پایه تسلیم نه سو، او یو داسي فکري،خان نهضت ئې له دننه ک
مکتب ئې پرېښود چي د خپل وخت په تاریخ کي د تخلیق او ابتکار بې ساری نضهت دئ. عجبه دا ده چي خپله خان 

 هم پخپل خارق العاده توب باندي پوره واقف دئ.
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 دا نادره عقیده لکه زما ده
  که بل پیدا هسي افغان شيال عجب 

 

خوشخال خان د خپل وخت فیلسوف هم دئ. د انسان د فطرت او ماهیت په باره کي ئې ژور فکر کړی دئ. او په 
 خپل کالم کي ئې مغلق فلسفي او وجودي مسایل په خورا ساده مګر سحرګر شکل بیان کړي دي.

 

 هیڅ ماهیت ئې مونده نه شي
 چي څه څیز دئ دا بشر

 د نیک او بدو هم ترکیب
 هم معجون د خیر او شر

 هم ملک دئ هم حیوان دئ
 هم مومن دئ هم کافر

 څه خو لږ تر خدای راټیټ دئ
 که ئې نه وي برابر

 

 (۱۵۸۱-۱۵۲۵بایزید انصاري پیر روښان )
 

خپل کتاب )د معاصر افغانستان ظهور( کي د افغانستان د چارو مشهور او دقیق محقق ښاغلی ورتن ګریګورین په 
او ملت تر ټولو پخوانی اظهار د روښانیانو په نهضت کي د بایزید « افغان نشنلیزم»په صراحت کاږي چي د 

پیرۍ کي راڅرګند سو. ګریکورین ادامه ورکوي او لیکي د پیر  ۱۶انصاري )پیر روښان( تر مشرۍ الندي په 
افغان »انان د مغولو د حاکمیت پر ضد راپارول، او دا لومړی ځل وو چي روښان نهضت د مختلفو طبقاتو افغ

یو سیاسي مفهوم پیدا کاوه. ګریکورین کاږي چي د روښانیانو د نهضت یو مهم هدف د افغان دولت بیا « ملت
  (.۴۳جوړول ول )مخ، 

 

-۱۷۱۰پراتوري عروج، افغان ام -سیا د مسایلو بل دقیق محقق جوس ګومانس په خپل کتاب )د هندوآد جنوبي 
مه پیړۍ کي په هند کي د مغل د حاکمیت له تثبیتېدو سره سم ډیرو پښتنو د مغولو سره  ۱۶کي کاږي په ( ۱۷۸۰

همکاري شروع کړه، خو ځینو د بغاوت او مقاومت الره اختیاره کړه. په دې ډله کي یو پیر روښان وو. جوس 
سیاسي  واحد قومي عمل وکړي، او زیاتره اقوام پر یوه -را ګومانس وایي پیر ورښان غوښتل چي په پښتنو کي ف

مرکز باندي سره متحد کړي. د پیر روښان همدې سیاسي کوښښ د اقوامو د قدرت بالنس او سیاسي جوړښت ور 
خراب کړ. او په نتیجه کي، د پښتني اقوامو مالکان او خانان د پیر روښان مخالف سول، ځکه د پیر روښان تعلیماتو 

کاروبار ته تاوان رساوه. او د هغوی اقتصادي ګټي ئې په خطر کي اچولې.   لو سره د پښتنو د قومي مشرانود مغو
ګومانس باور لري چي د پیر روښان تحریک یو ازادي بخښونکی سیاسي غورځنګ وو چي پښتني جامې ئې 

ګومانس لیکي چي پیر روښان په اغوستي وې، او د پښتنو په غریبو طبقاتو کي ئې ډیر پلویان او مریدان درلودل. 
ځواني کي زیات سفرونه کول. هغه ډهلي، بدخشان، بلخ، بخارا، او کندهار ته تللی وو، عموما ئې د اسانو تجارت 

-۱۱۰کاوه. د خپلو سفرونو په جریان کي پر محلي خانقاوو باندي ګرځېدی، او د وخت له صوفیانو سره اشنا سو )
۱۱۱.) 

