
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

7 از   1  
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 17/۰۲/۲۰1۹         دوکتور محمد اکبر یوسفی

 ؟«پشتون ها و اسالم گرائی»
 

در "یوتوب"، متوجه یک برنامه شدیم، که منبع اصلی "بی بی سی" و گردانندۀ برنامه، خودش را بر حسب تصادف، 

ه یم، کبازگو می کنبدین عبارت  کریمی" نامید. در مقدمه توضیحاتی داشته است، که فقط مفهوم کوتاهی را،"داریوش 

، مدعی می شود ،عین حالدر "چرا اسالم گرائی خشن در مناطق پشتون نشین راه یافت؟: "می کندخالصه چنین افاده 

ریشۀ " کار برده باشد، تا برای این امر،به ن تالش ممک .تأریخ گذشتۀ "پشتون ها" بر می گرددبه که گویا درین بحث، 

پشتون نشین" است. نویسندۀ این مطلب با مختص به " "اسالم گرائی خشن"، که گویا تأریخی" بیابد و مدعی شود

رشحات" ذهنی و س بگیرد، زیرا نمی خواهد با تماس روی "تنمی خواهد، تما ،مانان این برنامهصحبت های مه

 ، باعث ضیاع وقت شود. نمی" و "غیر مستند" اشتراک کنندگاتا حدی غیر "علتذکرات پراکنده و 
 

را سازمان می دهند، همه ی آنان همچو برنامه ها ،چه اهداف ون ها و "میدیا ها" بنا بریتلویز اینکه در حال حاضر،

"مهمان"، به و افراد  ندگان"شنوتا از " ورزندتالش  ممکنم هکه برخی ها، می دانند. این هم غیر قابل انکار است، 

صطالح محترم را به ادر قدم اول، توجه خوانندگان  ند.آزمایشی" کار گیر های حیث "خرگوشبه اصطالح معمول، 

اصطالح "قوم" و  استعمال ،درین مرحلۀ تأریخی زبان می آورند.به برخی ها،  کنیم، که"قوم" و "رهبر قوم" جلب می

 برهم خورده، قومی بدون معنی و مفهوم قدیمی آنست. درین چهل سال جنگ، مناسبات درست ونا "رهبر قوم" تا حدی

 .با "پوست لیموی"، فاقد آب شباهت داد ،توانمی ، کهداده است را از دست در واقعیت همه بقایای روابط قومی و

ها" در ساختار و  در جامعۀ افغانستان، و منطقۀ اطراف آن، هیچ یکی از گروپ های اجتماعی، منجمله "پشتون

 یمراحل قبل از تشکیل دولت، با نورم ها اقوام در ، زندگی ندارند.کلمه معنی اصلیبه مرحلۀ "قومی"، سازماندهی 

یا  "ستیتس"ز اداره، اعضای قوم ا و تحت سازماندهی، مختص بخود آنها، اداره می شده اند. در آن معین خود آنها

سازماندهی، در مناسبات "قومی"، قبل از تشکیل دولت مطرح  عبارت دیگربه بوده اند.  برخوردار ،مساوی هویت

ه ، کباشدروابط  از "بقایای" برخی فقط می تواند شامل مفهوم "قوم" ورد زبان می گردد،به است. آنچه امروز بوده 

 دارۀ "سیاسی".بوده می تواند، اما نه در ا و محدود و فرهنگی محسوس وجوه مشترک آزاد آنها، در موضوعات کلتوری

، در تحت شرایط موجودیت را روابط کلتوری و فرهنگی برخی از درست است که جمعیت های آن، ،عبارت دیگربه 

  . )از تفصیل صرفنظر می گردد(دنتبارز داده می توان"حاکمیت دولتی"، 

دیگر، در جامعۀ بحران هر وقت ز ا اضافهدد، که "نژاد پرستی" )"راسیزم"( بیشتر از سه دهه تخمین می گراینک 

 "جنگ"، دامن زده می شود. عامل اصلی و قوۀ محرکۀ قوی تروازی با تبلیغات، محافل درگیر درزدۀ افغانستان، م
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 فیصله های "کنفرانس بن"، شناخته شده است، که اشتراک کنندگان ناشی از در سه دهۀ اخیر، بطور صریح، آن،

