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 شرًزه

ظا کتبة هم ظ ٙبظي لىفتىنکیى لپبؼه ليکل مىی او هم ظ پىهنتىنىنى تزيياليت مؤفقى او مقلکي 
مزيلينى لپبؼه ليکل مىی ظی، ظا کتبة ظ کېمربيد ظ پىهنتىن ١بؼٜ کيټؽين ايىینؿ ليکلی ظی هٞه اړتيب 
ارقبـ کړه چی لىفتىنکي ظ ١لق٢ی له ال ؾيبتى مىٍىٙبتى رسه آمنب يش، مىږ وٝىښتل چی ظلته هٞه 

او ظ ١لق٢ی په  پيچيل اىْالربت په افبنه او فبظه ژته تیبن او وړانعی کړو کىم چی ٙبم ١همه نه ظي
نىؼو کتبتىنى کی په نقثتبً تضييص ژته وړانعی مىي ظي. په نىؼو پضىانيى آثبؼو کی ته ډيؽ کم ظافی 
وي چی ظی اىل ته ظی پبم پکی مىی وي. مىږ ظلته ظ ١لق٢ی له تؽاش ٙلم نه په اصتيبؼي ډول یى څى 

٧ او ظ ژونع په مبنب منتمله ظه. ظ متنىنه ؼاصيقتی ظي چی په ١لق٢ي ٙلم، فیبيس نٖؽیبتى، ١یمنیؿم، منْ
مىٍىٙبتى ظ ځينی تؽصى په ليکلى کی ظ کیمربید پىهنتىن له ظؼيس حؿواتى افت٢بظه مىی ظه ليکن ظا 
مىاؼظ په یى ظافی مکل افت٢بظه مىي ظي چی هٞه کقبنى ته اصػ تؽ ډیؽ افبنه ظی کىم چی له ١لق٢ی 

ظلته تؽ تزث النعی نه ظی نيىلی ليکن ځبی ځبی په  رسه تؽ ظا ظمه هيڅ امنب نه ظي. ظ ١لق٢ی تبؼيط مى
مقت٦یم او ٝیؽمقت٦يم ډول ١لق٢ي مقبي او پيننهبظي رل الؼی وړانعی مىي ظي. په ظوهم چبپ کی 
ځینی متنىنه تيزیس مىي ظي یى له ظٝه ١يلىنى څضه )ژونع او مؽګ( ظی چی ظ فيبيس اصال٥ى په 

کقیؿم( په نبمه ظ مبؼکك ظ فيبيس نٖؽيې ترشیزي تڼه حمله کی ؼاځي او ظوهم ١يل ظ )مبؼکك او مبؼ 
 ظه.

ظا کتبة ظ ٙلمي پؽاصتيب او ظ ١لق٢ي مٚلىمبتى ظ ؾیبتىايل په مىصه نه رص٠ ظ ١لق٢ی ظ ؾظه کىونکى لپبؼه 
 تلکی ظ فیبفت، ټىلنيؿی نٖؽيې او ظ االهيبتى ظ ٙلم ظ ٙال٥ه منعو ا١ؽاظو لپبؼه هم ډیؽ ګټىؼ ظی.

 ين ايىینؿحيني تيچمن او کيټؽ

PHILISOPHY: A Beginners Guide  

 ظ کتبة اىل نىم ١لق٢ه ظ تبؾه ؾظه کىونکى لپبؼه ظی چی په ١لق٢ه په فبظه ژته اړول مىی ظی
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 ولې اړتيا ده چی فلسفه ووايى ؟

که څه هم ظا ؾمىږ په ټىلنه پىؼی نه مزعوظیږي او ٙبمه مقئله ظه. ظ مْبلٚې یى له ٝټى او اړينى 
ظاظه چی ١لق٢ه مىږ ظ فبت تريئ  لپبؼه لىلى،  نن وؼځ ؾمىږ ظ ځىانبنى تؽ منځ ظ مقبيلى څضه 

١لق٢ی مْبلٚه ډېؽه مىی ظه مګؽ په ډيؽ کم ممېؽ ځىانبن ته وي چی ١لق٢ه ظ منبفج هع٠ او 
 انګیؿی په صبّؽ ګىؼي، ظلته ٝىاړم ظ ١لق٢ی ظ مْبلٚی ظوه ډوله انګیؿې ن٦ع کړم.

ی تؽصه ته یی ځىانبن وي ظ نىؼو وؼځنيى منٞىلتيبوو او فبت اول: ځينی ا١ؽاظ چی مبيع ډيؽ 
تريیى تؽ څنګ یى ډول کلتىؼي ت٢ؽيس هم وکړي چی یىه تؽصه یی مْبلٚه تنکيلىي چی له ظی 
نه ظ صىنع لپبؼه افت٢بظه کىي صى ١لق٢ه ځکه ظوئ ظ صپلی مْبلٚی لپبؼه ؾيبته کبؼوي چی له 

 ظه.کلتىؼي او ؼوښن٢کؽانه پؽفتيژ نه تؽصمنه 

ظوهم: یىه تله انګیؿه چی ظ ١لق٢ی په متىنى پىؼی تړلی ظه ظاظه چی ا١ؽاظ ٝىاړي صپله ظ پىهی او 
فىاظ فْزه پىؼته یىيس. له ظی نه ظظوئ هع٠ ظا وي چی له ١لق٢ي تزثىنى رسه ال ډيؽ امنب يش 

ول نه او په هؽ څه وپىهیږي. ظلته ظ لىفتىنکي هع٠ له مْبلٚی نه صىنع اصيقتل او یب فبت تري 
وي تلکې ظ وؼکړل مىو مٚلىمبتى غصريه کىل ظي چی په ظٝه مْلىة کتبة کی ځبی په ځبی 

 مىي وي.

ظ صىنع لپبؼه ظ ١لق٢ې مْبلٚه ظظی فثج کیږي چی فړی ظ ١لق٢ې ظ ٙمي٦ې مْبلٚی په ځبی یى 
څى کتبته ووايي ځینی حملی او اىْالربت یبظ کړي او فتړی او تيب ظ یىی تلی مىٍى٘ په لټىن 
او ت٦ٚیج پقی الړ يش. ظلته له ټىلى مهمه مىٍى٘ چی ظ فړي غهن کنخکبو کىي ظ یىی 
مىٍى٘ په اړه ظ مضً کم مٚلىمبت او لنډ١همي ظه، تلضىا ظ کيقی په مکل ظ ١لق٢ی ظ تبؼيط 
لىفتل تٞري له ظی چی ١لق٢ه ظ فړي په غهن کی ظ یى ظافتبن په مکل پبتی کړي تله نتيخه نه لؽي 

نى پؽته چی هٞىئ ١لق٢ه ظ یى ظلچقپ مَمىن په تىګه وايي او ت٦ٚیثىي يې. صى له هٞه کقب
پېژنعنی او حٞؽا١يب ٝىنعی ظ یى اٍبيف  ظظی لىی مثبل ظ پىهنتىنىنى ظی چی هلته ١لق٢ه ظ ځمک

 مَمىن په تىګه تعؼیقیږي.
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لى ته افبفبً ١لق٢ه ظ انقبن تؽ ګؽظو ؾيبته او مهمه ؼوري اړتيب ظه، ځکه چی انقبن ژوؼ پىهیع 
اړتيب لؽي او ظٝه ؼاؾ پىهيعنه ظ انقبن لپبؼه یىه همیننێ اړتيب ظه. لکه چی مىږ ګىؼو مبمىمبن تل 
په ظی هڅه کی ظي چی وپىهیږي ظا کبؼ څنګه، له کىمه او چب وکړ. په همعی ظليل اؼفْى وايي: 

ظ ١لق٢ې تؽ تبثیؽ  ١لق٢ه په ّثيٚي تىګه نړۍ ؼانٞبړي تنأً هؽ انقبن په یى نه یى تىګه ١یلقى٠ او یب
النعی ظی، ځکه چی په نبٝىښتلی تىګه ظظوئ ژونع په هٞى مقبيلى پىؼی تړلی ظی چی ١لق٢ه 
تزث تؽی کىي او ١یلقى١بن ظٝه مقبيل چی ظ انقبين ژونع تنيبظ یی تللی مى په ژوؼه تىګه څيړي 

 او تؽ تزث النعی یی نييس او ظ رل الؼی وؼته لټىي.

ه ژونع کی ظ ٙميل کؽظاؼ لپبؼه مخثىؼ یى چی همینه تيميم ونيقى او په له تل پلىه مىږ انقبنبن پ
تنيبظي تىګه له یى انتضبته پؽته ژونع کىل نبممکن ظي، نى په همعی افبـ مىږ اړ یى چی پىه مى 
کىم تيميم چی مىږ نيقى ولی او څنګه یی تبيع ونيقى او ظ ١لق٢ی وٕي٢ه همعٝه ظه چی مىږ ته 

يخه او رل الؼی ؼاپه ګىته کړي. نى په ظی افبـ ١لق٢ه ظ هؽ انقبن ظظٝه انتضبة نىٙيت نت
الؼښىظ ظی، او ظ ال ښى الؼو چبؼو او کبملى الؼو چبؼو او نىيى الؼو چبؼو ظ ټبکلى لپبؼه یى منٖم 
چىکبټ او فيقتم ته مى وؼپبم کىي او په انقبن کی ظ ژونع او نړئ ظ ر٦ی٦ي مبنب او حىهؽ ظ پيعا 

ىي ٥ىه او هىډ پيعا کىي ظ همعی لپبؼه مىږ ١یلقى٠ هٞه څىک تللی مى چی کىلى لپبؼه یىه ٥
ظظٝى اړتيبوو څيړونکی وي او ظٝه چىکبټ چی ظ ژونع ظ اىىلى لپبؼه ظ ١لق٢ی ٙلم ټبکلی ظی 

 منلې او څېړلی يش.

تله رضوؼي نکته چی ظ ١لق٢ې اهميت مضکی له مضکی ؼاته ؼوښبنىلی يش هٞه ظاظه چی ټىل 
ه اړ ظي، تؽ ډيؽه پىؼی ظٙلاموو تؽ منځ نٖؽ ظا مىحىظ ظی چی ١لق٢ه ظ ٙلىمى په ٙلىم ١لق٢ې ت

افبـ ټبکلى کی مضکښ ؼول لؽي، که هٞه ٙلىم ّثيٚي او ؼيبيض ٙلىم وي چی په تخؽتىي 
افلىة مضکی ځي یب په تؽهبن او ٥یبـ، تلکی ټىل هٞه څه چی مىږ یی ظ ٙلم په نىم یبظولی مى 

 ١لق٢ه یی ن٦نه وؼحىړوي.

تؽ کىمه رعه چی ظظی کتبة ظ ژتبړلى اړتيب ظه تبيع ووایم چی لکه څؽنګه چی ښبٝيل تېچمن په 
صپله ظ پيل په صربو کی ويييل ظي ظا کتبة ظ ١لق٢ې له مقلکي امضبىى پؽته ظ هٞى لپبؼه هم مهم 
ظی چی ٝىاړي ظ ١لق٢ی په اړه په څه وپىهیږي ظلته کىمه مىی ظی چی ظ ١لق٢ې ظ مْبلٚی 
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ىٍىٙبت او نقثتبً فضت اىْالربت په اؼامه او ؼوانه ژته وړانعی يش چی هؽ څىک پيچيل م
 وکىلی يش افت٢بظه تؽی وکړي او په مىٍى٘ وپىهیږي.

که څه هم ژتبړه یى ډيؽ ظؼونع مقؤليت ظی او ظا چی ؾه ته ظ ژتبړی په حؽيبن کی تؽ کىمه رعه 
م صى ډاډه یم چی په پښتى ژته ظ ١لق٢ې تىانېعلی یم چی ظ مقبيلى اىيل پبنګه تبفى ته وړانعی کړ 

اړونع ليکنى ظ نه متىن په وحه ظا او ظی ته وؼته نىؼی ژتبړی نه یىاؾی چی ظوصت رضوؼت ظی 
تلکی ظ ؼاتلىنکى نقلىنى یى ٥ٌؽ ظی چی په ص٢ګبن رسه تبيع ووایى چی اوفنيى ليکىاالنى او 

اوفه پىؼی ظی ته متىحی مىي نه  ژتبړونکى په منبفثه تىګه ظٝه ٥ٌؽ نه ظی اظا کړی او یب تؽ
 ظي.

ؾه یى ځل تيب وایم چی ژتبړه یى ظؼونع مقؤلیت ظی چی هم ظ لیکىال او هم ظ هٞى کقبنى پىؼ ؼاپه 
ٝبړه کىي کىم چی ته ٝىاړی ظ ليکىال صربی په ٙینی مکل وؼوؼفىی ؾه يې مضکی له مضکی ظ 

 نیمګړتيب او کمؿوؼۍ تضنه ٝىاړم.

 نقتبن په هيلهٙلمي ا١ٞب او  آتبظ ظ یى

 امني ؼنځىؼمزمع

 هـ ل ظ رمل ظ میبمتې پينځلقمه نېټه۱۳۸۸حالل آتبظ 
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 فلسفه څه شی ده؟

١لق٢ه ظ هٞه مقبیلى مْبلٚه ظه چی ډیؽ پؽاش او حنخبيل وي ظا مقبيل په مبهیت، وحىظ، مٚؽ١ت، 
مىٍى٘ په مضتل٢ى اصال٤، ظلیل او ظ انقبن په هع٠ پىؼی تړيل ظي. په ١لق٢ي پىهنتىن کی ظا 

ښبصىنى ت٦قيميږي چی اىيل څبنګې یی ٙثبؼت ظي له مبتٚعالْثيٚه، اصال٥ي ١لق٢ه، فیبيس 
 ١لق٢ه، ٙلمي ١لق٢ه او من٧ْ.

 مبتٚعالْثیٚه: ظ وحىظ او پيژنعګلىۍ مْبلٚه 

ظ اؼفْى ظ آثبؼو یى ؼاټىلىونکي انعؼونیکىـ ظٝه نىم ظ اؼفْى ظ ١لق٢ی په یىی تؽصې کیښىظ، 
اؼفْى ظٝه تؽصی ته ١لق٢ه اولی نىم وؼکړی وو له ١لق٢ه اولی نه ظ هٞه م٦يع تنیبظي یب صپله 

مهمه ١لق٢ه وه، ١لق٢ه اولی یب تنيبظي ١لق٢ه له غات وحىظ، غات ٙليت، او مبهیت منبصت څضه 
ٙثبؼت ظه. انعؼونیکىـ ظ اؼفْى ظ آثبؼو ظ ؼاټىلىلى ته وصت ظ ١لق٢ه اولی له مؽتىّه ؼفبلی 

څضه ظ مبتٚعالْثيٚه ١لق٢ی نىم ؼاصيقتی ظه هٞه ّثيٚیبت ظ یى کتبة په تڼه ؼاټىل کړل ّثیٚیبت 
 او مبتٚعالْثيٚه یی ونىمىله یٚنی هٞه تؽصه چی ّثيٚيبت وؼوفته ظه.

مب تٚعالْثیٚه له هقتئ پيژنعنی څضه تنکيل مىی ظه هقتي پيژنعنه ظ غات وحىظ، غات تکىين یب 
مٞه منبصت نٖؽيې مْبلٚی ته وايي. لیکن ظ غهن، ؼوذ، صعای، پيعایښت، مٚؽ١ت پېژنعنی یب ظ ه

ؾمبن، مکبن او اصتيبؼ مقبيل هم تؽ تزث النعی نييس. ظا په ظی ظليل چی ظ مٚؽ١ت او وحىظ پىؼه 
 تز٦ی٧ ځینی نىؼ مقبیل هم په تؽ کی نیيس کىم چی په همعی مْبلٚی پىؼی اړونع ظي.

 اصال٥ي ١لق٢ه: ظ اؼؾښتىنى مْبلٚه

اىل مننأ یىنبين کلمه ظه چی ظ منه او ؼ١تبؼ مبنب وؼکىي ليکن له اولقمی پيړۍ  Ethecsظ 
ؼاپعیضىا په انګلييس کی ظ اصال٥یبتى ظ ٙلم ظ مْبلٚی په مبنب افتٚاملیږي. نن وؼځ اصال٤ ظوه 
مت٢بوتې مبنبوې لؽي اول کىلی مى اصال٤ هٞه نٖؽیه وتىلى چی ظ ٦ٙالين رسچينى ظ نٖؽيې 
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تؽؼيس کىي او اصال٥ي اىىل تىحیه کىي ظوهم ظا چی اصال٤ ظ صبىى اىىلى هٞه  مْبلٚه او
ؼ١تبؼ ته ویل کیږي چی ظ متضييى او ٙبظي ا١ؽاظو ظ ٥ثىل وړ وي. ظ اصال٥ى له ګڼى څبنګى څضه 
ّثي اصال٤، تخبؼيت اصال٤ او کبؼي اصال٤ تبلضيىو ظ یبظولى وړ ظي. ظ اصال٥یبتى ٙلم اصال٥ي 

عالت، مخبٙت او په ټىلييؿه تىګه ظ اؼؾښتمنعو او تی اؼؾښته صيلتىنى اىىل، نیکثضتي، ٙ
 څيړلى ته ويل کیږي.

