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 یادښت
اد م کال کې په افغانستان کې د نوي نظام د پیل راهیسې تر ننه پورې د هېو ۲۰۰۱په 

ه کلنې انقطاع په پایله کې رامنځت ۴۰د روشنفکرۍ د ډګر یوه مهمه ستونزه د نږدې 
شوې تشه ده چې په پایله کې یې زموږ د اوسني ځوان روشنفکر نسل معرفتي اړیکه 

 ۲۰ ارت د افغانستان نوي نسل ته چې په تېرود خپلو اسالفو رسه شلولې ده. په بل عب
تر جګړې  . دا نسلوروسته پیلېږي ۲۰۰۱کلونو کې روزل شوی دی، تاریخ تر 

همدې  او له وړاندې افغانستان کې د تولید شوي معرفت رسه ډېره لږه بلدتیا لري
ځلی امله په معرفتي ډګر کې د هېواد د د یوې معلومې او مشهودې جزیرې د بیا

یو پلټنې او کشف په هلو ځلو کې رسګردانه دی. دې ستونزې ته په کتلو رسه زموږ 
 دی چې  د یو ارتباطي پله په توګه نن له پرون رسه وصل کړو. هم رسالت دا 

وح یکوال پوهاند ډاکټر سید بهاؤالدین مجر د افغانستان نومیالی فیلسوف، شاعر او ل
مه د کونړ والیت د اسامر په ولسوالۍ کې ۱۲م میالدي کال د فربورۍ په ۱۹۲۸د 

 مه نېټه په پېښور کې په مرموز۱۱م میالدي کال د فربورۍ په ۱۹۸۸وزېږېدلو او د 
 ډول شهید شو. 

ا تر ډګر کې د دوکتور پوهاند مجروح  په فرانسه او جرمني کې د ادبیاتو او فلسفې په 
کچې زده کړې وکړې او بیا په کابل پوهنتون کې د فلسفې  استاد پاتې شو او تر 

 څنګ یې یو شمېر اداري دندې هم تررسه کړې. 

کړو منځپانګه او د ژوند اصيل رسالت د غريب فلسفي د پوهاند مجروح د زده
نتېز رامنځته کول اسالمي فلسفې څخه د یو په زړه پوري س –مکتبونو او د رشقي 

وو. مجروح د افغانستان په معارص تاریخ کې ممکن لومړنی فیلسوف وي چې د 
غرب فلسفه یې د رشق د عرفان رسه په ګډه مطالعه کړه او او په پایله کې یې د 
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ځايي معرفت بې ساری منت تولید کړ. په بل ساده عبارت هغه فلسفي مباحث چې 
نتونونو کې لوستيل وو، د افغان انسان لپاره  د نوموړي د فرانسې او جرمني په پوه

ځايي معرفت رسه پخال او د عیني واقعیتونو په نظر کې نیولو رسه یې په ساده ژبه 
 بیان کړل.

په مرکز کې  د نفس، ژوند او آزادۍ د  وآثار  ود پوهاند مجروح نږدې ټول
و اختیار په د جرب ا» اصطالحاتو د معنا او مفهوم پلټنه ده. د بېلګې په ډول 

پېژندې او کې د بېالبېلو فلسفي بحثونو په محور کې د ځان« ډیالکټیک
پېژندنې تر څنګ د فلسفي مکتوبونو اړوند مباحث شامل دي چې په ساده انسان

دی « ځانځاين ښامار»پښتو لیکل شوی دی. د پوهاند مجروح تر ټولو مهم اثر بیا 
لسفي او سمبولیکه ژبه یې د انسان، په ف دی اودفرتونو کې لیکل شوی  ۶چې په 

 ټولنې او سیاست په اړه بحث کړی دی. د نوموړي په وینا ځانځاين ښامار د هر هغه
په  .بنیادم کیسه ده چې په خپل ځان کې بتان جوړوي او بیا یې عبادت کوي

حقیقت کې همدا ښامار دی چې هر انسان یې په خپل ځان کې  روزي او بالخره 
 الس روزل شوی ښامار تر ستوين تېروي.  همدا په خپل یې

مې پېړۍ ددې نومیايل ۲۰د محروج فلسفي اکاډیمۍ په پام کې لري چې د 
م تلین په مناسبت د نوموړي یو ۳۳ې کلیزې او د م۹۳( د ۱۹۸۸ -۱۹۲۸فیلسوف )

(، شمېر آثار په وړیا ډول خپاره کړي. په دې آثارو کې )د جرب او اختیار ډیالکتیک
 آشنا سندرې( او )سید جامل، )نا(دفرتونه ۶خودی  اژدهای -ښامار)د ځانځانۍ 

 الدین و برخورد رشق و غرب( کتابونه شامل دي. 

ددې آثارو د خپرولو اصيل موخه نوي ځوانانو  ته د پوهاند مجروح د معرفۍ 
روشنفکرانو رسه د  لهرسبېره په روشنفکري ډګر کې د جګړې وړاندې افغانستان 
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سل نښلول دي. رسبېره پر دې د هېواد په اوسنیو حساسو رشایطو نوي روشنفکر ن
زموږ ټولنه  اوسمهال .کې پر ټولو فرض ده چې ددې پړاو ځانځاين ښاماران وپېژين

 ؤالدین مجروح آثارو ته تر بل هر وخت ډېره اړتیا لري. د پوهاند ډاکټر سید بها

 

 په درنښت 

 اکاډیميمجروح فلسفي 
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 دغه اثر او لیکوال یې
 
که په نولسمه پېړۍ کې سید جامل الدین افغاين د افغانستان تر ټولو  

مشهور مفکر او فیسلوف و، په شلمه پېړۍ کې دغه مقام د کونړ د یو بل 
 سید، بهاوالدین مجروح په نصیب شو.

موږ اوس که څه هم په دوی دواړو باندې ویاړو او د افغانستان افتخارات 
و د وطن پریښودلو ته اړایستل شول او یې بولو، خو چې کله ژوندي وو ن

 یوازې هډونو یې اجازه ومونده چې د وطن خاورې ته رانقل يش.

سيد بهاوالدين مجروح د افغانستان د نوميايل شاعر، اديب او سياستمدار  
ع كال د  ۱۹۲۸ښاغيل سيد شمس الدين "مجروح" زوى دى، چې د 

د شينكوړك د كيل په  مه د كونړ واليت د اسامر ولسوالۍ ۱۲فربوري په 
 دنیا ته راغی.يوه روحاين كورنۍ كې 

لومړين تعليامت يې د شينكوړك د كيل په جومات كې رس ته ورسول او  
 مشهور كتابونه لكه ګلستان، بوستان او سكندرنامه يې ولوستل. د فاريس

 څه موده وروسته له خپل پالر رسه كابل ته الړ او د د يارلس كلنۍ په عمر 
 ع كال كې د ۱۹۵۰د استقالل د ليسې په څلورم ټولګي كې شامل شو. په 

دغې ليسې د ادب او فلسفې له څانګې څخه په لومړۍ درجه فارغ او د 
 شو.هغه وخت د دولت له خوا د عايل تحصيالتو له پاره فرانسې ته ولېږل 

 كال پورې يې د پاريس په سوربن او بيا يې د ۱۹۵۸څخه تر ۱۹۵۲له  
پوهنتون كې خپل عايل تحصيالت د روحياتو او  ېمونت پلي فرانسې په
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موده کې  په درجه رسته ورسول. په همدې ماسټريفلسفې په څانګه كې د 
  یې په غريب جرمني او بریتانیا کې هم جرمني او انګلیيس ادبیات ولوستل.

ع كال كې خپل هېواد ته راستون شو او په  ۱۹۵۸په بهاوالدین مجروح  
استاد او بيا يې رئيس شو.  ادب پوهنځيكابل پوهنتون د  همدغه كال د

 حيث دنده اجرا كړه كې يې د كاپيسا واليت د وايل په ۱۹۶۴ – ۱۹۶۳په 
د کلتوري رییس دنده كې  جرمنيكې په غريب په وروستیو  ۱۹۶۴او د 

 ارل شوه.وروسپ

مجروح د رسمي كار ترڅنګ د خپلې دوكتورا له پاره كار پيل كړ او په  
( پوهنتون څخه د ادبياتو او فلسفې ې)مونت پلي لهع كال كې يې ۱۹۶۸

 په څانګه كې دوكتورا واخيسته.

پورې د دوهم ځل لپاره د  لونوك ۱۹۷۲ تر ۱۹۶۹ بهاوالدین مجروح له 
او په همدې دوره كې د  استاد وكابل پوهنتون د ادبياتو په پوهنځي كې 

 پوهنځي انتخايب رئيس شو.

 ۱۹۷۹تر۱۹۷۳له  و او د افغانستان د تاريخ ټولنې رئيس كې ۱۹۷۲دی په  
كاله پورې يې د ادبياتو په پوهنځي كې د فلسفې د استاد په صفت وظيفه 

 اجرا كوله.

پوهاند مجروح د  پر افغانستان باندې د شوروي اتحاد له یرغله وروسته 
مه پاكستان ته مهاجر  ۱۲ع كال د فربوري په  ۱۹۸۰هجرت الر ونيوله او د 

یو دفرت پرانیست چې د شو.دلته يې ) د افغان اطالعايت مركز( په نوم 
 افغانانو د داعیې او مظلومیت اواز د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي.

خو د افغانستان د خلکو د  ست او خربنګار نه ویكه څه هم ژورنال دى 
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خدمت لپاره یې ژورنالیزم ته او د هیواد له حاالتو څخه د نړیوالو خربولو 
 ته مټې راونغښتې. 

نظامي، سيايس، د  د افغانستاند جهاد په کلونو کې  ډاكټر مجروحپوهاند  
برصې لیکلې او په نړیوالو په اړه شننې او ت اقتصادي او اجتامعي حاالتو
 مسئلې په ارتباط خربې كولې.غونډو کې یې د افغانستان د 

بهاوالدین مجروح د پوهنتون د استاد، لیکوال، فیلسوف او عامل په حیث  
ټول عمر د وطن د خلکو خدمت وکړ او کله چې په وطن بده ورځ راغله 

رسه واويس او د نو بیا یې هم بهرته وبلله چې له خپلو مهاجرو وطنوالو 
کال  ۱۹۸۸افغانستان خدمت ته ادامه ورکړي. دی تر هغې شیبې چې د 

ل ، د جمعې په ماښام د اسالم او افغانستان دښمنانو، د خپ ۱۱د فربوري په 
 کار د دفرت په دروازه کې شهید کړ، د وطن په خدمت بوخت و. 

 انا لله و انا اليه راجعون

و ته ډیر وخت ورنکړ خو بهاوالدین افغاين سید د خپلو افکارو لیکل 
مجروح، له نیکه مرغه، موږ ته د خپل فکر ډیرې ملغلرې په لیکلې بڼه په 
میراث پرې ایښې دي. د سید جامل الدین افغاين د تاریخي نقش او مقام 

ره په باره کې د استاد مجروح دغه اثر د هغه د فکر د امېل یوه ځالنده ملغل
 ده.

غاين په باره کې ډیر کتابونه لیکل شوي دي خو د سید جامل الدین اف 
دغه اثر چې اوس یې لولئ، د افغاين سید د تاریخي نقش او مقام په باره 
کې له ډیرو جهتونو یو کمساری اثر دی او موږ ته داسې څه رازده کوي 
 چې د نن د ستونزو په پيژندلو او حل کولو کې ورنه استفاده کوالی شو.
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یې د یوه مستقل اثر په بڼه لولئ، په اصل کې د دغه لیکنه چې دلته  
پوهاند ډاکرت مجروح هغه مقاله وه چې په دري ژبه یې د سید جامل 

ملریز هجري کال کې لیکلې او  ۱۳۵۵الدین افغاين د سیمنار لپاره په 
د سيد جامل » ډیره موده ناچاپ پاتې وه. استاد حبیب الله رفیع لیکي:

سيمينار كې د هېواد لوى عامل او فيلسوف الدين افغاين په دې درانه 
شهيد پوهاند ډاكرت سيد بهاء الدين مجروح هم، د سيد د نړيوال فكر په 

ځ ارتباط يوه له نوښته ډكه درنه مقاله درلوده، چې په كې د ختيځ او لويدي
د فرهنګ او متدن رسه د مقابلې او ټكر په اړوند ژوره څېړنه شوې وه، 

 لامنان يې ځان پېژندنې ته وربلل.چې افغانان او ټول مس

تر دې سيمينار وروسته، د هېواد بحراين شويو حاالتو د افغانستان د دې  
لوى عامل پيشنهادي نظريات او رشقيانو ته د ځان پېژندنې درسونه د 
هېرېدو غېږې ته وسپارل او د دوى دا علمي او پخه مقاله د چا السونه ته 

يې، چې د سيمينار لپاره ګستترن شوې ونه رسېده او څو محدودې نسخې 
 وې خورې ورې او تر دوړو الندې پاتې شوې.

ما د استاد مجروح د دې مقالې يو نقل هغه وخت په خپل ارشيف كې  
ساتىل ؤ، خو چې پېښور ته والړم هر څه رانه پاتې شول او کله چې په 

او  كال بېرته يو ځل كابل ته والړم زما غني كتابتون تس نس شوى ۱۳۷۵
له منځه تللی ؤ، خو له نېكه مرغه د دې مقالې منت زما د كتابتون په 
محدودو پاتې شونو كې پاتې ؤ، چې ډېر ورته خوشاله شوم. د مقالې منت 
مې يو ځل بيا ولوست نو نه يوازې دا چې د دې لوى عامل او ټولنپوه 
فيلسوف وړانديز زوړ شوى نه و، بلكې تر هغه وخت نه زيات دا وخت 

ځان پېژندنې او له لويو او وړو دښمنانو رسه د ايډيالوژييك مقابلې اړتيا د 
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زياته شوې او حتمې شوې وه، نو ځكه مې د دې لوى عامل دا وړه خو 
ژوره، ژوندۍ او ارزښتمنه مقاله په همغه كال د سيد جامل الدين افغاين 

او  د سلم تلني او د شهيد مجروح د نهم تلني په مناسبت د )افغانستان(
)تعاون( د مجلو له الرې په پېښور كې خپره كړه او په دې وسيله د مينه 

 والو السونو ته ورسېده.

كال كې د سيد جامل الدين افغان يو سل او لسم تلني ؤ چې يو  ۱۳۸۵په 
 ځل بيا د ده په هېواد كې نيول كېده، نو الزم مې وبلل، چې دا مهمه مقاله
په كابل كې هم خپره او د منيه والو السونو ته ورسېږي نو ځكه مې د دې 
 سيمينار په اثارو كې د ځانگړې رسالې په توګه نرش كړه، چې ډېر ژر يې

 نسخې نايابې شوې.