نفع سازمان های "جهادی و تنظیمی" در مناسبات به ، ر "ادارۀ جدید"را د سیاسی، قدرت )چهار گروپ دعوت شده(

با افادۀ مفاهیم "اقلیت" و "اکثریت" بین  نیز در ذهن داشته اند و ،نژادی" و "مذهبی"وابستگی های " ، بر اساسقدرت

ده از تفاحال با اس عین درکه در قدرت سهیم شناخته نشده بودند، هم، طوری تقسیم نمودند، که مخالفین مسلح آنها، 

مه صاحبان درین مرحله، این ه ند.ه بود"استحقاق پشتون" را کم دانست گویا بیان می داشته اند، کهدستگاه های تبلیغاتی، 

شرکای قدرت تبلیغ می . نندپوشا نیز می سیاسی خود آنها، جامۀ "قومی" و "محلی" –قدرت، به سازمان های نظامی 

ا، ، در حالی که، قدرت رساخته اند استواربر ترکیب "ایتنی" و "مذهبی"  متناسب دولت راحاکمیت  ،نمودند، که گویا

"نام" اقوام و ه اند، بلکه از تاقوام" در آن، سهم نداش" سایر افرادداشته اند،  "تنظیم ها و جنگ ساالران" در دست

 ته اند. می گرفکار  ،انه، فریبکار"رهبران قوم"

"باند"  " بشکل تشکل هاییملوث با تمایالت "راسیست ،با خصوصیات مشابه ،یگروپ های کوچکاشتباه نشود که اگر 

تبلیغ می کنند، معنی  منسوبیت به کدام قوم را نفع خودبه و  مانند در حاکمیت راه می یابند و خود آنها، برای خود

ونی"، عضو همان قوم باشد. مهم از اینکه از نگاه "خ نظر ، صرفتحقق تسلط "قوم" را، بر جامعه داشته نمی تواند

وقتی . دندر خدمت جامعه قرار دار و با کدام تالش و نیات نیک نددارای چه استعداد آن فرد و یا افراد،اینست که 

ی . وابستگداشته نمی تواندوجود  شد، "رهبر واحد قوم" همات قبل از "دولت" وجود نداشته باحیات قومی، و آن مناسب

حت نفوذ در ت گرفته شود. اشتراک کنندگان "بن"، که درگیر جنگ بوده اند، هما روابط "ملی" عوضی می" نباید، ب"قو

م نفع سازمان های آنها تقسیبه "فرقه های مذهبی"، قدرت را بین هم،  وابستگی به بر تناسب نژادی و هم بنا تمایالت

ن حالت ای .اند فریب داده داشته اند، مشترک کلتورتأریخ و  که ،با روابط خونیرا  ها نموده اند، که در حقیقت جمعیت

ر دقرار داشته اند، شدت می بخشد.  " در صف مقدمخالفین را که "افراطیون بنیادگراتشنجات و عکس العمل های م

آغاز می  ،ایاالت متحدهتوسط قوای نظامی سال قبل،  1۸ساحۀ تناسب قوای "بین المللی" زمانی که "عملیات" اشغالی 

 کشور های همجوار افغانستان روز های کار کنفرانس، "گزارشگر بی بی سی" می نویسد: " د، دریاب

مانند پاکستان، ایران و روسیه، که در جنگ داخلی افغانستان حامی بوده اند، انتظار نمی  رود که 

، کشور، هوشیارانه تالش خواهند ورزید سه سادگی امتناع ورزند. هر یک ازینبه از نفوذ آنها، 

  "د...نبرخی از گروپ ها را در ادارۀ افغانستان، نمایندگی داشته باش که

بوده است، پس الزم نیست که افسانه  طالبان"، "جنرال حمید گل" وقتی حال همه می گویند که بطور مثال "مؤسس

ه بیون اسالمی )سنی(" های بی ربط را در رابطه "افراط

"پشتون نشینی ها" منبع  نید، که گویا،گوش مردم رسا

خارج از قدرت و صالحیت  "خطر" است. در حالی که

الزم  .نداردتسلط  ، "پشتون"دولت پاکستان، برین منطقه

 درینهم بحران افغانستان و ریشه های "بحران" را  است،

رد. مناطق مطالعه ک، دقیق تر حدود بیش از "چهل سال"

