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 ۳۱/۰۵/۲۰۱۵                                       دوکتور محمد اکبر یوسفی

 

 آیا جنبش "روشانی" ملت گرا بوده است؟
 

فرستاد، که به آن عنوان "پرگار" )یا پرکار( اخیراً یکی از دوستان، "لینک" یک پروگرام "بی بی سی" را، برایم 
" معرفی می کنند. درین صحبت از سه افغان، "مهاجر" از کشور آقای داریوش کریمیداده اند و "کارگردان" آنرا، "

ارزیابی ذهنی از بعضی اظهارات عام، دیگر  های مختلف، دعوت بعمل آورده است. درین صحبت ها، صرفنظر
، در وانمود می ساخته اندارد. زیرا این "دانشمندان"، عالوه از اینکه تمایل بزرگ به تأریخ ارزش بحث را ندآنها، 

هر یک از آنها، تمایالت زیر پوشش، به این و آن گروپ اجتماعی یا "ایتنی" و  ارزیابی ها و اظهارات مختصر
را، درست ارائه ننموده اند.  با تأسف که حتی تعریف روشن از کلمۀ "خشن""پیروان مذهبی" نیز نشان می دهند. 

یا عمل "خشن" را هر کس می داند، که توسط یک انسان و یا گروپی از انسان ها، عملی شده می تواند، "خشونت" 
، هدف می تواند، قدرت باشد. این کدام خصوصیتی نیست که .آنهم در تابعیت با زمان و مکان و به اشکال مختلف

این "دانشمندان" با  و یا "پیروان کدام دین و مذهب"، جست جو شود.در جمعیت کدام "ملت"  بطور مشخص
، با ذکر وقایع "متفرقه" از قرون طوالنی، بعضاً مرتکب، اشتباهات و قضاوت های ذهنی "کارگردان" پروگرام

شده اند، که ممکن خود آنها هم چنان، با امراض احتمالی "مزمن نژاد پرستی" و تمایالت  نیز وغیر دقیق علمی
 خاص "مذهبی" و غیره، نیز مبتال باشند.

 

"ملت گرایی" را دانشمندان، به مثابۀ "اصول سیاسی" می دانند، که "وحدت سیاسی" و "وحدت ملی" باهم در 
 مطابقت قرار داشته باشد.

 

م ۱۹۲۵( برتانیه )متولد Cambridgeر شناسی اجتماعی" و "فلسفه" در پوهنتون "کمبریج" )پروفیسر معروف "بش
ناسیونالیزم است که ملت را ایجاد  م در پراگ( زمانی چنین اظهار نموده است: "۱۹۹۵"نومبر  ۵در پاریس، وفات 

برای او، ت. " دانسته اسگاهی غلط" را "آآیدیالوژی ناسیونالیستی"" موصوف، .می کند، نه برعکس
"، نه بعنوان یک "نظریه"، بلکه بمثابۀ یک "پدیده"، مطرح بوده است. از دید او، جبر تجانس  ناسیونالیزم"

 با خود آورده است. ۱۹"کلتوری" را، پروسۀ "صنعتی" در قرن 
 

جامعۀ بناء که به خاطر""ناسیونالیزم"  قیمتی است، این فیلسوف معروف، هم چنان، یاد آور می شود، که 
  "، پرداخته شده است، که به هیچ صورت، در شکل "طبیعی"، بعنوان شعور ملی خودی، شمرده نمی شود. صنعتی
 .مبدل نگردیده است ، به مفهوم اصلی کلمه،"صنعتی"افغانستان، تا همین اکنون به جامعۀ جامعۀ 

 

ذیل می توانید « لینک»طوری که در  در مقدمه،" داریوش کریمی"کار گردان" این "پروگرام بی بی سی"، آقای " 
، «پشتون نشین»بشنوید، تالش می ورزد، تا عامل و یا عواملی را در رابطه با "اسالمی گرایی" خشن  در مناطق 

اسالم گرایی خشن و افراطی در مناطق که خودش از آن، نام می برد، دریابد، و چنین به صحبت آغاز می کند: "... 
" در آغاز صحبت خود از سازماندهی آیا فقط عوامل خارجی، را باید مؤثر دانست... پشتون نشین رواج یافت.

