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 !رښتينو الرويانو ته
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 نيوليک

 مخ      سرليک ګڼه

 ۲۲   د استاد يون پنځوس کلن يون 

 ۹۳    زما د نيمې پېړۍ يون 

 مټکور

 ۹۳   د ))مټکور(( د دويم چاپ سريزه ۶

 ۳۹      سريزه ۲

 ۳۳      تقريض ۹

  ۱۹   د مټکور په باب څو خبرې ۹

 ۳۹      لېوني ۳

 ۳۹      کليزه ۱

 ۳۳      زمانه ۳

 ۳۱     اوښکه او خندا ٨

 ۳۳     د عقل احساس ۳

 ۳۳     نازک خيال ته! ۶١

 ۳١     د حيا په الس ۶۶

 ۳۲      ډالۍ ۶۲

 ۳۹     ژوندی حسن ۶۹

  ۳۱    غره اور اخيستى... ۶۹

 ۳۳     زوالنه غمونه ۶۳

 ۳۳     د ښکلو باران ۶۱

 ۳١      ازمون ۶۳

 ۳۲     پرهري اميد ۶٨
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 ۳۹      مټکور ۶۳

 ۳۳     د ماضي عشق ۲١

 ۳۱     پټې خبرې ۲۶

 ۳۳      د اور تاو ۲۲

 ۳۳     د حسن لومه ۲۹

 ۶١١     پخه سکروټه ۲۹

 ۶١۶     سوی اسوېلى ۲۳

 ۶١۹   افسوس چې قبر دې معلوم وای! ۲۱

 ۶١۹     د ماضي خندا ۲۳

 ۶١۳     خوږلنې سترګې ۲٨

 ۶١۳     ژړغونى آه ۲۳

 ۶١۳     تر کاڼو الندې ۹١

 ۶۶١    درې مياشتې مخکې ۹۶

  ۶۶۶   هغه چاته چې سترګې يې.... ۹۲

 ۶۶۹     د وينو رود نيل ۹۹

 ۶۶۹     د وير سکروټې ۹۹

 ۶۶۳     د اوښکو جنازې ۹۳

  ۶۶۳    له جېل نه... ګيله ۹۱

 ۶۲۲     د لمبو څاڅکي ۹۳

 ۶۲۹     د خندا قتل ۹٨

 ۶۲۳     د آه سکروټې ۹۳

 ۶۲۱     غيرتي لېمه ۹١

 ۶۲۳     د ميو اباسين ۹۶

 ۶۲۳     د اوښکو سمندر ۹۲
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 ۶۹۶     د خوږو مکر ۹۹

 ۶۹۹     ارام سمندر ته! ۹۹

 ۶۹۱     د تېزابو باران ۹۳

 ۶۹۳     سندرغاړي ۹۱

 ۶۹١    لوپټه کېد طاعون په  ۹۳

 ۶۹۲     د احساس لوخړه ۹٨

 ۶۹۹    يادګارونه يادګارونه ۹۳

 ۶۹۹     کاڼو ونه ژړلې ۳١

 ۶۹۳     مېږتونخور ۳۶

 ۶۹۳     د اميد څانګه ۳۲

  ۶۹۳    د اسرافيل شپېلۍ ۳۹

 ۶۳١     د جنګ باج ۳۹

  ۶۳۶    د سيند په منځ کې ۳۳

 ۶۳۲     سوی ګودر ۳۱

 ۶۳۹     مړاوي اننګي ۳۳

 

 په اورونو کې سندرې

 ۶۳۳  د دې ټولګې پر دويم چاپ څو خبرې ۶

 ۶۱۲      سريزه ۲

 ۶۱۳      تاب ۹

 ۶۳۶     د ارواګانو سلګۍ ۹

 ۶۳۹     ساده قتل ۳

 ۶۳۹     د ژوند رنګ ۱
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 ۶۳۱      سهوه ۳

 ۶۳۳     نامعلوم قبرونه ٨

 ۶۳١    اسمان او ځمکه پوه دي ۳

 ۶۳۲     نيمه الره ۶١

 ۶۳۹    ستوري ستوري اوښکې ۶۶

 ۶۳۱     ماتې هيلې ۶۲

 ۶۳۳    دڅلورو کلو شپې مې ۶۹

 ۶۳۳     د کفر رحم ۶۹

 ۶۳۶      کيسې ۶۳

 ۶۳۹    له ځانه سره جنګ ۶۱

 ۶۳۳   لکه وختونه چې وختونوکې مري ۶۳

 ۶۳۱     وينې تخيل ۶٨

 ۶۳۳     د شعر په پاڼو ۶۳

 ۲١١      زهر ۲١

 ۲١۲    ګورې!دا په کومو سترګو  ۲۶

 ۲١۹     بری که نابری ۲۲

 ۲١۱     سپېڅلى غرور ۲۹

 ۲١۳    دسپينو خولو پرخې ۲۹

 ۲۶١    د اوښکو سباوون ۲۳

 ۲۶۲     زهرجنه خندا ۲۱

 ۲۶۹     دخندا وزرونه ۲۳

 ۲۶۱    امام شکرونه باسي ۲٨

 ۲۶۳     د اور په جېل کې ۲۳
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 ۲۲١      پوړنى ۹١

 ۲۲۹     درڼا حورو! ۹۶

 ۲۲۳     د زهرو فصل ۹۲

 ۲۲۳  چاويل چې د ګلونو ښار به وران شي؟ ۹۹

 ۲۲۳     ولوليز پسرلى ۹۹

 ۲۹۶     د اوښکو احرام ۹۳

 ۲۹۹  سره وران شو  له بيا  اتڼ  سندرو د ګلو د او ۹۱

 ۲۹۱    يوجانان او يو جام ۹۳

 ۲۹۳    خواږه خواږه زخمونه ۹٨

 ۲۹۳     دستورو قافله ۹۳

 ۲۹۶     مړاوی جانان ۹١

 ۲۹۹      دسمال ۹۶

 ۲۹۳     د مينې پيغمبر ۹۲

 ۲۹۳     دسرو ټپونو کان ۹۹

 ۲۹۳     دپاڼو مومن ۹۹

 ۲۳۶     دصراط پُل ۹۳

 ۲۳۹     دجام جنازه ۹۱

 ۲۳۳    دسندرو په وزرونو ۹۳

 ۲۳۳     غرونه شهيد ۹٨

 ۲۳۳     څلور شپې ۹۳

 ۲۱۶     ستوري لمرونه ۳١

 ۲۱۹    دروح سپېڅلى زور ۳۶

 ۲۱۳     دشعر پري ۳۲
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 ۲۱۳     سندريزه وږمه ۳۹

 ۲۱۳     دشعر حجاب ۳۹

 متفرقه شعرونه

 ۲۳۲      خطا ۶

 ۲۳۹      مخالف ۲

 ۲۳۱     بېړنى خبر   ۹

 ۲۳۹     غلي خلک ۹

 ۲۳۳     مور ته مې ۳

 ۲۳۳    مور مې الړه مور مې الړه ۱

 

 ؛د ټولنپوهنې له نظره

 جوړښتونهپه افغانستان کې د واک 

 ۹١۳    ددې اثر دويم چاپ ۶

 ۹۶۶    د خپرندوی يادښت ۲

 ۹۶۹    د ليکوال پېژندګلوي ۹

 ۹۶۳      سريزه ۹

 لومړۍ برخه

 د ټولنيز او سياسي ژوند ارزښتونه

 لومړی څپرکى

 د دولت د جوړښت بنسټونه

 ۹۲۲    د اسالم دين -الف ۳

 ۹۲۹     جهاد او غزا -ب ۱

 ۹۲۳   اړيکيقومي او قبيله يي  -ج ۳
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 ۹۲۱     لويه جرګه -د ۳

 ۹۲۱ د قبيله يي ولسواکۍ د ستنو په ټينګښت... -يو ٨

 ۹۹۳  د دولت د حقوقي ستنو په تثبيت... -دوه ۳

 ۹۹۳    سيمه پالنه او ملتپالنه -ه ۶١

 ۹۳۹    د سلطنت موسسه -و ۶۶

 ۹۳۹    مذهب او دين -يو ۶۲

 ۹۳۳ باندې...واکمن قوم او د هغه پر جوړښت  -دوه ۶۹

 ۹۳۱     جرګه -۶ ۶۹

  ۹۳۳     مرکه -۲ ۶۳

 ۹۳۳     ننواتې -۹ ۶۱

 ۹۳۳     تيږه ايښودل -۹ ۶۳

 ۹۳۳     ځمکوالي -درې ۶٨

 دويم څپرکى

 سياسي واک

 ۹۱١    مذهب او دين -الف ۶۳

 ۹۱۹    قبيله او کورنۍ -ب ۲١

 ۹۱۹     شتمني -ج ۲۶

 ۹۱۹    عمر او د ژوند تجربه -د ۲۲

 ۹۱۳     بورو کراسي - ه ۲۹

 ۹۱۳    د جهاد قومانده -و ۲۹

 ۹۱۳    ټکنوکراسي او پوهه -ز ۲۳

 ۹۱۱      اردو -ح ۲۱

 ۹۱۱     ايډيالوژي -ط ۲۳

 ۹۱۳     ويښ زلميان -يو ۲٨
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 ۹۱۳    خلق او پرچم -دوه ۲۳

 ۹۱۳    د ملي ستم ډله -درې ۹١

 ۹۳١    د شعله جاويد ډله -څلور ۹۶

 ۹۳۶   افغان ملت ګوندد  -پينځه ۹۲

 ۹۳۹ اسالمي ډلې، د سياسي ژوند ځانګړنې او... -شپږ ۹۹

  ۹۳۹   جهادي تنظيمونه -لومړی ۹۹

 ۹۳۱     عموميات -۶ ۹۳

 ۹۳۱  د جلب او جذب سيمې او ډلبندۍ -۲ ۹۱

 ۹۳۱    اخواني بنسټپال -الف ۹۳

 ۹۳۳    د تصوف خاوندان -ب ۹٨

 ۹۳۳    د مدرسې اهل -ج ۹۳

 ۹۳١    اسالمي انقالب حرکتد  ۹١

 ۹۳۲    اسالمي وحدت ګوند ۹۶

 ۹۳۱     طالبان -دويم ۹۲

 ۹۳۱   ېدلد طالبانو رامنځته ک -۶ ۹۹

 ۹۳۳  جمعيت العلمای اسالم او مدرسې -۲ ۹۹

 ۹۳۹ د طالبانو غورځنګ انقالبي خصلت لري -۹ ۹۳

 ۹۳۳   منطق منځته کېدود طالبانو د  -۹ ۹۱

 ۹١١   ند ځانګړنېد سياسي ژو -درېيم ۹۳

 ۹١۶ د جهادي مشرانو له خوا د جګړه ييزې... -څلورم ۹٨

 درېيم څپرکى

 قهر او روغه

 ۹١۳    د قهر او زور کارول -الف ۹۳

 ۹١۳    جغرافيايي المل -يو ۳١
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 ۹١۳    جيوپوليټيک المل -۶ ۳۶

 ۹۶١     فزيکي المل -۲ ۳۲

  ۹۶١    ټولنيز المل -دوه ۳۹

 ۹۶١    سياسي المل -درې ۳۹

 ۹۲١   د ولسواکۍ د اصولو رعايت -ب ۳۳

 

 دويمه برخه

 م کال د کمونيستي کودتا اغېز٨٧٩١پر ټولنيز او سياسي ژوند د 

 لومړی څپرکى

 د دولتي جوړښت د بنسټونو ړنګونه

 ۹۲۱    سلطنت او پارلمان -الف ۳۱

 ۹۹١  سياسي ګټه اخيستل څخهله مذهب  -ب ۳۳

 ۹۹۶   قومي او قبيله يي اړيکي -ج ۳٨

  ۹۹۲  په سياسي برخه کې بې اتفاقي -يو ۳۳

 ۹۹۹  په کلتوري برخه کې بې اتفاقي -دوه ۱١

  ۹۹۹  په پوځي برخه کې بې اتفاقي -درې ۱۶

 ۹۹۹ ملتپالنه، پان اسالميزم او د جهاد نړيوال کېدل -د ۱۲

 ۹۹۹  په هجرت کې د ملتپالو روڼاندو د... -ه ۱۹

 ۹۹۱     جغرافيايي المل ۱۹

 ۹۹۳    پولي او مالي المل ۱۳

 ۹۹۳    رواني او کلتوري المل ۱۱

 دويم څپرکى

د ناپېيلي حکومت غوښتنه او د ملي اردو د بيا جوړونې پر بنسټ د 

 دولت د فزيکي لوړتيا بيا راژوندي کول
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 ۹۳١   د ملي اردو بيا جوړونه -الف ۱۳

 ۹۳۲  وسلوالې ډلې او د بېوسلې کولو ربړه -ب ۱٨

 ۹۳۳    و وسلو راټولولد درن -ج ۱۳

 ۹۳۳   د درنو وسلو د راټولولو لپاره ... -د ۳١

 ۹۳۳ لنډ مهالى حکومت او د مشروعيت ستونزه -ه ۳۶

 درېيم څپرکى

د واک د کالسيکو بنسټونو ويجاړېدل او د هغه د نويو مالتړو 

 راڅرګندېدل

 ۹۱۶ د واک د کالسيکو بنسټونو ويجاړېدل -الف ۳۲

 ۹۱۶    کورنۍقبيله او  -يو ۳۲

 ۹۱۹     شتمني -دوه ۳۹

 ۹۱۹   عمر او د ژوند تجربه -درې ۳۹

 ۹۱۱   ټکنوکراسي او پوهه -څلور ۳۳

 ۹۱۱ د پوهنتون د بنسټيزو ارزښتونو ويجاړول -۶ ۳۱

 ۹۱۳ د پوهنتون په تشکيالتي برخه او درسي نصاب ... ۳۳

 ۹۳۲  د علمي پرسونل په برخه کې بدلون  ۳٨

 ۹۳١  کړکېچ او له هغه څخه ...د پېژندنې  -۲ ۳۳

 ۹۳۶ په افغانستان او ګاونډيو هېوادو کې... -لومړی ٨١

 ۹۳۳ په لويديزو هېوادو کې افغاني ځوانان -دويم ٨۶

 ۹۳۳  د واک د نويو مالتړو راڅرګندېدل -ب ٨۲

 ۹۳۳    جهادي تنظيمونه -يو ٨۹

 ۹۳١    جهادي قوماندانان -دوه ٨۹
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 څلورم څپرکى

 بهير کې قهر او روغهد جهاد په 

 ۹۳۲     قهر -الف ٨۳

 ۹۳۲   د کالشينکوف او سټنګر نسل -يو ٨۱

 ۹۳۹  تروريزم په سياست کې د جنايت... -دوه ٨۳

 ۳١۲     روغه -ب ٨٨

 ۳١۳      پايله ٨۳

 په افغانستان کې د جګړې جنايتکارانو محاکمه

 ۳۶۳    يادونې دويم چاپ څو پر ددې اثر

 ۳۶۳    محاکمه شيجنايتکاران بايد 

 ۳۲۶  ده د جګړې جنايتکارانو محاکمه يوه ملي اړتيا

 ۳۲۳       سريزه

 لومړۍ برخه

 ۳۹۲     عمومي څرګندونې

 څپرکىی لومړ

 ۳۹۹ د جنګي جنايتونو په باب د نړيوالو حقوقو ټولنيز اصول

 ۳۹۹  دنړيوالو کانوانسيونونو تاريخي شاليد -لومړی

 ۳۹۳     د يالتا کنفرانس -دويم

 ۳۹۳  نړيوالو قوانينو تطبيق د پر کورنيو شخړو -درېيم

 ۳۹۳  د ملکي وګړو، ټپيانو او اسيرانو مالتړ -څلورم

 ۳۹۶  د جګړې قوانينودتطبيق څارنه او سرغړونې -پنځم

 ۳۹۹  د جګړې مجرمينو او جنايتکارانو سپارنه -شپږم
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 ۳۹۹   د جګړې جنايتکارانو محاکمه. -اووم

 ۳۹۳      د څېړنې پړاو -۶

 ۳۹۳     د محاکمې پړاو -۲

  ۳۹۳   د محکمې حکم دپلي کېدو پړاو -۹

 دويم څپرکى

 ۳۳١    د جزا نړيوال دېوان جوړېدل

 ۳۳۹     د روم تړون غټ ټکي

 ۳۳۹ هغه جنايتونه چې څېړنه يې ددېوان واک ګڼل کېږي -الف

 ۳۳۹      ډله ييزه وژنه -۶

 ۳۳۹     بشرضد جنايت -۲

 ۳۳۹     جنايتجګړه ييز  -۹

  ۳۳۹     د تېري جنايت -۹

 ۳۳۹   د دېوان غونډې راغوښتونکې سرچينه -ب

 ۳۳۳     دتړون نيمګړتياوې -ج

 ۳۳۱    د دېوان عمومي واکونه -د

 دويمه برخه

 ۳۳۳ په افغانستان کې د بشر او جګړې حقوقو څخه سرغړونه

 لومړی څپرکى

 ۳۱۲   کمونيست حکومت )دشوروي تېري پړاو(

 ۳۱۹ ...دنړيوالو سياسي، مدني حقوقو او شکنجې ضد -لومړی

 ۳۳١ د نورنبرګ محکمې له مخې، د جګړې له حقوقو... -دويم

 ۳۳١     جنګي جنايت -۶
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 ۳۳۶    د ملکي وګړو جبري لېږدونه -الف

 ۳۳۶   د ځاني او عامه شتمنيو لوټ او تاالن -ب

 ۳۳۹    د اسيرانو شکنجه او وژنه -ج

 ۳۳۱     جنايتسوله ضد  -۲

 ۳۳۹     بشرضدجنايت -۹

 ۳۳۹      عامه وژنه -الف

 ۳۳۱   دملکي سيمو ويجاړونه او بمبارونه -ب

 ۳۳۳ د سياسي، توکميزو او مذهبي انګېرنو له مخې..... -ج

 دويم څپرکى

 ۳۳۲  د مقاومت غورځنګ ) دشوروي تېري پړاو(:

 ۳۳۲      مشروع دفاع -۶

 ۳۳۹  ګ حقوقي دريځد اشرارو اومقاومت غورځن -۲

 ۳۳۳      سرغړونې -۹

 ۳۳۳     يو جنګي جنايت -يو

 ۳۳۳   د عامه شتمنيو ويجاړونه او لوټونه -الف

 ۱١۶   د زندانيانو شکنجه او اعدامونه -ب

 ۱١۹     بشرضدجنايت: –دوه

 ۱١۹      عامه وژنه -الف

 ۱١۹ د سياسي او ... انګېرنو له مخې د خلکو څارنه او... -ب

 درېيم څپرکى

 د مجاهدينو حکومت اودطالبانو حکومت

 )تر شوروي تېري وروسته پړاو(

 ۱١۳ دمجاهدينو له سرغړونو څخه د کمونيستانو... -لومړی
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 ۱١۳   جګړه ييز جنايتونه: -۶سرغړونې،  -دويم

 ۱١۳   د ملکي وګړو جبري لېږدونه  -الف

 ۱۶۶   د ځاني او عامه شتمنيو لوټونه -ب

 ۱۶۹   اسيرانو سره ناوړه انساني چلند...له  -ج

 ۱۲۲     بشرضد جنايت: -۲

 ۱۲۲      عامه وژنه -الف

 ۱۲۹   دملکي سيمو ويجاړونه او بمبارونه -ب

 ۱۲۳  د سياسي او... له کبله د خلکو څارنه او... -ج

 درېيمه برخه

 ۱۲۳   د افغاني جنګي جنايتکارنو محاکمه

 لومړی څپرکى

 ۱۹۶    سزا ورکولو اړتياجنايتکارانو ته د 

 ۱۹۶ په يوه خپلمنځي افغاني غونډه کې دموضوع طرح کول

 ۱۹۶   جنايتکارانو ته د سزا ورکولو اړتيا -لومړی

 ۱۹۹  ديو خپلمنځي افغاني سيمينار جوړول -دويم

 ۱۹۳     تبليغ څانګه -الف

 ۱۹۳    د اسنادو راټولولو څانګه -ب

 ۱۹۳     راجستر څانګه -ج

 څپرکىدويم 

 ۱۹١   دمحکمې جوړونه او دجنايتکارانو سپارنه:

 ۱۹١   دمحکمې جوړولو څرنګوالى -لومړی

 ۱۹۳    د جنايتکارانو سپارنه -دويم



 / نيوليکنيمه پېړۍ يون

٠8 

 

 ۱۳١       پايله

 ۱۳۹       اخځونه

 د افغانستان فرهنګي ميراثونو ته يوه کتنه

 ۱۳۳   ددې اثر پر اوسني چاپ څو خبرې ۶

 ۱۱۹  ميراثونو ته يوه کتنهد افغانستان فرهنګي  ۲

 ۱۱۹     د ليکنې لنډيز ۹

 ۱۱۹      سريزه ۹

 ۱۱۳     څه بايد وکړو؟ ۳

 ۱۱۳     حساسه اداره ۱

 ۱۳١     الرښوده  اداره ۳

  ۱۳۹   روزل شوې بشري سرچينې ٨

 ۱۳۳   د ټولنې دمسوليت احساس ۳

 ۱۳۹    دقانون خپرول او تطبيق ۶١

 ۱۳١     لومړيتوبونه ۶۶

  ۱۳۶ هڅول شيوپه هېواد کې افغاني ټولنې بايد  ۶۲

 ۱۳۹    د متخصصينو تبادله ۶۹

 ۱۳۹   دلرغونو سيمو او تاريخي ابداتو...  ۶۹

 ۱۳۹     موزيمونه ۶۳

  ۱۳۳   د افغانستان مرکزي سيمه ۶۱

 ۳١۶    د افغانستان لويديځ ۶۳

 ۳١۹    د افغانستان شمال ۶٨

 ۳١۳    د افغانستان ختيځ ۶۳

 ۳١۳    افغانستان جنوبد  ۲١
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 فلسفه او فلسفي بهير

 ۳۶۹    د ملي تحريک يادښت 

 ۳۶۳    دا ژباړه او څو خبرې ۶

 ۳۶۳      سريزه ۲

 ۳۲۹   د فلسفې مفهوم او تعريف ۹

 ۳۲۱    د فلسفې د مطالعې ګټې ۹

 ۳۹۱    د فلسفې اصلي وېش ۳

 ۳۹۳    د فلسفي مسايلو بحثونه  ۱

 ۳۹١    فلسفه او ځانګړي علوم ۳

 ۳۹۲    فلسفه او علمي ميتودونه ۳

 ۳۹۹    فلسفه او ارواپوهنه ۳

 ۳۹۱     شکاکيت ۶١

 ۳۹۳    فلسفه او عملي حکمت ۶۶

 ۳۳۲   د لرغونې او معاصرې اروپا فلسفې ۶۲

 ۳۳۳     يوناني فلسفې ۶۹

 ۳۳۳    طبيعتپال فلسفيان ۶۹

 ۳۱۲     د ملطيه نقش  ۶۳

 ۳۱۹      تالس ۶۱

 ۳۱۳     ندروساناکسيما ۶۳

 ۳۳۹     اناکسيمنس ۶۳

 ۳۳۳   په يوناني افکارو کې بدلون ۶۳

 ۳۳۳     پارمنيدس ۲١

 ۳۳۶     هراکليت ۲۶

 ۳۳۳     امپدکلس ۲۲
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 ۳۳١     اناکساګوراس ۲۹

 ۳۳۲     دموکرتيوس ۲۹

 ۳۳۳ د تاريخ فلسفه په يوناني افکارو کې تاريخ او ۲۳

 ۳١۲      طب ۲۱

 ۳١۱     سوفيستايان ۲۳

 ۳١۳     پروتاګوراس ۲۳

 ۳۶۹      سقراط ۲۳

 ۳۲۹    د سقراط محاکمه ۹١

 ۳۲۹      افالتون ۹۶

 ۳۹۲      ارسطو ۹۲

 ۳۹۳    مابي يوناني افکار ۹۹

 ۳۹۳      کلبيان ۹۹

 ۳۳۶      رواقيون ۹۳

 ۳۳۹     اپيکوريان ۹۱

 ۳۳۳     نوي افالتونيان ۹۳

 ۳۱۲     افکار او عرفان ۹۳

 ۳۱۳    پېړۍ او فلسفهمنځنۍ  ۹۳

 ۳۳۶     د روم امبراتوري ۹١

 ۳۳۹   د کليسا د اربابانو حکومت ۹۶

 ۳۳۱  سنت اګوستين د منځنيو پېړيو فلسفيان ۹۲

 ۳۳١     توماس اکويناس ۹۹

 ۳۳۳    د کوپرنيک فکري انقالب ۹۹

 ۳١۲    د ګاليله فکري انقالب ۹۳

 ۳١۳    د دکارت فکري انقالب ۹۱
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 ۳۶۳   لومړنى ښاري دولترنسانس او  ۹۳

 ۳۲۹    باروک دوره او فلسفه ۹۳

 ۳۲۱    باروک، هنر او ادبيات ۹۳

 ۳۲۳      دکارت ۳١

 ۳۹۳     تجربه پالي ۳۶

 ۳۹۹     جورج بارکلى ۳۲

 ۳۹۳     ډيويډ هيوم ۳۹

 ۳۳۲     د روښانتيا عصر ۳۹
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 استاد يون پنځوس کلن يون د
 

ښاغيل پوهاند دوکتور محمد اسمعيل يون زموږ د زمانې په تېرره بيرا د 

د افغانسرتان د کورنيرو او  سختو حراتتو يرو مخرفک ففرري م رارز دی  ده

 بهرنيو مخالفينو، جنګساترانو او فسادګرو پر وړاندې د م ارزې يوه ځانګړې

کړه  دا يې د خپرل ولرا او  غوره د قلم، ژبې او جرئت تره وه، تره، چې

خلفو د اوږدو م ارزو تر ټولرو غروره، بريرالو او ژغورندويره تره او م رارزه 

دی که په کابل کې و او يا هم په نورو وتيتونرو کرې، خپلرو مريل او   وبلله

 فرهنګي هلو ځلو ته يې دوام ورکرړی، همردا تلرت و چرې افغانرانو دده د

م ارزې پر حقانيت، رښتينولو او زړورتيا باور پيدا کرړ، ېررری افغانران پره 

ځانګړې توګه ځوانان يې تر څنګ ودرردل او دې م رارزې تره يرې ت نرور 

ځواک وروباښه  يون ددې ځوانانو په راټولېدو رسه پرځان ت باوري شرو او 

 خپلې دې م ارزې ته يې په سيستامتيک ېول دوام ورکړ 

 چې يون د افغا ي ټولنې، ميل تففر او د مللوم اکيريرت که وويل يش

د غږ پورته کولو يو بريالی وياند دی، نو م الغه به مرې نره وي کرړي  ددې 

لپاره چې ښاغلی يون په بشپړه توګه وپېژنرو، نرو غرواړم دلتره يرې د ژونرد، 

 اثارو او اففارو پر بېالبېلو برخو لنډه رڼا واچوم:

د حراجي محمرد خران زوی او د  محمرد اسرمعيل يرون زوکړه: -۶

( مه نېټه د لغامن ۶۳ل( کال د کب پر )۶۹۳۱هدايت خان ملسی دی، پر )

پره يروې روښرنففرې کرورنو کرې  )الوخېلرو(وتيت د الينګار ولسروالو د 

کوونفی و چې پالر يې وفات شو،  زرږردلی دی  يون ت د شپږم ټولګي زده
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ته ورپرغاړه شوې  خو په  د کور رسپرستي او د ژوند نورې چارې خپله ده

دې سختو رشايطو کې يې هم خپل هوې قوي وسراته، هرم يرې د کرورنو 

 رسپرستي کوله او هم يې خپلو زده کړو ته دوام ورکړ 

ل(کرال د الينګرار ۶۹۳۹محمرد اسرمعيل يرون پرر ) زده کړې: -۲

ولسوالو د )سلينګار( په لومړ ي ښوونځي کې، چې د يون له کوره په پريل 

 ږدې يو نيم ساتت واټن درلود، په لومړي ټولګي کې شامل شرو،مزله يې ن

يون يرو کرال د سرويې ازموينره ورکرړه او يرو ټرولګی يرې ارتقرا وکرړه، پرر 

ل(کال دې ښوونځي ته نوې ودانو جوړه شروه او د يرون کرور تره ۶۹۳۱)

ل( کرال دا ښروونځی د حفومرت د ۶۹۳۳نږدې ساحه کې ابراد شرو  پرر )

شررو، يررون د نررورو زده کوونفررو پرره شرران لرره مخررالفينو لرره خرروا وسرروځول 

ښوونځي څخه بې برخې شو، يون له درس رسه د خپلې مينې او د کورنو 

ل( کال يې د کابرل پره ۶۹۱۶د موافقې پر اساس کابل ته راغی او دلته پر )

)ده خدايداد( او بيا په )ده يحيی( لېسو کې خپلې زده کړې پسې تعقيرب 

خوشرال خران لېسره کرې شرامل او پرر  ل( کال د کابل پره۶۹۱۲کړې  پر )

ل(کرال د کابرل ۶۹۱۱) ،ل( کال تررې پره دو ره نرومره فرار  شرو۶۹۱۱)

ل( کرال تررې ۶۹۱۱پوهنتون په ژبو او ادبياتو پوهنځي کې شرامل او پرر )

ل(کال يې د ياد پوهنځي پښتو څانګې کرې ۶۹۱۱پر ) ،اول نومره فار  شو

يرالی او پرر همردې کرال د د کدر ازموينه ورکړه، په يراده ازموينره کرې بر

)نررامزد پوهيرراه( پرره رت رره د پښررتو څررانګې د کرردر غررړی شررو  يررون پررر 

ل(کال د کابرل پوهنترون د ژبرو او ادبيراتو پروهنځي پره ماسر ۍ ۶۹۳۳)

 ل(کال کې ترې فار  شو ۶۹۱۱)پروګرام کې شامل او پر 
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يون د )کابل پوهنتون( تلمي مجلې موسا هم دی او درې کاله يرې 

 مديريت هم ورپرغاړه و ددې مجلې 

ل( کررال د کابررل پوهنتررون د ژبررو او ۶۹۳۲محمررد اسررمعيل يررون پررر )

( پروګرام کرې شرامل شرو PhDادبياتو پوهنځي د پښتو څانګې د دوکتورا )

 ل( کال په برياليتوب رسه بشپړ کړ  ۶۹۳۱او د تحصيل دا پړاو يې هم پر )

، ورکشراپونو او يون پر پورتنيو زده کړو رسبېرره د لنرډ مهالره کورسرونو

سيمينارونو لپاره په کور دننه او بهر په ځينو برخو کې زده کرړې کرړې دي 

 او لنډ مهاله کورسونه يې هم تعقيب کړي دي 

ل( کال څخه چې د کابل پوهنتون په کدر کرې شرامل ۶۹۱۱يون له )

ل(کال پورې په مرنلم ېول تردريا کرړی او پره دې ۶۹۳۱شوی، بيا تر )

)نرامزد پوهيراه( څخره نيرولې بيرا ترر )پوهانردۍ(  ياده موده کې يې لره

وروستو لوړې پوهنتو ي رت ې پورې ټرولې رت رې پره ترتيرب رسه بشرپړې 

کړي او د هرې رت ې لپاره يې له پوهنتو ي مقرراتو رسه سرم ځرانګړی اثرر 

 ليفلی دی 

يون چې کله په ښوونځي کې د څلورم، پرنځم او شرپږم  دندې: -۹

د ښوونځي د ترانې د ټريم غرړی و، سرپورت رسه  ټولګي زده کوونفی و، نو

يې هم مينه درلودله، په ښوونځي کې د خپل تمر په هلفانو کې د والي ال 

ټيم غړی و، يون چې کلره لره لغرامن څخره کابرل تره راغری، نرو دلتره پره 

)خوشال خان( لېسه کې د اديب انجمن مرش شو  يون د ثانوي زده کړو پرر 
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ده کې لره يرو شرمېر اخ رارونو او مجلرو رسه ( ټولګي پورې مو ۶۲-۳مهال )

قلمي همفاري درلودله او د ځينو چاپي خپرونو له خوا ورته حر  الزحمره 

هم ورکول کېدله  يون په کابل پوهنتون کرې د تحصريل پرر مهرال هرم د 

ليفوالو د ټولنې غړی، د ځوانو ليفوالو د ټولنې د مرشتابه غړی، د خوشرال 

رخې مسول او يو شرمېر نرورو فرهنګري ټولنرو فرهنګي ټولنې د ځوانانو د ب

 غړی پاتې شوی دی 

( ټولګي کې  و چې د )هيلې( په نامره يرې د لررو او بررو ۶۲يون ت په )

ل( کرال يرې ۶۹۱۱افغانانو د ځوانو شاترانو يوه شعري ټولګه راټوله او پرر )

 چاپ کړه 

د پروهنځي پرر وروسرتي کرال يرې دوه اثرار:  د خپلرو شرعرونو ټولګرره 

ور( او  د وليس شاتر )محمد تامل حريان( د شرعرونو ټولګره )نيمګرړي )مټف

 ارمانونه( چاپ کړل 

يون د تنليمي جګړو پر مهال کله په کابل او ځينې وختونه پره پېښرور 

)هيلره( مجلره چاپولره، د )معرار (  کې اوسېده، هلته پره پېښرور کرې يرې 

؛ )د افغانسرتان مجلې همفار و، په جرمنې کې د دوو افغا ي کلتروري ټولنرو

کلترروري ودې ټولنرره( او )د پښررتني فرهنررګ د ودې او پراختيررا ټررولنې( 

 استازی هم و  

محمررد اسررمعيل يررون د وال ررانو د نلررام تررر ړنګېرردو وروسررته پررر 

ل(کال لومړی په ختيزو وتيتونو کرې د ملګررو ملتونرو د مرسرتو د ۶۹۳۶)

مشاور او ېرر ژر په يرادو وتيتونرو کرې د   (UNAMAځانګړي دف  يوناما )
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بېړنو لويې جرګې لپاره د انتخاباتو د دف  مرش شو  يون دا دنرده هرم پره 

 ښه ېول تررسه کړه  

( تنرو پره ۶۱۱۱ل(کال د بېړنو لويې جرګه چې نږدې )۶۹۳۲يون پر )

کې له ټول افغانستان څخه ګډون درلود، غړی و، د جرګې د مرشتابه لپراره 

شروې او يرون د رايرو پره  اکيريرت رسه د بېړنرو لرويې جرګرې د ټاکنې و

لومړي منيش په توګه انتخاب شو، د منشيتوب دنرده يرې هرم پره ښره ېول 

ولسرواکي او  -تررسه کړه او بيا يې د يادې جرګې په باب )بېړنو لويه جرګره

 زورواکي( تر نامه تندې يو ځانګړی اثر هم وليفه 

ان او پاکستان ترر مرند د )امرن ګرډې ل(کال د افغانست۶۹۳۳يون پر )

جرګې( لپاره د افغانستان له لوري د منيش په توګه غوره شو او دا دنده يرې 

 هم په ښه ېول تررسه کړه 

ل(کال د جمهور رييا حامرد کررزي د يروه ځرانګړي ۶۹۳۳يون پر )

فرمان له ترې د امنيت شورا دف  د فرهنګي چارو د رييا په توګره غروره 

ه يې دا دنده پر مخ يوړه او جمهور رييا حامردکرزي تره يرې شو، اوه کال

 په ېررو ميل او فرهنګي مسايلو کې خپلې مشورې ورکړې 

ل(کال په حفومت کې د ولسمرش له خوا جنګساترانو او ۶۹۳۲يون پر )

فسادګرو ته د زياتو امتيازاتو له ورکرړې رسه د مخالفرت لره املره لره خپلرې 

دندې استعفی ورکړه او پر همدې کال يې )د افغانستان ميل تحريرک( پره 
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نامه  د يرو ازاد، فرهنګري، مرد ي، ټرولنيز، مريل او سريا  حرکرت بنسر  

 ود کېښ

 کورنی ژوند: -۳

ل( کرال لره )اريرن مومنرد( رسه واده وکرړ، اوس ۶۹۱۳استاد يون پر )

څلور اوتدونه لري )هيله، سمسور، سروله او ودان(  )هيلره( او )سمسرور( دا 

ل کال( پرر لروړو زده کرړو بوخرت دي، )سروله( او )ودان( د ۶۹۳۱مهال )

جرګه کرې د ښوونځي زده کوونفي دي او مېرمن يې )ارين يون( په وليس 

 ننګرهار د خلفو منتخ ه استازې ده 

 فعاليتونه: -۳

ل(کرال څخره بيرا ترر ۶۹۱۱يون لره ) ټولنيزه برخه کې: -الف

ل(کال پورې په ټولنيزو چارو کې زيات کارونه تررسه کړي دي، پره ۶۹۳۱)

ياده موده کې يې په سلګونو زرو هېوادوالو رسه ليردنې کتنرې کرړي دي، 

په سلګونو ټولنيزې غونډې يې جوړې کړي، د خلفو مشفالتو ته يرې ځران 

رسولی، د نورو ملګرو او ميل تحريک د ملګرو په مرسته يې مصي ت ځپلرو 

مرستې وررسوه  په کابل، کندوز، بغالن، بدخشان، فارياب، بلخ، خلفو ته 

هلمند، ننګرهار، پفتيا، خوست، لغامن، کونړ او د هېواد په نورو سيمو کرې 

يې زلزله ځپلو، سېالب ځپلو، جنګ ځپلو او نورو مصي ت ځپلو هېوادوالرو 

غو ته د ميل پانګوالو مرستې رسولې دي، د دولت او خرييه ټولنو پام يې ه

ته وراړولی او لره دې ترې يرې خلفرو تره پره مسرتقيم او نامسرتقيم ېول د 
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ميليونونو ېالرو مرستو د ور رسولو زمينه برابره کرړې ده  د مصري ت ځپلرو 

خلفو لپاره يې لوی رسنيز کمپاينونه هم تررسه کړي او دا کرار ددې سر ب 

  شوی چې هم دولت او هم خرييه ټولنې غمځپلو سيمو ته ځران ورسروي

د جګړې ټپيانو ته د وينې د ورکړې لپاره يې څو پروګرامونه جوړ  کرړي او 

همدارنګه يې د خلفو مد ي او  ات اضيه غونډو ته تره هواره کرړې ده  د 

مسجدونو او کلينيفونو په جوړونه کې يرې ونرډه اخيسرتې، د  رحي اوبرو 

لپراره يرې لپاره يې د ژورو څاګانو په کيندنه او د چاپېريال د پراک سراتلو 

هم د هېوادوالو مرستې اړمنو هېوادوالو ته رسولې دي  په مجمروتي ېول 

کلونرو ( ۹۱د ټولو هغو خرييه او ټولنيزو کارونو شمېر چرې يرون پره تېررو )

 ګټورو او مرستندويه کارونو زياتېږي ( ۶۱۱۱کې تررسه کړي تر )

محمد اسمعيل يون رسه له دې چې لره  سيا  برخه کې: -ب

ګوند رسه تړاو نه لري او نه يې غړيتوب لري، خو په خپله يرې  کوم سيا 

له نورو روښنففرو افغانانو رسه په ګډه )د افغانستان ميل تحريک( په نامره د 

يو ميل، مد ي، خدمايت، ټولنيز، ميل او سيا  حرکت بنسر  ايښری دی  

ددې تحريک له ترې يې په هېواد کې يو شمېر سريا  فعاليتونره ترررسه 

 دي  کړي

يون له يو شمېر نورو افغانانو رسه په ګډه په هېرواد کرې د ولسرواکو د 

ټينګښررت، د جنګسرراترانو او فسررادګرو د زور کمررونې، لرره منځرره وړنررې او 

همدارنګه د تادتنه سيا  نلام د ټينګښت لپاره ګڼ شمېر تريونونه تررسه 

کررړي او پرره ځينررو نررورو دا ېول ملرراهرو کررې يررې ګررډون کررړی دی  دا 
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ملاهرې ټولې سولييزې او هدفمنې وې  د ټولرو هغرو غونرډو، تريونونرو، 

جرګو، مرکو، سيا  سيمينارونو او ورکشاپونو  شمېر چې يون په مستقيم او 

کلونرو ( ۹۱نامستقيم ېول او د نورو هېوادوالو په مرسته جوړ کړي په تېرو )

 بېالبېلو غونډو اوړي ( ۳۱۱کې تر )

خونديتابه لپاره يې ټينګه او متواتره م رارزه د ميل او اسالمي هويت د 

 د ميل او سيا  م ارزو يوه بېلګه ده 

خپلواک ليفوال په توګه په تېرو يو يون د  فرهنګي برخه کې: -ج

تررسه کړي،په  ، تلمي او اکاېميک خدمتونهکلونو کې ګڼ شمېرفرهنګي دررشو

 ګڼو چاپي، راديويي او ټلويزيو ي مرکو کې يې د و اقعيتونو او حقايقو د څرګند

بيان  له امله د خلفو په زړونوکې ځاى نيوىل دى  که څه هم ېرر خلک د يون 

ليفنې، مرکې او نلريات خوښوي، خو يو شمېر داسې خلک هم شته، چې د 

ورو نلرياتو ته هم  غلط رنګ  او د هغه ميل او ګټ ؛يون رسسختي مخالفني دي

تع ري ورکوي، دا ېول اشخاص، چې اکيره يې زورواکي او د سيا  ېلو ټپلو 

غړي او مرشان دي، د يون نلريات خپلو شخيص او تنليمي ګټو ته خطر 

بوه، نو ځفه  يې په ټينګه مخالفت کوي  هر کله چې يون کومه ليفنه او مرکه 

ث ت او منفي غربګونونه دواړه راپاروه دي، کړې، نو دده پر وړاندې يې م

منفي غربګونونه اکيره وخت د هغو اشخا و او ېلو له خوا وي، چې په تېر 

کړکېچن سيا  بهري کې يې ېررې نامرشوع ګټې ترتسه کړي او ځانونه يې 

 مطرح کړي دي 
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مرشانو، روښنففرانو او نورو مخورو له خوا  مث ت غربګونونه اکيره د ولا د

فرهنګي،  و، خو يون په دغسې سختو اغزنو او تنګو رشايطو کې بيا هم خپلوي

   ورکړی دیته دوام  ونوسيا  او ټولنيز کار 

کلونو ( ۹۱د ټولو هغو ليفنو، مرکو او ويناوو شمېر چې استاد يون په تېرو )

کې د هېواد په داخل او بهر کې له چاپي، غږيزو، ليدنيو او بررښنايي رسنيو  

 تنوانو ليفنو، مرکو او ويناوو اوړي   (۶۲۱۱تر ) رسه کړي

، چې  تاسو يې  اوس په مسلسل ېول ونهاوسنى فرهنګي کار  د استاد يون

( ۹۱  استاد يون په تېرو )دي په بهري کې تررسه شويکلونو  دررشوګورئ، د تېرو 

تنوانو زيات اثار ليفيل چې نږدې ټول يې چاپ شوي، دا ( ۳۱کلونو کې تر )

( کې لوستونفو CDيې هم په بررښنايي ېول، هم په کتايب ېول او هم په )اثار 

استاد يون پر خپلو فرهنګي کارونو رسبېره د ګڼو فرهنګي ته وړاندې کړي دي  

 ټولنو د غړي، همفار او موسا غړي په توګه هم خپل فرهنګي رول ادا کړى

نستان دکلتوري په پېښور کې يې د دوو املان مېشتو فرهنګي ټولنو )دافغا ،دی

ودې ټولنې( او)د پښتني فرهنګ  د ودې پراختيا ټولنې( د همفار په توګه د 

سلګونو  دبېالبېلو ليفوالو په لسګونو اثار، ايډي  او چاپ کړي دي  دغه راز يې 

کې ونډه اخيستې ده،  په جوړونه کورنيو مشاترو، اديب غونډو او سيمينارونو

 ينارونه او تلمي ورکشاپونه جوړ کړي دي مشاترې،سيم سلګونوخپله يې هم په 

په رسنيزه برخه کې يې د )ژوندون( په نامه يو رسنيز مرکز جوړ کړی چې 

ژوندون راېيو ټلورزيون په کې فعاليت لري، دا راېيو ټلورزيون د ټول هېواد په 

کچه نرشات لري او د سټالي  او ور ساي  له ترې يې هم ټولې نړۍ ته نرشات 

 رسېږي 
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کاېميفه برخه کې يون د ) کونړ( او )لغامن( پوهنتونونو په تاسيا کې په ا

اسا  نقش لوبولی دی او اوس دا دواړه پوهنتونونه په زرګونو محصلني لري، 

دغه راز  د يو شمېر خصويص ښوونځيو او پوهنتونونو په جوړونه کې يې هم 

د دررو مجلو د  مرسته کړې ده  يون د )هيلې، شمشاد او کابل پوهنتون( په نامه

مسول مدير په توګه هم خپله دنده اجرا کړې ده  پر خپلو کتابونو رسبېره يې د 

تنوانو بېالبېلو اثارو ته د چاپ زمينه برابره او د يو ( ۳۱۱بېالبېلو ليفوالو نږدې )

 شمېر نورو د سمون چارې يې هم پر مخ وړي دي 

زياتې ( ۶۶۱۱کې تر ) کلونو په بهري( ۹۱په سيمه ييزه او ميل کچه يې د )

 اديب، تلمي او فرهنګي غونډې، سيمينارونه او ورکشاپونه جوړ کړي دي 

 چاپ شوي اثار يې په دې ېول دي:

 پنځونې: -الف

 چاپفال                   څرنګواىل         کتاب نوم

 ل کال٠387دويم چاپ           (لومړۍ شعري  ټولګه)     مټفور  

  ل کال٠387دويم چاپ    (دو ه شعري ټولګه)سندرې په اورونو کې  

 راټولونې: -ب
 ل کال  ٠387دويم چاپ  (ګډه شعري ټولګه) هيلې  

  ل کال٠387دويم چاپ      (د حريان شعري ټولګه)نيمګړي ارمانونه  

 ل کال٠387دويم چاپ  (ګډه شعري ټولګه) د لوونو فصل  

 ل کال٠387چاپ  دويم  (د سيمينار د ليفنو ټولګه)   د نازو انا ياد  

   ل کال٠387درريم چاپ   (الفت نيرونهاستاد د )د الفت نيري کليات  
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 ل کال٠387دويم چاپ  (د اسح  ننګيال شعري منتخ ات) سيندونه هم مري  

 ل کال۶۹۳۱لومړی چاپ  (لومړی ټولګی) د پښتو ادب لرغونې دوره  

 ژباړنې: -ج

  پوهنوال ) د، د ټولنپوهنې له نلره:  په  افغانستان کې د واک جوړښتونه

  ل کال   ٠387دويم چاپ  اثر  (تره کي روستار

  (د نينيس دوپرې اثر) د افغانستان فرهنګي   مرياثونو ته  يوه کتنه            

  ل کال ٠387دويم چاپ 

 اثر         ي(پوهنوال روستار تره کد )په افغانستان کې د جګړې جنايتفارانو محاکمه

  ل کال ٠387دويم چاپ 

 ال ل ک  ۶۹۳۳لومړی چاپ    (د استاد افغانيار اثر) فلسفه او فلسفي بهري 

  

 يونليفنې: -د

 ل کال  ٠387دويم چاپ ( د اماراتو يونليک) د اماراتو سفر  

 ل کال٠387لومړى چاپ   (د اروپا يونليک)  که يون دى يون دى  

  ل کال  ٠387لومړى چاپ ( د امريفا يونليک)دپنټاګون ترڅنډو  

 ل کال  ۶۹۳۳لومړی چاپ (د روسيې يونليک)  د کرملني په زړه کې  

 ل کال  ۶۹۳۳لومړی چاپ( د هند يونليک)  د ېييل تخت هېرومه  

 )لومړی چاپ  درې ورځې د افسانو په وون کې )د هلمند يونليک

  ل کال ۶۹۳۳ 

 ل کال  ۶۹۳۳لومړی چاپ   (د حج يونليک) د خدای تر کوره  
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 څېړنې او شننې: -هر

 څېړنيز اثر( د محمدګل خان مومند اند و ژوند ته يوه لنډه کتنه(

  ل کال  ٠387 چاپ دويم 

 چاپ دويم )څېړنيز اثر( استاد زيار د پښتني فرهنګ يو ځالند ستورى 

  ل کال  ٠387

 دويم  )څېړنيز اثر( دکابل پوهنتون د ادبياتو پوهنځي پښتو کتابښود 

  ل کال  ٠387  چاپ

 چاپ دويم )څېړنيز اثر( د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه   

  ل کال٠387

    ل کال٠387 چاپ شپږم )تلمي اثر(د پښتو شعر هند  جوړښت  

  چاپ دويم )څېړنيز اثر(له افغانستانه د مسلفي کادرونو د فرار توامل  

  ل کال٠387

  ل کال٠387 چاپ دويم)څېړنيز اثر(  پرمختياوېساينيس  

 چاپ دويم )سيا  څېړنيز اثر( بېړنو لويه جرګه ولسواکي او زورواکي 

  ل کال٠387

 ل کال  ٠387 چاپ لومړى )د څېړنيزو ليفنو ټولګه(  انديال خوشال  

   چاپ لومړى )د تحلييل ليفنو ټولګه(هيله د خپلو رسيزو په ملن کې 

  ل کال  ٠387

 ل کال٠387 چاپ لومړى)د اديب څېړنيزو ليفنو ټولګه( کلتوري يون  

 ل کال٠387 چاپ لومړى  )د کلتوري څېړنيزو ليفنو ټولګه(  فرهنګي فقر  

 ل٠387 چاپ لومړى )له بېالبېلو ليفوالو رسه د مرکو ټولګه(  مرکه او مرکې 

  کال

 چاپ لومړى )د څېړنيزو ليفنو ټولګه( خوشال په خپل ايډيال   

  ل کال٠387
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 پر بېالبېلو اثارو د ليفل شويو رسيزو ټولګه(     دکتابونو په وږمو کې(

  ل کال ٠387 چاپ لومړى

 د سيا  او ټولنيزو ليفنو ټولګه( افغانستان په سيا  کږلېچ کې(      

  ل کال ٠387 چاپ لومړى

 ل کال  ٠387 چاپ لومړى  )ژبنی څېړنيز اثر( پښتو ليفنى سمون  

  ل کال ٠387 چاپ لومړى )څېړنيز اثر(رسنواوسنو  

  چاپ لومړى )د سيا  او ټولنيزو ليفنو ټولګه(که نړيوال  ماته وخوري؟ 

  ل کال ٠387

 )جنګ او فرهنګ په افغانستان کې )د کلتوري څېړنيزو ليفنو ټولګه

  ل کال  ۶۹۳۳لومړی چاپ  

 چاپلومړی   )د سيا  او ټولنيزو ليفنو ټولګه(  د سمون په لټه

  ل کال  ۶۹۳۳ 

 ل کال  ۶۹۳۳لومړی چاپ  )د  تلمي څېړنيزو ليفنو ټولګه( کتاب الشعر  

 ل کال  ۶۹۳۳لومړی چاپ  )تلمي اثر( کره کتنه  

 ل کال  ۶۹۳۳لومړی چاپ  )تلمي اثر( ادب تاريخ  

 ل کال۶۹۳۳لومړی چاپ  )د سيا  ليفنو ټولګه(  ميل درسونه  

 ل کال ۶۹۳۱لومړی چاپ ( )څېړنيز اثر  د نجات څلی 

 ل کال۶۹۳۱لومړی چاپ  )سيا  څېړنيز اثر(  د ارګ نا ويلې خربې  

 ل کال۶۹۳۱لومړی چاپ   )څېړنيز او تحلييل اثر( د زمانې په کږلېچ کې  

 ل کال۶۹۳۱ )څېړنيز او تحلييل اثر( ميل هويت او ميل تزت  

 ل کال۶۹۳۱ )څېړنيز اثر( ناچاپ د خادم نړۍ لید  

 

(مره نېټره پره تر کره کرې د ۶۳ل( کال د کب پر )۶۹۳۱د )استاد يون 

ليفل شوي تمر له مخې پوره پنځوس کلن شو، ژونرد يرې د نيمرې پېرړۍ 



 د استاد يون پنځوس کلن يون                                                                            /نيمه پېړۍ يون

35 

 

وروستي حرد تره ورسراوه  خرو دا نيمره پېرړۍ لره منرډو، تررړو، سرتونزو، 

کړاوونو، جنجالونو او همدارنګه له بريراوو رسه ملره وه  لره لرومړي ټرولګي 

د ماشومتوب دوران وي، په هغه کې انسران  څخه مخفې دوران خو بېخي

له زياترو مسووليتونو څخه برې غمره وي  لره لرومړي ټرولګي څخره بيرا ترر 

دولسم ټولګي پورې د زده کړې زمانه وي، يرون رسه لره دې چرې پره دې 

دوران کې د پلرنو مينې له نعمته محروم شو، د کرور د رسپرسرتو درونرد 

ه يې خپلو زده کرړو تره يرې دوام مسووليت ورپه غاړه شو، خو دې رسه رس 

( ټولګي په بهري ۶۲ورکړ، په همدې بهري کې يې اديب پنځونې وکړې او د )

کې يې د خپلو اديب هڅو يرا راټولونرو لرومړی )رر )هيلرې( ګرډه شرعري 

ټولګه چاپ کړه  د ژوند درريم پړاو يې د تحصيل دوره ده چرې د څلرورو 

ه  په دې بهري کې يې )مټفرور(، کلونو په ترڅ کې يې په ښه ېول تررسه کړ 

)د لوونو فصل(، )نيمګړي ارمانونه( او )د نازو انا ياد( اثار ټولنې ته وړانردې 

ل( ۶۹۱۶کړل  د ژوند بله مرحله يې د ګڼو خردمتونو مرحلره ده چرې لره )

 ل( کال پورې رارسېږي ۶۹۳۱کال څخه پيل بيا تر دې دمه )

ږ ويشت کالره وخرت يرې دا نو د ګڼو خدمتونو مرحله ده چې پوره شپ

ونيو او ده هم په کې ښې ېررې هلرې ځلرې وکرړې چرې مروږ يرې دمخره 

 يادونه وکړه 

مروږ د  د تېرو دررشو کلونو په بهري کرې که يوازې په فرهنګي برخه کې

استاد يون له خروا ټرول ليفرل شروي، ژبراړل شروي او راټرول شروي اثرار 

اوړي او دا بيا کره دده ( کتايب مخونو يې شمېر ۶۳۱۱۱محاس ه کړو، نو تر )

( کلن تمر وورشو نو د ورځې لږ تر لرږه يرو نريم مرخ کرار ۹۱د ليفوالو پر )
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( کلونو کې يوه ورځ هم برې لره ليفروالو نره ده ۹۱کېږي  يانې استاد په )

تېره کړې  دا په داسې حال کې ده چې پره سرلګونو بېالبېرل ليفرل شروي 

لفچرونره ت پره دې کميرت پيغامونه، ويناوې، مرکې، م احثې، منراررې او 

کې شامل نه دي  ددې ترڅنګ هغه په سلګونو غونډې، ملراهرې، ټرولنيز 

او سيا  خدمتونه تررسه کړي، چې موږ يې دمخه يادونه وکړه، هغه ت لره 

دې فرهنګي کار څخه جال دي، که دا ټرول کارونره رسه محاسر ه کرړو، نرو 

چرا پره وس پروره نره رښتيا هم سړی ففر کوي چې دا دومره کارونه د هرر 

دي  هغه چا چې استاد يرون رسه لره نرږدې کارونره کرړي وي، هغرو تره د 

استاد د کار اوسېله، زغم، هوې او اراده معلومېږي  هر سړی وررسه کار هرم 

نه يش کوتی، يو ستړی، ستومانه او رسګردانه خو ګټور او مثمر ژوند لرري، 

ار او فشار کچه يرې ماتره ل( کال راهيسې کار کوم، د ک۶۹۳۹زه وررسه له )

تر هر چا زياته معلومه ده  د همدغو کارونو برکت و چرې افغانسرتان کرې د 

ملتپالنې يوه نوې ج به، روحيه او ولوله راپيدا شوه  داسې يو وخرت هرم 

دلته تېر شو چې د واکمنو جنګساترانو پرر وړانردې چرا سرو  هرم نره شرو 

انانو يې مالتړ وکړ او بيا يرې کوتی، خو استاد يې په مقابل کې ودررد، ځو 

ولا هم مالتړ ته راودانګل  د هېواد ميل او اتتقادي هويت په خطرر کرې 

و، د ميل هويت ت کرو کې د )دين( او )ملت( د سر و ارزښرتونو د ليفلرو 

مخنيوی کېده، خو اسرتاد يرون او ملګررو يرې د اسرالميت او افغانيرت غرږ 

هرم د دې رسرا غرږ او داتيرې اوچت کړ او ان د کرزي او غني حفومتونو 

مخه ونه شوه نيولی  په داسې حال کې چرې افغانسرتان پرديرو ايرډيالوژيو 

سخت زيامنن کړی و، د يوه ميل ففر رغول او ځلول اسانه کار نه و، خو د 
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استاد يون او دده په شان د ځينرو نرورو شخصريتونو برکرت و چرې د مريل 

بلرې ايرډيالوژۍ زيراتې  هويت، ميل ففر او ميل وياړونو ولرولې ترر هررې

ځلېږي  زه نه غواړم دا ليفنه تر دې زياته اوږده کړم، ځفه د استاد م رارزه 

دده په فعاليتونو او همدارنګه د استاد په ټولرو اثرارو کرې انځروررږي  خرو 

ددې څو ټفو يادونه مې ځفه وکړه چرې زمروږ راتلرونفی نسرل د اسرتاد د 

 له چاپېريال څخه خرب يش  ميل او فرهنګي م ارزو او د هغه د زمانې

 استاد يون ته د اوږد تمر او ت زياتو برياوو په هيله

 ضياء الرحمن ضياء

 ژوندون راېيو ټلورزیون -کابل

 (مه نېټه۲۱ل( کال د کب، )۶۹۳۱)
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 زما د نيمې پېړۍ يون

د کب پر  الل( ک۶۹۳۱يل، مند او پای لري  د )دی، پژوند يو سفر 

(مه نېټه زه د ت کرې د رسمي سن له مخې پوره پنځوس کلن شوم  ۶۳)

په دې مانا چې په دې نړۍ کې مې پوره پنځوس کاله مزل وکړ  دا مزل 

به ګوې و مات و، له ستونزو او کړاوونو به ېک و، هدفمن او بې هدفه به 

ژوند و نو  له کومې ورځې چې مې ښي او کيڼ هم و، خو هر څه چې و، 

تس پېژندلی، کوښک مې کړی چې هدفمن ژوند تررسه کړم، خو ټول 

کارونه د انسان په وس پوره نه دي، چاپېريال کله پر سړي داسې کانې وکا 

چې د ژوند بهري او د ففر مسري يې وربدل کا  له کومې ورځې چې مې 

ن پوه شوی يم چې نه هر څه چې وي، نو بيا پر ځا ،قلم ګوتو کې نيولی

هر څومره ستونزې چې وي، وي دې، ملت ته بايد يو څه وکړم  د شعر په 

ی له   دتليفلو مې شعور نور هم وده وکړه، خوشال بابا وايي چې شعر مش

کړې وي او احساس مې ځورردلی  دهو شعوره، نو کېدی يش شعور مې 

کړم  د ښوونځي په لسم  وي چې د ژوند دې بلې نړۍ ته يې هم متاميل
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پ شول، دا زما اټولګي کې وم چې د وخت په اخ ارونو کې مې شعرونه چ

د زياتې هڅونې س ب شول  پر همدې مهال په خوشال خان لېسه کې د 

اديب انجمن مسول وم  دې رسه مې د خپل وخت له ځينو اخ ارونو رسه 

سفر هم  قلمي همفاري پيل شوه او په دې ېول مې په رسمي ېول اديب

پيل شو  خو له شعر او شاترۍ رسه مې مينه ان له هغه وخته وه چې په 

 ښوونځي کې شامل شوم 

پښتنو  واو بر  وپه دولسم ټولګي کې وم چې د )هيلې( په نامه مې د لر 

ل( کال ۶۹۱۱افغانانو د ځوانو ليفوالو يوه ت کره يا غورچا  برابر کړ او پر )

مې د )نيمګړي ارمانونه( ، )د لوونو  چاپ شو، د پوهنځي پر وروستي کال

فصل( په نامه دوه راټولونې او هم مې د خپل شعرونو ټولګه )مټفور( چاپ 

ل( کال پورې ۶۹۳۱ل( کال څخه بيا تر )۶۹۱۱کړې  په دې ېول نو له )

ما له فرهنګي دايرې بهر ژوند نه دی کړی او  ،چې پوره دررش کاله کېږي

هم له فرهنګي کار او روزګاره بهر نه يم  که د چا خربه ووايم چې يوه ورځ

پاتې شوی، م الغه به مې نه وي کړې  ال ته په دې تېر دررش کلن بهري کې 

ځينې سيا  کارونه له ناچارۍ څخه راباندې تحميل شوي او ځينې 

ټولنيز کارونه مې په خپله خوښه تررسه کړي، خو دا کارونه مې هم د خپل 

د ټينګښت او د فرهنګي کارونو د مالتړ  ولا د سوکالو، د ميل واکمنو

ل( کال زه د جمهوري رياست د ميل ۶۹۳۳لپاره تررسه کړي دي  په )

امنيت شورا دف  د فرهنګي چارو رييا وم  دا مهال زما له منلم فرهنګي 

کار څخه څه باندې دوه لسيزې تمر تېر شوی و، په څنګ کې د نورو هغو 

وړاندې چې ما يې د رسته رسولو هيله  ميل، سيا  او ټولنيزو کارونو پر
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لرله، سخت خنډونه موجود وو، له خپلو ملګرو؛ ضياءالرحمن ضياء او 

وفاالرحمن وفا رسه مې مشوره وکړه چې راځئ فرهنګي کار ته اړم شو، دا 

کارونه جان ي توارض نه لري او که لري يې هم کم دي، تنګنلره سيا  

که دوی حساسيت ښفاره هم اشخاص وررسه ژر حساسيت نه ښيي او 

کړي، نو موږ به خپل کار تررسه کړی وي  ددې فرهنګي کار لپاره مو يو 

پالن جوړ کړ، په څه باندې دوو کلونو کې مو د نږدې دوويشتو کلونو په 

ترڅ کې شوي فرهنګي کارونه راټول او منلم کړل  زما له خوا ټول 

منلم او تر سمون  پخوا ي ليفل شوي کتابونه او راټولونې مې له رسه

وروسته مو چاپ ته تيار کړل، دا کار که څه هم ېرر ستونزمن و، خو پخې 

( تنوانه بېالبېل اثار مو پر يوه ۹۹ارادې موږ خپل هد  ته ورسولو  ټول )

ل( کال زما لپاره د فرهنګي کارونو يو غوره کال ۶۹۳۱وخت چاپ کړل  )

ه وخت مې هم په و  د خوږې خاورې په توګه مې په ذهن کې دی  هغ

يادښتونو کې ليفيل او ملګرو ته مې هم وييل وو چې هېواد کې حاتت 

ترينګيل دي، پر ژوند يوه شې ه هم باور نه شته، نو هر چا چې هر څومره 

فرهنګي کارونه کړي يانې اثار يې ليفيل دي، بايد په خپله يې راټول او 

 چاپ کړي 

فوالو هم هڅه وکړه دا تجربه زما کار يوه نوې تجربه وه، ځينو نورو لي

تفرار کړي، خو په تره کې ټفني شول، خپل کارونه يې بشپړ نه کړای 

شول  زما د خپلې تجربې له مخې ترڅو چې کار ته کار ونه وايې او خپله 

يې تررسه نه کړې، کارونه په خپل رس نه خال ېږي  کله چې مې د تمر 

نو يو ځل بيا مې زړه کې راتېره شوه چې د  ،نيمه پېړۍ مزل وواهه
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خوشال بابا په وينا چې د تمر اساس پر باد ايښی دی، نو بيا خو پرې 

اتتامد هم په کار نه دی، راځه دا ځل د خپل ټول فرهنګي ژوندانه کړي 

کارونه چې دا وخت پوره دررشو کلونو ته رسېږي، بيا له رسه منلم او 

دې کار څخه مې هد  دا و چې په ژوند کې کلياتو په بڼه چاپ کړه  له 

د چا د اوږو پېټی شم،  يامې نه دي غوښتي څوک راڅخه ازار يش او 

خراب،  هسې نه چې تر مرګ وروسته زما ليفنو او اثارو پسې، ښه دي، که

او پر  يش کمزوري دي که قوي، هرني دي که ناهرني، څوک رسګردانه

فر کاږم چې ژوند يې راته د راټولونې يې ځان ستړی کړي  له خدايه ش

نيمې پېړۍ وروستي حد پورې راورسوه، دا د هغه لوی ذات پېرزوينه ده، 

که نور يې راته وغځوي، نو هم لويه مهربا ي به يې وي او که نه برخليک 

يې راته وخته ليفيل وي، نو ژوند خو د هغه لوی ذات ېالو ده، هر 

بيا پر ټولو پخوانيو وخت يې اخيستالی يش  په دې خاور مې يو ځل 

چاپ او وروسته پر ځينو ناچاپو اثارو ګوتې ووهلې او د محتوايي ورش له 

مخې مې رسه منلم کړل، ټول پنځوس تنوانه شول چې راټولونې، 

پنځونې، ژباړنې او څېړنې ټولې په کې شاملې دي  دا ټول پنځوس تنوانه 

وکونو کې تنليم ( بېالبېلو ټ۶۳بيا د شفل او محتوايي ورش له مخې په )

 شول او )نيمه پېړۍ يون( نوم ورته ورکړل شو 

دا پنځوس بېالبېل اثار چې بڼه مې پورته ورته ياده کړه زما د نيمې 

( کلونو فرهنګي سفر پايله او )ره ده چې خپلو ۹۱پېړۍ په تېره بيا )

قدرمنو هېوادوالو ته يې وړاندې کړم  که چېرې په هېواد کې جګړه او 

، خو موږ اینو کېدی شول تر دې زيات کار تررسه شوی و  ،وای ناورين نه
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بدمرغه نسل وو چې له ېرر تنفي زمليتوبه مو جګړه پيل شوې او دادی تر 

نږدې سپينږيرتوبه ت دوام لري  زه د ښوونځي په شپږم ټولګي کې وم چې 

جګړې د پالر له خواږه نعمته محروم کړم  له هغې ورځې بيا تر دې ليفنې 

خو د پالر مرګ مې د پرونو ورځې د ترخې  ،( کاله تېررږي۹۳)پورې 

خاورې په شان په ذهن کې انځور دی  ما غوندې په مليونونو افغانانو د 

 جګړې ټپونه او دردونه ليده دي 

د جنګ نسل  ل او لوی شو  لوه نسلونه په جګړه کې راګري شو دنږدې 

د فرهنګ او متدن د د فرهنګ نسل نه دی  جګړه ېرره بدمرغه پديده ده، 

تمرونو مېوه او )ره په يوه ساتت کې پوپناه کړي، نو په داسې يوه جګړه 

ييز چاپېريال کې چې هر څوک د ټوپک تر واکمنو تندې د قلم د 

حاکميت لپاره کار کوي، له اور رسه د لوبو په مانا دي  له دې مع ضه 

دې پوه يش  بايد پرجملې څخه مې هد  دادی چې زموږ راتلونفی نسل 

بډايه فرهنګي   چې که ما او زما د تمر ټول پښت راتلونفي نسل ته څه ېرر

سوغات نه دی ېالو کړی، نو په دې کې زيات قصور د زمانې دی  

خدای)ج( دې وکړي چې زموږ راتلونفی پښت زموږ په شان د ېول ېول 

شان  نه يش، چې د غنم د دانې پهګري  انقالبونو د ژرندو تر پلونو تندې 

يې ژوند محوه يش او يا يې هم اغزن چاپېريال د ژوند مېوه پخېدو ته 

پرې نه ږدي  هللا تعالی دې وکړي زموږ راتلونفی پښت زموږ د زمانې له 

تاوجن چاپېريال څخه ښه پند او تربت اخيستی وي او د يوه سوکاله ژوند 

 او پرمختليل افغانستان لپاره ورته مناسب فر تونه برابر يش 
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دې ليفنې په دې برخه کې غواړم د خپل ژوند په پنځوس کلن بهري د

( کلن فرهنګي ژوند کې له ټولو هغو دوستانو څخه ۹۱او په تېره بيا په )

مننه وکړم چې په يو نه يو ېول يې زما د فرهنګي م ارزې تسنيوی کړی 

دی  خپل مرحوم پالر ته د دتا تسونه پورته کوم چې زما مزل يې تر 

ولګي پورې راورساوه او بيا يې د خپل ابدي سفر ملنه ونيوه، خو ما شپږم ټ

مهال د هغه  يې د جنازې بازو ته اوږه ور نه کړای شوه او نه مې د مرګ پر

دی  د ژوند يو ارمان مې دا و  نه معلوم  ارکه څېره وليده، د پالر قرب مېم

پرې چې کاشفې يې قرب معلوم وای چې لفه د مرغو د بچي په شان مې 

وزرې غوړوتی وای، څو شې ې وررسه ارام غځېدتی وای، د هغه د هغو 

مهربانيو قدر مې کړی وای چې زه يې پر اوږو ګرځوتی وم  بازار ته يې 

بيولی وم، مېلې ته يې بيولی وم، ېاک  ته يې بيولی وم، پټې به يې جيب 

هيله  کې راته پيسې ايښودلې، له نورو پټې  اوس مې نو له خدايه لويه

همدا ده چې تر مرګ وروسته مې لومړی مالقات له خپل پالر رسه ويش، 

 په پښو کې ورته ورغړم راورغړم او خپله مينه پرې ماته کړم 

مور مې رارسه ېرره په تفليف شوې، د ژوند ټول ارمان يې خپل زوی 

ته و، زه يې د يوازيني زوی په توګه ېرر نازولی يم، ځان يې په تفليف 

زه يې سختو ته يې نه يم پرې ايښی، ماته يې د تعليم زمينه  کړی، خو

برابره کړې، د ټيفري په پيڅفې پورې تړلې پيسې يې راته رالېږه، خو زه 

يې بې خرڅه کړی نه يم، بختور وم چې د مور جنازې ته مې په خپله 

لفه د  ،اوږه ورکړه، د وفات پر وخت مې د هغې جنازې ته ځان ورساوه

د خپلې مور پښو ته رغړي، داسې ترې تاو راتاو شوم،  مرغو بچي چې
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س ګې مې ورته ښفل کړې، س ګې يې رڼې وې، لفه چې د خپل 

ونيوله،  غېږ کېيوازيني زوی ليدو ته په ومع وې، مور مې ېرر وخت 

 د داسې چې زه به يې کلک غېږ کې نيولی وم، ايا څوک به وي چې

 انځور وکاږي  پوره داسې يوې  حنې

تابوت رس ته ناست وم، ېرر مې  دله جالل اباده تر لغامنه مې د مور 

مې ورته کفن راوړی و، د  څخه ورته وکتل، په ليدو يې نه مړردم، له حج

 خدای په کور مې موښلی او د زمزم په اوبو مې مينځلی و 

له خپلو خوږو خويندو مې هم ېرره مننه کوم چې زما په روزنه او  

زيات زيار ګاللی، له مرشانو او کرشانو خويندو ټولو څخه پالنه کې يې ېرر 

ېرره مننه، خو ما يې ت د خدمت ح  نه دی اداکړی، له خپلو ټولو 

استادانو څخه چې له لومړي ټولګي څخه بيا د دوکتورا او پوهاندۍ تر 

کچې يې ګام پر ګام زما معنوي مالتړ کړی، له خپلو ټولو هغو دوستانو، 

د مال او تزت له خاوندانو څخه هم ېرره مننه چې په دې  ملګرو، ليفوالو،

 نيمه پېړۍ کې يې له مارسه مادي مرسته او تسنيوی کړی دی 

( ۲۲له خپلې مېرمنې او اوتدونو څخه ېرره مننه کوم چې په تېرو )

کلونو کې يې رارسه د ژوند ېررې سړې او تودې وګاللې او زما فرهنګي 

 روستي بريده مرستې وکړې چارو کې يې له ما رسه تر و 

له قلموالو، ليفوالو او نورو هغو دوستانو چې زما د اثارو په کمپوز، 

سمون او چاپ کې يې په يو نه يو ېول مرسته کړې له ټولو منندوی يم، 

که ددغو ټولو دوستانو  ،خدای)ج( دې ټولو ته اجرونه او ثوابونه ورکړي
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دغومره کارونو د  چې زه د ماه او معنوي مالتړ نه وای، نو خدای خرب

وای او هم  رسته رسونې جوګه شوی وای او يا دغه اثار تر تاسو دررسېده

  واینور فرهنګي، ټولنيز او ميل کارونه تررسه شوي 

 له ټولو يوه نړۍ مننه

 ستاسو د ټولو يون

 (مه۶۳ل( کال د کب )۶۹۳۱)

 افغانستان -کابل
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 مټکور  د کتاب نوم:

 محمد اسمعيل يون  شاعر:

 يون کلتوري يون  خپرندوی:

 ټوکه ۶١١١  چاپشمېر:

 ل کال۶۹۱۳  لومړی چاپ:

 ل کال۶۹۳۳  دويم چاپ:

 (۹) پرله پسې نومره: ردشاع

 د خپرندوی 

 (۹)  پرله پسې نومره:

 ضياالرحمن ضيا  کمپوزر:
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 د ))مټکور(( د دويم چاپ سريزه

کال  (ل۶۹۱۳)زما د شعرونو لومړۍ ټولګه ده، چې اساساً پر  مټکور

ل کال(( ورته ځکه وايم، چې د ۶۹۱۳چاپ شوې ده. ))اساساً پر 

همدې کال په بهير کې د افغانستان د ليکوالو ټولنې له خوا د چاپ 

پالن کې وه او د همدې کال د وروستيو درېو مياشتو په بهير کې د 

الړه. ترننه نږدې شل کاله دمخه،  همدې ټولنې له خوا چاپ ته

چاپ دومره پرمختللى نه و، هغه وخت د چاپ توري اکثره له سرپو 

نه جوړېدل يا اوسپنيز وو، يو يو توری به په ځانګړي صندوق کې 

پروت و، کله چې )الف( نه تر )يا( پورې هر توری په کارېده، نو بيا به 

ی به يې را اخيسته، حروفچين، همغه صندوق ته، ته او اړتيا وړ تور

دا توري به يې پر يوه ډېر اوږده مېز، چې لس پنځه متره واټن به يې 

درلود، په همغو جوړو شويو صندوقونو يا کورونو کې ايښي وو. د 

يوې کلمې لپاره که د يو توري ټولوونکي تګ اوراتګ محاسبه کړو، 

کېدی شي سل متره پلى واټن يې هم وهالی وي، دا نو بيا د يوه 

کتاب په لسګونو زرو او يا هم لکونو کلمو ته محاسبه کړه. دا توري 

بيا يو تربله څنګ په څنګ اېښودل کېدل او پر يوه تار تړل کېدل، 

په دې ډول ترې يوه کلمه، بيا کلمې، بيا جمله او جملې او بيا هم 

متن جوړېدل، کله چې به دې په کې سمون راوسته، هغه کلمه به 
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و. دا کتاب ما و لنډه دا چې خورا زړه چاودون بېرته خالصېدله، خ

په همغه شکل چاپ کړی دی. زه دا مهال د کابل پوهنتون د درېيم 

ټولګي محصل وم، د درسونو ترڅنګ مې نور فرهنګي مصروفيت 

هم درلود او چاپخونې ته به هم هره ورځ روان وم، کله چې د کتاب 

ته يې وروستي د چاپ او سمون لومړني کارونه خالص شول او ما

ل کال خدای پاماني وکړه، ما کتاب ۶۹۱۳توري راکړل، نو دا مهال 

قدرمن استاد کانديد اکاډميسين محمد صديق روهي او ګران ورور 

محمد ابراهيم شينواري ته د سريزو لپاره وسپاره، زما بل ملګري 

ممتاز ارمان ال وار دمخه پرې سريزه کښلې وه، څه موده نور هم د 

خاطر وځنډېده، نو ځکه خو د استاد روهي او ښاغلي  سريزو په

( ۶۹۳١/۶/۶۹( او )۶۹۳١/۶/۲ابراهيم شينواري تر سريزو الندې )
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نېټې ليکل شوي، ما د لومړي چاپ او دويم چاپ پر مهال دا نېټې 

ځکه بدلې نه کړې، چې زموږ ګران لوستونکي د هغه وخت له چاپي 

کتاب چاپ هم هغه بهير سره ال ښه اشنا شي، چې د يو عادي 

وخت څو مياشتني واټن ته اړتيا لرله. د زمانې څرخ تاوېږي، چاته 

صبر نه کوي، اوس چې له هغې زمانې نږدې شل کاله تېرېږي، 

استاد روهي زموږ په منځ کې نه شته او د هغه په حق کې له دعا 

پرته نور هېڅ زموږ له السه نه کېږي، ګران ابراهيم شينواری او زه 

وندي او پر خپل وطن يو، ممتاز ارمان هم رانه مهاجر شوی )يون( ژ

دی. خدای)ج( خبر چې ددې شعري جونګ تر درېيم چاپ پورې 

به موږ ته څه پېښېږي. په همدې خاطر مې د خپل تېر شلکلن 

فرهنګي کار پر بيا سمون، اوډون او بيا چاپ الس پورې کړ، پر ژوند 

اوره دی، نه غواړم زما پر کړي ډېر بې باوره يم او ژوند پر ما ډېر ناب

کار سبا ته نور څوک په تکليف شي، څه چې مې کړي، ښه دي که 

نا ښه، پوره دي که نيمګړي، کره دي که ناکره؟ ښه ده چې خپله 

 يې راټول کړم چې د ټولو پازوالي زما پر خپله غاړه شي.

راتلونکى نسل به ددې وخت ونه لري، چې زموږ په ماتو ګووډو 

وګرځي، د هغوی ليکنې او پنځونې بايد تر موږ اوچتې  ليکنو پسې

وي او که اوچتې نه وي دا نو ددې مانا ورکوي،چې ژوند او فکر والړ 

دی او پرمختګ نه کوي، خو دا زموږ د اوسني نسل وظيفه ده چې 
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خپل کارونه په خپله خالص کړي او په هغه تسلسل کې خلل رانه 

وږ دنده ده، چې تر بل پښت ولي چې تېرو تر موږه رارسولى او زم

 يې ورسوو، د بشري ژوند ارتقا د همدغه تسلسل ترکيب دی. 

له ټولو قدرمنو ليکوالو دا هيله لرم، له يوه نسل څخه بول توه 

کلتوري خال پرې نږدي او تر خپله وسه پورې د وخت له تخنيکي 

امکاناتو ګټه پورته کړي او خپله ځاني او ملي، ټوله کلتوري شتمني 

 دي کړي.خون

 

 د همدې هيلې د بري په ارمان

 پوهندوی محمد اسمعيل يون

 افغانستان -کابل

 .مه۳ سلواغې د کال، ل٠387
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 سريزه

په وروستيو څلورو کلونو کې، چې کېدی شي د فرهنګي ازادۍ  

پيالمه يې وبولو، زموږ د هنري فرهنګ په تېره د شعر په ګلبڼ کې 

رنګارنګ ګالن وغوړېدل او د ادب او هنر د مينوالو زړونه يې بوا  

ۍ وږمه په غرو، دبا  کړل. رښتيا خبره داده، کله چې د هنر د ازا

ږي د شعر بلبل يې د هر کلي لپاره ګلورينې رغو، کلو او بانډو وچلې

ترانې وايي. د تعجب خبره نه ده حتى هغه شاعران چوې  د کووم 

طلسم تر اغېزې الندې له ځانه پردي شوي وو، له مسوخ شووي 

حالت نه بېرته راوګرځېدل داسې ښکارېده چې هغوی خپله حافظه 

دل. زه ترالسه کړه، خپل کلى مالت او دوستان او دښمنان يې وپېژن

په دې خبره بحث نه کوم چې د شعر ګلبوټي په هوسوا او بسويا 

خاوره کې ښه وده کوي او که بحراني حالوت د شواعر احسواس 

راويښوي او طغيان ته يې لمسوي، خو ددې خبرې يادونه ضروري 

ګڼم چې شعر او د تخليق ازادي د مجنون او ليال په شان يو له بله 

د تخليق ازادي نه وه خودای جدايي نه شي زغمالی، چېرې چې 

خبر چې څومره خبرې به د شاعرانو په مغزو کې په ابدي خووب 
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ويدې شوې وي، څومره د شعر چينې به وچې شوې وي، څوومره 

استعدادونه به مټکور پاتې شوي وي او څومره خبرې به په نه زړه 

ويل شوې وي، حتى هغه کسان چې له شاعر نه له پالن سره سم 

د تخليق له ازادۍ سره مخالفت نه کوي، خو هغوی شعرونه غواړي 

د تخليق ازادي داسې تعبيروي: موږ شاعر ته ازادي ورکووو چوې 

زموږ دښمنانو ته کنځلې وکړي. دا دی د تخليق د ازادۍ اصلي او 

 ژور مفهوم.

زه پوهېږم چې ځينې کسان به ددغو يادونو په لوستلو سره بې 

زړې بابواللې دي، د هغو  حوصلې شوې وي او وبه وايي چې دا خو

تکرارول څه ګټه لري؟ ښه، دا نصيحت به ومنو خو دا هم بايد ووايو 

چې په تاريخ کې سپين فصل نه شته. زما ښه په ياد دي چې د داود 

په جمهوريت کې د تاريخ په درسي مفرداتو کې د ظاهرشاه دوره 

خو موا ورتوه  ،حذف شوې وه او له موجوديت نه يې انکار شوی و

ويل چې په تاريخ کې سپين فصل يوازې په اسوطوره يوي دوره و

 پورې اړه لري او بيا هغه خاليګاه ډکه شوه.

موږ غواړو پر دغه ټکوي زور واچووو چوې فرهنوګ يووازې د 

کوالی شي، که څوک غواړي چې په ردموکراسۍ په فضا کې وده و

دې خاوره کې فرهنګ وغوړېږي نو بايد د نوښت ازادۍ ته درناوی 
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وکړي، په تېرو څلورو کلونو کې سره له دې چې جګړې زموږ خاوره 

دخپلو بچيانو په وينو ولمبوله، ودانۍ يې په کنډوالو بدلې کړې، د 

کونډو، بورو او يتيمانو اسوېلو يې د فلک ماڼۍ توره کړه، باغونوه، 

خو لوه دې  ،ځنګلونه يې پو پناه کړل او مادي هستي يې تاال کړه

رهنګ په برخه کې د يوې نسبي ازادۍ له برکته ټولو سره سره د ف

 يو څه تنوع او ښکال ليدله کېږي.

 

د دولس کلنې جګړې په وړاندې د شاعرانو انتطباعات او تاثرات 

يو شانته نه دي: څوک د اتالنو حماسې انځوروي، څوک د شهيدانو 

پر مقبرو اوښکې تويوي، څوک د سولې ارمانونه بيوانوي، څووک 

ړې خاطرې راپه يادوي، څوک د نهيلوۍ او بېوسوۍ وران کلى او ز

نغمې غږوي، څوک سباوون ته په تمه ناست دي او ځينې په تورتم 

 کې د اميد مشالونه ګوري.

د )مټکور( په نامه د شعرونو دغوه مجموعوه چوې د ځووان او 

حساس شاعر، اسمعيل يون د اندېښنو امېل دی، د پښتني غاړې 

ی، دا مجموعه د پښتو په فرهنګي لپاره په ډېر ظرافت جوړ شوی د

ګالرۍ کې يوه ښکلې تابلو ده، چې له خپل ولس سوره د اورنوۍ 

مينې په زمينه کې انځور شوې ده، دا مجموعه د صداقت او وجدان 
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غږ دی چې د يوه فرهنګيالي ځوان د احساساتو ترجماني کوي او 

 څه چې وايي شاعرانه مګر رښتيا دي.

اړخونو څېړنې کوي نو ښايي  که څوک ددې مجموعې په لفظي

 چې په لوی الس به خپل ځان له هغه هنري اتذاذ څخه 

بې برخې کړي چې د شعر په کليت، انسجام، تصوير او رسالت کې 

د شعر هره ټوټه يوه هنري  يون پروت دی. د ځوان شاعر اسمعيل

تابلو ده چې په هغه کې ښکال، تناسب او د خيال ظرافوت ځوان 

ل يون د خپل وخت تصوير ايستلى دی او پوه ښکاره کوي. اسمعي

 دغه تصوير کې يې خپل موقعيت هم ښودلى دی.

هو، هغه مټکور شوی پاتې دی او ولې به مټکور نه پاتې کېوږي. 

هغه شاعر دی، زموږ د وخت شاعر چې نه يې ))لېوني(( خوښېږي 

او نه له ))هوښيارانو(( سره په يوه الره تلالی شي. دده برخليوک 

مټکور پاتې شي او زموږ اکثر شواعران همداسوې دي.  دادی چې

زموږ د وخت شاعر له معنوي وياړ نه پرته بل هېڅ نه لري او نه يې 

لرلى شي: ))دواړه نه کېږي رحمانه يا به دين کړې يا دنيا.(( خوو 

 څوک چې معنوي وياړ لري هغه په واقعيت کې هر څه لري:
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 خرقه پوشو په خرقه کې دی موندلى

 چې په دنيا کې دنيا دار کاهغه حظ 

د اسمعيل يون شعرونه تر زياتې اندازې له خپل کلتوور سوره   

تړلي دي او له خاصو حاالتو نه يې رنګ اخيستى دی. دا تصادفي 

خبره نه ده چې د شاعر په تصويرونو کې د اور لمبې، د وينو څپې، 

ران، د اوښکو سيند، قطار قطار جنازې، اغزنه خوني الر، دتېزابوو با

اورنى اسمان او باالخره سوی اسمعيل تر سترګو کېږي. شاعر هغه 

څه ته اريان پاتې دي چې نور خلک هم ورته اريوان دي: د وينوو 

سوداګري د معنويت سقوط، د عقيدې او اعتماد بحران، د شخصي 

 ګټې په مقابل کې له ټولو اخالقي نورمونو نه تېرېدل او داسې نور.

مجموعې په باره کې د خپل برداشوت زه نه غواړم چې ددغې 

ټول اړخونه بيان کړم او يا دده د اشعارو مضومون تفسوير کوړم. 

پرېږدئ چې لوستونکي دده شعر ته له خپلو عينکو څخه وګوري، 

په دې مجموعه کې رمزي شعرونه هم شته، خو څوک چې له موږ 

سره اوسېږي هغوی په اسانۍ سره په دغو رمزونو پوهېدی شوي. 

ځوان دی او ځوانان خپل احساسات نېغ په نېغه بيانوي زه اسمعيل 
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فکر کوم چې زمان به دغه د استعداد خاوند شاعر توه ال زيواتې 

 هنري هستونې ورپه برخه کړي.

 

 په درناوي

 کانديد اکاډميسين

 محمد صديق روهي

 رييسد خوشال د فرهنګي ټولنې 

۶۹۳١/۶/۲ 
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 تقريض

خوږو ترخو، لووړو ژورو، بريوو هسې خو په ټوليزه توګه ژوند د 

ناکاميو، اميدونو او نهيليو نوم دی. خو د ژوند د ژورو تل ته رسېدل 

او د تياره ګوټونو کشف د هر چا کار نه دی. د ژوند د رښتينې مانا 

پيدا کولو او پېژندلو لپاره بينا سترګو، حساس ذهن، له ولولو ډک 

نو څښتن ته شواعر زړه او بليغې ژبې ته اړه وي او د همدغه څيزو

 وايي.

هغوی چې د شعر او شاعر ارزښت او استادۍ ته نه دي ملتفت 

کله له شعر نه علم غواړي او کله فلسفه او سياست. په داسې حال 

کې چې علم او سياست د يو شمېر ټاکلو پرنسيپونو او فورمولونو 

ننه د نړۍ فورموليکه شرحه ده او شعر د الهام پايله. خو له نېکه د

غه زموږ زلمى ويناوال اسمعيل يون د شعر ضرورت او رسالت په مر

رښتينې مانا درک کړی او ان له تنکي زلميېنې يې په پوره ځوان 

خبرۍ د شعريت په الر  يون کړی دی، ښه ټينګ او پاخه ګامونه يې 

ايښي او اميد دی چې د پښتو شعر د ال لوړو پوړيو په لور نور هوم 

 ګامونه پورته کړي. ګړندي، ارزښتمن او اغېزمن
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ځکه يون يو داسې شاعر دی چې د شعر پوه ټولوو بواريکيو او 

نزاکتونو پوهېږي او زيار يې ايستلى دی، شعر وليکي کلوه يوې د 

ميوت غوم او خپل مظلوم او محکوم ولس په مظلوميت او محکو

کله يې د خپل غيرتي او ننګيالي ولس  ،خواشيني څرګنده کړې ده

په برياوو وياړلي دي، کله يې د ټولنيزو بدبختيو په وړاندې احتجاج 

او ګوتڅنډنه کړې ده او کله يې له خپلې مجبورۍ او بېوسۍ سور 

ټکولى، نو د کنايو، استعارو، تشبهاتو او الفاظو په شاعرانه کارونې 

 دي:سره يې شاعرانه وياړلي، ګواښلي او ژړلي 

 څومره مو مينه د احساس رګو کې ننوته

 لکه منصور د دار ختلو سره مينه کوو

 

 يا:

 دود شووو تکوول د اسوووېليو پووه اور

 ورتووه پرهوور زړه ارموواني وخنوودل

 نور د سوبا د حسون شوونډې موښوي

 په توند)شمال( باندې ماضوي وخنودل
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 يا دا چې:

 چا د اور په سترګو کې ليدلې د اوبو مينه

 په لمن کې د پردو رغړي عقل بې احساس دی

 

او د ډېرې خوښۍ ځای دی چې زموږ شاعر د منځپانګيز نوښت 

ترڅنګ جوليز نوښت ته هم متوجه دی د غزلو ترڅنګ يوې ازاد 

شعرونه هم ليکلي، ښايسته او خواږه وييونه يوې کوارولي، نووي 

سمبولونه او ترکيبونه يې زېږولي، د مضمون رنګيني او تنوع ته يې 

پام ساتلى او ژبه يې کره او معياري ده او د شعرونو دا تر خپل وسه 

جونګ يې د ډېرې سوتاينې او بيابيوا لوسوتلو وړ دی. خوو پوه 

خواشينۍ زموږ ښه او قدرمن شاعر د خپلو ډېرو برياوو او ښېګڼو 

ترڅنګه ځينې ښويېدنې هم لري، کله کله يې د ځينو ناپېژنودلو 

نه ګوونګېږي او رو  سمبولونو په کارونې سره د شعر ځينې بيتو

 مفهوم نه شي ښندلى لکه:

 څومره د مکر تخيل ته کښته شوی نرم؟

 په نوم د ميو راته مخکې ږدي پيالې د اوښکو

يا دا چې کله کله يې ډېر خاص او يوازې په همده پورې مربوط 

مسايل نظم کړي دي، چې نه يوازې عام نه دي، بلکې پوه خاصوو 

شي درلودای او زه افسوس  مواردو کې هم کوم شعري ارزښت نه



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

62 

 

کوم چې درېغه هغه يې په يو داسې خوندور جونګ کوې نوه وای 

راوړي لکه ))درې مياشتې مخکې(( او ))يادګارونه يادګارونه((. په 

هره توګه زه دغه جونګ يو ارزښتمن او ګټور اثر او د پښتو شعر په 

لورم ځولۍ کې يې يوه رنګينه او په زړه پورې زياتونه ګڼم او يقين 

چې درانه لوستونکي به ددې شعرونو له لوستلو پوره خوند واخلي 

 او خپله شعري تنده به پرې ماته کړي.

 

 اوس همدومره

 د ملګرتيا په خلوص او مينه

 ممتاز ارمان

۶۹۱۳/۶/۶١ 
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 د مټکور په باب څو خبرې

اوس زموږ مخې ته يو داسې کتاب پروت دی چې په هغه کې د 

تخيل يو عاطفي تړون پروت دی او هغه د ګران انساني احساس او 

 اسمعيل يون شعرونه دي.

شعر په خپل څو اړخيزتوب د يوې جالبې پديدې شکل نيوولى 

دی او دا ځکه چې د انسان جوړښت، هيلې او احساسوات  چوې 

څومره بېالبېل دي، نو هماغومره يې د دغو احساساتو او هيلوو د 

 ر شعر يوه نوې زېږېدنه وبولو.بيان ډول بېل دی او ځکه موږ بايد ه

عاطفي حوالتونو د -شعر د انسان د نه بيانېدونکو ژورو حسي

بيان سمبول دی. هغه څه چې په زړه کې ګرځي او ده توه د يووه 

موجود حقيقت په شان ښکاري، دی يې د شعر په ورېښمين پوښ 

کې نغاړي او موږ ته يو ښکلى لذت بښونکى پيغام کېږي. شعر ځکه 

ښه لګي چې شعر د احساساتو او مينې او معنوي غوښتنو په خلکو 

د بڼ په ګالنو کې د سوحرنۍ پرخوې څواڅکي دي، چوې ښوکال 
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خوښوونکى ذوق ارضا کوي او د ماتو زړونو، ژوبلوو احساسواتو او 

لطيفو هيلو نه اورېدونکى اوغلى اواز دی چې يووازې دحسواس 

 لي.انسان د زړه او مغزو په برجونو کې د مينې زلزله راو

هر شعر د شاعر د ځانګړي فکري حالت محصول دی. چې شاعر 

بيا طبعاً د ټولنې، چاپېريال او پېښو نه اغېزمن شوی دی او کوه د 

خپل رسالت سرته رسول غواړي، نو خپل احساس په رښتيني ډول 

 وړاندې کوي.

د اسمعيل يون شعرونه ددې وروستيو کلونو شعرونه دي او حتمًا 

و د پېښو او ټولنې انځور وينو هغه کلونه چې په کې د همدې کلون

زموږ باتور ملت د اور او وينو په سمندر کې والمبل، د ازمونونو په 

ازمون کې ال ژوندی دی او د خپل حيثيت او غورور او سوتروالي 

 ثبوت لپاره يې وياړنې هستې کړي.

که په شعر يا ليکنه کې ليکوال په صداقت سره يو څه نوه وي 

څکله به همېشني نه شي او ځکه زما په نظر هغه څه ويلي، نو هې

چې د اسمعيل يون د شعر تر ټولو لوی برياليتوب دی، هغه دده په 

بيان کې صداقت دی، هغه د پغمان د جنتي چينو په غاړه د افريقا 
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د سارا له ګرمۍ نه فريادونه نه کوي، خو د کب په شان چې د سرو 

 تېلو په منځ کې وي ثنا هم نه وايي.

هغه، هغه څه وايي چې محسوسوي يوې، وينوي يوې او پورې 

پوهېږي، هغه د اوسني بهير رښتينى حالت بيانوي او خپل عاطفي 

احساس ورسره په صادقانه ډول يوځای کوي، د بېلګې لپواره )د 

 خندا قتل( او ځينې نور شعرونه کتالی شئ.

بله مسئله چې د اسمعيل په شعرونو کې په څرګند ډول ليدل 

، هغه يو سپېڅلى بغاوت او خپلواکه سرغړونه ده، د اسوتاد کېږي

الفت د وينا له مخې شاعران په هګيو کې د مرغانو الوتنې او د لمر 

سپېدو په څيرې ګرېوان کې د لمر پلوشې ليدی شي او : ))شاعران 

له قيد و شرطه بې پروا وي(( نو ځکه موږ د يون په شعر کې هوم 

 دغه شان شعرونه لولو:

 

 ق نظر نوه شوول لمبوه لېوونيد عش

 تورو تيوارو کوې شوول ډيووه لېووني

 ميکدې خود د زهود اور کوې نواڅي

 پووه کووې دېووره نووه دي هغووه لېوووني
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 د عشق په تور يې په دار موه ځوړوئ

 کلووه کوووي چاتووه سووجده لېوووني

 زموووږ پووه کووور بووه لمبووې وي ال

 ترڅووو چووې پوواتې وي دا دوه لېوووني.

 

دې باب د ځانګړي پام  )د جنګ باج( او ځينې نور شعرونه هم په

 وړ دي.

اسمعيل يون په خپل شعر کې ډېر ژور حالتونه انځوروي او دا د 

پښتو د ولسي شعر هغه غوره عنعنه ده، چې نن سوبا د نړيووال 

معاصر شعر يوه مهمه ځانګړنه هم ده او اوس په پښتو معاصر شعر 

کې هم پيل شوې ده. د ))درې مياشتې مخکې(( شعر د يوه عشقي 

ډېر دقيق بيوان دی، همودا راز د ))غوره اور اخيسوتى((  حالت

))مېږتونخور(( او ځينې نور شعرونه. د کاناډايي شعر پېژنودونکي 

ايزابل مور په عقيده، تېرېدونکو او ځانګړو ښکالوو ته تم کېدل، د 

حالت انځورول او د نامحسوسو غوښتنو بيان د اوسني شعر يووه 

ومړۍ برخه کې يوو ځوانګړی خاصه عنعنه ده، د الندې بيت په ل

 حالت په ډېر ساده ډول بيان شوی دی:
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 زما زړګى درزا کړي او دتا شونډې رپېږي

 دي څومره خوندورې زما وستا پټې خبرې

مينه او الفت لکه څنګه چې د انسانيت د خالصوون الره ده، د 

شعر د ملکې د ظهورولو عامل هم دی شاعر او مين زياتره وختونه 

کارول کېږي. انساني مينه ))د انساني توکم بقا او دوام(( په يوه مانا 

دی او د انساني مينې په خم کې رنګ شوي شعرونه همېشني او 

تلپاتې شعرونه دي. د اسمعيل يون په شعر کې د انساني مينې او 

عاطفې نوښوتيز بيانونوه د ))يادګارونوه يادګارونوه((، ))سووي 

))د حسون لوموه(( او  اسوېلي((، ))کليزه((، ))دعقل احساس((،

))پخه سکروټه(( تر سرليکونو الندې لولو. له ))سوي اسووېلي(( 

 څخه دا څو بيتونه:

 د سترګو په خوږو کوې ډوبېودم نوه پوهېودم

 د مينې پوه لمبوو کوې تاوېودم نوه پوهېودم

 احساس مې عقل پرېښوده پوه الره د جنوون

 منصور ومه په دار کوې ځړېودم نوه پوهېودم

 زما سووو اسووېلو توه موسکۍ شه ال هم نوره

 .ساده وم چوې پوه توا مينېودم نوه پوهېودم
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د اسمعيل شعر که د مينې اوښکال پالنې هور څوومره ښوکلي 

بيانونه دي خو ورسره د هېواد او ملت له ژورې مانا نه هم ډک دي، 

زياتره غزلونو کې د ښکال او مينې تر رنګينو پوښونو الندې د هېواد 

بغاوت، حق خوښوونې او خپلواکۍ پالنې، انسان دوستۍ، سپېڅلي 

ترانې پرتې دي. دا د پښتو د اوسني غزل يو مثبت بری دی چې د 

ښکال او مينې تر پوښ الندې د ژوند د ارزښتمنو مسايلو خواتوه 

عامه ذهنيت اړوي په الندې بېلګه کې په ډېر خوندور ډول همدغه 

 شان بيان شته:

 چووامو دمينووې د جانووان زلفووو تووه اور ونيوووه

 نه دودونوه يوې زمووږه پوه شوعرو کوې ځلويچې ش

 زما د عشق ستونى دې لوند نه کړ پرې يوو ځلوې هوم

 څووه کووه د ميووو اباسووين دې اننګووو کووې ځلووي

 

اسمعيل يون يو مسول شاعر دی او تل په خپل شعر کې د هېواد 

د تاريخي جريانونو په پام کې نيولو سره د خلکو، ټولنې او هېواد پر 

ېروي. هغه له خپلې مينې نه غواړي وړاندې خپل مسئوليت نه ه

چې ))نور يې د سترګو په جادو کې بند نه کړي او پرې يې ږدي چې 

د منصوري وطن د غم او اور د توپانو ستړی کاروان او د وطن د بچو 
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د ويرونو فرياد او د ځوانانو او زلمو قطار،قطار جنازې ووينوي(( او 

نه د همدردۍ يوه همدغه حاالتو هغه مجبور کړی چې له خپل شعر 

ډالۍ جوړه کړي او ))په داسې حال کې چې نور د باران نه الندې د 

ميو په سيند کې له جانان سره غوټې وهي او خاندي او د ګلونو په 

بستر کې يې په نرمو شونډو، شونډې ايښې وي، خو دی )يون( د 

دردمن او د احساس په اور کې د کړېدلي انسان په توګه خپله ډالۍ 

 وړاندې کوي:داسې 

 د شعر د بزم د مسرو ګلونه 

 د خپلو اوښکو په تار پېيم ترې امېل جوړوم

 ډالۍ کوم يې ورته

 يوه د درد او د شعرونو ډالۍ

 د زړه د سوز او پرهرونو ډالۍ((

 او د شاعر ډالۍ بايد همدغسې وي.

د اسمعيل يون شعر د شکل له مخې ډېر ښکلى او په زړه پورې 

ځانګړې ښکال خوښوونې او لوړ ذوق، اوچتې دی. غزل يې د يوې 

قريحې، استعداد او مينې څرګندوی دی او له ښوکلو ترکيبونوو، 

 انځورونو، تشبيهاتو، استعارو نه ډک دی.
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ازاد شعر يې هم خوندور او زړه راښکوونکى دی او له انسواني 

 عاطفې او غني انځورونو نه ډک دی.

چې کله موږ يو شعر لولو  يوه بله خبره هم د يادولو وړ ده، هغه دا

ننني احساس بيان م بايد پوه شو چې ايا شاعر خپل دنو په دې ه

کړی دی او که هسې د ورځې د مود مسايلو ته اړم شووی دی؟ د 

اسمعيل يون د شعر په څو کوچنيو بېلګو کې موږ وليدل چوې د 

هغه بيان مسوالنه، زړور او صريح دی او هېڅ ډول تکلف او تصنع 

شته، نو بايد وپوهېږو چې ايا هغه په خپله هم دغه شان په کې نه 

دی او که نه؟ زه چې د دوه کلونو راپه دېخوا له هغه سوره ډېورې 

نږدې اړيکي لرم، نو هغه مې په عملي ژوند کې هم يو صادق او زړور 

انسان موندلى دی، هغه چې هر څه وايي دده له ژورې مينې او ډېر 

هغه له شعر سره مينه لري، هوس پاک احساس نه راټوکېدلي وي. 

يې نه کوي ځکه ده ته شعر په خپله يو هدف دی،   داسې هودف 

چې هغه پرې د خپل زړه پرهرونه ټکوروي او د غمونو پېټى پورې 

سپکوي او نورو دردمندانو ته يې هم وړاندې کوي. روانو بدمرغوه 

پېښو هغه ته درانه عاطفي زيانونه رسولي دي، چې ددغو زيانونو 

غېزې دده شعر ته يو ځانګړی سوز او ساز ورکړی دی او علت يې ا

کولى شو د ))افسوس چې قبر دې معلوم وای...(( په شان شعرونو 
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کې ومومو. خو له دې سره سره د هغه بل هدف د هېواد د لوړتيا په 

الر کې خدمت کول دي، ددې لوړ هدف لپاره کلوه د شوعر نوه د 

ه دې خاطر خو په مجموعي ډول وسيلې په توګه هم کار اخلي او پ

د هغه شعر مقاوم او ثابت شعر دی چې د سوو فريادونو په لوګيوو 

کې يې هم د خندا ګلونه ټوکېږي او د موسکا غوټۍ خولې سپړي. 

هغه که د ژوند د ازمون د اور په سره بټۍ کې د جوارو د دانې پوه 

ساس شان په اور اوښتى را اوښتى او مټکور پاتى شوی دی، نو د اح

او عاطفې په بڼ کې د مينې د نسيم وږمو د يوه ښکلي ګل په شان 

غوړولى دی، چې د شعرونو نغمې يې زموږ د زړونو تارونه خوځوي 

 او ځانګړی خوځند عاشقانه حالت رابښي.

زه دده د شعر په باب نور څه نه وايم، ځکه د يوه هنوري اثور د 

ستل تر ټولو اسانه ډېرې ښې پېژندنې لپاره په خپله د هماغه اثر لو

الره ده، خو خپلې خبرې په دې ډول رالنډوم: سره لوه دې چوې 

اسمعيل به ال تراوسه د ځانګړي سبک خاوند نه وي او کېدی شي 

په ځينو مواردو کې د سايل او سليم تر اغېزې الندې راغلى وي، 

سوپېڅلي احسواس زړور   خو په شعر کې يې نوښتګر خوځون، د

ييز ذوق شته والى ، مسوليت ته ځيرتيا او له بيان، د ځانګړي ښکال

شعر سره د زړه له کومي مينه او اړيکي او تړون موږ ته دا هيله پيدا 
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کوي، چې ډېر ژر به د هغه شعر نور هم پرمخ الړ شي او د ځانګړي 

سبک خاوند به شي. په دې هيله چې دده شاعرانه احساس تر پايه 

 دې ته ځير وي چې وايي:

 هغه کور کلى يوازې نه کړې!ګوره احساسه 

 چې ګرېوانو کې يې ټول عمر ګرځېدلې اوښکې

ده ته د شعر په الر کې له مينې ډک، بريالى او پرمخ تلونکى يون  

 غواړو.

 په مينه او درناوي

 ابراهيم شينواری

۶۹۳١/۶/۶۲ 
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 لېوني

 د عشووق نظوور نووه شووول لمبووه لېوووني

 تووورو تيووارو کووې شووول ډيوووه لېوووني

 

 زهوود اور کووې نوواڅيميکوودې خووود د 

 پووه کووې دېووره نووه دي هغووه لېوووني

 

 دا چې بوې درېغوه پورې قودم ږدې اشونا!

 کلووي کووې نووه شووته دي سوووچه لېوووني

 

 د عشق پوه توور يوې پوه دار موه ځوړوئ

 کلوووه کووووي چاتوووه سوووجده لېووووني

 

 زموووږ پووه کووور بووه لمبووې بلووې وي ال

 توور څووو چووې پوواتې وي دا )دوه( لېوووني.

 

۶۹۱۳/۳/۲۱ 
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 کليزه

 شه غوټۍ شه پاڼې پاڼې شهشعره! ګلونه 

 د ميو پاڼې

 الړ شه! زما د يار په نرمو او خوږو زلفو کې

 وځلېږه

 وخنده

 او زما د زړګي

 د خوږې مينې د اسرو او اميدو له تله

 ورته په مينه مينه

 مبارکي ووايه

 نن يې کليزه ده

 د ژوند کليزه

 يوه د حسن او ښکال کليزه    

 د اسمعيل د محبوبا کليزه.       

 مرکزي ليليه
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 زمانه

 

 چوووا زمانوووه څووووک زموووانې وخووووړل

 چووا ميخانووه څوووک ميخووانې وخوووړل

 

 زموووا د عشوووق تنکوووي تنکوووي ګلونوووه

 د تووووا د سووووترګو پيمووووانې وخوووووړل

 

 د اسووومعيل سوووپېره مېوووره ملګوووري

 مووونم  چوووې خپلوووې يوووارانې وخووووړل.

 

 ل کال۶۹۱۳

  



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

76 

 

 

 

 

 اوښکه او خندا

 

 اوښکه شم پر مخ راشمهزه اوښکه 

 ته ټول هوس شې او بيا وموسېږې

 زه اسوېلى شمه د سوو هيلو

 ته په نڅا شې او کړس کړس وخاندې

 نو زما و ستا يارانه نه شي سره

 ځکه چې اوښکې خندا نه جوړېږي.

۶۹۱۳/۶۶/۶۳ 

  



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

77 

 

 د عقل احساس

 ستا د غمبورو د ښکال سُرخي چوې ځول ووهوي

 ووهويزما زړګوى ورتوه لوه تنودې ځنوې جول 

 

 د شونډو جام نه دې خواږه پوه نوورو موه دوړوه

 د مينې تاو مې درنه خدای مه کړه اجول ووهوي

 

 د زړه پر تل مې پرهرونه سره او شنه غوندې شي

 کله چې ټال دې سوره ګلونوه پوه وربول ووهوي

 

 زما د عقول احسواس دود شوولو د مکور پوه اور

 څنګه بوه حسونه اميدونوه سوتا منوزل ووهوي

 

 ظر پوه سوترګو کوې تسول نڅووهلږ دې ګوړين ن

 چې مې زړګى د مينې سختې پوه تکول ووهوي.

 

۶۹۱۱/۲/۶۶ 

  



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

78 

 

 نازک خيال ته!

 ته ال تراوسه پورې

 د عشق په اور کې

 د سکروټو په سر

 تڼاکې شوی نه يې

 

 ته ال تراوسه پورې

 د اسوېليو او آهونو په اور

 لکه نينه داسې اوښتى نه يې

 

 ته ال تراوسه پورې

 د غم تنور کې

 اور لړوني غوندې

 لوغړن شوی نه يې

 نو نازک خياله!

 د خوښيو خياله!

 د هوسونو خوشاليو خياله!

 الړ شه د عشق د اور په ګرمو لمبو



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

79 

 

 خپله سينه وموښه

 او د احساس په سيند کې ولمبېږه

 بيا نو راځه!

 موږه د اور بڅرو

 تر کاڼو کلکو سره

 د عشق او پاکې مينې

 په نوم سنګر ونيسه

 اسمان کاڼو ته سر ونيسه!او د 

٠366/8/٠4 

  



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

8١ 

 

 

 

 د حيا په الس

 

 

 عشوووقه لېوووونى شوووومه دتوووا پوووه الس

 زړه دې زمووا ورکووړ د بوول چووا پووه الس

 

 هجووور د زړګوووي تووول راتوووه وسوووېزه

 خوودای خووو دې نووور واخلووي د بووال پووه الس

 

 رسووي د اميوود کووار و ان منووزل پووورې

 تووم کووه چېوورې نووه شووي د جفووا پووه الس

 



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

8٠ 

 

 وکوووړېخلکوووو يارانوووه کوووې رنګينوووۍ 

 زه هسووې ګيوور شوووی د حيووا پووه الس

 

 څنګووه بووه تنوودی پووه ځمکووه نووه وهووم

 ويووونم جوووام د ميوووو د موووال پوووه الس

 

 بختوووه! ګووودايي بانووودې دې موووه ژاړه

 ډېوورې ښووکلې لوووېږي د ګوودا پووه الس.

 

۶۹۱۳/۳/۶۳ 

  



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

82 

 

 

 ډالۍ

 

 نن د ديدن په ورځې

 د اور او وينو تر شېبو نه وروسته

 څوک د عطرونو تر باران نه الندې

 سيند کې له جانان سره غوټې وهي او خاندي خاندي د ميو

 څوک د هوس په ميو

 د مرغلرو د خوندو له پاسه

 رغړي را رغړي مينه مينه وايي

 چا د ګلونو په بستر کې

 شونډې ايښې دي په نرمو شونډو

 او د عشقونو د خوندو جامونه

 بې درېغه درېغه په سرو اړوي

 خو زه له درد نه رغېدلى انسان

 په څڼو زنګېدلى انساند اور 



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

83 

 

 د احساس اور کې کړېدلى انسان

 نن د سرو اوښکو او د وينو د موسم له بڼه

 خپلې خوږې مينې ته

 شاعرانه او ښکلو سترګو ته يې

 پستو پستو خماري زلفو ته يې

 د شعر د بزم د مسرو ګلونه

 د خپلو اوښکو په تار پېيم

 ترې امېل جوړوم

 ډالۍ کوم يې ورته

 د شعرونو ډالۍيوه د درد او 

 د زړه د سوز او پرهرونو ډالۍ.

 

 مه مياشت۳ل کال ۶۹۱۳     

 د لوی اختر دويمه ورځ      

  



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

84 

 

 

 

 ژوندی حسن

 

 

 موږ مالمت يو چې له ښکلو سوره مينوه کووو

 د زړه پووه وينووه نووازولو سووره مينووه کوووو

 

 چا ده ليدلې د اورونوو سومندر کوې غووټۍ؟

 موږ لېوني يو چې لوه ګلوو سوره مينوه کووو

 

 نووور يووې نظوور د اننګووو پووه ميووو ولمبوووي

 موږ يې د تشې خولې خندلو سره مينوه کووو

 



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

85 

 

 خلک لمبه شي د ژوندي حسن له مينې څخه

 موږ ساده زړي خو له تللوو سوره مينوه کووو

 

 څومره مو مينه د احسواس رګوو کوې ننوتوه

 لکووه منصووور د دار ختلووو سووره مينووه کوووو

 

 اړوه جام دې د خوږو سترګو په سترګو کې مو

 موږه اورونه لوه اورڅښولو سوره مينوه کووو.

 

۶۹۱۳/۳/۳ 

 مرکزي ليليه

  



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

86 

 

 

 

 غره اور اخيستى...

 

 نن د ښکال د غرو د ښکلو شنو ناوونو په تل

 هلته چې سپينې غيرتي اوبه به تل بهېدې

 د عشق د زاڼو د بچيو وينې دارې وهي

 رود سوربخن غوندې دی

 او شاوخوا تيږې يې هم په وينو ولمبېدې

 ته ناڅي له خندا نه شين دیاور ور

 ان هلته لرې يې په تالو او ډاګونو کې هم

 له ډېره تاوه د سيسيو بچي وسوزول

 ځکه چې لرې لږ څه وړاندې هلته



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

87 

 

 پر هغې تورې غټې تيږې باندې

 يو ښکاري )باز( ناست دی

 پنجې يې سرې دي د سيسيو د زړګو په وينو

 او خپل وزرونه په غرور ټپوي

 د اسمانو له څوکو)شاهين( هم پاس 

 د ښکار نظر تړلى

 څو چې د زرکو سينې وڅيري په خپلو پنجو

 خو الندې ګوري چې غره اور اخيستى

 له ګڼ ځنګله څخه لوخړې خېږي

 او د مرغانو بچي سېزي په کې

 څوک يې لمبې نه ويني

 څوک يې اواز ناوري.

 ل کال د سلواغې مياشت۶۹۱۱

  



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

88 

 

 

 زوالنه غمونه

 

 و کووې زوالنووهغمونووه مووې تړلووو پووه غموو

 لمبووې مووې بلووولې د خوورد پووه ګرېوانووه

 

 غيرت به مې اغيارو توه ښوودلى د پښوتو وای

 په مخ کې که مې خنډ نه وای )بې ننګه( پښتانه.

 

۶۹۱۱/۳/۲۱ 

 خوشال خان لېسه

 

  



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

89 

 

 

 د ښکلو باران

 دلته د ښکلو باران

 په لپو لپو ډکو ډکو کاسو

 د خماري ورېځو له شونډو څخه       

 اوري نازولو باندېاوري را 

 خو پر دې وريت اسمعيل      

 په دې ستي او کړېدلي باندې          

 د غم په څڼو زنګېدلي باندې               

 يو څاڅکى هم نه اوري                    

 يو څاڅکى هم...                         

 ل کال د غويي مياشت۶۹۱۳د 

  



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

9١ 

 

 

 

 

 ازمون

 

 تکل اور کوې پوه لمبوو رغوړيعقل مې د عشق په 

 مينه مې خوږلن کې پوه انګوار او پوه ايورو رغوړي

 

 )نن( راته په سوترګو کوې لمبوه د قهور تواوه کوړه

 هيله مې له دې هوم د سوکروټو پوه سورو رغوړي

 

 څومره د اميد په مينوه نوازي موې ګوګول کوې زړه

 عشق باندې په مالګو کې پوه خپلوو پرهورو رغوړي

 



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

9٠ 

 

 ليوودلې د اوبووو مينووه؟چووا د اور پووه سووترګو کووې 

 عقل بې احساس دی په لمون کوې د پوردو رغوړي

 

 بيووا نووازکو نرمووو  لووه ازمووون نووه پښووې وکښوولې

 موووږه مټکووورو سووره چېرتووه پووه اغووزو رغووړي

 

 ښکل به مې اميد کړي د سره حسن اننګي په عشق

 ځکه چې نن وخت ورته په پښو کې په توبو رغوړي.

 

۶۹۱۳/۶۲/۶۳ 

  



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

92 

 

 

 

 پرهري اميد

 

 ډو له خوند نه چې خوواږه وروېد دوزخي شون

 پووه پرهرونووو مووې دمووالګو کوواڼي تووه وروې

 

 څنګه به عقل د جنون په اور کوې ونوه رغوړي

 داسې خوندونه د وختونوو خوو پورې نوه وروې

 

 دود شو زړګى مې ستا د حسن د ښکال په نظور

 د مکوور دام دې لووه خوووږو ځنووې ترخووه وروې

 



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

93 

 

 ستا د شاعر د قلم تواو بوه عقول لولپوه کوړي

 رګو اور چې ورتوه تول پوه ګرېوانوه وروېد ست

 

 خود به لمبه شي ستا نظور نوه مټکووره نينوې

 د اورنيو شونډو تاو نوه چوې پورې سوره وروې

 

 ل کال، چنګاښ۶۹۱۳

  



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

94 

 

 مټکور

 زه د ارمان لپاره

 لکه د جوارو دانه

 د اور بټۍ کې

 د ازمون په ګوتو

 په مينه مينه

 په اور واوښتم راواوښتلم

 خود لمبو له تاوه

 سپينه پولۍ نه شولم

 او د خوږې مينې

 د عشق له زوره      

 د اور لمبو کې          

 مټکور پاتې شوم.                    

۶۹۱۳/۶۶/۹ 

  



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

95 

 

 

 

 د ماضي عشق

 

 

 اشنا دا ستا د ماضوي عشوق لوه زوره

 زه لوووه خونووودو د نننوووي ووتوووم

 

 عشووقه دا سووتا د رنګينووو جهووان تووه

 .خوووالي راغلوووى وم خوووالي ووتوووم

 

۶۹۱۳/۹/۲۶ 

  



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

96 

 

 پټې خبرې

 تر څو به مو په منځ کوې وي اشونا پټوې خبورې

 د مينوووې د رازونوووو او حيوووا پټوووې خبووورې

 

 زمووا زړګووى درزا کووړي او دتووا شووونډې رپېووږي

 دي څومره خونودورې زموا و سوتا پټوې خبورې

 

 سوزېږو بوه پورې زه او توه اشونا او زمووږ مينوه

 زما او ستا په باب کړي نوور همودا پټوې خبورې

 

 رقيب رقيب شوه او وختونه غموازان شوولدنيا 

 مجبوره يوو چوې وکوړو يواره بيوا پټوې خبورې

 

 چا ويل درته چې وايه اسومعيل توه پوټ رازونوه

 اخر يې درتوه ټوولې کوړې رسووا پټوې خبورې.

 

۶۹۱۳/۶١/۹ 

  



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

97 

 

 د اور تاو

 د زړه ټووووټې موووې پوووه انګوووار ونيسوووئ

 ژوند ته مې غم عشوق توه موې دار ونيسوئ

 

 ترېنوووهاخلووم لوووذت د خووووږې مينوووې 

 مووا د غووم زور تووه پووه وار وار ونيسووئ

 

 پووام چووې رقيبووو لووه څووه ونووه وايووئ

 زمووا پوووه قتووول بانوودې يوووار ونيسوووئ

 

 خلکووو راځووئ د خوووږې مينووې پووه نوووم!

 د اور پوووه تووواو موووا ګناهکوووار ونيسوووئ

 

 د اسووومعيل خوووړو سوووپېرو ملګووورو

 سووورکۍ ډيوووه مووې پووه مووزار ونيسووئ.

 

۶۹۱۳/۳/۶۳ 

 مرکزي ليله

  



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

98 

 

 

 

 د حسن لومه

 

 

 سووتا شوويرين نظوور ونڅېوودعقوول کووې 

 ځکووه جنووون شووو سوور پووه سوور ونڅېوود

 

 د حسووون لوموووه دې پوووه نووواز غووووړوه

 چووې پووه سووينه کووې مووې ځيګوور ونڅېوود

 

 وينوووې د مينوووې د ازموووون وختونوووه؟

 سوور مووې د موورګ پووه تووود ډګوور ونڅېوود

 



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

99 

 

 سوووتا د خوووواږه نظووور پوووه تونووود کتلوووو

 د زړه پووه توول کووې مووې پرهوور ونڅېوود

 

 لمبوووه د ګرموووو شوووونډو موووه بلووووه

 موووې پوووه نشوووتر ونڅېووود تڼووواکې زړه

 

 څووومره دې حسوون کووې غوورور توواو شوووی

 شووووخو کتلوووو توووه دې لمووور ونڅېووود.

 

 

۶۹۱۳/۶۶/۱ 

 رحمان بابا لېسه

  



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

٠١١ 

 

 پخه سکروټه

 عشووقه جنووون ومووه څووه نووور خووو نووه وم

 يووو اسوووېلى ومووه څووه اور خووو نووه وم

 

 سووتا نوواکردې دي څووه ويلووى نووه شووم

 د ټنګوووه سووورو د پېغوووور خوووو نوووه وم

 

 زړه ږده زموواچووا درتووه ويوول چووې پوول پوور 

 پخووه سووکروټه وم ال سووکور خووو نووه وم

 

 څنګووه دې وريووت کووړم اننګيووو کووې ژر

 لکه اوربول پورې بانودې خوور خوو نوه وم

 

 دا خووو د توووا د حسووون اور سووووی يوووم

 کوه نووه لووه سووره دومووره تووور خووو نووه وم.

 

۶۹۱۱/۳/۶۳ 

 خوشال خان لېسه

  



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

٠١٠ 

 

 

 

 سوی اسوېلى

 

 د سترګو په خووږو کوې ډوبېودم نوه پوهېودم

 لمبووو کووې تاوېوودم نووه پوهېوودم د مينووې پووه

 

 احساس مې عقل پرېښووده پوه الره د جنوون

 منصور وموه پوه دار کوه ځړېودم نوه پوهېودم

 

 دا ستا د مينې زور و که د عشق د خووږو تواو؟

 په نره چوې پوه اور کوې نڅېودم نوه پوهېودم

 



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

٠١2 

 

 حيرت کې شو غيرت زموا د مينوې پوه ازموون

 سورګل غوندې بې وختوه رژېودم نوه پوهېودم

 

 شه ال هم نوره زما سوويو اسووېلو توه موسکۍ

 سوواده وم چووې پووه تووا مينېوودم نووه پوهېوودم.

 

۶۹۱۱/۹/۹۶ 

 لغمان

 

  



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

٠١3 

 

 د خپل پالر د شهادت د تلين په درنښت.

 افسوس چې قبر دې معلوم وای!

 ما به د ګرم احساس وينو باندې

 د عشق د پاڼو د خندا په څپو

 ستا د تڼاک اميد پولۍ ليکلې

 په سينداو د تيزابو د اورونو 

 به لمبېدلم ستا د عشق د تکلونو په زور

 هر مازيګر به مې دپېغلو د وربل ګلونه

 د خپلو سپينو توپاني اوښکو له سپينو امېلونو سره

 د اور په رنګ باندې ليکلو سرو شعرونو سره

 تا پر مزار شيندلو پاڼې پاڼې

 افسوس چې قبر دی معلوم وای

 افسوس چې قبر... .

 ل کال۶۹۱۱

  



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

٠١4 

 

 ضي خنداد ما

 د آه پووه توواو عشووق لېوووني وخنوودل

 شونډو د ګل کوې چوې اغوزي وخنودل

 

 عقول بووه ونواڅي احسوواس توه خجوول

 حسن د غوم کوې کوه زړګوي وخنودل

 

 دود شووو تکوول د اسوووېليو پووه اور

 ورتوووه پرهووور زړه ارمووواني وخنووودل

 

 د ګوول خنوودا يووې پووه لمبووو ونيوووه

 سوويلۍ پووه مينووه د سووپرلي وخنوودل

 

 نووور د سووبا د حسوون شووونډې موښووي

 پر توند)شمال( باندې ماضوي وخنودل.

 

۶۹۱۱/۱/۲١ 

 خوشال لېسه

  



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

٠١5 

 

 

 

 خوږلنې سترګې

 

 مينووه کووې د وخووت د انګووار سووره موښووم

 اور موووې د ګوګووول پوووه درانوووه موښوووم

 

 پرېوووږده چوووې څپوووه د ازموووون واړوم

 سوووزندو سووکروټو کووې مووې زړه موښووم

 

 بلوووه دې لمبوووه کوووړه د مغووورور نظووور

 چا ويل چې زړګى موې پوه کوې نوه موښوم

 



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

٠١6 

 

 ولووې د عشووق لووه زوره څنووګ کوووې؟تووه 

 اور کووې خووو د مينووې ځيګوور زه موښووم

 

 ستا خوږلنو سوترګو کوې اشونا پوه عشوق

 زړه موووې لکوووه وړه پوووه تنووواره موښوووم

 

 نووور دې بووه خوووږو کووې احسوواس ولووړي

 زه خووو مووې شووعرونو کووې ترخووه موښووم

 

 بوووی بووه کړمووه يوواره سووتا د حسوون ګوول

 نوون چووې يووې اغووزي پووه ګرېوانووه موښووم.

 

۶۹۱۳/۶۶/۶۳ 

 

  



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

٠١7 

 

 

 

 

 ژړغونى آه

 

 د ژړغووووني آه پووور شوووونډو تلوسوووې وځلوووي

 د عشق په عقل کې چې مينوې توه اسورې وځلوي

 

 واوړي تکوول د اور توور پولووو پووه تڼوواکو پښووو

 د مسوووتقبل پووور اننګوووو چوووې ارادې وځلوووي

 

 شعره! د اوښکو حسن ښکل کړه په چاودلو شوونډو

 چې د وير بحر کې دې عشوق څپوې څپوې وځلوي

 



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

٠١8 

 

 زما د اوښکو په سويندالمبي څپه چې ستا د خوند 

 د پرهووري اميوود پووه سووترګو مووې ګيلووې وځلووي

 

 داسې مې ښکاري د سورکي زړګي پوولۍ لوه لورې

 لکووه د يووار پووه اننګووو کووې چووې خووولې وځلووي

 

 واړوه عشووقه! د تنکووي ارمووان غوووټۍ مووې پووه اور

 اخر به ستا د هوس سيند کوې هوم لمبوې وځلوي.

 

۶۹۱۱/۶١/۶۲ 

  



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

٠١9 

 

 

 تر کاڼو الندې

 خنووودا وتلووويزړه نوووه لمبوووې چوووې د 

 ورتووه لووه خووولې نووه مووې د تووا وتلووي

 

 دا چې هغوی پوه زغورده خانودي پور مووږ

 څووه شووى دې زړه نووه ورتووه بيووا وتلووي

 

 ټووووول قوتونووووه د پرديووووو دلتووووه

 ښوووکاره راغلوووي دي پوووه غوووال وتلوووي

 

 دا اسوومعيل توور کوواڼو النوودې کووړئ ښووه

 بيووا يووې لووه خووولې ځنووې رښووتيا وتلووي.

 

 ل کال۶۹۱۳

  



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

٠٠١ 

 

 درې مياشتې مخکې

 ې مخکېدرې مياشت

 زه او يار مې سره

 سترګې پر سترګو شولو

 ما د هغې سترګو کې

 هغې زما سترګو کې

 د يوه ژوند د اميدونو کيسه وکرله

 سره موسکي شولو او ومو خندل

 بيا د هغې سترګو کې

 زما د هيلو اميدونو انځور وګرځېده

 او بيا زما سترګو کې

 ددې د سترګو تصوير پاتې شو

 تراوسه پورې.

  



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

٠٠٠ 

 

 

 

 چاته چې سترګې يې زما هغه

 سترګو ته خواږه راکوي

 

 نور دې د سترګو په خوږو کې سترګې نه موښمه

 نور دې د ګرمو اننګو په ګرمو ميو نظر نه ډوبوم

 نور دې د نرمو ښکلو شونډو د خوندونو سيند کې نه المبمه

 رانه هېرېږې

 رانه هېرېږي د ستي هيلو ساړه اسوېلي

 ينو مستې څپېد غيرتي اوښکو مست رود، د و

 د منصوري وطن د وينو ليکې



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

٠٠2 

 

 د غم او اور د توپانونو ستړی شوی کاروان

 نو راته مه ګوره خوږې خوږې په ښکلو سترګو

 او پر احساس مې د سرو شونډو د خوندونو خواږه مه اوروه

 چې رانه هېر نه شي

 ددې وطن د هر بچوڼي د ويرونو فرياد

 د وينو رود د اوښکو سيند

 او د ځوانانو او زلمو کتار کتار جنازې      

 کتار کتار...

۶۹۱۳/۹/۶ 

 

  



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

٠٠3 

 

 

 

 د وينو رود نيل

 

 احساس پر عقل بلوې کوړې لمبوې پوه لپوو لپوو

 جنونووه پووه سوور واړوه نشووې پووه لپووو لپووو

 

 د شونډو تبسوم دې رانوه ګورد د غوم ونوه ليود

 د زړه وينې که غوړپ کوړې زموانې پوه لپوو لپوو

 

 د وينوو رود نيول توه موسکۍ شه د سورکي پرهر

 حسوويني ډکوووه ترېنووه پيووالې پووه لپووو لپووو

 



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

٠٠4 

 

 لذت کې د خندا دې چې الهو شي خونود د نوورو

 په سترګو کې مې تاوې شوي ګيلوې پوه لپوو لپوو

 

 اغووزو د ګوول د پوواڼو تبسووم دی پووه اور سوووی

 پووه زلفووو چووې دې ټووومبم ترانووې پووه لپووو لپووو

 

 هوس دې د ښايست بيا د جنون په سيند کې المبي

 په زړه مې موښي چې ايرې پوه لپوو لپوو. د عشق

 

۶۹۱۱/۱/۲۶ 

  



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

٠٠5 

 

 

 

 

 د وير سکروټې

 

 عشووقه زورور يووې خووو توووبې مووه موواتوه

 شووونډو د اشوونا تووه اوسووېلې مووه موواتوه

 

 پووروت پووه کووې لووذت دی د زمووان د لېونووو

 پووام کوووه سوواقي ډکووې پيووالې مووه موواتوه

 

 ځو اشنا پوه عشوق کوې پور اغزنوه خووني الر

 مووواتوهغېوووږې د وصوووال توووه ارادې موووه 

 



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

٠٠6 

 

 وکووړه پووه مغوورور نظوور خووواږه خووواږه کاتووه

 تاتووه مووې اسوورې دي دا اسوورې مووه موواتوه

 

 موښم نن په شونډو ستا سوره ښوکلي اننګوي

 کووړې دې وعوودې وې اوس وعوودې مووه موواتوه

 

 خير که زه دې وريت کړم په سکروټو کې د ويور

 څانګووه د اميوود مووې زمووانې مووه موواتوه

 

 راز د محبووت پووه کووې نغښووتى دی د يووار

 اسووومعيله زولنوووې موووه مووواتوه.سوووويه 

 

۶۹۱۳/۶۶/۶۹ 

  



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

٠٠7 

 

 

 د اوښکو جنازې

 

 پر سووي موخ موې دي روانوې سلسولې د اوښوکو

 راتووه خنوودېږه او کوووه مووې تماشووې د اوښووکو

 

 چا مې پر شوونډو د خنودا د څپوې ځول ونوه ليود

 عشووقه! ګوورم نووه يمووه راغلووي مرحلووې د اوښووکو

 

 د کوم احساس له خولې نه وځوي د زګېرويوو کتوار

 سترګو نه مې خوشې دي ويالې د اوښکوچې د شعر 

 

 دا بووه تصوووير د چووا د ويوور وي انځووور کووړی قلووم

 ځکووه يووې نوووکې نووه تووويېږي ترانووې د اوښووکو

 



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

٠٠8 

 

 څووومره د مکوور تخيوول تووه کښووته شوووي نوورم!

 په نوم د ميو راتوه موخ کوې ږدي پيوالې د اوښوکو

 

 څنګه بوه ګواټي مټکوور نوه شوي د سوترګو زموا

 لمبې د اوښوکو چې شپه او ورځ ترېنه تاوېږي سرې

 

 شي به کږې د يار مغرورې سوترګې عقلوه کوه نوه؟

 چې ورته يوسم ستړې شووې اندېښونې د اوښوکو

 

 ستا د لذت نواظر دې سوېزي د عشوق هيلوه زموا

 اخر بوه وړم د خنودا کوټ کوې جنوازې د اوښوکو.

 

۶۹۱۱/۲/۲ 

  



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

٠٠9 

 

 

 

 

 له جېل نه... ګيله

 

 )) ته په وړوکي جېل کې

 موږ دلته لوی زندان کې((

 ې مينې د ارمان په هيله وسوزېدود يو

 ته خو ال ښه وې

 د خوږې مينې د پاڼو شنه دودونه دې ونه ليدلو

 موږ ورته ښه کتلې



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

٠2١ 

 

 چې مو د مينې سره ګلونه د يارانو د لمبو

 د سمندر څپو کې وسوزېدل

 ژبه مو ګونګه وه تړلې وه د اور د دار په

 مستو ليکو

 چغې مو نه شوې وهى

 د انګار د سمندر ګوتو کې ښه مو ليدله خپله مينه

 پاڼې يې ورژېدې

 خندا يې وچه شوله

 او لياليي حسن يې مړاوی شو د درد په چړو

 خو مينه مړه نه ده ال

 پام چې نهيلى نه شې

 اوس نو زموږه مينه

 زما او تا غوندې يو څو لېوني



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

٠2٠ 

 

 په مينه مست څيرې ګرېوان

 او سرببري غواړي

 چې ورته وناڅي لمبه شي

 ګو د وينو مستې فوارېاو د خپلو زړ

 ورته امېل امېل کړي

 بيا به زموږه مينه

 له خندا شنه شي

 او ګلونه به يې بيا زلفو کې وټوکېږي

 او بيا به موږ لېوني

 هم ورته هلته له خندا نه شنه شو.

 

۶۹۱۳/۲/۶۲ 

  



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

٠22 

 

 د لمبو څاڅکي

 د نن په ائينه کې چوې موسوکى راتوه پورون دی

 جنووون دی؟اشوونا دادې ادا ده کووه جووادو او کووه 

 

 د کوم يو ګل پر شونډو د خندا سندره شونه کوړم

 پر پېغلو پسورليو موې راغلوى چوې کونتوون دی

 

 خو يو بل ښکلوی نوه شوو ،په ګرمو شونډو خاندو

 زما و ددې ترمنځ څه د ډيورنډ کرښوې توړون دی

 

 منمه د ))شمال(( د لمبو څاڅکي دلتوه نوه شوته

 ددې ګلبڼ پر پاڼو يې پرې ايښى خوو طواعون دی

 

 کوووم چووا کووه د رښووتينو لېونووو پوښووتنه وکووړه!

 په دغه وران مالت کې خو يې يو استازی يوون دی.

 

۶۹۱۳/۳/۲۹ 

  



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

٠23 

 

 د خندا قتل

 د خدای په کتابوه موږ

 او د نبي په احاديثو کې 

 دا لوستي وو چې:

 قتل د روح لويه ګناه ده په ژوندون کې د چا

 او ماليکې د خدای ذات دي

 پاکېچې له ټولو ګناهو نه 

 خو اوس کلونه کېږي

 چې تر مودو نه مخکې

 زموږ د سوي زړه د مينې کور نه

 د بېګناوو ماشومانو او ځوانانو

 د ژوندون جنازې 



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

٠24 

 

 د فرښتو په بېګناوو ګوتو

 ځي د اسمان غېږي ته

 نو اوس د مينې تخيل کې د وجدان

 او عاطفې د سمندر پر څپو ناستو

 د احساس بڅرو

 ووايئ چې:

 معصومې فرښتې به زياتي دا بېګناهه او

 د نازولو ماشومانو د تنکۍ خندا په قتل

 ګنهکارې نه شي!؟

۶۹۱۳/۹/۲ 

  



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

٠25 

 

 د آه سکروټې

 د درد په ژرنده دل نه شوې زما د عشوق نينوې

 د نرمو شونډو ځل نه شوې زما د عشوق نينوې

 

 د سوز په اور چې اوړي نون د مکور پوه خووږو

 د چا د زلفو ول نه شووې زموا د عشوق نينوې

 

 تڼوواک اميوود مووې واړوه توور پولووو د ازمووون

 لمبو ته بې تکل نه شووې زموا د عشوق نينوې

 

 د چا د مينې سيند کې مې احساس غوټې وهلې

 چې بندې په اجل نه شوې زموا د عشوق نينوې

 

 د آه سووکروټو دود کړلووې بټيووو کووې د اور

 پوليو سره مل نوه شووې زموا د عشوق نينوې.

 

۶۹۱۱/۳/۲۱ 

  



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

٠26 

 

 

 غيرتي لېمه

 

 مينې ښکالزما د 

 لکه بېباکه ماڼو

 د قهرجنو لمبو

 د سيند په مستو څپو

 تاوه راتاوه شوه

 او ډوبه شوله

 او د اميد هيله مې

 د اور په غېږه کې په نرمو پښو

 په اسوېلو اسوېلو



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

٠27 

 

 ونڅېده

 خو زه هغسې چې پخوا ومه څه         

 هسې به يم هسې به اوسمه ال                

 نه به د چا خندا ته وخاندمه         

 نه به قبلې ته د ښکال او حسن              

 د خپل غيرت لېمه کاږه ونيسم.                                   

 

۶۹۱۱/۶١/۹ 

  



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

٠28 

 

 ميو اباسين د

 د مينې څړيکه مې د وريت زړګي پردو کوې ځلوي

 عشقه ګنواه دې زموا سوويو اسووېلو کوې ځلوي

 

 د جانووان زلفووو تووه اور ونيوووهچووا مووو دمينووې 

 چې شنه دودونه يې زموږه پوه شوعرو کوې ځلوي

 

 دا خووو زمووا د اسوووېلو د تووو تاونووه وينووي

 ځکه خواږه يې د سرو شونډو په سورو کوې ځلوي

 

 زما د عشق ستونى دې لوند نه کړ پرې يوځلې هم

 څووه کووه د ميووو اباسووين دې اننګووو کووې ځلووي

 

 کوړېپام چې په تريو نظر يې حسن توه نظور ونوه 

 د خوشال توره مې تراوسوه ال پښوتو کوې ځلوي.

 

۶۹۱۱/۹/۲۶ 

 خوشال لېسه



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

٠29 

 

 

 د اوښکو سمندر

 

 وخت چې له غوسې نه سور تکل ته شونډې وسپړي

 ژوند په اوښکو لوند شي او اجل ته شونډې وسوپړي

 

 مينې سمندر د سپينو اوښوکو پوه ځيور ونوه ليود

 اوس به نو زړګى د چا تسول توه شوونډې وسوپړي

 

 رخو کې د احسواس د فريواد چغوه پورېتاوه شي ت

 دا د غم قلم مې چوې غوزل توه شوونډې وسوپړي

 



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

٠3١ 

 

 ډوب چې وي زړګى د اورني غم پوه سويندونو کوې

 چېرې به حسينې ستا وربل توه شوونډې وسوپړي

 

 ورغووړي تڼوواک هوووس موواحول د اغزيووو کووې

 عقل او اميد چوې مسوتقبل توه شوونډې وسوپړي

 

 موېتاوه کړه لمبه د ګرمو شوونډو پوه سوينه کوې 

 وريت ويده زخمونه به يې ځل ته شوونډې وسوپړي.

 

 ل کال،تله۶۹۱۱

  



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

٠3٠ 

 

 

 

 

 د خوږو مکر

 

 تڼاک ځيګر مې حسن پوه سوپرغيو سوولوي

 د آه اوښکه مې عشق پوه مايوسويو سوولوي

 

 د عقل د احسواس سوترګو ونوه ليوده پرهور

 د وخت د اور په زور يوې پوه اغزيوو سوولوي

 

 خندا يې سمندر شي زموا درد توه پوه هووس

 مينې د بوڼ ګول موې پوه سويليو سوولويد 

 



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

٠32 

 

 د عشق د خوږ مکر ته نظر کړئ اوښوکو نون!

 پووه شووونډو بانوودې آه د لېونيووو سووولوي

 

 د درد په کړايي کې په زړګي شي خوود لووګى

 خوږې زلفوې چوې يوار پوه اننګيوو سوولوي

 

 د سور مستقبل ټال کې به عشق وزانګي اخور

 خنودا کووه نون اميوود پوه اسوووېليو سووولوي.

 

۶۹۱۱/۳/۲۳ 

  



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

٠33 

 

 

 

 ارام سمندر ته!

 

 ولې غلى او ارام يې

 ته خبر يې چې څه وشول او څه کېږي

 د نړۍ په وچو غرونو، سپېرو دښتو، ځنګلو کې؟

 ته خبر يې چې څه اوري

 د اسمان له ګرېوانه نه

 د بېوسه روح پر مينو؟

 ته خبر يې چې ټول ژوي

 يو د بل د ژوند په بيه د ژوندون شېبې رانيسي؟



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

٠34 

 

 وحشت د پاچايانوته خبر يې د 

 واکمني دقاف له غرونو ان زموږ تر کوره رسي؟

 ته خبر يې چې زموږ د کلي خوا کې

 هره  ورځې د کارغانو ډلې ډلې

 د وګړو پر سينو باندې ټونګې کړي؟

 که نور هم غواړې همداسې:

 چې ماران او څمڅرې دې

 د سيسيو بچي وخوري

 او پر سمه لويه الر دې

 د لېوانو کاروانونه

 شپنو په رمو ګډ شيد 

 که نور هم غواړې همداسې

 چې بيا هم روحي وګړي 



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

٠35 

 

 د چا مينې ته اور ورکړي

 د چار روح کړي تيږو الندې؟

 نو که داسې نه وي خو ځه

 تر پېړيو زغم نه وروسته

 په څلور کونجه دنيا کې

 د توپان نغمه خوره کړه

 چې نړۍ له بوی شي پاکه

 رو هوسونواو شي ړنګه پاچاهي د ځناورو، ګنهکا

 او څو تنه بېګناه به

 شي سپاره د نوح بېړۍ کې.

 

۶۹۱۳/۹/۲۲ 

  



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

٠36 

 

 

 د تېزابو باران

 

 زما د عشق د تنکو هيلو سترګې

 ال د هوس د خوږلنيو په بڼ               

 د ګل پر پاڼو غوړېدلې نه وې                   

 چې تا د قهر د تېزابو باران                          

 د اورني اسمان له شونډو څخه                                

 په زغرده زغرده پرې راوه وروه                                     

 او دتنکۍ مينې په سترګو کې دې                                      

 راتاوه کړله.د وير لمبه په خندا تاوه کړه                                     

 

۶۹۱۱/۱/۲۱ 

  



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

٠37 

 

 

 

 

 سندرغاړي

 

 

 لوېديځ وګړو! -د ختيځ

 د مرګي له وېرې مړاو مړاو هيلو!

 د ژوندون په جېل کې بندو د نړۍ د هوسونو پاچايانو!

 او د عشق د رنګينيو د سيندو  مستو څپو کې

 ستړو ستړو ماڼو ګانو!

 د ژوندون هره شېبه مو



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

٠38 

 

 تېره د نڅا و خنداګانو په ټالونو کې کړه

 په هر رګ کې د وجود مو

 د عطرو وينه جاري کړئ

 او هوس هوس زړګو ته

 د خوښيو لمبې غړپ کړئ!

 چې کلونه مودې وشوې

 د مرګونو سندرغاړي

 زموږ کور کې مېلمانه دي

 هغه لويه هوجره ګورئ!

 چې شاوخوا يې د زمزم ويالو نيولې

 او په مخ کې يې د توتو انګور تاکو ونو شين

 کړیسيوری جوړ 

 په همدغه ځای کې ناست دي



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

٠39 

 

 يو سپين ږيری په کې نه شته

 ټول ځوانان ترېنه راتاو دي

 په هر وار چې ترنګ او ترونګ شي

 له څو تنو روح جال شي

 بس کلونه مودې وشوې

 چې زموږ د کور هوجره کې

 سندرغاړي مېلمانه دي.

 

۶۹۱۳/۹/۲۲ 

  



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

٠4١ 

 

 

 د طاعون په لوپټه کې

 

 

 د طاعون په لوپټه کې

 د سرزورو احساساتو      

 شينکى فصل ټوکېدلى           

 د ياغي مينې په تور يې                

 الس و پښې دي پرې تړلې                     

 د اجل وږمه پرې اوري                                 

 رژوي يې خنداګانې                                           

 قاتالن )دواړه( خو د روح 



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

٠4٠ 

 

 ورته ګوتې پر غاښ ناست دي             

 وايي څه مټکور عشق دی                           

 وايي څه لمبه جذبه ده                                           

 د اورونو ټال کې زانګي                                                 

 د ژوندون سندرې وايي!؟                                                       

 

۶۹۱۳/۱/۳ 

  



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

٠42 

 

 د احساس لوخړه

 ما د لمبو د ترحم په سيند کې ولمبوئ

 او د حسين قهر په سترګو کې مې

 د توندې مينې د احساس لوخړه                        

 د اور په غېږه کې د وير په تنور                               

 د اور لړوني غوندې تاوه کړئ       

 د مينې په الس                                     

 څو چې د عشق له کاڼو سترګو څخه   

 د سوزېدلي احساس کړيکه باندې             

 ېږيد عاطفې اوښکې راوڅڅ                

 او د جنون پر دود وهلې دښته                 

 تنکي تنکي ګالن راوټوکېږي.                             

۶۹۱۱/۱/۲۳ 

 خوشال خان لېسه

  



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

٠43 

 

 

 يادګارونه يادګارونه

 مووا درتووه ليکلووي وای شووعرونه او شووعرونه

 تووا زلفووو کووې ايښووي وای ګلونووه او ګلونووه

 سووالونهما پوه وچوو شوونډو درنوه کوړي وای 

 تووا پووه زړه را ايښووي وای زخمونووه او زخمونووه

 مووا ژونوود تووه نيووولي وای دارونووه او دارونووه

 ستا شونډو خندا کړای غورځنګونه غورځنګونوه

 زړه کې زما بول وای سوره اورونوه سوره اورونوه

 سووتا ژونوودون ډيوووې وای څراغونووه څراغونووه

 دغسووې وای هيلوووې او همداسووې ارمانونوووه

 ولونووه ولونووهمووا ورتووه ژړلووى تووا خنوودلى 

 حسوون بووه د تووا و داسووتانونه داسووتانونه

 ژونوود بووه ټووول زمووا و يادګارونووه يادګارونووه.

 

۶۹۱۳/۳/۲۶ 

  



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

٠44 

 

 کاڼو ونه ژړلې

 عشق د هوس په لمبو

 د مستو کاڼو د خندا په څپو

 د تېزابونو د اورونو ژرنده 

 تاوه راتاوه کړه د درد په وينو

 او د اميد د ګلو موسک نظر يې

 اور واړاوه راواړاوه د حسن په زور د غم پر ليکه په

 خو کاڼو ونه ژړل

 الهسې خاندي له خندا نه شنه دي

 د عشق لمبو کې اميدونه کري

 زړو د اغزيو کې ګلونه کري

 د خوږې مينې د ښکال په اميد

 د سرو سکروټو سره تخمونه کري.                                            

۶۹۱۳/۶/۶ 

  



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

٠45 

 

 

 

 مېږتونخور

 

 څنګ ته ناست ومه د ونې

 د ټپي پرېشانۍ خيال مې سترګې ورو ورو خوبولې

 پام مې شو د ونې ډډ ته

 يو سورکي مېږتونخور پرې خپل وزرونه رپولو

 اوږده ژبه يې له خولې نه بهر کړې په هنر وه

 چې مېږيان به پرې راټول شول

 لکه غړپ د مستو ميو به يې تېر کړلو له ستوني

 و و مخ په پورته روان کړید خوندو د عشق لمب



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

٠46 

 

 ورو نږدې شو د غومبسو د ژوندون د ځالې څنګ ته

 چې ټول عمر وې له تندې جل وهلې

 له غوسې نه تکې سرې په اور کې تاوې

 کړه يې ژبه ورته مخکې په هنر په مکر وړاندې

 يو ناڅاپه سرو غومبسو يې پر ژبه پر مښوکه

 او پر سترګو

 زهرجن نېشونه ښخ کړل

 س شېبې(( وروسته مې کتل چې:))لس يوول

 درد کې تاو مېږتونخور

 د ونې ډډ نه راګوزار شو.

۶۹۱۳/۱/۶۹ 

  



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

٠47 

 

 

 د اميد څانګه

 

 د زړه کور کې موې د شوعر غووټۍ غووړېږي

 د خوووزان سوووړه سووويلۍ ده رژوي يوووې

 

 د اميد څانګوه چوې لوږ شوانته اوږده شوي

 د ظالم په الس کوې لوور دی پرېکووي يوې.

 

 ل کال۶۹۱۳

 خوشال لېسه

  



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

٠48 

 

 

 

 د اسرافيل شپېلۍ

 

 د اورنيووو اغووزو زړه کووې ښووکال چېرتووه لګووي

 د سوو شونډو په لمبو کوې خنودا چېرتوه لګوي

 

 زمووا د زړه د پرهرونووو سووره او شوونه ګلونووه

 ستا د خمارو زلفوو ول کوې اشونا چېرتوه لګوي

 

 منم احساس مې د اورونو زړو کوې ګول ټوکووي

 خو سوتا د بوزم رنګينيوو کوې دا چېرتوه لګوي

 



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

٠49 

 

 مې د تڼاکو شونډو ليکوو بانودې خانده په کړس

 د خوږلنيو پوه محفول کوې ګودا چېرتوه لګوي

 

 د اسوورافيل د شووپېلۍ غووږ ورتووه راورسووېده

 د پښتنو سوپېره وطون کوې رڼوا چېرتوه لګوي

 

 خود ستا دمينې د رنګينې کوڅې ګوټ ته نه ځم

 د ميو ډنډ کې د سرو اوښکو ځوال چېرتوه لګوي.

 

۶۹۱۳/۳/۶۶ 

  



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

٠5١ 

 

 د جنګ باج

 نوووازولو وخووووړارموووان د اوښوووکو 

 لکه موسکى شوبنم چوې ګلوو وخووړ

 

 ددې ګالب ګوالب وطون حسون موې

 څه هم پرديوو څوه هوم خپلوو وخووړ

 

 چاتووه لمبووه لمبووه احسوواس وښوويم

 وطووون زمووووږه نوووابللو وخووووړ

 

 څه بې پښتو شوول پښوتانه د وختوو

 بوواج د جنګونووو توورې مغولووو وخوووړ

 

 يو اسمعيل پوه دغوه لووی کلوي کوې

 .نوويم نووازولو او نوويم ښووکلو وخوووړ

 

 ل کال۶۹۱۳

  



 نيمه پېړۍ يون/مټفور

٠5٠ 

 

 د سيند په منځ کې

 چووې د نوون پوور زلفووو وټووومبم ګووالن کتووار کتووار

 لکه شنه چې پسرلي کوړم پور بيابوان کتوار کتوار

 

 دا خوږې خوږې خبرې دا خوږې وعدې مې خيال کې

 ټوکوووي د جنووت حووورې او غلمووان کتووار کتووار

 

 پس له مرګه به زمووږه يووه ورځ همداسوې راشوي

 ن کتووار کتوواردرېوودلې بووه وي دار تووه رهبوورا

 

 څه اولې مينې وسو څوه خووږې يوارانې دود کوړو

 اوس والړ د سيند په منځ کې پښوېمان کتوار کتوار

 

 بووس هموودا د سوواده ګووانو د سووندرو غووزل وايووه

 چې ترې وځي هره ورځوې هوښوياران کتوار کتوار.

 

 ل کال د وري مياشت۶۹۱۳

  



                                                                               مټفور /نيمه پېړۍ يون

٠52 

 

 

 

 سوی ګودر

 

 سوووترګو اوتووورو ورتوووه هوووېڅ ونوووه وې

 هووووېڅ ونووووه وېد زړه سووووندرو ورتووووه 

 

 لويووووه څپووووه د اوبووووو راغللووووه پوووورې

 د اور بڅوووورو ورتووووه هووووېڅ ونووووه وې

 

 هغووووی زمووووږه وينوووې توووويې کړلوووې

 زمووووږ ملګووورو ورتوووه هوووېڅ ونوووه وې
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 تېووووره لمبووووه شوووووه د پرديووووو دلتووووه

 زمووووږ لښوووکرو ورتوووه هوووېڅ ونوووه وې

 

 نظوور مووې ښووکل کووړې خوووږې شووونډې د يووار

 لمبوووو شوووکرو ورتوووه هوووېڅ ونوووه وې

 

 وسووووووځېدهد لووووويال ګوووووانو ګوووووودر 

 خوووو سووورببرو ورتوووه هوووېڅ ونوووه وې

 

 اخوور يووې ښووکل کووړ اسوومعيل پووه شووونډو

 د چوووا خبووورو ورتوووه هوووېڅ ونوووه وې.

 

 ل کال د سلواغې مياشت۶۹۱۳
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 مړاوي اننګي

 

 

 ژونووود سووووزېدلو نهيلوووۍ نوووه توېووودلې اوښوووکې

 د چوووا د مينوووو جنوووازو کوووې څڅېووودلې اوښوووکې

 

 شووهيد و تاسووو نووه کووه هلتووه چووا پوښووتنه وکووړه!

 وايووئ چووې وطوون کووې بهېوودلې اوښووکېورتووه بووه 

 

 خدايوووه د سوووتا لوووه تووورحم او لوووه پېووورزو مننوووه

 نوووورې دې واخلوووه دا ډالوووۍ دا رالېږلوووې اوښوووکې
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 څومره ښه ښوکاري هلتوه سوتا د موسوکو شوونډو خنودا

 دلتوووه پوووه موووړاوو اننګوووو کوووې ځلېووودلې اوښوووکې

 

 خوووود بوووه د رب لوووه عواطفوووو نوووه ګيلوووه کوموووه

 هلتوووه خنوووداوې دلتوووه ولوووې رسوووېدلې اوښوووکې

 

 ګوووره احساسووه هغووه کووور کلووى يوووازې نووه کووړې

 چووې ګرېوانووو کووې يووې ټووول عموور ګرځېوودلې اوښووکې.

 

۶۹۱۳/۶/۲۹ 
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 په اورونو کې سندرې

 

 

 شاعر

 

 محمد اسمعيل يون
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 :کتاب پېژندنه

 

 په اورونو کې سندرې   د کتاب نوم:

 محمد اسمعيل يون   شاعر:

 يون کلتوري يون   خپرندوی:

 ټوکه ۶١١١   چاپشمېر:

 ل کال۶۹۳۱   لومړی چاپ:

 ل کال۶۹۳۳   دويم چاپ:

 د شا عر

 (۶١)   پرله پسې نومره: 

 د خپرندوی

 (۶١)   پرله پسې نومره: 

 ضياالرحمن ضيا   کمپوزر:
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 ددې ټولګې پر دويم چاپ څو خبرې

 

)) په اورونو کې سندرې(( زما د شعرونو دويمه ټولګه ده چې پر 

کال په پېښور کې چاپ شوې ده. په دې ټولګه کې اکثره  (ل۶۹۳۱)

هغه شعرونه راغلي، چې ما د خپل تحصيل او تر هغه وروسوته د 

تنظيمواکۍ پر مهال ليکلي 

او يو څو داسې شعرونه په 

کې هم شته چې د طالبانو 

د واکمنۍ د لومړيو کلونو په 

بهير کې ليکل شوي دي. دا 

ټولګه هغه وخت د هېواد د 

شوواعر ښوواغلي تکووړه 

عبدالمالک بېکسويار پوه 

زيات ټينګار او مالي لګښت 

خپره شوه، که د هغه ټينګار نه وای، نو دا ټولګه ما هغه مهال نوه 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

٠6١ 

 

خپروله. له هغه وخته بيا تر دې دمه زه پر يو لړ کلتوري، سياسي او 

ټولنيزو چارو دومره مصروف شوم، چې زما شاعرۍ ته يې ډېر زيان 

دس دی، زيات ذهد، تقوا و خلوت ته ضورورت ورساوه. شعر يو تق

لري، له سياسي او ټولنيزو کارونو او په دې الره کې له پرتو دېوانو او 

لېوانو سره، د شعر ملکه، الهه او پرښته يو ځای مزل نه کوي او نه د 

شعر ښکال د سياست له بدرنګيو سره غاړه غړۍ حرکت کوي، نو 

شي، بايده دي، چې خپل ځکه که څوک غواړي يوازې شاعر پاتې 

ذهن او قلم پر نورو ګڼو کارونو مصروف نه کړي. د شعر ښواپېرۍ 

يوازې ذهد، ښکال او تخيل مني؛ له نورو ګڼو چارو سره يې کار نه 

شته. په همدې خاطر څومره چې زما نور کارونه ډېرېدل، د شوعر 

ښاپېرۍ راڅخه مرورېدله او لرې کېدله، خو بيا به هم کله په خوب 

کله په ويښه راتله او زما د ذهني روزګار د ارامتيا سبب به کېدله  او

او روحي ستړيا به يې رانه وړله. تر دې ټولګې وروسته مې کله کله 

شعرونه ليکلي دي، خو دومره ال نه دي، چې د يوې بلې ځانګړې 

 شعري ټولګې بڼه خپله کړي. 

ه زه هم په شعر پسې منډې نه وهم، کله چې دا ښاپېرۍ خپلو

راشي، نو بيا ورسره د زړه خواله کوم. هر کله چې زما شعرونه د بلې 

ټولګې تر کچې ورسېدل، بيا به يې د يوې ځانګړې ټولګې په توګه 
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چاپ کړم. تر دې ټولګې وروسته ليکل شوي شعرونه مې ځکه په 

دې ټولګه کې رانه وړل، چې دا ټولګه د خپول زموان او مکوان د 

ر وروستي شعرونه د خپلې زمانې رنوګ حاالتو انځورنه کوي او نو

لري، نو ځکه مې دا ټولګه د خپل هغه وخت د ارزښت او اهميت له 

مخې په خپله بڼه پرېښوده. په شعرونو کې مې هم ورته هېڅ ګوتې  

نه دي وهلي، يوازې هغه چاپي او اماليي تېروتنې چې په تېر چاپ 

خو هسې کې وې، هغه مې تر ډېره حده سمې کړې. ګرامري سمون 

هم پر شعر يا نظم د پوره تطبيق وړ نه دی، نو هغه مې لوه خپول 

معمول حالت سره سم پرېښود. نورې خپلې خبرې نوه اوږدوم او 

 تاسې قدرمن، ددې ټولګې لوستو ته رابولم.

 په درناوي

 پوهندوی محمداسمعيل يون

 افغانستان -کابل

 ارګ؛ د جمهوري رياست ودانۍ

 مه۲۶ سلواغې د کال ل۶۹۳۳
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 سريزه

 

 د يو مات ژوندون کيسوه ده، ژړغوونې شوانته ژاړي

 نيمووه مووړه نيمووه ويووده ده، ژړغووونې شووانته ژاړي

او دا کيسه د يو يون کيسه ده، د يو ژوند کيسه ده او زموږ د 

 زمانې د يو ژوندي تاريخ کيسه.

دا کيسه د هغو غمجنو شېبو کيسه ده، چې د ښار واټونه بيا له 

 جوړېږي...  سره او په نوي ريتم

... 

 کوڅه کې شور شو او هاها شوه کوڅه ړنګه شوله

 د ښار واټونو کې د بنګو او د چرسو واټ شو جوړ

 نوي ريتم په يوه                                                               



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون
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 او بيووا بنګيووانو دوړې پورتووه کووړې لووه خپلووو ولووو

 پېغلووه يووې ګووډه کووړه بربنووډه لکووه سووپينه او معصووومه 

 سپوږمۍ...                                                                               

دا کيسه د هغو شپو او ورځو کيسه ده، چې د تقلبي قدرت پور 

 ګدۍ ناست امام د وطن د مرګ تسبې تېروي او شکرونه باسي:

... 

 ه هټووۍ نووه راځووي د عطوورو او لونګووو د  او د عطووار لوو

 وږمو رنګين رنګين تخيل                                                

 اوس هر ماښام له شپږ پوړيزو خونو

 پېغلې د خپلې حيا روح سپاري

 د خدای)ج( د پرښتو ګوتو ته

 او د سپېڅلې ځمکې غېږې ته پناه وروړي

 خونهخو امام ناست د هوس په مرمرينه 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې
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 په خپلو ګوتو د وطن د مرګ تسبې تېروي

 او د قدرت د جنون

 د خوږو ميو په ډنډونو کې بربنډ المبي

 او د ژړا پر ځای شکرونه باسي.

دغو ټولو کيسو، شېبو او ورځو شپو تور شوا يوو حسواس او  د

نوښتګر قلم چلوونکى والړ دی، چې په سرو اورونو کې يې هوم د 

شو او د مرګ او ژوند په اورنيو شېبو قلم نېغ سر چا ته ښکته نه 

 کې يې هم د وطن سندره وويله او ښه په خوند يې وويله.

هغه ال تش اسمعيل و او يون يې ال نه وو پيل کړی، چې د کابل 

په سپېرو کوڅو کې زما ورسره اشنايي شوه، زه چې هور ځلوي د 

ر، اسمعيل نوم د ده په غياب کې ياد کړم، نو بيا مې يو په تنه خوا

وچ کلک او ځيرک زلمى، د ښوونځي درې څلور کتابه په يوه اخبار 

 کې راغبرګ په تخرګ کې نيولي نېغ سترګو ته ودرېږي.

اسمعيل ټيک هماغه شان چې اسمعيل)ع( له خپلو پښو څخه د 

زمزمو د اوبو چيني راوخوټولې، له خپلو خالقو ګوتو څخه د نوښت 
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زموږ د وطن د څلور ويالې راخړوبوي. دی ددې په څنګ کې چې 

کلنې ملي غميزې انځورونه کاږي، خو شعر ته د تعهد او نوښوت 

 مساله يې هم له ياده نه ده ايستلې:

 د زړونو زورو مو دلبرانو لوټ که

 لکه وطن چې رهبرانو لوټ که

 

 د تا د شونډو قهر زما زړه وېروی نه شي

 دا روس کله کوی شي له افغانه سره جنګ؟

 

ښتناک زيار کې يوه بله د يادولو وړ خبره د ټپې د يون په دغه ارز

او ازاد شعر د انډول ده، سره له دې چې دغه کار د يون په ابتکار 

کې نه شي راتالی او تر ده دمخه زموږ نورو ليکوالو هم دغه کوار 

کړی دی، خو په کوم انداز کې چې يون ټپه او ازاد شعر سره غاړه 

صر ادب کې به يې بېلګې کمې غړۍ کړي، زما په خيال زموږ په معا

وي، د بېلګو له راوړلو څخه يې په دې نيت تېرېږم، چې نه غوواړم 
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ټول کتاب يو ځل په سريزه کې په لوستونکو ولولم. د يون په شعر 

زياتوښکالوو څخه يوه دا هم ده، چې هغه هره خبره لکوه  له کې

ا هماغه شان چې د وخت او حاالتو ضرورت دی، نېغ په نېغه او رس

کوي، ګيلې او مانې يې رسا د نښې منځ ولي او د پښتني ټوولنې 

نيمګړتياوې د يوه حساس نقاد په شان راوباسي او د خلکو مخې ته 

 يې ږدي:

 چاوې يو قام زرو ته وکړه سجده

 ما ته خو لر او بر پښتون ښکاري

... 

 دهېڅ مغول لښکر مې د زړه ښار کې پلى نه دی

 وژلى يمشمشاد په وينو سور يمه خيبر 

 

 د زړه رڼا مې سره په وينو شوله

 د هغې دغې عقيدې په نامه
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له مرحوم استاد روهي سره مې د ځاني خبرو په ترڅ کوې لوه 

خدای بښلي څخه دا خبره زده کړې وه، چې ويل يې: د هېڅ يوه 

 شاعر ټول شعرونه اوله درجه نه وي.

د همدې خبرې په استناد بايد وويل شي، چې د يون په دغوه 

ونګ کې د ګوتو په شمېر دويمه درجه شعرونه هم راغلي، وګورئ ج

 د صراط پل، دسمال، زهر.

خو دا خبره په دې مانا نه ده، چې ګوندې د يون شعري يون پر 

همدې ځای والړ دی، يون ځووان شواعر دی او ال خوو د خپلوې 

شاعرۍ د لومړيو واټنونو الروی دی، هغه به ال نور واټنونه وهي او 

وي او د پښتو پر لمن به د ډېرو داسې ګلو کر کوي، چې په يون به ک

وږم او رنګ يې د خړ څادري پښتون د ژوند پر شاړه کرونده د هيلو 

 غوټۍ راسپړي.

که د پښتو ادب ټيکه داران مې په کفر محکوم نه کا او دا اجازت 

راکاندي چې د خپل ادب ) پښتو ادب( پر لمن مې يوه پيش ګويي 

وايم چې زه له ګران يوون څخوه دوموره هيلوې، وکړم، نو بايد و

غوښتنې او د خالقو کارونو انتظارونه لرم لکه څومره چې خودای 

بښلي عالمه عبدالحى حبيبي صاحب کړي دي. زما دغه خبره به 
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هېڅکله هم په دې مانا نه وي، چې ګوندې ما به د عالمه صواحب 

 شان ته خدای)ج( مه کړه په کمو سترګو کتلي وي.

وږ د زمانې د تاريخ يوه پاڼه ده، که څوک يې مني او که يون زم

نه؟ زه ورته برياليتوب، په خروارونو تخليقي کار او ښېرازه ژونود 

 غواړم.

 عبدالمالک بېکسيار

 ډنمارک -کوپنهاګن

 مه۶۳، د جون ۶۳۳۳
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 تاب

 

 زمووا پووه اسوووېلو سووتا پووه نووازونو تيووږه کېوودو

 کېودو په يوو، وايوه اشونا کوه پوه دوه ګونوو تيوږه

 

 زمووا سوواده ملګوورو، ای پووه يووو نظوور مينووو!

 لږ ټينګ شئ چې د ښکلو پوه مکرونوو تيوږه کېودو

 

 منووو د معشوووقو د اداګووانو توواب مووو نووه شووته

 څووه لويووه قربوواني ده چووې پووه زړونووو تيووږه کېوودو
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 زما او ستا د سترګو جنوګ پخووا ځنوې عوادت دی

 نو څه که اوس په دروغوو پوه جنګونوو تيوږه کېودو

 

 د شونډو په خوږو کوې روح اوبوه کوه بس يو ځل مې

 موونم پووس لووه هغووه بووه د لوزونووو تيووږه کېوودو

 

 يو چا پوه ګونګوسويو ورتوه غووږ کوې داسوې ووې:

 راځووه د يووون د هيلووو پووه قبرونووو تيووږه کېوودو.

 

۶۹۳١/۹/۳ 

 کابل

  



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

٠7٠ 

 

 

 

 

 د ارواګانو سلګۍ

 

 

 

 خلک خو وايي چې اوالد

 د مور او پالر د زړه د مينې د با 

 تنکي ګلونه دي چې مړاوي شي او ورژېږي                    

 نو زړونه هم مړاوي شي ورژېږي.                                         



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

٠72 

 

 خو ما نه هېچا هم ونه پوښتلې،

 چې ستا د ګرانې نازنينې مور د هيلو،

 اميدونو ارواګانو چې سلګۍ وهلې،

 چې، او ستا د پالر د جنازې د وينو رنګ کټ

 د کلي منځ کې،

 له تا نه پټ تېرېدو،

 نو تا د لوی دېوال تر شا،

 څومره په زوره زوره وژړلې!؟

 

۶۹۳١/۶/۲٨ 

 د کوچني اختر دويمه، کابل

  



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

٠73 

 

 ساده قتل

 د سووپينو اوښووکو نووور وای ورېوودلى ورېوودلى

 د چووا پووه سوووو زړونووو توېوودلى توېوودلى

 

 افسوس د نرمې غېږې په خوږو کې دې تاو نه کړم

 خو به څه نوه وغورځېودلى غورځېودلىاسمان 

 

 دا څومره ساده قتل و چې بې اوره دې موړ کوړم

 توور شووونډو دې وم کلووه رسووېدلى رسووېدلى

 

 څه ګرمه پاچواهي بوه وه د جوجوو او مواجوجو

 که مخکې يې قاف نوه وای ودرېودلى ودرېودلى

 

 دتا د خوږې مينې ټول خوواږه پور موا حورام دي

 دلى.پوور زړه بانوودې کووه نووه وم لګېوودلى لګېوو

 

 ل کال۶۹۳١

  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

٠74 

 

 

 

 د ژوند رنګ

 

 

 لکه د شپې په زړه کې

 چې د سهر د وږمو پاڼې

 شونډې وسپړي موسکۍ شي

 او رڼا د خپلو سرو مرغزلينو وړانګو

 د شال ورېښمين پلو پر ځمکه خور کړي 

 نو ورځ زرغونه شي ترې

 او بيا د ورځې د ښکال د پرېشانۍ له سجدې



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

٠75 

 

 د شپې روح وټوکېږي.    

 ژوند کې د غمونو د جامداسې مې 

 له پيمانې څخه خوښي جوړېږي

 او د خوښيو د خندا د غرو له څوکو نه مې

 غم څاڅي     

 او د ژوند پاڼو ته مې رنګ ورکوي.  

 

 

۶۹۳١/۶/۲۳ 

 کابل -د کوچني اختر دويمه

  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

٠76 

 

 

 

 

 سهوه

 

 ډېره ښه شوه چې په خلکوو کوې رسووا شووم

 نووه د ځووان شوووم نووه د زړه او نووه د تووا شوووم

 

 سووتا د شووونډو دسووپرلي د بوووډۍ ټووال تووه

 پووه ژړا کووې ګلووې څنګووه پووه خنوودا شوووم؟

 

 ددې سووترګو پووه خوووږو کووې دې څووه روح و؟

 چې يووه شوېبه کوې څوو ځلوې پخوال شووم

 



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

٠77 

 

 توور دې زيووات د نهيليووو موواتم څووه دی؟

 د هغووې ډولووۍ چووې تلووه نووو پووه ژړا شوووم

 

 د غمونووووو او دردونووووو دې دنيووووا تووووه

 م.لويووه سووهوه زمووا دا وه چووې پيوودا شووو

 

۶۹۳١/۳/۲۶ 

 کابل پوهنتون

  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

٠78 

 

 

 

 نامعلوم قبرونه

 

 که يوه ښه ګېډۍ د ګلو کړمه جوړه د زړه با  کې

 د احساس له پاڼو     

 او د ورېښمين حسن ځال ته يې د زړه د عاطفې د اوښکو ستوري،

 لکه سپين څاڅکي د سهار د پرخې ونڅوم

 الړ شم د کلي هديرې ته!

 ګېډۍ؟ نو به د چا پر قبر کېږدمه د ګلو

 د چا د قبر تو  به وموښم په خپلو سترګو؟

 د چا له شناختې نه به تاوه کړم د زړه د ارمانونو لمبه؟



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

٠79 

 

 

 د چا د قبر د سپېرو خاورو سپېره ګردونه

 به د ماتم ماتم ژوندون پر تندي باد کړمه

 په لپو لپو؟                                                        

 ديقبرونه ډېر 

 هديره ډکه ده

 خو زه د خپلې نازولې مور او پالر قبرونه

 نه پېژنم.     

۶۹۳١/۶/۲۳ 

 کابل -د کوچني اختر دويمه

  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

٠8١ 

 

 

 

 

 اسمان او ځمکه پوه دي

 عقل رنځور و؟

 د سورکۍ ښکال د شونډو په خوږو يې

 د زړګي د ارادې مزي تړلي وو ټول.

 احساس يتيم و

 زنګولې يې د خپلو بڼو ټال کې

 ې اوښکېځلېدونک

 غيرت په وينو رنګ و

 د کلي رنګه بړک الوتې وه



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

٠8٠ 

 

 يو وهم خور و،

 هېڅوک هم پوی نه شول چې څه وشولو

 يوازې شنه اسمان

 د خپلو رڼو سترګو  

 د رڼو اوښکو له ستورو څخه

 هر څه چې وشول هغه وليدلو

 يوازې ځمکه پوه شوه

 چې زما د زړه د ارمانو د وطن  

 څومره بې شمېره جنازې يې

 زړه ته ننوېستې.                  

۶۹۳١/۹/۹ 

  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

٠82 

 

 

 

 نيمه الره

 

 پرې مې ږدئ چې دود شم د ارمان په نيمه الره

 داسې چې پرې ايښى يم جانوان پوه نيموه الره

 

 زما د خوږې مينې نو په دې کې ګنواه څوه وه؟

 سپرلى چې رانه لوټ کړلو خزان پوه نيموه الره

 

 ي مينهاشنا شونډې غونچه کړه سترګې جام اننګ

 زړګووى دې رانووه وړی دی ارزان پووه نيمووه الره

 



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

٠83 

 

 د کومې مينې غچ و او د کووم سورود بودل و؟

 يوازې چې دې پرېښودم حيوران پوه نيموه الره

 

 هېچا د زمانې د مکور زيور او بوم ونوه پوښوت

 دې يون خو ورته څيرې کړ ګرېوان په نيمه الره.

 

۶۹۳١/۳/۶۳ 

 مرکزي ليليه، کابل پوهنتون

  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

٠84 

 

 

 ستوري اوښکېستوري 

 که د راڼه زړه د ))پوهنې(( د ځوانۍ د ځوانو هيلو خندا

 د ګل د شونډو د عطرونو سيند کې تاوه کړي                      

 د خپلو ارمانونو لمبه     

 او د احساس له پاڼو پاڼو څخه جوړه شي ډولۍ د ژوندون

 عاطفه سور او زرغون شال شي پرې راوغوړېږي

 وږمۍ ځلې په کېته لکه سپينه سپ

 سپرلى د ټول کلي کوڅې او الرې ووينځي په خپلو وږمو

 او لمر د ټول طبيعت زړه ته په سجده کړي

 خپلې نرمې وړانګې     

 د کلي لر او بر ګودر کې د منګيو اتڼونه جوړ شي

 او زه تر شلو کلو وروسته،



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

٠85 

 

 څڼې غوړې کړم د )چا( د اننګو په خولو

 مست کوچي په شان يېد وريت احساس د دنګو غرو د 

 د خپل اواز له ترنمه سره

 په ولو ونڅوم

 او ستا ډولۍ ته اوږه ورکړم د زړګي په قوت

 څومره به ښه وي چې نور خاندي د هوس په شونډو

 او زه له ډېرې خوښۍ

 ستا د ډولۍ له هره ګامه سره

 په لپو لپو ستوري، ستوري اوښکې تويې کړمه!!

۶۹۳١/۹/۲ 

 کابل

  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

٠86 

 

 

 

 ماتې هيلې

 

 

 زړګى به په کې وران شي که ځيګر به په کې وران شي

 زما خو به دا دواړه ستا نظور بوه پوه کوې وران شوي

 

 زمووا د غيرتووو او سووتا د حسوون دښوومنۍ کووې

 مورچل وايه اشنا او که ګودر بوه پوه کوې وران شوي

 

 د شووونډو د سووپرلو پوواڼې دې مووه رپوووه يوواره

 زما د ماتو هيلو جوړ لښوکر بوه پوه کوې وران شوي

 



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

٠87 

 

 م او وحشووت د پخالينووې پووه اتووڼ کووېد ظلوو

 لويان به نور هم لوی شي در په در به په کې وران شي

 

 راځووه د يووون د هيلووو پووه زړه مووه اړوه خوواورې

 د )هغې( معشوقې د پل اثور بوه پوه کوې وران شوي.

 

۶۹۳١/۳/۶۳ 

 مرکزي ليليه، کابل پوهنتون

  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

٠88 

 

 د څلورو کلو شپې مې

 

 د يو ځوان عمر څپه مې

 دود کړهاسوېليو رانه 

 د څلورو کلو شپې مې

 د کوم چا روژه نيولي غوندې شمار کړلې په ګوتو

 ددې دومره عمر پاڼو د رڼو سترګو انځور کې

 مې هېچا ته هم ونه ويل،    

 چې کوم رنځ مې په زړه ناست دی؟

 د چا حسن مې څښي وينه؟

 چا مې وړی زړه په مينه؟

۶۹۳١/۱/۶۹ 

 بګرام -نصرو کال

 

  



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

٠89 

 

 

 

 د کفر رحم

 

 لسو کلو درد موې لوه دې قوام نوه تپووس وکوړئ د

 زما د وچو شوونډو بيوا لوه جوام نوه تپووس وکوړئ

 

 د کوم هوس په زړه کې سووز او درد د مينوې ګوورئ

 د سوز او درد اثور لوه موا ناکوام نوه تپووس وکوړئ

 

 احساس مې راتوه رپوي چوې يوار خانودي او زه ژاړم

 د حال ژوندون خو دادی له انجام نوه تپووس وکوړئ

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

٠9١ 

 

 ر له شونډو موه پوښوتئ زموا زړګوي توه ګوورئد يا

 د کفر بوه څوه رحوم وي اسوالم نوه تپووس وکوړئ

 

 زما پوه ګوودرو کوې چوې د چوا اسوونه تېور شوول

 سهر پرې خبر نه دی لوه ماښوام نوه تپووس وکوړئ

 

 يوووو يوووون پوووه لويوووه الره مينوووانو توووه دا ووې:

 که غواړئ ژوند مو اور شي ما بدنام نه  تپوس وکوړئ.

 

۶۹۳١/۳/۶۳ 

 کابل پوهنتون -ي ليليهمرکز

  



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

٠9٠ 

 

 

 کيسې

 د انګار د سرو بڅرو

 د وهمونو ژوند نه وروسته

 د جنت د شنه انځور کلي ته الړم

 د مرموزې چوپتيا سيوری و

 د دنګو کالګانو

 او د ونو د شنو پاڼو

 پر زخمونو غوړېدلى

 خو د زړه له درد نه جوړو

 فريادي اوښکو کې ماته

 ددې دنګو کالګانو



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

٠92 

 

 دېوالونودنګو دنګو 

 او د شنو تاکونو پاڼو

 د رازونو او رمزونو

 غيرتونو او ننګونو

 ډېرې ډېرې کيسې وکړې

 ډېرې ډېرې...

 

 ل کال۶۹۳١

 بګرام -نصرو کال

  



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

٠93 

 

 

 

 له ځانه سره جنګ

 

 بېګاه مې خوب کې وکه لوه جانانوه سوره جنوګ

 زړګووي مووې ګنووې وکووه لووه ارمانووه سووره جنووګ

 

 خانودمقربان دې له بڼو شم توه موې ولوه زه بوه 

 کوم چا دی کله کړی له خپل ځانوه سوره جنوګ؟

 

 د تووا د شووونډو قهوور زمووا زړه وېووروی نووه شووي

 دا روس کله کووی شوي لوه افغانوه سوره جنوګ

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

٠94 

 

 په شا چې کله ګورې نو په موسوکو شوونډو ګووره

 اشوونا پښووتانه نووه کووړي پښووېمانه سووره جنووګ

 

 په اوبوو وينځويکوم څوک مې دا زړګى د عاطفې 

 کوړي ګرېوانوه سوره جنوګ، د نفس اورونه وژني

 

 يو )يون( هم د همغوو لوه لښوکرو سوره يوو شوو

 کړي زمانه سره جنګ. ،چې سپين سباوون غواړي

 

۶۹۳١/۳/۲۹ 

 کابل پوهنتون -مرکزي ليليه

 

  



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

٠95 

 

 

 لکه وختونه چې وختونو کې مري

 لکه وختونه چې وختونو کې مري

 او زمانه لکه سرزوری پښتون

 پر مخه درومي د مرګي غېږې ته   

 او شاته نه ګوري د ميو او ګالبو اتڼ

 داسې مې روح او د زړګي پردو کې تاوه مينه

 ستا قدمونه څاري     

 ستا قدمونه....!            

۶۹۳۶/۳/۲۳ 

 کابل

  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

٠96 

 

 

 وينې تخيل

 

 

 د يووو مووات ژونوودون کيسووه ده ژړغووونې شووانته ژاړي

 نيمووه مووړه نيمووه ويووده ده ژړغووونې شووانته ژاړي

 

 تخيوول نووه وينووې څوواڅيد سووندرو وزر مووات شووو 

 پووه مووواتم کووې ننوووداره ده ژړغووونې شوووانته ژاړي

 

 د غمونووو ډزې وشوووې د شوويرنې پووه کوڅووه کووې

 د فرهوواد د مرګووي شووپه ده ژړغووونې شووانته ژاړي

 



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

٠97 

 

 ولوووليزو شووېبو وران کووړ د روښووان تفکوور څلووى

 د فکرونووووو جنووووازه ده ژړغووووونې شووووانته ژاړي

 

 راتووه ښووکاري هنوودوکش کووې مغوووليزه شوومله هسووکه

 ې تووواتره ده ژړغوووونې شوووانته ژاړيټيټوووه شوووو

 

 د تورانوووو ژوبلوووورو د ماللوووو بنګوووړي موووات کوووړل

 پښوووتنه لمبوووه سوووړه ده ژړغوووونې شوووانته ژاړي

 

 ستا د شونډو پاڼې چېرې څوک د اوښکو په تواو وينځوي؟

 د احسووواس پووواتې ايوووره ده ژړغوووونې شوووانته ژاړي.

 

۶۹۳۶/۹/۶١ 

 کابل

  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

٠98 

 

 

 د شعر په پاڼو

 نوون دې پووه سووترګو کووې پوورون ښووکاري

 لکه په مرګ کوې چوې ژونودون ښوکاري

 

 بيوووا دې د زړه لوووه ارادې نوووه خوووالف

 څنګه پوه شوونډو کوې پواڅون ښوکاري

 

 فکووره ويلووې نووه شووې! -زمووا احساسووه

 درتووووه د زور او زر تووووړون ښووووکاري

 

 نور د ښوکال پوه سويند کوې پوورې وتول

 پښتون پر ماتوه کښوتۍ سوتون ښوکاري

 



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

٠99 

 

 زمووا د ګوول وطوون د شووعر پووه پوواڼو

 مضوومون ښووکارينوون هووم د سوورو وينووو 

 

 چووا وې يووو قووام زرو تووه وکووړه سووجده

 مووا تووه خووو لوورو بوور پښووتون ښووکاري

 

 د زړه پېښليک مې يواره څوه لوه ګوورې؟

 پووه هووره پاڼووه کووې شووبخون ښووکاري

 

 موونم پښووتو مووې ځنکوودن نووه منووي

 که بر سکون شو نوو لور )يوون( ښوکاري.