می طنت، نوضعیت زمان سل آن "پشتون نشین" دیگر، در

ارگان های دولتی پاکستان  جداگانه. باشد، که بحثی است
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، در زمان حضور قوای شوروی در افغانستان، ت" بوده اسحیث "رئیس آی اس آیبه و این شخص که یک زمان، 

همچو دیدارها را سازمان  می داده ته اند، که در عرصۀ بین المللی، رهبری و کنترول کامل آنچه را در اختیار داش

این وضعیت  .بودند، ممکن ساخته خود آنها نفعبه ، های مورد نظر" همه گروپحاکمیت آنها را بر " هم چنان و، اند

 .ندرا حفظ نموده ا دوامدار است، که نزاع گردیده سالم سیاسیباعث ایجاد فضای نا

مناسبات "محلی ، های "ایتنی" را مشخص ساخته بودند. عالوه از گروپ"اقلیت ها" در دهۀ "جنگ داخلی" راه خود  

گان ۀ اشتراک کنندنقش داشته است. صحبت های پراکند و مسابقات بر سر قدرت،نیز، بطور مشهود، درین رقابت ها 

 سازد،روپ" اجتماعی و "ایتنی" برمال میصریحاً، عالیمی را از سمتگیری و میالن به این و یا آن "گ ،این برنامه

ت، که ارزش بحث ه اسهمراه بود " با پیشداوری های تعصب آمیز نیزترشحات معینی هم از وابسستگی های "نژادی

ا فراهم ر فضای تشدید انگیزه های گوناگون ۀ آنها، محسوس نیست. این حالت توانسته است، تا حدیبر تذکرات پراکند

 .مک کرده است، که به انواع تمایالت "برتری" کاست گردیده یزفاسد ن "یپ بندی ها"گرو باعث تشکل وساخته 

ت که بارها گفته شده است، که سیاسنظر اندازید. طوری ، با توجهیکبار به این تصاویر

در مجموع و بخصوص سیاست "دولت ها"، "دوست دائمی" و "دشمن دائمی" ندارد. 

اد رو یتندمتعصب، درین نمونه، حضور "مولوی خالص" را که از جملۀ "بنیادگریان" 

ن مسلماشتون( )پ . قوماندن "عبدالحق"مشاهده نمائید "می شده است، در "قصر سفید

م ۲۰۰1اکتوبر  ۲7تأریخ به که این تصویر او را صفحۀ "انترنتی بی بی سی"،  )سنی(

" مولوی خالص بوده است، که توسط اناست، یکی از "قومانداننشر نموده نیز 

. در حالی که گفته می شود، که افراد زیادی از "تنظیم مولوی شده است"طالبان" کشته 

نشود، که چه در بحران سته بودند. بناًء چنین فکر خالص" در صفوف طالبان، پیو

 درگذشته، در بحرانات "سیاسی"، همه "پشتون ها" و یا اقوام دیگر، در یک موقف، قرار داشته بوده باشند.فعلی و چه 

ی ات سیاسمچو حرکند "پشتون " در هچیا  م که اگر یک وچنان، می خواهیم افاده کنیبا انتخاب دو تصویر دیگر هم

ستند، معنی آنرا ندارد، که همه "پشتون" ها در آن حرکت شامل اند و یا ه، موجود باشند، که مانند "حرکت طالبان"

فغانستان، بدون هیچوقت، جنگ ا چهار دهه بحران قریبدر د. ، وجود نداشته بوده باشدر صف "طالب" غیر پشتون

  نبوده است. "اجیران جنگی" هم

آنها، اشتباهات بزرگی، مشهود برداشت های  "پشتون ها"، ارتباط می گیرد، در تأریخبه  ،ین صحبتا در اما آنچه

ضاوت های اکثریت رخ  می دهد. اشتباه بزرگ در اینست که "نظر دهندگان" موضوعات "کلتوری و ق که در است

 وط می سازند. مذهبی" را با اهداف "سیاسی" مخل

دیگری به پیش برده  ۀوسال اخیر، با نح 1۸که جنگ های « بن»انس فراره بر می گردیم به فیصله های کنحال دوب

یت اسالمی افغانستان" بزرگترین گروپ در اتحاد شمرده می شده است، در "جمعاتحاد شمال، که  جانب درشده است. 