" علیه مغل، توسط با یزید روشان یا "پیر روشان" نیز متذکر می شود. خوانندگان محترم، می نهضت ملی گرا"
 کنند. توانند، عام گویی های بی مفهوم این "دانشمندان" را، خود، از زبان آنها گوش نموده، قضاوت

 

https://www.youtube.com/watch?v=WPxR6htXy7E&feature=youtu.be 
 

که در اما آنچه را که قابل تذکر می دانیم اینست، که در مورد "ملت" و "ملت گرایی" و "دولت های ملی"، در حالی
سطح بین المللی، نظرات متفاوت هم در رابطه با "ملت گرایی" وجود دارد، و بر طبق نظرات یکی از دانشمندان 
بزرگ "انگلیسی" متوفی، بنام "ایریک هوبسباوم"، که اکثریت دانشمندان، با او متفق بوده اند، عمر"ملت" و "ملت 

نمی داند. پس از انقالب فرانسه ) قریب نیم م(  ۱۷۹۹ -م  ۱۷۸۹گرایی" را قبل از زمان پیروزی "انقالب فرانسه" )
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قرن(، "انقالب های" متعدد دیگری هم به راه افتاده است. در بعضی از کشور های "اروپای غربی" و "شمال 
امریکا"، تعدادی از "رژیم های سلطنتی" سقوط یافته، برخی از آنها، به تدریج، به جای "رژیم های مطلقه"، 

ی مشروطه" را، پایگذاری نموده اند. از موجودیت تمایالت "ناسیونالیستی"، بوضاحت بیشتر، در روز های "پادشاه
 قبل از "جنگ اول جهانی" صحبت شده است، بناًء "نهضت های" قبل از آنرا، نمی توان "ملی" نامید. 

 

" را به قول خودش، که تا آنزمان تعریف ناشده دانسته است، با تکیه ناسیونالیزم. "گیلنر"، در کتاب خود، تعریف "
بر دو مفهوم، "دولت" و "ملت"، افاده می کند. در تعریف "دولت"، تعریف معروف "مکس ویبر" را، انتخاب نموده 

 به چنان تأسیسات اجتماعی اطالق می گردد، که انحصار بر قدرت مشروع را دراست، که می گوید. دولت: " 
" تأسیساتدر "یا مذهبی  " وترکیب ایتنی" هر گاه درین تعریف توجه شود، هیچ تذکری از "اختیار داشته باشد.

" که بدون شک، دارای "کلتور" و وابستگی ایتنیذکر نه شده است. بدین معنی که " "شرط مقدماتی"دولتی، به حیث 
 تواند، اما تناسب کمی افراد در ساختار  "کثیرالفرهنگ" بوده میبوده و یک دولت هم  نیز "فرهنگ" خاص

در اشارات بوده می تواند، ذکر نه شده است. "، به آن مربوط انحصار قدرت مشروع، که "دولتی تأسیسات اجتماعی
"، بر حسب قانون تعیین می تأسیسات اجتماعیذیل تا حدی روشن می سازد، که در حیات دولتی، تعمیل قدرت "

ابع آنست، که چه نوع "دولت" تأسیس یافته است. به عبارت دیگر، مربوط آنست که، آیا گردد. به عبارت دیگر، ت
 "، بناء یافته است.دیکتاتوری" " و یا بر اساسدیموکراسیدولت بر اساس اصول "

 

 ۱۸م، درست به تأریخ ۲۰۱۱"، توسط این نویسنده، که در سال جنبش روشانیدر ترجمۀ یک تحلیل در بارۀ "
)نویسنده:  .(۱۷ – ۱۶جنبش مردمی روشانی و نمایش آن در ادبیات افغانی )قرن  عنوان: "جون، تحت 

مارتیروس اسالنوف ("، در پورتال "افغان جرمن آنالین" به زبان دری منتشر شده است، می بینید که در زمان 
 "روشان"، چه وقایع در کدام موضوع و در کدام جهت، صورت گرفته است.