 فيبيس ١لق٢ه: ظ ظولت او ؼٙیت مْبلٚه

فیبيس ١لق٢ه ظ ظولت او ؼٙیت تؽ منځ مقبيل مبؼيب، ليکن په حؿيبتى او ظ رکىمتي لىړو ژوؼو 
 فىالىنه وڅيړي: او ظ مرشتبته په ّؽی٦ى ډېؽ نه ٝږیږي تلکی کىمه کىي چی ظا

 ولی انقبن تبيع ظ رکىمت تبتٛ وي آیب له ډاؼ او تـؽ پؽته تل کىم ظليل ظ اّبٙت ظ منلى لپبؼه مته؟ 
 آیب مىږ ظولتىنى لؽلى ته اړتيب لؽو یب ظ ظولتىنى له متىن پؽته ته ال ظ تهرت وٍٚیت لؽونکي یى؟ 
 رعه تبيع له آؾاظۍ تؽصمن وي؟ آؾاظي څه می ظه او ؼٙيت تؽ کىمه رعه آؾاظي لؽلی يش او تؽ کمه 
 تؽاتؽي څه می ظه او آیب صىښىونکی ظه؟ 

ظ اوفنئ پيړۍ په لىمړنئ نياميي کی ١یلقى١بنى ظ ظولت او ؼٙیت له مقبیلى رسه ډيؽه کمه ٙال٥ه 
ظؼلىظلی ظه، تؽ ظٝه وصته ظا مىٍى٘ مکؽؼاً ظ ١لق٢ی ظ یىی مهمی تؽصی په تىګه لیعل کیعه. ظ 

ى هٞه کقبنى چی ١لق٢ي مضکښ مت٢کؽين وو فيبيس ١لق٢ه ظ صپلى ليکنى ا١الّىن له وصته ټىل
په رس کی ؼاوفتی ظه، په صپله ا١الّىن هم په ظی تبة ظوه ٝټ آثبؼ چی حمهىؼي او ٥ىانني 

 نىمیږي ليکيل ظي.

اؼفْى هم ظ فیبفت په نبمه ٥ىي کتبة ليکلی ظی آګقټبين ظ صعای ښبؼ په نبمه کتبة ليکلی. 
ظ ظولت او ؼٙیت ر٦ى٤ او وٕبی٣ کتبة ولیکه. تىمبـ هبتؿ هم ظ لیىیبتبن په تىمبـ آکىینبـ 

نبمه ليکنه کړی ظه. حبن الک ظ معين رکىمت په نبمه لیکل کړي ظي چی ظ پبم وړ کتبة ظی. 
ډيىيډ هیىم ظ تبؼيط او فیبفت په نبمه مْلج وليکه. او همعا ؼاؾ ظ مٚبرصو ١یلقى١بنى له ډلی 
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ه نه ظه ٝىؼځىلی هيګل، تينټم، حبن فټىؼاټ ميل او په ځبنګړي ډول کبؼل چی ظا تؽصه يې له پبم
 مبؼکك یبظولی مى.

 ظٙلم ١لق٢ه

ظ ١لق٢ی مقبیلى ظ وحىظ تيىؼ چی په نٖبم منعئ ٙلىمى پىؼی منزرص ظي نقثتبً نىی تيىؼ ظی، 
نٖؽيې یىه ظا چی اوفمهبل ظ ٙلم ظ ١لق٢ی په نبمه یبظیږي تؽ نىلقمی پيړئ پىؼی یی ظ مٚؽ١ت ظ 

تؽصه تنکیلىله. ظ نىلقمی پيړئ ځینی ١یلقى١بن لکه حبن فټىؼاټ میل ظا ظ من٧ْ ظ یىی څبنګی 
 یٚنی افت٦ؽايي من٧ْ په تىګه تؽ تزث النعی نيىلی ظه.

اوفمهبل ظ ٙلم ١لق٢ه ظ ١لق٢ی ظ یى ځبنګړي مبش په تىګه ممېؽل کیږي او په همعی ٙنىان په 
ظ ٙلم مزيلينى او ځینی وصت ظ ١لق٢ی مزيلينى او ځينی اکرثه پىهنتىنىنى کی ځینی وصت 

وصت هم ظواړو ډلى ته تعؼيقيږي. ظٙلم ١لق٢ه ٝبلثبً ظ ٙلم ظ تبؼيط تؽ څنګ ممېؽلی يش. ظ 
١لق٢ی ظ ٙلم اکرثه الؼوي چی کله رشو٘ کىي لىمړی یې ظ صپل تزيیل ژونع له ٙلمي ١لق٢ی 

ظ ١لق٢ی مقبيل چی ظ ٙلم مؽتىِ ظي ظ رشو٘ کړی او وؼوفته یی ١لق٢ی ته مضه کړی ظه.  
هقتێ پيژنعنی په مقبيلى وؼګډېږي یٚنی ظ وا٥ٚیت په تبؼه کی مقبیل لکه ظ حبغتې ٥ىه، 

 م٦نبّیيس ٥ىه او الیکټؽونىنه.
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 من٧ْ: ظ افتنتبج او ظليل ١لق٢ه

بنب ظه ظ من٧ْ ظ کلمې ؼيښه له یىنبين کلمې لىګىـ څضه اصيقتل مىی ظه چی ظ ١کؽ یب ظليل په م
او ارتامالً ظافی ظه چی ځینی وصت من٧ْ ظ ١کؽ ظ ٥ىانينى ظ مْبلٚی په تىګه تٚؽی٢یږي ليکن 

 اؼفْى چی ظظٝی مىٍى٘ تنیبظګؿاؼ ظی من٧ْ یې ظ ظالیلى ظ مْبلٚی په نبمه تىىی٣ کړی ظی.

ی له ظی ټىلى رسه ظافی هم نه ظه چی ظ هؽ افتعالل هع٠ ظ٥ی٦بً ظ یى يش ثبتتىل ظي تلکی ظ ډیؽ 
افتعاللىنى هع٠ ظاظی چی یى می ارتامل لؽي. ظ من٧ْ تهرتين تٚؽی٣ ٙثبؼت ظی له )من٧ْ ظ 

 کبمل افتعالل هٞه مْبلٚی ته وايي چی په ىزت او ٙعم ىزت پىؼی ؼاتْه لؽي(

ځینی ١یلقى١بن وايي چی من٧ْ تبيع ر٦ی٦ت هم ظ ىزت ٝىنعی تؽ مْبلٚی النعی ونييس لیکن 
 صه مىٍى٘ ظه.ر٦ی٦ت له ىزت نه ډيؽه پؽا

 ظ ١لق٢ې نىؼی څبنګې

رعه ظٝه ليکنه ظ ١لق٢ی په تبة   که څه هم په ظی کتبة کی ؾمىږ هع٠ ظا وو چی تؽ ممکن
تقنه وکړه او ظ ١لق٢ی ډيؽی څنګی مى نبويېلی  حبمٛ واويس ليکن تيب هم مىږ ته اصتيبؼ

ه او ظ هرن یب پؽيښىظی. په ظی وحه مىږ ظ ؼيبٍيبتى ١لق٢ه، ظ ژتی ١لق٢ه، ظ ر٦ى٥ى ١لق٢
ښکالپېژنعنی په ١لق٢ه صربی ونکړی. ظليل یی هم ظاظی چی ظٝىمؽه اوږظ تزث په ظومؽه 
کىچنئ ليکنه کی نه ځبييږي او ظ یى حبمٛ تزث لپبؼه ٥ىي اثؽ ليکلى ته اړتيب ظه چی لىفتىنکي 

 ته نىؼو تؽصى رسه له مضکی تلعتيب ولؽي.له پىؼته یبظو او وؼ 

ؼکىلی مى: یب صى ١یلقى٠ ٝىاړي چی ١لق٢ی مْبلٚی ته له ظوه الؼو ظوام و په ټىلييؿه تىګه ظ 
حنخبيل م٢بهيم تٚؽي٣ او تزليل کړي او ظ ثثىت لثبؼه یې اٙتامظي رسچينی افتٚامل کړي تؽ څى 
انتؿاٙي او حنخبيل تيىؼاتى ته چی ظ ١لق٢ی اىيل مقبيل ظي او ظ ١لق٢ی ظ تىحه وړ ظي ترشیس 

 (Continental)ظ ١لق٢ی ظٝه ظوه انى٘ا ٙثبؼت ظي له تزلييل او  او تىٍيس پيعا کړل يش.



 فلسفه په ساده ژبه
14       

ليکن تبيع ووایى چی ظٝه ظوه ٙنىانىنه چنعان ظ٥ی٧ نه ظي. اوـ وصت کی تزلييل ١لق٢ه ظ ملمی 
پیړۍ ظ انګلييس ١یلقى١بنى ګيلربټ ؼايل، حي ايل آونقټني او حي آنقکبم او امؽيکبيي ١یلقى١بنى 

هيلؽي پبنټبم او فبيىل کؽيپکي په نىمىنى پىؼی تړل مىی ظه. صى تلضىا لکه ډونبلډ ډيىيډمین، 
کبنټينينټل ١لق٢ه ظ حنىيب امؽيکی او اؼوپب په ځينې تؽصى کی تؽ فرتګى کیږي. ظا ١لق٢ه ظ ١لق٢ي 
نٖبمىنى ظ تنقټګؽانى لکه هیګل، مىپنهبوؼ، مبؼکك او په ظی وؼوفتيى کی ظ ځينی ا١ؽاظو لکه 

 ډؼيډا په نىمىنى پىؼی تړل مىی ظه.فبؼتؽ، هبتؽمبـ او 
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 په ژوند د فلسفې تاثري

١لق٢ه په انقبين ژونع کی هم ظ اىىلى او ٥ىاٙعو له مضی او هم ظ ژونع پؽمضتګ او تبؼيکیى ظ ال 
ښه پېژنعلى لپبؼه یى تنيبظي اىل ظه. ١لق٢ه چی ظ نړئ ظ منهىؼو م٢کؽينى په نٖؽيبتى او لؽليع 

 هٞه مقبيل مبؼيب چی ډيؽ حنخبيل او پيچيل وي که څه هم ١یلقى١بن ظ ١لق٢ې ظ والړه ظه مٚمىالً
مضتل٢ى ٥ىاٙعو په اړه مىا٦١تىنه او مضبل٢تىنه ظواړه لؽي صى تيب هم ١لق٢ه ظ انقبين ژونع ظ 
پؽمضتګ تهرتينه الؼ وه. مضتل٣ ماملک ظ مضتل٢ى نٖؽیى پلىي کىي او ال تؽ اوفه یې تؽیبلێ 

ثبل په ډول اوفنی ٥ىي او پؽمضتللی انګلقتبن هم ظ یى منهىؼ م٢کؽ ظ نٖؽيبتى تْثي٦ىي چی ظ م
 پبيله تللی مى.

 ظ ١لق٢ې په اړه پؽاش او تنګ نٖؽونه

ظ تبؼيط په مضتل٢ى ظوؼو کی ١یلقى١بنى ظ ظوئ ظ څېړنی النعی مىٍىٙبتى ته کله په ډيؽه ژوؼه 
تلضيىو ظ ملمې پيړۍ په لىمړئ  تىګه کتيل ظي او کله کله یی هم ډيؽ تنګ نٖؽ ښىظلی ظی.

نياميي کی ١الف٢ه وو ظ تزث مىٍىٙبتى ته په نقثتبً تنګ نٖؽ کتيل ظي، لکه ظ آکق٢ىؼډ ١لق٢ه 
چی ظ وين ظ رل٦ی پىؾيتىيؿم او ظ ژتى ظ تزلیل تؽکيج چی ظ مىٍىٙبتى په اړه مزعوظیت تىىیه 

 مضنيىي تبٙث مىی وي. کىي. او مبیع چی همعٝه امؽ په ملمه پيړۍ کی ظ ٙلم ظ پؽمضتګ ظ

میالظي کبل اؼنقت ګیلرن په صپل کتبة )کلامت او اميبء( کی ډېؽ کلک انت٦بظونه وکړل.  ۱۹۵۹په 
ګیلرن اظٙب وکړه چی رتی مقلکي ١یلقى١بنى په اکق٢ىؼډ کی په صپلى څېړنى کبيف وصت نه ظی 

صال٥یبتى او ظ ژونع لګىلی. او هٞه څېړنی چی ظوئ کړي ظي ظ مبتٚعالْثیٚي ١لق٢ې له فیبفت، ا
له وا٥ٚیت رسه هيڅ اړش نه لګىي. هٞه وصت ظ ګيلرن انت٦بظ ظ چب ٝىږ ته کىؾ ننى مګؽ وؼوفته 
١یلقى١بنى ظ مبتٚعالْثيٚي ١لق٢ې ظ فىالىنى تزليل ته مضکه کړه او ظا مهبل ظ هٞه کقبنى ممېؽ 

 کم نه ظی چی ظ ژونع په وا٥ٚیت ليکنی او ١کؽ کىي.
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افرتاليبيي ١یلقى٠ پيټؽ فینګؽ ظ )ریىان آؾاظ( په نبمه کتبة وليکه. مبیع ظا  میالظي کبل ۱۹۷۱په 
ظ نړئ په تبؼيط کی لىمړنی ١لق٢ي کتبة وي چی ظ ریىانبتى ظ راللې ظ ځبیىنى )مقلضىنى( 
ٙکقىنه پکی وو. ظظی کتبة یى ٙنىان  )ظتی ٝىښې صىړو ظ پضيل ّؽي٦ی( تبٙث مى چی ډيؽ 

ضکه کړي. همعا ؼاؾ نىؼو ١یلقى١بنى حي آنکبم له تبؼظاؼئ نه لىفتىنکي يې وښى صىړو ته م
رمي ٥تل، حىډيك ټبمقن ظ ف٦ٓ حنني مضنيىی، فټي٢ن کالؼک ظ ريىانبتى ر٦ى٤، ١یلپب١ىؼټ تؽ 

 او امبؼټيبفن ظ ا٥تيبظي ٙلم او ١لق٢ې په اړه کتبتىنه وليکل.
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 ګټه او اخالقي اصىل

وايي کړنی تبيع ظ هٞی پبیلى ته په کتى تؽ ت٦ٚيج النعی ونيىل اصال٥ي پبیله هٞه نٖؽيه ظه چی 
ګؽايي ظه او ظ ١بيعه ګؽايئ منهىؼ ١یلقى١بن  یب ١بيعه Utilitarianismمهم ٥قم  يش، ظظی نٖؽيې

 .Jermey Benthamاو     ,John Stuart Mill , James Millٙثبؼت ظي له 

اړتيب نلؽي ظظی په ځبی یىټيليټؽنقټبن ظا نٖؽيه ظ یىټيليټؽنيؿم ١لق٢ه هيڅ صبو اصال٥ي اىل ته 
اصتيبؼوي چی هؽ هٞه ٙمل چی ظ یى انقبن ظ نيکمؽٝێ فثج ګؽځي ظ ٙميل کېعو ظی او ټىل 

 هٞه مىاؼظ ظ اؼؾښت وړ ظي چی ظ انقبن ظ ګټې فثج ګؽځي.

تل پلى کبنت ظ یى ټيليټؽنيؿم په ٍع تؽ ټىلى مضکښ او منهىؼ ١یلقى٠ ظی، کبنت وايي په 
کمؽٝئ پقی تؽ مب ؾٝلېعل تی ١بیعی ظي ځکه کيعای يش مىږ په ظی کی له نبکبمئ رسه هم مط ني

مى، او که نېکمؽٝي غاتبً ظ اؼؾښت وړ وي نى کله چی مرض امضبو په نړئ کی پؽمضتګ کىي 
نېکمؽٝه امضبو ته ظ نبؼارتێ ارقبـ وکړي.  همعا ؼاؾ کبنت په ظی نٖؽ ظی چی په نړئ کی 

می ظ نيکئ اؼاظه ظه او نېکه اؼاظه ٙثبؼت ظه له )ظ هؽ هٞه کبؼ ظ تؽرسه کىلى  یىاؾينی اؼؾښتمنع
لپبؼه متبیل او ٙؿم چی نېک وي( ظ کبنت په نٖؽ ظا یى م٦ٚىل اىل ظی او هؽ ٙب٥ل مىحىظ کىلی 
يش پیؽوي تؽی وکړي ځکه انقبن ته په کبؼ ظي چی تل ؼوٜ او ؼيښتينی اويس رتې که په ظؼوٝى 

 ه ګټه هم الفته ظؼځي نى تبيع پؽهېؿ تؽی ويش.تبفى ته یىه فرت 

که ظ کبنت نٖؽيبت وپلټل يش نى تؽ ټىلى ډيؽه تىىیه پکې ظظی ليعلی مئ چی ؼيښتيني اوفئ، 
ؼوٜ کبؼونه کىئ، ظ ظؼوٝى وٙعی مه وؼکىئ، فضبوت کىئ ظ نيکێ ٝىښتىنکي اوفئ صپل 

 ه ځبنىژنه مه کىئ.افتٚعاظونه ٙثث مه ٍبیٛ کىئ په ریىانبتى مهؽتبن اوفئ، هيڅکل

 اوـ ؼاځى په م٦بیقىي ډول ظواړه نٖؽيبت رسه پؽتله کىو
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١ٌؽ کړئ یىه مېؽمن په یىه حؿيؽه کی ظ مؽګ په ربل کی ظه او په ظی حؿيؽه کی   لىمړی منىنه:
ظ هٞی یىه وؼيؽه ظه چی ١ؽمته نىمیږي هٞه صپلې وؼيؽی یٚنی ١ؽمتی ته وىیت کىي چی ټىل 

ه کی ولګىي ١ؽمته وٙعه وؼرسه کىي چی ظ هٞې ټىل مبل ته ظ یى لىتٞبيل مبل يې په یىه نيکه الؼ 
په حىړېعو کی لګىي کله چی ظٝه مېؽمن مړه کیږي او ١ؽمته له حؿيؽی نه اتبظئ ته ؼاځي او 
هٞه ګىؼي چی ظ صپلی تؽوؼ پيقې په همعٝه لىتٞبيل مرص٠ کړي صى یى وصت پىهیږي چی ظ 

ايل له امله صؽاة پؽوت ظی اوـ ١ؽمته صپل نيت تعلىي او ظ مبمىمبنى یى هقپتبل ظ پيقى ظ ننتى 
لىتٞبيل لپبؼه ځبنګړی مىی پیقی ظ کىچنيبنى په ؼوٝتىن لګىي. اوـ آیب ١ؽمته په صپل ٥ىل 

 و١بظاؼه پبتې يش ؟

ظلته ظ کبنت ظ نٖؽيې پیؽوان وايي چی تلی ١ؽمته تبیع په صپل ٥ىل ثبتته پبتې يش ځکه چی وٙعه 
ظی ١ؽمته تبيع په صپل اىل وٙعه کلکه پبتی يش ځکه که هٞی نه ٝىښتل له  مبتىل فم کبؼ نه

اوله ته یی وٙعه نه کىله.  له تل پلىه یىټيليټؽنقټبن وايي چی هؽ څه په ظی پىؼی تړيل ظي چی 
وپىښتل يش چی آیب ظ لىتٞيل په حىړېعو انقبن ته ؾيبته ١بيعه ؼفیږي او که ظ هقپتبل، که لىتٞبلی 

صپل ٥ىل ظی وظؼیږي صى که ؼوٝتىن انقبن ته له هٞې ؾيبته ګټه ظؼلىظه نى تبيع  مهم وو نى په
 صپله وٙعه مبته کړي؟

ظوهمه منىنه:   ظ هنع په کلکته ښبؼ کی ظ ترييقيب مىؼ صپل ټىل ٙمؽ ظ مؽګ په وصت کی ظ تی 
مه ظه ظ یى وفه او تی کقه صلکى په صعمت تېؽ کړ، ظ ١بیعه تبوؼانى په تبوؼ ظظی کبؼ ١بیعه ډيؽه ک

١بیعه تبوؼ ظ مزبفثې له مضی ظ تريیقیب مىؼ ته په کبؼ ظي چی صپل ٙمؽ ظ ژونعیى صلکى ظ 
 صعمت لپبؼه و٣٥ کړي ځکه ظ مړه کيعونکى کقبنى په نقثت ظ ژونعیى مؽفته کىل مهم ظي.