جدید حقیقت "شورای نظار" که شاخۀ "نظامی" آن حزب را می ساخته است، در همه ساحات از تسلط کامل، در ادارۀ 

همین علت به است. رهبران آن، در صحبت های آنها، واضح افاده می کنند که "دولت" از آنهاست.  گردیدهبرخوردار 

است. صورت نگرفته سال اخیر،  1۸رای جلوگیری از "فساد اداری" در ب جدی و مؤثرکه هیچ نوع تالش  است

"افکار ز گیر در جنگ، به پیروی اوم الحال درل "بحران"، حلقات معلصرفنظر از اینکه در مدت بیش از چهل سا
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ی فکری و ضعف به "سازمان" های آنها، از هر نوع خال ها و کمبودی هاآیدیالوژیکی" آنها، برای جلب و جذب افراد 

اقتصادی، سیاسی استفادۀ سوء، نموده اند، با بی شرمی رسوا،  از عقبمانی های مزمن، اجتماعی، های احتمالی، ناشی

واضع منفع ه های "محلی" و "لسانی"، نیز بتالش می ورزند، تا حتی از تمایالت "نژادی"، "عقاید مذهبی" و وابستگی 

 و که می تواند در تشدید فردی و گروپی آنها کار گیرند. مشخصۀ غم انگیز این مرحلۀ بحرانی در آن نهفته است

تداوم بحران بدون این  هم و بیفزاید توسعه

نباشد، که مباحث  سنگین تر اثرات منفی

"اشخاص"،  عمده بر سر طوره سیاسی ب

، "اقوام" و حتی بر متکلمین  خانواده ها""

زبان های متعدد مردمان وطن مشترک غم 

بروز کدورت  سبب و بیشتری تالفات و تشدید رقابت هامی چرخد، که سبب تحریک اخطوری   دیده و ویران ما،

 سالم اخالقیا با برداشت های غیر انسانی و نافضای همزیستی ر د. این حالتگرد ۀ دوامدار ترهای ممکن تعبیه شد

"تعلیمات عامه" و رشد و توسعۀ  نقش "دولت"  اینکه حد اقل توجه به اهمیت خاص نیز ملوث ساخته می تواند، بدون

توری، کل –ابعاد استفاده از شیوه های تحریک "جدائی" گروپ های اجتماعی  .بتواند ده، مبذول شبه مفهوم اصلی کلمه

 توسط "نژاد پرستان" و "محل پرستان"، خیلی متنوع محسوس است. 

، از محافل و چنانهم فعالیت های "نژاد پرستان"، تنها در داخل کشور، محدود دیده نمی شود. در خارج از کشور

دامن زده می شود.  از پیش هدفمند و خرابکارانه، بیشتر توسط "میدیا ها" و رسانه های معلوم الحال ،حلقات "مهاجر"

در داخل کشور، حاکمیت فعلی از باال تا پائین و از پائین تا باال، با این امراض "راسیستی"، بطور شرم آور، مبتال 

"یوتوب" که امکانات سادۀ تبلیغاتی را برای ترشح سو، در پهلوی "فیسبوک"،  اند. در خارج از کشور، از مدتی بدین

چنان، اضافه از دیگران، برنامه هایی را به هم ون "بی بی سی"یست، تلویزساخته انیز فراهم  افراد افکار زهرآگین

در چنین برنامه ها، "مهره ها" و "نمونه های" عجیبی را در مباحث، با "پوشش" مؤرخ و یا "افغان  .پیش می برد

فتار اکثریت آنها، گدر کشور، دعوت می کنند.  "مهاجر سابقه دار" افغان، در آن هایس" و غیره، از جمعیت شنا

جالب آنست، که افرادی را که دعوت می کنند، ما تبارز داده می شود.  تمایالت نا مناسب و مضر برای اجتماع کشور

یداً ملوث با تمایالت "برتری نژادی" و "مذهبی" د، اما شدنممکن از تخصص الزم در ساحۀ معین هم برخوردار نباش

برندۀ برنامه، آن باشد، تا از چنین تمایالت انحرافی، در همچو برنامه ها، بهره بوده، ممکن هدف اصلی هم برای پیش

ونی "بی بی سی"، که بخصوص، توسط یبرداری نمایند. ممکن بی ربط نباشد که در اکثریت برنامه  های تلویز