 

۶۹۳۶/۳/۲۳ 

 کابل

  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

2١١ 

 

 

 

 زهر

 

 زړه مې نوری نوری خووږېږي دچوا مينوو بانودې

 څومره بې رحموه طواعون اوري ګلورينوو بانودې

 

 پام پرې ګوزار د ګل د پاڼو چېورې هوم ونوه کوړئ

 لويه کړې خپله مينوه اوښوکو سوپينو بانودې ما

 

 ما خو دې سوترګو کوې د زړه وطون ښوکال کتلوه

 چاوې )سقاو( زهر به څښې شونډو شيرينو بانودې

 



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

2١٠ 

 

 څووومره توووپير دی د مينووو او قوواتلو توورمنځ

 مړېوږو دوی پور وينوو بانودې موږه پور مينوو نوه

 

 مينه تباه شوه احساس دود شو ښکال وسووځېده

 اوس د ښکال سوندرې نوه لګوي غمګينوو بانودې

 

 چا وې د ګل وطون قواتلو توه دې هوېڅ ونوه وې

 اوښووکې مووې اوري د وطوون پوور قوواتلينو بانوودې

 

 د اور پوور ليکووه سوووي يووون پووه لپووو لپووو ژړل

 دې.وې د وحشت تناب حاکم شو زړو ورېښمينو بان

 

۶۹۳۲/۹/۹ 

 لغمان -الينګار

  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

2١2 

 

 

 

 

 دا په کومو سترګو ګورې؟

 

 تا خو وې چې زما دواړه سترګې ستا دي

 په کې ګوره د خپل مات ژوند                                 

 د رڼو اوښکو د هيلو انځورونه    

 د سبا د اميد ستوري         

 د خوږمن زړګي اهونه.   

 سترګو کې دې ګل شيتا خو وې: ))زما په 



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

2١3 

 

 که به يې ستا په مينه بل ته غړومه((

 خو اوس ای د مينې څړيکې!    

 د ښکال د سپوږمۍ وړانګې!    

 دغه نوی پسرلى چې:     

 ستا په زلفو کې يې وټومبل ګلونه

 تا يې وموښل په مينه

 په السونو کې السونه

 دا په کومو سترګو ګورې؟

 لمريز کال۶۹۳۲

 کابل

  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

2١4 

 

 

 

 

 نا بری بری که

 

 موونم زمووا کووه دې سوورور مووات کووړ

 سووتا د ښووکال مووې هووم غوورور مووات کووړ

 

 لږ خو مې سترګو توه پوه ځيور شوه اشونا!

 چووا د لوزونوووو کووووه طوووور ماتوووه کوووړ

 

 مغولووه خيالووه! پووه سووجده شووه راتووه

 خوشووال زړګووي مووې رنتبووور مووات کووړ

 



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

2١5 

 

 توووا موووې پوووه زړه د اور بووواران وراوه

 ما دې پوه سوترګو د عشوق نوور موات کوړ

 

 بوووری کوووه نوووا بوووری وبوووولم؟دا دې 

 چې په خپل الس دې خپل منصور مات کوړ.

 

۶۹۳۲/۳/۶۳ 

 کابل

  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

2١6 

 

 

 

 

 سپېڅلى غرور

 

 چا وې د ژوند سپرلي ته دې په کمو سترګو ګوورم؟

 پخووا کوه پوه رڼوو و اوس پوه نموو سوترګو ګوورم

 

 د تووا د شووونډو پوواڼې چووې غوووړېږي او موسووېږي

 دا زه ورتووه محبوووبې پووه شووبنمو سووترګو ګووورم

 

 د داسوې مينوې د غورور لوه سوپېڅلتيا نوه قربان

 چې خپل رقيب ته ګورمه پوه برموو سوترګو ګوورم

 



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

2١7 

 

 دا څو ځلې دې راکړل سترګو سوترګو کوې زهرونوه

 دې سترګو ته دې نور خو په پرچموو سوترګو ګوورم

 

 په دې ورانه کوڅه کې مې ځيګر او زړګى مات شول

 خو اوس هم ورتوه يواره پوه صونمو سوترګو ګوورم

 

 نووه کووې د عشووق اور دی لګېوودلىزمووا د زړه چي

 نو ځکه ټول جهان توه پوه همودمو سوترګو ګوورم.

 

۶۹۳۲/۳/۶۱ 

 کابل

  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

2١8 

 

 

 

 

 د سپينو خولو پرخې

 

 

 ياد خو به دې وي؟

 چې يوه ورځ مې ستا په سترګو کې

 د هيلو ګالن يو يو ټوکولو

 الس مې ستا په الس کې کېښود

 ټول وجود مې سره لمبه شو

 ستا په زنه کې راټولې شوې



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

2١9 

 

 سپينو خولو پرخې د

 ما په خپلو دواړو سترګو

 په کې وليد

 د خپل مات برخليک سيوری

 ستا د مخ خولې مې وچې کړې په خپلو اسوېليو

 خو زما له سترګو اوس هم

 سرې او سپينې اوښکې څاڅي.

 

۶۹۳۲/۳/۲۱ 

 کابل

  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

2٠١ 

 

 

 د اوښکو سباوون

 

 د زړونوووو زور موووو دلبرانوووو لووووټ کوووه

 لکوووه وطووون چوووې رهبرانوووو لووووټ کوووه

 

 زمووا قاصوود سووتا پووه کوڅووه کووې اشوونا!

 پوووه رڼوووا ورځوووې رقيبوووانو لووووټ کوووه

 

 د عوووواطفې د بووووڼ د ګلووووو لښووووکر

 خووزان لوووټ نووه کووړ باغوانووانو لوووټ کووه

 



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

2٠٠ 

 

 ربوووه! د توووا د ديووون روښوووانه څووورا 

 پووور ديووون مينوووو پتنګوووانو لووووټ کوووه

 

 زموووا د ټوووول عمووور د هيلوووو سوووپرلى

 د کلووووي ټولووووو مشوووورانو لوووووټ کووووه

 

 د معشووووقې د موووخ د مشوووکو کووواروان

 لووو الړ نووه شووو کاروانيووانو لوووټ کووهتوور غ

 

 د اسوووومعيل د اوښکوسووووپين سووووباوون

 شووواوخوا ټولوووو اشووونايانو لووووټ کوووه.

 

۶۹۳۲/۳/۶۳ 

 کابل

 

  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

2٠2 

 

 

 

 

 زهرجنه خندا

 

 څه د احسواس څوه د جوذبې پوه ناموه

 ځووواني مووې الړه د هغووې پووه نامووه

 

 د وينووو جووام مووې نڅوووي پوور شووونډو

 د توووا دشوووونډو د کعبوووې پوووه ناموووه

 

 پووه وينووو شووولهد زړه رڼووا مووې سووره 

 د )هغووې( )دغووې( عقيوودې پووه نامووه

 



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

2٠3 

 

 د توپوووووانيزو اسووووووېليو لښوووووکر

 سترګو دې لوټ کوړ د جرګوې پوه ناموه

 

 د زهرجنوووې خنووودا شووونه پسووورلي

 پوور موووږه اوري د وعوودې پووه نامووه

 

 اوښکې مې څښولي اسووېلو کوې الموبم

 دار تووه مووې بيووايي د نشووې پووه نامووه.

 

۶۹۳۲/۳/۶۹ 

 کابل

  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

2٠4 

 

 

 

 د خندا وزرونه

 

 فرهاد زړګي موې د اورونوو پرېشواني شووهپه فرهاد 

 په شيرين جنت وطن کې چې مې جوړه سقاوي شووه

 

 د منصور عقل لمبه بوه څنګوه پواڼې شوي دمينوې؟

 د سپين دېو منطق کې ډوبه د عشقونو پاچاهي شووه

 

 د احسوواس پوواڼو رژېووږئ، د عطرونووو وږمووو ژاړئ

 سووندريزو ولولووو کووې پابنوودي پووه پسوورلي شوووه

 



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

2٠5 

 

 ړئ، د ګلونووو غوواړې غوووڅېد خنوودا وزرې پوورې کوو

 شووه (1)د ژړا په اور کې کېنوئ عقيوده موو اسوالمي

 

 عقله څنګه ورته رېږدې؟ ورته جګ کتلوى نوه شوې!

 ستا رڼا کې د غلو څنګه کامراني شوه کاميوابي شووه

 

 ای د اور په ميوو مستو د عشوقونو سوپينو سوتورو!

 د ظلمونو شپه رڼا کوړئ ګنوې ختموه زنودګي شووه.

 

۶۹۳۲/۳/۶۳ 

 کابل

  

                                                           
(1)
 هغو کسانو ته اشاره ده چې په غلطه، اسالم د غم دين معرفي کوي. 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

2٠6 

 

 

 امام شکرونه باسي

 د ګلو ښار لمبه لمبه شو

 او د چټو پېغلو  

 له سپينو سپينومړوندونو نه د وينو لمبې دارې وهي

 د ښار واټونو کې ګزمه ګرځي د وهم دېوان

 او ګرځوي پر دواړو ولو دمرګونو ډالۍ

 په څلور الرو کې دي جوړې هديرې د ژوندون

 وينوهره کوڅه د ښار رنګ شوې ده په اوښکو 

 اوس د بنګړيو بازار سوی دی د غم په لمبو

 او د شنو، سرو، سپينو بنګړيو پرځای

 د رنګارنګه کارتوسونو درمندونه جوړ دي

 او د عطار له هټۍ نه راځي د عطرو او لونګو د وږمو رنګين



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

2٠7 

 

 رنګين تخيل.

 اوس هر ماښام له شپږ پوړيزو خونو

 پېغلې د خپلې حيا روح سپاري

 دفرښتو ګوتو ته )ج(د خدای

 او د سپېڅلې ځمکې غېږې ته پنا وروړي

 خو امام ناست دی د هوس په مرمرينه خونه

 په خپلو ګوتو د وطن دمرګ تسبيح تېروي

 او د قدرت د جنون

 د خوږو ميوو په ډنډونو کې بربنډ المبي

 او د ژړا پر ځای شکرونه باسي.

۶۹۳۲/۳/۶۱ 

 کابل

  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

2٠8 

 

 

 

 د اور په جېل کې

 

 لونوود پووه وينووو سووور قسوومتپووه اوښووکو 

 زمووا پووه برخووه شووو منصووور قسوومت

 

 چووا وې د نوواز غوورو تووه دې سوورټيټوم؟

 درتووه ټيووټ کووړی يووم مجبووور قسوومت

 

 هوور اسوووېلى مووې شووي پرهوور پووه شووونډو

 پووه زړه مووې لوووبې کووړي ناسووور قسوومت

 



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

2٠9 

 

 ددې ټپووووي وطوووون ګووووزک زخمونووووه

 کلوووه جووووړېږي پوووه رنځوووور قسووومت

 

 زه پوورې ګووالن، دی پوور مووازهر شوويندي

 ړ شووووی دی تربوووور قسووومتماتوووه جوووو

 

 ځواني موې تېوره کوړه د اور پوه جېول کوې

 بووودل موووې نوووه کوووړ رنتبوووور قسووومت

 

 د سوووره دوزخ د لمبوووو تووواو مووونم خوووو:

 جنووت کووې نووه غووواړم مووزدور قسوومت.

 

۶۹۳۲/۶۶/۶۳ 

 دير -تېمرګره

  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

22١ 

 

 

 پوړنى

 هغې د ژوند پاڼې کړې ژېړې د جانان د پسرلي په هيله

 جوړه ګردنۍ د ټوپک هغې د خپلې فرښتې غاړې امېل څخه کړه

 دخپل باتور جانان لپاره په ورېښمينو ګوتو

 هغې پنځه لس کاله تېره کړه د ژوند څپه پر شونډو لکه

 مرګ زهر د      

 او اخترونو کې يې ونه ليده چا پر سرو ورغوو د نکريزو سپوږمۍ

 هغې په شپه ورځ کې پنځه وخته دربار ته دخدای)ج(

 د مقدس جنګ د بري سندره د تقدس په وږمو وړله د جانان

 خو يوه ورځ يې جانان راغى ددې کوره پورې

 جامې يې سرې ګردنۍ سره وه په اهونو او سرو وينو باندې



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

22٠ 

 

 او د ټوپک له خولې يې سره اوشنه لوګي جګېدل

 نو چې يې ولګېدې سترګې د هغې په ولوليزو کتو

 او ښاپېريزې ښکال

 فود تور ټوپک په ميل يې کش کړ له معصومو زل

 د زر کلن عفت سورکى پوړنى

 کوڅه کې شور شو او هاها شوه کوڅه ړنګه شوله

 د ښار واټونو کې د بنګو او د چرسو واټ شو جوړ

 په يوه نوي ريتم                                                                  

 او بيا بنګيانو دوړې پورته کړې له خپلو ولو

 بربنډه لکه سپينه او معصومه سپوږمۍپېغله يې ګډه کړه 

 او د هوس سترګو پرې جوړ کړل پر زړګي زخمونه
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 د پېغلې مخ باندې خورې شوې د نري رنوځ د نهيلوي ژونود                 

 داوښکوليکې،                                                                                

 دا ځلې د خدای)ج( دربار تهخو پېغلې پورته نه کړه 

 سپين السونه                                                                        

 او د نهيل شمال په مړو وږمو يې

 د مات ولس ټپي اهونو ته

 په نرمو شونډو ورو وويل: 

 ))پرېږدئ چې خړ سېالب مې يوسي

 په المبوزن جانان مې ډېره نازېدمه.((

۶۹۳۲/۶۶/۲١ 

 دير-تېمرګره
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 د رڼا حورو!

 

 چووې دې پووه سووترګو کووې نيووولى نووه يووم

 ښووکاري هموودا چووې دې بللووى نووه يووم

 

 د اسوووووېلو مووووزل د هجوووور دښووووتې

 پووه لنووډه الر درتووه راغلووى نووه يووم

 

 هوووره موسوووکا دې زړه کوووې اور بلووووي

 پووه خولووه يووم چوووپ دننووه غلووى نووه يووم

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

224 

 

 د نووواز د غووورو خنووودا دې وړالی شووومه

 نوووازولى نوووه يووومد غوووم فرهووواد يوووم 

 

 د رڼووا حووورو شووپه راټولووه نووه کووړئ!

 زه يووې توور شووونډو رسووېدلى نووه يووم.

 

۶۹۳۲/۶۲/۲۹ 

 لغمان -الينګار
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 د زهرو فصل

 د رڼووا پوواڼې خووو مووو بلووې کووړې د شووپې پووه لموون

 خير که يو څو داغونه شنه شوول د ډيووې پوه لمون

 

 د جنوووت مينوووه د ښوووکال د عواطفوووو سوووتوري

 ه لموونموووږه کرلووي دي د خپلووې معشوووقې پوو

 

 احساس شو مات خنودا ژړېوږي ښوکال نوه غووړېږي

 چووا کووړ د زهوورو فصوول شووين د عقيوودې پووه لموون

 

 زموووا پووور زړه د پرهرونوووو د سوووپرلي ګلونوووه

 دوموووره تورونوووه لګېووودلي دي ددې پوووه لمووون
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 اوس به د جام شونډو کې چېرې وي موسوکا د ميوو؟

 د عقيوودې سووېالب شووو خووور د ميکوودې پووه لموون

 

 ښتي ويى نه شومه چوې:شونډې مې رېږدي زړه مې ت

 څوووومره ژړا وه د کابووول د هوووديرې پوووه لمووون

 

 نووور د هوووس د جنتونووو ډنووډ کووې ولمبوووئ

 مووا ويووده پرېووږدئ توول د مينووې د نشووې پووه لموون

 

 د سترګو يون، د زلفو يوون، د شوونډو يوون جانانوه!

 څنګه دې يوځوای کوړل د خپلوې ارادې پوه لمون؟

 

۶۹۳۲/۶۲/۲۱ 

 لغمان -الينګار
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 دګلونو ښار به وران شي؟چا ويل چې 

 

 چا ويل چې د جنت حورې به وزانګي د اور په تنابونو

 په پستو ګالبي شونډو          

 په ورېښمينو نرمو پښو؟         

 چا ويل د قاف د غره دېوان به راشي

 د وحشت د عقيدې له اباسينه

 او زموږ د ارمانونو د جنت ناوې به تاوه کړي

 د شپو جام کې؟ د خپلو هوسونو د زهرونو
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 چا ويل زما د مينې په کابل کې به )يزيد( راژوندی کېږي

 جوړوي به د ګلونو له سرونو درمندونه

 نړوي به د ښکال دعواطفو محلونه؟

 چا ويل يو چنګيزي شمال به بيا له پورته راشي

 د مينو د ګلپاڼو په رنګونو

 د ماللو د غيرت په ميوندونو

 وران شياو د ګلو ښار به بيا له سره 

 د وحشت په ځناورو او دېوانو

 او په خپلو چنګيزيانو يزيدانو؟

۶۹۳۹/۶/۶ 

 لغمان -الينګار

  



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

229 

 

 

 ولوليز پسرلى

 

 

 د ارمووووووانونو زړه مووووووې دې يووووووووړ

 لکوووه د ورځوووې روح چوووې شوووپې يوووووړ

 

 د غريووووزې د ميوووووو مسووووت سووووباوون

 تووووورې راکښوووولې عقيوووودې يووووووړ

 

 د ولوووووليزې ځوووووانۍ سووووور پسوووورلى

 يووووووړپووووه يووووو نظوووور رانووووه هغووووې 
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 د ژونووودون روح رانوووه پوووه نووووم د جنوووت

 پوووور ديوووون مينووووې معشوووووقې يووووووړ

 

 ال موووو د قهووور پوووه تووواو سوووېزي هيلوووې

 تووور کعبوووې يوووووړ څوووه کوووه ارموووان موووو

 

 عشوووقه تبووواه شوووو سوووتا د حسووون لمووور

 چووا پووه سووره زور چووا پووه پلمووې يووووړ.

 

۶۹۳۹/۶/۶۳ 

 کابل -نصرو کال

  



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

23٠ 

 

 

 

 د اوښکو احرام

 

 ) د يوې ګډې مشاعرې په ترڅ کې(

 

 کووه چوواپېر لووه تووورو سووترګو الم پووه کووار دی ))

 غلووه پووه زړونووو لګېوودلي پووام پووه کووار دی((

 

 چوووې زنځيووور د مغووووليزو وختوووو موووات کوووړي

 يووو خوشووال مووې د منصووور د قووام پووه کووار دی
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 سوووتا د ښوووکلو او شوووېرينو شوووونډو زور توووه

 ګلوووې ماغونووودې فرهووواد بووودنام پوووه کوووار دی

 

 د سوووهار پوووه رڼاګوووانو ډېووور شوووکمن يوووم

 کڼى ماښووام پووه کووار دیزمووا مينووې تووه سوو

 

 چې ستا سرې کافرې شونډې رنوګ پوه عشوق کوړي

 زموووازړه ورتوووه موسوووکى اسوووالم پوووه کوووار دی

 

 سوووتا د مينوووې دښوووکال طوووواف توووه يووواره

 د رڼووو اوښووکو يووو سووپين احوورام پووه کووار دی

 

 د کابووووول حسوووووين زړګيوووووو شوووووهيدانو

 د يزيووود دوزخ کوووې نوووور قيوووام پوووه کوووار دی
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 د وطووون د حسووون پووواڼې موووې بووواد يوووووړې

 نوووور د تووورحم نظوووام پوووه کوووار دی ورتوووه

 

 د احسووواس د نووووح بېوووړۍ پوووه ډوبېووودو ده

 د غميووووزو د توپووووان فرجووووام پووووه کووووار دی

 

 د هوووس سووتوري دې خانوودي توواج محوول کووې

 موووږ مينووو تووه د عشووق مقووام پووه کووار دی.

 

 / چنګاښ۶۹۳۹

 پېښور
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 او د ګلو د سندرو اتڼ بيا له سره وران شو

 زمانې د زمانې لمن نيوله،

 ورځې، ورځ د شپې د روح په وړانګوشپه د 

 د تقدير مزو تړله

 زېږېدل په کې د لمر ژوندون ستوري

 د ګل پېغلو له سورکو نازکو شونډو

 غوړولى سندريز تفکر زړونو کې وزر و

 عقيدې و عواطفو ته ځيګر په الس نيولى

 د ګلونو د سندرو اتڼ جوړ و

 نڅېدل ورته د مينې د غاټولو ځيګرونه

 وږمو د تخيل د بڼ ګلونه تاوېدل ترې د

 خو يو )چا( له کومه راوړ

 د کينې د زهرو جام

 د پستو پستو خبرو له خوږو ميو نه جوړ

 او نږدې يې کړ د مينې عقيدې د سورکو شونډو تر سرونو
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 عقيدې ال په سر نه و اړولى د کينې د زهرو جام

 چې د شونډو د احساس پر زړه يې راغلل خزانونه

 مړاوي د ښکال د عواطفو سره ګلونه په زړګي کې يې شول

 نو شوه ټوله عقيده د زهرو روح د قهر سيند

 بيا يې لوټ کړل د سپېڅلو احساساتو ارمانونه

 د وږمو د سپوږمۍ حسن د خوږې مينې وزرونه 

 او د ګلو د سندرو اتڼ بيا له سره وران شو.

۶۹۳۹/۶/۶۱ 

 کابل -کارګري قصبه
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 يو جانان او يو جام

 لووووري ګوووام اخلوووو چوووې د رڼوووا پوووه

 مووووږ يوووې لوووه زلفوووو انتقوووام اخلوووو

 

 د مقووووودس اور عبوووووادت وي مينوووووه

 خووود يووې لووه شووونډو نووه الهووام اخلووو

 

 د روح وطوون يووې راتووه رنووګ کووړ پووه غووم

 اوس يووې هووم نوووم پووه احتوورام اخلووو

 

 نموورود وختونووه شووي شووداد شووي امووام

 هووور څوووو کوووه ذکووور د اسوووالم اخلوووو

 

 عشوووقه دا سوووتا لوووه غوړېووودلي جنوووت

 اخلووو يووو جووام اخلووو.موووږ يووو جانووان 

 

 /زمری۶۹۳۹
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 خواږه خواږه زخمونه

 سترګې مې ډکې شوې د اوښکو د لمبو له تاوه

 د زړه پردو کې مې د غم زلزلو جوړه کړه د وهم څپه

 زړګى مې وايي چې د خپلې معشوقې مخ کې په زوره زوره وژاړمه

 او د احساس لمبې سړې کړمه په خپلو چغو

 په سورکيو او چاودلو شونډوخو دې ګلپاڼې معشوقې مې 

 چې د سيليو ګرد يې ناست و پر خوږو اننګو

 او د زړګي له هر يو تار يې څڅېدلې وينې

 د حال په ژبه راته ورو وويل:
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 ))زه پر تا څومره نازېدمه

 تا په سرو شنو دېوانو خرڅه کړم مينه.

 د سترګو توره نو اوس:

 ماته مې خپل غمونه ډېر دي

 راته مه ژاړه مېنه((په لويه الر کې 

 نو ماچې ټيټ کړ د احساس سر د ويده تفکر سور ګرېوان ته

 زړه راته وويل زما معشوقه ))خاوره(( د دردونو له بڼ

 د حقيقت په ژبه

 څومره خواږه خواږه زخمونه سپړي.

 

۶۹۳۹/۶/۶۳ 

 بګرام -نصرو کال
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 د ستورو قافله

 سترګو نوه سوتا د موخ ډيووه تېور وو

 النودې شوپه تېورووځکه تر وړانګوو 

 

 د زړګووي پوواڼې غوړېوودلې پرېووږده

 ورتووه د ژونوود ټپووي کيسووه تېووروو

 

 سووتا د موسووکا د پسوورلو پووه هيلووه

 پوور زړګووي ژونوود لمبووه لمبووه تېووروو

 

 هر اسوېلى موې شوي منصووره وينوه

 ژونوودون پووه دار لکووه نشووه تېووروو
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 شووهيد وطنووه! سووتا د زړه پووردو کووې 

 يووو وخووت د سووتورو قافلووه تېووروو

 

 نډو راته کېږده موسوکۍشونډې پر شو

 روح تووه د سووره دوزخ وږمووه تېووروو

 

 د خنوودا پېغلووو وربلونووه ټيووټ کووړئ

 د يوووون د هيلوووو جنوووازه تېوووروو.

 

۶۹۳۹/۳/۳ 

 کابل -کاګري قصبه
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 مړاوی جانان

 

 چې هم دې فکور هوم ايموان شوي جانوان

 څومره به مينوې درتوه ګوران شوي جانوان

 

 د زړه پوووه پووواڼو موووې بلېوووږي هجووور

 شي بواران شوي جانوانکاشکې چې پرخه 

 

 د روح غوووټۍ مووې پووه کووې وغوووړېږي

 ماته هم دين شوي هوم قوران شوي جانوان

 

 د تخيوووول پووووه وزرو خېووووږم ورتووووه

 خير دی که ستوری د اسومان شوي جانوان
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 دومووره ګلونووه پوورې د اوښووکو شوويندم

 چې په شمېرلو يوې سوتومان شوي جانوان

 

 بيووا بووه مووې پرېوووزي دګرېوووان پوور کلووي

 ن شوي جانوانچې مې تور اوښوکو نوه ارزا

 

 چووې د خپوول زړه دښووار جنووډې ووينووي

 څووومره بووه مووړاوی را روان شووي جانووان

 

 درد بووه دې وي خومحسوسووېږي بووه نووه

 چې هم پردی شي هم دې ځان شي جانوان

 

 وړي د لونګووو ښووار تووه ښووکلې پښووتو

 ګوندې چې )يون( ددې ))کاروان( شي جانان.
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 دسمال

 

 يووو ګوول دې لووه وربلووه نوون شوومال راوړی دی

 سوووو داغونووو تووه يووې شووال راوړی دی زمووا

 

 زمووا پوور مووړاوي روح بانوودې دې وشوويندل ګلونووه

 څووه رحووم دې پووه زړه کووې ذوالجووالل راوړی دی

 

 د شعر زړګى مې ګل شو پټ په شونډو کې موسېږي

 کوووم چووا ورتووه د تووا د سووترګو خيووال راوړی دی
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 د څو کلونو درد مې پوه يووه شوېبه کوې هېور کوړ

 سومال راوړی دیريبار موې ستاسوو کوور ځنوې د

 

 اشنا واک دې منم چې هم مې ښکېل هم مې ازاد کړې

 يوه الس کوې دې جوال او بول کوې ټوال راوړی دی

 

 جانانه تندی ورين کړه بيا يې مينوه بانودې کېوږده

 د زړه لووه وينووو جوووړ مووې درتووه خووال راوړی دی.

 

۶۹۳۹/۲/۶۳ 

 کابل -کارګري قصبه
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245 

 

 

 

 د مينې پيغمبر

 

 

 م سووهر وژلووى يووميووو سووپين د سووبا سووتوری و

 د ګوول د شووونډو پرخووه ومووه لموور وژلووى يووم

 

 په زور نه يم مات شوی ښوکليه پورتوه راتوه ګووره

 د تاپووه نوووم يووې يوواره پووه هنوور وژلووى يووم

 

 کوم څوک چې مې په زړه کې پيغمبر دمينې جوړ کړ

 د روح پر کوور موې ناسوت دې پيغمبور وژلوى يوم

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

246 

 

 ددغووه کلووي پېغلووې او منګووي پوور مووا خبوور دي

 وژلوووى موووازيګر وژلوووى يووومګوووودر يموووه 

 

 د کوم مغول لښکر مې د زړه ښکار کې پلوى نوه دی

 شمشوواد پووه وينووو سووور يمووه خيبوور وژلووى يووم

 

 په دې کې د رقيب د توورې نښوه ګووره نوه شوته

 د خپوول دلبوور پووه غېووږه کووې دلبوور وژلووى يووم.

 

 /زمری۶۹۳۹

 کابل

  



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

247 

 

 

 

 د سرو ټپونو کان

 

 د زلفووو پووه تيووارو کووې دې پووه نووور نيووولى يووم

 خووو دې د ظلووم پووه تنووور نيووولى يوومبووس زه 

 

 سهر په وينو رنګ کړموه ماښوام پوه اوښوکو لونود

 د وخووت امووام دا زه څنګووه تربووور نيووولى يووم

 

 د زړه شيمه مې نه شوته هسوې مينوه مينوه وايوم

 دې لوز ته چې هوم ټينوګ يموه غورور نيوولى يوم

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

248 

 

 دا شونډې پاڼې پواڼې چوې ورېوږي پور موا هسوې

 نيووولى يوومجانانووه بيووا دې کوووم غووم تووه ضوورور 

 

 د ستورو پت خو هغوو جوادوګرو شوغلو موات کوړ

 دې تنوودر نووو زه لموور پووه کوووم قصووور نيووولى يووم

 

 د زړه د پرهرو پتري مې چووي خندېودی نوه شوم

 د سوورو ټپونووو کووان يمووه ناسووور نيووولى يووم

 

 چا وې غېږه جنت، شونډې شراب زلفوې وږموې دي

 دا ځکووه ورتووه زه همووېش توورور نيووولى يووم.

 

۶۹۳۹/۲/۳ 

 کابل -مکروريان

  



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

249 

 

 

 

 

 د پاڼو مومن

 

 ماښام شو خور د سهرونو پور بوام سويوری کووي

 لکه کوم ذهد چې د شونډو پر جام سويوری کووي

 

 لموور راخېووږي لووه مغربووه د نموورود پووه ګوتووو

 د شرق د ښکلو لمر ګلوو پور قوام سويوری کووي

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

25١ 

 

 د پيغمبر فکر ژوندی دی خوو د زړونوو پور تخوت

 کوويپه وينو سوور يوو د جواليزه اموام سويوری 

 

 ددې ښووامار وژل د پوواڼو مووومن نووه شووي کړلووى

 دومره هوښيار دی چې پر ونو په پام سيوری کووي

 

 زړه مې لمبه شي چې دې زلفوې پورمخ وغووړېږي

 کفر ته ګورم چې پر ښکلي اسالم سويوری کووي.

 

 ل کال۶۹۳۹

  



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

25٠ 

 

 

 

 

 د صراط پُل

 

 چووې سووتا پووه تخيوول مووې تخيوول نيووولى دی

 یمنمووه دګوول شووونډو کووې مووې ګوول نيووولى د

 

 دا خووال د سووپين تنوودي دې پوواکوم د زړه پووه توووره

 موووږ توول پووه توواترو بانوودې مغووول نيووولى دی

 

 د زړه وينووې مووې څوواڅي الس دې لوورې کووه جانانووه

 )کوم دېو( غونودې دې سوخت لکوه کابول نيوولى دی

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

252 

 

 مجبووور بووه د هوور ښووکلي د خنوودا پووه لمبووو سوووزي

 دا زړه چووې مووو هوور چاتووه پووه منګووول نيووولى دی

 

 يوووې ځنوووې څرنګوووه تېرېوووږي؟ د مينوووې قووواتالن

 زموووا مظلووووم ملوووت د صوووراط پووول نيوووولى دی

 

 په سترګو کې دې يون شوم زړه کې يون په خوله کې يون شوم

 دې مينووې دې څووه ښووکلى تسلسوول نيووولى دی.

 

 /مرغومى۶۹۳۹

  



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

253 

 

 

 

 

 د جام جنازه

 يو شور شوو د جوامونو شوو قيوام پوه ميکوده کوې

 چا وې پرون سواقي شوولو اعودام پوه ميکوده کوې

 

 د لمر په وړانګوو جووړوي تسوبيح لوه سوتورو سهر

 د روح امام يې ناست وي هر ماښام پوه ميکوده کوې

 

 ساده زړونو سجده کړه د محراب پوه لوور پوه مينوه

 د فکوور سووتورو وليووده امووام پووه ميکووده کووې

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

254 

 

 لووه سووترګو يووې د اوښووکو پوواڼې ورو ورو توېوودلې

 د جام جنازه پورته کوړه بول جوام پوه ميکوده کوې

 

 النودې د جوامونو ډنوډ کوې ګوورم تر سپين قرانوه

 د مکوور ذاهوود بيووا تووړي احوورام پووه ميکووده کووې

 

 د زړه د وطن ښار مې يو ځول بيوا پوه وينوو المبوي

 نن بيا نرخ ټاکل شوی موې د قوام پوه ميکوده کوې.

 

 ل کال۶۹۳۹

 کابل

  



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

255 

 

 

 

 

 د سندرو په وزرونو

 

 يووو عشووق مووې لوبولووو د سووندرو پووه وزرونووو

 ه وزرونووکوم چوې رانوه شوهيد کړلوو د زغورو پو

 

 شمله شمله لوګى شو د غوره غېوږې ځنوې پورتوه

 څوووه اور دی لګېووودلى د نښوووترو پوووه وزرونوووو

 

 يو دېو د قاف د غره په ځنګلونوو کوې مېشوته دی

 د ژونوود ډولووۍ مووې وړي د سوووداګرو پووه وزرونووو

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

256 

 

 د ښووار د پېغلووو خووال وړي او د غوواړو امېلونووه

 يووو دوه موواران راوړي جووادوګرو پووه وزرونووو

 

 ګوالب ګوالب سورونو پوه وطون کوېڅه لو دی د 

 يو اور خو خدايوه بول کوړې د لووګرو پوه وزرونوو

 

 پوورون رمووه لووه غووره نووه راغلووه کلووي تووه يوووازې

 څه سره وينوه پرتوه وه د ګوور ګوورو پوه وزرونوو.

 

۶۹۳۳/۱/۳ 

 کابل

  



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

257 

 

 

 

 

 شهيد غرونه

 

 د مينووې سووتوری مووې غوواټول نووه دی

 ځکووه زړګووى مووې پوورې راټووول نووه دی

 

 بوورې ناسوتې غرونه شوهيد دي، دښوتې

 ورتووه امېووول د ګلووو شوووپول نوووه دی

 

 زړونووه مووو اخلووه خنوودا مووه راکوووه

 دمينووې ښووار دی کووار پووه تووول نووه دی

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

258 

 

 څپوووې څپوووې دريابوووه غلوووى دروموووه

 د ژونوود موواڼو مووې سووندر بووول نووه دی

 

 سووتونى زبېښووي د ښووار د هوورې پوواڼې

 لووه ميووو ډک يووې ال کنووډول نووه دی.

 

۶۹۳۳/۳/۳ 

 کابل

  



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

259 

 

 

 

 

 څلور شپې

 

 ليکمووه د ګلووو پووه خولووود ژونوود سووندره 

 د شعر ځيګور موې وينځموه د ښوکلو پوه خولوو

 

 د وهم دېو څلورو شپو کې تېور کړلوو لوه سوتوني

 کوم ښوار چوې و جووړ شووی د نتلوو پوه خولوو

 

 د يار ستړی احساس مې په کوې ورو ورو خوبوموه

 د زړه سيوری مې لونود دی د سونځلو پوه خولوو

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

26١ 

 

 دی جوړ زموږ له وينې، دی جووړ د چوا لوه مينوې

 د ژوند څورا  بول نوه شوو د ښواغلو پوه خولوو

 

 د شنې جلګې له پاسه کړه پر سوپينو لېچوو دموه

 کوم چوا درتوه وينځلوي د شونو ولوو پوه خولوو

 

 اشنا الس دې نږدې کړه چې په سترګو ورته ځير شم

 د بخت سوتوری موې ګوورم د منګولوو پوه خولوو.

 

۶۹۳۳/۳/۲۳ 

 کابل-کارګري قصبه

  



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

26٠ 

 

 

 

 

 ستوري لمرونه

 

 شنه خندا موې بيوا لوه کوموه لووري راځويد جانان 

 د غزل اوښوکو کوې موې بيوا د مينوې تووري راځوي

 

 دلته هور غوم قودم پوه پوام ږدي بيوا ښوکال لټووي

 د تلې ښار دی غم هوښويار دی سوودا ګووري راځوي

 

 د شووعر مېوووه مووې زېړبخنووه ده بووازار نووه لووري

 د ژوند پور هور فصول موې ډول ډول سويوري راځوي

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

262 

 

 ف د ځنګلونووو دېووو تووهبيووا تلووى سووپين امووام د قووا

 زموووږ د اوښووکو هيلووې بيووا پووه هغووو پلوووري راځووي

 

 زړه کې مې ګرځوي يووه ګرموه شوان وږموه د پښوتو

 د قلووم نوووکې تووه مووې ټووول ټکووي سوورزوري راځووي

 

 بيا مې د زړه ارمان موسکى شي بيا شي مړاوی غوندې

 چا وې وطن توه دې لمرونوه چوا وې سوتوري راځوي.

 

 ل کال۶۹۳۳

 کابل

  



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

263 

 

 

 

 

 سپېڅلى زورد روح 

 

 د هيلووو شووونډو کووې مووې پوواڼې بيوواثمر نيسووي

 پووس لووه کلونووو مووې ګلونووه بيووا ګووودر نيسووي

 

 زه يووو سووېالب شووومه د اوښووکو او سووړو اسوووېلو

 دی راتووه الر کووې د سووپېرو شووګو سوونګر نيسووي

 

 دا چې شومله يوې راټيټېوږي نوه، جګېوږي پسوې

 د خپلې مينې خپول وزر نيسوي )ج(دا خو پرې خدای

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

264 

 

 وه نشوه د فرعونيووت د فکوورپورون يووې سور کووې 

 نوون راتووه خووړې خووړې ګوووري ځووان اوتوور نيسووي

 

دا خو د روح سپېڅلى زور دی د خدای
)ج(
 عشق وينځلى 

 په يوه وړانګوه چوې د ټوول توورتم لښوکر نيسوي

 

 بيووا د نووازو بچيووو وتړلووې تووورې توور مووال

 چا د ګورګين د مرګ ويول چوا وې شويبر نيسوي.

 

۶۹۳۱/۹/۱ 

 کابل

  



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

265 

 

 

 

 د شعر پري

 

 سويمه شوپې نيوولې ځانتوه ښوار جووړويد ښکال 

 د ژوند په هر واټ کوې د دار لوه پاسوه دار جووړوي

 

 موږه د لمر وږمې شوهيدې کوړې د شوپې پوه کواڼو

 اوس مووو لووه کلووي پووټ تېرېووږي بلووه الر جوووړوي

 

 پوه ناموه )ج(ما ځنګوي د تيوارو څڼوو کوې د خودای

 ځانته د ژوند په نوم يو ښکلى سپين سوهار جووړوي

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

266 

 

 م موې ژونود اخلوي پوه خپلوه ګټوهربه د تا پوه نوو

 د وخت واکمن څومره هوښيار دی څه ښه کار جوړوي

 

 کلووه د ښووو پووه نوووم قربووان کلووه د بوودو پووه نوووم

 دا فرښووتې څووومره پووه سووخته زمووا بووار جوووړوي

 

 د شووعر پووري مووې مووروره شوووه د شووعر لووه روحووه

 سپينې خبرې دې لوه شوعر ځنوې شوعار جووړوي.

 

 ل کال۶۹۳۳

 کابل

  



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

267 

 

 

 سندريزه وږمه

 ژوند په هر فصل مې ځي راځوي غميوزه وږموه د

 د زړه په پواڼو کوې موې رپوي دا دوديوزه وږموه

 

 زه د ورېښوومو د ربوواب تووارو تووه خوووب کومووه

 جانان مې خيال باندې راشيندي اوسپنيزه وږموه

 

 شهيده وړانګه يم د خپلوو سوتورو شوپو وژلوې

 زړه کې مې بله ده د خپول غشوي اوريوزه وږموه

 

 جوړ دی وژنځای د ګلوو د ژوندون هر واټ کې مو

 لکووه بيوور  پوورې بانوودې رپووي ارمووانيزه وږمووه

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

268 

 

 موږه غاټول زړونه قربان کړل په همدې هيله چې:

 د ساندو کلوي کوې بوه راشوي سوندريزه وږموه

 

 شمله زړه، پوړنى زوړ دی، منګى زوړ دی خو هوم

 څومره خوږه خووږه تورې اوري پتمنيوزه وږموه

 

 کړل د جنګ اسونو مې د دښتو ګالن ټول ستړي

 خدايه يو ځل خو پرې خوره کړې سوله ييزه وږمه.

 

 مه۲۱ل کال د غويي ۶۹۳۱

 کابل

 

  



                                         په اورونو کې سندرې  /نيمه پېړۍ يون

269 

 

 

 د شعر حجاب

 د ژونوود مووړاوې سووندره مووې ربوواب کووې راولووم

 د ويښو شپو کيسوه د عشوق کتواب کوې راولوم

 

 دا سر ربه! مات شوی دی، ټيټ شوی چاته نوه دی

 خو تاتوه يوې پنځوه وختوه محوراب کوې راولوم

 

 ډول د هنودوکش پوه سور غږېوږي نن بيا د غوزا

 سپېرې طوالبې څڼوې موې پوه تواب کوې راولوم

 

 د نقد ماليان ګرځوي لوه دُرو سوره پوه ښوار کوې

 د شعر پېغله موې ځکوه پوه حجواب کوې راولوم

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ په اورونو کې سندرې

 

27١ 

 

 زمووا تړلووي الس وو سووتا درنووې درنووې څپېووړې

 يو وخت خو بوه اشونا دا پوه حسواب کوې راولوم

 

 د سره قهر غالمه بيوا د چوا غېوږې توه دروموې!

 سپينو وړانګو تواو بوه پوه کووالب کوې راولومد 

 

 خندا موسکۍ موسکۍ شي چې پر شونډو د کبوانو

 يو شوور خوو د سوندرو پوه دريواب کوې راولوم

 

 په دې به هم د ډېورو لوه زړګوو شوي لمبوه تواوه

 دا وران د زړه وطن چوې نغموه بواب کوې راولوم.

 

 مه۶۳ل کال د کب ۶۹۳۳

لغمان
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تفرقه شعرونهم  
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 خطا

 

 

 

 

 خنوودا سووړي نووه کېووږي او ژړا سووړي نووه کېووږي

 رنګووارنګيو کووې خووو دا سووړي نووه کېووږيد ژونوود 

 

 چې حورې وي، غلمان وي او ته ځانتوه پوه کوې ګرځوې

 پووه داسووې ننوودارو کووې خووو خطووا سووړي نووه کېووږي

 



 متفرقه شعرونه  /نيمه پېړۍ يون

273 

 

 موووال ويووول ای ورونوووو ! دموووال شووويطان موووال وي

 ګووانې چووې مووال سووړي نووه کېووږيدا غټووې ګنوواه

 

 که هر څوومره توبوه کوړي خوو توبوه يوې نوه قبلېوږي

 ي نووه کېووږينووو ځکووه مسلسوولې توووبې بيووا سووړ

 

 ترهغه به ګنواه وي څوو چوې سواه وي پوه وجوود کوې

 ګناه کلوه بوې روحوه بوې لوه سواه سوړي نوه کېوږي

 

 ملنګ چېرته په عمور کوې کووم کلوى دی وران کوړی ؟

 دا لووويې ورانووۍ ټووولې لووه پاچووا سووړي نووه کېووږي

 

 بس غر دی او سوتا سور دی ، زمانوه ده اوسوتا الس دی

 .کېووږيهمووېش دا سوور زوري )يونووه( لووه تاسووړي نووه 

 

 ل کال ۶۹۳۳

 نوی ډيلى
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 مخالف

 

 

 

 اقوورار کووې مخووالف دی پووه انکووار کووې مخووالف

 عجيبووه شووان جانووان دی پووه هوور کووار کووې مخووالف

 

 چې ناست مې پور اوږو وي، ښوه خوشواله وي قوانع وي

 چووې کوووز يووې لووه اوږو کووړم نيمووه الر کووې مخووالف

 

 منموووه هووور سوووړی کووووي پاچوووا پسوووې خبووورې

 دربوار کوې مخوالفخو ما غونودې بوه څووک وي پوه 
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 بېګووواه يوووې د موووال خبووورې ټوووولې ومنلوووې

 چووې پاڅېووده لووه خوبووه، شووو سووهار کووې مخووالف

 

 دې ټووولې زمووانې مووې پووه نووبض ووهلووې ګوووتې

 يووو تووار يووم د درې تووارو پووه سووه تووار کووې مخووالف

 

 زموووا او سوووتا د ديووون نظووور اوبوووه دي او اورونوووه

 تووه ژونوود کووې مخووالف، زه انتحووار کووې مخووالف

 

 ب نووه دی ملګوورو!هغووه سووړی سووړيو کووې حسووا

 چووې نووه لووري پووه کلووي نووه پووه ښووار کووې مخووالف.

 

 

 نوی ډيلى، هندوستان

 مه۶۱ميالدي کال د فبرورۍ  ۲١۶١د 
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 بېړنى خبر

 

 

 

 سره کرښه

 ځل ځل

 بل بل

 ډېره لنډه

 ډېره تېزه

 را ښکاره شوه په سکرين

 د تلوېزيون

 ژر شوه تېره بيا راتېره

 زړه مې ډب کړ
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 زړه مې ډيب کړ

 کړ زړه مې درز

 بيا به څوک وي؟

 بيا به څوک؟

 کوم وکيل

 کوم يو ملک

 کوم ښوونکى

 کومه پېغله

 کوم ماشوم د ښوونځي؟

 يوځل بيا سکرين ته ځير شوم

 بيا الوتي

 بيا پرېوتي

 تورو خاورو کې شټېږي

 الس يې يو سر يې بل چېرته

 ټولوي يې اندامونه

 د وجود
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 سپينو کڅوړو کې پوليس

 پوليس هم په وينو رنګ

 هم په وينو سره ځمکه

 هلته پورته

 رېبل شوي دي

 د شنو ونو شاخونه

 نيم دي سوي لوغړن

 هلته لرې په بر شاخ کې

 دی راځوړند کمربند

 د ښوونځي د کوم ماشوم

 څاڅکى څاڅکى

 وينه څاڅي

 مور يې ژاړي ګرېوان څيرې

 لګوي تندی پر ځمکه

 سولوي خاورې په خولې

 وايي څه شو زوی مې څه شو؟
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 چوف کړی ما خو نن سهار

 له قرانه مې تېر کړی

 ټول سورت مې پرې ويلى

 نو بيا ولې

 نو بيا ولې

 خدايه خدايه

 !لويه خدايه

 يو سپين ږيری هلته لرې

 د پوليس ترڅنګ والړ دی

 څوک يې نه پرېږدي صحنې ته

 د لونګۍ شمله يې خوله کې

 پيڅکه سترګو ته نيولې

 داسې ژاړي داسې ژاړي

 لکه چا يې چې سينه کې

 ر ټوټه رېبلېد ځيګ

 زه هم ګورم تلوېزيون ته
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 د سکرين پرمخ بيا ليک شول

 شل ټپيان، شل وژل شوي

 شل ال نور هم ال درک دي

 يو سربول، يو سندرغاړی

 يو وکيل د قوم سپين ږيری

 يو ښوونکى

 زده کوونکى

 يوه مور

 او يو تي روی هم شامل دي

 په ټپيانو

 او په مړو کې

 ژر مې الس کړ ټلېفون ته

 مره مې کړه ډايلهيوه نو

 وروره څنګه يې خيريت دی؟

 زه خو ښه يمه ته ښه يې؟

 خو غږ نه راځي په فون کې
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 يو سورت دی، تالوت دی

 د قران د سورتونو

 بيا مې زنګ

 په زوره تېر کړ

 وروره څنګه يې خيرت دی؟

 بيا سورت دی

 بيا سورت

 تالوت دی تالوت

 لږ شېبه انتظار وروسته

 له کورهټلېفون راغى 

 اواز و غريو نيولىيو 

 يو فرياد و غريو نيولى

 ما ويل څه دي؟

 ژر ووايه؟

 …هغه هغه

 هغه بم چې نن چاودلى
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 ها ځانمرګى بريد چې شوی

 ها چې شل يې دي وژلي

 ها چې شل يې ټپيان کړي

 ها چې ته پرې نازېدلې

 ها چې ته پرې وياړېدلې

 ها باتور او شمله ور

 ها د قوم چې مخور

 لىهغه ورور يې ستا وژ

 .سترګو تور يې ستا وژلى

 مه۲۹ل کال، د چنګاښ ۶۹۳۶

 ارګ، د جمهوري رياست ماڼۍ، کابل
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 غلي خلک

 

 

 ډېر دي راغلوي، ډېور بوه راشوي او ډېور تللوي خلوک  

 خو څو د ستورو پوه شوان پواتې شوي ښواغلي خلوک

 

 د چا نه قبور نوه يوې نووم نوه يوې نښوان معلووم وي 

 پوور هوور چووا نووه جوووړوي دغلتووه کووې څلووي خلووک  

 

 دا هم رواج دی چې هغوه پوه ژونود کوې ډېور يوادېږي

 چې څوک د بل پر اوږو ناسوت وي او بيوا ولوي خلوک  
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 چووې د غوورور پوور نيلووي سووور وي او لووه عقلووه پلووى 

 هغووه تووه نووه ښووکاري سووړي دا النوودي پلووي خلووک

 

 چووې د سوورود پووه ژبووه پوووه وي او د سوواز پووه ژبووه 

 د وخت اړتيوا ده داسوې پووه)!( داسوې منلوي خلوک 

 

 د اور پووه مووخ کووې وي يووو څووو تنووه سوور زوري والړ 

 توور اوره وروسووته خووو بيووا نووور وي ځليوودلي خلووک 

 

 عجيبووه وخووت دی د غيوورت چغووې هماغووه وهووي 

 .د اور شوومال کووې چووې پټووو النوودې وي غلووي خلووک 

 

 مه، کابل۲۳ل کال، د ليندۍ، ۶۹۳۲ 
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 مور ته مې

 

  

 څوووومره چوووې نوووا سوووتړی وموووه سوووتړی شووووم

 سوووتا لوووه دعاګوووانو چوووې نيمګوووړی شووووم 

 

 توووووه وې چوووووې وېووووول دې لنوووووډوه الرې 

 اوس خوووو زه هووور ګوووام کوووې دموووه وړی شووووم 

 

 مووا خووو سووتا قوودم پووه اوښووکو ښووکل نووه کووړ 

 څووووومره دې مورجووووانې پوووووروړی شوووووم 

 

 يوواد مووې دي هغووه شووېبې پووه يوواد مووې دي 

 سوووتا لولوووو توووه چوووې خووووب وړی شووووم  
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 غوووواټول وم سووووتا لمنووووه کووووې ګوووول ومووووه

 شووووم سووووی د سوووپېرې دښوووتې سووورګړی 

 

 شووواباس شووواباس زويوووه ځوووه ورځوووه پووور موووخ 

 اوس خووووو لکووووه بوووواد بڼکووووه وړی شوووووم

 

 غوور وې مووورې څنووګ تووه بووه دې ناسووت ومووه 

 اوس خووو مووات بنګووړی شووومه کووودړی شوووم 

 

 پوووروت وم سوووتا لمنوووه کوووې سوووتا مينوووه کوووې 

 ټوووول انسوووان انسوووان وم اوس وګوووړی شووووم 

 

 سوووتا پوووه روح پوووورې تړلوووى دیروح موووې ' 

 .ګرځموووه ژونووودی خوووو لکوووه موووړی شووووم 

 

 (مه۶۳ل کال د ثور ) ۶۹۳۹
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مې مور وفات شوه، دا نظم موې د  ( مياشت کې( ل کال د )ثور۶۹۳۹د )

 .مور تر وفات وروسته د لومړني اختر په شېبو کې ليکلى و

 

 

 

 

 مور مې الړه مور مې الړه

 

 

 

 شوېڅنګ چې به اختر ته څو شپې پاتې 

 نو مور به مې په سترګو کې راتاوه شوه

 شپې به مې تسبو غوندې

 يوه يوه له شمېره ځنې تېرې کړې

 يوه، دوه او درې په خير

 مور به مې لغمان څخه رابره شوه

 کوچ به و، پنېر به و
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 سابه به وو، مستې به وې

 ډوډۍ د تناره به وې

 څو څو دسمالونو کې به تاوې وې

 بله وهيوه غوټه، په بلې پسې 

 زويه تناره ډوډۍ دې خوښې دي

 خور دې درته ځان ته تنور واچوه

 ورور ته مې ډوډۍ د تناره ځان سره يوسه

 چې خوښېږي يې

 ډېرې د خپل کور د تناره ډوډۍ

 ډېر عمر له موږ څخه جال

 ښار کې اوسېږي خو

 بيا يې هم خپل کور کلى هېر نه شولو

 بيا به يې لمسيان ورباندې ټول شولو

 به چارمغزيو ته 

 بل ته هګۍ

 نورو ته نور وو رنګارنګ خواړه

 

 کله چې به ورځ د اختر راغلله
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 نو پټ به يې په غوږ کې راته وويل

 راکه زويه راکه اختری راته

 زه مې لمسيو ته 

 خپل اختری خپله 

 په خپل الس وېشم

 ستاسو برخه خپله ده

 ته پوهېږې ښځه دې

 څو چې ورکوئ ورته

 خو:

 خپله ورکوم ورتهزه مې برخه 

 ما به مې مېرمنې څخه

 پټ لږ شان ګوښه ځای کې

 اوه اته يا لس زره

 پيسې منګول کې ورکړلې

 دا نيمې د تا نيمې دې ټولو لمسيانو ته

 بيا به نو دې يو يو لمسى وغوښتو

 هه! )هيلې( دا واخله زر د تا شولې

 هه! )سمسوره( واخله زر د تا شولې
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 ا شولېهه! )سولې( دا زر نو هم د ت

 واخله )ودانيه( زر د تا شولې

 نورې مو نور مور او پالر نه واخلئ

 څه چې غواړئ ترې

 تاسې پوه شئ کار مو له هغوی سره

 ما نه مو حساب د اختر خالص شولو

 بيا به يې لمسي ترېنه راتاو شولو

 نه انۍ دا کمې دي

 دا کمې دي

 ډېره به يې ستړې کړه

 دې به په خندا، خندا کې وويل

 دی اغا مو خپل هغه

 هغه ممي جانه مو

 پالر مو هم پيسې لري، دنيا لري

 هر څوک يې ښه پېژني ښه يژني

 مور مو هم وکيله ده

 پيسې لري، پنځو باندې ياده

 او ښاده ده
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 زه خو نه پيسې لرم نه معاش

 او خزانه لرم

 بيا به يې لمسيان ترېنه راټول شولو

 نه انۍ نه انۍ

 داسې خو يې موږ نه منو

 اختری پاتې شو تېر

 تاسو په لغمان کې وئ

 موږ دلته وو، 

 هغه درنه هم غواړو

 بيا به  نوحساب د تېر اختر شولو

 بيا به يې لمسيانو پرې ورغبرګه کړه

 نه انۍ ستا پيسې ډېر خوند کوي

 ستا اخترۍ خوند کوي

 دا برکتي دی ډېر...

 

 مور به مې ضرور اختر کې دلته وه

 کوم اختر چې پاتې شو

 ډېر سهار د وخته به نو
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 زنګ د تلېفون راغى

 زويه زويه مور دې يم

 ته څنګه يې

 يې؟ ويښ شوی

 څنګه دي لمسيان مې

 پاڅېدلي که ويده دي ال

 زويه نن اختر دی

 زه خو دلته يم

 زړه خو مې ډېر غواړي چې زه هلته وای

 خو:

 څه وکړمه، مال مې دی احوال مې دی

 چا باندې يې وسپارم

 دي مرګونه ديهره ورځ جنګونه 

 هر سړی په خپل غم کې

 ډوب شوی دی

 زويه زړه مې ډېر غواړي چې هلته وای

 خو څه وکړم؟.

 زړه مې هلته تاسې سره
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 خو تش وجود مې دلته دی

 )سوله(، )ودانى(، )سمسور( او )هيله( مې

 له سترګو څخه نه وځي

 څه وکړمه زويه چې:

 مال و حال مې دلته دی 

 هېڅ چاره مې نه شته ترې

 هر يو به زما له خوا نه ښکل کړې ته

 ساتموخپل خپل اختری به ورته 

 کله چې زه درشم ورته وايه چې خفه نه شي

 اوه! زويه بله خبر دا کوم

 يو ټلېفون هم راته راولېږه

 څه وکړم

 په چل د خدای وهلي هم پوهېږم نه

 خو خور نه به دې زده کړمه

 تاپسې زه ډېره خفه کېږمه

 ويخپل چې ټلېفون مې 

 ژر به دې احوال اخلم

 زړه به مې خوشاله شي
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 زويه زړه مې تنګ وي ډېر

 خپل لمسيان مې سترګو سترګو ته 

 ودرېږي تل

 نه پوهېږم څه راباندې ونه شي؟

 

 سږ کال ال روژې ته 

 څه وخت پاتې و

 زړه کې مې يو ډول وسوسه وه اندېښنه وه او

 څه غلې شان څپه د غم

 زړه مې ډېر درب درب کاوه

 چې مور ته مې څه پېښ نه شي!؟

 

 شپه وه نيمه شپه وه

 چې يو زنګ راغى

 زه يم الال زه )حبيب اهلل( يم

 له لغمان څخه

 مور بي بي ناروغه ده

 او زه اوس په روغتون کې يم

 الره کې يې ډېر ويل
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 چې زوی مې راخبر کړئ

 چې ويې ګورم

 ما ويل اوس څنګه ده؟

 ده ويل بې هوښه ده

 خبرې سره مه کړئډاکتر وايي 

 چې ارامه شي

 ټوله شپه مې مور سترګو کې پټه وه

 کله چې به لږ شېبه خوب وړی وم

 نو: د مور پر زنګانه باندې

 ويده به وم

 مور مې ډېره غلې پرېشانه وه

 ته نه ويلراهېڅ يې 

 هر څو چې مې وويل

 مورې ولې؟

 مور مې غلې وه، پرېشانه

 هېڅ څه يې ونه ويل

 سترګې يې رڼې وې

 ما رڼې رڼې کتل ورته
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 تر مال اذانه وخته

 بيا زنګ راغى، زنګ وهلى

 يو د وېرې او د غم لړزې نيولى

 ما ويل خير دی مور مې ښه ده

 يو اواز و غريو نيولى

 نه خبره پوره وشوه

 نه خبره بې مفهومه

 ويي مور بي بي

 ويي مور بي بي

 په حق په حق په...

 نور نو پوه شوم چې مور تللې

 سفر وتلېپه دايمي 

 دا چې ټوله شپه مې خوب کې

 پرېشانه وه ليدلې

 دا په دا چې د ژوندون د پای شېبو کې

 زه يې مخ ته ولې نه وم ودرېدلى

 دا به دې وخت کې دردو وي

 څومره څومره کړولې
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 دا چې دا به په دې وخت کې

 نهيليو وي بېشانه ځورولې

 دا چې بيا به په دې وخت کې 

 ټولې لوڼې اوالدونه

 يو زړه ته ودرېدلييو 

 مور مې الړه مور مې الړه

 ما خو دې وخت کې

 بې خدايه هېڅ ارزو نه شوه لرلى

 ژر مې الس که

 د انسان پانګې وروستۍ ته

 هغه سپين کفن د سان ته 

 ما له حجه و راوړی

 خپلې مور ته مې ساتلى

 دا کفن مې و په غېږه کې نيولى

 تر روغتونه مې ژړلي

 شومچې مې مور ته ورنږدې 

 ېنو په غېږ کې مې نيول

 د مور سترګې مې وې پټې
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 که هر څو مې فرياد وکړ

 خو يې سترګې رڼې نه شوې

 خو په شونډو يې

 موسکا وه

 يوه غلې شان خندا وه

 لکه داسې راته

 زويه ښه شو چې ته راغلې

 دا وروستى ديدن خو وشو

 که نه څومره به ارمان و

 او د تا به هم ارمان و

 ه راغلېزويه ښه شو چې ت

 دا وروستى ديدن خو ښه و

 مور مې غېږ کې وه نيولې

 ېتر لغمانه رسول

 خو تر خپلې هديرې نه

 هلته بل شانې فضا وه

 په دې ټوله شنه دره کې 

 هود جګړې خوره بال 
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 خويندې ټولې مې راټولې

 وروره مه ځه پورته مه ځه

 هلته بل ماتم خور شوی

 هلته بله واويال ده

 دېرې تهمور مو وړو خپلې 

 ستا د پالر خپلې هوجرې ته

 بيا يې خپلې هديرې

 دا چې ستا ديدن پرې وشو

 دا چې ستا پر زنګانه يې

 سر و ايښى

 دا زموږ زړه ته تسکين شو

 وروره ځه

 خدای پاماني واخله

 مور دې نوره ليدی نه شې

 مور دې نوره کتى نه شې

 دا ددې د زړه ارمان و

 د ژوندون وروستۍ شېبو کې

 زوی ديدن وکړم چې د خپل
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 دا ارمان زموږ پوره شو

 دا ارمان ددې پوره شو

 دا ارمان دتا پوره شو

 نور نو ځه زياتي دعا کړه

 خدای د مور الره رڼا کړه

 نور نو دلته پاتې نه شې

 دلته هم اورونه بل دي

 تر هر پل الندې هم دلته

 په لسو غمونه بل دي

 ما مې مور په سترګو ښکل کړه

 لوريدا د خپل سفر پر 

 زه د خپل سفر پر لوري

 الرې الرې مو جال شوې

              *** 

 شپې او ورځې تېرېدلې

 غمېدلې دردېدلې

 روژه هم شوله رابره

 څو شپې پاتې شوې اختر ته



 متفرقه شعرونه  /نيمه پېړۍ يون

3١٠ 

 

 مور مې بيا سترګو کې ګرځي

 لکه وي خپله دېره کې

 هسې نه چې هديره کې

 زړه مې وايي چې راځي به

 اختر دلته تېروي به

 لمسيان به ترې راتاو ويخپل 

 اختری هم ورکوي به

              *** 

 د کوچني اختر لومړۍ ورځ 

 ماشومان دي غلي غلي

 نه موسکا شته نه خندا شته

 نه څوک وايي اختری دی

 يا زياتى دی يا کمى دی

 نه له پالر سره جنجال دی

 نه له مور سره دعوه شته

 نه احوال نه تليفون دی

 اوښتون دینن څه بل شان 

 لکه څه مې چې ورک کړي
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 لکه باد بڼکه ګرځم

 اخوا دېخوا سرګردانه

 نه لغمان څخه احوال دی

 نه د مور د خولې اواز دی

 پرېشانه ځورېدلى

 يم په ويښه خوبولى

 په دې وخت کې له لغمانه

 يو زنګ راغى غريو نيولى

 زه يم خور دې غږ مې اورې؟

 زه يم خور دې غږ مې اورې؟

 خبره اورمما ويل هو 

 وې يې وروره غږ مې اورې

 خبره اورم هو ما ويل

 وې تللې وم قبرو ته

 نن د مور دې څلوېښتي ده

 ستا سالم مې پر مور ووې

 تا به طمع نن لرله

 چې ضرور به مې مور ماته
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 له لغمانه تليفون کړي

 مور مې دغه تليفون نه

 تاته هر وخت زنګ وهلو

 راته وې به لورې ژر شه

 که زړه مې تنګ دیورور دې رخ 

 نن اختر دی مور مې نه شته

 هغه تللې ډېره لرې

 زه نن الړم

 د هغې ابدي کور ته

 ستا سالم مې ورته ووې

 مېې ورته و

 زوی دې لرې دی له تانه 

 هغه نه شي راتالی د تا ترڅنګه

 دلته اور دی دلته جنګ دی

 دلته هر قدم کې غم دی ډېر بدرنګ دی

 مور دې نه کړي ګيله تانه

 ن د مور سالم زه تاتهن

 په همغه شکل وايم: او د مور په ژبه وايم 
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 زويه څنګه؟ ته ښه يې

 اوالدونه دې هم ښه دي

 )ودانى(، )سوله(، )سمسور( )هيله( هم ښه دي

 مور يې ښه ده؟

 او ته څنګه يې ته ښه يې

 زه خو ښه يم زويه ښه يم

 خدای دې تا راته لري، ستا

 اوالدونه!
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 د ټولنپوهنې له نظره:

په افغانستان کې د واک 

 جوړښتونه

 

 ليکوال

 ډاکټر.م. عثمان روستار تره کى

 

 ژباړن

اسمعيل يونمحمد   
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 کتاب پېژندنه: 

 د ټولنپوهنې له نظره:  د کتاب نوم:

 په افغانستان کې د واک جوړښتونه                                    

 ډاکټر.م.عثمان روستار تره کى  ليکوال:

 پوهيالى محمد اسمعيل يون  ژباړن:

 يون کلتوري يون  خپرندوی:

 ټوکه ۶١١١  چاپشمېر:

 ل کال۶۹۳۳  لومړی چاپ:

 ل کال۶۹۳۳  دويم چاپ:

 د ژباړن 

 (۶۲)   پرله پسې نومره:

  د خپرندوی

 (۶۲)   پرله پسې نومره:

 ضياءالرحمن ضياء  کمپوزر:
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 ډالۍ!

 نانو ته، چې د سولې،هغو افغا

 ولسواکۍ او خپلواکۍ د اساسي

ضمانت په توګه، د مرکزي او ملي 

 لپاره جنګېږي.حکومت د ټينګښت 
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 ددې اثر دويم چاپ

 

د )ل کوال(  ۶۹۳۳دا اثر لومړی ځل له نن څخه لس کاله دمخه ) پر 

له خوا چاپ شوی و. ځينوې  (پښتني فرهنګ د ودې او پراختيا ټولنې

محتويات يې د همغه وخت او حاالتو د پېښو څرګندونه کوي، خو څرنګه 

چې دا اثر په ډېر دقيق ډول ليکل شووی او د ټولنپووهنې د علوم لوه 

معيارونو سره سم يې د افغاني ټوولنې د 

واک او ژوند جوړښتونه پر هر اړخيز ډول 

شنلي، نو ځکه خو که ډېر وخت پرې هم 

شي، د کتاب اساسي محتووا خپول تېر 

موثريت له السه نه ورکوي. دا کتاب نوه 

يوازې د ټولنپوهنې مينه والو ته د زيات 

ارزښت وړ دی، بلکې هغه چاته، چې پوه 

سياسووي مسووايلو کووې ګوووتې وهووي؛ 

سياستوال وي او که سياستپوه، هغو ته 

هم د زيات ارزښت وړ دی، په تېوره بيوا 

دا اثر په ځير سره ولولي، نو په اوسنيو او  سياستوالو ته. دوی که چېرې

راتلونکو سياسي چلندونو کې به له زيات احتياط او دقوت څخوه کوار 

واخلي او دا کار به نه يوازې زموږ د ټولنې په ګټه تمام شي، بلکې خپله 

 همغه سياستوال ته به هم تر هر چا زيات ګټور پرېوزي.

د ليکنې ګټه ځکه زياته ده، زموږ په ټولنه کې د دا ډول سياسي اثارو 

چې زموږ ټولنه سياستوالو د همدې سياسي تېروتنو له امله پر اوسنيو 

 بدمرغيو ککړه کړې ده.
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استاد ډاکتر محمدعثمان روستار تره کى، د سياسوتوالو د همودې 

تېروتنو قرباني شوی او نږدې شپږ کاله يې د زندان سختې شپې ورځې 

ټولنپوه او د هغه شخص په توګه، چې  زغملي دي. دی د يو سياستپوه او

هم سياسي بدمرغيو کړولى او هم يې د غميزې ټول بهير په زور او زېر 

سره له نږدې څارلى، تر ټولو زيات زموږ د ټولنوو سياسوي او ټوولنيزو 

ناروغيو ته متوجه شوی دی. ده دا هره ناروغي او نيمګړتيوا لوه خپول 

رزولې ده او په پای کې يوې د علمي زره ليد څخه تېره کړې، شنلې او ا

عالج او درملنې نسخه هم وړاندې کړې ده. کوه دا کتواب د سياسوت 

مينوال، لېوال او د عملي ډګر لوبغاړي په دقت ولولي او هغه هضم کړي، 

نو پوره باور دی، چې نه يوازې خپله به د زياتو سياسي تېروتنو مرتکب 

جنايتونو مخنيوی به هوم نه شي، بلکې د نورو سياستوالو د تېروتنو او 

 وکړي.

 د همداسې ورځې په هيله

 په درنښت

 پوهندوی محمد اسمعيل يون

 ارګ، د جمهوري رياست ودانۍ

 افغانستان -کابل

 مه نېټه۲۹ل کال د کب  ۶۹۳۳
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 د خپرندوی يادښت

 

زموږ ګران هېواد افغانستان نه يووازې د هېوواد د سوترو اتالنوو او 

ستر تمدنونه يې هم رازېږولي، په ديني او ساتونکو استوګنځى و، بلکې 

دنيايي پوهنو کې يې ستر ستر پوهان بشريت ته وړاندې کړي دي. زموږ 

تاريخ له ډېرو لوړو ژورو ډک دی، يو وخت دا خاوره پوه سويمه کوې د 

پوهې، هنر او سياست مرکز و او ځينې وخت د نړيوالو ښوکېالکګرو او 

 م ده.نړۍ نيونکو د لښکرکښيو قرباني شوې ه

په داسې حال کې چې پخوا دا هېواد د پوهې او فرهنګ مرکز و، خو 

په معاصر تاريخ کې زموږ خلک تل د سيمې او نړۍ د ځواکونو له يرغلونو 

او ملي نواميسو د  سره الس او ګرېوان وو. خپل ټول ځواک يې د هېواد

دفاع په الره کې لګولى او د دې وخت يې پيدا کړی نه دی، چې د پوهې 

او هنر ډيوه نوره هم روښانه کړي. بياهم د هېواد پوهانو هڅه کوله لوه 

سترو مالي او سياسي ستونزو سره سره د خپلو الس لرلو امکانواتو تور 

بريده د پوهې دودولو او تدريس ته دوام ورکړي. زموږ په هېواد کوې د 

پوهنيزو او کلتوري چارو وده، قناعت بښوونکې نوه وه، خوو کلتووري 

م واکمن نه و، ددې هيله موجوده وه، چې د وخت له غوښتنو انحطاط ه

سره سم د پوهنيزو او کلتوري چارو پرمخبيولو کې سترې برياوې زموږ د 

م کوال ۶۳۳۳خلکو په برخه شي. خو پوه خواشوينۍ سوره چوې پور 

کمونيستي کودتا او ورپسې زموږ پر هېواد د سرو لښکرو يرغل د ټولنيز 

ډوډيو پيل و. کمونسوت ګونود او يرغلګورو ژوند په ټولو برخو کې د ګ

ځواکونو غوښتل د زور او دولتي واک په واسطه د دې خاورې خپلواک 
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ملي هويت له منځه يوسي، د هېواد تاريخ تحريف او ټولوو اقتصوادي، 

سياسي، کلتوري او ټولنيزو پديدو ته، له شوروي څخه راغلى سور رنګ 

 ورکړي.

صين قرباني شول، لوه هېوواد بې شمېره هېوادپال پوهان او متخص

څخه د مغزونو فرار پيل شو، د هېواد زېربنا او اقتصادي بنسټ ويجاړ شو 

او په پای کې د دولتي ادارې جوړښت له منځه الړ، د پرديو او ګاونوډيو 

هېوادونو له غرضه ډک السونه د هېواد ګوټ ګوټ ته ورسېدل. د پرچم، 

کودتا، چې د روسيې او ملي ستم، وحدت حزب او اسالمي جمعيت ګډه 

ګاونډيو هېوادو دجاسوسي کړيو له خوواپالن شووې وه او د نوموړيوو 

هېوادونو عملي مالتړ يې درلود، بشپړه سياسي، اقتصادي، کلتووري او 

اخالقي ړنګونه يې رامنځته کړه، چې د هغو تشريح ددې سريزې له زغم 

 نه وتلې خبره ده.

ي او راتلونکي پښت ستره او لويه د ژوند د ټولو برخو بيا رغونه د اوسن

دنده ده. په هېواد کې د سولې او حقوقي دولت له نشتوالي سره سره، 

ټول هېوادپال کسان مسووليت لري، چې په هېواد کې د عادي ژوند د 

بېرته راګرځېدلو لپاره، د خپلو امکاناتو تر بريده هڅې وکړي، د پوهنيزو 

يزو او کلتوري چارو لپواره هلوې او روزنيزو موسسو بيارغونه او د پوهن

 ځلې هغه ستر مسووليتونه دي، چې په دې لړ کې راځي.

دا کتاب په هېواد کې د نومياليو ملي، سياسوي، علموي او ټوولنيزو 

شخصيتونو څخه د يوه شخص اثر دی؛ پوهنوال استاد روستار تره کي دا 

له د اثر نه يوازې د جهاد په سختو شرايطو کې ليکلى، بلکې دی په خپ

افغاني او ملي هويت د بياځلونې د مبارزينو په مخکښانو کې دی. ده په 
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افغاني خپرونو کې په حيرانوونکي جرئت او غوڅ منطق سره د پرديو له 

دسيسو نه پرده پورته کړې او د افغانستان خلک يوې لوه هغوو سوترو 

 خطرونو څخه چې زموږ هېواد او خلکو ته متوجه وو، خبر کړي دي.

فرهنګ د ودې او پراختيا ټولنوه، چوې پور دې وروسوتيو  د پښتني

وختونو په المان هېواد کې د کلتوري انحطاط پر وړاندې د مبارزې لپاره 

جوړه شوې ده. د هېواد په دواړو ژبو پښتو او دري ددې کتاب د خپرونې 

 وياړ لري.

 

 په درناوي

 د پښتني فرهنګ د ودې او پراختيا ټولنه
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 پېژندګلويد ليکوال 

 

پوهنوال ډاکټر محمد عثمان روستار تره کى د هېواد له لويو ملوي، 

کال د کابل ښار  (ل۶۹۲١)علمي او سياسي شخصيتونو څخه دی. دی پر 

په يوې پوهنيزې او فاضلې کورنۍ کې زېږېدلى دی. ده خپلې منځنوۍ 

کال په استقالل لېسه کې پايته ورسوولې او پور  (ل۶۹۹۳)زده کړې پر 

کال د کابل پوهنتون له حقوقو او سياسي علومو پووهنځي  (ل۶۹۹۹)

کال د  (ل۶۹۹۱)څخه فار  شو. ډاکټر محمد عثمان روستار تره کى پر 

کوال د عاموه  (ل۶۹۳١)لوړو زده کړو لپاره فرانسې هېواد ته الړ او پور 

 ډپلوم په اخيستلو بريالى شو. دوکتورا حقوقو په څانګه کې د

کال د کابل پوهنتون د حقوقو او  (ل۶۹۳۶ ) ډاکټر روستار تره کى پر

 سياسي علومو پوهنځي د تدريسي کدر غړی شو.

ل کوال د غويي)ثوور( پور مياشوت د افغانسوتان د ۶۹۱۶نوموړی د 

استادانو او ښوونکو د ټولنې په   کدر کې د فعال غړيتوب له امله چې د 

پواره شوروي يرغل پر ضد، د پوهنتون او معارف د ښوونکو د مقاومت ل

جوړه شوې وه، ونيول شو. د السپوڅي کمونيست رژيم څارنوالۍ، د تش 

په نامه انقالبي محاکمې، د يوې ناڅرګندې غونډې په ترڅ کې، ډاکټور 

محمدعثمان روستار تره کي ته، د اعدام سزا غوښتنه وکړه. محکمې په 
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وړانديز شوي سند کې نرمښت راوست او دی يې په لس کالوه زنودان 

 د دې حکم پاڼه به په راتلونکي مخ کې ولولئ. محکوم کړ.

ډاکټر محمد عثمان روستار تره کى د نړيوالو ټولنو، په ځانګړي ډول د 

 ترراپور کمېسيونبښنې نړيوال سازمان او د ملګرو ملتو د بشر حقوقو د 

کال د وږي پر مياشت د پينځه  (ل۶۹۱۱))ارمه کورا( په هڅو او اغېزو د 

 روسته، له زندانه خوشې شو.کلن بند تر تېرولو و

د روڼاندو په باب له دود سره سم د خاد پاليسيو، دا غوښوتل چوې 

ډاکټر محمد عثمان تره کى بايد له زندان  څخه تر خالصون وروسته تر 

څارنې الندې وي، چې بهر ته يې د تلو مخه ونيول شوي. نومووړي لوه 

بهر ته د تلو هدف زندان څخه تر راوتلو وروسته، د خپلې مبارزې دوام او 

پټ وساته، يو ځل يې په پوهنتون کې پر خپلې تدريسي دندې پيل وکړ. 

ډاکټر روستار تره کي د مبارزې د دوام لپاره زيات مجال پيدا نه کړ. دی 

کال د غبرګولي پور مياشوت، د )واد( پوه اووم  (ل۶۹۱۳)يو ځل بيا د 

د ناروغۍ رياست کې زنداني شو او جسمي شکنجه ورکړل شوه. دا ځل 

او د پوهنتون د استادانو د هغې غونډې د درنواوي پوه خواطر، چوې د 

جمهوري رياست په مقر کې، د ډاکټر نجيب اهلل د وينا د اورېدلو لپواره 

 جوړه شوې وه، تر يو مياشتني زندان وروسته خوشې شو.

( کاله يې په حقوقو پوهنځي کې تدريس ۶۳ډاکټر تره کى، چې نږدې )

و او سياست په څانګه کې د ګڼو تاليفونو لرونکى دی، کړی دی، د حقوق

چې ځينې تر کمونيستي کودتا دمخه کلونو کې د پالزمېنې په خپرونو او 

ځينې يې تر کډوالۍ )مهاجرت( وروسته د هجرت په خپرونو کې خپاره 

 شوي دي.
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ډاکټر محمد عثمان روستار تره کى د فرانسې، المان، ايټاليا، سويس، 

، ترکيې، يوګوسالويا او ايران هېوادونو ته سفرونه کړي، پر اتريش، يونان

کال فرانسې توه  (ل ۶۹۳١)کال يې لومړی پاکستان او بيا پر  (ل۶۹۱۳)

 هجرت کړی دی.

 نوموړی څلور زامن لري.

 په درناوي

 خپرندوی
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 سريزه

 

د انساني ټولنو او ټولنيزو پېښو پوهنيزې مطالعې ته، ټولنپوهنه يوا 

سوسيولوژي وايي، چې له ابژيکتيف تحليل، شمېريزو )احصوايه يوي( 

 بېلګو او نورو څخه د خپل کار د الرې )مېتود( لپاره ګټه پورته کوي.

که چېرې ټولنپوهنه، د ټولنې د فعاليت او تشکل د مطالعې وسويله 

( بايود د هغوې د بنسوټ ۶۳۲۱-۶۳۶۳وګڼو، نوو ))اګوسوت کانوت(( )

ژندل شي. ده ټولنپوهنه يوه ګټوره پوهه ګڼله. ايښودونکي په توګه وپې

( لومړنى سړی دی، چې د ټولنيزو پېښو د څېړنې ۶٨۳۹))دورکيهم(( )

 لپاره يې د داسې مطالعې الر  بېرته کړه چوې پور پوهنيزو)ميتوديکوو(

(، ))پول ۶۳۲١-۶۳۱۹والړه وي. تر ده وروسته ))ماکس ويبر(( ) بنسټونو

( او نورو پوه ۶۳۳۳-۶۳١۲پرسان(( ) (، ))تلکوت۶۳۳۱-۶۳١۶فلکس(( )

خپل وار سره د ټولنپووهنې دميتودونوو د پلټنوې او د موضووعګانو د 

 سپړنې په برخه کې کار وکړ.

په هر ډول! د ځواک د پيدا کېدو څرنګوالى، دهغه د کارونې ځايونه او 

د هغه دنده، له هغو سترو ټولنيزو پېښو څخه دي، چې د ټولنپوهنې د 

محور( جوړوي. که چېرې ځواک د دولتي تشکيل پوه مطالعې منځى )
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اډانه کې ځای شي او يا د نفوذ رسالت د دولت داخول توه الره ولوري، 

 سياسي ټولنپوهنه يې مطالعه کوي.

تر الس الندې اثر کې ليکوال هڅه کړې، د دولت د تشکيل له مونځ 

څخه تر قاعدې پورې د ځواک جوړښتونه مطالعه کړي او همدارنګوه د 

نښې نښانې له پورته څخه نيولې تر ولسي تيتو پرکو هغو پورې په  ځواک

 مقدماتي توګه په لنډيز سره وڅېړي.

په افغانستان کې قهر )خشونت( او روغه د تاريخ په غېږ کې د پېښو 

زېږوونکو پديدو په توګه، د ټولنپوهنې غووره موضووعګانې جووړوي. 

 و پديدو يادونه کړې ده.ليکوال په لنډيز سره په دوو برخو کې، د دغو دو

دا ټکى هم د يادونې وړ دی، چې د شوننې )تحليول( د اکواډميکې 

طريقې رعايت تل د پام وړ دی، د شمېرنو او ارقامو منځپانګې يا محتوا 

ته د اخباري او ژورناليستکو خبرو يو څه  رنګ ورکړل شوی، له ليکوال 

 څخه د ژور، ځيرمن او پراخ بحث مجال اخيستل شوی دی.

له نابشپړتياوو او نيمګړتياوو سره سره، دا ليکنه د افغاني ټولنپوهنې 

د يوې لنډې پيالمې په توګه، کوالی شي، د نظر د څښوتنانو د ژورو او 

 پراخو پلټنو لپاره د هڅونې سبب شي.

د اثر په ليکنه کې د ليکوال له ذهني پانګې څخه ډېره ګټه اخيستل 

او اخځونو څخه بهر، د حافظې  شوې، په هغو ځايو کې چې له سرچينو

له يادښتونو څخه کار اخيستل شوی، هغو ته په لمنليوک کوې اشواره 

 شوې ده.

د يادونې بل ټکى دا دی، چې د دې رسالې ځينې برخې د هغو ليکنو 

را اخيستنه )اقتباس( دی، چې د ليکوال په قلم، پر وروستيو کلونوو د 
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وي او د رسالې تر بحث هجرت چاپېريال په افغاني خپرونو کې خپرې ش

 الندې موضوع سره يې په يو نه يو ډول اړه پيدا کړې ده.

دا سريزه به نيمګړې پاتې شي، چې له خپلو هغو ننګياليو ځوانانو نه، 

چې د چاپ او خپرونې د فرهنګي کمېټې له الرې يې، په خپله خوښه، د 

ه کړم. دې رسالې د چاپ، خپرولو او وېشلو نوښت کړی، مننه او مننې ون

 دا ښاغلي دادي: ښاغلى جمال رحمان او ښاغلى خليل رحمان رسولي.

 

 فرانسه

 کال مارچ ۶۳۳۳د

 پوهنوال ډاکټر محمدعثمان روستار تره کى
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 لومړۍ برخه

 

 د ټولنيز او سياسي ژوند ارزښتونه

 

 

د افغانستان تعاملي او دوديزه ټولنه، د ټوولنيز او   لومړی څپرکى:

سياسي ژوند د ځانګړو )ضوابطو( درلودونکې ده. په دې ټولنوه کوې د 

اسالم دين، جهاد او غزا، قبيله يي اړيکي، کليووالي او ملوي جرګوې، 

 ملتپالنه او سلطنتي دستګاه، د دولت د جوړښت بنسټونه جوړوي.

 

او کورنۍ، شتمنۍ، سن او د ژوند  له مذهب، قبيلې  دويم څپرکى:

تجربې، بوروکراسۍ د جهاد قوماندې، ټکنوکراسۍ، اردو او ايوډيولوژۍ 

 څخه د سياسي ځواک د مالتړو توکو په توګه ګټه اخيستل شوې ده.

 

د دوديزې قبيله يي ديموکراسۍ رعايت، د افغاني   درېيم څپرکى:

يي قومي او قبيله ټولنې ستونزمنې او پېچلې څېرې او د هغې نامتجانس
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ته تر يو حده ثبات او انډول ورکوي. خو په ټوليز ډول زور  ټولنې جوړښت

 او )قهر( د سياسي لوبو واکمن توکي )عنصر( ګڼل کېږي.

سوره، چوې  سره افغاني ټولنه له خپلو کړکېچنو او جنجاليزو پېښو

ځينې وخت ان د هغې د ژوند دوام تر پوښتنې الندې راولي، کېدی شي 

 د وخت له ازمېښت څخه روغه رمټه راووځي؟

د ورځې ستره پوښتنه همدا ده، چې موږ د هغې د ځواب لپواره، لوه 

 ( څخه مرسته غواړو.Sociologie Politiqueسياسي ټولنپوهنې )
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 لومړی څپرکى

 

 بنسټونهد دولت د جوړښت 

 

د افغانستان په تاريخ کې ملي پاڅونونه،   د اسالم دين: -الف

چې د يو واحد ملي دولت د جوړېدو سبب شوي،  تل له مذهبي مالتوړ 

(مې پېړۍ په پيل کې، د ۲١مې پېړۍ په پای او د )(۶۳)څخه برخمن وو. د 

انګليس د يرغل پر وړاندې، د افغانستان د خلکوو پواڅونونو همدغوه 

 و ملي انګېرنې درلودلې.مذهبي ا

په اتيايمو کلونو کې د روسي يرغلګرو پر ضد، زموږ د خلکو ملوي او 

اسالمي جهاد، زياتره د افغانستان د اسالمي هويت پر بنسټ ډډه لګوله. 

خو له دې سره سره د افغانستان په تاريخ کې اسالم او ملتپالنه له يو بل 

مووږ ان تور اسوالم  سره اوبدل شوي دي. په دې کې شک نه شته چې

دمخه په خپل هېواد کې د سيمه ييزو )جبهو( لرونکي، ملي غورځنګونه 

درلودل، خو تر هغه وخت پورې چې دا غورځنګونه له مذهبي ارزښتونو 

سره يوځای شوي نه وو، ټينګې او پراخه اغېزې يې نه درلودلې. اسالم 

د دفواع  که له يوې خوا د افغانستان د خلکو د اسالمي او ملي هويوت

، له بلې خوا يې ګڼ قوميزې او نامتجانسوې عنصر هخوځنداو اساسي 

افغاني ټولنې ته تجانس او يووالى ورباښه. افغاني قومونوه او قبايول د 

اسالم تر بير  او الرښوونو الندې د روحانيت پر يو واحد مرکز ګروهمن 
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هغه  )معتقد( شول او دې کار د ټولنې په سياسي ثبات، په ځانګړي ډول،

وخت چې سلطنت د سياسي خبرو پر )بال منازع( مرکز بدل شو، ملوي 

يووالى يې تامين کړ او د بيعت يوه سرچينه وګرځېده، نو په دې بهير کې 

 اسالم ډېر موثر واقع شو.

په افغانستان کې مذهب او سياست يو له بله بېل شووي نوه دي. د 

لپاره، دا شرط و، چې  هېواد په تېرو قوانينو کې، د دولتي ځواک د نيولو

واکمنان بايد مسلمانان وي. واکمنو د خپل واک د ساتنې لپاره، تل لوه 

ې کار اخيستى، له خلکو يې بيعت اخيستى او د موذهبي هاسالمي فق

 مناسکو د ترسره کولو پر وخت د خلکو ترڅنګ ودرېدلي دي.

په افغانستان کې د قوانينو زياته برخه د اسالمي شوريعت )حنفوي 

ب( پر بنسټ والړه ده. له ډېرې پخوا څخه د ځانګړو ديني مدرسو مذه

جوړول، د خلکو د دوديزو )تعاملي( حقوقو برخه ګڼل کېده او د دولت 

له خواپرې هېڅ ډول بنديز لګول شوی نوه و. د د دولوت پوه تعليموي 

موسسو کې د ديني پوهنو تدريس د لومړنيو، منځنيو او لوړو زده کړو د 

خه وه. په پايله کې ويالی شو، چې د يو اسالمي هېواد په پروګرام يوه بر

توګه په افغانستان کې دين، ملتپالنه او سياست ګډ او څنګ په څنګ 

 دي.

جهاد او غزا سپېڅلې جګړې ته وايوي. پوه   جهاد او غزا: -ب

افغانستان کې تر اسالم وروسته، د يو نامسلمان يرغلګر پر وړانودې د 

يسو دفاع، د جهاد تر بير  الندې ترسره شووې دين، هېواد او ملي نوام

 ده.
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کله چې جهاد له افغاني ملتپالنې سره غاړه غړۍ شوی، نو افغانستان 

ګاونډيو هېوادو ته د اسالم دين، افغاني فرهنګ او ژبې د خپرېدو پر يوه 

محور بدل شوی او د حقوقي دولت د جوړښت د بنسټ کار يې ورکړی 

 دی.

د د يواد وړ سووبو او لويوو امپراتوريوو د په داسې حال کې چې جها

جوړېدو لپاره وسيله وه، د اسالم دين په ښه توګه د دغو ګوڼ قووميزه 

 امپراتوريو تجانس او سياسي سمون تامين کړی دی.

د افغانستان خلک د ملي يووالي له هغه يوازيني ځواکمن احسواس 

کوې څخه، چې د جهاد په بهير کې يې الره، د ژوند پوه عوادي چوارو 

 ورڅخه يو څه بې برخې و.

تر هغه وخت پورې، چې جهاد د تاج و تخت د مدعيانو د سوداګرۍ او 

ګټې پر ناروغۍ نه و اخته شوی او په هېواد کې د نويو لوبغاړو د رانيولو 

لپاره، د بهرنيانو السووهنې زيواتې شووې او پراخوه شووې نوه وې، د 

وکاټ کې، د پاملرنې وړ افغانستان بېالبېلو قومونو د يو واحد ملت په چ

يووالى درلود. پر هغه وخت د افغانستان خلکو، په جهاد کې تور بوري 

وروسته په يو زړه او يوه غږ داسې سياسي او ټولنيز بنسټونه جوړ کړل، 

چې د يو نوي )عصري( دولوت جوړښوت توه يوې الره اواره کوړه. پوه 

پيل کوې د  مې پېړۍ په(۲١)مې پېړۍ په پای او د (۶۳)افغانستان کې د 

حقوقو يا حقوقي دولت ستر جوړښتونه، لکه مرکزي حکومت، پارلمان او 

د جهاد تر بري وروسته قضايي جوړښتونه، د خپلواکۍ ګټل او د انګرېزي 

 ښکېالک ماتې، زموږ د خلکو په برخه شوي دي.
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د افغانستان د پښتني قبايلو ترمنځ جهاد له قبيله يي دود سره پوه 

ی. خلک د جهاد اعالن په ملي اتڼ سره لمانځي، ښه شان اوبدل شوی د

 په ګرمو ولولو ډول او نغاره نر، ښځې او ځوانان د غزا ډګر ته رابولي.

ښځې د جهاد لپاره د نارينه وو په سرښندنه کې ستره ونوډه لوري، 

 دپښتو حماسي لنډيو بيتونه ددې اند ښکارندويي کوي لکه:

 که تور اوربل مې ميراتېږي

 جانان نه منع کومه د دين غزا ده

 او يا

 که په ميوند کې شهيد نه شوې

 خدايږو الليه بې ننګۍ ته دې ساتينه

پوه   قومي او قبيله يوي اړيکوي )مناسوبات(: -ج

افغانستان کې بېالبېل قومونه او قبايل ژوند کووي؛ پښوتانه، تاجوک، 

هزاره، ازبک او ترکمن يې غټ قومونه دي. پښتانه د افغاني ټوولنې پوه 

مې پېړۍ څخه يې د شوروي (۶۳)جوړښت کې واکمن عنصر جوړوي. له 

تر يرغله پورې، په افغانستان کې د نورو قومونو د نوږدې او صوميمانه 

په همکارۍ، دولتوي او سياسوي واک پوه الس کوې الره او د  ملګرتيا

افغانستان د دولت بنسټ ايښودونکي ګڼل کېږي. ناپښتنو قومونو پوه 

تاريخ کې هېڅ وخت هم له دې واکمن عنصر سره دسياسي واک لپاره 

يو جدي وسلوال رقابت نه دی کړی او نه يې دا مورچل غوره کړی دی، 

رخه کې دويم رول منلوى و، دې وضوعې د تل يې د هېواد د ادارې په ب

 هېواد سياسي او ټولنيز ثبات تضمين کړی و.
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کال د دسمبر پر مياشت، کله چې شورويانو پر افغانستان  (م۶۳۳۳)د 

يرغل وکړ، پر همدې وخت ځينې قومي لږکي )اقليتونوه( د پښوتنو د 

سياسي واک د قدرت يوا د تواريخي چلووونکي )متصودي( پور ضود 

 وښورېدل.

 لويه جرګه:   -د

 د قبيلووه يووي ولسووواکۍ پووه ټينګښووت کووې  -يووو

 د لويې جرګې اغېز:

او د قومونوو او  لويه جرګه چې له ملي، ټولنيزو، مذهبي شخصيتونو

قبايلو له نامتو مشرانو څخه جوړېږي، د قبيله يي ولسواکۍ د نظام پوه 

سيوري کې، د ژوند د دوام لپواره د افغوان ملوت د ارادې سياسوي او 

 څرګندوی بلل کېږي. حقوقي

)لويې جرګې( د افغاني ټولنې د ټولنيزو، سياسي، اقتصادي او رواني 

شرايطو زېږندې دي، چې دوديزې او ځاني ولسواکۍ )ديموکراسۍ( هم 

په خپله لمن کې رانغاړي. همدا لويې جرګې دي، چې د يو واحد ملوي 

يخي ارمان او يا هم د واکمنو د سياسي موضع د ثبيت لپواره يوې توار

پېښې سره اوډلي دي. په داسې حال کې چې لېبرالي ولسواکۍ د ناسم 

پيوند په شان، د پرديو  د تقليد څرګندونه کړې ده، خو لويوه جرګوه د 

 دويزې ډيموکراسۍ په توګه، د هېواد په تاريخ کې ژورې ريښې لري.

)لويې جرګې( تر نورو جرګو لوړې دي او )د پارلمان په ګډون( د دولت 

و برخو زيات حقوقي صالحيت لوري، ان پوه نامسوتقيم ډول ) د تر ټول

واکمن له الرې( د افغانستان د معاصر دولت په جوړښت کوې، د ملوي 

 واکمنۍ د ځواک وسيله ګرځېدلې ده.
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لويو جرګو په دې الندې چارو کې هم خپول اغېوز شويندلى دی: د 

بدلون،  واکمن ټاکنه، د اساسي قانون تصويب، د عادي قوانينو تصويب او

د بهرني سياست په برخه کې، د سترو ملي مسئلو په باب، دولت توه د 

 الرښوونې لپاره د کړنالرې  صادرول او نور...

م( د افغان ۶۳۹۳د افغانستان د معاصر دولت د موسسې لويې جرګې )

(، د غزني د لويې جرګې ۶۳۹۶او انګليس د لومړي جنګ د لويې جرګې )

( او د پېښور ] د شوروي پر ضد ۶۳۳۳جنګ[ ) ] د افغان او انګليس دويم

م( کال له لويې جرګې پرته، د نورو زياتو لويو جرګو ۶۳۳١د جهاد سوق[ )

جوړښت او په هغو کې د بحث او مطرح موضوعګانو عملي نوښت تل د 

واکمنو په الس کې و. هغه وخت واکمنو ډلو، د وخوت د حکومتونوو او 

يه لپاره، د لويې جرګې په ترکيب او دولتونو د سياست او پاليسيو د توج

د هغې د اجنډا په ترتيب کې، له خپل واک او اغېز څخه کار اخيسوتى 

دی. د زور له دې اغېز سره سره، د واکمنو ډلوو او د خلکوو د اسوتازو 

ترمنځ، په هغو شرايطو کې، چې واکمن د ملوي يوووالي ممثلوين وو او 

ياسي شعور کچه ډېره ټيټه مذهبي اتوريته يې درلودله او د ټولنې د س

وه، ډېر زيات توپير نه و. په بله وينا په لويه جرګه کې ګډونوالو مخورو، 

ټولنيزو شخصيتونو، خانانو، الرښوونکو، مذهبي پوهانو او عالمانو بايد لږ 

تر لږه د خلکو باور درلودالی چې په دې ډول جرګو کې يې ګډون کړی 

خلکو له خوا د دولت د غوښتنو د  وای. له دې پرته د دولت چلوونکي، د

مالتړ په الره چاره کې له ستونزو سره مخامخېدل او د لويې جرګې لوه 

جوړېدو څخه د مقاماتو هغه هيله نه پوره کېدله چې د دوی په زړه کې 

 وه.
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په تېره نيمه پېړۍ کې، د وخت د حکومتونو له خوا، لويې جرګې ته د 

د لويو جرګو له خوا د تصويب  اساسي قوانينو وړاندې شوې مسودې او

شويو متنونو پرتلنه، دا په ډاګه کوي، چې لويې جرګې د مسودو په متنو 

کې لږ تر لږه له پنځه لسو څخه تر دېرش فيصدو پورې بدلون راوړی، له 

دې څخه ښکاري چې دا جرګې په ټوليز ډول د حکومتونو تر اغېز الندې 

 و په توګه څرګندې شوي دي.نه وې او په ځينو برخو کې د واکمنو جرګ

په افغانستان کې د شوروي له يرغل څخه، د رازېږېدلې جګړې دوام، 

لويه جرګه د کابل حکومت د سياسي لوبو لوړو ژورو ته ور دننه کوړه او 

هغه يې د مقاومت په ځواکونو کې، د خبرو اترو يوه جنجاليزه موضووع 

زياتې برخې، لويه وګرځوله. په داسې حال کې چې دمقاومت د ځواکونو 

جرګه د يوې ټولنيزې کارېدونکې موسسې په توګه تاييد کړې، د سولې 

نوښت د بري لپاره د هغې د رول پر تثبيت، د نظر اختالف لري. د لويې 

جرګې دود د سياسي، قومي او مذهبي مخالفينو پر ناروغيو هم اختوه 

 شو.

هواد له دې پلوه هغه اشخاص او تنظيمي ډلې، چې لوه ج سياسي:

څخه نويو راپيدا شويو شرايطو، دوی د نوي سياسي ځواک په توګه د پام 

وړ ګرځولي دي، لويه جرګه د واک د کالسيکو او متروکو پديدو، د بيوا 

ژوندي کولو وسيله ګڼي. دې اند هغه وخت الر زور اخيسته، چې د لويې 

 جرګې له نوم سره د پخواني پاچا نوم يادېده.

ذهبي لږکيو ډلو او ډلګيو ته له دې کبله، چې ځينو قومي او م قومي:

په لويه جرګه کې دپښتنو قبايلو )اکثريت( ونډه، د افغانستان د معاصر 

دولت په جوړېدو کې د دوی رول او د دې ترڅنګ د ملت په الرښووونه 
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کې د نوموړو قبايلو اغېز زيات و، لويه جرګه د اکثريت د حقوقي واکمنۍ 

ه پای کې د دولت په اداره کې، لږکيوو توه د د توجيه حربه ګڼله، چې پ

دويم رول د ورکړې سبب کېدله. د جهاد د دوران بغاوت او د ولسواکۍ  

له موازينو لرې د زياتو غوښتنو کړکېچ، د دې سبب شوی و، چې هغوی 

 د دولت په اداره کې، په فرعي رول قانع نه شي.

د افغانستان  دې ډلو د لويې جرګې پر وړاندې قومي چلند وکړ او ان

په تاريخ کې يې د ))جرګه بزرګ ملى((، ))مجلس کبيور ميهنوى(( پور 

 نومونو د لويې جرګې د نوم دبدالنه هڅه وکړه. 

له دې پلوه چې بنسټپال اسالم، په لويه جرګه کې د ولس  مذهبي:

د استازو ګډون، د مذهبي پوهانو د يوې اهل )حل و عقد( جرګوې تور 

ر هم خپل اغېز درلود. بنسټپال چوې نووي د اعتبار کم ګڼي، نو دې نظ

اسالمي نړۍ په تصورولو سره، د افغانستان چارو ته داخل شوي وو، لويه 

جرګه يې د افغان ملتپالنې څرګندوی بلله، فکور يوې کواوه اسوالمي 

انترناسيوناليزم د ملتپالنې له نوم سره، چې په هور ډول افواده شوي، 

 مخالف دی.

و کې انتخابات، چې زموږ په چاپېريوال که چېرې د جګړې په شرايط

کې يوه نا اشنا پديده ده، د يو سياسي توافق د السته راوړلو لپاره، چې د 

يو حکومت په چوکاټ کې راڅرګندېږي، منتفي وګڼل شي، د جګړې د 

پواتې  چوې ختمولو يا لږ تر لږه د کړکېچ د کمولو لپاره يوازې يووه الره

. په کړکېچن حالت کې د لوويې کېږي هغه د لويې جرګې جوړېدل دي

جرګې د جوړېدو لپاره کېدی شي زيات شمېر دليلونه وړاندې شي. لوه 

 :څخهدې جملې 
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_ د سولې او سياسي ثبوات د توامين لپواره د افغواني قبيلوه يوي 

ډيموکراسۍ پر اصولو برابرې، پر يوې داسې موسسې ډډه لګول چوې د 

تاريخ په اوږدو کې يې د لېبرالې ولسواکۍ تر تجملي جوړښوت څخوه 

 وي.ثابت کړی زيات، خپل قابليت 

وظفوه _ که چېرې لويه جرګه د يو انتقالي حکومت د ټاکلو لپواره م

شوې وي، انتقالي حکومت ته د سياسي او حقوقي ځواک ورکړه، هغوه 

هم په داسې شرايطو کې، چې ځينې جهادي تنظيمونه د وسلوال جهاد 

د غوښتنې په پرمخبيولو سره يوازې او يوازې خپل ځان په هېواد کې د 

 سياسي ځواک بال منازع وارث وګڼي.

د جهاد د لسيزې په _ په داسې شرايطو کې چې ټولې تنظيمي ډلې 

بهير کې، له بهرنيو السوهونکو هېوادو څخه اغېزمنې شوي، د دوديزې 

جرګې له الرې د سولې د ټينګښت په برخه کې، په خپله افغانانو توه د 

 نوښت ورکړه.

_ په افغاني ټولنه کې ))چوپ اکثريت(( ته د سياسي او حقوقي مالتړ 

له ډګر څخوه د بانودې  ورکړه، هغه اکثريت چې غږ يې يوازې د جګړې

اورېدل کېږي. د )بې پرې کسانو( د رول ټاکنه او د نندارې له حالت څخه 

 د هغو را ايستل.

د ناپېيلو اشخاصو، سوله غوښتونکو جهادي قوماندانانو، بوروکراتانو، 

د معارف او پوهنتون استادانو او د منځالرو تنظيمونو د يو نوي ايتالف د 

ون، د سولې د ځواکونو دا ايتالف چې د پراخوه جوړېدو لپاره د الرې لټ

تفاهم پر بنسټ منځته راغلى، بايد ډاډه شي، چې جګړه مار ځواکونه به 

 په راتلونکي سياسي ژوندانه کې تجريد او څنډې ته کړي. 
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_ د سياسي تفاهم او سولې، لکه ټاکنې، رفرنډم او نورو د ټينګښت 

لويې جرګې د جوړېدو اسانتيا، لپاره، د بل هر ډول پروسيجر په انډول د 

په داسې شرايطو کې چې دلويې جرګې د ياد وړ جوړوونکي عناصر تور 

 افغانستانه بهر ژوند کوي.

په کړکېچنو شرايطو ) لکه د جګړې د اتلسو کلونو پر مهوال( کوې د 

لويې جرګې د جوړېدو ترکيب، د نويو غړيو غوښتنه کوي. په دې مانوا 

قومانودانان، مخوکښ  يشوران، جهوادم جهاديچې نوي عناصر لکه 

اشخاص يا د ملي مقاومت د ځواک څرګندوی اشوخاص بايود د لوويې 

جرګې په ترکيب کې شامل شي. سربېره پر دې که بيا هم لويه جرګه تر 

ملي پولو د باندې جوړه شوه، له نويو دندو، لکه د سولې د نوښوت تور 

 ي.الرښود کدر له ټاکنې سره به مخامخ و د السه کول او

لويې جرګې د افغانستان د تاريخ د ټاکلو شرايطو زېږنوده دي او پوه 

طبيعي ډول د هغو شرايطو له امله، چې دا جرګې په کې جوړې شووي 

 دي، د څومره والي او څرنګوالي له پلوه يوه له بلې سره توپير لري.

د جګړې د وخت لويې جرګې او د سولې د وخت لويې جرګې يو څه 

سولې د وخت لويې جرګې له اوسونيو سوتونزو، چوې توپيرونه لري. د 

مخامخ نه وې. کله که د کړکېچ  ،افغاني ټولنه ورسره الس او ګرېوان ده

او جګړې د وخت لويه جرګه وغواړي، له ګډوډيو او بغاوتونو سره مقابله 

وکړي، بايد فردي مشخصات او له ورځنيو مسايلو سره د مقابلې لپواره 

 سم امکانات ولري.

ډۍ او ملي مشرتابه د نشتوالي په شرايطو کې، د لويې جرګې د د ګډو

جوړېدو غوره دليل، يو داسې حکوموت توه د مشوروعيت او تمثيلوي 
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ځانګړتياوو ورکول دي، چې د سولې او سياسي ثبات د ټينګښت دنده 

 پر غاړه ولري.

ددې حکومت مشروع صبغه به، ټولې هغه ډلې چې په سپين سترګۍ 

ادعا  استازولۍپاره، د افغانستان د خلکو او ملت د سره د سياسي واک ل

کوي، بېوسلې کړي او نړيواله ټولنه په ځوانګړي ډول د ملګورو ملتوو 

سازمان به، د لويې جرګې د باور وړ اجرايي ځواک د پېژندنې له واقعيت 

 سره مخامخ کړي.

مهمه پوښتنه داده، چې د جګړې او سياسي ګډوډۍ په شرايطو کې 

ې جرګې د جوړېدو واکمنه سرچينه وي؟ که د افغانستان به څوک د لوي

د نوي دولت له موسسې جرګې او نورو لويو جرګو څخه، چې د بهرنوي 

يرغل پر وړاندې يې د ملي مقاومت الرښوونه کوله، په استثنايي توګوه 

تېر شو، نورې لويې جرګې د افغانستان د واکمنو له خوا په هېواد کې د 

ه حاالتو کې جوړې شوي دي. په داسې حال کې سولې او سياسي ثبات پ

چې هېڅ يوه جنګيالۍ ډله او د کابل اداره، د حقوقي داليلو په وړاندې 

کولو سره نه شي کوالی د مشروعيت مدعي شي. موږ بايد د افغانستان 

دا سرچينه چې د لويې  ،د معاصر تاريخ په رڼا کې ماضي ته مراجعه وکړو

يده او د يو ډول مشروعيت څرګندويه ده. جرګې په شان يوه تاريخي پد

د پخواني مشروعيت ځينې ممثل سياسي شخصيتونه، له هغې جملې 

نه يو هم پخوانى پاچا دی، د لويې جرګې په جوړېدو کې د پخواني پاچا، 

د واک د غوراوي لپاره کوالی شو ګڼ شمېر داليل وړاندې کړو، له هغې 

 جملې نه:
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په برخه کوې د زده کوړو )کسوبي(  _ پاچا د لويې جرګې د جوړېدو

حقوقو لرونکى دی، نوموړي د خپل سلطنت پر وخت لږ تر لږه درې لويې 

 ( جوړې کړي دي.۶۳۱۹، ۶۳۳۳، ۶۳۹۶جرګې )

کال کودتا، چې د سلطنت د ړنګېدو سبب شوه، د  (م۶۳۳۹)_ که د 

نوي مشروعيت پيول وګڼوو، د سولطنت پخووانى مشوروعيت يوې د 

شعار الندې راوسوت، اوس د جمهوريوت د جمهوريت د مشروعيت تر 

مشروعيت د ممثل واکمن د نشتوالي له کبله، پاچا د يو اغېزمن عنصر 

 په توګه يو ځل بيا مشروعيت پيدا کوي.

د اروپا په تاريخ کې تر ټولنيزو او سياسي کړکېچونو وروسته د پخواني 

نودې مشروعيت د بيا اعادې لپاره کوالی شو، لږ تر لږه دوه بېلګوې وړا

 کړو:

م( تر پېښېدو وروسوته، چوې ۶۳۳۳_ په فرانسه کې د لوی انقالب )

سياسي او ټولنيز کړکېچ يوې منځتوه راوړ، اتلسوم لوويي د سولطنت 

مشروعيت د اعادې په ارمان او د انقالب د تګالرو د ساتنې په هيله، د 

 ريستوراسيون(. Rest auration-چارو واګې په الس کې واخيستې )

ا کې د فرانکو پوه مشورۍ د ملوي متحودې جبهوې او _ په اسپاني

( ۱١١١١١جمهوري حکومت ترمنځ تر خونړيو جګړو وروسوته، چوې د )

کسانو د وژنې سبب شوې، جمهوري حکومت سياسي واک واخيست، د 

کال، د سلطنت د مشروعيت اعاده تاييد کړه،  م(۶۳۳۹)وراثت قانون پر 

 پل ځای ناستى وټاکه.کال لومړی جان کارلوس خ م(۶۳۳۳)فرانکو پر 

خو په افغانستان کې پاچا يوازې په اوسنيو اضطراري شرايطو کې د 

مشروعيت وړ او د لويې جرګې د جوړېدو واکمنه مرجع ده. د راتلونکې 
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سولې په شرايطو کې، له ډيموکراتيکو الرو چارو څخه د نوي مشروعيت 

ورسېږي، يو  په ټوکېدو سره به، د پخواني مشروعيت د پديدې عمر پايته

دا وي چې خلک د ازادو ټاکنو له الرې پخوانى مشروعيت ومني. په هر 

حال! په افغانستان کې به هېڅکله د سلطنت د اعادې لپواره ملوي او 

 نړيوال شرايط مساعد نه وي.

په پايله کې په کړکېچونو شرايطو کې پر لېبرالي ډيموکراسۍ )لکوه 

په ګټه بلده نه ده او پرله پسې  ټاکنو( ډډه لګول، چې زموږ ټولنه د هغې

جګړې، په سياست کې تورې ته الس اچول پر يو واکمون قوانون بودل 

کلونو تجربوې وښوودله، چوې د  اتلسوکړي، امکان نه لري. د جګړې د 

مقاومت د ځواکونو ترمنځ د يو تفاهم پر بنسټ د يو سياسوي ايوتالف 

د مقاومت د  کال م(۶۳۳۲)جوړېدل په همغه اندازه مشکل دي، لکه پر 

 ځواکونو او د کابل د ايتالفي ادارې ترمنځ روغه جوړه.

د هر حکومت د اغېزمنتوب او اوتوريتې د تامين لپاره، چې غواړي په 

هېواد کې له سياسي ثبات او په بهر کې له نړيوال باور څخوه بورخمن 

شي، بايد مشروع صبغه، حقوقي او اخالقي ځواک ولري. ددې ځواک د 

لويه جرګه ده. د سولې نوښت بايد لويې جرګې ته وسپارل ورکړې مرجع 

شي. بايد پرې نه ږدو، چې د افغاني قبيله يي ولسواکۍ او د افغانستان د 

معاصر دولت د ټوکېدو اصيله موسسه، د ځينو داسې خلکو د ولولو پر 

ناروغۍ اخته شي، چې د افغانستان د ټولنيز او سياسي ژوند جوړښت او 

 ډ فکرۍ، کينې او خيرنو سترګو ګوري.چوکاټ ته په لن

که نن لويه جرګه دمشروعيت د اعادې، د سولې او سياسوي ثبوات 

وسيله نه شي، د يوې تاريخي پديدې په توګه به خپل ارزښت له السوه 
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ورکړي او هغه وخت به افغاني ټولنه د خپلو ستونزو د حل لپاره، له يوې 

 نه جبرانېدونکې سازماني تشې سره مخامخ شي.

 د دولووت د حقوووقي سووتنو پووه تثبيووت کووې  -دوه

د افغانستان په لرغوني تاريخ کې، د مرکوې او د لويې جرګې رول:  

جرګې دود ژورې ريښې لري. د السته راغلو اسنادو له مخې د مسيح تر 

زېږېدو نږدې درې زره کاله دمخه، لومړنۍ جرګه په بلخ کې جوړه شوه او 

 کړ. ))يما(( يې د پاچاهۍ لپاره غوره

کال د هرات، بلخ، کنودوز او فاريواب پوه ( ۹۲۳)تر ميالد  دمخه پر 

ښارونو کې د سکندر مقدوني يرغلګرو لښکرو پر ضد د مقاومت لپواره 

 ولسي جرګې جوړې شوې.

ميالدي پېړۍ کې د جالل الودين تور مشورۍ النودې د  (مې۶۹)په 

وړانودې  باميانو، غزني او پروان، سيمه ييز مشران، د چنګېز د يرغل پر

جرګې ته سره کېناستل، خو د بهرني يرغل پر وړاندې د افغانسوتان د 

خلکو پاڅون تل د جرګې د پرېکړې پايله )نتيجه( نه وي. ددې پاڅونونو 

زيات شمېر د خلکو د ناڅاپي او په خپل سر عکس العمل له مخې منځته 

پر مه پېړۍ کې چې روښانيانو د مغلو د واکمنۍ (۶۱)راغلي دي. لکه په 

ضد پاڅون وکړ، دې پاڅونونو ته د ايمل خان او خوشال خان په مشرۍ 

 مې پېړۍ دوام ورکړ.(۶۳)پښتنو قبايلو تر 

مې پېړۍ په پای کې د محمد زمان خان او ذوالفقار خوان تور (۶۳)د 

الرښوونې الندې د هرات خلکو د صفوي واکمنۍ پر وړاندې جګړې ته را 

 ودانګل.
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پای کې د هېواد ټولو خلکوو د شووروي  مې پېړۍ په(۲١)باالخره د 

 اتحاد د يرغل پر وړاندې په زړورتيا سره مقاومت وکړ.

د مغلو پر ضد د روښانيانو، د صفويانو پر وړاندې د هرات د ابداليانو او 

د شورويانو پر ضد د افغانستان د ټولو خلکو پاڅون، خپلواک او خپول 

ې په تاريخ کوې سری غورځنګ و او د کومې مهمې جرګې له مخې، چ

 دې ثبت وي، نه دی تر سره شوی.

مې پېړۍ دمخه جرګو په عام ډول د بهرني يرغل پر وړاندې د  (۶۳)تر 

تيت و پرکو سيمه ييزو مقاومتونو د الرښوونې دنده پر غاړه لرله او ډېرې 

سراسري او ملي صبغې يې نه لرلې؛ د لويې جرګې دا وروستۍ بڼه يوې 

 خپله کړې نه وه.

لويه جرګه د يوې ممثلې جرګې، ملي جرګې او د افغانستان د معاصر 

کال د کندهار ښار پوه  (م۶۳۹۳)دولت د جوړونکې جرګې په توګه، پر 

منځ کې جوړه شوه. دې لويې جرګې دنده لرله، چې له يوه پلوه د ايران 

د صفوي دولت پر وړاندې، د افغانستان د خپلواکۍ اعالن وکړي او له بله 

 هېواد لپاره مشر وټاکي. پلوه د

کال ) د کندهار شير سرخ لويه جرګه( په هېواد  م(۶۳۹۳)که چېرې د 

کلونو په اوږدو کې پور  (۲۳١)کې د تمثيلوونکو لويو جرګو پيل وګڼو، د 

ملي مسايلو، د خبرو اترو لپاره لږ تر لږه دولس لويې جرګې جوړې شوي 

دي. په دې شمېر کې د کمونيستي نظام لويې جرګې، چې تشريفاتي بڼه 

يې لرله او د وخت د حکومتونو د پاليسيو د تاييد لپاره مخکې تر مخې 

 دنده ورسپارل شوې وه، شاملې نه دي.
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خبرو څخه څرګندېږي، چې افغانستان په منځني ډول په له پورتنيو 

کلونو کې يوه لويه جرګې لرلې ده. لويې جرګې په هېواد  (۲١)هرو نږدې 

کې د دوديزو )تعاملي( حقوقو زېږندې دي او د قبيله يي ديموکراسۍ د 

نظام په سويوري کوې، د افغوان ملوت د ارادې، سياسوي او حقووقي 

 څرګندوی بلل کېږي.

 لويې جرګې د هغو د دندو له مخې پر دوو ډولونو ووېشو: کوالی شو

هغه لويې جرګې چې د مرکزي حکوموت د نشوتوالي پوه  -لومړی

شرايطو کې، د بهرني يرغل پر وړاندې، د ملي مقاومت د الرښوونې لپاره 

 جوړې شوي دي.

هغه لويې جرګې چې د مرکزي حکومت په شتوالي کوې، د  –دويم 

 خبرو اترو لپاره جوړې شوي دي.ملي مسايلو په باب، د 

ځينې لويې جرګې هغه وخت، چې هېواد د بهرني يرغل له  -لومړی

خطر سره مخامخ او مرکزي حکومت موجود نه و او يا تور بهرنوي واک 

الندې و، دملي مقاومت د الرښوونې لپاره جوړې شووي دي. دا لوويې 

 جرګې دا دي:

ه کې له مغلي : په دې جرګد شير سرخ مزار لويه جرګه -۶۳۹۳

 او صفوي واکمنۍ څخه، د افغانستان خپلواکۍ اعالن شوه.

چې د افغوان او انګلويس د لوومړۍ  د کابل لويه جرګه: -۶۳۹۶

 جګړې الرښوونه يې وکړه.

چې د افغان او انګلويس د دويموې  د غزني لويه جرګه: -٠۱7۱

 جګړې په بهير کې يې، د ملي مقاومت الرښوونه وکړه.
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چې له يو واحد مرکز څخوه يوې، د  لويه جرګه:د پېښور  -٠98١

شوروي پرضد، د افغانستان د خلکو د جهاد د سوق او ادارې نيت الره، 

 خو د بهرنيانو د السوهنې له امله په دې کار کې بريالۍ نه شوه.

نوموړې جرګې د ملي حاکميت او سراسري حکومت د نشتوالي پوه 

لي مقاومت د تيوت و شرايطو کې جوړې شوي دي. دې لويو جرګو د م

پرکو ځواکونو په يووالي، پيوستون او د ملوي تفواهم د الرو چوارو پوه 

 برابرولو کې ډېره مرسته وکړه.

پورتنۍ لويې جرګې پر داسې وخت جوړې شوي، چې په هېواد کوې 

دين د افغانستان د ګڼ قوميزه ټوولنې د  ، مرکزي حکومت موجود نه و

اره وکارېوده او د ملوي روحيوې د وصلوونکي توکي په توګه، د جهاد لپ

 ځواکمنۍ، سولې او سياسي ثبات لپاره يې الره اواره کړه.

دې سره سره دې لويو جرګو د يو واحد ملوت پوه چوکواټ کوې، د 

بېالبېلو قومونو په يو ځای کولو سره، د افغان ملت جووړونې تواريخي 

 ه.الملونه برابر او د ملي دولت د جوړېدو لپاره يې الره اواره کړ

لږ تر لږه اته لويې جرګې په داسې شرايطو کې جوړې شوي،  -دويم

جرګوو د  يووچې هېواد کې مرکزي حکومت موجود و. پر دې وخوت لو

واکمنې ډلې او خلکو ترمنځ د اړيکو تامينوونکى رول ترسوره کوړی او 

واکمنې ډلې ته يې د ټولنيز ځواک په ورکوړې سوره، د هغوو پرېکوړې 

 تضمين کړي دي.

لويې جرګې په خپل وار سره د دندو له مخې پوه دوه ډولوه نوموړې 

 دي:
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يو هغه لويې جرګې، چې د افغانستان د بهرني سياسوت د اصوولو د 

ټاکنې او بل د موسسانو لويې جرګې، چې د هېواد اساسي قوانين يوې 

 وضع کړي دي.

درې لويې جرګې، چې د افغانستان د بهرني سياست د کرښو  -الف

 لرله، په الندې ډول دي: د تثبيت دنده يې 

 (م۶۳۹۶)کال د کابل لويه جرګه ) د حبيب اهلل سلطنت( او  م(۶۳۶۱)

کال د کابل لويه جرګه ) د محمد ظاهرشاه سلطنت(. دا دوه لويې جرګې 

د لومړۍ او دويمې نړيوالې جګړې په اړه، د افغانستان د دريځ د ټاکنې 

 لپاره جوړې شوي دي.

کال ) د ظاهرشاه وخت(  (م۶۳۳۳)درېيمه لويه جرګه په کابل کې پر 

جوړه شوه، په اجنډا کې يې د پښتونستان مساله، د افغانستان د دفاعي 

بنسټ پياوړتيا او د ))سنټو(( د پکټ په باب، د دولت د دريځ څرګندول، 

 شامل وو.

 نوموړې درې جرګې، چې موږ يې نومونه واخيستل، د بهرنيو مسايلو

په باب، د افغانستان د دولتي واکمنۍ د واک د حق د حقوقي سوتنو د 

 ټينګښت او تثبيت تمثيلوونکې دي.

له هغو الرښوونو څخه چې دې لويو جرګوو، د افغانسوتان د بهرنوي 

سياست په باب، د وخت حکومتونو  ته کړي، داسې څرګنودېږي، چوې 

وړې مرجعوې لويې جرګې د هېواد د بهرني سياست د ټاکنې، تر ټولو ل

 دي.

سربېره پر دې لويې جرګې د افغانستان د ناپېيلي سياست د ټاکنې 

لوړ مقام او هم نوښتګرې ګڼل کېږي. د افغانستان د ټولو حکومتونو له 
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( کالوه يوې د ۱١خوا، چې له خپلواکۍ څخه د شوروي تر يرغل پورې )

، د چارو واګې په الس کې اخيستي، د لويې جرګې له خوا، په دوديز ډول

 ټاکل شوې ناپېيلې تګالرې، درناوی کېده.

د موسسانو لويې جرګې، چې د اساسوي قوانينوو د تودوين او  -ب

 بدلون )تعديل( لپاره جوړې شوي دي، په الندې ډول دي:

 م کال د پغمان لويه جرګه ) د اعليحضرت امان اهلل خان وخت(.٠928_ 

 م کال د کابل لويه جرګه ) د نادرشاه وخت(.٠93٠_ 

 م کال د کابل لويه جرګه ) د محمد ظاهرشاه وخت(.٠964_ 

 م کال  لويه جرګه ) د سردار محمد داود خان وخت(.٠978_ 

هغه قوانين چې د پورتنيو لويو جرګو په وسويله تصوويب شوول، د 

 افغانستان د دولت حقوقي بنسټونه يې ټينګ کړل.

کال جرګه پر داسې وخت جوړه شوه، چې د افغانستان د  (م٠923)د 

خپلواکۍ تر ګټلو يوازې څلور کاله تېرېدل او شاه امان اهلل د مشوروطه 

غوښتونکو د کړۍ، چې د محمود طرزي له خوا يې الرښوونه کېدلوه، د 

 اصالح غوښتونکو تلقيناتو تر سخت اغېز الندې و.

ولي تنظيم او هم په نړيواله خپلواک افغانستان بايد د ملي ژوند د اص

 ETATکچه د پېژندنې لپاره په خپلو پولو )حاکميت( کې د حقوقو دولت 

DE DROIT  کوال د اساسوي  (م۶۳۲۹)ستنې ټينګې کړې وای. دا کار د

نظامنامې په واسطه ترسره شو. دې نظامنامې د لومړي ځل لپواره، پوه 

اساسي نظامنامې هېواد کې د پارلماني نظام د بنسټ ډبره کېښوده. د 

په واسطه، د دولت د شورا په نوم د جرګې )مجلس( وړاندوينه  وشووه، 

چې په هغې کې د حکومت او خلکو استازي راټول شوي وو. شورا غالباً 
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د مشورې واک درلود، خو کله کله يې د نظامنامو په اوډنې )تدوين( هم 

ې وضوع الس پورې کاوه، د دولت شورا په واسطه نږدې دولس نظامنام

 شوې.

که څه هم د دولت شورا د يو موډرن )عصوري( پارلموان پوه شوان 

حکومت ته د باور رايې د ورکړې او د اجرائيوي ځواک د کنټورول، دود 

واکونه نه لرل، خو له کومه ځايه چې دا د ملي ژوند د تنظويم لپواره، د 

لومړنيو مډرنو نظامنامو اصلي مرجع ګڼل کېږي، کووالی شوو هغوه د 

 ي او شاهي نظام د بنسټ لومړۍ ډبره وبولو.پارلمان

حکومت له هغو وزيرانو څخه جوړ شوی و، چې نېغ په نېغه د پاچا له 

خوا ټاکل کېدل او پاچا ته يې مسووليت درلود، نه د دولت شورا ته، چې 

 په خپله د اجرايي او مقننه ځواک ترکيب و.

ه يوه ناوړه د شاه امان اهلل د وخت اساسي نظامنامې په حقيقت کې پ

ټولنيز چاپېريال کې د مشروطيت، ديموکراسۍ او د قانون حکوموت، د 

ځوانو پلويانو د ټينګو تګالرو ښکارندوی بلل کېږي، چې په ملي کچه يې 

د بنسټيزو سمونونو رامنځته کول، د يو ځوواکمن او اغېوزمن مرکوزي 

 (م٠923)دولت د جوړېدو غوښتنه کوله. هغه ارتجاعي بدلونونه، چوې 

کال د پغموان د لوويې  (م٠928)کال د اساسي نظامنامې په متن کې د 

جرګې له خوا رامنځته شول، په څرګند ډول په ډاګه کړه، چې د اساسي 

 نظامنامې روحيې، د خلکو له روحيې سره سمون نه درلود.

کال د سقاو زوی حبيب اهلل اړو دوړ، دا ټکى نور هم زبات  (م٠929 )پر

کړ، چې د مشروطيت او د قانون حکومت اصول ال دومره ټينګ شوي نه 

 وو، چې د دولتي نظام د ستنو د ګډوډۍ او ړنګېدنې مخه ونيسي.
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کال ) د نادر شاه وخت( لويې جرګې، نوی اساسي قانون  (م٠93٠)د 

د شاه امان اهلل د وخت د اساسي نظامنانو  رامنځته کړ، دا اساسي قانون

په پرتله پرمختللى و او د ټولو هغو موسسو جوړښت، چې په نوي دولت 

کې يې بايد يو اساسي قانون يادونه وکړي او د واک پولې يې وټاکي، په 

دې قانون کې يې وړاندوينه شوې وه، د دې اساسي قانون په رامنځتوه 

ان د اماني پېر له ټاکلي سلطنت څخه، کېدو سره په حقيقت کې افغانست

 مشروطه سلطنت ته ولېږدېده.

له دې اساسي قانون سره سم د درې ګوني دولتي ځواک ترمنځ  پولې 

وټاکل شوې. د قانون جوړولو جرګه )مجلس( له حکومت څخه بېله او د 

دوو خونو لرونکې شوه. پارلمان د قانون جوړولو دنده پر غاړه واخيسته 

ې شول په ځينو برخو کې د حکومت څارنه وکړي. پارلموان او کوالی ي

حق الره هغه نړيوال تړونونه، چې د حکومت له خوا السليک شوي وو، 

 تصويب او يا رد کړي.

حکومت د شاه له خوا ټاکل کېده او بايد له پارلمان څخه يې د بواور 

رايې اخيستالی. حکومت د کورني او بهرني سياست الرښوونه کوله او 

 بهرنيو هېوادو سره يې تړون السليک کوالی شو. له

شاه د لوړ حاکم په توګه د دولتي جوړښت په سر کې پوه يوو ډول د 

عامه موسساتو د کړنو څارنه کوله. سکه د شاه په نوم جوړېدله او خطبه 

د شاه په نوم لوستل کېده. ده د لويې جرګې او پارلمان د پرانيستو واک 

 توشيح کول. درلود او عادي قوانين يې

کال په اساسي قانون کې يو څپرکى د خلکوو حقوقوو او  (م٠93٠)د 

 دندو ته ځانګړی شوی و.
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کال ) د ظاهر شاه د سلطنت وخوت( لوويې جرګوې بول  (م٠964)د 

اساسي قانون تصويب کړ. دا اساسي قانون د منځپانګې )محتووا( لوه 

يق او اساسي مخې بډای او د قانون جوړولو د جوړښت له پلوه تر ټولو دق

قانون دی، چې افغانستان ورڅخه تر خپلې خپلواکۍ وروسته بورخمن 

 شوی دی.

دغه اساسي قانون له حکمونو سره سم، په دقيقه او څرګنده توګه،  د

ساکسون ډول د  -له حکومت څخه د سلطنت په تفکيک سره په انګلو

 پارلماني نظام وړاندوينه وشوه.

و. د پارلمان د قانون جوړولو ساحې پارلمان له دوو خونو سره پاتې ش

زياتې څرګندې شوې او د پارلمان له خوا د حکومت د څوارنې چوارې 

ډېرې مشخصې شوې. پارلمان په داسې حال کې، چې حکومت ته يې د 

باور رايه ورکوله، له حکومت څخه د باور د بېرته اخيستو واک پيدا کړ. 

 څخه پوښتنې وکړي. پارلمان کوالی شول په ځينو برخو کې له حکومت

د حکومت او سلطنت توپير وشو او له سولطنتي کوورنۍ څخوه پوه 

حکومت کې د ګډون حق واخيستل شو. د لومړي ځل لپاره د اساسوي 

 قانون په واسطه د سلطنتي کورنۍ غړي تعريف )وپېژندل( شول.

صدراعظم د شاه له خوا ټاکل کېده. نوموړي د کابينې وزيران ټاکل او 

ه پارلمان څخه د باور رايې غوښتنه کوله. صودراعظم پوه وروسته يې ل

حقيقت کې د سلطنت او نورو عامه اورګانونو ترمنځ د وصل کړۍ ګڼول 

 کېدله. نوموړي د وزيرانو جرګې رياست پر غاړه درلود.

شاه له هغو اجرايي واکونو څخه، چې په پخواني اساسي قانون کې يې 

ت زياتره تشريفاتي بڼه غوره ورڅخه ګټه اخيستله، بې برخې شو. سلطن
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کړه. دشاه واک هغه څه ته را لنډ شو، چې معموالً په پارلماني نظوامونو 

کې د دولت په رياست پورې اړه نيسي. ) د قوانينو توشيح، د اضطراري 

 حالت اعالن، د لويې جرګې او پارلمان پرانيستل او نور...(.

ګوه، د سوترې په دې اساسي قانون کې د لوړې قضايي مرجع په تو

محکمې جوړېدل منځته راغلل. قاضي القضات د شاه له خوا ټاکل کېده. 

ددې اساسي قانون بل نوښت، د اساسي قانون په موتن کوې د لوويې 

جرګې د جوړښت داخلول و، د لويې جرګې جوړښت، د واليتونو او جرګو 

انو، د شورا د غړو او د شاه له خوا د انتصابي اشخاصو په ګډون رييسد 

 جوړ شو.

لويه جرګه، خپل منل شوي قانوني جوړښت سره سم هېڅکله جوړه 

کال اساسي قانون د يوې پوځي کودتا په څرګندېدو  (م٠964)نه شوه. د 

سره لغوه شو. افغانستان په خپل تواريخ کوې د لوومړي ځول لپواره د 

جمهوري نظام تر سيوري الندې راغى. د دې نظام ارکان د هغه اساسي 

کال د لويې جرګې له خوا  (م٠978)سطه تنظيم شول، چې د قانون په وا

 تصويب شوی و.

د لومړي ځل لپاره د پارلمان د دوو خونو دوديز سيستم پر يو اتاقوه 

سيستم واوښت. دا لومړی ځل و، چې په دولتي جوړښت کې د صدارت 

مقام له منځه الړ او د دولت د رياست او د حکومت د رياست دندې سره 

 يوځای شوې.

يس د لويې جرګې له خوا ټاکل کېده، نوموړي د ملي انقالب يجمهور ر

د ګوند د مشر په توګه د دولت، حکومت او ملي شورا د الرښوونې واګې 

په الس کې لرلې. د واکمنو طرحه دا ډول وه، چې د ټاکنو په صورت کې 
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بايد د ملي انقالب ګوند د يوازيني رسمي او پېژندل شوي ګوند په توګه، 

يو اتاقه پارلمان زياتې څوکۍ ونيسي او هغه حکومت ته د باور رايوې د 

ورکړي، چې ستره برخه يې په خپله له همدې رسمي ګوند څخه جوړه 

 شوې وي.

کال اساسي قانون په حقيقت کې د جمهوريت الرښوود  (م٠978)د 

يانې سردارمحمد داود ته د ټول دولتي واک د راټوکېدو تمثيلوونکى و. 

داود په خپول الس د ټوول واک د اخيسوتلو لوه الرې د  سردارمحمد

کمونيستانو پر وړاندې، چې د مېږيانو په شان يې د دولت په اورګوانونو 

 کې الرې کړې وې، خپل ځان جګړې ته تياراوه.

 

کلونو پوه  (۲۳١)لکه څنګه چې يادونه وشوه، لويو جرګو د وروستيو 

کې له ډېرو لومړنيو اساسي  اوږدو کې د دولت د حقوقي ارکانو په تنظيم

قوانينو څخه نيولې بيا د بشپړو اساسي قوانينو تر تدوين پوورې او پوه 

 ځينو برخو کې د دې قوانينو د وضع کولو له الرې ستر رول لوبولى دی.

د شاه امان اهلل له اساسي نظامنامې پرته، نورو ټولو اساسي قوانينو د 

 ې تړلې ګڼلې.عبارت په بدلون سره واکمني په ملت پور

کلونو اساسي قوانينو په خپلو متنونوو کوې  (م٠978) او ( م۶۳۱۹)د 

لويې جرګې د ملي او دولتي واکمنۍ تر ټولو لوړې ممثلې ګڼلې دي. ټولو 

اساسي قوانينو د دولت د سياسي نظام بڼه يا شواهي او يوا جمهووري 

ټاکلې ده او ځينو يې د واک د لېږد الره تثبيت کړې ده. ګردو اساسوي 

نځ د واک په وېش کې مرکزي سيسوتم قوانينو د مرکز او واليتونو ترم

 غوره بللى دی.
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په افغانستان کې د دوه نيمو پېړيو په بهير کوې د لويوو جرګوو تور 

جوړښت وروسته، لومړی ملي دولت راوټوکېده او وروسوته دې دولوت 

پورې تړلي رژيمونه له ټاکلي )محودود( سولطنت څخوه مشوروطه او 

 ته پورته شول.پارلماني او په پای کې د جمهوريت نظامونو 

دې پورته لويو جرګو د تاريخ په اوږدو کې د برحالو حکومتونو د واک 

په شرايطو کې، د سولې او جګړې، کورني او بهرني سياست په برخو کې 

 د واکمنو پرېکړو ته مشروعيت ورکړی دی.

پر کوم وخت، چې په هېواد کې مرکزي حکومت موجود و، د افغاني 

رح کې د لويې جرګې رول د هغه باور په معيار ټولنې د حقوقي نظام په ط

پورې تړلى و، چې د واکمنو ډلو له خوا د لويو جرګو پرېکړو ته ورکړ شوی 

دی. دا باور د وخت او ځای او د واکمنو د سياسي مزاج تر اغېزو الندې 

يو شان نه و، خو په هرحال! واکمنو ډلو له دې کبله، چې خپلو پرېکړو ته 

ي، ناچار وو، په پراخه معيار د لويو جرګو پرېکړو ته، چې اجرايي بڼه ورکړ

په هغو کې د خلکو رايې او زيات نظرونه مونعکس شووي وو، درنواوی 

وکړي. له دې پرته واکمن د دولت د هيلو او غوښتنو په برخوه کوې، د 

خلکو له خوا له ستونزو سره مخامخېدل او د لويې جرګې له جوړېودو 

 ه نه پوره کېدله.څخه، د مقاماتو لرلې هيل

سره له دې چې لويو جرګو په هېواد کې د حقوقو د دولت په جوړېدو 

کې بنسټيز رول لرلى دی، خو کله داسې هم پېښ شوي، چې د واکمنو 

ډلو اجراات، د لويې جرګو له خوا د تصوويب شووي اساسوي قوانون د 

 څرګندو کرښو او يا د لويو جرګو د الرښوونو خالف وي. په ځانګړي ډول

د اساسي قوانينو هغه برخې، چې د خلکو حقوقو او ازاديو تنظويم توه 
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ځانګړې شوې وې، يوازې د تيورۍ او روښنفکرۍ د هيلې تر بريده پاتې 

شوې او د اساسي قانون له متن څخه يې د ټولنې عملي ژوندانه ته الره 

 پيدا نه کړه.

د  سربېره پر دې د لويو جرګو له خوا تصويب شوي اساسي قووانين،

کال ) د  (م٠929)واک د سوله ييزې او قانوني لېږدونې په برخه کې، پر 

 (م٠978)کال ) د سردار داود کودتا( او پر  (م۶۳۳۹)سقاو د اړ دوړ(، پر 

 کال ) د کمونيستي کودتا( په واسطه ناکام شول.

خو دې سره سره په افغاني ټولنه کې د ملي مسالو د حل لپاره، د يو 

ارمان په توګه، د لويې جرګې د جوړولوو دود اوس  عمومي او سراسري

هم خپله ځواکمني لري. کمونيست رژيم، د ملي هويت له دښمنۍ سره 

کال په مسخه شوي ډول لوويې  (م٠987)او  (م٠985)سره دوه ځله پر 

جرګې جوړې کړې او اوس تر شلکلنې جګړې وروسته اسالمي ډلې، چې 

د هېواد د اوسني کړکېچ د حل، له ملي دودونو سره پر جګړو اخته وې، 

د حقوقو د دولت او د قانون د واکمنۍ د ټينګښت لپاره تر هر چا زيات د 

 لويې جرګې د جوړېدو خبرې کوي.

 سيمه پالنه او ملتپالنه: -ه

پېړۍ کې د فرانسه يي مورخ او ټولنپوه ))ارنست رنان(( په  (مه۶۳)په 

اند، په يوه بشري ټولنه کې د يو ملت زېږېدنه د هغه )) د واحد ټوولنيز 

وجدان(( او ))ګډ ملي روح(( له يو ځای کېدو څخه رامنځته کېوږي. دا 

ګډ روح، چې کله په يوه واحد ټولنيز تن کې راټول شي، د تاريخ په لوړو 

د خپلې شتمنۍ لپاره، د ملت د دفاع د هڅو سرچينه ګرځي او  ژورو کې
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د ملت د ژوند دوام له تېر څخوه نون او لوه اوسومهاله راتلوونکي توه 

 تضمينوي.

د افغانستان د تاريخ لوستنه دا پوره په ډاګه کوي، چې نه بهرني المل 

)پردی يرغل( او نه کورنيو عواملو ) د ژبې، قوم او موذهب بېلووالي( د 

 ن ملت واحد تن ټوټې کړی دی.افغا

افغانستان ته له شوروي يرغل څخه راپيدا شوې جګړه او کړکېچ په  

هېواد کې د بنسټيزو سياسي اختالفونو د څرګندېدو سبب شول. ددې 

وناليزم نوه د دفواع لپواره، د اختالفونو په لړ کې له يوو ډول انترناسوي

د وو، ددې جنجال په مارو ډلو ترمنځ، پټ او ښکاره رقابتونه موجو جګړه

يوه خوا کې مارکسست انترناسيوناليزم، چې د هېواد پالنې او ملتپالنې 

له ))بند(( څخه يې د ازادو انسانانو ديوې نړۍ د جوړېدو ادعا کوله، والړ 

و او بل پلو يې اسالمي انترناسيوناليزم والړ و، چې د وطن د مينوې لوه 

د فاضلې مدينې د جوړولو وسوسې څخه د باندې يې له اسالمي امت نه 

 ادعا کوله.

دې انترناسيوناليزم که مادي سورچينه لرلوه او کوه روحواني، پوه 

افغانستان کې د زياتو سياسي ډلو پام، بهرنيو هېوادونو ته واړاوه، نه د 

 واکمنۍ د چلوونکي په توګه افغان ملت ته.

غلګرو بهرنيو هېوادو ته د جنګي ډلو د لېوالتيا المل څرګند دی: له ير

سره د تودې جګړې او خپل منځي جګړو په شرايطو کې، کېدی شي له 

بهر څخه د جګړې د خړوبېدو پوره سرچينې ترالسه شي، نه له داخول 

څخه. ملت ته دواک د همېشني ځواک په توګه يوازې د سولې او روغې 
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او د هغو ديموکراتيکو معيارونو په شرايطو کې، د ټاکنو له الرې پاملرنه 

 شي.کېدی 

د سياسي ډلو بهرني لېوالتيا په داسې حال کې، چې افغان ملت يې د 

خپلې ارادې د څرګندولو، له سياسي وسايلو څخه څه نا څه بې برخې 

کړ او د ټولنيز پيوستون مزي يې يو څه سست کړل، بهرنيو هېوادو توه 

يې په افغانستان کې د اوضاع د څارنې او السوهنې پوره وسايل په واک 

کړل؛ افغانستان د پرديو او دښمنو هېوادونو د متضادو ګټو د ټکر کې ور

پر سيمه بدل شو. په داسې حال کې، چې کمونيست انترناسويوناليزم 

وروسته ماتې وخوړه، اسالمي انترناسيوناليزم هم له خپلې موذهبي او 

انقالبي ولولې نه په ماالمال څېرې په زبات ونه رسېد: د سيمې اسالمي 

فغانستان خاوره د خپلو حسابونو دپاکولو لپاره ښه مناسوبه هېوادو د ا

وسيله وګڼله او په ډېرې چټکۍ سره )) د انترناسيوناليستو تنظيمونو(( 

په واسطه، د خپلو ))ملي ګټو(( )) د دفاع لپاره(( په افغانستان کې يو د 

 بل پر ضد اخته شول.

تنظيمونو  دا خبره هم بايد له پامه ونه غورځول شي، لکه څنګه چې

دعوه لرله، هغومره انترناسيوناليست نه وو. د هغو زياتره د قوم او قبيلې 

په منځ کې جوړ شوي وو، نه د ملي او نړيوال محور په چوکاټ کې. لوه 

انترناسيوناليزم څخه دفاع، تنظيمونو ته د هغوی د تنظيمي يانې قومي 

السوته راوړلوو مواضعو د ټينګښت لپاره، د بهرنيو او نړيوالو مرستو د 

نومونه )اصطالح( په ولسي فرهنګ کې د سيمې او  (وطن)وسيله وه. د 

ځای په مانا کارېدلې ده، له وطن څخه دفاع له سيمې څخه د دفاع مانا 

ورکوي، له همدې کبله پر افغانستان باندې د شوروي يرغل په بهير کې، 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د ټولنپوهنې له نلره؛ په افغانستان کې د واک جوړښتونه

 

35١ 

 

ه او په داسې حال کې، چې ملي اردو له ملي اشخاصو څخه تصفيه شو

څه چې پاتې شول هغه د ښکېالک په خدمت کوې کښوېوتل، د هورې 

 سيمې خلکو له هماغه سيمه ييز وطن څخه دفاع وکړه.

د سيمې په کچه، د سيمه ييزو قوماندانانو څرګندېودل، د دفواع د 

حياتي موضوع د پولو د څرګندونې او ارزونې نښه ده. په افغانستان کې 

هرني الملونه په ډېر اغېز، د داسې يو ملي کورني الملونه په لږ اغېز او ب

مشر د راټوکېدو پر وړاندې، چې وکړای شي د ټولو په ژبه وګړېوږي او د 

 ټولو باور خپل کړي، خنډ وګرځېدل.

په هر حال! سيمه پالنې ته د تنظيمونو له پاملرنې څخه زموږ منظور 

 چې تردادی، دا ټکى څرګند کړو، چې د تنظيمونو له خوا هغو خلکو ته، 

اوسه ال د يو واحد ملت په بټۍ کوې پاخوه شووي نوه دي، د اسوالمي 

انترناسيوناليزم د شعارونو ورکول، په هماغه اندازه سرسري او ننداريز 

ښکاره کېدل، لکه د افغاني کمونيستانو ) د نړۍ پرولتاريا سره يو موټى 

 شئ( شعار.

لېوالتيا او نږدې هم په افغانستان کې سيمه ييز استوګنځي ته  خو بيا

کېدنه څه د مبالغې خبره نه ده. خپل اصلي استوګنځي سره مينوه او 

لېوالتيا يوه طبيعي غريزه ده، چې په يوې لويې دايرې يانې ملت پورې د 

وګړيو پيوستون، له منځه نه وړي. سيمه ييزه لېوالتيا ان د اروپوا د زړو 

فرانسوه کوې د  ملتو ترمنځ هم په ډاګه کېږي: کله چې د مارسي )پوه

واليت نوم( د فوټبال ټيم د ګرونوبل ) د فرانسې د واليت نوم( پر ټويم 

بری وموند، ټول ډګر، د مارسي د خلکو د سندرو او ولولو په اثر، په لړزه 

 و، دا خبره له سيمه ييزو عواطفو او ولولو پرته بل کوم تعبير لرالی شي؟
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روپايي هېوادونو څخه لږه په افغانستان کې که سيمه ييزه لېوالتيا تر ا

نه وي، زياته هم نه ده. هغه څه چې دا لېوالتيا ډېره څرګندوي، د جګړې 

شرايط دي. تر جګړې دمخه، سيمې له خلکو سره په ننني ډول جاذبه نه 

لرله. په باوري توګه د جګړې له پای ته رسېدو سره به د پوهېدنې ښوه 

ولوو لپواره د پيوسوتون او زمينه برابره کړي، د ملي ارمانونو د عملي ک

يووالي په الر کې به د ټولو ولولې يوځای کړي او د سيمې جاذبه به راکمه 

 شي.

څو عوامل دي، چې د افغانسوتان د خلکوو د ټوولنيز رغښوت پوه 

ټينګښت او د ملت تر بڼې پورې يې په دې جوړښت کې مرسته کوړې: 

ګډ تاريخي  دين، د قومونو ترمنځ د خپلوۍ اړيکي، ګډ دود و دستور او

وياړونه له دې جملې عواملو څخه دي. د تاريخ په بهير کې د افغان ملت 

له جوړونکو توکو سره بايد سلطنتي نظامونه هم زيات شي. د سلطنت 

موسسه په حقيقت کې د ټولو پورتنيو الملونو وصلوونکى اوالرښوونکى 

او  عنصر ګڼل کېږي. د شاه واک د الهي واکمنۍ تمثيل ګڼل کېده. شاه

کورنۍ يې د بېالبېلو قومونو له غړو سره د خپلوۍ )مزاوجت( له کبلوه 

خپل ځان د قومي يووالي محور ګرځاوه. دی د ګډو دودونو ) لوه هغوې 

جملې نه د لويو جرګو( ساتونکى و، د بهرني ځواک پر وړاندې د سولې او 

جګړې عملي نوښت د ده په الس کې و، د خلکو کينې او سوله ييوزې 

يې يوه واحد چينل ته برابرولې او کله يې د هغو وياړونو، چوې د ولولې 

ملت په وينوالسته راغلي وو، ساتنه کوله، )دشاه شجاع يانو حساب له 

 دې قاعدې نه مستثنى دی(.
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په دې کې شک نه شته، چې د افغانستان ځينو واکمنو له ټولنيزې او 

اټولېدو لپاره سياسي زمينې څخه د استبدادي او ارستوکراتيک واک د ر

ډېره زياته ګټه واخيسته او د خلکو د روښانولو پوه الره او ملوت توه د 

پوهې او شخصيت په ورکړه کې يې سست ګامونه پورته کړل، خو دلته 

زموږ د خبرو موخه د سياسي ثبات د ټينګښت په برخه کوې د شواه د 

 رول څرګندول دي، چې خپله د ټولنيز پيوستون زمينه برابروي.

ستان د ملوک الطوايفي نظام لرونکي هېواد په توګه، تور هغوه افغان

وروسته د ټولنيز او سياسي ثبات له نشوتوالي سوره مخوامخ شوو، د 

سلطنت موسسه چې له ځمکوالي )فيووډالي( رژيمونوو سوره سومون 

، چوې د جمهوريوت پوه هخوري. په داسې شرايطو کې يوې خوا ته کړ

 د ډيموکراسۍ موازينو منلو ته تيار شوی نه و. هېواد چوکاټ کې ال

خو دې ټکي ته مو بايد پام وي، چې که چېرې په راتلونکي افغانستان 

کې شاه ) نه سلطنت( ته سياسي رول ومنو، هغه رول به لوه ګوډوډۍ 

څخه د امن، سولې، ازادۍ، ډيموکراسۍ او ملي واکمنۍ پر لوري د يو پُل 

 د جوړولو تر بريده وي.

مطلب څخه لرې الړ نه شو، په افغانستان کوې د ډېورو زيواتو  که له

ناخبره او غرضي بهرنيو ژورناليسوتانو او ډپلوماتوانو د نظور خوالف، د 

لرغوني تاريخ لرونکي يو ملت پخوانى جوړښت شته. هغه څه چې د يو 

ملت په توګه، د خلکو پېژندنه ناممکنوي، په مذهبي او قومي جګړه کې 

وسلوالو ډلو شتوالى دی، ځکه نو د افغانستان خلک  يو بل سره د اخته

 د هويت د تثبيت لپاره دوه الرې په مخکې لري:
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_ يو د جګړه مارو ډلو تر بېوسلې کولو وروسته مسوتقيمې، سوري، 

عمومي او ازادې ټاکنې دي، د دې ټاکنو له الرې به مشر او ملي حکومت 

ه خپول حسواب ټاکل کېږي او خلک به د کينه ګرو ډلو له حساب څخ

بېلوي. په دې ټاکنو کې به په باوري توګوه هغوه شخصويتونه او ډلوې 

چې بې اتفاقي پورې  منعکس کړي ان،د هغه ملت ارم چې ګټونکي وي،

 .تپل شوې وه

په دې ترڅ کې به افغاني ناسيوناليزم ))ګډ ملي روح((، د بيا را ژوندي 

حکوموت د  کولو او د انترناسيوناليزم له سيسوتم څخوه، د ازاد ملوي

 ټينګښت لپاره، د لوی ازمېښت له خطر سره مخامخ وي.

د وسلې لېږد او د جګړې حالت څخه ټاکنو ته مخه کول، چې زموږ په 

هېواد کې عامو خلکو ته يوه نا اشنا پديده ده، عمالً څه نوا څوه د څوو 

کلونو لپاره ناممکن کړي دي. له نېکه مرغه زموږ ټولنه د ډيموکراتيکو او 

دوديزو بنسټونو له نشتوالي سره، چې په اضطراري شرايطو کې څرګندو 

 ملي اراده څرګنده کړي، مخامخ نه ده:

_ لويه جرګه چې تاريخ يې د نوي افغانستان له راټوکېدو سره غوټه 

شوی، په هېواد کې د ملي واکمنۍ  د ستونزې د حل لپاره منطقي ځواب 

 دی.

د قومونوو د يوو ځوای لويې جرګې د هېواد د تاريخ په اوږدو کوې، 

کوونکي لوښي او د يوه واحد ملت په چوکاټ کې د ژوند لپاره د خلکو د 

ډول ډول ارادو څرګندويې دي. نن ورځ د افغانستان خلک تر بول هور 

وخته، د لويې جرګې راټولوونکي رول توه اړتيوا لوري. بايود د افغواني 

ه د الس شي او هغ يو ديموکراسۍ تمثيلوونکې دې اصلي موسسې سره
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اخواني انترناسيوناليزم له جفا څخه وژغورل شي. افغان ملت د خپول 

السه تللي ځواک، د بيا ترالسه کولو لپاره، دوديزو ډيموکراتيکو پديدو 

ته چې لويه جرګه له هغې جملې څخه ده، زياته اړتيا لري. دې پديدو ته 

 په پاملرنې سره، د ا پديدې هغه ملت ته، چې په سوسويولوژيکه مانوا

 همدا اوس ژوندی دی، په سوله کې د ژوند ځواک او مشروعيت وربښي.

د افغانستان د خلکو هوښيارۍ او ځواکمن ملي احساس، په پای کې، 

Olivier Roy  فرانسه يي افغانستان پېژندونکى(، په افغانسوتان کوې د(

ملت د شتوالي پوه بواب، د ترديود لوه حالوت څخوه بهور کوړ. دی د 

مه ګڼه کې د افغانانو  (۹۳۲)( مياشتنۍ خپرونې په ))ډپلوماتيک لوموند(

د ژوندي ملي احساس شتوالي ته داسې اشاره کوي: )) يو له هغو ټکوو 

څخه، چې په افغانستان کې شخړه له نورو نژادي شخړو څخه، چې پوه 

نړۍ کې د کمونيزم تر ړنګېدو وروسته راپيدا شوي، بېلوي، دا دی، چې 

د قومي ناسويوناليزم مودعي نوه دی، د  په افغانستان کې يو ګوند هم

کورنۍ خپلواکۍ غوښتنه نه کوي او د خپلواکۍ او يا بهرنيو هېوادو پورې 

د خپل تړښت خبرې نه کوي((. د يوه بهرني له خولې، نو تر دې زيوات 

 غوڅ او پراخ بل اعتراف ته اړتيا نه شته.

پر مذهب، واکمون قووم او ځمکووالۍ   د سلطنت موسسه: -و

 )فيوډاليزم( ډډه لګوي.

د افغانستان پخوانيو اساسي قوانينو څرګندوله، چوې  مذهب: -يو

شاه بايد مسلمان او حنفي مذهبى وي. په افغانستان کې اولى االمور د 

اسالمي شريعت د ساتنې او پالنې مسووليت پر غاړه درلوود. تواج پوه 

پر سر ايښودل کېده. خطبه د ده په نوم ويل  مذهبي مراسمو سره د شاه
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کېدله او سکه د ده په نوم جوړېدله. شاه ته بيعت کول، له شرعي پلوه، 

 په يو ډول، د ده واک ته د مشروعيت ورکولو مانا ورکوله.

 واکموون قوووم او د هغووه پوور جوړښووت بانوودې  -دوه

پوه  واکمنان )معموالً شاه( به تل د افغواني ټوولنېواکمن تعامالت: 

جوړښت کې اکثريت او واکمن قوم ته منسووب و او همودې قووم لوه 

شخړې پرته، د واک تمثيل کړی دی، دا واکمن او اکثريت قوم پښوتانه 

مې پېړۍ حماسي او سياسي تاريخ يې جوړ (٠8)وو، چې د افغانستان د 

مې او (۶۳)کړ او د افغانستان د معاصر دولت بنسټ يې کېښود. دوی د 

ه اوږدو کې د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتيا د ساتلو لپاره مې پېړۍ پ(۲١)

 د هېواد د نورو قومونو د مبارزې الرښوونه وکړه.

د افغانستان پخوانيو شاهانو ددې لپاره، چې د هېواد ګوڼ قووميزه 

رنګي ورکړي،  د نورو قومونو؛ اغېزمنو قومونوو او  ټولنې ته سمون او يو

يې په منکوحه او صيغه يوي ډول  قبايلو ته منسوبو بېالبېلو ښځو سره

ودونه کول او په دې ډول د لويو کورنيو د جوړښت په منځ کوې پواتې 

شاه تر مړينې وروسته د سلطنت د واک د ترالسه کولو  کېدل، کله هم د

لپاره د وراثت د مدعيانو ترمنځ لويې جګړې کېدلې او د ملي يوووالي، 

لې پوه توګوه يوې، د قومي انډول او سياسي ثبات د تامينوونکې وسي

سلطنت رول يو څه کموه. اکثريت او واکمن قوم د ځينو ګټورو ټولنيزو 

تعامالتو په لرلو سره، په هېواد کې له نورو قومونو او قبايلو څخه بېلېده، 

دا تعامالت د قبيله يي ژوند چوکاټونه ګڼل کېږي، له جرګوې، مرکوې، 

 ننواتې او تيږې څخه عبارت دي.
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ييزو او ملي مسايلو د حل د وسيلې په توګوه د  د سيمه جرګه: -۶

افغاني ديموکراسۍ تر ټولو اصيله پديده ده. که چېرې جرګوه پوه يووه 

محدوده جغرافيايي سيمه کې ديوې قومي )قبيله يي( ستونزې د حول 

لپاره جوړه شي. قومي يا قبيله يي جرګه بلل کېږي او په هغې کې د يوې 

ي. په داسې حال کې که جرګه د يو سيمې، سيمه ييز استازي ګډون کو

ملي او د ټولو دعالقې وړ موضوع په باب، د پرېکړې لپاره جوړېږي ))لويه 

 جرګه(( ګڼل کېږي.

د قومي جرګې جوړېدل هغه وخت رامنځته کېږي، چې د دوو لوريو، 

اشخاصو يا ډلو ترمنځ د يوې ستونزې حل په پام کوې وي. جرګوه پوه 

ټولنيز مقام لري. د جرګې پرېکړه او حکم د  افغاني دود او عنعنه کې لوړ

قانون حيثيت لري، د جرګې له حکم غاړه غړونکي له )عامه( اخالقوي 

 غندنو او سزا سره مخامخېږي.

جرګه د شخړې له دواړو غاړو څخه الزم واک اخلي او د خپل حکوم 

دعملي کولو د تضمين په توګه، د دواړو لوريو په لګښوت، يووه انودازه 

سلې ) او يا يو له هغو څخه( د ))ميچلګه(( پوه نووم ټواکي. پيسې او و

ميچلګه له هغه لوري څخه، چې د جرګې له حکم څخه سرغړونه کوي، 

اخيستل کېږي او جرګه له هغو سره د ټولنيزو اړيکو په شلون ، خپلوه 

 پرېکړه صادروي، يانې سرغړونکى لوری په يو ډول يوازې کوي.

ه دی، په جرګه کې زاړه او ځوانان، په جرګه کې د ګډون سن ټاکلى ن

دواړه ګډون کوي. خو د زړو خبرې ډېرې درنې وي. جرګه د خپلو غړو له 

منځه هغه شخص، چې د نورو په انډول د زيات عمر، تجربوې او پووهې 

يس په توګه ټواکي. د جرګوې غوړي غالبواً د يوي، د جرګې د ر څښتن
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او خپله خبوره پوه زبوات متلونو او رواياتو په ويلو سره، نور قانع کوي 

رسوي. په جرګه کې پرېکړه غالباً د اکثريت رايو له مخې ترسره کېږي. 

خو پر ځينو وختونو، چې تر خبرو اترو الندې موضوع د ځانګړي اهميت 

 لرونکي وي، د رايو په اتفاق پرېکړه کېږي.

په جزايي او حقوقي چارو کې، د جرګې د جوړېدو لګښت، د ګټندويو 

 (1)ا ورکول کېږي.غاړو له خو

وړې جرګې ته وايي، چې له درېو يا څلورو تنو جوړېږي او   مرکه: -۲

وړې چارې لکه ) د واده غوښتنه( ترسره کوي. د مرکې غړي )مرکچيان( 

 غالباً له پوهو او ځيرمنو اشخاصو څخه ټاکل کېږي.

د يو چا کور ته د معذرت غوښتنې يا ګناه بښنې لپاره   ننواتې: -۹

تګ ته، ننواتې وايي. ننواتې د لويو ګناهونو )جنايت او سپکاوي( د بښلو 

وسيله ګڼل کېږي. پښتانه د ننواتې د درناوي په خاطر، ان د وژنوې لوه 

 ګناه څخه تېرېږي.

د ننواتې په ډله کې سپين ږيري، روحانيون، مشران او ښځې ګډون 

کوي. د ننواتې په ډله کې د ښځو ګډون د هغو د لووړ ټوولنيز مقوام د 

تثبيت ممثل او د ټولنيزو کړکېچونو په کمښوت کوې د هغوو د ونوډې 

 څرګندوی دی.

د ننواتې له دود سره سم پر هر چا، چې د مالمتۍ پړه پرته وي غالباً 

آن له پسه سره د مقابل لوري کور ته ورځي او پسه همالته حاللوي، د قر

 مجيد د وړلو دود هم شته.

                                                           
 کال اکتوبر. ۶۳۳۹رښتين، صديق اهلل، پښتني دودونه، سباوون مجله، د امريکا چاپ، 
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تيږه ايښودل هغه وخت منځته راځي، چې د  تيږه ايښودل: -۹

دوو کورنيو او قومونو ترمنځ جګړه يا اخ و ډب پېښ شي. هغه وخت د 

دواړو خواوو د غوښتنې له مخې او يا د ولسي جرګې په نوښوت، د 

تيږې ايښودلو له الرې، د سولې او سالمتۍ موضوع منځته راځي. د 

ايښودلو، د اور بند تيږې ايښودل د سولې او روغې د بنسټ ډبرې د 

او ډزبندۍ د اعالن مانا ورکوي. تيږه د قومي مشرانو، سپين ږيرو او 

ماليانو له خوا، چې د سولې د ډلې دنده لري، ايښودل کېږي. د تيږې 

د ايښودلو پر وخت يوه ناغه هم ټاکل کېږي. هغه لوری، چې د تيږې 

 له لوز نه سرغړونه وکړي، د ))ناغې(( په ورکړه مکلفېږي.

جرګه، مرکه، ننواتې، تيږه، سوله او روغه په داسې ټولنه کې، چې 

د موضوعه قوانينو ميکانيزم يې تراوسه د ټولنيزو مناسباتو د اوډنې 

لپاره ثابت او ډاډمن ځای پيدا کړی نه دی، د ټولنيزو شخړو د کمونې 

 او په پای کې د له منځه وړنې، ګټور دودونه او چوکاټونه دي.

اټونو په داسې حال کې، چې د حقوقو د دولت ستنې ياد شويو چوک

ال ټينګې شوې نه دي، د دود قانون په توګه، په افغانسوتان کوې د 

 پښتنو قومونو او قبايلو خپل منځي اړيکي سره تړلي او اوډلي دي.

ياد شوي قبيله يي دودونه )تعامالت( چې له غوچ اخيسوتنې او 

وړېدو موخه تعقيبوي، په ټولنيز کړکېچ نه، د يوې خالصې ټولنې د ج

پرېکنده ډول يې د حقوقو د دولت ټوکولو لپاره، ټولنيزه زمينه برابره 

 کړې ده.

په داسې حال کې چې سلطنت  ځمکوالي )فيوډاليزم(: -درې

په افغانستان کې د ارضي ارستوکراسۍ )اشورافيت( څرګنودوی و، 
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حاصلخېزه ځمکه او ملکيتونه يوې پوه الس کوې وو. شواه مخوورو 

خاصو ته د دولتي ځمکې په ورکولو سره، له سياسي پلوه، هغوی د اش

 سلطنت د ارزښتونو په دفاع کې ودرول.

په هر ډول! د سلطنت موسسه د افغانستان په شان يو هېواد کې د 

مذهبي، ټولنيز او سياسي پيوستون رول درلوود، شواه د مختلفوو 

و او له سياسي  مذهبونو او بېالبېلو قومونو او قبايلو د يووالي محور

پلوه د واک د ګڼ شمېر مرکزونو او ځمکنۍ ارستوکراسۍ په سر کې 

واقع و. د سلطنت دستګاه په ځانګړي ډول هغه وخت د واکمن قوم 

او ارستوکراسۍ مالتړ درلود او پر مذهب باندې يوې د يوو موانيز او 

روحاني ځواک په توګه ډډه لګوله، چې د سياسي ثبات او د يووالي پر 

بدله شوې وه، له دې سره سره د افغانستان په تاريخ کې کلوه  المل

چې د سلطنت موسسه د تاج و تخت د مدعيانو د رقابتونو له خطور 

سره مخامخ نه وه، څه نا څه يې د ټولنيزې روغې او سياسي قضاوت 

 د مرکز په توګه، خپل اعتبار ساتلى دی.
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 دويم څپرکى
 

 سياسي واک

مهمې سرچينې دادي: دين، قبيله او کورنۍ، په افغانستان کې د واک 

شتمني، عمور او د ژونود تجربوه، بوروکراسوي، اردو، تکنوکراسوي او 

 ايډيولوژي.

د ټولنيز ژوند تر ټولو بنسوټيزه سوتن ده.   مذهب او دين: -الف

روحانيون، مذهبپوهان او ماليان تل د عام ولس د درناوي وړ وي او پوه 

و په تګلوري کې بنسټيز رول لوبوولى ډېرو برخو کې يې د سياسي پېښ

دی. د افغانستان واکمنو تل د روحانيونو ټولي د مالتړ خپلولو ته خپول 

پام اړولى او له هغو څخه يې د خپلې واکمنۍ د دوام لپاره، د وسيلې په 

توګه کار اخيستى دی. هر کله چې شاه د ))کفر او الحاد(( پوه توور، د 

مخامخ شوی، د سولطنت دسوتګاه  روحانيونو د اعتراض له خطر سره

لړزېدلې او يا ړنګه شوې ده. د انګلستان ښکېالکګر او يرغلګر هېواد، د 

نولسمې پېړۍ په اوږدو او د شلمې پېړۍ په پيل کې، تل خپلې سياسي 

موخې د مذهب په پرده کې تاوې کړي او د يوې داسې زهرجنې دوا په 

خلکو تر ستوني تېره څېر يې، چې په خواږه پوښ کې تاوه شوې وي، د 

کړې ده.د انګرېز له دې ګوډاګيانو څخه ځينو يې د هند د نيمې وچې د 

ديوبند په انګرېزي مدرسه کې سياسي مذهبي زده کړې ترسره کولې او 
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د مدرسې تر فراغت وروسته، د دين د سياسي تبليغ لپاره افغانستان ته 

کېالکګر رالېږل کېدل، چې د افغانستان پوه کورنيوو چوارو کوې د ښو

انګلستان، د ځانګړو ګوډاګيانو په واسطه د اراموې، ناڅرګنودې، خوو 

اغېزمنې السوهنې څرګندوی و. پر افغانستان باندې د شوروي تر يرغل 

وروسته، د پېښو په ډلبندۍ کې مذهب پور يووې اغېزمنوې سياسوي 

وسيلې بدل شوی دی. د کابل کمونيست حکومت د افغوان مسولمان 

لپاره خپل ځان دمذهب تر شا ودراوه او جهادي  ولس د غوسې د کمولو

تنظيمونو )مسلمانو ډلو( د خلکو د مذهبي ولولو د زياتې راپوارونې لوه 

الرې خپل سياسي مورچلونه ټينګ کړل. په هرحال! د تنظيمي اسالم تر 

پينځه لسو زياتو ډولونو ) په داسې حال کې چې د اسوالم ديون خپول 

ته رابولي( څرګندېدل دا په ډاګه کوي،  پلويان د عقيدې او عمل يووالي

 چې ديني ارزښتونه د سياسي کتنو تر اغېز الندې راغلي دي.

د جهاد بهير تجربې په ډاګه کړه، چوې د افغانسوتان مسولمانان، د 

 عقيده يي څرګندونو له مخې پر درېو برخو وېشل کېږي:

دا _ هغه کسان چې د کينې تر بريده پر مذهبي موازينو ګروهمن دي. 

کسان مذهبي مناسک د خپل ذهن له اخيستنې او کينې سره سم ټکي 

پر ټکي عملي کوي. دې ډول خلکو ته اسالم يوازې د خپلو توجيهاتو په 

چوکاټ کې د پوهېدنې وړ دی او تر دې چوکاټه بهر بيا د شريعت پولې 

 مسخه ګڼل کېږي.

پلويان د دې لپاره، چوې  خپول ځوان او مونځالرو  د شريعت ټينګ

مسلمانانو ترمنځ يې د بېلتون کرښه راکاږلې وي، خپل عقيده يي آرونه 

)اصول(، د اسالم له لومړنيو الرښوونوسره سم ګڼي او خپل ځان توه د 
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مکتبي مسلمانانو په سترګه ګوري. مکتبي مسلمانان دين او مذهب له 

ډول چې سياست د مذهبي موخو د سياست سره يوځای کوي، په دې 

 پر مخبيولو وسيله ګڼي.

دويمه ډله؛ اسالم ته په دې نړۍ کې د نفس د پاکولو او په هغې نړۍ 

کې د اخروي اجر د ګټلو د وسيلې په سترګه ګوري او په ملي او نړيواله 

کچه د اسالم دندې ته ) هغه ډول چې د مکتبي اسالم الرويان يې تصور 

مکتبي مسلمانان دويمې  ډلې ته له مکتب نه د بهور  کوي( پام نه لري.

ډلې په سترګه ګوري، چې د دوی په اند د شريعت آرونه په ټينګوه نوه 

 عملي کوي.

_ دويمه ډله اسالم ته د ځاني )فردي( عقيده يي ارزښتونو په سترګه 

ګوري، نه د يوې ايډيالوژۍ په توګه. د مومنانو دويمه ليکه د شريعت د 

بير او شننه )تفسير( کې د پراخ نظر او د مخالفينو پر وړاندې آرونو په تع

 د زغم او اوسېلې لرونکې ده.

_ ټکنوکراتان، بوروکراتان د معارف او پوهنتوون اهول کسوان، پوه 

ځانګړي کټه ګورۍ کې شاملېږي. د بنسټپال اسالم دفشار لوه کبلوه، 

ه نوه سياسي اسالم ته پاملرنه ددې سبب شوه، چې  د مومنوانو دا ډلو

يوازې د مذهبي مناسکو پر ترسره کولو ټينګه شي، بلکې د مجاهدينو 

 په ډله کې د باور ګټلو لپاره، په مذهبي څادر کې خپل ځان تاو کړي.

په دې ډول ځينې بوروکراتان، د ښوونځيو او پوهنتوون فارغوان، د 

ږيرې په پرېښودلو د جاينماز، تسبيح او خولۍ په کارونې سره د جګړې 

راووتل. دا موسمي )اقتضايي( ږيرې، چې په بواوري ډول بوه د  ډګر ته

وخت په بدلون سره وخريل شي، ددې ډلې پور ګروهمنتيوا )اعتقواد( 
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باندې د بنسټپالو مسلمانانو شک راپيدا کړی دی. د ))حل و عقد(( لوه 

اهل جرګې څخه په ښکاره او کله هم د پټې جګړې په واسطه، د معارف 

اصو ايستل، چې په ځينو برخو کې د تروريستي او پوهنتون د اهل اشخ

غچ اخيستنې سبب کېږي، ټکنوکراتان او بوروکراتان د روحانيوت لوه 

 کړي دي. ېټولي څخه لر

د ټولنپوهانو په اند قبيله اوکورنۍ په افغاني  قبيله او کورنۍ:  -ب

ټولنه کې د واک غټ مرکزونه دی. د قبيله يي ژوند ارزښتونه تر عقيده 

تو تل ډېر ټينګ او ډېر څرګند وي. لکه کمونيستي ايډيالوژۍ، يي ارزښ

چې د يووالي له خپلو ټولو امکاناتو سره يې ونه کړای شول د افغانستان 

کمونيست ګوند ته يووالى ور وبښي. دا ګوند پر دوو قومي ډلوو خلوق 

)اکثريت پښتنو( او پرچم )قومي لږکيو( ووېشل شو. د اسالم دين د خپل 

الرښوونې سره سره په عملي ډول ونه کړای شول د يوووالي يووالي له 

يوې مستقيمې الرې ته د جهادي تنظيمونو الرښوونه وکړي. زيواتره دا 

تنظيمونه د قومي او قبيله يي لېوالتياوو له مخې جوړ شوي دي او د دې 

 تمايالتو ټکر د اختالفونو سرچينه ګرځېدلې ده.

مي جمعيت( ترمنځ د پښتنو د دوو جهادي ډلو )اسالمي حزب او اسال

او تاجکانو د قومي او قبيله يي غوښتنو پر بنسټ وسلوالې جګړې شوي 

 دي.

کورنۍ زياتره په ښارو کې د مانيز ځواک سرچينه ګڼل کېوږي او لوه 

لويو قبيلو او قومونو سره نږدې اړيکي لري. نامتو کورنۍ پوه ځوانګړي 

کسان او روحاني کورنۍ  ډول، د افغانستان له پخوانيو واکمنو څخه پاتې
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د ټولنيز اعتبار خاوندان دي او خپل مانيز ځواک په ارثي ډول پښت په 

 پښت خپلو پاتې کسانو ته لېږدوي.

ځمکه، پولي او موالي پانګوه، د ټوولنيز واک نوورې   شتمني: -ج

سرچينې دي، خو د ځمکوال او پوانګوال واک هغوه وخوت د هغوو د 

خپل اغېز شيندي، چې د واک له بهر شخصي ځمکې او پانګې تر بريده 

نورو سرچينو يانې اشرافيت، مذهب، قبيلې او کورنۍ سره يوځای شي. 

ځکه نو په افغانستان کې د پرمختللو پانګوالو هېوادو پر خالف، د واک 

مادي او اقتصادي مالتړ، د هغه د سرچينې د ټولنيز مالتړ له اړيکو پرته، 

 زيات اعتبار نه لري.

د قوم او قبيلې سوپين ږيوري د لووی   د ژوند تجربه:عمر او  -د

اخالقي حيثيت څښتنان وي او ځوانان تل په شخصي او رسمي ژونود 

کې له هغو څخه مشوره اخلي. د اسالم سپېڅلى دين د با تجربه سپين 

ږيرو ټولنيز موقعيت ته د ځانګړي ارزښت په سترګه ګوري او د هغووی 

ږيرو ټولنيز اعتبار هغوه وخوت د  سپکاوی ګناه ګڼي. د باتجربه سپين

زيات اخالقي واک سرچينه ګرځي، چې له روحاني اغېز څخه بورخمن 

 وي.

په  بوروکراسۍ او دولتي دسوتګاه کوې د مقوام  بوروکراسي:  -ه 

نيول، په افغاني قبيله يي ټولنه کې د واک نوې سرچينې ګڼل کېږي. دا 

و د قبوايلو د سرچينه يوازې د مرکزي دولت د حيثيوت پوه خپرولوو ا

مشرانو او مذهبي الرښوونکو د مقاومت په ماتولو سره څرګنده شووه. 

واليان، ولسواالن او حاکمان د واک له کالسيکو سرچينو سره پر رقابت 
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کوال د کمونيسوتانو کودتوا د سياسوي واک  (م٠978)اخته شول. پور 

 کالسيکو مرکزونو ته يو ځل بيا پام را واړاوه.

وسلې له ډېرې پخوا څخه په افغاني ټولنه کې  د جهاد قومانده: -و

د سياسي واک د ګټلو او ټولنيزو ستونزو په حل کې رول لرلوى دی. د 

کمونيستانو کودتا او افغانستان ته د وسلو د سېالب په راتګ سوره، د 

ټولنيز او سياسي واک د سرچينې په توګه، د هغوې اهميوت ال زيوات 

لفو سياسي ډلبنديو د زيواتو او څرګند کړ. په وروستۍ لسيزه کې مخت

نويو وسلو د السته راوړلو لپاره له يو بل سره پر رقابت الس پورې کړ. په 

دې ترڅ کې د اسالمي تنظيمونو قوماندانانو د جهاد د سوق او ادارې د 

 بنسټيزو عناصرو په توګه ځان څرګندکړ.

د سياسي حالت پرمختيا هم څه ناڅوه د افغانسوتان د پېښوو پوه 

ري کې، د جهاد د قوماندانانو تفاهم ته، د زياتې پاملرنې څرګندويه تګلو

ده. ځکه نو قوماندانان د افغاني ټولنې په سوسيولوژيکه شننه )تحليل( 

 کې د ځواک د يوې نوې سرچينې په توګه د محاسبې وړ دي.

د شعرونو ځينې بيتونه، د لويانو ويناوې   ټکنوکراسي او پوهه: -ز

نه، په داسې حال کې، چې د يو ملت د ژوند د فلسفې او سيمه ييز متلو

غوره ممثل ګڼل کېږي، کوالی شي خپل ځان له هېرېدو څخه وژغوري، 

د تاريخ په حافظه کې وي او له يو پښت څخه بل ته ولېوږدي، علوم او 

پوهنې ته د درناوي په باب او له ))ټولنيز ځواک(( سره د هغو د اړيکو په 

 ټولو غوره بيت دادی:باب، دري فرهنګ کې تر 

 توانا بود هر که دانا بود              ز دانش دل پير برنا بود
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ټکنوکراسي او پوهه زموږ په ټولنه کې د واک نوې پديدې دي چې د 

معارف او پوهنتون د نوي تعليم په راټوکېدو، له بهرنوۍ نوړۍ سوره د 

امنځتوه افغانستان د خپلواک دولت د کلتوري اړيکو له پراختيا څخه ر

شوي او زموږ د ټولنې په منځ کې يې ال مناسب دريځ تر السه کړی نه و، 

چې کمونيستانو زموږ د هېواد د مسلمان ولس پراخه پرګنې، د هغو په 

 مخالف لوري کې ودرولې.

په افغانستان کې دسياسي بدلونونو په رامنځته کېدو کې  اردو:  -ح

املرنې وړ وګرځېود، دوی د د اردو رول، تر ټولو لومړی، د روسوانو د پو

خ.د.ګ )وروسته وطن ګوند( په واسطه په وسلوال پوځ کې نفوذ وکړ. د 

کمونيستي ډلې له خوا تر پنځوسمو ميالدي کلونوو وروسوته، د اردو د 

کال د سردارمحمد داود  (م۶۳۳۹)منسوبينو په منځ کې کار پيل شو. پر 

کړ او اردو يې د  پوځي کودتا، د نيمې پېړۍ دسياسي چوپتيا طلسم مات

سياسي واک د ترالسه کولو پر يوې اغېزمنې وسيلې بدله کړه. پوه دې 

 کودتا کې کمونيستو ګوډاګيانو هم ګډون کړی و.

کال د يوې بلې پووځي کودتوا لوه الرې دا  (م٠978)کمونيستانو پر 

 وسيله وکاروله. دا د افغانستان د معاصر تاريخ د غميزې پيل دی.

ايډيولوژي او سياسي ګروهه )عقيده( په افغواني  ايډيولوژي: -ط

ټولنه کې د واک په چارو کې نوي او تر يو حده لوکس عناصر ګڼل کېږي. 

د ډيموکراسۍ له ارزښتونو، لکه ټولنيزه خپلواکي، د خپرونوو ازادي، د 

رايې حق، د ټاکنو ازادي، د مساوات تامين، د زبېښاک له منځه وړل، د 

و څخه دفاع، له نړيوالې ټولنې سره د افغانستان ملي واکمنۍ حق او نور

د دولت د اړيکو د پراختيا پايله ده. ددې اړيکو ټينګښت پوه ځوانګړي 
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ډول له دوو الرو په افغانستان کوې د ختويځ او لويوديځ د پرمختللوې 

صنعتي نړۍ فکرونو او سياسي ګروهو د اغېز زمينه برابره کړه: د ډلوه 

ډيا( له الرې او له بهرنيو تعليمي مرکزونو او ييزو ارتباطي وسايلو )ماس م

 پوهنتونونو نه د افغاني فار  التحصيالنو د بېرته راتګ له الرې.

له بهر څخه رالېږل شوې ايډيولوژۍ، د افغاني ټولنيز چاپېريوال لوه 

ټينګو واقعيتونو سره په جګړه کې، تل ماتې خوړلې ده. دا د دوديوز او 

دي، چې ملي عمومي ماناوې او ان نړيوالې تعاملي ژوند هغه واقعيتونه 

سياسي ګروهې، لکه د رايې ورکول، خپلوواکي، زبېښواک )اسوتثمار( 

انترناسيوناليزم او نور يې تر سيمه ييزو، قومي او قبيله يي لېوالتيواوو 

)تمايالتو( څخه واړه کړي دي. د افغانستان د سياسي ګوندونو د جوړېدو 

 تاريخ څو بېلګې وړاندې کوو.

کال د ويښ زلميانو ګوند په کندهار  (م۶۳۹۳)پر  ويښ زلميان: -وي

کې جوړ شو او د هغه په جوړښت کې پښتنو ډېر زيات اکثريت درلود. پر 

کال د خپرونو د لېبرال قانون په رامنځته کېدو سره )انګوار،  (م۶۳۳١)

نيالب، اولس، اينه او نورو( پر خپرونو پيل وکړ. ځينې دا جريدې وروسته 

ياسي ډلو د جوړېدو بنسټ وګرځېدې. لږ تور لوږه د افغانسوتان د د س

قومي او مذهبي لږکيو څخه دوه ډلې يوځای شوې وې او د ويښ زلميانو 

د مقابل لوري وزنه ګڼل کېدله. د خپرونو په منځ کې د غالم محمد غبار 

د )وطن( او د عبدالرحيم محمودي )ندای خلق( جريودو پور سياسوي 

ړ. ځکه نو قومي پولو عمومي سياسي ايډيالونه تور فعاليت الس پورې ک

 سيوري الندې راوستل.
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کال د لېبرال اساسوي قوانون د  (م۶۳۱۹)پر  خلق او پرچم: -دوه

تدوين او د صدارت له څوکۍ نوه د محمود داود اسوتعفى، د سياسوي 

کوال پور جنوورۍ د  (م۶۳۱۳)فعاليتونو لپاره ښه زمينه برابره کوړه. د 

ديموکراتيک ګوند جوړ شو، نورمحمد تره کى يې د افغانستان د خلکو 

منشي او ببرک کارمل د هغه د مرستيال په توګه وټاکل شول. د ګوند د 

جوړېدو له همغه پيل څخه د نوموړو دوو الرښوونکو شخصيتونو ترمنځ 

د مشرتوب د نيولو لپاره پټ رقابت پيل شو، دا رقابت په ګوند کې د بې 

امنځته کېدو بنسټ وګرځېد او دا ډلې د قومي او اتفاقۍ او د دوو ډلو د ر

قبيله يي اړيکو له مخې، له يو بل نه جال شوې. روسانو يو موټي او متحد 

کمونست ګوند ته اړتيا لرله، چې له هغه څخه په افغانستان او سيمه کې 

د خپلو هيلو د پرمخبېولو لپاره، د يوه بې رقيبه ځواک پوه توګوه کوار 

صد يې ګوند تل د نظر او عمل يووالي توه هڅواوه. واخلي. په همدې مق

وروسته دې ته متوجه شول، چې د افغاني ټولنې قومي او قبيلوه يوي 

جوړښت تر دې څخه ډېر زيات سخت دی، چې وکړای شي د ايډيولوژۍ 

 په تصنعي چوکاټ کې يو واحد او متجانس ګوند جوړ کړي.

دې ټکي ته په پاملرنې سره، چې د يو واحد ګوند څرګندېودل بوه د 

کنټرول  (ماسکو)خپلواکۍ د احتمالي لېوالتيا په لرلو سره، د مرکز يانې 

له ستونزو سره مخ کړي، د خلق او پرچم د دوو کمونيستو ګونودونو د 

جوړښت لپاره، له قومي او قبيله يي اختالفونو څخه، د روسوانو د پور 

 اخيستلو په کار کې، يو بل المل زيات شو.وخت ګټې 

کال د خلکو ډيموکراتيک ګوند د خلق او پرچم پور دوو  (م٠968)پر 

ډلو ووېشل شو. نورمحمد تره کى او ببرک کارمول د يووې يووې ډلوې 
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مشران شول. نورمحمد تره کي ته د اکثريت پښتنو قومونو او قبايلو په 

په داسې حال کوې، چوې منځ کې د جلب او جذب دنده وسپارل شوه، 

کارمل د افغانستان د قومي او قبيله يوي لږکيوو، پوه ځوانګړي ډول د 

تاجکانو په منځ کې د اغېز لپاره په کار الس پورې کړ او په دې کار کوې 

يې د ملي ستم )ستم ملي( له ډلې سره نږدې ملګرتيا پيل کړه. ځکه نو 

نګۍ او ټينګښت د مارکسيزم ليننيزم ايډيولوژي، له خپلې ظاهري يو ر

سره سره، پر دې بريالۍ نه شوه، چې د افغاني ټولنې قومي کينوې تور 

سيوري الندې راولي او د افغانستان د زيوار کښوانو د مخکښوانو پوه 

اصطالح، عقيده يي سمون ) هم اهنګي( د هغه څه په منځ کوې، چوې 

دوی طبقاتي ګټې ګڼلې، تضمين کړي. افغاني مارکسيستانو په داسوې 

کې، چې د يو ملت په چوکاټ کې د هغې د قومونو يووالى په پوره ټولنه 

سره متحد شئ(( شعار پورتوه  يا توګه نه و بشپړ شوی )) د نړۍ پرولتار

 کړ.

کال جووړه شووه او طواهر  (م۶۳۱۳)پر   د ملي ستم ډله: -درې

بدخشى يې مشر شو، دې ګوند د روسانو تور مالتوړ او د مارکسويزم د 

الندې، د قومي او قبيله يي بې اتفاقۍ د راپارولو لپاره ايډيالوژۍ تر پردې 

هلې ځلې کولې. دې ډلې د افغانستان په شمالي سيمو کې د تاجوک، 

ازبک، ترکمن او هزاره لږکيو قومونو په منځ کوې د پښوتنو پور ضود د 

 ))جهاد(( د مفکورې په پرمخبيولو سره سياسي کار کاوه.