کی  ظؼیمه منىنه:    ظافی وګڼئ چی ظ تىليقى اظاؼه له ډيؽه وصته ظ ٥بچب٥چیبنى ظ یى ګؽوپ په لټه
ظه صى نعه تىانېعلی چی کىمه نښبنه او فنع یی په اړه تيبمىمي، یىه وؼځ ظ ٥بچب٥چیبنى یى ملګؽی 
ظ پىليقى اظاؼی ته وؼځي او ظ تبنډ ظ ٝړو ظ نيىلى لپبؼه ټىل مهم اّالٙبت وؼکىي ظظی کبؼ انګېؿه 



 فلسفه په ساده ژبه
19       

ظاصيل اصتال١بت له پضىانيى کړنى ظ هٞه ظ پښېامنئ ارقبـ نه ظی تلکی ظ هٞه او ظ ملګؽو تؽ منځ 
 ظي نى پىليك تبيع څه وکړي؟

ظ یىټيليټؽنقټ په نٖؽ تبيع هٞه ته ميؤنيت وؼکړل يش  ځکه ظ ټىلنې ظ اکرثيت منب١ٛ په تله هؽه 
مالرٖه تهرتي لؽي، صى کبنت ته ظ مضرب ظ پضىانيى حنبيبتى په وحه ظ هٞه په مخبؾات ټينګبؼ 

که افامن ؼاپؽيىځي هم ظ ر٦بی٦ى په تٚميل کی  وکړي.  اىالً ظ کبنت نٖؽيه په ظی والړه ظه چی
تبيع فقتي ونيش مثاًل په هیڅ وحه تبیع ظؼوٜ ونه ويل يش که څه هم ظ هٞه ظؼوٝى په ويلى تبته 

 ګټه ربىلېږي.

ظلته مىږ یى ټکي ته په ظ٥ت کىلى مخثىؼیږو ظ مثبل په ډول: تبفى ظ نبؾيبنى له وېؽی څى تنه 
وؼکىئ صى مېثه وؼوفته نبؾي ٙقکؽ ظ یهىظانى ظ پلټنې په حؽيبن  یهىظانى ته په صپل کىل کی پنب

کی فتبفى کىؼ ظؼؼفېږي آیب تبفى نبؾي ٙقکؽو ته وايئ ی څى تنه یهىظانى ته مى ته صپل کىؼ 
کی پنب وؼکړی څى هٞىئ يې ظ وژلى کنعی ته تىځي او که په ظؼوٜ ويلى ته ظ څى تنه تېګنبه 

کی چی تبفى مخثىؼ يئ چی ظ یىی ٥بٙعی په ٙميل کىلى په ظافی ربل  -کقبنى ژونع ژٝىؼئ؟ 
رسه هٞه تله ٥بٙعه ن٦ُ کړئ. صى ظافی ښکبؼي چی یىټيليټؽنيؿم هم ګڼ ٙیثىنه لؽي، که ١ٌؽ 
کړو چی ظ نېکمؽٝئ تؽالفه کىل ظ ژونع مهم او ریبيت اىل ظی او مىږ ټىل کىمه کىو چی په 

ٝي تل له مرشو٘ الؼو نه تؽالفه کیږي او صپل ژونع کی نېکمؽٝي تؽالفه کړو صى ظا چی نېکمؽ 
کله کله مىږ ظ نېکمؽٝئ ظ تؽالفه کىلى لپبؼه ظ نبمرشو٘ الؼو کبؼولى ته اړ کېږو نى آیب ظا ته 
منبفثه وي چی ظ یى مْل٧ اؼؾښت لپبؼه چی تؽالفه کىل یی تؽ تل هؽ څه اړين ظي له نبمرشو٘ 

 کړو او ظؼوٜ ووايى؟ یب ظ صپلی ګټې لپبؼه ؼيښتيب پټ -الؼی کبؼ واصلى؟ 

ظ ؼاتؽټ نبؾيک په انع چی ظ ١بیعه ګؽايئ په ٍع یى تل نىمىتی ١یلقى٠ ظی ))١بیعه تبوؼي مىږ 
ته امؽ کىي چی ګټى ته په ر٦بی٦ى تؽحیس وؼکړو هٞه وايي په ر٦ی٦ت کی انقبن ته پکبؼ ظه چی 

اىل ظی((.  ظ ١بیعه  تيبظيف ر٦ی٦ت ته په نبمرشو٘ صىمبلئ تهرتي وؼکړي او ظا ظ اصال٥ى تنيبظي
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تبوؼئ یى تل منکل ظاظی چی مىږ ته امؽ کىي چی صپل اصال٥ي ١ٚبليت یىاؾی تؽ هٞى کقبنى 
مزعوظ کړو کىمى ته چی په افبنێ الرسفی لؽلی مى او له هؽ هٞه چب څضه رص٠ نٖؽ مى چی 

 کىمک وؼرسه منکل ظی.

ؽګنعوي ))ظتعتضتيى مضنيىی ( ظظی فىالىنى لپبؼه یى منبفج ځىاة وايي هٞه څG,morحي مىؼ )
له ظی ډيؽ مهم ظی چی ظ صىمثضتيى لټىن ظی ويش او که لږ یې واٍزه ووايى ظظی نٖؽيبتى تبيي 

 یىاؾی ظ یى فبمل ٦ٙل په ١یيله رسه کیعلی يش((.

تالصؽه نه ظ کبنت نٖؽيه او نه هم ظ فټىؼاټ میل او ظ ملګؽو نٖؽيه یې ظ ٙىامى صلکى ظ ىزت 
چی فىال پيعا کىي چی ولی تبیع یى فبظه نٖؽیه لکه چی وايي ظ نېکمؽٝئ  او تبييع وړ ظي ځکه

آیب مىږ ظ حي مىؼ ظ کتګىؼئ په مکل یىه  -نٖؽيه ظ مْل٧ اؼؾښت ٥بتل ظه ظ ٙميل کېعو وړ وي؟ 
نى په پبيله کی ظی نتیخی ته ؼفېږو چی ظ نیکێ لىؼ ته متبیل تؽ   -تله ظؼمیبنه نٖؽيه ننى څېړلی؟ 

ظی صى تؽ څنګ یی په یى صبو اىل کلک ظؼېعل هم م٦ٚىله صربه نه ظه او ظا  ټىلى تبوؼي اىل
 په هٞه ىىؼت کی چی په همعٝه صبو اىل ټينګبؼ ظ یى انقبن په ؾيبن متبمېعی يش.
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 مارکس او مارکسیسم

ظ کبؼل مبؼکك ٦ٙل چی ظ چک هيګل ظ مبتٚعالْثیٚي او ظ ؼيکبؼظو له ا٥تيبظي ځىاکمنى 
 اصيل ظ نىلقمی پيړئ ظ ىنٚتي انګلقتبن په ؼامنځته کىلى کی ټبکىنکی ؼول ظؼلىظ.نٖؽيبتى ٥ىت 

ظ ملمې پيړئ ظ نړۍ په فیبيس او کلتىؼي ن٦نه کی ظ مبؼکك ظ ا١کبؼو تبثري تؽ تل هؽ مت٢کؽ 
مبؼکقیقت ١لق٢ه چی لږتؽلږه تؽ همعې  -ؾيبت وو، صى مبؼکك وا٥ٚبً په څه ٦ٙيعه وو ؟ 

ظی فىالىنى  -ؽو هېىاظو پؽی ظ و١بظاؼۍ فىګنع یبظاوو ظ٥ي٦بً څه می ظه ؟وؼوفتيى پىؼی ظ نړۍ ډي
ته مىث٧ ځىاتىنه رتی که مىحىظ هم وي په ظی کىچنێ ليکنه کی يې ځبيېعل نبمىين ظي، په ظی 
رستېؽه ظ لىمړين مبؼکك )چی ظ املبين ايعيبلىژئ ليکىال وو( او وؼوفتي مبؼکك )چی ظ رسمبيه 

( تؽ منځ ظ ٕبهؽي نبهمٞږئ تبثیؽاتى هم ظا مقئله له منکل رسه ممط ظاؼئ ظ تنقټ ليکىال وو
منع ظي ظ  کړی ظه. له تلی صىا هٞه کقبن چی مبؼکققتبن نه ظي صى ظ نٖؽيبتى پىهېعلى یې ٙال٥ه

کتبتىنى ظ چبپ په وصت ظ مبؼکك ظ صبىې ژتی ظ کبؼونی له امله ظ مبؼکك ته فيبيس او ا٥تيبظي 
ال يې پېچيل مىاؼظ فضتىي. ظلته مىږ ٝىاړو چی ظ کبؼل مبؼکك ا١کبؼ افتعالل نيش پىهېعای او 

په یىه ظافی ّؽی٦ه تبفى ته تىٍيس کړو چی نه صى ډيؽه فبظه او تىهني آميؿ وي او نه هم ډېؽ 
 مٞل٧ او پيچيل.

ظ یىی ټىلنی فيبيس کلتىؼي او کله چی مبؼکك ظ ټىلنى په اړه تزث پيلىي هٟ مٚت٦ع ظی چی 
هٞه ټىلنی ظ ا٥تيبظ په څؽنګىايل پىؼی تړلی ظی، لکه چی مضکی مى وويل  ر٦ى٥ي وٍٚیت ظ

مبؼکك ظ نىؼو ؼوښبن٢کؽانى ٝىنعی ظ هيګل له تبؼيضي او ١لق٢ي ظيعګبه نه متأثؽ وو، له هيګل 
م په  ۱۸۴۱رسه ظ مبؼکك ظٝه ٙال٥ه ظ هٞه له کتبة ظ ؼوذ تنقټ پېژنعنی پىؼی تړاو لؽي، مګؽ ظ 

تبوؼ وو چی ظ ټىلنى تنکيل کىم ؼوري تړاو نه رسه لؽي. ظلته وو چی هٞه اوږظو کی هٞه په ظی 
صپل لىمړنی نٖؽ تٞري کړ او ظ یى تبلٟ نٖؽ په تىګه یی ظوهم مقري تؽ ت٦ٚیج النعی ونيى او همعا 
ځبی ظ هيګل او مبؼکك ظ نٖؽيبتى ظ تيلتىن پيل وو. مبؼکك تؽ ظی وؼوفته یى تل پړاو ته مضه 
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صلک ډيبليکټيک مبټؽیبلیؿم تىيل. ظ مبؼکك په انع ظ یى ظولت ظاصيل  کړه چی اوفمهبل يې
ظ تىليعي ٥ىی په ؼمع او تکبمل پىؼی اړه لؽي او ظظی لپبؼه چی وپىهېږو حىړښت ظ همٞه ظولت 

یى ظولت څنګه ا٥تيبظ لؽي اړينه ظه چی ظ همٞه ظولت ظ ظاصيل کلتىؼي او ر٦ى٥ي مى٣٥ په 
 څؽنګىايل ځبن صرب کړو.

پؽمضتګ مؽارل ظ مبلکيت په تېالتېلى انىاٙى پىؼی تړيل تىيل. ظ مبلکيت له ا٥قبمى ظ  مبؼکك ظ
همٞه وصت یى منهىؼ ٥قم لىمړنی امرتاکي مبلکيت ظی صى وايي امرتاکي مبلکيت په هٞى 
ټىلنى کی ظ تْثي٧ وړ ظی چی هلته ظ تىليع پړاو تؽ اوفه نه ظی تکميل مىی او ظ ټىلنی ا٥تيبظ په 

 کؽنی تکيه وي.مبلعاؼئ او 

ظ مبؼکك په ١کؽ ١یىډالېؿم ټىلنه په ّث٦بيت ژونع وييش او تؽ ټىلى او ظوه ّث٦ی ؼامنځته کىي چی 
یىه یی هم ځمکىال او ظوهم یی تی ځمکی ّث٦ه وي او ظا ربلت ټىلنه پبنګىالئ ته ؼاکبږي. په 

ى ٕهىؼ کیږي هٞه پبنګىالئ کی هؽ چیؽته چی ؼاکړه وؼکړه ډيؽه وي هلته ظ پبنګىالى او تخبؼان
 ّث٦ه چی ظ ځمکىالى له ّث٦ی رسه کبمالً مت٢بوته ظه او ظا ظ مبلکیت ظؼیم ٥قم تلل کیږي.

رسمبيه ظاؼي یب پبنګىايل ظ یىی تلی ّث٦ی ظ ؾیږنعی او رتی ظ کبميبتێ یىه پىړۍ ظه چی ظ کبؼ 
له پبنګىالێ رسه اتؿاؼ په کنرتول کی لؽي لکه کبؼصبنی تبنکىنه رشکتىنه او نىؼ... ظا ّث٦ه چی 

 اوتعلی ّث٦ه ظه تىژواؾي تلل کیږي.

ظ مبلکیت پينځمه مؽرله فىفيبلیؿم ظه مبؼکك مت٦ٚع ظی چی په ټىلنه کی ظ کبؼي ځىاک او 
ؼوښبن٢کؽۍ په ؾؼٝىنېعو رسه ظ فىفیبليؿم ٙميل کېعل ممکن يش. پؽولتبؼيب یٚنی ټيټ پىړی 

ظ ظوئ په کم مٚبل کبؼ کىل ظ هٞىئ ظ  ىنٚتي ځىاک ظ کمې مؿظوؼئ په م٦بتل کی کبؼ کىي او
اؼتبتبنى یٚنی تىؼژواؾ ّث٦ی ظ چبٝښت او رسمبيه کیعلى تبٙث ګؽځي. الثته پؽولتبؼيب ظ صپل ژونع 
ظ تَمني په صبّؽ کبؼ کىلى ته اړتيب لؽي او ظا یىاؾی تىؼژواؾ ّث٦ه ظه چی ظوئ ته کبؼ او مٚبل 
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کىلى ته اړ ظي صى په متنبفج ډول ظ که څه هم ظ ظوئ مرشان ظ کبؼګؽو کبؼ وؼکىلی يش 
 پؽولتبؼيب اړتیب تؽ تىؼژواؾ هٞی ؾيبته ظه.

