د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره

ب
د ارواښﺎد ﺳﻴﺪﻣﺠﻴﺐ اﺣﻤﺪ ﻟﻤﺮ د ﺷﻬﺎدت د څﻠﻮرم ﺗﻠﻴﻦ ﭘﻪ وﻳﺎړ

د ﻣﻘﺎﻟﻮ ټﻮﻟګﻪ

د ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻨﺪاره
ژﺑﺎړن:

اﺳﺪاﷲ ﻏﻀﻨﻔﺮ

ډﻳﺰاﻳﻦ:

ﺳﻴﺪﻋﺒﺪاﷲ وﻟﻲ زى

ﺧﭙﺮﻧﺪوى:

ﭘﻪ ﻧﻴﺪرﻟﻨﺪ ﻛﯥ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻛﻠﺘﻮري ټﻮﻟﻨﻪ

ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻼﺗړ:

ﺳﺎدات ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ټﻮﻟﻨﻪ

د ﭼﺎپ ﻧﻮﺑﺖ:

ﻟﻮﻣړى

ﭼﺎپ ﺷﻤﯧﺮ:

 ١٠٠٠ټﻮﻛﻪ

ﭼﺎپ ځﺎى:

ﻛﺎﺑﻞ

ﭼﺎﭘﭽﺎرې:

ﺳﻬﺮ ﻣﻄﺒﻌﻪ

ﭼﺎپ ﻛﺎل:

 ١٣٨٨ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻟﯧږدﻳﺰ

اى اﻳﺲ ﺑﻰ اﯦﻦ:

ISBN 978-9936-21-069-1

د اﺳﺪاﷲ ﻏﻀﻨﻔﺮژﺑﺎړه
 ١٣٨٨ﻟـــﻤﺮﻳﺰ ﻟﯧږدﻳﺰ

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره

ج

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره

د

دﺧﭙﺮﻧﺪوﻳﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﻳــــﺎدښﺖ
د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
درﻧﻮ ﻫﯧﻮادواﻟﻮ! ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ،ﭼﯥ زﻣﻮږ ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ
وروﺳﺘﻴﻮ دﯦﺮﺷﻮ ﻛﻠﻨﻮ ﻛﯥ د ﺧﭙﻠﻤﻨځﻴﻮ ﺟګړو او د ﺑﻬﺮﻧﻲ ښﻜﯧﻼك
ډګﺮ ګﺮځﯧﺪﻟﻰ ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﻏﻤﻴﺰې ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ زﻳﺎت زﻳﺎن د اﻓﻐﺎن وﻟﺲ
ﭘﻮﻫﻨﻴﺰو او ﻛﻠﺘﻮري ارزښﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻰ او زﻣﻮږ ځﻮان ﻧﺴﻞ ﻳﯥ د
ﻧﺎﻟﻮﺳﺘۍ ﻟﻪ ګﻮاښ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛړى او د ﻧﺎﭘﻮﻫﻲ ﻛﻨﺪې ﺗﻪ ﻳﯥ ورټﯧﻞ
وﻫﻠﻰ دى.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﯦﺮش ﻛﻠﻨﯥ ﻏﻤﻴﺰې ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ د ﻫﯧﻮاد
ګڼﺸﻤﯧﺮ ﻟﻮﺳﺘﻲ ﺧﻠﻚ ﻳﺎ ووژل ﺷﻮل او ﻳﺎ ﻫﻢ دې ﺗﻪ اړ ﺷﻮل ،ﭼﯥ
ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﻠﻜﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻛډوال ﺷﻲ ،د ﻫﯧﻮاد ټﻮل روزﻧﻴﺰ او ﭘﻮﻫﻨﻴﺰ ﻣﺮﻛﺰوﻧﻪ
وران ﺷﻮل ،ﭼﯥ د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰه ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻳﻮه ﺳﺘﺮه ﭘﻮﻫﻨﻴﺰه ﺗﺸﻪ
راﻣﻨځ ﺗﻪ ﻛړه ،ﭼﯥ د دﻏﯥ ﺗﺸﯥ ډﻛﻮل ﺑﻪ د ﺳﻠﻬﺎوو ﻛﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﯥ ﻫﻢ
ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺑﺸﭙړ ﻧﻪ ﺷﻲ .د اﻓﻐﺎن-وﻟﺲ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰې ،روزﻧﻴﺰې او ﭘﻮﻫﻨﻴﺰې
وده ﻛﯥ ﻫﺮ ﺟﻮت ګﺎم ﻏﻮره ګڼﻞ ﻛﯧږي ،ﭼﯥ د دﻏﻪ ﻛﺘﺎب د ژﺑﺎړن او
ټﻮﻟﻮﻧﻜﻲ ﻫڅﯥ ﻫﻢ د ﻗﺪر وړ دي او ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ د ځﻮان ﻧﺴﻞ ﭘﻪ روزﻧﻪ
ﻛﯥ ﺟﻮﺗﯥ ټﻮﻟﻨﻴﺰې او روزﻧﻴﺰې اﻏﯧﺰې وﻟﺮي.
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و

اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻛﻠﺘﻮري ټﻮﻟﻨﻪ ﭘﻪ دې اﻧﺪ ده ،ﭼﯥ ﭘښﺘﻮ ژﺑﻪ د ﻫﯧﻮاد
ﻣﻠﻲ او رﺳﻤﻲ ژﺑﻪ ده او د دې ژﺑﯥ ﻟﭙﺎره ﻫﺮ ﻗﺪم د ﺳﺘﺎﻳﻠﻮ او ﺗﻘﺪﻳﺮ وړ
دى ،دا ﭼﯥ اﺳﺘﺎد اﺳﺪاﷲ ﻏﻀﻨﻔﺮ د ډاﻛټﺮ ﻣﺒﺎرك ﻋﻠﻲ ﻟﻴﻜﻨﯥ ژﺑﺎړﻟﻲ
او ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻳﻮه ټﻮﻟګﻪ ﻛﯥ را ټﻮﻟﯥ ﻛړي دي د ﻫﯧﻮاد د

ﻧﻴﻮﻟﻴﻚ

ټﻮﻟﻨﭙﻮﻫﻨﯥ او ﻓﻠﺴﻔﯥ ﭘﻪ ډګﺮ ﻛﯥ ﻳﻮه ﺳﺘﺮه ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻪ ده او ده ﺗﻪ د
دﻏﻪ ﻟﻮى ﺧﺪﻣﺖ د ﺗﺮﺳﺮه ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ ﻣﺒﺎرﻛﻲ واﻳﻲ.
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د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره

ك

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره

ل

ﻫﻠﺘﻪ ﺳﺮ ﺗﻪ وﻧﻪ رﺳﯧﺪل او د زده ﻛړو ﻟﭙﺎره د ﭘﯧښﻮر ښﺎر ﺗﻪ ﻛډه ﺷﻮ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﯧښﻮر

ﭼﺎرو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د ﻟﻮړﭘﻮړي ﭼﺎرواﻛﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وړاﻧﺪﻳﺰ وﺷﻮ ،ﺧﻮ ﺳﻴﺪ ﻣﺠﻴﺐ اﺣﻤﺪ

ﻛﯥ ﻳﯥ د ښﻮوﻧځﻲ ﺗﺮ څﻨګ د ﻛﻤﭙﻴﻮټﺮ او اﻧګﺮﯦﺰي ژﺑﯥ زده ﻛړو ﺗﻪ ﻫﻢ اوږه ورﻛړه او

دﻏﻪ دﻧﺪې و ﻧﻪ ﻣﻨﻠﯥ او داﺳﯥ ﻳﯥ وﻳﻞ:

ﭘﻪ ﭘﻮره ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﺳﺮه ﻳﯥ د ښﻮ ﭘﺎﻳﻠﻮ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﺳﺮه ښﻮوﻧځﻰ او د ﻛﻤﭙﻴﻮټﺮ

»ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﻛﯥ د ډﯦﺮو زﻳﺎﺗﻮ ﻧﺎﺧﻮاﻟﻮ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ ﻣﺎ وﻧﺸﻮاى ﻛﻮﻟﻰ ﭼﯥ

ﻣﺴﻠﻜﻲ زده ﻛړې ﭘﺎى ﺗﻪ ورﺳﻮﻟﯥ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﯥ د ﻛﻤﭙﻴﻮټﺮ او اﻧګﺮﯦﺰي ژﺑﯥ د

ښﻮوﻧځﻰ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاد ﻛﯥ ﭘﺎى ﺗﻪ ورﺳﻮم ،ﻧﻮ ځﻜﻪ زه ټﻮﻟﯥ ﻫﻠﯥ ځﻠﯥ د ښﻮوﻧﯥ او

ښﻮوﻧﻜﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وګﻮﻣﺎرل ﺷﻮ .ﺳﻴﺪ ﻣﺠﻴﺐ اﺣﻤﺪ ﻫﻤﺪا ډول د ګڼﺸﻤﯧﺮ دﻳﻨﻲ

روزﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻛﻮم ،ﭼﯥ ﺗﺮ څﻮ د ﻫﯧﻮاد ټﻮل ﺑﭽﻴﺎن ﭘﻪ دې وﺗﻮاﻧﯧږي ﭼﯥ

ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ زده ﻛړه ﻟﻪ ﭘﻼره ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړې ده.

ښﻮوﻧځﻰ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ټﺎټﻮﺑﻲ او ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاد ﻛﯥ ﭘﺎى ﺗﻪ ورﺳﻮي او ﻟﻪ ﭘﻮﻫﯥ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﺷﻲ«.

ﺳﻴﺪ ﻣﺠﻴﺐ اﺣﻤﺪ د  ٢٠٠٢م ﻛﺎل ﭘﻪ ﭘﻴﻞ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ

درﻧﻮ ﻫﯧﻮادواﻟﻮ! ﺳﺎدات ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﻫڅﻪ ﻛړې ﭼﯥ د دﻏﻪ ﻛﺘﺎب

راﺳﺘﻮن ﺷﻮ او ﭘﻪ ﻳﻮه ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﭘﻮﻟﻨﺪي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ د ﻛﻤﭙﻴﻮټﺮ ،اداري ﭼﺎرو

د ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻼﺗړ ﻟﻪ ﻻرې ،د ﺗﻜړه ښﻮوﻧﻜﻲ ﺳﻴﺪ ﻣﺠﻴﺐ اﺣﻤﺪ ﻳﺎدون وﻛړي او د ﻫﻐﻪ د

او ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﯥ دﻧﺪه ﭘﺮ ﻏﺎړه واﺧﻴﺴﺘﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﻛﯥ د ښﻮوﻧځﻴﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ او د

ﻫﻴﻠﻮ ﻳﻮه وړه ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻮره ﻛړي .ټﻮﻟﻨﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ څﺨﻪ ﻳﻮه ﻫﻴﻠﻪ ﻟﺮي ،ﭼﯥ د دﻏﻪ ﻛﺘﺎب ﭘﻪ

ښﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻛﺎر ﺑﻮﺧﺖ ؤ .ﺳﻴﺪ ﻣﺠﻴﺐ اﺣﻤﺪ د دﻏﻮ دﻧﺪو

ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﺳﺮه ښﻮوﻧﻜﻲ ﺳﻴﺪﻣﺠﻴﺐ اﺣﻤﺪ ﻟـﻤــﺮ او د ﻧﻮرو وﻓﺎت ﺷﻮؤ وګړو روح ﺗﻪ

ﺗﺮ څﻨګ د ﻛﺎﻧﻜﻮر د آزﻣﻮﻳﻨﯥ د ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ د ښﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن د

دﻋﺎ وﻛړئ!

ادﺑﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻨځﻲ ﻛﯥ ﭘﻮﻫﻨﭙﺎل ﻫﻢ ؤ.

ﺳﺎدات ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ټﻮﻟﻨﻪ اﺳﺘﺎد ﻏﻀﻨﻔﺮ او ﺧﭙﺮوﻧﺪوﻳﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﻪ ،د دﻏﻪ ﻛﺘﺎب د

د ﭘﻮﻟﻨﺪي ﻣﻮﺳﺴﯥ ﻛﺎروﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ او ﻟﺮې ﭘﺮﺗﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﺗﺮ

ﭼﺎﭘﯧﺪو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣﺒﺎرﻛﻲ واﻳﻲ او د دوى د ﻻ ﺑﺮﻳﺎوؤ او ﻛړﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ ده.

ﺳﺮه ﻛﯧﺪل او ارواښﺎد ﺳﻴﺪ ﻣﺠﻴﺐ اﺣﻤﺪ د زړه ﻟﻪ ﺗﻠﻪ د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﺑﻴﺎرﻏﺎوﻧﻪ ﻛﯥ او د

أﻣﻴﻦ

ﻫﯧﻮاد د ﺑﭽﻴﺎﻧﻮ د ﺧﺪﻣﺖ ﻟﭙﺎره ﻣﻼ ﺗړﻟﯥ وه او د ښﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﻴﺎ رﻏﺎوﻧﻪ ﻛﯥ

و ﻣﻦ اﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ

ﻳﯥ ﻫﺮ اړﺧﻴﺰ زﻳﺎر ګﺎﻟﻠﻰ دى .د ﻛﺎروﻧﻮ د ښﻪ ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ ﻟﭙﺎره د ﻫﯧﻮاد ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ
ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ او د ښﻮوﻧځﻴﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ د ﺳﻴﻤﻮ ﺣﺎﻻت ﺧﭙﻠﻪ څﯧړل او ﻫﻤﺪا ډول ﻳﯥ د ښﻮوﻧﯥ
او روزﻧﯥ د ﻻ ښﻪ واﻟﻲ ﻟﭙﺎره د ﺟﺎﭘﺎن ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ ﺳﻔﺮ ﻫﻢ
ﻛړى ؤ.
د ﺳﻴﺪ ﻣﺠﻴﺐ اﺣﻤﺪ ﭘﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ او ﻟﻪ ﭘﻼن ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﻮﻟﻨﺪي ﻣﻮﺳﺴﯥ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ د ښﻮوﻧځﻴﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﺗﺮ څﻨګ ﭘﻪ ښﻮوﻧځﻴﻮ ﻛﯥ د
څښﺎك د اوﺑﻮ د ﺳﺘﻮﻧﺰو د ﻟﻴﺮې ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﺳﻠﻬﺎو ژورو څﺎګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻻس
ﭘﻮرې ﻛړى ،ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺗﺮې ﺑﺮﺧﻤﻦ ﺷﻮي دي.
د ﻳﺎدوﻧﯥ وړ ګڼﻢ ،ﭼﯥ ﻛﻠﻪ ﺳﻴﺪ ﻣﺠﻴﺐ اﺣﻤﺪ ﭘﻪ ٢٠٠٢م ﻛﺎل ﻛﯥ ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ
راﺳﺘﻮن ﺷﻮ ،ﻧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اداري ﺳﻴﺴﺘﻢ د ﭼﺎرواﻛﻮ ﻟﺨﻮا ورﺗﻪ د ﻛﻤﭙﻴﻮټﺮي

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره

م

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره

ن

زﻣﻮږ ﭘﻪ وﻃﻦ او ﺷﺎوﺧﻮا وﻃﻨﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ د ﻗﺎم د
ﻣﺎﺿﻲ د ﺷﺎﻧﺪاره ﻛﻮﻟﻮ ﻳﺎ د ځﻴﻨﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺘﺮ ښﻮدﻟﻮ او ﻳﺎ د ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﻮ د
ځﭙﻠﻮ ﻟﭙﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﻛﯧږي .زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ د ﻣﺒﺎرك ﻋﻠﻲ ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻨﻮ ﻛﯥ دﻏﺴﯥ
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺸﺘﻪ .دى د ﺗﺎرﻳﺦ د ﻋﻠﻢ ﻟﻮﻳﯥ ﻣﻮﺧﯥ ﺗﻪ ﭼﯥ د ﻧﻦ د ﻏﻮټﻮ د ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻠﻮ

د ژﺑﺎړن ﺧﺒﺮې

ﻟﭙﺎره د ﭘﺮون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ده ،ﺧﻮرا وﻓﺎداره ښﻜﺎري.
دﻏﻪ راز ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺷﺎوﺧﻮا ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻪ ﺗﺮ ډﯦﺮه ﺣﺪه د
ﭘﺎﭼﺎﻳﺎﻧﻮ د ﻣﺎﺗﻮ او ﺑﺮﻳﻮ او داﺳﯥ ﻧﻮرو ﻟﻮﻳﻮ ﭘﯧښﻮ د داﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻪ ﻛﺘﻞ

دا د ډاﻛﺘﺮ ﻣﺒﺎرك ﻋﻠﻲ د ﻣﻘﺎﻟﻮ ﻟﻮﻣړى ﻛﺘﺎب ﻧﻪ دى ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ
ﺷﻮي دي ﺧﻮ ﻣﺒﺎرك ﻋﻠﻲ د دې ﻋﻠﻢ ﭘﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﻛﯥ د ډﯦﺮې ﺗﻨﻮع او
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﯧږي .د ﻣﺒﺎرك ﻋﻠﻲ د ﻣﻘﺎﻟﻮ ﺗﺮﺟﻤﻪ څﻮ ﻛﺎﻟﻪ ﭘﺨﻮا ښﺎﻏﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﻳﺪ
وﺳﻌﺖ ﻗﺎﻳﻞ دى .د دۀ ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻨﻮ ﻛﯥ د ﺗﺎرﻳﺦ د ﻧﺎ اﺷﻨﺎ او ﻧﺎ ﻣﺘﻌﺎرﻓﻮ ﺳﺎﺣﻮ ﻟﻪ
ﭘﻴﻞ ﻛړه .د ښﺎﻏﻠﻲ ﻧﻮﻳﺪ د ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛړﻳﻮ ﻣﻘﺎﻟﻮ ټﻮﻟګﻪ ﭘﻪ ﻛﻮټﻪ ﻛﯥ ﺻﺤﺎف
ﺳﭙړﻧﯥ ﺳﺮه دﻟﭽﺴﭙﻲ وﻳﻨﻮ .د ﻫﻐﻪ دې دﻟﭽﺴﭙﻲ ﻫﻢ ﻫڅﻮﻟﻰ ﻳﻢ ﭼﯥ د ﻟﻴﻜﻨﻮ
ﻧﺸﺮاﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﯥ ﺧﭙﺮه ﻛړې ده .ﺗﯧﺮ ﻛﺎل دوﺑﻰ د ﺻﺤﺎف ﻧﺸﺮاﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﯥ
ﭘﻪ ژﺑﺎړه ﻛﯥ ﻳﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻢ.
ﻣﺸﺮ د ﻣﺒﺎرك ﻋﻠﻲ د ﭘښﺘﻮ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻘﺎﻟﻮ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ټﻮﻟګﻪ راوښﻮده ﭼﯥ د ﭼﺎپ
اﻧﺘﻈﺎر ﻳﯥ ﻛﺎوۀ.

ﭘﻪ دې ﻛﺘﺎب ﻛﯥ راﻏﻮﻧډې ﺷﻮې ﻣﻘﺎﻟﯥ ﻣﯥ د ډان ) ( Dawn
ورځﭙﺎڼﯥ د ﻣﻴګﺰﻳﻦ ) (Magazineد دوه زره دوﻳﻢ او دوه زره ﻧﻬﻢ ﺗﺮ ﻣﻨځ

ﻣﺒﺎرك ﻋﻠﻲ د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﺮ ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﺷﭙږ ﻛﺎﻟﻪ ﭘﺨﻮا د راﺟﺴﺘﺎن
ﻛﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ګڼﻮ ﻛﯥ ﻟﻮﺳﺘﯥ او ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ځﺎﻳﻪ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ را ژﺑﺎړﻟﯥ
اﻳﺎﻟﺖ ﭘﻪ ټﻮﻧﻚ ﻛﯥ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ راﻏﻰ .ﻧﻬﻪ ﻛﻠﻦ و ﭼﯥ ﻛﻮرﻧۍ ﻳﯥ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻛډه
دي .دﻏﻪ ﻣﻘﺎﻟﯥ د ﻣﻮﺿﻮع وﺣﺪت ﻧﻪ ﻟﺮي ﺧﻮ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ټﻮﻟﯥ ﻟﻪ ﺗﯧﺮ وﺧﺖ او
ﺷﻮه .دۀ د ﻟﻮړو زده ﻛړو ﻟﭙﺎره د ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻀﻤﻮن ﺧﻮښ ﻛړ ،ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻋﻠﻢ ﭘﺴﯥ
ﻣﺎﺿﻲ ﺳﺮه ﺗﻌﻠﻖ ﻟﺮي ﻧﻮ )د ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻨﺪاره( ﻧﻮم ﻣﯥ ورﺗﻪ ﻏﻮره ﻛړ.
اروﭘﺎ ﺗﻪ ﻻړ او ﭘﻪ  ١٩٧۶ﻛﺎل ﻛﯥ ﻳﯥ د ﺟﺮﻣﻨﻲ ﭘﻪ  Ruhrﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﻛﯥ

ﻛﻪ د ځﻮان ژﺑﺎړن او ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﻠګﺮي ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﷲ وﻟﻲ زي ﻫڅﻪ ﻧﻪ

دوﻛﺘﻮرا واﺧﻴﺴﺘﻪ .د دوﻛﺘﻮرا د رﺳﺎﻟﯥ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﯥ ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ د
واى ﻧﻮ دا ژﺑﺎړې ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﺰده ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺑڼﻪ ﭼﺎپ ﺷﻮې او ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ ﺷﻜﻞ
ﻣﻐﻮﻟﻮ د زﻣﺎﻧﯥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ده .دۀ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ډﯦﺮه ﻣﻮده ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﻛﯥ د
ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻻس ﺗﻪ درﻏﻠﯥ واى  .ښﺎﻏﻠﻲ وﻟﻲ زي دا ژﺑﺎړې ټﻜﻲ ﭘﻪ ټﻜﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻠﻤﻲ وﻛړه او د ﺳﻨﺪ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن د ﺗﺎرﻳﺦ څﺎﻧګﯥ ﻣﺸﺮ ﺷﻮ .دۀ ﭘﻪ ﻻﻫﻮر
وﻟﻮﺳﺘﯥ ،ﭼﺎپ ﺗﻪ ﻳﯥ ﭼﻤﺘﻮ ﻛړې او ﻧﺎﺷﺮ ﻳﯥ ورﺗﻪ وﻣﻮﻧﺪ .ﻟﻪ دۀ څﺨﻪ د ﻣﻨﻨﯥ
ﻛﯥ د ګﻮﻳﺘﻪ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت د ډاﻳﺮﻛټﺮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ او د )ﺗﺎرﻳﺦ( ﭘﻪ ﻧﻮم درې
ﭘﻪ وﺧﺖ ﻣﯥ ﭘﻪ زړۀ ﻛﯥ دا دﻋﺎ راګﺮځﻲ ﭼﯥ ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭘﻪ وﻃﻦ ﻛﯥ د دۀ ﻏﻮﻧﺪې
ﻣﻴﺎﺷﺘﺘﻨﯥ ﻣﺠﻠﯥ د ﭼﻠﻮوﻧﻜﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻫﻢ ﻛﺎر ﻛړى دى .
د ﻛﺎر و اﻳﺜﺎر زﻟﻤﻲ ﻻ زﻳﺎت ﺷﻲ.
ﻣﺒﺎرك ﻋﻠﻲ د ﻫﻨﺪ ﺑﺮاﻋﻈﻤګﻲ ﭘﻪ اوﺳﻨﻮ ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ او ﻣﻔﻜﺮاﻧﻮ ﻛﯥ

واﻟﺴﻼم  ،اﺳﺪاﷲ ﻏﻀﻨﻔﺮ
د ﺧﻮرا ﻟﻮى ﻧﻮم څښﺘﻦ دى.
د دۀ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ اﻋﺘﺪال ،ﭘﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﯥ وﺿﻮح ،ﭘﻪ ﻣﻴﺘﻮد ﻛﯥ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﯥ ﻃﺮﻓﻲ
او ﭘﻪ ﺳﺒﻚ ﻛﯥ اﻳﺠﺎز وﻳﻨﻮ .دﻏﻮ او ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو ځﺎﻧګړﻧﻮ زه ﻫڅﻮﻟﻰ ﻳﻢ ﭼﯥ د
ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻜﻨﯥ وﻟﻮﻟﻢ او وژﺑﺎړم .

د  ١٣٨٨ﺷﻤﺴﻲ ﻛﺎل د ﻟﻴﻨﺪۍ ﭘﻨځﻤﻪ  ،ﻛﺎﺑﻞ

1

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
2
اﺷﺮاﻓﻮ زرﻳﻦ)د ﺳﭙﻴﻨﻮ اوﺳﺮو( ،ډﺑﺮﻳﻦ او ﻛﻼﻟﻲ ﻟﻮښﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮل.

وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﻣﺴﻲ ﻟﻮښﻮ ﻫﻢ ډﯦﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻮﻟﻪ .ډوډۍ ﭘﻪ دﯦګﻮﻧﻮ
ﻛﯥ ﭘﺨﯧﺪه .دوى ﻏټﯥ ،اوږدې څﻴﻤڅۍ ﻟﺮﻟﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻳګ ﻛﯥ ﻳﯥ د

د ﻫﻨـــﺪ د ﭘﺨـــﻮاﻧﻮ اﺷﺮاﻓﻮ د ډوډۍ ﺧﻮړﻟﻮ

ډوډۍ د ﻣﺰې د څﻜﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﻛﺎر ورﻧﻪ اﺧﻴﺴﺖ .د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ د ډوډۍ د ﻣﯧﺰوﻧﻮ ،ﭼﻮﻛﻴﻮ ،ﻛﺎﭼﻮﻏﻮ او ﭘﻨﺠﻮ رواج ﻧﻪ

آداب

و.
ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﭼﺎ ﭼﺎ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﭘﻼﻧﻰ ﺧﻮراك وﺧﻮره ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻣﻨﻨﯥ ﻟﭙﺎره

ﭘﻪ اﺗﻠﺴﻤﻪ ﭘﯧړۍ ﻛﯥ ﭼﯥ د ﻫﻨﺪ د ﻣﻐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ګﻮﺗﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺪرت ووت
ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ ﭘﺎڅﯧﺪ ،ﻣﻼ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻛﻮﭘﻪ اوﺳﺮﺑﻪ ﻳﯥ ﻛﻮز ﻛړ.
او ﭘﺨﻮاﻧۍ دﺑﺪﺑﻪ ﻳﯥ ﺧﺘﻤﻪ ﺷﻮه ،ﺳﺮدارﺧﯧﻠﻮ ﻳﯥ ﻫڅﻪ وﻛړه ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ
د ﺑﺮټﺶ ﻣﻴﻮزﻳﻢ ﭘﻪ ﻛﺘﺎﺑﺘﻮن ﻛﯥ د ﻣﻴﺮزا ﻧﺎﻣﯥ ﻳﻮه ﻗﻠﻤﻲ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺟﻮده
ﺣﻴﺜﻴﺖ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او ﻛﻠﺘﻮري آداب وﭘﺎﻟﻲ او ﭘﻪ دې ډول
ده .دﻏﻪ ﻛﺘﺎب ﭼﯥ د ﻟﻴﻜﻮال ﻧﻮم ﻳﯥ ﻧﻪ ﺷﺘﻪ ،د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن د اﺷﺮاﻓﻲ
ځﺎن ﺗﺮ ﻧﻮرو ﺑﺮ وښﻴﻲ .دوى د ډوډۍ د ﺧﻮړﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ
ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﻻرښﻮد و .ﭘﻪ ﻣﻴﺮزا ﻧﺎﻣﻪ ﻛﯥ د اﺷﺮاﻓﻮ ﻟﻪ ﺷﺎن ﺳﺮه د ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻟﺮل ﭼﯥ ﭘﻮره ﭘﺎم ﻳﯥ ورﺗﻪ ﻛﺎوۀ.
ﭼﺎل ﭼﻠﻨﺪ او ﻟﻮړ ﻛﻠﺘﻮر اﺻﻮل ﺑﻴﺎن ﺷﻮي دي .دﻟﺘﻪ ﻟﻮﻟﻮ ﭼﯥ د ډوډۍ
د ډوډۍ دﻏﻪ ﻛﻠﺘﻮر د ﻣﻐﻮﻟﻮ د څﻮ ﭘﯧړﻳﻮ اوږدۀ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ د
ﻟﭙﺎره ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺑﺎغ ﻛﯥ د ﻓﻮارې څﻨګ ﺗﻪ ﭘﺎك ،ﺳﺘﺮه ،ښﻜﻠﻰ ،ګﻠﺪاره
ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ژوﻧﺪ د ﺗﺠﺮﺑﻮ ﭘﻴﺪاوار و ،ﭼﯥ دوى ﻳﯥ ان دﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺪرت ﻟﻪ
دﺳﺘﺮﺧﻮان اوار ﺷﻲ .ﻧﻮﻛﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﻛﯥ ﺟﺎﻣﯥ او روغ ﺻﻮرت ﭘﻜﺎر دى.
زواﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﻫﻢ ودې ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﻛړه .ﻟﻪ ډوډۍ او دﺳﺘﺮﺧﻮان او
ﭘﻪ دې ﻛﺘﺎب ﻛﯥ د ټﻮﻟﻮ ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﻟﭙﺎره د ﻳﻮۀ ﺳﺎﻳﺰ د ﻗﺎﺑﻮﻧﻮ او د ﻫﺮ
ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﺳﺮه اړوﻧﺪ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت او دودوﻧﻪ ﻳﻮازې د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ اﺷﺮاﻓﻮ
ﻣﻮﺳﻢ د ډول ډول ﺧﻮړو ﻟﭙﺎره د رﻧګﻪ ﻛﻼﻟﻲ ﻟﻮښﻮ ذﻛﺮ راﻏﻠﻰ دى.
ﭘﻪ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﻛﯥ ﻧﻪ وو ﺑﻠﻜﯥ ﻫﻨﺪو اﺷﺮاﻓﻮ ﻫﻢ د ډوډۍ ﺧﻮړﻟﻮ ﺧﺎﺻﯥ
ﻣﻴﺮزاﻧﺎﻣﻪ ﻟﻪ ﺑﺎﻛﻠﺘﻮرﻛﺴﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ اﯦﺸﯧﺪﻟﯥ ورﻳﺠﯥ ﺗﺮ
ﻧﺨﺮې اوﺳﺎﻣﺎﻧﯥ ﻟﺮﻟﯥ ﭼﯥ دوى ﻳﯥ ﻟﻪ ﻋﺎدي ﺧﻠﻜﻮ ﺑﯧﻠﻮل.
ﻏﻮړو ﻫﻐﻮ ﺑﻬﺘﺮه وﺑﻮﻟﻲ ،ځﻜﻪ ﻏﻮړې ورﻳﺠﯥ ګﻮﺗﯥ ﭼټﻠﻮي .دﻏﻪ راز ﻟﻪ
د ) ﺑﺰم ﻫﺎى اﺧﻴﺮ( ﻟﻴﻜﻮال ﻣﻨﺸﻲ ﻓﻀﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﭘﻪ دې ﺑﺎره ﻛﯥ ﭼﯥ د
ﺑﺎﻛﻠﺘﻮره ﺷﺨﺼﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﺷﻮې ده ﭼﯥ ﭘﻴﺎز ﻳﺎ ﺳﺮه ﻣﻮﻟۍ وﻧﻪ ﺧﻮري
ﻣﻐﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻲ ﭘﺎﭼﺎ ﺑﻬﺎدر ﺷﺎه ﻇﻔﺮ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﯥ ﻛﻮرﻧۍ ﻟﻪ ﻏړﻳﻮ ﺳﺮه
ﭼﯥ د ټﯧﻐﻮﻧﻮ ﺳﺒﺐ ګﺮځﻲ او دﻏﻪ ﺷﻰ ذﻫﻦ او روح ﻧﺎﻛﺮاره ﻛﻮي .ښﮥ ﺧﻮ
ډوډۍ څﻨګﻪ ﺧﻮړه ،ﺟﺎﻟﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راﻛړي دي .دى واﻳﻲ ،د ﺷﺎﻫﻲ
دا ده ﭼﯥ ډوډۍ د ګﻮﺗﻮ ﭘﻪ ﺳﺮوﻧﻮ وﺧﻮړل ﺷﻲ .ﻛﻪ اﺷﺮاﻓﻲ د ﭼﺎ ﻣﯧﻠﻤﻪ
ﻛﻮرﻧۍ ﻏړﻳﻮ ﺑﻪ ﺗﺮ ډوډۍ وړاﻧﺪې او وروﺳﺘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻪ د ﭼﻨﺪڼﻮ ﭘﻪ
ﺷﻲ ﻧﻮ ورﺗﻪ ﭘﻜﺎر ده ﭼﯥ ﺗﺮ ﻣړﯦﺪو دﻣﺨﻪ ﻻس وﻧﻴﺴﻲ ﭼﯥ ﻛﻮرﺑﻪ
ﻋﻄﺮو وﻳﻨځﻞ .دﺳﺘﺮﺧﻮان ﺑﻪ ﭘﻪ ﻏﺎﻟۍ ﺑﺎﻧﺪې اوارﯦﺪۀ .د ﻛﻮرﻧۍ ﻏړي
ورﺑﺎﻧﺪې د وږ ﺳﺘﺮګﻲ ګﻮﻣﺎن وﻧﮥ ﻛړي .د ﻣﻴﺮزاﻧﺎﻣﯥ ﭘﻪ ﻗﻮل ،د اﺻﻴﻞ
ﺑﻪ د دﺳﺘﺮﺧﻮان ﭼﺎرﭼﺎﭘﯧﺮه ﭘټﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﻧﺎﺳﺖ وو .ﺳﺘﺮګﯥ ﻏړول او د ﻳﻮ
او ﺑﺎ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻛﺲ ﻟﭙﺎره ﺿﺮوري ده ﭼﯥ ﻟﻪ اروا وږو او ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ وګړﻳﻮ
ﺑﻞ د ﻗﺎﺑﻮﻧﻮ څﺎرل ﭘﻜﯥ ﻧﻪ وو.
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وﻫﻲ ،او د ﭘﺎن ﻟﻪ ﺧﻮړﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﺧﺒﺮې ﻛﻮي او د ﻧﻮرو ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺗﻪ ﻧﻪ
ګﻮري ،ﻳﻮځﺎى ډوډۍ وﻧﻪ ﺧﻮري.
ﻳﻮې اﻧګﺮﯦﺰي ،ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮۀ ﻫﻨﺪي ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﺮه

د ټﻮﻟﻨﯥ ﺑﯧﻞ ﺷﻮي او ﺷړل ﺷﻮي ﻏړي

ﻳﯥ وادۀ ﻛړى و ) ،د ﻫﻨﺪ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﻣﺸﺎﻫﺪات( ﭘﻪ ﻧﻮم ﭘﻪ زړۀ
ﭘﻮرې ﻛﺘﺎب ﻟﻴﻜﻠﻰ دى .دې د ﻟﻜﻨﻬﻮ د اﺷﺮاﻓﻲ ﻛﻮرﻧﻴﻮ د ښځﻮ د
ﺑﻨﻴﺎدم ﻟﻪ ډﯦﺮ ﭘﺨﻮا وﺧﺘﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ د ﺳﻮﻟﯥ او ﻧﻈﻢ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره
ډوډۍ ﺧﻮړﻟﻮ ﻋﺎدﺗﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ دﻗﺖ ﻛﺘﻠﻲ دي .دا ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ د ښځﻮ
اﺻﻮل ﻟﺮﻟﻲ دي .ﭼﯥ ﭼﺎ ﺑﻪ دﻏﻪ اﺻﻮل او دودوﻧﻪ ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪې ﻛﻮل،
ﺣﻮﻳﻠۍ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺗﻴﺎره ﭘﺨﻪ ﺷﻮې ډوډۍ ﭘﻪ ﻛﻼﻟﻲ ﻟﻮښﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ
ټﻮﻟﻨﯥ ﺑﻪ ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺷﺎړۀ ﭼﯥ ﺟﺰا ووﻳﻨﻲ .ﺳﺮﻏړووﻧﻜﻰ ﺑﻪ ﻳﻮازې ﭘﻪ دې
ﭘﺘﻨﻮﺳﻮﻧﻮ ﺑﻪ اﻳښﻲ وو ،وروړل ﻛﯧﺪه .دوى ﭼﯥ ﻟﻪ ﻛﺎﭼﻮﻏﻮ او ﭘﻨﺠﻮ
ﺷﺮط ﻣﻌﺎف ﻛﯧﺪۀ ﭼﯥ ژﻣﻨﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ وﻛړه ﭼﯥ ﺑﻴﺎ داﺳﯥ ﻧﻪ ﻛﻮي .ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻪ ﻛﻮﻟﻪ ،د ډوډۍ ﭘﻪ ﭘﯧﻠﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﭼﻨﺪان ځﻨډ ﻧﻪ راﺗﮥ .ﺧﻮرا
ژﻣﻨﻪ وﻧﻪ ﻛړه او ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺳﺮﻏړاوى د ﺑﺨښﻮﻟﻮ ﻧﻪ و ﻧﻮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ و ﭼﯥ د
ﺧﻮﻧﺪورو ﺧﻮړو او ﻋﺎﻟﻲ اﺷﭙﺰي ﻧﻮرو ﻛﻴﺴﻮ ﺗﻪ ﺿﺮورت ﻧﻪ را ﻣﻨځ ﺗﻪ
ﻳﻮازې ژوﻧﺪ ﺳﺨﺘﯥ وګﺎﻟﻲ .ﺧﻮ ﻟﻪ ټﻮﻟﻨﯥ ﺑﯧﻞ ﭘﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﯥ اوﺳﯧﺪل او
ﻛﺎوه .د ډوډۍ ﺗﺮ ﺷﺮوع دﻣﺨﻪ ﺑﻪ ﻫﺮې ﻣﯧﺮﻣﻦ ﺗﻪ اوﺑﮥ ﻧﻴﻮل ﻛﯧﺪې ﭼﯥ
ﭘﺎﻳﻴﺪل ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻪ وو ،ﻫﻤﺪا وﺟﻪ وه ﭼﯥ ډﯦﺮو ﻟږو ﻛﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺮﻏړاوي
ﻻﺳﻮﻧﻪ ووﻳﻨځﻲ او ﺧﻮﻟﮥ ﻛﻨګﺎل ﻛړي .ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﺎ داﺳﯥ وﻧﮥ ﻛړل ﻫﻐﻪ ﭘﻪ
ﺟﺮات ﻛﺎوۀ.
ﭼټﻞ ﺧﻮرو ﺷﻤﺎر وه .د ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ دې ﺗﻪ ﻫﻢ ورﭘﺎم ﺷﻮي و
ﺗﺎرﻳﺦ راﺗﻪ واﻳﻲ ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ځﻴﻨﯥ ډﻟﯥ ﻳﺎ ﻛﺴﺎن ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺑﯧﻞ
ﭼﯥ دﻏﻮ ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻻس ﻟﻜﻪ ﺷﻞ ﭼﯥ وي ،ﻫﻴڅ ﺷﻲ ﺗﻪ ﻧﻪ
ﻛړي او ﺷړﻟﻲ دي ﭼﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻛﻠﺘﻮري ﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻳﯥ د
ورټﻴټﺎوۀ .دوى ﺑﻪ ډوډۍ ﺗﻪ د ګﻮﺗﻮ ﺳﺮوﻧﻪ وروړل ﭼﯥ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻏﻮړ
ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﻣﻨﻞ ﺷﻮﻳﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ټﻜﺮ ﻛﯥ وو .ﭘﻪ ﺷړل ﺷﻮﻳﻮ ﻛﯥ
او ﻧﺎوﻟﻲ ﻧﮥ ﺷﻲ .ﺗﺮډوډۍ وروﺳﺘﻪ ﻫﺮې ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ ﻻﺳﻮﻧﻪ د ﭼﻨﻮ ﭘﻪ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ډﻟﯥ ،ﻧﺎراﺿﻴﺎن ،ﻣﺠﺮﻣﺎن ،روڼﺎﻧﺪان ،ﻟﯧﻮﻧﻲ او ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺧﻮ ان
ﭘﻮډرو وﻳﻨځﻞ .دﻏﻪ ﺧﻠﻚ ﻟﻪ ﺻﺎﺑﻮن ﺳﺮه ﺑﻠﺪ وو ﺧﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻳﯥ ورﻧﻪ
ﻻﻋﻼﺟﻪ ﻧﺎروﻏﺎن ﺷﺎﻣﻞ وو .د واﻛﻤﻨﻮﺳﻠﻮك ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه د
ﻧﮥ ﻛﻮﻟﻪ.
دښﻤﻨۍ ﺳﻠﻮك و ﭼﯥ د دوى ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻗﺘﺪار ﺗﻪ ﻳﯥ ﺧﻄﺮه ﭘﯧښﻮﻟﻪ او د
دا دودوﻧﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻮ ﭘﻮرې ژوﻧﺪي وو ﭼﯥ د ډوډۍ ﺧﻮړﻟﻮ اروﭘﺎﻳﻲ ﻃﺮز
ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻧﺴﻜﻮرﯦﺪو ﻫڅﻪ ﻳﯥ ﻛﻮﻟﻪ .دﻏﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﺮﻛښﺎن ﻧﻪ ﻳﻮازې
او ﻛﻠﺘﻮر ورو ورو ﻏﻠﺒﻪ وﻛړه .اوس ﻣﻮږ د ډوډۍ ﻛﻮټﻪ ،ﻣﯧﺰ،
د ﭘﺎﭼﺎ ﺧﭙﻞ ﻏﻠﻴﻤﺎن ﺣﺴﺎﺑﯧﺪل ﺑﻠﻜﯥ د ﺳﻠﻄﻨﺖ د ﺛﺒﺎت ﻟﭙﺎره ﺧﻮرا
ﻛﺎﭼﻮﻏﯥ ،ﭘﻨﺠﯥ او ﭼﺎړې ﻟﺮو ﺧﻮ ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ آداب ﻳﯥ ﻧﻪ ﻟﺮو.
ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻠﻞ ﻛﯧﺪل .ﻧﻮ ،ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﺰا ورﻛﻮل ﻛﯧﺪﻟﻪ .ﻳﺎ ﺑﻪ د
ټﺎﻛﻠﻲ وﺧﺖ ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﺑﻨﺪﻳﺨﺎﻧﯥ ﺗﻪ ﻻړل ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻛړو د ﭘښﻴﻤﺎﻧۍ او
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ﭘﺎﭼﺎ ﺗﻪ د وﻓﺎدارۍ د څﺮګﻨﺪوﻟﻮ وﺧﺖ وﻣﻮﻣﻲ اوﻳﺎ ﺑﻪ د ﺧﻴﺎﻧﺖ ﭘﻪ ﺗﻮر
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ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﻏړﻳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻟﻜﻪ ﻫﻐﻮى ﭼﯥ ﺑﯧﺨﻲ ژوﻧﺪي ﻧﻪ وي ،ﻫﻴڅ ﺗﻌﻠﻖ

اﻋﺪام ﺷﻮل.

ورﺳﺮه ﻧﻪ ﺳﺎﺗﮥ.

ﻳﻮ ﺑﻞ ډول ﺳﺮﻛـښﺎن ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎن وو ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ اﺧﻼﻗﻲ اﺻﻮﻟﻮ،

ﻳﻮ ﺑﻞ ﻫﻐﻪ ګﺮوپ ﭼﯥ ﻟﻪ ټﻮﻟﻨﯥ ﺑﯧﻞ و ،د ﻟﯧﻮﻧﻴﺎﻧﻮ و .اﻟﺒﺘﻪ ،ټﻮﻟﻨﯥ

ﻛﻠﺘﻮري ارزښﺘﻮﻧﻮ او دودوﻧﻮ ﻳﯥ اﻧﻜﺎر ﻛﺎوۀ .د ﻏﺴﯥ وګړي ﻫﻢ

ﻟﻴﻮﻧﻲ زﻏﻤﻞ ،ځﻜﻪ ﺿﺮر ﻳﯥ ﻧﻪ رﺳﯧﺪۀ .ﻟﻴﻮﻧﻲ ﭼﯥ د راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ وﺧﺖ ﭘﻪ

ﻏﻠﻴﻤﺎن ګڼﻞ ﻛﯧﺪل او ﻳﻮه ﺟﺰا ﻳﯥ دا وه ﭼﯥ ﺧﻠﻜﻮ ﺑﻪ ورﺳﺮه راﺑﻄﻪ ﻧﻪ

ﺑﺎره ﻛﯥ ﭘﻪ ﻏﻴﺮواﺿﺤﻪ ژﺑﻪ ﻏږﯦږي ،ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﺑﺮاﻏﻈﻤګﻲ ﻛﯥ ورﺗﻪ د

ﺳﺎﺗﻠﻪ .د اﻛﺜﺮو ﭘﻪ ﻧﻈﺮ دوى ﺳﻢ ﻛﺴﺎن ﻧﻪ وو ،دوى ﺑﯥ ﻻرې او

ﺑﺰرګﺎﻧﻮ او ﻏﻴﺒګﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻪ ﻛﺘﻞ ﺷﻮي دي .ﻋﺎم ﺧﻠﻚ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻟﻴﻮﻧﻲ

ښﻮﻳﯧﺪﻟﻲ وو.

راﺗﺎو وو ،ډول ډول ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ورڅﺨﻪ ﻛﻮﻟﯥ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﭘﻪ

ﻳﻮﻧﺎﻧﻰ ﻓﻴﻠﺴﻮف ﺳﻘﺮاط د دارﻧګﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﻳﻮ ﻣﺜﺎل دى ﭼﯥ د زﻟﻤﻮ د

اړه څﮥ ورﻧﻪ واوري .ﭘﻪ اوﺳﻨۍ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﻮﻧﻲ ﭘﻪ ﻟﻴﻮﻧﺘﻮﻧﻮﻧﻮ،

ذﻫﻨﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺮاﺑﻮﻟﻮ ﺗﻮرن اواﻋﺪام ﺷﻮ.

روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ او داراﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻨﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺳﺎﺗﻞ ﻛﯧږي.

ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ د ﻣﻔﺮوراﻧﻮ وه ،ﭼﯥ ﻏﻠﮥ او ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮﻳﻖ وو .داﺳﯥ ﻫﻢ ﺷﻮي

د ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ وواﻳﻮ ﭼﯥ دوى ﺗﻪ د ﺟﺮم د ﻧﻮﻋﻴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ

دي ﭼﯥ دوى د واﻛﻤﻨﯥ ﻃﺒﻘﯥ د ﺑﯥ اﻧﺼﺎﻓۍ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﺮ

ډول ډول ﺳﺰاګﺎﻧﯥ ورﻛﻮل ﻛﯧﺪې .ﻟﻜﻪ اﻋﺪام ،ﻣﺮﻳﺘﻮب ،ﺟﻼ وﻃﻨﻲ او

ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﻛړى ،ځﻨګﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺗښﺘﯧﺪﻟﻲ ،ﻫﻠﺘﻪ ﻳﯥ ﭘﻨﺎه اﺧﻴﺴﺘﯥ،

ﺷﻜﻨﺠﻪ .اروﭘﺎﻳﺎﻧﻮ د اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻣﺴﺘﻌﻤﺮو ﺗﻪ

ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﻳﯥ د ﺷﺘﻤﻨﻮ ﺷﺘﮥ ﻟﻮټ ﻛړي او د ﻟﻮټ ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ

اﺳﺘﻮل او ﻫﻠﺘﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺟﺰاﻳﻲ ډول ﭘﻪ ﻛﺎﻧﻮﻧﻮ او ﻛﺮوﻧﺪو ﻛﯥ ﺑﯥ ﻣﻌﺎﺷﻪ

ﭘﻪ ﺧﻮاراﻧﻮ ﭼﯥ د دوى ﻣﻼﺗړي او ﺳﺎﺗﻨﺪوى وو ،وﯦﺸﻠﻲ دي.

ﻛﺎروﻧﻪ ورﺑﺎﻧﺪې ﻛﻮل .ﭘﻪ دې ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻛﯥ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ډﯦﺮه ﻣﺸﻬﻮره وه .د

ﭘﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ زﻣﺎﻧﻪ او ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﻛﯥ د ﺟﺬام ﻧﺎروﻏﺎن ﻟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ د وړو ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎن ﭘﻪ ﺑﯧړﻳﻮ ﻛﯥ اﺳﺘﺮااﻟﻴﺎ

ژوﻧﺪه ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯧﺪل .ﻟﻪ ﺟﺬاﻣﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻛﯧﺪۀ او

ﺗﻪ اﺳﺘﻮل ،ﻫﻮرې ﺑﻪ ﻳﯥ د ارزاﻧﻪ ﻣﺰدوراﻧﻮ ﻛﺎر ورﻧﻪ اﺧﻴﺴﺖ.

ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺑﻪ ﻧﺎوﻟﻲ ﺑﻠﻞ .د ﻋﻴﺴﻮي دﻳﻦ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺟﺬام د روح ﻧﺎروﻏﻲ

ﭘﻪ اوﺳﻨۍ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ د ﺻﻨﻌﺖ او دﻳﻤﻮﻛﺮاﺳﻲ

ښﻜﺎرﯦﺪﻟﻪ .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺒﻠﻪ ﺟﺬاﻣﻴﺎﻧﻮ اﺟﺎزه ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ ﺑﺎزار ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻲ،

رﯦښﯥ ښﯥ ﻏځﯧﺪﻟﯥ دي ،ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺮﻛښﻮ ﻏړﻳﻮ ﺳﺮه ﺳﻠﻮك

ﺳﻮدا واﺧﻠﻲ ،ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺗﻪ ﺗګ راﺗګ وﻛړي اوﻳﺎ داﺳﯥ ﺑﻞ ځﺎى ﺗﻪ ﭼﯥ

ﺑﺪل ﻛړى دى .ﭘﻪ دﻏﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﻛﯥ د ﺳﺮﻛښﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ دود -ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺮوﻧﻪ

ﺧﻠﻚ ورځﻲ ،ورﺷﻲ .د ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻜﻢ و ﭼﯥ ﺟﺬاﻣﻲ د ﻣﻴﺮاث ﺣﻖ ﻧﻪ ﻟﺮي.

زﻏﻤﻞ ﻛﯧږي او د دوى د ﻓﻜﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻴﺎن ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻪ ﻧﻪ ﻟګﯧږي .ﺧﻮ

د دې ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﺧﻠﻚ ﺟﺬاﻣﻲ وﭘﯧﮋﻧﻲ،ﻫﻐﻪ ﻣﺠﺒﻮر و ﭼﯥ ﺧﺎﺻﯥ ﺟﺎﻣﯥ

ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻻ د ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﻛﻢ دى ،ﻟﻪ

واﻏﻮﻧﺪي .وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ د ﺟﺬاﻣﻴﺎﻧﻮ ﺑﯧﻠﯥ ﻛﺎﻟﻮﻧۍ ﺟﻮړې ﺷﻮې .ﻟﻪ ﻧﻮرو

ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﭘﺨﻮا زﻣﺎﻧﻮ ﻏﻮﻧﺪې وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ

ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ د دې ﻛﺎﻟﻮﻧﻴﻮ د اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻮ راﺑﻄﻪ ﻏﻮڅﻪ وه .د ﺧﭙﻠﻮ

روﻳﻪ رواﻧﻪ ده.
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د ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻛﺎرو ﭘﻪ اړه ﺑﺎﻳﺪ وواﻳﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ اروﭘﺎ ﻛﯥ ﭘﻪ ١٨٣٠ﻛﯥ د
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ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د ﻛﻤﻮﻟﻮ او د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﺳﻢ ﻏړي د ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻛﺎر د ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د
ﺑﻨﺪﻳﺨﺎﻧﻮ ﻋﺼﺮي ﻧﻈﺎم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮ .د ﺑﻨﺪ ﻳﺨﺎﻧﻮ د ﻧﻮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻣړى
ﻣﻘﺼﺪ دا دى ﭼﯥ ﻣﺠﺮم د زﻧﺪان د ﭘﻨﺠﺮو ﺷﺎﺗﻪ واﭼﻮي او ﭘﻪ دې ډول د

د اﻛﺒﺮ ﭘﺎﭼﺎ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻪ

ﺑﻞ ﺟﻨﺎﻳﺖ د ﻛﻮﻟﻮ ﺻﻼﺣﻴﺖ ورﻧﻪ واﺧﻠﻲ .د ﻣﺠﺮم د ﺑﻨﺪي ﻛﻮﻟﻮ ﻳﻮ
ﻣﻘﺼﺪ دا ﻫﻢ د ى ﭼﯥ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺟﺰا ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ورﻛړي ،ﻧﻪ د ﻫﻐﮥ
ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﻛﯥ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺗﻌﺼﺐ د ﺗﻘﻮا اوﻓﻀﻴﻠﺖ ﻧﺨښﻪ وه .ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﺪﻋﻲ.
ﭼﺎ ﭘﻪ دﻳﻦ ﻛﯥ زﻏﻢ او ﻧﺮﻣﻲ ﻛﻮﻟﻪ ،دا ﻛﺎر ﻳﯥ د ﺗﻘﻮا ﻛﻤﻰ ﺑﻠﻞ ﻛﯧﺪۀ.
ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ ﭘﻪ درﻳﻤﻪ ﻧړۍ ﻛﯥ د ﻣﺤﺒﺴﻮﻧﻮ ﺣﺎل دوﻣﺮه ﻧﺎوړه دى او ﻟﻪ
ﺑﻮﺳﻮﻳﻪ ﭼﯥ د ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﻣﺸﻬﻮر دﻳﻨﻲ ﻋﺎﻟﻢ وو ،ﭘﻪ ﻓﺨﺮ وﻳﻠﻲ دي
ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه دوﻣﺮه ﻧﺎ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭼﻠﻨﺪ ﻛﯧږي ﭼﯥ ﻣﺠﺮم ﭘﻪ ﺳﻢ وګړي ﻧﻪ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﺎﺗﻮﻟﻴﻚ ﻣﺬﻫﺐ ﻛﯥ ﺗﺮ ﺑﻞ ﻫﺮ دﻳﻦ وﻣﺬﻫﺐ زﻏﻢ وﺗﺤﻤﻞ ﻛﻢ دى.
ﺑﻠﻜﯥ ﭘﻪ ﻻ ﺑﯥ ﻻرې او ﺑﯥ رﺣﻤﻪ وګړي ﺑﺪﻟﯧږي .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﭘﻪ درﻳﻤﻪ
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ د زﻏﻢ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ او ﺗﻌﺼﺐ ،ﻟﻪ ﻫﺮ ډول ﺑﺪﻋﺖ او
ﻧړۍ ﻛﯥ ټﻮﻟﻨﻪ ﻫﻢ دې ﺗﻪ ﺗﻴﺎره ﻧﻪ ده ﭼﯥ ﺑﻨﺪي ﺷﻮى ﻛﺲ د ﺗﻮﺑﻪ ﻛړي او
ارﺗﺪاده د ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ د راګﺮځﻮﻟﻮ ﺗﺮ ګﺮدو ښﻪ وﺳﻴﻠﻪ او د دﻳﻦ د ﺳﺎﺗﻠﻮ
ﺳﻢ ﺷﻮي ﻏړي ﭘﻪ ﺣﻴﺚ وﻣﻨﻲ .دﻟﺘﻪ ﻛﻪ ﻳﻮ څﻮك ﻳﻮ ځﻞ ﻣﺠﺮم وﭘﯧﮋﻧﺪل
ﺗﺮګﺮدو ښﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ګڼﻞ ﻛﯧﺪﻟﻪ.
ﺷﻮ ،ﺑﻴﺎ ﺑﻞ ﻫﺮ وﺧﺖ د ﻣﺠﺮم او ﺑﯥ ﻻرې ﻛﺲ ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻪ ورﺗﻪ ﻛﺘﻞ
دﻏﻪ ﺣﺎل ﻳﻮازې ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﺪل ﺷﻮ ﭼﯥ د ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ )رﻧﺸﻨﻠﻴﺰم( دوران
ﻛﯧږي.
راﻏﻰ او ﻧﻮﻳﻮ ﻓﻜﺮوﻧﻮ او ﻧﻈﺮﻳﻮ د اروﭘﺎﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﻳﻤﺎن ﻛﯥ ﺷﻜﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا
دا د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﺗﺎوان ده ﭼﯥ ګڼ ﻛﺴﺎن او ګڼ ګﺮوﭘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ وﺷړي او
ﻛړل او ﻋﻘﻞ ﺗﻪ ﻳﯥ د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻫﺮ اړخ ﺑﺎﻧﺪې د ﻗﻀﺎوت ﻛﻮﻟﻮ ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺣﻴﺜﻴﺘﻪ ﻳﯥ ﻣﺤﺮوم ﻛړي .دﻏﺴﯥ ټﻮﻟﻨﻪ ځﺎن ژوﺑﻠﻮي ،ټﻮك
ورﻛړ .د اﻓﻜﺎرو ﺗﻨﻮﻳﺮ ،رﻧﺴﺎ ﻧﺲ ،د ﺻﻨﻌﺖ ودې او د ﺳﻜﻴﻮﻟﺮ ﻧﻈﺮﻳﻮ
ټﻮك ﻛﯧږي ،ﭘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﺤﺎظ ﺷړﯦږي او ﻛﻠﺘﻮري،
ﺧﭙﺮﯦﺪا ،ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻜﻪ ،ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻋﻘﺎﻳﺪ وګﻮاښﻞ.
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻈﻢ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ځﻲ .د ﺳﺮﻛښﻮ ،ﻧﺎراﺿﻮ ،او ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ډﻟﻮ د
دﻳﻨﻲ ﻋﻘﻴﺪې ﺗﻪ ﺗﺮ ګﺮدو ﻟﻮى ﺧﻄﺮ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ اﻳﺪﻳﺎﻟﻮژي ﭘﯧښ ﻛړ .د
ﺷړﻟﻮ ﭘﻪ ځﺎى ﭘﻜﺎر ده ﭼﯥ ﻫﻐﻮى ﺗﻪ د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﻏﯧږﻛﯥ ځﺎى ورﻛړ ﺷﻲ.
ﻛﻤﻮﻧﻴﺰم ﺧﻄﺮ د ټﻮﻟﻮ ادﻳﺎﻧﻮ ﻋﻠﻤﺎ ﭘﻪ دې ﻓﻜﺮ ﻛﯥ واﭼﻮل ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ
دا ﻛﺎر ﺑﻪ د ټﻮﻟﻨﯥ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻮړښﺖ او ﺳټﺮﻛﭽﺮ ﻣﻈﺒﻮط ﻛړي.
ﻋﻘﻴﺪو د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻻرې ﭼﺎرې وﻟټﻮي .دوى وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ  ،ﻟﻪ اﻟﺤﺎد ﺳﺮه د
ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ او د دﻳﻨﻲ ﻋﻘﻴﺪو د ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﻪ ﻧﻴﺖ د ادﻳﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻣﺬاﻛﺮات
ﭘﻴﻞ ﻛړل څﻮ ﭘﻪ دې ډول د ﺑﻴﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ دﻳﻨﻮﻧﻮ د ﭘﻴﺮواﻧﻮ رواﺑﻂ ﺳﺮه ﻧﮋدې
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ﺷﻲ ،د ادﻳﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻣﺸﺘﺮك ټﻜﻲ راټﻮل ﺷﻲ او د ﻳﻮ ﺑﻞ د زﻏﻤﻠﻮ او د
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ﻫﻢ د اﻛﺒﺮ ﭘﺎﭼﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ورﺧټﻪ ﻛړى و ﻣګﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دا د ﺑﺤﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ

ﻳﻮ ﺑﻞ د ﭘﻮﻫﯧﺪﻟﻮ اﻣﻜﺎن زﻳﺎت ﺷﻲ.

ډﯦﺮ ﺧﻮﻧﺪ ورﻛﺎوۀ.

ﭘﻪ ﻫﻐﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ اروﭘﺎﻳﺎن د ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺗﻌﺼﺐ او ﻧﻪ زﻏﻢ ﭘﻪ ﻻره روان

د ﺑﺪاﻳﻮﻧﻲ ﭘﻪ ﻗﻮل :دۀ ﺑﻪ د ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ او ﻣﺸﺎﻳﺨﻮ ﭘﻪ ﻣﻠګﺮﺗﻴﺎ ډﯦﺮ وﺧﺖ ﭘﻪ

وو ،ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﯥ اﻛﺒﺮ ﭘﺎﭼﺎ د ﺻﻠﺢ ﻛﻞ )ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻮﻟﻪ( ﻻر ﺧﭙﻠﻪ ﻛړه او

ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﺗﯧﺮاوۀ او ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﻴﺎ د ﺟﻤﻌﯥ ﺷﭙﻪ ﺧﻮ ﻳﯥ ﺗﺮ ﺳﻬﺎره ﭘﻮرې د

ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻮي ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻓﺘﺤﭙﻮرﺳﻴﻜﺮي ﻛﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ ١۵٧۵ﻣﻴﻼدي ﻛﺎل د

دﻳﻦ د اﺻﻠﻲ ﻳﺎ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ او ﭘﻮښﺘﻨﻮ روڼﻮﻟﻪ(.

اﺳﻼم ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ اړﺧﻮﻧﻮ د ﺑﺤﺚ ﻟﭙﺎره د ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﯥ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﻮه ﻣﻮﺳﺴﻪ

اﻛﺒﺮ ﭘﺎﭼﺎ ﻛﻪ دﻏﻮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻮ ﺗﻌﺒﻴﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻴﺮاﻧۍ وړى و ،دا ﺑﻠﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ

ﺟﻮړه ﻛړه.

وه ،دۀ وﻳﻠﻲ دي :ﻛﺎﺷﻜﻲ ﻣﯥ د ﻧﻘﻠﻲ ﻋﻠﻮﻣﻮ ﻟﻪ ښﻮوﻧﻜﻮ د ﻧﻈﺮﻳﻮ دوﻣﺮه

اﻛﺒﺮ ﭘﺎﭼﺎ ﻫﺮه ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺳﺎدات ،ﻣﺸﺎﻳﺦ او اﺷﺮاف ﭘﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺤﺚ ﻛﯥ د

اﺧﺘﻼف ﻧﻪ واى اورﯦﺪﻟﻰ ،او ﻛﺎﺷﻜﻲ د آﻳﺘﻮﻧﻮ او ﺣﺪﻳﺜﻮﻧﻮ دوﻣﺮه

ګډون ﻟﭙﺎره ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﯥ ﺗﻪ دﻋﻮﺗﻮل .ﻣﻮرخ ﺑﺪاﻳﻮﻧﻲ ﭘﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺘﻮارﻳﺦ

ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻌﺒﻴﺮ وﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻪ واى ﺣﻴﺮان ﻛړى(.

ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ) :د ﭘﺎﭼﺎ ﻟﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺳﺮه ﺳﻢ د ﻟﻤﺮﺧﺎﺗﮥ ﺧﻮا ﺗﻪ اﻣﺮا ،د ﻗﺒﻠﯥ

دى ﭼﯥ د اﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻤﺎوو ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻪ ﻛړ ،ﻧﻮ د ﻧﻮرو دﻳﻨﻮﻧﻮ د

ﺧﻮا ﺗﻪ ﺳﺎدات ،ﺳﻮﻳﻞ ﺗﻪ ﻋﻠﻤﺎ او ﺷﻤﺎل ﺗﻪ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﻛﯧﻨﺎﺳﺘﻞ .ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﺎﭼﺎ

ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړه د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺣﺼﻮل ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﯥ ﺗﻪ د ﻧﻮرو

ﺑﻪ ﻛﻠﻪ ﭘﻪ ﻳﻮه او ﻛﻠﻪ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﻛﯥ ﻧﺎﺳﺖ و ،د دوى ﺧﺒﺮې ﺑﻪ ﻳﯥ اورﯦﺪﻟﯥ او

ادﻳﺎﻧﻮ ﻟﻮى ﻋﻠﻤﺎ راوﺑﻠﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ.

د دوى د ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړه ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ګﺮوﯦږﻧﯥ ﻛﻮﻟﯥ (.ﻛﻪ ﺑﻪ رﻳﻔﺮﻳﻨﺲ ﺗﻪ

دﻟﺘﻪ د ﻫﻨﺪو دﻳﻦ ﻋﻠﻤﺎ راﻏﻠﻞ .دوى د ﺑﺮﻫﻤﻦ اﻳﺰم اﺻﻮل او ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺷﺮح

اړﺗﻴﺎ ﭘﯧښﻪ ﺷﻮه د ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻮن ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ د دوى ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﯥ وو.

ﻛړل .ورﭘﺴﯥ د ﺟﻴﻦ ) دا ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﯥ ﻳﻮ دﻳﻦ دى ﭼﯥ د ژوﻧﺪو ﻣﻮﺟﻮداﺗﻮ

ﭘﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ د اﺳﻼم د ﺗﺎرﻳﺦ ،ﻓﻘﻬﯥ او اﺣﺎدﻳﺜﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﺗﻮﻧﺪ وﺗﯧﺰ

ﻧﻪ وژﻟﻮ ﺗﻪ ﺧﻮرا اﻫﻤﻴﺖ ورﻛﻮي .ﻟﻪ ﻳﻮې اﺣﺼﺎﻳﻴﯥ ﺳﺮه ﺳﻢ د ﻫﻨﺪ دوه

ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ روان وو .ﻋﻠﻤﺎوو ﺑﻪ ﭘﺮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻮر ﻟګﺎوۀ او ﭘﺮ ﻳﻮﺑﻞ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﻛﻔﺮ

ﻓﻴﺼﺪه ﺧﻠﻚ د ﺟﻴﻦ دﻳﻦ ﭘﻴﺮوان دي  .ژﺑﺎړن ( ﻋﻠﻤﺎ راﻏﻠﻞ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ ﺗﺮ

ټﺎﭘﯥ ﻟګﻮﻟﯥ .دوه ﻛﺴﻪ ﻟﻮى ﻋﻠﻤﺎ ،ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮري او ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒﻲ

اﻏﯧﺰ ﻻﻧﺪې اﻛﺒﺮ ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻮ ورځﻮ ﻛﯥ د ﻣﺎل ﺣﻼﻟﻪ ﻣﻨﻊ ﻛړه .د زردﺷﺘﻲ دﻳﻦ

ﺻﺪر ﭼﯥ ﻳﻮ وﺧﺖ ﻳﯥ ﭘﻪ اﻛﺒﺮ ﭘﺎﭼﺎ ډﯦﺮ اﺛﺮ ﭘﺮوت و ،ﻟﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺳﺮه ﭘﻪ

ﻋﺎﻟﻢ ،دﺳﺘﻮر ﻣﻬﺮﺟﻲ راﻧﺎ ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ دﻳﻦ ﻏﻮټﯥ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻠﯥ او ﻟﻜﻪ څﻨګﻪ

ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﻏﻠﻞ .اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﭼﯥ د ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﯥ د ﺟﻮړﯦﺪو ﭘﻪ ﻛﺎل

ﭼﯥ ﺑﺪاﻳﻮﻧﻲ ﻟﻴﻜﻠﻲ دي ،ﭘﻪ اﻛﺒﺮ ﭘﺎﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې زردﺷﺘﻲ ﻋﻘﻴﺪې دوﻣﺮه اﺛﺮ

درﺑﺎر ﺗﻪ راﻏﻠﻰ و ،ﭘﻪ ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﻛﯥ ډﯦﺮ ﺗﻜړه و .دۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﺤﺚ ﻛﯥ ﺧﭙﻞ

وﺷﻴﻨﺪۀ ﭼﯥ :ﭘﺮ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻳﯥ اﻣﺮوﻛړ ﭼﯥ د زردﺷﺘﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ رواج ﺳﺮه ﺳﻢ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻻﺟﻮاﺑﻪ ﻛﻮل .دۀ دا ﺧﺒﺮه د ﻣﻠﻨډو او ﺗﺤﻘﻴﺮ ﭘﻪ ﻧﻴﺖ ﻟﻴﻜﻠﯥ ده

ﺑﺎﻳﺪ د ورځﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ درﺑﺎر ﻛﯥ د ﻣﻘﺪس اور د ﺑﻞ ﺳﺎﺗﻠﻮ

ﭼﯥ :ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻋﻠﻤﺎ او ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻓﻘﻬﺎ وﺷﺮﻣﻮل ﺷﻮل(.

ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ وﺷﻲ(.

وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ د ﺣﻜﻴﻢ اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ ګﻴﻼﻧﻲ او ﻣﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ آﻣﻠﻲ ﭘﻪ څﯧﺮ ﺷﻴﻌﻪ

اﻛﺒﺮ د ﻟټﻮن د ﺷﻮق ﭘﻪ ﺣﻜﻢ ﭘﻪ ګﻮا ﻛﯥ اﺳﺘﻮګﻦ ﭘﺎدرﻳﺎن درﺑﺎر ﺗﻪ وروﺑﻠﻞ

ﻋﻠﻤﺎوو ﭘﻪ راﺗﻠﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻪ ﻛﯥ د اﺳﻼم ﻳﻮ ﺑﻞ ډول ﺗﻌﺒﻴﺮ وړاﻧﺪې

ﭼﯥ د ﻋﻴﺴﺎﻳﺖ ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﻧﻪ واﺧﻠﻲ .د ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﻴﺎﻧﻮ

ﺷﻮ .د ﻋﻠﻤﺎوو ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﻪ وړو وړو ﺧﺒﺮو ﺷﻮرﻣﺎﺷﻮراو ﻫﺎى وﻫﻮى ﻛﻪ څﻪ

ﻟﻮﻣړۍ ډﻟﻪ د ﭘﺎدري اﻛﻮاوﻳﻮا ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ ﻓﺘﺤﭙﻮرﺳﻴﻜﺮي ﺗﻪ ﭘﻪ  ١۵٨٠ﻛﯥ

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
11
ﻻړه .د دې ډﻟﯥ ﻳﻮۀ ﻏړي ﭘﺎدري ﻣﻮﻧﺴﺮت د اﻛﺒﺮ درﺑﺎرﺗﻪ د ﺳﻔﺮ ډﯦﺮ ﭘﻪ زړۀ

12

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره

ﭘﻮرې راﭘﻮر ﻟﻴﻜﻠﻰ دى .دۀ ﻟﻴﻜﻠﻲ دي ﭼﯥ :ﭘﺎدرﻳﺎﻧﻮ او د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ دﻳﻨﻲ
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ګڼﻮ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﻟﻜﻪ ﺗﺜﻠﻴﺚ ،ﺧﺪاى ،د ﺧﺪاى زوى ،د ﻫﻐﮥ ﻣﺮګ ...د
ﺣﺴﺎب ورځ ،ﻣﺮګ ،ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪ او ﻧﻮرو ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻓﻠﺴﻔﻲ

ﻣﻨﺎﻇﺮه
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ ﻛﻮل .اﻟﺒﺘﻪ ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﯥ ﻳﺎ ﻛﻼﻧﻜﺎرۍ
واﻳﻢ ﭼﯥ د ﺧﺪاى ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ،ﭘﺎدرﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺤﺚ ﻛﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن داﺳﯥ
ﻏﻠﻲ ﻛړل ﭼﯥ ﻫﺮدم ﺑﻪ ﻳﯥ وﻳﻞ ﭼﯥ ﻛﻪ ﻋﻴﺴﺎﻳﺖ ﺣﻖ وي ﻧﻮ ﻣﻌﺠﺰه ﻣﻮ ﻛﻮﻣﻪ

دﻳﻨﻮﻧﻪ دوه ډوﻟﻪ دي :ﻳﻮ ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧړۍ ﻛﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﻋﻘﻴﺪې ﭘﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ

ده(.

او د ﻧﻮرو ادﻳﺎﻧﻮ د ﭘﻴﺮواﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﺑﺎور ﻟﺮي او دې ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻪ د

ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭘﺎدرﻳﺎﻧﻮ د ﺑﺤﺚ ﭘﻪ وﺧﺖ ﺧﻮرا ﺗﺮﺧﻪ ژﺑﻪ ﻛﺎروﻟﻪ ﺧﻮ اﻛﺒﺮﭘﺎﭼﺎ او

رﺳﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﺧﺒﺮې اﺗﺮې او ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﻮي .ﺑﻞ ﻫﻐﻪ ادﻳﺎن دي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧﻮرو

درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ ﻳﯥ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﮥ ﺑﺎﻳﻠﻠﻪ او اﺟﺎزه ﻳﯥ ورﻛﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﺧﺒﺮې ﭘﻪ

ﺳﺮه د ﺧﺒﺮو ﺿﺮورت ﻧﻪ وﻳﻨﻲ ،ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻴﺮواﻧﻮ ﺑﺲ دا ﻏﻮاړي ﭼﯥ ﭘﻪ

ازادۍ ﺳﺮه وﻛړي.

ﺧﭙﻠﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻛﯥ ﻛﻠﻚ واوﺳﻲ .اول ډول ادﻳﺎن ﭼﯥ ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ ډﻟﯥ ﻟﺮي،

د ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ د ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﯥ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎرى ﻧﻪ ﻟﺮي .دﻏﻪ

ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﻳﯥ رﻗﺎﺑﺖ وي .دوى د ﭘﻴﺮواﻧﻮ د ﺷﻤﯧﺮد ډﯦﺮوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ،د

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا د دﻳﻨﻲ ﻋﻠﻤﺎوو وچ ﺗﻌﺼﺐ راښﻴﻲ ﭼﯥ د ﻧﻮرو ﻋﻘﻴﺪې

ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﺨﺘﻠﻔﯥ ﻻرې او ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﺧﭙﻠﻮي ﭼﯥ ﻫﻢ د ﻛﺸﻤﻜﺸﻮﻧﻮ او

ﺑﻪ ﻳﯥ ردوﻟﯥ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻋﻘﻴﺪو ﺑﻪ ﻳﯥ ټﻴﻨګﺎر ﻛﺎوۀ ،ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا دﻏﻮ

ټﻜﺮوﻧﻮ او ﻫﻢ د ﻓﻜﺮي ودې او ﺗﺤﺮك ﺳﺒﺐ ګﺮځﻲ.

ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ داﺳﯥ ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل راﻣﻨځ ﺗﻪ ﻛړ ﭼﯥ دﻳﻨﻲ ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﭘﻪ

اﺳﻼم ﭼﯥ ﻫﻨﺪ ﺑﺮاﻋﻈﻤګﻲ ﺗﻪ راورﺳﯧﺪ ،ﻟﻪ ﻫﻨﺪواﻳﺰم ﺳﺮه ﻳﯥ ټﻜﺮ

ازادۍ ﺳﺮه ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﻪ ﺑﻴﺎﻧﻮل .د دﻳﻨﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ دﻏﻮ ﺧﺒﺮو زﻏﻢ او

راﻧﻐﻰ ،ځﻜﻪ ﭘﻪ ﻫﻨﺪواﻳﺰم ﻛﯥ د ﺧﺒﺮواﺗﺮو او ﺑﺤﺚ ﻣﻔﻜﻮره ﻧﻪ وه .ﺧﻮ
ﺗﺤﻤﻞ ﭘﻴﺪا ﻛړ او ﻟﻪ اﻛﺒﺮ ﺳﺮه ﻳﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړه ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺎﻧﺪې د

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د ﺷﺮﻗﻲ ﻫﻨﺪ ﻛﻤﭙﻨۍ د ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﺳﻴﻮري ﻛﯥ د ﻋﻴﺴﻮي دﻳﻦ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﺻﻠﺢ ﻛﻞ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﺧﭙﻠﻪ ﻛړي.

ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ ډﻟﯥ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ راورﺳﯧﺪﻟﯥ ﻧﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻳﯥ اﺳﻼم ﺗﻪ ﺧﻄﺮه ﭘﯧښﻪ
دا ﻳﻮ ﻋﺎم ﺳﻮ ﺗﻔﺎﻫﻢ دى ﭼﯥ واﻳﻲ اﻛﺒﺮ ﭘﺎﭼﺎ ﻧﻮى دﻳﻦ ﺟﻮړ ﻛړ .د )دﻳﻦ

ﻛړه ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ د ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ دﻳﻨﻮﻧﻮ د ﻋﻠﻤﺎوو ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ
اﻟﻬﻲ( ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺎﻧﻲ ﭘﻪ)دﺑﺴﺘﺎن ﻣﺬاﻫﺐ( ﻛﯥ ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺟﻮړه ﻛړې ده.

دود ﺷﻮل .دې دود ﺗﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮه واﻳﻲ .ﭘﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻛﯥ ﭼﯥ ﻳﺎ ﺑﻪ د ﺧﺎﺻﻮ
دﻏﻪ ﻛﺘﺎب د ﺟﻬﺎﻧګﻴﺮ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮى دى .اﺑﻮﻟﻔﻀﻞ د دﻳﻦ اﻟﻬﻲ

ﻛﺴﺎﻧﻮ اوﻳﺎ د ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﻛﯥ وه ،د دﻳﻦ ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ
ﭘﻪ ځﺎى د )آﻳﻴﻦ رﻫﻨﻤﻮﻧﻲ( اﺻﻄﻼح راوړې ده ﭼﯥ د ﻻرښﻮوﻧﯥ ﻣﻘﺮرات

دﻳﻨﻲ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺧﭙﻠﯥ ﻋﻘﻴﺪې ﭘﻪ رڼﺎ ﻛﯥ ﺑﺤﺚ ﻛﺎوۀ .ﭼﯥ ﭼﺎ ﺑﻪ
ﻳﯥ ﻣﻌﻨﺎ ده .د اﻛﺒﺮ د ﻣﺬﻫﺒﻲ زﻏﻢ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ د ﻫﻨﺪ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ د ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ

ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮرى ﺑﯥ ځﻮاﺑﻪ ﻛړ ،ﻫﻐﻪ د ﻣﻨﺎﻇﺮې ګټﻮﻧﻜﻰ و .د دې ﻟﭙﺎره
دﻳﻨﻮﻧﻮ ﺧﻠﻚ ﭘﻜﯥ اوﺳﯧﺪل ،ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ وه .اﻛﺒﺮ وﻏﻮښﺘﻞ د ټﻮﻟﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﺎﭼﺎ
واوﺳﻲ ،ﻛﻪ د ﻫﺮې ﻋﻘﻴﺪې او ﻫﺮ ﺗﻮﻛﻢ ﺧﻠﻚ وي.

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
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ﭼﯥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮرى ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻛﯥ راګﻴﺮ ﺷﻲ ﻧﻮ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻛﻮوﻧﻜﻲ ﺗﻪ
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او ﻧﻮرو دﻳﻨﻮﻧﻮ ډﯦﺮ ﺧﺒﺮ ﻧﻪ وو .دوى د اﺳﺘﺪاﻻل ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻪ ﭘټﻮ

ﭘﻜﺎر و ﭼﯥ د ﺣﺮﻳﻒ ﻟﻪ دﻳﻨﻪ ﺧﺒﺮ واوﺳﻲ.

ﺳﺘﺮګﻮ ﻣﻨﻠﯥ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺎﻧﺪې ډﯦﺮه ﺗﻜﻴﻪ ﻛﻮﻟﻪ.

ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ د داﺳﯥ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﻨﺎﻇﺮو ﭘﻴﻞ د اﻛﺒﺮ ﭘﺎﭼﺎ ﻟﻪ درﺑﺎره

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺷﺮﻗﻲ ﻫﻨﺪ ﻛﻤﭙﻨۍ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺪرت ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮه ،ﻧﻮ د

ﻫﻐﻪ وﺧﺖ وﺷﻮ ﭼﯥ دۀ ﭘﻪ ١۵٧٩‐١۵٨٠ﻛﯥ ﻋﻴﺴﻮي ﻣﺒﻠﻐﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ورﺗﻠﻮ

ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ د ﭘﺎرﯦﺪو ﻟﻪ وﯦﺮې ﻳﯥ د ﻋﻴﺴﻮي ﻣﺒﻠﻐﺎﻧﻮ

ﺑﻠﻨﻪ ورﻛړه .ﭘﻪ درﺑﺎر ﻛﯥ ﭘﻪ ﻫﻴڅ ژﺑﻪ د ﺑﺎﻳﺒﻞ )د ﻋﻴﺴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻣﻘﺪس

ﭘﻪ راﺗﻠﻮ ﺑﻨﺪﻳﺰ وﻟګﺎوۀ .ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ  ١٨١٣ﻛﯥ د ﻋﻴﺴﺎﻳﺎﻧﻮ ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ

ﻛﺘﺎب( ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻪ وه ﺧﻮ دﻏﻮ ﻣﺒﻠﻐﺎﻧﻮ د ﺑﺎﻳﺒﻞ ﻋﺒﺮي ،ﻻﺗﻴﻨﻲ او ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ

ډﻟﻮ ﺑﻴﺎ اﺟﺎزه وﻣﻮﻧﺪه ﭼﯥ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻪ راﺷﻲ او ﻋﻴﺴﺎﻳﺖ ﺧﭙﻮر ﻛړي.

ﻧﺴﺨﯥ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه ﻟﺮﻟﯥ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﻋﻠﻤﺎوو ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺒﻞ ﻧﻪ وو ﻟﻮﺳﺘﻰ ﻧﻮ

ﺳﺮﺳﻴﺪاﺣﻤﺪﺧﺎن د ١٨۵٧ﻛﺎل د ﺑﻐﺎوت د ﻋﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ

ﺳﻢ ورﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﻪ وو ،ﺣﺎل دا ﭼﯥ ﻗﺮان ﻛﺮﻳﻢ ﭘﻪ  ١١۴٣ﻣﻴﻼدي ﻛﺎل ﻛﯥ

ﻣﺸﻬﻮره رﺳﺎﻟﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ د دې ﺑﻐﺎوت ﻳﻮه وﺟﻪ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﯥ د

ﻻدﻛﻴﺘﻮن راﺑﺮت ) راﺑﺮت اف ﻛﯧﺘﻮن( ﭘﻪ ﻻﺗﻴﻨﻲ ژﺑﺎړﻟﻰ وو .ﻋﻴﺴﺎﻳﻲ

ﻋﻴﺴﺎﻳﻲ ﻣﺒﻠﻐﺎﻧﻮ ﺗﺒﻠﻴﻎ و ځﻜﻪ د ﻫﻨﺪ ﺧﻠﻚ ﻳﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﻋﻘﻴﺪې د

ﻣﺒﻠﻐﺎﻧﻮ ﭼﯥ د ﻗﺮان ژﺑﺎړه ښﻪ ﻟﻮﺳﺘﯥ وه ،ﻟﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﻋﻠﻤﺎووﺳﺮه ﭘﻪ

ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ اﻧﺪﻳښﻤﻦ ﻛړي وو.

ﺑﺤﺚ ﻛﯥ ﻳﯥ ورﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻮﻟﻪ .د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﻋﻠﻤﺎوو د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻛﻤﻰ

ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ﺗﺒﻠﻴﻐﻴﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﻲ ،ﻓﺎرﺳﻲ ،اردو او د ﻫﻨﺪ

د دې ﺳﺒﺐ ﺷﻮ ﭼﯥ ﻫﻐﻮى د ﻋﻴﺴﺎﻳﻲ ﻣﺒﻠﻐﺎﻧﻮ ﺳﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ځﻮاب

ﻧﻮرې ژﺑﯥ زده وې او د اﺳﻼم او ﻫﻨﺪواﻳﺰم ﭘﻪ اړه ﺑﻪ ﻳﯥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﺮﻟﻪ.

ورﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﺷﻲ .ﻳﻮ ځﻞ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻛﯥ دﻳﻨﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻴﺦ

دوى د ﻋﻴﺴﺎﻳﺖ د ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻧﻮرو دﻳﻨﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻋﻠﻤﺎووﺳﺮه د ﻋﺎﻣﻮ

ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻴﺴﻮي ﻣﺒﻠﻐﺎﻧﻮ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ راځﺊ اور ﺗﻪ وداﻧګﻮ ،ﻛﻪ

ﺧﻠﻜﻮ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮې ﭘﻴﻞ ﻛړې .ﭘﻪ ١٨٣٩ﻛﺎل ﻛﯥ ﻳﻮ ﺟﺮﻣﻨﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﯥ

ﻫﺮ څﻮك ورﻧﻪ روغ راووﺗﻞ ،ﻣﻌﻨﺎ ﻳﯥ دا ده ﭼﯥ ﭘﻪ ﺣﻘﻪ ﻻر روان دى .ﺧﻮ

ﻛﺎرل ﭘﻔﺎﻧﺪر ﻧﻮﻣﯧﺪۀ ،د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ او ﻫﻨﺪواﻧﻮ د ﻋﻴﺴﺎﻳﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ

اﻛﺒﺮ ﭘﺎﭼﺎ دوى ﻟﻪ دې ﭼﺎرې ﭘﻪ دې دﻟﻴﻞ راوګﺮځﻮل ﭼﯥ د اور ﻛﺎر

ﺷﻮق ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻪ راﻏﻰ .دۀ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﻓﻜﺮ ﻛﺎوۀ ﭼﯥ اوس

ﺳﻮځﻮل وي ،ﻧﻪ د ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل.

ﻳﯥ د زوال وﺧﺖ دى او ﻧﻮر ﻧﻮ ﺷﻴﻤﻪ ﭘﻜﯥ ﻧﻪ ده ﭘﺎﺗﯥ .ﻣﯧﺮﻣﻦ اورل ﭘﺎول

ﻋﻴﺴﺎﻳﻲ ډﻟﻮ د د اﻛﺒﺮ د زوى ،ﺟﻬﺎﻧګﻴﺮ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ درﺑﺎر ﺗﻪ ﺗګ

ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب )ﺗﺮ ﺑﻐﺎوت دﻣﺨﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن او د

راﺗګ ﺟﺎري وﺳﺎﺗﮥ .دوى ﺟﻬﺎﻧګﻴﺮ ﭘﺎﭼﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ  ١۶٠٩ﻛﯥ د ﺑﺎﻳﺒﻞ

ﻋﻴﺴﺎﻳﺎﻧﻮ ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ ډﻟﯥ( ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻲ :ﻛﺎرل ﭘﻔﺎﻧﺪر ﭼﯥ د اﺳﻼﻣﻲ ﻧړۍ

ﻓﺎرﺳﻲ ژﺑﺎړه ورﻛړه.

ﺑﺪې ورځﯥ او د اروﭘﺎﻳﺎﻧﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ -اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺪرت ﺗﻪ وﻛﺘﻞ ﻧﻮ دا

دﻏﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ ښﻴﻲ ﭼﯥ ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﻣﻐﻮﻟﻮ اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﭘﻪ

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﯥ واﺧﻴﺴﺘﻪ ﭼﯥ ﻣﺬﻫﺒﻲ ارزښﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ د اروﭘﺎﻳﺎﻧﻮ زورور

ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﺤﺎظ د ﺧﭙﻞ ﻋﻈﻤﺖ ﭘﻪ اوج ﻛﯥ وه ﻣګﺮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻟﺤﺎظ

وي(.

د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﻋﻠﻤﺎوو ﻣﺰه ﻧﻪ وه او ﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ،ﻓﻠﺴﻔﯥ ،ﻣﻨﻄﻖ

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
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ﭘﻔﺎﻧﺪر ګﻮﻣﺎن ﻛﺎوۀ ﭼﯥ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ اﺷﺮاف ،ﻣﻼﻳﺎن او ﻋﺎدي ﺧﻠﻚ
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ﭼﯥ د زوال ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ دي ،ﭘﻪ ﺧﭙﻞ دﻳﻦ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺑﺎور ﻛﻢ ﺷﻮى او ﭘﻪ
اﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﺎﻳﺖ ﺗﻪ واوړي.
دﻏﻪ وﺧﺖ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺪرت د ﻋﻴﺴﻮي ﻣﺒﻠﻐﺎﻧﻮ

د ﭘﻴﻞ ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪې

ﭘﺮﺧﻮا وو ،د دوى ګﻮاښ ﺗﺮ ﭘﺨﻮا ﭘﻴﺎوړى وو .ﺧﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻋﻠﻤﺎ ﭘﻪ دې ﭘﻮه ﺷﻮي وو ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﭙﻞ دﻳﻦ دﻓﺎع د دﻟﻴﻞ ﭘﻪ ﻣټ
د ﺑﺮاﻋﻈﻤګﻲ ﭘﻪ ﺗﯧﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ د اﻋﺪام ﺟﺰاګﺎﻧﯥ ﻟﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﺳﺮه ﭘﻪ دوه
وﻛړي ﻧﻪ د اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ ﭘﻪ زور .ﻧﻮ دوى د ﺑﺎﻳﺒﻞ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ژﺑﺎړو ﭼﯥ
ډوﻟﻪ وې :ﻳﻮ د ﻗﺘﻞ ،ﻏﻼ ،زﺑﺮزﻣﺎ ) د ﺟﺒﺮ زﻧﺎ (او ﻳﺎ اﺧﺘﻄﺎف ﭘﻪ څﯧﺮ
ﻋﻴﺴﻮي ﻣﺒﻠﻐﺎﻧﻮ د ﺧﭙﻞ دﻳﻦ د ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﻴﺖ ﻛړې وې ،ﭘﻮره ګټﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره او ﺑﻞ د ﺑﻐﺎوت ﻟﭙﺎره د اﻋﺪام ﺟﺰا وه.
واﺧﻴﺴﺘﻪ .ﻫﻐﻪ څﻮك ﭼﯥ ﭘﻪ دې زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ د ﻣﻨﺎﻇﺮو د ﻣﻴﺪان اﺗﻞ ﺷﻮ،
ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼﯥ د واﻛﻤﻦ ﭘﺮﺧﻼف ﺑﻪ ﻳﯥ اﻗﺪام ﻛﺎوۀ ،د واﻛﻤﻦ د وژﻟﻮ
ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻣﻼ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﻳﻮ ډاﻛﺘﺮ وو ﭼﯥ وزﻳﺮ ﺧﺎن ﻧﻮﻣﯧﺪۀ .وزﻳﺮ ﺧﺎن ﻟﻪ
ﻫڅﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻛﻮﻟﻪ او ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻧﺴﻜﻮروﻟﻮ دﺳﻴﺴﻪ ﺟﻮړوﻟﻪ،
ﻋﻴﺴﻮي ﻣﺒﻠﻐﺎﻧﻮﺳﺮه د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ اروﭘﺎ ﻛﯥ ﭼﺎپ ﺷﻮي ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ
ﺳﺨﺘﻪ ﺟﺰا ورﻛﻮل ﻛﯧﺪه .د اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺮم د ﺟﺰا ټﺎﻛﻞ د ﻗﺎﺿﻲ ﻛﺎر و.
ﭼﯥ د ﻋﻴﺴﺎﻳﺖ ﭘﻪ اﺻﻮﻟﻮ ﻳﯥ ﻧﻴﻮﻛﯥ ﻛړې وې ،ﻟﻮﺳﺘﻲ وو .دى ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻗﺎﺿﻲ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ دوﺳﻴﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻪ ﻏﻮره وروﺳﺘﻪ ﻳﻮه ﻓﻴﺼﻠﻪ
ﻧﻮې ﭘﻮﻫﻪ ﭘﻮره ﺳﻤﺒﺎل و ،ﻛﺎرل ﭘﻔﺎﻧﺪر ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ څﻮ ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻣﺎﺗﻪ
وﻛړه .ﺧﻮ د واﻛﻤﻦ ﭘﺮ ﺧﻼف د ﺟﺮم دوﺳﻴﻪ ﺑﻪ واﻛﻤﻦ ﭘﺨﭙﻠﻪ څﺎرﻟﻪ،
ورﻛړه  .ﭘﻪ اﺧﺮ ﻛﯥ ﻣﺎت ﺷﻮى ﭘﻔﺎﻧﺪر ﻟﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎﻧﻪ ووت.
ځﻜﻪ دﻏﺴﯥ ﻛﺲ د واﻛﻤﻦ ﺷﺨﺼﻲ دښﻤﻦ ګڼﻞ ﻛﯧﺪۀ .د ﺑﻐﺎوت ﺟﺰا
د ﻧﻮﻟﺴﻤﯥ ﭘﯧړۍ د ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﻨﺎﻇﺮو ﻳﻮ اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻪ دې ﻛﯥ دى ﭼﯥ د دﻏﻮ

ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻋﺪام وه .اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺑﻪ د درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ ﻳﺎ ﻟﻮﻳﻮ اﺷﺮاﻓﻮ ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ځﻴﻨﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮﻋﻠﻤﺎوو ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺳﺮﺳﻴﺪاﺣﻤﺪﺧﺎن او

د ﺑﺎﻏﻲ د ﺑﺨښﻠﻮ ﺳﺒﺐ ﺷﻮ.
ﻣﻮﻟﻮي ﭼﺮاغ ﻋﻠﻲ ،ﻟﻪ ﻧﻮﻳﻮ ارزښﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه د اﺳﻼم د ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ د ﺗﻄﺎﺑﻖ
ﻟﭙﺎره د اﺳﻼم ﻧﻮى ﺗﻔﺴﻴﺮاو ﺗﻌﺒﻴﺮوړاﻧﺪې ﻛړ .ﺳﺮﺳﻴﺪاﺣﻤﺪﺧﺎن او

د ﺳﻠﻄﻨﺖ د زﻣﺎﻧﯥ )د  ١٢٠۶او  ١۵٢۶ﺗﺮ ﻣﻨځ( او د ﻫﻨﺪ د ﻣﻐﻮﻟﻮ د

ﻣﻮﻟﻮي ﭼﺮاغ ﻋﻠﻲ د ﻋﻴﺴﻮي ﻣﺒﻠﻐﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺧﭙﻞ دﻳﻦ د دﻓﺎع ﭘﻪ

زﻣﺎﻧﯥ)ﻟﻪ  ١۵٢۶څﺨﻪ ﺗﺮ  ١٨۵٧ﭘﻮرې( ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷﻮاﻫﺪ راښﻴﻲ ﭼﯥ

څﻨګ ﻛﯥ ،اﺳﻼم ﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺘﺮﻗﻲ ﻟﻴﺪ ﻟﻮري وﻛﺘﻞ .ﺧﻮ د دوى ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ د

ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ او ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺟﺰا څﻨګﻪ ورﻛﻮل ﻛﯧﺪه .د اﻋﺪام ﺣﻜﻢ ﺑﻪ د ﺳﺮ

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻠﺐ ﻧﻪ ﻛړه او د دﻳﻮﺑﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎوو ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ

ﻏﻮڅﻮﻟﻮ ،ﭘﻪ دار ﻛﻮﻟﻮ ،ﺣﻼﻟﻮﻟﻮ ،ﺳﺎ ﺗﺮﺑﺘﻮﻟﻮ ،ژوﻧﺪي ښﺨﻮﻟﻮ ،د ﻛﻼ

دودﻳﺰو او رواﺟﻲ ﻣﻔﻜﻮرو ﺳﺮه ډﯦﺮ ژر د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﻧﻔﻮذ

ﻟﻪ ﺑﺎﻣﻪ د راﺧﻄﺎ ﻛﻮﻟﻮ او ﻳﺎ د ﻫﺎﺗﻲ ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪې اﭼﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑڼﻪ اﺟﺮا

وﻛﺎوۀ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ زﻣﻮږ دﻳﻨﻲ ﻋﻠﻤﺎ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ د اﻛﺒﺮ ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ

ﻛﯧﺪۀ .دا دود ﻫﻢ وو ﭼﯥ د ﻣﺤﻜﻮم د ﺑﺪن ﻏړي دې ﭘﻪ ژوﻧﺪوﻧﻲ ﻏﻮڅ او

ﻛﯥ ﺧﭙﻞ درﻳځ ﺗﻪ ﺳﺘﺎﻧﮥ ﺷﻮل .د ﻧړۍ ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﯥ د دوى ﻟﻴﺪ ﻣﺤﺪود ﺷﻮ او

ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ دې ووژل ﺷﻲ .ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮم د ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻛﻮرﻧۍ ﻏړى و

دﻟﻴﺪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ دوى د ﻧﻮې زﻣﺎﻧﯥ د ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﻟﻪ درﻛﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﻛړل.

ﻧﻮ ﻣﻤﻜﻨﻪ وه ﭼﯥ ﭘﻪ زﻫﺮﺟﻨﻮ ﺧﻮړو ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ اﺳﺎﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﺷﻲ.

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
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د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻳﺎ ﭘﺎﭼﺎ ﭘﺮﺿﺪ ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﻳﺎ دﺳﻴﺴﻪ ﺟﻮړووﻧﻜﻮ ﺗﻪ ﺧﻮرا

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
18
ﻻﻧﺪې راګﻮزار ﺷﻲ او دا ﻋﻤﻞ دې ﺗﺮ ﻫﻐﻮ ﺗﻜﺮار ﺷﻲ ﭼﯥ ﺳﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺗﻦ

ﺳﺨﺘﯥ ﺟﺰاوې ورﻛﻮل ﻛﯧﺪﻟﯥ .د داﺳﯥ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﺑﻪ د اﻋﺪام

ﻛﯥ وي.

ﺷﻮي د ښﺨﻮﻟﻮ ا ﺟﺎزه ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ .د ﻣﺤﻜﻮم ﻣړى ﺑﻪ ﭘﻪ ورځﻮ ورځﻮ د ښﺎر

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د ﺟﻬﺎﻧګﻴﺮ ﭘﺎﭼﺎ زوى ،ﺧﺴﺮو ،ﻧﺎﻛﺎم ﺑﻐﺎوت وﻛړﻧﻮ ﺟﻬﺎﻧګﻴﺮ

ﭘﻪ ﭼﻮك ﻳﺎ داﺳﯥ ﺑﻞ ﻣﻌﻠﻮم ځﺎى ﻛﯥ ﺗﺮ ﻫﻐﻮ ځړﯦﺪﻟﻰ وو ﭼﯥ ﻏﻮښﯥ ﺑﻪ

ﺧﭙﻞ زوى اوټﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺟﺰا ورﻛړه ﭼﯥ ﻣﻠګﺮﺗﻮب ﻳﯥ ورﺳﺮه

ﻳﯥ وﺷړﯦﺪې اوﻳﺎ ﺑﻪ ځﻨﺎورو او ﻣﺮﻏﺎﻧﻮ وﺧﻮړې .ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻣﻮاردو ﻛﯥ د

ﻛړى وو.

ﻣﺤﻜﻮم ﻣړى ﭘﻪ ښﺎر ﻛﯥ ګﺮځﻮل ﺷﻮى دى.

د ﻻﻫﻮرد ټﻜﺴﻠﻲ دروازې د ﺑﺎﻧﺪې د داروﻧﻮ ﻳﻮ ﻗﻄﺎر ﺟﻮړ ﺷﻮ او ټﻮل

ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻨﺪﻳﺎن د واﻛﻤﻦ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ اﻋﺪاﻣﯧﺪل .ﭘﻪ ﭘﺎﭼﻬﻲ ﻣﺎڼۍ ﻛﯥ ﺑﻪ

ﺑﺎﻏﻴﺎن د ﺧﻠﻜﻮ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ دار ﺷﻮل .د ﺷﻬﺰاده ﺧﺴﺮو دوه ﻣﻼﺗړي،

ﻫﺎﺗﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ روزﻧﻪ ورﻛﻮل ﻛﯧﺪه ﭼﯥ د واﻛﻤﻦ ﭘﻪ ﻳﻮه اﺷﺎره ﺑﺎﻧﺪې

ﺣﺴﻴﻦ ﺑﯧګ او ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ د ﺧﺮۀ او ﻏﻮﻳﻲ ﭘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻜﻮ ﻛﯥ وګﻨډل

ﻣﺤﻜﻮم ﭼﺨڼﻲ ﻛړي .ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺗﻪ ﻻس و ﭘښﯥ ﺗړﻟﻰ راوﺳﺘﻞ

ﺷﻮل او د ﻻﻫﻮرښﺎر ﭘﻪ ﺑﺎزاروﻧﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺧﺮو ﺳﭙﺎره وګﺮځﻮل ﺷﻮل .د ﺧﺮۀ

ﺷﻮ .ﻫﺎﻟﮥ ﺑﻪ روزل ﺷﻮى ﭘﻴﻞ ﻣﺤﻜﻮم ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ودرﯦﺪ او د واﻛﻤﻦ ﭘﻪ

د ﭘﻮﺳﺘﻜﻲ د ژر وﭼﯧﺪو ﭘﻪ وﺟﻪ د ﺣﺴﻴﻦ ﺑﯧګ ﺳﺎ ﺗﺮﺑﺖ ﺷﻮه ،وﻣړ ،ﺧﻮ

اﺷﺎره ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﺮ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﺎﻧﺪې ﭘښﻪ ﻛﯧښﻮده .دا دردووﻧﻜﯥ ﺟﺰا وه ﺧﻮ

ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﭼﯥ د ﻏﻮاﻳﻲ ﭘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻜﻲ ﻛﯥ و ،د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠګﺮو ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ

د ﻫﻨﺪ ﺑﺮاﻋﻈﻤګﻲ ﭘﻪ ﺗﯧﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ ډﯦﺮه ﺗﻜﺮار ﺷﻮې ده.

وژﻏﻮرل ﺷﻮ.

ﻫﻤﺪا ﺟﺰا د ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﺧﻠﺠﻲ ﭘﻪ دورﻛﯥ) ﻟﻪ  ١٢٩٠ﺗﺮ  ١٢٩۶ﭘﻮرې(

د ﺣﻴﻮان ﭘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻜﯥ ﻛﯥ د ﻣﺤﻜﻮم ګﻨډل ،د ﭼﻨګﯧﺰي ﻣﻐﻮﻟﻮ دود و .د

ﺳﻴﺪي ﻣﻮﻻ ﺗﻪ ورﻛړه ﺷﻮه ﭼﯥ د واﻛﻤﻦ ﭘﺮﺧﻼف ﻳﻮه دﺳﻴﺴﻪ ﻛﯥ د ﻻس

ﺑﺎﺑﺮ اوﻻدې )ﻫﻨﺪي ﻣﻐﻮل( دا ﺟﺰا ﻟﻪ ﻫﻐﻮى زده ﻛړې وه .اﻟﺒﺘﻪ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې

ﻟﺮﻟﻮ ﺷﻚ ورﺑﺎﻧﺪې و .ﻋﻼواﻟﺪﻳﻦ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﭘﺴﯥ ﻟﻪ ١٢۶٩

ﺧﺎص ﻣﻮرده وروﺳﺘﻪ ﻣﻮږ ﺑﻞ داﺳﯥ ﺳﻨﺪ ﻧﻪ ﻟﺮو ﭼﯥ د ﺑﺎﺑﺮ د اوﻻدې ﺑﻞ

ﺗﺮ ١٣١۶ﭘﻮرې ﭘﺎﭼﻬﻲ وﻛړه ،د ﭼﻨګﯧﺰي ﻣﻐﻮﻟﻮ د ﻳﺮﻏﻞ ﻟﻪ ﺗﻤﺒﻮﻟﻮ

ﭘﺎﭼﺎ دې د دا رﻧګﻪ ﺟﺰا ﺣﻜﻢ ﻛړى وي.

وروﺳﺘﻪ ټﻮل ﺟﻨګﻲ اﺳﻴﺮان د ﭘﻴﻼﻧﻮ ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪې ﭼﺨڼﯥ ﻛړل .د دې

اورﻧګﺰﯦﺐ ﭘﺎﭼﺎ د ﺧﭙﻞ ورور داراﺷﻜﻮه او د داراﺷﻜﻮه د زوى د

ﭘﯧښﯥ ﭘﻪ اړه د دﻏﻪ ﺳﻠﻄﺎن د زﻣﺎﻧﯥ ﻣﻮرخ ﺿﻴﺎاﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻧﻲ ﻟﻴﻜﻠﻲ دي

ﺣﻼﻟﻮﻟﻮ ﺣﻜﻢ وﻛړ .د ﺣﻜﻢ ﻟﻪ اﺟﺮا وروﺳﺘﻪ د داراﺷﻜﻮه ﻣړى د ﭘﻴﻞ ﭘﻪ

ﭼﯥ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﺗﺨﺖ د وﻳﻨﻮ ﭘﻪ درﻳﺎب ﻛﯥ ډوب ﺷﻮ .ﭼﻨګﯧﺰي ﻟـښﻜﺮې

ﺷﺎ د ډﻳﻠﻲ ﭘﻪ ﺑﺎزاروﻧﻮ ﻛﯥ وګﺮځﻮل ﺷﻮ .د ﻫﻐﮥ وﺧﺖ د ﻣﻮرخ ﺧﺎﻓﻲ ﺧﺎن

ﭼﯥ ﻟﻪ دا رﻧګﻪ ﺟﺰا وﯦﺮﯦﺪﻟﻲ وې ،ﭘﺮ ﻫﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻪ ﺣﻤﻠﯥ ﻣﻨﺼﺮﻓﯥ

ﭘﻪ ﻗﻮل د ډﻳﻠﻲ ﺧﻠﻜﻮ د داراﺷﻜﻮه د ﻣړي ﭘﻪ ﻟﻴﺪو ژړل او د ﻫﻐﮥ ﭘﺮ

ﺷﻮې.

ﻗﺎﺗﻼﻧﻮ ﻳﯥ ﻟﻌﻨﺖ واﻳﮥ.

ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻛﺒﺮ) (١۶٠۶‐١۵۵٨د ﺧﭙﻞ رﺿﺎﻋﻲ ورور ادﻫﻢ ﺧﺎن

د ﺑﺎﺑﺮ د ﻛﻮرﻧۍ د وروﺳﺘﻴﻮ ﭘﺎﭼﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ واﻛﻤﻨﻮ د اﻋﺪام

ﭘﻪ اړه ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﺘﻬﻢ وو ،ﺣﻜﻢ وﻛړ ﭼﯥ د ﻣﺎڼۍ د دﻳﻮال ﻟﻪ ﺳﺮه دې

ﻋﺼﺮي ﻃﺮﻳﻘﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﻛړې .ﻣﺜﻼ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻣﻮاردو ﻛﯥ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﺎن د
ﺗﻮپ ﺧﻮﻟﯥ ﺗﻪ ﺗړﻟﻲ ودرول ﺷﻮل او ﺗﻮپ ﺑﻪ ډز وﻛړ .دا ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ
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20

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره

ورﻧﻪ ﻛﺎر واﺧﻴﺴﺖ.
د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ دا ﻫﻢ وﻳﻨﻮ ﭼﯥ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ د اﻋﺪام ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ د ﻳﻮې
ﻗﻠﻌﯥ ﭘﻪ زﯦﺮزﻣﻴﻨۍ ﻛﯥ د ﺑﻨﺪي ﻛﯧﺪو او ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﺮګ ﺳﺰا ورﻛﻮل

ﺟﺮم او ﺟﺰا

ﺷﻮې ده .ﺑﻨﺪﻳﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ دﻏﻮ زﯦﺮزﻣﻴﻨﻴﻮ ﻛﯥ د ﻧﺎوړې ﺗﻐﺬﻳۍ ،د ﺗﺎزه ﻫﻮا
د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ او د ﺑﺪو ﺻﺤﻲ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﭘﻪ ﻋﻠﺖ ورو ورو ﭘﻪ زﺟﺮ ﻣړۀ ﻛﯧﺪل.
ﻳﻮ اﻳټﺎﻟﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻼﻧﻲ ،ﻣﻨﻮﭼﻲ ،ﭼﯥ د  ١۶۵٨او ١٧٠٣ﻛﻠﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ

د ﻗﺎﻧﻮن ﻏﻮښﺘﻨﻪ دا ده ﭼﯥ ﻛﻪ څﻮك ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﻳﺎ د ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ
اﺻﻮﻟﻮ ﻏﺎړه ﻏړوي ،ﺟﺰا ﻳﯥ ﭘﻜﺎر ده .ﺟﺮم ﭘﻪ ﻫﺮه ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ﺟﺰا ﺳﺮه

ﻫﻨﺪ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ و ،ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ د ﻫﻨﺪ د ﻣﻐﻮﻟﻮ ﭘﺎﭼﺎﻳﺎﻧﻮ دا ﻋﺎدت دى ﭼﯥ
ﻏﻮټﻪ وي.
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻨﺪي ﺗﻪ داﺳﯥ زﻫﺮ ورﻛﻮي ﭼﯥ ﺻﺤﺖ ﻳﯥ ورو ورو ﺧﺮاب ﺷﻲ
ﺟﺰا ﻟﻪ وﻫﻠﻮ ټﻜﻮﻟﻮ ،ﺟﺮﻳﻤﯥ ،ﺟﻼ وﻃﻨۍ او د ﻣﺤﻜﻮم ﻟﻪ ﻣﺮﻳﻲ ﻛﻮﻟﻮ
او ﭘﻪ اﺧﺮ ﻛﯥ وﻣﺮي.
راﻧﻴﻮﻟﯥ ﺗﺮاﻋﺪام او ﻋﻤﺮي ﻗﻴﺪه ﭘﻮرې ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﯥ ﺑڼﯥ ﻟﺮي .ﭘﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ
زﻣﺎﻧﻪ او ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﻛﯥ ﻣﻨﻈﻤﯥ ﺑﻨﺪﻳﺨﺎﻧﯥ ﻧﻪ وې .ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻳﺎ ﭘﻪ
ﻛﻮروﻧﻮ ﻛﯥ ﺣﺒﺲ وو ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ داﺳﯥ وداﻧﻴﻮ ﻛﯥ ﺳﺎﺗﻞ ﻛﯧﺪل ﭼﯥ د
ﺳﺮﻛﺎر ﭘﻴﺮې ﺑﻪ ﭘﯥ وﻻړې وې او دا اﻣﻜﺎن ﺑﻪ ډﯦﺮ ﻛﻢ و ﭼﯥ ﺑﻨﺪﻳﺎ ن
وﺗښﺘﻲ ﻳﺎ د ﺑﺎﻧﺪې ووځﻲ.
ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻳﻮﻧﺎن ﻛﯥ ﻣﻮږ د دا رﻧګﻪ ﻗﻴﺪوﺑﻨﺪ ﻳﻮ ﻣﺜﺎل د ﺳﻘﺮاط ﭘﻪ
ﻗﻀﻴﻪ ﻛﯥ وﻳﻨﻮ ﭼﯥ د اﻋﺪام د ﻓﻴﺼﻠﯥ ﻟﻪ اﻋﻼﻧﯧﺪو وروﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻮ.
ﻛﻪ څﮥ ﻫﻢ د ﺳﻘﺮاط ﻣﻠګﺮو د ﻫﻐﮥ د ﺗﯧښﺘﯥ ﭘﻼن ﺟﻮړ ﻛړ ﺧﻮ دۀ ﺗﯧښﺘﻪ
وﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ ،دا ﻳﯥ ﻏﻮره وﺑﻠﻠﻪ ﭼﯥ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻪ د وﻓﺎدار ﺗﺒﻌﻪ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وﻣﺮي.
ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﻣﺼﺮ ﻛﯥ ﻫﻢ د ﺑﻨﺪﻳﺨﺎﻧﯥ د ﻳﻮډول ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺨښﯥ
ﻟﻴﺪﻟﯥ دي .ﭘﻪ دې ﻫﯧﻮاد ﻛﯥ د ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﻮ د ﭼﺎرو د ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﻟﭙﺎره
ﻣﺪﻳﺮان ،ﻛﺎﺗﺒﺎن او ﭘﻴﺮه داران ﻣﻘﺮر وو .ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﺎوۀ .د ﺑﻨﺪي
ﺗﯧښﺘﻪ ﻟﻮى ﺟﺮم و او ﺗښﺘﯧﺪﻟﻲ ﺗﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﺳﺰا ورﻛﻮل ﻛﯧﺪه.
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ﻛﻮرﻧۍ ﻏړي او اﻣﺮا ﭘﻪ ګﻮاﻟﻴﺎر ﻗﻠﻌﻪ ﻛﯥ ﺣﺒﺲ ﻛﯧﺪل .ﺟﻬﺎﻧګﻴﺮ ﭘﻪ ﺗﺰك

وﻳﯥ وژﻧﻲ ﻳﺎ ﻳﯥ د ﻣﺮﻳﻲ ﻏﻮﻧﺪې ﭘﻪ ﺑﻞ ﭼﺎ وﭘﻠﻮري .د روم د وﻃﻦ

ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻠﻲ دي ﭼﯥ دۀ ،ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻋﺎﻟﻢ او ﺻﻮﻓﻲ اﺣﻤﺪﺳﺮﻫﻨﺪي ګﻮاﻟﻴﺎر

ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻮ ﻛﻮرﻧۍ ﺑﻨﺪﻳﺨﺎﻧﯥ ﻟﺮﻟﯥ .دوى ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻮﻛﺮان اوﻏﻼﻣﺎن

ﻗﻠﻌﯥ ﺗﻪ واﺳﺘﺎوۀ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﺗﻐﻴﻴﺮ راوﻟﻲ .اورﻧګﺰﯦﺐ ﻫﻢ

ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﻮل ﭼﯥ ﺳﻢ وﭼﻠﯧږي.

ﺷﻬﺰاده ﻣﺮاد ﭘﻪ ګﻮاﻟﻴﺎر ﻛﯥ ﺑﻨﺪي ﻛړ .ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﯥ څﻮ ﻧﻮرې ﻗﻠﻌﯥ ﻫﻢ د

ﭘﻪ اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﭘﺎﭼﺎ وﻳﻠﻴﻢ ) (١٠٨۶ – ١٠۶٠د ﻟﻨﺪن ﺑﺮج د ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ

اﺷﺮاﻓﻮ د ﺣﺒﺲ اوﻗﻴﺪ ﻟﭙﺎره ﭘﻜﺎرﯦﺪﻟﯥ.

ﻛﻮرﻧۍ د ﻗﻴﺪي ﻏړﻳﻮ ﻟﭙﺎره ﺟﻮړ ﻛړ .دﻏﻪ ﺑﺮج څﻮ ﭘﯧړۍ د ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ

داﺳﯥ ښﻜﺎري ﭼﯥ د ﺑﻐﺎوت ﭘﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﻳﺎ د ﻟﻮﻳﻮ اﺷﺮاﻓﻮ ﭘﻪ ﻣﻮرد ﻛﯥ،

ﻛﻮرﻧۍ د ﻏړﻳﻮ ،د ﻟﻮﻳﻮ ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ او ﻣﺸﻬﻮرو ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻗﻴﺪﯦﺪو

ﻟﻪ ﻛﻮروﻧﻮ څﺨﻪ د ﻣﺤﺒﺲ ﻛﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﯧﺪۀ .ﺷﻬﺰاده دارا ﺷﻜﻮه ﭘﻪ ﻳﻮۀ

ځﺎى و .دﻟﺘﻪ ﻣﺜﻼ واﻟټﺮ راﻟﻲ او ﻣﻠﻜﯥ ان ﺑﻮﻟﻴﻦ د ﺑﻨﺪ ورځﯥ ﺷﭙﯥ

ﻛﻮر ﻛﯥ ﻗﻴﺪ و او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﻮر ﻛﯥ د اورﻧګﺰﯦﺐ ﭘﻪ ﺣﻜﻢ ووژل ﺷﻮ.

ﺗﯧﺮې ﻛړې دي .ﻟﻪ دې ﺑﺮج ﺳﺮه ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻳﻮه ﺟﺎﻟﺒﻪ ﻛﻴﺴﻪ د دورﻫﺎم د

ﺷﻴﻮا ﺟﻲ ﻟﻪ اورﻧګﺰﯦﺐ ﺳﺮه ﻟﻪ ﻣﻼﻗﺎﺗﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻛﻮر ﻛﯥ ﻧﻈﺮﺑﻨﺪ و

ﺑﻴﺸﭗ ) اﺳﻘﻒ ( ده .دﻏﻪ ﺳړى د ﻣﺎﻟﻲ ﻓﺴﺎد ﭘﻪ ﺗﻮر دﻟﺘﻪ ﺑﻨﺪي و .د دۀ

ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻳﻮۀ ﻟﻮى زﻧﺒﻴﻞ ﻛﯥ ﭘټ ﺷﻮ او ځﺎن ﻳﯥ واﻳﺴﺖ.

وﺧﺖ ﭘﻪ ﺑﺮج ﻛﯥ ښﮥ ﺗﯧﺮﯦﺪۀ ځﻜﻪ د ﭘﻴﺮې ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ رﺷﻮت ورﻛﺎوۀ

ﻳﻮ ﺑﻞ دود دا و ﭼﯥ ﺑﻨﺪﻳﺎن ﺑﻪ ځﻴﻨﻮ اﻋﺘﺒﺎري اﺷﺮاﻓﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺷﻮل

او ﻫﻐﻮى ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ ورﺗﻪ ﻫﺮ ډول اﺳﺎ ﻧﺘﻴﺎوې ﺑﺮاﺑﺮوﻟﯥ .ﻳﻮه ورځ

ﭼﯥ وﻳﯥ ﺳﺎﺗﻲ .د ﺳﭙﺎرل ﺷﻮي ﻛﺲ د ﺗﯧښﺘﯥ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ د ﻧﻮﻣﻮړي

ﺑﻴﺸﭗ )اﺳﻘﻒ ،ﻋﺎﻟﻲ رﺗﺒﻪ روﺣﺎﻧﻲ( ﭘﻴﺮه داران ﻣﯧﻠﻤﺎﻧﮥ ﻛړل ،ښﮥ

اﺷﺮاﻓﻲ ﭘﻪ ﻏﺎړه و .ﭘﺎﭼﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ځﻮاب دۀ ورﻛﺎوۀ.

ﺧﻮﻧﺪوره ډوډۍ ﻳﯥ ورﻛړه او ﺑﯧﺘﻮﻟﻪ ﻣﺸﺮوب ﻳﯥ ورﺑﺎﻧﺪې وڅښﻞ .ﭼﯥ

ﺷﻬﺰاده ﺧﺴﺮو د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺟﻬﺎﻧګﻴﺮ ﭘﺮ ﺧﻼف د ﺑﻐﺎوت ﭘﻪ ﺟﺮم ﭘﻪ ﻗﺼﺮ

دوى ﺳﻢ ﻧﺸﻪ ﺷﻮل ،ﺑﻴﺸﭗ د رﺳۍ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻟﻪ ﺑﺮﺟﻪ راﻛښﺘﻪ ﺷﻮ،

ﻛﯥ ﺑﻨﺪي ﺷﻮ .ﭼﯥ ﺟﻬﺎﻧګﻴﺮ ﺑﻪ ﭼﻴﺮﺗﻪ ﺳﻔﺮ ﻛﺎوۀ ،دى ﺑﻪ ﻫﻢ ورﺳﺮه و.

وﺗښﺘﯧﺪ.

وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﺷﻬﺰاده ﺧﺴﺮو ﺷﻬﺰاده ﺧﺮم ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺷﻮ .ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﭼﯥ

دوﻳﻢ ﻫﺎﻧﺮي د ﺧﭙﻞ ﻗﻠﻤﺮو ﭘﻪ ګﻮټ ګﻮټ ﻛﯥ ﺑﻨﺪﻳﺨﺎﻧﯥ ﺟﻮړې ﻛړې .ﻟﻪ

ﺧﺴﺮو د ﺗﺨﺖ ﭘﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﺧﭙﻞ ﺳﻴﺎل ښﻜﺎرﯦﺪۀ ﻧﻮ دﻛﻦ ﺗﻪ د ﻟښﻜﺮ

ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ،ﺑﻨﺪي ﻣﻜﻠﻒ و ﭼﯥ د ځﺎى ،ډوډۍ او ﺳﻮﻧګ ﭘﻴﺴﯥ

ﻟﯧږد ﭘﻪ وﺧﺖ ﻳﯥ ﭘﻪ ﭘټﻪ زﻫﺮ ورﻛړل .ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﯥ د ﺑﻨﺪﻳﺨﺎﻧﻮ او

ورﻛړي .ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﯧﻮزﻟﻰ و ،ﺧﻴﺮﻳﻪ ادارې ﻳﯥ د ﻣﺤﺒﺲ ﻟګښﺖ

ﻣﺤﺒﺴﻮﻧﻮ ﻧﻮى ﻧﻈﺎم اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ رواج ﻛړ.

ورﻛﺎوۀ .وﻳﻞ ﻛﯧږي ﭼﯥ اﺗﻠﺴﻤﻪ ﭘﯧړۍ ﭘﻪ اروﭘﺎ ﻛﯥ د ﻋﺼﺮي ﻣﺤﺒﺴﻮﻧﻮ
د ﻧﻈﺎم د زﯦږﯦﺪو زﻣﺎﻧﻪ ده.
د ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﯥ د ﺑﻨﺪﻳﺨﺎﻧﯥ ﻧﻈﺎم ﻧﻪ و .ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﻪ وﻫﻞ
ﻛﯧﺪل ،ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ورﻛﻮﻟﻪ ،اﻋﺪاﻣﯧﺪل ﺑﻪ او ﻳﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻛﻮټﻮاﻟۍ ﻛﯥ د
ﻟﻨډ وﺧﺖ ﻟﭙﺎره ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻛﯧﺪل .د ﻫﻨﺪ د ﻣﻐﻮﻟﻮ ﭘﻪ دور ﻛﯥ د ﺷﺎﻫﻲ
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ﺟﺬﺑﻪ وﻳﻞ ﺷﻮې ده .د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﯥ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ډاﻛﻮ ﻋﺎدي ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ د

روﺣﻴﯥ ورﻛﻮﻟﻮ اﻟﻬﻪ ﺷﻮه .ﭘﻪ ﭘﻨﺠﺎب ﻛﯥ ﻧﻈﺎم ﻟﻮﻫﺎر ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ
ﻓﻮﻟﻜﻮرﻳﻚ ادب ﻛﯥ د ﻫﻴﺮو ﻏﻮﻧﺪې ﺳﺘﺎﻳﻞ ﻛﯧږي .ﭘﻪ ﺳﻨﺪ ﻛﯥ ﭼﯥ

د ټﻮﻟﻨﯥ دوه ﻛﻠﺘﻮروﻧﻪ

ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮﻳﻖ ﭘﺮو ﭼﺎﻧﺪﻳﻮ ووژل ﺷﻮ ،ګڼ ﺧﻠﻚ ﻳﯥ ﺟﻨﺎزې ﺗﻪ ورﻏﻠﻞ او
ډﯦﺮ وﺳﺘﺎﻳﻞ ﺷﻮ ،ځﻜﻪ دۀ د ﻣﻈﺒﻮط ﻣﺮﻛﺰ او دوﻟﺘﻲ ادارو ﭘﺮ ﺧﻼف
ﺑﻐﺎوت ﻛړى و .دﻏﻪ ادارې او ﻣﻮﺳﺴﯥ د ﺳﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻮ ﺗﻪ ﻇﺎﻟﻤﯥ

ﺑﻜﻬﺘﻲ او دﻟﻴﺖ ﻏﻮرځﻨګﻮﻧﻪ ﻛﻪ څﮥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺑﯧﺨﻲ ﺑﯧﻠﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ وو،
ښﻜﺎرﯦﺪې .ﻣﻮږ دا رﻧګﻪ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ،ﻟږ ﻳﺎ ډﯦﺮ ،د ﻫﻨﺪ ﺑﺮاﻋﻈﻤګﻲ ﭘﻪ ﺑﻞ
ﺧﻮ ﭘﻪ دواړو ﻛﯥ ﻟﻪ ﻣﺴﻠﻂ او ﻻﺳﺒﺮي ﻛﻠﺘﻮر ﺳﺮه د ﺳﻴﺎل او ﺣﺮﻳﻒ
ﻫﺮ ځﺎى ﻛﯥ ﻣﻮﻧﺪﻟﻰ ﺷﻮ.
ﻛﻠﺘﻮر د ﻣﺒﺎرزې او ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ زور او ﺷﻮر وﻳﻨﻮ.
ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﺜﺎل ﻛﯥ وﻳﻨﻮ ﭼﯥ ﺧﻠﻜﻮ د اوازو ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د ﺣﺎﻛﻤﯥ ﻃﺒﻘﯥ د
د وﻟﺴﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﺎم ﭘﺴﻨﺪه ﻛﻠﭽﺮ ﻛﯥ د ﻣﺴﻠﻄﻮ ﻃﺒﻘﻮ د ﺑﯥ رﺣﻤﻴﻮ،
ﺷﺮﻣﻮﻟﻮ ﻫڅﻪ ﻛړې ده .د اوازو او ګﻮﻧګﻮﺳﻮ ﻛﻠﭽﺮ ﻳﻮه ډﯦﺮه زوروره
اﺳﺘﺜﻤﺎر او ﺑﯥ اﻧﺼﺎﻓﻴﻮ د اﻓﺸﺎ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻛﻴﺴﻮ د ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻮ
وﺳﻠﻪ ده ﭼﯥ اوس ﻫﻢ د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ څﯧﺮ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴږي .ﭘﻪ
ﻏﻮﻧﺪې ﺟﺎﻟﺒﯥ وﺳﻴﻠﯥ ﭘﻴﺪا ﻛﻮﻻى ﺷﻮ .د دې ﻛﻴﺴﻮ اﺻﻠﻲ اﺗﻼن
ﺳﺮﻛﺎري رﺳﻨۍ او رﺳﻤﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻮ ﻛﯥ واﻛﻤﻦ ،ﺟﻨﺮاﻻن او ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺑﺎﭼﻬﺎن ،ﺟﻨﺮاﻻن او ﻳﺎ ﻧﻮر ﻟﻮى ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﻪ وو ،ﺑﻠﻜﯥ ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎن وو
ﺷﺮﻳﻒ ،ﺳﺨﻲ او دﻳﻨﺪاره ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﯧﺪل ﺧﻮ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ اوازو ﻛﯥ ﺑﻪ دا
ﭼﯥ ﻟﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﻧﻈﺎم ﺳﺮه ﻳﯥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺑﻐﺎوت
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﺮﭼﭙﻪ ﺷﻮه .د ﻋﻮاﻣﻮ اوازو ،ګﻮﻧګﺴﻮ او ﭘﺴﭙﺴﻲ ﺑﻪ دوى
ﻛﺎوۀ .د د ﻏﻮ ﻛﻴﺴﻮ اﺗﻼن ﺑﻪ د ﻋﻮاﻣﻮ زاﻣﻦ وو او د ﻋﻮاﻣﻮ ﭘﻪ ګټﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ
ﻣﺴﺘﺒﺪ ،زﻧﺎ ﻛﺎر ،ﺑﺪ اﺧﻼق او ﺑﯥ رﺣﻤﻪ اﻧځﻮرول.
ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺟﻨګﯧﺪل ﭼﯥ ﻋﺪاﻟﺖ راوﻟﻲ .دﻏﻪ راز ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﻛﻠﭽﺮ ﻛﯥ
اﻳټﺎﻟﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻼﻧﻲ ﻣﻨﻮﺳﻲ ،ﭼﯥ د ﺷﺎه ﺟﻬﺎن ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ
ټﻮﻛﻴﺎن ،ټګﻤﺎران او ﺧﻨﺪووﻧﻜﻲ ﻣﻤﺜﻼن وﻳﻨﻮ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﭼﻠﻮﻧﻮ او
ﺗﻠﻠﻰ و ،ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب ﺳټﻮرﻳﺎ ډو ﻣګﻮر ﻛﯥ داﺳﯥ ګڼﯥ اوازې ﺛﺒﺖ
ﻫﻨﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﻋﺎدي ﺧﻠﻜﻮ د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺗﻴﺎرو ﻛﯥ د څﻮ ﺷﯧﺒﻮ
ﻛړي دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻛﯥ ﺷﺎه ﺟﻬﺎن ډﯦﺮ ﻋﻴﺎش او ﺑﺪ ﻟﻤﻨﻰ راﭘﯧﮋﻧﺪل
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ او رڼﺎﻳﻲ راوﺳﺘﻪ.
ﻛﯧږي او ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﺣﺮم د ﻓﺴﺎد ځﺎﻟﻪ اﻧځﻮرﯦږي .دﻏﻮ اوازو او ګﻨګﻮﺳﻮ
ډاﻛﻮان او ﻣﺴﻠﺢ ﻏﻠﮥ ﭼﯥ د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻗﺪرت ﭘﺮوا ﻳﯥ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ ،د
د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻟﻪ ﺧﺎورو ﺳﺮه ﺧﺎورې ﻛﺎوۀ.
ﻋﻮاﻣﻮ ﭘﻪ ﻛﻠﭽﺮ ﻛﯥ ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ ﭘﻪ اﺗﻼﻧﻮ ﺑﺪل ﺷﻮل.
ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﻧﻜﻠﻮﻧﻮ ﻟﻜﻪ ﻫﻴﺮ راﻧﺠﻬﺎ ،ﺳﺴﻲ ﭘﻨﻮ ،ﺳﻮﻫﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﻮال او
دﻏﻪ ﻛﺴﺎن د ﺧﻠﻜﻮ د ځﻮاك او د دوى د ارزوګﺎﻧﻮ ﺳﻤﺒﻮﻟﻮﻧﻪ وو .ﻟﻪ
ﻣﻴﺮزا ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻛﯥ اﺻﻠﻲ ﺧﺒﺮه د ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﻣﻨﻞ ﺷﻮﻳﻮ دودوﻧﻮ او
ﺳﻴﺎ ﺳﻲ اﻗﺘﺪار ﺳﺮه د د دﻏﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ او ﻣﺒﺎرزه ﻧﻪ ﻳﻮازې ﭘﻪ
رﺳﻤﻮﻧﻮ ﺳﺮﻏړاوى دى .ﭼﯥ ﻧﻜﻠﭽﻴﺎﻧﻮﺑﻪ دﻏﻪ ﻧﻜﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻮﻛﯥ
ﻛﻴﺴﻮ ﻛﯥ ﺑﻴﺎن ﺷﻮې ﺑﻠﻜﯥ ﭘﻪ ﺳﻨﺪرو ﻛﯥ راﻏﻠﯥ او ﭘﻪ ﺧﻮرا ﺷﻮق و
وﻳﻞ او ﻳﺎ ﺑﻪ د ﺳﻨﺪرو ﭘﻪ ﺑڼﻪ اورول ﻛﯧﺪل ﺧﻠﻜﻮ ﺑﻪ ورﻧﻪ اﻟﻬﺎﻣﻮﻧﻪ
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اﺧﻴﺴﺘﻞ او د ﻫﻐﻮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو او ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﻣﯧړاﻧﻪ او زړۀ ورﺗﻴﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ
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ﻏﻮرځﻨګﻮﻧﻮ ﭘﻪ زﯦږﯦﺪو او ﺟﻮړﯦﺪو ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠﻲ .ټﻮﻟﻨﻪ ،ﻣﺎدي ﻛﻠﭽﺮ

ﺳﺘﺎﻳﻠﻪ ﭼﯥ د ﺳﺮ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻳﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﻣﺴﻠﻄﻮ ارزښﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺒﺎرزه

ﭼﯥ ﻟﻪ ټﻜﻨﺎﻟﻮژي ﺳﺮه ﻛﻠﻚ ﺗړﻟﻰ دى ،د ﻣﻌﻨﻮي ﻛﻠﭽﺮ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭼﯥ ﻟﻪ

ﻛړې وه.

ﺳﻠﻮك او آداﺑﻮ ﺳﺮه ﺗړاو ﻟﺮي ،ﭘﻪ آﺳﺎﻧۍ ﻣﻨﻲ .ځﻜﻪ ﻣﻌﻨﻮي ﻛﻠﭽﺮ د

ﺷﺎﻋﺮي ﻫﻢ د ﻋﻮاﻣﻮ د ﻛﻠﭽﺮ ﻳﻮه اﺛﺮﻧﺎﻛﻪ وﺳﻠﻪ وه ﭼﯥ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺗﻌﺼﺒﺎت

ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ اﺧﻼﻗﻲ ﻳﺎ ﻣﻠﻲ ﭘﯧﮋﻧﺪګﻠﻮۍ ﺳﺮه ﻏﻮټﻪ دى.

ﻛﺎﺑﻮ ټﻮﻟﻮ
ﻳﯥ ﻛﻤﻮل او ﭘﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ زﻏﻢ ﭘﻴﺪا ﻛﺎوۀ .د ﺷﺎﻋﺮۍ ﭘﻪ ٰ

د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ځﻮاﻛﻮﻧﻪ د

ډوﻟﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ ،ﺑﺮﻫﻤﻨﺎﻧﻮ ،ﺷﯧﺨﺎﻧﻮ او زاﻫﺪاﻧﻮ ټﻜﻮﻧﻪ ﺷﻮي او

ټﻮﻟﻨﯥ ﺟﻮړښﺖ ﺑﺪﻟﻮي ﭼﯥ ورﭘﺴﯥ ﻧﻮي ﻛﻠﺘﻮري ارزښﺘﻮﻧﻪ او دودوﻧﻪ

رﻳﺎ ﻛﺎر او دﻧﻴﺎ ﭘﺮﺳﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮي دي .د وﻟﺲ د ﻛﻠﭽﺮ ټﻮﻟﻮ دﻏﻮ

زﯦږي .د ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻮړې ﻃﺒﻘﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﺑﺮﻻﺳۍ د اداﻣﯥ ﻟﭙﺎره د ﻛﻠﺘﻮر ﭘﻪ

ﻋﻨﺎﺻﺮو د ټﻮﻟﻨﯥ ورځﻨﻲ ژوﻧﺪ ﺗﻪ ﻻره ﻛﻮﻟﻪ او ﭘﻪ ﭘټﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﻳﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ

دﻏﻪ ﻧﻮي ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ څﮥ ﺧﭙﻠﻮي ﭼﯥ دوى ﻟﻪ ﻋﺎدي ﺧﻠﻜﻮ ﺑﺮ او ﺑﯧﻞ

ﻧړۍ ﻟﻴﺪ ﺑﺪﻻوۀ.

ﻛړي .د ټﻮﻟﻨﯥ ﻧﺘﻠﻲ او ځﭙﻠﻲ ﺧﻠﻚ ﻋﻮاﻣﻲ ﻛﻠﺘﻮر ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ

ﻣﻮږ ﻣﯧﻠﯥ ،ﻟﻤﺎﻧځﻨﯥ او ﻗﺴﻢ ﻗﺴﻢ ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻛﻠﺘﻮري ﻏﻮﻧډې او

ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﻬﺘﺮي راوﻟﻲ ،اﻟﺒﺘﻪ دوى د ﻻډﯦﺮو ﺧﻠﻜﻮ ﺧﻴﺮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ

اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻫﻢ د ﻋﻮاﻣﻮ د ﻛﻠﭽﺮ ﺑﺮﺧﻪ ﺑﻠﻼى ﺷﻮ .د دﻏﻮ ﻏﻮﻧډو او

ﺳﺎﺗﻲ.

اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻮ ﻳﻮ ﻣﻬﻢ اړخ دا و ﭼﯥ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﺗﻮﭘﻴﺮوﻧﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل .ﺑﺮﺧﻪ
واﻟﻮ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ا ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻨډوﻧﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮش او ﺟﺬﺑﻪ ﺳﻨﺪرې وﻳﻠﯥ
او ﻧڅﺎوې ﻛﻮﻟﯥ .د ﻟﺘﻪ دﺧﺎن وﻏﺮﻳﺐ ﻳﺎ زورور و ﻛﻤﺰوري ﻓﺮق ﻧﻪ و.
ټﻮل ﺑﻪ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى وو او د ﺟﺸﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟۍ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه
ﺷﺮﻳﻜﻮﻟﯥ.
ﺳﻴﺎل او ﺣﺮﻳﻒ ﻛﻠﭽﺮ د ﺑﯥ وﺳﻮ او ﺑﯥ واﻛﻮ ﭘﺮګﻨﻮ ﻛﻠﭽﺮ و .د ﺧﻠﻜﻮ
ﭘﺮګﻨﯥ د ﻣﻮزﻳﻚ ،ادب ،ﺗﻴﺎﺗﺮ ،داﺳﺘﺎﻧﻮﻧﻮ او ﻓﺴﺘﻴﻮاﻟﻮﻧﻮ د ﻋﺎم
ﭘﺴﻨﺪه ډوﻟﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ د ﺧﭙﻞ ځﺎى د ﭘﻴﺪا ﻛﻮﻟﻮ
او د زورورو د زور د اوﺑﮥ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﺣﺮﻳﻒ ﻛﻠﺘﻮره اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻮي.
دﻏﻪ ﻛﻠﺘﻮر دوى ﺗﻪ ﺷﻌﻮر ورﻛﻮي او د ژوﻧﺪ د رﺑړو د زﻏﻤﻠﻮ ﺣﻮﺻﻠﻪ
ورﺑﺨښﻲ.
ﻛﻠﺘﻮري ارزښﺘﻮﻧﻪ او دودوﻧﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﻨټﺮوﻟﻮي او د اﺟﺘﻤﺎع د ﭼﻠﻨﺪ،
آداﺑﻮ ،ﻟﺮﻟﻴﺪ او روﻳﯥ ﭘﻪ ﺟﻮړﯦﺪو او دﻏﻪ راز د ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي
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واﻛﻤﻦ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﯧﺪل ﭼﯥ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ د ښﯥ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ د ورﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ

ذرﻳﻌﻪ څﻨګﻪ ﭘﺮ ﻫﻐﻮى ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻛړي.
ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ اود ﻣﻐﻮﻟﻮ ﭘﻪ دور ﻛﯥ،واﻛﻤﻨﻮ

د ﭘﺎﭼﺎﻳﺎﻧﻮ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎوې

ﺧﭙﻠﻮ درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ اوﭘﺮدو ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﺗﻪ ﺗﻞ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎوې ورﻛﻮﻟﯥ .د ﺗﺎرﻳﺦ
ﻓﻴﺮوز ﺷﺎﻫﻲ ﻟﻴﻜﻮال ﺿﻴﺎ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻧﻲ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ دا د ډﻳﻠﻲ د ﺳﻼﻃﻴﻨﻮ
رواج و ﭼﯥ ﻟﻪ ﻋﻠﻤﺎوو ﺳﺮه ﺑﻪ ﻳﯥ ډوډۍ ﺧﻮړه .اﺷﺮاف ﻫﻢ ﭘﻪ دﻏﻮ

ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ډوډۍ ورﻛﻮﻟﻮ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻘﺼﺪوﻧﻪ ﻟﺮﻟﻲ
ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎوو ﺳﺮﻟﻮړي ﻛﯧﺪل .ﺑﺮﻧﻲ د اﺷﺮاﻓﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د ډوډۍ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ
دي .واﻛﻤﻨﻮ او اﺷﺮاﻓﻮ ﻟﻪ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎوو څﺨﻪ د وﺳﻴﻠﯥ ﻛﺎر اﺧﻴﺴﺘﻰ او
ﺳﺮ ﺳﻴﺎﻟﻲ ﻳﺎده ﻛړې او ﻛښﻠﻲ ﻳﯥ دي ﭼﯥ دا د دوى ﻟﭙﺎره د ﺣﻴﺜﻴﺖ او
ﭘﻪ دې ډول ﻳﯥ ﻧﻮرو ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺨﺎوت ورښﻜﺎره ﻛړى دى .د دې ﻟﭙﺎره ﻫﻢ
ﭘﺮﺳﺘﻴﮋ ﺧﺒﺮه وه .دﻏﻪ ﻣﻮرخ ﻟﻴﻜﻠﻲ دي ﭼﯥ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻮۀ اﺷﺮاﻓﻲ واورﯦﺪل
ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎوې ﺷﻮې دي ﭼﯥ ﻧﻮر د درﺑﺎر ﻟﻪ ﺑﯥ ﻣﺜﺎﻟﻪ آﺷﭙﺰۍ ﺧﺒﺮ ﺷﻲ .ﭘﻪ
ﭼﯥ ﺳﻴﺎل ﻳﯥ ﭘﻨځﮥ ﺳﻮوه ﻛﺴﻪ ﻣﯧﻠﻤﺎﻧﮥ ﻛړي ﻧﻮ دۀ ﺑﻪ زرو ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ
ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎوو ﻛﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ډوډۍ ﺳﺮﺑﯧﺮه ﺳﺎﺗﯧﺮي اوﺗﻔﺮﻳﺢ ﻫﻢ وه .ﻧﻪ ﻳﻮازې
ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ وﻛړه ﭼﯥ ﺗﺮ ﻫﻐﮥ ﻳﯥ واړوي .د اﺷﺮاﻓﻮ ډﯦﺮې ﭘﻴﺴﯥ ﭘﻪ
ﻧڅﺎ او ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﻠﻜﯥ ﺷﻌﺮوﻳﻞ ،د ﻣﺪارﻳﺎﻧﻮ ﻟﻮﺑﯥ او ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ ﭘﻪ
ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎوو ﻟګﯧﺪې او د ﻣﺼﺎرﻓﻮ د ﭘﻮره ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﻟﻪ
دﻏﻮ ﻣﺤﻔﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ دود وو.
ﺳﻮدﺧﻮرو او ﻣﻠﺘﺎﻧﻲ ﺳﻮداګﺮو ﭘﻪ ډﯦﺮه ګټﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﭘﻮروﻟﯥ .د
اﺷﺮاﻓﻲ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﯧﻠﻤﻪ ﺗﻪ ﭘﻮره ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﻛﺎوۀ ،د ډول ډول ﺧﻮړو ﭘﻪ
ﺑﺪﺧﺮڅﻴﻮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ د دوى ﺑﯧﻮﺳﻪ ﻛﯧﺪل او ﻫﻐﻪ د ﭼﺎ ﺧﺒﺮه د ﭘﻮﻟۍ ټﻚ
ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﺑﻪ ﻳﯥ ډﯦﺮې ﭘﻴﺴﯥ ﻟګﻮﻟﯥ .ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﯧﻠﻤﻪ ﭘﺎﭼﺎ و ،ﻧﻮ ﻛﻮرﺑﻪ ﺑﻪ
ﺗﻪ ﻛﯧﻨﺎﺳﺘﻞ وو.
ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺳﻮﻏﺎﺗﻮﻧﻪ ورﻛﻮل ،ﭼﯥ د دۀ ﺑﻠﻨﻪ ﻳﯥ ﻣﻨﻠﯥ او د دۀ ﺳﺮ ﻳﯥ ﻟﻮړ

ﺗﺎرﻳﺦ د ﻫﻐﯥ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺛﺒﺖ ﻛړي ﭼﯥ ﻛﻴﻘﺒﺎد)(١٢٩٠‐١٢٨٧

ﻛړى دى .ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﻧﻮرو ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺳﻮﻏﺎﺗﻮ ورﻛﻮل ﻛﯧﺪل.
ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺑﻐﺮا ﺧﺎن ﺗﻪ ﻛړې وه .ﭘﻪ دې ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﻛﯥ زر ډوﻟﻪ ﺧﻮاړۀ
د ﭘﺎﭼﺎﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎوې د ﻫﻐﻮى ﻟﭙﺎره ﺿﺮوري وې.
ﭘﺎﺧﮥ ﺷﻮي وو .ﭘﻪ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه ﻗﺴﻢ ﻗﺴﻢ وﭼﯥ ډوډۍ ،ﻛﻠﭽﯥ او
ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﻚ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﻼﺳﻴﻚ اﺛﺮ)ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ( ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ
ﻣﻴټﺎﻳﺎﻧﯥ ﻫﻢ د ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ اﻳښﯥ وې.
اﺷﺮاﻓﻮ ﺗﻪ ﺿﻴﺎﻓﺖ د ﭘﺎﭼﺎﻳﺎﻧﻮ دﺳﺘﻮر و .ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﻴﺎ د ﺳﻠﻄﺎن ﻃﻐﺮل
) (١٠۶٣‐١٠٣۶ﻋﺎدت و ﭼﯥ ﻫﺮ ﺳﻬﺎر ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ او ﻣﻼزﻣﺎﻧﻮ

اﺑﻦ ﺑﻄﻮﻃﻪ ﭼﯥ د ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻐﻠﻖ ) (١٣٢۵‐١٣۵١ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ
راﻏﻠﻰ و ،ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ درﺑﺎر ﻛﯥ دوه ډوﻟﻪ ډوډۍ وه .ﻳﻮه د اﺷﺮاﻓﻮ او

ﺧﻮﻧﺪوره ډوډۍ ﺧﻮړوﻟﻪ .دۀ ﺑﻪ د ﺳﻔﺮ ﭘﻪ وﺧﺖ او ﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ښﻜﺎر وﺗﻰ
ﺑﻞ د ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﻟﭙﺎره .ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﮋدې اﻣﺮاوو ،اﺷﺮاﻓﻮ او
و ،ﻫﻢ ،دﻏﻪ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎوې ورﻛﻮﻟﯥ .د دې ډوډۍ ﺑﻪ دوﻣﺮه ښﻪ اﻧﺘﻈﺎم
ﻟﻮړرﺗﺒﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﺳﺮه ډوډۍ ﺧﻮړه .ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺑﻪ دۀ د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮښﯥ
ﺷﻮى و او دوﻣﺮه ﺑﻪ ﭘﺮﻳﻤﺎﻧﻪ وه ﭼﯥ ﭘﻪ درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮه ،ﻟﻪ ﭘﺎﭼﺎ ﺳﺮه د
اﺷﺮاﻓﻲ ﺗﻪ د ﺧﺎص ﻗﺴﻢ ډوډۍ ﺳﺖ وﻛړ ﭼﯥ دا ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻟﻮى وﻳﺎړ او
ﻻرې ﻣﻠﻮ ﻋﺎدي ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ رﺳﯧﺪه .د ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﻚ ﭘﻪ ﻗﻮل د ﺗﺮﻛﺴﺘﺎن
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ﻋﺰت و .ﻟﻪ ﻳﻮۀ اټﻜﻞ ﺳﺮه ﺳﻢ ،د ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻐﻠﻖ د ﭘﺨﻠﻨځﻲ ډوډۍ ﻛﺎﺑﻮ
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د ﻣﻐﻮﻟﻮ د اﻣﭙﺮاﻃﻮرۍ ﻟﻪ زواﻟﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻟﻜﻨﻬﻮ او دﻛﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻮ د

ﺷﻞ زره ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪه ..ﻫﺮه ورځ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږ دوه زره ﻏﻮاﻳﻲ او دوه ﻧﻴﻢ

ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎوو دﻏﻪ دود وﭘﺎﻟﮥ او د ډوډۍ د ﻛﻠﭽﺮ د ﻏﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ

زره اوزې او ﭘﺴﻮﻧﻪ ﺣﻼﻟﯧﺪل ،ﭼﯥ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ډوډۍ ورﺳﯧږي .ﻏﻮاګﺎﻧﯥ

ﭘﻮره ﭘﻮره ﻫڅﻪ وﻛړه.ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﺷﺮر ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اﺛﺮ) ګﺬﺷﺘﻪ ﻟﻜﻨﻬﻮ(او

ﻧﻪ ﺣﻼﻟﯧﺪﻟﯥ.

ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اﺛﺮ ) دﻛﻨﻲ ﻛﻠﭽﺮ( ﻛﯥ د دﻛﻦ او ﻟﻜﻨﻬﻮ د

ﻧﻮرو ﺳﻼﻃﻴﻨﻮ ﻫﻢ د ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎوو دود ﭘﺎﻟﻠﻰ دى .ﺳﻜﻨﺪر

درﺑﺎروﻧﻮ د ډوډۍ د ﺧﺎﺻﻮ او ﺑﯥ ﻧﻈﯧﺮو ډوﻟﻮﻧﻮ ذﻛﺮ ﻛړى دى.

ﻟﻮدي) (١۵١٧‐١۴٨٩دﻳﻨﻲ ﻋﻠﻤﺎ او ﭘﻮﻫﺎن ﻣﯧﻠﻤﺎﻧﮥ ﻛﻮل ،ﺧﻮ دﻏﻮ

ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎوې ﻳﻮازې د ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻧﻪ وې ،ﺑﻠﻜﯥ ﻟﻪ

ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺨﯥ ﺗﻪ د ډوډۍ ﺧﻮړﻟﻮ اﺟﺎزه ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ .دوى ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ

ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ څﺨﻪ د ځﺎن د ﺧﻼﺻﻮﻟﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﻢ وې .واﻛﻤﻨﻮ ﺑﻪ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺧﭙﻞ

ﺑﺮﺧﻪ ﻛﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ورﺳﺮه وړه .ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ د دوى ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﻳﻮازې ﭘﻪ ډوډۍ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﯧﻠﻤﺎﻧﮥ ﻛړل او ﭘﻪ ډوډۍ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ زﻫﺮ ورﻛړل .ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﻚ

ﻧﺎﺳﺖ وو.

ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻠﻲ دي ﭼﯥ اﻧﻮﺷﯧﺮوان د ﻣﺰدك ﻻروﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ

د ﻣﻐﻮﻟﻮ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮرۍ ﺑﺪل ﺷﻮ ،ﺳﻼﻃﻴﻦ

ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ وﻛړه .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ دوى د ډوډۍ او ﺷﺮاﺑﻮ ﻟﻪ څښﻠﻮ وروﺳﺘﻪ

او اﺷﺮاف ﻻ ﺷﺘﻤﻦ ﺷﻮل او ﻣﻬﻤﺎﻧۍ ﻳﯥ ﻻ ﺷﺎﻧﺪاره ﺷﻮې .د ډوډۍ د

ﭘﻮره ﺑﯥ ﺣﺎﻟﻪ ﺷﻮل ،ټﻮل ﻳﯥ ﺗﺮ ﺗﯧﻎ ﺗﯧﺮ ﻛړل .اورﻧګﺰﯦﺐ )(١۶۵٨‐١٧٠٧

ډوﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﺴﺖ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﺧﻮاړۀ ﻫﻢ راﻏﻠﻞ ﭼﯥ ﻣﻐﻮل ورﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﻨځﻨۍ

ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ورور ﺷﻬﺰاده ﻣﺮاد د وژﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﻤﺪا ﻛﺎر وﻛړ .ﻣﺮاد ﻳﯥ د

اﺳﻴﺎ ﻛﯥ ﺑﻠﺪ وو .وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻮړو ﺳﺮه ﺑﻠﺪﺗﻴﺎ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﻻ

ﻣﺎښﺎم ډوډۍ ﺗﻪ ﻣﯧﻠﻤﻪ ﻛړ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﺮاد ﭘﻪ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﻛﯥ د ډﯦﺮو ﺷﺮاﺑﻮ

رﻧګﻴﻦ ﻛړ .د ډوډۍ د ﭘﺨﻮﻟﻮ او ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮﺟﻪ

ﻟﻪ څښﻠﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﻮره ﻧﺸﻪ ﺷﻮ ،اورﻧګ زﯦﺐ ﻳﯥ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺣﻜﻢ وﻛړ او

ﻛﯧﺪﻟﻪ .د ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل د ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻟﭙﺎره ﺑﻪ ﻋﻄﺮوﻧﻪ ﭘﺎﺷﻞ ﻛﯧﺪل .ﻻ ډﯦﺮو

ګﻮاﻟﻴﺎر ﻗﻠﻌﯥ ﺗﻪ ﻳﯥ واﺳﺘﺎوۀ .ﻣﺮاد ﻫﻠﺘﻪ د ﻗﺘﻞ ﭘﻪ ﺗﻮر ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ او

ﺧﻮﻧﺪورو ﺧﻮړو اﺷﺘﻬﺎوې ﻻ زﻳﺎﺗﯥ ﭘﺎروﻟﯥ او ځﻴﻨﯥ اﺷﺮاف د ډﯦﺮې

اﻋﺪام ﺷﻮ .د ﺑﻨګﺎل واﻛﻤﻦ ﻋﻠﻲ وردي ﺧﺎن ،ﻣﺮﻫټﻪ ﻟﻴډر ﺑﻬﺎﺷﻜﺮ او د

اﺷﺘﻬﺎ ﭘﻪ ﻟﺮﻟﻮ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﻮل .وﻳﻞ ﺷﻮي دي ﭼﯥ د اﻛﺒﺮ ﭘﺎﭼﺎ ﻧﮋدې

ﻫﻐﮥ ﻣﻠګﺮي ﻣﯧﻠﻤﺎﻧﮥ ﻛړل او ووژل.

ﻣﻠګﺮى او ﻣﻮرخ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ،ﭘﻪ ﻣﺘﻨﻮع ﺧﻮراﻛﻮﻧﻮ ﻋﺎدت و .اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ
ﭼﯥ ﺑﻪ ډوډۍ ﺧﻮړه ،زوى ﺑﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ د دۀ د ﭘﺨﻠﻨځﻲ د ﭼﺎرو ﻣﺴﻮول و،
د ﭘﻼر څﻨګ ﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ و ،څﺎر ﺑﻪ ﻳۍ ﻛﺎوۀ ﭼﯥ ﭘﻼر ﻳﯥ ﻛﻮم ډول ﺧﻮاړۀ
ﺧﻮښ ﻧﻪ ﻛړل .ﻫﻐﻪ ﺧﻮاړۀ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻧﻪ ﭘﺨﯧﺪل .ﻟﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻠﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې
ډوډۍ ﺑﻪ د رﺗﺒﯥ ﭘﻪ ﻟﺤﺎظ راټﻴټﻮ اﺷﺮاﻓﻮ ﺧﻮړه .ﻋﺎدي ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ
ﺣﻀﺮ او ﺳﻔﺮ دواړو ﻛﯥ ﻛﯧﭽړى ورﻛﻮل ﻛﯧﺪۀ .د ﻧﻮرﺟﻬﺎن ورور اﺻﻒ
ﺧﺎن ﻫﻢ د ډﯦﺮې اﺷﺘﻬﺎ ﭘﻪ ﻟﺮﻟﻮ ﻣﺸﻬﻮر و.

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره

31

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
32
دۀ ﭘﻪ دې ﺑﺎره ﻛﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ څﻨګﻪ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﺟﻠﻮس ﻛﯥ

د اﻋﺪام ځﺎى ﺗﻪ ﺑﻴﻮل ﻛﯧﺪۀ ،ﺑﺸﭙړ ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺑﻴﺎن ﻛړي دي .د اﻋﺪام ﭘﻪ
ورځ ﺑﻪ ﭘﻪ ټﻮل ښﺎر ﻛﯥ د ﻛﻠﻴﺴﺎ زﻧګﻮﻧﻪ ووﻫﻞ ﺷﻮل .د ﺳړك دواړو

ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧۍ اروﭘﺎ ﻛﯥ اﻋﺪاﻣﻮﻧﻪ

ﻏﺎړو ﺗﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻚ وﻻړ وو ﭼﯥ د اﻋﺪام ځﺎى ﺗﻪ د ﻣﺠﺮم د وړﻟﻮ ﻧﻨﺪاره
وﻛړي .ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻜﻮ د ﻣﺠﺮم ﭘﻪ ﺧﻼف ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ څﺮګﻨﺪاوۀ ،ﻛﻨځﻠﯥ
ﺑﻪ ﻳﯥ ورﺗﻪ ﻛﻮﻟﯥ او ﭘﻪ ﺗﯧږو ﺑﻪ ﻳﯥ وﻳﺸﺘﮥ .ﺧﻮ ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ځﻞ ﺑﻪ د ﻏﻢ

ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻛﺎرو ،ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ،ﻧﺎراﺿﻴﺎﻧﻮ او ﻣﺮﺗﺪاﻧﻮ ﺗﻪ د دې ﻟﭙﺎره ﺳﺨﺘﻪ
ﭼﻮﭘﺘﻴﺎ ﺧﭙﺮه وه.
ﺳﺰا ورﻛﻮل ﭼﯥ ﻧﻮرو ﺗﻪ ﻋﺒﺮت ﺷﻲ ،ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﻛﯥ ﻋﺎم وو .ډﯦﺮه
د اﻋﺪام ﭘﻪ ځﺎى ﻛﯥ ﺑﻪ دار وﻻړ و ،ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ او څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ﺑﻪ رﺳﻤﻲ
ﺑﻮږﻧﺪه ﺟﺰا د اﻋﺪام وه .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﺣﺘﻰ د اﻋﺪام ﭘﻪ ﺳﺰا ﻛﯥ ﻫﻢ
ﭼﭙﻨﯥ اﻏﻮﺳﺘﻲ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭼﻮﻛﻴﻮ ﻧﺎﺳﺖ وو .ﺧﻠﻜﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻ د اﻋﺪام د
ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﺗﻪ ﭘﺎم ﻛﯧﺪۀ .د ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ اروﭘﺎﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺮﻏﻮڅﯧﺪا
ﺣﻜﻢ ﻟﻪ اﻋﻼﻧﯧﺪو ﺳﺮه ﺳﻢ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟۍ ﭼﻴﻐﯥ ﺳﻮرې او ﭼﻜﭽﯥ ﺷﺮوع
ﻛﯥ ﻋﺰت او ﭘﻪ دار ﻛﯧﺪا ﻛﯥ ﺑﯥ ﻋﺰﺗﻲ ﻟﻴﺪه .ځﻜﻪ ﺧﻮ اﺷﺮاف د
ﻛﻮﻟﯥ .ﻟﻪ ﻣﺠﺮﻣﻪ ﺗﻮﻗﻊ ﻛﯧﺪه ﭼﯥ ﺣﻜﻢ وﻣﻨﻲ او ﻧﺪاﻣﺖ څﺮګﻨﺪ ﻛړي .ﺧﻮ
ﺳﺮﻏﻮڅﻮﻟﻮ او ﻋﺎدي ﺧﻠﻚ د ﭘﻪ دار ﻛﻮﻟﻮ ﻻﻳﻖ ﺑﻠﻞ ﻛﯧﺪل .ښځﯥ ﻧﮥ ﭘﻪ
ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮم د اﻋﺪام ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎﻟﮥ ،ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮاو دا ﻧﻮرو
دار ﻛﯧﺪﻟﯥ .د ﻫﻐﻮى ﺑﻪ ﻳﯥ ﺳﺎه ورﺗﺮﺑﺘﻮﻟﻪ.
ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺳﭙﻜﯥ ﺳﭙﻮرې وﻳﻠﯥ او د ځﺎن د ﺑﯥ ګﻨﺎﻫﻲ دﻻﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﯥ
ﭘﻪ اﻋﺪام ﻛﯥ دﻏﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ د ﻓﺮاﻧﺴﯥ اﻧﻘﻼب ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ ډاﻛﺘﺮ
راوړل .دﻏﺴﯥ ﻛﺲ ﺳﺮﻛښ او ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻠﻞ ﻛﯧﺪۀ.
ﺟﻮزوف ګﻴﻮﻟﺘﻴﻦ د اﻋﺪام ﻧﻮې وﺳﻴﻠﻪ اﺧﺘﺮاع ﻛړه ،ﺧﺘﻢ ﺷﻮ .دا وﺳﻴﻠﻪ
د اﻋﺪام د ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ روﺣﺎﻧﻴﻮﻧﻮ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻮل ﭼﯥ
ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﻣﺨﺘﺮع ﭘﻪ ﻧﻮم ده ،د ﻫﺮې ﻃﺒﻘﯥ د ﻣﺤﻜﻮم ﻟﭙﺎره وﻛﺎرﯦﺪﻟﻪ.
ﻣﺤﻜﻮم د ﺧﭙﻞ روح ژﻏﻮرﻧﯥ ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﻛړي او ﻗﺎﺿﻴﺎن ﻟﻪ ﭼﻮﻛﻴﻮدم ﭘﻪ
ﭘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻛﯥ اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ د اﻧﻘﻼب د ﺑﺮاﺑﺮۍ د اﺻﻞ ﭘﻪ اﺳﺎس ﭘﻪ
١٧٩١ﻛﯥ اﻋﻼن وﻛړ ﭼﯥ د ﻫﺮ ﭼﺎ د اﻋﺪام ﺟﺰا ﺑﻪ د ﺳﺮ ﻏﻮڅﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑڼﻪ

دم راوﻻړﯦﺪل ﭼﯥ ﺧﻠﻚ د اﻋﺪام داﻳﺮې ﺗﻪ ﻟﻪ ﻧﻨﻮﺗﻮ ﻣﻨﻊ ﻛړي.
د اﻋﺪام ځﺎى ﭘﻪ ﻫﺮ ﻣﻠﻚ ﻛﯥ ﻓﺮق ﻛﺎوۀ .ﭘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻛﯥ ﻣﺠﺮم ﻣﻌﻤﻮﻻ

ﻋﻤﻠﻲ ﻛﯧږي.
ټﻴﻚ ﭘﻪ ﻫﻤﺎﻏﻪ ځﺎى ﻛﯥ ﭘﻪ دار ځﻮړﻧﺪﯦﺪۀ ﭼﯥ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻳﯥ ﻛړى و .ﭘﻪ
د اروﭘﺎ ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﻛﯥ د اﻋﺪام ﻟﭙﺎره داﺳﯥ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﻛﯧﺪۀ ﻟﻜﻪ
ﻧﻮرو ﻣﻠﻜﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺑﻴﺎ د اﻋﺪام ﺧﺎص ځﺎﻳﻮﻧﻪ وو .ﻣﺜﻼ ﭘﻪ اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﻛﯥ
ﺗﻤﺎﺷﻪ ﭼﯥ وي او ﺧﻠﻚ ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻤﻪ ﻧﻨﺪاره وﻛړي.
د ﻟﻨﺪن ټﺎﻳﺒﻮرن ﻏﻮﻧډۍ د اﻋﺪاﻣﻮﻧﻮ ځﺎى و.
ﭘﺘﺮ ﭘﻴﺮﻧﺒﺮګ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﻜﻨﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ )د ﻣﻌﺎﺻﺮې اروﭘﺎ ﭘﻪ اواﻳﻠﻮ ﻛﯥ
وګړى او دوﻟﺖ( ﻧﻮﻣﯧږي او ﭘﻪ  ١٩٩٨ﻛﯥ ﭼﺎپ ﺷﻮې ده ،ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧۍ

ﻣﻴﺸﻞ ﻓﻮﻛﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب )اﻧﻈﺒﺎط او ﻣﺠﺎزات( ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ :د
ﺧﻠﻜﻮ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ اﻋﺪاﻣﻮﻧﻪ ﻳﻮازې ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻢ ﻟﺮي.

اروﭘﺎ ﻛﯥ د اﻋﺪام د ﻣﺮاﺳﻤﻮ او د دﻏﻮ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ د ﺧﻠﻜﻮ د
ﻏﺒﺮګﻮن ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻏږﯦﺪﻟﻰ دى.
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دﻏﺴﯥ اﻋﺪاﻣﻮﻧﻪ ،ﺣﺘﻰ ﭘﻪ وړو ﻗﻀﻴﻮ ﻛﯥ ،ﻟﻪ داﺳﯥ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﺳﺮه
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ﺑﻨﺪﻳﺨﺎﻧﯥ د دﻳﻮاﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ د ﻣﺤﺒﺲ د ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ د

ﻏﻮټﻪ وي ﭼﯥ د ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺦ روڼﻰ ورﺑﺎﻧﺪې ﻛﯧږي.

ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ﭼﭗ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﯧږي .ځﻴﻨﻮ ﻣﻠﻜﻮﻧﻮ ﺧﻮ ان د اﻋﺪام ﺳﺰا ﻣﻨﻌﻪ

اﻟﺒﺘﻪ ،ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻣﻮاردوﻛﯥ د ﺧﻠﻜﻮ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ اﻋﺪاﻣﻮﻧﻮ ﺟﻨﺠﺎﻟﻮﻧﻪ ﺟﻮړ

ﻛړې ده .ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو ﻛﯥ ﻻ د اﻋﺪام ﺟﺰا ﻣﻮﺟﻮده ده.

ﻛړي دي .ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﻛﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﯥ ګﻨﺎه ښﻜﺎره ﺷﻮى او د ﻫﻐﮥ د اﻋﺪام

د ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﺧﻠﻜﻮ ښﻜﺎره اﻋﺪاﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﻟﯥ د ﺗﻔﺮﻳﺢ ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻪ

ﻓﻴﺼﻠﻪ ﻳﯥ ﻧﺎﺳﻤﻪ ﺑﻠﻠﯥ ﻧﻮ ﺗﻮﻧﺪ ﻏﺒﺮګﻮن ﻳﯥ ښﻮدﻟﻰ دى.دوى ﻫڅﻪ ﻛړې

ﻛﺘﻞ؟ دا ځﻜﻪ ﭼﯥ د ﻫﻐﯥ زﻣﺎﻧﯥ د ﻫﺮ وګړي ﭘﻪ روح ﻛﯥ د ﺧﺸﻮﻧﺖ

ﭼﯥ ﻣﺤﻜﻮم د اﻋﺪام ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ راوﺑﺎﺳﻲ .ﻓﻮﻛﻮ د دﻏﺴﯥ ﭘﯧښﻮ

ښﺎﻣﺎر ﭘﺮوت و .دوى ﻟﻪ دا رﻧګﻪ ﻫﺮې ﭘﯧښﯥ ﺧﻮﻧﺪ اﺧﻴﺴﺘﻼى ﺷﻮى.

ﻳﻮڅﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ورﻛړي ﭼﯥ د ﺧﻠﻜﻮ ﺑﻬﻴﺮ د اﻋﺪام ﭘﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ورﻣﺎت

ﻟﻜﻪ روﻣﻴﺎﻧﻮ ﭼﯥ د ګﻼدﻳﺎﺗﻮراﻧﻮ د ﺧﻮﻧړۍ ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﻧﻨﺪاره ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪ

ﺷﻮى او ﻣﺤﻜﻮم ﻳﯥ ورﻧﻪ ژﻏﻮرﻟﻰ دى.ﭘﻪ دﻏﺴﯥ ﭘﯧښﻮ ﻛﯥ ﺧﻠﻜﻮ ﻧﻪ

ﺧﻮﻧﺪ ﻛﻮﻟﻪ.

ﻳﻮازې ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ﻛړې ﺑﻠﻜﯥ ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ او ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﭘﻮرې ﻳﯥ

او ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ دا ﺑﻪ د ﺟﻨﺎﻳﺖ او ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻛﺎرو ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ د دوى د ﻛﺮﻛﯥ

ﻫﻢ ﻣﻠﻨډې وﻫﻠﯥ دي.

د څﺮګﻨﺪوﻟﻮ او ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻪ د دوى د اﻃﺎﻋﺖ د اﻇﻬﺎر ﻻره وه.

ځﻴﻨﯥ وﺧﺘﻮﻧﻪ داﺳﯥ ﺷﻮي ﭼﯥ د اﻋﺪام ﺷﻮي ﻣړى د دې ﻟﭙﺎره ﭼﯥ
ﺧﻠﻚ ووﯦﺮﯦږي او ﭘﻪ اﻳﻨﺪه ﻛﯥ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎت ﻧﻪ ﻛړي او د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ
اﻃﺎﻋﺘﻪ ﻏﺎړه وﻧﻪ ﻏړوي ،د څﻮ ﺷﭙﻮ ﻟﭙﺎره د دار ﭘﻪ ﺳﺮ ځﻮړﻧﺪ ﭘﺎﺗﯥ
ﺷﻮى دى .ﭘﻪ اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﺟﺮاﺣﺎﻧﻮ د اﻧﺴﺎن د ﺑﺪن د ﺳﭙړﻟﻮ او د ﺧﭙﻠﻮ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د زﻳﺎﺗﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﻴﺖ د اﻋﺪام ﺷﻮي د ﻣړي ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻛﻮﻟﻪ ،ﺧﻮ د
اﻋﺪام ﺷﻮي ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ او دوﺳﺘﺎﻧﻮ د ﻣړي ﭘﻪ ﻋﺰت ﺳﺮه ﺧښﻮل ﻏﻮښﺘﻞ
او د ﺟﺮاﺣﺎﻧﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻳﯥ ﻏﻨﺪﻟﻪ.
د ښﻜﺎره اﻋﺪاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ د ﺧﻠﻜﻮ روﻳﻪ وار ﭘﻪ وار ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮه.
ښﻜﺎره اﻋﺪام ﻛﻪ ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﻛﯥ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﺗﻔﺮﻳﺢ او ﻧﻨﺪاره وه ﻧﻮ د
ﻗﺎﻧﻮن د ﻗﻮت د څﺮګﻨﺪوﻟﻮ وﺳﻴﻠﻪ او ذرﻳﻌﻪ ﻫﻢ وه.
ﺧﻮ ،ﭘﻪ اﺗﻠﺴﻤﻪ ﭘﯧړۍ ﻛﯥ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﻜﻮم ﺷﻮي ﺗﻪ رﺳﯧﺪل،
ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د اﺣﺘﺮام د څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻼ ﻟﻴﻨﺪۍ ﻛﻮل او د ﻣﺮګ د ﻣﻨﻠﻮ ﭘﻪ
ﺧﺎﻃﺮ د ﻫﻐﮥ د زړۀ ورﺗﻴﺎ ﺳﺘﺎﻳﻞ ،ﭘﻴﻞ ﻛړل .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﭘﯧړۍ ﻛﯥ د ﺧﻠﻜﻮ
ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ درو وﻫﻞ او اﻋﺪاﻣﻮل ﭘﺎى ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل .اوس اﻋﺪاﻣﻮﻧﻪ د
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ﻧﻘﺎرﺧﺎﻧﻪ)د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﺧﻮﻧﻪ( ،ﺑﺮﺟﻮﻧﻪ ،ﻣﻮﺗﻲ ﻣﺴﺠﺪ )د ﻣﻠﻐﻠﺮو

ﺟﻮﻣﺎت(  ،او د ﺣﺮم ﻟﭙﺎره ﻛﻮټﯥ د ﻛﻼ ﻣﻬﻢ ځﺎﻳﻮﻧﻪ دي .ﺳﺮه ﻛﻼ ﭼﯥ د
ﺷﺎﻫﻲ ځﻮاك و اﻗﺘﺪار ﺳﻤﺒﻮل وه ،د د ﻳﻮاﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ ژوﻧﺪ ﻳﯥ ﻟﻪ

ﺗﺮ  ١٨۵۶ﻛﺎل دﻣﺨﻪ ﺷﺎه ﺟﻬﺎن آﺑﺎد

ﺧﻠﻜﻮ ﭘټ و .ﺧﻠﻚ ډﯦﺮ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪل ﭼﯥ دﻟﺘﻪ څﮥ ﻛﯧږي .دوى ﭼﯥ د ﻛﻼ ﻟﻪ
ﻣﻨځﻪ ﻧﮥ ﺧﺒﺮﯦﺪل ﻧﻮ د ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻛﻮرﻧۍ ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﯥ ﻳﯥ اوازو ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﻛړه.

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺷﺎه ﺟﻬﺎن ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ ١۶٣٩ﻛﯥ دﻳﻮۀ ﻧﻮي ښﺎر ﺑﻨﺴټﻮﻧﻪ اﯦښﻮدل،

ځﻴﻨﻮ اروﭘﺎﻳﻲ ﺳﻴﻼﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ دا اوازې رﺷﺘﻴﺎﻧۍ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﭘﯧښﯥ ښﻜﺎره
ﺷﻮې او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ دې ﻧﻴﺖ راواﺧﻴﺴﺘﯥ ﭼﯥ

د ﻣﻐﻮﻟﻮ اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اوج ﻛﯥ وه .ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﺧﺰاﻧﯥ ﺗﺮ ﺧﻮﻟﯥ
ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ زړۀ ﭘﻮرې رﺳﻮاﻛﻮوﻧﻜﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛړي.
ډﻛﯥ وې او ﭘﻪ ﺧﺎرج ﻳﺎ داﺧﻞ ﻛﯥ داﺳﯥ څﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﺧﻄﺮه ﻧﻪ وه ﭼﯥ
د ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻮﻣﺎت ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺸﺎﻧﻪ وداﻧۍ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻛﻼ د ﺑﺎﻧﺪې وﻻړه وه ،دﻳﻦ
ﺣﻜﻮﻣﺖ دې ورﺗﻪ اﻧﺪﯦښﻤﻦ وي .د ﻣﻐﻮﻟﻮ درﺑﺎر ﭼﯥ ﺗﺮ ګﺮدو ﻻﻳﻖ
ﺗﻪ د وﻓﺎدارۍ او د زﻫﺪ و دﻳﻨﺪارۍ څﺮګﻨﺪه ﻧﺨښﻪ وه .راوروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ
ﻛﺴﺎن راﻏﻮﻧډ ﻛړي وو ،ﻛﻠﭽﺮ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﻬﺎرت او ﻧﺰاﻛﺖ ﻛﯥ ﺗﺮ ﻧﻮرو ﺑﺮ و.
ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻣﻐﻮﻟﻮ اﻣﺮاوو او ﺷﻬﺰاده ګﺎﻧﻮ د ﺧﭙﻠﯥ ﺗﻘﻮا د ﻳﺎدګﺎر ﺑﻪ ﺗﻮګﻪ
ﻣﻮږ دا ټﻮﻟﯥ ځﺎﻧګړﻧﯥ د ﺷﺎه ﺟﻬﺎن د ﻋﺼﺮ ﭘﻪ ﻣﻌﻤﺎري ﻛﯥ ﻟﻪ وراﻳﻪ
ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻪ ودان ﻛړل .ﻟﻜﻪ ﻓﺘﺤﭙﻮري ﺟﻮﻣﺎت ،اﻛﺒﺮآﺑﺎدي ﺟﻮﻣﺎت،
وﻳﻨﻮ .د اﻛﺒﺮ د زﻣﺎﻧﯥ د وداﻧﻴﻮ ﺟﻼل او ﻋﻈﻤﺖ ﺧﭙﻞ ځﺎى د دې زﻣﺎﻧﯥ د
اورﻧګ آﺑﺎدي ﺟﻮﻣﺎت او ﺳﻨﻬﺮي ﻣﺴﺠﺪ .ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﺮ دې ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ
وداﻧﻴﻮ ښﻜﻼ ،ﻧﺰاﻛﺖ او ﻇﺮاﻓﺖ ﺗﻪ ورﻛړ او دا د ﻛﻠﭽﺮ د ﺑﻠﻮغ ﻳﻮه
ﺑﺎزاروﻧﻮ او ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﺧﻠﻜﻮ د ﺟﻤﺎﻋﺖ د ﻟﻤﺎﻧځﮥ د اﺳﺎﻧﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎره
ﻧﺨښﻪ وه.
ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮل.
ﺷﺎه ﺟﻬﺎن ﭘﺎﭼﺎ د داﺳﯥ ښﺎر د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ و ﭼﯥ د ﻣﻐﻮﻟﻮ د
ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﻛﯥ ﺑﺎزار ﻳﻮازې د ﺳﻮدا اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ځﺎى ﻧﻪ و ،ﺑﻠﻜﯥ د
اﻣﭙﺮاﻃﻮرۍ د ﻗﻮت او ښﻜﻼ ،دواړو ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ګﻲ وﻛړي او د دې ﺳﺘﺮ
ﺗﻔﺮﻳﺢ ځﺎى ﻫﻢ و .ﭘﻪ ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن آﺑﺎد ﻛﯥ ﻓﻴﺾ ﺑﺎزار ،اردو ﺑﺎزار ،ﺧﺎﻧﻢ
واﻛۍ ﻟﻪ ﻏﻮړﯦﺪﻟﻲ ﻛﻠﺘﻮر او د دې ﻛﻠﺘﻮر ﻟﻪ آداﺑﻮ او دودوﻧﻮ ﺳﺮه
ﺑﺎزاراو ﺧﺎص ﺑﺎزار ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺎزاروﻧﻪ وو .ﭘﻪ دې ښﺎر ﻛﯥ د ځﻴﻨﻮ ﺧﺎﺻﻮ
ﺳﻤﻮن وﺧﻮري.
ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ ﻟﻜﻪ د ﺟﻮاﻫﺮو ،ﺑﻮټﺎﻧﻮ او ﻳﺎ ﻣﺜﻼ د ﺑﻨګړﻳﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﻢ ﺧﺎﺻﯥ
ﻧﻮى ښﺎر ﺷﺎه ﺟﻬﺎن آﺑﺎد وﻧﻮﻣﻮل ﺷﻮ .د ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻛﻮرﻧۍ د اﺳﺘﻮګﻨﯥ
راﺳﺘﯥ وې  .ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻛﯥ ښﻜﻠﻰ ﺑﺎزار ،ﭼﺎﻧﺪﻧﻲ ﭼﻮك و .ﻫﻐﻮى ﭼﯥ
ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﺷﺎه ﺟﻬﺎن آﺑﺎد ﻛﯥ ﻻل ﻗﻠﻌﻪ )ﺳﺮه ﻛﻼ( ﺟﻮړه ﺷﻮه ﭼﯥ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ
ﭼﺎﻧﺪﻧﻲ ﭼﻮك ﻳﯥ د ﺑﺮم او ﭘﺮﺗﻢ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻟﻰ ،ډﯦﺮ ﻳﯥ ﺳﺘﺎﻳﻠﻰ
اﺳﻨﺎدو ﻛﯥ ﻳﯥ ﻧﻮم ) ﻗﻠﻌﮥ ﻣﺒﺎرك( و .ﭘﻪ ﺳﺮه ﻛﻼ ﻛﯥ د اﻣﭙﺮاﻃﻮرﻣﺨﯥ
دى.
ﺗﻪ ﻫﻢ د ﻋﻮاﻣﻮ او ﻫﻢ د ﺧﻮاﺻﻮ د ﺣﺎﺿﺮﯦﺪو ﻟﭙﺎره ځﺎﻳﻮﻧﻪ ودان ﺷﻮل.
د ﭼﺎﻧﺪﻧﻲ ﭼﻮك ﭘﻪ زړۀ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺟﻨﺘﻲ ﻧﻬﺮ ﺑﻬﯧﺪۀ .د دﻏﻪ ﺑﺎزار دواړو
دﻟﺘﻪ د ﻋﻮاﻣﻮ د ﺷﺮﻓﻴﺎﺑۍ ﻟﭙﺎره څﻮ ﻫﺎﻟﻮﻧﻪ وو .د ﺳﻼﻛﺎرو ﻟﭙﺎره ﺑﯧﻞ
ﻏﺎړو ﺗﻪ وﻧﯥ ﻗﻄﺎر وﻻړې وې ﭼﯥ ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل ﻳﯥ ﺳﻮړ او ﭘﺮ ﺳﻜﻮن ﺳﺎﺗﮥ.
ﻫﺎل ﺟﻮړ ﺷﻮى وو .ﺟﻬﺎروﻛﺎ درﺷﻦ )د ﻋﺎﻣﻮ ﺣﻀﺎرو ﻟﭙﺎره ﻛړﻛۍ(،
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ﺳﺮﺳﻴﺪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب آﺛﺎر اﻟﺴﻨﺎدﻳﺪ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ د ﭼﺎﻧﺪﻧﻲ ﭼﻮك د
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ﺳﻴﺎﺳﻲ واك ﺳﻤﺒﻮل او ﻋﻼﻣﻪ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ د ﻛﻠﺘﻮري ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﻛﺰ او

ښﻜﻼ ﻟﻪ ﺑﻴﺎﻧﻪ ژﺑﻪ ﻋﺎﺟﺰه ده .ﻣﺎزدﻳګﺮو ﻣﺎښﺎم ﺑﻪ اﺷﺮاف او ﺷﻬﺰاده ګﺎن

ﻣﻨځۍ ﺷﻮه.

دﻏﻪ ﺑﺎزار ﺗﻪ راﺗﻠﻞ ﭼﯥ وګﺮځﻲ او ﺗﻔﺮﻳﺢ وﻛړي.

د ښﺎر د اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻮ ﻟﭙﺎره ﻛﻼ د ﻣﺎﺿﻲ ﻣﻴﺮاث ،ﭘﺨﻮاﻧۍ ﻣﯧﻨﻪ او زړه

د وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺳﺮه ﺷﺎه ﺟﻬﺎن آﺑﺎد ﺑﺸﭙړ او ﻧﻔﻮس ﻳﯥ زﻳﺎت ﺷﻮ .د

ﺧﺰاﻧﻪ وه .ﺳﺘﺮواﻛۍ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺤﻮﻻﺗﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ زوال ﻛړى و ﺧﻮ ﻛﻠﭽﺮ

دې ښﺎر واټﻮﻧﻪ ،ﻛﻮڅﯥ او ﻣﺤﻠﯥ دﺧﭙﻠﯥ ﺧﺎﺻﯥ ﺟﺎذﺑﯥ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﺸﻬﻮر

ﻳﯥ ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ رﻧګﻮﻧﻮ او ﺟﻠﻮو ﺳﺮه ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗﯥ و .دﻏﻪ ﻛﻠﭽﺮ د ﺧﭙﻠﯥ ﻏﻨﺎ

ﺷﻮل .ﻫﻨﺮﻣﻨﻮ ،ﺳﺎزﻧﺪه وو ،ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ ،ﺧﻄﺎﻃﺎﻧﻮ ،ﻧڅﺎګﺮو ،ﻧﻜﻠﭽﻴﺎﻧﻮ،

او ځﻼ ﭘﻪ ﺑﺮﻛﺖ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻳﻼت ﺧﻼ ډﻛﻮﻟﻪ.

ﺻﻨﻌﺘګﺮو ،دوى ټﻮﻟﻮ ،ﺷﺎه ﺟﻬﺎن آﺑﺎد ﺗﻪ ﻧﻮى ژوﻧﺪ او ﻧﻮى ﻛﻠﭽﺮ

ﺑﻬﺎدر ﺷﺎه ﻇﻔﺮ ﻫﻢ د ﻣﺎﻟﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻟږ واﻟﻲ ﺳﺮه ﺳﺮه ،ﭼﯥ د ﺷﺮﻗﻲ

ورﻛړ.

ﻫﻨﺪ ﻛﻤﭙﻨۍ ورﻛﻮل ،د درﺑﺎر آداب او ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت وﺳﺎﺗﻞ .درﺑﺎرﻳﺎن

ډﯦﺮه ﻣﻮده ﻧﻪ وه ﺗﯧﺮه ﭼﯥ ﺷﺎه ﺟﻬﺎن آﺑﺎد د ﻛﻠﭽﺮ او ادب ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻮ .ﭘﻪ

ﻣﻜﻠﻒ وو د ټﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ دودوﻧﻮ اوآداﺑﻮ ﺧﻴﺎل وﺳﺎﺗﻲ ﭼﯥ د اﻛﺒﺮ ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ

رﺳﻤﻴﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﺷﺎه ﺟﻬﺎن آﺑﺎد ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ ﺧﻮ ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﻜﻮ ډﻳﻠﻰ ﺑﺎﻟﮥ.

زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﭘﻴﻞ ﺷﻮي وو .اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺗﻪ ﻫﻢ ﭘﻜﺎر وه ﭼﯥ ﺧﭙﻞ وﻇﺎﻳﻒ ﭘﻪ

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د ﻣﻐﻮﻟﻮ اﻣﭙﺮاﻃﻮري زوال وﻣﻮﻧﺪ ،ﻧﻮ ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺮﻏﻠګﺮو ﻟﻜﻪ

ﻣﻨﻈﻢ ډول اﺟﺮا ﻛړي .دۀ ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﭙﻠﯥ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻟﻮﻳﯥ ﻛﻮرﻧۍ د ﻏړﻳﻮ

ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺸﺎر ﭘﻪ ډﻳﻠﻲ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﯥ وﻛړې ﭼﯥ د ﻣﻐﻮﻟﻮ راټﻮل ﻛړي

ﺧﺮڅ ورﻛړى واى ﭼﯥ ﺷﻤﯧﺮ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻳﻮۀ اټﻜﻞ ﺳﺮه ﺳﻢ ،درې زره ﻛﺴﺎﻧﻮ

ﺛﺮوﺗﻮﻧﻪ وﺗﺮوړي .دوى ﭘﻪ دې ﺣﻤﻠﻮ ﻛﯥ وﻳﻨﯥ وﺑﻬﻮﻟﯥ او ﭘﻴﺴﯥ ﻳﯥ

ﺗﻪ رﺳﯧﺪۀ .اﻟﺒﺘﻪ د اﻣﭙﺮاﻃﻮرۍ د زوال ﭘﻪ ورځﻮ ﻛﯥ ﺑﻪ د ﺷﺎﻫﻲ ﻛﻮرﻧﻴﻮ

ﻳﻮوړې.

ﻏړي ﻣﺠﺒﻮرﯦﺪل ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﯧﻮزﻟۍ ﻛﯥ واوﺳﻲ ځﻜﻪ د دوى ﺧﺮڅ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﻲ

ﺧﻮ دﻏﻮ ﺣﻤﻠﻮ د ډﻳﻠﻲ اوﺳﻴﺪوﻧﻜﻲ ﻧﻪ ﻳﻮازې ﻟﻪ ﭘـښﻮ وﻧﻪ ﻏﻮرځﻮل

ﺧﺰاﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډول ﻧﻪ ﺷﻮ ورﻛﻮﻻى .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا د ﺳﻠﻄﻨﺖ د ﻛﻮرﻧۍ

ﺑﻠﻜﯥ ﭘﻪ ﭘﻴﺎوړې روﺣﻴﻪ او ﻗﻮي ﺟﺬﺑﻪ ﻳﯥ د ښﺎر د ﻣﺎﺿﻲ ﻣﺦ ﭘﻪ زوال

ﻛﺴﺎﻧﻮ اﺟﺎزه ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻛﻼ د ﺑﺎﻧﺪې ژوﻧﺪ وﻛړي .ﻧﻮ دوى ﺑﻪ ﺧﭙﻞ

ﺟﻼل ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪى ﻛړ .دې ښﺎر د ﻣﺮﻫټﻪ وو اﺳﺘﻴﻼ ﻫﻢ وﻟﻴﺪه .ﻣﺮﻫټﻪ

وﺧﺖ ﭘﻪ ﺑﯥ ﻓﺎﻳﺪې ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﭼﺎرو او ﺷﻮﻗﻲ ﻛﺎروﻧﻮ ﺗﯧﺮاوۀ.

وو ﭘﻪ ښﺎر ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻪ ﻏﻠﺒﯥ او ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه ،د ﺳﺮې ﻛﻼ د

د ﺳﻴﺎﺳﻲ واك ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﻛﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ،د اﻣﭙﺮاﻃﻮر ډﯦﺮ وﺧﺖ ﭘﻪ

څښﺘﻦ درﻧﺎوى ﻛﺎوۀ.

ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻓﻴﺴﺘﻮاﻟﻮﻧﻮ ﻟﻜﻪ ﻧﻮروز ،دﻳﻮاﻟﻲ ،ﻫﻮﻟﻲ ،ﻣﺤﺮم ،اﺧﺘﺮوﻧﻮ،

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ١٨٠٣ﻛﺎل ﻛﯥ ﻟﺮډ ﻟﯧﻚ ډﻳﻠﻰ وﻧﻴﻮ ،ﻧﻮ اﻣﭙﺮاﻃﻮر د ﺷﺮﻗﻲ

دﺳﻬﺮا او د ګﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻮرا ﻣﺤﺒﻮب ﺟﺸﻦ ﺗﯧﺮﯦﺪۀ .د )داﺳﺘﺎن ﻏﺪر( د

ﻫﻨﺪ ﻛﻤﭙﻨۍ ﭘﻪ ګﻮډاګﻲ ﺑﺪل ﺷﻮ .اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺳﻴﺎﺳﻲ واك او اﻗﺘﺪار ﻟﻪ

ﻟﻴﻜﻮال ﻇﻬﻴﺮ دﻫﻠﻮي ﭘﻪ ﻗﻮل ،دۀ داﺳﯥ ﺟﺸﻨﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ټﻮل ژوﻧﺪ ﻛﯥ

ﻻﺳﻪ ورﻛړ او ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﺤﺎظ ﻛﻤﭙﻨۍ ﺗﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺷﻮ .دﻏﻪ ﻧﻮي ﺣﺎﻟﺖ د

وﻧﻪ ﻟﻴﺪل.

ﺳﺮې ﻛﻼ ﭘﻪ اړه د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﺗﻐﻴﻴﺮ راووﺳﺖ .ﻧﻮر ﻧﻮ ﺳﺮه ﻛﻼ د
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د ﺳﺮې ﻛﻼ ژﺑﻪ د اﻫﻞ ادب ﻟﭙﺎره د ﻣﻌﻴﺎرژﺑﻪ ﺷﻮه .ﭘﻪ ﻛﻼ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ
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ﻣﺸﺎﻋﺮې ﻛﯧﺪﻟﯥ .ﭘﻪ دﻏﻮ ﻣﺸﺎﻋﺮو ﻛﯥ ﺑﻪ ﻏﺎﻟﺐ ،ﻣﻮﻣﻦ او ذوق ﻫﻢ
ﻧﺎﺳﺖ وو.
ﻟﻪ ﻛﻼ د ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ ﻛﻠﺘﻮري ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ روان وو .ﻟﻮړې او ﻏﻮرې ﻃﺒﻘﯥ

ﭘﻪ ﭘﺮوﻧۍ اروﭘﺎ ﻛﯥ ﭘﺎﻛﻲ

ﭘﻪ دﻏﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ګډون ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻛﺎﻓﻲ اﻧﺪازه اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻟﺮل .د
ښﺎر ﻛﻠﺘﻮري ژوﻧﺪ ﻣﺘﺤﺮك و .ښﺎر ﺣﺘﻰ د ﺳﻴﺎﺳﻲ زوال ﭘﻪ ورځﻮ ﻛﯥ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د روم اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﻴﻦ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ وﻣﺎﻧﮥ ﻧﻮ د ﻛﻠﻴﺴﺎ
ﻟﻮى ﺷﺎﻋﺮان ،ﻗﺼﻪ وﻳﻮﻧﻜﻲ ،ﺧﻄﺎﻃﺎن ،ﻃﺒﻴﺒﺎن ،ﻧڅﺎګﺮ او ﺳﺎزﻳﺎن
ﻣﻮﺳﺴﻪ د اﻣﭙﺮاﻃﻮرۍ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ وګﺮځﯧﺪه او ﻋﻴﺴﻮي روﺣﺎﻧﻴﻮﻧﻮ د
وزﯦږول .ډﻳﻠﻰ د ﺑﺮاﻋﻈﻤګﻲ د ﻧﻮرو ښﺎورﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ﻣﺎډل او اﻋﻠﻰ
ﺗﯧﺮې زﻣﺎﻧﯥ ﻟﻪ اﺛﺮاﺗﻮ څﺨﻪ د ټﻮﻟﻨﯥ د را اﻳﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻧﻴﺖ ،ﭘﻪ ﭘﻮره ﺷﻮق
ﻣﺜﺎل و.
او وﻟﻮﻟﻪ ،د ټﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ دودوﻧﻮ ،رواﺟﻮﻧﻮ او آداﺑﻮ د ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ ﻛﻮښښ
ﭘﻪ ﻫﺎﻏﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ دا د ﻓﺨﺮ ﺧﺒﺮه وه ﭼﯥ څﻮك ځﺎن د ډﻳﻠﻲ وﺑﻮﻟﻲ.
وﻛړ ﭼﯥ دوى ﺗﻪ د ﻛﻔﺮ د زﻣﺎﻧﯥ ﻳﺎدګﺎروﻧﻪ ښﻜﺎرﯦﺪل.
ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻛﺮاره روان و .وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﻳﻮه ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﯧښﻪ ﺷﻮه .داﺳﯥ ﺣﺎدﺛﻪ
ﭘﻪ دې ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻛﯥ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻤﺎﻣﻮﻧﻮ دود ﺗﻪ ﻫﻢ ﺻﺪﻣﻪ ورﺳﯧﺪه ،ځﻜﻪ
ﭼﯥ د ښﺎر ﻫﻴڅ اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻲ ﻳﯥ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ ﺧﻮ ورﺳﺮه د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن د
دا ﺷﻰ د ﻛﺎﻓﺮو روﻣﻴﺎﻧﻮ ﻳﺎدګﺎر ګڼﻞ ﻛﯧﺪۀ ،د ﻫﻐﻮ ﺧﻠﻜﻮﭼﯥ د
ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻮرى ﺑﺪل ﺷﻮ.
ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ وو او روﺣﺎﻧﻴﻮﻧﻮ د ﻫﻐﻮى د ﻛﻠﺘﻮر د ﻧﮥ اداﻣﯥ ﻟﭙﺎره
)ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ ﻛﺮښﻮ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻮال ﻟﻪ ﺳﺮې ﻛﻼ څﺨﻪ د ﻣﻐﻮﻟﻮ د وروﺳﺘﻲ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻛﻮل.
ﭘﺎﭼﺎ ﺑﻬﺎدر ﺷﺎه ﻇﻔﺮ اﻳﺴﺘﻠﻮ او د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ اﻣﭙﺮاﻃﻮرۍ د ﻳﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ
ﻋﻴﺴﻮي روﺣﺎﻧﻴﻮﻧﻮ د اﻧﺴﺎن ﺑﺪن د ګﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻛﻮر او ﻓﻨﺎ ﻛﯧﺪوﻧﻜﻰ ﺷﻰ
ﺗﻮګﻪ د ﻫﻨﺪ اﻋﻼﻧﯧﺪﻟﻮ ﺗﻪ اﺷﺎره ﻛﻮي .ژﺑﺎړن(
ﺑﺎﻟﮥ .دوى د ﺑﺪن ﭘﻪ ﭘﺎﻛﯧﺪو ﺑﯥ ﺑﺎوره ﺧﻮ د روح ﭘﻪ ﺗﻄﻬﻴﺮ او ﺗﺬﻛﻴﯥ
ﺑﺎورﻣﻦ وو .دوى ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﺎوۀ ﭼﯥ ﺑﻨﻴﺎدم ﺑﺎﻳﺪ د ﺑﻠﯥ دﻧﻴﺎ ﺳﻔﺮ ﺗﻪ ځﺎن
ﭼﻤﺘﻮ او د ﺳﻔﺮ ﺗﻮښﻪ ﻳﯥ ﺑﺮاﺑﺮه ﻛړي.
ورو ورو داﺳﯥ ﻓﻜﺮ ﻋﺎم ﺷﻮ ﭼﯥ ﻛﻪ څﻮك ځﺎن ﺧﻴﺮن ﺳﺎﺗﻲ ﻧﻮ ګﻮﻳﺎ د
ﺗﻘﻮا څښﺘﻦ دى او ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ د وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺳﺮه  ،د ځﺎن وﻳﻨځﻠﻮ
او ﺣﻤﺎم ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ د اﻳﻤﺎن ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ښﻪ ﺳﺘﺮګﻪ وﻧﮥ ﻛﺘﻞ .د ﻛﻠﻴﺴﺎ
ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺑﺪ وﻳﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺣﻤﺎم ﻛﯥ ﻳﯥ ډﯦﺮ وﺧﺖ ﺗﯧﺮاوۀ
ﺧﻮ ﭘﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻛﯥ ﻟږ.

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
41
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ﻋﺎدت ﻧﮥ و ﻧﻮ ﺷﺘﻤﻨﻮ ﺑﻪ زﯦﺮﺟﺎﻣﯥ اﻏﻮﺳﺘﯥ او ﻋﻄﺮوﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ

ﺷﻬﻮاﻧﻲ ﺷﻮق ﻳﻮه ﻧﺨښﻪ وګﺮځﯧﺪه .ﻧﺎﭘﺎك او ﺧﻴﺮن ﺣﺎﻟﺖ وﻗﺪرول ﺷﻮ،

اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮل ﭼﯥ د ﺑﺪن د ﺑﺪ ﺑﻮﻳﻲ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴﻲ.

ارزښﺖ وﺑﻠﻞ ﺷﻮ او ﻧﮥ ﻳﻮازې د ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻠﻜﯥ د ﺟﺮاﺛﻴﻤﻮ ﭘﻪ

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺻﻠﻴﺒﻴﺎن د ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﻪ ﻻړل او

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ د ډال او ﺳﭙﺮ ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻪ ورﺗﻪ وﻛﺘﻞ ﺷﻮ.

ﻋﺮب ﻳﯥ وﻟﻴﺪل ﭼﯥ ﭘﺎﻛۍ او ځﺎن وﻳﻨځﻠﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻮﻟﻪ ،ﻧﻮ

د اروﭘﺎ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﺳړو وﻃﻨﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻋﺎدي ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ دا ﺳﺨﺘﻪ او ﭘﻪ

ﭘﻪ اروﭘﺎﻳﺎﻧﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ د ﻧﻈﺎﻓﺖ ﭘﻪ اړه ﻧﻮي ﻓﻜﺮوﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﻮل .ﭘﻪ ﺧﺘﻴځ

اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺤﺎظ ﻣﺸﻜﻠﻪ وه ﭼﯥ د ځﺎن د وﻳﻨځﻠﻮ ﻟﭙﺎره اوﺑﻪ ﺗﻮدې ﻛړي.

ﻛﯥ ﺻﻠﻴﺒﻲ ﻓﺎﺗﺤﺎﻧﻮ د ګﺮﻣﻮ ،ارام ﺑﺨښﻮﻧﻜﻮ ،ﻣﻌﻄﺮو ﺣﻤﺎﻣﻮﻧﻮ ﻣﺰه

ﻧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﻪ د ﻳﻮې ﻛﻮرﻧۍ ﻏړﻳﻮ د ځﺎﻧﻮﻧﻮ د وﻳﻨځﻠﻮ ﭘﺮوګﺮام ﺟﻮړ

وﻟﻴﺪه او د ﻏﻪ ﻛﻠﭽﺮ ﻳﯥ اروﭘﺎ ﺗﻪ ورﺳﺮه ﻳﻮوړ.

ﻛړ ،ﭘﻪ ټﺐ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺗﻮدې اوﺑﮥ واﭼﻮﻟﯥ او اول ﻛﺲ ﺑﻪ د ﻛﻮرﻧۍ ﻣﺸﺮ و

ﺗﺎودۀ،ﻣﻌﻄﺮ ﺣﻤﺎﻣﻮﻧﻪ وار ﭘﻪ وار د اروﭘﺎ د ﺷﻮاﻟﻴﻪ وو ﭘﻪ ﻃﺒﻌﻪ

ﭼﯥ ټﺐ ﺗﻪ ﺑﻪ ورﻏﻰ .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﻛﻮرﻧۍ د ﻧﻮرو ﻏړﻳﻮ ﻧﻮﺑﺖ و .وروﺳﺘﻰ

وﻟګﯧﺪل او اﺳﺘﺤﻤﺎم ورﺗﻪ د ﻣﻮد او ﻓﻴﺸﻦ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻛړ .ﺷﻮاﻟﻴﻪ

ﻛﺲ ﺑﻪ د ﻛﻮرﻧۍ ﻣﺎﺷﻮم و ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻤﺎﻏﻪ اوﺑﻮ ﻛﯥ وﻳﻨځﻞ ﻛﯧﺪۀ .ﺗﺮ دې

وو د ﻟﻮﻣړي ځﻞ ﻟﭙﺎره ﻟﺮګﻴﻦ ټﺒﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﻛړل .دﻏﻪ ټﺒﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺗﻮدو اوﺑﻮ

وﺧﺘﻪ ﺑﻪ دﻏﻪ اوﺑﮥ ﺑﯥ ﺣﺪه ﻧﺎوﻟﯥ ﺷﻮې وې .د ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﺮ ګﺮدو ﺑﯧﻮزﻟﯥ

ډك وو .داﺳﯥ ﻫﻢ ﻛﯧﺪل ﭼﯥ ﺷﻮاﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ټﺐ ﻛﯥ و ﭼﯥ ﻣﯧﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ

ﻃﺒﻘﻪ د ﺑﺰګﺮاﻧﻮ وه .د دوى ﻟﭙﺎره ﺣﻤﺎم ﻛﻮل د ﻫﻮس او ﺗﺠﻤﻞ ﻛﺎر و او ﭘﻪ

راﻏﻰ .دۀ ﺑﻪ ﻣﯧﻠﻤﻪ وﻣﺎﻧﮥ ﺧﻮ ﻟﻪ ټﺒﻪ ورﺗﻪ ﻧﮥ ﭘﺎڅﯧﺪۀ ،د ﭘﺮدې ﻟﻪ ﺷﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ

ژوﻧﺪ ﻛﯥ ﻳﯥ ډﯦﺮ ﻟږ دا وس او اﻣﻜﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﺎوۀ ﭼﯥ ﺣﻤﺎم وﻛړي.

ﺧﺒﺮې ورﺳﺮه ﻛﻮﻟﯥ.

ځﻴﻨﻮ ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ ﻟﻴﻜﻠﻲ دي ﭼﯥ ﺑﺰګﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﺎل ﻛﯥ دوه ځﻠﻪ ځﺎن وﻳﻨځﮥ.

د وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺳﺮه اﺳﺘﺤﻤﺎم د ﺷﻮاﻟﻴﻪ ﺗﻮب ﭘﻪ آداﺑﻮ او دودوﻧﻮ ﻛﯥ

ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو ﻟﻴﻜﻠﻲ دي ﭼﯥ د ﺑﺰګﺮو ﻣﺦ د ﺑﺎران ﻟﻪ څﺎڅﻜﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻮر ﭘﻪ

ﻣﻬﻢ ځﺎى ﭘﻴﺪا ﻛړ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﻪ ﻳﻮۀ ځﻮان ﺗﻪ د ﺷﻮاﻟﻴﻪ رﺗﺒﻪ ورﻛﻮل ﻛﯧﺪه،

ﻋﻤﺮ ﻛﯥ اوﺑﮥ ﻧﮥ ﻟﻴﺪﻟﯥ .ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮرو وﻳﻠﻲ دي ﭼﯥ د ﺑﺰګﺮ ﺑﺪن ﭘﻪ ﻋﻤﺮ

دى ﻟﻪ څﻮ ﭘړاووﻧﻮ ﺗﯧﺮﯦﺪۀ او د ﺗﯧﺮ ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﺷﺮارﺗﻮﻧﻮ د ﭘﺎﻛﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﺑﻪ

ﻛﯥ درې ځﻠﻪ اوﺑﮥ ﻟﻴﺪﻟﯥ .ﻳﻮ د زوﻛړې ﭘﻪ وﺧﺖ ،ﺑﻞ د وادۀ ﭘﻪ ورځ او

ﻳﯥ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ ﻏﺴﻞ ﻛﺎوۀ.

درﻳﻢ ﭼﯥ وﺑﻪ ﻣړ .د دﻏﻮ درﻳﻮ وﻳﻨځﻨﻮ ﻣﻘﺼﺪ ﻫﻢ ﺗﺮ ډﯦﺮه ﺣﺪه د رواﺟﻮﻧﻮ

ﺧﻮ ﻟﻪ دې ﺳﺮه ﺳﺮه ،د ځﺎن وﻳﻨځﻠﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف د ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اداﻣﻪ

او ﺷﻌﺎﻳﺮو ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻮل وو ،ﻧﻪ د ځﺎن ﭘﺎﻛﻮل.

وﻣﻮﻧﺪه ،ځﻜﻪ د ﻋﻴﺴﻮي روﺣﺎﻧﻴﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ،ځﺎن وﻳﻨځﻞ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ

د ﭘﺎﻛۍ او ﻧﻈﺎﻓﺖ ﭘﻪ اړه ﻧﻈﺮ ﭘﻪ ﻫﺮه ﻃﺒﻘﻪ ﻛﯥ ﺑﯧﻞ و .د اﺷﺮاﻓﻮ دا ﻋﺎدت

او ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺧﻠﻜﻮ رواج و .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻪ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﻋﻴﺴﺎﻳﻲ

و ﭼﯥ ﺗﺮ ډوډۍ وروﺳﺘﻪ او وړاﻧﺪې ﻻﺳﻮﻧﻪ ووﻳﻨځﻲ .ﺧﻮ ﺟﺎﻟﺒﻪ دا ده

ځﻮاﻛﻮﻧﻮ وﻧﻴﻮﻟﻪ ﻧﻮ ﻓﺎﺗﺤﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ او ﻳﻬﻮدو وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ﻳﺎ

ﭼﯥ اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ دا ﻛﺎر ﻧﮥ ﻛﺎوۀ .دوى ﺑﻪ د ﻻس ﻟﻪ وﻳﻨځﻠﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ ډوډۍ

ﻋﻴﺴﺎﻳﺖ وﻣﻨﻲ او ﻳﺎ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﭘﺮﯦږدي .دﻏﻪ وﺧﺖ ځﻴﻨﯥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن د

ﻛﯧﻨﺎﺳﺘﻞ .څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ اروﭘﺎ ﻛﯥ د ځﺎن وﻳﻨځﻞ ﻋﺎم

ځﺎن د ژﻏﻮرﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﻴﺖ ﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮه ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺷﻮل .د ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ د
داﺳﯥ ﻛﺴﺎﻧﻮ د ﺣﻘﻴﻘﺖ د ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻫﻐﻮى څﺎر ﭘﻴﻞ ﻛړ او ﻫﺮه
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ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻛﺘﻞ ﭼﯥ اﻳﺎ ځﺎن ﺧﻮ ﻳﯥ ﻧﻪ دى وﻳﻨځﻠﻰ .ﻛﻪ ﺑﻪ وﻟﻴﺪل ﺷﻮل
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ﭼﯥ ځﺎن وﻳﻨځﻲ ﻳﺎ ﻳﯥ ځﺎن وﻳﻨځﻠﻰ دى ،ﺟﺰا ورﻛﻮل ﻛﯧﺪه.
اﻟﺒﺘﻪ د وﺧﺖ ﺗﯧﺮﯦﺪو او د وﺑﺎ او ﻃﺎﻋﻮن ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﺧﭙﺮﯦﺪو د ﻧﻈﺎﻓﺖ او
اﺳﺘﺤﻤﺎم ﭘﻪ اړه ﻧﻈﺮ ﺑﺪل ﻛړ.

د ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮۍ اﻏﯧﺰ

ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا د ﻃﺐ ﻋﻠﻢ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﻛړه ﭼﯥ اوﺑﮥ ﻣﻀﺮې ﻧﮥ دي ﺑﻠﻜﯥ د ډﯦﺮو
ﻧﺎروﻏﻴﻮ ﺷﻔﺎ ورﺳﺮه ﻛﯧږي .د ﻧﻈﺎﻓﺖ او روﻏﺘﻴﺎ ﭘﻪ اړه ﻧﻮي ﺷﻌﻮر
ﺗﻤﺪﻧﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻫﻤﺎﻏﻪ ﭘﻴﻠﻪ د ﺗﻐﻴﻴﺮ او ﺑﺪﻻﻧﮥ ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ وو .ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ډﯦﺮو
ﺧﻠﻚ وﭘﻮﻫﻮل ﭼﯥ ﻧﻈﺎﻓﺖ د وﺑﺎوو او ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﻴﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻛﯥ
ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ دوى ﻳﯥ اوﺳﻨﻲ ﺣﺎل ﺗﻪ راوﺳﺘﻲ دي ،ﻳﻮه ﻫﻢ دا ﺧﺒﺮه
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮي .ﻧﻮ ﺧﻠﻜﻮ د ﺑﺪن د ﭘﺎك ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﺻﺎﺑﻮن او ﻧﻮرو
ده ﭼﯥ ﻣﺘﻤﺪﻧﻮ ټﻮﻟﻨﻮ څﻨګﻪ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻟﻮړو او ټﻴټﻮ ﻃﺒﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې
ﺷﻴﺎﻧﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﻴﻞ ﻛړه او ځﻴﻨﯥ ﭼﻴﻨﯥ د ﺧﭙﻠﻮ اوﺑﻮ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ
ووﯦﺸﻞ.
ﺧﺎﺻﻴﺖ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﻬﻮرې ﺷﻮې.
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻘﺎم د ﺛﺮوت ،ﻗﺪرت ،او وﻳﻨﯥ ﭘﻪ اﺳﺎس ټﺎﻛﻞ ﻛﯧﺪۀ .ﺧﻠﻜﻮ
ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﺪرت او ﺛﺮوت د ﺧﭙﻠﻮ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﻟﭙﺎره د روښﺎﻧﻪ ﺗﺎرﻳﺦ د
ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻜﺎراوۀ او ﻟﻪ اﺷﺮاﻓﻮ او درﻧﻮ ټﺒﺮوﻧﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻳﯥ د ﺗﻌﻠﻖ
ﻟﺮﻟﻮ ﺧﺒﺮې ﭘﻪ دروﻏﻮ ﺟﻮړوﻟﯥ.
د اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ اﻏﯧﺰﻣﻨﯥ ﻃﺒﻘﯥ ﺳﺮه ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻪ ﻳﻮازې د وﻳﺎړ او ﻋﺰت ﺳﺒﺐ
و ،ﺑﻠﻜﯥ د دې ﻃﺒﻘﯥ ﻏړﻳﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺣﻖ ورﻛﺎوۀ ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﺑﯥ وﺳﻪ او
ﺑﯥ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻋﺎدي ﺧﻠﻜﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎداري وﻛړي او ﺣﻜﻢ ورﺑﺎﻧﺪې وﭼﻠﻮي.
دﻟﺘﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ داﺳﯥ ﻻره وه ﭼﯥ ﻳﻮ څﻮك ﻟﻪ ټﻴټﯥ څﺨﻪ ﻟﻮړې ﻃﺒﻘﯥ ﺗﻪ
ﻻړ ﺷﻲ .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ دې ﺷﻲ ﺑﻪ وﺧﺖ اﺧﻴﺴﺖ ﭼﯥ ﻟﻮړه ﻃﺒﻘﻪ ﻳﻮ څﻮك ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻪ ﻏﻴږ ﻛﯥ وﻣﻨﻲ ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ځﻴﻨﯥ ﻛﺴﺎن ﻟﻪ ټﻴټﯥ ﻃﺒﻘﯥ ﻟﻮړې ﻃﺒﻘﯥ
ﺗﻪ ﺧﺘﻞ او ځﻴﻨﻮ ﺑﻴﺎ ﻗﺪرت ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﻛﺎوۀ.
ﻫﻐﻪ ﻛﻮرﻧۍ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻏﻮرﻳﺰو ﺳﺮه ﻳﻮځﺎى ﻛﯧﺪﻟﯥ ﻫڅﻪ ﻳﯥ ﻛﻮﻟﻪ ﭼﯥ د
ﻧﻮي ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﻗﻒ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﺷﺠﺮې ﺟﻮړې او ﭘﻪ دې ډول ﺧﭙﻞ
اﺻﻴﻞ واﻟﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﻛړي .ﻛﻪ ﺑﻪ اﺻﻴﻠﯥ ﻛﻮرﻧۍ ﺑﯥ وﺳﻪ او ﺑﯥ ﺷﺘﻮ ﻫﻢ
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ﭼﯥ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻈﺒﻮط ﺳﺎﺗﮥ  ،ﻟﻪ ﻳﻮې ﻃﺒﻘﯥ ﻳﯥ ﺑﻠﯥ ﺗﻪ ﺗګ ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ

وﺳﻠﻪ وه.

ګﺮځﺎوۀ.

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺸﺎر زوى ﻟﻪ ﻳﻮې ﻣﻐﻮﻟﯥ ﺷﻬﺰادګۍ ﺳﺮه وادۀ

د ارﺗﺸﺎﺳﺘﺮا ﻣﻮﻟﻒ واﻛﻤﻨﻮ ﺗﻪ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻛﻮي ﭼﯥ ﻋﺎﻟﻲ رﺗﺒﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت

وﻛړ ،د وادۀ ﭘﻪ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﻛﯥ ﻗﺎﺿﻲ د ﻣﻐﻮﻟﻮ ﻟﻪ دود ﺳﺮه ﺳﻢ ،ﻟﻪ زوﻣﻪ د

ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻟﻪ اﺷﺮاﻓﻲ ﻛﻮرﻧﻴﻮ او ﻟﻮړو ﻃﺒﻘﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﻛړي .ﻛﻪ ﺳﺎري

ﺷﺠﺮې ﭘﻮښﺘﻨﻪ وﻛړه .ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺸﺎر ﺧﭙﻠﻪ ﺗﻮره راواﻳﺴﺘﻠﻪ او وﻳﯥ

ﻧﺎروﻏﻲ ،ﻳﺎ وﭼﻜﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﻛﺎﺧﺘﻲ ﻋﺎدي ﺧﻠﻚ ﻣړۀ ﻛړي ،د دوى ﭘﻪ ﻣړﻳﻨﻪ

وﻳﻞ :ﻧﺎدرﺷﺎه ،د ﺗﻮرې زوى ،د ﺗﻮرې ﻟﻤﺴﻰ او د ﺗﻮرې ﻛړوﺳﻰ.

وﻳﺮ ﻧﻪ دى ﭘﻜﺎر ځﻜﻪ دوى د ﻣځﻜﯥ ﭘﻪ اوږو د ﻳﻮ ﺑﺎر ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻟﺮي ،ﺧﻮ

د دې ﺧﺒﺮې ﻟﻪ ﻛﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺸﺎر ﺧﭙﻠﻮ ﻣﯧﻠﻤﻨﻮﺗﻪ وﻛﺘﻞ،

اﺷﺮاف او ﺑﺎ ﻛﻠﺘﻮره ﻛﺴﺎن دې ﻧﮥ ﻣﺮي ځﻜﻪ د دوى ﻣړﻳﻨﻪ ﻣﻠﻚ و ﻧﻈﺎم

ورﺗﻪ وﻳﯥ وﻳﻞ ﭼﯥ د ﻛﻮرﻧۍ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻣﯥ ﻧﻮر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﻢ ﻏﻮاړئ؟ ﺧﻮ

ﺗﻪ ﻟﻮى ﺗﺎوان دى .د ارﺗﺸﺎﺳﺘﺮا د ﻣﻮﻟﻒ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ اﺷﺮاف ﺑﺎارزﺷﻪ دي

ﭼﺎ د ﺑﻠﯥ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﺟﺮءات وﻧﻜړ.

ځﻜﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﻳﯥ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻛړې او دا ﻧﻮرﺧﻠﻚ ﺑﯥ ارزﺷﻪ دي ځﻜﻪ ﻧﺎﻟﻮﺳﺘﻲ

ﻟﻮړو ﻃﺒﻘﻮ ﻟﻪ ﻋﺎدي ﺧﻠﻜﻮ ځﺎن ﭘﻪ ﻛﻠﺘﻮري ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻮ ﺑﯧﻞ ﺳﺎﺗﮥ .د دوى

دي او ﻛﻠﺘﻮري و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻌﻮر ﻧﻪ ﻟﺮي.

د ژﺑﯥ ،ﺟﺎﻣﻮ ،د ﻣﻌﺎﺷﺮت د آداﺑﻮ ،د ژوﻧﺪ د ﻃﺮﻳﻘﯥ او د دودوﻧﻮ ﺳﻮﻳﻪ

ﭘﻪ ﻣﻴﺴﻮﭘﻮﺗﺎﻣﻴﺎ )ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ( ﻛﯥ ټﻮﻟﻨﻪ ﭘﻪ درﻳﻮ ﻃﺒﻘﻮ وﻳﺸﻞ ﺷﻮې

ﺗﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺧﻠﻜﻮ دوﻣﺮه ﻟﻮړه وه ﭼﯥ ﻫﻐﻮى ﻳﯥ ﭘﻴﺮوي ﻧﻪ ﺷﻮاى ﻛﻮﻟﻰ.

وه :روﺣﺎﻧﻲ ،ﭘﺎﭼﺎ او ﻋﺎم وﻟﺲ .ﻟﻪ روﺣﺎﻧﻲ ﺳﺮه ﺧﺪاﻳﻲ ﻗﺪرت ﻣﻞ و.

دﻏﻮ ﻛﻠﺘﻮري ﺗﻮﭘﻴﺮوﻧﻮ د ټﻴټﯥ ﻃﺒﻘﯥ ﺧﻠﻚ ﻧﺎﻟﻮﺳﺘﻲ ،ﻧﺎﺧﺒﺮه ،ﻟټ او

دﻏﻪ ﺷﻲ د دۀ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮ ﭘﺎﭼﺎ زﻳﺎت ﻛړى و .دﻋﺎ ﻛﻮل د روﺣﺎﻧﻲ اﻣﺘﻴﺎز

ﺑﯥ اﻫﻤﻴﺘﻪ ﺳﺎﺗﻞ .ﻳﻮه ﻣﺸﻬﻮره ﺧﺒﺮه ده ﭼﯥ ﭘﺎﭼﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻠﻚ ﭘﻪ ﻧﺲ ﻣﺎړۀ

و .دۀ ﻟﻪ ﺧﺪاﻳﺎﻧﻮ څﺨﻪ د ﺧﻠﻜﻮ د ﺧﻴﺮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻛﻮﻟﻪ ﺧﻮ د ځﺎن ﻟﭙﺎره ﻳﯥ

ﻛړي ﺧﻮ د ذﻫﻨﻲ ودې اﺟﺎزه دې ﻫﻴڅ وﺧﺖ ﻧﮥ ورﻛﻮي .دى ﺑﺎﻳﺪ د ﻫﻐﻮى

د ﺑﻞ ﭼﺎ دﻋﺎ ﺗﻪ ﺿﺮورت ﻧﮥ درﻟﻮد .ﻋﺎدي ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ دا اﺟﺎزه ﻧﮥ وه ﭼﯥ

ﺑﺪن ﭘﻴﺎوړى ﺧﻮ د ﻫﻐﻮى ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛﻤﺰورى وﺳﺎﺗﻲ.

دﻋﺎ وﻛړي ﻳﺎ د روﺣﺎﻧﻲ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻴﻎ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ ﺧﺪاﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ورﻧﮋدې

د ﻫﻨﺪو ﻣﺬﻫﺐ د ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ د ﻋﺎدي ﺧﻠﻜﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ډول ډول

ﺷﻲ.

ﺷﺨړې ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ګډوډي او اﻧﺎرﺷﻲ راوﺳﺘﻪ ،د ﺳﻠﻄﻨﺖ د

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ ،ﺑﯧﻠﻮ ﻃﺒﻘﻮ وﯦﺸﻞ ﺷﻮې وه .د ﻋﺒﺎﺳﻲ دوران

ﭘﻴﺪا ﻛﯧﺪو اﺻﻠﻲ وﺟﻪ ده .ﺧﺪاﻳﺎﻧﻮ ﻓﻴﺼﻠﻪ وﻛړه ﭼﯥ د زور ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د

د ﻳﻮۀ ﺑﺮﻣﻜﻲ وزﻳﺮ ﭘﻪ ﻗﻮل ،ﺗﺮ ګﺮدو ﻟﻮړ ﻣﻘﺎم ﺧﻠﻴﻔﻪ و ﭼﯥ د ﻗﺪرت،

ﺳﻮﻟﯥ د ﺳﺎﺗﻠﻮ او د ﭘﺮګﻨﻮ د ﻛﻨټﺮوﻟﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﺎﭼﺎﻳﺎن راواﺳﺘﻮي.

ﺷﺎن وﺷﻮﻛﺖ ،ذﻛﺎوت او ﭘﻮﻫﯥ ﺳﻤﺒﻮل ګڼﻞ ﻛﯧﺪۀ .ورﭘﺴﯥ د وزﻳﺮ

څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﻫﺮ ﻛﺎﺳټ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺧﺒﺮ و او ﭘﻪ دى ﻣﻮﻗﻒ

ﻣﻘﺎم و ﭼﯥ د ﺣﻜﻮﻣﺖ او ﭘﻮﻫﯥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ګﻲ ﻳﯥ ﻛﻮﻟﻪ .ﭘﻪ درﻳﻤﻪ ﻃﺒﻘﻪ

ﻳﯥ اﻳﻤﺎن درﻟﻮد ،ﻧﻮ د ﻛﺎﺳټ د ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ ﺿﺮورت ﻧﻪ اﺣﺴﺎﺳﯧﺪۀ .ځﻜﻪ

ﻛﯥ ﺷﺘﻤﻦ اﺷﺮاف وو .د ﻣﻨځﻨۍ ﻃﺒﻘﯥ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺴﺎن ﭘﻪ ورﭘﺴﯥ

ﺧﻮ د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ د ټﻴټﯥ ﻃﺒﻘﯥ ﻫﻴڅ ﻏړي د ﻟﻮړې ﻃﺒﻘﯥ ﭘﻪ ﺧﻼف

ﭘﻮړۍ ﻛﯥ وﻻړ وو او ﺗﺮ دوى را ﻻﻧﺪې د ټﻮﻟﻨﯥ ﻋﺎدي وګړي وو ،ﭼﯥ ﺗﺮ

ﻗﻴﺎم ﻧﻪ دى ﻛړى .د ﻫﺮﭼﺎ ﻃﺒﻘﻪ د ﺗﻮﻟﺪ ﻟﻪ ورځﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ وه او دﻏﻪ ﺷﻲ

ګﺮدو ټﻴټﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻳﯥ ﺗﺸﻜﻴﻠﻮﻟﻪ .ﭘﻪ ﻧﻬﮥ ﺳﻮوه درﻳﻢ ﻣﻴﻼدي ﻛﺎل ﻛﯥ اﺑﻦ
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اﻟﻔﻘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﭘﻪ څﻠﻮرو ﻃﺒﻘﻮ وﯦﺸﻠﻪ :ﭘﺎﭼﺎ ،د ﻫﻐﮥ وزﻳﺮان او
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اﺷﺮاف ﭼﯥ ﻗﺪرت او ﺛﺮوت ورﺳﺮه و ،ﻟﻮﻣړۍ درې ﭘﻮړۍ وې او دا ﻧﻮر
ﺧﻠﻚ ﭼﯥ وروﺳﺘۍ ﻃﺒﻘﻪ ﻳﯥ ﺟﻮړوﻟﻪ ،ﺑﯥ اﻫﻤﻴﺘﻪ وو ځﻜﻪ ﺑﯥ ﻓﺎﻳﺪې
ګڼﻞ ﻛﯧﺪل.

ﺑﻐﺎوت ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ

ﭘﻪ راوروﺳﺘﻪ زﻣﺎﻧﻮ ﻛﯥ ﺳﻴﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ د ﭘﻴﻐﺒﺮ اوﻻد وو ،درﻧﺎوى ﭘﻴﻞ
ﺷﻮ .د ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ د ﻫﺮ ښﺎر او وﻻﻳﺖ د ﺳﻴﺪاﻧﻮ
د ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راښﻴﻲ ﭼﯥ ﺷﻮرش او ﺑﻐﺎوت ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﻛﯥ،
ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﺛﺒﺘﻴﺪل او دوى ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺧﻠﻜﻮ ﺗﺮﺟﻴﺢ ورﻛﻮل ﻛﯧﺪﻟﻪ .دﻏﻪ راز
ﭘﻪ ﺷﺮق او ﻏﺮب دواړو ﻛﯥ ،د اﺳﺘﺜﻤﺎر او ﺑﯥ ﻋﺪاﻟﺘۍ ﭘﺮ ﺧﻼف د
ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ واﻛﻤﻨﻮ ،ﺳﻴﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺳﻮﻏﺎﺗﻮﻧﻪ ،ﻣځﻜﯥ او
ﻣﺒﺎرزې او ﻏږ اوﭼﺘﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻧﺎراﺿﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺧﻮرا اﻏﯧﺰﻣﻨﻪ ذرﻳﻌﻪ
ﺟﺎﻳﺪادوﻧﻪ ﺑﺨښﻞ او دوى ﻳﯥ ﭘﻪ ﻟﻮړو ﭼﻮﻛﻴﻮ ﻣﻘﺮرول.
وه .ﺧﻮ د ﺷﻮرش ﻣﺎﻫﻴﺖ او ﺳﺒﺒﻮﻧﻮ وﺧﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ او ﻟﻪ ځﺎﻳﻪ ﺗﺮ ځﺎﻳﻪ
ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮﻟﻰ دى .ﻣﺜﻼ د ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻛﻮرﻧۍ ﻏړﻳﻮ د ﻗﺪرت د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﺴﻜﻮروﻟﻮ ﺗﻪ ﻣټﯥ راﻧﻐښﺘﯥ دي او ﻳﺎ اﺷﺮاﻓﻮ او ﻧﺠﺒﺎوو د ﻻ
ډﯦﺮو ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ اﻣﺘﻴﺎزوﻧﻮ د ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﻴﺖ ﺷﻮرش ﻛړى دى .ﭘﻪ دې
ﻣﻨځ ﻛﯥ ﺗﺮ ګﺮدو ګﻮاښﻮﻧﻜﻲ ﺑﻐﺎوﺗﻮﻧﻪ د ﺑﺰګﺮو وو ﭼﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻗﺘﺪار
ﺗﻪ ﻳﯥ ګﻮاښ ﭘﯧښﺎوۀ او د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﺟﻮړښﺖ ﻛﯥ ﻳﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﻃﺒﻘﯥ ﭘﻪ
ګټﻪ د رﻳﻔﻮرم ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻛﻮﻟﻪ .ځﻜﻪ ﺧﻮ واﻛﻤﻨﻮ ﭘﻪ دﻏﺴﯥ ﺑﻐﺎوﺗﻮﻧﻮ ﻛﯥ
ﻟﻮى ﺧﻄﺮ ﻟﻴﺪ او ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ ﻳﯥ د ﻫﻐﻮ د ځﭙﻠﻮ اﻗﺪام ﻛﺎوۀ.
ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ د ﺷﻠﻤﯥ ﭘﯧړۍ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ د ﺑﺰګﺮي ﺷﻮرﺷﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﯥ ﺳﺮه
ډﯦﺮه دﻟﭽﺴﭙﻲ ﭘﻴﺪا ﻛړه او د رﺳﻤﻲ اﺳﻨﺎدو ،د ادارو د ﻣﺪارﻛﻮ ،د
ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺟﺮﻳﺎﻧﻮﻧﻮ او وﻟﺴﻲ ادب ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻳﯥ د دوى ﻏﻮرځﻨګﻮﻧﻪ د
ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻪ ﭘټﻮ ګﻮټﻮﻧﻮ څﺨﻪ رڼﺎ ﺗﻪ راو اﻳﺴﺘﻞ .دﻏﻮ ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ د ﺑﺰګﺮاﻧﻮ
ﭘﻪ اړه ،ﭼﯥ د ﺑﯧﺴﻮادو او ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﻛﯥ ﺑﯥ ﺗﺠﺮﺑﯥ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﺣﻴﺚ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮي وو ،ډﯦﺮې اﺳﻄﻮرې ﻧﺎﺳﻤﯥ ﺛﺎﺑﺘﯥ ﻛړې .اﺳﻨﺎدو
وښﻮدﻟﻪ ﭼﯥ ﺑﺰګﺮاﻧﻮ د ﻟﻴﻜﻮ د ﻣﻨﻈﻢ ﻛﻮﻟﻮ ،د ﺧﭙﻞ ﻣﻨځﻲ اﺧﺘﻼﻓﻮﻧﻮ د
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ﻣﺎﻧﻴﻔﺴټﻮﻧﻪ د ﻫﻐﻮى د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺼﻴﺮت او ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺼﺪ ﺳﺮه د ﻫﻐﻮى

ﻫڅﻮﻟﻮ وړﺗﻴﺎ ﻟﺮﻟﺮﻟﯥ ده.

د ژﻣﻨﺘﻴﺎ او ﺗﻌﻬﺪ ښﻮوﻧﺪوى دي .ﭘﻪ دﻏﻮ ﻣﺎﻧﻴﻔﺴټﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ د

ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ د ﺑﺰګﺮو د ﺷﻮرﺷﻮﻧﻮ ﻫﻴڅ ذﻛﺮ ﻧﻪ وي،

واﻛﻤﻨﻮ د اﻗﺘﺪار د ﻛﻤﻴﺪا او د دوﻟﺖ د ادارې د رﻳﻔﻮرم ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﺷﻮې،

ﻟﻜﻪ دوى ﭼﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ ﭘﻪ اﺳﺎﻧۍ ﺳﺮه ځﭙﻞ ﺷﻮي وي ،ﺧﻮ ژور

د داﺳﯥ اﻳﻨﺪې اﻧځﻮر وﻳﻨﻮ ﭼﯥ ﻫﺮ څﻮك ﭘﻜﯥ ﺧﭙﻞ ﺣﻖ او ﺳﻬﻢ ﻟﺮي .ﭘﻪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ښﻴﻲ ﭼﯥ د دوى د ﺷﻮرﺷﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ واﻛﻤﻦ ﻃﺒﻘﺎت او

دﻏﻮ اﻋﻼﻣﻴﻮ ﻛﯥ ﺗﺮ ګﺮدو ﺟﺬاﺑﻪ ﻣﻔﻜﻮره ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ د ﺑﺮاﺑﺮۍ

ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺪرﺗﻮﻧﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮي ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﺑﺪﻟﯥ ﻛړي او ﭘﻪ

ﻣﻔﻜﻮره وه او دا ﻳﻮه داﺳﯥ روﻳﺎ وه ﭼﯥ ټﻮﻟﻮ ﻣﺤﺮﻣﻮ ﻃﺒﻘﻮ ﻳﯥ ارزو

ځﻴﻨﻮ ﻣﻮاردو ﻛﯥ ﺧﻮ ﺑﻐﺎوت د ټﻮل ﻧﻈﺎم او د ﻫﻐﻪ د ﻣﻮﺳﺴﻮ د ﺑﻴﺎ

ﻛﻮﻟﻪ.

ﺟﻮړﯦﺪ و ﺳﺒﺐ ګﺮځﯧﺪﻟﻰ دى .دا څﯧړﻧﯥ ﻣﻮ ﭘﻪ دې ﻫﻢ ﭘﻮﻫﻮي ﭼﯥ دا ﻳﻮ

د دﻏﻮ ﺷﻮرﺷﻮﻧﻮ ﻳﻮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ دا و ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺬﻫﺒﻪ دواړو ﻏﺎړو ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ

ﻧﺎﺳﻢ ﺗﺎﺛﺮ دى ﭼﯥ ﻋﺎدي ﺧﻠﻜﻮ د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ ده

ګټﻪ ﻛﺎر اﺧﻴﺴﺖ .د واك ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﺑﺰګﺮان ﻫڅﻮل ﭼﯥ ﭘﺎﭼﺎ ﺗﻪ وﻓﺎداره

اﺧﻴﺴﺘﯥ .ﺑﺮﻋﻜﺲ ،د دوى ﺑﺮﺧﻪ ﻟﻮﻳﻪ ده .دوى ﻫﺴﯥ ﭘﺴﻴﻒ ﻧﻨﺪارﭼﻴﺎن

واوﺳﻲ او د ﭘﺎﭼﺎ د اﻗﺘﺪار ﻟﻪ اﻧﻜﺎره ﻻس واﺧﻠﻲ .دوى ﺑﻪ د ﻣﻘﺪس

ﻧﻪ وو ،ﺑﻠﻜﯥ د ﺗﺎرﻳﺦ د ﺑﻬﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﺮﺧﻪ وال وو.

ﻛﺘﺎب ﺧﺒﺮه ﻛﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﻋﻴﺴﻰ ﻟﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﻣﻴﻨﻪ ،ﺻﺒﺮ او ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻏﻮاړي .ﻟﻪ

ﻣﻮرخ وﯦﻦ ټﻲ ،ﺑﺮﻳﻚ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب ﻛﯥ ﭼﯥ ) د ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻮړﯦﺪا :ﻟﻪ

ﺑﻠﯥ ﺧﻮا دﻫﻘﺎﻧﺎﻧﻮ ﻫﻢ ﻣﺬﻫﺐ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ګټﻪ ﻛﺎراوۀ .ﭘﻪ  ١۵٢۶ﻛﯥ د

 ١۵٠٠ﺗﺮ  ١٧٠٠ﻛﺎل ﭘﻮرې د اروﭘﺎ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﯥ ﻋﺎدي ﺧﻠﻚ(

ﺟﺮﻣﻨﻲ ﭘﻪ ﺳﻮاﺑﻴﺎ ﻛﯥ ﺑﺰګﺮو د ﺑﻐﺎوت ﭘﻪ وﺧﺖ د ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﭘﻪ

ﻧﻮﻣﯧږي ،د ﺑﺰګﺮاﻧﻮ ﺑﻐﺎوﺗﻮﻧﻪ او ﭘﻪ دوﻟﺖ او ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ د دﻏﻮ ﺑﻐﺎوﺗﻮﻧﻮ

څﻨګ ﻛﯥ دا ﻫﻢ ووﻳﻞ ﭼﯥ :د ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻮ دا ﻋﺎدت دى ﭼﯥ دوى ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ

ﻏﺒﺮګﻮﻧﻮﻧﻪ ،څﯧړﻟﻲ دي .دۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻐﺎوﺗﻮﻧﻪ ځﻴﺮﻟﻲ ﭼﯥ

ﻣﺎل ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻪ وګﻮري او دا ﺑﺪه ﺧﺒﺮه ده .ځﻜﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻗﻴﻤﺘﻲ

ﭘﻪ ﺷﭙﺎړﻟﺴﻤﻪ او اووﻟﺴﻤﻪ ﭘﯧړۍ ﻛﯥ د اروﭘﺎ ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ

وﻳﻨﻮ زﻣﻮږ د ګﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻛﻔﺎره ورﻛړه او ﻣﻮږ ﻳﯥ ټﻮل ،ﻛﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻮرا

ﻛﯥ د ﭘﺎﭼﺎﻳﺎﻧﻮ او ﻟﻮﻳﻮ ﻓﻴﻮډاﻻﻧﻮ ﭘﺮﺧﻼف ﺷﻮي دي .دﻏﻪ ﺑﻐﺎوﺗﻮﻧﻪ ښﮥ

ﺑﯧﻮزﻟﻪ ﺷﭙﻮن دى ﻳﺎ ﻟﻮى ﻣﻼك ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ازاد ﻛړو .ﻧﻮ ﻣﻘﺪس

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮي وو او ﺑﺮﺧﻪ واﻟﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﻴﺎوړې اﻧګﯧﺰه ورﻛړ ﺷﻮې وه.

ﻛﺘﺎب دا ﺛﺎﺑﺘﻮي ﭼﯥ ﻣﻮږ ازاد ﻳﻮ او ﻣﻮږ ﻏﻮاړو ﭼﯥ ازاد واوﺳﻮ.

ﭘﺎڅﻮن ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺑﺰګﺮاﻧﻮ ﺑﻪ د ځﺎن ﻟﭙﺎره داﺳﯥ ﻟﻴډران ټﺎﻛﻞ ﭼﯥ

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻮﺗﺮ د ﭘﺎپ او ﻛﻠﻴﺴﺎ ﭘﺮ ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت وﻛړ ،دې ﺷﻲ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﭘﻪ

ﻟښﻜﺮې ﺟﻮړې ﻛړي ،ﻻم وﺗړي او ﻟﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﭘﻮځ ﺳﺮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وﻛﺎﻧﺪي.

دوو څﺎﻧګﻮ ووﯦﺸﻠﻪ :ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ او ﻛﺎﺗﻮﻟﻴﻚ .د دې وﯦﺶ او ﺑﻐﺎوت

دﻏﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺑﻪ ﺑﺰګﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ اﻛﺜﺮو ﻳﯥ ﺣﺮﺑﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻠﺮﻟﻪ ،د ﺟګړې د

ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ دواړو ﻓﺮﻗﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ اﺻﻼح ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻪ وﻛړه څﻮ

ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ روزﻧﻪ ورﻛﻮﻟﻪ او د ﺑﯥ ﻋﺪاﻟﺘۍ ﭘﺮﺧﻼف ﻣﺒﺎرزې ﺗﻪ ﻳﯥ

ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ د ورﭘﯧښﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو او ﺧﻄﺮوﻧﻮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وﻛړاى ﺷﻲ.

ﻫڅﻮل .دﻏﻪ راز ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺑﻪ د ﺷﻮرﺷﻴﺎﻧﻮ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ د ﻣﺘﺤﺪ

ﻛﺎﺗﻮﻟﻴﻜﯥ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﭼﯥ اﻗﺘﺪار ﻳﯥ ﻛﻢ ﺷﻮى او ﭘﻴﺮوان ﻳﯥ ﻟﻪ ګﻮﺗﻮ وﺗﻲ

ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻫڅﻪ ﻛﻮﻟﻪ .د ﺑﻐﺎوﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ دوران ﻛﯥ د ﺑﺰګﺮو اﻋﻼﻣﻴﯥ او

وو ،ﻟﻪ رﻳﻔﻮرﻣﺎﺳﻴﻮن ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﯥ ځﺎن دوﺑﺎره ﺳﻤﺒﺎل او ﺗﺮﻣﻴﻢ
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ورﻛړ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﺎڅﻮن وﻛﻮي .دوى ﺗﻪ دا ﻓﻜﺮ ﭘﻴﺪا ﺷﻮ
ﭼﯥ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎ د ﭘﺎڅﻮن ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ اﺻﻼح ﻛﻴﺪاى ﺷﻲ ﻧﻮ دوﻟﺖ وﻟﯥ
اﺻﻼح ﻧﻪ ﺷﻲ؟ دﻏﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ اروﭘﺎ ﻛﯥ د ﺑﺰګﺮاﻧﻮ ﺷﻮرﺷﻮﻧﻮ ﺗﻪ

د ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ

ﻻرﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻠﻪ .ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ ﻟﻮﺗﺮ ﭼﯥ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻐﺎوت ﻳﯥ د ﻣﺤﻠﻲ
واﻛﻤﻨﻮ ﭘﻪ ﻣټ ﻛﺎﻣﻴﺎب ﺷﻮى و ،د واﻛﻤﻨﻮ ﭘﻪ ګټﻪ د ﺑﺰګﺮو ﭘﺎڅﻮن

ﺑﻐﺎوﺗﻮﻧﻪ

وﻏﺎﻧﺪۀ .دۀ ﻟﻪ واﻛﻤﻨﻮ وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ دﻏﻪ ﭘﺎڅﻮﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺷﺪت ﺳﺮه وځﭙﻲ.
ﻟﻮﺗﺮ اﻋﻼم وﻛړ ﭼﯥ د دوﻟﺖ اﻗﺘﺪار ډﯦﺮ ﻣﻬﻢ دى .ﻛﻪ دوﻟﺖ د ﺷﻮرﺷﻮﻧﻮ

د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن د ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ ﭼﯥ د ډﻳﻠﻲ د ﺳﻠﻄﻨﺖ دور

ﭘﻪ وﺟﻪ ﻛﻤﺰورى او ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻲ ﻧﻮ ټﻮﻟﻨﻪ ﺑﻪ وﺷړﯦږي.

او د ﻣﻐﻮﻟﻮ دور ﭘﻜﯥ ﺷﺎﻣﻞ دى ،د واﻛﻤﻨﻮ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف څﻮ ډوﻟﻪ

ﺷﻮرﺷﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ ډﯦﺮ ﻣﻬﻢ رول ﻟﻮﺑﻮﻟﻰ دى .ﺷﻮرﺷﻮﻧﻮ د ټﻮﻟﻨﯥ

ﺑﻐﺎوﺗﻮﻧﻪ وﻳﻨﻮ .دﻟﺘﻪ ﻫﻢ د ﺑﺰګﺮو ﭘﺎڅﻮﻧﻮﻧﻪ وو او ﻫﻢ د ځﻴﻨﻮ اﻓﺮادو او

وﻻړ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺘﻢ ﻛړى او ځﻴﻨﯥ اﻗﺸﺎر ﻳﯥ ﻣﻨﻈﻢ ﻛړي ﭼﯥ د ﺗﺎرﻳﺨﺘﯧﺮو

ګﺮوﭘﻮﻧﻮ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺎه ﻃﻠﺒﻴﻮ ﺑﻐﺎوﺗﻮﻧﻪ .دﻏﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻟﻪ ﺷﻮرﺷﻮﻧﻮ

اﺳﺘﺒﺪادي دودوﻧﻮ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ د ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣټﯥ

ﻣﺎﻻﻣﺎﻟﻪ ده .د دا دوﻣﺮه ډﯦﺮو ﺷﻮرﺷﻮﻧﻮ ﺗﺮ ګﺮدو ﻟﻮى ﺳﺒﺐ دا و ﭼﯥ

راوﻧﻐﺎړي.

دوﻟﺖ ﻫﻴڅ ډول اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﻧﮥ زﻏﺎﻣﮥ او ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ ﻳﯥ اﺟﺎزه ﻧﻪ ورﻛﻮﻟﻪ

ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ اﻛﺜﺮه دﻏﻪ ﺑﻐﺎوﺗﻮﻧﻪ وځﭙﻞ ﺷﻮل ﺧﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﯥ ﺗﺎﺛﻴﺮه ﻧﻪ

ﭼﯥ د واﻛﻤﻨﻮ ﻟﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺳﺮﻏړاوى وﻛړي.

وو .واﻛﻤﻨﻮ ان د ﺷﻮرﺷﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﻫﻢ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﺠﺒﻮر

د ﺷﻮرﺷﻮﻧﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﯥ اﻟﺒﺘﻪ د ﺳﻠﻄﻨﺖ د وﺧﺖ ﻟﻪ ﻫﻨﺪ ﺳﺮه ﺗﻌﻠﻖ

وﻟﻴﺪل ﭼﯥ رﻳﻔﻮرم راوﻟﻲ .ﻛﻪ د ټﻮﻟﻨﯥ واﻛﺪاران ځﺎن وﻧﻪ ﺧﻮځﻮي او د

ﻟﺮي ،دا و ﭼﯥ د ﺳﻠﻄﻨﺖ د دور ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ ) ﻟﻪ  ١٢٠۶ﺗﺮ ١۵٢۶

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻪ راوﺳﺘﻠﻮ اﻧﻜﺎر وﻛړي ،ﻧﻮ ټﻮﻟﻨﻪ ﺧﻮ ﻳﺎ ﻟﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﺑﻐﺎوﺗﻮﻧﻮ او

ﭘﻮرې( ﻛﺎﺑﻮ ټﻮﻟﻮ واﻛﻤﻨﻮ ﻟړﻳﻮ ﻟﻪ ﭘﻮځﻲ ﻗﺪرﺗﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻧﻪ

اﺧﺘﻼﻓﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﯧږي او ﻳﺎ راﻛﺪه او ﻟﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻪ

درﻟﻮد .د ﻗﺪرت د اﺳﺘﻌﻤﺎل ﭘﺮﻧﺴﻴﭗ ،ټﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﺤﺎظ ﺟﺎه ﻃﻠﺒﻮ

ﭘﺎﺗﯧږي.

ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ اﻟﻬﺎم ورﻛﺎوۀ ﭼﯥ د واﻛﻤﻦ ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ ﭘﻞ ،ﭘﻞ ﻛﯧږدي او د ﻫﻐﻪ
ﻟﺮې ﻛﯧﺪل او د ﻗﺪرت ﻏﺼﺐ ﻛﯧﺪل وﻏﻮاړي .د داﺳﯥ ﻫڅﻮ ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻮ
ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﺑﻪ دوى ﻫڅﻮل ﭼﯥ رﻳﺴﻚ وﻣﻨﻲ او د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﺴﻜﻮروﻟﻮ ﺗﻪ
ﻣټﯥ راوﻧﻐﺎړي .ﻣﻮږ د ﺳﻠﻄﻨﺖ د زﻣﺎﻧﯥ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ دا رﻧګﻪ ګڼ
ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪﻟﻰ ﺷﻮ.

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
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ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﺧﻠﺠﻲ ) (١٢٩٠‐١٢٩۶د ﺑﻠﺒﻦ ﻟﻪ ﻛﻮرﻧۍ څﺨﻪ واك وﺗﺮوړۀ.

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
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ﻣﻌﺎش ورﻛﺎوۀ ﺧﻮ ﭼﯥ ﻣﻌﺎش ﺑﻪ ﻧﻪ و ﻧﻮ ﻟﻴډر ﺗﻪ ﺗﻌﻬﺪ او ژﻣﻨﺘﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ

ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا د ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ورارۀ ﻋﻼواﻟﺪﻳﻦ ) (١٢٩۶‐١٣١۶د ﺗﺮۀ ﭘﺮ

ﻧﻪ وه .ﻫﻤﺪا ﻋﻠﺖ دى ﭼﯥ دﻏﻪ ﻋﺴﻜﺮ د ټﻴﻨګﯥ ﻧﻪ وو ،ﭼﯥ څﻨګﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ د

ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت وﻛﺎوۀ او د ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺗﺮوره وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړ.

ﺟﻨګ ﭘﻪ ﻣﻴﺪان ﻛﯥ د ﻣﺎﺗﯥ ﻧﺨښﯥ وﻟﯧﺪې ،ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﯧښﺘﯥ ﺗﻪ

دى ﻫﻢ ﻟﻪ ﻳﻮﺷﻤﯧﺮ ﺑﻐﺎوﺗﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮ او دﻏﻮ ﺑﻐﺎوﺗﻮﻧﻮ ﻣﺠﺒﻮر

ﺗﻴﺎر ﺷﻮل .د ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﻟښﻜﺮو ﺑﻪ ﻧﻪ د ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻋﺴﻜﺮو ﻫﻮﻣﺮه ښﯥ

ﻛړ ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات راوﻟﻲ .ﻣﺜﻼ ﭘﻪ ﺷﺮاﺑﻮ ﻳﯥ

وﺳﻠﯥ ﻟﺮﻟﯥ او ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ اﻧﺪازه ﺣﺮﺑﻲ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ ﻟﺮل ،ځﻜﻪ ﺧﻮ

ﺑﻨﺪﻳﺰ وﻟګﺎوۀ ،د ﭘﺎﭼﺎ ﻟﻪ اﺟﺎزې ﭘﺮﺗﻪ ﻳﯥ د اﺷﺮاﻓﻲ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ

ﻳﯥ اﻛﺜﺮه وﺧﺖ ﻣﺎﺗﯥ ﭘﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﻛﯧﺪﻟﻪ.

ودوﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﻛړل ،د اﺷﺮاﻓﻮ د ژوﻧﺪ څﺎرﻧﻪ ﻳﯥ ﻻزﻣﻪ وﺑﻠﻠﻪ او د ﻳﻮ

دﻏﻮ ﺑﻐﺎوﺗﻮﻧﻮ ﭼﯥ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻛﻮرﻧۍ ګﻮاښﻠﻪ ،د ﻧﻈﺎم ﭘﻪ اﺳﺘﺤﻜﺎم

ﺷﻤﯧﺮﻛﺴﺎﻧﻮ ﺟﺎﻳﺪادوﻧﻪ ﻳﯥ ﺿﺒﻂ ﻛړل.

ﺑﺎﻧﺪې ګﻮزاروﻧﻪ ﻛﻮل .ﻣﺜﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻐﻠﻖ ) (١٣۵١ -١٣٢۵ﻟﻪ دوﻣﺮه ګڼﻮ

د ﻣﻐﻮﻟﻮ ﭘﻪ دور ﻛﯥ ) (١۵٢۶‐١٨۵٧د ﺑﻐﺎوﺗﻮﻧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﺪل ﺷﻮ .دا

ﺷﻮرﺷﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮ ﭼﯥ ﺳﺘﻮﻣﺎن ﻳﯥ ﻛړاو ﭘﻪ ځﭙﻠﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﭘﺎﺗﯥ

ځﻜﻪ ﭼﯥ د ﻣﻐﻮﻟﻮ ﻟړۍ ﺧﭙﻞ اﻗﺘﺪار ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ واك د ټﻴﻨګﻮﻟﻮ

راﻏﻰ .ځﻜﻪ ﺧﻮ ﻣﻮرخ ﺿﻴﺎ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻧﻲ د دۀ ﭘﻪ ﻣړﻳﻨﻪ وﻟﻴﻜﻞ ﭼﯥ) :دى

ﻟﻪ ﻻرې ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ ورﻛړ .د دې دور ﺷﻮرﺷﻮﻧﻪ دوه ډوﻟﻪ وو :ﻳﻮ ډول ﻳﯥ

ﻟﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﺧﻼص ﺷﻮ او ﺧﻠﻚ ﻟﻪ دۀ ﺧﻼص ﺷﻮل(.

ﻣﺤﻠﻲ او ځﺎﻳﻲ ﺑﻐﺎوﺗﻮﻧﻪ وو ﭼﯥ ﻣځﻜﻪ واﻟﻮ ﻳﺎ ﻣﻐﻮﻟﻮ اﺷﺮاﻓﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ

ﻛﻪ ﺑﻪ واﻛﻤﻦ ﻧﻈﺎم د ﺑﻐﺎوﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ ځﭙﻠﻮ ﻛﯥ ﻛﺎﻣﻴﺎب ﺷﻮ او وﺑﻪ ﻳﯥ ځﭙﻞ

اداره ﻛﯥ د ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻮ د راوﺳﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﻛﻮل او ﺑﻞ ډول ﻳﯥ د ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ

ﻧﻮ دا ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺷﻮه ﭼﯥ ﻧﻈﺎم د دا رﻧګﻪ زﻟﺰﻟﻮ ﺗﺎب ﻟﺮي.

ﻛﻮرﻧۍ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺪرت د ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﻐﺎوﺗﻮﻧﻪ وو.

ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻛﺒﺮ ﭼﯥ ځﺎن ﺧﻮﻧﺪي اﺣﺴﺎﺳﺎوۀ ،ډﯦﺮ ځﻠﻪ ﻳﯥ ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د

ﻟﻜﻪ ﺟﻬﺎﻧګﻴﺮ ،ﺧﺴﺮو ،ﺷﺎه ﺟﻬﺎن او د ﺷﺎه ﺟﻬﺎن زاﻣﻨﻮ ﭼﯥ د ﺳﻠﻄﻨﺖ

ﺟﺰا ورﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ځﺎى ﻫﻐﻮى ﻣﻌﺎف ﻛړي دي .دﻏﻪ ﻣﺜﺎل راښﻴﻲ ﭼﯥ د

ﻣﻘﺎم ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﺷﻮرﺷﻮﻧﻪ وﻛړل.

ﻣﻐﻮﻟﻮ اﻣﭙﺮاﻃﻮري دوﻣﺮه ﻣﻈﺒﻮﻃﻪ وه ﭼﯥ ﺷﻮرﺷﻮﻧﻮ ﻳﯥ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺗﻪ

د ﻫﻨﺪ د ﻣﻨځﻨﻲ ﭘﯧﺮ د ﺑﻐﺎوﺗﻮﻧﻮ ﻳﻮ ﺟﺎﻟﺐ اړخ دا و ﭼﯥ د ﻟښﻜﺮ د ﭘﻴﺪا

ﺧﻄﺮ ﻧﻪ ﭘﯧښﺎوۀ .ان ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﻓﺮخ ﺳﻴﺮ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ

ﻛﻮﻟﻮ او د وګړﻳﻮ د ﺟﺬﺑﻮﻟﻮ ﻛﺎر ﻳﯥ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻪ و .ﭼﯥ څﻨګﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﻲ

) (١٧١٣‐١٧١٩ﻣﻐﻮل ﭘﻪ داﺳﯥ ﻣﻮﻗﻒ ﻛﯥ وو ﭼﯥ د ﺳﻴﻚ ﺑﺎﻏﻲ،

ﻟﻴډر د ﺑﻐﺎوت اﻋﻼن وﻛړ ،ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﻴﺎ ﺑﺰګﺮو ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﻮا ﻛﯥ

ﺑﺎﻧډه ﺑﻬﺎدر ﺑﻐﺎوت وځﭙﻲ .ﺧﻮ ،ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺸﺎر او اﺣﻤﺪ ﺷﺎه اﺑﺪاﻟﻲ،

ﺟﻨګﯧﺪﻟﻮ ﺗﻪ ﺗﻴﺎرى وښﻮد .ﻟﻴډراﻧﻮ د ﺟﻨګ ﻟﭙﺎره ﻣﻘﺼﺪ درﻟﻮد ﺧﻮ

ﻣﻐﻮل دوﻣﺮه ﺑﯥ ﺳﯧﻜﻪ او ﻗﺪرت ﻳﯥ دوﻣﺮه ورﻛﻢ ﻛړ ﭼﯥ د ﻣﺮﻫټﻪ وو او

ﺟګړه ﻣﺎرو ﺑﺰګﺮو ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻪ درﻟﻮد .ﻛﻠﻴﻮال د ﻛﺎر د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ او ﺑﯥ

د ﺷﺮﻗﻲ ﻫﻨﺪ ﻛﻤﭙﻨۍ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻣﺎزې ګﻮډاګﻴﺎﻧﻮ ﺑﺪل ﺷﻮل.

روزګﺎرۍ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ او د ﻟﻮټ ﭘﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻟﻪ ﺑﻐﺎوت ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺳﺮه ﻣﻠګﺮي

څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ واﻛﻤﻨﻮ ټﻮل ﻗﺪرت ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس ﻛﯥ راﻏﻮﻧډ ﻛړى و ،ﻧﻮ

ﻛﯧﺪل .دﻏﻮ ﺟګړه ﻣﺎرو ﺗﻪ د ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻌﺎش ورﻛﻮﻟﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻪ و .ﺑﺎﻏﻲ

دوى ﺗﻪ ﺑﺎﻏﻴﺎن ﺧﭙﻞ ﺷﺨﺼﻲ دښﻤﻨﺎن ښﻜﺎرﯦﺪل .ﻟﻪ ﻣﺎﺗﯥ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ

ﻟﻴډراﻧﻮ ﺑﻪ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ د ﻟښﻜﺮﻟﯧږد او ﻻم ﺗړﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻟښﻜﺮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ

ﺑﺎﻏﻴﺎن ﭼټ وﭘټ اﻋﺪام او ﻳﺎ ﺑﻪ د درﺑﺎر د ﺑﺎﻧﻔﻮذو ﻛﺴﺎﻧﻮ د ﺷﻔﺎﻋﺖ او
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ﻋﺬروﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﻛﺖ وﺑﺨښﻞ ﺷﻮل .ﺧﻮ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ دا وه ﭼﯥ ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ
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ﻣﺜﺎﻟﻲ ﺟﺰا ورﻛړه ﺷﻲ ﭼﯥ ﺑﻴﺎ ﺑﻞ داﺳﯥ وﻧﻜړي .ﻣﺜﻼ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ١٢٧٩
ﻣﻴﻼدي ﻛﺎل ﻛﯥ ﭘﻪ ﺑﻨګﺎل ﻛﯥ ﻃﻐﺮل د ﺑﻠﺒﻦ ﭘﺮ ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت وﻛﺎوۀ ﻧﻮ
ﺑﻠﺒﻦ ﻟﻪ زړﺑﻮدن ﺳﺮه ﺳﺮه ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﺴﯥ ورﻏﻰ او وﻳﯥ ځﺎﭘﮥ .دۀ د ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت او اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب

د ﺳﭙﻜﺎوي ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر د ﻟﻜﻨﺎوټﻲ ﺑﺎزار ﭘﻪ دواړو ﻏﺎړو ﻛﯥ د داروﻧﻮ د
دروﻟﻮ اﻣﺮ وﻛړ او د ﻃﻐﺮل ﻣﻠګﺮي ﻳﯥ ورﺑﺎﻧﺪې ﻟﻪ ﻳﻮ ﻣﺨﻪ وځړول .دۀ د
ﭘﻪ دﻳﻤﻮﻛﺮاﺗﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﻛﯥ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ د دې ﻟﭙﺎره ﻛﯧږي ﭼﯥ راﻳﻪ
دوى ټﻮﻟﻮ ﻟﻪ اﻋﺪاﻣﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﺧﭙﻞ زوى ﺑﻐﺮا ﺧﺎن ﺗﻪ ﭼﯥ د ﺑﻨګﺎل
ورﻛﻮوﻧﻜﻲ د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻛﺎر د اداﻣﯥ ﻳﺎ د ﺑﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻟﺮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب د
واﻟﻲ ﻳﯥ ﻣﻘﺮر ﻛړ ،ووﻳﻞ ﭼﯥ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺷﻴﻄﺎن ﺻﻔﺖ او دﺳﻴﺴﻪ ﺑﺎزه ﺳړي
ﻧﻈﺮ د څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﻓﺮﺻﺖ وﻣﻮﻣﻲ.
ﻟﻤﺴﻮﻟﯥ او ډﻳﻠﻲ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺳﺘﺎ وﻓﺎداري ﻛﻤﻮﻟﻪ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎزار ﻛﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ﻛﻪ د واﻛﻤﻨﯥ ډﻟﯥ ﻳﺎ ډﻟﻮ ﻛﺎر و ﭼﻠﻨﺪ د ﺧﭙﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻣﻮده ﻛﯥ ښﮥ
ﺳﺘﺮګﻮ ﻟﻴﺪﻟﻰ اﻧﺘﻘﺎم درﻳﺎد ﻛړه.
ﭘﻪ  ١۶٠۶ﻣﻴﻼدي ﻛﺎل د ﺟﻬﺎﻧګﻴﺮ ﭘﻪ ﺧﻼف د ﻫﻐﻪ د زوى ﺷﻬﺰاده

وي ﻧﻮ دوى د ﺧﭙﻠﯥ واﻛﻤﻨۍ د ﻋﻤﺮ د اوږدﯦﺪو ﻟﭙﺎره د ﺧﻠﻜﻮ ﻣﻼﺗړ ﺗﺮ
ﻻﺳﻪ ﻛﻮي او ﻛﻪ دوى ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻧﺎﻛﺎم وي ﻧﻮ ﺧﻠﻚ ﺣﻖ

ﺧﺴﺮو ﭘﻪ ﺑﻐﺎوت ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﯥ رﺣﻤۍ ﺳﺮه ﺟﺰا ورﻛړه
ﻟﺮي ﭼﯥ واﻛﻤﻨﻪ ډﻟﻪ ﻟﻪ واﻛﻪ ﻟﺮې ﻛړي .دﻏﻪ ﺑﻬﻴﺮ د ﺧﻠﻜﻮ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ،
ﺷﻮه  .د ﺷﻬﺰاده دوه ﻣﻼﺗړي ﺣﺴﻴﻦ ﺑﯧګ د ﻏﻮﻳﻲ او ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ د ﺧﺮۀ
اﻗﺘﺪار او ﺑﺮﻻﺳﻲ زﯦږوي ﭼﯥ د دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﺑﻨﻴﺎدي اﺻﻞ دى.
ﭘﻪ ﺗﺎزه ﭘﻮﺳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ وګﻨډل ﺷﻮل .ﺣﺴﻴﻦ ﺑﯧګ د ﺳﺎه د ډوﺑﯧﺪو ﭘﻪ وﺟﻪ
د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ د ﺗﻤﺪن ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ ﻟﻪ ډﯦﺮو ﭘړاووﻧﻮ ﺗﯧﺮ ﺷﻮى او
وﻣړ ﺧﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ د ځﻴﻨﻮ ﻣﻘﺘﺪرو اﺷﺮاﻓﻮ ﺧﻮاﺳﺘﻮﻧﻮ او زارﻳﻮ ﻟﻪ
د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺳټﺮﻛﭽﺮ او ﻣﻴﺘﻮدوﻧﻮ ﻛﯥ د وﺧﺖ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم
ﻣﺮګﻪ وژﻏﻮرۀ .ﭘﻪ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه ﻛﺎﺑﻮ ﭘﻨځﻪ ﺳﻮه ﻋﺴﻜﺮ وﻧﻴﻮل ﺷﻮل او ﭘﻪ
ﺳﺮه ﺑﺪﻟﻮن راﻏﻠﻰ دى .ﻣﺜﻼ ﭘﻪ اﺑﺘﺪا ﻛﯥ د راﻳﯥ اﻇﻬﺎر ﻳﺎ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﻛﯧﺪۀ
ښﻜﺎره اﻋﺪام ﺷﻮل .ﺧﺴﺮو ﺗﻪ اﻣﺮ وﺷﻮ ﭼﯥ د داروﻧﻮ د ﻟړۍ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ
او ﻳﺎ د ﻻس د ﺟګﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې و  .ﭘﻪ دواړو ډوﻟﻮﻧﻮ ﻛﯥ راﻳﻪ ورﻛﻮوﻧﻜﻮ
ﺗﯧﺮ ﺷﻲ او د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠګﺮو د اﻧﺠﺎم ﻧﻨﺪاره وﻛړي.
ﺗﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﭘﯧښﯧﺪاى ﺷﻮى .ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﻴﺎ د اﻧګﻠﺴﺘﺎن د اﺗﻠﺴﻤﯥ ﭘﯧړۍ
دا د ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻮ درس دى ﭼﯥ واﻛﻤﻨﺎن او ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﻠﻜﻮ
د ﻓﻴﻮډاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ څﯧﺮ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻣﻼﻛﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﺑﺰګﺮان وﻳﺮول او ﺗﺮ
ﺷﻜﺎﻳﺎت واوري ،رﻳﻔﻮرم راوﻟﻲ او د دوﻟﺖ ﺟﻮړښﺖ د وﺧﺖ ﻟﻪ
اﻏﯧﺰ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ ﭼﯥ دوى ﺗﻪ راﻳﻪ ورﻛړي .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا د راﻳﻪ
ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﺑﻴﺎ ورﻏﻮي .دا ﺷﻰ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺗﻪ ﺳﺎﺗﻲ.ﻛﻨﻪ ﻧﻮ د واك
ورﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﯥ درﻏﻠﻲ ډﯦﺮه وه .ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﻛﯥ د
څښﺘﻨﺎن ﻣﺠﺒﻮرﯦږي ﭼﯥ ﺧﭙﻞ اﻣﻜﺎﻧﺎت د ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ د ځﭙﻠﻮ ﻟﭙﺎره
ﺧﭙﻠﯥ راﻳﯥ د اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻧﻮم راﺟﺴﺘﺮ ﻛﻮل ﻣﻔﺘﻪ ﻧﻪ وو.راﻳﻪ
وﻟګﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﻛﻤﺰوري ﻛړي.
ورﻛﻮوﻧﻜﻰ ﻣﺠﺒﻮر و ﭼﯥ د ﻧﻮم د ﺛﺒﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻳﻮ ﺷﻠﻴﻨګ ورﻛړي.
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻟﻪ دې ﻓﺮﺻﺘﻪ د ځﺎن ﭘﻪ ګټﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻮﻟﻪ او راﻳﻪ
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ورﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ د ﻧﻮم د ﺛﺒﺘﻮﻟﻮ ﭘﻴﺴﯥ ورﻛﻮﻟﯥ .د درﻏﻠۍ ﺑﻞ ﻣﻴﺘﻮد
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ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻮ ﻳﯥ وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب

دا و ﭼﯥ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺷﻮي ﺑﻪ ﻟﻪ راﻳﻪ ورﻛﻮوﻧﻜﻲ ﺳﺮه ژﻣﻨﻪ وﻛړه ﭼﯥ د راﻳﯥ

ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮوﻧﻪ ﭘﻪ ﻛﺎﻏﺬ وﻟﻴﻜﻲ او ﻛﺎﻏﺬ ﺻﻨﺪوق ﺗﻪ واﭼﻮي.

ﭘﻪ ﺑﺪل ﻛﯥ ﺑﻪ دۀ ﺗﻪ ﻛﺎر ﭘﻴﺪا ﻛړي ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﯥ ﻣﺎﻣﻮر

د ﭘټﻮ راﻳﻮ دود ﭘﻪ  ١٨۵٠ﻛﺎل ﭘﻪ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻛﯥ ﭘﻴﻞ ﺷﻮ او ﭘﻪ دې ډول د

ﻛړي ،ﻳﺎ ﺑﻪ د ﻛﻮﻣﯥ ټﯧﻜﯥ اﻣﺘﻴﺎز ورﺗﻪ وګټﻲ او ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر څﻪ ﻧﮥ وو ﻧﻮ د

راﻳﻪ ورﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻟﺴټ ،ﻛﺎﻏﺪي راﻳﯥ ،ﭘټﯥ راﻳﯥ او د راﻳﻮ ﺻﻨﺪوﻗﻮﻧﻪ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﭘﻪ ورځ ﺧﻮ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﻳﻮ ګﻴﻼس ﺑﻴﺮو وﻋﺪه ورﺳﺮه وﻛړه .دﻏﻪ

ورو ورو د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻣﻌﻴﺎري ﻣﻴﺘﻮدوﻧﻮ ﺑﺪل ﺷﻮل .دﻏﻪ راز د

راز ﭘﻪ ﭘﻴﺴﻮ ﺑﺎﻧﺪې د راﻳﯥ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ رواج ﻫﻢ و .ﻟﻪ اﺳﻨﺎدو ﺳﺮه ﺳﻢ ،ﭘﻪ

درﻏﻠﻴﻮ او ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺑﺎﻧﺪې د راﻳﻮ د راﻧﻴﻮﻟﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره د ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ

 ١٨٣٠ﻛﺎل ﻛﯥ ﭘﻪ ﻟﻴﻮرﭘﻮل ﻛﯥ د ﻳﻮې راﻳﯥ ﺑﻴﻪ ﭘﻨځﻠﺲ ﭘﻮﻧډه وه ﭼﯥ

د ﻣﺼﺎرﻓﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﻢ اﺻﻮل او ﻣﻘﺮرات ﺟﻮړ ﺷﻮل.

وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﺳﻠﻮ ﭘﻨځﻮس ﭘﻮﻧډو ﺗﻪ وﺧﺘﻪ.

ﭘﻪ اوﻟﻪ ﻛﯥ د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ د ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻔﻜﻮره ﻧﻪ وه .ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻮ ټﻮﻟﻮ

ﻫﻤﺪا ﻋﻠﺖ و ﭼﯥ ﭘﻪ اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﻛﯥ د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ د ﺳﻴﺴﺘﻢ د اﺻﻼح

دﻳﻤﻮﻛﺮاﺗﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ د راﻳﻮ ﺣﻖ ﻣﺤﺪودو ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ورﻛړ ﺷﻮى و.

ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﺷﻮه .د ﻳﻮټﻠﻴټﺮﻳﺎﻧﻴﺰم د ﻓﻠﺴﻔﯥ ﻣﻼﺗړي ﺟﺮﻣﻲ ﺑﻨﺘﻬﺎم ﭘﻪ

ښځﯥ ،ﻛﺎرګﺮان او ﺑﺰګﺮان د راﻳﻪ ورﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﺣﻘﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ وو .څﺮﻧګﻪ

 ١٨١٧ﻛﯥ ﻳﻮ ﭘﺎﻣﻔﻠﻴټ ﺧﭙﻮر ﻛړ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ د ﭘټﯥ راﻳﯥ ،ﻛﺎل ﭘﻪ

ﭼﯥ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د ﭘﺎس ﻛﻮﻟﻮ واك د ﭘﺎرﻟﻤﺎن او ﺷﻮرا ﭘﻪ ﻻس ﻛﯥ و ،ﻧﻮ

ﻛﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ او د راﻳﻪ ورﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﻳﻮ وﻳﺸﺖ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻋﻤﺮ

ﻧﺘﻴﺠﻪ دا وه ﭼﯥ د ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﺷﻮﻳﻮ ﻟﻪ اﺳﺘﺎزو ﺧﺎﻟﻲ ﺷﻮرا ﻛﯥ ﺑﻪ ټﻮل

ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﻛړه .ﭘﻪ ﻫﺎﻏﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ دا ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺧﻮرا رادﻳﻜﺎﻟﯥ او

ﻗﻮاﻧﻴﻦ د ﺷﺘﻤﻨﻮ او ﻣﻤﺘﺎزو ﻃﺒﻘﻮ ﭘﻪ ګټﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﯧﺪل .دﻏﻮ څﻨډې ﺗﻪ

اﻓﺮاﻃﻲ ښﻜﺎرﯦﺪې ﻣګﺮ دا رﻧګﻪ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ

ﭘﻮرې وﻫﻞ ﺷﻮﻳﻮ او ځﭗ وﻫﻞ ﺷﻮﻳﻮ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ د اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب د ﻟﺮﻟﻮ

ﻟﭙﺎره ﻣﺒﺎرزه ﭘﻴﺎوړې او ﻏښﺘﻠﯥ ﻛړه .ﻟﻪ ﻛﺎﻟﻨﻴﻮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﻣﻘﺼﺪ

ﻟﭙﺎره د ﻣﺒﺎرزې اړﺗﻴﺎ اﺣﺴﺎس ﻛړه او دا ﻣﺒﺎرزه د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻟﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮو

دا و ﭼﯥ د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭼﺎره ﻛﯥ د راﻳﻪ ورﻛﻮوﻧﻜﻮ درﻳځ

ﭘﻴﻞ ﺷﻮه .د ﻣﺴﺘﻌﻤﺮو اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻮ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻟﻪ ﺧﻮا د

ﭘﻴﺎوړى ﺷﻲ او دوى د واﻛﻤﻦ ګﻮﻧﺪ ﻛﺎر ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ ډول وڅﺎري.

ټﻜﺴﻮﻧﻮ د ﻟګﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﻛﺎوه او دا ﺷﻌﺎر ﻳﯥ وﭼﺖ ﻛړ ﭼﯥ :ﻟﻪ

د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭼﺎره ﻛﯥ ﻛﺎﻏﺬي راﻳﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ځﻞ ﭘﻪ  ١۶٢٩ﻛﯥ ﭘﻪ

اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮﺑﻪ ﭘﺮﺗﻪ ټﻜﺲ ﻧﻪ ﺷﺘﻪ .د اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﺎﻧﻮ د دې ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﻣﻼﺗړ د

ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﯥ وﻛﺎرﯦﺪه ﺧﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ د ﻳﻮې ﻛﻠﻴﺴﺎ ﭘﻪ

اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﺳﻮداګﺮو ،ﻛﺴﺒګﺮو ،ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺎرو او ﻧﻮرو ټﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﻛﯥ  .وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻧﻮرو اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ د ﻛﺎﻏﺬي راﻳﯥ

اﻗﺸﺎرو وﻛﺎوۀ ﭼﯥ د راﻳﯥ ﺣﻖ ﻳﯥ ﻧﻪ و او ﻏﻮښﺘﻞ ﻳﯥ ﭼﯥ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﭘﻪ

اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻪ وﺷﻮه.

ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ ﺧﭙﻞ اﺳﺘﺎزي وﻟﺮي .دﻏﻮ اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ د اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﺎﻧﻮ ﺷﻌﺎر د

د راﻳﻮ د ﺻﻨﺪوق اﻳډﻳﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ځﻞ د ﻟﻨﺪن ﻟﻪ ﻳﻮې ﻛﺎﻓﻲ څﺨﻪ

ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﻮرا ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺑﺎﻟﮥ.

واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮه .داﺳﯥ ﭼﯥ ﻛﺎﻓﻲ واﻻ ﻳﻮ ﺻﻨﺪوق ﻛﯧښﻮد او ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ

ﭘﻪ ﻧﻮﻟﺴﻤﻪ ﭘﯧړۍ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻛﯥ د اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب د ﻟﺮﻟﻮ ﻏﻮرځﻨګ ﻻ
ﭘﻴﺎوړى ﺷﻮ .ښځﻮ د راﻳﻮ د ﻟﺮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﭙﻞ ﻛﻤﭙﺎﻳﻦ وﭼﻼوۀ ځﻜﻪ دوى
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ﺑﺮاﻋﻈﻤګﻲ د وﯦﺶ ﭘﻪ ګټﻪ ﻓﻴﺼﻠﻪ وﻛړه ،د ﻋﻤﻮﻣﻲ راﻳﻮ د ﺣﻖ ﭘﻪ

ﺣﻘﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻧﻪ ﻛړي .دوى ﭘﻪ دې ﻻره ﻛﯥ ﺷﻜﻨﺠﯥ وﻟﻴﺪې ،ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﯥ

اﺳﺎس ﻧﮥ وو .ﭘﻪ دﻏﻮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﻛﯥ د ﺧﻠﻜﻮ ﻳﻮازې ﻳﻮۀ ﻣﺤﺪود ګﺮوپ

ﺷﻮې او ﻣﻈﺎﻫﺮې ﻳﯥ وﻛړې.

ﺗﻪ ،ﻫﻐﻮى ﺗﻪ ﭼﯥ ﺟﺎﻳﺪاد ﻳﯥ درﻟﻮد او ﻳﺎ ﻳﯥ ټﻜﺲ ورﻛﺎوۀ د راﻳﯥ ﺣﻖ

دﻏﻪ وﺧﺖ د ﻟﻮﻣړۍ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﺟګړې اوروﻧﻪ ﺑﻞ ﺷﻮل .دې ﭘﯧښﯥ ښځﻮ ﺗﻪ

ورﻛړ ﺷﻮى و .ﭘﻪ ﻫﻨﺪ او ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن دواړو ﻛﯥ د ﻋﻤﻮﻣﻲ راﻳﻮ ﺣﻖ ﻟﻪ

د ﺧﭙﻞ ﻫﻮﻳﺖ د څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﻻزم ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮﻛړ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ اﻛﺜﺮه ﻧﺎرﻳﻨﻪ د

اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ورﻛړ ﺷﻮ.

ﺟګړې ﻣﺤﺎذوﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړل ،ښځﯥ ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻮ ﺗﻪ ﻻړې ،ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻛﻪ ﻣﻮږ ﭘﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ او د ﺗﺮ اوﺳﻪ ﺷﻮﻳﻮ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻴﺴﺘﻪ او د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻫﺮ ډګﺮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺧﭙﻠﻪ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛړو ﻧﻮ دې ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺗﻪ رﺳﯧږو ﭼﯥ ﻣﻠﻲ او

وړﺗﻴﺎ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﻛړه .د دې ﻧﻮي ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ دا راووﺗﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺟګړې

ﺻﻮﺑﺎﻳﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﯥ د ﻓﻴﻮډاﻻﻧﻮ او ﻣﻼﻛﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﺳﻠﻄﯥ ﻻﻧﺪې دي .د دې

وروﺳﺘﻪ ښځﻮ ﭘﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ،اﻧګﻠﺴﺘﺎن او ﻧﻮرو اروﭘﺎﻳﻲ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ

ﻣﻠﻚ ﭘﻪ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﻛﯥ د ﻛﺎرګﺮو او ﺑﺰګﺮو اﺳﺘﺎزي ﻧﻪ ﺷﺘﻪ او ﭼﯥ د

ﺑﺎﻻﺧﺮه د راﻳﯥ ﺣﻖ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړ.

دوى اﺳﺘﺎزي ﻧﺸﺘﻪ ﻧﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻫﻢ د دوى ﭘﻪ ګټﻪ ﻧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﯧږي .ﻛﻪ ﭘﻪ

د ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﯧﺪو ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻛﺎرګﺮو ﺷﻤﯧﺮ زﻳﺎت

اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﻛﯥ ﻛﻮم ﺗﻐﻴﻴﺮ راﻧﮥ ﺷﻲ ﻧﻮ دا ﺗﻤﻪ ﻧﻪ ﻛﯧږي ﭼﯥ څﻨډې ﺗﻪ

ﺷﻮ .ﭘﻪ اوﻟﻪ ﻛﯥ دوى ﭘﻪ ﻛﺎرګﺮي اﺗﺤﺎدﻳﻮ ﻛﯥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮل او د

ﭘﻮرې وﻫﻞ ﺷﻮې ګﺮوﭘﻮﻧﻪ او اﻗﺸﺎر ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﻨﻴﺎدي ﺣﻘﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ

ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻮ د زﻳﺎﺗﯧﺪو ،د ﻛﺎر د ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ د ﻛﻤﯧﺪو ،د رﺧﺼﺘﻴﻮ او ﻧﻮرو

ﻛړي .دﻏﻪ ډول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوى ﻳﻮازې د راﻳﻪ ورﻛﻮوﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺳﺎﺗﻲ

اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوو ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﺳﺨﺘﻪ ﻣﺒﺎرزه وﻛړه .ﺧﻮ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﯥ

ﺧﻮ دا وس ﻧﮥ ورﻛﻮي ﭼﯥ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړووﻧﻜﻲ ﺷﻲ او ﺧﭙﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪل

ﻳﯥ اﺳﺘﺎزي ﻧﮥ ﻟﺮل ﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ رﺳﯧﺪو ﻛﯥ ﻧﺎﻛﺎم ﺷﻮل .ﻧﻮ دوى

ﻛړي.

د ﺧﭙﻠﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ډﻟﯥ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻓﻴﺼﻠﻪ وﻛړه او ﻟﻪ دې ﻻرې ﻳﯥ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ اﺳﺘﺎزو د اﺳﺘﻮﻟﻮ ﻫڅﻪ وﻛﻮﻟﻪ .ﭘﻪ دې ډول ﭘﻪ اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﻛﯥ د
اوﺳﻨﻲ ﻛﺎرګﺮ ګﻮﻧﺪ اﺳﺎس ﻛﯧښﻮدل ﺷﻮ.
ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﺑﺮاﻋﻈﻤګﻲ ﻛﯥ د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻪ اول ځﻞ د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ د
اﻗﺘﺪار ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ راﻏﻰ او د اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب د ادارو د ﺟﻮړوﻟﻮ
ﻟﭙﺎره ﺑﯧﻞ ﺑﯧﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ رﻳﻔﻮرﻣﻮﻧﻪ وﺷﻮل .ﻣﺜﻼ ﭘﻪ  ١٩٠٩ﻛﺎل ﻛﯥ د
ﻣﻮرﻟﻲ -ﻣﻴﻨټﻮ رﻳﻔﻮرم ،ﭘﻪ  ١٩١٩ﻛﯥ د ﻣﻮﻧﺘﺎګ -ﭼﻠﻤﺴﻔﻮرډ رﻳﻔﻮرم
او ﭘﻪ  ١٩٣۵ﻛﯥ د ﻫﻨﺪ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻫﻨﺪﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ د راﻳﻪ ورﻛﻮﻟﻮ
ﻣﺤﺪود ﺣﻖ ورﻛړ .ﺣﺘﻰ د  ١٩۴۶ﻛﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ د
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اروﭘﺎ ﭘﻪ ﻫﺎﻏﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﻧﻮې دﻧﻴﺎ ﺗﻪ ﭼﻨﺪان اﻫﻤﻴﺖ ورﻧﻪ ﻛړ او د ﻫﻐﯥ

ﻛﺸﻒ ﻳﯥ ژر ﻟﻪ ﺣﺎﻓﻈﯥ واﻳﺴﺖ .واﻳﻜﻨګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳځﯥ اروﭘﺎ ﺑﺎﻧﺪې
د ﺑﻠﻮﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻮده ﻛﯥ ﺷﻮﻛﯥ وﻛﻮﻟﯥ ،ﻗﺘﻠﻮﻧﻪ ﻳﯥ وﻛﻮل  ،او ﭘﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎ

دوى ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻜﻪ وده وﻛړه

ګﺎﻧﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘﯧړﻳﻮ ﭘﯧړﻳﻮ زﯦﺮﻣﻪ ﺷﻮې ﺷﺘﻤﻨﯥ ﻳﻲ وﻟﻮټﻠﻪ.دوى دﻏﻪ
ﺛﺮوت ﺑﺎزار ﺗﻪ واﻳﺴﺖ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ اروﭘﺎ ﻛﯥ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺗﺤﺮك راﻏﻰ.

د ﺗﺎرﻳﺦ د اﻧﻞ ﻣﻜﺘﺐ )دا د ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻜﻨﯥ د ﻳﻮۀ ﻣﺸﻬﻮر ﻣﻜﺘﺐ ﻧﻮم دى
د ﺑﺮادل ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﻪ ﻧﻬﻤﮥ او ﻟﺴﻤﻪ ﭘﯧړۍ ﻛﯥ ﭘﻪ اروﭘﺎ ﻛﯥ د ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮره
ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﻠﻤﻪ ﭘﯧړۍ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻛﯥ وﻏﻮړﯦﺪ .د دﻏﻪ ﻣﻜﺘﺐ ﭘﻴﺮواﻧﻮ د
ﺷﭙﻪ وه .د دې وﺧﺖ اروﭘﺎ ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺤﺎظ دوﻣﺮه ﻛﻤﺰورې وه ﭼﯥ د
ﺗﺎرﻳﺦ د ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻧﻈﺎﻣﻲ اړﺧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ځﺎى د ﺗﯧﺮ ژوﻧﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻮﻳﻮ اﻣﭙﺮاﻃﻮرﻳﻮ د درﻧﻮ ﻣﺼﺎرﻓﻮ د ﭘﻮره ﻛﻮﻟﻮ وس ورﺳﺮه ﻧﮥ و.
اړﺧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ډﯦﺮ اﻫﻤﻴﺖ ورﻛړ .د ﻟﻴډراﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﯥ ﻋﺎدي ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ډﯦﺮ

ﺷﺎرﻟﻤﺎن ﻟﻮﻳﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﺟﻮړه ﻛړه ﺧﻮ ﻟﻨډه ﻣﻮده وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ  ٨١۴ﻛﯥ

ﭘﺎم واړاوۀ او د زراﻋﺖ ،ﺗﺠﺎرت ،ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ،آب وﻫﻮا او دا رﻧګﻪ
وﺷړﯦﺪه او ﭘﻪ وړو وړو ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ووﯦﺸﻞ ﺷﻮه .دې ﺷﻲ ﭘﻪ اروﭘﺎ ﻛﯥ
ﻧﻮرو ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﺑﻴﺎن ﺗﻪ ﻳﯥ ﺗﻮﺟﻪ وﻛړه .دوى ﻫﻤﺪا راز د ټﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ
ﻓﻴﻮډاﻟﻲ ﻛﻠﭽﺮ وزﯦږاوۀ ﭼﯥ ﺗﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮې زﻣﺎﻧﯥ ﭘﻮرې ﻳﯥ ﻋﻤﺮ وﻛړ.
ځﺎى د ﻳﻮې وړې ﺳﻴﻤﯥ ﻣﺜﻼ د څﻮ ﻛﻠﻴﻮ د ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻜﻠﻮ ﺗﻪ ﻣټﯥ
د اروﭘﺎ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ دوو ﻋﻨﺼﺮو ﻣﻬﻢ رول ﻟﻮﺑﻮﻟﻰ دى .ﻟﻮﻣړى ﻋﻨﺼﺮ
راوﻧﻐښﺘﻠﯥ .ژﺑﺎړن( ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻣﻮرخ ﺑﺮادل اﺳﺘﺪﻻل ﻛﻮي ﭼﯥ د اروﭘﺎ د
د ﻳﻮواﻟﻲ روح دى ﭼﯥ دﻏﻪ ﻟﻮﻳﻪ وﭼﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺷﺨړو ﺳﺮه ﺳﺮه
ﺑﺨﺖ ﻟﻤﺮ ﻫﻠﻪ راوﺧﻮت ﭼﯥ دﻏﻪ ﻟﻮﻳﻪ وﭼﻪ د ﻫﻮﻧﺎﻧﻮ ،ﻣﻐﻮﻟﻮ او ﻋﺮﺑﻮ ﭘﻪ
ﻣﺘﺤﺪه وﺳﺎﺗﻠﻪ .دوى ﻫﻨﺮ ،ﻣﻌﻤﺎري ،ادب ،ﻧڅﺎ ،ﻣﻮزﻳﻚ او ﻓﻠﺴﻔﯥ
څﯧﺮ ﭘﺮدو ﻳﺮﻏﻠګﺮو ﻟﻪ ﺣﻤﻠﻮ څﺨﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮه.
ﺗﻪ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻜﻪ وده ورﻛﻮﻟﻪ او ﻟﻪ دې ﻻرې د ﻫﺮ ﻫﯧﻮاد ﺧﭙﻞ ﺑﯧﻞ ﻫﻮﻳﺖ،
د ﺑﺮادل ﭘﻪ ﻧﻈﺮ د ﺻﻠﻴﺒﻲ ﺟګړو ﭘﻪ دوران ﻛﯥ ﭼﯥ اروﭘﺎﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ د اﻣﻨﻴﺖ
ﺑﯧﻠﻪ ژﺑﻪ او ﺑﯧﻞ ﻛﻠﺘﻮر ﻫﻢ ﻏﻮړﯦﺪل .ﻣﺜﻼ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ اﻳټﺎﻟﻴﺎ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻓﻠﺴﻔﻲ
اﺣﺴﺎس ورﭘﻴﺪا ﺷﻮ او د ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﯥ ﺳﻤﻨﺪرګﻲ ﻟﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ
ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﻞ ﺷﻮ او ﻳﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻣﻮزﻳﻚ ﻳﺎ ﻣﻌﻤﺎري ﻛﯥ څﮥ
اﺳﺘﻔﺎده وﻛړه ﻧﻮ دوى وﺗﻮاﻧﯧﺪل ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ ټﻮﻟﻨﻴﺰې ﻣﻮﺳﺴﯥ ﭘﻪ ﭘښﻮ
ﻧﻮښﺖ راﻏﻰ ،دﻏﻪ ﻧﻮښﺖ او ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻧﻮرو اروﭘﺎﻳﻲ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ د ﺧﭙﻞ
ودروي او د ﺧﭙﻠﻮ اﺻﻠﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺗﻪ ﻣټﯥ راوﻧﻐﺎړي.
ګډ ﻛﻠﭽﺮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ وﻣﺎﻧﮥ .دې ګډون ﻳﻮ ﻣﺸﺘﺮك اروﭘﺎﻳﻲ
ﻟﻪ اﺗﻤﯥ ﺗﺮ ﻟﺴﻤﯥ ﭘﯧړۍ ﭘﻮرې ﭼﯥ واﻳﻜﻨګﺎﻧﻮ)د ﺳﻜﺎﻧﺪﻧﯧﻮﻳﺎ ﺳﻮداګﺮ
ﺗﻤﺪن راﻣﻨځ ﺗﻪ ﻛړ ﭼﯥ د دې ﻟﻮﻳﯥ وﭼﯥ ﻫﯧﻮادوﻧﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻳﻮﺑﻞ ﺳﺮه
او ﺳﻤﻨﺪري ﻏﻠﮥ( ﭘﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳځﯥ اروﭘﺎ ﻳﺮﻏﻠﻮﻧﻪ وﻛړل ،د اروﭘﺎ د ﺗﺎرﻳﺦ
وﺗړل ،اروﭘﺎ ﻳﯥ د ﭼﻴﻠﻨﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻟﻪ دﻧﻨﻪ ﻣﻈﺒﻮﻃﻪ ﻛړه او دا
ﻟﻮرى ورﺳﺮه ﺑﺪل ﺷﻮ.
وړﺗﻴﺎ ﻳﯥ ورﻛړه ﭼﯥ د ټﻮﻟﻮ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺪاﺧﻠﻮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وﻛﺎﻧﺪي.
واﻳﻜﻨګﺎن ﻧﮥ ﻳﻮازې ﻟﻮﻳﺪﻳځﯥ اروﭘﺎ ﺗﻪ ورﻏﻠﻞ ﺑﻠﻜﯥ ﻧﻮې دﻧﻴﺎ )د
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻟﻮﻳﯥ وﭼﯥ( ﺗﻪ ﻫﻢ ورﺳﯧﺪل .د ﺑﻠﺠﻴﻤﻲ ﻣﻮرخ ﭘﺮن ﭘﻪ ﻗﻮل،

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
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ﻓﺮدي ازادﻳﻮ ﺗﻪ اﻫﻤﻴﺖ ورﻛﻮل د اروﭘﺎﻳﻲ ﺗﻤﺪن ﺑﻞ ﺧﺎص ﻋﻨﺼﺮ و.

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
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زﻣﻮږ دوﻳﻢ ﻓﻄﺮت دى .ﭘﻪ ﻓﺮدي ازادﻳﻮ ﻫﺮ ګﻮزار د ځﺎن ﻟﭙﺎره ﺳﭙﻜﺎوى

ﻓﺮدي ازادي ان د ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ،د ﻛﻠﻴﺴﺎ د ﻏﻠﺒﯥ ﭘﻪ

اﺣﺴﺎﺳﻮو او ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﻛﻮي ﻣﻮ( .

زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ او د ﻓﻴﻮډاﻟﻴﺰم د اﺳﺘﺒﺪاد ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ،د اروﭘﺎﻳﻲ ژوﻧﺪ ﻳﻮه

د ازادۍ روح اروﭘﺎ ﻓﻌﺎﻟﻪ او ﻟﻪ ﻧﻮرو ﺗﻤﺪﻧﻮﻧﻮ ځﺎﻧګړې وﺳﺎﺗﻠﻪ .ﭘﻪ

ﻣﻬﻤﻪ ځﺎﻧګړﻧﻪ وه .د اروﭘﺎ ﺧﻠﻜﻮ د ذﻛﺮ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف ﭘﻪ

داﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ د اروﭘﺎ ﺧﻠﻜﻮ د ازادۍ ﻟﭙﺎره ﻣﺒﺎرزه ﻛﻮﻟﻪ د اﺳﻴﺎ

ﭘﯧړﻳﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﻣﺒﺎرزه وﻛړه .ﻓﺮدي ازادۍ ﺗﻪ د اﻫﻤﻴﺖ ورﻛﻮﻟﻮ د ﻳﻮ

ﺧﻠﻜﻮ د ﻣﺴﺘﺒﺪو رژﻳﻤﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﺗﯧﻎ ﻻﻧﺪې ﺳﻠګۍ وﻫﻠﯥ او د اﺑﺘﻜﺎر و

ﺷﺎﺧﺺ او ښﻮوﻧﺪوى ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﺑﺰګﺮاﻧﻮ ﭘﺎڅﻮن ﻳﺎدوﻟﻰ ﺷﻮ ﭼﯥ د ځﭙﻠﻮ

ﻧﻮښﺖ اراده ﻳﯥ وژل ﻛﯧﺪﻟﻪ .ان ﭘﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ زﻣﺎﻧﻮ ﻛﯥ د ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﻳﻮﻧﺎن

ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ډﯦﺮې ﻫڅﯥ وﺷﻮې ﻣګﺮ اداﻣﻪ ﻳﯥ وﻣﻮﻧﺪه څﻮ ﺑﺎﻻﺧﺮه د

ﻣﻮرخ ،ﻫﻴﺮودوﺗﺲ ،د ﻳﻮﻧﺎن او ﻓﺎرس ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺟګړه د ازادۍ او

ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﭘﻪ اﻧﻘﻼب ﻛﯥ د ﻓﺮدي ﺣﻘﻮﻧﻮ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺧﭙﺮه ﺷﻮه او ﭘﺎڅﻮن

اﺳﺘﺒﺪاد ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻠﻠﯥ وه.

ﻧﺘﻴﺠﻪ ورﻛړه .دې اﻋﻼﻣﻴﯥ د ﻓﺮد ازادي ﭘﻪ رﺳﻤﻴﺖ وﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻪ او وګړي

ﺑﺮاډل واﻳﻲ ﭼﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻪ وګړي ﻫڅﻮي ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ و

ﻳﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﺑﺮاﺑﺮ وﺑﻠﻞ.

ﻫﻮﻳﺖ وﻟﺮي او ﻫﻤﺪا وﺟﻪ ده ﭼﯥ ﺧﻠﻚ د اﺳﺘﺒﺪادي ادارو ﭘﻪ ﺧﻼف

د اروﭘﺎ د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ اول دور ﻛﯥ ډﻟﻮ او ټﻮﻟﻨﻮ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ او ﭘﻪ وړه ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ د

ﻣﺒﺎرزې ﺗﻪ داﻧګﻲ.

ازادۍ ﻟﭙﺎره ﻣﺒﺎرزه ﻛﻮﻟﻪ ﺧﻮ ورو ورو او وار ﭘﻪ وار د ازادۍ ﻏﻮښﺘﻨﻪ د

ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ وﻳﻠﻲ دي ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺟﻮړﯦﺪو او ﭘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﯥ

ﻣﺒﺎرزې اﺻﻠﻲ ﺧﺒﺮه ﺷﻮه .د ﻓﻜﺮ دې ﺑﻬﻴﺮ د ﻳﻮۀ ﻛﺲ ﻳﺎ ﻳﻮې ادارې ﭘﻪ

ﺗﻔﺎوت د ﻟﻮﻳﺪﻳځ او ﺧﺘﻴځ د ﺗﻤﺪﻧﻮﻧﻮ د اﻧﻜﺸﺎف د ﺗﻮﭘﻴﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﻮى

ﻻس ﻛﯥ د ﻗﺪرت ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻟﻪ ﺳﻮال ﺳﺮه ﻣﺦ ﻛړ او ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ او ﻣﻘﻨﻨﻪ

دى .ﭘﻪ ﺧﺘﻴځ ﻛﯥ ﻛﺎﺑﻮ ټﻮل ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻟﻪ ﺣﺎﻣﻮراﺑﻲ او ﺟﻮدﻳﺰﻣﻪ راﻧﻴﻮﻟﯥ

ﻣﻮﺳﺴﯥ ﻳﯥ ﭘﻴﺎوړې ﻛړې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ د ﻟﻴﺒﺮاﻟﻮ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ

ﺗﺮ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ او اﺳﻼﻣﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﺧﺪاﻳﻲ ﻻرښﻮوﻧﻪ وﻻړ دي .ﺧﻮ

ﺗﺪوﻳﻦ ﺗﻪ ﻻر ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮه .دﻏﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د وګړو اﺳﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻪ

ﺑﺮﻋﻜﺲ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﻛﯥ ﻛﺎﺑﻮ ټﻮل ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺸﺮي دي .د ﻟﻴﻜﺮګﻮس،

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛړل .ﺑﺮاډل ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب ) د ﺗﻤﺪﻧﻮﻧﻮ ﺗﺎرﻳﺦ( ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ:

ﺳﻮﻟﻮن او د روم د ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻴﺴﺘﻢ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د ﺿﺮورت ﻣﻄﺎﺑﻖ وﺿﻊ

ﺧﻮ څﻮك ﺑﻪ دا ﺛﺎﺑﺘﻪ ﻛړي ﭼﯥ ﻟﻴﺒﺮﻟﻴﺰم ،ﭼﯥ ﻟﻪ روان ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻳﺴﺘﻞ

ﺷﻮي و .ځﻜﻪ ﻧﻮ ﺷﺮﻗﻲ او ﻏﺮﺑﻲ ټﻮﻟﻨﻮ ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ وده وﻛړه .ﺧﺪاﻳﻲ

ﺷﻮى او ارزښﺖ ﻳﯥ ﻛﻢ ﺷﻮى ،ﻧﻦ واﻗﻌﺎ ﻣړ دى؟ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺰم ﭘﻪ ﻛﻮم

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺪﻟﯧﺪﻻى ﻧﻪ ﺷﻲ ،ﺣﺎل دا ﭼﯥ ﺑﺸﺮي ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﻪ ﻳﻮازې ﺑﺪﻟﯧږي

ځﺎﻧګړي ﺳﻴﺎﺳﻲ دور ﭘﻮرې ﻣﺤﺪود ﻧﮥ دى او ﻧﮥ د ﻛﻮﻣﯥ ﺧﺎﺻﯥ ﻃﺒﻘﯥ

ﺑﻠﻜﯥ ﭼﯥ ﺿﺮورت ﻳﯥ ﻧﮥ وي ،اﻟﻐﺎ ﻛﯧږي .دې ﺷﻲ ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺗﻤﺪن د

وﺳﻴﻠﻪ و دﺳﻴﺴﻪ او د ﺗﯧﺮ اﻳﺴﺘﻠﻮ ذرﻳﻌﻪ ده .د ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺗﻤﺪن ﻟﭙﺎره

زﻣﺎﻧﯥ ﻟﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺳﺮه ﺳﻢ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ اﻗﺪارو او دودوﻧﻮ ﻛﯥ ﺑﻴﺎ ﻛﺘﻨﯥ

ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺰم ﻳﻮ ﻟﻮړ اﻳډﻳﺎل دى .ﻟﻪ دې اﻳډﻳﺎل ﺳﺮه ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺷﻮى وي ،دا

ﺗﻪ ﺗﻴﺎر ﻛړى دى.

اﻳډﻳﺎل ﺑﻪ ﻛﻤﺰورى ﺷﻮى وي ،ﺧﻮ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻻ زﻣﻮږ د ﻣﻴﺮاث ﺑﺮﺧﻪ ده او

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره

65

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
66
ﺷﻴﺎن ﻣﻮږ د ﭘﺨﻮاﻧﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ ،د اﺑﺘﻜﺎر ﻟﻪ وړﺗﻴﺎوو او د

ښﻜﻼ ﻟﻪ ذوﻗﻪ ﺧﺒﺮوي ،ځﻜﻪ ﺧﻮ ﻟﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻮ راﭘﺎﺗﯥ ﺷﻴﺎن ﭘﻪ ﻣﻮزﻳﻤﻮﻧﻮ
ﻛﯥ ﺳﺎﺗﻮ.

د ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺗﺎرﻳﺦ

ﭘﻪ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه ،ﺷﻴﺎن او وﺳﺎﻳﻞ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺳﻴﻤﯥ ﺑﻠﯥ ﺗﻪ د ﻛﻠﺘﻮري
ارزښﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﺮﯦﺪو او د وﻟﺴﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧږدې ﻛﯧﺪو ﻛﯥ ﻟﻮﻳﻪ وﻧډه ﻟﺮي.
ﭘﻪ ﺗﯧﺮو ﭘﯧړﻳﻮ ﻛﯥ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻛﻢ او اﻧﺘﻘﺎﻻت ورو و .ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﻪ د

د ﺗﺎرﻳﺦ د ﻋﻠﻢ ﻳﻮ ﻧﻮى ژاﻧﺮ ﭼﯥ د ﺷﻴﺎﻧﻮ د ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻮم ورﻛړ ﺷﻮى دى ،د
دﻧﻴﺎ ﻟﻪ ﻳﻮۀ ﻛﻮﻧﺠﻪ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻧﻮى ﺷﻰ ورﺳﯧﺪ ،ﻧﻮ دې واﻗﻌﯥ ﺑﻪ د ﺧﻠﻜﻮ
ټﻮﻟﻨﯥ د ﻫﻐﻮ اړﺧﻮﻧﻮ د ﺳﭙړﻟﻮ ﻫڅﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ ﻣﻌﻤﻮﻻ ورﺗﻪ ﭘﺎم ﻧﮥ ﻛﯧږي.
د ژوﻧﺪ ﻃﺮز ﺑﺪل ﻛړ .ﭘﻪ ﻣﺜﺎل ﻛﯥ ﺑﻪ اور او اراﺑﻪ راواﺧﻠﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ
ﻣﻮږ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﺎن ﺳﺎﺗﻮ او ﭘﻪ ورځﻨﻲ ژوﻧﺪ ﻛﯥ ورﻧﻪ ﻛﺎر
دﻧﻴﺎ ﻛﯥ ﺧﭙﺎرۀ ﺷﻮل او د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻋﺎدي ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ ﻳﯥ اﻧﻘﻼب راوﺳﺖ.
اﺧﻠﻮ ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﺑﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻧﻪ ﻳﻮ ﺧﺒﺮ ﭼﯥ دا ﻫﺮ ﻳﻮ ،ﺧﭙﻠﻪ ﺑﯧﻠﻪ ﻣﺎﺿﻲ و
د ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻮ د ﺷﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺒﺮوي ﭼﯥ زﻣﻮږ ﭘﻪ ژوﻧﺪ
ﻣﺨﻴﻨﻪ ﻟﺮي .ﻣﻮږ ﺗﻪ دا ﺷﻴﺎن ﺑﯥ روﺣﻪ ،ﺑﯥ ﺗﺎﺛﻴﺮه ښﻜﺎري ﻣګﺮ داﺳﯥ ﻧﮥ
ﻛﯥ ﻳﯥ ﻟﺮي.
ده .د دې ﻫﺮ ﻳﻮۀ ﺗﺮ ﺷﺎ ،اوږده او ﭘﻪ زړۀ ﭘﻮرې ﻣﺎﺿﻲ ﭘﺮﺗﻪ ده ﭼﯥ
ﺗﺮ ﻫﺮ څﻪ ړوﻣﺒﻰ ﺷﺎﻳﺪ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﺧﺒﺮﯦﺪل ﭘﻜﺎر وي ﭼﯥ ﺷﻴﺎﻧﻮ څﻨګﻪ
ﺳﭙړﻧﻪ ،ﭘﻠټﻨﻪ او ﺷﻨﻨﻪ ﻏﻮاړي څﻮ ﭘﻪ دې ډول د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﻛﻠﺘﻮري،
د ﺑﺸﺮ ﭘﻪ ﭼﻠﻨﺪ او ﺳﻠﻮك ﺑﺎﻧﺪې اﺛﺮ ﻛړى دى .د ﻣﺜﺎل ﻟﭙﺎره ﺑﻪ وواﻳﻮ ﭼﯥ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اړﺧﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د دې ﻣﺎﺿﻲ ﭘﻪ اﺛﺮ او
د ﺧﺘﻴځ ﺧﻠﻚ ﺗﺮ دې وروﺳﺘﻴﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﭘﻮرې د ﻛﻮرﻧۍ ﻟﻪ ﻏړﻳﻮ ﻳﺎ
اﻏﯧﺰ ﭘﻮه ﺷﻮ.
ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻓﺮش ﺑﺎﻧﺪې ﻛﯧﻨﺎﺳﺘﻞ .څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻏﺎﻟۍ ﻳﺎ ګﯧﻠﻢ
ارﻛﻴﺎﻟﻮﺟﻲ ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻮ ﻛﻨډواﻟﻮ ،ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ او ﻧﺴﻜﻮرو ډﯦﺮﻳﻮ
ﺑﺎﻧﺪې د ﻛﻮچ و ﭼﻮﻛۍ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ډﯦﺮ ﻛﺴﺎن ځﺎﻳﯧﺪﻟﻰ ﺷﻲ ﻧﻮ وﻳﻠﻰ ﺷﻮ
ﻛﯥ د ﻟټﻮن ﭘﻪ ﺑﺮﻛﺖ ،د ﺗﯧﺮو زﻣﺎﻧﻮ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻻس د ﺟﻮړو ﺷﻮﻳﻮ
ﭼﯥ ﻟﻪ ﻓﺮﺷﻮﻧﻮ ﺳﺮه ،د ګڼ اوﺳﯧﺪﻟﻮ ﻋﺎدت ﭘﻴﺎوړى ﻛﯧﺪۀ .زﻣﻮږ ﻣﺸﺮان
ﺷﻴﺎﻧﻮ اﻫﻤﻴﺖ او ﻓﺎﻳﺪه راﺑﺮﺳﯧﺮه ﻛړه .ﭼﯥ ﻟﻴﻜﻠﻲ اﺳﻨﺎد ﻧﮥ وي ﻧﻮ د
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻓﺮش ﻛﯧﻨﺎﺳﺘﻞ ،ﭘﻪ ازادو ﺟﺎﻣﻮ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وو ﺧﻮ ﻧﻦ ﺳﺒﺎ
ﻟﻴﻜﻨﻮ ځﺎى ﻫﻢ ﭘﻪ ﻻس ﺟﻮړ ﻛړي اﺷﻴﺎ ﻧﻴﺴﻲ ﭼﯥ د ﺣﺎل ﭘﻪ ژﺑﻪ د ﺗﯧﺮ
دﻏﺴﯥ ﺟﺎﻣﯥ ﻟﻪ ﻣﻮده وﺗﻠﯥ دي  .اوس ﭘﻪ ﭼﻮﻛﻴﻮ او ﻛﻮﭼﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻪ
وﺧﺖ ﻛﻴﺴﻪ راﺗﻪ ﺗﯧﺮه ﻛړي .ﻟﻪ ﺗﯧﺮو ﺗﻤﺪﻧﻮﻧﻮ راﭘﺎﺗﯥ ﺟﻮاﻫﺮ ،ﻛﻼﻟﻲ
درﯦﺸﻲ او ﭘﻄﻠﻮن ﺳﺮه ﻧﺎﺳﺘﻪ ﻏﻮره ﺑﻮﻟﻮ .د وﺳﺎﻳﻠﻮ دې ﺑﺪﻟﯧﺪا زﻣﻮږ ﭘﻪ
ﻟﻮښﻲ ،ﻛﺎر اﻓﺰار ،وﺳﻠﯥ او د ﻟﻮﺑﻮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ زﻣﺎﻧﻮ ﻛﯥ د ژوﻧﺪ
ﺳﻠﻮك او د ﺑﺪن ﭘﻪ ﺣﺮﻛﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې اﺛﺮ ﻛړى دى.
ﻛﻴﺴﯥ راﺗﻪ ﻛﻮي .دﻏﻪ ﺷﻴﺎن د ﺗﺎرﻳﺦ د ﻳﻮې ﻣﻨﺒﻊ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﺎﺿﻲ ﻟﻪ ﺣﺎل
ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﻛﯥ ﻳﻮه ﺳﺮوې ښﻴﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ ځﻮاﻧﯥ
ﺳﺮه وﺻﻠﻮي ،ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ د ﺑﺸﺮ د ﺗﺤﻮل ﺑﻬﻴﺮ وﭘﯧﮋﻧﻮ
ﻧﺠﻮﻧﯥ د ﭘﺨﻮاﻧﻮ ﭘﻪ اﻧﺪازه ﺳﺎړۍ ﻧﮥ ﺧﻮښﻮي ،دوى ﻛﻤﻴﺲ و ﭘﺮﺗﻮګ
او ﺑﻞ ،ﭘﻪ دې ﻣﻮ ﭘﻮﻫﻮي ﭼﯥ ﻳﻮ ﺗﻤﺪن ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻮ ﻛﻮﻣﻮ ﭘړاووﻧﻮ ﺗﯧﺮ ﺷﻮى
ورﺑﺎﻧﺪې ښﮥ ﺑﻮﻟﻲ ځﻜﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻜﯥ اﺳﺎﻧﻪ دى.
دى.
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ﻣﻬﻤﻮ ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮټﺮو ﺑﺎﻧﺪې ﺑﯧﺮغ ﻟګﻮﻟﻮ ،ﭘﻪ ﻏﻮﻧډو ﻛﯥ د

ﻧﻮﻳﻮ ﻫﻐﻮ ﺑﺪﻟﯧږي .د اوﺳﻨﻮ ښﺎروﻧﻮ اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻮ د ﻛﻠﻴﻮ د ﭘﺨﻠﻨځﻴﻮ

ﻣﻬﻤﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺧﺎﺻﻮ ﭼﻮﻛﻴﻮ او داﺳﯥ ﻧﻮرو ﻋﻼﻳﻤﻮ ﻧﻴﻮﻟﻰ دى.

ﭘﺨﻮاﻧﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﯧﺨﻲ ﻫﯧﺮ ﻛړي دي .د ﻋﺼﺮي ﭘﺨﻠﻨځﻴﻮ وﺳﺎﻳﻠﻮ د

څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﺷﻴﺎن ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻮﻧﻪ زﯦږوي او ﺧﻠﻚ د اﻣﺘﻴﺎز ﭘﻪ

ﭘﺨﻠﻲ ﭘﻪ ﻃﺮﻳﻘﻮ ﻛﯥ ﭘﻮره ﺑﺪﻟﻮن راوﺳﺘﻰ دى.

ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ او ﻋﺎدي ﻛﺴﺎﻧﻮ وﯦﺸﻲ ﻧﻮ ځﻴﻨﻮ رادﻳﻜﺎﻟﻮ ﺣﺮﻛﺘﻮﻧﻮ او ځﻴﻨﻮ

ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ،ﺷﻴﺎن او وﺳﺎﻳﻞ د ﻣﺎﻫﺮو ﻛﺴﺒګﺮو ﻳﻮۀ ګﺮوپ ﺗﻪ ﻫﻮﻳﺖ

اﻧﻘﻼﺑﻮﻧﻮ ﭼﯥ د ﻣﺜﺎل ﻟﭙﺎره د ﻓﺮاﻧﺴﯥ ،روﺳﻴﯥ او ﭼﻴﻦ اﻧﻘﻼﺑﻮﻧﻪ

ورﺑﺨښﻲ او ﻳﺎ د ﻳﻮۀ ښﺎر و ﺳﻴﻤﯥ د ﭘﯧﮋﻧﺪګﻠﻮۍ ﭘﻪ ﺳﻤﺒﻮل ﺑﺪﻟﯧﺪﻟﻰ

ﻳﺎدوﻻى ﺷﻮ ،ﻟﻪ دې ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛړى دى ﭼﻰ ﺷﻴﺎن دې د اﻗﺘﺪار او

ﺷﻲ .ﭘﻪ ډاﻛﻪ ﻛﯥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮي ﻣﺎزﻟﻴﻦ ټﻮﻛﺮ د ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﻇﺮاﻓﺖ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ

ﺑﺮﻻﺳۍ د ﺳﻤﺒﻮﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وﻛﺎورل ﺷﻲ ،ﺧﻮ دا ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻮﻧﻪ ﺑﯥ اﺛﺮه

ﻣﺸﻬﻮر و او ﭘﻪ ﺑﻨﺎرس ﻛﯥ د ورﻳښﻤﻴﻨﻮ ﺳﺎړﻳﻮاوﺑﺪوﻧﻜﻲ د ﺧﭙﻞ

وو .د زور او ﺛﺮوت ﺧﺎوﻧﺪان ﻻ ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻋﺎدي ﺧﻠﻜﻮ ﺑﺎﻧﺪې د

ﻣﻬﺎرت ﭘﻪ ﺑﺮﻛﺖ ﭘﻪ ټﻮل ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ ﻧﻮم ﻟﺮي .ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن

ﺑﺮﻻﺳۍ او د ځﺎن د ﻣﻤﺘﺎز ګﺮځﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﺧﺎﺻﻮ ﺷﻴﺎﻧﻮ اﺳﺘﻔﺎده

ﻛﯥ د ﺳﻨﺪ ﺻﻮﺑﯥ ﻫﺎﻟﻪ او د ﭘﻨﺠﺎب ﺻﻮﺑﯥ ﭼﻴﻨﻴﻮټ ښﺎروﻧﻮ د ﻓﺮﻧﻴﭽﺮ

ﻛﻮي.

ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﻛﺎروﺑﺎر ﻛﯥ د ﻣﺎﻫﺮو ﻛﺴﺎﻧﻮ د ﻟﺮﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﯧﻞ اﻫﻤﻴﺖ
ﻣﻮﻧﺪﻟﻰ دى.
ﺷﻴﺎن د ﻳﻮۀ ﻛﺲ د ﺣﺎل ﭘﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﯥ ﻫﻢ ﻣﺮﺳﺘﻪ راﺳﺮه ﻛﻮي .ﺷﺘﻤﻦ ﻣﻤﻜﻦ
ﻗﻴﻤﺘﻲ زﯦﻮرات وﻟﺮي او ﺧﻮاران ﺷﺎﻳﺪ ﭘﻪ ارزان ﺑﻴﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﭘﺴﻮل
ﻗﻨﺎﻋﺖ وﻛړي .ﺟﺎﻣﯥ ﻫﻢ ،ﻫﻤﺪاﺳﯥ درواﺧﻠﻪ .ﭘﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﭼﻴﻦ ﻛﯥ
ﻳﻮازې ﺷﺘﻤﻨﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزه وه ﭼﯥ ورﻳښﻤﻴﻨﯥ ﺟﺎﻣﯥ واﻏﻮﻧﺪي .د اروﭘﺎ ﭘﻪ
ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﻛﯥ وﺳﻠﻪ ګﺮځﻮل او ﭘﻪ ﻟﻮﻛﺴﻮ ﺑګﻴﻮ ﻛﯥ ﺳﭙﺮﯦﺪل ،د
اﺷﺮاﻓﻮ د اﻣﺘﻴﺎز ﭘﻪ ذرﻳﻌﻮ ﻛﯥ ﺣﺴﺎب وو .د ﻧﻦ ﺳﺒﺎ ﺧﻠﻚ ﻣﻤﻜﻦ ﭘﻪ دې
ﺑﺎﻧﺪې ووﻳﺎړي او وﻏټﯧږي ﭼﯥ وروﺳﺘﻰ ﻣﺎډل ﻣﻮټﺮ ﻟﺮي ،ﻳﺎ ﻳﯥ د
وروﺳﺘﻨﻲ ﻣﻮد ﺑﻮټﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘښﻮ دي ﻳﺎ ﻣﺜﻼ ﺗﺮ ګﺮدو ﻧﻮى ډول ﺳﺎﻋﺖ
ﻳﯥ ﭘﻪ ﻻس ﻛړى دى.
دﻏﻪ راز ﭘﻪ ﺗﯧﺮه زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ د ﺗﺨﺖ ،ﺗﺎج او اﻣﺴﺎ ﭘﻪ څﯧﺮ وﺳﻴﻠﯥ د
ﭘﺎﭼﺎﻳﺎﻧﻮ د ځﻮاك ﻧﺨښﯥ وې او ﭘﻪ ﭘﻮځﻲ دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﻛﯥ د ډﻧډې ﺳﺎﺗﻞ
د اﻗﺘﺪار ﺳﻤﺒﻮل و .ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ وﺧﺖ ﻛﯥ د دا رﻧګﻪ ﺳﻤﺒﻮﻟﻮﻧﻮ ځﺎى د
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ﻛړې وه .ﭘﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ روم او ﻳﻮﻧﺎن ﻛﯥ د ګﻼﺑﻮ د ﻣﻴﻨﻪ واﻟﻮ ورځ ﭘﻪ ورځ

زﻳﺎﺗﯧﺪا ،ﺳﻮداګﺮ او ﻛﺎروﺑﺎرﻳﺎن وﻫڅﻮل ﭼﯥ د ګﻼﺑﻮ ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ﻛﯧږدي .د
ښﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﺮه څﻨډه او ګﻮښﻪ ﻛﯥ د ګﻼﻧﻮ دوﻛﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮل او

د ګﻠﻮﻧﻮ ﻛﻠﺘﻮر

ګﺮځﻨﺪه ﭘﻠﻮروﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﻻرو ،ﻛﻮڅﻮ او ﻣﺎرﻛﯧټﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ګﻠﻮﻧﻮ ﺧﺮڅﻼو
ﭘﻴﻞ ﻛړ .ﭘﻪ دې ﻣﻨځ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻟﻮى ﺗﻐﻴﻴﺮ دا راﻏﻰ ﭼﯥ ﺧﺪاﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ د
اﻧﺴﺎن د ﻗﺮﺑﺎﻧۍ ځﺎى د ګﻠﻮﻧﻮ ﻧﺬراﻧﯥ وﻧﻴﻮ .دا ﭘﯧښﻪ د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ

ﭘﻪ ﻫﺮ ځﺎى او ﻫﺮې ﺧﻮا ﻛﯥ د ګﻠﻔﺮوﺷﻴﻮ ﻟﻪ ﻏﺮﻓﻮ او دوﻛﺎﻧﻮﻧﻮ
ﺧﻮﻧﻜﺎر ﺧﻮى ﻛﯥ د ﺑﺪﻻﻧﮥ ﻧﺨښﻪ ﺑﻠﻠﻰ ﺷﻮ.
راﻣﻌﻠﻮﻣﯧږي ﭼﯥ ﻧﻦ ﺳﺒﺎ د ګﻠﻮﻧﻮ ﻛﻠﭽﺮ ډﯦﺮ ﻋﺎم ﺷﻮى دى .دا اوس ﻳﻮ
ﭼﯥ د روم اﻣﭙﺮاﻃﻮري زوال وﻛړ ،د ګﻠﻮﻧﻮ ﻛﻠﭽﺮ ﻫﻢ زوال وﻣﻮﻧﺪ .ﭼﯥ د
دود ګﺮځﯧﺪﻟﻰ ﭼﯥ د ﻣﻴﻨﯥ ﻳﺎ اﺣﺘﺮام د څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻳﻮ ﭼﺎﺗﻪ د
روم اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ګﻮﺗﻮ ورﻏﻰ ،ﭘﻪ روم ﻛﯥ د ګﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻛﻠﭽﺮ
ګﻠﻮ ګﯧډۍ ورﻛړو ﻳﺎ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻛﯥ د ګﻠﻮ اﻣﯧﻞ ورواﭼﻮو.
ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﺷﻮ .د ﻛﻠﻴﺴﺎ ﭘﻠﺮوﻧﻮ د ګﻠﻮﻧﻮ ﻛﻠﭽﺮ د ﻛﻔﺮ دود وﺑﺎﻟﮥ،
ﺧﻮ ﭘﻪ ﺗﯧﺮو زﻣﺎﻧﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻟﻪ درې ﻟﻮﻳﻮ ﺳﺎﻣﻲ ادﻳﺎﻧﻮ ،ﻳﻬﻮدﻳﺖ،
وﻳﯥ ﻏﺎﻧﺪۀ .روﻣﻴﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﭘﺨﻮا ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺪاﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ګﻠﻮﻧﻮ ﺗﺎﺟﻮﻧﻪ
ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ او اﺳﻼﻣﻪ ﭘﺮﺗﻪ ،ﻧﻮر ﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻮ ټﻮﻟﻮ ﺗﻤﺪﻧﻮﻧﻮ ﻛﯥ ،ګﻞ د
ﺟﻮړول ،ﺧﻮ د ﻛﻠﻴﺴﺎ ﭘﻠﺮوﻧﻮ ووﻳﻞ ﭼﯥ د دوى د دﻳﻦ ﭘﯧﺸﻮاﻳﺎﻧﻮ ﻧﮥ د
ﻣﻴﻨﯥ د ﺳﻤﺒﻮل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻛﺎرﯦﺪﻟﻰ دى .ګﻞ ﻟﻪ ﺧﻮرا ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ وﺧﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ
ګﻠﻮﻧﻮ ﺗﺎﺟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﺮوﻧﻮ اﻳښﻲ وو ،ﻧﮥ ﻳﯥ ﭘﻪ ګﻠﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺤﺮاﺑﻮﻧﻪ
ﻧﻨﻪ ﭘﻮرې د ﻣﺤﺒﺖ ﻋﻼﻣﺖ و .روڼﺎﻧﺪي ،ﺷﺎﻋﺮان او ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان د ګﻠﻮﻧﻮ
ښﻜﻠﻠﻲ وو او ﻧﮥ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﻛﯥ ګﻠﻮﻧﻪ ﻛﺎروﻟﻲ وو .ﭘﻪ روم
رﻧګﻮﻧﻮ ،ﻟﻄﺎﻓﺖ او ښﻜﻼ دوﻣﺮه ورﺟﺬب ﻛړي ﭼﯥ ډﯦﺮ ځﻠﻪ د ﺧﭙﻠﻮ
ﻛﯥ د ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ د اﻗﺘﺪار ﭘﻪ اول ﭘړاو ﻛﯥ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﻧﻪ ﻳﻮازې د
ﺑﺎﻃﻨﻲ ﻋﻮاﻃﻔﻮ او اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ ﺑﻴﺎن د ﻃﺒﻴﻌﺖ د دې ﻧﺎزﻛﯥ ﻟﻮرﯦﻴﻨﯥ ﭘﻪ
ﻃﺒﻴﻌﺖ د دې رﻧګﻴﻨﻮ ﭘﺎڼﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻨﻊ ﻛړ ﺑﻠﻜﯥ د ﻋﻄﺮو ﻏﻨﺪﻧﻪ ﻳﯥ
ذرﻳﻌﻪ ﻛﻮي.
ﻫﻢ ﭘﻪ دې دﻟﻴﻞ وﻛړه ﭼﯥ د ﻛﺎﻓﺮاﻧﻮ ﻋﺎدت دى.
د ګﻠﻮﻧﻮ د ﻛﻠﺘﻮر د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﻟټﻮن ﻛﯥ ﻣﻮږ ان ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ رﺳﯧږو.
ﺧﻮ ورو ورو ﻟﻪ ﻋﻄﺮوﻧﻮ او ګﻠﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺗﻌﺼﺐ ﻛﻢ ﺷﻮ او ﭘﻪ ﻧﻬﻤﮥ
ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﻧﯧﻠﻮﻓﺮګﻞ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﻟﮥ او ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺟﺸﻨﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ د
ﻣﻴﻼدي ﭘﯧړۍ ﻛﯥ ګﻠﻮﻧﻮ ﻛﻠﻴﺴﺎګﺎﻧﻮ او ﺻﻮﻣﻌﻮ ﺗﻪ د ورﺗﻠﻮ اﺟﺎزه
ﺧﭙﻞ اﻳﻤﺎن او درﻧﺎوي د ﻧﺨښﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ او ﻧﻮر ګﻠﻮﻧﻪ راوړل.
وﻣﻮﻧﺪه .ﻣﺨﺘﻠﻒ ګﻠﻮﻧﻪ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ اﻳډﻳﻮ ﺳﻤﺒﻮﻟﻮﻧﻪ ﺷﻮل .ﻣﺜﻼ زﻳﺘﻮن د
ﻣګﺮ ﭘﻪ روم او ﻳﻮﻧﺎن ﻛﯥ د ګﻠﻮﻧﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﺮ ډﯦﺮه ﺣﺪه دﻧﻴﺎﻳﻲ او ﻏﻴﺮ
ﺳﻮﻟﯥ او ګﻼب د ﺷﻬﻴﺪ د وﻳﻨﯥ ﺳﻤﺒﻮل او ښﻮوﻧﺪوى ﺷﻮ.
دﻳﻨﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻟﺮل .د دﻏﻮ ﺧﻠﻜﻮ د ﺧﻮښﯥ ګﻞ ،ګﻼب و ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﺮ
د رﻧﺴﺎﻧﺲ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ د ګﻠﻮﻧﻮ ﻛﻠﭽﺮ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ وﻏﻮړﯦﺪ .ګﻞ د
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ وړاﻧﺪې ﻛﺎوۀ .د روم او ﻳﻮﻧﺎن د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ورځﻨﻴﻮ
ﻗﻠﻢ د ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ او د اﻧځﻮرګﺮو د ﺧﻮښﯥ ﻣﻀﻤﻮن ﺷﻮ .ﭘﻪ دې زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ
ﺧﺒﺮو او ﻋﺒﺎراﺗﻮ ﻛﯥ دې ګﻞ ﺗﻪ زﻳﺎﺗﻪ اﺷﺎره ﻛﯧﺪﻟﻪ )ﻣﺜﻼ د ګﻼﺑﻮ د
د ګﻠﻮﻧﻮ ﺷﻮق دوﻣﺮه ډﯦﺮ و ﭼﯥ ﻧﻨﺪارﺗﻮﻧﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﻟۍ ﺟﻮړﯦﺪل
ﺑﺴﺘﺮ ﻋﺒﺎرت( او وﺟﻪ ﻳﯥ دا وه ﭼﯥ دﻏﻪ ګﻞ د دوى ژوﻧﺪ ﺗﻪ ډﯦﺮه ﻻره
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او د ښﮥ ﻛﻴﻔﻴﺖ ګﻠﻮﻧﻮ د ﺗﻮﻟﻴﺪ او ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻟﭙﺎره ﻗﻮرﻳﯥ او ﻧﺮﺳﺮۍ ﺟﻮړې
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ﻣﯧړۀ د ﻫﻨﺪو ﺧﺪاى وﻳﺸﻨﻮ ﻣﻈﻬﺮ دى .ژﺑﺎړن( د ګﻠﻮﻧﻮ د ټﻮﻟﻮﻟﻮ ﺷﻮﻗﻲ

ﺷﻮې .د ګﻠﻮﻧﻮ د ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﯧﺪو ﺳﺮه د ګﻠﺒﺎزۍ ﻛﻠﭽﺮ د اﺷﺮاﻓﻮ ﻟﻪ

او د ﻧﻴﻠﻮﻓﺮو ﻟﯧﻮاﻟﻪ وه .دې ﺑﻪ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ګﻼن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ زﻟﻔﻮ ﻛﯥ ټﻮﻣﺒﻞ.