چې د پوهاند مجروح د شهادت سلم تلني ؤ، دا  ،كال كې مو ۱۳۸۶په 
ارزښتناكه رساله، چې خلك پسې گرځېدل خو نه يې موندله، د مجروح 

 «فاونډيشن له الرې خپره كړه خو بيا يې هم ژر نسخې نايابې شوې.

پښتو کال په کب کې د دې رسالې د  ۱۳۸۸استاد رفیع دغه څرګندونې د  
ژباړې د لومړي چاپ په رسیزه کې کړې وې. په هغه وخت کې د دې 
رسالې پښتو ژباړه کلید موسسې خپره کړه او دا دی اوس د ژباړې منت له 

 بیا کتنې وروسته په دویم ځل خپریږي. 

 کال ژمی ۱۳۹۵صدیق الله بدر، د 
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د ختيځ او  او سيد جامل الدين افغاين 
 مخامختيا لوېديځ

  

جامل الدين افغاين د معارصې نړۍ يو ارسار امېزه، په زړه پورې او سيد 
ارساراميزه له دې كبله چې د هغه د ژوند  .له معنى څخه ډكه څېره ده

ځينې مرحلې تر شك و ترديد الندې راځي او د الربت حوراين په وينا: 
 )) هغه خپل ځان ته افغان وايه او دښمنان يې هغه ايراىن بويل.((

الزمه ده، په کايف ژوند او هڅو ځينې مهم اړخونه لكه څنګه چې  د هغه د
 روښانه شوي نه دي.اندازه 

ن د ده د ژوند د جالبوايل اړخ دا دی چې هم د ابن سینا او ابن رشد په شا 
یو پخوانی فیلسوف راښکاري او هم په نوې معنا یو سیايس مفکر. هم 

او هم یې د بالغواړي) یې د مبارز او مجاهد ژورنالیست په بڼه وینو 
 هنګامه طلب( او ماجرا جو کس په څېره کې موندالی شو.

ېې د سید څېره ال وځلوله او ځانګړې  خو هغه څه چې په ځانګړي ډول 
يعنې د  په خورا سرته پیښه کېهغه د نړۍ د تاريخ  معنا یې وروبښله،

په بهیر مخامختيا  د تقابل او اسالمي ختيځ له متدن رسه د لوېديځ د متدن
 کې د سید فعاله برخه وه.

په دې پېښه كې د سيد جامل الدين افغاين دريځ د يوه متدن پر وړاندې  
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هغه د يوه داسې سرت تاريخي بهري  د تقابل دریځ و.د بل متدن 
برخه نه دی ګرځېدلی او  او مايض تاريخ ال تر ننه داستازيتوب وكړ چې 

 ه مخامخ يو.په ډېر جدي او پېچيل ډول وررس  هم موږ نن

په اړه  د درک د سيد جامل الدين افغاين د شخصيت د معنى او مفهوم 
فرهنګي  سرتېلږ فكر هم خامخا موږ دې ته هڅوي چې د اوسنۍ نړۍ 

 او ټولنيزې ستونزې مطرح كړو.

وغواړي چې د سید د نړیوال شهرت علت او د هغه د كه چېرې څوك  
يش مومي، نو ډیر به نهیلی تاریخي څېرې عظمت، د هغه په آثارو کې و 

کې اثارو  پهاو ژر به وپوهېږي چې د سيد جامل الدين شخصيت د هغه 
د هغه ډېر  ځکهپه زړه پورې كوي،  ال څېره سیدغايب دى. دا ټىك د 

 دوامداره هڅې وې.د هغه  او مهم او يوازينى اثر، د هغه ژوند

کې نغښتي دي. د ده هڅو او مبارزو  پهافكار او نظريات د هغه  سیدد  
افکار د ده له عميل ژونده بیل نه دي او د یوې نظري طرحې بڼه یې نه 

 هد هغه شخصيت او مبارز  او چې پخپله سيدده موندلې. موږ ویالی شو 
 پخپل ذات كې يوه خوځنده ژوندۍ مفكوره وه.

چې سيد جامل الدين افغاين په خپل ژوند كې څه وويل په دې باره کې  
په دې  .وكړل، زياتې خربې شوې او ډېر اثار ليكل شوي دياو څه يې 

 اړه که څه وایم هغه به تکرار او غیررضوري وي.

د سيد شخصيت د يوه تاريخي منت نه تجزيه كېدونىك جز دى او زموږ  
ځکه په نظر د دغه شخصيت تاريخي معنى ډېر اهميت او ارزښت لري، 

ورې په حيث په نظر د يوې مفك، په کيل ډول، موږ دغه شخصيت  نو
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تاريخي اړخونه له دوو زاويو د شخصیت كې نيسو او هڅه كوو د هغه 
 ولټوو:

 سید د شخصیت معنا او موقعیت د تاریخ په پس منظر کې.د  -۱

 .اوسنۍ نړۍ په تاريخي منت كېدغه شخصیت معنا او مفهوم د  د -۲

و بيان نه كې به زموږه طريقه د تېرو او معارصو تاريخي پېښون په دې لټ 
 کړووي، بلكې موږ به په لومړي قدم كې ځينې نظري اساسات مطرح 

که یې نه منو ، د کار فرضیې به یې  مسلامتو او بديهياتو په ډولچې د 
وبولو او د هغو په مرسته به تر خپل بحث الندې تاریخ د مهم جریان په 

 پايلو ته ورسېږو.باره کې ځینو 

ه د سيد جامل الدين افغاين د زموږ د بحث څو مخکېنۍ فرضيې ب
 شخصيت او تاريخي اړخونو په اړه په الندې ډول وي:

 لومړى: متدن او كلتور په زمان كې متحول واقعيت دى.

 څخه چې يو كلتور او متدن له بل كلتور او متدن هغه لوی عاملدويم: 
 توپیر دی.د نړۍ ليدونو  تر منځ بېلوي، د دوو كلتورونو او متدنونو

نړۍ لید له پوښتنو او ځوابونو رغېدلې ذهني منظومه ده چې د فکر  درېيم:
 او عقیدې پر څو پرنسیپونو والړه وي او ټولنه یې د ذهني او فکري اقتدار
او اعتبار د رسچینې په حیث مني او د ژوند او جهان په اړه د ټولنې د 
غړیو فردي او اجتامعي سلوک او دغه راز د فهم ، ادراک او احساس 

 ز ټاکي او تعینوي.طر 

څلورم: د يوه متدن بدلونونه اساسا د هامغه متدن د نړۍ ليد بدلونونه 
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 دي.

تكاميل  .انقاليب بدلون بدلون اوپنځم: بدلون په دوه ډوله دى: تكاميل 
تدريجي دى او انقاليب بدلون چټك او ناڅاپي. ټوله کې بدلون په 

 نو سبب يش.ممکن د انقاليب بدلونو تدريجي تكاميل بدلونونه 

تكاميل بدلون د يوه متدن د نړۍ ليد اساسات او اصول نه اغېزمن كوي،  
بلكې يوازې د نړۍ ليد په روشونو، شكلونو او برخو كې بدلونونه رامنځته 

د هامغه نړۍ ليد ځينې اړخونه ال پسې بشپړ  په نتیجه کې یېكوي، چې 
يطو رسه همغاړي او غني كېږي او حتى نور اړخونه يې، چې د زمان له رشا

 توب نه لري، له منځه ځي او د هغه ځاى نور شكلونه نييس.

انقاليب بدلون د يوه متدن د نړۍ ليد اصول او اساسات له منځه وړي او  
 بل نړۍ ليد يې ځايناستى كوي.

د لویدیځ متدن د متدن د تاریخ او په تیره بیا د معارصې نړۍ د  شپږم: 
یده ده. غريب متدن او نړۍ لید یې د نړۍ متدن د تاریخ تر ټولو لویه پد

ر ه نن. دید تكاميل او انقاليب بدلونونو يوازينى عامل په ټولو ټولنو کې 
 تعيني او تشخيصيږي. په تناسب څه د همدغه نړيوال واقعيت

له دغه متدن رسه د مقاومت او مقابلې په الره کې دي ټولې مبارزې يا  
 او يا د مدرنستانوکیږي  كېدلو لپاره د ځينو مفكورو د عميل او یا د هغه

له يوه  لویدیځ متدنپه بڼه دي چې د  چلند او ريفورمستانو د متناقض
 به د ټولنيز او كلتوري سبا اړخ رسه مقابله كوي او بله جنبه يې مني. نن

بدلون هېڅ يو داسې واقعيت و نه مومو چې له دې چوكاټ او جوړښت 
 نه بهر پاتې يش.
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په  ېه يادې څو مخکېنۍ قضيې په نظر كې نيسو او د هغاوس دغه پورت 
 رڼا كې هڅه كوو د خپل بحث اړوندې ستونزې مطرح كړو:

د اسالمي ختیځ او عیسوي لویدیځ مخامختیا ،  چې كېداى يش ووايو 
هم د ختیځوالو له نظره او هم د لویدیځوالو له نظره، د تاریخ تر ټولو 

 په دوو سرتو مرحلو وېشالی شو: دغه مخامختيا مهمه پدیده ده.

چې اسالمي ختیځ متدن د لویدیځ په وړاندې په برتره او  لومړۍ مرحله:
  السربي حالت کې و.

چې اسالمي ختیځ د لویدیځ متدن په مقابل کې په وروسته دوميه مرحله: 
 پاتې او کمزوري حالت کې و.

مخامختيا په دغه د سيد جامل الدين افغاين څېره د ختيځ او لوېديځ د  
 دوهمه مرحله كې ځانګړې معنى او ځال لري.

د هغه وخت په ختيځو ټولنو كې  د اسالم دینپه لومړۍ مرحله كې 
چې  وړاندې کړاو يو داسې نوى متدن يې  لانقاليب بدلونونه رامنځته کړ 

 په اړه یې نوی پیغام او نوې مفکوره لرله.انسان او جهان  د

ه د ژوندان چېوه منظومه و اصولو او اساساتو والړه اسالمي نړۍ ليد پر نوي 
ټول فردي او ټولنيز اړخونه، پوهنيز مسايل، د اخالقو او سياست مسايل، 

نوې موخه  لپاره د ژوندانهیې احتوا کول. دغه نړۍ لید  اقتصاد او حقوق
په اهمیت تاکید وکړ  د فرده خالف یې د قبيلوي ټولنې پ ، او معنا وټاکل

تشکیل او د امت اهمیت یې د قوم، توکم یا قبیلې د وحدت  او د دولت
  په اساس نه بلکې د اسالمي عقیدې په اساس تثبیت او تایید کړ.
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د ارتقا او پرمختګ په مرحله کې له نورو متدنونو رسه د اسالمي متدن  
چلند له هغه چلنده ډیر فرق لري چې اسالمي متدن د زوال په وخت کې 

 ه وکړ.له لویدیځې نړۍ رس 

 پرپه لومړۍ مرحله كې اسالمي متدن په لوړ دريځ كې و، د خپل پيغام 
خرب او پر خپل فكري، سيايس او نظامي ځواك  پورهاهميت او ارزښت 

 ډاډه و.

په هغه وخت كې له تېرو متدنونو يا د هغه وخت له موجودو متدنونو 
 ورونومخامختيا داسې وه چې له نورو كلت چلند او رسه د اسالمي متدن

متدن له قدرت او انکشاف او د  چې د اسالميهغه څه را اخیستي وو  یې
  هغه د نړۍ لید له تکامل رسه یې مرسته کوله.

كلتوري او  یود بهرنهغه وخت په اسالمي متدن کې داسې قوت و چې  
اخیستالی له انتخاب څخه كار یې  فرهنګي عواملو د اغېزو په وړاندې

 شوی. 

 انتخاب له الرې د یونان له عقيل علومو او له هندي اودغه د مسلامنانو  
آریایي علومو او هرنونو څخه ډیره ګټه واخیسته او په دې ډول یې لوی 

 متدن رامنځ ته کړ.

رسه مخامخ متدن  لهچې اسالمي نړۍ د لوېديځ  خو په دوهمه مرحله كې
شوه، اسالمي نړۍ په سیايس، اجتامعي او اقتصادي لحاظ په وروسته 

په وړاندې د تیر وخت  د پردي فرهنګاو  پاتې او کمزوري دریځ کې وه
هغه د انتخاب ازادي او د پردي فرهنګ په مقابل کې د مقاومت قدرت 

او د  کړه اسالمي نړۍ دفاعي بڼه خپله . په دې مرحله کې ورپاتې نه وو



 
 سيد جامل الدين افغاين او د ختيځ او لوېديځ مخامختيا

 

19 
 

 راښکاره شوه.پېښه حتمي يوه  ااسالمي هېوادونو غريب كېد

ن په وړاندې په دغه شاته تګ او دفاعي دريځ كې، له د لوېديځ د متد 
برعکس وه او داسې لويديځ رسه د مخامختيا مسئله، د مخکېنۍ مرحلې 

به اسالمي هېوادونه څه غريب کېدلو په پروسه کې  د چې: مطرح کېده
 ؟او اسالمي تعليامت وسايت دودونهډول وکوالی يش چې خپل تېر 

 مي نړۍ ليد يو انقاليب نړۍ ليد و او ټولپه لومړۍ مرحله كې، پخپله اسال 
اسالمي  هغه بهرين تاثريات يې چې منيل وو، تكاميل بدلونونه وو او د

 د الزياتې بډاينې او ودې سبب شول. نړۍ لید

په دوميه مرحله كې، اسالمي نړۍ ليد د ثبات او استقرار حالت ته رسيدىل 
زو رسه مقابل شو چې د په نړۍ کې د داسې انقاليب بدلونونو له اغی و او

 نړۍ لیدونو پر آرونو او پرنسیپونو باندې یې شک څرګنداوه.

هغه مهم ناسم پوهاوي ته اشاره وكړو چې ځينو مسلامنو  دلته الزمه ده 
 مسلامنانو په منځ کې عام شوی دی.او نن د راپیدا کړی ليكوالو 

دورې  د ختيځ او لويديځ د مخامختيا د دوميې فکرانوځينو اسالمي م 
مان يې وكړ ) و مسئله د مخامختيا د لومړۍ دورې په بڼه مطرح كړه او ګ

چې اسالمي  لکه څنګه مان دي(و نن هم ډېر شمېر مسلامنان په همدې ګ
متدن د خپلې ودې او پراختيا په پيل كې له يوناين عقيل علومو استفاده 

و کې اتاو اساس واصول لید په پرته له دې چې د اسالمي نړۍ نن هموکړه، 
تغییر رايش، کوالی يش د لویدیځ له اوسنۍ ټکنالوژي او پوهنې کار 

 واخيل. 