ظ مبؼکك په نٖؽ فىفيبلیقتي ان٦الة هٞه وصت تؽيبلی کيعای يش چی کله کبؼګؽه ّث٦ه ځبن تؽ 
صپلى اؼتبتبنى ٥ىي ارقبـ کړي ظا وصت کبؼګؽه ّث٦ه ظ کبؼ اتؿاؼ په صپل کنرتول کی ؼاويل ٙينبً 

بنګىايل ظ تىؼژواؾۍ په کبمیبتئ کی الـ لؽي فىفيبلیؿم هم کىلی يش کبؼګؽ په هامٝقی چی پ
. مبؼکك فىفيبلیؿم له ؾوال څضه صبيل نه تىيل هٞه اټکل کىي چی ظ صپلى تبظاؼانى تؽاليس کړي

کمې پبملؽنی په ىىؼت کی فىفیبلیؿم ډيؽ ژؼ له صپل منځ نه نړيعلی يش او ظ پؽولتبؼيب 
ظ پؽځىلى تؽ ټىلى لىمړنئ نښه تىيل. ظ مبؼکقیقتي نٖؽيې په تنيبظ ظ  ظيکتبتىؼي ظ ظٝه مؽرلی

انقبن ظ تکبمل نکته هٞه وصت تؽالفه کيعلی يش چی په ظٝه ظيکتبتىؼئ ٝلثه ربىله يش چی په 
 پبیله کی ته یی نه مضيص مبلکيت وحىظ ولؽي او نه هم ّث٦بيت اصتال١ىنه

کميىنقتي چىکبټ له څه يش رسه مثبهت لؽي، مبؼکك یب تل هيڅ کك ظا نه ظه څؽګنعه کړی چی 
مبؼکك په لىمړي ٙثبؼت کی یى حنت تؽفيمىي چی صلک صپل ؾيبت وصت په مٞل او ت٢ؽیس 
مرص١ىي په نىؼو تىىی٢بتى کی ظ مبؼکك ظ ښبؼ اؼمبن په نىم م٢کىؼه چی هلته انقبنبن یى تل نه 

 و ټىلنیؿ منکالت ننته.افتثامؼوي او هيڅ ډول ّث٦بيت ژونع وحىظ نلؽي او هيڅ ١قبظ ا

یى مثهم تزث ظاظی چی آيب کبؼل مبؼکك مت٦ٚع وو چی ټىلی ټىلنې تبيع لىمړنێ امرتاکي مؽرله 
 ظاؼي، فىفیبلیؿم تؽ کميىنيؿم ٙميل کړي او که څنګه ؟. ، رسمبیهٝالمي

مىاهع وحىظ لؽي چی ښيي مبؼکك هيڅکله ټينګبؼ نه کبوو چی ظ صپل ښبؼ اؼمبن ته ظ ؼفېعو 
ٝیؽ کمىنقتي ټىلنی هم صپل ظٝه نٖؽيې ٙميل کېعو ته ؼاکه کړي. مبؼکقیؿم وايي یىاؾی  لپبؼه

یى صنن ان٦الة کىلی يش تزمييل رکىمتىنه له منځه یىيس. مبؼکك تبوؼي وو چی ظظٝه 
رکىمتىنى په صال٠ کبمیبة ان٦التىنه کىلی يش پؽولتبؼيبيي ظولت منځته ؼاوړي او هلته ته هيڅ 
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یی ظ مقتثعو او من٢ىؼو ظولتىنى په تىګه یبظونه کىو وحىظ نه لؽي. پؽولتبؼيب هٞه ظولت چی مىږ 
ظولت ته ډيؽ ژؼ له منځه الړ يش او صپل ځبی ته کمىنیؿم ته وفپبؼي مګؽ تبؼيط ثبتته کړی چی 
پؽولتبؼيب ظولتىنه په افبنئ او لنډه مىظه کی له منځه نه ځي تلٚکك ظا ظافی رکىمتىنه ظي چی 

بين ژونع هؽ کىند ته په افبنێ ؼفېږي. تنأً مبؼکقیقتي نه انبؼمیؿم منځته ؼاوړي او پنخی یې ظ انق
نه هم اؾاظي. صى په پبیله کی ظا صربه هم یبظولی مى چی که حګړييؿ ان٦الة په هؽ ٙلت وي په 

 نړئ کی یى نبکبؼه او صْؽنبک فيبفت تلل کیږي.
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 اقتدار او بی دولتي

یب تی ظولتي ظ احتامٙي کړکېچ او صنىنت په تىګه تل٦ي کىي که څه هم ظ ډيؽی صلک ته انبؼيش 
انبؼمیؿم نٖؽيې پلىيبن ظا نه وايي چی ګډوډي ظ هٞىئ مْلىة هع٠ ظی تلکی انبؼمیقتبن وايي 
چی که چريته هيڅ ظولت نه وای ظ انقبنيت وٍٚيت ته ال تهرت مىی وای، ظوئ ظ ټىلنی ظ نٖم 

ښيي. ظ پي حي پؽوډن په څېؽ امضبو ١کؽ کىي چی ټىلنيؿه لپبؼه ځينی فبظه الؼی چبؼی 
ګډوډي او کړکيچ ٙبظي انقبنبن منځته نه ؼاوړي تلکی ظا ظولتىنه ظي چی منکالت يې پيعا کړي 
ظي. له رکىمت نه ظ پؽوډن تٚؽي٣ په ظی ډول ظی چی: ظ رکىمت تؽ واک النعی اوفېعل 

ؼښىونه کيعل، ٥بنىين کيعل، کنټؽولېعل، مقبوي ظي له نٖبؼت النعی اوفېعل، پىښتل کیعل، ال 
مهبؼ کېعل، اؼؾيبيب کېعل، تز٦یؽېعل او مزکىمېعل ظظافی مضلى٥بتى له لىؼي چی نه ظظی کبؼ 

 منبفج ٦ٙل لؽي نه په نىؼو انقبنبنى کىم ١َيلت لؽي او نه هم ظظی کبؼ ر٧ لؽي.

 ښی او چپ انبؼمېؿم 

مثالً پؽينك کؽویتکني څضه ٙثبؼت ظي. ظوئ کيڼ اړصي انبؼميقتبن ظ نىلقمې پېړۍ له امضبىى 
٦ٙيعه لؽي چی تی ظولته ټىلنی ظ یىی ظميىکؽاتيکی ظاوّلثبنه همکبؼئ په پبيله کی ؼاتلی او 
ټينګېعای يش. مضيص ظاؼايي ته له مضيص لىاؾمى په افتثنی یب ډیؽه کمه وي او یب ته تلکل 

 ى تؽ ٙمىمي کنټؽول النعی وي.مىحىظه نه وي ځکه چی ؾؼاٙت او ظ تىليع منبتٛ ته ظ صلک

ظاؼو اؾاظي  ظ رسمبيه ښي اړصي انبؼميقتبن ظ نىی فيبيس نٖؽيې څبنګه ظه چی ځينی وصت
ٝىښتىنکى په نبمه هم یبظېږي. رسمبیه ظاؼ اؾاظي ٝىښتىنکي ظ ډيؽی کمی ١یيعئ ظولتي نٖم 

مګؽ ډېؽ کم له ظٝی ډلی نه تلکل ظولت نه ٝىاړي، ښي اړصي انبؼميقتبن یب ظ   ٝىښتىنکي ظي
هٞىئ نژظی کړۍ یى ظافی وٍٚيت ته فرتګی په الؼه ظي چی هلته ته رسمبيه ظاؼ فيقتم ځىاة 

 وؼکىونکی وي تلکی یى څه ته څبؼنې پؽته.
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تلٚکك ٥ىانني او مبليبت ظ ظوئ وايي رسمبيه ظاؼي ظ ټىلنی ظ ټىلى ا١ؽاظو لپبؼه ظؼنه ګټه ؼاوړي او 
صلکى ظٝه ٙمىمي ګټه ؼاکمىي. ظوئ وايي که چېؽته مضبل٣ ٥ىانني او مبليبت ظ تىليعي منبتٚى ظ 
انزيبؼ او مزعوظيت ر٧ له منځه لېؽی کړي په ظی تىګه ظ رسمبيه ظاؼئ ّثيٚي نٖبم تلکل 

 صپلىاک کېعلی يش.

 آیب کىلی مى ظولت له منځه یىفى ؟

ىو چی رکىمتىنه یى تع می ظی څنګه ته وکىلی مى ځبن تؽی صالو ١ٌؽ کړۍ مىږ ١کؽ ک
مىږ وا٥ٚبً ننى کىلی چی تؽی صالو کړو ځکه ظ ځمکې ظ مط هؽ ځبی ظ یى ميل ظولتي  -کړو؟

٥لمؽو ريه ظه. په تېؽ کی کيڼ اړصى انبؼمیقتبنى تبوؼ ظؼلىظ چی یىاؾينئ ظ صالىىن الؼ ظ ظولتي 
لنيؿ ان٦الة ظی چی ظلته تبیع ظ یىی مهمی افتثنب یٚنی ګبنعي لىړپىړو امضبىى تؽوؼ او یب یى ټى 

نىم واصلى، ګبنعي یى کيڼ اړصی انبؼمیقت وو هٞه ویل چی تهرتينه ټىلنه هٞه ټىلنه ظه چی ظ 
کىچنيى مزيل ګؽوپىنى په ظاوّلثبنه همکبؼئ والړه وي مګؽ هٞه ظ هؽ ٥قم ګډوډئ او ؾوؼؾيبيت 

 فىلييؿ م٦بومت په پلىئ ټينګبؼ کبوو.مضبل٣ وو ظظی په ځبی هٞه ظ من٢ي 

ښي اړصي مٚبرص انبؼمیقتبن )رسمبيه ظاؼان( ٝريان٦اليب الؼی چبؼی تىىیه کىي ظظوئ ځینی 
مت٦ٚع ظي چی کىلی مى په فيبيس ظميىکؽاتيکى وفبيلى ظولتىنه له منځه یىفى. او یى ممېؽ نىؼ 

ول ؾيبتىي په همٞه انعاؾه ال تې یی ١کؽ کىي چی هؽ څىمؽه ظولتىنه ؾمىږ په ؼوؾمؽه ژونع کنټؽ 
ک٢بیته کیږي او نبکبؼه کیږي چی په نتيخه کی يې صىظتضىظه پبمل کیږي او له منځه ځي نى په 

 ظی تىګه اړتيب ننته چی له صنىنته ډک تعلىن ته ملن ووهى.

ځينی ظافی هم مته چی ظ فیبيس مرشانى ظ فيبفت په تعلىلى ټينګبؼ کىي، انبؼمیقتبن تبيع 
کړي چی ٙب٥ل امضبو او هٞه کقبن چی ظ ن٢ىغ صبونعان ظي لکه حرناالن او تخبؼان کىمه و 

ظولت رسه له همکبؼئ ؾړه تىؼي کړي او کله چی ظٝه متن٢ػينى انبؼمیؿم ته پنب ؼاوړه ظولت په 
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په ظی نٖؽ  -صپله له منځه ځي. صى ظا چی آيب رکىمتىنه له ظميىکؽاتيک پلىه پؽځىل ممکن ظي ؟
الٚبظه تی ک٢بیته او  م٦ٚىله نه ظه. ٙثامين لىیه امپؽاتىؼي چی ظ مؤؼصبنى له نٖؽه ١ى٤ء چنعان  اتکب

١بفعه وه کله چی له ځى فىه کبله ظوام وؼوفته وپؽځېعه تی ظولتي یی منځته ؼانه وړه تلکی ظ 
ٙثامين امپؽاتىؼۍ له نړېعو وؼوفته کىچنی صى مَثىِ ظولتىنه ؼامنځته مىل چی تؽ ډېؽه ىبلس 

 ١قبظه پبک رکىمتىنه وو.او له 

ظا چی مىږ ولی ظولتىنه لؽو او ولی تبيع ظ ظولتىنى تؽ رکم او ٥ىمبنعی النعی کبؼ وکړو ظظی 
فىال فبظه ځىاة ظاظی چی هؽ هٞه څه چی ّثيٚي ظي نه تؽی تېؽېعل ښه صربه ظه او نه هم 

لپبؼه هؽ څه چی ّثيٚت ظ رل ظ یىاؾينێ الؼی په تىګه منل م٦ٚىله ظه. ځینی صلک وايي ظ ترش 
ممکن ظي ّثيٚت تلل کیږي ١کؽ کىو چی ظا م٢کىؼه تؽ یى رعه ا١ؽاّي ظه ځکه انقبن په صپل 

يٚت کی انقبين ظصبلت ته اړتيب ظه. ژونع کی متىاتؽ تعلىن ته اړتيب لؽي او ظ تعلىن لپبؼه په ّث
کن نه ظه تلضىا هؽ هٞه څه چی ظا مهبل یې مىږ ّثيٚي تىلى او انقبن ته پکی الفىهنه مم

 ٝريّثيٚي تلل مني٢بنه صربه نه ظه.

تىمبـ هبتؿ چی ظ انګلقتبن ظ ظاصيل حنګىنى په مىظه کې يې ژونع کبوو وايي: ظولت ظ ترشيت 
له ّثيٚي ربلت رسه هيڅ ؼاتْه نه لؽي هٞه په ظی تبوؼ ظی چی ظ ترش صپل اىيل ربلت ډېؽ 
وريش او صْؽنبک ظی صلک ظولتىنه تبفيقىي چی له صپل ّثيٚي وريش وٍٚيت نه وتښتي. 

ولت ظ یى ٥ؽاؼظاظ په پبيله کې ؼامنځته مى چی صلکى تىا٧١ وکړ څى یى پبچب هبتؿ وايي لىمړنی ظ
وټبکي او مْل٧ ٥عؼت ته له هامٝه رسه وي او ظظی ٥ؽاؼظاظ اىيل هع٠ ظ ا٥ىامى او ا٥نبؼو تؽمنځ 
فىله ٥بیمىل وو. هٞه ټينګبؼ کىي چی فىله ظ یى ظولت ظ ؼامنځته کىلى لىمړنی رشِ ظی او 

او  ظ واک ت٦قیم ربکامن ظ ٥عؼت مْل٧ واکمنبن وي هٞهيش چی کله فىله هٞه وصت ؼاتلی 
 مزعوظيت ظ کىؼنيى حګړو ظ پېښیعو اىيل ٙلت تىيل.
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ظ ظولت او ّثيٚت په اړه ظ هبتؿ نٖؽ ظ ١یلقى١بنى تؽ نيىکی النعی ؼاٝلی چی له ظٝه مٚرتٍينى 
ظ اؾاظۍ مبلکیت  څضه یى منهىؼ یې هم حبن الک ظی الک وايي انقبن ّثيٚي مقلم ر٦ى٤ لؽي،

او ژونع ر٧ لؽي او ظ ظولت وٕي٢ه رص٠ او رص٠ ظ فىلی تؽ٥ؽاؼي نه ظه. په همعی وحه ظ 
ظولت ٥عؼت تبیع مزعوظ وي او په یى ٥قم تبيع ظ مضتل٢ى فبؾمبنىنى تؽ منځ ت٦قیم يش. ظ حبن 

يٚي ر٦ى٥ى الک ظٝه مبن نٖؽيبتى ظ امؽيکب په ان٦الة ژوؼ تبثیؽ ظؼلىظ او ظ افت٦الل اٙالميه ّث
ته څؽګنعه امبؼه لؽي.په همعی تىګه الک او هبتؿ په ظی اصتال٠ رسه لؽي چی ظ ظولتىنى ّپ نه 

 .-متىن کی انقبنبن څنګه الؼی چبؼی وکبؼوي؟

ظ انقبن نىٙيت ظافی ظی چی کىلی يش ځبن له احتامٙي نٖم او تؽتيج رسه تؽاتؽ کړي که څه 
. تٚيض ّىای٣ او ٥ثبيل په فىله کی او متٞیؽ وي هم ظٝه تؽتيج او نٖم ظظه لپبؼه ډېؽ مضتل٣

ګبنى ظ چىؼ او  ژونع کىي ځينی نىؼ یې په حنګىنى رسه اصته ظي او ځينی يې هم په صپلى همقبيه
چپبول له الؼی صپل ژونع تبمينىي. په ظی وحه مىږ نه پىهیږو چی په ّثيٚي ربلت کی ظ انقبن 

ظ ژونع ّؽؾ ځينی وصت فىلييؿ ظی او ځينی  اوفېعل او ؾنعګي ته څنګه وي ځکه چی ظ انقبن
 وصت حګړييؿ او نبمنبفج.
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 ژوند او مرګ

ظ ١لق٢ی ځينی پضىاين مقبيل ظ ژونع او مؽګ په فىالىنى پىؼی ؼاتْه لؽي او ظا مىٍى٘ له نژظی 
ظوه ؾؼه کبله ؼاهيقی تؽ تزث النعی ظه. په اصال٥ي ١لق٢ه کی ظ ٥يعي او ٝري ٙمعي ٥تل، 

ه تل چب ظ صپل ځبن ظ وژنې،  ظ حنني ظ ف٦ٓ او ظ ځنکعن په وصت کی ظ یى چب ظ ځبنىژنې، پ
 پؽېښىظلى په ظافی ربل کی چی کىلی می ويې ژٝىؼی ګڼ فىالىنه مْؽذ کیږي.

 -٥تل څه می ظی ؟

٥تل وژل ظي ليکن هؽه وژنه ٥تل نه ظی ظا ٙثبؼت ظه ظ انقبنبنى لضىا ظ نىؼو انقبنبنى ٥يعي او 
په ظی ىىؼت ظ ریىانبتى له منځه وړل څه ظ انقبن په الـ او څه ظ نىؼو ٙمعي وژلى څضه. 

 ريىانبتى په مټ ظ٥ی٧ ٥تل نه رقبتېږي.

ظوهم ظ ٥تل مؽتکج تبيع پىه يش چی ظظه مقت٦یم ٙمل ظ یى چب ظ مؽګ تبٙث کیږي او که هٞه نه 
ه ظ ونی په پىهیږي نى ظظه ظا ٙمل ت٦يري نه تلل کیږي، یى کك چی ځبن يې په ډيؽ مهبؼت رس 

مکل پيچلی وي او يب يې ځبن پکی پټ کړی وي او یى تل څىک يې په نبپىهئ په لىؼي ډؾی 
کىي او لګيږي ٥بتل نه ظی ليکن که يى څىک ظ ډيؽو صلکى تؽ منځ ډؾی کىي او ظی ته نه ګىؼي 

 چی مؽمێ په چب لګیږي تؽر٧ ٥تل رقبتېږي.

مقئله ظه او ظا چی ظ ٥تل مىاؼظ ظ ٥بنىن په  ظلته ظ یىی نکتی یبظول رضوؼ ظي چی ٥تل یىه ر٦ى٥ي
افبـ څه رکم لؽي ظ مضتل٢ى هېىاظونى تؽ منځ ١ؽ٤ کىي. کم ٙمؽه مبمىمبن نه مى کىلی په ٥تل 
متهم کړو ځکه چی هٞىئ نه پىهیږي چی مؽګ ٙلت او مٚلىل څه می ظي ليکن ظ نقثتبً اوچت 

په ظی حنبیت ٥بظؼ ظي ١ؽ٤ لؽي. ظ ٙمؽ مبمىمبن چی ظ مؽګ او ٥تل په تبة په څه پىهیږي او 
ٙب٥ل او تبلٟ کك ظا اظٙب چی نه پىهېعه وفله صْؽنبکه ظه او یب ظا چی وژل یى حنبیت ظی نه منل 

 کیږي. ظا لنډ تىٍيزبت ډيؽی فىالىنه تی ځىاته پؽېږظي لکه:
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 آيب ٥تل مضتل٣ ا٥قبم لؽي؟-  
 آيب ٥تل ظ٥ي٦بً ظ یى تیګنبه کك ظ وژلى مقبوي ظی؟-  
 آیب حنګ ظ ٥تل له انىاٙى څضه یى ظی؟-  
 آيب له ځبنه ظ١٘ب کىل افبفبً ٥تل رقبتېږي؟-  
 آيب ٥تل یى تع تٚؽي٣ لؽي؟- 

ظ امؽيکب په ٥بنىن کی ٥تل په لىمړئ ظوهمه او ظؼميه ظؼحه ّث٦ه تنعي مىي ظي ظا ّث٦ه تنعي په 
ی ظی صى په انګلقتبن هٞه ؾمينه پىؼی تړلی ظه چی ظ هٞی ؾمينې په مټ ٙمعي ٥تل ؼامنځته مى 

 کی تيب ٥تل ّپ ظوه ّث٦ى ت٦قيم مىی ظی ٥يعي او ٝري ٥يعي ٥تلىنه.