ه د مرستيال قومي او سياسي حفيظ اهلل امين د طاهر بدخشي او دهغ

 حساب ته ځان ور ورساوه او دواړه يې د مرګ کندې ته ټيل وهل.
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خلق، پرچم او ملي ستم له ايډيولوژيک پلوه له يوې سرچينې څخه 

خړوبېدل. يوه هيله يې تعقيبوله او د شوروي له خووا ورسوره پوولي، 

سياسوي  مالي،سياسي، تبليغاتي او د وسلو مرستې کېدلې. په بېالبېلو

نومونو او نښانونو، د مختلفو ډلبنديو له مالتړ څخه د روسانو موخوه دا 

وه، چې د هغو عمومي عقيده يي ارزښتونو د پراختيا مخه ونيسي، چې 

افغاني ټولنې ته يې يو رنګي )تجانس( ورباښه. دوی هڅه کوله د بېالبېلو 

پر دښمنۍ شخصيتونو او قومونو په راجلبونې سره د خپلو بې اتفاقه او 

اخته پلويانو په مرسته، ځان د افغانستان پوځي اشغال ته نږدې کړي. د 

سياسي واک نيول او بيا د دولت په اداره کې د زياتې ونډې اخيسوتل، 

ماسکو ته د نږدې کېدو او له هغه هېواد څخه د زياتو مرستو راجلبول د 

شول.  خلق، پرچم او ملي ستم د ډلو ترمنځ د رقابت د څرګندېدو سبب

 دې رقابت د ښکېالک پالن بشپړ کړ.

کوال د ))د نووي  (م٠968)پور  د شوعله جاويود ډلوه: -څلور

ډيموکراتيک جريان(( په نوم راڅرګنده شوه. دا ډله وروسته د شوعله 

جاويد په نوم ياده شوه. شعله جاويد د هغې جريدې د نوم راخيسوتنه 

له جاويد د ټولو وه، چې عبدالرحيم محمودي يې د امتياز خاوند و. شع

لپاره د ژوند د سياسي او مادي شرايطو د تساوي پر تيوريکي ادعا، چې 

د هېواد په اداره کې يې قومي او قبيله يي لږکيو ته د زياتو امتيازاتو او 

برخې اخيستنې د ورکړې هيله لرله، د مارکسويزم، مواهويزم تګوالره 

الوژيکي جذبې نه تعقيبوله. شعله جاويد د مارکسيزم له دروغجنې ايډي

په ګټې اخيستو سره، په لږکيو او د عقدې پر ناروغيو اخته هزارګانو او 

 تاجکانو کې پلويان پيدا کړل.
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په ټوليز ډول کيڼ السو ګوندونو ته منسوب د افغانستان قومي لږکيو، 

د سياسي واک د ترالسه کولو لپاره، ان د انترناسيوناليزم له اصل سره د 

م فلسفه، ) ملي ستم، پرچم( ته دشوروي د کمونستو مارکسيزم، لينينز

دولتونو او )شعله جاويد، پيکار، ساما، اخګر، سازا، فازا، ګوافز او نورو ته( 

د چين د مرستو د راجلبولو وسيله ګڼله. د واکمنۍ د تاريخي چلوونکي 

په توګه د پښتنو د اکثريت د يوې خوا ته کولو لپاره په کورنۍ کچه بله 

نه يا سوله ييزه الر موجوده نه وه. د روسانو لښکر کشوۍ او هېڅ قهرج

ببرک کارمل ته د واک ورکړه، ځينو دې ډلو ) د روسانو پلويانو( توه دا 

 خوب پر واقعيت بدل کړ.

هغه سخت ټولنيز کړکېچ، چوې لوه  د افغان ملت ګوند: -پينځه

مو کلونو څخه د جهاد تر لسيزې )اتيايمو کلونو( پورې افغاني ټولنې (۱١)

ته بدلون ورکړ، د ځينو سياسي ګوندونو د ناڅرګندتيا سبب شوو، پوه 

داسې حال کې چې نور نوي ګوندونه راڅرګند شول. پر دې وخوت لوه 

افغاني ملتپالنې )ناسيوناليزم( څخه، چې سخت د تهديد له خطر سره 

د يوې تاريخي دندې په توګه پاتې شوه. د افغان ملت مخامخ وه، دفاع 

مه نېټه، د غالم محمد فرهاد په ( 8)کال د مارچ پر  (م۶۳۱۱)ګوند چې د 

د  پر وړاندې واسطه په کابل کې، د کمونيستي انترناسيوناليزم د توطيې

غبرګون په توګه منځته راغى، د افغواني ناسويوناليزم د دفواع لپواره 

و په دې ډول يې د کړکېچ په لوړو ژورو کې د خپول ګروهمن پاتې شو ا

 ژوند دوام تضمين کړ.

د افغان ملت ګوند د ګوتو په شمېر هغو ګوندونو له جملې څخه دی، 

چې د مدرنو تشکيالتو،له هغې جملې نه، د داراالنشواء، عوالي شوورا، 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د ټولنپوهنې له نلره؛ په افغانستان کې د واک جوړښتونه

 

372 

 

اجرائيوي شورا، ګڼ شمېر کمېټو او مهالنۍ کنګرې لرونکى دی او خپل 

 کړنالرې او تګالرې له مخې ترسره کوي. فعاليت د

د افغان ملت ګوند د وخت په تېرېدو سره د مخالفو قوتونو د يرغل پر 

وړاندې، چې د بهرنيو هېوادو د مالتړ په سيوري کې، د توطيې له الرې د 

سياسي واک د السته راوړلو په لټه کې وو، د بېالبېلو پښتنو قبايلو ) او 

( پر مورچل بدل شوی دی. پر افغانستان باندې د څه نا څه د نورو قومونو

شوروي تر يرغل وروسته، د افغان ملت ګوند د ملي لېوالتيا او له بهور 

سره د نه پيوستون له امله، له مادي پلوه د يو ضعيفه مونځالري او لوه 

اخالقي پلوه د يو ځواکمن ګوند تر بريده، د رو  اندو په منځ کې پواتې 

 شو.

او ښي افکارو سره په مخالفت کې، ځان د سوسيال  دې ګوند له کيڼو

تر شعار  (، هېواد او ملت)ج(خدای)ديموکراسۍ پر منځنۍ ليکه ودراوه، د 

الندې يې د افغانستان د خلکو په جهاد کې برخه واخيسته. هغه وخت 

نو پر پښتنو سربېره، د اعتقاد له پلوه د زياتو خلکو، له هغې جملې نه د 

 د روښنفکرانو د جلب او جذب پر مرکز بدل شو. ځينو نورو قومونو

انترناسيوناليسووتو پرچمووي کمونيسووتانو، پوور افغوواني ملتپووالنې 

)ناسيوناليزم( باندې د باور له امله د افغان ملت ګوند له سخت ټکر سره 

کال دا ګوند د پرچمي حکومت د بريد له خطور  (م٠982)مخامخ کړ. پر 

 سره مخامخ شو او ځينې مشران يې زندان ته ولېږل شول.

په داسې حال کې، چې ددې ګوند ځينې مشران پاکستان ته کډوال 

شوي وو، د پاکستان حکومت هغوی ته د لوی افغانستان د جوړېدو لپاره 

د فعاليت اجازه ور نوه د عقيده يي لېوالتيا له کبله، په خپله خاوره کې 
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کړه. دا ټکى د افغان ملت؛ په ګوند کې د فعاليتونو د پاشلتيا او انشعاب 

 يو المل وګرځېد.

کال په جوالی کې د  (م۶۳۳۳)افغان ملت سوسيال ډيموکرات ګوند د 

ګڼ شمېر تيت و پرکو سياسي فعاليتونو د مرکزونو د يوځای کولو لپاره 

دوکتور انوارالحوق )په دې کنګره کې خپله څلورمه کنګره جوړه کړه. 

واکمن پر ځای، د ګوند د مشر پوه توګوه  (ډاکټر محمد امين)د  (احدي

 وټاکل شو.

اسالمي ډلې، د سياسي ژوند ځوانګړنې او د جګوړه  -شپږ

 ييزې ستراتيژۍ غوراوی.

 جهادي تنظيمونه: -لومړی

کال د مسلمانو ځوانانو غورځنګ جوړ  (م۶۳۱۹))) پر  عموميات: -۶

 شو او الندې اشخاصو يې مشري کوله:

سالم نيازي، برهان الدين رباني، محمد کبير، موسى توانا، عبدالرب 

وروسته ځينې نور اشخاص له لومړنۍ کړۍ سره يوځای  . رسول سياف

شول، هغه اشخاص دادي: عبدالرحيم نيازی، مولوي حبيب الورحمن، 

ډاکتر عمر، سيف الرحمن، ګلبدين حکمتيوار، محمودجان غالم رباني، 

 احمدزی، فاروق، سيد نوراهلل عماد او نور.

د مسلمانو ځوانانو غورځنګ تر خپل جوړښت وروسوته پوه ډېورې 

چټکۍ سره د منځني ختيځ د اخوان المسلمين له شبکې سره اړيکي 

کوړ. پيدا کړل او تر هېواده بهر اخواني ټولنو کې يې ځانته رسوميت ور
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مو کلونوو پوه بېوروت کوې اسوتوګن و، د (۱١)موالنا مودودي، چې پر 

 (1)مسلمانو ځوانانو له غورځنګ سره منظم اړيکي ټينګ کړل.(( 

تر هغه وخته پورې، چې سياسي مبارزه له تيورۍ څخه په عمل کوې 

پلې شوې نه وه او له غورځنګ څخه د بهرنيو هېوادونو مالتړ مطرح نه 

موو کلونوو تور (۱١)بشپړ تيوريک تفواهم درلوود. د و، اخواني مشرانو 

بدلونونو او په ځانګړي ډول پر افغانستان باندې د شووروي تور پووځي 

يرغل وروسته، مسلمان ځوانان پر مختلفو ډلو ووېشل شول. دا ډلبندۍ 

 د سيمې، قوم، ژبې او مذهب ځانګړنو يوه له بلې بېلولې.

او نويمو کلونو د پېښو جبر  دا ټکى هم د يادونې وړ دی، چې د اتيايمو

هم ځينې اسالمي ډلې مجبوره کړې، چې د خلکوو ډيموکراتيوک لوه 

کمونيستو ډلو سره سازش او ايتالف وکړي، دې کار د هغووی سووچه 

 اعتقاد راکم او کينه ييز چلند يې لږ څه راټيټ شو.

د ژبې او کلتور له پلوه دوه ډلو جهادي تنظيمونو پر افغانستان باندې 

کنټرول ټينګ کړ: ) له تاجکانو او هزاره ګانو څخه جوړ( دري ژبي خپل 

جهادي تنظيمونه او ) له پښتنو قومونو څخه جوړ( پښتو ژبي جهوادي 

 تنظيمونه.

په جنوب کې پښتنو قبايلو د قبيله يي ژوند له دودونو سره د همغاړو 

تنظيمونو لکه د مجددي، محمدي او ګيالني تنظيمونو سره پيوسوتون 

پيدا کړ. د مرکزي  برخو کنټرول، چې زياتره هزاره وګوړي پکوې ژونود 

کوي، د شيعه ګوندونو په الس کې پرېوت. په شمالي سيمو کوې چوې 

                                                           
 ګڼه. ۲١۶کال فبروري، م ۶۳۳۱فضل غني مجددي، اميد جريده، 
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او ازبکان ژوند کوي، د جمعيت تنظويم او د دوسوتم تاجکان، ترکمنان 

 ملي غورځنګ اغېز لري.

لومړنيوو  دد ګوندونو جغرافيايي وېشنه اغېزمنونکې ده: د مقاومت 

په شمالي سيمو کې د اسالمي انقالب حرکت او اسالمي  پر مهال کلونو

حزب مقاومت د يادونې وړ دی. پورتنيو دوو تنظيمونو د بغالن، غوربند 

 او بادغيس په پښتون مېشتو سيمو کې پلويان درلودل.

کوچيانو، بلوڅانو د قبيله يي دود پلوي تنظيمونو تابعيت کاوه. مخور 

ند مالتړ ته لېواله وو، له همدې کبله نورستاني شخصيتونه د قبيله يي ژو

د دوديزوالو تنظيمونو پلويان وو، په داسې حال کوې چوې نورسوتاني 

ماليان، اسالمي بنسټپالنې او بنسټپالو اسالمي تنظيمونو ته متعقد وو. د 

هېواد په لويديځ کې د تنظيمونو د غړيتوب په لېوالتيا کې د قومي وېش 

ل درلود. ) د شينډنډ او فراه په اوږدو کې( په پرتله د محاورې ژبې ډېر رو

دري ژبي شوي نورزيان اسالمي جمعيت پورې وتوړل شوول. د ختويځ 

 پښتو ژبي نورزيان، د اسالمي انقالب حرکت پلويان وګڼل شول.

د حکمتيار د اسالمي حزب له انشعاب څخه، د مولوي خالص اسالمي 

)ننګرهوار( د  ګوند د جهاد پور لومړيوو کلونوو حزب منځته راغى. دې

 خوګياڼي قبايل، د کابل د جنوب او د پکتيا پښتانه سره متحد کړل.

په ډېرو برخو کې ګډ کلتور، مذهب، ژبه او دين پر دې نه دي بريوالي 

شوي، چې د يو واحد قوم د بېالبېلو ډلو ترمنځ د سياسوي يوووالي او 

ړو پيوستون موجبات برابر کړي، ان سيمه ييز او محلي اړيکي پر نوموو

څيزونو بريالي شوي دي. له همدې کبله بېالبېل پښتانه قبايل د يووې 
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واحدې ژبې، کلتور او مذهب په لرلو سره، د بېالبېلو سيمو له مخې، په 

 مختلفو تنظيمونو کې تيت او پرک شول.

پښتانه په ځينو سيمو، لکه د هېواد په شمالي سيمو کې د قبيله يي 

کوي او له سترو سياسي بدلونونو سره  ژوند د چوکاټ له اغېزه بهر ژوند

 الس او ګرېوان دي.

د شمال سيمو اسالم، چې نه دوديز حقوق او نه يې کومې ځوانګړې 

موسسې پر وړاندې والړې وې، د جنوب پوه انوډول اعتودالي او نورم 

 ښکاري. 

افغواني مسولمانان د  د جلب او جذب سيمې او ډلبندي: -۲

شو پر درېوو ډلوو ووېشوو: اخوواني  عقيده يي لېوالتيا له مخې، کوالی

 بنسټپال، د تصوف خاوندان او د مدرسو فارغان )طالبان(.

البته پورتنۍ ډلبندۍ کله نا کله يوه پر بلوې اغېوز ښوندي، لکوه د 

 مجددي کورنۍ چې د مدرسه يي او تصوفي اړيکو لرونکې ده.

د هېواد په شمال کې بنسټپالې او تصوف پلوه ډلبندۍ د يو بول تور 

الندې راځي. سربېره پر دې د يو سياسي مشر قوم  له هغه څخوه  اغېز

مالتړ کوي، که څه هم له نوموړي مشر سره عقيده يوي او سوليقه يوي 

 اختالف ولري.

پوهنتونونه، ښوونځي او تر يووې کموې  اخواني بنسټپال: -الف

اندازې مدرسې، د بنسټپالو د جلب او جذب ځواکمنې سيمې دي. پوه 

بنسټپالو د ښارونو په کلتوري مرکزونو کې د جلوب او  بله وينا اخواني

 جذب له امکاناتو څخه زياته ګټه اخيستې ده.
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د مقاومت پر لومړنيو کلونو، په شمال لويديزو سيمو کې، د تصوف د 

پلويانو )اهلو( په منځ کې چې بنسټپالنې ته لېواله وو، د جمعيت تنظيم 

 جلب و جذب تر سترګو شوی دی.

يزه حوزه کې د ښوونځيو او مدرسو فارغانو د فعوالينو په شمال لويد

زياته برخه جوړوله. د هرات د جامعې مدرسې ځينې استادانو، د سيمه 

 ييزه جبهو الرښوونه کوله.

د ښوونځيو او مدرسو له فارغانو سره، وروسته د اردو صاحب منصبان 

 )لکه اسمعيل خان( او دولتي مامورين هم يوځای شول.

زو سيمو کې اخواني روښانفکران که اسوالمي حوزب په شمال ختي

پورې تړلي وو که په جمعيت پورې معموالً له پوهنتونو څخوه راپورتوه 

کال ) د سردار داود د حکومت وخت(  (م٠975)شول. هغه کسان، چې د 

له شورش څخه رو  پاتې شول، د شوروي ضد پاڅون پر لومړنيو کلونو 

 يې په شمال ختيځ کې د مقاومت سيمه ييز کدر جوړ کړ.

بدخشان، تخار، کندز او پروان د جمعيت تر کنټرول الندې راغلل. د 

شخصي اغېز فيض اباد په شاوخوا کې ) د يفتل قوم ته منسوب( د رباني 

 ستر رول لرلى دی.

په  پنجشېر دره، مزارشريف، بغالن او غوربند کې په ډېر شدت سره د 

بنسټپالو اغېز څرګند شو. بغالن، کونړ او لغمان د حکمتيار د اسوالمي 

 حزب تر کنټرول الندې راغلل.

ننګرهار د مولوي خالص، د سياسي اغېز په کړۍ کې راغى. په لغمان 

 وا سيمو کې سياف خپل اغېز ټينګ کړ.او د هغه په شاوخ
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درې مهموې فرقوې لوري،  د تصوف خاوندان يا الرويوان: -ب

 نقشبنديه فرقه، قادريه فرقه او چشتيه فرقه.

له دې فرقو څخه نورې لړۍ راپورته شوي دي. داسې دود دی چوې 

دوی خپل الرويان يوې لړۍ پورې تړي، لکه په هورات کوې د خواجوه 

صفهاني، شيخ نمک پوش، شيخ سوبزي پووش، احرار، خواجه محمد ا

 عبدالرحمن ابن عوف سلسله او نورې نوميالۍ لړۍ  ګڼل کېږي.

پيران خپل سيمه ييز اغېز لري. د اغېز معيار د هر پير د شخصيت په 

انډول توپير لري. د پيرانو ترمنځ د مرتبو لړۍ وي. مثالً ممکنوه ده يوو 

ل مخور پيور ځوای ناسوتى سيمه ييز پير خپل ځان پر تېر وخت د يو ب

)خلف( وګڼي. د جهاد په بهير کې متصوف مريودان د دوو پيرانوو پور 

د ملوي اسوالمي  (سيد احمد ګيالني)شاوخوا راټول شول: دا پيران يو 

د ملي نجات جبهوې  (حضرت صبغت اهلل مجددي)محاذ موسس او بل 

مشر و. عامه ذهنيت داسې دی چې حضرت صبغت اهلل مجددي پير نه 

خو د کورنۍ له لوی اعتبار څخه برخمن دی. د مجدديانو د لوړۍ   دی،

وروستۍ پير محمد ابراهيم مجددي نومېده. ملي اسالمي محاذ او ملي 

نجات جبهه، د اعتدالي )منځالري( اسالم مالتړ کوي. اسالمي محواذ د 

سلطنت د نظام د بيا ټينګښت مالتړ کاوه. شايد يوه وجه يې دا هم وي، 

ظام او د پير مريدان د پښتون له واحدې قوومي چينوې چې سلطنتي ن

 څخه اوبه څښي.

په ټوليز ډول غلزي مريدان د دراني )ټبر( پلوي کوي. کورنيو اړيکو دا 

پيوستون ټينګ کړی دی. د امان اهلل خان مېرمن د ګيالني او محمدزي 

 له پښته وه. د سيد احمد ګيالني مېرمن محمدزۍ وه.
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عثمان د کورنۍ له الرې له پخواني سلطنتي صبغت اهلل مجددي هم د 

کورنۍ سره اړيکي پيدا کړي دي. )) د ګيالني او مجددي تنظيمونوه، د 

مذهبي پوهانو  له کينې سره مخالف دي او له اخواني بنسوټپالو سوره 

ته د يو ډول متمايل اسالم  Laicismeبشپړ ضديت لري. دا دوه تنظيمونه 

 (1)پلوي کوي.

مجددي تنظيمونه د سياسي ځواک له پلوه کمزوري پاتې د ګيالني او 

شول. خو دې سره سره د لوګر د احمدزيو په قوم او کندهار په شاوخوا 

 کې د هغوی اغېز څرګند و.

مدرسه د مدرس او طالوب تورمنځ د موانيزو   د مدرسې اهل: -ج

اړيکو بنسټ ايښودونکې ده. د هغو اړيکو په شان، چې د يو پير او مريد 

 ترمنځ کېدی شي، موجود وي.

سره له دې چې په افغانستان کې د مجوددي کوورنۍ لوه سياسوي 

)انقراض( سره، د مذهبي علماوود الرښوونې جغرافيايي يا سياسي مرکز 

خو اوس هم د مذهبي پوهانو پراخ قشورونه پواتې دي. دا له منځه الړ، 

 پوهان غالباً له مدرسو څخه فار  شوي دي.

ځينو پښتنو مذهبي پوهانو په پېښور کې زده کړه کړې ده. هغوی په 

قبايلي سيمو کې با اعتبار شخصيتونه دي. د جهواد پوه بهيور کوې د 

فيع اهلل(، مولويانو نا رسمي شبکه د کابل په شاوخوا کوې )مولووي شو

ننګرهار )مولوي خالص(، غزني او ګردېز )مولووي نصوراهلل منصوور( او 

 کندهار کې فعاله وه.
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په جنوب لويديځ کې تيت و پرک مولويان پاتې شول او په شومال او 

زابل کې يې په ټاکلو سيمو کې اغېز پاتې شو او فراه کې د تصووف لوه 

 پلويانو سره ګډل شول.

لو ګوندونو کې د اسالمي انقالب حرکوت او له مدرسې نه په راټوکېد

 اسالمي وحدت ګوند دريځ پياوړی دی.

د مقاومت پر لومړنيو کلونو يوې لوه  _ د اسالمي انقالب حرکت:

مدرسو څخه د فارغانو مذهبي علماوو زياته برخه په خپلو ليکوو کوې 

جذب کړې وه. له دې کبله د مقاومت پوه غورځنوګ کوې د ځوواکمن 

 .اکثريت لرونکى و

لکه څنګه چې مولوي محمد نبي د غزني او لوګر په مدرسوو کوې د 

ښوونکي )مدرس( دنده لرله. نوموړو مدرسو اسالمي انقالب حرکت ته 

زيات کدرونه روزلي وو، دغه راز محمدي په هلمند کې د کرنې ځمکوه 

لرله او له دې پلوه د خپل سياسي اغېز د شيندلو لپاره په ښه دريځ کې 

 و.

انو، داسالمي انقالب حرکت تنظيم کې يو ناسياسي ګوند مذهبي عالم

يا د سنيانو يوه ټولنه تر سترګو کوله. په حرکت تنظيم کوې د مرکوزي 

جوړښت، ټينګ سازماني تشکيل او ايډيولوژۍ د نشتوالي له کبله پوه 

خپله سطحه، د مذهبي عالمانو د جلب او جذب لپاره يوو اعتودالي او 

 منځالری غورځنګ دی.

مي انقالب حرکت تنظيم په داسې حال کې، چې د شريعت د د اسال

پلې کېدو مالتړ کوي، د اسالمي جمهوريت د ټينګښت خبره نه يادوي. د 

حرکت تنظيم له اخواني بنسټپالو )چې د حکومت د واک السته راوړل 
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يې د پروګرام په سر کې ځای لري( او د سلطنت له پلويانو سره )چې د 

Laique ت پلوي کوي( يو شان مخالف دی.دولت د ټينګښ 

له دې سره سره د حرکت تنظيم، له لومړنۍ ډلې سره د شريعت پوه 

پلي کېدو او له دويمې سره د سلطنت او اسالم د سمون په بواب سور 

خوځوي. له اخواني لېوالتيا پرته، بنسټپالې تګالرې، د شوروي د يرغل 

اعتدالي مسلمانانو  پر لومړنيو کلونو، د اسالمي انقالب حرکت تنظيم، د

 (1)د پراخه قشرونو د جلب او جذب پر مرکز بدل کړ.

د اسالمي انقالب حرکت په سيمه ييزو جبهو کې غالباً د ناحکومتي 

مذهبي مدرسو په منځ کې د فعاليت الرښوونه کوله. هلته نوو مودرس 

مولوي، عموماً د لوستونکو طالبانو سياسي مشري کوله. په دې ډول د 

زياتو سيمو کې، د اسالمي انقالب حرکت تنظيم تر اغېز الندې، هېواد په 

 د ديني مدرسو د طالبانو جبهې راڅرګندې شوې.

په فارياب کې مولوي غفور ) يو ازبک چې د نقشبنديې مريد هم و( پر 

په نوم يوه مدرسه جوړه کوړه.  (خواجه عبدالروف)کال يې د  (م۶۳۳۹)

و، د اسالمي انقوالب حرکوت او نوموړی د شوروي يرغل پر لومړيو کلون

وروسته د اسالمي جمعيت تنظيم د يوې سيمه ييزې فرقې مشر و او له 

موال )طالبانو څخه يې يوه جبهه جوړه کړه، چې د جبهوې قومانوداني 

ته ورکړل شوه. د مقاومت پر لومړيو کلونوو دا ډول جبهوې پوه  (غوث

 بادغيس، نيمروز، فراه او زابل کې منځته راغلې.

په هرحال! سره له دې چې ټول مذهبي عالمان له حرکت تنظيم سره 

يوځای نه شول، خو هغو ټولو تل له سياسي تړښتونو پرتوه د جمعيوت 

                                                           
(1)
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العلما او يا د عالمانو د يوې شورا په چوکاټ کوې، لوه يوو بول سوره د 

سازماني اړيکو د ساتلو لپاره خپله لېوالتيا څرګنده کړې ده، چې له دې 

ي اسالم پر وړاندې خپله خپلوواکي وسواتي او د خپلوو الرې د سياس

 واحدو ليکو په واسطه د اسالم د وحدت بېلګه وړاندې کړي.

 G.Doronosoroد  اسالمي وحدت ګوند )حزب وحدت اسالمي(:

د ايران ))پاسداران انقالب(( د ګټو د ساتنې  (1)فرانسه يي خبريال په وينا

ه نېغه د ايراني مقاماتو په نوښوت لپاره لږ تر لږه يوه سياسي ډله نېغ پ

 (جعفر زاده)کال هزاره جاتو ته د  (م٠98٠)جوړه شوه. په دې مانا چې پر 

) په ټوله نړۍ کې د امام د ليکې له پلوي ډلو نه د هغه وخت  (هاشمي)او 

د دفاع مسوولين( تر يو سفر وروسته، د ايران انقالب له ګېوډې نوه د 

نکو )پاسدارانو( ماشوم وزېږېد. پر هغوه افغانستان په خاوره کې د ساتو

وخت ايران خپلې پلوي ډلې دې ته هڅولې، چې په انقالبي ډول سياسي 

 واک ترالسه کړي.

ګانو، چې  دې تګالرې  د شيعه ګانو بنسټپالې ډلې، د منځالرو شيعه

لويه برخه يې د محسني د حرکت او ))شورا(( په واسطه تمثيلېدله، له 

کلونو  (م٠984)کال نه تر  (م٠98٠)امخ کړې. له ټينګ مخالفت سره مخ

پورې د افغاني شيعه ګانو ترمنځ نښتې د هغو اختالفونو څرګندوی وې، 

چې ورو ورو پر دښمنۍ واوښتل. د شيعه مجاهدينو ترمنځ ټکر په داسې 

حال کې، چې د ايران د دولت لپاره د خواشينۍ سبب و، د يوو بول پور 

وړاندې د هغوی کړنې، د خپلواکۍ څرګندوی بلل کېدې. د ايران دولت 

                                                           
 م کال جون.۶۳۳۶د افغانستان اخبار مجله، پاريس چاپ، 
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بېالبېلو ډلو د مشرۍ د السته راوړلو لپاره، پوه دوو پړاوونوو کوې  ددې

 اغېزمنې هڅې پيل کړې:

کال د ))نيش و  (م٠987)ايراني مقاماتو پر  لومړی، د ايتالف پړاو:

نوش(( په تګالرې سره د افغانستان اسالمي ايتالف شورا )اتوه ګووني 

شورا غړو پوه  ايتالف( رامنځته کړه. تهران ددې شورا مقر وټاکل شو. د

داسې حال کې، چې په ځينو برخو کې له يو بل سره اختالفونه درلودل، 

 د امام خيمني د روحاني مشرۍ په منلو متفق وو.

کال پر فبرورۍ له افغانستان نه د شوروي ځواکونو تر وتلو  (م٠988)د 

 وروسته، دوه ټکي د ايراني مقاماتو د زياتې پاملرنې وړ وګرځېدل:

ه ګاونډ کې د سنيانو د يو بنسټپال اسوالمي حکوموت د _ د ايران پ

 ټينګښت مخنيوی او له همدې کبله:

_ تر ايتالفه د باندې د سياسي مذهبي ډلو په جلب او جذب سوره د 

 ايتالف د جبهې پياوړتيا.

کال د ايتالف شورا کې د )بهشتي( تر مشرۍ  (م٠989)دويم ټکى پر 

سبب شو. په دې ډول نهه ګونې الندې د يووالي شورا د رامنځته کېدو 

شورا رامنځته شوه. دا شورا د هزاره جاتو د شيعه ګانو په بېالبېلو ليکو 

کې د ايران انقالب د پلويانو د سياسي او پوځي سومون پوه نوښوت، د 

 باميانو واليت د کنټرول او السته راوړلو سبب شوه.

ې د ايران دولت د يوې سرسري او ساده رياضي د شمېرنې لوه مخو

هڅه کوله، د پېښور اووه ګوني ايتالف پر وړاندې، چې له سني ګوندونو 

او ټولنو څخه جوړ و، که نهه ګوني ايتالف ته د راولپنډۍ پوه مشوورتي 

شورا او په پاکستان کې د مجاهدينو په موقت حکومت کې دوه زيوات 
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 امتيازونه السته رانه وړي، نو لږ تر لږه خو به يې په پېښور کې د مقاومت

 په غورځنګ کې د يو څو ضلعي متحد په توګه څرګند کړی وي.

کال وروسته هغه وخت، چې د افغانستان د لنډ مهوالې  (م٠989)تر 

ادارې په اورګانونو کې د ايران پلوه افغاني مجاهدينو )لووړې او ژورې( 

غوښتنې، د اوه ګوني ايتالف له سخت مخالفت سره مخامخ شووې، د 

ږ څه کمې شوې. د خبرو اترو د ناکامۍ د نښو هغوی غوښتنې ورو ورو ل

نښانو څرګندېدل، د دې سبب شول، چې د ايران دولت له يوې خوا له 

کابل حکومت سره د يو سازش له مخې معامله وکړي او لوه بلوې خووا 

شيعه ډلې له يو بل سياسي ازمېښت سره مخامخ کړي. هغه وخت د هغو 

 د يووالي پالن طرحه شو.

کال پر جوالی له شيعه افغواني  (م٠989)د  پړاو: د يووالي -دويم

مجاهدينو سره د ايراني مقاماتو تر  پرله پسې خبرو اترو وروسته د نصر، 

پاسدارانو او شورا ډلو ترمنځ )) د وحدت چوکاټ(( السليک شو. د دې 

چوکاټ له مخې موتلفينو ژمنه وکړه، چې په ايتالف کې داخل ګوندونه 

ګوند تر بير  الندې به خپل جهواد توه اداموه به منحلوي او د وحدت 

 ورکوي.

له تشکيالتي پلوه د نظارت شورا، د وحدت ګوند په راس کې راغله، 

چې په هغې کې ايران ته ژمنو د افغاني شيعه ګوانو موذهبي مشورانو 

غړيتوب درلود. شورا ټولواکه وه او په ورسپارل شويو چارو کې يې لوه 

ه منتخبوو اسوتازو جووړه وه، مشووره مرکزي شورا څخه، چې ظاهراً ل

 اخيسته. باميان د مرکزي شورا مقر وټاکل شو.
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د وحدت ګوند د مشرۍ مقام په ټاکلو کې د ايران السوهنه، د شيعه 

ګانو د مشرانو، چې لږ و ډېر د افغاني او ملي تمايالتو لرونکي وو، د غم او 

خفګان سبب شوه: شيخ محمداصف محسني د اسالمي حرکت مشر له 

نوي سياسي ډلبندۍ نه، )پښتنو او هزاره ګانو( د مذهبي او قومي نښتو 

ينو د نيولو او سزا ورکولو د نه څارنې له کبله ځان ارزګان توه د مسوول

وکښه او د ځينو مالحظاتو او احتياط له مخوې يوې د خپلوو سياسوي 

فعاليتونو مقر له ايران نه پاکستان )اسالم اباد( ته ولېوږداوه. د ايوران 

کال پر سپټمبر په ټول ايران کې د اسالمي حرکت د  (م ٠99١)دولت د 

نمايندګيو دفترونه وتړل او د دفترونو پانګه يې په ايراني بوانکونو کوې 

 ضبط کړه.

علي مزاري د نصر ګوند پخووانى  (مه۶۹)کال د مارچ پر  (م ۶۳۳۳)د 

يس له طالبانو سره په يو ټکر کې موړ يمشر او وروسته د وحدت ګوند ر

 هغه پر ځای کېناست.شو، خليلي د 

کال د کابل جنوب پوه جګوړو کوې، چوې د طالبوانو د  (م۶۳۳۳)پر 

پرمختګونو وخت و، د وحدت ګوند د ايران د مرستو په هيله و. د ايران 

دولت، چې د کابل  ادارې سره د اړيکو د ښه کېدو پوه درشول کوې و، 

و او وحدت ګوند ته يې له مرستې نه ډډه وکړه. دې کار د ايراني مقاموات

 وحدت ګوند ترمنځ اړيکي سست کړل.

په  (اکبري)کال پر اوړي د ايراني مقاماتو په الرښوونه، د  (م۶۳۳۹)د 

ځان رابېل او له کابل ادارې سره يې  څخهنوم يو شخص له وحدت ګوند 

ايتالف وکړ. ايران غوښتل له وحدت ګوند سره د اړيکو د خړپړتيوا پوه 
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و هيلو د پرمخبيولو لپواره ګټوه اکبري ډلې څخه د خپل لهصورت کې، 

 واخلي.

د وحدت ګوند د افغانستان د جهاد د وخت د ګوندونو په کورنۍ کې 

له دې کبله ګوښه دی، چې يوازې له هزاره قومونو او شيعه ګانو څخوه 

 جوړ شوی او ټينګه قومي او سکتاريستي لېوالتيا لري.

 طالبان: -دويم

د افغانستان اخبوار پوه ابو ذهاب  د طالبانو رامنځته کېدل: -۶

کال د نومبر په پيل کوې د پاکسوتان د  (م٠994)مجله کې ليکي: )) د 

ګاډو يو کاروان، د پاکستان د کورنيو چارو  (۹١)سوداګرۍ پر مالونو بار د 

په الرښوونه، دکويټې او چمن له الرې د کندهار او  (نصير اهلل بابر)وزير 

هرات پر لوري حرکت وکړ، چې خپل مالونه د منځنۍ اسيا جمهوريتونو 

ته ورسوي. د پاکستان د کورنيو چارو وزير، ددې هڅې د توجيه لپاره د 

کوال د ترانزيوت توړون او  (م۶۳۱۳)افغانستان او پاکسوتان تورمنځ د 

کستان او ترکمنستان ترمنځ پر تړون استناد همدارنګه د افغانستان، پا

 (1)کاوه.

I.S.I  د پاکستان پوځي استخبارات( ددې ډول پخوانيوو معواملو د (

ماتې له کبله، د نصيراهلل بابر هڅه تر وخت دمخه ګڼله او له هغې سوره 

 موافق نه و.

له افغانستان سره د متقاعد جنرال نصيراهلل بابر عالقه، له ډېرو لرې 

م کوال د شومال لويوديځ ۶۳۳۹سره اړه پيدا کوي: نوموړی پر  وختونو

                                                           
 م کال، پاريس.۶۳۳۳ ګڼه، ۱٨د افغانستان اخبار مجله، 
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سرحد ايالت والي و. دا هغه کال دی، چې د افغانستان ځينې اخوواني 

مشران )حکمتيار، رباني او مسعود( د سوردار محمود داود د امنيتوي 

مقاماتو د څارنې له کبله، پاکستان ته وتښتېدل. دې فراريانو پوه هغوه 

ه، چې د پاکستان د حکومت په مالتړ په لغمان شورش کې برخه واخيست

 او پنجشېر کې رامنځته شوی و او د کابل حکومت ړنګونه يې موخه وه.

په هرحال! د پاکستان د سوداګريز مال کاروان، چې د څلوېښت تنو 

پوځيانو له خوا بدرقه کېده، د مجاهدينو د يوې ډلې له خوا ودرول شو. 

ان چې د ))طالبانو(( په نوم ياد شول، دا ( تنه بشپړ وسلوال افغان۲۳١١)

کاروان د يرغلګرو له منګولو څخه خالصوي. کاروان په داسې حال کې، 

چې د پخواني پاچا د زرګونو پلويانو له خوا يې مالتړ کېوده، د منځنوۍ 

اسيا د جمهوريتونو پر لوري خپله الر وهي او د دسمبر پر مياشت په بيا 

 څخه اخيستل شوی مالوچ لېږدوي. راګرځېدو کې، له ترکمنستان

ګڼ شمېر طالبانو په بلوچستان او پښوتون مېشوتو سويمو کوې د 

جمعيت العلمای اسالم په مدرسو کې زده کړه کړې  ده. له نښو نښوانو 

څخه څرګندېږي، چې افغانستان ته د طالبانو د راتګ په هڅونوه کوې 

خلکوو ګونود نصيراهلل بابر له جمعيت العلمای اسوالم ) د پاکسوتان د 

م کال تر اکتوبر پورې يې حکومت په الس کې و(  ۶۳۳۱موئتلف، چې د  

 سره ضمني توافق درلود.

مه د کندهار تر نيونې وروسوته د هلمنود ) د (۳)طالبانو د نومبر پر 

چرسو او ترياکو لوی توليدونکى(، زابل، غزني او لوګر واليتونو کنټرول 

ه د سوولې او اسوالمي عوادل ترالسه کړ او په هرځای کې يې خلکو تو

 حکومت د ټينګښت وعده ورکوله.
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))طالبان او پاکستان لږ تر لږه د افغانستان په جنوب او شمال لويديځ 

کې د سولې په ټينګښت کې يو بل سره ګډې ګټې لري. پوه دې توګوه 

طالبان تر هغه وخته پورې، چې د پاکستان د اقتصوادي سوتراتيژۍ د 

ي دوه متحدين، يانې په شمال کې دوستم او تامين لپاره اهميت لرونک

خفه کړي نه وي، کوالی شي  هپه هرات کې اسمعيل خان يې له خپل ځان

 (1)د پاکستان پر رو  نيتۍ حساب وکړي.((

طالبان د پاکستان د جمعيت العلمای اسالم په شان، د سونيانو لوه 

لري،  بنسټپالنې څخه، چې په ټينګه د شيعه ګانو له معتقداتو سره کينه

 دفاع کوي. له دې کبله ايران د شيعه ګانو برخليک ته خواشينى دی.

جمعيت العلمای اسالم د  جمعيت العلمای اسالم او مدرسې: -۲

کال د  (م۶۳۶۳)هندوستان د جمعيت العلما وارث دی. نوموړې ټولنه پر 

انګليس د ښکېالک پر وړاندې، د اسالمي خالفت د دفاع پوه نيوت، د 

 (موالنا مفتي محمود)مانو د يوې ډلې له خوا جوړه شوه او ديوبند د عال

 يې مشري کوله.

د هندوستان د جمعيت  (موالنا شبير احمد عثماني)کال  (م۶۳۹۳)پر 

العلماء ټولنه، د پاکستان د جمعيت العلمای اسالم د جوړېدو پوه نيوت 

 پرېښودله.

راپورته د جمعيت العلمای اسالم زياتو پلويانو د پښتنو له سيمو سر 

ميالدي کلونو د شومال ختويځ (مو  ۱١)کړ. جمعيت العلمای اسالم پر 

سرحد او د بلوچستان د پښتنو سيمو په ډېرو دوديزو کليو او بانډو کې 

کال په انتخاباتو کې  (م۶۳۳١)زياته وده وکړه. جمعيت العلمای اسالم، د 

                                                           
 طالبانو له خوا د هرات تر نيونې دمخه څرګند شوی و.دا نظر د 
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ه او پو (۲۳)د پښتونستان ) د شمال ختيځ سرحد ايالت( په سلو کوې 

رايې السته راوړې. دې ګوند په نوموړو  (۲١)بلوچستان کې په سلو کې 

 دوو ايالتونو کې له نيشنل عوامي ګوند سره ګډ حکومتونه جوړ کړل.

کال پر مارچ د جمعيت العلمای اسالم د پلووي مدرسوو  (م۶۳۳۳ )د

زرګونه شاګردان، د پاکستان د ملي يووالي له غورځنګ سوره، چوې د 

ذوالفقار علي بوټو د حکومت پر ضد جوړ شوی و، يو ځای شول، چې د 

کال د جوالی پر مياشت د جنرال ضياءالحق په واسطه د واک  (م۶۳۳۳)

 د نيونې لپاره الره هواره شي.

وروسته جمعيت العلمای اسوالم، د پاکسوتان د ملوي يوووالي لوه 

کال د ولسواکۍ  د  (م٠98٠)غورځنګ سره خپل اړيکي پرې کړل او پر 

 ټينګښت له غورځنګ سره يوځای شو.

م کال زېږېدلى، د ۶۳۳۹کال موالنا فضل الرحمن، چې پر  (م۶۳۳۳)پر 

ی اسالم مشري خپل پالر )موالنا مفتي محمود( پرځای د جمعيت العلما

واخيستله. له جمعيت العلمای اسالم څخه يوه رابېله شوې ډله، چوې 

يې مشران وو او د  (موالنا سميع الحق)او د هغه زوی  (موالنا عبدالحق)

))اکوړه خټک(( د لويې مدرسې پالنه او اداره يې کوله، د افغانسوتان د 

 داعيې د مالتړ لپاره راپورته شول.

پنجاب په جنوب او د بلوچستان د بلوڅوو پوه پر وروستيو کلونو د 

سيمو کې د جمعيت العلمای اسالم اغېز زيات شوی دی. په بلوچستان 

کلونو په ټاکنو کې د جمعيت العلمای  (م۶۳۳۹)او  (م۶۳۳١)ايالت کې د 

اسالم دريځ په ډاګه کړه، چې ددې ګوند تر ادارې الندې مدرسوې لوه 

د يادونې وړ ده، چې په بلوچستان سياسي پلوه په پوره ډول فعالې دي. 
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کې استوګن ګڼ شمېر افغان پښتانه، چې لږو ډېر يې لوه اصوولي الرو 

پاکستاني تابعيت تر السه کړی، د جمعيت العلموای اسوالم لوه فعوالو 

مبارزينو څخه شمېرل کېږي او په انتخاباتو کې د جمعيت العلمای اسالم 

 د سړيو د ډاډ وړ برخه جوړوي.

کې ټول فعال سياسي ګوندونه، د هغوې شومېرنې او په بلوچستان 

کال وروسته افغانانو ته ورکړل  (م٠98١)پېژند کارت مخالف دي، چې تر 

د ضياءالحق د واکمنۍ پر وخت دمدرسو د پراختيوا او ودې  (1)شوي وو.

زياته ګټه د جمعيت العلمای اسالم په برخه شوه. په داسې حال کې، چې 

مدرسې وې، خو اوس يې شمېر  (۶۹۳)کال په پاکستان کې  (م۶۳۹۳)پر 

 مدرسو ته رسېږي. (۶۳۳١١)نږدې 

مه برخه د زکات په واسطه خړوبېږي او  (۲١)ددې مدرسو په سلو کې 

زرو طالبانو د جمعيت العلموای  (۲١)له ګوندونو سره تړاو نه لري. نږدې 

 (۱١١١)اسالم په مدرسو کې خپل نومونه ليکلي دي. له هغې جملې نه 

تنه په افغانستان کې اوسېږي. د جمعيت العلمای اسالم له خوا ورکړل 

شوې شمېره تر هغه رقم څخه ډېره اوچته ده، چې ياده مو کوړه. د دې 

درسو کې يې نومونوه شمېر مطابق د هغو طالبانو شمېر چې په ديني م

( زرو پورې رسېږي. له هغې جملوې نوه ۳١( زرو څخه تر )۹١ليکلي له )

زرو تنوو  (۱)تر  (۳)کمپونو څخه له  (ناصر با )او  (کچه ګړۍ)يوازې له 

 پورې په افغانستان کې اوسېږي.
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په مدرسو کې درسونه په داسې حال کې، چې ټوله موذهبي جنبوه 

ې برخې نه دي. پوځي مضمون هم ددې لري، له سياسي تماليالتو هم ب

مدرسو د نصاب برخه ده. د دې علت دا هم دی، چې پر افغانستان باندې 

د شوروي يرغل پر وخت پاکستان غوښتل د طالبانو له لښکر څخه پوه 

افغانستان کې د جهاد د پوځي فعاليتونو د ځواکمنۍ لپاره ګټه واخلي او 

البانو لوه ملېشوو څخوه پوه بيا د شوروي يرغل تر دفعې وروسته، د ط

کشمير کې د مليشايي عملياتو لپاره کار واخلي. د مدرسو په پراختيوا 

کې بايد درې الملونه دخيل وګڼل شي. د ضياءالحق له خوا د موذهبي 

 بنسټونو ځواکمني، د افغانستان جګړه او د ايران مذهبي انقالب.

ت )اسالمي د ايران انقالب او په ځانګړي ډول د خليج د جګړې پر وخ

جماعت د عراق مالتړ وکړ(، له اسالمي جماعت سره دسعودي عربستان 

د اړيکو تر خرابېدو وروسته نوموړي هېواد د جمعيت العلمای اسوالم د 

 مدرسو د زياتې برخې مالي لګښت پر غاړه اخيستى دی.

دا مرستې چې سعودي عربستان او يا د خليج نوور هېوادونوه يوې 

ګړو سرچينو او يا هم له عامه )دولتي( سرچينو سرچينې دي، که له ځان

څخه السته راتلې، د جمعيت العلمای اسالم تر کنټرول النودې، هغوو 

مدرسو ته ورکول کېدې، چې د پښتونستان )شمال ختيځ سرحد ايالت( 

او د بلوچستان د پښتنو استوګنو سيمو )پښين، ږوب، لوراليي، سويف 

په حقيقت کې د ايوران د پراختيوا اهلل قلعه او زيارت( کې پرتې دي او 

غوښتنې خطر پر وړاندې يوازېنى کمربند جوړوي. هغه سيمې چوې  د 

سند سيند پر غاړه پرتې دي، په ځانګړي ډول ديره اسمعيل خان، چې 
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هلته د جمعيت العلمای اسالم مفتي موالنا فضل الرحمن مدرسه جوړه 

 ده، له همدې مدرسې څخه ګټه اوچتوي.

اسالم په بشپړ ډول د شويعه ګوانو مخوالف دی. د  جمعيت العلمای

شيعه ګانو پر ضد سازماني جګړه، چې ګمراه عناصر ګڼل کېږي له لسو 

کلونو راپه دېخوا د پاکستان د سپاه صحابه په واسطه، چې د جمعيوت 

العلمای اسالم له خوا يې الرښوونه کېږي، پرمخوړل کېږي: هغه نښتې، 

ې ) د پنجاب په جنوب( کې راټولې کال د جګړې سيم (م۶۳۳۹) پر چې

وې، پر دې تازه وختونو په کراچۍ کې هم راڅرګندې شوې دي. ګنې پر 

وروستيو کلونو د پاکستان په خاوره کې د ايران او سعودي عربسوتان 

 ترمنځ رقابت ډېر راڅرګند شوی دی.

افغان پښتانه په دوديز ډول د پاکستان د پښتنو سيمو په مدرسو کې 

ڼ شمېر طالبانو له مجاهدينو سره په جهاد کې تور ګوډون شاملېږي. ګ

دمخه، په همدې مدرسو کې زده کړه کړې ده. طالبوان د نجيوب اهلل د 

حکومت تر ړنګېدو او د مجاهدينو د مختلفو ډلو ترمنځ د اخوتالف تور 

څرګندېدو وروسته، په نهيلۍ سره بېرته خپلو مدرسو ته وګرځېدل. د 

نې له غريبو قشرونو راپورته شوې وه او غالباً د طالبانو زياته برخه د ټول

جګړې بې سر پناه يتيمان وو. د ياد وړ ده، چې د پاکستان د سورحدي 

مقاماتو په واسطه د شمال ختيزو پولو په اوږدو، په ځوانګړي ډول پوه 

))دال باندين(( کې د زده کړې کمپونه جوړ شوي دي، چوې د طالبوانو 

ستاني مدرسو افغان طالبان، ټيک مخکې تر لپاره اسانتياوې ولري. د پاک

هغې، چې د پاکستاني سوداګريزو مالونو کاروان، د افغاني مجاهدينو د 

قوماندانانو له خوا ودرول شي، د خپلو مدرسو په پرېښودلو پيل وکوړ. 
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( طالبانو د پښتونستان ) د شمال غرب ايالت( مدرسې، په ۹١١١نږدې )

وړه خټک، مردان، بنو، چارصده او ځانګړي ډول هغه مدرسې چې په اک

پېښور سيمو کې پرتې وې، کندهار ته د تلو په نيت خوشې کړې. په دې 

 ډول د ډېرو مدرسو دروازې وتړل شوې.

انقوالب د يووې  د طالبانو غورځنګ انقالبي خصلت لري: -۹

ټولنې د سياسي، ټولنيز او اقتصادي نظم ناڅاپي بنسټيز بدلون دی. دا 

بدلون د واکمنې ډلې د واک او اتوريتې پر وړاندې د يوې ډلې د غوړو د 

بغاوت په واسطه پلى کېږي. د طالبانو پاڅون د بڼې او مانا له پلووه يوو 

 ټولنيز اوښتون )انقالب( دی:

مانا، چې د وګړيو يووې ډلوې د خلکوو لوه  _ د شکل له پلوه په دې

مليوني پرګنو سره په پوره سمون او همغږۍ کې د واکمن فساد د واک 

پر وړاندې د پاڅون مشرۍ پر غاړه واخيسته. په دې پاڅون کې کارګرانو، 

بزګرانو، روحانيونو، د قوم مشرانو او لنډه دا چې ټولو ټولنيزو قشورونو 

 ګډون کړی دی.

محتوا( له پلوه په دې مانا، په هغو شرايطو کې چوې _ د منځپانګې )

ملي واکمنۍ، قانون، امنيت، مصونيت، خپلواکي، مدني حقوق او باالخره 

ټولنيز نظم موجود نه وي، د دغو ارزښتونو د السته راوړلو لپاره پاڅون، 

 يو بشپړ مترقي او انقالبي حرکت دی.

ه خپله محتوا او هغه انقالب، چې پرګنې يې الرښوونه کوي، ممکن پ

متن کې محافظه کارانه او ان ارتجاعي افکار منعکس کړي او ښي پلوه 

ښوېدنې ولري. دا احتمال هم شته، چې انقالبي حرکت له کويڼ السوو 

 تمايالتو نه اغېزمن شي.



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د ټولنپوهنې له نلره؛ په افغانستان کې د واک جوړښتونه

 

394 

 

کال د فرانسې لوی انقالب او  (م٠789په سترو ټولنيزو انقالبونو لکه ) 

قالب کې ډېر ځله داسې پېښ شوي، کال د چين کلتوري ان (م۶۳۱۱پر )

چې کيڼ السو او ښي السو تمايالتو د موخې پر لوري د انقالب د عرادې 

 د پرمختګ پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي:

کال د مظنونينو د قانون پر نافذېدو سره د  (م۶۳۳۲په فرانسه کې پر )

پر يو  انقالب له اصولو انحراف پيل شو. ددې قانون پر بنسټ همدا چې

 چا د انقالب ضد اشتباه پيدا کېدله ګيوتين )وژنځي( ته راکښل کېدل.

روبسوپير، )د فرانسې لوی انقالب ان پر خپلو رښتينو زامنوو لکوه 

او نورو هم رحم ونه کړ او ټول يې په اعدام محکوم کړل.  (دانتون، بابوف

ونينو کال د بېنوايانو تر بغاوت او په هغه پسې د مظن (م۶۳۳۳)يوازې پر 

د قانون او د انقالبي محکمې تر لغوې او حذف وروسته، د انقالب تاو لږ 

 څه کېناست.

د جمهوريت او ديکتاتورۍ په شان د انقالبي نظامونو جفواوو خلوک 

کال په يوو شواګرز سوره د  (م٠83١دومره تر پوزې راوستي وو، چې د )

پخواني حکومت )سلطنت( د ټينګښت په مقصد يې په نامستقيم ډول د 

انقالب ټينګې کړنې محکومې کړې. په دې ډول د سلطنتي نظام مشري 

 ته وسپارل شوه او تاريخ بېرته شاته مخ وګرځاوه. (فليو)لومړي لويي 

د  د روسيې د انقالب په پيل کوې پوه پټوو سوترګو د سوسوياليزم

څخه تر  (م۶۳۲۶)ايډيالوژيکو آرونو پلي کولو، اقتصادي وده ورو کړه. له 

( پلوى شوو، چوې د NEPکال پورې نوی اقتصادي سياست ) (م ۶۳۲۳)

 لېبرالو اقتصادي اصولو ښکارندوی يانې ښي پلو ته متمايل و.
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څخه  (م۶۳۹۹)هغه خونړۍ ګوندي پاکونه )تصفيه(، چې ستالين له 

ې تر الس الندې ونيوله، کيڼ پلو ته، د کمونيسوت کال پور (م٠938) تر

 ګوند ښويېدنه ښکاره کوي.

کال د کمونيست ګوند د شلمې کنګرې د پرېکوړې لوه  (م۶۳۳۱)پر 

مخې، د ستاليني تګالرې له منځه وړل او د کمونيسوتي مشورانو لوه 

هديرې څخه، د ستالين د جسد ايستل، منځنۍ )اعتدالي( تګالرې ته د 

 ځېدنې ښکارندوی دی.ګوند د بيا ګر

د چين په کلتوري انقالب کې کيڼ پلو ته تر ټولوو غټوه ښووېدنه د 

په څرګندېدو سره منځته راغله. ماهو د هغو شيانو مالتړ توه را  (ماهو)

ودانګل، چې افراطيونو هغه د انقالب آرونه بلل. له دغو آرونو د دفاع له 

رامنځتوه شووې. کبله د ښارونو او کليو د خلکو ترمنځ خونړۍ نښتې 

روڼاندي او هنرمندان په ډله ييزه توګه اعدام شول او )لرغوني او ليکلي( 

 تاريخي، هنري اثار په بې رحمۍ سره له منځه الړل.

په ټولنيزو انقالبونو کې کيڼ پلوي او ښي پلوي تمايالت په دې ډول 

توجيه کېږي، چې د انقالب مخکښي د پرګنو په الس کې ده. پرګنې د 

و ارزښتونو د سمبالښت لپاره ورته نظر نه لوري او د سوازماني او ټولنيز

ايډيولوژيکي آرونو تابع نه دي. د انقالب په بهير کې ممکون  د خلکوو 

مختلفې ډلې په نوبت سره د انقالب مشري ترالسه کړي. هغه وخت به 

 .ږيلي توګه ښي يا کيڼ پلو ته ښويېانقالب په احتما

د طالبانو انقالب د خپل مضمون په يوه برخه کې د بشر ) په ځانګړي 

ډول د ښځو( د حقوقو په ځينو برخو کې ښوي پلووی او ان ارتجواعي 

خصلت لري، خو د جګړې او کړکېچ په حاالتو او اوضاعو کې موږ د بشر 
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تر حقوقو د افغانستان سالمتيا ) د طالبانو د مبارزې مرکزي ټکي( توه 

لرو. د هېواد په لرلو، د افغانستان په لرلو سره به موږ هر څه  زياته اړتيا

ولرو، خو خدای مه کړه د هغه په نه لرلو سره به له هر څه څخه بې برخې 

 شو.

طالبان د مرکزي حکومت ټينګښت او د ځمکنۍ بشپړتيا ساتنه خپله 

دنده ګڼي، د همدې ټکي په پام کې نيولو سره ښي پلو توه د هغووی د 

هغو کسانو ته، چې له تجزيې څخه د افغانستان د ژغوورنې  ښويېدنې،

مبارزې ته لومړۍ درجه اهميت ورکوي، د زغم وړ ګرځولي دي. په هغو 

سيمو کې چې اداره يې د طالبانو په الس کې ده، د خلکو د پرګنو مالتړ 

د دې واقعيت ښکارندوی دی، چې خلک د طالبانو د پاڅون د ارتجاعي 

د هغو مثبتو السته راوړنو )د ملي خپلواکۍ او ځمکنۍ تمايالتو په انډول 

بشپړتيا مالتړ ، د سولې راوستلو، د تنظيمونو ړنګولو، د مرکزي حکومت 

جوړولو او نورو( ته زياته پاملرنه کوي. خلک د طالبوانو ښوي السوي او 

ارتجاعي تمايالت د ټينګو او تېزو احساساتو او ولولو زېږنده ګڼي، چې د 

سختو واقعيتونو او د انقالب له عمومي سوتراتيژۍ سوره نوي ژوند له 

 سمون نه لري او ژر يا لرې به خپل ځای واقعيت ته پرېږدي.

طالبان چې د کومو واليتونو اداره په الس کې لري، د خلکو له بالفعل 

مالتړ او هغه واليتونه، چې د دوی په کنټرول کې نه دي، د خلکوو لوه 

 بالقوه مالتړڅخه برخمن دي.

له طالبانو سره دخلکو  ملګرتيا او په پخواني حکومت پورې د تړليو 

قوماندانانو پيوستون، د طالبانو د ښکاره پرمختګ زمينه برابره کړې ده. 
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د طالبانو د راتلونکي برياليتوب نښې، د افغانستان د اداري يووالي پوه 

 تامين کې ښکاره کېږي.

کسان خپل مقاومت ته له دې سره سره له کومه ځايه چې انقالب ضد 

اوسه پورې د پېژندنې وړ حکومت جوړ کړی نه  دوام ورکوي، طالبانو تر

دی او د افغانستان پر ټوله خاوره يې خپل واک ټينوګ کوړی نوه دی، 

کېدی شي، داسې وانګېرل شي، چې د طالبانو انقالب د خپل برياليتوب 

توب په الندې په لومړي پړاو کې دی. د طالبانو د انقالب وروستى بريالي

 الملونو پورې اړه لري:

_ د انقالب له ارزښتونو نه د دفواع لپواره د خلکوو د زيوات مالتوړ 

راجلبول. طالبان بايد ددې مقصد لپاره لومړی خپلو عقيده يي ارزښتونو 

ته د نوي ژوند له غوښتنو سره سمون ورکړي او بيا د چارو په اداره کې 

 ټولوخلکو ته د ګډون حق ورکړي.

ملګرو ملتو د موسسې د مالتړ راجلبول. طالبان بايد ددې مقصد  _ د

لپاره د خپل فعاليت سوله ييز اړخونه، دملګرو ملتو د موسسې د سولې 

 له پالن سره همغاړي کړي.

_ د ټولو ګاونډيو هېوادونو د مالتړ راجلبول او يو د بل په چارو کې د 

وماتيکې پېژندنې نه السوهنې د غوښتنې له تضمين سره هغو ته د دپل

 غوښتنليک وړاندې کول.

_ له روسانو سره تر جګړې وروسته مسايلو باندې د چلنود لپواره د 

 ملي ګټو پر بنسټ د يوې غوڅې تګالرې رامنځته کول.
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_ په افغانستان کې د ملي خاينانو او د جګړې د جنايتکارانو په باب د 

ل، د محاکمې مېز مجددي او رباني د حکومتونو د بښنې د اعالن لغوه کو

 ته د اوسنيو بدمرغه حاالتو د لومړۍ درجې مسوولينو راکشول.

 _ د ملي مسلکي اردو بيا جوړول.

 _ د اضطراري لويې جرګې د جوړولو لپاره د بېړنيو تدبيرونو پيلول.

_ پوهو کسانو ته د حکوموت  د چوارو واګوې سوپارل، روڼانودي او 

لۍ قدردانى او د چارو په اداره کې بوروکراتان، همدارنګه د طالبانو د اتلو

د هغو د ګډون تضمين، دولتي عالي شورا بايد په دولتي تشکيالتو کې 

 ځای شي. دا شورا به د مشورتي واک لرونکې وي.

 _ د اساسي قانون تدوين او د ټاکنو دايرول.

طالبان په حقيقت کې د  د طالبانو د رامنځته کېدو منطق: -۹

کال وروسته يې واک  (م۶۳۳۲)ي ادارې، چې تر کابل اسالم ډوله ايتالف

 ترالسه کړ، د زور او زورواکۍ پر وړاندې د خلکو عکس العمل ګڼل کېږي.

دکابل اداره د تخت او يا تابوت له شعار سره، چې د غلو په ژبه تاوېده، 

سياسي ډګر ته داخله شوه، ټولې سياسي ډلې يې له ځانه لرې کړې او د 

ستل شوې شورا په واسطه يې د انحصاري واک د اخي (اهل حل و عقد)

 په توجيه کولو سره، ټولو مخالفينو ته د جګړې اعالن وکړ.

اسالمي حزب ) په پيل کې خالص، حکمتيوار(، د اسوالمي انقوالب 

حرکت تنظيم، د ملي محاذ تنظيم، دملي نجات تنظيم، د وحدت حزب، 

ا ټولې هغه ډلې، ملي اسالمي غورځنګ، د طالبانو غورځنګ او په يوه مان

چې د افغانستان د سياست په برخه کې پېښې رازېږوالی شي، د کابل 

ادارې مخالفت ته راودانګل. دې مخالفت تيت و پرک شکل درلوود او د 
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کومې متحدې جبهې په واسطه يې الرښوونه نه کېدله، ځکه نو زور ته 

پوه په زور ځواب ورکول تر پرله پسې کلونو پورې يوازې د يوې هيلوې 

 توګه پاتې شو.

طالبانو تر يوه حده وکړای شول د کابل د ادارې زورواکي، تاخت و تاز 

تر يوې اندازې پورې مهار کړي او د هغې په کالبندي کولو او وروسته د 

پايتخت په نيولو سره د افغانستان پر درېيمه برخه خاوره خپله واکمني 

دارې د سولې ټول ټينګه کړي. هغوی په داسې شرايطو کې چې د کابل ا

پالنونه که کورنۍ سرچينه يې لرله که بهرنۍ رد کوړل او د يووه ممثول 

حکومت لپاره يې د ټاکنو له منلو ډډه وکړه، د افغانستان د خاورې لوه 

 د تورې په زور ونيوله. يې درېيمې حصې زياته برخه

طالبان د ټولو هغو افغاني ډلو او قومونو لپاره د هيلو سرچينه شووه، 

د کابل ادارې د زور واکۍ له منطق او د ځينو جهادي قوماندانانو له چې 

 خپل سريو او بې باکيو څخه، تر پوزې راغلي وو.

طالبان د افغانستان په سياست کې د زور څرګندولو په ډګر کوې، د 

واک په واسطه د واک لپاره، د پولې د ټاکلو مناسب او طبيعوي ځوواب 

 ګڼل کېږي.

خلکو د فريادونو ښکارندوی دي، چې د زور په  طالبان د هغو مظلومو

منطق سره يې د جګړه مارو، د امن دښومنانو، د ولسوواکۍ او ټوولنيز 

عدالت مخالفينو د ځپلو او له منځه وړلو لپاره يې د مرګ او ژوند جګړې 

 ته دانګلي دي.

د کابل ادارې، په زوره واک تر السه کړی و، د زور په کارونې يې هغه 

 وايستل شول. څخهزور له صحنې  ساته او په
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د کابل اداره په کينه ييز ډول، له باطل څخه د دفاع په ليکه کې والړه 

وه او طالبانو د حق د مدعيانو په توګه د زور په واسطه مغلوبه کړه او بيا 

پر ټول افغانستان باندې د سولې او امنيت غږ خور شو. يوازې سوله او 

د حق د يو مالتړي ځواک په جوړولوو   امنيت ددې امکان برابروي، چې

 سره، په هېواد کې د حقوقو دولت د جوړښت لپاره الره هواره شي.

له هغو بېلګو څخوه، چوې د  د سياسي ژوند ځانګړنې: -درېيم

ډلبنديو اوسياسي ډلو د جوړښت په اړه مو وړاندې کړې، څرګنودېږي 

 چې:

ونود پور دوو مو کلونو په ټولنه کوې سياسوي ژ (۳١)مو او (۱١)_ پر 

مخالفو؛ کيڼ او ښي لوورو تشوکل مونودلى و. ددې خبورې علوت ) د 

مارکسيزم او اسالمي انترناسيوناليزم( پر بنسټ، له بهر سره د کويڼ او 

 ښي ايډيولوژيک او عقيده يي تړون و.

د مارکسيزم د ايډيولوژۍ آرونه او د ))مکتبې اسالم(( عقيوده يوي 

چې له بهر څخه په افغانستان کوې ارزښتونه د هغو خپرونو په واسطه، 

خپرېدلې، د ډلو د مفکوره يي او سياسي تګلوري په ټاکلو کې يې مرسته 

وکړه. خو په ورو ورو ډول د مارکسيزم د فلسوفې ټووليز مفواهيم او د 

مکتبي اسالم د نړۍ ليد معتقدات، د افغاني ټولنې د دوديز قبيله يوي 

پلې لومړنۍ مانا پاتې نه شول: ژوند له واقعيتونو سره په چلند کې، په خ

او  لمارکسيزم ليننيزم او ماهويزم تر لسو نه پر زياتو ډلو تقسويم شوو

پينځه لسو فراکسويونونو ووېشول شوو. ددې ډلوو  پراسالم لږ تر لږه 

)مارکسيزم او اسالم( تر منځ کړکېچ يوازې د ګړني )شفاهي( اختالف تر 

ه روس پلوه مارکسيستانو بريده پاتې نه شو: چين پلوو مارکسيستانو ل



 د ټولنپوهنې له نلره؛ په افغانستان کې د واک جوړښتونه  /نيمه پېړۍ يون

4١٠ 

 

سره پر وسله والو نښتو الس پورې کړ او د ځينوو جهوادي تنظيمونوو 

 ترمنځ خونړۍ جګړې ونښتې.

 ر_ په افغانستان کې سياسي مبارزې تل د سيمه ييزو شخصيتونو پ

شاوخوا دوام موندلى دی، نه د مدني ژونود د ارزښوتونو  او د ټووليزو 

د ساتلو او يا د يو ملي شخصيت د دفاع  عقيده يي او ارماني آرونو د ګټو

 په شاوخوا کې.

_ ايډيولوژيک او ډيموکراتيک مفاهيم په ډېره کمه کچه )هغه هم د 

ښاري روڼاندو په وړو کړيو کې( د سياسي او ټولنيز واک سرچينې ګڼل 

کېږي. په پرمختللې نړۍ کوې ايوډيولوژيک او ولسوواک ارزښوتونه د 

جوړوي، دا ارزښتونه په افغانستان کې سياسي ګوندونو د تشکل محور 

 تل د سيمې، قوم، ژبې او مذهب پر قوانينو بدل شوي دي.

د جهادي مشرانو له خوا د جګړه ييزې ستراتيژۍ  -څلورم

له افغانستانه د شوروي ځواکونو تر وتلو وروسته، د تنظيمي  غوراوی: 

ر خبرو حسابونو د تصفيې او سياسي موخو د ترالسه کولو لپاره جګړه ت

اترو او مفاهمې غوره وګڼل شوه. جګړه دهرې جګړه مارې ډلوې لپواره 

دهغو امتيازاتو د ګټلو سبب کېدله، چې د سولې او خبرو اترو په شرايطو 

کې د هغو د السته راوړلو امکان ميسر نه و. مثالً د اسالمي جمعيت لپاره 

داسالمي جګړه پر اکثريت باندې د اقليت د ارادې د تحميل وسيله وه. 

حزب لپاره جګړه دواک د انحصار حربه او د يوو تيوکراتيوک مسوتبد 

حکومت د ټينګښت وسيله ګڼل کېدله. د دوستم او وحدت حزب د ډلو 

شيعه ګانو د قوومي او موذهبي  ه جګړه له اکثريت سره د ازبکو اولپار

 اقليتونو د مساوي حقوقو د السته راوړلو اله وه.
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او د جګړې د خړوبونې د واحدې سرچينې د جګړې تر شا ناوړه هيلې 

ګډ علتونه موجود وو. دا واحده سرچينه د بهرنوۍ موداخلې الس دی، 

چې مختلفې ډلې يې تل پر جګړو اخته ساتلي او د ملت اکثريت د ارادې 

پر وړاندې يې د هغوی کينه ژوندۍ سواتلې ده. پوه افغانسوتان کوې د 

په واسطه له ځواک نه عمل  اکثريت اراده، چې د لويې جرګې او يا ټاکنو

ته راځي منطقاً په جګړه کې د ښکېلو تنظيمونوو د سياسوي ګټوو پوه 

مخالف لوري کې واقع ده. د اکثريت د ارادې په څرګندېدو سره به، لکه 

د جمعيت او پرچم د اقليت حکومت، پر اکثريت باندې د خپلې ارادې د 

ار لپاره په خپلوو تپلو وس پيدا نه کړي او اسالمي حزب به د واک انحص

 هڅو کې پاتې راشي.

په همدې ډول به قومي او مذهبي لږکي، په داسې حال کې، چوې د 

اقليتونو له طبيعي حقوقو څخه به برخمن شوي، لوه اکثريوت سوره د 

مساوي حقوقو د ګټلو لپاره به، د خپلې دعوې په طرحه کې د ولسواکۍ 

 له ځپونکي منطق سره مخامخ شي.

هغو څخه په ډاګه کېږي، چوې د جګوړې پايتوه څه چې مو وويل له 

رسېدنه د ځينو ډلو د سياسي ژوند له پايته رسېدو او د ځينو د اغېز له 

کمښت سره سمون خوري. له ټاکنو، لويې جرګې او په يوه مانا له سولې 

سره د جګړه مارو ډلو دښمني له ځاني دفاع نه پرته بل منطق لرالی نه 

کنو تر حوزې پورې د الرې وهل تر ټولو ستره شي. د مورچل له شا نه د ټا

 ستونزه ده، چې جګړه مارې ډلې ورسره مخامخ دي.

 د کار ستونزه په دې کې ده چې:
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دا چې د مورچل کسان اکثره نالوستي دي او سياسي شعور  لومړی:

نه لري. هغوی په داسې حال کې، چې په ړندو سترګو د خپل مشرتابه تر 

يو لړ ملوي او عموومي هيلوو د دفواع لپواره  اغېز الندې راغلي دي، د

خپلواک نظر نه لري. د دې ټوپکيانو ځينې هغه اجيران دي، چې د خپلو 

ځاني ګټو لپاره د دوو، ان دښمنو ډلو ترمنځ واټن په داسې چټکۍ سره 

 وهي، لکه يو توغندی چې پر ښار ولي.

په هرحال! د جګړې پلويان، چې په هره کچه وي په دې شرط چوې 

ند تنظيم ته ژمن پاتې شي، د مشر لپاره د سولې او جګړې په شرايطو اړو

کې ستر غنيمت ګڼل  کېږي. په ټوليز ډول هغوی داسې کسان دي، چې 

له ولسواکۍ د دفاع د عمومي بهير لپاره په درد نه خوري. هغوی د ټاکنو 

پر وخت يوه کوچنۍ ټولنه جوړوي، چې د خپلو هڅو په واسطه نه شي 

 رانو د لوړتيا غوښتنې هيلې خړوبې کړي.کوالی د مش

مذهبي مشرانو، د مذهبي پلويانو ولولې په داسې شرايطو کې  دويم:

راوپارولې، چې جهاد د دوستانو د مجلس نقل او د دښمنانو د روحياتو د 

ځپنې وسيله وه. داسې ښکاري، چې د جهاد په پايته رسېدو سره بوه 

مذهبي مشران له يو خوا په خپله تنظيمي کړۍ کې، د خپلوو پلويوانو 

خوا د چوپ اکثريت د نظر د خپلونې لپاره، د ويلو څه دساتنې او له بلې 

ونه لري او نه به د جلب او جذب لپاره څه ځواک ولوري. داسوې فکور 

کېږي، چې د مجاهدو قلموالو د لوړو ژورو خبرو تر اغېز الندې بوه يوې 

ځينې پلويان له چوپ اکثريت سره همغږي شي او خپلې رايې به د هغو 

، چې د ملي او عمومي ګټوو دفواع کووي، کانديدانو په صندوقونو کې
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واچوي. مشران يې په دې برخه کې بدګومانه کېږي او هغوی د سولې او 

 روغې پر وړاندې مخالفت ته هڅوي.

د مذهبي مشرانو زيات شمېر د بهرنيو السوهونکو هېوادونو  درېيم:

زېږنده دي. د دې مشرانو سياسي پوځي فعاليت د مقاومت په بهير او تر 

روسته د بهرنيو ځواکونو په مرسته خړوبېوده او الرښووونه يوې هغه و

کېدله. د سولې شرايط د دې ډلو لپاره ځکه د مړينې مانا لري، چې د بهر 

له سياسي، پوځي، پولي او مالي مالتړ څخه بې برخې کېږي. پرته له دې 

چې له مشروعو او قانوني )کورنۍ سرچينې، د ګډون ونډې، د غړيتوب 

 و( الرو ددې مرستو د جبران ډاډ يې په الس کې وي.ونډې او نور

د موسسو او ډلو په سطحه، هم د سياسي اقليتونو او هم د  څلورم:

ملت په کچه د قومي لږکيو له خوا د انتخاباتو د نتيجو نه منل د سولې د 

بهير د سياسي مبارزې نورې ستونزې دي. هغه اساسي پوښتنه، چې د 

ه ډېره ځيرتيا په کار ده دا ده چې: ايا لږکي د ځواب پيدا کولو لپاره ورت

يو اقليت په توګه د خپلو قانوني حقوقوپه ساتلو سوره خپول ځوان د 

اکثريت ارادې ته د درناوي ملزم ګڼي؟ مثالً کله کوه انتخوابي پارلموان 

پرېکړه وکړي، چې وسلوالې ډلې دې په درېو مياشتو کې خپلې وسلې 

اسې پرېکړه چوې د اکثريوت د ارادې دولتي مقاماتو ته تسليم کړي، د

څرګندويه ده، ايا د پلي کېدو ضمانت به ولري؟ هر کله که د افغانستان 

سني مذهب اکثريت په پارلمان کې د خپلو استازو په واسوط پرېکوړه 

وکړي، چې يوازې دې حنفي مذهب په محکمو او قضاوو کې رسوميت 

پرېکوړې پوه  ولري، ايا د اقليت شيعه مذهب ډلې به خپل ځوان ددې

درناوي ملزمې وګڼي؟ په همودې ډول پوه لسوګونو نوورې پوښوتنې 
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راوالړېدی شي. هغه څه چې څرګنود دي دادي، چوې د ډيموکراسوۍ 

سيستم په ورو او پرله پسې پلي کېدو کې، د سياسي زده کړې او تربيې 

په السته راوړلو سره، د اکثريت او اقليت مقوله د درک او زغم وړ ده. په 

سره زموږ ټولنه د خپل سياسي بلو  هغوه حود توه نوه ده  خواشينۍ

رسېدلې، چې دخپلې سالمتيا او بشپړتيا لپاره، پوه شوعوري توګوه د 

سياسي ډيموکراسۍ ارزښتونه ومني، سربېره پر دې د جګړې او کړکېچ 

په دوو لسيزو کې په تنظيمي کړيو کې د زورواکۍ او حکم عادت ډېوره 

او د قووي امنيتوي ځوواک  استازیلکو زياته وده کړې ده. يوازې د خ

لرونکى يو مرکزي دولت به ددې ځواک ولري، چې د اکثريت د پرېکړو 

 پلي کېدل تضمين کړي. 

ټوپکوال مجاهدين خپل ځانګړي سياسي و حقوقي کلتوور لوري. دا 

کلتور د لويديزې نړۍ د سياسي ماشين د محصول په پلمه د ولسواکۍ 

 ف دی:او ملي واکمنۍ له حق سره مخال

اهل حل و )_ ولسواکي د مکتبي اسالم په تعبير له دې کبله، چې له 

شورا څخه واک اخلي او خلکو ته يې سپاري، د اسالم له موازينو  (عقد

)هغه ډول چې اخوانيت يې تعبيروي( سره اختالف لري. پر دې انګېرنو 

باندې په داسې شرايطو کې ټينګار کېده، چې ډېر اسالمي هېوادونوه د 

و عقد شورا له نامه سره اشنا نه وو او رژيمونه يوې د ولسوواکۍ د  حل

 آرونو له مخې جوړ کړي وو.

_ د بنسټپالو په نظر، د ملي واکمنۍ حق په يوه بې سرحده خيوالي 

نړۍ کې د اسالمي امت له ايډيال تحقق سره سمون نه خوري. دا نړۍ په 
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غه ته د تسليمۍ د جهاد ودانېږي او د کفر او الحاد نړۍ، خپل السونه ه

 نښو په توګه پورته کوي...!

له پورتنيو څرګندونو څخه په ډاګه کېږي، چې اکثرو تنظيمي مشرانو 

ته هره وسيله، چې د سولې د راوستلو سبب شي، که هغه ديو تشکيل 

لويې جرګې( په بڼه وي او يا د يو سياسي شخصيت )پاچا( په څېره کې، )

چې پر ملي ګټوو بانودې ټينګوار د هغوو له دې کبله د تاييد وړ نه ده، 

تنظيمونو ګټو ته، چې په جګړه کې يې روزنه او پالنه شوې، په ټينګوه 

 زيان رسوي.

داسې ښکاري، چې د جګړه مارو ډلو غچ اخيستونکو ولولو د کاناليزه 

کولو لپاره، يو له قهر نه ډک او بل سوله ييز الترناتيف شته، چې يو د بل 

 بشپړوونکي دي:

سولې په پروسه کې د ملګرو ملتو د سوله ساتونکو فعاله برخه  د يو:

اخيستنه. سره له دې چې د نړۍ په ځينو کړکېچنو سيمو کې د سولې 

لپاره د ملګرو ملتو پوځي مداخلې بشپړ برياليتوبونه نه درلودل، خو په 

ځينو برخو کې بري ته نږدې دي او په ځينو قضيو کې يې سوله ټينګوه 

انستان د قضيې په اړه يوازېنۍ ستونزه، چې موجوده ده، کړې ده. د افغ

هغه داده، چې له هېواد څخه د شوروي ځواکونو تر وتلو او د کمونيستي 

امپراتورۍ تر ړنګېدنې وروسته، د افغانستان قضويه د ملګورو ملتوو د 

امنيت شورا د اجنډا په حاشيه کې راغله او ګومان نه کېږي، چې لويديز 

د خپلې اردو د يو غړي، چې په افغانستان کې به د سولې  هېوادونه، مثالً

 په ځواک کې شامل وي، د پوزې د وينې کېدلو د ليدو زغم ولري.
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د ملګرو ملتونو په مرسته د افغانستان په سياست کې د ټولوو  دوه:

اغېزمنو ډلو او اشخاصو په ګډون، د يوې اضطراري لويې جرګې جوړول. 

رو ډلو، ټولو سياسوي تنظيمونوو او ټولوو که چېرې دا جرګه د جګړه ما

قومي، مذهبي او ملي شخصيتونو په رښتيني ګډون سره جوړه شي، د 

سولې ساتنې په کار کې به له ستر اخالقي او مانيز اغېز څخه برخمنوه 

 وي.

کال په لومړيو کې د داسې يوې جرګې د لرليد اغېز پوه  (م۶۳۳۹)د 

 ښمنان ووېرول:افغانستان کې د سولې کورني او بهرني د

د اضطراري لويې جرګې د جوړېدو له اوازو سره سم، د دې لپاره چې 

دا نوښت پايلې ته ونه رسېږي، دلته او هلته ظاهراً د جګړې د ختمولو، 

خو په واقعيت کې د سولې پر طرحې د بريد لپاره، يو لړ تشبثات پيول 

 شول. د هجرت په خپرونو کې د نشر شوي خبر له مخې:

مياشتې پر وروستيو د اسالمي هېوادونو يو شمېر پوهانو)!(  _ د مارچ

په پاکستان کې د ازادو قبايلو په يوه سيمه کې، د افغانستان له جهادي 

مشرانو سره غونډه وکړه او تر خبرو اترو وروسته د مولوي خوالص پوه 

مشرۍ يو هئيت کابل، چاراسياب او مزارشريف ته سفرونه وکړل او لوه 

 ره يې د نظر تبادله وکړه.دښمنو خواوو س

_ د اپريل پر مياشت د قوماندانانو يو هئيت د اور بند د يو تړون لپاره، 

 په اوسنۍ جګړه کې له ټولو اخته غاړو سره ليده کاته وکړل.

_ پر مى مياشت په غزني واليت کې د نږدې شلو واليتونو د استازو په 

غونډې په ترڅ کې، ګډون، د جنوب لويديځ د سولې هئيت د يوې اوونۍ 

 دجګړې د غندلو په برخه کې يو پرېکړه ليک صادر کړ.
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_ د مى مياشتې په لومړيو کې د پاکستان، ايران او سعودي عربستان 

هېوادونو، په سعودي عربستان کې د سولې په يوې غونډې کې د ګډون 

لپاره د مجاهدينو استازو ته بلنه ورکړه. دملګرو ملتونو تر څارنې الندې د 

سولې د يوې رښتينې جبهې په منځ کې، د درز د پيدا کولو په موخه، په 

دې غونډه کې د ګډون لپاره د پخواني پاچا استازي ته هم بلنوه ورکوړل 

 شوه.

د محمود مستيري په مشرۍ د ملګرو ملتو د سولې هئيت د تشبثاتو د 

خنثا کولو لپاره په ټينګه هڅې پيل شوې. د دې هڅو ګډه وجه په دې کې 

وه، چې افغاني وسلوالو ډلو د بهرنيو السوهونکو هېوادونو په مرسوته د 

سولې له هر نوښت سره، چې په هغه کې د افغانستان چووپ اکثريوت د 

خپلو ارمانونو د ځلونې امکان پيدا کړي، په مخالفت کې واحوده جبهوه 

جوړه کړې وه. د وسلوالو ډلو او السوهونکو بهرنيو هېوادونو لوه خووا د 

لپاره د چلوټې جوړول، پوه شوعوري ډول پوه داسوې  مخنيويد سولې 

راولپنوډۍ، اسوالم ابواد، )شرايطو کې ترسره کېږي، چې پر تېر وخت په 

کې دې ته ورته هڅې، د جګړې د پايته  (پېښور،  جالل اباد او مکه مکرمه

رسولو په الر کې هېڅ ډول عملي نتيجې ته نه دي رسېدلي. هغو کسانو، 

نه يې غوړولي، پر دې ښه پوهېدل؛ هغه امتيوازات يوې، چې دا ډول جالو

 چې په جګړه کې يې ترالسه کړي،  په سوله کې به يې له السه ورکړي.
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 درېيم څپرکى

 قهر او روغه

افغانستان د داسې قبيله يي ټولنې    د قهر او زور کارول: -الف

لرونکى دی، چې د هغې پر سياسي ژوند واکمن قوانين دوديز او قومي 

خصلت لري. په دې ټولنه کې د قهر او زور کارول تل د سياسوي ژونود 

مه (۶۳)مسلط توکي دي. د هېواد په معاصر تاريخ کې د بېلګې په ډول 

، چې د هغې په بهير کې د پېړۍ د قهر او غوصې  له پېښو څخه ډکه ده

دولت د واک نيول د کورنيو او قبيله يي دښمنيو )رقابتونو( د منځ ټکى 

 ګڼل کېده.

په افغاني ټولنه کې د قهرجنې روحيې په زېږېدو او ځوواکمنۍ کوې 

او  ومختلفو الملونو ونډه لرلې ده. له دې جملې نه د جغرافيايي، ټولنيز

 سياسي عواملو سپړل ډېر مهم دي:

 جغرافيايي المل: -يو

افغانستان د هندوستان د افسانه يي هېواد  جيوپولټيک المل: -۶

د دروازې په توګه تل د تاريخ د فاتحينو اونړۍ نيونکو د پاملرنې مرکزي 

ټکى و. دې موقعيت زموږ هېواد د سترو بريدونو او يرغلونو له خطر سره 

فاع لپاره قهر مخامخ کړی، چې د هغو په ترڅ کې خلکو د خپل ځان د د

 ته په قهر ځواب ويلى دی.
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د تاريخ په بهير کې د افغانستان پر خاوره د بهرنيو بريدونه او يرغلونه 

ډېر زيات دي، چې په پای کې دوی ته د ژوند او ځاني دفاع لپاره د قهر 

 څرګندول پر يو نه انکارېدونکي اصل  بدل شوی دی.

دی. د ډېرو ټولنپوهانو افغانستان يو غرنى هېواد  فزيکي المل: -۲

په اند هغه خلک، چې په سختو او لوړو جغرافيايي او فزيکي شرايطو کې 

ژوند کوي، د ژوند د تامين لپاره ناچار دي، د طبيعت له قهرجنو ځواکونو 

سره مجادله وکړي. دا مبارزه د هغو خنډونو د لرې کولو لپواره، چوې د 

د زور پر کارونې باندې باور  يوې موخې د پلي کېدو په الره کې پراته دي،

پيدا کول، د سړي تحت الشعور ته ننباسي او ورو ورو هغه د ټولنيز ژوند 

په يوه ډول اړوي. که چېرې د ټولنيز قهر په توليد کې د جغرافيايي المل 

رول ) هم جيوپولټيکي او هم فزيکي( د مدني ژوند ) د ښوونې او روزنې 

سياسي شعور اوچتيا( د شورايطو د  بشپړونه، د ولسواکۍ عامېدنه او د

پرمختيا په واسطه له منځه الړ نه شي، نو کمزوری خو به ضورور شوي. 

( مې پېوړۍ د تمودن د ۲١افغانستان د پرله پسې پېړيو په بهير کې د )

نعمت له السته راوړلو بې برخې شوی دی، ځکه نو زموږ هېواد کې مدرن 

 او مدني عامل ډېر کم او نامحسوس قهر لري.

افغان قبايلو ته زور او قهر مختلفې ماناوې لري.  ټولنيز المل: -دوه

پښتانه قبايل ))ټوپک(( ناموس او يا لږ تر لږه له ناموس نه د دفاع وسيله 

) د هغه په پراخه مانا چې د کورنۍ او ملي ژوند د ارزښتونو ساتنه په کې 

راځي( ګڼي او د زوی زېږېدنه د ))ټوپک(( په ډالۍ سره نمانځي. ټوپک 

 ر وسيله، د مشرۍ کيلي او په خپل زړه د ټولنيزو شخړو حل.يانې د زو
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په افغانستان کې يو ځل د سلطنت پر وخت د فرانسه يي ))لوموند(( 

سره مرکه کړې وه. فرانسه يوي  (محمد ظاهر شاه)ورځپاڼې خبريال له 

ژورناليست د خپلې دې مرکې په يوه برخه کې د وزلوبې )بزکشۍ( پوه 

تشويق کې د شاه د انګېزې په اړه داسې ليکلي وو: ))دا لوبه چې زموږ 

په ذهن کې د چنګيزيانو د قساوت او بدويت ياد ژوندی ساتي، په داسې 

) د شوروي ازبکستان او حال کې، چې د افغانستان په ګاونډيو هېوادو 

ترکمنستان( کې پرېښودل شوې ده، له دې کبله يې د شاه له خوا مالتړ 

کېږي، چې د خلکو له قهر او غوصې نه ډکې ولولې په يوه ګرموونکي او 

سوله ييز ځای کې سره راټولې شي، له دې پرته به سلطنت له بې ثباتۍ 

 سره مخامخ شي((.

به تر کومه بريده د وخت دسلطنت د دا چې د فرانسه يي خبريال نظر 

سياست څرګندوی و، موږ ورسره کار نه لرو، رښتيا خبوره داده، چوې 

افغاني ازبک او ترکمن قبايلو د ))ټوپک(( پر ځای د قهور د څرګنودولو 

 لپاره وزلوبه، چې د قهر او قوت له څرګندولو نه ډکه لوبه ده، ټاکلې ده.

ه شعر، ادبياتو او هنر کې هوم په ټولنيز ژوند کې د قهر څرګندول، پ

منعکس شوي دي: د فردوسي اثار ) په شاهنامه کې د رستم او سهراب 

داستان( او د خوشال خټک اثار له رزمي شعرونو ډک دي: خوشال خان 

 وايي:

 د افغان په ننګ مې وتړله توره

 ننګيالى د زمانې خوشال خټک يم
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ره، چوې د وطون ماللۍ د ميوند په جګړه کې د دې لنډۍ په ويلو س

دمينې روح په کې څپې وهي، غازيان او مجاهدين يې پر دښمن باندې 

 بريد ته وهڅول:

 که په ميوند کې شهيد نه شوې

 خدايږو الليه بې ننګۍ ته دې ساتينه

هغه وخت، چې ددې اثر ليکوال د استقالل لېسې زده کوونکى و )) د 

. د هغه کمو په ښوونکي ورځ(( په شاندارو مراسمو سره لمانځل کېدله

مخامخ دروازه کې، چې مېلمنو به د هغه مخې ته محفل جوړاوه، دا بيت 

 په يوه اوږده ټوټه کې په ځالند او مشقي ليک ليکل شوی و:

 دست مشاطه به رخسار عروسان نکند

 انچه بر چهره تو سيلى استاد کند

ملي اتڼ د سپورټ، رزمي حرکتونو او جګړه ييز تمرينونو تر ټولو ښه 

المعارف په دې باب ليکي: ))اتڼ د افغانانو  ةبېلګه ګڼل کېږي. اريانا داير

کلونو راپه دېخوا د مختلفو (۶۶١١)يو ډېر لرغونى ملي ورزش دی، چې له 

 وختونو په ادبياتو کې منعکس شوی دی.((

هماغه ډول چې نارينه د اتڼ لپاره سندرې او نارې )ولسي سوندرې، 

ي، ښځې او پېغلې هم په ښکلو سوندرو او چې په لوړ غږ ويل کېږي( لر

 نارو سره اتڼ کوي.

په اتڼ کې د بدن د ټولو غړو د ښېرازۍ لپاره ټول جنګوي او رزموي 

حرکتونه ترسره کېږي. په اتڼ کې هغه پاروونکې نارې، چې د جګوړې، 

بريد او يرغل پور وخوت د دښومن د مواتې، ډار او د خپول ځوواک د 

 راوځي، شاملې دي.څرګندونې لپاره، له خولې څڅه 
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د اتڼ په بهير کې د جګړې او تېښتې تمثيلوونکي حرکتونه په اسانۍ 

سره څرګندېږي. پرمختګونه، شاتګ، پر دښمن باندې بريد، د دښمن د 

 بريد دفع، په اتڼ کې په موزونو حرکتونو سره افاده کېږي.

خېزونه، پورته کېدنه او د اتڼ په پای کې توند او چټک حرکتونه، پور 

پورې، چې تن  هښمن باندې د بريد او يرغل څرګندوی دي. تر هغه وختد

په تن جګړه دود وه او توره اصلي وسله ګڼل کېدله، افغاني ځوانانو لوه 

تورې او يا چوړکۍ سره اتڼ اجرا کاوه. د هېواد په ځينو سيمو کې اوس 

هم د اتڼ د اجرا پر وخت له چوړکيو نه کار اخلي. په هغو جګړو کې چې 

رې او چووړکۍ افغاني ټولنه ورسره مخ وه، په ورو ورو ډول ټوپک د توو

 ځای ونيو. هغه وخت نو د اتڼ د اجرا پر وخت د ټوپک کارول دود شول.

د افغانستان په ځينو سيمو کې داسې دود و، چې د ))ورا(( په نوم د 

زوم کورنۍ چې د ناوې د پالر له کوره د ناوې د بيولو لپواره تللوه بايود 

وهلوو،  وسلواله وای. هغوی د ناوې په کلي کې، په جګړه کې د توورې

. څرګنوداوهنېزې او هدف ويشتلو د ازمېښتونو له الرې خپل استعداد 

يوازې په دې ازمېښتونو کې د برياليتوب تر ګټلو وروسته يې د ناوې د 

 بيولو حق ترالسه کاوه.

سربېره پر دې د افغانستان په ځينو سويمو کوې د واده او نکواح د 

ونو له تېرولوو سوره حاصلولو لپاره، زوم د دې ډول جګړه ييزو ازمېښت

مخامخېده: د لرګيو څو خادې  يې په ټينګه يوه له بلې سره تړلې چوې 

ګزه شي. د تړليو خادو په يوه نرۍ برخه کې يوې يوو  (۲١)اوږدوالى يې 

چرګ تاړه، چې ))دار(( نومېده، دجلۍ غوښتونکي دنده لرله، چې پر اس 

هغوه سور شي، د چرګ وزر خپل هدف وټاکي او هغه جګ کوړي. تور 
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وخته، چې د لرګي له پاسه د چرګ وزر په رپېدو و، ناوې اجازه نه لرله، 

 چې د مېړه کور ته الړه شي.

د هېواد په ځينو نورو کليو کې يې د چرګې هګۍ پر ځمکه ايښودله 

چې پر اس سپور سړی، چې په واقعيت کې راتلونکى زوم و، خپل ځان 

 ټيټ او هغه پورته کړي.

ې له يو نه تر درېو پورې د لرګيو مېووږي پور په ځينو سيمو کې به ي

ځمکه ټکوهل او سپور سړي يانې راتلونکي زوم ته يې دنده سپارله، چې 

 دا ميوږي د اس د ځغاستې پر وخت د نېزې په واسطه له ځمکې وباسي.

په ځينو نورو کليو کې يې د اوبو پر سر ورېښمين دسومال اچووه او 

 ال پر تورې دوه ځايه کاوه.جلۍ غوښتونکي سپور سړي بيا دا دسم

له پورتنيو خبرو څخه داسې څرګندېږي، چې په افغانسوتان کوې د 

کورنۍ جوړونې لپاره لومړنۍ هڅه، له هغو ازمېښتونو سره يوځوای وه، 

چې د ناموس په توګه د کورنۍ دفاع لپاره د نارينه جګړه ييوز ځوواک 

 ثابتوي.

د ناموس دفاع لومړنى البته د کورني ناموس دفاع، د ټولنې او هېواد 

ګام ګڼل کېږي، چې نارينه د کورنۍ د جوړېدو له لومړيو ورځو نه هغو ته 

 ژمنه کوي.

په زده کړې، تفريحي لوبو )وزلوبه، غشي ويشتل، اتڼ، پهلووانۍ( ، د 

کورنۍ په جوړښت، د ټولنيزو شخړو په حل او په پای کې د سياسي واک 

ني ټولنې طبيعت دی. دې حالت ترالسه کولو کې د زور څرګندول، د افغا

شخصيتونه روزلي دي. دا قهر په ډېرو برخو کې له مېړانې او زغم سره يو 
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ځای و او د خپلواکۍ، د حق او عدالت د دفاع په الر کې ورڅخوه ګټوه 

 پورته شوې ده.

د خراسان عياران، د کندهار پايلوچوان او د کابول کاکوه ګوان، نوه 

، دا پهلوانان، لکه د خوشال خټک په ماتېدونکي سيمه ييز پهلوانان وو

شان د هېواد د ناموس دفاع لپاره د همت مال توړي او هېوواد د يووې 

 امپراتورۍ پر مرکز بدلوي.

 د افغان په ننګ مې وتړله توره

 ننګيالى د زمانې خوشال خټک يم

بيا به نو افغانستان د ژبې، فرهنګ او ټواکلي ديون د صوادرولو پور 

 سرچينې بدلېده.

موې پېوړۍ کوې د (۲١)موې  او (۶۳)مې، (٠8)انستان تاريخ په د افغ

ګاونډيو هېوادونو د تاريخ په انډول د زياتو خونړيو پېښو مرکز و، چې د 

هغه په بهير کې زيات واکمن د سياسي رقيبانو په واسطه معيوب او يوا 

وژل شوي دي. د بهرنيو يرغلګرو پر ضد جهاد، کورنۍ جګړې او نور، چې 

نه بل ته يې قهر و کينه او غچ اخيسوتل لېږدولوي دي، د له يوه پښت 

افغانستان تاريخ ته يې داسې خوځون او تحرک ورکړی دی، چې بېلګه 

 يې لږ تر لږه په ګاونډيو هېوادو کې ليدل شوې نه ده.

د تاريخ په اوږدو کې د افغواني ټوولنې پوه  سياسي المل: -درې

ياسوي واک د السوته جوړښت کې د ګډو قومونو او قبايلو ترمنځ د س

راوړلو لپاره پټه او ښکاره مبارزه موجوده وه. دې مبارزې کله کله قومونه 

د يو بل پر وړاندې د دښمنۍ، غچ اخيستنې او قهور پوه مورچوه کوې 

 کېنولي او سياسي او ټولنيز ثبات يې له منځه وړی دی.
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مې پېړۍ په اوږدو کې د سياسي واک د ترالسه کولو لپواره د  (۲١)د 

نويو رقيبانو د څرګندېدو وېرې، د افغانستان پاچايان او چارواکي تقريباً 

د مشروطيت او ولسواکۍ له ټولو غورځنګونو او سياسي ډلبنديو سوره 

 مخالف کړي وو. تاريخ ته مخ اړوو:

طنت پر وخت د لومړي کال د امير حبيب اهلل خان د سل (م۶۳١۹)پر 

مشروطيت غورځنګ ) پټه ملي ټولنه( په شاهي مدرسه کې جوړ شوو. 

په موديريت د  (عبدالروف کندهاري)کال د  (م۶۳١۳)دې غورځنګ پر 

په نوم د يوې جريدې د خپرېدو اجازه ترالسه کړه. ددې  (سراج االخبار)

اووته او مخونو کې له چاپه ر( ۹۱)کال په  (م۶۳١۱)جريدې لومړۍ ګڼه پر 

بيا يې د چاپ اجازه ترالسه نه کړه. که څه هم امير يې د اساسي قانون د 

جوړېدو له الرې خلکو ته د سياسي خپلواکيو ورکولو توه رابالوه، خوو 

غورځنګ په پټه خپلو فعاليتونو ته دوام ورکړ. د امير په واسطه، د هغوی 

ي اعدام او تنه غړ (۹۹)استبدادي ضد فعاليتونه کشف شول او د ټولنې 

يا زنداني شول. امير وروسته وويل: )) ما د دې ټولنې د نوورو غوړو لوه 

نيونې او سزا ورکولو څخه ډډه وکړه که نه نړۍ به په وينو لوړل شووې 

 (1)وه.((

کوال جووړ شوو. د يووه  (م ۶۳۶۶)د دويم مشروطيت غورځنګ پور 

مشروطه غوښتونکي او ملتپال محمود طرزي پوه موديريت، د سوراج 

االخبار جريدې خپرېدل له سره پيل شول. دا غورځنګ د امير د وژنې 

په دليل، د خپل يو غړي )عبدالرحمن لودين( د ناکامې هڅې له کبله د 

                                                           
م کال، خپرندوی، د افغانستان د ٠989عبدالحى حبيبي، د افغانستان لنډ تاريخ، 

 مهاجرينو سازمان.
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ه په لومړي مشروطيت پر برخليک اخته او تار په تار شو. محمد نادرشا

داسې شرايطو کې واک ترالسه کړ، چې د حبيب اهلل کلکاني )د سوقاو 

زوی( له حکومت څخوه راپيودا شوويو شورارتونو او ګوډوډيو د ټوول 

افغانستان خلک خواشيني کوړي وو. نادرشواه د مرکوزي حکوموت د 

ټينګښت په نيت د زور په واسطه ټول مخالف سياسي شخصويتونه او 

 ډلې وځپل.

طنت په لومړۍ لسيزه کې، يانې هغه وخوت، چوې د ظاهر شاه د سل

هاشم خان د وخت صدراعظم و، د صدارت محبس او د کابل د دهمزنګ 

 زندان له سياسي زندانيانو ډک و.

کال پورې ) د شاه محمود خوان  (م۶۳۳۲)کال څخه تر  (م۶۳۹۳)له 

کال په  (م۶۳۹۳)صدارت پر وخت( سياسي ژوند نوې ساه واخيسته. پر 

کوال د هغوه  (م۶۳۳۳)د ويښ زلميانو ګوند جوړ شو او پور کندهار کې 

 (م۶۳۳١)کانديدانو د شورا د اوومې دورې په ټاکنو کې ګډون وکړ. پور 

کال د مطبوعاتو قانون تصويب شو. شخصي جريدو ونه کړای شوول د 

مطبوعاتو په قانون کې له مطرح ازادۍ نه په احتياط او نرمۍ سره کوار 

ېرې زياتې نيوکې، چې ځينې وخت يې تحربه واخلي. پر دولت باندې ډ

يي اړخ هم درلود، د واکمنې ډلې د قهر او غوسوې سوبب شووې او د 

کال پر وروستيو يې د نوموړو جريدو د خپرېدو مخنيوی وکړ.  (م۶۳۳۶)

کال د اتمې دورې لپاره ټاکنې پيل شوې. تر رايوو ورکولوو  (م۶۳۳۲)پر 

السووهنې توور ولګېود او د وروسته پر حکومت باندې په ټاکنو کې د 

سياسي ډلو له خوا د دولتي ضد مظاهرو له الرې ټينګ غبرګون ښکاره 

شو، چې د هغه په بهير کې زيات شمېر سياسوي شخصويتونه زنوداني 
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شول. پنځوسمو کلونو د سردار محمد داود له صودارت سوره سومون 

درلود. د نوموړي حکومت د استبداد او اختناق سياست، هېڅ شخصيت 

 سياسي ډلې ته د فعاليت  مجال ور نه کړ. او

کال  (م۶۳۱۹)شپېتم کلونه د ولسواکۍ د ازمېښت لنډه مرحله ده. د 

اساسي قانون هغو عقدو ته چې د منځنيو پېړيو د استبداد او مطلقيت 

په بهير کې راټولې شوې وې، په يو واريز ډول د څرګندتيا زمينه برابره 

ن ملت، ګهيځ، خلق، پورچم، شوعله کړه. شخصي جريدو )کاروان، افغا

جاويد، روزګار او نورو( ته د خپرېدو زمينه برابره شوه. د دې خپرونو په 

شاوخوا کې مختلفو سياسي ګوندونو پر جوړېدو پيل وکوړ. د ټوولنيزو 

عقدو پر ناروغيو باندې ککړو څرګندونو د افغاني ټولنې سياسي ژونود 

رنيوو لېوالتيواوو، چوې  د کيڼ او ښي پلو ته بوتوه. کيڼوو او ښويو به

کمونيستي او اسالمي انترناسيوناليزم له ايډيالوژيکي تومنې سره يوې 

غوټه پيدا کړې وه، په شپېتمو ميالدي کلونو کې يې د هېواد سياسوي 

پېښې له ځينو خونړيو ټکرونو سره مخامخ کړې. سوله ييزې سياسوي 

سياسي ژونود د مبارزې، ټاکنو او پارلمنتاريزم ونه کړای شول، زموږ د 

تګلوري په ټاکلو کې ثابت رول ولوبوي، په ځانګړي ډول دا چې د خلکو 

ډيموکراتيک ګوند له خپلواکۍ نه د ګټې اخيستنې طرز، د خپلواکۍ پر 

ضد وکاراوه. د قهر او غوسې کرغېړنو څېرو د ولسواکۍ او خپلوواکۍ د 

اسي خو لړزېدونکي ماسک تر شا افغان ټولنه بېرته د خپل سي ،ښکلي

ژوند هغه طبيعي بنسټ )زور( راګرځېدو ته رابلله، قهر ته په قهر ځواب 

کال سردارمحمد داود د يوې پوځي کودتوا پوه  (م ۶۳۳۹)ورکړ شو.  پر 

ناوړه ازمېښت سره ولسواکۍ او ټاکنې له منځه يوړې. د پوځي کودتا له 
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 الرې د سياسي واک د نيونې لپاره الره هواره شوه. سردار محمود داود

هغه پارلمنټاريزم، چې له هغه څخه د افغانستان د ولسواکۍ غورځنګ د 

سياسي تاريخ په اوږدو کې، له وروستيو هډوکو پرته نور څه پاتې نه وو، 

خاورو کې ښخ کړ او د جمهوري رياست په نږدې پينځو کلونو کې يې ) د 

پارلمان په غياب کې( د جمهوريت د مرکزي کمېټې د تقنني فرمانونو د 

کوال  (م٠978)صادرولو له الرې حکومت وکړ. د داودخوان د وخوت د 

کوال د اپريول د  (م٠978)اساسي قانون د تطبيق مجال پيدا نه کوړ. د 

کمونيستي کودتا غميزه د نوي قهر او زور ازمويلو پيالمه شوه. د محمد 

داود د کودتا له پيله، افغانستان ته د شوروي لښکرو د راتګ تر لومړي 

يسوان يوا ير حکوموتکال پورې، د نږدې اوو کلونو په بهير کې شوپږ 

مې صدراعظمان وژل شوي دي. پر همدې وخت لږ تر لوږه څلوور ناکوا

 کودتاوې کشف او په سلګونو تنه عاملين يې ځپل شوي دي.

م کال ) د لومړني ليکلي اساسي قانون له ۶۳۲۶په افغانستان کې له 

کال ) د ثور غميزې تر رامنځته کېدو( پورې د  (م٠978) تدوين( څخه تر

کلونو په واټڼ کې، څلور اساسي قانونونه جوړ شوي دي. د  (۳۳)نږدې 

عمر نږدې څوارلس کاله کېږي. د همدې وخت په بهير کې هر يوه د انفاذ 

لس صدر اعظمان د لسو حکومتونو په راس کې راغلي دي. په همودې 

زماني واټن کې د مطلقه سلطنت، مشروطه رژيمونه، لېبرال جمهوري او 

ديموکراتيک جمهوريت نظامونه نندارې ته وړاندې شوي دي. که يوادو 

د سياسي او ټولنيزې اوضواع د ثبوات د  پېښو ته پام وکړو، نو د هېواد

نشتوالي او د سياسي پېښو په حل کې لوه زور نوه د کوار اخيسوتنې 

 څرګندويي کوي.
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کال وروسته په کابل کې اسالم ډوله ايتالفي اداره منځته  (م۶۳۳۲)تر 

راغله. دا اداره له همغه پيله د مخالفينو، چې کله کله به په خپل مونځ 

( ۹١١١١او بمونو تر ګوزارونو الندې راغلې.تر ) کې جنګېدل، د توغنديو

تنو څخه زيات مړي او په لسګونو زره ټپيان چې تقريباً ټول ملکي کسان 

وو، دا د کابل په اصطالح اسالمي ادارې څلوور کلون بوېالنس دی. دې 

ادارې، چې دعوه يې کوله د مسلمانو پرګنو له منځه راپورته شووې ده. 

ښمن بدله شوې وه او د ژوند يوه ورځ يې، چې عمالً د خلکو پر خونړي د

 بې برخې کول. څخهزياتېدله ډېر نور انسانان يې له ژوند 

له پورتنيو يادونو څخه څرګندېږي، چې په افغانستان کې اوس هم د 

او ټوپک د سوله ييزې مبارزې بڼه  چړېقانون د احکامو د رعايت لپاره 

 خپله کړې نه ده.

ې، اساسي قانون( د اصوولو د ولسواکۍ )لويې جرګ -ب

په داسې حال کې، چې زور او قهر د افغاني ټولنې طبيعي دود رعايت:  

او مسلط توکي دي، پر قبيله يي ډيموکراتيکو دودونو ډډه لګوول، پوه 

ټولنيز ژوند کې تر استثنا څخه يو څه زيات رول لري او د يو سوله ييوز 

حل او يا لږ تور لوږه د تعامل په توګه يې د ټولنيزو او سياسي شخړو د 

کمونې لپاره، د تاريخ په بهير کې خپله الر پرانيستې ده: قومي جرګو د 

ټولنيز ژوند په رو  ساتلو کې وقايه يي ) د ټولنيز کړکېچ مخنيوی( او يا 

 معالجه يي ) د ټولنيزو شخړو له منځه وړل( رول لرلى دی.

نښې په توګه، له سيمه ييزو قومي جرګو څخه د ژوند د ډيموکراتيکې 

زياتره پښتنو قومونو او قبايلو ګټه اخيستې ده، ځکه نو د افغاني ټولنې 

د جوړښت د جوړوونکو نورو قومونو په ټولنيز ژوند کې يې رول کمزوری 
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دی. په داسې حال کې، چې لويه جرګه د افغاني ولسواکۍ بله پديده د 

 ملي پولو په ټولو برخو کې عمومي اغېز لري.

ت په سياسي ټولنيز ژوند کې د لويې جرګې اغېز په الندې د افغان مل

 برخو کې ډېر څرګند دی:

 _ د ملي يووالي، سولې او ټولنيز ثبات تامينول.

 _ د اساسي قانون او قانون په چوکاټ کې د ملي ژوند تنظيمول.

_ د افغاني ټولنې په جوړښت کې د ټولو شواملو قومونوو او قبوايلو 

حل لپاره، د خبرو اترو او د نظر د تبادلې لپاره د ترمنځ د ملي مسايلو د 

 زمينې برابرول.

_ واکمنو ته د ټولنيز ځواک په ورکولو سره، د هغوی د پرېکړو د پلي 

 کولو تضمينول.

 _ له يوه الس نه بل ته د سياسي واک سوله ييز لېږد.

مه پېړۍ کې د افغانستان د نوي دولت (۶۱)) د يادونې وړ ده چې په 

ندېدو وروسته، د لويو جرګو د جوړېدو نوښت او په هغو کوې د تر څرګ

بحث وړ موضوعګانو د طرحې واک زياتره د پاچايانو او چارواکو په الس 

 کې و(.

د سياسي ولسواکۍ نوي آرونه ) د ګوندونو جوړېدل، د وينا ازادي، د 

 مطبوعاتو ازادي، عقيده يي ازادي او د انتخاباتو ازادي( په افغاني ټولنه

 کې د اساسي قوانينو د منځته راتلو پر بنسټ ژورې ريښې نه لري.

کال اعليحضرت امان اهلل خان هڅوه  (م۶۳۲۶)د لومړي ځل لپاره پر 

وکړه د لومړني ليکلي اساسي قانون په اوډنې )تدوين( سره د پارلماني 

 ولسواکۍ بنسټ کېږدي.
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و سره، د کينې امان اهلل خان له خپلو ټولو لېبرال ډيموکراتيکو ارمانون

له مخې د حبيب اهلل )د سقاو زوی( د اړو دوړ په واسطه له منځه يووړل 

شو. ځکه نو له دې ازمېښته د ولسواکۍ د ژورو ملو د وسيلې په نوم، څه 

 شى د افغاني ټولنې په نصيب نه شول.

کال د اساسي قوانون پوه درشول کوې  (م۶۳۹۶)سره له دې چې د 

تر مخکنوي اساسوي قوانون او وروسوتيو  نادرشاه ترور شو، خو بيا هم

کاله  (۹۳)اساسي قوانينو څخه د دې قانون د تطبيق زمينه زياته وه او 

کال  (م۶۳۹۶)يې د قانون په واسطه د هېواد د ادارې دوام تضمين کړ. د 

اساسي قانون د وراثت د آر )اصل( له مخې، د سلطنتي واک د سوله ييز 

 لېږد بنسټ شو.

) د شورا د ټاکنو په برخه کې تقريباً د حکومت له  د پارلمان اسکليټ

همېشنۍ السوهنې سره( وساتل شو. دا اسکليټ د شورا په اووموې او 

اتمې دورې کې په ولسواکۍ سره ښکلى شو. د دې ازمون عمر لنوډ و: 

چارواکو د مخالفينو د کښته و پورته خبرو د اورېدو زغم نه درلود، يا دا 

ازاديو نه د ګټې اخيستنې لپاره په تدبير او چې زموږ خلکو له سياسي 

احتياط سره الزمه وړتيا نه ده ښودلې؟ موږ اوس له دې سره کار نه لرو، 

چې د چا ګناه ده. رښتيا خبره داده، چې زور او ټولواکي د ولسواکۍ او 

 ازادۍ د آرونو د رعايتولو پر نېکې ارادې بر شول.

غوه د خيور غوښوتونکو کال يو بل اساسي قوانون د ه (م۶۳۱۹)پر 

نکو په ارادې، چې اکثره د لويوديزې نوړۍ د لېبرالوې سياسوي وجوړو

فلسفې تر اغېز الندې وو، جوړ شو. دا اساسي قانون له دې کبله چوې 

، ارزولهافغاني ټولنه يې د يو پر مختللي صنعتي لېبرال هېواد په انډول 

 له واقعيت نه لرې و.
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کال پوورې د اساسوي  (م۶۳۳۹) نه تر (م۶۳۱۹)په افغانستان کې له 

قانون د تطبيق د لسو کلونو په بهير کې، پينځو حکومتونو د چارو واګې 

په الس کې واخيستې، په دې ډول د هر حکومت عمر په منځنۍ کچوه 

دوه کاله و، په داسې حال کې، چې اساسي قانون د قانون جوړولو د يوې 

 څلور کاله ټاکلى و. دورې د رايو د باور له مخې د حکومت د دوام وخت

کال اساسي قانون، زموږ د ټولنې د سياسي ژوند د واکمن  (م۶۳۱۹)د 

توکي په توګه د ))زور او قهر(( په واسطه، چې دا ځل د يوې پوځي کودتا 

 په چوکاټ کې رامنځته شوي وو، لغوه شو.

کال پوځي کودتا په هېواد کې د اساسي قانون د رول له  (م۶۳۳۹)د 

يس په توګه لږ تر لږه يپايته رسولو سره يوځای وه. داود خان د جمهور ر

پينځه کاله )) د جمهوريت د مرکزي کمېټې(( د تقننوي فرموانونو پوه 

واسطه حکومت وکړ. هغه اساسي قانون چې د داودخان د واکمنۍ پور 

کمونيستي کودتا په رامنځته کېدو سره د پلي وروستي کال جوړ شو، د 

 کېدو مجال پيدا نه کړ.

  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د ټولنپوهنې له نلره؛ په افغانستان کې د واک جوړښتونه

 

424 

 

 

 دويمه برخه

 

کال د  (م٠978)پر ټولنيز او سياسي ژوند د 

 کمونيستي کودتا اغېزې

 

کال د اپريول کمونيسوتي کودتوا د  (م٠978)د  لومړی څپرکى:

دولت جوړښت يانې سلطنت او پارلمان، د قومي او قبيله يي اړيکو او 

ملتپالنې بنسټونه ويجاړ کړل. مذهب د سياسي موخو د پرمخوړلوو 

وسيله شو او د روڼاندو د سياسي خوځون په الره کوې ګوڼ شومېر 

 خنډونه رامنځته شول.

ځواکونو تر وتلو وروسته،  له هېواد څخه د شوروي دويم څپرکى:

په افغاني او بهرنيو سياسي کړيو کې د ناپېيلي حکومت د ټينګښت 

 طرح د خبرو اترو ګرمه موضوع شوه.

د سولې او سياسي ثبات د ټينګښت لپاره د يوې  درېيم څپرکى: 

معقولې الرې په توګه، د ناپېيلي حکومت د جوړېدو هيله بريالۍ نه 

 شوه.
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، لکه جهادي تنظيمونو او د مقاومت قوماندانانو د واک نويو مالتړيو

د سولې د ټينګښت لپاره خدمت ونه کړای شو، بلکې په خپله د بې 

 ثباتۍ المل شول.

د جهاد پر کلونو د دښمن سرزورۍ، قهر زموږ د   څلورم څپرکى:

ټولنې لپاره د يوې اشنا پديدې په توګه دښمنۍ ته د مناسب ځواب 

ته د سياسي واک، د ګټلو لپاره پور يووې ورکولو د وسيلې او وروس

حربې بدل کړ. د ولسواکۍ د آرونو منل د سولې او روغې پلي کېدل د 

 يوې هيلې تر بريده پاتې شول.
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 لومړی څپرکى

 د دولتي جوړښت د بنسټونو ړنګونه

 

کمونيستي کودتا او په هغې پسوې د شووروي پووځي موداخلې، د 

دوديزې افغاني ټولنې د اخالقي، ټولنيز او سياسي ژوند زياتو جوړښتونو 

ته بدلون ورکړ. د روس د السوهنې پر ضد د ګټې لرونکو هېوادونو لوه 

خوا، د خلکو د پرګنو په منځ کې په پراخه کچه د وسلو تيتول، په بهور 

مرکزي حکومت، چې په خپله د کړکېچ او شخړې پر ډېرو پورې د تړلي 

الملونو بدل شوی و، لوړتيا له منځه يوړه. تر کومه ځايه چې نظوام، لوه 

حقوقي او سياسي اتوريتې سره، د خلکو د استازيتوب په السته راوړلو 

بريالى نه شو د قانون له الرې د ټولنې اداره السوته راوړي، د جهواد د 

لسو کلونو کې د ګډوډۍ يو ډول، بې ځايوه ازاديوو او دوام په نږدې دو

ستونزو د افغاني ټولنې او دولت د جوړښت بنسوټونو توه ځينوې نوه 

کال د جمعيت، پرچم، ستم د  (م۶۳۳۲)جبرانېدونکي زيانونه واړول. پر 

ايتالفي ادارې په رامنځته کېدو سره د دولتي جوړښت پاتې بنسټونه له 

 منځه الړل.

کوال تور پووځي کودتوا  (م ۶۳۳۹)د   پارلمان:سلطنت او  -الف

وروسته د سلطنتي دستګاه ړنګېدنه، چې په نورو مخ پر ودې هېووادو 
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کې له دود سره سم، څو نورې ناکامې او بريالۍ کودتاوې ورپسې پېښې 

شوې، د حکومت جوړونې په چارو کې د اردو د السوهنې خراب پيل و، 

وښتنې توه يوې ګووزار چې د نوې څرګندې شوې سياسي ولسواکۍ غ

ورکړ. په هر حال! د کمونيستي او ناکمونيستي کودتاوو برياليتوب پوه 

ډاګه کړه، چې سلطنتي موسسې د ژوند د دوام لپاره الزم ټينګښت او 

وړتيا نه لرله او ويې نه کړای شول، چې په يوه نوه يوو ډول د ټوولنې د 

شورايطو سوره ټولنيز، اقتصادي، سياسي او رواني ژوند له بدلېدونکو 

توافق وکړي، چې د ړنګېدنې زمينه يې برابره نه شوي. پوه بلوه وينوا 

سلطنت په خپل ځان کې د ځان د له منځه وړنې او ړنګوونې الملونوه 

وپالل او د ولسواکۍ د آرونو په بشپړونې کې يې لوه واقعيتونوو، ژورې 

کتنې او د پرمختللو هېوادونو )انګلستان او جاپان( چې شاهي مشروطه 

 نظامونه يې لرل، له تجربو څخه ګټه وانخيسته.

پارلماني رژيمونه د اروپايي هېوادونو د اقتصوادي ودې زېږنوده دي. 

ددې ودې په بهير کې د ځمکوالي نظام په پاشل کېدو سره بورژوازي د 

يو نوي ټولنيز قشر په توګه څرګنده شوه. پانګوالي د خپل پرمختګ د 

و )ازادي او د خصوصي مالکيت حق، د چټکتيا لپاره اقتصادي خپلواکي

يوووې تصوودۍ د جوړېوودو او اداري ازادۍ، د راکووړې ورکووړې ازادۍ، د 

سوداګرۍ ازادۍ  او نور(، سياسي خپلوواکي ) د رايوې حوق، د ټولنوو 

خپلواکۍ...(، مدني خپلواکي ) د عقيودې، وينوا، مطبوعواتو، ليوک او 

نظام څخوه راپيودا  مخابرې خپلواکۍ...( ته اړتيا درلودله. له ځمکوالي

شويو ارستوکراتيکو بنديزونو، له دې خپلواکيو نه دګټې اخيستلو په الر 

کې خنډونه رامنځته کول، چې د پانګوالي نظام لپاره يې تر ټولو اوچت 
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کال انقالب د اروپايي ټولنې د زوړ  (م٠789)ارزښت درلود. د فرانسې د 

او وراسته جوړښت پر وړاندې، د نوي څرګند شوي ناراضه ټولنيز قشر، د 

غوښتنو د بغاوت ډېر ښه څرګندوی دی، چې د پانګوالي نظام د ودې او 

پرمختګ له الرې د دې بنديزونو د ماتېدو سبب شو. د دې بنديزونو په 

، مدني او نورو خپلواکيو لپواره له منځه وړلو سره د اقتصادي، سياسي

الره هواره شوه، چې د هغې له مخې پارلماني نظامونو د خپل پرمختګ 

 پړاوونه ووهل.

د هندوستان تجربې په ډاګه کړې ده، چې پارلماني نظامونه له يو څه 

توپيرونوسره په يوه مخ پر ودې هېواد کې هم فعال پاتې کېودی شوي. 

صادي پرمختګ سسوتيا پوه تېورو اوو ځکه نو په افغانستان کې د اقت

لسيزو کې نه شو کوالی د پارلماني سيستم په تعبيه کې ټوليز خنډونه 

رامنځته کړي. زموږ په هېواد کې واکمنه ډله له ځمکوالو، ارستوکراتو او 

وړو بورژ وازانو او رو  اندو څخوه جووړه وه. لوه کموزوري اقتصوادي 

ر دې بريده سياسي ځواک پرمختګ نه راپيدا شوي ټولنيز غورځنګ، ت

تر السه کړی نه و، چې د سلطنت د ارستوکراتيکي دستګاه د بنديزونو 

او فشارونو پر وړاندې د پارلمنټاريزم له غورځنوګ څخوه، د دولوت د 

ډيموکراتيکې ادارې د يو سيستم په توګه، دفاع وکړي، خو هر کله چې 

ورې په بهير کې په شپېتمو ميالدي کلونو کې د شورا د اوومې او اتمې د

د مکتبي او پوهنتوني روڼاندو له خوا، د پارلمان د دريځ د تثبيوت پوه 

خاطر کومې ناوړه هڅې ترسره کېدلې، د وخت د چارواکو لوه پراخوې 

اوسېلې او زغم سره مخامخېدلې، په ورو ورو ډول مشوروطه پارلمواني 

، ټاکنو او نظام له خپلو ټولو ځانګړنو ) د ټولنو ازادۍ، د مطبوعاتو ازادي
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نورو ازاديو( سره راټوکېده او د سلطنتي نظام پاتې شوني له ولسوواکۍ 

سره د يوځای شوي سيستم د يوې برخې په توګه تضمينېدل. سربېره 

پر دې د سياسي ولسواکۍ او پارلمنټاريزم نظام په خپله د کموونيزم د 

ه. په پرمختګ )) د مخنيوي(( پر يو سوله ييز او ډيموکراتيک المل بدلېد

داسې حال کې، چې د لويديزې اروپا کمونيستي هېوادونه د شوپېتمو 

کلونو په بهير کې په سياسي لوبو کې د مذهب له کمزوري اغېوز سوره 

سره، پر دې بريالي نه شول، چې د ټاکنو او د پارلماني اکثريت په ګټلوو 

سره واک ته ورسېږي، د افغانستان په اسالمي هېواد کې خو د مذهب د 

نيز ځواکمن اغېز له کبله د هغو په واسطه د دولت د چوارو السوته ټول

راوړل، يوه ناممکنه خبره وه. ځکه نو ټاکنې او پارلمان زموږ په هېواد کې 

 کېدی شول، د کمونيزم د ځپنې په ښو وسيلو واوړي.

کال لېبرال اساسي قانون د لويديزو هېوادونو په ډول په  (م۶۳۱۹)د 

اسي خپلواکيو نه د ګټې اخيستنې امکان برابر داسې شرايطو کې له سي

کړ، چې کمونيستانو په بهرني مالتړ سره د وخت له غوښتنو سره سم په 

پرمختللي تکتيک او ستراتيژۍ سره خپل ځان راټول او تيار کړی و، هغه 

هم په داسې حال کې چې اکثره خپلواک ملي او اسوالمي ګوندونوه د 

دو سره پيول شووي وو. پوه بلوه وينوا اساسي قانون په اعالن او نافذې

کمونيستان له همغه پيله تر نورو په سياسي مقابله او رقابت کې دمخه 

 وو.

کال اساسي قانون هغو خلکو ته، چې د تېرو پېړيو ظلم او  (م۶۳۱۹)د 

ستم يې د سياسي او رواني عقدو د ټوکېدو سوبب شووي وو، د زيواتو 

و سوره سومون نوه درلوود. ازاديو ورکول، د زمان او مکان له غوښوتن
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کمونيستانو، چې د يو ځواک په توګه څرګند وو، له دې خپلواکيو څخه 

د ولسواکۍ د ړنګونې لپاره د يوه راټول شوي ځواک په توګه ګټه پورته 

 کړه.

لکه څنګه چې دمخه مو يادونه وکړه، د ولسواکۍ د آرونو د مراعاتولو 

په واسطه، د سياسي  په عادي شرايطو کې، د خلکو ډيموکراتيک ګوند

فعاليت د پرمختګ او احياناً د سياسوي واک د السوته راوړلوو امکوان 

 موجود نه و.

کال اساسي قانون نيمګړتياوې وروسته د سردار داود د  (م۶۳۱۹)د 

کال اساسي قانون په واسطه له منځه يووړل شوې. دا  (م٠978)وخت د 

سياسوي تجربوې  اساسي قانون د واکمنې ډلې تر نيمې پېړۍ د زيواتې

زېږنده و، چې د خپل څرنګوالي له مخې د دولت د سياسي او حقووقي 

کال اساسي قانون له لسيزې نه  (م ۶۳۱۹)سازمان د راټولونې له پلوه د 

د راپيدا شوې ګډوډۍ پر ضد، د مبارزې ډېره ښه وسيله ګڼل کېدله. د 

دولت  دې اساسي قانون د تطبيق لپاره د ناپوهو کسانو ګومارل، چې په

کې يې د هغه د ناکامۍ سببونه رامنځته کول. د سردار داود پر ضود د 

کال د اپريل کودتا، د خپل پايښت لپاره د جمهووري نظوام د  (م٠978)

 هغې کمزورۍ څرګندويه ده، چې له اساسي قانون نه رازېږېدلې ده.

کمونيستانو د لينن په  له مذهب نه سياسي ګټه اخيستل: -ب

ته د پرګنو د ترياکو په توګه کتل او د مذهبي پوهانو  نظر مذهب او دين

ځپنه او له منځه وړنه يې په اصطالح )) د ټولنې پاکولو(( پروګرام په سر 

کې ځای کړل. وروسته د خلکو مقاومت، چې په ډېرو برخو کې يې پور 

مذهبي ولولو ډډه لګوله، کمونيست حکومت مجبور کړ، چې د دينوي 
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وکړي. په بله مانا مذهب او دين د سياسي موخو  ارزښتونو د دفاع تظاهر

 لپاره وکاروي.

ځينې روحاني ډوله کسان په پيسو واخيستل شول او له هغو نوه د 

مبلغ په توګه ګټه واخيستل شوه. د دښمن له خوا قومي او قبيله يوي 

اختالفونو ته په ټينګه لمن ووهل شوه او بېالبېلو جهادي تنظيمونوو د 

شاوخوا کې د اسالم پينځه لسګونى بير  اوچت کړ او دې اختالفاتو په 

مومنانو ته يې تر هغو الندې د فى سبيل اهلل جهاد بلنه ورکړه. بهرنيوو 

مسلمانو هېوادو دا تفرقه نوره هم پياوړې کړه او اسالم ته په سياسوي 

رنګ ورکولو سره يې، د ټولنې په روحاني او مانيز يووالي کې د هغه رول 

داسې حال کې چې د پخوانيو نظامونو د واک د وختونو  کمزوری کړ، په

 په انډول يې د هغه جګړه ييز ځواک زيات کړ.

د يوې عمومي ارزونې له مخې اسالم پر هغه وخوت، چوې جهوادي 

له خپل شتوالي سره سره، د جهاد  يې تنظيمونه منځته نه وو راغلي او يا

يوې د مقاوموت د  د سوق او ادارې امکانات نه لرل، د يرغل پر وړاندې

 طبيعي المل په توګه په خپل سر بنسټيز رول ولوباوه.

د افغانستان بېالبېلوو قومونوو او  قومي او قبيله يي اړيکي: -ج

قبايلو د تاريخ په اوږدو کې خپل ځان )) د افغان ملت(( لويې کورنۍ ته 

منسوب ګاڼه او په سوله او جګړه کې له يو بل سره په مانيز پيوسوتون 

. په افغاني ټولنه کې د قومونو او قبايلو ترمنځ خپلمنځي اړيکي د کې وو

واحدې کورنۍ په توګه )) مشر ورور(( ته د درناوي څرګنودونکي وو. د 

کورنيو اخالقو د پوړيو د مراعت له مخې دا درناوی د سياسي او ټولنيز 

 ثبات له الملونو څخه شمېرل کېده.
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ې ته زيوان ورسواوه او د کمونيستي افت د دې اخالقي پوړيو سلسل

ټولنې په اداره کې د اکثريت او مسلط قوم او قبيلې رول، چې د افغاني 

ټولنې د جوړښت طبيعي توکى او زموږ د ملت د جوړښت د يوې برخې 

 په توګه، د ولسواکۍ د اغېز څرګندوی و،  له پوښتنې سره مخامخ کړ.

ي، کلتوري د روسانو او د کابل د السپوڅي حکومت له خوا په سياس

او پوځي برخو کې د قومي او قبيله يي نفاق د راپيدا کولو لپاره اغېزمن 

او منظم پروګرام پر مخ يوړل شو او د قومي اکثريت اغېز لوه پوښوتنې 

 سره مخامخ شو.

د قومي او مذهبي لږکيو د  په سياسي برخه کې بې اتفاقي: -يو

نو اکثريت سره د لمسون په نيت ) د ولسواکۍ د نورمونو خالف( له پښت

مساوي حقوقو د السته راوړلو د ادعا د طرح کولو لپواره د دولوت پوه 

جوړښت کې بدلونونه راڅرګند شول. د جمهووري رياسوت، صودارت، 

وسلوال پوځ او په اصطالح د مليتونو چارو وزارت کې بدلونونه رامنځته 

ره شول. د دولت د مامورينو او نورو خلکو د حقوقي هويت د تثبيت لپا

په دولتي موسسو کې د ګومارنې په فورمو کې په اصطالح د ))مليت(()!( 

ستون ځای شو. په داسې حال کې چې لږ تر لږ پينځه لس کاله مخکې 

پخواني حکومت د قومي تعصب او کينې له دې توپيرونوو سوره هوېڅ 

 عالقه نه درلودله.

اره د خلکو ډيموکراتيک ګوند د پښتون ضد احساساتو د راپارولو لپ

دولت ته د پښتون ضد بانډ )) ملي ستم(( د ملګرتيا په جلبولو سوره د 

 سياسي موخو د ترالسه کولو په الر کې بريالى شو.
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تر راتوګ  کارمل د ببرک په کلتوري برخو کې بې اتفاقي: -دوه

کال په بهير کې د يوې ليکنې پوه م(  ٠98٠)وروسته انيس ورځپاڼې د 

اکثريت خطاب کړی و. تر هغه وروسته  ترڅ کې پښتنو ته د بې فرهنګه

په رسمي خپرونو کې د دري فرهنګ، پښتون ضد ليکنې پيول شووې، 

چې د هغه په بهير کې د هغو پښتنو نومونو )اصطالحاتو( پر ځای چوې 

لسګونه کلونه وړاندې په دري فرهنګ او ژبوې کوې دود شووې وې، د 

وکارېودلې. پور ايراني فارسي او ان د انګليسي يا فرانسه يي نوموونې 

کال په پېښور کې ))جرگه های برزگ ملى(( په نوم کتاب چاپ  (م٠989)

شو. مولف يې ))محمد عليم فيض زاده( په دې کتاب کې هڅه کړې ده د 

لويې جرګې د نومونې پر ځای د ))جرګه های بزرګ ملى افغانسوتان(( 

نومونه وکاروي. په داسې حال کې چې د لويې جرګې افغواني او ملوي 

ومونه زموږ د تاريخ او ملي فرهنګ نه بېلېدونکې برخه ده، خو ليکوال ن

په همدې کتاب کې نه ده کارولې او يا يې د زړه له پاسه په زور کوارولې 

ده. د کتاب په نورو مخونو کې يې په اصلي ډول د بهرنيوو کلمواتو لوه 

مخ کوې د ))محوافظ  ۲۹کارونې څخه ډډه نه ده کړې. مثالً د کتاب په 

ى(( پر ځای د ))ګارد شاهى(( نومونه کارېدلې ده. ايا د لويې جرګې شاه

 نومونه د شاهي ګارد له کلمې څخه ډېره پردۍ او سخت مانيزه ده؟ 

په داسې حال کې چې روسانو د منځنۍ اسيا په جمهوريتونوو کوې 

ازبکي، تاجکي او ترکمني ليکدود په روسي ليکدود اړولى و او د روسي 

ي کړی و، په افغانستان کې هڅه وشووه پوه هغوو ژبې تدريس يې جبر

سيمو کې چې ازبکان، ترکمنان او بلوڅان ژوند کوي د واکمون دري او 

 پښتو فرهنګ او ژبې اغېز له منځه يوسي.
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د اردو په چوکاټ کوې د  په پوځي برخه کې بې اتفاقي: -درې

 هزاره ګانو، ازبکانو او د نورو قومي غونډو جوړول، چې په وسلوال پوځ

کې د پښتنو او تاجکانو د واکمنۍ پر وړاندې انډول بلل کېده، د روسانو 

د تفرقې اچونې د سياست بل اړخ و. د کابل کمونيست حکومت تول د 

يوې سيمې او قوم له پوځي ټولګي نه د بلې سيمې او قووم د لووټ او 

 وژنې لپاره کار اخيستى دی.

دل، د غال لپاره هغو سيمو ته چې پښتو ژبي او دري ژبي په کې اوسې

له ازبکانو او ترکمنانو څخه جوړې د ))دوستم(( او ))ګلم جم(( جوزجاني 

ملېشو لېږل، د سياسي موخو لپواره لوه قوومي دښومنۍ نوه د ګټوې 

 اخيستنې ښکاره څرګندويې دي.

د روسانو له خوا د څارندوی اداره )) پوليس(( خلکيوانو ))اکثريوت 

د وسلوال پوځ د يوې برخې، پوه پښتنو(( ته وسپارل شوه او هغوی يې 

ځانګړې ډول د خاد د مشرۍ پر وړاندې، چې د پرچميانو )غالباً تاجکانو( 

 په الس کې وه ودرول.

ملتپالنه، پوان اسوالميزم او د جهواد نړيووال کېودل:  -د

ناسيوناليزم ) ملتپالنه( په افغاني ټولنه کې د بېالبېلو قومونو او قبايلو  او 

بېالبېلو مذهبونو يوځای کوونکى لوښى دی. افغاني ملتپالنې پر هېواد 

باندې د پرديو د يرغل پر وخت دفعه کوونکې اړخ درلود او هر کله چې 

يرغليوز او  ځواکمنو واکمنو د چارو واګې تر السه کولې، د ناسيوناليزم

هژمونستي اړخونه څرګندېدل، چې د هغو پوه بهيور کوې افغانسوتان 

ګاونډيو هېوادونو ته د مذهب، افغاني فرهنګ او ژبې د لېږد پور مرکوز 

بدلېده، پوه دې ډول ملتپالنوه د يووې امپراتووۍ د جوړېودو د ډاډ وړ 
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سرچينه ګرځېدله. افغاني ملتپالنې که دفاعي اړخ درلود که يرغليز، د 

ي او ټولنيز پيوستون لپاره يې تل له مذهب او دين نه مرسته غوښتې مل

 ده.

له ملتپالنې سره د افغاني مارکسيسوتانو دښومني لوه سياسوي او 

ايډيالوژيک پلوه موجه ځلول کېده: د مارکسيزم ايډيولوژۍ د کارګري 

انترناسيوناليزم د آرونو پر بنسټ، د واحدې طبقې په توګه د کارګرانو په 

کې د بورژوازۍ د تفرقې اچونې تيوري ګڼله: له سياسي پلووه پور ليکو 

افغانستان باندې د شوروي اتحاد يرغل، افغاني انقالب ته د يو دوسوت 

 هېواد د نړيوالې مرستې په توګه تبليغېده.

مارکسيزم او مکتبي اسالم، دواړو د افغانستان د نږدې دوو لسويزو 

ې ترسره کړې. مارکسيستانو جګړې په بهير کې د ملتپالنې مخالفې هڅ

ملتپالونکي ډله ډله زندانونو او وژنځايونو ته يووړل او بنسټپالو ګوندونو 

 پر هغوی باندې د کفر او الحاد تور پورې کړ او يو شمېر يې ترور کړل.

د اسالم تاريخ د خپلو چارواکو او سياستوالو د ولولو په لوړو ژورو کې 

يله کې د اسالمي ټولنو د يووالي لپاره ځينې وخت د روحاني يووالي او پا

د روشنفکرانه او ذهني ايډيالونو څرګندوی دی. د يوووالي د مووخې د 

پلي کېدو لپاره له پوځي )فتوحاتو(، سياسي )لکه د عورب ليوګ او د 

يووالي د موخې لرونکو سياسي ګوندونو لکه اخوان المسلمين او بعث 

اسيون يا فدراسيون د جوړېدو ګوندونو جوړول( او حقوقي ) د يو کانفدر

 لپاره د نړيوالو تړونو السليک کول( الرې ګټه اخيستل شوې ده.

سياسي ښوونځي په توګه  -په ټوليز ډول پان اسالميزم د يو روحاني

په ملي او نړيواله سطح د سياسي موخو لپاره ګومارل شوی دی. په دې 
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لوې تول د پوان و د هېوادونو د نيوونې هيکمانانو چاروالمانا چې د مس

اسالميزم له ولولو سره اغېز پيدا کووي او ان ښوکېالکګرو نامسولمانو 

هېوادونو غالباً خپل مقصدونه د پان اسالميزم په پوښ کې تاو کړي دي. 

پان اسالميزم تر لومړۍ عمومي جګړې دمخه پوه  ،د انګليس ښکېالک

ي منځني ختيځ کې د خپلو استعماري دښمنانو له هغې جملې نه )عثمان

ترکيې( پر ضد د ايډيالوژيکي مبارزې وسيله کړی و. ددې ښکېالکيزې 

تګالرې په برکت ځينې نومورکې کورنۍ لکه په سعودي عربستان کې د 

کورنۍ، د تاج و تخت، شهرت او اغېز خاونوده شووه. پوان  (آل سعود)

اسالميزم د مارکسيست انترناسيوناليزم په شان تل د سيمه ييز ژوند له 

ه په چلند کې له ماتې سره موخ شووی او بيوا د مسولمانو واقعيت سر

بنسټپالو ګوندونو په الس کې د چارواکو د پراختيا غوښتنې د موخو د 

فردي او سياسي شعور نه درلودونکو مسلمانانو پرګنو د تېر ايستلو لپاره 

 د يوه کشوونکي سراب په توګه پاتې شوی دی.

نووو کووې اسووالمي پووه افغانسووتان کووې د جهوواد پووه ديارلسووو کلو

انترناسيوناليزم د مارکسيست انترناسيوناليزم پر وړاندې وکارول شوو. 

او په ځينو برخو کې د ګوتو په )زموږ په هېواد کې سياستوالو روحانيونو 

شمېر روحاني سياستوالو( دې ته پام و چې له نړيوالې صبغې او د بهرنيو 

ل امکان نه لري. د هېوادونو له مرستې پرته د جهاد د غوښتنو پرمخبيو

بهرنيو هېوادونو د مرستې راجلبول په داسې حال کې، چې د اسوالمي 

تنظيمونو لپاره په خپلمنځي او کورني اړ و دوړ کې د سياسي دريوځ د 

ټينګښت او تثبيت وسيله شوې وه، د سيمې د مسلمانو دولتو لپاره يې 
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اچوونې  د افغانستان په جهاد کې د پرله پسې او ګټورې سياسي پانګه

 امکان برابر کړ.

بهرنيو هېوادونو د مذهبي او سياسي پيوستون او يو څه هم د قومي 

او کلتوري اړيکو له مخې په افغانستان کې ځانګړې ډلې له خپلو پوځي، 

سياسي او تبليغاتي مرستو څخه برخمنې کړې، د اسالمي هېوادونوو د 

سياسي واحد مرکز  ټولو پوځي مرستو د اوډنې )کاناليز( لپاره يو افغاني

هم موجود نه و: افغانستان د السوهونکو هېوادونو د ګټو د ټکر پر سيمه 

واوښت. دې کار د افغاني ټولنې بېالبېل قومونوه او قبايول لوه بهرنيوو 

هېوادونو سره د مذهبي، سياسي، قومي او کلتوري تړښتونو له مخوې 

کي په توګه يې د تيت و پرک کړل او د ټولنيز پيوستون او يووالي د يو تو

ناسيوناليزم اغېز يو څه کم کړ. په مخالف لووري کوې د افغانسوتان د 

کمونيست ګوند له خوا مارکسيست انترناسويوناليزم د واک د بهرنيوو 

سرچينو د خپلونې ايډيولوژيکه وسيله وګڼل شوه او روسانو له هغه نه د 

دواړو  امپرياليستي موخې د تطبيق د حربې په توګه کار واخيست. پوه

حاالتو کې د سياسي واک د نيولو لپاره د سياسوي مشورانو پاملرنوه د 

خلکو پر ځای چې ملي ليډر شيو ته د اعتبار ورکولو اصلي سورچينې 

دي، تر پولو د باندې بهرنيو السوهونکو هېوادو ته واوښتله. دې کوار د 

 بهرنيو السوهونکو هېوادونو په ګټه په سوله او جګړه کې له موږ نه هر

ډول نوښت واخيست او د يوې نيمې لسيزې په اوږدو کې يې زموږ خلکو 

 ته تر ټولو ناوړه سياسي زده کړه ورکړه.

د جهاد د دورې مذهبي مشرانو، چې انترناسويوناليزم يوې د عورب 

شيخانو او د ايران د ايت اهلل ګوانو او حجوت اسوالميانو )) د پطرولوو 
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ه ګڼله، ملتپالنه يې د مسلمانو خزانې(( د يوې برخې د السته راوړلو الر

پر ګنو په روحياتو کې ووژله او تر دې زيات يې ال د يو سپېڅلي اتحاد له 

الرې له سړې او ګرمې جبهې نه د ملتپالو د ايستلو لپاره او پر ټولو هغو 

کسانو باندې، چې د افغانستان له نامه سره يې مينه لرله، د کفر او الحاد 

يې شهيدان کړل. مذهبي الرښوونکو ددې لپاره  تور ولګاوه او ان ځينې

چې )) د وطنپالنې ګناه(( پر ))پردي پالي ثواب(( واړوي، له بېالبېلو الرو 

 يې دملتپالنې پر ولولو ګوزارونه وکړل. له هغې جملې:

_ د هغو تنظيمونو او سياسي ډلو د نومونو په جوړښت کوې، چوې د 

ګند شوي وو، د ))ملي(( او مهال کې څر چاپېريال او جهاد په کړکېچن

))افغانستان(( د اصطالحاتو ځای کولو ته په عمل کې هېڅ ډول پاملرنه 

ونه شوه. خو د دې خالف د ))اسالم(( پر نومونې زيوات ټينګوار وشوو 

)اسالمي حزب، اسالمي جمعيت، اسالمي انقالب حرکت او نور( په بلوه 

نيوت تور سويوري وينا د ګوندونو مسلمانتوب د هغوی مليتوب او افغا

 الندې راوستى و.

_ اسالمي تنظيمونو د مسلمانو پرګنو پاملرنه لوه افغانسوتانه بهور 

سياسي معبودونو لکه ايت اهلل خميني، ضياءالحق او نورو ته واړوله. تر 

هېواده بهر د ځينو سياسي او مذهبي شخصيتونو د روحاني پوړيوو او 

ستاينه کېدله او هغو توه يوې لوه کراماتو په اړه مبالغه او ان په ښکاره 

سياسي شعور نه بې برخې، د افغانستان د پرګنو د معتقداتو په متن کې، 

 د اسالمي نړۍ د الرښود په توګه)!؟( ډاډمن ځای پيدا کاوه.

_ د هېواد د داخلي جګړې جبهې يې د اسالمي نوړۍ د خلفواوو او 

يود جبهوه او مشرانو په نومونو لکه د عمر فاروق جبهه، د خالد بون ول
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داسې نورو په نومونو مبارکې او سپېڅلې کړې. ګنې د افغانستان د ملي 

غوازي، د  خوان او مذهبي الرښوونکو لکه مالمشک عالم، محمد جان

ميوند فاتح محمد ايوب خان او نورو په مسلمانۍ کې څه شک او ګمان 

 پيدا شوی دی.

ټوې وړې او _ د اسالمي نړۍ د عمومي ګټو پر وړاندې د افغانستان ګ

بې اهميته وګڼل شوې. په هغو شرايطو کې، چوې د روسوانو د پووځي 

شتوالي له کبله په افغانستان کې سوتر جهواد د مبوارزې د مورچلوو 

پياوړتيا ته ډېره زياته اړتيا درلوده، د اسالمي انترناسويوناليزم د بيور  

کال نږدې پينځه زره افغوان مجاهودين د  (م٠98١)ساتونکو يوازې پر 

يس صدام حسين پر ضد د جهاد)؟( لپاره د ايران ايت ياق د جمهور رعر

تنه مجاهدين د  (۹۳١)کال  (م۶۳۳۶)اهلل ګانو د توپ خولې ته وتړل. پر 

لنډ مهالي افغان حکومت له خوا د امريکا او سعودي عربستان تر څنګ 

) د کويټ د ازادولو(()!( لپاره د عراق د اسالمي هېواد پر ضد ودرېدل: په 

داسې حال کې چې افغانستان پر همدې وخت د کمونستانو تر اسوارت 

سړيو او  الندې و. اسالمي حزب پر همدې کال تياری څرګند کړ، چې د

مهماتو له لېږلو سره د هندوستان د مرکوزي حکوموت پور وړانودې د 

کشمير د شورشي مسلمانانو دفاع کوي او هغه هم په داسې شرايطو کې 

چې افغانستان تر کشميره زيات د خپلو مسلمانو خلکو مهربانۍ ته اړتيا 

 لرله.

 له ځينې مذهبي مشرانو سره دجهاد د خړوبونې، له بهرنيو سرچينو

نه د ګټې اخيستنې له دليل پرته، بل سوتر دليول چوې هغووی يوې د 

ملتپالنې ولولو مخالفت ته رابلل دا و؛ په غلطوه يوې فکور کواوه چوې 
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مجاهدين حاضرنه دي يوازې د افغانستان د دفاع لپاره د شهادت جام 

وڅښي. په داسې حال کې چې که يوازې په نړيواله مانوا لوه اسوالمي 

لپاره د شهادت مرتبه مطرح وای )) د فلسطين دار معتقداتو نه د دفاع 

الشهادت(( چې نږدې يوه پېړۍ يې له عمره تېرېږي، مومنانو ته يوې د 

 اسالم په الره کې د قربانۍ ورکولو لپاره ښه زمينه برابره کړې ده.

ګومان نه کېږي د اسالم د دفاع په خاطر په فلسطين کې له اسرائيلو 

ان پوزه وينې شوې وي، د شوهادت پووړۍ سره په جګړه کې د کوم افغ

السته راوړل خو ال پرېږده، ځکه نو هېوادني جهاد ته په تګ کې د ملي 

 او اسالمي نواميسو دواړو دفاع مطرح ده.

په هرحال! ملتپالنې، په ځانګړي ډول د انګليس د ښکېالکيز اغېوز 

مي پرضد د پېړيو په بهير کې، په داسې شرايطو کې چې له ګاونډيو اسال

هېوادونو سره د مذهبي او ديني اړيکو پر بنسوټ د افغواني ټوولنې د 

يوځای کولو او ړنګولو امکانات موجود وو، د يو ځواکمن مخالف ځواک 

په توګه عمل کړی او د افغانستان د خپلواک اسالمي دولت په جوړښت 

کې يې خپل بنسټيز رول ترسره کړی دی. اسوالمي انترناسويوناليزم د 

له مذهبي ولولو سره په تماس کې، د ځواکمنو جذبو په لرلو مسلمانانو 

سره د مارکسيزم له چاپېريال نه، تر راغلي پردي انترناسويوناليزم نوه 

 زيات، د افغاني ملتپالنې نويو راپيدا شويو توکو ته زيان ورساوه.

اسالمي انترناسيوناليزم د سياسي ټولنپوهنې په اصطالح خلک پوه 

پردي کړل او د افغانستان د ګټې د ساتنې مينه يې پراخه کچه له ځانه 

ورکمه کړه. د اسيا په جنوب ختيزو بازارونو کې د افغانستان د الجوردو 

او زمرودو خرڅون، د عرب اميرانو په بازارونو کې د هېواد د ځنګلونو د 
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 ولرګيو خرڅول، د پاکستان او ايران په بازارونو کې د دښمن د جګړه ييز

وټو ټوټو اوسپنو خرڅول او باالخره د کابل موزيم لوټ، ټول ماشينونو د ټ

د افغانستان د لوړو ملي ګټو پر وړاندې د هغې بې تفاوتۍ ښوکارندويي 

کوي، چې انترناسيوناليزم ورته لمن وهي. د دې تېرې شلکلنې جګړې 

په ترڅ کې د افغانستان خاوره د روسي، ايراني، پاکستاني عربو او نورو 

شوې ده، چې هر يو د انترناسيوناليزم  ه)کاروان سرای(( بدل) راجنټانو پ

تر بير  الندې د افغاني مذهبونو او قومونو پر پاشل شويو ټوټو بانودې 

خپل رقيبان ځپل. ځينو عربانو لکه سعودي عربستان ته د افغاني پان 

اسالميزم له ګرم بازار نه د سوداګرۍ ګټې ترالسه کول او په سيمه کې د 

 پراختيا غوښتنې د مقابلې لپاره تر ټولو ښه الر ګڼل کېدله.ايران د 

هغه وخت په افغانسوتان کوې د دوو اسوالمي هېوادونوو سوعودي 

عربستان او ايران مقابله په خپله د ملتپالنې څرګندوی وه، خو افغانان 

يې د انترناسيوناليستي لېوالتياوو لرلو ته هڅول، انترناسيوناليزم يې د 

د عقيده يي ښوونځي په توګه يوازې د افغانستان په خاوره ځينو افغانانو 

 کې ساته.

د افغانستان په جګړه کې نورو ښکېلو عربانو ) عربو ته د فلسطين په 

انډول( د افغانستان په لرې پروت هېواد کې د شهادت د درجې السته 

راوړلو لپاره په ارام زړه خپله پاملرنه را اړولې وه، هغه د خودای بښولي 

ل عبدالناصر په وينا ګنې اسرائيل د مديترانې په بحر کې لويودلي جما

 دي او فلسطين د يو خپلواک دولت په توګه راټوکېدلى دی.

له پورتنيو يادونو څخه څرګندېږي، چې د پان اسالميزم د مفکوورې 

دفاع د افغانستان د ګټو د دفاع په مخالف لوري کوې ودرېوږي او ان د 
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ره ده. که چېرې په اسالمي نړۍ کې دا مفکوره د هېواد د له منځه وړلو ال

عملي کېدو او پلي کېدو وړ وای، نو ډېر پخوا به د افغاني مذهبي ډلو د 

وړاندې کولو سوره )پوه  پهمشرانو په واسطه د انترناسيوناليزم د شعار 

ځينو برخو کې( د متفرقو او دښمنو اسالمي هېوادونو د عقيوده يوي، 

ازماني پيوستون شاهد وو. انګليسانو له خپلو ايډيولوژيک، سياسي او س

هر ډول ښکېالکيزو چلونو سره ونه کړای شوول، تور لوومړۍ نړيووالې 

جګړې دمخه د منځني ختيځ عربي هېوادونه، چې د يو ديون، تواريخ، 

ژبې، فرهنګ او واحدې جغرافيا لرونکي دي، په يوه نړيوال سازمان کې 

ې ځينې وخت د خونړيو جګړو سره متحد کړي. هغه ټينګ اختالفونه، چ

سبب شوي دي، د مسلمانو عربي هېوادونو ترمنځ يې د بېلتون يوه غټه 

پوله رامنځته کړې ده. جمال ناصر له مصر سره ) د يو فدراسويون پوه 

چوکاټ کې( د سوريې د يوځای کولو او صدام حسين له عراق سوره د 

زور له الرې د  کويټ په يوځای کولو سره لومړی په سوله ييز او دويم د

يوې اسالمي امپراتورۍ د بنسټ د ايښودلو هيله لرله. دواړه په دې الره 

کې بريالي نه شول. سوريې او کويټ دا نه منله، د دوو ديکتواتوريو تور 

بير  الندې، چې د مسلمانو عربو نړۍ يې د تورې په زور جوړولوه، لوه 

اخووان خپلو ملي طبيعي ګټو څخه تېور شوي. د عربوي هېوادونوو د 

المسلمين ګوندونه، چې د اسالم د نړيوال دولت د جوړېدو لپاره يې په 

سياسي برخه کې ځينې جنجاليزې پېښې رامنځته کړي، تر نيمې پېړۍ 

نه په زياته موده کې د ټولو قهرجنو او سوله ييزو وسايلو په کارونې سره 

الي نه نه يوازې ان په يوه مسلمان هېواد کې د سياسي واک په نيولو بري

شول، بلکې د اسالمي  نړۍ د يووالي د پلي کېدنې په الر کې د اسالمي 
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ټولنو له سياسي واقعيتونو څخه په ډېر لرې واټن کې، د يوې بنسټپالې 

او ځانساتې ډلې په توګه يوازې يو لږکى )اقليت( پاتې شول او د سياسي 

(( په مبارزې په ډګر کې تجريد شول. د بعث ګوند چې د ))ميشيل افلق

واسطه په ټولو عربي هېوادونو کوې د واک نيوونې لوه الرې، د عربوي 

هېوادونو د يووالي د راوستو لپاره جوړ شو، نه يوازې دا چوې د عربوي 

هېوادونو د يووالي په الر کې يې کوم ګام پورته نه شو کوړای، بلکوې د 

عراق او سوريې دوو هېوادونو، چې په هغو کې د بعث ګوند څانګې واک 

الس کې لري، کلونه کلونه يې له يو بل سوره دښومني وکوړه او پور  په

کال پر عراق باندې د غربي متحدينو د ځواکونو په يرغل کې،  (م۶۳۳۶)

سوريه د سعودي عربستان، امريکا، انګلستان او فرانسې تر خوا ودرېده. 

د ايران او عراق د دوو اسالمي هېوادونو ترمنځ نږدې لسکلنه جګړه او د 

ن او سعودي عربستان ترمنځ اختالفونه د دې واقعيوت څرګنودې ايرا

نښې دي، چې يو هېواد هم تيار نه دی خپلې ملي ګټې له هغو دروغجنو 

 سياسي شعارونو ځار کړي، چې د ښکېالک بوی ورڅخه راځي.

تجربې په ډاګه کړې ده، چې د افغاني ټولنې ټينګو واقعيتونو، دين او 

اخل ته رادننه شوي يا زغملي يا يې نوه دي ايډيولوژۍ، چې له بهر نه د

زغملي، د دين زغم په هغه کچه )مقياس( و، چې د خلکو له روحيواتو 

سره يې يوځای کوونکو ارزښتونو سمون وخوړ او بيا يې له خپل لومړنۍ 

 بڼې سره څرګند توپير پيدا کړی دی.

_ امام ابوحنيفه کابلي د شريعت له آرونو څخه د زمان او مکان لوه 

شرايطو سره سم تفسيرونه راوکښل، حنفي مذهب يې پر رسمي، ملي او 

 افغاني مذهب واړاوه.



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د ټولنپوهنې له نلره؛ په افغانستان کې د واک جوړښتونه

 

444 

 

_ د مارکسيزم ايډيالوژي د افغانستان د سياسي او ټولنيز ژونود لوه 

واقعيتونو سره په چلند کې څو ټوټې شوه او د دې ايډيولوژۍ تو  پورته 

ا يوې ځوان کوونکي ګوند ) کمونست ګوند چې د ))وطن(( د نامه تر ش

او پټ کړ( د افغاني ټولنې د ملي او ديني جوړښتونو د درناوي پوه  غلى

تظاهر کې ځان داسې نغاړه  چې ځينو بهرنيو دپلوماتيکو کړيو ته يوې، 

چې له سياسي الرې يې د افغانستان د ستونزې حل غوښته، له خپول 

لومړي هويت سره توپير ډېر ګران کړی و. ځکه نو په داسې حال کوې، 

له ټولو اسالمي هېوادونو، په ځانګړي ډول لوه   به په راتلونکي کې چې

ګاونډيو سره، د مسلمان افغانستان د ښو اړيکو لرل په بهرني سياست 

کې يو نه انکارېدونکي اصل وي، د افغانستان په واسطه د پان اسالميزم 

د مفکورې د پلې کېدو لپاره د عمل د نوښت ترالسه کوول، د هېوواد د 

ټو خالف ملي ضد تشه او له واقعيوت نوه لورې تګوالره ده، پوه لوړو ګ

وروستۍ شننه )تحليل( کې دا د هغو کسانو سياسي شعار دی، چوې د 

افغانستان له مسلمانانو څخه د دين، مذهب په يوه نړيوال ګټور تجارت 

 کې ګټه اخلي او يرغمل کوي يې.

انه ده، پان اسالميزم د هماغو سياسي، مذهبي مشرانو جادوګره افس

چې د خپل اسالمي او ملي ځواک دمالتوړ لوه الرې د سياسوي واک د 

السته راوړلو هيله نه لري او د خپل هېواد تر پولو دباندې بهرنيانو ته يې 

 د اميد سترګې نيولې دي.

په هجرت کې دملتپالو روڼاندو د سياسي هڅو پر وړاندې  -ه

کلنې جګړې  (۲١)له سياسي پلوه هغه لوی درس، چې نږدې  خنډونه:

موږ ته راکړ دا دی، چې د سياسي ځواک راټولونه، جوړونه، تشکل او د 
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سياسي ځواک ښه سمون پر پېښو باندې ډېر اغېز لري. له همدې کبله 

شورويانو پر افغانستان باندې د يرغل پر وخت هغو کسانو ته چوې پوه 

ځاني ډول يې د روس د يرغل مخالفت کاوه په څنګزني ډول کتل، پوه 

داسې حال کې چې پر سياسي ډلو پورې د تړلو اشخاصو لوه مخالفوت 

څخه يې وېره کوله. له يو سياسي جوړښت سره د نه تړښت پوه مانوا د 

ناپېيلتيا آرونه، د پخوانيو دولتي نظامونو ايډيالونه دي، چې په هغه کې 

سياسي ګوندونو ته د شک او ترديد په سترګه کتل کېدل او د ټوولنې 

ونو، د يوه ځواک په توګه د سياسي سازمانونو په چوکاټ کې دننه اختالف

 ځان نه و څرګند کړی.

تجربې په ډاګه کړې ده، چې په ننني افغانستان کې له ټولو سوره د 

اړيکو لرل او هېڅ يوې ډلې سره نه لرل، له دې کبله په سياسي لوبو کې 

. يانې د د پلې کېدو ځای پيدا نه کړ، چې تر شا يې يو سازمان نه درلود

زور له موضع ) واک د سياست مضمون دی( په جګړه کې داخل شوی نه 

دی. له پورته يادونو څخه دا ټکوى څرګنودېږي، چوې د افغانسوتان د 

سياست په برخه کې له يو جوړښت نه کار اخيستل پر يوې اړتيا اوښتى، 

د همدې اړتيا له مخې ځينې روڼاندي په دې باور دي، لکه څنګه چوې 

هېواد ويجاړ کړ، نو موږ  خپلبهر څخه په رالېږل شويو ډلبنديو  نورو له

څنګه د خپل ځاني او ملي ډلبنديو په واسطه نه شو کوالی هغه بېرتوه 

 ودان کړو.

ځکه نو په مهاجرت کې د سولې، د هېواد د ښېرازۍ او سوکالۍ پوه 

نيت د يو ملي سياست جوړښت د رامنځته کېدو هيله ډېره نېکه ده، خو 

 الملونه دا نېکه هيله له ګډوډۍ سره مخامخوي.ځينې 
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د يوې متشکلې ډلې د جوړښت لپواره د يوو  _ جغرافيايي المل:

اندود ) د تفکر طرز( د پلويانو ترمنځ تفاهم بشپړ نه دی، د کار په پيول 

کې ډلې، د کړنالرې او تګالرې جوړول، چې دتفاهم د امکوان واټون او 

نيو اوونيو خبرو اترو غوښتنه کووي، د لرېوالى لنډ او ان ممکنوي، د اوو

يوې کړنالرې او تګالرې په جوړېدو سره پايته نه رسېږي. د دې لپاره چې 

کړنالره او تګالره د خلکو د پراخه پرګنو د جلب او جذب وثيقه او يا لږ 

تر لږه د يوې عقيدې د سازماني اړيکو وسيله شوي، بايود د موسسوې 

 کانګرې له خوا تصويب شي.

ر ژوند په شرايطو کې د موسسې کانګرې د غونډې د جوړولو د مهاج

امکان ډېر تنګ دی. له پورتنيوو يوادونو څرګنودېږي، چوې د افغوان 

سياسي فعاليت ترسره کوول، يووازې لوه  ناکمهاجرينو له خوا د اغېز

بهرنيو هېوادونو څخه ترسره کېدی شي، چې د زياتو افغانوانو کوربانوه  

له نړۍ کې د بېالبېلو او خپلواکوو ټولنوو د وي. هغه وخت به موږ په ټو

راټوکېدو شاهدان يو، هر کله چې هېواد ته د تلو امکانات برابر شوي، د 

هغوی ټول پر يوه پالټ فورم باندې د توافق له مخې کوالی شي، په يوه 

واحده جبهه کې ګډون وکړي، خو په دې شرط هغه منفي الملونه، چې 

 ه وړل شوي وي:الندې يې يادونه کېږي، له منځ

له پولي او مالي مالتړ پرته د يو سياسي  _ پولي او مالي المل:

سازمان او ډلې تصورول، د بې امکاناتو او بې وسلې اردو تر تصوره هم 

مشکل دي. په بنسټيز ډول هغو ډلو ته، چې پوه افغانسوتان کوې د 

جهاد پر وخت يې ځان څرګند کړ، که له يوې خوا يې هغوی په پرديو 

ته د دې امکان پيدا کوړ،  هېوادونو پورې وتړل، له بلې خوا يې دوی
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ډول خپله سياسي او پوځي پېژندنه په ډاګه کړي او  ناکچې په اغېز

د کمونيستانو تر ماتې وروسته د پېښو په الرښوونکي ځوواک بودل 

د پولي او مالي مالتړ د نشتوالي له کبله افغان ملتپالې  هبهرله شي. 

ې او تور ډلې په زياته کچه له جګړه ييز سياسي ځواک څخه بې برخ

 ډېره حده له صحنې نه بهر شوې.

له ګټې او مهمو عايداتو پرته د سازماني چارو د پرمخبيولو لپاره پر 

ګډون ونډې، غړيتوب ونډې او نورو مرسوتو، کوه څوه هوم ولسوي 

سرچينه ولري، نه د جګړې او جهاد په شرايطو او نه هم د مهاجرت 

 په شرايطو کې کوالی شو، حساب وکړو.

په بهر کوې اسوتوګن افغانوان پوه  کلتوري المل: _ رواني او

ځانګړي او عام ډول تر ګڼو رواني فشارونو الندې ژوند کووي، هغوه 

کاله عمر لري او تر اوولسو کلونو څخه زيات  (۲۳)ځوانان چې لږ تر لږ 

وخت يې په پردي چاپېريال کې تېر کړی دی، ډېرې لږې ملي ولولې 

نه کې سوزېږي له يوې خووا د لري. سپين ږيري، چې د هېواد په مي

هجرت ژوند په ګڼ شمېره ستونزو کې ډوب دي، له بلوې خووا لوه 

سختې فکري پاشلتيا سره مخامخ دي او تراوسه پورې ددې کټګورۍ 

 خلکو ولولې په کوم واحد مرکز کې راټولې شوي نه دي.

په لويديزو هېوادو کې د مهاجرو ډلو په منځ کې سياسي فعاليت، 

سوي ځنګله په منځ کې د ډيوې له بلولو سره ورته والى  د ظلم په اور

د کلتوري او ليکنيو  ،لري. په دې هېوادو کې يوازې دومره کېدی شي
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اړيکو په واسطه د عقيدې د ګډون الره چاره برابره او يا د تفاهم پر 

 نويو الرو چارو کار وشي.

ورکړ البته په دې منځ کې بايد پاکستان او ايران ته ځانګړی مقام 

شي. په دې دوو هېوادونو کې د زياتو مهاجرو افغانانو شتوالى تل د 

سازماني چارو امکانات برابر کړي دي، خو غالبواً کوربوه هېووادو د 

مهاجرو د سياسي ډلو سوق او اداره په الس کې اخيستې او له هغو نه 

يې ځينې وخت د خپل ځان په ګټه او د افغانستان د خلکو پر ضود 

دی. له دې پرته کوربه پاکستان د جهاد د کلونو په بهير  کار اخيستى

کې د خپلې خونړۍ استخباراتي دستګاه او يا په دوی پورې د تړليو 

ډلو په واسطه ډېر ملتپال روڼاندي وژلي او د سياسي فعاليت ور يې 

 پرمخ ورتړلى دی.

افغاني وسلوال سياسي ګوندونه په داسې شرايطو کې نوړۍ توه 

افغانستان کې مطلقه ګډوډي واکمنه وه او سياسوي راغلل، چې په 

مبارزې، چې غالباً قهرجنه بڼوه يوې درلووده، قوانوني او حقووقي 

جوړښتونو او ان مدني اخالقو پرې څه اغېز نه کاوه. د جګړې کلتور 

که له يوې خوا د ښکېالک د اغېز د له منځه وړلو لپاره ګټور ثابوت 

اسي تربيه ورکړه. هغه خلوک شو، له بلې خوا يې خلکو ته ناوړه سي

چې د عادت له مخې د وسلې په زور خپله اراده پر نورو ومنوي، پوه 

 ډېره سخته به تيار شي، چې سوله ييز سياسي قواعد ومني.

اوس موږ د سوله ييزو هيلو په لرلو سره، خو نه پر نږدې وخت هغه 

واقعيت وينو، چې د يو ملي سياسي تشکل د جوړولو په بهير کوې، 
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مهاجر افغانان، په ځانګړي ډول قلموال مجاهدين به په کې ونډه چې 

لري، هېڅ ډول هغه ستونزې چې پورته ورته اشاره وشوه، په منځ کې 

يو ځواکمن او  د نه شته. پر دې وخت به موږ د اخالقي ځواک په توګه

د جګړه ييز ځواک له پلوه د کمزوري سياسي جوړښوت د شوتوالي 

ده، چې داسې يو جوړښت په ډېوره ګرانوه شاهد يو. رښتيا خبره دا

رول ولوبوي.  ناکچارو کې اغېز يسياس پهکوالی شي د افغانستان 

دا چارې د هغو ډلو د زور ازمويلو ډګر ګرځېدلى دی، چې وسله لري. 

اصوالً هر کله چې د سياست ډګر د تودې جګړې پر ډګر واوښت بيا نو 

لرونکې ډلې ته د رول  د پېښو په بدلون کې د اخالقي او مانيز ځواک

 د اثبات مجال په الس نه ورځي.

په داسې حال کې، چې عمالً د دې ډلو بې وسلې کول امکان نوه 

لري، د يو سياسي جوړښت اخالقي رول هغه وخت د توجيه وړ دی، 

چې د ځينو وسلوالو ډلو له مالتړه برخمن وي او په بله مانوا موادي 

ړکېچ نه د وتلو يوازېنۍ الر نه ده، مالتړ ولري.  د اټکل له مخې دا له ک

 خو په باور سره يوه رښتينې الر ده.
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 دويم څپرکى

د ناپېيلي حکومت غوښتنه او د ملي اردو د 

رغونې پر بنسټ د دولت د فزيکي لوړتيا بيا 

 (۶)راژوندي کول

د ملي وسلوال پوځ، د يو ملي اردو جوړول، چوې د داسوې پووځي 

وسلوالو ډلو او د هغو پر پلويانو السوبری تجهيزاتو لرونکى وي، چې پر 

ولري، د سولې او په پای کې د دولت د فزيکي لوړتيا د تضومين لپواره 

 لومړی ګام دی.

تور ټولوو  د ملي اردو ) ملي وسلوال پوځ( بيا جوړونه:  -الف

دمخه ددې خبرې يادونه کوو، چې په اوسني اضطراري حالت کې زموږ 

لپاره د ملي اردو په بيا جوړونه او تجهيزونوه کوې د کوورنۍ سوولې د 

ټينګښت او حقوقي دولت د جوړېدو هيله پرته ده، نه له کووم بهرنوي 

ځواک سره سيالي او دښمني. په داسې ډول د ملي اردو جوړونه، چې لږ 

ه د ګاونډيو هېوادونو له وسلوالو پوځونو سره د سيالۍ ځواک ولري، تر لږ

د افغانستان لپاره د کړکېچ، ستونزو او غريبۍ په شرايطو کې يوه نه پلې 

 کېدونکې هيله ده. 

                                                           
(۶)
ددې برخې اړوند بحث د ملي اردو جوړول او د وسولې د راټولولوو موضووع يووازې د يوو  

ناپېيلي حکومت له نظره تر څېړنې الندې نيولې ده. د يوې جنګېدونکې ډلې ) لکه طالبوانو( 

لوو د وتر پيدا کېدو وروسته دملي اردو دجوړولو، د وسلې راټولولو او د حقوقي دولوت د جوړ

 توګه د هغوی رول په دې بحث کې په پام کې نيول شوی نه دی.سياسي چلوونکو په 
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د دولت د فزيکي لوړتيا د تامين لپاره د ملي اردو جوړونه د يو ناپېيلي 

کومت بايد په ټوليز حکومت د جوړښت له الرې امکان لري. ناپېيلى ح

ډول د يوه ناپېيلي اردو پر مالتړ ډډه ولګوي. د ملي اردو په جوړښت کې 

 د وسلوالو ډلو داخلول له دې کبله ګټور نه دي:

_ سياسي شوې اردو، د ناپېيلتوب له حالت نه، چې د جګوړه ييوزو 

 غاړو د باور د خپلونې بنسټيز توکى دی، د باندې وځي.

په منلو سره، چې ممکن په دسوتوري ډول پوه _ د ګڼو وسلوالو ډلو 

اردو کې ځای ونيسي له واحدې قوماندې نه د ملي اردو سوق او اداره له 

 ستونزو سره مخامخوي.

_ په ملي اردو کې د تنظيمي ډلو په ځای نيونې سره، وسلوال پوځ د 

ناپايه تنظيمي حسابونو د پاکونې د نښتو پر ډګر اوړي. د ملي اردو کدر 

ه تېرو سلطنتي او جمهوري صاحب منصبانو څخه جوړ شي، چې بايد ل

له وروستيو الس پوڅو رژيمونو سره سياسي تړښت ونه لري. د اردو په 

ليکو کې بايد د خدمت تر بير  الندې د شرايطو پوره کوونکي ځوانان او 

په پراخه کچه هغه کسان جذب شي، چې يوې نيمې لسويزې جګوړې 

فرهنګ په برخه کې په نه کارېدونکو عناصرو  هغوی د هېواد د اقتصاد او

 بدل کړي دي. دا کسان به په خپله خوښه د اردو خدمت ومني.

ملي اردو به په اوسنيو اضطراري شرايطو کې، چې وزګارتيا د ټولنې د 

کار د ځواک زياته برخه له ګټې ايستلې ده، د جلب او جوذب ځوواک 

 ولري.

د بوودجې د السوته راوړلوو د ملي اردو په جوړښت کې د دغه اردو 

مسئله د پام وړ ده، ناپېيلى حکومت پر داسې وخت د سولې د ټينګښت 
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لپاره ددې اردو مرستې ته اړتيا لري، چې له جګړې نوه راپيودا شووې 

ګډوډۍ، له ملي سرچينو او عوايدو څخه د اردو د بودجې السته راوړل 

نۍ سورچينه ناممکنوي. هغه وخت نو د اردو د تمويل او تجهيوز يووازي

بهرنۍ مرستې دي. له هغو خبرونو څخه، چې د هجرت په خپرونو کوې 

خپاره شوي دي، څرګندېږي، چې د اروپايي ټولنې هېوادونه او د امريکا 

متحده اياالت تيار شوي نه دي، چې د ملي اردو په بيا جوړونه کې لوه 

راتلونکي ناپېيلي حکومت سره مرسته وکړي. ددې مرستو په منلو کې 

ه د انډول ساتل په نړيواله کچه د راتلونکي حکومت د ناپېيلي سياست ب

 د بنسټ لومړۍ ډبره کېږدي.

موږ تراوسه پورې د وسلوالو ډلو له دريځونو سره له اړيکوو پرتوه، د 

ناپېيلي حکومت په واسطه، د ملي اردو د بيا جوړونې په برخه کې خبرې 

چلند او د هغوی له بې  وکړې. د وسلوالو ډلو له معضلې سره له رښتيني

 وسلې کولو پرته به د يو ناپېيلي حکومت تشخص ناممکن وي.

د شوروي د يرغل  وسلوالې ډلې او د بې وسلې کولو ربړه:  -ب

د ملوي  د توجيوه وړ و او چې وخت هغه پړاو و، د وسلوالو ډلو شتوالى،

وي مقاومت په برخه کې يې کارنده ونډه درلوده،. له افغانستان نه د شور

يرغلګرو ځواکونو په وتلو او په ځانګړي ډول پوه راتلوونکي کوې د يوو 

حقوقي دولت په ټينګښت سره وسلوالې ډلې د خپل شتوالي منطق له 

 السه ورکوي.

همدا اوس د وسلوالو ډلو زياته برخه د هېواد د خاورې د خپلواکۍ او 

ا ډلې ملي واکمنۍ پر ضد د بهرنيانو د السوهنې پر وسايلو اوښتې ده. د
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د سولې د ټينګښت او په هېواد کې د حقوقو پر آرونو د والړ حکومت د 

 رامنځته کېدو مخه نيسي.

د افغانستان جيوپوليټيک جوړښوت، هېوواد تول د لښکرکښويو او 

فتوحاتو له خطر سره مخامخ کړی دی. په ځينو برخو کې د افغانستان 

دا سوبې څوه واکمنان ګاونډيو هېوادونو ته د لښکرکښيو سرچينه وه، 

کورنۍ وې که بهرنۍ، د دې سبب شوي، چې د افغانستان د خلکو يووه 

برخه د تاريخ په بهير کې د سپکې وسلې له کارونې سره پوه ښوه ډول 

اشنا شي او هغه د ناموس په شان د خپل ځاني او ملي هويت د تثبيتولو 

 د وسيلې په توګه وساتي.

استوګنې دي، کله کله د افغاني ټولنې په هغو سيمو کې چې قبيلې 

 وسله د ټولنيزو شخړو په حل کې د قاضي ځای نيسي.

ددې واقعيت په پام کې نيولو سره، چې پورته ورته اشواره وشووه، د 

وسلې راټولول، د سولې د بهير تر ټولو ستونزمن پړاو ګڼل کېږي. همدې 

ستونزې ته په پام لرلو سره ځينې د نظر خاوندان په دې نظر دي، چې د 

لې د راټولونې پر ځای دا اوسنۍ وسلوالې ډلې د سولې د ټينګښت د وس

مسوولينو په ډله کې په رسميت وپېژني. په دې برخه کې لږ تر لږه د دوو 

 الترناتيفونو وړانديز شوی دی:

_ د ملي اردو له موازينو سره سم د قوماندانانو د شورا جوړېودل: دا 

ې قومانودانان لوه دښومنو وړانديز له دې کبله د تاييد وړ نوه دی، چو

تنظيمونو سره تړلي او په يوه جوړښت کې يې راټولول اسانه کار نه دی. 

که بيا هم کله چې د قوماندانانو په سازماني سمبالښت کوې سوتونزې 

موجودې نه وي، د قوماندانانو د پرېکړو لپاره د ملي اردو تر څنګ د يو 
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د دوو پاچايانو مقوله  بل امنيتي اورګان ځانګړي کول، په يوه سيمه کې

را ژوندۍ کوي، دا له يوه مسوول السه، د سولې د ټينګښت له هيلوې 

 سره سمون نه خوري.

_ دملي اردو په تشکيل کې د وسلوالو ډلو ادغام بل د پام وړ الترنتيف 

دی. دا الترنتيف که څه هم له تنظيمونو سره د ډلو د نه پيوسوتون لوه 

کې په لويه کچوه عقيوده يوي جګوړې ژمنو سره مل وي، په ملي اردو 

خپروي او د وسلوالو ځواکونو يو رنګي او يووالى چې په لېږدوونکي پړاو 

کې د سولې د ټينګښت او حقوقي دولت د بنسټ ايښوودلو د دنودې 

 سرته رسول دي، کمزوري کوي.

له پورته يادونو څخه دا ټکى څرګندېږي، چې د ملي اردو جوړښوت 

نو وسلو د راټولولو له پروګرام سره يوځای وي. د بايد د وسلوالو ډلو د در

سپکو وسلو راټولول به د هغو وسلو په ډول چې پر افغانستان باندې د 

شوروي تر يرغل دمخه له خلکو سره پاتې کېدلې، لږ کم شي او فکر نه 

کېږي د حکومت د اضطراري پروګرام برخه شي. د سپکو وسلو راټولول 

دندو په سر کې راتالی شي، چې له دې  هغه وخت د انتقالي حکومت د

اړخه را پيدا شوی خطر د دولت امنيت ته ګواښ وکړي. د سپکې وسلې 

 له پلوه به دا خطر په لږه اندازه محسوس وي.

د بېوسلې کولو پروګرام بايد پړاو په پړاو د عمل په ډګر کې پلى شي. 

په شاوخوا  ددې پروګرام د پلي کېدو لومړی پړاو بايد په کابل او د هغه

سيمو کې ترسره شي. په کابل کې د يوو ځوواکمن مرکوزي حکوموت 

ټينګښت به د افغانستان په نورو سيمو کې ددې حکومت د فعاليتونو د 

 ترسره کولو لپاره الره هواره کړي.
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د درنو وسلو راټولوول د لنوډ مهوالي  د درنو وسلو راټولول: -ج

کار ستونزه پوه دې حکومت له جنجاليزو دندو څخه ګڼل کېږي. ددې 

کې ده، هغه تنظيمونه چې خپله سياسي پېژندنه يوازې د وسولې پوه 

ساتنې او کارونې کې ګوري او هغه مواضع چې د دې وسلې په واسوطه 

يې تر السه کړي دي، په اسانۍ سره له السه نه ورکوي. د دې دليول دا 

هم دی، چې دوی غواړي د واک له دې مورچلوه د راتلونکوو سياسوي 

و پر پرمختګ کنټرول ولري. بهرني السوهونکي هېوادونه به هم په پېښ

دې الره کې تر خپل مالتړ الندې تنظيمونه وهڅوي، خوو بيوا هوم لوه 

سختې جګړې نه د ستړيا الملونه، له بې پايلې زور ازمويلو څخه د عقل 

سر ته راتلل، د دښمنو غاړو د جګړه ييز ځوواک کموزوري کېودل او د 

و ميکانيزم د راوستلو ټول کورني او بهرنوي فشوارونه سولې د منلو د ي

بايد وي. د درنې وسلې راټولول چې بايد د دې ميکانيزم په مونځ کوې 

ځای ولري تر يوه حده د لنډ مهالي حکومت په واسطه د وسلوالو ډلو د 

باور د جلب په کچې پورې اړه لري. په بله وينا بايد د لنډ مهالي حکومت 

و سياسي ډلو پووره توافوق او د انتقوالي دورې د په جوړښت کې د ټول

دندې ) له هغې جملې نه د وسلو راټولول( پرمخبيولو کې دې حکومت 

ته د وړتيا او واک ورکول په خپله د هغوه بواور ښوکارندوی دی، چوې 

 وسلوالې سياسي ډلې به يې پر لنډ مهالي حکومت ولري.

دا باور تور دې ګومان نه کېږي، چې د لنډمهالي حکومت پر وړاندې 

کچې وي، چې وسلوال ګوندونه ډلې ډلې په خپله خوښه درنوه وسوله 

ناپېيلي حکومت ته ورکړي، يوازېنۍ الر، چې هغه وخت ناپېيلي حکومت 

ته پاتې کېږي؛ د لنډ مهالي حکومت په واسطه د بازار تر نرخه په اوچته 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د ټولنپوهنې له نلره؛ په افغانستان کې د واک جوړښتونه

 

456 

 

کومت له بيه د درنو وسلو پېرېدل دي. په دې برخه کې بايد د ناپېيلي ح

خوا د نړيوالو موسسو پولي مرسته جلب شي او له دوسوتو هېوادونوو 

څخه د مرستې په السته راوړلو کې د هغوی بې غرضي په پام کې ونيول 

 شي. سربېره پر دې د مرستو پيداکولو کې بايد الزم انډول مراعات شي.

د زموږ په اند له افغانستان نه د شوروي ځواکونو تر وتلو وروسته نور 

جهاد او عقيدې جګړې خپل ځای، د تنظيمونو په واسوطه د سياسوي 

واک د ترالسه کولو لپاره پوچو او ناوړه لوبو ته پرې ايښى دی. طالبانو تر 

يوه حده د دې ورانوونکو لوبو په تګلورو کې کمښت راوست. غالباً هغه 

کسان، چې په دې ليکو کې وو، د دې ناوړه پېښو بلهاريان )قربانيوان( 

ول. په زغرده د اکثريت ليکو جنګېدل د کومې لوړې عقيده يي هيلې ش

لپاره نه وو، خو په داسې شرايطو کې يې جګړه د ژوند خړوبېدنې وسيله 

وګڼله، چې جګړې او کړکېچ په هېواد کې له روا او اصولي الرې څخه د 

معاش تر السه کول، ډېر سخت کړي وو. دا ډله چې کوالی شو په يو ډول 

جير ووايو، په اسانۍ سره به تياره شي، چې د يوه مناسب انډول په ورته ا

 مقابل کې خپله وسله دولت ته ورکړي.

د کار، دندې، ښوونې او روزنوې زمينوې پوه برابرولوو ددې ډلوې د 

راتلونکي ژوند په تضمينولو سره به د ټولنې د ګټو د ساتنې لپاره يو بل 

 المل هم زيات شي.