 

بولي، او د خارجي « طبقاتي»)افغانستان در مسیر تاریخ( کي د پیر روښان مبارزې مرحوم غبار پخپل کتاب 
ګڼي. غبار لیکي چي پیر روښان یو متقي او د کلک نظر خاوند شخص وو. « ملي حرکت»پر ضد ئې « سلطې»

ل کي ولید، د په مقاب« افغاني ښځي»او هلته ئې د مغولو د حکومت ظلم او استبداد د یوې   کله چي کندهار ته والړ،
خره پوري هېره نه سوه. پیر روښان ولیدل چي څرنګه د مغولو عسکرو آکندهار دا غمجنه خاطره ئې د عمر تر 

یوه بې وزلې ښځه د ژرندي په ډبري پوري په وریښتانو تړلې وه، او هغه خواره مجبورا د ډبري له حرکت سره 
د بې وزلو او غریبو خلګو د کومک په »سول، هغهڅرخېده. غبار لیکي کله چي د پیر روښان پیرویان زیات 

ارتجاعي »کړه. غبار وایي د مغولو حکومت د پیر روښان د ځپلو او بدنامولو په منظور« غرض یوه خزانه تاسیسه
لکه اخوند درویزه کرایه کړل، او د پیسو، چل، او نفاق په ذریعه ئې د پیر روښان په مقابل کي « روحانیون

 (.۳۱۳مخالفت پیل کړ )مخ، تیوریک او مذهبي 
استاد حبیبي پخپل کتاب )د افغانستان لنډ تاریخ( کي لیکي چي پدې وخت کي افغانانو په هند کي سلطنت له السه 

حبیبي  ړل.و عظمت ته یو کرت بیا متوجه کورکړی وو، او دې ستري سیاسي او نظامي ماتي پښتانه خپل تېر برم ا
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په اسارت کي ژوند کاوه. حبیبي کاږي  ولوراج الره، مګر اوس ئې د مغ وایي چي هغوی یو وخت په هند کي
څرنګه چي پیر روښان د پښتنو اسارت او بد حالت په خپلو اږدو سفرونو کي په خپلو سترګو لیدلی وو، نو بنا پیر 

ومت جوړ روښان اراده وکړه چي دا قوم یو وار بیا پر یو متحد سیاسي مرکز باندي سره راټول کړي. یو ملي حک
کړي، او د پښتنو د ازادۍ نغری بیا تود کړي. حبیبي لیکي څرنګه چي پدې زمانه کي د تصوف بازار ګرم وو، نو 
بایزید هم مجبوره سو چي د وخت د تقاضا سره سم خپل آزادي غوښتونکي سیاسي پیغام د تصوف په جامه کي 

 (.۳۳۱عرضه کړي )مخ، 
 

ه خلګو کي د پښتني حکومت د جوړولو نظر او فکر بیا راپیدا کړ. د یو مرحوم حبیبي بل ځاي لیکي چي بایزید پ
ملي نهضت بنسټ ئې کښېښود. او روښاني نهضت ئې قریب یوه پیړۍ دوام وکړ. بایزید د پښتو د ژبي د لومړیو 

. په یالیکواالنو څخه دئ. په عربي، پښتو، فارسي، او هندي ژبو باندي پوهیدی، او لیک او لوست ئې په کوالی سو
  (.۳۳۴کلني کي په جنګ کي شهید سو، او هدیره ئې معلومه نه ده )مخ، ۵۶

 

« نابغه»الفنسټن وایي بایزید یو   (.۳۳۱استاد حبیبي لیکي چي بایزید پیر روښان نافذ او جذاب شخصیت الره )مخ، 
خو باالخره  شخص وو، او زیات شخصي مهارتونه ئې لرل. د مغولو سره ئې څو مهم او ستر جنګونه وکړل،

کم خوب او کم »د خیر البیان مقدمه وایي چي بایزید (. ۲۷۵جلد. مخ، اول ووهه )« جل»سو، او « ناکامه»
د دنیا کاروبار ئې »کړي.  «باطن پاک»ئې کولې. تل ئې کوښښ کاوه چي خپل  «چلې»کاوه، او « خوراک
کي کاږي چي پیر روښان دونه پوه او  پښتو ادبیاتو تاریخ( حبیبي په خپل بل کتاب )د  (.۴۵کړ )مخ « خوشي

باندي اقرار « عقل او فراست»هوښیار سړی وو چي آن د هغه ستر مخالف اخوند درویزه هم د بایزید انصاري پر 
  (.۶۵۷کړی دئ. او پالر ئې عبدهللا اصال کندهاری اورمړ وو، او په شغل قاضي وو )مخ، 

 