٥تل ٙمىمبً ٙثبؼت ظی له هٞې وژنی څضه چی یى انقبن ظ یى ظافی حؽم له کىلى پؽته ووژل يش 
چی ظ وژلى لپبؼه یې الؾم حىاؾ مىحىظ وي. ظظی اّال٤ په افبـ ٝرينٖبميبن او ٙبظي صلک چی 

وژل کیږي ظ ٥تل ٥ؽتبنيبن تلل کیږي. ظا ظ ١لق٢ې نٖؽ ظی رضوؼ نه ظه چی ر٦ى٤  په حنګ کی
ظانبن ظی له ظی وؼوفتي نٖؽ رسه مىا٧١ وي. په حګړه کی ښکېل ظاوّلج رستبؾان په هٞه 

نيش تلل کیعای چی حګړه ٝري ٙبظالنه وي په ظی ىىؼت کی ٙقبکؽ یب صى  ىىؼت کی تیګنبه
. ظ ٙقکؽو ظا ظليل فم نه ظی چی ) مب یىاؾی -تلينى مثيه کىم تل څه ٥بتلني رقبتېږي او یب هم ظ ٥ب

ظ امؽ اّبٙت کړی ظی( ظ مثبل په ډول: هٞىئ چی په نقل وژنه کی تؽصه لؽله همعٝه تهبنه کىله 
صى ظا تهبنه م٦ٚىله او ظ منلى وړ نه ظه. ظ منځنيى پېړیى ١یلقى١بن ظا صربه تبييعوي چی ظ١بٙي 

او ګؽوتىیك وايي چی ظ ٝرينٖبميبنى او ٙبظي صلکى په نښه کىل حنګ ؼوا ظی. ويتىؼيى 
 هيڅکله حىاؾ نه لؽي او ظا کبؼ ٙينبً ٥تل رقبتېږي.

ؾيبتؽه ١یلقى١بن له ځبنه ظ١٘ب کىل تی ٥یعورشّه ؼوا ر٧ تىيل. تىمبـ هبتؿ ليکي: مىږ ننى 
لىؼ ؾٝيل او له منځه کىلی انقبن له صپلې ظ١٘ب نه مزؽوم کړو ظظافی چب په م٦بتل کی چی ظظه په 

وړل یی ٝىاړي. او ظا میثب٤ چی په تنعظ ننى کىلی ظ تنعظ مضه ونيقى تبظ او هىا ظه، هؽ انقبن ظ 
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ژونع کىلى ر٧ لؽي له صپل ځبن نه ظ١٘ب کىل ظ ژونع له ر٧ رسه مقبوي ظه صى په ظی رشِ چی 
تېښتی ظ امکبن په  ظ معا١ٛ مضً انګېؿه له ځبنه ظ١٘ب وي نه رمله کىونکي ته ىعمه ؼفىل. ظ

ىىؼت کی ظ مهبحم وژل ؼوا نه ظي په ظافی ربل کی ظ مهبحم وژل چی ظ صپل ر٢بٕت تله الؼ 
نه وي مىحىظه ظ ٝؽة ٥َبيي رىؾه ٥تل نه تىيل. په امؽيکب او ١ؽانقه کی ا١ؽاظو ته ظ مضيص 

 ظاؼايئ ظ ر٢بٕت لپبؼه ظ مهبحم وژل حبیؿ ظي.

ي مخثىؼ یى چی ٥تل ته هم یى نىی تٚؽي٣ وؼکړو لکه کله چی ظ ٥تل نىي تىحيهبت ليعل کیږ
فيبيس تؽوؼ، ظ صالىىن حګړه او ظافی نىؼ... صى که تىحیه هؽ ؼنګه مىحىظه وي ٙمىمي او 

 واٍس صربه ظاظه چی ٥تل یى ؼغیل ٙمل ظی.

 ځبنىژنه څه می ظه ؟

تىګه ؼاوړل اظٙب کیږي چی ځبنىژنه یى رشی٣ ٙمل ظی ځينی وصت ظ ف٦ؽاِ مؽګ ظ یى ظليل په 
کیږي صى ظا منىنه ظا صربه نه ثبتتىي چی ځبنىژنه یى ښکلی ٙمل ظی. صى تيب هم کىلی مى ووايى 
چی هؽ ويؽانىونکی ٙمل ځبنىژنه نه ظه، له صْؽه ډک ٙملىنى رسه مينه لؽل لکه ظ تيؿ ؼ١تبؼه 

يش.  مىټؽو ؾٝلىل چی ظ مؽګ تبٙث کیږي ظظی نښه نه ظه چی هٞىئ وا٥ٚبً ٝىاړي چی مړه ظی
له ١ىځ یب صْؽي مؽګىين تل هؽ ځىاک رسه یى ځبی کېعل ظ ځبن ظ وژلى مبنب نه لؽي رتی یى 
رستبؾ چی ځبن په نبؼنخک وؼٝىؼځىي څى ظ صپلى نىؼو ملګؽو ژونع وژٝىؼي له مؽګه 

 وؼوفته ظ ؾړوؼتيب مډال وؼکىل کیږي او په ځبنىژنی نه متهمېږي.

ىنبنيبنى تؽ منځ ظ مىکؽان څښل ظ اٙعام یى مکل تلل په صپله ظ ف٦ؽاِ مؽګ ځبنىژنه نه وه، ظ ی
کېعه. ١ٌؽ کړئ که په اٙعام مزکىم یى ؾنعاين ظ ؾهؽو له څښلى ٝبړه ٝړولی وای نى ظ اٙعام 
رکم ته يې په یىه تله صْؽنبکه ّؽي٦ه ٙميل مىی وای. ظ ف٦ؽاِ له لىؼي ظ مىکؽان څښل په ظی 

نقثتبً افبنه او اؼامه الؼ وؼيش صى ځبن ته له ظافی  مبنب وو چی هٞه ٝىښتل ظ ظاؼ تضتی ته په یىه
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الؼی ظ مؽګ فؿا وؼکىل الؾم ٙمل نه ظی ځکه کېعای يش ف٦ؽاِ ظ مؽګ له فؿا تضښل مىی 
 وای په هٞه ربلت کی ته ف٦ؽاِ هېڅکله مىکؽان نه وو څښيل.

ٙىا٥ج ظ ځينى په نٖؽ ځبنىژنه هؽ وصت تعه نه وي ځکه ځينی وصت ژونعي پبتې کېعل ډيؽ تع 
لؽلی يش چی له مؽګه هم تعتؽ وي. یى ډله صلک وايي ژونع ؾمب صپل ظی هؽ وصت چی هؽ څه 
می ؾړه ٝىاړي له ژونع رسه یی کىلی مم. ځينی وصت له مؽګه ظ تعتؽ ربلت له ويؽې صلک 

ؾهؽي  نګ په وصت ته انګلييس مبمىؼينىځبنىژنی ته تؽحیس وؼکىي مثالً له نبؾي املبن رسه ظ ح
ځبن رسه ګؽځىل ځکه که نيىل مىي وای تؽ ظافی انعاؾی مکنخه کېعل چی تؽ ه کېپقىل ل

مؽګ فل واؼه تعتؽ وو. کله چی ظ ظؼظونى ظ مضنيىي تکتيکىنه مزعوظ وو ظ رسّبن مؽیَبنى ته 
ته تؽ رعه ؾيبت مؽ١ني وؼکىل کېعل چی ٙینبً رکم یی ظؼلىظ. ظا چی آيب کىلی مى ووايى چی 

ځينې صلک افتعالل کىي چی ظ٥ی٦بً هامٝقی چی یى انقبن ر٧ لؽي  -ځبنىژنه همېنه ؼوا ظه ؟
صپل ؾاړه اصثبؼونه ظ کىؼ ؾاړه لىښي او لثبفىنه له منځه یىيس صپل ژونع ته هم صبمته وؼکړي 

 ځکه ؾنعګي ظ هؽ چب مضيص ملکيت ظی او ظ هؽ چب ژونع په همٞه کك پىؼی تٚل٧ لؽي.

بلک ظی ليکن ظا ته څىمؽه الؾمه وي چی صىظکيش فمه ظه ظا ته ومنى چی هؽ کك ظ صپل ژونع م
 -هم ظ انقبن صپل ر٧ وتلل يش ؟

ؾمب ر٧ ته ظ یى تی اؼؾښته يش لکه ؾوړ اصثبؼ او ظ چبی ظ ؾاړه لىښي ظ له منځه وړلى لپبؼه ومنى 
لېکن ظا په ظی مبنب نه ظه چی مىږ ظ هؽ هٞه څه ظ له منځه وړلى ر٧ لؽو چی مىږ یی مبلکبن یى. 

ى انقبن له اؼؾښته ډک ملکيت ظی او ظظی ملکیت له منځه وړل ظ یى انقبن مْل٧ ر٧ نه ژونع ظ ی
مى تللی ځکه ځينی وصت ظ یى چب په ژونع پىؼی ظ نىؼو انقبنبنى ژونع تړلی وي. په پضىاين ؼوم 

له منځه وړلی مىل ځکه هٞه وصت ظا نٖؽیه ٝبلثه وه چی اوالظونه ظ  کی پالؼانى صپل اوالظونه
پلؽونى پىؼی تٚل٧ لؽي او ظ همعی تيىؼ په تنيبظ ميړونى صپلی ښځې هم وژلی مىی. هٞىئ په 
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په ٝؽة کی ظ ٙيقىيت او وؼپقی ظ ١یمنېؿم له تبثري وؼوفته ټىل ظٝه ډول پضىاين ؼواحىنه او ظ 
 مبلکيت نٖؽيبت وريش وتلل مىل.

مبرىل رسه رشيک ژونع ظ هؽ انقبن صپل ر٧ نه ظی تلکی په یى ډول ظ هٞه ظ ژونع ر٧ له هٞه 
تؽ ډېؽه ٥ثيس  ظی چی ظی پکی اوفېږي او ظه ته یی ؼوؾنه وؼکړی ظه. مثالً په حبپبن کی ځبنىژنه

ٙمل نه تلل کیږي صى که په ١قبظ تىؼن یى حبپبنی تخبؼ په صپل ١قبظ کی ؼفىا مىی وي او هٞه ظ 
ٝؽيب هېىاظ کی تعه  صپلی ؼفىايئ په پبيله کی وٝىاړي ځبن ووژين ظا ته ظ حبپبن په نقثت په یى

وګڼل يش ځکه چی هٞه ٝىاړي ظ پىليقى ظ مخبؾات له وېؽی ظا کبؼ وکړي. په ٝؽة کی ځبنىژنه 
له مترضؼو امضبىى ظ تښنې ظ ٝىښتى یىه الؼ نه تلکی له فؿا نه ظ رشمنبکی تېښتی په تىګه تل٦ي 

 کیږي.
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 د رش وجىد

پېژنعنی لپبؼه ٙمعه مقأله ظه چی په تنيبظ یې صعای په نړئ کی ظ رش مىحىظيت ظ تىريعي صعای 
مْل٧ مهؽتبنه او مْل٧ واکمن ظی. ځينی نىؼ ظينىنه وحىظ لؽي چی ظ هٞىئ ظ ملبنځنی صعایبن نه 
مْل٧ ؼريم ظي او نه مْل٧ ٥بظؼ. همعاؼنګه ظافی ظينىنه هم مته چی وايي ظ صعای غات یى 

ريوان ګامن کىي چی ظ یى نبپيژنعل مىي صعای نبپيژنعل مىی می ظی په همعی ظليل ظظٝه ظين پ
 ٙثبظت کىي.

ظ افالم، ٙيقىيت او یهىظيت تؽصال٠ هٞه اظيبن چی ګڼ ممېؽ صعایبن لؽي ظ رش ظ وحىظ مبيع 
 ظ صپلى صعایبنى تؽ منځ ظ کنمکه نتيخه وتىيل چی نه مْل٧ ٥بظؼ ظي او نه مْل٧ ؼريم.

کىي:  که په نړئ کی ظ رش وحىظ ظ صعای  ملزع ١یلقى٠ ډيىيډ هيىم ظ رش مقئله ظافی ترشيس
په اؼاظه وي په ظی ىىؼت کی هٞه صريصىاه نه ظی او که ظ رش وحىظ ظ صعای په اؼاظه نه وي نى 
په ظی ىىؼت کی هٞه مْل٧ ٥بظؼ نه ظی. ظا چی رش ته صبمضب یب ظ صعای په اؼاظه وي یب ظ صعای 

مْل٧ ٥بظؼ نه وي یب مْل٧ ؼريم. او ظؼميه تی اؼاظی، نى په ظٝه ظواړه ربلته کی ته صعای هم یب 
نتيخه هم ممکن ظه او هٞه ظا چی صعای تلکل وحىظ ونلؽي. ډيىيډ هيىم ظا مقئله واٍس نه کړه 

ظ یى ظليل په تىګه  ليکن په صپلى ليکنى کی یی ځبی ځبی ظ رش وحىظ ظ صعای ظ ٙعم وحىظ
 تزث نه رص٠ نٖؽ کىو.کبؼولی ظی په همعی ظليل مىږ ظ هیىم ظ ظؼيم نٖؽ په رس له 

مىږ ته مٚمىالً ظ هٞه رش تؽ منځ چی انقبن یې ايخبظوي او ظ هٞه رش تؽ منځ چی انقبنبن کنټؽول 
نه پؽی لؽي په متيؿ ٥بيل مى. ظا چی یى انقبن تل ته رش پيعا کىي کىلی مى اصال٥ي رش ونىمىو 

 صى ظ ؾلؿلی، ٥زْێ او مؽيَێ په مبن رشونه ّثيٚي ظي.
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نی ٙبملبن تبکيع کىي چی رش رص٠ یى غهني م٢هىم لؽي. ظ رش او تع کلامت ظ ظ االهيبتى ځي
بیت له ى٢بتى پؽته تل څه نه وي، یٚنی که په فبظه ژته ووایى هؽ هٞه څه چی ؾمىږ تع  نبٍؼ

 ؼاځي او ن٢ؽت مى تؽی کیږي رش ظی او هؽ هٞه څه چی مىږ وؼرسه مىا٧١ یى صري یې تىلى.

ت٦ٚع وو چی هؽ هٞه څه چی له صري نه صبيل وي او ظ انقبن تبوان ظ اتن میمىن په مبن ١الف٢ه م
پکی وي رش ظی. تېامؼي، ٥زٓ، ٦١ؽ او حهل غاتبً رش ظی ځکه چی انقبن ته تعتضتي ؼاوړي. 
انقبن نيش کىلی ووايي چی رش صعای پېعا کړی ظی، که ١ٌؽ کړو ووايى چی یى فړی ړونع ظی 

ظه. یب په مالؼيب ککړ یى کك ته ظ هٞه ظ ىزت ٝري  هٞه ته ړنعېعل رش ظی ځکه چی ٙعم تينبيي
ظ پالؾمب په نبمه ظ غؼه  فالمتي یى رش ظه صى ظلته رش ٙعم نه ظه وحىظ ظه، ظ وينی په حؽيبن کی

 تيني مىحىظ وحىظ.

تل اٙرتاٌ په هٞه نٖؽيه ظی چی هم رش ٙعم او ننت تىيل او هم یې ظ ٙلت ظ ٥ىی په تىګه 
وکړو چی ننت نيش کىلی ظ هيڅ څه يش ٙلت يش ځکه یى څه  مْؽذ کىي کىلی مى افتعالل

 چی نه وي نى ٙلت ته څنګه يش.

کله چی ظ ٙلت او مٚلىل مقئله ؼاځ نى رضوؼ ظه چی رسچينه ته يې له یى وحىظ نه رشو٘ کیږي. 
مثالً فټبلني او هټلؽ ظ یى ورنتنبک رش ٙلت ول هٞىئ په صپل نىتت نىؼ رشونه ؼاوټىکىل. ظلته 

پلی رسچينی نه رشو٘ مى او ظ ظٝی رسحينی په تىګه فټبلني او هټلؽ ٙلت ول نه ٙعم او رش له ص
 ننت.