اﻧﺤﺼﺎره راووت ،ﻋﻮاﻣﻮ ﻫﻢ د ګﻠﺒﺎزۍ وس وﻣﻮﻧﺪ .ﻧﻮر ﻧﻮ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ

ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﯥ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻫﻢ ګﻠﺒﺎزه وو ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﻴﺎ د ﺧﻮب د وﺧﺖ ﻟﭙﺎره د

رارﺳﯧﺪﻟﻰ و ﭼﯥ دﻋﺎم ﺳړي د ﻛﻮر ﭘﻪ ﺗﺮاس و ﺑﺎﻟﻜﻮن و ﺑﺮﻧډه ﻛﯥ ﻳﺎ د

ګﻠﻮﻧﻮ ﺳﻴﻨګﺎر ﺧﻮرا ﺧﻮﻧﺪ ورﻛﺎوه .دوى ﻧﻪ ﻳﻮازې ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﺧﭙﻠﯥ

دوﻛﺎن ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ګﻠﺒﻮټﻲ ﻟﻴﺪل ﻛﯧﺪل.

ﺑګۍ ،ﻻرې ،ﻛﻮروﻧﻪ ،ځﺎﻳﻮﻧﻪ او ان ښﺎروﻧﻪ ﭘﻪ ګﻠﻮﻧﻮ ﺳﻴﻨګﺎرول .د

ﭘﻪ  ١۵۵۴ﻛﺎل ﻛﯥ د اﺳټﺮﻳﺎ ﺳﻔﻴﺮ ﭘﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ درﺑﺎر ﻛﯥ ﻏﺎټﻮل ګﻠﻮﻧﻪ

ګﻠﻮﻧﻮ د ګﯧډۍ ډاﻟۍ ﻟﻪ ﻣﻴﻨﯥ او واده ﺳﺮه راﺑﻄﻪ ﻟﺮﻟﻪ(.

وﻟﻴﺪل .ﺳﻔﻴﺮ ﺗﻪ ﻏﺎټﻮل ډﯦﺮ ښﻜﻠﻲ ښﻜﺎره ﺷﻮل ،وﻳﺎﻧﺎ ﺗﻪ ﻳﯥ ورﺳﺮه

ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ څﯧﺮ ﭘﻪ ﻫﻨﺪو ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﻣﻘﺪس ګڼﻞ ﻛﯧږي .دا د

ﻳﻮوړل .ﭘﻪ  ١۵۶٠ﻛﯥ ﻏﺎټﻮل ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ،ﻫﺎﻟﻨډ او ﺑﻠﺠﻴﻢ ﻛﯥ وﻛﺮل ﺷﻮل.

وﻳﺸﻨﻮ ،ﻛﺮﻳﺸﻨﺎ او ﻻﻛﺸﻤﻲ د ﺧﻮښﯥ ګﻞ و) .اوس ﻫﻢ د ﺑﻲ ،ﺟﻲ ،ﭘﻲ

ﭘﻪ  ١٧٧٨ﻛﺎل ﻛﯥ ﭘﻪ ﻫﺎﻟﻨډ ﻛﯥ ﻏﺎټﻮل ګﻠﻮﻧﻪ دوﻣﺮه ﻋﺎم وو ﭼﯥ د دﻏﻪ

ګﻮﻧﺪي ﺳﻤﺒﻮل دى(.

ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﺳﻤﺒﻮل ﺑﺪل ﺷﻮل.

د ﻫﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن د ﻫﻨﺪواﻧﻮ د ګﻠﻮﻧﻮ د ﻛﻠﭽﺮ ﺗﺮ اﻏﯧﺰ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻞ .ﻣﻐﻮﻟﻮ

ﭘﻪ اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ګﻠﻮﻧﻮ ﻛﻠﺘﻮر ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺻﺪﻣﻪ وﻟﻴﺪه ﭼﯥ د ﻛﺮاﻣﻮل

ﻟﻪ ګﻠﻮﻧﻮ ﺳﺮه ډﯦﺮه دﻟﭽﺴﭙﻲ ﻟﺮﻟﻪ او ﻟﻜﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﺟﻬﺎﻧګﻴﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﺰك

ﺗﺮ اﺛﺮ ﻻﻧﺪې ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ﻗﺪرت واګﯥ ﭘﻪ ﻻس ﻛﯥ واﺧﻴﺴﺘﯥ .د

ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻠﻲ ،د ګﻼﺑﻮ ﻋﻄﺮ ﭘﻪ اول ځﻞ د ﻧﻮرﺟﻬﺎن ﻣﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛړل .ﭘﻪ

ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﭘﻴﻮرټﻦ ﻓﺮﻗﯥ ﭘﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎګﺎﻧﻮ ﻛﯥ د ګﻠﻮﻧﻮ او ﻋﻄﺮو اﺳﺘﻌﻤﺎل

ﻧﻮﻟﺴﻤﻪ ﭘﯧړۍ ﻛﯥ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ او ﻫﻨﺪواﻧﻮ ګډ ﻛﻠﭽﺮ د ﻣﻐﻮﻟﻮ ﭘﻪ درﺑﺎر

ﻣﻨﻊ ﻛړ .ﭘﻪ  ١۶۶٠ﻛﯥ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻟﻪ ﺧﻮا ﻳﻮۀ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮي ﻗﺎﻧﻮن ښځﯥ

ﻛﯥ د ګﻠﻮﻧﻮ ﺟﺸﻦ )ﭘﻬﻮﻟﻮن واﻟﻮن ﻛﻲ ﺳﻴﺮ( ﭘﻴﻞ ﻛړ ﭼﯥ د ډﻫﻠﻲ د درﺑﺎر ﭘﻪ

د ﻋﻄﺮو او ګﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻛﺎروﻟﻮ ﻣﻨﻊ ﻛړې .ﺧﻮ د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻟﻪ اﻋﺎدې او د دﻳﻦ

ﻣﻼﺗړﻫﺮ ﻛﺎل ﺟﻮړﯦﺪۀ) .ﻣﻴﺮزا ﻓﺘﺢ اﷲ ﺑﻴګ ﭘﻪ دې اړه ﺧﻮرا ﻋﺎﻟﻲ ﻟﻴﻜﻨﻪ

او ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻟﻪ ﺑﯧﻠﻮاﻟﻲ ﺳﺮه ﭘﻪ اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ګﻠﻮﻧﻮ ﻛﻠﭽﺮ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ

ﻛړې ده (.ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺖ ﻛﯥ ﻣﺬﻫﺒﻲ اﻓﺮاﻃﻴﻮﻧﻮ د روم د ﻛﻠﻴﺴﺎ د
ﭘﻠﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻫﻢ د دﻳﻦ او ﻫﻢ د دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﻛﯥ ګﻠﺒﺎزي وﻏﻨﺪﻟﻪ.

وﻏﻮړﯦﺪ .وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻧﻘﻼب ﻟﻪ دﻏﻪ ﻛﻠﭽﺮ ﺳﺮه ﻧﻮره ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻫﻢ
ﺳﻴﺪاﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺷﻬﻴﺪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ اﺛﺎرو ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻻﻳﻤﺎن او ﺻﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ

وﻛړه او دﻏﻪ دود ﻳﯥ د ﻋﺼﺮي ټﻮﻟﻨﯥ د ورځﻨﻲ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻳﻮې ﻣﻬﻤﯥ
ﻛﯥ د وادۀ ﭘﻪ وﺧﺖ د زوم ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻛﯥ د ګﻠﻮﻧﻮ د اﻣﯧﻠﻮﻧﻮ اﭼﻮل ﻧﺎروا وﺑﻠﻞ.

ﺑﺮﺧﯥ ﺑﺪل ﻛړ.
ﺟﺎﻟﺒﻪ دا ده ﭼﯥ د ﺻﻮﻓﻲ ﺑﺰرګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﺒﺮوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ او ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻮ

ﺟﻚ ګﻮډي ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب ﻛﯥ ﭼﯥ )د ګﻠﻮﻧﻮ ﻛﻠﺘﻮر( ﻧﻮﻣﯧږي،ﭘﻪ ﻫﻨﺪي
ﭘﻪ ﺧﻼص ﻣټ ګﻠﻮﻧﻪ اﻳښﻮدل او ﭘﻪ زﻳﺎرﺗﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ګﻠﺒﺎزي

ﻛﻠﭽﺮ ﻛﯥ د ګﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻏږﯦﺪﻟﻰ دى .دى ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ :د ﻳﻮې ﺟﺬاﺑﯥ
رواﻧﻪ وه .ﺗﺎرﻳﺦ راﺗﻪ واﻳﻲ ﭼﯥ ﻣﺬﻫﺒﻲ اﻓﺮاط د ګﻠﻮﻧﻮ د ﻛﻠﺘﻮر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ

ښځﯥ ﺳﻴﻨګﺎر ﻟﻪ ﺷګﻮﻓﻮ ،ﻟﻪ ﻏﻮﻧﭽﻮ ،ﻟﻪ ګﻠﻮﻧﻮ او د ګﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺗﺎج او
ﻛړى ﺧﻮ ﺳﻜﻴﻮﻟﺮ ﻣﻔﻜﻮرو دا دود ﻏﻮړوﻟﻰ دى .ﻧﻦ ﻫﻢ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻤﺪا ﺷﺎن ده.

ﭘﯧﭽﻜﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻴﻤګړى و .د ﻫﻨﺪو ﻣﺬﻫﺐ ﭘﻪ ﻣﺸﻬﻮره ﺣﻤﺎﺳﻪ راﻣﺎﻳﺎﻧﺎ ﻛﯥ
ﻟﻮﻟﻮ ﭼﯥ ﺳﻴﺘﺎ )د راﻣﺎﻳﺎﻧﺎ د ﻛﻴﺴﻮ د اﺻﻠﻲ اﺗﻞ راﻣﺎ ﻣﯧﺮﻣﻦ ده .د دې
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ﻛﯥ ډﯦﺮ ﺧﻮﻧﺪي ﻧﻪ وو ،ﺳﺎري ﻣﺮﺿﻮﻧﻮ ډﯦﺮه ﺗﺒﺎﻫﻲ راوﺳﺘﻪ .ﻧﻮ دﻏﻮ

ﺧﻠﻜﻮ د ﻃﺐ ﻋﻠﻢ ﺗﻪ اﻧﻜﺸﺎف ورﻛړ ﭼﯥ د وﺑﺎ ﭼﺎره وﻛړي او
روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻪ ﻳﯥ ودان ﻛړل ﭼﯥ د ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ ﻋﻼج وﻛﺎﻧﺪي .دﻏﻮ ﻫڅﻮ ﻟﻪ

ﻟﻤﺮ ﻧﮥ ډوﺑﯧږي

دوى ﺳﺮه د ﻧﺎروﻏﻴﻮ ﭘﻪ ﻛﻨټﺮول ﻛﯥ او د ﺳﺎري ﻣﺮﺿﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮي
ﻛﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛﻮﻟﻪ.
د ﻟﻮﻳﺪﻳځ او ﺧﺘﻴځ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺑﻞ ﺗﻮﭘﻴﺮ دا و ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﺘﻴځ ﻛﯥ اوﺑﮥ

د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺗﻤﺪﻧﻮﻧﻮ د ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﻣﻄﺎﻟﻌﯥ ﻣﻮرﺧﺎن ﭘﻮﻫﻮﻟﻲ دي
ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﻛﻨټﺮوﻟﻮﻟﯥ او دې ﺷﻲ د داﺳﯥ ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﺟﻮړﯦﺪو ﺗﻪ ﻻره
ﭼﯥ د ﻫﺮ ﺗﻤﺪن د زﯦږﯦﺪو ،ودې او زوال ﻻره ﺑﯧﻠﻪ ده .د ﻳﻮۀ ﺗﻤﺪن د
اواره ﻛړه ﭼﯥ د ﻗﺪرت ﺗږي وو .ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﻛﯥ اوﺑﮥ
ﻇﻬﻮر و زوال ﻳﻮن د ﺧﺎص ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻴﺮوي ﻧﮥ ﻛﻮي .ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ،ﭼﯥ د
ﭘﺮﻳﻤﺎﻧﻪ وې ،ﺧﻠﻚ اړ ﻧﻪ وو ﭼﯥ د اوﺑﻮ ﻟګﻮﻟﻮ د ﻧﻈﺎم د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره
ټﻮﻟﻨﯥ د ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ او د ﻫﻐﯥ د ﭘټﻮ رازوﻧﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻟټﻪ ﻛﯥ دي ،د
ﭘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺑﻴﺮوﻛﺮاﺳﻲ ﺗﻜﻴﻪ وﻛړي.
دﻏﻮ ﻏﻮټﻮ د ﺳﭙړﻟﻮ ﻛﺎر ورﭘﻪ ﻏﺎړه دى.
د ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاړۀ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻫﻐﻪ ﻋﺎﻣﻞ دى ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻛﯥ
ﻫﻐﻪ ﻣﻮرﺧﺎن ﭼﯥ د ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺗﻤﺪن د ﻇﻬﻮر ﭘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮﺧﺖ دي ،ﭘﻪ دې
ﺑﺮﺧﻪ ﻟﺮي .اروﭘﺎﻳﺎﻧﻮ ﻛﻮچ ،ﺷﻴﺪې او ﻏﻮښﻪ ﺧﻮړﻟﻪ ﭼﯥ دوى ﻳﯥ روغ او
اړه ﻳﯥ ﺑﯧﻞ ﺑﯧﻞ ﻧﻈﺮﻳﺎت وړاﻧﺪې ﻛړې دي .ﭘﻪ دﻏﻮ ﻛﯥ ﻳﻮه ﻧﻈﺮﻳﻪ د
ﭘﻴﺎوړي ﺳﺎﺗﻞ او د ﺳﺨﺘﻮ ﻛﺎروﻧﻮ د ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻮﻟﻮ وس ﻳﯥ ورﻛﺎوۀ.
اﻳﺮوﺳﻨټﺮﻳﺰم ده ﭼﯥ دﻏﻪ ﺗﻤﺪن ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻫﻐﻮ ﺑﻠﻜﻞ ﺑﯧﻞ ﺑﻮﻟﻲ .د دې
ﭘﻪ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﻪ اروﭘﺎ ﻛﯥ د ﻧﺎوﺧﺘﻪ وادۀ رواج د ﻧﻔﻮﺳﻮ ﻟﻪ ﻛﻨټﺮول ﺳﺮه
ﻧﻈﺮﻳﯥ ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺗﻤﺪن ﻳﻮه داﺳﯥ ﻣﻌﺠﺰه ښﻜﺎري ﭼﯥ د
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻟﻪ .دﻟﺘﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﻧﻌﻤﺖ ﻧﮥ ﺑﻠﻜﯥ ﭘﯧټﻰ ﺣﺴﺎﺑﯧﺪۀ.
اروﭘﺎﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺗﻮﻛﻤﻴﺰو ځﺎﻧګړﻧﻮ ﺳﺮه راﺑﻄﻪ ﻟﺮي .د اﻳﺮو ﺳﻨټﺮﻳﺰم ﻟﻪ
ﻟﯧﻨډﻳﺰ واﻳﻲ ﭼﯥ ﺷﺮق او ﻏﺮب ﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﻻ ،ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻮ ﻫﺮ ﭘﻠﻮه ﺑﯧﻞ ﻗﻄﺒﻮﻧﻪ
ﻧﻈﺮﻳﯥ ﺳﺮه ﺳﻢ  ،ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺗﻤﺪن د اروﭘﺎ د اﻗﻠﻴﻢ ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
وو .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮﻧﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ښﺎر_ دوﻟﺘﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﻛړل ،د ﻳﻮﻧﺎن رﻗﻴﺐ
او د اروﭘﺎﻳﺎﻧﻮ د ﺗﻮﻛﻤﻴﺰو ځﺎﻧګړﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ وده وﻛړه اوﺑﻠﻜﻞ ﺑﯧﻞ
ﻳﻌﻨﯥ ﻓﺎرس د اﺳﺘﺒﺪاد ﭘﻪ ﻣﻨګﻮﻟﻮ ﻛﯥ و .ﭘﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﻛﯥ ﺷﺨﺼﻲ
ﻫﻮﻳﺖ ﻳﯥ ﭘﻴﺪا ﻛړ .د دې ﻧﻈﺮﻳﯥ ﻳﻮ ﺷﺎرح او ﻣﻔﺴﺮ ډﯦﻮﻳﺪ ﻟﻴﻨډﻳﺰ دى
ﻣﻠﻜﻴﺖ ﺧﻮﻧﺪي و ﺧﻮ ﭘﻪ ﺧﺘﻴځ ﻛﯥ ټﻮﻟﻪ ﻣځﻜﻪ د واﻛﻤﻨﻮ ﭘﻪ واك ﻛﯥ
ﭼﯥ ﻫﻤﺪا ﻟﻴﺪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب )د ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺛﺮوت او ﻓﻘﺮ( ﻛﯥ ﭘﻪ
وه.
ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻴﺎن ﻛړى دى.
د ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺗﻤﺪن ﭘﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ﻛﯥ دا ﻫﻢ د ﻳﺎدوﻟﻮ ده ﭼﯥ اروﭘﺎﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ
ﻟﻴﻨډﻳﺰ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ د اروﭘﺎ د اﻗﻠﻴﻢ ﭘﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﻏږﻳږي .دى واﻳﻲ د
ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺳﺮه څﻨګﻪ ﭼﻠﻨﺪ وﻛړ .ﻟﻴﻨډﻳﺰ د ﻛﻠﻴﺴﺎ د ﻫﮋﻣﻮﻧﻲ او ﺑﺮﻻﺳﻲ ﭘﻪ
ﻟﻮﻳﺪﻳځﯥ اروﭘﺎ ﭘﻪ ﺧﻮرا ﺳړه ﻫﻮا ﻛﯥ ﻣﻴﻜﺮوب و ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻳﺦ وﻫﻲ او

ﺧﻼف د ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻬﻀﺘﻮﻧﻮ ﻳﺎدوﻧﻪ ﻛﻮي ،ﻟﻜﻪ ﻟﻮﻻرډاﻧﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ١٣٧۶

ﻧﺎروﻏۍ ﭘﻪ اﺳﺎﻧﻪ ﻧﮥ ﺧﭙﺮﯦږي .ﺧﻮ د ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﯥ د ﺳﻮاﺣﻠﻮ ﭘﻪ ﭘﺴﺘﻪ ﻫﻮا

ﻛﯥ او ﻣﺎرﺗﻴﻦ ﻟﻮﺗﺮ ﭼﯥ ﭘﻪ  ١۵١۴ﻛﯥ د ﻛﻠﻴﺴﺎ د ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ او

ﻛﯥ ﭼﯥ اروﭘﺎﻳﺎن ﭘﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻟﺤﺎظ ﻛﻤﺰوري او د ﻧﺎروﻏﻴﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ
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اﺳﺘﻔﺎده وﻛړه او د ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ ﻣﻠﻜﻮﻧﻮ ﻣﻨﺎﺑﻊ او ﺷﺘﻤﻨۍ ﻳﯥ ﻟﻮټ ﻛړې.

ﻧﺘﻴﺠﻪ دا راووﺗﻪ ﭼﯥ ﻣﻘﺪس ﻛﺘﺎب ﭘﻪ ځﺎﻳﻲ ژﺑﻮ ﺗﺮﺟﻤﻪ او ﻋﺎدي ﺧﻠﻜﻮ

دوى ﻧﻪ ﻳﻮازې د ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ ﻣﻠﻜﻮﻧﻮ ﺧﻠﻚ د ﻋﻴﺴﺎﻳﺖ ﻣﻨﻠﻮ ﺗﻪ اړ اﻳﺴﺘﻞ

ﺗﻪ د ﻓﻬﻢ وړ ﺷﻮ .دې ﺷﻲ د ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻧﻔﻮذ ﻛﻢ ﻛړ .د دﻳﻦ ﻟﻪ ﻧﻮي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﺮه

ﺑﻠﻜﯥ د ﻫﻐﻮى د ﺷﺘﻤﻨۍ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ د ﻫﻐﻮى ﺳﺮوﻧﻪ

ﺳﻢ ،ﺧﺪاى ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺪرت او ﭘﺎپ ﭘﻪ ﻣځﻜﻪ ﺑﺎﻧﺪې د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻴﻔﻪ او ﭘﻪ

ورﯦﺒﻞ او د ﻛﻠﻴﺴﺎ روﺣﺎﻧﻴﻮﻧﻮ د دوى دﻏﺴﯥ ﻛﺎروﻧﻮ ﺗﻪ دﻟﻴﻠﻮﻧﻪ اﺧﺘﺮاع

ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﻛﯥ د واك څښﺘﻦ و ﺧﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺪرت د ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ ﻻس

ﻛړل.

ﻛﯥ و .ﭘﻪ دې ډول وﻳﻨﻮ ﭼﯥ ﻗﺪرت ﻧﮥ ﭘﻪ ﻳﻮۀ ﻻس ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ اوﻧﮥ ﭘﻪ

ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ او ﻓﺮاﻧﺴﯥ د اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﻪ ﻻره ﻛﯥ د اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ او ﭘﺮﺗګﺎل ﭘﻪ ﭘﻞ،

ﻳﻮې ادارې ﻛﯥ راټﻮل ﺷﻮ ﺑﻠﻜﯥ ووﯦﺸﻞ ﺷﻮ.

ﭘﻞ ﻛﯧښﻮد .دوى ﻛﺎراﺑﻴﻦ ټﺎﭘﻮګﺎﻧﻮ ﺗﻪ اﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﻏﻼﻣﺎن وروﺳﺘﻞ ﭼﯥ

د ﻏﺮب ﺗﻤﺪن ﺑﻠﻪ ډاﻟۍ د داﺳﯥ ښﺎروﻧﻮ ﻇﻬﻮر و ﭼﯥ ﺻﻨﻔﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻮ

ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﻛﺮوﻧﺪو ﻛﯥ ﻛﺎر وﻛړي .دﻏﻮ ټﺎﭘﻮګﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ درﻳﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﻛﯥ

ﻳﯥ ﻛﺎروﺑﺎر اداره ﻛﺎوۀ .د دﻏﻮ ټﻮﻟﻨﻮ او اﺻﻨﺎﻓﻮ ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ د

ﻛﺎﺑﻮ ﻟﺲ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻏﻼﻣﺎن وروﺳﺘﻞ ﺷﻮل  .ﻫﻐﻪ ﺛﺮوت ﭼﯥ د ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ د

ﺳﻮداګﺮو او ﻛﺴﺒګﺮو د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﺤﻔﻆ و .ښﺎروﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮ ښﺎرﻳځﻮ

ﻛﺎر ﭘﻪ ﺑﺮﻛﺖ راﻏﻮﻧډ ﺷﻮ ﭘﻪ اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﻳﯥ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻧﻘﻼب راوﺳﺖ

)ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﻮ( ﺗﻪ ازادي ورﻛﻮﻟﻪ او واﻛﻤﻨﻮ ،ﺳﻮداګﺮ وﻛﺴﺒګﺮ ﭘﻪ ﺷﺎ

ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﻜﻨﺎﻟﻮﺟﻲ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻧﻮى ﭘﯧﺮ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺖ.

ټﭙﻮل ﭼﯥ ﻋﻮاﻳﺪ ﻳﯥ زﻳﺎت ﺷﻲ او د ﻓﻴﻮډاﻻﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﻳﯥ ﭘﻴﺎوړي

ﻧﻮرو اروﭘﺎﻳﻲ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻻره ﻣﺰل وﻛﺎوۀ او ﺧﭙﻠﯥ ټﻮﻟﻨﯥ

ﻛړي .واﻛﻤﻨﻮ د ﻓﻴﻮډاﻻﻧﻮ د زور د ﻛﻤﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ښﺎروﻧﻮ ﺗﻪ اﻣﺘﻴﺎزات

ﻳﯥ ﻟﻪ ﻓﻴﻮډاﻟﻲ ﭘړاوه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺮﺣﻠﯥ ﺗﻪ وروﺳﻮﻟﯥ.

ورﻛړل او د ﺳﻮداګﺮو ﻣﻼﺗړ ﻳﯥ وﻛﺎوۀ.
ﭘﻪ  ١٠٩۶ﻛﺎل ﻛﯥ د ﺻﻠﻴﺒﻲ ﺟګړو ﭘﻴﻞ داﺧﻠﻲ ﺟﻨګﻮﻧﻪ ﺧﺘﻢ او اروﭘﺎﻳﺎن
ﻳﯥ د ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻏﻠﻴﻢ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﻣﺘﺤﺪ ﻛړل .ﺧﻮ ﭼﯥ ﺻﻠﻴﺒﻲ
ﺟګړې ﺧﺘﻤﯥ ﺷﻮې ﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﻮځﻮﻧﻮ څﺨﻪ د اﺳﺘﻔﺎدې ﺳﻮال راوﻻړ ﺷﻮ او
ﭘﻪ دې ډول اروﭘﺎﻳﺎﻧﻮ د اﺳﻴﺎ او اﻓﺮﻳﻘﺎ د ﺧﺎورو ﻻﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻪ
واړوﻟﻪ .اروﭘﺎﻳﺎﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ﺛﺮوت د زﻳﺎﺗﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﺳﺮو زرو ،ورﯦښﻤﻮ
او ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺎﺗﻮ ﺳﻮداګﺮي ﭘﻴﻞ ﻛړه .دوى د ځﺎن ﻟﭙﺎره د ازادو زﻣﻴﻨﻲ و
ﺑﺤﺮي ﻻرو د ﻟﺮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻛﻨټﺮول د ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ ﻫڅﻪ
وﻛړه .ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﭘﺮﺗګﺎل او اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ د ﻟﻮﻳﻮ ﻗﺪرﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ
راڅﺮګﻨﺪ ﺷﻮل .د ﻧﻮﻳﻮ ﺳﻤﻨﺪري ﻻرو ﭘﻪ ﻟټﻮن ﻛﯥ ﻧﻮې دﻧﻴﺎ ﻛﺸﻒ ﺷﻮه.
اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ او ﭘﺮﺗګﺎل دواړو ،د ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ دﻳﻦ څﺨﻪ ﭘﻮره ﭘﻮره
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ﻛﯥ ټﻮﻟﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ وﺧﻮځﻲ ،ﭘﻪ ﻣﺦ ﻻړه ﺷﻲ او د وﺧﺖ ﻟﻪ ﻧﻮﻳﻮ ﭼﻠﻴﻨﺠﻮﻧﻮ

ﺳﺮه ﭘﻪ ځﺎن ﻛﯥ ﺑﺪﻟﻮن راوﻟﻲ  .ﭘﻪ ﺳﻜﻴﻮﻟﺮ او ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻻره او روده
ﻛﯥ ﺑﻨﻴﺎدم ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﺧﭙﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ د ټﺎﻛﻠﻮ ﻣﺴﻮول دى .دى د اﺳﻤﺎﻧﻲ

ﻣﺬﻫﺐ او ﺳﻴﺎﺳﺖ

ﻗﺪرت ﭘﻪ ﻛﻨټﺮول ﻛﯥ ﻧﮥ دى ﭼﯥ ﻣﻄﻴﻊ واوﺳﻲ .ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﻋﻜﺲ ،ﻟﻪ دۀ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﯧږي ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﻟﻴﺪ او ارزو ﻣﻄﺎﺑﻖ د ټﻮﻟﻨﯥ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره
ﭘﻼن وﻟﺮي او ﻧﻮښﺖ وﻛﺎﻧﺪي.

ﻣﺬﻫﺐ او ﺳﻴﺎﺳﺖ دواړه ﻳﻮ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻘﺼﺪ ﻟﺮي .دواړه ﻏﻮاړي ﭼﯥ
د ﻣﺬﻫﺐ او ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ درې ﻣﺎډﻟﻪ وﻳﻨﻮ :ﭘﻪ دا ﻳﻮۀ ﻛﯥ
ﻗﺪرت ﻳﯥ ﭘﻪ ﻻس ﻛﯥ وي او ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻘﺼﺪوﻧﻮ ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو ﻟﭙﺎره
ﻣﺬﻫﺐ او ﺳﻴﺎﺳﺖ د ﻗﺪرت د اﻧﺤﺼﺎر ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻻﺳﻮﻧﻪ ورﻛړي
اﺳﺘﻔﺎده ورﻧﻪ وﻛړي .اﻟﺒﺘﻪ ،ﻣﺮام ﺗﻪ ﭘﻪ رﺳﯧﺪو ﻛﯥ د دوى ﻣﻴﺘﻮدوﻧﻪ
دي .ﭘﻪ ﺑﻞ ﻣﺎډل ﻛﯥ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻪ ﺑﺮﻻﺳﻪ ﻛﯧﺪو وروﺳﺘﻪ
ﺑﯧﻞ دي .ﻣﺬﻫﺐ د ځﺎن د ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻟﭙﺎره د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻴﺮواﻧﻮ ﻣﺬﻫﺒﻲ
ﻫﻐﻪ د ځﺎن دګټﻮ ﻟﭙﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮي .ﭘﻪ درﻳﻢ ﻣﺎډل ﻛﯥ ﺳﻴﺎﺳﺖ او
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﭘﺎروي ﺧﻮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮال ﻟﻪ ﭼﻞ ،ﺳﺎزﺑﺎز او دﻳﭙﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻛﺎر
ﻣﺬﻫﺐ ﭘﻪ ټﻜﺮ ﻛﯥ وي ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﯥ ﺳﺮه ﺑﯧﻠﯧږي.
اﺧﻠﻲ .ﺳﻴﺎﺳﺘﻮال ﭘﻪ دﻳﻤﻮﻛﺮات ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﯥ د ﺧﻠﻜﻮ د راﻳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮﻟﻮ
د ادﻳﺎﻧﻮ د اﺑﺘﺪا او ﺧﭙﺮﯦﺪا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راښﻴﻲ ﭼﯥ ﻫﺮ دﻳﻦ ﭘﻪ ﺧﺎص
ﭘﺴﯥ ګﺮځﻲ او ﻛﻪ ټﻮﻟﻨﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ وي ﻧﻮ د ﻟښﻜﺮو ﭘﻪ زور واك ﺗﻪ
ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل او ﺧﺎﺻﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﻇﻬﻮر ﻛﻮي او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺟﻪ ﻳﯥ
رﺳﯧﺪا ﻫﻢ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﻧﮥ ګڼﻲ.
ﻻرښﻮوﻧﯥ ﺗﺮ ډﯦﺮه ﺣﺪه د ﻫﺎﻏﻪ وﺧﺖ او ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل ﻣﻮﺟﻮدو ﭘﺮاﺑﻠﻤﻮﻧﻮ
د ﻗﺪرت د ﺣﺼﻮل ﭘﻪ ﻛﺸﻤﻜﺶ ﻛﯥ ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﻣﺬﻫﺐ د ﻳﻮ ﺑﻞ د ﺗﺨﺮﻳﺐ
ﺗﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ وي .ﺧﻮ ﭼﯥ زﻣﺎﻧﻪ واوړي او ﭘﺮاﺑﻠﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪل ﺷﻲ ﻧﻮ دﻳﻦ د
ﻫڅﻪ ﻛﻮي .ﻣﺬﻫﺐ ﭼﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻗﺘﺪار ﻳﯥ ﻣﻠګﺮى وي ،اﺳﺮه ﻳﯥ دا
ﺧﭙﻠﯥ ﺑﻘﺎ ﻟﭙﺎره د دﻏﻮ ﻧﻮﻳﻮ ﭘﺮاﺑﻠﻤﻮﻧﻮ د اواروﻟﻮ ﻫڅﻪ ﻫﻢ ﻛﻮي .ﭘﻪ دې
وي ﭼﯥ دﻏﻪ اﻗﺘﺪار د اﺳﻤﺎﻧﻲ او ﻏﻴﺮدﻧﻴﺎﻳﻲ ﻣﻘﺼﺪ ﻟﭙﺎره وﻛﺎروي.
ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ دﻳﻦ ﻟﻪ ﻧﻮﻳﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺳﺮه د ﺧﭙﻠﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﺿﺮورت
ﻣﺬﻫﺐ واﻳﻲ ﭼﯥ اﻗﺘﺪار ﻳﯥ ﻟﻪ ﺧﺪاﻳﻪ ﻣﻨﺸﺎ اﺧﻠﻲ او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺟﻪ ﻳﯥ
ﻣﺤﺴﻮﺳﻮي .د وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺳﺮه داﺳﯥ ﻣﺮﺣﻠﻪ راځﻲ ﭼﯥ دﻳﻦ د
د روﺣﺎﻧﻲ ﻻرښﻮوﻧﯥ ﭘﻪ رڼﺎ ﻛﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ د ﺳﻤﻮن ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻘﺪس دى.
ﻋﺼﺮ ﭘﺮاﺑﻠﻤﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ځﻮاب ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻲ او ﻟﻪ
ﺧﻮ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺮﻋﻜﺲ ،ﻟﻪ ﻫﺮ ډول ارزښﺘﻪ ﺑﯧﻞ ،د ټﻮﻟﻨﯥ د اړﺗﻴﺎوو
ﻧﻮﻳﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺳﺮه ځﺎن ﻋﻴﺎرول ورﺗﻪ ګﺮاﻧﻪ واﯦﺴﻲ .د ﻣﺜﺎل ﻟﭙﺎره ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﭙﻠﯥ ﭘﺎﻟﻴﺴۍ ﺟﻮړوي او د اړﺗﻴﺎوو ﭘﻪ اﺳﺎس د دوﻟﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ
اﺳﻼم راواﺧﻠﻮ .د اﺳﻼم د ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﺎﺑﻮ دوه ﻧﻴﻤﯥ ﭘﯧړۍ
او ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺪﻟﻮي.
واﺧﻴﺴﺘﯥ ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د ودې دا ﺑﻬﻴﺮ ﺑﺸﭙړ ﺷﻮ ﻧﻮ راﺳﺦ اﻟﻌﻘﻴﺪه
د ﻣﺬﻫﺐ او ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﻃﺮﻳﻘﻮ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺑﻨﻴﺎدي ﻓﺮق ﭘﻪ دې ﻛﯥ دى ﭼﯥ د
ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ دا ﺑﻴﺎ ﻧﺎﻣﻤﻜﻨﻪ واﯦﺴﯧﺪه ﭼﯥ ﻧﻮﻳﻮ او ﻧﻮرو اﻓﻜﺎرو او ﻧﻈﺮﻳﻮ
ﻣﺬﻫﺐ واك او اﻗﺘﺪار د ﺧﺪاﻳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﺣﺪودو ﻛﯥ وي ﭼﯥ ﺑﺸﺮ
ﺗﻪ ﻻر ﭘﺮاﻧﻴﺰي .د دوى دا ﺑﺎور راﻏﻰ ﭼﯥ د اﺳﻼم ﭘﻪ اډاﻧﻪ ﻛﯥ ﻫﺮ ډول
ﭘﻜﯥ ﻻس ﻧﻪ ﺷﻲ وﻫﻠﻰ ﺧﻮ د ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﭘﺮاګﻤﺎﺗﻴﻜﻪ او ﻋﻤﻠﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ
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ﻋﻠﺖ دى ﭼﯥ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﻛﯥ ﻣﺬﻫﺐ ﻟﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﺑﯧﻞ ﺷﻮى دى او ﭘﻪ

څﮥ ﻟﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ د ﭘﺨﻮاﻧۍ اډاﻧﯥ ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﺑﺎﻧﺪې ټﻴﻨګﺎر وﺷﻮ.

ټﻮﻟﻨﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﻮر ﻫﺎﻏﺴﯥ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي ﻟﻜﻪ ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﭼﯥ

د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ ﻫﺮ دﻳﻦ ﻟﻪ درﻳﻮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﻛﯧږي :ﻳﻮ

ﻟﺮﻟﻪ.

اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮ دا دى ﭼﯥ د دﻳﻦ ﭘﻪ اډاﻧﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻫﺮ ډول ﺑﺪﻻﻧﮥ ﺳﺮه

ﭘﻪ ﻫﺮه ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ داﺳﯥ ﻛﺴﺎن ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻋﻤﻠﻲ ژوﻧﺪ ﻛﯥ د ﺑﺪﻟﻮن

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﺷﻲ او د دﻳﻨﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ دﻫﺮ ﻧﻮي ﺗﻌﺒﻴﺮ او ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫڅﻪ د

ﭘﻠﻮﻳﺎن دي ﺧﻮ ﻟﻪ دﻳﻨﻪ ﺑﯧﻠﯧﻴﺪل ﻫﻢ ﻧﮥ ﻏﻮاړي .دﻏﻪ ډﻟﻪ ﻛﺴﺎن د دﻳﻦ د

ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ زور او ﻳﺎ د ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺣﻜﻢ ﭘﻪ ﻣټ ) ﭼﯥ ﭘﻪ اﺳﻼم ﻛﯥ ﻳﯥ ﻓﺘﻮا

ﻧﻮي ﺗﻌﺒﻴﺮو ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﻮي ،داﺳﯥ ﭼﯥ د دوى د ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻃﺮﻳﻘﯥ

ﺑﻮﻟﻲ( ﺷﻨډه ﺷﻲ .ﭘﻪ دﻏﺴﯥ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎن ﭼﯥ د ﻣﺬﻫﺒﻲ

ﺳﺮه ﺳﻤﻮن وﺧﻮري .دﻏﻪ ﺷﻰ د ﻧﻮﻳﻮ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻓﺮﻗﻮ او ﻧﻈﺮﻳﻮ د ﭘﻴﺪا

اﻓﻜﺎرو د ﺑﻴﺎ رﻏﯧﺪو ادﻋﺎ ﻛﻮي د دﻳﻦ ﻏﻠﻴﻤﺎن ګڼﻞ ﻛﯧږي او د اﻳﻤﺎن ﻟﻪ

ﻛﯧﺪو ﺳﺒﺐ ګﺮځﻲ .ﻣﻮږ ﭘﻪ ﻫﺮ دﻳﻦ ﻛﯥ د ﺧﻠﻜﻮ د ﻳﻮې ډﻟﯥ د ﻏﻮښﺘﻨﻮ د

ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻛﯧږي ﭼﯥ ﻟﻪ داﺳﯥ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺑﺎﻳﺪ اړﻳﻜﯥ ﻏﻮڅﯥ

ځﻮاب ﻟﭙﺎره ﻧﻮې ﻓﺮﻗﯥ ﻣﻮﻣﻮ ﭼﯥ ﻳﻮ وﺧﺖ وي او ﺑﻴﺎ ﺧﺘﻤﯥ ﺷﻲ .ﺧﻮ

ﻛړي.

ځﻴﻨﯥ ﻓﺮﻗﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﯧﺪو ټﻴﻨګﺎر ﻛﻮي او ﭘﺎﻳﯧﺪوﻧﯥ وي .ﻣﺜﻼ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ

ﭘﻪ دوﻳﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﯥ د ﻣﺬﻫﺐ ﻏﯧږه ﻧﻮﻳﻮ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﯥ وي او

ﻣﺴﻴﺤﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﻮرژوازي د ﺳﻮد ﻟﭙﺎره د ﻣﺬﻫﺐ اﺟﺎزه وﻏﻮښﺘﻪ ﻧﻮ

دا ورﺗﻪ د ﻣﻨﻠﻮ وي ﭼﯥ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻳﯥ د وﺧﺖ ﻟﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﻟﻪ ﺳﺮه

ﻣﺬﻫﺒﻲ رﻳﻔﻮرﻣﻴﺴټ و ﺳﻤﻮﻧﭙﺎل ﻛﺎﻟﻮﻳﻦ)د  ١۵٩۴ﻣړ( د ﻣﺬﻫﺐ ﭘﻪ

ﺗﻔﺴﻴﺮ او ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﻲ.

اﺳﺎس د ﺳﻮد اﺟﺎزه ورﻛړه .دﻏﻪ ﺷﻲ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺧﻨډوﻧﻪ ﻟﺮې ﻛړل او د

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﺬﻫﺐ د ﻧﻮﻳﻮ ﻣﺸﻜﻼﺗﻮ ﭘﻪ اواروﻟﻮ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﺷﻲ او ځﺎن ﻧﺎ

ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺎرو او ﺳﻮداګﺮو ﻛﺎروﺑﺎر ورﺳﺮه وﻏﻮړﯦﺪ .آر ،اﻳﺞ ﺗﺎوﻧﻲ

اﻣﻨﻪ ووﻳﻨﻲ ﻧﻮ دﻏﻪ وﺧﺖ د ﻣﺬﻫﺐ ﻟﭙﺎره درﻳﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻢ ﺷﺘﻪ او ﻫﻐﻪ

) (١٨٨٠‐١٩۶٢ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﻼﺳﻴﻚ اﺛﺮ)ﻣﺬﻫﺐ او د ﻛﺎﭘﻴټﺎﻟﻴﺰم ﻇﻬﻮر(

دا ﭼﯥ ﻟﻪ ﻓﻌﺎل ژوﻧﺪه څﻨډې ﺗﻪ ﺷﻲ او ﺧﭙﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﻮازې ﭘﻪ روﺣﺎﻧﻲ

ﻛﯥ ﺳﻢ وﻳﻠﻲ دي ﭼﯥ  :ﻛﺎﻟﻮﻳﻦ د ﺷﭙﺎړﻟﺴﻤﯥ ﭘﯧړۍ د ﺑﻮرژوازۍ ﻟﭙﺎره

ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﭘﻮرې ﻣﺤﺪود ﻛﺎﻧﺪي.

ﻫﻐﻪ څﮥ وﻛړل ﭼﯥ ﻣﺎرﻛﺲ د ﻧﻮﻟﺴﻤﯥ ﭘﯧړۍ د ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ ﻟﭙﺎره وﻛﻮل.

ﭘﻪ اوﺳﻨﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ﺳﺎﻳﻨﺴﻲ او ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ اﻳﺠﺎدات ﭘﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﺳﺮه دﻧﻴﺎ ﺑﺪﻟﻮي اوﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﻴﺎ د ﭘﻮﻫﯥ او ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻮﻣﻮ
ﭘﻪ ﺧﭙﺮﯦﺪو ﺳﺮه ټﻮﻟﻨﻪ ورځ ﭘﻪ ورځ ﭘﯧﭽﻠﯥ او ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﻛﯧږي ﻧﻮ ﻣﺬﻫﺐ
ﻧﻬﻴﻠﻰ وﻳﻨﻮ .ﺳﺎﻳﻨﺲ او د ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻮرې څﺎﻧګﯥ اوس د ﻳﻮې ﺑﯧﻠﯥ
ﻫﺴﺘۍ ﻓﻜﺮ ﻛﻮي ﭼﯥ د ﺗﺨﺼﺺ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ اداره ﻛﯧﺪاى او ﻛﺎرﯦﺪﻟﻰ
ﺷﻲ .ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻋﻠﻤﺎ ﭘﻪ دې درﻳځ ﻛﯥ ﻧﮥ دي ﭼﯥ د دې ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ
ﭘﯧﭽﻠﺘﻴﺎوې وﭘﯧﮋﻧﻲ او ﻟﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻻرښﻮوﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻤﻮن ورﻛړي .ﻫﻤﺪا
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راوﺗﻠﯥ او دﻏﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻳﺎ ﻟﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮي ژﺑﯥ ﭘﻮر ﺷﻮي ﻳﺎ د

ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﭘﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺟﻮړ ﺷﻮى دى.
ﻫﻐﻪ څﮥ ﭼﯥ ﭘﻪ  ١٧٨٩ﻛﯥ ﭘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻛﯥ واﻗﻊ ﺷﻮل ،د اﻧﻘﻼب ﻛﻠﻤﻪ ﻳﯥ

د ﻓﺮاﻧﺴﯥ اﻧﻘﻼب

ﭘﻪ زړۀ ﭘﻮرې او ﻗﺪرﻣﻨﻪ وګﺮځﻮﻟﻪ .اوس دا ﻣﻌﻤﻮل ده ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﻴﺰ ژوﻧﺪ
ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻣﺜﺒﺘﻮ ﺗﺤﻮﻻﺗﻮ ﺗﻪ د اﺷﺎرې ﭘﻪ وﺧﺖ د اﻧﻘﻼب
ﻛﻠﻤﻪ وﻛﺎروو.

اﺗﻠﺲ ﺳﻮه اﺗﮥ څﻠﻮﯦښﺖ ﻣﻴﻼدي ﻛﺎل ﭘﻪ اروﭘﺎ ﻛﯥ د اﻧﻘﻼب ﻛﺎل و .د
ﻳﻮ ﺟﺎﻟﺐ ټﻜﻰ دا دى ﭼﯥ د ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ اﻧﻘﻼﺑﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺳﺮه ﺑﯧﻞ ﺑﯧﻞ
اﻧﻘﻼب ﻟﻤﺒﯥ ﻧﮥ ﻳﻮازې ﭘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻛﯥ ﺑﻠﻜﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ او اﺳﺘﺮﻳﺎ ﻛﯥ ﻫﻢ
رﻧګﻮﻧﻪ ﻏﻮټﻪ ﺷﻮي دي .ﻣﺜﻼ د روﺳﺎﻧﻮ اﻧﻘﻼب ﺳﻮر دى .زراﻋﺘﻲ
ﺑﻠﯥ وې او ﭘﻪ ﻫﺮ ځﺎى ﻛﯥ ﻳﯥ ﺑﺮﻻﺳﻲ ﻣﺨﻮر ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﻛړل .دوى ﺗﻪ وﻳﺮه
اﻧﻘﻼب زرﻏﻮن دى .د اﻳﺮان ﭘﺎﭼﺎ ﺧﭙﻞ اﻧﻘﻼب ﺳﭙﻴﻦ وﺑﺎﻟﮥ .ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ دې
وروﻟﻮﯦﺪه ﭼﯥ د ټﻴټﻮ ﻃﺒﻘﻮ رادﻳﻜﺎﻟﻴﺰم ﻳﯥ ﻫﺴﯥ ﻧﮥ د ﻗﺪرت او
ډول دې ﺗﻪ اﺷﺎره ﻛﻮﻟﻪ ﭼﯥ د دۀ اﻧﻘﻼب د ﻧﻮرو اﻧﻘﻼﺑﻮﻧﻮ ﺑﺮﺧﻼف ﭼﯥ
اﻣﺘﻴﺎزوﻧﻮ ﺧﺘﻤﯧﺪو ﺗﻪ ﻻره اواره ﻛړي.
ﻛﺴﺎت ﻳﯥ اﺧﻴﺴﺖ او ﺧﻮﻧړي وو ،ﺳﻮﻟﻪ اﻳﺰ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻟﺮي .ﺧﻮ ﻟﻪ دې
ﻳﻮ ﺟﺮﻣﻦ ﻣﻮرخ ﻛﺎرل وان روټﻴﻚ ﭼﯥ د ﺑﺪﻻﻧﮥ څﭙﻮ ﭘﻪ ﺷﻮق راوﺳﺘﻰ
و ،د ﻓﺮاﻧﺴﯥ د  ١٧٨٩ﻛﺎل د اﻧﻘﻼب ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﯥ وﻟﻴﻜﻞ ﭼﯥ د اروﭘﺎ

ﻧﻮﻣﻮﻧﯥ ﺳﺮه ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ رﻳﻔﻮرﻣﻮﻧﻮ د اﻳﺮان ﺧﻠﻚ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﮥ ﻛړل او د دۀ
ﻣﻼﺗړ ﻳﯥ وﻧﮥ ﻛﺎوۀ .اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﺎن ﻛﻪ څﮥ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻫﺮ اﻧﻘﻼب ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ

ﺗﺎرﻳﺦ درې ﻟﻮﻳﯥ ﭘﯧښﯥ ﻟﻴﺪﻟﻲ دي :ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ ،ﻣﻄﺒﻌﻪ او د ﻓﺮاﻧﺴﯥ
ﻛﻮي ﺧﻮ د ﺧﭙﻠﯥ ازادۍ ﺟګړه ﻳﯥ د اﻧﻘﻼب ﭘﻪ ﻧﻮم ﭘﻴﻞ ﻛړه ﭼﯥ دا
اﻧﻘﻼب  .ﭘﻪ دﻏﻮ درﻳﻮ ﻛﯥ ﻋﻴﺴﺎﻳﺖ او ﻣﻄﺒﻌﯥ ﭘﻪ اروﭘﺎ او ﻧﻮره دﻧﻴﺎ
ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻳﺪ د ﺧﭙﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎر ﻣﺎﻫﻴﺖ د ﭘټﻮﻟﻮ او ﻣﺘﺮﻗﻲ ګﺮوپ
ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘټﻪ ﺧﻮﻟﮥ او ورو ورو ﺑﺪﻟﻮن راوﺳﺖ ﺧﻮ د ﻓﺮاﻧﺴﯥ اﻧﻘﻼب ﻫﺮڅﮥ
ﺗﻪ د ورﻧﮋدې ﻛﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ وه.
ﭘﻪ ﺗﻮﻧﺪۍ ،ﭘﻪ ﭼټﻜۍ او ﻧﺎﺑﺒﺮه ﺑﺪل ﻛړل .ځﻜﻪ ﺧﻮ دﻏﻪ اﻧﻘﻼب د ﻫﻐﻮ

د ﻓﺮاﻧﺴﯥ د  ١٧٨٩ﻛﺎل اﻧﻘﻼب د  ١٨٣٠او  ١٨۴٠اﻧﻘﻼﺑﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻر

ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ﻣﺜﺎل او ﻣﺎډل ﺷﻮ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ټﻮﻟﻨﻮ د ﭼټﻚ ﺑﺪﻟﻮن
ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻠﻪ .دﻏﻮ اﻧﻘﻼﺑﻮﻧﻮ د اروﭘﺎ ﺑﺮﻻﺳﯥ ﻃﺒﻘﯥ وګﻮاښﻠﯥ او
ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻳﯥ ﻛﻮﻟﻪ.
ﻣﺠﺒﻮرې ﻳﯥ ﻛړې ﭼﯥ د ﺧﻠﻜﻮ د ﭘﺮګﻨﻮ ﭘﻪ ګټﻪ ﭘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻮ ﻓﻜﺮ وﻛړي.
د اي .اﻳﻞ .ﻫﺎﺑﺴﺒﺎوم ﭘﻪ ﻗﻮل ،د ﻓﺮاﻧﺴﯥ اﻧﻘﻼب ،ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ
د دوى ﺳﺮوﻧﻪ ﭘﻪ دې ﺧﻼص ﺷﻮل ﭼﯥ د ﭘﺨﻮاﻧﻮ رژﻳﻤﻮﻧﻮ ورځﯥ ﻧﻮرې
ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺑﺪﻟﻮن ﻏﻮښﺖ ،اﻟﻬﺎم ورﻛړ ،ادﺑﻴﺎت ﻳﯥ ورﻛړل،
ﺗﯧﺮې دي او دوى ﺗﻪ ﭘﻜﺎر ده ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻮﻳﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻮ او د دوﻟﺘﻲ ﻧﻈﺎم ﭘﻪ
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻳﯥ ورﻛړل ،د ﻫﻐﻮى ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻳﻮ ﻣﺎډل ﻛﯧښﻮد او د
ﻧﻮي ﺟﻮړښﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﻏﻮر وﻛﻮي.
ﻫﻐﻮى ﭘﻪ ﻻس ﻳﯥ د ﭘﺮﺗﻠﻨﯥ ﻳﻮ ﻣﻘﻴﺎس ورﻛړ .دى د دې اﻧﻘﻼب د
ﻣﻮږ دﻏﻪ ډول ﻓﻜﺮ د ﺟﺮﻣﻨﻲ د ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﺑﺴﻤﺎرك ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﻛﯥ ﻟﻮﻟﻮ.
ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻏﯧﺰو ﭘﻪ اړه ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ :د اروﭘﺎ د ﻧﻮﻟﺴﻤﯥ ﭘﯧړۍ د ټﻮﻟﻮ
ﻫﯧﻮادوﻧﻮ د ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻧﻘﻼﺑﻪ

ﻫﻐﮥ ﭘﻪ  ١٨۶۶ﻛﺎل ﻛﯥ وﻳﻠﻲ وو :ﻛﻪ اﻧﻘﻼب ﺧﺎﻣﺨﺎ راځﻲ ﻧﻮ ﺗﺮ دې ﭼﯥ
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اﻧﻘﻼب ټﻮل ﻣﺨﻜښﺎن او ﺳﺮﻻري د اﻧﻘﻼب ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ ﺑﯥ اﻋﺘﺒﺎره او

ﻓﺸﺎر ﭘﻪ اروﭘﺎ ﻛﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺤﻮﻻﺗﻮ ﺗﻪ

د اﻧﻘﻼب ﺗﺮ ﺗﯧﻎ ﺗﯧﺮ ﺷﻮل او ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﯥ داﺳﯥ څﻮك ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ ﺷﻮ ﭼﯥ د

ﻻراواره ﻛړه څﻮ ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ د اﻧﻘﻼب څﭙﯥ ﻟﻪ ﻛﻨټﺮوﻟﻪ وﻧﮥ وځﻲ .دا ﻳﻮ

اﻧﻘﻼب د اﺗﻞ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ راڅﺮګﻨﺪ ﺷﻲ.

ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺣﻘﻴﻘﺖ دى ﭼﯥ د ﻓﺮاﻧﺴﯥ اﻧﻘﻼب د ﻧړۍ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي

ﻓﺮاﻧﺴﻮﻳﺎن واﻳﻲ ﭼﯥ دوى د اﻧﻘﻼب د ﻛﺎﻣﻴﺎﺑۍ ﭘﻪ ﻻر ﻛﯥ ډﯦﺮې ﻗﺮﺑﺎﻧۍ

او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ژوﻧﺪ ﺗﻪ ډﯦﺮ څﮥ ورﻛړي دي او ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ،ژﺑﻪ او ﺳﻤﺒﻮﻟﻮﻧﻮ

ورﻛړې دي او څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ د ې اﻧﻘﻼب د ﻧړۍ د ﺧﻠﻜﻮ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻌﻮر ﭘﻪ

ﻳﯥ ژ ور اﺛﺮ ﭘﺮوت دى .دﻏﻪ اﻧﻘﻼب د دوﻟﺖ ﻣﻮﺳﺴﯥ ﺗﻪ ځﻴﻨﯥ آﻟﯥ او

ﺑﻴﺪارۍ ﻛﯥ ﻟﻮﻳﻪ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﯥ ده او ﭘﻪ ﻧړۍ ﻳﯥ ﻧﻮرې ډﯦﺮې ﭘﯧﺮزوﻳﻨﯥ

وﺳﻴﻠﯥ ﻟﻜﻪ ﺗﻮر ،ﺳﭙﻴﻦ اوﺷﻴﻦ درې رﻧګﻪ ﺑﻴﺮغ او د ﻣﺎرﺳﻲ ﺳﺮود ﭘﻪ

ﻛړې دي ﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻳﺪ د ﻓﺮاﻧﺴﻮﻳﺎﻧﻮ اﺣﺴﺎن وﻣﻨﻲ .ﺧﻮ د زوړ ﭘﺎﻟﻮ او

ﻃﺮزﻣﻠﻲ ﺳﺮود ورﻛړل .دﻏﻪ اﻧﻘﻼب د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻮ ﻣﺎډل ﭼﯥ د

ﺗﻨﺪروو ﻛﺴﺎﻧﻮ د ﻓﻜﺮوﻧﻮ د ﺗﻔﺎوت ﭘﻪ اﺳﺎس د اﻧﻘﻼب ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻌﺒﻴﺮوﻧﻪ

ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ اﻋﻼﻣﻴﻪ ،د ﺧﻠﻜﻮ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ او د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ

ﻛﯧږي .د اﻧﻘﻼب د راﺗﻠﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن واﻳﻲ ﭼﯥ اﻧﻘﻼﺑﻮﻧﻪ د اﻧﺎرﻛﻲ او

ﻣﺴﺎوات ﭘﻜﯥ ﺷﺎﻣﻞ وو ،وړاﻧﺪې ﻛړ.

ګډوډي د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره ﺟﻮړې ﺷﻮې ﭘﻮﻟﯥ او ﭘﻴﺪا ﺷﻮي رواﺟﻮﻧﻪ ﻟﻪ
ﻣﻨځﻪ وړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري ﺗﻪ ﻻره ﭘﺮاﻧﺴﺘﻞ ﻛﯧږي ،ﻟﻜﻪ د

د دې اﻧﻘﻼب ﭘﻪ ﭘﯧﺮزوﻳﻨﻮ ﻛﯥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻈﺎم ،ﻣﺘﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﭘﻪ
ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﭘﻪ اﻧﻘﻼب ﻛﯥ ﭼﯥ ﻫﻤﺪاﺳﯥ وﺷﻮل او ﭘﻪ اﺧﺮ ﻛﯥ ﻗﺪرت ﻧﺎﭘﻠﻴﻴﻮن

ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ښځﻮ ګډون ،ﻣﺬﻫﺒﻲ زﻏﻢ او د ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﻮ او
ﺗﻪ ﭘﻪ ګﻮﺗﻮ ورﻏﻰ ﭼﯥ د زور ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻳﯥ وﭼﻼوۀ .ﺧﻮ د دې اﺳﺘﺪﻻل

ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ګټﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ رﻳﻔﻮرﻣﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻳﺎدوﻟﻰ ﺷﻮ .ﭘﻪ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه دې
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن واﻳﻲ ﭼﯥ د ﻳﻮۀ اﻧﻘﻼب ﻟﭙﺎره دا ﺿﺮوري ﭼﺎره ده ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺎﺿﻲ

اﻧﻘﻼب د ځﺎن د دﻓﺎع ﻟﭙﺎره د ﻳﺮﻏﻠګﺮو ﻟښﻜﺮو ﭘﻪ ﺧﻼف د وﻟﺴﻲ ﭘﻮځ
ﺳﺮه راﺑﻄﻪ ﻏﻮڅﻪ ﻛړي او ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻣﺎﺿﻲ دودوﻧﻮ ﭼﻠﻴﭙﺎ وﺑﺎﺳﻲ.

اﻳډﻳﻪ ﻣﻄﺮح ﻛړه .دﻏﻪ راز ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ژﺑﻪ ﻛﯥ د ښﻲ او ﭼﭗ اﺻﻄﻼﺣﺎت
درﻳﻢ ﻧﻈﺮ دا دى ﭼﯥ ﻫﺮه ټﻮﻟﻨﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺎﺿﻲ ﻛﯥ ژورې رﯦښﯥ ﻟﺮي او د

ﭼﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻤﺎﻳﻼﺗﻮ ﺗﻪ اﺷﺎره ﻛﻮي ،د ﻫﻤﺪې ﺑﺪﻟﻮن ﭘﻴﺪاوار دي.
ﻧﻮي ﭘﻴﻞ ﻟﭙﺎره د ټﻮﻟﻮ ﭘﺨﻮاﻧﻮ اړﻳﻜﻮ ﻏﻮڅﯧﺪا اﺳﺎﻧﻪ ﺧﺒﺮه ﻧﮥ ده .ﻣﺎﺿﻲ ﭘﻪ

دې اﻧﻘﻼب ﻟﻪ ﭘﻴﻞ ﭘﻴﻠﻪ د اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻴﺜﻴﺖ د ﺑﺮاﺑﺮۍ ﻟﭙﺎره د د ځﭙﻞ
ﻫﺮ ډول ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻛﯥ ﭘﺎﻳﯧﺪوﻧﯥ ده او ﭘﻪ ﻫﺮ ډول ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ د ﻳﻮې

ﺷﻮﻳﻮ ﺧﻠﻜﻮ د ﻫﻴﻠﻮ ﭘﻮره ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻣټﯥ راوﻧﻐښﺘﯥ .د اﻧﻘﻼب ﻣﻌﺮوف
ﺑﺮﺧۍ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ژوﻧﺪۍ ﭘﺎﺗﯧږي.

ﺷﻌﺎر ﻳﻌﻨﯥ ازادي ،ﺑﺮاﺑﺮي او ﻣﺴﺎوات ،ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ د ﺗﻔﺎوﺗﻮﻧﻮ د
د اﻧﻘﻼﺑﻮﻧﻮ ﺗﺠﺮﺑﯥ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮال او روڼﺎﻧﺪي ﻟﻪ دې ﺳﻮال ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛړي

ﺧﺘﻤﻴﺪا ارزو ﺑﻴﺎﻧﻮي .د ﺧﻠﻜﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻪ ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ ﭘﺮﺗﻪ د ﻫﯧﻮاد

دي ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ د اﻧﻘﻼب ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻲ ﻛﻪ د رﻳﻔﻮرﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ

ﻫﺮ وګړى د ﺳټﻴﺰن )وﻃﻨﺪار( ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﺎدول ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ دود ﺷﻮل.

ذرﻳﻌﻪ؟ دا ﻳﻮه ﻣﻬﻤﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻪ ده .ﻣﻮږ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دې ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻏﻮر وﻛړو.

وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ د روﺳﻴﯥ ﭘﻪ اﻧﻘﻼب ﻛﯥ د ﻫﻤﺪې دود ﭘﻴﺮوي وﺷﻮه او ﻳﻮ
ﺑﻞ ﺗﻪ )ﻣﻠګﺮى ( وﻳﻞ ﭘﻜﯥ رواج ﺷﻮل .د ﻓﺮاﻧﺴﯥ د اﻧﻘﻼب ﺑﻠﻪ ځﺎﻧګړﻧﻪ
دا وه ﭼﯥ د ﻧﻮرو ورﭘﺴﯥ اﻧﻘﻼﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﯥ اﺗﻼن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻜړل .د
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اراﺳﻤﻮس د ﺧﻮړو ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻮ ﻃﺮﻳﻘﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ژور ﻧﻈﺮ وﻛﺘﻞ او دا ﻳﯥ وښﻮدﻟﻪ

ﭼﯥ دا ﻃﺮﻳﻘﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﻧﻮﻳﻮ ارزښﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ رڼﺎ ﻛﯥ څﻨګﻪ ﺑﺪﻟﯥ ﺷﻲ .ﻣﺜﻼ دۀ
ووﻳﻞ ﭼﯥ ډوډۍ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻻس ﻣﺎﺗﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺑﻠﻜﯥ )ﺗﺎﺳﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ډول
ﭘﻪ ﭼﺎړه ټﻮټﻪ ټﻮټﻪ ﻛړئ (.دۀ دا ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻫﻢ وﻛړ :ﭘﻪ ډوډۍ ﺑﺎﻧﺪې د وږ

د ډوډۍ ﺧﻮړﻟﻮ آداب
ﺳﺘﺮګﻮ ﻏﻮﻧﺪې ﻳﺮﻏﻞ ﻣﮥ ﻛﻮئ.
د اراﺳﻤﻮس ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻛﺎﭼﻮﻏﻮ ،ﭘﻨﺠﻮ او ﭼﺎړو څﺨﻪ د اﺳﺘﻔﺎدې
د ډوډۍ ﺧﻮړﻟﻮ آداب د ﺗﻤﺪن ﻟﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﺳﺮه ﻧﮋدې ﺗﻌﻠﻖ ﻟﺮي .د ﺧﻠﻜﻮ د

ﻋﺎدت ﻧﮥ وو .ﭘﻪ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ګﻮﺗﻪ ﭘﻪ ﺷﻤﺎر ﻛﺎﭼﻮﻏﯥ اﻳښﯥ وې

ﺧﻮراك ﭘﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻛﯥ د دوى د ﻛﻠﺘﻮري ﺳﻠﻮك اﻧﻌﻜﺎس وﻳﻨﻮ.

ﭼﯥ ټﻮﻟﻮ ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﻛﺎروﻟﯥ .اراﺳﻤﻮس د دې ﺳﺘﻮﻧﺰې د اواروﻟﻮ

د اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻤﺪن ﭘﻪ اﺑﺘﺪا ﻛﯥ ﭼﯥ د آداﺑﻮ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﮥ و او د ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﯥ

ﻟﭙﺎره ووﻳﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﺮ ځﻞ اﺳﺘﻔﺎدې وروﺳﺘﻪ دې اول ﻛﺎﭼﻮﻏﻪ ﭘﺎﻛﻪ ﺷﻲ،

ﺿﺮورت ﻧﮥ اﺣﺴﺎﺳﯧﺪۀ ،ﺧﻠﻜﻮ د ډوډۍ ﭘﺨﻮﻟﻮ ﻳﺎ ﺧﻮړﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﭘﺎﻛۍ

ﺑﻴﺎ دې ورﻧﻪ ﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده وﻛړي .څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ د ډوډۍ ﭘﺮ ﻣﯧﺰ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ د

او ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺗﻪ ﭘﺎم ﻧﮥ ﻛﺎوۀ ﺧﻮ ﭼﯥ ﺗﻤﺪن ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ګﺎم واﺧﻴﺴﺖ ،ﭘﻪ

ﺧﻮړو اﻳﻜﯥ ﻳﻮ ﻟﻮښﻰ اﻳښﻰ و ،ﻧﻮ ﻫﺮ ﻣﯧﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻟﻮښﻲ ﺗﻪ ﻻس ټﻴټﺎوۀ او د

دې ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻛﯥ ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮي راﻏﻠﻪ.

ﻏﻮښﯥ ښﻪ ټﻮټﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ور اﺧﻴﺴﺘﻪ .ځﻴﻨﻮ ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﺑﻪ ﻟﻮښﻰ ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮا ﺗﻪ

ﭘﻪ اروﭘﺎ ﻛﯥ د ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ وﺧﺖ او ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ د ﺧﻮړﻟﻮ آداب ﺗﺮ

ورﻛﺶ ﻛړ ﭼﯥ ډﯦﺮ څﻪ ورﻧﻪ واﺧﻠﻲ .د ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو ﻋﺎدت و ﭼﯥ د ﺧﻮړو د

ﺷﭙﺎړﻟﺴﻤﯥ ﭘﯧړۍ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻮت ﭘﺎﺗﯥ وو .رﻧﺴﺎﻧﺲ د ﺧﻠﻜﻮ د ﻓﻜﺮ

ﻟﻮښﻲ ﻣﻨځ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻛﺘﻞ .اراﺳﻤﻮس ﻟﻪ دوى وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ دا رﻧګﻪ

ﻟﻮرى ﺑﺪل ﻛړ او د دوى ﭘﻪ دود ﺑﺎﻳﺪۀ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ راوﺳﺘﻪ .ﻫﺎﻟﻨډي ﻋﺎﻟﻢ

ﻏﻴﺮﻣﻬﺬﺑﻮ ،ﻋﺠﻴﺒﻮ ،ﻏﺮﻳﺒﻮ ﻋﺎدﺗﻮﻧﻮ ﻻس ﭘﻪ ﺳﺮ ﺷﻲ .دۀ ﻳﺎدوﻧﻪ وﻛړه ﭼﯥ:

اراﺳﻤﻮس ﭘﻪ  ١۵٣٠ﻛﺎل ﻛﯥ د آداﺑﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻳﻮ ﺟﺎﻟﺐ ﻛﺘﺎب وﻟﻴﻜﮥ .دﻏﻪ

ﺗﺮ ﻏﻮښﯥ دﻣﺨﻪ وﭼﻪ ډوډۍ ﻣﮥ ﺧﻮرئ ﭼﯥ ارواوږي ﺑﻪ ښﻜﺎره ﺷﺊ .ﻳﺎد

اﺛﺮ ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ د اروﭘﺎ ﺗﺮ ګﺮدو ډﯦﺮ ﺧﺮڅﯧﺪوﻧﻜﻰ ﻛﺘﺎب ﺷﻮ او ﻣﻄﺒﻌﻮ ﭘﻪ

وﻟﺮئ ﭼﯥ ﺗﺮڅښﻠﻮ دﻣﺨﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﭘﺎﻛﻪ او ﺗﺸﻪ ﻛړئ .ځﻴﻨﯥ ﻛﺴﺎن دوﻣﺮه ﻏټﻪ

ﺧﻮرا ﻛﻤﻪ ﻣﻮده ﻛﯥ ﻳﻮﺳﻠﻮ دﯦﺮش ځﻠﻪ ﻟﻪ ﺳﺮه ﭼﺎپ ﻛړ .د دې ﻛﺘﺎب د

ګﻮﻟﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ ﺑﻐﻮر ﻳﯥ د ﭘښ د ﺑﻨۍ ﻏﻮﻧﺪې ﺑﺎد وﻛړي او ځﻴﻨﯥ ﻧﻮر ﺑﻴﺎ د

ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﻳﻮه وﺟﻪ دا وه ﭼﯥ اراﺳﻤﻮس اروﭘﺎﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ د دوى ﻫﻐﻪ آداب

ﺧﻮړﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﺷﻮﻧډې ﻟﻪ ﻳﻮﺑﻠﻪ ﺑﯧﻠﯥ ﺳﺎﺗﻲ ،ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ ﻳﯥ د ﺳﺮﻛﻮزي

وروﭘﯧﮋﻧﺪل ﭼﯥ ﻳﻮ وﺧﺖ ﭘﻪ ﻧﺎدودو ﻛﯥ ﺣﺴﺎب وو او ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ګﻨﻞ ﻛﯧﺪل.

ﻏﻮﻧﺪې ﻏږ راوځﻲ .ﭘﻪ ډﻛﻪ ﺧﻮﻟﮥ څښﻞ او ﺧﻮړل ﻧﮥ ﻛﯧﺪوﻧﯥ ده او ﻧﮥ

اراﺳﻤﻮس ﭘﻪ داﺳﯥ وﺧﺖ ﻛﯥ دﻏﻪ ﻛﺘﺎب وﻟﻴﻜﮥ ﭼﯥ د اﺷﺮاﻓﻮ ﭘﻪ څﻨګ

ﺧﻮﻧﺪي ﻃﺮﻳﻘﻪ(.

ﻛﯥ ﻟﻪ ﺑﻮرژوا ﻃﺒﻘﯥ ﺳﺮه اړوﻧﺪو ﺧﻠﻜﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ د ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻟﺮﻟﻮ

ﭘﻪ ﻫﻐﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﺑﺸﻘﺎﺑﻮﻧﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﻢ ﻋﺎم ﻧﮥ و .د ﻣﯧﺰ ﭘﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ څﻮ

اﺣﺴﺎس ﭘﻴﺪا ﻛﺎوۀ او ﻏﻮښﺘﻞ ﻳﯥ ﭼﯥ ﻇﺎﻫﺮي ﺑڼﮥ او ﺧﻮﻳﻮﻧﻪ ﻳﯥ د

داﻧﯥ ﻛﺎﭼﻮﻏﯥ او ﭼﺎړې ،د ﺳﻮپ ﻟﻮښﻰ او د اوﺑﻮ ﺟګﻮﻧﻪ اﻳښﻲ وو .ﺗﺮ

ﺑﺎﻛﻠﺘﻮره او ﻣﻬﺬﺑﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وي.

ﺧﻮړﻟﻮ دﻣﺨﻪ د ﻻﺳﻮﻧﻮ وﻳﻨځﻞ ځﻜﻪ ﺿﺮوري وو ﭼﯥ ﺧﻠﻜﻮ ډوډۍ ﭘﻪ
ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺧﻮړه .اراﺳﻤﻮس ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻛﻮي ﭼﯥ د ډوډۍ د ﺧﻮړﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﺎﻳﺪ

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
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او ﻧﮥ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻮ ﭘﺎﻛﯥ ﺷﻲ .دۀ ﻟﻴﻜﻠﻲ دي ﭼﯥ دا د ادب ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﮥ ده ﭼﯥ
ډوډۍ ﭘﻪ ﻏﺎښﻮﻧﻮ راﻣﺎﺗﻪ او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻛﺘﻎ ﭘﻮرې ﺷﻲ.
د اراﺳﻤﻮس ﭘﻪ ﻧﻈﺮ د ډوډۍ ﭘﻪ وﺧﺖ ﺧﺒﺮې اﺗﺮې ﭘﻜﺎر دي ،ځﻜﻪ دا ﻛﺎر د

د ازادۍ ﻣﺒﺎرزه ﻛﻪ اﻧﻘﻼب؟
ژر ژر ﺧﻮړﻟﻮ ﻣﺨﻪ ﻧﻴﺴﻲ او ورو ورو ﺧﻮړل د ﻫﺎﺿﻤﯥ ﻟﭙﺎره ښﮥ دي .دى
واﻳﻲ ﭘﻪ ژر ژر او ﺑﯥ ﺑﺮﻳﻜﻪ ډوډۍ ﺧﻮړﻟﻮ ﻛﯥ ﺧﻮﻧﺪ ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ.
د اراﺳﻤﻮس د ﻛﺘﺎب ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﺛﺎﺑﺘﻮي ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻏﻮره ﻃﺒﻘﻮ د

ﭘﻪ اﺑﺘﺪا ﻛﯥ د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ او ﺳﻴﺎﺳﺘﻮاﻟﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺒﺎرزه د ازادۍ

ﺧﻮړﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ او د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ د ﻣﻬﺬب اوﺳﯧﺪﻟﻮ

ﺟګړه ﺑﻠﻠﻪ ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺒﺮه ﺑﺪﻟﻪ ﻛړه  ،ﻫﻐﯥ ﺗﻪ ﻳﯥ د اﻣﺮﻳﻜﺎ د

اﺣﺴﺎس ﭘﻴﺪا ﻛړى و .ﻟﻪ اراﺳﻤﻮﺳﻪ وروﺳﺘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو ﻟﻴﻜﻮاﻟﻮ ﻫﻢ د

اﻧﻘﻼب ﻧﻮم ورﻛړ .ﭘﻪ دﻏﻮ دوو اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﻛﯥ ښﻜﺎره ﺗﻮﭘﻴﺮ دى :د

ډوډۍ ﭘﻪ آداﺑﻮ او ﻃﺮﻳﻘﻮ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ وﻟﻴﻜﻞ  .دوى ﭘﻪ دې اړه ځﻴﻨﯥ داﺳﯥ

ازادۍ ﺟﻨګ د ﻳﻮۀ ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎري ﻗﺪرت ﭘﻪ ﺧﻼف ﻣﻘﺎّﺑﻠﻪ وي.

ﺟﺎﻟﺒﻮ ﻧﺘﻴﺠﻮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻲ دي:

داﺳﯥ ﭼﯥ د ﻣﺴﺘﻌﻤﺮې ﺧﻠﻚ د اﺳﺘﻌﻤﺎري ﻃﺎﻗﺖ ﭘﻪ ﺿﺪ راوﻻړﯦږي

 -١د ﺧﻮړﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ د ﻧﻮرو ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﺎﭼﻮﻏﻮ ټﻚ وټﻮك او ﭼړپ و ﭼړوپ

او د ښﻜﯧﻼك ﻟﻪ ﻣﻨګﻮﻟﻮ د ځﺎن د ازادوﻟﻮ ﻫڅﻪ ﻛﻮي .ﺧﻮ ،اﻧﻘﻼب د

ﺟﻮړول ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎر دى.

ﻳﻮۀ ﻫﯧﻮاد داﺧﻠﻲ ﻣﻮﺿﻮع ده ﭼﯥ د ﺷﺘﻤﻦ او ﺧﻮار ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﺗﻮﭘﻴﺮ ﭘﻪ

 -٢ﻫﻐﻮى ﭼﯥ د ﺧﻮړو ﭘﻪ ﻟﻮښﻮ ﻏﻮټﯥ ﻛﻮي ،ﺧﻮراك ﻳﯥ د ﺧﻮﻛﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دى.
 -٣ځﻴﻨﯥ ﻛﺴﺎن ﻫډوﻛﻲ ﭼﻴﭽﻲ او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻟﻮښﻲ ﺗﻪ اﭼﻮي ﭼﯥ ﺑﯥ ادﺑﻲ ده.

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﭘﯧښﯧږي او ﻳﺎ داﺳﯥ وي ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ ځﻴﻨﯥ ډﻟﯥ او ﺑﺮﺧﯥ د

 -۴د څښﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﻪ ﺟګ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻧﮥ اړوې.

ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺒﺎرزې ﻟﻪ ﻻرې ﻧﻈﺎم ﻧﺴﻜﻮروي .اﻧﻘﻼب ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻮﻟﻪ اﻳﺰ ﻧﮥ

 -۵ﻫﻐﻪ څﻮك ﭼﯥ د ډوډې د ﻣﯧﺰ د ﺳﺮ ﭘﻪ ټﻮﻛﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮزه ﭘﺎﻛﻮي ﻳﺎ د ډوډۍ د

وي ،ﺧﻮﻧړى وي.

ﺧﻮړﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻏﺎړه ﺻﺎﻓﻮي ،ﺳﻤﻪ ﺗﺮﺑﻴﻪ ﻧﮥ ﻟﺮي.

د ﻣﺴﺘﻌﻤﺮې ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ وروﺳﺘﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﻳﺪ د اﺳﺘﻌﻤﺎري ﻗﺪرت

د ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﭘﻪ اروﭘﺎ ﻛﯥ د دﺳﺘﻤﺎل رواج ﻧﮥ و ،ﺧﻠﻜﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﻟﮥ او ﻻﺳﻮﻧﻪ

ﻣﻴﺮاث ﻫﻮرې ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ ﺧﻮ ﭘﻪ اﻧﻘﻼب ﻛﯥ ﭘﻪ ﻣﺎﺿﻲ ﻣﻴﺮاث ﭼﻠﻴﭙﺎ

د ﻣﯧﺰ د ﺳﺮ ﭘﻪ ټﻮﻛﺮ ﭘﺎﻛﻮل .ﭘﻪ اﺗﻠﺴﻤﻪ ﭘﯧړۍ ﻛﯥ د روﻣﻴﺎل اﺳﺘﻌﻤﺎل اول ﭘﻪ

اﻳﺴﺘﻞ ﻛﯧږي او ځﺎى ﻳﯥ ﻟﻪ اﻧﻘﻼﺑﻲ اﻳډﻳﺎﻟﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﻧﻮي ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ

اﻳټﺎﻟﻴﺎ او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻧﻮرو اروﭘﺎﻳﻲ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ دود ﺷﻮ .د څﻮرﻟﺴﻢ ﻟﻮﻳﻲ ﭘﻪ

ﻧﻴﺴﻲ.

زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ د ﻓﺮاﻧﺴﯥ اﺷﺮاف د دﺳﺘﻤﺎل د ﻟﺮﻟﻮ ﻟﻴﻮال ﺷﻮل او دﺳﺘﻤﺎل د ښﻪ

د اﻧﻘﻼب او اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺮ ﻣﻨځ دﻏﻮ ﺗﻮﭘﻴﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﺳﺮه دا څﺮګﻨﺪه ده

ﻛﻠﺘﻮر ﻳﻮ ﻋﻼﻣﺖ ﺷﻮ .ﺗﺮ  ١٧٠٠ﭘﻮرې ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻻس ډوډۍ ﺧﻮړه .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ

ﭼﯥ د اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺧﻼف د اﻣﺮﻳﻜﺎ د ﻣﺴﺘﻌﻤﺮو ﭘﺎڅﻮن ،اﻧﻘﻼب ﻧﻪ

ﭘﻨﺠﯥ راﭘﻴﺪا ﺷﻮې ،ﻧﻮ ﺳﺨﺖ درﻳځﻮ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻧﻮ ورﺳﺮه ﭘﻪ دې ﭘﻠﻤﻪ

ﺑﻠﻜﯥ د ازادۍ ﻟﭙﺎره ﻣﺒﺎرزه وه .ﺧﻮ د ﻧﻮم دا ﺑﺪﻟﯧﺪا د ﻓﺮاﻧﺴﯥ د اﻧﻘﻼب
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﻛړ ﭼﯥ ﺧﺪاى ﺧﻮ د ډوډۍ ﻟﭙﺎره ګﻮﺗﯥ راﻛړې دي ،دا د ډوډۍ ﺑﯥ

ﭘﻪ وﺟﻪ وه ﭼﯥ ﻧﺘﻴﺠﻮ ﻳﯥ د اروﭘﺎ او اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ اﻟﻬﺎﻣﻮﻧﻪ ورﻛړل
ﺣﺮﻣﺘﻲ ده ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻨﺠﻪ وﺧﻮړه ﺷﻲ .ﺧﻮ ﭘﻨﺠﻪ ژر ﻋﺎﻣﻪ ﺷﻮه.

او ﭘﻪ دې ډول د اﻧﻘﻼب ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻪ ﻳﻮازې ﻣﺤﺘﺮﻣﻪ ﺑﻠﻜﯥ روﻣﺎﻧﺘﻴﻜﻪ ﻫﻢ
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وو .دﻏﻮ ﻣﻤﺘﺎزو او ﺷﺘﻤﻨﻮ ﺧﻠﻜﻮ داﺳﯥ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻏﻮښﺖ ﭼﯥ د

ﻣﻌﻨﺎورﻛړه  .اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻣﻮرﺧﺎن ﭼﯥ د وﻃﻨﭙﺎﻟﻨﯥ ژور اﺣﺴﺎس ﻟﺮي ،د

دوى ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ رﺷﺘﻴﺎ ﻛړي.

اﻣﺮﻳﻜﺎ د اﺳﺘﻘﻼل د ﻣﺒﺎرزې د ﻻ ﻣﻬﻢ ښﻮدﻟﻮ ﻛﻮښښﻮﻧﻪ ﻛﻮي او ﺧﭙﻞ

ﻫﻐﻪ څﮥ ﭼﯥ دﻏﻮ اﺳﺘﺎزو د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻏﻮﻧډه ﻛﯥ ووﻳﻞ د اﻣﺮﻳﻜﺎ

ﺑﺮى ﭘﻪ ﺑﯥ ﻋﺪاﻟﺘۍ او اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮى ﺑﻮﻟﻲ .د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺎﻣﺘﻮ

د آﻳﻨﺪې ﻟﭙﺎره ﻳﯥ د دوى ﻃﺮﺣﻪ ﻣﻨﻌﻜﺴﻪ ﻛړه .ﻣﺜﻼ ﻟﻮى ﻣﻼك ﭼﺎرﻟﺲ

ﻣﻮرخ ﺑﻨﻜﺮوﻓﺖ ،د اﻣﺮﻳﻜﺎ ازادي د دﻳﻤﻮﻛﺮاﺳۍ او ازادۍ ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ

ﭘﻴﻨﻜﻨﻲ وړاﻧﺪﻳﺰ وﻛړ ﭼﯥ ﻳﻮازې ﻫﻐﻪ څﻮك د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د ﻣﻘﺎم

ﻳﺎدوي او د ﺧﺪاى ﻟﻪ ﻟﻮري د اﻟﻬﺎم ﺷﻮي ﭘﺮﻣﺨﺘګ د اوږد ﻣﺰل د اوج

ﻣﺴﺘﺤﻖ دى ﭼﯥ ﻳﻮﻟﻚ ډاﻟﺮه وﻟﺮي .ﻳﻮۀ ﻗﺎﻧﻮﻧﭙﻮه ﺟﻴﻤﺰ ﻣﻮري ﻣﻴﺴﻮن

ټﻜﻰ ﻳﯥ ګڼﻲ .ﻣګﺮ ﻣﺘﺮﻗﻲ ﻣﻮرﺧﺎن دې ﻧﻈﺮ ﺗﻪ د ﺷﻚ ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻪ ګﻮري

ووﻳﻞ ﭼﯥ ﻣﻮږ ﺗﺮ ﺣﺪ زﻳﺎت دﻳﻤﻮﻛﺮا ت ﺷﻮي ﻳﻮ  ...راځﺊ دې ﺗﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ

او د اﻣﺮﻳﻜﺎ د اﺳﺘﻘﻼل ﺟﻨګ د ﻣﻮر وﻃﻦ ﭘﻪ ﺧﻼف ﻳﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

واوﺳﻮ ﭼﯥ اﻓﺮاط راﻧﻪ وﻧﮥ ﺷﻲ

ﻏﻮرځﻨګ او د ﺧﻮاﺻﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ د دﻳﻤﻮﻛﺮاﺗﻮ ﻳﻮ اﻋﺘﺮاض ګڼﻲ.

دﻏﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻋﻮام ﻣﺎزې ﭼټﻞ ﻟﻠﻮ و ﭘﻨﺠﻮ ښﻜﺎرﯦﺪل .دوى ﻟﻪ ﻋﻮاﻣﻮ

ﻋﺎم ﺧﻠﻚ ﭼﯥ د ازادۍ ﭘﻪ ﻏﻮرځﻨګ ﻛﯥ ﺷﺮﻳﻚ وو او د اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﭘﻪ

وﯦﺮﯦﺪل او وﻳﻞ ﻳﯥ :ﻋﻮام د ﻓﻜﺮ او دﻟﻴﻞ ﺧﻠﻚ ﻧﮥ دي .د ﺣﺸﺮو ﻏﻮﻧﺪې

ﺧﻼف ﻣﺒﺎزره ﻛﯥ ﻳﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻟﺮﻟﻪ ،ﻟﻪ ازادۍ وروﺳﺘﻪ ﭘﻮه ﺷﻮل ﭼﯥ ﻫﻐﻪ

دي ،ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﻟﻤﺮ ﺗﻪ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﺗﻮدوي ﺑﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻴﭽﻞ ﻛﻮي.

څﮥ ﭼﯥ دوى ﻟﻪ ازادۍ ﻏﻮښﺘﻞ ﻫﻐﻪ د دوى ﭘﻪ ګټﻪ ﻧﻪ وو .د ﻳﻮۀ ﻧﻮي ازاد

دﻟﺘﻪ داﺳﯥ ﻋﻘﻴﺪه ﻫﻢ وه ﭼﯥ ﻋﻮام ﻳﯥ د دﻳﻤﻮﻛﺮاﺳۍ ﻻﻳﻖ ﻧﮥ ﺑﻠﻞ .د

ﺷﻮي ﻫﯧﻮاد د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د ﻟﻴﻜﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ راﻏﻮﻧډ ﺷﻮي ﻟﻴډران ،

ﻧﻴﻮاﻧګﻠﻴﻨډ ﻳﻮۀ روﺣﺎﻧﻲ ﺟﺮﻣﻲ ﺑﻜﻨﺎپ ﺧﭙﻞ ﻣﻠګﺮي ﺗﻪ وﻟﻴﻜﻞ :ﻣﻮږ

د ﺧﻠﻜﻮ دوﺳﺘﺎن ﻧﮥ ﺑﻠﻜﯥ د ﻣﻤﺘﺎزو او ﺷﺘﻤﻨﻮ ﻃﺒﻘﻮ اړوﻧﺪان وو ﭼﯥ

ﺑﺎﻳﺪ د ﻳﻮۀ اﺻﻞ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ دا ﺣﻘﻴﻘﺖ وﻣﻨﻮ او ﻣﻼﺗړ ﻳﯥ وﻛړو ﭼﯥ

ﻳﻮازې د ﺧﭙﻠﻮ ﺷﺘﻮ او ﺟﺎﻳﺪادوﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﺎﺗﻠﻮ او ژﻏﻮرﻟﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ

ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ اﺧﻠﻲ ﺧﻮ ﺧﻠﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دې وﭘﻮﻫﻮو ﭼﯥ

دﻟﭽﺴﭙﻲ وه.

دوى ﭘﻪ ځﺎن ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺟﻮړ ﻧﮥ دي.

ﻣﻮږ دﻏﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ د ﺗﻮﻣﺎس ﭘﻴﻦ ﻟﻪ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻰ ﺷﻮ ،د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭼﯥ

د دﻏﺴﯥ اﻓﻜﺎرو ﻧﺘﻴﺠﻪ دا راووﺗﻪ ﭼﯥ د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻮى اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د

ﻛﺎﻣﻦ ﺳﻴﻨﺲ ﻳﯥ وﻟﻴﻜﮥ او ﻟﻴﻜﻨﻮ ﻳﯥ د اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺧﻼف ﻣﺒﺎرزه ﻛﯥ

ﻣﻤﺘﺎزو ﻃﺒﻘﻮ ﻟﻪ ګټﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ او ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮ .دا د ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎرو

ﻟﻮى ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻌﻮر ﭘﻴﺪا ﻛړ .دﻏﻪ راز د ﻟﻮى اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻟﻴډر ﺟﺎن ﻫﻦ

ﻳﻮ ﺑﺮى و ،ځﻜﻪ ﺧﻮ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻮ او ﻣﺘﺮﻗﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮو دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن زرﻳﻦ دام

ﻛﻮك او ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻤﻮﻳﻞ ادام ﻟﻪ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﭘﻮﻫﯧږو ﭼﯥ ﻛﻴﺴﻪ څﮥ وه .دﻏﻪ

وﺑﺎﻟﮥ .د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻧۍ ﻣﺴﻮده ﻛﯥ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻻﻳﺤﻪ )ﺑﻴﻞ اف راﻳټﺲ(

ﻛﺴﺎن د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻟﻮ ﺗﻪ دﻋﻮت ﻧﮥ ﺷﻮل .دﻟﺘﻪ د ټﻮﻟﻨﯥ د

ﻧﻪ وه .ﭘﻪ ورﭘﺴﯥ دوه ﻛﻠﻨﻪ ﻣﻮده ﻛﯥ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﯥ ﻟﺲ ﺗﺮﻣﻴﻤﻪ وﺷﻮل ﭼﯥ

ﺧﻮارو او ﻣﺤﺮوﻣﻮ ﻃﺒﻘﻮ اﺳﺘﺎزي ﻧﮥ وو .د اﺳﺘﺎزو ﻟﻮى اﻛﺜﺮﻳﺖ د

د ﻋﺒﺎدت ،ﺑﻴﺎن ،ﭼﺎپ ،ﻏﻮﻧډې ،ډﻟﻪ اﻳﺰې ﻏﻮښﺘﻨﻠﻴﻜﻨﯥ او وﺳﻠﻪ

ﻣﻼﻛﺎﻧﻮ ،ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ،ﺳﻮداګﺮو  ،ﺑﺎﻧﻜﺮاﻧﻮ او د ﻟﻮﻳﻮ ﻛﺎروﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ

ګﺮځﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ځﻴﻨﯥ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﭘﻜﯥ ﺷﺎﻣﻞ وو .ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻣﻮرخ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪ
ﺑﺮاډل ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ :ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ د اﻣﺘﻴﺎزوﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﻴﺎ د ﺷﺨﺼﻲ
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ﺑﻠﻜﯥ ﻫڅﻪ ﻛﯧﺪه ﭼﯥ ﺛﺮوت ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو ﻻره ټﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﯥ وي .د
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﻪ څﯧﺮ ﻳﻮۀ ﻟﻮى او ﻛﺮار ﻣﻠﻚ ﻛﯥ دا ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه اﺳﺎﻧﻪ ﭼﺎره
وه.

ﺑﯥ ﭘﺮوﻧﻪ دﻧﻴﺎ

ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﺧﻮارو او ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﻃﺒﻘﻮ ﻏﺒﺮګﻮن وښﻮد .ﭘﻪ ١٧٨۶‐٧
ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻛﯥ ﺷﯧﺰ ﺑﻐﺎوت د دﻏﻪ ﻏﺒﺮګﻮن ﻳﻮ ﻣﺜﺎل دى ﭼﯥ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ

اروﭘﺎﻳﺎﻧﻮ ﭼﯥ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﻴﺪا ﻛړه دﻏﻪ ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ ﻟﻮﻳﻪ وﭼﻪ ﻳﯥ ﻧﻮې دﻧﻴﺎ
ﺑﺰګﺮو د ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﺑﯥ ﻋﺪاﻟﺘﻴﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف وﺳﻠﯥ ﺗﻪ ﻻس
وﺑﻠﻠﻪ .د ﻧﻮې دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﯥ ﻳﻮۀ ﻧﻮي ﻋﺼﺮ او د ﺑﺸﺮ ﻳﻮۀ ﻧﻮي ژوﻧﺪ او
وﻏځﺎوۀ .ﭘﻪ ﺑﺰګﺮو ﺑﺎﻧﺪې د ﺟﻨګ د ټﻜﺲ ﻟګﻮل د ﺷﻮرش وﺟﻪ وه.
ﻧﻮي ﭘﻴﻞ ﺗﻪ ﻫﻢ اﺷﺎره وﻳﻨﻮ.
ﺑﺰګﺮو اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺎوۀ ﭼﯥ ﺗﺎوان ﺑﻪ دوى ﻛﻮي ﺧﻮ ګټﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺷﺘﻤﻨﻮ ﺗﻪ
دا ﻟﻮﻳﻪ وﭼﻪ ﻟﻪ ﭘﺨﻮاﻧۍ دﻧﻴﺎ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻓﺴﺎد ،ﻛﺮﻛﯥ ،ګﻨﺎه ،ﺟﺮم او
رﺳﯧږي ځﻜﻪ ﺷﺘﻤﻨﻮ ﭼﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﻪ ﭘﻮر ورﻛړى دى ،اوس ﺑﻪ د ﻧﻮي
ﺗﻌﺼﺒﻪ ﻣﺎﻻﻣﺎﻟﻪ وه ،ﺑﯧﻠﻪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮه .ﻧﻮې دﻧﻴﺎ ﺗﻪ ﻟﯧږدﯦﺪﻟﯥ او ﻣﻬﺎﺟﺮ
ټﻜﺲ ﭘﻴﺴﯥ د ﺧﭙﻞ ﭘﻮر ﭘﻪ ﺑﺪل ﻛﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛﻮي.
ﺷﻮي ﻛﺴﺎن ﻟﻜﻪ د اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﻛﺎﺗﻮﻟﻴﻚ او د ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ ﻫﻐﻪ
ﺷﯧﺰ ﺑﻐﺎوت وځﭙﻞ ﺷﻮ او ﻣﻤﺘﺎزو ﻃﺒﻘﻮ ﭘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ او دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ
ﻛﺴﺎن وو ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧۍ دﻧﻴﺎ ﻛﯥ ځﻮرﯦﺪﻟﻲ او ﭘﻪ ﺳﭙﻜﻪ ﺳﺘﺮګﻪ ورﺗﻪ
ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﻛﻨټﺮول ﻻ ﻣﻀﺒﻮط ﻛړ.
ﻛﺘﻞ ﺷﻮي وو .ﭘﻪ دﻏﻮ دوو ﻓﺮﻗﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮه ﻧﻮرو ﻫﻐﻮ ډﻟﻮ او ﻓﺮﻗﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ
د اﻣﺮﻳﻜﺎ د ازادۍ ﺟﻨګ ﺷﺘﻤﻨﻮ ﻃﺒﻘﻮ ﺗﻪ ګټﻪ ورﺳﻮﻟﻪ ،ﻧﮥ ﻋﻮاﻣﻮ ﺗﻪ.
ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ وﻃﻨﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻧﮥ زﻏﻤﻞ ﻛﯧﺪﻟﯥ ،ﻧﻮې دﻧﻴﺎ د ﺧﺪاى ﻟﻮرﯦﻴﻨﻪ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﻮازې د ﺧﺎرﺟﻲ واﻛﻤﻨﯥ ﻃﺒﻘﯥ ځﺎى داﺧﻠﻲ واﻛﻤﻨﯥ
ښﻜﺎره ﺷﻮه .دوى ﻫﻢ د ﺳﭙﻜﺎوي و ﺑﯥ ﻋﺪاﻟﺘۍ د ژﻏﻮرﻧﯥ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ ﭘﻪ
ﻃﺒﻘﯥ ﺗﻪ ورﻛړ .د ازادۍ ګټﻪ د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﺷﻮه ﭼﯥ ﭘﺨﻮا ﻳﯥ ﻻ
ﻫﻐﻪ ﻟﻮر وﻛﻮﭼﯧﺪﻟﯥ .دﻏﻪ راز ځﻴﻨﯥ داﺳﯥ وګړو د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺨﻪ وﻛړه
ﻗﺪرت او ﺛﺮوت ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ وو او ﻟﻪ ﻋﺎدي ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ د دﻏﻮ اﻣﺘﻴﺎزوﻧﻮ
ﭼﯥ د ښﮥ او ﺳﻮﻛﺎﻟﻪ ژوﻧﺪ د ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﺧﻄﺮ ﻣﻨﻠﻮ ﺗﻪ ﺗﻴﺎر وو .دﻏﻪ
ﺷﺮﻳﻜﻮل ﻧﮥ ﻏﻮښﺘﻞ.
ټﻮل ﻛﺴﺎن ﭼﯥ د ﻳﻮۀ ﻧﻮي ژوﻧﺪ د ﭘﻴﻠﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﻴﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻪ راﻏﻠﻲ وو،
ﻣﺎﺿﻲ ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﺪه ﺳﺘﺮګﻪ ﻛﺘﻞ.
دوى ﺧﭙﻞ ﭘﺮون ﺗﻪ د ﻣﺦ اړوﻟﻮ ﻟﯧﻮال ﻧﮥ وو ،دوى ﻏﻮره ﺑﻠﻠﻪ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ
ﺳﺒﺎ ﺗﻪ وګﻮري دا ځﻜﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﯧﺮ ژوﻧﺪ ﻛﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ ﻳﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﭘﻪ وﺟﻪ ځﻮرول ﺷﻮي وو او ﺗﯧﺮې ﺧﺎﻃﺮې ﻳﯥ ﺗﺮﺧﯥ
وې.
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ګټﻪ د ﻛﻤﺰورو ﻃﺒﻘﻮ اﺳﺘﺜﻤﺎروﻟﻮ ﺗﻪ ورﺑﻠﻞ .د ﻣﺎﺿﻲ ﭘﻪ اړه دا رﻧګﻪ

ﺧﻮﻧﺪه ﭘﺮوﻧﻪ څﻨګﻪ ځﺎﻧﻮﻧﻪ وژﻏﻮري او ﺧﭙﻞ ﻧﻦ و ﺳﺒﺎ څﻨګﻪ د ﭘﺮون ﻟﻪ

ﺗﺠﺮﺑﻮ ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪې ﻃﺒﻘﯥ د ﻣﺎﺿﻲ ﭘﻪ ﻏﻠﻴﻤﺎﻧﻮ ﺑﺪﻟﻮﻟﯥ .څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ

ﺷﺮه ﺧﻮﻧﺪي وﺳﺎﺗﻲ .ﻣﻮږ د ﻣﻬﺎﺟﺮو دا اﻧﺪﯦښﻨﯥ او ﻧﻈﺮوﻧﻪ د ﻫﻐﻮى د

ﻧﻮې دﻧﻴﺎ ﻛﯥ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ د ښﮥ ﻛﻮﻟﻮ ﻳﺎ د اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ درﻳځ د ﻟﻮړوﻟﻮ

ﺳﻴﺎﺳﺘﻮاﻟﻮ او ﻟﻴﻜﻮاﻟﻮ ﭘﻪ وﻳﻨﺎوو او ﻟﻴﻜﻨﻮ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻻى ﺷﻮ.

ﻟﭙﺎره د ﭘﺮون ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻧﮥ وه ﻧﻮ ﻧﻮﻳﻮ راﻏﻠﻴﻮ د ﻛﺎﻣﻴﺎﺑۍ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ

ﻣﻮرخ آر .ډﺑﻠﻴﻮ .ﺑﻲ ﻟﻴﻮﻳﺰ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ :زﻣﻮږ ﻣﻠﻲ ﺗﻮﻟﺪ د ﻳﻮۀ ﻧﻮي دوران

ﺧﭙﻞ ﻟﻴﺎﻗﺖ و زﺣﻤﺖ ﺗﻜﻴﻪ وﻛړه .دﻟﺘﻪ ﻧﻮر ﭘﻪ ﻛﻮرﻧۍ او اﺻﻞ وﻧﺴﺐ

ﭘﻴﻞ دى… داﺳﯥ دوران ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺎﺿﻲ ﻣﻮ را ﺑﯧﻠﻮي او ﻟﻪ ﺳﺒﺎ ﺳﺮه ﻣﻮ

ﺑﺎﻧﺪې وﻳﺎړﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺿﺮورت ﻧﮥ و .د دﻏﻮ ﺧﻠﻜﻮ د ﺣﻴﺜﻴﺖ درﺟﻪ د دوى

وﺻﻠﻮي.

د ﻛﺎر و اﺑﺘﻜﺎر ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ټﺎﻛﻞ ﻛﯧﺪﻟﻪ ځﻜﻪ ﺧﻮ دوى ﺗﻪ ﻣﺎﺿﻲ ﺑﯥ ګټﯥ

ﻧﻮ ،د ﻧﻮﻳﻮ راﻏﻠﻴﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻟﻮﻳﻪ ارزو دا وه ﭼﯥ ځﺎﻧﻮﻧﻪ د ﺗﯧﺮو ﻛﺴﺎﻧﻮ د

وه.

ﻓﻜﺮوﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻨګﻮﻟﻮ ازاد ﻛړي.

ﻣﺎﺿﻲ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺣﺴﺎس ﻳﻮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺿﺪ ﺗﻤﺎﻳﻞ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﻛړ .ﻫﻐﻪ څﮥ ﭼﯥ

ﺗﻮﻣﺎس ﺟﻔﺮﺳﻦ ﭼﯥ د اﻣﺮﻳﻜﺎ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ ﻛﺎر ﻛړى دى،

اﻧګﺮﯦﺰ ﻣﻮرخ ﺟﯥ .اﻳﭻ .ﭘﻠﻤﺐ ) (١٩١١‐٢٠٠١د اروﭘﺎ ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﯥ ﻛښﻠﻲ

ﻳﻮ ځﻞ وﻳﻠﻲ وو ﭼﯥ د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﭘﺮوﻧﻪ داﺳﯥ ﺑﯧﻠﻪ ﺷﻲ ﻟﻜﻪ

د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻟﻪ ﺣﺎل ﺳﺮه ښﮥ ﺳﻤﻮن ﺧﻮري :ﻣﺎﺿﻲ د ﻛﻨﺠﻜﺎوي ،د

اﻣﺮﻳﻜﺎ ﭼﯥ ﻟﻪ اروﭘﺎ ﺑﯧﻠﻪ ﺷﻮې ده .ﻣﻮږ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﻳﻮ ﺑﯧﻞ ﻣﻠﺖ وګڼﻮ

ﻧﺴټﻠﺠﻴﺎ ،د ﻋﻮاﻃﻔﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮې ده .د ﺗﯧﺮ ﻧﺴﻞ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ

او ﻣړۀ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ژوﻧﺪﻳﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻮﻟﻮ اﺟﺎزه وﻧﮥ ﻟﺮي.

اوس د ﻣﺎﺿﻲ ﻗﻮت د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻫﺮ اړخ ﻛﯥ ﺧﻮرا ﻛﻢ ﺷﻮى دى .ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ

ﺳﻮال دا دى ﭼﯥ ﻧﻮې دﻧﻴﺎ ﺗﻪ راﻏﻠﻲ ﺧﻠﻚ وﻟﯥ ﻟﻪ ﭘﺮون ﺳﺮه وران وو او

ﻛﯥ ډﯦﺮو ﻟږو ټﻮﻟﻨﻮ د ﻣﺎﺿﻲ دوﻣﺮه ﭼټﻜﻪ ﺗﺒﺎﻫﻲ ﻟﺮﻟﯥ ده.