و د وسلې راټولونې پروګرام بايد د افغانستان د د ملي اردو د جوړېدو ا

پولو د کنټرول له کړنالرې سره پر يوه وخت پلى شي. د وسلو راټولول به 

تر هغه وخته پوورې، چوې د وسولوالو ډلوو او بهور تورمنځ د تړښوت 
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لوژيستيکي او تدارکاتي پُل ويجاړ نه شي، هېڅ درد به درمل نه کړي. له 

 دې کبله نو په کار ده چې:

_ انتقالي حکومت بايد د سولې د ټينګښت په اړه لوه السووهونکو 

هېوادو سره په پراخ تفاهم کې وي. دا کار ستونزمن دی،ځکوه چوې د 

السوهونکو هېوادونو هيله داده، چې د افغانستان شخړه کې د خپلوو 

نږدې دوه لسيزې سياسي پانګې نه په داسې شرايطو کې الزموه ګټوه 

ه هېواد کې په ورو ورو ډول قوانوني حکوموت پورته کړي، چې تر څو پ

ټينګېږي. له يو دوو ډلو سره چې د بهرنيو السووهونکو هېوادونوو پوه 

لمسون ځان د سولې له بهيره ګوښه کووي، د لنوډ مهوالي حکوموت 

قهرجن چلند بل بد کار دی، لنډ مهالى حکومت بايد د راتلونکي اټکلي 

 ټکرونو لپاره وړ تياری ولري.

ان د پولو د څارنې لپاره بايد د وسولوال پووځ ځوانګړي _ د افغانست

يونټونه )ټولګي( په پام کې ونيول شي. د کورنيو ټولګيو د سمبالښت په 

برخه کې نړيواله ) د ملګرو ملتو او د اسالمي هېوادونوو د کنفورانس( 

مرسته او يا له نړيوالو ټولنو نه د بهرنيو يونټونو تدارک به څه زيان ونه 

 لري.

د اور  درنې وسلې د راټولولو لپاره د الزمې نېټې ټاکل: د -د

بند څارنه او د وسلو راټولونه د لنډ مهالي حکومت لومړۍ او بنسټيزې 

دندې ګڼل کېږي. لومړۍ او بسنټيزې په دې مانا چوې دا دنودې ددې 

حکومت د نورو دندو د سرته رسولو، د اساسي قانون جوړولو، د لوويې 

د مهاجرينو د بېرته راګرځېدو او په پوای کوې د جرګې جوړولو، ټاکنو، 

 حقوقو د دولت د جوړېدو لپاره الره هواروي.
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لنډمهالى حکومت د حکومتي تشکيالتو او ملي اردو د بيا جوړونې او 

په يوه مانا د خپل ملي او نړيوال دريځ د تثبيت لپاره لوږ تور لوږه نهوه 

پروګرام پلوي کېدنوه مياشتې وخت ته اړتيا لري. د وسلو د راټولونې د 

ددې نهو مياشتو تر تېرېدو وروسته امکان لري. هغه وخت چې د وسلو 

 د راټولونې لپاره به ورته اړتيا وي، د يو کال شاوخوا موده اټکلېږي.

د ملګرو ملتو  لنډ مهالى حکومت او د مشروعيت ستونزه:  -ه

له الرې يې وړانديز شووی و، د  (مستيري)د سولې په پالن کې، چې د 

لنډ مهالي حکومت ټينګښت د لويې جرګې تر جوړېدو دمخه دی. پوه 

دې برخه کې هغه پوښتنه، چې حل يې ډېره ځيرتيا غواړي داده: ايا لنډ 

مهالى حکومت به د خپلو پرېکړو، ) د لويې جرګې تر جوړېدو دمخه( په 

ي ځواک پوه سوازماني ځانګړي ډول پر اوربند باندې د څارنې، د امنيت

چارو، د وسلې د راټولولو او نورو لپاره د مشروعيت ) د قانون له الرې د 

کولو او نه کولو د واک  السته راوړلو( پيدا کولو ته د اړتيا احساس کوي 

 او که نه؟

که چېرې حکومت د لويې جرګې له الرې جوړ شوی وای، دا ستونزه 

ګې نه، چې د ملي واکمنۍ د نه پېښېدله، ځکه چې حکومت له لويې جر

حق لرونکى اورګان دی، د باور رايه اخيسته او مشروعيت يې ترالسوه 

 کاوه.

د افغانستان په  (پتروس غالي)د ملګرو ملتو پخواني عمومي منشي 

نېټه  (مه۶۳)کال د نومبر پر  (م۶۳۳۳)باب په خپل کلني راپور کې، چې د 

سيون ې))د مشورتي کم يې عمومي غونډې ته وړاندې کړ، داسې وويل:

په اند د يو انتقالي حکومت د ټينګښت لپاره تر ټولو لنډه الر په جګوړه 
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کې د ښکېلو غاړو له ناپېيلو او خپلواکوو شخصويتونو څخوه، د يووې 

 واکمنې جرګې جوړېدل دي.((

د انتقالي حکوموت ټينګښوت پوه هغوه ډول، چوې دې مشوورتي 

سترو دنودو پوه سورته سيون نظر ورکړی دی، په هېڅ ډول د هغو ېکم

رسولو کې، چې پر وړاندې يې پرتې دي، له هغې جملې نه د ملي اردو په 

سازماني چارو، د وسلې په راټولولو او د حقوقي دولت په جوړښت کوې 

 ددې حکومت مشروعيت نه تضمينوي.

سيون د يوې لويې جرګې د جوړښت اساسي ېزموږ په اند مشورتي کم

ه جوړښت کې، چې د حکومت د جوړولو عناصر، د يوې واکمنې شورا پ

دنده لري، ځای کړي دي. که چېرې ددې عناصرو تر څنګ نور معموول 

مرکبات يوځای شوي وای او د واکمنې شورا نوم د لويې جرګې په نووم 

اوښتى وای، د لنډمهالي حکومت پر وړاندې اصالً د مشروعيت ستونزه 

 نه رامنځته کېدله.

يوازې يوه الره پاتې وه او هغه په ددې ستونزې د چټک حل لپاره 

بېړنيو يا اضطراري شرايطو کې د انتقالي حکومت دريځ ته پاملرنه وه. 

د سياسي موسسې د پرمختګ بهير په ډاګه کړې ده، هغه حکومتونه، 

چې په ))بېړنيو شرايطو(( کې د چارو واګې پوه الس کوې اخلوي، د 

ناسبې موقعې په مشروعيت د تر السه کولو لپاره دعادي حالت او م

انتظار، کوالی شي د اجرائيه ځواک دوديزې پرېکړې د پيل کېدو پړاو 

 ته ورسوي.
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د حاالتو په عادي کېدو سره انتقالي حکومت ناچار دی، له واکمنې 

سرچينې ) لکه لويه جرګه، پارلمان او نورو( نه د خپل ځان او خپلو 

 پرېکړو لپاره مشروعيت ترالسه کړي.

ډېرې بنسټيزې دنودې، لکوه د لوويې جرګوې  د انتقال حکومت

جوړېدل او د ټاکنو ترسره کول، چې د دولت د موانيزې او اخالقوي 

لوړتيا لپاره الره هواروي، د سولې په ټينګښت کې نېغ په نېغوه لوه 

انتقال حکومت سره تړلي دي. د سولې ټينګښت په خپل وار سره د 

سره تړلى، چې دا په  ملي اردو له بيا جوړونې او د وسلې له راټولونې

فزيکي لوړتيا بنسټ ګرځوي. انتقوالي حکوموت د  د خپله د دولت

وسلوالو ډلو د يو پراخ او رښتيني تفاهم له مالتړ او له نړيوالو مرستو 

پرته، نه شي کوالی د لويې جرګې د جوړېدو، ټاکنو، دملي اردو بيوا 

 جوړونې او د وسلې د راټولونې سترې دندې سرته ورسوي.

ې کې شک نه شته، چې د ملي وسلوال پوځ په بيا جووړونې په د

سره کېدی شي دولت په يوه داسې ځواک سمبال شي، چې دخپلې 

فزيکي لوړتيا د اثبات لپاره ورته اړتيا لري. پر دې وخت بوه مووږ د 

 دولت د اجباري اطاعت شاهدان يو.

د اجباري اطاعت پر ځای د خپلې خوښې اطاعت ترمنځ، په هغه 

ې د دولت پر وړاندې د سړي باغي روحيوه، د سازښوت پور ډول، چ

 روحيې، مفاهمې او روغې جوړې واړوي، ډېر اوږد واټن په مخ کې دی.
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 درېيم څپرکى

 

د واک د کالسيکو بنسټونو ويجاړېدل او د 

 هغو د نويو مالتړو څرګندېدل

 

 د واک د کالسيکو بنسټونو ويجاړېدل: -الف

قبايلو تر کمونيستي کودتا دمخه د ژونود د  قبيله او کورنۍ: -يو

ښاري کېدنې په بهير سره په کمه کچه خپل يو څه ټولنيز ځوواک لوه 

السه ورکړ. کمونيستي کودتا د واک د مادي مالتړ پوه توګوه کرنيوزې 

ځمکې د قبايلو له السه بهر کړي. هغوی د جګوړې د دوام او د سويمه 

شول. سره له دې چوې اوس  (Deracine)ييزو وطنونو په پرېښودو سره 

قبايل او د هغو مشران په هېواد او يا تر هېواده د باندې د مهواجرو پوه 

کمپونو کې خپله پخوانۍ سياسي او ټولنيزه اتوريته نه لري، خو بيا هم د 

 ټولنيز ځواکونو د انډول په ساتنه کې د بنسټيز رول لرونکي دي.

سياسي ګوندونو اغېز،  په کورنيو کې د کمونيستي ايډيولوژۍ او نورو

له سياسي نظره د هغوی غړي وپاشل. په دولت کې د دندې ترسره کول 
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او يا له هغه څخه د ځان لرې کول د کورنيو د غړو ترمنځ د اختالف بل 

 المل شو او د هغوی مانيز يووالى يې له منځه يووړ.

کمونيستي کودتا د افغانستان ارستوکراتيکو او بورو کراتيکو کورنيو 

ته چې زياتره په ښارونو کې د اخالقي اتوريتې سرچينې وې، تر قومونو 

او قبايلو څخه زيات زيان ورسوه او په داسې حال کې چوې قومونوو او 

قبايلو خپله فزيکي او اخالقي خپلواکي د افغانستان د فزيکي جغرافيې 

په حدودو او ګاونډيو هېوادونو کې وساتله، د کورنيو غړي يې د نړۍ په 

ټ ګوټ کې تيت و پرک شول. څرنګه چې دا کورنۍ زياتره د هېوواد ګو

تحصيل کړي او روښانه قشر ته منسوبې وې، د هغووی نشوتوالى )) د 

مغزونو فرار(( د غميزې څرګندونه کوي؛ د افغانستان بيا رغونه به لوه 

ستونزو او د هېواد د سياسي مبارزې ډګر به له ناانډولتيا سره مخوامخ 

 کړي.

! د شلکلن کړکېچ او جګړې په بهير کې د نويو شخصيتونو په هرحال

د شتمنۍ او شهرت په شاوخوا کې نوې کورنۍ په افغانستان او بهر کې د 

 جوړېدو په حال کې دي.

د افغانستان په سياسي جګړه کې د مذهبي شخصيتونو راڅرګندېدل 

له دې پلوه نه دي، چې افغانستان د ملي غوښتنې د پرمخبيولو لپواره 

 ياسي سړي نه درلودل، بلکې زياتره په دې خبرې پورې تړلي دي چې:س

_ د روسانو پر وړاندې په وسلوال جهاد کې يوازې مذهبي مشران د 

مذهبي ولولو څرګندونکي وو او هغوی په يوازېتوب سره ))د شهادت په 

 ډګر کې(( د مسلمانانو پرګنو د سوق او ادارې ځواک درلود.
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يوازېتوب سره د افغانستان په چارو کوې د _ مذهبي الرښوونکو په 

اسالمي انترناسيوناليزم پر بنسټ د بهرنيو هېوادونو د اغېز د خپراوي 

 الره هواره کړې.

_ يوازې ښاغليو حضرتانو، ماليانو، مولويانو، موالناګانو او نورو هر يو 

په سيمو ) نه په ملي کچه( په خپل اغېز سره کوالی شول، د افغانستان 

رو کې د بهرنيو مسلمانو هېوادو د ارام او ورو اغېز د خپرولو وسايل په چا

 شي.

سربېره پر دې د جهاد د ديارلسو کلونو په بهير کې، ايران، پاکستان 

خپلې تبليغاتي دستګاوې او ډلوه ييوز ارتبواطي وسوايل او سوعودي 

عربستان د تبليغ په برخه کې ليدني او اورېدني وسايل، د خپلو مرستو 

کر ايستونکو(( په واک کې ورکوړل. پوه دې تورڅ کوې د ملوي د ))ش

 شخصيتونو د زرغونېدو لپاره ځای پاتې نه شو.

د لويديزو هېوادونو ماس ميډيا د خپلو خپرونو د اصولي تګالرو لوه 

مخالفت سره سره د شوروي نظام د واکمنۍ پر وخت په سياست کې د 

د يووې تيوارې مذهب په دخالت سره ))مجاهدين(( د دښمن پر لوري 

))ګولۍ(( په څېر وميندل او خپل مکروفون او لوډسپيکر يې يووازې د 

هغوی په واک کې ورکړل. له افغانستان نه د شوروي په وتلو سره لويديز 

هېوادونه د دښمن د ماتې موخې ته نږدې شول. هغه وخت يې په ځينو 

 برخو کې خپله پاملرنه د افغانستان په سياسي چارو کوې د موذهب د

دخالت مخالفت ته راوګرځوله او په تبليغاتي دستګاوو کې يې د پوهنې 

او پوهنتون استادانو، بوروکراتانو او ملي شخصيتونو ته د ونډې ورکولو 

 غوښتنه کوله. خو دا کار ډېر ناوخته و.
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پر پخوا وختونو د افغاني ټولنې په منځ کې ځمکه،  شتمني:  -دوه

وروسته د سياسي واک سرچينې وې. د  پولي او مالي پانګه د ټولنيز او

ځمکې د وېش پر بنسټ د خلکو ډيموکراتيک ګوند اقتصادي پروګرام او 

پر مالي او پولي پانګې د دولت کنټرول، د هغه دوديز اقتصادي سيستم 

د پاشل کېدو سبب شو، چې د هغه پر بنسوټ ځمکووال او پوانګوال د 

افغانستان له داخل ټولنيز واک سرچينې ګڼل کېدې. د جګړې فشار د 

نه د پولي او مالي پانګې د زياتې برخې د ايستنې سبب شو او د ټولنيز 

 ځواک په توګه يې د شتمنۍ اغېز کمزوری کړ.

کلونو په بهير کې دښومنو  (٠8)له دې سره سره په افغانستان کې د 

غاړو ته د بهرنيو هېوادونو پولي، مالي او وسلوالې مرستې د شوتمنۍ د 

نويو سرچينو سبب شوي دي: د تنظيمونو ځينې مشران، د جهاد ځينې 

قوماندانان، د مهاجرينو په کمپونو کې د بهرنيو پروژو د تمويل او ادارې 

کې نوي اربابان، د سرو زرو  دنده لرونکي افغان شخصيتونه او يا په هېواد

 پيدا کوونکي ګڼل کېږي.

په نننيو شرايطو کې له شتمنۍ څخه يوازې د واک د نورو سورچينو 

)لکه سياسي ګوند( د مادي مالتړ په توګه ګټه اخيستل کېږي، ځکه نو د 

 واک د خپلواکې سرچينې په توګه د هغو رول ډېر کمزوری دی.

تجربه کار سپين ږيري د خپل پخوا  عمر او د ژوند تجربه: -درې

ټولنيز ژوند په چاپېريال کې د سترې اخالقي اتوريتې لرونکي وو. هر کله 

چې عمر او تجربه د ټولنيز واک له نورو سرچينو، لکه روحانيت، لوويې 

کورنۍ او مخور قوم سره يوځای کېدل، شخص يې د خپلو شاوخوا خلکو 

 د پاملرنې او درناوي وړ ګرځاوه.
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افت، د ژوند د باتجربه سړيو اخالقي اتوريته کمزورې کړه  د کمونيزم

او په ځينو برخو کې يې هغه له منځه يوړه. په ښارونو کې چوې هلتوه 

کمونيزم ځاله جوړه کړې وه، د تجربه کارو شخصويتونو د الرښووونکي 

رول له منځه وړل زيات څرګند شول. ځوانانو په هغه تبه کوې، چوې د 

ى و، پرته ويله او پر خپلو ))پلرونو( يې د انقالب انقالب نوم يې پرې ايښ

ضد، ارتجاعي اند تور لګاوه... د کمونيستي کودتا پر لومړيو کلونوو لوه 

کومه ځايه چې تجربه کار سړي د ژوند د چاپېريال د پخوانيو جوړښتونو 

) چې د کودتا په پيل کې په خپلې ځواکمنۍ سره پاتې وو( پر بنسټ د 

وخوا کې د مانيز ځواک لرونکي وو، ځکه نو د جهواد لويو ښارونو په شا

مشري يې وکړه. له دې کبله په هېواد کې وسلوال جهاد له کليو او بانډو 

 څخه پيل او ورو ورو له لويو ښارونو راتاو شو.

د کمونيستانو د تيوريکې او مجردې پوهې لوه مخوې، بوې ځمکوې 

ه د بېنوا بزګرانوو د بزګرانو ته د ځمکې وېش بايد د انقالب د دفاع لپار

باور د جلب سبب شوی وای، ويې نه کړای شوول، چوې د انقوالب پور 

وړاندې د پرګنو د قهر څپې کېنوي. د ماهويست شعار؛ د کليو په واسطه 

د ښارونو محاصره پلې شوه، خو څرنګه چوې د دې محاصورې انګېوزه 

نومول  مادي نه وه، د هغه څه پر وړاندې، چې د زيارکښانو انقالب په نوم

شوی و، ترتيب شوې وه، په خپله د داسوې ټوولنيز موذهبي اوښوتون 

)انقالب( د څرګندېدو پر نښو بدله شوه، چې نه يوازې د مارکسيزم لوه 

هېڅ ډول موازينو سره د توجيه وړ نه وه، بلکې له هغوه سوره يوې پوه 

 څرګنده تناقص درلود.
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ه نويوو په افغاني ټولنه کې دواک ل ټکنوکراسي او پوهه: -څلور

( م کال د نويو ښووونځيو لوه ۶۳١۹بسنټونو څخه ګڼل کېږي، چې پر )

ښوونو سره د پاملرنې وړ وګرځېدل. په هېواد کې د نوې ښوونې له پيل 

څخه تر نوي کلونو زياته موده تېرېږي، خو له دې سره سره بيوا هوم د 

لوستو کسانو شمېر په سلو کې تر پينځو زيات نه دی او د هېواد د ټولو 

وګړو په اندازه د ښوونځيو او پوهنتون د فار  التحصيالنو شمېر هېڅ د 

 تصور وړ نه دی.

د خلکو ډيموکراتيک ګونود کودتوا د عصوري پووهنې د بهيور ورو 

پرمختګ نور هم ورو کړ او په ځينوو برخوو کوې يوې ان ودراوه. ))پور 

 لومړني ښوونځي او د نجونو لپاره (۹١١۱)کال د هلکانو لپاره  (م٠978)

 (م۶۳۳١)لومړني ښوونځي موجود وو. په داسې حال کې چې پور  ۹۳۹

ښووونځي  (۶۶۳)ښوونځي او د نجونو لپواره  (۳۳١)کال د هلکانو لپاره 

 (1)پاتې وو((.

ددې لپاره چې د کمونيست حکومت له خوا د افغانستان پوهنې ته د 

رسول شويو زيانونو ښه جاج واخيستل شي، لومړی تر کمونيستي کودتا 

وروسته د پوهنتون حال او چارو ته يو اجمالي نظر اچوو او بيا د ځووان 

پښت په منځ کې د پېژندنې )هويت( د بحران ستونزه تر شننې النودې 

 نيسو.

پوهنتوون د  د پوهنتون د بنسټيزو ارزښتونو ويجواړول: -۶

کړې د يوې لوړې موسسې په توګه د په اصطالح انقالب په بهير کې  زده

 نکي زيانونه وزغمل:نه جبرانېدو

                                                           
(1)
 مخ. ۹١ګڼه،  ۶۳م کال، ۶۳۳۱په فرانسه يي ژبه د افغانستان اخبار مجله،   
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کال يانې په افغانستان کې تر کمونيستي انقالب څلوور  (م٠982)پر  

کاله وروسته د دولت له خوا يو فرمان صادر شو، د هغوه پور بنسوټ د 

ښوونځيو د لسم او يوولسمو ټولګيو فارغان، چې د يو او دوو کلونو لپاره 

و سره هغه يې په خپله خوښه د عسکري خدمت مانه، د وخت په تېرېد

کلونه، چې په ښوونځي کې د دوی له فراغت نوه پواتې وو، دوی توه د 

بکلوريا دپلوم ورکول کېده، يانې )په عسکري قطعه کې( د ښوونځي د 

 دپلوم تر اخيستلو وروسته په پوهنتون کې د شاملېدو وړ ګڼل کېدل.

دا فرمان د زده کړې له موسسو سره د چلند په برخه کې د دولت د 

سياست ډېر ښه څرګندوی و، دا يې ښکاره کوله، چې نور نو د  کلتوري

سووولې تووامين او د سياسووي واک د ټينګښووت موضوووع د کابوول د 

مارکسيست دولت د ټولو دندو په سر کوې وه. کوه چېورې  زده کوړې 

وکوالی شي د تش په نامه انقالب د دفاع په الر کې د عسکري قطعوې 

سه شوې وي. يو به د وسلوال رول ترسره کړي، ګنې دوه موخې به ترال

پوځ د ځواک د پياوړتيا څرګندوی او له بل اړخه به په ښکاره د فرهنګي 

موسساتو ساتنه، چې د نظام د پوهې پالنې)!( په سياسي پېژندنه کې يې 

 مرسته کوله.

پوځي کافډرا يا پوځي څانګه د همدې موخې لپاره د پوهنتون په کدر 

باندې د شوروي تور يرغول وروسوته د  کې منځته راغله. پر افغانستان

کړې په موسسو کې د تدريس او ښوونې په بڼوه کوې ))انقالبوي((  زده

 بدلونونه رامنځته شول.

ددې بدلونونو ټوليزه موخه په ملي فرهنګ کې د ايډيولوژيک اغېوز 

شيندل او د روس د ښکېالکيز سيستم د دفاع لپاره د سپاهيانو په توګه 
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فارغانو ترالسه کول وو. دا بدلونونه، چې موخه  د پوهنتون او پوهنې د

يې د افغانستان د خاورې او فرهنګ روسي کول وو، له يوې خوا د نويو 

تشکيالتو او نوي درسي نصاب په واسطه او له بلې خوا د نوي پرسوونل 

په واسطه پلي کېدل. ددې هر يو بدلون په باب د ويلو ډېر څه شته، په 

 برخه کې د غټو ټکو يادونه کوو: الندې ډول يې موږ په دې

_ د پوهنتون د تشکيالتو او درسي نصاب پوه برخوه کوې 

ځينې موسسې د کابل پوهنتون له تشکيل څخه بېلې شووې. بدلون: 

لکه انجنيري پوهنځى، د کابل پوهنتون له تشکيل څخوه بېول او لوه 

پوليتخنيک او تخنيکم سره يوځای شو. طب پوهنځى ))د دولتي طوب 

ت په نوم((، چې نورې طبي موسسې يې په خپل کدر کې ځای انستيتو

کړې، له پوهنتون څخه بېل او له عامې روغتيا وزارت سره وتړل شو. د 

پوهنتون د کدر په تشکيل کې نوې موسسې او څانګې زياتې شووې. د 

ټولنيزو چارو معاونيت او په اصطالح د افغان شوروي د دوستۍ انجمن له 

دې تورڅ کوې لوومړی ګونودي سوازمان او د دې جملې څخه دي. په 

مستخدمينو او کارکوونکو صنفي اتحاديې په ټول پوهنتون کې د ګوند د 

سياسي واک د ساتنې او غځونې دنده ترسره کوله او پوځي کافوډرا د 

 محصلينو د پوځي روزنې دنده پر غاړه واخيسته.

کال وروسته د ښووونې او روزنوې پووهنځى، چوې تور  (م٠979)تر 

 نيستي کودتا دمخه له منځه تللى و، بيا جوړ شو.کمو

د ادبياتو او بشري علومو پوهنځي له منځه يوړل شو او د هغه د ځينو 

څانګو پر بنسټ نوي پوهنځي منځته راغلل: د جغرافيې له څانګې څخه 
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د ادبياتو او ځمکپوهنې پوهنځي راوټوکېدل او د ادبيواتو پووهنځي د 

 ته لوړه شوه.ښکلو هنرونو څانګه، پوهنځي 

کال وروسته د ټولنيزو علومو پوهنځى د تاريخ او فلسفې  (م٠982)تر 

او ژورناليزم پر دوو پوهنځيو ووېشل شو. د پوهنتون په تشوکيل کوې 

بدلون د سياسي کتنو له کبله و، نه د علمي انګېزې له مخوې. موثالً د 

 روس السپوڅي رژيم د لنډ فکرۍ او کينې له مخې انجنيري پوهنځى،

له دې کبله د پوهنتون له تشکيل نه وايسته، چې هغه يې د خپل رقيب 

لويديځ هېواد )المان( د سياسي فعاليت څانګه ګڼله. طب پوهنځى او د 

هغه په شان نورې موسسې له دې کبله په عامې روغتيا وزارت پوورې 

وتړل شوې، چې په اصطالح د انقالب په شرايطو کې د طبابت د علمي 

ل د هغه اداري اړخ ته په زيات ارزښت قايل شول. د پوهنتون اړخ په انډو

تحصيلي نصاب هم د ايډيولوژيکو کږلېچونو له ستونزو سره مخ شوو او 

هغه څه چې له پخوا څخه پاتې وو، له هغو سره په تناقض کې راغوى. د 

روسي ژبې، د مارکسيزم اقتصاد، د مارکسيزم فلسفه او دې ته ورته نور 

 د ځينو پوهنځيو په درسي نصاب کې شامل شول. مضامين الزاماً

د مارکسيزم د منطق پر لوري دهغو مضامينو د محتوا بدلون، چې په 

ټولنيزو علومو پوهنځي کې لوستل کېدل، په پوهنتون او له هغې الرې 

پر ملي فرهنګ باندې د مفکوره يي واکمنۍ لپاره د روس د ښکېالکيزې 

 دی.ايډيولوژۍ د جبري اغېز څرګندوی 

د پرولتاريا د انترناسيوناليزم له آر سوره د پوهنتوون ايوډيولوژيک 

تړښت، د دې غوښتنه کوله، چې په ټولنيزو علوموو پووهنځي کوې د 

افغانستان تاريخ مضمون درسي ساعتونه کم شي. د همودې موضووع 
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لپاره په حقوقو پوهنځي کې زياته هڅه وشوه، چې د معاصر افغانستان 

کم شي او پر ځای يې د مارکسيزم د فلسفې او  مضمون درسي ساعتونه

 ټولنپوهنې مضامين زيات شي.

روسي ښکېالک د ځينو پوهنځيو د تحصيل وخت، له هغه څه سوره 

چې دانقالبي شرايطو په نامه يادېدل، د عيارولو لپاره وروستي کم حود 

ته رالنډ کړ. مثالً په طب پوهنځي کې دتحصيل وخت له اوو کلونو څخه 

 لونو ته راټيټ شو.پينځو ک

دا کار چې په طب پوهنځي کې له نړيوالو معيارونو څخه مغاير و، لوه 

دې کبله عملي شو، چې افغانسان ته د طبيبانو د زيات ضرورت له کبله 

د طب د ډاکترانو زيات کمښت احساسېده. طب پوهنځى به د مستعجل 

پيوانو د طبي کورس په توګه )) د انقالب د شورايطو(( د معلولينوو او ټ

 درملونې لپاره د طبابت بازار ته خپل بې ګټې لښکر وړاندې کړي.

د ازموينې د اخيستلو ډول هم د خلکو ډيموکراتيک ګوند له سياسي 

لوبو سره مخامخ شو: د ګوند غړو يوازې په جګړه ييزو فعاليتونو کوې د 

ګډون په پلمه کوالی شول هر وخت چې وغوواړي وروسوتۍ ازموينوه 

له وينا د ګوند غړي د حاضرۍ د نصاب پر پووره کولوو او د ورکړي. په ب

ورځني درس پر تعقيبولو مکلف نه وو، د لوړو مقامونو له خوا هغو ته د 

 ازموينې د څووم چانس اجازه ورکول کېده.

د تحصيل معيارونه، لکه د دپلوم اخيستنه، چې تر کمونيستي کودتا 

امتيواز او پرمختوګ د  دمخه د دولتي او اداري مرتبو په سلسله کې د

السته راوړلو بنسټيز محرک بلل کېده، تر کودتا وروسته يې خپل ځای 

 سياسي معيارونو ته پرېښود.
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په دې مانا، هر چا چې د واکمن کمونيست ګوند غړيتووب ترالسوه 

کاوه، که څه هم تحصيلي سويه يې نه درلوده، کوالی يې شول د خپلې 

او اداري امتيازات ترالسه کړي، ګوندي سابقې له مخې، داسې سياسي 

چې تر کودتا دمخه يوازې د دپلوم د خاوندانو لپاره وو. په بلوه وينوا د 

ډېر ارزښت ترالسه کړ. ځکه نو  هوند د غړيتوب کارت تر تحصيلي سندګ

د پوهنتون هغه فار  التحصيالن، چوې د خلکوو ډيموکراتيوک ګونود 

الره، خو په دولتي ادارو غړيتوب يې نه درلود، سره له دې چې دپلوم يې 

کې د امتيازاتو له زياتې برخې نه بې برخې شول. مثالً هغوی په يوه اداره 

کې الزاماً د يو داسې ګوندي شخص تر امرونو الندې کار کاوه، چې اصالً 

 د ښوونځي د زده کړې دوره يې هم بشپړه کړې نه وه.

ګ او وروسته تر هغې، چې پوهنې ،په اداري سلسله کوې د پرمختو

ټولنيز امتياز د ترالسه کولو د طبيعي محرک په توګه خپل ځای ګوندي 

اړيکو ته پرېښود، پوهنتون ډېرو محصلينو توه د پووهې د زده کوړې د 

ټولنې پرځای، د اردو له خدمت نه د تېښتې د يو پناه ځي حيثيت پيدا 

کړ. په داسې حال کې، چې ښځينه محصلينو له هغه نه د يو ښکالييز او 

 ريفاتي ځای په توګه کار اخيسته.تش

د ثور کودتا ددې زمينه برابره کړه، چې په اداره کې لويې څوکۍ چې 

مخکې د تجربې او دپلوم خاوندانو ته ورکول کېدې، د بې تجربې او بې 

دپلومه ګوندي اشخاصو له خوا ونيول شي. ددې لپاره چې ګوند پوورې 

د بې دپلومه آمر په توګه تړلي عناصر په هغو دفترونو کې، چې دوی يې 

دندې سرته رسولې، د هغو کسانو پر وړانودې، چوې دلووړو تحصويلي 

سندونو او دپلوم په لرلو سره يې ټيټه ) د مادونۍ( دنده سرته رسوله، د 
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ناراحتۍ احساس ونه کړي او د حقارت عقده ورته تکليف ور نه کوړي، 

ې په لټه کې شو ګوند د هغو د تحصيلي او تعليمي نيمګړتياوو د بشپړون

او ددې موخې لپاره يې شپې پوهنځي جوړ کړل. په شپې پوهنځيو کې 

غالباً د مدرسينو په توګه د ګوند د منسوبينو له خوا د ورځنيو درسونو 

 جوول شوې برخه شاګردانو ته وړاندې کېدله.

د دقيقو اټکلونو له مخې د کابل پوهنتون د شپې محصلينو په سولو 

لکوو ديموکراتيوک ګونود منسووبين او د خواد برخوه د خ(  8١)کې 

کارکوونکي وو. د دولت موخه دا وه، چې خاديستان په راتلونکي کې ))د 

څرا  لرونکو غلو په توګه(( د هغه څه له ازرښتونو څخه، چې د انقالب 

 په نامه يادېدل د ))علمي(( دفاع لپاره تيار کړي.

به کوار علموي په داسې شرايطو کې، چې پوهنتون له يوې خوا تجر

کادرونه او له بلې خوا د لوړې علمي سويې فار  التحصيالن لوه السوه 

ورکول او درسونه د څرنګوالي او څومره والي له پلوه سخت راټيټ شوي 

وو، د روس السپوڅى حکومت په دې لټه کې شو، چې په ځينو پوهنځيو 

کې د تحصيل پوړۍ ماسټرۍ او ډاکترۍ ته لووړې او پوه مزارشوريف او 

هرات کې دوه نور پوهنتونونه جوړ کړي. دې کار د پوهنيزو ارزښتونو د 

 دفاع په الر کې د دولت دروغجنه ځانښودنه په ډاګه کوله.

تر کودتا وروسته پوهنتون  د علمي پرسونل په برخه کې بدلون:

تر لسو څخه د زياتو کلونو په موده کې خپل دوه پر درې برخې تجربه کار 

 درونه له السه ورکړي وو.استادان او علمي ک

هغه وخت چې افغانستان د روسي عسکرو تور واکمنوۍ النودې و، 

روسي استخباراتي اجنټانو د استاد او پروفيسر په نووم د پوهنتوون د 
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پخوانيو استادانو ترڅنګ د تدريس دنده پور غواړه اخيسوتې وه. پور 

کال هغوی پرته له دې چې د لووړو زده کوړو وزارت لوه خووا  (م٠982)

پوهنتون ته معرفي شي، نېغ په نېغه يې له شوروي سفارت نه پوهنتون 

ته مراجعه کوله او د خپلې خوښې مضمونونو د تدريس غوښوتنه يوې 

کوله. پر همدې کال د روسانو د دې خپلسرۍ او زورواکۍ پر وړاندې د يو 

شمېر با درده او بادرکه استادانو له خوا عکس العمل وښودل شو. ددې 

تشکيالتي چوکاټ د افغانسوتان د اسوتادانو او ښووونکو  عکس العمل

 ))دولتي ضد او انقالب ضد(( اتحاد و.

کوال د  (م٠982)ددې کتاب ليکوال ددې اتحاديې غړيتوب درلود. د 

ددې ټولنې غړي تر څارنې النودې راغلول. ددې کرښوو  (مه۲۶)مى پر 

ليکوال په لس کاله زندان محکوم شو، چې له هغې  جملې نه يې پينځه 

 نيم کاله د څرخي پله په زندان کې تېر کړل.

په هرحال! د تدرسي کدر د کمونې بله برخه د پرچم ډلې په واسطه تر 

اهليت له لرلو پرتوه د سره شوه. پرچميانو د پوهنيز واک او ان اخالقي 

مقررۍ د فرمانونو پر بنسټ، چې له ګوندي اورګانونو څخه يې ترالسوه 

کول. د تدريسي کدر د ګومارنې په اليحه کې د څرګند شويو پړاوونو له 

تېرولو پرته، خپل ځان پر پوهنتون بانودې تحمويالوه. هغووی د هغوو 

ي وو او يوا کارو استادانو پر ځای، چې يا زنودان توه بيوول شوو تجربه

تښتېدلي وو، د تدريس دنده پر غاړه اخيسته. بيا نو په تدريسي کدر کې 

د ګومارنې د مقررۍ د تطبيق پوښتنه، چې د تدريس د ډېرو با استعداده 

 مينوالو د جذب ډاډمن ضمانت و، مطرح نه وه.
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پرچميانو د روسانو په مرسته د پوهنتون د پخوانيو قوانينو او مقرراتو 

الس پورې کړ. د دې بدلون پر بنسټ د پوهنځي د استادانو په  پر بدلولو

غونډه او د پوهنتون په علمي شورا کې د ګوند د استازي ګډون حتمي 

شو. دخلکو ديموکراتيک ګوند غړو له دې امتياز نه په ګټوې اخيسوتو 

سره، د پوهنتون د مشرۍ پر علمي او اداري پرېکړو خپل ايوډيولوژيک 

رفيع، په بهر کې تحصيل، په بهرنوي کنفورانس او اغېز خوروه. علمي ت

سيمينار کې ګډون، د ګوند د منسوبينو د موافقې له ترالسه کولو پرته 

 امکان نه الره.

د پوهنتون روسي مدرسينو د ګونديانو په مرسته د ټولنيزو علومو په 

پوهنځيو په ځانګړي ډول د افغانستان د تاريخ په اړوند مضمونونو کوې 

واد د تاريخ د مسخه کولو لپاره لويه دسيسه جووړه کوړه. د زموږ د هې

افغانستان د وروستيو اويا کلونو دمخه پېښې له هغې جملې نه د ملوي 

کال د انقالب په محور کې  (م۶۳۶۳)خپلواکۍ ترالسه کول د شوروي د 

تفسير شول. د افغانستان تاريخ په اړه پر درسي کتابونو په ټوليز ډول بيا 

لنډه دا چې هڅه وشوه په شاګردانو کوې د يوو خپلوواک، کتنه وشوه. 

لرغوني او له وياړه ډک تاريخ لرونکي هېواد د اتباعو په توګوه، د ملوي 

غرور او روحي خپلواکۍ روحيه له منځه يوسي. هڅه وشوه د محصالنو 

په ذهن کې دا ښکېالکيزه مفکوره ننباسي، چې افغانسوتان يووازې د 

التړ الندې کوالی شي، د يوو نوه تجزيوه روسيې تر پوځي او سياسي م

 کېدونکي او خپلواک هېواد په توګه پاتې شي.

له نېکه مرغه ناپوهو، بې تجربې او کم علمه ګونودي مدرسوينو او د 

هغوی روسي ملګرو د دې ځواک نه درلود، چې په بېالبېلو برخوو کوې 
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 سټنډرډ درسي کتابونه تاليف کړي. هغوی په ډېرو برخو کې له ناچارۍ

له هغو کتابونو ګټه اخيسته، چې تر کودتا دمخه د باتجربه او د علموي 

واکمنو استادانو له خوا تاليف شوي وو او د پوهنتون په فرهنګ کې يې 

د يوې ځلېدونکې ډيوې په توګه، د انقوالب پوه تيوارو کوې خپلوه الر 

پرانيستله. په دې ډول په تدريس کې د روسانو او د خلکو ډيموکراتيک 

د منسوبينو نيمګړتيا او د يو شمېر کمو پخوانيو استادانو شتوالى ګوند 

ددې سبب شو، چې په ډېره لږ کچه په پوهنتون کې د تدريس علمي او 

 ابژکټيف تسلسل وساتل شي.

د کمونيستانو تر کودتا وروسته له عسکري خدمت څخه بهور توه د 

ه پوځي ښوونځيو د فار  التحصيالنو تګ او د ښوونځي تر فراغت وروست

خدمت ته د ګوند د ځينو منسوبينو تګ، د هغو کسانو شمېر چوې پوه 

پوهنتون کې د لوړو زده کړو د ادامې لپاره تيار وو، ډېر راکم کړی و، ځکه 

نو ټولو ته په پوهنتون کې د شاملېدو چانس نه ورکول کېده. له دې کبله 

سوتعداده د پوهنتون د نويو شاملينو او شاګردانو کانکور، د ډېورو بوا ا

شاګردانو د پلټنې او ارزونې د لويې وسيلې په توګه خپل ارزښوت لوه 

 السه ورکړی و.

زه ) ددې اثر ليکوال( چې د نږدې شپږ کلن زندان د تېرولو تر يووې 

وقفې، د روسانو تر لښکرکشۍ وروسته يو ځل بيا په حقوقو پوهنځي کې 

کاله مخکې پر تدريسي چارو وګومارل شوم، متوجه شوم، چې زما شپږ 

درسونه په غوڅ ډول هغو شاګردانو ته، چې لوه ښووونځي څخوه پوه 

نيمګړي تعليم پوهنتون ته راغلي وو، د پوهېدنې )هضم( وړ نه دي. لوه 
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دې کبله مې له ناچارۍ، د درسي نوټونو او لکچرونو سويه تر وروسوتي 

 ممکن بريده راټيټه کړه.

وروسته د دقيقوو  کال (م٠982)دا ټکى هم د يادونې وړ دی، چې تر 

تنه اجنټان د کابل پوهنتون (  ۹١١)اطالعاتو پر بنسټ خاد هر کال خپل 

د  بېالبېلو پوهنځيو په لومړيو ټولګيو کې د شاګرد په نوم شاملول. دې 

شاګردانو چې زياترو يې د بکلوريا سندونه په الس کې نه لرل، په خپل 

يستانو د راپورونوو د وار سره د شاګردانو د سويې کچه راټيټه کړه. خاد

برابرولو، د اعتصابونو او مظاهرو د له منځه وړلوو، د دولوت د مخوالفو 

استادانو د درسوونو د ګوډوډولو د لمسوون، د درسوونو د سياسوي او 

ايډيولوژيک کنټرول او د سياسي وژنو او چاودنو د ترسره کولو دنودې 

 لرلې.

ق ګوند د غړو د خاد د وژنو او چاودنو زياتره موخې دخپل دښمن خل

يس( او ييوسفي ) د حقوقو پوهنځي ر د ساري په توګه؛له منځه وړل وو. 

 يس( د پرچم ډلې د توطيې قربانيان وو.يسعيدي ) د پوهنتون ر

په پوهنتون کې د خاد د ستنو په پياوړتيا کې د اسداهلل حبيب )پور 

يس( د کى، جوي، بوي د دې پېژنودل شووي يهغه وخت د پوهنتون ر

 ل بايد له ياده ونه ايستل شي.ګوډاګي رو

 له پورتنيو خبرو څخه دا څرګندېږي چې:

_ هغه ګډوډي چې تر کودتا وروسته د پوهنتون په علمي نظام کوې 

راڅرګنده شوه، ددې سبب شوه، چې د څومره والي او څرنګوالي له پلوه 

د درسونو سطحه راټيټه شي: کم تجربه او نيمګړو مدرسينو په ځانګړي 

متي ګوند غړو او دې سره سره اکثرو اسوتادانو تور کودتوا ډول د حکو
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 سولنهدمخه په انډول د سمستر تر پايه خپلو شاګردانو ته څلوېښوت 

زده کړې په لرلو  (سلنې۹١)درسونه ورکول، ځکه نو د شاګردانو سويه د 

 پورې راټيټه شوې وه. سلنې (۱١)سره د پخوا په انډول تر 

پرسونل دوه په درې برخه له السه  _ پوهنتون د خپل کدر تجربه کار

ورکړه. دا کار د دوستو هېوادو د فرهنګي مرستو په غوڅېودو سوره، د 

پوهنيزو څېړنو د پروژو د پرمخوړلو د ګډوډۍ المل شو او د درسونو پر 

 څرنګوالي يې ناوړه اغېزه وکړه.

_ پر پوهنتون باندې د کمونيستانو د لس کلنې ايډيولوژيکې واکمنۍ 

کې موږ له پوهنتون څڅه د زرګونو القيدو، پاسيف او ټيټ سويې په بهير 

ځوانانو د فراغت شاهدان وو، چې له خپلې راتلونکي څخه يې روښانه 

لرليد نه درلود. له دې ځوانانو سره بايد په زرګونوو هغوه ځوانوان هوم 

يوځای شي، چې په پخواني شوروي او ختيزې اروپا کوې پور زده کوړه 

ن به د فرهنګي خپلواکۍ د يوې ناجوړې پينې پوه بوخت وو. دا محصلي

 توګه افغانستان له ناوړه بدلونو سره الس او ګرېوان کړي.

لکه څنګه چې يادونه وشوه، پوهنتون او د افغانستان د لوړو زده کړو 

موسسو د روسي يرغلګرو د کلتوري انقالب تر ټولوو درانوه ګوزارونوه 

و ملي حکومت دنده به وي په زغملي دي، د پوهنتون بيا رغونه چې د ي

 راتلونکي کې ټينګو هڅو ته اړتيا لري. له هغې جملې:

د هغو پوهنتونو حذفول، چې د منځته راتلو دليل يې سياسي کتنې 

وې نه کلتوري. شورويانو غوښتل چې د قومونوو ) د روسوانو پوه انود 

مليتونو( خپلواکه فرهنګي پېژندنه، د ملي فرهنګوي پېژنودنې ځوای 

چې په دې ډول د فدراليزم د يو سياسي جوړښوت لپواره الره  ونيسي،
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هواره شي. د فرهنګي اړتياوو او د هېواد د راتلونکي پرمختګ د اړتياوو 

پر بنسټ د پوهنتون ساتنه او د سياسي او تش په نامه پوهنتونو لغووه 

 کول به په راتلونکي کې د فرهنګي چارواکو د پاملرنې وړ ټکي وي.

د کابول  شلو کلونو لپاره د درېو پوهنتونو شوتوالى: افغانستان ته د

پوهنتون، د ننګرهار پوهنتون او د هرات پوهنتون پوره دي. ددې درېو 

پوهنتونو بيا رغونې ته پاملرنه چې د کمونيستي جګړې د غميوزې پوه 

 (۲١)ترڅ کې په پوره ډول زيانمن شوي دي، زموږ لپاره بوه د راتلونکوو 

 وختيا رامنځته کړي.کلونو په بهير کې ښه ب

_ د بهرنيو مرستو راجلبوول او د اړيکوو د سيسوتم بيوا رغونوه: د 

تدريسي کدر لپاره د اړيکو د سيستم پر بنسټ د دوسوتو هېوادونوو د 

 پروفيسرانو ګومارل.

مثالً د مهاجرو او له  بهر مېشتو افغانانو څخه د  _ د يو پالن طرح:

 ن او ددې موخې لپاره: تدرسي کدر د بشپړونې لپاره درې کلن پال

 د پوره معاش ټاکل او د هغو د ساتنې لپاره وړ ضمانت ورکول. -الف

هغه شمېر استادانو ته، چې په جهاد کې د برخې اخيستنې لوه  -ب

کبله زنداني شوي وو، د اکاډميکو مکافاتو )لکه امتيازي معاش( ورکول. 

هغوی پاتې ګڼ شمېر استادان د جهاد په بهير کې شهيدان شوي دي. د 

 کسان بايد د مقاماتو د ښې پاملرنې وړ وګرځي.

د هغو استادانو لپاره، چې په بهر کې د خپلو کورنيو د ليدو هيله  -ج

 ولري، د مسافرت د مساعدو الرو چارو برابرول.

 د استادانو علمي اثارو د چاپ د امکاناتو برابرول. -د
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د يو رياست لکوه د  د پوهنتون اوډلې )منظمه( او پالنيزه بيا جوړونه

پوهنتون د بيا جوړونې رياست په نووم د جوړېودو غوښوتنه کووي. دا 

رياست به دنده ولري، چې د پوهنتون د بيا جوړونې لپاره مثالً يو څلور 

 کلن پالن تر الس الندې ونيسي.

په هرحال! د کمونيستي واکمنۍ په بهير کې د خلکو قهرجنو ډلو، په 

وختو ښوونکي او ښوونځي ته د پووهې د داسې حال کې، چې پر پخوا 

ترالسه کولو د وسايلو او د دولتي څوکيو د نيولو د وسيلې په توګه زيات 

ارزښت ورکاوه او د همدې موخې لپاره يې خپله ځمکه او کليوالي کور، 

ښوونځي ته د مرستې په توګه ورکول او خپل زامن يوې د ښووونځي د 

خپلې خوښوې کوار توه هڅوول، د  دېوالونو او چتونو د جوړولو لپاره د

خپلواکۍ، هېواد، دين او ناموس په حق کې سپکاوی يې د نوې پوهې پر 

غاړه واچاوه او ځينو ښوونځيو ته يې اور ورته کړ، خو دې سره سره اوس 

هم ښوونکى، استاد، زده کړې او تحصيل ته، د درنښت مثبتې اغېزې، د 

درناوي يوه برخه کوالی  پرګنو په ذهنيت کې له منځه نه دي تللي. ددې

شو په اسالمي ښوونه او د بډايه ملي فرهنګ او اخالقو په جوړښت کې 

ولټوو. دا الندې بيت له دين سوره د پووهې د نوه شولېدونکي پيونود 

 څرګندوی دی:

 چو شمع از پى علم بايد گداخت

 که بى علم نتوان خدا را شناخت

و ته د ټولنيز او سياسي بواور هخو بنسټپال اسالم زياتره مذهبي فق

ترالسه کولو د مرکزونو په توګه پاملرنه کوي او ) اهل حل و عقد( ته چې 

د ديني علومو له پوهانو څخه جوړه شوې ده، د ټولنې اداره په همودې 
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اشخاصو پورې تړي او د ښوونځي او پوهنتون فار  ته په دويمه درجوه 

 اهميت ورکوي.

کوي، چې پر ديني پوهانو باندې د ډډې منځالرې روحاني ټولنه هڅه 

لګونې ترڅنګ د پوهانو، ټکنوکراتانو، د پوهنې او پوهنتون د پوهانو په 

راټولونې سره خپلې ټولنيزې ستنې پراخه کړي او دې ټکي ته په کتنې 

سره، چې افغاني ټولنه په اکثريت ډول له منځالرو مسلمانانو څخه ډکه 

و بې رقيبه سياسي ځواک په توګه څرګند ده، د ټاکنو په شرايطو کې، د ي

شي. ځکه نو منځالري تنظيمونه د ولسواکۍ د ارزښتونو منلو توه ډېور 

 لېواله ښکاري.

د پېژندنې )هويت( کړکېچ او له هغه څخه راپيدا شوې  -۲

 پايلې:

کوال د کمونيسوتي  (م٠978)په افغانسان کې هغه کوچنيان، چې د 

کال د ځوانۍ پر عمر يوانې  (م۶۳۳۳) کودتا په پيل کې زېږېدلي دي، پر

اتلس کلنۍ ګام ږدي. ددې ځوانانو زياته برخه د درس او تعليم له نعمت 

 نه بې برخې ده.

هغه کوچنيان، چې د کمونيستي کودتا په پيل کې د ښووونځي پوه 

م کال( د څلېرويشت کلنوۍ  ۶۳۳۳لومړي ټولګي کې شامل وو، اوس )

 و زده کړې نه بې برخې دي.عمر ته رسېدلي دي. هغوی له لوست ا

هغه کوچنيان، چې تر کمونيستي کودتوا وروسوته لوه افغانسوتانه 

ګاونډيو هېوادو ته په مهاجرت مجبور شوي، شاوخوا اتيا په سولو کوې 

نالوستي او نا زده کړې پاتې شوي دي، هغوی هم اوس د ځوانۍ عمر ته 

ان کې تر رسېدلي دي. يوازې د هغوی کورنيو کوچنيان، چې په افغانست
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قتل او وژنو وروسته پر مختللو صنعتي هېوادونو ته مهاجر شوي دي، د 

لوست او زده کړې امکان يې پيدا کړی دی، پوه بهرنوۍ ژبوه او پوردي 

فرهنګي چاپېريال کې د دوی لوست او د زده کړې څرنګوالى په خپلوه 

بحث پارونکې مسئله ده، چې وروسته به په دې برخه کوې ځينوې  هيو

ندې شي. اوس دا ټکى د يادونې وړ دی، چې نالوستي او د ځوان ټکي وړا

پښت د زده کړې کمى، هغه پښت چې بايد د خپل مټ او ځواکمن مغز 

په زور نه يوازې د ټولنې له سر او څېرې څخه د جګړې ګرد او غبار لرې 

کړي، بلکې الزمه ده، چې هغې ته د هيلو وړ ډيناميزم او خوځون هوم 

ره ستونزه ده، چې د هغې د حل الرې د امکاناتو پوه ورکړي، دا هغه ست

 لټون پسې بايد همدا اوس فکر وشي.

په افغانستان او ګاونډيو هېوادو کوې افغواني ځوانوان. د  -لومړی

افغانستان او د ګاونډيو هېوادو ټولنيز چاپېريال د دې ځوانانو د فکري 

او په  تشکل سرچينې جوړوي. کله چې موږ د ځوانانو پر فکري تشکل 

افغانستان کې د ټولنيز چاپېريال په باب خبرې کوو، ژر تر ژره موو پوه 

ذهن کې د کمونيستي او مسلمانو حکومتونو ښووونيز او روزنيوز رول 

ګرځي. دا ښوونيز او روزنيز رول له مدرسې، ښوونځي او پوهنتون څخه 

 بهر، چې ټول هېواد پر کنډرو بدل شوی، ځوانانو ته د ډله ييزو وسايلو

و اغېزې وړ دی. هغوه څوه چوې لوه )ماس ميډيا( له الرې د رسېدنې ا

ميډيا څخه د کمونيستي او مسلمانو حکومتونو په واک کې پاتې وو  ماس

او دوی د هغو په واسطه په تبليغ الس پورې کاوه او په يو ډول يوې لوه 

 خلکو سره اړيکي ټينګول، راډيو وه او تر يوه حده ټلويزيون و.
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ټلويزيون لوه پروګرامونوو څخوه زيواتره د دروغجنوو او د راډيو او 

ايستونکو تبليغاتو له الرې د حکومت د فزيکي شتوالي د اثبات لپاره  تېر

ګټه اخيستل کېده او د خپرونو روښانوونکي او روزنيز اړخ ته يې کموه 

 پاملرنه کېده.

د راډيو او ټلويزيون له الرې له غرض نه ډک يو ډول تبليغوات ددې 

وي وو، چې خلک زياتره د بهرنيو راډيوګانو اورېدو توه لېوالوه سبب ش

شي، خو دې سره سره بيا هم د خپرونو تداوم او د کورنيو څپو د چوارو 

ښه والى، د دې سبب شوي وو، چې افغاني راډيو ټلويزيون هم د خلکو 

په منځ کې اورېدونکي او ليدونکي ولري. هغه هم پوه دې شورط چوې 

  برېښنا يې درلودله.

په هېواد کې د کړکېچ د بهير په اوږدو کې، حکومتي راډيوګانو تل د 

جګړې اړوند خبرونه او وسلوالې نښتې، د خپل خبري پروګرام په سور 

کې خپاره کړي دي، د نژادي کينې، مذهبي دښمنۍ او طبقاتي جګړې او 

د تنظيمي دښمنۍ لمسون تل د راډيو له څپو نه د ځوانانو ذهنيت، چې 

لوستي او يا نيم لوستي وو، مسموم کړی دی. له همودې نواوړه اکثراً نا

فکري الرې څخه، تنظيمونو او دښمنو سياسي ډلو، د ځوانانو او تنکيو 

 ځوانانو په کړيو کې، د سرتېرو د راټولولو پراخه کړنالره پلې کړې ده.

اخالقي انحرافات او په ځانګړي ډول پر مخدره موادو ککړتيوا چوې 

وستۍ يې د ودې زمينه برابروي، د ځوانانو په منځ کې په وزګارتيا او نال

چټکۍ سره دود شوي دي. د عيني شواهدانو پوه وينوا د کمونيسوت 

کال ايتالفي ادارې او جهادي تنظيمونو  (م۶۳۳۲)حکومت اردو، د کابل د 
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په ليکو کې جګړه مارانو د ښې جګړې د ترسره کولو لپاره د چرسوو او 

 ک ته الس وروړ.ترياکو تر نشې الندې ټوپ

کوچنيان چې په پاکستان او ايران کې د افغان مهاجرينو په مېشتغالو 

)کيمپونو( کې د ځوانۍ عمر ته رسېدلي ، د هغوی نړۍ ليد د کوډوالو د 

کيمپونو په چاپېريال پورې تړلى دی، د دې ځوانانو لږ شمېر پوه دينوي 

و ذهنوي مدرسو کې د شاملېدو امکان ترالسه کړی دی. د هغو طالبوان

راټولونې، چې د مذهبي درسونو د لوست چانس ورته په الس ورغلوى 

دی، يوازې د شرعي موضوګانو په باب دي. په ټوليز ډول پوه ګاونوډيو 

هېوادو کې استوګن افغان ځوانان په بدمرغۍ او غريبۍ کې لوی شوي 

 دي.

بهرنيو مرستو د هغوی بيولوژيکي اړتياوې تر ډېره کمه حده خړوبې 

، خو د هغوی د فکري، رواني، مانيزو او عقيده يي اړتياوو د ډاډ کړي دي

 او خړوبونې لپاره هېڅ مرجع موجوده نه وه.

په کيمپونو کې مهاجرو افغان ځوانانو  تر ډېره کمه حده د خپل کار له 

الرې ژوند خړوب کړی دی. هغوی ډېر ستونزمن ژوند لري، دې ځوانانو 

مهاجرت، راشن )جيرې( جهاد،  چې خپل ښي او چو الس پېژندلى، د

تنظيم، اسالم، الحاد، شيعه، سني، پښتون، تاجک، هوزاره، توغنودي، 

 ماين، کالشينکوف او نورې خبرې يې په خولو کې ګرځي.

مهاجرو ځوانانو ډوډۍ د ملګرو ملتونو له کمېشنرۍ نوه خووړلې او 

ډانګي يې د پاکستان او ايران د پوليسو له خوا. هغوی کوه هور کلوه د 

ټولنيز مقام د ترالسه کولو هيله ولري، هغه به يوازې همدا وي، چې ډېر 

 ښه ))مال(( ورڅخه جوړ شي.
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د جهاد بهير او د اسالمي انترناسيوناليزم تبليغاتو، پوه پووره ډول د 

ځوانانو په ذهن کې د اسالم د سياسي افسانه يي يوووالي پور لووري د 

هغوی ته افغانستان عاطفي تړښت ذهنيت پېچکاري کړی دی. ځکه نو 

د هېواد په توګه مطرح نه دی، هغوی ته افغانستان، فلسطين، الجزاير، 

چې شريعت په کې  (کشمير او بوسنيا د اسالمي نړۍ د خاورې په توګه

جهاد فرض کړی دی، د بحث وړ دي. په دې ترڅ کې د هېواد په توګه د 

ادونو په انډول افغانستان دفاع، د الحاد له خطر سره د نورو مخامخو هېو

هېڅ غوره والى نه لري، خو دا لوړتيا د جغرافيايي دښمنيو پوه نيوت د 

 سرتېرو د کيمپونو د جوړولو لپاره وه.

د ټولنيزو شخړو د اواري، هېواد پالنې، د ښوځو درنواوی، د لويوانو 

درناوی، مېلمه پالنې او نورو چارو کوې د جرګوې د رول منول، د هغوو 

ده، چې کورنۍ او قبايل يوې خپلوو زامنوو توه ټولنيزو ارزښتونو برخه 

لېږدوي. په ننني افغانستان کې د ځوانانو لپواره دکوورنۍ او قبيلوې د 

روزنيز چاپېريال رول، د دغو دواړو جوړښتونو د پاشل کېدو له کبله ډېر 

کمزوری شوی دی: ډېرو کورنيو او قبيلو د کورني او بهرني مهاجرت له 

ړونکي توکي له السه ورکړي دي. د ځينوو کبله د خپل واک او اغېز جو

کورنيو مشران په جګړو کې وژل شوي او يا يې په زندانونو کې شتمني 

له منځه تللې ده، ځکه نو په هېواد کې، په اوسنيو شرايطو کې د ټولنيزو 

واحدونو په توګه، د کورنۍ او قبيلې رول، د ځوانانو د روزنيز او فکوري 

ره د پرتلې وړ نه دی، خو کورنۍ او قبيلې تشکل په برخه کې له پخوا س

په هېڅ ډول د افغانستان د خلکو په عامه ذهنيت کوې خپول ټوولنيز 

اعتبار له السه ورکړی نه دی. د ځوانانو په منځ کې به د پلرونو او د قوم 
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د مشرانو د نصيحتونو اورېدونکي لږ وي، خو په ټولنه کې بايد د هغو له 

د لويې جرګې نومونه )اصطالح( د ځوانوانو  مثبت انعکاسه ډاډه واوسو.

لپاره د پوهېدو وړ نه ده، خو د عامو خلکو په معتقداتو کې دهغې پر لوړ 

 مقام پوره باور دی.

د دې ځوانانو په  په لويديزو هېوادو کې افغاني ځوانان: -دويم

منځ کې، هغه چې په افغانستان کې د ثور د کودتا په پيل کې زېږېدلي وو 

و دوه کلونو وروسته له خپلو کورنيو سره لويديزو هېوادونوو توه او تر ي

کلونو عمر لري. هغوی د مهاجرينو په کوربه  (٠9)او  (٠8)راوکوچېدل، د 

هېوادونو کې لوست او زده کړې کړي او ثانوي زده کړو ته رسېدلي دي. 

دا مهاجر ځوانان دهغې ډلبندۍ په انډول، چې د دې بحث په پيل کوې 

ورته اشاره وشوه، لږې ټولنيزې او رواني ستونزې لري. هغووی غالبواً د 

ې ژوند کووي او پوه ورو ورو ډول يوې د کورنيو د پالنې تر سيوري الند

پردي تعليمي او ټولنيز چاپېريال تر اغېز الندې فکر او دما  د همودې 

 ټولنې او چاپېريال بڼه خپلوي.

د ټولو هغو ځوانانو لپاره، چې په لويديزو هېوادونوو کوې يوې پنواه 

اخيستې، د ښوونې او روزنې چانس برابر شوی نه دی، د دې مهاجرينو 

چې د افغاني ښوونځيو او پوهنتونونو له خپل نابشپړ تعلويم  يو شمېر،

سره مهاجر شوي دي، نېغ په نېغه د کار بازار توه الره پيودا کوړه، پوه 

لويديزو هېوادونو کې مهاجر ځوانان پر خپلې ملي ژبې نه پوهېږي او يا 

ورو ورو هغه څه چې په ګړنۍ ژبه يې زده کړي وو، هېروي. هغوی غالباً 

به خبرې او ليک کوي. يوې واحدې کورنۍ توه منسووب دوه په پردۍ ژ

تنکي ځوانان، چې په دوو بهرنيو هېوادونو لکه فرانسې او امريکا کې يې 
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ژوند کړی، د يوه او بل ژبې سره اشنايي نه لري. د ساري په توګه د کاکا 

 زامن په يوه ژبه خبرې کوالی نه شي.

فرهنګ د لېږد يووازينۍ کورنۍ دې کډوالو ځوانانو ته د ملي ژبې او 

سرچينه ده. کورنۍ اکثره د خپل ژوند د اړتياوو د پوره کولو په ستونزه 

کې داسې ډوبې دي، چې د خپلې کورنۍ د غړو لپاره ډېر کم کلتووري 

رول لوبوالی شي. کورنۍ په هېڅ ډول ددې وس نه لري، چې د پوردي 

ي کلتور او فرهنګ پر وړاندې، د ملي فرهنګ په واسطه د ملي او اسالم

ژبې ساتنه وکړي او د خپلو زامنو په ذهني تشکل کې د پردي چاپېريال، 

 پوهنتون او ښوونځي د اغېزو مخه ونيسي.

کړو  تقريباً په ټولو پرمختللو صنعتي هېوادونو کې مهاجر افغانان د زده

لپاره د هغو مرکزونو له لرلو څخه چې لږ تر لږه د مهواجرينو زامون پوه 

ساعته د افغاني کلتوردود او لوست زده کړي، بې برخوې اوونۍ کې څو 

 دي.

که چېرې داسې مرکزونه وي هم، په سختۍ سره د لويديځ جادوګر، 

ان نارو  کلتور د اغېزو مخه نيوالی شي. د ګوتو په شومار يوو شومېر 

مذهبي مدرسې، چې په دې لټه کې دي د مهاجرو افغان بچوو لپواره د 

ه دې خبرې نه مستثنى وګڼل شي. خو دا شريعت اصول زده کړي، بايد ل

مدرسې غالباً د ديني مضمونو له تدريس سره سر و کار لري او په داسې 

 نصاب کې د افغاني عمومي کلتور کوم څرک نه شته.

په هرحال! د زده کړې چاپېريال او ټوولنيز چاپېريوال پوه لويوديزو 

زامن په پردي هېوادونو کې د مهاجرو ځوانانو دوه روزنځايونه دي. زموږ 

هېواد کې په پردۍ ژبه، د کوربه هېواد ترانه زمرمه کوي، د بهرنيو پوهانو 
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او هنرمندانو نومونه اخلي. د لويديځ له تاريخ سره نږدې کېوږي او لوه 

 افغاني ټولنې څخه ورو ورو لرې کېږي.

نور نو د خوشال خان خټک، احمدشاه بابا، موالنوا بلخوي، خواجوه 

د افغانستان د تاريخ نورو په سلګونو پوهانو او واکمنو عبداهلل انصاري او 

نومونه د ځوانانو لپاره الهام بښونکي نه دي. هغوی د هېواد له کلتوور، 

تاريخ او جغرافيا څخه ناخبره دي. د مهاجرو ځوانانو پېژندنه )هويت( په 

 رښتيا له سخت خطر سره مخامخ ده.

له افغواني کلتوور  د کالشينکوف او زورواکۍ پښت، نالوستى نسل،

څخه ناخبره نسل، د هېواد له تاريخ نه ناخبره نسل، لوه ماضوي سوره 

ناتړلى نسل، د ملي احساس نه درلودونکى نسل، بې هېواده او بې هويته 

نسل او داسې نور د هغه ځوان پښت ځانګړنې دي، چوې د طبيعوت د 

د قانون پر بنسټ بايد د افغانستان راتلونکى پوه الس کوې ونيسوي او 

 هېواد د بيا رغونې ګټورې دندې پر مخ بوځي.

د يو هېواد لپاره تر دې ستره بدمرغي نه شته، چې د هېواد د چوارو 

 پرديو عناصرو السو ته وسپارل شي. د واګې، له ټولنې څخه

په خواشينۍ سره زموږ هېواد بايد د ټولنې د بنسوټيزو ارزښوتونو د 

د جګړې ظلم او افت، له زياتې پاشنې د مخنيوي لپاره هغه پښت، چې 

پوهې او ليد څخه بې برخې کړی دی، د راتلونکي افغانستان په اداره کې 

له فعال رول څخه محروم کړي، ګنې هغه دنده چې ځمکني او اسماني 

قوانين يې د ټولنې د رو  ژوند د دوام د تضمين لپاره ځوان پښوت توه 

چېورې سووله ورکوي، لعنتي جګړه هغه له هغو څخه بېرته اخلي. که 

نږدې هم وي، نو افغانستان بايد لږ تر لږه له شلو نه تر دېرشو راتلونکوو 
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کلونو پورې د ځوانانو د يو بل پښت تر رسېدو پورې په لويو چارو کې د 

زاړه عمر د پښت په وسيله يانې د هغه پښت په وسويله، چوې دوديوز 

ې راولي، قوانين هغوی د متقاعد قشر په نامه د فعال ژوند په حاشيه ک

اداره شي. متقاعد پښت د ځانساتي پښت دنده لري، هغه ټپونه به چې د 

انقالبي پښت له خوا زموږ ټولنې ته رسېدلي، درمل کړي. دا پښت د تېر، 

حال او راتلونکي ترمنځ د اړيکو د پله په توګه دنده سرته رسوي. د زيات 

دوديوزو عمر لرونکى پښت راتلونکي ته د ټولنې د سواتنې وړ د هغوو 

ارزښتونو، چې د کمونيستي انقالب له افت نه رو  پاتې دي، لېږدونکى 

ګڼل کېږي. عمر خوړلى پښت په حقيقت کې د روح د ارامۍ لپواره يوو 

داسې ژوندی موزيم دی، چې لږ تر لږه د افغانستان د معاصر تاريخ پوه 

 پاڼو پورې  اړه نيسي.

و سړو او سپين په دې کې شک نه شته، هغه ټولنه چې د سپين ږير

سرو ښځو په لړزېدونکو السونو اداره شي، طبيعي ده، چې د خوځون او 

پرمختګ نوښت به ونه لري، خو بله چاره نه شوته. جګوړې او ټوولنيز 

کړکېچونه ناوړه او نا طبيعي بدلونونه پر ټولنې زغموي او هغوه ټوولنيز 

ه انډول، چې د سولې په بهير کې رامنځته شوی، په بې رحمۍ سوره لو

 منځه وړي.

 د واک د نويو مالتړو څرګندېدل: -ب

له مکتبي بنسټپالو مسلمانانو پرته زياتره  جهادي تنظيمونه: -يو

جهادي تنظيمونه، د کمونيستي يرغلګرو پر ضود د جهواد د اداموې د 

شرايطو زېږنده وو، په افغانستان کې د شوروي پوځي او وروسته سياسي 

په ځانګړي ډول له مسلمانو واکمنۍ، زموږ خلک له ډېرو بهرنيو هېوادونو، 
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د ماتولو د ګډ هدف لپواره د پيوسوتون او هېوادونو سره د دښمن د يرغل 

 يووالي په ليکه کې ودرول.

د بهرنيو هېوادونو بې درېغه پولي، مادي، سياسي، تبليغواتي او پووځي 

مرستو، جهادي تنظيمونه د سياسي واک پوه سوتر ځوواک او د کابول د 

کمونيست حکومت پر نه تسليمېدونکو دښمنانو واړول. مجاهودينو توه د 

اد ))اخروي اجر(( او د تواريخي ويواړونو د ترالسوه کولوو د افغانستان جه

وسيلې او بهرنيو هېوادونو ته د نړيوال کمونيزم د ماتې پر حربې بدل شو. د 

ډله ييزو ارتباطي وسايلو، لوه موذهبي شخصويتونو نوه ، نو بهرنيو هېوادو

سياسي ليډران جوړ کړل... په دې جګړه کې د افغانستان ملي او مسلمانو 

تونو او د تېرې بوروکراسۍ د لويو شخصيتونو د تبارز لپاره ځای نه و، شخصي

نه د هغوی په خوله څوک د جهاد ډګر ته تلل... له افغانستان نه د روسوانو 

 ځغلول د مټ ځواک ته اړتيا درلوده، نه د استدالل او عقل ځواک ته.

دېدو( له نښو نښانو ) په ځانګړي ډول د لويديزو هېوادونو د مرستو له بن

څخه داسې ښکاري، چوې لويوديزو هېوادونوو د روسوانو پوه واسوطه د 

افغانستان د پوځي اشغال پر وخت د جهادي تنظيمونو مالتړ، د هغو جګړه 

ييز رول ته د پاملرنې له مخې کاوه او جهادي تنظيمونوه يوې د جګوړې د 

وخت سرتېري ګڼل. لويديز هېوادونه يو وخت په دې لټه کې شول، چوې د 

د له پخوانيو بوروکراتانو او ټکنوکراتانو څخه ) د سولې وخت( د زېرمه هېوا

 ييز ځواک په توګه کار واخلي.

د سولې اردو پوځي وسايل او امکانات نه درلودل او د جهادي تنظيمونو 

له مالتړ پرته ناممکنه وه، چې کوم کار ترسره کړي. ځکه نو د افغاني ټولنې 

يوې نه پوره کېدونکې اړتيا په توګه رامنځته د دوو قشرونو ترمنځ يووالى د 

شو. د کابل کمونيست حکومت د خپلو استخباراتي اجنټانو لوه الرې تول 

هڅه کوله، چې د افغانستان د پوهنې )معوارف( خاونودانو پور وړانودې د 
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اسالمي تنظيمونو کينه راوپاروي  او پر پوهو اشخاصو باندې د کفر او الحاد د 

دوو قشورونو تورمنځ  د ه چې غالباً ناروا دي، د ټوولنېتورونو په لګولو سر

اختالف پر دښمنۍ بدل کړي. هغه وخت به نو په اصطالح ) پالر وطنه ملي 

جبهه(، چې وروسته د ملي جبهې په نامه ياده شوه د يوه ډاډمن سياسوي 

 پناه ځي په توګه د ښوونځي او پوهنتون د روڼاندو پرمخ خپله غېږ  پرانيزي.

چې دمخه يادونه وشوه، قومي او قبيله يوي پولوو  جهوادي لکه څنګه 

تنظيمونه يو له بله بېلول، دا تنظيمونه هېڅکله هم د يوو واحود سوازمان 

)ګوند يا متحدې جبهې( په چوکاټ کې سره راټول نه شول او نه يې مهربانه 

روڼاندو ته خپله غېږ پرانيسته. هغوی هېڅکلوه د افغوان ملوت د ټووليزو 

و ټولو هيلو منعکسوونکي نه وو او په خپلواک ډول يې د هېواد د ايډيالونو ا

 ادارې ځواک نه درلود.

چې افغانستان د تنظيمونو له شره وژغووري،  طالبان په دې لټه راووتل،

 خو دوی هم کوم دقيق، ټولنيز، سياسي او اقتصادي پالن نه لري.

ايونوه د ټولنيز او سياسي واک نوي ډاډ ځ جهادي قوماندانان: -دوه

وو، چې په عملي توګه يې د جهاد د پوځي چارو د پرمخبيولو دنده لرله. په 

داسې حال کې، چې قوماندانان له سياسي او پوځي پلوه تنظيمونو پوورې 

 تړلي وو، له خلکو سره د تنظيمي مشرتوب د اړيکو واسطه ګڼل کېدل.

په داسې حال کې چې جهادي تنظيمونه د سولې د يوې ستراتيژۍ پوه 

جوړولو او د يوې رښتينې سياسي الرې په موندلو بريالي نه شول او خپول 

تګلوری او سازماني يووالى يې رامنځته نه کړای شو. د جهادي قوماندانانو د 

خپلواک عمل په برخه کې د کورنيو او بهرنيو فشارونو بار مخ پوه زياتېودو 

ه کوې سوره شو. له همدې کبله قوماندانان دوه درې ځله په يوه ګډه جرګ

راټول شول، خو له دې پوځي کانفدراسيونونو څخوه هوم پوه زړه پوورې 
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سياسي پايله تر السه نه شوه. د قوماندانانو د خپلواکې کړنې رامنځته کول 

) د جهاد د يوې لسيزې په بهير کې له تنظيمونو سره د هغوی د پولي مالي 

هغووی تورمنځ  او پوځي تړښت له کبله( په هغه اندازه ناممکن وو، لکوه د

سياسي يووالى، ځکه چې د دښمن له خوا د تنظيمونو ترمنځ قومي، سيمه 

 ييزو، ژبنيو او مذهبي اختالفونو ته لمن وهل کېدله.

د قوماندانانو له ګډو جلسو او د نظر له تبادلې، نوه يووازې د تنظيموي 

پيوستون د تامين لپاره، د سياسي فشار د يوې وسيلې په توګه، په داسوې 

يطو کې کار واخيستل شو، چې د کابل کمونيست حکومت د تنظيمونو شرا

 ترمنځ خپلمنځي اختالفونه د واک د لېږد لپاره يوه پلمه ګڼله.
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 څلورم څپرکى

 د جهاد په بهير کې قهر او روغه

 

 قهر: -الف

د افغانستان تاريخ له ډېرو  د کالشينکوف او سټنګر نسل: -يو  

خونړيو پېښو سره مخ شووی دی. د شووروي او د هغوه د السوپوڅي 

حکومت پرضد دولس کلنې جګړې او د دښمنو تنظيمونو ترمنځ نږدې 

شپږ کلنې جګړې د ټولنيزو او سياسي شخړو په حل کې د قهور او زور 

 کارول، پر يو ډول ميخانيکي عادت بدل کړي دي.

د او اسالم د الرې اکثرو جنګياليو د خپلې ځوانۍ د د خپلواکۍ، هېوا

وخت زياته برخه د مورچل تر شا تېره کړې ده. هغوه هلوک چوې پور 

کال د جهاد د ګډون په نيت په ديارلس کلنۍ کې د ښوونځي  (م٠978)

کال دوه دېرش کلنۍ عمر توه  (م۶۳۳۳شپږم ټولګى خوشى کړ، اوس )

چې له ښوونځي څخه يوې  رسېدلى دی.ده په دې عمر کې هر هغه څه

زده کړي وو، هېر کړي او د خپلې کورنۍ له غړو لرېوالي ورته خطرناکې 

 نيمګړتياوې زېږولي دي.
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ددې ډول جنګياليو زړونه هغو کسانو ته، چې د ښارونو په منځ کوې 

يې د ښوونې او روزنې له نعمت او د خپلې کورنۍ په غېږ کې لوه ژونود 

د ښېراز ښاري ژوند له امکاناتو يې ګټه  څخه خوند اخيستى، په يوه مانا

اخيستې او له مجاهدينو سره يې څنګ په څنګ په جهاد کې برخه نه 

 ده اخيستې، له عقدو او غچ اخيستنې ډک دي.

)) د کالشينکوف او سټنګر پښت(( چې د قهر، کينې او زور په غېوږ 

ښمن کې د ځوانۍ عمر ته رسېدلى، د ښارونو ودانۍ پر توغنديو ولي، د د

له اسيرانو سره نه پخالکېدونکى دی او تيار نه دی هغه وياړونه، چې د 

برچې په زور يې ترالسه کوړي  لوه نوورو بوې احساسوه مکتبيوانو او 

بوروکراتانو ))فرصت غوښتونکو او نندارچيانو(( سره ووېشوي. حوق د 

هغوی پر خوا دی، خو د يو هېواد د ادارې لپاره، چې جګوړې د هغوه د 

ته برخه له منځه وړې وي، يووازې د نېوک احسواس، نوږه شتمنۍ زيا

ګروهمنتيا )اعتقاد( او د ځواکمنو مټو لرل، پوره نه دي. بايد له دې بې 

درکه او بې درده لښکر )زموږ حکم عمومي نه دی، قلموال مجاهودين 

ترې بېل دي( له هغو سره چې اکاډميکه پوهه  او تخصص لوري، جووړ 

 که څه هم د جهاد غوښتنه به نه وي.راشي. دا د وخت غوښتنه ده 

تروريزم په سياست کې د جنايت د هڅې ښکارندوی:  -دوه

هم د افغانستان د نولسمې پېړۍ په تاريخ کې، هغه وخت چې  (1)ترورريزم

د سلطنت دستګاه د شهزادګانو او دښمنو واکمنو د رقابت له خطر سره 

لوري د متوجه خطر مخ وه، د تاج او تخت د مدعيانو له خوا د دښمن له 

                                                           
(1)
په دې بحث کې تروريزم د سياسي هدف لپاره د نفس د وژنې په پراخه مانا که د يو فرد له   

 خوا وي که د دولت له خوا، کارېدلى دی.
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د له منځه وړلو تکتيک په نوم کارېدلى دی. د تاريخ په دې پړاو کوې د 

واک له السه وتلو غم او د واکمنۍ د مقام ساتلو هيلو، کورني عواطف تر 

پښو الندې کړل او په ځينو برخو کې يې د قومونو او قبايلو تورمنځ پور 

چې د نولسمې پېړۍ په نېکو اړيکو ناوړه اغېزه وکړه، په داسې حال کې، 

اوږدو کې سياسي تروريزم د دښمن د بېوسلې کولو دود او ډول و، د تاج 

او تخت د مدعيانو د پاملرنې وړ و، د شلمې پېړۍ په پيل کې ټيک هغه 

وخت، چې افغاني ټولنې د با اعتباره رژيمونو د ټينګښوت پور بنسوټ 

مبارزې پوه سياسي ثبات پيدا کړی و، د مطلقيت پر وړاندې د سياسي 

برخه کې، پټ اپوزېسيون د سياسي مخالف د څرګندوی په توګه، خپله 

 الر پرانيستله.

سياسي تروريزم د شلمې پېړۍ په اوږدو کې پوه يوو ډول، نوور هوم 

پرمختللي پړاو ته ورسېد. په دې مانا چې تر دې پېړۍ دمخه په داسوې 

حال کې چې تروريزم، د شخصي غوچ اخيسوتنې لوه مخوې د ځواني 

نفرادي( کړنې )اکټ( څرګندوی و، تر هغې وروسته له يو لوړ ګروهوو )ا

څخه، چې د ټاکلي سياسي سازمان په چوکاټ کې يې انعکاس موندلى 

و، د دفاع د تکتيک په توګه ځان څرګند کړ. دې سازمان ته د سياسي 

 واک تر السه کول او يا يې ساتل د زياتې پاملرنې وړ و.

يرغل د نښو نښانو له کبله، سياسوي  پر افغانستان باندې د شوروي

تروريزم ته له قهر نه په ډکه دوديزه افغاني ټولنه کې د ښې ودې زمينه 

 برابره شوه. د دې ودې الملونه دادي:

_ د ولسووواکۍ او خپلووواکۍ د موازينووو او سياسووي شووعور د ودې 

نشتوالى، ددې پرځای چې دوی خپل سياسي مخالفين پوه دې قوانع 
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ي غونډو د جوړېدو او د ټواکنو صوندوقو توه، چوې کړي، چې د سياس

تراوسه ال جايز او دود نه وو، والړ شي، يو بل ته مورچول نيوول غووره 

 وګڼل.

_ د تروريزم په القاح او سياسي وېرې پوه خپرولوو کوې د تواريخ د 

 کړې رول: زده

_ د سياسي او ټولنيز کړکېچ پر ناروغۍ د افغاني ټولنې اخته کېدل، 

چې د هغې په بهير کې د ژوند تېر جوړښتونه پرته لوه دې، چوې نووي 

ارزښتونه يې ځای ونيسي، تر پوښتنې الندې راغلل، دې کړکېچ د قانون 

وړه او د شخصي غوچ اخيسوتنې او او دولت د واکمنۍ وېره له منځه ي

عقيده يي تروريستي جګړې لپاره په داسې شرايطو  ځينې وخت يې د

کې الره هواره کړه، چې جګړې د مذهب اخالقي ملې سووزولې وې، د 

ايډيولوژۍ او اخالقو ارزښتونه ال دومره ژور شوي نه وو، چې د دولتوي 

 پوښتنې او د قانون د واکمنۍ تشه ډکه کړي.

قتصادي اړتيواوې. _ د ژوند د دوام لپاره د مهاجرو افغانانو مادي او ا

بهرنيو السوهونکو هېوادونو له دې اړتياوو نه )) د اجيرو تروريستانو(( د 

 ګومارنې لپاره ناوړه ګټه واخيسته.

په ځينو برخو کې د بهرنيو هېوادو سياسي هدفونو د تروريستانو له 

سياسي موخو سره سمون وخوړ. بهرنيو هېوادو ځينې وخت له ټواکلو 

 ه يوځای پر ترور او وېرې خورولو الس پورې کړ.افغاني سياسي ډلو سر

ترور غالباً له سياسي پلوه دوه هدفه درلودل: يو د دښمن په ليکو کې 

د وېرې او وحشت رامنځته کول، دلته يوازې د سياسي شخصيتونو لوه 

منځه وړل مقصد نه دي، بلکې د دښمن ټوله شتمني هدف ده او بل د يو 
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ده يوي بهيور پوه وده کوې د همغوه شخصيت په شاوخوا کې د يو عقي

شخصيت د فزيکي ترور له الرې د خنډ رامنځته کول. په افغانستان کې 

د خپلواکۍ تر ګټلو وروسته په نږدې اتو لسيزو کوې د دولوت د ځينوو 

مخالفينو، د دولت پر وړاندې زياتره د ترور له لومړني ډول ګټه اخيستې 

اتره د مطلقه واکمنو پوه ده. په داسې حال کې چې د ترور دويم ډول زي

سياسي اپوزېسيون سره په چلنودکې د پواملرنې وړ و او )د  له واسطه 

 مستبدو واکمنو په اند( په زړه پورې پايلې ترې السته راغلي دي.

د خپلسرو واکمنو له خوا سياسي ترور، چې پر دولت باندې واکمون 

ښوې نوم ورکړ شووی، د خپلوې خو (1)حقوقي فرهنګ کې ورته د اعدام

نتيجو د ترالسه کولو ستر علت په دې کې دی، چې زموږ پوه وروسوته 

پاتې هېواد کې د خانواکۍ او ارباب رعيتۍ ټولنيز قبيله يي جوړښت ته 

په پاملرنې سره، د يوې ډلې د باور وړ شخصيتونو باندې مفکووره يوي 

معتقدات راټولېږي. څرنګه چې دا شخصيتونه د سياسي سوازمانونو او 

په منځ کې ځای نيسي، د هغو په فزيکي له منځه وړنې سره تشکيالتو 

اړوند سياسي سازمان او تشکيل پاشل کېږي. په دې شرط چې نوموړی 

سازمان د الرښوونکي شخصيت تر وژنې وروسوته د ټوولنيز ځوواکمن 

 مالتړ خاوند شوی نه وي:

 (م۶۳١۹)_ د لومړي مشروطيت غورځنګ ) پټه ملي ټولنه(، چې پر 

 (۹۹)و، تر درې کلن پټ فعاليت وروسته ونيول شو، د هغه کال جوړ ش

                                                           
(1)
عدام ) د قانون پر بنسټ جوړ شويو نظامونو کې( له قانون نه د سرغړاوي او )اسوتبدادي ا  

نظامونو کې( د واکمن له ارادې نه د سرغړاوي په مقابل کې تر ټولو سوخته سوزا ده، تورور د 

خپلسرې واکمنې ډلې له نظره له هغه اعدام څخوه عبوارت دی، چوې لوه واکمون )برحوال 

 مقابل کې ورکول کېږي.حکومت( نه د سرغړونې په 
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تنه غړي د امير حبيب اهلل خان په وسيله ووژل شول او يا زنداني شول. 

 غورځنګ عمالً له منځه يووړل شو.

کال جوړ شو. دا غورځنګ  (م۶۳۶۶)_ د دويم مشروطيت غورځنګ پر 

ناوړه ناکام  پر پادشاه باندې دخپل يو غړي )عبدالرحمن خان لودين( د

 قصد له امله د لومړي مشروطيت پر برخليک اخته او تار په تار شو.

_ مترقي ډيموکراتيک ګوند د خدای بښولي ميونودوال تور وژنوې 

وروسته ونه کړای شول، په پښو ودرېږي او خپل ژوند ته دوام ورکوړي. 

که څه هم د يوې نيمې ميالدي لسيزې په اوږدو کوې د ))مقاوموت(( د 

ه خپرېدو سره ددې ګوند د پاتې شونو غږ څه نا څه پورته شو، جريدو پ

 خو ګوند هېڅکله بيا راژوندی نه شو.

کال د هغه له  (م۶۳۳۳_ د سردارمحمد داود د ملي غورځنګ ګوند )

 م کال اپريل( له منځه الړ.٠978)وژلو سره 

_ د خلکو ډيموکراتيک ګوند د نورمحمد تره کي او حفيظ اهلل امين په 

سره تباه کوونکى ګوزار وخوړ. هغه څه چې د ))پرچم(( ډلې  تور وژنې 

نامه الندې يې څو  کاله فعاليت وکړ د )وطن ګوند( د ناموه لوه نظوره، 

سياسي تګالرې او عقيده يي آرونو يې له لومړۍ طرحې سره ډېر زيات 

توپير درلود او په واقعيت کې د يو بل مستقل ګوند د رامنځتوه کېودو 

 څرګندوی و.

په زيات ګومان د کابل مسلمان ډولوه ادارې، د خپلوو خاديسوتو _ 

کال پر نومبر د تفاهم او ملي وحدت شورا د  (م۶۳۳۳)ملګرو په وسيله د 

وژنه، د  (جنرال عبدالحکيم کټوازي او وزير محمد ځدرا )رهبرۍ غړو 

تفاهم شورا د فعاليت د سستيا سبب شوه. نوموړې شورا په داسې حال 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د ټولنپوهنې له نلره؛ په افغانستان کې د واک جوړښتونه

 

498 

 

يې په منظم ډول د افغانستان د ورځنيو ګرمو پېښو په اړه کې، چې پخوا 

کنفرانسونه جوړول او خبرتياوې يې صادرولې، په يو واريز ډول د چوپتيا 

او تمېدو له خطر سره مخ شوه. دا خبره که چېرې د شوورا د سياسوي 

پايته رسېدو په مانا نه وي، نو ضرور خو به يې د فعاليت په بهير کوې د 

 وي.ځنډ څرګندوی 

په افغانستان کې د محمد داود دکودتا له پيل نه د شوروي د لښوکر 

يسان يا يکشۍ تر لومړي کال پورې، د اوو کلونو په بهير کې شپږ دولت ر

صدراعظمان وژل شوي دي. پر همدې وخت لږ تر لوږه څلوور ناکوامې 

کودتاوې کشف او په سلګونو تنه عاملين يې ځپول شووي. دا لوړۍ د 

السه کولو ډيموکراتيکوو الرو چوارو ) ټواکنو، لوويې سياسي واک د تر

جرګې...( ته د افغاني سياسي شخصيتونو د نه پاملرنې ښکارندوی او د 

واک د ترالسه کوونکي په توګه، د دولتي تروريزم د منلو څرګندوی ده. 

په بله مانا تروريزم د دولت د سياست په ارکانو کې مناسب ځای پيودا 

 کړی دی.

د ستونزې نړيوال کېدل او د هېواد د پېښو په تګلووري د افغانستان 

کې د سيمې دهېوادونو السوهنې، تروريزم پر داسې يوې حربې بدل کړ، 

چې د بهرني هېواد په الس د هغه د دښمن هېوواد تور مالتوړ النودې 

سياسي شخصيتونه وځپي. دا سياسي شخصويتونه، چوې د نوورو پوه 

السه ورکوي، افغانان دي. له نښو معامله کې خپل ژوند په وړيا ډول له 

نښانو څخه څرګندېږي، چې سعودي عربستان پورې د افغاني ډلو ځينې 

تړلي سياسي شخصيتونه د ايران د دولت له خوا ترور شوي او يا د هغه 

 پر عکس.
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په پاکستان کې د ضياءالحق او نوازشريف حکومتونو د آی، اس، آی 

فغان ملتپوالو او پوه عموومي ډول په واسطه د پخواني پاچا د پلويانو، ا

 پېژندل شويو روڼاندو د ترور )وژنې( منظم پالن تر الس الندې نيولى و.

د هندوستان دولت، چې د افغانسوتان د کورنيوو سياسوي پېښوو 

پرمختګ يې له نږدې تر څارنې الندې و، له شک پرتوه يوې د کابول د 

لو د عناصرو په وژنه ))واد(( په ملګرتيا په پاکستان پورې د تړلو افغاني ډ

 کې بنسټيز رول لرلى دی.

د افغاني شيعه ګانو کړيو ته د منسوبو عناصر وژل، د سنيانو پر يوې 

ډلې باندې د تور پورې کول، په زيان منونکې افغاني ټولنې کوې د دوو 

مذهبونو د پلويانو ترمنځ د بې اتفاقۍ او دښمنۍ رامنځته کول، د هغوو 

کېږي، چې د افغانستان له کړکېچ نه د ګټوې هېوادونو په واسط ترسره 

اخيستنې هيله يې د افغاني ټولنې د کورنيو مذهبي او قومي بې اتفاقيو 

او دښمنيو په دوام پورې تړلې ده. په همدې ډول د يو قوم او قبيلوې د 

سړيو وژل او پر بلې قبيلې او قوم باندې تور لګول، په بهرنيوو هېووادو 

يستانو په واسطه د قومي بې اتفاقۍ د اور ګرم پورې د تړليو افغان ترور

 ساتل، د نوموړو هېوادو د ګټو د پاللو مانا ورکوي.

بهرني هېوادونه د افغاني ټولنې له داخلي، قومي، قبيله يي او مذهبي 

چې  ،اختالفونو څخه د ګټې اخيستنې په کار کې د سياسي ډلو ترمنځ

دي، د دښمنۍ او واټن  اکثره د قوم، قبيلې او مذهب له مخې جوړ شوي

د السختولو لپاره په افغانستان کې د نږدې شلو کلونو کړکېچ په بهيور 

کې ډېر بريالي وو. سياسي تروريزم او د دې تروريزم د يوې حربوې پوه 
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توګه له افغانانو نه ګټې اخيستنې، د بهرنيو هېوادونو برياليتوب تضمين 

 کړی دی.

و کې کوړکېچ، دتروريسوتي د اسالمي تنظيمونو په خپل منځي اړيک

پېښو د اټکل په اړه د جالبو او هم دروغجنو پېښو د ښکاره کېدو سبب 

شوی دی: هغه وخت چې د دې کتاب ليکوال په پېښور کې اسوتوګن و 

م کلونه( د ښاغلي مجددي د ملوي نجوات جبهوې او ۶۳۳۶م او ۶۳۳١)

ښاغلي حکمتيار د اسالمي حزب ترمنځ اړيکوي ډېور کوړکېچن وو. د 

المي حزب يو غړي ماته روايت وکړ، چې: )) زموږ ګوند پر دې نوږدې اس

وختونو د خپلو استخباراتو يووه پراخوه شوبکه د حضورت صواحب د 

مصونيت د تامين لپاره موظفه کړې ده. موږ تشويش لرو، چې د حوزب 

دښمنان به ښاغلى مجددي ترور کړي او په دې برخه کې به د حزب له 

و سره خپله ګناه زموږ پر غاړه راواچوي.(( ما بد شهرت نه په ګټې اخيست

د ټوکو په بڼه وويل: )) د اټکل له مخې، ښاغلي مجددي بوه د ښواغلي 

 حکمتيار د ځان د دفاع لپاره همدې ته ورته هڅه کړې وي...((

زما دوست وويل: ))حزب د بل چا مرستې ته اړتيا نه لري((. ما ورتوه 

يا نه چندان خبر نه دی او ضرور يې وويل: )) مقابل لوری(( ستاسو له اړت

 د حزب د امير د امنيت د تامين لپاره الزم تدبيرونه نيولي دي...

په افغانستان کې د کمونيستي واکمنۍ د بهير په اوږدو کې د شوروي 

کې، جي، بي او د کابل خاد او واد د تروريستي موخو د ترسره کولو لپاره 

واد(( د تروريستي توطيو د ترسره زياتې پيسې لګولې دي. ))خاد(( او ))

 کولو له الرې څو هدفونه تعقيب کړي دي:
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_ په سياسي برخه کې د قدرت د انحصار او واک د سواتلو لپواره د 

 مخالف اپوزېسيون دسياسي شخصيتونو له منځه وړل.

 _ د دښمن پر ليکو د سياسي فشار راوړل.

 _ د قومي او مذهبي بې اتفاقۍ رامنځته کول.

ې خوا د اسالمي تنظيمونو ترمنځ د دښمنۍ زمينې برابرول او _ له يو

له بلې خوا د پوهنې او پوهنتون تحصيلکړيو منځالرو مسلمانو ملتپالو او 

د ياد شويو عناصرو وژل او پر اسالمي ډلو د هغوی د وژنې تور لګول ) دا 

حکم عام نه دی، ځينې اسالمي تنظيمونه هم د اخرت د اجر)!( په ګټلو 

سر لوڅو او بې ږيرو مسلمانانو د وژلو له الرې، د کابل د حکومت  کې د

په جرم کې شريک دي( ترسره شوي دي. د خلکو ډيموکراتيک ګوند په 

دې ډول غوښتي دي، چې بايد د پالر وطنې جبهوې يوا ملوي جبهوې 

 پرانيستې غېږ د قلموالو مجاهدينو پناه ځای معرفي کړي.

المل د کابل حکومت وي او که په په هرحال! دا چې د سياسي وژنې 

بهرنيو هېوادونو پورې تړلي اسالمي تنظيمونه، د پوهو مجاهدينو په منځ 

کې د وېرې او وحشت د فضا د رامنځته کېدو سبب شو. د تروريزم پور 

وړاندې له جګړې تېښته د دې کټه ګورۍ مجاهودينو طبيعوي عکوس 

 ه هواره کړې ده.العمل او پاسيف و، چې د هغه د دوام لپاره يې الر

تر تروره ډېره وېرونکې خبره، د هغو سياسوي ډلوو پوه واسوطه پوه 

راتلونکي افغانستان کې د سياسوي واک د نيولوو تصوور دی، چوې د 

مخالفينو پر وړاندې له وژنوې )تورور( څخوه )) د سياسوي مبوارزې د 

تکتيک(( په نوم کار اخلي. له دې ډلو نه د جوړ حکومت پوه سياسوي 
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ه له ډېر لږ مصونيت او سياسي خپلواکيو څخه د ګټې پورته تګالره کې ب

 کولو لپاره کوم ځای او فضا مطرح نه وي.

جګړه او ټولنيز کړکېچ او تر دې لوړ د ټولنيز ژونود د جوړښوتونو او 

ارزښتونو راټيټېدل، قومي، قبيله يي او مذهبي اختالفونو، د کينوې او 

آرونو نه پوهېدنې، پوه  غچ اخيستنې د احساس زياتون، د ولسواکۍ پر

افغاني ټولنه کې د تروريزم د ودې مساعده رواني زمينه برابره کړې ده او 

تروريزم يې د سياسي موخو د پرمخبيولو د عادي وسيلې په توګه بدل 

 کړی دی.

ترور او وېره خپرول، د مخالف لوري د ايمان او پوهې د ټينګې واکمنۍ 

کموزوري منطوق د چلنود تروريسوت د  يپر وړانودې د مواتې خووړل

ښکارندويي کوي. تروريزم په سياست کې د جنايت د اکټ د نښې پوه 

توګه تېر مهال پر دې نه دی بريالى شووی، چوې د خپلوواکۍ د ابودي 

ارزښتونو، برابرۍ او عدالت د ترالسه کولو لپاره د انسان د مبارزې خنډ 

 شي او په راتلونکي کې به هم بريالى نه شي.

وې لسيزې زيات جهاد، ددې سبب شو، چوې ټوول تر ي روغه: -ب

جهادي تنظيمونه خپل غړي وسلوال کړي او له دې وسلې، نه يوازې پر 

دښمن باندې د ګوزار، بلکې ځينې وخت د خپلمنځي اختالفونو لپواره 

 ګټه پورته کړي.

وسلوال خلک، چې د وسلې له کارونې سره روږدي شوي دي، په دې 

تاو تريخوالي د له منځه وړلو لپاره له قهر  خبره قانع کول، چې د سياسي

شيندلو پرته بله الر ) لکه ټاکنې، رفرنډم، لويه جرګه( هم شوته، ډېور 

سخت کار دی، خو ناممکن نه دی. هغه څوه چوې لوږ څوه سوتونزمن 
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ښکاري، دا دي چې: موږ هغه وسلوالې ډلې چې تل يې په خپلو ځانګړو 

اوه، د انتخاباتو له پايلې نوه د سيمه ييز اغېزمنو برخو کې فعال ژوند ک

اکثريت د راپيدا شويو نظر درناوي ته راوبولو. د اکثريت د واکمنۍ منل او 

د مخالف ) نه دښمن( لږکي په واسطه د نه کولو د امر ترسره کوول، ) د 

دوديزو جرګو له الرې( تعاملي يا ) په اوږده واټن کې د هغې د زده کړې 

پديده ده. د نږدې شلو کلونو جګړې، د ټولنې او القاح له الرې( اکتسابي 

د دوديز ژوند زياتو ارزښتونو ته پرتوه لوه دې چوې د ولسوواکۍ نووي 

جوړښتونه يې ځای ونيسي، زيان اړولى دی، خلک د ولسواکۍ له يوې 

ډېرې بنسټيزې پديدې يانې د رايې له حق څخه د ګټې اخيستلو تمرين 

کال ) د لومړي ليکلي اساسي قانون تور تطبيوق(  (م٠92٠)نه لري: تر 

کال تر کمونيستي کودتا پورې يانې تر نيمې پېړۍ نه  (م٠978)وروسته د 

کسان، چې (  ۲١)په لږ زياته موده کې رايه ورکوونکي ) هغه په سلو کې 

موې (۶۲)موې او (۱)مې، (۳)د رايو حق يې درلود( يوازې درې ځله )په 

صندوقونو ته تللي دي، خو هغه ټاکنې، چوې د  دوره کې( د رايو ورکولو

ولسواکۍ د ښوونې په نيت ورڅخه تبليغاتي ګټه اخيستل کېده، تر لسو 

 ځلو زياتې اعالن شوې دي.

ځکه نو زموږ په هېواد کې پر ټاکنو ډډه لګول، هغو ته د عقيده يي او 

 رواني الرو چارو تر برابرولو دمخه ګټوره، پايله نه ورکوي. د هغه پښوت

لپاره، چې د خپلې ځوانۍ د عمر په زياته برخه کې يې، د ټوپک لوه ډز 

پرته بل هېڅ شي، د سياسي فضا چوپتيا نه ده ماته کړې او د خپل ژوند 

په اوږدو کې يو وار هم د رايو ورکولو صندوقونو توه نوه دی ودرېودلى، 

 ټاکنې يوازې د يوه سياسي شعار تر بريده کېدی شي ارزښت ولري.
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مخالفت عقيده يي داليل هم لوري:  د له ټاکنو سره هظيمونځينو تن

بنسټپالې اسالمي ډلې د عقيده يي ارزښتونو له مخې، ))اهول حول و 

عقد(( جرګه د ټاکنو د ځاينيونې وړ ګڼي. د ))اهل حل و عقد(( شوورا، 

چې له مذهبي پوهانو څخه جوړه شوې ده، ټاکنو ته د مذهبي پوهې او 

و پرګنو د ارادې د څرګندوی په توګوه، زيوات سياسي شعور د نه لرونک

 ارزښت نه ورکوي.

د اهل حل و عقد پلويان په دې ګروهه دي، چوې موذهبي پوهوه د 

حکمت کيلي ده. په دې ځای کې موږ د هغه حکومت له طرحوې سوره 

چې د اپالتون د نظر له مخې بايد د فيلسوف په واسطه اداره شي د حل 

 شاهدان يو. و عقد شورا د طرحې د نږدېوالي

د نږدې شلکلنې جګړې او له هغې څخه راپيدا شوي ټولنيز کړکېچ، د 

افغاني ولسواکۍ د يو ښکلي توکي )عنصر( په توګه د لويې جرګې اعتبار 

ته هم زيان ورساوه. د لويې جرګې دود ته مخه کول د سياسي او قومي 

 مخالفت له خطر سره مخ شول.

او ډلې چې د جهاد له لسيزې  _ سياسي له دې پلوه؛ هغه شخصيتونه

نه راپيدا شويو نويو شرايطو، هغوی د واک د نويوو سوتنو پوه توګوه د 

پاملرنې وړ ګرځولي، لويه جرګه د واک کالسيکه او پرې ښودل شووې 

 پديده ګڼله.

_ قومي له دې پلوه چې قبيله يي او مذهبي لږکيو ته منسوبې ډلې د 

) چوې د ټوولنې اکثريوت  لويې جرګې په جوړښت کې د پښتنو قبايلو

نفوس جوړوي( زياته ونډه او د افغانستان د نوي دولت په جوړېدو کې د 

هغوی رول، چې په ملي الرښوونه کې د نوموړو قبوايلو لوه رول سوره 
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يوځای و، لويه جرګه ) د نفوس په جوړښت کې د دې قبايلو د اکثريوت 

حقوقي توجيوه شمېر ته له پاملرنې پرته( د پښتنو قبايلو د واکمنۍ د 

حربه ګڼي او د دولت په اداره کې په خپلې پخوانۍ ونډې راضي نه دي. 

دا ډلې لويې جرګې سره لوه قوومي پلووه چلنود کووي. هغووی ان د 

افغانستان له تاريخ نه د لويې جرګې نوم د له منځه وړلو لپاره ))جرګوه 

بزرګ ملي(( و ))شورای کبير ميهني(( په نوم، د لوويې جرګوې د نووم 

د لويې جرګې د تاريخي نومونې پر ځای، د جرګه  (1)دلونې په لټه کې دي.ب

بزرګ ملى، جرګه بزرګ ميهنى او نورو اصطالحاتو کوارول، د هېوواد د 

تاريخ د تحريف او د افغانستان د نوم د له منځه وړلوو لپواره د معلووم 

د هغو کړيو ترمنځ د غم او  دا الحاله عناصرو د عمومي پالن يوه برخه ده،

خواشينۍ سبب شول، چې د افغانستان له تاريخي ارزښتونو سره مينه 

لري او هغه د خلکو ملکيت ګڼي. يو قوم، يوه سياسي ډله او يوه مذهبي 

فرقه د دې حق نه لري، چې هغه د لنډ فکرۍ او کينې لوه مخوې لورې 

اصوطالحات ګوزار کړي او د خپل ځان له خوا جوړ شوي او مصونوعي 

 دهغې پرځای کېنوي.

افغانان د يوې کورنۍ په توګه، د افغانستان په خاوره کې ژوند کوي. 

ددې کورنۍ يو غړی حق نه لري، د يوې کورنۍ ميراث، چې ټولو پوورې 

تړلى دی، په يوازې ځان او د زور په ښکاره کولو سره له نورو واخلي. د 

نه شي کوالی د هغه څه  لويې جرګې پر ځای د هرې بلې اصطالح کارونه

د  .چې په لويه جرګه کې شتهټول څومره والى او څرنګوالى څرګند کړي 

                                                           
(1)
 پېښوور کال، م٠989))جرګه های بزرگ ملى افغانستان(( د محمد علي فيض زاده تاليف،   

 دې مراجعه وشي. ته کتاب چاپ،
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لويې جرګې پرځای د بلې کلمې کارول د افغاني ولسواکۍ ) لويې جرګې( تر 

ټولو آر او نږه پديدې بڼه )قيافه( مسخ کوي او د افغانستان په تاريخ کوې د 

ړنې په برخه کې، په ځانګړي ډول ولسواکۍ پر اصولو د والړو موسسو د څې

 د بهرنيانو لپاره ابهامات او ستونزې رامنځته کوي.

په سويس کې مختلف قومونه ژوند کوي. خو د )الندس ژمند( اصطالح، 

چې د مستقيمې ولسواکۍ د څرګندو غونډو لپاره کارېدله، د سوويس پوه 

 معاصر تاريخ کې يې خپله الره پرانيستې ده.

او ))بونديسرات(( نومونې، چې همدا اوس د الموان د د ))بونديستاک(( 

کوال تور  (م٠87٠)پارلمان دوو جرګو ته کارول کېږي: اصالً د شمالي المان 

م( د ٠9٠8م توور ٠87٠کووال( او وروسووته د المووان امپراتووورۍ ) (م٠899)

 کانفدراسيون جرګو ته کارېدلې.

د پارلمان د د ))لوک سبها(( او ))راجاسبها(( نومونې، چې د هندوستان 

دوو جرګو نومونه دي، اصالً آريايي کلمې دي، چې د هندوستان په مختلف 

النژاده او ګڼ قوميزه هېواد کې د نژادونو او قومونو د بريدونو له خطره بوچ 

پاتې شوي او د هندوستان د اوسني اساسي قانون په غېږ کې ارامې پرتوې 

اتنې په برخه کې کېدی دي. د يو تاريخي ارزښت د ښکارندويه نومونو د س

شي ګڼ شمېر بېلګې وړاندې شي او د هغو کسانو لپواره، چوې غوواړي د 

افغانستان له کړکېچن حالت څخه ملي ضد او د هېواد د قومونو د يوووالي 

 خالف، ګټه پورته کړي، د پوهېدنې سبب شي.

په هرحال! د اساسي قانون له څلورو متنونو څخه، چې د افغانسوتان د 

ر ګټلو وروسته د ثور تر کمونيستي کودتا پورې نافذ شول، د هغه خپلواکۍ ت

درې متنونه د قهرجنو پېښو په واسطه لغوه شول، ځکه نو د څلوورو لويوو 
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جرګو له پرېکړو څخه، چې د څلورو اساسي قوانينو د تدوين په چوکاټ کې 

منعکس شوې وې، د قهر تر رازېږېدو وروسته د پرېکړو درې کټه ګوريوو، د 

په اوږده بهير کې د پلي کېدو مجال پيدا نه کړ. لوه همودې کبلوه د  وخت

سولې او سياسي روغې د روحيې په پياوړتيا کې د لويې جرګې روزونکوى 

 رول په ټيټه سطحه پاتې شو.

له قانون سره سم په  اداري چارو کې نه بلدتيا او د مقصود پور لووري د 

داسې سيوری خور کړی، چې اوډلي او پالنيزه يون نه لرل، زموږ پر روحيې 

دمجاهدينو هغه لنډ مهالى حکومت، چې په پېښور کې جوړ شو، نوه يوې 

 اساسي قانون درلود او نه حکومتي کړنالره.

سربېره پر دې هغه ايتالفي اداره، چې د جمعيت تنظيم په مشورۍ تور 

کال وروسته د کابل پر ځينو ناحيو واکمنه شوه، اساسي قانون يې  (م۶۳۳۲)

ود او هېڅکله يې خپله تګالره ) چې اصالً يې وجود نه درلود( اعالن نه درل

 نه کړه.

د طالبانو اداره، چې تراوسه يې د افغانستان درې پر څلور برخې تر خپل 

کنټرول الندې راوستې دي، نه اساسي قانون، نه ملکي حکومت او نه هوم 

 سياسي تګالره لري.
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 پايله

 

سياسي شعور نه لري او د سياسي ثبات د د افغانستان خلک ډېر لوړ 

 جوړوونکي په توګه يې د ولسواکۍ له تجربې څخه ګټه پورته کړې نه ده.

نږدې شلکلنې جګړې د قبيله يي ولسواکۍ پر دود د شک او ترديد 

سيوری خور کړی دی. په داسې حال کې، چې د افغانستان خلکو د يو 

پيوستون ساتلى و، د جهاد ملت په توګه د جهاد په کلونو کې خپل ملي 

اوسه پورې داسې مشر، چې د خپول  په پای کې ملي يووالى وشلېد. تر

شخصيت پر شاوخوا د ټولو باور جلب کړي او د افغاني ټولنې بېلې شوې 

ټوټې د يوې واحدې مشرۍ په چوکاټ کې راټولې کړي، څرګند شوی نه 

 دی.

ديدې د پېښو پر په افغانستان کې همدا اوس د قهر او روغې دواړه پ

زېږون بوختې دي، خو د هېواد په ګوټ ګوټ کې د ډزو تر غږه د سولې 

 غږ ډېر لوړ غوږونو ته رسېږي.

جګړې تل د ملت د ارادې په څرګندېدو سره پايته رسوېدلي دي. د 

سولې د ټينګښت او د افغان ملت د ارادې د څرګندېودو لپواره ډېورو 

 غېزمنتوب پيل کړی دی.ځواکمنو کورنيو او بهرنيو السونو پر ا

د افغانستان په ګاونډيو هېوادو کې د حکومت د ټاکلو لپاره د ټاکنو 

دايرول، د افغاني ولسواکۍ دوديزو موازينو ته مخه کول، چې په لووړه 

کچه د لويې جرګې په واسطه تمثيلېږي، په ذهنونو کې راژوندي شوي 
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ن د وسيلې په دي. هېڅ يوه دښمنه ډله د سولې او سياسي ثبات د تامي

توګه د انتخاباتو دايرول نه ردوي. اختالفات يوازې د ټاکنو د دايرولو پر 

 وخت دي.

د جګړه مارو د ځپنې او ټکونې په تګلوري سره د طالبانو راټوکېدل د 

دې سبب شول، چې نن روځ په افغانستان کې په پوځي او سياسي ډګر 

ظيم پورې تړلى ايتالف( کې دوه ډلې )طالبان او له بلې خوا په جمعيت تن

د لسګونو وسلوالو او دښمنو ډلو ځای ونيسي. دې کار د ملي تفاهم له 

 ټينګښت سره مرسته کړې ده.

افغاني ملتپالنې د هېواد تاريخ د يو لوی جوړونکي ځواک په توګه د 

افغاني ټولنې پاشل شوي عناصر، د ټولنو او ملي جبهو په چوکاټ کې له 

او په لوړ غږ يې بهرنيو السوهنو ته اخطار ورکړی يو بل سره يوځای کړي 

 دی.

د افغانستان شخړې يو ځل بيا ورو ورو د سترو هېوادو او د سويمې 

هېوادو پر اړيکو د واکمنۍ عمومي ستراتيژۍ په محتوا کې ځای نيولى 

دی. له دې سره پر يوه وخت د افغانستان شخړې د حل لپاره د ملګورو 

ی. ملګرو ملتو تل په سيمه او نړۍ کې د ملتو رول ډېر محسوس شوی د

سولې د وقايې لپاره په افغانستان کې دسولې پر اړتيا ټينګار کړی دی. 

سربېره پر دې د منځنۍ اسيا له شتمنۍ او سوداګريزو امکاناتو څخه ګټه 

اخيستل، په افغانستان کې د سولې او سياسي ثبات لوه توامين سوره 

ېوادونه ناچار وي، چې د افغانستان مستقيم اړيکي لري. دا کار ځينې ه

شخړې د ژر تر ژره حل په نيت د ملګرو ملتو پر موسسې له خپل اغېوز 

څخه کار واخلي. پورتنيو کورنيو او بهرنيو الملونو د افغانانو د دښمنيو په 
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نرمولو کې زيات اغېز لرلى او هغوی يې د ټولنيزو شخړو د حول لپواره، 

 روغې ته رابللي دي.

راتلونکى افغانستان به د قبيلوه يوي ادارې لوه دوديوز  په هرحال!

سيستم سره، د کړکېچ او د جګړې د بهير د ))نوښتونو(( په يوځای کولو 

 سره بېرته سياسي ثبات ترالسه کړي.

افغان ملت به د پېښو له خطره ځوان وژغووري. سووله بوه د ملوي 

تاريخ  خپلواکۍ د ډاډځي په توګه تامين شي، خو په هغه هېواد کې، چې

يې په وينو ليکل شوی، د تلپاتې سولې او ټولنيز ثبات تامين به د وخت 

تېرېدو ته اړتيا ولري. د داسې وخت تېرېدل، چې په هغه کې به سوله او 

روغه د ژوند د يوې طبيعي او اوږدې ضابطې په توګه، چې د يوو ملوي 

او قهر حکومت له خوا د يو ماسټر پالن په ډول طرح او پلي کېږي، د زور 

 ځای ونيسي.
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په افغانستان کې د جګړې جنايتکارانو 

 محاکمه

 

 

 ليکوال

 پوهنوال دوکتور م. عثمان تره کى

 

 ژباړن

 محمد اسمعيل يون
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 کتاب پېژندنه:

 په افغانستان کې د جګړې جنايتکارانو محاکمه                 د کتاب نوم:

 کى پوهنوال دوکتور م، عثمان تره  ليکوال:

 پوهنيارمحمد اسمعيل يون  ژباړن:

 يون کلتوري يون  خپرندوی:

 ټوکه ۶١١١  چاپشمېر:

 ل کال ۶۹۳۳  لومړی چاپ:

 کال  ل٠387  دويم چاپ:

 دژباړن پرله 

 (۶۳)  پسې نومره:

  د خپرندوی

 (۶۳)  پرله پسې نومره:

 ضياالرحمن ضيا  کمپوزر:
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 ډالۍ

 رغلګرو اوته چې د يد هغو پاکو او سپېڅلو شهيدانو ارواوو 

)نه( وويله، په دې الره  يوه تاريخي کمونيزم په مقابل کې يې

 ود جګړې جنايتکارانو دمحاکمې سترکې يې سربايلود ا

 مسووليت يې موږ ته راوسپاره.
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 ددې اثر پردويم چاپ څو يادونې

 

استاد پوهنوال دوکتور محمدعثمان تره کى د افغانستان له مخوورو او 

ځيرکو سياسي شخصيتونو څخه دی، چوې پور افغانسوتان د راغلوې 

غميزې په ټولې دېرش کلنې موده کې يې د قلم له الرې د مبارزې ډګر 

تود ساتلى دی. استاد روستار تره کى په دې ټول بهير کې يوه زره هم له 

څخه په شا شوی نه دی. دی په افغانستان کې د پيول خپل ملي دريځ 

شوې جګړې دناتار او سياسي ناورين له قربانيانو څخه دی، نو ځکه  خو 

ترهر چا زيات، 

ده د جګړې او 

 جنګووووووي

جنايتکووارانو 

پر ضد مبارزه 

کوووړې ده او 

الهووووم دې 

مبووارزې تووه 

دوام ورکوووي. 

ما  ده دا اکتاب دا اثردده ددې اوږدې مودې دمبارزې او هڅو بېلګه ده،

چاپ کړی و، تر چواپ وروسوته ددې اثور د  ژباړلى او کال (ل٠379)پر 

ارزښتمندۍ له مخې ډېر ژر د هغه کمى احساس شو. استاد روستار تره 

کي چې په دې کتاب کې د جنايتکارانو د محاکمې لپاره کوومې هيلوې 
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څرګندې کړې وې،  هغه نه يوازې عملي نه شوې، بلکې سياسي څرخ ال 

د جنګساالرانو په ګټه تاو شو، د مجازاتوپر ځای مکافات ورکړل شول او 

اوس هم دا لړۍ روانه ده. نو په دې خاطر چې پخواني جنګساالران پوه 

نوي رنګ او نوي لباس کې ځانونه له خلکو غلي نه کړي، ددې اثر بيوا 

و چاپ ته  اړتيا نوره هم زياته شوې ده، نو ځکه مې دا اثر له سره کمپوز ا

بيا چاپ کړ. پوره باور دی، چوې ددې کتواب پوه چواپ سوره څووک 

جنګساالران نه محاکمې ته راکاږالی شي او نه هم څووک ورڅخوه دا 

جهان ورکړی امتياز اخيستالی شي، داکتاب به يووازې دوموره تواثير 

وکړي، چې زموږ د ولس د اوسني او راتلونکي نسل له ذهن څخه د ملي 

رې هېرې نه شي. ددې ورځې د ارمان په هيله، خاينانو او زورواکانو څې

چې افغانستان کې دظالم او مظلوم، حق اوباطل،خاين او خدمتګار، ملي 

 اتل او ملي خاين، حساب وکتاب سره سپين او يوې خوا ته شي.

 په درنښت

 پوهندوی محمداسمعيل يون

 افغانستان -کابل

 مه نېټه.۲۹ل کال د سلواغې ٠387
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 بايد محاکمه شيجنايتکاران 

 

 

څرنګه چې ټولو ته څرګنده ده، زموږ ګران هېواد افغانستان دپرديو 

د  السوهنو او زموږ د خپل هېواد د سياسي ډلو د مشرانو د بې کفايتۍ او

ځينو هېواد پلورونکو د ناوړه چلند له امله وران ويجاړ شو او ټوله مادي 

ټولو ته څرګنوده ده،  او معنوي شتمني يې له السه ورکړه. دا خبره  هم

چې  افغانان په تش الس، دايمان او عقيدې په ځواک له يوه ستر نړيوال 

زبرځواک سره ډغره ووهله اود قربانۍ يو بې مثاله معيار او ريکارډ يوې 

ټينګ کړ. افغانانو نه يوازې د بهرنيو يرغلګرو پرضد جګړه کوله، بلکوې 

مقابل کې هم جنګېدل، پور دکورنيو جنايتکارانو او هېواد پلورونکو په 

يوه وخت له دغو دوو خواوو سره د جنګېدلو له کبله زموږ ولس ته زيات 

زيانونه واوښتل، ان دومره زيانونه، چې  دنړۍ پر مخ يوې ډېورې کموې 

بېلګې ليدل شوي دي. ددې جګړې اوغميزې په پيل کې زمووږ خلکوو 

ن د جګوړې هيله لرله،. خدای)ج( به داسې ورځ راولي، چې د افغانستا

ټول کورني او بهرني، سياسي او جنګي جنايتکاران محاکمه شوي او د 

خپلو عملونو سزا وويني. خو په ډېرې خواشينۍ  سره بايد ووايوو،چې 

داسې ونه شول، داسې دردوونکې جګړې پيل شوې اوبيا دومره اوږدې 

شوې، چې د پخوانيو جنايتکارانو جنايتونوه يوې تور سويوري النودې 
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يوال سياست اود ځينو هېوادونو ګټو هوم پرداسوې لووري راوستل. نړ

بدلون وکړ،چې نور يې نو په افغانستان کې هغه پخوانۍ ګټې نه وې، نو 

ځکه يې د افغانستان جګړې اکثرو افغان جنايتکارانو ته سياسي پنواه 

 ورکړه.

د شوروي له خوا د اشغال په کلونو کې نړيوالې ټولنې افغانستان ته 

ملرنه کوله، د بشر حقوقو په برخه کې يې استازی پروفيسور ډېره زياته پا

ارمکورا ډېر ځله افغانستان ته سفرونه کول، دکابل السپوڅى نظام يې 

دنړيوالې ټولنې تر سخت سياسي او اخالقي فشار الندې راوستى و، چې 

د بشر حقوقو رعايت ته پام وکړي. د ښاغلي  ارمکورا په هڅه او هاند په 

ن پوهان، ليکوال، فرهنګيان اوسياسي اشخاص دمورګ او سلګونو افغا

زندان له شکنجو څخه ژغورل شوي دي. خو وروسته بيا د افغانسوتان 

خونړۍ پېښې او هلته د بشر حقوقو مسله ورو ورو له يواده ووتلوه. ان 

داسې  وخت هم راغى، چې د خدمتګار او جنايتکار توپيرول هم ګران 

 شول.

ه يې په افغانستان کې دبشرحقوقو د پاللو ب هغو هېوادونو چې پخوا

دعوه کوله. هغوی د افغانستان سياسي او جنګي جنايتکارانو ته پنواه 

 ورکړه.

نړيوالې ټولنې  جګړې قربانيان د د افغانستان خلک او په تېره بيا د

 له دې چلند څخه سخت خواشيني دي.

نى استاد پوهنوال محمدعثمان تره کى د افغانستان د خلکو رښتي

يوه دراک عالم او پوه په توګه، چې خپله  خدمتګار، د هېواد ملي مبارز د

هم سياسي ظلمونو او جنايتونو کړولى او زيات کلونه زندان يې ګواللى 
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دی، تر هرچا زيات يې )د جګړې جنايتکارانو محاکمې( اړتيا احسواس 

 کړې ده.

د  استاد تره کى په افغانستان کې  دجګړې د جنايتکارانو موضوع

يادونې له الرې غواړي، زموږ  هغو دور ته د ي سرچينوقراسپړنې او حقو

د ټولنې له عامه ذهنيت اود نړيوالې ټولنې له افکاروڅخوه دا موضووع 

 هېره نه شي.

استاد ددې موضوع د هېرېدو د مخنيوي لپاره دادی لومړی مثبت 

محاکمه(( اثور ګام پورته کړ او ))په افغانستان کې دجګړې جنايتکارانو 

 يې وليکه.

دا اثر د بشر حقوقو او جګړې حقوقو له ملي اونړيوالو معيارونو سره 

بحث يې تر ډېرې ژورې عملوي څېړنوې اوپلټنوې  سم ليکل شوی، هر

وروسته ليکل شوی او وړاندې شوی دی.هيله ده، هم افغانوان او هوم 

اړوي. (  ته پوام راوېنړيوال دې مسلې )د جګړې د جنايتکارانو محاکم

نړيواله ټولنه مکلفه ده زموږ دهېواد جنايتکاران افغان ولس ته وسپاري، 

چې په يوه ملي او يا نړيواله محکمه کې محاکموه شوي، ګڼوو بهرنيوو 

هېوادونو په ځانګړي ډول د جرمني هېواد له ولس او حکوموت څخوه 

ډېره هيله کېدی شي، چې په دې برخه کې مرسته وکړي، ځکه چوې د 

د او ولس د تاريخ په اوږدو کې زموږ له هېواد او خلکو سره جرمني هېوا

ښه دوستي پاللې ده او نوره هيله هم ورڅخه شته. اوس د جګوړې يوو 

شمېر جنايتکاران لويديزو هېوادونو ته پنواه ور وړي، چوې د جرمنوي 

هېواد هم په همدې ډله کې دی. کېدی شي د جرمني حکومت له افغان 

په خاطر، د هغو جنګي مجرمنيو په سپارنه  ولس سره د بېسارې قربانۍ



                                                                               افغانستان کې د جګړې جنايتفارانو محاکمه نيمه پېړۍ يون/ په

 

52١ 

 

کې له افغان ولس سره مرسته وکړي، چې يا په جرمني کې مېشت دي 

او يا د جرمني نورو ګاونډيو هېوادونو کې، په دې ډول به  د افغانانو يوو 

ملي ارمان ) د جنايتکارانو محاکمه( پوره شي، جنايتکاران بوه خپلوې 

 و مخه به ونيول شي.سزاوې وويني او د نورو جنايتون

 

 

 دهمداسې ورځې د را رسېدو په هيله

 په درناوي

 محمدحيدر اقبال پښتونيار
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 د جنگي جنايتکارانو محاکمه 

 يوه ملي اړتيا ده

 

کال دثور پر اووموه نېټوه   (ل٠357)کله چې په افغانستان کې د 

سياسي بې ثباتي پيل شوه، نو ورسره ))عقيده يي بحران او دمعنويوت 

 د سقوط(( هم رامنځته شول، دټولنې ټولې خواوې په لړزېودو شووې. 

کال د مرغومي پر شپږمه نېټه دبهرني يرغل په پيل سوره، د  (ل٠358)

ونه يې پيدا کوړل. هېوادکورني کړکېچ نړيواله بڼه ونيوه او نور پراخ اړخ

لنډه دا چې ټول هېواد پر داسې يو سور تنور  او اورنۍ بټۍ بدل شو، چې 

 وريتېدل او نورو يې ننداره کوله. په شان د نينې کېافغانان په 

تراوسه پورې چې بشر او په ځوانگړي ډول دبشوري ټوولنې هور 

 ځانگړي ملت  څومره جګړې او زيانونه زغملي، د څومره والي، پېچلتيا

او څرنگوالي له پلوه د افغانانو  له درنې  غميزې سره د پرتلې وړ نه دي. 

ددې غميزې او ستر ناورين له امله زموږ ولس خپله زياته مادي او مانيزه 

شتمني بايلوده،ان داچې پر هغو ارزښتونو يې هوم ډول ډول سويوري 

و. خواره شول چې دوی يې د دومره قربانيو په بيه ګټلو ته حاضر شوي و

 دا زيانونه کوالی شو په لنډيز سره دلته ياد کړو:

  :کلنې جګړې په ترڅ کې  په هېواد  (۲۲)د اقتصادي

( زياتې  لويې او وړې فابريکې، کارځايونه، کوارخونې، ۲١١١کې  تر )
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السي صنعتي دستګاوې او نور  توليدي وسايل  له منځه وړل شوي 

 دي.

 :بېول ( بېال۹۳١١دټوول هېوواد پوه کچوه ) ښوونيز

ښوونځي تباه شوي او دنږدې لس مليونه   افغانانو  د لوسوتوالېدو 

 مخه نيول شوې ده.

 :د لوووړو زده کووړو  څوووارلس  موسسووې،  پوووهنيز

پوهنتونونه، پوهنځي او  د ښوونکو  د روزنې موسسې يا په نسبي او 

(زرو ۳١ټول هېواد  په کچوه تور ) يا بشپړ ډول زيانمن شوي دي. د

افغانان د هېواد  او مسلک پرېښودلو ته اړ شوي زيات لوړ زده کړي 

 دي.

 :يو نيم مليون افغانان شهيدان شوي، يونيم  وګړنيز

مليون معيوب او معلول شوي او شپږ مليونه  مهاجرت ته اړ شوي، 

(مليونه  په ښکاره  ډول له ۳(مليونه  اټکلي نفوس څخه )۶۳يانې تر)

وادپه داخل کې نتل خپلې ټولنې بېل شوي دي.  هغه پاتې  هم د هې

 شوي او  ځپل شوي دي.

 :د همدغو ناتارونو  له کبلوه  دټوولنې اډانوه   ټولنيز

ښورول شوې، هڅه شوې، چې د افغاني ټولنې د  ټوولنيز نظوام  د 

گډوډۍ له الرې  د واک د طبيعي  او اصلي سرچينو پر ځای  نوې او 

مصنوعي  سورچينې  د ټوولنې الرښووونه وکوړي او پوه دې ډول  

ټولنيز  بحران الپسې سخت کړي، ځکه نوو  د اقليوت او -ياسيس
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اکثريت  پر بنسټ  په هېواد کې  د سياسي واک  وېشلو  شوعارونه  

 زيات شوي دي.

 :( لويو چاپخونو  په ۶۳په خپرنۍ برخه کې د ) خپرنيز

( ۲١ګډون  د هېواد  ټول چاپي امکانات  له منځه وړل شووي. تور )

 ، لوټ او سېزل شوي دي.مليونوټوکو زيات  کتابونه

 :د هېواد ملي موزيم ،  د اردو موزيم،  دهډې  تاريخي

موزيم او نور سيمه ييز موزيمونه لوټ شوي او سيزل شووي دي. د 

ملي موزيم  ديولک تاريخي اثارو له جملې  څخه په سلو کې  اويوا 

 قيمتي اثار غال شوي دي.

 :هېواد اصيل افغاني فرهنو  د مسوخه  د کلتوري

لپاره  ))سره ، شنه او سپين(( شعارونه  راولېږل شول، ټولوه کولو 

افغاني ټولنه پرې  مسمومه شوه، اوسنى هېوواد  مېشوتى او بهور 

مېشتى ځوان پښت په ډېره مشکله  پور دې پووهېږي، چوې: ))زه 

څوک يم او دکوم توک يم(( د يو  هېواد او قوم رغنده فکري توکي؛ 

ه د اقتصادي ټيکاو د نشتوالي او نورو هېواد پالنه، ژبپالنه او دينپالن

 ستونزو له کبله  ډېره ځال او غوړېدا نه لري.

 :دتېرو دوو سوو کلونو به بهير کې په هېواد کې  پوځي

له خپلو  ګڼو تجربو سره يوه مسلکي  اردو رامنځته شوې وه، ددې  

اردو جوړښت  او اډانه  هم له خپلو  ټولو وسايطو سره  لوه منځوه 

نور داسې زيانونه رامنځته شول،چې ديوې واحدې ټولنې  د والړه او 

 روغې سټې  لپاره ناسور ټو گڼل کېږي.
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خو راځو دېته چې دا ټول کارونه په خپله وشول او که چا وکړل او 

يا چا دچا په واسطه تر سره کړل؟ پرته له دې چې ددې يا هغې ډلې او يا 

په دې  پورتنيو   ددغه او يا هغه شخص نوم واخيستل شي، هرڅوک چې

زيانونو کې په يو نه يو ډول شريک  وي، خپلو خلکو، هېواد او انسواني 

 وجدان ته مالمت  دي اوبايد محاکمه شي.

لکه څرنگه چې څرگنده ده ، په هره ټولنه کې ددې ډول اشخاصو 

دسزا او محاکمې لپاره ځانگړي اصول وي، زموږ ټولنه  هوم غوواړي،  د 

وه هډ  په توگه، له دغو اصولو څخه ګټوه پورتوه ټولې انساني ټولنې دي

کړي او جنايتکاران محاکمه کړي،خو په خوا شينۍ سره بايد ووايو، چې 

زموږ ولس  د يو داسې ستر ايډيالوژيک جن  قرباني شو، چې زحموت 

 يې موږ وليد او راحت يې نورو...

کلنې غميزې  په پيل کوې داسوې ( ۲۹) دې زموږ په هېواد کې د

ېده، چې  د هېواد دا جنايتکاران به هېڅکله  هم له محاکمې  نه هيله  ک

خالص نه شي، خو کله چې جګړه پراخېده او بهرني يرغلگر پر شا تمبول 

کېدل، دسياسي لوبو ليدلوری هم ورسره بدلېده، بيا داسې وخت راغى، 

او په پوای کوې  پوه  نيوچې نويو ارزښتونو د پخوانيو  ارزښتونو ځای و

 ژوند گټلې هيله  د سياست د بازار ښکار شوه. وجدان  او

د روس پلوي او روسپالي ببرک  کارمل  په واکمنۍ کې ديو زنداني 

( ډوله سزاګانې  راکولې ۳۹د خولې خبره  ده، چې موږ  زندانيانو ته يې )

او موږ يې پرې کړولو، موږ ته يې )) د امپراليزم ګوډاګيان((  ويل، خو يو 

، چې همغو ))امپرياليزم دښومنو((  د امپراليوزم  وخت  بيا داسې راغى

 غېږې ته  پناه يوړه. 
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خواشينۍ خبره دا ده، چې  روس پلوو کمونيستو  دا د زموږ ولس ته

ډلو  لويديځ ته پناه يوړه اويو شمېرجهادي ډلو بيا دروس غېږې ته  ځان 

 ګوزار کړ.

ښاغلى سلطان علي کشتمند چې لس کاله  د کارمل  د روس پلوي 

کمونيسټ حکومت صدراعظم و، د امپراليزم)انگلستان( غېږې ته پنا ه 

يوړه اوښاغلي رباني او ښاغلي احمد شاه مسعود چې دځينو د ادعا او 

گومانونو له مخې  يې لس کاله د روسوانو پور ضود جګوړه کوړې وه، د 

کمونېزم مور)روسيې( له ګرېوانه سر راوکښه. دا بېلګې ډېرې زياتې دي، 

بېلګو څخه ښکاري، چې د افغانستان د شل کلنې غميوزې له دې دوو 

هغوی مشورانو هوېڅ ډول سياسوي اخوالق او  د اکثرو سياسي ډلو او

 سپېڅلى بشري وجدان نه درلود او که درلودالی يې نو داسې نه کېدل.

کى د  دهېواد  ملي مبارز استاد  پوهنوال محمدعثمان روستار تره

ده  او يو استازی دی، چوې  د سياسوي هغو مليونو افغانانو  يوه بېلګه 

جنايت قرباني شوی او زيات کلونه يې د سره ښکېالک سور زندان گاللى 

دی. هغه  د يو ژور او ځېرمن ليکوال او سياستپوه په توګه داسې  وخت  

او حاالتو کې  خپل ګټور  اثر )په افغانستان کې د جګړې جنايتکوارانو 

غانسوتان جګوړې او  بودمرغيو د محاکمه( وليکه، چې نوږدې ده  د اف

نړۍ له ذهنه  او زموږ د اوسني  پښت لوه يواده  جنايتکارانو موضوع  د

ووځي. استاد تره کي د خپل دې اثر په ليکلو سره خپل ملي،هېوادنى او  

انساني رسالت ترسره کړ او دا ستره موضووع يوې لوه هېرېودو څخوه 

ې  په دومره سړه سينه  وژغورله. استاد خپل اثر د پوهنيزو اصولو  له مخ

ليکلى، چې هېچاته  په کې  د کينې له مخې  ګوته نه ده نيوول شووې، 
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بلکې  ده د جنايت  څرنگوالى تشريح کوړی دی. هغوه څووک چوې د 

جنايتونو  د تشريح  په دې هنداره کې خپل ځان او څېره ديو عامل په 

سئول. په توگه وويني، طبعاً به جنايتکار وي او دخپل ولس پر وړاندې م

ملوي او  دې کتاب کې  د ناپېيلتوب اصول په ټينگه مراعوت شووي، د

نړيوالو اصولو  او معيارونو له مخې جنايتونه  ډلبندي شوي او د جګړې 

حقوق او د بشر حقوق تشريح شوي دي. هر چا چې دا حقوق تر پښوو 

 الندې کړي وي، هغه جنايتکار گڼل کېږي.

جنايتکارانو د نيوونې اويووې  ددې کتاب  بله ښېګڼه داده، چې د

ملي او يا نړيوالې محکمې ته د هغوی د سپارنې  په باب هم الرې چارې 

 په کې په ګوته شوي دي.

که چېرې ددې کتاب پر محتوياتو عمل وشي، پوره باور دی چوې  

جنايتکاران به د خپل عمل سزا ووينوي، کوه چېورې دا جنايتکواران  

دا وي، چې  زموږ په ټولنه کې  د نوورو  محاکمه نه شي،  نو ددې مانا به 

جنايتونو  لپاره هم الره خالصه ده، ځکه چې راتلونکي جنايتکاران به د 

خپل ژوند  برخليک  له تېرو هغو سره يو شوان  وگڼوي او کوه چېورې 

محاکمه شي، نو گټه به يې  دا وي، چې  د راتلونکو جنايتونو مخوه بوه 

ملوت پوه زړه کوې ددې   ونيول شوي او هغوه غصوه او عقوده چوې د

جنايتکارانو له السه پيدا شوې، هغه به هم  اوراه شي، ټولنه به  د نظم  

او سالم ژوند خواته  روانه شي او د سوکاله ژوند  هيله او ډاډينه به يې 

 پياوړې شي.
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زه د هېواد تکړه ملي مبارز، ځېرمن ليکوال او سياستپوه ښاغلي 

تره کي ته ددې ارزښتمن کتاب د  استاد پوهنوال محمد عثمان روستار

 چاپ له امله  مبارکي وايم او د نورو برياليتوبونو هيله يې کوم.)لومړي( 

ښاغلي محمد حيدر اقبال پښتونيار هم د زياتې مننې او ستاينې 

وړ بولم، چې ددې کتاب  د پښتو او دري دواړو متنونو  چاپ لګښت ته 

الت يې يو ځل بيا په زبوات يې اوږه  ورکړه او خپل ملي او فرهنګي رس

 ورساوه.

 په فرهنگي مينه او درناوي

 پوهنيار محمداسمعيل يون
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 سريزه

 

د صدارت په زندان کې مې د هغو کسانو چغې او فريادونه اورېدل، 

چې  د افغاني کمونيستانو او بهرنيو يرغلګرو اتبواعو تور زور زيواتي او 

مې د زندانيانو پور بودن  شکنجې الندې وو، د څرخي پله په زندان کې 

باندې د شکنجې  داغونه ليدل، کله چې مې  دشپې په تيوارو کوې،  د 

زندان د پنجرو شاته، د هغو موټرو ليکه ليدله، چې د روسي او افغواني 

ساتندويانو په واسطه  ساتل کېدل اوقربانيان يې په دې جرم  وژنځايونو 

ارزښتونو په  باب، د   ته وړل، چې دهېواد، خلکو، مذهب، سياسي او ملي

کمونيستانو له فکر و خيال سره  همغاړي نه وو، هغه وخت مې يووازې  

يوه پوښتنه په ذهن کې ګرځېده راګرځېده او هغه دا وه: ايا داسې ورځ 

به راشي چې افغان ولس ددې ټولو غميزو، چې د يوو بهرنوي يرغلګور 

 ځواک په زور  رامنځته شوي دي، پوښتنه  وکړي؟

ان د کمونيستانو له ښکېالکه ازاد شو، شوروي امپراتوري افغانست

ړنگه شوه، مجاهدين پر کابل واکمن شول، تر دې ځايه پېښې له هيلو او 
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اميدونو څخه ډکې وې، خو په خواشينۍ سره، چې وضوعې پوه ډېورې 

 هيلو او د هېواد د لوړو ګټو پر خالف وده وکړه. چټکۍ سره، د خلکو د

اصلي کورني دښمن پر ځای، چې تور  ځينې مجاهدې ډلې د خپل

لوټ  اوسه ال نتل شوی او ځپل شوی نه و،  په خپلو کې سره ونښتې او د

او تاالن بنسټ يې کېښود. دغو ډلو د جهاد سپېڅلتيا ته شا کړه، هغوه 

يې پايته رسېدلى وگاڼه، له هغه دښمن سره يې سازښت او جوړ جاړی 

يې ګڼ شمېر  جنايتونه کړي  وکړ، چې  د افغانستان د خلکو  پر وړاندې

وو. دوی د خپلو سياسي سياالنو پر ضد له خپل دښمن سره يو ځای، په 

يوه مورچل کې کېناستل.پر دې وخت  د افغانستان د غميزې مسئولين، 

د يوې محکومې، نتلې، تر څارنې الندې، پاشل شوې او د تېښتې پر حال 

، چې هم ورته بښنه ډلې له پوړۍ څخه، داسې يوې  پوړۍ ته پورته شول

وشوه، هم ورته سياسي باور ورکړل شو، هم يوه ائتالفي ډله شوه او هم 

 يې د اسالمي حکومت )!( په مشرتابه کې د ونډې  امتياز تر السه کړ. 

وروسته مجاهدينو هم په خپل وار سره د جګړې له اصولو څخوه 

زيات سرغړاوی وکړ، چې په ټولوه نوړۍ کوې  يوې انگوازې وکوړې.  د 

کمونيستانو ظلم او زور زياتى، د کړکېچ  ددې نوي پړاو تر سيوري الندې 

چې  د هغوی جنايتونه په شعوري او ناشعوري ډول  بده يې ال دا راغلل او

هېر شول. اوس تر هېواد دننه حاالت څه ناڅه سم شوي دي، بايود لوه 

دغه ثبات او سم سمکي نه د خپلمنځي حسابونو د پاکۍ لپواره  ګټوه 

شي. همدا اوس بايد لوږ ترلوږه پوه خپورو نوو کوې د جګوړې د  پورته

 جنايتکارانو موضوع منعکسه شي.
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د ډله ييزو رسنيو له الرې بايد د يرغلګرو او ظلم د قربانيانو  چغې 

نارې سورې انعکاس شي او له دې الرې بايد جنايتکارانو توه څرګنوده 

ياده نه دی شي، چې  افغان ملت له خپلو دښمنانو سره حساب کتاب له 

 کښلى.

ليکوال باور لري، چې  افغان ولوس بوه پور دې وپووهېږي، چوې 

جنايتکاران څرنګه محاکمه کړي، جهاد څنگه دوام وکړي او له مشروع 

ده تر هغه چې  د هېوواد  حق څخه  څرنګه ګټه واخلي. رښتيا خبره  دا

خلک د جنايتکارانو پر محاکمه بريالي نه شي، د جهاد پايتوه رسوېدو، 

 لي ازادې او خپلواکۍ  د ګټلو ادعا نه شي کوالی.دم

له جنايتکارانو سره حساب کتاب کول، د اصولو له مخې  د افغانانو 

افغاني ټولنې  د سياسي بلو  نښې  د مسئوليت احساس څرګندوي او د

 بلل کېږي.

تر الس الندې ليکنه  کې د ناپېيلتوب  اصول په ټينګوه مراعوات 

شوي دي، په دې مانا چې يوازې د بشر حقوقو درناوی او مالتوړ شووی 

کمونيست دی، هندو دی که  دهدی. هره هغه ډله چې تورنه ګڼل شوې 

يې د محاکمې  غوښوتنه  ډولمسلمان او که نور... په لوړ غږ او څرګند 

 شوې ده.

دې کتاب تر بحث الندې موضوع، پر شاوخوا توندې او که چېرې د

ارامې خبرې وشي، کوالی شو ووايو، چې  ليکوال خپله لومړۍ موخه )د 

قضيې د هېرېدا مخنيوی( ترالسه کړې ده، دا السبری بوه د وروسوتۍ  

موضوع )دجګړې جنايتکارانو محاکمه( د ترالسه کولو لپاره  ډېره ښوه 

ر محمد اقبال پښتونيار څخه چې  ددې کتاب الره چاره وي. له ګران ورو
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چاپ لګښت يې برابر کړ او په دې ډول يې )په افغانستان کې د د لومړي 

 جګړې د جنايتکارانو محاکمه( کې خپله ونډه واخيسته مننه کوم.

له بافرهنگه، مبارز او کاري شخصيت پوهنيار محمداسمعيل يون 

کتاب  دري موتن پوه څخه هم ډېره مننه څرګندوم، چې هم يې ددې 

 پښتو وژباړه او هم يې د چاپ چارې ترسره کړې.

 په درناوي

 پوهنوال محمدعثمان روستار تره کى
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 لومړۍ برخه

 عمومي څرګندونې

د انسان د هوښ او ذکاوت په انډول د هغه اخالقي شتمني ډېوره  

کمه  او شاته پاتې ده. انسان له پوهې، تخنيکپوهنې او عقلوي بريواوو 

په ګټې اخيستنې سره پر نورو سيارو باندې دواکمنۍ  په لټه کې څخه 

دی، خو پر دې نه دی بريالى شوی، چې دکينې او ځانغوښتنې غريوزه، 

وحشت او وېره، لکه څنگه چې  د ځمکې  پر مخ يې مدني  او سوله ييز 

 ژوند غوښتنه کوي، مهار کړي.

ل کېوږي، د جګړې حقوق دداسې قوانينو او تعامالتو ټولګې ته وي

چې  د انسان د غچ اخيستنې، دښمنۍ او کينه ييزو ولولو د کمولوو او 

 محدودولو په مقصد رامنځته شوې وې.

د جګړې  حقوق دوه ډوله اړيکي تنظيموي: د جګړه مارو تر مونځ 

 اړيکي اوبل له عامو وګړو سره د جګړه مارو مناسبات.

 د جګړې حقوق دوه موخې لري: د پووځي هڅوو حقووقي اوډون

 )تنظيم( او د جګړې انساني کول.

لومړۍ برخه به دوو غټو موضوعګانو ته، چې تر بحث الندې متن په 

 انډول پيليز )مقدماتي( اړخ هم لري، ځانگړې شي:

د جنګي جنايتونو په اړه د نړيوالو حقوقو ټووليز  -لومړی څپرکى

 اصول.

 د جزا نړيوال دېوان رامنځته کول. -دويم څپرکى
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 لومړی څپرکى

 

د جنګي جنايتونو په اړه د نړيوالو حقوقو 

 ټوليز اصول

دنړيوالو کانوانسيونونوتاريخي -لومړی

 شاليد)پس منظر(

))خپلو خلکو سره د يوه دولت د چلند څرنگوالى، هغوی ته د يو لړ 

 حقوقو ورکړه يا نه ورکړه، د نړيوالې ټولنې دلېوالتيا وړ يوه موضوع ده.

ژمنې او په ځانگړې ډول  د بشر حقوقو دگڼو نړيوالو کانوانسيونونو 

نړيواله اعالميه، په ډاګه څرګندوي، چې دبشر حقوقو پالنه او له هغو نه 

 1ځانخبرونه، د نړېوالې ټولنې مشروع دندې دي((

د جګړې حقوق د هغو لوزونو، ژمنو او نړيوالو کانوانسيونونو زېږنده 

ه شوي او موخه دي، چې د وروستۍ يوې نيمې پېړۍ په بهير کې رامنځت

يې دا ده، چې  د جګړې په بهير کې د بشر حقوق وپالل شي او ساتنه يې 

 وشي، ددې کانوانسيونونو ډېر مهم يې په الندې ډول دي:

  زکوال(: دا کانوانسويون د ٠864)د ژنيو کانوانسويون

هانري دونات ))دسرې مياشتې موسس(( تر انسانپالو هلوځلو 

                                                           
Domenique Carreau٠986
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لو ته يې د نړيووال ذهنيوت وروسته، چې د جګړې مقرراتو من

الره اواره کړه، د اروپايي هېوادونو له خوا السليک شوو، ددې 

کانوانسيون يوې برخې، د سمندري جګړو په نظوم پوورې اړه 

 لرله.

  زکووال(: دې  ٠868)د))سوون پترزبووورګ(( اعالميووه

مارو  کانوانسيون هغه وسلې منع کړې، چې د جنګياليو او جګړه

 دلې.د درد و کړاو سبب ګرځې

  زکلونووه(: ددې  ٠9١7او  ٠899)د الهووې کنفوورانس

کنفرانس په لړ کې  د ځمکنۍ او سومندري جګوړو د دوديوزو 

قوانينو د تنظيم په باب موافقې وشوې. په دې کنفرانس کې د 

کال کانوانسيون پر منځپانگې) محتوا( ټينگوار (ز٠864)ژنيو د 

 وشو.

 ( دې ۶۳۲۲د واشنګټن سمندري کانوانسيون :)زکال 

 کانوانسيون کيمياوي او باکتريالوژيکه جګړه منع کړه.

 ( دا کانوانسويون د  ۶۳۲۳دژنيو کانوانسيون :)زکوال

جګړې له اسيرانو، ټپيانو او ناروغانو سره د چلند د څرنګوالي 

 په باب السليک شو.

 ( د  ۶۳۹١د لنوودن سوومندري کانوانسوويون :)زکووال

 سمندري جګړې موضوعګانې يې تنظيم کړې.

  زکال(: دا کانفرانس د نړيوالې ۶۳۹۳کنفرانس )د ژنيو

سرې مياشتې ))ن، س،م(( تر سرپرستۍ الندې جوړ شوی و، د 
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جګړې د اسيرانو، ټپيانو او ناروغانو پوه بواب يوې د مخکنيوو 

 کانوانسيونونو پر ځينو موادو بيا کتنه وکړه.

  کانوانسويون د  زکوال(: دا٠989)اروپايي کانوانسيون

او سزاګانو د مخنيووي لپواره  اوبشرضدچلندونوناوړه انساني 

 (۲۹)نېټوه  (موه۲۹)کال د جنوورۍ پور ( ز۶۳۲۲)جوړ شو. د 

 هېوادونه په دې کانوانسيون کې شامل شول.

 (دې کانوانسويون د ۶۳۳۹د ژنيو کانوانسيون :)زکوال

کيمياوي او باکتريالوژيکو ګازونو د توليد او زېرمې د منع کولو 

 په باب پرېکړه وکړه.

 د يالتا کنفرانس: -ويمد

کال د فبرورۍ پر مياشت جوړ شو او په (ز٠945)دا کنفرانس د 

هغه  کې د لومړي ځل لپاره پرېکړه وشوه، د هغو نړيوالوو ژمنوو او 

لوزونو په رڼا کې، چې د جګړې  حقوق يې تنظيم کړي، د  جنګوي 

 مجرمينو د سزا لپاره هڅه وشي.

او سټالين د دويموې  د يالتا په کنفرانس کې چرچل، روزولټ

منو په توگه، تر جګړې وروسته نړۍ د برخليک ينړيوالې جګړې د بر

ټاکلو او يا که په څرګند ډول ووايو د المان تر نږدې  راتلونکې ماتې 

 وروسته د پيدا کېدونکو ستونزو د حل لپاره  سره راټول شوي وو.

 د المان په باب په سياسي او اقتصادي برخو کې داسې توافق 

 وشو:

دنازيزم د ريښو د رايستلو تر بريده بايود د هغوه پرضود   -۶

 مبارزه وشي.
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 د جګړې تاوان دې وغوښتل شي. -۲

 د جګړې جنايتکارانو قضايي څارنه دې وشي. -۹

کال لوه (ز۶۳۹۳)د جګړې جنايتکارانو ته د سزا ټاکلو لپاره د 

يوه  کال تر اکتوبره پورې په ))نورنبرګ(( کې(ز۶۳۹۱)نومبر څخه د 

نړيواله پوځي محکمه جوړه شوه. دا محکمه چې د اتازونې؛ امريکا، 

شوروي، فرانسې او انګليستان استازو په کې غړيتوب درلود، لوس 

مياشتې اوږده شوه او په هغې کې د جنګي سرغړونو پر دې درېيو 

 ډلبنديو غور وشو او وڅېړل شوې.

 جنګي جنايتونه، سوله ضدجنايتونه، بشرضدجنايتونه.

جنګي جنايتونه پوه دې ډول وو: د اسويرانو وژنوه او د  -الف

يرغمالنو نيونه، د ملکي وګړو جبري لېږدونه، دعامه او خصوصوي 

 شتمنۍ لوټونه.

سوله ضد جنايتونه: د يرغليزې جګړې پيول او دوام توه   -ب

 ويل کېږي.

بشرضدجنايتونه په دې ډول وو: د ملکي وګړو پروړاندې  -ج

(، د Genocideلکه: وژنه، تبعيد، عامه وژنوه) له جنايته ډکې هڅې،

ملکي وګړو جبري لېږدونه، د سياسي، توکميزو او مذهبي انگېرنو 

 له مخې د وګړو څارنه او سزا ورکونه.

د نورنبرګ پوځي محکمې، دوه ويشت تنه جنګي جنايتکاران 

 پر زندان او دولس تنه نور پر اعدام محکوم کړل.

زکوال، ۶۳۹۳وتسودام((کنفرانس )د ))پ د يالتا کنفرانس کوار

 اګسټ( له خوا تعقيب  او تينګار پرې وشو. -جوالی
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د نورنبرګ محکمې ددې تيږه کېښوده، چې  هوېڅ بشرضود 

 جنايت بې پوښتنې پاتې نه شي.

په کورنيو شخړو کې  د جګړې د نړيوالو  -درېيم

 قوانينو د تطبيق پراختيا:

کانوانسيون، د  نړيوالو کال (ز۶۳۹۳)سره له دې چې د ژنيو د 

جګړو په باب دی، خو د درېيمې مادې له مخې دهغه  پرېکړې  پوه 

 کورنيو جګړو کې هم د منلو وړ دي.

کال په بهير کې د نړيوالې سرې مياشتې )ن،س،م( (ز۶۳۳١)د 

کمېټې پر يو نوښت الس پورې کړ او د يو نړيوال کنفرانس له الرې 

 يو ځل بيا عمومي کتنه وکړه. کال پر کنفرانس(ز۶۳۹۳)يې د ژنيو 

دهمدې لپاره له کانوانسيون سره دوه ضميمه پروتوکولونه هم 

 مله شول.

 کنفرانس هيله لرله چې:

 (۶۳١۳)...تيت وپرکې جګړې لکه: د ملېشو ترمنځ اخ وډب، د 

 کال نړيوالو کانوانسيونونو په چوکاټ کې  تنظيم کړي او(ز۶۳۹۳)او 

قوقو بشرپال اړخونه، پر سيمه ييزو د نړيوالې وسلوالې جګړې د ح

 وسلوالو نښتو پلي کړي.

ازادۍ بښونکې جګړې ته بايد څه ډول حقوقي بڼوه ورکوړای 

 شي؟

 له ملېشو او اجيرانو سره بايد څه ډول معامله او چلند وشي؟

کورنۍ جګړه بايد د کومو حقوقي معيارونو لوه مخوې وارزول 

 شي؟
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اله ټولنه  يوې سوره له دې پورته پوښتنو سره سره چې  نړيو

 وېشلې وه، کنفرانس خپلو موخو ته ډېر نږدې شوی و.

کوال (ز۶۳۳۳)کال پر کانوانسيونونو، پر (ز۶۳۹۳)او  (۶۳١۳)د 

 لومړی او دويم نمبر پروتوکولونه زيات شول.

لومړی نمبر پروتوکول په خپله  لومړۍ ماده کې يادونه کووي: 

اشغال او توکمپال رژيم ))که چېرې د ښکېالکګرې واکمنۍ، بهرني 

له کبله ازادي بښونکې جګړه پيل شي او يرغلګر يا توکمپال دولت 

د پروتوکووول السووليکوونکى وي او ازادي بښووونکى غورځنووګ د 

پروتوکول محتويات او پرېکړې ومني، نو ملي ازادي بښونکې جګړې 

 ته د يوې نړيوالې شخړې په توګه کتل کېږي.((

 ۶۳١۳)و څرګندونه کوي، چې: )) د دويم نمبر پروتوکول حکم ا

کال کانوانسيونونو پرېکړې دې په سيمه ييزو جګړو کې د (ز۶۳۹۳ او

السليکوونکې خوا په خاوره کې  د وسلوالو ځواکونو او مخالفې ډلې 

ترمنځ، چې  د پوځي عملياتو لپاره يې څه سيمه نيولې هوم پلوې 

 شي.((

 مالتړ:د ملکي وګړو، ټپيانو او اسيرانو  -څلورم

کال کنفورانس د )بوې ضورورته (ز٠968)د سن پترسبورګ د 

ظالمانه وسلې نه کارونې( پر اصولو ټينګار کووي. د بوې ضورورته 

ظالمانه وسلې له کارونې څخه د کانوانسيون موخه ))چاودېدونکې 

کال کانوانسيون څرګندوي چې : (ز۶۳١۳)د  ېسرګلولې(( دي.د اله

لو اوټکولو لپواره د هور ډول ))جګړه کوونکي د خپل دښمن د ځپ

 وسيلې  د کارونې په برخه کې خالص مټ نه لري.((
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کال  کانوانسويون د لوومړۍ فقورې پنځوه (ز۶۳۹۳)د ژنيو د 

دېرشمه ماده په ډاګه کوي چې: )) په ټولو وسلوالو شوخړو کوې، د 

جګړه ييزو توکو ټاکنې په څرنگوالي کې، د دواړو غاړو حق محدود 

 نه دی.((

مه ماده يادونه کوي چې : )) د جګړو (48)نوانسيون د همدې کا

غاړې بايد د جګړې د موخې په توګه د پوځي او ملکي تاسيساتو او 

پوځي او ملکي وګړوترمنځ توپير وکړي؛ د جګړه ييزو عملياتو موخه 

 بايد دجګړه ييزو تاسيساتو او پوځي سړيو له منځه وړل وي.((

زکلونوووو ۶۳۳۹ او۶۳۹۳، ۶۳۲۳-۶۳۲۳د ژنيووو څلورګونوووو )

کانوانسيونونو( الندې هڅې او کړنې چې د وګړو يا مالونو پور ضود 

ترسره کېږي، د جنګي جنايت په توګه  د سزا وړ بولي. لکه: وژنوه، 

تبعيد، دوګړو ډله ييزه لېږدونه، يرغمول نيوول، د عاموه او ځواني 

شتمنۍ، چې  د جګړه ييزو اړتياوو پر بنسټ يې توجيه شوونى نوه 

او له منځه وړنه، د سياسي، نژادي او مذهبي کتنو او وي، ضبطونه 

 انګېرنو له مخې  د خلکو څارنه او سزا ورکونه.

درېيمه ماده چې په پورتنيو درېواړو کانوانسيونونو کې راغلې 

يا بل دليل له  ده، هغو کسانو سره چې  دناروغۍ، ټو، اوږده بند او

لږه ))د انسواني امله يې د جګړې ځواک له السه ورکړی وي، لږ تر 

 چلند(( هيله او غوښتنه کوي...

مې مادې له مخوې ))انسواني (۱او  ۳، ۹)د دويم پروتوکول د 

 چلند(( کې دا الندې شيان راځي:
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د اسيرانو د فزيکي روغتيا او کرامت درناوی او د هغو دمانيز او 

 مادي ژوند لپاره د ښو شرايطو برابرول.

ړۍ برخه ضميمه پروتوکول، ژنيو کانوانسيونونه او دهغه لوم د

له ټپيانو، رنځورانو، د جګړې اسيرانو، روغتيايي کارکوونکو او ملکي 

وګړو څخه غچ اخيستنه منع کوي. د ژنيو کانوانسيونونه د اسيرانو 

پر وړاندې بد چلند، د بدن د غړو غوڅونه، شکنجه او  اعودام، پور 

ومړيو ليکو بدن باندې رنځوونکې بيولوژيکي ازموينې، د جبهې په ل

کې جبري کار او ددفاع او محاکمې د حق نشتوالى، جنګي جنايت 

 بولي او عاملين يې د سزا وړ ګڼي.

کال کانوانسيون اړوند لومړی نمبر پروتوکول (ز۶۳۳۳)دژنيو د 

يادونه کوي: بايد د جګړې له اسيرانو او ټپيانو سره داسوې چلنود 

ګندوی وي. کلوه وشي، چې لږ ترلږه د انساني حقوقو د رعايت څر

چې دښمن ته د جګړې د اسيرانو نيول اعالن شول، بيا دې نو تور 

ه کې اسوتوګن کوړي، هغووی توه  د جګړې څخه په يوه لرې سيم

ه بايد پوځي خييزې سزا ورکول منع دي. له اسيرانو اوټپيانو څ ډله

غچ وانخيستل شي، ټپيان او رنځوران له روغتيايي پالنې څخوه د 

 ري.ګټې اخيستنې حق ل

کال کانوانسويون))درېيم کانوانسويون(( پوه (ز۶۳۳۹)د ژنيو 

ځانگړې ډول دولتونه مکلفوي، چې د اسويرانو د پېژنودنې بشوپړ 

ست، د نړيوالې سرې مياشتې )ن، س،م( کمېټې ته وړاندې کړي. ېل

)ن، س، م( په منظم ډول د اسيرانو کورنيو ته د هغووی احووال ور 

 رسوي.
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ورسره دي، مکلف دي، چې   هغه څوک چې د جګړې اسيران

له څارونکي )کنټرولر( پرته، اسيرانو سوره د )ن، س، م( کمېټوې د 

 منظمې ليدنې کتنې حق ته  درناوی وکړي.

تر شخړو وروسته بايد اسيران له بشپړ مصونيت سوره خپلوو 

سيمو يا هېوادونو ته ولېږل شي،  سره له دې لکه څنگه چوې  موو 

انين پر کورنيو شخړو هم تطبيقېوږي، پورته يادونه وکړه، نړيوال قو

خو د جګړې  د حقوقو پر رعايت باندې دزيات ټينګار لپاره دکورنۍ 

شخړې دواړه غاړې کوالی شي، يو له بل سره يو لړ تړونونه السليک 

کړي، چې نيول شويو کسانو ته په کې د نړيوالې جګړې د اسيرانو د 

 حقوقي دريځ پېژندنه شامله وي.

قوانينو دتطبيق څارنوه او د جګړې  -پنځم

 سرغړونې:

د جګړې حقوقو د پلي کولو څارنه لږ ترلږه له درېيو الرو څخه 

 ترسره کېدی شي:

د جګړه مارو خواوو تر منځ د ليکنۍ موافقې له مخوې،  -الف

يوې ناپېيلې خوا ته د څارنې دندې سپارل. دا ناپېيلې خوا کېودی 

 شي يو دولت وي او يا يوه نړيواله موسسه.

 څارونکې ډله کېدی شي هر وخت له کاره ګوښه کړای شي.

)ن،س،م( کمېټه تر بلې هرې سرچينې څخه په ښه ډول  -ب

کوال (ز۶۳۹۳)دا دنده سورته رسووالی شوي. دا کوړنالره چوې د 

مې مادې له مخې يې وړاندوينه شوې وه، په څو (۶١)کانوانسيون د 

 ځايونو کې پلې شوه:
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  انګلستان  -کال د مصر او فرانسې(ز۶۳۱۳)پر

 اتحاد ترمنځ شخړه کې.

  کال د ګواه (ز۶۳۱۶)پر(Goa) .په پېښه کې 

  کال د هنود او پاکسوتان تورمنځ (ز۶۳۳۶)پر

 اختالف کې. 

خو دېته مو موبايد پام وي، چې د )ن،س،م( کمېټه تر دولتونو لوړ 

واک وځواک نه لري او نه قضايي صالحيت لري. دا کمېټه ان په جګوړه 

دولتونو له اجازې پرته، ددې صالحيت نوه لوري، چوې د کې د ښکېلو 

جګړې قوانينو د پلي کېدو څارنه وکړي، پر دې دندې ټينګار وکړي او پا 

 په کې السوهنه وکړي.

تردولت پورته د همدغسې يو جبري حقوقي ځواک د نشتوالي له 

کبله، د بشر له نړيوالو حقوقو او د جګوړې لوه قوانينوو څخوه زيواتې 

 ې دي.سرغړونې شو

عوراق پوه  –ددې ډول سرغړونو زياتې بېلګې کوالی شو د ايوران 

زکوال(، د حبشوې او سووماليې پوه شوخړه ٠988-٠98١)جګړه کوې 

کال کوې وګوورو. (ز۶۳۳۶-۶۳۳١کال او د خليج په جګړه کې)(ز۶۳۳۳)

سربېره پردې د جګړې له حقوقو څخوه، لکوه څنگوه چوې د ژنيوو د 

وتوکولونو له مخې بيان شوي، يو لړ کانوانسيونونو او د هغو د ضميمه پر

 نورې ښکاره  سرغړونې هم شوي، چې په الندې ډول دي:

  په کورنيو شخړو کې: لکه په سوريالنکا کوې دتاميول

بېلتونپووالو لووه خوووا، دغووه راز پووه انگوووال ،موزامبيووک، 

 افغانستان،حبشې،سوډان، سوماليې، کمبوديا او نورو کې.
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 کوال (ز۶۳۳۹)و د د بېوسلې ملکي وګړو په باب د ژني

د هغه ضميمه پرتوکول، يو لړ حقوق تضمينوي،  کانوانسيون او

خو بيا هم له هغو څخه ډېر ځله سرغړونه شوې ده. لکه دايران 

موه نېټوه (۲۹)کال د مارچ پر (ز٠988) اوعراق په جګړه کې  د

کيمياوي بمباريو، په زرګونو ملکي وګړي له منځه يوړول. پوه 

زکال(، په يوګوسالويا او نورو ځوايونو ۶۳۳۲-۶۳۳۶)لبنان کې  

کې د جګړې له مقرراتو څخه  د سرغړونې ډېرې زياتې بېلګې 

 ليدل شوي دي.

  د نيول شويو سيمو په باب: د سرغړونې څرګنده بېلګه

کال، د عربو په اشغالي سيمو کې  د اسوراييلو (ز۶۳۳۳)يې پر 

 کړنه او د ادارې څرنگوالى دی.

د مجرمينو او جنايتکارانو  د جګړې -شپږم

 سپارنه:

د ژنيو ټول کانوانسيونونه، دا د دولتونو دنده او مکلفيت گڼي، 

چې د تورنو کسانو دنيونې او د هغوی دمحواکمې پوه برخوه کوې 

 اسانتيا برابره کړي.

د ژنيو  دکانوانسيونونو پر بنسټ هر السليکوونکى هېواد دنده 

چې د نړيوال قانون، مخالف لري، چې سرغړوونکي او يا هغه کسان 

حکم يې صادر کړی دی، وپلټي او محاکمې ته يې وسپاري. دا يوازې 

د السليکوونکو هېوادونو دنده نه ده، بلکې د جنايت او جرم سيمې 

 ته له پاملرنې پرته، د نورو هېوادونو دنده هم ده.
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زکال( د لومړي ۶۳۹۳ -۶۳١۳د ژنيو د دوه ګونو کانوانسيونونو)

 مه ماده په ډاګه کوي چې:(88)توکول نمبر پرو

)) که چېرې د حاالتو غوښوتنه او هيلوه وي، بايود د ژنيوو د 

کانوانسيونونو السليکوونکي د تورنو کسانو د سپارلو په باب يو بل 

سره همکاري او ګډه هڅه وکړي.(( په دې ډول نور هېوادونوه هوم 

د سپارلو هغه هېواد ته  چې جرم په کې ترسره شوی، دتورنو کسانو 

 په برخه کې  هڅه کوي.

مه ماده کوې يوې (۱۱)خو)دحاالتواو وضعې غوښتنه( چې په 

څرګندونه شوې ده، د تورن، سپارونکي دولت ته دا پلمه برابروي، 

چې ووايي د تورن کس د سپارلو لپاره د غوښتونکي هېواد له خوا د 

تورن ټول اسناد او مدارک راټول شوي دي او که نوه؟ دا شوک او 

 ګومان کوالی شي د تورن د سپارلو موخه او بهير ټکني کړي.

 د جګړې د جنايتکارانو محاکمه: -اووم

دټولو حقوقي الرښوونو اغېز په دې کې دی، چې  سرغړونکي 

 ته د کومې کړنالرې له مخې  سزا ورکوي؟

په حيرانۍ سره بايد ووايو، چې د جګړې حقوقو يو لړ سزاوې 

قرباني شوي مالتړ دی نه سورغړونکي توه ټاکلي، چې موخه يې د 

سخته سزا. په هرډول! سرغړوونکو جنايتکارانو ته د محکموو پوه 

واسطه د سزا غوښتنه کېږي. د جګړې جنايتکار هغه څووک دی، 

چې  يا يې په عملي او قصدي توګه او يا يې د زور او لټۍ له مخې، د 

 کړې وي.جګړې په اړه د نړيوالو حقوقو له اصولو څخه سرغړونه 
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که چېرې د يو مادون له خووا سورغړونه شووې وي، ترهغوه  

لوړپوړی تر جزايي او انظباطي مسئوليت الندې راځي. که لوړپوړی 

دې پوه وي، چې مادون د جګړې له نړيوالو اصولو څخه سرغړونه  پر

امکاناتو څخه يې، د هغه  د مخنيوي لپاره ګټه  وکوي او له خپلو  ټول

ول ګڼل کېوږي. ډېوره کالسويکه او جنجواليزه پورته نه کړه، مسئ

پوښتنه، چې مطرح کېږي داده، چې په پوځي برخه کې خو مادون 

امر متابعت ته اړ وي او د امر د پرځای کولو مسئوليت لري، نو  تل د

ايا مادون د آمر د همدغه الزامي متابعت له کبله  برائت اخيستالی 

 نه شي؟

وخوت، ددې پوښوتنې د د جګړې دقوانينو د طرحه کولو پر 

ځوابولو لپاره ناندرۍ پورته شووې، ډېورو ګونودونو ونوه غوښوتل 

مسئوليت د مادون پر غاړه واچوي. ځکه چې له هغه پرتوه د اردو 

، گوډوډېږي او لوه یاطاعت پر قاعدې والړ د ډسپلين چې د آمر د

منځه ځي. خو د نورنبرګ محکمې  دمادون معذرت ونه مانه او هغه 

ڼه. سربېره پر دې د لومړي نمبر پروتوکول مسودې يې مسئول وګا

کوال (ز۶۳۹۳او  ۶۳١۳)کوال، د (ز۶۳۳۳)چې )ن،س،م( کمېټې پور 

کانوانسيونونو برخه کړه، وړانديز وکړ، که موادون دقوانون خوالف 

 کارترسره کړي، نو له مسئوليت نه ځان نه شي خالصوالی.

هغه د دا وړانديز ونه منل شو، ځکه چې د کنفرانس ډېرو غړو 

اردو ډسپلين لپاره يو  خطر وگاڼه، ځکه نو کوالی شو داسې وگڼو، د 

هغې  قاعدې د پرېکړې منل، چې د نورنبرګ محکمې پوه واسوطه  
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رامنځته شوې وه، ظاهراً  له منځه تللې دي. د جګړو جنايتکوارانو 

 څارنه کېدی شي، د ملي او نړيوالو محکمو په واسطه  ترسره شي.

يتکاران په ملي سطحه محاکمه شي، بايد  که چېرې جنا -الف

دجزا قانون د هغوی د جنايتونو په باب وړ مواد ولري. که چېورې د 

جزا په  قانون کې  دا ډول مواد نه وي، لنډمهاله الره چاره داده، چې 

 جرمونه دې د پورتني فرمان له مخې وڅېړل شي. دا

ارانو په فرانسه کې  د دويمې  نړيوالې جګړې د جنګي جنايتک

کال پو ځانگړی تقنني فرمان صوادر (ز۶۳۹۹)د محاکمې  لپاره، پر 

ماده کې هم پوه دې اړه يوو لوړ (۲۶۲)شو، ددې ترڅنګ د جزا په 

 مطالب ځای شول.

 د ملي محکموقضايي واک په الندې حاالتوکې مطرح کېږي:

 جنګي جنايتونو قربانيان وگڼل شي. د دولت اتباع کله چې د

 جنګي جنايتونو تورن وي. پر کله چې ددولت اتباع

سربېره پر دې، ملي محکمې کوالی شي، پرجنګي جنوايتونو 

تورن کسان، د نړۍ په هر ګوټ کې وڅاري.د ژنيو کانوانسيونونه پر 

دې ټکي ټينګار کوي، چې دولتونه مکلف دي، د تورنوو کسوانو د 

 نيولو لپاره الره اواره کړي او هغوی محکمو ته وسپاري.

ټولنه کې عمومي لېوالتيا داده، چوې  د نړيوالوو  ))په نړيواله

جرمونو څېړنه دې د دولتونو له خوا وشي،  نه د نړيوالې ټولنې لوه 

 خوا((

مې نېټې تړون، د جګوړې (٠8)کال داګست (ز۶۳۹۳)د لندن 

جنايتکارانو ته سزا ورکول، د کورنيو حقوقو سيسټم ته سوپاري. د 

د دويمې نړيوالې جګوړې د نبرګ او توکيو محکمو  )دا محکمه نور



 په افغانستان کې د جګړې جنايتفارانو محاکمه  /نيمه پېړۍ يون

547 

 

مه نېټه په (۶۳)کال د جنورۍ پر (ز۶۳۹۳)برېمنو ځواکونو له خوا د 

پرمجرمينو پلي شوي نوه  يې جاپان کې جوړه شوه( اکثره پرېکړې

 دي او په هوا کې پاتې شوي دي.

زکال د عراق پر وړاندې د لويوديزو ۶۳۳۶د خليج جګړې )پر ))

و هېوادونو له بيا بيا غوښتنو دولتونو جګړه( مجرمينو سزا دلويديز

 (1)سره سره تر اوسه نا ځوابه پاتې ده.((

په يوګوسالويا کې د جګړې د جنايتونو څېړنه يوو اسوتثنايي 

حالت دی. په دې هېواد کې  د جنګي جرمونو زيواتون او شودت، 

 امنيت شورا د يوې ځانګړې محکمې جوړولو ته مجبوره کړه.

استدالل کوي، چې نړيوالې ټولنې ته ))ځينې دولتونه دا ډول  

د جګړې د جنايتکارانو د قضيې دڅېړنې وړاندې کوول، د زيوانمن 

 (2)شوي هېواد د واکمنۍ حق ته خطر ګڼل کېږي.((

په نړيواله کچه د جګړې  د جنايتکارانو قضايي څارنه غالباً  -ب

 له درېيوپړاوو څخه تېرېږي:

توه  سويونونوېد څېړنوې واک نړيوالوکمد څېړنې پړاو:  -۶

 ورکړل شوی دی.

 ( او يادايمې وي.ADHOCسيونونه لنډمهالي )ېکېدی شي داکم

                                                           

 

Jean Combacau
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د جوړېدو وړاندوينه  کمېسيوندژنيوکانوانسيون دلنډمهالې 

کړې ده، خو ددې کانوانسيون لومړی نمبور پروتوکوول د دايموي 

د جوړېدو سپارښتنه کوي. په هر ډول د څېړنې نړيووال  کمېسيون

امنيت  کېدی شي د لېوالو هېوادونو په نوښت جوړ او يا د کمېسيون

کوال د (ز۶۳۳۲)شورا د وړانديزله مخې داير شي. د امينت شورا پر 

مې پرېکړې له مخې  دبوسنيا جګړې د جنايتکارانو په (78١)خپلې 

جوړ کړ. دبوسنيا د جنګي جنايتونو تورنو  کمېسيونباب يو نړيوال 

 کال جوړه شوه.(ز۶۳۳۳)کسانو محکمه وروسته پر 

دڅېړنې تر پړاو وروسته، د محواکمې د محاکمې پړاو:  -۲

پړاو مطرح کېږي. لکه څنگه چې  دمخه مو اشاره وکړه، دنړۍ ترټولو 

نوميالۍ محکمه چې د جګړې د جنايتکارانود سزا نوښت يې ترالسه 

 کال پورې دايره وه.(ز۶۳۹۱)کال څخه تر (ز۶۳۹۳)کړ،دا محکمه له 

کوال (ز٠948)تور ( ۶۳۳۹)ترهغې وروسته دتوکيو محکمې له 

 پورې دنورنبرګ محکمې کار بشپړ کړ.

نړيواله محکمه کېدی شي دلېوالو هېوادونو په نوښت چې په 

دی ېهغوی کې  زيانمن شوي هېوادونه نقش لري، جوړه شي او يا ک

 شي د هغې د جوړېدو نوښت د )ن،س،م( کمېټې په الس کې وي.

يوګوسالويا کې د جګړې جنايتکارانو دمحاکمې په په پخوانۍ 

 باب دامنيت شورا پرېکړه وکړه.

د جګړې حقوقوو د اصوولو  ))د امنيت شورا د بشر حقوقو او 

ساتنې او مالتړ لپاره، خپله  او يا د )ن،س،م(  کمېټې پوه واسوطه 

هڅې کوي، کله چې  د )ن، س،م( کمېټې خبره رامنځته کېږي، پرته 
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کمې جوړېدل الزامي شي، د سولې د تامين خبره، له دې چې  دمح

 غالباً د هغې په بشرپال چوکاټ کې مطرح کېږي.

کال د خليج جګړې ترپايته رسېدو وروسته د (ز۶۳۳۶)لکه پر 

عراق کردان د مرکزي حکومت له خوا ترفشوار النودې راغلول. د 

امنيوت لوه  امنيت شورا اعالن وکړ، چې د عراق  دا کړنه سووله او

د عراق له دولت څخه وغوښتل، چې  سره مخامخوي، شوراګواښ 

بشوورپالو سووازمانونو، پووه ځووانگړې توګووه دملګوورو ملتونووو 

موسسې)م،م،م( عمومي منشي ته اجازه ورکوړي، چوې دا قضويه 

 (1)وڅيړي.((

: د محکمو د حکم د محکمې حکم د پلي کېدو پړاو -۹

د دولتونو  پلي کېدنه، د نړيوالې جزايي موسسې د نشتوالي له امله،

پرغاړه اچول کېږي، په څرګند ډول وايو، چې  جنايتکارته د سوزا 

 ورکولو امتياز، زيانمن شوي دولت ته ورکول کېږي.

  

                                                           
Jean Combacau
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 دويم څپرکى

 

 دجزا نړيوال دېوان جوړېدل

 

لت نړيوال دېوان، چې په الهه کې يې مقر دی، په داسې اد عد

حال کې  چې د دولتونو ترمنځ د شخړو په باب د )م،م،م( د قضايي 

کوال (ز٠998تور )ارګان په توګه  پرېکړې صادروي، نړيوالې ټولنې 

وړاندې د ډلو ټپلو او نورو اشخاصو د څېړنې لپاره کوموه درېيموه 

 نړيواله محکمه نه درلوده.

يواله کچه  د سختو پېښو څېړنه غالباً دلنډمهالو محکمو په نړ

(ADHOCله الر )ترسوره کېدلوه. د دويموې نړېووالې جګوړې د  ې

کال د (ز۶۳۳۹)جنايتکارانو د محاکمې لپاره  د نورنبرګ محکمه، د 

عامه وژنې د مسوئولينو د مجوازاتو لپواره د رونوډا محکموه اود 

سمې جووړې شووې يوګوسالويا محکمه د وخت له غوښتنې سره 

وې. د جزا د يوې نړېوالې دايمې محکمې د جوړېدو اړتيا په ټينګوه 

 احساسېدله.

دبشر حقوقو نړيوالې اعالميې له خپرېدو څخه پنځوس کاله او 

د نورنبرګ له محکمې څخه نيمه پېړۍ وروسته د يو لوړ سوختو او 
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 مه نېټه په(۶۳)کال د جواليي پر ( ز٠998)خطرناکو شخړو له کبله د 

روم ښار کې د جزا نړيوال دېوان)ج،ن،د( د بنسټ ډبره کېښوودل 

شوه. په هغه کنفرانس کې چې د همدې موخې لپاره د )م،م،م( له 

( هېوادونو ګډون وکړ. د تړون متن تر ډېرو ۶۱١خوا تنظيم شوی و، )

 ( هېوادونو له خوا السليک شو.۶۲١اوږدو خبرو اترو وروسته د )

نړيوال دېوان ترخپل کنټرول الندې  امريکا هيله لرله، چې دا

راولي او له هغه څخه  د اقتصادي بنوديزونو او پووځي السووهنې 

ترڅنګ، د خپلو سياالنو پروړاندې د فشار ديووې نووې هڅوې او 

 وسيلې په توګه ګټه واخلي.

دا هيله ترسره نه شوه، ځکه نو امريکا کينه او لنډ فکري وکړه 

ه يې خپلوه قضوايي خپلوواکي او ددې تړون په نه السليکولو سر

وساتله. هغه دليل چې امريکا ددې تړون د نه السليکولو لپاره راوړ 

دا و، چې نه غواړي سرتېري يې د هغه دېوان له خوا،چې په ټينګه 

 سياسي شوی وي، په ))خيالي(( تورونو محاکمه شي.

د ترسوره  دېوان به د لويو جنګي جنايتونو د مخنيووي او يوا

د له منځه وړلو لپاره وقايوي او يا معوالجوي نقوش  شويو جنايتونو

 ولري.

ښار کې دی او واکونه يې د هغو څلورو  (الهه)د دېوان مقر په 

کټګوريو په ګډون، د جنايتونو څېړنه ده، چې دنړيوالو حقوقو لوه 

(، Genocideمخې پېژندل شوي دي، دا جنايتونه دادي: عامه وژنه)

 د تېري جنايت. بشرضد جنايت، جګړه ييزجنايت او

دپورتنيو جنايتونو د تعبير او شننې)تفسير( لپاره د واکمنې  

سرچينې او د دېوان غونډو د جوړېدو دکوړنالرې پوه بواب د نظور 

 اختالفونه تر اوسه نه حل شوي نه دي.
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هغه تړون چې د هغه پر بنسټ د )ج،ن،د( رامنځته کېوږي، د 

ره مخامخ شووی ))سياست او اخالقو(( ترمنځ له سختو ټکرونو س

دی. په دې ټکر کې ))د دولت د بشپړ واک((  پلويان له يوې خوا  او 

 د ))بشپړ عدالت(( پلويان له بلې خوا يو بل ته مخامخ دي.

له دې سره سره د کنفرانس هېڅ برخوال د دېوان جوړېودو د 

ګټې په باب، چې په نړيواله کچه د کينو او جنايتونو د څېړلو لپاره 

 ام ګڼل کېږي، شک  او ګومان نه کوي.يو اغېزناک ګ

دا تړون هغه مهال پلى کېږي، چې له السليکوونکو هېوادونو 

څخه يو هېواد د کورنيو موسسو له الرې )له هغوې جملوې څخوه 

 پارلمانونه(  هغه تصويب کړي.

د داسې يوې موخې تامين په ډېرو هېوادونو کې  پر اساسوي 

 قوانينو د بيا کتنې غوښتنه کوي.

ې مانا، چې  د جنايتکارانو څېړنه  له کورنيو محکمو څخه په د

 د جزا نړيوال دېوان ته لېږدول کېږي.

يس يپه فرانسه کې اساسي قانون د حکومت غړو اود جمهور ر

 د محاکمې واک )دجمهوري عدالت دېوان( ته ورکړی دی.

کال جووړ (ز۲١١۶)اويا  (۲١١۶)داسې ښکاري چې دېوان به پر 

کلونو وروسته دنويو شرايطو په پام کې نيولوو سوره د شي. تر اوو 

دېوان پر تګالرو باندې د بيا کتنې  لپاره،  ديو کنفرانس د جوړېودو 

 وړانديز شوی دی.
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 د روم تړون غټ ټکي:

دتړون لومړۍ ماده څرګندوي، چې د )ج،ن،د( د يوې داسوې 

موسسې په توګه رامنځته شو، چې  واکونه يې د هغو اشخاصو پوه 

چې لوی جنايتونه يې کړي او نړيوال اړخونه لري، د پلي کېدو   باب

وړ دي. دا دېوان د ملي قضايي سيسټم بشپړونکى دی. مقر يې په 

 الهه کې دی.

 هغه جنايتونه چې څېړنه يې د دېوان واک ګڼل کېږي. -الف

دا جنايت هغه ډول هڅې دي، چې د يوې ډله ييزه وژنه:  -۶

ډلې د ټوليزې او يا قسمي وژنې لپاره  ملي، قومي، نژادي او مذهبي

 ترسره کېږي.

وژنه، جسمي او فکري ځپنه، د ژوند د ناوړه شرايطو تحميل، 

پر ټاکلې ډلې د نسل زېږېدو مخنيوی، د کوچنيانو جبري لېږدونه او 

 نور... د جنايت په لومړۍ ډلبندۍ کې راځي.

هغه ډول هڅو ته ويل کېږي، چې پور  بشرضد جنايت: -۲

ملکي وګړو باندې يو منظم او پراخ يرغل وګڼل شوي. پوه دې ډول 

( شکنجه، تبعيود، Extra Mentionدي: وژنه، ټوليزه له منځه وړنه، )

(، Esclavage Sexuelجنسوووي تعووورض، جنسوووي غالموووي)

 ( او نور...Aparthidنژادپالنه)

هغه وخت يې د دېوان په واسطه  جګړه ييز جنايتونه: -۹

ټاکلي پالن اوسياست ديوې  يو څېړنه کېږي، چې  په پراخه کچه، د

 برخې په توګه مطرح وي.