ٕبهؽاً ظ ٙعم نٖؽيه ظ رش له مقئلی نه ٙبحؿ ظی نى که رش ظ صري نه متىن ته وايي ظلته ظا فىال 
مْؽذ کیږي چی څه ٙلت ظی چی ظٝه ورنتنبک وا٥ٚيتىنه ؼامنځته کیږي که چريته صعای 

 -او مْل٧ ٥بظؼ وي نى ولی احبؾه وؼکىي چی ظٝقې ورنتنبک ر٦بي٧ ؼامنځته يش ؟مْل٧ ؼريم 

 -آيب ظ صعای او انقبن ظ صريصىاهئ تؽ منځ ١ؽ٤ مته ؟
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که چېؽته په همعی نکتې تىا٧١ وکړو چی ظ انقبن او صعای صريصىاهي په نىٙيت کی مت٢بوته 
 ظه نى آيب ظا ظ رش ظ مقئلی رل ظی؟

ړی ويېلی يش چی آيب هٞه صعای چی صېؽصىاه نه ظی ظ ٙثبظت الی٧ ظظی فىال په حؽيبن کی ف
ظا ډېؽه لؽی ښکبؼي چی صريصىاه صعای ظی وکىلی يش ورنتنبک رش چی په ظنيب کی  -ظی؟

مىحىظ ظی امَب کړي او ؼوا ظی یې وتىيل. که یى مضً ظ مبمىمبنى يىه ډله په رثك کی واچىي 
اؼاملخبنني ته تىځي او ظ ليىين ګامن ته پؽی او تؽ مؽګه يې وږي کړي ظافی مضً ته صلک ظ

نى څنګه ته یى مْل٧ ٥بظؼ صعای وکىلی يش هؽه وؼځ ظ ٥زْێ له وحی مٚيىم مبمىمبن ويش 
 -ووژين؟

همعا ؼاؾ ظا فىال مضی ته ؼاځي چی ظ تکىين ظ نٖؽيې ظا ظٙىه چی صعای انقبن په صپل مکل 
متضييى مؤمنبنى اکرثيت یی تنکيلىي وايي پيعا کړی ظی څنګه ومنى. ظ االهيبتى ٙبملبن چی ظ 

چی ظ صعای او انقبن تؽ منځ مثبهت حقامين مثبهت نه ظی تلکی تؽ ډېؽه رعه ظٝه مثبهت 
 -ؼوربين مثبهت ظی نى آيب په ظی ىىؼت کی ظ احام٘ په تبة ظ تکىين ت٢قري ؼظ کړو؟

ړه ظا تيىؼ چی انقبن ٕبهؽاً ظ صعای له وحىظ نه منکؽ ١یلقى٠ ډيىيډ هيىم وايي: ظ صعای په ا
یی په صپل مکل پېعا کړی ظی کبمالً ٝلْي ظه. آيب له ظی نه ظا نتيخه واصلى چی صعای صیؽصىاه 

هيىم په ؼينضنع انعاؾ رسه وايي هٞه صعای چی ظا نړئ یې پيعا کړی  -ظی صى ٥بظؼ مْل٧ نه ظی ؟
ع ظ حهبن صبل٧ ؾوړ مىی ظه لىمړی یې تبیع صپل هرن په یى تل څه اؾمبيېلی وای. هيىم وايي مبي

 وي یب مبیع ظ نړئ حىړوونکی صعای کىچنی مبمىم وي چی تؽ اوفه ال تبؾه ؾظه کړی کىي.

که چريته رش یىه ّثيٚي پعيعه وي او انقبن هم ظ صري او رش تؽ منځ په ١ؽ٤ او انتضبة کىلى کی 
وفى. ليکن ظ صپلىاک وي نى په ظی افبـ مىږ تبيع ظ صري او رش تؽ منځ په انتضبة ٥بظؼ وا

فبلێ او تېامؼۍ په مبن رشونه ظ انقبن ظ انتضبة په نتيخه کی نه ؼاځي، ظ هيىم  فېالتىنى، صنک
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نتيخه ګیؽي ظاظه چی ؾمىږ لپبؼه ظ صعای غات نبليعلی او نبپيژنعل مىی ظی او مىږ ننى کىلی یى 
 نبليعل مىی می کبمالً وپېژنى.

مقئله مْؽذ نه ظه نړۍ ات٢ب٥بً ظ رشوؼو لؽونکی ظه  الثته ظ هٞه کقبنى لپبؼه چی ملزعين ظي ظ رش
ډله وايي چی ظ رش  ظ٥ی٧ هٞه ډول لکه نىؼ ّثيٚي اميبء چی وحىظ لؽي. ظ ملزعينى یىه

ال نىؼ ظ صعای په وحىظ تی تبوؼه کىي. لېکن ظ رش مقئله په  ه ظي چی ظوئمىحىظيت همٞه څ
ځينی وصتىنه ظا مقئله ظ صعای ظ وحىظ صعای ظ تی تبوؼئ مْل٧ او مْمنئ ظلیل نه ظی که څه هم 

په وړانعی ٝبښ مبتىونکی ځىاة وي صى په ر٦ی٦ت کی ظافی نه ظه. مىږ یى څى ځىاتىنه 
 وړانعی کىو هٞه چی تؽ اوفه مػهثي او ٝريمػهثي ١یلقى١بن پؽی په تزث اصته ظي.

o رش وحىظ نه لؽي 
o صعای وحىظ نه لؽي 
o ٧ مهؽتبنه ظی ليکن مْل٧ ٥بظؼ نه ظیرش هم وحىظ لؽي صعای هم وحىظ لؽي، هٞه مْل 
o رش او صعای ظواړه وحىظ لؽي، هٞه مْل٧ ٥بظؼ ظی صى مْل٧ مهؽتبنه نه ظی 
o رش او صعای ظواړه مىحىظ ظي، ليکن صعای نه مْل٧ ؼريم ظی نه مْل٧ ٥بظؼ 
o صعای مىحىظ ظی لېکن تؽ اوفه په مکمل ډول ظ هٞه ظ غات ظؼک او پېژنعګلىي نه لؽو 
o  ،ظ صعای څؽګنعه صېؽصىاهي ظ هٞه څؽګنع ٥عؼتىنه او ظ رش ښکبؼه او څه مقئله ننته

ثبتت مىحىظيت مت٦بتالً رسه حىړ ظي لېکن ظظٝه حىړښت نىٙیت یى ؼاؾ ظی چی ظ ترش 
 له ظؼک او ١هم نه لىړ ظی.
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 د خدای وجىد

یهىظيت او مقیزیت ظينىنه صعای ظ یى نبمضلى٤ او نبمتنبهي مىحىظ په تىګه تيىؼ کىي چی 
ۍ او هؽ څه چی په نړئ کی ظي همٞه پيعا کړيعي. ظا مىحىظ ظ ترش په نقثت ظ صبل٧ م٦بم نړ 

لؽي ظظٝه ظواړو ظینىنى په ٦ٙيعه صعای ظ پالؼ په م٦بم ظی چی صپلى انقبين تچيبن هم په ظی ظنيب 
او په اصؽوي ظنیب تٚػيثىي او تزقینىي. افالم یٚنی ظؼیم لىی تىريعي ظين په ځينی مىاؼظو کی 

ظٝه ظواړو ظينىنى رسه منرتکبت لؽی. که څه هم مقت٦یامً صعای ظ پالؼ په تىګه نه تل٦ي کىي  له
لېکن تیب هم ظظی تبوحىظ هي یٚنی ظ مقلامنبنى صعای په ٥ؽآن کی ظ هى په ل٢ٗ ځبنته امبؼه کىي 

 او ظ٥ي٦بً ظ یهىظانى او مقيزيبنى ظ صعای په مبن انقبن تٚػيثىي او تزقينىي.

صعایبنى مؽتىِ تيىؼ ظظٝه ظؼیىاړو ظينىنى له تبؼيضچی ډېؽ پضىا ظی، ظافی تؽ فرتګى الثته ظ 
کیږي چی ظ صعای په اړه تيىؼ ظ نړئ ظ تبؼيط په ټىلى پيژنعل مىو ټىلنى کی ظ یى افبيس تيىؼ 
په تىګه مىحىظ وو. ظ ١یلقى١بنى په تبة تبيع ووايى چی هٞىئ پيړۍ پيړۍ ظ صعای ظ وحىظ په اړه 

 و ظ هٞىئ ٙال٥ه ٝبلثبً په ظالیلى متمؽکؿه وه.١کؽ کبو 

 -آيب کىلی مى ظ صعای وحىظ اثثبت کړو ؟

 -او یب ظا چی هٞه تنهب تؽ اميبن پىؼی متٚل٧ وتىلى ؟

ظ صعای ظ وحىظ ظ اثثبت لپبؼه مهمرتين ظالیل ٙثبؼت ظي له : ظليل ظ الهبم په تنيبظ، ظليل ظ مٚخؿاتى 
 وحىظي، ظليل ات٦بن ىنٛ. په تنيبظ، ظليل ظ ٙلت اولی، ظليل

 ظليل ظ الهبم په تنيبظ

نبؼينه او ښځينه وو ته ځبن ټىل ظؼیىاړه لىی تىريعي ظينىنه اظٙب کىي چی ځينی وصتىنه صعای 
په مضيىىه تىګه ښبيي په ظی تىګه ظؼېىاړه ظينىنه تٚليم وؼکىي چی صعای په کىه ّىؼ کی 
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لك لىری او ٥ىانني يې هٞه ته وؼکړل. په ځبن مىفی )٘( ته ښىظلی ظی او لك ١ؽمبنىنه یٚنی 
ظی رستېؽه ٙيقىیبن ٦ٙيعه لؽي چی څؽنګه ظ نىي تٚهع په تنيبظ صعای ٙیقی مقيس په وافْه 
نىی رشيٚت ترش ته وری کړ، په ظافی ربل کی چی افالم وايي صعای یٚنی هي له مزمع رسه 

و مىمنبنى ته يې ؾېؽی وؼکړ. همعا صربی وکړی او تېالتېل ظفتىؼات او ٥ىانني یی هٞه ته وؼکړل ا
ؼاؾ ځينی وصت ٙبظي مىمنبن اظٙب کىي چی ظ صعای ظ وحىظ په تبة مضيص الهبمبت لؽي ظوئ 
ظٝه الهبمبت ځينی وصت ظ صىة ځینی وصت ظ صیبل او ځينی وصت ظ صبؼ٤ الٚبظه او مٚخؿه يي 

اکرثه وصت انقبن په تخؽتى په افبـ یبظوی. لېکن ظظوئ مضبل٢ني ظٝه صربه ؼظوي او وايي چی 
صىة کی هٞه څه ويني چی اىالً ر٦ی٦ت نه لؽي مثالً یى څىک په صىة کی الىتىنکی انقبن 
ويني ربل ظا چی الىتىنکی انقبن تلکل وحىظ نه لؽي یبنې صىة او صيبل ظ اٙتامظ وړ ظاليل نيش 

 کېعای.

 ظليل ظ مٚخؿاتى په تنيبظ

ظی چی مٚخؿه ّپ انقبين امىؼو کی ٝريٙبظي تؽ ټىلى منهىؼ رکبيت ظا -مٚخؿات څه می ظي ؟
وا٥ٚه ظه چی مٚمىالً ظ ښه او یب تع مضً لپبؼه ګټىؼه ظه او ظ صعای په مقت٦يم ظصبلت رسه 
 ؼامنځته کیږي. او یب ظ صعای په امؽ رسه ظ پيٞمربانى او پبکى صلکى په وافْه ؼامنځته کیږي.

انقبن مړ کېږي هيڅکله تيب نه ژونعی مٚخؿات اکرثه ظ ّثيٚت تؽصال٠ پيښېږي مثالً کله چی 
 کیږي صى که صعای وٝىاړي ظ صپل نېک تنعه په الـ کىلی يش مړي تيب ژونعي کړي.

مٚخؿات هٞه صبؼ٤ الٚبظه و٥بیٛ ظي چی ٙلم یی په تيبن او ظؼک ٥عؼ نه ظی په همعی ربل کی 
ؼ٤ الٚبظه نه ظه چی مبټؽيبلقټ ١یلقى١بنى ته چی ٙلمي غهن لؽي هيڅ صبؼ٤ الٚبظه پېښه ظومؽه صب

ظ مبظي ٙلت ١ب٥ع وي، مبظه پؽفت ١یلقى١بن یىاؾی په همٞه ر٦بی٦ى تبوؼي ظي چی مبظي ٙلم یی 
تيعي٧ کىي. اوؼ همېنه فىؾول کىي یط همینه یضىل کىي، ټىل ّثيٚي مىاظ ظ حبغتی ظ ٥بنىن 

نه ظه چی ّبتٛ ظي، اوړی همېنه په پرسيل پقې ؼاځي، او ټىل ژونعي رس یىه وؼځ مؽي. ؼوښب
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او مٚلىل ظ ٥ىانينى مزکىمه ظه او که تؽ اوفه په کىم کبؼ ؾمىږ ٙلم ننته تبوؼ ظی  نړئ ظ ٙلت
 چی په ؼاتلىنکي کی ته پىهبن وؼته وؼفېږي.

( ظ هٞى ظين ٍع ظاليلى تؽ ټىلى مضکښ مقؤل ظی کىم چی ظا وصت ظ ۱۷۶۱-۱۷۱۱ډيىيډ هيىم )
وايي: ظ ّثيٚي ٥ىانينى ظ ىع٤ لپبؼه ډېؽ ؾيبت ظالیل ٝؽة په الزبظي مزب١لى کی ؼاید ظي. هٞه 

مته ظي صى ظ مٚخؿاتى ظ تبييع لپبؼه ډېؽ انعک ثثىتىنه مته کىم چی ّثيٚي ٥ىانني یی ن٦َىي. 
هيىم وايي صلک ّثٚبً ظؼوٝخن هم مته ظا چی ١ؽظ ظؼوٜ ويييل یب ظ ٝلْئ مؽتکج مىی له ظی 

 مىي ظي. ډيؽ ارتامل لؽي چی ووايى ّثيٚي ٥ىانني تبّل

 ظليل ظ ٙلت اولی

ظ ٙلت اولی مهمرتين تزث له منځنيى پېړیى ؾمىږ الـ ته ؼفېعلی ظی، ظا ظالیل په ظی تىګه 
 حؽيبن مىمي:

اصريي ٙلت هم یى ٙلت لؽي او ظا   هؽ ٙلت ٙلت لؽي او صپله همعٝه ٙلت هم یى ٙلت لؽي
مقري همعافی ظ وؼوفته په لىؼ تؽ اصؽه ظوام مىمي. اصرياً ته همعٝه ٙلت یب متنبهي صتمېعونکی 
وي او یب نبمتنبهي نه صتمېعونکی. اوـ که ظٝه مخمىٙه متنبهي وی نى تبيع ظ رشو٘ یىه نکته 

ی صعای ظی. او که ظٝه ولؽي چی کىلی مى هٞی ته لىمړنی ٙلت ووايى او ظٝه ٙلت اول
آکىینبـ له ډيؽو مالرٖبتى وؼوفته ظا امکبن ؼظوي چی ټىله  -مخمىٙه نبمتنبهي وي څنګه ؟

نړئ له اؾله مىحىظه وه او ظ ؾمبن رشو٘ یی نه ظؼلىظه، لېکن ظلته تبیع وپىهېږو چی اؼفْى په 
ېؽته ظ اؼفْى ظی تبة هيڅ تنىيه نه ظؼلىظ هٞه تبوؼي وو چی نړۍ له اؾله مىحىظه وه که چ

 صربه فمه وي نى ظ ٙلت اولی ظالیل تې اٙتثبؼه کیږي.

 -آيب کىلی ووايى چی ظ ٙلت او مٚلىل ظالیل صْب نه ظي؟
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آیب ممکن ظه چی ظ ٙلت او مٚلىل اؼتثبِ ته صپل غات کی هيڅ نه وي او ظا هقی ظ ترش ظ غهن 
 -ؾېږنعه وي؟

بؾ او رشو٘ لؽي که نه ؟یب ظا چی وپىښتى آيب ؼيښتيب هم ٙلت له اؾله وحىظ ل  -ؽي او ؾمبين ٝآ

که ظ اکىینبـ ظٝه اظٙب چی ظ نړۍ له اؾله متىن نب ممکن ظی ومنى نى تبيع پىښتنه ويش چی آیب ظ 
 -او که ظی نى ولې ؟ -صبل٧ لپبؼه ظ اؾلی وحىظ تيىؼ آفبن ظی؟

بييعيږي چی ظ که چېؽته مىږ ومنى چی ظ صعای وحىظ له اؾله وو نى ظلته ظ اؼفْى نٖؽ په صپله ت
اؾل په نبمه یى څه مته او ظا ر٧ تيب اؼفْى ته ربىلېږي چی ووايي نړۍ له اؾله مىحىظه وه. 
تؽٙکك که ووايى چی صعای له اؾله نه وو مىحىظ نى په ظی تىګه ظا صربه منځته ؼاځي چی ظ 

 صعای وحىظ هم تبيع ٙلت ولؽي هٞه ٙلت هم تبيع یى ٙلت ولؽي او همعافی تؽ اصؽه.

١یلقى١بن وايي چی صعای په صپله ظ صپل ځبن ٙلت ظی لېکن ظا تيىؼ چی ٙلت په صپله ظ  تَٚی
صپل ځبن ٙلت کېعلی يش ظ اؾل تؽ مقئلی هم فضت او پيچلی تزث ؼامنځته کىي، یبنی څنګه 

 -یى مىحىظ چی وحىظ ونه لؽي کىلی يش چی صپل ځبن ؼامنځته کړي ؟

 ظليل ظ وحىظ په تنيبظ

( له م٦عـ کتبة نه په ظی ٙثبؼت رشو٘ کىي چی ارم٧ په ۱۱۱۹ -۱۱۳۳)منهىؼ ١یلقى٠ آنقلم 
صپل ؾړه کی وويل صعای وحىظ نه لؽي، هٞه وايي رتی ظ صعای منکؽين هم تبيع ظ صعای تيىؼ 

 په ؾړه کی ولؽي له ظی تٞري هٞىئ نيش کىلی په صپله صربه هم وپىهېږي.

 په صپل ؾړه کی لؽي ظ٥ی٦بً څه می ظی ؟)صعای وحىظ نه لؽي( ظا تيىؼ چی رتی یى ارم٧ یې هم 

آنقلم وايي ظ صعای تيىؼ ظ هٞه مىحىظ تيىؼ ظی چی له هٞې ظ کىم تل لىی يش تيىؼ ننى 
کىلی، یٚنی مىږ نه مى کىلی چی له صعایه ظ تل لىی يش تيىؼ وکړو ځکه ظ صعای تيىؼ 
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، اؾيل او مْل٧ ٙثبؼت ظی ظ یى ظافی مىحىظ له تيىؼ څضه چی تؽ ټىلى پىه، تؽ ټىلى ؾوؼوؼ
 کبمل ظی نى ظٝه تيىؼ ظ صعای تيىؼ ظی او په کبينبتى کی ظظٝه تيىؼ تل مثبل نه ليعل کیږي.