 

سپرده شده است، بوضاحت نشان می دهد که، "جنبش روشانی" در چه زمان آغاز یافته است. آنچه بدست نشر 
عالوتاً مرحلۀ را که این "جنبش" در زمان حیات "با یزید انصاری" مسمی به "پیر روشان"، پشت سر گذاشته است، 

 با دوران بعد از آن، باید با دقت مطالعه نمود.
 

در تاریخ افغانستان یک عصر مهم محسوب می گردد: از آسیای  ۱۶انیم: "قرن در مقدمۀ این سند تأریخی می خو 
میانه، فاتحین تحت رهبری بابر، نخست کابلستان و مناطق افغانستان را اشغال کرد، بعداً رهسپار شمال هندوستان 

، تضاد های . این اشغالگری هاه استامپراتوری مغل اعظم را پایگذاری نمود ،۱۶شد، جائیکه بر آن در قرن 
، ساختار جامعۀ اولیه، مرحلۀ فروپاشی را سپری نموده بود، ۱۴الی  ۱۳طبقاتی را در جامعۀ افغانی، که از قرن 

ه پروسۀ فیودالی آغاز یافته، درعدۀ از اقوام مختلف، با شدت متفاوت براه افتاد ،. در نتیجهه استتشدید بخشید
 (۱.)است

 

با مبارزه علیه مغل اعظم و متنفذین فیودال، رو حانی و دنیوی مهر خورده  ،۱۷و قرن  ۱۶تاریخ افغانها در قرن 
 توجه شرق شناسان غربی در آن ۱۹است، که نیروی رهبری آنرا فرقۀ روشانی تشکیل می داده است. از آغاز قرن 

 )»، که علیه متعصبین یا یک جنبش صریح مذهبی، فرقه یی بوده استجهت بوده است، که جنبش روشانی، 
بمثابۀ جنبش  –مغل اعظم  –، و یا جنبشی بوده است بر ضد اشغالگران اسالمی قرار داشته است«( اورتودُکس

. مطالعۀ دقیق ادبیات و منابع نشراتی افغانی، و یادگار های تاریخی، مؤلف را بدان معتقد ساخته ها سیاسی افغان
که باید با این سهم دست داشته، بمثابۀ تالش ن طرز دید الزمی شناخته می شود، است، که یک تجدید نظر بری

ممکن سکتگی ها و اشتباهات  ۀ مطلب، که "لینک" آن تقدیم شده است،آغازین در نظر گرفته شود. )توجه: در ترجم
یصۀ ، نه یافته است. اگر حیات باقی بود، این نقمترجم تا اکنون، فرصت تصحیح راتایپی دیده شود، که متأسفانه، 

 (بر طرف خواهد کرد: نویسندۀ این مطلباحتمالی را 
 

 :اریخ روشانیت
 

درویش( روشانی،  –بطور مختصر می شود تاریخ این فرقه را چنین شرح نمود. بنیانگذار فرقۀ ) نشان و یا مدال 
در جلندر) م ۱۵۲۵سال و یا در  م۱۵۱۵در سال بایزید انصاری بوده است، که بر اساس اظهارات منابع مختلف، یا 
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) بره کی(، که بطور پراگنده در  یک قوم کوچک مسمی به اورموریپنجاب( متولد گردیده است. بایزید مربوط 
،  شیخ عبدهللا انصاری و جنوب کابل، در درۀ لوگر به سرمی برده اند. پدر وی،«( کانیگورم» وزیرستان ) ماحول 

 تبر اجتماعی شناخته شده است.، بدینترتیب از یک منشأ معشیخ سراج الدین انصارییک بازماندۀ 
 