وﻟﯥ ﻳﯥ ﻟﻪ دې ﺳﺮه دﻟﭽﺴﭙﻲ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﺿﻲ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ

ﻧﻮ ،ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﺎﻧﻮ ﭼﯥ ﭘﺮون د ځﺎن ﻟﭙﺎره ﺑﯥ ﻓﺎﻳﺪې وﻟﻴﺪ ﻧﻮ

وګﺮځﻮي؟ د دې ﺷﻲ ﻳﻮ دﻟﻴﻞ دا و ﭼﯥ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻪ راﻏﻠﻲ اﻛﺜﺮه ﻛﺴﺎن د

ﺧﭙﻞ ﻧﻮى ژوﻧﺪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺳﭙﻴﻨﻪ دړه ،ﺑﯥ ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﺷﺎﺗﻪ وګﻮري ،ﭘﻴﻞ

ﻟﻮړو ﻃﺒﻘﻮ د اﺳﺘﺒﺪادي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻻس ځﻮرﯦﺪﻟﻲ او ځﭙﻞ ﺷﻮي

ﻛړ.

ﻏﺮﻳﺐ ﺧﻠﻚ وو .د دوى ﭘﻪ ﻣﺎﺿﻲ ﻛﯥ ﻧﻪ ښﯥ ﺧﺎﻃﺮې وې او ﻧﮥ اﻟﻬﺎم

ﻟﻪ ﻣﺎﺿﻲ ﺳﺮه د ﻣﻴﺮڅﻲ ﺑﻠﻪ وﺟﻪ ﻟﻪ اروﭘﺎ ﺳﺮه د ﭘﺮﯦﻜﻮن ﺗﻘﺎﺿﺎ وه.

ﺑﺨښﻮﻧﻜﯥ ﭘﯧښﯥ .ﻧﻮ دوى وﻫڅﯧﺪل ﭼﯥ ﻣﺎﺿﻲ ﻫﻴﺴﺘﻪ وﻏﻮرځﻮي او

څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﻛﺎﺑﻮ ټﻮل ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻟﻪ اروﭘﺎ راﻏﻠﻲ وو ،دوى ﻟﻪ ځﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه

د ﻫﻐﯥ ځﺎى روښﺎﻧﻪ آﻳﻨﺪې ﺗﻪ ورﻛړي ﭼﯥ دوى ﻓﻜﺮ ﻛﺎوۀ ﭼﯥ د دوى

اروﭘﺎﻳﻲ ﻛﻠﭽﺮ او ارزښﺘﻮﻧﻪ راوړي وو او دﻏﻪ ﺷﻰ د اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﺎﻧﻮ د ﺧﭙﻞ

ﻻرې څﺎري.

ﻫﻮﻳﺖ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻛﯥ ﻟﻮى ﺧﻨډ و .ﺑﺎﻧﻔﻮذو ﻃﺒﻘﻮ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ اوﻻدوﻧﻪ اروﭘﺎ

ﻣﺎﺿﻲ ﻳﻮازې د اﺷﺮاﻓﻮ او ﻻﺳﺒﺮو ﻃﺒﻘﻮ ﭘﻜﺎر راﺗﻠﻪ ﭼﯥ د اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ

ﺗﻪ اﺳﺘﻮل ﭼﯥ زده ﻛړې وﻛړي او ﺑﺎﻛﻠﺘﻮره ﺷﻲ .د اروﭘﺎ اﺛﺮ ډﯦﺮ ﭘﻴﺎوړى

ﭘﻪ اﺳﺎس ﻳﯥ د ﺧﭙﻞ اﻗﺘﺪار اﺟﺎزه ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻪ .اﺻﻞ وﻧﺴﺐ ﻣﻤﺘﺎزو

و او د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮال و روﺷﻨﻔﻜﺮان ژر ﭘﻮه ﺷﻮل ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ

ﻃﺒﻘﻮ ﺗﻪ د ﻧﺼﻴﺐ او رﺳﺎﻟﺖ اﺣﺴﺎس ورﻛﺎوۀ او دﻏﻪ اﺣﺴﺎس د ځﺎن ﭘﻪ
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ﻣﺸﻜﻞ دي.
ﻫﻤﺪا ﻋﻠﺘﻮﻧﻪ وو ﭼﯥ د اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ وﻃﻨﭙﺎﻟﻨﯥ د ﻳﻮ ﻧﻮي اﺣﺴﺎس ﭘﻴﺪا
ﻛﯧﺪو ﺗﻪ ﻳﯥ ﻻره ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻠﻪ او د ﻳﻮۀ ﺑﯧﻞ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻛﻠﺘﻮر د ﺟﻮړوﻟﻮ

د ﻳﻮۀ ﺑﻐﺎوت ﺧﺎﻃﺮې

ﻟﭙﺎره ﺷﻌﻮري ﻫڅﯥ وﺷﻮې .ﭘﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﯥ د ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ ﻳﻮۀ ﻧﻮي ټﻮﻟﻲ د
دﻏﻪ ﻫﯧﻮاد د ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻛﯥ د اروﭘﺎﻳﺎﻧﻮ
ﺗﺎﺳﯥ ﺷﺎﻳﺪ د ﺳﺮې ﻛﻼ د ﻣﻐﻮﻟﻮ د ﻛﻠﭽﺮ ﭘﻪ اړه وواﻳﺎﺳﺖ ﭼﯥ ﻣﺦ ﭘﻪ
ﻟﻪ اﻏﯧﺰه اﻧﻜﺎر وﻛﺎوۀ.
زوال و ،د ﻓﻴﻮډاﻟﯥ ﻃﺒﻘﯥ ﻛﻠﭽﺮ و او ﻟﻪ وﺧﺖ ﺳﺮه ﺑﯥ ارﺗﺒﺎﻃﻪ و .ﻣګﺮ دا
اف .ﺟﯥ .ټﻮرﻧﺮ ووﻳﻞ ﭼﯥ :د اﻣﺮﻳﻜﺎ دﻳﻤﻮﻛﺮاﺳﻲ د ﭼﺎ ﻣﻔﻜﺮ ﭘﻴﺪاوار ﻧﮥ ده

ﺑﻪ ﻣﻨﺊ ﭼﯥ د ﺗﯧﺮو ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮي دودوﻧﻪ او
ﺑﻠﻜﯥ د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻟﻪ ځﻨګﻠﻮﻧﻮ راﺑﻮټﯧﺪﻟﯥ ده.

ارزښﺘﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه ﻟﺮل.
وﻳﻞ ﻛﯧږي ﭼﯥ د ﻛﻮﻣﻮ ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اوږو ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎﺿﻲ ﺑﺎر ﭘﺮوت ﻧﮥ وي،
ﻫﻐﻮى ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ګﻮري او ﭘﻪ ﭼټﻜۍ ﺳﺮه وده ﻛﻮي ځﻜﻪ دوى ﻧﺴﺒﺖ

ﻛﻪ څﮥ ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﻛﻠﭽﺮﻛﯥ د ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺳﯧﻜﻪ ﻧﻪ وه ﭘﺎﺗﯥ او ټﻮﻟﻨﻪ ﻳﯥ

ﻫﻐﻮ ﻗﺎﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ﺷﺎﻧﺪاره ﻣﺎﺿﻲ ﻟﺮي ،ﭘﻪ روښﺎﻧﻪ ﺳﺒﺎ ﭘﻮرې ﭘﻪ اﺳﺎﻧﻪ

راﻛﺪه ﺳﺎﺗﻠﻪ ﺧﻮ ﻟﻪ ﻛﻤﺰورﻳﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه ﻳﯥ ﻓﺮﻫﻨګ او ﻇﺮاﻓﺖ درﻟﻮد ،د

زړوﻧﮥ ﺗړي .د وﻳﺎړﻣﻨﯥ ﻣﺎﺿﻲ ﻟﺮوﻧﻜﻲ ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ د ﭘﺮون ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ

زﻏﻢ ﻳﻮه روﺣﻴﻪ او ﻧﻮرو ﺗﻪ د درﻧﺎوي ﻳﻮ اﺣﺴﺎس او ﺷﻌﻮر ﭘﻜﯥ و .ﭘﻪ

ووﻳﻨﻲ او ﻧﻦ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻟټۍ ﺗﯧﺮ ﺷﻲ .دﻏﺴﯥ ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ د اﺧﺘﺮاع او ﻧﻮښﺖ او د

ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ دا ﻳﻮ ﻣﺸﺘﺮك ﻛﻠﭽﺮ و ﭼﯥ د ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ﻗﺎﻣﻮﻧﻮ او وﻟﺴﻮﻧﻮ د

ﻧﻮي څﮥ د اﻳﺠﺎد ﻟﭙﺎره ﻧﮥ ﺑﻠﻜﯥ د اﺣﻴﺎ او د ﭘﺮون د راګﺮځﯧﺪو ﭘﻪ اړه ﻓﻜﺮ

ﺷﺮﻳﻜﻮ ﻫڅﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ورزل ﺷﻮ او وﻏﻮړﯦﺪۀ .دې ﻛﻠﺘﻮر د ډﻳﻠﻲ

ﻛﻮي.

ټﻮل اﺳﺘﻮګﻦ د ﻳﻮې ټﻮﻟﻨﯥ د ﻏړﻳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﺘﺤﺪ وګﺮځﻮل او دا ﻛﻤﺎل

د اﻣﺮﻳﻜﺎ د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﭘړاو ﻛﯥ د ﻧﻮښﺘﻮﻧﻮ او زړو دودوﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ

ﭘﻜﯥ و ﭼﯥ ﻣﻤﺘﺎز ﻃﺒﻘﺎت او اﺷﺮاف ﻟﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﯥ ﺛﺒﺎﺗﻴﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه د

ټﻜﺮ ﻧﮥ وﻳﻨﻮ ځﻜﻪ ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ورﻏﻠﻴﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﺟﺬاﺑﻪ ﻣﺎﺿﻲ ﻧﮥ ﻟﺮﻟﻪ .دوى ﭼﯥ

ښﺎر ﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻠﺘﻮري او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎﻟﻪ ﭘﻮره راﺿﻲ وو .ځﻴﻨﻮ

ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﺮوﻧﻲ ژوﻧﺪ ﭘﺴﯥ ګﻮﺗﯥ ﻧﮥ ﻣﺮوړﻟﯥ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻳﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺟﺎګﻴﺮوﻧﻮ ﻛﺎﻓﻲ ﻋﺎﻳﺪات ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛﻮل ،ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو ﻳﯥ ﭘﻪ

ژوﻧﺪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ ازادۍ ﺳﺮه ﻧﻮې ﺗﺠﺮﺑﯥ وﻛړې او ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮﺳﺴﯥ ﻳﯥ ﻟﻪ

ﺳﺮه ﻛﻼ ﻛﯥ د ﺧﭙﻞ ﻛﺎر ﻣﻮاﺟﺐ و ﻣﻌﺎﺷﺎت اﺧﻴﺴﺘﻞ .ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮرو ﻳﯥ

ﺧﭙﻠﻮ اړﺗﻴﺎوو ﺳﺮه ﺳﻤﯥ ﺟﻮړې ﻛړې.

د ﺷﺮﻗﻲ ﻫﻨﺪ د ﻛﻤﭙﻨۍ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﺳﺮه ﻛﺎوۀ او ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ

ﺧﻮ اوس د دې ﺑﻬﻴﺮ ﻟﻮرى ﺑﺪل ﺷﻮى دى .اوس اﻣﺮﻳﻜﺎ د ﻣﺎﺿﻲ څښﺘﻨﻪ ده.

ﻋﺰت ﻛﯧﺪۀ.

ﻳﻮه داﺳﯥ ﻣﺎﺿﻲ ﭼﯥ د دوى ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﻳﯥ ﻟﻮى اﻏﯧﺰ ﭘﺮوت دى او دوى ﺗﻪ

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ښﺎر اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ وﻧﻴﻮ ،ﭘﻪ ﻧﻴﻮاﻛګﺮو ﺑﺎﻧﺪې اﻋﺘﺮاض وﻧﻪ ﺷﻮ.

ﺧﺒﺮدارى ورﻛﻮي ﭼﯥ ﻧﻮې دﻧﻴﺎ ﻧﻮره ﻧﻮې ﻧﮥ ده .ﻧﻮې دﻧﻴﺎ زړﯦږي او ﺑﻮډۍ

ﺧﻠﻜﻮ د ﻧﻮي ﻧﻴﻮاك ﭘﻪ ﻣﻨﻠﻮ ﻛﯥ ﻣﺸﻜﻞ وﻧﻪ ﻟﻴﺪ .د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﻫﻢ ښﺎر ﭘﻪ

ﻛﯧږي.

ﻃﺒﻌﻪ وﻟګﯧﺪ او د دې ځﺎى د ﻛﻠﭽﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮﻟﻮ ﭘﺴﯥ ﺷﻮل .دوى ﻟﻪ ﻫﻨﺪي
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ﺑﺮﻃﺎﻧﻮي ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﻳﻮازې د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ اﻋﺪاﻣﻮﻟﻮ او ﻟﻮټﻠﻮ اﻛﺘﻔﺎ وﻧﻪ ﻛړه

ﻛړل ،ﻓﺎرﺳﻲ او اردو ژﺑﯥ ﻳﯥ زده ﻛړې او ځﻴﻨﻮ ﺧﻮ ﻳﯥ ان ﭘﻪ دﻏﻮ ژﺑﻮ

ﺑﻠﻜﯥ د ښﺎر د ﺗﺨﻠﻴﻴﯥ ﺣﻜﻢ ﻳﯥ وﻛﺎوۀ .دوى د ښﺎر وداﻧۍ ﭘﻪ

ﻛﯥ ﺷﻌﺮوﻧﻪ ووﻳﻞ .دوى د ځﺎﻳﻲ ﺧﻠﻜﻮ ﻏﻮﻧﺪې ﺟﺎﻣﯥ واﻏﻮﺳﺘﯥ او

ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ډول وﻧړوﻟﯥ  .ﺳﺮه ﻛﻼ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻋﺴﻜﺮي ﻗﺸﻠﯥ ﺑﺪﻟﻪ ﻛړه

ﭼﻠﻢ ﻳﯥ وڅﻜﺎوۀ .دا د ﻳﻮۀ ﻧﻮي اﻧګﺮﯦﺰ -ﻫﻨﺪي ﻛﻠﭽﺮ ﭘﻴﻼﻣﻪ وه.

ﭼﯥ د ﻫﻐﯥ ﻛﻠﺘﻮري او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻫﻤﻴﺖ ورﺳﺮه ﺧﺘﻢ ﺷﻮ .ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻊ

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﻴﺮټ څﺨﻪ د  ١٨۵٧ﭘﻪ ﻣﻲ ﻛﯥ ﺑﺎﻏﻲ ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن ډﻳﻠﻲ ﺗﻪ

ﺟﻮﻣﺎت ﻛﯥ ﻋﺴﻜﺮو واړول .د ډﻳﻠﻲ ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻟﻤﻮﻧځ ګﺰارو ﺗﺶ

راورﺳﯧﺪل ﭼﯥ د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف د ﻣﻐﻮل اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﭘﻪ څﻨګ ﻛﯥ

ﺷﻮل .ﺗﺎودۀ ﺑﺎزاروﻧﻪ ﺳﺎړۀ ﺷﻮل او ﭘﻪ ﺗﺎﻧﺪو ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ د ﺑﯥ ﭘﺎﻣۍ دوړې

ودرﯦږي ،د ښﺎر اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻮ دﻏﻪ ګډوډي ﺧﻮښﻪ ﻧﮥ ﺷﻮه .د ښﺎر

ﭘﺮﯦﻮﺗﯥ.

ﺑﺎﻛﻠﺘﻮره ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ دا ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻧﻲ او ﻏﻴﺮ ﻣﻬﺬب ﻛﺴﺎن

ﻇﻬﻴﺮ دﻫﻠﻮي ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب )داﺳﺘﺎن ﻏﺪر( ﻛﯥ ﻛﺎږي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻞ

واﯦﺴﯧﺪل .د ﻣﻐﻮﻟﻮ د څﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﻟﻪ زاړۀ ﻛﻠﭽﺮه ﻧﺎﺧﺒﺮه ﺗﻮﭘﻜﻴﺎﻧﻮ ډﻳﻠﻲ ﺗﻪ

دروازې راﻧﻴﻮﻟﯥ ﺗﺮ ﺳﺮې ﻛﻼ او ﻟﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻮﻣﺎﺗﻪ ﺗﺮ ډﻳﻠﻲ دروازې

ﻟﻪ راﺗﻠﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ،د ﺳﺮې ﻛﻼ ﺷﺎﻫﻲ آداب او دودوﻧﻪ ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪې

ﭘﻮرې ،د ﺑﻴﻼﻗﻲ ﺑﯧګﻢ د ﻛﻮڅﯥ ،د ﺧﺎﻧﻢ ﻛﺎ ﺑﺎزار ،د ﺧﺎص ﺑﺎزار ،او د

ﻛړل .دوى اﺷﺮاﻓﻮ ﻳﺎ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺗﻪ ﻻزم درﻧﺎوى ﻧﮥ و زده .دوى ﭘﻪ ﻟﻨډ

ﺧﺎن دوران د ﺣﻮﻳﻠۍ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭘﻪ زرګﻮﻧﻮ ﻛﻮروﻧﻪ وران او ﻟﻪ ﺧﺎورو

وﺧﺖ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ټﻮل ارزښﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮﺑﺎد ﻛړل ﭼﯥ د اﺷﺮاﻓﻴﺖ ﭘﻪ ﻃﺒﻌﻪ ﺑﺮاﺑﺮ

ﺳﺮه ﺧﺎورې ﺷﻮل .ښﺎر او اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻮ ﻳﯥ دواړو د ﺑﻐﺎوت ﺑﻴﻪ ﭘﺮې ﻛړه.

وو.

ﻫﻐﻮى ﭼﯥ ﻟﻪ ښﺎره ووﺗﻞ ،ﭘﻪ ټﻮل ﻫﻨﺪ ﻛﯥ ﺧﻮارۀ وارۀ ﺷﻮل .د ښﺎر

د ﺑﺰګﺮو د دﻏﻪ ﻟښﻜﺮ ﭘﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﺳﻮﭼﻪ اردو ﺑﯥ اﻫﻤﻴﺘﻪ ﺷﻮه

ﻟﻴﻜﻮال ،ﺷﺎﻋﺮان ،ﺧﻄﺎﻃﺎن ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﻗﺼﻪ وﻳﻮﻧﻜﻲ ،ﻧڅﺎګﺮ او

ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﺮې ﻛﻼ او درﺑﺎري ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﻛﯥ ﺧﺒﺮې ورﺑﺎﻧﺪې ﻛﯧﺪﻟﯥ .د

ﺳﺎزﻧﺪه ګﺎن د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﻏﺒﺎر ﻛﯥ ورك ﺷﻮل.

ﻣﻐﻮﻟﻮ اﺷﺮاﻓﻮ ﭘﻪ ﻓﺮﻫﻨګ او دود ﺑﺎﻧﺪې دا ګﻮزار ،ﭘﻪ دوى ﺑﺎﻧﺪې د

ﺑﻐﺎوت ﭘﺎى ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ ﺧﻮ ﻫﻐﻮى ﭼﯥ رﺑړﯦﺪﻟﻲ وو ﺧﭙﻞ ټﭙﻮﻧﻪ ﭘټ

دوى ﺗﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺎﺗﯥ ﻫﻢ ﻟﻮى ګﻮزار و ،ځﻜﻪ ﭼﯥ د اﻣﺘﻴﺎز او ﻫﻮﻳﺖ

وﺳﺎﺗﻞ او ﭘﻪ ﺳﻜﻮت ﻛﯥ ﻳﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺎﻃﺮو ﺳﺎﺗﻠﻮ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﻛړه.

وروﺳﺘۍ ﻧﺨښﻪ ﻳﯥ ﺧﺘﻤﯧﺪﻟﻪ .دې ﭘﯧښﯥ دوى ﭘﻪ روﺣﻲ ﻣړاوﻳﺘﻮب

دوى ﺧﭙﻞ ﻏﻤﻮﻧﻪ او ﺧﭙﻞ زﺧﻤﻮﻧﻪ ﻟﻜﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ وو ﻫﻐﺴﯥ ﻧﻪ ﺷﻮاى

ﻣﺒﺘﻼ ﻛړل او د ﺧﭙﻠﻮ اﻗﺪارو او ﻛﻠﺘﻮر ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﯥ وﺳﻲ

ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻰ .ﻟﻪ ﻫﻴﭽﺎ ﺳﺮه دا ﺟﺮات ﻧﻪ وو ﭼﯥ د ﻟﻴﺪﻟﻲ ﻧﺎورﻳﻦ ﺣﺎل ﺗﯧﺮ ﻛړي

د ﺳﺮ ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻮ وﻟﻴﺪه.

ﻳﺎ ﻳﯥ وﻟﻴﻜﻲ ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ دا دردوﻧﻪ د ﺣﺎﻟﻲ ،داغ ،ازرده او ﻣﻴﺮ

د ﺑﺎﻏﻲ ﭘﻮځ ﻟﻪ ﻣﺎﺗﯥ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ ښﺎر ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ وﻧﻴﻮ ،ښﺎر ﻟﻪ

ﻣﻬﺪي ﻣﺠﺮوح ﭘﻪ ﻣﺮﺛﻴﻮ او وﻳﺮﻧﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﺟﺰﻳﻴﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﻣﻨﻌﻜﺲ

ﺑﻠﯥ ﺗﺒﺎﻫﻲ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮ .ﺑﺮﻃﺎﻧﻮي ﻋﺴﻜﺮو ﻳﻮ ﻣﺨﻴﺰې وژﻧﯥ وﻛړې ،ﭘﻪ

ﺷﻮل.

ښځﻮ ﻳﯥ ﺗﯧﺮي وﻛﻮل او د ښﺎرﻳﺎﻧﻮ ﺷﺘﮥ ﻳﯥ ﻟﻮټ ﻛړل .دا د ﺑﻐﺎوت ﺟﺰا

ﺗﺎرﻳﺦ راﺗﻪ واﻳﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﺮې ﻟﻮﻳﯥ واﻗﻌﯥ ،ﻟﻪ ﻫﺮې داﺧﻠﻲ ﺟګړې،

وه.

ﺑﻐﺎوت ﻳﺎ ﺑﻠﻮا وروﺳﺘﻪ ،ﻧﻪ ﻳﻮازې ﻛﻠﺘﻮري او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ارزښﺘﻮﻧﻪ
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ﺧﺘﻤﯧږي ﭼﯥ ورﺳﺮه ګډوډي راځﻲ .د ﻛﻮر ﺷﺘﻤﻨﻲ ﻧﻮره د وﻳﺎړ ذرﻳﻌﻪ ﻧﻪ
وي او د ﻫﺴﺘﻤﻦ او ﻧﯧﺴﺘﻤﻦ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻛﻤﯧږي .د ﻛﻠﺘﻮر د ﻇﺮاﻓﺖ او
ﻧﺰاﻛﺖ ﻧﺨښﯥ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ځﻲ او د ﭘﻴﺴﻮ د ټﻮﻟﻮﻟﻮ او د ﻧﻔﻮذ د ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ

ﭼﻨګﯧﺰﺧﺎن

ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻛﻤﺰورو ﺗﺎﻻن ګډﯦږي .ﺧﻮ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ داﺳﯥ ﻛﺴﺎن ﻫﻢ
وي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮي .ﭘﻪ  ١٨۵٧ﻛﯥ ﻫﻢ ﻫﻤﺪاﺳﯥ
دا د ﺗﺎرﻳﺦ د ﺑﻬﻴﺮ ﻳﻮ ه ﺑﺮﺧﻪ ده ﭼﯥ اﺗﻼن ﭘﻜﯥ راڅﺮګﻨﺪﯦږي ،ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ
وﺷﻮل.
ﻛﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﻧﺨښﯥ ﭘﺮﯦږدي او د زﻣﺎﻧﯥ ﻟﻪ ﺣﺎﻓﻈﯥ وځﻲ .دوى ﻳﺎ ﺑﯧﺨﻲ
ﻟﻪ ﻣﺎﺗﯥ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﻣﻐﻮل ﺷﻬﺰاده ګﺎن او د ﻛﻮرﻧۍ ﻏړي ﻳﯥ ﻟﻪ ﺳﺮې
ﻫﯧﺮﯦږي او ﻳﺎ ﻛﻪ ﻛﻮم ﻣﻠﺖ ﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ګﺮوپ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺎ
ﻛﻼ راووﺗﻞ ،ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﺑﯥ وﺳﻪ او ﺑﺪﻣﺮﻏﻪ وﻟﻴﺪل .دوى ﭘﻪ ﻛﻼ ﻛﯥ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ارزوګﺎﻧﻮ د ﭘﻮره ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره اړﺗﻴﺎ ورﺗﻪ ﭘﻴﺪا ﻛړه ﻧﻮ ﻳﻮ ځﻞ
ﺧﻮﻧﺪي ژوﻧﺪ ﻛړى و ﺧﻮ د واﻗﻌﻲ ژوﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ.
ﻟﻪ  ١٨۵٧څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻣﻐﻮﻟﻮ د ﻛﻮرﻧۍ ﻏړﻳﺘﻮب د ﺷﺮم ﺧﺒﺮه ﺷﻮه.

ﺑﻴﺎ ﺣﺎﻓﻈﻮ ﺗﻪ ﻻره ﻣﻮﻣﻲ .ﭘﻪ دﻏﺴﯥ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ د اﺗﻼﻧﻮ ﻳﻮه ﻧﻮې څﯧﺮه

ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺴﻦ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺑﻐﺎوﺗﻪ دوه وﻳﺸﺖ ﻛﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ١٨٧٩

ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻮي ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل ﻛﯥ د ﻣﻨﻠﻮ وړ وي ،وړاﻧﺪې ﻛﯧږي.
ﻣﻐﻮل واﻛﻤﻦ ﭼﻨګﯧﺰ ﺧﺎن ﭼﯥ د ﻛﺎﺑﻮ دﯦﺮﺷﻮ ﻣﻠﻜﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ

ﻛﯥ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ راﻏﻰ ،ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ ﻻ ژوﻧﺪي ﭘﺎﺗﯥ وو ،د ځﻴﻨﻮ
ﺳﺮه ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﻗﺎم د ګﻤﻨﺎﻣۍ ﻟﻪ ﺗﻴﺎرو راواﻳﺴﺖ او د ﺷﻬﺮت و اﻓﺘﺨﺎر
ﻣﻐﻮﻟﻮ ﺷﻬﺰاده ګﺎﻧﻮ او ﺷﻬﺰاده ګﻴﻮ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﻛﻴﺴﯥ راټﻮﻟﯥ
ﻣﻨﺎرو ﺗﻪ ﻳﯥ ورﺳﺎوۀ ،ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﻳﻮ اﺗﻞ دى .ﻣﻐﻮﻟﻮ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﻛړې ،د ﻫﻐﻮ ﺷﻬﺰاده ګﺎﻧﻮ او ﺷﻬﺰاده ګﻴﻮ ﭘﻪ اړه ﭼﯥ ﭘﺎﺗﯥ ژوﻧﺪ ﻳﯥ ﭘﻪ
ﻣﺎﺗﻮل ،د ﻫﻐﻮى ﺧﺎورې ﻳﯥ ﻧﻴﻮﻟﯥ ،د ﻫﻐﻮى ښﺎروﻧﻪ ﻳﯥ وراﻧﻮل،
ﺑﺪﻟﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ګﻤﻨﺎﻣۍ ﻛﯥ ﺗﯧﺮاوۀ .د ﺣﺴﻦ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻨﻮ ﻛﯥ ﻳﻮه
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺮاژﻳﺪي او دﻏﻪ راز د ﻳﻮۀ ﻛﻠﭽﺮ د ﻣړﻳﻨﯥ ﻣﺮﺛﻴﻪ ﻟﻮﻟﻮ .د ١٨۵٧

ﻛﺘﺎﺑﺘﻮﻧﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﺳﻮځﻮل او وﻟﺴﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﺗﺮ ﺗﯧﻎ ﺗﯧﺮول ،ﻧﻮ د دوى ﻣﺸﺮ
ﭼﻨګﯧﺰ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻐﻠﻮﺑﻮ ﻏﻠﻴﻤﺎﻧﻮ ﻳﯥ د وﺣﺸﺖ او ﺗﺒﺎﻫﻲ ﺑﻼ

ﭘﺎڅﻮن د ﻳﻮۀ ښﺎر ځﺎﻧګړﻧﯥ او ﻛﻠﺘﻮر ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوړل.
ﻧﺎزوﻟﻪ ،د ﺧﺪاى د ﺑﻼ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﺎد ﺷﻮ.
د ﻣﻨځﻨۍ اﺳﻴﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ د ﻣﺎﺗﻮ ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻏﻤﻮﻧﻪ او دردوﻧﻪ
ﺛﺒﺖ ﻛړل او د ﺧﭙﻠﻮ ﻛﻠﺘﻮري ﻣﺮﻛﺰوﻧﻮ او ﭘﯧړﻳﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ټﻮل ﻛړي ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﭘﻪ ﺗﺒﺎه ﻛﯧﺪو ﻳﯥ ﺳﺎﻧﺪې ووﻳﻠﯥ .د دې وﻃﻨﻮﻧﻮ اﻛﺜﺮو ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﻧﻮرو
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﺠﺮت وﻛﺎوۀ او ﻟﻪ ځﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ د ﻣﻐﻮﻟﻮ د
ﺑﯥ رﺣﻤﻴﻮ ﻛﻴﺴﯥ ﻳﻮوړې .د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻪ ﭘﯧﺮ ﻛﯥ د د ﻏﻮ ﺳﻴﻤﻮ ځﻴﻨﯥ
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د وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺳﺮه ﭼﻨګﯧﺰ ﺧﺎن ﺟﻮړه ﻛړې اﻣﭙﺮاﻃﻮري ټﻮك ټﻮك

ﻣﺨﻴﺰو وژﻧﻮ او وراﻧﻴﻮ ﺧﺒﺮ ﻛړل .دﻏﻪ ﺷﻲ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ذﻫﻨﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ

او د دۀ اوﻻده د ﻫﻐﻮ ﻣﻠﻜﻮﻧﻮ ﺷﻮه ﭼﯥ ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﻳﯥ ورﺑﺎﻧﺪې ﻛﻮل .د

ﭼﻨګﯧﺰه ﻳﻮ داﺳﯥ ﺑﯥ رﺣﻤﻪ ،وﺣﺸﻲ او وﻳﻨﻮ ﺗﻪ ﺗږى ﺑﻨﻴﺎدم ﺟﻮړ ﻛړ ﭼﯥ

ﭼﻨګﯧﺰ ﺧﭙﻞ وﻃﻦ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻳﻮۀ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻢ ځﺎى ﺑﺪل ﺷﻮ .اول ﺗﺰاري

د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻤﺪن ﺗﻪ ﻳﯥ ﻧﮥ ﺟﺒﺮاﻧﯧﺪوﻧﻜﻰ ﺗﺎوان اړوﻟﻰ دى .د ﭼﻨګﯧﺰ

روﺳﻴﯥ او ورﭘﺴﯥ ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﺗﻪ ﭘﻪ ګﻮﺗﻮ ورﻏﻰ.

ﺧﺎن ﭘﻪ اړه دﻏﻪ ﺗﺼﻮر ﺗﺮ څﻮرﻟﺴﻤﻪ ﻣﻴﻼدي ﭘﯧړۍ ﭘﻮرې ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ

د ﺷﻮروي ﻟﻪ ﺷړﯦﺪو وروﺳﺘﻪ ﻣﻨګﻮﻟﻴﺎ د ﻳﻮۀ ﺧﭙﻠﻮاك ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ

ﻧړۍ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﺎل ﭘﺎﺗﯥ و.

راڅﺮګﻨﺪه او د ﺧﭙﻞ ورك ﺗﺎرﻳﺦ د ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻟټﻪ ﻛﯥ ﺷﻮه .دﻏﻪ وﺧﺖ

ﺧﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا د ﻣﻐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ ﭼﻨګﯧﺰ ﻳﻮ ﺧﺪاى ګﻮټﻰ ،ﻳﻮ ﻓﻮق

ﭼﻨګﯧﺰﺧﺎن ﺗﻪ ﺿﺮورت ﭘﯧښ ﺷﻮ ﭼﯥ د ﻣﻨګﻮﻟﻴﺎ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ د ﻳﻮ ﭘﻴﺎوړي

اﻟﻌﺎده اﻧﺴﺎن او ﻳﻮ ﻻرښﻮد ﺷﻮ ﭼﯥ دوى ﻳﯥ ﻧﻪ ﻳﻮازې ﺷﺘﻤﻦ ﺑﻠﻜﯥ ﭘﻪ

ﺗﺎرﻳﺨﻲ او ﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ اﻟﻬﺎم ورﻛړي .اوس ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻟګﻴﺎ دي د څﮥ ﻧﺎ څﮥ

ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ د ﻧﻮم و ﻧﺸﺎن څښﺘﻨﺎن ﻛړل .د ﭼﻨګﯧﺰ ﻧﻮم او ﺷﻬﺮت ﺗﺮ ﻫﻐﻮ

اﻧﺴﺎﻧﻲ څﯧﺮې د ﻟﺮوﻧﻜﻲ ﻻﻳﻖ او ﻣﺎﻫﺮ ﭼﻨګﯧﺰﺧﺎن د ﺗﺼﻮر ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ

ﭘﻮرې ﭼﯥ د دۀ اوﻻدې د دۀ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﺑﺎﻧﺪې واﻛﻤﻨﻲ ﻛﻮﻟﻪ،

ﻛﯥ ﻟﻪ ﻣﻨګﻮﻟﻴﺎ واﻟﻮ ﺳﺮه ﻻس ﻛﻮي.

ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﺎل ﭘﺎﺗﯥ و  .دې اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﻳﻮ ﺳﻠﻮ ﭘﻨځﻮس ﻛﺎﻟﻪ ﻋﻤﺮ وﻛړ،

ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﻛﯥ ﺟﻚ وﻳﺪرﻓﻮرډ ﭘﻪ ﭼﻨګﯧﺰ ﺧﺎن ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﺧﻮرا

وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ وﺷړﯦﺪه ،ﭘﻪ وړو وړو ﺳﻠﻄﻨﺘﻮﻧﻮ ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮه ،او د ﭼﻨګﯧﺰ د

ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﭙﻮر ﻛړ ﭼﯥ ،ﭼﻨګﯧﺰ ﺧﺎن او د ﻧﻮې دﻧﻴﺎ ﺟﻮړﯦﺪا ،ﻧﻮﻣﯧږي .د

ﺷﻬﺮت زوال ﻫﻢ ﭘﻴﻞ ﺷﻮ.

دﻏﻪ ﻣﻮرخ ﭘﻪ ﻗﻮل ،ﺧﺎن ﭘﻪ ﻣﻐﻠﻮﺑﻮ ﻣﻠﻜﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻓﻴﻮډاﻟﻴﺰم ﺗﺎروﻣﺎر ﻛړ .د

ﭘﻪ څﻮرﻟﺴﻤﻪ ﭘﯧړۍ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻣﻨځﻨۍ اﺳﻴﺎ ﻛﯥ ﻧﻮي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات

اﺻﻞ وﻧﺴﺐ ﭘﻪ اﺳﺎس د ﻣﻘﺮروﻟﻮ ﺗﺮ دود ﻳﯥ د ﻟﻴﺎﻗﺖ ﭘﻪ اﺳﺎس ﻣﻘﺮروﻟﻮ

راﻏﻠﻞ او اﻣﻴﺮ ﺗﻴﻤﻮر ) (١۴٠۵ -١٣٣۶ﻗﺪرت ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ .ﻟﻪ دې ﭘﯧښﯥ

ﺗﻪ اﻫﻤﻴﺖ ورﻛړ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻞ رﻋﻴﺖ ﻳﯥ ﺗﺮ وﺳﻪ وﺳﻪ ﻛﻤﻪ ﻣﺎﻟﻴﻪ وﻟګﻮﻟﻪ او

ﺳﺮه د ﭼﻨګﻴﺰ ﻧﻮم او ﻛﺎرﻧﺎﻣﯥ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ځﻠﯧﺪو ﺷﻮل ځﻜﻪ اﻣﻴﺮ

ﻃﺒﻴﺒﺎن ،روﺣﺎﻧﻴﻮن او ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺧﻮ ﻳﯥ د ﻣﺎﻟﻴﯥ ﻟﻪ ورﻛﻮﻟﻮ ﺑﯧﺨﻲ ﻣﻌﺎف

ﺗﻴﻤﻮر د ﺧﭙﻞ ﻧﻮي اﻗﺘﺪار ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮﻟﻪ او دۀ د ﭼﻨګﯧﺰ ﭘﻪ

ﻛړل .ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻳﯥ ﻣﻨﻊ ﻛړه .د ﻣﺬﻫﺒﻲ ازادۍ اﺟﺎزه ﻳﯥ ورﻛړه .د ﭘﻮﺳﺘﯥ او
اﺣﺼﺎﻳﯥ د ﻳﻮۀ ﻧﻈﺎم ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﻳﯥ وﻛﺎوۀ .ﭘﻠﻮﻧﻪ ﻳﯥ ورﻏﻮل ﭼﯥ ﻟښﻜﺮ ﻟﯧږد

ﻛﻮرﻧۍ ﻛﯥ د وادۀ ﭘﻪ ﻛﻮﻟﻮ او ځﺎن ﺗﻪ د ګﻮرګﺎن )زوم( ﭘﻪ وﻳﻠﻮ ﺳﺮه دﻏﻪ
اﺳﺎﻧﻪ ﺷﻲ ،ښﺎروﻧﻪ ﻳﯥ ﺳﺮه وﺻﻞ ﻛړل ﭼﯥ ﺳﻮداګﺮي وﻏﻮړﯦږي ،او د

ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړ .دې ﻛﺎر د ﭼﻨګﯧﺰ ﺧﺎن اﻧځﻮر ﭼﯥ ﻻ ﺗﺮ دې دﻣﻪ
ﻳﺎﺳﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻗﺎﻧﻮن ﻳﯥ ﻧﺎﻓﺬ ﻛړ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﻠﺖ ﻣﻄﻴﻊ او د اﺻﻮﻟﻮ ﭘﺎﺑﻨﺪ

ﭘﻮرې د ﻣﺮﻛﺰي اﺳﻴﺎ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ذﻫﻨﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﻳﻮۀ ﻓﺎﺗﺢ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﺎﺗﯥ
وﺳﺎﺗﻲ.

و ،د ﻳﻮۀ ﻟﻮى اﺗﻞ او اﺛﺮﻧﺎك ﺳﺘﻮري ﭘﻪ ﺣﻴﺚ را ژوﻧﺪى ﻛړ .د ﻫﻨﺪ
ﺟﺎﻟﺒﻪ دا ده ﭼﯥ ﭼﻨګﯧﺰ ﺧﺎن راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ داﺳﯥ اﻧځﻮر ﻧﻪ دى

ﻣﻐﻮﻟﻮ واﻛﻤﻨﻮ ﻫﻢ ﭼﻨګﯧﺰ ﺧﺎن ﺗﻪ د ﺗﻴﻤﻮر د وﻓﺎدارۍ دود ﺟﺎري
ﭘﺮې اﻳښﻰ ﭼﯥ د ﺳﺮ ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻮ وﻟﻴﺪل ﺷﻲ .دۀ ﻧﮥ اﻧځﻮرګﺮو ﺗﻪ اﺟﺎزه

وﺳﺎﺗﮥ ..دﻏﻪ ﻫﻨﺪي واﻛﻤﻦ ﭘﻪ دې وﻳﺎړﯦﺪل ﭼﯥ د ﭼﻨګﯧﺰﺧﺎن د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ
ورﻛړه ﭼﯥ اﻧځﻮر ﻳﯥ وﺑﺎﺳﻲ او ﻧﮥ ﻳﯥ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺟﻮړووﻧﻜﻲ ﭘﺮﯦښﻮدل ﭼﯥ

ﺳﺎﺗﻨﺪوى دي او ادﻋﺎ ﻳﯥ ﻛﻮﻟﻪ ﭼﯥ د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﺮاث دوى ﺗﻪ ﭘﺎﺗﯥ دى.
ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻳﯥ ﺳﺎزه ﻛړي .ﭼﻨګﯧﺰﭘﻪ ﻛﻮﻣﯥ ﺳﻜﯥ ،ډﺑﺮې ﻳﺎ ﻳﺎدګﺎري څﻠﻲ
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ﭘﻪ ﻳﻮۀ ﭘټ ځﺎى ﻛﯥ ﺧښ ﺷﻮ .وﻳﻞ ﺷﻮي دي ﭼﯥ د دۀ د ښﺨﯧﺪو د ﻣﻴﺪان د
ﭘﻮره اواروﻟﻮ او د ﻗﺒﺮ د ﻧﺨښﻮ د ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره اﺗﮥ ﺳﻮه اﺳﻮﻧﻪ ﭘﻪ ځﻠﻮﻧﻮ
ځﻠﻮﻧﻮ وځﻐﻠﻮل ﺷﻮل.

ﻧﻈﺎﻓﺖ
څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ د ﭼﻨګﯧﺰ اﻧځﻮر ﻧﺸﺘﻪ ﻧﻮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﯥ ﻟﻪ
ﺧﭙﻞ ﺗﺼﻮرﺳﺮه ﺳﻢ ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ﺑڼﻮ اﻧځﻮر ﻛړى دى .وﻳﺪرﻓﻮرد
ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ :ﭼﻴﻨﻴﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺳﺘﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺘﺮګﻮ د ﻳﻮۀ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻪ ﺑڼﻪ ﭼﯥ

ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻮ ټﻮﻟﻮ ﺗﻤﺪﻧﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺷﺨﺼﻲ ﻧﻈﺎﻓﺖ د روح ﻟﻪ ﭘﺎﻛۍ ﺳﺮه ﻏﻮټﻪ و.

ﻧﺮۍ ﻗﺒﻀﻪ ږﻳﺮه ﻟﺮي ،ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛړ .دا د ﻳﻮۀ ﻗﻬﺮﺟﻦ ،ﺑﯥ رﺣﻤﻪ ،ﻣﻐﻮل ﺟګړه

ځﻜﻪ ﺧﻮ روﺣﺎﻧﻴﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻜﺎر وه ﭼﯥ ﺗﺮ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺮاﺳﻤﻮ دﻣﺨﻪ ځﺎﻧﻮﻧﻪ

ﻣﺎر ﺗﺮ اﻧځﻮر د ﻳﻮۀ ﭼﻮرﺗﻲ ،ﭼﻴﻨﻲ ﺣﻜﻴﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮﺗﻪ ورﺗﻪ دى .ﭘﻪ ﻳﻮۀ اﻳﺮاﻧﻲ

ووﻳﻨځﻲ .ﻋﺎدي ﺧﻠﻚ ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮرﯦﺪل ﭼﯥ ﻣﻌﺒﺪ ﺗﻪ ﺗﺮ ﻧﻨﻮﺗﻮ ،ﻳﺎ ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ

ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮر ﻛﯥ ﭼﻨګﯧﺰ ﺧﺎن د ﺗﺨﺖ د ﭘﺎﺳﻪ ﻧﺎﺳﺖ ﺗﺮك ﺳﻠﻄﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن اﻧځﻮر

ﺧﺪاﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﺮ ﺳﻮﻏﺎت ورﻛﻮﻟﻮ او ﻳﺎ ﻣﻘﺪﺳﻮ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﺮ ﻻس وروړﻟﻮ

ﺷﻮى دى .اروﭘﺎﻳﺎﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ د ﻳﻮۀ ﺑﺸﭙړ وﺣﺸﻲ ﺑﻨﻴﺎدم ﭘﻪ څﯧﺮ ﭼﯥ ﺑﯥ

دﻣﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﺎك ﻛړي.

رﺣﻤﻪ وﺣﺸﻲ ،ﭘﻮره ﺑﺪرﻧګﯥ څﯧﺮه او ﺗﯧﺰې ﺧﻮﻧﻜﺎرې ﺳﺘﺮګﯥ ﻟﺮي،

ﭘﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﻣﺼﺮ ﻛﯥ روﺣﺎﻧﻴﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻜﺎر وه ﭼﯥ دوه ځﻠﻪ د ورځﯥ او دوه

اﻧځﻮرﻛړى دى.

ځﻠﻪ د ﺷﭙﯥ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ووﻳﻨځﻲ .اﻟﺒﺘﻪ ،د ﺑﺮوﻧﺰ د زﻣﺎﻧﯥ ﭘﻪ ﺗﻤﺪﻧﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺗﺮ

ﺧﻮ د ﻣﻨګﻮﻟﻴﺎ د ﺧﻠﻜﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﻨګﯧﺰ ﻳﻮ ﻣﻠﻲ اﺗﻞ دى .څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ د دۀ

ﺑﻞ ﻫﺮ ځﺎى د اﻧډوس وادي د ﺧﻠﻜﻮ د ﻧﻈﺎﻓﺖ او ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﯥ ﺷﻌﻮر

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺸﺘﻪ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨګﻮﻟﻴﺎ ﻛﯥ دا ﺧﺒﺮه د ﻣﺘﻞ ﻏﻮﻧﺪې ﻣﺸﻬﻮره ده ﭼﯥ:

ﭘﻴﺎوړى و .د دوى د ښﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺎورو ﻛﯥ ﻛﻴﻨﺪﻧﯥ را ښﻴﻲ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ

ﻣﻮږ دې څﯧﺮه ﭘﻪ ﺗﺼﻮر ﻛﯥ ﺟﻮړوو ﺧﻮ زﻣﻮږ ذﻫﻨﻮﻧﻪ ﻛﺎواﻛﻪ دي.

ﻛﻮروﻧﻮ او ښﺎروﻧﻮ ﭘﺎك ﺳﺎﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺧﻮرا ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻮﻟﻪ.
ﺷﺎﻳﺪ د دوى ذﻫﻨﻮﻧﻪ ﻧﻮر ﺗﺶ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ ﺷﻲ .ځﻜﻪ د ﭼﻨګﯧﺰ ﭘﻪ اړه ﻳﻮ ﻧﻮى

ﭘﻪ ﻣﻮﻫﻨﺠﻮدﻳﺮو ﻛﯥ د ﻫﺮ ﻛﻮر ﻳﻮ ﺣﻤﺎم و او ﻳﻮ ﻳﯥ ﻛﻮﻫﻰ و ﭼﯥ اوﺑﻪ
ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻧځﻮر ﭼﯥ د اﺳﻨﺎدو ﭘﻪ اﺳﺎس ﻳﯥ ﻳﻮ ﻣﻠﻲ اﺗﻞ ښﻴﻲ ،د ﺟﻮړﯦﺪو

ورﻧﻪ راوﺑﺎﺳﻲ .ښﺎر ﻳﻮ )ﻟﻮى ﺣﻤﺎم( ﻫﻢ درﻟﻮد .د ﻣﺎﻫﺮاﻧﻮ اټﻜﻞ دى ﭼﯥ
ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ دى.

دﻏﻪ ﺣﻤﺎم ﺑﻪ د ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺮاﺳﻤﻮ او ﺷﻌﺎﻳﺮو ﻟﭙﺎره و.
ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﻛﯥ ﻟﺮﻏﻮﻧﭙﻮﻫﺎﻧﻮ د ﭼﻨګﯧﺰ ﭘﻪ اړه د ﻻزﻳﺎﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د

ﻟﺮﻏﻮﻧﭙﻮﻫﺎﻧﻮ د ﻳﻮﻧﺎن ﭘﻪ ﻛﺮﻳټ ﺟﺰﻳﺮه ﻛﯥ د ﭘﺎﭼﺎ ﻣﻴﻨﻮس ﭘﻪ ﻣﺎڼۍ ﻛﯥ
ﻟﺮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻫﻐﻪ د ﻗﺒﺮ د ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﻫڅﻪ ﭘﻴﻞ ﻛړې ده .ﻛﻪ داﺳﯥ وﺷﻮل ﻧﻮ د

د ﺗﺨﺖ ﻟﻪ ﺗﺎﻻر ﺳﺮه څﻨګ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺣﻤﺎم ﻣﻮﻧﺪﻟﻰ ﭼﯥ ﺗﺮ ﻣﻴﻼد درې زره
ﻣﻨګﻮﻟﻴﺎ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎى د ﻳﺎدګﺎر څﻠﻰ ودروي.

ﻛﺎﻟﻪ ﭘﺨﻮا ﺟﻮړ ﺷﻮى و.
ﭘﻪ وﻳﺪي ﻋﺼﺮ ﻛﯥ ﻫﻨﺪﻳﺎﻧﻮ د ﺧټﯥ ﻳﺎ ﻃﺒﻘﯥ ﭘﻪ اﺳﺎس ﺑﺎﻧﺪې ﻛﺎﺳﺖ
ﻧﻈﺎم ﺗﻪ وده ورﻛړه .د دې ﻣﻈﺒﻮط ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﻧﻈﺎم ﻳﻮه ﭘﺎﻳﻠﻪ دا وه ﭼﯥ د

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
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ﻟﻮړې ﻃﺒﻘﯥ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﻴﺎ ﺑﺮﻫﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺗﻪ ﺧﻮرا اﻫﻤﻴﺖ ورﻛړ

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
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ﺑﻴﺎ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺑﺰرګﺎﻧﻮ اداﻣﻪ ورﻛړه .ﭘﺎ ﭘﺎﻧﻮ ﺑﻪ د ﻫﻤﺪې ﺳﻨﺖ ﭘﻪ ﭘﯧﺮوۍ د

او ان ﺗﺮ ﻫﺮ ځﻞ ډوډۍ ﺧﻮړﻟﻮ دﻣﺨﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ځﺎن وﻳﻨځﮥ او ﻛﻪ ﺑﻪ داﺳﯥ

ﺧﻮاراﻧﻮ ﭘښﯥ وﻳﻨځﻠﯥ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﻮاﺿﻊ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﻛړي.

ﭘﯧښﻪ ﺷﻮه ﭼﯥ ﺑﺪن ﺑﻪ ﻳﯥ د ټﻴټﯥ ﻃﺒﻘﯥ د ﻳﻮ ﻛﺲ ﻟﻪ ﺑﺪن ﺳﺮه وﻟګﯧﺪ ﻧﻮ

د ﻳﻬﻮدو ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﺗﺮ ﺧﻮړو دﻣﺨﻪ د ﻻﺳﻮﻧﻮ وﻳﻨځﻞ ﺿﺮوري وو،

ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻏﺴﻞ ﻛﺎوۀ ﭼﯥ ﭘﺎك ﺷﻲ .دوى ﺑﻪ ﭘﺨﻠﻨځﻲ ﺗﻪ ﺗﺮ

ځﻜﻪ دوى ﭘﻪ ﻧﺎوﻳﻨځﻠﻴﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ډوډۍ ﺧﻮړل ګﻨﺎه ﺑﻠﻞ .ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ

داﺧﻠﯧﺪو دﻣﺨﻪ ﻫﻢ د ځﺎن وﻳﻨځﻞ ﺿﺮوري ﺑﻠﻞ .ﭘﺨﻠﻨځﻲ ﺗﻪ د ﻛﻮر د ﺗﺮ

د ﻻﺳﻮﻧﻮ وﻳﻨځﻞ ﭘﻪ ﻳﻬﻮدي ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻳﻮۀ ﻛﺎر او ﭘﺮوګﺮاﻣﻪ د ﺗﯧﺮﻳﺪﻟﻮ

ګﺮدو ﺳﭙﯧڅﻠﻲ ځﺎى ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻪ ﻛﺘﻞ ﻛﯧﺪل.

او ﻻس اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺳﻤﺒﻮل ﺷﻮ .ﻣﻮږ ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﭘﻮرې ﻟﻪ ﻳﻮۀ ﭼﺎ ﻳﺎ ﻳﻮه

څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ اﻛﺜﺮه ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﻤﺪﻧﻮﻧﻪ د ﺳﻴﻨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﺎړه ودان وو ﻧﻮ

ﭘﺮوګﺮاﻣﻪ د ﻣﺦ اړوﻟﻮ او زړۀ ﺻﺒﺮوﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻻس وﻳﻨځﻠﻮ ﻋﺒﺎرت

اوﺑﮥ ﺳﭙﯧڅﻠﯥ ﺷﻮې .د ﻫﻨﺪواﻧﻮ ﭘﻪ اﻧﺪ د ګﻨګﺎ اوﺑﮥ د رﺣﻤﺖ ﻟﻮﻳﻪ ﻣﻨﺒﻊ

ﻛﺎروو.

وه .دﻏﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﺗﺮ اوﺳﻪ ژوﻧﺪۍ ده .ﻟﻪ ﻫﻨﺪو اﺳﺎﻃﻴﺮو ﺳﺮه ﺳﻢ ،ﭘﻪ ګﻨګﺎ

د ﻟﻮﻛﺴﻮ ﺣﻤﺎﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﺮﻟﻮ ﻛﯥ د روﻣﻴﺎﻧﻮ ﺳﺎرى ﻧﻪ و .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ

ﻛﯥ ﻏﺴﻞ اوﻳﺎ ﻫﺴﯥ ﻳﻮه ﻏﻮﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎدم ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﻛړﻳﻮ ګﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﺎﻛﻮي.

اﻳﺮاﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﻮﻛﺲ او ﺷﺎﻧﺪاره ﺣﻤﺎﻣﻮﻧﻪ ودان ﻛړي وو ﺧﻮ ﭘﻪ دې اړه د

ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻫﻢ د ﺑﺪن د ﻧﻈﺎﻓﺖ ﭼﺎرې ﺗﻪ ډﯦﺮ ﭘﺎم اړوﻟﻰ و .دوى ﺑﻪ

دوى ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻮﻧﻮ ﻛﯥ ډﯦﺮ څﻪ ﻧﻪ ﺷﻮ ﻣﻮﻧﺪﻻى .روﻣﻴﺎﻧﻮ د درې ﺳﻮه

ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺪاﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛﻮﻟﻮ دﻣﺨﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ وﻳﻨځﻞ.

دوﻟﺲ ﻣﻴﻼد ﻣﺨﻜﯥ ﻛﺎل ﺷﺎوﺧﻮا د ﻻﻣﺒﻮ ﺣﻮﺿﻮﻧﻪ ﺳﺎز ﻛړل او ﭘﻪ

اﻟﺒﺘﻪ ،ځﻴﻨﻮ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮدو اوﺑﻮ ځﺎن وﻳﻨځﻠﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ دې ﭘﻠﻤﻪ

ﻫﻤﺪې ﻟﺴﻴﺰه ﻛﯥ ﻳﯥ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻤﺎﻣﻮﻧﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻣﺨﻪ ﻛړه .ﻛﻠﻪ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺎوۀ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺳړي ﻧﺮښځﻮﻛﻰ ﺟﻮړوي او ﻛﻤﺰورى ﻛﻮي ﻳﯥ.

ﭼﯥ ﭘﻪ دوه اﺗﻴﺎ ﻣﻴﻼد ﻣﺨﻜﯥ ﻛﺎل ﻛﯥ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻛﻼودﻳﻮس اوﺑﻼرې

ﺳﭙﺎرټﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻠﻜﻮاﻧﯥ ﺑﻪ ﻻ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺸﻘﻮﻧﻮ ﺑﻮﺧﺖ

)ﻛﺎﻧﺎﻟﻮﻧﻪ( ﺟﻮړې ﻛړې ﻧﻮ ښﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﻳﻤﺎﻧﻪ اوﺑﻪ ورﺳﯧﺪې .ﻛﺎﺑﻮ ټﻮﻟﻮ

وو ،ﭘﻪ ﺳړو اوﺑﻮ ځﺎن وﻳﻨځﻞ د ﻧﺎرﻳﻨﺘﻮب ﻋﻼﻣﻪ ښﻜﺎرﯦﺪه .څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ

روﻣﻲ اﻣﭙﺮاﻃﻮراﻧﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ د ﺧﭙﻞ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ د زﻳﺎﺗﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره

ﺳﭙﺎرټﺎﻧﻮ د ژوﻧﺪ د ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﯥ ډﯦﺮه ﻣﻮده د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺸﻖ ﭘﻪ ﻛﻤﭙﻮﻧﻮ

ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻤﺎﻣﻮﻧﻪ ودان ﻛړل .اﻣﭙﺮاﻃﻮر داﻳﻜﻠﺸﻦ ) (٢٨۴‐٢٠۵ﭘﻪ

ﻛﯥ ﺗﯧﺮوﻟﻪ ﻧﻮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻳﯥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻤﺎﻣﻮﻧﻪ ودان او رواج ﻛړل ﭼﯥ ټﻮل

ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻣﺮﻣﺮو ښﻜﻠﻰ ﺷﺎﻧﺪاره ﺣﻤﺎم ودان ﻛړ .د دې ﺣﻤﺎم ﭘﻪ ﻫﺎﻟﻮﻧﻮ ﻛﯥ

ﺧﻠﻚ ورﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده وﻛﻮﻻى ﺷﻲ.

د ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ او آرټﺴټﺎﻧﻮ ﻣﺠﺴﻤﯥ او اﻧځﻮروﻧﻪ اﻳښﻲ وو .د دې

ﭘﻪ ﻣﻨځﻲ ﺧﺘﻴځ ﻛﯥ دود و ﭼﯥ ښﺎر ﻳﺎ ﻗﺒﻴﻠﯥ ﺗﻪ د را رﺳﯧﺪﻟﻲ ﻣﯧﻠﻤﻪ

ﺣﻤﺎم د اوﺑﻮ ګڼﻮ ﻓﻮارو ﻫﻐﻪ د روم ﭘﻪ ﻳﻮې ﺑﯥ ﺳﺎرې وداﻧۍ او د ﺗﺠﻤﻞ

ﭘښﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ وروﻳﻨځﻠﯥ ځﻜﻪ ﭘﻪ څﭙﻠﻴﻮ ﻛﯥ د راﻏﻠﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭘښﯥ ﺑﻪ ﻟﻪ

ﭘﻪ ﺳﻤﺒﻮل ﺑﺪل ﻛړى و.

دوړو او ﭼټﻠﻴﻮ ﺧﻮﻧﺪي ﻧﮥ وې .ﭘﻪ دې ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ د ﻣﯧﻠﻤﻪ د ﭘښﻮ وﻳﻨځﻞ

ﭘﻪ روم ﻛﯥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻤﺎﻣﻮﻧﻪ د ﺧﻠﻜﻮ د راټﻮﻟﯧﺪو ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﺷﻮل .دﻟﺘﻪ

د ﻣﯧﻠﻤﻪ ﭘﺎﻟﻨﯥ ﻧﺨښﻪ ﺷﻮه .دﻏﻪ دود ﺗﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻼم او وروﺳﺘﻪ

ﺧﻠﻜﻮ ﻏﺴﻞ ﻛﺎوۀ ،ﻣﻠګﺮي ﻳﯥ ﻟﻴﺪل ،ﺷﻌﺮوﻧﻪ ﻳﯥ اورﯦﺪل ،ﻟﻪ

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
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ﺧﻮﻧﺪ اﺧﻴﺴﺖ.
د روﻣﻴﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻫﻴڅﻮﺧﺖ ﺑﻴړه ﻧﻪ وه ﭼﯥ ژر ﺣﻤﺎم وﻛړي .دا ﻳﻮ ﭘﻮره اوږد
ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮ و .دروازه وان ﺗﻪ ﺗﺮ ﻏﺮان ورﻛﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ  ،د روم د ﻫﺮ ﺗﺒﻌﻪ

وﺻﻴﺖ

دا ﺣﻖ و ﭼﯥ د ﺣﻤﺎم ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوو او ﺧﻮﻧﺪوﻧﻮ اﺳﺘﻔﺎده وﻛړي.
دى ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺳړو او ﺗﻮدو اوﺑﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ځﺎن د وﻳﻨځﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ
د ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻠﻜﻴﺖ ﻟﻪ رواﺟﯧﺪو ﺳﺮه د وﺻﻴﺖ ﻟﻴﻜﻠﻮ دود ﭘﻴﺪا ﺷﻮ.

ﺧﻮﻧﻮ ﺗﯧﺮ ﺷﻮى واى .ﭘﻪ اﺧﺮ ﻛﯥ ﺑﻪ دۀ ﺧﭙﻞ ﺑﺪن ﻏﻮړاوۀ .ﺷﺘﻤﻨﻮ روﻣﻴﺎﻧﻮ
ورﭘﺴﯥ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﭘﻼرواﻛﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﻛﯥ د ښځﻮ ﻟﭙﺎره ﻻزﻣﻲ ﺷﻮه ﭼﯥ زوى

ﻟﻪ ځﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻋﻄﺮوﻧﻪ او ﻣﺎﻟﺸﻮﻧﻪ راوړل ﭼﯥ ﻧﻮﻛﺮان ﻳﺎ ﻏﻼﻣﺎن ﻳﯥ د
وزﯦږوي ﭼﯥ د ﻛﻮرﻧۍ ﻧﻮم ورﺳﺮه ژوﻧﺪى او ﻣﻠﻜﻴﺖ ورﺳﺮه ﺧﻮﻧﺪي ﭘﺎﺗﯥ

دوى ﭘﻪ ﺑﺪﻧﻮﻧﻮ وﻣﻮښﻲ.
ﺷﻲ.

ﺣﻤﺎم د ﻏﺮﻣﯥ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺑﺠﻪ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﻛﯧﺪۀ او د ﻣﺎښﺎم ﺗﺮ ﺗﻴﺎرې ﭘﻮرې ﺑﻪ
څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ د ﻛﻮرﻧۍ ﻳﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﯥ وارﺛﻪ ﭘﺮﯦښﻮدل ﻟﻮى ﺗﺎوان ﺣﺴﺎﺑﯧﺪۀ

ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻰ و .ځﻴﻨﻮ روﻣﻴﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻛﺮۍ ورځ ﭘﻪ ﺣﻤﺎم ﻛﯥ ﺗﯧﺮوﻟﻪ او ځﺎﻧﻮﻧﻪ
ﻧﻮ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺑﻪ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ ځﺎى ﻧﺎﺳﺘﻲ د ﻟﺮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﺎﭼﺎﻳﺎﻧﻮ او اﺷﺮاﻓﻮ څﻮ

ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻟﻮﺑﻮ ﻳﺎ ﻟﻪ ﻣﻠګﺮو ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺗﻞ.
ښځﯥ ﻛﻮﻟﯥ .ﺧﻮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻳﻮۀ ډﯦﺮ وارﺛﺎن وو ﻧﻮ

ټﻜﺮوﻧﻪ او ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺑﻪ

روﻣﻴﺎﻧﻮ دﻏﻪ ﻣﺰې ﭼړﭼﯥ د ﻫﻐﯥ ﺷﺘﻤﻨۍ ﭘﻪ زور ﻛﻮﻟﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻴﻮل

ﻛﻮرﻧﻲ ﺟﻨګﻮﻧﻪ ﭘﯧښﯧﺪل ﭼﯥ وروﺳﺘۍ ګټﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﻳﻮه ﭘﻪ ﻧﺼﻴﺐ وه ﭼﯥ

ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻠﻜﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻟﻮټﻠﯥ .دﻏﻪ راز د ﻏﻼﻣۍ ﻧﻈﺎم دوى ﺗﻪ اﺟﺎزه

زور ﺑﻪ ﻳﯥ ډﯦﺮ و.

ورﻛﻮﻟﻪ ﭼﯥ ډﯦﺮ وﺧﺖ وﻟﺮي او ﭘﻪ ﻣﺰو ﻛﯥ ژوﻧﺪ وﻛړي ،ځﻜﻪ د ﻛﻮر او

اروﭘﺎﻳﺎﻧﻮ د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺟګړو او ﻻﻧﺠﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره داﺳﯥ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړ ﻛړ

ﻧﻮر ډﯦﺮ ﻛﺎروﻧﻪ ﺑﻪ د دوى د ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﺎړه وو .ﺑﺎﻻﺧﺮه داﺳﯥ وﺧﺖ

ﭼﯥ ﻣﻴﺮاث ﻳﻮازې ﻣﺸﺮ زوى ﺗﻪ رﺳﯧﺪۀ ،ﻧﻮر زاﻣﻦ ورﻧﻪ ﻣﺤﺮوم ﭘﺎﺗﯧﺪل.

راﻏﻰ ﭼﯥ ﻟﻪ روﻣﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻧﻮر د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻤﺎﻣﻮﻧﻮ د ﻟﺮﻟﻮ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻧﮥ

اروﭘﺎﻳﻲ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻛﻮرﻧﻴﻮ د دې ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻴﺮوي وﻛړه ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ د

وو .دا ﻫﻐﻪ وﺧﺖ و ﭼﯥ روﻣﻴﺎﻧﻮ د ﻧﻴﻮل ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻠﻜﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ او

ﭘﻼر د ځﺎى ﻧﺎﺳﺘۍ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ډول اوارﯦﺪه .ﺧﻮ ﭘﻪ ﺷﺮﻗﻲ

ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ ﺑﺎﻧﺪې اﺗﻜﺎ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﻛړه او دې ﺷﻲ د روم د اﻣﭙﺮاﻃﻮرۍ وار

ﺳﻠﻄﻨﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ د ﻣﻴﺮاث داﺳﯥ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﮥ و د ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺎﭼﺎ وﺻﻴﺖ ﺗﻪ

ﭘﻪ وار زوال ﺗﻪ ﻻره اواره ﻛړه.

ځﻴﻨﯥ وﺧﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﯧﺪه او ځﻴﻨﯥ وﺧﺖ ﺑﻴﺎ ﺳﺘﺮګﯥ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘټﯧﺪې .ﻧﻮ د
ﺳﻠﻄﻨﺖ د ځﺎى ﻧﺎﺳﺘۍ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺎ د ﻛﻮرﻧۍ ﺟګړې ﻟﻪ ﻻرې اوارﯦﺪه او ﻳﺎ
د ﺗﺨﺖ وﺗﺎج د ټﻮﻟﻮ ﻣﺪﻋﻴﺎﻧﻮ د ﺧﺘﻤﯧﺪو او ﻳﻮې ﺧﻮاﺗﻪ ﻛﯧﺪ و ﭘﻪ ﺑڼﻪ.
د ﻫﻨﺪ د ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ د ﭘﺎﭼﺎ د وﺻﻴﺖ د ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻮ ډﯦﺮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ
ﭘﻴﺪا ﻛﻮﻻى ﺷﻮ .ﻣﺜﻼ اﻟﺘﻤﺶ )  ( ١٢١١‐١٢٢۶وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ د دۀ ﻟﻮر

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
109
رﺿﻴﻪ دې د دۀ ځﺎى ﻧﺎﺳﺘﯥ ﺷﻲ ﺧﻮ ﺗﺮﻛﻮ اﺷﺮاﻓﻮ ﻳﯥ وﺻﻴﺖ وﻧﮥ ﻣﺎﻧﮥ او د

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
110
ﺧﻴﺮات اﺟﺮ ووﻳﻨﻲ  ،د ﺧﭙﻞ ﺟﺎﻳﺪاد ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻮ ،ﻛﻠﻴﺴﺎ ګﺎﻧﻮ،

ﻫﻐﯥ د ورور ﻣﻼﺗړ ﻳﯥ وﻛﺎوۀ .ﭘﻪ دې ﺧﻮ ﻣﻮږ ټﻮل ﺧﺒﺮ ﻳﻮ ﭼﯥ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻪ د

ﻣﻌﺒﺪوﻧﻮ ،ﻳﺘﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮ ﻳﺎ د ﺗﺼﻮف د ﻛﻮﻣﯥ ﻃﺮﻳﻘﯥ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎره ﺑﯧﻠﻮﻟﻪ.

رﺳﯧﺪو ﻟﭙﺎره اورﻧګﺰﯦﺐ ) (١۶۵٨‐١٧٠٧څﻨګﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺑﻨﺪي ﻛړ او

وﺻﻴﺖ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ د ﺑﺪﻟﯧﺪوﻧﻜﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ښﻮوﻧﺪوى ﻫﻢ دى .د ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﻳﻮۀ

ﺧﭙﻞ وروڼﻪ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻟﺮې ﻛړل .ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ وﺻﻴﺖ ﻳﺎ د ﺗﻮرې ﭘﻪ

ﻣﻮرخ ﭘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮي ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ د ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻫﺒﻲ او ﺳﻜﻴﻮﻟﺮ ﺗﻤﺎﻳﻼﺗﻮ

زور او ﻳﺎ د ﺳﺎزﺑﺎز ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﯧﺪۀ.

د ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ زﻣﺎﻧﻮ ﻛﺎﺑﻮ درې زره وﺻﻴﺘﻮﻧﻪ ﻟﻮﺳﺘﻲ دي.

د ﺻﻮﻓﻲ ﺑﺰرګﺎﻧﻮ د وﺻﻴﺖ ﻛﻴﺴﻪ ﺑﻴﺎ ﻳﻮ څﮥ ﺑﯧﻠﻪ وه .ﭘﻪ اوﻟﻪ ﻛﯥ د دوى

دۀ د دﻏﻮ اﺳﻨﺎدو ﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﯥ وروﺳﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ واﺧﻴﺴﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻨځﻴﻨﻮ

ځﺎى ﻧﺎﺳﺘﻲ د ﻛﻮرﻧۍ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﮥ ﻧﻮﻣﻮل ﻛﯧﺪل ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ د ﺳﺠﺎده

ﭘﯧړﻳﻮ ﻛﯥ ﺷﺘﻤﻨﻮ د ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺮ اﻏﯧﺰ ﻻﻧﺪې د ﺧﭙﻠﯥ اﻳﻤﺎﻧﺪارۍ د

ﻧﺸﻴﻨﻮ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﻮه ﭼﯥ د ﭘﻴﺮ ﻳﺎ ﺷﻴﺦ د وراﺛﺖ دﻋﻮه ﻳﯥ ﻛﻮﻟﻪ .دا دﻋﻮه

څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﺟﺎﻳﺪاد ﻟﻮﻳﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ادارو ﺗﻪ ورﻛﻮﻟﻪ  .ﺧﻮ د

ﭘﻪ دې اﺳﺘﺪﻻل وﻻړه وه ﭼﯥ د ﺑﺰرګ روﺣﻲ ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ ﻳﻮازې د دۀ ﻛﻮرﻧۍ ﺗﻪ

ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﯧﺪو او ﺳﻜﻴﻮﻟﺮﻳﺰم ﭘﻪ ﺧﭙﺮﯦﺪو ﺳﺮه ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺪل ﺷﻮ او ﺷﺘﻤﻨﻮ

ﻟﯧږدول ﻛﯧږي ﻧﻮ دا د ﺑﺰرګ د اوﻻدې ﺣﻖ دى ﭼﯥ د دۀ ﭘﻪ ﻣﺴﻨﺪ ﻛښﯧﻨﻲ او

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ادارو او ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﺟﺎﻳﺪاد ﻳﺎ ﭘﻴﺴﻮ

ﻣﻌﻨﻮي ﻻرې ﺗﻪ ﻳﯥ اداﻣﻪ ورﻛړي .ﺧﻮ ﻛﻪ د ﭘﻴﺮ وارﺛﺎن ﺑﻪ زﻳﺎت وو ﻧﻮ د

ورﻛړه ﭘﻴﻞ ﻛړه.

ځﺎى ﻧﺎﺳﺘۍ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺳﻮﻟﻪ ﻳﻴﺰه ﻧﮥ وه.

ﭘﻪ دﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﯥ اﻳﻤﺎﻧﻪ ﻛﯧﺪل د دې ﺳﺒﺐ ﺷﻮل ﭼﯥ د ﺑﻠﯥ دﻧﻴﺎ ﻟﻪ اﺟﺮه ﺗﻤﻪ

د واﻛﻤﻨﻮ د وﺻﻴﺖ ﻳﻮ ﺑﻞ ډول ﻫﻐﻪ ﻻرښﻮوﻧﯥ وې ﭼﯥ دوى ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮ ځﺎى

وﺷﻠﯧږي او دې ﺷﻲ د دې دﻧﻴﺎ د ﭼﺎرو د ﺑﻬﺘﺮۍ ﻟﭙﺎره د ﺟﺎﻳﺪاد د وﻗﻔﻮﻟﻮ

ﻧﺎﺳﺘﻮ ﺗﻪ ﻛﻮﻟﯥ ﭼﯥ څﻨګﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ وﭼﻠﻮي او دﺣﻜﻮﻣﺖ د ﺑﻘﺎ ﻟﭙﺎره ﻛﻮﻣﯥ

ﻟﻪ رواج ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړه .ﻣﻮږ اوس ﭘﻪ ﻏﺮﺑﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ د دې ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻟﻮى

ﻛﻮﻣﯥ ﻻرې ﺧﭙﻠﯥ ﻛړي .ﻣﺜﻼ ﺑﺎﺑﺮ ) (١۵٢۶‐١۵٣٠ﺧﭙﻞ ځﺎى ﻧﺎﺳﺘﻲ

اﻏﯧﺰ وﻳﻨﻮ .ﭘﻪ دې ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﻟﻮۍ ﺷﺘﻤﻦ او ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺎران ﺧﭙﻞ ګڼ

ﻫﻤﺎﻳﻮن ﺗﻪ وﺻﻴﺖ وﻛړ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﯥ ﻣﻌﺒﺪوﻧﻪ ﻣﮥ وراﻧﻮه او ﻏﻮﻳﻲ ﻣﮥ

اﻣﻜﺎﻧﺎت د دﻧﻴﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪو ﻟﭙﺎره وﻗﻔﻮي .ﻧﻦ ورځ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﻛﺜﺮه

ﺣﻼﻟﻮه ﭼﯥ د ﻫﻨﺪواﻧﻮ ﻣﺬﻫﺒﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎت ژوﺑﻞ ﻧﻪ ﺷﻲ .دۀ ﻫﻤﺎﻳﻮن ﺗﻪ د

روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻪ ،ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻪ ،د څﯧړﻧﯥ ادارې او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﻛﺰوﻧﻪ د دﻏﻪ

ﻣﺬﻫﺒﻲ زﻏﻢ د ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛړې وه.

ډول ﭘﻴﺴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺣﺎﺻﻠﻮي .ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ د ﻣﻨځﻨﻴﻮ

ﻧﺎﻟﻴﻜﻠﯥ او ژﺑﻨۍ ﺗﻮﺻﻴﯥ د وﺻﻴﺖ څﻠﻮرم ډول ﺑﻠﻼى ﺷﻮ .ﻣﺮګ ﺗﻪ ﻧﮋدې

ﭘﯧړﻳﻮ ﺗﻤﺎﻳﻞ وﻳﻨﻮ او ﺗﺮ دﻧﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﺗﻪ ورﻛړه زﻳﺎﺗﻪ

ﻛﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ د ﻛﻮرﻧۍ ﻟﻪ ﻏړﻳﻮ او ﻳﺎ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠګﺮو ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻛﻮﻟﻪ ﭼﯥ د دۀ

ده.

ځﻴﻨﯥ ارزوګﺎﻧﯥ د دۀ ﻟﻪ ﻣړﻳﻨﯥ وروﺳﺘﻪ ﭘﻮره ﻛړي .ﻣﺜﻼ ﺑﺎﺑﺮ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ زوى

د ﻳﺎدوﻟﻮ وړ ده ﭼﯥ د ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن د ﻣﻮﺳﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺟﻨﺎح وﺻﻴﺖ ﻟﻪ

ﻫﻤﺎﻳﻮﻧﻪ وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ورور ﺳﺮه ﻧﺮم او ښﮥ ﭼﻠﻨﺪ وﻛړي  .ﻫﻤﺎﻳﻮن د

ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ دﻟﭽﺴﭙﻲ ښﻴﻲ .دى ﭘﺨﭙﻞ وﺻﻴﺖ ﻛﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﻛﻮرﻧۍ ﭘﻪ

ﭘﻼر وﻣﻨﻞ او ﺗﺎوان ﻳﯥ وﻛړ.

ﻏړﻳﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮه ،ﻳﻮه ټﺎﻛﻠﯥ اﻧﺪازه ﭘﻴﺴﯥ د ﺑﻤﺒۍ او ﻋﻠﻴګړه ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ

د ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪو ﻟﭙﺎره د ﺟﺎﻳﺪاد د ﺑﯧﻠﻮﻟﻮ وﺻﻴﺖ ﻫﻢ ﻛﯧﺪۀ .ﺷﺘﻤﻨﻮ ﺑﻪ د

ﺑﯧﻠﻮي ﭼﯥ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دﻏﻮ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﺗﻪ دا ﭘﻴﺴﯥ ورﻧﻪ ﻛړاى ﺷﻮې .د دۀ ﭘﻪ

دې ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﺧﺪاى ورﺑﺎﻧﺪې ورﺣﻤﯧږي او ﭘﻪ ﺑﻠﻪ دﻧﻴﺎ ﻛﯥ د ﺧﭙﻞ ﺧﻴﺮ

وﺻﻴﺖ ﺳﺘﺮګﯥ ﭘټﯥ ﺷﻮې او دا ﭘﻴﺴﯥ ﻧﻮرو ادارو ﺗﻪ ورﻛړ ﺷﻮي دي.
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وﻟﻴﻜﻲ .ﺧﻮ د ﺧﻮرو ورو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس اوس ﻫڅﻪ رواﻧﻪ ده ﭼﯥ ﭘﻪ

ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ د ګﺪاﻳﻲ ﺑﺪﻟﯧﺪوﻧﻜﻰ ﺣﺎﻟﺖ اﻧځﻮر ﺷﻲ.
ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳځ او ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﺘﻴځ ﻛﯥ ګﺪاﻳﺎن ،ﻣﻘﺪس

ګﺪاﻳﻲ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ

ﻛﺴﺎن ګڼﻞ ﻛﯧﺪل او ټﻮﻟﻨﯥ ﻳﯥ درﻧﺎوى ﻛﺎوۀ .ﺳﻮاﻟګﺮو ﺗﻪ د ډوډۍ ﻳﺎ
ﭘﻴﺴﯥ ورﻛړه د دﻳﺎﻧﺖ او ﺗﻘﻮا ﻧﺨښﻪ وه او دا ﭼﺎره ﺧﻮرا ﺳﺘﺎﻳﻞ ﻛﯧﺪﻟﻪ.
ﻋﻘﻴﺪه دا وه ﭼﯥ ﺧﻴﺮات ورﻛﻮوﻧﻜﻰ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ دﻧﻴﺎ ﻛﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﺳﺨﺎ ﭘﻪ

زﻣﻮږ ﻛﻮڅﯥ او ﺑﺎزاروﻧﻪ ﻟﻪ ګﺪاﻳﺎﻧﻮ ډك دي ﭼﯥ د ﺧﻴﺮات او ﺻﺪﻗﯥ
ﺧﺎﻃﺮ اﺟﺮ ﻣﻮﻣﻲ .ﺳﻮاﻟګﺮ ﭼﯥ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﻮﻫﯧﺪل ﻧﻮ
ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﻫﺮ ﭼﻠﻪ ﻛﺎر اﺧﻠﻲ او ﭘﻮزې ﺗﻪ ﻳﯥ را رﺳﻮﻟﻲ ﻳﻮ .ﺧﻮ ګﺪاﻳﻲ ﻧﻮې
د ﺻﺪﻗﯥ د ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﻪ ﻳﯥ د دﻳﻦ ﻟﻤﻦ ﻧﻴﻮﻟﻪ .ﺳﻮاﻟګﺮ ﺑﻪ ﻛﻮر
ښﻜﺎرﻧﺪه او ﭘﺪﻳﺪه ﻧﮥ ده .ﻣﻮږ ﭘﻪ ټﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ او ټﻮﻟﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ د
ﭘﻪ ﻛﻮر ګﺮځﯧﺪل ﭼﯥ ﺧﻴﺮ ټﻮل ﻛړي .د ﻛﻮر ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﺑﻪ دوى ﺗﻪ ډوډۍ
ﺛﺮوت وﯦﺶ ﭘﻜﯥ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ او د ﺷﺘﻤﻦ و ﻏﺮﻳﺐ ﺗﺮ ﻣﻨځ واټﻦ ﭘﻜﯥ زﻳﺎت
ورﻛﻮﻟﻪ او د ﻛﻮرﻧۍ د ﻧﯧﻜﻤﺮﻏۍ ﻟﭙﺎره ﺑﻪ ﻳﯥ ورﺗﻪ وﻳﻞ ﭼﯥ دﻋﺎ ورﺗﻪ
و ،ګﺪاﻳﻲ وﻳﻨﻮ.
وﻛړي .ﭘﻪ ﺳﻮاﻟګﺮو ﺑﺎﻧﺪې د ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻮرﯦﻴﻨﻪ ﭘﻪ اﺧﺘﺮوﻧﻮ ،ﺟﺸﻨﻮﻧﻮ او
ﻫﻐﻮى ﭼﯥ ﺷﺘﻤﻨﻲ ﻟﺮﻟﻪ ،ﻧﻪ ﻳﯥ ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ﻧﻮر ﭘﻜﯥ ﺷﺮﻳﻚ ﻛړي او
ﻣﯧﻠﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه د ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن او ګډون اﺣﺴﺎس ﭘﻴﺎوړى
ﻫﻐﻮى ﭼﯥ ﺑﯧﻮزﻟﻲ وو ،د ﻧﻮرو ﭘﻪ اﺿﺎﻓﻲ ﺷﺘﻤﻨۍ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ﻛﯧږي ،ﻻ زﻳﺎﺗﻪ وه.
ﻏﻮښﺘﻪ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ ګﺪاﻳﻲ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ د ﺑﺮﺧﯥ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وه .دا
ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ ﺳﻮاﻟګﺮو ﺗﻪ د ﺻﺪﻗﯥ د ورﻛړې دود ﻟﻪ ﭘﯧړﻳﻮ ﭘﯧړﻳﻮ
ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﺑﻪ د وﭼﻜﺎﻟۍ ﭘﻪ وﺧﺖ ،د ﺑﯥ روزګﺎرۍ ﭘﻪ وﺧﺖ ،ﭘﻪ داﺳﯥ
راﻫﻴﺴﯥ را راوان دى .ﻟﻮﻳﻮ ﺳﻮداګﺮو او اﺷﺮاﻓﻮ د ښﻪ ﻧﻮم او ﺷﻬﺮت د
ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺤﺮاﻧﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ﺧﻠﻚ ﻳﯥ د روزي ﻟﻪ ګټﻠﻮ
ګټﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﺑﯧﻮزﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻟﻪ او ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺑﻪ
ﻣﺤﺮوﻣﻮل ،را څﺮګﻨﺪﯦﺪه .ﻣﺤﺘﺎﺟﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ ﺑﻪ ﺑﻠﻪ ﻻره ﻧﻪ ﻟﻴﺪﻟﻪ ﻧﻮ ﻳﺎ
ﻳﯥ د ﻟﻨګﺮ )د ﻣﻔﺘﯥ ډوډۍ( ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﻛﺎوۀ .ﭘﺎﭼﺎﻳﺎﻧﻮ او اﻣﭙﺮاﻃﻮراﻧﻮ
ﺑﻪ ﻳﯥ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻻس وﻧﻴﻮ او ګﺪاﻳﻲ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻣﺨﻪ ﻛړه او ﻳﺎ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺷﺘﻤﻨﻮ
ﻫﻢ د ﺻﺪﻗﯥ ورﻛړه ﺿﺮوري ﺑﻠﻠﻪ.
ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺮﺧﻪ وﻏﻮښﺘﻪ.
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﭘﻪ آﻳﻴﻦ اﻛﺒﺮي ﻛﯥ د اﻛﺒﺮ ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ اړه ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ :ﭘﻪ درﺑﺎر ﻛﯥ
ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ زﻣﺎﻧﻮ ﻛﯥ د ګﺪاﻳﺎﻧﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ اوﭘﻪ
د ﺳﻮاﻟګﺮو ﻟﭙﺎره ﻫﻤﯧﺸﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﻣﻮﺟﻮدې وي او ﭼﯥ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻫﺮ
دﻏﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﺑﯧﻮزﻟۍ ﻟﻪ ﭘﺮاﺑﻠﻢ ﺳﺮه د ټﻮﻟﻨﯥ د ﭼﺎل ﭼﻠﻨﺪ د
ګﺪا ووﻳﻨﻲ ﻧﻮ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻣﺮﺳﺘﻪ ورﺳﺮه ﻛﻮي.
اﻧﻌﻜﺎس ﻣﻮﺿﻮع دوﻣﺮه ﺟﺎﻟﺒﻪ ﻧﻪ ده ښﻜﺎره ﺷﻮې ﭼﯥ څﻪ ورﺑﺎﻧﺪې
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څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﺳﻮاﻟګﺮ ﺑﯥ ﺷﺘﻮ و او د دﻧﻴﺎ د ﮔټﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﻣﻨډې ﻧﻪ وﻫﻠﯥ
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د دې ﻛﺎر دوه دﻟﻴﻠﻪ دي .ﻳﻮ ﺧﻮ ﻣﻠﻨګﻲ ﭘﻪ اﻧﺴﺎن ﻛﯥ ﺧﺎﻛﺴﺎري ﭘﻴﺪا

ﻧﻮ دوى ﺧﺪاى ﺗﻪ ﻧﮋدې ﻛﺴﺎن ګڼﻞ ﻛﯧﺪل او دا ﺑﺎور ﻣﻮﺟﻮد و ﭼﯥ د

ﻛﻮي ،ﻛﺒﺮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ ﭘﺮﯦږدي ،ﺑﻠﻪ دا ﭼﯥ د دﻧﻴﺎ ﻣﺎل و ﻣﺰو ﭼړﭼﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺷﺎ

ﺳﻮاﻟګﺮو ښﯧﺮا او دﻋﺎ ﻣﻨﻞ ﻛﯧږي .ﭘﻪ ﻫﻨﺪي ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺳﻮاﻟګﺮ ﺗﻪ

اړوﻟﻮ ﺳﺮه ﺑﻨﻴﺎدم ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻮﻣﻲ ﭼﯥ ټﻮل ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺎدت و ﻣﺮاﻗﺒﯥ ﺗﻪ

د اﺣﺘﺮام ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻓﻘﻴﺮ )ﻫﻐﻪ څﻮك ﭼﯥ د ځﺎن او ﺧﭙﻠﯥ ﻛﻮرﻧۍ د ﻳﻮازې

ورﻛړي .دا ﻫﻐﻪ ﭼﺎره ده ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﻪ ورﺗﻪ ﭘﻪ درﻧﻪ ﺳﺘﺮګﻪ ګﻮري او ﻣﻠﻨګﺎن

ﻳﻮې ورځﯥ ﺧﻮاړۀ ﻟﺮي( ،ﺑﺎﺑﺎ )ﭘﻼر ﻳﺎ ﺑﻮډا( ،او ﺳﺎﻳﻦ )ښﺎﻏﻠﻰ( وﻳﻞ

د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﻮي ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺑﺪﻟﻮي .دﻏﻪ راز ګﺪاﻳﻲ د دې ﺳﺒﺐ ﻛﯧږي

ﺷﻮي دي .څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ دوى ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ دﻧﻴﺎﻳﻲ ﻣﺴﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻮ او ﻣﺸﻜﻼﺗﻮ

ﭼﯥ ﻣﻠﻨګﺎن ﻟﻪ دوﻟﺘﻲ ادارو ازاد واوﺳﻲ .ﻟﻪ دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ د

ازاد ژوﻧﺪ ﻛﺎوۀ ﻧﻮ ډﯦﺮو ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻳﯥ د ژوﻧﺪ ﺣﺴﺮت ﻛړى دى .راﺑﺮت

ﻣﻠﻨګﺎﻧﻮ ازادي ﻟﻪ دوﻟﺘﻪ دا اﻣﻜﺎن اﺧﻠﻲ ﭼﯥ دوى د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ

ﻛﺮاوﻟﻲ ﭘﻪ  ١۵۵٠ﻛﯥ ﻳﻮ ﺷﻌﺮ وﻳﻠﻰ ﭼﯥ زﻣﻮږ ﻟﻪ ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل ﺳﺮه اوس ﻫﻢ

ﻣﻘﺼﺪوﻧﻮ ﻟﭙﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛړي.

ﺳﻤﻮن ﺧﻮري .دى واﻳﻲ:

ﭘﻪ اروﭘﺎ ﻛﯥ ﭘﻪ اووﻟﺴﻤﻪ ﭘﯧړۍ ﻛﯥ د ﺳﻜﻴﻮﻟﺮﻳﺰم د زﻳﺎﺗﯧﺪوﻧﻜﻲ اﻏﯧﺰ

ﻣﺎ د ﺑﻮټﻮ د دﯦﻮال ﺑﯧﺦ ﺗﻪ د ﻧﺎﺳﺘﻮ دوو ګﺪاﻳﺎﻧﻮ اوږدې ﺧﺒﺮې واورﯦﺪې.

او د ﻣﺬﻫﺐ د ﻛﻤﺰورۍ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣړﻳﻨﯥ وروﺳﺘﻪ ژوﻧﺪ او ژﻏﻮرﻧﯥ

د دوى د ﻟﯧﻨګﻴﻮ د زﺧﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻴﺪو ﺳﺘﺮګﯥ ځﻮرﯦﺪﻟﯥ .ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺳﺎړۀ

ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎور ورﺳﺮه دړې وړې ﺷﻮ ،د ګﺪاﻳﻲ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﭼﺎل

ژﻣﻲ ﻛﯥ دا ﻳﻮۀ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﺧﺪاى ﻋﺎدل دى ﭼﯥ داﺳﯥ ﻳﯥ ﭘﻴﺪا ﻛړي ﻳﻮ

ﭼﻠﻨﺪ ﻛﯥ ﺗﻐﻴﻴﺮ راﻏﻰ .د ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻋﻘﺎﻳﺪو ﭘﻪ ﺳﻤﻮاﻟﻲ ﺑﺎﻧﺪې ﺷﻜﻮﻧﻮ د

ﻛﻨﻪ ﻧﻮ ﭼﺎ ﺑﻪ وﻟﯥ ﺻﺪﻗﻪ راﻛﻮﻟﻪ.

ګﺪاﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﯥ ټﻮل ﺗﺼﻮر ﺑﺪل ﻛړ.

ﭘﻪ ﻋﺎدي ګﺪاﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮه ځﻴﻨﻮ ﻣﺬﻫﺒﻲ ډﻟﻮ ﻫﻢ د ګﯧډې د ﻣړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره

ﻛﻪ ﺑﻪ څﻮك ﭘﻪ ﺳﻮال ﻛﻮﻟﻮ وﻟﻴﺪل ﺷﻮل ،ﻧﻮ د ﺟﺰا ﻟﭙﺎره ﺑﻪ ﺳﺮ ورﺧﺮﯦﻴﻞ

ګﺪاﻳﻲ ﻛﻮﻟﻪ .ﭘﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﻛﯥ د ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻦ او دوﻣﻴﻨﻴﻜﻦ د ﻣﺬﻫﺒﻲ

ﻛﯧﺪۀ او ﻛﻠﻪ ﻧﺎ ﻛﻠﻪ ﺧﻮ ﺑﻪ ﻳﯥ وﻫﻞ ﺧﻮړل .د ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﺧﭙﻠﻮ

ﻓﺮﻗﻮ ﭘﻴﺮوان ﻫﻤﺪاﺳﯥ وو .دوى ﺑﻪ ګﺪاﻳﻲ ﻛﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﺗﻜﻴﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ

ښﺎروﻧﻮ ﺗﻪ د ګﺪاﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ورﺗﻠﻮ ﺑﻨﺪﻳﺰ وﻟګﺎوۀ .ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو ښﺎروﻧﻮ د

وي او ﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ او ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ .ﭘﻪ ﺑﻮداﻳﺎﻧﻮ ﻛﯥ ﺑﻬﻜﺸﻮ

ګﺪاﻳﻲ ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﺿﻊ ﻛړل .د اروﭘﺎ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ د ګﺪاﻳﻲ

داﺳﯥ ﻣﻠﻨګ دى ﭼﯥ دروازه ﭘﻪ دروازه ګﺮځﻲ ،ګﺪاﻳﻲ ﻛﻮي .ان د

ﻣﺴﺘﺤﻘﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻻﻳﺴﻨﺴﻮﻧﻪ ورﻛړاى ﺷﻮل ﭼﯥ ﭘﻪ دې ډول د ﺧﻴﺮات

ﺗﺎﻳﻠﻨډ د ﺑﻮداﻳﻲ ﻣﻠﻚ ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ ﻛﺎل ﻛﯥ ﻳﻮ ځﻞ د ﺑﻬﻜﺸﻮ ﻟﺒﺎس اﻏﻮﻧﺪي

ﻏﻮښﺘﻠﻮ اﺟﺎزه ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻧﮥ وي.

او ﺧﻴﺮات ﻏﻮاړي.

ﭘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ دوران ﻛﯥ ﭼﯥ د ﻛﺎر ﻛﻮﻟﻮ ﺿﺮورت ﺗﺮ ﺑﻞ ﻫﺮ وﺧﺖ ډﯦﺮ
اﺣﺴﺎس او د روغ ﺑﻨﻴﺎدم ﻟﭙﺎره ﻛﺎر ﻻزﻣﻲ وګڼﻞ ﺷﻮ ،ګﺪاﻳﺎن د ټﻮﻟﻨﯥ د
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اوږو ﭘﯧټﻲ وګﺮځﯧﺪل .دوى ﻳﺎ ﺑﻨﺪﻳﺨﺎﻧﻮ ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺷﻮل او ﻳﺎ ﭘﻪ ﻛﺎر
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ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﯥ اﻳﺴﺎر ﺷﻮل .دﻏﻪ وﺧﺖ د ﺧﻴﺮ اوﺻﺪﻗﯥ ټﻮل ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺪل ﺷﻮ
او ﻳﻮۀ ﺳﻮاﻟګﺮ ﺗﻪ د ﺻﺪﻗﯥ ورﻛﻮﻟﻮ ﻣﻌﻨﺎ دا ﺷﻮه ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮى ﻻس ﻳﻮ

زورورې وﺳﻠﯥ

څﻮك ﻟټ او ﺗﻴﺎر ﺧﻮره اﻣﻮﺧﺘﻪ ﻛﻮې .د ﺧﻠﻜﻮ زړوﻧﻮ ﺗﻪ دا ﺧﺒﺮه ﭘﺮﯦﻮﺗﻪ
ﭼﯥ ﺑﯧﻮزﻟﻮ ﺗﻪ د ﺧﻴﺮات ورﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ځﺎى دا ﺑﻬﺘﺮه ده ﭼﯥ ﻛﺎر ورﺗﻪ ﭘﻴﺪا
ﻛړاى ﺷﻲ .ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻮره ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﭼﺎره ﺷﻮه ،ﻧﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ.

ﺧﻠﻜﻮ د دې ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺗﻪ ﻳﯥ د واك د ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﭘﺎم ورواوړي

زﻣﻮږ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ګﺪاﻳﻲ ﺗﻪ د ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻋﻘﺎﻳﺪو ﭘﻪ رڼﺎ ﻛﯥ

اوﭘﻪ اواروﻟﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ورﺳﺮه وﻛړي ،ﻟﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ﻃﺮﻳﻘﻮ او رودو

ﻟﻴﺪل ﻛﯧږي .دﻟﺘﻪ ﺳﻮاﻟګﺮ د ﺻﺪﻗﯥ د ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎره د دﻳﻦ ﻟﻤﻦ ﻧﻴﺴﻲ او

اﺳﺘﻔﺎده ﻛړې ده.

د ﺧﻴﺮات ﻏﻮښﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﻐﻪ ﻛﻠﻤﯥ ﻛﺎروي ﭼﯥ د ﺧﻠﻜﻮ ﻣﺬﻫﺒﻲ

دﻫﺮﻣﺎ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﺑﺮاﻋﻈﻤګﻲ ﻛﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻮ د ﭘﻮره ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ

اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯥ وي .ﭘﻪ دې ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ ګﺪاﻳﺎن د ﺻﺪﻗﯥ ﻟﭙﺎره او

ﻻﺳﺒﺮې ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻧﺪې د ﻓﺸﺎر اﭼﻮﻟﻮ ﻳﻮه ﺧﻮرا ﭘﺨﻮاﻧۍ او اﻏﯧﺰﻣﻨﻪ ﻻره

واﻛﻤﻦ د ﻗﺪرت ﻟﭙﺎره ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻪ اداﻣﻪ

او ذرﻳﻌﻪ وه .د دﻫﺮﻣﺎ دود داﺳﯥ و ﭼﯥ زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮي ﺑﻪ د زﻳﺎن

ورﻛﻮي.

رﺳﻮوﻧﻜﻲ ﻛﻮر ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻛړ ،څﻮك ﺑﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ ﭘﺮﯦښﻮدل ﭼﯥ دې ﻛﻮر ﺗﻪ
ورﺷﻲ او ﻳﺎ ﺗﺮې راووځﻲ .ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﻪ د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮي د ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺗﺮ
ﭘﻮره ﻛﯧﺪو ﭘﻮرې رواﻧﻪ وه .دا ﻳﻮ ﺳﻮﻟﻪ اﻳﺰ او د ﻋﺪم ﺗﺸﺪد ﻣﻴﺘﻮد و.
ﻛﻼﺑﻨﺪ ﻟﻮري ﺑﻪ د ﻛﻼﺑﻨﺪۍ د ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻟﻪ زوره ﻛﺎر ﻧﮥ
اﺧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﯥ ﺧﺒﺮې اﺗﺮې ﺑﻪ ﻳﯥ ﻛﻮﻟﯥ ﭼﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰه اواره ﺷﻲ .دﻏﻪ
دود ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﭘﻮځﻴﺎﻧﻮ ﻛﯥ ﻋﺎم و ځﻜﻪ ﻋﺴﻜﺮو ﺗﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻌﺎش ﻧﻪ
ورﻛﻮل ﻛﯧﺪۀ او دوى ﭼﯥ ﺑﻪ د ﻣﻌﺎش د ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﻠﻪ ﻻره وﻧﻪ
ﻟﻴﺪه د دﻫﺮﻣﺎ ﻻره ﺑﻪ ﻳﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﻛړه.
د دﻫﺮﻣﺎ دود ﭘﻪ ﻧﻮې زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﺑڼﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﻛړې ده او د ګﻴﺮاو ﭘﻪ ﻧﻮم ﭘﻪ
ﻧﻮي ﺷﻜﻞ راڅﺮګﻨﺪ ﺷﻮى دى .د ﻧﻦ ﺳﺒﺎ ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ﭘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﺑﺎﻧﺪې د ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻮ د ﻣﻨﻠﻮ ﭘﻪ ﻏﺮض ﻟﻪ دې ﻃﺮﻳﻘﯥ ﻛﺎر اﺧﻠﻲ .ﺧﻮ ﭘﻪ
اوﺳﻨﻲ وﺧﺖ ﻛﯥ د ﻗﺪرت ﺧﺎوﻧﺪان د ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻛﻮوﻧﻜﻮ د ﺧﻮروﻟﻮ

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
117
ﻟﭙﺎره ډﯦﺮ ځﻠﻪ ﻟﻪ زوره اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻮي .ﻫﻤﺪا وﺟﻪ ده ﭼﯥ ګﻴﺮاو ﻧﻮر د

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
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ورو ورو د ﻛﺎرګﺮو د اﻋﺘﺼﺎب ﺣﻖ وﻣﻨﻞ ﺷﻮ او ﻛﺎرګﺮ وﺗﻮاﻧﯧﺪل ﭼﯥ

ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺳﻮﻟﻪ ﻳﻴﺰه ﻻره ﻧﻪ ده.

ﺧﭙﻞ اﻛﺜﺮه ﺣﻘﻮﻧﻪ د اﻋﺘﺼﺎﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړي.

د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺗﻪ د واك د ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ د ﭘﺎم اړوﻟﻮ

ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ وﺧﺖ ﻛﯥ زده ﻛﻮوﻧﻜﻲ ،ﻣﺤﺼﻼن او د ﻛﺴﺒګﺮو اﺗﺤﺎدﻳﯥ

ﺑﻠﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ د ﻫﺮﺗﺎل وه .څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺮاﻋﻈﻤګﻲ ﻛﯥ ﻛﺎروﺑﺎر ﺗﺮ ډﯦﺮه

ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻮ او ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو ﻟﭙﺎره اﻋﺘﺼﺎب ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﻛﻮي.

ﺣﺪه د ﻫﻨﺪو ﺳﻮداګﺮو او دوﻛﺎﻧﺪاراﻧﻮ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻛﯥ وو ،ﻧﻮ د ﻫﺮﺗﺎل

ﻣﺤﺼﻼﻧﻮ ﭘﻪ اروﭘﺎ او اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﯥ د ﺷﻠﻤﯥ ﭘﯧړۍ ﭘﻪ ﺷﭙﯧﺘﻤﻮ او

)اﻋﺘﺼﺎب( ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ټﻮل ﻣﻠﻚ ﻛﯥ ﻣﻨﻞ ﻛﯧﺪﻟﻪ او ان د ﻛﻠﻴﻮ

اوﻳﺎﻳﻤﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ټﻮل ﺟﻮړښﺖ ﺑﺪل ﻛړ .ﭘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻛﯥ د

دوﻛﺎﻧﺪاراﻧﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﺮﺗﺎل ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻪ او دوﻛﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺑﻨﺪول.

ﻣﺤﺼﻼﻧﻮ د  ١٩۶٨ﻛﺎل اﻋﺘﺼﺎب د ﻓﺮاﻧﺴﯥ دوﻳﻢ اﻧﻘﻼب ﺑﻠﻞ ﻛﯧږي.

ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭼﯥ ﺑﻪ دا ﺣﺎل وﻟﻴﺪ ﻧﻮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺷﻮ ﭼﯥ د اﻋﺘﺼﺎب ﻛﻮوﻧﻜﻮ

ﭘﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﭼﯥ د ﻣﺤﺼﻼﻧﻮ ﭘﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺑﻨﺪﻳﺰ ﻟګﯧﺪو ﭘﻪ

ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﻏﺎړه ﻛﯧږدي او د ﻫﺮﺗﺎل د ﺑﺲ ﻛﯧﺪو ﺧﻮاﺳﺖ وﻛړي .ﻧﻦ ﺳﺒﺎ

وﺟﻪ د ﻣﺤﺼﻼﻧﻮ ټﻮﻟﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻮې ده ﻧﻮ د ﻣﺤﺼﻼﻧﻮ ځﻴﻨﯥ

ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ او ﻧﻮر ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ ګﺮوﭘﻮﻧﻪ د ﻫﺮﺗﺎل دودﻳﺰه او ﭘﺨﻮاﻧۍ

ﺧﺎص ګﺮوﭘﻮﻧﻪ د اﻋﺘﺼﺎب ﻟﻪ وﺳﻠﯥ د ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻧﻈﺎم د رﻳﻔﻮرم او

ﻃﺮﻳﻘﻪ ﭘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺎﻧﺪې د ﻓﺸﺎر اﭼﻮﻟﻮ او ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﻣﻨﻠﻮ ﺗﻪ د

ﺑﻬﺘﺮۍ ﭘﻪ ځﺎى ﺗﺮ ډﯦﺮه ﺣﺪه د د ﻳﻮ ډول ﺑﺎج ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ګﺮوﭘﻲ ګټﻮ

ﺣﻜﻮﻣﺖ د راﺑﻠﻠﻮ ﻟﭙﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮي.

ﻟﭙﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻮي.

اﻟﺒﺘﻪ ،د وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺳﺮه دﻟﺘﻪ ﻳﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ راﻏﻰ .اوس د ﺳﻴﺎﺳﻲ

د واك د ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف د اﻋﺘﺮاض د څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ذرﻳﻌﻪ

ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ د دوﻛﺎﻧﻮﻧﻮ او د ﻣﻮټﺮو د ﺗګ راﺗګ د ﺑﻨﺪوﻟﻮ ﻟﭙﺎره

ﺑﺎﻳﻜﺎټ ده .د دې ﻛﻠﻤﯥ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﯥ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﺒﺮﯦﺪا ﺟﺎﻟﺒﻪ ده .ﭘﻪ

ﻟﻪ ګﻮاښ او ﻓﺸﺎره ﻛﺎر اﺧﻠﻲ ﭼﯥ اﻋﺘﺼﺎب ﻛﺎﻣﻴﺎب ﻛړي او د ﺧﭙﻠﯥ

ﻧﻮﻟﺴﻤﻪ ﭘﯧړۍ ﻛﯥ آﻳﺮﻟﻨډي ﺑﺰګﺮاﻧﻮ او د ﻣځﻜﯥ اﺟﺎره داراﻧﻮ د

ډﻟﯥ زور وښﻴﻲ .ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ وﻳﻨﻮ ﭼﯥ دوﻛﺎﻧﺪاران او ﻛﺎروﺑﺎرﻳﺎن ﻧﻪ

ﭘﺮوټﺴټﺎﻧټ ﻣﺬﻫﺒﻮ اﻧګﺮﯦﺰ ﻣﻼﻛﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف ﻣﺒﺎرزه ﻛﻮﻟﻪ .زﻣﻜﻪ واﻟﻮ

ﻏﻮاړي اﻋﺘﺼﺎب وﻛړي ﺧﻮ د ﻳﻮۀ ګﻮﻧﺪ د اﻣﺮ ﻣﻨﻠﻮ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮرﯦږي،

د ﺑﺎﻏﻲ ﺑﺰګﺮاﻧﻮ او اﺟﺎره داراﻧﻮ د ﺷړﻟﻮ اراده وﻛړه ..آﻳﺮﻟﻨډﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ دې

اﻋﺘﺼﺎب ﻛﻮي.