نند. اخیراً ن های ایرانی" اداره می شود، عمدتاً از یک "پشتون"، "تاجیک" و یک "هزاره" دعوت می ک"فارسی زبا

 تا "اسالم خشن" را در منطقۀ "پشتون نشین" تشریح  کنند.  تالش صورت گرفته است

ون نشین راه کند، چرا "اسالم گرائی خشن در مناطق پشت که چنین عنوان می  در یکی از برنامه ها، بطور نمونه 

 و فاقد اسناد ستندرد علمی ،شناس را که احتماالً دعاهای پراکندۀ بی اساس افراد نا"، تحلیل های سطحی و ایافت؟

"، نتحصیلی نیز خواهند بود، شنوندگان را، به وضعیت "مغشوش" سوق می دهند. "اسالم گرائی خشن" و یا "غیر خش

خاص اجتماعی" و یا "ایتنی" به آن استعداد و ظرفیت های  بیشتر داشته باشد، و یا آنچه نیست که فقط  یک "گروپ 

جانب  ازو  جا داده شودسرعت به یک "ایتنی" بطور کلی توسط و یا  کنندحفظ  نراآدر تمام عمر نسل ها، بال تغییر 
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نظر می سد. جنابان در بحث آنها، خیلی به درست و مغرضانه، این چنین یک ارزیابی و قضاوت نا غیر از آنها، نه.

نامه، بر مجریا "آخوند درویزه"، بوده است، سطحی برخورد کرده اند. آنچه مربوط دورۀ "روشانی" و "اختالفات" ب

فقط با ذکر نام ها، از دوره های صدها سال قبل، چنین تصویری را تصنعی ترسیم می کند، که گویا "اسالم گرائی 

 د.باشن "پشتون نشینی ها" این امر را "میراث" گرفته باشند و درین "آهنگ" آنرا حفظ کرده خشن" میراثی بوده باشد، که

 ممکن ایرانی االصل باشد(زبان "فارسی"، به غیر پشتون )متکلم برنامه  مجریتوجه را بخود جلب نموده است، آنچه 

از "آخوند درویزه" با لقب "بابا" یاد می کند. این نویسنده برای "اولین بار" می شنود. ممکن هدف داشته بوده باشد، 

 نده مهم نیست، اما از نگاهنویسکند. البته این موضوع نزد، این  عنوان "پشتون" در ذهن شنوندگان ثبتبه تا او را 

و اگر  "پیر روشان"، "پشتون" بوده اند،یزید انصاری"، معروف به "، نه "آخوند دریزه" و نه هم "باالوژی"جنی

ن ها که پشتو یین مناطقااما دری تآریخی، این نویسنده اثر خاص نمی داشت. گیره "پشتون" هم می بودند، در نتیج

بلدیت داشته اند، بزبان پشتو هم تکلم و هم تحریر نیز ه بر اینکه  بزبان های دیگر هم زندگی داشته اند، هر دو عالو

ی"، ولی از نگاه "سیاسی" و "آیدیالوژیک ادا می کند.تحسین و احترام به شخصیت آنها می توانسته اند، که این نویسنده 

ا، برای آنه افغانی شمرده شده ازدبیات ا جزین مطلب به بحث نمی گیرد. آثار هر دو، بزبان پشتو هم، منتشر شده، ا در

بشریت میراث مانده است. ریشۀ "اختالفات بایزید انصاری" و "آخوند درویزه" به "خون پشتونی" ارتباط ندارد. در 

یک اثر تحقیقاتی یکی از مؤرخین برجسته، که ترجمۀ آن، توسط این نویسنده تهیه و در "آریانا افغانستان آنالین" به 

 ه است، می خوانیم:چاپ رسید

 : مخالفین روشانی »...  

 ،جنبش روشانی ، علیهو پادشاه مغل« فیئودال»در اتحاد با مالکین ، روحانیون متعصب اسالمی در صدر مبارزۀ

گفته می شود که در سال ) م در پشاور متولد گردیده۱۵۳۳در سال ه، قرار داشته است. آخوند درویزه آخوند درویز

ه بزبان پشتو و قسماً هم به  «(گنجینۀ اسالم« )» مخزن االسالم » . او نویسندۀ کتاب م وفات یافته باشد(1۶3۸

قسم جدال نظریاتی تدوین گردیده است. نشر مکرر این کتاب به ، فارسی، کتابی است که علیه نظریۀ بایزید انصاری

ت نظریاتا  که درآن خواسته شدها کتاب سؤال و جواب دینی شناخته شده است، مربوط موضوع پرسشنامۀ مذهبی، ی

، حتی رقص و آواز خوانی را که در بین افغانها عالقمندی زیاد « مخزن االسالم » بایزید انصاری را رد نمایند. 