او سيد د ختيځ او د سید افکار زموږ د بحث موضوع ده  څرنګه چې 
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لويديځ د مخامختيا د دوهمې دورې مهمه څېره ده نو مجبوره يو چې د 
 دغې دورې ځينو عمده تاريخي او فكري ځانګړنو ته، په لڼد ډول تم
شو. كه څه هم په داسې يو لنډ او كوټيل بحث كې، خامخا ځينې هغه 

څه نا څه مبهم پاتې ټکي چې د ډېرې رشحې او تفصيل غوښتنه كوي،
 کیږي.

د اسالمي ختيځ او لوېديځې نړۍ د مخامختيا دوميه دوره له عثامين 
چې د نوموړي دولت له انحطاط رسه رسه يې  ده دولت څخه پيل شوې

 او نن هم په يوه بله بڼه په جريان كې ده. یدوام كړ 

 د اسالم د دين لپاره د يوه سپر په توګه وه ) امپراطوري(عثامين سرتواکي
د  . عثامين دولتچې د پرديو د يرغلونو په وړاندې يې هغه وساته 

اسالمي متدن د قدرت او عظمت مهم عامل و، خو په عني حال كې د 
هرين نفوذ په وړاندې د يوه خنډ په توګه اسالمي نړۍ دغه سپر يا ډال د ب

 كار وكړ او اسالمي نړۍ يې د ډېرې مودې لپاره له سرتو اروپايي بدلونونو
 او پرمختګونو لرې او بې خربه وساتله .

ه اسالمي نړۍ كې، د اروپا د نويو پرمختګونو او بدلونونو په الره كې د پ 
 يې د عثامين امپراطور دا و چ لوی عاملدغو خنډونو د رامنځته كېدو يو 

د  اجتامعي فلسفې تهاو  وافكار  یود اروپا نو او دولتي دستګاه واكمنو
د خطر په سرتګه خپل بشپړ سيايس اقتدار او استبدادي دولت د نظام لپاره 

 کتل. 

په پايله كې، كله چې عثامين دولت مخ په ځوړ شو، د لوېديځې نړۍ 
نا په څېر د اسالمي هېوادونو نظامي او تخنيکې قدرت د تالندې او برېښ
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ال تراوسه هم  هېښتیا څخهپر رس راپريوت، چې د هغې ناڅاپې صدمې له 
 ده راغلې.اسالمي نړۍ په بشپړ ډول په هوښ نه 

 .څرګند و بالکلمه ميالدي پيړۍ كې د عثامين دولت انحطاط، ۱۷په  
او مخ په  ېسلطان د ټول واك مركز و خو له يوې خوا د دولت ناقص

او له بلې خوا د  اجرا موثریت کاموهاداري دستګاه د چارو د  ېړ ځو
سالطني، چې د چارو واګي  اکرثه هغهوروسته  ختیمدوشپاړسمې پيړۍ له 
، بې كفايته او کمزوري كسان وو او عثامين اردو هم ېيې په الس كې و 

 ورو ورو خپل نظم او اقتدار له السه وركړ.

له يوه ژور اقتصادي كړکېچ رسه همدارنګه په دغه وخت كې سرتواکي 
ال  . د كړکېچ اسايس علت، چې د امپراطورۍ اداري كمزورتيا، هغههمخ و 

د لويديځ او ختيځ په لور د اروپا د نفوذ پراختيا وه. په  زیات چټک کړ،
نړۍ رسه د  ۍهندوستان كې د اروپايي تجاريت مركزونو استقرار، له بهرن

 .كړېعثامين امپراطورۍ اړيكې ګډې وډې 

هېوادونو ته د رسو زرو  د غاړې اروپایي د امريكا كشفېدل او د مديرتاين
د سياليب بهري، د امپراطورۍ پر اقتصادي وضعيت ډېر ژور اغېز وكړ او 

 دوو نورو پېښو كورىن كړکېچ الپسې زيات كړ: امپراطوري په داخل کې

ګټه  څخهيوه پېښه دا وه چې محيل قدرتونو د مركزي دولت له كمزورۍ 
 او ال زیات خپل اختیاره شول. پورته كړه

زم بهري و چې د عثامين دولت شتون يې له شك او یدوميه پېښه د وهاب
 يتردېد رسه مخامخ كاوه. خو هغه ډېر مهم خطر چې د عثامين امپراطور 

له  ېبلكې د هغ امپراطوري په داخل کې نهشتون يې وګواښاوه، د 
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دغه خطر د اروپا علمي او تخنيکي  اوچت كړ. باندې رس را رسحدونو د
 نظامي او اقتصادي قدرت و.ډېرېدونکی  لویدیځانقالب او د 

ز بنسټيز ټولنيپه اروپا کې او تر هغه وروسته  کې د منځنيو پيړيو په پاى 
خو په دې موده کې د اسالمي متدن  او اقتصادي بدلونونه رامنځته شول

  په حوزه کې دغسې څه نه وینو.

لويديځې اروپا په ځينو هېوادونو كې، په كليسا پورې تړىل د منځنيو د  
د صنعت او تجارت د کاروباریانو  پيړيو فيوډايل نظام مخ په ځوړ شو او

پياوړې شوه. دغې بورژوازي طبقې، د سيايس قدرت او یوه نوې طبقه 
 ونه كړه، بلكې یهپر كليسا او عيسوي دين تکلپاره  اجتامعي تسلط د لرلو

  اینس، فلسفې او تخنیک ته یې مخ واړاوه.س

له دين څخه د فلسفې بېلېدل د يوه نوي نړۍ ليد اساسات رامنځته کړل،  
چې د هغه په چوكاټ كې دولت وکوالی شول له دين څخه جال يش او 
نوې سيايس فلسفې رامنځته شوې. علوم د كليسا د اقتدار او واك له ساحې 

و پراختيا په مخ نامحدودې الرې پرانستل د ودې ا پوهنېرابهر شول او د 
نړۍ ليد  يشوې. لنډه دا چې په اروپا كې له رنسانس څخه وروسته نو 

 ورو ورو د زاړه نړۍ ليد ځاى ونيو.

په دې اړه له موږ رسه د ناسم پوهاوي يو بل ټىك دا دى چې د اسالمي  
نيو نړۍ يو شمېر متفكرين، له رنسانس څخه وروسته اروپا، هامغه د منځ

پيړيو عيسوي فيوډايل اروپا ګڼي او دا انګريي چې اوس هم اسالمي نړۍ 
 يوازې له عيسوي دين رسه مخامخ ده.

څه حتی او کې  عثامين دولت يعنى هغه قدرت چې په شپاړسمه پيړۍ
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راويل اروپا تر خپلې ولكې الندې یې هم کوالی شوی چې موده وروسته 
قدرتونو رسه مساويانه وجنګېږي، په د ويانا ښار وګواښي او له اروپايي ، 

او په پاى له نویواخرتاعاتو او اکتشافاتو استفاده ونکړه كې  ډګرنظامي 
كې، د اتلسمې پيړۍ له نياميي وروسته، عثامين دولت نور نو له اروپايي 

 .قدرتونو رسه د مقابلې توان نه درلود

د اروپا تخنيکي او علمي اخرتاعاتو او كشفياتو په اسالمي نړۍ كې  
انعكاس ونه موند. مثال د دغې دورې په عثامين ادبياتو كې كوپرنيك ته 
د كومې نغوتې څرك نه مومو. اردو او بحري ځواك له نويو تخنيکي 

يي اكتشافاتو هيڅ ګټه پورته نه كړه او په پايله كې د اتلسمې پيړۍ په نيام
 بیخي څرګند و.كې د اسالمي امپراطورۍ انحطاط 

د انحطاط د دورې لومړنيو ليكوالو د هغه وخت سلطان ته بلنه وركړه  
دې ته هم  . دغه لیکوالچې تېر عظمت او سرتتوب بيا راژوندى كړي

ځېر وو چې د تېرې زمانې د جوړښتونو په رغولو رسه مسئله نه حلېږي او 
. قوت زیاتولو ته اړتیا لريد دفاعي او نظامي  یعنې سرتواکي يو بل څيز ته

 له اروپا رسه د مقابلې الره يوازې د نويو نظامي تخنيكونو په دغو کسانو
زده كولو كې ولټوله. هر هغه څه چې په دغه دوره كې له اروپايي ژبو 

پېژندنه كې وژباړل شول،  بحر، تاريخ او ېڅخه په رياضياتو، جغرافي
نظامي حالت او د اردو د وضعې د ښه وايل لپاره د  ييوازې د امپراطور 

وو. د عسكري تعليامتو ښوونځي د اروپايي تخنيكونو د زده كړې په 
 خاطر پرانستل شول.

ژباړونکو او بیا ځینو سفیرانو یو ډول سیايس وروسته متاس  تر دې نظامي 
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د ديپلوماتانو دغه نسل هم تر ډېره د مسئلې حل متاس هم ټینګ کړ خو 
امي فورمونو كې وکوت او فكر يې وكړ چې سرتواکي بايد د نوي په نظ

متمركز دولت بڼه خپله كړي او د دې كار لپاره يې الندې څو رشطونه 
 اړين وګڼل:

 ،د يوې نوې اردو رامنځته كول -۱

له  لپاره پر ټولو نيمه خپلواكو واليتونو، د مركزي اقتدار د بيا ټينګښت -۲
 دې اردو څخه استفاده،

 اداره. د قوانينو د يوه نوي سيستم تطبيق او د مساواتو پر اصل والړه -۳ 

د عثامين امپراطوري اسالمي ټولنه د یوه نوي  د نولسمې پيړۍ په پيل كې 
فکري بهیر شاهده وه چې د ټولنې د ) غريب کیدا( لپاره یې اصالحات 

په غوښتل. دغه بهیر اوږد مهال تاثیرات لرل او تاثیرات یې نن سبا ال 
 شدت رسه احساسوالی شو. 

په دغه دوره كې، چې د تنظيامتو په نامه ياده شوه، د عسكري، طبي او 
اروپا ته هیاتونه  د معارف، نوي ښوونځي پرانیستل شولاداري چارو 

ولېږل شول، يوه رسمي ورځپاڼه رامنځته شوه، اروپايي جامې معمولې 
 نور... داسې شوې او

 وځين ،په شاوخوا كې ۱۸۶۰ياميي وروسته، د يوازې د نولسمې پيړۍ له ن 
ځينې اسايس  او خپلې ټولنې د خپلې نړۍ فکرانواو م واسالمي ليكوال

او داسې پوښتنې ه عمومي مسئله طرحه كړ  يمسايل په تېره د سيايس تيور 
 بحث ته واچولې:يې 
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 ښه ټولنه كومه يوه ده؟

 ؟کوم دی ، هغه معيار چې د ريفورمونو او اصالحاتو الرښود وي

آيا دغه معيار د اسالمي قوانينو له اساساتو څخه استخراجيدىل يش او يا 
 دا چې

 د نوې اروپا تعلیامتو او نظریاتو ته باید مراجعه وکړو؟ 

 ؟نشتهد دغو دواړو ترمنځ تناقض په عمل او نظر کې آيا  

 انسل په يوه نسبتا ارامه فضا كې ژوند كاوه. له يوې خو  يد دغه بهري لومړ 
د اسالم او عيسويت ترمنځه مجادله ارامه شوې وه او له بل پلوه اروپا د 

نه وه راښکاره استعامري عرص د يوه سيايس او ټولنيز خطر په توګه ال 
د هغه عرص د اروپا  حده له دې كبله د دې دورې متفكرين تر ډېره شوې.

 يوال شولد اصولو، علومو او فنونو د مثبتو اړخونو ل د ليربايل ډميوكرايس
د اسالمي نړۍ فكر یې بیااو داسې ستونزې يې مطرح كړلې چې وروسته 

د ذکر شوې  مثال برخه وګرځېدې؛بوخت وساته او د مسلامنانو د تفكر 
ټولنې وويل چې د محمدي امت په منځ كې ميل  دورې متفکرانو

 نړۍ كې د خلكو ېاو هغنړۍ  ، د دولت موخه په دېموجودې دي
د متدن په هوساینه چې د دولت اصيل موخه ده،  خلكوهوساينه ده او د 

د  ،د هغه عرص اروپا په تېره فرانسه ده. دوی رامنځته كولو كې نغښتې
يې راز متدن د معيار په توګه ومنله او باالخره د اروپا د قدرت او عظمت 

 د عقيل علومو په پرمختګ كې وليده.

دې پوهېدل چې  دغه مسایل مطرح شول خو یوازې کم شمیر کسان په 
په مطرح شویو ټکو کې ستونزې او تناقضات شته او ال زیات غور 
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د بېلګې په توګه د الهي وحې اصل د انساين عقل له هغې ادعا غواړي. 
رسه، چې ځان يوازىن صحيح اساس ګڼي، څه ډول پخال کېدالی يش؟ 
آيا رشيعت چې پر الهي علم والړ دى، له نويو حقوقو رسه، چې د غري 

متکي دی، څنګه پخال کېدای يش؟ دغه راز دیني ي علم په اساساتو اله
 وحدت ته وفاداري به د ميل اتحاد له اصل رسه څنګه یو ځای کېږي؟ 

لوېديځ د مخامختيا دوهمه  برهد مخ په ځوړ اسالمي ختيځ او مخ په 
: يوه برخه يې كېداى يش د په دوو برخو ویشالی شومرحله هم 

او بله برخه يې د مقاومت او مبارزې برخه وبولو  تېرایستونکې لېوالتیا
 ونوموو.مرحله 

رښتيا هم د دوهمې مرحلې د پېل په دوره كې د اسالمي نړۍ ليكوال او 
د  اروپاشول او  متفكرين د لوېديځ د عدالت او مساواتو د آيډيال ليوال

او دا يې وانګېرل چې لوېديځه  زانګو ورښکاره شوهعقيل علومو او متدن 
شاګردي ې يا يوازينۍ ښه ښوونکې ده او كه چېرې اسالمي ټولنې د هغدن

د ټولنيزې او سيايس اروپا علوم او فنون زده كړي، د اروپا د  ، وکړي
 به واغوندي، نو هم فلسفي اصولو ته پخپلو ټولنو كې د عمل جامه ور

او انحطاط څخه وژغورل يش او هم به لوېديځ  زوالاسالمي نړۍ له 
دغه او  ته راودانګيمنور قدرتونه د اسالمي هېوادونو مالتړ ليربال او 

 .مسلامنان د منفي قدرتونو له رشه وژغوري بهقدرتونه 

كلونو په ترڅ كې لوېديځ خپله نوې څېره ښكاره  ۱۸۸۲ -۱۸۷۵خو د  
كړه. اسالمي نړۍ په دې دوره كې په دې وپوهېده چې اروپايي ملكونه 

د ختيځو هېوادونو  راده یې وکړيیې زړه وغواړي او اچې  هر وخت
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كې د  ۱۸۸۱په تر خپلې سلطې الندې یې راويل.او  داخل ته ورځي
كې د انګلستان له خوا د مرص نيول،  ۱۸۸۲فرانسې له خوا د تونس او په 

د اسالمي نړۍ لپاره يو سرت تاريخي درس و. د دغو پېښو له كبله په 
ډیر پام دې ټکي ته  ه اواسالمي نړۍ كې فكري بهري هم بله بڼه غوره كړ 

واوښت چې د اروپا سلطه او غلبه د اسالمي نړۍ لپاره تر ټولو لویه خطره 
 ده.