فرار نموده اند. بعد از ازدواج دومی پدر،  « کانیگورم» هندوستان، به وطنش، د از والدین بایزی ۱۶در آغاز قرن 
مکتب مذهب « )» دبستان المذاهب» زنده گی این پسر در خانۀ والدین، خیلی دشوار گزارش یافته است. در کتاب 

یافته است، تذکار می یابد، که بایزید، حاضر در آوان طفولیت، نه تنها  از کشت خود،  تحریر ۱۷، که در قرن «(ها
بلکه از کشت بیگانه ها نیز مواظبت و پاسداری می نموده است. در مرحلۀ جوانی عالقه به تصوف نشان داده، 

بر اساس نسب و  »پیری )معلم عقیده( را برای خود، خالف خواست پدرش دریافته است، توضیح داده است که 
 .«منشأ حیاتی نمی توان شیخ گردید

 

در بارۀ نظرات اصلی "پیر روشان"، ارزیابی ها و برداشت های مختلف موجود است، اما آنچه در تحت نام 
"مقاومت" و قیام های "پشتون ها" علیه مغل، صورت گرفته است، در بین اقوامی که در آغاز با "پیر روشان" 

ً و کا مالً، بر اساس عالیق مردم، نسبت به موافق بوده اند، بیشتر چنین به نظر می رسد، که این توافق، حتما
بوده است، بلکه همان اقوامی، که ن محدود و منحصر "تصوف""نظرات اصالحی" او در دین اسالم و موضوعات 

، در حقیقت می شده است تا آن مرحله در ساختار اجتماعی اقتصادی و سازمانی آنها، زندگی "قومی" به پیش برده
نشان داده اند، که می توان یک "معامله"، بسود هر دو جانب را،  عی از توافقامر، با "با یزید انصاری"، نو

تقسیم "کار" و در وضعیت مناسبات "اشتراکی" زندگی می نموده اند. دانست. بعضی از "اقوام پشتون"، تا آنزمان، 
، "قبل" از امر یتاین مرحله در واقع حالت خاص و ماهیت عادالنه داشته است.مناسبات "ملکیت"، در بین آنها، 

که، در خارج از اجتماعات آنها، پادشاهی های است  در حالیاین تشکیل "دولت"، درین جمعیت ها، بوده است. 
، که از ظلم وستم آنها، نیز فارغ نبوده اند. این بدان معنی است، که در قرون ندامپراتوری نیز وجود داشته ا

" دولتی وجود داشته های خارج از محیط زیست آنها، "فورماسیون طوالنی، "اقوام" می دانسته اند، که در جهان
، که تفصیل دولت های طبقاتی، نداشته انددر داخل جوامع خود، تمایل خاص به ایجاد چنین تشکیالت  ما آنها،است، ا

 درینجا نمی گنجد. 
 

)قاعدۀ ویش: هر ده سال استفاده از ویش( یاد می نموده اند.  مسیستم  و "تقسیم کار" آن اقوام را "ویش سیستم" )سیست
زیرا، نقاط مختلف از نگاه حاصلخیزی و زمین و جنگل، در مناطق مختلف، بین اقوام، تعویض می گردیده است. 

به این طریقه را هزاران سال، عملی نموده اند.  اجتماعی، اقلیم و غیره متفاوت بوده است. برای تطبیق عدالت
 بطور نمونه، بحیت وسیله یا منبع تولید، آنزمان، "مالکیت دائمی" بر زمین و جنگل، درباید گفت که عبارت دیگر، 

نداشته است. )تفصیل را می توان، به کمک "لینک"   در برخی از مناطق پشتون نشین، در بین بعضی اقوام، وجود
 مطالعه نمود.(

 
زمامداران امپراتوری مغل، به »انیم: پشتون علیه مغل می خودر بارۀ قیام های بعضی از اقوام در جایی دیگر 