کوال د کانوانسويون او (ز۶۳۹۳)جګړه ييز جنايتونه د ژنيو د 

دجګړې له نورو قوانينو او دودونو څخه د سرغړونې له مخې لکوه 
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ګندونه شووې ده تعريوف څنګه چې  يې  په نړيوالو حقوقو کې څر

شوي دي، وژنه،شکنجه، ناوړه انساني چلند، تبعيد، د خلکو جبري 

لېږدونه، يرغمل کول، پرملکي خلکو بريد، د)م،م،م(پر پوځي وګړو 

، د جګړې له  سيمې څخه پر بهر مېشتو سرتېرو بريد، دمالونو يدبر

له منځه وړل، تشدد، جنسي تېری او پوه جبوري ډول د سورتېرو 

 ل، د جنايتونو په درېيمه ډلبندۍ کې راځي.راجلبو

ددې جنايوت د تعريوف توړون هغوه  د تېري جنايت: -۹

پر  کنفرانس ته لېږدول کېږي، چې اووه کاله وروسته به جوړ شي او

 تړون به بيا کتنه وکړي.

 د دېوان غونډې راغوښتونکې سرچينې: -ب 

د دېوان واک پر هغهو هېوادونو منل کېږي، چوې توړون يوې 

سليک کړی وي، جنايت يې په خاوره کې  ترسره شوی وي او يوا ال

تورن د هغه تبعه وي. دا موضوع د تړون په دويمه ماده کې  راغلې 

او دجنجاليزو موادو له جملې څخه حسابېږي، که چېرې دا مواده 

ومنل شي، نو ددې لټون له مخې به )پول پوت( د کمبوډيا په دولت 

مله محاکمې ته وړاندې نه شي.  پوه کې  د غړيتوب د نشتوالي له ا

يوګوسالويا له خوا تړون السليک شي، نو  د همدې ډول که چېرې

که نوموړی هېواد د جګړه ييزو جنايتونو دڅېړنې په برخوه کوې د 

دېوان  واک پلى نه کړي، بيابه همدا پايله وي. د توړون لوه مخوې  

 (۶)ماده(۶۶دولتونو ته داسې امکان ورکړ شوی دی.)

                                                           
–
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ن غونډې د تړون د السليکونکي دولت، امنيت شوورا، د دېوا

)م،م،م( او ملي څارنوال د غوښتنې له مخې جوړېودی شوي. کوه 

چېرې څارنوال د غونډې د جوړېدو غوښتنه کووي، نوو د څېړنوې 

ديوې دوسيې د جوړولو لپاره دې له  يوې لوومړنۍ ملوي قضوايي 

 سرچينې څخه اجازه ترالسه کړي.

م( امنيت شورا کوالی شي د )م،م،م( په دې حالت کې د )م،م،

د منشور د اووم څپرکي په چوکاټ کې ديوه پرېکړه ليک له مخې د 

تمديود  نيڅارنوالۍ، د غوڅ شوي څېړنيز بهير د دولوس مياشوت

 غوښتنه  وکړي. )دا ماده النجمنه ده(

 د تړون نيمګړتياوې: -ج

 د روم تړون چې دېوان يې جوړ کړ، عمومي نيمګړتيا يوې داده، 

چې له يوې خوا  انتقالي پړاو کې غړو دولتونو ته ددې حق ورکوي، چې 

د جګړه ييزو جنايتونو په څېړنه کې د دېوان  واک ونه مني او له بلوې 

اغونډې ته راوبلول  خوا د دېوان حکم که چېرې د غړو دولتونو له خو

د ( اغېوز نوه شوي کووالی.Non Retro Actشي،پر تېر وخت او حالت)

پر بنسټ ډېر تواريخي جنايتکواران د دېووان لوه  وروستۍ کرښې

پوښتنې څخه خوندي پاتې کېږي. هغه وخت نود پول پوت، پنوچي، 

ببرک، نجيب، کشتمند، برژنيف او داسې نورو کسوانو د محواکمې 

لپاره يوازې دا الره پاتې کېږي، چې د)م،م،م( امنيت شورا د نوموړو 

 کسانو پرضد د دېوان غونډه راوبولي.

پرځوای، چوې د رونوډا او  ت شورا د لنډمهالو محکمود امني

يوګوسالويا د پېښو په اړه وليدل شوې، کوالی شي په ځانگړو برخو 

 غونډه راوبولي. (کې د قضايي څارنې لپاره د )ج،ن،د
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خو پر همدې وخت چې کومه ستونزه پواتې کېوږي، هغوه د 

امريکا او چين دريځ دی، چې تړون يې نوه دی السوليک کوړی او 

ګڼل کېږي، نوموړي هېوادونه که چېرې يې اتباع  يمنيت شورا غړدا

د ويټو له حق څخه  ارنې الندې راشي، په قوي اټکل بهتر قضايي څ

 ګټه پورته کړي، د دېوان غونډې د جوړېدو مخه به ونيسي.

 د دېوان عمومي واکونه: -د

)) د کنفرانس د جوړېدو په خونه کې عمومي روحيه داسې وه، 

السليکوونکو هېوادونو په باب د دېوان واکونه پوه څلووورو چې د 

 برخو کې راټول شي.

 .هغه دولت چې جنايت په کې پېښ شوی دی 

 .هغه دولت چې جنايتکار د هغه تبعه دی 

 .هغه دولت چې د جنايت قرباني د هغه تبعه دی 

 .هغه دولت چې جنايتکار په کې اوسي 

ناحکومتي موسسو د څلورم الترنيتيف پرمنلوو، چوې اغېزنواک 

ښکارېده ټينګار وکړ. ځکه چې زياتره جنايتکاران بهر ته پناه ور وړي. په 

کال د عاموه وژنوې زيواتره مسوئولين بهور توه (ز۶۳۳۹)رونډا کې پر 

وتښتېدل، اوس دا جنايتکاران د افريقايي هېوادونو په مرسته د رونډا 

 لې محکمې ته سپارل شوي دي.لپاره يوې نړيوا

له پورتنيو څرګندونو څخه په ډاګه کېږي، ان د هغو هېوادونو غړي، 

چې  دا تړون يې السليک کړی نه دی، لکه امريکا، که چېرې تر جنايت 

وروسته هغه هېوادته پناه يوسي، چې دا تړون يې السليک کړ، د دېوان 

 (۶).له قضايي څارنې څخه خوندي پاتې کېدالی نه شي((

                                                           
– 
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د دېوان نورې برخې  يا څپرکي د دېوان ترکيب، د تورن د څېړنې او 

( کاله ۹١)کچېڅارنې څرنګوالي، د دعوې د طرحې کړنالرې، د مجازاتو 

زندان يا تر هغه زيات او يا د لويې جګړې د پېښېدو له کبله )عمري بند( 

م،م( د مرافعې غوښتنې ډولونو، د نړيوالې قضايي ملګرتيا اصولو او د)م،

 د غړو هېوادونو له خوا د دېوان مالي خړوب ته ځانګړې شوې دي.
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 دويمه برخه

 

 

په افغانستان کې دبشر او جګړې له حقوقو 

 څخه سرغړونه

 

پر افغانستان باندې د شوروي تېري الملونه، ددې تېوري پرېکوړه 

کوونکې شوروي سرچينې، د يرغل تائيودوونکي افغواني ډلګوۍ، پور 

سيمې او نړۍ باندې د يرغل اغېزې، هغه موضوعګانې دي، افغانستان، 

 چې اوس ال هم داسې ليدلوري لري، چې پلټل شوي نه دي.

 دې خبرې ته کوالی شو درې علتونه په ګوته کړو:

پېړۍ د سترې پېښې) شوروي يرغول(  پوه بواب د نوړۍ د  د -يو

د ډېرې لېوالتيا نشتوالى دی، دا کار پوه لويوديزه نوړۍ کوې  خپرونو د

 خپرونو د سياسي رسالت دنشتوالي له کبله رامنځته شوی دی.

سرغړونو پر وړاندې د روسويې دولوت د  بل_ د پخواني شوروي د

برائت د يو اړخيز اعالن هڅه ده، چې نه غواړي د پخواني شوروي پوړه 

 ومني.
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او په پای کې د پانګوالو هېوادونوو پور وړانودې د روسويې تور  -

ه د اقتصاد او سياست په برخوه کوې د هغوه ايډيالوژيکي ماتې وروست

 هېواد له خوا د ليبراليزم غوره کول دي.

د ليبراليزم غوراوی د لويديزو هېوادونو د خولې خبره ده، نوموړي 

په ډېر پام سره  هېوادونه غواړي روسيه په دې برخه کې ډېره وهڅوي او

 پرې ډېر زيات، بې ګټې سياسي جنجالونه بار کړي.

ن کې له شوروي يرغل څخه را پيدا شوې غميزه، دا ده په افغانستا

 درېيمې لسيزې ته داخله شوه، په هېواد کې وژنه او ويرنه روانه ده.

يو ملي حکومت د نشتوالي له کبله، د جنايتکارانو  په ملي کچه د

محاکمه کول، يوازې يوه هيله ده، هغه هم د روڼاندو په څو وړو ټولګيو او 

بريالي شوي،چې  دا دعوه د ډله ييز  سه پردې نه يوډلګيو کې موږ تر او

جنجال له دايرې څخه ديوې ملي دعوې کچې توه  پورتوه کوړو او لوه  

کمونيزم او جګړې څخه د هر زيانمن شوي هېوادوال او نړيوالوو عاموه 

 افکارو پاملرنه ورته راواړوو.

په افغانستان کې ځينو کمونيستو ډلو په )دوه ګامه شاته( چل او 

دې کړ، په اصوطالح لوه )عموومي ږتيک سره مجاهدينو ته ځان ورنتک

بښنې( نه يې ګټه پورته کړه، د مجاهدينو له يو شمېر ډلوو سوره يوې 

ائتالف وکړ، نه يوازې د خپلو کړو جنايتونو ځواب يې ورنه کړ، بلکوې د 

د  ويناکمونيستانو په نومونه )د ملګرتيا او همکارۍ( او د اسالمي ډلو په 

په فضا کې يې لستوڼي بډ وهل، او له دې کار څخه يې د ملت  ورورۍ()

ضد سازشونو په مقصد، چې پخووا يوې ال سومبال کوړي وو، د خپلوو 

 جنايتونو د پټولو لپاره، د يوې ډاډمنې  پردې په توګه کار واخيست.
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سربېره پردې، کمونيستانو په هېواد کې د هغه اړ دوړ له کبله، چې 

نو ډلو سره د اسالمي تنظيمونو دسازښوت لوه د کمونيستانو له دوه ګو

امله رامنځته شوی و او د مجاهدينو په الس يې د ګڼو جنايتونو د ترسره 

کولو لپاره الره اواره کړې وه. د خپلو جنايتونو د پټولو او هېرولو لپاره يې 

ډېره زياته ګټه پورته کړه، همدا اوس ګڼوو افغواني کمونيسوتانو، هغوو 

وروړې،  چې  به يې )نړۍ خور امپرياليزم( ګاڼوه، خوو  هېوادونو ته پناه

اوس دوی ته ؛))لنگه غوا(( ده اوس په ارام وجدان )!( له کومې وېرې او 

پوښتنې پرته په دې لټه کې دي، چې د همدې )امپرياليستي نوړۍ لوه  

نعمتونو څخه( ګټه پورته کړي او خپل سوکاله ژوند نور هم سووکاله او 

 خړوب کړي.

ره داده هغو هېوادونو، چې په نړيواله کچه يې له کمونيزم رښتيا خب

سره سيالي کوله او د هغو پرضد يې هلې ځلې  کولې، لوه افغانسوتان 

څخه د شوروي پوځونو تر وتلو وروسته ]پرته له دې چې زموږ د هېواد 

ملي ګټې په پام کې ونيسي، افغانستان يې په داسې حال کوې يووازې 

 جګړه کې بايللي وو. پرېښود، چې هرڅه يې په

زموږ هېواد سره يې يو سوداګريز معامله ييز چلند وکړ. افغانستان 

پاتې شو او د جګړې د جنايتکارانو او ملي خاينانو د محاکمې ستونزمنه 

 موضوع[.

له څوکلونو  راهيسې په افغاني ټوليو او په ځانگړي ډول، په افغاني 

په هېرېدو ده. د شوروي  خپرونو کې، د جنايتکارانو د محاکمې موضوع

ديرغل ناتار په کال کې يوازې يو ځل په افغاني خپرونو کوې يوادېږي او 

د  هغه هم په داسې ډول چې  د غميزې او ناتار جنايتکارو مسوولينو او
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محاکمې په باب  نه پوره بحث کېږي او نه تبصره، داسې ښکاري  هغو د

روند سيوری غوړېږي. چې هره مياشت او کال تېرېږي، پر جنايتونو يو د

په دې ليکنه کې  زما موخه يووازې او يووازې ددې پېښوې دهېرېودو 

د قضويې  مخنيوی دی، ځکه نو زه د کلياتو په طرح کولو بسنه کوم او

ملي او نړيووالې څوارنوالي هموت توه  څېړنې او  د د جزيات د پوهانو

کارانو سپارم.خدای )ج( به په راتلونکي کې د جګړې د جنايتونو او جنايت

د څېړنو لپاره ځانگړې ملي او نړيواله محکمه جوړه کړي. ان شااهلل. په 

 افغانستان کې د جګړې جنايتونه په دوو پړاوونو کې څېړل کېږي.

 .دشوروي تېري پړاو 

 .تر شوروي تېري وروسته پړاو 
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 لومړی څپرکى

 

 کمونيست حکومت

 )د شوروي تېري پړاو(

 

په دې پړاو کې دشوروي له خوا د افغانستان د پوځي اشغال لوس 

فبوروري( اودجهوادي او ملوي ځواکونوو  ٠989 -ډسمبر٠979)کلونه 

زکال  ٠992-٠989)پروړاندې د کمونيست حکومت دمقاومت درې کلونه 

د اپريل وروستۍ شپې ورځې( راځي. په دې ډول د شوروي دمستقيم او 

 نامستقيم تېري وخت لسو کلونو ته رسېږي.

 وايي: M.Dupuyپيرماري ديو پويي 

))پوځي اشغال کېدی شي د دوو دولتونو تر منځ تر تړون وروسته 

 رامنځته شي اويا د دوو دولتونو تر منځ  د وسلوالې شخړې په نتيجه کې

په يو اړخيز ډول ترسره شي. په دواړو حالتونو کې  سيمه ييوز واکونوه 

Compemtence Terretoriale .(۶)د اشغالګر دولت السته ورځي 

                                                           
–
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)) داشغال دويم ډول اوس د اسرائيلو له خوا د اردن پر شاوخوا او 

سترګو کېږي.(( غزه کې تر
(۶)
 

سره توپير دا حالت د شوروي له خوا د افغانستان له پوځي اشغال 

 لري.

دې حکومت اصوالً خپل سيمه ييز واکونه له السه وکوړي نوه وو. 

پوځي اشغال د هر المل له کبله چې وي، ترهغو احکامو النودې راځوي 

انساني حقوقو کانوانسيونونو اعالن کړي دي. په  چې د وسلوالو شخړو او

م کانوانسويون ردې برخه کې کوالی شو، ترټولو لومړۍ د الهې د څلوو

کال  د کانوانسيونونو يادونه (ز۶۳۹۳)کال او همدارنگه د ژنيو د (ز۶۳١۳)

 وکړو، وروستى کانوانسيون د لومړي نمبر پروتوکول په واسطه بشپړ شو.

نن ورځ  د پوځي اشغال مشروعيت په ښکاره ډول د ځوواک نوه 

کارونې له آر سره، چې د )م،م،م( منشور د څلورم پراګراف پوه دويموه 

يادونه شوې او د نړيوالوحقوقو يوه برخه ګڼل کېږي،ټکور ماده کې يې 

.کوي
(۲)
  

موږ په دې باب چې د کابل حکومت د السوهنې  دغوښوتنې پور 

وخت )د دې ډول السوهنې د غوښتنې په باب هېڅ ډول سند نه شته( 

سره هم نظره  (ديوپويي)خپل سيمه ييز واکونه له السه ورکړي نه وو. له 

 نه يو.

د حکومت واکونه ان د جهاد دپيل پر وخت، پوه  ځکه چې د کابل

ديوپويي وايوي د  چې کليو اوبانډو کې په زياته کچه لږ شوي وو، خو دا

                                                           
1–

 

۲– 
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نړيوالو حقوقو پر وړاندې السوهونکى او رابلونکى هېواد د بشر د حقوقو 

 په برخه کې برابر مسوليت لري، يو واقعيت دی.

په افغانستان کې  د جګړې د جنايتونو پوه ترسوره کولووکې پور 

جنراالنو سربېره، چې په هېواد کې پر جګړه پر شوروي واکمنو او د هغو 

اخته وو، لکه دببرک کارمل په واکمنۍ کې د شووروي لښوکرو پووځي 

سالکار جنرال مايوروف، د ګرباچوف دواکمنۍ پر مهال په افغانستان کې  

ي وماندان جنرال ګروموف، په کابل کې ټوول شووردشوروي لښکرو قو

 سفيران د خيل او مسوول گڼل کېږي.

پوزانوف، احمدجانوف،موژايف او ورانسوف له همدې ډلوې څخوه 

 دي. ورانسوف اوسه په )م،م،م( کې د روسيې استازی دی.

د ثور د غميزې يو اساسوي  د افغانستان د اشغال پر لومړيو کلونو

و،  مستشوارپه کابل کې د شووروي سوفارت طرحه کوونکى)اوبلوف( 

يس) يالتسين(  له خوا د برهوان الودين يوروسته دا شخص د جمهور ر

 رباني دربار ته د ګرځنده سفير په توګه وټاکل شو.

د نړيوالو سياسي، مدني حقوقوو او شوکنجې ضود  -لومړی

: د)م،م،م( دخپلې عموومي کانوانسينونونو له اصولو څخه سرغړونه

ګڼې پرېکړه ليک له مخې څرګنوده کوړه، چوې  د  (2١7\49)جرګې د 

بايد په افغانستان کې دبشر له حقوقوو  سيونېکم)م،م،م( يو ځانګړی 

څخه شوې سرغړونې وڅېړي، په دې باب دې مستند راپورونه برابر او د 

 )م،م،م( د عمومي منشي له الرې دې امنيت شورا ته وړاندې کړي.

کابل  کمونيسوت حکوموت  د دشوروي تېري کوونکي حکومت او

دافغانستان د جګړې په بهير کې له ټولو هغو نړيوالو کانوانسويونونو او 

تړونونو څخه چې د بشر د حقوقو د پاللو او مراعتولو سپارښتنه کووي، 
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و مدني حقوقو د نړيوال ميثاق سرغړونه کړې ده. موږ دلته  د سياسي ا

شکنجې ضد کانوانسيون له حکمونو څخه ددغوو دوو حکومتونوو  او 

سرغړونو ته  يو څه اشاره کوو. د بحث په پوای کوې بوه  د کمونيسوت 

حکومت پر مهال، د مجاهدينو پر سرغړونو هم وغږېږو. د زياتې يادونې 

ده، چې پورتنيو معتبرو نړيوالو اسنادو، له حکمونو څخه سرغړوونکي  وړ

 اران د محاکمې وړ ګڼل کېږي.او د جګړې جنايتک

کوال د سياسوي او مودني (ز٠983)دکابل کمونيست حکومت پر 

حقوقو نړيوال تړون السليک کړ، د همدې تړون په چوکاټ کې دبشور 

نړيووال توړون د  د حقوقو يوه کمېټه چې د مدني او سياسوي حقوقوو

 حکومونو تطبيق د څارنې دنده يې لرله، جوړه شوه.

څرګندوي: )) هېڅوک تر شوکنجې، مجوازاتو، تړون اوومه ماده  د

 ځوروونکي، سپکوونکي او بشرضد چلند الندې نيول کېدی نه شي((.

د  همدې تړون د روحيې له مخوې هڅوه شووې ده، چوې غوړي 

ملت شتوالى  هېوادونه )ديواستثنايي خطر د پېښېدو پر وخت، چې د يو

و شومېر له ګواښ سره مخ وي او رسماً اعالن شي، کوالی شي خپلې ي

دندې چې په تړون کې  يې يادونه شوې، څنګ ته کړي، خوو د اووموې 

مادې رعايت چې شکنجه يې منع کړې ده، هېڅوخت په هېڅ پلمه، نه 

 شي کوالی شاته وغورځوي.

مه نېټه (۹)کال د جنورۍ پر(ز٠985)د کابل کمونيست حکومت د 

ونکو انساني د ملګرو ملتونو د شکنجې، مجازاتو، ناوړه، ظالمانه او سپکو

چلندونو ضد کانوانسيون السليک کړ. دا کانوانسيون په خپله درېيمه 

ماده کې څرګندوي: )) ټول غړي دولتونه دنده لري، چې د شکنجې  د 

مخنيوي لپاره  قانوني، قضايي،اداري او نورې اغېزناکې هڅې وکړي(( . 

کانوانسيون زياتوي: ))جګړه،دجګړې ګواښ، د کورني سياسوي ټيکواو 
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نشتوالى، اضطراري اوبل هېڅ حالت ددې دليل کېدی نه شي، چې پور 

 شکنجه دې الس پورې شي.((

بشر حقوقو کمېټه چې د مدني او سياسي حقوقو د نړيوال تړون  د

موې موادې د تطبيوق د (۳)د تطبيق د څارنې دنوده لوري. دتوړون د 

 څرنګوالي په باب څرګندوي: 

خبره پوره نه ده، چوې  د مې مادې د تطبيق لپاره يوازې دا (۳)د 

شکنجې د منع کولو اعالن دې وشي او يا دې هغه جورم وګڼول شوي. 

موې او دکانوانسويون د دويموې موادې د (۳)دولتونه بايد د توړون د 

محتوياتو د سم تطبيق لپاره د څارنې د يواغېزناک او عملي ميکانيزم پر 

 جوړولو مکلف شي.

واکمنو مقامواتو لوه خووا د شکنجې په باب غوښتنليکونه بايد د 

وڅېړل شي، د شکنجې له مسئولينو څخه بايد پوښتنه وشي او شکنجه 

شويو کسانو ته د قضايي سلسلې له مخې دخپل حال د بيان امکان برابر 

شي. عارضين او شاهدان بايد دخپل ښه سپيناوي لپاره لوه ګوواښ او 

 مه ماده(.۶۹وېرې څخه خوندي وساتل شي. )کانوانسيون 

زيان د جبران له حق څخه برخمن شي،  نجې قربانيان بايد دد شک

د شکنجې مخنيوي د اغېزناکې او  عملي څارنې لپاره کېدی شي الندې 

 هڅې ترسره شي:

په ساتنځي کې د تورن د ساتنې منع کول: هڅه دې وشي، چې  -۶

تورن کسان په هغو ځايونوکې وساتل شي، چې په رسمي ډول د تورنوو 

لپاره اعالن شوي وي.د رسمي او ښکاره ساتنځايونو نوم کسانو د ساتنې 

او ځای بايد په يوه مرکزي اداره کې ثبت شي اود هغو لسوت بايود لوه 
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کورنۍ ته وسپارل  څخهغوښتنې سره سم لېوالو خواوو، له هغې جملې 

 شي.

په ساتنځي کې بايد له تورن کس سره ډاکټرانو، مدافع وکيالنو  -۲

 دو اجازه ورکړای شي.او دکورنۍ غړو ته د لي

د هغو اعترافونو دباور سلبولو لپاره بايد الزمې هڅې وشي، چې   -۹

کانوانسيون د  د مې مادې او(۳)په محکمه کې له تورن څخه د تړون د 

 مې مادې خالف د شکنجې په واسطه ترالسه کېږي.(۶۳)

د قوانينو د پلي کولو مسولينو ته دداسې ټينګو، دقيقوو  زده  -۹

 و کړنالرو ښوول، چې  تر شکنجې دمخه  د هغې مخنيوی وکړي.کړو  ا

که چېرې د شکنجې  په باب پوره او کره داليل پوه الس کوې   -۳

 وي، په ناپېيلي او ګړندي ډول د هغو څېړنه  او راسپړنه.

بښنې نړيووال سوازمان )ب،ن،س( پوردې بواور دی، چوې پوه  د

الندې شوي. د )ب،ن،س( افغانستان کې د بشر حقوق په ټينګه تر پښو 

له خوا ډېرې داسې پېښې ثبت شوي، چې په هغو کې يو تورن، پرته له 

يا يې دوسيه اړونودې محکموې توه  دې چې کوم تور پرې پورې شي او

 ولېږل شي، په مياشتو مياشتو زندان کې ساتل کېږي.

نيول شوي کسان د اعتراف لپاره په پټو ساتنځايونو کې شوکنجه 

شوي دي. د شکنجې مخنيوي يا منع کولو کانوانسيون، تور شوکنجې 

د مه ماده(. د )ب،ن،س( ۶۳وروسته اعتراف، محکمې ته نه راجع کوي.)

کره اسنادو له مخې وايي، چې  په افغانستان کې ډېر ځلوه د محکموې 

 ر السته راغلي اعتراف ډده لګولې ده.حکم، د شکنجې له الرې، پ

هغه باور چې د شکنجې په واسطه له اعتراف څخه  ترالسه شي، پر 

هغه باندې د تورن شخص له نيوکې، چې د شکنجې ضد کانوانسيون کې 

يې يادونه شوې، نيولې، يو لړ تدبيرونه او هڅوې چوې ديووې عادالنوه 
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اسي حقوقو د تړون محاکمې د جوړېدو هيله لري، داټول د مدني او سي

 :څخهله خوا په ګوته شوي دي. له هغې جملې 

 يوې بې پرې او ناپېيلې محکمې له خووا ديووې عادالنوه او  د

 ښکاره محاکمې حق.

  د واکمنې محکمې له خوا تر هغه پورې چې تورن محکوم شوی

 نه وي، د برائت اصل رعايت.

 .دمدافع وکيل دټاکنې حق 

 .د مرافعې حق 

ډ سره اعالنوي، چې د کابل  کمونيست حکومت د )ب،ن،س( په ډا

استثنايي انقالبي محکمه د خپلو دندو پر ترسره کولو کې نه خپلواکه وه 

او نه هم ناپېيلې. د )ب،ن،س( ته د راغلو اطالعاتو له مخوې، د تورنوو 

کسانو محاکمه ښکاره نه ده. )يو شمېر هغه ډېرې لږې محواکمې چوې 

او موخې لري، هغه پر عمومي قاعدې څه تبليغاتي او ننداره ييزې بڼې 

 اغېز نه شيندي.(

تورن کسان له خپل مدافع وکيل څخه دمرستې غوښتنې حق نه 

لري. هغوی په محکمه کې د خپل ځان په گټه له شاهدانو څخه ګټه نه 

شي اخيستالی.دبرائت قاعدې او حالت ته پوام نوه کېوږي، د انقالبوي 

دې  ته. ديوادونې وړ ده، چوې دپرېکړې په باب د مرافعې امکان نه شو

يس د انقالبي شورا غوړی دی. سوربېره پور دې، د يسياسي محکمې ر

يس محکمې ته کړنالره ورپه  ګوته کوي او ټاکي. د ثوور يانقالبي شورا ر

کال د نوومبر پور (ز٠984)انقالب حقيقت ورځپاڼې ديو خبر له مخې د 

ببرک کارمل، د خادمسئولينو، د انقالبي  رييسمياشت، د انقالبي شورا 
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محکمې او انقالبي څارنوالۍ د منسوبينو په  يوه غونډه کې برخوالو ته 

 دقيقې انقالبي کړنالرې په ګوته کړې.

دسياسي او مدني حقوقو توړون لوه يووې خووا او د شوکنجې د 

مخنيوي کانوانسيون له بلې خوا، پر دې خبرې ټينګار کوي، چوې پوه 

او ساتنځايونو کې بايد لږ تر لږه روغتيايي حالوت توه پاملرنوه زندانونو 

 وشي.

د مجازاتو د و سيلې په توګه دې د اوسپنې زنځير له کارونې څخه 

په ټينګه ډډه وشي، نيول شويو کسانو ته دې ددې خبرتيا حق ورکړی 

شي، چې په کوم ځای کې اوسېږي او له کوم ځايه کوم ځای ته لېږدول 

 کېږي.

ويو کسانو کورنۍ بايد د هغوی له ساتنځي څخه خبر وي د نيول ش

 تورن کس د ليدنې کتنې حق ولري.د او 

د هغو موثقو اطالعاتو له مخې، چې د )ب،ن،س( ته رسېدلي دي، د 

خاد په مرکزونو او نورو افغواني زنودانونوکې  هغوه ډول اسوانتياوې او 

توورن  ځلي يو تنظيمونه نه  شته، چې  د مخه مو ورته اشاره وکړه، ډېر

شخص له ظالمانه او بشرضد سزاوو سره مخ شوی دی، چې دا په خپله 

د تړون ددې مادې پرضد عمل دی. دشوروي  دمدني او سياسي حقوقو

تېري کوونکى دولت دمودني او سياسوي حقوقوو د نړيووال توړون او 

شکنجې ضد کانوانسيون يو السليکوونکى گڼل کېږي. د کانوانسيون د 

ه مخې غړي هېوادونه د خپلې واکمنۍ په سيمه کې لوه مې مادې ل(۳)

پورتني تړون او کانوانسيون څخه د سرغړاوي مسوليت لوري؛ ان  کوه 

سوورغړونکى د هغووه غووړی وي او کووه يووا نووه  وي. د شووکنجې ضوود 

مه ماده اعالنوي چې: )ټول غړي هېوادونه( دنده لوري، (۹)کانوانسيون
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تړ وکړي او له شکنجې څخه چې  د ټاکلو قوانينو په واسطه  دخلکو مال

 يې وژغوري.

دا قانوني تدبيرونه او هڅې بايد ضرور، د هغو سرغړونو په باب هم 

 وي، چې په مستقيم ډول په کې شکنجه ترسره شوې وي.

مه نېټه د (۶۳)کال دډسمبر پر (ز۶۳۳۳)د)م،م،م( عمومي جرګه د 

او نافذ کړه.  قوانينو د تطبيق لپاره مسولينو ته الرښوده نظامنامه تدوين

مه ماده په ډاګه کوي چې: ))د قوانينو د تطبيق هېڅ (۳)ددې نظامنامې 

موظف شخص په هېڅ پلمه نه شي کوالی، ظالمانه او بشرضود چلنود 

دې ډول هڅو د يا  ډول کارونه وکړي او وکړي، خلکو ته سزا ورکړي يا دا

 په  باب چوپتيا غوره کړي.((

يت( په ډاګه  کوي، چې  شوروي د)ب،ن،س( په ټوله پازوالۍ) مسول

او شکنجه کولو کې  پرسونل په مستقيم ډول د افغانانو په زنداني کولو

الس درلود. په څو نورو برخو کې شورويانو په خپلوه دشوکنجې بهيور 

ليدلى او پر هغه يې سترګې پټې کړي، چې دا په خپله په شکنجه کې د 

 (۶)ګډون مانا لري.((

د ډلبندۍ له مخې د جګړې لوه د نورنبرګ  محکمې  -دويم

: د نورنبرګ محکمې د جګړې حقوقو له اصولو حقوقو څخه سرغړونه

څخه سرغړونه، د جګړې جنايتونو تر عنوان الندې، پر درېوو ډلبنوديو 

 بشرضد جنايت. وېشلي ده. جګړه ييز جنايت، سوله يز جنايت او

 جنايت: جنګي -۶ 

مه شوتمنۍ لووټ او دملکي وګړو اجباري لېږدونې، د ځاني او عا 

تاالن اود جنګي اسيرانو وژنې ته ويل کېږي. د نورنبرګ محکمې د ژنيو 

                                                           
– 
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د څلورګونو کانوانسيونونو د پرېکړې له مخې چې مخکې ورتوه اشواره 

 وشوه، دا جنايت د ټينګې سزا وړ ګڼل کېږي.

موږ په دې برخه کې له سلګونو بېلګو څخه پر يو دوو بېلګو بسنه 

 کوو.

 ګړو جبري لېږدونه:دملکي و -الف

شوروي ځواکونو د خپلو دښمنانو پرضد له ډېرو عصوري الوتکوو 

څخه کار واخيست، ددې هوايي بمباريو په پايله کې، په کليوالي سيمو 

کې په زرګونو ملکي وګړي مړه او ټپيان شول، په مليونونو مهاجرت ته اړ 

 (۶)شول، کرنه، حاصالت او څاروي له منځه والړل.

کال د افغان مهاجرينو شمېر (ز٠986)د )م،م،م( عالي کمشنرۍ پر 

د ځمکې پرمخ  د مهاجرينو غټ شمېر وګاڼه،پر همدې کال په پاکستان 

 مليونو تنو ته نږدې شو.(۳)کې د افغان مهاجرينو شمېر 

درې مليونه افغانانو ايران ته پناه وړې وه، په دې ډول نو د يو بوې 

وړاندې د يو ستر زبر ځواکي او يرغلګر هېواد  غرضه اوبې ضرره هېواد پر

د جګړه ييز ماشين او ويجاړوونکو وسايلو د کارونې له امله، د افغانستان 

نيم نفوس تر هېواد دباندې د مهاجرت له سوخت ژونود سوره الس او 

 ګرېوان و.

)پر کليوالو سيمو باندې دشوروي د هوايي ځواکونو د بمبارۍ لوه 

وګړي مړه او ټپيان او په مليونونو  تنه مهاجرت ته امله په زرګونو ملکي 

 اړ شول، کرنه، حاصالت او څاروي له منځه والړل(

 د ځاني او عامه شتمنيو لوټ او تاالن: -ب
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دشپې ګرځېدنې بنديز په بهير کې شوروي سرتېرو د ګزمې دنده 

لرله، دلوټ او تاالن يوه پېښه چې زياته رسوايي يې رامنځته کړه، دکابل 

اشغال يوه مياشت وروسته د کب مياشتې پر يوه شپه رامنځته شوه،  تر

 څرنګوالى يې په دې ډول دی:

د روسي پوځ يو ډلګى سرتېري دشپې پر درېو بجوو افغوان لووی 

)فروشګاه بزرګ افغان( ته نږدې له خپلو موټرو څخه کښوته  يپلورنځ

مالونه او نوي مارکيټ يو شمېر قفلونه يې مات کړل او د هغوی  شول، د

شيان يې خپلو موټرو ته ولېږدول، وروسته يې پر دکانونو پترول وپاشل 

 دکانونه وسوځېدل. (۶١١)بيا يې اور ورته کړ، چې ددې اور له کبله  او

يو څوکيدار دا پېښه له پيله تر پايه پورې ليدلې وه، وروسته يوې 

و او داسې نورو ته کيسه کوله، بيا د امنيتي ساتندويانو له خوا ونيول ش

 ويل کېږي چې  ووژل شو.

مسولينو د اور لګېدو علت د بريښنا شارټي وښوده، په داسې حال 

کې چې هټيوالو ويلې، که چېری بريښنا شوارټي کوړې وای، نوو تور او 

لګېدنې وروسته به د ځينو مالونو او شيانو پاتې شونې او نښې نښوانې 

ش شوي وواو بيا ورتوه پاتې وای، هټيوالو خپلو دکانونو ته چې لومړی ت

 (۶)اور اچول شوی و، په ډېرې نهيلۍ کتل.

کال )په افغانستان (ز٠985)د المان مسيحي ديموکراتيک ګوند پر 

کې دبشرله حقوقو څخه سرغړونه( په نوم يو کتابګوټى چاپ کړ، په دې 

کتابګوټي کې راغلي دي: )) د څلورو کلونو په بهير کې دافغانستان پرهر 

 لږ ترلږه يو ځل بمباري شوې ده.(( کلي او بانډه

                                                           
–
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دوکتور)کارفري کانګ( چې په افغانستان کې يې دوه کاله د طبيب 

په توګه دنده  ترسره کوله، ګزارش ورکوي: په پکتيا او لوګر واليتونو کې 

نو له بمبار شويو کليو پرته به نور څه  ،چې په سلګونو کيلومتره وګرځې

اسوتوګنې  کې هم پر موارکيټونو او د ونه وينې. د واليتونو په مرکزونو

 پرسيمو زورور هوايي بريدونه کېږي.

د وژنو ډېره زياته برخه، چې شمېر يې تر سلګونو زرو تنو هم اوړي، 

له همدې اړخه دي. له تائيد شوويو او منول شوويو ګزارشوونو څخوه 

څرګندېږي، چې روسانو په افغانستان کې د کيمياوي وسولو، د بمونوو 

ياوي ګازونو په وسيله د څښلو اوبه، غلوې دانوې او نوور چوولو او کيم

 خوراکي څيزونه مسموم کړي دي.

ګاز ضد هغو ماسکونو، چې په افغانستان کوې  لوه روزل شووي  د

روسي سرتېرو څخه السته راغلي او البراتوواري کتنوه يوې شووې او 

تنو وژل شويو ملکي وګړو د وينې ( ۶۱)همدانگه دروسانو له خوا د هغو 

تشو متيازو تر البراتواري کتنو وروسته په ډاګه شوې، چوې روسوي او 

ځواکونو د مجاهدينو پرضد د)ميکوتوکسين( په نوم له يو ډول کيمياوي 

 ګاز څخه ګټه اخيستې ده.

 د اسيرانو شکنجه او وژنه: -ج

انستان په زندانونو د شوروي له خوا د پوځي اشغال پرکلونو د افغ

اسيران ساتل کېدل.د کره معلوماتو له مخې جنګي ( ۳١) کې په سلو کې

روسانو زموږ د هېواد لس کن اشغال په بهير کې نږدې شل زره جنګوي 

 اسيران په زندانونو يا د جګړې په ډګرونو کې اعدام کړي دي.

تنو لست چې د اشغال په کلونو کې  د جګړې ( ۱۳۹۳)))طالبانو د 

 (۶)اره.((په لړ کې الدرکه شوي دي، روسي مقاماتو ته وسپ
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پوه اعدامونه ست بشپړ نه دی او ځانګړي سارايي ېالبته پورتنى ل

 کې په پام کې نه دي نيول شوي.

شورويانو په افغانستان کې هغه ټپي اسيران، چې د جګړې په  ډګر 

کې يې له وسلې سره نيول، له قضايي پړاوونو)چې هغوهم تېرويستونکې 

پاره يې کوم سيسټم نه درلود( تبليغاتي بڼه درلودله او دتورن د دفاع ل

 پرته اعدامول.

کال د کانوانسيون خالف، نه يوازې له (ز۶۳۳۹)شورويانو د ژنيو د 

اسيرانو څخه )ن،س،م( کمېټې  دازادې ليدنې کتنې له مخنيوی کاوه، 

ست په نوه ورکولوو سوره ېبلکې د)ن،س،م( ته يې د اسيرانو د بشپړ ل

 خپلې دندې او مکلفيت ته شا اړوله.

کال د فبرورۍ پر مياشت، کابل ته يو پالوی (ز٠98١)])ب،ن،س( د 

ولېږه، چې د اسيرانو د عامه وژنې په باب د خپرو شوويو اوازو څېړنوه 

چې پوه زرګونوو  وکړي. پالوي ښه کره اسناد ترالسه کړل، نه يوازې دا

کوال څخوه تور (ز٠978)بنديان وژل شوي اوالدرکه شوي، بلکوې لوه 

شکنجې څخه هم په منظم  ډول کوار اخيسوتل  کال پورې له(ز۶۳۳۳)

 (۶)شوی دی.[

])ب،ن،س( په ډاګه اعالنوي، چې شکنجه د هغه څه د دفاع لپاره، 

 چې د کابل کمونيست حکومت ورته انقالب وايي، يو دود ګرځېدلى دی.

بنديان)جنګي اسيران( دخاد د استنطاق په  مرکزونو، د زندانونو 

لوه ډول ډول سوختو شوکنجو سوره په انګړونو اوپوځي ځايونو کوې 

مخامخېږي، ان هغه جنګي اسيران، چې د جګړې په بهير کې تسليمۍ 

 ته اړوزي، هم بې شکنجې نه پاتې کېږي.

                                                           
(1)
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هغو اسيرانو ته چې شکنجې ورکول کېږي، دژوند پرټول بهير يې 

 ونښې نښانې پاتې کېږي، ډېر اسيران د شکنجې پر وخت مري، د ټولو

شکنجې په مستقيمو  ه مخې، شوروي مقامات، يا دنښو نښانو او تورونو ل

برخوالو او يا هم دهغې د ليدونکو په توګه د شکنجې په مسوليت کوې 

 (۶)شريک ګڼل کېږي.[

شوروي مقامونه د اسيرانو له شکنجه کولو څخه انکار کوي، خوو 

عيني شاهدانو او شکنجه شويو کسانو په شکنجه کوې دشوورويانو د 

 ګډون خبره تائيد کړې ده.مستقيم او نامستقيم 

ستر جنرال الکساندر )په افغانستان کې د شوروي پوځونو سالکار 

داسيرانو د وژنې پړه او مسوليت د افغانستان پر کمونيسوت  (مايوروف

حکومت وراچوي او وايي: )) نجيب او خاد په هرات کې لېونتوب پيل کړ، 

 ام لري.هو! پرته له پوښتنې اومحاکمې د اسيرانو اعدامول دو

زه خبر وم،چې ډاکټر نجيب اهلل ډېر سخت زړی دی، خو پردې نوه 

پوهېدم، چې زموږ له خوا د خپرو شويو تبليغاتي پاڼو، چې تسليم شوي 

دښمن ته په کې د بښنې ژمنه شوې وه، سره سره د اسيرانو د اعدامولو 

 حکم ورکړ شي...

په دې ما غوښتل د اعدامونو مخه ونيسم، خو نجيب ويل، چې موږ 

برخه کې  دکارمل صاحب امر عملي کوو.((
(۲)
 

کال د مارچ پر مياشت يو لړ داسې اسنادونه (ز٠988))ب،ن،س( د 

وړاندې کړل،چې په هغو کې  د شوروي ځواکونو او افغانستان دولت له 

کال د قصدي وژنو په باب  معلومات وړاندې شوي وو. دې (ز٠988)خوا د 

 مياشت له غوور او محواکمې پرتوه د کال دمارچ پر(ز۶۳۳۶)سازمان د 

                                                           
(1)

 -  

۲–
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سياسي بنديانو د ساتلو او شکنجې په باب خپله اندېښنه څرګنده کړه 

دې کوارونو  او د کابل له کمونيست حکومت څخه يې وغوښتل، چې د

 مخه ونيول شي او هغه کسان چې سرغړونه وکړي، بايد محاکمه شي.

عقيده يي کال خپورشو، د (ز۶۳۳۶)بل ګزارش له مخې چې پر  د يو

زندانيانو په ګډون د زرګونو هغو سياسي بنديانو په اړه اندېښنه څرګنده 

شوه،چې په اختصاصي محکمو کې په ناعادالنه ډول پر قيود او مورګ 

 محکوم شوي دي.

 

 سوله ضد جنايت: -۲

ددې جنايت تور د يرغليزې جګوړې پوه بواب اسوتعمالېږي او د 

 نورنبرګ په محکمه کې مطرح شو.

مه فقوره( ۳مه ماده، ۲کانوانسيونونو اود )م،م،م( منشور )نړيوالو 

 يرغليزه جګړه منع کړې ده.

د نړيوالو حقوقو  کالسيک مولفين ديرغل او السووهنې د ردولوو 

 لپاره دوه دليلونه راوړي:

ملي ټولنه د خپل برخليک ټاکلو يوازينۍ واکمنه سورچينه   -الف

 ده.

هېواد السوهنه ان که ديو يو بل  يو هېواد په کورنۍ جګړه کې د د

مالتړ لپاره هم وي، عامه ارادې ته يوو ډول  قانوني اومشروع حکومت د

 سپکاوی دی.

بهرنۍ السوهنه که څه هم د واکمن حکومت دمالتړ  لپاره وي،  -ب

د دولت واکمنۍ ته زيان رسوي او د حکومت د مالتړ پوه بواب د عاموه 

هغه حکومت چې د پاڅون له بيا ال  ارادې د نشتوالي دليل ګڼل کېږي او

 کبله يې دملت د ارادې استازيتوب تر پوښتنې الندې راغلى وي.
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په دې ډول نو دنورو په چارو کې السوهنه او يرغول پوه نړيوالوو 

 کالسيکو حقوقو کې يو سياسي اصل گڼل کېږي.

کالسيک حقوق يوازې په يوه ځای کې السوهنې ته اجازه ورکوي، 

ړي په يوه بهرني هېواد کې له ګواښ او خطور دولت غ چې  د يو هغه دا

 سره مخ وي او دا پېښه له ډپلوماتيکي الرې د حل وړ نه وي.

کالسيک حقوق په ډېرو لږو برخوکې  د بشري حقوقوو دسواتنې 

کال د ترکانو لوه خووا (ز٠826لپاره السوهنې ته اجازه ورکوي، لکه )پر

دې فارمول څخه ناوړه نکو ځپنه( خو څرنګه چې  له وديونان اله ګوله کو

ګټه  اخيستل کېدی شي، نو ځکه  د هغه پوه بواب د نوړۍ پوه کچوه  

اندېښنې وې او همدغو اندېښنو له هغه څخه عملي ګټه اخيستنه لوه 

 منځه وړې وه.

 پ.م.ديوپويي په همدې باب وايي:

په دوديز ډول دوه الملونه ديو دولت السوهنه دبل دولت په کورنيو 

 Enterventionړ گڼي: يوه غوښتل شوې السوهنه )چارو کې د توجيه و

Sollicitef ده، چې د يوه دولت د مشروعو مقامونو له خوا يې غوښوتنه)

( ده لکه )پر Entervention Dhumantieبله بشري السوهنه ) شوې وي او

د مالتوړ لپواره پوه لبنوان کوې د فرانسوې  کال د مسيحيانو(ز٠86١)

 السوهنه(.

په نړيواله کچه د داسې يو مانيز فورمول د له ډېرې مودې راهيسې 

جوړولو په باب، چې) دنړيوالې السوهنې دندې( وټاکي، د نظر يووالى له  

ګډوډو او لوړو ژورو تبصرو سره مخامخ شوی او ديو واکمن دولوت پوه 

کورنيو چارو کې د نه السوهنې آر او د هغه حدودو ته پوام اړول شووی 

 دی.
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ه چې د بلوونکي دولوت د کورنيوو د غوښتل شوې السوهنې لپار

اساسي حقوقو له احکامو سره سمون ولري، د نړيوالو حقوقو له مخوې 

 دوه دليلونه وړاندې کېږي:

  يو: که چېرې غوښتل شوې السوهنه د بلونکي دولت د واکمنۍ

په چوکاټ کې وي او السوهونکى دولت د هغه  دولت د واکمنۍ 

 حق ته زيان ونه رسوي.

 ښتل شوې السوهنه )) د ډله ييزې مشوروع دوه: که چېرې غو

دفاع حق(( په مانا وي، هغه هم پوه داسوې حوال کوې چوې 

السوهونکى دولت او بلونکى هېواد د دوه اړخيز تړون له مخې 

 يو بل ته ژمن وگڼل شي.

پر دې وخت بايد وضعه په ډېرې ځيرتيا سره وارزول شي، چوې د 

مې مادې شورايط (۳۶)يوې اصولي السوهنې لپاره د)م،م،م( منشور د 

 (۶)پوره شوي دي او که نه؟ 

موږ به په دې باب لږ وروسته تبصره وکړو، اوس دا خبره کوو،چې 

وړانودې د  کابل کمونيست او شوروي دولت د بهرنوي يرغول پور د ايا

مشروع دفاع په دريځ کې ]لکه څنگه چې يې ادعا کېدله[ وو او که نوه 

شوروي ادعا کوله حقيقت نه و، هېڅ وو؟ بايد ووايو: لومړی هغه څه چې 

بهرني خطر افغانستان له بهر څخه نه تهديداوه )دا خبره به هم وروسته 

 سپينه کړو(.

دويم که چېرې د مشروع دفاع له حق څخه ګټه اخيستنه مطرح 

وای،نو له دې حق څخه بايد يوازې د مقاومت ځواکونو ګټه پورته کړې 

 وای، نه  يو بهرني يرغلګر ځواک.

                                                           
– 
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ه فرضاً  دکابل کمونيست دولت او شوروي دولت له دې حق څخه ک

د ګټې اخيستو اجازه ولري، نو هغه شرايط،  چې د هغو په چوکاټ کوې 

دمشروع دفاع حق څخه ګټوه اخيسوتل کېوږي او دواړو کمونيسوتو 

دولتونو )افغاني او شوروي( له هغو څخه تېری کړی، نه شو کووالی لوه 

 پامه وغورځوو:

 حق د يرغل پر وړاندې يوه لنوډمهالې نړيوالوه  دمشروع دفاع

 هڅه اوتدبير ګڼل کېږي.

  له دې لنډمهالي تدبير څخه  يوازې هغه وخت ګټه اخيسوتل

کېږي، چې د هغه  په لړ کې امنيت شورا، د نړيوال امن اوسولې 

 د ټينګښت لپاره الزمې هڅې وکړي.

 مې مادې له مخې  دمشوروع دفواع  لوه(۳۶)د )م،م،م( منشور د 

نړيووالې  هڅې څخه بايد دامنيت شورا ژر تر ژره خبره شي. دا شورا د

سولې د ټينګښت لپاره په کومه بڼه چې ضروري وګڼل شوي، دالزموو 

 تدبيرونو امکان څېړي او پر هغو الس پورې کوي.

د پورته يادونو له مخې ويالی شو،چې د ډله ييزې مشروع دفاع له 

لي کې( يوازې ) د امنيت شوورا حق څخه ) د دوه اړخيز تړون په شتوا

 ترڅارنې الندې( ګټه  اخيستل کېدی شي.

) دمشروع دفاع حق( په چوکاټ کې دالسوهنې طرح کول بايود 

داسې وي، چې د السوهنې قانونيت له بدلېدونکو حقوقي حاالتو سره، 

چې پر يوه ټاکلي وخت کې د دولتونو په اړيکو کې رامنځته کېوږي پوه 

 العه او  وارزول شي.ډېرې ځيرتيا سره مط

څرنګه چې د السوهنې غوښوتنه د وسولوالې کوورنۍ جګوړې د 

پېښېدو پر وخت مطرح کېږي، نو دې ټکي ته بايد زياته پاملرنه وشوي، 
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جې ايا د السوهنې غوښتونکى مقام د خپلې خاورې پر کوومې برخوې 

واکمني لري او که نه؟ که چېرې ځواب منفي وي يانې داسې شرايط وي، 

لف ځواکونه له السوهنې غوښتونکي مقام څخه دملي واکمنۍ چې مخا

السووهنې بلوونکي حکوموت  يوه  برخه ونيسي، له دې سوره هوم د

 مشروعيت تر ټينګې پوښتنې الندې راځي او هم د السوهنې اصوليت.

په عملي ډګر کې ستر ځواکونه زياتره د السوهنې غوښوتنې لوه 

کار اخلي، ښکاره بېلګه يې  فورمول څخه د خپلې واکمنۍ د تثبيت لپاره

کال د ډسمبر پر مياشت په افغانستان کې د شووروي او پور (ز۶۳۳۳)د 

 (۶)کال په ګريناډا کې د امريکا السوهنه ده .(ز٠983)

که چېرې په افغانستان کې شوروي السوهنه د مطرحو قوانينو له 

دا مخې وارزول شي، د ))پ،م،ديوپويي(( دوينا له مخې  بايد ووايو، چې 

غوښتل شوې السوهنه د هغو شرايطو په چوکاټ کې چې ))ديوپويي(( 

 يې يادونه کوي عياره شوې نه وه، ځکه چې:

الف: د حفيظ اهلل امين دحکومت له خوا د پوځي مرستو غوښتنه 

نه وه شوې، ددې دليل هم دادی، چې  دا حکومت د شوروي لښکرو د 

 قوط کړای شو.يرغل په لومړيو ورځوکې وځپل شو او په زوره س

دکارمل حکومت په څرګند ډول اعتراف ونه کړ، چوې د شووروي 

پوځي ټولګي يې رابللي دي، دغه راز د کارمل حکومت د داسې يو ډول 

غوښتنې لپاره اصولي دريځ نه درلود. دا حکومت له شوروي يرغل سره 

مرسوتې  يو ځای رامنځته شو او تر هغې وړاندې اصوالً و، نوه، چوې د

 ي.غوښتنه وکړ

                                                           
– 
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له يو بهرني هېواد څخه د داسې يو حکوموت لوه خووا د پووځي 

مرستې غوښتنه، چې په خپله د هماغه دولت د يرغل زېږنده وي، ددې 

اشغالګر تر منځ د اړيکو انډول نوه  ښکارندويي کوي،چې دالسپوڅي او

شته او دا په خپله د مرستندوی هېواد له خوا د مرسوته غوښوتونکي 

ری ګڼل کېوږي او پوه حقوه ويوالی شوو،چې هېواد پرملي واکمنۍ تې

مرستندوی هېواد تېری کوونکى دی. څنگه چې افغانستان ته د شوروي 

لښکرو رالېږل د حکومت د بدلون) د حفيظ اهلل امين حکومت پرځای د 

خپل السپوڅي ببرک کارمل حکومت د ځای پر ځوای کولوو( لپواره و، 

 ړه السوهنه ګڼل کېږي.نوځکه زموږ د هېواد په کورنيو چارو کې يوه بشپ

څرنګه چې  دې لښکرکشۍ په زور او جبر سره د افغانستان ملوي 

 بشپړ يرغل ګڼل کېږي. واکمني ګواښوله، نو ځکه يو پوره او

 دغه راز شوروي پوځي او ملکي مشاورينو د افغانستان د کورني او

هېواد د سياسي او پوځي اشخاصو په  بهرني سياست په طرحه کولو او د

کې فعوال رول درلوود، نوځکوه شووروي پووځي السووهنې د   مقررۍ

افغانستان پر ملي او دولتي واکمنۍ څرګند تېری ګڼل کېږي، لنوډه دا 

چې په افغانستان کې هېڅکله  د السوهنې رابلونکې سرچينه ) د دولت 

يس، انقالبي شورا، مرکزي کمېټه اونور( معلومه نه يس، دحکومت ريري

 شوه.

رک کارمل حکومت دالسوهنې )مرستې( لوه سره له دې چې د بب

غوښتنې انکار کاوه، خو څرنګه چې دشوروي پوځونو پوه زور واک توه 

ورسېد، په عملي ډول ددې مرستې! تائيدوونکى گڼل کېږي. خو له دې 

سره سره که موږ د کارمل حکومت ددې مرستو يوه اټکلوي سورچينه 

شروعيت نه درلود، د وگڼو، نو بيا هم  بايد ووايو، چې دې حکومت کوم م
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ملي واکمنۍ يوه برخه ترې  د له مخې نه و رامنځته شوی او رايو خلکو د

 د مقاومت ځواکونو نيولې وه.

کوال د (ز۶۳۲۶)شورويانو ادعاکوله، چې افغانستان ته يوې د  -ب

تړون له مخې مرستې ورکړې دي! شورويانو دا  ادعا هم کولوه،  ۍدوست

تېري تړون له مخې يې د بهرني يرغل کال د دوستۍ او نه (ز۶۳۳۳)چې 

د له منځه وړلولپاره د افغانستان د حکومت په بلنوه خپول ))محودود 

 ځواکونه(( افغانستان کې ځای پر ځای کړي دي.

پورتني دواړه تړونونه پر يوبل باندې د نه تېري د اصول لوه مخوې 

وخت د  السليک شوي وو، چې شورويانو پر افغانستان باندې د تېري پر

غو اصلي روحيه په پام کې ونه نيوله. سر بېره پوردې پور افغانسوتان ه

مې مادې (۳۶)وخت د )م،م،م( منشور د  باندې دشوروي پوځي يرغل پر

محتوا هم له پامه وغورځول شوه. ددې مادې له مخې د مشروع دفواع 

حق څخه هغه وخت ګټه اخيستل کېږي،چې د امنيت شورا تر څوارنې 

نيست حکومت او شوروي تېري کوونکو ځواکونو الندې وي، د کابل کمو

سولې د بېرته راوستو موضوع د امنيت شورا ته وړاندې  افغانستان ته  د

نه کړه اوکله چې د امنيت شورا خپله په نوښت الس پورې کړ، دپورتنيو 

 ارزښت ورنه کړای شو. هېوادونو له خوا ورته چندان وخت او

ې د افغانستان انقالب دکابل کمونيست حکومت به شوروي لښکر

سره د مرستې  په نامه توجيه کولې او ددې مرستو د غوښتنې لپاره به 

وسلوالو ډلو په واسطه په افغانستان کې بهرنۍ السوهنه پلمه  يې  تل د

 کوله، په دې باب بايد څرګنده شي چې:

لومړی دا چې هېڅ کوم بهرنى هېواد افغانستان توه لښوکر نوه و 

يې د پوځي توکو دلېږلو له الرې د ملوي مقاوموت  لېږلى، بلکې يوازې
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ځواکونه مبارزو ته هڅول. هغه هم  ددې لپاره چې په خپله د افغانستان 

پېړۍ څخه را په  (۶۳)خلک خپله خپلواکي اوملي واکمني وساتي. ان له 

ديخوا د نړيوالو حقوقو يو شمېر پوهانو هڅه کوله، چې  د نړۍ په کچه د 

ملې څخه  د حقوقو يو شمېر پېژندل شوي اصول په نړيوالو حقوقو له ج

 ګوته کړي، )خپل برخليک ټاکنه( له همدې جملې څخه ده.

 مه پېړۍ کې د نړيوالو حقوقو يو پوه څرګندوي چې:(۶۳)په 

))ټول بهرني ځواکونه حق لري، له هغو خلکو سره مرسته وکړي، 

 چې  تر يرغل الندې راغلي وي.((

همدا ډول څرګنودونې کووي: )) اخوالق ( هم Martensمارټينس )

 حکم کوي، چې  دستمګر پر وړاندې بايد د ستمکښ مالتړ وشي.((

بله دا چې  که کابل حکومت د خلکو د استازيتوب  بڼه لرالی، لوه 

بهر څخه به د افغانستان پر خلکو نه تپل کېده، يوازې به له الوه ګولوه 

ه. که چېرې هېواد کوونکو سره مخ و، نه دملي مقاومت له غورځنګ سر

له کورنۍ جګړې سره مخامخېده، کوالی يې شول له )م،م،م( څخوه د 

مرستې هيله وکړي،نه له يو بهرني هېواد څخه، )لکه څنګه چې وړاندې 

ډلوه  کلونو تړونونه د (م۶۳۳۳او۶۳۲۶)ورته نغوته وشوه، په هېواد کې د 

)م،م،م( ييزې مشروع دفاع لپاره ښه پاخه منطقي اسناد ګڼل کېږي. د 

مه فقره کې د بل هېواد په کورنيوو (۳) رخپلې دويمې مادې پ منشور د

چارو کې  السوهنه منع کړې ده، خو که چېرې ))سوله له ګواښ سوره 

 مخامخ شي(( نوبيا د)م،م،م( السوهنې ته اجازه شته.

 بشرضدجنايت: -۹

بشر ضدجنايت د هغو جنايتونو له جملې څخه دی،چې د نورنبرګ 

په محکمه کې څېړل شوی او د ژنيو څلورګونو کانوانسيونونو هغه سزا 
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وړ گڼلى دی. هغه بشرضد جنايتونه چې شورويان زموږ هېواد کې پرې 

تورن دي، ځينې يې په الندې ډول دي: عاموه وژنوه، دملکوي سويمو 

سياسي،مذهبي او توکميزو انګېزو له مخوې د  ويجاړونه او بمبارونه، د

 خلکو څارل او سزا ورکول.

 الف: عامه وژنه: 

کال کانوانسيون له مخې، عامه وژنه يو جنايت (ز٠948) دنيويارک د

 ګڼل شوی دی.

ګولۍ ورولي او ملکي  روسانو ډېر ځله د افغانستان پر کليو بمونه او

دي. پوه ځوانګړي ډول وګړي يې د ژوند له نعمت څخه يې برخې کړي 

هغوی ښځې او ماشومان چې له کليو څخه يې د تېښتې وس نه او چار 

 نه درلود، په ډله ييز ډول وژلي دي.

د لوګر واليت د برکي برک کلي يو اوسېدونکى وايي: روسانو شل 

تنه  (۲١)ورځې سر پر سر زموږ پر کلي بمونه و ورول، چې د هغو له کبله  

 شهيدان شول.

و کې يسي پلي سرتېري پر کلي راتوی شول او په درېوکلپر سبا رو

 ( تنو ته رسېده.۶۹١يې پر نورو عامه وژنو الس پورې کړ، چې شمېريې )

چې د بشر حقوقو د نړيوالې ټولنې  (Mecbari)يو ختيځپوه مکباري 

موې (۶١)مې څخه دمارچ تور (۲۹)زکال د فبرورۍ له ( ٠98١)له خوا د 

ې  د کمونيستانو د جنايتونو د څېړنې دنده ټې پورې په افغانستان کېن

 ورکړل شوې وه، په خپل ګزارش کوې ليکوي: )) د کوونړ پوه دره کوې 

مې نېټوي (۹)مې نېټې څخه  د مارچ تر (28)زکال د فبرورۍ له (٠98١)

پورې د يوې نړيوالې جګړې په شان او تر هغې ال هم يوه تېزه او بشپړه 

 خاورو سره برابر کړل. جګړه ترسره شوه، چې ټول شيان يې له
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 لوهاستوګنځايونه او کرنه ټول لوه منځوه الړل، د هغوې سويمې 

تنه ژوندي پاتې شول، چې هغووی (۹۳۳۹۹)(زرو تنو څخه يوازې ۶۱١)

 هم په ډېرې وارخطايۍ او ټپي حالت ځانونه پاکستان ته ورسول.

ښځو د روسي عسکرو  او افغاني کمونيستانو د اسارت لوه وېورې 

نړ سيند ته واچول او ځانوژنه يې وکړه. خلک د کمونيستانو ځانونه د کو

له خوا د هغوی  دماشومانو او ښځو د اسارت له کبله سوخت وېرېودلي 

 (۶)وو(( 

زکال دمې پرمياشت دمقر او اندړو ولسواليو (٠986)شورويانو د ))

پر اړوندو کليو باندې د ځمکې او هوا له الرې دبمونوو او ګوليوو بواران 

 (۲)کورونه وران او دکليو په زرګونه اوسېدونکي ووژل شول((ووراوه، 

مه نېټه روسي ځواکونوه د کابول (۲)کال د فبرورۍ پر (ز٠984) د

کيلومترۍ کې د استالف کلي توه ننوتول، د هغوه ځوای (۳١)شمال په 

بيا يې  د هغوی مړي دکارېزونو په څاګانو کوې  اوسېدونکي يې ووژل او

: ))روسانو وروسته د اسوتالف کورونوه خطا کړل، عينې شاهدان وايي

( تنه ملکي وګړي ونيوول اوټوول يوې ژونودي ۹١وسوځول... روسانو )

 (۲)وسوځول. له هرچا څخه  چې پوښتنه کېدله دا پېښې يې تائيدولې.((

کال دمارچ پر مياشت د هرات فرقې صاحب منصبان (ز۶۳۳۳)))د 

او پرسونل له مجاهدينو سره همغږي شول اوکمونيسوتانو پرضود يوې 

وسلوال پاڅون وکړ. شورويانو درې شپې او درې ورځې د هرات ښار او د 

                                                           
– 

(۲)
 ٠3۱۱

 

(٣)
-٠3۱۱
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هغه شاوخوا کلي د خپلو ميګ هليکوپتر الوتکو په وسيله، چې نېغ په 

لې، په ډېرې بې رحمۍ سره بمبوار نېغه له شوروي خاورې څخه را الوت

( يوې بېوسولې ۳١(زرو څخه زيات وګړي، چې په سلو کې )۹١کړل، تر)

 (۶)وګړي وو، ووژل شول.((

 د ملکي سيمو ويجاړونه او بمبارونه: -ب

د )الهې( حقوق او ژنيو حقوق د جګړې له اغېزو څخه، په ټووليز 

د خونودي  ډول د ټول بشر او په ځانگړي ډول دملکي وګړو او موسسو

ساتلو په لټه کې دي. بېوسلې کسان، د جګړې پر وسايلو يو ډول بنديز 

)د جګړې وسيله، وسلې او دجګړې ډول، د هغې کارونې څرنګوالي توه 

 ويل کېږي( له الرې خوندي ساتل کېږي.

 ماده ماده څرګندوي چې:( 48)کال کانوانسيون (ز۶۳۹۳)د ژنيو د 

))د جګړې خواوې بايد دپوځي او ملکي عملياتو په بهيور کوې د 

پوځي او ملکي موسسو او وګړو توپير وکړي. د جګړې موخې بايد پوځي 

خوا د دې مادې  لهبنسټونه او وګړي وي. )) د شوروي ير غلګرو ځواکونو 

له روحيې څخه په ښکاره ډول سرغړاوی شوی دی. پر اسوتوګنځايونو 

اريو د کولو او توغنديو  ورولو له کبله ډېر ملکي وګړي باندې د هوايي بمب

 وژل شوي دي.

داسې هم شوي، چې شوروي او افغان پوځي ټولګي، د مجاهدينو د 

څارنې پر وخت يو شکمن کلي سېزلى، چې د هغه له امله په سولګونو 

 خلک وژل شوي دي.

                                                           
(1)

 -
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ځينې ملکي وګړي دشوروي او افغان پوځي ټولګيو د څوارنې لوه 

کارېزونو کې پټ شوي چې له سختې او دردوونکوې بودمرغۍ  وېرې په

سيمې د يوه  (پاتخواب)کال، د  (م٠983)سره مخامخ شوي. ))روسانو پر 

( تنو زيات وګړي دکيمياوي بم په  واسوطه ۶١۳کارېز په سوري کې تر )

 مسموم کړل او ويې وژل.

 کلونو تر منځ پر کليوالي سيمو باندې د شوروي(ز۶۳۳۲او  ۶۳۳۳)د 

د هوايي بمباريو له امله په زرګونو ملکي وګړي ټپيان شوي او وژل شوي 

دي. مليونونه تنه مهاجر شوي، غله دانه او څاروي له منځه وړل شووي 

 (۶)دي((

په اشغال شوي افغانستان کې د شوروي پوځونوو لووی سوالکار 

الکساندر مايوروف وايي: )) د فبروروۍ د څوارلسمې ورځې په لوومړۍ 

 کې د فرقي د کشف کنډک د ګزمې يوه لوس کسويزه ډلوه د نيميايي

لومړي بريدمن )ک( تر قوماندې الندې  جالل اباد ته څېرموه پرګزموه 

د کبابونو لپار  تهډلې قوماندان پتېيلې وه، چې خپل کنډک  بوخته وه. د

د هغه  ډله ديو خټين  د پسونو ډالۍ له ځانه سره يوسي، کله چې )ک( او

د پسونو په لټه ور واوښته، هلته يې درې ځوانې ښځې، کور له دېوال نه 

دوه سپينږيري سړي او  له شپږو تر لسو کلونو شپږ يا اووه ماشومان په 

نظر ورغلل. يوه واړه ضابط، چې خپل شهوت يې پټولى نه شو، يادونوه 

کړې وه، چې )پېغلوټې بدې نه دي(. د واړه ضابط خبرې لکوه سوپرغو 

بل کړ، دلته دغوه واړه ضوابط خپول عسوکري غوندې  پر نورو هم اور 

 باالپوش غورځولى اود يوې ښځې د نيولو په نيت خوځېدلى و...

                                                           
–
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زموږ انترناسيونالستانو د سپينږيرو او ماشومانو تر مخه تر پايوه د 

ښځو پر عزت تېری کړی و. دا تېری دوه ساعته روان و، ماشومان چوې 

ندو سره د ينارو له خپلو م يوه ګوټ ته په منډه خالص شوي وو، په ژړا او

مرستې هڅه کوله. سپينږيري چې لړزېدل خدای)ج(  ته زارۍ پيل کړې 

 وې، چې رحم پرې وکړي او ويې ژغوري.

وروسته واړه ضابط امر کړی و: ))اور(( لومړی يې هغه ښځه وويشته 

چې همدا شېبه وړاندې يې پر عزت تېری شوی و. وروسته يې نور ټول 

زغروال ګاډي د تيلو له ټانکۍ نه تېل راخيستي، پور  وويشتل، بيا يې د

پرې کالي، زړې لتې او دکليوال بېوزلي کور  يې مړو يې شيندلي، له پاسه

کټونه، لمڅي او پوزي غورځولي او بيا يې اور ور اچولى دی. سرو لمبو د 

 خټين کور غولى رانغښتى و.

ولي وو، )ک( او ډلې يې بيا هم څو پسونه کنډک ته له ځان سره بې

 شوروي پوځ ته د ورځې ډالۍ استولې ده. د چې  ګواکې کليوالو

کلن ماشوم ورور چې په يوه کوټوه ه د يوې وژل شوې ښځې يو دو

کې پټ شوی و او دا هرڅه يې په خپلو سترګو ليدلي وو، ژوندی پواتې 

 (۶)شو، هغه همدغه بريدګى پېژندلى و.((

مخې څارنه د سياسي، توکميزو او مذهبي انګېزو له  -ج

 او ځورونه:

په افغانستان کې د شوروي پوځونو د لس کلن شتوالي په بهير کې 

( زره تنه ښودل شوی دی. دا کسان لوه دولتوي او ۶۳١د بنديانو شمېر)

رسمي اندېښنو پرته، د سياسي فکر وخيال له کبله زنداني شوي وو. ))د 

                                                           
– 
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قومي تړښت  هغوی يو زيات شمېر له اسالمي ډلو سره د اړيکو او يا هم

)په ځانګړي ډول د ببرک کارمل او کشتمند په واکمنۍ کې پښتانه قوم 

 ته انتساب( له امله ځورول شوي دي.

په زرګونو نور سياسي کسان بنديان شوي او اعدام شوي دي. پوه 

ځانګړي ډول عقيده يي زندانيانوته د بيان ازادي، دټولنو ازادي او داسې 

خوا تضمين شوي دي، د سوله ييزې ګټې  نورې ازادۍ، چې د قوانينو له

اخيستو لپاره حق نه دی ورکړل شووی. همدغوه کوار)ب،ن،س( ډېور 

 (۶)خواشينى کړی دی.((

))د اردو په تشکيل کې د هزاره ګانو او ازبکانو د قوومي غونوډونو 

جوړول، په وسلوال پوځ کې د پښتنو او تاجکانو دواکمنۍ پر وړاندې د 

ان کې د روسانو د بېلتونپالي سياست يو بل اړخ تلې برابرول، په افغانست

 و.

د کابل کمونيست حکومت تل د يوې سيمې او قووم  لوه پووځي 

ټولګيو څخه د بل قوم د سيمې د ځپنې او لوټونې لپاره کار اخيسوتى 

 دی.

د دري ژبو او په ځانګړې توګه د پښتنو سيمو ته دلووټ او تواالن 

لېږل، چې له ازبکانو او ترکمنوانو لپاره  د جوزجاني))دوستم(( ملېشو 

څخه جوړې شوې وې، د سياسي موخو لپاره، له قومي کينو نه د ګټوې 

 (۲)اخيستنې څرګنده بېلګه ده.((

                                                           
– 

–
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مهال پښتنو ته د انقالب د اساسي  واکمنۍ پر د ببرک او کشتمند د

 دښمن په سترګه کتل کېدل.

ادارې يووه پردې مهال د )خاد( ټوله اداره او د اردو د الرښوودې 

برخه د افغانستان د تاجکانو په الس کې وه، چې د شوروي تېوري پوه 

مرسته واک ته رسېدلي وو. دغو دوو ادارو د شورويانو پوه مرسوته پوه 

بېالبېلو پلمو د انقالب دښمنو په نامه د هېواد د نورو سيمو پوه انوډول 

پښتون مېشتې سيمې زياتې وځپلې او دهېواد لوی اکثريوت قووم توه 

سوب کسان يې په زور او پلمو زندان ته  لېږل او زياتره يې اعدامول. من

په هېواد کې  د شوروي ځواکونو د شتوالي پروخوت، دڅرخوي پلوه د 

 بنديانو له درېو څخه دوو برخونه زيات زندانيان پښتانه وو.

دهېواد د تاريخ پر دې مهال هزاه مېشتو سيمو بشپړ امن او سوله 

 کې ژوند کاوه.

دوپينو وايي: ))شورويانو غوښتل د دوی پر وړاندې طبيعي  برنارد

مقاومت له منځه يوسي، نوو د دوديوزې افغواني ټوولنې دمواتولو او د 

افغانستان د ويجاړۍ لپاره يې هڅه کوله، پر پښتنو قبايلو باندې چې د 

دوی پر وړاندې جنګېدل، سخت او بې رحمه يرغلونه وکړي. )چورلکو له 

رمې په نښه کولې او نورو پوځي ټولګيو په ځمکه کې هوا څخه د څارويو 

 لوټ اوتاالن کاوه.

ښه موثق ګزارشونه ترالسه شوي، چوې  ښوځې يرغمول شووي، 

جنسي تېري پرې شوي او بيا له هوا څخه ځمکې ته راغورځول شووې 

 دي.
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پښتانه هېڅکله نه شي کووالی دا ظلمونوه او غميوزې لوه يواده 

 (۶)وباسي.(( 

څخه څرګندېږي، چې د جګړې له حقوقو څخه  د پورتنيو خبرو له 

سرغړاوي په مسوليت کې د کابل کمونسيت حکومت او شوروي يرغلګر 

 ځواکونه دواړه شريک دي:

د افغاني کمونيستو حکومتونو غړي، د وسلوالو ځواکونو الرښوود 

غړي، د ځانګړې انقالبي محکموې اولوويې څوارنوالۍ  خاد چارواکي، د

رمونوکې د شوروي تېري کوونکي پوځ تر کچوې غړي، په جګړه ييزو ج

 زيات مسوليت لري.

  

                                                           
–Bernard Dupaigne 
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 دويم څپرکى

 دمقاومت غورځنګ

 )دشوروي تېري پړاو(

کله چې موږ په افغانستان کې د کمونيستانو د جنايتونو څپرکوى 

بشپړ او وتړو، نود ))مقاوموت پرمهوال( د جګوړې لوه اصوولو څخوه، 

سرغړولو څخه، نه شوو کووالی دمجاهدينو اود مقاومت د ځواکونو له 

 سترګې پټې کړو.

د يادونې وړ ده ، چې د تېري پر وړاندې افغان ملت او مجاهدين د 

خپل مقاومت له امله د ))مشروع دفاع(( په دريځ کې وو، چې دا خبره د 

)م،م،م( منشور د تائيد وړ ده، خو مشروع دفاع هېڅکلوه د بشور لوه 

 سرغړاوی توجيه کوالی نه شي.حقوقو او د جګړې له حقوقو څخه 

))دمشروع دفاع د قاعدې اصوولو لوه  -لومړی مشروع دفاع:

کورني حقوقي نظام څخه نړيوالو حقوقو ته الر کړې ده. په کورنيو حقوقو 

کې  په داسې حال کې چې د مشروع دفاع اصوليت وروسته د قاضيانو 

رونې له خوا څېړل کېږي، نړيوالو حقوقو کې د مشروع دفاع دحوق کوا

 (۶)اصوليت ډېر جدي نه دی.((

                                                           
– 
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نن ورځ دمشروع دفاع حق د )م،م،م( منشور يو ټولنيز آر)اصول( 

مې مادې له مخې، د خپلو  ټولوو غوړو د (۳۶)گڼل کېږي، د )م،م،م( د 

مشروع دفاع حق په رسميت پېژني. په همدې مواده کوې دا حوق يوو 

وموونې ))طبيعي حق(( ګڼل شو ی دی. په منشور کې  د ))طبيعوي(( ن

کارونه يوازې په همدې باب  کارول شووې ده. د مشوروع دفواع حوق 

طبيعي ګڼلو نتيجه دا  کېږي، چې دا حق د دولت د واکمنۍ اصل دی. په 

بله اصطالح دا ډول حق  د يو دولوت د واکمنوۍ لوه حوق څخوه نوه 

 بېلېدونکى دی.

) دمشروع دفاع طبيعي حق(، د )م،م،م( منشور د څلورمې فقرې 

مادې څخه يوه استثنا ده. دا ماده په نړيوالو اړيکو کې ځواک  له دويمې

کارونې ته اجازه نه ورکوي، د مشروع دفاع حق څخه په ځاني يا ډله ييز 

 ډول )د پوځي تړونونو له الرې( ګټه اخيستل کېږي.

مه ماده څرګندوي چې د يو )وسلوال يرغل( (۳۶)د )م،م،م( منشور 

 ګټه اخيستل کېږي.وړاندې دمشروع دفاع حق څخه  پر

مشروع دفاع په نامه ترسره کېږي، بايد د امنيت  هغه هڅې چې د

شورا ترکتنې تېرې شي. کېدی شي دا شورا دسولې او امن د ټينگښت 

لپاره د وسلوال يرغل پر وړاندې)دمنشور له دې څپرکي سره سم( يو لړ 

 نورې سختې او قهرجنې الرې چارې ولټوي.

ر د مشروع دفاع له حق څخه د ګټوې که څه هم د )م،م،م( منشو

بيا هم  هېڅ دليل نه  اخيستنې په برخه کې، دولتونو ته اشاره کوي، خو

شته، چې ملي غورځنګونو ته هم دا حق ورکوړای شوي. د افغانسوتان 

مقاومت غورځنګ دمنطق له مخې له دې حوق څخوه بورخمن و. لوه 
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منيوت شوورا افغانستان څخه )دبهرنيو ځواکونو( د ايستلو په بواب د ا

پرېکړې ددې خبرې پخلى کوي، چې  د افغاني مقاوموت غورځنوګ د 

 مشروع دفاع حق لري.

له دې حق څخه ګټې اخيستنې په نړيواله کچه جهواد توه لووی  

 پرستيژ ور وباښه.

تور  دويم: داشرارو او مقاومت غورځنګ حقووقي دريوځ:

قربانيانو په کال وروسته د )ن،س،م( کمېټه د کورنۍ جګړې  د ( ز۶۳۶۲)

برخه کې د بشر حقوقو د تطبيق په لټه کې شوه، د )ن، س،م( هڅې، د 

( لپاره ديوې گډې ۶۳۹۳،۶۳۳۹، ۶۳۲۳،۶۳۲۳څلور واړو کانوانسيونونو )

 دايمي مادې د جوړېدو سبب شوې.

ددې مادې له مخې تړون د يو غړي هېواد په خاوره کوې د يووې 

واله ځانگړنه ونوه لوري، د وسلوالې شخړې د پېښېدو له امله، چې نړي

شخړې هره غاړه)دولت او اله ګوله کوونکي( ))لږ تر لږه(( د بشر حقوقو 

 د اړوند تضميناتو پر مراعتولو مکلف دي.

مې مادې د تدوين پر وخت، السليکوونکو هېوادونو په خپله (۹)د 

څخه د راپيودا شووې ګوډوډۍ د  (Bandetisms)خاوره کې له بانډتيزم

د خپل واک د محدوديت په اړه اندېښنه لرله، سربېره پردې مقابلې لپاره 

ډلو پېژندنه به  د دوی وېره لرله، چې د شخړې د يوه لوري په توګه باغي

ددې ډلو تشخيص زيات کوړي او هغووی بوه د خپول سياسوي دريوځ 

ټينګښت ته وهڅوي. ځکه نو دولت غوره وبلله، چې په دې برخه کوې 

جعه وکړي. د هغو له مخې  دولوت د يوو نړيوالو کالسيکو حقوقو ته مرا

اړخيزې پرېکړې له کبله کوالی شي، چې  )اله ګوله کوونکي( د شخړې 
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د يوه لوري په توګه وپيژني. دا پېژندنه به خپله اله ګوله کوونکي اړ باسي 

 چې د جګړې حقوق او د بشر حقوق ومني.

ونه مې مادې تضمين(۹)ډېر پوهان په دې اند دي، چې  لږ تر لږه د 

)چې په خپله يو کانوانسيونګوټى ګڼل کېږي( د جګړه ييوزې غواړې د 

پېژندنې په پام کې لرلو سره په اتوماتيک ډول پلي کېږي. په بله وينا د 

شخړې د دواړو غاړو له خوا دکووم متقابول  مې مادې غوښتنې، د(۹)

 شرط له وړاندې کولوپرته د اجرا وړ نه دي.

هېواد  تردې وروسته د بشر حقوق دد پورتنيو  څرګندونو له مخې، 

ي کوالی د خپلو اتباعو پر وړاندې کورني نظام ته ورننوزي: دولتونه نه ش

 .هر ډول چلند وکړي، د دولت پر ضد يې وسلې ته الس کړی دیچې 

دا وخت يوناپېيلى سازمان)ن،س،م( کوالی شي، د شوخړې دواړو 

نه بوه د هغوه لوريو ته خپل خدمت وکړي. اټکل کېږي، چې  دا خدمتو

دولت له استنکاف سره مخامخ شي، چې  د شخړی يو لوری دی. خو له 

دې سره سره يې بيا هم د بشرپالې السوهنې د حقوقي بنسوټ ډبوره 

 کېښوده.

مه ماده مخکې تر دې (۹)باور لري، چې  (Guggenhein)))پروفيسر 

چې ددولت له خوا د اله ګوله کوونکو د پېژندنې موضووع مطورح وي، 

( بيوا Pintoهغوی دبحث وړ حقوقي موضوع ګڼي، خو پروفيسور پنتوو)

ددې خالف عقيده لري او وايي: چې  اله ګوله کوونکي دبحث وړ حقوقي 

موضوع ګڼل  کېدی نه شي، ځکه نو په دې کې  خو کوم شک نه پواتې 

نړيوال نظم لپاره د کېږي، چې يوازې دولتونه د حقوقو لېږدوونکي دي او 
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نه سرچينه ګڼل کېږي، نورې ډلې بايد دهغو د څومره والي يوازينۍ واکم

 (۶)او څرنګوالي له پلوه په پام کې وساتل شي.((

مه ماده د نړيوالو بشري اړتياوو دتامين لپاره، پر اله ګوله (۹)دا چې 

کوونکود  ځينو واکونو د پلي کولو ټينګار کوي، پروفيسر))پنتو(( پورې 

ونيزو )کانوانسيوني( او نا تړونيزو دندوو کومه نيوکه نه لري، خو دی د تړ

تر منځ توپير کوي او وايي: په کورنۍ جګړه کې د تړونيزو دندو اجرا کول، 

د دولت پر غاړه دي، نه د هغه بل لوري. جګړه د دولتونو د اړيکو يوه بڼه  

سرچينې له خوا ترسوره شوي،چې د دولوت د  ېده او بايد د داسې يو

 وکړای شي. مسووليت او اهليت تمثيل

اله ګوله کوونکي د نړيوالو عمومي حقوقو د)عمومي احکامو( پور 

 رعايت مکلف ګڼل کېږي.

لکه دمخه مو چې وويل په کالسيکو حقوقو کې د جګړې د يو لوري 

په توګه د اله ګوله کوونکو پېژندنه د قوانوني او برحوال حکوموت پوه 

اله ګولوه  ه ،چېازې د قانوني دولت پرېکړه دپرېکړې پورې اړه لري، يو

 کوونکو باندې د جګړې حقوقو او بشري حقوقو تطبيق ته الر برابروي.

په هر ډول: په اوسنيو  تړونيزو حقوقو کې پر جګړه ييزو غاړو )هم 

دولت او هم اله ګوله کوونکو( باندې لوږ تور لوږه د بشوري حقوقوو د 

 تضمينونو اتوماتيک تطبيق مطرح دی.

کې هېڅکله ديوې حقوقي موضوع خو د بشري حقوقو په چوکاټ 

 په توګه د اله ګوله کوونکو پېژندنه مطرح نه ده.

                                                           
–Charles Zorgbibe 
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د يادونې وړ ده،چې  د )اله ګوله کوونکو( نومونه د يو قانوني دولت 

پرضد،يوې باغي ډلې ته کارول کېږي، په افغانستان کې دملي مقاومت 

 غورځنګ ته د))اشرارو(( نومونې هېڅ ډول حقوقي اسناد نه لورل. پوه

خپله د کابل کمونيست حکومت، ديو بهرني يرغلګر ځواک له خوا پور 

خلکو تپل شوی و او مشروعيت يې نه درلود.ددې حکومت پر وړاندې د 

بشوپړې او  ملي مقاومت غورځنګ والړ و، چې د جهاد لپاره د خلکو د

الوه ګولوه  پوره ارادې څرګندونه يې کوله. تر الس الندې بحث کوې د

راګډولو څخه زموږ موخوه دا وه، چوې  دا موضووع کوونکو موضوع له 

روښانه کړو، چې  دکابل حکومت په اصطالح ))اشرار(( او دافغانسوتان 

خلکو په نومونه د ))مقاومت غورځنګ(( دواړه د جنګ د قوانينو توابع 

 (۶)ګڼل کېږي.

رښتيا خبره دا ده، په داسې حال کوې چوې د کابول کمونيسوت 

بشور د  دولت د جګړې حقوقوو او د حکومت او شوروي تېري کوونکي

دې  حقوقو نړيوال السليکوونکي ګڼل کېدل او په همودې ناموه يوې د

تړونونو د مراعتولو دنده پرغاړه وه، د مقاومت ځواکونو چې نوه کوموه 

نړيوالو تړونونو د السوليک واک، لوه  نه يې د حکومتي اډانه درلوده او

 القي پلوه د نړيوالو تړونونوکومې حقوقي دندې او الزام پرته يوازې له اخ

 پر منلو مکلف ګڼل کېدل.

ددې تړونونو  ځينې يې داسې احکام لري، چې يوې وسلوالې ډلې 

 ته که څه هم حکومتې اډانه ونه لوري، دنوده سوپاري،چې د توړون د

                                                           
–
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عمومي روحيې درناوی وکړي. زما په نظر په دې ځای کوې د وسولوالې 

 ډلې يوازې اخالقي مکلفيت مطرح دی.

))پټه دې پاتې نه وي، چې د بشر حقوق تر هرڅه دمخه، د حقوقي 

قواعدو په منځ کې د اخالقي الرښوونو تعبيه کول دي، هغه وخت چې 

مدرنې جګړې پر جګړه ييز وجدان باندې په بشپړ ډول ډاډينه له منځه 

نه وه وړې،))جګړه ييز وجدان(( په جګړه کې د ډېرزيواتي د مخنيووي 

  لپاره ښه ضمانت و.

 د نورنبرګ محکمه کې پورتنۍ خبره په دې ډول راغلې ده: 

))اخالقي خپلواکي او جزايي مسوليت ديوې سوکې دوه مخونوه 

 (۶)دي.((

کال د کانوانسويون د (ز۶۳۹۳)د  د الهې تګالرې د لومړۍ مادې او

مې مادې له مخې په يوه نړيواله شخړه کې الندې ډلې متحاربې ګڼل (۹)

 کېږي.

 او دهغوی نورې برخې، لکه ملېشې او خپول  وسلوال ځواکونه

 خوښي کسان.

  )ملېشې، خپل خوښي کسان او مقاومت جووړونکي )متشکله

 غورځنګ.

يو بهرني ځواک له خوا، د هېواد د اشغال پر وخت،  پورتنۍ ډلې د

د شخړې د  بهر پر پوځي هڅو اخته وي، خو کېدی شي، تر هېواد دننه او

پېژندنه ددغو الندې څلورو شرطونو په بشپړېدو يوې خوا په توګه د هغو 

 سره شونې ده.

                                                           
– 
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الف: دډلې مشري د داسې يو شخص پرغاړه وي، چې د خپلې ډلې 

 غړو ته مسوليت ولري.

ډلې غړي له نورو سره د توپير ځانگړې نښې ولري، چې لوه  ب: د

 يوه ټاکلي واټن څخه وليدل شي.

 ج: په ښکاره ډول وسيله ولېږدوي.

په بهير کې دجګړې قوانينو او تعامالتو ته غاړه کېږدي. د: د جګړې 

د منظم مقاومت غورځنګونوته، چې پورتني شرايط يې پوره کړي وي، په 

د د خپلوواکۍ لپواره  تېره بيا په نيول شويو سيمو کې، د دغوو سويمو

 مبارزې حق ورکول کېږي.

د الهې تګالرې اول نمبر پورتوکول څرګندوي،چې: )) پر جګوړې 

ډله په جګړه کې د تطبيق وړ نړيوالو حقوقو پر مراعتولوو مکلفوه اخته 

 ګڼل کېږي((

حقوقو له پولو څخوه سورغړاوی  غود )) که چېرې يو جنګيالى د

 (۶)وکړي، د يو جنګي اسير په توګه خپله ځانګړنه له السه ورکوي.((

 سرغړونې:

 ځينې مجاهدين د دوه ډوله جنايتونو په ترسره کولو تورن دي.

 جنايت.جنګي 

 بشر ضد جنايت

 جنګي جنايت: -۶

 د عامه شتمنيو ويجاړونه او لوټونه: -الف

                                                           
– 
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د سکر توغنديو په باب ليکي: دا توغوندي سول پوه  (۶) ))فرخيار

سلو کې خپله نښه ولي او هدف يې ځانگړی ځای ؛ کابل د افغانسوتان 

 پالزمېنه ده.

 سره له دې چې کوټلي شمېرنه نه شته،  خو ټول پووهېږي، چوې

ددې توغنديو زيات شمېر پر خلکو لګېږي او کله هم پور قومونوو او د 

 (۲)مجاهدينو پر دوستانو((

کال د کب پر مياشت لرې واټن توغنديو ښار په نښه  (ل۶۹۱۳))) د 

 کاوه او اور يې پرې بالوه.

جوالل ابواد الرې -کال د غويي پر مياشت دکابول (ل۶۹۱۳)... د 

نو پر يوه پوځي کتار، چې تر شا يې ورېښمو تنګي په سيمه کې مجاهدي

ملکي ګاډي هم روان وو، بريد وکړ او ټولو ملکي او پوځي وسايطو ته يې 

اور واچاوه، پر پوځيانو سربېره يې ملکي وګوړي؛ کوچنيوان، ښوځې او 

 .لسپينږيري، چې د مساپرو له جملې څخه وو، شهيدان کړ

خپل ځان  د يوشمېر ښځو پر عفت تېری وشو، يو شمېر نورې يې له

انساني قوانينو څخوه يوې  سره غره ته پورته کړې اوله ټولو  شرعي او

 تېری وکړ.

مجاهدينو د خوست دنيولو په مناسبت داسې جشن! جوړ کړ، چې 

دبشر تاريخ يې ساری ډېر کم ليدلى، داسې يو جشن! چوې چنګيوز او 

 هالکو يې هېرول. دا داسې يو جشن! و، چې د زرګونو وسلوالو کسانو په

کورونو د تيرانو او دړو په لوټ او تالن سره پايته  خوست د د ډزو پيل او

 ورسېد... 

                                                           
– 
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 (۶)کړکۍ، دروازۍ، تيران او د ښار پر دېوالونو داغونه پاتې شول.((

کوال د  (ل۶۹۳۶)... دهغې درې ورځنۍ جګړې په بهير کې چې د 

بېالبېلوو مې نيټې پورې روانه،  دکابل پوه (۳)مې څخه تر (۳)غويي له 

سيمو کې زيات کورونه ړن  اوزيات خلک ټپيان شول. د خلکوو موال 

 اوشتمني لوټ شوه اوپه ځينو ځايونوکې د هغوی پر ناموس تېری وشو.

په دې جګړو کې د وژل شويو کسانو شمېر هره ورځ لوږ تور لوږه 

 (۲)( تنوته رسېده.((۶١١١)

کار واخلوي، ي بايد د هغو خبرو په منلو کې له ډېر پام نه کلوستون

چې په دې ليکنه کې د کمونيستانو له خولې د مجاهدينو په باب شوي 

 دي.

د جهاد په بهير کوې د کمونيسوتانو ځوواکمن خپرنځوي، ملوي 

غورځنګ ته اشرار ويل او د هغوی د بدنامۍ لپاره يې ان په نړيواله کچه 

ډېر زياتې سپکې سپورې کولې او حقيقتونه يې تحريفوول. کلوه چوې  

خلق و پرچم ډلو غړي بېوسلې  د ن دواک پر ګدۍ کېناستل اومجاهدي

شول، نو دوی هڅه کوله، چې دمجاهدينو جرمونه له خپلوو جنوايتونو 

سره پرتله کړي او د هغوی تېروتنې ډېرې لويې ښکاره کړي؟ له کاڼي نه 

يو ځوواکمن  بيا له همدې غره څخه  د خپلې مبارزې د غر جوړ کړي او

 ورته کړي.مورچل په توګه ګټه پ

 د زندانيانو شکنجه کول او اعدامول: -ب

))د بښنې نړيوال سازمان )ب،ن،س(  ته داسې گزارشونه رسېدلي، 

چې په دښتو کې له کومې محاکمې پرته دولتي اوشوروي اسير شووي 

                                                           
1 

۲ 



                                                                               افغانستان کې د جګړې جنايتفارانو محاکمه نيمه پېړۍ يون/ په

 

6١2 

 

(  تنوو دولتوي پووځي ۲۳سرتېري وژل شوي دي. دا ګزارش د هغوو )

پای کې د جالل الدين حقاني زکال په (٠987)افسرانو يادونه کوي،چې د 

ورکړل شوی  راپور له خوا په ))ژوره(( زندان کې اعدام شوي وو. دغه راز

( تنوه ۳١کال د نومبر په لومړيو ورځووکې )(ز٠988)چې همدې ډلې د 

دولتي سپاهيان چې د تورخم په پوسته کې ځای پور ځوای شووي وو، 

هاخوا د  رښېکاعدام کړي دي. ليدونکو ګزارش ورکړ، چې دوی ټول تر 

 خاوره کې له محاکمې پرته اعدام شول. تر کنترول الندېپاکستان 

کال دمارچ او اپريول پور مياشوت (ز٠989)د يوګزارش له مخې د 

مجاهدو ډلو، د جالل اباد دمحاصرې پور  وخوت، دولتوي سورتېري او 

ووژل. پوه يووه پېښوه کوې چوې د  افسران ترخپلې تسليمۍ وروسته

کيلومترۍ؛ ثمرخېلو په سيمه کې، (۶۹)ختيځ په  ښار د سوېل اباد جالل

( ۲١، )ومړيو کې د مجاهدينو السته ورغلهزکال د مارچ په ل(٠989) چې د

 تنه دولتي سرتېري تر خپلې تسليمۍ وروسته بې له ځنډه ووژل شول.

 (۶)شوروي اسير شوي سرتېري هم له محاکمې پرته ووژل شول.((

 هد جنرال دوسوتم ځواکونو مه نېټه۲ل کال د غويي پر ۶۹۳۶)) د 

دلوګر دواخجان په سيمه کې،  د اسالمي حزب په يو کمين کې کېوتل، 

موې فرقوې يوو (۳۹)په دې جګړه کوې جنورال جمعوه عظيموي اود 

 (۲)شمېرپرسونل اسيران او بيا ووژل شول.((

د  (احمدشواه)زکال دکابل کمونيست حکومت سرتېری (٠989)پر 

اسالمي جمعيت له خوا اسيرشو، څو اوونۍ وروسته تر شکنجې الندې 

                                                           
–

 

۲ 
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و، دده په باب چې کوم وروستى ګزارش تر السه شوی، ددې څرګندونه 

کال پورې د پنجشير په زندان کې و او تر هغه (ز۶۳۳۶)کوي، چې دی تر 

 وروسته دهغه په باب هېڅ اطالع نه شته.

تر  (احمدشاه مسعود)د  بازارک زندان کې، چې پهدپنجشير درې 

نيانو جبري کارونه کېدل. زندانيانو توه د اکنترول الندې و، په ډېرو زند

اسووالمي محکمووو لووه خوووا سووزا ورکووول کېووده او غالبوواً پوور موورګ 

محکومېدل.((
(۶)
 

 بشرضدجنايتونه: -۲

 عامه وژنه: -الف

)) هرکله چې د خلکو استوګنې سيمې الس په الس کېدلې، نو له 

اخيستل کېده، هم سزاورکول کېده، هم شکنجه کېدل  خلکوڅخه غچ

او هم په ډله ييز ډول وژل کېدل((
(۲)
 

مه نېټه جالل اباد ښار ته نږدې يوه (۶۹)کال داپريل پر (ز۶۳۳۱)))د 

( تنه په هغې کې ښخ شوي وو او ويل کېږي، ۳١١کنده پيدا شوه، چې )

کلونو عامه وژنې دي.(( (م۶۳۳۲)او  (٠978)چې دا د 
(۹)

 

د سياسي، توکميزو او مذهبي انګېرنو له مخې د خلکو څارنه  -ب

 او  مجازاتونه:

                                                           
(1)

 - 

 

(۲)
 - 

 
(٣)

– 
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)) د کمونسيت رژيم په پېر کې پوهان او  کارپوهان يوازې ديووې 

حکومتي ضد اشتباه له کبله د انقالب ضد شخص پوه ناموه د حوبس، 

 شکنجې او ان اعدام له خطر سره مخامخېدل.

پاکستان، پېښور او کوټې ښار نوځکه خو يې د ځان ژغورنې لپاره 

ته مخه کوله. هلته هم دمجاهدو ډلو له ځورونې اوکړاو سره مخامخېدل. 

په لسګونو مهاجر پوهان، د افغانستان مسلې د سوله ييز حل پلويانو په 

 تور، دمرګ له ګواښ سره مخامخ شول.

په ځينو وختونو او ځايونو کې د ګواښونو تر څنګ له ترور څخه هم 

اخيستل کېده.((کار 
(۶)
 

دلته به د څو تنو هغو رو  اندو)روشنفکرانو( نومونه  واخلو چوې 

 شهيدان شوي دي:

م کال، نوومبر(، بهاوالودين مجوروح ٠986)) عبدالجبار اشرف ) 

م کوال، نوومبر(،  سوعادت ٠989)کال، فبروري(، محمد ذاکور ز٠988)

م کال، ۶۳۳۶)(، عبدالرحيم چين زايي ۲۱م کال، دمارچ۶۳۳١شګيوال )

نومبر(، عزيزالرحمن الفت، غروال، ځدرا ، انجينور عزيزعثموان،نجم 

الدين مصلح،مينا کشور او نور...((
(۲)
 

                                                           
(1)

 -

 
(۲)

 -
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 درېيم څپرکى

 د مجاهدينو حکومت او د طالبانو حکومت

 

 )ترشوروي تېري وروسته پړاو(

زکوال تور ۲١١١کال د اپريل له پيله بيا تر ننوه )(ز۶۳۳۲)دا پړاو د 

جوالی( پورې موده رانغاړي، ددې مودې په بهير کې لومړی مجاهدينو او 

( ۶۹)زکال په پای کې( طالبانو پر هغو خلکو چوې د ۶۳۳۹يا وروسته )ب

کلونو په بهيرکې  يې دکمونيستي اختناق او غضب پر وړاندې مبوارزه 

وو،خو په سر شاره روح او غرور يې خپل سر کړې وه، کړاوونه يې ګاللي 

 هسک کړی و، خپله واکمني پيل کړه.

په دې پړاو کې په تېره بيا مجاهدينو ثابته کړه، چې لوه بشوري او 

جنګي حقوقو څخه  سرغړونه کې تر افغاني کمونيستانو او شورويانو کم 

 نه دي. په ځينو ځايونوکې يې ال ان تر هغو هم تېری وکړ.

مجاهودينو لوه سورغړونو څخوه دکمونيسوتانو ګټوه د  -لومړی

 اخيستنه:

، کوادرونو د کمونيسوت (ا.خ.ګ)کال په اوږدو کوې د (ز۶۳۳۳)د 

حکومت د واکمنۍ په بهير کې د خپل سياسي دريځ د توجيه لپواره د 

 ))اردو وسياست در سه دهه اخير افغانستان(( په نامه يو کتاب خپور کړ.

داسې حال کې، چې په عمومي  مخيزه کتاب کې په (۱۹١)په دې 

د شوروي تېري  د غړو او (ا.خ.د.ګ)ډول د افغانستان د خلکو پرضد د 

کوونکي پوځ له خوا د ترسره شويو جنايتونوپه بواب پوه قصودي ډول 
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سترګې پټې شوي او په ډېرې هوښيارۍ يې له هغو څخه چې يو شمېر 

ې پرده پورته د شيطانۍ له مخ مجاهدين پرې تورن دي،  په ژوره توګه او

کړې ده. دا کار يې ددې لپاره کړی، چوې د کمونيسوتانو پوه انوډول د 

مجاهدينو دګناهونو تله درنه ښکاره شي. خلک د خير او شر په برخوه 

کې د خپلې ارزونې له مخې مجاهدين زيات مالمت کړي او د خپلو تېرو 

 له السه وتلو طاليي ورځو ارمان وکړي.

)) دکابول ښواريانو، چوې  کلوه د په دې کتاب کوې راغلوي دي: 

مجاهدينو برياوې وليدې، چې له وژنې او ويجاړۍ پرته بول څوه نوه و، 

نوډاکټر نجيب اهلل سره يې مينه زياته شوه، ځکه چې د خلکو قضاوتونه 

 مادي ګټو پر بنسټ والړ دي. د د هغو

خلک د تېر وخت په فکر کې وو. د نجيب د وخت په فکر، نوه پوه 

ارمان. د هغه په وخت کې لږ تر لږه په ښارونو، له هغې  خپله د نجيب په

يو تمدن ساده او انساني څرکونه اوس هم تر  جملې نه په کابل ښار کې د

نابود شوي نه وو. کله چې پرون له نون سوره پرتلوه  سترګو کېدل او ال

کړي، نو بېشکه ډېر زيات توپير په کې ليدل کېږي، نوځکه خوو ډاکټور 

 (۶)جانبه، معصوم اومظلوم ګڼي((نجيب اهلل حق په 

د )اردو وسياست( کتواب نوه يووازې دا چوې پوه هېوواد کوې د 

کمونيستانو جنايتونو پر پراخوالي اعتارف نه کوي، بلکې دا خبره هوم 

خپله د جنايات هېروي،چې په  جګړه کې د يو شمېر مجاهدينو زيات په 

دکمونيستانو پر هغې يرغليزې جګړې زېږنده ده، چې د هغې دپيل ګناه 

 غاړه ده، په دې ډول دوی خپله ګناه نوره  هم درنوي.

                                                           
– 
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)) کابل خلکو ويل؛ کلونه مو دعاوې کوولې، زارۍ موکوولې چوې 

خدای)ج( کمونيستانو ته د خپلو عملونو سزا ورکړي، مجاهدين بريالي 

کړي او موږ ته سوله اوامن راولي، نذرونه مو ورکړل، زيوارتونو توه الړو، 

کمونيستانو خدمت ته پرې نه ښوودل، هغووی موو هېوواد  زامن مو د

پلورونکي او د روسانو السپوڅي ګڼل او مشران يې موږ ته د شاشجاع په 

شان ښکارېدل، د هغوی له يوې زرې ګناه نه تېرېدلو، نجيب اهلل موو د 

 شوروي جاسوسي سازمان )کى، جي،بي( د غړي په نامه نوم بدی کړ او

ته مو اهميت ور نه کړ، د هغوی پر وړاندې زموږ د هغه دملي پخالينې غږ 

زړونه له کينو ډک وو، په دې هيله چې مجاهدين، زموږ عزيزان، زمووږ 

پلرونه او ددې هېواد اصلي وارثان به يوه ورځ بريالي شي. خو او  زامن او

 خدايه تا څه وکړل؟

ددې څوارلسو کلونو په اوږدو کې دې له هغو څخه څه شى جووړ 

ر هرڅه لو ګډ کړی، هر شى له منځه وړي، په توپ، توغندي، کړ؟ هغوی پ

ګولۍ او باروتو وينې تويوي، هغوی د خپلو خوينودو او مينودو وينوې 

 (۶)بهوي...((

کمونيستان داسوې فکور کووي،چې د جګوړې حقوقوو څخوه د 

مجاهدينو د سرغړاوي له )برکته( په غووڅ ډول د هغوو جنوايتونو لوه 

 ه شوي، چې دوی پورې تړلي دي. زياتوي:پوښتنې څخه د تل لپاره بېغم

))...خو زياتو اوسېدونکو فکر کاوه،چې دا ګوډوډۍ، سوړي وژنوه، 

وحشتونه، غالوې او لوټونې لنډمهالي دي. د کابل دې ډول خلکو چې له 

تېر نظام د ړنګېدو شېبې شمېرلې... د لوی خودا)ج(  کلونو راهيسې د
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پاره دواړه السونه پورته کول. دربار ته يې د نجيب اهلل درژيم د ړنګېدو ل

بيا هم  باوره کاوه،چې بالخره به دې ټولو ګډوډيو ته دپای ټکى کېښودل 

 (۶)شي، خو وضعه نوره هم خرابه شوه.((

له پورتنيو څرګندونو څخه په ډاګه کېوږي، چوې کمونيسوتان د 

او په دې نږدې وختونو کې په نوا اشونا  خپرنيزې مبارزې، کنفرانسونو

جوړولو له الرې، زياتې هلې ځلې کوي، چې  ويو سياسي ډلو دنومونو د ن

د مجاهدينو له سياسي او پوځي تېروتنو اوزيواتيو څخوه ګټوه پورتوه 

کړي.هغوی هڅه کوي د کمونيست حکومت دواکمنۍ پر وخت، له شويو 

ملي او نړيوالو عامه افکارو پاملرنه ددې نويو سرغړونو  جنايتونو څخه د

 خواته راواړوي.

په دې لټه کې دي،چې خپل درانه جنګي جنايتونه د جګړې  هغوی

حقوقو څخه د مجاهدينو دنويو سرغړونو تر سيوري الندې راولي اوپټ 

يې کړي. هغوی د خپلې دغې هيلې د خړوب په برخه کې يو څه بريالي 

شوي هم  دي. په څو ورستيو کلونو کې افغاني ټولۍ اوکوړۍ زيواتره د 

ږي اولويديز هېوادونه د اسالمي بنسټپالو پور مجاهدينو پر تېروتنو غږې

وړاندې د يوې گډې ليکې په جوړولو سره، پر جنايتونو تورنو کمونيستانو 

 ته سياسي پناه ورکوي.

کمونيستان په لويديځ کې دسياسي اسالم ضد روحيې څخه ګټه 

اخلي او د خپلې پناه غوښتنې لپاره داسالمپالو له خوا څارنه او پلټنوه 

. عجيبه خوال داده، چې داپلمې په ډېرو برخو کې )مستدللې( پلمه کوي
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ګڼل کېږي او د هغو کسانوپناه غوښتنې ته مثبت ځواب ورکوي، چې پر 

 جنايتونو تورن دي.

په هرډول: د جګړې حقوق د خپلوو اصوولو لوه مخوې پور ټولوو 

 کمونيستانو اومجاهدينو يو ډول پلي کېږي، په دې برخه کې چې د هر

 نو تله  درنه وي، زياته سزا به ويني.چا د جنايتو

يوځل بيا ديادونې وړ بولو، سره له دې چې د شوروي ځواکونو تور 

ژنيوو  د وتلو وروسته، د افغانستان جګړې کوورنۍ بڼوه ونيولوه، خوو

مې مادې له مخې د جګړې نړيوال قوانين پر کوورنۍ (۹)کانوانسيون د 

 جګړې هم د تطبيق وړ دي.

ره ضميمه يوو بول پروتوکوول، چوې پور له همدې کانوانسيون س

 کال د)ن،س،م( په نوښت تنظيم شو، پر کورنۍ جګړې باندې د(ز۶۳۳١)

پرېکړې پر پلي کېدو ټينګار کوي. موږ د تېر بحث په  ژنيوکانوانسيون د

شان دجګړې حقوقو له مقرراتو څخه د مجاهدينو د سرغړونې په باب، 

مخې د لوستونکو په ذهن  پر يوې يا څو بېلګو بسنه کوو، چې د هغو له

کې د مدعى اليه پر وړاندې د افغان ملت د دغوې طرحوې د عموومي 

 چوکاټ يو ابتدايي تصور پيدا شي.

 دويم: سرغړونې

 جګړه ييز جنايتونه: -۶

 الف: دملکي وګړو جبري لېږدونه:

( د ز۶۳۳۹او  ۶۳۲۳،۶۲۲۳،۶۳۹۳د ژنيو څلورګوني کانوانسيونونه )

د سزا وړ يو جنګي جنايت بولي. د جګړې له  ملکي وګړو جبري لېږدونه
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قوانينو څخه د سرغړونې دا نښوې نښوانې پوه بوادغيس واليوت ) د 

 افغانستان شمال لويديځ( او پروان واليت کې ليدل شوې دي:

( ۳١-۹١نېټه د بادغيس واليت ) (28)کال د نومبر پر (ز۶۳۳۳))) د 

زره تنو اوسېدونکو، د طالبانو او دوستم ځواکونوو تورمنځ د جګوړې د 

-۶١پېښېدو له وېرې خپل استوګځايونه پرېښودل. له پورته شمېر څخه )

( زره پښتانه د ترکمنستان  پولې ته نږدې راټول شوي وو.په عشوق ۶۳

ۍ اسوتازی وايوي: د اباد  کې د )م،م،م( د مهاجرينو د عالي کمېشونر

سيمې د پښتنو پر ضد د ازبک ځواکونو له خوا يووه بشوپړه تووکميزه 

پاکونه روانه  ده، ددې کارعلت له طالبانو سره د پښتنو د همکارۍ وېره 

 ده.

د ډسمبر پر لسمه نېټه د طالبانو د بهرنيو چارو وزير د بادغيس د 

انسواني  چلنود خلکو پر وړاندې د دوستم ځواکونو پر قهرجن او ناوړه 

 (1)اعتراض وکړ.((

نېټه طالبانو بګرام، چاريکوار او  (۹)کال د اګست پر (ز۶۳۳۳))) د 

تنه مړه او ټپيان شول.  (۶۳١١)جبل السراج ونيول، له دواړو غاړو څخه 

ملکي وګړو نېغ په نېغه کابل ته مخه کړه، تر سلو زرو تنو څخه  زيوات 

 پنجشېر درې ته وتښتېدل.

نېټه مخالفينو طالبان د فتحه شويو سيمو پر  (۶۲)خو د اګست پر 

لوټ او تاالن او له خپلو استوګنځايونو څخه د ملکي وګړو پور  جبوري 

 لېږد تورن کړل.
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طالبانو کابل او د سرشاهي کمو )جالل اباد( ته د زرګونو وګړو لېږد 

ومانه، خو ويې ويل، چې دا کار د هغوی د امنيت ساتنې په خاطر شوی 

 (۶)دی.(( 

مه نېټه طالبانو په فتحه  شويو  (۶۳)د )م،م،م( په وينا د اګست پر 

سيمو کې کورونو ته اور ورته کړ او کرنه يې له منځه يووړه. د اګست پر 

 نېټه نږدې لس زره تنه کابل  ته مهاجر شوي دي. (۶۹)او  (۶۹)

د ملکي وګړو په جبري لېږدونه کې د طالبانو په انډول، د هغوی د 

 نقش زيات څرګند ښکارېږي. مخالفانو

د مسعود په امر ر مجله ليکي: ))ګڼ  شمېر کورنۍ د افغانستان اخبا

لپاره په خالص  مټ  له پنجشېره وځي چې نوموړی د خپلو پوځي موخو

 (۲)کار  وکړي.((

خپرونو وروسته د طالبانو له خولې وويل، چې د کابول  شومال د 

ملېشو مورچلونه جوړ کوړي وو، ملکي وګړو په تشو کورونو کې مخالفو 

طالبان له کومي خبرتيا پرته مخ پر وړانودې  الړل، بيوا نوو د طالبوانو 

مخالفان له همدې پټو ځايونو څخه رابهر شول او طالبانو ته يې درانوه 

 زيانونه واړول او د طالب ځواکونو د پر  شا کېدنې سبب شول.

 د ځاني او عامه شتمنيو لوټونه: –ب 

واړه کانوانسيونونه د ځاني او عامه شتمنيو نيونه يوا  د ژنيو څلور

توجيه وړ نه وي، جنګوي  ويجاړونه، چې د جګړه ييزو اړتياوو له پلوه د

 د سزا وړ کار بولي. جنايت او
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په افغانسوتان کوې د کمونيسوتي نظوام تور ړنګېودو وروسوته، 

برخوې عاموه او ځواني ( ۳١)دکارپوهانو د ارزونې له مخې په سلو کې 

 تاسيسات له منځه تللي دي.

اقتصادي بنسټونه لکه صنعتي او کرنيز جوړښتونه په ټوليز ډول له 

 منځه وړل شوي دي.

د )اردو وسياست درسه دهه اخير افغانستان( کتاب هڅه کووي، 

ګناه پېټى درونود وښويي،  چې د کمونيستانو په انډول، د مجاهدينو د

 ړي. وايي:نوځکه خو غواړي حاالتو ته بل ډول رنګ ورک

کابل ته د مجاهدينو په راننوتو سره ))هره څلورالر کې قومانداني، 

پوسته، مورچول،زغروال ګواډي او ټانوک ليودل کېودل. قومنودان د 

څلورالرې خپلواک پاچا و... څه يې چې ويل او څه يې چې کوول هغوه 

څلوور الرې قوانون و، د قانون و او پوښتنه ترې کېدالی نه شوه، همدا 

ر څوک چې له هغه ځايه تېرېدل، له بايسکله نيولې تر خوره، ځکه نو ه

پسه او سړي پورې د قومندان شخصي مال ګڼل کېده اود هغه په يووه 

اشاره نيول کېده، څه دوران و. داسې دوران چې  د يو انسان قيموت د 

 د توغندي يوې وړې ټوټې ته راټيټ شوی و. ټوپک يوې ګولۍ او

ساني تمدن هېڅ نښې نښانې پاتې نه پر هغه وخت په کابل کې د ان

وې. برېښنا، اوبه، ګاډي اوټليفون چې دتمدن ښکارندويي کوي، نه وو. 

لوټ له وېرې تړل شوې او مېخ شووې  يا د مغازې او هټۍ لوټ شوې او

وې. سړکونه او ودانۍ په زرګونو ګوليو، توغنديو او توپونو سوري سوري 

څه کې ژورې کنودې ايسوتل شوي وو، په هره سيمه کې، هر غره او کو

 شوې وې، دا کندې تيارو اوشومو قبرونو ته ورته وې...
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د پرمختيا او انساني تمدن پرتابوت باندې وروستي مېخونه ټکوهل 

 (۶)کېدل((

کال د افغانستان اسالمي دولت ترجوړېدو وروسته، په  (ز۶۳۳۲)))پر

وړې کابل کې وسلوالې ډلې چې د قومي او مذهبي انګېرنو له مخې جو

شوې وې، نه يوازې پر خونړيو خپلمنځي جګړو اخته شووې، بلکوې د 

خلکو بنديانولو، د ځاني او عامه شتمنۍ لوټونې او د ښځو پر عزت باندې 

 (۲)تېري ته يې هم الس واچاوه.((

کال د جمعيت (ز۶۳۳۲)لکه څنګه چې د مخه مو يادونه کړې وه، پر 

د د يو سياسي سازښت له او پرچم ائتالف د )م،م،م( د سولې پالن پرض

الرې په کابل کې واک تر السه کړ، جمعيت تنظيم )پردي اوښان خيرات 

کړل( پرچم ډلې ته يې زيات امتيازات ] له  هغې جملې نه عمومي بښنه[ 

نومووړي تنظويم، چوې لوه خپلوو  وړاندې کړل، ځکه چې پرچم ډله د

و، پوځي ځواکمنو، سياسي او پوځي سياالنو سره سخت الس او ګرېوان 

 مالتړ وکړي او هغه په پښو ودوروي.

د جمعيت تنظيم غټو کادرونو په عامه ذهنيوت کوې د جهواد او 

مجاهد مقام د سپکاوي او پرچمي کمونيستانو دباور د لوړاوي لپاره لوه 

هر فرصت څخه ګټه اخيستله. په دې باب د جمعيت يوو وتلوي کوادر 

کال دمزار شريف په ټلويزيون کې  (ل۶۹۳۹)پر  (عبدالباقي ترکستاني)

 داسې ويلي وو:
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))کمونيستانود خپل څوارلس کلن حکومت په بهير کې د ملت او 

دولت يوه ستن هم لوټ نه کړه، خو موږ مجاهدينو ديوه کال پوه اوږدو 

 (۶)کې  دولت او خلکو ته يوه ستن هم پرې نښوده.((

پورچم  ادعا کوي، د جمعيوت او ىلکه څنګه چې مولوي ترکستان

ايتالفي حکومت په پيل کې، د مجاهدينو له خوا لوټ او تواالن کېوده،  

ددې زيات مسوليت ځکه دجمعيت ډلې ته راجع کېږي، چې د کابل پر 

 زياتې برخې واکمنه ډله ګڼل کېده، نه ټولو مجاهدينو ته.

دبښنې نړيوال سازمان په دې باب وايي: ))حکوومتي عسوکرو )د 

کال دمارچ پر لومړۍ (ز۶۳۳۳)وال کسان( د اسالمي جمعيت اړوند وسل

نېټه، په ټوله درېيمه کارته کې يو قيامت جوړ کړ. کورونه يې لوټ کړل، 

ملکي وګړي يې وټکول، ويې  ځپل، مړه يې کړل او پر ښځو يوې تېوری 

 وکړ.

کال په مارچ کې دنظار شورا ځواکونوو دکابول سوويل (ز۶۳۳۳)د 

وګړو پر سلګونو کورونو يرغل  لويديځ ناحيې، د درېيمې کارتې دملکي

وکړ، د کورنيو ټول غړي يې ووژل او يا يې وټکول. د کورونو مالونه يوې 

 لوټ کړل او پر هزاره ښځو يې تېری وکړ...

په سيمه کې روغتيايي کارکوونکو ددې خبرې پخلى کړی، چې پر 

 (۲)هغه وخت د بې شمېره ښځو پرعزت تېری شوی دی.((

 ه انساني چلند، د اسيرانو وژنه:له اسيرانو سره ناوړ -ج

د جګړې له قواعدو څخه د وسلوالو افغاني ډلو دسرغړونې تر ټولو 

 او زړه بوږنوونکى سرغړاوی، همدا د جنګي اسيرانو په برخه کې دی.
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))هر مجاهد قومندان د خپلې واکمنۍ په سيمه کې يوه اسوالمي 

دنوده سورته محکمه جوړه کړې، چې نېغ په نېغه د هغه تر نظر الندې 

رسوي: دکابل حکومت هم دخپلې واکمنۍ په سيمو کې زيوات شومېر 

 محکمې جوړې کړې دي.

په دې محکمو کې محاکمه د يوې عادالنه محواکمې لوه دوديوزو 

معيارنو سره سمون نه خوري. په زياترو برخو کې يوه محاکمه د هغه امر 

صادر شوی د په رسميت پېژندنې لپاره دايرېږي، چې د قومندان له خوا 

دعوې وکيل دټاکلو حق لري او نه د مرافعې حق، هغوه  وي. تورن نه د

د بدن د غړو د پرېکولو سزا  جرمونه چې ترسره کوونکو ته يې د اعدام او

 ورکول کېږي دا دي:

 وژنه، زنا يا غال.

په کونړ او کندهار واليتونوکې  له کومې قانوني اجوازې او کوومې 

قومندان په حکم په سلګونو تنه اعودام رسمي محاکمې پرته يوازې د 

 (۶)شوي دي.((

تقريباً په هر هغه زندان کې چې د وسلوالو سياسي ډلو له خوا اداره 

ټکونه ورځنۍ دوديزه چاره ګرځېدلې وه. زندانيان دې  کېده، شکنجه او

ته اړ کېدل، هغه څه وخوري، چې ورتوه ويول شووي وو. ان د انسوان 

ټکانونه ورکړل شوي، ځينې ان  دمورګ تور غوښې. ځينو ته برېښنايي 

بريده پورې خپېټه شوي او خصيان کړای شوي دي، تقريباً ټول زندانيان 

وهل شوي او ټکول شوي دي. ډېر وخت ورته غذا هم نه ورکول کېده او 

 له سختې ګرمۍ  اويخنۍ سره مخامخېدل.
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ويل کېږي چې ګڼ شمېر زندانيان د همدې شکنجې له کبله مړه 

يووو شوومېر نووور وژل شوووي دي. زنوودانيان معموووالً پووه  شوووي او

خونو کړکيو کې  تلخونو)زېرزمينيو( کې ساتل کېدل. ويل کېږي، چې د

 هم خښتې ايښودل کېدې، چې اتاقونه شپه او ورځ تياره کې ډوب شي.

د خونو ځمکه غالباً نمناکه وي او پرمتن يې لږ څه خواره وي او يا 

کمپله ورکول کېږي، د ورځې  يوازې يو  هم هېڅ نه وي. هر بندي ته يوه

ځل  زندانيانوته اوبه ورکول کېږي، هغه هم چټلې اوبه، د شکنجې لوه 

کبله د زندانيانو مات شوي هډوکي او ټپونه د بدبويي سبب ګرځي او د 

ژوند د ناسم حالت له کبله يې ستونزه نوره هم زياتېږي. څرنګه چوې د 

انيان ډېر ژر پر هغوو نواروغيو اختوه زندانيانو خونې نه پاکېږي، نو زند

مياشتې  کېږي، چې  پخواني زندانيان پرې اخته دي. زندانيان معموالً څو

په همدې ډول پاتې کېږي.د خالصون يوازينۍ الر داده، چې ساتونکي د 

هغوی  پيسو په بدل کې هغوی ته ازادي ورکړي او د زندانيانو خپلوان د

ني کورنۍ د هغه د خالصون لپاره زندا د ورکړې وس ولري. که چېري د

هغه پيسې ورنه کړای شي، زنداني به ووژل شي او يا به کوم بول لووی 

زندان شرايط ښه نوه  د ړل شي. د دايمي اسانتياوو له مخېزندان ته يو

دي. زندانيانو ته اوس هم کمه غذا رسي او تشناب ته د تګ امکانات يې 

ه له ليودنې کتنوې منوع هم لږ دي. دوی اوس هم له خپلو کورنيو سر

کېږي، له شکنجې او ناوړه چلندسره مخوامخېږي. پخوانيوو زنودانيانو 

د)ب،ن،س( په دې خبره خبر کړی و، چې  دوی د پوځي مورچلو کېندلو 

 (۶)او دماينونو پاکولوته مجبور شوي دي.((

                                                           
– 
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))دنظارشورا ځواکونه د خپلې واکمنۍ په سيمو کې  دپخواني خاد 

لري، د اوږدې مودې زندانيان په پنجشېر کې دنيونې څو پټ ساتنځايونه 

مرکزونو ته لېږدول کېږي، هلته مورچل جوړولو او مواين پواکۍ توه اړ 

ايستل کېږي. د رپوټونو له مخې په پنجشېر کې لږ تر لږه پنځه زندانونه 

شته، چې په هغو کې سياسي زندانيان ساتل کېږي، د هغوو زنودانيانو 

ه خوشوې شووي دي، د پنجشوير زنودانونو دوينا له مخې  چې وروست

بنديان د الجوردو په کان کې سختو کارونو ته اړ ايستل کېږي، د لويوو 

ډبرو او وړو کاڼو د ښوېيدو او ټوټه کېدو له امله يو شمېر زندانيان موړه 

 (۶)شوي او ځينې نورټپيان شوي دي.((

کال د اګست په لومړيو ورځوکې په پنجشوير کوې د (ز۶۳۳۳) ))د

تنوته رسېده، يوشمېر بهرنوي خبريواالن  ( ۶۱١١)انيانو شمېر نږدې زند

مه نېټه پر دې بريالي شول، چې  د بهارک زندان وګووري. ۱داګست پر 

( تنوه زنودانيانو ژونود ۹۳١متره مربوع سواحه کوې ) (٠8١١)هلته په 

کاوه،هغوی جبري کارونو ته اړ ايستل کېدل، غذايي وضعه يې ډېره بده 

نه ښکارېده.((
(۲)
 

کال د فبرورۍ مياشتې پر ورستيو ورځو)د افغانستان ( ز۶۳۳۳)د 

مرستې( مرکز يو هيئت د بلخ واليت زندانيانو حالت د څېړنې په بواب 

مزار شريف ښار ته سفر وکړ، دې هيئت پېښور ته تر خپل راتګ وروسته 

ديو خبري کانفرانس په ترڅ کې څرګنده کړه، چې: )) له زندانيانو سره د 

                                                           
1 

(۲)
 -  
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تماس له مخې څرګنده شوه، چې طالبان پر زندانيانو شاقه او  مستقيم

 (۶)سخت کارونه نه کوي.((

کال کانوانسيون هغه ډله يا (ز۶۳۳۹)په داسې حال کې چې د ژنيو 

سرچينه چې  اسيران ورسره دي پر دې مکلفوي، چې له اسيرانو سوره 

 )ن،س،م( کمېټې د ليدنې کتنې حق ته درناوی وکړي او هغې توه الره

اواره کړي. د شمال ائتالف ازبک او هزاره برخې هېڅکله هم د)ن،س،م( 

 کمېټې ته داسيرانو د ليدنې کتنې او پوښتنې حق نه دی ورکړی.

سربېره پردې د جګړه مارو غاړو له خووا)ن،س،م( کمېټوې توه د 

 اسيرانو بشپړ لست نه دی ورکړ شوی.

کمېټې ته  ))طالبانو پهلوان عبدالمالک تورن کړ، چې د )ن،س،م(

 يې د زندانيانو د ليدنې کتنې اجازه نه ده ورکړې.

مه نېټه په فارياب کې، (۶۲)کال د اګست پر (ز۶۳۳۳)])ن،س،م( د 

جوزجان او بلخ واليتونو کې له بنديانو سره د)ن،س،م( د هيئت دکتنې 

 (۲)دمخنيوي له کبله، له عبدالمالک څخه سر وټکاوه.[

کال په وروستيو کې (ز۶۳۳۳)د زياتېدونکي نړيوال فشار له امله د 

يو شمېر جنګي ډلو د)ن،س،م( کمېټې ته د زندانونود  ليودنې کتنوې 

 اجازه وکړه.

])ب،ن،س( په پنجشير، کابل، مزارشريف، شوبرغان، کنودهار او 

 (۹)( زندانيانو سره وکتل.[8١١١هرات کې له )

                                                           
(1)

 - 
(۲)

 - 
(٣)

 -  
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تنوه  (8845)ساتنځايونو کې  (۳۹)کال )ن،س،م( په (ز۶۳۳۳)))پر 

( تنو زندانيانو ليکونه يې د هغوو کورونوو توه ۳۹١١زندانيان وکتل، د )

 (۶)ورسول.((

کال پورې سيالو ډلو په ځانګړي (ز۶۳۳۱)کال څخه تر (ز۶۳۳۲))) له 

ډول، دکابل په جګړو کې  د ملکي اوپوځي وګړو پر يرغملۍ، چې د ژنيو 

منع کړي دي، الس پورې کړ، دا يرغمليان څلورګونو کانوانسيونونو هغه 

 شکنجه شوي او ان وژل شوي هم دي.

مه نېټه د )ن،س،م( مسول اعوالن (۲)کال د جوالی پر (ز۶۳۳۳)د 

وکړ، چې په افغانستان کې له جنګي اسيرانو سره انسواني چلنود نوه 

 (۲)کېږي، ساتنه يې نه کېږي او تل يې د ډله ييزې وژنې امکان وي.((

نمبر ضميمه (۹) هد هغ حال کې چې دژنيو کانوانسيون اوپه داسې 

پروتوکول له اسيرانو څخه غچ اخيستنه اوهغوی ته په ډله ييز ډول سزا 

ورکونه ډېر  سخت جنايت بولي او د سزا وړ يې ګڼي. د غچ اخيستنې له 

کوال د (ز۶۳۳۳)مخې د اسيرانو ډلوه ييوزه زړه بوږنووونکې وژنوه پور 

وشوه. د افغانستان اخبار مجله چې  په پاريس افغانستان په شمال کې 

مه ګڼه( د لوي براسويون 8١ م کال،٠998کې په فرانسوي ژبه چاپېږي )

کال،  ز(۶۳۳۳ګڼې( اود بښنې نړيوال سازمان )۶۳-۶۲، ۶۳۳۳ورځپاڼې )

سپټمبر( د راپور په حواله ليکي: ))نړيوالو خپرونو د شبرغان په اړوندو 

 -۶١)و او کارېزونو ) د کارېزونو سوريو لوه کند (۹١)تر (۲١)سيمو کې له 

( په بواب و مترو پورې اوبه درلودل( ۳١-۶١)مترو پورې ژوروالي او ( ۹١

                                                           
(1)

 -  
(۲)

 -  
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( طالبان په ډېر بد حالت کې وژل شوي وو، راپور ۲١١١چې  په هغو کې)

 ورکړ.

د )م،م،م( ژر تر ژره غبرګون وښوده، د )م،م،م( ځانګړی راپوورټر 

نېټې پوورې پوه  (۹١ -۶۹))شونګ شون يګ( په سيمه کې  د نومبر له 

افغانستان کې د بشر حقوقو څارونکي په توګه وټاکل شو، نومووړي دا 

ومنله چې پر سلګونو اسيران او زندانيان کارېزونو ته غورځول شووي، 

 (۶١١)ز خوله دبم په واسطه الوزولې ده، په هر کارېز کې وروسته يې دکارې

 جسدونه ليدل شوي دي.

اسيران په ګاډو کې دتبادلې په پلمه لېږدول شووي، وروسوته يوا 

يا که مقاومت يې کاوه وژل شوي، تر وژنې وروسته کارېزونو ته  ژوندي او

د غورځول شوي دي. وروسته بيا د کارېز پر لوري ډزې شوي او خوله يې 

بم په واسطه الوزول شوې ده. وروسته بيا د بلډوزر په واسوطه دا ژورې 

 کندې له خاورو ډکې شوي او سطحه  يې اواره شوې ده.

په ځينو برخو کې ال د کارېز ژوروالى دومره هم نه، چې جسدونه په 

 کې ځای شي.

سطحې  له اوبو خبريال کوالی شي دانسان دبدن يوه برخه ؛چې د

 وه، وويني.((رابهر شوې  څخه

مه نېټوه د )م،م،م( يوو ويانود  (۶۱)ډسمبر پر   د لکا ز(٠998) ))د

ومنله، چې  په سلګونو طالبان لومړی په څاه ګانو کې غورځول شوي او 

 بيا وژل شوي دي.
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په پاکستان کې يوه لويديز دپلومات هيله څرګنده کړه، چوې پور 

ه  دپخوانۍ دې د هماغه برخليک انتظار وکړي، لک (مالک شخصوژنې 

 (۶)يوګوسالويا جنګي جنايتکاران چې  ورسره مخامخ شول.((

پورتنۍ پېښه د افغانستان په جګړه کې دګڼو جنوايتونو يووازينۍ 

بېلګه ده،چې )م،م،م( له هغې سوره لېوالتيوا وښووده او ددې پېښوې 

وټاکه، پوه خواشوينۍ سوره چوې ددې  کمېسيونڅېړنې لپاره يې يو 

د هغو مسوولينو توه دهوېڅ ډول سوزا د  کار دوام ونه کړ او سيونېکم

ورکړې لپاره هڅه  ونه شوه. په خواشينۍ سره چې هغه وخت افغانستان 

داسې يو مسول حکومتي کادر نه درلود،چې په ټينګار سره نړيواله ټولنه 

ددې پېښې څېړنې ته وهڅوي. د جمعيت تنظيم ړنګ شوي حکوموت، 

ازی درلود، دې مسلې ته لېوالتيا ونه ښوده او چې په )م،م،م( کې يې است

ان هڅه يې کوله )م،م،م( وهڅوي، چې ددې مسلې اړوند  دوسيه غلې 

او ويې ساتي. د طالبانو حکومت چې  ددې مسلې زيانمن شوی اړخ و، په 

 نړيواله کچه ددې مسلې د پورته کولو نړيوال باور نه درلود.

)م،م،م(  عمومي منشوي  مه نېټه د۳کال د ډسمبر پر ( ز۶۳۳۳)د 

څارونکي ځای  (۶۲)اعالن وکړ،چې د افغانستان په درېو لويو ښارونو کې 

پروګرام  پر ځای کوي، چې د بشر حقوقو څخه سرغړونه وڅاري، خو دا

 هېڅکله  هم عملي نه شو.
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 بشرضد جنايت: -۲

 عامه وژنه: -الف

د افغانستان اخبارمجله د پاکستان چاپ مسلم جريدې له خولې 

مه نېټه دمزارشريف ختويځ؛ قوزل ۶١زکال د  ډسمبر پر ۶۳۳۳ليکي: )) 

ابادکې، د يوې ډله ييزې وژنې نښې نښانې ليودل شووي دي. دښوځو، 

( جسدونه چې ظاهراً له شکنجې او دبودن ۳١کوچنيانو او سپينږيرو )

غړو ترغوڅولو وروسته، وژل شوي وو، يه يوه ډله ييز قبر کې پيدا شول. 

: دا وژنه د طالبانو دپرشاتګ پروخت دهغوی له خووا وحدت ګوند وويل

 شوې ده.

ددې کار علت پر ملکي وګړو فشار راوړل و، چوې د وسولې پوټ 

 ځايونه وښيي.((

د])ب،ن،س( ناتائيد شوي راپورنه ددې څرګندونه کوي،چې په بلخ 

کې په ډله ييزه توګه ناپښتانه وګړي نيول شوي دي. نيول شوي کسان 

ږدول کېدل، ملکي هزاره ګان د لېږدولو پروخوت وژل پټو ځايونو ته لې

 کېدل.

مه نېټه د طالبانو مشر مالمحمدعمر  (۲۳)کال د مارچ پر (ز٠998)د 

 (۶)خپلو پلويانو ته  الښوونه وکړه، چې ملکي اسيران ونه وژني.[

مه نېټه طالبان تورن (۹)کال د سپټمبر پر (ز٠998)))د )ب،ن،ي( د 

ې پروخت يې په زرګونو هزاره ګوان وژلوي کړل، چې مزار شريف د فتح

 (۲)دي، طالبانو دا تور رد کړی دی.((
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کال دباميانو د فتحې پر وخت د طالبانو له (ز٠999)]د)ب،ن،س( پر 

خوا په ډله ييز ډول دملکي وګړو دوژنې يادونه کوي او هم د هغو مخالفو 

ځواکونو د تشدد يادونه. مالمحمدعمر پوه داسوې حوال کوې چوې د 

ينو وژنه تائيدوي، زياتوي چې دا کار دمخالفينو له خوا په سويمه مخالف

کې دطالب پلوو وګړو د وژنې او د هغو کورونو د سوزونې په ځواب کوې 

 شوی دی.

 (۶)ده خپلو پلويانو ته امر کړی چې غچ اخستنه بنده کړي.[

 دملکي سيمو ويجاړونه او بمبارونه: -ب

حزب او اسالمي جمعيت ))د دوو سترو جهادي تنظيمونو؛ اسالمي 

ترمنځ پخوانۍ او ژوره دښمني، دبې دفاع ملکي خلکو د استوګنځايونو 

د بمبارۍ سبب شوه، اسالمي حزب په داسې حال کوې چوې پوه پټوو 

سترګو، لکه د حافظ د غونډاري په څېر، د ښووونځيو، روغتونونوو پوه 

تي ګډون، د ښار دملکي وګړو د راټولېدو پرمرکزونو توغندي ورول، دول

الوتکو د اسالمي حزب تر واکمنۍ الندې سيمې بمبارولې. ددې کار لوه 

جوماتونه او روغتونونه له منځوه الړل، اسوتوګنځايونه  شمېر کبله ګڼ

ويجاړ او په زرګونو ملکي وګړي مړه اوټپيان شول. د همدې جګوړو لوه 

کبله تېر کال د کابل ښار له دوه مليوني وګړو څخه نويم مليوون امون 

 (۲)ته الړل.((ځايونو 

                                                           
1 

۲– 
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کال د ډسمبر پرمياشوت د (ز۶۳۳۹)]د)ب،ن،س( دوينا له مخې د 

تنه ټپيوان شووي ( ۲۹١١١)تنه مړه او  (۶۶١١)توغنديو د لګېدو له امله 

 (۶)دي.[

کال له اپريل څخه راپدېخوا دټولو ډلو له خوا د درنوو (ز۶۳۳۲)))د 

ټپيان شوي وسلو دډزو له امله په سلګونو زره ملکي وګړي وژل شوي او 

 دي.

داسې ښکاري، چې ددې يرغلونو يو شمېر په قصدي ډول، پر هغو 

استوګنځايونو شوي، چې  ګومان کېده ددې سيمې خلوک د مخوالف 

 (۲)پوځي مشر مالتړ کوي.((

اسالمي حزب پر هغو خلکو باندې چې د غذايي توکو دپيدا کولوو 

ونوو هوم لپاره راټول شوي وو،)کلستر( توغندي و ورول. دولتوي ځواک

پرهغو استوګنځايونو چې د وحدت ګوند تر واکمنۍ الندې وو، لکه پور 

ازاده ګانو دښته، غزني سرای، درېيمې او څلورمې کارتې باندې کلستر 

 (۹)توغندي وتوغول.((

)) په داسې حال کې چې يو زيات شمېر ملکي وګوړي پور پووځي 

دې کبلوه بريدونو له امله وژل شوي، خو د)ب،ن،س( له  د سيمو باندې

ډېر خواشينى دی، چې  ډېر بريدونه پر استوګنځايونو او يوازې د ملکي 

ټولو ډلو پر استوګنځايونو باندې خپول  .هدفونو لپاره ترسره شوي دي

                                                           
1 

۲

 

(٣)
 -  
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يي کړې، چوې دهغوو سويمو اوسوېدونکي  بريدونه توجيه کړي، ادعا

 (۶)دسيالې ډلې مالتړي وو.((

ونکي بريد په باب يوه ليدونکي د والي اسمعيل خان د غچ اخيست

کال دمى پر لومړيو ورځو کې په فراه واليت کوې وشوو، (ز۶۳۳۳)چې د 

 )ب،ن،س( ته، وويل:

ځول، چې دهغو ر))هغوی زيات ټوټه کېدونکي)کلسټر( بمونه وغو

( تنه ووژل شول. زياتره وژل شوي کسان عادي خلک ۲۳١-۲۲١له کبله)

و،چې  نه يې د کومې ډلې پلوي کړې وه او نه يې له هغو سره مخالفوت 

درلود. جګړه درېدلې وه، څو ورځې هېڅ کومه پوځي هڅه نوه وه، خوو 

الووتکې راوالووتې،  (٠8او  ٠7سوو ،23ميوګ،2٠ميګ )داسمعيل خان 

ځايونه يې بمباري کړل،کورونه يې ويجاړ او ډېر ملکي وګړي يې استوګن

 (۲)ووژل.((

د سياسي توکميز او مذهبي انګېرنو له کبله د خلکو  -ج

 څارنه او مجازاتونه:

))په کابل کې د مجاهدينو حکومت پرمهال دماشومانو په ګډون د 

ديني ډلوو غوړي ډېرځلوه د بريود لوه خطور سوره  قومي، مذهبي او

مخامخېدل، ناڅرګندو کسانو دکابل ښار د هندوانو او سکانو پر کورونو 

السي بمونه غورځول او ان د هغو دښځو پر عزت يې تېوری کواوه. لوه 

زياتو سرغړونو له کبله، دغه دوه موذهبي ډلوې  بشري حقوقو څخه د

                                                           
(1)

 -  
(۲)

 -  
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هندوسوتان توه  هله پاکسوتانن او ناچاره شوې، چې له کابل نه پاکستا

 وتښتي.

کال پر اپريل کابل ته دننوه (ز۶۳۳۲)جاهدې ډلې، چې د لومړۍ م

شوې، ) داحمدشاه مسعود اړوند( تاجک اود )رشيد دوستم اړوند( ازبک 

ځواکونه وو. هغوی د کابل پښتنو وګړو پرضد چې تقريباً د کابل دټولوو 

اوسېدونکو نيمايي شمېر يې جوړاوه، خپل برېدونه پيل کړل. دا کار له 

 زيات شمېر د وتنې سبب شو. کابل څخه د هغوی د

د راپورونو له مخې  ديوې شيعه موذهبي ډلوې هوزاره لږکوى، د 

اسالمي اتحاد له پښتانه تنظيم سره د سخت مخالفت له امله تر ځانګړي 

ګواښ الندې راغى. دکابل د افشارو په سيمه کې د هغو پر کورونو باندې 

ناترسه بريدونوه د حکومتي اردو ) اسالمي اتحاد تنظيم متحد( له خوا 

 (۶)وشول.((

مه نېټه، وحدت حزب، حرکت (۲۹)ل کال د چنګاښ پر ٠37٠))د 

تنظيم او نظارشوار ترمنځ لومړی په مامورينو کارته اوبيا په درېيمه  کارته 

کې دويمه نښته پيل شوه. جګړې قومي او ژبني بڼه غوره کوړه او هور 

غونډيو څخه هزاره او ))توپ چاشت(( له  ((ټلويزيون)) اړخيزه شوه، د

مېشتې سيمې وځپل شوې، د هزاره ګانو جسدونه  چوې پوه ډانګيوو، 

 برېښنا مزو او وژل شو وو، پيدا کېدل.
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وحدت ګوند هم د نظارشورا اسيران شوي قوماندانان وهل ټکول 

اود هغو سپکاوی يې کاوه، يو تن پښتون يې په وزيراباد کې پوه مووټر 

 (۶)چې ټوټې ټوټې شو.(( پورې تړلى و او دومره يې کش کړ،

د هغوې  ))سياسي ډلې اکثره د يو ټاکلي قوم او قبيلوې غوړي او

واکمنۍ الندې دي، دښمنان گڼي.  سيمې وګړي، چې د سياسي ډلې تر

ځکه نودوی پر داسو کسانو هم بريد کوي، چې په جګړه کې هېڅ ګډون 

او  نه لري. ټولې ډلې پر استوګنو سيمو باندې خپل بريدونه توجيه کوي

 (۲)ادعاکوي،چې د هغوځايونو اوسېدونکي دسيالې ډلې پلويان دي.((

قومي ډلې دمالتړ ګموان  لېهغه بېوسلې ملکي وګړي، چې د سيا

پرې کېده، پرله پسې وهل کېدل، ټکول کېدل او له ناوړه چلندونو سره 

 (۹)مخامخېدل.((

د افغانسووتان اخبووار مجلووه د فوورانس پووريس خبووري اژانووس د 

مې نېټې د خبر له مخوې ليکوي: ))هغوو ( ۲۳)کال د نومبر د (ز۶۳۳۱)

مهاجرينو چې دکابل شمال جګړو له کبله کابل ته پناه راوړې ده، وايي: 

دوستم ځواکونو د شمال ايتالف  تر واکمنۍ الندې سيمو کوې د  چې  د

 خلکو عامه شتمنيو پر لوټ او تاالن الس پورې کړی دی.

( تنه پښتانه له طالبانو ٠8١١١خوا)همدارنگه د دوستم ځواکونو له 

 سره دملګرتيا په ګمان له خپلو کليو اوبانډو څخه ايستل شوي دي.

                                                           
– 

 

 
٣
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په عشق اباد کې د مهاجرينو عالي کمشنرۍ دې پېښې ته دلومړي 

ځل لپاره د )توکميزي پاکونې( اصطالح کارولې ده. سربېره پردۍ کلوه 

اوسېدونکي يې چې طالبانو دويم ځل شمالي سيمې ونيولې، د سيمې 

له مسعود نه د اټکلي همکارۍ په ګمان، له سيمې څخه وايستل اوکابل 

 ته يې رامهاجر کړل.((

( ورځپاڼې پوه حوالوه Nationاخبار مجله د نېشن ) د  افغانستان

کوال د (ز۶۳۳۱)ت حزب پر طالبانو برالسى شو، حدليکي: )) کله چې و

( تنوه ۱١١١-۳١١١)( نېټې پورې يوې د غوربنود درې ۶۳-۳جوالی له )

بانډو څخه وتلو  پښتانه له  طالبانو سره دمالتړ په  تور له خپلو کورونو او

 (۶)استوګن شول.(( کې ته اړ کړل، هغوی دکابل په خيرخانه مېنه

تنه )اکثر پښتانه ( ۹۳١١)کال دنومبر په شاوخوا کې، (ز۶۳۳۱))) د 

 کوچيان( په بادغيس کې دجګړو له سيمو څخه وتښتېدل.

تنوه  (۲١١١)ب،ن،س( په وينا په افغانستان کې طالب چارواکو د)

تاجکان بنديان کړل، هغوی په څرخي پله زندان کې تر سختو شرايطو 

 (۲)الندې بنديان شوي دي.((

))په شمالي کې طالب مخالفينو د طالبانو زيات پلويان په زندان کې 

 (۹)واچول.((

  

                                                           
– 

 

– 
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 درېيمه برخه

 محاکمه د افغاني جنګي جنايتکارانو

 

سره له دې چې موږ په تېرو څپرکو کې پوه افغانسوتان  کوې تور 

شوروي يرغل وروسته د جګړې لويو اوگڼ شمېره جنايتونو ته څه ناڅه 

اشاره وکړه، خو همدا بېلګې هم په پوره ډول دجګړې له حقوقو څخه د 

سرغړونې جاج وړاندې کوالی شي او د هغووی لوه مسوولينو څخوه د 

 ې انګېزه راکوي.پوښتنې ښه پياوړ

په افغانستان کې د جګړې له مقرراتو څخه د سرغړونې په برخوه 

کې  د مجاهدينو د مقاومت ځواکونو په انوډول د حکوومتي مقامواتو، 

 مجاهد حکومت دواړو مسوليت زيات دی. کمونيست او

مجاهدينو حکومت د کورنيو   کمونيست حکومت او وروسته بيا د

 وړاندې پر خپلو حقوقي دندو خبر وو. و پرقوانينو او نړيوالو تړونون

ودې هېواد پوه څېور، جګوړې د   په افغانستان کې د هر بل مخ پر

مدني ژوند دنظم ډېر سرسري ضوابط د هغو نالوستو خلکو له سورزورو 



                                                                               افغانستان کې د جګړې جنايتفارانو محاکمه نيمه پېړۍ يون/ په

 

63١ 

 

غريزو او ګرمو ولولو سره الس او ګرېوان کړل، چې  د مجاهدينو په ډلو 

 کې تنظيم شوي وو.

مدني احساس مسوليت ډېر لږ و، سياسي  د اکثرو جهادي ډلو سره

اخالقو هم ترهغې کچې وده نه وه کړې، چې  عمالً د قانون تشوه)خال( 

ډکه او جبران کړي. دلته دجګړې حقوقو له مقرراتو څخوه سورغړونه  

 ناشعوري بڼه لري.

عام خلک د جګړې پر نړيوالو قوانينو نه پوهېدل، ددې قوانينو له 

داسوې  بلې کومې سورچينې هوم د خبره وو اومتن اوماناڅخه پوره نا

 پلي کېدو ضمانت پرغاړه نه و اخيستى. قوانينو د

په افغانستان کې د جګړې په شل کلن بهيور کوې د )ن،س،م(، د 

بښنې نړيوال سازمان او نورو بېالبېلو هيئتونو، د جګړې له مقرراتو څخه 

يې دې کار ته  دخلکو د خبرولو لپاره، تبليغات او خپرونې ونه کړې او نه

پاملرنه وکړه، خو له دې سره سره مسلم حقوقي اصل دا دی، چوې لوه 

قوانينو څخه ناخبري، سرغړونکي له پړې نه شي خالصوالی، لکه څنگه 

هغې ګډونوال؛ هم  چې دمخه مو اشاره وکړه، کله چې جګړه پيل شي، د

 مراعتولو مکلف دي. دولت هم مخالفين، د هغې د مقرراتو پر
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 څپرکىلومړی 

 جنايتکارانو ته د سزا ورکولو اړتيا

په يوه خپلمنځي افغاني غونډه کې دموضوع 

 طرح کول

 لومړی جنايتکارانو ته دسزا ورکولو اړتيا:

مخکې تر دې چې هغه الملونه وڅېړو، چې په هېواد کې پرجنګي 

حتمي کوي، بده  به نه وي، چې د   تيامحاکمې اړ جنايتونو تورنو کسانو د

مسلمان حکوموت لوه خووا  -کال داپريل مياشت دکمونيست(ز۶۶۳۲)

 جنايتکارانو ته دبښنې د اعالن په باب يو څه وغږېږو.

قومندان مسعود په جبل السراج کې د کابل د کمونيست حکومت 

سره تر کتنې وروسته چې د هغې پوه  (عبدالوکيل)د بهرنيو جارو وزير 

کودتا جزئيات طرح شوول، د  بهير کې د)م،م،م( د سولې پالن پرضد د

مه نېټه له خبرياالنو سره دخپلې مرکې په  (۲١)کال د اپريل پر (ز۶۳۳۲)

مسوعود تور  ترڅ کې څرګنده کړه چې: )) بښنه تر غچ څخه ښه ده(  د

ورځې وروسته دجهاد الرښوودې شوورا)جهادي شوورا( د ( ۶۱) خبرو

ه چوې برهان الدين ربانې په رياست غونډه وکړه، هغوه عموومي بښون

نوښتګر يې مسعود و)نه لکه څنګه چې اوازه وه،چې مجددي دی( تائيد 

 کړه.

دکمونيستانو د بښنې اعالن، د هغه تړون يوه برخه وه، چې د هغې 

له کبله پرچم ډله حاضره شوه، دکابل د نيولو لپاره له نظار شورا سره يو 
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ږو. پوځي ائتالف جوړ کړي. موږ به په دې باب وروسته وغږېو سياسي او

کمونيست حکومت چې د  -اوس پر دې خبرې ټينګار کوو، هغه مسلمان

کال  د اپريل پر مياشت يې په کابل کې واک تر السه کوړ، پوه (ز۶۳۳۲)

داسې يوه دريځ کې نه و، چې  دجنايتکارانو پرسر دبښونې الس راتېور 

 کړي.

 ځکه چې هغه مهال:

حکومت نه  په افغانستان کې يو قانوني، مسول او د خلکو استازی 

و، يو اسالمي ډوله لنډمهالى حکومت جوړ شوی و،چې له بهر څخوه د 

افغانستان پر خلکو تپل شوی و، دې حکومت په هېڅ برخه، لوه هغوې 

دې حکوموت د  د.جملې نه په ملي مسايلو کې د پرېکړې واک نه درلو

د جګړې جنايتکارانو ته د بښنې په  څخهاو له هغې جملې  عامه حقوقو

باب هېڅکله پرېکړه نه شوه کوالی. په افغانستان کې اساسي قانون او 

مراتب نه وو، په بله وينا دمجرمينو  غځېدليپه دولتي کچه له هغه نه را

!( ښواغلي ريويسبښنې حق په باب له قومندان مسوعود او )جمهوور 

 مجددي سره هېڅ ډول حقوقي اسناد نه وو.

هغو جنايتکارانو بښنه، چې د افغانستان د ملي ګټو  هر ډول، د په

يا دلويې جرګې له خوا د ټاکول  پرضد يې هڅې کړي، د لويې جرګې او

 بهرنيو د السپوڅي حکومت. شوي حکومت  واک دی، نه د

ځکه نو د افغانستان خلک هېڅکله د هغې بښنې اعالن، چې يوو 

، د يوسياسي سازښوت الره لو لپارهدوالسپوڅي حکومت ته د واک لېږ

د هغې ورځې په هيله دي، چې لويوه  چاره وي، په رسميت نه پېژني او

ټاکل شوی ملي حکومت له جنايتکارانو سره حساب وکتاب  جرګه او يا
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وکړي. ډېر زيات عوامل شته، چې  دجګړې حقوقو له مخې، سرغړوونکو 

 :څخهڅخه د پوښتنې غوښتنه کوي، له هغې جملې 

ې يوې مدني ټولنې جوړول، چې غړي يې په سوله او د داس -الف

جګړه کې د خپل هر ناوړه عمل پر وړاندې قانون او يا تر هغه څخه لوړ، 

خلکو ته د مسوليت احساس وکړي، د چارو د مسولينو له پوښوتنې او 

 ګروېږنې پرته شوني نه دي.

له افغانستان بايد خپلو نااهلو زامنو ته په سزا ورکولو سره د تاريخ 

الرې خپل راتلونکي پښت ته دا پيغام ورسوي،چې هېڅ يو ملي خيانت 

راتلونکو  بې سزا نه پاتې کېږي، دا د او هېڅ يو ملي خاين بې پوښتنې او

 غميزو دمخنيوي يوازېنۍ الر ده.

جنګي جنوايتونو لوه تورنوو  ديوې قانوني سرچينې له خوا د -ب

زه سالمتيا زيانمنوي، کسانو څخه پوښتنه، ځاني کينه او غچ چې ټولني

ملي پوهاوي اوټولنيزې سولې دټينګښوت لپواره الر  له منځه وړي او د

 برابروي.

پر جنګي جنايتونو د تورنو کسانو په ډله کې کمونيستان  يوو  -ج

افغانستان د خلکو پر وړاندې  غوښنه برخه جوړوي، اوس هغوی ټول د

پوه بېلتانوه،  خپل ځانونه ګناهکاران، مسول او مالمت ګڼي، ځکه خو

وېرې او دايمي ډار کې ژوند کوي،  واقعيت دادی، چې پر جنايت تورنوو 

ټوول غوړي  (ا.خ.د.ګ)د پوښتنې له کبله کېدی شوي د   څخهکسانو 

محکوم نه شي، اټکل دی چې د ګوند د ليکو ډېر غړي به برائت ترالسه 

 کړي.

بيا هغوی حق لري، چې له ځاني کينې او وېرې پرته  هغه وخت نو

 له قانون سره سم ارام ژوندوکړي.
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په افغانستان کې  د لوستو وګړو شمېر خورا لوږ دی، تور قضوايي 

زيات غړي او د جهوادي تنظيمونوو  (ا.خ.د.ګ)حساب کتاب وروسته د 

بايد ويې کړای  کادرونه، چې د خپلې بېګناهۍ سند ولري، کوالی شي او

او امون کوې د شي، د هېواد په سياسي او مدني ژوندانه کې په سووله 

 حقوقوالو وګړو په څېر نقش ولري.

او  يپه سياسي او مدني فعاليتونو کې له ګډون څخه ددغه لوسوت

لوړ زده کړي قشر بې برخې کول به د راتلوونکي افغانسوتان اداره لوه  

 ناانډولۍ سره مخامخ کړي.

د: په افغانستان کې د جنګي جنايتکارانو محاکمه بايد په پراخوو 

 هېواد کې د جګوړې د ورانيووبه په  هلو ځلو ترسره شي، داتبليغاتو او 

نړيوالو افکارو پاملرنه راواوړوي او لېبرال صنعتي هېوادونه به،  د لوري ته

چې نړيوال اړيکي)دبشرحقوقو( په تله تلي، د افغانستان بيا ودانۍ توه 

 وهڅول شي.

سې د جنګي جنايتکارانو محاکمه به د ليبرالو هېوادونو لپاره دا -ه

يوه انګېزه شي، هغو افغاني کمونيستانو ته چې رسماً تورن ګڼل کېږي، د 

سياسي پناه پر ورکړه او تابعيت منلو له سره کتنه وکړي، ان کېدی شي 

 تورن کسان ملي او يا نړيوالو قضايي څانکو ته وسپاري.

 

 دويم: د يوخپلمنځي سيمينار جوړول:

ې جګړه روانوه ده، په اوسنۍ وضعې او حالت کې چې په هېواد ک

افغانستان کوم مرکزي او مسول حکومت نه لري او هېوادوال د نړۍ په 

ګوټ ګوټ کې خواره واره دي، په هېواد کې د جنګي جنايتونو څېړنې 
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لپاره د يوه خپلمنځي افغاني سيمينار جوړول، ډېر ضروري ښکاري. دې 

ي بوه سيمينار کې چې د بشر حقوقو د بېالبېلو مالتړو موسسو اسوتاز

راوبلل شي. پر دې مسلې به له بېالبېلو کورنيو اوبهرنيو ليودلوريو رڼوا 

 واچول شي.

اسنادو راټولونه، دمجرمينو سپارنه، دمحاکمې څرنګوالى او نور  د

 به په سيمينار کې تر بحث الندې موضوعګانې وي.

الزمه ده چې سيمينار په افغانستان کوې د جنګوي جنوايتونو د 

ايمي ټولنه جوړه کړي. ټولنوه بوه مهوالنۍ غونوډې څېړنې لپاره يوه د

جوړوي او ددې درې ګونو څانګو له خوا به خپلې دندې سرته رسووي: 

راجستر څانگه. ددې څانګو  تبليغ څانگه، داسنادو راټولولو څانگه او د

فعاليت به د بشر حقوقو د کورنيو او بهرنيو مالتړو موسسو، افغاني او نا 

 کل د کابل حکومت دبسپنو له الرې خړوب شي.افغاني شخصيتونو او اټ

 تبليغ څانګه: -الف

دا څانگه دمضمونونو، کتابونو او کتابګوټو دخپرولو، د کنفرانسونو 

او سيمينارونو دجوړولو، دنظر له خاوندانو، په ځوانګړي ډول پخوانيوو 

وخت د  تېرېدو او د  مرکو له الرې کوالی شي، د سياسي بنديانو سره د

د پاملرنې د نشتوالي له کبله په هېواد کې د جنګي جنايتونو د  افغانانو 

 څېړنې مسله له هېرېدو څخه وژغوري.

د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ددې څانگې د غړو شتوالى به د ا شووني 

کړي، چې  په افغانستان کې د جګړې د جنايتکارانو پر وړاندې نړيوالې 

 ولولې راوپارېږي او سزا به يې شوني کړي.

 سنادو راټولولو څانگه: د ا -ب
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کال د اپريل په خپلې (ز۶۳۳۲)د فرانسې چاپ )فيګارو( جريده د 

مې ګڼې ګې ليکي: )) دمجاهدينو له خوا دمزارشريف تر نيولو کېدو (۲۶)

کال د اپريل په نيمايي کې پوه کابول کوې (ز۶۳۳۲)يوه ورځ وروسته، د 

يوړل شول او ( او خاد د ارشيف ټول اسناد له منځه KGBدکى،جي،بي )

 يا مسکو ته انتقال شول((

خاد د اسنادو له منځه وړل اصالً د هغه تړون يوه برخه وه، چې د  د

مه په جبل (٠8)او ( ۶۳)اپريل په لومړيو کې په مزارشريف او د اپريل پر 

السراج کې د نظار شورا او د ا.خ.د.ګ د پرچم ډلې ترمنځ السليک شوی 

بهرنيو چارو وزير عبدالوکيل د پرچم نجيب د کمونيست حکومت د  و، د

ډلې استازولي کوله، ددې تړون له مخې  دخاد اسنادو پر له منځه وړلو 

 سربېره، دواړو غاړو پر دې الندو ټکو هم موافقه کړې وه:

 .له نجيب اهلل پرته نورو کمونيستانو ته د بښنې اعالن 

 .له شوروي سره دټولو السليک شويو تړونونو دموادو درناوی 

 هغو غړو لپاره د تګ اصوولي او باعزتوه  دوطن کمونيست ګوند د

 وتلو هيله لري. الرې چارې برابرول، چې  له هېواد څخه د

  هغو کمونيستانو ته چې )م،م،م( د سولې پالن پرضد يې د کودتوا

الرښوونه وکړه او کابل ښار ته يې د نظار شورا راتګ شونى کړ، په 

لتي امنيت وزارت او نورو( کې د وسلوال پوځ )لکه دفاع وزارت، دو

 لومړيو څوکيو د سپارلو منل.

 .د شوروي پوځي مرستو د دوام منل 

  د افغانستان په مسله کې د )م،م،م( دهغو السوهنو مخنيوی،چې د

 کمونيست ائتالف  له کنتروله  وباسي.-چارو بهير د مسلمان
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 هغوی پوځي کادرونه په ټولو د پرچم ډلې غړي په ځانګړي ډول د

هغو کلونو کې چې جمعيت تنظيم په کې واکمن و، له نومووړي تنظويم 

 فوومجاهودينو موتل سره خپله ژمنه ترسره کړه، په مقابل کوې يوې د

 تنظيمونو، په ځانګړي ډول جمعيت تنظيم هم دکمونيستانو پروړاندې د

 سر د يوه وېښته په اندازه سرغړونه ونه کړه.

ر يوې کودتوا وروسوته د کله چې د)م،م،م( د سولې پالن پرضد ت

 کابل پر حساسو برخو واکمن شو،ورسره سم دا پرچم ائتالف د –جمعيت 

خبرخپور شو،چې د خاد اسناد پر درېو برخو ووېشل شول: يووه برخوه 

مسکو ته د روسي مشاورينو د کتنې لپاره ولېږل شوه.يوه برخه يې نظار 

 ې اور واچول شو.پنجشير ته ولېږدول شوه او پاتې برخې ته ي لپاره شورا

په هر ډول، د خاد اسنادو له منځه وړل په خپله ددې ښکارندوی 

دي، چې په افغانستان کې د جګړې سورغړوونکو د هغوې محکموې د 

جوړېدو وېره احساس کړې وه،چې په هېواد کوې دجګوړې جنايتونوه 

 څېړي.

هغوی له هغو جنايتونو څخه پوره خبرتيا لرله،چې خپله يې مسول 

 محکمې د راتلونکي کار دګډوډۍ لپواره، د جورم د ځکه دګڼل کېدل. 

 ټولو اسنادو او څرکونو د بشپړې له منځه وړنې په لټه کې شول.

خو له دې سره سره، له کابل څخه مسکو ته د خاد او کى، جي، بي 

زياتو اسنادو لېږدونه او همدارنګه د افغانستان د غميزې پوه بواب  د  د

و اسنادو هغې سرچينې سوره چوې د کى، جي، بي په ارشيف کې دشت

جنايتکارانو د محاکمې لپواره، د اسونادو او نښوو نښوانو د  راټولولوو 

مسوليت پر غاړه اخلي، د روسيې د همکارۍ اهميت په ګوته کوي. پوه 

 اوسنيو شرايطو کې  داسې يو ډول همکارۍ شونۍ نه برېښي.
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څه شى چې ښکاره دی دادی، چې دغميزې ليودونکي اوس هوم 

ي دي اوپر بدن يې دشکنجې داغونه ښکاري. دمحاکمې ځنډول، ژوند

زياتو اسنادو او شواهدو د له منځه تللوو سوبب ګرځوي. د  دجنايت د

اسنادو د راټولولو کومه څانگه، چې مخکې مو  ورته اشاره وکړه، کوالی 

شي دنړۍ په ګوټ ګوټ کې د اسنادو د راټولولو د يوې خبرتيا له الرې، 

بهرنيو سرچينو څخه د اړوندو اسنادو او مدارکو د رالېږلو له هېوادوالو او

 غوښتنه وکړي.

، کمېسوويوندا څانګووه د)ب،ن،س(، )م،م،م( د بشووري حقوقووو 

د)ن،م،س( کمېټې او په سلګونو ناحکومتي سازمانونو )ان،جي،او(ګانو 

له الرې، چې په افغانستان کې د شلکلنې جګړې په بهير کې يوې لوه 

 پېښې ليدلي، کوالی شي خپل ارشيف بډايه کړي.نږدې نه دا بدمرغه 

ګڼ شمېر پخواني سياسي بنديان، چې د سړي وژونکو خادستانو 

د  له خوا له سختو ناوړه انسواني شوکنجو سوره مخوامخ شووي دي،

کمونيستانو د سختو او له شرمه ډکو جنايتونو ژوندي شواهدان ګڼول 

 کېږي.

و او کليو د بمبارۍ په زرګونو ښاري او کليوال وګړي، چې  دښارون

پر وخت دبېګناه ملکي وګړو د وژنې اود ملکي سيمو د ورانۍ ليدونکي 

وو، د افغاني اوشوروي کمونيستانو د جنايتونو ژوندي او غووره اسوناد 

 ګڼل کېدی شي.

د اسنادو د راټولولو څانګه به له هيلې سره سم السته راغلي اسناد 

 واک کې ورکړي. او شواهد د ملي او يا نړيوالې محکمې په

 ج: د راجستر څانگه:
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د مشرانو او نورو تورنو کسانو، چې دنړۍ  (ا.خ.د.ګ)دا څانګه به د 

په ګوټ ګوټ کې خواره شوي دي، دپېژندنې او د سيمې د تثبيت دنده 

 ولري.

د منسوبينو، دسياسوي بيورو، مرکوزي  (ا.خ.دګ)دا څانگه به د 

صواحب منصوبانو، د کمېټې غړو، دملکي اوپوځي خاد، د پووځ لويوو 

څارندوی لويو افسرانو اود انقالبي محکمې او انقالبي څارنوالۍ غړو په 

هکله او هغه تورونه، چې پر دوی لګېږي، ددې ټولو په باب ښوه پووره 

 معلومات راټول کړي.

ددې کسانو د هر يوه نسبتي دوسيه بوه د څوانګې ارشويف کوې 

لې محکمې ته ورکړای نړيوا د غوښتنې پر وخت به ملي يا خوندي شي او

 شي. 

د مرکوزي  طالبانو په هېواد کې د جګړه ييزو موخو د يوه لوري او

ونکي په توګه، د يو شمېر فرصتونو په ترالسه کولو سره په ړودولت د جو

افغانستان کې  دکمونيستانو د جنګوي جنوايتونو د څېړنوې موضووع 

 رابرسېره کړې ده.

مه نېټه د طالبانو د کورنيو چوارو (۱)کال د جون پر (ز۶۳۳۳))) د 

وغوښتل، چې په افغانستان کې د جنايت مسوولو  څخهوزير له خلکو 

 (۶)کمونيستانو په لټون او نيونه کې دې له حکومت سره مرسته وکړي.((

  

                                                           
– 
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 دويم څپرکى

 دمحکمې جوړونه اودجنايتکارانو بېرته سپارنه

 لو څرنګوالى:ودمحکمې جوړ -لومړی

محواکمې  مخکې مويادونه وکړه،د جنايتکوارانو دلکه څنګه چې 

 يا نړيوالې محکمې ته وسپارل شي. دنده کېدی شي،ملي او

 

کال کې دبشر حقوقو په باب د خپل  ز(۶۳۳۳)ب،ن،س( په افغانستان )

راپور په سريزه کې ليکي: )...په افغانستان کې دبهرنيو ځواکونو له خوا د 

ل شوي دي. هغوی هغه هېواد بشرحقوقو غميزې ته د سون توکي ورکړ

ته ډول ډول وسلې ورلېږي، چې د بشرحقوقو څخه سرغړونه په کې دود 

وه. هغو هېوادونو چې دا وسله يې رالېږله يوه ورځ هم سرخپل ګرېوان 

وژنې او ړنګونې دا توکي څرنګه کوارول کېوږي.  ته کښته نه کړ،چې د

بشور  ن کوې د)ب،ن،س( پر نړيوالې ټولنې غږ کوي، چې  په افغانسوتا

د جګړې له ټولوو خوواوو څخوه  حقوقو په باب خپل مسوليت ومني او

 غواړي، چې  نورې سرغړونې ونه کړي.و

 ده، لکه څنګه چې څرګنده ده، دلويو السوهونکو رښتيا خبره دا

هېوادونو وسله په افغانستان کې د غميوزو د رامنځتوه کېودو سوبب 

جنايتکارانو دمحاکمې مسوليت هم ګرځېدلې، نو ځکه خو هغوی بايد د 

 احساس کړي.
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افغانستان د غميزې په بواب  )ب،ن،س( په داسې حال کې، چې د

خبرې کوي، خو نړيوالې محکمې ته د جنايتکارانو دراکاږلو په اړه غلې 

 پاتې کېږي.

 کووه چېوورې محاکمووه پووه نړيوالووه کچووه مطوورح شووي، د

نده لوري، چوې پور )م،م،م( ټول غړي د ژنيو کانوانسيونونو له مخې د

جنايت تورن کسان نړيوالې محکمې ته وسپاري، خو کلوه کلوه بيوا د 

 سياسي کتنو له مخې دې دندو ته چندان ارزښت نه ورکول کېږي.

نورنبرګ محکمې غوندې( په نړيواله کچه، له  که چېرې محکمه )د

غوښتنې سره سم په لنډمهالې بڼه دايره شي، ان د محکمې د رسومي 

پايته رسېدو او د جرم ترپېښېدو څخه زيات کلونه وروسته هم، دندې تر 

پر جنايت توورن کسوان دملوي محکموو لوه خووا محاکموه کېودی 

شي.تردويمې نړيوالې جګړې وروسته دملي محکمو له خوا د نوړۍ پوه 

 ګوټ ګوټ کې دنازي مشرانو محاکمه روانه ده.

په دوو وروستيو کلونو کې د دويموې نړيووالې جګوړې څوو تنوه 

جنايتکاران، چې د التينې امريکا هېوادونوته تښتېدلي وو، اسورائيلو، 

 فرانسې او ايټاليا ته د محاکمې لپاره واستول شول.

مه نېټه د))هيريش پرپيکه(( په نوم يو (8)کال د مى پر (ز۶۳۳۱)))د 

کلن و، په ارجنټاين کې ونيول شو او محکمې توه 82) الماني نازي،چې 

 وسپارل شو.

کالوه ۳۲يټاليا کې د اس،اس، د قومندان په توګه، پووره تورن په ا

موه نېټوه دهغوه هېوواد دمقاوموت ۲۹زکال دمارچ پر ۶۳۹۹وړاندې د 
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تنو نازي سرتېرو د وژنې په تور، روم ښار ته نږدې ۹۹ځواکونو له خوا د 

 (۶)تنه بېګناه ملکي ايټالويان وژلي وو.((۹۹۳

ډګر کې ديوه پوراخ افغانستان تر هغه وخته پورې، چې په نړيوال 

باوره ملي حکومت خاوند شوی نه وي، د نړيوالې ټولنې پوه مرسوته د 

جګړې جنايتکارانو دمحاکمې لپاره د يوې نړيوالې محکمې د جوړولوو 

غوښتنه نه شي کووالی. ددې ډول محکموې دجوړولوو پرېکوړه بايود 

د)م،م،م( دامنيت شورا له خوا وشي. دا پرېکوړه هغوه وخوت کېودی 

ان حکومت په )م،م،م( کې ښه پاخه دوستان ولوري، کوه شي،چې افغ

چېرې افغانستان د جنايتکارانو د محاکمې خبره پور داسوې يومهوال 

جوړه شوې وي، هغه وخت نو  (۲)راپورته کړي، چې  دسزا نړيواله محکمه 

کوالی شي، پرته له دې چې په دې برخه کې نړيوال سياست له نواوړه 

وې د څېړنوې لپواره لوه دې نړيووالې هيلو څخه اندېښنه ولري، د دع

سرچينې څخه مرسته غواړي، ددې کوار لپواره شورايط دا دي، چوى 

افغانستان د سياسي ثبات او د نړيوال باور ترالسه کولو سره سم، د روم 

 زکال تدوين شوی و، السليک کړي.۶۳۳٨تړون چې پر 

په هرډول! کله چې د جزا نړيوالو محکمو طرحې عملي شوې نه وي 

او افغانستان د جګړې پر جنايتونو تورنو کسانو مسله نړيوال ډګور توه 

راوکاږي، نو په دې برخه کې بايد)کارپيل کې( ډېر پام وشي، ځکه چې په 

نړيواله کچه ديوې ځانګړې محکمې دجوړولو هدف  يوازې د جګوړې د 

ورن کسان دي، نه دجګړې د شوروي خوا مجرمين. کلوه افغاني لوري ت

                                                           
– 

–
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د افغانستان جګړې د جنايتکارانو مسوله مطورح  هکچ هچې  په نړيوال

کېږي، په نامستقيم ډول د پخواني شوروي يو شمېر واکمن هم دپېښې 

 برخوال ګڼل کېږي.

د افغانستان دجګړې ډېر طراحان اوس هم د فدرالي روسيې پوه 

پارلمان او استخباراتو( کې پوره اغېوز لوري. دا اداري نظام )حکومت، 

کسان اوس هم د افغاني کمونيستانو مالتړي ګڼل کېږي او په افغانستان 

کې د کمونيستانو د جنايتونو د څېړنې لپاره د يوې نړيوالې محکمې له 

 جوړېدو سره مخالف دي.

ځکه نو ددې زيات اټکل شته، چې روسيه به په امنيت شورا کې  له 

)ويټوحق( څخه ګټه پورتوه کوړي او افغانسوتان کوې د جګوړې خپل 

محکمې د جوړېدو مخالفت به وکړي. امريکا به هوم لوه  جنايتکارانو د

نوه ، لرلو له کبله د محکمې جوړېدل و روسيې سره د دوستانه  اړيکو د

مني، ځکه نو تر هغه پورې چې نړيوال سياست مناسب لوری غوره کوي، 

تر هرڅه لومړی د افغاني جنګوي جنايتکواراتو  په نړيوال ډګر کې بايد

موضوع مطرح شي اود شوروي جنايتکارانو د محاکمې لپاره يو مناسب 

 وخت ته منتظر شو.

پورتنۍ ستونزې اوداسې نور پرابلمونه موږ دېته اړ باسي،چې پوه 

ملي کچه دا مسله مطرح کړو. ))په نړيواله ټولنه کې عمومي لېوالتيا دا 

لو مجرمينو څېړنه دولتونوته راجع کېوږي نوه نړيووالې ده، چې د نړيوا

 (۶)ټولنې ته.((

                                                           
– 
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لويديز هېوادونه په يوازې توګه پوه افغانسوتان کوې دجګوړې د 

راډيوو  (بي، بي، سي) جنايتکارانو له قضايي څېړنو سره لېوالتيا لري. د

 دې خبر ته پاملرنه وکړئ:

ر لوويې جالل اباد پ -))داسالمي حزب قومندان زردادخان دکابل

الرې باندې دطالبانو ترواکمنۍ وروسته، له افغانستان نوه وتښوتېد او 

انګلستان ته يې پناه يوړه، د انګلستان يوې محکمې هڅه کوله لوه ده 

جالل اباد لويه الره کې د کړو جنګي جنايتونو لوه کبلوه -څخه د کابل

 (۶)پوښتنه او ګروېږنه وشي.((

ملوي  کارانو محاکمه د يووپه افغانستان کې بايد دجګړې د جنايت

حکومت لومړنۍ دنده وي. ځکه چې د وخت تېرېدل دجنايتکارانو پوه 

له او شواهد له منځه ځي او  ګټه دي؛ د وخت په تېرېدو سره ډېر اسناد

د پوښتنې هغه ګرمې ولولې همداسې نه پاتې کېږي. په  څخه مجرمينو

 ملي کچه پر جنايت تورنو کسانو د محاکمې لپاره دوه الټرنيټېفونه شته:

 يووې ځوانګړې  د هغې لومړنۍ لويې جرګې د پرېکړې پربنسوټ د

محکمې جوړول، لکه دهېواد د اساسي قانون دتدوين لپواره، چوې 

 جوړېږي اوبحث پرې کېږي.

 ړي کېدی شي، دلويو جرګو له غړو څخه غوره شي.ددې محکمې غ 

ددې کار ښه والى دادی، چې  محکمه د خپلو دندو په سرته رسولو کې، 

لسيزو کې د کورنيو او بهرنيو  په دوو د هغه ملت اراده څرګندوي، چې

 دښمنانو له دښمنۍ سره مخامخ و.

                                                           
– 
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اشاره يوې محکمې ته دتورنوکسانو په سپارنه کې)چې وروسته به ورته 

وکړو( اوسنۍ ستونزې د روسيې په چلند پورې تړلي دي، ځکوه چوې 

روسيه د زياتو تورنوکسانو سياسي مالتړې ګڼل کېږي، دا کار به افغوان 

چارواکي اړ کړي،چې يو زيات شمېر تورن کسان په غيابي ډول محاکمه 

 کړي.

نړيوال کانوانسيونونه د محکمې دحکم تطبيق، )ملي وي که نړيوال( د 

مې نېټې تړون ( 8)کال د اګست (ز۶۳۹۳)وادونو دنده ګڼي. د لندن د هې

د جګړې جنايتکارانو ته سزا ورکول د کورنيو حقوقو سيستم ته راجوع 

 ګوريو وېشل کېږي:-دوو کټهر کوي. په دې حالت کې نو دولتونه پ

 .کله چې د يو دولت اتباع د جګړې قربانيان وګڼل شي 

 ګې جنايتونو تورن وي.يو دولت اتباع پر جن کله چې د 

 دويم: د جنايتکارانو سپارنه:

وي،چې لوستونکي پر جنايت توورن  پيل دمخه به ښه دا ددې بحث تر

 شخص سپارنې او دجنايتکار سپارنې ترمنځ توپير وپيژني.

د تورن سپارنه د محکمې پر وړاندې د هغه د حاضورېدو لپواره مطورح 

تر صادرېدو وروسوته، د کېږي،خو د جنايتکار سپارنه د محکمې حکم 

 بحث موضوع ګرځي.

په افغانستان کې  پر جنايتونو تورنو کسانو زيات شمېر په روسويې او د 

منځنۍ اسيا په نورو هېوادونوکې، چې هغه هم په روسيې پورې تړلوي 

دي، ميشته دي، دا کار د مجرمانو سپارلو لپاره د روسيې  د همکوارۍ 

نستان کې پور شووروي حکوومتي اړتيا څرګندوي، څرنګه چې  په افغا
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دا ډول همکاري شونې نه  خو باندې د جنايتونو تور دی، نو ځکهمشرانو 

 برېښي.

په اروپا کې المان دډېرو تورنوو کسوانو کوربوه دی، هالنوډ، ډنموارک، 

انګلستان،فرانسې او نوروهېوادونو لږ شمېر هغوه افغواني کمونيسوت 

ډلوو  د مجاهودينو دسياسي مهاجرين منلي، چې پرجنايت تورن دي. 

اکثره جنګي مجرمين په پاکستان، ايران او ځينې هم په افغانستان کې 

 استوګن دي.

د خپرونو در اپورونو له مخې، افغاني تنظيمونه په پاکستان کې د اعدام 

شويو کسانو لپاره ځانګړې هديرې لري، څرنګه چې يو شمېر جنايتونه د 

ې اړوندې ملي او يا نړيوالې پاکستان په خاوره کې ترسره شوي دي، يو

سرچينې ته  دمجرمينو، اسنادو او نورو شواهدو د سپارلو لپواره، ددې 

 هېواد همکارۍ ته هم اړتيا ده.

کله چې په نړيواله کچه دنړيوالې محکمې د جوړولو پرېکړه وشوه، نو بيا 

دې محکمې ته دمجرمينو د راکاږلو په برخه کې زياتې ستونزې نه شته، 

راکاږلو موضوع دومره  د عکوس يوې ملي محکمې ته د تورنوخو ددې م

 اسانه نه ښکاري.

په دې حال کې نو د تورنو کسانو د سپارلو موضوع له دوستو هېوادونو 

سره، د افغانستان حکومت د خبورو اتورو لوه الرې مطورح کېوږي، د 

افغانستان حکومت بايد په ډېرو برخوکې  د تورنو کسانو د نيولو لپاره له 

عامله کوونکو هېوادونو سره، د مجرمينو دسپارلو تړون السليک کړی م

 وي.
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هغو تورنو کسانو او محکومينو سره،چې له هېوواده تښوتېدلي دي، د 

چلند په برخه کې بايد معامله کوونکي هېواد کې د هغوی حقوقي دريځ 

 ته پاملرنه وشي. درې حالته کېدی شي رامنځته شي:

ندې شخص د سياسي پناه حقوقي اسوناد الف: لومړی داچې تر نظر ال

 ولري، په بله وينا خپل افغاني تابعيت يې له السه نه وي ورکړی.

بهرني تابعيوت منول دهغوه  چې د تورن  يا محکوم له خوا د ب: بل دا

افغاني تابعيت د سلبېدو سبب نه شي. يانې د معامله کوونکي دولت د 

 ابعيت مني.تابعيت قانون، افغاني او بهرنى دوه ګوني ت

يا دا چې د بهرني تابعيت ورکړه، د افغاني تابعيت د له منځه تللو  ج: او

 تابعيت قانون، دوه ګونى تابعيت ونه مني. سبب شي، يانې د

له نيکه مرغه، لکه  څنګه چې څرګنده ده، تر اوسه پورې ډېرو کمو هغو 

دهغووی افغانانو بهرنى تابعيت ترالسه کړی، چې پر جنايت توورن دي. 

 اکثره يې يوازې د سياسي پناه حقوقي اسناد لري.

افغانستان حکومت له نوورو هېوادونوو  دويم حالت کې  د په لومړي او

 اتباع  غواړي،چې  تر قضايي څارنې الندې دي. هغه څخه خپل

دا موخه  هغه وخت تر السه کېږي،چې افغانستان په نړيوال ډګر کې يو 

 ځواکمن او معتبر حکومت ولري.

 له نورو هېوادونو سره د افغانستان نيک اړيکي، ددې سبب ګرځي، چې 

سپارنې په برخه کې د دولتونو تر منځ کووم اساسوي  تورنو افغانانو د د

شرط ونه ګڼل شي. هغه مهال نو بيا د مجرمينو سپارنه د دوو هېوادونو 

تر منځ د ښه باور له کبله، له سياسي پلوه مطرح کېږي، نه له حقووقي 

 وه.پل
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په درېيم حالت کې  د افغانستان دولت له يو بهرني هېواد څخوه ديوو 

داسې بهرني تبعه)چې مخکې يې افغواني تابعيوت درلوود( د سوپارلو 

غوښتنه کوي، پوره باور دی، چې په دې برخه کې به له زيواتو سوتونزو 

سره مخامخ شي، ځکه چې د جنايت نړيوال اړخونه پېژندل شووي نوه 

حالت کې هېوادونه، دمجرمينو د سپارنې په برخه کې دي، نو په داسې 

د نړيوالو کانوانسيونونو له ټينګار سره سره، دخپلو اتبواعو مالتوړ الزم 

 ګڼي.

که چېرې د تورنو کسانو محاکمه په نړيوالوه کچوه وپېژنودل شوي، د 

مجرمينو دسپارلو د کانوانسيونونو غړي هېوادونه او  ان له کانوانسيون 

کال( کانوانسيونونود لومړي  ز۶۳۹۳او ۶۳١۳هېوادونه ) دژنيو څخه بهر 

مې مادې له مخې( مکلف دي، چې تورن محکمې  (۱۱)نمبر پروتوکول د 

 ته حواله کړي.

دژنيو کانوانسيونونه دا دولتونو دنده ګڼي، چې  د تورنو کسانو د نيونې 

دا اوملي نړيوالې محکمې ته د هغو د سپارنې په برخه کې الس وکوړي. 

يوازې د هغو هېوادونو دنده ده، چې کانوانسيون يې السليک کړی دی، 

بلکې د جرم او جنايت د پېښېدو ځای توه لوه پواملرنې پرتوه د نوورو 

هېوادونو دنده نه ده، چې کانوانسيون يې السوليک کوړی دی، بلکوې 

دجرم او جنايت دپېښېدو ځای ته له پاملرنې پرته د نوور هېوادونو دنده 

 هم ده.