د اسالمي متدن د انحطاط د احساس پخوانۍ مسئله پخپل حال باقي  
څه  په پاتې وه او هغه نوې ستونزې چې پرې ور زياتې شوې دا وې چې

ه وړاندې مقاومت ډول د لوېديځې نړۍ د بې ساري ځواك او قدرت پ
 ؟د بقا راز په څه کې دیويش؟ 

 او فكري او تېرایستونکې لېوالتیاد ختيځ او لوېديځ د مخامختيا مسئله د  
ډیره مهمه ستونزه له مرحلې څخه تېره او د ژوند او مرګ په رابطې نظري 

د اسالمي  خطر اسايس عامل دغه ثابته شوه چې د مرګ دبدله شوه او 
  متدن په داخل کې نه بلکې په بهر کې دی.

په ټوليز ډول د ختيځ او لوېديځ د مخامختيا په مرحلو كې د مسلامنانو  
 فكري دريځ د موالنا جالل الدين بلخي هغه مشهور داستان را يادوي
چې وايي: څو تنه په تياره كې له يوه فيل رسه مخامخ شول او د هغه د 

يې الس تېر كړ او د خپلې محدودې مشاهدې په  یونوځا مختلفوبدن پر 
 اساس يې فيل په بېالبېلو بڼو تعريف كړ.

مسلامنان د تاریخ په تیارو  لوېديځه نړۍ هغه ديو پيكره ماموت و چې 
کې وررسه مخ شول او هر چا چې څه درک کړل، هامغه یې ټول واقعیت 
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يعنې عيسوي دين، چې د اروپايي  جهان يوه وويل: لوېديځ وګاڼه.
بل وويل: لوېديځ  ک یې قوت زیات کړی دی؛هېوادونو نظامي ځوا

وويل: لوېديځ يعنې د  دریم ؛روزنځاى ساینيس او تجريب علومويعنې د 
، ډرامې او تاريخ ليكنې د نويو بڼو ناول، ېفرهنګ او ادبياتو لكه ورځپاڼ

، ښې سيايس ولسواکيې د وويل: لوېديځ يعن څلورم رسچینه؛د انكشاف 
د خلكو په وړاندې د مسوولو  اوبرشي حقونو  ،ټولنې، عدالت، مساوات 

عرشت . بل وويل: لوېديځ يعنې اخالقي فساد، د عيش و ټاټوبیدولتونو 
او  چاپیریال؛ پردى احساسهله برشي  او نړۍ يد ماديت پرستزانګو، 
ځواك،  ن غوښتونکیخودپرسته او ځابل وويل: لوېديځ يعنې یوه باالخره 

 د استعامر او استثامر د واکمنۍ او بادارۍ قدرت.

د تاریخ په همدې پړاو کې چې لویدیځې دنیا  سيد جامل الدين افغاين 
د استعامر منګولې په پردو وطنونو کې ښخې کړې وې او د سرتو اروپایي 
هیوادونو صنعتي انقالب او اقتصادي پرمختګونه پر ختیځو هیوادونو 
باندې د سیايس او نظامي سلطې د ټینګولو لپاره پکار لوېديل وو، ظهور 

 وکړ.

بل  پوره خرب و او له هسالمي ټولنو له مخ پر ځوړ حالتسيد له يوه پلوه د ا 
پلوه يې پر اسالمي سيمو د تسلط لپاره د اروپايي قدرتونو د خطر فشار 

له ډیرې عاجلې اسالمي نړۍ د مرګ او ژوند پوه شو چې احساساوه. هغه 
مسالې رسه مخ ده. ده فوري الره دا لیده چې د عميل سیاست میدان ته 

 ودانګي.

ې خوا د سید کرکرتي خصوصیاتو، چې په اصل کې یو بیرون ګرا له یو  
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او ابجکټیف بنیادم و، هغه په واقعي نړۍ کې عميل فعالیت ته هڅاوه، او 
له بل لوري د وخت عاجلې اړتیا چې د لویدیځ د استعامري قوتونو په 
مقابل کې یې د عميل اقداماتو غوښتنه کوله، سید جامل الدین افغاين ته 

 فکرونو او منظم فکري پالن د تدوین فرصت نه ورکاوه.  د اوږدو

مشهوره رساله كې، د نومې  ه(نيچري) جامل الدین افغاين چې په سيد 
هلته د  تجريب علومو د مسايلو په اړه استدالل كوي،ـ د عقيل  وختهغه 

 د تېرو پيړيو کالمي استدالل سبک او ذهني جوړښت وینو. دغه سبک
  ه متعلق و.رس اسالمي علاموو له 

سید د داسې نظري جديل ذهنیت له لرلو رسه رسه ، کله چې د اروپا د  
 نولسمې پېړۍ له دنیا رسه اشنا کېږي، د خپل نبوغ په مټ د دې دنیا مسایل

خپلو  کاله وروسته، ۱۸۷۱، له مثال هغهپه عرصي او مدرنه بڼه درک کوي. 
کوي چې د اروپایي ټینګار  مرصي شاګردانو ته په نا رسمي تعليامتو كې

قدرتونو مداخله د اسالمي نړۍ لپاره تر ټولو سرت ګواښ دی. دی د دې 
ميل ګواښ په وړاندې د مقابلې لپاره درې ټکي یادوي: یو دا چې 

په يو سرتچوكاټ كې د اسالمي ملتونو د  ده، بل دا چې وحدت ته اړتيا
وخت د  چې د ده او باالخره اسايس قوانينو ته اړتيارضورت دی وحدت 

 محدود کړي.واكمنو قدرت خپل اختیارو 

يعنې د اسالمي نړۍ اتحاد يا پان اسالميزم د سيد جامل مفکوره  دوميه 
سید خو كله چې د په مبارزو او مجادلو کې ډیره مهمه وه الدين افغاين 

د هغه فعاليتونو ته نظر  د مبارزو نورو اړخونو په تیره بیا په هندوستان کې
هلته يې د هندو او مسلامن ترمنځ د ميل وحدت تبليغ  وكړو، ګورو چې
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كاوه او مليت يې د اديانو او مذاهبو تر اختالفونو پورته ګاڼه. له دې ډول 
چال چلند څخه معلومېږي چې پان اسالميزم د سيد جامل الدين افغاين 

او  یوه اغیزمنه وسیله ګڼلهيوازينی سرتاتيژيک هدف نه و، بلكې هغه يې 
ويښ او د لوېديځ را په مرسته اسالمي هېوادونه پان اسالمیزم د غوښتل يې 

 سېکه زیاته کړي.په وړاندې د هغوى د مقاومت  قدرتد 

که څه هم سید د اسالمي دنیا د اتحاد خربه په مايض کې د دې دنیا نسبي  
ن د خپل پروګرام له نورو ټكو رسه د پایووايل ته په پام رسه کوله خو سید 

پخالينې او نه جوړښت ستونزې په نظر كې ونه  نه فكورې داسالميزم د م
د پروګرام دوې نورې مفكورې يعنې د ميل هويتونو تثبيت  سیدد  .نيولې

 واو سيايس تشکېالت د نوي عرص مفكورې وې چې سيد يو عمر د هغ
 پر دې رسبېره سيد جامل الدين افغاين د نولسمې پيړۍ. مبارزه وكړه لپاره

ه اشنا د فرانسې د افكارو تر اغېز الندې، د ګيزو له اثارو رس  د اروپا په تېره
شو او د متدن مفهوم يې د هغه عرص له نويو محتوياتو رسه خپل كړ او د 

دين په توګه په نظر كې ونه نيوه،  ې دلومړي ځل لپاره يې اسالم يواز 
د متدن د مفهوم نوې محتوا  بلكې د اسالمي متدن په توګه يې مطرح كړ.

په دوو « ترقي» د ترقي مفهوم د افغاين سید توجه جلب کړه. ګیزو  یعنې
 اړخونو كې ليده:

 ،اختياټولنيزه پر  ډیرېدونکې سوکايل او هوساینې په لورد ټولو خلكو د  -۱

 انکشاف.د فكري، ذهني او اخالقي استعدادونو له نظره فردي  -۲

او ويل يې ه ده وې د انسان د وس خرب د ګيزو په نظر دواړه ډوله پراختيا 
چې انسان پخپله کوالی يش د خپل فكر، احساس او ذهني او اخالقي 
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ځواك په مرسته پر نړۍ واك وچلوي او په فردي او اجتامعي چارو كې 
 يې دغه د واك چلولو عامل انساين عقل او اراده ګڼل.

سید جامل الدین افغاين چې د فرانسې د نولسمې پیړۍ دا مفکوره د 
چې اسالمي متدن د همدغو ساحې ته راکاږي، وایي اسالمي متدن 

د وج او اعتال په وخت کې د دغه متدن د ا ، ځکهخصوصياتو لرونىك و
دي پراختيا ټول اړين عوامل موجود وو، يعنې پر تعقل باورمنه ټولنيزه او فر 

كې اسالمي ټولنې دغه خصوصيات له السه ورپسې پیړیو  پراختيا، خو په
 ېزده كړ  په اور و چې د اروپا د نويو عقيل علوموپه دې ب سیدوركړل. 

ټينګښت رسه به اسالمي متدن وکوالی  دوبارهوحدت په  اسالمياو د 
خو سيد  .يش چې خپل پخواىن عظمت او سرتتوب بيا ترالسه كړي

 د اسالمي نړۍ ،د نورو تېرو متفكرينو په څېر ،جامل الدين افغاين بيا هم
او له دې كبله يې  ولنظامي عواملو كې لټ د انحطاط علتونه په سيايس او

 سيايس مسايلو ته ډېره توجه وكړه.

د هغه وخت سالطني او د  نو د سياست نړۍ ته واوښت، چې فكرد ده 
اسالمي هېوادونو مستبد زمامداران يې د خپلو عقايدو د پيل كولو په الره 

د هغوى په وړاندې يې په مبارزې الس پورې كړ.  او كې سرتخنډ وليدل
د سيد جامل الدين  ښه واکمن لټونپه وړاندې مجادله او د  کمنود بدو وا
د افالطون په څېر  ته شکل ورکړ. دهژوند رسګردان او له پیښو ډک افغاين 

چې د هغه نظرياتو ته د عمل جامه ور واغوندي، خو په واکمن لټاوه ښه 
نظامي  -افالطون د خپل جمهوريت منظمه سيايسدې غټ توپري چې 

د خپلو مبارزو كومه منظمه او  رسه سيد له طرحه له ځانه رسه لرله او
سید د فارايب په شان په دې فکر  موجوده نه وه.منسجمه فكري طرحه 
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د خپل ژوند په اوږدو  کې و چې واکمن او فیلسوف رسه یو کړي. دی
 واکمنه ماتو رسه مخ شو. د سيد او فاضله مدينې په لټه كې ل ېكې د د

ترمنځ ناسم پوهاوى له دې ځايه راوالړېده چې واكمن غوښتل د خپل 
کار  څخهسيايس اقتدار د پياوړي كېدو لپاره د هغه له روحاين نفوذ 

د لویدیځ د تسلط په وړاندې د مبارزې  سيد غوښتلحال دا چې  واخيل،
 واکمنه استفاده وکړي.  لپاره د اسالمي ملتونو د وحدت په مقصد له

د خپلو ورځنيو مبارزو او که څه هم د سیاست نړۍ ته متوجه و خو  سيد 
 دغو دوودا وخت ونه مونده چې یې  عاجلو علمي هڅو په اوږدو كې

 پام واړوي:اسايس ټكو ته 

د اروپا د هغه عرص سيايس فلسفو ته توجه او د سيايس قدرت د  -۱
يځ د نړۍ ليد په ژورو كې د واکمنانو د اساساتو د مسئلې طرحه او د خت

 استبداد او مطلق العنانيت د ريښو لټه.

چې د اسالمي هېوادونو واکمنانو او د هغه وخت  دې ټکې ته توجه -۲
استعامري قدرتونو پر ختيځو ټولنو د خپل واك د ټينګښت لپاره مشرتكه 

معنوي  د عامو خلکو جهل او ناداين او د هغوی مادي او وجه درلوده او
فقر هغه عنرص و چې استعامر او ځایي واکمنو دواړو ورڅخه استفاده 

 کوله.

نوي كه څه هم سيد جامل الدين افغاين د سيايس فلسفې اساسات له  
د یې له وليس غورځنګونو څخه او  رسه طرحه نه كړل او پخپلو هڅو كې

خصوصا سیايس او اجتامعي انقالبونو  تاريخي پېښو اوپه  لوېديځې نړۍ
، کې د دغو غورځنګونو له نقش څخه د اسالمي دنیا لپاره الهام وانخیست
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منو رسه د هغه اوږدو مبارزو، واک د ختیځ له مستبدو د دې باوجود،خو 
په غیرمستقیم ډول، په اسالمي هیوادونو کې د مرشوطه غوښتنې او 

تېره بیا په عريب هیوادونو کې د  وطنپالنې نهضتونو ته سا ورکړه او په
  ریفورمیزم او مدرنیزم د بهیر بنیادونه کیښودل شول.