اﻗﺪام ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﯥ )د ﻣځﻜﯥ اﺗﺤﺎدﻳﻪ( ﺟﻮړه ﻛړه او وﻳﯥ

ﻛﺎرګﺮي اﺗﺤﺎدﻳﯥ او ﺳﻨډﻳﻜﯧټﻮﻧﻪ د ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻮ د ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف د

ﭘﺘﯧﻴﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﺮ ﻣځﻜﻪ وال ﻛﻪ ﺑﺰګﺮ ﻳﺎ اﺟﺎره دار وﺷﺎړۀ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ

اﻋﺘﺼﺎب ﻟﻪ ﻃﺮﻳﻘﯥ ﻛﺎر اﺧﻠﻲ .د ﻛﺎرګﺮو اﻋﺘﺼﺎب د ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﯥ ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ

ﺑﻪ دوى ټﻮل ﻟﻪ ﻧﻮﻣړي ﻣﻼك ﺳﺮه راﺑﻄﻪ ﻏﻮڅﻮي .ﻟﻪ دې ﻓﻴﺼﻠﯥ ورﺳﺘﻪ

ﭘﻮرې ﻣﺤﺪود وي .دوى ﻛﺎر ﺑﺲ ﻛﻮي او ﭼﺎ ﺗﻪ اﺟﺎزه ﻧﻪ ورﻛﻮي ﭼﯥ

ﻫﻐﻪ ﻟﻮﻣړﻧﻰ اﻧګﺮﯦﺰ ﻣﻼك ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﻣځﻜﯥ ﻛﺮوﻧﻜﻲ ﻳﯥ وﺷړل،

ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﯥ ﺗﻪ داﺧﻞ ﺷﻲ .ﭘﻪ اوﻟﻪ ﻛﯥ د ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻮ د ﻛﺎرګﺮو ﻛﺎرﺑﻨﺪي ﻏﻴﺮ

ﻛﭙټﻴﻦ ﺑﺎﻳﻜﺎټ و .ﺑﺰګﺮو ﻟﻪ دﻏﻪ ﻣﻼك ﺳﺮه راﺑﻄﻪ ﻏﻮڅﻪ ﻛړه او اوس د

ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺑﻠﻞ ﺷﻮه او ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺎرو ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﻏﺒﺮګﻮن وښﻮد .ﺧﻮ

ﺑﺎﻳﻜﺎټ ﻛﻠﻤﻪ دﻫﻤﻜﺎرۍ د ﻧﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧږي.
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دﭘﻴﺪا ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﭘﺎﻣﻔﻠﯧټﻮﻧﻮ ،اﻋﻼﻣﻴﻮ او ﺑﺮوﺷﻮروﻧﻮ د ﻟﻴﻜﻠﻮ او
وﯦﺸﻠﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻮي .ﻟﻪ دې ﻣﻴﺘﻮده د اﻣﺮﻳﻜﺎ د ازادۍ ﭘﻪ
ﺟګړه ﻛﯥ ﭼﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﺎﻣﻔﻠﻴټﻮﻧﻮ د وﯦﺸﻠﻮ ﻟﭙﺎره )ﻛﺎرﺳﭙﺎﻧډﻧټ

د ﺟﻼوﻃﻨۍ ﺳﻴﺎﺳﺖ

ټﻮﻟﻨﻪ( ﺟﻮړه ﺷﻮه ﺧﻮرا اﻏﯧﺰﻣﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده وﺷﻮه .دﻏﻮ ﭘﺎﻣﻔﻠﯧټﻮﻧﻮ د
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﻛﯥ د ﻣﻠﺖ ﭘﺎﻟﻨﯥ روﺣﻴﻪ ﭘﻴﺪا ﻛړه.
د ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﻳﻮﻧﺎن ښﺎر -دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﭼﯥ د دﻳﻤﻮﻛﺮاﺳﻲ ،اوﻟﻴګﺎرﺷﻲ او

ﭘﻪ اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺗﻮﻣﺎس ﻫﺎرډي ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﻮ ﻛﺲ ﻫﻤﺪاﺳﯥ ټﻮﻟﻨﻪ ﺟﻮړه
ﻣﻮﻧﺎرﻛﻲ ﻧﻈﺎﻣﻮﻧﻮ ﻟﻮﻣړۍ ﺗﺠﺮﺑﯥ ﻛﻮﻟﯥ ﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ګډوډﻳﻮ ،د ﺑﺸﭙړ

ﻛړه او د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﺧﻼف ﻳﯥ د ﭘﺎﻣﻔﻠﯧټﻮﻧﻮ د ﺧﻮروﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ
واك ﻟﻪ ﻧﺎﺳﻤﯥ اﺳﺘﻔﺎدې او ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﺴﺎد ﺳﺮه ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻣﺦ

ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﻛﺎر واﺧﻴﺴﺖ .ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭼﯥ د دۀ د ﻛﺎر ﭘﻪ اﻏﯧﺰﻣﻨﺘﻮب
ﭘﻮه ﺷﻮ ﻧﻮ د دۀ ﭘﻪ ﻛﻮر ﻳﯥ ﺣﻤﻠﻪ وﻛړه او د  ١٧٩۴ﻛﺎل د ﻣﻲ ﭘﻪ دوﻟﺴﻤﻪ

ﺷﻮل.
د ﺳﻴﺎﺳﺘﻮاﻟﻮ او واﻛﻤﻨﯥ ﻃﺒﻘﯥ د دﻏﺴﯥ ﻧﺎدودو د ﻛﻨټﺮول ﻟﭙﺎره د ښﺎر-

ﻧﯧټﻪ ﻳﯥ وﻧﻴﻮ .ﭘﻪ دۀ ﺑﺎﻧﺪې د ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺗﻮر وﻟګﯧﺪۀ ﺧﻮ ﻣﺤﻜﻤﯥ ﺧﻮﺷﻲ
دوﻟﺘﻮﻧﻮ اﺗﺒﺎﻋﻮ دا رواج ﻛﯧښﻮد ﭼﯥ ﭘﻪ درﻏﻠۍ ﻟړﻟﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮال ﺑﻪ ﻟﺲ

ﻛړ او ﺧﻠﻜﻮ ﻳﯥ ﺗﻮد ﻫﺮ ﻛﻠﻰ وﻛﺎوۀ .د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ دې ذرﻳﻌﯥ
ﻛﺎﻟﻪ ﭘﻪ ﺟﻼوﻃﻨۍ ﻛﯥ ﺗﯧﺮوي .دا ﺗﯧږه ځﻜﻪ ﻛﯧښﻮدل ﺷﻮه ﭼﯥ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻟﻪ

ﺳﺮه د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﻟﭙﺎره د ﺳﺎﻧﺴﻮر ﭘﺎﻟﻴﺴۍ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﻛړه .ﺧﻮ دې ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ د
ﻧﺎﭘﺎﻛۍ ﺧﻮﻧﺪي ﺷﻲ او ﻫﻢ ﻧﻮر ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﺪرت ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯧﺪۀ

ﭘﺎﻣﻔﻠﯧټ ﻟﻴﻜﻠﻮ ﺣﺮﻛﺖ وﻧﻪ دراوۀ او ﺑﯥ ﻟﻪ دې ﭼﯥ ورو ﺷﻲ اداﻣﻪ ﻳﯥ
ﻏﻮاړي ،درﻏﻠۍ ﺗﻪ زړۀ ښﻪ ﻧﻜړي.

وﻣﻮﻧﺪه.

ﻣﻮږ داﺳﯥ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻮ ﻫﺮ ﺗﻤﺪن ﻛﯥ ﻣﻮﻧﺪﻟﻰ ﺷﻮ .د ﺟﻼ وﻃﻨۍ ﺳﺰا ﻧﮥ

د ﺧﻠﻜﻮ د ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺤﺮك ﻟﭙﺎره ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ذرﻳﻌﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ دى.

ﻳﻮازې ﺑﺪﻧﺎﻣﻮ او ﺑﯥ اﻋﺘﺒﺎره ﺷﻮﻳﻮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮاﻟﻮ ﺗﻪ ورﻛﻮل ﻛﯧﺪه ﺑﻠﻜﯥ

ﻛﻪ د واك ﺧﺎوﻧﺪان ﭘﻮﺳﺘﺮوﻧﻪ وﺷﻠﻮي ﻧﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ د ﺧﭙﻠﻮ راﻳﻮ

ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻫﻢ ﻟﻴﺪﻟﻪ ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻛﻠﺘﻮري او ﻣﺬﻫﺒﻲ اﻗﺪارو

د ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺷﻌﺎروﻧﻪ ﻟﻴﻜﻲ .او ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﻠﻚ ﭘﻪ

ﺗﻪ ﻳﯥ ﺧﻄﺮ ﭘﯧښﺎوۀ.

ﺳړﻛﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺧﭙﻞ زور د ښﻮدﻟﻮ او ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻮ اورﯦﺪﻟﻮ ﺗﻪ د

ﭘﻪ روم اﻣﭙﺮاﻃﻮرۍ ﻛﯥ اګﻮﺳﺘﻮس ،ﭼﯥ د ﻛﻠﻜﻮ اﺧﻼﻗﻲ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس

ﺣﻜﻮﻣﺖ د اړﺑﺎﺳﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻈﺎﻫﺮې ﻛﻮي.

ﻳﯥ د روﻣﻲ ټﻮﻟﻨﯥ اﺻﻼح ﻏﻮښﺘﻪ ،ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮر ﺟﻮﻟﻴﺎ ﺟﻼ وﻃﻨﻪ ﻛړه .د ﺟﻮﻟﻴﺎ
ﻟﻴﺒﺮال او ﭘﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﻟﺤﺎظ ﺑﯥ ﺑﺎ ك ﭼﻠﻨﺪ د اﻣﭙﺮاﻃﻮر اګﻮﺳﺘﻮس د ﺧﺠﺎﻟﺖ
ﺳﺒﺐ ګﺮځﯧﺪۀ .
ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﺜﺎل د ﻧﺎﻣﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮ اوﻳﺪ دى ﭼﯥ ﭘﻪ روﻣﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ډﯦﺮ ﻣﻨﻠﻰ ﻛﺲ و
ﺧﻮ ﻟﻪ ﺷﺎﻋﺮۍ ﺳﺮه د اوﻳﺪ ﻣﻴﻨﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ اﺧﻼﻗﻲ ﭘﻮﻟﻮ ﺗﯧﺮى ﻛﺎوۀ ﭼﯥ د روم
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د روﺳﻴﯥ د ﺗﺰاراﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﺒﺪادي دور ﻛﯥ ځﻴﻨﯥ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮال ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ

راګﺮځﻮﻟﻮ ﺑﻠﻪ ﻻره وﻧﻪ ﻟﻴﺪه ،ﺟﻼ وﻃﻨﻪ ﻳﯥ ﻛړ.

ﺧﻮښﻪ ﻟﻪ ﻫﯧﻮاده ووﺗﻞ ﭼﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﻛړاى ﺷﻲ.

د اګﻮﺳﺘﻮس دﻏﻪ ﭘﻴﻞ ﻛړي دود اداﻣﻪ وﻣﻮﻧﺪه او د دۀ ځﺎى ﻧﺎﺳﺘﻮ ،ﻧﺎﻣﺘﻮ

ﻟﻴﻨﻴﻦ او ﭘﻪ ﺳﻠګﻮﻧﻮ ﻧﻮر ﻛﺴﺎن ﭘﻪ ﺗﺰاري دور ﻛﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ ﻟﻪ

ﻓﻴﻠﺴﻮف ﺳﻨﻴﻜﺎ ،ﭼﯥ د ﺑﺸﭙړ ﻗﺪرت ﭘﻪ ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﻳﯥ ﻧﻴﻮﻛﯥ ﻛﻮﻟﯥ ،ﻟﻪ

روﺳﻴﯥ ووﺗﻞ او ﺗﺮ ﻫﻐﻮ ﭘﻮرې ﻛﻠﻪ ﭘﻪ ﻳﻮۀ او ﻛﻠﻪ ﭘﻪ ﺑﻞ اروﭘﺎﻳﻲ ﻫﯧﻮاد ﻛﯥ

روﻣﻪ وﺷﺎړۀ .ﺳﻨﻴﻜﺎ د ﻧﺮون ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ روم ﺗﻪ د ﺗﻠﻮ اﺟﺎزه وﻣﻮﻧﺪه ﺧﻮ

ﺳﺮګﺮداﻧﻪ وو ﭼﯥ ﻟﻮﻣړي ﻧړﻳﻮال ﺟﻨګ وﻃﻦ ﺗﻪ د ﺳﺘﻨﯧﺪو او د ﺧﭙﻞ

ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮ ﭼﯥ دﻏﻪ ښﺎر ﭘﺮﯦږدي او ﭘﺎﺗﯥ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺟﻼوﻃﻨۍ ﻛﯥ

اﻧﻘﻼﺑﻲ دوران د ﭘﯧﻠﯧﺪو ﻓﺮﺻﺖ ﭘﻪ ګﻮﺗﻮ ورﻛړ.

ﺗﯧﺮ ﻛړي .دۀ ﭘﻪ ﺟﻼوﻃﻨۍ ﻛﯥ ﺧﻮدﻛﺸﻲ وﻛړه.

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ ﻫﻴټﻠﺮ ﻗﺪرت ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ او د ﻧﺎزي اﻳﺪﻳﺎﻟﻮژي ﭘﻪ

د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ ﻫﻢ د ﺟﻼوﻃﻨۍ ډﯦﺮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪﻟﻰ ﺷﻮ.

اﺳﺎس اداره ﻳﯥ ﺟﻮړه ﻛړه ﻧﻮ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺳﺎﻳﻨﺴﭙﻮﻫﺎﻧﻮ ،ﻣﻔﻜﺮاﻧﻮ ،ﻟﻴﻜﻮاﻟﻮ

ﺣﻀﺮت اﺑﻮذرﻏﻔﺎري ﺗﻪ ووﻳﻞ ﺷﻮل ﭼﯥ ﻟﻪ وﻃﻨﻪ ووځﻲ .دۀ ﭘﻪ ﺷﺘﻤﻨﻮ

او ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮښﯥ ﺟﻼوﻃﻨﻲ ﻏﻮره ﻛړه .د ﺟﺮﻣﻨﻲ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻪ

ﺑﺎﻧﺪې د ډﯦﺮ ﺛﺮوت د ﻏﻮﻧډوﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻴﻮﻛﻪ ﻛﻮﻟﻪ.

ﺗﺶ ﺷﻮل ځﻜﻪ ﻟﻮﻳﻮ ﭘﺮوﻓﻴﺴﺮاﻧﻮ ﻣﻠﻚ ﭘﺮﯦښﻮد او د ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻮ روڼﺎﻧﺪى

ﺟﻼ وﻃﻨﻲ دوه ډوﻟﻪ ده .ﻳﻮ دا ﭼﯥ واﻛﻤﻦ او ﻻﺳﺒﺮې ﻃﺒﻘﻪ ځﻴﻨﯥ ﻛﺴﺎن

ژوﻧﺪ ﻣړاوي ﺷﻮ .ځﻴﻨﯥ ﺟﻼ وﻃﻨﻪ ﺟﺮﻣﻨﻴﺎن ﻟﻪ ﺟګړې وروﺳﺘﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاد

ځﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﻄﺮ وګڼﻲ او ﻟﻪ وﻃﻨﻪ ﻳﯥ وﺷړي .دې ﺗﻪ اﺟﺒﺎري ﺟﻼوﻃﻨﻲ

ﺗﻪ ﺳﺘﺎﻧﮥ ﺷﻮل ﺧﻮ ﻣﺘﺤﺪاﻧﻮ ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻟﻴﻜﻮال ﺑﺮﺗﻮﻟﺖ ﺑﺮﺷﺖ ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﻧﻜړه

واﻳﻮ ،ﺧﻮ ﺑﻞ ډول ﻳﯥ اﺧﺘﻴﺎري ده .داﺳﯥ ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ ﻛﺴﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وﻃﻦ

ﭼﯥ ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺗﻪ ورﺷﻲ ځﻜﻪ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﺘﻴځ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ دﻳﺮه ﺷﻮ.

ﻛﯥ ځﺎن ﭘﻪ اﻣﻦ ﻛﯥ ﻧﻪ وﻳﻨﻲ او ﻳﺎ د ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﺧﻼف ازادې

ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ د اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﻪ وﺧﺖ ګڼﻮ ﻫﻐﻮ اﻧﻘﻼﺑﻲ او

څﺮګﻨﺪوﻧﯥ ﻧﻪ ﺷﻲ ﻛﻮﻻى ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ ﻟﻪ ﻣﻠﻜﻪ ووځﻲ.

رادﻳﻜﺎﻟﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﻛﯥ ﻳﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د اداﻣﯥ

ﭘﻪ اوﺳﻨۍ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ د دواړو ډوﻟﻮﻧﻮ ﺟﻼوﻃﻨﻴﻮ ګڼ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﻣﻮﻣﻮ .ﻛﺎرل

ﭘﻪ ﻣﺦ ﻛﯥ ﺧﻨډوﻧﻪ ﻟﻴﺪل ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ ﺟﻼوﻃﻨﻲ ﻏﻮره ﻛړه .دا ﺟﻼوﻃﻨﻪ

ﻣﺎرﻛﺲ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻈﺮﻳﻮ او اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻪ ﻳﻮازې ﻟﻪ

ﻟﻴډران اروﭘﺎ ،اﺳﻴﺎ او اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻪ ﻻړل او د اﺳﺘﻌﻤﺎري ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻼف ﻳﯥ

ﭘﻼرﻧﻲ ﻫﯧﻮاده ﺑﻠﻜﯥ ﻟﻪ ﻓﺮاﻧﺴﯥ او ﺑﻠﺠﻴﻤﻪ ﻫﻢ وﺷړل ﺷﻮ .ﭘﻪ اﺧﺮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ

ﺧﺒﺮې وﻛﻮﻟﯥ.

اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﻨﺎه ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړه او ﭘﺎﺗﯥ ژوﻧﺪ ﻳﯥ ﻫﻮرې ﺗﯧﺮ ﻛړ .د

ﭘﻪ اوس وﺧﺖ ﻛﯥ د اﺳﻴﺎ ،اﻓﺮﻳﻘﺎ او ﻻﺗﻴﻨﯥ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﻐﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮال،

ﻧﻮﻟﺴﻤﯥ ﭘﯧړۍ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﻬﻢ ﻛﺲ د اﺳﺘﺮﻳﺎ ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻣﻴﺘﺮﻧﻴﺦ و ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ

روڼﺎﻧﺪي او ﻓﻌﺎﻻن ﭼﯥ ﻣﺴﺘﺒﺪ رژﻳﻤﻮﻧﻪ ګﻮاښﻲ ،ﻳﺎ ﺧﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ وﻃﻨﻮﻧﻮ

وﻃﻨﻪ وﺗښﺘﯧﺪ او ﭘﻪ اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﻳﯥ ﭘﻨﺎه واﺧﻴﺴﺘﻪ .ﭘﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮه زﻣﺎﻧﻪ

ﭘﻪ زور ﺷړل ﺷﻮي او ﻳﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ وﺗﻠﻲ دي ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﻫڅﻮ ﺗﻪ اداﻣﻪ

ﻛﯥ اﻧګﻠﺴﺘﺎن ،ﻫﻢ ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﻨﺎه ورﻛړه ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻮ

ورﻛړي .د ﺟﻼوﻃﻨۍ د ﺑﻬﻴﺮ ﻣﺨﻪ ﻳﻮازې ﭘﻪ دﻳﻤﻮﻛﺮاﺗﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﻛﯥ ﻧﻴﻮل

ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ وﻃﻨﻮﻧﻮ وﺷړل او ﻫﻢ ﻳﯥ ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﯧږه ﻛﯥ وﻣﻨﻞ

ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ ځﻜﻪ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮران او ﻣﺴﺘﺒﺪان ﻫﻴڅ ډول اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﻧﻪ زﻏﻤﻲ

ﭼﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ دﻻﻳﻠﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ ﻟﻪ وﻃﻨﻪ ووﺗﻞ.

او ﻟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﻮ څﺨﻪ د ځﺎﻧﻮﻧﻮ د ﺧﻼﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻻرو ﭼﺎرو ﭘﺴﯥ ګﺮځﻲ.
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ﻛﻤﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺰم ) د ﻣﺬﻫﺐ او ﺗﻮﻛﻢ ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﺳﻜﺘﺎرﻳﺰم ،ﻓﺮﻗﻪ ګﺮاﻳﻲ( ﻳﻮ

ﺗﻴﻮرﻳﻜﻲ ﭼﻮﻛﺎټ دى ﭼﯥ د ﻗﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻫﻮﻳﺖ د ﻧﻮي ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻟﭙﺎره،
ﺗﺎرﻳﺦ د ﺧﺎﻳﻦ او اﺗﻞ ﭘﻪ اﺳﺎس ﺟﻮړوي .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د ﺷﻠﻤﯥ ﭘﯧړۍ ﭘﻪ ﺷﻠﻤﻮ
ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﺑﺮاﻋﻈﻤګﻲ ﻛﯥ ﻛﻤﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺰم راڅﺮګﻨﺪ ﺷﻮ ﻧﻮ ﻫﻨﺪو او

ﺧﺎﻳﻦ او اﺗﻞ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻳﻨﺎن او اﺗﻼن د ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻪ ﭘﺎڼﻮ راو اﻳﺴﺘﻞ .د
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ،ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮي او ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻮري ﻫﻐﻪ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻛﺜﺮه وﺧﺖ د ﻧﺸﻨﻠﻴﺰم ﺗﺮ اﻏﯧﺰ ﻻﻧﺪې ﻟﻴﻜﻞ ﻛﯧږي .ﺗﺎرﻳﺦ د اﺗﻼﻧﻮ او

اﺗﻼن ﺷﻮل ﭼﯥ ﻫﻨﺪواﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻣﺎﺗﻪ ورﻛړه او ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﯥ ﻳﯥ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د

ﺧﺎﻳﻨﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻛﻴﺴﻮ ډك دى .ﻧﺸﻨﻠﺴټ ﺗﺤﺮﻳﻜﻮﻧﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻘﺼﺪوﻧﻮ ﺗﻪ د

ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﺎس ﻛﯧښﻮد .دوى ﻓﺎﺗﺤﺎن او ﻧﻨګﻴﺎﻟﻲ وﺑﻠﻞ ﺷﻮل او د دوى ﭘﻪ

رﺳﯧﺪو ﻟﭙﺎره اﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ﭼﯥ ﻧﻮى ﻛﻬﻮل ﻫﻐﻮى ﺗﻪ وګﻮري

ﭘﻮځﻲ ﺑﺮﻳﺎوو ﻫﻨﺪي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ووﻳﺎړﯦﺪل او وﻧﺎزﯦﺪل .ﻟﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ اﺗﻼﻧﻮ

او ﭘﻪ ﭘﻞ ﻳﯥ ﭘﻞ ﻛﯧږدي.

ﺳﺮه د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﻟﭙﺎره د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻫﻨﺪو ﻣﺬﻫﺒﻪ ټﻮﻟﻨﯥ راﻧﺎ ﭘﺮه ﺗﺎب او ﺷﻴﻮا

ﻫﻐﻪ وګړي ﭼﯥ د ﻣﻠﺖ ﻟﻪ ﻣﻘﺼﺪ او ګټﻮ ﺳﺮه ﺟﻔﺎ ﻛﻮي د ﺧﺎﻳﻦ ﻧﻮم ورﻛﻮل

ﺟﻲ د زړۀ ورو ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وړاﻧﺪې ﻛړل ﭼﯥ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺳﻠﻄﯥ ﭘﻪ

ﻛﯧږي او د ﻣﻠﺖ د ﻏﻠﻴﻢ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻳﯥ ﻏﻨﺪﻧﻪ ﻛﯧږي .ﻣﻮږ دﻏﻪ ﺷﻰ د ﺳﻨﺪ د

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ را ﭘﺎڅﯧﺪل او ﻫﻨﺪواﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ وﺗﻠﻰ وﻳﺎړ ﺑﻴﺎ ور ﭘﻪ

ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﺴﺘﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﯥ وﻳﻨﻮ .د ﺳﻨﺪ د ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﺴﺘﻲ

ﻧﺼﻴﺐ ﻛړ.

ﺷﺮﺣﻪ راﺟﺎ داﻫﺮ )د ﺳﻨﺪ د ﺳﻴﻤﯥ وروﺳﺘﻰ ﻫﻨﺪو ﻣﺬﻫﺒﻪ ﭘﺎﭼﺎ ﭼﯥ اﻣﻮي

وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ د اﺳﺘﻌﻤﺎر د دورې ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻣﻮږ

ﺟﻨﺮال ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﻳﯥ ﺳﻠﻄﻨﺖ ورﺧﺘﻢ ﻛړ .ژﺑﺎړن( د ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاد او

ﺑﺮﻃﺎﻧﻮي ﻓﺎﺗﺤﺎن او د اﻣﭙﺮاﻃﻮرۍ ﺟﻮړوﻧﻜﻲ ﻟﻜﻪ راﺑﺮټ ﻛﻼﻳﻒ ،ورن

ﻣﻠﺖ د ﻣﺪاﻓﻊ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺳﺘﺎﻳﻲ او ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ د ﺗﻴﺮﻳګﺮ او ﻳﺮﻏﻠګﺮ ﭘﻪ

ﻫﺴټﻨګﺰ او ﻛﺎرﻧﻮاﻟﻴﺰ وﻳﻨﻮ ﭼﯥ د اﺗﻼﻧﻮ ﻣﻘﺎم ﺗﻪ ﺧﯧﮋي او ﺳﺮاج اﻟﺪوﻟﻪ،

ﺗﻮګﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻮي.

ټﻴﭙﻮ ﺳﻠﻄﺎن ،واﺟﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﺎه او ﺑﻬﺎدر ﺷﺎه د ﻓﺎﺳﺪو ،ﻋﻴﺎﺷﻮ ،ﻣﺘﻌﺼﺒﻮ،

ﻣﻮږ دﻏﻪ راز ﭘﻪ دې ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ ﻫﺸﻮ ﺷﻴﺪي )ﭼﯥ ﻧﻮم ﻳﯥ ﻫﻮش ﻣﺤﻤﺪ

او ﻧﺎﻻﻳﻘﻮ واﻛﻤﻨﻮ ﻣﻘﺎم ﺗﻪ ،ﭼﯥ د ﺧﺘﻤﯧﺪو وړ دي ،راﻛﻮزﯦږي .د دﻏﻮ

ﺷﻬﻴﺪ ﺷﻮ( د ﻳﻮۀ اﺗﻞ ﭘﻪ څﯧﺮه ﻛﯥ وﻳﻨﻮ ﭼﯥ د ډﺑﯥ ﭘﻪ ﺟګړه ﻛﯥ ﻳﯥ ﻟﻪ

واﻛﻤﻨﻮ دا ډول اﻧځﻮرﯦﺪا راﺗﻪ واﻳﻲ ﭼﯥ د دوى ﻧﺴﻜﻮرﯦﺪل او ﻗﺪرت ﺗﻪ د

اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﯧړاﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وﻛړه او ﺳﻴﺖ ﻧﻮاﻣﻞ ﻳﻮ ﺧﺎﻳﻦ راښﻜﺎري

اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ رﺳﯧﺪل ﻳﻮ ﻣﻨﻄﻘﻲ او ﻣﻌﻘﻮل ﻛﺎر و ﭼﯥ وﺷﻮ.

ﭼﯥ ﻟﻪ اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺳﺮه د ﺳﻨﺪ ﭘﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﻫﻤﻜﺎر و.

وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ  ١٨۵٧ﻛﺎﻟﻪ ﭼﯥ د ﺑﻐﺎوت ﺗﺎرﻳﺦ وﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮ ،اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﻧﻮي

ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ د ﺗﺎرﻳﺦ دﻏﺴﯥ ﺗﻌﺒﻴﺮ د اوﺳﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﻌﻜﺎس دى

اﺗﻼن ﻫﻢ راوړاﻧﺪې ﻛړل ﭼﯥ ﻟﻪ ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه وﺟﻨګﯧﺪل او ﻫﻐﻮى ﺗﻪ ﻳﯥ

ﭼﯥ ﺳﻨﺪﻫﻲ ﻧﺸﻨﻠﺴټ د ﻣﺮﻛﺰي ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻏﻠﺒﯥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﻮي او ﻫﺮ ﻫﻐﻪ

ﻣﺎﺗﻪ ورﻛړه .ﻧﻴﻜﻠﺴﻮن ،ﻫﻨﺮي ﻻورﻧﺲ ،او ﻫﻮډﺳﻦ د اﺳﺘﻌﻤﺎري ﺣﻜﻮﻣﺖ

ﺳﻴﺎﺳﺘﻮال ﺧﺎﻳﻦ ﺑﻮﻟﻲ ﭼﯥ د ﻣﺮﻛﺰي ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ ﻣﻼﺗړى دى.

ژﻏﻮروﻧﻜﻲ او اﺗﻼن ﺷﻮل ﺧﻮ ﻫﻐﻮى ﭼﯥ د دوى د واك ﭘﻪ ﺧﻼف
وﺟﻨګﯧﺪل د ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻛﺎرو او ﺧﺎﻳﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وﻏﻨﺪل ﺷﻮل .د ﺟﺎﻧﺴﻲ راﻧﻲ
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) د ﺟﺎﻧﺴﻲ ﺳﻴﻤﯥ واﻛﻤﻨﻪ ( ،ﺑﯧګﻢ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻞ ،ﻧﺎ ﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ ،ﺗﺎﻧﺘﻴﺎ
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اﻟﺒﺘﻪ ،دى ژر ﻟﻪ ﻛﻤﭙﻨۍ ﻣﺎﻳﻮﺳﻪ ﺷﻮ ځﻜﻪ اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﻳﯥ د اﻗﺘﺪار درﻧﺎوى

ﺗﻮپ ،ﻣﻨګﻞ ﭘﻨډي او ﻋﻈﻴﻢ اﷲ د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻮښﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮي .دې

وﻧﮥ ﻛﺎوۀ او ﭼﯥ ﺑﯥ ﻓﺎﻳﺪې ﻳﯥ وﻟﻴﺪ د دۀ ځﺎى ﻳﯥ ﻣﻴﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﺗﻪ ورﻛړ.

ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ د ﺧﺎﻳﻨﺎﻧﻮ ځﺎى وﻣﻮﻧﺪ .ﺧﻮ د ﻧﺸﻨﻠﺴټ ﻏﻮرځﻨګ ﭘﻪ دوران ﻛﯥ

ﻟﻪ ټﻴﭙﻮ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﺮه ﺑﻴﺎ ﻣﻴﺮ ﺻﺎدق ﺧﻴﺎﻧﺖ وﻛﺎوۀ .ﻣﻴﺮﺻﺎدق ﭘﻪ دې ﺗﻤﻪ و

او د ﺑﺮاﻋﻈﻤګﻲ ﻟﻪ ازادۍ وروﺳﺘﻪ ،ﻛﻴﺴﻪ ﺳﺮﭼﭙﻪ ﺷﻮه ،د  ١٨۵٧د ﭘﯧښﯥ

ﭼﯥ اﻧګﺮﯦﺰان ﺑﻪ ښﻪ اﻧﻌﺎم ورﻛړي .ﭘﻪ ﻣﻴﺮ ﺻﺎدق ﺳﺮﺑﯧﺮه ځﻴﻨﯥ ﻧﻮرې

ﺧﺎﻳﻨﺎﻧﻮ او اﺗﻼﻧﻮ ﺧﭙﻞ ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ورﻛړل.

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯥ اﺷﺮاﻓﻲ ﻛﻮرﻧۍ ﻫﻢ وې ﭼﯥ ټﻴﭙﻮ ﺳﻠﻄﺎن او د دۀ ﻛﻮرﻧۍ ورﺗﻪ ﺗﺮ

د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﻧﻮي ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﯥ ﺑﺎﻏﻴﺎن او ﺷﻮرﺷﻴﺎن اﺗﻼن ﺷﻮل او د اﺳﺘﻌﻤﺎر د

ځﺎن ټﻴټ ښﻜﺎرﯦﺪل او د ټﻴﭙﻮ ﺳﻠﻄﺎن د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ړﻧګﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ د دۀ ﻟﻪ

زﻣﺎﻧﯥ اﺗﻼن ﻫﻐﻪ ﺑﺪ زړي ﻛﺴﺎن وﺑﻠﻞ ﺷﻮل ﭼﯥ د ﻫﻨﺪ د ازادۍ ﺟګړه ﻳﯥ ﭘﻪ

ﻏﻠﻴﻤﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړه.

ﺑﯥ رﺣﻤۍ ﺳﺮه وځﭙﻠﻪ.

ځﻴﻨﯥ ﻛﺴﺎن د ﻛﺴﺎت اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﻢ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﻮي .ﻣﺜﻼ د ﺳﻴټ ﻧﺎوﻣﻞ

ﻣﻮرخ ﻗﺎﺳﻢ ﻗﺮﻳﺸﻲ د ډﻳﻠﻲ د ﻣﺤﺎﺻﺮي ﭘﻪ ورځﻮ ﻛﯥ ﺑﺮﻃﺎﻧﻮي اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ

ﭘﻼر ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻨﺪ ﻛﯥ د ﺗﺎﻟﭙﻮر ﻛﻮرﻧۍ د واﻛﻤﻨۍ ﭘﻪ وﺧﺖ ﺑﻨﺪي او ﭘﻪ زور

د ﻫﻨﺪي ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﻮ اﺳﺘﻮﻟﻲ ﻟﻴﻜﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ د ﻛﻤﺰورۍ ﭘﻪ اړه

ﻣﺴﻠﻤﺎن او ﺳﻨﺖ ﺷﻮ ،ﻧﻮ زوى ﻳﯥ د ﭘﻼر ﺑﯥ ﻋﺰﺗﻲ ﻫﻴڅﻮﺧﺖ ﻫﻴﺮه ﻧﻪ ﻛړه

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻜﯥ ﺷﺘﻪ ،ﺧﭙﺎرۀ ﻛړي دي .دﻏﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺳﺮه د

او ﭼﯥ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﻪ ګﻮﺗﻮ ورﻏﻰ ،ﻟﻪ اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ ﻫﻤﻜﺎري وﻛړه ﭼﯥ

ﺑﻐﺎوت ﭘﻪ ځﭙﻠﻮ ﻛﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړه .ﺣﻜﻴﻢ اﺣﺴﺎن اﷲ ﺧﺎن ،اﻟﻬﻲ ﺑﺨﺶ،

ﺳﻨﺪ وﻧﻴﺴﻲ.

ﺟﻴﻮن ﻻل ،او د ﻧﻮرو ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﻮ ﻳﻮۀ ﻛﻮرﺑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډول ﺑﻪ ﻳﯥ

ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ وﺧﺖ ﻛﯥ ﻣﻮږ د ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻟﭙﺎره ﻧﻮر ﻋﻠﺘﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻣﻮﻣﻮ .اوس ﭘﻪ ﺗﯧﺮه

اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﻛﻮل ،د ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺳﺮه ﺟﻔﺎ ﻛړې او ان )د

ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ د ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ زﻳﺎت ﻣﻮﻧﺪﻻى ﺷﻮ ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ

وروﺳﺘﻲ ﻣﻐﻮل ﭘﺎﭼﺎ ﺑﻬﺎدر ﺷﺎه ﻣﯧﺮﻣﻦ( زﻳﻨﺖ ﻣﺤﻞ ﭘﻪ دې ﺗﻮرﻧﻪ ﺷﻮې ده

دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري وي او ﻟﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮه ﺳﺘﻢ ﻛﯧږي .ﻧﻮ ﻟﻪ داﺳﯥ ﺣﺎﻟﺘﻪ د ﺗﯧښﺘﯥ

ﭼﯥ ﻟﻪ اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻟﻪ ﭼﯥ ګﻮﻧﺪې د دې زوى ﭘﻪ ﺗﺨﺖ

ﻟﭙﺎره ځﻴﻨﯥ ﻛﺴﺎن ﻏﻮره ګڼﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاد ﺳﺮه ﺧﻴﺎﻧﺖ وﻛړي او

ﻛښﯧﻨﻮي.

ﭘﻴﺴﯥ وګټﻲ او ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﭘﻴﺴﻮ ﭘﺎﺗﯥ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻫﯧﻮاد ﻛﯥ ﭘﻪ ﻛﺮاره ﺗﯧﺮ

دا رﻧګﻪ ﭘﯧښﯥ ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ﺳﻮال را وﻻړوي :وګړي وﻟﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠﺖ ﻳﺎ ﻫﯧﻮاد

ﻛړي .د دې ډول ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻳﻮ ﻣﺜﺎل ﻫﻐﻪ ﻋﺮاﻗﻰ ﭘﯧﻠﻮټ دى ﭼﯥ د  ١٩۶٧د

ﺳﺮه ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺗﻪ زړۀ ښﻪ ﻛﻮي؟

ﺟګړې ﺗﺮ ﭘﻴﻠﯧﺪو دﻣﺨﻪ ﻳﯥ ﻣﻴګ اﻟﻮﺗﻜﻪ اﺳﺮاﻳﻴﻞ ﺗﻪ وﺗښﺘﻮﻟﻪ او

ﻳﻮ ﻋﻠﺖ ﺧﻮ ﺣﺮص او د ډﯦﺮو ﭘﻴﺴﻮ د ﻟﺮﻟﻮ اﺳﺮه ده ﭼﯥ ﭘﺎﺗﯥ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻣﺰو

اﺳﺮاﻳﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ د ﺷﻮروي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﯧګ اﻟﻮﺗﻜﻮ د ﺗﺨﻨﻴﻚ ﭘﻪ اړه ﭘﻮره

او اﺳﻮده ګۍ ﻛﯥ ﺗﯧﺮ ﺷﻲ .ﺧﻮ دﻟﺘﻪ داﺳﯥ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺷﺘﻤﻨﻮ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﻛړل .اﺳﺮاﻳﻴﻠﻮ ﻟﻪ دﻏﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺟګړه ﻛﯥ اﺳﺘﻔﺎده وﻛړه.

ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠﻚ ﻳﺎ واﻛﻤﻦ ﺳﺮه ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛړى دى .ﻣﻴﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﻫﻤﺪاﺳﯥ

ﭘﻴﻠﻮټ ﭘﻪ ﺑﺪل ﻛﯥ ﻳﻮ ﻣﻴﻠﻴﻮن ډاﻟﺮه اﻧﻌﺎم واﺧﻴﺴﺖ.

ﻳﻮ څﻮك و ﭼﯥ د ﺳﺮاج اﻟﺪوﻟﻪ ﭘﻪ ﺧﻼف ﻳﯥ دﺳﻴﺴﻪ وﻛړه او د ﺷﺮﻗﻲ ﻫﻨﺪ د
ﻛﻤﭙﻨۍ ﭘﻪ ﻟﻮر ودرﯦﺪ .دى د ﻛﻤﭙﻨۍ د دې ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻪ ﺑﺪل ﻛﯥ د ﺑﻨګﺎل ﻧﻮاب
ﺷﻮ .د ﻣﻴﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺧﻴﺎﻧﺖ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺪرت د ﺣﺼﻮل او د اﻗﺘﺪار ﻟﭙﺎره و.
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د زرﻳﻨﯥ زﻣﺎﻧﯥ ﭘﻪ اړه روﻣﻲ ﺷﺎﻋﺮ ﻫﻴﺴﻴﻮد واﻳﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ

اﻧﺴﺎن :د ﺧﺪاﻳﺎﻧﻮ ﻏﻮﻧﺪې ﭘﻪ ﺑﯥ ﻏﻤﻪ زړۀ  ،ﺑﯥ زﻳﺎره او ﺑﯥ ﻛړاوه ورځﯥ
ﺷﭙﯥ ﺗﯧﺮوﻟﯥ.

ﺟﻨﺖ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ

اﻓﻼﻃﻮن ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب )ﺳﻴﺎﺳﺖ( ﻛﯥ زرﻳﻨﻪ زﻣﺎﻧﻪ د ﻛﺮوﻧﻮز )ﭘﻪ
ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ اﺳﺎﻃﻴﺮو ﻛﯥ د وﺧﺖ رب اﻟﻨﻮع ﭼﯥ اﻧﺴﺎﻧﺎن د دۀ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ
ﭘﻴﺪا ﺷﻮل .ژﺑﺎړن( د واﻛﻤﻨۍ زﻣﺎﻧﻪ ﻳﺎده ﻛړې ده ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ :د ﻣﯧﻮو

ﭘﻪ ﭘﻬﻠﻮي ژﺑﻪ ﻛﯥ ﻓﺮدوس داﺳﯥ ﺑﺎغ ﺗﻪ واﻳﻲ ﭼﯥ دﻳﻮاﻟﻮﻧﻪ ورﻧﻪ ﺗﺎو
ﭘﺮﻳﻤﺎﻧﻲ وه او ﺧﻠﻜﻮ ډﯦﺮوﺧﺖ ﭘﻪ ازاده ﻫﻮا ﻛﯥ ،ﺑﯥ ﺟﺎﻣﻮ ،ﺑﯥ ﺑﺴﺘﺮې
دي ،د ﻣﻴﻮو ﻟﻪ وﻧﻮ ،ګﻠﻮﻧﻮ ،ﻓﻮارو او ﻣﺮﻏﺎﻧﻮ ډك دى .ښځﯥ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ
او ﺑﯥ ﺑړﺳﺘﻨﯥ ژوﻧﺪ ﻛﺎوۀ.
ﭘﻜﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوي.
راوروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ د ﻣﺴﻴﺤﻲ دﻳﻦ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ د ﻣځﻜﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻟﺮې ،ﻧﺎ
ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ ﻛﯥ ﻫﻢ ﺟﻨﺖ د وﻧﻮ ﺑﺎغ ﺗﻪ واﻳﻲ ،او ﻳﺎ داﺳﯥ وړه ﺳﺎﺣﻪ ﭼﯥ
ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ د ﻳﻮ داﺳﯥ ﺧﺎورﻳﻦ ﺟﻨﺖ ﭘﻪ وﺟﻮد ﺗﺎﻛﻴﺪ وﻛﺎوۀ
ﻛﺠﻮرې ﭘﻜﯥ وﻻړې وي.
ﭼﯥ د ﺑﺸﺮ ﻟﻪ ګﻮﺗﻮ وﺗﻠﻰ دى .دې ﺟﻨﺖ ﺗﻪ ﻳﻮازې ځﻴﻨﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﺎﺻﯥ
د ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻧﻮ  ،ﻳﻬﻮدو او ﻋﻴﺴﺎﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻮ ﻛﯥ د ﺟﻨﺖ ﭘﻪ اړه درې ﺑﯧﻞ
اﺟﺎزې وروﺳﺘﻪ ﻻره ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ ده .ﻟﻪ ﻳﻮۀ ﺑﻞ ﻟﻴﺪ ﻟﻮري ﺳﺮه ﺳﻢ ،ﺧﺪاى
ﺗﺼﻮره ﻣﻮﺟﻮد دي .ﻳﻮ ګﻮﻣﺎن دا دى ﭼﯥ وو ﻧﻪ وو ﻳﻮ وﺧﺖ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې
ﭘﺎك ﺧﺎورﻳﻦ ﺟﻨﺖ اﺳﻤﺎن ﺗﻪ ﺧﯧﮋوﻟﻰ او اﻧﺴﺎن ﻳﻮازې ﻟﻪ ﻣړﻳﻨﯥ
ﺧﺎورﻳﻨﻪ ﻣځﻜﻪ ﺑﺎﻧﺪې زرﻳﻨﻪ زﻣﺎﻧﻪ وه .ﭘﻪ زرﻳﻨﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ وګړﻳﻮ ﻟﻪ ﻳﻮ
وروﺳﺘﻪ دا ﭼﺎﻧﺲ ﻟﺮﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ ورﺷﻲ.
ﺑﻞ ﺳﺮه ﻧﮥ ﺟﻨﺠﺎل ﻛﺎوۀ ،ﻧﮥ رﻗﺎﺑﺖ ،او ﻧﮥ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻠﻪ ﻛﺮﻛﻪ ﻛﯧﺪﻟﻪ .د
ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﻛﯥ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻋﻠﻤﺎوو ﻋﻘﻴﺪه ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ ﻣځﻜﻨﻰ ﺟﻨﺖ د
ټﻮﻟﻮ ښځﻮ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺑﯥ ﻛړﭘﻪ  ،ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ژوﻧﺪ و .د ﺧﻮړو ﭘﺮﻳﻤﺎﻧﻲ

ﻋﺪن ﺑﺎغ دى ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﺎورﻳﻨﻪ ﻛﺮه ﺑﺎﻧﺪې ﭼﺮﺗﻪ ﭘﺮوت دى  .ﭘﻪ ١١۶۵

وه .راﭼﺎﭘﯧﺮه ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻟﻪ رﻧګﻮﻧﻮ او ښﺎﻳﺴﺘﻮﻧﻮ ﻣﺎﻻﻣﺎل و .د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﻣﻴﻼدي ﻛﺎل دا ﻋﻘﻴﺪه ﻋﺎﻣﻪ وه ﭼﯥ د ﻋﺪن ﺑﺎغ ﭘﻪ اﺳﻴﺎ ﻛﯥ د ﭘﺮﺳټﺮ
ټﻮﻟﻴﺰه او ﺷﺮﻳﻜﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﯥ د ﻃﻼﻳﻲ ﻋﺼﺮ ﺧﺎﻃﺮې ﺧﻮﻧﺪي دي ،ځﻜﻪ
ﺟﻮن )دا د اروﭘﺎﻳﺎﻧﻮ ﻳﻮ اﻓﺴﺎﻧﻮي ﺷﺨﺼﻴﺖ دى ﭼﯥ وﻳﻞ ﻛﯧﺪل ﭘﻪ اﺳﻴﺎ
ﺧﻮ ﺑﺸﺮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﺴﯥ ﭼﯥ ﺑﯥ ﻛﺸﻤﻜﺸﻪ ،ﻛﺮار ژوﻧﺪ ﻳﯥ ﻛﺎوۀ،
ﻛﯥ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ او ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ ﭘټ ﻳﻮۀ ﻋﻴﺴﻮي ﻗﺎم
ﺳړې ﺳﺎوې ﺑﺎﺳﻲ.
ﺑﺎﻧﺪې واﻛﻤﻨﻲ ﻛﻮي .ژﺑﺎړن( ﭘﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻛﯥ او ﻳﺎ ﭘﻪ ﻳﻮۀ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ټﺎﭘﻮ
د ﺟﻨﺖ ﭘﻪ اړه ﺑﻞ ﺗﺼﻮردا دى ﭼﯥ دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﻣځﻜﻪ ﺑﺎﻧﺪې داﺳﯥ ټﺎﭘﻮګﺎن
ﻛﯥ دى .دﻏﻮ ﺑﺎوروﻧﻮ او ګﻮﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﺧﺎورﻳﻦ ﺟﻨﺖ د ﻟټﻮن او ﭘﻪ ﺑﺤﺮ و
وو ﭼﯥ ﺑﺸﺮ ﭘﻜﯥ ﺑﯥ ﺧﺎره ،ﺑﯥ ﺟﻨﺠﺎﻟﻪ ،ارام ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮاوۀ.
ﺑﺮ ﻛﯥ د اﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺗﻮ ﺷﻮق ﭘﻴﺪا ﻛړ.
درﻳﻢ ﺗﺼﻮر ﺟﻨﺖ د اﻟﻴﺰې د ﻣﻴﺪاﻧﻮﻧﻮ )اﻟﻴﺰﻳﻦ ﻓﻴﻠډز( ﭘﻪ ﺑڼﻪ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ اﻣﺮﻳﻜﺎ وﻣﻮﻧﺪل ﺷﻮه ځﻴﻨﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺧﺎورﻳﻦ ﺟﻨﺖ ﭘﻪ ﺑﺮازﻳﻞ ﻛﯥ
اﻧځﻮروي .ﭘﻪ دې ځﺎى ﻛﯥ دﻧﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮاﺑﻠﻤﻮﻧﻪ ﻧﺸﺘﻪ او د ﺗﻠﭙﺎﺗﯥ ﻛﺮارۍ
وﻟﻴﺪ او ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو ﭘﻪ ﻛﭗ ﻫﺮﻣﻮﺳﻮ ﻛﯥ .اﻣﺮﻳګﻮ وﺳﭙﻮﺷﻲ )د ﻓﻠﻮراﻧﺲ
ﭘﻠﻮﺷﯥ ﺧﭙﺮې دي.
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دﻏﻪ وﺧﺖ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﻮال ﭘﻴﺪا ﺷﻮ ﭼﯥ د ﺟﻨﺖ ژﺑﻪ ﻛﻮﻣﻪ وه؟ ځﻴﻨﻮ ووﻳﻞ

ﻳﯥ ﻋﻤﺮ وﻛړ .دۀ د ﭘﺮﺗګﺎل د ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﯥ څﻮ ځﻠﻪ ﻧﻮې دﻧﻴﺎ ﺗﻪ

ﭼﯥ ﻋﺒﺮي ﺗﺮ ګﺮدو ﭘﺨﻮاﻧۍ ژﺑﻪ ده او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې دﻟﻴﻞ ﺧﺪاى ﭘﺎك ﻟﻪ ادم

ﺳﻔﺮوﻧﻪ وﻛړل .ځﻴﻨﯥ ﻛﺴﺎن واﻳﻲ ﭼﯥ د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻮم د دۀ ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻪ

ﺳﺮه ﭘﻪ ﻋﺒﺮي ﺧﺒﺮې ﻛړې دي .ﺧﻮ دې ځﻮاب د ﺑﯧﻠﻮﺑﯧﻠﻮ ﻣﻠﻜﻮﻧﻮ

اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮى دى ،ﺧﻮ اﻛﺜﺮه ﻛﺴﺎن دا ﻧﻈﺮ ﻧﻪ ﻣﻨﻲ .ژﺑﺎړن( ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻳﻮۀ

ﻧﺸﻨﻠﺴټﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻧﻜړل .دوى ﻫڅﻪ وﻛړه ﭼﯥ دا ﺛﺎﺑﺘﻪ ﻛړي ﭼﯥ ﭘﻪ

ﻟﻴﻚ ﻛﯥ ﻛﺎږي ﭼﯥ :ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﺧﺎوره ،ﭘﻪ ﺧﻮرا دﻧګﻮ ﺑﯥ ﺷﻤﯧﺮو وﻧﻮ

ﺟﻨﺖ ﻛﯥ ﺳﻮﻳډﻧﻲ ،دﻧﻤﺎرﻛﻲ او ﻓﻨﻠﻨډي ژﺑﯥ ﭼﻠﯧﺪﻟﯥ.

ﭘﻮښﻠﯥ ،داﺳﯥ وﻧﯥ ﭼﯥ ﭘﺎڼﯥ ﻳﯥ ﻛﺎل دوﻟﺲ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﺷﻨﯥ دي ،ﺧﻮږ

ﭘﻪ ﺟﻨﺖ ﻛﯥ د ﻧﺮ او ښځﯥ د ﺑﺮاﺑﺮۍ ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻫﻢ راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮه .ځﻮاب دا و

و ﻣﻌﻄﺮ ﺑﻮى ورﻧﻪ ﺧﭙﺮﯦږي ،او ﻣﺰه ﻧﺎﻛﯥ ﻣﯧﻮې ﻳﯥ ﭘﻪ څﺎﻧګﻮ زاﻧګﻲ

ﭼﯥ ﻛﻪ ﺣﻮا ﺑﻲ ﺑﻲ ،ادم ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻼم ګﻨﺎه ﺗﻪ ﻧﻪ واى ﻟﻤﺴﻮﻟﻰ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د

ﭼﯥ ﺻﺤﺖ ورﺳﺮه ښﻪ ﻛﯧږي .د ګڼﻮ وښﻮ ﻳﻮ ﺷﻴﻦ ﻣﻴﺪان ﭼﯥ ﻟﻪ ګﻠﻮﻧﻮ

دواړو ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻣﺴﺎوي و .ﺧﻮ د ﺣﻮا رول د ښځﻮ درﺟﻪ راټﻴټﻪ ﻛړه .اﻟﺒﺘﻪ

ﻣﺎﻻﻣﺎل دى او ﭘﻪ زړۀ ﭘﻮرې ﺧﻮﺷﺒﻮﻳﻲ ﻳﯥ ﺳﭙږﻣﯥ ﻧﺎزوي .د ډول ډول

د ښځﻮ د دوﻳﻢ درﺟﻪ ګڼﻠﻮ ﻟﭙﺎره دا اﺳﺘﺪﻻل ﻫﻢ وﺷﻮ ﭼﯥ دا د ﻓﻄﺮت

ﻣﺮﻏﺎﻧﻮ ﻟﻮى ﻟﻮى ﺳﻴﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﺑڼﻜﻮ ،رﻧګﻮﻧﻮ او ﻏږوﻧﻮ د ﺑﻴﺎن ﻗﺪرت

ﺗﻘﺎﺿﺎ ده ﭼﯥ ﺣﻮا ﺑﺎﻳﺪ د ادم اﻃﺎﻋﺖ ﻛړى واى.

ﻳﯥ ﻟﻪ ﭼﺎ ﺳﺮه ﻧﺸﺘﻪ .زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ،زۀ د ﺧﺎورﻳﻦ ﺟﻨﺖ ﭘﻪ څﻨګ ﻛﯥ وم(.

څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻓﻴﻮډاﻟﯥ اروﭘﺎ ﻛﯥ ﺷﺨﺼﻲ ﺟﺎﻳﺪاد ﻣﻘﺪس ﺗﺼﻮر ﺷﻮى

ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﻛﯥ ﺑﺮاﺑﺮې ﺷﻮې ﻧﻘﺸﯥ ،د ﺧﺎورﻳﻦ ﺟﻨﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ

و ﻧﻮ دا ﺳﻮال راﭘﻴﺪا ﺷﻮ ﭼﯥ اﻳﺎ ﭘﻪ ﺟﻨﺖ ﻛﯥ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻠﻜﻴﺖ و؟ د دې

ځﺎﻳﻮﻧﻪ راښﻴﻲ .ﻟﻪ دﻏﻮ ﻧﻘﺸﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ،ﺧﺎورﻳﻦ ﺟﻨﺖ ﭘﻪ اﻳﺘﻮﭘﻴﺎ ﻛﯥ ،ﻳﺎ

ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻪ ځﻮاب ﻛﯥ ﺳﻨټ اﻣﺒﺮوس )د څﻠﻮرﻣﯥ ﭘﯧړۍ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻋﺎﻟﻢ،

ﭘﻪ ﻋﺮاق ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻳﺎ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﯥ دى.

ژﺑﺎړن( وﻳﻠﻲ وو ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻨﺖ ﻛﯥ ﺷﺨﺼﻲ ﺟﺎﻳﺪاد ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻧﻪ وه .ﺧﻮ ﭘﻪ

ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﭘﻪ دې ﻫﻢ ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ ﻛړي دي ﭼﯥ ﺧﺪاى ﭘﺎك ﺟﻨﺖ ﻛﻠﻪ

اووﻟﺴﻤﻪ ﭘﯧړۍ ﻛﯥ ﭘﻪ دې ﻧﻈﺮ ﻛﯥ اﺻﻼح راﻏﻠﻪ او ووﻳﻞ ﺷﻮل ﭼﯥ ﻛﻪ

ﺧﻠﻖ ﻛړ او ادم و ﺣﻮا ﻳﯥ څﮥ وﺧﺖ ورﻧﻪ واﻳﺴﺘﻞ .دوى د ادم وﺣﻮا د ﻗﺪ

ﺑﻪ ﭼﺎ ﻟﻪ ﻳﻮې وﻧﯥ د ﻣﻴﻮې د ټﻮﻟﻮﻟﻮ ﺣﻖ درﻟﻮد ﻧﻮ د دې وﻧﯥ د ﻣﻠﻜﻴﺖ

ﭘﻪ اړه او د ﺧﻠﻘﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ د ﻋﻤﺮ ﭘﻪ اړه ﻧﻈﺮوﻧﻪ څﺮګﻨﺪ ﻛړي دي او

ﺣﻖ ﻫﻢ ورﺳﺮه و او ﭼﯥ ﺧﺒﺮه داﺳﯥ وه ﻧﻮ ﻛﻪ ﻟﻪ دۀ ﺑﻞ ﭼﺎ دا ﻣﯧﻮه ﺗﺮوړﻟﯥ

ﭘﻪ دې ﻳﯥ ﻏﻮر ﻛړى دى ﭼﯥ اﻳﺎ ﭘﻪ ﺟﻨﺖ ﻛﯥ ﻧﺎورﻏﻲ وه؟ او اﻳﺎ ادم و

واى ،ﻫﻐﻪ ګﻨﺎه ﻛﻮﻟﻪ.

ﺣﻮا ﭘﻪ ﺟﻨﺖ ﻛﯥ څﮥ ﻛﺎر ﻛﺎوۀ ﻛﻪ وزګﺎره وو؟

دﻏﻪ ﻧﻈﺮوﻧﻪ راښﻴﻲ ﭼﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻠﻜﻴﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﭘﻮره

ﻣﺎرﺗﻴﻦ ﻟﻮﺗﺮ)د ﺷﭙﺎړﻟﺴﻤﯥ ﭘﯧړۍ د ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﻋﻴﺴﻮي ﻋﺎﻟﻢ ﭼﯥ د

ﭘﻴﺎوړې ﺷﻮې وه او ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻳﯥ ﻣﻼﺗړ ﻛﺎوۀ .

ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺎس ﻳﯥ ﻛﯧښﻮد( اﺳﺘﺪﻻل وﻛړ ﭼﯥ ﻛﻪ ادم وﺣﻮا

ﭘﻪ اووﻟﺴﻤﻪ ﭘﯧړۍ ﻛﯥ اروﭘﺎﻳﻲ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎﻳﺒﻞ) ﻣﻘﺪس ﻛﺘﺎب ،

ګﻨﺎه ﻧﻪ واى ﻛړې ﻧﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣځﻜﻪ ﺑﺎﻧﺪې زﺣﻤﺘﻮﻧﻪ ﻧﮥ ګﺎﻟﻞ،

ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ ( او د ﺧﻠﻘﺖ ﭘﻪ اړه د ﺑﺎﻳﺒﻞ ﭘﻪ ﻧﻈﺮﻳﯥ ﻧﻴﻮﻛﯥ وﻛړې ﭼﯥ

ﻛﺘﺎب ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ اړﺗﻴﺎ ﻧﻪ وه ،د اﺑﺪي ﺣﻜﻤﺖ ﺧﺎوﻧﺪان ﺑﻪ وو.

ﭘﻪ ﺧﺎورﻳﻦ ﺟﻨﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎور ورﺳﺮه ﻛﻤﺰورى ﺷﻮ او د ورك ﺟﻨﺖ د
ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ځﺎى ﭘﻪ ﻣځﻜﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس ﺟﻨﺖ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﺎم
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ﭘﺨﻮاﻧﻮ ﺗﺼﻮراﺗﻮ ښﻜﻠﻲ وو.
ﭘﻪ اروﭘﺎ ﻛﯥ ،ﭘﻪ  ١۵٣٣ﻛﯥ ﭘﻪ وﻧﻴﺰ ﻛﯥ ،ﭘﻪ  ١۵۴۵ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘﺪاوو ﻛﯥ،
ﭘﻪ  ١۵۴۶ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘﻴﺰا ﻛﯥ او ﭘﻪ  ١۵٧۵ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻳﺲ ﻛﯥ د وﻧﻮ ،ﺑﻮټﻮ

زور او ﻣﺬﻫﺐ

ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ﻛﯧښﻮدل ﺷﻮل.
ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﺑﺮاﻋﻈﻤګﻲ ﻛﯥ ﻣﻐﻮﻟﻮ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺟﻨﺖ ﻧﻈﻴﺮه ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ﻛﯧښﻮدل
ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ دوﻟﺖ او
ﭼﯥ وﻧﯥ ،ﻓﻮارې ،وﻳﺎﻟﯥ او ګﻠﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻟﺮل او دوى ﺑﻪ ﭘﻪ ﻓﺨﺮ ﺳﺮه دﻋﻮه
ﻣﻮﺳﺴﯥ ﻳﯥ ﻛﻤﺰورې وي .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﺧﻠﻜﻮ د اړﺗﻴﺎوو ﭘﻪ ﭘﻮره
ﻛﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﻛﻪ د ﻣځﻜﯥ ﭘﻪ ﻣﺦ ﺟﻨﺖ وي ﻧﻮ ﻫﻤﺪا ځﺎى دى ،ﻫﻤﺪا ځﺎى
ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﺷﻲ او د ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ ﺧﻄﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ د
دى ،ﻫﻤﺪا ځﺎى دى.
ﺧﻠﻜﻮ د ﺳﺎﺗﻠﻮ وس وﻧﻪ ﻟﺮي ﻧﻮ دﻏﻪ وﺧﺖ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻓﺎﺳﺪ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻈﺎﻣﻪ د ټﻮﻟﻨﯥ د ژﻏﻮرﻟﻮ او د ﻋﺪاﻟﺖ د راوﺳﺘﻠﻮ ﺧﺒﺮه ﻛﻮي ،د
ﻗﺪرت د ﺣﺼﻮل ﭘﻪ ﻟﻮر ګﺎم اﺧﻠﻲ .ﭘﻪ دﻏﺴﯥ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻣﺬﻫﺐ ﭘﻪ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻻﺳﺒﺮى ﻛﯧږي او د ﺧﭙﻠﻮ ﺷﻌﺎﻳﺮو د ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ذرﻳﻌﻪ ورﻧﻪ
ﺟﻮړوي.
ﻣﺬﻫﺐ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻪ دوو ﻻرو ﻏﻠﺒﻪ ﻛﻮي :ﻳﻮه ﻻره دا ده ﭼﯥ
واﻛﻤﻦ د ځﺎن ﭘﻪ ګټﻪ او د ﺧﭙﻠﯥ ﻛﻮرﻧۍ د ﻗﺪرت د ټﻴﻨګﯧﺪا ﻟﭙﺎره
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﺎﻓﺬوي او دﻳﻨﻲ ﻋﻠﻤﺎوو ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﻛﻮي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﭼﺎرو
ﻛﯥ ﻟﻮﻳﻪ ﺑﺮﺧﻪ وﻟﺮي .دوﻳﻤﻪ ﻻره دا ده ﭼﯥ دﻳﻨﻲ ﻋﺎﻟﻤﺎن د ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻗﺪرت ﻟﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻮړوي او ﺧﻠﻚ
اړﺑﺎﺳﻲ ﭼﯥ د دوى ﻣﺬﻫﺒﻲ اﺟﻨډا وﻣﻨﻲ.
دﻏﺴﯥ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﭘﻪ ﺷﺮق ﻛﯥ ﺟﻮړ ﺷﻮي دي ﻳﺎ ﭘﻪ ﻏﺮب
ﻛﯥ ،د ﺟﻮړووﻧﻜﻮ ﻳﯥ ﺑﺎور و ﭼﯥ ﺑﻨﻴﺎدم ﻳﻮازې د زور ﻟﻪ ﻻرې او د
ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ د څﺎرﻧﯥ ﻟﻪ ﻻرې اﺻﻼح ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ .ځﻜﻪ ﺧﻮ دﻏﻮ ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻮ
د ﺳﻮﭼﻪ ټﻮﻟﻨﯥ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ وړو وړو ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻫﻢ ﺳﺨﺘﯥ
ﺳﺰاګﺎﻧﯥ ورﻛړې دي ﭼﯥ ﺧﻠﻚ ﻋﺒﺮت واﺧﻠﻲ .دا ﺑﺎور ﻫﻢ و ﭼﯥ دﻧﻴﺎﻳﻲ
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ﺗﻮﻧﺪۍ او ﺗﯧﺰۍ ﻧﺘﻴﺠﻪ دا وه ﭼﯥ د ﺟﻴﻨﻮا ﺧﻠﻚ د ﻛﺎﻟﻮﻳﻦ ﻟﻪ ﻧﻈﺎﻣﻪ ژر

ﺻﺪاﻗﺖ ﺳﺮه ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻮﻻى او ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﺧﻴﺮ رﺳﻮﻻى ﺷﻲ.

ﭘﻮزې ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل او ﭼﯥ ﻛﺎﻟﻮﻳﻦ ﻟﻪ ښﺎره واﻳﺴﺘﻞ ﺷﻮ ،ﻧﻈﺎم ﻳﯥ ﻫﻢ ﺧﺘﻢ

د اروﭘﺎ د ﺟﻴﻨﻮا ښﺎر -دوﻟﺖ ﭼﯥ ﻣﻮﺳﺲ ﻳﯥ ﻣﺴﻴﺤﻲ اﺻﻼح

ﺷﻮ.

ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻰ او رﻳﻔﻮرﻣﻴﺴﺖ ﻛﺎﻟﻮﻳﻦ )ﭘﻪ  ١۵٩٩ﻛﯥ ﻣړ( و ،د ﻫﻐﻮ

ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ دﻧﻴﺎ ﻛﯥ ﭘﻪ اﺗﻠﺴﻤﻪ ﭘﯧړۍ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻧﺠﺪ او ﺣﺠﺎز ﻛﯥ ﻳﻮ ﻣﺬﻫﺒﻲ

ﻧﻈﺎﻣﻮﻧﻮ ﻳﻮ ﻣﺜﺎل ﺑﻠﻠﻰ ﺷﻮ ﭼﯥ ﺳﻴﺎﺳﺖ ورﻛﯥ د ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺮﻳﻰ وي.

ﻧﻬﻀﺖ ﭘﻴﻞ ﺷﻮ ﭼﯥ ژر ﻳﯥ ګﺮده ﺳﻴﻤﻪ ﻻﻧﺪې ﻛړه .د دې ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺮ

ﻛﺎﻟﻮﻳﻦ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺪرت ﻟﻪ ﺣﺼﻮﻟﻪ وروﺳﺘﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻧﻈﺮﻳﻮ د

ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب )ﭘﻪ  ١٧٩٢ﻛﯥ ﻣړ( ﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻫﺒﻲ رواﺟﻮﻧﻮ د

ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ درﻳځ ﻛﯥ و .د دۀ ﻟﻮﻣړﻧﻰ ﻛﺎر د ښﺎر اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻮ ﺗﻪ دا

ﻣﺬﻫﺐ د ﺑﯧﻠﻮﻟﻮ ﻣﺒﺎرزه ﭘﻴﻞ ﻛړه .د ﺳﻌﻮدي ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻛﻮرﻧۍ ﻣﻮﺳﺲ

اﻋﻼن و ﭼﯥ ﻛﻪ ﻫﺮ څﻮك ﻳﯥ د ﻧﻈﺮﻳﻮ ﭘﻠﻮى ﻧﻪ دى ،ﻟﻪ ښﺎره دې ووځﻲ.

ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﺳﻌﻮد د ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ وﻫﺎب د ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﺗﺮ اﺛﺮ ﻻﻧﺪې راﻏﻰ او ﺑﻴﺎ

ﻫﻐﻮى ﭼﯥ ﭘﻪ ښﺎر ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮل ،ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻮ ﻳﺎ وړو ګﻨﺎﻫﻮﻧﻮ او ﺧﻄﺎوو

د دواړو ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺧﯧښﻲ ﻫﻢ وﺷﻮه .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د اﺑﻦ ﺳﻌﻮد زوى،

ﻳﯥ ﺧﻮرا ﺳﺨﺘﯥ ﺟﺰاوې وﻟﻴﺪﻟﯥ .ﭘﻪ دﻏﻮ ﺟﺰاوو ﻛﯥ ﺗﻜﻔﻴﺮ ،ﻟﻪ ښﺎره

ﺳﻌﻮد )ﭘﻪ  ١٨١۴ﻛﯥ ﻣړ( ﻗﺪرت ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړ ،وﻫﺎﺑﻴﺖ ﻳﯥ د ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﻣﺬﻫﺐ ﻛړ .څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ وﻫﺎﺑﻴﺎﻧﻮ د ﻣﺬﻫﺐ د اﺣﻴﺎ او ﺳﻮﭼﻪ ﺗﻮب ﺧﺒﺮه ﻛﻮﻟﻪ

ﺷړل ،ﻗﻴﺪ او اﻋﺪام ﺷﺎﻣﻞ وو.
ﻧﻮ ﻣﻘﺒﺮې ﻳﯥ وراﻧﯥ ﻛړې ،ﭘﻪ ﻣﻘﺒﺮو ﻛﯥ ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻳﺎدګﺎروﻧﻪ ﻳﯥ

د ﻛﺎﻟﻮﻳﻦ ﭘﻪ اﻣﺮ د ښﺎر ټﻮل ﻫﻐﻪ ﻫﻮټﻠﻮﻧﻪ او ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻮﻧﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ
ﻟﺮې ﻛړل او ﭘﻪ زﻳﺎرت ﻛﻮﻟﻮ ﻳﯥ ﺑﻨﺪﻳﺰ وﻟګﺎوۀ.

ﺗﻪ ﻳﯥ د ﺳﻜﺲ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوې ﺑﺮاﺑﺮوﻟﯥ ،ﺑﻨﺪ ﺷﻮل .ﻫﺮ ﺳﻮداګﺮ او
ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا ﺧﻮ وﻫﺎﺑﻴﺎﻧﻮ ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ د اﺳﻼم د ﻟﻮﻣړﻳﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ اﻳډﻳﺎﻟﻪ

دوﻛﺎﻧﺪار ﺗﻪ ﭼﯥ ﺗﻘﻠﺐ ﻳﯥ ﻛﺎوۀ ﻳﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺗﻠﻪ ﻛﯥ ډﻧډې وﻫﻠﯥ ،ﺳﺨﺘﻪ
ټﻮﻟﻨﻪ اﺣﻴﺎ ﻛړي ﺧﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﻳﯥ د اﺳﻼم د ﺗﺎرﻳﺦ د ﻟﻮﻣړﻳﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ټﻮل

ﺟﺰا ورﻛﻮل ﻛﯧﺪﻟﻪ .ﭘﻪ ﺑﯥ ﺑﺎﻛﻮ ﺑﺎزاري ﺳﻨﺪرو او ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎزۍ ﺑﻨﺪﻳﺰ
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻳﺎدګﺎروﻧﻪ ﻳﻮازې ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮړل ﭼﯥ د ﺧﻠﻜﻮ ورﺳﺮه

وﻟګﯧﺪ .اﻣﺮ وﺷﻮ ﭼﯥ ﻣﻘﺪس ﻛﺘﺎب ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻣﻬﻢ ځﺎى ﻛﯥ اﻳښﻰ وي.
ډﯦﺮه ﻣﻴﻨﻪ وه او ﻣﻘﺪس ﻳﯥ ګڼﻞ.

ﻛﻪ ﺑﻪ څﻮك وﻟﻴﺪل ﺷﻮ ﭼﯥ د وﻋﻆ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﺧﺎﻧﺪي ،ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻛﯧﺪۀ .د
وﻫﺎﺑﻴﺎﻧﻮ د ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺷﻌﺎﻳﺮو د څﺎرﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﺳﺨﺖ اﺻﻮل او ﻣﻘﺮرات اﺟﺮا

ډوډۍ ﺗﺮ ﺧﻮړﻟﻮ دﻣﺨﻪ د ﺷﻜﺮ ﻛﻮل اﺟﺒﺎري ﺷﻮل .د ﻛﺎﻟﻮﻳﻦ د ﺧﻮرا
ﻛړل .ﻣﺜﻼ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﺎ ﭘﻨځﻪ وﺧﺘﻪ ﻟﻤﻮﻧځ ﭘﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻪ ﻛﺎوۀ ﻧﻮ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﺴﯥ

ﺳﺨﺘﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ زور د ﺟﻴﻨﻮا اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻲ د ﻫﻐﮥ د ﻣﺬﻫﺒﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ
ورﺗﻠﻞ ،ﭘﻪ زوره ﻳﯥ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ اﺳﺘﺎوۀ.

ﺗﺮ ﭘﻮره ﻛﻨټﺮول او څﺎرﻧﯥ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻞ .ﺟﺰاوې ﺧﻮرا ﺳﺨﺘﯥ وې او د

وﻫﺎﺑﻲ ﻣﺎډل ﭘﻪ ﻧﻮرو اﺳﻼﻣﻲ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻣﺬﻫﺒﻲ رﻳﻔﻮرﻣﻴﺴﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ

ﻫﻴﭽﺎ ﻟﺤﺎظ و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﮥ ﻛﯧﺪۀ .ﻣﺜﻼ ﻳﻮ ځﻞ ﻳﻮۀ ﻣﺎﺷﻮم ﺗﻪ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر

اﻟﻬﺎم ورﻛړ او د ﻗﺪرت د ﺣﺼﻮل او د ټﻮﻟﻨﯥ د اﺻﻼح ﻟﭙﺎره ځﻴﻨﯥ

ﻳﯥ وﻫﻠﻰ و ،د ﺳﺮ ﻏﻮڅﻮﻟﻮ ﺟﺰا ورﻛړه ﺷﻮه.

ﻧﻬﻀﺘﻮﻧﻪ راڅﺮګﻨﺪ ﺷﻮل ﭼﯥ ﻣﺬﻫﺒﻲ اﺟﻨډا ﻳﯥ ﻟﺮﻟﻪ.

وﻳﻞ ﻛﯧږي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﭙږ ﻛﻠﻨﻪ ﻣﻮده ﻛﯥ د ﺑﺪﻋﺖ او ارﺗﺪاد ﭘﻪ ﺗﻮر

ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ د ﺳﻴﺪاﺣﻤﺪﺷﻬﻴﺪ )ﭘﻪ  ١٨٣١ﻛﯥ ﻣړ( ﺟﻬﺎد ﻏﻮرځﻨګ

ﻳﻮﺳﻠﻮﭘﻨځﻮس ﻛﺴﻪ اور ﺗﻪ ژوﻧﺪي واﭼﻮل ﺷﻮل او اﻳﺮې ﺷﻮل .د دې

ﻫﻤﺪا ﻻره ﺧﭙﻠﻪ ﻛړه .ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﻟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎل ﻣﻐﺮﺑﻲ ﺳﺮﺣﺪ
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او اﻣﺎم وﺑﺎﻟﮥ .دۀ او ﻣﻠګﺮو ﻳﯥ د زور او ﻓﺸﺎر ټﻮﻟﯥ ذرﻳﻌﯥ وﻛﺎروﻟﯥ ﭼﯥ د
ﺳﺮﺣﺪ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ د ﺗﻘﻮا ﭘﻪ اﺳﺎس وﻻړه ،ﺳﻮﭼﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﺟﻮړه ﻛړي.
ﻣﻴﺮزا ﺣﻴﺮت دﻫﻠﻮي ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب )ﺣﻴﺎت ﻃﻴﺒﻪ( ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ

ﺳﻴﺎﺳﺖ د ﻣﺬﻫﺐ ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﯥ
ﺳﻴﺪﺻﺎﺣﺐ ﺧﭙﻠﻮ ګڼﻮ ﻣﻠګﺮو ﺗﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﻘﺎﻣﻮﻧﻪ ورﻛړل او اﻣﺮ ﻳﯥ ورﺗﻪ
وﻛﺎوۀ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ زور ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻮي .ﺧﻮ دﻏﻮ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ
ﻟﻪ ﺧﭙﻞ اﻗﺘﺪاره ﻧﺎوړه اﺳﺘﻔﺎده وﻛړه او ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺧﻮ ﻳﯥ ﭘﯧﻐﻠﯥ اړاﻳﺴﺘﻠﯥ

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ټﻮل ﻗﺪرت د ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻛﯥ راﻏﻮﻧډ ﺷﻲ ﻧﻮ

ﭼﯥ ﻟﻪ دوى ﺳﺮه ودوﻧﻪ وﻛړي .داﺳﯥ ﻫﻢ وﻟﻴﺪل ﺷﻮل ﭼﯥ ځﻴﻨﻮ زﻟﻤﻮ

ﻣﺬﻫﺐ د ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺪﻣﺘګﺎر او د ﺳﻴﺎﺳﺘﻮاﻟﻮ د ګټﻮ ﺳﺎﺗﻨﺪوى ﺷﻲ.

ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﭘﻪ زور او ﺟﺒﺮ ځﻮاﻧﯥ ﻧﺠﻮﻧﯥ ﻟﻪ ﺑﺎزاروﻧﻮ او ﺳړﻛﻮﻧﻮ ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻮ

د ﻣﺜﺎل ﻟﭙﺎره ﺑﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﺎد ﻛړو .ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ اﻳﺮاﻧﻴﺎﻧﻮ د

ﺗﻪ ﻳﻮوړې او د ﻫﻐﻮى ﻟﻪ رﺿﺎ ﭘﺮﺗﻪ ﻳﯥ ودوﻧﻪ ورﺳﺮه وﻛړل .ﻫﻐﻮ اﻓﺴﺮاﻧﻮ

ﻋﺒﺎﺳﻴﺎﻧﻮ اﻧﻘﻼب ) ٧۵٠ﻣﻴﻼدي( ﻛﺎﻣﻴﺎب ﻛړ او ﭘﻪ ﻧﻮې اداره ﻛﯥ د

ﻫﻢ ﭼﯥ د ﺑﺰګﺮاﻧﻮ او ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ د ﭼﺎرو ﻟﭙﺎره ﻣﻘﺮر ﺷﻮي وو،ﺧﭙﻞ اﺧﺘﻴﺎر ﭘﻪ

ﭼﺎرو واګﯥ ﭘﻪ ګﻮﺗﻮ ورﻏﻠﯥ او د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﻳﯥ ﺟﻮړه ﻛړه ،ﻧﻮ د

ﻏﻠﻄﻪ وﻛﺎراوۀ او ﻟﻪ ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻛﺒﺮ وﭼﻠﯧﺪل .د دوى د ﻛړو ﻧﺘﻴﺠﻪ

ﺳﻴﺎﺳﺖ او ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺮ ﻣﻨځ ټﻜﺮ او ﻛﺸﻤﻜﺶ ﭘﺎى ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ.

دا راووﺗﻪ ﭼﯥ ﺧﻮار او ﺳﺎده ﻛﻠﻴﻮال ورﻧﻪ ﭘﻪ ﻟﻨډ وﺧﺖ ﻛﯥ زړۀ ﺗﻮري ﺷﻮل.

اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺮوﻛﺮاﺳﻲ وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺧﻠﻴﻔﻪ د ﺑﺸﭙړ ﺳﻴﺎﺳﻲ واك

دﻏﻮ اﻓﺴﺮاﻧﻮ د دې ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ زور وروښﻴﻲ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ د

ﭘﻪ څﻨګ ﻛﯥ ﻣﺬﻫﺒﻲ واك ﻫﻢ وﻟﺮي.

ﻛﻔﺮ ټﺎﭘﻪ وﻟګﻮﻟﻪ ﭼﯥ د دوى د ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﭘﻴﺮوي ﺗﻪ ﻳﯥ ﻏﺎړه ﻧﻪ اﻳښﻮده .ﻛﻪ

ﻛﻪ څﮥ ﻫﻢ دﻳﻨﻲ ﻋﻠﻤﺎوو ﻟﻪ دې ﻛﺎر ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﻛﺎوۀ او د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ

ﺑﻪ د ﭼﺎ ږﻳﺮه ﺗﺮ ټﺎﻛﻠﯥ اﻧﺪازې اوږده وﻟﻴﺪل ﺷﻮه ﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﺰا ﻛﯥ ﻳﯥ ﺷﻮﻧډې

رڼﺎ ﻛﯥ ﻳﯥ د ﺧﻠﻴﻔﻪ د ﻗﺪرت د ﻣﺤﺪودوﻟﻮ ﻫڅﻪ وﻛړه ﻣګﺮ اﻳﺮاﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ

ﻏﻮڅﯧﺪﻟﯥ .ﻛﻪ ﺑﻪ څﻮك وﻟﻴﺪل ﺷﻮل ﭼﯥ ﺟﺎﻣﯥ ﻳﯥ د ﭘښﻮ ﺗﺮ ﺑﺠﻠﻜﻮ اوږدې

ﺧﭙﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﭘﻮځﻲ زور دﻳﻨﻲ ﻋﻠﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻪ واﻳﺴﺘﻞ ،د اﻳﺮان د

دي ،ﻧﻮ ﺟﺰا ﻳﯥ دا وه ﭼﯥ د ﺑﺠﻠﻜﻮ ﻫډوﻛﻲ ﻳﯥ ورﻣﺎت ﺷﻲ.

ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ دوران درﺑﺎري آداب ﻳﯥ دود او ﺧﻠﻔﺎ ﻳﯥ د اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ او د ﭘﺎﭼﺎ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ ړﻧګﯧﺪو

څﯧﺮ ﻛړل.
وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ اﻳﺮان ﻛﯥ ،اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻪ څﮥ ﻧﺎ څﮥ ﺑﻠﻪ ﺑڼﻪ ،ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﭼﺎرې وﺷﻮې او

اﻟﺒﺘﻪ دا ﺧﺒﺮه ﺳﭙﻴﻨﻪ ﺷﻮې وه ﭼﯥ ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺑﻪ ﺑﺸﭙړ ﺳﻴﺎﺳﻲ او
د دې ﻟﭙﺎره ﭼﯥ د واﻛﻤﻨﻮ د ﺧﻮښﯥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﻲ د زور ﻟﻪ

اداري اﺧﺘﻴﺎر ﻟﺮي ﺧﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﻛﯥ ګﻮﺗﯥ وﻫﻲ او ﻧﮥ ﺑﻪ د
ټﻮﻟﻮ ﻃﺮﻳﻘﻮ اﺳﺘﻔﺎده وﺷﻮه.

ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻫڅﻪ ﻛﻮي .ﭘﻪ دې ډول ﺷﺮﻳﻌﺖ د دﻳﻨﻲ ﻋﻠﻤﺎوو
ﭘﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ او د ا ﺳﻼم د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﭘړاو ﻛﯥ دﻳﻦ و
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻠﻪ ﺑﯧﻞ ﺷﻮل.
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د ﺳﻴﺎﺳﺖ او ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺮ ﻣﻨځ د دې ډول ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ داﺳﯥ

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
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ﻋﻠﻤﺎوو د ﺧﻼﺻﻮن ﻻره ورﺗﻪ ﺟﻮړوﻟﻪ .واﻛﻤﻨﻮ دا اﺟﺎزه ﻫﻢ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړه

ﺳﻴﺴﺘﻢ راڅﺮګﻨﺪ ﺷﻮ ﭼﯥ واﻛﻤﻦ ﭘﻜﯥ ﻧﺎﻣﺤﺪود واك درﻟﻮد او دﻳﻨﻲ

ﭼﯥ څﻮﻣﺮه ﻳﯥ ﺧﻮښﻪ وي ﻫﻐﻮﻣﺮه ښځﯥ وادۀ ﻛړي او ﻃﻼﻗﻮﻧﻪ ورﻛړي

ﻋﻠﻤﺎ د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﭼﻮﻛﺎټ ﻛﯥ د ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ ،ﻣﻔﺘﻴﺎﻧﻮ ) د ﺷﺮﻋﻲ اﺣﻜﺎﻣﻮ

او ﭘﻪ ﺣﺮم ﺳﺮاى ﻛﯥ ﻫﻐﻮﻣﺮه وﻳﻨځﯥ وﺳﺎﺗﻲ ﭼﯥ څﻮﻣﺮه ﻳﯥ زړۀ ﻏﻮاړي.

ﺷﺎرﺣﺎن او ﺗﻌﺒﻴﺮووﻧﻜﻲ( ،ﻣﺤﺘﺴﺒﺎﻧﻮ او اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ )ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ( ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ

ﭘﻪ ﻋﺒﺎﺳﻲ دوران ﻛﯥ د ﺧﻠﻔﺎوو د ﻗﺪرت ﻟﻪ زﻳﺎﺗﯧﺪا ﺳﺮه د دﻳﻨﻲ ﻋﻠﻤﺎوو

داﺧﻞ ﺷﻮل.

ﻗﺪرت ﻛﻢ ﺷﻮ او ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻋﻠﻤﺎ د واﻛﻤﻨﻮ د ﻫﻮﺳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺎدﻣﺎﻧﻮ ﺑﺪل

دوى ﭘﻪ دﻏﻮ ﭘﻮﺳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ د دوﻟﺖ ﻫﻤﻜﺎران ﺷﻮل اوﭘﻪ دﻏﻮ ﻣﻘﺎﻣﺎﻧﻮ

ﺷﻮل.

ﻛﯥ د دوى ﻳﻮ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ دا و ﭼﯥ د واﻛﻤﻦ او دوﻟﺖ اﻃﺎﻋﺖ وﻛړي او

د ﻋﺒﺎﺳﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ زوال او ﻛﻤﺰورۍ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ د ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻟﻪ ګټﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﺗﻌﺒﻴﺮ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛړي .څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ

ﻗﺪرت ﻟﺮوﻧﻜﯥ ﻛﻮرﻧۍ راڅﺮګﻨﺪې ﺷﻮې ﭼﯥ د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﯥ

ﻋﻠﻤﺎوو ﻟﻪ دوﻟﺘﻪ ﻣﻮاﺟﺐ )ﻣﻴﺎﺷﺘﻨۍ ﻳﺎ ﻛﺎﻟﻨۍ ﺗﻨﺨﻮاه ګﺎﻧﯥ( ﻳﺎ

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛړه .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﻓﻘﻬﺎوو دﻏﻪ ﻛﺎر ﭘﻪ دې دﻟﻴﻞ ﺳﻢ وﺑﺎﻟﮥ ﭼﯥ د

ﺟﺎګﻴﺮوﻧﻪ )د ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ ورﻛړه ﺷﻮې ﻣځﻜﻪ( اﺧﻴﺴﺘﻞ او

اﻧﺎرﻛﻲ ﻣﺨﻪ ﻧﻴﺴﻲ او ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﻧﻈﻢ و دﺳﭙﻠﻴﻦ وﺳﺎﺗﻲ.

اﻗﺘﺼﺎدي ګټﯥ ﻳﯥ ﻟﻪ دوﻟﺖ ﺳﺮه ﺗړﻟﯥ وې ﻧﻮ دې ﺗﻪ ﻳﯥ ډﯦﺮ ﭘﺎم ﻛﺎوۀ

ﻓﻘﻬﺎوو د زورورو ﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس د ﻗﺪرت ﻏﺼﺐ ﻫﻢ ﭘﻪ دې دﻟﻴﻞ روا

ﭼﯥ واﻛﻤﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وﺳﺎﺗﻲ.

وﺑﺎﻟﮥ ﭼﯥ ﻛﻪ روا وﻧﮥ ﺑﻠﻞ ﺷﻲ ﻧﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﺎﻛﺮاري ﺗﻪ ﺑﻪ ﻻر ﭘﺮاﻧﻴﺰي او د

ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا واﻛﻤﻨﻮ ﻫﻢ ﻟﻪ دﻳﻨﻲ ﻋﻠﻤﺎوو ﺳﺮه د ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﺧﭙﻠﻪ ﻛړې

ﻛﻮرﻧۍ ﺟګړې اور ﺑﻪ ﺑﻞ ﺷﻲ .ﻧﺎﻣﺘﻮ دﻳﻨﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻮردي )ﭘﻪ  ١٠۵٨ﻛﯥ

وه .واﻛﻤﻨﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﯥ د ﻋﻠﻤﺎوو درﻧﺎوى ﻛﺎوۀ ،درﺑﺎر ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ

ﻣړ( ﭼﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻔﻜﺮ و ،ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب اﻟﺤﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﻪ ﻛﯥ واﻳﻲ

ورﺑﻠﻞ ﭼﯥ وﻋﻆ وﻛړي او ﭘﻪ ﻣﻬﻤﻮ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﻛﯥ ﻣﺸﻮره ورﻧﻪ وﻏﻮاړي.

ﭼﯥ د ﻏﺎﺻﺐ ﻗﺪرت ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﻮﻧﺮﯦﺰۍ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﺮوع وﺑﻠﻞ

ﺧﻮ ﻫﺮ وﺧﺖ ﭼﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ګټﻮ ﻟﭙﺎره د ﻋﻠﻤﺎوو

ﺷﻲ.

اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮل وﻏﻮښﺘﻞ ﻧﻮ د ﻓﺘﻮا ورﻛﻮﻟﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ ورﻧﻪ وﻛړه او

د ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﻏﺼﺐ ﻣﺴﻠﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻻر ﺟﻮړوﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﺑﻞ ﺳﻮال دا و ﭼﯥ

ﻋﻠﻤﺎوو ﺑﻪ ﻓﺘﻮا ﺟﺎري ﻛړه.

اﻳﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺬﻫﺒﻲ اﻗﺘﺪار ﺗﺎﺑﻊ وي او ﻛﻪ دا اﺧﺘﻴﺎر وﻟﺮي ﭼﯥ

دﻏﻮ دﻳﻨﻲ ﻋﻠﻤﺎوو د واﻛﻤﻦ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﻛﯥ د اﻃﺎﻋﺖ و ﺗﺴﻠﻴﻢ ،د واﻛﻤﻦ

ﻣﺬﻫﺐ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﻟﭙﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛړي؟ د دې ﺳﻮال او

د ﭘښﻮ ﻳﺎ ﻻﺳﻮﻧﻮ د ﻣﭽﻪ ﻛﻮﻟﻮ او د ﺑﯥ ﺣﺪه اﺣﺘﺮام ﭘﻪ اﻟﻔﺎﻇﻮ ﺑﺎﻧﺪې

ﻧﻮرو ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ اړه ﭼﯥ ﭘﺎﭼﺎ ﺑﺎﻳﺪ څﻨګﻪ ﭼﻠﻨﺪ وﻛړي ،د ﻟﻴﻜﻨﻮ ﻳﻮ ژاﻧﺮ

واﻛﻤﻦ ﺗﻪ د ﺧﻄﺎب ﻛﻮﻟﻮ ټﻮل ﻫﻐﻪ آداب ﺳﻢ وﺑﻠﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻳﺮاﻧﻲ

دود ﺷﻮ ﭼﯥ د اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﻫﻴﻨﺪاره ﻧﻮﻣﯧږي .د دې ژاﻧﺮ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻣﻬﻤﻮ

درﺑﺎروﻧﻮ ﻛﯥ رواج وو.

ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﻛﻴﻜﺎوس )ﭘﻪ  ١٠٨٢ﻣﻴﻼدي ﻛﺎل ﻛﯥ ﻣړ( ﻗﺎﺑﻮس ﻧﺎﻣﻪ،

دﻏﻪ راز ﻛﻪ ﺑﻪ د ﭘﻨځﻪ وﺧﺘﻪ ﻟﻤﺎﻧځﮥ ﻳﺎ د روژې ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ د روژه

د ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﻚ )ﭘﻪ  ١٠٩١ﻣﻴﻼدي ﻛﺎل ﻛﯥ ﻣړ( ﺳﻴﺎﺳﺘﻨﺎﻣﻪ ،د ﻏﺰاﻟﻲ

ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﻪ څﯧﺮ ﺿﺮوري ﻋﺒﺎدﺗﻮﻧﻮ ﺗﻪ د واﻛﻤﻦ ډډه ﻧﻪ ﻟګﯧﺪه ﻧﻮ دﻏﻮ
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ﻛﻮي او دې ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو ﭘﻪ ﻻره ﻛﯥ ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻮ

ﺑﺮﻧﻲ اﺛﺮ ،ﻓﺘﺎواى ﺟﻬﺎﻧﺪاري ﻳﺎدوﻻى ﺷﻮ.

دودوﻧﻮ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﻛﯥ ﺗﻐﻴﻴﺮ راوﻟﻲ .څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﺳﻠﻄﻨﺖ د

د دﻏﻪ ژاﻧﺮ ﭘﻪ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺳﻠﻄﻨﺖ د ﻳﻮې ارﺛﻲ ﻣﻮﺳﺴﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ

ﺧﺪاى ﻟﻪ ﻟﻮري دى ﻧﻮ ﭘﺎﭼﺎ د ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻋﻠﻤﺎوو د ﻣﺸﻮرو ﭘﻪ ﻣﻨﻠﻮ ﻣﺠﺒﻮر

ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮى او واﻛﻤﻦ ﺗﻪ د )ﻇﻞ اﻟﻬﻲ( ﻳﻌﻨﯥ د ﺧﺪاى د ﺳﻴﻮري

ﻧﻪ دى .دۀ ﺗﻪ اﻟﻬﻲ ﻗﺪرت دا واك ورﺳﭙﺎرﻟﻰ ﭼﯥ د وﺧﺖ ﻟﻪ ﺿﺮورﺗﻮﻧﻮ

ﺧﻄﺎب ﺷﻮى دى .د ﻣﺎﻛﻴﺎوﻟﻲ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ واﻛﻤﻦ ﺑﺎﻳﺪ د دﻳﻦ ﻟﻪ واﺟﺒﺎﺗﻮ او

ﺳﺮه ﺳﻢ ،ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺟﻮړښﺖ ﻛﯥ ﺗﻐﻴﻴﺮات راوﻟﻲ.

ﻗﻴﺪوﻧﻮ ازاد وي او د ﻗﺪرت ټﻮﻟﯥ واګﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻛﯥ وي .د

اﻛﺒﺮ ﻫﻤﺪاﺳﯥ وﻛړل .دۀ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ودوﻧﻪ او دﻏﻪ راز د ﻧﮋدې ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ

واﻛﻤﻨﻮ د ﻫﻴﻨﺪارې ﭘﻪ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ ،دې ﺗﻪ ورﺗﻪ اﻓﻜﺎر وﻳﻨﻮ .ﭘﻪ دﻏﻮ

ﺗﺮ ﻣﻨځ ودوﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﻛړل .دۀ د ﺳﺘﻲ ﭘﻪ دود ﻫﻢ ﺑﻨﺪﻳﺰ وﻟګﺎوۀ ﭼﯥ اﻟﺒﺘﻪ

ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﻛﯥ واﻛﻤﻦ ﺗﻪ د اﻳﺮان د ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ ﭘﺎﭼﺎﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ څﯧﺮ د دﻳﻨﻲ او

ﭘﻮره ﺧﺘﻢ ﻧﻪ ﺷﻮ .ﻟﻪ دې اړﺧﻪ ﻛﻪ ورﺗﻪ وګﻮرو ﻧﻮ اﻛﺒﺮ د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن

دﻧﻴﺎﻳﻲ ﭼﺎرو ټﻮل واك ورﻛړ ﺷﻮى دى.

ﻟﻮﻣړﻧﻰ واﻛﻤﻦ و ﭼﯥ د ﻛﻮرﻧۍ ،ﻛﺎﺳټ او ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﻛﯥ ﻳﯥ ﻫﻢ

ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ د ډﻳﻠﻲ ﺳﻼﻃﻴﻨﻮ ) (١٢٠۶‐١۵٢۶د واﻛﻤﻨﻮ د واك

ﻣﺪاﺧﻠﻪ وﻛړه .ﭘﺨﻮا ﺑﻪ واﻛﻤﻨﻮ ﭘﻪ دې ﺳﺎﺣﻮ ﻛﯥ د ﻣﺪاﺧﻠﯥ او د

ﻫﻤﺪا ﻣﺎډل ﺧﭙﻞ ﻛړ ﺧﻮ ﻣﻐﻮل ﭘﺎﭼﺎ اﻛﺒﺮ د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﺗﻴﻮري

ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ د راوﺳﺘﻠﻮ ﺣﻖ ځﺎن ﺗﻪ ﻧﻪ ورﻛﺎوۀ.

وړاﻧﺪې ﻛړه ﭼﯥ د ﻫﻨﺪ ﻟﻪ ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل ﺳﺮه ﻳﯥ ﺳﻤﻮن ﺧﻮړ .د اﻛﺒﺮ ﭘﺎﭼﺎ د

اﻛﺒﺮ ﭘﺎﭼﺎ ﭼﯥ د ﻋﻠﻤﺎوو ﭘﻪ ﻣﻮاﻓﻘﻪ د ) ﻣﺠﺘﻬﺪ( اﺧﺘﻴﺎرات ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ

درﺑﺎر ﻣﻮرخ ،د دۀ ﻧﮋدې دوﺳﺖ او ﺳﻼﻛﺎر اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ )ﭘﻪ ١۶٠٢

ﻻس ﻛﯥ واﺧﻴﺴﺘﻞ ﻧﻮ ﻗﺪرت ﻳﯥ ﻻ زﻳﺎت ﺷﻮ .اﻛﺒﺮ دا ﻛﺎر د اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ

ﻣﻴﻼدي ﻛﺎل ﻛﯥ ﻣړ( د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻧﺪې د ﺗﺎﻛﻴﺪ او د دې ﻣﻘﺎم

د ﭘﻼر ﺷﻴﺦ ﻣﺒﺎرك ﭘﻪ ﻣﺸﻮره وﻛړ .ﻣﺒﺎرك ورﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ دﻳﻨﻲ

د ﻟﻮړاوي او ﺳﺘﺎﻳﻨﯥ ﻟﻪ ﻻرې د ﻣﻐﻮﻟﻮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻪ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ ﺟﻮړ

ﻋﻠﻤﺎوو دې وﻏﻮاړي ﭼﯥ ﻳﻮ )ﻣﺤﻀﺮ( دﺳﺘﺨﻂ ﻛړي ﭼﯥ دۀ ﺗﻪ د

ﻛړل .د اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﭘﻪ اﻧﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ د ﺧﺪاى ﭘﻪ ﻧﺰد ﺗﺮ ګﺮدو ﻟﻮړ ﻋﺰت دى

ﻣﺬﻫﺐ د ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﻌﺒﻴﺮ د اﺧﺘﻴﺎر وﻛﺎﻟﺖ ورﻛﻮي .ﭘﻪ دې ډول اﻛﺒﺮ ﭘﺎﭼﺎ

ﭼﯥ دى ورﺗﻪ اﻟﻬﻲ رڼﺎ واﻳﻲ ،داﺳﯥ رڼﺎ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﺪاﻳﻪ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ اﺧﻠﻲ او

ﻫﻢ د ﻣﺬﻫﺒﻲ او ﻫﻢ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭼﺎرو واګﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړې او ﻟﻪ دﻳﻨﻲ

د ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ زړۀ ﻛﯥ ﻟﻪ رﻋﻴﺖ ﺳﺮه ﭘﻼرﻧۍ ﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻮي او ﭘﻪ ﺧﺪاى

ﻋﻠﻤﺎوو ﺳﺮه ﻧﻮر د ﭘﺎﭼﺎ د ﻓﻴﺼﻠﻮ د ﭼﻠﻴﻨﺠﻮﻟﻮ واك ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ ﺷﻮ.

ﺑﺎﻧﺪې د ﭘﺎﭼﺎ ﺑﺎور و ﺗﻜﻴﻪ زﻳﺎﺗﻮي.
ﻟﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﻪ د ﻫﻐﯥ ﻣﻌﻨﺎ او ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﯥ ﭼﯥ د ﻫﻨﺪ ﻣﻐﻮﻟﻮ
اﺧﻴﺴﺘﻪ ،واﻧﻴﻨﺎ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ دا ﻇﺎﻫﺮا د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻟﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻴﻮري او
ﻫﻨﺪو ﺗﻴﻮري ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻧﻪ ﻟﺮي.
ﺧﻮ ﻛﻪ ځﻴﺮ ﺷﻮ ﭘﻮﻫﯧږو ﭼﯥ دا د ﻫﻐﻮ ﻏﻮﻧﺪې ﻧﻪ ده ﺑﻠﻜﯥ ﺑﯧﺨﻲ ورﻧﻪ
ﺑﯧﻠﻪ ده .د اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ،ﭘﺎﭼﺎ د ﺧﭙﻞ رﻋﻴﺖ د ﺧﻴﺮ ﻟﭙﺎره واﻛﻤﻨﻲ
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د اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻛﻠﭽﺮ ﻳﻮ ﺑﻞ اوڅﺎر اړخ ﭘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻛﻠﺘﻮري

ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ښځﻮ ګډون و .ﭘﻪ اﻧﻘﻼب ﻛﯥ ښځﻮ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻴﺴﺘﻪ.
د ﺷﻠﻤﯥ ﭘﯧړۍ د ﻧﺎﻣﺘﻮ ﺟﺮﻣﻨۍ ﻓﻴﻤﻨﺴﺘﯥ ټﻮﻟﻨﭙﻮﻫﯥ ﻣﺎرﻳﺎ ﻣﺎﻳﺲ ﭘﻪ ژﺑﻪ:
دوى د ﭘﺎرﻳﺲ ﭘﻪ ﻛﻮڅﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ رواﻧﯥ ﻣﺒﺎرزې ﺳﺮه د ﻳﻮ ځﺎى ﻛﯧﺪو ﭘﻪ

ازادي ،ﻣﺴﺎوات  ،ورورګﻠﻮي
ذرﻳﻌﻪ او دﻏﻪ راز د ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﭘﻪ ګڼﻮ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ او ګڼﻮ ﺟﻤﻬﻮري ﻛﻠﺒﻮﻧﻮ ﻛﯥ
ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻛﯥ ﺟﻮړ ﺷﻮي وو ،د ﺷﺎﻣﻠﯧﺪو ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ارزو ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ
د ﻓﺮاﻧﺴﯥ د  ١٧٨٩ﻛﺎل اﻧﻘﻼب د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺪﻟﻮن ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻧﻮى

د ﻟﻮى اﻧﻘﻼب ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ ﺧﭙﻞ اﻧﻘﻼب ﻫﻢ وﻛﻮي .د ﻓﻴﻮډاﻟﺰم ﭘﻪ ﺧﻼف

ﻛﻠﺘﻮر وزﯦږاوۀ ﭼﯥ د اروﭘﺎ د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﺨﻮاﻧﻰ اﺳﺘﺒﺪادي ﻧﻈﺎم ﻳﯥ ورو ورو

ﺟګړه ﻛﯥ د ﭘﺎرﻳﺲ د ﺑﯧﻮزﻟﻮ ﭘﺮګﻨﻮ ګڼﻮ ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﭘﻮره ﺑﺮﺧﻪ ﻟﺮﻟﻪ.

ﭘﻪ دﻳﻤﻮﻛﺮاﺳﻲ ﺑﺪل ﻛړ .ازادي ،ﻣﺴﺎوات او اﺧﻮت د اﻧﻘﻼب ﺷﻌﺎر و ﭼﯥ

د ﻓﺮاﻧﺴﯥ د اﻧﻘﻼب ﺧﻮرا ﻣﻬﻤﻪ ځﺎﻧګړﻧﻪ دا وه ﭼﯥ ﺧﻠﻜﻮ د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻫﺮ ډګﺮ

د ارﻳﺴﺘﻮﻛﺮاﺳﻲ او د ﻫﻐﯥ د ﻛﻠﭽﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﻳﯥ ﺧﺘﻤﻪ ﻛړه .ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ

ﻛﯥ ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺪا ﻛړ .د ﻣﻠﻲ اﺳﻤﺒﻠﻲ ﻫﺮه ﻧﺎﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﺧﻠﻜﻮ ډﻛﻪ وه .د اﺳﻤﺒﻠﻲ

ﻫﺮارﺷﻲ او د ﻣﺮاﺗﺒﻮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻫﻢ ﺧﺘﻤﻪ ﺷﻮه .اﻧﻘﻼب د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻫﺮ اړخ

ﻏړﻳﻮ ﺑﻪ ﭼﯥ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻟﯥ ﻧﻮ ﻋﻮاﻣﻮ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ دﻗﺖ ﺳﺮه څﺎر ﻛﺎوۀ .اﻧﻘﻼب

ﺑﺎﻧﺪې اﺛﺮ وﻛﺎوۀ .د ﺳﻠﻄﻨﺖ او اﺷﺮاﻓﻴﺖ د اﻣﺘﻴﺎز ټﻮل ﺳﻤﺒﻮﻟﻮﻧﻪ ﺑﯥ

ﻋﺎم ﺧﻠﻚ وروزل ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﭘﻮځ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ

اﻫﻤﻴﺘﻪ ﺷﻮل .ﺧﻠﻜﻮ د ﻋﺎﻟﻲ ﺟﻨﺎب ﻳﺎ ﻋﺎﻟﻴﻘﺪر ﭘﻪ څﯧﺮ ﻟﻘﺒﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﺧﻮﻟﻮ

وﺟﻨګﯧږي .د ﻓﺮاﻧﺴﯥ د اﻧﻘﻼب ﭘﻪ دوران ﻛﯥ ﭼﯥ ﻋﻮاﻣﻮ ﻛﻮﻣﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ

وﻏﻮرځﻮل او ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻳﯥ د وﻃﻨﻮال )ﺳټﻴﺰن( وﻳﻞ ﭘﻴﻞ ﻛړل.

ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړه ،دﻏﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻳﯥ د  ١٨٣٠او  ١٨۴٨ﻛﺎل ﭘﻪ اﻧﻘﻼﺑﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ

د ﻣﺴﺎوات د ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺮ اﻏﯧﺰ ﻻﻧﺪې ﺧﻠﻜﻮ د )ﺗﺎﺳﯥ( د ﻛﻠﻤﯥ ﭘﻪ ځﺎى ﭼﯥ د

ﻛﻮڅﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻛﺎﻣﻴﺎﺑۍ ﺳﺮه ﺑﻨﺪې او ﻣﻮرﭼﯥ ﻳﯥ ورﻛﯥ ﺟﻮړې ﻛړې .ﭘﻜﺎر

ﻛﻠﻤﻪ ﺧﻮښﻪ ﻛړه .ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻪ

راﻏﻠﻪ .د ﭘﺎرﻳﺲ ﺧﻠﻜﻮ د اروﭘﺎ د ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ

اﺷﺮاﻓﻴﺘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﺮﻛﻪ د ﺑﯥ ادﺑﻪ او ﺷډﻟﯥ ژﺑﯥ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﭼﯥ اﺷﺮاﻓﻮ ﺗﻪ

ﺧﻠﻜﻮ د ﺧﭙﻠﻮ اﺳﺘﺒﺪادي ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف ﻣﺒﺎرزه ﻛﻮﻟﻪ ،ﻳﻮ ﻣﺎډل

ﺳﭙﻜﯥ ﺳﭙﻮرې او ﻛﺘﺮې ﻛﻨﺎﻳﯥ ﭘﻜﯥ وې ،څﺮګﻨﺪه ﻛړه .د اﻧﻘﻼب ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ

وړاﻧﺪې ﻛړ.

ﻛﯥ د ﺑﯧﻮزﻟﻮ او ﺷﺘﻤﻨﻮ ﻃﺒﻘﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﺗﻮﭘﻴﺮ د ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻫڅﯥ وﺷﻮې.

ﻳﻮ ﺑﻞ ﺑﺪﻟﻮن د ا راﻏﻰ ﭼﯥ اﺷﺮاﻓﻮ د ﻋﻮاﻣﻮ د ﻛﻠﭽﺮ ﺗﺮ اﻏﯧﺰ ﻻﻧﺪې ﺧﭙﻞ د

ﭘﻪ دې دوران ﻛﯥ ﻟﻪ دوﻟﺘﻪ د ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺑﯧﻠﯧﺪا د ﺳﻜﻴﻮﻟﺮﻳﺰم اﺳﺎس ﻛﯧښﻮد

ﺑڼﻜﻮ دودﻳﺰ ﻟﺒﺎس ﭘﺮﯦښﻮد او ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ د ﻋﺎدي ﺧﻠﻜﻮ ﻏﻮﻧﺪې

ﭼﯥ د ﻣﺬﻫﺒﻲ زﻏﻢ ﺳﺒﺐ ﺷﻮ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﺑﺎﻧﺪې اﻧﻘﻼب ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ

ﻟﺒﺎس واﻏﻮﺳﺖ.

ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻳﺮﻏﻞ وﻛړ ،ﭘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻛﯥ د ﻧﺸﻨﻠﻴﺰم ﻳﻮ ﭘﻴﺎوړى اﺣﺴﺎس

د اﻧﻘﻼب ﭘﻪ دوران ﻛﯥ د ﺷﺘﻤﻨﻮ او ﻣﻤﺘﺎزو ﻃﺒﻘﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف د ﻋﺎدي ﻛﺲ

وﻏﻮړﯦﺪ او ﻟﻪ ﻳﺮﻏﻞ ﺳﺮه د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﻟﭙﺎره ﺧﻠﻜﻮ ﻟښﻜﺮ وﻛړ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ

ﻗﻬﺮ د ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻪ ﺑڼﻪ را څﺮګﻨﺪ ﺷﻮ .اﺷﺮاﻓﻴﺖ ﺑﺮاﻻ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺷﻮاو ګﯧﻮﺗﻦ ﭘﻪ

ﻣﻠﻚ دﻓﺎع وﻛﺎﻧﺪي.

ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ډول د اﻧﻘﻼب د ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﻮ ﺳﺮوﻧﻪ ﻏﻮڅ ﻛړل ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ،

ﻟﻮړو ﻃﺒﻘﻮ د درﻧﺎوي ﻟﭙﺎره وه ،د )ﺗﮥ(

ښﻜﺎره اﻋﺪاﻣﻮﻧﻪ د ﻋﻮاﻣﻮ د ﺳﺎﺗﯧﺮي ﭘﻪ ﻳﻮې ذرﻳﻌﯥ ﺑﺪل ﺷﻮل .ﺧﻠﻚ ﺑﻪ د
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اﻋﺪام د ځﺎى ﺷﺎوﺧﻮا راټﻮﻟﯧﺪل او ﭼﯥ د ﻣﻘﺘﻮل ﭘﺮې ﻛړى ﺳﺮ ﺑﻪ ﻳﯥ وﻟﻴﺪ
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ﭼﻜﭽﻜﯥ ﺑﻪ ﯦﯥ ﻛﻮﻟﯥ .د روﺑﺴﭙﻴﺮ د ﺗﺮور دوران د ﺗﺸﺪد ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د
اﻧﻘﻼﺑﻲ اﺧﻼﻗﻮ د دودﯦﺪا د ﻫڅﯥ دوران و.
ﭘﻪ  ١٧٩۴ﻛﯥ د ﻋﺎم ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ د ﻛﻤﯧټﯥ وﻳﺎﻧﺪ اﻧﻘﻼﺑﻲ اﺧﻼق د ﭘﺨﻮاﻧﻲ رژﻳﻢ

ﻳﻮازې ﺑﺪﻟﻮن ﭘﺎﺗﯧﺪوﻧﻰ دى
ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻓﺴﻖ و ﺷﺮارت ﺳﺮه د ﻣﻘﺎﻳﺴﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛړل  ،دۀ ووﻳﻞ
 :ﻣﻮږ ﻏﻮاړو ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد ﻛﯥ د اﻳګﻮاﻳﺰم و اﻧﺎﻧﻴﺖ ﭘﻪ ځﺎى ﺻﺪاﻗﺖ اود
اﻣﺘﻴﺎز ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻪ ځﺎى اﺻﻮل ﺣﺎﻛﻢ ﻛړو ،د دودوﻧﻮ ﭘﻪ ځﺎى ﺧﭙﻠﻮ

څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﭘﯧښﯥ ﻟﻪ اوﺳﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺳﺮه ﺑﯥ ارﺗﺒﺎﻃﻪ،

ﻣﻜﻠﻔﻴﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺎم وﻛړو  ،د ﻣﺎل او ﺷﺘﻮ ﭘﻪ ځﺎى د اﺳﺘﺪﻻل او ﻣﻨﻄﻖ ﻗﻮت

ﻣﺎزې ﭘﺨﻮاﻧۍ ﻛﻴﺴﯥ ښﻜﺎري ﻧﻮ ډﯦﺮ ځﻠﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه ﭼﻨﺪان ﺑﺎور

ﭘﻴﺪا ﻛړو  ،د ﺟﺎﺑﺮاﻧﻪ ﭼﻠﻨﺪ ﭘﻪ ځﺎى ﻧﺮﻣﻪ ﻟﻬﺠﻪ ﻏﻮره ﻛړو ،د ﺣﻘﺎرت ﭘﻪ ځﺎى

ﻧﻪ راځﻲ ﭼﯥ د ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ګټﻪ وﻟﺮي.

ﻋﺰت او د ﺗﺸﺪد ﭘﻪ ځﺎى ﭘﺮاﺧﻪ ﺳﻴﻨﻪ وﻟﺮو ،د ﺗﻨﺒﻠۍ ﭘﻪ ځﺎى ﺳﺘﺮو ارﻣﺎﻧﻮﻧﻮ

ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ ﻟﻪ ﺗﯧﺮو ﭘﯧښﻮ د اﺳﺘﻔﺎدې ﻛﻮﻟﻮ ﻣﻔﻜﻮره ﺧﻮرا ﭘﯧﭽﻠﯥ ده.

ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو ﺗﻜﻞ وﻟﺮو  ،ﻟﻪ ﭘﻴﺴﻮ ﺳﺮه د ﻣﻴﻨﯥ ﭘﻪ ځﺎى ﻟﻪ ښﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻠﻚ ﻏﻮره ګڼﻲ ﭼﯥ ﺗﻐﻴﻴﺮات ژر ،ژر او ﻣﺤﺴﻮس ووﻳﻨﻲ .ﻛﻪ
وﻛړو ،ﭘﻪ ښﻮ ادارو ﻛﯥ ﻟﻴﺎﻗﺖ ﻣﻌﻴﺎر وګﺮځﻮو ،د ﺗﻮﻃﻴﻮ او دﺳﻴﺴﻮ ﭘﻪ ځﺎى

ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﺴﻮس او څﺮګﻨﺪ ﻧﮥ وي ،ﻟﻜﻪ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ ﭼﯥ ﺧﺒﺮه
ﻟﻪ ﺧﭙﻞ اﺳﺘﻌﺪاده ﻛﺎر واﺧﻠﻮ ،د ټﻮﻛﻮ ﭘﻪ ځﺎى ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻪ ﭘﺎم وﻟﺮو ،د ﻇﺎﻫﺮي

ﻫﻤﺪاﺳﯥ ده ،ﻧﻮ دﻏﺴﯥ ﻧﻈﻢ ﭘﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﺑﻮج ﺷﻲ.
ﺷﺎن و ﺷﻮﻛﺖ ﭘﻪ ځﺎى ﭘﻪ ځﺎن ﻛﯥ واﻗﻌﻲ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﭘﻴﺪا ﻛړو ،د ﺳﺘﻮﻣﺎﻧﻪ

ﺧﻮ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ د ﻟﻴﺪﻟﻮري د ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ او د ﺧﻠﻜﻮ د
ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺷﻬﻮت ﭘﺮﺳﺘﻴﻮ ﭘﻪ ځﺎى د اﻧﺴﺎن د ﻣﻘﺎم ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻪ ﭘﺎم واړوو او
ﺑﺎﻻﺧﺮه د وړو ﺷﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ځﺎى د ﺳﺘﺮو ﻫﺪﻓﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮر ګﺎﻣﻮﻧﻪ واﺧﻠﻮ.

ﺧﺒﺮوﻟﻮ ﻳﻮ ﻟﻮى ﻛﺎر ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻟﺮي .اﻟﺒﺘﻪ ،د اﺛﺮ د ﻏﻮرځﻮﻟﻮ او ﺗﺎﺛﻴﺮ

د ﻓﺮاﻧﺴﯥ اﻧﻘﻼب ﻳﻮ ﻣﻠﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻠﭽﺮ ﺧﻠﻖ ﻛړ  .څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ دوﻟﺖ ﻣﻠﻲ

اﭼﻮﻟﻮ ﺑﻬﻴﺮ ډﯦﺮ وﺧﺖ ﻏﻮاړي .ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻪ ﻳﻮازې د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ اړه ﭘﻮﻫﻪ

ﺷﻮ ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ټﻮﻟﯥ ﻣﻮﺳﺴﯥ ﻣﻠﻲ وﻧﻮﻣﻮل ﺷﻮې .ﻟﻜﻪ ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ،ﻣﻠﻲ

راﻛﻮي ﺑﻠﻜﯥ زﻣﻮږ د اوﺳﻨﻮ ﭘﺮاﺑﻠﻤﻮﻧﻮﭘﻪ ﺑﺎب ﻫﻢ ﺧﺒﺮې ر اﺗﻪ ﻟﺮي .ﻣﺜﻼ

ﺗﻌﻠﻴﻢ ،ﻣﻠﻲ ﺑﯧﺮغ او ﻣﻠﻲ ﺳﺮود.

ﻛﻪ ﻣﻮږ د ﺧﭙﻠﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د اوﺳﻨﻲ ﻣﺦ ﭘﻪ ځﻮړ ﺣﺎل ﭘﻪ ﺑﺎب ﻏﻮر ﻛﻮو ﻧﻮ د

ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ د ﻓﺮاﻧﺴﯥ د ﻣﺎډل ﭘﻴﺮوي وﻛړه .ﻧﻮرو ﻫﻢ ﻣﻠﻲ ﺑﯧﺮغ ﺗﻪ درې

راﻏﻠﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻠﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﯧﺮ وﺧﺖ ﻛﯥ ځﯧﻠﻲ ﻟﺮي ،ځﻴﺮو.

رﻧګﻪ ﻏﻮره ﻛړل او د ﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ د ﺑﻴﺎن ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﻣﻠﻲ ﺳﺮود وﻣﻮﻧﺪ .د ﺳﻴﺎﺳﻲ

د ﻳﻮۀ ﺗﻤﺪن د ﻇﻬﻮر او زوال ﭘﺪﻳﺪه د ﺑﺪﻟﯧﺪوﻧﻜﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ د ﺑﻬﻴﺮ ﭘﺪﻳﺪه

او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﺧﻠﻜﻮ د ﭘﺎروﻟﻮ او ﭘﺎڅﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ګﺮده دﻧﻴﺎ

ده او ﻣﻮرﺧﺎن د دې ﺑﻬﻴﺮ ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ﭘړاووﻧﻮ ﺑﺤﺚ ﻛﻮي او ﺑﻴﺎﻧﻮي

ﻛﯥ د ﻓﺮاﻧﺴﯥ د اﻧﻘﻼب ژﺑﻪ او ادب وﻛﺎرول ﺷﻮل.

ﻳﯥ.
ﻫﻐﻪ ﻛﻠﭽﺮ ﭼﯥ د ﻓﺮاﻧﺴﯥ اﻧﻘﻼب راﻣﻨځ ﺗﻪ ﻛړ ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ اروﭘﺎ ﻛﯥ ﺧﭙﻮر ﺷﻮ او د

درې ﻣﻔﻜﺮاﻧﻮ د ځﻴﻨﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ رڼﺎ ﻛﯥ ﭼﯥ د دوى ﭘﻪ ﻓﻜﺮ د ﺗﺎرﻳﺦ د
اروﭘﺎ ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻮړښﺖ ﻳﯥ ﺑﺪل ﻛړ.

ﺣﺮﻛﺖ ﻟﻮرى ټﺎﻛﻲ ،د ﺗﻤﺪﻧﻮﻧﻮ د ﻇﻬﻮر و زوال د ټﻮل ﺑﻬﻴﺮ د ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ
ﻫڅﻪ ﻛړې ده.
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اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ) ﭘﻪ  ١۴٠۶ﻣﻴﻼدي ﻛﺎل ﻛﯥ ﻣړ( دﻏﻪ ﺑﻬﻴﺮ د وګړي د ژوﻧﺪ
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ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ټﺎﻳﻦ ﺑﻲ )ﭘﻪ  ١٩٧۴ﻛﯥ ﻣړ( وﻳﻨﻮ ﭼﯥ ﻳﻮې ﺑﻠﯥ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﺗﻪ

ﻏﻮﻧﺪې ﺑﻮﻟﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ زوﻛړه ﭘﻴﻠﯧږي ،ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ،زﻟﻤﺎ او زړﺑﻮدﻧﻪ

رﺳﯧﺪﻟﻰ دى .دۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب )د ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ( ﻛﯥ د ﺷﭙږوﯦﺸﺘﻮ

ﺗﯧﺮﯦږي او ﻣﺮګ ﺗﻪ رﺳﯧږي .د اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻳﻮ ﻣﻠﺖ ﻳﺎ ﺗﻤﺪن دې ﺗﻪ

ﻟﻮﻳﻮ او وړو ﺗﻤﺪﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮړ و ځﻮړ ﺑﺤﺚ ﻛړى دى.

ورﺗﻪ ﭘړاووﻧﻪ ﻛﭽﻮي او ﭘﻪ اﺧﺮ ﻛﯥ ﻣﺮي .د دۀ ﭘﻪ ﻋﻘﻴﺪه دا ﺑﻬﻴﺮ ﻧﻪ

دۀ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺗﻤﺪﻧﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻣﺸﺘﺮك ﻋﺎﻣﻞ ﭼﯥ دى ﻳﯥ )ﭼﻠﻴﻨﺠﻮﻧﻪ او

ﺑﺪﻟﯧږي او ﺑﺮﺧﻠﻴﻚ ﻳﯥ ﻧﻪ ﻧﻮرﯦږي.

ځﻮاب( ﺑﻮﻟﻲ ،وﻣﻮﻧﺪ .ټﺎﻳﻦ ﺑﻲ واﻳﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺗﻤﺪن ﺗﺮ ﻫﻐﻮ ﭘﻮرې ﻟﻪ

ﺟﺮﻣﻦ ﻣﻔﻜﺮ ﺷﭙﻨګﻠﺮ )ﭘﻪ  ١٩٣۶ﻛﯥ ﻣړ( د ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب )د ﻏﺮب زوال(

زواﻟﻪ ﺧﻮﻧﺪي دى ﭼﯥ د ﭼﻠﻴﻨﺠﻮﻧﻮ د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ او د ﺧﻨډوﻧﻮ د ﻟﺮې ﻛﻮﻟﻮ

ﺗﺮ ﻟﻴﻜﻠﻮ د ﻣﺨﻪ د ﻧړۍ اﺗﮥ ﻟﻮى ﺗﻤﺪﻧﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛړل .ﺷﭙﻨګﻠﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ

وړﺗﻴﺎ ﻟﺮي .زوال ﻳﯥ ﻫﻠﻪ ﭘﻴﻠﯧږي ﭼﯥ ﻣﺸﻜﻼﺗﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ځﻮاب ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ

ﻛﺘﺎب ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﭘړاووﻧﻪ راښﻴﻲ ﭼﯥ د دۀ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﺮ ﺗﻤﺪن ورﺳﺮه ﻣﺦ

ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﺷﻲ .د ټﺎﻳﻦ ﺑﻲ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ دا د ﻳﻮۀ ﺗﻤﺪن د روﺷﻨﻔﻜﺮو ﻛﺎر دى

ﻛﯧږي .دى واﻳﻲ ﭼﯥ ﻫﺮ ﺗﻤﺪن ﭘﻪ اﺑﺘﺪا ﻛﯥ دﻳﻦ او ﻫﻨﺮ ﺧﻠﻘﻮي او ﻟﻪ

ﭼﯥ د ﺧﻨډوﻧﻮ او ﭼﻠﻴﻨﺠﻮﻧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺖ وﭘﯧﮋﻧﻲ او ﺣﻞ ﻻرې ورﺗﻪ ﭘﻴﺪا

ﻫﻤﺪې ځﺎﻳﻪ د ﺗﻤﺪن د ﭘﺴﺮﻟﻲ ﻣﻮﺳﻢ ﭘﻴﻠﯧږي .ﻓﻴﻮډاﻟﻴﺰم او ﻓﻴﻮډاﻟﻲ

ﻛړي.

ﻛﻠﭽﺮ د ﺗﻤﺪن د دې ﻣﻮﺳﻢ ﻟﻮﻳﻪ ځﺎﻧګړﻧﻪ ده .ﺗﻤﺪن د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ د دوﺑﻲ

اﺑﻦ ﺧﻠﺪون او ﺷﭙﻨګﻠﺮ دواړو د ﺗﻤﺪن د ﻣﺮګ ﭘﯧﺶ ﺑﻴﻨﻲ وﻛړه ﺧﻮ ټﺎﻳﻦ

ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﻛﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ښﺎروﻧﻮ ﭘﻪ وده ﻣﺸﻬﻮرﯦږي .ورﭘﺴﯥ ﺑﻴﺎ د ﻋﻘﻴﺪې

ﺑﻲ ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﻪ ښﻜﺎري .اﻟﺒﺘﻪ ،د ﺗﻤﺪن د ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﯥ د دۀ ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﻲ

ځﺎى ﺗﻌﻘﻞ او رﺷﻨﻠﻴﺰم ﻧﻴﺴﻲ او ﭘﻪ ژﻣﻲ ﻛﯥ د ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﺰم ﺳﻴﻮرى

ﺑﯥ ﺷﺮﻃﻪ ﻧﮥ ده .د ﺗﻤﺪن د ﻧﻪ ﻣړۀ ﻛﯧﺪﻟﻮ ﺷﺮط دا دى ﭼﯥ د روﺷﻨﻔﻜﺮو

ﺧﭙﺮﯦږي ﭼﯥ زوال او ﺑﯥ ﺗﺎرﻳﺨﻪ دوران ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﺦ ﻛﯥ دى.

ټﻮﻟﻨﻪ ﺑﻪ د ﭼﻠﻴﻨﺠﻮﻧﻮ او ﻣﺸﻜﻼﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘﯧﮋﻧﻲ او ﻣﻨﺎﺳﺒﯥ ﺣﻞ ﻻرې

د ﺷﭙﻨګﻠﺮ ﭘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﺮګ ﺧﺎﻣﺨﺎ راځﻲ او ﻳﻮ ﺗﻤﺪن ﺑﺎﻳﺪ د ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ اﺗﻞ ﭘﻪ

ﺑﻪ ورﺗﻪ ﻣﻮﻣﻲ.

څﯧﺮ ﻣړﻳﻨﯥ ﺗﻪ ﺗﻴﺎر وي .دﻏﻪ ﺟﺮﻣﻦ ﻣﻔﻜﺮ د ﺗﺎرﻳﺦ د ﺑﻬﻴﺮ ﻟﭙﺎره د دا رﻧګﻪ

ﻛﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺗﻪ راﺷﻮ ﻧﻮ وﻳﻠﻰ ﺷﻮ ﭼﯥ دﻟﺘﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﯧﭽﻠﻰ دى .دﻏﻪ

ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺳﺮه د ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺗﻤﺪن د زوال اټﻜﻞ وﻛﺎوۀ .د دۀ ﭘﻪ

ﻫﯧﻮاد ﻟﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺤﺮاﻧﻪ راﻧﻴﻮﻟﯥ ﺗﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺤﺮاﻧﻮﻧﻮ

ﻧﻈﺮ ،ﻧﻮﻟﺴﻤﻪ ﭘﯧړۍ د ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺗﻤﺪن ﺗﺮ ګﺮدو ﻏﻮره دوران و .ﭘﻪ دې

ﭘﻮرې ﻟﻪ ډول ډول ﭼﻴﻠﻨﺠﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻻس وګﺮﻳﻮان دى .ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ

دوران ﻛﯥ ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺗﻤﺪن ﺧﭙﻞ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻫﻨﺮ ،ﻣﻌﻤﺎري ،ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ او

ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن داﺳﯥ روﺷﻨﻔﻜﺮان ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ ﻟﻪ دﻏﻮ ﺑﺤﺮاﻧﻮﻧﻮ ﻳﯥ راوﺑﺎﺳﻲ.

ادﺑﻴﺎت وزﯦږول .ﭘﻪ ﺷﻠﻤﻪ ﭘﯧړۍ ﻛﯥ د ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺗﻤﺪن زوال ﭘﻴﻞ ﺷﻮ .ﭘﻪ

ﭘﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻫﻐﻮ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎﻧﻮ ،ټﻮﻟﻨﭙﻮﻫﺎﻧﻮ ،ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ،

دې ﭘﯧړۍ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻣﻮزﻳﻚ ،ﻣﻌﻤﺎري ،ﻫﻨﺮ او ادﺑﻴﺎت ﺑﺎزاري و ﺑﺮﺳﯧﺮن

اﻧﺘﺮوﭘﻮﻟﺠﺴﺘﺎﻧﻮ او د اﻗﺘﺼﺎدي او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭼﺎرو د ﻣﻔﻜﺮاﻧﻮ ﻛﻤﻰ دى

ﺷﻮل ،ﻋﻤﻖ و اﺑﺘﻜﺎر ورﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ ﺷﻮل.

ﭼﯥ د ﻣﻠﻚ او ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺸﻜﻼﺗﻮ ﻟﭙﺎره ﺣﻞ ﻻرې ﻣﻮﻣﻲ.
ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﭘﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧۍ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ دا ﺑﺎور ﻣﻮﺟﻮد دى ﭼﯥ دوى ﻳﻮ
ﺑﺸﭙړ ﻧﻈﺎم ﻟﺮي او د ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﻟﯧﺪا ﺗﻪ ﻳﯥ اړﺗﻴﺎ ﻧﺸﺘﻪ .ﻫﻐﻪ اﻓﺮاد

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
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ﻓﻜﺮوﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﺨﺘﻪ دښﻤﻨﻲ رواﻧﻪ ده .دﻟﺘﻪ د ﻣﺦ ﭘﻪ ځﻮړ ﺣﺎﻟﺖ د
ﻣﺸﻜﻼﺗﻮ د اواري ﻟﭙﺎره ﻧﻮي ﻓﻜﺮوﻧﻪ ،اورﯦﺪوﻧﻜﻲ ﻧﻪ ﻟﺮي.
ﻛﻪ ﻣﻮږ د ټﺎﻳﻦ ﺑﻲ د ﭼﻠﻴﻨﺞ او ځﻮاب ﻣﻔﻜﻮرې ﭘﻪ رڼﺎ ﻛﯥ ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺗﻤﺪن

ﺧﻴﺮات او ټﻮﻟﻨﻪ

ﺗﻪ وګﻮرو ﻧﻮ وﻳﻠﻰ ﺷﻮ ﭼﯥ دﻏﻪ ﺗﻤﺪن د ﭘﺨﻮاﻧﻮ ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻪ ﺑﺮ او
ﻣﻤﺘﺎز درﻳځ ﻛﯥ دى .دﻏﻪ ﺗﻤﺪن ﻧﻪ ﻳﻮازې د ﺗﯧﺮو ﺗﻤﺪﻧﻮﻧﻮ ﻣﻔﺼﻞ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺻﺪﻗﻪ او ﺧﻴﺮات د ﺑﯧﻮزﻟۍ د ﻓﺸﺎر د ﻛﻤﻮﻟﻮ او د ﻣﺤﺘﺎﺟﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ د
ﻟﺮي ﺑﻠﻜﯥ ﭘﻪ اوﺳﻨۍ دﻧﻴﺎ ﻫﻢ د ﭘﻮﻫﯥ او ﻣﻌﺮﻓﺖ او ﻟﻮرﯦﻴﻨﯥ ﻛﻮي .ﭘﻪ
ﻣﺮﺳﺘﻠﻮ ﻳﻮه ډﯦﺮه ښﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺑﻠﻞ ﻛﯧږي .اﻓﺮاد او ﻣﻮﺳﺴﯥ دواړه ،ﻫﻐﻮ
دې ﺳﺮﺑﯧﺮه د اﺳﻴﺎ او اﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﺮ ګﺮدو ﺗﻜړه ﻛﺴﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ وﻃﻨﻮﻧﻮ
ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﻴﺮات ورﻛﻮي ﭼﯥ ﺧﻮرا ﻧﻴﺎزﻣﻦ دي .ﻟﻪ ﺑﯧﻮزﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﻛﯥ ورﺗﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻧﺸﺘﻪ ،ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻲ دي .د ﺷﭙﻨګﻠﺮ د ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ
ﻳﻮه ﻣﺬﻫﺒﻲ وﺟﻴﺒﻪ او دﻏﻪ راز ټﻮﻟﻨﻴﺰه دﻧﺪه ده.
ﺑﺮﺧﻼف ،ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺗﻤﺪن ﭘﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻻﺳﺒﺮى ﺷﻮى او ﻟﻪ زواﻟﻪ

د ډﻳﻠﻲ د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ،ﻓﻴﺮوز ﺗﻐﻠﻖ ) ١٣٨٨ -١٣۵١ﻣﻴﻼدي( د

ژﻏﻮرﯦﺪﻟﻰ دى .د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ اړه ﺑﺎﻳﺪ وواﻳﻮ ﭼﯥ ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﻤﺘﻮ دى ﭼﯥ ﻳﻮ
ﺻﺪﻗﯥ د ﭼﺎرو ﻟﭙﺎره ﻳﻮه اداره ﺟﻮړه ﻛړه ﭼﯥ ﺑﯥ وﺳﻮ ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺟﻬﻴﺰ
څﻪ رازده ﻛړي ﺧﻮ ﺳﻮال دا دى ﭼﯥ اﻳﺎ ﻣﻮږ څﮥ زده ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺗﻴﺎر ﻳﻮ؟
ﺑﺮاﺑﺮول او ﺑﯧﻮزﻟﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻳﯥ دﻧﺪه وه .ﻣﺤﺘﺎﺟﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ
ﺗﻪ د ډوډۍ ورﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻟﻨګﺮ ﺟﻮړول ﻳﻮ ﭘﺨﻮاﻧﻰ دود دى .ﻣﻐﻮﻟﻮ
اﻣﭙﺮاﻃﻮراﻧﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ټﻮل ﻗﻠﻤﺮو ﻛﯥ ﻟﻨګﺮﺧﺎﻧﯥ
ﺟﻮړې ﻛړې.
د ﻛﺎﺧﺘۍ ﻳﺎ وﭼﻜﺎﻟۍ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻟﻨګﺮﺧﺎﻧﯥ زﻳﺎﺗﯧﺪﻟﯥ .اﻛﺒﺮ ﭘﺎﭼﺎ
) (١۵۵۶‐١۶٠۵ﭘﻪ ﻓﺘﺤﭙﻮر ﻛﯥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ او ﻫﻨﺪو ﺑﯧﻮزﻟﻮ ﺗﻪ ﻟﻨګﺮﺧﺎﻧﯥ
وداﻧﯥ ﻛړې ﭼﯥ ﺧﻴﺮﭘﻮره او دﻫﺮﻣﭙﻮره ﻳﺎدﯦﺪﻟﯥ .ګڼﻮ ﺟﻮګﻴﺎﻧﻮ ﭼﯥ د
ﻣﻔﺘﯥ ډوډۍ اوازه واورﯦﺪه ﻧﻮ ﻓﺘﺤﭙﻮر ﺗﻪ ﻻړل .دوى ﺗﻪ د ﺟﻮګﻴﭙﻮره ﭘﻪ
ﻧﻮم ﺑﯧﻠﻪ ﻟﻨګﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮه.
ﺟﻬﺎﻧګﻴﺮ ﭘﺎﭼﺎ ) (١۶٠۵‐١۶٢٧د ﺧﭙﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻪ دوران ﻛﯥ ﭘﻪ
اﺣﻤﺪاﺑﺎد ،اﻟﻪ اﺑﺎد ،ﻻﻫﻮر ،ډﻳﻠﻲ او اګﺮه ﻛﯥ ﻟﻨګﺮوﻧﻪ ﺟﺎري ﻛړل .دﻏﻪ
ﻟﻨګﺮﺧﺎﻧﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺑﻮﻟﻐﺎر ﻛﻬﺎن )د ﺧﻮاراﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ د ﭘﺨﯥ ډوډۍ د
وﯦﺸﻠﻮ ځﺎى( ﺑﻠﻠﯥ.
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ﺑﯥ روزګﺎري زﻳﺎﺗﻪ وه .دﻏﻮ ټﻮﻟﻮ ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺳﺮه ورﻛړي

او ﻣﺬﻫﺒﻲ رواﺟﻮﻧﻪ ﻫﻢ وو .ﻣﺜﻼ ،د اﺧﺘﺮوﻧﻮ ﻳﺎ ﺟﺸﻨﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ د

او ﭘﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮره  ،روغ رﻣټ ﻛﺴﺎن ﻳﯥ ګﺪاﻳﻲ ﺗﻪ اړاﻳﺴﺘﻠﻲ وو .دوى

ﻧﻘﺮه اي او ﻃﻼﻳﻲ ﺳﻜﻮ ډك ﭘﺘﻨﻮس د اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻳﺎ اﺷﺮاﻓﻲ د ﺳﺮ د

ﺑﻪ ﭘﻪ ﻛﻠﻴﻮ ﻛﯥ ډﻟﻪ ډﻟﻪ ګﺮځﯧﺪل ،د ﺧﻠﻜﻮ وروﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ درﯦﺪل او ﺧﻴﺮات

ﭘﺎﺳﻪ وړل ﻛﯧﺪۀ ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﯧﻮزﻟﻮ ووﯦﺸﻞ ﺷﻲ .دﻏﻮ ﻣﺮاﺳﻤﻮ

ﺑﻪ ﻳﯥ ﻏﻮښﺖ .ټﻮﻟﻨﻪ ﻟﻪ دوى ﺳﺮه ﭘﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻛﯥ ﺷﻮه.

ﺗﻪ ﻳﯥ ﻧﺜﺎر وﻳﻞ .ﻧﺜﺎر د ﻫﺮې ﻣﻮﻗﻌﯥ رد ﺑﻼ اﻧګﯧﺮل ﻛﯧﺪۀ .دا دود ﻫﻢ و

د ﻣﺸﻜﻞ د اواروﻟﻮ ﻟﭙﺎره د اﻧګﻠﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﻟﻪ ﺑﯧﻮزﻟﻮ ﺳﺮه د ﻣﺮﺳﺘﯥ

ﭼﯥ ﻛﻠﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻳﺎ اﺷﺮاﻓﻲ د اﺧﺘﺮ ﻟﻤﺎﻧځﮥ ﻳﺎ د ﺑﺰرګ د ﻣﻘﺒﺮې

ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ څﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﻳﺤﯥ ﭘﺎس ﻛړې .دا ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺑﻪ د اﻋﺎﻧﯥ ﻟﻪ ﻻرې

زﻳﺎرت ﺗﻪ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﻛﯥ روان و ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻴﺴﯥ ﺷﻴﻨﺪﻟﯥ ﭼﯥ

ﺑﺮاﺑﺮﯦﺪه او ﻟﻪ ﻫﺮې ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺳﺮه د اړوﻧﺪې ﻧﺎﺣﻴﯥ ﺧﻠﻜﻮ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭼﺎرې

د ﺟﻠﻮس ﻧﻨﺪارې ﺗﻪ ﺑﻪ راﻏﻮﻧډ ﺷﻮي وو .ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ د ﭘﻴﺴﻮ

ﺳﻤﺒﺎﻟﻮﻟﯥ .ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻗﺪم ﻛﯥ د ﺑﯧﻮزﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻛﺎر ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﻛړل

ﺷﻨﺪﻟﻮ دﻏﻪ دﺳﺘﻮر ﺳﺨﺎوت ﺑﻠﻞ ﻛﯧﺪۀ.

ﭼﯥ ﺑﯧﻮزﻟﻲ ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ ګﺪاﻳﻲ او ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﻛﻮﻟﻮ را

اﻛﺒﺮﭘﺎﭼﺎ د ﺻﺪﻗﯥ د وﯦﺸﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ځﻞ ﻳﻮۀ ﻧﻮي ﺷﻲ ﺗﻪ ﻓﻜﺮ ﺷﻮ .دۀ ﻳﻮ

وګﺮځﻮي .ﭘﻪ  ١٧٢٣ﻣﻴﻼدي ﻛﺎل ﻛﯥ د ﺑﯧﻮزﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻛﺎرځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻳﻮ

ﺣﻮض ﭼﯥ اﻧﺎپ اﻻو ﺑﻠﻞ ﻛﯧﺪۀ ،ﻟﻪ ﭘﻴﺴﻮ ډك ﻛړ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﻮاراﻧﻮ ﻳﯥ

ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړ ﺷﻮ ﭼﯥ ﻟﻪ دوى ﻳﯥ ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﺎرځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺧﭙﻞ

ووﯦﺸﻞ ﺷﻲ.

ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻛړي او ﻛﺎر ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻣټﯥ راوﻧﻐﺎړي .ﻳﻮ ﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ١٨٣۴

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ ،ﭘﻪ ﻓﺘﺤﭙﻮر ﻛﯥ د ﻣﺎڼۍ ﭘﻪ ﺣﻮﻳﻠۍ ﻛﯥ ﻳﻮ ډﻧډ و

ﻛﯥ د ﻛﻮڅﯥ او ﺑﺎزار ګﺪاﻳﻲ ﻣﻨﻊ ﻛړه او ګﺪاﻳﺎن ﻳﯥ ﻣﺠﺒﻮر ﻛړل ﭼﯥ ﭘﻪ

ﭼﯥ ﺷﻞ ،ﺷﻞ ګﺰه ﻳﯥ ﻃﻮل و ﻋﺮض او درې ګﺰه ﻳﯥ ژورواﻟﻰ و .ﭘﺎﭼﺎ اﻣﺮ

ﻛﺎرځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﯥ واوﺳﻲ.

وﻛﺎوۀ ﭼﯥ دﻏﻪ ټﻮل ډﻧډ ﭘﻪ ﺳﺮو ،ﺳﭙﻴﻨﻮ او ﺗﻮرو ﭘﻴﺴﻮ )ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ

ﭘﻪ دﻏﻮ ﻛﺎرځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﯥ ژوﻧﺪ ﺑﯥ ﻣﺰې او ﺗﺮﻳﺦ و .دﻟﺘﻪ د ﻛﻮرﻧۍ د ﻧﻈﺎم

ﻃﻼﻳﻲ ،ﻧﻘﺮه اي ،او ﻣﺴﻲ ﺳﻜﻮ( ډك ﺷﻲ .ﺧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ورځ دوﻣﺮه

درﻧﺎوى ﻧﻪ ﻛﯧﺪۀ .ښځﯥ ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او ﻣﯧړوﻧﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻠﻪ ﺑﯧﻞ ﺳﺎﺗﻞ ﻛﯧﺪل

ګڼﻪ ګﻮڼﻪ ﺷﻮه ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ ﻛﺴﺎن ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪې ﺷﻮل  .ﭘﺎﭼﺎ ﭼﯥ دا ﺣﺎل

او ﺧﻮرا ﺳﺨﺖ ﻣﻘﺮرات ﻳﯥ ﻟﺮل .اﻣﺮ و ﭼﯥ د ډوډۍ ﭘﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ څﻮك

وﻟﻴﺪ اﻣﺮ ﻳﯥ وﻛﺎوۀ ﭼﯥ دﻏﻪ ﻛﺎر دې ﻧﻪ ﺗﻜﺮارﯦږي.

ﺧﺒﺮې ﻧﻪ ﻛﻮي .ﺧﻮاړۀ ﭘﻜﯥ ﻛﻢ او ﻧﻴﻤګړي وو .دﻟﺘﻪ د ﺗﯧږو د ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ،د

ﺧﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ،ﭘﻪ اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﻟﻪ ﺑﯧﻮزﻟۍ ﺳﺮه ﻣﺒﺎرزه ﺑﻞ ډول وه .د

ﻫډوﻛﻮ د وړۀ ﻛﻮﻟﻮ  ،د زړو رﺳﻴﻮ د ﺗﺎر ﺗﺎر ﻛﻮﻟﻮ او داﺳﯥ ﻧﻮر ﻛﺎروﻧﻪ

ﺗﻴﺮ دور ﻛﻮرﻧۍ د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻪ دوران ﻛﯥ ) (١۴٨۵‐١۶٠٣ﭘﻪ اﻧګﻠﺴﺘﺎن

وو .ﭼﺎرﻟﺰ دﻳﻜﻨﺰ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﺎوﻟﻮﻧﻮ ﻛﯥ د دﻏﻮ ﻛﺎرځﺎﻳﻮﻧﻮ د ﺷﺮاﻳﻄﻮ

ﻛﯥ د ګﺪاﻳﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﻧﻮى ګﺮوپ ﭼﯥ )روغ رﻣټ ګﺪاﻳﺎن( ﻳﯥ ﺑﻠﻞ،

روښﺎﻧﻪ اﻧځﻮروﻧﻪ اﻳﺴﺘﻠﻲ دي.

راڅﺮګﻨﺪ ﺷﻮل .دا ﻫﻐﻪ زﻣﺎﻧﻪ وه ﭼﯥ د ګﻼﺑﻮ ﻟﻪ ﺟګړې او د ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﻟﻪ

ﻳﻮ ﻣﻮرخ ﻟﻴﻜﻲ :ﭘﻪ اﻧﺪوور ﻛﺎرځﺎى ﻛﯥ د ﻫډوﻛﻮ د ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ د

ﺟګړو ﻓﺎرغ ﺷﻮي ﻋﺴﻜﺮ وزګﺎره ﺷﻮي وو ،د اﺣﺎﻃﯥ د ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻪ وﺟﻪ

دې ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﯧﺪا ﭼﯥ ﺧﻮاران وراﺳﺘﮥ ﻫډوﻛﻲ ﭼﻴﭽﻲ او ﻏﻮړ و

ﺧﻮارو ﺑﺰګﺮاﻧﻮ ﻧﺎﻛﺮﻟﯥ ﻣځﻜﯥ ﻧﻪ ﺷﻮاى ﻛﺮﻟﻰ ،ځﻨګﻠﻮﻧﻪ ﻛﻢ ﺷﻮي او

ﻣﺎﻏﺰۀ ﻳﯥ ﺧﻮري ،د ﻟﻮﻳﯥ رﺳﻮاﻳﻲ ﺳﺒﺐ ﺷﻮه .دا څﻪ ﻋﺠﺒﻪ ﻧﻪ ده ﭼﯥ د
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ﻣﺸﻬﻮرې ﺑﻨﺪﻳﺨﺎﻧﯥ ﻧﻮم(
ﭘﻪ اﺗﻠﺲ ﺳﻮه ﭘﻨځﻮﺳﻤﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﺸﺎر ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ د
ﻛﺎرځﺎﻳﻮﻧﻮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮه ﺷﻮل .ﺧﻮ د دﻏﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻫﻐﻪ ﺑﺪ ﺗﺼﻮر

ﺗﺮك ﻏﻼﻣﺎن

د ﺑﯧﻮزﻟﻮ ﭘﻪ ذﻫﻨﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ .د وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺳﺮه د ﺑﯧﻮزﻟﻮ ﭘﻪ
اړه د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ځﺎى ﻳﻮ ﻟړ ﻧﻮﻳﻮ ﻣﻮﺳﺴﻮ وﻧﻴﻮ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺤﺘﺎﺟﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه
د ﺗﺮﻛﻮ ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ د اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ او ﻣﻘﺮروﻟﻮ دود ﭘﻪ ﻋﺒﺎﺳﻲ دوران ﻛﯥ ﭘﻴﻞ

ﻳﯥ د ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ادارو ﻳﺎ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻟﻪ.
ﺷﻮ .اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ دې ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺒﺼﺮه ﻛړې ده

د وګړي د ﺧﻴﺮات او د ﻣﻮﺳﺴﯥ د ﺧﻴﺮات ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻟﻮى ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد
او ﻟﻴﻜﻠﻲ ﻳﯥ دي ﭼﯥ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺧﻠﻔﺎوو ځﻜﻪ ﭘﻪ ﺗﺮﻛﻮ ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ ﺗﻜﻴﻪ وﻛړه

دى .ﻳﻮ وګړى ﻳﻮازې ﺗﺮ ﻫﻐﻮ ﺧﻴﺮ رﺳﻮﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ ژوﻧﺪى وي ﺧﻮ
ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﻗﺒﻴﻠﯥ ﻣﻼﺗړ ورﺳﺮه ﻧﻪ و او ﺑﻠﻪ وﺟﻪ ﻳﯥ دا وه ﭼﯥ ﻋﺮﺑﻲ روح

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﭘﻪ ﻣﻮدو ﻣﻮدو ﺧﻴﺮ ورﺳﻮي.
)ﻋﺼﺒﻴﺖ( ﭼﯥ د دوى د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻣﻼ د ﺗﻴﺮ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻳﯥ درﻟﻮد ،ﻛﻤﺰورى
ﺑﻠﻪ دا ﭼﯥ ﻳﻮ وګړى ﻛﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺻﺪﻗﻪ ورﻛﻮي ﻧﻮ ﺻﺪﻗﻪ اﺧﻴﺴﺘﻮﻧﻜﻰ ځﺎن د
ﺷﻮى و.
ﻫﻐﻪ اﺣﺴﺎﻧﻤﻦ او ﺗﺮ ﻣﻨﺖ ﻻﻧﺪې ګڼﻲ .ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﺧﻴﺮﻣﻦ ﻛﺲ ﺗﻪ د ﻏﺮور
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د درﺑﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺪرت اﻳﺮاﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ګﻮﺗﻮ ورﻏﻰ او ﻋﺮب څﻨډې
اﺣﺴﺎس ورﭘﻴﺪا ﻛﯧږي .دا ﻫﻢ ﻣﻤﻜﻨﻪ ده ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻴﺮ ﺧﻴﺮاﺗﻪ د ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺗﻪ څﭗ وﻫﻞ ﺷﻮل ،ﻋﺒﺎﺳﻴﺎﻧﻮ د ﻗﺪرت د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎره ﻧﻮرې ﻻرې وﻟټﻮﻟﯥ.
او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻟﭙﺎره اﺳﺘﻔﺎده وﻛړي .ﺧﻮ د ادارو او ﻣﻮﺳﺴﻮ ﭘﻪ
ﺗﺮﻛﻮ ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﻴﺪان ورﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻋﻠﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ د اﻣﭙﺮاﻃﻮرۍ د
ﺧﻴﺮات ﻛﯥ داﺳﯥ څﮥ ﻧﺸﺘﻪ .ﻟﻪ دﻏﻮ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺳﺎﺣﯥ ﭘﺮاﺧﯧﺪا ،د اﻣﭙﺮاﻃﻮرۍ ﭘﻪ ﺟﻮړښﺖ ﻛﯥ د ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ﺗﻮﻛﻤﻮﻧﻮ
ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﻛﯧږي او ﭘﻪ دې ډول د ﻣﻮﺳﺴﻮ ﺻﺪﻗﻪ ﭘﻪ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻨﺖ ﻧﻪ ږدي
راﻏﻮﻧډﯦﺪا ،د ﺧﻠﻴﻔﻪ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﺑﺸﭙړ واك ﺗﻤﺮﻛﺰ او د ﺗﺨﺖ د ﺑﯧﻠﻮ
او د دې ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻪ ګﺮځﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ اﻧﺴﺎن د ﺑﻞ اﻧﺴﺎن ﺗﺮ ﻣﻨﺖ ﻻﻧﺪې ﺷﻲ.
ﺑﯧﻠﻮ ﻣﺪﻋﻴﺎﻧﻮ ﺟﺎه ﻃﻠﺒۍ ﻳﺎدوﻻى ﺷﻮ .دﻏﻮ ﻋﻮاﻣﻠﻮ د وﺧﺖ ﺧﻠﻴﻔﻪ
ﭘﻪ ﻳﻮه ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ دﻳﻤﻮﻛﺮاﺳﯥ واﻛﻤﻨﻪ وي ،ﻫﻠﺘﻪ اﺗﺒﺎﻋﻮ ﺗﻪ ﺣﻖ ورﻛﻮل
ﻣﺠﺒﻮراوۀ ﭼﯥ د داﺳﯥ ﻋﺴﻜﺮو ﻳﻮ ګﺮوپ وﻟﺮي ﭼﯥ دى ورﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎور
ﻛﯧږي ﭼﯥ ﻟﻪ دوﻟﺖ او دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ وﻏﻮاړي ﭼﯥ د ﺧﻠﻜﻮ د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻏﻢ
ﻛﻮﻻى ﺷﻲ .ﺗﺮﻛﻮ ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ دا ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﭘﻮره ﻛﻮﻟﻪ او د ﺧﻼﻓﺖ د ﺳﺎﺗﻨﺪوﻳﻮ
وﺧﻮري .ﻧﻮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ داﺳﯥ اﻗﺪاﻣﺎت وﻛړي ﭼﯥ ﻫﻴڅ وﻃﻨﻮال )ﺗﺒﻌﻪ،
ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻳﯥ ﻋﺰت او وﻳﺎړ ﭘﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﺷﻮ ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺧﻼﻓﺖ ﭘﻪ زوال ﻛﯥ و
ﺳټﻴﺰن( ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺑﻞ وﻃﻨﻮال ﺗﻪ ﻻس وﻧﻴﺴﻲ او ﺧﻴﺮ وﻏﻮاړي.
ﻧﻮ دوى د اﻧﺎرﻛﻲ او ګډوډي ﻋﺎﻣﻼن ﺷﻮل او دﻏﻪ ﺷﻲ ﺑﺪﻧﺎﻣﻪ ﻛړل.
د ﻋﺒﺎﺳﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ راوروﺳﺘﻪ دوران ﻛﯥ د ﻫﻤﺪې ﺗﺮﻛﻮ ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻮﺳﺴﯥ د ﻃﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ) (٩٠۵ -٨۶٨او اﺧﺸﻴﺪﻳﺎﻧﻮ ) (٩٣۵‐٩۶٩ﭘﻪ څﯧﺮ
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وړوﻧﻜﻰ( او ﺟﺎﻣﻪ دار )د ﺟﺎﻣﻮ ﺳﺎﺗﻮﻧﻜﻰ( ﭼﺎرې ورﺳﭙﺎرل ﻛﯧﺪﻟﻰ .ﻛﻪ ﺑﻪ

ﻧﻘﺶ و.

ﻳﯥ ﻟﻴﺎﻗﺖ او ﻛﻔﺎﻳﺖ وښﻮد ،رﺗﺒﻪ ﻳﯥ ﻟﻮړﯦﺪه .د ﻳﻮۀ وﻻﻳﺖ ﻣﺸﺮي ﻳﺎ د

ﭘﻪ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺧﻼﻓﺖ ﻛﯥ د ﺗﺮﻛﻮ ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ د اﺳﻼﻣﻲ ﻧړۍ

ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ ﻟښﻜﺮو ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻲ ﻫﻐﻪ ﺗﺮ ګﺮدو ﻟﻮړ ﻣﻘﺎﻣﻮﻧﻪ وو ﭼﯥ ﺗﺮﻛﻮ

ﺗﺎزه ﺟﻮړﯦﺪوﻧﻜﻮ واﻛﻤﻨﻮ ﻟړﻳﻮ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻣﺜﺎل او ﻣﺎډل ﺷﻮه .ﻫﻐﻮى ﺗﺮك

ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ورﻛﻮل ﻛﯧﺪل.

ﻏﻼﻣﺎن د ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎډﻳګﺎرداﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻛﺎر وګﻮﻣﺎرل او اداري

د ﻏﻼﻣۍ ټﻮﻟﻨﻴﺰه ﻣﻮﺳﺴﻪ د ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻟړﻳﻮ ﻟﭙﺎره ګټﻮره ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺷﻮه .د

ﻣﻘﺎﻣﻮﻧﻪ ﻳﯥ ورﻛړل .ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﻟﻴﺚ ﺻﻔﺎري ) (٨۶٨‐٨٧٨ﻛﺎﺑﻮ دوه زره

ﻏﻼﻣۍ ﭘﻪ ﺑﺮﻛﺖ ﭘﺎﭼﺎﻳﺎﻧﻮ ﻻﻳﻖ او وﻓﺎدار ﻣﺮﯦﻴﻮﻧﻪ ﻟﺮل ﭼﯥ دوى ﻳﯥ ﻟﻪ

ﻏﻼﻣﺎن ﻟﺮل ﭼﯥ د دۀ د ﺷﺨﺼﻲ ﻧﻮﻛﺮاﻧﻮ او ﺑﺎډﻳګﺎرداﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻳﯥ

داﺧﻠﻲ او ﺧﺎرﺟﻲ ﻏﻠﻴﻤﺎﻧﻮﺳﺎﺗﻞ .ﺧﻮ دې ﻣﻮﺳﺴﯥ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻘﺶ ﻫﻢ درﻟﻮد.

ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺎوۀ .د ﻳﻌﻘﻮب د ورور ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻟﻴﺚ )٨٧٨‐٩٠٠ﻣﻴﻼدي( دا

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ټﻮل ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺪرت د دې ﻃﺒﻘﯥ ګﻮﺗﻮ ﺗﻪ ورﻏﻰ ﻧﻮ ﻗﺪرت ﻳﯥ د

ﻋﺎدت و ﭼﯥ د ﻫﻠﻜﻮاﻧﯥ د ﻋﻤﺮ ﻏﻼﻣﺎن ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﯧﺮودل او ﺑﯧﻞ ﺑﯧﻞ

ﺧﭙﻠﻮ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻘﺼﺪوﻧﻮ ﻟﭙﺎره وﻛﺎراوۀ او د ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻛﻮرﻧۍ ﻳﺎ ﻧﻈﺎم

ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ او ﻫﻨﺮوﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ورزده ﻛﻮل .دۀ ﺑﻪ دﻏﻪ ﻛﺴﺎن د ﺧﭙﻠﻮ

ګټﯥ ﻳﯥ ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ وﻏﻮرځﻮﻟﯥ .دوى ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻮ وﻓﺎدار وو ﭼﯥ ﭘﺎﭼﺎ ﺑﻪ زورور

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻟښﻜﺮو ﻛﯥ ﻣﻘﺮرول ﭼﯥ دۀ ﺗﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ و ﻣﺨﺒﺮي وﻛړي.

و .ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻛﻤﺰوري ﭘﺎﭼﺎﻳﺎن د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻪ ګﺪۍ ﻛﯧﻨﺎﺳﺘﻞ ،ﻧﻮ ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ

ﺳﺎﻣﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ) ،(٨١٩‐١٠٠۵ﻗﺮه ﺧﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ) ،(٩٩٢‐١٢١١ﻏﺰﻧﻮﻳﺎﻧﻮ )‐٩٧٧

ټﻮل واك ﭘﻪ ﻻس ﻛﯥ واﺧﻴﺴﺖ او ﭘﺎﭼﺎﻳﺎن ﻳﯥ ﻣﺠﺒﻮر ﻛړل ﭼﯥ د دوى ﻟﻪ

 ،(١١٨۶او ﻏﻮرﻳﺎﻧﻮ ) (١٠٠٠‐١٢١۵ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﭘﻠﻮﻧﻮ ﭘﻠﻮﻧﻪ ﻛﯧښﻮدل او د

ﺧﻮښﯥ ﺳﺮه ﺳﻢ وﭼﻠﯧږي.

ﺧﭙﻞ اﻗﺘﺪار د ﺟﻮړوﻟﻮ او ټﻴﻨګﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﻟﻪ ﺗﺮﻛﻮ ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ اﺳﺘﻔﺎده

ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ ﻏﻮري ) (١٢٠٣‐١٢٠۶ﺗﺮك ﻏﻼﻣﺎن ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻪ راوﺳﺘﻞ.

وﻛړه .ﺗﺮك ﻏﻼﻣﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﭘﻮځﻴﺎن او اداره ﭼﻴﺎن ﺷﻮل .دوى ﭘﻪ وﻓﺎ او

د ﻏﻮرﻳﺎﻧﻮ د زﻣﺎﻧﯥ د ﻣﻮرخ ﻣﻨﻬﺎج ﺳﺮاج ﭘﻪ ﻗﻮل ،ﺳﻠﻄﺎن ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ د

اﺧﻼص ﻛﯥ ﺑﯥ ﺟﻮړې وو .ﭼﯥ د دوى ﺷﻤﯧﺮ زﻳﺎت ﺷﻮ ﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ﻟﻴﺎﻗﺖ ﭘﻪ

ﺗﺮﻛﻮ ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ د راﻧﻴﻮﻟﻮ ﺧﻮرا ﺷﻮﻗﻲ و او د دې ﺗﻮﻛﻢ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﻏﻼﻣﺎن

اﺳﺎس ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ درﺟﻮ او ﻛﺘﻪ ګﻮرﻳﻮ ووﯦﺸﻞ ﺷﻮل .ﭘﻪ ﺟﻨﺮاﻻﻧﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮه،

ﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ واﺧﻴﺴﺘﻞ .دﻏﻪ ﻫﺮ ﻏﻼم ﭘﻪ ګﺮدو ﺧﺘﻴځﻮ ﻣﻠﻜﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻛﺎر ﻛﯥ

ځﻨﯥ ﺗﺮﻛﺎن  ،ﻏﻼﻣﺎن ﺧﺎص ﻳﺎ ﻏﻼﻣﺎن ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﺷﻮل ﭼﯥ د ﭘﺎﭼﺎ ﺷﺨﺼﻲ

د ﺟﺪﻳﺖ ،ﺟﻨګﻲ ﻫﻨﺮوﻧﻮ او ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻬﺮت وﻣﻮﻧﺪ(.

ﺧﺪﻣﺘګﺎران وو.

د ﻏﻮري ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ دۀ ﺳﺮه د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻛﯥ

ﭘﻪ ګﺮده ﺷﺮﻗﻲ اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﻛﯥ د ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ د ﺧﺮڅﻼو ﺑﺎزاروﻧﻪ وو .ﭘﻪ دﻏﻮ

ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړه او ﭼﯥ دى وﻣړ ﻧﻮ دوى ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﯥ د ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻨﻴﺎد

ﺑﺎزاروﻧﻮ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺗﺮك ﻏﻼﻣﺎن د ﻧﻮرې ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎرې ﭘﻪ څﯧﺮ ﺧﺮڅﯧﺪل .ﻟﻪ

ﻛﯧښﻮد .ﭘﻪ دوى ﻛﯥ دوه ﻛﺴﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻣﺮﯦﻴﻮﻧﻪ وو او دا ﺣﻖ ﻳﯥ ﻧﻪ درﻟﻮد

ﭘﯧﺮودﻧﯥ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ دوى ﺗﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ ورزده ﻛﯧﺪل .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﻪ ﻳﻮ

ﭼﯥ ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ وﻛړي .دوى دواړو د ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﭘﻮره ﭘﻮره ﺗﻜﻴﻪ

ﻏﻼم د ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﯥ داﺧﻞ ﺷﻮ ﻧﻮ ﭘﻪ اﺑﺘﺪا ﻛﯥ ﺑﻪ د ﭘﺎﭼﺎ ﺷﺨﺼﻲ

ﻟﺮﻟﻪ.

ﭼﺎرې ﻟﻜﻪ د ﺳﺎﻗﻲ ﺧﺎص )د ﭘﺎﭼﺎ د ﺷﺮاﺑﻮ وړوﻧﻜﻰ( ،ﭼﺎﺷﻨﻲ ګﻴﺮ )ﻣﺰه

اﻟﺘﻤﻴﺶ ) (١٢١١‐١٢٣۶د اﻣﻴﺮ ﭼﻬﻞ ګﻦ ﻳﺎ څﻠﻮﯦښﺘﻮ اﻣﻴﺮاﻧﻮ اداره ﺟﻮړه

څﻜﻮﻧﻜﻰ او ﺧﻮﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮوﻧﻜﻰ( ،ﻃﺸﺖ دار ،ﻣﺸﻌﻞ دار )ﻣﺸﺎل

ﻛړه ﭼﯥ دى ﻟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﻮ وﺳﺎﺗﻲ .دﻏﻪ اﻣﻴﺮان اﻟﺘﻤﺶ ﺗﻪ وﻓﺎداره وو ﺧﻮ د
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واﭼﺎوۀ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﻠﺒﻦ ) (١٢۶۶‐١٢٨٧ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﻛﯧﻨﺎﺳﺖ ،د دۀ ﺳﺮ ﺳﻢ
ﺧﻼص ﺷﻮ ﭼﯥ ﺗﺮ څﻮ ﭘﻮرې دﻏﻪ اﻣﻴﺮان ژوﻧﺪي وي ،دى ﺑﻪ د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻪ
ﺧﻮﻧﺪ ﭘﻮه ﻧﻪ ﺷﻲ .ﭘﻪ اوﻟﻪ ﻛﯥ دى ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﻫﻤﺪې ګﺮوپ ﻳﻮ ﻏړى و .دوى ﻳﯥ

دوزخ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ
ﻫﺮ ﻳﻮ ﻟﻪ ﻧﮋدې ﭘﯧﮋاﻧﺪۀ .ﺑﻠﺒﻦ دوى ټﻮل ووژل او ان د ﺧﭙﻞ ﺗﺮۀ زوى ﻳﯥ ﭼﯥ د
څﻠﻮﯦښﺘﻮ اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ اﻣﻴﺮ و ،ژوﻧﺪى ﭘﺮې ﻧﻪ ښﻮد.
ﻛﻪ ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ د ﺗﺮﻛﻮ ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ د ﻧﻘﺶ ﺟﺎج اﺧﻠﻮ ﻧﻮ وﻳﻠﻰ ﺷﻮ ﭼﯥ

ﺑﺸﺮي ټﻮﻟﻨﯥ ﭼﯥ وده وﻛړه ،د ګﻨﺎه وﺛﻮاب او ﺧﻴﺮ وﺷﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ

دوى د ﭘﺎﭼﺎ د واك ﭘﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺮه ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻧﺎرﻛﻲ راوﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ

راڅﺮګﻨﺪ ﺷﻮل .ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻴﺪل ﭼﯥ ځﻴﻨﻮ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺟﺰا ورﻛﻮل ﻛﯧږي ﺧﻮ

دﺳﻴﺴﻮ ﻛﯥ د ګډون او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻨځ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه د ﺟګړو ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ

ځﻴﻨﯥ ﻧﻮر ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮى ﭼﯥ ﻗﺪرت ورﺳﺮه دى او د اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻮ

ﻛﯥ ﻳﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘښﻪ ﭘﻪ ﺗﯧﺸﻪ ووﻫﻠﻪ او ﺧﭙﻞ درﻳځ ﯦﯥ ﻛﻤﺰورى ﻛړ .د

څښﺘﻨﺎن دي ،ﺟﺰا ﻧﻪ وﻳﻨﻲ .څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ د ﺧﻄﺎﻛﺎرو د ﻣﺠﺎزات ﻟﭙﺎره

دوى ټﻮل ﭘﺎم دې ﺗﻪ و ﭼﯥ څﻨګﻪ ډﯦﺮې ﭘﻴﺴﯥ ټﻮﻟﯥ ﻛړي .دوى ﭘﻪ دې ﭘﻮه ﻧﻪ

ﭘﻴﺎوړې اداره ﻧﻪ وه ﻧﻮ دوى د ﻫﺮې ﻧﺎﺟﺎﻳﺰې ﭘﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ ازاد وو.

ﺷﻮل ﭼﯥ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺛﺒﺎت ﻧﻪ ﻟﺮي او ﺷﺎوﺧﻮا ﺗﻪ ﻳﯥ ﺗﯧﺮﻳګﺮې ﻫﻨﺪو واﻛﻤﻨۍ

ﺑﯧﻮﺳﻲ او ﻧﻬﻴﻠﻲ ﺧﻠﻚ ﺑﺎوري ﻛړل ﭼﯥ ﻛﻪ دﻏﺴﯥ ﻛﺴﺎن ﭘﻪ دې دﻧﻴﺎ

واﻗﻊ دي ﭼﯥ د ډﻳﻠﻲ د ﺳﻠﻄﻨﺖ د ړﻧګﻮﻟﻮ او ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺷﯧﺒﯥ ﺷﻤﺎري.

ﻛﯥ ﺟﺰا وﻧﻪ وﻳﻨﻲ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ دﻧﻴﺎ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻲ .دې ﻋﻘﻴﺪې ﭼﯥ

د ﻳﻮ واﻛﻤﻦ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﺒﻦ ﭘﻪ دې ﻣﺸﻜﻞ ﭘﻮه و او ځﻜﻪ ﺧﻮ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﯥ رﺣﻤۍ

ﻇﺎﻟﻤﺎن او ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻛﺎران ﺑﻪ د اﺑﺪ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﺧﺪاﻳﻲ ﻏﻀﺐ ګﺮﻓﺘﺎر ﺷﻲ ،د

ﺳﺮه د اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﺑﯧﺦ واﻳﺴﺖ .د څﻠﻮﯦښﺘﻮ اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺘﻤﯧﺪو ﺳﺮه ﭘﻪ

ټﻮﻟﻨﯥ ﺑﯧﻮﺳﻪ ﭘﺮګﻨﯥ دﻻﺳﺎ ﻛﻮﻟﯥ.

ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ د ﺗﺮﻛﻮ ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ واك ﭘﺎى ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ.

اﻟﻦ اي .ﺑﺮﻧﺴټﻴﻦ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب ﻛﯥ ﭼﯥ )د دروخ ﺟﻮړﯦﺪا :ﭘﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ

ﺗﺎرﻳﺦ دﻟﺘﻪ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﻳﻮ درس راﻛﻮي .ﻛﻪ ﻫﺮه اداره ټﻮل واك ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ

زﻣﺎﻧﻪ او د ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ د اﺑﺘﺪا ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﻣﺮګ او ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪ( ﻧﻮﻣﯧږي،

ﻛﯥ راﻏﻮﻧډ ﻛړي او ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺗﺮ ګﺮدو ﻟﻮى ﻗﺪرت ﺟﻮړ ﻛړي ،ﻧﻮ د دې ادارې

ﭘﻪ دې اړه ﺧﺒﺮې ﻛړې دي ﭼﯥ د دوزخ ﻣﻔﻜﻮره څﻨګﻪ ﭘﻴﺪا او ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻮ
ﻣﻼ ﺑﻪ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ دراﻧﮥ ﺑﺎر ﻻﻧﺪې ﻣﺎﺗﻪ ﺷﻲ .د ﻳﻮۀ دوﻟﺖ او ﻧﻈﺎم د ﺟﻮړښﺖ او

ﻛﻮﻣﻮ ﭘړاووﻧﻮ ﺗﯧﺮه ﺷﻮه .د ﻫﻐﮥ ﻟﻪ څﯧړﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ د ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﭘﻪ
ﺳټﺮﻛﭽﺮ ﻏﻮښﺘﻪ دا ده ﭼﯥ د ﻗﺪرت ﺑﻴﻼﻧﺲ او ﺗﻮازن ﭘﻜﯥ ﻣﻮﺟﻮد وي او

ﺗﻤﺪن ﻛﯥ ﻋﻘﻴﺪه دا وه ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣړﻳﻨﯥ وروﺳﺘﻪ د ګﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﺗﭙﻮس ﻧﻪ ﻛﯧږي
واك ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﺳﺮه ﺷﺮﻳﻚ ﺷﻲ .ﻛﻪ ﭘﻪ دې ﻣﻨځ ﻛﯥ ﻳﻮه اداره او ﻣﻮﺳﺴﻪ

او د ټﻮﻟﻮ ﻣړﻳﻮ ،ﻛﻪ ﻫﻐﻪ د ﺧﻴﺮ ﻛﺴﺎن وي ﻳﺎ د ﺷﺮ ،اﻧﺠﺎم ﻳﻮ ﺷﺎن دى.
ﺗﺮ ﻧﻮرو ﻟﻮﻳﻪ او ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ زوروره ﺷﻮه ﻧﻮ ﻧﻮرې ډﻟﯥ او ﻧﻮرې ﻣﻮﺳﺴﯥ د

دوى ﺗﻪ ﻧﮥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪو ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﺟﺰا او ﻧﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ښﻮ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ اﺟﺮ ورﻛﻮل
ﺑﺤﺮان ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺳﺮه ﻣﻼﺗړ ﻧﻪ ﻛﻮي ،ﭘﻪ ﻣﻴﺪان ﻳﯥ ﭘﺮﯦږدي او ﭘﻪ

ﻛﯧږي .ﭘﻪ ﺗﯧﺮه زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﻳﻮه ﻋﺎﻣﻪ ﻋﻘﻴﺪه وه ﭼﯥ د ﻣړﻳﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﯧﻠﻪ دﻧﻴﺎ
دې ډول ﻫﻐﻪ ډﻟﻪ او ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭼﯥ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ځﺎن ﺑﺮ ﻏﻮاړي ،ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﯧﺦ

ﻣﻮﺟﻮده ده .ﭘﻪ ﻫﻤﺪ ې ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ اﺳﺎﻃﻴﺮو ﻛﯥ ﻣﻮږ د ﻣړﻳﻮ د دﻧﻴﺎ
ﺑﺎﺳﻲ.

د ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎره ګڼﯥ ﻫڅﯥ وﻳﻨﻮ.
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ﻛﺒﺮﻛﻮوﻧﻜﻲ او ﺷﺮ ﺟﻮړووﻧﻜﻲ ﺑﻪ د ﺳﺮﭘﺮﯦﻜړﻳﻮ ﺑﻮټﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﺑﯧﺨﻮﻧﻪ

ﭼﯥ :د اوﺑﻮ او وﭼﯥ ﻳﻮ ﻟﻮى ﭘړاو ﻣړي او ژوﻧﺪي ﻟﻪ ﻳﻮﺑﻠﻪ ﺑﯧﻠﻮي.

ﺷﻲ ،ﻫﻐﻪ ورځ راځﻲ ﭼﯥ دوى ﺑﻪ ﺳﻮځﻲ(.

د ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ د ﺑﺎﺑﻞ د ﺗﻤﺪن د ﺧﻠﻜﻮ ﻋﻘﻴﺪه وه ﭼﯥ ﻣړي ﺗﺮ دې دﻧﻴﺎ

ﭘﻪ ﻳﻮۀ ﻣﺰﻣﻮر ﻛﯥ ﻟﻮﻟﻮ ﭼﯥ :ﺧﺪاى ﭘﺎك ﺻﺎﻟﺤﺎن او ﺑﺪﻛﺎران ﺧﭙﻞ

ﻻﻧﺪې ژوﻧﺪ ﻛﻮي او ﺧﭙﻞ ﭘﺎﭼﺎ ﻟﺮي .دوى د ژوﻧﺪو ﻟﻪ ﺷﺮه د ځﺎن د

اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻪ ﭘﺮې اﻳښﻲ دي .دى ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻧﻔﺮت ﻛﻮي ﭼﯥ ﻟﻪ ﺗﻌﺪى او ﻧﺎروا

ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎره ﺗﺮ ﺧﭙﻠﯥ دﻧﻴﺎ ﻛﻼګﺎﻧﯥ او دﻳﻮاﻟﻮﻧﻪ راﺗﺎو ﻛړي دي او د

ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮي .ﭘﻪ ﺑﺪﻛﺎراﻧﻮ ﺑﻪ د ﺳﻜﺮو د اور او ګﻮګړو ﺑﺎران واوري.

ﺑﻬﺮﻧۍ ﻧړۍ ﻫﻴڅ اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻲ ﺗﻪ اﺟﺎزه ﻧﻪ ورﻛﻮي ﭼﯥ ورﺷﻲ.

ﺳﻮځﻮوﻧﻜﻰ ﺑﺎد ﺑﻪ ﻳﯥ د ﻧﺼﻴﺐ ﺑﺮﺧﻪ ﺷﻲ(.

د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﺗﻤﺪن ﻛﯥ ﺷﺮﻳﺮو ﺗﻪ د ﺟﺰا ورﻛﻮﻟﻮ او ﺧﻴﺮﻣﻨﻮ ﺗﻪ د اﺟﺮ

ﭘﻪ ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ ﻛﯥ د دوزخ ﻳﺎدوﻧﻪ ﻛﻤﻪ ﻛﯧږي او ﺟﺰﻳﻴﺎت ﻳﯥ ﻧﮥ ﺑﻴﺎﻧﯧږي.

ورﻛﻮﻟﻮ ﻣﻔﻜﻮرې اﻧﻜﺸﺎف وﻛړ .د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ د ﻋﻘﻴﺪې ﭘﻪ اﺳﺎس ،ﻟﻪ

ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ د ﻛﻠﻴﺴﺎ ځﻴﻨﻮ ﭘﻠﺮوﻧﻮ د دوزخ ﻣﻔﻜﻮرې ﺗﻪ د

ﻣﺮګﻪ وروﺳﺘﻪ ﻫﺮ ﺑﻨﻴﺎدم ﻟﻪ ځﻴﻨﻮ ﭘړاووﻧﻮ ﺗﯧﺮﯦﺪۀ او د دې دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ژوﻧﺪ

ﺑﻮږﻧﻮوﻧﻜﻮ ﺟﺰﻳﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﻴﺎن ﺳﺮه څﺎﻧګﯥ ورﻛړې .د ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻳﻮۀ ﻣﺸﺮ

ﻛﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻛړو ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ورﺳﺮه ﻛﯧﺪه .د ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ د

ﭘﺘﺮو ﭘﻨﺎﻣﻮﻧﺘﻲ ﺧﺒﺮدارى ورﻛړ ﭼﯥ ) :ﻫﺮ ﻣﻠﻌﻮن ﺑﻪ د ﺳﺮۀ ﺗﻨﺎرۀ ﭘﻪ څﯧﺮ

ﺑﺎور ﻣﻄﺎﺑﻖ ،ﻫﻐﻮى ﭼﯥ د ﺟﺰا ﻻﻳﻖ وي ،ﺑﺪﻧﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ټﻮك ټﻮك ﺷﻲ.

وي ،ﭘﻪ ټټﺮ ﺑﺎﻧﺪې او د ټټﺮ دﻧﻨﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺳﺮې ﻟﻤﺒﯥ ﺑﻠﯥ وي .ﻧﺎوﻟﯥ وﻳﻨﻪ

دوى ﺗﻪ ﺑﻪ ووﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ :اور ﺗﻪ دې ﻣﺨﻪ ده ،ﻟﻤﺒﻮ ﺗﻪ دې ﻣﺨﻪ ده،

ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ رګﻮﻧﻮ ﻛﯥ اﯦﺸﻲ او دﻏﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻛﻮﭘړۍ ﻛﯥ د ﻣﺎﻏﺰو،

ﺳﻮځﻨﺪه ﺗﻮدوﺧﯥ ﺗﻪ دې ﻣﺨﻪ ده ،ﭘﻪ ﺗﻮره ځﺐ ځﺐ ﻛﯧږې او داﺳﯥ ټﻮك

ﭘﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻛﯥ د زړۀ او ﭘﻪ ﺑﺪﻣﺮﻏﻪ ﺑﺪن ﻛﯥ د ﻛﻮﻟﻤﻮ وي(.

ټﻮك ﻛﯧږې ﭼﯥ د دﻧﻴﺎ د ﻣﺦ ژوﻧﺪي ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻴڅﻜﻠﻪ وﻧﻪ وﻳﻨﯥ.

اﺳﻼم د دوزخ ﻫﻤﺪا ﻣﺎډل وﻣﺎﻧﮥ او د ﻋﺒﺮي ژﺑﯥ ﺟﻬﻨﻪ ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ ﻛﯥ

د ﻳﻮﻧﺎن او روم ﺧﻠﻜﻮ ﻫﻢ ﻋﻘﻴﺪه ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ ﻣړي ﺗﺮ ﻣځﻜﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﯧﻠﻪ دﻧﻴﺎ

ﺟﻬﻨﻢ ﺷﻮ .ﻟﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎوروﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ،د ﺣﺴﺎب و ﻛﺘﺎب ورځ

ﻟﺮي .دﻏﻪ ځﺎى ﺑﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻫﻴډﻳﺰ ﺑﺎﻟﮥ .ﭘﻪ ﻫﻴډﻳﺰ ﻛﯥ د ﻣړﻳﻮ روﺣﻮﻧﻪ د

راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ده .ﭘﻪ دې ورځ ﺑﻪ ټﻮل ﻣړي ﻟﻪ ﻗﺒﺮوﻧﻮ را ﭘﺎڅﻲ او د ﻫﻐﻮى د

دوى ﻟﻪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ﻃﺒﻘﻮ ﻛﯥ وي .ګﻨﺎﻫګﺎراﻧﻮ او

ښﻮ او ﺑﺪو ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺷﻤﯧﺮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﺟﺮ ﻳﺎ ﺟﺰا وﻣﻮﻣﻲ.

ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﺮ اﺑﺪه ﭘﻮرې ﺟﺰا ورﻛﻮﻟﻪ ﻛﯧږي.

د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﻫﺮ ﭘړاو ﻛﯥ داﺳﯥ ﻣﻔﻜﺮان ﺗﯧﺮ ﺷﻮي دي ﭼﯥ د دوزخ

ﻳﻬﻮدو د ﺑﻌﺪاﻟﻤﻮت اﺟﺮ و ﺟﺰا ﻣﻔﻜﻮره ﭘﻪ ﭘﻮره ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺳﺮه ﺑﻴﺎن ﻛړې

ﻣﻔﻜﻮره ﻳﯥ ﭼﻠﻴﻨﺞ ﻛړې ده .ﻣﺜﻼ د روم د ﺗﻤﺪن ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﻣﻮرخ

ده .دوى د ګﻨﺎﻫګﺎرو ځﺎى )ﺟﻬﻨﻪ( ﻳﻌﻨﯥ دوزخ وﺑﺎﻟﮥ .ﭘﻪ ﺗﻮرات ﻛﯥ د

ﭘﻠﻮﺗﺎرك دا ﺳﻮال را اوﭼﺖ ﻛړ ﭼﯥ ﺷﺮﻳﺮ او ګﻨﺎﻫګﺎر وﻟﯥ ﭘﻪ دې دﻧﻴﺎ

دوزخ ذﻛﺮ او دا ﭼﯥ ګﻨﺎﻫګﺎران ﺑﻪ څﻨګﻪ ﭘﻜﯥ ﻋﺬاب وﻳﻨﻲ ،ﭘﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ

ﻛﯥ ﺟﺰا ﻧﻪ وﻳﻨﻲ؟ ﺟﺰا ﻳﯥ وﻟﯥ ځﻨډول ﻛﯧږي؟ ﭘﻠﻮﺗﺎرك واﻳﻲ ،دا ﺟﺰا

ﺳﺮه راﻏﻠﻰ دى .ﭘﻪ ﺗﻮرات ﻛﯥ ﻟﻮﻟﻮ) :دوى ﺑﻪ دﺧﺪاى ﭘﻪ ﻏﻀﺐ واوړي

دﻟﺘﻪ ﭘﻜﺎر وه ﭼﯥ ﻧﻮرو ﻋﺒﺮت اﺧﻴﺴﺘﻰ واى.

او اور ﺑﻪ ﻳﯥ وﺧﻮري (.ﭘﻪ ﺗﻮرات ﻛﯥ د ﺳﺮﻏړووﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب راﻏﻠﻲ دي

ﺟﺎن ګﺎوډس ﺑﻠﻮم ﭘﻪ )اور او ﺗﻤﺪن( ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ :د اور -دوزخ اﻧځﻮر

ﭼﯥ :وګﻮرئ ،ﻫﻐﻪ ورځ را رواﻧﻪ ده ،د ﺗﻨﺎرۀ ﭘﻪ څﯧﺮ ﺳﻮځﻨﺪه ،ﭼﯥ ټﻮل

ﭼﯥ د روﺣﺎﻧﻴﻮﻧﻮ ،ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ او اﻧځﻮرګﺮو ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ اﻧﻜﺸﺎف
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اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او رواﻧﻲ ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل ﻛﯥ ﺧﭙﺮﯦﺪاى ﺷﻲ ؟ د ﻣﺘﻤﺪﻧﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ
ﻫﻠﻮ ځﻠﻮ او ﻏﻮرځﻮ ﭘﺮځﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﭘﻮﻫﯧﺪو ﻟﭙﺎره دې ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﺷﺘﻪ
ﭼﯥ دﻏﻮ ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ د ﭘﻮځﻲ -زراﻋﺘﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ

د ﻛﻤﺰورو وﺳﻠﻪ

ښﺎري ﻧﻔﻮس ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﺗﻮګﻪ زﻳﺎﺗﯧږي ،وﻛﺘﻞ ﺷﻲ .ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ
د دوزخ ﻟﻪ اوره وﯦﺮه ﻛﻮﻟﻪ ،ﭘﻪ ښﺎروﻧﻮ ﻛﯥ د اور او ﺟﻨګ ﭘﻪ اړه ﻫﻢ څﻪ
ﻫﺮ وﺧﺖ ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﯥ ﻋﺪاﻟﺘﻲ او اﺳﺘﺜﻤﺎر وي ،ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ
ﻧﺎ څﻪ ﭘﻮﻫﻪ او ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺮﻟﻪ.
ﻳﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ د اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﻮﻳﻮ او ﻛﻤﺰورو ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻢ وي.
دﻏﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻠﻪ ﭘټ او ﭘﻪ ﭘټﻪ ﺧﻮﻟﻪ وي ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﺑﻴﺎ ښﻜﺎره او ﺧﺸﻦ
ﺷﻲ .ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ ﭘﻪ دې اړه ﭼﯥ ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﻜﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺮﻛﻮﺑګﺮو ﭘﻪ ﺧﻼف
ﺧﭙﻞ ﺳﯧﻚ و وس څﻨګﻪ ﻛﺎروﻟﻰ دى ،ﺧﺒﺮې ﻛړې دي .دوى ﭼﯥ ﭘﻮه
ﺷﻮي ﭼﯥ د ﭘﺎڅﻮن او ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ وس ﻳﯥ ﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﻧﻮ د ﻋﻘﻞ ﭘﻪ ﺣﻜﻢ ﻳﯥ د
ﭘټﯥ ﺧﻮﻟﯥ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﻛړې ده او داﺳﯥ ﺗﺎﻛﺘﻴﻜﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻛﺎروﻟﻲ
ﭼﯥ ﺑﺎداران ﻳﯥ ورﺗﻪ ﻫﻚ ﺣﻴﺮان ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮي او ﭘﻪ ځﺎى ﻳﯥ ﻛﯧﻨﻮﻟﻲ دي.
ﻣﺜﻼ د ﻏﻼﻣۍ او ﻓﻴﻮډاﻟۍ ﭘﻪ ﻧﻈﺎﻣﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺑﺰګﺮاﻧﻮ او ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ
ﺳﺮه د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺎداراﻧﻮ د ګﻮاښﻠﻮ وس ﻧﻪ و ،ﻧﻮ دوى د ﻏﻼ ﻛﻮﻟﻮ ،ﻣﻠﻜﻴﺖ
ﺗﻪ اور اﭼﻮﻟﻮ ﻳﺎ ﺗﺎوان رﺳﻮﻟﻮ ،ځﺎن ﺳﺎده اړوﻟﻮ ،د وﺳﺎﻳﻠﻮ ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ،
دروغ وﻳﻠﻮ او د ورﺳﭙﺎرل ﺷﻮي ﻛﺎر ﭘﻪ ﺑﺸﭙړوﻟﻮ ﻛﯥ د ځﻨډ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ څﯧﺮ
د اوږدﻣﻬﺎل ﺧﻮرا اﻏﯧﺰﻣﻦ ﻣﻴﺘﻮدوﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﻛړي وو.
د ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﻏﻪ ﻣﻴﺘﻮدوﻧﻪ ښﻴﻲ ﭼﯥ ﻛﻤﺰوري څﻨګﻪ ﻣﻤﻜﻦ زورور
وﻏﻮﻟﻮي ،ﭼﻞ ورﺳﺮه وﻛړي ،ﭼﺎﻻﻛﻲ ورﺳﺮه وﻛړي او ﺗﯧﺮ ﻳﯥ ﺑﺎﺳﻲ.
دﻏﻪ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ دا ﻫﻢ راښﻴﻲ ﭼﯥ د زور او ﻓﺸﺎر ﻟﻪ ﻣﻴﺘﻮدوﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه،
ﺑﻨﻴﺎدم د ﺗﺴﻠﻤﯧﺪو ﻧﻪ دى او د ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺎﻛﺘﻴﻜﻮﻧﻮ د ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ را ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ ﻟﻪ
ﻻرې د ﺧﭙﻠﯥ ﺑﻘﺎ ﺟګړه رواﻧﻪ ﺳﺎﺗﻲ.
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ﺳﺘﺮګﻮ ﻳﯥ ﭘﻨﺎه ﺷﺊ ﺑﻴﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﻮﻻى ﺷﺊ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﻫﺮ وﺧﺖ ﭼﯥ

د اﺳﺘﺜﻤﺎر ﭘﻪ ﺧﻼف د اﻋﺘﺮاض ﭘﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻛﺮوﻧﺪو د ﺗﯧښﺘﯥ

ﻣﻔﺘﺸﺎن وي ﺗﺎﺳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﻛړئ ﭼﯥ ﻛﺎر ﻛﻮئ.

ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻫﻢ ﻛﺎروﻟﯥ او ﭘﻪ دې ډول ﻳﯥ د ﺳﺮ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ د ازادۍ د ګټﻠﻮ ﻫڅﻪ

د ﻧﻈﻢ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ د ﭼﻮپ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻟﻮى ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ دى .دﻏﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻪ

ﻛړې ده .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ دا ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ د ﻓﺮدي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻳﺎ دﻓﺎع ﻳﻮه ﻫڅﻪ

ﻟﻴډر ﻟﺮي ،ﻧﻪ د ﭘﻼن ﭘﻪ اﺳﺎس ﭘﻴﻠﯧږي .ﺑﯥ ګﻮﻧﺪه ،ﺑﯥ ﺑﯧﺮﻏﻪ او ﺑﯥ

وه ،ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ډﻟﻪ اﻳﺰې ﺗﯧښﺘﯥ ﻫﻢ ﺷﻮې دي ﭼﯥ د ﻏﻼﻣۍ ټﻮل ﻧﻈﺎم

اﻋﻼﻣﻴﯥ وي .ځﻜﻪ ﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ ﻏﻮرځﻲ او ﭘﻪ رﺳﻨﻴﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ

ﺗﻪ ﻳﯥ ﺧﻄﺮه ﭘﯧښﻮﻟﻪ .دﻏﻮ ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻟﺮې  ،ﺑﯧﻠﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺟﻮړوﻟﯥ

دې اړه ﭘﺎرووﻧﻜﻲ او ﺟﻠﺒﻮوﻧﻜﻲ راﭘﻮروﻧﻪ ﻧﻪ راځﻲ.

ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﻨګﻮﻟﻮ ﺑﭻ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ ،ﻫﻐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﯥ د دوى د ځﭙﻠﻮ او

ﺟﯧﻤﺰ ﺳﻲ .ﺳﻜﺎټ د ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ټﻮﻟﻨﭙﻮﻫﺎﻧﻮ او

ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪې ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﺟﻮړ ﺷﻮى و .ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﻛﯥ ډﻟﻪ اﻳﺰ ژوﻧﺪ

ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ د ﻧﻈﺮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب ﻛﯥ ﭼﯥ د ﻛﻤﺰورو وﺳﻠﻪ

د ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻟﻪ.

ﻧﻮﻣﯧږي ،ﻟﻴﻜﻲ :څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﺗﺎرﻳﺦ او ټﻮﻟﻨﭙﻮﻫﻨﻪ د روﺷﻨﻔﻜﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا

ﻟﻲ روز ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب )ازادي او ﻏﻼﻣﻲ( ﻛﯥ د ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ د ﻣﻘﺎوﻣﺖ د

ﻟﻴﻜﻞ ﻛﯧږي او دوى ﻟﻪ ﻫﻐﻮ اﺳﻨﺎدو اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻮي ﭼﯥ ﺗﺮ ډﯦﺮه ﺣﺪه

ﻃﺮﻳﻘﻮ ﭘﻪ اړه ﻟﻴﻜﻲ :د ﻗﺪرت ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻛﻤﺰوري ﻧﻐښﺘﯥ وي

ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ او ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﻟﻴﻜﻠﻲ دي ،ﻧﻮ ﻃﺒﻌﺎ د ﺑﺰګﺮو د

او د ﻛﻤﺰورۍ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻗﺪرت ﭘﺮوت وي .ﻫﻐﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﭼﯥ د

ﻣﺨﺼﻮﺻﯥ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﻣﺒﺎرزې ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘټﻪ ﺧﻮﻟﻪ او ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ ﻏﻮرځﯧﺪﻟﯥ

ﺑﻞ اﻧﺴﺎن د ښﻪ ﻧﻴﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﻛﺖ ﻳﯥ د ځﺎن د ﺧﻼﺻﻮن او ژوﻧﺪي ﭘﺎﺗﯧﺪو

ده ،د راڅﺮګﻨﺪوﻟﻮ او ﺳﭙړﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻻزم او ﻛﺎﻓﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻪ ﻟﺮي.

ﭼﻞ زده ﻛړ ،ﺳﺎﻣﺒﻮ ﻧﻮﻣﻮل ﺷﻮي دي .دا ﺑﯥ ﺷﻜﻪ د ﺳﭙﻜﺎوي او ﺗﺤﻘﻴﺮ

ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا وﻳﻨﻮ ﭼﯥ د ﺑﺰګﺮاﻧﻮ او ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ ښﻜﺎره او وﺳﻠﻪ وال

ﻟﻘﺐ دى او د ډارن و وﯦﺮﯦﺪﻟﻲ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﻜﯥ ﭘﺮﺗﻪ ده .ﺧﻮ د ﻫﻐﻮ ﻣﻴﺘﻮدوﻧﻮ

ﺑﻐﺎوﺗﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﯥ رﺣﻤۍ ﺳﺮه ځﭙﻞ ﺷﻮي او دوى د ټﻮﻟﻨﯥ ﻳﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ د

ﭘﻪ ﺣﻘﺎرت ﺳﺮه ردول ﭼﯥ د ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ ﻧﺴﻠﻮﻧﻪ ﻧﺴﻠﻮﻧﻪ ﻳﯥ وﺗﻮاﻧﻮل ﭼﯥ د

ﻏﻠﻴﻤﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﺎد ﺷﻮي دي .دوى ﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺎﺗﯥ وروﺳﺘﻪ د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ

ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺳﺨﺘﯥ وزﻏﻤﻲ ،ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ﻛﻮﻟﻮﻧﻮ او

ﺳﺘﺮګﻪ ﻧﻪ دي ﻛﺘﻞ ﺷﻮي او ځﻮرﯦﺪﻟﻲ دي .ﺗﺎرﻳﺦ راﺗﻪ واﻳﻲ ﭼﯥ د روم

ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﺧﻨﺪا ده.

اﻣﭙﺮاﻃﻮري څﻨګﻪ د ﺳﭙﺎرﺗﺎﻛﻮس ﻣﺸﻬﻮرﻗﻴﺎم ﻣﺎت ﻛړ او ګﺮده

ﻣﻮږ د ﭘټﻪ ﺧﻮﻟﯥ ﻣﻘﺎوﻣﺖ د ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻮ او د ﻛﻮروﻧﻮ د ﻣﻨځ ﭘﻪ ﻣﺰدوراﻧﻮ

ﺳﺮﻏړووﻧﻜﻲ ﻏﻼﻣﺎن ﻳﯥ ووژل ﺷﻮل.

ﻛﯥ ﻫﻢ وﻳﻨﻮ .د دوى دﻏﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ډﯦﺮ ځﻠﻪ د دوى د ﻧﺎوړه او ﺑﺪ ﺧﻮى ﭘﻪ

ﭘﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﯥ ﭘﻪ  ١٧٣٧ﻛﯥ د ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎ د ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ ﺑﻐﺎوت او

وﺟﻪ وګڼﻞ ﺷﻮ .دﻟﺘﻪ ﻳﻮ ﺟﺎﻟﺐ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻟﻮﻟﺊ ﭼﯥ ﭘﻼر ﺧﭙﻠﻮ اوﻻدوﻧﻮ

دﻏﻪ راز ﭘﻪ  ١٨٣١ﻛﯥ د ورﻳﺠﻴﻨﺎ ﭘﻪ ﺳﺎوﺗﺎﻣﭙټﻦ ﻛﻨټﺮي ﻛﯥ د ﻧﺎټ

ﺗﻪ ﻛړى دى :ﻣﺎ دوى ﺗﻪ ووﻳﻞ )ﻛﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ( ،ﭘﻪ ﻳﺎد وﻟﺮئ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﺧﭙﻞ

ﺗﻮرﻧﺮ ﻧﻮﻣﻲ ﻣﺮﻳﻰ ﭘﻪ ﻣﺸﺮي ﺑﻐﺎوت ﭘﻪ ﺑﯥ رﺣﻤۍ ﺳﺮه وځﭙﻞ ﺷﻮ .ﭘﻪ

ﻛﺎر ﭘﻠﻮرئ ،او څﻮك ﭼﯥ ﻳﯥ اﺧﻠﻲ ﻫﻐﻪ ﻏﻮاړي ووﻳﻨﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﭼﻴﻦ او اروﭘﺎ ﻛﯥ ﻫﻢ د ﺑﺰګﺮو ﻟﻪ ﺑﻐﺎوﺗﻮ ﺳﺮه ﻫﻤﺪاﺳﯥ

ﻛﯥ ﻳﻮ څﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮي ﻧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﻚ وي ،ﻛﺎر ﻛﻮئ ﺧﻮ ﭼﯥ ﻟﻪ

ﺷﻮي دي.
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دوى ﻟﻪ دې ﻻرې ﻧﻪ دي ﺗﻮاﻧﯧﺪﻟﻲ ﭼﯥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺪل ﻛړي .دﻏﻪ ﭘﺎڅﻮﻧﻮﻧﻪ
د ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺼﺪ ﭘﻪ ﻻر ﻛﯥ د دوى ﭘﻪ ﺳﺮښﻨﺪﻧﯥ ﺳﺮه ﭘﺎى ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻲ دي.
څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ د درﺑﺎر اوﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻮرﺧﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻜﻲ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻮﻧﻮ

د اﻛﺒﺮ ﭘﺎﭼﺎ ډوډۍ

ﻛﯥ ﻟﻪ دﻏﻮ ﺑﻐﺎوﺗﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺧﻮاﺧﻮږي ﻧﻪ وﻳﻨﻮ ﺑﻠﻜﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ د
ﺑﯥ ﻧﻈﻤۍ او ګډوډۍ د راﻣﻨځ ﺗﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻏﻨﺪﻧﯥ ﻟﻮﻟﻮ.
ﭘﻪ ﺧﺘﻴځ ﻛﯥ ﻳﻮ وﺧﺖ ﭘﺨﻠﻨځﻰ د ﻳﻮ ﭼﺎ د ﺷﺎن او ﻣﻘﺎم څﺮګﻨﺪوى و.
ﻳﻮ ﻓﺮاﻧﺴﻮى ﻣﻮرخ ﻣﺎرك ﺑﻠﻮك د ﺗﺎرﻳﺦ دﻏﻪ اړخ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﺳﺮه ﻟﻴﻜﻲ
ﻟﻮړو ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ او ﻏټﺎﻧﻮ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﺷﺎن او ﻣﺮﺗﺒﯥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﺨﻠﻨځﻲ ﻟﺮل.
ﭼﯥ دﻏﻪ ﭘﺎڅﻮﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻟﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﺗﯥ او ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻗﺘﻞ
ﻣﻐﻮﻟﻮ اﻣﭙﺮاﻃﻮراﻧﻮ ﭼﯥ د ﻟﻮﻳﻮ ﻛﻮرﻧﻴﻮ او ډﯦﺮو اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻮ ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﻋﺎم ﻣﺤﻜﻮم ﺷﻮي دي .ﻟﻮى ﻗﻴﺎﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻛﯥ دوﻣﺮه ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻧﻪ
وو ،ﺗﺮ ﻫﺮ ﭼﺎ ښﯥ اﺷﭙﺰ ﺧﺎﻧﯥ ﻟﺮﻟﯥ.
وو ﭼﯥ ﻛﻮﻣﻪ ﭘﺎﻳﺪاره ﻧﺘﻴﺠﻪ وﻟﺮي ﺧﻮ د ﻛﻠﻴﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ
د دوى د ﻛﻮرﻧۍ دوو ﻟﻮﻣړﻳﻮ اﻣﭙﺮاﻃﻮراﻧﻮ ،ﺑﺎﺑﺮ او ﻫﻤﺎﻳﻮن ،ﭘﺨﻠﻨځﻴﻮ
د ﭘټﯥ ﺧﻮﻟﯥ ﺻﺒﺮﻧﺎﻛﯥ ﻣﺒﺎرزې ﺗﺮ ﻫﻐﻪ څﮥ ډﯦﺮ ﻻس ﺗﻪ راوړل ﭼﯥ ﭘﻪ
ﺗﻪ د ﭘﺎم ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻛﺎﻓﻲ وﺧﺖ وﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪ .اﻛﺒﺮ ﭼﯥ د ﻣﺒﺘﻜﺮ ذﻫﻦ
ﻇﺎﻫﺮه ښﻜﺎري.
څښﺘﻦ و ،د ﻛﻮر د ﻏړﻳﻮ او درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ د ښﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﻟﭙﺎره ﺧﭙﻠﻪ
ﭘټ ﻳﺎ ښﻜﺎره ﻣﻘﺎوﻣﺖ دواړه را ښﻴﻲ ﭼﯥ ﻫﻢ اﻓﺮاد او ﻫﻢ ډﻟﯥ ،ﻋﺰت او
اﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ښﮥ ﺳﻨﺒﺎل ﻛړه .د ﻫﻐﮥ ﭘﺨﻠﻨځﻰ ﭘﻪ څﻮ څﺎﻧګﻮ وﯦﺸﻞ ﺷﻮى و،
درﻧﺎوى ﻏﻮاړي .ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ د دې ﺷﻲ ﭘﻪ ورﻛړه ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﺷﻲ ﻧﻮ
ﻟﻜﻪ رﻛﺎب ﺧﺎﻧﻪ )د ﻟﻮښﻮ ځﺎى( ،آﺑﺪار ﺧﺎﻧﻪ )د اوﺑﻮ ځﺎى( ،ﻣﯧﻮه ﺧﺎﻧﻪ،
ﻧﺎراﺿﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ د ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻈﺎم دﻧﺴﻜﻮروﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﻫڅﯥ
ﺷﺮﺑﺖ ﺧﺎﻧﻪ ،اﻓﺘﺎﺑﺸﻲ ﺧﺎﻧﻪ او ﺗﻤﺒﻞ ﺧﺎﻧﻪ .د ﺷﺎﻫﻲ ﭘﺨﻠﻨځﻲ ﭘﻪ
وﻛړي.
ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﻛﯥ ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻛﺎول )ﻛﻨټﺮوﻟﺮ( ،ﺧﺰاﻧﻪ داران ،ﻣﺰه څﻜﻮﻧﻜﻲ او
د ﻣﺤﻜﻮﻣﻮ او ﻻس ﻻﻧﺪې ﻃﺒﻘﻮ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ او اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻻﺳﺒﺮې او
آﺷﭙﺰان ﺷﺎﻣﻞ وو ،ﭼﯥ دوى ټﻮﻟﻮ د ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﺗﺮ ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې ﻛﺎر
ﻣﻤﺘﺎزې ﻃﺒﻘﯥ ژر ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧږي او د ځﻨډ ﻧﺘﻴﺠﻪ دا ﺷﻲ ﭼﯥ ﺑﺪﻟﻮن ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ
ﻛﺎوۀ.
ﺑﻴﻪ ﭘﺮﯦﻮځﻲ.
د ﭘﺨﻠﻨځﻲ ﻟﭙﺎره ﻻزم ﺷﻴﺎن ﺑﻪ د ﻛﺎل ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻻ وﭘﯧﺮودل ﺷﻮل .د
ﺳﻮﺧﺪاﺳﻲ ورﻳﺠﻮ ﭘﻪ څﯧﺮ ﻋﺎﻟﻲ ورﻳﺠﯥ ﭘﻪ دوﻣﺮه اﻧﺪازه اﺧﻴﺴﺘﻞ
ﻛﯧﺪې ﭼﯥ د ټﻮل ﻛﺎل ﻣﺼﺮف ﭘﻮره ﻛړي .د ﭘﺨﻠﻨځﻲ ﻣﺼﺎرﻓﻮ ﺗﻪ د
ورځﯥ زر روﭘۍ ﺑﯧﻠﯥ ﺷﻮې وې.
آﺷﭙﺰاﻧﻮ د ﻛﺎر ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ د ﻛﻤﻴﺲ ﻟﻤﻦ او ﻟﺴﺘﻮڼﻲ راﺑﺮوﻫﻞ .د آﺷﭙﺰ
ﺧﻮﻟﮥ ،ﭘﻮزه او ﺳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﭘټ واى .ﻟﻪ ﭘﺨﯧﺪو وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ آﺷﭙﺰ ،ﺑﺎﻛﺎول او
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ډول ﻫﻐﻪ ﺧﻮاړۀ وو ﭼﯥ ﻏﻮښﻪ ﭘﻜﯥ ﻧﻪ وه او اﻛﺒﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﻓﻴﺎﻧﻪ ﺧﻮاړۀ ﺑﻠﻞ.

اﻓﺴﺮ ﺗﻪ د ﭼﺎﺷﻨﻴګﻴﺮ )د ډوډۍ د ﻣﺰې ﻣﻌﻠﻮﻣﻮوﻧﻜﻰ( ﻧﻮم اﺧﻠﻲ .د

اﻛﺒﺮ د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن د ﺟﻴﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺮ اﻏﯧﺰ ﻻﻧﺪې د ﻏﻮښﯥ ﺧﻮړل ﻛﻢ ﻛړل ﺧﻮ

ﻣﺰې ﻟﻪ څﻜﻠﻮ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاړۀ ﭘﻪ زﻳﻨﺘﻲ ﻟﻮښﻮ ﻛﯥ واﭼﻮل ﺷﻮل .د

ﺑﺲ ﻳﯥ ﻧﻪ ﻛړل .ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ورځﻮ ﻛﯥ ﻏﻮښﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻧﻪ ﭘﺨﯧﺪه.

ټﻮﻟﻮ ﺧﻮړو ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ او د ﻣﻴﺮﺑﺎﻛﺎول ﺗﺮ څﺎرﻧﯥ ﻻﻧﺪې ﺑﻪ ﻳﯥ ﺳﺮوﻧﻪ

د اﻛﺒﺮ زوى ﺟﻬﺎﻧګﻴﺮ د ﻳﻜﺸﻨﺒﯥ ﭘﻪ ورځﻮ ﻏﻮښﻪ ﻧﻪ ﺧﻮړه) .دا ﻳﯥ د ﭘﻼر د

ﺑﻨﺪ ﺷﻮل.

زوﻛړې ورځ وه (.د ګﻮﺟﺮات د ﺧﻠﻜﻮ ﻛﻴﭽړى د ﺟﻬﺎﻧګﯧﺮ ﭘﻪ ﻃﺒﻌﻪ ﺑﺮاﺑﺮ و.

ډوډۍ د ﻳﻮه ډﻟﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﻛﯥ ﭼﯥ ﺑﺎﻛﺎوﻻن ،آﺷﭙﺰان او ﻧﻮر

دۀ د ﻳﻜﺸﻨﺒﯥ ﭘﻪ ورځﻮ د ﻛﻴﭽړي د ﭘﺨﻮﻟﻮ اﻣﺮﻛړى و.

ﺧﺪﻣﺘګﺎران ﭘﻜﯥ وو ،ﭘﺎﭼﺎ ﺗﻪ وړل ﻛﯧﺪﻟﻪ .دﻟﺘﻪ ﺑﻪ د ﻣﺎڼۍ د

ډوډۍ ﺑﻪ ﻫﺮوﺧﺖ ﺗﻴﺎره وه او ﭼﯥ ﭘﺎﭼﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوﻛړ ،ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ ﺑﻪ راوړل
ﺷﻮه .ﭘﺎﭼﺎ ډوډۍ ﻳﻮازې ﻳﺎ د ﺣﺮم ﻟﻪ ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﺳﺮه ﺧﻮړه .د اﻛﺒﺮ ﭘﺎﭼﺎ ﻋﺎدت

ﺧﺪﻣﺘګﺎراﻧﻮ ﻧﻮﺑﺖ و ﭼﯥ د ډوډۍ ﻣﺰه وګﻮري.
و ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ډوډۍ ﺗﺮ ﺧﻮړو دﻣﺨﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﻫﻐﯥ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﺧﻮاراﻧﻮ ﺗﻪ

د دﺳﺘﺮﺧﻮان ﺗﺮ اوارﯦﺪو دﻣﺨﻪ ﭘﻪ ﻛﻮټﻪ ﻛﯥ ﻋﺮق ګﻼب او ﻧﻮر ﻋﻄﺮوﻧﻪ
ﺑﯧﻠﻮﻟﻪ.

ﭘﺎﺷﻞ ﻛﯧﺪل .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺮ څﻠﻮﯦښﺖ ډوﻟﻪ زﻳﺎت ﺧﻮاړۀ ﭘﺨﯧﺪل ﭼﯥ د ﭘﺎﭼﺎ
د درﺑﺎر د ﭘﺨﻠﻨځﻲ ﻟﭙﺎره ﻣﻴﻮې د ﻫﻨﺪ ﻟﻪ ګﻮټ ګﻮټﻪ او ﻧﻮرو ﻣﻠﻜﻮﻧﻮ

ﻟﻪ ذوق ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻪ دﺳﺘﺮﺧﻮان اﻳښﻮدل ﻛﯧﺪل .ډوډۍ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻮ
راوړل ﻛﯧﺪﻟﯥ .د درﺑﺎر د څښﺎك د اوﺑﻮ ﭘﻪ اداره ﻛﯥ ډﯦﺮو ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻛﺎر ﻛﺎوۀ.

ﻟﻮښﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ د ﺳﺮو او ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو وو او ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺎﺑﻪ ﭼﻴﻨﻲ وو ،ﺧﻮړل
اﻛﺒﺮ ﻏﻮره ﺑﻠﻠﻪ ﭼﯥ د ګﻨګﺎ اوﺑﻪ وڅښﻲ .د ګﻨګﺎ اوﺑﻪ ﺑﻪ د زﯦړو ﻳﺎ ﻣﺴﻮ ﭘﻪ

ﻛﯧﺪﻟﻪ.
ﺳﺮﭘﻮښﻠﻴﻮ ﻟﻮښﻮ ﻛﯥ راوړل ﻛﯧﺪﻟﯥ .داﺳﯥ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﺷﻮى و ﭼﯥ ﻛﻪ ﭘﺎﭼﺎ

د ډوډۍ د ﭘﺨﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ د اﺷﭙﺰﺧﺎﻧﯥ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺗﻪ ډﯦﺮ ﭘﺎم ﻛﯧﺪۀ.
د ﺧﭙﻞ ﻣﻠﻚ ﭘﻪ ﻫﺮ ه ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ وي ،د ګﻨګﺎ اوﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ورورﺳﯧږي .د اﻛﺒﺮ

ﭘﺨﻠﻨځﻲ ﺗﻪ ﺑﯥ اﺟﺎزې ﻫﻴڅﻮك ﻧﻪ ﺷﻮ ورﺗﻼى .د آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﯥ د
ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ د ﭘﺨﻠﻲ ﻟﭙﺎره د ﺑﺎران او د ګﻨګﺎ اوﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻟﯥ.

ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ ﭘﻪ اړه ﺑﻪ ډﯦﺮې ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﻛﯧﺪﻟﯥ او ﻳﻮازې ﺧﻮرا ﺑﺎوري
ﭘﺎﭼﺎ ﺗﻪ اوﺑﻪ ﭘﻪ ﭼﻴﻨﻲ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ د ﺳﺮو زرو ﻧﻌﻠﺒﻜۍ ﻳﯥ وه ،وړل

ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ دا ﭼﺎﻧﺲ و ﭼﯥ ﭘﻪ اﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﻛﺎر وﻛړي.

ﻛﯧﺪﻟﯥ .دې ﻧﻌﻠﺒﻜۍ د اﻟﻤﺎﺳﻮ او ﻳﺎﻗﻮﺗﻮ ﻏﻤﻲ ﻟﺮل .ﭘﻪ ووړي ﻛﯥ ﺑﻪ د

د څښﻠﻮ اوﺑﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻮ ﺧﺎورﻳﻨﻮ ﻣﻨګﻴﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ﺳﺮوﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ټﻮﻛﺮ

ﭘﻨﺠﺎب د ﻏﺮﻧﻴﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻨګﻞ ﭘﻪ ﺑﯧړﻳﻮ او ګﺎډﻳﻮ ﻛﯥ درﺑﺎر ﺗﻪ ﻟﯧږدول

ﭘﻮﺷﻠﻲ وو ،ﺳﺎﺗﻞ ﻛﯧﺪې .وزې ،ﻫﻴﻠۍ او ﭘﺴﻮﻧﻪ د ﺳﻴﻦ ﭘﻪ ﻏﺎړه

ﻛﯧﺪل.

ﺣﻼﻟﯧﺪل .ﻫﻠﺘﻪ ﻳﯥ ﻏﻮښﻪ ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ وﻳﻨځﻞ ﻛﯧﺪه او ﭘﻪ ﻛڅﻮړو ﻛﯥ

اﻛﺒﺮ ﭘﺎﭼﺎ د اوﺑﻮ ﭘﻪ څښﻠﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮه د ﻣﯧﻮو ﻳﺎ ګﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ اوﺑﻮ ﺗﻴﺎرﺷﻮﻳﻮ ډول

ﺑﻨﺪﯦﺪه .د ﺳﺒﻮ ﻟﻮﻳﻪ ﺑﺮﺧﻪ د ﭘﺨﻠﻨځﻲ د ﺑﺎغ ﻣﺤﺼﻮل وه.

ډول ﺧﻮږو ﺷﺮﺑﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﻢ ﺟﻮړه وه.