ه چېرې د کانوانسيون يو غړی هېواد يو تورن يا محکوم شخص ملي او ک

يا نړيوالې محکمې ته ور نه کړي، له کومو عواقبو او يا که په څرګند ډول 

ووايو له کومې سزا سره به مخامخېږي؟ نړيوالو تړونونو کې ددې  خبرې 

 څه څرګندونه نه ده شوې.
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او محکومينو د سپارلو په ځکه نو په پوره ډول پوهېدی شو، چې دتورنو 

باب زياتره د دولتونو اخالقي دنده مطرح ده، دا اخالقي دنوده کېودی 

يا تر هغه څخوه بهور د نوورو  شي، دکانوانسيون دغړو هېوادونو وي او

 هېوادونو.

 د خو دې سره سره بيا هم دولتونه د جګړې د تورنو کسانو او محکومينو

 غوښتنو له مخې چلند کوي.خپلو سياسي  سپارنې په برخه  کې د

کوال )دتورنوکسوانو (ز۶۳۳۹)د رونډا د عامه وژنې زياتره مسولين پور 

دمحکمې د جوړېدو کال( بهر ته وتښتېدل. په افريقايي هېوادونو کې د 

امنيت شورا اغېز )سياسي المل( ددې سوبب شوو، چوې د افريقوايي 

، د رونوډا هېوادونو په مرسته د جګړې پر جنايتونو زياتره تورن کسوان

 لپاره نړيوالې محکمې ته وسپارل شي.
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 پايله

 

افغان ملت يو ستره  د افغانستان د جګړې د جنايتکارانو محاکمه کول، د

 اړتيا ګڼل کېږي، په دې باب دوه پوښتنې مطرح کېږي:

لومړی دا چې د محکمې حکم بايد د کومو مجرمينوو پوه بواب وي؟ د 

 غړيو؟ طالبانو؟ او که د ټولو په باب؟کمونيستانو؟ د مجاهدو ډلو د 

چې محکمه بايد څه وخت؟ د کومې سرچينې له خووا جووړه  دويم دا

شي؟ د لومړۍ پوښتنې په ځواب کې بايد وويل شي، چې پر يوه وخوت 

يوې محکمې ته دکمونيستانو، مجاهدينو او طالبانو حاضرول نه عملي 

 دي او هم منصفانه:

ي واکمن حکوموت د دوو کيڼوو او عملي خو ځکه نه دي،چې کېدی ش

ښيو ډلو)که څه هم د جګړې جنايتکاران وي( لوه اغېزنواکو سياسوي 

شخصيتونو )کادرونو( سره د نښتو له امله، له کورنيو او بهرنيو لمسونو 

ملي هيلوې) دجګوړې د  سره مخامخ شي او خپل سياسي ثبات چې د

مهم توکى دی، جنايتکارانو دمحاکمې اهميت( د ترالسه کولو لپاره، يو 

 له السه ورکړي.

دا خبره هم له انصافه لرې ده، چې  کمونيستان او مجاهدين دې په يوه 

کاڼي وتلل شي. سره له دې چې موږ ډېر ځله دواړه يو شان ګڼو، خو په 

 حقيقت کې  داسې نه دي:
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د جګړې د پيل او د جنايتونو د سرته رسولو مسوليت دکمونيستانو پر 

وو،چې )انقالب پر شا نه ځي( شعارونه يې ورکول او په غاړه دی. همدی 

بهرني يرغلګر هېواد په ټينګار او مالتړ د  ډېرې بې پروايۍ سره يې د يو

 خپلو هېوادوالو پروړاندې سخت جنايتونه ترسره کړل.

هغوی ناروا او ملت ضد هڅې بايد د ټولو وروستنيو ويجاړيو او  ځکه نو د

شي. لومړی بايد لوه کمونيسوتانو سوره انحرافاتو اساسي علت وګڼل 

حساب کتاب وشي. کله چې  زندانونه او دسزا نور ځايونه دې ډول خلکو 

ته خپله سزا ورکړي او ملت خپلو اصلي دښمنانو ته د سزا له کبله ارامه 

 ساه وباسي، نو نړيوال شرايط به برابر شي، دنورو نوبت به هم ورسېږي.

ولو سرچينه او وخت( په ځواب کې د دويمې پوښتنې ) دمحکمې د جوړ

بايد په ډاګه کړو، ترهغه پورې، چې په هېواد کې يوو ملوي او مرکوزي 

حکومت جوړ شوی نه وي او ملي ثبات په کې ټينګ شوی نه وي، ددې 

نورنبرګ محکمه په خپله  مسلې راټينګول اسانه خبره نه ده. دا چې د

له خوا په نيول شوې دنده کې بريالۍ شوه، علت يې دا و چې د متحدينو 

اروپا کې سياسي ثبات ټينګ شوی و. که چېرې د طالبوانو حکوموت د 

افغانستان د خاورې پاتې برخه ونيسي، د جګړې جناتيکارانو محاکمې 

لپاره يوه ښه سرچينه ګڼل کېږي، دا سرچينه جنايتکارانو ته د سزا لپاره 

ني شاه جبهه( په د نورو سياسي الټرنيټيفونو لکه )شمال اتحاد او د پخوا

انډول، ښه سياسي او رواني دريځ لري ]ځکوه  چوې د شومال اتحواد 

کمونيستانو ته ))دعمومي بښنې(( اعالن پر جرم محکوم دی اود شواه 

جبهې  کې يو شمېر کمونيست پلوي لېبراالن راټول شوي، چې په جبهه 

طرحې لپاره الزم  کې سياسي سازښتونوته تيار دي او د پورتنۍ دعوې د

 مالتړ نه لري[.
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 دليلونه لري. له هغې جملې نه: دا خبره څو

طالبان د سياسي اسالم د )جنګياليتوب( او )انقالبيتوب( اړخونه لري، 

چې دملت او شريعت د غوښتنو پر وړاندې هېڅ ډول سياسي معامله نه 

 کوي.

خپلې واکمنۍ په بهير کې له کمونيستانو سوره ډېور ټينوګ،  طالبانو د

 چلند کړی او په دې برخه کې يې ښه ازموينه ورکړې ده.  اصولي اوسخت

دطالبانو په منځ کې  ډېر لږ کسان هغه هم په ليکوو کوې پور جنګوي 

جنايتونوتورن دي، ځکه نو په لومړي ګام کې بايد کمونيستان په يووه 

ملي محکمه کې محاکمه شي. په نړيواله کچه د جنايتکارانو د محاکمې 

ې لري،  ددې حل الره دا ده، چې د افغانستان راپورته کول لويې ستونز

کال د تړون، چې (ز٠998)حکومت نړيواله پېژندنه ترالسه کړي، د روم د 

نړيوال دايمي دېوان د جوړېدو لپاره تدوين شوی، السليک کړي.  دجزا د

د  روم تړون خپل غړي هېواد ته چې په خاوره کې يې جنايوت ترسوره 

بعوه وي، د دېووان غونوډې توه شوی وي او يوا توورن کوس دهغوه ت

 دغوښتنليک واک ورکوي.

هېوادپالو، ژمنو اومبارزو شخصيتونو! په هرځوای کوې چوې اوسوئ. د 

 محاکمې تر وخته بايد: د جنايتکارانو

هر کال پر افغانستان باندې دشوروي يرغل پر ورځ د روسيې سياسوي 

اندې سترې او په بهر کې د افغاني کمونيستانو د مرکزونو پر وړ استازوليو

 مظاهرې اصلي شعارونه وي.

له کمونيستانو سره خپل ټولنيز اړيکي غوڅ کړئ او هغووی لوه بشوپړ 

 سياسي او ټولنيز بېلتانه سره مخ کړئ.
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ددغه ملي ارمان ) دجګړې جنايتکارانو محاکمه( دهېرېدو د مخنيووي 

 لپاره هر اړخيزه تبليغاتي مبارزه پيل کړئ.

ناحکومتي موسسې سره چې د جنايتکوارانو له هرې هغې حکومتي او 

 دمحاکمې لپاره هڅه کوي، مرسته او همکاري وکړئ.

 

 پای

 

 دوکتور م، ع، تره کى

 فرانسه ١ليون

 جوالی -م کال۲١١١
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ته  يوه کتنه د افغانستان فرهنگي ميراثونو  

 

 

 ليکواله

 نينسي دوپرې

 

 ژباړن

 محمد اسمعيل يون
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 کتاب پېژندنه:

  د افغانستان فرهنګي  د کتاب نوم:

 ميراثونو ته يوه کتنه                                   

 نينسي دوپرې  ليکواله:

 پوهنيارمحمد اسمعيل يون  ژباړن:

 يون کلتوري يون  خپرندوی:

 ټوکه ٠١١١  چاپشمېر:

 )دوه ځله(ل کال ٠377  لومړی چاپ:

 ل کال٠378  دويم چاپ:

 ل کال٠387  درېيم چاپ:

 د ژباړن 

 (۶۳)  پرله پسې نومره:

  د خپرندوی

 (۶۳)  پرله پسې نومره:

 ضياالرحمن ضيا  کمپوزر:
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 چاپ )درېيم( ددې اثر پر اوسني

 څو خبرې 

ختيځپوهانو له جملې څخوه ده مېرمن نينسي دوپرې د هغو 

چې له څو لسيزو راهيسې د افغانستان د کلتور په بېالبېلو برخو 

کې کار کوي او زموږ د هېواد ددې برخې د خونديتوب، بډاينې او 

ځلونې لپاره يې نه ستړي کېدونکي خدمتونه ترسره کړي او ال 

هم په زهير ښځينه ځان لګيا ده، دې هلو ځلو ته دوام ورکوي. 

ې خاوند هم چې اوس پر حقيقي نوړۍ دی، د افغانسوتان د دد

 کلتور او تاريخ په سپړنه او ځلونه کې يې زيات زيار ايستلى دی.

مېرمن نينسي دوپرې د تنظيمواکۍ او طالبانو د واکمنۍ پور 

مهال چې د افغانستان فرهنګي ميراثونه، له سوخت خطور او 

او فرهنګوي  ، د افغانستان د تاريخي ابوداتووګواښ سره مخ و

ميراثونو د خونديتوب پر الرو چارو مصروفه وه، دې د يو شمېر 

نورو ټولنو، نادولتي سازمانونو او اشخاصو په مرسته د افغانستان 

( په نوم يو انجمن SPACHد تاريخي اثارو د ساتنې لپاره د سپک )

جوړ کړ او له دې الرې يې د افغانستان تاريخي اثارو د ورکېدو د 

 پاره يو مهم ګام پورته کړ. مخنيوي ل
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دا اثر )) د افغانستان فرهنګي ميراثونو ته يوه کتنوه(( چوې 

ستاسو مخې ته پروت دی، ددې د همغو هڅو د لړۍ يوه کړۍ ده، 

چې دې د تنظيمواکۍ د جنګونو او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال 

يې په کې د افغانستان فرهنګي ميراثونو ته کتنه کړې ده. په دې 

کې د هېواد تاريخي، فرهنګي ميراثونو او شتمنيو ته ورپېښ  اثر

خطرونه او ګواښونه په نښه شوي او ددې خطرونو د مخنيووي 

کوال وروسوتۍ  (ل۶۹۳۳)الرې چارې هم په ګوته شوي دي. د 

مياشتې وې، چې زما يو اشنا د نينسي دوپورې ددې اثور دري 

راوسپارله او  ژباړه، چې د يوه افغان له خوا ترسره شوې وه، ماته

همدا يې راته وويل چې: ډېره ژر مې په کار ده په همدې دوه درې 

ورځو کې به يې راته په پښتو وژباړې! ما ورته وويل چې تر ما خو 

ستا دري ژبه ښه زده نو ولې يې خپله ژر ژر نه ژباړې؟ زه خپله 

واهلل تر حده زيات مصروف يم، ما چې هر څومره اوږه تشوله، خو 

ينګار تر ما هم زيات و، په پای کې يې ددې اثور ژبواړه د هغه ټ

راباندې تحميل کړه، ما ترې يوه اوونۍ وخت وغوښت، خو هغه پر 

دوه درې ورځو ټينګار کاوه، کله چې ما دري متن ترې واخيست 

نو متن ډېر پېچلى و او چندان خوند يې راته رانه کړ، فکر موې 

ى، نو ځکه يې ماتوه وکړ چې زما اشنا هم پرې خپل زور ازمويل

راحواله کړ، ددې اثر تر ژباړې دمخه زما اشنا ماته وويل، چې زه 

به درته ترې مناسبه حق الزحمه واخلم، ما ورسره د حق الزخمې 

هېڅ بحث ونه کړ. خو په نه زړه مې پر ژباړې پيل وکړ، کتاب مې 
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په څو ورځو کې وژباړه، داسې چې بيا سمون ته مې هم وخوت 

يو نقل مې خپل اشنا ته ورکړ او بل نقل )فوټوکاپي(  پيدا نه کړ،

يې ماسره پاتې شو، کله چې ما دري متن لوسته نو هلته هم راته 

پته ولګېده چې د ژباړن او د کتاب د اصلي ليکوال ترمنځ روحي 

کتاب يوازې د حق الزحمې په خاطر په داسې ډول  ؛رابطه نه شته

رش محتوا او خوږلني ژباړل شوی چې اتومات يې په سلو کې دې

زيانمنه شوې ده، ما هغه وخت ونه کړای شوو، چوې يووه ښوه 

خوندوره ژباړه وکړم، خو څرنګه چې دا موضوع زما لپاره ډېره 

جالبه وه او تر دې دمخه ال ما خپله پرې يو مستقل اثر ليکلى و، 

نو ځکه د وخت د قيد له مخوې ژر ژر وژبواړه، زموا ژبواړه پور 

کال په ازاد افغانستان جريوده، چوې لوه پېښووره  (ل۶۹۳۳)

خپرېدله او په اسمايي مجله کې، چې له جرمني نوه خپرېدلوه 

دواړو کې خپره شوه، خو زما همدا ژباړه چې يوه کاپي زما همغه 

کال په خپل نامه د يوه واړه اثر  (ل٠378)اشنا راڅخه وړې وه، پر 

ه ويلوې وه، په توګه چاپ کړه، کومه حق الزحمه يې چوې راتو

وروسته خبر شوم چې هغه يې هم د اهلل په توره سمه نيموايي 

کړې وه، زه هغه وخت په پېښور کې پر دې  نه وم خبر چې کله 

کله داسې کارونه هم کېږي؛ چې هم څوک د بل چا ژباړه په خپل 

نامه چاپوالی شي او هم حق الزحمه ورسره نيموالی شي، خير 

ر ونه ګروه او زړه کې مې دا هيله په هر ترتيب ما ورپسې ډېر س
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وه چې خدای يو وخت زمينه برابره کړي چې دا ژباړه يا بيا لوه 

 سره وکړم او يا يې څه ناڅه کره کړم.

اوس چې زه د خپلو تېرو اثارو پر راټولولو مصروف يم، نو په ازاد 

افغانستان جريده کې مې دا چاپ شوې ژباړه، ګوتو ته راغلوه، 

کې له پيله هم تېروتنې وې يو څه پرې نورې هسې خو په ژباړه 

چاپي تېروتنې هم زياتې شوې وې، دا وخت نو ماسره ددې ژباړې 

دري متن هم نه و، چې زه يې يو ځل بيا ورسره پرتله کړم، نوو 

همدا متن مې د اثر د محتوا په پام کې نيولو سره غنيمت وګاڼه، 

څه سمون په  له سره مې کمپوز او د تورو لوستنې پر وخت مې يو

کې راوست، خو دې سره سره بيا هم هغسې ژباړه نه ده، چوې 

اوس يې زما زړه غواړي، طبيعي خبره ده له يوې ژبې څخه بلې او 

بيا له بلې څخه بلې ته د ليک لفظي ښکال کموزورې کېوږي او 

محتوا ته هم تر يوه حده زيان رسي، خو خير په هر ډول فکر کوم 

يو څه ښه  په انډولد تېرو دريو چاپونو  تر دې دې دا اوسنۍ ژباړه

، خو نه پوره ښه، د کتاب په انګرېزي او دري متنونوو کوې وي

عکسونه نه وو، خو ددې چاپ پر وخت مې الزمه وګڼله، د ځينو 

هغو مهمو تاريخي ځايونو عسکونه چې په کتاب کې يې يادونه 

شوې، هم پيدا او له متن سره يوځای چاپ کوړم. عکسوونه د 

د متن د وينا مصداق ګرځي او دا هم په ډاګه کوي چې موږ  کتاب

درلوودل او دا  موو څومره ښکلي تاريخي او فرهنګي ميراثونه

ميراثونه څومره زيانمن شوي او تر څومره نور خطر الندې دي. 
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کله چې دا اثر سړی ګوري نو مېرمن نينسي دوپرې ته د زړه له 

ي اثارو زهيره  ده او کومي دعا کوي چې دا څومره زموږ پر تاريخ

موږ څومره د خپلو اثارو پر وړاندې بې تفاوته يو. د ويښو او ويدو 

ملتونو، خلکو او اشخاصو توپير همدلته معلومېږي، چې يو د زرو  

پر قدر پوهېږي او له بل څخه لعلونه په ايرو کې ورک وي. مېرمن 

دوپرې د افغانستان تاريخي او فرهنګي شوتمني نوه يووازې د 

انستان د تاريخ ځلونې لپاره مهمې ګڼي، بلکې دا د نړيووال افغ

کلتور او معنوي شتمنۍ يوه برخه هم ګڼي، چې نه يوازې افغانان 

چوې  مکلفيوت لورييې پر ساتنه مکلف دي، بلکې نړيوال هم 

افغانانو ته  ددې اثارو د ساتنې او خونديتوب لپاره  الس ورکړي. 

حايل کېږم نوه؛ مېورمن  زه نور ددې کتاب او لوستونکو ترمنځ

دوپرې ته د خدای)ج( له درباره رو  صحت، د افغانستان او نړۍ 

 لپاره الزيات برياليتوبونه غواړم. د ساتنې د تاريخي ميراثونو

 د همدې فرهنګي الرې يو بل الروی

 پوهندوی محمد اسمعيل يون

 په درناوي

 افغانستان -کابل

 مه۱ل کال د سلواغې ٠387
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 فرهنګي ميراثونو ته د افغانستان

 يوه کتنه 

 

 د ليکنې لنډيز:

 

له ابداتو نيولې تر حماسي شعرونو پوورې، د افغانسوتان ټوول 

فرهنګي ميراثونه د يو ځانګړي طبيعت، وياړ او پرتم څرګندوی دي. 

اوس دا ميراثونه له خپلې سيمې او چاپېريال سره يوځای، له خطر 

يمې د فرهنګوي سره مخامخ شوي دي. په دې ليکنه کوې د سو

پرمختيا د پيل، د اوسنيو ستونزو او د هغو د څېړنو په باب بحوث 

کېږي او د هغو الرو چارو  وړانديز کېږي، چې کوالی شي پوه دې 

 برخه کې يوه ګټوره هڅه رامنځته کړي.

 سريزه:

د افغانستان د فرهنګي ميراثونو ريښې تر ننوه  سول زره کالوه 

او ښځو هغه لومړني ډبورين  دمخه، هغه وخت ته رسېږي، چې نرو

اوسه کشف شووي دي. دا وسوايل د  وسايل رامنځته کړل چې تر

په دويم پړاو پورې اړه لري. دا وسايل د غزني په ناور  (پاليوليتيک)

دښته کې چې يو وخت د هغه عصر د خلکو استوګنځى و، په تيت و 
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پرک ډول شته. د ناور دښته د افغانستان په مرکزي برخه کې يوه 

راخه سيمه ده، چې جهيلونه او کرنيزې ځمکې لوري او د زيوات پ

شمېر هيليو د استوګنې او تغذيې لپاره زمينه برابروي. ډېر ښکلي 

ډبرين وسايل، له شمالي واليت بلخ نه، د بلخ د سيند پر غواړه، د 

اوسني آق کپرک کلي ته نږدې، له ډبرينو غارونو او پنواه ځوايونو 

ليوليتيک د لومړي پړاو مربووط د آق څخه ترالسه شوي دي. د پا

کپرک د چقماقي وسايلو جوړوونکي، چې تر ميالد پنځه لوس زره 

کاله دمخه يې کار کاوه، د پاليوليتيک د دورې )ميکل انژلونو( پوه 

 نامه يادېږي.

تر تاريخ دمخه انسان، هغه سيمې چې اوبه په کې پيدا کېدلې او 

بې وې، د خپل ژوند لپاره د وحشي حيواناتو د ژوند لپاره هم مناس

وټاکلې، دا ځکه چې دوی ښکار کاوه او د دې بشري ټولنو پايښت 

 او د هغوی راتلونکى ژوند د همدې حيواناتو په ښکار پورې تړلى و.

تر نن شاوخوا اوه زره کاله دمخه، هغوی پر دې پوه شول، چې د 

کولو په نباتاتو او حيواناتو، په ځانګړي ډول د وزو او پسونو د اهلي 

واسطه غذا ترالسه کوالی شي. د کرنوې او مالودارۍ د اغېوزمن 

پرمختګ له امله يې ځانته همېشني استوګنځي جوړ کړل، لومړی 

 يې کلي او ورپسې يې ښارونه ودان کړل.

کلونه دمخه، کلي د ښوارونو لپواره د  (۲۳١١)تر ميالد شاوخوا 

نويو موادو د  غذايي موادو د برابرولو جوګه شول او صنعتکارانو د

پرمختګ په الره کې، چې غازات او ځينې لوښي له هغې جملوې 
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څخه وو، دخپل استعداد د کارولو لپاره زيات وخت ترالسه کړ، له 

هغو څخه يې د مذهبي مجسمو، وسلو، د کورنۍ د اړتيا وړ لوښو او 

د ځان ښکال لپاره، د ښکالييزو االتو په ګډون، بېالبېلوې صونايع 

هنري استعدادونو کې دا پرمختوګ د وخوت پوه  جوړې کړې. په

له نورو تمدنونو سره د سوداګرۍ د راکړې ورکړې سوبب  ،تېرېدو

شو، سوداګريزه راکړه ورکړه پر دې وخت، د مصر د نيل درياب پر 

څنډو، د عراق جنوب د دجلې او فرات او په هند کې د سند په ناوه 

اګرۍ بازار ته د سود -کې راڅرګنده شوې وه. د بدخشان الجوردو

ال ځال ورکړې وه او وروسته د ميالدي پېړيوو پوه لومړيوو کوې دا 

پور  سوداګري د ورېښمو د مشهورې الرې په اوږدو کې، د ختويځ

تور ي روم او پورته د جنوب پر لووري چين، د لويديځ پر لور يلور

 هنده پورې زياته او پراخه شوه.

اهميت لري، نه افغانستان د سيمې د پيوستون لپاره د يوې کړۍ 

يوازې سوداګر، بلکې هغه فاتحان چې د خپلو امپراتوريو د پراختيا 

غوښتونکي وو، روښنفکران، مذهبي مبلغان، زايرين، صنعتکاران او 

سياسي فراريان، ټول دلته په يو بل کې حل شول. پرته له دې چې 

هغوی د واک او پيسو د السته راوړلوو، د مفکوورې او نظريوې د 

يا د پناه ځای د لټون لپاره دلته راغلي وي، هغوی ټولو  غوښتنې او

د افغانستان د فرهنګي ميراثونو په وده او پرمختيا کې يوو شوان 

ونډه واخيسته. د دې ګټور جوړښت سندونه يا السوندونه کوالی 

شو چې په ډول ډول بڼو د افغانستان په بېالبېلو سيمو کې وګورو. 
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ينې يې په کنډوالو کې مينودل ځينې يې اوس هم په غونډيو او ځ

کېږي، ځينې يې ال تراوسه ليدل شوي نه دي او ځينې يې اوس هم 

د اوسنۍ ټولنې د ژوند يوه برخه جوړوي. دا نښې ځينې د اسالمي 

ددې اثارو ځينې ډېر لووړ او  .پېر وې او ځينې يې د پخوانيو اديانو

ځينې پرتمين، ځينې يې ناڅيزه، ځينې يې نوي، ځينې لرغوني او 

يې د تاريخي ابداتو په بڼه دي. دا اثار ځينې صنايع، ځينې ليکنې، 

ځينې تصويرونه او ځينوې يوې ګنوډل شووي اثوار دي، چوې د 

خامکدوزۍ په بڼه دي. ځينې سرودونه، االت او وسوايل، البسوه، 

ځينې هم په نوورو ډولونوو،  استوګنځي، ښکلي توکي هم شته او

 څخه برخمن دي.تراوسه پورې له خپلې ګټورې ښکال 

د دې مادي فرهنګ د بېالبېلو برخو مشترکه وجه د طبيعوت د 

ښکال ځلونه او څرګندونه ده. افغاني شوعر، فوکلووري افسوانې، 

سرودونه، انځورګري، خامکدوزي او د غاليو صنايع، هر يو د طبيعت 

ډالۍ او د هغه د غرونو، سيندونو، الوتونکو، حيواناتو، ونو او ګلونو 

يادونه ده. د ماڼيو او زيارتونو جوړونکو په ډېر مهارت سره  ستاينه او

هغه د طبيعت پر ښکلو منظرو انځور کړي او رامنځته کړي دي. د 

 -باغونو او سيندونو پر غاړو، له دوديزو مېلو سره د افغانانو مينوه

هغه ټولنيزې او ملي ځانګړتياوې دي، چې د پېړيو په اوږدو کې د 

 ه شعرونو کې منعکس شوي دي.دې خاورې د شاعرانو پ

اوسنۍ کړکېچنې سياسي وضعې د افغانانو پور فرهنګوي دود، 

ويجاړوونکى او تور سيوری خور کړی دی. البته دا يوه پېښه نه ده 
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چې په تاريخ کې نه وي پېښه شوې، داسې حاالت ددې هېوواد د 

تاريخ په اوږدو کې پخوا هم پېښ شوي دي. کېدی شي يوه بېلګه 

د ښار لوټ وګڼو، چې د عالءالدين غوري د يرغل پوه  يې د غزني

کال د  (م۶۲۲۶)کال تر سره شو او بل مثال يې پر  (م۶۶۳۶)واسطه پر 

چنګېز په واسطه عامه وژنه ده، چې د غزني پرتمينې ماڼۍ او بڼونه 

يې د تل لپاره پر کنډوالو بودل کوړل. څرګنوده خبوره ده چوې 

يجاړتيا او زيوانونو سوبب کړکېچونه، د نه جبرانېدونکې فزيکي و

کېږي. ددې ډول کړکېچونو په پايله کې  خلک په ډله ييز ډول بې 

ځايه کېږي او د خلکو دودونه او هويت ددې ډول بحرانونو په دوړو 

او تيارو کې ډوبېږي. د مهاجرتونو په بهير کې ځينې ډلې دېته پام 

کوي، چې د خپل هنر د ودې او تخليق په واسوطه ځينوې وتلوې 

ري پديدې، د السي صنايعو، ګلدوزۍ او نورو هنري ځانګړنو له هن

 الرې وساتي او وده ورکړي.

ددې خبرې يادول ضروري دي، چې جګړه د هنري بنسوټونو د 

ړنګونې او کمونې يوازينى عامل نه دی، ښاري ژوند هم دودونه له 

منځه وړي. په بشري ژوند دود کې بدلون په خپلوه د هنرونوو او 

و د له منځه تللو يو بل عامل ګرځي. د ساري په ډول: د السي صنايع

لرګيو د کندنکارۍ انجنيري چې يو وخت د پرله پسې پېړيو په بهير 

پېړۍ په وروستيو  (۶۳)کې په ټول افغانستان کې دود او رواج وه، د 

کې ورکه شوه. تر جګړو دمخه يې تقريباً ډېرې کمې بېلګې کېدی 

دې هنر ته چندان پاملرنه نه وه  شي وموندل شي. تر جګړې دمخه
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شوې او اوس يوازې د کابل د زاړه ښار په کنډوالو کې په تيت وپرک 

 ډول ليدل کېږي.

که چېرې د دې هنر جوړوونکي د هغه بڼه بدله نه کړي، نو دا ډول 

تخليقات او هنري پنځونې به بې له شکه پر پخو ودانيو بدلې شي. 

پديدې بايد سره پرتله شي او په مهمه خبره داده چې نوې او زړې 

ټولنه کې د دواړو انډول وساتل شي. نوښتونه او د هغو دوام بايد يو 

له بل سره په موازي ډول حرکت وکړي، چې د ټولنې په هر غوړي 

کې د ځان پېژندنې احساس وروزي؛ هغه احساس چې د يو ملت د 

لونو واک او صالحيت لپاره الزم ګڼل کېږي. نن تېرو تاريخي سمبو

او بنسټونو ته بې اعتنايي دوام لري. موزيمونه په بشپړه توګه لوټ 

شوي، لرغونې سيمې په بېرحمۍ سره تاال شوي، هنر او موسيقي 

منع شوي او مهمې تاريخي ماڼۍ او ودانۍ ويجاړې او ورانې شوي او 

 يا يې الزمه څارنه او ساتنه نه کېږي.

لت ته، چوې پوه دې ان د هغو پنځوسو تاريخي ابداتو اوسني حا

ليکنه کې يې يادونه شوې، يوه سرسري کتنه، دا په ډاګه کوي چې 

له استثناتو پرته د افغانستان تاريخي شتمني، کم ارزښوته ګڼول 

کېږي، د کم ارزښتۍ دا فکر تر هغه حالت هم بدتر دی چې دا ودانۍ 

 په کې په فزيکي ډول ويجاړېږي او له منځه ځي.
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 څه بايد وکړو؟

بايد ترسره شي، چې اوسنى حالت ښه شي؟ البته ښه او کوم کار 

 مناسبه خبره به دا وي چې کوم کار کېدی شي ترسره شي؟

الندينۍ مباحثه زما د ځاني کتنو پر بنسټ والړه ده. د زموان او 

مکان د غوښتنې له مخې، د مووزيم، انجنيورۍ او لرغونپووهنې 

ه وکړه، البته مسايلو پورې تړلې ده، لکه څنګه چې مو پورته اشار

پوره  پوهېږو چې دا څرګندې شوې خواوې د افغانستان د پرتمينو 

 فرهنګي ميراثونو، برخه جوړوي.

د بهرنيو هڅو او همدارنګه د وخت د سپما لپواره، لوه څلوورو 

بنسټيزو توکو څخه، چې يو له بل سره تړلي او يو پر بل  ډډه لګوي، 

 ور توکي دادي:د يو رښتيني پالن طرح کول الزم دي. دا څل

په دې برخه کې د اغېزمنو ادارو او  حساسه اداره: -لومړی

 موسسو د سياستونو تثبيتول او ډاګيزول.

روزل شوې، اغېزناکې  با استعداده مسلکي کسان: -دويم

 او با احساسه بشري سرچينې.

د فرهنګي ميراثونو د پېژندنې  د خلکو مسووليت: -درېيم

 ا.لپاره  د خلکو د پوهې لوړتي

قووانين او  الزم او اغېزناک حقوقي سيسوتم: -څلورم

 مقررات او د هغو اغېزمن تطبيق.
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 الرښوده اداره:

اوسمهال د فرهنګي ملکيتونو د ساتنې په برخوه کوې، د ملوي 

شتمنيو د پېژندنې لپاره ډېر کم امکانات شته. سره له دې چې له 

دې د واکمنو تخنيکي پلوه، پر کابل، هرات، مزارشريف او باميانو بان

حکومتونو په چوکاټ کې رسمي ادارې او سازمانونه نه شته، چې د 

کال  م(۶۳۳۳)وکړي، دا موسسې چې پر  استازوليدولتي جوړښت 

تاسيس شوي، په هزاره جاتو او باميانو کې د ابداتو او لرغونو سيمو 

کال  م(۶۳۳۳)له ساتنې پرته، نورو هغو موسسو ته ورته دي، چې د 

خه موجودې وې. هغه اوس الزم واک او پووره موالي تر شخړو دم

سرچينې نه لري او اغلباً د سياستونو د پرله پسې بدلېدونکو هيلو، 

کړکېچونو او اختالفونو تابع دي، طبعاً دا اختالفونه د هغوی پر کار 

 باندې بد اغېز کوي.

ددې ډول لړزېدونکي او بې ثباته حالت يوه ښکاره بېلګه، د کابل 

 م(۶۳۳۲)، ددې موزيم په سلو کې اتيا برخې اثار چې پر موزيم دی

کال په داراالمان کې پاتې وو، غال شوي دي. په داسې حال کې چې 

په افغانستان کې د لرغونو اثارو ناقانونه تجارت تل موجود و، خوو 

کابل موزيم د الزم مصوونيت او امنيت ښه سابقه درلودله. تر جګړو 

ثار د تجارت له خطر سره مخ شوي نه دمخه هېڅکله هم د موزيم ا

کال وروسته پيل شو. که  (م۶۳۳۲)وو، خو اصلي توپان او سېالب تر

څه هم د طالبانو تر راتګ وروسته د اثارو ډېره ناڅيزه برخوه لوه 
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منځه تللې ده. د رباني حکومت هدايت ورکړ، چې پاتې اثار تسجيل 

څخه کابل هوټل ته  شي او په خپله اثار، د ساتنې لپاره له داراالمان

 ولېږدول شي.

د طالبانو اوسنۍ اداره د دې کار مخالفه ده او هيله لري، چې دا 

اثار په داراالمان کې موجودې ودانۍ ته، چې د توغنديو د لګېدو له 

کبله ورانه شوې، تر  بيا رغونې وروسته بېرته هلته يوسي. تر کومه 

لګښوت او زياتوه ځايه چې د اوسنۍ ودانۍ اساسي بيا رغونه ډېر 

بودجه غواړي، نو نه د طالبانو اداره او نه هم نړيوالې سرچينې، يوه 

هم د هغو د ورکړې تياری لري. د موزيم کارمندانو توه الرښووونه 

شوې، چې هره ورځ په داراالمان کې د موزيم ودانۍ ته الړ شوي، 

پرته له دې چې د لېږدونې وسيله ورته برابره شي؛ دوی بايد اتوه 

متره واټن ووهي، چې دندې ته حاضر شي. لوه هغوه نواڅيز  کيلو

معاش پرته چې کله کله هغوی ته ورکول کېږي، د دفتر تجهيزات، 

برېښنا، سون مواد، غذا او د هغووی د کوار لپواره نوورې الزموې 

اسانتياوې نه شته. ځکه نو د کابل موزيم ډېره ناڅيزه اداري، مالي 

 او تخنيکي پالنه کېږي.

وړاندې دا بې تفاوتي، د ښار د نورو مهندسي ميراثونو  د موزيم پر

د بنسټونو پر وړاندې هم شته، چې د هرې ورځې په تېرېدو سره، د 

اختالس او نه پاملرنې په نتيجه کوې لوه منځوه ځوي. دا درک او 

احساس هم نه شته چې د فرهنګي ميراثونو اړوند چارې او د هغو 

ي لري او د دې ويجاړ شووي سيمه او چاپېريال يو له بل سره اړيک
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اقتصادي بيا رغونې په ماسټر پالن کې بايد شاملې  -ښار د ټولنيز

شي. لومړنۍ دنده کېدی شي د تيمورشاه د مقبرې او بڼ ترميم وي، 

چې د ښار په زړه کې پروت دی. خو مقامات دې وړانديز ته ډېوره 

کمه پاملرنه کوي. اوسمهال داسې ښکاري، چې پوه کابول کوې د 

 نګي ميراثونو ساتنه يو رسمي لومړيتوب نه لري.فره

د تعجب وړ نه ده چې هرات د لومړيتوب حوق لوري او د زيواتو 

تاريخي ابوداتو پوه لرلوو سوره چوې ځينوې يوې اوس لوه ډېور 

خواشينوونکي حالت سره مخ دي، د چټکوې او بېړنوۍ پواملرنې 

غوښتنه کوي، کېدی شي ځانته پاملرنه راجلب کړي. د هورات د 

ي ابداتو د ساتنې مديريت ښه فعال دی، خو بيا هم د الزمو تاريخ

مالي سرچينو نشتوالى، ناسم کار او فکري اختالف په دې برخه کې 

 د يوې روښانه ستراتيژۍ د مخنيوي نور عوامل دي.

نه لري. د  تياد ودانيو د بيا جوړونې کمزوري پالنونه الزمه اغېزمن

هرات په جامع جومات  موزاييک د کاشي جوړوولو دستګاه، چې د

کال، د هرات د تاريخي ابداتو د بيا رغونې لپاره، پر  م(۶۳۹۹)کې پر 

هغه وخت جوړه شوې وه، تراوسه هم پر کار بوخت ده؛ سره له دې 

 م(۶۳۳۹)چې د هغې فعاليت ډېر کم شوی دی. د هرات موزيم پر 

 کال م(۶۳۳۱)کال د اختيارالدين د تاريخي کال په انګړ کې، چې پر 

د يونسکو له خوا ترميم شوې وه، بيا پرانستل شوی دی. د جګړو په 

بهير کې په ښه حالت کې پاتى شوی. د موزيم څارنه په ښوه ډول 

کېږي، خو خطي نسخې او اثار په ټينګه ترميم او کتالک جوړونې ته 



                                         د افغانستان فرهنګي مرياثونو ته يوه کتنه  /نيمه پېړۍ يون

673 

 

اړتيا لري. په خواشينۍ سره چې ددې کار لپاره روزل شوي او تربيه 

 ته.شوي کارکوونکي نه ش

ځينې هغه ځانګړي ابدات، چې يو وخت د وياړنو د ځال  بازار و، 

تراوسه هم پاتې دي، د لومړي هدف لپاره، دويم ځل د دې ودانيو د 

بيا پرانيستلو هېڅ کومه هڅه او تشويق نه شته. د هرات د زاړه ښار 

په زړه کې د ))چهارسوق(( حوض په اسانۍ سره کېدی شي ترميم 

ونو لپاره ترې ګټه پورته شي. خو په خواشوينۍ او د بېالبېلو هدف

سره چې اوس وچ او هېر شوی او د نه پاملرنې له املوه  موخ پور 

ورانېدو دی. د هرات د کاروانسرايونو پرځای، چې يو وخت د پېړيو 

په اوږدو کې د سوداګرۍ مرکزونه ګڼل کېدل، له خټو څخوه څوو 

زونو په توګوه پوړيزه ودانۍ جوړې شوي او د راکړې ورکړې د مرک

کارېږي، له دې کبله کېدی شي د هنر په باب داسې نظر، يو فقر او 

خال وګڼل شي. پر همدې بنسټ ويالی شو چې د هنوري پديودو 

 زېږونه او هستونه د محوه کېدو او له منځه تلو په حال کې ده.

دا خبره هم ډېره سخته ده، په څرګند ډول وويل شوي، چوې د 

مزارشريف کې د حضورت علوي)رض( د  کال پر اوړي په م(۶۳۳۱)

مقبرې د بيا ښکال لپاره د هڅې او نوښت انګېزه څه وه؟ د روضې د 

ترميم کار د يو لوړ رتبه پوځي افسر له خوا څارل کېده. د تاريخي 

ابداتو د ساتنې مسلکي او باتجربه غړي، د خپلو مسلکي او معياري 

ي. يوځای د موزيم کارونو د پرمخ بيولو لپاره ډېر کم واک هم نه لر
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لپاره ټاکلى شوی، خو کوم متخصص نه شته، چې د هغوه چوارې 

 پرمخ يوسي.

 روزل شوې بشري سرچينې:

خوال لوه ورايوه  په عمومي ډول د هغو متخصصينو کمښوت او

محسوسېږي، چې کوالی شي له نړيوالو منل شويو معيارونو سره 

ن چې تور سم، د ابداتو ترميم او ساتنې ته دوام ورکړي. هغه کسا

جګړې دمخه روزل شوي او زده کړې يې کوړې وې، هېوواد يوې 

پرېښود، يا ګوښه کړای شول او يا د اداري، مالي او تخنيکي مالتړ د 

نشتوالي له امله په يوه ګوټ کې کېناستل او د هغو پرځوای بوې 

تجربې او بې تحصيله کسان نصب شول. په کابل پوهنتون کوې د 

اوسوه پوورې د افورادو د  ده. تورلرغونپوهنې څانګه تړل شووې 

پيداکولو او تر ټولو مهمه دا چې ددې برخې د بېالبېلوو څوانګو د 

ځواکمنۍ او مسلکي ظرفيت د ټاکنې لپاره هېڅ ډول هڅه ترسره 

شوې نه ده او مشکله برېښوي، د دې ډول اشخاصوو امکانوات او 

 ريزرفونه پيدا شي چې څومره او تر کومې کچې دي.

دا ډېره مهمه دنده ده ، ضرور بايد پور هغوې کوار وشوي. د دې 

واقعيت په رڼا کې چې اوسني محصولين پور انګليسوي ژبوه نوه 

پوهېږي، نو د هغو هڅو امکان يې له ستونزو سره مخامخ کړی، چې 

د هغو په پايله کې نوي کادرونه تر افغانستانه بهر وروزل شي. ځکه 

مسلکي کورسونو د جوړولو لټه نو په افغانستان کې بايد د عملي 
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وشي. مقامات په پرنسيو کې له دې اصل سره موافق دي، خو له 

نښو نښانو څخه ښکاري، چې هغوی په دې برخوه کوې چنودان 

پاملرنه نه کوي. دا ډول بې تفاوتي، دا پوښتنه راپورته کوي: هغوه 

کسان چې له دې کورسونو څخه فارغېږي، کوالی شي کووم کوار 

 ترسره کړي؟

 ټولنې د مسووليت احساس: د

پر اوسني وخت، د فرهنګي ميراثونو پوه اړه، رښوتيني رسومي 

تړونونه د پوښتنې وړ دي، ځکوه تور هغوه وختوه پوورې چوې د 

افغانستان د شخړې سياسي حل، د پوځي مسايلو په ابهام او چلند 

کې راګير وي، په داسې حاالتو کې بايد وليدل شي، چې عامو پرګنو 

 ت او ريزرفونه شته.کې څه امکانا

ست کې ورته اشاره شوې، په ټول افغانستان ېلکه څنګه چې په ل

کې يو شمېر اسالمي زيارتونه، د خلکو له خوا تر څارنې او تورميم 

الندې دي او په ښه ډول ساتل شوي. په هرات کې چې زياته پانګه 

شته، د جوماتونو او زيارتونو جوړول او ترميمول په ټولنوه کوې، د 

بي عقيدې او اخالص د څرګندونې يو ډول دود ګرځېدلى دی. مذه

البته هغه کسان چې د ابداتو د ساتنې او نوي کولوو پوه اړه، لوه 

پوهنيزو معلوماتو څخه بې برخې وي، اغلباً د ګټور کار پر ځای زيان 

 رسوي.
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له يوې تاريخي ابدې څخه، بلې تاريخي ابدې ته د ترميم لپاره، د 

ږدول او د سمنټو د زياتې اندازې کارول، په دې تعميراتي موادو لې

برخه کې اساسي حل الره نه ده او نه الزم ځواب دی. کوم شى چې 

د اړتيا وړ دي، هغه د تجهيزاتو او کاري متخصصينو په واسوطه، د 

مهجزو ارګانونو تاسيسول دي، چې د خلکو لېوالتيا، د يوه پوراخ 

 عملي پالن له الرې عملي کړي.

و اثارو د کشف په برخه کې کوالی شو، د خلکو د هڅو د غال شوي

کال د سلطان محمود غزنوي د مقبورې  م(۶۳۳۹)بېلګې راوړو: پر 

اړوند د مرکزي ډبرليک يوه لوحه، د هغې تور غوال لوس ورځوې 

وروسته، په دقيق ډول هغه وخت چې تور پوولې اړول کېدلوه، د 

ذيعالقه کسانو له خوا کشف او ونيول شوه. سربېره پر دې، يو زيات 

کال د غال شويو اثوارو او د هغوو د بيوا  م(۶۳۳۳)شمېر خلکو پر 

راټولونې لپاره د اطالعاتو او کلتور وزارت د وزير غوښتنې ته مثبت 

ځواب ورکړ. هغه په لوړ غږ له کابل راډيو نه د خپلې وينا په ترڅ کې 

وويل: ))خلکو په ټول ژوند کې هڅې وکړې، چې ښکال وزېږوي، په 

داسې حال کې چې يو شمېر نورو د هېوادوالو د خوښۍ په مقصد د 

لپاره خپل ژوند وقف کړی، خوو اوس ځينوې  دې ښکال د ساتنې

انسانان دا تاريخي پديدې او تخليقات د خپلو شخصي ګټو لپواره 

لوټوي.(( هغه څرګنده کړه، چې د يوې ټولنې د ټولو سالمو وګوړو 

رسالت دی، چې د خپلې ټولنې د غال شويو تاريخي اثارو پر وړاندې 

فرهنګوي او خپل مسووليت ترسره کړي، هغه دې د افغانستان د 
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ته ورحواله کړي  کمېسيونتاريخي اثارو د ساتنې او راټولونې ملي 

او يو څه ناڅه مادي انعام به هم ترالسه کړي. په پايله کې شاوخوا 

اثار ترالسه شول. البته دا د ورک شويو اثارو ډېره کمه برخه  (۶۳١١)

ده. خو يو شى يې په ډاګه کړ او هغوه دا چوې، دا ډول غوښوتنې 

او بې له شکه ارزښتمنې وي. ځکه چوې د  ناکېشي اغېزمکېدی 

هېواد لرغونې سيمې، د ناقانونوه پلټنوو پوه اثور، پوه مونظم او 

سيستماتيک ډول تاال شوې دي. د تخار واليت د آی خانم، د بلخ 

زوړ ښار، د ننګرهار واليت هډه، په دې برخوه کوې، درې ښوکاره 

 بېلګې ګڼل کېدی شي.

سيمې څخه، چې تراوسه يوې ال هويوت د اوازو له مخې له يوې 

څرګند شوی نه دی، د سرو زرو يوه زياته اندازه  اثار کشف شووي 

ميالدي پېړۍ کې د  (۶۶)دي. له دې سيمو څخه يوه، کېدی شي په 

سلطان سنجر مقر وي، چې د فارياب واليت قيصار ولسووالۍ توه 

کې تر نږدې دی. ويل کېږي، له دې ځايه د ناقانونه پلټنو په پايله 

ځمکې الندې، له پنځه ويشت متره ژوروالي څخه د سرو زرو مرصع 

تاج، د سپينو زرو يوه مرصع کوزه، زيات شمېر مجسمې، لوښوي، 

الجورد او د سرو زرو دوه کيلو ګرامه پوډر ترالسه شوي دي. دا چې 

رښتيا دي که نه؟ نه پوهېږم. د پوهانو لپاره يو بل ارزښتمن کشف 

پلخمري په شمال کې، د رباطک له پلټنو څخه، د کال، د  (۶۳۹۲)پر 

باختري ډبرليک ترالسه کېدل دي، د پوهانو په اند دا ډبرليک په 

دويمه ميالدي پېړۍ کې د کنشکا په نوم، د کوشانيانو د ديون او 
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تاريخ په باب معلومات لري او د کوشانيانو د عصر په اړه د ټولنيزې 

 بيا کتنې وسيله ګرځېدلى شي.

په دقيق ډول هېڅکله هم پوه نه شو، چې کوم شيان لوه  موږ به

دې ځای څخه ورک شوي دي، خو کوم شى چې مووږ توه زياتوه 

خواشينى پيدا کوي، د دې سيمو هغه علمي څرګندونې او مدارک 

دي، چې هېڅکله د هغو پر کشف نه بريالي کېږو، دا زيان جدي او 

په يوه خال نه جبرانېدونکى دی، ځکه چې هنري هستونې هېڅکله 

 کې رامنځته کېدی نه شي.

د يو لرغوني فرهنګ د ژوندي پاتې کېدو په باب، چې پر کوم څيز 

باندې بايد پوه شو، هغه دا دی چې اثار يې بايد په همغه سيمه کې 

مطالعه شي. د افغانستان د ډېرو لرغونو سيمو په باب نور دا امکان 

 ر ته ستر زيان رسېږي.له منځه تللى دی او په پايله کې يې علمي کا

د کابل موزيم يوه بې مثاله ځانګړنوه دا وه، چوې د هغوه ټوول  

کلکسينونه، د پوهنيزو پلټنو په نتيجه کې اوډول شوي او څېوړل 

شوي وو. همدارنګه د هغه زيات اثار بې مثاله او بې ساري وو، نوه 

يوازې دا چې کوالی يې شول، د افغانستان فرهنګ او تاريخ ښوه 

بلکې د نوړۍ د فرهنګوي ميراثونوو د ځوال لپواره هوم وځلوي، 

مرستندوی او ګټور وو. تاالنګر او غله د ګناه او پښېمانۍ هېڅ ډول 

احساس نه لري. هغوی يوازې د پيسو لپاره دا کار سرته رسوي. هغه 

بهرنيان چې د افغانستان د تاريخ او فرهنګي اثوارو پور ارزښوت 

ښوت څخوه خبور دي، ددې پوهېږي او د اثارو د سوداګرۍ له ارز
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اشخاصو د پيسه دوستۍ له انګېزو څخه ګټه پورته کوي. معاملوه 

کوونکي کوم پرنسيو نه لري او د نړيوالو کلکسيونرانو د هيلو په 

پام کې نيولو سره، د نويو راپيدا شويو غلو او خپلو افغان ايجنټانو له 

حرص سره يوځای، هماهنګ عمل کوي. د غوال شوويو اثوارو لوه 

ناکو او روزل شويو نړيوالو شبکو سره په ټينګه اړيکي لري. په خطر

دې کار کې تر بېالبېلو کچو، د دولتي ادارو فاسد کار کوونکي هم 

برخه لري او له پاکستان څخه تر اروپا، جاپان او امريکا پورې همدا 

 عمليات ترسره کوي.

د رښتيا خبره داده، چې د ستونزې د څېړنې او بنسټيز حل لپاره، 

افغانستان مسوولې دولتي ادارې، ډېر لږ خلک هڅوي، چې خپلو 

وياړلو بډايو ميراثونو ته پاملرنه وکړي. د پوهانو او علمواوو ډلوې، 

خلکو سره خپله پوهه  ډېره لږه شريکوي او کم تبليغ کوي؛ په هېڅ 

ځای کې د ښوونځيو زده کوونکو ته د خپلو تېرو فرهنګي بډاينو په 

 کېږي. باب څه نه ورښودل

کم شمېر ځوانوانو کابول  ډېر تر جګړو دمخه وختو کې د هېواد

موزيم ليدلى او کتلى و. اوس د هېواد ځوان پښت اکثره تر هېواده 

بهر، په جال وطنۍ کې ژوند تېروي او د هغو ارزښتونو او مفاهيمو په 

باب چې يو وخت يې په هېواد کې موجود وو، پر هوېڅ شوي نوه 

 پوهېږي.

ماتې ګڼل کېږي، د يوې ملي ستراتيژۍ د نشتوالي دا يوه سخته 

له کبله، هېڅ يو تحصيل کړی مسلکي شخص، په يوازې ځان او د 



                                                                               يون/ د افغانستان فرهنګي مرياثونو ته يوه کتنهنيمه پېړۍ 

 

68١ 

 

عامه افکارو له همدردۍ او درک پرته نه شي کوالی، پوه اوسونيو 

شرايطو کې د ښه والي لپاره هيله ولري. په ډېرو برخو کې د مالي 

يراثونو باندې د خلکو سرچينو د پيدا کولو په انډول، پر فرهنګي م

د پوهېدو کار مشکل دی. په نورو هېوادو کې، هغه وخت چې چټک 

اقتصادي پرمختګ، ښاري کېدنه او کورني کړکېچونه د دې سبب 

ګرځي چې د فرهنګي اثارو پر وړاندې بې تفاوتي څرګنده شي، نو 

مختلفې ډلې د فرهنګي او تاريخي اثارو د له منځه تلو د مخنيوي 

وړېږي. کوالی شو د هغو له تجربو ګټه پورته کوړو. لوه په خاطر ج

اوسنيو اړتياوو سره سم بايد په ټولو سطحو کې د پرېکړو د سرته 

رسولو لپاره يو لړ غونډې او ورکشاپونه په پام کې ونيول شوي. د 

عامه افکارو د پوهې لوړتيا، ددې غوښتنه کوي، چې سويمه ييوز 

او د اوسېدو د چاپېريال له اوسېدونکي، د ساختماني پالن جوړولو 

متخصصينو، دولتي کار کوونکو، ناحکومتي سازمانونو د ماينپاکۍ 

له نړيوالو تمويلوونکو او متخصصينو سره يوځای شي. که  ،ګروپونو

چېرې د خپرونې او تبليغ لپاره دا لېوالتيا په عمل کې پلې شوه، په 

تياری هغه حالت کې بايد تحصيل کړی پرسونل، په دې برخه کې 

 ونيسي.

بې له شکه، خنډونه شته، په دولتي دستګاه کې يو شمېر کسان، 

ناحکومتي سازمانونه، ټولنې او تمويلوونکي د فرهنګي ميراثونو د 

له منځه تلنې پر جدي خطر باندې، يو شان خبر نه دي او فرهنګي 

مسايلو ته يوشان د لومړيتوب په سترګه نه ګوري. ان دا چې ځينې 
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ل د فرهنګي فعاليتونو د پراختيوا او سواتنې لپواره د په بشپړ ډو

بودجې د لګښت مخالف دي، بشري مرستو ته د لومړيتوب حوق 

ورکوي او پر دې برخه پيسې لګوي. خو بيا هم د خوشالۍ ځای دی، 

چې د ځينو استثناتو يادونه وکړم او د ماين پاکۍ  له ځينو موسسو 

ز )هبيتوات( څخوه، د او د ملګرو ملتونو د بشر د اسکان له مرکو

فرهنګ په برخه کې د مرستو او پرله پسې مالتړ له املوه، مننوه 

 وکړم.

په هر ډول موږ بايد داسې افغانان، نه يوازې په افغانستان ، بلکې 

په اروپا، امريکا او پاکستان کې ولټوو، چې يو روښانه ليد او له خپلو 

ځواکمنوه لري او په دې برخه کوې و فرهنګي ميراثونو سره مينه

مبارزه وکړي. دا يووه مهموه اړتيوا ده، يووازې قوانون او روزنيوز 

پروګرامونه به په دې برخه کې د لېوال شخص له الرښوونې پرتوه 

 هېڅ ډول اغېز ونه لري.

له مثبتو عواملو څخه يو دا دی چې نړيوال سازمانونه دمخه شوي 

او حاضر دي  په دې برخه کې مرسته وکړي. په دې موسسو کوې 

ونسکو، د موزيمونو نړيواله شورا )ايکوم(او دفرهنګي ميراثونوو ي

مه نېټوه د  (8)مياشتې پر ( ۶۲)کال د (م۶۳۳۳)نړيوالې کمېټې د 

افغانستان دفرهنګي ميراثونو په اړه يو پرېکړه ليک تصويب کړ. په 

هغه کې د افغانستان فرهنګي ميراثونو ته د متوجه ګواښونو په باب 

خواشيني ښکاره شوې او له مقاماتو څخه غوښتل شوي، چوې دا 

ميراثونه وساتي او له نړيوالو ټولنو هم غوښتل شوي، چې ټول الزم 
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ې په واک کې ورکړي. داسې الرې چارې بايد ولټول شي، امکانات ي

چې له دې وسيلو نه ګټه پورته کړو او له دې ډول لېوالتياوو څخه 

 کار واخلو.

په بېالبېلو خواوو کې د دفاع او تبليغ کارونه، لومړۍ ګڼل کېږي. 

کال، په اسالم باد کې د افغانستان د  (م۶۳۳۹)ددې هدف لپاره پر 

( تاسيس شو. د SPACHد ساتنې انجمن سپک ) فرهنګي ميراثونو

لومړنى هدف دا و چې په هېواد او تر هغه بهر، لوه  SPACHسپک 

انفرادي اشخاصو، سازمانونو او موسسو سره، د اطالعواتو راکوړه 

ورکړه وکړي او اړيکي ورسره ټينګ کړي. دې انجمن د خپلو غړو د 

سيمو، تاريخي همکارۍ په واسطه وکړای شول، د موزيمونو، لرغونو 

ابداتو، اثارو او معمارۍ له وضعيت څخه، د عکاسۍ يو کتالک برابر 

 کړي.

د موزيم د پاتې اثارو د تثبيت او راجستر ترڅنګ، بايد د موزيم 

لپاره په عاجل ډول د امنيتي اسانتياوو د برابرولو غم وخوړل شي. 

دوی د سروې او څېړنې له هئيتونو سره مرسته کوي، د مطبوعاتو 

او عامه مبلغينو له الرې عامه اړيکوي پراخووي. د افغانسوتان د 

فرهنګي او تاريخي ميراثونو د ساتنې انجمن، چې د افغانستان له 

کال له پالن وزارت  م(۶۳۳۳)مسلکي شخصيتونو څخه جوړ دی، پر 

 سره ثبت او راجستر شوی دی.
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 د قانون خپرول او تطبيق:

په افغانستان کې د فرهنګي ملکيتونو د ساتنې لپاره په نړيواله 

سطحه زيات غږونه پورته شول. د افغانستان لپاره د بشر حقوقو په 

چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي، د ملګورو ملتوو د بشور 

ته د خپل ګزارش د وړاندې کولوو پور  کمېسيونحقوقو ځانګړي 

سي تخلفاتو په توګه، په پرلوه وخت، د بشر له حقوقو څخه د اسا

پسې ډول د افغانستان د فرهنګي ميراثونو د لوټ او تاالن يادونه 

 کړې ده.

کال د فبورورۍ پور  م(۶۳۳۳)د ملګرو ملتونو عمومي جرګې د 

مه، د افغانستان په باب په اړوند پرېکړه ليک کې، د سولې او (۶۹)

د خپلوې  فرهنګي ملکيت ترمنځ پر مستقيم ارتباط ټينګار وکوړ.

غوښتنې د تکرار په دوام کې يې د افغاني ډلو د موافقې غوښوتنه 

وکړه، چې د افغان ملت د فرهنګي ميراثونو د غال د ټولو ډولونوو، 

 ناوړه عملونو او ناجايزه ګټې مخه ونيول شي او ودرول شي.

د افغانستان تېرو حکومتونو، په دې برخه کوې پوه بشوپړ ډول 

د کابل موزيم، د موزيمونو د نړيووالې مناسبې هڅې ترسره کولې. 

شورا پوره او کره غړی و او له نړيوالو معيارونو سره سم يې ټول هغه 

قوانين او مقررات، چې د دې شورا له خووا، پوه ځوانګړي ډول د 

ګمرکي مقرراتو د درناوي په برخه کوې وو، منلوي او هوم يوې د 

نيولو مالتړ کړی مشکوکو او بې اسنادو اثارو، له تاوان پرته ضبط او 
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او هغه يې په عمل کې پلي کړي وو. د تاريخي او فرهنګوي اثوارو 

قانون په ډاګه څرګنده کړې ده، چې منقول او نامنقول اثار، پلټل 

شوي او که تر خاورو الندې دي، د افغانستان په خلکو پورې تړلي 

دي. خلک او حکومت د هغو د ساتنې مسووليت لوري، نومووړي 

خي ودانيو کې هر ډول بدلون منع کړی او ساختماني قانون په تاري

موسسې يې مکلفې کړي، چې که چېرې يو تاريخي اثر او لرغونې 

ساحې ته، د کار پر وخت زيان رسوېږي، نوو دوی مجبووره دي د 

بنسټيزې چارې تر پيدا کولو پورې کار ودروي. کله چې پلخمري ته 

ت وليدل شوو، نږدې د کوشانيانو معبد، د سړک د جوړېدو پر وخ

چې په يوناني ليک هلته ډېرې ليکنې شته، نو په علمي ډول وپلټل 

 شو.

دغه راز قانون حکم کړی، چې په شخصي ځمکو کې پيدا شوي 

تاريخي اثار، د خلکو ملکيت دی او اشخاص د هغو د خپلونې حق 

نه لري. البته پر وړو اثارو باندې دا قانون تل د تطبيق وړ نه دی، خو 

د لويو ساحو، لکه د ميرزکوې د خزانوې پور وړانودې،  کوالی شي

ډراماتيک برياليتوب ولري. که څه هم ميرزکي په ډاګه کړه چوې 

څنګه د ناقانوني فعاليتونو پر وړاندې د قانون تطبيق له ماتې سره 

مخ شو. په دې قانون کې د غال شويو اثارو د مخالفت په اړه مهوم 

ر مى د پکتيا د ګرديوز د کال پ م(۶۳۹۳)مطالب ځای شوي دي. د 

کيلو مترۍ د ميرزکې کلي په يوه څاه کې، د  (۳۹)شمال ختيځ په 

مسکوکاتو د يوې لويې برخې د ناڅاپي کشف خبر کابل ته ورسېد. 
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زرو  (۶۲)د ساحې د څېړنې لپاره د ملي موزيم لېږل شوی هئيت، د 

و پوارتي ا -هندي، يوناني، ګريکو، باختر، اندوګريک، اندوبتي، اند

کوشاني مسکو کاتو پر کشف بريالى شو. د هغو تاريخ له څلورمې 

قبل الميالد پېړۍ څخه د ميالدي پېړيو تر لومړيو پورې رسوېده. 

وضع شوی قانون، په ميرزکه کې د مسکوکاتو د ناقانونه راټولونې د 

 ودرولو سبب شو.

کال، هغه وخت ترسره  م(۶۳۳۲)پر ميرزکي باندې دويم بريد پر 

د کلي په شاوخوا کې استوګنو خلکو په ډلوه ييوز ډول شو، چې 

پرېکړه وکړه، چې په ډېر سيستماتيک ډول له سره کېندنې پيول 

کړي. يوه دولس کسيزه کمېټه جوړه شوه، چې د پلټنو سرپرستي 

وکړي، له پاکستاني معامله کوونکو سره خبرې اترې پرمخ يوسي او 

لي پر خلکو ووېشي. د هغو له خرڅالو څخه السته راغلې ګټه، د ک

لکه يو جنراتور، واټرپمو او  ،د کلي خلکو هر يوه د کيندنو لګښت

بشري ځواک د اخيستلو لپاره پنځوس زره پاکستانۍ روپۍ لګولې 

 وې. ميرزکه د مسکوکاتو يو ډېر لوی مدفن دی.

دا خزانه له سرو زرو، سپينو زرو او برونزي مسکوکاتو څخه جوړه 

درې ټنه اټکل شوی و. د سرو او سپينو  وه، چې ټول وزن يې دوه

کيلو ګرامه شيان لکه ګاڼه، جامونه او مجسمې  (۲١١)زرو شاوخوا 

، چې په ډېره چټکۍ سره د کلکسيونرانو او بهرنيو معامله ېهم و

کوونکو په الس، مخکې تر دې چې پوهان د هغوی هويت تثبيت او 

 مطالعه کړي، ال درکه شول.
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و په الس، په ډېره ګرانه او لووړه بيوه پوه دا اثار د معامله کوونک

پېښور او اسالم اباد کې وپلورل شول، خو له هغو څخه د السوته 

راغلو پيسو ډېره لږه برخه بېرته ميرزکي ته الړه. په حقيقت کوې 

اصلي پانګه اچوونکو، په ډېرې سختۍ سره وکړای شول، د خپول 

ړي. دا عمل لګښت جبران وکړي او ډېره لږه ګټه ورڅخه السته راو

د قبيلې د خلکو ترمنځ  د سختې بې اتفاقۍ او اختالف سبب شو. 

کال شوې وه،  م(۶۳۹۳)رسمي او دولتي مداخله لکه څنګه چې پر 

ونه شوه او ان دا چې د دولت له خوا د هېڅ  ډول څارنې امکان نه 

و. سره له دې چې د پروفيسور ربواني حکوموت د لرغونپووهنې 

وکړه، چې سيمې ته يو هئيت ولېږي او د  انستيتوت ته الرښوونه

پلټنو مخنيوی وکړي، د لرغونپوهنې مدير يادونه وکړه، چوې پوه 

پکتيا کې حکومتي اداره دومره کمزورې وه، چې ويې نوه کوړای 

شول، د لرغونپوهنې د هئيت لپاره يو شمېر ساتونکي برابر کړي. پر 

کال دا پلټنې ودرول شوې. طالبانو ځان د دې کار د اجرا  م(۶۳۳۳)

د پانګوه  کوې مدعي وښود، خو حقيقت دا دی چې د پلټنو چارو

اچوونکو کمزورتيا، د جنراتورونو او مزدورکارانو د فعال ساتلو لپاره 

د بودجې کمښت او تر ټولو مهمه دا چې د کشف شوويو شويانو د 

ترمنځ د اختالفاتو زياتوالى، د  ګټې د وېش پر سر، د قبيلې د خلکو

دې پلټنو د بندېدو اصلي علت و. بيا هم بېرته دې ته راځو چې اثارو 

ته د زيان رسولو د مخنيوي، ممانعت او يا لږ تر لږه د لرغونو ساحو د 

تخريب د کمولو لپاره څه ډول ګډ قانوني عمل وکړو؟ په خواشينۍ 
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ي ادارې د خپلوو سره دا واقعيت مو مخې ته ودرېږي چوې افغوان

قوانينو تر حوزې بهر، پر ناقانونه فعاليتونو باندې ساده کنټرول هم 

نه لري. د فرهنګي ملکيتونو د ساتنې په باب پرله پسوې دولتوي 

اعالميو کوم څرګند اغېز شويندلى نوه دی. طالبوانو د پخوانيوو 

حکومتونو ټول نافذ قوانين ملغى اعالن کړي، خو د غال شويو اثارو 

السته راوړنې او ساتنې، د لرغونو سويمو او عاموه پوانګې د  د بيا

تثبيت په باب ابالغيې يې له پخوانيو قوانينو سره سمون خووري. 

څو اثار ونيول شول، خو د موزيم د اثارو د بېرته ګرځونې په اړه د 

هغو د اعالميې په ځواب کې کوم عکس العمل ښودل شوی نه دی. 

ي سزا د ورکړې ژمنه کوړې ده. د هغوی د مکافاتو پر ځای د شرع

پلټونکو حرص او طمعې ژوندۍ دي. له اجرائيووي ضومانت پرتوه 

 يوازې تشې ابالغيې کېدی شي معکوسه نتيجه ورکړي.

د کابل ادارې، د جالل اباد په غوچک کې د نا قانونه کيندنو پوه 

راډيو له خوا پوه دې اړه  (بي بي سي)باب، تر هغې وروسته چې د 

راډيو له الرې له ټولو خلکو  (شريعت غږ)ره شول، د تبليغات ترس

غوښتنه وکړه، چې لرغوني اثار په خلکو پورې اړه لري او هغه شيان 

چې ترالسه کېږي، بايد دولتي مقاماتو ته تسليم شي. د اعالميې تر 

 خپرېدو يوه اوونۍ وروسته په دې سيمه کې ټول شيان ورک شول.

تېږي، له داسې کم زده کړو همدا راز، ستونزې هغه وخت ال سخ

طالبانو سره  مخامخ شو، چې لوړې زده کړې نه لري او د ژونودي 

انسان د عصري تصويرونو د ممنوعيت د فرمان او د هغه فرمان چې 
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د ملت د ميراثونو د غال، زيان رسولو او غصبولو د مجازاتو پوه اړه 

ي د دی، توپير نه شي کوالی. د ساري په توګه په دې اړه کېدی ش

يو طالب قوماندان د هغو څرګندونو يادونه وشي، چې د باميانو د 

کال د څلوورمې مياشوتې پور  (م۶۳۳۳)محاصرې پر وخت يې د 

مه نېټه کړې وې. ده ويلي وو چې د باميانو تر فتحې وروسته (۶۳)

به د بودا ))بتان(( والوزوي. د نړيوالې ټوولنې ، د ملګورو ملتونوو 

نسکو د عمومي مدير د ټينګ عکوس سازمان د سرمنشي او د يو

کنودهار کوې د  (مره28)العمل له کبله، د هماغه کال د اپريل پور 

طالبانو مشرتابه يوه بيانيه خپره کړه، چې د باميانو د بودا الوزول 

يې رد کړي وو او يو ځل بيا يې ژمنه وکوړه، چوې ټوول لرغووني 

ډول د ميراثونه ساتي. دا چې د طالبانو ليکې په بشپړ او درسوت 

هغوی د پيغامونو پر محتوا او مانا پوهېږي او که نه؟ د تشويش وړ 

 بله مساله ده او يو بل عامل دی.

 نواکېڅرګنده ده چې په افغانستان کې د يوې مسوولې او اغېز

ادارې نشتوالي، زياتې ستونزې او مشکالت رامنځته کړي او د يوه 

ل تقريبواً باثباته مرکزي حکومت تر جوړېدو پورې بوه د هغوو حو

ناممکن وي. ضرور ده وپوښتل شي هر کله چې اثار تر هېواد بهور 

ايستل کېږي، څه بايد ترسره شي؟ په نړيواله کچه هم ورته خنډونه 

شته. يو شمېر سازمانونه او مسلکي دولتي ادارې تيارې دي، چې د 

ورکو شويو اثارو په پلټلو کې مرسوته وکوړي، خوو څرنګوه چوې 

کې د فرهنګي ملکيتونوو د ناقانونوه  م( کال۶۳۳١)افغانستان پر 
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لېږدونې، واردونې او صادرونې د مخنيوي او منع کولوو لپواره، د 

يونسکو کنوانسيون السليک کړی نه دی، نو نه شي کوالی په دې 

برخه کې کوم کار وکړي. د رباني له حکومت څخه زياتې غوښتنې 

حنې ته وشوې، چې له هغه سره يوځای شي، خو د کابل سياسي ص

اوسه پورې د ملګرو  د طالبانو په راتګ سره دا کار بريالى نه شو. تر

ملتو سازمان، طالبان په رسميت پېژندلي نه دي، ځکه نو پوه دې 

 برخه کې زيات کار ترسره کېدی نه شي.

ان له قانوني مالتړ پرته، ډېر او تر حده زيات کار ته اړتيا ده، چې د 

په افغانستان کې څوه تېرېوږي، د حقوقپوهانو، قضاوت او دا چې 

ګمرکي سرچينو احساس راوپارول شي. د لويديزو هېوادونو پېچلي 

کال پور اکتووبر يووې  م(۶۳۳۳)قوانين ګډې وډې نتيجې لري. د 

بريتانوي محکمې پرېکړه وکړه، چې که چېرې د باګرام د عاج دوه 

د ټوټې د ګمرک په واک بريتانيې ته داخل شي، هغه به د )فيالنو( 

مالتړ په باب، د اروپا د سوداګرۍ ټولنې د تړون له مخې، مصوادره 

شي. په دې پرېکړه کې په دې باب، چې نوموړي اثار د زرو کلونوو 

قدامت لري او د کابل له موزيم څخه غال شوي، هېڅ ډول يادونه نه 

ده شوې. د اثارو پاکستاني مالک، هغه بېرته پاکستان ته راوړل او 

 ويو اثارو د پيسو د السته راوړلو په لټه کې دی.اوس په دې غال ش

په دې ډول، په لنډه موده کې زيات شمېر مسوولو او با احساسه 

افغان شخصيتونو، ته د ګڼو او پراخو هلو ځلو د پيلولو مسووليت 

راجع کېږي. ددې ليکنې له غمجنې محتوا سره سره بيوا هوم دا 
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وکړای شي يو داسې  ليکنه د بېړنيو هڅو لپاره يو امکان دی، چې

تهداب او بنسټ کېږدي چې د هغه له مخې يووه ګټووره موانيزه 

کړنالره پرې جوړه شي. دا لومړيتوبونه کېدی شي، پر الندې ډول په 

 ګوته شي:

 لومړيتوبونه:

له الندې الرو څخه بايد په ټولو برخو کې ګټه واخيستل شي، چې 

 پياوړې شي. د افغان مسوولينو ترمنځ د دفاع او احساس روحيه

 _ انفرادي اړيکي؛

 _ سيمينارونه او ورکشاپونه؛

_ د افغانستان رسمي ادارې بايود وهڅوول شوي، چوې خپول 

مسووليتونه ومني او په مختلفو برخو کې بنسوټيز تجهيوزات او 

 وسايل برابر او پيدا کړي.

_ داسې رغوونکې هڅې بايد ترسره شي، چې د هغو پر بنسټ د 

ه نوښوتګره سوتراتيژي جووړه شوي. دا ستونزو د حل لپاره يوو

ستراتيژي بايد داسې نوي معيارونه او سياستونه طرح کړي چې د 

 هغو له مخې، نوي او ضروري ارقام راټول شي.

_ نامناسبو ځايونو ته د فرهنګوي ملکيتونوو د بېځايوه کېودو 

 مخنيوی؛

_ د ښوونځيو په تعليمي نصاب کې د فرهنګي ميراثونوو اړونود 

 يول؛موضوعګانو ځا
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چې د ساتنې او  ، _ د کادرونو د روزنې په برخه کې هڅه او هاند

 ترميمونې خدمتونه ترسره کړي.

 په هېواد کې بايد افغاني ټولنې وهڅول شي چې:

 _ د زياتې لېوالتيا او نوښتونو لپاره ځينې ډلې پر کار وګوماري.

 د ورکشاپونو، لکچرونو ، نندارتونونو ، راډيويي پروګرامونوو او د

ساده او عام فهمه خپرونو د جوړولو له الرې د عملياتي ګروپونو او 

 روشنفکرانو د همکارۍ راجلبول.

 په بهرنيو هېوادونو کې د افغاني ټولنو لپاره:

د افغانستان د هغو غال شويو اثارو لپاره چې په بهرنيو هېوادونو  

په کې پلورل کېږي، د هغو پر وړاندې د يو ځواکمن کمپاين له الرې 

 هغو هېوادو کې د مېشتو زړه سواندو او پوهو افغانانو تشخيصول.

_ په کومو هېوادونو کې چې دوی مېشته دي، د هغو هېوادونو له 

څېړنيزو ادارو سره، د هغو اثارو د بېرته راګرځونې په باب د اړيکو 

ټينګول، چې په ناقانونه توګه د افغانانو او يا بهرنيانو په واسطه هلته 

 ي دي.وړل شو

د بهرنيو حکومتونو، نادولتي سازمانونو او تمويلوونکو 

 دندې:

_ د نړيوالو فرهنګي سازمانونو د اعالميو او څرګندونو څارنه او له 

 هغو سره د لېوالتيا او همکارۍ څرګندول.
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_ د فرهنګي ميراثونو او د ژوند چاپېريال د ساتنې د مالتړ شبکو 

 ټينګښت او پياوړتيا. 

ښه والي او څرنګوالي لپاره د فرهنګوي ميراثونوو د _ د ژوند د 

 ارزښت په اړه د پوهې زياتول.

 د معلوماتو راټولول:

 _ د پوهو او مسلکي اشخاصو تثبيتول. 

 _ له فرهنګي ملکيتونو او سيمو څخه د ډاډمنو ارقامو راټولول.

 _ د بېړنيو ترميماتي اړتياوو په باب د معلوماتو راټولول.

 ست ثبتول او برابرول.ېسيمو د ل_ د ابداتو او 

_ په کتابتونو کې د ورک شويو اثارو پر ځای، د نويو اثارو ايښودل 

 او د هغو ځای ډکول.

 د معلوماتو خپرول:

د ټولو ډله ييزه رسنيو، مجلو، خپرونو، پوسټرونو، تلويزيون، راډيو 

سويمينارونو او ورکشواپونو  د او نورو له الرې د لکچرونو ورکول،

 .جوړول

_ له تصويرونو سره په پښتو او دري ژبو، د ساده موادو چاپول او د 

 ښو معلوماتو خپرول.

 د کادرونو روزل:

 _ د روزل شويو کادرونو د هويت ټاکنه او تثبيت.

_ د موزيم، ارشيف او تاريخي ابداتو د سوروې او تورميم د کوار 

 کوونکو لپاره د اساسي کورسونو جوړول.
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څېړنيزو تجهيزاتو او موادو سره د اشنايي لپاره د _ له پوهنيزو او 

 انګليسي ژبې زده کړې او مطالعې ته د ټاکلو اشخاصو هڅول.

_ د تخنيکي وسايلو د کارونې او د چارو د ښه والي لوه الرې، د 

فرهنګي ميراثونو د مالتړ لپاره، له سيمه ييزو رضاکارو ډلو سوره 

 همکاري.

 د متخصصينو تبادله:

نړيوالو شبکو له الرې د با اهميته ترميماتي کارونو لپواره د _ د 

 لرليدونو )دورنماوو( ترالسه کول.

 _ د اشخاصو او اسنادو د يو معلوماتي جدول ترتيبول.

 د پورتنيو ټولو هدفونو لپاره د مالي پانګې برابرول.

دې لومړيتوبونو ته د پاملرنې راګرځول به زيات وخت وغوواړي، 

تۍ هغه واکمن سيوری له منځه يوړل شوي، چوې د چې د بې تفاو

اکثريت اندود ) د فکر طرز( يې کرخته کړی دی او فکر کوي چې له 

 دې خنډونو څخه تېرېدل، ناممکن دي او ځاني هڅې ګټه نه لري.

په واقعيت کې ستونزې ډېرې ژورې دي، خو کوچنۍ هڅې کوالی 

انه چاپېريال شي د افرادو د الهام لپاره داسې يو مناسب او دوست

رامنځته کړي، چې له ماضي څخه خبر شي او د راتلونکو فرهنګي 

 السته راوړنو لپاره الره چاره برابره شي.

د فرهنګي ملکيتونو د ساتنې لپاره د مثبتو الرو چارو رامنځته 

کول، د چاپېريال او سيمې د ساتنې باعث کېږي او په پای کوې د 
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خيزې ملي پوهې د لوړتيا سبب فرهنګ او چاپېريال په باب د هر اړ

 ګرځي. دلته به ترې په انتخابي توګه يادونه وکړو:

 :د لرغونو سيمو او تاريخي ابداتو د لومړيتوبونو اوسنى وضعيت

د تاريخي ابداتو، د لرغونو ساحو د 

اثارو او مهندسۍ په باب د معلوماتو 

د  (SPACH)سووورچينې، د سوووپک 

 عکاسۍ کتالکونه دي.

 موزيمونه:

 م(۶۳۳۱-۶۳۳۲)د کابل مووزيم: د 

کلونو ترمنځ په هر اړخيز ډول لووټ 

 شوی دی. 

 

 د هډې نامنقول موزيم:

کال د جګړو له  م(٠98٠)پر 

کبلووه ويجوواړ او توور هغووه 

  وروسته تاال شوی دی.

 پوور د هوورات موووزيم:

کال کې دهرات په باالحصار کې بيا پرانيستل شوی، خو د  م(۶۳۳۹)

 هغه اثار په دقيق ډول تنظيم شوي نه دي.
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د افغانستان مرکوزي 

 باميان:-سيمه

د لويو مجسمو په ګډون له 

درېيمې څخه تر اتمې ميالدي 

پېړۍ پورې بودايي مجتمع په 

دي.  نوه مناسب حالت کوې

دېوالي نقاشي د طبيعي پېښو 

له ګواښ سره مخ شووې او د 

 بېړنۍ پاملرنې غوښتنه کوي.

 غزني:

له درېيمې مويالدي پېوړۍ 

څخه تر اتمې ميالدي پېوړۍ 

اړوند د سردار تپوې بوودايي 

مجتمع، چې د ايټاليانو له خوا 

يې پلټنه شوې وه، د له منځه 

 تلو په حال کې ده.

 نوه م( د مقبرې حالت ښه٠١3١-998)د سلطان محمود غزنوي 

 دی.
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مې ميالدي پېړۍ پورې اړوند، د غزنويانو د دورې د درېيم (۶۲)په 

مسعود ماڼۍ چې د فرانسويانو له خوا کيندل شوې وه، لوټ شوې 

 ده.

د غزنويوووانو د 

عصوور مينارونووه 

مووه موويالدي ۶۲)

پېړۍ( د پېښو د 

اغېوز لووه کبلووه، 

پاملرنې ته اړتيوا 

 لري.

ميالدي  (۶۲)د 

پېړۍ پر وروستيو 

په غور واليت کې د غوريانو د عصر مينار جام طبيعي عوارض او د 

سيند له غاړې د اوبو د 

راپورته کېدو له امله د 

هغه ټينګښت او ساتنه 

 بېړنۍ اړتيا ګڼل کېږي.

د تيمور شاه مقبره 

 م:۶۳۳۹
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د تيموريانو پوه 

دود جوړه شووې 

ودانۍ، په جودي 

ډول د ويجاړۍ په 

حال کې ده. بوڼ 

يې له منځه تللى 

 ، بېړني ساختماني ترميم ته اړتيا لري.

د جګړې  ميالدي پېړۍ کې د مغولي دورې بابر بڼ: (۶۳)په 

م( زيانمن شوي، ۶۱۹۱م( مرکزي جومات ) ۶۳۹١په اثر د بابر مقبره )

کال جوړ شوی پاويلون د جګړې له کبله ويجاړ شوی او  م(٠883)پر 

په وجه وران شوی دی. د بڼ ونې وهل شوي  حرم سرای د بمبارۍ

 او د سون موادو په توګه ترې کار اخيستل شوی دی.

م پېړۍ يو لړ ودانۍ لوه ګچوي او حکواکي (٠9-٠8)د   زوړ ښار:

 ښکال سره د خاورو پر ډېرې بدلې شوې دي.

ملووي ارشوويف 

-٠973)پور  ودانۍ:

کال د ملي  (م٠978

ارشيف لپاره ترميم 

شوه، د جګوړو لوه 

کبلوه يووې زيانونووه 
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 وزغمل، خو بيا يې هم حالت ښه دی.

ودان شووی حرامسورای د  م(٠892)پور  بوستان سرای:

الزمه څارنه يې نه ده شوې. يوو وخوت د  بوستان سرای لپاره:

کال  م(۶۳۳۱)ترانسپورت د ډيپو په توګه ترې ګټه پورته کېدله. پر 

يخي ابداتو د ساتنې د رياست له تفاهم پرته په غلطو مشورو، د تار

د ښاروالۍ په واسطه ترميم شوی دی. د ګچو د کارونې او د لرګيو د 

باندې برخې ښکال يې په ښه حالت کې ده، خو ځينې داخلي برخې 

 يې له منځه وړل شوي دي.

کوال بيوا  م(۶۳۱۱)کال اړوند ماڼۍ چې پر  (م٠893)د  با  باال:

ترميم شوه، د جګړې له کبله رسېدلى زيان يې نواڅيز و، تورميم 

شوې وه، خو د سياف ډلې له هغې څخه مېلمستون جوړ کړ او اوس 

د طالبانو د قوماندانۍ مقر دی. له همدې کبله له ويجاړۍ سره مخ 

 ده.

د  ستوري ماڼۍ:

بهرنيو چارو وزارت 

 م(۶۳١۶)اړونود پوور 

کال جوړه شووه او 

 م(۶۳۶۳-۶۳۶۲)په 

کلونوو کووې نووورې 

زيوواتونې پووه کووې 
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کال يې په  م(۶۳۳۳)وشوې او نورې برخې ور پورې وتړل شوې. پر 

 سالون کې نوی زياتون راوستل شو.

 د شاه دوشمشېره جومات:

مې م پېړۍ د جوموات (۶۱)د  

پوور ځووای، د هغووه ودانووۍ پوور 

کال جوړه شوې ده، په  م(۶۳۲١)

 ښه حالت کې ساتل کېږي.

 څنډې:د کابل 

د لومړنيووو  د چکړيووو مينووار:

ميالدي پېړيوو بوودايي مينوار د 

توغنديو د لګېدو له امله زيوانمن 

شوی و، خو د هغو داليلو له مخې 

چې تراوسه څرګند شوي نه دي، د 

کال  په اپريل کې نړېدلى م(٠998)

 دی.

ميالدي پېړۍ پوورې  ۹ ګلدره:

اړوند د بودايي معبد او ستوپه مجتمع، په پراخ ډول، د سيمه ييزو 

قوماندانانو له خوا د اثارو د ترالسه کولو او غال کولو لپواره پلټول 

 شوې ده.
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د  چهلسووتون:

کال يووه  م(٠888)

ودانۍ وه چوې پور 

 م(۶۳۳١او ۶۳١۳)

کال پوه کوې نوور 

بدلون راوستل شو. 

د لويو جګوړو لوه 

 امله د خاورو پر ډېرۍ بدله شوې ده.

 :د داراالمان ماڼۍ

کوووال د  م(۶۳۲۹)پووور  

حکومت د مرکز پوه توګوه 

وپېژندل شوه او جګړو هغې 

 ته دروند زيان اړولى دی.

 

کال پورې دې اړوند ماڼۍ لږ زيان  م(۶۳۲۹)پر  د تاج بېګ ماڼۍ:

 ليدلى دی.

 

کال جوړ شوی،  م(۶۳۲١)دا دوبنى استوګنځى و، چې پر  پغمان:

د ښکلو ماڼيو، تياترونو او هوټل په ګډون، په قصدي ډول پر خاورو 

بدل شوی، چې دليل يې تراوسه څرګند نه دی. جګړو هغه ته زيات 



                                         د افغانستان فرهنګي مرياثونو ته يوه کتنه  /نيمه پېړۍ يون

7١٠ 

 

زيان اړولى، جومات يې د سيمې د خلکو له خوا تر بيوا جووړونې 

 الندې دی.

 ځ:د افغانستان لويدي

 هرات:

پور جامع جوموات: 

کال د غوريانو  (م۶۲١١)

پر وخت جوړ شوی او په 

ميالدي پېړۍ کې  (۶۳)

د تيموريانو په واسوطه 

 م(۶۳۹۹)تورميم او لوه 

کال راپه دېخوا يې ښکال ته نوره پاملرنه هم کېږي. له جګړې څخه 

 رسېدلي زيانونه يې ترميم شوي او په ښه ډول ساتل کېږي.

کال  (۶۳١۱)له  د ماالن پل:

څخه شتوالى لري. جګړو ورته 

-۶۳۳۹)زيووان رسووولى او د 

کلونو ترمنځ په ناسم  م(۶۳۳۱

 )نا فني( ډول ترميم شوی دی.

د امام فخر رازي جومات 

 او مزار:

پېړۍ اړوند، جګړو  (م۶۹)د  
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هغه ويجاړ کړی او د پانګوالو خلکو له خوا نامناسوب تورميم يوې 

 نيمګړی پاتى دی.

 

پېړۍ د تيموريانو د وخت  (۶۳)د  مينارونو مجتمع:د مصلى 

اړوند د ګوهر شاد مقبره چې د جګړو له کبله د هغې د ګنبودې د 

کال  (۶۳۹١)کاشۍ زياتې برخې له منځه تللي دي. هغه ونې چې پر 

(۶۲١)سپتمبر د مياشوتې  د  -د ساتونکي دېوال په توګه د جون

منځه وړل شوي دي.  ورځني باد په مقابل کې ايښودل شوې وې، له

په دې سيمه کې له شپږو موجودو مينارونو څخوه يوو يوې د يوو 

توغندي په واسطه له منځه تللى او دوه نور يوې د توغنودي لوه 

مستقيم لګېدو سره سره والړ پاتې دي. هغو ته له مخامخ خطر سره 
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سره د ځينو جنجالونو د شتوالي له کبله د هغو د ترميم کار ځنډول 

 شوی دی.

د تيموريوانو پوه  ازرګاه:ګ

مويالدي  مې(۶۳)واسطه په 

پېړۍ کې په کاشويو ښوکلى 

 مووې(۶۶)شوووی زيووارت د 

ميالدي پېړۍ سوتر صووفي، 

شاعر او فيلسووف خواجوه 

عبداهلل انصاري ته ځوانګړی 

شوی دی. د هغه د مجاورانو 

له خوا ښه سواتل کېوږي. د 

مرمرو له ډبرو څخه جوړه، د 

يوه حيوان مجسمه چې هغه ته په ورننوتونکې دروازه کې ودرول 

 شوې وه. د طالبانو له خوا لرې شوې ده. 

 

غلوار کلي کې لوه  پهت ښار د لويديځ د هرا د کرباس حوض:

داخلي ښکالوو سره په تيموري دورې پورې تړلى دی. د يو ډنمارکي 

موسسې په واسوطه تورميم  (DACAAR)ناحکومتي سازمان ډاکار 

 شوی دی.



                                                                               يون/ د افغانستان فرهنګي مرياثونو ته يوه کتنهنيمه پېړۍ 

 

7١4 

 

ميالدي پېړۍ  مې(۶۳)د تيموريانو د دورې د  د محدث زيارت:

ه م پېوړۍ د پووه خواجو موې(۳)اړوند مدرسه او جومات چې د 

عبدالوليد په وياړ جوړ شوی و، د جګړې له کبله ورته زيات زيوان 

اوښتى دی. د مقبرې پر سر د ګنبدې ترميم، د خلکو په همکارۍ، د 

 ډاکار موسسې له خوا پيل شوی دی.

مې پېړۍ د تفريح بڼ و، (۶۳)د تيموريانو د دورې د  د ظفر تخت:

کال له يوې مخې  م(۶۳۳۹)کال پورې د کارېدو وړ و. پر  (م۶۳۱۱)تر 

له کاره ووت، د مجاهدينو پر وخت د هغه د بيا جووړونې لپواره د 

کال د هرات  م(۶۳۳۳)هرات د والي تورن اسماعيل خان پالن، پر 

 ښار ته د طالبانو په راتګ سره عملي شوی نه دی.

پېړۍ اړوند د عامه اوبو زېرموه،  (م۶۳)د  د چهارسوق حوض:

 حال کې ده. وچه شوې او د له منځه تلو په

 د افغانستان شمال:

پېړيو،  (۹-۲)مخه  د تخار واليت خواجه غار ته نږدې، تر ميالد د

يو يوناني ښار دی، چې د فرانسويانو لوه خووا پلټول شووی و. د 

بلدوزرونو د تونلونو د کيندلو په واسطه هلته په منظم ډول تاالن 

 ګډ دی.

ېړۍ پورې اړوند، شبرغان ته نږدې، په لومړۍ ميالدي پ طال تپه: 

د کوشانيانو يوه هديره، د افغانستان او شوروي لرغونپوهانو ګډو 

کيندنو شپږ قبرونه رابهر کړل، چې له هغو څخه د سرو زرو شاوخوا 
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شل زره اثار السته راغلي وو، د دوو ناپلټل شويو قبرونو تاالن پور 

 کال پيل شو. (م٠98١)

پلخمري ته نږدې دويمې ميالدي پېړۍ پورې اړوند  سور کوتل:

 مذهبي مجتمع، په دې باب معلومات په الس کې نه شته.

په دويمې ميالدي پېړۍ پورې اړوند، پلخمري ته نږدې  رباطک:

کال تصادفي کشف، د بغالن د والي  م(۶۳۹۹)يو سلطنتي معبد، د 

 په واک کى دی.

د  د رستم تخوت:

سمنګانو واليت ايبکو 

 (۳او ۹)ه نږدې پوه ت

ميالدي پېړۍ پوورې 

اړوند بودايي مجتمع 

او ستو په غال شوې او 

  لوټ شوې نه ده.

 بلخ:

کال له پټو پلټنو څخه د ای خانم يونواني  م(۶۳۳۳)د  زوړ ښار:

ستنو ته ورته ستنې السته راغلي، چې د شخصي کورونو د جوړولو 

لپاره ورڅخه کار اخيستل شوی دی. ناتاييد شوي راپورونه د زياتو 

 کشفونو خبرې کوي.
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: د ميالدي پېړۍ (۳)ساساني دوره  د نهو ګنبدو جومات:

برخه يې د اوبو د تويېدو له خطر ساتنې دېوال يې د نړېدو او د ګچو 

سره مخ ده او د ماتېدو له کبله يې يوه ليندۍ له خطرناک حالوت 

 سره مخ شوې ده. بېړني ترميم ته اړتيا لري.

د تيموريانو د دورې د وروستيو  د خواجه ابونصر پارسا زيارت:

وختونو اړوند، د هغه د ګنبدې د کاشيو ځينې برخې د توغنديو د 

کوال ترميمونوه د  م(۶۳۳۹)له بې ځايه شووې دي. د لګېدو له ام

ناسمې ساتنې له کبله، له خطر سره مخ ده. د هغه داخلي برخوه 

نسبتاً قناعت بښونکې ده. په جنوبي لوري کوې د نووي جوموات 

 جوړول، د هغه اصل ډيزاين له منځه وړی دی.

م پېړۍ د وروستيو ( ۶۳)د  د سيد سبحان قلى خان مدرسه:

 ، په جدي ډول د نړېدو په حال کې ده.وختونو اړوند

 مزارشريف:

د حضرت علي 

کرم اهلل وجهوه 

مې (۶۳)د روضه: 

پېووړۍ د  موويالدي

تيموووري عصوور 

ودانۍ، د عصوري 
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کال راپه دېخوا نا فني  م(۶۳۳۹)کاشيو له نويو ښکالوو سره پرې له 

کار روان دی. د هغې لوی چمن د سمنټو لوه کڅووړو، مېزونوو او 

 څوکيو څخه ډک دی.

پېوړۍ اړونود  مموې (۶۳)د  د مزار په لويديځ کې تخته پل:

جومات، باندينۍ برخه يې په نسبتاً ښه حالت کې ده، خو د داخلي 

 برخو رنګمالي يې د ويجاړۍ له ګواښ سره مخ ده.

موې م پېوړۍ (۶۱)د اندخوی په شمال کې د  حوض: د آقيني

 (۶۱)متره زېرمې پور سور  (۶۱)شاوخوا اړوند، د اوبو د يوې ژورې 

 متري ګنبده، نوې رنګمالي شوې او ښه حالت لري.

امام خورد: د سلجوقيانو د وخت د يوولسمې ميالدي -د سرپل

ساتل پېړۍ اړوند، د داخلي ښکالوو او غوره ډبرليکنو لرونکى، ښه 

 شوی دی.

 د افغانستان ختيځ:

جالل ابواد  هډه:

ته نږدې له دويمې 

تر اوومې مويالدي 

پېړۍ اړوند بودايي 

معبد او ستوپه پوه 

يو مجتمع کې، پور 

کوووال د  (م٠98٠)
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جګړو له کبله ويجاړه شوې، په ټوليز ډول يې ټول اثار ورو ورو له 

حالت ساتل منځه وړل شوي. د يو نا منقول موزيم په توګه په اصلي 

 کېده، اوس ورڅخه څه پاتې نه دي.

کال اړوند د مغولو د  (م۶۱۶١)اباد په لويديځ کې د   جاللغوچک: 

وخت بڼ او د شلمې پېړۍ اړوند د امير حبيب اهلل بڼ او مواڼۍ، د 

د معروف په نوم د يو افغاني نوا  م(۶۳۳۹)شلمې پېړۍ يوه ماڼۍ پر 

سازمان( پوه مرسوته  حکومتي سازمان ) د نړۍ د خوړو او کرنې

 ترميم شوه.

 د افغانستان جنوب:

 د هلمند ناوه:

پوووه بسوووت او 

لښکري بازار کوې د 

پېوړۍ د  (مې م۶۲)

غزنويووانو د وخووت 

ژمنوووۍ مووواڼۍ او 

باالحصار، تر جګړې 

دمخوووه د بسوووت 

تشووريفاتي لينوودۍ 

توورميم او تراوسووه 

 پورې هغې ته د کوم جدي زيان د رسېدو خبر ترالسه شوی نه دی.
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د کندهار په زاړه ښار کې اراميک او  د اشبوکان بڼ: -کندهار

ق م پېړۍ پورې مربوط دی په  (۹)يوناني دوه ژبى يو ډبرليک چې 

خپل اصلي حالت موجود و. د هغه په باب معلومات په الس کې نه 

 شته.

ميالدي پېړۍ اړوند له ډبرې  مې(۶۱)د چهل )څلوېښت( زينه: 

څخه د څلوېښتو پوړيو جوړه يوه زينه، چې د ظهيرالدين محمد بابر 

د الرښوونې له مخې د جوړ شوي ډبرليک له محوطې سره نښلي، د 

 هغو په باب معلومات په الس کې نه شته.

د احمد شاه بابا 

 م(:۶۳۳۲مقبره )

بهرنۍ برخه يوې  

ډېوووره اسوووتادانه 

مهندسووي او پووه 

خل کوې نقاشوي دا

لري چوې پوه ښوه 

 حالت کې ده.

  



                                                                               يون/ د افغانستان فرهنګي مرياثونو ته يوه کتنهنيمه پېړۍ 

 

7٠١ 

 

 م(: ۶۳۶۳د ميرويس نيکه مقبره )

کال د احمدشاه بابا د مقبرې په شان جوړه شوې ده؛  (م ۶۳۹١)پر 

شۍ لرونکې ده، چې د باندې د ښې مهندسۍ او په داخل کې د نقا

کران د بڼ په واسط احاطه شوې او ښه ساتل شوې شاوخوا يې د کو

 ده.
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 او فلسفي بهيرفلسفه 

 

 (د دوکتورا پروګرام لپاره) 

 

 ليکوال

 پوهندوی دوکتور ناظر حسين افغانيار

 

 ژباړن

 محمد اسمعيل يون

 

 ل کال۶۹۳۹ 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 کتاب پېژندنه:

 فلسفه او فلسفي بهير  د کتاب نوم: 

 پوهندوی دوکتور ناظر حسين افغانيار    ليکوال:

 اسمعيل يونمحمد    ژباړن:

 د افغانستان ملي تحريک، فرهنګي څانګه  خپروندی: 

  www.melitahrik.com     وېبپاڼه:

 الرحمن ضياءضياء  ډيزاين: کمپوز/

 فياض حميد   پښتۍ ډيزاين:

 ټوکه ۶١١١    چاپشمېر:

 م۲١۶۳ل کال/  ۶۹۳۹   چاپکال:

 (۹۹)  د خپرونو لړ:    د ژباړن

 (۳۳)    د خپرونو لړ: خپرندوید 

 

  

http://www.melitahrik.com/
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 د تحريک يادښت

و لکال په پيل کې له خپ )ل ۶۹۳۹(د افغانستان ملي تحريک د       

ګرانو هېوادوالو سره ژمنه کړې وه چې د دې کال په بهير کې به )شول 

عنوانونه( بېال بېل ديني، علمي، ادبي او ټولنيز اثار خپلوې ټوولنې توه 

(مه نېټه پوره ۲۳وړاندې کوي. ملي تحريک دا ژمنه د ياد کال د کب پر )

او د يوې پرتمينې غونډې په ترڅ کې يې شول عنوانونوه علموي اثوار 

دوالو ته وړاندې کړل. ملي تحريک په ياده غونډه کې ژمنوه وکوړه هېوا

کال په بهير کې به انشاء اهلل د خدای )ج( په نصورت  (ل ۶۹۳۹)چې د 

ي. و( عنوانه بېالبېل علمي اثار ټولنې ته وړانودې کو۶١١ټول ټال سل )

طبيعي خبره ده چې دا اسانه کار نه دی، ډېر زيات زيار او زحمت ته اړتيا 

تحريک ټينګ هوډ کړی چې خپله دا ژمنه به هم د تېرې  يخو مللري، 

ژمنې په څېر عملى کوي. دا اثر چې ستاسو په الس کې دی د همودې 

چې د چواپ جاموه  ،ژمنه کړو اثارو له جملې څخه دی (عنوانونو وسل)

اغوندي. ملي تحريک هيله لري چې له دې اثر څخه به زموږ هېوادوال 

کړي. ملي تحريک له ټولو هغو ليکوالو، ژباړونکو، په زړه پورې ګټه پورته 

سمونچارو، مالي او معنوي مرستندويانو او چاپ چارو څخه چوې ددې 

يو بل سره مرسته او ملګرتيا کړې يې اثارو د چاپ په دې ټول بهير کې 

د زړه له کومې مننه کووي او کوور  ،او دا فرهنګي بهير يې بريالى کړی

 وداني ورته وايي.

 د فرهنګ د ښېرازۍ په هيله د هېواد

 د افغانستان ملي تحريک فرهنګي څانګه
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 دا ژباړه او څو خبرې

ل( کال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي په پښتو ۶۹۳۲پر )

او دري څانګو کې د دوکتورا دورې پروګرام پيل شو، دا د کابل پوهنتون 

په تاريخ کې لومړی ځل و چې يادو څانګو  د دوکتوورا پروګورام حوق 

ترالسه کړ. د تدريسي پروګرام يا کريکولم له مخې د )فلسفې( مضمون 

سمستر کې شامل و. اسوتاد )دوکتوور نواظر دويم ټولګي په د لومړي 

حسين افغانيار( دې خير يوسي د تدريس په پيل سره يې خپل ليکلى 

کتاب زموږ مخې ته کېښود، کتاب چاپ شوی نه و يوازې کمپوز شوی و، 

کېدی شي ايله څو ګوتو په شمار نسوخې يوې د دواړو څوانګو د يواد 

ې کړې وي. کله چې ما دا کتاب وکوت، نو پروګرام د محصلينو لپاره برابر

خوښ مې شو، هغه وخت ما استاد )افغانيار( سره ژمنه وکړه که خدای 

کول دا کتاب به زه له )دري( څخه )پښتو( ته راژباړم، موخه موې دا وه 

چې په پښټو ژبه دا ډول فلسفي، شننيز او معلوماتي کتابونه خورا کوم 

ين چې په راتلونکي کې د دوکتورا دي. بل غرض مې دا هم و، کوم محصل

پروګرام تعقيبوي، هغوی ته به دا چانس پرابر شي چې په خپله ژبه ورته 

کتاب ورورسېږي، استاد افغانيار هم خورا خوښ شو، څو پاڼې مې همغه 

وخت وژباړلې، بيا راباندې کارونه زيات شول، له يو شمېر نورو کوارونو 

بره )ديارلس سوه دري نوويم او سره دا کار هم راڅخه څنډې ته شو، خ

څلور نويم کال( ته ورسېده، خو بيا هم دا مجال پيدا نه شو چې دا کتاب 

ل( کال په وروستيو کې موږ خپل ولس سره ژمنه کړې  ۶۹۳۹وژباړم. د )
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ل( کال تر پايه پورې به انشواء اهلل د خودای )ج( پوه ۶۹۳۹وه، چې د )

برخو کې )سل عنوانه( مهم مرسته او د خپل ولس په همت په بېالبېلو 

ل( کال نيموايي توه  ۶۹۳۹اثار چاپوو او خپل ولس ته به يې ډالۍ کوو. )

ورسېد، خو د کتابونو د راټولونې او چاپ بهير ال )لس سلنه( نه و بشپړ 

شوی، د همدې کال په وروستيو شپږو مياشتو کې مو کار ته کار ووايه، د 

حمن ضياء( او )فياض حميود( نورو ملګرو تر څنګ زه )يون(، )ضياء الر

درې واړه د کتابونو په کار کې ډوب شو، د همدې شپږو مياشتو په بهير 

کې مې د پوهاندۍ علمي رتبې لپاره هم اثر بشپړاوه او د ترفيع پر کارونو 

هم مصروف وم، خپل )اته عنوانه( ناچاپ کتابونه مې هم ايډېټ کول او 

ه کارونه مې هم پوه مخکوې وو، چاپ ته تيارول، نور ګڼ ټولنيز او خيري

لنډه دا چې د کارونو باران وو،  دا مهال مې د فلسفې د دې کتاب ژباړې 

 ته هم هوډ وکړ.

( مه نېټه ددې کتاب له ژباړې خالص ۶۳ل( کال د کب پر ) ۶۹۳۹د )

شوم، ورسره مې د کمپوز او سمون چارې هم ترسره کړې، خو دا سمون 

ځکه نه و چې وخت کم او کارونه زيات د نورو کتابونو د سمون په شان 

وو؛ د نورو کتابونو په سمون کې زه ډېر زيات وخت او انرژي لګووم، ان 

داسې کتابونه هم شته چې تر )شلو ځلو( زيات مې کتلي او سمون مې 

په کې راوستى، خو دې اثر ته ددې مهال او مجال پيدا نه شو، تر کمپوز 

، نو طبيعي خبره ده چې د زياتو وروسته مې يوازې دوه ځله وکتالی شو

تېروتنو اټکل په کې شته، ددې ترڅنوګ پوه ژبواړه کوې هوم د ډېورو 
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نيمګړتياوو او تېروتنو اټکل کېدی شي، په پښتو کې د ډېورو فلسوفي 

کتابونو د نشتوالي له امله د فلسفي اصطالحاتو او مفاهيمو ژباړه طبعاً 

ې هم ځينې مفاهيم خپلې خپلې ستونزې لري. د کتاب په )دري( متن ک

او اصطالحات ډېر واضح نه وو، د هغو ژباړې هوم ټولوه مانوا نوه شووه 

 راخپلوالی.

فلسفي مفاهيم پېچلي دي، په ژباړه کې د هغو د ماناوو پوره لېږد هم 

تر يوه بريده ستونزمن کار دی، د دې اثر په دري متن کې داسې برېښي 

وې، ايران کې اکثره اثار چې له ځينو ايراني اثارو څخه هم ګټه پورته ش

له نورو ژبو ژباړل شوي وي، نو کله چې يوه محتوا يا اصطالح له نورو ژبو 

ايرانۍ فارسۍ او بيا له هغې څخه افغاني دري، بيا له دري څخه پښتو ته 

وژباړل شي، طبيعي خبره ده چې مانا يې پر خپل همغه لومړني قوت نه 

ژباړه کوله په هغه کې هم په پاتې کېږي. له کوم دري متن څخه چې ما 

ځينو برخو کې متن رو  نه و، کتاب هم پر بېالبېلوو څپرکوو، غټوو او 

څنګزنو عنوانونو نه و وېشل شوی، ټولو عنوانونو مسلسله او څنګزنوې 

بڼه درلوده. ما عنوانونه هم مشخص کړل او  د مخونو سرته مې راوړل، د 

په )فلسفه او فلسوفي کتاب عنوان چې يوازې )فلسفه( و، هغه مې هم 

بهير( ځکه واړاوه چې په دې اثر کې همدا دواړه محتويات څېړل شوي 

دي. د مهمو فلسفيانو عکسونه چې پيدا کېدل يې شوني وو، هغه مو هم 

ورسره مله کړل، هڅه مو وکړه چې له ټکي پر ټکي ژباړې څخه ځان لرې 
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ر خپل ځوای کړو، خو بيا هم په ځينو برخو کې د ناسمې ژباړې اغېزې پ

 پاتې شوې.

( ځله نوره هم ايډېټ کړې وای، ۳ -۳که وخت وای او دا ژباړه مې )

نو پوره باور دی چې يوه ښه او معياري ژباړه به ترې جووړه شووې وای. 

اوس چې د وخت لنډون د زيات سمون مجال رانه کړ، د دوکتورا دورې 

چې ددې  له محصلينو او درنو لوستونکو څخه په ډېر درنښت هيله کوم

اثر د لوستلو پر مهال ټولې ژبنۍ، مانيزې،  چاپي او نورې تېروتنې په نښه 

او له ما سره يې شريکي کړي، هيله لرم ددې کتاب د بيا چاپ پر مهال 

دا سمون په پام کې ونيسم او دويم چاپ کې ترې کره اثور ټوولنې توه 

وړاندې کړم. ددې خبرې يادول هوم ضوروري دي چوې ددې اثور لوه 

وياتو سره زما د فکر او عقيدې توافق او يا نه توافق ځکه شرط نوه محت

دی چې دا د يوې پخوانۍ زمانې فکري او فلسفي جريانونه دي چې اوس 

د تاريخ برخه ده، زما له اندود او ګروهې سره څه تړاو نه لري. نور نوو د 

لوستونکو او د اثر تر منځ خنډ نه ګرځم، هيله ده په هره علمي برخه کې 

هېواد ته ډېر علمي، څېړنيز او شننيز اثار وژباړل شي او زمووږ د ملوي 

 فرهنګ او علمي بڼ ښکال پرې زياته شي.

 د همداسې يوه مهال په ارمان

 په درناوي

 محمد اسمعيل يون
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 سريزه

 

د يونان يو فيلسوف چې )دوه زره( کاله وړاندې يې ژوند کاوه، په دې 

هيښتيا يا حيرت څخه راټوکېدلې ده. هغه اند و چې فلسفه د انسان له 

، ددې علت دي باور درلود چې فلسفي پوښتنې په خپل سر راپيدا شوي

 دادی چې د انسان ژوند ډېر عجيب وغريب جوړښت لري.

د )فلسفې( عبارت د کلمې په اساسي او رښتينې مانا له پوهې سره 

بشري پوهې او د مينې په مانا دی. په دې تعبير نو فلسفه له انتقال وړ 

علمي زېرمو سره د مينې او ځيرتيا مانا لري. )سقراط( وايي، فلسفيان 

همغه دي چې يوازې له پوهې سره د مينې کولو ادعا لري او نه دا چوې 

 ووايي خپله له پوهې برخمن يم.

فلسفه په اصل کې د حقيقت د پلټنې لپاره د تفکر نوې بڼه ده، چې 

ه يونان کې پيل شووې ده. د فلسوفې تور ( کاله وړاندې پ۱١١تر ميالد )

ټوکېدو وړاندې بېالبېل اديان وو چوې د خلکوو ټوولې پوښوتنې يوې 

ځوابولې. دا پوښتنې، ګروېږنې او څرګندونې سينه په سينه له يوه پښته 

بل ته لېږدېدلې. انسان د تاريخ له همغه پيله هڅه کړې د خپل ژونود، 

و ته د اسطورو له مخې ځواب تقدير )برخليک(، تېرو او راتلونکو مسايل

 ووايي.

اسطوره په اصل کې د خدايانو په باب داسې داستان دی چې ددې 

څرګندونه کوي، ژوندون په دې ډول دی ولوې دی؟ د ټولوو اسواطيرو 

اساسي موضوع د نېکيو او بديو ترمنځ جګړه ده. د زرګونو کلونو په بهير 
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. يونواني کې اسطورو د فلسفې په رګ رګ کوې ريښوې ځغلوولي دي

فلسفيانو غوښتل ثابته کړي چې دا څرګندونې معتبرې نه دي او انسان 

 نه شي کوالی پر هغو باور وکړي.

پوهانو زياتره اسطورې د طبيعت د پديدو د توضيح لپواره لوومړنۍ 

هڅې او لنډه دا چې د يوې بدوي پوهې په توګه انګېرلې. فلسوفيان او 

لسوفه يوا بودوي ديون وګڼوي. الهيون لېوالتيا لري چې اسطوره يوه ف

مورخين او هغه کسان چې تاريخي ليد لري، اسطوره يي داسوتانونه د 

تاريخي پېښو نيم هېر شوي رسوبات ګڼي چې په دې ډول د يو قوم په 

ذهن کې پاتې شوي دي. بشر پوهان او ټولنپوهان باور لري، اسوطورې 

هغه بدلونونه دي چې د ټولنې په جوړښوت کوې پوېښ شووي دي. د 

شاعرانو او هنرمندانو په نظر اسطورې د ذهني انځورونوو داسوې يووه 

 خزانه ده چې بايد په خپل هنر کې ورڅخه ګټه پورته کړي.

 ددې لپاره چې د فلسفيانو لومړني نظريات درک کړو بايد د نوړۍ د 

 اسطوره يي تصور مفهوم ترالسه کړو.

ر ښوکر په پخوا زمانو کې داسې باور موجود و چې ځمکه د غويي پ

والړه ده، غويى پر کب والړ دی او کب هم په اوبو کې اوسوي. د زلزلوې 

المل هم دادی چې غويى ځمکه له يوه ښکره بل ته ګوزار کړي، نو دې 

وخت کې ځمکه پر ښورېدو شي. په مصر کې داسې يوه عقيده وه چې د 

)نيل( رود توپاني کېدل د خدايانو د غوسې زېږنوده ده، نوو بيوا يوې د 

نو د غوسې د کېنولو او درود د مستۍ د کمولوو لپواره پېغلوې او خدايا

ښکلې نجونې د قربانۍ په ډول د رود مستو څپو ته ګوزارولې او يا هوم 

اوسه هم کله چوې لمور او سوپوږمۍ کسووف او  زموږ په هېواد کې تر
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خسوف )پوروړې( نيسي نو ان تحصيل کړي اشخاص هم دا د خدای)ج( 

طالح دعاګانې او خيراتونه کوي چې دا بال پوه قهر ګڼي، د عوامو په اص

خير سره تېره شي. په داسې حال کې چې د ښوونځي د شوپږم او اووم 

ټولګي هر زده کوونکى پر دې پوهېږي چې خسوف او کسوف څه شوى 

 دی او ولې پېښېږي!؟

د زلزلې، سېالب او توپان په شان پېښو، ناڅاپي مرګونو، تېر خلک له 

سره مخامخول. هغوی خپل انځورونه د پوښتنې په وېرې، ډار او وحشت 

چوکاټ کې د خپلو افسانوي خدايانو پر وړاندې مطرح کول. هغوی دې 

پوښتنو ته اړتيا لرله، چې ځمکه ولې څرخي او خوځېږي او يا هم ولوې 

اورښت اوري؟ ايا زلزله ددې لپاره ده چې په ځمکه کې چاودنه رامنځته 

لت دادی چې )تور( ويده شووی او يوا د کړي؟ د اورښت د نه اورېدلو ع

ي( هېوادونو کې و)تور( ګرز ورک شوی دی. د اروپا په شمال )سکنډند

خلکو )تور( د حاصلخېزۍ خدای ګاڼه، نو ځکه دې پوښتنې ته چې ولې 

 اورښت کېږي؟ اسطوره يي ځواب دا و چې )تور( خپل ګرز خوځولى دی.

ېږي او ونې ولې مېوې بزګرانو ته څرګنده نه وه چې بوټي ولې زرغون

کوي، خو په هر حال دا معلومه وه چې دا موضوع له اورښت سره اړيکي 

لوه  ،لري. سربېره پر دې خلکو باور درلود چې باران له )تور( سره تړلى

 همدې کبله )تور( د اروپا د شمال له ډېرو مهمو خدايانو څخه ګڼل کېده.

يد وړاندې، په ټوله اسطوره يي داستانونه د فلسفې تر نيوکې او ترد

نړۍ کې موجود وو، ان په يونان کې مخکې تر دې چې لومړني فلسفيان 

راوټوکېږي، د نړۍ د شتوالي يو اسطوره يي انځور موجود و. د پېړيو په 

بهير کې د خدايانو داستان له يوه پښت څخه بول توه انتقوال شوو. دا 
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وسووس، خدايان په يونان کوې د )زيووس، اپولوون، هورا، آتنوه، ديدن

 اسکلپيوس، هرکول او هفيستوس( په نومونو يادېدل.

( کاله وړاندې )هومر( او )هسيود( د يونوان د ۳١١تر ميالد شاوخوا )

اساطيري خزانو يوه غټه برخه نقل کړه. دې کار يو نوی موقعيت رامنځته 

کړ. د اسطوره يي داستانونو ثبت ددې سبب شو چې د هغو په باب بحث 

لومړنيو فلسفيانو پر هغو خدايانو چې )هومر( معرفي پيل شي. د يونان 

کړي وو، نيوکه وکړه. ځکه چې دا خدايان تر حده زيات انسانانو ته ورته 

وو، رښتيا هم هغه خدايان زموږ په شان ځانغوښتونکي وو او د باور وړ نه 

وو. د لومړي ځل لپاره د بشر په تاريخ کې وويل شوول چوې شوايد دا 

 و له تصوراتو پرته بل څه نه وي.اسطورې د انسانان

د اساطيرو پور وړانودې ددې ډول نيوکوو بېلګوې کېودی شوي د 

( کاله وړانودې ۳۳١)کسنوفانس( په اثارو کې ووينو. هغه چې تر ميالد )

زېږېدلى و، په دې نظر و چې انسان خپل خدايان د خپل ځان د بېلګې يا 

 پيغام له مخې ټوکولي او  پنځولي دي.

کېږي، زېږي، کالي اغوندي، خوراک کوي او له انسانانو ))هغوی مړه 

سره ورته څېرې لري. )حبشيانو( خپل خدايان تور پوستي او پلن پوزي 

تصورول. )تراکيانو( خپل خدايان اوبرنګسترګي او سور ويښتاني ګڼل. 

که چېرې غويو، اسپونو او زمريو السونه درلودالی، نقاشي يې کووالی 

ه شان يې کار کوالی شوای، اسپونو به هوم خپول شوای او د انسانانو پ

خدايان د اسپونو او غويو به د غويانو په شان انځورول او د هغوی جسم 

 به يې د خپل ځان په بڼه انځوراوه.((
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 د فلسفې مفهوم او تعريف

 

د )فلسفې( دقيق تعريف عملي بڼه نه لري او ددې کار لپاره هڅه لږ 

څخه الره ورکوي. کېدی شي کووم څووک د تر لږه په پيل کې له سړي 

پېغور له مخې هغه تعريف کړي چې هر څيز دی يا هم هېڅ څيز نه دی او 

موخه يې دا وي چې له ځانګړو علومو سره د فلسفې توپير دادی چوې 

فلسفه هڅه کوي تر کومه حده چې کېدی شي ان له ټولوو واقعيتونوو 

ړي، خو پوه عملوي ډول څخه د انسانانو د تفکر ټوليز تصوير وړاندې ک

حقيقت دادی هغه څه چې ځانګړي علوم يې موږ ته په واک کې راکوي، 

تر هغه زيات څه نه وړاندې کوي. ان تر دې ځايه چې د ځينو پوه نظور، 

 فلسفې ته باال تر دې زيات نور څه نه پاتې کېږي.

د مسلې دا ډول ارزونه او انځورنه له سړي څخه الره ورکوي، خو په 

اوسه پورې په دې  کې دا خبره هم بايد ومنو چې فلسفه تر همدې حال

برخه کې خپلو لويو ادعاوو ته نه ده رسېدلې او يا هم د علومو او پوهې 

په پرتله يې د پېژندنې، منښت عام توافق ترالسه کړی نوه دی پوه دې 

برخه کې فلسفه بريالۍ نه ده.  دا کار تر يوه حده، نه په ټولوه کوې، دې 

لري چې هر کله د يوې مسلې په باب د يو چا نظر قبول شوی، پورې اړه 

 هغې مسلې په علمي حوزې پورې اړه لرلې ده، نه په فلسفې پورې.

د )فيلسوف( کلمه هم لوه لغووي پلووه د )پووهې( يوا )حکموت( 

خوښوونکي په مانا ده او د هغې اصل هم د )فيثاغورث( له هغه نوامتو 

ته ورکړی و چې ده ته يې )حکيم( ځواب سره اړه لري چې هغه، هغه چا
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ويلى و. فيثاغورث د هغه شخص پوه ځوواب کوې ويلوي وو چوې دده 

)حکيمېدل( يا پوهېدل يوازې په دې کې دي، پوهېږي چې پر څوه نوه 

پوهېږي. ځکه نو بايد ده ته )حکويم( نوه، بلکوې د پووهې )حکموت( 

 خوښوونکى وويل شي.

پورې محودوده او د )حکمت( کلمه دلته د تفکر په کوم خاص ډول 

منحصره نه ده او فلسفه هم هغه څه چې موږ يې نن د ))علومو(( په نامه 

يادوو، په هغو کې شاملېږي. د فلسفې د کلمې د کوارونې دا ډول اوس 

 هم )د طبيعي فلسفې مقام( په شان عبارتونو کې پاتې ده.

هر کله چې ورو ورو په ځوانګړو برخوو کوې د تخصصوي پوهنوو او 

چه زياتېدله، په هغه برخه کې څېړنه او مطالعه له فلسوفې خبرتياوو ک

څخه جال کېدله او د پوهنې ځانګړې څانګې يې جوړولې. ددې پوهنوو 

وروستۍ څانګې ارواپوهنه او ټولنپوهنه وه. په دې ډول نو د نورو علومو 

لنډ شول، نو ځکه موږ هغه مسايل  په پرمختګ سره د فلسفې حدود را

و له مخې هغو ته ځواب ووايو، فلسفي مسايل نه چې کوالی شو د تجرب

ګڼو. خو دا په دې مانا هم نه ده چې فلسفه نو ګرد سره له هوېڅ سوره 

برابره ده. د پوهنو بنسټونه، د انساني تجربې او د واقعيت ټوليز تصوير او 

تر هغه ځايه چې موږ کوالی شو د موجهو عقايدو په واسطه هغو ته الره 

د فلسفې په حدودو کې پاتې کېوږي. ځکوه چوې دا پيدا کړو، دا ټول 

مسايل د ماهيت او طبيعت له مخې د ځانګړو علومو په هېڅ ډول طريقو 

سره د څېړنې او پلټنې وړ نه دي. که څه هم دا ټکى، چې فلسوفيان د 
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پورتنيو مسايلو په باب يو ټوليز توافق ته سره نه دي رسېدلي، تر يووه 

نه شو کوالی له دې څخه داسې نتيجوه ليد رامنځته کوي، خو  حده بد

ترالسه کړو چې هر چېرې کومه غوڅه او د عام منښت وړ نتيجه ترالسه 

نه شي، په هغه برخه کې کوښښ او هڅه بې ګټې ده. کېدی شوي دوه 

فلسفيان چې يو بل سره توافق نه لري، دواړه ارزښتمن اثوار رامنځتوه 

هوم وکوړي، خوو  کړي، په همدې حال کې کېدی شي خطا او تېروتنه

نظرونه به يې د يو بل بشپړوونکي وي. له دې واقعيت څخه چوې د يوو 

فلسفي شتوالى د نورو فلسفيانو د کار د بشپړاوي لپاره ضروري دی، دا 

نتيجه اخيستل کېږي چې فلسفه پالنه يوازې يو فردي او شخصي کار نه 

او دی، بلکې يو ډله ييز خوځښت دی. يوه برخه هم د کار ګټوور وېوش 

هغه ټينګار دی چې مختلف اشخاص يې له مختلفو ليدلورو څخه د يوې 

واحدې مسلې په باب لري. د فلسفي مسايلو ډېری برخوه د شويانو او 

چارو په باب زموږ د علم د چلند په اړه ده، نه په خپله د شيانو او چارو 

 په اړه.

دا هم په دې اړه يو بل دليل دی چې فکر کېږي فلسفه محتووا نوه 

ري. خو د )حقيقت( د وروستيو معيارونو په شان بحثونه کېدی شي د ل

کارونې پر مهال، د هغو پېښو په ټاکنه کې چې په عمل کې يې رښتينې 

ګڼو، پر موږ اغېز وکړي. د )پېژندنې( د نظريې په باب فلسفي بحثونو پر 

 علومو باندې په نامستقيم ډول ډېر اغېز کړی دی.
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 ټېد فلسفې د مطالعې ګ

 

اکثره خلک چې له )فلسفې( سره د چلند په برخه کې کومه پوښتنه 

مطرحه کوي، داده چې د )فلسفې( ګټه څه ده؟ ددې هيلوه نوه شوي 

کېدی چې فلسفه دې د مادي ګټې له ترالسه کولو سره مرسته وکړي، 

خو که چېرې موږ داسې ونه ګڼو چې مادي پانګه يا ثوروت يووازې يوو 

پانګې يا ثروت په مستقيم توليد کوې د فلسوفې ارزښتمن څيز دی، د 

 کمزوري ددې مانا نه ورکوي چې هغه هېڅ علمي ارزښت نه لري.

مادي ثروت په خپل ذات کې کوم ارزښت نه لري. د ساري په توګه د 

کاغذ يوه ګېډۍ که په هر نوم ياده کړو، په خپل ذات کې کوم ښه او يوا 

وشالۍ سبب شي، نو بيا ښه خراب شى نه دی، خو که دا کاغذ زموږ د خ

ورته وايو. په دې کې شک نه شته د هغو کسانو لپاره چوې غوواړي لوه 

خوښۍ او سوکالۍ څخه برخمن شي، يوه مهمه سرچينه، د حقيقوت او 

تفکر پلټنه او د واقعيت په باب څېړنه ده، دا هماغه موخه ده چوې يوو 

سوره د  فيلسوف يې غواړي. سربېره پر هغو کسانو چې له يوې نظريې

لېوالتيا په خاطر ټول خوندونه يو ډول ارزوي او هغه کسان چې دا ډول 
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خوندونه يې په اصولو کې تجربه کړي، دا تر ټولو خوندونو لوړ او خوندور 

خوند ګڼي. تر کومه ځايه چې ټول صنعتي محصوالت، له هغو پرته چې د 

پيودا  اړتياوو د خړوب لپاره ضروري دی، نور يوازې د راحت او لوذت د

کولو سرچينې ګڼل کېږي. فلسفه د خپلې ګټورتيا له مخې کوالی شي 

له ډېرو صنايعو سره سيالي وکړي. په تېره بيا کله چې ګورو يوو شومېر 

کسان خپل ټول وخت فلسفي څېړنو ته ځانګړی کوي. په کار ده چې يو 

شمېر استعدادونه د دې کار لپاره وګومارو. ان تر دې پورې چې هغوه د 

او لذت د پيدا کولو لپاره يوازې يوه داسې ځانګړې سرچينه وګڼو خوند 

چې خپل ذاتي ارزښت ولري )نه په خپله د فلسفيانو لپاره، بلکې د هغو 

 کسانو لپاره چې له دې څخه زده کړه کوي او يا ترې اغېزمن کېږي.(

خو دا ټول هغه څه نه دي چې موږ يې د فلسفې د مالتړ لپاره ويالی 

هر هغه ارزښت پرته چې له فلسفې څخه په خپل ذاتي ډول شو. ځکه له 

پيداکېږي او موږ اوس له هغه څخه تېرېږو، فلسفې تل د هغو کسانو پر 

ژوندانه ډېر مهم نامستقيم اغېز لرلى چې ان د فلسفې په باب پر هېڅ 

څه نه پوهېدل او د ويناوو، ادبياتو، ورځپاڼو او ګړنيو دودونو له الرې يې 

فکر له ودې سره مرسته کړې او د افورادو د نوړۍ ليود پور د ټولنې د 

 څرنګوالي يې اغېز کړی دی.

هغه څه چې اوس د مسيحيت دين په نامه يادېږي، تر ډېره حوده د 

 فلسفې تر اغېز الندې اوډل شوی دی.

موږ بايد د افکارو او عقايدو په باب چې د عمومي تفکر په برخه کې 

ې علمي پاپلې يا فرضيې په توګه يې په رول لوبولى او د يو ناکيې اغېز

خپله ځانګړې ساحه کې باور ترالسه کړی، ټول له کوم قيد او شرط پرته 
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فلسفي حقيقت ونه ګڼو. د ساري په توګه نه شوو کووالی ووايوو چوې 

فزيکي زمان له مکان څخه د انفکاک يا توپير وړ نه دی، لکه څنګه چې 

زمان باندې د مکان تقدم يو  يې نن د فزيک علم ادعا کوي، نو ځکه پر

فلسفي اصل دی. ځکه خو کېدی شي دا خبره د فزيکي زمان په بواب 

رښتيا وي، هغه په دې دليل چې د فزيکي زمان کچوه پوه مکوان کوې 

معلومېږي. موږ بايد په ډېرو برخو کې د فلسوفيانو مننودوی اوسوو، د 

يلو په توګه بېلګې په توګه داسې نظريات چې له انسانانو سره بايد د وسا

چلند ونه شي او يا هم دا چې حکومت بايد د هغو خلکو په خوښوه وي 

 چې حکومت پرې کېږي.

دا اغېزې په تېره بيا په سياسي ډګر کې مهمې دي، د ساري په توګه 

د امريکا اساسي قانون تر ډېره بريده د يووه فيلسووف )جوان الک( د 

پير چې پوه هغوه کوې نظرياتو د عملي کولو بېلګه ده. يوازې په دې تو

ولسمشر د موروثي پاچا ځای نيولى دی. لکه څنګه چوې د فرانسوې د 

م( کال په انقالب کې د )روسو( د افکارو پر وړاندې توافق موجود ۶۳۳۳)

 دی.

دې کې هم شک نه شته چې فلسفه کله کله پر سياست ناوړه اغېزه 

کوي. په المان کې د نولسمې پېړۍ فلسفيان په دې هېواد کې د افراطي 

ملتپالنې د ګناه مسوليت پر غاړه لري. که څه هم د دې برخې په غندنه 

کې زياتره اغراق شوی، ځکه چې د مسلې د پېچلتيا له امله د هغوې د 

ې ټاکل ستونزمن کار دی. خو که بدې فلسفې پور سياسوت بريد او پول

ناوړه اغېز درلودلى، خو په مقابل کې يې ښې فلسفې بيا پر سياست ښه 

اغېز کړی دی. موږ په هېڅ ډول نه شو کوالی پر سياست د فلسفې لوه 
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اغېز څخه منکر شو، خو بايد په بشپړ ډول دې خبرې ته پاملرنه وکوړو 

ی شي پر سياست مثبت اغېز وکړي، نوه چې کوم فلسفي مفاهيم کوال

منفي، نړۍ به څومره له کم زحمت سره مخامخېدلوه، کوه المانيوان د 

 نازيزم )نژادپالنې( پر ځای د بلې فلسفې تر اغېز الندې راغلي وای؟

کوم څه چې مخکې تېر شوي هغو ته په کتو سره اوس نوو بايود دا 

لري، يوې خواته کړو. باور، چې فلسفه د مادي پانګې په کچه ارزښت نه 

د يوې بدې فلسفې پرځای يوه ښه فلسفه پر سياست باندې د تاثير له 

مخې کوالی شي ان موږ سره په دې برخه کې، چې څنګه کووالی شوو 

پانګوال شو، هم مرسوته وکوړي. سوربېره پور دې، د پووهې موخ پور 

زياتېدونکې وده او د هغې عملي ګټه د هغې په فلسفي چاپېريال پووره 

 لري. اړه

ان دا مطلب  چې )له شک پرته مبالغه هم په کې شته( ويل شوي د 

تمدن ټول پرمختګ د هغه بدلون زېږنده دی چې د عليت لوه مفهووم 

څخه راټوکېدلي، يانې بدلون د هغه له جادويي او خرافاتي مفهوم څخه 

علمي مفهوم ته، علت ګڼل کېږي او له شک پرته د عليت مفهوم يووه 

. په خپله علمي نړۍ ليد هم يوه فلسفه ده او فلسفيانو فلسفي مسله ده

 تر ډېره بريده د هغه په اوډنه کې الس لرلى دی.

خو که چېرې فلسفه موږ په غټه کچه داسې وسيله وګڼو چوې پوه 

نامستقيم ډول د مادې د پيداکولو لپاره کارېږي، نو د فلسفې لپاره به مو 

سي نقش د يوه تمودن د ښه ليدلوری نه وي غوره کړی. د فلسفې اسا

بهرنيو او محسوسو مظاهرو لپاره د فکري او عقلي زمينوو د رامنځتوه 

 کولو او د هغه باب له ځانګړو نظرونو څخه عبارت دی.
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کله کله د فلسفې د نقش په باب غټې ادعاوې هم شوي دي. )وايته( 

په اوسني وخت کې هغه لوی متفکر دی چې فلسفه پوه افراطوي بڼوه 

ژوند د ارزښتونو په باب د بصيرت پنځونه، لرليد او ادراک  ستايي. دی د

د فلسفې برياوې ګڼي او لنډه دا چې د بشر ټولې هغه هڅې چې د يوه 

تمدن په جوړونه کې راټولې شوي او هغه ته ژوند بښي، فلسفه ګڼي. دی 

زياتوي کله چې يو تمدن د خپل ژوند وروستي پړاو توه رسوېږي، کوه 

او د ټولنې پر ټولو برخو خور نه وي، په خپله فساد، چېرې واحد، انډوليز 

تباهۍ او د ټولو هڅو او کوښښونو زوال ته الره اواروي. هغه ته فلسفه له 

دې پلوه اهميت لري چې د مسايلو په اړه د يوه فرد د شخصيت بنسټيز 

 لوری ټاکي، د هغه باورونه څرګندوي او د شخصيت هسته ټاکي.

دی چې د يوه تمدن اساسي ځانګړنه تور  په هر ډول دا ټکى څرګند

ډېره حده د ژوند او واقعيت په اړه د هغه له ټوليز ليد سره تړاو لري. دا 

خبره تر دې وروستيو پورې خلکو ته د ديني زده کړو له الرې په ګوتوه 

کېدله، خو په خپله ديني ليدلوری هم تر ډېره بريده د فلسفي تفکر تر 

ې، تجربې په ډاګه کوي، هر وخت چې مذهبي اغېز الندې و. سربېره پر د

عقايد د عقل په وسيله تر ځيرنې او بياکتنې الندې ونه نيول شي، سور 

يې خرافاتو ته رسېږي. هغه کسان چې دا ډول مذهبي عقيده موردوده 

ګڼي، هغو ته هم په کار ده )که کوالی شي( بايد خپول نووی ليودلوری 

شي. پر دې کار  الس پوورې وړاندې کړي چې د مذهبي باور ځايناستى 

 کول په خپله يوه فلسفي چاره ګڼل کېږي.

علم نه شي کوالی د فلسفې ځايناستى شي، خو کوالی شي فلسفي 

مسايل مطرح کړي، ځکه چې علم ظاهراً نه شي کوالی موږ ته ووايي، له 
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هغو پېښو سره چې ورسره سروکار لري، د چارو او شويانو پوه ټووليزه 

لري، ان تر دې چې د هغو خلکو له ذهن سوره،  طرحه کې څه موقعيت

چې دا څيزونه ګوري څه ډول اړيکي ټينګوي. علم نه شي کوالی ان د 

مادي نړۍ شتوالى ثابت کړي )که څه هم د هغې په باب فرضيې وضوع 

کوي( او يا د هغو وړاندوينو په باب چې په راتلونکي کې به پېښې شي، د 

او يا په هر حال کې چې څوه کتول استقرايي اصولو د کارونې سموالى 

 کېږي، تر هغو اخوا څه ثابت کړي.

هېڅ علمي ازمېښتځای نه شي کوالی ووايي چې انسان د کومې مانا 

له مخې روح لري؟ ايا نړۍ هدفمنده ده که نه؟ ايا انسان خپلواک دی که 

نه؟ او که چېرې دی په کومه مانا؟ او دا ډول نور مثالونه. زه نه وايم چې 

ه کوالی شي دا مسايل حل کړي، خو که چېرې فلسفه نوه شوي فلسف

کوالی دا مسايل حل کړي، هېڅ بل شى نه شي کوالی دا ډول کارونوه 

ترسره کړي. خو د فلسفې ارزښت په دې کې دی چې ددې ډول مسايلو 

د حلولو يا نه حلولو د وړتيا په باب څېړنې کوي. علم لکه څنګه چې يې 

رضيې په توګه ګڼي، چې دا مفاهيم په خپله د ګورو، مفاهيم تل د يوې ف

فلسفې په حوزې پورې اړه لري. موږ لکه څنګه چې نوه شوو کووالی د 

ځينو فلسفي مسايلو لپاره هېڅ علمي څېړنه، له څنګزنو ځوابونو پرته 

پيل کړو، په ډاډ سره ويالی شو چې د خپلې فکري ودې لپاره له هغوه 

ته کوالی. پرته له دې چې لږ تر علم څخه مناسبه ذهني ګټه نه شو پور

لږه يو منسجم نړۍ ليد ولرو. که چېرې د نويو علومو پوهوانو لوه لويوو 

فلسفيانو څخه ځانګړې فرضيې نه وای ترالسه کړې، هغه فرضيې چې 

نوه يوې دوی پرې خپل ټول کار دود ودرولى، د نويو علومو پرمختګونه 
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چې د نوي علم د يوې  شول ترالسه کوالی. د نړۍ په باب مکاني انګېرنه

ځانګړنې په توګه په تېرو درېو پېړيو کې پيدا شوې، تر زيواتې کچوې د 

)دکارت( په نوم د يوه فلسفي د تعليماتو زېږنده ده. دا مکاني ليدلوري 

چې حيرانوونکې پايلې يې رامنځته کړي، بايد تر يوه بريده واقعيتونو ته 

نه دي، نو احتماالً پوهان  نږدې وي، خو د هغو ځينې برخې هم د باور وړ

بايد د يو بل فيلسوف مرستې ته سترګې پوه الره وي چوې د پخوانيوو 

 ليدلورو پرځای يو نوی ليدلوری رامنځته کړي.

)زموږ په زمانه په تېره بيا د کره کتنيزې فلسفې په زمانوه کوې( د 

فلسفې بل ارزښتمن خدمت د همسويه او ناپېيلي قضاوت پوه بواب د 

ملکې راټوکول دي او بل په دې باب چې په هره مسله کې،  هڅو لپاره د

دليل او برهان کوم يو دی او څه ډول دليل بايد تور څېړنوې او پلټنوې 

الندې ونيول شي، دا خدمت د بېړنيو پرېکړو او احساساتي پلويتوب د 

مخنيوي لپاره اهميت لري، په تېره بيا د هغو سياسي مجادلو په برخوه 

ه کې نه مراعتېږي، اړتيا ورتوه ليودل کېوږي. پوه کې چې ناپېيلتوب پ

سياسي مسايلو کې که د قضيې دواړه غاړې د فلسفي روح لوه مخوې 

خبرې وکړي، پر قوي اټکل سره به د دواړو غاړو د ليدلورو ترمنځ جګړه 

او خصومت رامنځته نه شي. د ولسواکۍ ځواک تر ډېره حوده پوه دې 

مو داليلوو څخوه د سومو پورې تړلى، چې د يوې ټولنې غړي لوه ناسو

استداللونو په باب بيا کتنه وکړي او په التباسونو او ابهامونو کې خپلوه 

 الره ورکه نه کړي.

انتقادي فلسفه د ښه تفکر بېلګه رامنځته کووي او لوه فورد سوره 

مرسته کوي، چې ابهامات او پرېشاني له منځه يوسي. شايد همدا دليل 
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ه په تېرو مخونو کې يادونه وکړه، دی چې )وايته( لکه څنګه چې مو دمخ

وايي: ))فلسفه يوازې يوه طريقه نه لري، بلکې د بېالبېلو موضوعاتو په 

تناسب، بېالبېلې طريقي او الرې لري(( او ددې الرو چارو تعريف هم تر 

هغه وخته پورې چې په کوم ځای کې کارېږي او پر څه شي اطالقېوږي، 

ډېر خطرناک هم دی. په پخوانيوو سم کار نه دی، ان تر دې چې دا کار 

وختونو کې هم تر ډېره حده هر هغه څه چې د ځانګړې طريقې له الرې 

د څېړنې وړ وو، له فلسفې څخه يې جال کول او همدې کار پوه ناسومه 

 توګه د فلسفې لمن راتنګوله.

فلسفه په خپله لمن کې بېالبېلو طريقو ته اړتيا لري، ځکوه ټوولې 

ح او تفسير کړي. په همدې حال کې د فلسوفې انساني تجربې بايد شر

طريقه ابداً تشې تجربې نه دي، ځکه د فلسفې دنده داده، تر کومه حده 

چې شونې وي سربېره پر تجربه يي واقعيت، واقعيتونه راوسوپړي او د 

 انساني تجربو همغاړی تصوير وکاږي.

يوه بريالۍ ټولنه هغه وخت رامنځته کېدی شي چې ښوونه او رزونه 

په کې داسې عامه شي چې فرد ته فلسفي ليدلوری ورکړي. په داسوې 

حال کې چې دا فرضيه بايد شاته پرېږدو چې خلک په هغه فلسفه کې 

ژوند کوي چې موافق نظر ورسره لري. په داسې حال کې چې د خلکو يو 

زيات شمېر مخالف کارونه بايد داسې ونه انګېرل شي چې د هغوی لوه 

څخه سرچينه اخلي، بلکې داسې بايد وګڼل شي چې ناپوهۍ  او اشتباه 

هغوی نه غواړي په ايډيالي او ارماني ډول ژوند وکړي. دا ټکى هم نه شو 

کوالی رد کړو چې د ارزښتونو د نړۍ او طبيعت په باب ټولنيز عقايود د 

انسان په پرمختګ او انحطاط کې خورا مهم اغېز لري. په ډاډ سره ويالی 
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برخې زيات عملي اغېز لري، خو داسې تصوور  شو چې د فلسفې ځينې

هم بايد ونه کړو چې ځينې څېړنې او مطالعې څرګندې عملوي نښوې 

نښانې نه لري، نو ځکه خو هېڅ بل عملي ارزښت هوم تورې نوه شوي 

راوتالی. د تاريخ د راپورونو پر بنسټ هغه عالم چې عملي ليدلورو ته د 

څېړنو په باب داسې وايي: سپکاوي له امله پر خپل ځان وياړي، د نظري 

)) ددې څېړنو تر ټولو غټ امتياز دادی چې د هېچا لپاره د کارونې هېڅ 

د کشوف  )الکترسيته(عملي بڼه نه لري، خو دې سره سره دا څېړنې د 

سبب شوې.(( د فلسفي مطالعاتو هغه برخه چې ظاهراً د کارېدنې عملي 

بڼه نه لري او بشپړ پوهنتوني بحثونه دي، کېدی شي زموږ پر نړۍ ليود 

باندې هر ډول اغېز وښندي او په پای کې پر اخالقو او مذهب ډېر اغېز 

 وکړي.

ېول څرنګه چې د فلسفې بېالبېلې برخې او زموږ د نوړۍ ليود بېالب

اړخونه يو بل سره تړلي دي. دا کار لږ تر لږه په يوه ښه فلسفه کې يووه 

موخه ګڼل کېږي، که څه هم دا داسې يو هدف دی چې تل نه ترالسوه 

کېږي. په دې ډول نو هغه مفاهيم چې ظاهراً له عملي ګټو او لېوالتياوو 

سره زيات واټن لري، کېدی شي د اړتيا پر وخوت پور هغوو اړتيواوو او 

التياوو چې له ورځني ژوند سره ډېر اړخ لګوي، اغېز وکړي. ځکه نو لېو

فلسفه له دې خبرې څخه چې د هغې عملي ګټه څه ده کومه وېره نوه 

لري. دې خبرې ته په پام سره زه هېڅکله هم د فلسفې په باب پوه يوو 

ر اګماتيستي( ليدلوری نه منم. د فلسفې ارزښت يوازې د پاړخيز ډول )

م عملي اغېز لپاره نه دی، بلکې د فلسفې ارزښت پوه هغې د نامستقي

خپله په هغې پورې تړلى دی. د همدې عملي اغېز د تضمين لپواره تور 
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ټولو ښه الره همدا ده چې په خپله د فلسفې لپاره د فلسفې په لټه کې 

شو. د حقيقت د پلټنې لپاره بايد په ناپېيلي ډول هغه وپلټو. که څه هم 

ته چې حقيقت مو ترالسه کړ، د هغه له ګټوور کېدی شي تر هغه وروس

عملي اغېز څخه هم برخمن شو، خو که ددې عملي اغېزو لپواره بيوړه 

وکړو، کېدی شي هغه څه چې رښتيا هم رښتيني وي، هغه ته ونه رسو. 

په ډاډ سره ويالی شو چې نه شو کوالی د فلسفې عملي اغېزې د هغې 

چې حقيقت لري، ګټور دي، نه د حقيقت معيار وګڼو، عقايد له دې پلوه 

 دا چې ګټور دي حقيقت لري.
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 د فلسفې اصلي وېش 

 

 فلسفه معموالً پر الندې فرعي موضوعاتو وېشل کېږي:

ددې بحث هدف دا دی چې تر کومه  مابعدالطبيعي فلسفه: -۶

حده انسان وس لري په ټولو وجوهاتو او تصوراتو کې واقعيت وڅېړي او 

:  يپوه دې ډول دڅو مطالعه يې کړي. د هغې له ځينو مسايلو څخه يو 

))ماده  )وجود( او ذهن يو بل سره څه اړيکي لري؟ کوم يو، يو تور بلوه 

ايا نفوس جووهر دی کوه  وړاندې وروسته دي، ايا انسان خپلواک دی؟

يوازې د تجربو يوه ټولګه ده؟ ايا نړۍ متناهي يا ناپايه ده؟ ايوا خودای 

شته؟ وحدت او کثرت له نړۍ سره څه اړيکي لري؟ نړۍ تر کومه ځايوه 

وحدت او همغږي لري او ترکومه ځايه اختالف او ناهمغږي؟ د نړۍ نظام 

 تر کومه حده پر عقل او پوهې والړ دی؟((

د مابعدالطبيعي )يا نظري فلسفې لکه  کتنيزه فلسفه:کره  -۲

څنګه چې کله کله ويل کېږي( فلسفې پر وړاندې غالباً )کره کتنيوزه( 

فلسفه والړه ده. په دې فلسفه کې د متعارف عقل او علومو د مفاهيمو 

 شننه او کره کتنه شامله ده.

يم علوم، ځانګړي مفاهيم د فرضيې په توګه غوره کوي، چې دا مفاه

بيا په خپله په دې علومو کې نه شي کوالی وڅېړي او وارزوي، ځکه نو 

 ياد شوي مفاهيم د فلسفې حوزې ته داخلېږي.
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له رياضياتو پرته نور ټول علوم په يو نه يوو ډول د طبيعوي قوانون 

مفهوم د يوې فرضيې په توګه ټاکي او ددې ډول قانون په باب څېړنه د 

ېڅ ځانګړي علم. په عادي ورځنيو خبرو فلسفې کار دی، نه د کوم بل ه

اترو او نافلسفي مجادالتوکې هم موږ په يو نه يو ډول داسوې مفواهيم 

کاروو چې له فلسفي مسايلو سره اړه لري. د ساري په توګه: ماده، ذهن، 

 علت، جوهر، عدد او نور مفاهيم.

ددې ډول مفاهيمو شننه او د هغو د دقيقې مانا ټاکنه او دا چوې دا 

مفاهيم په متعارف عقل کې تر کومه بريده کوالی شو په موجوه او  ډول

معقول ډول اطالق او استعمال کړو، د فلسفې لپاره يوه مهمه  دنده ګڼل 

کېږي. د انتقادي فلسفې هغه برخه چې د حقيقت، د هغه د معيار او د 

هغه په اړه زموږ د علم د څرنګوالي په باب بحثونه لري، معرفت پېژندنه 

ېژندګلوۍ نظريه( نومېږي. دا برخه دې مسايلو سره سروکار لري: د )د پ

حقيقت تعريف )رښتيا( څه شى دی؟ علم او عقيده څه توپير لري؟ ايا 

يقيني علم ممکن دی؟ د تعلق نسبي کړنې، حسي تجربه يي شواهد څه 

دي؟ ستاسو په الس کې همدا کتاب همدغه دوه برخې چې د فلسوفي 

زې او ټاکونکې برخې دي، څېړي. الندې مسايل که مسايلو تر ټولو بنسټي

څه هم له فلسفې سره توپير لري او په خپله مستقل دي، خو د فلسفې 

د څانګو په توګه په دې کتاب کې ورته پام شوی او تر څېړنوې النودې 

 نيول کېږي.
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 د فلسفي مسايلو بحثونه

ی، که څه هم منطق د معرفت پېژندنې له بحثونو څخه جال نه د -۶

خو معموالً د يوې خپلواکې څانګې په توګه په پام کې نيول کېږي. منطق 

هغه علم دی چې د بېالبېلو قضيو په څېړنې پورې اړه لري او د هغووی 

ترمنځ هغه اړيکي څېړي چې نتيجه ترې راوځي. ددغوه علوم ځينوې 

برخې له رياضياتو سره د پاملرنې وړ نږدېوالى لري او بله برخه يې کوالی 

 د معرفت پېژندنې يوه برخه وګڼو.شو 

عملي حکمت يا د اخالقو فلسفه په الزمي ارزښتونو او مفهووم  -۲

پورې اړوندو بحثونو سره سروکار لري او دا ډول مسايل څېوړي: ))لووړ 

خير څه دی؟ د خير تعريف څه دی؟ ايا د يوه کار ښه والى د هغوه پوه 

په بواب چوې بايود  نتيجو پورې تړلى دی؟ ايا زموږه قضاوت د هغه څه

ترسره يې کړو، عيني دی که ذهني: )زموږ د قضاوت معيوار عينوي يوا 

بهرنى دی که شخصي يا ذهني؟( مجازات څه ډول عمل دی؟ ايا مجازات 

او يا هم د بالقوې مجرمينو د مخنيوي لپاره؟ ايا  ېد غچ اخيستلو لپاره د

کووو: هور  موږ د مجازاتو له الرې مجرم او خطاکار سره عادالنه چلنود

څوک چې يو بد کار ترسره کړي بايد د هغه سوزا ووينوي؟ د دروغوو د 

 غندلو اصلي او وروستى دليل څه دی؟((

د فلسفې کارونې سياسي فلسفه )په تېره بيا د عملي حکموت  -۹

برخه( د هغو مسايلو په اړه ده چې په يوه هېواد کوې د يووه فورد لوه 

 غړيتوب سره اړه پيدا کوي.

له دې ډول مسايلو سره سروکار لري: ايا يو فورد د سياسي فلسفه 

دولت پر وړاندې څه حقوق لري؟ ايا ټولنه له هغو افرادو څخوه چوې دا 
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ورڅخه جوړه شوې، له هغو پرته تر هغو پورته بل څه ده؟ ايا ولسواکي د 

 حکومت کوم ښه ډول دی؟

 د هنر او ښکال په باب د فلسفې کارونه ده او له دې ،ښکال پوهنه -۹

ډول مسايلو سره سروکار لري: ايا ښکال يو عيني څيز دی که ذهنوي؟ 

هنر څه ډول عمل دی؟ د ښکال بېالبېل ډولونه د انسواني طبيعوت لوه 

 کومو اړخونو سره اړه لري؟

کله کله په عام ډول د ارزښتونو د مطالعې لپواره )د ارزښوتونو  -۳

و چوې دې نظريه( اصطالح په عامه توګه کارېږي. که څه هم کوالی شو

بحث ته په الندې ډول د عملي حکمت يا د اخالقو د فلسفې په بحثونو 

کې ځای ورکړو، خو کوالی شو ارزښت د هغه د عام مفهوم له مخوې د 

 ( مو بحثونو ځانګړې بېلګې او سمون وګڼو.۹( او )۹(، )۲)

له فلسفې څخه د مابعد الطبيعه د جال کولو لپاره هڅه له دې امله د 

چې ان انتقادي فلسفه هم له مابعدالطبيعه پرته ممکنه نه  ردولو وړ ده

 ده.

زياتې هڅې )چې ځينې به يوې يوادې شوي( ترسوره شووي چوې 

مابعدالطبيعه په دې دليل چې له يوې مخې بې مانا، د پوهېدو وړ نه ده، 

د فلسفې له لمن څخه جال کړي او فلسفه پر همغو پنځو څوانګو چوې 

کړي، البته تر کومه ځايه چې وس وي  مخکې يې يادونه وشوه، محدوده

هغه بايد د علمي بنسټونو او عملي ژوند د فلسفي فرضيو د يوې  کوره 

 کتنيزې څېړنې په توګه وانګېرل شي.
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 فلسفه او ځانګړي علوم

 فلسفه له نورو ځانګړو علومو سره الندې توپيرونه لري:

 د هغې زيات ټوليزوالى.  -۶ 

د هغې د طريقې له پلوه. فلسفه هغه مفاهيم څېړي چې د ټولو  -۲ 

علومو د بنسټونو يوه برخه ده، يوازې د هغو ځانګړو مسايلو په باب لوه 

څېړنې پرته چې ټول د علومو له حوزې څخه بهر دي. علوم او متعارف 

عقل هغه مفاهيم دي چې دې ډول فلسفي څېړنې ته اړتيا لري، له هغو 

رته کوي، خو ځينې ځانګړي مسايل هم شته چې د علمي څخه ګټه پو

پلټنو په پايله کې رامنځته شوي يا يې موضوعي بحث پيدا کوړی، خوو 

څرنګه چې علوم د هغو د څېړنې لپاره بشپړه او تامه وړتيوا نوه لوري، 

فلسفه بايد هغو ته ورودانګي او د هغو په باب څېړنوه وکوړي. لوه دې 

د مفهوم يادونه وکړو. ځينې مفکرين  جملې څخه کوالی شو د )بنسټ(

لکه )هربرت سپنسر( فلسفه د علومو د نتيجو يو ترکيب ګڼوي، خوو د 

فلسفي متني الرويان دا خبره نه مني. دې کې شک نه شته چوې کوه 

چېرې وشي فلسفي نتيجې د علمي پلټنو د ترکيب او تصميم لوه الرې 

په داسې حال  ترالسه شي. دا هغه خبره ده چې په عمل کې سپينېږي.

 کې چې فلسفې له دې الرې کوم ځانګړی پرمختګ نه دی کړی.

د تېرو لويو فلسفو يوه برخه د تفکر په بنسټيزو څېړنو پورې اړه لري 

او بله برخه يې هم هغه هڅې دي چې په علومو کې تور بحوث النودې 

واقعيتونو سره د بېالبېلو حقيقتونو د طرح کولو په اړه ترسره کېږي او يا 

 م د هغو له ميتودونو څخه له بېالبېلو الرو ګټه پورته کېږي.ه
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دا فلسفې لکه چې ظاهراً معلومېږي، تر هغه زياتې د خپلې زمانې د 

علومو تر اغېز الندې دي، خو نه شو کوالی د هغې يوه هم د علوموو د 

نتيجو ترکيب وګڼو، ان د )هيوم( پوه شوان د مابعدالطبيعوه مخوالف 

دې چې د علومو نتيجو ته کوم اهميت ورکړي، د  فلسفيان هم مخکې تر

هغو د بنسټونو د څېړنې په لټه کې شول. ان تور دې چوې پوه خپلوې 

ځانګړې حوزه کې يوه علمي نتيجه يا فرضيه د پام وړ وګرځي، موږ بايد 

 له کوم قيد او شرط پرته دا يو فلسفي حقيقت ونه ګڼو.

و څرنګه چې فزيکي د ساري په توګه په هېڅ ډول نه شو کوالی وواي

زمان له مکان څخه د توپير وړ نه دی، لکه څنګه چې يې نن د فزيوک 

علم ادعا کوي، نو ځکه پر زمان باندې د مکان تقدم يا وړانودېوالى يوو 

فلسفي اصل دی، ځکه چې کېدی شي د فزيکي زمان په انډول دا خبره 

ازه رښتيا وي، هغه هم له دې کبله چې فزيکي زمان په مکان کوې انود

کېږي. خو دا خبره د هغه زمان په اړه چې موږ يې تجربوه کووو ) چوې 

فزيکي زمان له هغه څخه منتزع او يا د هغه برخه ده( سر نوه خووري. 

علوم کېدی شي له ګومانونو او وهميانو څخه ګټه پورته کړي، د پېژندنې 

داسې الرې چارې يا اصطالحات وکاروي چې مانا يې په معمول ډول دود 

ي او له دې الرې پرمختګ وکړي، خو فلسفه بايد په هر ډول چوې نه و

وي په هغو کې سمون راولي. د فلسفې د علم اصطالح معموالً د منطق 

هغې څانګې ته ويل کېږي چې د يوې ځانګړې طريقوې پوه واسوطه د 

 علومو بېالبېل ميتودونه څېړي.
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 فلسفه او علمي ميتودونه

 

د فلسفې ميتودونه د ځانګړو علومو له ميتودونو سره لوه بنسوټه 

توپير لري. له رياضياتو پرته علوم د تجربه يي تعميم له ميتود څخه ګټه 

پورته کوي او دا هغه ميتود دی چې په فلسفه کې ډېر لږ کارول کېږي. له 

بلې خوا ټولې هغه هڅې چې په رياضياتو کې د فلسفې د ګډولو لپواره 

لي، هم بريالۍ نه وې. )يوازې د منطق په ځينو ځانګړو برخو کوې کارېد

چې هغه هم رياضياتو سره نږدې دي نه فلسفې سره( داسوې ښوکاري 

چې د انسان په توګه موږ هغه غوڅ او مسلم حالت ته چې په رياضياتو 

کې رسېږو، په فلسفه کې نه شو رسېدالی. د څېړنو او پلټنو لوه مخوې 

ځ توپيرونه کوالی شو د بېالبېلو الملونو زېږنوده ددغو دوو څانګو ترمن

وګڼو. لومړی دا چې څرګنده نه ده د هغو اصطالحاتو مانا چې په فلسفه 

کې کارېږي، په رياضياتو کې هم د همغو مفاهيمو وضاحت په همغه ډول 

مشخص کړو، لکه څنګه چې د يو استدالل لوه مخوې دا اصوطالحات 

و سربېره پر دې ددې خبرې منل هم نامحسوس او نازک بدلونونه مني ا

اسانه او ډاډمن نه دي، هغه فلسفيان چې مختلف نظرونوه او فکرونوه 

لري، يوه واحده کلمه په واحده مانا وکاروي. دويم يووازې د رياضوياتو 
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حوزه ده چې د يو لړ پېچلو خو دقيقو بنسټونو له مخې په کې له ساده 

 مفاهيمو څخه يوه نتيجه ترالسه کېږي.

يم د رياضياتو قضيې له يوې مخې شرطي قضيې دي، په دې مانا درې

چې نه شي کوالی موږ ته ووايي، په بهرنۍ نړۍ کې وضع رښتيا په څوه 

ډول ده؟ د ساري په توګه نه شي کوالی ووايي په يوه مشخص ځای کې 

څومره ځانګړي شيان موجود دي، بلکې کوالی شي ووايي، که چېرې دا 

، څه به وشي. لکه دا چې کوالی شي ووايي پوه ډول او يا هغه ډول وي

( بړسوتنې ۶۲( بړستنې دي، په هغه بله خونه کې )۳+ ۳يوه خونه کې )

دي. خو د فلسفې موخه داده چې د پېښو په بواب پوه مسوتقيم ډول 

خبرې وکړي، يانې دا چې ووايي په بهرنۍ نړۍ کې وضع رښتيا هم پوه 

سونه چوې د وضوع شوويو څه ډول ده. له همدې کبله نو هغه ډول قيا

اصولو له مخې وي او يا تعريف شوي وي، له فلسفې سره اړخ نه لګوي، 

په داسې حال کې چې په رياضياتو کې تر ډېره بريده خبره پوه همودې 

 ډول ده.
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 فلسفه او ارواپوهنه 

 

ارواپوهنه له فلسفې سره ځانګړي اړيکي لري. د ارواپوهنې ځانګړې 

علم تر ځانګړو نظريو ډېرې وړاندې دي، کېودی نظريې د يوه تجربه يي 

شي د خير و شر په باب پر يو نظرياتي او فلسفي استدالل اغېز وکړي، د 

هغه معکوس حالت هم ممکن دی، يوازې له هغو ځايونو پرته چې په هغو 

 کې ارواپوهنه له فيزيولوژۍ سره اړيکي لري.

کې د غړيتوب  ارواپوهنه د هغه زيان په انډول چې په طبيعي علومو

له کبله يې زغمي، د فلسفې له تېروتنو څخه زياته زيوانمنېږي. دا کوار 

کېدی شي له دې امله وي چې نور طبيعي علوم له ډېرې پخوا زمانې له 

يوه تثبيت شوي انډوليز موقعيت څخه برخمن وو، ځکه خو يې د خپلو 

ه بشپړ ځانګړو هدفونو په بنسټيزو مفاهيمو د څېړنې او څرګندونې لپار

وخت درلود. خو ارواپوهنه په دې وروستيو کې د يوه خپلواک علم پوه 

توګه څرګنده شوه. يو پښت وړاندې يې ارواپوهنه معموالً داسوې يووه 

پوهنه ګڼله چې د يوه فيلسوف د کاري حوزې په داخلي برخې پورې يې 

ې اړه لرله او ډېره کمه يې هغه د طبيعي علومو يوه برخه انګېرله. له همد

کبله خو ارواپوهنې د فلسفې له نيوکو سوره سوره د خپلوو بنسوټيزو 

مفاهيمو د څېړنې د لوړو ژورو د بشپړاوي لپاره بشپړ مجال پيدا نه کړ، 

داسې مفاهيم چې په بشپړ ډول بايد روښانه او څرګنود وي او عموالً د 
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کارونې وړ وي. د فزيک د علم فعلي وضعيت دا ټکى ثابتوي، هر کله چې 

م د پخوا په انډول يو پرمختللي پړاو ته رسي، کېدی شي د فلسفي يو عل

مسايلو له مخې له ستونزو سره مخ شي. په دې ډول چې هغوه علوم د 

خپلواکۍ پړاو کې وي، نه د هغه د ټوکېدو او نه د پرمختګ پوړاو کوې، 

بلکې د دغو دوو پړاوونو ترمنځ واقع وي. له شک پرتوه چوې فلسوفه 

ګام پورتوه  ناکد بيا رغونې په برخه کې اغېز کوالی شي د فزيک علم

 کړي.
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 شکاکيت

د فلسفې د دندو پامووړ برخه يوازې د )شکاک( په نامه له يو عجيب 

مخلوق سره تړلې ده. که څه هم داسې يو څوک چوې پوه غووڅ ډول 

شکاک وي، نه شته او که چېرې وي هم د هغه د نظر ردول يو محال کار 

کوالی خپل مخالف رد کړي او نه شي کوالی دی. دا ډول شخص نه شي 

کوم څيز ان خپل شکاکيت ثابت کړي، پرته له دې چې خپل ځان سره 

پر تناقض اخته شي، ځکه ددې خبرې ثبوت چې هېڅ ډول پېژندنه نوه 

شته او هېڅ ډول اعتقاد حق نه دی، په خپله د يوه اعتقاد ثبووت دی. 

خطا يې کړې ده. ځکوه خو تاسې نه شئ کوالی هغه ته ثابته کړئ چې 

چې هر دليل بايد يو څيز حقيقت وګڼي، يا د يو بول شوي او  منطوق د 

قواعدو سريزه. که چېرې په يوه مسله کې د تناقض د امتناع قانون سم 

نه وي، قانون  هېڅکله نه شي کوالی د يو چا خبره په دې دليل چې د 

 تناقض بڼه لري، رد کړي.

ه هېڅ څخه يې پيل او هور څوه ځکه نو يو فلسفي نه شي کوالی ل

ثابت کړي، لنډه دا چې يو شى بايد د فرضيې په توګه غوره کوړي. پوه 

مشخصه توګه بايد د منطق د قواعدو سموالى د يوې فرضيې په توګوه 

وټاکي که نه نو نه شي کوالی هېڅ استدالل اقامه کړي ان دا چې مانيزې 

له قوانين ] تناقض جملې بيان کړي. ددې قوانينو له جملې څخه دوه ډو

او ثالث مطرود قانون[ )د ايجاب او سلب ترمنځ د اړيکو نشتوالى( ډېور 

مهم دي. د قضيو پر وړاندې د لومړي ډول قانون کارونه داده چې د هغه 

له مخې يوه قضيه کېدی شي چې هم دې رښتيا وي او هم دې درو  وي 

ا درو . د شيانو او د دويم قانون پر بنسټ يوه قضيه بايد يا رښتيا وي ي
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او چارو په باب د لومړي قانون کارونه هم داده چې دا نه شي کېدی چې 

يو شى دې هم وي او هم دې نه وي او يا دې هم کوم صفت ولري يا دې 

ونه لري. د دويم قانون پر بنسټ يو شى هم بايد يا وي يا نه وي او يا دې 

 يو صفت ولري او يا ونه لري.

اهميته نه ښکاري، خو د بشر ټوول تفکور پور  دا دوه قوانين ډېر با

همدغو دوو قوانينو والړ دی. که چېرې د يو شي ثبوت د هغو د نقض او 

نفې په مانا نه وي، هېڅ خبرې به مانا نه لرله او نه شو کووالی د هېچوا 

خبره رد کړو، ځکه چې کېدی شي هم هغه خبره او د هغې رد دواړه سم 

 وي.

ه چې کله کله په ځينو برخو کې د يو څوه البته دا خبره هم مهمه د

اسنادو وړاندې کول او نه وړاندې کول ګټور وي او کله کلوه  دواړه لوه 

سړي څخه الره ورکوي. د بېلګې په توګه يو زيات شمېر اشخاص شوته 

( صفت يا خاصو ځانګړنو  په اړه د اسنادو وړاندې پکواليچې د هغو  د )

د کلمې پوه اړه د دقيوق تعريوف د ( پککول سم نه وي، خو دا کار د )

( خپلوې پک( او )ناپکنشتوالي له امله دی او دا هم په دې دليل چې )

چې  دي خپلې درجې لري او د هغوی ترمنځ دوه داسې توپيرونه موجود

نه شو کوالی دهغو له مخې ددې دوو اصطالحاتو له جملې څخه يوه هم 

 ((.پک( يا ))لږ و ډېر (پکوکاروو. بلکې بايد ووايو چې: ))تر يوه حده 

په دې ډول هېڅوک نه شي کوالی چې ددې صفت يوه ټاکلې درجه 

( يوه ټاکلې درجه ولري پکولري او يا يې هم ونه لري. هر څوک بايد د )

( کلمه کاروو په دقيق ناپک( او )پکاو يا يې ونه لري، خو هر کله چې د )

پام کې نيولې  ډول نه ښکاري چې تر کومه بريده مو ددې صفت درجه په
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ده. زما په نظر کله کله چې د بېالبېلو نقوض شوويو قواعودو پوه بواب 

اعتراضونه کېږي، د همدغه ناسم پوهاوي زېږنده ده، لکه څنګه چې د 

امتناع قاعده د هغو ناقضينو په باب، چې يو شخص له يوه اړخ ښه او بل 

 وري.له بل پلوه بد او يا هم کله ښه او کله بد ګڼي، بشپړ سمون خ

اصالً د فلسفې له بنسټيزو موضوعګانو څخه يوه داده چې د فطري 

باورونو پر بنسټ داسې يو اوډلى نظام رامنځته کړي، چې له انسجام او 

منطقي نظم سره د يو بل د جوړونې لپاره دې باورونو کې ډېر کم سمون 

 او بدلون راولي. 

يووازې د لکه څنګه چې هره نظريه د يوې مسلې د پېژندنې لپواره 

همغې برخې پر څېړنې ډډه لګوي چې په عملي ډول زموږ په پوهې پورې 

اړه لري او زموږ د پوهې الرې چارې پر هغې والړې دي، نو پوه دې ډول 

ويالی شو که چېرې د کومې ځانګړې فلسفې نظريوه دې نتيجوې توه 

ورسېږي، چې پوهه هغه ځانګړي او مشخص شيان چې موږ پرې پوهېږو 

دي، هغه اعتقادات چې په غوڅ ډول سم دي، سم نه دي، چې شوني نه 

دا نو په خپله هغې نظريې ته ستونزې دي چې دا مسايل وړاندې کوي، 

نه هغې پوهې او اعتقاد ته چې غواړي دا نظريه رد کړي. له بلې خووا د 

يوه متعارف عقل پر بنسټ لکه څنګه چې دي، د ټولو عقايدو سم ګڼل، 

ي ددې عقايدو سمون د فلسفې کار وګڼو، نه يو ساده توب دی. کېدی ش

دا چې هغه لرې وغورځوو او يا په کې داسې ادلون بدلون راولو چوې د 

 پوهېدو وړ نه وي.
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 فلسفه او عملي حکمت 

 

فلسفه لکه څنګه چې له نظري حکمت سره تړلې ده، عملي حکمت 

سره هم تړاو لري او ))د چارو فلسفيانه انګېرنوې(( عبوارت، دې دواړو 

ماناوو ته نغوته کوي. د واقعيت له مخې په نظري فلسوفه کوې د بريوا 

ترالسه کول په پورته عبارت کې د ياد شوي مفهوم او د فلسفې عملي 

د )سقراط( ډېرې په زړه پورې تجربې دا وې چې کوه بريا نه تضمينوي. 

چېرې پوه شوم کوم کارونه ښه دي هغه به ترسره کړم، خو دا خبره هغه 

وخت سمه ده چې موږ په واقعيت کې په ډېر دقت سره څه شى چې موږ 

ته څرګند دي، د )پوهېدو( په کلمه کې ځای کړو. ددې خبرې اټکل هم 

يا باوري شم د يوه کار ترسره کول چې  په بشپړ ډول شته چې زه پوه شم

زه ورسره لېوالتيا لرم. مخکې تر دې چې دا کار ماته خوند راکړي، د بل 

چا، لکه د )الف( د ازار سبب ګرځي. ځکه نو په بشپړ ډول ناسم دی، خو 

دې سره سره کېدی شي هغه ترسره کړم، ځکه زه هغه درد او ازار چې 

مي، په ټينګه د هغه د درد او رنځ )الف( شخص يې زما له عمل څخه زغ

په انډول نه احساسوم چې زه يې خپل مطلوب کار ته د نه رسوېدو لوه 

امله ګالم. څرنګه چې په بشپړ ډول دا شونې نه ده چې يو څوک دې د 

بل چا غم و درد د ځان د غم و درد په شان احسواس کوړي، خوو ددې 

قي دنده وګڼي. امکان شته چې چاته وسوسه پيدا شي او دا خپله اخال

ځکه نو د همدې احساس له مخې، نه په علموي ډول، بلکوې د زيوات 
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تمرين له الرې له ارادې سره مقابله وکړو. داسې هم نه ده چې موږ توه 

دې د يوې قوي غوښتنې او لېوالتيا پور وړانودې مقاوموت )ان کوه دا 

مقاومت زموږ د خپلې خوښۍ او خوشالۍ سبب شي( اسوانه کوار دی، 

 دا چې د يوې اخالقي خير ښېګڼې لپاره داسې يوو کوار وکوړو. پاتې ال

فلسفه له فلسفي معتقداتو سره زموږ د سمو چلندونو يا د سمو غوښتنو 

د تطبيق تضمينونکې نه ده. ان له نظري پلوه هم فلسفه په يوازې سر نه 

شي کوالی موږ ته ووايي څه بايد وکړو. ځکه نو موږ پر فلسفي اصوولو 

ه اړتيا لرو چې اړوند واقعيتونه په تجربه يي ډول وپېژنو، د سربېره دې ت

چارو د اټکليزو نتيجو د وړاندوينې ځواک پيدا کړو او د هر موقعيت په 

باب ليدلوری ولرو. په دې ډول کوالی شو خپل اصول په سم او کره ډول 

وکاروو. زما هدف دا نه دی چې فلسفه نه شي کوالی له موږ سره د ژوند 

په سمون کې مرسته وکړي، بلکې هدف مې يوازې دا دی چوې د چارو 

فلسفه په يوازې سر نه شي کوالی موږ ته هغه ځواک راکړي چې سوم 

ژوند پرې وکړو، يا ان دا چې په ګوته يې کړو چې سم ژوند کوم دی. خو 

مخکې مې يادونه وکړه چې فلسفه کوالی شي لږ تر لږه دې برخې توه 

ښتالی پوه دې بواب د فلسوفې اخالقوو نغوتې وکړي. که چېرې ما غو

ځانګړی بحث يانې د فلسفې هغه برخه چې د اخالقوي کړنوو او خيور 

ښېګڼو په باب ده، دلته راوړم، بيا به مو نو بايد د فلسوفې او رښوتيني 

ژوندانه د اړيکو په باب ډېر مطالب راوړل. له دې خبرې څخوه بايود دا 

پلوی يم يانې داسې  نتيجه وانه خيستل شي چې زه ګنې د خوند سخت
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اکونکي عوامل دي. څوک يم چې وايم خوند و لذت د يو عمل د رغښت ټ

 زه داسې نه يم.

ما بعدالطبيعه يا انتقادي فلسفه موږ سره په دې برخه کې چې پوه 

شو، ډېره مرسته نه کوي. کېدی شي د مشکالتو د زغم په چارو کې له 

سفې رښتيا دي، خو په موږ سره مرسته وکړي، په دې برخه کې ځينې فل

خواشينۍ سره دا خبره چې د نړۍ په اړه د ښه ليد خبره د فلسفې پوه 

نظر معقوله او موجه ده، داسې نه ده چې ټول فلسفيان پرې اتفاق ولري، 

خو موږ بايد د حقيقت مالتړ وکړو. کله چې ذهن راويښ شي نو پر هغه 

سم فکر سمې څه ډډه نه لګوي چې معقول او موجه نه وي. ځکه چې نا

نتيجې ته نه رسېږي. په همدې حال کې د هغو کسانو ادعاوې چې تصور 

کوي، د الهام له الرې يې په ډاډمن ډول واقعيت ته الره موندلې، هم بايد 

له پامه ونه غورځوو او هېرې يې نه کړو. هغو قضيو ته چې ددوی په وينا 

نه دي. موږ بايد  د متعارف او معمول عقل د مقولو له الرې د حاصلولو وړ

له سره دا ونه وپتيو چې په ديني او عرفاني تجربو کې د موثوق او لووړ 

معرفت په باب شوې ادعاوې حتمي ناسمې دي او په نا موجه ډول هغه 

يوې غاړې ته کړو، هغه هم په دې دليل چې د )ماترياليزم( له ځوانګړي 

تيا سره د ډول سره چې په هېڅ ډول نه اثبات شوی او ان نه هم په رښ

 نوي علم مالتړ لري، سمون خوري.
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 د لرغونې او معاصرې اروپا فلسفې 

 

ډلو تفکراتو د تاريخ له اقتصادي او فرهنګي ودې  د بشري ټولنې او

سره متناسبه بڼه اخيستې او متناسبه بڼه اخلي. لکه څنګه چې مو په 

فلسفې څخه مخنيو بحثونو کې يادونه کړې؛ د يوه فکر د ودې بهير له 

فلسفې، له اساطيرو او علومو څخه علومو ته غځېودلى، پوه بېالبېلوو 

پړاوونو کې يې ټاکلې فرهنګي بڼې غوره کړې دي. له )تالسوي( تفکور 

څخه تر )ليوتاري( تفکر پورې، د تفکر پړاوونو داسې بڼه خپله کړې چې 

ونوو د )فوکو( په وينا په ټاکلو بڼو کې يې خپله پوهه پور بېالبېلوو پړاو

 وېشلې ده.

تر )هلينيزم( وړاندې چې په هنر او تفکر کې يوې خپول ځانونوه د 

څمڅو اوسېدونکي څرګندول، تر )هلينيزم( وروسته حالت د پوهېودو 

لپاره د اهميت وړ دی. فلسفې او ادبياتو، هنر او پوهې، اقتصاد او فن د 

لرغوني يونان په پنځېدلي مدنيت کې د فرهنګي خوځښوتونو د يووه 

ګي لپاره د پوهې الره اواره کړه. په همدې ډول د اروپا رنسانس او تر ټول
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هغه وروسته د روښانتيا عصر او ورپسې نوی عصر او بيا د نووي عصور 

دوام همدا کار وکړ. روښانتيا د رنسانس د له منځه وړلو په مانا نه ده، په 

حالت  )مډرنيزم وروسته(همدې ډول بايد په څرګند ډول ووايو چې تر 

 حالت څخه د انکار مانا نه لري. )مډرنيزم(له 

مډرنيزم يا نوی والى د پانګې له خوځون او نوې ټکنالوژۍ سره تړلى، 

خپل تفکر يې له خپل داخلي جوړښت سوره سوم رامنځتوه کوړی او 

وروستي نويوالي هم د يو فکري وضعيت او هم د يو ټاکلي نظري بهير په 

 توګه خپل ځان څرګند کړ.

وي والي فکر د معمارۍ له فضا څخه نوورو حووزو توه د وروستي ن

ولېږدېده. د معمارۍ د فکري برخې فلسوفيان د وروسوتي نويووالي د 

 ساحې لومړني نظريه جوړونکي وو.

په مډرن ليد کې، مستقيمو، مربع او قايمه کرښوو ډېور ارزښوت او 

اهميت درلود، خو نوي معماران بيا د مستقيمو او قايمو ليکو دا قاطعيت 

 ماتوي او نويو هندسي شکلونو ته پناه وروړي.

دلته نو کېدی شي دې درک ته نږدې شو چې د وروستي نويوالي ليد 

د معمارۍ له هنر څخوه ټوکېودلى دی او دې ليودلوري د قاطعيوت او 

مرجعيت پر ماتېدو ټينګار کاوه او هڅه يې کوله، يوه شي ته له يوه واحد 

 ي.ليد څخه د څو ليدلورو مسله دود کړ
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ډېر ژر په اويايمو کلونو کې د فرانسوي فلسفيانو له خوا د وروستي 

نويوالي نظريه د هنر له حوزې څخه د فلسفې او ټولنپوهنې حوزې توه 

ننوته او په بېالبېلو ساحو کې د وروستي نويووالي د نظريوې تګلووری 

 څرګند شو.

کې د )ژان فرانسواليوتار( شايد د فلسفې او ټولنيزو علومو په حوزه 

وروستي نويوالي د مقولې يو له مهمو مخکښانو څخه وي. )ليوتار( ))د 

وروستي نويوالي پر لوري(( يو اثر وليکه چې دې اثر په واقعيت کوې د 

 وروستي نويوالي د نظريې مانيفسټ )ارمان( وړاندې کړ.

اوس دلته په دې باب يو څو خبرې کوو چې څنګه فرانسوي فلسفې 

وي پړاو څخه سر راوکاږه او د وروستي نويوالي پوه له يو اوږده بشپړتيا

نامه يې يو شى راڅرګند کړ. تر وروستي نويوالي دمخه موږ د نويوالي په 

حوزه کې په تېره بيا د هغه په فرانسوي ساحه کې له داسې تفکراتو سره 

مخامخېدلو چې هر يو يې په يو نه يو ډول قاطعيت او مرجعت زغمالی و. 

د )مرلوپونتي( څرګندپوهنه، د )لووی اشوتراوس( او د ساري په ډول، 

)التوس( جوړښتپوهنه، جوړښتي )مارکسيزم( او ))اګزستاسوياليزم(( 

هغه بهيرونه وو چې د هغه ځای او مهال فلسفې، هنر او علوم يې جوړ 

 کړي وو.
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له دغو رغښتپالو افکارو بيا وروستى جوړښتپالى بهير راوټوکېده او 

له غېږه کې وروزل. چوې د هغووی مجموعوه ستر فلسفيان يې په خپ

 کوالی شو د وروستي نويوالي د وضعيت په نامه ياده کړو.

تر نويوالي وروسته شاعر، تر نويووالي وروسوته مارکسيسوت، تور 

نويوالي وروسته فيلسوف او نور... هغه عبارتونه دي چې پوه مولوف او 

واقعيوت ليدلوري کې د يو وضعيت ښکارندويي کوي. د ژبې فلسفه په 

کې تر نويوالي وروسته وضعيت جوړوي او د دنيايي متن له حوزې څخه 

بهر نه ده. هستي او واقعيت په متن کې خپله بڼه جووړوي او زموان او 

مکان په ژبه کې انځورېږي، د قاطعيت او مرجعيت انګېرنې لومړی خپل 

ځان په متن کې څرګندوي او وروسته په ټولنيز چلند کې ښکاره کېږي، 

نوښتپالو هدف دادی، چې د قطعيت دېوال ونړوي او پرځای يې باوري د 

نسبيت واکمن کړي. )ليوتار( او... په دې باور دي چې له )مارکسويزم( 

څخه نيولې تر دينه، له څرګندتيا پوهنې څخه تر )پوزيتيويزم( پوورې 

 ټول د باوري مرجعيت حکمونه او نظرونه لري.

وسته وضعيت ځانګړتياوې په دې په دې حالت کې نو تر نويوالي ور

 ډول لنډوالی شو:

 د قطعيت او مرجعيت پرېښودل 

 د لويو روايتونو باطلول 
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 د متکثرو او وړو روايتونو راخپلول 

 د مولف مړينه 

 له اثر څخه متن ته 

 جوړښت ماتونه 

 )د خپلولو نظريه )هرمنوتيک 

 )څو غږيز )پولي فونيک 

 د ژبنيو لوبو نظريه 

 د مانا ځنډول 

الي پړاو وروسته د فلسفې او هنري اندونو په باب دقيق بحث، تر نويو

زيات مجال او ډېر متن ته اړتيا لري، خو ددې ليکنې له روحيې سره سم، 

هغه څه چې مو تر دې ځايه ويلي، کوالی شوي د يووه بحوث ټووليزې 

خواوې څرګندې کړي چې هره برخه يې کوالی شو د جزئياتو له مخوې 

د لويو روايتونو د باطلولو مسله هغوه وخوت د  وڅېړو. د ساري په توګه

پوهېدو وړ ګرځي چې لوستونکى لومړی له لويو روايتونو سره اشونايي 

ولري او د همغې پېژندنې پر بنسټ د هغو د باطلولو بحث مطرح کړي. تر 

هغه پورې چې لوستونکي پوه نه شي چې پوه ليبرالوه ولسوواکۍ او د 

دولت مقوله له دوو بېالبېلو ليدلورو  مارکس په تاريخي ماترياليزم کې د

دوه لوی روايتونه دي چې لومړی يې د هغه د تلپاتېوالي له املوه لووی 

روايت جوړوي او دويم يې د هغه د له منځه تلو له امله لوی روايت توه 
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رسېږي. خو که اوس چېرې لوستونکى د لوی روايوت لوه مخوې د دوو 

اړه اشنايي ونه لري، د هغه ابطال  بېالبېلو ليدلورو او د دولت د تيورۍ په

 په اړه نه پوهېږي چې وروستى نويوالى د هغه باب غږېږي.

قطعيت ذاتاً له يوه غږ څخه راپورته کېږي او دا يو غږيز حالت ځان ته 

چورليز حالت رامنځته کوي او دا ځان چورليز حالت ددې سبب کېږي 

ه بوورژوازي چې د )زه يو فلسفي( حالت وپنځووي او دا حالوت بيوا لو

)انډيويډاليزم( څخه چې پر نوي انسان د شيانو اقتصاد تحميلوي، توپير 

لري. د بشر جوړښت او ټولنيز تفکر څو اړخيز او څو بعديز دی. دا څوو 

اړخيز والى نه يوازې د انسوان پور روانوي جوړښوت او د ژوندانوه پور 

څرنګوالي واکمن دی، بلکې د انسان پر فکوري جوړښوت هوم د هغوو 

زې څرګندې دي. د ساري پوه توګوه د )سوور ريواليزم( ترڅنوګ، اغې

 )سمبوليزم( او )فورماليزم( هم خپل ژوند ته دوام ورکړی دی. 
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 يوناني فلسفې

 

هغه مهال چې يونانيانو په يونان، د ايټاليا په سويل او کوچنۍ اسيا 

کې په خپلو مستعمرو کې ګڼ حکومتونه جوړ کړل، په دې حکومتونوو 

درانه او سخت کارونه زياتره د غالمانو پر غاړه وو او هغه خلک چې کې 

ازاد وو، سياسي او فرهنګي کارونه يې کول. د ژوند د همدغو ستونزو له 

امله په خلکو کې بېالبېل افکار راوټوکېدل، په دې مانا چې هر چا کوالی 

شول له ځان سره دا پوښتنه مطرحه کړي چې ټولنه بايد څنګه جووړه 

له دې الرې افرادو کوالی شول پرته له دې چې )اسطورو( ته مخه  شي؟

کړي، فلسفي پوښتنې طرحه کړي. له همدې کبله موږ پر دې باوري يو 

چې دا مهال اساطيري تفکر داسې تفکر ته ځای پرېښود چې د عقل او 

تجربې پر بنسټ والړ و. د يوناني فلسفيانو لومړنى هدف دا و، هر هغوه 

 ت کې پېښېږي، هغو ته طبيعي توجيحات پيدا کړي.څه چې په طبيع
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 طبيعتپال فلسفيان

اوسه پورې دا خبره څرګنده نه ده چې لومړنى فيلسوف څوک و،  تر

خو څرنګه چې بشر له ورځنيو ستونزو سره مخامخېده، يو ډول معماوې 

ورته پيدا کېدلې او دې معماوو ته يې ځواب نه شو ويالی. له همدې کبله 

يې داسې الرې چارې لټولې چې د دوی ځينو ستونزو ته ځواب ووايي. 