 ساریود لوېديځې نړۍ په بې  هم په ټوليز ډول ويل كېداى يش چې
په مخامختیا متدن  لویدیځله اسالمي ختيځ رسه د هم تحوالتو كې او 

 ټکر او تقابل و.ترټولو مهم ټىك د دين او فلسفې  کې

ن او فلسفې ټکر او تقابل، د ختیځ او لویدیځ د مخامخیدنې په د دی 
ساحه کې، د سید جامل الدین افغاين د عرص تر ټولو مهمه مساله وه چې 

كې چې د  لیکنهپه هغه  الهسيد دغه عمده مسنن هم هغومره مهمه ده. 
د نظر په مخالفت کې یې په پاریس کې خپره  فرانسوي فيلسوف )رنان(

 ده او روښانه توګه طرحه كوي.، په څرګنکړه

دينونه، »د دغې مقالې د فرانسوي منت په يوه برخه كې، سيد داسې وايي:  
چې په هره نامه يادېږي، ټول له يو بل رسه ورته واىل لري. د دغو اديانو 

تفاهم او پخالينې هېڅ ډول امكانات نشته. دين انسان  داو فلسفې ترمنځ 
له دیني عقیدې او  فلسفهحال دا چې ني، چې اميان او عقيده وم اړبايس

چې ایامن څخه د انسان د پوره یا څه نا څه بېلېدا سبب ګرځي. هر وخت 
او د دې برعکس حالت هغه وخت  دين غلبه وكړي، فلسفه له منځه وړي

. ترهغه وخته پورې چې انسان رامنځ ته کېږي چې فلسفه پوره برالسې وي
او د عقيدې او ازاد تفكر ترمنځ  تر منځ ېدين او فلسف دموجود وي، 

چې په دې سخته  وېره رارسه شتهخو دا  ؛مجادله به پاى ته ونه رسېږي
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عوام تعقل نه  ځکهمجادله كې به برياليتوب د ازاد تفكر په برخه نه وي، 
په تعلیامتو یې یوازې یو کم شمېر خواص پوهېدای يش. خوښوي او 

م د انسان د پوره ارضا سبب نه دغه راز ، علم که هر څو ښکلی يش، بیا ه
ګرځي ، ځکه چې انسان د آیډیال تږی دی او غواړي په داسې مرموزو 
او لرې ساحو کې پل کېږدي چې فیلسوفان او عاملان هلته د لټون وس 

 «نلري او له درکه یې عاجزه دي.

پورته منت ځينې مثبت او منفي ټکي لري، چې له دواړو اړخونو مهم، په  
د دغه منت لومړى ټىك، چې د منت د پيل  .باازرښتنه دی زړه پورې او

ټىك هم دى، دا دى، چې په هغه عرص كې د ختيځ او لوېديځ د 
مخامختيا ترټولو مهمه مسئله او د نننۍ عرص عمده مسئله په اخالقي 
جرئت او وضاحت رسه مطرح كوي، ځكه نن هم موږ له همدې مسئلې 

و په طرحه كولو كې همداسې رسه مخامخ يو او د خپلو عمده مسايل
 وضاحت، څرګندتيا او اخالقي جرئت ته اړ يو.

دویم مهم ټکی په انسان کې دین او عقیدې ته د متایل د موجودیت په  
باب د منت وروستۍ اشاره ده. سید جامل الدین افغاين په خپل دې 
قضاوت رسه د نولسمې پېړۍ د رشنلیزم ) عقل ګرایي( او سیانتیزم ) علم 

یي( له بهیرونو رسه مخالفت کوي او یوه داسې مساله مطرح کوي چې ګرا
په شلمه پیړۍ کې یې نوې معنا او نوی مفهوم پیدا کړی دی. شلمې پیړۍ 
د نولسمې پیړۍ سیانتیزم او رشنلیزم غنديل، سطحي یې ګڼيل او په علمي 
لحاظ یې بې ارزښته بليل دي. د نن ورځې انساين علوم دین او عقیدې 

انسان فطري متایل د یوې ښکارندې او پدیدې په حیث تاییدوي. ته د 
ارواپوهنه د انسان په الشعور او عاطفي ریښو کې او برش پوهنه د انسان په 
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کلتوري، اجتامعي او انساين ژوند کې د دغه متایل په باب په څیړنو 
 بوخته ده.

 البته د سید د لیکنې اقتباس شوی منت دوه د بحث وړ ټکي هم لري:

سید په ډیر ډاډ رسه د ازاد تفکر د شاته تګ خربه کوي.  لومړى دا چې
په دې اړه د ده حکم په یوه داسې قضاوت والړ دی چې د پخوانیو پیړیو 
له ذهني جوړښت رسه تړاو لري. ځکه زموږ د تېرو پیړیو مفکرانو ټولنه 
پر دوو طبقو وېشله: د خواصو طبقه او د عوامو طبقه. دوی ته چې د 

نې حالت ثابت ښکارېده، د دغو دوو طبقو په وضعیت کې تغییر یې ټول
 خواصو او عوامو د دوو ثابتو طبقو دغه فرضيه زړه ته نه لوېده. که موږ د

د بې له شكه د عقيدې په وړاندې د ازاد تفكر د ماتې په اړه د سي نو ومنو،
او كه د دې مقالې د لومړۍ فرضيې د اساساتو له مخې  سم دیقضاوت 

په اوسني عرص  فرد او ټولنې په اړه د بدلون او انكشاف مفهوم ومنو او د
د خواصو او عوامو  نوه نظر كې ونيسو، پ کې د تعلیم او تربیې عمومیت

او د عقيدې او ازاد تفكر  ويثابت مفاهيم خپل قاطع ارزښت له السه ورك
 .د مجادلې مسئله په بل ډول طرحه كېږي

د انسان د ميتا فزيکي متايالتو د فهم او رشحې په اړه د دویم دا چې  
علم  ځکه که .او فالسفه وو نيمګړتيا او نارسايي هم د غور وړ ده پوهانو

او فلسفه په افالطوين او ارسطويي معنى او له هغوى نه په پريوۍ د لرغونو 
اسالمي حكاموو په معنی په نظر كې ونيسو، په دې صورت كې د سيد د 

اړه كوم شك او ترديد په ځاى نه پاتې كېږي، خو كه چېرته د  حكم په
فلسفې او نويو علومو انقالب او د هغه انكشاف په نظر كې ونيسو او عمال 
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څېړنې تررسه او څه پايلې  کومېدا وګورو او مشاهده كړو چې علوم 
راڅرګنديږي، چې الهم د اليتناهي په لور د علم او  نوترالسه كوي، 

 ه.درانستې فلسفې الر پ

که څه  په لنډه توګه ويالی شو چې حرضت سيد جامل الدين افغاين 
هم د پخوانیو په سبک ذهني جوړښت درلود خو د خپل نبوغ په برکت 

د خپل پېر ډېرې مدرنې  یې، د ختیځ او لویدیځ د مخامختیا په ساحه کې،
يو عمر هڅه او  لپاره یېحل  هغو د او د بیان کړېاو مهمې ستونزې 

 دی په دې پوه شو. لطرح كړ یې او د نننيو مبارزو اساسات  هبارزه وكړ م
تر ټولو سرته پدیده ده او دا ممکنه نه د نړۍ د تاريخ  لویدیځ متدن چې

 ده چې له دې ښکارندې ) پدیدې ( رسه مخامخ نه شو، نو په دې
الره غوره کړو چې موږ ختیځوال د هغې په مرسته مخامختيا كې كومه 

خپل انساين ژوند فردي او ټولنیز رشایط ښه کړو او هم د هم د خپل 
چې د هغه الره  ؟هويت او د خپل ژوند او ټولنې معنا له السه ورنه كړو

او نن هم ترټولو یوه اسايس موخه وه سيد جامل الدين افغاين د مبارزو 
او د دې لپاره الره ده  تثبيت د ، هامغه د ميل هويتښکاريسمه الره 

په الره ويت تثبيت يش او هم د لوېديځ متدن د انكشاف چې هم ميل ه
یو ډیر ابتدایي او اسايس رشط دا دی چې ميل  د سيد په فكرروان شو ، 

هم زموږ  اوسدا مهمه عرصي دنده  ژبو ته علوم او فنون را ولېږدوو.
سرت اسالمي هېوادونو تريوه بريده په دې الره كې  ومخې ته پرته ده. ځين

ال  ،ړي خو پخپل هېواد كې مو لكه څنګه چې الزمه دهګامونه اوچت ك
 هم په منظم ډول په دې مهم ميل كار باندې پيل نه دى كړى.

 ،سرت شخصيت فكري بهري د تر سيد جامل الدين افغاين وروسته، د هغه 
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محمد عبده او پريوانو يې پر مخ يووړ، خو عبده له سيد جامل الدين 
نظر اختالف درلود، چې زموږ د بحث لپاره افغاين رسه پر يو مهم ټکي د 

عبده په  .دې ټکي ته يو څه نغوتې هم وكړې مخکې مو ارزښتمن دى او
مخامخېدنې  ۍاو بريال سمېدې باور و چې د لوېديځ له متدن رسه د 

مبارزې او عميل هڅې كايف نه دي، بلكې تر ټولو  یايسلپاره يوازې س
ي اساساتو تثبيت دى. هغه او د فكر  همهمه د دې برخورد نظري طرح

 :خپل اصالحي او رفورمي پروګرام په څلورو الندې ټكو ودراوه

 ،ولڅخه د اسالم د دين تصفيه كاو منفي تاثیراتو له فاسدو عادتونو  -۱

 اع،د اسالم دفاو د عيسويانو د بريدونو په وړاندې  د نفوذ د اروپا -۲

 لوړو زده کړو ریفورم،د  -۳

 رڼا كې د اسالم د دوكتورين بيا طرحه كول. د نويو افكارو په -۴

په بهري كې په تېره د او سمون پالنې  مز دغه پروګرام د مرص د رفورمي 
افكارو ننیو  خو د ننني عرص او ولرلېتعليامتو په ساحه كې مهمې اغېزې 

د دوباره اسايس طرحه  او سيايس دكتورين اجتامعيپه رڼا كې د اسالم د 
دى چې د مشهور شخصيت عالمه اقبال الهوري  ارکهغه  کولو پروګرام،

 د ادعا او هڅو باوجود ال هم عميل شوى نه دى.

ادعا يې درلوده د داسې دوکتورین شخصيت و چې  یو هغهعالمه اقبال 
د اسالمي به  کېده چې د معارصې نړۍ د افكارو په رڼا كېترې او مته هم 

ځكه هغه له لوېديځې  په اول ځل مطرح کړای يش. دوكتورين اصول
د فلسفې لوړې زده کړې کړې وې او هلته يې  بلد و تر سید ډیر نړۍ رسه

نوموړی خو  له بلې خوا اقبال له اسالمي متدن رسه هم له نژدې اشنا و. .
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 د فكري تناقضاتو په دام كې ښكېل شوبا وجود، د دغو مساعدو رشايطو 
لسوف فریدریک نیچې د د جرمني فینازك افكار يې  يد برشدوست ، مثال

له بې رحامنه نظریې رسه واخښل او « برترین انسان د قدرت هوډ» 
صوفيانو ته يې بد وويل خو هغه الره يې چې ګومان يې كاوه د اسالمي 

الره عارفانو  هامغه د ده، موندلېیې  تفكر د تجديد او نوي كولو لپاره
 هرته بیان کړې وه.ده پخوا، تر ده بوه، چې د اسالم سرتو صوفيانو، تر 

خوښ نه كړل خو د الق د صوفيانو اخ اقبال »: د یوه دانشمند په قول 
صوفيانو نړۍ ليد يې د اسالمي نړۍ د نننيو ستونزو د حل لپاره يوه حل 

چې د  د هغه اسالم خربې کوياو له بل لوري عالمه اقبال  «الره وګڼله.
 الم له تاريخي او واقعيدى او د اس پیداوارهغه د شاعرانه تخيل او تفكر 

 دين رسه تطابق نه لري.

وینو چې تر سید په کلونو وروسته، عالمه اقبال که څه هم له  په دې ډول
 لویدیځې نړۍ او اسالمي دنیا رسه ښه بلد و خو:

 شخيص تعبري وړاندې كوي. اوعندي  اسالم څخهله  -

په  يوالې فكري مسئلې طرحه د متصوفينو د نړۍ ليدد اسالمي نړ -
 چوكاټ كې ځايوي.

په واقعي او عرصي  کلمېد مليت مفكوره او د ميل هويت تثبيت د  او -
 معنى په نظر كې نه نييس.

نو ویالی شو چې اقبال د سید د فکر او دریځ په پرتله درې قدمه په شا 
 اخيل.
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و د اصولو او پرنسيپون یند نننۍ نړۍ د افكارو په رڼا كې د اسالمي دوكتور
ې دغه مسئله، چې د سيد جامل الدين افغاين د مبارزو محور د بيا طرح

 بلكې ورته حل الره ونه مونده،و او محمد عبده مطرح كړله او عالقه اقبال 
او حتى په حاده بڼه مطرح  نن هم په هامغه قوت ال یې پسې مغشوشه کړه،

 ده او ژور فکر ته اړتيا لري.

  

 

  



 
 سيد جامل الدين افغاين او د ختيځ او لوېديځ مخامختيا 

 

40 
 

 

 

 

پېژندنې د د لوېديځ  پوهانو له خوا د ختيځ د
 په اړه يو وړانديز لومړي كانګرس

  

زما په ګومان د سيد د شخصيت غوره ملانځنه په دې كې نه ده چې ووايو  
پوښتنه او هر دغه په كوم ملك كې زيږيدىل او يا نه دى زيږيدىل، ځكه 

ډول ځواب چې ورته وركړل يش، د هغو ستونزو په حل كې به چې سيد 
 .اثر ونلريالدين افغاين عمال طرحه كړې دي، هيڅ ډول  لجام

هغه ستونزې چې ښه قدرداين دا ده چې شخصيت  د فكر كوم د هغه 
د حل په الره كې هڅې و سيد تشخيص كړې وې او يو عمر يې د هغ

ل نن په ال پېچلې بڼه په خپډېر زحمتونه او مشقتونه يې وګالل او  او وكړې
خپل فکر یو څه ستړی و او د حل لپاره يې بيا طرحه كړ  حال پاتې دي،

 کړو.