با  در جنگ رویاروئی، غالب شوند.  بناًء مطمئن نبوده اند، که بر دشمن آنها، یعنی بر بایزید  ،پیروزی اقدام خود
افشا شد.  ،مترجم (  دست برده بودند. اما این توطئه-« تیرا» ممکن « ) تیراخ»معامله و مذاکره با باشنده گان 

پس از یک مدت، بایزید چند هزار جنگی سوار کار را سازمان داده، و بار دیگر به محاربه علیه امپراتوری مغل 
، جنبش روشانی به شکست «تور رگه»برد.  در برخورد در نزدیک منطقۀ  می آغاز نموده، بر ننگرهار یورش

 که در زمان فرار عاید حالش گردیده بود، در سال ای. بایزید توانست فرار کند، بعلت مریضی ه استمواجه گردید
 .« یابدمی  وفات ۱۵۸۵

 
سال یاد  ۱۰۵  ،سال عمر داشته است. همین منبع تمام عمر او را ۵۲درین زمان بر اساس تخمین ها، آخوند درویزه 

ه شده است. از سال گفت ۷۰تا  ۶۰کرده است. طوری که قبال" نیز ذکر شده است، طول عمر با یزید روشان، بین 
زندگی   سال ذکر شده است، در قسمت زیاد ۱۰اینکه، در مورد تأریخ تولد "بایزید انصاری"، دو تأریخ در فاصلۀ 

 و هم ،است ، با تفاوت اینکه، چون درویزه، عمر بیشتر نمودهاست "پیر روشان"، با "آخوند درویزه" هم عصر بوده
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تی "مغل" قرار داشته است، ازین طریق، امکانات بیشتر در اختیار از جانب دیگر، او در حمایت از حاکمیت دول
 داشته است، تا در "شکست" روشانی ها، ممد واقع شود.

 

بدان معنی می تواند درک شود، که در حقیقت، "پیر روشان"، باید با این اقوام، به خاطر جلب  هم، این وضعیت 
جهت  حمایت آنها از "مشی خاص خودش" که افکار "مذهبی" و "تصوف" نیز شامل بوده است، چنین معامله را،

که متشکل از گروپ واحد به راه انداخته باشد. سیستم "قومی" پشتون ها،  توافق با طرز زندگی اقوام پشتون،
"ایتنی" نمی باشد، صرفنظر از تفاوت ها در حلقات مختلف، چه در شرق و چه در غرب و شمال و جنوب، همه نه 
از "نهضت پیر روشان" و نه هم از نظرات "آخوند درویزه"، بطور یکسان متأثر بوده اند. تحقیقات نشان می دهد، 

در زندگی قومی پشتون های ان"( بعضی از "نورم های" موجود، ر روش، بایزید انصاری )"پیامر که در واقعیت
مناطق معین را پذیرفته است. آنهم از بعضی از شاخه های اقوام پشتون یاد شده است، که قسمتی از ارزش های 

، توانواگذار نمی شده اند. از جمله می  و هم به کدام حاکمیت غیر قومی آنها،آنرا، به نفع دولت "فیودالی" مغل،
بیشتر در قسمت "شرق" مناطق پشتونی،  در سطر های قبلی یاد گردیده و از "سیستم ویش" نام برد، که مکرراً 

 پذیرفته شده است.
 

با این "سازش" پیر روشان، بدون تردید، از حمایت اقوام مورد نظر، در امر کسب قدرت سیاسی، در مبارزه علیه  
ا در آن مناطق، به این اقوام نیازمند، بوده است. اینکه آیا، مانند سالیان مغل، برخوردار گردیده است. او طبیعت

، "با یزید انصاری"، "دولت طبقاتی"، مانند "خوشحال خان ختک" را می خواسته است، یا نه، کامالً روشن یبعد
هم داشته اند،  نیست. در مدت قریب صد سال بعد از آن، پیروان او، تا زمان "فروپاشی" قوت آنها، نظرات دیگری

 تمام عمر آنها، در جنگ ها، علیه "مغل" و هواداران "مغل" سپری شده است.
 