 ظليل ظ ات٦بن ىنٛ

ظ صعای ظ وحىظ ظ تبييع لپبؼه ظا ظليل ظ ١لق٢ی تؽ ټىلى ګىيب ظليل ظی چی ظنيب او په ظنیب کی مته 
يىلی ظ مٞؿو تؽ صبؼ٤ الٚبظه حىړښت امیبء ظ یى ٙخيج نٖم لؽونکي ظي ظ فيبؼو له رؽکبتى ن

ظا  پىؼی ظا هؽ څه تيبظيف نيش کېعلی ظا ډول نړۍ نيش کىلی تٞري له هع١ه او تيبظيف منځ ته ؼايش
 ظنړۍ ظ یى رريانىونکي هرني اثؽ منبته ظه.

( ظا له فبٙت رسه م٦بیقه کىي که چېؽته مىږ په یىه تی انقبنه حؿيؽه کی ۱۸۱۵-۱۷۴۳ويليم پبيل )
مىمى هيڅکله ته څىک ظافی ١کؽ ونه کړي چی په ظی حؿیؽه کی ظ فبٙت ظا ډول پيعا فبٙت و 

کېعل تيبظيف وي او ظا فبٙت په صپل رس ؼامنځته مىی ظی تلکی تال١بىله ته مى نتيخه اصيقته 
چی یى ٙب٥ل مىحىظ مته چی ظ کىم ٌٝؽ په صبّؽ یی ظا فبٙت حىړ کړی ظی ، په ظی تىګه 

 ٦بیقه کیږي.فبٙت فبؾ له صعای رسه م

ډيىيډ هيىم وايي: نړۍ ننى کىلی چی له انقبين ىنٚت رسه تنثيه کړو هٞه وايي که نړۍ له 
که فبٙت کىم ٙب٥ل  -فبٙت رسه منبته ظه له ٝټى ٝټى ريىانبتى او ونى تىټى رسه هم منبته ظه ؟

یى مضً ّؽره او ډيؿاین کړی ظی نى ريىانبت او ونې تىټي ّثيٚتبً ؼامنځته مىی ظی چی ظ 
 فبٙت فبؾ او ډيؿايرن متىن ؼظوي.

ظ  -ظلته فىال ظاظی چی آيب له یى معتؽ او ّؽاذ پؽته کېعای يش ظٝقی منٖمه نړئ ؼامنځته يش ؟
ډيىيډ هیىم ځىاة ظاظی چی ثثبت له ګډوډۍ او نبمنٖمئ نه ډيؽ اؼؾښتمنع ظی نړۍ ّثيٚتبً 

ظ ّثيٚت ٥ىانني هؽ څه کنټؽولىي  افتىاؼه او تبثثبته ظه او اړتيب ننته چی څىک یې کنټؽول کړي
 او ظوام مىمي.
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 برابري او مساوات

 -آیب تؽاتؽي یى ظافی اؼمبن ظی چی ظ ظ١٘ب کىلى اؼؾښت لؽي ؟

ظلته اړتيب ظه چی تىٍيس کړو چی مىږ ظ کىم ډول تؽاتؽۍ صربه کىو. ځينی وصت ظ تؽاتؽۍ ټکی 
وايي چی صلک په هؽ ربل ظ اغهبنى ظ مضنىل کېعلى فثج يش ځکه کله کله مقبوات ّلثبن 

رسه تؽاتؽ ظي وؼوفته ظا نتيخه ګريي ويش چی تبيع ټىل صلک رسه تؽاتؽ اويس ظظی اتهبم ظ 
 تىٍیس لپبؼه تبيع ظ تؽاتؽ کلمه په څى مضتل٢ى حملى کی افتٚامل يش.

کىلی مى ووايى چی ظ مقبوات ّلثێ مضبل٢بن ظظٝه ٝلٓ ١همێ اىيل ٥ؽتبنيبن ظي هٞىۍ ظ تؽاتؽ 
په م٦بتل کی وايي چی صلک تی تؽظيعه رسه تؽاتؽ نه ظي او پىښتي چی کله تبفى وايئ ظ کلمې 

هٞىئ په ظی هم نه پىهیږي چی له هؽ لزبٕه ظ  -چی صلک رسه تؽاتؽ ظي م٦يع مى څه ظی ؟
 صلکى تؽاتؽي هم ؾیبمننىونکی ظه او هم نبممکن ظه.

کىلی چی ټىل صلک هم  تېنکه هيڅ رکىمت که هٞه هؽ څىمؽه ٥عؼمتنع رکىمت وي هم نيش
ظ ٥ع هم ظ حؽأت او هم ظ مهبؼتىنى په لزبٔ رسه تؽاتؽ کړي. که چېؽته چبؼواکى کىلی مىای چی 

 ظ یى چب غهني تىان پىؼته کړي اول ته يې صپله تىامننعي پىؼته کړی وه.

لېکن رکىمت کىلی يش صلک په ځينی نىؼو مىاؼظو کی رسه تؽاتؽ کړي. مثالً رکىمتىنه کىلی 
لکى ته ظ تؽاتؽی ؼايې وؼکىلى ر٧ وؼکړي. او یب ظ مقبويبنه مزبکمې کىلى ر٧ وؼکړي ظا يش ص

ډول فيبيس تؽاتؽي اىىالً نبممکنه ظه. ظ ا٥تيبظي تؽاتؽۍ له ٙهعی هم هيڅ رکىمت کبميبة نه 
ظی وتلی لېکن ځينی نىؼ ١کؽ کىي چی ظولتىنه کىلی يش صلک ظ مبظي امکبنبتى او ظؼآمع له 

مىږ ظ تؽاتؽئ صربه کىو رتامً ته ؾمىږ هع٠ یب فیبيس تؽاتؽي وي  اتؽ کړي. کله چیلزبٕه رسه تؽ 
او یب هم ظ مبظي وفبيلى او آمعن تؽاتؽي. ډېؽی ٝؽيب ١یلقى١بن تلضيىو هٞىئ چی ظ مقبوات 
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ّلثێ ٍع ظي ظا تبييعوي چی فيبيس تؽاتؽي ظ فیبيس آؾاظئ افبيس رشِ ظی، او په همعی وحه 
 بن ظی.تؽاتؽي یى فبمل اؼم

ا٥تيبظي تؽاتؽي ظ نړئ ظ اکرثه حنخبلىنى مننأ ظه ځکه چی ا٥تيبظي تؽاتؽي له اړتيبوو، ٝىښتنى 
او متبيالتى پىؼې اړه لؽي. آيب هٞه صلک چې په غهني، ښکال، کبؼي ځىاکمنێ او ظ تيعاؼۍ له 

ښبيقت په لزبٔ یب ظا چې آيب ظ  -لزبٕه نبتؽاتؽ ظي تبيع ظ ا٥تيبظ له لزبٕه هم رسه تؽاتؽ کړو ؟
 -تهرت مضً ظ یى تعؼنګ کك په نقثت ظ ؾيبت ٙبيع ظ تؽالفه کىلى ر٧ لؽي ؟

ظلته ليعل کېږي چی  .هٞى ټىلنى ته الرسفی چی ا٥تيبظی نبتؽاتؽي يې لؽله یى افبيس منکل وو
ی هٞه وصت کیږي چی ظ ا١ؽاِ او نبتؽتؽئ له پىلى تېؽ مى صى ظافی ا٥تيبظي تؽاتؽۍ ته الرسف

ىؼج اوؼل چی وايي چی مضيص ظاؼايئ ظی هم په مقبويبنه ډول تی له تثٚیَه ظ ا١ؽاظو نه لکه ح
تؽ منځ رسه ووینل يش. تبؼيط ؼاښيي چی هېڅکله ظافی اٙاملى نبتؽاتؽي په تؽاتؽۍ نه ظه تعله 
کړی. ظ ظاؼايئ ت٦قیم ظ تؽاتؽۍ ظاميي ربلت منځته نيش ؼاوړلی او نه هم ظ مقبوات ّلثێ ظوامعاؼ 

نه ظ تز٧٦ ٥بتل ظه، تلکې رکىمت تبيع ظ الؾمي تؽاتؽئ ظ فبتنی لپبؼه ظ ا٥تيبظي صىة ليع
ؾېؽتنبوو چلښت ته ظوام وؼکړي او هٞى کقبنى ته ظ کبؼ کىلى ؾمينه تؽاتؽه يش چی ظ ا٥تيبظ ظ 

 چلښت او لىړتيب تىان لؽي.

ٛ آين ؼنع له ظاؼۍ معا١ امؽيکبيي ليکىال ؼاتؽټ نبؾيک ظ فيبيس ١یلقى٠ او ظ ښي اړصي رسمبیه
نٖؽيې ژوؼ متأثؽ ظی. نبؾیک په صپل کتبة )تی ظولتي: ظولت او ظ آؼمبنىنى ښبؼ( کی اظٙب کىي 
چی که چېؽته ظولت ٝىاړي چی ا٥تيبظي تؽاتؽي ایخبظ کړي نى ظ تبلٞى ا١ؽاظو تؽمنځ ظی رسمبيه 

:  مثاًل ويلټ قه ؼان٦ل کىوظاؼي ١ٚبليتىنه ٝري٥بنىين اٙالن کړي. ظلته ظ مثبل په ډول یىه کی
ني ١ى٤ الٚبظه تکتيکي مضً ظه او ډيؽ صلک ظ هٞه ظ مقبت٦ې ظ ليعلى لپبؼه وؼځي صى چيمربم

ويلټ په ظی رشِ لىته کىل ٝىاړي چی ظظه ّؽ١عاؼان تبيع ظظه په ىنعو٤ کی ډېؽی پيقی 
ه وايي ظ یى مقبوات ّلج په نٖؽ چيمربمین ر٧ نه لؽي او ظا له انيب١ه لېؽی صرب  واچىي. نبؾيک
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ظه ځکه تبفکټ تبل یىه ګؽوپي لىته ظه چيمربمین نيش کىلی چی ظ ګؽوپ ظ نىؼو لىتٞبړو په 
نقثت ؾيبتی پيقې الفته ؼاوړي. صى له تل لىؼي وايي چی ظ هٞه ظ ّؽ١عاؼانى له ظی نه منٛ کىل 

 چی صپل ٥هؽمبن ته اٍبيف پيقی وؼکړي ظ هٞىئ ظ آؾاظۍ فلثىل ظي.

بة مت٢بوت نٖؽ لؽي. هٞه وايي هؽه رسمبيه له یىی مرشو٘ الؼی نبؾيک ظ ظاؼايئ ظ ت٦قيم په ت
تؽالفه مىی ظه. مبيع ظافی هم وي چی ظ ؾوؼ او یب ٝال له الؼی پيعا مىي وي. که ظ رسمبيې ١ٚيل 
ىبرثبن او یب پلؽونه يې ظ ٝال او ؾوؼ مؽتکج مىي نه وي ظ هٞىئ له ظاؼايئ نه ظ مزؽومىلى هؽ 

ؼه تٌٚؽ ظی. ځينی وصت ظا هم وايي چی رکىمتىنه چی له ډول کىمه ظ هٞىۍ په ر٧ ښکب
٦١یؽانى رسه ظ کىمک لپبؼه کىم مبليبت له رسمبیه ظاؼو ؼاټىلىي په حؽيبن کې يی ظ ؼٙيت ډيؽی 
ر٦ى٤ تؽ پښى النعی کېږي. په ظی ىىؼت ظولت تبيع ظولت رعا٥ل وي په ظی مبنب چی ظ ظولت 

 ظښمن په م٦بتل کی ظ١٘ب وي. وٕي٢ه یىاؾی له حنبیبتى مضنيىی او ظ تهؽين

 ظ ١ؽىت تؽاتؽي

 مقبوات ّلثبن ځينی مزعوظيتىنى ته تؽحيس وؼکىي یٚنی ظ ١ؽىتىنى مقبوات.

ظلته مهمه نٖؽيه ظاظه چی هؽ څىک تبيع په ټىلنه کی ظ کبميبتێ چبنك او ١ؽىت ولؽي. ظظی امؽ 
ظ ممکن کېعلى لپبؼه تبیع ظا وٕي٢ه ظولت په ٝبړه واصيل چی کىلی يش له مبليبتى څضه ظ معاؼفى او 

بت لېکن هيس کك نه ٝىاړي چی مبليتٚليمي او تزيياليت مؤفقبتى ظ حىړولى لپبؼه کبؼ واصيل. 
کړو  وؼکړي صى ظظافی کقبنى ممېؽ هم کم نه ظی چی ظظی لپبؼه مبليه وؼکىي څى ظ پىهنتىين ؾظه
 کلينيکي مؽفتى او ټىلنيؿو ؼٝنيؿو چبؼو له ١ؽىت څضه په مقبويبنه ډول افت٢بظه وکړی يش.

په ٝؽة کی اکرثه صلک ظ نبؾیک او آین ؼنع ظ نٖؽيې پلىيبن نه ظي صى هٞىئ ظا امکبن هم مني 
ډيؽی صلک اصال٥بً ظظولتي تىظيخى لپبؼه له صپلى متى الـ په رس کېږي هٞه مته چی ظظوئ  چی

 ٥بنىين ملکيت ظي.
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په ظی تىګه ويیلی مى چی ظولت په صبىى او مٚيینى ربالتى کی ر٧ لؽي چی ظ ٙمىمي لىیى 
 ميبلزى په صبّؽ ځينی امضبو ظ هٞىئ له آمعن نه مزؽوم کړي.

 ٥بنىن او اؼؾښتىنه

قبوات ّلثبن ظ صپلى اؼمبنىنى ظ ظ١٘ب لپبؼه ظ رکىمت او ٥بنىن افتنبظ کىي، صى ٥ىانني ځينی م
تبيع احتامٙي وي او ظ منضيى امضبىى او مزىّې لپبؼه نه وي، او که ظافی وي هٞه اىاًل 

 ٥بنىن نيش تلل کيعای.

تىګه له  چېؽته چی ظ یىی احام٘ په ىىؼت کی له ٥بنىن نه تؽصمن کیعل مىحىظ وي او په پؽاصه
هٞی رامیت ويش نى ١کؽ وکړئ چی ظ مقبوات لپبؼه مى یى منبفج ١ؽىت تؽ الفه کړی ظی. 

ظ صپل هع٠ ظ١٘ب پؽی وکړي، لېکن مقبوات ّلثبن له ٥بنىن نه ظ یى لىړ يش په لټه کی ظي چی 
هٞىئ ٝىاړي چی له فيبيس، ا٥تيبظي او ارتامالً احتامٙي تؽاتؽئ نه هم ظ١٘ب وکړي. اکرثه 

ه ٥بنىن ظ ټىلى هٞى صلکى لپبؼه یى ٥قم تْثی٦یږي چی ٥بنىن تؽ پښى النعی کىي صى تريته وصتىن
ظ ٥بنىن په تبة ظا ارتامل وي چی ظ ټىلنې ظ ځینی ګؽوپىنى په وړانعی په تثٚیُ او نبتؽاتؽئ ٥بیل 
ظی. ظ حنىيب ا١ؽی٦ب ظ ٙثىؼ او مؽوؼ ٥بنىن همعافی وو، له هٞىئ رسه چی ظ ٙثىؼ او مؽوؼ له 

بنىن نه تضل٣ کىي یى مبن تؽصىؼظ کېعه صى فپني پىفتي له هامٝه اول وصته ظ ٥بنىن په ٙميل ٥
 کىلى مخثىؼ نه ول.

تېنکه ظ انقبنيت اؼمبن ظاظی چی ظ ټىلنی تؽ منځ مهؽتبين، ٙب٢ّه او مت٦بتل اررتام مىحىظ وي په 
ټ په ٙؿت او اررتام ٥بیل ظی تىګه تبيع  ټىل انقبنبن ظ ټىلنی هؽ٥رش ته که هٞه لىړ وي او که ټي

وي تی له ظی چی ١ؽ٤ پکی ويش. تلضىا که څه هم ظا ٙمل ممکن ظی صى په ٙميل ډګؽ کی ډيؽ 
 کم تْثي٦یږي.
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 رع ا٥ل ظولت

آین ؼنع، نبؾيک او نىؼ ښي اليس اؾاظي ٝىښتىنکي افتعالل کىي چی ظ ظولت تهرتين ٥قم 
يت رىؾه په ځينی ؾمينى پىؼی رعا٥ل ظولت ظی. رعا٥ل ظولت یٚنی هٞه چی ظ صپل ١ٚبل

مزعوظوي، ظٝه رىؾی ظ تهؽنئ رملې په م٦بتل کی ظ١٘ب او ظنٖم او ٥بنىن ظ فبتنې په ممىل 
ظ نبؾيک په تبوؼ ظ ظولت رنخؽه ظ ملت لضىا ظ ٥بنىن ظ ٙميل کىلى په فبربتى ته وېيل کیږي. 

نکبت ځبیىو ځکه صبّؽ ظ ځينې اؾاظیى ٥ؽتبنىلى ته وايي، مىږ په ٥بنىن کی ظ٥تل صال٠ 
هيڅىک تبیع ظ صپل همقبيه ظ وژلى ر٧ ونلؽي، ظا په یى ډول مزعوظيت ظی صى ظافی 
مزعوظيت نه ظی چی ؾمىږ ظ ځىؼېعلى فثج يش هٞه مزعوظيت چی مىږ یې منلى ته تیبؼیږو 

 هٞه مزعوظيتىنه ظي چی مىږ یې ٙميل کىل اړين تىلى.

لثێ ٍع امضبو په همعی ټکي رسه وؼان په ر٦ی٦ت کی ځينې مقبوات ّلثبن او ظ مقبوات ّ
ظي چی ظ ظولت ظ مقؤلیت او ثعؼت فبرې ظی وټبکل يش یٚنی ظا ټکی ظی ؼوښبنه يش چی ظولت 

 تؽ کىمه رعه ٥عؼت تبیع ولؽي.
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 آزادي

 په فيبيس او احتامٙي تؽصه کی آؾاظي ظ یى انقبن ظ ر٦ى٥ى تنقټ ظی.