چې: دا نن موږ ختيځيان په عمومي ډول او اسالمي نړۍ په  سوال دا دی 
 خاص ډول، د لوېديځ په اړه څه فكر كوو؟

دې  درشحه او توضيح غواړي. زموږ مخکېنۍ خربې  نه ده،ساده پوښتنه  
ې هڅه كوو وه. موږ په دې بحث ك رسیزهيوه  لپاره رشحې او توضيح
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ونكو توكو ته، لنډه و چې د دغو مهمو رامنځته شويو ستونزو ځينو جوړ 
. له نننۍ لوېديځې نړۍ رسه زموږ مخامختيا، د سيد جامل ونغوته وکړ 

نو زموږ د نننیو مشکالتو د واضح  ، ځكهمخامختیا ادامه ده الدين افغاين د
ي هیوادونو طرح کولو یو مهم عنرص دا دی چې د سید افکار او پر اسالم

باندې د دغو فکرونو اغیز په دقت رسه تحلیل کړو) مثال په مرص کې د 
شیخ محمد عبده او د هغه پر پیروانو باندې د سید اغیز، یا په ایران کې د 
مرشوطیت پر غورځنګ د سید د فکر اغېز وڅېړل يش او یا په افغانستان 

بیا محیی کې هغه فکري بهیر تحلیل يش چې محمود طرزي او وروسته 
 الدین انیس او ځینې نور لیکوال ورڅخه متاثر وو.(

او اسالمي نړۍ د سید د  چې اوسنۍ ختیځه خو دا بايد په نظر كې ولرو 
زمانې غوندې نه ده. دغه راز لویدیځه دنیا هم په نولسمه پیړۍ کې نه 
اويس. واقعیتونه بدل شوي او اوسني مشکالت مو د هغه وخت په نسبت 

  پیچيل شوي دي.

 

 لومړی د لوېديځ په اړه:
کې ویالی  د اوسني عرص د روان صنعتي او تخنیکي سرت انقالب په باره 

شو چې په هیروشیام باندې له اتومي حملې وروسته یې د لویدیځ په 
خاوره کې یو نوی دوران پیل کړی دی. داسې تاریخي دوره پیل شوې 
ده چې مخکېنۍ دورې او په تېره بیا نولسمه پیړۍ پکې د ماقبل تاریخ په 

 شان ښکاري.

ساده زړیو، اصالح غوښتونکو  مخكې اشاره وشوه چې د نولسمې پېړۍ 
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تصور كاوه چې كه ختيځ هېوادونه پخپل مايل او ټولنيز ژوند مسلامنانو 
د لوېديځې نړۍ  نو دغه هیوادونه بهكې د لوېديځ متدن ارزښتونه ومني، 

يش او لوېديځ روڼ اندي ليربال  شاملد پرمختللو هېوادونو په كتار كې 
نن د داسې خوبونو  تړ وکړي، خود دوی مال او عدالت پروره ځواكونه به 

 وخت تېر شوى دى.

دوه خونړي نړيوال جنګونه او د ذروي وسلې تلپاتې خطر هغه اعتامد او 
ډاډ چې لوېديځې نړۍ او ځينو برشي ټولنو د لوېديځ پر متدن او 

هم لوېديځه نړۍ د خپلو كلتوري او  دی. ارزښتونو درلوده، له منځه وړى
هم د نړۍ نور شك او ترديد ښكار شوې او  معنوي ارزښتونو په اړه د

 او دا پوښتنه بې باوره شويد لوېديځ متدن د ارزښتونو په اړه  اوسېدونکي
ده چې یو متدن چې د خپلو معنوي او فرهنګي ارزښتونو  رامنځته شوې

په مټ د ځان د تباهي مخه نه يش نیوالی نو له هغو ملتونو رسه به څه 
کوي؟ بله پوښتنه دا ده چې دغه متدن  مرسته وکړي چې د دوی پیروي

به په خپلو ارزښتونو، پرنسیپونو او خپل نړۍ لید کې خامخا کوم اسايس 
عیب لري چې که څه هم د برش په تاریخ کې د تغییر تر ټولو سرت امکانات 
وررسه دي خو په عین کې حال کې یې د تخریب تر ټولو بوږنوونکي 

خوږې مېوې په منځ کې باید  وسایل ایجاد کړي دي؟ د دې ښکلې او
 کوم وژونکی چینجی وي او دا چینجی باید وپیژنو!

د رشق او غرب واقعیت هامغسې نه دی لکه په نولسمه پیړۍ کې چې  
اوس پخپله د لوېديځې نړۍ متدن د ختيځ او لويديځ په بالكونو و. 

دی. دغه دواړه بالکونه له یو بل رسه په ټکر کې دي،  ويشل شوى
یدیولوژۍ لري، او د ژوند طرز او اجتامعي ـ اقتصادي نظامونه متضادې ا
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یې بېل دي. له بلې خوا د دوی د ټکر ساحه یوازې کوچینۍ اروپا نه 
بلکې ټوله نړۍ ده او په دې منځ کې د اسالمي ختیځ او عیسوي لویدیځ 

 مخامختیا، یوه َزړَه، کوچینۍ او بې معنا مساله ښکاري.

يځ د واقعيت بله جنبه دا ده چې د دغو بالكونو خو رسه له دې هم د لوېد 
نه فكري او یترمنځ د ټولو ايډيالوژيکي اختالفونو او تضادونو رسچ

د هغوى د  او رسه نږدې كوي لوري شعوري ده. هغه څه چې دغه دواړه
قدرت او  نړيوال د د هغوى او ژوندانه بڼه، د فكر بڼه او د فهم بڼه ټاکي

او دې  ده بېخبنااقتصادي او مشابه وه واحده ي ثروت سبب یې بلالی شو،
بېخبنا په ډیر پرمختليل ساینس او ټکنالوژي والړ صنعت رامنځته کړی 

 موقعیتمتناقض واقعيت په وړاندې د خپلې نړۍ د دغه  د لوېديځدی. 
په هغه ختيځ او هغه لوېديځ ته  كه ؟څرنګه پېژندىل او درك کوالی شو

له هغوى نه ړنده پريوي يوې خواته پرېږدو، د تړلتيا دريځ او پټو سرتګو 
يا دا چې د ختيځ او لويديځ زوړ په مخ کې ولرو: يوازې به دوې الرې 

ر يش، ننني ختيځ او لويديځ بالكونه د يوه واقعيت په توګه ومنل ېتضاد ه
يش او هغه ټولنې، چې نه په هغه پورې تړيل دي او نه په دې پورې، د 

وو او درېيمه نړۍ د همدې معيار په بنسټ د درېيمې نړۍ په نامه ونوم
تشخيص له یو بله کېن اړخ  اوخپلو ټولنو په منځ كې، خپل ښى اړخ 

بنا، بېخد والړ صنعتي اقتصاد  ييا دا چې: پر ساينس او تكنالوژ ؛ اوكړي
توب او ځواكمنتوب اسايس عامل یچې د سرتو لوېديځو هېوادونو د بډا

ګڼالی هغه ختيځ او هغه لوېديځ يو واحد واقعيت  نودى، معيار وګرځوو، 
چې په دې صورت كې د ختيځ اولوېديځ زوړ تضاد يو ځل بيا نوې  شو

د زاړه ختيځ او  .معنی خپلوي، خو په دواړو صورتونو كې پايله يوه ده



 
 سيد جامل الدين افغاين او د ختيځ او لوېديځ مخامختيا 

 

44 
 

لوېديځ د تضاد په صورت كې او يا د درېيمې نړۍ د ننني واقعيت په 
او يا د هغه له په ټولیزه توګه ديځ رسه صورت كې موږ مجبور يو له لوې

 مخامخ شو. اړخهرسه د جال فكر او نظر له لوریو  دووو متضادو

چې زموږ اقتصادي او ټولنيز  د فکري او نظري اړخ خربه مو ځکه وکړه
كلونو زيات( جريان لري، خو  ۱۵۰ټكر او مخامختيا له ډېر وخته )له 

فكري او نظري اساسات  ټکردغه تراوسه په دې نه يو توانيديل چې د 
  ځانته څرګند او روښانه كړو.

 

 دوهم د ختيځ په اړه:
ویالی شو چې د ختیځ په ټولنو کې فکري او ذهني واقعیت له اجتامعي  

او اقتصادي واقعیت رسه ډیر ناانډوله شوی دی. مطلب دا چې فکري او 
ه ذهنی واقعیت د اقتصادي او اجتامعي واقعیت په نسبت خورا وروست

پاتې دی او د دغو دوو واقعیتونو تر منځ واټن ورځ په ورځ ډیرېږي. د 
دې ناانډويل وجه دا ده چې لویدیځ د سیالب په شان په ختیځ ورغلی 
دی او د ختیځ اجتامعي، اقتصادي، سیايس او کلتوري جوړښتونه یې بې 
له کوم جدي مقاومته تر اغیز الندې راوړي دي، خو د هغو متضادو 

ساتو او نړۍ لیدونو د ټکر مشکالت مطرح نه شول او رشقي فکري اسا
 متفکرانو د نړۍ لیدونو د دغه ټکر په رڼا کې خپل نړۍ لید او د هغه اصول
او پرنسیپونه په جدي ډول تحلیل نکړل او ژور غور یې ورباندې ونکړ. 

 .ځکه خو فکري او نظري مشکالت په خپل حال پاتې دي

ازين، كېداى يش په الندې دوو مثالونو كې بې تو  ذکر شوې ناانډويل او 
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 روښانه كړو: یو څه

زموږ بزګر له نويو كرنيزو ماشني االتو څخه كار اخيل خو د ماشني 
حركت د ده په نظر يوه معجزه ده او د بدو سرتګو په وړاندې دم او دعا 

داسې ذهني جوړښت په  دهچې د یې پام نه دی  ته مخه كوي او دې ته
 ګرځوي.چې علمي اخرتاع او د ماشني توليد ناممكنه  دینړۍ لید والړ 

او د پردي دغه ماشني جوړ كړى باید ډیر مخکې ال پخپله  نو ده كه نه
ه د مسئلې پيچلتيا دلت له احتیاجه باید راوتلی وای. مخرتع او توليدوونکي

د دغسې ذهني جوړښت لرل او له پرمختللیو تخنیکي آالتو کار  چې ده
تر پخوا ال زیاته د ماشین د مخرتع او تولیدوونکي په  اخیستل، ټولنه

 وینځې او نوکرې باندې بدلوي.

د نوي سبک په اداري چوکاټ کې په کار  زموږ اداري مامور دغه شان 
له عقيل  د هغېخو نه د سيايس فلسفې له فكري اساساتو او  بوخت دی،

د  ز رسهرشقي ادارې د سبك له طر  ېاو نه د لرغون یپرنسيپونو خرب د
له دې كبله په يو بې روحه  او په نظر كې نييس،ادارې د نوي سبک توپیر 
 بريوكراته موجود بدلېږي.

لنډه دا چې: اقتصادي او ټولنيزو بدلونونو د يوې طبيعي پېښې يا حادثې  
په څېر جريان موندىل او د دغو بدلونونو په پيل او يا جريان كې كومې 

اجتامعي له دې كبله  ده لرلې.ونډه نه طرحې واضحې او شعوري ارادي 
خو ، حتمي طبیعي حرکت ته ادامه ورکوياو اقتصادي پديدې خپل 

څرنګه چې فکري مخامختیا ته اړتیا نه ده احساس شوې نو ناانډويل ورځ 
په ورځ زیاته شوې ده. فکري او نظري مسایلو ته دا رنګه بې پامي د دې 
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ییتوب زنځیر پخپل الس سبب کېږي چې دغه ټولنې د لویدیځ د مر
خپلې غاړې واچوي او لویدیځ ته یې احتیاج ورځ په ورځ زیات يش. 
دغه ټولنې متوجه نه دي چې یوازې فکري انقالب او ذهني انکشاف 
انسان ته دا قدرت ورکوي چې له تخنیکي او اقتصادي وسایلو د خپلې 

 حقیقي ازادي لپاره استفاده وکړي.

دی چې ميل واقعیت د شلمې پیړۍ یوه ډیره د ختیځ په اړه بل ټکی دا  
مهمه ښکارنده ) پدیده( ده. د استعامر په خالف مبارزو کې او د 
استعامري قدرتونو له وتلو وروسته په دریمه نړۍ کې ميل هویتونه ال 
زیات تثبیت شوي او د ټولنو د سیايس او اجتامعي ژوند په برخلیک کې 

سايس نقش لرلی دی. ان هغه نظامونه یې په سیمه ایزه او نړیواله کچه، ا
چې ځانونه انرت ناسیونالیست او تر ملت ورهاخوا بويل، عمال په ميل 
واقعیت کې ایسار دي. سید جامل الدین افغاين د دې مدرنې مفکورې 
ارزښت ته په واضح ډول متوجه شو خو تر ننه پورې مو د ميل هویت په 

یت فکري او نظري باره کې علمي بحث نه دی کړی او د دغه هو
اساسات مو نه دي ایښي. ځکه خو د ميل هویت او واقعیت احساسايت 
او عاطفي اړخ د هغه تر فکري او عقيل اړخ پیاوړی دی او همدا وجه ده 
چې د اوسني وخت دغه سرت واقعیت د توکمیزو یا دیني باورونو په خم 

 لپاره په هڅوکې ورنګول يش او یا د پخوانو وختونو د امپراطوریو د احیا 
کې پټ يش او په دې ډول یې مرتقي ماهیت او د وليس نهضت 

 خصوصیت ورک او ختم يش.

زموږ نننى ټولنيز ژوند په دوه ډوله بهريونو كې د خوځښت په حال كې  
دى، يو يې د ميل هويت د تثبيت په الره كې هڅه ده او بل يې لوېديځ 
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ه بې سارې ښکارنده پيړۍ يو دا دويم يې هم د شلمې  .كېدو ته ليوالتيا ده
د لوېديځ د متدن له حوزې بهر په ټولو ټولنو كې ټول اقتصادي، ده. 

ټولنيز، فرهنګي او سيايس تغيريات او بدلونونه يوازې او يوازې يو لورى 
 ، خو د لوېديځ كېدو خوا روان دي رلري او بس: ټول د لوېديځ كېدو پ

يو متناقض  کې وګورو نود خپلو وروستیو پایلو په رڼا هدف كه  دغه
خپل  اوله ځانه پردي كېدل  په پای کې لوېديځ کېدلځکه  هدف دى،

ختیځ ختيځه ټولنه او  . ځکه نوفردي او ټولنيز هويت له السه وركول دي
په  له ځانه د پردي کېدو دغه حركت يا د ميل هويت د مفكورېانسان 
دغو دواړو جبريه  ره كوي، خو دیجب ذریعهاو يا د دينې عقيدې په  وسیله

يي عكس العملونو عيب او كمزوري په دې كې ده چې غريشعوري او 
 له عقيل اساساتو خايل دي.