ل تاريخ له همغه پيل څخه د داسې الرې په لټه کوې و، البته بشر د خپ

ه ژوند کې يې خپل ځاني مشکالت حل کړي. دا ځاني ستونزې څه پچې 

وې؟ يو خوراک و چې د ژوندي پاتې کېدو تر ټولو مهمه وسيله ده. دويم 

کالي او درېيم کور دی. بشر لومړی همدې درېو مسلو ته پوام کووي او 

يلو په اړه دي. خو کله چې په دې برخه کې معماوې يې هم د همدې مسا

خپلو اړتياوو ته ځواب ورکوي، په وروستي پړاو کې له حيرانتيوا سوره 

 مخامخېږي او دا فکر ورسره پيدا کېږي چې کوم بل څه هم شته که نه؟

ځکه نو که موږ يو څه تخيلي فکر وکړو، نو لومړنى فيلسووف هغوه 

او کور يې حل کوړې. دا  څوک دی چې دغه درې ستونزې: ډوډۍ، کالي

 په خپله د ژوند د دوام لپاره د انسان او طبيعت ترمنځ د جګړې پيل و.
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د يونان لومړني فلسفيان معموالً د ))طبيعتپالو(( په نامه يوادېږي، 

ځکه چې هغوی تر هر څه وړاندې طبيعت او طبيعي پېښو ته پاملرنوه 

 کوله.

کوې بدلونونوه فلسفيانو په خپلو سترګو ليدل چوې پوه طبيعوت 

پېښېږي، خو دا بدلونونه څنګه پېښېدل؟ څنګه کېدی شي پور يووې 

مادې د بلې مادې بدلون توجيه شي؟ د يونان لومړني فلسفيان ټول په 

دې اند وو چې بايد لومړنۍ مشخصه ماده ددې ټولو بدلونونو سبب شوې 

وي. دا چې هغوی څرنګه دې نتيجې ته رسېدلي وو، په اسانۍ سره نوه 

ېدی طرحه شي. موږ يوازې دومره پوهېږو چې دا باور د يو تصور پر شي ک

بنسټ والړ و. هغوی سره داسې يو تصور و چې لومړنۍ ماده بايود وای 

 چې د هغې په وسيله طبيعي بدلونونه رامنځته شي.

په دې منځ کې څه چې موږ ته ډېر په زړه پورې دي دا نه دي چوې 

ي چې مطرح شوي او هغه الرې فلسفيانو موندلي، بلکې هغه مسايل د

او طرحې دي چې د خپلو پوښتنو د ځوابولو لپاره يې غوره کوړي دي. 

مهمه داده چې هغوی )څرنګه( فکر کړی نه دا چې )څه( فکر يې کوړی 

 دی.

اوسمهال دا په ډاګه شوې چې لومړني فلسفيان يووازې د ظواهري 

انينوو توه بدلون په لټه کې وو. خو هڅه يې کوله د طبيعت تلپواتې قو

السرسى پيدا کړي. د هغوی غوښتنه دا وه چې اساطيري داستانونو ته 
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له کتنې پرته، د طبيعت پېښو ته الره ومومي او هغه څه چې په طبيعت 

کې پېښېږي، د طبيعت له الرې توضيح کړي. دې طريقې له هغې نظريي 

ده، سره چې وايي تندر او برېښنا، ژمى او پسرلى د خدايانو د کار نتيجه 

 په بشپړ ډول توپير درلود.

دې نوې طريقې سره فلسفې د هغه وخت له مذهبي باورونو څخوه 

خپله الره جال کړه. ځکه نو کوالی شو ووايو چې طبيعتپالو فلسفيانو د 

علمي تفکر لپاره لومړنى ګام پورته کړ او په طبيعي علومو کوې يوې د 

 څېړنې لپاره ښه زمينه برابره کړه.

لسفيانو د اثارو ډېره زياته برخه له منځه تللې ده، هغه د طبيعتپالو ف

څه چې د يونان د فلسفيانو له افکارو څخه زموږ په واک کې دي، په هغو 

راپورونو کې رالنډېږي، چې )ارسطو( په خپلوو ليکنوو کوې راوړي دي. 

ارسطو د يونان تر لومړنيو فلسفيانو شاوخوا دوه سوه کاله وروسته ژوند 

خپلو ليکنو کې ددې فلسفيانو فکرونو ته نغوته کړې ده. دا  کاوه. هغه په

ټکى په دې مانا دی چې د هغو تفکر ته السرسى محدود و، خو هغه څه 

ته په پام سره چې زموږ په واک کې دي، کوالی شو ادعا وکوړو چوې د 

يونان د لومړنيو فلسفيانو کړنالره د لومړنۍ مادې په باب تفکور او ددې 

 طبيعي بدلونونو څرنګوالى دی. مادې له الرې د
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 د ملطيه نقش

 

( څخه ګڼل کېږي، )ملطيه( miletلومړني فلسفيان له ملطيه )

چې په )ترکيه( کې يو وړوکى ښار و، تر ميالد وړاندې په )شپږمه او 

( ښار ګڼول کېوده. ددې ښوار ionieاوومه( پېړۍ کې يو )ايوني( )

هر ډول محصوالت به يې بندرونو ته به داسې بېړۍ تلې راتلې چې 

لېږدول رالېږدول. له همدې کبله د ملطيه د اوسېدونکو روحيه د 

نورو هغو ځايونو په شان، چې هلته سوداګري ښه غوړېدلې وه، له 

مذهب څخه يې يو څه واټڼ درلود او کوالی يې شول د زيات کار په 

واسطه عملي او عقلي فعاليتونه ترسره کړي. دلتوه غوواړو ددې 

 :ځينو اړوندو فلسفيانو او د هغوی نظرياتو ته لڼده کتنه ولروسيمې 
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 تالس

 ( کاله وړاندې۳۹۱ -۱۲۹تر ميالد )

 

لومړنى فيلسوف چې په ملطيوه 

ښووار کووې وپېژنوودل شووو، )تووالس( 

نومېده، تالس د خپل عمر ډېره برخه 

په تفکر کې تېره کړه. د هغه په بواب 

ويل شوي چې هغه مصر ته د سفر پر 

د هوورم لووړوالى د هغووه لووه مهوال 

سيوري څخه معلووم کوړ. ده هغوه 

وخت پر دې کار الس پورې کړ چې د 

خپل ځان سيوری يې د خپل قد پوه 

( کالوه وړانودې د )کسووف( د پېښوېدو ۳۳۳کچه و. تالس تر ميالد )

 وړاندوينه هم  کړې وه.

ځينې خلک په دې باور دي چې )تالس( واړه ستوري هم کشف کړي 

اور هم لري چې ده ددې ستورو اهميت د بېړۍ چلونې پور او ځينې دا ب

وخت پېژندلى دی. په رياضي کې د تالس قضيه همده ته منسووبوي او 
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دده د نظريو له جملې څخه کوالی شو دې مشهورې قضيې توه نغوتوه 

وکړو چې: دوه مثلثه هغه وخت مساوي دي چې يوه ضلعه او دوه زاويې 

بته ځينې پر دې باور دي چې دا قضيه يې يوه له بلې سره مساوي وي. ال

د نورو افرادو له خوا مطرح شوې او په دې خاطر چې نظر يې ومنل شي، 

 ددې فليسوف په نامه يې مطرح کړې ده.

)برتلراندراسل( په خپل کتاب )د فلسفې تاريخ( کې ليکي: فلسفه تر 

د  ميالد )شپږ پېړۍ( وړاندې له الهياتو څخه پر يوه څه توپير پيل شوه.

اسنادو له مخې )تالس( د فلسفې پيلونکى و. د تالس هنور دا و چوې د 

)چا( کلمې پر ځای يې د )څه( کلمه وکاروله. توالس څخوه د پخوانيوو 

مفکرينو او يا هم که په دقيق ډول ووايو لکه د پخوانيو متدينانو په شان 

ونه پوښتل چې نړۍ له )څه( څخه يا د چا په وسيله جووړه شووې ده، 

پوښتنه يې په بشپړ ډول نوې مطرحه کړه. ويې پوښتل: نړۍ لوه بلکې 

)څه( څخه جوړه شوې ده؟ يانې دا چې تالس د نړۍ د پيدايښت په باب 

د پخوانۍ اسطورې پېژندنې تفسير پرېښود او هڅه يې وکوړه چوې پوه 

عقلي ډول د طبيعت توصيف وکړي او د نړۍ پيدايښت بيان کړي. کوه 

مړۍ بڼه مطرح کړو، د خپل ځواب په پای کې چېرې موږ دا پوښتنه په لو

داسې خدايان مومو چې دا نړۍ يې پنځولې ده او دا د افسانو پر بنسټ 

ديني ځواب دی، نه فلسفي. خو ددې پوښتنې ځواب چې نړۍ له څوه 

شي څخه جوړه شوې ده؟ يو علموي او فلسوفي ځوواب دی، لوومړنى 

و چې تر ميالد شخص چې دا پوښتنه يې په دې ډول مطرح کړه، تالس 

 شپږ پېړۍ وړاندې يې ژوند کاوه.
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د هغه د افکارو له ځانګړنو څخه يوه داده چې دی د )ارخه( په نامه د 

يوه لومړني اصل )يا د نړۍ د پيدايښت لومړی عنصر( چې ددې نوړۍ د 

 پديدو پيلوونکى دی، په لټه کې دی.

ډول نوه )تالس( اوبه د ټولو شيانو لومړنۍ ماده ګڼله. موږ په دقيق 

پوهېږو چې دده هدف څه شى و؟ شايد هغه پر دې باور و چې ټول شيان 

له اوبو څخه راوتلي او بېرته پر اوبو بدلېږي. څرنګه چې ده په ))ملطيه(( 

ښار کې ژوند کاوه او دا داسې يو ښار و چې د ټاپو بڼه يې درلودله او اوبو 

په مصور کوې  د هغه اوسېدونکو ته ډېر اهميت درلود او کله چې تالس

ژوند کاوه نو پوره باور دی چې د )نيل رود( تر څپانده کېدو او کېناستو 

وروسته يې د کرنيزو ځمکو حاصل ته پام کړی او ليدلي يې دي چې تر 

هر ځل اورښت وروسته کانټاران او چينجي پيداکېږي. سربېره پور دې 

باندې د هغو د تالس شايد پر يخ او بخار باندې د اوبو د بدلېدو او پر اوبو 

بېرته بدلېدو فکر هم کړی وي. ځينې خلک دده دا تفکر د )بابليانو( له 

تفکر څخه اغېزمن ګڼي، ځکه هغوی باور درلود چې ))ابسو(( د خوږو او 

))تى امت(( د تروو اوبو استازي دي. دی د همدغه فکر تر اغېز الندې د 

 نړيوالو پديدو د پيدايښت ريښه اوبه ګڼي.

دې تفکر ته دده لېوالتيا کوالی شو داسې په ګوته کړو،  له بلې خوا

څرنګه چې اوبه کوم ټاکلى شکل نه لري او کوالی شي هره بڼه خپلوه 

کړي، له همدې کبله دی د اوبو په باب فکر ته راکاږي او دا چې اوبوه د 

ژوند ماده ده او بيا چې همدا خوځښت او ليد په اوبو کوې دی، د هغوه 

کاږي او هم د شتوالي ټولې نښې نښانې له همدې ذهن خپل ځان ته را

ځانګړتياوو برخمنې دي. هغه هنر چې تالس ترسره کړ ی و په ډېروالي 
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کې د يووالي پيداکول، بل د رښتيا پالنې پلوي کول او د ديني اسطورو او 

افسانو ړنګول دي چې شاعرانو د نړۍ د تحليل لپاره خلکو توه انځوور 

 و باور درلود.کړې وې او خلکو هم پر هغ

تالس پر روح باور لري، خو نه د يو مجرد څيز په توګه، بلکې د داسې 

يوه خوځنده ځواک په توګه چې شيانو ته حرکت بښي او هغوی يو بول 

 کې ځايوي. دی روح هم خدای ګڼي. 

په پای کې تالس دې پايلې ته ورسېد چې: ))هر څيز له خدايانو ډک 

ناڅرګندو خوځنده ځواکونو ډکه ده.  دی(( تالس تصور کاوه چې نړۍ له

په ډاډ سره چې له خدايانو څخه دده هدف همدغه خوځنده ځواک و او 

 د )هومر( د سرودونو له خدايانو سره اړيکي نه لري.
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 اناکسيماندروس

 ( کاله وړاندې۳۹۳-۱۶١تر ميالد ) 

 

اناکسيماندروس بل فيلسوف و چې په )ملطيه( ښار کې يوې ژونود 

باور درلود چې زموږه نړۍ د بې شمېره نړيو له جملې څخوه  کاوه، هغه

يوه ده او دا بې شمېره نړۍ له يوې تلپاتې مادې څخه راټوکېدلي او بېرته 

به همغې ته ګرځي. ستونزمنه خبره ده چې وکوالی شو له تلپاتې مادې 

خو دا څرګنده ده چې دی د توالس پور  ،څخه د هغه پر منظور پوه شو

 ړې مادې ته نغوته نه کوي.خالف کومې ځانګ

شايد دهغه هدف دا وي، هغه څه چې رامنځته شوي، بايد له هغوه 

څه سره توپير ولري چې دا ورڅخه راټوکېدلي دي. څرنګه چې هر شى 

رامنځته شي، له منځه تلونکى دی، نو بايد رامنځته کوونکى يې تلپاتې 

هغوه توه وي چې هر څه وکوالی شي له هغه څخه راوټوکېږي او بېرته 

وګرځي. په دې ډول نو څرګنده ده، ممکنه نه ده چې دا لومړنۍ مواده 

همدا معمولي اوبه وي. بلکې د فلسفې لومړۍ مهمه پوښتنه داده چې دا 

نړۍ له څوه شوي څخوه راټوکېودلې؟ او څوه ډول جووړه شووې ده؟ 

ې د لومړي ځل لپاره ووا( او )يونان( کوودروس( په )ايونيوو)اناکسيمان
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په باب(( په نامه يو اثر کې خپل فلسفي نظرونه په نثر ليکلي  ))د طبيعت

( جوړونه يې هم ده پورې تړلې gnomonدي. د لمريز ساعت يا شاخص )

ده، کووه څووه هووم ويوول کېووږي چووې دا د )بابليووانو( توورمنځ دود و او 

)اناکسيماندروس( له هغوی څخه اخيستى دی. د لومړي ځل لپاره يې 

ه، د ځمکې په باب پر دې باور و، چې دا ځمکه جغرافيايي نقشه انځور کړ

استواني شکله ستونونه دي چې هوا پرې راتاوه شوې ده او لوه کوومې 

ډډې لګولو پرته د نړۍ پر مرکز په عمودي ډول تاوېږي، له همدې امله نه 

لويېږي، ځکه چې په مرکز کې د واقع کېدو له کبله د خط وسير کوموه 

 لېوالتيا پيدا کړي.مرجح نه لري چې د هغې خواته 

ځکه خو د هغه څه پر خالف چې د اسطورو پر بنسټ پرې باوري وو، 

ځمکه ))نه پر ټينګو ستنو والړه ده او نه داسې ونه ده چې سر يې هوا ته 

رسي او ملې يې ناپايه ژورو ته، بلکې په فضا کې معلقه ده.(( او د اسمان 

په مرکز کې څرګند چت ددې خبرې ښکارندويي کوي، چې ځمکه يې 

واقع ده او ))لمر تر هغه وروسته چې د ځمکې له پاسه خپل ورځينوى 

راګرځېدل پای ته ورسوي، تر ځمکې الندې خپلوو ګرځېودو توه دوام 

ورکوي او سهار بېرته همغې نقطې ته رسي چې له هغې څخه يې حرکت 

 پيل کړی و.((

ځکه نو دا کيهان نيمکره نه دی، بلکې بشپړ کره دی او ځمکه د هغه 

په مرکز کې واقع ده. او لکه څنګه چې په پخوانيو نظوامونو کوې ويول 

شوي، لمر د نړۍ پر څنډو راڅرخي، لمر يوازې يوه ژوره کنده ده چې د 
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يوې لويې څرخې په لمن راڅرخي هغه ژوره کنده چې په هغه کې واقع 

 مدې ډول څرخي.ده، هم په ه

که اوس دا ژوره کنده وتړل شي او د کوم څه په واسطه ددې ژورې 

کندې خوله پټه شي، )خسوف( يا )کسوف( رامنځته کېږي، ځکه خو د 

هغه انځور له مخې چې )اناکسيماندروس( يې وړاندې کوي، ځمکه پوه 

 مرکز کې واقع ده، لمر او نورې سيارې د هغې پر شاوخوا راڅرخي.

توه پوه زړه  )اناکسويماندروس(دا بڼه خپله کړه؟ هغه څه نړۍ ولې 

پورې دي چې هغه ددې نړۍ د جوړښت څرنګوالى بيانوي. ))کله چوې 

شيان له يو بل څخه جال شول، دا نړۍ چې موږ يې پېژنو، د بوړ بوکۍ په 

د يوه څرخنده حرکت له امله جوړه شوه، په دې مانا چې د خاورې  شان

ناصر د باد په مرکز کې پاتې شول، اور څنډې توه او اوبو په څېر درانه ع

ټېلوهل شو او هوا په منځ کې پاتې شوه. نړۍ لکه د يوې ګردۍ په څېر 

 نه ده، بلکې يوه لنډه استوانه ده.(( 

زموږ تر نړۍ مخکې بې شومېره نوورې نوړۍ ((هغه باور درلود چې 

بڼوه موجودې وې، چې دويم ځل له منځه تللي او د نامنظومو وړو ټوټو 

يې خپله کړې ده(( ظاهراً دا فکر د )هيسود( په تفکر کې ريښه لوري، 

 )هيسود(به ويل: ))په پيل کې د نړۍ ټول شتوالى نامنظم او ګډوډ  و.((

وند له ژد ژوند د پيدايښت په باب )اناکسيماندروس( باور درلود، چې 

سيندونو څخه راټوکېدلى، ژوي له رطوبت څخه پيدا شوي دي او انسان 
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ه پيل کې کب و، خو دا چې ولې انسان له نورو حيواناتو څخه زېږېدلى پ

دی، د هغه په نظر څرنګه چې د انسان ماشووم نوه شوي کووالی پوه 

ساتنې ته اړتيا لري  ،ماشومتوب کې ځان خپله وساتي، تر حيوان زيات

او دا شونې نه ده، په يوازې ځان لږ تر لږه له طبيعي الرې خپل ژوند ته 

ي، ده د هغو نظرياتو مخه نيولې چې د ارسطو په شان انسان دوام ورکړ

 داسې ګڼي چې له ځمکې څخه راوتلى دی. 

خو ولې نه شو کوالی د نړۍ رغوونکي عناصر له اوبو يا نورو عناصرو 

څخه وګڼو او ولې )اناکسيماندروس( د خپل استاد )تالس( نظر ونه مانه. 

الس مراد ))همدا متعوارفې له اوبو څخه د ت په نظر د )اناکسيماندروس

د ټولو څيزو منشوا او ټولوو شويانو اصول ګاڼوه. د  چې هغه ((دي اوبه

اناکسيماندروس په نظر اوبه نه شي کوالی، د ټولو شيانو مواده اوسوي 

ځکه چې خپله د خپل پيدايښت لپاره تودوخې ته اړتيا لري. يانې کوه 

بدل شي، بايد چېرې يو جامد جسم غواړي ذوب شي او يا مايع پر بخار 

حرارت ورکړل شي، ځکه نو هغه دوه )يخ( او )ګرم( عناصر بايد د جوال 

والي له الرې د بلې مادې له موادو رامنځه شوي دي. دده په نظر څرنګه 

چې اضداد )ضدين( يو بل سره نه پخال کېږي، که چېرې يو د اصل پوه 

يانې دا توګه وټاکل شي، نو سمالسي به پر نورو عناصرو سيوری وغړوي، 

چې ټوله نړۍ بايد پر اوبو بدله شوې وای، د )انکسيماندروس( په نظور 

ټول مواد او مادي بڼې چې له يو بله پيدا کېږي، په يوه مانا يو بل سوره 

مساوي ارزښت لري او يو پر بل هېڅ لوړتيا نه لري، له همدې کبله نه شو 
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ر اضودادو مقودم کوالی لږ تر لږه يو د بل مبدا او مولد وګڼو. دا عنصر پ

دی؛ اضداد له هغه څخه رامنځته کېږي او له هغو سره منحلېوږي. ))دا 

رو تختوې، رودونوه او بخميره د عادي شيانو ځانګړتياوې نه لري.(( د ډ

داسې نور... يا ان د هغو د رغوونکو )خواورې، اوبوو او داسوې نوورو... 

 ځانګړتياوې، بلکې ددې ټولو بنسټ په هغو  کې څرګندېږي. 

که نو هغه لومړنى عنصر يا لومړنى اصل څه شى دی؟ د هغه پوه ځ

د  -۶نظر ماده. د موادو ماده داسې يو شى دی، چې دوه ځانګړنې لري: 

د تناهي نشتوالى. )سيمپليکوس( د )تنوو  -۲ټاکنې يا تعين نشتوالى. 

فراستوس( له خولې ليکي: ))د ټولو موجوداتو د لومړني اصل عموومي 

په نامه يوه نامحدوده ماده ده... دا نه اوبه دي او نه هم  رون(پعنصر د )اپا

په اصطالح کوم بل عنصر، بلکې بل نامحدود طبيعت دی چې له هغوه 

څخه ټول اسمانونه او نورې نړۍ چې په هغه کې دي، راڅرګندېږي او له 

هغو څخه نور څېزونه راټوکېږي، هماغه دی چې يو ځل بيا د اړتيوا لوه 

که خو نو پر يو بل د ظلم له امله د وخت له فرمان مخې له منځه ځي، ځ

 هسره سم يو بل ته تاوان او جريمه ورکوي. لکه څنګه چوې دی يوې پو

 خپله په دې شاعرانه ژبه بيانوي.

)اپا پرون( په يوناني ژبه کې د اليتناهي، ډېر زيات نامحدود او د بې 

والي له پلوه  بريده او بې سرحده مانا ورکوي. د اليتناهي مانا د څومره 

هم کېدی شي او له مکاني پلوه هم او دغه راز د شکل او ماهيت له پلوه 

هم ټاکلى بريد نه لري. هغه نا متناهي تر متناهي لوړه ګڼله، څرنګه چې 
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)انکسيماندروس او مليوس( نا متناهي تر متناهي لوړه ګڼله، نو ځکه خو 

چوې د نووې  د ارسطو تر نيوکې او کره کتنوې النودې راغلل.څرنګوه

افالطوني او مسيحيت تر فلسفې وړاندې په تېره بيا لرغونو فلسوفيانو 

نامتناهي تر متناهي وروستۍ ګڼله، نو خدای يې د نامتناهي په انوډول 

دا پوښتنه مطرح کېدله چې متناهي خدای موجود دی؟  ،متناهي انګېره

څرګنده ده چې کوالی شي د هر شي الرښوونه وکړي او دا خبوره هوم 

رګنده ده چې په خپله )اناکسيماندروس( )نامتناهي( چې پوه پرلوه څ

پسې توګه نوې نوې نړۍ زېږوي او بېرته خپله بڼوه خپلووي، خودايي 

 موجود ګڼلى دی.
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 اناکسيمنس 

 ( کاله وړاندې۳۲۳ -۳۳۳تر ميالد )

 

( کلونه وړاندې  د ملطيې ښوار  ۳۲۱ -۳۳١)اناکسيمنس( تر ميالد)

و. )اناکسيمنس( هم د )اناکسيماندروس( پوه  درېيم استوګن فيلسوف

شان د نړۍ د پيدايښت لومړنى عنصر د يو نامحدود او يووازيني علوت 

زېږنده ګڼي، خو بورعکس 

هغه په دې نظر و چې دا يو 

مشخص او ټاکلى علت دی، 

نه نا مشخص او نا ټواکلى. 

دی )هوووووا( د نووووړۍ د 

پيدايښت د لومړني عنصر 

 .په توګه مطرح کوي

بوواور چووې  پووه پاخووه

)اناکسيمنس( به د اوبو په 

باب د )تالس( پور نظريواتو 

پوهېده، خو دا چوې اوبوه 

څرنګه پيدا شوي دي؟ )اناکسيمنس( اوبه د هوا غليظ شوی شکل ګاڼه. 

البته اوس هم موږ چې کله ګورو باران اوري، اوبه له هوا څخوه النودې 

ليظې شي، تويېږي، دا فيلسوف په دې نظر و چې که چېرې اوبه ډېرې غ
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نو پر خاورې به بدلې شي، کېدی شي په دې برخه کې دده پاملرنه هغې 

خاورې راجلب کړې وې، چې د يخ تر ويلي کېدو وروسته د ځمکې پور 

مخ راڅرګنده شوې وي، له بلې خوا هغه په دې نظر و چې د هوا په نرۍ 

کېدو سره اور رامنځته شوی دی. په دې ډول د )اناکسيمنس( په نظور 

 دي. يه، اوبه او اور له هوا څخه رامنځته شوخاور

په هغه پړاو کې چې په لرغوني يونان کې فلسفي تفکر د باور وړ و، نو 

د منطقي تفکر پر وړاندې ټول دوديز باورونوه او يوا بواوري سورچينې 

لړزېدلې او خپل باور يې له السه ورکاوه. ددې بهير شعار دا و چې: ))تر 

دی چې )زه( ونه کړای شم هغه خپل ځان  هغه پورې هېڅ مطلب سم نه

ته په غوڅو داليلو توجيه کړم او )زما( تفکر پر دې بريالى نه شي چې د 

هغه په باب خپل ځان ته قناعت ورکړم.(( دا روحيه له بشور پووهنې، 

جغرافيې او تاريخ څخه نيولې تر طبي کتابونو پورې پر ټولو )ايونيوايي( 

کتابونو کې نيوکه )د لومړي مفرد شخص له ليکنو واکمنه وه. په دې ټولو 

ضمير ( يانې )زه( له الرې ترسره کېږي. د ساري په توګه د بشر پوهنې او 

جغرافيا لومړنى رامنځته کوونکى )هکاتنوس( د )انسانپوهنې( په نامه 

 خپل کتاب داسې پيلوي.

))د ملطيې اوسېدونکى )هکاتنوس( داسې وايي: هر هغه مطلب چې 

يې له حقيقت سره سمون درلود، هغه مې ليکلى دی، ځکه زما په نظر 

 چې د يونيانيانو خبرې رنګارنګ او زما په نظر له دروغو ډکې دي.((

ځکه نو په لرغوني يونان کې د فلسفې د پيدايښت په پيل په تېره بيا 

په ملطيه ښوونځي کې فلسفي تفکر د )زه( د ظهور لپاره يووه الره وه. 

څنګه چې ورته نغوته وشوه دا )زه( وکوالی شي  البته په دې شرط لکه

په غوڅو او څرګندو داليلو خپلې ادعاوې توجيه کړي او د هغوو لپواره 
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بېرته حساب ورکړي. سربېره پر دې بايد دا توجيهات او دفاعيې له )زه( 

څخه بهر سرچينې ته الړې نه شي. بلکې په خپله د )زه( پور سورچينو 

ل شوې وي له )زه( څخه د باندې پر بهرنيو والړې وي او ان که چېرې ټاک

سرچينو والړې وي، بايد د هغو سرچينو باور او ارزښت مخکې تر مخکې 

 وي. ېپه خپله د )زه( له الرې تائيد شو

داسې ښکاري چې ان نن ورځ هم دا ډول وي، يوانې دا چوې د هور 

انسان )زه( او يا هم د يوې ټولنې زه زه )موږ مووږ( ددې لپواره چوې د 

رګندېدو وړتيا پيدا کړي او د کړنې يا فعليت پړاو ته ورسېږي، له دې څ

پرته بله هېڅ چاره نه لري چې پر فلسفې الس پورې کوړي او دا ځکوه 

 چې:

د ديني تفکر په تګالره کې ))نقل(( پر ))عقل(( واکمنېږي او )زه زه( 

بيا نو بيا د ديني بنسټګرانو پر وړاندې سر نه شي پورته کوالی. ))عقل(( 

د ديني ارزښتونو، اعتقاداتو او احکامو پر وړاندې )د يوې توجيه کوونکي 

 وسيلې( کچې ته راټيټېږي او د ازادانه بيان وړتيا له السه ورکوي.

په )اناکسيمنسي( فلسفه کې د پاملرنې وړ بل ټکى هغه ورتوالى يا 

تشابه ده چې د )هوا( او )خدای( تر منځ موجووده ده. )اناکسويمنس( 

ي: ))هوا(( خدای دی. دی د ټولو موجوداتوو د شوتوالي علوت پوه واي

نامحدودې هوا پورې تړي، هغه د خدايانو له شتوالي انکار نه کوي او نه د 

هغو په باب غلى پاتې کېږي، دې سره سره هغه باور نه درلود چې )هوا( 

دې خدايانو جوړه کړې وي، بلکې خدايان خپله له هوا څخوه منځتوه 

 راغلي دي.

ر لرغوني يونان کې مطرحو خدايانو د يوه واکمن په توګه يو خدای پ

 درلود، چې په ديني اصطالح يې هغه د ))زنوس(( په نامه ياداوه.

د دوی  دا واکمن خدای د )اناکسيمنس( په نظر همغه ))هوا(( وه. د 

ه لري، د هوا د انقباض په نتيجه ڼ)اناکسيمنس( په نظر ځمکه مسطح ب
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او خپله ځمکه پر هوا سوره ده، پور هغوې يوې ډده  کې رامنځته شوې

لګولې ده. په خپله هوا بيا يو ټاکلى امر او د هويت څښتنه ګڼي، شايد 

)اناکسيمنس( په دې باب چې هوا د ځمکې او اسمان سواتندويه ده، د 

انسان د تنفسي وضعيت تر اغېزې الندې راغلى وي، يانې لکه چې نفس 

ډول احاطه کړی او د هغه د خونديتابوه او  )دم يا بيا دم( بدن په بشپړ

ساتنې سبب ګرځي، هوا هم نړۍ په بشپړ ډول احاطه کړې او د هغې د 

خونديتابه او ساتنې سبب ګرځېدلې ده، ځکه نو دده په نظر له هوا پرته 

 بل څه نه شي کوالی د موجوداتو د پيدايښت او ژوند عامل شي.
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 په يوناني افکارو کې بدلون

 

 

په تېرو بحثونو کې دېته متوجه شو چې )تالس، اناکسيماندروس  موږ

او اناکسيمنس( وايي:  چې ټول شيان له يوې لومړنۍ مادې څخه منځته 

راغلي دي، خو د مسالې اصلي زړی په دې کوې دی چوې دې لوومړنۍ 

 مادې څرنګه په ناڅاپي ډول بدلون کړی او پر يوه بل شي بدله شوې ده؟

بواب غوواړو ددې دورې د مهموو او نوامتو ددې مهمې مسالې پوه 

فلسفيانو: )پوار منوديس، هراکلتيووس، اموپکلس، اناکسواګوراس او 

 دموکراتيوس( نظريات وڅېړو:
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 پارمنيدس 

 ( کاله وړاندې۹۳١ -۳۹١تر ميالد )

 

 ډېر نوامتوپارمنديس 

فيلسوف و، چوې  )النايي(

( کلونووه ۹۳١ -۳۹١توور )

وړاندې  يې د ژوند زمانوه 

ده. ده د مادې د تغيور او 

بدلون مسالې ته پام وکړ او 

لومړنى سړی دی چوې د 

ميتا فزيک پوه بواب يوې 

بحث کوړی دی. ده خپول 

)ميتا فزيک( د خپل اثر پر 

بنسټ اعيار کړی. دا اثر )د 

طبيعت په باب( نومېږي. څه شى چې د هستۍ يا ژوند په باب دده مخې 

راغلي، هغه يې په شهودي ډول شرح کړي دي. دی په دې نظر و؛ څه ته 

شى چې په نړۍ کې شته هغو همېشه وجود درلود. پارمنديس د )النا( 

ښار اوسېدونکى و، دا ښار د ايټاليا په )سويل( کې واقوع و، چوې هغوه 

وخت د )يونان( له مستعمرو څخه ګڼل کېده. )پارمنديس( او نور نامتو 
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و چوې يا تر ټولو مشهور وو، په دې نظر يان چې دی يې ب)النايي( فلسف

هېڅ شى نه شي کوالی له هېڅ څخه رامنځته شوی وي او هغه څه چې 

 شته هغه هم نه شي کېدالی پر هېڅ بدل شي.

)پارمنديس( يوازې پر دې هم بسنه ونه کړه، د طبيعت په باب يوې 

سېد چې )شى، خپلې پلټنې ته دوام ورکړ او په پای کې دې پايلې ته ور

وجود او يا هستي( تلپاتې څيز دی، په هغو کې تغير او اوښتون ته الره 

 نه شته.

همدارنګه د هستۍ لپاره نيستي نه شته، يانې په دې مانا چې واقعي 

بدلون شونى نه دی او هېڅ شى نه شي کوالی، له خپل ځانه پرته پر بل 

د وخت يوا شي تبديل شي. هغه په خپل دې فکر سره له هستۍ څخه 

زمان عنصر حذف کړ او دا د )پارمنوديس( د ميتافزيوک لوه اساسوي 

 شکلونو څخه ګڼل کېږي.

البته )پارمنديس( ته دا خبره څرګنده وه چې طبيعت همېشه له يو 

لړ بدلونونو سره الس و ګرېوان دی. هغه پر دې پوهېده چې پوه خپلوو 

وم څه چوې حواسو دا بدلونونه توضيح کړي، خو نه يې شول کوالی، ک

هغه ته حکم کوي، هغه سره منسجم کړي. په هر ډول دا خبره څرګنده 

ده، که ټاکل شوې وای هغه د )حس( او )عقل( له جملې څخه يو غووره 

 نو )عقل( به يې غوره کاوه. ،کړي

يوه مشهوره مقوله ده چې: ))هغه څه منم چوې ويونم يوې(( خوو 

په سترګو ليده، بيا يې )پارمنديس( ان تر هغه وروسته چې يو شى به يې 

هم نه مانه، هغه په دې نظر و چې حواس موږ ته ددې نړۍ سم انځور نه 
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کاږي او دا تصوير له هغه څه سره چې عقل يې حکم کوي، سومون نوه 

 خوري.

)پارمنديس( )د طبيعت په باب( په يوه منظومه کې په شاعرانه ژبه 

 داسې ويلي دي: 

 شته، هغه شته))دا هېڅکله مه منه کوم څه چې نه 

 ژور فکر دې له دې فکر څخه لرې لره((

د )پارمنديس( موخه داده ، هغه څه چې ثابت وجود لري، تغير نوه 

کوي، د پېژندنې او کشف وړ دي، دا هستي ده او هر هغه څه شى چوې 

بدلون مومي او  د تغير وړ دي، څرنګه چې حقيقي وجود نه لري، نو ځکه 

 الي نه لري.نشتوالى دی او )هستي( يا شتو

د )پارمنديس( په فلسفه کې له هستۍ يا شوتوالي څخوه د زموان 

حذف پر دې بنسټ و چې هغه زمان هم د مکان او حرکت پوه شوان د 

ه خهستۍ ظاهرې بڼې ګڼلې، نه دا چې د هستۍ له حقيقت او ماهيت څ

يې ريښه اخيستې وي، هغه زمان د وهم، حواسو او سرسوري ذهنونوو 

پايله کې هغه ته په کومه اساسي مانا قايل نه و، نو ځکه زېږنده ګاڼه او په 

خو يې له همدې کبله د هستۍ ژوره پېژندنوه د زموان او حرکوت لوه  

 تېروېستنې )سرابه( لرې ګڼله.
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 هراکليت 

 ( کاله وړاندې۹۳١ -۳۹١تر ميالد )

 

 )نه شو کوالی په يوه رود کې دوه ځله والمبو( 

هراکليوووت د )پارمنوووديس( 

همعصره و، هغه د کوچنۍ اسيا، د 

اوسنۍ ترکيې د )افه سوس( ښار 

اوسووېدونکى ګڼوول کېووده، )افووه 

سوس( د لرغوني يونان دويم لوی 

ښار و، چې مکيوس )ملطيوه( توه 

نووووږدې ودان و. )هراکليووووت، 

هراکلتيوس يوا هرقليتووس( تور 

سقراط وړاندې ډېر نامتو فيلسوف 

دی، چووې د لويووديځ ډېوورو لويووو 

غه فلسفې ته پاملرنه کوله، چې له هغې جملې څخه کوالی فلسفيانو د ه

شو، د )افالتون، هېګل، نېچه او هايدګر( نومونه د بېلګې په توګوه يواد 

 کړو.
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تر ميالده نيمه پېړۍ وړاندې بيا تر اوسه پورې چې دوه زره څو سوه 

کاله تېرېږي علم او فلسفه ال هم د هراکليت د نظرياتو تر اغېز النودې 

اسې حال کې چې هغه خپله د ختيځ د خوځنوده او تلپواتې دي. په د

فلسفې تر اغېز الندې و. )سقراط( به ويل: )) د يوه هوښيار انسوان يوو 

ژورليد په کار دی چې د هغه په جملو پوه شي.(( )هيګل( هراکليت يو 

ژور روښنفکر ګاڼه چوې د فلسوفې د علوم د کوچنيووالي د ودې او د 

ېچه( ليکي: ))د هراکليت اثار  او نظريات به بشپړتيا د پيل سبب شو. )ن

هېڅکله زاړه نه شي((. د بشر د تفکر د بهير د مورخانو په نظر )افالتون، 

هېګل، مارکس، نېچه( او نور فلسفيان د )هراکليت( د نظرياتو تر اغېوز 

 الندې وو.

سره له دې چې د هراکليت د تضاد قانون پر خپلو نورو همهالو خپل 

خو د هغه نظر وروسته بيا د ناسم پوهاوي سبب او په  ،ښودمهم اغېز پرې

غلط ډول تفسير شو. )دارونيستانو( هڅه وکړه د اضدادو د مبارزې پور 

تيورۍ ډډه ولګوي، هغه زده کړي او د خپلو نظرياتو تيوريک بنسټ يې 

کړي، له هغې جملې څخه د بقا د تناز  او تکامل تيوري ترالسه کوړي. 

د خپلو هممهالو روښنفکرانو لکوه )سوکريت،  )هراکليت( په خپله هم 

فيثاغورث، هومر او هزويد( د نظرياتو پر وړاندې د نيوکوو پوه يووه نوا 

 ډيموکراتيک دريځ کې پاتې شو.

)هراکلتيوس( د ميلتوسي )ملطيې( له دريو غټو فلسفيانو څخه لوی 

توپير درلود، هغه د دريو مخکينيو فلسفيانو چې د طبيعت د لوومړنۍ 

ه لټه کې وو، د هغوی پر خالف خپله پاملرنه د طبيعت د متوازن مادې پ
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بدلون او د دغه بدلون د څرنګوالي په باب راټوله کړه، ځکه نوو شوايد 

 وويالی شو چې هراکليت تر )پارمنديس( زيات پر حواسو ډډه لګوله.

 د هراکليت د فلسفې د کتورينو دوه خواوې درلودې:

))هر څه په حرکت کې دي(( هر  لومړی هراکليت په دې نظر و چې:

څه د تېرېدو په حال کې دي او هېڅ څيز ثابت نه دی. ځکه نو موږ نه شو 

کوالی په يوه سيند کې دوه ځله ګامونه پورته کړو. ځکه چې هر ځل په 

دې سيند کې ګام واخلو، زموږ له پښو څخه اوبه تېرېږي او موږ به هم هر 

بدلون کوالی شو د )هراکلتيوس( خل بدلون کړی وي، د نړۍ دا تغير او 

 د وکتورينو لومړۍ خوا وګڼو.

د هغه د دوکتورينو دويم اړخ په نوړۍ کوې د اضودادو تورمنځ لوه 

کشمکش څخه عبارت دی، هراکليت په دې نظور و چوې نوړۍ تول د 

 اضدادو محل دی.

د هراکليت په نظر نړۍ نه خدای او نه هم انسان پنځولې ده. بلکوې 

بارزه د هغې د تحول، تغير، ژوند او حرکوت سوبب تضاد او د اضدادو م

ګرځي. که چېرې هېڅکله نارو  نه شو، نو هېڅکله به درک نه کړو چې 

روغتيا يا سالمتي څه شى دی. که چېرې هېڅکله وږي نوه شوو، نوو د 

مړښت په خوند به هېڅکله پوه نه شو، کله چې جګړه نه وي نو د سولې 

ى نه وي، نو پسرلى به هم دا پورتم پر ارزښت نه پوهېږو او که چېرې ژم

 ونه لري.

هراکليت په دې نظر و چې ښه او بد دواړه په ژوند کې خپول خپول 

ځای لري او يو د بل ترڅنګ د اضدادو له وجود پرته دا نړۍ پايته رسي، 

هغه د يو فرد مرګ د بل فرد له ژوند سره تړلى بولي، بدي او نيکي يوو 
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په نظر توپير لري، خوښي او غم هم يو شى ګڼي او وايي چې يوازې زموږ 

 د بل الزم او ملزوم ګڼي.

هراکليت په دې باور و چې که چېرې ))خدای همغوه شوپه او ورځ، 

اوړی او ژمى، جګړه او سوله، لوږه او مړښت وي(( په ډاډ سوره د هغوه 

خدای اساطيري خدای نه دی. دده په نظر خدای او خدايي هغه شى دی 

، يانې خدای دده په نظر هغه طبيعت دی چې پوه چې ټوله نړۍ رانغاړي

 پرله پسې ډول بدلون کوي او د اضدادو يوه مجموعه ده.

هراکليت زياتره د )خدای( د کلمې پر ځای له ))لوګووس(( يونواني 

کلمې څخه چې د عقل مانا ورکوي، ګټه پورته کړې ده. هغه په دې نظر و 

نه کړو او زموږ پوهه هم چې که چېرې موږ انسانان تل په يوه ډول فکر و

په يو ډول نه وي، بايد يو ډول )نړيواله پوهه( موجوده وي چې د طبيعت 

د ټولو پېښو الرښوونه کوي چې دا ))نړيواله پوهه(( يا )نړيوال قانون( په 

ټولو کې يو ډول دی او انسانان بايد هغه تعقيب کړي. دې سره سره هغه 

له خپل شخصي او فردي عقل  په دې نظر و چې اکثره خلک په ژوند کې

څخه ګټه پورته کوي. له همدې کبله هغه د ادم زامنو ته زيات  ارزښت 

 نه ورکاوه او د هغوی نظريات يې ماشومانه ګڼل.

په دې ډول نو هراکليت د طبيعت په ټولو اضدادو او بدلونونو کې يو 

مينه ډول يووالى او ژوند ليده او هغه څه چې ددې تغيراتو او بدلونونو ز

 يې برابروله، هغه يې د )خدای( يا ))لوګوس( په نامه ياداوه.

له بل پلوه د هراکليت فلسفه تاريخي اصالت لري او هغه دا چوې د 

تاريخ د قضاوت اخالقي اړخ ته قايل دی. په بله وينا په دې تله چې ))څه 
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چې واقعي دي هغه حقيقي دي(( يانې دا چې ويالی شو، ))کوم څه چې 

 ، هغه اخالقي دي((.واقعي دي

لکه څنګه چې هراکليت يې څرګندوي د جنګ نتيجه تل عادالنوه 

وي، لکه څرنګه چې هراکليت پر دايمي بودلونونو بواور لوري، لوه دې 

ستونزې سره مخامخېږي چې د عدالت معيار او تلنه هم د تغير او بدلون 

په حالت کې دي. هراکليت دا ستونزه د ارزښوت پوالنې پوه نسوبت د 

 ادو په يووالي حلوي:اضد

))ژوند او مرګ، ويښه او خوب، خواني او زړښت دا ټول سره يو دي، 

ځکه چې يو پر بل بدلېږي او بيا دويم بېرته پر لومړني. هغه چې له خپل 

ځان سره پر دښمنۍ اخته دی، د خپل ځان لپاره ملتزم کېږي. اضداد يو 

جوړښت پايله ده او بل سره پيوستون لري، تر ټولو ښه همغږي د ناسم 

هر څه د دښمنۍ له الرې پيدا او پالل کېږي، هغه الره چې پورته ځوي، 

همغه الره ده چې کښته راځي... مستقيمه الره همغه کږه الره ده او له 

 هغې سره تړلې ده.

د خدايانو پر وړاندې هر شى ښکلى او حوق دی، خوو د ادم زامون 

 د دواړه يو دي((.ځينې شيان حق او ځينې ناحق ګڼي. ښه او ب

د ځينو اړخونو له پلوه د )هراکليت( او )پارمنديس( ليدلوري يو د بل 

اندې ودرېدلي دي. يوه پر )عقل( الس پوورې کوړی او دويوم پور ړپر و

)حس(. )عقل( پارمنديس ته حکم کاوه چې هېڅ شى بدلون نه مومي او 

دايمي  تغير نه خوري، خو )حس( بيا هراکليت ته حکم کاوه او د طبيعت
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تغير يې تائيداوه ، کوم يو حق په جانب و، )هراکليت( يا )پارمنديس(؟ پر 

 عقل بايد باور وشي که پر حس ډډه ولګول شي او باور پرې وشي؟

 ددې دواړو فلسفيانو د دوو مسلو وړاندوېنه کړې ده:

 پارمنديس باور درلود چې:

 هېڅ شى بدلون نه مومي. -الف

 الره ورکه کړي.حس کېدی شي له سړي څخه  -ب

 او په مقابل کې يې هراکلتيوس په دې نظر و چې:

 هر شى بدلون مومي )هر شى په حرکت کې دی( -الف

 کوالی شو پر حس باور وکړو. -ب

دا شونې نه ده چې د نورو لويو فلسفيانو تر منځ داسې لوی تضواد 

 پيدا کړو. خو له دوی څخه يو حق په جانب و.
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 امپدکلس

 ( کاله وړاندې ۹۹۹-۹۳۹)تر  ميالد 

 

( کلونه وړاندې يې ژوند کاوه، په ۹۹۹-۹۳۹امپدکلس چې تر ميالد ) 

پای کې پر دې بريالى شو چې له تيارې څخه دراوتو الره پيودا کوړي او 

فلسفه لوه دې سورګردانۍ 

څخه وژغوري، هغه پوه دې 

نظر و چوې )پارمنوديس( او 

)هراکلتيوس( هر يو د خپلو 

دې دوو نظرونو له جملې يوه 

په بل کې يې کې په حقه و او 

 .اشتباه کړې وه

په دې ټکي کې له نوورو 

فلسفيانو سره د )امپدکلس( 

د نظر اختالف مهم و، هغوی 

د يوې لومړۍ مادې پر شتوالي باور درلود، په داسوې حوال کوې چوې 

)امپدکلس( په دې نظر و چې که چېرې يووازې يووې لوومړنۍ موادې 
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وايي او کوم څه شتوالى لرالی، هېڅکله نه شو کېدی کوم څه چې عقل 

 چې حس يې وايي، د دواړو تر منځ اړيکه ټينګه کړو.

)امپدکلس( په دې نظر و چې په طبيعت کې څلور لومړني عناصور 

)منشا( شته چې دا څلور عناصر له خاورې، هوا، اور او اوبو څخه عبارت 

 دي.

د هغه په نظر په طبيعت کې ټول رامنځته شووي بدلونونوه د دغوو 

ه يو خای کېدو او بېرته له يو بله له جال کېودو څخوه څلورو عناصرو ل

 رامنځته شوي او يوازې د هغو د ترکيب کچه يو بل سره توپير لري.

هغه ويل دا خبره سمه نه ده چې ووايو: ))ټول شيان(( تغير کووي. 

ځکه چې  په اصل کې هېڅ شى تغير نه کوي، څه شى چې پېښېږي، په 

 عناصرو پيوستون او بېلتون دی.اصل کې يو بل سره د دغو څلورو 

)امپدکلس( په دې نظر و چې په طبيعت کوې بايود دوه ځواکونوه 

موجود وي. هغه دا دوه ځواکونه د )مينې( او )کينې( په نامه يادول، هغه 

څه چې د عناصرو د شلېدلو سبب ګرځېده هغه کينه وه، ځکوه نوو د 

 مادې د ځواک تر منځ توپير ته قايل و.

ي بدن د روح زندان دی او دا په دې خاطر دی چوې )امپدکلس( واي

ده ګناه کړې ده، خو کومه ګناه چې دی يې يادوي د سامي مذهبونو له 

لومړنۍ ګناه څخه توپير لري، هغه په دې نظر دی، له هغه وختوه چوې 

انسان د نورو حيواناتو پر وژنه الس پورې کړی او خپله ګېډه يې د نورو 

ده، پر ګناه يې الس پوری کړی دی او له ګناه  حيواناتو لپاره هديره کړې

څخه د خالصون الره له تناسخ پرته بل څه نه دي، يانې بايد تور هغوه 
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پورې دا ګناه کاره روح پر بېالبېلو جسمونو کې کښوته پورتوه شوي او 

 ورنځېږي چې په پای کې په تذکيه پاک شي او ارامۍ ته ورسېږي((.

ارفه يي( نظريه او )ايونيوايي( د )امپدکلس( په فلسفه کې د نفس )

طبيعي فلسفه دواړه يوو بول کوې سوره ننووتي او دا اغښولتيا ددې 

ښکارندوي کوي چې  د نړۍ په باب مختلف ليودلوري څنګوه پور دې 

بريالي شوي چې د يوه واحد شخص په ذهن کې يو بل سره بشپړ کړي، 

حال ددې دوو ليدلوريو انځور د عناصرو په دوړو کې پټ دی، په داسې 

کې چې هوا او اوبه، خاوره او اور ټول له دوی څخه بېزاره دي او هغه د يو 

 بل لوري ته ځغلوي.

  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ فلسفه او فلسفي بهري

 

79١ 

 

 اناکساګوراس 

 ( کاله وړاندې۹۲۳ -۳١١تر ميالد )

 )لمری يوه اورينه ډبره ده(

)اناکساګوراس( داسې  يو فيلسووف 

دی چې نه يې شو کووالی ومنوي چوې 

ه جووړ خووجود له يوې لومړنۍ مادې څ

پدکلس( نظر هم نه مانوه  دی، هغه د )ام

او نه يې شو منالی چې خاوره، هوا، اور او 

اوبه دې پر وينوه، هوډوکي، پووټکى يوا 

 وېښتانو تبديل شوي دي.

)اناکساګوراس( له يو بل پلوه هم د پواملرنې وړ دی؛ هغوه لوومړنى 

)اتني( فيلسوف دی چې د ژوند په باب يې ډېر معلومات ترالسه شووي 

)کوچنۍ اسيا( کې زېږېدلى، په )څلوېښت کلنۍ( کې يې )اتن(  دي، په

ته کډه کړې، خو د بې دينۍ په تور محاکمه شو او له اتن څخه يې تبعيد 

کړ، ځکه هغه ادعا کوله چې لمر خدای نه دی، بلکې د اور يوه ډبوره ده 

 چې د )پلويونس( تر ټاپو څخه لويه ده.

عت کې ټول شويان د وړو )اناکسا ګوراس( په دې نظر و چې په طبي

وړو ذرو له يو ځای کېدو څخه رامنځته شوي، دا کوچنۍ ذرې په سترګو 

نه ليدل کېږي، هر شى کېدالی شي پر ډېرو کوچنيو برخو ووېشل شي، 

خو د دوی تر ټولو ډېره ډېره کوچنۍ ذره به بيا هم  د همغووی خپلوې 

 ځانګړې ولري.
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وټکي د سلولونو په زړي زموږ بدن هم دا ځانګړتياوې لري، زموږ د پ

يا هسته کې يوازې په پوټکي پورې تړلي معلومات نه دي راټول شووي، 

بلکې د سترګو، رنګ، وېښتانو د ګوتو شمېر او ان د هغوی په شوکلونو 

پورې اړوند معلومات راټول شوي دي. زموږ د بدن په سلولونو کې زموږ د 

 ژوندني جوړښت په باب ټول اطالعات خوندي دي.

نو په هر سلول کې )هر شى په هر شي کې( موجود دی، هوره ځکه 

برخه د جوړو شويو برخو د ټولګې يوه برخه ده چې د دې هره برخه بيا د 

 هغې ټوله ټولګه په خپل وجود کې رانغاړي.

ناکساګوراس( دا کوچنۍ ذرې چې د ټول )کل( يو )جز( ګڼل کېږي، ا)

چې مخکې يادونوه وشووه د )بذر( يا )تخم( په نامه يادوي، لکه څنګه 

امپدکلس )مينه( د موادو د پيوستون ځواک ګاڼه. )اناکساګوراس( هم پر 

يو ډول ځواک باور  درلود او دا ځواک يې د انسانانو، حيواناتو، ګلونو او 

 ونو د رامنځته کېدو عامل ګاڼه. ده دا ځواک د )روح( په نامه ياداوه.

، هغه په دې نظر و چې ټول هغه ستور پېژندنې ته زياته پاملرنه کوله

اسماني څيزونه له همغې مادې څخه جوړ شوي چې ځمکوه لوه هغوې 

څخه جوړه شوې ده. دی هغه وخت پر دې خبره باوري شوو چوې يووه 

اسماني ډبره يې وڅېړله، د همدې دليل له مخې )اناکساګورس( په دې 

 باور و چې په نورو کرو کې هم د انسان د ژوند تصور کېدالی شي.

ناکساګوراس( چې څه موده يې په )اتن( کې ژوند کاوه، په دې جرم )ا

 چې لمر يې يوه اورينه ډبره ګڼله، له اتن څخه تبعيد کړ.
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 دموکرتيوس 

 ( کاله وړاندې۹۳١ -۹۹١ترميالد )

 

تفکر لومړنۍ بڼې د لرغونې دورې پر مهال د غالموۍ پوه   يد فلسف

دوره کې څرګندې شوې. لرغونې فلسفه څرګندې نښې نښوانې لوري، 

چې وروسته د لويديځ په نووې 

فلسفه کوې پوه څرګنود ډول 

ښووکاره کېووږي، ددې دورې د 

فلسفيانو له جملې څخه چوې 

پر نوې فلسفه يې څرګند اغېز 

درلود کوالی شوو،  )افالتوون، 

رسطو، سقراط او دموکريت( ته ا

نغوته وکوړو، د )ماتيريواليزم( 

لومړنۍ نښې نښانې، د لرغوني 

يونوووان د سوووتر فيلسووووف 

)دموکريت( د عقايدو په سيستم کې ليدل کېوږي، يوا يوې دا سسوتم 

لومړنۍ بېلګه ګڼل کېږي، په لرغونې دوره کې فلسوفې پور علوم ډډه 
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ې وده کړې وه او د هغه لګوله، پخه نه وه، ځکه تر کومې کچې چې ټولن

پړاو پر لومړنۍ او سرسري پېژندنې يې ډډه لګوله، فلسفې پر همغې ډډه 

 لګوله، ځکه يې نه شو کوالی علمي بڼه خپله کړي.

د لرغوني يونان په فلسفه کې موږ د )ماترياليزم( او )ايوډياليزم( او 

د  )دموکريت( او )افالتون( دنظرياتو تر منځ د جګړې شاهدان يو، يوانې

 هغو تر منځ ټکر وينو. 

( تور مويالد Democriusد موکريتوس يا دموکريت، ديمووقراطيس )

( کاله وړاندې  ژوند کاوه، له کومه ځايه چې ده د خوشالۍ ۹۳١ -۹۹١)

سوف( مشهور و او د )ابدرا( لپر ارزښت ډېر ټينګار کاوه، په )خندان في

 بندر اوسېدونکى و.

يو فلسفي نظام بنسټ کېښوود د موکراتيوس )دموکريت( د داسې 

چې د طبيعۍ نړۍ د مادي بيان ښکاردندويي کوي، په دې برخه کې دی 

 له خپل ښوونکي )ليوسيوس( څخه اغېزمن شوی و.

)دموکرتيوس( د خپل پالر تر مرګ وروسته د پوهې د حاصلولو لپاره 

ګڼ شمېر سفرونه پيل کړل او د خپل ميراث ډېره برخه يوې پور خپلوو 

اريانوا او  ،ي )حبشې(پوله، ويل کېږي چې هغه د مصر، ايتوسفرونو ولګ

هند ليدنه وکړه.  کله چې )دموکرتيوس( خپل پلرني ټاټوبي )ابدرا( توه 

بېرته ستون شو، نه ورته د خپل پالر له ميراثه څه پاتې و او نه يې د ژوند 

لپاره د خوراک څه لرل.  په دې ډول يې ورور )دا موسيس(  له هغه سره 

وکړه او ده بيا خپل پاتې عمر د طبيعت په باب ازموينو ته وقف  مرسته

کړ، له طبيعي پديدو سره د هغوه اشونايي او د اوبوو پوه بواب د هغوه 
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وړاندوينې د )دموکرتيوس( د شهرت عوامل شول، هغه لوه خپلوو دې 

ځواکونو څخه په دې باب  چې راتلونکى د وړاندوينې وړ دی، د خلکو د 

ټه پورته کړه،  )دموکرتيوس( په داسې حال کې چې باوري کولو لپاره ګ

 سلکلنۍ ته رسېدلى و، وفات شو.

)دموکرتيوس( د اوسمهال له الکترونيکي او ډيجټلي شان و شوکت 

څځه خبرتيا نه لرله، عقل او فکر د هغه يوازيني وسايل وو. عقل هغه ته 

ی پر د بل انتخاب اجازه نه ورکوله، که دا ومنو چې هېڅ شى نه شي کوال

ه نه رامنځته کېږي او هېڅ خل شي بدل شي، هېڅ شى له هېڅ شي څب

شى له منځه نه ځي، هغه وخت نو بايد طبيعت له ډېرو وړو ذرو څخوه 

 جوړ شوی وي، چې يوه له بلې سره وصل او يوه له بلې جال شي.

)دموکرتيوس( په طبيعي بدلونونو کې د )ځواک( پور کووم ډول يوا 

نه درلود، د هغه په نظر څه شى چې ممکون وو،  )روح( پر شتوالي باور

اتومونه وو او  تشه فضا وه.  څرنګه چې )دموکرتيوس( يوازې )مادې( ته 

پاملرنه کوله،  نو ځکه يې هغه ماده پال باله. هغه په دې نظور و چوې د 

اتومونو حرکت د يوې ځانګړې ارادې تر واک الندې نه دی، خو دا ټکى 

غو حرکت يوازې اتفاقي دی، دی په دې نظر و په دې مانا نه دی چې ده

چې د هرې پېښې لپاره يو طبيعي دليل موجود وي او دا دليل په شيانو 

 کې نغښتى وي.

)دموکرتيوس( په دې نظر و چې ان د نړۍ په اړه زموږ احساس د نه 

تجزيه کېدونکو ذرو پر بنسټ د توجيه وړ دی،  که کوم څه احساسوو په 

ونو د حرکت له امله دي، که چېرې موږ کوالی شو تشه فضاء کې د اتوم
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سپوږمۍ ووينو له دې امله دي چې د سپوږمۍ اتومونه زموږ پر سوترګو 

 لګي.

)دموکرتيوس( له )اتوم( سره د )ادراک( د اړيکي په باب په دې نظر و 

چې د انسان روح له يو ډول ګردو او رڼو  اتومونو څخه جوړ شووی دی، 

، د هغه د روح اتومونه د هغه د بدن له هرې کله چې يو څوک مړ کېږي

برخې څخه وځي او بيا بل روح رامنځته کوي، چې نوي جسم پورې اړه 

 پيدا کوي.

دا نظر په دې مانا دی چې د انسان روح هېڅکله نه مري، تر اوسوه 

هم په يوويشتمه پېړۍ کې يو زيات شمېر خلک د )دموکرتيووس( پوه 

هغه له مغز سره اړيکي لري، کله چې  شان نظر لري، چې د انسان روح د

انسان له منځه الړ شي، شونې نه ده چې )ادراک( پاتې شي، په دې مانا 

چې دموکرتيوس په بشر کې تلپاتې او نامادي روح نه مانه. د هغه په نظر 

د انسان روح له نرۍ مادې، ګردو او رڼو اتومونو څخه جوړ شوی، چوې  

 يو له بله جال او پاشل کېږي. ددې مادې اتومونه د مرګ پر مهال

)دموکرتيوس( د يونان د طبيعتپوالې فلسوفې پوای د نوه تجزيوه 

کېدونکو ذرو د نظريې پر وړانودې کولوو سوره اعوالن کوړ، هغوه لوه 

)هراکلتيوس( سره په دې نظريه کې چې هر څه د  )حرکت( په حال کې 

يوس په دي، هم نظره و، د هغه په نظر هر څه په تغيرکې وو، اما دموکرت

دې باور و چې څه شى چې په حرکت کې دي، د هغه تر شا يو تل پاتې او 

نه بدلېدونکى شى واقع دی او دا خبره څرګنده ده چې هغه )اتوم( دی. 

د هغه په نظر تر طبيعت پورته او يا تر طبيعت بهر کوم ځواک وجود نوه 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ فلسفه او فلسفي بهري

 

796 

 

څخه  لري، دموکرتيوس لپاره يوازې هغه وجود د منلو وړ دی چې له اتوم

جوړ شوی وي، له همدې کبله هغه په بشپړ ډول د ماترياليست )مواده 

 پال( فيلسوف په نامه پېژندل کېږي.

د هغه په نظر په طبيعت کې هر څه ميکانيکي، جبري او تخلف نوه 

منونکي دي، څرنګه چې هر څه له اټوم څخه رغېدلي او هغه هم يوازې 

د طبيعت د قوانينو په پيدا  د خپلو ذاتي قوانينو الره تعقيبوي. نو ځکه

کولو سره کوالی شو په اسانۍ سره د راتلونکي وړاندوينه وکړو، موږ وينو 

چې د دموکرتيوس د فلسفې زياته برخه  د اتوم په باب ده. )اتووم( پوه 

يوناني ژبه کې د  )نه تجزيه کېدونکى( مانا ورکوي. )دموکرتيووس( دې 

ه په نامحدود ډول پر وړو وړو پايلې ته رسېدلى و چې نه شو کوالی ماد

ذرو ووېشو او تر پرله پسې وېش وروسته به د )اټوم( په نامه نه تجزيوه 

 کېدونکې ذرې ته ورسېږو.

د دموکريتوس په نظر اټومونه تلپاتې دي، يانې ازلوي او ابودي دي. 

دليل هم دادی چې نه له نشت څخه څه شى پيدا کېږي او نه وجود پر 

 نشت بدلېږي.

له نو )دموکرتيوس( له )انسانپالو( سره موافوق و، خوو د له دې کب

هغوی پر خالف بيا دموکرتيوس خال، حرکت او تغير مني، د هغه په نظر 

 اټومونه يو بل سره واټن لري، حرکت کوي او )خال( يې ترمنځ واټن دی.

هغه په دې نظر و چې شيان له بېالبېلو اټومونو څخه جوړ شوي دي، 

ل سره نښتي دي، که چېرې شى يا جسم تجزيه شي، چې دا اټومونه يو ب

دا اټومونه به يو ځل بيا يو له بل سره جال او وپاشل شي. د طبيعت پوه 
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باب د ارسطو نظريات ددې سبب شول چې د دموکرتيوس د اټوم تيوري 

نږدې د خلکو له ياده ووځي، ان تر دې چې دوه زره کاله وروسوته يوو 

 يو ځل بيا هغه مطرح کړه. انګليسي کيمياپوه )جان ډاسون(

تل په ژوند کې د ښو او ښکلو شيانو هرکلى کاوه، خپلې  تيوسدموکر

پنځونې يې بشپړې ګڼلې او زيات شکايت يې نه کاوه، د دموکريت اثوار 

چې به )عتيق( دوران کې يې زيات شهرت درلود، زموږ السوته نوه دي 

څو اثارو يادونوه راغلي، يوازې )دېوژن( د هغه  د اثارو له جملې څخه د 

د روح سوکالي، د انسان طبيعت، دوزخونه، درې پښته، د )کړې ده، لکه: 

 (.ۍ ځمکني عوامل، او عددونههمغږ
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 په يوناني افکارو کې تاريخ

 اود تاريخ فلسفه
 

هغه مهال چې يوناني فلسفيانو په طبيعت کې د موجوودو طبيعوي 

تاريخ لپاره هوم پوهوه بدلونونو د توضيح په باب هڅه کوله، ورو ورو د 

رامنځته شوه. په دې علم کې هڅه کېدله چې د تاريخي پېښو طبيعي 

 داليل وڅېړل شي.

تر هغه وروسته په جګړه کې ماتې د خدايانو په غچ پورې تړل کېده. 

د يونان د نامتو مورخانو له جملې څخه کوالی شو د )هرودوت( چې تر 

وه او )توسويديد( چوې تور کا ( کاله وړاندې يې ژوند۹۲۹-۹۳۹ميالد )

 ( کاله وړاندې يې د ژوند مهال و، نومونه ياد کړو.۹١١ -۹۱١)ميالد 

د يونان د لرغونې دورې تاريخ ليکونکى )هرودوت( تر ميالد وړاندې 

( کتوابونو ۳په پنځمه پېړۍ کې ژوند کاوه، د )هرودوت( ليکنې په نهو )

و کې تاريخ( په نامه  کې راټولې شوي، له همدې کبله هغه )په نهو کتابون

يادوي او د هغه هر يو کتاب د لرغوني يونان له  ارباب االنواعو يا خدايانو 

څخه د يوه په نامه نومول شوی دی. څېړونکي د )هرودوت( د اثوارو دا 

وېش او نومونه په وروستيو پېړيو کې د نورو کار ګڼي او په دې نظر دي 

 وېش نه درلود.چې د هغه تاليفياتو په لومړيو کې کوم  

له يوناني پوهانو څخه نيولې بيا تر معاصرو مورخينو پورې له هغوې 

جملې څخه )ويل دورانت( او )ارنولدتوين بي( پورې ټولو )هورودت( د 

 تاريخ پالر ګڼلى دی.
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د )ميشيګان( پوهنتون د تاريخ څانګې استاد )هنري. اس. لوکاس( 

ی،  ځکه چې د شلمې په وينا )هرودوت( په رښتيا سره ددې لقب وړ د

پېړۍ د بشر لپاره ټول اطالعات لکوه د )ماديوانو، پارسويانو، بابليوانو، 

يونانيانو، ايټالويانو، فينيقانو او مصريانو( په باب معلومات د هغه د هڅو 

په برکت  ترالسه شوي دي. که چېرې هرودوت نه وای، نوو فرانسووي 

ځکه چې هرودوت  )شامپليون( نه شو کوالی )هيروګليف( ليک ولولي،

د خپلو کتابونو په واسطه د لرغونو ملتونو په باب پاشولي اطالعوات د 

يادګار په توګه پرې ايښي دي، چې همدا اطالعات د وروستيو پېړيوو د 

تاريخپوهانو او لرغونپوهانو د ځيرنې او په پايله کې د لرغونوو پېړيوو د 

 ډېرو حقيقتونو د سپړنې سبب شول.

م ډېورو تاريخپوهوانو، لکوه: )کوادموس، تر )هرودوت( دمخوه هو

هالنيکوس، ميتي لين، شارن او هکاته( ژوند کاوه ، )هرودوت( د ځوانۍ 

پر مهال هيله لرله چې يوه ورځ له هغوی سره له نږدې وګووري، هغوو 

تاريخپوهانو تر ډېره حده د لرغونو ښارونو د بنسټ اېښودلو او د لويو او 

باب خبرې کوړي دي او پوه خيوالي اشرافو کورنيو د شان و شوکت په 

داليلو يې د ځينو کسانو نسبت خدايانو او لرغونو اتالنوو توه رسواوه. 

)هرودوت( په ځوانۍ کې د هغوی ليکنې لوستلې او د هغوی له خيالي 

افسانو څخه يې خوند اخيسته، خو يو څه موده وروسته پوه شو چې د 

ې پر افسانه جوړونې هغوی د تاريخ ليکنې دود ډېر سم نه دی او هغوی ي

 او داستان جوړونې تورن کړل.

د )هرودوت( ليکنې لوومړنى اثور و چوې تور دينوي تفکراتوو او د 

جغرافيايي خبرتياوو په باب د څېړونکو تر ځيرنې او قوم پېژندنې پورته 
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الړ او تر )څېړنې( پورې ورسېد.  څېړنه په انساني واقعيتونو کې د ديني 

کې شوې ده، له همودې کبلوه )هورودوت( د  او ايماني دودونو په منځ

(Historiai( .کلمه  د خپل کتاب د عنوان په توګه غوره کړه )historiai په )

 يوناني ژبه کې د حقيقت د موندلو لپاره د څېړنې او پلټنې په مانا ده.

د يادونې وړ ده چې تر )هرودوت( وړاندې يو شمېر ليکوالو چې هغه 

نومونو يادول، پر دې بسنه کوله، اساطيري استانونه يې د )ويناپالو( په 

چې خدايي او انسايي ريښې يې درلودې، له حماسي منظوموو، نسوب 

ليکنو او د پېښو له شرحو څخه راوکاږي او په نثر يې وليکي، طبيعوي 

خبره ده چې )هرودوت( هم د خپل اندود پوه انوډول د اسوانه او روان 

نو او همدارنګه د ژبې د کارونې لوه سبک د تعقيب له پلوه داستان ليک

اثوار پوه  خپل  پلوه له )ويناپالو( سره نږدې دی. ځکه چې )هيرودوت(

 )يوناني( ګړدود ليکلي دي.

 خو راځو دېته چې  )توسيديد( څه ډول فکر کاوه؟

)توسيديد( د جګړې د )سبب( او )دليل( غټ توپير ته ګوته نيسي، 

ليکنې لپاره د ډېر اهميت وړ وو. چې تر هغه وروسته د جګړه ييز تاريخ 

په دې ډول موږ کوالی شو له دې توپيرونو څخه د )عراق( پر وړاندې د 

)امريکا( د جګړې د توضيح لپاره ګټه پورته کړو.  تر ميالد وړانودې پوه 

پنځمه پېړۍ کې هغه بېالبېل داليل چې د )سپارتيانو( له خوا وړاندې او 

ړ ايستل ، هغه دا وو چې له يوې خوا د )اتن( پر ضد يې هغوی جګړې ته ا

د دواړو خواوو تر منځ تړونونه سست شول او وشلېدل او له بلې خوا د 

اتن له لوري يو لوی بريد و.  )توسيديد(  دا يوازې د جګوړې د )سوبب( 

يانې د جګړې د  بالواسطه داليل په توګه شمېري او هغو ته څه خواص 
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اريخپوه ددې جګړې د مخنيوي د ارزښت نه ورکوي. د يونان  دا نامتو ت

عواملو تر بشپړې څېړنې او ارزونې وروسته دې پايلې ته رسېږي چوې 

ددې جګړې دليل دا و چې )سپارتيانو( فکر کاوه له )اتن( سره په داسې 

يو تړون کې چې هغه تل د پراختيا غوښتنې فکر درلوود، د دوی پواتې 

 کېدل، دوی ته په زيان او ضرر پرېوزي.

دليل و او اصلي دليل چې البته د هغه په باب ډېرې کمې  دا لومړی

خبرې شوي دي، زه يې د )اتنيانو( د واک په زياتېدو کوې ويونم چوې 

 )سپارتيان( يې وترهول او هغوی يې جګړې ته اړ ايستل.

)ژاکلين دورمه يي( په دې نظر و چې د )توسيديد( تاريخ په داسوې 

تاريخ دی، له ځينو خاصوو  حال کې چې د )پلوپونزي(  جګړې  د پېښو

ځانګړنو برخمن دی چې تاريخ يې تر هغه وخته سواری نوه و ليودلى، 

)توسيديد( ټولې پېښې په ډېر دقت او ځيرتيوا سوره څېړلوي او هغوه 

انګېزې يې هم په پام کې نيولي چې ددې پېښو د پېښېدو سبب شوي 

يکنه دي، تر هغه وروسته بيا پېښه توضيح کوي، د هغه اثر يوه علمي ل

ده چې په هغې کې د انساني پوهو ټولې غوټۍ د غوړېدو په حوال کوې 

وينو، د هغه په اثر کې نه خرافات، نه د معابدو غيبي اوازونه او نه هوم 

خدايان کوم نقش لري، د )پلوپونزي جګړو تواريخ( د )توسويديد( يوو 

 تلپاتې اثر دی.
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پيدا کېودو مسويلين د هغه وخت يونانيانو ان خدايان د ناروغيو د 

ګڼل، ساري، انتقامي او نورې ناروغۍ د خدايانو له لوري تعبېرېودلې او 

سالمتي هم د هغوی  له خوا ډالۍ کېدله په دې شرط چې د قربانۍ پوه 

 ورکولو سره د هغوی د خوښۍ زمينه برابره شوې وي.

پر همغوه مهوال چوې يونواني 

فلسفيان په دې لټه کې وو چې  په 

نوی تګلوری رامنځتوه تفکر کې يو 

کووړي، د روغتيووا د سوواتنې او د 

ناروغيو د مخنيوي لپواره طبيعوي 

توضيحات پيدا کړي، د يونان د هغه 

مهال د طبابت د نوي علم بنسټګر 

)بقراط( ګڼل شوی دی، هغوه )تور 

( کاله وړاندې په )توس( ۹۱١ميالد 

 ټاپو کې دې نړۍ ته سترګې وغړولې.

نواروغيو پور وړانودې د انسوان د  د )بقراط( د طبابت پر اسواس د

خونديتابه تر ټولو ښه ساتندوی په ژوند کې انډول او د روغتيايي اصولو 
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تطبيق دی. روغتيا د انسان لپاره يوه طبيعي اړتيا ده او د ناروغۍ پيدا 

کېدل له دې کبله دي چې د جسمي او روزنيز اختالل له امله د سوړي 

سان روغتيا په انډول، همغږۍ طبيعت له ګډوډۍ سره مخ شوی دی، د ان

 او په سالم جسم کې د سالم روح په شتوالي کې نغښتې ده.

)بقراط( چې د نوي طب د پوهې د پالر په توګه پېژندل شوی، لومړی 

شخص و چې طبابت يې له خرافاتو جال کړ، دی چې په )توس( يونواني 

و هغوه ټاپو کې زېږېدلى و، د يوه طبيب زوی و، )بقراط( د خپلو هممهال

نظر چې ويل به يې: ))ناروغي د غچ اخيستونکو خودايانو پوه واسوطه  

رامنځته کېږي((، رد کړ او د هغه پر ځای يې اعالن وکړ چې هره ناروغي 

يو طبيعي علت لري. هغه وويل: ))که چېرې علت يې پيودا کوړئ، نوو 

 کوالی شو د هغې درملنه وکړو((.

انو په ليودلو او د هغوې د )بقراط( به ويل، د يوې ناروغۍ د نښو نښ

شدت په نظر کې نيولو سره، ډاکټر يا طبيب کوالی شوي يوو ځوانګړي 

نارو  ته ددې ناروغۍ د تګلوري په باب وړاندوينه وکړي. )بقراط( د دغه 

 منطقي فکر پر بنسټ د يوې طبي مدرسې بنسټ کېښود.

بله طبي عقيده چې )بقراط( ومنله، دا وه چې د يوه نارو  د درملنې 

لپاره چې له کومې طريقې څخه کار اخيستل کېږي، کېدی شي د بول 

نارو  لپاره په ښه توګه کار ونه کړي. هغه اعالن وکړ کوم څه چې د يوو 

 تن لپاره غذا ده، کېدی شي د بل لپاره زهر وي. 

بقراط همدارنګه نور طبيبان وهڅول چې له ساده درملو لکه يو سالم 

غوره چاپېريال څځه ګټه پورته کوړي. غذايي رژيم، زيات استراحت او 

هغه به ويل  کله چې طبيبان ونه کړای شي، د يوه نارو  درملنه وکړي، 
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غالباً طبيعت دا کار کوي. د مرګوني ناروغانو لپاره بايد د درملنوې لوه 

ساده طريقو څخه کار وانه خيستل شي، ده وړانديز وکړ چوې پېچلوې 

 ناروغۍ، پېچلې درملنه هم غواړي.

قراط( له نورو سپارښتنو څخه يو څه دا هم دي چې نون ورځ د د )ب

)ښه چلند( په نامه يادېږي، په دې مانا چې ناروغي هغه وخت سختېږي 

چې ذهن پرېشانه وي او ځينې ناروغان کله چې د طبيب له ښه چلنود 

 څخه راضي وي، خپله روغتيا بېرته ترالسه کوي.

اروغانو خدمتګاران وي او دی په دې نظر و چې طبيبان بايد د خپلو ن

له شرافته د ډک چلند معيارونه رعايت کړي، دده په زمانه کې ځينوې 

طبيبان د خپلو ناروغانو د له منځه وړو لپاره هڅول کېدل، ددې امکان 

و چې يو حاکم يو طبيب ته ووايي چې دده د دښمن د وژنې لپاره هڅه 

 ل دی.وکړي. بقراط به ويل: طبيب د نارو  پر وړاندې مسي

د ډاکترۍ د دېپلوم ژمنليک جوړ کړ چې نن يې پوهان  )بقراط( هغه

د اخيستلو پر مهال لولي. ددې ژمنليک په يوه برخه کې راغلي دي: ))زه 

د زړه له تله ژمنه کوم چې خپل ځان د انسانيت خدمت ته وقف کوم، زه 

به خپله دنده له وجدان او شرافت سره سمه سرته رسوم او د ناروغانو 

 روغتيا به زما لومړنۍ دنده وي.((

موږ به تېرو برخو کې له طبيعتپوالې فلسوفې سوره چوې د نوړۍ 

تصور يې باطل کړ، اشنا شو. څرنګه چې طبيعتپالو فلسفيانو  يي اسطوره

تر )سقراط( وړاندې ژوند کاوه، نوو ځکوه يوې تور )سوقراط( وړانودې 

تر )سوقراط( فلسفيانو، په نومونو هم يادول. که څه هم )دموکرتيوس( 

څو کاله وروسته له نړۍ څخه سترګې پټې کړې، خو د هغه ټول افکار او 
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نظريات تر )سقراط( وړاندې په طبيعتپوالې فلسوفې پوورې تړلوي وو. 

بلکوې د  ،)سقراط( يوازې د مهال له پلوه يو تاريخي پيل نه ګڼل کېږي

هغه حضور او ان جغرافيايي موقعيت فلسفي څېړنو ته بودلون ورکوړ. 

قراط( لومړنى فيلسوف دی چې په )اتن( کې زېږدلوى دی او تور ده )س

وروسته د دوو نورو فلسفيانو په شان يې په همدې ښار کې ژوند ، کار او 

 هلې ځلې کړي دي.
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 سوفيستايان

 

 

طبيعت پلوي يا طبيعتپالي فلسفيان تر هر څه وړانودې د طبيعوي 

علم په تاريخ کې مسايلو څېړونکي ګڼل کېدل، هغوی له همدې کبله د 

( کاله وړاندې د ۹۳١مهم ځای لري. خو په )اتن( کې بيا چې  تر ميالد )

يونان د يو فرهنګي مرکز په توګه څرګند شووی و، پوه تودريجي ډول 

ولسواکۍ په دې ښار کې رامنځته شوه. په )اتن( کې د ولسواکۍ لپاره د 

کې  مخکې تر مخکې فرضيو له جملې څخه يوه هم په دې ډول سياست

 ،د ګډون لپاره د خلکو روزنه وه، دا مسئله ان اوسمهال هم د تائيد وړ ده

چې ولسواکۍ په هغو ټولنو کې کوالی شي عملي شي چې خلک هغوه 

وپېژني، له همدې کبله د خبرو هنر د )اتن( د خلکو لپاره تر هر څه زيات 

 اهميت درلود.

سوفيان څه وخت وروسته د يونان له مستعمرو څخه ښوونکي او فل

راټول شول هغوی خپل ځانونه سوفيستايان ګڼل، د )سوفيست( کلمې 

 د معرفت او حکمت ښوونکي مانا لرله.

سوفيستايانو په اتن کې خلکو ته د زده کړې لوه الرې خپول ژونود 

ي دورې د فلسوفيانو ډلوې هوم د طبيعتپوالو وخړوباوه، ددغې دايور
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درلود، خو له بلې خوا فلسفيانو په شان پر اساطيري باورونو اعتقاد نه 

يې فلسفي تفکرات هم مردود ګڼل، د هغوی په نظر ان کوه د فلسوفي 

مسايلو په باب يې ځواب هم درلود، دې ځواب نه شو کوالی د طبيعت او 

دې فلسفې ليدلوري توه  .وند د معما د حل لپاره کوم غوڅ دليل ويژد 

 )شکاکيت( وايي.

شو چې د طبيعت د معما په هر ډول که چېرې پر دې بريالي هم نه 

لپاره کوم ځواب پيدا هم نه کړو، پوهېږم چې انسانان يو او بايود دا زده 

 کړو چې د يو بل تر څنګ ژوند وکړو.

دا ليدلوری ددې سبب شو چې سوفيستايان انسان او په ټولنه کې د 

 هغه مقام ته پاملرنه ولري.

موه يوو ( کاله وړانودې د )پروتواګوراس( پوه نا۹۲١-۹۳۳تر ميال )

)سوفيستايست( ويلي دي چې : ))انسان د ټولو شيانو مقياس دی((. د 

هغه په نظر حق او ناحق، ښه او بد بايد د انسوان د اړتيواوو لوه مخوې 

وارزول شي، هغه ددې پوښتنې پر وړاندې چې ايا د يونان خدايان مني 

که نه؟ داسې ځواب ورکړی دی: ))د خدايانو په باب هېڅ نه پوهېږم چې 

ه که نه شته... داسې ډېر شيان شته چې موږ له دې پېژندنې  څخه شت

ګرځوي؛ د مسلې پېچلتيا او زموږ د عمر لنډون.(( چوا چوې د خودای 

 وجود نه مانه هغه يې )الدري( باله.
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 پروتاګوراس

 ( کاله وړاندې۹۲١-۹۳۳تر ميالد ) ) 

 

)پروتوواګوراس( توور )سووقراط( 

وړاندې د )سوفيستايانو( لومړنى او 

ډېر مهم فيلسوف و، ژبور استاد او په 

کې  شمالهغه زمانه کې د يونان په 

د )ابدرې( ښار اوسېدونکى و چوې 

)دموکريوووت( هوووم ددې ښوووار 

اوسوووېدونکى ګڼووول کېوووده، 

)پروتاګوراس( ويلي:  ))انسان د ټولو 

دده په نظور  ،شيانو مقياس دی(( لکه څنګه چې پورته مو يادونه وکړه

حق او ناحق، ښه او خراب بايد د انسان د اړتياوو له مخې وارزول شي، 

چې ايا د يونان خدايان منې که نوه؟ داسوې  هغه ددې پوښتنې په باب

ځواب ورکړی دی: ))د خدايانو په باب هېڅ نه پوهېږم چې شته که نوه 

شته... ډېر شيان شته چې موږ له دې پېژندنې لورې سواتي، د مسولې 
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د سپېڅلتيا او زموږ د عمر لنډون((. دا د خدايانو د شتوالي په باب دده 

 نظر څرنګوالى و، پورته راوړل شو.

)افالتون( د يوه کينه ييز چلند په ترڅ کې هغه ته ويلي وو: ))خدای 

د ټولو شيانو ميزان دی(( او امريکايي )پراګماتيسوتان( کلونوه کلونوه 

 کېږي. چې ليکي: ))علم د ټولو شيانو ميزان دی((.

)پروتاګوراس( ))د خدايانو په باب(( کتاب له امله د کفر او الحاد په 

(  کلنۍ کې د اعدام د حکم له اجرا ۳١و او په اويا )تور پر مرګ محکوم ش

ه د تېښتې له امله په سيند کې ډوب شوو، دی د )اناکسواګوراس، خڅ

فيدياس، آسيا زيا او سقراط( تر څنګ د تاريخ د فکري بهير د اعداميانو 

له ډلې څخه دی، هغه وخت دولتي خدايانو ته نه پاملرنه پوهانو ته يوو 

 –ميزان(( جمله د )انسان -وتاګوراس( ))د انسان لوی سردردی و، د )پر

روښنفکرۍ او هومانيزم( د دورې د پوهانو د پاملرنې وړ هم وګرځېده، د 

)پروتاګوراس( د اهميت په باب ويل کېږي چې نه )افالتون( او نوه هوم 

)ارسطو( د لرغونې فلسفې استازولي وکوړه، بلکوې )پروتواګوراس( او 

 فکرې فلسفې بنسټګر دي.يځ د روښند)ګورګياس( د لوي

سوفيستايانو به زياتره په )اتن( کې پر هغو شيانو چې طبيعي دي او 

هغه څه چې له ټولنې څخه راټوکېږي، خبرې اترې کولې او د ټوولنيزې 

شننې او کره کتنې لپاره يې الره اواروله، د ساري په توګوه، هغووی دا 

ه ده، ځکه که څرګنده کړه چې ))د شرم احساس(( يوه طبيعي پديده ن

دا ډول احساس طبيعي وای بايد د انسان برخه وای، شونې نه ده چوې 

ډار تر لوڅتوبه ذاتي عامل وي او يوازې پر ټولنې باندې پر واکمنو دودونو 

 او ادابو پورې تړلي وي.
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کوم درسونه چې )سوفيستايانو( وړاندې کول، له فلسفې، ادبيواتو، 

مر، د اساسي قانون پوه ګوډون د هنر، رياضي علومو، ستورپوهنو، ګرا

سياست علم، اداري چارې او د جنګ هنر په تېره بيا د خبرو لوه هنور 

 څخه عبارت وو.

)سوفيست( چې اصالً د استاد او هنرمند په مانوا و، د ښووونکي او 

روزونکي مانا پيدا کړه، )سوفيستايان( د )ګردې دورې( ښووونکي وو، 

سونه يې چې ورکول د هغوو پوه چې ښار په ښار به ګرځېدل او کوم در

 بدل کې به يې اجوره ترالسه کوله.

سوفيستايانو ځان سره نوی فکر راوړ، د اخالقي ارزښتونو اصالت يې 

رد کړ او د )پان هلييزم( يانې د يوناني قومونو د يووالي هڅې يې پيول 

کړې، ))د سوفيستايي ښوونې او روزنې غايه دا وه چې زده کوونکي پر 

شي خپل خصوصي ژوند اداره کړي، په سياسي ټولنوو کوې دې بريالي 

خلک پر خپلو عقايدو باوري کړي او په دې توګه د هېوواد د ادارې پوه 

 چارو کې خپل نقش ولوبوي((

سوفيستايانو سياست د خلکو په ورځني ژوند کې په سرګرموونکي 

ډول داخالوه. که چېرې وغواړو )سوفيستايان( له هغو خلکو سره چې 

ژوند کوي، پرتله کړو، شوايد وويوالی شوو چوې دوی ))نيموه  نن ورځ

استادان او نيمه ورځپاڼه ليکونکي وو(( ځکه نو يو ښار ته د )سوفيست( 

راتک يوه مهمه پېښه ګڼل کېدله، ځوانان د هغه پر شا و خوا راټولېدل، 

چې د هغو يوه صحنه افالتون د )پروتاګوراس( په کتابګوټي کې انځوور 

ستايان( له سياسي پلوه پر دوو برخو وېشل کېدل: يوه کړې ده، )سوفي

ډله پر دې نظر و چې )طبيعت( ښه او )تمدن( بد دی، لکه )رسو(. قانون 
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)ترازيماخوس(  .د ځواکمنو خلکو اختراع او د انسانانو د غالمۍ لپاره دی

په خپل لومړني اثر کې د عدالت د تعريف په باب وايي: ))عدالت هغه څه 

کمن لپاره ګټور وي(( او په دوام يې د سقراط د ايراداتو په دي چې د ځوا

باب وايي: ))هر حکومت هر قانون د خپلو ګټو په پام کې نيولو سره وضع 

کوي، ولسواک حکومت د خلکو عمومي ګټې پوه پوام کوې نيسوي او 

زورواکي حکومتونه د مستبد حاکم ګټي.(( نور حکومتونه هم همدا ډول 

وانينو په وضع کولو سره هغه څه چې د واکمن په عمل ترسره کوي او د ق

ګټه وي، د حق په نامه يادوي. هغه له ټولو خلکو غواړي چې هغوه توه 

درناوی وکړي او څوک چې له هغه څخه سرغړونه وکړي، هغوه قوانون 

 ماتونکى او ظالم ګڼي او سزا ورته ورکوي.

ت ځکه نو زما د خبرو مانا داده چې په هر هېواد کوې حوق و عودال

داسې يو شى دی چې د هغه هېواد د حکومت لپاره ګټور وي. څرنګوه 

چې په ټولو هېوادونو کې واک د حکومت په الس کې وي نو ځکه خوو 

ګورو چې عدالت په هر ځای کې کوم بل څه نه دي، بې لوه دې چوې : 

))داسې يو شى دی چې د ځواکمن لپاره ګټور وي((. بله ډله بيا په دې 

نه ښه دی نه بد لکه )نېچه( او قانون د ځواکمنو د نظر وه، چې طبيعت 

 ده. عمنع کولو او حصارولو لپاره د ضعيفانو اخترا

قدرت تر ټولو لوړ فضيلت دی، تر ټولو عاقول او تور ټولوو طبيعوي 

حکومتونه د اشرافو حکومت دی، افالتون په )ګرګياس( کتابګوټي کې د 

وايي: ))څوک چې  )کاليکلس( له خولې سقراط ته خطاب کوي او ورته

غواړي د ازادو سړيو په شان ژوند تېور کوړي بايود خپلوو هوسوونو او 
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شهوتونو د محدودولو پر ځای هغه ال پسوې وپوالي، هغوو توه ځوواک 

 وروبښي، خپله پوهه او زيرکي د هغو د راضي کولو لپاره وکاروي.

البته ډېری خلک ددې کار توانايي نه لري، څرنګه چوې لوه خپلوې 

خه شرمېږي، نو د دغو نيمګړتياوو د پټونې لپاره هغه ناوړه کمزورتيا څ

څيز ګڼي او په دې ډول غواړي هغه کسان چې له طبيعي پلوه ځواکمن 

دي، رامحدود کړي، څرنګه چې خپل هوسونه نه شي خړوبوالی او خپلو 

هيلو ته نه شي رسېدالی، زغم او عدالت ستايي. دا ستاينه د کمزورتيا 

چې مشري يا واکمني له پالره په ميراث پاتې ده او يا يې له امله ده. چاته 

هغه د خپل طبيعي ځواک په مټ تاج و تخت ګټلي دي، هغو ته له زغم 

او تحمل څخه بدتر او ناوړه څيز شته؟ دوی چې کوالی شي له کوم خنډ 

پرته له هر ځواک څخه برخمن شي، ولې د خپل ځان پور وړانودې بول 

محکمې او د خلکو د عبث خبرو پور وړانودې  واکمن راپيدا او د قانون،

خپل سرټيت کړي؟  څوک چې پر هېواد واک چلوي که د زغم او عدالت 

په منګولو کې داسې پرېوت چې تر دوستانو دښمنانو توه زياتوه ګټوه 

ورسوي، نو دا سړی به زبون او له تيارو سره به مخامخ نه شي؟ د يونان 

کولوه؟ )افالتوون( پوه خلکو ولوې لوه )سوفيسوتايانو( څخوه کرکوه 

)پروتاګوراس( کتابګوټي کې د )سقراط( له خولې )هيپوکراتس( ته وايي: 

))شرم نه لرې چې په يونانيانو کې د سوفيستايي په نوم مشهور شووی 

 يې؟((

کومو کسانو چې د پېژندنې، حقوقو او اخالقو په باب تفکر کاوه،   -۶

 هغوی به پر ناروا څېړنې تورنېدل.

و ذهني کار په بدل کې د اجورې اخيستل يو ناوړه عمل د فکري ا -۲

 ګڼل کېده او خپل خوښې بندګي انګېرل کېدله.

نو ته يې د حق الزحموې د ورکوړې ياهغو کسانو چې سوفيستا -۹

لپاره پيسې نه لرلې،  نه شو کوالی د )سوفيستايانو( په جرګوه کوې د 
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يې محکمې ته رسېدله، هم نه يې  هکوونکو په توګه کېني او که خبر زده

شو کوالی د خپلو هغو سياالنو پر وړاندې چې د خبرو له هنر سره بلد وو 

يانې ژبور وو، مقابله وکړي، په پايله کې به په محکمه کې له محکوميت 

 سره مخامخېدل.

مذهبي او اخالقي اړيکي چې د ټولنې غړي يوې يوو بول سوره  -۹

دل او هغوی پر دې بريالي نه شول چې وندول، په يو ځايي ډول وشلېيپ

نوي اخالقي قواعد د هغو ځای ناستي کړي او ثابت معيارونوه وړانودې 

 کړي.

هغو کسانو چې خپله شخصي بريا تر ټولو شيانو لووړه ګڼلوه، د  -۳

 خپل فکر لپاره يې فلسفي مالتړ پيدا کړ.

هغو سوفيستايانو چې د خبرو هنر يې خلکو ته ښوده، کار يوې  -۱

ورو ځال موندله او خپلو زده کوونکو ته يې دا ورزده کوله چې څرنګه  ورو

کوونکي يوې  حق د باطل او باطل د حق په توګه څرګند کړي. خپل زده

 خبرو بحث او مناظرې ته هڅول.

 دلته غواړو د سوفيستايانو خدمتونو ته هم لنډه نغوته وکړو.

 و ازاد کړ.د انسانانو فکر يې له ډېرو بنديزونو او ابهامات -۶

 بېالبېلې پوهې يې دود کړې. -۲

د بشر مخې ته يې ډېرې پوښتنې کېښودې، د )ويل د ورانت( په  -۹

وينا: ))د يونان د فلسفې ډېر مشخص او ېر ژور پرمختګ له سوفيستايانو 

 پيل شو.((
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 سقراط

 ( کاله وړاندې۹۳۳ -۹۳١تر  ميالد )

 

له ډېر لوی فيلسوف  اوس ددې وخت رارسېدلى چې د لرغوني يونان

)سقراط( سره اشنا شو. سقراط، افالتون او ارسطو درېواړو فلسفيانو هر 

يو د اروپا د تمدن په غوړېدلو کوې 

 موثر نقش لرلى دی.

سقراط يو پوهنپالى فيلسووف 

 و، هغه به ويل:

نه د انسان له د))رښتينې پېژن

 درانه څخه سرچينه اخلي.((

د لويديځ د تفکر په تاريخ کوې 

قراط يوه مرجع ده، ځکوه چوې س

خبره يوادېږي نوو ))تور سوقراط 

 مخکې((  او ))تر سقراط وروسته(( اصطالح ورسره يادېږي.
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تر هغه وړاندې به فلسفيانو خپل نظريات تر ډېره حده د پيغمبرانو او 

کاهنانو په شان بيانول، خو تر سقراط وروسته اکثر لرغونوو ښووونځيو 

 ث او يا له هغه متاثر ګاڼه.خپل ځان د هغه د نظرياتو وار

سقراط تردې وروسته د يوه ځالنده اتل، د فلسفي پوښتنو بنسټګر 

او د اخالقي مطالعاتو د يوې سرچينې حيثيت غوره کوي، دغه عجيب و  

غريب سړي له خپلو دومره اغېزو سره سره کوم څه په ليکلي بڼه پرې 

کو د پرګنو په نه ښودل، خو اوس پوښتنه داده چې کوالی شو هغه د خل

 ؟منځ کې له دغومره افسانو او تفسيرونو سره سره سم وپېژنو

( کاله وړاندې په )اتن( ښار کې نړۍ ۹۳۳ -۹۳١)سقراط( تر ميالد )

ته سترګې وغړولې او د عمر ډېره زياته برخه يې ددې ښار په بازارونو او 

ته واټونو کې له خلکو سره پر خبرو تېره کړه، )سقراط( بدرنګوه او زشو

يته پڅېره لرله، ونه يې هم وړه وه، او چا  پلن و، تنګې سترګې، لويه او 

پوزه يې لرله، خو لکه څرنګه چې وويل شول، په زړه پورې بواطن يوې 

درلود، سربېره پر دې که موږ ټوله ماضي او حال ولټوو، شونې نه ده چې 

ط د دده په شان يو څوک به پيدا کړو، پر ځای به وي که ووايو چې سقرا

فلسفې د ټول تاريخ له اسرارو ډکه يوه څېره ده. داسې يو فلسوف  چې 

يوه کرښه يې هم نه ده ليکلې خو پر اروپايي او تر اروپا بهر افکارو يې تر 

ولو زيات اغېز درلود. تر مرګ وروسته يې د فلسفې ددې ډول ليدلوري ټ

امله وو بنسټګر شو. هغه ته د ډېرو فلسفې ليدلورو منسوبول، له همدې 

چې دده شخصيت له ډېرو رازونو ډک و. پر کوم څه چې موږ د )سقراط( 

 په باب پوهېږو هغه د )افالتون( له ليکنو څخه راوتلي دي.
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)افالتون( د )سقراط( شاګرد و او خپله هم د تاريخ د سترو فلسفيانو 

له ډلې څخه ګڼل کېږي، )افالتون( ګڼ شمېر اثار ليکلي دي. په اکثورو 

و يا خبرو اترو کې )سقراط( دده په فلسفي بحثونو کوې ګوډون دې اثار

لري. کله چې )افالتون( د )سقراط( د خولې خبره بيانوي، دا نه په ډاګه 

کېږي چې دا خبره د )سقراط( نظر دی که د )افالتون(. له همدې کبله له 

 )افالتون( څخه د )سقراط( د نظر بېلول اسانه خبره نه ده.

رښتيا هم څوک و، کوم خاص اهميت نه لري،  دا ټکى چې )سقراط(

خو کوم څه چې اهميت لري، هغه انځور دی چې افالتون يې لوه هغوه 

( کالو وروسته ۲١١١څخه کاږي، موږ ته يې په مخ کې ږدي او تر دوه زرو )

 هم پاتې او ژوندی دی.

د )سقراط( د خبرو اترو د زړي اصلي ټکى دا و چوې هغوه د چوا د 

ه خود، هغه په ظاهره دا ښودله چې له مقابل لوري څروزنې نېت نه درل

يو څه زده کړي، په دې ډول د هغه د تعليم طريقې له نورو ښوونکو سره 

 ه ګټه پورته کوله.خورتوالى نه درلود، هغه د تدريس پر ځای له بحث څ

سقراط چې د يوې روغتيا پالې )قابلې( زوی و، ادعا کوله چې د مور 

ويل: روغتيا پاله خپله زېږونه نه کوي، خو له نورو  دنده تعقيبوي، هغه به

سره په زېږون کې مرسته کوي، په دې ډول )سقراط( په دې نظر و چې 

له نورو خلکو سره مرسته کول يې دنده ده . چې هغوی خپل فکر او نظر 

 بيان کړي او له تيارو څخه راووځي.

نه اخلوي، د هغه په نظر واقعي پېژندنه د انسان له درانه څه سرچي

هغه وايي: موږ نه شو کوالی پېژندنه د انسان درانه ته ورننباسو، بلکې د 

هغه درانه څخه يې بايد بهر ته را وباسو. کومه پېژندنه چې له درانه څخه 
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راخوټېږي، حقيقي بصيرت دی. سقراط پر دې ټينګار کوي چې زېوږون 

د خپول يوه طبيعي ښکارنده ده، په همدې ډول انسان هم کوالی شي، 

عقل په واسطه، فلسفي واقعيتونه پيدا کړي. که چېرې انسان له عقله 

ګټه پورته  کړي، نو د خپل درانه څخه يې يو څه پوه کوار اچوولي دي.  

ه ګټه پورته کوله او ځان يې ناګاره اچوه چې خ)سقراط( له فردي نقش څ

ګنې پر هېڅ نه پوهېږي، خلک يې دېته اړ ايستل چې له خپل عقل څخه 

ټه پورته کړي، هغه خپل ځان ناپوه يا لږ تر لږ څومره چې وو تور هغوه ګ

ځان ډېر کم ښوده. د ده دا چلند )د سقراطي استهزا( په نامه يادېږي، له 

مخامخ خبرو اترو او پوښتنو څخه د سقراط موخه دا وه چې اورېدونکي 

ته اخالقي اصول ولېږدوي، هغه به ويل: په خبرو اترو کې روغتيا پوالى 

دنې سبب ګرځي، سوقراط هڅوه ېکتيک د حقيقت د کشف او زېږلډيا

کوله د ډيالکتيک د منطق او خبرو د هنر د ټولو تکتيکونو په مرسته، د 

بحث ګډونوال د خبرو تل ته بوځي، سقراط د سوفيستايانو همعصره و، 

ده د هغو په شان او د طبيعتپالو فلسفيانو د اند خالف انساني مسلې او 

څېړه، خو سقراط خپل ځان سوفيست يا په بله وينا د عالم بشري ژوند 

 په توګه نه معرفي کاوه. ان خپل ځان يې ښوونکى هم نه ګاڼه.

سقراط د کلمې په رښتينې مانا خپل ځان فيلسوف ګاڼه. فيلسوف 

په واقعيت کې هغه څوک دی چې )له پوهې سره مينوه( ولوري. يوانې 

خپل ژونده هم تېر شي، پر  داسې څوک چې حاضر وي د پوهې لپاره له

ناپوهۍ باندې اعتراف د سقراط د فلسفې د پيل ټکى  ګڼل کېږي، په دې 

مانا چې: ))تر ټولو هوښيار سړی همغه دی چې پردې پوهېږي چې نوه 

 پوهېږي.((
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سقراط به ويل: ))خپل ځان وپېژنه! که چېرې ذهن او فکر خپل ځان 

تينې فلسفه به عملي نه ته متوجه نه وي او خپل ځان ونه ازمويې، رښ

شي.(( دی په دې نظر و چې: ))د شيانو بهرنى طبيعت )د پارمنوديس، 

خو فيلسوف تر  ی،ث په شان د فلسفيانو افکار( ښه دزنون او فيثاغور

ونو، ډبرو او ستورو ډېره په زړه پورې او ښکلې موضوع لري چې دده د 

سان څه دی او څه ليد ژورتيا ځان ته راکاږي او هغه انساني روح دی، ان

 بايد وي؟((

د سقراط لپاره دا خبره ډېره مهمه وه چې پر دې بريالي شي، د بشر 

د پېژندنې لپاره يو بنسټ پيدا کړي، هغه په دې نظر و چې دا بنسټ په 

عقل کې موجود دی، د انسان پر عقل باندې د سقراط ټينګ باور د دې 

توګه يواد کوړو، سبب شو چې کوالی شو هغه د يو پوهنپال شخص په 

سقراط د سوفيستايانو پر خالف چې د حقيقت پر سم او مطلوق درک 

 باور مند نه وو، هڅه کوله چې خپله فلسفه پر پخو بنسټونو ودروي.

سقراط په دې نظر و، که يو څوک پر دې پوه شي چې څه شى ښوه 

دی، ښه عمل هم تر سره کوي او سمه پېژندنه د ښه عمل سبب ګرځي، 

عمله وي پر واقعي انسان بدلېږي، زموږ تېروتنې له دې څوک چې نېک 

امله دي چې يو شى سم نه تشخيصوو  نو ځکه خو بايد په پرلوه پسوې 

 ډول د زياتې پوهې د ترالسه کولو په لټه کې اوسو.

سقراط به تل هڅه کوله چې دا په ګوته کړي کوم څه حق دي او کوم 

نظر و چې د حق او ناحق څه ناحق، هغه د سوفيستايانو پر خالف په دې 

 ، نه په ټولنه کې.یتشخيص د سړي په شعور کې نغښتي د
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سقراط باور درلود چې ټول خلک د خپل شعور په کارولو سره کوالی 

شي فلسفي واقعيتونه درک کړي، هغه به ويل يو غالم هم کوالی شي د 

خپل شعور په مرسته د يو اشراف په شان فلسفي مسايل حول کوړي، 

 ښځې او نر د شعور کچه هم برابره ګڼله.  )سقراط( د

مخکې مو نغوته وکړه چې سوفيستايانو او سقراط د طبيعوت پوالو 

فلسفيانو له مسايلو خپل ځانونه جال کړي وو او تر ډېره حده يې انسان 

او ټووولنې تووه پاملرنووه کولووه توور دې ځايووه دا خبووره سوومه ده، خووو 

چې تلپاتې دي او هغه څه شيانو ته  و)سوفيستايانو( او )سقراط( هم هغ

چې د بدلون په حال کې دي د دوی تر منځ اړيکو توه لوه يووه خواص 

ليدلوري پاملرنه کوله، هغوی ته دا زماني مساله چې د انسان اخالق او 

کمال د ټولنې په بووهې پوورې تړلوي وو، مطورح وه. پوه ټووليز ډول 

مې سوفيستايان په دې نظر وو چې د حق او ناحق مسله له يووې سوي

څخه بلې او له يو پښت څخه بل ته بدلون مومي. د حق او ناحق مساله 

د بدلون په حال کې ده او قطعي نه ده. هغوی په دې نظر وو چوې کوه 

چېرې موږ له خپل شعور څخه کار واخلو نو کوالی شو، دا ډول بدلون نه 

منونکي مسايل تشخيص کړو، ځکه چې د انسان شعور په اصول کوې 

 بدلون نه مني.تلپاتې دی او 

سقراط د )المو( په غره کې پر ګڼو پخوانيو خدايانو د خلکو عقايد له 

ه د خلکوو وېوره يوو اخالقوي خمنځه يوړل، دا مهال له دې خدايانو څ

ضمانت ګڼل کېده، که چا انکار کاوه، نو بيا خوو د هغوه د هوسوونو او 

خوندونو پر وړاندې کوم خنډونه نه وو او يوازې بشري قانون پاتې کېده، 
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سقراط پر يوازيني خدای معتقد و او هيله من و چې مرګ دی له منځه 

 نه شي وړالی.

 انه کړې:په پايله کې سقراط دوه مسلې روښ

يوه د فضيلت )د معرفت او فضيلت تر منځ د اړيکو په باب سقراطي 

نظريه د سقراطي اخالقو ځانګړنه ده، د سقراط د نظر پر بنسټ معرفت 

په دې مانا چې عاقل شخص پر دې پوهېږي چې  ،او فضيلت يو شى دی

حق څه شى دی، هغه څه چې حق دي عمل هم پرې کوي. په بله وينوا 

هېدلي او قصدي ډول په بدۍ الس نه پورې کوي. هېڅوک هېڅوک په پو

 شر د شر په توګه نه غوره کوي( او بله مسله د حکومت مسله ده.

په هغه وخت کې د يونان د ځوانانو لپاره تر دې دوو مسلو بل مهوم 

حياتي څيز نه و، سوفيستايانو د )المو( د خدايانو پوه بواب د هغووی 

ځکه چوې د  و،اخالق سست شوي و عقايد يو بل سره مړاوي کړي وو،

اخالقو غټ ضمانت يوازې له خدايانو څخه وېره وه. دوی به ويل: تر هغې 

ولسواکۍ چې عوام پرې واکمن وي بل هېڅ ريشخند شوى نوه شوته، 

حکومت د هغو خلکو په الس کې و چې دايمي په شور و ځوږ کې وو، د 

پوه همغوې لښکرو بولنديان په ډېرې چټکۍ سره ټاکل کېودل، بېرتوه 

چټکۍ سره لرې کېدل او اعدامېدل. د لوړ رتبه پالوي غوړي د الفبوا د 

تورو پر اساس ټاکل کېدل او د هغوی په منځ کې بازاري خلک او بزګران 

ه هغه ټولنه کې د هغو قوانينو پر بنسټ والړ وو پهم پيدا کېدل، اخالق 

مخوې  چې دوی خپله جوړول او د )المو( د خدايانو د سزا او عذاب له

 انګېرل کېدل.
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هغه حکومت چې د عقل، پوهې او اعتقاد له مخې نه و جوړ شووی، 

ويل به يې حکومت داسې يو کار دی چې د هغه  لپاره ډېر زيات هوش په 

کار نه دی، داسې يو پراخ فکر او اندېښې ته اړتيا نه لري چې ډېر باهوشه 

لي طريقه او ځيرمن اشخاص بايد په هغه کې ګډون ولري. د سقراط عم

له خبرو اترو سره د ډيالکتيک بڼه لرله، ده له هر چا سره خبرې اتورې 

کولې او کوښښ به يې کاوه چې ديوې موضوع په بواب د هغوه افکوار 

راڅرګند کړي، دده همدغه نوي کار هغه د زهرو ګوټ د څښلو تر بريده 

 ورساوه.

ارسطو په دې نظر و چې په علم کې دوه پرمختګونوه دي چوې پوه 

تيا سره کوالی شو سقراط توه يوې منسووب کوړو، ))د اسوتقرايي رښ

 .استداللونو کارونه او ټوليز تعريفونه((

د فکري بهير تاريخپوهانو سقراط يو داسې روښنفکر ګاڼه چې هور 

څه ته يې په ښه نظر کتل. انساني عقل ته د ژور باور لوه املوه هغووی 

د ژونود د فلسوفې د سقراط يو )راسيوناليست( باله. سقراط به ويل: ))

 طرحې لپاره تجربه يې پوهه ډېره ګټوره ده او د واسطې رول ادا کوي((.

)کارل پوپر( هغه په انتقادي عقلپالنه کې يو ډېر لوړ او بوې سواری 

مبلغ ګاڼه، )برښت( بيا د طنز په ژبوه هغوه تور تواريخ وړانودې د يوو 

تاريخ کې د  )مارکيست( په نامه ياد کړ. )نېچه( ليکي: سقراط د نړۍ په

پيوستون ټکى دی او يوه بوړبکۍ ده. هغه وړانديز کوي چې د ټولو علومو 

د پوهنځيو د دروازې پر سر دې د هغه په نامه يوه نښه او بيور  نصوب 

شي، )نېچه( زياتوي سقراط يو ژورليدی ناراضه نابغه و، سازش يې نوه 

لسفه( رد کړل مانه. د ځينو نورو په نظر سقراط )ماترياليزم( او )طبيعي ف
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او د اخالقو تبليغ يې خپل هدف وټاکه. په منځنيو پېړيو کې مسويحي 

فلسفيان د عيسى مسيح روحي خپلوان ګڼي، چې خپله پوهوه يوې د 

ښار په ډګرونو، بازارونو او کوڅو کې د خلکو په واک کې ورکوله او دې ته 

م هم حاضر شو چې د خپلې عقيدې لپاره له ځانه هم تېر شي. که څه ه

هغه ددې وس درلود چې پر تېښوته بريوالى شوي. د لرغوونې دورې د 

شاعرانو له جملې څخه )نسلي( سقراط خپل ښوونکى باله. ځکه چوې 

 هغه يو پياوړی ټولنيز، انقالبي او سمونپالى روښنفکر و.

سقراط به ويل: ))د انسان تر ټولو ښه ځانګړتيا تقوا ده او د سړيتوب 

ځان وپېژني، تقوا داسې يو ځانګړنه ده  يو شرط دادی چې انسان خپل

چې په ژوند کې د انسان د خپلواکۍ او ارامۍ سبب ګرځي((. د هغه په 

نظر تقوا يانې پوهه او پېژندنه او کوالی شو چې دواړه زده کړو.  سقراط د 

حقيقت لټون د تقوا تر ټولو ستره نښه او نېکمرغۍ توه د رسوېدو الره 

دان د هغه د حقيقت موندنې انګېزه ګڼله. ګڼله، هغه د انسان داخلي وج

د سقراط په نظر خبرتيا او تقوا د انسان له بشپړتيا سره مرسته کووي، 

څرنګه چې ښه چلند او ښه وينا له ښې انګېرنې سرچينه اخلي، نو ځکه 

خو په کار دي چې د انګېرنوې ، پېژنودنې او پووهنې لپواره لوه خپلوو 

 وسو.نيمګړتياوو او ناپوهيو څخه خبر و ا
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 د سقراط محاکمه

( کلن بوډا سوړي، د )پلوپوونز( د جګوړې پخووانى ۳١د دغه اويا )

جنګيالي، د ښار د شورا پخواني غړي او نامتو اتني شخصيت )سقراط( 

( کال دايره شوه. سقراط په هغه ځای ۹۳۳محاکمه تر ميالد وړاندې پر )

و چې په  هغه تورکې د ځوانانو منحرف کولو او کفر په جرم حاضر شو، پر 

خپلې ويجاړوونکې فلسفې يې دودونه له پوښتنې سره مخامخ کړي او 

نوي خدايان يې معرفي کړي دي. )سقراط( چې يوه اوونۍ زنوداني و، د 

خپلو دوستانو له خوا د تېښتې له طرحې سره مخالفت وکړ او پرېکړه يې 

باب يوه  وکړه چې مرګ ته غاړه ورکړي. د سقراط دا پرېکړه تل د هغه په

 معما ګڼل کېږي.

د محکمې منصفه هيئت د رايو په اکثريت سوره سوقراط ګناهګوار 

 وباله.

سقراط کوالی شول د بښنې غوښتنه وکړي او که دا يې منلوې وای 

چې )اتن( پرېږدي، خپل ځان يې ژغورالی شو، خو که هغه دا کار کړی 

دان( او وای، بيا به نو )سقراط( نه و، اصلي خبره داده چوې هغوه )وجو

)حقيقت( تر خپل ژونده مهم ګڼل، هغه په دې نظر و چې د خپل هېواد 

د ګټو لپاره يې هڅه کړې ده. خو  دې سره سره بيا هم پر مرګ محکوم 

شو، څو شېبې وروسته د خلکو په يوه ډله کې د هغه نږدې دوسوتانو د 

زهرو يو جام د هغه په السونو کې ورکړ، سقراط هغه په مستانه ډول پر 

 سر واړوه او تلپاتې ژوند يې غوره کړ.
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 افالتون

 ( کاله وړاندې۹۹۳ -۹۲۳تر ميالد )

 

 -۹۲۳کله چې سقراط د زهرو جام پر سر واړوه، افالتون تر ميالد ) 

( کلن و، هغه ډېر وختونه د سوقراط ۲۳( کاله وړاندې نهه ويشت )۹۹۳

شاګرد و او څه شى چوې پور 

سقراط تېر شول، هغه يې پور 

سترګو وليدل، دا موضوع چې 

)اتن( ددې ښار تر ټول نجيب 

انسان پر مرګ محکوم کړ، نه 

پور افالتوون نوه يوازې يوې 

هېرېدونکى اغېز وکړ، بلکوې 

هغه يې دې ته وهڅاوه چې د 

فلسفې په بېالبېلو برخو کې د 

خپل استاد ليدلوری مشخص کړي، د سقراط مرګ افالتون ته دا ثابتوه 

کړه چې کېدی شي، د ټولنيز واقعيت او ټولنيز خيال تور مونځ تضواد 

کوار دا و چوې د  موجود وي. د يو فيلسوف په توګه د افالتون لوومړی

سقراط دفاعيه يې خپره کړه. افالتون په دې اثر کې هغه څه چې سقراط 
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په ستره محکمه کې بيان کړي وو، ليکلي دي، افالتوون د سوقراط پور 

( زيات اثار ليکلي ۹۳دفاعيې او ځينو ليکونو سربېره تر پنځه دېرشو )

رسه وه دي، ددې اثارو د ژوندي پاتې کېدو يو غټ دليل هغه فلسفي مد

چې )افالتون( شخصاً هغه د اتن تر ښاره بهر جوړه کړې وه، دا مدرسوه 

اتن ته نږدې په يوه با  کې واقع وه، خاوند يوې هغوه پهلووان و چوې 

)اکادموس( نومېده، نو ځکه خو د افالتون مدرسه د همغه پهلووان پوه 

نامه مشهوره شوه، له هغه وخته بيا تر دې دمه پورې په نوړۍ کوې پوه 

نو اکاډمۍ جوړې شوې دي. د افالتون په اکاډمۍ کې د )رياضياتو( زرګو

او د )جمناستيک( پر فلسفې خبرې اترې کېدې، له همدې کبله افالتون 

خپله فلسفه د خبرو اترو يا مکالمې په ډول ليکلې ده. افالتون له يووه 

اړخه د هغو شيانو تر منځ اړيکو ته چې تلپاتې او د بدلون وړ نوه دي او 

چې د )بدلون( په حال کې دي، پاملرنه وکړه. عيناً لکه تر سوقراط هغه 

وړاندې فلسفيانو په شان، يانې دا چې ده هغو شيانو ته چې په طبيعت 

کې تلپاتې وو او د بدلون وړ نه وو، پاملرنه کوله او همدارنګه يوې هغوو 

 شيانو ته چې په اخالقو او ټولنه کې تلپاتې وو، اهميت ورکاوه.

افالتون ته يوه واحده مسله وه، هغوه د داسوې يوو ډول  دا موضوع

)واقعيت( په لټه کې و چې، تلپاتې وي او د بدلون وړ نه وي. افالتون په 

دې نظر و هر هغه څه چې په طبيعت کې کوالی شو لمس يا حس يوې 

کړو، هغه د بدلون وړ دي، ځکه نو داسې عناصر نه شته چې هغه تجزيه 

داسې مادې څخه جوړ شوي چې د زمانې په نه شي، ټول محسوسات له 

بهير کې تجزيه کېږي، خو له بلې خوا ټول شيان له داسې يو ټوليز شکل 

 او بټې څخه رغېدلي چې د بدلون وړ نه دي او تلپاتې بڼه لري.
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د افالتون په نظر نه بدلېدونکې او تلپاتې ښکارنده يا پديده )لومړنى 

 وو انتزاعي بېلګې دي چې د ټولفزيکي عنصر( نه دی، بلکې هغه ذهني ا

محسوساتو زړی يا اصل يې جوړ کړی دی، افالتون د بېالبېلو ښکارندو 

تر منځ ورتوالي ته حيران و، له همدې کبله دې پايلې ته ورسېد، هر څه 

چې زموږ په شاوخوا کې موجود دي، په اصل کې د لومړنيو بېلګوو لوه 

 محدودو ټولګو رغېدلې بېلګې دي.

ګې د )مثل( په نامه ونومولې. هغه په دې نظر و چې د ټولو هغه دا بېل

اسونو شاته اس، د خوګانو شاته خوګ او د سړيو يا انسانانو شاته سړی 

يا انسان والړ دی.   افالتون د نړۍ د محسوساتو تر شا يووازې پور يووه 

واقعيت باور درلوده، هغه دا واقعيت ورته نړۍ )ورته عالم( ونوماوه او په 

ر و چې اصلي بېلګې يې هماغه لومړني تصويرونه دي چوې پوه دې نظ

طبيعت کې د ټولو موجودو ښکارندو بېلګې دي چې په دې نوړۍ کوې 

واقع دي، دا مهمه نظريه د افالتون د )مثل( نظريې پوه ناموه يوادوي، 

افالتون په دې نظر و چې نه شو کوالی د هغو شيانو په باب چې د بدلون 

ته سره ورسېږو، موږ د هغو شيانو په باب چې  وړ دي سم او ډاډمن درک

د محسوساتو نړۍ پورې اړه لري د ليد او لمس وړ دي، يوازې کوالی شو 

نامطمين نظر ولرو، حقيقي پېژندنه کوالی شو يوازې د هغو شيانو په باب 

ترالسه کړو، چې د عقل له الرې د تشخيص وړ وي، په لنډيز سره ويالی 

باب چې تصور کوالی او احساسوالی يې شوو  شو، موږ د هغو شيانو په

نامطمينه درک لرو او د هغو شيانو په باب چې د عقل پوه واسوطه يوې 

 تشخيصوالی شو حقيقي او ډاډمنه پېژندنه لرو.
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( درجې وي او ۶۳١په ټولو شرايطو کې به د يو مثلث د زايو مجموعه )

څلور  دا هماغه )مثل( دی چې افالتون مطرح کړی دی، چې ټول اسونه

پښې لري او په همدې څلورو پښو ودرېږي ان که د محسوساتو په نړۍ 

 کې ټول اسونه ګوډ هم وي.

د افالتون په نظر نړۍ پر دوو لويو برخو: د ظواهرو او محسوساتو نړۍ 

او ممثله او ايډياله نړۍ چې يوازې په عقل ورته الس رسى کېدی شي، 

 وېشل کېږي.

يوازې کوالی شو چې د نيمګړو د هغو په باب د محسوساتو نړۍ: 

او تقريبي پنځه ګونو حواسو په مرسته نيمګوړې او تقريبوې پېژندنوه 

ترالسه کړو، د ))محسوساتو نړۍ(( کې هر څه د بدلون په حال کې دي 

او هېڅ شى نه شي کوالی تلپاتې دي، د محسوساتو په نړۍ کوې هوېڅ 

 څيز ثابت نه دی، هر څيز راځي او ځي.

: د هغې په باب کوالی شو چوې د عقول پوه ړۍورته يا ممثله ن

مرسته ډاډمنه پېژندنه او حقيقي معرفت ترالسه کړو، دا نړۍ دحواسو له 

الرې د پوهېدو او درک وړ نه ده. همېشه تلپاتې ده او بدلون نه مومي. د 

افالتون په نظر انسان هم يو دوه اړخيز موجود دی. موږ يو )جسم( لرو 

محسوساتو له نړۍ سره ټينګ پيوند لري او د چې )بدلون( مومي. دا د 

بل هر څيز په شان د ناڅاپي پېښو تابع دی، زموږ حواس هم زموږ بدن 

پورې اړه لري له همدې کبله د ډاډ وړ نه دي. خو موږ له يووه نوه فنوا 

کېدونکي روح څخه هم برخمن يو چې په اصل کې زموږ د عقل ځوای 

نه ده، نو کوالی شو د ورته يا دی، څرنګه چې روح کومه مادي ښکارنده 

ممثلې نړۍ په نظر ورته وکتل شي. افالتون په دې نظر دی روح مخکې 
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تردې چې بدن ته داخل شي، موجود دی، روح په جسم کې تر حلوول 

وړاندې په ورته يا ممثله نړۍ کې موجود دی، خو کله چې روح په جسم 

خو کله چې اصلي کې داخل شي، نو ورته يا مثله نړۍ مو له ياده وځي، 

نړۍ ته د روح د بېرته ورګرځېدو هوس وېښېږي، نو دغسې لېوالتيا يوا 

( وايي، چې د عشق يا مينې په مانا دی، Erosشوق ته )افالتون( ايروس )

نو ځکه خو روح خپل بنسټ توه د بېرتوه ورګرځېودو لپواره يوو ډول 

بودن او )عاشقانه لېوالتيا((  څرګندوي او دا نو بيا هغه وخت دی چوې 

ټول هغه شيان چې په حواسو پورې اړه لوري، همداسوې نيمګوړي او 

نادوامه پرېږدي. د روح غوښتنه دا ده چې د مينې په وزرونو والووزي ، 

 بېرته خپلې ځالې ته ستون شي او د بدن له زندانه ازاد شي.

د افالتون په نظر د انسان بدن له درېو برخو، سر، سينې او تنې څخه 

 دا درې برخې هره يوه خپلې خپلې ځانګړتياوې لري:رغېدلى دی. 

 .فکر سر پورې اړه لري 

 .اراده په سينې پورې اړه لري 

 .ميل يا لېوالتيا په تن پورې اړه پيدا کوي 

 د درېو برخو هره يوه خپل خپل فضيلت لري: 

 .فکر بايد د پوهې د زده کړې لپاره هڅه وکړي 

 .اراده د شجاعت څرګندويه ده 

 ېوالتيا بايد د اعتدال تر بريده عمل وکړي.او ميل يا ل 

کله چې د انسان دا درې برخې په همغږۍ سره عمل وکړي، نو هغه 

وخت به له يو انسان څخه معتدل انسان جوړ شي. افالتون خپله )فاضله 

مدينه( د انسان په شان جوړه کړې ده. دا دولت هم د انسان په شوان 
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، سرتېري او کارګر څخه برخمن چې سر، سينه او بدن لري، له دولتمشر

دی، د هغه په نظر، سوداګر، کاسب او بزګر هم د کارګرو پوه ډلوه کوې 

شاملېږي، په دې ځای کې دا څرګندېږي چې افالتون د يونوان د هغوه 

مهال له طب څخه د بېلګې په توګه ګټه پورته کړې ده. هغه وخت کوې 

تناسوب څخوه  يوناني طب په دې نظر و چې سالم انسان له اعتدال او

برخمن دی، له همدې کبله خو د هغه په دولت کې هر فرد خپل خپول 

 ځای درلود او دا په دې خاطر چې يو تناسب رامنځته کړي.

د افالتون فلسفه او فلسفي حکومت دواړه لوه پوهنپوالنې څخوه 

سرچينه اخلي. د هغه په دولت کې پرېکړه د پوهې پر بنسوټ ترسوره 

جسم ته الرښوونه کوي فيلسووف هوم د  کېږي او لکه څنګه چې سر،

ټولنې د الرښوونې دنده لري. د افالتون په نظر د جسم او دولت د برخو 

دندې کوالی شو په الندې ډول سره انځور کړو: ځينې کسان کېدی شي 

د افالتون دولت شايد استبدادي دولت وګڼي، له همدې کبلوه ځينوې 

ټينګې نيوکې کولې، خو فلسسفيان هم وو چې د افالتون پر دې نظريې 

دا ټکى بايد په پام کې ولرو چې هغه په داسې يوه زمانه کې ژوند کواوه 

چې زموږ له زمانې سره يې ډېر توپير درلود، بايد دې خبرې ته مو هم پام 

وي چې افالتون په دې نظر و چې ښځې هم کوالی شي د نرو په شان د 

قل پور بنسوټ دولت مشري وکړي، ځکه چې د حکومت الرښوونه د ع

ترسره کېږي او که ښځې هم د نرو په شان زده کړې وکړي او وپالل شي، 

د نرو په شان به له پوهې څخه برخمنې شي. افالتون هڅه کوله کورنۍ 

ستونزې او شخصي مسايل د الرښوونکو يا مشرانو او سرتېرو لوه اوږو 

 لرې کړي.
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چوې هغوه د د هغه په نظر د ماشومانو روزنه تر هغې ډېره مهمه ده 

خلکو مسيليت وګڼل شي. د هغه په )فاضله مدينه( کوې د ماشوومانو 

ل شوی دی، افالتون لومړنى فلسفي و چې د ڼروزنه د دولت مسيليت ګ

 وړکتون او د شپې او ورځې د ښوونځيو په باب يې خبرې کړې دي.

افالتون په هېواد کې تر څو کلنې سختې سياسي تجربې وروسته د 

(( اثر وليکه. هغه په دې اثر کې يو بل ارماني حکومت )نورميسو مکالمه

مطرح کړ، په دې نوي حکومت کې يې شخصي او کورنيزه پانګوه هوم 

 تائيد کړه.

په دې ډول د افالتون په نوي حکومت کې د ښځو ازادي محدودېږي، 

خو دې سره سره افالتون پر دې ټکي ټينګار کوي چې د هغه په دولوت 

کړي او وپالل شي او که چېرې دا کار ترسره نه کې بايد ښځې زده کړې و

شي، نو دا ددې مانا ورکوي چې انسان يوازې ښي الس وروزي او خپول 

 کيڼ الس له ياده وباسي.

افالتون له رياضي سره زياته مينه درلودله او دا ځکه چې د رياضي د 

عمليو نتيجه که هر څومره تکرار شي بيا هم تغير نه کوي، لوه همودې 

فالتون هغه ))تر ټولو ډاډمنه پوهه( ګڼله، خو په ټوليز ډول افالتون کبله ا

ه بواب ډېور پود واقعي پېژندنې لپاره د انسان د پوهېدلو او الس رسۍ 

شکاک و او په دې نظر و کوم څه چې د انسان ذهن يې درک کوي، ډېر 

ډاډمن نه دي. د افالتون د ژوندانه په اړه د اثارو مطالعه، په خپلوه دده 

ل اثار دي، دده ډېر مهم اثر هماغه د )جمهوريت( اثر دی. چوې پوه خپ

ادبي ژبه ليکل شوی دی. ددې اثر له الرې موږ کوالی شو، دده د ادبوي 



 فلسفه او فلسفي بهري  /نيمه پېړۍ يون

83٠ 

 

ذوق څرک هم ولګوو، په دې اثر کې پر بېالبېلو مسايلو لکوه فلسوفې، 

سياست، هنر، ښوونې اوروزنې او د مابعدالطبيعت مسايلو په باب بحث 

 شوی دی.

افالتون سياسي فلسفه نه يوازې د ولسواکۍ مخالفه فلسوفه ده، د 

( مقوله هم ده. د الهياتو Metaphysicsبلکې تر طبيعت اخوا ميتافزيک )

(theologies کلمووه دلووومړي ځوول لپوواره افالتووون وکارولووه. او پووه )

( کتاب کې يې د يو الهي نظم د طرحې بنسټ کېښوود، Nomoi)نوموي

نړۍ ليد سره د هېڅ ډول نظريې د اختالف  چې په هغه کې دې مذهبي

بيان ته اجازه نه شته، د افالتون دا پوښتنه نن هم د ژبو پر سر ده چوې 

 کوم حکومت ډېر ښه او کوم نظام ډېر منصفانه دی؟
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 ارسطو

 ( کاله وړاندې۹۲۲ -۹۳۳تر ميالد )

 

ارسطو نه يوازې د يونان ستر وروستى فيلسوف ګڼل کېږي، بلکې په 

اروپا کې لومړنى ژوند پوه هم ګڼل کېږي، ارسطو د اتن استوګن نوه و، 

( کالوه ۹۳۳هغه تور مويالد )

وړانوودې پووه )مقدونيووه( کووې 

زېږېدلى و او هغه وخوت يوې 

اکاډمۍ ته الره پيدا کړه، چوې 

( کلن و، دا مهال افالتوون ۶۳)

( کلووون و. پوووالر يوووې د ۱۶)

مقدوينې د پاچا چې )امين تاز( 

ډاکټور و، د نومېده، شخصوي 

هغه دندې د ارسطو پر فلسفي 

طرحو بشپړ اغېز درلود، ژونود 

اوطبيعت د هغه لپاره ځانګړی اهميت درلود، ارسوطو د )سوکندر( تور 

ته وتښتېد، څرنګه چې غرضوي  ځمړينې وروسته د کوچنۍ اسيا لويدي
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اشخاصو هغه پر کفر او الحاد تورن کړی و، نو کوچنۍ اسيا ته تر تېښتې 

ويلي وو چې نه غواړي يو ځل  بيوا د )اتنيوانو( السوونه د  وړاندې هغه

 )سقراط( په شان د يو بل فيلسوف پر وژنې ککړ شي.

د اوسنۍ ترکيې لويديځ ته د هغه تر تېښتې وروسته ارسطو د يووه 

سيمه ييز واکمن، چې فلسفې سره يې لېوالتيا لرله، پر خدمت بوخوت 

د يوه په وينوا کلوه چوې  شو. د يونان د تاريخ ليکونکو له جملې څخه

)هخانشيانو( هغه سيمه ييز  امير يا واکمن وواژه، ارسطو يو ځل بيوا اړ 

( کاله وړاندې په اتن کې ۹۲۲شو چې اتن ته الړ شي، ارسطو تر ميالد )

 مړ شو.

که څه هم افالتون د شيانو په تلپاتې يا )مثل( شکلونو کې ډوب و او 

نه نه کوله، خو ارسطو د خپل استاد اصالً يې د طبيعت بدلونونو ته پاملر

پر خالف، بدلونونو او يا په اوسنۍ نومونه د طبيعت لوړو ژورو ته زيوات 

 اهميت ورکاوه.

که افالتون د محسوساتو نړۍ ته په کمه سترګه کتل او هغه څه چې 

موږ يې په خپله چاپېريال کې ګورو، هغو ته يې په سرسري نظر کتل، خو 

برعکس چلند کاوه، هغه طبيعت توه ځيور و او د ارسطو بيا د افالتون 

 طبيعي موجوداتو په باب يې څېړنه کوله.

د همدې دليل له مخې ويالی شو چې افالتون يوازې له عقل څخوه 

کار اخيسته او ارسطو د عقل تر څنګ له حواسو هم ګټه پورته کوله، د 

ته نه استاد او شاګرد تر منځ په کار دود کې اختالف پر همدې ځای پاي 

رسي؛د افالتون ليکنې تر ډېره بريده شاعرانه او اساطيرې جذبه لري، په 

 ةداسې حال کې چې د ارسطو اثار وچ او مفصل دي، سم لکوه د دايور



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ فلسفه او فلسفي بهري

 

834 

 

المعارف په شان. د ارسطو يو زيات شمېر ليکنې د طبيعوت ډېوره ژوره 

 څېړنه کوي.

سلو او هغه اثار چې له لرغونې دورې څخه پاتې دي، د ارسطو تر يو 

( زياتو اثارو ته نغوته کوي. خو له دې جملې څخه يې يووازې ۶۳١يا وو )

( اثار پاتې دي، چې يو يې هم بشپړ نه دی، د ارسوطو ۹۳اوه څلوېښت )

متو کړي وو، د چادښتونه دي چې هغه د وينا لپاره اکثره ليکنې هماغه ي

 ارسطو پر مهال هم فلسفې ګړنۍ بڼه درلودله.

لپاره د ارسطو اهميت يوازې په دې کې نه و چې د اروپايي فرهنګ 

هغه د لومړي ځل لپاره علمي ژبه رامنځته کړه او داسې اصطالحات يې 

وپنځول چې اوس پر بېالبېلو پوهنو کې کارول کېږي،  بلکې هغه داسې 

يو بنسټ کېښود چې د هغه له امله بېالبېل علوم رامنځته او سره منظم 

 شول.

رو کې وويل چې افالتون هم تر ده وړانودې موږ په خپلو مخنيو خب

فلسفيانو په شان، هڅه کوله چې په ټولو بدلونونو کوې تلپواتې او نوه 

بدلېدونکى عامل پيدا کړي، په همدې خاطر يې په ورتوه )مثول( الس 

پورې کړ او اعالن يې وکړ چې )مثل( د ټولو هغو ښکارندو بشپړې بېلګې 

کېږي، سربېره پر دې افالتوون دي چې  د محسوساتو په نړۍ کې ليدل 

په دې نظر و چې دا مثالونه په طبيعت کې تر ټولو موجود و  ښوکارندو 

ډېرو واقعي دي، د ساري په توګه لومړی )اس( راڅرګندېږي او وروسته د 

محسوساتو په نړۍ کې ټول موجود اسونه د هغه له مخې منځته راځي، 

هګۍ وړاندې رامنځته ځکه نو د هغه په نظر )د چرګ مثال تر چرګ او 

شوی دی(، ارسطو په دې نظر و چې افالتون ټول شيان سرچپه ليدلي 
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دي، هغه د خپل استاد په شان په دې نظور و چوې هور اس ځوانګړی 

)بدلون( کوي او هېڅ اس تلپاتې نه دی، ارسطو  د خپل استاد دا نظر هم 

دې نظور و تائيداوه چې د اس بڼه تلپاتې ده او د بدلون وړ نه ده، خو په 

چې د اس )مثال( هغه مفهوم دی چې انسان د بېالبېلو اسونو تر لرلوو 

 وروسته په خپل ذهن کې ټوکولى دی.

ځکه خو نو شونې نه ده چې د اس )مثال(  يا )بڼه( د اس تر پېژندنې  

وړاندې موجوده وي، د ارسطو په نظر د اس )بڼه( کې هغوه ځوانګړنې 

ړنې بيا په ټوليز ډول اس رامنځته شاملېږي چې اس يې لري او دا ځانګ

کوي، ارسطو باور نه درلود چې دا بڼې په طبيعت کې يوه له بلې څخوه 

جال دي. د هغه په نظر )بڼې( د شيانو ځانګړنې دي او دا ځانګړنې په هر 

شي کې نغښتې دي. ارسطو د افالتون له دې نظر سره هم مخالف و چې 

امنځته شوی دی، هغه څوه د )چرګ( مثال په خپله تر چرګ وړاندې ر

پورې اړه پيدا  ووځانګړتياپه چې ارسطو يې د چرګ )بڼه( ګڼي د چرګ 

کوي، د ساري په توګه دا ځانګړنه چې چرګ هګۍ اچوي، ځکه نو چرګ 

 او د چرګ )بڼه( يو له بله نه توپيرېږي، سم لکه د جسم او روح په شان.

ون په دې بحث کې مهم اصل دادی چوې د فکوري طريقوې د بودل

تګلوري ته پام کېده، د افالتون لپاره تر ټولو لوړ واقعيتونه د عقول پوه 

مرسته فکر کول وو او ارسطو بيا حواس دپووهې او واقعيوت يووازينۍ 

سرچينه ګڼله، افالتون په دې نظر و هغه څه چې په طبيعت کې د ليدو 

وړ دي د مثلې نړۍ د واقعيتونو انعکاس دی چې د انسان پوه روح کوې 

دي، د ارسطو نظر بيا ددې برعکس و، د ارسطو په نظر هغه څه  نغښتي
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چې د انسان په روح کې موجود دي، په اصل کوې پوه طبيعوت کوې د 

 موجودو شيانو انعکاس دی.

د ارسطو په نظر افالتون د اسطوره يي نړۍ د انځورونو په زندان کې 

 ځان بند کړی و، چې تصورات يې د واقعيتونو په توګه څرګندول.

سطو پر دې ټکي ټينګار کاوه چې پېژندنه يوازې د ادراک له الرې ار

ترالسه کېدی شي، په دې باب افالتون ضرور په دې نظر و چې تر هغوه 

پورې هېڅ شى په طبيعت کې نه پيدا کېږي چې مخکې تر مخکې پوه 

ورته نړۍ کې موجود نه وي. د ارسطو په نظر افالتون هر څه له همودې 

 امله غبرګ کړي دي.

دا پوښتنه راپيدا کېږی چې )د اس مثال( له کومه ځايه راغلى دی؟ 

شايد يو درېيم اس هم موجود وي، چې دا اس د هغه له مخې جوړ شوی 

 دی؟

ارسطو په دې نظر و هغه څه چې موږ په فکر او نظر کې لرو زمووږ د 

ليدلو او اورېدلو د طريقې له الرې يې عملي بڼه خپلوه کوړې ده، خوو 

و ډول ځانګړی شعور هم لري. په موږ کې داسې استعداد انسان خپل ي

 شته چې زموږ حسي اغېزې ډلبندي او سره منظمې يې کړي.

له همدې امله دي چې د )تيږې، بوټو، انسوان او حيووان( مفواهيم 

رامنځته کېږي.په دې ډول نو ارسطو د انسان د ځانګړي شعور مخالف نه 

ره مهمه ځانګړنه ګڼله، خو و، بلکې برعکس هغه شعور د انسان يوه ډې

په دې نظر و چې دا شعور تر هغه وخت پورې چې دمحسوساتو له الرې 

د يو څيز په درک بريالى نه شي )خالي( شى ګڼل کېږي، په دې ډول نو 

 شونې نه ده چې )مثل( د انسان ځانګړنه وي.
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ارسطو په پای کې پر خپلې طرحې الس پوورې کوړ او د افالتوون د 

وړاندې يې خپل نظر څرګند کړ. د ارسطو په نظر واقعيتونه )مثل( نظر پر 

له مختلفو ښکارندو څخه جوړ شوي دي، چې د )بڼوې يوا صوورت( او 

)مادې( تر منځ د يووالي ښکارندويي کووي، )مواده( پوه اصول کوې د 

ښکارندو د جوړښت زړی او جوهر دی او )بڼه يا صوورت( د ښوکارندو 

 خاصې ځانګړتياوې وي.

وشوه چې ارسطو د طبيعت بدلونونو ته پاملرنه کولوه، پورته نغوته 

ماده په بالقوه ډول کوالی شي خپله بڼه ولري، په دې ډول کوالی شوو 

ووايو چې ماده هڅه او کوښښ کوي، له قوې څخه فعول توه راشوي. د 

ارسطو د ليدلوري له مخې په اصل کې هر ډول بدلون له قوې څخه فعل 

 ته د مادې د اوښتو زېږنده ده.

د ارسطو او افالتون د سياسي فلسفې اختالفات کوالی شو پوه دې 

 ډول ډلبندي کړو:

  افالتون د يوه فرهنګي انقالب غوښتونکى دی او ارسوطو نوه

 غواړي له اوسني فرهنګ سره خپل اړيکى غوڅ کړي.

  افالتون پوه او متخصص کسان په پام کې نيسي او ارسطو ټول

 وګړي.

  تر طبيعوت اخووا )ميتافزيوک( افالتون په سياسي چارو کې

 فلسفې باندې باورمند او ارسطو بيا دا باور نه درلود.

  ،افالتون خپله فلسفي تيوري او ټولنيز چلند يو بل سره ګډوي

معتبوره  (philosophy practicalخو د ارسطو لپاره بيا عملي فلسفه )

 ده.
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  په يوه بله وينا افالتون اسمان ته ګوته نيسي او ارسطو ځمکې

ه، ارسطو په وروستي تحليل کې د نظم او ترتيوب سوړی و، هغوه ت

غوښتل د خلکو په ذهن کې موجود مفاهيم راټول، جووړ او مرتوب 

کړي، له همدې کبله يې د منطق علم مطرح کړ، وچ او رياضي ډوله 

قواعد يې ددې علم لپاره په پام کې ونيول، هدف يې دا و چې د هغو 

ي، د ساري په توګه )لومړی نظر( په مرسته منطقي قضيې تعريف کړ

ټول ساکښ مري، )دويم نظر( موږ ټول ساکښ يو. لوه دې څخوه دا 

پايله راوځى چې: )موږ هم مرو(. په دې مثال کې موږ په څرګند ډول 

 د ماناوو تر منځ اړيکي وينو.

ارسطو په طبيعت کې د موجود ښکارندو د ډلبندۍ پر مهال هغوی 

و وېشي، لومړۍ ډله بې روحه ګڼي، لکه تيږه، په لومړي پړاو کې پر دوو ډل

لرګى، د اوبو څاڅکي، د ځمکې لوړې ژورې او نور... د ښکارندو پوه دې 

ه پله کې بدلون شونى نه دی او د ارسطو په نظر يوازې د بهرنيو عواملو ډ

مرسته کوالی شو په هغو کې بدلون راولو، دويمه ډله ساکښ نوومېږي، 

 ن شونى دی.چې د هغو په دننه کې بدلو

د ارسطو په نظر په طبيعت کې موجودې ښکارندې کوالی شوو پوه 

وروستي تحليل کې د ساکښو او بې روحو له مخې سره ډلندي کړو. تر 

بشپړې بې روحې ډلې وروسته، بوټو ته رسېږو چې دبې روحو په انډول 

ساکښ ګڼل کېږي او د ساکښو په انډول بې ساه، ارسطو بيا ساکښ هم 

 : ځناورو اوانسانانو ډلبندي کړي دي.پر دوو ډلو

ارسطو تصور کاوه چې د ځمکې پر مخ هر ډول حرکت د سوتورو او 

سيارو د حرکت له الرې هدايت کېږي، خو په هر ډول يو بل څه هم بايد 
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د اسماني شيانو د حرکت سبب شوی وای، هغه دا ځواک لومړنى محرک 

خوو د  ،لوري نوهيا خدای  باله، دارسطو په اند لومړی محرک حرکوت 

ه خپله په طبيعت کوې پاسماني شيانو د حرکت علت ګڼل کېږي، چې 

 دحرکت سبب ګرځي.

ارسطو په دې نظر و چې د انسان )بڼه، شکل يا صورت( )د بوټو لوه 

حيواني روح( او  )منطقي روح( څخه برخمن دی، د هغه په نظر روح(، )

انسان هغه وخت نېکمرغه کېدالی او ښه ژوند کوالی شي چې له ټولو 

 استعدادونو او امکاناتو څخه ګټه پورته کړي.

ارسطو پر درې ډوله نېکمرغيو باور درلود، هغه لوومړی نېکمرغوي، 

رغي يې دا ګڼله چې يوو خوشاله او خندانه ژوند ګاڼه. دويم ډول نېکم

سړی بايد ازاد او بامسيليته ژوند ولري او درېيمه نېکمرغي يوې بيوا دا 

چې نېکمرغي د هغه چا ژوند ته ورداخلېږي چې انديال )متفکر( او  ګڼله

 فيلسوف وي.

ارسطو په دې نظر و  چې دا درې ډوله نېکمرغۍ يوه له بلوې سوره 

په ژوند کوې نېکمرغوي  تړلې دي، انسان د هغو په مرسته کوالی شي

ترالسه کړي، له همدې کبله هغه د يو اړخيز ژوند مخالف و، که چېورې 

ارسطو اوسمهال ژوندی وای، نو هغه څوک به يې چې يووازې سوپورت 

کوي او د خپل بدن غړي غړوي او يا هغه څوک چې يوازې پر ذهن پالنې 

راط او بوخت دی، يو اړخيز شخص بلالی وای، ځکه د هغه په نظر دا افو

 تفريط پر نېکمرغۍ باندې يو لړ منفي اغېزې کوي.

ارسطو د فضيلت په باب په دې نظر و چې فضيلت د افراط او تفريط 

طاليي حد( دی، نه ډار په کار دی او نه هم نوا منطقوه  ىتر منځ )منځن
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زړورتيا هغه څه چې تر ډېره حده زموږ موخه ده، هغه شجاعت دی، تور 

ر او تر هغه پورته حالت بوه زړورتيوا وي؛ نوه شجاعته ټيټ حالت به ډا

بخيلي په کار ده، نه اسراف او هغه څه چې ښه او منلي دي هغه سخاوت 

دی، تر سخاوته ټيټ حالت بخيلي ده او تر هغه پورته حالت اسراف ګڼل 

 کېږي.

دا موضوع د خوراک په باب هم سمه ښکاري، کم خووراک او ډېور 

چې افالتون او ارسطو يې د اخالقو  خوراک دواړه خطرناک دي، کوم څه

په باب مطرح کوي، هغه د لرغوني يونان د طبابت پر بنسټ والړ دي، د 

هغه وخت د طبابت په علم کې نظر دا و چې د اعتودال او تناسوب پوه 

 رعايت سره يو سړی کوالی شي نېکمرغه او )متناسب( وي.

سوره د  د ټولنې په باب هم د ارسطو ليدلوری له افوراط او تفوريط

مخالفت بر بنسټ رامنځته شوی و، هغه انسان يو )سياسي موجود( ګاڼه 

او په دې نظر و چې انسان له ټولنې پرته بشپړ نه دی، د ارسطو د نظر پر 

بنسټ کورنۍ او کلى د خلکو لومړنۍ اړتياوې لکه غذا، ګرمي، ښځه او 

ولوت اوالدونه تامينوي، خو د ټولنې وروستۍ بڼه کېدالی شي، يوازې د

 وي.

 ارسطو درې ډوله حکومتونه طرح کړي دي:

په دې ډول حکومت کې د ټولنې الرښوونه  سلطنتي حکومت: -۶

د يوه فرد په الس کې وي، ارسطو دا حکومت هغه مهال ښه ګڼي چوې 

)استبداد( ته مخه ونه کړي او دا په داسې حال کې ده چې مشور يوې 

 يوازې خپله ګټه په پام کې ونه نيسي.
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په اشرافي حکومتونو کې د خلکو الرښوونه  اشرافي حکومت: -۲

يا مشري د يوې ډلې واکمنو پر غاړه ده، واکمنه ډله بايد لوه سورزورۍ 

څخه کار وانه خلي او که دا کار وکړي، نو اشورافي حکوموت پور يووه 

 زورواکي )ديکتاتور( حکومت بدلېږي.

دا حکومت هم ممکن خپل ښه والى يوا  ولسواک حکومت: -۹

مطلوبيت له السه ورکړي او دا کار هغه وخت شونى دی، چې د حکومت 

 مشري د لنډغرو الس ته ورشي.

په انقالبي ژبه او يا د پخوانۍ وسلوالې مبارزې په ژبه کووالی شوو، 

ووايو چې ارسطو په )تاکتيوک( کوې )ماترياليسوت( فيلسووف او پوه 

هغه په ورځني  )ستراتيژۍ( کې  )ريالېست( عالم و، يانې په دې مانا چې

ژوند کې د دې نړۍ سړی و او په رښتيني ډول يې فکر او عمل کاوه. او 

په سمايي او وروستۍ نړۍ کې د خدای بنده او يو )ايډياليست( انسان و، 

ان تر دې پورې چې د هغه مهال پر کلتور باندې د واکمنو خرافواتو تور 

تر ډېره بريوده  بريده وررسېدلى و. د اوسمهالو فلسفيانو په وينا ارسطو

پورې په خپله فلسفه کې )ما تريالستي( او )ايډياليستي( اصول سوره 

ګډوله کړي وو، )انګلس( هغه د لرغونې دورې د فلسفيانو په ډله کې د 

نړۍ ستر فيلسوف ګڼي، که څه هم هغوه د )افالتوون( خوالف چوې د 

پايتخت )اتن( استوګن و، د ولسي فيلسوف په توګه ياد شوو، ارسوطو 

( کاله وړاندې وليکل چې د فلسفې موخه بايود )پېژندنوه( وي. ۲۹١١)

فلسفه د ارسطو پر مهال يو پراخه علم و چې بېالبېل علوم په کې راټاله 

وو، چې هر ښاروال، والي، پوليس او ښوونکي بايد د هغه له اصولو سره 

اشنايي پيدا کړې وای. هغه لومړنى فيلسوف و چوې فلسوفه يوې پوه 
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ډلبندي کړه، يانې دا چې هغه يوې پوه يووه فکوري سستماتيک ډول 

چوکاټ کې شامله کړه، پر سيستماتيک ډول د هغه له خوا  د فلسوفې 

وېش پر دې بنسټ و چې په فلسفه کې د تيورۍ او عمل تر منځ تووپير 

وشي. د هغه په نظر حقيقت دا مانا چې فکر له واقعيوت سوره سومون 

لو الس پورې کول د روح د وخوري. هغه ادعا کوله چې پر فلسفي مساي

 روغتيا، خوشالۍ، رضايت، انسانيت او شجاعت سبب ګرځي.

هغه به ويل، انسان بايد هڅه وکړي چې ابدي شي او مرګ ونه کړای 

 شي، چې هغه د هېرېدو کندې ته ورګوزار کړي.

د ارسطو په نظر يو څه شى په ښځو کې کم دی، په همدې خاطر هغه 

ګاڼه، ارسطو په دې نظر و چې ښځې د مثل ښځه يو ))نيمګړی انسان(( 

په توليد کې منفعلې او منونکي دي، په داسې حال کې چې نرينه فعال 

 او مولد دي. 

په همدې خاطر ماشوم خپلې ځانګړنې له خپل پالره رااخلي، ارسطو 

په دې نظر و چې د ماشوم ټولې ځانګړنې د نر په نطفه کې بڼه غوره کوي 

هغه چاپېريال برابروي چې نطفه په کې وده کوي. او ښځه يوازې هغه ته 

ول نر د ماشوم )بڼه يا صورت( تشکيلوي او ښځه د هغه )ماده( ډپه دې 

 جوړوي.

دا موضوع چې د ارسطو په شان يو پوه او ځيرک عالم دې د جنسي 

اړيکو په باب تردې حده تېروتنه وکړي، د ژورې خواشينۍ خبره ده. خو 

و او ځوته کوي: لوومړی دا چوې ارسوطو د ښودا موضوع دوو ټکو ته نغ

ماشومانو د طبيعت په باب پوره تجربه يي اطالعات نه درلودل او دويم دا 

چې کله هم نرينه يوازې خپل ځان ددې وړ وګڼوي چوې يووازې دوی 
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کوالی شي فيلسوف او څېړونکي شي. طبعاً به کار له نيمګړتياوو سوره 

 مخ شي.

په خواشينۍ سره چې د منځنيوو د ښځو په باب د ارسطو ليدلوری 

پېړيو په ټوله دوره کې تائيد او د افالتون نظر له ياده وايسوتل شوو. د 

ارسطو نظر په کليسا کې په پراخه کچه دود شو. لويوديځ څېړونکوى د 

( عنوانو پورې ۶١١١( څخه تر )۹١١اغراق په بڼه د ارسطو د اثارو شمېر له )

کوي چې د هغه ويل شوې جملې  اټکلوي، د هغه يو ملګری ان ددې ادعا

)يو نيم مليون( جملو ته رسي. له ارسطو څخه راپاتې اثوار، د منطوق، 

طبيعت پوهنې، ميتافزيک، ليکوالۍ، سياست، د خبرو هنر، اخالقوو او 

حيوان پېژندنې په باب دي. هغه د بوټو پېژندنې، حيوان پېژندنې، منطق، 

ف او تغير خپل خپل اغېز رياضياتو او سياست په شان د علومو پر تعري

پرېښود. ارسطو لومړنى عالم و چې د خپلې زمانې د بېالبېلوو علوموو 

ترمنځ توپير ته قايل شو. هغه د )سياست( په کتاب کوې انسوان د يوو 

ټولنيز موجود په توګه معرفي کوي، که څه هم هغه د انسوانانو تورمنځ 

درباري خدماتو کې د طبيعي توپير ته قايل و. د خادمانو له غالمولو او په 

هغوی له کارونې يې مالتړ کاوه. په )ميتافزيک( کتاب کې هغه د شيانو د 

بڼې او د مادې ترمنځ اړيکي څېړي. همدلته ده چې د ميتافزيک يا هم 

تر طبيعت لوړ حالت لغت موږ ته د شيانو دننوه کلموه راپوه يوادوي. د 

ا )اسکوالسوتيک( منځنيو پېړيو په بهير کې د ارسطو اثار د مدرسينو ي

ښوونځي لپاره د نورم او اصل په توګه وکارېدل. هغه د منځنيو پېړيو پر 

)ايډيالستي( او )ماتريالستي( بهيرونو خپل ځانګړی اغېز پرېښود. د هغه 
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فکري سيستم له پنځمې ميالدي پېړۍ څخه بيا تراوسه پورې په اروپوا 

و د کې له مسيحيت سره يوځوای شوو او )اسکوالسوتيک( مدرسوين

ښوونځي په مرسته يې د مسيحيت د فلسفې د رسمي ستنې بڼه غوره 

کړه. ارسطو له کيفي پلوه طبيعت د ودې په حال کې يو بهيور ګڼوي او 

ګومان کوي چې د هر حرکت پيل الهي ځواک پورې تړلى دی. سره لوه 

دې چې د هغه له نظره پيلوونکى ځواک په مسيحيت کې له ازلي خالق 

ري. پېړۍ پېړۍ کېږي چې هغه د مسولمانو او عربوي سره ورتوالى نه ل

هېوادونو علم و فلسفه تر خپل اغېز الندې راوستي دي. يوه بله ډله بيا 

ارسطو د تاريخ په ډګر کې د مسيحي ايډيالونو او الهياتو يو صفاکوونکى 

واټ يا الره ګڼي. د )پروتستانو( يو سمونپال )مارتين لوتر( په تحقير سره 

 سه ييز شاعر او د زنګوهلو افکارو فيلسوف وباله.ارسطو يو کي
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 مابي يوناني افکار

 

( کال کله چې ارسطو مړ شو، نو يونان پوه ۹۲۲تر ميالد وړاندې پر )

 -۹۳۱هغو کلونو کې د نړۍ يو ستر ځواک و. دا ستر ځواک تر مويالد )

( کلونه وړاندې د )سکندر( د لښکر کښيو او د هغه د فتوحاتو لوه ۹۲۹

 رامنځته شوی و. امله

سکندر د )مقدونيې( پاچا و. ارسطو هم د مقدونيې اوسېدونکى ګڼل 

کېده او ان دا چې څه موده يې د سکندر پر روزنه هم تېره کړه، سکندر 

پر دې بريالى شو چې له )مصر( او )ايران( څخه رانيولې تر )اريانوا( يوا 

ا ټوولې اوسني افغانستان او )هنده( پورې خپلې لښکرې وځغلووي، د

سيمې تر خپل واک الندې راولي او په هغو کې يوناني تمدن دود او پراخ 

کړي. په دې ډول نو د بشر د تاريخ يوه نوې دوره پيل شوه، نړيواله ټولنه 

رامنځته شوه چې يوناني ژبې او فرهنګ په هغې کې ټواکونکى نقوش 

 درلود. د تاريخ دا دوره چوې )درې سووه( کالوه وغځېدلوه، معمووالً د

 )هلنيزم( دورې په نامه يادېږي.

له )هلنيزم( څخه موخه واکمن يوناني کلتور دی چې د هغې زمانې 

پر څلورو لويو امپراتوريو؛ )هلني يانې مقدونيې، سوريې، مصر او اريانا( 

( کاله وړاندې )روم امپراتورۍ( سياسي او پوځي ۳١واکمن و. تر ميالد )
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ې نوي ځواک د )هلنوي( ټوولې واکمني راخپله کړه، تر هغه وروسته د

امپراتورۍ تر خپل واک الندې راوستې او بيا التيني ژبه او رومي کلتور 

له )اسپانيا( څخه نيولې د اسيا تر زړه پورې پراختيا وموندله او پوه دې 

ډول د روم د ښکېالک دوره پيل شوه. دا هماغه دوره ده چې د لرغونتيا 

ه دې ځای کې بايد دې ټکي توه د وروستۍ دورې په نامه مشهوره ده. پ

پاملرنه وکړو او هغه دادی مخکې تر دې چې روميان )هلني( نوړۍ تور 

خپل واک الندې راولي، روم د يوناني کلتور او طبعاً فلسوفې تور اغېور 

 الندې خپل نقش ساتلى و او خپل ژوندانه ته يې دوام ورکړ.

سوره د بېالبېلو هېوادونو او فرهنګونو د سورحدونو لوه ختمېودو 

)هلنيزم( وده وکړه، تر دې دورې وړاندې )يونانيانو، روميانو، مصوريانو، 

بابليانو، اشوريانو، اريايانو يانې د ايران، ننني افغانستان او د امو درياب د 

شمال د ځينو برخو په ګډون( خلکو خپل ځوانګړي موذهبي باورونوه 

کې مختلف درلودل او د خپلو خدايانو عبادت يې کاوه، خو په دې دوره 

کلتورونه يو بل کې ننوتل او د هغې زمانې د ديني، فلسوفي او علموي 

 باورونو يوه ټولګه يې رامنځته کړه.

يوناني عقايدو د يونانيانو تر اغېز الندې په ټوله سيمه کې پراختيوا 

وموندله، د جنګ ډول د سوداګريزو بازارونو بڼې خپلې کړې. د شيانو او 

څنګ د افکارو تبادلې هم په ډېر ځواک سوره مالونو د راکړې ورکړې تر

جريان پيدا کړ. له بلې خوا د نورو سيمو افکارو او عقايدو هم د نړۍ نورو 

سيمو ته الره پيداکړه او خپل اغېز يې ورساوه. د )مديترانې( پوه ټولوه 
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حوزه کې د ختيزو خدايانو عبادت هم کېده او داسې اديان هم رامنځته 

هبي عقايدو يې له زاړه کلتور څخوه سورچينه شول چې خدايانو او مذ

اخيستې وه او په دې ډول د اديانو يو ګډوله حالت يوا دينوي اخوتالط 

 رامنځته شو.

تر دې دورې وړاندې خلکو خپل ځان په خپل ملت او خپل واليوت 

پورې تاړه، د هېوادونو د پولو تر ړنګېدو او د افکارو تر ازادانوه تبوادلې 

پل نړۍ ليد په باب متردد شوول. ددې دورې وروسته، ډېری خلک د خ

څرګنده ځانګړنه کوالی شو، مذهبي ترديدونه، فرهنګوي شولېدنې او 

 بدليدونه وګڼو.

د )هلنيزم( فلسفه په حقيقت کې کوم نوی شى نه و. پوه دې دوره 

کې موږ د کوم نوي )سقراط، افالتون او ارسطو( شاهدان نه يو، بلکې د 

سفيانو ليودلوري د څوو بېالبېلوو متفواوتو )اتن( د دغو دريو سترو فل

 فلسفي جريانونو د ټوکېدو لپاره بنسټ، سرچينې او د الهام سبب شول.

د )هلنيزم( په دوره کې علم هم د بېالبېلو فرهنګونو د ګډوله حالت 

تر اغېز الندې راغى. په )مصر( کې د )سکندريې( ښار د ختيځ او لويديځ 

ستر نقش ولوباوه. په داسې حال کې چې د افکارو د تبادلې په برخه کې 

اتن له )سقراط، افالتون او ارسطو( څخه د راپاتې فلسفي ښوونځيو پوه 

برکت د فلسفې مرکز ګڼل کېده. سکندريه هم د علم مرکز شو، دا ښار د 

ستر کتابتون په لرلو سره، د رياضي، نجوم، ژوندپوهنې او طبيعي څېړنو 

 مرکز شو.
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ه شان، د دين، فلسفې او د نوي او زاړه علم نن هم د همغو وختونو پ

 يوځای کېدو د نوي نړۍ ليد لپاره ښې الرې چارې برابرې کړې دي.

ددې )نوې پېژندنې( لويه برخه په اصل کې همغه پخواني افکار دي، 

دا افکار د )هلنيزم( په دوره کې او تر هغې وړاندې خپله ريښه لري، چې 

تر هغو وړاندې فلسفيانو له خوا طورح  د )سقراط، افالتون او ارسطو( او

 شوي وو.

ددې وخت د فلسفياتو ترمنځ د داسې يوې ګډې وجې پيداکول مهم 

و چې د انسان ژوند او مرګ د پوښتنې لپاره ځواب پيداکړي. له همدې 

کبله ددې دورې د فلسفې تر ټولو مهم اختالف او يا هم ددې نړيووالې 

وع ګڼل کېږي. اصلي پوښتنه په دې ټولنې د فلسفيانو د پاملرنې وړ موض

 کې وه چې رښتينې نېکمرغي په څه کې ده او څه ډول ترالسه کېږي؟

ددې دوو مهمو پوښتنو د ځوابولو لپاره په دې دوره کې لږ تور لوږه 

)څلور( فلسفي ښوونځي چې تر نورو زيوات څرګنود او مشوخص وو د 

پيکوريان او جګړې ډګر ته داخل شول. دا ښوونځي )کلبيان، رواقيون، ا

 نوي افالتونيان( نومېدل.
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 کلبيان

 

 

طريقې د ټوکېودو  يد )سقراط( يو چلند په حقيقت کې ددې فلسف

سبب شو، په دې ډول چې يوه ورځ د يوې هټۍ مخې ته ودرېود او پوه 

هټۍ کې موجودو شيانو ته ځير شو او بيا يې وويل: ))وګورئ انسوان د 

خپل ژوند لپاره کومو کومو شيانو ته اړتيا لري.(( ددې خبرو لوه بيوان 

هوي څخه د سقراط موخه څه وه؟ په واقعيت کې سقراط غوښتل نور وپو

 چې هغه دې شيانو ته اړتيا نه لري. 

د سقراط دا وينا او چلند د کلبي فلسفې د بنسټ حيثيت غوره کړ. 

( کالوه وړانودې رامنځتوه شووه. ۹١١دا فلسفه په )اتن( کې تر ميالد )

( په نامه يوو شوخص و چوې د Antistnenesبنسټګر يې انتيستنينس )

 سقراط د شاګردانو له جملې څخه و.

دې نظر و چې رښتيني نېکمرغي په تېر ايستونکو ظواهرو  کلبيان په

لکه، لوړو زده کړو، سياسي واک او يا روغتيا کې نغښتې ده. دا نېکمرغي 

هغه وخت ترالسه کېږي چې انسان له ټولو هغو شيانو څخه چې اتفاقي 

او تېرېدونکي دي ځان ازاد او خوالص کوړي. څرنګوه چوې رښوتيني 

باته ښکارنده نه ده، شونې ده چې د هور چوا نېکمرغي لنډ مهاله او ناث

لپاره وي. کله چې رښتينې نېکمرغي يوځل ترالسه شي بيا له السه نه 

 وځي.
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( نومېده. هغه د )انتيستينينس( Diogensډېر نامتو کلبي ديوجانس )

د شاګردانو له جملې څخه و. ويل کېږي چې هغه به شولېدلې جوامې 

ه به يې تر شا وه او پر ځمکه به ويده اغوستلې، امسا به يې ګرځوله، توبر

کېده. په دې ډول نو له ده څخه ددې نېکمرغۍ اخيستل اسانه هم نوه 

وو. يوه ورځ )مقدوني سکندر( د هغه ليدو ته ورغى چې له هغه څخه د 

هغه د غوښتنې يا هيلې پوښتنه وکړي او څه شى له ده څخه وغواړي، 

نډې ته شي او د لمور )ديوجانس( له )سکندر( څخه غوښتي وو چې څ

مخه بنده نه کړي. هغه په دې ډول غوښتل څرګنده کړي چې تر يو ستر 

ټولواکه ډېر بډای او ډېر نېکمرغه دی. ځکه څه شى چې غواړي هغه يې 

 په واک کې دي.
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 رواقيون

 

( کاله وړانودې پوه ۲١١کلبيانو د رواقي فلسفې لپاره چې تر ميالد )

زيات اهميت درلود. )زنون( تر يوه چت الندې )اتن( کې راوټوکېده، ډېر 

خپلو شاګردانو ته وينا کوله. له همدې کبله دوی د )رواقيونو( په ناموه 

مشهور شول. دې ليدلوري بيا وروسته په رومي کلتور کې ډېور زيوات 

اهميت پيداکړ. رواقيون هم د )هراکلتيوس( په شان په دې نظر وو چې 

هې )لوګوس( څخه برخمن دي. )لوګوس( ټول انسانان په يوه کچه له پو

د هغه په رواقي مانا نه يوازې د ټولو شيانو د ټوکېدو ځای دی، بلکې د 

 پېښو قانونمندي هم ده.

په يوه عمومي قانونمندۍ کې، نوه يووازې شويان، بلکوې د هغوو 

پېژنوودونکى هووم د ځايېوودنې وړ دی. پووه دې ډول د مفهووومي تفکوور 

سمون خوري. ځکه نوو د )لوګووس(  جوړښتونه او واقعيت يو بل سره

درک د کيهاني نظم د يوه اصل په توګه نه يوازې د پوهې په پېژندنوه او 

، بلکې دا درک تر هغوه پورتوه دا امکوان هوم یميتافزيک کې مهم د

نو باندې هم په ښه او هدفمن  رامنځته کوي چې سړی د طبيعت پر بهير

 ډول پوه شي.

ل اثر ښندي، نورې موخې هوم تر کومه ځايه چې غايې يا موخې خپ

شته چې بايد وڅېړل شي او دا بيا په دې مانا ده چې طبيعت د هودف 

پېژندنې له درک سره سم يو منظم نظم هم ګڼل کېوږي. د طبيعوت د 
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رواقي مفهوم منظمه ځانګړنه د اخالقو په فلسفه کې د هغې د چلند پر 

 .غور باندې والړه ده چې د خپل طبيعي حق ځانګړتياوې لري

د روايتونو په نظر )انسان( د )نړۍ( پر وړاندې د )يو کوچني موجود( 

 حيثيت لري چې د يو )لوی موجود( انعکاس يا څرګندونه کوي.

دا ليدلوری ددې سبب شو چې )رواقيون( په يو ډول پر ټولنيز حق يا 

په بله وينا پر طبيعي حق باورمند شي. دا طبيعي حق د انسان پر پوهې 

الړ دی، له همدې کبله په زمان او مکان کې بدلون نه مومي، او کايناتو و

ځکه نو ويالی شو چې )رواقيون( د سقراط ترڅنګ او د سوفيستانو پر 

 وړاندې والړ دي.

طبيعي حق په ټولو انسانانو پورې اړه لري او ان غالمان هم لوه دې 

حق څخه برخمن دي. روايتونه په دې نظر وو چې پر هر هېوواد بانودې 

 من قوانين له طبيعي حق څخه له نيمګړي تقليد پرته بل څه نه دي.واک

له کومه ځايه چې )رواقيونو( انسان د نړۍ انعکاس باله، نو ځکه خو 

يې د دوی د دواړو ترمنځ توپير نوه مانوه. هغووی دغوه راز د )روح( او 

)جسم( ترمنځ هم توپير نه ليده، ځکه هغوی په دې نظر وو چې طبيعت 

ليودلوری( وايوي چوې د  ى. په فلسفې کې دېته )يووازينيوازې يو دی

افالتون له ليدلوري سره چې واقعيتونه يې )دوه ګونى( ګڼل له هغو سره 

 يې تقابل څرګند شي.

)رواقيون( د خپلې زمانې اصلي زامن وو، نړۍ يې خپل استوګنځى 

ګاڼه، نو ځکه خو يې د خپلو هم عصره )کلبيانو( په انډول خالص ذهن 

هغوی د انسانانو ټولنې ته پاملرنه کوله، سياست ته يې اهميوت  درلود.

 Mar cusورکاوه او ځينې يې له هغې جملې څخه قيصر مارکو اورليوس )
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Aurelias( تر ميالد )کاله وړاندې لوړو دولتي څوکيو ته هوم ۶۲۶ -۶۳١ )

 ورسېدل.

( چوې خطيوب، فيلسووف، Ciceronرواقيون په تېره بيا کسيرون )

او ددې ښوونځي پلوی و، هڅه کوله چې يوناني فلسوفه او سياستوال 

( کاله ۹۹ -۶١۱( تر ميالد )Ciceroکلتور په روم کې پراخه کړي. سيسرو )

( مفهوم د يوه  نړۍ ليود پوه توګوه Humanismsوړاندې د انسانپالنې )

يانې تور  مطرح کړ چې ددې فکر مرکزي زړه انسان و. څو کاله وروسته

وړاندې د )سنکا( په نامه يو بل رواقي په خپلو ليکنو  ( کاله۹ -۱۳ميالد )

کې دا جمله ياده کړه چې: ))همدا انسان دی چې د انسانانو د سوکالۍ 

سبب ګرځي.(( دې عبارت د داسې يو شعار بڼه خپله کړه چوې پېوړۍ 

 وروسته د انسانپالنې د يو ښوونځي د جوړېدو سبب شو.

ې د طبيعوت ټوولې لووړې سربېره پر دې رواقيون په دې باور وو چ

 ژورې لکه ناروغي او مړينه، د طبيعت د نه بدلېدونکو قوانينو تابع دي.

انسان بايد خپل برخليک ومني، ځکه چې هېڅ پېښه ناڅاپي نه ده. هره 

پېښه د يوې اړتيا له مخې پېښېږي او دا هم ډېره سخته ده چې سوړی 

کمرغيو پر وړاندې پوه شي ددې پېښې اړتيا څه ده، انسان د هغو لويو نې

چې په برخه کېږي يې ارام او ټينګ وي. د رواقيونو دا ليدلوری د کلبيانو 

له ليدلوري څخه ډېر لرې نه دی. هغو ته هېڅ پېښې، څه ښه وه او څه 

بده، اهميت نه درلود، ان نن ورځ هم )د رواقي( اصطالح د هغو اشخاصو 

 ته وي.لپاره کارول کېږي چې د هر څه پر وړاندې بې تفاو
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 اپيکوريان

 

په تېرو بحثونو کې دې ټکي ته ځير شو چې د هغو مسايلو له جملې 

څخه چې سقراط پر هغو د پوهېدو هڅه کوله، يووه مسوله دا وه چوې 

انسان څه ډول کوالی شي ښه ژوند ته ورسېږي. پوه دې بواب مووږ د 

له موادي )رواقيونو( او )کلبيانو( په نظر هم پوه شو. رواقيونو او کلبيانو 

تجمالتو څخه د انسان تېښته د هغې پوښتنې ځواب او ښه ژوند توه د 

 ورتېرېدو الره ګڼله.

( د )سقراط( يو بل شاګرد بيا د رواقيونو او Aristipposاريستيپوس )

لوذت کوې ګاڼوه. د  دينوويکلبيانو خالف ژوند او ښه ژوند کوول پوه 

کې نغښتى دی او د  )اريستيپوس( په باور د ژوند بد حالت په درد او رنځ

ژوند ښه حالت بيا هغه دی چې له خوښۍ او لذت څخه خوند واخلې. له 

رواقيونو او کلبيانو سره د اريستيپوس د ليدلوري توپير په دې کې و چې 

رواقيونو هڅه کوله له انسان څخه درد او رنځ لرې کړي، خو اريستيپوس 

سان درد او رنځ له په ژوند کې د داسې يو تګالرې په لټه کې و چې د ان

 منځه يوسي.

م.ز( کال ۹١١( کاله وړاندې د )۲۳١-۹۹۶( تر ميالد )Epikurاپيکور )

شاوخوا په اتن کې په خپل نامه يوه فلسفه يي مدرسه جوړه کړه. هغه د 

)اريستيپوس( ليدلوري ته پراختيا ورکړه او د )دموکريتوس( له نظريې او 

 ليدلوري سره يې ګډه کړله.



 فلسفه او فلسفي بهري  /نيمه پېړۍ يون

855 

 

دا ځای به تاته د خوښۍ سبب شي، ځکه چوې پوه دې  ))ای غريبه

ځای کې خوښي تر ټولو ستره نېکي ده.(( دا جمله د هغه د بڼ د وره پر 

سر راځوړنده وه چې اپيکوريانو به معموالً په هغه کې غونډې کوولې او 

 خپل افکار به يې تبادله کول.

)اپيکور( په دې نظر و چې د هرې خوښۍ ترڅنګ ناخوښي او نوور 

وارض هم وجود لري. د ساري په توګه خوږه که له ټولو ګټو سره سره ع

 زياته وکارول شي، انسان د شکر پر ناروغۍ اخته کوي.

اپيکور پر دوه ډوله خوښيو باور درلود: لنډمهاله خوښي او اوږدمهاله 

خوښي. هغه غوښتل لنډمهاله خوښي له اوږدمهاله خوښۍ سره پرتلوه 

ږو شيانو اخيستل او خوړل يووه لنډمهالوه کړي، د ساري په توګه د خو

خوښي ده، خو که د يوه کال په بهير کې ددې ټولو خوږو پيسې زېرموه 

کړې، پر هغو يې ونه لګوې او بيا پرې خپل ځان ته يو بايسکل واخلې او 

بيا په هغه هر چېرته سفر وکړې، نو د هغه خوند به زيات او خوښي به يې 

و چې انسان د حيواناتو خالف د پروګرام  اوږدمهاله وي. هغه په دې نظر

جوړونې وس لري، انسان کوالی شي د خپلې خوښۍ لپواره پوه خپلوه 

 پرېکړه وکړي.

اپيکور پر دې خبرې ټينګار کاوه چې )خوښي( الزاماً لوه جسوماني 

لذت لکه د خوږو له خوړلو سره يوشان نه ده. دوستي او د هنوري اثور 

شي. د لرغوني يونوان ليودلوری ننداره هم کوالی شي د خوښۍ سبب 

چې عفت، اعتدال او وقار يې د خپلې خوښۍ بنسټ ګاڼه، يوو د هغوو 

شرايطو له جملې څخه و چې اپيکور د ښه ژوند لپاره په پام کې نيووه. 

هغه په دې نظر و چې د روحي ارامتيا د ترالسه کولو او پور درد و رنوځ 
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او نفساني غوښتنې تر باندې د برالسۍ لپاره بايد انسان خپلې جسماني 

 کنټرول الندې وساتي.

موږ مخکې وويل چې )دموکرتيوس( په دې نظور و چوې تور مورګ 

وروسته ژوند نه شته، ځکه چې د انسوان تور مړينوې وروسوته د روح 

الوتونه سره شلېږي. اپيکور د موذهب او خرافواتو د مقوابلې لپواره د 

په دې نظر و چې د دموکرتيوس له اتومي ليدلوري ګټه پورته کوله. هغه 

ښه ژوند د ترالسه کولو لپاره بايد د مرګ وېره له ځانه لرې کړو. اپيکور 

به ويل: ))ولې بايد له مرګه وډار شو؟ تر هغه وخته چې موږ ژوندي يوو 

مرګ نه شته او کله چې مرګ زموږ سرته راورسېد بيا به نو موږ ژوندي 

 نه يو.((

کې د اتومونو د شتوالي او  د اپيکور د ميتافزيک فلسفه په واقعيت

 تشيال د اثبات لپاره يوه پيالمه ده. چې له دوو الندې ټکو څخه پيلېږي:

 موږ دحرکت په حال کې جسمونه ګورو. -۶

 له نشتوالي څخه شتوالي ته څه شى نه تېرېږي. -۲

 يا په بله وينا له نشت څخه څه شى نه پيداکېږي.

( مسول د هغه د mindفکر )د اپيکور په نظر د سړي د ذهن، روان او 

( دي. طبيعتاً دا يوه مادي خبره ده او د اتومي نظريې له brainبدن غړي )

 مخې چې ضرور مرګ او له منځه تګ هم لري، د توجيه وړ ده.

اپيکور د پېژندنې په پوهه کې پر تجربې ډېره ډډه لګوله او پر هر څه 

به يې ډېر شک نه کاوه. هغه په دې نظر و چې مووږ ټوول اطالعوات او 

معلومات د خپلو حواسو په واسطه ترالسه کوو او که په سمه توګه ترې 

ګټه واخيستل شي، نو زموږ حسي غړي د باور وړ دي. د هغه پوه نظور 



 فلسفه او فلسفي بهري  /نيمه پېړۍ يون

857 

 

ه داسې حال کې چې مادي جوړښت لوري، د اسوتدالل او زموږ ذهن پ

پايلې لپاره هم اصول او زمينې يا امکانات لري چې دا په خپله د تکرار 

 شويو تجربو پايلې ګڼل کېږي.

 اپيکور د شکپالنې پر وړاندې داسې داليل وړاندې کول:

  که له هغو کسانو څخه چې په دې نظر دي چې نه شو

وښتنه وکړو چې ايا هغه پر دې پوهېږي کوالی هېڅ شى وپېژنو، پ

چې نه شو کوالی هېڅ شى وپېژنو؟ هغه به په ځواب کې له لووی 

تناقص سره مخامخ شي، ځکه چې د منفي ځواب له مخې روښانه 

ده چې خپل لومړی باور يې نقص کړی دی او که چېرې يې ځواب 

مثبت وي، پر دې ټکي اعتراف کوي چې ددې پوښتنې پر ځوواب 

او پوه شوی، چې بيا هم د هغې خبرې نقض دی چې وايي پوهېږي 

 نه شو کوالی هېڅ شى وپېژنو.

  که يو شکپالى شخص ووايي يو شى نه شي کېودالی

وپېژندل شي يا نه شي کېدی يو واقعيت تشخيص شي. پور دوی 

باندې کوالی شو اعتراض وکړو، د بېالبېلو مفاهيمو لکوه پووهې، 

اطالعات او يا معلومات څنګه ترالسوه واقعيت او نورو په باب يې 

کړي دي؟ که چېرې پر حوادثو باندې په بشپړ ډول ناباوره يو، نو د 

هغو مفاهيمو پر کارولو هم نه بريالي کېږو چې ددې حوادثوو پوه 

 واسطه مو ترالسه کړي دي.

اپيکور خپله فلسفه په څلورو جملو کې را لنډوي او هغه د څلورګونو 

 ي:ښودنو په نامه نومو

 .له خدايانو بايد ونه ډار شو 
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 .نه شو کوالی چې مرګ حس کړو 

 .کوم څه چې ښه دي کوالی شو ترالسه يې کړو 

  کوم څه چې زموږ د وېرې سبب ګرځي کوالی شو لوه

 مخې يې لرې کړو.

اپيکوريانو د واقعيتونو خالف سياست او ټولنې ته ډېر اهميوت نوه 

 ار و.ورکاوه. )له جنجاله لرې ژوند( د اپيکور شع

تر اپيکور وروسته اپيکوريانو بيا يوازې نفساني لذت ته پاملرنه وکړه. 

))دمګړۍ غنيمت دی(( د هغوی د يوه شعار بڼه خپله کړې وه. زموږ په 

زمانه کې هم هغو اشخاصو ته چې ))دمګړۍ غنيمت(( ګڼي )اپيکوريان( 

 وايي.
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 نوي افالتونيان

 

رواقيونوو، کلبيوانو او په مخکنيو بحثونو کې يادونه وشوه چوې د 

اپيکوريانو درېواړو ليدلوري د سقراط د نظرياتو پر بنسټ والړ وو، او ان د 

)دموکرتيوس( او )هراکلتيوس( نظرياتو او ليودلورو توه يوې هوم سور 

ورښکاره کړی و او څه ناڅه اړيکي يې ورسره لرل، خو په دې بهير کوې 

د )افالتون( ليودلوری بيا تر ټولو مهم يو بل فلسفي بهير راوټوکېد چې 

 يې پاله، نو ځکه خو دې فلسفي بهير ته )نوی افالتوني( بهير وايي.

م( د نوي افالتوني بهير تر ټولوو مهوم plotin( )۲١۳- ۲۳١فلوتين )

فيلسوف دی. هغه په )سکندريه( ښار کې چې پرله پسې پېړۍ د يوناني 

خپلې فلسفي فلسفې او ختيز عرفان د يوځای کېدو او ټکرونو ځای و، 

زده کړې پيل کړې او بيا روم ته الړ. ده روم ته خپل ليدلوری يووړ او له 

هغه څه سره چې نن ورځ يې مسيحيت ګڼي هغه ته د يوه جدي سيال 

په توګه تبديل شو. البته )نوي افالتوني( ليد لوري پر مسيحيت زيواتې 

 اغېزې پرې ايښي دي.

لرغونې فلسوفې سوره نوې افالتوني فلسفه له دې سره سره چې  

بنسټيز اختالفات لري، له هغې سره يو څه ورتوالى هم لري. چې له هغې 

جملې څخه يې کوالی شو ځينو ته په الندې ډول نغوته وکوړو او هغوه 

دادي چې )فلوتين( خپله فلسفه په يوناني ژبه ليکي او د هغې د تشريح 

مسيحيت فلسوفه لپاره له يوناني اصطالحاتو او مفاهيمو کار اخلي او د 
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بيا په داسې حال کې چې له يوناني مفاهيمو څخه ګټه پورته کوي، نور 

مفاهيم هم رامنځته کوي چې له يوناني فلسفي مفاهيمو سره هېڅ ډول 

ورتوالى نه لري. سربېره پر دې د )فلوتين( فلسفه پر عقل او اسوتدالل 

ن هغه توه والړه ده، ژمنه، ايمان، جزمي معتقدات او تر عقل پورته شيا

الره نه پيداکوي. په داسې حال کې چې مسيحي فلسفه نه شي کوالی 

 له هغو څخه سترګې پټې کړي.

هغه مهال چې افالتوني فلسفه د اکاډمۍ د پلويانو د کمزورۍ له امله 

له خپلې اصلي الرې واوښته او د هغې اصلي څېره لوه يوادونو ووتلوه، 

مفاهيمو او مقولو په کارولو  )فلوتين( د افالتون د فلسفې د منځپانګې،

سره پر دې بريالى شو چې ياده فلسفه بېرته د خلکو په ذهنونوو کوې 

فکري  ناکژوندۍ کړي او هغه د نړۍ د يو ډېر پراخ، منظم، مهم او اغېز

دې سره ټول نور ښوونځي څنډې ته کړي او لږ ، نظام په توګه مطرح کړي

سمان خپل سيوری وغوړوي. تر لږه )څلور سوه( کاله د علم او تمدن پر ا

په دې ډول چې په لويديځ کې پېړۍ پېړۍ او په ختيزه نړۍ کې تراوسه 

 هم څوک نه شي کوالی هغه د افالتون له فلسفې څخه توپير کړي.