کړ. مګر « مذهبي فساد ئې اغاز»خبري کوي، او وایي چي افضل خان خټک د پیر روښان په باب عموما منفي 
وه، او تل به ئې ویل چي مغل « بدي»افضل خان خټک مجبورآ دا هم وایي چي د پیر روښان داعیه د مغل سره 

  (.۲۳۹او ناروا کوي )مخ، « ظلم»دئ. او پر پښتنو باندي له حده زیات « ظلم پېشه»
 

ل مشهور کتاب )پښتانه د تاریخ په رڼا کي( لیکلي څرنګه چي اخوند درویزه ښاغلی بهادر شاه ظفر کاکا خیل په خپ
او   وو، نو بنا هغه غوښتل چي د پښتنو د ازادۍ تحریکات د ترک نژاده مغل پر ضد کمزوري کړي،« ترک»یو 

و د پیر ا  کاکا خیل لوستونکي ته داسي انتباه ورکوي چي د مغل حکومت او اخوند درویزه په کولوژن کي سره وه،
د ازادۍ، « پښتون قام»روښان پر خالف ئې په ګډه کار سره کاوه. لیکوال عقیده لري چي د پیر روښان تحریک د 

لپاره وو. کاکا خیل وایي چي د پیر روښان نهضت د پښتنو په ملي تاریخ کي د ملي « تحفظ»ننګ، او ناموس د 
چي د پیر روښان په هکه د اخوند درویزه الزامات او ازادي لپاره ستري کارنامې ثبتي کړې. کاکاخیل باور لري 

 (.۶۷۷ - ۶۷۶شخص وو )مخونه، « افراطي مذهبي»تورونه کامال بې اساسه دي، او خپله اخوند درویزه یو 
 

څه اوږده بحثه راوروسته وایي چي پیر له میر محمد صدیق فرهنګ په خپل اثر )افغانستان در پنج قرن اخیر( کي 
بدعت »کارونه وکړل، او محافظه کارو روحانیونو سمدستي پر هغه باندي د « کاري او بې سابقهابت»روښان ځیني 

د سماع په مجلس کي »منلې، او « ښخي»حکم وکړ. فرهنګ لیکي چي پیر روښان پخپلو مریدانو کي « او انحراف
دمه کي وایي چي بایزید خپل محمد عبدالقدوس قاسمي د خیر البیان په مق  (.۳۲)مخ، « ئې د مشراکت اجازه ورکوله.

داسي ښکاري چي بایزید پیر روښان په پښتني جامعه کي د ښځو (. ۸۰ته سپاری )مخ، « ښځي  خالفت نر او»
مسایلو ته خاصه توجه کوله، د هغه په مریدانو کي ښځي شاملي وې، او ښځو ئې په مجلسونو او جنګونو کي برخه 

کي کله چي بایدیز پیر کامل سو، هغه خپله مېرمن خپلي طریقې ته اخیستله. ښاغلی قاسمي ادامه ورکوي او لی
د خیر البیان په مقدمه کي راځي   (.۴۷راواړوله. په خلوت کي ئې کښېنوله، او د معرفت الره ئې ور وښودله )مخ، 

ما هغې وویل: ز  کله چي د بایزید مېرمن بي بي شمسو له جنګه وروسته د خپلو زامنو پرې کړي سرونه ولیدل،
چي د خدای په  «آفرین شه درباندي زامنو!»سم. « خفه»کښي نه دي وژل سوي چي « په غال او کاسیري»زامن 

  (.۷۰)مخ،   الره کي محکم واست
 

کي د پیر روښان د زوی جالله ښځه او ماشومان  ۱۵۹۲اوالف کیرو په خپل کتاب )د پټهانز( کي لیکي چي په 
کیرو بل ځای کاږي چي د پیر (. ۲۱۹)مخ،  واستولیرغمل  یې اکبر پاچا تهاو  ل،کړ سیرامغولو په جنګ کي 

د مغولو پر ضد مبارزې ته دوام « ښکلې کونډي»حداد احداد هم په جنګ کي مړ سو. خو د اروښان بل زوی 
د کلونو په  مات کړل.سخت او په څو جنګونو کي ئې مغل   حداد ښخي شخصا په جنګونو کي ګډون وکړ،اورکړ. د 

خپل یتیم زوی ته د روښانیانو مشرتوب  د خپلو سیاسي مهارتونو په وجه د احداد همدې ښکلي کونډي جریان کي،
  (.۲۲۷ور وګټی )مخ، 
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