هغوی د  او قدرت سرت رمز په دې كې دى چې يد لوېديځوالو د برتر  
ځمکې پر مخ د تفکر او تعقل په مټ باداري او واکمني کوي. د اسالمي 

د لویدیځ فردي او ټولنيز ژوند كې په خپل  که څه هم نړۍ اسالمي ملتونه
كار اخيل خو  وسایلوله  يد ساينس او ټكنالوژ پیروي کوي او د لویدیځ 

د دې  .په څنګ كې يې د انتقادي عقل او ازاد تفكر ځواك نه روزي
د دې پرځاى چې د لوېديځې . یعنې نيمګړتيا پايله مرييتوب او غالمي ده

ي بڼې زموږ تر واک او ادارې تخنیکي وسیلې او اجتامعي او کلتور  نړۍ
الندې يو او پخپل دې  امرتر  دغو وسیلو او بڼود  به ، موږ الندې وي

ال او  کړوال پسې پياوړې  اليسمرييتوب رسه به د نړۍ د دغه بادار بر 
 زیات به له خپل ځانه پردي شو.

پنځوسو كلونو كې د اسالمي ختيځ په هېوادونو كې يوه بله  په تیرو تقریبا 
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ه پديده په لوېديځ سبك د ښوونې او روزنې وده او پراختيا ده. نن يو مهم
كې او يا  ښوونځیو عرصيزيات شمېر ختيځوالو يا د خپلو هېوادونو په 

علوم او فنون زده كړي  د لوړو زده کړو په ادارو کېلوېديځو ملكونو  د
فرهنګ او متدن په اړه نسبتا ژور او دقيق معلومات  د دي او د لوېديځ

د تامل وړ خصوصيت  عرصي تعلیمي ادارولري، خو د ختيځو ملكونو د 
دا دى چې په هېڅ يو هيواد كې داهڅه نه ده شوې چې د نويو او زړو 

 له بلې خوا .او يا كومه اړيكه ټينګه يش کړي تعلمياتو ترمنځ پُل رامنځته
رسه له كومې  تعلیمي اداروزړې مدرسې اوس هم ژوندۍ دي او له نويو  ،

او يا  کار ته دوام ورکويتړلې او محدوده حلقه كې  په خپلهيكې پرته، اړ
له زړو  تعلیمي مرکزونومدرسې له منځه تليل دي او نويو  دا چې دغه

رابطې پرته او بې له دې چې د ختیځ په کلتور او متدن  له تعليامتو رسه
 .او څو نسلونه يې روزيل ديکې ریښه او سابقه ولري، کار پیل کړی دی 

دې بې ارتباطي او جدایي د نویو تعلیم یافته وو په روزنه کې دوې منفي 
 پایلې لرلې دي:

څرنګه چې دغه تعلیم یافته یو مخ د غريب سبک د زده کړو تر اثر : ۱
الندې راغلل نو تر ډیره حده یې د لویدیځ په وړاندې انتقادي روحیه له 

 السه ورکړه.

خپلې ژبې په کايف اندازه مسلط څرنګه چې پر خپل کلتور، متدن او : ۲
نه شول نو د خپل هیواد په پرمختګ کې او د خپلې ژبې په غوړېدو کې 

 یې خالقه او ابتکاري ونډه وانه خیستله. 

د لویدیځ طرز تعلیم یافته وو دغه لومړين نسلونه او کهولونه تر ډیره حده  
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 بې مثره ونو ته ورته دي.

خوانو رشقي مدرسو د طرز ادیبان او له بلې خوا زموږ په ټولنو کې د پ 
پوهان هم ال تر اوسه شته دي. که څه هم د نن ورځې تعلیمي او فرهنګي 
چاپیریال به په آینده کې په غالب ګومان دغه ډول پوهان او عاملان ونه 
روزي خو حقیقت دا دی چې تر اوسه پورې همدغه ډول پوهانو او 

 انکشاف کې فعاله او خالقه ونډه ادیبانو د خپلې ژبې او فرهنګ په وده او
لرلې ده. همدغو کسانو زموږ ژبې، ادب او تاریخ ته کار کړی دی او د 
خپل نبوغ او استعداد په مټ یې تر ډیره حده له نویو علمي طریقو او 
تخنیکونو استفاده کړې ده. خو څرنګه چې له لویدیځو علومو، ژبو او 

و علمي او کلتوري کار یې خامخا کلتور رسه په کايف اندازه اشنا نه وو ن
محدودیتونه لريل دي. د دوی متناقض موقف د همدې محدودیت 

 یو بام او دوه» نتیجه ده، یعنې دوی په خپله علمي، انتقادي روحیه کې د 
له پرنسیپه کار اخیستی دی. په دې معنا چې د لویدیځ په مقابل کې « هوا 

غه معیارونه د ځان په برخه انتقادي دریځ لري خو د انتقادي تفکر همد
 کې نه کاروي.

د يوبل پخوانی عامل  تعليم يافته او یدا دوه ډوله روڼ اندي يعنې نو 
تعليم يافته د لوېديځې نړۍ په اړه په يو څه پوهېږي،  ینو  .ديخالف 

د خپل کلتور  په وړاندې له انتقادي روحيې كار نه اخيل، لویدیځخو د 
یې دریځ ات نه لري خو د هغه په وړاندې معلوماو فرهنګ په باب کايف 

په باب  لوېديځې نړۍ د عاملد زاړه سبك  انتقادي دی. د دوی برعکس
. په وړاندې له انتقادي روحيې كار اخيلخو د لویدیځ  معلومات نه لري

مګر په انتقادي نظر ورته فرهنګ تسلط لري،  خپل پر خپلې ژبې اودی 
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 نه ګوري.

 نسبي دي او کلیت نه لري.پورته ذكر شوي خصوصيات  

نن ورځ له نیکه مرغه په رشقي او اسالمي هیوادونو کې د نوي او پخواين  
سبک ګڼ شمیر عاملان شته چې هم صاحب دله دي او هم د نظر 
څښتنان دي. دوی د خپلو ټولنو د اوسنو او پخوانو مشکالتو په اړه 
معلومات لري او له بلې د جهان مشکالت ورښکاري او د خپلو هیوادونو 

نې باب او دغه راز د انسان او جهان په باب تشویشونه او اندیښاو ټولنو په 
وررسه دي. دوی هم پر ځان او هم پر نورو انتقادونه لري. په اسالمي نړۍ 
او رشقي نړۍ کې د دا رنګه ګڼ شمېر صاحب دلو او صاحب نظرو 
عاملانو شتون ما ته جرات راکوي چې د خپلو دغو ټولو خربو اصيل 

  یو وړاندیز ولرم.مقصد بیان کړم او 

 

  وړانديز:
موږ د اوسني ختيځ خلك تربل هروخت زيات له لوېديځ متدن رسه  

ژورې او پراخې فكري او نظري محاسبې، تصفيې او يو علمي انتقادي 
 چلند ته اړ يو.

كې يوه جمله داسې صحيح علمي چلند به د ګڼو مهمو علمي پايلو په 
موږ به د هغه په لړ كې وکوالی شوو خپله ټولنه او  .اسايس پايله ولري

متدن او خپل ټولنيز او فرهنګي هويت په دقيقه او څرګنده توګه درك 
يې د خپلې نړۍ د فرهنګ  به كړو او دا به يو ډېر سرت خدمت وي چې موږ
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ختيځه نړۍ اوس اوس ډېر شمېر داسې پوهان  .او اجتامع لپاره تررسه كړو
 غه مهم کار په ښه توګه تر رسه کړي.دلري چې کوالی يش 

 .لوېديځو پوهانو د ختيځې نړۍ په اړه زياتې مطالعې او څېړنې كړې دي 
كابو له اتيا كلونو راپدېخوا يو نړيوال كانګرس، د ختيځ پېژندنې د 

د نړۍ په سرتو ښارونو كې  پورې، تر وروستيو كلونو ،كانګرس په نامه
رس په څو جلسو كې ګډون كړى جلسې جوړولې او ما چې د دغه كانګ

د د غې نارامۍ د  .دى، تل مې روحي او ذهني نارامي احساس كړې ده
احساسولو علت په دې كې و چې ليدل مې ډېرى ختيځ پېژندونكو ختيځ 

، ژبو او کلتوري د لرغونو اثارو د موزيم، د برشپېژندنې د البراتوار او د
 نیوهڅېر په نظر كې  په اىساتنځ بڼو دمړو او زړو  اجتامعي جوړښتونو د

ځ انسانان يې بس هسې د پوهنې د موضوع او يو بيځانه يش په تیاو خ
 ،د دغه بې روحه يش په اړه نظرونه وركړي . دویتوګه مطالعه كول

 هغه وخت رارسيدىل . اوس دي حكمونه صادر كړياو قضاوتونه كړي 
پوهنې  د پوهنې موضوع نه وي، بلكې پخپله د یوازېچې ختيځوال  دی

 او نور نو يوازې د يوه څيز په توګه مطالعه نه يش، بلكې په فاعل بدل يش
پخپله د يوه شخص په توګه ځان مطرح كړي او د تفكر په ساحه كې د 

د هغه څه په اړه چې واخيل. دوی باید ځان او جهان په اړه رغنده ونډه 
ځ او د هغه څه په اړه چې د ختياو لوېديځوالو د نړۍ په اړه وييل 
قضاوت ، ورکړيخپل نظر  االخره، بیې ختيځوالو په اړه يې وييل او وايي

د يوه عقيل او فكري  دوی دې او حكم دې صادر كړي. دې وکړي
 .شخصيت په توګه د انسانيت او علم په نړۍ كې قدم واخيل

په  ځكه نو الزمه ده چې د اسالمي نړۍ او د ختيځ پوهان او متفكرين 
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كانګرس(  د نړیوال راټول يش او د ) لويديځ پېژندنېرسه لومړي ځل 
دا  غونډه دې جوړه کړي او په دې علمي غونډه کې دېعلمي  ۍلومړن

 رنګه موضوعات تر بحث تر الندې ونیيس:

 ،يدونو د ټكر ستونزېمخامختيا او د نړۍ ل يد ختيځ او لوېديځ فلسف -

 ه،د لویدیځ د فلسفو په وړاندې د ختیځوالو نړۍ لیدون -

نړۍ لپاره ټولې  د ختيځ اواو  ژي او اساسات یېغريب ساينس او ټكنالو -
 یې ارزښت او معنا،

لوېديځ ټولنيز، سيايس او فرهنګي جوړښتونه او د نړۍ او ختيځ لپاره  د -
 ا،د هغه ارزښت او معن

معنی او  ولپاره د هغ ختیځوم، د لوېديځ او انرتوپولوژي او ټولنيز عل -
 مفهوم

نونو نقش، د ختيځ د متد ېېژندنه او په لوېديځ متدن كې د هغختيځ پ -
 ،او ارزښت امعن هغېپه پېژندنه كې د 

 او اغېزې. امعن ودبيات، په ختيځو ادبياتو كې د هغالوېديځ كلتور او  -

 او داسې نور ګڼ موضوعات چې باید مطالعه او تحلیل يش.

هېواد په تېره لپاره به هر ختيځ کوربه توب د داسې يوې غونډې د  
يوې سرتې علمي او  ا رنګهخو زما په نظر د دمناسب وي اسالمي هېواد 

افغانستان مناسب ځاى  تر ټولو فرهنګي غونډې د لومړنۍ جلسې لپاره
چې د سرتو تاريخي او د هغه هېوا زړه دی،هغه هېواد چې د اسيا  دی،

و. ه كلتوري بهريونو مركز، د اتصال كړۍ او د تګ راتګ څلور الر 
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زردښت له همدغه ځاى نه نړۍ ته پيغام ولېږه، بودېزم له خپلو فكري او 
هرني ارزښتونو رسه همدلته وده او پراختيا ومونده او له دې ځای نه يې 
مركزي اسيا ته الره وكړه، يوناين متدن همدلته له ختيځ او ختيځې 
روحيې رسه خالق چلند تررسه كړ، كوشاين متدن په همدې خاوره كې 

لېد او اسالمي متدن په همدې ځمكه كې د هرن او ادبياتو شاهكارونه وځ
همدغه هېواد و چې د لوېديځ د استعامري قدرت  باالخرهرامنځته كړل او 

همدغه هېواد، پکار ده مقاومتونه او مبارزې وكړې او نن  یې په وړاندې
چې د سيد جامل الدين افغاين ټاټوىب دى، له لوېديځ متدن رسه د 

 نړۍ د علمي او فكري مخامختيا زمينه برابره كړي. ختيځې

چې نوى او سرت تاريخي  به ، زموږ ځوان جمهوري نظامباور دی چې  
 نهپه غاړه اخيستى او د مركزي اسيا د متدنونو په بنسټ اېښود یې رسالت

، د دینقش په نظر كې  کلتوري زموږ د هېواد پرېكندهیې او وده كې 
زموږ د هېواد په برخه كړي  كانګرس سرت وياړ لوېديځ پېژندنې د لومړي

او له دې نوي علمي او فرهنګي جريان رسه به دغه لرغوين هېواد ته نوى 
 فرهنګي ژوند وبښي.

  

 نوټ:
كه دغه مفكوره د سيد جامل الدين افغاين د شخصيت د منانځنې د  

د دې مفکورې  چې به وکړموړاندېز  خوښه شوه نونړيوال سيمينار د غړو 
ر علمي او نظري طرحه باندې د ال زیات غور لپاره دې د افغان پوهانو پ

او د دوستو هیوادونو د پوهانو یوه مشرتکه کمیټه وټاکل يش چې الزمې 
  فیصلې وکړي.
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 ياددښت:
د مقالې په اصل كې انګلييس ماخذ او التني نومونه له ټايپ  متاسفانه 

 دغه نیمګړتیا رفع کړو.دي او موږ ونه توانېدو چې پاتې شوي  څخه

 

 پای
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 تعلیقات
 

 سيد جامل الدين افغاين
ميالدي كال د  ۱۸۳۸ق  ۱۲۵۴جامل الدين د سيد صفدر زوى و. په  

 كونړ په اسعد اباد کې وزيږېد.