د افالتون د )مثل( نظريې د )ممثلې نوړۍ( او )محسوسواتو نوړۍ( 

وپير ته ترمنځ  پر توپير باور درلود. دی د جسم او روح ترمنځ هم غوڅ ت

قايل و. په دې مانا چې انسان دوه اړخيز شخصيت يا دوګونى جوړښت 

 لري: جسم او روح.
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د افالتون په نظر جسم چې د انسان د وجود يوه برخه جوړوي، لوه 

خاورې څخه جوړ شوی دی. لکوه د هغوو شويانو پوه شوان چوې پوه 

. محسوساتو پورې اړه لري او د انسان د وجود بله برخه تلپاتې روح دی

په يونان کې دا ليدلوری تر افالتون وړاندې هم ډېرو خلکو ته د منلو وړ 

و. )فلوتين( دې ليدلوري ته ورته نظر سره چې په اسيا کې دود و، پوره 

 اشنايي درلودله.

)فلوتين( د نړۍ پر دوه قطبيتوب باور درلود. د هغه په نظر په يووه 

)احد( باله، البته په خوا يا قطب کې يې خدايي نور واقع و چې ده هغه 

ځينو برخو کې يې په دې هکله د )خدای( له اصطالح څخه هوم ګټوه 

پورته کوله. په بله خوا کې يې مطلقه تياره خوره ده چې د )احد( وړانګې 

پرې نه لګېږي. د )فلوتين( په نظر په هغې تياره کې څه نه شته، په هغه 

ن( په نظر هغوه رڼوا ځای کې يوازې د نور نشتوالى دی او بس. د )فلوتي

چې له )احد( څخه پر تيارې لګېږي، هماغه روح دی، په داسې حال کې 

چې ماده يوه تياره ده چې واقعي شتوالى نه لري. په طبيعت کوې هور 

 موجود د )احد( د وړانګې يو سرسري انعکاس دی.

)فلوتين( ادعا کوله چې  د ژوند په اوږدو کې يې څو ځله دا احساس 

يې له خدای سره ګوډ شووی دی. دې ليودلوري توه  کړې ده چې روح

 معموالً )عرفان( وايي.
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 افکار او عرفان 

 

عرفان د بشري معرفت يوه بڼه ده چې د دين، جادو، علم او فلسفې 

ه مخکنيو بحثونو کوې موې پتر پيدايښت وروسته رامنځته شوی دی. 

په  يادونه وکړه چې دين د هغو خلکو د خبرتياوو هماغه شکل دی چې

څمڅو او ځنګلونو کې به اوسېدل، دې شکل بيا د شيانو لوه ځوواکمن 

 عبادته رانيولې ان د ارواوو تر عبادت پورې مسايل بيانول.

په دې معرفت کې اصلي ټکى ايمان؛ له کوم دليل پرته عبادت او د 

سبب لټون و. خو فلسفه يې د بشر د پوهې يوه بڼه ده چوې د منطوق، 

عواملو د لټون پر بنسټ والړه ده. معرفوت د همودې شيانو او پديدو د 

 تګلوري د څرنګوالي پړاوونه وهلي دي.

عرفان له خپل پانته ييزم )وحدت الوجود( سره د بشر د معرفت يوه 

 بڼه ده، چې د دين او فلسفې ترمنځ واقع دی.

په عرفان کې حقيقت ته رسېدل، د حق ذات ته د رسېدو په مانا دی. 

دالل له الرې )چې علم او فلسفې پورې اړه لري( نوه، دا رسېدنه د است

بلکې له شريعت څخه تر تېرېدو وروسته د شهود او پلټڼې )طريقت( له 

الرې او په وروستي پړاو کې د حق ذات سره د يو ځای کېودو لوه الرې 

 بشپړېږي.
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په څرګند ډول ويالی شو چې عرفان د نړۍ په ټولو لويو اديانو کې په 

موجود و. کوم څه چې عارفانو د عرفان په باب ليکلي دي، بېالبېلو کچو 

له موجودو فرهنګي اختالفاتو سره سره يوو بول سوره ورتووالى هوم 

څرګندوي. کله چې يو عارف هڅه کوي خپل عرفان د دين له الرې پوه 

يوې ځانګړې فلسفې سره څرګند کړي. د عرفان فرهنګي زمينوه پوه 

نه رامنځته کېږي. معموالً عرفوان ګوته کېږي. البته عرفان په خپل سر 

بايد يو پر بل پسې د خپلې تذکيې پړاوونه ووهي چې په دې بريالى شي، 

 خدای)ج( ته ورسېږي.

د تذکيې دا پړاوونه د ژوند اندود هم رانغاړي او هم فکري اړخ پورې 

اړه پيدا کوي. عارف ددې پړاوونو تر تېرولو وروسته يو ناڅاپه خپل هدف 

 فرياد کوي چې ))زه خدای يم(( يا ))زه ته يم((. ترالسه کوي او

د خدای پېژندنې لپاره تر ځان پېژندنې پرته بله الر نه شته )بايزيود 

بسطامي( وايي عرفان په اصل کې له خدای سره د يووالي او پيوستون 

په مانا دی. په ډېرو اديانو کې دې موضوع ته نغوته شوې ده، چې د خالق 

منځ يو پيوند شته، خو عارف ته دا پيوند څرګند نه او د هغه د مخلوق تر

دی. د عارف نقش د لوړو صعودي پړاوونو تر بشپړاوي وروسته له خدای 

سره وصلېږي. کوم څه چې په عرفان کې مطرح دي، په ټوله کې په دې 

بڼه د بيان وړ دي، هغه څه چې د )زه( په نامه يادېږي زما )اصلي زه( نه 

ره لنډه شېبه کې کوالی شو له بل لوی )زه( سره دی. موږ په دې يوه ډې

يوځای شو. ځينې عارفان بيا دغه لوی )زه( خدای ګڼي او ځينې نور بيا 

)يوازينى نور(، )د هستۍ مبدا( يا )مطلق وجود( خدای ګڼي. لکه د اوبو 
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د څاڅکي په شان کله چې په درياب کې ولوېږي، له هغه سره يوځوای 

 شي او په هغه کې ورک شي.

يو هندي عارف په دې باب داسې ويلي دي: ))کله چې زه وموه نوو 

 خدای نه و، اوس چې خدای شته نو زه نه يم.((

هغه عرفان چې په يهودي، مسيحي او اسالمي اديانو کې ريښه لري، 

په هغه کې عارف ادعا کوي چې خدای يې ليدلى دی. سره له دې چوې 

دی، خو تر دې نړۍ په  خدای په هر ځای او د انسان په روح کې موجود

 پورته موجوداتو کې هم حاضر دی.

د ختيزې اسيا يانې د )بودايي ائين، هندي ائين او چيني مذاهبو( په 

عرفان کې بيا عارف ادعا کوي چې له خدای سره يوځوای شووی دی. 

همدا حالت دی چې عارف ادعا کوي چې ))زه خدای يم((. ځکوه چوې 

ن په وجود کې دی، نه له هغه څخه ددې مذهبونو له مخې خدای د انسا

 بهر.

تر )افالتون( څو پېړۍ وړاندې په تېره بيا په هندوستان کې عرفوان 

موجود و. )سوامى ويو کاناندا( چې په لويديځ کې د هندو ائين مبلغ و، 

داسې ويلي دي: )) لکه څنګه چې په ځينو مذهبونو کې هغوه څووک 

پر خدای عقيده نه لري. مشرک ګڼل کېږي چې د انسان له وجوده بهر 

موږ هم هغه څوک مشرک ګڼو چې پر خپل ځان ايمان نه لري، موږ توه 

هم پر هغه روح چې زموږ په داخل کې دی، عقيده نه لرل شرک ګڼول 

 کېږي.((
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پاکوالي، تذکيې او علم ته د  هغه الره، طريقه او پېژندنه چې د زړه د

تر ټولو مناسبه کلمه تسليمۍ له الرې حاصلېږي، هغه ته معرفت وايي. 

چې د تصوف ځانګړنه بيانوي، هغه عرفان دی چې له معرفت )پېژندنې( 

څخه مشتق شوې ده. معرفت د پېژندنې د يوې پوړۍ د حاصلولو مانوا 

ورکوي، په دې مانا چې تر څېړنې او پلټڼې الندې موضوع يانې د انسان 

پای کې د خپول  پېژندنې يوه خوا هم پټه او ناپېژانده پاتې نه شي او په

ځان د پېژندنې ترڅنګ خپل پنځوونکي وپېژني، د مکان علم ترالسه او 

د ژوند پر اسرارو پوه شي. د عرفاني ښوونځي ښوونکي ته )عارف( ويل 

کېږي. عارف د خپل وجود رښتينولي د خپل پنځوونکي په ذات کوې د 

ورډوبېدو او د ژوندانه د حقيقت په ثبات کې پلټي. پوه واقعيوت کوې 

عرفان د ښوونې او رزونې يو نظام او يو سيستم دی چې د خپول ځوان 

پېژندنه د خپل سفر د مسير په توګه ټاکي. دا داسې يو سوفر دی چوې 

انسان د خپل شتوالي ثابت واقعيت او په پای کې د خپل معبود واقعيت 

 پلټڼې ته بيايي.

 عرفان خپل سالک )د عرفان زده کوونکي( ته څلور سفره ټاکي:

له پنځول شوي څخه پنځوونکي ته سفر )له خلق شووي څخوه  -۶

 خالق ته سفر(

 په خپله پنځوونکي )خالق( کې سفر. -۲
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له خالق څخه مخلوق ته سفر، خو له خپل خالق سره. په داسې  -۹

 حال کې چې له خدای سره دی، دی د مخلوق پر لوري بېرته راګرځي.

 له حق سره د خلکو په منځ کې سفر او کتنه. -۹

د عرفان لپاره شايد تر ټولو غوره تعريف دا وي چې ووايو: )) عرفان د 

ځان پېژندنې يو ښوونځى دی(( يا )د فرد د ذاتي حقيقت پلټنه(. عرفان 

خپلو زده کوونکو او سالکانو ته دا ورښيي چې پوه څوه ډول د انسوان 

ناپېژندل شوي استعدادونه او وړتياوې وپلټي او دا کار ددې سبب ګرځي 

انسان له فرضي تعلقاتو او بنديزونو څخه ازاد او په خپل ځان کې د چې 

 روحي او نرم سفر او کتنې د ترسره کولو جوګه شي.
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 منځنۍ پېړۍ او فلسفه

 

 

فلسفې د تاريخ د  هغې دورې نوم دی چې د تاريخ او  منځنۍ پېړۍ د

ډلبندۍ لپاره ترې ګټه پورته کېږي. منځنۍ پېړۍ معمووالً پوه پنځموه 

ميالدي پېړۍ کې د )روم( د امپراتورۍ له وروستيو بيا د )قسطنطينې( 

م( کال د ختيځ روم يا)بيزانس( امپراتوورۍ تور ۶۹۳۹تر ړنګېدو او پر )

 وروستيو پورې مهال ته ويل کېږي.

ر کې په فيوډالي ټولنه کې، اروپا د فلسوفې، د منځنيو پېړيو په بهي

)نوميناليزم( او )رياليزم( د فکري ليدلورو ترمنځ د جګړې ډګر و چې په 

واقعيت کې د )ماترياليزم( او )ايډياليزم( بېالبېلې بڼې ګڼل کېږي. پوه 

هغه دوره کې د منځنيو پېړيو )سکوالستيک( فلسفه راوټوکېده او ددې 

واکمنو مذهبي عقايدو او )انګيزسيونو( يوا )د ترڅنګ د کليسا په زور 

عقايدو د څار جوړښت( د فلسفي افکارو د ټوکېدو او پراخېدو مخه ډب 

کړې وه. په هغه زمانه کې د فلسفې اساسي بحث يوازې پور ټووليزو او 

عامو مفاهيمو راڅرخېده. ځينو به ويل، دا مفاهيم او ويناوې په عقلوي 
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پرته له دې چې ملموسه او محسوسه نړۍ نړۍ کې ))واقعيت لري(( يانې 

په پام کې ونيسو، دا واقعيت په خپل سر موجود دی. له همودې کبلوه 

)ريالست( يانې واقعيت پلوي ګڼل کېدل. ځينې نور بيا په دې نظور  وو 

چې دا مفاهيم د محسوساتو په نړۍ کې واقعيت لري او يوازې له نومونو 

ه د )نوميناليست( يا )نوم پلوو( نوم پرته نور څه نه دي، ځکه يې نو هغو ت

غوره کړ. رياليستان د ايډياليزم استازي وو ځکه چې ټولنيزو او عوامو 

مفاهيمو يانې هغو شيانو ته چې د بشري ذهن محصول دي او په بهرنۍ 

نړۍ کې موجود نه دي د واقعيت او اصل په توګه قايل وو. د ساري پوه 

وجود لري ايا هغوه ونوه ده.  توګه )ونه( چې په مشخص او څرګند ډول

)ونه په ټوليز ډول( په عيني نړۍ کې موجوده نه ده. د )ونې( ټووليز او 

عام مفهوم د يوه تجريد شوي مفهوم په توګه د بشر د فکر زېږنده ده. که 

څوک هغه واقعي وګڼي، نو د )ايډياليزم( مفکوره يې خپله کوړې ده. د 

غه مهوال پوه واقعيوت کوې )د نومپالو دويمه ډله د منځنيو پېړيو پر ه

ماترياليزم( استازي وو، ځکه چوې دوی شويانو، ))ځوانګړو او جزيوي 

مفاهيمو(( ته د واقعيت په سترګه کتل او ويل به يې چې ټوليز مفاهيم 

 له اورېدو څخه ترالسه کېږي او خپلواک وجود نه لري.

منځنۍ پېړۍ په حقيقت کې هغه زمانه ده چې د هغو په بهير کې د 

ديځ هويت په هغه مانا چې نن يې موږ پېژنو، بڼوه غووره کوړه. دا د لوي

لويديځ د تفکر هغه وختونه دي چې په هغو کې مفکرو اشخاصو د دين، 

طبيعت، تر طبيعت پورته، انسان او ټولنې په بواب خپول خپول افکوار 
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روموي دورې، چوې  -څرګند کړل. مورخانو دا تاريخي دوره د يونواني

ې او د نوې دورې ترمنځ يوه دوره ګڼلې ده. ځکه پخوانۍ دوره ګڼل شو

خو نورې دورې ته منځنۍ پېړۍ ويل کېږي. پيل يې پنځه ميالدي پېړۍ 

ګڼي چې د )جرمنيانو( په الس د لويديځ روم امپراتوري ړنګه شووه او 

پای يې بيا د رنسانس راټوکېدل او په شپاړسمه پېړۍ کې د نوې دورې 

 پيل ګڼي.

ه وړاندې په لويديځ تفکر کې د يونانيوانو اصولي ( کال۶١١تر ميالد )

او هنر تر علم )دوه سوه( کاله  ېنقش له هر پلوه پايته رسېدلى و. فلسف

وړاندې له اتن سره يوځای نزول کړی و، خو علم ال هم په سکندريه کې 

ځانګړي پرمختګونه کړي وو. ان تر دې ځايه چې ټولو فکري بهيرونو له 

پرمختياوې کړې وې او نور نو نويو فکرونو ته کوم هره پلوه ډېرې زياتې 

ځای پاتې نه و او هر علم ته به دې چې کتل د اوسنيو فکوري الرو لوه 

پراختيا پرته د بشر له السه نور څه نه شول کېدالی. سوتورپوهانو لوه 

کتنې پرته بل کار نه شو ترسره کوالی. لمر پوهانو يا رڼاپوهانو سره الهم 

نې هماغه وسايل وو چې )کيمياوي( يې بلل، په سرو يوازې د خپلې زما

زرو د ځينو فلزاتو بدلول او يا هم د ځينو درملو جوړول وو. له بلې خوا 

اتومي ښوونځي، کيميا او فزيک ته نه پاملرنې دوی له پرمختګ څخوه 

 شاته پاتې کړي وو.
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په داسې حال کې چې د يوناني علم د زوال اصلي عوامول داخلوي 

خو درې باندني الملونه هم ډېر موثر وو. دا الملونوه پوه دې عوامل وو. 

 ډول وو:

 د روم امپراتوري -۶

 د منځنيو پېړيو مسيحيت -۲

 د کليسايي واکمنو د حکومت ائين -۹

که څه هم دې الملونو د ناروغۍ په زېږونې کې کوم نقش نه درلود، 

 خو هغه يې ډېره سخته او درملنه يې ورته ناشونې کړه.
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 روم امپراتوريد 

  

روميانو سياسي ازادي له منځه يوړه او د مديترانې په حوزه کې يې 

قومي پراختيا غوښتنه پايته ورسوله. پرته له دې چې پر يوناني تمودن 

باندې يو محاسبه شوی يرغل ترسره کړي، په نامستقيم ډول يې پر هغه 

په حوزه باندې نه رغېدونکي ګوزارونه وکړل، د مديترانې د سمندرګي 

کې يې اوسېدونکي قومونه له پښې وتړل او هېڅ يو هم هغه پاملرنه چې 

يونانيانو د منځني ختيځ علم ته لرله، دوی هغه د )سکندريې( پوهې ته 

نو پور وڅرګنده نه کړه. روميان يوازې پرحکومتي چارو او د نورو  هېواد

 نه کوله.ايل کولو بوخت وو، علم او پوهې ته يې ډېره کمه پاملرنه هم 

مسيحي تفکر هم د روميانو د چلند په کچه پر علم ناوړه اغېزه وکړه 

په مسيحي تفکر کې د بشر د ژوند موخه يوازې پر اخورت بانودې پور 

پانګونې راټولېده. د رحمت ژمنه چې تر ټولو ستره اشاره ګڼل کېدلوه، 

يوازې هغه کسان يې وړ او مستحق ګڼل کېدل چې لوه کووم دليول او 

ته يې ايمان راوړ. پر معرفت بريد، پر مذهبي استازو او څارونکو منطق پر

بريد ګڼل کېده، همدا مهال په يوه کتابګوټي کې پور موذهبي اسوتازو 
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نامستقيم خو يو ډېر ځيرکانه بريد وشو. ))ځکه نو هېڅووک بايود پور 

انسان ونه وياړي(( دې ډول څرګندونو انسانپالنه چې د علم او هنور د 

ی، مردوده کړه. د يوناني علم پراختيا د دوو بشوپړو پرمختګ بنسټ د

مخالفو لوريو ترمنځ کشمکش کې راجوتېږي. لوومړی پوه )اتون( کوې 

دوديزه طريقه وه چې د فلسفي طريقې په نامه يادېدله او د رياضي لوه 

برياليتوب څخه يې الهام اخيسته، د هغو ټوليزو اصولو له مخې چې پر 

معرفت نتيجه يې راايستله. دويمه طريقوه اخالقي بنسټونو والړ وو، د 

چې يو څه ځواکمنه وه او په )سکندريه( کې يې  اعتبار هم درلود، هغه 

)استقرايي( طريقه وه چې هغې کې بيا ټوليز اصول له کتنې يا مشاهدې 

څخه ترالسه کېدل او وروسته بيا د قضيو د سريزو په توګوه کارېودل. 

تو سره سره د ددې طريقو پلويوانو د ددغو دوو طريقو ترمنځ له اختالفا

عقايدو په اصولو کې ګډ نظر درلود او د انسان د تشخيص ځواک او عقل 

 يې نه ردول، خو مسيحي وحې ښوونه يې د عقل له مخې ترسره کوله.
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 د کليسا د اربابانو حکومت

 

د مسيحيانو داخلي يووالى يا هغه ډول چلنود چوې دوی د نوورو  

مذهبونو پر وړاندې کاراوه او له اسانۍ او نرمښت سره مل نه و، په همدې 

ډول پراختيا وموندله او الپسې ټينګ شو. مخکې تر دې چې مسيحيان 

خپله مذهبي ښوونه پيل کړي. د روم په امپراتورۍ کې په شرک ککوړ 

هغوی يو د بل ترڅنګ  مذهبي خپلواکيو برخمن وو. مذهبونه له خپلو

له دې چې د يو بل په چارو کې السوهنه  ته په ازادانه ډول ژوند کاوه، پر

وکړي او يا يو پر بل بدګومانه شي، خو مسيحي ائين نور مذاهب باطول 

ګڼل او په دې نظر و چې د هغو مذهبونو مومنان بايود مسويحي ائوين 

وم د امپراتورۍ په داخل کې ټول مذهبونه له ومني. سره له دې چې د ر

خپلو ازاديو برخمن وو، خو دا کار بيا له امپراتور سره د ژمنتيا يا وفادارۍ 

په اعالن پورې تړلى و. څرنګه چې مسيحيانو له دې کار څخه سرغړونه 

کوله، نو ځکه يې د امپراتور غوسه راوپاروله او حکومت ډول ډول هڅې 

ځپي، خو حکومت ډېر ژر پر دې پوه شو چې ان د کولې چې هغوی سره و

پوځ په داخل کې هم، چې امپراتوري پرې ډډه لګوله، نه شي کوالی، د 

 مسيحيت د پراختيا مخه ونيسي.
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له همدې کبله )لوی قسطنطين( د قدرت پر سر خپلو مدعيانو توه، 

)مسيحيان( د يوه درز په توګه ښکاره کړل، ځکه چې هغه فکور کواوه 

کوالی شي حاالت دده پر ګټه راوڅرخوي. ده خپله پالزمېنه مسيحيان 

د )قسطنطينې( په نامه ياده کړه او مسيحيت يې د روم د امپراتورۍ د 

 رسمي دين په توګه اعالن کړ.

دې پېښو يو نوی واک چې همغه د کليسا د اربابوانو حکوموت و، د 

اسوې خلکو پر ژوند واکمن کړ. واکمنو کليساوو، خپل )کشيشان( له د

مدني واک و ځواک څخه برخمن کړل او د قودرت، شوهرت او ثوروت 

داسې امکانات يې ورته برابر کړل چې د تېرو خپلواکو کليساوو په تاريخ 

 کې يې ډېره کمه بېلګه ليدل شوې ده.

د پوځي او اداري پوستونو خالف لوړو کليسايي منصبونو ته په ټوليز 

شوني نه وو. د پيسه دوستو  ډول د ټولنې د ټيټې طبقې د خلکو رسېدل

او بداخالقو کشيشانو ترمنځ د واک پر سر ناولې جګړه ونښوته، ان تور 

هغه ځايه چې هغوی د خپلو سياالنو د ځپنې لپاره د کليسوا عوايود د 

خپلو ډلو ټپلو او لنډغرو د ګومارنې لپاره لګوول. د کليسوا  اربابوانو د 

ې په نړولو کې ډېور حکومت سياسي ځواکونو د علمي او دنيايي فلسف

اغېز درلود. کشيشان که څه هم د کليسايي منصبونو د نيولو لپاره پوه 

خپل منځ کې سره جنګېدل، خو په يو شي کې ټول سره يوه خوله وو او 

هغه له خپلواک فکر څخه بېزاري وه. هغوی د خلکو افکارو ته کتل او د 

بريالي شول  هغوی څار يې کاوه. له همدې امله د کليسا مشران پر دې

چې امپراتوران اړ کړي د اخرت د نېکمرغۍ د ترالسه کولو لپاره يوناني 

علوم )د شويطاني ښووونځي د مرسوتيال( پوه توګوه معرفوي کوړي. 
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)قسطنطين( له همدې کبله اړ شو د نامتو فيلسوف )سوپاتور( د وژنوې 

فرمان صادر کړي. د عوامو په نظر پر )سوپاتور( باندې لګېودلى توور د 

و وړ و، خو عوامو کوم زور وځواک نه درلود. د دولت واک د کليسا ملنډ

په منګولو کې داسې بند و چې امپراتوران د مدني امنيت د ترالسه کولو 

لپاره هم ناچاره وو، د کليسا فرمانونه ومني او تعقيب يې کړي. همغوه 

مهال د سکندريې د کتابتون ډېر ميراثونه د هغه وخت د لووی مفتوي  

 س( په الرښوونه له منځه الړل.)تنوفلو

دا کړنه او د )هيپاتيا( وژنه چې د )سوپاتور( د سنتونو وروستى پاتې 

شونى ګڼل کېده، د سکندريې د علم پر بوې روحوه وجوود وروسوتي 

 ځپونکي ګوزارونه وو.
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 د منځنيو پېړيو فلسفيان

 سنت اګوستين

 

اګوستين( د منځنيو پېړيو لومړنى فيلسوف دی. د افريقا په شمال 

)ننني الجزاير( کې يوې 

نووړۍ تووه سووترګې 

وغړولې. پوه شوپاړس 

کلنۍ کې )کارتاژ( ته د 

زده کړو لپاره الړ او څه 

موده يوې پوه )روم( او 

)ميالن( کې هم ژونود 

وکووړ او د عموور پووه 

وروستيو کلونو کوې د 

. هغه ټول عمر مسيحي نوه و، د هغوه )سقف( مذهبي پوړيو ته ورسېد

وخت د نړۍ موجود فلسوفي او موذهبي بهيرونوه يوې تجربوه کوول. 

)اګوستين( په پيل کې د )مانويت( د ائين پلوی و. دې ائين نيمه فلسفي 

او نيمه مذهبي ښوونې درلودلې. )مانويانو( نړۍ پر رڼا او تورتم، ښوه او 

فکر انسان کووالی شوي، د بد، روح او مادې باندې وېشله. د هغوی په 

خپل روح په ځواک سره له مادي نړۍ څخه پورته الړ شي او د خپل روح 

د ژغورنې لپاره زمينه برابره کړي. خو په )مانويت( ائين کوې د توور او 
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سپين، خير او شر ترمنځ غوڅ بېلتون او جزم پالنه پر دې بريالي نه شول 

کې هغه د ورکړل شويو  چې د هغه د ذهن د ارامتيا سبب شي. په پايله

شيانو د سرچينې په لټه کې شو چې پر دې پوه شي شر څنګه رامنځته 

کېږي. )اګوستين( په دې نظر و چې خدای نړۍ له هېڅ نه پيداکړې ده. 

د هغه دې اعتقاد له )انجيل( څخه الهام اخيسته. هغه به ويول چوې د 

ه هرحوال پوه ديني مسايلو د عقلي شننې لپاره يو بريد او پوله شته، پ

مسيحي دين کې هم الهي رمز او راز موجود دی چې يوازې د ايمان لوه 

الرې د درک وړ دی. هغه د انسان په چلند کې خپلواکي مردوده نه ګڼله 

د))الهي مدينې(( په نامه په خپل کتاب کې ليکي: ))هغه څه چوې پوه 

 تاريخ کې تېرېږي د الهي مدينې يا د خدای د واکمنوۍ او ددې نوړۍ د

حاکميت ترمنځ جګړه ده. دوی يو بل سره د واک د نيولو لپاره پر جګړه 

اخته دي.(( هغه په دې ډول د لومړي ځل لپاره تاريخ خپلې فلسفې ته 

داخل کړ او هڅه يې وکړه د )افالتون( د فلسفې ښودنه په داسوې ډول 

 مطرح کړي چې د مسيحيت له ليدلورو سره تضاد ونه لري.

ې تر بدلون وړاندې د )اګوستين( فکري زمينوه د فکر، نظر يا عقيد

)نوې افالتوني فلسفه( ده. دغه راز همدا فلسوفه وه چوې دی يوې دې 

بدلون ته تيار کړ. هغه ان د خپلې ګروهې تور بودلون وروسوته د يووه 

افالتوني په توګه پاتې شو او د اساسي مسوايلو د حول لپواره يوې لوه 

خو دا ډول تبيعت يوازې د يوه  افالتوني مفاهيمو څخه ګټه پورته کوله،

ساده او نا ازمويل شوي منښت زېږنده نه دی. د مسيحي تفکر د اړتياوو 

 په حدودو کې د افالتوني ښوونځي تفسير او شننې هم رانغاړي.
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له مسيحيت سره د لرغوني تفکر په غاړه غړۍ کولو کې )اګوستين( 

ې )تومواس تر )توماس اکويناس( وړاندې ځي، يوازې له هغه اړخوه چو

اکويناس( د دين لپاره د ارسطو تفکر د عقالني بنسټ په توګه مطرح کړ، 

په داسې حال کې چې )اګوستين( همدا کار په افالتوني اصولو ترسوره 

کړ. د افالتوني تفکر اساسي ټکى تر حس پورته نړۍ  کې د نفس ګډون 

 و.

)اګوستين( چې د خپلې فلسفې د جوړښت په بهير کې يې د اکاډمۍ 

د غړو له شکپالنې سره ټکر کړی و، پر دې پوهېده چې د پېژنودنې پوه 

مسله کې دوه ستونزې شته، يوه د پېژندنې د موضوع د وجود په بواب 

چې دا حقيقت د اکاډمۍ د غړو له خوا ردېده او بله په خپله د پېژندنې د 

 ټوکېدو د ځای په باب.

ر فلسوفې د لومړۍ پوښتنې په برخه کې )اګوستين( د شکپالنې پو

بريالى شو او د پېژندنې د وجود )امکان( مسله يې په مشهور استدالل 

تصديق کړه چې ))زه شک کوم، نو ځکه يم.(( د دويمې مسلې يوانې د 

پېژندنې د راټوکېدو د ځای په باب )اګوستين( د يو افالتوني پوه توګوه 

حسي ادراک ناڅيزه ګڼي، ځکه چې هغه د عقلي معرفوت بنسوټ نوه 

 کوي.رامنځته 

دی په دې مهمه مسله کې اساساً لوه )ارسوطو( او  ،له همدې کبله

)اکويناس( سره اختالف لري، ځکه نو بايد وويل شوي چوې دا عقلوي 
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ادراک له کوم ځايه راپيداکېږي؟ د اشراق له الرې. لکوه څنګوه چوې 

سترګې د محسوسو شيانو د ليدلو لپاره د لمر رڼا ته اړتيا لري، عقلوي 

 ڼا ته اړتيا لري چې معقول موجودات وپېژني.ځواک هم الهي ر
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 توماس اکويناس

 

د منځنيو پېړيو دويم او لوی فيلسوف )توماس اکويناس( دی. هغه په 

الهياتو کې تخصص درلود. که څه هم دا مهال ال الهيات او نور ډېر علوم 

له فلسفې څخه جال شوي نه 

وو او د الهيوواتو او فلسووفې 

ترمنځ ځانګړې کرښه او بريد 

نووه وو رامنځتووه شوووی. 

)اکويناس( د )ارسطو( افکار 

داخول کوړل،  مسيحيت ته

لکه څنګه چې )اګوسوتين( 

دا کار د افالتون په ليدلوري 

ترسره کړی و. ددې دواړو شخصيتونو موخه دا وه چې د يونان د سترو 

فلسفيانو نظرونه په داسې ډول تعبير او تفسير کړي چې د مسيحيت له 

الرښوونو سره تضاد پيدا نه کړي. )اکويناس( به ويل: ))د فلسوفې او د 
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الرښوونو ترمنځ ډېر زيات اختالف نه شته او په ډېرو برخو  مسيحيت د

 کې فلسفه او دين دواړه يوه خبره کوي.((

ځکه نو موږ په خپل عقل او شعور همغو واقعيتونو ته رسېږو چې په 

وي او  ې)انجيل( کې راغلي دي. که چېرې ارسطو يو ټکي ته نغوته کوړ

موږ د خپل عقل په واسطه هغه سم وبولو، هغه ټکى نه شوي کووالی د 

مسيحيت له ښوونو سره په تضاد کې واقع شي. )توماس( به ويل: څرنګه 

چې موږ د عقل په واسطه کوالی شو پر دې پوه شو چې هر شوى يووې 

ريښې يا منشا ته اړتيا لري، ځکه نو د ارسطو د فلسفې له الرې کوالی 

ای شتوالى ثابت کړو. د )توماس اکويناس( له مرګه ال څو کاله شو د خد

نه وو تېر شوي چې په مسيحي فرهنګ کې درز رامنځته شو. فلسفې او 

علومو ورو ورو ځان د کليسا له واکمنۍ څخه راوويست او دا موضووع 

ددې سبب شوه چې دين ته هم له عقالني ليدلوري وکتل شي. د دين او 

ړنګېدل ددې سبب شول چې د دين په باب هم تازه علم ترمنځ د دېوال 

صميميت راوټوکېږي او ان تر دې چې په پای کوې د پنځوه لسومې او 

شپاړسمې ميالدي پېړيو په بهير کې موږ د رنسوانس او سومونپالو دوو 

 مهمو بدلونونو شاهدان يو.

تر مسيحي ميالد وړاندې په څلورمه پېړۍ کې )مقودوني سوکندر( 

فرهنګ د پراختيا په خيال د هغه مهال متمدنو سيمو ته  ظاهراً د يوناني
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لښکر کشي وکړه، د سکندر جنجالونه د نورو فاتحينو خوالف يووازې 

سياسي پايله نه لرله، بلکې د لويديځې نيمې وچې په فرهنوګ کوې د 

يوناني ډوله عصر په نامه د يو تازه عصر د ټوکېدو سبب هوم شوول. د 

و د واحد يوناني حکومت د جوړېدو له امله قومي او ملي پولو د ړنګېدو ا

په نيول شويو سيمو کې يوناني عقالنيت د ځان څرګندولو لپواره ښوه 

فرصت پيدا کړ. له بلې خوا ختيزو اديانو ددې عقالنيت په اړه او د هغې 

هېوادنۍ نړۍ په باب چې دې امپراتورۍ د واحدې يوناني ژبې په واسطه 

پراختيا وموندله، يونواني او تور هغوه رامنځته کړې وه، هغه مهال ښه 

وروسته يې رومي دينپالنې ته شرقي رنګ ورکړ. په دې ډول نو ځينوو 

يوناني فلسفي بهيرونو ديني بڼه غوره کړه او يوناني او رومي اديانو هم د 

 ختيزو اديانو روحانيت او له اسرارو ډک عرفاني تمايالت راخپل کړل.

تيو کې، روم خپل سياسي واک د څوارلسمې ميالدي پېړۍ په وروس

عمالً له السه ورکړی و، خو ډېر وخت ال نه و تېر شوی چوې ددې ښوار 

مذهبي مفتي د )رومي کاتوليک کليسا( مشري خپله کړه، هغه ته يې د 

پاپ )پالر( لقب ورکړ. په پای کې هغه د ځمکې پرمخ د عيسى استازی 

ره کوې، )روم( د وګڼل شو. له همدې امله د منځنيو پېړيو پوه ټولوه دو

کليسا مرکز او د مسيحيت پالزمېنه ګڼول کېوده. تور دې وختوه بيوا 

راوروسته نو ډېرو کمو خلکو جرئت کاوه چې د روم د نظر خالف حرکت 
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وکړي. ورو ورو سيمه ييزو ځواکونو خپل سياسي او پوځي اغېز زيات کړ، 

کړي. پاچايان او واليان پر دې بريالي شول چې ملي حکومتونه رامنځته 

د هغوی واک دې بريد ته ورسېد چې په يوازې ځان يې کوالی شوول د 

کليسا پر وړاندې سر پورته کړي چې له دې جملې څخه يوو يوې هوم 

 )اسوري( نومېده او د )ناروې( پاچا و.

په مخنيو بحثونو کې مو يادونه کړې وه چې منځنۍ پېړۍ داسې يوه 

ه جوړه کړه. د منځنيوو زمانه ده چې په هغې کې لويديځ تفکر خپله بڼ

 پېړيو فکر په اساسي ډول ديني فکر دی.

د دين د پراختيا څرنګوالى او د هغه مالتړ پوه هغوو پېړيوو کوې د 

لويديځو مفکرانو ګرمې بوختياوې وې. په منځنيو پېړيوو کوې ديون د 

مسيحيت )پولوسي( انګېرنه او تفسير وو. )پولوس( يو يوناني ډوله يهود 

دي پېړيو کې د هغه د خبرو له مخې د يوناني ډوله فکر و. په لومړيو ميال

او اديانو په چوکاټ کې د عيسى)ع( اعمال په نوې بڼه تفسير شوول. د 

مسيحيت دې ډول تفسير، د لويديځ ديني نړۍ پېژندنه رامنځته کړه او 

 دين پر دې لويه وچه واکمن شو.

: پوه د روم امپراتوري ورو ورو پر دريو فرهنګي حوزو ووېشل شووه

لويديزه اروپا کې مسيحي او التيني ژبى کلتور رامنځته شو چې د روم 

ښار يې پالزمېنه وه. ختيزه اروپا له مسيحي او يوناني ژبي کلتور څخوه 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ فلسفه او فلسفي بهري

 

884 

 

برخمنووه وه، ددې فرهنګووي حوووزې پالزمېنووه )قسووطنطينه( وه، د 

قسطنطينې بل نوم )بيزانس( و چې يوه يوناني کلمه ده. له همدې کبله 

پر دې مهال د دوو منځنيو پېړيو يووه )د بېزانسوي منځنوۍ  ګورو چې

پېړۍ( او بله )د رومي کاتوليک منځنۍ پېړۍ( يادونه کېږي چې په دې 

توګه دا دواړه فرهنګي حوزې يوه له بلې جال شي. خو د افريقا شمال او 

نږدې ختيځ هم په روم امپراتورۍ پورې تړلي وو، دا ځمکې په منځنيو 

مي او عربي ژبو فرهنګي حوزو بودلې شووې دي. تور پېړيو کې پر اسال

منځني ختيځ وروسته، د نږدې ختيځ ځينې برخې او د افريقا شمال د 

اسالم تر واکمنۍ الندې راغلل. څوه مووده وروسوته )اسوپانيا( هوم د 

مسلمانانو تر واک الندې راغله. )مکه، مدينوه، اورشويلم او بغوداد( د 

دل. د فرهنګي تاريخ له نظره بايود مسلمانانو سپېڅلي ښارونه ګڼل کې

پوه شو چې د )هلني( کلتور د سترو مرکزونو له جملې څخه يوو مهوم 

مرکز يانې )سکندريه( هم د مسلمانانو تر واک الندې راغى. په دې ډول 

نو مسلمانانو د يوناني علم يوه درنه برخه د ميراث په توګه راخپله کړه، 

رمهال د علومو په بېالبېلو برخو کې عربو د منځنيو پېړيو د ټولې دورې پ

له هغې جملې څخه په رياضياتو، کيميا، نجوم او طوب کوې لوومړۍ او 

وروستۍ خبره کوله. زموږ د عددونو ليکل هم له عربو څخه را اخيستل 

شوي دي. له همدې کبله دي چې يو ډول عدد ليکنه )د عربي ويسوي 
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په ځينو برخوو کوې د عدد( په نامه يادوي. په دې ډول نو عربي کلتور 

 مسيحيت تر کلتوره وړاندې الړ.

د منځنيو پېړيو فلسفيانو مسيحيت يو روښانه واقعيت ګاڼه، کوموه 

پوښتنه چې له هغوی سره مطرح کېدله، هغه دا وه چې ايا يوازې بايد پر 

مسيحيت ايمان ولرو او يا هم کوالی شو د عقل له الرې هم د هغه پور 

د فلسفې او د )انجيل( د الرښووونو تورمنځ درک بريالي شو؟ د يونان 

اړيکي څه دي؟ ايا د انجيل او عقل ترمنځ تضاد شته؟ يا کوالی شوو د 

عقل او ايمان ترمنځ يووالى رامنځته کړو؟ د منځنيو پېړيوو د فلسوفې 

پاملرنه تقريباً په بشپړ ډول د همدې پوښتنې پور څېړنوې راټولوه وه. 

ني مسايلو د شننې لپاره يو بريد او )اګوستين( دا په ډاګه کړه چې د دي

پوله شته. په هر حال په مسيحيت کې هم الهي رمزونه او رازونه موجود 

دي چې يوازې د ايمان له الرې د پوهېدو وړ دي، خوو کوه چېورې پور 

مسيحيت ايمان ولرو، نو خدای به مو روح له ظلمه وژغوري او دا نو هغه 

خارق العاده درک ته رسېدلي مهال دی چې موږ به د خدای پر وړاندې 

يو. )اګوستين( په دې نظر و چې فلسوفه نوه شوي کووالی ناپېژانودو 

اليتنهاهي شيانو ته ورسېږي. پر مسيحيت باندې تر ګروهېدو وروسته د 

هغه روح ارام شو. هغه په دې باب داسې ليکلي دي: ))زما زړه تر هغه نا 

اوګوستين عقيده لرلوه ارام دی تر څو چې په تا کې ارامتيا پيداکړي(( 
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چې خدای نړۍ له هېڅ څخه پيداکړې ده. دا اعتقاد له انجيول څخوه 

سرچينه اخلي خو يونانيانو زياتره پر دې عقيده لرلوه چوې نوړۍ تول 

موجوده وه. اوګوستين معتقد و چې د نړۍ تر پنځونې وړاندې د خدای 

او په  په ذهن کې د هغې )مثل( موجود و. هغه )مثل( ته الهي بڼه ورکړه

 دې ډول يې له تلپاتې )مثل( څخه د افالتوني تصور لپاره يوځای پيداکړ.

دی په دې نظر و چې د خدای او د ژوند د نړۍ ترمنځ ناپايه اړيکوي 

شته. هغه د مسيحيت د اعتقادي اصولو او د )فلوتين( د الرښوونو پور 

بنسټ په دې نظر و چې ټول شيان بېرته خدای ته ګرځي. خو )اګوسين( 

دې ټکي ته هم نغوته کړې چې انسان يو مانيز موجود دی، مادي جسم 

لري چې په مادي جوړښت پورې اړه لري او فنا کېدونکى دی، خو انسان 

يو روح لري چې کوالی شي خدای ته ځان ورسوي. د )اګوستين( په باور 

د انسان جسم تر مړينې وروسته د هغو ګناه ګانو له امله چې ده ترسره 

له منځه ځي، خو د خدای)ج( په غوښتنه ځينې انسانان لوه کړي دي، 

 بشپړې نابودۍ څخه ژغورل کېږي.

)اګوستين( د لومړي ځل لپاره تاريخ خپلې فلسفې ته داخل کوړ. د 

)خير( او )شر( ترمنځ پر جګړې باندې اعتقاد کوم نوی شى نه و، کوم څه 

ا جګړه به د چې نوي يا تازه ښکارېدل، پر دې ټکي د هغه اعتقاد و چې د

زمانې په بهير کې سرته ورسېږي. د )اګوستين( په دې نظر کې ډېر کم 
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کوالی شو افالتوني اغېزې وګورو هغه په دې برخه کې معتقود و چوې 

خدای ټول تاريخ ته اړتيا لري چې د خپلې ))الهوي مودينې(( بنسوټ 

و کېږدي. ځکه خو نو تاريخ له دې پلوه الزم و چې انسانان د هغه په اوږد

 کې پرمختګ وکړي او شر او بدي له منځه يوسي.

که چېرې )اګوستين( د افالتون ليدلوری مسيحيت ته ورداخل کړ، 

په مقابل کې بيا د منځنيو پېړيو ډېر لوی او مهوم فيلسووف )تومواس 

اکويناس( د ارسطو ليدلوری مسيحيت ته ورننويست. ده هڅه وکوړه د 

کړي، دی پر دې بريالى شو  مسيحيت او فلسفې ترمنځ يووالى رامنځته

چې د علم او ايمان ترمنځ پيوند ټينګ کړي. ده لوه )انجيول( سوره د 

 )ارسطو( فلسفه همغږې کړه.

طبيعي واقعاتو(( يوه مجموعه هم  -)توماس( معتقد و چې ))د الهي

موجوده ده چې د مسيحيت د الرښوونو د ذاتي يا )طبيعي( عقل دواړو 

وړ ده، ددې واقعياتو له جملې څخوه يووه په مرسته په يوه بڼه د درک 

داده. لکه خدای وجود لري. د خدای د وجود اثبات هم د ايمان او هم د 

ديني الرښوونو له الرې ډېر د ډاډ وړ دی. ځکه چې که يوازې له عقول 

څخه کار واخلو، کېدی شي تېروتنه وکړو. دې سره سره )توماس( په دې 

د ارسطو په شان د يوه فيلسوف د نظر و چې د مسيحيت د الرښوونو او 

 ليدلورو ترمنځ تضاد نه شته. 
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لنډه دا چې د يوناني فلسفې دريو څانګو: پوه لويوديځ کوې نووې 

افالتوني فلسفې، په ختيځ کې افالتوني فلسفې، په سويل او د عربو په 

يي فلسفې خپل ژوند ته دوام ورکړ. دا درې څوانګې د ومنځ کې ارسط

تيو کې د )ايټاليا( په شمال کې يوه له بلې سوره منځنيو پېړيو په وروس

يوځای شوې او يو ستر درياب يې رامنځته کړ. عربو په )اسوپانيا( کوې 

خپل کلتور پراخ کړ او يوناني کلتور هم په )يونوان( او )بيوزانس( کوې 

واکمن و. پر همدې مهال )رنسانس( پيل شو او د لرغوني کلتور )د نوې 

ره بدله کړه. په دې ډول کوالی شو ووايوو د ټوکېدنې( عصر د اروپا څې

لرغونې دورې کلتور د منځنيو پېړيو په ټولې اوږدې دورې کې خپل ژوند 

 ته دوام ورکړی دی.

موږ په مخنيو بحثونو کې وويل چې يوناني فلسفې په دريو څانګو: په 

پوه  ،لويديځ کې نوې افالتونې فلسفې، په ختيځ کې افالتوني فلسوفې

بو په منځ کې ارسطويي فلسفې خپل ژوند ته ادامه ورکړه. سويل او د عر

دا درې واړه څانګې د منځنيو پېړيو په وروستيو کې د ايټاليا په شومال 

کې سره يوځای شوې او يو ستر درياب يوې رامنځتوه کوړ، عربوو پوه 

)اسپانيا( کې خپل کلتور پراخ کړ او يونواني کلتوور هوم پوه يونوان او 

پر همدې وخت )رنسانس( پيل شو او د لرغوني )بيزانس( کې واکمن و. 

کلتور د نوې ټوکېدنې عصر د اروپا بڼه بدله کړه. له رنسانس څخه موخه 
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د اروپا د کلتوري غوړېدنې د دورې )بيا راژوندي کوول( دي. چوې پوه 

څوارلسمه ميالدي پېړۍ کې د ايټاليا په شمال کې پيل شوه او په ډېرې 

 نډو ته پراختيا ومونده.چټکۍ سره يې د اروپا شمالي څ

د منځنيو پېړيو تر اوږدې دورې وروسته چې د انسان ژوند يوې پوه 

الهي انوارو کې رالنډاوه، يو ځل بيا هغه وخت راورسېد چوې انسوان د 

)مبدا يا بنسټ توه ژوند په مرکز کې واقع شي. ددې دوران د سر خبره 

ې پرته بله خبره ( وه او مبدا هم د لرغونې دورې له انسانپالنورګرځېدنه

 نه وه.

رنسانس يانې هغه دوران چې د لرغونې دورې کلتور او هنر په کوې 

يوځل بيا راژوندی کېږي. په دې دوره کې تر خوروارو خواورو النودې د 

زرګونو مجسمو او ليکلو اثارو را ايستل، يو ډول ورزش يا تفوريح ګڼول 

دود شوې وه او کېدله. ان د خلکو په منځ کې د يوناني ژبې زده کړه هم 

دا کار ددې سبب شو چې يو ځل بيا د يوناني کلتور پر څېړنې الس پورې 

 شي. 

د يوناني انسانپالنې مطالعې روزنيزه موخه هم درلودله، د بېالبېلوو 

انساني علومو د څانګو څېړنه او مطالعه ددې سبب شوه چې خلک يو 

وجوداتوو د ډول کالسيکه روزنه ترالسه کړي او په دې ډول تر نوورو م

 انسان مقام لوړ وانګېري.
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په حقيقت کې درې غټې اختراعګانې )قطت نما، باروت او د چواپ 

صنعت( د نوي عصر د څرګندېدو تر ټولو غټ الملونه وو چوې هغوه د 

)رنسانس( په نامه يادوي. د )قطب نما( اختراع پر سيندونو ورګرځېدنه 

ره يوه مهمه وسيله شوه. د او پلټنيزو سفرونو لپا واسانه کړه او د څېړنيز

باروتو لپاره هم همدا موضوع مطرح وه. نويو وسلو د اروپوا لپواره ددې 

امکان برابر کړ چې پر امريکايي، اسيايي، افريقايي او استراليايي کلتور 

خپل واک وچلوي. دا خبره بايد هېره نه شي چې باروتو د اروپا په داخل 

رنسوانس د دورې د کې هوم مهوم نقوش درلوود. د چواپ صونعت د 

 روښنفکرانو د افکارو په خپرولو کې ځانګړی اهميت درلود.

د چاپ صنعت ددې سبب شو چې کليسا د علومو د خپوراوي پوه 

برخه کې خپل انحصاري واک له السه ورکړي. څه موده وروسته پر دې 

لومړنيو وسيلو يوه بله وسيله هم ورزياته شوه، ددې وسيلو له جملوې 

سکوپ( و چې د نجوم په برخه کوې يوې يوو انقوالب څخه يوه هم )تل

 رامنځته کړ.

د مهمو بدلونونو له جملې څخه پر مالي اقتصواد بانودې د طبيعوي 

اقتصاد بدلول و. د منځنيو پېړيو په وروستيو کې اروپايي ښوارونو کوې 

صنعت ډېره ځال ومونده. اقتصاد د سوداګرۍ پر ستنو ودرېد او ان بانکي 

. په دې ډول نو جنس پر جنس راکړې ورکړې له موسسې رامنځته شوې
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منځه الړې، په دې مانا چې طبيعي اقتصاد خپل ځای پر پيسو باندې د 

اجناسو بدلونونو ته پرېښود. دا کار د دې سبب شو چې پوه اقتصوادي 

چارو کې خالقيت، استعداد او پالن جوړونه رامنځته شي، مالي اقتصاد د 

 الرې چارې برابرې کړې. ټولنې د وګړو لپاره د ودې نوې

لکه څنګه چې د لرغوني يونان فلسفيان پر دې بريالي شول د کرنيز 

کلتور له اساطيري اعتقاداتو ځان خالص کړي، په رنسانس دوره کې هم 

خلکو کوښښ وکړ له همدې الرې د مالکانو او د کليسا د اربابانو له واکه 

له )عربوي( او پوه  خپل ځانونه وژغوري. پر همدې وخت په اسپانيا کې

ختيځ کې له )بيزانسي( کلتور سره نږدې اړيکي ددې سبب شول چوې 

 يوناني کلتور يو ځل بيا وپېژندل شي.

ډېره مهمه مساله چې په رنسانس دوره کې تور سوترګو کېوږي، د 

انسان هغه نوی انځور و چې په دې دوره کې مطرح شو. پوه رنسوانس 

د ارزښتونو په باب يو نوی اعتقاد يا دوره کې انسانپالو د انسان او د هغه 

باور وړاندې کړ. دې باور د منځڼيو پېړيو له ليدلورو سره په ټينګه تضاد 

درلود. په منځنيو پېړيو کې يوازې د انسان ګناه کاره طبيعت ته پاملرنه 

کېدله، خو په رنسانس دوره کې انسان ډېر لوړ مقام او ارزښت درلود. د 

مهمووو شخصوويتونو څخووه يووو هووم  رنسووانس د دورې لووه ډېوورو

)مارسيليوفيسيچينو( نومېده. هغه چيغه پورته کړه چې: ))د انسان په 
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له دې ډلې څخه يو . خدايي موجوده خپل ځان وپېژنه!(( پوټکي کې ای

بل تن )جووان پيکودالميراندوال( و چې ))د انسان د شوکت په باب(( يې 

ه ورته شيان د تصور وړ نه يوه ستاينه وليکله. په منځنيو پېړيو کې دې ت

وو. په يادو پېړيو کې هر څه په خدای کې رالنډېدل، خو پوه رنسوانس 

 دوره کې بيا د هر شي مرکزيت انسان و.

په رنسانس دوره کې د لرغونې دورې په انډول فردپالنې توه زيوات 

اهميت ورکول کېده، ځکه چې ددې دورې متفکران په دې نظر وو چې 

نه يو، بلکې زموږ هر يو په خپله يو ځانګړی فرد هم موږ يوازې انسانان 

دی. شونې وه چې دا باور انسان له کوم دقت پرتوه د ځوان غوښوتنې 

خواته بوځي، خو د هغه مطلوب بريد هغه څه و چې د رنسوانس دورې 

انسان ته په برخه شوی و. د رنسانس دورې له انسان څخه مقصد هغه 

، هنر او علوم پوه لټوه کوې وي. د انسان دی چې د ژوند د ټولو اړخونو

رنسانس انسان د لرغونې دورې د انسان په شان نه يووازې د طبيعوي 

مسايلو په خاطر د اناتومۍ، جسد پېژندنې او جسد ځيرنې څېړنه کوله، 

ننودارې  بلکې د هنري پنځونو لپاره يې هم کار کاوه. په هنري اثارو کې

ګرځېدلى و. ګورو چې تور د انسان د لوڅ بدن  وړاندې کول يو دود  ته

يوې اوږدې دورې وروسته په خلکو کې شرم و حيا له منځه تللي وو او 
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انسان هڅه کوله يو ځله بيا لکه څنګه چې دی بايد هماغه شان  اوسي 

 او لکه څنګه چې دی له هغه څخه ونه شرمېږي.

د منځنيو پېړيو اروپا کې هنر تر ډېره بريده، د کليسا او د هر هېواد د 

ه خدمت کې و. په واقعيت کې عادي خلکوو خپلوه ځوانګړې پکمنو وا

موسيقي درلودله چې له هغې څخه ډېر معلومات اوس په الس کې نوه 

ايانو دکليسا د غووڅ واک د دورې تور پشته. د رنسانس په پيل کې ارو

پايته رسېدو وروسته، مذهب او تر مرګ وروسته ژوندانه ته کمه پاملرنه 

ې نړۍ ژوندانه ته متوجه شول. هغوی د بوټو، ځناورو کوله او تر ډېره دد

د څېړنې او همدارنګه د نجوم او فزيک د مطالعې په لټه کې شول. موخه 

 ،يې دا وه چې د خپلې نړۍ په باب د ډېرو شيانو پر زده کړه بريالي شي

په دې پړاو کې د خپل ځان په باب د انسانانو د فکر کولو طريقوې هوم 

يه خلکو پرته يو زيات شمېر نورو خلکو ته هوم د زده بدلون وکړ. له بډا

کړې چارې برابرې شوې، ټولنيز توپيرونه تر ډېره بريده له منځه الړل او 

ثروتمندو خلکو د هنرمندانو مالتړ وکړ چې په بېالبېلو هنري ډولونو کې 

 لوړو پوړيو ته ورسېږي.

قوش يوې دربار يا کليسا نور غوڅ واک نه درلود او يوازې مالتوړی ن

درلود. په داسې يوه هنري فضا او په داسې يوه ټولنيز چاپېريوال کوې 

هنرمندانو ددې توان درلود چې د منځنيو پېړيو له خنډونو او بنديزونو 
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پرته، تر هرې کچې چې کوالی شول، وده وکوړي. د خلکوو او د خپلوو 

ه د مالتړو له خوا يې هم زيات درناوی کېده او پاملرنه ورته کېده. هغوی ب

اروپا ګوټ ګوټ ته سفرونه کول او خپلو ټولو ليدونکو او اورېدونکو ته به 

 يې خوښي وربښله.

د رنسانس دورې په پيل کې مطرح سبکونه يو د )هلند( او )بلژيک( 

( په نامه يې شهرت درلود او بل Flemishد سيمو سبک و چې د فلميش )

نورو هېوادونو هم م( کال په شاوخوا کې ۶۳۳١فرانسوي سبک و. خو د )

په دې برخه کې پر ډېرو هڅو الس پورې کړ. په دې دوره کې انګلستان 

م( کال پورې يې موسيقۍ ۶۹۳۳پر داسې کورنيو جګړو اخته و چې تر )

 هغه پخواني مهارتونه په همغه يوه بڼه وساتل.

د ژوند پر يوې نوې  ،په پای کې د انسان په باب نوی تصور په يو ډول

شو، نور نو انسان يوازې د خدای په غوښتنه نه و پنځول  پېژندنې بدل

شوی، بلکې په دې پنځونه کې د انسان غوښتنه هم مطرح وه، ځکه نو 

انسان کوالی شول په دې نړۍ کې د خپل شتوالي په برکوت خوشواله 

ژوند وکړي. د ازادۍ دا احساس ددې سبب شو چې نامحدوده امکانات 

دې وروسته نو انسان د پولو د نړولو او له  د انسان پر وړاندې ودرېږي. تر

ټولو تېرو بنديزونو څخه د تېرېدلو په لټه کې شو. ځکه نو موږ ګورو چې  

د رنسانس دورې انسانپالنه د لرغونې دورې له انسوانپالنې سوره ډېور 
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توپيرونه لري. يانې دا چې د لرغونې دورې انسانپالنې د انسان  پر واک، 

 ار کاوه.اعتدال او ارامۍ ټينګ

د رنسانس په اړه مهمه مسله دا ده چې د طبيعت د نوې پېژنودنې 

سبب شو. انسان هغه مهال احسواس کوړه چوې دا موادي نوړۍ دده 

استوګنځای دی او په دې نړۍ کې د هغه ژوند يوازې ددې لپاره نه دی 

چې خپل ځان د اخرت سفر ته تيار کړي. دا احساس ددې سوبب شوو 

نړۍ په باب يو فکر پيدا شي. طبيعت د انسان چې انسان ته ددې مادي 

لپاره يو مثبت اړخ پيدا کړی و. ان دا چې ډېر خلک معتقد وو چې خدای 

د خپلو مخلوقاتو په منځ کې دی. نو ځکه خو نه شو کووالی د خودای 

لپاره وروستى بريد وټاکو. د همدې دليل پر بنسټ هغه په هرځای کوې 

دايي ائين( په نامه يادول. د منځنيو حاضر دی. دا ډول ليدلوري يې د )خ

پېړيو فلسفيانو تل د انسان او خدای ترمنځ پر نه انکارېودونکو اړيکوو 

ټينګار کاوه، خو د رنسانس په دوره کې طبيعت يوه الهي ښکارنده ګڼل 

کېدله او ان ))خدايي شکايت(( ګڼل کېده. البته کليسا دا ټوولې نووې 

جوردانو برونو( پر سور راغلول، ښکارندې نه خوښولې. هغه څه چې د )

 ددې ادعا لپاره ښه دليل ګڼل کېږي.

هغه يوازې پر دې معتقد و چې خدای په طبيعت کې حاضر دی. ددې 

ترڅنګ هغه په دې نظر و چې فضا اليتناهي ده. هغه له همدې کبله پر 
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( ميالدي کوال د روم ښوار د ۶۱١١سختې سزا محکوم شو. هغه يې پر )

سوزاوه. دلته نو بايد دې ټکي ته پاملرنه وکړو چې د ګالنو په ډګر کې و

 انسانپالنې ترڅنګ انسانغندنه اوس هم شته او انګازې کوي.

د رنسانس زمانې پوهانو د طبيعت د څېړنې لپاره هڅه کوله چې له 

خپلو حواسو ګټه پورته کړي، د حقيقت ريښې پيداکړي په پټو سترګو د 

مالتړ ونه کړي، د هغوی او د تېرو  کليسا د ښوونو او د ارسطو د فلسفې

چې د څوارلسمې پېړۍ له همغه پيله اورېدل کېدل،  ،اشخاصو د نظرياتو

مخالفت وکړي. يانې د رنسانس دورې پوهانو يوازې د مغز له تفکر څخه 

ترالسه شوې پايله مردوده ګڼله. هغه طريقه چې د منځنيو پېړيو په ټوله 

سانس دوره کې ازمېښت او تجربوې )د دوره کې د تائيد وړ وه، خو په رن

تجربه يي څېړنې طريقې( ځانګړی مقام ترالسه کوړ. طبيعوت بايود د 

ازمايښت د طريقې له الرې څېړل شوی او ارزول شوی وای. ددې خبرې 

يادونه هم په کار ده چې په منځنيو پېړيو کې هم له تجربه يي طريقوې 

ه رنسانس دوره کوې څخه ګټه پورته شوې ده، خو په نامستقيم ډول. پ

 تجربه يي طريقې او ازمېښتونو ته ځانګړی نظم ور وبښل شو.

په رنسانس دوره کې هڅه وشوه چې علمي څېړنوې او مطوالعې د 

رياضياتو پر بنسټ ودروي او کوم څه چې د اندازه کولو وړ وو، بايد پوه 

دقيق ډول اندازه شوي وای، د اندازه کولو لپاره طريقې کشف شوې. د 
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س دورې انسان په دې لټه کې و چې خپل ځان او نور د طبيعت له رنسان

بنديزونو څخه ازاد کړي. يانې دا چې انسان نور د طبيعت يوه برخه نوه 

ده، بلکې نور نو دا طبيعت و چې د انسان لپاره بايود ګټوه او کوارترې 

 اخيستل شوی وای.

چوې د )ګاليلوګاليله( د اولسمې پېړۍ يو مهم پوهاند په دې نظر و  

طبيعوت کتواب د رياضووي پوه ژبوه ليکوول شووی دی. بيوا غوړېدنووه 

(Renaissance مهم فرهنګي غورځنګ و چې په اروپا کوې د علموي )

انقالبونو، مذهبي سمونونو او هنري بدلونونو پيالمه شو. د بيا غوړېدنې 

زمانه له منځنيو پېړيو څخه نوي پړاو ته د تېرېدو مرحله ده. د غوړېدو 

موالً د )ايټاليا( په شمال کې په څوارلسمه پېړۍ کوې ګڼول پړاو پيل مع

کېږي. دې غورځنګ په پنځه لسمه پېړۍ کې د اروپا له شمال څخه هم 

 خپله لمن راتاوه کړه.

د پنځه لسمې او شپاړسمې پېړۍ په بهير کې علم او هنر په ايټاليوا 

کې ستر پرمختګونه رامنځته کړل. دا فرهنګي بيوا غوړېدنوه پور بيوا 

 ړېدنې )رنسانس( مشهوره شوه.غو

داسې پوهان، سندرغاړي او فلسفيان راوټوکېدل چې د روم او يونان 

له اصيل ميراث څخه يې الهام اخيسته او نړۍ ته يې له يو نوي او توازه 

ليدلوري څخه کتل. انځوګرانو به د انسان جسد مطالعه کاوه او د انسان 
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واکمنو به د سترو ودانيو او د بدن غړي به يې په رښتيني ډول انځورول. 

لويو هنري کارونو سپارښتنه کوله. دا ډول عقايد ډېر ژر ټولې اروپا توه 

 وغځېدل.

 درې فکري انقالبونه د رنسانس دورې اساسي ستنې جوړوي:

 د کوپرنيک فکري انقالب -۶

 د ګاليله فکري انقالب -۲

 د دکارت فکري انقالب -۹
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 د کوپرنيک فکري انقالب

 

کوپرنيک د ځمکې د مرکزيت نظريه موردوده وګڼلوه او د ځمکوې 

پرځوووای يوووې د لمووور د 

محوريت يا مرکزيت نظريه 

وړاندې کړه. ددې نظريوې 

له مخې نو ځمکه نووره د 

نړۍ مرکز او انسوان هوم 

اشرف المخلوقات نه و. دا 

د لويديځ انسان د وجدان 

لومړنى بحران و، ځکه چې 

انسان د کيهان په ناپايوه 

 کې يو موجود و.څپو 

د لمور د محوريوت يوا 

مرکزيت نظريه يو لوی فکري انقالب و ځکه چې هوم د )بطليموسوي( 

نجوم د منل شويو اصولو او هم د سپېڅلي کتاب د نصوصو پر وړانودې 

 .هو هوالړ
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د کوپرنيک لنډه ليکنه له زيات هرکلي سره مخامخ شوه او هغه يې 

نوميالى کړ. خو کوپرنيک ال هوم پوه د اروپايي پوهانو په منځ کې زيات 

علمي ټولنه کې خپله نظريه نيمګړې ګڼله، څو کلونه يې پر ژورو علمي 

څېړنو او د شواهدو او مدارکو پر راټولولو تېر کړل چې خپلې نظريې ته 

 زيات اعتبار وروبښي.

م( کال د )کوپرنيک( شهرت داسې يو مقام ته رسېدلى و ۶۳۹۹پر )

ات( )د اووم پاپ کلمنت( منشي په )واتيکوان( چې )البرت ويدمانتشت

کې پاپ او د )کارديناالنو( يوې ډلې ته د هغه د نظريو په بواب يوو لوړ 

م(کال چې د )کوپرنيک( څېړنې بشپړې ۶۳۹۱ويناوې ترتيب کړې. پر )

شوې نور نو په اروپا کې داسې عالم پاتې نه و چوې د هغوه د انقالبوي 

ېدلي او ډېر يې په دې وچه کې د هغو د نظرياتو په باب يې څه نه وي اور

خپرېدو غوښتونکي وو. هغه ان په کليسا کې ځواکمن مالتړي درلودل؛ 

)کاردينال نيکالس فون شونبرګ( کوپرنيک ته د خپل يو ليک په تورڅ 

کې وليکل: ))... ای عالم سړيه! هيله ده زما غوښتنه بې ځايه ونه ګڼې، 

ه کوم چې د کايناتو په باب خپول خو ګوره په ټينګار سره له تا غوښتن

کشف د نړۍ نورو پوهانو ته د بحث لپاره وړاندې کړې او په لومړي ګام 

کې خپله شرح له جدول او هر هغه څه سره چې په هغو پورې اړه لري، 

 ماته راولېږې...((

دا هڅوونکى ليک که څه هم )کوپرنيک( ته ډېر ارزښوتمن و، خوو 

ې انقالبي نظريې خپرېدو توه راموات داسې بشپړ نه و چې هغه  د خپل

 کړي.
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م( کوال پوورې ۶۳۹۳ده همدارنګه د خپلو څېړنو بشپړاوي ته تور )

ګنورګ يواخيم رتيکوس( په نامه له يوه رياضي پوه )ادامه ورکړه چې د 

سره اشنا شو او هغه يې د خپل شاګرد په توګه ومانه. دوی دواړو يووه 

تيکوس( د کوپرنيک له تيوورۍ نظريه وڅېړله. تر دوو کلونو وروسته )ر

څخه په ګټې اخيستلو سره د ځمکې د حرکت په باب د )ناراتيوپريما( په 

م( کال يې د کوپرنيک په نامه د هغه د ۶۳۹۲نامه يو کتاب وليکه او پر )

څېړنو ځينې برخې په مثلثاتو کې خپرې کوړې. د )رتيکووس( د ډېور 

د خپلې نظريې لپواره  ټينګار له امله په پای کې )کوپرنيک( ومنله چې

بشپړه شرحه تياره کړي او هغه )نورنبرګ( ته واستوي چې د هغوه لوه 

 م( کال خپور شو.۶۳۹۹نظرياتو سره يې خپره کړي. په پای کې کتاب پر )
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 د ګاليله فکري انقالب

 

په رنسانس دوره کې ګاليله دويم فکري انقالب رامنځته کړ، فزيک 

يې له الهياتو څخه خپلواک کړ. د رنسانس دورې تر ټولو ځانګړی مفکر 

هموودا ګاليلووه دی. 

ګاليلووه د حقيقووت 

يانې طبيعوت توازه 

مفهوم اعالن کړ چې 

د کليسووا د ښوووونو 

بنسټونه يې ولړزول. 

ګاليلووه بووه ويوول: د 

طبيعت حقيقت زموږ 

د سترګو پر وړانودې 

پروت دی. دا حقيقت 

داسې نه دی چې يو ځل اسرائيلي انبياوو او حضرت مسيح توه وحوې 

شوې وي. د طبيعت حقيقت تل زموږ د سترګو پر وړاندې پروت دی. خو 

پر دې حقيقت د پوهېدو لپاره بايد د رياضي پوه ژبوه پووه شوو. ددې 

ث او داسې نور دي، حقيقت ژبه هندسي شکلونه يانې دايره، بيضوي مثل



 فلسفه او فلسفي بهري  /نيمه پېړۍ يون

9١3 

 

چې په سپېڅلي کتاب کې د رياضي او هندسې په باب څه نه دي ويول 

شوي. ګاليله د فزيک علم ته )سيکوالره( بڼه ورکړه او هغه يې له الهياتو 

څخه خپلواک وګاڼه، تر هغه وروسته د )فزيک( علم د انسان پر عقول 

 ډډه لګوله.

ونګ قانون نن هم پوه ګاليله )داونګ قانون( کشف کړ، د ګاليله د ا

د ستوري د حرکت د  ،بېالبېلو برخو کې کارول کېږي، د ساري په توګه

اندازه کولو او يا هم د ګړۍ د کار د بهير د مهارولو لپاره له همدې قانون 

څخه ګټه پورته کېږي. د اونګ په باب د هغه ازموينې د نوي ډيناميوک 

رامنځتوه کووي او فزيک پيل و. هغه غبرګون چې د حرکت قوانين يې 

 هغه ځواکونه چې د حرکت سبب ګرځي، دا رانغاړي.

م( کال په )پيزا( پوهنتون کې دوکتورا )اسوتادي( ۶۳۳۳ګاليله پر )

 ترالسه کړه او همالته د رياضياتو د تدريس لپاره پاتې شو.

( کلنۍ کې خپل دويم لوی علمي کشف ترسره ۲۳ګاليلو ګاليله په )

دوو زرو کلونو په بهير کې د يوې پرځوای کړ. دا داسې يو کشف چې د 

پاتې نظريې د له منځه تللو سبب شو. دې کار هغه ته زيوات دښومنان 

پيداکړل، د )ګاليله( په دوران کې د علومو يوه زياته برخه د ستر يوناني 

چې تر ميالد وړاندې په څلورمه پېړۍ کې يې ژوند  ، فيلسوف )ارسطو(

 کاوه، پر نظرياتو والړه وه.

هغه اثار د ټولو علومو د يوې مرجعې او سرچينې په توګوه ګڼول د 

کېدل. هر چا چې د ارسطو د قوانينو له جملې څخه پر يوه شک کواوه، 

بشپړ او عاقل انسان نه ګڼل کېده. د هغو قواعدو له جملې څخه چوې 
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ارسطو بيان کړي وو، يو دا و چې درانه جسمونه تر سپکو جسومونو ژر 

دعا کوله چې دا قاعده اشتباه ده، لکه څنګه چې سقوط کوي. ګاليله ا

وايي هغه ددې خطا د اثبات لپاره د خپل پوهنتون استادانو ته هم بلنه 

ورکړه چې له ده سره د )پيزا( د مايل برج تر ټولو لوړې طبقې ته الړ شي. 

( کيلو په وزن او يوه بله د )نيم( کيلو په ۳ګاليله د توپ دوه ګولۍ يوه د )

ان سره يوړلې او د پيزا برج له لوړې برخې يې دواړه ګولۍ پور وزن له ځ

يوه وخت الندې راخوشې کړې، په ډېرې ژورتيا سره په صحنه کې ټولو 

شاهدانو وليدل چې دواړه ګولۍ پر يوه وخت ځمکوې توه ورسوېدلې. 

ګاليله په دې ډول د فزيک يو مهم قانون )د اجسامو د سقوط سرعت د 

 نه لري( کشف کړ.هغو له وزن سره اړيکي 

وروسته بيا کله چې دا اصل ) د ازاد سقوط( يا د) هم ارزي حول( د 

قانون په توګه وپېژندل شو، د نوي فزيک بنسټ يې کېښوود. )البورت 

انشتين( خپله ډېره مشهوره تيوري ))عام نسبيت(( د همدې اصل پور 

 بنسټ ودرولې وه.

بريالى شو، خوو دې ګاليله همدا راز د يو لرليد )دوربين( پر جوړولو 

ماشين زيات ځواک نه درلود، خو مهم مطلب دا و چې اصولي اختوراع 

 کشف شوې وه او د يوه ځواکمن لرليد جوړول يوازې يو فني کار و.

دا لرليد د )وينز( حکومت مشر ته وړاندې شوو او د )سون موارک( 

ترڅنګ کېښودل شو. سناتوران او ثروتمند سوداګر د دې لرليد شواته 
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او ټول له يو ډول هيښتيا او حيرانۍ سره مخامخ شول، ځکوه  ودرېدل

چې له ګاونډيو کليساوو څخه يې د مومنانو ايستل او هغه کشيشان چې 

د افق پر لرې پرتو برخو کې يې حرکت کاوه، وليدل. خو ګاليله سم لوه 

السه لرليد د اسمان خواته واړاوه، د هغو منظرو جوړښت ته متوجه شو 

هېڅ سترګه د هغو د ليدلو پر نندارې بريالۍ شوې نه چې تر دې وخته 

وه. په )ګاليله( کې يې شوور او ځووږ راپيوداکړ. ګاليلوه وليودل چوې 

)سپوږمۍ( د  ارسطو د نظرياتو خالف چې هغه يوه صفا او صيقل شوې 

کره ګڼله، پر غرونو او واورو پوښل شوې ده. چې د لمر رڼا يوې د هغوې 

 ځانګړتياوې په ګوته کوي.

بېره پر دې هغه وکتل چې د )مشتري( د سيارې پر شاوخوا څلور سر

وړې سپوږمۍ د حرکت په حال کې دي او په پای کې يې د لمر داغونه په 

م( کوال دا ټوولې پوايلې د ۶۱۶١خپلو سترګو وليدل. دې لوی عالم پر )

)اسمان قاصد( په نامه د يوه کتاب په بېالبېلو برخو کې خپرې کړې چې 

ې او قدردانۍ وړ وګرځېدې. خو د )اسمان قاصد( کتواب د ډېرې ستاين

يوازې له قدردانۍ او ستاينو سره مل نه و، بلکې يو شمېر خلکو يې پور 

( ګڼلي نه دي، په داسې ۳ليکوال نيوکه هم وکړه چې ولې يې سيارې )

( څوانګې ۳( دي، د عبادت ځايونو رڼا ځايونوه )۳حال کې چې فلزات )

( سووري موجوود دي، ګاليلوه بيوا ددې ۳) لري او د انسان په سر کې

ټولوپوښتنو په ځواب کې وويل: په خپلو سترګو په لرليد کې وګورئ چې 

 اشتباه مو رفع شي.
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د )ګاليله( څېړنو او کتنو هغه ته ددې الرې الرښوونه وکوړه، هغوه 

علمي فرضيې چې د هغو پر بنسټ ځمکه ددې نړۍ )محور( دی، لمر او 

راڅرخي، مردودې وګڼلې. تر دې نږدې نيمه  ستوري د هغې پر چورليز

پېړۍ وړاندې )کوپرنيک( د خپل ستر اثر په ترڅ کې دا ثابته کړې وه چې 

لمر د ستورو د جوړښت په منځ کې واقع دی، ځمکه او ستوري د هغه پر 

چورليز راڅرخي. کوپرنيک خپلوه دا مفکووره د عواموو ذهنونوو توه 

 وررسولې وه.
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 انقالبد دکارت فکري 

 

درېيم فکري انقالب د )دکارت( پوه واسوطه پيول شوو. دکوارت د 

سپېڅلي کتاب، پاپ، کليسا 

او واکمنو د سنتونو، پرځای 

د بشر عقل ته ترجيح ورکړه 

او په دې کار سره يوې يووه 

 نوې موضوع وپنځوله.

د دکووارت فلسووفې پووه 

لويديځې اروپا کې خرافوات 

له منځه يوړل او )د روښوانه 

کرونو( زمانوه پيول او نويو ف

شوه. تر دې وروسته نو هر څه د عقل له مخې تلل کېدل، ان د )انجيل( 

د سپېڅلي کتاب محتوياتو او د ايمان زمانې خپل ځای د عقل زمانې ته 
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پرېښود. د طبيعت د څېړنې لپاره د دکارت طريقه يوه داسې طريقه وه 

 چې پر قياس او نتيجې والړه وه.

ياوو د وارث په توګه او )کپلر( راميدان ته شول. )نيوتن( د ګاليله د بر

د ګاليله قانون په تېره بيا د اجسامو د ازاد سقوط پوه برخوه کوې او د 

عمومي جاذبې په باب د کپلر قوانين ډېر مشوخص شوول. د )نيووتن( 

 طريقه بيا يوه شننيزه او استقراري طريقه وه.

وړاندې تر ټولوو د )دکارت( په دوران کې د عام ولس د فکر کولو پر 

ستر خنډ هغه خرافات وو چې د کليسا له خوا پر خلکو تپل شوي وو؛ که 

چېرې د منځنيو پېړيو د فلسفو ټول مخونه دې نه وي زده کړي، نه شې 

کوالی د فلسفي پوښتنو په باب فکر وکړې. په پايله کې خلکو اړتيا لرله 

هالت ددې مخکې تر دې چې نوې فلسفه پيل کړي، دا زده کړې چې د ج

 ستونونو په باب شک وکړي.

( پوهنيز غوردا همغه هدف و چې د لومړنۍ فلسفې په باب دکارت )

 کتاب کې د خپل ځان لپاره ټاکلى و.

شکګر په شک او ترديد مشهور وو او ټول پر دې پوهېودل چوې د 

هغوی فکر و خيال نه شي کوالی د يوه )ډاډمن( ژوند لپاره يوه مثبتوه 

ړي. له بلې خوا د باور لپاره د هغوی هڅه د کليسوا د فلسفه رامنځته ک

منظمو اصولو او د هغې د فلسفې يانې )اسکوالستيک( فلسفې له منلو 
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سره مترادفه وه، ځکه نو دکارت )د باور لپاره شک( چې د خلکو لپواره 

زړه راکښونکى و، دوداوه او د هغه په پايله کې د متخصصو روحانينو او د 

فرد ترمنځ رامنځته شوي يا ډلبندي شوي بنسټونه  ټولنې د يوه عادي

 لړزېدل. هغه ليکي:

)) په دې خاطر نه چې زه شکګر چې شک په خپله د شوک لپواره 

ترسره کوي، او تل غواړي چې بې پرېکړې پاتې شي، څارم، برعکس زما 

هدف دا و چې باور تر السه کړم. او خپل باور تر هغه بريده ورسوم چې 

 ه شم.((زه پرې پوره ډاډ

ځکه نو د )دکارت( د شک ډول ددې ځواک دودول و چې د شکګرو 

د شک په انډول چې اساساً ځينو روښنفکرانو توه يوې کووالی شوول 

جذابيت ولري، ډېره عمومي بڼه خپله کړي. دکارت ډېر احتياط کواوه، 

مخکې تر دې چې عملي او اخالقي چلند تر علمي ځيرنې الندې ونيول 

ي ته ددې ډول فلسفي الرې د بشپړولو لپاره ټولې شي، يو )النيک( سړ

 الزمې الرښوونې مهمې دي چې له سرګردانۍ څخه وژغورل شي.

ددې لومړنيو شرايطو په پام کې نيولو سره په کتاب کې بحث پر هغه 

پوهانو دی چې دی يې د لومړنۍ فلسفې په باب په )پوهنيز غور( کتاب 

 کې يادونه کوي.
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کې دی لومړی پر حواسو شک کووي، خوو دده په )پوهنيز غور( اثر 

( کې دی چې پر خدای شک کوول دي. Meditionمهم حرکت په دويم )

))ايا خدای شته؟(( او ان دا چې شک کوي چې ايا خدای تېرويستونکى 

دی. کله چې ليکي: ))موږ بايد دا وازمويو چې ايا خدای شته که نه؟ که 

 ي يا نه وي؟((چېرې وي، نو ايا کوالی شي تېرايستونکى و

هغه زمانه چې دکارت په کې ژوند کاوه، دا يوه لويه ګناه ګڼل کېدله 

چې څوک دې د خدای پر وجود شک وکړي، دا خو ال پرېږده چې څوک 

دې د تېرايستونکي په توګه د خدای په باب فکور وکوړي. )فرانسويس 

بيکن( د )امپريسيزم( پالر او د دکارت هممهالى ګڼل کېده، خپل ځان 

کار اسانه کړی و، په دې وينا چې فلسفه بايد يوازې پر استدالل ډډه  ته

ولګوي. په داسې حال کې چې الهيات د اعتقاد له الرې د پېژنودنې وړ 

دي، په دې ډول نو )بيکن( له کليسا سره له مخامخېدنې ځان لرې کړی 

دی. له بلې خوا )بيکن( د )دکارت( په پرتله له خپل هدف سره په ډېور 

اوړي، يانې په ټولنوه  ډول د خپلې ټولنې تر ډېرو ممنوعو شکونودقيق 

کې د عوامو لپاره په ډېرې روښانتيا سره خپلواک فکر وړاندې کوي. يو 

زيات شمېر کره کتونکي د اعتقاد په باب د دکارت خدای پالې نتيجوې 

اخيستنې او همدارنګه د علم او کليسا د پخالينې په برخوه کوې دده 

کوښښونو ته نغوته کوي او دوی دا پورته حرکت د دليل چلند، هڅو او 
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په توګه راوړي چې )دکارت( د خدای پر وجود باندې د شک په برخه کې 

رښتينى نه و، کره کتونکي سمه خبره کوي که ناسمه او يا هم هغه بحث 

چې په خپله دکارت مطرح کړی، د هغه په باب که د دکوارت وروسوتۍ 

کې ونه نيول شي او يا دا چې د دکارت درک نتيجه اخيستنه هم په پام 

 په خپله اساساً ډېر ځانساتى دی.

که دا ټول يوې خواته کړو، له دې واقعيت څخوه سوترګې نوه شوو 

د يوه فرېبکاره پوه توګوه  چې د شک په باب د دکارت چلند اوپټوالی 

خدای ته د هغه کتنه د خپلې زمانې مذهبي اعتقادات پوه جودي ډول 

لړزول. کله چې عام خلک له خدای سره داسې چلنود  وګواښل او ويې

جايز وګڼي، دا حرکت عمالً کوالی شي کفر ته ورسي. له دې پرته چې د 

لومړي بحث د مقابل لوري ځوابونه هر څومره هم د قناعت وړ وي. پوه 

واقعيت کې همدا فکري طرحه په دقيق ډول د دکارت د انقالب زړی و. 

د يوه ځانساتي له خوا بېل شووی وي،  سره له دې چې دا بدلون شايد

يانې په خپله د دکارت له خوا، خو په ټولنه کې د واکمنو اعتقاداتو پوه 

باب د شک جرئت، د خپلواکو فکرونو د هڅولو لپاره همواغومره الزم و 

ځکه چې په انسانانو کې د استداللونو د ظرفيت برابوري پوه رسوميت 

 وپېژندل شي.



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ فلسفه او فلسفي بهري

 

9٠2 

 

يادونه وکړه چې د رنسانس د زمانې پوهانو موږ  په تېرو بحثونو کې 

طبيعت د ازموينې او تجربې له الرې تر ځيرنې او ارزونې الندې نيوه، دا 

طريقه يې د تجربه يي څېړنې په نامه يادوله. پوهان د همدغو ازموينو او 

 اندازه کولو له الرې پر دې بريالي شول چې لويو موندنو ته ورسي.

تي انقالب ټوکېدو توه الره اواره کوړه. دې پوهنيزې طريقې د صنع

همدغه صنعتي بدلون بيا ټولو نويو اکتشافاتو ته زمينه برابره کړه، لنډه 

دا چې په دې دوره کې خلکو هڅه کوله چې خپل ځان د طبيعوت لوه 

خنډونو او بنديزونو ازاد کړي، يانې دا چې انسان نور د طبيعت يوه برخه 

نسان د ګټې وټې وړ ګرځېده. انګليسي نه وه، بلکې دا طبيعت و چې د ا

فيلسوف )فرانسيس بيکن( په دې نظر و چې ))پوهه ځوواک دی(( لوه 

)پوهې( څخه د هغه مقصد هغه پېژندنه وه چې له تجربې څخه ترالسه 

 کېده.

موږ د )کوپرنيک( او د هغه د هغې ادعا په باب چې لمر د ځمکې پر 

ر چورليز راڅرخي، يادونه محور نه راڅرخي، بلکې ځمکه ده چې د لمر پ

وکړه، ومو ويل چې دا د کوپرنيک مهم نظر و، نو کوپرنيک لمر د نوړۍ، 

عالم يا کايناتو مرکز باله، په داسې حال کې چې نن ورځ موږ پوهېږو لمر 

د کهکشان د ملياردونو ستورو له جملې څخه دی او نوې خبره ال دا چې 
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کې واقع ده، د ملياردونو دغه کهکشان چې زموږ دا لمريزه منظومه په 

 کهکشانونو له جملې څخه يو کهکشان دی چې موجود دي.

سربېره پر دې )کوپرنيک( په دې نظر و چې ځمکه او نورې سيارې په 

 دايروي ډول د لمر پر محور راڅرخي. خو )يوهانس کپلر( الماني منجم د 

ې اوه لسمې ميالدي پېړۍ په پيل کې تر کلونو کلونوو څېړنوې او پلټڼو

وروسته پر دې بريالى شو، ثابته کړي چې د لمر پر محور د کرو څرخېدنه 

بيضوي بڼه لري او څومره چې له لمر څخه په لورې واټون راڅرخوي، د 

ګرځېدو چټکتيا يې هم کمېږي. همدا د )کپلر( زمانه چې ثابته يې کړه 

چې ځمکه هم تر نورو سيارو زيات کوم بل شى نه دی. هغه په دې نظر و 

 مشخصو فزيکي قوانينو يوه ټولګه پر ټول عالم واکمنه ده. چې د

تر )ګاليله( وروسته ددې دورې بل لوی عالم چې په تېرو بحثونو کې 

 -۶۱۹۲مو د هغه نظريات بيان کړل، انګليس فزيک پوه )اسحاق نيوتن( )

م( و. پر کوم څه چې د شمسي منظومې او د سيارو د ګرځېدو په ۶۳۲۳

دده د هڅو برکت دی. )نيوتن( نه يوازې دا ثابتوه  باب پوهېږو هغه ټول

کړه چې د شمسي منظومې سيارې ولې د لمر پر محور راڅرخي، بلکې 

ددې تاوېدو دليل يې هم څرګند کړ. ده دا کار د ګاليلوه د نظريواتو پور 

 بنسټ ترسره کړ.
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نيوتن د عمومي جاذبې قانون مطرح کړ. د عمومي جاذبې د قوانون 

ړۍ کې د مادې دواړه ذرې يوه بله جذبوي او ددې هدف دادی چې په ن

جذب تېزوالى د هغوی له جزر سره متناسب دی او د مجزور د عکوس 

 نسبت د هغه په واټن پورې اړه لري.

نيوتن ثابته کړه چې سيارې د بيضوي مدارونو پوه بڼوه د لمور پور 

شاوخوا راڅرخي او دوه ډوله حرکت کوي، يو د لمريزې منظومې له نورو 

ارو څخه د وارد شوي ځواک تر اغېزې الندې پر خپل محور چې موږ سي

هغه ته وضعي حرکت وايو او بل هم د لمر د جاذب ځواک تر اغېز الندې 

د لمر پر محور راڅرخېدنه، چې دې ته انتقالي حرکت وايو. )نيوتن( پوه 

واقعيت کې پر دې بريالى شو ثابته کړي چې دا قوانين په ټول کهکشان 

 و اجسامو له حرکت سره سمون خوري.کې د ټول

هغه له دې الرې بريالى شو هغه تصور چې په منځنيو پېړيو کې ډېر 

معتبر ګڼل کېده، رد کړي. په منځنيو پېړيو کې خلک په دې باور وو چې 

ځمکني قوانين له اسماني قوانينو سره توپير لوري، د لمور د مرکزيوت 

 ليدلوری ثابت شوی و او قاطعيت يې درلود.

رنسانس د خدای پېژندنې يو نوی انځور وړاندې کړ. له الهياتو څخه د 

علم او فلسفې جالوالي ورو ورو په مسيحي نړۍ ليد کوې هوم يوو لوړ 

بدلونونه رامنځته کړل. رنسانس د انسان پېژندنې يو نوی تصوير وړاندې 

کړ او همدا نوی انځور ددې سبب شو چې د خلکو د عبادتونو پوه ډول 

ه رامنځته کړي. د کليسا له الرې له خدای سره د اړيکو پوه کې بدلونون

 انډول په خپله د هر سړي او خدای اړيکو زيات اهميت پيداکړ.
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م( د )پروتستانيزم( بنسټګر، الماني ژبې ۶۳۹۱ -۶۹۳۹مارتين لوتر )

ته د انجيل ژباړن، په شپاړسمه ميالدي پېړۍ کې په اروپا کې د دينوي 

ره، هغه څوک دی چې پر دې بريالى شو، د اصالحاتو ډېره مشخصه څې

لومړي ځل لپاره له خدای سره د ژور فردي ايمان اهميت څرګند کړي او 

 د منځنيو پېړيو په پايته رسونه کې مهم رول ادا کړي.

)لوتر( چې په خپله يو کشيش و له کليسا څخه جال شو ځکه چې نه 

ه پيسې ورکړي، يې غوښتل د خپل روح د بښنې يا ارامۍ لپاره کليسا ت

هغه په دې نظر و کوم څه چې په سپېڅلي کتاب کې راغلي همغه د منلو 

وړ دي نه نور څه. )لوتر( لوه دې الرې هڅوه کولوه چوې د مسويحيت 

سرچينې ته بېرته وګرځي. سم لکه په رنسانس دوره کې چې انسانپالي 

د لرغونې دورې د هنر او کلتور پوه سورچينې پسوې ګرځېودل. هغوه 

او )انجيل( الماني ژبې ته وژباړل، هدف يې دا و چې هر څووک )تورات( 

سپېڅلى کتاب لولي په خپله ترې کشيش جوړ شي. )لوتر( د ټوولنې د 

وګړو پر اوږو باندې ستر مسوليت کېښود چې له خودای سوره فوردي 

اړيکي ټينګ کړي. د )لوتر( دا کار  په واقعيت کې د رنسانس دورې لوه 

ی و. د پوهانو له جملې څخه يوه يې ويلي وو: مروجو ليدلورو سره همغاړ

))لوتر مذهب ازاد کړ، نه انسان((. په دې پړاو کې د خپل ځان په باب هم 

د انسان اندود بدلون وکړ. پر بډايه خلکو سربېره د ټولنې يو زيات شمېر 

خلکو ته د زده کړې زمينه برابره شوه، ټولنيز توپير تر ډېره بريوده لوه 

نګوالو خلکو د هنرمندانو مالتړ وکړ، چې د هنر په بېالبېلو منځه الړ او پا
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ډولونو کې لوړو پوړيو ته ورسېږي. نور نو دربار او کليسا ټولواکه واکمني 

نه درلودله او يوازې مالتړی نقش يې درلود. په داسې يوه فضا کوې او د 

داسې يو ټولنيز بستر په شتوالي سره هنرمندانو ددې ځواک درلود چې 

ځنيو پېړيو له خنډونو او بنديزونو څخه خالص شي، په ازادانه ډول د من

څومره چې کوالی شي، وده وکړي او د خلکو او خپلو مالتړو له خوا ډېر 

درناوی او پاملرنه راجلب کړي. هغوی د اروپا ګوټ ګوټ ته سفرونه کول 

 او خپلو ټولو اورېدونکو او ليدونکو ته به يې خوشالي وربښله.
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 او لومړنى ښاري دولت رنسانس

 

تاريخ شاهدي ورکوي چې د اروپوا د موذهبي فرهنګوي اسوتبداد 

پرمهال د ايټاليا په )فلورانس( کې د زرګونو کلونو په بهير کې د خاورو او 

ايرو تر ډېرۍ النودې د لوومړي ځول لپواره د اوموانيزم ))عقالنيوت(( 

ره د غورځنګ شغلې پورته شوې. په )فلورانس( کې د لومړي ځول لپوا

منځنۍ طبقې په اوږو د فلورانس ښار د دولت بڼه خپله کړه. وروسته د 

دولت او ملت فکر د پوهنې او هنر د حرکت سبب شو. د هغوې دورې د 

م د اپريول  ۶۹۳۲متفکرانو له جملې څخه يو هم )ليوناردوداو ينچوې )

 مه( د ايټاليا نامتو هنرمند و. ده د خپلو اثارو په۲م د مې  ۶۳۶۳مه د ۶۳

واسطه په ايټالوي ملت او په تېره بيا په فلورانس ښاريانو کې نوې سواه 

پوه کړه. هغه څومره ښه ويلي دي: ))معرفت تېورې زموانې او د عقول 

 جغرافيا ته ښکال وربښي او هغه روزي.((

اوينچې( يې د ))رنسانسي سړي(( لپاره د الرې مشال ګاڼه، هغه د د)

. د هغه ډېرشهرت د )وروستي ماښام( ډېر زيات خالق او ژور ليد خاوند و

 او )موناليزا( د انځورګرۍ له امله و.

ددې دورې بل مفکر نو بيا له )ماکياولي( پرته بول څووک نوه دی، 

ماکياولي د )ښاري( په نامه په خپل تلپاتې اثر کې په ډېره هدفمنوه او 

اډولې بڼه بشريت ته د دولت او ملت تيورۍ وړاندې کړې. چې په پوای 

کې يې په خپله د فلورانس ښار د دولت فکري تکامل د فرانسې پر ملت 
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يل کړ. وروسته بيا )لوياتان( چې د دولت يو څرګندويه نښه او دولت تبد

ګڼل کېږي، دويم اثر د نامتو انګليسي فيلسوف )توماسوهابز( له خوا په 

م( کلونو کې په انګليسي ژبه ليکول شووی دی. ده پوه ۶۱۳۳ -۶۳۳۳)

خپله سياسي فلسفي تيورۍ کې دولت د )لوياتان( په ناموه يواد کوړ. 

چې د )تورات( په سپېڅلي کتواب کوې يوو ډېور )لوياتان( په دې مانا 

خطرناک ښامار ته نغوته شوې وه چې هغه د قدرت نښه ګڼول کېوږي. 

)هابز( د قدرت يا واک دا نښه له تورات څخه راواخيسوته، خوو ويوې 

غوښتل دا ووايي چې يو واحد قدرت بايد رامنځته شي چې د يو ملت او 

دولوت هماغوه مفکووره  ټولنې پر کنټرول بريالى شي چې دا د ملت او

راژوندۍ کوي. په دې مانا چې ملت خپله بڼه نه وي خپله کړې او د خپل 

بشپړاوي پړاو ته نه وي رسېدلى، نو د ټولنې مخکښان بايد وړاندې شي 

 او د ملتونو لپاره دولت جوړ کړي. 

)هابز( د متمرکز او ځواکمن دولت د جوړېدو پلوی و، دده پوه نظور 

ري او انارشيستان دي او تاريخ تل ددې ښکارندويي انسانان ذاتاً خپلس

کوي چې زورور پر کمزوري واکمني کوي، ځکه بايد د ځواکمنو خلکو له 

خوا يو ټينګ دولت جوړ شي چې کمزوری او خپلسری ولوس د زور او 

انظباط په کارونې سره پر خپل ځای کېنوي. اصلي خبره داده چې )هابز( 

ۍ او د ښاريتوب د تيورۍ بنسټ کېښود د ملي او متمرکز دولت د تيور

او همدا تيورۍ وې چې د ملت د ودې په بهير کې يې اوسني دولتونوه 

 رامنځته کړل.

 -۶۱۹۹تر )هابز( وروسته بل انګليسي فيلسوف )جوان الک( پوه )

م( کلونو کې د مدني ټولنې نظريه مطرح او هغې توه يوې تيووري ۶۳١۹
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دولت دويم قطب ګڼي او پوه دې جوړه کړه. )جان الک( مدني ټولنه د 

نظر و چې دولتونه د مدني ټولنې له شتوالي پرته د استبداد خواته ځي 

او د بنسټيزو ازاديو لکه د عقيدې او بيان د ازادۍ د تامين لپاره په کار 

ده چې ملتونه له يوې خوا د خپلو مدني بنسټونو په وسيله خپلې ازادۍ 

عملونوو څارنوه وکوړي. د )الک(  خوندي کړي او له بلې خوا د دولت د

افکارو د فرانسې، امريکا او المان پر انقالبونو ژور اغېز وکړ او په اروپا کې 

يې صنعتي بورژوازي پر مدني ټولنې واړوله. لکه څنګه چې د فرانسې د 

لوی انقالب په اعالميه کې د )جان الک( افکار په څرګنود ډول ليودل 

 برخه جوړوي.کېږي او د اعالميې د موادو يوه 

)الک( د )هابز( برعکس په دې نظر و چې دولت بايد له ملت څخوه 

خپل مشروعيت ترالسه کړي، مدني وي او د قانون له مخې ټول اتبواع 

زورور او کمزوري سره مساوي او برابر حقوق ولري. د جان الک همودا 

عقايد وو چې )تاريخي نيشنلزم( خپول ځوای )مودني نشونليزم( توه 

 ې د ازاد ملت، دولت او ازادو اتباعو مفکوره رامنځته شوه.پرېښود، يان

که چېرې موږ د ارسطو نظريات رايادکړو، هغه پوه دې نظور و چوې 

انسان او څاروی يو بل سره ډېرې ورته ځانګړنې لري، خوو يووه مهموه 

 ځانګړنه هغوی له يو بل سره توپيروي او هغه د تفکر ځواک دی.

ترمنځ ډېر زيات توپير ته قايل نه و،  )دموکرتيوس( د انسان او څاروي

هغه په دې نظر و چې ټول شيان د )اتوم( په نامه له وړو ذرو څخه جوړ 

شوي دي. هغه په دې نظر نه و چې انسان او يا څاروی دې تلپواتې روح 

 ولري.
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روح د همدې اتومونو په شان ګاڼه او په دې نظور و  هم دموکرتيوس

ونه په مختلفو برخو سره پاشل کېږي، چې تر مړينې وروسته د هغه اتوم

ځکه ديموکرتيوس تفکر له روح څخه جال نوه ګاڼوه. اوس اوه لسومې 

اروک( په نامه يادوي، يو مفکور بميالدي پېړۍ ته ګورو چې دا دوره د )

 انسان څه ډول فکر کوي؟

)باروک( اصالً د کلمو هغه بدله شووې بڼوه ده چوې ))د نوامنظمو 

کېږي. د باروک دورې غټه ځانګړنه دا ده چې د مرغلرو(( په مانا کارول 

بېالبېلو شکلونو له ډېروالي او په سرليک کې له تضاد څخه ګټه پورتوه 

کوي، يانې د رنسانس دورې د هنر خالف چې سر ترپايه يې له همغوږۍ 

څخه کار اخيسته. دا نه پخالکېدونکي تضادونه بايد د اوه لسمې پېړۍ 

سانس له خپل ځانګړي نړۍ ليد او هغه ځانګړنې وګڼل شي. يوه خوا رن

ارزښت سره چې د انسان او ژوند لپاره يې درلود، والړ و او بله خوا لوه 

 ژوند نفې او مذهبي ارتجاع والړه وه. دينويهغه سره په تضاد کې د 

موږ په دې دوره کې څه په هنري برخو او څه د خلکو پوه ورځنوي 

و. پور همودې مهوال داسوې ژوند کې د بېالبېلو نړۍ ليدونو کتونکي ي

بنسټونه تاسيس شول او داسې راهبانو هغو ته الره وکړه چې ويل به يې 

 خپل ځان بايد له ژوند څخه څنډې ته کړو.

د باروک د دورې د شعارونو له جملې څخه يوو هوم )دم غنيموت( 

(Carpe diem ( و. په مقابل کې يې په همدې التيني ژبه يو شعار ))مرګ

 ( هم کارېده. Memento mori(( )بايد هېر نه کړو
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د انځورګرۍ په برخه کې هم په نړۍ ليد کې همدا دوه ګونى حالت تر 

سترګو کېده. انځورګر له شور او خوږه ډکه يوه غونوډه انځورولوه او د 

همدې انځور په الندينۍ برخه کې به يې يو اسکليټ رسموه. له همدې 

رور او لېونتوب دوره وګڼو کبله کوالی شو د باروک دوره له يوې خوا د غ

او له بلې خوا يې داسې يوه دوره وګڼو چې په هغې کې د ژوند بې ثباته 

او لړزانده حالت ته پاملرنه وشوه. د باروک عصر له سياسي ليدلوري هم 

د تضاد دوره وه. د پرله پسې جګړو له امله اروپا د يوې نيمه دښتې بڼه 

کلنوې جګوړې وې چوې لوه  غوره کړه. ډېر بد وختونه يې هغه دېرش

م( کلونو پورې يې دوام وکړ. دې جګړې ټولوه ۶۱۹۳م( څخه تر )۶۱۶۳)

اروپا راونغاړله او ټول ځايونه يې له خاورو سره برابر کړل، البته دا دېرش 

کلنې جګړې د څو جګړو يوه ټولګه ده. په دې جګړو کې المان تر هر بل 

انسه ورو ورو د اروپا پر يوه هېواده زيات زيان وليد او په پايله کې يې فر

لوی ځوواک بدلوه شووه. دا جګوړه پوه اصول کوې د )پروتسوتانو( او 

)کاتوليکانو( ترمنځ وه، خو د سياسي قدرت مسله هم مطرح وه. سربېره 

پر دې اوه لسمه پېړۍ د ټولنې د بېالبېلو پوړيو ترمنځ د ټينګ اختالف 

له خاوندانو پرته عام ښکارندوی هم ده. له فرانسوي اشرافيت او د ماڼيو 

جوالل او ، سره الس او ګرېوان و. په هور حوال ولس له فقر او بدمرغۍ

 شکايت دواړه د قدرت نښې ګڼل کېدې.

ځينې ادعا کوي چې د باروک دورې سياسي شرايط ددې دورې په 

هنر او معمارۍ کې د درک وړ دي. ځکه نو د باروک دوره د هغې زمانې د 
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ېلو اړخونو، فتنو، دسيسو او وژنو څخه ډکه سياست د مداخلې له بېالب

ده. په باروک دوره کې تياتر تر يوه ساده هنر لوړ مفهوم درلود. تيواتر د 

باروک دورې يوه څرګنده ځانګړنه ده، تياتر په باروک دوره کې د انسان 

د ژوند يوه بېلګه وه. خلکو کوالی شول د تياتر له الرې دې نتيجې توه 

ی شول د انسوان د تې سبب ګرځي، تياتر کوالورسېږي چې غرور د ما

يو بې رحمانه انځور وړاندې کړي. يانې هغه څه چوې  کمزورتيا او ضعف

 موږ اوس په يوويشتمه پېړۍ کې هم هغو ته اړتيا لرو.
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 باروک دوره او فلسفه

 

د )ايډياليزم( او )ماترياليزم( دوه مخالف او متقابل ليدلوري په باروک 

پراخ حضور لري. په دې دوره کې هم فلسفي تضادونه لوه دوره کې هم 

ورايه څرګندېږي. مخکې مو يادونه وکړه چې ځينې فلسفيان په دې نظر 

وو کوم څه چې مانيز او د ذهن زېږنده دي هغه ښوونځي ته )ايډياليزم( 

وايي، د هغو پر وړاندې يو شمېر نورو فلسفيانو بيا يوازې مادي نړۍ توه 

غوی د )ماترياليزم( د ښوونځي پلوي کوله او په دې نظر پاملرنه کوله. ه

 وو چې ټول حقيقي شيان له ملموسو مادي موادو څخه ترالسه کېږي.

ماترياليزم هم په اوه لسمې ميالدي پېړۍ کې زيات پلويان درلودل. 

په دې برخه کې کوالی شو ووايو چې  انګليسي فيلسوف )توماس هابز( 

وره کې د ماترياليزم پر ښوونځي زيات اغېز تر بل هر فيلسوفه په دې د

درلود. هغه په دې نظر و چې ټولې ښکارندې ان انسان او څاروی د مادي 

عناصرو له مجموعې څخه جوړ شوي دي. ان د انسان له خوا د بهرنوۍ 

نړۍ درک هم په مغزو کې د همدغو ټولو عناصرو له فعاليت سره اړيکي 

عتقد و چې دوه زره کالوه وړانودې لري. ځکه نو هغه پر داسې يو شي م
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)ديموکرتيوس( مطرح کړی و. ايډياليزم او ماترياليزم د فلسفې د ټوول 

تاريخ په بهير کې مطرح وو، خو دا ډېره کمه پېښېدله چې د )باروک( د 

دورې په شان دې دا دواړه فکري ښوونځي يو د بل ترڅنګ واقع شوي. 

پياوړی کېوده. )نيووتن(  ماترياليزم په دايمي ډول د طبيعت په وسيله

اعالن کړی و چې د حرکت قوانين عمومي دي او سمون يې دايمي دی. 

هغه په دې نظر و چې د جاذبې قوانين او د اجسامو حرکوت پوه ټولوو 

طبيعي بدلونونو کې معتبر دي، که دا بدلونونه د ځمکې په کره کې پېښ 

لوه  شي او يا په ټولو کايناتو کې. ځکوه نوو هرڅوه چوې موجوود دي

ميخانيکي پوهې سره د نه بدلېدونکو قوانينو تابع دي چې کوالی شوو 

هغه د رياضي په ژورتياوو سره توضيح کړو. پوه دې ډول نوو )نيووتن( 

ميخانيک نړۍ ليد بشپړ کړ. د )ميخانيک( کلمه له يوناني ريښې څخه 

اخيستل شوې چې د )ماشين( مانا ورکوي، خو دې خبرې ته مو بايد پام 

ابز( او )نيوتن( د ايمان او ميخانيکي نړۍ ليد تورمنځ هوېڅ وي چې )ه

 ډول تضاد نه ليده.

دا موضوع د اوه لسمې او اته لسمې پېړۍ اکثرو ماترياليستانو سره 

هم مطرح نه وه. د اته لسمې ميالدي پېړۍ په نيموايي کوې فرانسووي 

انسان( په نامه يو کتاب وليکه  -طبيب او فيلسوف )المتری( د )ماشين

غه په خپل کتاب کې دې موضوع ته نغوته وکړه چې انسان لکه څنګه ه

چې پر الره د خپل تګ لپاره له خپلو غړو څخه ګټه پورته کوي، د خپل 

فکر لپاره هم غړي لري. څه موده وروسته فرانسه يي رياضي پووه پوه 
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خپل فکر په بشپړ ډول يو ميخانيکي ليدلوری دود کړ. هغه په دې نظر و 

د انسان هوش وکوالی شي په يوه خاصه زمانه کې د يوې  چې که چېرې

مادې د ټولو برخو موقعيت تشخيص کوړي، اټکول لوه منځوه ځوي او 

راتلونکى د تېر په شان په غوڅ ډول زموږ سترګو ته ودرېږي. په دې ډول 

نو که څه شى ممکن وي پېښ شي، مخکې تر مخکې به مشخص وي. دا 

 ادېږي.نړۍ ليد د )د ترمنيزم( په نامه ي

په دې شرايطو کې به هر څه د ميخانيکي بهير زېږنده وي. ان فکور 

کول او خوب ليدل. په نولسمه پېړۍ کې الماني ماترياليستان په دې نظر 

وو چې په مغز کې د فکر توليد په )پښتورګي( کې د )ادرار( يا په ځيګر 

 کې د )صفرا( توليد ته ورته يو شى دی.

له ډلې يو فيلسوف )اليبنيس( دې ټکي  د نولسمې پېړۍ د فلسفيانو

د هغو شيانو، چې مادې پورې اړه لري او هغو شيانو چې  ،ته نغوته کوي

ذهن پورې اړه لري، ترمنځ مهوم تووپير پوه دې کوې دی چوې موادي 

ښکارندې پر ډېرو کوچنيو عناصرو وېشل کېږي، خو ذهني ښوکارندې 

رو د وېش وړ نه دي او بيا يوه ټوليزه بڼه خپلوي او پر ډېر کوچنيو عناص

 نه شو کوالی غوڅې يا پرې يې کړو.
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 باروک، هنر او ادبيات

 

ادبي او هنري رنسانس تر صنعتي رنسانس او د نوي عصر تر فلسفې 

( کاله وړاندې خپله بڼه غوره کړه. يانې مخکې تر دې چې علمي او ۲١١)

)رنه کارت( فلسفي ادلون بدلون رامنځته شي او د )فرانسيس بيکن( او 

پووه شووان پوهووان راوټوووکېږي، د )دکووارت( )سوبژکتيوسيسووتي( او 

)راسيوناليستي( افکار او د )بيکن( علمي او تجربه يي ميتودولوژي په 

د هنر په ډګر کې ژور هنري بدلونونه رامنځته ، علمي نړۍ کې پلي شي

شوي وو، په دې ډول چې د هنر په ډګر کې نوی رنسانس او پرمختللى 

له )ګوتيک( سبک سره په تضاد کې راڅرګند شو او د )رافايل،  رنسانس

مازانچو، ميکالنژ، تيسين، جوتو، داونيچې او دوناتلو( په شان لويوان د 

انځورګرۍ او د مجسومه جوووړونې پوه برخوو کوې )برونلسوتکي( او 

)برامانته( په شان شخصيتونو د معمارۍ په برخه کې پر هنري نوښتونو 

بېالبېلو هنري حوزو کې پاموړ بدلونونوه رامنځتوه  الس پورې کړ او په

شول، په دې ډول چې هنر د تاريخ له خپل تېر حالت څخه توپير وکړ او 

 د رنسانس او نويوالي دورې ته داخل شو.

وروسته تر هغې چې په څوارلسمه او پنځه لسمه ميالدي پېړۍ کې 

خو کې هنري په انځورګرۍ، مجسمه جوړونې، معمارۍ، ادبياتو او نورو بر

بدلونونه رامنځته شول، په هنري الرو او سوبکونو کوې داسوې پواموړ 



 فلسفه او فلسفي بهري  /نيمه پېړۍ يون

927 

 

( ۲١١بدلونونه رامنځته شول چې تر پرمختللي رنسانس وروسوته تور )

کلونو پورې د انځورګرۍ او مجسمه جوړونې په برخه کې نه يووازې دا 

 ډول مخ پر ودې بدلونونه رامنځته نه شول، بلکې د ډېرو مورخانو په وينا

)التقاطي( هنر له کوم نوښت پرته ارتجاعي بڼه خپله کړه چې له هغوې 

جملې څخه کوالی شو د طريقه يي )منريزم( او )روکوکو( سبکونو توه 

 نغوته وکړو.

د هنر په تاريخ کې )باروک سبک( د هغو سبکونو له جملې څخه دی 

چې د شپاړسمې پېړۍ په پای او د اتلسمې پېړۍ تر وروستيو پورې پوه 

اروپا کې د دوو سبکونو طريقوه يوي )منريوزم( او )روکوکوو( تورمنځ  

راټوکېدلى دی. د باروک بدلونونه د نورو ډېرو هنري بهيرونو او بدلونونو 

ړی په )ايټاليا( کې رامنځته شول، وروسته بيا ډېرو اروپايي په شان لوم

هېوادونو ته وغځول شول او په ځينو هېوادونو لکه فرانسه، انګلويس، 

هالنډ، فنلنډ او نورو کې يې سيمه ييزې ځانګړنې هم راخپلې کړې. په 

انځورګرۍ او معمارۍ کې طريقه يي سبک چې پر تقليدي، تصونعي او 

و، د رنسانس او باروک ترمنځ د بېلتون کرښه شوه،  التقاطي چلند والړ

په دې ډول چې ځينو دا سبک د هغې ودې او پرمختګ له امله چې په 

رنسانس دوره کې يې کړی و، يو ارتجاعي او منحط سبک او ښووونځى 

باله چې د رنسانس هنر په انډول يو ډول شاګرز ګڼل کېده، له همودې 

کوې د )کواراوادجو( پوه شوان کبله د شپاړسمې پېړۍ پوه وروسوتيو 

هنرمندانو د طريقه يي سبک د تخيلي چلند پر وړاندې واقعي چلند او 

اصولو ته په ژمنتيا سره او يا هم په بل تعبيور د طريقوه يوي سوبک د 

التقاطي او تصنعي عناصرو پر وړاندې د روم او يونان د کالسيکو اصولو 
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رو ورو يې د باروک له مخې پاڅون وکړ، هغه سبک يې څنډې ته کړ او و

 سبک بنسټ کېښود.

د اوه لسمې پېړۍ ډېر مهم فلسفيان )دکارت( او )سپينوزا( دي، په 

 کار ده چې دا دواړه فلسفيان هم په ژور ډول وپېژنو:
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 دکارت

 

م( هم د سقراط په شان پوه دې نظور و چوې ۶۱۳١ -۶۳۳۱دکارت )

شو. هغه په دې حقيقت ته يوازې د عقل او پوهې په واسطه وررسېدی 

باور و کوم څه چې په زړو کتابونو کې 

راغلي، هغه د بواور وړ نوه دي او ان 

هغه څه چې د حواسو له الرې درک 

کېږي، نه شو کوالی په بشوپړ ډول 

پرې باور وکړو. افالتون هم پر همدې 

هغوه هوم اعتقواد  ،اصل باور درلود

درلود چې ډاډمنه يا باوري پېژندنوه 

رې ترالسه کېدی يوازې د عقل له ال

شي. په حقيقت کې يوه مستقيمه کرښه )سقراط، افالتون، اګوستين( او 

په پای کې )دکارت( يو بل سره نښلوي. له همدې امله موږ هغووی توه 

)پوهنپالي( وايو. هغوی عقل او پوهه، پېژندنې ته د رسېدو لپاره يوازينى 
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دې پايلې ته  او ډاډمنه سرچينه ګڼله. دکارت تر کلونو مطالعې وروسته

ورسېد چې نه شو کوالی د منځنيو پېړيو په افکارو خپل زړه خوشواله 

وساتو. په دې برخه کې کوالی شو هغه له سقراط سره پرتله کړو، هغوه 

هم په دې نظر و چې د اتن د بازار او کوڅې متداول ليدلوري د باور وړ نه 

 دي.

ې خپل غټ د دکارت افکارو دده تر مړينې وروسته هم په فلسفه ک

نقش ولوباوه. له هر ډول اغراق او مبالغې پرته کوالی شوو ووايوو چوې 

دکارت د نوې فلسفې بنسټګر و. پوه رنسوانس دوره کوې د انسوان او 

طبيعت په باب د لويو پلټنو تر پېښېدو وروسته د معاصر تفکر د منظمې 

طرحې اړتيا احساسېدله. مفکرانو دا احساس کاوه چوې بايود مونظم 

ظام رامنځته کړي. ددې فلسفي نظام بنسټ د لومړي ځل لپاره فلسفي ن

دکارت کېښود او په هغه پسې )سپينوزا(، )اليبنتيس(، )الک( )بارکلي( 

 )هوم( او )کانت( ددې ډول نظام په جوړښت کې الس درلود.

ددې وخت رارسېدلى و، داسې نوې فلسوفه رامنځتوه شوي چوې 

واب ووايي. په لرغونې دوره وکوالی شي ټولو مهمو فلسفي مسايلو ته ځ

کې ددې نظام بنسټګران )افالتون( او )ارسوطو( وو. منځنيوو پېړيوو د 

)توماس اکويناس( په شان فيلسوف درلود چې غوښتل يې د ارسطو د 

فلسفې او د مسيحي الهياتو ترمنځ د پله حيثيت خپل کړي. وروسته د 

انګوازو سوره د طبيعت، علم، خدای او انسان په باب له ټولوو اوازو او 
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رنسانس دورې ته وار ورورسېد او بيا په اوه لسمه پېړۍ کوې فلسوفې 

هڅه وکړه چې نوي تفکرات په يوه کوټلي نظام کې سره راټوول کوړي. 

لومړی سړی چې دا کار يې ترسره کړ، هغه دکوارت و. هغوه وروسوتي 

 بنسټ ته الره اواره کړه چې د نوې دورې فلسفي طرحه مشخصه شي.

له چې د دکارت ذهن يې خپل ځان سره مشوغول کوړ، لومړنۍ مس

باوري معرفت و، دويمه مسله د روح او جسم ترمنځ په اړيکي پورې اړه 

پيداکوي. دې دوو مسلو ته د ځواب پيداکولو لپاره کوالی شو ووايو چې 

دا د )يو سل او پنځوسو( کلونو په بهيور کوې د فلسوفي بحثونوو يووه 

)يو نيم سل( کاله پر دې دوو مسلو، فلسفي  ځانګړتيا وه. يا په بله وينا

 بحثونه شوي دي.

)رنه دکارت( د تاريخ په اوږدو کې د ډېرو مهمو فلسفيانو او رياضي 

پوهانو له جملې څخه و. هغه د فرانسې په )الهه( کې نړۍ ته سوترګې 

( کلنۍ ۳خو ډېر ثروت يې نه درلود. په ) ،وغړولې، هغه د يوه خان زوی و

ښوونځي کې خپلې زده کړې پيل کړې. تر پنځوه کلنوې  کې يې په يوه

کړې وروسته يې درې کاله يې په رياضياتو او نويو علمي نظرياتو کې  زده

نورې زده کړې وکړې. هغه نوی علمي باور چې د علوم يووه ازمېښوت 

کوونکي ته ورکول کېده، د زيات درناوي سبب ګرځېوده. لوه پخوانيوو 

طريقو توپير ددې سبب شو چې دکارت پر کړو سره د نويو تجربه يي  زده
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خپلو پخوانيو زده کړو شک وکوړي. دا شوکاکيت او ترديود د هغوه د 

 وروستۍ فلسفې د بنسټ بڼه غوره کړه.

م( کال د ۶۱۶۱دکارت سفر سره مينه درلوده، له همدې کبله يې پر )

هلنډي )برنس موريس( له پوځ سره يوځای شو. تر هغه وروسته به يې په 

کې سفرونه کول او په هر ژمي کې به يې په هغو ښارونو کوې  هر دوبي

م( کوال د خالصوې او ازادې ۶۱۲۳ژوند کاوه چې دده خوښېدل. پور )

 روښنفکرې فضا له امله يو ځل بيا په هلنډ کې استوګن شو.

م( کال د )ذهون د ۶۱۲۳هلنډ کې د لومړي ځل لپاره پر ) هدکارت پ

کارونې قواعد( تر عنوان الندې يو کتاب پيل کړ. چې د ژوند په بهير کې 

م( کال يې د )نړۍ( په نامه د يوه بل کتواب پور ۶۱۹۹يې خور شو. پر )

ليکلو پيل وکړ، خو کله چې له )کوپرنيک( سره د کليسا له مخوالفتونو 

تاب د ليکلو بهير يې ودراوه. دده درېيم کتاب د )الرې خبر شو، د خپل ک

يا طريقې( په باب وينا ده چې خپرېدل يې ډېر موثر و. دې اثر دکارت په 

نوې فلسفه کې د يوه وزن لرونکي شخص په توګه تثبيت کړ.  په دې اثر 

کې هغه د پوهې پر ماهيت او د نويو اطالعاتو د يادولو پر بهير بحث کړی 

يوه مشهوره جمله )فکر کوو، نو ځکه خو يوو(، د خودای د  دی. د هغه

وجود ترڅنګ د خپل وجود څرګندولو لپاره ويل شوې ده. دکوارت )د 

طريقې په باب وينا( تور کتواب وروسوته د خپلوو علموي مطالعواتو د 

موضوعګانو په باب درې مهمې ليکنې خپرې کړې دي. د هغه د مطالعاتو 
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انګو د اساسي قانون په باب ده چې دکارت يوه برخه د لمر يا )نور( د وړ

هغه کشف کړي دي. ددې قانون له مخې هغه زاويه چوې پور عموودي 

ليکې باندې د لمر د وړانګو له راغورځېدو څخه رامنځته کېږي له هغې 

زاويې سره برابره ده چې بېرته د همدې وړانګو له ګرځېدو يا انعکواس 

 څخه رامنځته کېږي.

اب دده درېيمې ضميمه يي ليکنې پوهانو ته ډېر د طريقې د وينا په ب

زيات اهميت درلود. ځکه چې دکارت پوه دې ضوميمه کوې تحليلوي 

چې خپله يې رامنځته کړې وه، شرح کړې ده. تحليلي هندسه  ،هندسه

د )هندسې او جبر( له يوځای کېدو څخه جوړه شوې ده. په دې علمي 

مختصاتو د محورونو له مخې ( د y( او )xڅانګه کې هندسي شکلونه د )

 شنل کېږي.

په دې جوړښت کې د يو هندسي شکل هره نقطوه کووالی شوو د 

مختصاتو له محور څخه د هغې د واټن له مخې، هغه مشخصه او پيودا 

کړو. دا جوړښت ددې زمينه برابروي چې هندسي شکلونه د اعدادو په 

د الفبوا لوه بڼه بيان شي. دکارت د مجهولو اعدادو د څرګندولو لپواره 

وروستيو تورو او نماګانو څخه د هغو د توان د معلومولو لپواره د ګټوې 

 اخيستنې فکر پيدا کړ.

( ۲۹ډ( ملکې )کريستينا( چوې دا مهوال )يم( کال د )سو۶۱۹۳پر )

کلنه وه، دکارت يې د خپل خصوصي ښوونکي په توګه خپل دربوار توه 
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و چوې ملکوه لوه راوباله. ددې بلنې تر منلو وروسته دکارت متوجه ش

( بجو پيلوي. په خواشينۍ ۳تګالرې سره سم خپله زده کړه د سهار پر )

ډ( ته تر يسره چې دکارت د )ستهکولم( ژمي ته ځان ټينګ نه کړ او )سو

 ورتګ څلور مياشتې وروسته د تورې ټوخلې د ناروغۍ له امله ومړ.

ضي دا خبره مو په ياد ده چې دکارت د فلسفي تفکراتو لپاره د )ريا

طريقې( له اصطالح څخه ګټه پورته کوله، د هغه موخه هغه تفکر و چې 

د استدالل پر بنسټ والړ وي. )سپينوزا( هم د عقلپالنې د همدغه دود 

تابع و. هغه د خپلو اخالقو په علم کې هڅه کوله دا څرګنده کړي چې د 

د انسان ژوند د طبيعت د قوانينو تابع دی. هغه په دې نظر و چې موږ باي

خپل ځان د ولولو او تصوراتو له بند څخه ازاد کړو چې وکوالی شو ارامۍ 

 او نېکمرغۍ ته ورسېږو.

موږ ته معلومه شوه؛ دکارت په دې نظر و چې واقعيت لوه دوو جوال 

جوهرونو څخه چې يو له بل سره بشپړ توپير لري، يانې نفس او جسوم 

منځ توپير ته څخه جوړ شوی دی. خو )سپينوزا( بيا د نفس او جسم تر

قايل نه و. هغه يوازې پر يوه جوهر اعتقاد درلود او معتقد و چوې ټوول 

شيان به همدې يوه جوهر ته بېرته ګرځي. هغه په خپلو بحثونو کوې د 

)جوهر( له اصطالح څخه ګټه پورته کوله، خو په ځينو برخو کې د هغه 

ډول  پرځای د )خدای( او )طبيعت( له کلمو څخه هم ګټه اخلي. په دې

)سپينوزا( د )دکارت( پر خالف نظر درلود او پر مثنويت يوا دوه ګووني 
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حالت هم معتقد نه و. هغه د وحدت د ليدلوري له نظره د يووالي پلوی و. 

يانې په دې نظر و چې ټول ژوند او طبيعت يو واحد جووهر توه بېرتوه 

 ګرځي.

 دکارت هم باور درلود چې د خدای وجود پر خپول ذات والړ دی. د

)سپينوزا( نظر هغه وخت د دکارت له نظر سره توپير پيدا کړ چې خدای 

او طبيعت، خالق او مخلوق يې يو شى وګڼل. البته د سپينوزا دا نظر د 

 مسيحيت او يهودي دين له ليدلورو سره هم توپير درلود.

په ډېره ساده ژبه په دې مانا چې )سپينوزا( خدای يا طبيعي قوانين 

ت ګڼي، خدای باندينى علت نه دی، ځکه چې هغوه د پېښو داخلي عل

 يوازې د طبيعي قوانينو له الرې راڅرګندېږي.

له خپلو بحثونو څخه دې پايلې ته رسېږو چې )دکارت( او )سپينوزا( 

دواړه پوهنپاالن وو. پوهنپال همغه څوک دی چې د عقل پور اهميوت 

 ګڼي.ټينګار کوي. يانې پوهنپال، عقل د معرفت ريښه او سرچينه 

پوهنپالى تفکر د اوه لسمې پېړۍ د فلسفې ځانګړنه وه. دا فکوري 

ښوونځى په منځنيو پېړيو کې هم دود و او ان د افالتون او سقراط پوه 

نظرياتو کې هم ليدل کېده. په شپاړسمه پېړۍ کې پر پوهنپالنې سختې 

 نيوکې وشوې.
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ت په دې پېړۍ کې يو زيات شمېر فلسفيان پر دې باور وو چې معرف

يوازې د تجربې له الرې ترالسه کېږي او تر هغه وخته چې تجربه په منځ 

کې نه وي، معرفت نه رامنځته کېږي. دې ليودلوري توه تجربوه پوالى 

 ليدلوری وايي.

ډېر مهم تجربه پالي فلسوفيان درې انګليسوي فلسوفيان )الک(، 

)بارکلي( او )هيوم( دي. په داسې حال کې چې په اوه لسمه پېړۍ کوې 

ر مهم پوهنپالي فرانسه يي )دکارت(، هالنډي )سوپينوزا( او المواني ډې

)اليبنتيس( وو. تجربه پلوي په دې نظر وو چې له خپل چاپېريال څخه د 

انسان پېژندنه يوازې د هغه د حواسو په مرسته حاصلېدی شي. د تجربه 

پالنې کالسيکه بڼه موږ د ارسطو په تفکراتو کې وينو، هغه په دې نظر و 

د هر څيز خبرتيا هغه وخت ترالسه کېږي چې د حواسو په مرسته  چې

 درک شي.

ارسطو په خپل دې نظر د افالتون پر ليدلوري نيوکوه وکوړه، ځکوه 

افالتون په دې نظر و چې انسان د )مثل( له نړۍ څخه پوه فطوري ډول 

)مثل( له خپل ځان سره راوړي. )الک( د )ارسطو( نظر تائيود کوړ او دا 

 د )دکارت( د نظر د ردولو لپاره وکاراوه.ليدلوری يې 

داسې يو تصور و چې موږ د نړۍ هېڅ ډول پېژندنه او فطري تصور نه 

لرو، انسان د يوې داسې ښکارندې تر درک وړاندې له هغې ښوکارندې 
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سره نابلده دی. هغه تصور چې د تجربې له الرې او د حسي واقعيتونو پر 

 ګڼل کېږي. بنسټ نه وي موندل شوی، يو غلط تصور

کله چې موږ د )خدای(، )ابديت( يا )جوهر( په شان کلموې کواروو، 

زموږ عقل او شعور په خالي فضا کې الس و پښې وهي ځکه چې هېچوا 

هم تراوسه پورې د )خدای( او )ابديت( په شان ښکارندې يا هغه څه چې 

کوړي، د تجربوې لوه مخوې نوه دي  ېفلسفيانو د )جوهر( په نامه ياد

 پيداکړي.

همدا وجه ده چې مفکرانو داسې نظريې وړاندې کوړي چوې نووې 

پېژندنه يا نوی معرفت يې نه دي رامنځته کړي. دا فلسفي نظريات شايد 

په زړه پورې ښکاره شي، خو دا يو ډول فقر او خيال پلو دی او بس. اوس 

ددې خبرې وخت او وار راسېدلى دی چې تېرو ميراثونو ته ژوره کتنوه 

شيان چې ذهني بڼه لري او له تجربې څخه لرې دي،  وشي او ټول هغه

څنډې ته شي، يانې بايد ووينځل شي او چا  شي. يانې دا چې سره زر 

 له خاورو او شګو جال شي.

څه شي چې انګليسي تجربه پالو ته اهميت درلود، هغه د انسوان د 

ټولو تصوراتو څېړنه وه، هدف دا و چې په ډاګه شي کومه پېژندنه او کوم 

کر د تجربې له الرې د تائيد وړ دی. په کار ده چې دلته ددغوو دريوو ف

 تجربه پالو فلسفيانو په باب وغږېږو:
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 تجربه پالي

 م( کلونه۶۳١۹ -۶۱۹۲جان الک )

 

جان الک د انګلستان هېواد داسې يو فيلسوف و چې د پاچايوانو د 

الهووي حووق، د مووذهب د 

تلپووواتېوالي )مطلوووق 

حقيقووت( او د کليسووا د 

تعصووباتو او نووورو... پوور 

وړاندې يې اعتراض وکوړ. 

هغه به ويل: ))هېڅ انسان 

تر بل انسان زيات حقووق 

نه لري، ځکوه چوې مووږ 

برابر يو او موږ هوم هغوه 

ځانګړنې او شورايط لورو 

چې نور يې لري. ټول سره 

برابر يو او ټول د طبيعت له مېوو څخه د خوند اخيستلو مساويانه حق 

 لرو.((
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ي تجربه پالي فيلسوف ډېر مهم اثر )د انساني پوهاوي د ددې انګليس

م( کال خپور شوی دی. جان الک ۶۱۳١ځواک په باب څېړنه( ده چې پر )

په دې کتاب کې هڅه کړې چې دوو پوښتنو ته ځواب ورکړي: لومړی دا 

 ؟چې: انسان له کومو الرو چارو خپلو تصوراتو او تفکراتو ته رسېدی شي

او دويم دا چې: کوم څه چې د حواسو په واسطه درک کېږي، کوالی شو 

 پر هغو باور وکړو که نه؟

الک په دې نظر و چې زموږ ټول تفکرات او ادراکات د هغوو تجربوو 

انعکاس دی چې د حواسو په واسطه ترالسه شووي دي. د تجربوې لوه 

ې ترالسه کولو څخه وړاندې زموږ ذهن له يوې سپينې لوحې پرتوه چو

هېڅ شى پرې نه دي ليکل شوي، بل څه نه دی. هغه په دې باور و چې 

موږ د خپلې نړۍ يا خپل چاپېريال شاوخوا وينو، بويوو يې، لسموو يې او 

اورو يې، زموږ دا کار د وړکتوب پرمهال ډېر زيات دی. له دې الرې ساده 

حسي تصورات راڅرګندېږي، خو د انسان ذهون دا بهرنوۍ تجربوې او 

ت په منفعل ډول نه زېرمه کوي او ډېرۍ ترې نه جوړوي، بلکې د اطالعا

فکر، اعتقاد او ترديد په مرسته يوځل بيا د هغو څېړنه کوي او لوه دې 

الرې د تصوراتو يوه بله ټولګه ترالسه کوي. جان الک د تصوراتو دا ډله د 

انعکاسي تصوراتو په نامه سره يادوي. پوه دې ډول نوو الک د ادراک او 

ترمنځ توپير ته قايلېږي. هغه په دې نظر دی چې د انسان ذهن يو  تفکر

منفعلي ميندونکى نه دی، بلکې د تجربو د جوړښت څېړنه کوي. الک د 

دوو ډولونو حسي کيفيتونو ترمنځ توپير ته قايل و. ده دا دوه کيفيتونه 

يو لومړنى کيفيت او بل يې دويمي کيفيت باله او په دې ډول يې خپول 
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تر ده دمخه د دکارت په شان د نورو فلسفيانو له ليدلوري سره  ليدلوری

 نږدې کړ.

له لومړنيو کيفيتونو څخه د )الک( هدف، اړخ، وزن، شکل، حرکت او 

شمېر دی. دا کيفيتونه د شيانو واقعي ځانګړنې دي. خو ددې ترڅنګ 

په شيانو کې نور کيفيتونه هم شته، د ساري په توګه کله چې موږ وايو، 

ى خوږ يا تريخ دی، شين يوا سوور دی، ګورم يوا يوخ دی. الک دا دا ش

ځانګړي دويمني کيفيتونه ګڼي. دويمني کيفيتونه لکه، رنګ، بوی، مزه 

يا غږ داسې څه نه دي چې رښتيا هم په شيانو کې وي، بلکوې دا هغوه 

کيفيتونه دي چې د لومړنيو کيفيتونو په واسطه په موږ کوې احسواس 

 کوي. راپيدا

و کيفيتونو په باب د نظر هېڅ ډول اختالف نه شته، ځکوه د لومړني

چې دا کيفيتونه په خپله په شيانو کې موجود دي. خو د ثانوي کيفيتونو 

په باب لکه رنګ يا مزه، له يوه څاروي څخه بل څاروي توه او لوه يووه 

انسان څخه بل انسان ته د نظر اختالفات شته. دا کار ددې له امله دی 

په خپله په دې شيانو کې نه شته او د فردي حواسو له  چې دا کيفيتونه

الرې رامنځته کېږي، ځکه نو د افرادو د حسي تصوراتو له ډول سره تړاو 

 لري.

)الک( د جسم د حالت په باب له )دکارت( سره هم عقيده و، يوانې 

هغه په دې نظر و چې جسمونه داسې ځانګړنې لري چې د عقل له الرې 

ذاتي يا خدايي ادراکاتو د ځينو برخو په باب هم له  د درک وړ دي. الک د

دکارت سره هم عقيده و. د ساري په ډول هغه په انسوان کوې ځينوې 
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بنسټيز اخالقي قواعد فطري ګڼل او په دې برخه کې يې د )طبيعي حق( 

 له اصطالح څخه ګټه پورته کوله.

 دې ليدلوري هغه د عقل پالنې خواته بيوه، د عقل پوالنې خواتوه د

هغه د نظرياتو لېوالتيا دده په دې نظر کې نغښتې ده چې د خودای پور 

 وجود باندې اعتقاد د انسان په عقل کې نغښتى دی.

خو د )جان الک( لپاره د خدای پر وجود اعتقاد يو مذهبي باور نه و، 

 هغه معتقد و چې د خدای پېژندنه د انسان له عقل سره سمون لري.

نورو د نظرياتو پر زغملو اعتقاد درلود.  الک د عقيدې پر ازادۍ او د

سربېره پر دې هغه د ښځې او نر د حقوقو د تساوۍ لپاره تبليغ کاوه او 

په دې نظر و چې د ښځو او نرو مساوي حق ته قايلېدل د انسان په الس 

 ترسره شوي، له همدې کبله کېدی شي بدلون ومومي.

ی، چې د ښځې جان الک د نوې دورې له لومړنيو فلسفيانو څخه د

او نر د تساوۍ مسلې ته يې پام وکړ، کوم څه چې الک په دې اړه مطرح 

کړل، د )جان ستورات( لپاره د مهمې سرچينې په توګه بدل شول. چې 

هغه هم د ښځې او نر د حقوقو د تساوۍ مالتړ توه راودانګوي. الک پوه 

فرانسه کې د روښنفکرۍ تر زمانې وړاندې ازادي غوښوتونکې مسوله 

لې وه. د بېلګې په توګه هغه لومړنى سړی و چې په دولت کې يې د څېړ

 درې ګونو قواوو پر توپير ټينګار وکړ.

د واک د وېش درې ګونې )مقننه، قضايي او اجرايې قوې( ډلبندي د 

لومړي ځل لپاره فرانسه يي )مونتسکيو( چې د روښونفکرۍ د دورې د 
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ډېره بريده د دوو مجريه فلسفيانو له جملې څخه و، مطرح کړه. الک تر 

او اجرايه قواووو يا ځواکونو پر توپير ټينګار کاوه، ځکه هغه په دې نظر و 

چې دا توپير او خپلواکي کوالی شي د استبداد د له منځه وړلو سوبب 

( د واکمنۍ پرمهال ييشي. الک د فرانسې د مستبد پاچا )څوارلسم لو

ک د منطق ډېر پوه زړه ژوند کاوه. د تجربه پالي )امپريسيست( جان ال

پورې اړخ دا و چې له اټکلونو )احتماالتو( يې ګټه پورته کوله، چوې پوه 

 ورته وخت کې دده د فلسفي ليبراليزم علت هم ګڼل کېږي.

سره له دې چې )اليبنتيس( په خپلو خپرو شويو اثارو کې ارسطويي 

ي منطق رد کړی دی، خو دی په خپلو اثارو کې يو بشپړ منطقي ثبات لر

چې د رياضي له منطق سره نږدې دی. په عوض کې د جان الک لپاره د 

 ېمنطق اصل يوازې د احتماالتو مفهوم و چې هغه مهال يوه پرمختللو

تيوري نه ګڼل کېدله او د )الک( په فلسفه کې د تناقض سبب ګرځېدله. 

خو د )الک( منطق په سياست کې د هغه اګاهانه چلند و، هغه موورثي 

ونه او مطلقه رژيمونه رد کړل او له ولسواکۍ سره مينه يې سلطنتي رژيم

وپاهلل او پايله دا شوه چې د خپلو افکارو په خاطر له انګلسوتانه پښوې 

 سپکې کړي.

جان الک د پېژندنې په تيورۍ کې تجربه تر ټولو معتبره ګڼلوه او د 

افالتون، دکارت او اليبنتيس له انتزاعي نظرياتو سره يې مخالفت کاوه. 

دا له پوهنپالو څخه د تجربه پالو لومړنى جالوالى دی. )فرانسيس بيکن( 

په واقعيت کې د همدې پوهنپالنې له الرې )امپريسيزم( ته رسېدلى و. 
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خو )جان الک( بيا د تجربه پالنې د خونديتابه لپاره پوهنپالنې توه شوا 

کړه. دا کار د دوديز منطق د مطلق خصلت په خاطر تر سره شووی و. د 

حتماالتو د منطق نوې تيوريانې د خاپوړو په پړاو کې وې. نامونوتونيک ا

( او د منطق نور سيستمونه ال تر دې دمه Logic nonmonotonicمنطق )

نه وو زېږېدلي. په پايله کې د هر ډول )انتزاعي افکارو( ردول د جان الک 

 له خوا د تجربه پالنې د پياوړتيا لپاره ډېر کاري نه تمامېدل.

  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ فلسفه او فلسفي بهري

 

944 

 

 

 

 جورج بارکلى

 م( کلونه۶۳۳۹ -۶۱۳۳) 

 

 

)جورج بوارکلي( يوو 

ايرلنوووډی )دينپووووه( او 

فيلسوف او د تجربه پالنې 

د مخکښووانو لووه جملووې 

څخه دی، هغه په دې نظر 

دی چې فلسفې او علم د 

هغووه پووه زمانووه کووې د 

مسيحيت نړۍ ګواښوله. 

هغه په خپلو سترګو ليدل 

چې ماده پالنه ورځ پر ورځ 

وده کوي او د مسويحيت 

نځولى او هغه ته يې ژوند وربښلى هغه اعتقاد يې چې خدای طبيعت پ

دی، رداوه. دی په دې معتقد و هغه څه چې په دې نړۍ کې موجود دي، 
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همغه شکلونه دي چې موږ يې تجربه کوو، خو نه شو کوالی هغه د کوم 

 څيز، يا )مادې( په نامه ياد کړو.

)بارکلي( د انسان له ذهن څخه د بهرنۍ نړۍ شتوالى نه مانه او پوه 

ې د خودای لوه لووري د موادي څيزونوو ظواهري وجوود دې نظر و چ

څرګندېږي. د هغه شهرت له دې امله و چې ))د ذهن د تصور اصالت(( 

 په نامه يې يو کتاب ټولنې ته وړاندې کړ.

لکوه ، )الک( ويلي وو: لومړني کيفيتونه دا خبره مو هېره نه ده چې

لري. نو کوالی شو وزن رښتيا هم زموږ د چاپېريال په واقعيتونو پورې اړه 

ووايو چې بهرني واقعيتونه يوو ډول فزيکوي )جووهر( لوري. )الک( د 

 )دکارت( او )سپينوزا( په شان فزيکي نړۍ يو واقعيت ګاڼه.

)بارکلي( پر همدې باب ترديد وکړ او دا ترديد يې د يو ډول  تجربوه 

پالنې خواته راکاږه. هغه معتقد و کوم څه چې موجود دي، هماغه څوه 

ې درک کېږي، خو زموږ درک مادي درک نه دی کوم څه چې موږ دي چ

 يې له څيزونو درک کوو، په خپله شى يا څيز نه دی.

)بارکلي( په دې نظر و هغه څه چې زموږ پر حواسو اغېز کوي الهوي 

ځواک يا روح دی، سربېره پر دې هغه معتقد و چې زموږ ټول تصوورات 

ه دي او دا مادي علت نه دی، زموږ له ذهنه دباندې د بهرني علت زېږند

بلکې معنوي دی. له دې روح څخه د بارکلي موخوه خودای دی. هغوه 

معتقد و موږ کوالی شو ادعا وکړو چې د بل هر انسان د وجود د درک په 

 انډول د خدای په باب زموږ درک څو ځله روښانه او څرګند دی.
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هي ځواک د بارکلي په باور هر څه چې موږ ګورو يا يې احساسوو د ال

معلول دی. ځکه چې زموږ د ذهن په داخل کې خدای حاضر دی او زموږ 

 پر ټولو احساساتو او تصوراتو اغېز کوي.

هر څه چې په طبيعت کې شته له هغې جملې څخه زمووږ ژونود، د 

الهي ځواک معلول دی. خدای د ټولو شيانو د شتوالي علت دی. بارکلي 

د، ونه کړ. هغه ان د زمان او مکان د يوازې د مادي واقعيتونو په باب تردي

مطلق وجود په باب هم د رد نظر درلود. هغه په دې نظر و چې له زمان او 

مکان څخه زموږ تجربه تېرېږي. بل دليل نه شته چې پر خدای به هوم 

 همداشان تېرېږي.
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 ډيويډ هيوم

 م( کلونه۶۳۳۱ -۶۳۶۶) 

 

 

زموږ په يواد دي چوې )جوان 

چې انسان ازاد الک( په دې نظر و 

دی چې په خپل ځوانګړي ډول د 

خدای په باب فکر کوي، نه ددغه 

او يا هغه مذهب د سپارښتنې پر 

اساس. دا خبره د يو تندر په شان 

وه چې د مسيحي کشيشانو او د 

هغو د اموام انګليسوي )جوورج 

بارکلي( پر سر راپرېوته. ده هڅوه 

وکړه د )الک( نظريوات رد کوړي، 

د )الک( د عقايدو د مالتړ لپاره يو بل فيلسووف سور  خو بريالى نه شو،

 دا انګليسي فيلسوف )ډيويډ هيوم( نومېده. ،راپورته کړ

)ډيويډ هيوم( هم د دوو نورو لويو فرانسه يي مفکرينو )ولتر( او )ژان 

ژاک روسو( په شان د روښنفکرۍ عصر په منځ کې ژوند کاوه. )هيووم( 
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( ۲۳ه باب دی، د خپل عمر پوه )خپل مهم اثر چې د انسان د طبيعت پ

( ۶۳کلنۍ کې وليکه او خپله مدعي دی چې ددې اثر مطالب يوې پوه )

 کلنۍ په ذهن کې ګرځېدل راګرځېدل.

)هيوم( هڅه کوله د نړۍ په باب د انسان د پېژندنې سورچينې توه 

ځان ورسوي. هغه معتقد و چې شونې نه ده هېڅ داسې يوه تجربه يوي 

قواعد رامنځته کړي چې له ژوند څخه زموږ  فلسفه مطرح کړي يا داسې

 له ورځنيو تجربو سره مغايرت ولري.

هيوم په لومړي ګام کې د تاثراتو او تصوراتو ترمنځ توپير ته قايل شو. 

له تاثراتو څخه موخه هغه ادراکات دي چې له کومې واسطې پرتوه پوه 

ت هم مستقيم ډول د بهرنۍ نړۍ له واقعيتونو څخه ترالسه کېږي. تصورا

په خپل وار سره له هغو تجربو څخه سرچينه اخلوي چوې لوه تواثراتو 

پيداکېږي. د ساري په توګه: که چېرې زموږ الس له يوې ګرمې بخوارۍ 

سره ولګېږي او وسوزي، پر موږ له کومې واسطې پرته مسوتقيم تواثير 

کوي. څه موده وروسته مو ياد ته راځي چې هغه ورځ مو الس په بخارۍ 

سوځېده. دغه دويم حالت د )هيوم( له نظوره تصوور دی. د ولګېد او و

تصوراتو او تاثراتو ترمنځ توپير په دې کې دی چې تصورات له ذهن سره 

د ځواک او شدت د چلند له پلوه کمزوري دي. ځکوه نوو کووالی شوو 

تاثرات اصل او تصورات د هغو بدله نسخه وګڼو. ځکه چې تواثرات پوه 

رات د تاثراتو يوه خاطره ده چوې پوه مستقيم ډول احساسېږي او تصو

 ذهن کې پاتې کېږي.

باندې د وېش وړ  بيهيوم تاثر او تصور پر دوو ډولونو: بسيط او ترکي

بولي. هغه معتقد و چې انسان کوالی شي کله کله پر داسوې ترکيبوي 
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تصوراتو بريالى شي چې په واقعيت کې موجود نه وي. يوانې دا چوې د 

نه وي رامنځته شوي. په دې ډول داسوې يوو ترکيبي تاثراتو پر بنسټ 

تصور رامنځته کوي چې غلط دی او په طبيعت کې يې بېلګه نه شوته. 

هيوم هڅه کوله چې د انسان ټول ترکيبي تصوورات وڅېوړي او هغوه 

تصورات چې له بهرنۍ نړۍ سره سمون نه خوري، مشخص کړي. هغوه 

تاثر يا تواثراتو خپل کار له دې پوښتنې څخه پيلوه چې دا تصور له کوم 

څخه راټوکېدلى دی؟ هيوم بايد په لومړي ګام کې مشخصه کوړې وای 

چې يو مفهوم له کومو بسيطو تصوراتو څخه رامنځته شوی دی. هيوم له 

دې الرې پر داسې يوې طريقې بريالى شو چې د انسان تصوورات پورې 

 تحليل کړي، سم او ناسم پرې يو له بله جال کړي.

ه افکار او تصورات چې حسوي بڼوه يوې نوه هيوم غوښتل ټول هغ

درلودله، څنډې ته کړي. هغه ويلي وو چې غواړي ټولې نامفهومه بابيزه 

خبرې چې له ماورالطبيعي تفکر پرته بل بنسټ نه لوري، يووې خواتوه 

وغورځوي. خو موږ په خپل ورځني ژوندانه کې له داسې ځانګړو ترکيبي 

 ان باندې يې ټينګ باور نه شته.تصوراتو څخه ګټه پورته کوو، چې پر ايم

هيوم په دې نظر و چې د انسان ذهن له ساده والي او بشپړ هويوت 

څخه برخمن نه دی، بلکې د داسې بېالبېلو او سره تړلو څانګو يوه ټولګه 

ده چې ځي او راځي. د انسان د ذهن او د ځان ثابتي نفس ددې حالت د 

کاله وړاندې )بودا( مطرح  (۲۳١١ډول په باب د هيوم دا شننه، تر هغه )

 کړې وه.

بودا د انسان ژوند له مادي او معنوي بهيرونو څخه راپيداشوې رشته 

ګڼله چې هره شېبه د انسان د بدلېدلو سبب ګرځي. يوو شويدې روی 
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ماشوم له يو نوي ځوان سره يو شان نه دی او زه هم هغه څوک نه يوم 

م څه شى په ما پوورې چې پرون وم. بودا به ويل چې نه شم ويالی وواي

اړه لري او نه شم کوالی ووايم چې څه يم. ځکه نو نه )زه( موجود يم او 

نه د مذهب د نفس اصالت بدلون نه منونکى دی. )بودا( تر خپلې مړينې 

 وروسته خپلو شاګردانو ته ويلي وو:

 ))هر مرکب شى په پای کې تجزيه کېږي.((

اثبات لپاره هر ډول هڅوه هيوم د تلپاتې روح او د خدای د وجود د 

مردوده ګڼله. دا خبره ددې مانا نه لري چې هغه د روح او يا خدای وجود 

رداوه، بلکې معتقد و چې د عقل له الرې د موذهبي بواورونو اثبوات د 

پوهنپالو د لېونتوب يو ډول دی. هغه يوازې پر هغه واقعيت باور درلوود 

کاناتو په انډول يوې پوه چې د حواسو له خوا تائيد شوی وي. د نورو ام

 ترديد له هغه سره چلند کاوه.

هيوم په دې نظر و چې يو ماشوم نړۍ هغه شان ګوري لکوه څنګوه 

چې ده او څه شى پر هغې نه زياتوي، ځکه چې مخکې تر مخکې د ټاکل 

شويو عقايدو تابع نه دی. دا اصل د فلسفې لومړنى فضيلت دی. هيوم 

ب تر بحث وروسته د عليت قانون ته په انسان کې د عادت د قوې په با

 پاملرنه کوي، د )عليت قانون( وايي چې هره پېښه بايد يو علت ولري.

)ډيويډ هيوم( ان په اخالقياتو کې هم لوه پوهنپوالنې سوره خپول 

مخالفت وښود. پوهنپاالنو ادعا کوله چې له ناحق څخه د حق او له ناسم 

د طبيعي حق مسله  څخه د سم تشخيص په انسان کې فطري بڼه لري،

له )سقراطه( نيولې تر )الکه( پورې ټولو فلسفيانو سره مطورح وه، خوو 

 هيوم بيا د انسان په وينا او عمل کې د عقل له الرښوونې منکر و.
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د هيوم په نظر ټول انسانان د نورو د ښو او بدو پر وړاندې يو احساس 

، خو لري. د خواخوږۍ احساس ددې ټوليز احساس له جملې څخه دی

دا احساس له عقل سره څه اړيکي نه لري. موږ د )هيوم( له دې بحوث 

څخه دې نتيجې ته رسېږو چې زموږ عقل  زموږ پر ټولوو راشوو درشوو 

واکمن نه دی. د نورو پر وړاندې د خپل مسوليت منل د عقل تابع نه دي، 

بلکې د احساس پر بنسټ دي چې موږ د نورو پور وړانودې مسووليت 

معتقد و چې موږ نه شو کوالی يوو څووک د ګووتې د  احساسوو، هيوم

 ګرولو په پلمه نړۍ ته اور واچوي او موږ يې ناعقالنه وګڼو.
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 د روښانتيا عصر

 

تاريخپوهان اتلسمه پېړۍ د روښانتيا عصر ګڼي، په دې عصور کوې 

عقل هڅه کوي خپل ځان له ټولو بنديزونو ازاد کړي. دا داسې يو عصر 

جدي ډول د معرفت پېژندنې مسله په پوام کوې دی چې فلسفيانو په 

ونيوله او له وجود څخه معرفت ته د فلسفې تګلووري بودلون وکوړ. د 

مطلق حقيقت کشف له منځه الړ او نسبيت يوې پرځوای کېناسوت. د 

روښانتيا عصر په دې نظر دی چې د هر شي اصل بايد له هغه څخه بهر 

 ونه پلټو.

قالني فعاليتونو نقش ډېر حساس په ويښتيا يا روښانتيا عصر کې د ع

او زيات څرګند و. د روښانتيا عصر لپاره د پيل او پای نېټې ټاکل اسانه 

کار نه دی، خو په احتياط سره کېدی شي ووايو چې د )اوه لسمې( پېړۍ 

له وروستيو درې لسيزو رانيولې د )نولسمې( پېړۍ تر پيل پورې مهال په 

دې عصر کې تر ټولو ښه مسوله د دې دورې پورې اړوند ګڼل کېږي. په 

)معرفت( مسله ده، چې له هر اړخه څېړل کېږي. ځينې پوهان د معرفت 

پر عقلي عنصر ټينګار کوي او ځينې نور بيا وايي کوم څه چې د حس له 
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الرې راټول شوي، هغه مهم دي. طبيعي علوم او ټولنيز علوم دواړه پوه 

سره څېړل کېږي او تاريخي  يوه نوي ليد او مدرنو مسايلو ته په پاملرنې

تغير، د انسان وده، د دولت بڼه، د ښوونې او روزنې نظريه په تېوره بيوا 

اقتصاد او داسې نورې موضوعګانې په جدي ډول څېړل کېږي. پوه دې 

 دوره کې دين له بېالبېلو خواوو تر ځيرنې الندې نيول کېږي.

ي يانې د روښانتيا عصر له لويديځ څخه ختيځ ته يو ډول حرکت لر

دا چې انګلستان د اته لسمې پېړۍ په لومړۍ نيمايي کې د اروپا فلسفي 

مرکز ګڼل کېده. دې مرکزيت د اته لسمې پېړۍ په نيمايي کې فرانسې 

پورې اړه پيدا کړه او د همدې پېړۍ په وروستيو کې المان پر دې بريالى 

پوه شو چې دا مرکزيت له نورو راخپل کړي. د روښانتيا عصر فلسفيان 

دې نظر وو چې هر سړی بايد د ټولو شتو پوښتنو لپاره خپل ځوانګړي 

ځوابونه ترالسه کړي. ځکه نو ګورو چې د فرانسې د هغه مهال فلسفيان 

د )دکارت( فلسفې د دود تر اغېزې الندې وو. څرنګه چې دکارت هوم 

 غوښتل هر څه له اوله جوړ کړي.

وړاندې پواڅون و  د روښنفکرانو لپاره لومړنۍ مسله د خپلسرۍ پر

چې تر ټولو دمخه کليسا، پاچا او دربار په کې شاملېدل. په فرانسه کې 

په اتلسمه پېړۍ کې کليسا، پاچا او دربار د انګلستان په انډول څو ځله 

زيات ځواکمن وو او ډېر مستبدانه عمل يې کاوه. د فرانسوې انقوالب د 

 همدې اندود او چلند زېږنده و.
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خکښان په دې نظر وو چې د خلکو ذهن بايد د د روښانتيا د عصر م

مسايلو پر وړاندې ))روښانه(( شي. ځکه چې هغه مهال، د خلکو په منځ 

کې جهالت او خرافات اوج ته رسېدلي وو، نو په کار وه چې د ښوونې او 

روزنې پر پراختيا ټينګار وشي. که څه هم ښوونځي په منځنيو پېړيو کې 

ې ښوونه او روزنه په روښانتيايي عصور جوړ شوي وو، خو په حقيقت ک

 کې پيل شوه.

عصر فلسفيانو د لرغونې دورې د انسانپالو له هغوې يي د روښانتيا

جملې څخه د )سقراط( او )رواقيونو( په شان پور عقول او پووهې ژوره 

عقيده درلوده. دا اعتقاد ددې سبب شو چې يو زيات شومېر خلوک د 

نې( پړاو وبولي. د طبيعي علومو په فرانسې روښانتيايي پړاو د )پوهنپال

برخه کې چې کومې نوې څېړنې ترسره شوې وې، دا يې ثابته کړه چې 

شوی يا منظم شوی دی. په دې ترڅ کې د  اوډلطبيعت په پوهنيزه بڼه 

روښانتيا عصر فلسفيان هم په دې لټه کې وو چې د اخالقياتو او ديون 

لپاره هم داسې بنسټونه په پام کې ونيسي چې وکوالی شي د انسان له 

پوهې سره سمون ولري. دا ټکي مووږ د روښوانتيايي دورې د تفکراتوو 

 څېړنې ته راکاږي.

ا د ښکارندو د اهميت او مفواهيمو پوه بواب په ټوليز ډول روښانتي

نه کوي، روښانتيا غواړي په دې پوه شي چې حقيقت څه شى دی؟ تپوښ

ازادي څه ده؟ او عدالت څه ته وايي؟ روښانتيا د شيانو د ماهيت په باب 

د پوښتنې په برخه کې هېڅ ډول بنديزونه نه مني، ځکه نو روښانتيايي 
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په هممهالي ډول مسلم حقايق  پوښتنې ټولې فلسفي پوښتنې دي چې

او ثابت اصول، نوښتونه او ان په خپله فلسفه ټوول لوه ننګونوو سوره 

مخامخوي. په کار ده چې نويو پوښتنو ته د سمو ځوابونوو د پيوداکولو 

لپاره هڅه او هاند وشي، نه دا چې د کينې او غوسې په بڼه پر پوښتونکو 

 ئ!ودانګل شي چې ولې فکر کوئ او ولې پوښتنه کو

په اتلسمه پېړۍ کې الماني فيلسوف )امانويل کانت( چې تر )هيوم( 

وروسته د فلسفي نظام له لويو څرګندويانو څخه ګڼل کېږي. د روښانتيا 

يو ډېر پراخ او هر اړخيز تعريف وړاندې کړی دی. ))روښوانتيا د فکوري 

 بلو  لپاره د ژوند له تيارو څخه د انسانانو را ايستل دي((.

 نابالغي په دې ډول مانا کوله:کانت بيا 

))نابالغي د بل چا له الرښوونې پرته د خپل فهم د کارونې په برخوه 

کې کمزورۍ ته وايي((. او له خپله السه د بشر خپله ګناه داسې توضيح 

کوله، ))په يوه کار کې د نورو له الرښوونې پرته، فکري نابالغي نه ده چې 

بلکوې د ازادۍ او زړورتووب  د پوهې له کمښت څخه رامنځته کېوږي،

 نشتوالى دی.((

د کانت په نظر ))ځاني تفکر(( د روښانتيا بنسټيز اصل دی. د کانت 

له تعريف څخه دا څرګندېږي چې هغه خپلوواک او غوړېودلى تفکور د 

روښانتيا بنسټ ګاڼه. ازاد او غوړېدلى تفکر د فکر په ازادۍ پورې تړلى 

اب د کانت تعريف له ازادۍ سره مانا دی، له دې کبله نو د روښانتيا په ب
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پيداکوي. انسان له روښانتيا څخه د کانت د تعريف پر بنسټ يو خپلواک 

او هوښيار موجود دی چې د تفکر پر ځمکه د مزل په وسيله کوالی شي 

 د نابالغۍ له کږلېچونو راووځي.

 نوه د روښانتيا پوهان ددې مفهوم پر وړاندې هېڅ ډول بريد او پوله

غوی په دې نظر دي چې ټول شيان بايد د روښانتيا په لمن کوې مني، ه

 وګورو او ويې پېژنو.

د روښانتيا ډېر لوی نوميالي: )مونتسکيو، الک، نيوتن، ولتر، روسو، 

ديدرو، داالمير، هولباخ او کانت( چې په اتلسمه پېړۍ کې په تودريجي 

له فرانسې،  بڼه په ګټوره او موثره توګه راڅرګند شول او په غټه کچه يې

انګلستان او المان څخه سر راپورته کړ. د روښانتيا د زياتو هڅوونکو په 

ډله کې هم ډېر مخور فلسفيان شامل وو، هم الهي او ديني پوهان، هم 

شاعران او هم طبيبان. د روښانتيا په بهير کې د کتنوې او تجربوې پور 

جربوه يوي بنسټ د انسان پر مقام او حقوقو، عقل، ځاني تفکر، نقود، ت

پوهې او د دوو بنسټونو: )دين او سياست( پر خپلواکۍ او يو له بله د هغو 

پر جال والي ټينګار وشو. خو داسې فکر بايد ونه شي، چې په فرانسوه، 

 انګلستان او المان کې د روښانتيا منځپانګه او د ودې بهير يو شان و.

ملګرې وه  په فرانسه کې روښانتيا، ځواکمنه وه، له شور او ځوږ سره

او انقالبي بڼه يې درلوده. د واک څښوتنانو د حکوموت او کليسوا پوه 

جوړښت کې يو بل ته سره السونه ورکړي وو، ديني او سياسي نوښتګر 
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به يې ټکول. ځکه روښنفکران په دې نظر وو چې سياست بايد د عالمانه 

 نقد په تله وتلل شي او سياسي بنسټونه بايد د پوهې پر ستنو ودرېږي.

نويو ديني او سياسي مفکرينو د دين او اخالقو په برخوه کوې هوم پور 

 شکاکيت او پوښتنو ټينګار کاوه.

په انګلستان کې روښانتيا پر دوو بنسټونو: د )الک( پر تجربوه يوي 

او  ي)نيوټن( پر فزيک والړه وه، له ژور پرمختګ، غوړېودونک د پوهې او

ت پوهنې د پراختيا او چلند څخه برخمنه شوه. )الک( د معرف يرغوونک

د هغې د بريدونو د اندازه کولو په برخه کې ستر ګامونه پورته کړل چې 

تر هغه وروسته بيا )کانت( د معرفت د بريدونو په ټاکنه کې له هغو څخه 

ګټه پورته کړه. هغه د خلکو د رضايت پر بنسوټ د مودني حکوموت د 

يلو په بيانولو کې جوړونې په باب څو کتابونه وليکل، هغه د فلسفي مسا

له نرمښت او اسانتيا څخه کار اخيست. په دې پړاو کې انګلسوتان پوه 

 نسبي ډول څه ناڅه له سياسي او ټولنيزو ازاديو څخه برخمن و.

له شک پرته په انګلستان کې د مدني ازاديو تر سويوري النودې د 

روښانتيا دورې د مفکرينو هڅې ددې سبب شوې چې د روښانتيا پړاو 

ه شي او الپسې وغوړېږي، که څه هم )الک( په هغه پسې د مذهبي بډاي

تورونو يا هنګامې له امله اړ شو، انګلستان پرېږدي، هالنډ ته الړ شي او 

هلته په يوه څه نرمښت او ګوزارې سره د خپلو نظرونو او فکرونوو پور 

ليکلو پيل وکړي، خو کوالی شو له )ولتر( سره هم نظره شو او ووايو چې: 

ه چېرې الک او نيوتن په فرانسه کې وای اعدام شوي به وای، که په ))ک
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روم کې وای زندان کې به اچول شوي وای او که په لېزبن کوې وای نوو 

 سوځول شوي به وای.((

په المان کې بيا روښانتيا بله څېره لرله، چې له فرانسې او انګلستان 

تجربه يي فلسفې  څخه يې توپير کاوه. الماني متفکران پرته له دې چې د

برياوو ته جدي پام وکړي، تر ډېره بريده پر انتزاعي او نظري افکوارو او 

 مسايلو بوخت وو.

د فکر، قلم او بيان ازادي په المان کې محدوده وه، الماني مفکرين د 

انګلستان په شان له ازاديو څخه برخمن نه وو. پر دې خواوره واکمون 

فريدريک( تر مړينې وروسته په  م( کال د )لوی۶۳۳۱سياسي نظام پر )

ډېرې سپين سترګۍ سره د روښانتيا او د هغې د هڅوونکو پر وړانودې 

 ودرېده.

د دويم )فريدريک ويلهام( حکومت روښانتيا يوه خطرناکه او د دين 

او دولت د مخالفې ښکارندې په توګه معرفي کړه او په سرتمبګۍ سره 

نو د چاپ او خپرولو پور مصوادره يې د پوهانو پر ټکولو، نيولو او د کتابو

کولو الس پورې کړ. د )پروس( د خاورې د سرزوري واکمن پوه فرموان 

)کانت( دېته اړويستل شو چې د دين په باره کې هېڅ ليکنه خپره نوه 

 کړي او هېڅ خبره په خولې رانه وړي.

که څه هم المان د سياسي، ټولنيزو او کلتوري شرايطو له مخې نوه 

انتيا د يوې سيمې په توګه کوم ځانګړی نقش ترسوره شو کوالی د روښ
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په ځانګړي ډول د فرانسې  نهکړي، خو په فرانسه کې روښانتيايي بدلونو

 .لله ستر انقالب څخه اغېزمن شو

م( کلونو کې د فرانسې انقالب په الماني پوهانو کې ۶۳۳۳ -۶۳۳۳په )

ونود پوه د لېوالتيا، ځوږ او جرئت سبب شو او کانت يې د خپل فکري ژ

انقوالب  لوه څرګنده توګه او په وروستيو کلونو کې دېته اړويست چې

 څخه په مالتړ په فلسفيانه ډول د هغه ښکارنده وڅېړي.

په نولسمه ميالدي پېړۍ کې د روښانتيا د افکارو بير ، د )هيګول( 

)هانيه( )انګلس( او )مارکس( السو ته ورغى. په شولمه پېوړۍ کوې د 

)هواکهايمر( په شان پوهانو د روښانتيا پر نظرياتو بيوا کتنوه )ادرنو( او 

وکړه. )ګلوکاچ( او )مارکوزه( هم په شولمه پېوړۍ کوې د روښوانتيايي 

نظرياتو د بيا کتونکو په ډله کې شمېرل کېږي. د روښانتيايي فلسوفې 

موخه دا ده چې نړۍ د پوهې، خبرتيا او عقل په ګاڼه ښايسته وي، جهل 

نځه الړ شي. روښانتيا پر پوهې، خبرتيا او عقل ټينګوار او خرافات له م

کوي او هر شى چې له علم سره سمون نه لري، هغه په تخيل او خيوال 

پورې مربوط ګڼي. روښانتيا پر )ګاليله( او )نيوتن( وياړي، يانې دا چوې 

علم تر اسطورې او عقل تر تخيله لوړ ګڼوي. روښوانتيا د روښونفکرۍ 

کوي او د ښکال پوهنې د يو معتبر بنسوټ پوه  تاريخي حرکت ته نغوته

توګه د عقل مالتړ کوي، روښانتيا هغه اخالق، حکومت او منطوق چوې 

فلسفيانو ته په نړۍ کې د حقيقت موندنې اجازه ورکوي، دا ټول مسايل 

چې  ،رانغاړي. روښانتيا په حقيقت کې په فزيک کې له هغه انقالب څخه
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شو، الهام اخيستى دی. روښانتيايي د )نيوتن( د حرکت قانون سره پيل 

مفکرين استدالل کوي چې يو منظم تفکر ته ورته طريقه کېدالی شي د 

بشر د ټولو فعاليتونو په بېالبېلو ډولونو کې وکارول شي. له همدې کبله 

خو د روښانتيا عصر له عملي انقالب سره تړلى دی. د تجربوه پوالنې د 

 قالنيت اهميت درلود.دواړو حرکتونو لپاره پوهې، علم او ع

د روښانتيا مخکښانو باور درلود دوی به نړۍ، چې له کلونوو کلونوو 

راهيسې، د شکوکو يا بې علمه دودونو، موهوم پالنې او د تيارې زمانې 

)منځنيو پېړيو( تر استبداد الندې وه، د پرمختوګ پور لووري بووځي. 

ټ له رامنځته روښانتيايي حرکت د امريکا او فرانسې د انقالبونو د چوکا

کولو سره مرسته وکړه، د التينوي امريکوا د هېوادونوو لوه خپلوواکۍ 

(ميالدي کال په مې کې يوې د پولنوډ د ۶۳۳۶غوښتونکي حرکت او د )

درېيم مشروطه اساسي قانون له جوړولو سره مرسته وکړه او د کالسيک 

 ليبراليزم، ولسواکۍ او پانګوالۍ د ودې سبب شو.

روک سبک، په موسيقۍ کې د کالسيک عصر او د روښانتيا عصر د با

په هنر کې د نوې کالسيکې دورې له غوړېدنې سره هممهاله دی چې په 

مدرنه زمانه کې د غورځنګونو د يوه مشال په توګه نن ورځ هم پاملرنه 

 را اړوي. ته ځان

روښانتيايي عصر په )بريتانيا، فرانسه، المان او اسپانيا( کې يوازې د  

يوه حرکت په توګه راڅرګند شو، خو په ډېرې چټکتيا سره نورو ځايونو 
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ته هم پراخ شو. د امريکا اکثره جوړونکي او رامنځته کوونکي د روښانتيا 

د  دورې په تېره بيا د مذهب، اقتصاد او د ولسواکۍ په برخو کې سخت

 هغې د ارمانونو تر اغېز الندې راغلي وو.

مدرنيزم يا نويوالى په نولسمه او شلمه پېړۍ کې په بېالبېلو محورونو 

 کې د انساني تفکراتو يو ټولګه بيانوي.

دا خبره بايد هېره نه کړو کله چې د يوه تاريخي پړاو د تفکر په باب 

عامه کلتوور پوه  خبرې کوو، ټول هغه ميراثونه چې په دوديز  ډول او د

توګه مطرح کېږي، هم د مدرنيزم برخه ګڼل کېږي، ځکه نو مدرنيزم لکه 

صنعتي انقالب وروسته يې کومه بڼه غوره کړې د -څنګه چې تر علمي

 اقتصادي ودې له بهير سره خپل ټينګ اړيکي څرګندوي. -ټولنيزې

په اسانۍ سره ليدل کېږي چې روښانتيايي عصر داسې يوو عصور و 

فکرانو يو لښکر يې راوټوکوه. دې شبکه يي تفکراتو د ټولنيزو، چې د مت

اقتصادي او سياسي پرمختګونو پر بنسټ خپله بڼه غوره کړې وه. ښوه 

م( کې د فرانسې لوی انقوالب دی او ۶۳۳۳بېلګه په روښانتيايي عصر )

نور په لسګونو انقالبونه چې په اروپا کې رامنځته شول، ټول د مدرنيزم د 

 کر ښکارندويي کوي.پړاو د تف

مدرنيزم داسې ښکارنده نه ده چې له روښانتيا سره په خپل ضديت 

کې تعريف شي. څرنګه چې روښانتيا د افالتون، مسيحيت او واکمنو پر 

وړاندې د تفکر داسې پاڅون و چوې د روښوانتيا د دايورة المعوارف د 
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لوو نو: په مدرنيزم کې هم مفکرينو پوه بېالبې ،رامنځته کېدو سبب شو

کې د ميراثونو پر کره کتنې الس پورې کړ. له روښانتيا څخوه پور  برخو

راپاتې شويو ميراثونو يې کره کتنه وکړه. د همدې نولسمې پېړۍ سوتر 

 فلسفيان وو چې د مدرنيزم فکري بنسټونه يې رامنځته کړل.

)اګوست، کانت، فريدريشن هګل، کارل مارکس، هربورت سپنسور، 

ميل، فريدريش نېچه، زيګمونود فرويود،  فريدريشن انګلس، ستورات

ډيمونډ هوسول( او نورو چې په نولسمه پېړۍ کې يې د نويو ژورتياوو او 

خبرتياوو پر بنسټ د نوي فلسفي تفکر بنسټ کېښود. هنر او ادبيوات 

لکه نوی شعر، نوی تياتر، نوی رومان، نوې انځورګري، نوې معموارۍ او 

 ه يوه اساسي ستن ګڼل کېږي.مجسمه جوړونه د مدرنيزم له ستنو څخ

تر نوي )مدرنيزم( هنر وړاندې په کالسيزم پورې اړوند کالسيک هنر 

موجود و. رومانتيکي مسايلو ته لېوالتيا چې چې د رومانيزم د ټوکېودو 

سبب شو او وروسته يې د رياليزم او سمبوليزم په بڼه وده وکړه، د هنري 

 ځ د مدرنيزم په نامه يادوو.بهيرونو يوه ټولګه جوړوي چې موږ يې نن ور

د )داروين( له تيورۍ څخه نيولې د )سلول( تر کشوف پوورې لويوو 

علمي پلټڼو، د بيولوژۍ، فزيک او کيميا په ټولو برخوو کوې انقالبونوه 

 رامنځته کړل چې د کالسيک ذهنيت دود يې له ماتېدو سره مخ کړ.
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له ظهور ځکه نو په علم کې رامنځته شوي بدلونونه د مدرنو علومو 

څخه عبارت دي چې پر خپل ځای د نوي هنر په توګه د فلسفې ترڅنګ 

 د مدرنيزم د لويې ماڼۍ له جوړونې سره يوځای کېږي.

فني يا ټکنالوژيک انقالبونه د مدرنيزم له سترو برياوو څخوه ګڼول 

کېږي. په نولسمه پېړۍ کې موږ د بخار ماشين )د ډبرو سکرو په واسطه 

)اورګاډي د چاالنېدلو( شاهدان يو. دا ټکنالوژيکي  د ماشين حرکت( او د

 برياوې د مدرن تفکر زېږنده دي.

نېچه وايي: ))د روښانتيا عصر له کليسا او دربار سوره د حسواب د 

تصفيه کولو وخوت دی. خوو مودرنيزم د فکوري نظوامونو د نقودولو 

)ايډيالوژۍ نقد( عصر دی.(( دده په نظر څرنګه چې اوس خدای له منځه 

لى دی، نو دمدرنيزم په زمانه کې اړتيا نه شته چې خپلې روښانتيايي تل

مبارزې ته دوام ورکړو د )مدرن( ويي، د کلمې پوه فلسوفي مفهووم د 

لومړي ځل لپاره په نولسمه پېړۍ کې )د حق فلسفې تاريخ( کتاب کې د 

( اصطالح Modernهيګل له خوا وکارېده، خو تر هيګل وړاندې د مدرن )

لپاره په پنځمه ميالدي پېړۍ کې د )کاتوليکو مفکرينو( له  د لومړي ځل

خوا کارېدلې ده. دې کلمې هغه مهال د يوه تفکر د کوم پړاو څرګندونه 

نه کوله، بلکې د تفکر د يو پړاو د شلېدلو مانا يې ورکوله. يانې د روم د 

امپراتورۍ د مسيحيت پړاو شلېدنه. ځکه نو هغه وخت د مدرن انګازه د 

 ه ديني مفهوم کارېدلې ده.هغه پ
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خو )مدرن( د کلمې په )هيګلي( مفهوم د تفکر د يوداسې نوي پړاو 

 پيل دی چې خپل ځان په فلسفه کې څرګندوي.

مدرن او مدرنيزم تر هغه ډېره ژوره او پراخه مانا او مفهوم لري چې 

ځينې ناژورليدي يې په خپلو ليکنو او ورځنيو خبرو اترو کې په ډېوره 

سرسري مانا کاروي. دا خبره سمه نه برېښي چوې ووايوو دا  سطحي او

کمپيوټر تر هغه بل مدرن دی، کېدی شي ووايو چې دا کمپيوټر تر هغه 

 بل ډېر نوی او ډېر مجهز دی. په دې مانا چې دواړه مدرن نه دي.

مدرنيزم )نويوالى( په واقعيت کې يو ټاکلى فکري او تاريخي بهيور 

فو برخو لکه فلسفه، علم، هنر، ادبياتو او نوورو دی، پر بېالبېلو او مختل

برخو خپل مستقيم اغېز کوي. مدرنيزم يا نويوالى پوه ټولنوه کوې تور 

 پوهنپالنې وروسته بهيرونو پراختيا ده.

م( کال د )کانت( تر مړينې وروسته روښانتيا پايته رسي او ۶۳١۹پر )

اريخ د )هيګل( په مطرح کېدو سره )مودرنيزم( پيلېوږي، هيګول د تو

فلسفې او د حقوقو فلسفې کې دا فکر مطرح کړ چې ژوند يا هسوتي د 

ميتافزيک پر چورليز نه راڅرخي. هستي يانې ډيالکتيک او نيستي يانې 

ډيالتکيک. په فلسفه کې د ډيالکتيکي تفکر حلوول د مودرن فکور د 

 پيلېدو سبب شو. 

 هيګل د تاريخ فلسفه د طبيعت د مارپېچې ودې پر لوري له فکري

حرکت څخه پيل او له طبيعت څخه يې د فکر د حلقه يي حرکوت پور 
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لوري وڅېړله او د تاريخ په فلسفه کې دې پايلې ته ورسوېد چوې هور 

واقعيت معقول دی او هر معقوليت واقعيت لري او يا په ساده ژبوه هور 

عقالنيت مادي نه دی او هر مادي څيز عقالنيت نه لري، هېڅ ميتافزيک 

ډيالکتيکي تفکر پرته د فکر او مادې د حرکت بهير د نه شي کوالی له 

 هيګل د تاريخ د فلسفې په معيار وتلي.

د هيګل په تعقيب د هغه يو کيڼ السي شاګرد )کوارل موارکس( د 

هيګل له افکارو ګټه پورته کړه. مدرن فکر يوې د اقتصواد، فلسوفې او 

سياست په حوزو کې داخل کړ. مارکس ډيالکتيوک لوه هيګول څخوه 

يست او پر ټولو فکري برخو يې تطبيق کړ. د انګلستان پر اقتصواد واخ

)ادم سميت او ريکاردو( باندې يې تنقيد وکړ. د فرانسوې پور تخيلوي 

سوسياليزم )سن سيمون او فوريه( باندې يې نيوکې وکړې. روښانتيايي 

 او تر روښانتيا وروسته فلسفه يې تر انتقادي څېړنې الندې ونيوله.

درن عصر کې کوم نظر پر علومو تطبيق کړ، د مدرن مارکس چې په م

 عصر د جوړښت له ماتوونکو څخه و.

)نېچه( د مدرنو مفکرينو له ډلې څخه دی چې د نولسمې پېړۍ پوه 

پای کې د مدرنيزم پر ضد راپاڅېده، خپل ځان يې د مودرنيزم د کوره 

کتونکو له جملې څخه ګڼه. هغه په دې باور و چې تفکر له هور جنسوه 

وي )فلسفي، ادبي، هنري، علمي، سياسي، مذهبي او نور هر يو چې چې 

وي( د حقيقت د موندنې په لټه کې دی. اوس نو موږ څه پوهېږو چې دا 
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خلک د څه شي په لټه کې دي، د دروغو که د حقيقتونو؟ ځکه چې ټول 

 مفکرين وايي د دوی خبرې حقيقت دي او د نورو درو .

لق ټينګار دروغوو توه د لېوالتيوا د حقيقت په باب د متفکرينو مط

ښکارندويي کوي، له همدې کبله ده چې )نېچه( تر مدرنيزم وروسوته 

 عناصرو له جملې څخه يو عنصر ګڼل کېږي.

)سپنسر( هغه فيلسوف و چې لېبراليزم ته يې تيوريکه بڼه ورکړه او 

خپل ټول قيمتي عمر يې د اثارو پر تدوين ولګواوه، چوې پايلوه يوې د 

 لسواکۍ تيوري ده.ليبرالې و

په تفکر کې ليبراليزم د همغې فلسفې مالتړ کوي چوې ريښوه يوې 

مدرن فرهنګ )پانګوالۍ( ته رسېږي. )سپنسر( په ډېرې ځيرتيوا سوره 

ليبرال ولسواکۍ ته فلسفي رنګ ورکړ او دا تزس تر ننه پورې په مختلفو 

بڼو په بشري ټولنه کې خپل ژوند ته دوام ورکوي، )سپنسري ليبراليزم( 

سواکۍ( سره همغږ دی. څرنګه چې د ليبراليزم اصطالح له )سپنسري ول

د ازادۍ او ازادۍ پالنې مانا څرګندوي؛ د سيالۍ له ازادۍ څخه اخيستل 

شوې ده او دا ازادي په خپله د بورژوازۍ ترمنځ سيالي ده چوې خپول 

ځان د بازار په ازادۍ کې ښکاره کوي او دا بيا په خپله د بازار ازادي ده 

ار و ځواک د خرڅالو پوه ازادۍ کوې څرګنودوي. د چې خپل ځان د ک

ازادۍ همدا کلمه ده چې هم د بورژوازۍ په منځ کې، هم د بازار او هم د 
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خلکو )پرولتاريا( په منځ کې، سرګردانه ګرځي. ليبراليزم په ښه ډول دا 

 ټکي د )سپنسر( په عقيده کې منعکس کړي وو.

ما( ويلي دي د لکه څنګه چې د يوويشتمې پېړۍ فيلسوف )فوکويا

 تاريخ پای لېبرال ولسواکي ده، نه کمونيزم.

)فرويد( هم د مدرن تفکر يوه اساسي ستن ده چې د ارواپوهنې نړۍ 

د انسان د روان په باب د خپلوو  ،يې په خپلو نوښتونو پر بل مخ واړوله

څېړنو له امله د باخبره ضمير او ناخبره ضمير کشف ته ورسېد او ټوول 

انساني تفکرات او عملونه يې د خپلو فورمولونو په واسوطه بحوث توه 

راکاږل. لنډه دا چې دده بحث پر داسې يو چورليز راڅرخي چې زمووږ 

وره کوي. دغه راز د ټول تفکرات د جنسي غرايزو پر بنسټ خپله بڼه غ

انسان له خوا وړاندې شوي تفکرات د هغه د افکارو يوه برخه جوړوي او 

 د افکارو بله برخه يې په ناخبره ضمير پورې اړه پيداکوي.

او ناخبره ضمير يانې هغه ټول شوي او ځپل شوي افکوار، ازادۍ او 

چې وروسته بيا  ،غوښتنې دي چې په پټ يا خوندي ځای کې پاتې کېږي

او يا د جهالت او لېونتوب په بڼه سر راپورته کووي. دا  عدنبو  او اخترا

دواړه ټکي په اروپا کې د هغو په لومړنۍ بڼه رامنځتوه شوول خوو پوه 

 افغانستان، پاکستان او ايران کې په دويمه بڼه جريان لري.

)مدرنيزم( نه ټولنپوهنيز مفهوم دی، نه سياسي مفهوم او نوه هوم 

رنيزم د تمدن ځانګړنه ده، د سونتو پور وړانودې د تاريخي مفهوم. مد
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مقابلې ځانګړنه ده. يانې د ټولو دوديزو او مخنيو فرهنګونو پر وړانودې 

 مقابلې ته وردانګي.

مدرنيزم په ټوله نوړۍ کوې د جغرافيوايي رنګوارنګيو او د سونتي 

فرهنګونو د نښو نښانو پر وړاندې ودرېږي، د ټوليز يووالي په توګوه پور 

ل ځان تحميلوي. مدرنيزم د لويديځ د پرمختګ ځال لري خوو نورو خپ

دې سره سره بيا هم مدرنيزم مفهوم څه ناڅه مغشوش دی. مدرنيزم په 

نړيواله کچه په فکري نړۍ کې په ضمني ډول د هر ډول ودې او بدلون 

 ښکارندويي کوي. 

مدرنيزم له موضوعي پلوه په ځانګړي ډول د فلسفې په برخوه او د 

ې په حوزه کې د پېړيو فضا ته ټکان ورکړ. د )فرويد( او )يونګ( ټولنپوهن

تر کشف وروسته د ارواپووهنې علوموو هوم ژور بدلونونوه وزغمول. د 

مدرنيزم فضا وه چې په سياسي تفکر کې يې سوسوياليزم، سوسويال 

دموکراسۍ او ليبرال ولسواکۍ او نورو... خپله بڼه جوړه کړه او ادبي نړۍ 

څخه نيولې تر )ارست همينګوی( پورې لووی نابغوه کې يې له )هوګو( 

 شخصيتونه بشريت ته وړاندې کړل.

لنډه دا چې د مدرنيزم تفکر د نقد او مبوارزې لوه الرې او د سوترو 

ازمېښتونو تر تېرولو وروسته د کمال پوړيو ته ورسېد او ان تر هغه ځايه 

ې وړاندې الړ  چې خپل څرنګوالى يا موضوعيت يې تر پوښوتنې النود

راوست. همدلته ده چې تر مدرنيزم د وروسته فکر موضووع رامنځتوه 
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شوه. تر مدرنيزم وروسته موضوع تر ډېره بريده د مولف له مرګ سوره 

 پيل او له څو غږيزو جشنونو سره ادامه پيدا کوي.

په فکر کې مدرنيزم هغه حالت دی چې له نورو سره د افرادو اړيکي 

د لوړاوي لپاره ټولنپوهانو ته لوه  ټينګ کړي، د اشخاصو د فکري کچې

سره منظمه او نوې بڼه ورکوي. په دې ډول مدرنيزم د صنعتي ټولنې او 

د افرادو )شعور( لوړې کچې بوترکيب او د ولسوواکۍ د منلوو لپواره د 

سياسي او ټولنيز واک پوړۍ ګڼل کېږي. دغه کيفي ځانګړنې کوالی شو 

 د مدرنې ټولنې نښې نښانې وګڼو.

ډېر ښه پوهېږي د مدرنيزم د تفکر سپړنه چې په مليونو  لوستونکي

ټوکو کتابونو کې رالنډه شوې، په يوه ليکنه کې د هغې راوړنه او ځايونه 

 شونې نه ده، بلکې د خبرو اترو پراخو شبکو ته اړتيا لري.

 

 