تمام اوامر اسالمی در  ممنوع اعالم نموده، زنان باید زیر حجاب نگهداشته شوند،و وجود داشته است، گناه آمیز 

طریقت سنی آن، باید شدیدأً مرعی االجرا باشد. در تمام محتوای کتاب درویزه، نفرین علیه با یزید بزبان آورده، و 

 در آن در رابطه با نظرات وی، بدترین نسبت ها را که راجع به این فرقه ممکن بوده است، روا می دارد.  برادر  

معنی تکفیر و اخراج وی از جامعۀ به یک اظهار ممنوعیت را علیه بایزید، که  بدرویزه، مال اصغر، درین کتا

منتشر ساخته است. در آن، منجمله مدعی شده است که گویا حضرت محمد، این فرقه  شکل شعربه روحانی بوده، 

 پیروزیزمامداران امپراتوری مغل، به  نموده و بدترین همه، تحت تمام گروپ های کفر شمرده است... را پیشگوئی

 در جنگ رویاروئی، غالب شوند.بایزید  اقدام خود علیه بایزید انصاری، مطمئن نبوده اند، که بر دشمن آنها، یعنی بر

مترجم ( دست برده بودند. اما این توطئه افشا شد. -« تیرا» ممکن « ) تیراخ»گان اًء با معامله و مذاکره با باشندبن

گی سوار کار را سازمان داده، و بار دیگر به محاربه علیه امپراتوری مغل پس از یک مدت، بایزید چند هزار جن



  
 

 

 7از 6

د بایزی ، روشانی به شکست مواجه گردید.«تور رگه»بر ننگرهار یورش می برد. در برخورد در نزدیک منطقۀ آغاز نموده، 

 وفات می یابد. م۱۵۸۵، در سال علت مریضی ای که در زمان فرار عاید حالش گردیده بودبه ، توانست فرار کند

، مبارزۀ مسلحانۀ این جنبش علیه حاکمیت مغل خاتمه نمی یابد. تحت رهبری پسران و «(پیر روشان)»با مرگ بایزید انصاری 

م، یک اردوی مکمل ۱۵۸۶در سال نواسۀ بایزید انصاری مبارزه ادامه یافته است. چنانچه طوری که در گزارش آمده است، 

سوارکار(، شهر پشاور را به محاصره گرفته، توانسته بودند، رابطه  ۵۰۰۰فراد جنگی پیاده و ا ۲۵۰۰۰روشانی ) متشکل از 

 بین کابل و هند را قطع نمایند.

ویسد، قیام کنندگان قوم مهمند، نعمال فوق العادۀ صاحب منصبان( می)ا  مترجم( -مسیر االمرأ؟ «)» مأثر االمرا»نویسندۀ کتاب 

آن، بین  رسانیدند. پس از( ۲)قتلبرا فیئودال مقتدر سید حمید بخاری ، ه تحریک آنها دست به بلوا زدهب و« تحت فشار فیئوداالن»

فات جانب دیگر، اختال در ،قوم یوسفزی  سرکردۀحمزه خان  یکطرف و و پیروان بایزید در شیخ عمرپسر بزرگ بایزید روشان، 

 ...گرفته استهای مسلحانه دربرخورد  ین سرکردۀ قوم یوسفزیشدید بروز نموده، در نتیجه بین اعضای جنبش روشانی و هم

 :خصلت جنبش روشانی 

علیه روحانیون متعصب مذهبی بوده است.  کفار یا ملحدین  ۀبعضی از محققین برین عقیده بوده اند که جنبش روشانی، مبارز

 «ده است...بو مغل امپراتور علیه پادشاه یا اشغالگران، علیهمجموع  اند، که این جنبش، مبارزۀ مردم افغانستان در دیگران معتقد بوده