سيد جامل الدين افغاين كورنۍ د كونړ په اسعد آباد کې اوسېدله خو  د 
د امري دوست محمد خان په وخت کې د ځينو ستونزو له مخې د هغه په 

 مېشت شو. دلتهامر د سيد پالر له كورنۍ رسه كابل ته راغى او 

سيد جامل الدين افغاين په اووه كلنۍ کې په خپل كور کې د دوديزو  
ده كړه پېل وكړ. دى ډېر هوښيار و او په لږ وخت کې يې د علومو په ز 

نړۍ د وخت دوديز علوم ټول زده كړل، ان چې استادانو يې هم له نبوغ 
 او فكر څخه ګټه اخيستله.
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افغان سيد په اتلس كلنۍ کې رصف، نحوه، معاين، بيان، نوى او زوړ  
، هندسه ق، رياىضطتاريخ، تفسري، حديث، فقه، اصول، عقايد، كالم، من

او طب ختم كړل. ده له ډېرې ځريکۍ او قوي ذهن رسه پراخه مطالعه هم 
ا او هوساينې له یيې د خلکو د ويښت د ژوند په مختلفو برخو کېكوله او 

 غام وړاندې كړى ، چې دا د ده د نبوغ ښه بېلګه اویپاره يو نوى نظر او پ
پوهې په  ېد فکري ځواک څرګنده نښه ګڼل کېږي. دۀ د خپيل بې سار 

 بركت د نړۍ ډېر هيوادونه ويښ او د ژوند په رښتينې معنی پوه كړل.

كابل ته تر تګ مخکې په كونړ کې له سيد فقري بادشاه څخه ديني سید  
او عريب علوم زده كول او په كابل کې يې بيا د ګذري په جومات کې له 

ه كړو لويو پوهانو څخه لوست كاوه. د وخت په تريېدو رسه يې پر دې زد
 قناعت ونه كړ او د پوهې مينې تر هنده ورساوه.

ميالدي كال کې د پان اسالميزم  ۱۸۸۵سېد جامل الدين افغاين په 
غورځنګ په جوړولو بريالی شو. د عالمه نظريه او مبارزه په دوو اصولو 

 )اسالميت( او )افغانيت( والړه وه.

ايست. بيا مرص او  سيد لومړی هند ته الړ، خو انګرېزانو له هغه ځايه و 
ورپسې ترکېې ته الړ . په ترکېه کې د هغه هيواد د صدراعظم په غوښتنه 
د پوهنې او معارف د وزارت د مجلس غړی و ټاکل شو. سيد له ترکېې 
څخه مرص ته الړ او هلته يې نهه کاله د االزهر په اسالمي مدرسه کې د 

ل کې له هغه ځايه ميالدي کا ١٨٧٩استاد په توګه دنده تر رسه کړه. په 
وتلو ته مجبور شو او بېرته هند ته روان شو. خو انګرېزانو ډېر ژر مجبوره 
کړ چې له هنده څخه ووځي. له هغه ځايه لندن ته الړ او هلته يې د ) 
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ضياالخافقني ( په نامه يو اخبار پيل کړ او له هغه ځايه فرانسې ته الړ او 
ه اخبار خپرول پيل کړل. اخبار يې الوثقی په نامه د يو  ةهلته يې هم د عرو 

 د فرانسې حکومت بند کړ او له هغه ځايه څخه ترکېې ته الړ.

ه ميالدي کال د مارچ په امته نېټه د رسطان د ناروغۍ له امل ١٨٩٧په سید  
هجري ملريز  ١٣٢٣ه کې ښخ شو، چې وروسته بيا په یوفات شو او په ترک

ترکېې د حکومت په موافقه ( کال کې د ده تابوت، د میالدي  ١٩٤٤) 
کابل ته راوړل شو او د کابل پوهنتون په زړه کې په شاندارو مراسمو رسه 

 ښخ شو.

  

 ابن سينا:
په درې سوه اویا هجري قمري کال په بخارا کې دنیا ته  ابوعيل سينا 

راغی، څو پنځوس کاله یې ژوند وکړ او په همدان کې وفات شو. دی د 
ابونرص فارايب غوندې د اسالمي متدن د زرین دوران ډیر لوی مفکر او 
فیلسوف بلل کیږي. د ابن سینا پالر، عبدالله ،د افغانستان د بلخ 

 اماين په زمانه کې بخارا ته کوچېدلی و.اوسېدونکی و او نوح س

 «الشفا» د ده اکرثه لیکنې له فلسفې او طب رسه تعلق لري. په فلسفه کې  
 د ابن سینا مشهور آثاردي. « قانون» او په طب کې 
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 ابن رشد:
کال په اسپانيا کې میالدي ۱۱۲۶محمد بن احمد بن رشد اندلسی، په 

 شوی دی.کې مړ میالدي ۱۱۹۸زېږېدلی او په 

عالمه ابن رشد د خپل پېر په ټولو علومو السربی و. په رنځپوهنه کې د 
جالينوس ټول علم ده خپل کړی و. د ده فلسفه د ارستو د فلسفې شننه او 

 ابن رشد هڅه وکړه چې د ارسطو فلسفه او اسالم رسه پخال کړي. لنډيز و. 

 

 موالنا جال ل الدين بلخي:
 ۶۰۴ام بهاالدين زوی د للخي د سلطان العموالنا جالل الدين محمد ب 

هجري قمري کال د ربيع االول په شپږمه د افغانستان په بلخ کې زېږېدلی 
هجري قمري  ۶۴۲دی. په نهه کلنی کې له پالر رسه قونيې ته الړ او په 

کال په قونيه کې له شمس تربيز رسه مخ شو. د شمس معنوي افاداتو پر 
 هغه ژور اغېز وکړ. موالنا له شمس تربېز رسه تر ليدو دمخه يو زاهد او

ته پر ز سړی و او د دين د اصولو او فروعو پر توضيح او د طالبانو  عابد
ا وروسته د وعظ بوخت و. خو له دغه کامل سړي رسه يې تر بلدتي ده کړه

او تدريس مجلسونه پرېښودل او له صايف صوفيانو او اخوان صفا رسه 
 همغاړی شو او شعر و شاعري ته يې مخه کړه.

قمري يوه شپه  ۶۴۵شمس په قونيه کې تر درې کاله اوسېدو وروسته په 
تری تم شو. موالنا د هغه په بېلتون کې سخت وکړېد. تر هغه وروسته يې 

چلپي زړه وتاړه او د هغه په غوښتنه د مثنوي معنوي پر  پر حسام الدين
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ليکلو بوخت شو. پر دغه اثر رسبېره موالنا په نظم او نرث کې يو شمېر نور 
ارزښتمن اثار هم ليکيل او په يادګار پرې ايښي دي. د مثنوي معنوي پر 
ګډون، د هغه ديوان شمس او يف مافيه د نړۍ له تلپاتې اثارو څخه شمېرل 

 .کېږي

 

 ګيزو:
ميالدي کال  ۱۷۸۷تاريخ ليکونکی په  دغه فرانسوی سياستمدار او 

کال کې د سیايس  ۱۸۲۲ګیزو په کې مړ شوی دی.  ۱۸۷۴زېږيدلی او په 
جرمونو په خاطر د اعدام د سزا په اړه یو کتاب وکیښ چې ډیر اثر یې 
 وکړ. د ده په نظر په سیايس جرایمو په خاطر اعدام ګټور کار نه دی او

  تاوانونه پیښوي.

 

 فارايب:
 ۹۵۰میالدي کې پیدا او په  ۸۷۲ابونرص محمد بن محمد فارايب) په  

میالدي کې مړ( د اسالمي دنیا د زرین دوران یو ډیر لوی مفکر او 
فیلسوف دی. دی د اوسني قزاقسستان په جنوب کې او یا احتامال په 

ه پبغداد کې تیر کړ او اوسني افغانستان کې دنیا ته راغی ، ډیر عمر یې په 
دمشق کې وفات شو. ده د ارسطو پر آثارو مهمې رشحې لیکلې او په 

 همدې وجه د معلم ثاين لقب ورکړ شوی دی. 

فارايب د خپل وخت په اکرثو علومو کې بې ساری عامل و. په فلسفه،  
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ریايض، موسیقي، نجوم ، منطق او ځینو نورو علومو کې سرت استاد و. دی 
په منطق او طبیعیاتو کې د ارسطو په الره روان دی، په اخالقو او سیاست 

لل کې افالطوين دی او په مابعدالطبیعه کې د فلوطین افکارو ته مایل ب
شوی دی. ده هڅه کړې ده چې د ارسطو او افالطون افکار د اسالم له 

دی د ګڼو او مهمو آثارو څښنت دی  توحیدي عقیدې رسه همغږي کړي.
او په اسالمي فلسفه کې د یو رس الري او د خاص مکتب د موسس په 

 سرتګه ورته کتل کېږي.

 

 رنان:
وزېږېد او د ځوانی  کې ميالدي کال ۱۸۲۳پهرنان فرانسوی مفکر ارنست  

له السه ورکړه او د  دلچسپيد مذهب په نسبت خپله یې  په جوش کې
حال دا چې کورنۍ يې په دې هڅه  ،ليکوالۍ، فلسفې او تاريخ پسې شو

 کې وه چې الهيات زده کړي او کشيش يش.

پېژندنې له څېړنو رسه مينه درلوده او تاريخ يې د تجربو تیځ رنان د خ
د سيد عظمت او قوت  او له سيد رسه يوه مناظره راغلې. ده رسچېنه ګڼله 

 يې ستايلی دی.
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 محمود طرزي:
 میالدي کال کې ۱۸۵۶محمود طرزي د غالم محمد خان طرزي زوی، په 

په استانبول کې وفات شوی دی. طرزي میالدي کې  ۱۹۳۳زېږېدلی او په 
خوا تبعيد له خپل پالر غالم محمد رسه، چې د امري عبدالرحمن خان له 

 شو، هند ته الړ او وروسته له درې کلونو عثامنيې ته الړ.

طرزي د رسمي کار له پيل نه د مخه په عريب هيوادونو په ځانګړې توګه 
نۍ اسيا کې څه موده تېره کړې وه او د لويديځ نوی یپه سوريه او کوچ

يې له نږدې  حاالت او تحوالتد شام، عثامنيې او د مرص  او مدنيت
هغه په  .. عالمه طرزي يو فاضل شخصيت، ليکوال او شاعر ووو څاريل

نظم او نرث کې د يو مکتب خاوند بلل کېږي. د امري حبيب الله خان د 
سلطنت په موده کې يې د رساج االخبار او رساج االطفال په خپرونو، 
ژباړو او نورو ليکنو الس پورې کړ او د افغانستان په اديب او سيايس 

يې لوی انقالب او بدلون راووست. عالمه طرزي د خپل  چاپېريال کې
 او ژباړيل دي. ټوکه کتابونه کښيل ۲۸وياړيل ژوند په اوږدو کې 

هغه د  کې د افغانستان د بهرنيو چارو وزير و. ۱۹۱۹عالمه طرزي، په 
 افغانستان د ژورنالیزم پالر بلل کېږي.

 

 محي الدين انيس:
اصل کې د غزين د تاريخي واليت  د غالم محی الدين انيس کورنۍ په 

د مقر ولسوالۍ اوسېدونکې وه او په قوم کې جامل خېل و. د هغه نيکه 
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چې د سرتګو طبيب و، د امري عبدالرحمن خان په وخت کې مرص ته 
کې د محمد کال  ملريز ۱۳۰۲تبعيد شو. انيس په مرص کې لوی شو او په 

د پېرېدلو لپاره مرص  اسمعيل افندي په هڅونې، چې د طباعتي ماشينونو
ته تللی و، افغانستان ته راغی او په هرات کې د دري ادبياتو پر زده کړې 
بوخت شو. او د )ندای طلبه معارف يا حقوق ملت( په نوم ناول يې چاپ 

 کړ.

ملريز کې يې پخپل  ۱۳۰۶ملريز کې کابل ته راغی او په  ۱۳۰۴انيس په 
غازي امان الله خان چې  شخيص لګښت، د انيس ورځپاڼې په خپرولو ،

 ، الس پورې کړ.یې مالتړ کاوه

 نوموړی د نادرشاه په دوره کې په زندان کې ومړ.

 

 زردښت:
زردښت، چې اصيل نوم يې سپني تومان و، څه باندې درې زره کاله پخوا 
په اريانا ويجه کې زېږېدلی او همهلته خلکو په پيغمربی منلی و. ده د 

، بلل کېږياوستا کتاب، چې الهامي کتاب خلکو د الرښوونې لپاره د 
وړاندې کړ. په دې کې ګاتونه هغه زاړه رسودونه دي، چې پخپله زردښت 

 وييل دي . د وخت واکمن ګرشاسب د ده د دين مالتړ وکړ.
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 اقبال الهوري:
کال  1873عالمه محمد اقبال الهوري، د د اردو او دري ژبو لوی شاعر، 

 . دی د پنجاب په سيالکوټ کې زېږېدلید فربوري په دوه ويشتمه، 

د غريب  ه"په هڅونډد پوهنتون په دوره کې د "رس توماس آرنولاقبال  
ده په اروپا کې  مفکورو تر اغېز الندې راغی او فلسفې ته يې مخه کړه.

په فلسفه کې دوکتورا واخیسته. اقبال د افغاين سید په شان د اسالمي 
ه پاکستان کې ميل شاعر بلل کیږي. ټولنې د بیداري هڅه کوله. دی پ

و اقبال په خپلو شعرونو کې د افغانستان د دوو پاچهانو ، شاه امان الله ا
محمد نادرشاه ډیره ستاینه یې کړې ده. دی سید جامل الدین افغاين او 

 موالنا جالل الدین بلخي ته هم په ډیر احرتام قایل دی.
 

 شيخ محمد عبده:
کې وفات شوی( دیني  ۱۹۰۵کې پیدا شوی او په  ۱۸۴۹محمد عبده ) په  

عامل او مفکر و. دی په اسالمي دنیا کې د دیني ریفورمیزم یو رسالری 
 بلل کېږي.

محمد عبده د اسالمي ټولنې د ترقي او سوکايل لپاره نظریات وړاندې  
وحدت باندې کړل. ده د مسلامنانو د مختلفو مذهبونو د پیروانو تر منځ په 

تاکید کاوه او د مرص له مسلامنانو څخه یې غوښتل چې د خپل ملک له 
عیسویانو رسه هم ښه روابط ولري. محمد عبده چې له افغاين سید رسه 
پیژندل، د افغاين سید په سپارښتنه یې د عقيل علومو مطالعه پیل کړه. 

 او مخلصانو څخه و.نوموړی د سيد له شاګردانو 
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  الربت حوراين:
 ۱۹۹۳زېږېدلی او د  ۳۱کال د مارچ په  ۱۹۱۵الربت حبیب حوراين د 

کال په جنورۍ کې يې له دنیا سرتګې ټولې کړې دي. هغه د منځني ختیځ 
خ لیکونکی و. تر ټولو مشهور اثر يې د عربو لبناين تاری -یو انګلیيس

 خلکو تاریخ نومېږي.
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