" از جملۀ آخوند درویزه" ارتباط می گیرد، که در آن زمان "سنی" نوع "بنیادگرایی اسالمیآنچه در رابطه با "
الهام  یا "طالبان" پیروان و" ، که گویا آقای داریوش کریمی، حکم ""علمای دینی" اسالمی )سنی( بوده است

 سال می باشند، تا حدی قانع کننده، بنظر نمی رسد.  ۴۰۰آنزمان، بعد از قریب از ،آخوند درویزه گیرندگان مستقیم
 

"، اسالمی" اسالم و هم چنان در حکومت های "مذاهببحث درین مورد، وقت کافی می خواهد. اینکه در دین و "
"، حل نمی گردد، بخصوص مناقشات بین آقای کریمیه است، به چند جملۀ کوتاه "بعد از آن، چه تحوالتی رخ داد

اگر در یک  " از یک طرف و هم چنان موجودیت فرقه های مختلف، در بین هر یک از آنها.سنی" و "شیعه"
بوده، هر یک در هر  فعالگروپ "دیوبند" وجود داشته است، در گروپ دیگر، "قم"، "مشهد" و "کربال" وغیره 

 نقطۀ دنیا از خود، خشونت نشان داده اند.
 

 :مخالفین روشانی »
 

و پادشاه مغل، علیه جنبش روشانی، « فیودال»، در اتحاد با مالکین  روحانیون متعصب اسالمیدر صدر مبارزۀ 
م، وفات یافته باشد(، ۱۶۳۸م در پشاور متولد گردیده ) گفته می شود که در سال ۱۵۳۳آخوند درویزه، که در سال 

بزبان پشتو و قسماً هم به فارسی، کتابی «( گنجینۀ اسالم« )» مخزن االسالم » قرار داشته است. او نویسندۀ کتاب 
ۀ بایزید انصاری، بقسم جدال نظریاتی تدوین گردیده است. نشر مکرر این کتاب مربوط موضوع است که علیه نظری

پرسشنامۀ مذهبی، یا کتاب سؤال و جواب دینی شناخته شده است، که درآن خواسته شده است تا نظریات بایزید 
نها عالقمندی زیاد وجود ، حتی رقص و آواز خوانی را که در بین افغا«مخزن االسالم » انصاری را رد نماید. 

داشته است، گناه آمیز و ممنوع اعالم نموده، زنان باید زیر حجاب نگهداشته شوند، تمام اوامر اسالمی در طریقت 
   سنی آن، باید شدیدأً مرعی االجرا باشد.

 
وی، بدترین نسبت بزبان آورده، و در آن در رابطه با نظرات  را درویزه نفرین علیه با یزیددر تمام محتوای کتاب، 

برادر درویزه، مال اصغر، درین کتات یک اظهار قه ممکن بوده است، روا می دارد. ها را که راجع به این فر
ممنوعیت را علیه بایزید، که به معنی تکفیر و اخراج وی از جامعۀ روحانی بوده، بشکل شعرمنتشر ساخته است. 

 آنرا پیشگوئی نموده و ،این فرقهدر بارۀ ، )ص( محمد در آن کتاب، منجمله مدعی شده است که گویا حضرت
 )"لینک"(.« بدترین همه، تحت تمام گروپ های کفر شمرده است
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)سنی(، در تمام عمر، باقی می و منجمله فرقه های متعدد جای شک نیست، که قواعد معین در بخش مذاهب اسالم 
حتماً، به کدام مال امام خاص نمی توان بدون مدرک ثبوت، ماند، بناًء پیروی و منسوب ساختن، گروپ های بعدی را 

منسوب ساخت، که ممکن در گذشته، از جهات سیاسی، از خود تمایالت "افراطی" و "بنیادگرائی" نشان داده باشد. 
م(، شاید واقف نه ۱۶۳۸تا حدی هم ممکن قابل درک باشد، که بر حسب عقل انسان، "آخوند درویزه" )سال وفات:

م( وارد میدان شود. )هفت سال بعد از ۱۷۴۰اشد، که قریب صد سال بعد، شخصی بنام "محمد عبدالوهاب" )بوده ب
وارد میدان  به "تبلیغ" خاص خود ،م( پادشاهی افغانستان تحت "قیادت احمدشاه بابا"، تأسیس می گردد.(۱۷۴۷آن، )

ممکن هم چنان واقف  ،که ید فراموش ننمائیم. با، که امروز عربستان  سعودی، از آن مشی پیروی می نمایدمی شود
نه تنها، "فرقه های شیعه" با آن مشی به ضدیت خواهند پرداخت، بلکه در "چهار گروپ مختلف نبوده باشد، که 

 .آمد بوجود خواهد ، ، با این مشی، اختالفنیزسنی" 
 

سال اخیر افغانستان را، با  ۴۰قریب   خوانندگان محترم، باید توجه داشته باشند، که "طالب" قبل از "آغاز بحران"
در دهه های بعدی، که کمیت زیادی از آنها، در "مدارس" تأسیس یافته، به حمایت "پولی" و امروز و هم  "طالب" 

این چنین . "آیدیالوژیکی" عربستان سعودی و سائر "بنیادگرایان"، در پاکستان تربیت یافته اند، با دقت مقایسه نمود
"،  منحصر باشد، مورد اسالم گرایی خشن و افراطی در مناطق پشتون نشین...م عام را که  گویا، ""قضاوت" و حک

 سؤال است. آیا این "دانشمندان"، با "اسالمیست های رنگا رنگ" و تروریزم بین المللی" و سائر "حلقات" آشنا استند
از  دهه های طوالنی، در های خود را دارند.، که در بیش از سه دهه درین منطقه هم، پایگاه و پناهگاه و یا خیر

درین مناطق "کوهستانی پشتون نشین" و هم در دیگر مناطق جهان، با روحیۀ  چنان همتمام نقاط دنیا، 
 "، در جمع "اجیران جنگی" نیز، فعالیت دارند.اسالمی "انترناسیونالیستی

 

 اشاره میکند:در جای دیگر، محقق، در بارۀ "ریشۀ ایتنی" درویزه" نیز چنین 
 

برخوردار بوده، این جنبش ، جنبش روشانی از اهمیت فوق العاده ۱۷الی قرن  ۱۶"در تاریخ ادبیات افغانی در قرن 
تمایالت دموکراتیک وممد تحرک در جهت ادبیات زبان پشتو شناخته شده است. هم رهبران جنبش بمثابه بروزدهندۀ 

ا اقوام افغانی صحبت می آنها باید ب –به توده های مردم بوده اند روشانی و هم مخالفین آن، مجبور به مراجعه 
این نویسنده مانند عوام در  –، رهبران هر دو اردوگاه، که خود افغان )پشتون ین دالیل است کهبنابر همنمودند. 

جیک(، خیلی تا –مترجم( نبوده اند) بایزید اورمور بود، و درویزه  -سابق تحت نام افغان، هدفش پشتون بوده است
 "ستها، از آثار آنها به پشتو تحریر یافته ا

 

..."، از نگاه علمی و اسالم گرایی خشن و افراطی در مناطق پشتون نشین رواج یافتاین برداشت، که گویا، "
این دین" در مناطق "پشتون نشین" بار کرد. یک  تأریخی، بی اساس بوده، نمی توان بر شانۀ یک قوم یا "پیروان 

تی بعد از جنگ دوم جهانی، پیوند های "بین ح، که بخصوص بعد از "جنگ افغانستان"، اند افراطیون "اسالمیست"
، به نوعی از "انترناسیونالیزم مذهبی افراطی" که یک "اقلیت" محدود را در جهان ندرا تحکیم بخشیده ا المللی"

اهداف سیاسی استفاده می کنند. تفصیل را در "لینک" ، که از "دین" برای مبدل گردیده اند دن"اسالم" نشان می ده
 ذیل می توانید، مطالعه نمائید.
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