 یٚنی ظ ليکلى او ويلى آؾاظي هامٝه څه چی کټ مټ انقبن یې  :له فبنقىؼ څضه آؾاظي
 ٝىاړي.

  له مػهثي تزميل څضه آؾاظي: یٚنی ظ ملبنځلىلپبؼه آؾاظي چی ظ یى ١ؽظ ر٧ ظی او همعا ؼاؾ
 ظ نه ملبنځلى لپبؼه ظ انقبن صپلىاکي.

 فيبيس آؾاظي

پبم کی ونیقێ: ؼوؾولټ  ټىلی اؾاظئ فيبيس نه ظي، له ويؽی نه آؾاظي یٚنی ظ ؼوؾولټ نٖؽيه په 
ظ هٞې ویؽی صربه کىله چی مقتثع ظولتىنه يې ظ ؼامنځته کىلى تبٙث وي. لېکن صلک نىؼی 
ىنى له وېؽی ظ غهني او ؼواين اصتالالتى له وېؽی او ظ  ويؽی هم لؽي، صلک ٝىاړي ظ مٍؽ

 یىاؾيتىة له وېؽی نخبت ومىمي.

ظ ا١ؽاظو او ظولت مؽتىِ کیږي.  صى ؾمىږ تزث ظلته ظ فيبيس آؾاظۍ په وٍبرت څؽصي چی
فيبيس آؾاظي په صپل ځبن کی یى ډيؽ پؽاش تزث ظی لهػا مىږ په ظؼی اىيل پىښتنى رسه ظا 

 مىٍى٘ ٝؿوو.

I. اوله پىښتنه ظاظه چی څى ٥قمه فيبيس آؾاظۍ وحىظ لؽي ؟ 
II.  آيب ظ فیبيس آؾاظۍ مضتل٣ ا٥قبم له یى تل رسه ؼاتْه لؽي ؟ په تل ٙثبؼت که چېؽته یىه

 نه یى ډول آؾاظي لؽي آيب ظٝه آؾاظي نىؼی آؾاظۍ هم تَمينىلی يش ؟ټىل
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III. ظؼميه پىښتنه ظاظه چی کىم ډول آؾاظي مهمه ظه ؟ 

 

 څلىؼ ډوله فيبيس آؾاظۍ وحىظ لؽي:

  یب افت٦الل ظ افتٚامؼ په م٦بتل کېميل آؾاظي 
 ظ مرشوّه رکىمت په م٦بتل کی آؾاظي یٚنی ظ افتثعاظ په م٦بتل کی حګړه 
  ١ؽظي آؾاظي 
 او ا٥تيبظي آؾاظي 

 افت٦الل یب ظ افتٚامؼ په ٍع حګړه

آؾاظي ظ معين ر٦ى٥ى ظ تؽ الفه کىلى، ظ ظېمىکؽافێ ظ ؼامنځته کىلى او له مرشوّه رکىمت 
څضه ظ صالىىن په مبنب نه ظه، تلکې تؽ ډېؽه ظ افت٦الل په مبنب ظه یٚنی ظ تهؽنيى اؼتبتبنى له فلْې 

 څضه صالىىن.

مبيع په ظی وحه چی افتٚامؼي افتثعاظ تؽ تىمي  -ىنه له تهؽنيى ربکامنى وېؽه لؽي ؟ولی رکىمت
او وريش افتثعاظ تعتؽه وي. په ظی تنيبظ تېنکه مقتثع رکىمتىنه له صپل ؼٙیت نه تعه ا٥تيبظي 
افت٢بظه کىي صى ظا ډېؽه واٍزه ظه چی افتٚامؼي رکىمتىنه ظ مقتثعو پبچبهبنى او ربکامنى په 

صپلى ؼٙبیبوو ډيؽه تعه افت٢بظه کىي، او ا٥تيبظي افت٢بظه تؽ ډيؽه ظ یى ملک په مقتٚمؽه نقثت له 
 کېعلى متبمېږي.

افتٚامؼي رکىمتىنه ظ ظين کلتىؼ او ژتی له نٖؽه ظ مزيل افتثعاظي رکىمتىنى په نقثت ډيؽ تعتؽ 
افتٚامؼ تعتؽين وي. اکرثه وصت افتٚامؼ کلتىؼي ظيني او ژتنێ ويؽانێ له ځبن رسه لؽي. ظ 

 حنبیبت مکنخه او ٥تل ٙبم ظه.
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لېکن په مضتل٢ى وصتىنى کې په ظٝه صبوؼينه ځمکه مضتل٢ى ٕبملبنى وحىظ ظؼلىظ چی په صپل 
ؼٙيت یې تؽ تل هؽ صبؼحي افتٚامؼ ؾيبت ٕلم او فتم کړی ظی لکه کبلیګىال او پىل پىت هٞه 

چی هيڅ افتٚامؼګؽ يې مبیع په صپل پبچبهبن وو چی په صپلى صلکى يې هٞه تالوې نبؾلی کړی 
 افتٚامؼ النعی صلکى ؼانه ويل.

 ظ مرشوّه رکىمت په چىکبټ کې فيبيس آؾاظي

ظ آؾاظۍ لټىن ٝبلثبً ظ ٥لم او تيبن حګړه او کله کله ظ تىؼو حنګ چی ظ ظيکتبتىؼانى او مْل٦ه 
ىړول وٝىاړي پبظمبهبنى په صال٠ وي. کله چی ظ ربکميت النعی کقبن ظ یىی منبینعګێ مکل ح

ظ ظيکتبتىؼانى او پبچبهبنى ٥عؼت مزعوظېږي. په ظی تنيبظ که هؽ څه مقبوي وي ظ صلکى ظ 
–منبینعګێ ؾيبتىالی ته ظ ربکامنى ظ ٥عؼت په کمېعلى متبم يش. یى ظليل همعا ظی چی فیبيس منبینعه 

 ګێ ظ آؾاظۍ په مبنب ظي.

ؼامنځته کىي صى ظ مقبوات په هؽ رکىمت ظ صپلى صلکى لپبؼه فضت یب ٍٚي٣ مزعوظيتىنه 
ىىؼت کی صلک له ظٝه مزعوظيت نه اؾاظېږي. هٞه صلک چی له صپله منځه ظ رکىمت لپبؼه 

 منبينعګبن ټبکي ظ ځبن لپبؼه ظ ال ډېؽی اؾاظۍ ٝىښتىنکي وي.

ځکه پبؼملبين رکىمت یىاؾی په همٞه صلکى تکیه ظی نه !  -صى آیب پبؼملبنی رکىمت کبيف ظی ؟
 په چىکێ یی تکیه وهيل وي. چی ظ پبؼملبن

نه ! لىمړی تبيع ظا وپىښتل يش چی آيب مرشوّه رکىمت ظ ټىلى  -آیب مبهي رکىمت کبيف ظی ؟
 صلکى ظ نٖؽ او تبيي وړ ظی او که یىاؾی ظ یى څى کقبنى.

په فرتو ټىلنى کی ظا ظ فيبيس ارؿاتى متىن ؼوا ظی صى آيب ظ ؼای ګريۍ نٖبم وا٥ٚبً ٙبظالنه ظی. 
ظه چی مقت٦يامً ظیمىکؽايس پلی يش او یب هؽ کك ظی هؽی فيبيس مىٍى٘ په اړه ظ یىی  نبممکنه

ؼايې وؼکىلى ر٧ ولؽي، ظلته یىاؾی ممکن کبؼ منٖم انتضبتبت ظي چی پکی هؽ تبلٟ مضً 
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یىاؾی ظ یىی ؼايې ر٧ لؽي او پکې هيڅ فيبيس رؿة ٝري٥بنىين نه وي او کبمالً فیبيس آؾاظي 
 نٖبم ظؼوٝخن او ظ صلکى ظ ٝلْىلى ظ وفيلې په تىګه ونه کبؼېږي.ولؽي، او انتضبتبيت 

 -آيب یىه آؾاظي ظ ټىلنی نىؼی آؾاظۍ هم تَمينىلی يش ؟

متأف٢بنه چی ظی فىال ته ځىاة من٢ي ظی ځکه ظ یىی آؾاظۍ لپبؼه حګړه ظ ټىلى آؾاظيى ظ تؽالفه 
کبميبته حګړه هؽ ډول رکىمت په ځبن کىلى په مبنب نه ظه، تبؼيط ثبتته کړی چی ظ افت٦الل لپبؼه 

پقی لؽلی يش که چېؽته ظ یى ملک په ت٦عيؽ کی ظميىکؽاتيک نٖبم ليکل مىی وو ظا ته ظ هٞىئ 
لىیه نېکمؽٝي وي. تېنکه ميل افت٦الل ظ فیبيس آؾاظئ او په صپل رسنىمت ظ ربکميت ظ ټبکلى 

 لپبؼه رضوؼي رشِ ظی صى کبيف رشِ یې ننى تللی.

ت په ٥بلج کی فیبيس آؾاظي یىه تله نٖؽيه ظه. ظظی ډول آؾاظۍ معا١ٚبن لکه ظ ظ مرشوّه رکىم
متزعه آيبالتى تنیبظګؿاؼ چی ٥يعاً يې ټىل ؼٙبیتىنه په صپل حنك او نژاظ پىؼی مزعوظ کړي وو. 
په ظی تنيبظ رتی ته پؽمضتللى ظميىکؽاتيکى هېىاظونى کی هم ظ مملىکيت صعمبت ټىلى هېىاظوالى 

 ۹۱تىګه نه ظي وړانعی مىي. ظ نړۍ تؽ ټىلى منهىؼ ظميىکؽاتيک هېىاظ هم تؽ ته په مقبوي 
کلىنى پىؼی له صپلى صلکى ٕلم لٞىه نکړی مى او ظ صپل تبفيك تؽ فلى کلىنى يې هم ښځى ته ظ 
ؼايې وؼکىلى ر٧ وؼنکړ. ظ متزعه ایبالتى په حنىيب ايبالتى کی ظ تىؼ پىفتى ؼایه وؼکىونکى 

و تعچلنع اٙامل، ظ ښځينه ١ٚبالنى تنعي کىل او احثبؼي واظه کىل ظظی ٥عؼت پؽاش تؽوؼ، ظ تنعظ ا
تېلګی ظي چی رتی په لىیى ولقىاکى هېىاظونى کی وحىظ لؽي. تؽ ډېؽه په اکرثيت ولقىاکى 

 ټىلنى کی هم ١ؽظي آؾاظي لکه ظ تيبن آؾاظي نيش تَمينېعالی.

 تلکل نه ! -آؾاظۍ تَمينىالی يش ؟آیب مرشوّه رکىمت ظ آين ؼنع او نبؾک مْلىة ا٥تيبظي 

تَٚی هٞه ظولتىنه چی کبمل پبؼملبين او یب مرشوّه ظي صپل ا٥تيبظ ظ فىفیبلیؿم او رسمبيه ظاؼئ 
. هٞه هېىاظونه چی ا٥تيبظي آؾاظي لؽي ٝبلثبً له نىؼو آؾاظيى هم تؽصمن په تؽکيج مضکی وړي
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لج مى مرشوّه رکىمت ظی نه ظي. په ٙین ربل کی ا٥تيبظي آؾاظي فیبيس آؾاظي هم چی مْ
 تَمينىي پبتی صى ال ظ تيبن او مػهج آؾاظي.

ؼنع او نبؾیک ظ صپلى نٖؽيبتى ظ تز٦ی٧ لپبؼه یىاؾی متزعه ايبالتى ته پنب وړي ربل ظا چی ظ نىؼی 
نړئ په هېىاظونى کی وٍٚيت مت٢بوت ظی او یىاؾی ظ متزعه ايبالتى ظ وٍٚيت مْبت٧ پبلييس ظ 

 -م نيش ؼهربي کىلی، هٞىئ تبيع پىه يش چی ظ نىؼی نړۍ هېىاظونه رسمبيهنىؼو هېىاظونى نٖب
 ظاؼي او ظميىکؽاتيک نه ظي.

ظ افالم تؽ ربکميت النعی ماملکى کی رسمبيه ظاؼي ممکنه ظه که څه هم په ډيؽو افالمي 
هېىاظونى کی په مکمله تىګه مػهثي آؾاظي ننته او ظ همعٝه مزعوظیتىنى په وحه په ډيؽو 

 ي هيىاظونى کی نه مرشوّه مرت٥ي او پؽمضتليل نٖبمىنه مته او نه کبيف امن او نٖم.افالم

نى له ظی رسه ظی نتیخی ته ؼفیږو چی ظ اؾاظۍ مضتل٣ ا٥قبم نيش کىلی ظ یىتل ر٦ى٤ تَمني 
 کړي تلضيىو ١ؽظي آؾاظي.

 ١ؽظي آؾاظي او ّثيٚي ر٦ى٤

ٚي ر٦ى٥ى صربه کىي. هٞه وايي چی حبن الک په صپله ظوهمه ؼفبله کی ظ معين رکىمت په ّثي
 ظؼی ّثيٚي ر٦ى٤ وحىظ لؽي: ظ ژونع ر٧، ظ آؾاظۍ ر٧ او ظ ؼايې ر٧.

صى تىمبـ حی٢ؽفن ظ ّثیٚي ر٦ى٥ى ظ ظؼيم ٥قم یٚنی ظ ظؼايئ ظ ر٧ په ځبی ظ نېکمؽٝێ لټىن 
کړی  ليکي. ظ الک ظوه ؼفبلى او ظ امؽيکې ظ افت٦الل اٙالميې په امؽيکبيي ١یلقى١بنى ژوؼ تبثیؽ

 ظی او ظ هٞىئ ډيؽی تبوؼي ظي چی اصال٤ ظ ر٦ى٥ى افبيس پبیه ظه.

که څه هم چی ظ ّثيٚي ر٦ى٥ى نٖؽيې په فیبيس او اصال٥ي م٢کىؼو کلک تبثیؽ لؽلی ظی صى 
تبيع ومنل يش چی ظ ٣ٍٚ نکبت هم لؽي. یى ٙیج یی ظاظی چی ظٝه نٖؽ نقثتبً مثهم ظی یٚنی په 
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تل ظا چی ظا اظٙب چی وايي انقبن ظٝه ّثيٚي ر٦ى٤  -ىلى ؟څه وحه یى ر٧ کىلی مى ّثيٚي وت
لؽي نه مىږ ته ؼاښيي چی کىم میبن په ظٝه ر٦ى٥ى کی ظاصل ظي او نه یی هم ظ ظ١٘ب او تز٢ٗ 

 لپبؼه الؼی چبؼی ؼاته وايي.

که چريته ظ آؾاظۍ ر٧ ظ انقبن ّثيٚي ر٧ ظی نى آیب هٞه حنبیتکبؼان چی مزکىم ظي هم ظ آؾاظۍ 
که هى نى آیب ظظوئ ظ ّثيٚي ر٧ ظ افت٦ؽاؼ لپبؼه ولته ٙمىمي ٢ٙىه ويش که  -لؽي ؟ ّثيٚي ر٧

 څنګه؟

 ١ؽظي آؾاظي او معين ر٦ى٤

١ؽظي آؾاظي له هٞی آؾاظۍ څضه ٙثبؼت ظه چی ظ تل چب له معاصلی صبيل وي تلضيىو په مضيص 
ځينی رعوظات ژونع کی ظ رکىمت ظ نبؼوا معاصلی پؽته. ظا په ظی مبنب ظه چی ظ مضيص ژونع 

تبيع ظ هيچب تؽکنرتول النعی نه وي. ظا چی ظا ٥لمؽو کىم ظی په صپله ظ آؾاظئ له اىىلى کىلی مى 
افتنثبِ وکړو. ٙمىمبً تبوؼ ظاظی چی ظ مضيص آؾاظۍ ريی ظ مضً ظ تيبن آؾاظي او ظ ٥لم آؾاظي 

ؼت ظي ظ مضً له ظه. ظ مػهج آؾاظي ظ اّال٘ ؼفىنی آؾاظي او واظه کىلى یب نه کىلى آؾاظي ٙثب
 ١ؽظي آؾاظۍ او ظ ١کؽ او ٦ٙل له ریبت څضه.

ظ همعی نٖؽيې پلىیبن وايي چی ظ ظٝه اؾاظیى ظ ريىل لپبؼه ظ ٥بنىن رامیت ته اړتيب ظه او تبیع 
ا٥لیتىنى ته هم ظٝه ر٧ وؼکړل يش. ډیؽ نىؼ ٝؽيب ١یلقى١بن له مضتل٢ى الؼو ظ ١ؽظي اؾاظۍ ظ 

ه صبّؽ تنيبمني کنقټنټ تبوؼ ظؼلىظ چی مػهثي آؾاظي ظ رامیت ٝږ پىؼته کىي. ظ منىنی پ
٦ٙيعی آؾاظي ظ یىی پؽمضتللی ټىلنی تنيبظي رضوؼتىنه ظي. ځینی نىؼ ظ تيبن  مبلکيت آؾاظي او ظ

او صپؽونى په آؾاظۍ ټينګبؼ کىي. هٞىئ چی له ١ؽظي آؾاظۍ ظ١٘ب کىي ډېؽ ؾيبت ظي صى تبیع له 
، تىمبـ حی٢ؽفن او حي ایك میل ؼوؾولټ څضه یبظونه حبن ملټ، ټبم پني، مبؼي ویقټن کؽا١ټ

 وکړو.
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ظ پبیلی په تىګه وییلی مى چی ظ یىی ټىلنی وٍٚیت ظ هٞه ټىلنی آؾاظي ؼاته تنضیيىي. ښکبؼه 
ظه چی ظ تيبن او ١کؽ آؾاظي نه وي مىږ رتی ظ فىال کىلى لپبؼه هم صىله ننى صالىىلی پبتی صى 

 کىلى هىډ او ا٥عام.ال ظ ټىلنی ظ نىؼو رضوؼتىنى ظ ؼ١ٛ 

 ـ پبی ـ