 توده یی جنبش "روشانی"،ال روشنی حاصل گردد. یکی از خصوصیات، ماهیت سرسختانه و ؤحال می کوشیم، تا در مورد این س

ن ارۀ ماهیت جهاصورت تنها مناقشات روی موضوعات علم ماوراء الطبیعه در ب دهد که اساس جنبش روشانی به هیچشهادت می

رد جنبش روشانی همان حالت صدق و تجدید تجسم و یا شناخت خدائی را در بر نداشته است. محقق معتقد بر اینست که در مو

های نام نهاد مذهبی در قرن شانزده نیز در جنگ»گفته است:   کند که "فریدریش انگلس" در رابطه با جنگ دهقانان در المانمی

ها مبارزات طبقاتی بوده اند. به همان اندازه مانند خیلی مثبت، مرتبط بوده، این جنگ منافع مادی طبقاتیمقدم بر همه، با 

تصادمات درونی بعدی در انگلستان و فرانسه، مطابقت داشته است. اگر این مبارزات طبقاتی در آنوقت، آزمون و محک مذهبی  

خود را تحت الیۀ مذهبی پوشیده بودند، این تغییری  ۀسته های طبقات جداگانحمل می نموده اند،  اگر منافع، نیازمندی ها و خوا

مخالفین بایزید را مالمت  ..سادگی از مناسبات زمانی توضیح حاصل می گردد.به را در اصل موضوع وارد نمی آورد، این امر 

 این موضوع چه چیز مشخص(. در تحت ۵)می دانسته اند که موصوف اشتراک زن و شوهر را در دارائی وعظ می نماید 

ک دید، که ټریخی قوم خأداستان ت   –«( تاریخ کوچک مزین « )» ریخ مرصعأت»توان درنهفته بوده است؟  حل معمی را می

ک بوده ټ، خوشحال خان خ17پدیدار گردیده است، نویسندۀ آن افضل خان، رهبر قوم و نواسۀ شاعر معروف قرن  1۸در قرن 

پدر کالن جانب مادری اش، ملک تور، ملک "اورکزی"، در آغاز در جنبش روشانی سهم می دهد، است. افضل خان گزارش 

مغل موقف اتخاذ نموده است. در یک مناقشه با  لیکن پس از آن به این جنبش پشت گشتانده، به جانب قیصر، گرفته است

 هر امر ترا بسر برسانم، مگر برایتمن حاضرم »  گویا ملک تور برایش گفته است:احداد، ادعا صورت گرفته است که 

 (۶« ).م تصرف داشته باشیحق نمی دهم، که بر خانه و زمین

، جنبش روشانی از اهمیت فوق العاده برخوردار بوده است، این جنبش ۱۷الی قرن  ۱۶در تاریخ ادبیات افغانی در قرن »... 

ممد تحرک در جهت ادبیات زبان پشتو نیز شناخته شده است. هم رهبران جنبش  مثابه  بروز دهندۀ تمایالت دیموکراتیک وبه 

صحبت می نمودند. بنابر  آنها باید با اقوام افغان –اند  به توده های مردم بوده روشانی و هم مخالفین آن، مجبور به مراجعه

، خیلی (تاجیک –بایزید اورمور بود، و درویزه  هم  )، که خود افغان نبوده اندهمین دالیل است که، رهبران هر دو اردوگاه، 

 «، آثار آنها به پشتو تحریر یافته است...وفرته ب ها

برنامه، گوشزد می گردد که چرا در همه موضوعات مربوط افغانستان، افراد "انتصابی" خودش را دعوت،  مجریدر خطاب به 

بارز تمی کند، آنها همه "مهره" های شناخته شده اند، که تمایالت "نژادی"، و"ناسیونالیستی" آنها با "پیشداوری ها" علیه همدیگر 
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برنامه"، باید گفت که اوالً همه پشتون ها، و هم دیگر گروپ های  مجریص برای "داده می شود. برای این آقایان و بخصو

اجتماعی، در جهان و درین قاره در همه موارد، دارای یک موقف، نبوده و نمی باشند. از جانب دیگر "اسالم گرائی خشن" را، 

پنجصد سال  بهتر است، که به گذشتۀ قریببار کنید، بلغ "انگلیسی" نباید، مستقیماً بر گردن منطقۀ "پشتون نشین" حیث یک م  به 

قبل هم، مراجعه نکنید، بلکه به آرشیف دوران "استعمار برتانیه"، سری بزنید که نیم قارۀ "هند" را پس از "عودت" قوای 

گران ی کرده اید، مانند دیشان"پشتون نشین" نکه شما آنها را، در مناطق  تقسیم نموده اند. البته افرادی استعمار، بر اساس "مذهب"

. درست استکردن، ناحیث "پیرو" این راه و روش، عمل می کنند. البته در نقش "قوم پشتون" یاد به ث "اجیر" و چه حیبه چه 

در صورتی که در جمعیت های  یا از جانب "پشتون" صورت گرفته است؟"خشن" هم در منطقۀ "پشتون نشین" و  آیا این عمل

 ، باز قابلدر صف آنها نمی داشتشتون ون را مخالف می داشت و هیچ غیر پها" تنها، غیر پشتنین "خشن "پشتونی"، این چ

 توجه بوده می توانست. 

، که از پوشش ندکنترول قدرت های دیگری قرار داشته ا طق "پشتون نشین" در تحت اداره ودر طی "چهل سال" اخیر، این منا

. خصوصیت "خشن" وفق نخواهد داشتماً در برنامۀ عملی امروز در تأریخ رخ داده است، حت. آنچه های بی شمار کار می گیرند

یا "افراطیت مذهبی" و سایر حرکات افراطی، "میراثی" نیست، این مشخصه در خون انسان، از یک "نسل" به "نسل" دیگر، 

منافع سیاسی، خلط شود. در "نقش   ید با اهداف وزش های کلتوری، نبامی گردد، که ار می یابد. بناًء بار دیگر، تأکیدانتقال ن

نان"، سازمان نمی دهند، بلکه یشمنطقه، "اسالم خشن" را، "پشتون نمسلمان خشن" و هم در چهل سال "بحران" در افغانستان و 

که به راه انداخته می شود، که سرنخ آن، در دست قدرتمداران "برتانوی" شماست، ه در تحت رهبری و سازماندهی کسانی ب

ده، راه افتاه "پول" و "آیدیالوژی وهابی" های سعودی و تجارب "مأموران" سابق "استعمار"، ب کهنکار،  ابتکار "سیاستمداران" 

، کار خواهند گرفت ادامه دارد. این هم مشهود است که در تربیت "افراطیون" حتماً از مواد درسی و تجارب "مدرسۀ دییوبند"

به پیش برده می شود. خوانندگان محترم می توانند، با تفصیل بیشتر، این و  خباراتی، قرار دارد، که در تحت ادارۀ متحدان است

 کمک  "لینک" های ذیل مطالعه کنند.به " را در دو بخش، جنبش مردمی روشانی و نمایش آن در ادبیات افغانیعنوان: " 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Yusufi_akbar_jonbesh_mardomi_roshaani_1.pdf 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Yusufi_akbar_jonbesh_mardomi_roshaani_۲.pdf 

ونی و ی، با یک برنامۀ تلویزتحریفی نهفته نباشدر اهداف گ، با همچو فواصل زمانی، ارا توضیح و تشریح مراحل مختلف تأریخ

بت توان مثوده است، نمیهر یک محسوس ب اظهارات ود "راسیستی" و "پیشداوری ها" درآنهم به اشتراک کسانی که تمایالت مشه

ده است. جنبش موضوعات "مذهبی" خالصه نمی ش ند درویزه" در"اختالفات"، "آخو انجام داد. دوران "روشانی ها" تنها، با

ته داش ها در زمان "روشانی ها"، عالوه از اینکه با "بنیادگرائی" افراطی "آخوند درویزه" در مخالفت قرار "آزادیخواهی" پشتون

 نموده اند و "ویش سیستم" نامیده اند،  حفظ میرا که  عین حال نوعی از مناسبات اقتصادی و اجتماعی بخصوص آنهااست، در

 پایان پرداخته اند. می به مبارزه ،بر ضد حاکمیت "شاهان فیئودال" مغل

 
 
 
 

 تذکر: 
 عکس ر" بیمی توانند با "کلیک را مطالعه کنند،نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ معزز هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که 

 رهنمائی شوند!" شان به "آرشیفنویسنده در صفحۀ مقاالت، 

 
 
 

 ؟«پشتون ها و اسالم گرائی»
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