د اﻛﺒﺮ ﭘﺎﭼﺎ د درﺑﺎر ﺧﻮاړۀ ﻟﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﺳﺮه ﭘﻪ درې اﺻﻠﻲ ډوﻟﻮﻧﻮ وﯦﺸﻠﻰ ﺷﻮ:
ﻟﻪ ﺳﺒﻮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﺨﻪ ﺷﻮې ﻏﻮښﻪ ﭼﯥ د وﭼﯥ ډوډۍ ﻟﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ
ډوﻟﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺧﻮړل ﻛﯧﺪه .ﻟﻪ ورﻳﺠﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﭘﺨﻪ ﺷﻮې ﻏﻮښﻪ او درﻳﻢ
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ﺣﺎﺻﻞ ورﻛړ او ﻧﻪ ﻳﻮازې ﭘﻪ اﻳټﺎﻟﻴﺎ ﺑﻠﻜﯥ ﭘﻪ ګﺮده ﻣﺘﻤﺪﻧﻪ ﻧړۍ ﻛﯥ ﻳﯥ

د ﻋﻠﻢ و ادب ﻳﻮ ﺳټﻨډرډ او د ﭘﻴﺮوي وړ ﻣﺜﺎل راﻣﻨځ ﺗﻪ ﻛړ.
د ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ ﻟﻪ ﺳﻠﻄﯥ ﺳﺮه د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﻟﭙﺎره د رﻧﺴﺎﻧﺲ د ﻛﻠﭽﺮ ﻟﻮى ﻛﺎر

اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﺎﻣﻞ

دا و ﭼﯥ د ﺧﻠﻜﻮ ﻣﺨﻪ ﻳﯥ د ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﻳﻮﻧﺎن او روم د ﻛﻠﺘﻮر او ادب
ﻣﻄﺎﻟﻌﯥ ﺗﻪ واړوﻟﻪ .دﻏﻪ ﺣﺮﻛﺖ د ﺑﺸﺮ او ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ او ﭘﻪ ﻛﺎﻳﻨﺎﺗﻮ ﻛﯥ د
ﻫﻐﻪ د درﻳځ د ﻧﻮې ارزوﻧﯥ ﻏﻮرځﻨګ و .د ﻫﻴﻮﻣﺎﻧﻴﺰم )ﺑﺸﺮ ﭘﺎﻟﻨﯥ(

د ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ اروﭘﺎ ﭘﻪ ﻛﻠﺘﻮري ﻟﺤﺎظ د ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ ﺗﺮ ژور اﻏﯧﺰ
ﻣﻔﻜﻮرې د دې ﻧﻈﺮ ﻟﻪ ﺧﭙﺮﯦﺪو ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړه ﭼﯥ د اﻧﺴﺎن ﺗﻘﺪﻳﺮ د
ﻻﻧﺪې وه .ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻳﻮه ﭘﻴﺎوړې ﻣﻮﺳﺴﻪ وه ﭼﯥ د دﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ او ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﯥ
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس ﻛﯥ دى او دى د ﺧﺪاﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺪاﺧﻠﯥ ﭘﺮﺗﻪ دﻧﻴﺎ
ﻛﺎوه او د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ګﺮدو اړﺧﻮﻧﻮ ﻳﯥ اﺛﺮ اﭼﻮﻟﻰ و .ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺮﻣﻮزﻳﻚ،
ﺑﺪﻟﻮﻻى ﺷﻲ.
اﻧځﻮرګﺮي ،ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺟﻮړوﻧﯥ ،ﺟﺸﻨﻮﻧﻮ او ﻣﻨﺎﺳﻜﻮ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺗﺎو ﻛړي
د اﻳﻦ .اﻳﻒ .ﻛﺎﻧټﺮ ﭘﻪ ﻗﻮل ،ﻫﻴﻮﻣﺎﻧﻴﺰم ،د ﻛﻠﻴﺴﺎﻳﻲ او ﻓﻴﻮډاﻟﻲ
وو او د ﻛﻠﭽﺮ دﻏﻮ ټﻮﻟﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ورﺗﻪ وﻓﺎداري څﺮګﻨﺪوﻟﻪ .وﻳﻞ ﻛﯧﺪل
ﻣﻮﺳﺴﻮ او دودوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ارزښﺘﻮﻧﻮ او ﻓﺮدي
ﭼﯥ ﻟﻪ زاﻧګﻮ راﻧﻴﻮﻟﯥ ﺗﺮ ګﻮرﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﻮرې ټﻮل ژوﻧﺪ د ﻣﺬﻫﺐ ﭘﻪ وﻟﻜﻪ
ﻧﻮښﺘﻮﻧﻮ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﻮي .د دۀ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ،ﻫﻴﻮﻣﺎﻧﻴﺰم د ﻳﻮۀ داﺳﯥ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
ﻛﯥ و.
ﻧﻈﺎم ﻣﻼﺗړ وﻛﺎوه ﭼﯥ د ﻧﺼﺎب ﭘﻪ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ د اﺧﻼﻗﻲ اﺻﻮﻟﻮ او
ﺧﻮ اﻗﺘﺼﺎدي او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ورو ورو د ژوﻧﺪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﻛړه.
روﺷﻨﻔﻜﺮي د زده ﻛړې ﻟﭙﺎره د ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ روم او ﻳﻮﻧﺎن د آﺛﺎرو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺗﻮ او ﻧﻮﻳﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪا ،د ﺗﺠﺎرت ﻏﻮړﯦﺪا او
ﺷﺎﻣﻠﻪ وه.
د ﻧﻮرو ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻪ ﻛﻠﺘﻮروﻧﻮ او دﻳﻨﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺨﯧﺪا ،ﻧﻮى ﻟﻴﺪ
ﺳﻮداګﺮو ﭼﯥ د دﻧﻴﺎ ګﻮټ ګﻮټ ﺗﻪ ﺳﻔﺮوﻧﻪ وﻛﻮل او ﺑﻼ ﻏﻮاړي )ﻣﺎﺟﺮا
وزﯦږاوۀ .ﺧﻠﻜﻮ دﻧﻴﺎﻳﻲ ژوﻧﺪ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻈﺮ ﻛﺘﻞ ﭘﻴﻞ ﻛړل.
ﺟﻮ ﻳﺎن( ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪروﻧﻮ ﻛﯥ ﺗﺮ دﻧﻴﺎ راﺗﺎو ﺷﻮل ﻧﻮ ورﺳﺮه اﻧﺴﺎن ﻫﻢ د
ﭘﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او دﻏﻪ راز ﭘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﻛﯥ رﻏﺎوﻧﻪ
ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﻟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻨټﺮوﻟﻪ راووت او د ﺧﺮاﻓﺎﺗﻮ ﻟﻪ
راﻏﻠﻪ .ﭘﻪ څﻮرﻟﺴﻤﻪ ﻣﻴﻼدي ﭘﯧړۍ ﻛﯥ رﻧﺴﺎﻧﺲ اول ﭘﻪ اﻳټﺎﻟﻴﺎ او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ
ﻣﻨګﻮﻟﻮ ﻳﯥ ځﺎن راوﻳﺴﺖ .څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﻳﻮازې دﻏﻪ ازاد ﺷﻮي ﻛﺲ د
ﻧﻮره اروﭘﺎ ﻛﯥ ﻛﻠﺘﻮري ﺗﻐﻴﻴﺮات راوﺳﺘﻞ او د ﻣﺬﻫﺐ ﻛﻨټﺮول ﻳﯥ
ﺧﺎورﻳﻨﯥ دﻧﻴﺎ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺗﻪ اﻫﻤﻴﺖ ورﻛﺎوه ﻧﻮ دۀ د ﺑﺪﻟﻮن ﻫڅﻪ وﻛړه او
ﭼﻠﻴﻨﺞ ﻛړ .د ټﻮﻟﻨﯥ اړﺗﻴﺎوو ﺗﻪ د ځﻮاب ورﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻧﻮې ﭘﻮﻫﻪ ،ﻧﻮى
دﻏﻪ ﺑﺪﻟﻮن اول د ﻛﻠﭽﺮ ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﻛﯥ و .اﻧﺴﺎن د ﻣﻮزﻳﻚ ،ادب،
ادب ،ﻧﻮې ﻣﻌﻤﺎري ،ﻧﻮې اﻧځﻮرګﺮي او ﻧﻮي اﺧﻼﻗﻲ ارزښﺘﻮﻧﻪ
راڅﺮګﻨﺪ ﺷﻮل .ﺟﺮﻣﻦ ﻣﻮرخ ﺟﻮرج وﻳټ ) (١٨٢٧‐١٨٩١ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب

اﻧځﻮرګﺮي ،ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺟﻮړوﻧﯥ او ﻧڅﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪل ﺷﻮ .د
ﻫﻨﺮﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ او ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺟﻮړووﻧﻜﻮ د اﻧﺴﺎن د ﺑﺪن اﻧځﻮروﻟﻮ او

ﻛﯥ ﭼﯥ د ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ دودوﻧﻮ اﺣﻴﺎ ﻧﻮﻣﯧږي ،ﻟﻴﻜﻲ :دﻏﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ اﻳټﺎﻟﻴﺎ
ﺳﺘﺎﻳﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﺎم واړاوه.
ﻛﯥ د ﻧﻮي ﺗﻤﺪن ﺗﺨﻢ وﭘﺎﺷﻞ ﺷﻮ ﭼﯥ د ﻫﻨﺮ او ادب ﭘﻪ ﻛﺮوﻧﺪو ﻛﯥ ﻳﯥ
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ﭘﻴﺪا ﺷﻮ ﭼﯥ ﻧﻮې ﻣﻔﻜﻮرې ﻳﯥ وزﯦږوﻟﯥ .د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻫﺮه ﺳﺎﺣﻪ ﻛﯥ د

وﻏﻮړﯦﺪ او ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻌﻮر د ﺧﭙﺮوﻟﻮ

ﺳﻔﺮ ﻟﭙﺎره د ﻻرښﻮوﻧﯥ ﻣﺸﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻞ ﺷﻮل.

ﻟﭙﺎره اﻏﯧﺰﻣﻦ ګﺎﻣﻮﻧﻪ واﺧﻴﺴﺘﻞ.

د رﻧﺴﺎﻧﺲ د ﻛﻠﭽﺮ ﺑﻠﻪ ورﻛړه دا وه ﭼﯥ د اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭼﻠﻨﺪ او آداﺑﻮ ﻟﭙﺎره

د ﻫﻴﻮﻣﺎﻧﻴﺰم ﻣﻔﻜﻮرې ﭘﻪ ښﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ ژور اﺛﺮ وﻛړ او د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ

ﻳﯥ ﻧﻮي اﺻﻮل ﻛﯧښﻮدل .ﻧﻮر ﺑﺮټ اﻟﻴﻴﺲ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب )د ﻣﺘﻤﺪن

ﺳﻠﻮك او ﭼﻠﻨﺪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺑﺪﻟﻮن راوﺳﺖ.

ﻛﯧﺪو ﺑﻬﻴﺮ( ﻛﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ  ١٩٧٨ﻣﻴﻼدي ﻛﺎل ﻛﯥ ﻳﯥ ﻟﻴﻜﻠﻰ دى ،دﻏﻪ

ﻛﺎﻧټﺮ ﻟﻴﻜﻲ :ﻫﻐﻪ درﺳﻲ ﭘﺮوګﺮام او ﭘﻴﺪاګﻮژي ﭼﯥ د رﻧﺴﺎﻧﺲ

ټﻮﻟﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﻪ دﻗﺖ ﺳﺮه ﺑﻴﺎن ﻛړې ده .د ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﺳړى د ﭘﺎﻛۍ او

ﻫﻴﻮﻣﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻳﻮ زر او ﭘﻨځﻪ ﺳﻮه ﻣﻴﻼدي ﻛﺎﻟﻪ ﭘﻮرې ټﻮﻟﯥ ﻏﺮﺑﻲ

ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﯥ ﻟﻪ اﻫﻤﻴﺘﻪ ﻧﺎﺧﺒﺮه و .دا ﻧﺎﺧﺒﺮي د ﺧﻠﻜﻮ د ډوډۍ ﺧﻮړﻟﻮ

اروﭘﺎ ﺗﻪ ورﺳﻮل ،د اوﺳﻨﻲ وﺧﺖ د ﻓﺮاﻧﺴﯥ د ﻟﯧﺴﯥ ،د ﺟﺮﻣﻨﻲ د

ﻟﻪ ﻋﺎدﺗﻮﻧﻮ ،د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﻟﻪ ﻃﺮﻳﻘﻮ او د ﻟﺒﺎس اﻏﻮﺳﺘﻠﻮ ﻟﻪ رودو ښﻪ

ﺟﻤﻨﺎزﻳﻢ او د اﻧګﻠﺴﺘﺎن د ﭘﺒﻠﻚ ﺳﻜﻮل ﺑﻨﻴﺎد ﻳﯥ ﺑﻠﻠﻰ ﺷﻮ .دﻏﻮ

راﻣﻌﻠﻮﻣﯧږي .د رﻧﺴﺎﻧﺲ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ د آداﺑﻮ او ﻋﺎدﺗﻮﻧﻮ د ﺑﺪﻻﻧﻪ

ښﻮوﻧځﻴﻮ د ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﭘﯧﺮ او ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﻛﻠﺘﻮري ﻣﻴﺮاث ﭘﻪ وﺿﻮح

ﻟﭙﺎره ځﻴﻨﯥ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ وﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮل .ﻧﻮر ﺑﺮټ اﻟﻴﻴﺲ د دﻏﻮ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ د

ﺳﺮه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛړ ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻓﻜﺮي راﻛړې ورﻛړې او ﺳﻮال و ځﻮاب،

ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړه ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ د ﺳړﻳﺘﻮب ،د ﻧﺰاﻛﺖ او د ادب ﭼﻠﻨﺪ

د ﻳﻮې ﻣﺸﺘﺮﻛﯥ ژﺑﯥ )ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻻﺗﻴﻦ ﻳﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮي ژﺑﻪ( او د ﻳﻮه ﻣﻌﻴﺎري

ﻫﻤﯧﺸﻪ ﭘﻜﯥ ﻟﻪ ﺷډل او ﺗﻮﻧﺪ و ﺗﯧﺰ ﭼﻠﻨﺪ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﯥ ﻣﻌﺮﻓﻲ

ﺳﻤﺒﻮﻟﻴﻚ ﻛﻠﭽﺮ د راﻣﻨځ ﺗﻪ ﻛﯧﺪو ﺳﺒﺐ ﺷﻮ(.

ﻛﯧږي.

د رﻧﺴﺎﻧﺲ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ د ﻧﻮي ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻟﻪ ﺧﭙﺮﯦﺪو ﺳﺮه د ﻣﻄﺒﻌﯥ

د رﻧﺴﺎﻧﺲ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﺳﻠﻮك ﻛﯥ دا ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﻢ راﻏﻰ ﭼﯥ د

اﺧﺘﺮاع ﻟﻮﻳﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړه .ﭘﻪ ﭘﻨځﻠﺴﻤﻪ ﭘﯧړۍ ﻛﯥ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ د ښﺎروﻧﻮ د

ﺟﻮړ ﭘﺨﻴﺮﭘﻪ ﻟړ ﻛﯥ د ﻏﯧږ ورﻛﻮﻟﻮ دود ﺧﺘﻢ ﺷﻮ .ﺑﻠﻪ دا ﭼﯥ د ښځﻮ د

ﻳﻮې ﻣﻤﺘﺎزې وړې ﻛړۍ ﭘﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﻛﯥ و ﺧﻮ د ﺧﻠﻜﻮ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﭼﯥ

اﺣﺘﺮام ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د ﻫﻐﻮ ﻻس ﻳﺎ ﭘښﯥ ښﻜﻠﻮل ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري وﺑﻠﻞ ﺷﻮل.

ﭘﻮﻫﻪ ﻳﯥ ﻏﻮښﺘﻪ ،ﻟﻪ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ وو .ﻣﻄﺒﻌﯥ او د اﻳډﻳټ ﻧﻮې

دﻏﻪ راز د ډﻟﯥ ﭘﻪ ځﺎى ﻳﻮازې اوﺳﯧﺪو ﺗﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ وﻳﻨﻮ.

ﻣﻴﺘﻮدوﻟﻮژي ﭼﯥ ﻗﻠﻤﻲ ﻧﺴﺨﯥ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻮﻟﯥ او ﺑﻴﺎ

د ﻛﺎﺳټﻴﺠﻼﻳﻦ ﭘﻪ ﻧﻮم اﻳټﺎﻟﻴﺎﻳﻲ ﻟﻴﻜﻮال ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب )د درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ

ﻳﯥ ﻣﺘﻦ د ﻻزﻳﺎﺗﻮ ﺧﻠﻜﻮ د ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﭙﺮاوۀ ،د ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ

ﻛﺘﺎب( ﻛﯥ د ﻣﺘﻤﺪﻧﻮ او اﺷﺮاﻓﻲ ﻛﺴﺎﻧﻮ د ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړه

ﻛړۍ ﻟﻮﻳﻪ ﻛړه .د دﻏﻮ ﺗﺤﻮﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻮﻧﻮﻧﻪ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راﻛﻮي .دى ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻧﺠﻴﺐ ﻛﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺬاﺑﻪ څﯧﺮه وﻟﺮي

ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮل .ﺑﻠﻪ دا ﭼﯥ د ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﻮي ﻧﻈﺎم ﻧﻮي ﻧﺴﻠﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﻳﻮازې ﭘﻪ

او ﻟﻪ ﻫﺮه اړﺧﻪ ﭘﻮره وي .دى ﺑﺎﻳﺪ د ﻫﻨﺮ او ادب څښﺘﻦ وي او ﻟﻪ ﻻﭘﻮ

ﻛﻼﺳﻴﻜﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﺳﻨﺒﺎﻟﻮل ﺑﻠﻜﯥ دې ﺗﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺗﻴﺎرول ﭼﯥ ﭘﻮﻫﻪ د ﻋﻤﻠﻲ

ﺷﺎﭘﻮ دې ځﺎن وﺳﺎﺗﻲ .دﻏﻪ راز ﭘﻪ ﺧﺒﺮو او ﭘﻪ ﺣﺮﻛﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﭘﻜﺎر ده ﭼﯥ

ﻣﻘﺼﺪوﻧﻮ ﻟﭙﺎره وﻛﺎروي او ﭘﻪ دې ډول د روﺷﻨﻔﻜﺮي ﻳﻮ ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل

ﻣﺤﺘﺎط واوﺳﻲ.

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
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د رﻧﺴﺎﻧﺲ ﻛﻠﭽﺮ ﭘﻪ اوﻟﻪ ﻛﯥ ﻟﻮړې ﻃﺒﻘﯥ ﺑﺪﻟﯥ ﻛړې او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ
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د ﻧﻮرو ﻃﺒﻘﻮ ﭘﻪ ﻋﺎدﺗﻮﻧﻮ او دودوﻧﻮ ﻛﯥ ﺗﻐﻴﻴﺮات راوﺳﺘﻞ.
ﻟﻪ دﻏﻪ ﻛﻠﭽﺮ ﺳﺮه ﭼﯥ اروﭘﺎ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ اﻓﺮاﻃﻪ را وﻳﺴﺘﻪ ،د

د  ١٨۵٧د واﻗﻌﯥ ﺗﻔﺴﻴﺮ

ﻓﻜﺮوﻧﻮ د ﺗﻨﻮﻳﺮ او ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺰم دوره ﭘﻴﻞ ﺷﻮه.
رﻳﻔﻮرﻣﯧﺸﻦ ﭼﯥ ﻟﻪ رﻧﺴﺎﻧﺴﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻴﻞ ﺷﻮ ،د ﻛﻠﻴﺴﺎ د ﻻﺳﺒﺮۍ او
ﻫﮋﻣﻮﻧﻲ دوران ﻳﯥ ﭘﺎى ﺗﻪ ورﺳﺎوۀ او د ﻣﻠﻲ دوﻟﺖ او ﻣﻠﻲ ﻛﻠﭽﺮ

ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﭘﯧښﯥ د ﻧﻮﻳﻮ اﺳﻨﺎدو ،ﻧﻮﻳﻮ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻣﻔﻜﻮره ﻳﯥ ﭘﻴﺎوړې ﻛړه .ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﻲ ژﺑﻮ د اﺳﺘﻔﺎدې ﭘﻪ ﺑﺮﻛﺖ ،د

ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻮ ﭘﻪ رڼﺎ ﻛﯥ ﻟﻪ ﺳﺮه ﺗﻔﺴﻴﺮﯦږي او ﻧﻮى ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻳﯥ ﻛﯧږي .د ١٨۵٧

اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ وﻻړ ﺧﻨډوﻧﻪ ﻟﺮې ﺷﻮل او د ﻫﺮ
ﻛﺎل ﭘﯧښﻪ ﻫﻢ دﻏﺴﯥ درواﺧﻠﻪ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﺑﺮاﻋﻈﻤګﻲ ﺑﺎﻧﺪې
ﻣﻠﺖ د ﺑﯧﻞ ﻫﻮﻳﺖ او ﺑﯧﻞ ﻛﻠﭽﺮ ﻻ ﻏﻮړﯦﺪﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻞ ﺷﻮه.
اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوۀ ﻧﻮ دﻏﻪ واﻗﻌﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻠﻞ ﻛﯧﺪﻟﻪ او اﺗﻼن ﻳﯥ ﻫﻐﻪ
ﭘﺮﻧګﻲ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎن او ﺟﻨﺮاﻻن وو ﭼﯥ د ﭘﯧښﯥ ﻟﻪ ﻋﺎﻣﻼﻧﻮ ﺳﺮه
ﺟﻨګﯧﺪﻟﻲ او ﻫﻐﻮى ﻳﯥ ځﭙﻠﻲ وو .ﭘﻪ دې ﻣﻨځ ﻛﯥ ﻧﻮر اوازوﻧﻪ ﭼﻮپ وو.
د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ د راج ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ د دې ﭘﯧښﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻲ
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎﻧﻴﺎن ﺑﺎﻏﻴﺎن ،ﺑﻠﻮاګﺮ ،اﺷﺮار ،ﺧﺎﻳﻨﺎن او ارذال ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﯧﺪل.
ﭘﻪ دې اړه ﻳﻮ ﻧﻮى ﻧﻈﺮ ﭘﻪ ﺷﻠﻤﻪ ﭘﯧړۍ ﻛﯥ ﭘﻴﺪا ﺷﻮ ﭼﯥ د ﻫﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻃﺒﻘﯥ د ﻧﺸﻨﻠﻴﺰم د ﻣﻔﻜﻮرې ﺗﺮ اﻏﯧﺰ ﻻﻧﺪې د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن د ﺗﺎرﻳﺦ
ﻟﻪ ﺳﺮه ﻟټﻮن ﭘﻴﻞ ﻛړ اود ﺧﭙﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻪ ﺳﺮه ﺟﻮړوﻧﯥ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻣټﯥ
راوﻧﻐښﺘﯥ .ﻧﺘﻴﺠﻪ دا وه ﭼﯥ ﻫﻨﺪي ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ د اﻧګﺮﯦﺰ اﺗﻼﻧﻮ ﭘﻪ څﻨګ
ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﻫﻨﺪﻳﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛړل ﭼﯥ د ازادي ﻟﭙﺎره ﺟﻨګﯧﺪﻟﻲ او ﭘﻪ دې ﻻر
ﻛﯥ وژل ﺷﻮي وو .ﺧﻮ ﺧﺒﺮه ﻟﻪ  ١٩۴٧ﻛﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﺗﺎرﻳﺦ د
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻴﺪﻟﻮري ﻟﻪ ﺳﺮه ﺗﻔﺴﻴﺮ او ﺑﻴﺎ وﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮ ،ﺑﯧﺨﻲ
ﺳﺮﭼﭙﻪ ﺷﻮه.
ﭘﻪ  ١٩۴٧ﻛﺎل ﻛﯥ د ﺑﺮاﻋﻈﻤګﻲ ﻟﻪ ازادي وروﺳﺘﻪ د  ١٨۵٧ﻛﺎل واﻗﻌﻪ
ﭼﯥ ﺗﺮ دې دﻣﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﻳﺎدﯦﺪﻟﻪ ،د ﻫﻨﺪ د ازادۍ ﻟﻮﻣړۍ ﺟګړه وﺑﻠﻞ ﺷﻮه .د
ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ او ﺳﻴﻤﻮ ﻳﺎدوﻧﯥ ﺗﻪ ﭘﺎم واوښﺖ ﭼﯥ د ازادۍ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
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ﺟګړه ﻛﯥ ﻳﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﯥ وه ﺧﻮ ذﻛﺮ ﻳﯥ ﻟږ ﺷﻮى و ﻳﺎ ﻧﻪ و ﺷﻮى .ﭘﻪ
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دې ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻧﻘﺶ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ ځﺎى ﭘﻴﺪا ﻛړي او ﻟﻪ

ﻣﻠﻲ ﻛﭽﻪ د ﭘﯧښﯥ ﭘﻪ وﺳﻴﻊ رواﻳﺖ ﺳﺮﺑﯧﺮه ،ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ د ﻫﻐﻮ وګړﻳﻮ او

ﻧﻮرو ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮي وﻏﻮاړي .ﻣﻮږ د ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﯥ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺷﻰ

ښﺎروﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﭼﯥ د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف ﭘﻪ دې ﺟګړه ﻛﯥ ﻳﯥ ﺑﺮﺧﻪ

وﻳﻨﻮ.

اﺧﻴﺴﺘﯥ ،ﺑﯧﺨﻲ ډﯦﺮ څﻪ ﻟﻴﻜﻠﻲ دي .د دا ډول ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻜﻨﯥ ﻣﺸﻜﻞ دا

د دﻏﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮى ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻮازې د ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺟﻨﺎح ﺗﺮ ﻣﺸﺮۍ

دى ﭼﯥ ﻳﻮازې ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ رڼﺎ اﭼﻮي ﭼﯥ ﻗﺪرت ورﺳﺮه و او د رول

ﻻﻧﺪې ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻴګ ﭘﻪ رول ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﻮي .ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ ،وړو ﺻﻮﺑﻮ

ﻟﻮﺑﻮﻟﻮ وس ﻳﯥ درﻟﻮد.

ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺪرت ﻛﯥ د وﻧډې د ﻟﺮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﯥ

ﻫﻐﻪ ګڼ ﻛﺴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ ﻏﻮرځﯧﺪﻟﻲ دي ﭼﯥ د دﻏﻮ ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻴﻮ ﺗﺮ

د ﺧﭙﻠﯥ ﺑﺮﺧﯥ ځﻠﻮﻟﻮ ﺗﻪ اﻗﺪام ﻛړى دى .د ښځﻮ ،ﻣﺤﺼﻼﻧﻮ ،ﻛﺎرګﺮو او

ﻻس ﻻﻧﺪې ﻳﯥ ﻛﺎر وﻛړ او دوى ﺗﻪ ﻳﯥ ﻧﻮم و ﻧﺸﺎن وګﺎټﮥ .ﻣﻮږ د ﺑﯧګﻢ

ﻗﻮﻣﻲ اﻗﻠﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ څﯧﺮ ﻣﺤﺮوم ګﺮوﭘﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﯥ د ﺧﭙﻠﯥ

ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻞ او ﻧﺎﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ د رول ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ او ﻗﺪروﻧﻪ ﻛﻮو ﭼﯥ

وﻧډې د اﻧځﻮروﻟﻮ ﭘﻪ ﻫڅﻪ ﻛﯥ ﺷﻮل .دﻏﻪ ټﻮل ګﺮوﭘﻮﻧﻪ ،د ﻗﺮﺑﺎﻧۍ د

اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﻼﻣﻲ ﻧﻪ ﺷﻮل او ﻟﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﻴﭙﺎل ﺗﻪ ﻻړل .ﺧﻮ ﻣﻮږ دا

ادﻋﺎ ﻟﻪ ﻻرې ﻏﻮاړي ﭼﯥ د ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ د ﻗﺪر وړ ځﺎى او

ﺧﺒﺮه ﻫﯧﺮه ﻛړې ده ﭼﯥ دوى ﻳﻮازې ﻧﻪ وو ،ﻟﻪ دوى ﺳﺮه ﭘﻪ زرګﻮﻧﻮ

ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻪ وﻟﺮي.

ﻋﺴﻜﺮ او ﭘﻴﺮوان وو ﭼﯥ ﻫﻐﻮى ﻫﻢ د ﭘﺮدي وﻃﻦ د ﻏﺮﺑﺖ ﺳﺨﺘﯥ ﺗﯧﺮې

ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ ﻫﻢ ،ﭼﯥ ټﻴټﯥ ﻃﺒﻘﯥ څﻨډې ﺗﻪ ﭘﻮرې وﻫﻞ ﺷﻮې دي

ﻛړې او ﭘﻪ ﺑﺪﻣﺮﻏۍ او ﺑﯧﻮزﻟۍ ﻛﯥ وﻣړل .دﻏﻪ راز ،ﻣﻮږ د ﻫﻐﻮ

او د ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺳﺒﻚ ﻣﻮرﺧﺎن ﻳﯥ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ رول ﺳﺘﺮګﯥ ﭘټﻮي ،د

رﺿﺎﻛﺎرو د درﻧﺎوي ﭘﻪ ﻛﺎر ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﻏﻠﻲ ﻳﻮ ﭼﯥ ﻟﻪ ﭘﺮدو ﺳﺮه د

ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻏﻮﻧﺪې ﻛﻴﺴﻪ رواﻧﻪ ده .ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ د  ١٨۵٧واﻗﻌﻪ د

ﺟګړې ﭘﻪ ﻧﻴﺖ د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻟﻪ ګﻮټ ګﻮټﻪ راﻏﻠﻞ  .د راﺟﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻳﻮه

ازادۍ ﭘﻪ ﺟګړې ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮې ده ،د ﻫﻨﺪ ﻣﺤﺮوﻣﯥ ﻃﺒﻘﯥ ﻫﻢ ﻏﻮاړي ﭼﯥ

ﻛﻮﭼﻴﻨﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎن رﻳﺎﺳﺖ ،ټﻮﻧﻚ ،څﺨﻪ د ﻣﺴﻠﺢ ﻛﺴﺎﻧﻮ ډﻟﯥ راووﺗﯥ

ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﻠﻲ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻛﯥ ځﺎى ﭘﻴﺪا ﻛړي .ﺑﺎدري ﻧﺮاﻳﺎن ﺗﻴﻮاري ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ

ﭼﯥ د اﺳﻼم ﭘﻪ ﻻر ﻛﯥ ﺳﺮوﻧﻪ ﻧﺬر ﻛړي .ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻬﺎدت راﻛﻮي ﭼﯥ د

ﻳﻮه ﻟﻴﻜﻨﻪ ﻛﯥ د ازادۍ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺟﻨګ ﻛﯥ د ټﻴټﯥ ﻃﺒﻘﯥ ﭘﻪ رول ﺧﺒﺮې

ټﻮﻧﻚ ﺟﻨګﻴﺎﻟﻲ ﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮل او ﻧﻪ وﺗښﺘﯧﺪل ﺑﻠﻜﯥ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ

ﻛړې دي.

ﻣﯧړاﻧﻪ وﺟﻨګﯧﺪل.

ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د ازادۍ د ﺟګړې ﭘﻪ رواﻳﺖ ﻛﯥ ،د ﻟﻮړې ﻃﺒﻘﯥ رول ﺑﻴﺎن

اﺗﺮا ﭘﺮدﯦﺶ ،اود او روﻫﻠﻜﻨډ د  ١٨۵٧ﻛﺎل ﭘﻪ ﭘﯧښﻪ ﻛﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺮﺧﻪ د

ﺷﻮى او ﺳﺘﺎﻳﻞ ﺷﻮى دى ﺧﻮ د ټﻴټﻮ ﻃﺒﻘﻮ د اړوﻧﺪاﻧﻮ د رول ﻳﺎدوﻧﻪ ﻧﻪ

ﻧﻮرو ﺳﺘﺮګﻮ ﺗﻪ وځﻠﻮﻟﻪ ﺧﻮ ﻧﻮرې ﺳﻴﻤﯥ او ډﻟﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺟګړه ﻛﯥ

ﻛﯧږي .د ټﻴټﯥ ﻃﺒﻘﯥ ﻟﻴﻜﻮال د  ١٨۵٧ﻛﺎل د واﻗﻌﯥ د ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﻟﻴﻜﻨﻮ ﭘﻪ

ﻳﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ اوﻟﻪ ﻛﯥ ﻧﻮرو ﺗﻪ ورښﻜﺎره ﻧﻪ ﻛړاى ﺷﻮه ،اوس ﻟګﻴﺎ

ځﻮاب ﻛﯥ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ د ﺧﭙﻞ رول د ځﺎﻳﻮﻟﻮ ﻫڅﻪ ﻛﻮي .د ﻫﻨﺪ د ټﻴټﯥ

دي د ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻐﻮ ﻫڅﻮ ځﻠﻮل ﻏﻮاړي .وﻟﯥ؟ څﻨډې ﺗﻪ ﺷﻮي ګﺮوﭘﻮﻧﻪ ﭼﯥ

ﻃﺒﻘﯥ ټﻮﻟﻨﻪ اوس د ﺧﭙﻠﻮ ځﻴﻨﻮ ﻫﻐﻮ اړوﻧﺪاﻧﻮ د ﻛﻮښښﻮﻧﻮ درﻧﺎوى

ﻟﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻣﺤﺮوم او ﭘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺤﺎظ ﻳﯥ درﻳځ ډﯦﺮ ټﻴټ دى،

ﻛﻮي ﭼﯥ د ازادي ﭘﻪ ﺟګړه ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻞ وو.

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
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دا ﺧﺒﺮه ﻛﯧږي ﭼﯥ ﻛﻠﻪ د ﺟﺎﻧﺴﻲ راڼۍ ) ﻣﻠﻜﻪ ( ﻟﻪ ﻗﻠﻌﯥ وﺗښﺘﯧﺪه ﻧﻮ د

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره

176

ټﻴټﯥ ﻃﺒﻘﯥ ﻳﻮې ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ ځﺎن د ﻫﻐﯥ ﻏﻮﻧﺪې ﺳﺎز ﻛړ او د ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﯥ
د ﻗﻠﻌﯥ دﻓﺎع ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﻛړه .د ﻫﻨﺪ د ټﻴټﯥ ﻃﺒﻘﯥ ځﻴﻨﻮ ﻟﻴﻜﻮاﻟﻮ د ﺟﺎﻧﺴﻲ
ﭘﻪ ﻣﻠﻜﯥ ﻧﻴﻮﻛﻪ ﻛړې ده ﭼﯥ ډارﻧﻪ وه او د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺧﻮﺷﺎﻣﻨﺪې ﻳﯥ ﻛﻮﻟﯥ

ﻣﻔﺖ ﺧﻮارۀ او ﻏﻮړه ﻣﺎﻻن
او ادﻋﺎ ﻛﻮي ﭼﯥ دا ﻟﻜﺸﻤﻲ ﺑﺎى ) د ﺟﺎﻧﺴﻲ ﻣﻠﻜﻪ ( ﻧﻪ وه ﺑﻠﻜﯥ ﻳﻮه د
ټﻴټﯥ ﻃﺒﻘﯥ ﻣﯧﺮﻣﻦ وه ﭼﯥ د ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ځﺎى او ﭘﻪ ﻧﻮم ﺟﻨګﯧﺪﻟﻪ .د ټﻴټﯥ
ﻃﺒﻘﯥ ﭘﻪ ﺑﻴﺎ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮي ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻮاﻟﻮ ﻟﻮى ﻣﻠﻲ رواﻳﺖ ﻏﻨﺪﻟﻲ ﭼﯥ

ﭼﯥ ﻗﺪرت د ﻣﺤﺪودو ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ او ﺛﺮوت د ﻟږو ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ

د ازادي د ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ ﭘﻪ اړه ﻳﯥ د دوى رواﻳﺎت رد ﻛړي دي .ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ

ﻛﻮروﻧﻮ ﻛﯥ را ټﻮل وي ،ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﻏﻮړه ﻣﺎﻟﻲ وده ﻛﻮي او ﻟﻪ زورورو

دوى د ټﻴټﯥ ﻃﺒﻘﯥ ﻫﻨﺪوان د  ١٨۵٧ﻛﺎل د واﻗﻌﯥ اﺻﻠﻲ اﺗﻼن ﻣﻌﺮﻓﻲ

د ﻳﻮ څﻪ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻣﻬﺎرت ﺑﺪﻟﯧږي.

ﻛړي دي.

ﻏﻮړه ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ دوه اړﺧﻴﺰه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وي .ﻏﻮړه ﻣﺎل د ﺧﭙﻠﻮ

دﻏﻪ راز د ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺳﺒﻚ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ رول ﻫﻢ ﺳﺘﺮګﯥ

ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﻴﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﻛﯥ د ﭘﻴﺴﻮ ،ﺟﺎﻳﺪاد ،ﻟﻘﺐ ،ﺗﺮﻓﻴﻊ ﻳﺎ ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ

ﭘټﯧږي .دا ﻳﻮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ واﻗﻌﻴﺖ دى ﭼﯥ ﭘﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻞ او ﻟﻜﺸﻤﻲ ﺑﺎى

وي ﺧﻮ دا ﺧﺒﺮه ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﻧﻪ راوړي ،ﺑﺲ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻪ ګﻮري ﭼﯥ ﻛﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ

ﺳﺮﺑﯧﺮه ځﻴﻨﯥ ﻧﻮرې ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ ﻫﻢ وې ﭼﯥ د ازادۍ ﭘﻪ ﺟګړه ﻛﯥ ﻳﯥ ﻓﻌﺎﻟﻪ

ﻛﺮﻟﻰ ﺗﺨﻢ ﺣﺎﺻﻞ ورﻛړي.

وﻧډه واﺧﻴﺴﺘﻪ .ﭘﻪ دې ﺟګړه ﻛﯥ د ﻓﺎﺣﺸﻮ ﻧﻘﺶ ﻫﻢ ﻟﻜﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﭘﻜﺎر

ﭘﻪ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې اﺛﺮ ﭘﺮﯦﺒﺎﺳﻞ اﺳﺎﻧﻪ ﻛﺎر ﻧﻪ دى .ﻫﻐﻪ څﻮك ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ

ده ،ﻧﻪ دى ﺑﻴﺎن ﺷﻮى .ﻣﻮږ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺳﻨﺪ ﭘﻪ ﻻس ﻛﯥ ﻟﺮو ﭼﯥ د ﺑﺮﻳﻠﻲ ﻳﻮه

ګټﯥ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د ﻏﻮړه ﻣﺎﻟۍ ﻧﻴﺖ ﻟﺮي ،د ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮري ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﻪ دﻗﺖ

ﻓﺎﺣﺸﻪ ﭼﯥ ازﻳﺰان ﻧﻮﻣﯧﺪه ،د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف وﺟﻨګﯧﺪه .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ

ﺳﺮه ځﻴﺮي  .ﻣﺜﻼ ﭘﻪ دې ځﺎن ﭘﻮﻫﻮي ﭼﯥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮرى ﻛﻮم ﺧﻮﻳﻮﻧﻪ او

ازﻳﺰان وﻧﻴﻮل ﺷﻮه ،دې دا وﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ ﭼﯥ د ازادۍ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻫڅﻪ ﭘﯧښﻴﻤﺎﻧﻪ

څﮥ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻟﺮي ،څﮥ ﻳﯥ ﺧﻮښﯧږي؟ او ﭘﻪ څﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯧږي؟ ﻏﻮړه

ﺷﻲ .ازﻳﺰان د ﻳﻮې ﺑﺎﻏﻲ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ اﻋﺪام ﺷﻮه .دﻏﻪ راز د ﻟﻜﻨﻬﻮ ﻳﻮې

ﻣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دې ﻫﻢ ﭘﻮه وي ﭼﯥ د ﭼﺎﭘﻠﻮﺳۍ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﺷﯧﺒﻪ ﻛﻮﻣﻪ ده؟ د
ﻓﺎﺣﺸﯥ د ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻼﺗړ ﻛﺎوه او ﻣﻮرال ﻳﯥ ورﻛﺎوه .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺟګړه

ﻏﻮړه ﻣﺎل ﻫﻤﯧﺸﻪ دې ﺗﻪ ﭘﺎم وي ﭼﯥ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮرى ﺷﺘﻤﻦ دى ﻧﻮ د
ﺧﺘﻤﻪ ﺷﻮه د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﺑﺪل ﻛﯥ د ﻫﻐﯥ ﺟﺎﻳﺪادﺿﺒﻂ ﻛړ.

ﺳﺨﺎوت او درﻳﺎ دﻟۍ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﻳﯥ ﭘﻜﺎر ده ،او ﻛﻪ ﻳﺎر ﭘﺎل او ﻳﺎر ﺑﺎز وي
ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ ،ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ د ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﻜﻮ او ﻧﺎ اﺷﻨﺎ ﺳﺮﺗﯧﺮو ﻧﻘﺶ ﺗﻪ ﭘﺎم ﻧﻪ

ﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻠګﺮو ﺳﺮه د ﻛړﻳﻮ ښﻮ او ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻮ ﻳﺎدوﻧﻪ ﻳﯥ ﺿﺮوري ده .د ﻗﺪرت
د ى ﺷﻮى  .د ﺗﺎرﻳﺦ داﺳﯥ ﺑﻴﺎ ﻟﻴﻜﻠﻮ او ﺑﻴﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﻪ اړه ده ﭼﯥ ﻋﺎﻣﻮ

ﺧﺎوﻧﺪ ﺗﻪ ﺑﻪ دا واﻳﻲ ﭼﯥ ډﯦﺮ ﭘﻮه او ﻻﻳﻖ ﺳړى دى .ﻏﺮض دا ﭼﯥ ﻏﻮړه
ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﭘﻜﯥ ﻳﻮ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻘﺎم ورﻛړ ﺷﻲ

ﻣﺎل ﺑﺎﻳﺪ د ﺑﻞ د زړۀ د ګټﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ځﺎن ښﻪ ﭘﻮه ﻛړي.
ﭘﻪ درﺑﺎروﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻣﺴﺘﺒﺪ واﻛﻤﻦ ﭘﻪ ﺗﺨﺘﻮﻧﻮ ﻧﺎﺳﺖ وو ،د ﻏﻮړه ﻣﺎﻟﻲ
ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ وده وﻛړه .د ﺷﺎﻫﺎﻧﻮ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮﻟﻮ او ﻟﻪ دوى څﺨﻪ د څﮥ

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
177
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻜﺎر وو ﭼﯥ د دوى د ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ وﺷﻲ .ﭘﻪ

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
178
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺗﻌﺠﺐ څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ ﻳﻮ اﻧﺴﺎن څﻨګﻪ دوﻣﺮه زﻳﺎت

دﻏﺴﯥ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻛﯥ ﻧﻪ ﻳﻮازې ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﻛﯥ د ﻏﻮړه ﻣﺎﻟۍ ﺧﺎﺻﯥ ژﺑﯥ

ﺻﻼﺣﻴﺘﻮﻧﻪ ﻟﺮﻻى ﺷﻲ .دا د ﻏﻮړه ﻣﺎﻟۍ اﻧﺘﻬﺎ وه او اﻛﺒﺮ ﭘﺎﭼﺎ ورﻧﻪ

اﻧﻜﺸﺎف وﻛړ ﺑﻠﻜﯥ ﭘﻪ ﺷﺎﻋﺮۍ ﻛﯥ ﻫﻢ د ﻏﻮړه ﻣﺎﻟۍ ﺧﻮرا ښﻜﻠﻲ

ﺧﻮﻧﺪ اﺧﻴﺴﺖ.

ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﺷﻮل .ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﺮ دې ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﻪ ﻏﻮړه ﻣﺎل ،ﺧﭙﻞ

د ﻏﻮړه ﻣﺎﻟۍ ﻧﺨښﻪ ﻛﻠﻪ ﻧﺎ ﻛﻠﻪ ﺧﻄﺎ ﺷﻲ .وﻟﺰ ګﺎت رﻳﺠﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب

ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﻪ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻟﯥ ﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ﺑﺪن ﺣﺮﻛﺎت ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪﭘﻪ ﻛﻨټﺮول

ﻛﯥ ﭼﯥ د ﻏﻮړه ﻣﺎﻟۍ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﻧﻮﻣﯧږي ،ځﻴﻨﯥ ﺟﺎﻟﺒﯥ ﭘﯧښﯥ ﻟﻴﻜﻠﯥ دي.

ﻛﯥ واى او د ﺳﺘﺎﻳﻨﻮ د ﺑﺎران د وروﻟﻮ ﻟﭙﺎره ورﺗﻪ ﭘﻜﺎر وو ﭼﯥ د وﻳﻠﻮ

ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻣﻮرخ اﺳﺘﺮاﺑﻮن د ﻣﻘﺪوﻧﻲ ﺳﻜﻨﺪر د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ

ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ وﻣﻮﻣﻲ.

ﺧﭙﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ د ﺳﻜﻨﺪر او ﭘﻮرس ﺗﺮ ﻣﻨځ د دوه ﻛﺴﻴﺰې ﺟګړې واﻗﻌﻪ

ﭘﻪ ﻓﺎرﺳﻲ او اردو ادب ﻛﯥ د ﻗﺼﻴﺪې ژاﻧﺮ د ﺷﺎﻫﺎﻧﻮ او اﺷﺮاﻓﻮ د

ﻫﻢ را اﺧﻴﺴﺘﯥ وه .د اﺳﺘﺮاﺑﻮن ﻣﻘﺼﺪ دا و ﭼﯥ ﭘﺎﭼﺎ وﺳﺘﺎﻳﻲ او زړه

ﺑﺮﻳﺎوو د ﻳﺎدوﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې د دوى د ﻣﺪﺣﯥ ﻟﭙﺎره وﻛﺎرﯦﺪۀ .دا د زورور د

ورﺗﻮب ﻳﯥ وځﻠﻮي .ده د ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب دﻏﻪ ﺑﺮﺧﻪ د ﺳﻜﻨﺪر ﭘﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻛﯥ

ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ ،ﺳﺨﺎوت او زړه ورﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﻴﺎ ن ﻛﯥ د ﻣﺒﺎﻟﻐﯥ ﻫﻨﺮ و ،داﺳﯥ

ﭼﯥ ﺟﻨﺮاﻻن ﻳﯥ ﻫﻢ ﻧﺎﺳﺖ و و ،وﻟﻮﺳﺘﻠﻪ .ﺳﻜﻨﺪر ﻳﯥ ﭘﻪ اورﯦﺪو دوﻣﺮه

ﭼﯥ د زور څښﺘﻦ ﺑﻪ ﻳﯥ د دﻧﻴﺎ ﺗﺮ ګﺮدو ﻟﻮﻳﻮ ﻓﺎﺗﺤﺎﻧﻮ ،واﻛﻤﻨﻮ او

ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺷﻮ ﭼﯥ ﻛﺘﺎب ﻳﯥ ﺳﻴﻦ ﺗﻪ ﺧﻄﺎ ﻛړ او ﻣﻮﻟﻒ ﺗﻪ ﻳﯥ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﺗﻪ

ﻣﺸﻬﻮرو ﻛﺴﺎﻧﻮ ،ﻟﻮى او ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛړ.

ﻫﻢ ﺳﻴﻦ ﺗﻪ د ﻏﻮرځﻮﻟﻮ ﻳﯥ.

ﻣﺜﻼ د ﻫﻨﺪ د ﻣﻐﻮﻟﻮ د زوال د زﻣﺎﻧﯥ واﻛﻤﻨﻮ ﺗﻪ ټﻮل ﻫﻐﻪ ﺻﻔﺎت

ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﺟﺎﻟﺒﻪ ﻛﻴﺴﻪ د ﻫﻮﻟﺒﻴﻦ ده .دۀ د ان اف ﻛﻠﻴﻮﻳﺲ څﯧﺮه دوﻣﺮه

ﻣﻨﺴﻮﺑﯧﺪل ﭼﯥ د دوى ﻧﺎﻣﻲ ﻧﻴﻜﻮﻧﻮ ﻟﺮل .ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ ﺑﻪ دوى ﭘﻪ ﻣﺪﺣﻮ

ښﻜﻠﯥ اﻧځﻮر ﻛړه ﭼﯥ اﺗﻢ ﻫﺎﻧﺮي د ان د اﻧځﻮر ﻟﻪ ﻟﻴﺪو وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮل او دوى ﺑﻪ د ﻣﺪﺣﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ ﺗﻪ د وﻳﺎړ ﭼﭙﻨﯥ

ﺳﺮه واده وﻛړ .ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﺎﻧﺮي ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟګﯧﺪه ﭼﯥ ﻣﯧﺮﻣﻦ ان

وراﻏﻮﺳﺘﯥ او ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺳﻮﻏﺎﺗﻮﻧﻪ ورﻛﻮل.

ﻫﻐﻮﻣﺮه ښﻜﻠﯥ ﻧﻪ ده ﻟﻜﻪ ﭘﻪ اﻧځﻮر ﻛﯥ ﭼﯥ ښﻜﺎري .اﺗﻢ ﻫﺎﻧﺮي ﻟﻪ وادۀ

ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ ﻫﻢ د ﻏﻮړه ﻣﺎﻟۍ ﻻره ﺧﭙﻠﻪ ﻛړې وه .اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﭘﻪ اﻛﺒﺮ ﻧﺎﻣﻪ

ﺷﭙږ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ وروﺳﺘﻪ ﻫﻐﯥ ﺗﻪ ﻃﻼق ورﻛړ او ﻫﻮﻟﺒﻴﻦ د ﭘﺎﭼﺎ ﻟﻪ ﻗﻬﺮه د

ﻛﯥ اﻛﺒﺮ ﭘﺎﭼﺎ ﺗﻪ داﺳﯥ ﻟﻘﺒﻮﻧﻪ اﺧﻠﻲ او داﺳﯥ ﻋﺒﺎرات ﻛﺎروي ﭼﯥ دى

ځﺎن ﺑﭽﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره وﻃﻦ ﭘﺮﯦښﻮد.

ﭘﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻧﺴﺎن ﺑﺪﻟﻮي .اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻟﻴﻜﻲ :دى د ﻧﺠﻴﺒﯥ ﻛﻮرﻧۍ،

د ﻓﺮاﻧﺴﯥ څﻮرﻟﺴﻢ ﻟﻮﻳﻲ دوﻣﺮه ﭘﻴﺎوړى واﻛﻤﻦ و ﭼﯥ وﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﯥ دوﻟﺖ

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ څﯧﺮې ،ﻧﯧﻚ ﺧﻮى ،ﻋﺎﻟﻲ ﻧﺒﻮغ ،ﺳﭙﯧڅﻠﻲ ﻧﻴﺖ ،ﺛﺎﺑﺘﯥ

ﻳﻌﻨﯥ زه .ﺧﻮ د ﻏﻮړه ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺪود ورﻣﻌﻠﻮم وو او ﻳﻮ ځﻞ ﻳﯥ د درﺑﺎر

ﻋﻘﻴﺪې اوﻛﺎﻣﻞ ﺣﻜﻤﺖ ﺧﺎوﻧﺪ دى .دى د ډول ډول اﺳﺘﻌﺪادوﻧﻮ ،د

ﺷﺎﻋﺮ راﺳﻴﻦ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ :زه ﺑﻪ دې ډﯦﺮ وﺳﺘﺎﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﯥ ﺗﻪ ﻟږ وﺳﺘﺎﻳﯥ.

ﻋﺰت ،د ﺳﺨﺎوت ،د ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺟﺮات او د ﺳﻢ ﻗﻀﺎوت څښﺘﻦ دى .د

ﻧﺎﭘﻠﻴﻮن ﻳﻮ ځﻞ ﻳﻮۀ ﻣﺎرﺷﺎل ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړه ووﻳﻞ ﭼﯥ :دوى

دۀ ﻋﻔﻮه ﺣﺪ ﻧﻠﺮي.

ﻣﺎ د ﻫﻐﻮ ﺗﺮ ګﺮدو ښﻜﻠﻮ وﻳﻨﺎوو وﻳﻨﺎوال ﺑﻮﻟﻲ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻳﯥ ﻳﻮه ﻛﻠﻤﻪ ﻫﻢ
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ﻧﻪ ده وﻳﻠﯥ .ﻣﺎرﺷﺎل د درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ دا ﻋﻤﻞ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺳﻢ وﺑﺎﻟﻪ ﭼﯥ :د
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ﻧﻈﺎم د ﺟﻼل او ﺳﺮﻟﻮړي ﻟﭙﺎره دى .د دﻏﺴﯥ ﭼﺎرو ﭘﻮره اﺟﺎزه ورﻛړئ.
زﻣﻮږ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﻫﻢ د ﻏﻮړه ﻣﺎﻟۍ دود ﻏﺰوﻧﯥ ﻛړې دي .ﻣﻮږ
ﭘﻪ دې ﻛﺎر ﻛﯥ ﺗﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﺎﻣﻲ اﺳﻼﻓﻮ ﭘﻪ ﻫﻴڅ وﺟﻪ ﺷﺎﺗﻪ ﻧﻪ ﻳﻮ .ﻫﺮځﻞ ﭼﯥ

ﻏﻮړه ﻣﺎﻟﻲ او ﺗﺎواﻧﻮﻧﻪ ﻳﯥ

ﻳﻮ ﻧﻮى ﭘﻮځﻰ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر د ﭼﺎرو واګﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړي ،ﻣﻮږ ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ
ﻫﻐﻪ د دې زﻣﺎﻧﯥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﻳﺎ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻳﻮﺑﻲ وﺑﻮﻟﻮ .د ﻃﻨﺰ
ﻣﻮږ د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﻫﺮ ﭘړاو ﻛﯥ وﻳﻨﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﺒﺮ ﺟﻨﻮ او ﻣﻐﺮورو ﻛﺴﺎﻧﻮ
ﺧﺒﺮه ﺧﻮ دا ده ﭼﯥ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻫﻢ ورو ورو ﭘﻪ دې ﻓﻜﺮ ﻛﯥ
ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ وګړﻳﻮ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﻏﻮړه ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻮى ﻻس ﻟﺮﻟﻰ دى.
وﻟﻮﯦږي ﭼﯥ د ﭘﺨﻮاﻧﻮ اﺗﻼﻧﻮ روح ﭘﻜﯥ ﭘﻮﻛﻞ ﺷﻮې ده .ﻧﺘﻴﺠﻪ دا
ﭘﻪ اﺻﻞ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻳﻮ ورك او ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺳړى وي ﺧﻮ ﭼﯥ د واك ﭘﻪ ګﺪۍ
راووځﻲ ﭼﯥ ﻫﺮ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻴډر د ﻏﻮړه ﻣﺎﻻﻧﻮ او ﺧﻮرا
ﻛﯧﻨﻲ ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ ﻧﻮم او ﺷﻬﺮت وﮔټﻲ او د دﻧﻴﺎ ټﻮﻟﯥ ښﯧګړې ﭘﻪ دۀ ﻛﯥ
ﻧﮋدې دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻛړۍ ﻛﯥ اﻳﺴﺎر ﺷﻲ او ﻫﻐﻮى ورﺗﻪ دم ﭘﻪ دم دا واﻳﻲ
راټﻮﻟﯥ ﺷﻲ .د دۀ ﭘﻪ ﺗﯧﺮ ژوﻧﺪ ﺳﺘﺮګﯥ ﭘټﯥ ﺷﻲ او ﺧﭙﻞ اوﺳﻨﻰ ﻣﻘﺎم ﻳﯥ
ﭼﯥ ﺗﻪ ﺧﻮ د ﻣﻠﺖ ﻧﺎﺟﻲ ﻳﯥ.
ﭘﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﺪل ﻛړي .دى د ﭼﻮﻛۍ ﭘﻪ ﺑﺮﻛﺖ د ﺳﺘﺮګﻮ ﭘﻪ رپ ﻛﯥ د وﻳﺎړ
ﭘﻪ ﻓﻴﻮډاﻟﻲ ﻛﻠﭽﺮ ﻛﯥ د واك او ځﻮاك ﺧﺎوﻧﺪان د ځﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره داﺳﯥ
او ﺷﻬﺮت وروﺳﺘﻴﻮ ﭘﻮړﻳﻮ ﺗﻪ وﺧﯧﮋي.
ﺳﺘﺎﻳﻨﯥ ﻏﻮاړي ﭼﯥ ﭘﻪ دوى ﻛﯥ ﻧﺸﺘﻪ .زﻣﻮږ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
د ﻗﺪرت څښﺘﻦ د ﻏﻮړه ﻣﺎﻟۍ ﭘﻪ ﻣﻴﻮ داﺳﯥ ﻣﺴﺖ ﺷﻲ ﭼﯥ ورو ورو ﻳﯥ
ادارو ﻛﯥ ،ﭼﯥ ﻣﺸﺮان او آﻣﺮان ﻟﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ او ﻻس ﻻﻧﺪې ﻛﺴﺎﻧﻮ د
زړۀ ﺗﻪ وﻟﻮﯦږي ﭼﯥ د ﻣﻠﺖ ﻧﺎﺟﻲ او ژﻏﻮروﻧﻜﻰ دى ،د ﺧﺪاى ﻟﻪ ﺧﻮا
ﺧﻮﺷﺎﻣﻨﺪو او ﺳﺘﺎﻳﻨﻮ ﺗﻮﻗﻊ ﻟﺮي ،د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻘﺼﺪوﻧﻮ د ﭘﻮره ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره
ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮى ﻟﻴډر دى او د ﻫﺮ ډول ﻣﺸﻜﻼﺗﻮ د اواروﻟﻮ ﻓﻮ ق اﻟﻌﺎده
د ﻳﻮې وﺳﻴﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﻲ ورځ ﭘﻪ ورځ رﺧﻨﻪ ﻛﻮي .دا د ځﺎن ﭘﻪ
ﺻﻼﺣﻴﺘﻮﻧﻪ ورﺳﺮه دي .دۀ ﺗﻪ د ﻳﻮه ﻏﻮره ﻛﺲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭼﯥ د ﻣﻠﺖ ﺑﯧړۍ
ﻟﻮر د زورورو د ﭘﺎم د اړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﺮ ګﺮدو اﺳﺎﻧﻪ ﻻره ده.
د اﻣﻦ او ﺳﻮﻛﺎﻟۍ ﭘﻪ ﻟﻮر ﺑﻴﺎﻳﻲ ،درﻧﺎوى ﻛﯧږي .دۀ ﺗﻪ ﻧﮋدې ﻣﻠګﺮي
ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺎﻫﺪي راﻛﻮي ﭼﯥ ﻏﻮړه ﻣﺎﻟﻲ د ﺧﭙﻞ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺘﺮګﯥ ړﻧﺪوي
ډاډ ورﻛﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺮ ﺑﻞ ﻫﺮ ﭼﺎ ګﺮان دى او دا ورﺑﺎﻧﺪې
او ﭘﻪ ﻏﻠﻄﻮ ﻻرو ﻳﯥ ﺳﻤﻮي ﺧﻮ ﻟﻪ ﻫﻴﭽﺎ ﺳﺮه ﺟﺮات ﻧﻪ وي ﭼﯥ ورﺗﻪ
ﻣﻨﻲ ﭼﯥ دوى ﻳﯥ ﻣﺨﻠﺺ ﻣﻠګﺮي او د ده ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﺳﺮه ﺗﯧﺮ ﻛﺴﺎن دي.
وواﻳﻲ ،ﺟﻨﺎب ﭘﻪ ﻏﻠﻄﻮ ﻻرو روان ﺷﻮى ﻳﯥ! د دې وﺿﻌﻴﺖ د دوام
د واك څښﺘﻦ د روﺷﻨﻔﻜﺮو ،ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ او ﻣﻠګﺮو ﭘﻪ ﻏﻮړه ﻣﺎﻟۍ ﺑﺎﻧﺪې
ﻧﺘﻴﺠﻪ زوال او ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ وي.
وﻏﻮﻟﯧږي ،د دﻏﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻣﻼﺗړ ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻲ او ﭘﻪ رﻧګﺎرﻧګ
اﻣﺘﻴﺎزوﻧﻮ ﻳﯥ وﻧﺎزوي .څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ دوى ﻟﻪ واﻛﻤﻨﻪ د ځﺎن ﭘﻪ ګټﻪ ډول
ډول اﺳﺘﻔﺎدې ﻛﻮي ﻧﻮ ﻫڅﻪ ﻳﯥ دا وي ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻗﺪرت ﻛﯥ وﺳﺎﺗﻲ.

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
181
دﻏﻪ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﺎن ښﻪ ﭘﻮﻫﯧږي ﭼﯥ ﻛﻪ واﻛﻤﻦ ﺑﯥ واﻛﻪ ﺷﻮ ،ﭘﻪ دوى ﺑﻪ

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
182
ذواﻟﻔﻘﺎر ﻋﻠﻲ ﺑﻮټﻮ ﻣﺸﻮره ورﻛړه ﭼﯥ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎر ﺟﻨﺮال او ﻟﻮى

اﻣﺘﻴﺎزوﻧﻪ ﺑﻨﺪ ﺷﻲ.

ﺳﻴﺎﺳﺘﻮال ﻳﯥ ،ﻧﻮ د دې ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﺟﻨﺮاﻻﻧﻮ دې ﻓﺮق وﺷﻲ ،ځﺎن

ﻏﻮړه ﻣﺎﻻن ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ واﻛﻤﻦ د ﻫﻐﻪ د ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ د

ﻓﻴﻠډ ﻣﺎرﺷﺎل وﺑﻮﻟﻪ .ﭘﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ راﺷﺪي ﺧﻮ ان وړاﻧﺪﻳﺰ ورﺗﻪ وﻛړ

ﻫﻐﻪ د ﻗﺪرت ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺘﺎﻳﻲ .ځﻜﻪ ﻫﻤﺪا ﻗﺪرت دى ﭼﯥ د ﻏﻮړه ﻣﺎل

ﭼﯥ د ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﭘﺎﭼﺎ ﺷﻪ.

ډوډۍ ﭘﻪ ﻏﻮړو ﻛﯥ ده .د واك څښﺘﻦ ﺗﻪ د دﻏﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﺘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ

اﻳﻮب ﺧﺎن ﭼﯥ ﻏﻮړه ﻣﺎﻻﻧﻮ اﻳﺴﺎر ﻛړى و ،وار ﭘﻪ وار ﻳﯥ زړۀ ﺗﻪ وﻟﻮﻳﺪل

ﻟګﯧږي ﭼﯥ ﻟﻪ واﻛﻪ ﻟﺮې ﺷﻲ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﺎﻻﺗﻮ د ﺑﺪﻟﯧﺪو ﻳﺎ د

ﭼﯥ ﻫﻐﻪ دى دى ﭼﯥ ﻣﻠﺖ ﻟﻪ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧۍ او ﺑﺤﺮاﻧﻪ را اﻳﺴﺘﻠﻰ ﺷﻲ.

ﻛﻮدﺗﺎ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ واﻛﺪار ﻟﻪ ﺗﺨﺘﻪ راوﻏﻮځﻲ ﻧﻮ ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ ځﺎن

د ﻗﺪرت ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ ورځﻮ ﻛﯥ ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ اﻳﻮب ﺧﺎن ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﺑﺎﻳﻠﻠﻰ

ﻳﻮازې او د ﻏﻮړه ﻣﺎﻻﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻼﺗړ او ﺧﻮاﺧﻮږﻳﻮ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﺷﻮى ووﻳﻨﻲ.

و ﺧﻮ ﻧﮋدې ﻛﺴﺎﻧﻮ او ﺗﺮې راﺗﺎو ﻣﻠګﺮو ﻳﯥ ورﺗﻪ وﻳﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﻠﻜﻮ

دى ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﺲ واوړي او ﻫﻐﻪ ټﻮل وﻳﺎړوﻧﻪ او ﻟﻘﺒﻮﻧﻪ

ﻫﻤﺎﻏﻪ ﺷﺎن ګﺮان ﻳﯥ .وﻳﻞ ﻛﯧږي ﭼﯥ ﻟﻪ اﻳﻮب ﺧﺎن څﺨﻪ راﺗﺎو ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺑﻪ

ﭼﯥ ﺗﺮ دې دﻣﻪ د دۀ ﻟﻪ ﻧﻮم ﺳﺮه ﻏﻮټﻪ وو ،د ﺳﺘﺮګﻮ ﭘﻪ رپ ﻛﯥ ﭘﻮﭘﻨﺎ

د دۀ د ﻏﻠﻄﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د اﺧﺒﺎروﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﺎﺗﻲ ﻛﻮل ﭼﯥ د اﻳﻮب

ﺷﻲ.

ﺧﺎن د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮﻟﻮ ﺧﺒﺮې ﺑﻪ ﭘﻜﯥ وې .دى ﻟﻪ دې ﻧﺎﺧﺒﺮه ﺳﺎﺗﻞ ﻛﯧﺪۀ ﭼﯥ

رﺳﻨۍ ،روﺷﻨﻔﻜﺮان او ﺑﻴﺮوﻛﺮاﺗﺎن ﭼﯥ ﻳﻮ وﺧﺖ د ﭘﺘﻨګﺎﻧﻮ ﻏﻮﻧﺪې د

ﺗګﻼرې ﻳﯥ ﻏﻨﺪل ﻛﯧږي.

ده د واك ﻟﻪ ډﻳﻮې راﺗﺎوﯦﺪل ،د دۀ ﺳﭙﻜﺎوي ﺗﻪ ﻣټﯥ راوﻧﻐﺎړي .ﻫﺮ

ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﯥ د ﻓﺸﺎر ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ اﺳﺘﻌﻔﺎ ورﻛړه ﻧﻮ ﺧﻠﻜﻮ د

څﻮك دې ﺗﻪ ﺗﻴﺎر ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ده ګﻮزار وﻛړي ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮو ﻛﺎروﻧﻮ ﻳﯥ

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟۍ ﻏﻮﻧډې وﻛړې ،ﺟﺸﻨﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﺟﻮړ ﻛړل .اﻳﻮب ﺧﺎن ﻏﻠﻰ ﺧﭙﻞ

ﻧﻴﻮﻛﻪ وﻛړي ،ﭘﻪ دې رڼﺎ واﭼﻮي ﭼﯥ دۀ ﻟﻪ ﻗﺪرﺗﻪ څﻨګﻪ ﺑﺪه اﺳﺘﻔﺎده

ﻛﻠﻲ ﺗﻪ ﺳﺘﻮن ﺷﻮ او ﻫﻠﺘﻪ د ﻳﻮه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﺲ ﻏﻮﻧﺪې وﻣړ .ﭘﻪ ﻣﺮګ

وﻛړه او څﻨګﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻓﺴﺎد و درﻏﻠۍ ﻛﯥ ﻻس و .ﭘﻪ دﻏﺴﯥ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻛﯥ

ﺑﺎﻧﺪې ﻳﯥ ﻧﻪ ﻣﻠﻲ ﻣﺎﺗﻢ اﻋﻼن ﺷﻮ ،ﻧﻪ ﻳﯥ ﺳﺘﺎﻳﻨﯥ وﺷﻮې.

ﻟﻪ ﻗﺪرﺗﻪ ﻏﻮرځﯧﺪﻟﻲ ﻟﻴډران ﺑﻬﺘﺮه ګڼﻲ ﭼﯥ وﻃﻦ ﭘﺮﯦږدي ،ﭘﺎﺗﯥ ﻋﻤﺮ

د اﻳﻮب ﺧﺎن د ځﺎى ﻧﺎﺳﺘﻮ ﻫﻢ ﻫﻤﺪا ﺑﺮﺧﻠﻴﻚ و .ﭘﻪ ﺟﻨﺮال ﻳﺤﻴﻰ ﺧﺎن

ﭘﻪ ﭘﺮدﯦﺲ ﻛﯥ ﺗﯧﺮ ﻛړي.

ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻪ ﺗﻘﺎﻋﺪه وروﺳﺘﻪ د ﻛﺘﺮو او ﻛﻨﺎﻳﻮ ﺑﺎران وورﯦﺪ .د دۀ ﭘﻪ ﻛړﻳﻮ

ﻣﻮږ د ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ د داﺳﯥ ﻣﻘﺘﺪرو ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ

ﻋﻴﺎﺷﻴﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﺮ ﭼﺎ ﺑﺪ ووﻳﻞ .دى ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ د داﺳﯥ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ

ﻟﺮو ﭼﯥ د ﻗﺪرت ﻟﻪ زواﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺑﯥ اﻫﻤﻴﺘﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺑﺪل ﺷﻮي او ﻟﻪ

ﻳﺎد ﺷﻮ ﭼﯥ د ﺷﺮﻗﻲ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن د وﯦﺸﻠﻮ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻏﺎړه دى .ﻛﻠﻪ

ﺧﭙﻠﻮ ﺗﯧﺮو ﺧﺎﻃﺮو ﺳﺮه ﻣﺸﻐﻮﻻ ﺗﻪ ﻳﻮازې ﭘﺮﯦښﻮدل ﺷﻮي دي .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ

ﭼﯥ ﻳﺤﻴﻰ ﺧﺎن وﻣړ ډﯦﺮو ﻟږو ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻳﯥ ﻣﺮګ ﺗﻪ اﻫﻤﻴﺖ وﻛړ.

ﻣﺎرﺷﺎل اﻳﻮب ﺧﺎن ﭘﻪ  ١٩۵٨ﻛﯥ ﻛﻮدﺗﺎ وﻛړه ﻧﻮ ﻧﺎڅﺎﭘﻪ ﭘﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده

ﺟﻨﺮال ﺿﻴﺎاﻟﺤﻖ ﭼﯥ د واك ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ )ﻣﺮد ﻣﻮﻣﻦ( ﺑﻠﻞ ﻛﯧﺪۀ ،اوس

اﻧﺴﺎن ﺑﺪل ﺷﻮ او د ﻳﻮ داﺳﯥ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ډﯦﺮ وﺳﺘﺎﻳﻞ ﺷﻮ ﭼﯥ ﻣﻠﺖ د

ﭘﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻣﺬﻫﺒﻲ اﻓﺮاط د ﭘﺎﻟﻮﻧﻜﻲ او د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ

ﺗﺮﻗﻲ ﻣﻨﺰل ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻰ ﺷﻲ .دۀ ﺗﻪ د اﺳﻴﺎ د دوګﻮل ﺧﻄﺎب وﺷﻮ.
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ﺗﻮګﻪ ﻳﺎدﯦږي.
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮ دا دى ﭼﯥ د ﻗﺪرت ﺧﺎوﻧﺪ ﻟﻪ ﻏﻮړه ﻣﺎﻟۍ ﺧﻮﻧﺪ اﺧﻠﻲ ځﻜﻪ د
ځﺎن د ﻟﻮﻳﻮﻟﻮ ﺗﻨﺪه ﻳﯥ ﻣﺎﺗﯧږي .ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﻲ د واك ﺧﺎوﻧﺪ ﺗﻪ دا اﺣﺴﺎس

اﻧځﻮروﻧﻪ ﺑﺪﻟﯧږي

ورﻛﻮي ﭼﯥ دى ﺗﺮ ﻧﻮرو زﻳﺎت دى.
د روﺳﻴﯥ د ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻟﻜﻴﻮال ﻟﻴﻮ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮى ﭘﻪ ﻗﻮل :ﺣﺘﻰ ﭘﻪ ﺧﻮرا ﺗﻮدو،
ﺣﻮادث ،ﻣﺪارك او ﺷﻨﻨﯥ د ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻜﻨﯥ درې اﺻﻠﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ دي.
ﺧﻮرا دوﺳﺘﺎﻧﻪ او ﺧﻮرا ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ رواﺑﻄﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﻲ ﻳﺎ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ
ﭘﯧښﻪ ﻣﻤﻜﻦ د اﻛﺜﺮو ﻧﻮرو ﭘﯧښﻮﻏﻮﻧﺪې وي ،ﺑﯧﻞ ﻫﻮﻳﺖ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ
داﺳﯥ ﺿﺮور ده ﻟﻜﻪ ګﺮﻳﺲ ﭼﯥ د څﺮخ د ﺗﺎوﯦﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻜﺎر دي.
وﻧﻪ ﻟﺮي ،ﺧﻮ ﺷﻨﻨﻪ ورﻛﯥ ﻣﻌﻨﺎ و ﺟﻮﻫﺮ ﭘﻴﺪا ﻛﻮي .ﻳﻮ ﻣﻮرخ ﻛﻮﻻى ﺷﻲ
وﻟﺰ ګﺎت رﺟﻴﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب ﻛﯥ )د ﻏﻮړه ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ( د ﭼﺎﭘﻠﻮﺳۍ
ﭼﯥ د ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ﻧﻈﺮﻳﻮ او ﻟﻴﺪﻟﻮرﻳﻮ د ﺷﻨﻨﯥ ﻟﻪ ﻻرې د ﭘﯧښﯥ ﭘﻪ اړه
زﻳﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳﺎد ﻛړي او ﭘﻪ دې ﻳﯥ ﺧﺒﺮې ﻛړې دي ﭼﯥ ﺳﺘﺎﻳﻨﯥ څﻨګﻪ د
ﺧﭙﻠﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺸﭙړه ﻛړي.
ﺳﺘﺎﻳﻞ ﺷﻮي ﻛﺲ ﺑﯧﺦ ﺑﺎﺳﻲ .د ښﺎﻏﻠﻲ رﺟﻴﺮ ﭘﻪ ﻗﻮل ،ﻏﻮړه ﻣﺎﻟﻲ د
ﻫﻤﺪا وﺟﻪ ده ﭼﯥ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﯧﺪوﻧﻜﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ دى او ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻧﻮي
ﻧﺸﯥ ﭘﻪ څﯧﺮ ده ﭼﯥ ﻟﻪ ﺳﺮه ﻋﻘﻞ اﺧﻠﻲ .ﻏﻮړه ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻪ ﻧﺎروﻏﻲ ده
ﻧﻮي اﻟﻬﺎﻣﻮﻧﻪ راﻛﻮي .ﭼﯥ ﻧﻮي ﺷﻮاﻫﺪ ،ﻣﺪارك او ﻣﻮاد وﻣﻮﻧﺪل ﺷﻲ
ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻧﺎروغ وژﻧﻲ .ﻏﻮړه ﻣﺎﻟﻲ د ﻗﺪرت ﺧﺎوﻧﺪ د ﺑﺪې او ﺗﺮﺧﯥ
ﻧﻮ ﻣﻮرخ د ﺧﭙﻞ وﺧﺖ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﭘﻪ
ﺧﺒﺮې اورﯦﺪو ﺗﻪ ﻧﻪ ﭘﺮﯦږدي .ﻏﻮړه ﻣﺎﻟﻲ د اﻧﺘﻘﺎد د زﻏﻤﻠﻮ وړﺗﻴﺎ ﻛﻤﻮي
رڼﺎ ﻛﯥ ﻣﻤﻜﻦ د ﭘﯧښﻮ ﻧﻮى ﺗﻌﺒﻴﺮ او ﺗﻔﺴﻴﺮ وړاﻧﺪې ﻛړي.
او ﺑﻨﻴﺎدم ﻛﺒﺮ او ﻛﻼﻧﻜﺎرۍ ﺗﻪ ﻫڅﻮي .ﻟﻨډه دا ﭼﯥ د ﻗﺪرت ﺧﺎوﻧﺪ د
ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﻃﻼﻳﻲ او ﺗﺎرﻳﻜﻮ دوروﻧﻮ ﻣﻔﻜﻮره وړاﻧﺪې ﺷﻮې
ﻏﻮړه ﻣﺎﻟۍ ﭘﻪ دوړو ﻛﯥ ورك او د ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﺎﻧﻮ د ﻛړۍ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ
ده .دا رﻧګﻪ ﻣﻔﻜﻮرې د ﺧﺎص وﺧﺖ او ﺧﺎﺻﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﭘﻴﺪاوار وي او
اﻳﺴﺎر ﺑﻨﺪي ﺷﻲ.
ﻣﻮرﺧﺎن د ﺧﭙﻞ وﺧﺖ د ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺗﺮ اﻏﯧﺰ ﻻﻧﺪې ﺗﺎرﻳﺦ داﺳﯥ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ
ﻫﻐﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ او ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺳﺮه ﺳﻤﻮن وﺧﻮري .ﻣﺜﻼ ﻳﻮ وﺧﺖ داﺳﯥ و ﭼﯥ
ﻣﻨځﻨۍ ﭘﯧړۍ ﻳﯥ ﻋﻤﻮﻣﺎ د ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮرې ﺷﭙﯥ ﺑﻠﻠﯥ او د ﺗﺎرﻳﻜﯥ زﻣﺎﻧﯥ
ﻧﻮم ﻳﯥ ورﻛړى و ،ﺧﻮ د ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﭘﻪ اړه دﻏﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﺮ ډﯦﺮه ﺣﺪه
د رﻧﺴﺎﻧﺲ او رﻳﻔﻮرﻣﯧﺸﻦ ﻟﻪ زﻣﺎﻧﯥ ﺳﺮه ﺗﻌﻠﻖ ﻟﺮي ،ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺳﺮه
ﭼﯥ ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺗﯧﺮ ژوﻧﺪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﻛﯥ د ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺗﺮ ﻫﺮ
اړﺧﻴﺰې ﺳﻠﻄﯥ ﻻﻧﺪې و ،ﺗﻮر او ﻏﻤﺠﻦ ﻟﻴﺪۀ.
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ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ د روﻣﺎﻧﺘﻴﺴﻢ ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﻞ ﺷﻮ او د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﺠﺪد زﻣﺎﻧﻪ

ﭘﻪ ﻓﺴﺎد ﻛﯥ ﻳﯥ ﻻس و ﺧﻮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻜﻮ د ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻟﻪ ﻻرښﻮوﻧﻮ ﻧﻮﻛﻰ

راﻏﻠﻪ ﻧﻮ د ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﭘﻪ اړه ﭘﻴﺪا ﺷﻮى ﻧﻈﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﺎل ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ

ﻏﺎړه وﻏړوﻟﻪ ﻧﻮ د ﻋﻘﻴﺪې د ﻟټﻮن د ادارو ﻟﻪ ﺧﻮا ﻳﯥ ﺳﺨﺘﻪ ﺳﺰا ﻟﻴﺪﻟﻪ.

ﺷﻮ .روﻣﺎﻧﺘﻴﻚ روﺷﻨﻔﻜﺮان او ﻣﻮرﺧﺎن ﻟﻪ ﺧﭙﻞ وﺧﺘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﻪ وو

ﭘﻪ ښځﻮ ﺑﻪ ﭼﯥ د ﺟﺎدوګﺮو ګﻮﻣﺎن وﺷﻮ ﻧﻮ ﻧﻴﻮل او اور ﺗﻪ اﭼﻮل ﻳﯥ ﭘﻪ

او ﭘﻪ ﺗﯧﺮ وﺧﺖ ﭘﺴﯥ ﻳﯥ ﺳړې ﺳﺎوې اﻳﺴﺘﻠﯥ .دوى ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ

ﻣﺦ ﻛﯥ وو .ﻟﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎ او ﭘﺎپ ﺳﺮه ﻫﺮ ډول ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﻔﺮ و او ﻟﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ

ﻛﯥ ﻛﻮرﻧﻰ ژوﻧﺪ ،اﺧﻼﻗﻲ اﻗﺪار ،د ﺷﺎﻫﺎﻧﻮ او اﺷﺮاﻓﻮ ﻟﺨﻮا د ﻫڅﻮﻧﯥ

ﺳﺮه ﻳﯥ ﺑﯥ رﺣﻤﺎﻧﻪ ﺳﻠﻮك ﻛﯧﺪۀ .ښﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ د روﺣﺎﻧﻴﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﻠﻚ

او ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻼﺗړ دود ،ﺳﻮﻟﻪ ،ﻫﺎرﻣﻮﻧﻲ ،د ﻣﻮزﻳﻚ وده  ،ارټ  ،ﻣﻌﻤﺎري

ﻛﻨټﺮول ﻛﯥ وه ،ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ اﺟﺎزه ﻧﻪ وه ﭼﯥ د ﻣﻘﺪس ﻛﺘﺎب د ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﭘﻪ

او ادﺑﻴﺎت ﺧﻮرا وﺳﺘﺎﻳﻞ او اﻳډﻳﺎل ﻳﯥ وګڼﻞ .ﻟﻪ ﻧﻮي ﻋﺼﺮ او د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ

اړه ﺷﻚ وﻛړي او ﭘﻮښﺘﻨﻪ راوﻻړه ﻛړي.

ﭘﺮاﺑﻠﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻨګ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ د اروﭘﺎ د ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﻟﻪ دوراﻧﻪ

د ﻛﻠﻴﺴﺎ ﭘﻪ ﻏﻠﺒﯥ ﺳﺮﺑﯧﺮه ﺳﻴﺎﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻢ داﺳﯥ و ﭼﯥ ﻋﺎم ﺧﻠﻚ

داﺳﯥ ﻃﻼﻳﻲ ﻋﺼﺮ ﺟﻮړ ﻛړ ﭼﯥ ﻛﻪ ﻳﯥ د ژوﻧﺪ د ﻃﺮز ﭘﻴﺮوي وﺷﻲ ﻧﻮ د

ورﻛﯥ ﻧﺎراﺿﻪ وو .د ﭘﺎﭼﺎ د ﺑﺸﭙړ واك د ﭼﻠﻴﻨﺞ اﻣﻜﺎن ﻧﻪ و او د اﻣﺘﻴﺎز

ﺗﺠﺪد د زﻣﺎﻧﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺑﻪ اوارې ﺷﻲ.

ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوو د ځﺎن ﭘﻪ ګټﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻮﻟﻪ .دوى ﺑﻪ ټﻜﺲ

ﭘﻪ  ١٨٣٠ﻛﯥ ﻫګﻞ ﭘﻪ ﺟﻴﻨﺎ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﻛﯥ د ﺗﺎرﻳﺦ د ﻓﻠﺴﻔﯥ ﭘﻪ ﺑﺎب ﺧﭙﻞ

ﻧﻪ ورﻛﺎوه او ﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻮړ ګڼﻞ ﻛﯧﺪل .د دې ﺷﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ دا وه ﭼﯥ ﻋﺎدي

ﻣﺸﻬﻮر ﻟﻜﭽﺮوﻧﻪ ورﻛړل .دۀ ادﻋﺎ وﻛړه ﭼﯥ ﻳﻮازې د اروﭘﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﺻﻴﻞ

ﺧﻠﻚ د اﻣﺘﻴﺎز د ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس وځﻮرول ﺷﻲ او ﺳﭙﻜﺎوى ﻳﯥ

دى ځﻜﻪ د ﺗﺤﻮل ﺧﺒﺮه ﭘﻜﯥ ﻛﯧږي .د دۀ ﭘﻪ ﻗﻮل ،دﻏﻪ ﺗﺎرﻳﺦ د ﻓﻄﺮت د

وﺷﻲ .ﻟﻪ ﻋﺎدي ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮه ﻧﻪ د ﻛﻠﻴﺴﺎ او ﻧﻪ د ﺳﻴﺎﺳﻲ واﻛﺪارو ﻣﻼﺗړ

رازوﻧﻮ ﻏﻮټﯥ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻠﯥ .دۀ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﯥ ﺗﺎرﻳﺨﻪ دى،

ﻣﻠګﺮى و .دوى داﺳﯥ ﺧﻠﻚ ګڼﻞ ﻛﯧﺪل ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ ځﺎى ﻧﻠﺮي.

ﻟﻜﻪ اﻓﺮﻳﻘﺎ ﭼﯥ ده .د ﻫګﻞ ﭘﻪ ﻗﻮل :اﻓﺮﻳﻘﺎ د دې ﻧړۍ د ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ ده.

د ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ د اروﭘﺎ اﻧځﻮر د رﻧﺴﺎﻧﺲ او رﻳﻔﻮرﻣﯧﺸﻦ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻮ ﻛﯥ

ﻧﻪ ﭘﻜﯥ ﺣﺮﻛﺖ ﺷﺘﻪ او ﻧﻪ ﭘﻜﯥ ﺗﺤﻮل او ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﻴﺪل ﻛﯧږي .. .ﻫﻐﻪ

وﻛښﻞ ﺷﻮ او دا ﻫﻐﻪ زﻣﺎﻧﯥ وې ﭼﯥ د ﻛﻠﻴﺴﺎ زور ﭘﻜﯥ وﺧﻮت او

څﮥ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﺮﻳﻘﺎ ﻛﯥ وﻳﻨﻮ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ،ﺑﯥ ﺗﺎرﻳﺨﻪ روح دى

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻪ د څﻮ ﻧﻮرو دوﻟﺘﻲ ادارو ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻰ ﻗﻮت ﭘﺎﺗﯥ

د ﻫګﻞ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺗﺮ ډﯦﺮو ﭘﻮرې اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ ﻣﻨﻠﻲ وو او د ﻫﻐﻮ

ﻧﻪ ﺷﻮ.

ﭘﻴﺮوي ﻳﯥ ﻛﻮﻟﻪ .د ﻫﻨﺪ د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ اړه د ﻫګﻞ ﻧﻈﺮﻫﻨﺪي ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ

د ﻧﻮﻳﻮ ﻓﻜﺮوﻧﻮ او ﻧﻈﺮوﻧﻮ ﻳﻮه ﻧﻮې ټﻮﻟﻨﻪ ﭼﯥ ﻣﻄﻠﻘﻮ اﻗﺪارو او دودوﻧﻮ

ﭼﻠﻴﻨﺞ ﻛړ او ﺛﺎﺑﺘﻪ ﻳﯥ ﻛړه ﭼﯥ د ﻫﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻮازې د واﻛﻤﻨﻮ ﻛﻮرﻧﻴﻮ د

ﺗﻪ ﻳﯥ ﻏﺎړه ﻧﻪ اﻳښﻮده ،راڅﺮګﻨﺪه ﺷﻮه .دا د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺿﺮورت و ﭼﯥ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻪ دى ﺑﻠﻜﯥ ﻧﻮې ﻣﻔﻜﻮرې او ﻧﻮې ﻧﻈﺮﻳﯥ ﻳﯥ ﻫﻢ وړاﻧﺪې

اروﭘﺎ ﭘﻪ ﻧﻮي او زوړ دوران ووﯦﺸﻲ ،ﻣﺎﺿﻲ وﻏﻨﺪي او ﭘﻪ ﺳﺒﺎ ﻛﯥ

ﻛړي دي ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻳﯥ اﻏﯧﺰ ﻛړى او ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻳﯥ راوﺳﺘﻰ دى.

رڼﺎﻳﻲ ووﻳﻨﻲ.
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اﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﯥ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﺗﻮره ﻟﻮﻳﻪ وﭼﻪ وﺑﻮﻟﻲ .د دې ﻟﻮﻳﯥ وﭼﯥ د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ
اړه ځﻴﻨﯥ ﻟﻴﻜﻨﯥ ﭘﻪ ﻧړﻳﻮال ﺗﻤﺪن ﻛﯥ د دې ﻗﺎرې ﺑﺮﺧﻪ ﺛﺎﺑﺘﻮي.
د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ اړه ﺑﺎﻳﺪ وواﻳﻮ ﭼﯥ ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ ﻳﯥ د ﻃﻼﻳﻲ

ﭼﭽﻨﺎﻣﻪ

زﻣﺎﻧﻮ ﻳﺎدوﻧﯥ ﻛړې دي .دوى د اﺳﻼﻣﻲ ﻧړۍ د وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ
وﺟﻪ د ﻣﻮﺟﻮد اﺣﺴﺎس د ﺷﻨډوﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻃﻼﻳﻲ زﻣﺎﻧﻮ ﻣﻔﻜﻮره

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﻮﻓﻲ ﭼﭽﻨﺎﻣﻪ )د ﺳﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ( ﭘﻪ  ١٢١۶ﻣﻴﻼدي ﻛﺎل ﻛﯥ ﻟﻪ

وړاﻧﺪې ﻛړه .دوى د ﺧﭙﻠﯥ اﻳګﻮ د ارﺿﺎ ﻟﭙﺎره ځﻴﻨﯥ اﻳډﻳﺎل دوراﻧﻮﻧﻪ
ﻋﺮﺑﻲ ﭘﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛړه .دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻧﻪ ده ﭼﯥ د ﭼﭽﻨﺎﻣﯥ ﻟﻴﻜﻮال
وﻣﻮﻧﺪل ﻟﻜﻪ ﻋﺒﺎﺳﻲ دوران ﭼﯥ د ﺳﻮﻟﯥ ،ﻧﻴﻜﻤﺮﻏۍ او د ادب او ﻫﻨﺮ د
څﻮك دى ﺧﻮ ځﻴﻨﻮ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ د اﺛﺮ د ﻣﺘﻦ د ﺳﺒﻚ ﭘﻪ اﺳﺎس د ﻣﻮﻟﻒ د
ﻏﻮړﯦﺪو د دوران ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وﺳﺘﺎﻳﻞ ﺷﻮ .دﻏﻪ راز ،ﭘﻪ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﻛﯥ د ﻋﺮﺑﻮ
ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ﻫڅﻪ ﻛړې ده او دې ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻲ دي ﭼﯥ دﻏﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ
د واك دوران ﻫﻢ ﭼﯥ د ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ﻛﻠﺘﻮروﻧﻮ او ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻣﺬﻫﺒﻮﻧﻮ ټﻮﻟﻨﯥ
ﻣﻤﻜﻦ ال ﻣﺪﻧﻲ ﻟﻴﻜﻠﻰ وي.
ﺗﻪ ﻳﯥ وده ورﻛړه او اروﭘﺎ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻛﻠﺘﻮري او روﺷﻨﻔﻜﺮي اړﺧﻪ ﻣﺦ ﭘﻪ
ﭼﭽﻨﺎﻣﻪ د ﺳﻨﺪ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ ﻣﻬﻢ ځﺎى ﻟﺮي ځﻜﻪ دﻏﻪ اﺛﺮ ﭘﻪ دې اړه ﭼﯥ
وړاﻧﺪې ﺑﻮﺗﻠﻪ ،د ﺧﻮرا ﻣﺘﻤﺪن او ﺑﺎﻛﻠﺘﻮره ﻋﺼﺮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وﺳﺘﺎﻳﻞ ﺷﻮ.
ﻋﺮﺑﻮ ﺳﻨﺪ څﻨګﻪ وﻧﻴﻮ او ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﺑﺎره ﻛﯥ ﭼﯥ د ﻋﺮﺑﻮ ﺗﺮ ﻏﻠﺒﯥ دﻣﺨﻪ
ﻣﻮرﺧﺎن د ﺧﭙﻞ وﺧﺖ ﻟﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ او د ټﻮﻟﻨﯥ د ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﭘﻪ ﺳﻨﺪ ﻛﯥ څﻪ ﺣﺎل و ،ﻟﻨډ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راﻛﻮي.
د ﺗﯧﺮې زﻣﺎﻧﯥ اﻧځﻮر ﺑﺪﻟﻮي را ﺑﺪﻟﻮي .د دوى ﺗﻌﺒﻴﺮوﻧﻪ او ﺗﻔﺴﻴﺮوﻧﻪ
دﻏﻪ ﺗﺎرﻳﺦ د د ﻋﺮﺑﻮ ﻓﺎﺗﺤﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻴﺪﻟﻮري ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮى او د ﻣﻐﻠﻮﺑﺎﻧﻮ
ﺳړو او ﺧﺎﻣﻮﺷﻮ ﭘﯧښﻮ ﺗﻪ ﻧﻮى ژوﻧﺪ ورﺑﺨښﻲ او ﻧﻮي ﻟﻴﺪﻟﻮري ﻳﯥ
ﻟﻴﺪﻟﻮرى ﭘﻜﯥ ﭘﻪ ښﻜﺎره ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ ﻏﻮرځﯧﺪﻟﻰ دى .د دﻏﻪ ﻣﺘﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻣﺎﺿﻲ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوي.
راښﻴﻲ ﭼﯥ ﻏﺎﻟﺒﺎﻧﻮ څﻨګﻪ ﺧﭙﻞ ﻳﺮﻏﻞ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ښﻮدﻟﻰ او ﻣﻐﻠﻮﺑﺎن ﻳﯥ
ﻏﻨﺪﻟﻲ دي.
دا ﻳﻮ څﺮګﻨﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ دى ﭼﯥ ﻫﺮ ﻳﺮﻏﻠګﺮ ﻫڅﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﺗﯧﺮي ﺗﻪ
اﺧﻼﻗﻲ ﺟﻮاز وﻣﻮﻣﻲ .ﭼﭽﻨﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ دې ﻗﺎﻋﺪې وﺗﻠﻰ اﺛﺮ ﻧﻪ دى .ﭘﻪ دې
ﻛﺘﺎب ﻛﯥ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﯧږي ﭼﯥ د ﭼﭻ ﻛﻮرﻧۍ واﻛﻤﻨﻲ ﻣﺸﺮوع ﻧﻪ وه ځﻜﻪ
د دﺳﻴﺴﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﻳﯥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ واﻛﻤﻦ ﻟﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﻏﻮرځﻮﻟﻰ او ﻗﺪرت ﻳﯥ
ﺗﺮوړﻟﻰ و .ﻧﻮ ﻛﻪ د داﺳﯥ ﻏﺎﺻﺒﯥ ﻛﻮرﻧۍ واﻛﻤﻦ ﻟﻪ ﺗﺨﺘﻪ راﻧﺴﻜﻮر ﺷﻲ
دا ﭘﻪ اﺧﻼﻗﻲ ﻟﺤﺎظ د ﻣﻨﻠﻮ وړ ﭼﺎره ده.

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
189
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وه .دﻏﻪ راز د دۀ د ﻣﻠﻚ ﻧﺠﻮﻣﻴﺎﻧﻮ او ﺻﺎدﻗﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ د ﺳﺘﻮرﻳﻮ د

ﻛﯧږي .دى د ﻗﺪرت ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮر ﺳﺮه وادۀ ﻛﻮي ځﻜﻪ

ﺣﺴﺎب ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻛړې وه ﭼﯥ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻮځﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﻏﻪ ﻣﻠﻚ

ﻧﺠﻮﻣﻴﺎﻧﻮ ﭘﻴﺶ ګﻮﻳﻲ ﻛړې وه ﭼﯥ د دې ښځﯥ ﻣﯧړۀ ﺑﻪ ﭘﺎﭼﺎ ﺷﻲ .ﻧﻮ

ﻧﻴﺴﻲ .دۀ دا ﻣﻌﺠﺰه د ﻣﺨﻪ ﻻ ﻟﻴﺪﻟﯥ وه او دى ډاډه و ﭼﯥ دا اﻟﻬﻲ اراده

داﺳﯥ ﺳړى ﺧﻮ د واﻛﻤﻨۍ ﻻﻳﻖ ﻧﻪ وي.

ده او ﻫﻴڅ وﺳﻴﻠﻪ او ﺧﺪﻋﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ وس وﻧﻪ

ﭼﭽﻨﺎﻣﻪ د ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻳﺎدوﻧﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ

ﻟﺮي(.

ﺳﻤﻨﺪري ﻏﻠﻮ وﻧﻴﻮل او ﺣﺠﺎج ﻟﻪ داﻫﺮه د ﻫﻐﻮ د ﺧﻮﺷﻲ ﻛﯧﺪو ﻏﻮښﺘﻨﻪ

ﭘﻪ ﭼﭽﻨﺎﻣﻪ ﻛﯥ څﻮ ځﺎﻳﻪ ﻟﻮﻟﻮ ﭼﯥ ﺳﻨﺪﻳﺎﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﺠﻮﻣﻴﺎﻧﻮ ﭘﻴﺶ

وﻛړه ﻣګﺮ ﺧﻮﺷﻲ ﻧﻪ ﺷﻮل .دا ﭘﯧښﻪ ﭘﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪې د ﻳﺮﻏﻞ اﺻﻠﻲ دﻟﻴﻞ

ګﻮﻳﻲ ﭼﯥ ﻣﺎﺗﻪ ﺑﻪ ﺧﻮري ،ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛړې ده او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺟﻪ دوى ﻋﺮﺑﻮ ﺗﻪ

ﺑﻠﻞ ﻛﯧږي .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻪ ﭼﭽﻨﺎﻣﻪ ﻛﯥ د ﻳﺮﻏﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺒﺒﻮﻧﻮ ﺗﻪ اﺷﺎره ﻧﻪ

ﻟﻪ ﺗﺴﻠﻴﻤﯧﺪو او د ﻫﻐﻮى د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﻣﻨﻠﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻠﻪ ﻻره ﻧﻪ ﻟﺮي .د

ده ﺷﻮې او دا ﺧﺒﺮه ﻧﺎوﻳﻠﯥ ﭘﺎﺗﯧږي ﭼﯥ ﻋﺮﺑﻮ د ﺧﭙﻞ ﺗﺠﺎرت د

دﻏﺴﯥ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﻣﺜﺎل ﺑﺮﻫﻤﻦ دى ﭼﯥ د دﻳﺒﺎل ﻟﻪ ﻛﻼ راووت او د ﻋﺮﺑﻮ

ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﻟﭙﺎره ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﺳﻤﻨﺪر ﺑﺮﻻﺳﻲ واوﺳﻲ.

ﻟﻪ ﻗﻮاوو ﺳﺮه ﻣﻠګﺮى ﺷﻮ ځﻜﻪ دۀ ﻟﻴﺪل ﭼﯥ ﺧﺪاى د ﻋﺮﺑﻮ ﭘﺮ ﺧﻮا دى.

ﭘﻪ ﭼﭽﻨﺎﻣﻪ ﻛﯥ د ﻋﺮﺑﻮ او ﺳﻨﺪﻳﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺷﻮې ﺟګړې د ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ او

ﺑﺮﻫﻤﻦ ﻋﺮﺑﻮ ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﻛﻼ ﺑﻪ د ﻣﻌﺒﺪ ﭘﻪ وراﻧﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﭼﯥ ﻳﻮ ﺑﻴﺮغ

ﻇﻠﻢ و ﻋﺪل ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺟګړې ﻳﺎدﯦږي .د دې ﺟګړې ﻳﻮې ﺧﻮاﺗﻪ د ﺣﻖ او

ورﻛﯥ رﭘﯧږي ،وﻧﻴﻮل ﺷﻲ .ﺑﺮﻫﻤﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ )ﻋﺎدل ﻟﻴډر( ﺑﻮﻟﻲ.

اﻧﺼﺎف ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ وﻳﻨﻮ او ﺑﻞ ﻟﻮر ﺗﻪ ﻳﯥ ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎن وﻳﻨﻮ ﭼﯥ ﺧﻠﻚ

ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا د ﻧﺠﻮﻣﻴﺎﻧﻮ ﭘﻴﺶ ګﻮﻳﺎﻧﯥ وې ﭼﯥ ﺳﻨﺪﻳﺎن ﻳﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻣﺎﺗﯥ

اﺳﺘﺜﻤﺎروي او ﻇﻠﻢ ورﺳﺮه ﻛﻮي .راﺟﺎ داﻫﺮ ﻛﺎﻓﺮ ،ﻻ ﻣﺬﻫﺐ او ﻟﻌﻨﺘﻲ

ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻮل او ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا د ﻋﺮﺑﻮ ﻋﻘﻴﺪه وه ﭼﯥ ﺧﺪاى ورﺳﺮه ﻣﻞ دى او د

ﺑﻠﻞ ﻛﯧږي .د ﻋﺮﺑﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ راﺟﻪ داﻫﺮ د ﺷﺮ او ﻇﻠﻤﺖ ﺳﻤﺒﻮل دى .ﻟﻪ دﻏﻮ

اﻟﻬﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﯧږي .ﻧﻮ ﺳﻨﺪ ﭼﯥ ﻋﺮﺑﻮ ﻻﻧﺪې ﻛړ ﻋﺮب

ﺗﻮﭘﻴﺮوﻧﻮ دا ﻧﺘﻴﺠﻪ راوځﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻋﺮﺑﻮ ﺳﺮه ﺧﺪاى ﻣﻞ دى او د ﻛﺎﻓﺮو

ﻳﯥ ﻣﺸﺮوع ﻣﺎﻟﻜﺎن ﺷﻮل .دوى ﭘﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪې د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻮﻟﻮ ﺣﻖ

ﻣﺎﺗﻪ ﻣﺤﺘﻮﻣﻪ ده .ﭘﻪ ﭼﭽﻨﺎﻣﻨﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ دې اړه ډﯦﺮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﻣﻮﻣﻮ ﭼﯥ د

وﻣﻮﻧﺪ او د ﺳﻨﺪ ﺛﺮوت ورﺗﻪ د ﻏﻨﻴﻤﺖ ﭘﻪ ﻣﺎل ﺑﺪل ﺷﻮ.

اﺳﻼم ﻟښﻜﺮې څﻨګﻪ د ﺧﺪاى ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﺑﻼ او ﻣﺼﻴﺒﺘﻪ وژﻏﻮرل

ﺧﻮ ﺳﻨﺪ ﭘﻪ اﺳﺎﻧﻪ وﻧﻪ ﻧﻴﻮل ﺷﻮ .راﺟﻪ داﻫﺮ ﭘﻪ ﻣﯧړاﻧﻪ وﺟﻨګﯧﺪ او ﻟﻪ

ﺷﻮې.

ﻋﺮﺑﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟګړه ﻛﯥ وﻣړ .د دې ﻣﻌﻨﺎ دا ده ﭼﯥ ﺳﻨﺪ ﭘﻪ ﺳﻮﻟﻪ ﻳﻴﺰه

ﻳﻮ ځﻞ ﻳﻮۀ ﻗﺒﺎﻳﻠﻲ ﻟﻴډر ﻛﺎﻛﻪ ﺑﻦ ﻛﻮﺗﻞ وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻮ ﺑﺎﻧﺪې د

ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﻟﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ وروﺳﺘﻪ وﻧﻴﻮل ﺷﻮ .دﻏﻪ ﺷﻲ ﻋﺮﺑﻮ ﺗﻪ د ﺳﻨﺪ

ﺷﭙﯥ ﭘﻪ ﺗﻴﺎره ﻛﯥ ﺣﻤﻠﻪ وﻛړي او ﺗﺒﺎه ﻳﯥ ﻛړي ﺧﻮ ﻟﻪ ﻛﺎﻛﻪ ﻻره ورﻛﻪ

د ﻧﻴﻮاك او ﭘﺮ ﻫﻐﻪ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻮﻟﻮ ﺣﻖ ورﻛﺎوۀ.

ﺷﻮه او ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﻮﻳﯥ ﻛﺮۍ ﺷﭙﻪ ﭘﻪ ﺳﺮګﺮداﻧۍ ﻛﯥ ﺗﯧﺮه ﻛړه .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ

ﻣﻮرﺧﺎن د ﭼﭽﻨﺎﻣﯥ ﻟﻪ ﺷﻨﻨﯥ وروﺳﺘﻪ دې ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻲ دي ﭼﯥ

ﻛﺎﻛﻪ ﻟﻪ ﻋﺮﺑﻮ ﺳﺮه ﺳﻮﻟﻪ وﻛړه ﻧﻮ اﻋﺘﺮاف ﻳﯥ وﻛﺎوۀ ﭼﯥ :ﺧﺪاى ورﻧﻪ

دا ﻟﻴﻜﻨﻪ د ﺗﺎرﻳﺦ او اﺳﻄﻮرې ګډوﻟﻪ ده.

ﻻره ورﻛﻪ ﻛړې او ﻛﺮۍ ﺷﭙﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ زﺣﻤﺖ او ﺳﺮګﺮداﻧۍ ﻛﯥ ﺗﯧﺮه ﻛړې
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دې دﻣﻪ ﭘﻮرې ﻏﻠﻰ ﻛړى و ،د ﺳﻨﺪ د ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺘﻮ ﻟﻴډراﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻨﻮ

زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ رواج ﻧﻪ وو .ﻣﺜﻼ د ﺷﻬﻨﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﭘﻪ ﺳﻠﺠﻮﻗﻲ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﻛﺎرﯦﺪه.

ﻛﯥ واورﯦﺪل ﺷﻮ .دوى د ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﻧځﻮر ﺑﺪل ﻛړ .ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﻳﻮ

د اﻗﻄﺎ د ﺗﻮري اﺳﺘﻌﻤﺎل د آل ﺑﻮﻳﻪ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﭘﻴﻞ ﺷﻮ .دﻏﻪ راز د

ﺗﻴﺮﻳګﺮ او ﻳﺮﻏﻠګﺮ وﺑﺎﻟﻪ ﭼﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻛﻮم اﺧﻼﻗﻲ ﺟﻮازه ﻳﯥ د ﺳﻨﺪ ﭘﻪ

ﺣﻴﻮان ﭘﻪ ﺧﺎم ﭘﻮﺳﺘﻜﻲ ﻛﯥ د ﻣﺠﺮم ﮔڼﺪل د ﻣﻐﻮﻟﻮ دود و .ﻧﻮ دا ﻛﻴﺴﻪ

ﺧﺎوره ﺑﺮﻳﺪ وﻛﺎوۀ .ﭘﻪ دې ﻧﻮې ﻫڅﻪ ﻛﯥ راﺟﺎ داﻫﺮ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠﻚ ﭘﻪ دﻓﺎع

ﭼﯥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺗﻪ د ﺟﺰا ورﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﻐﻪ د ﺣﻴﻮان ﭘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻜﯥ

ﻛﯥ وژل ﺷﻮى اﺗﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮ.

ﻛﯥ وګﻨډول ﺷﻮ ،ﺳﻤﻪ ﻧﻪ ده .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ د ﺑﺪﻧﺎﻣۍ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ

دﻏﻮ ﺗﺤﻮﻻﺗﻮ د ﺳﻨﺪ د ﺗﺎرﻳﺦ د ﭘﻴﻞ وﺧﺖ ﻫﻢ ﺑﺪل ﻛړ .ﺗﺮ دې دﻣﻪ ﻛﻪ د

وﻣړ) .ځﻴﻨﯥ ﻣﻮرﺧﺎن ﺑﺎوري دي ﭼﯥ ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﻳﯥ ﻛړې ده(.

ﺳﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ د ﻋﺮﺑﻮ ﻟﻪ راﺗګﻪ ) ٧١١‐٧١٢ﻣﻴﻼدي( ﭘﻴﻠﯧﺪۀ ،ﺗﺮ دې

ﺳﻨﺪ د ﻫﻨﺪ ﺑﺮاﻋﻈﻤګﻲ ﻳﻮازﻳﻨۍ ﺑﺮﺧﻪ ده ﭼﯥ ﻋﺮﺑﻮ وﻧﻴﻮ .وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ

وروﺳﺘﻪ د اﻧﺪوس وادي ﻟﻪ ﺗﻤﺪﻧﻪ ﭘﻴﻞ ﺷﻮ .ﺟﺎﻟﺒﻪ دا ده ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺿﻲ

ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪې ځﺎﻳﻲ ﺧﻠﻜﻮ ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻛړ ﻳﺎ ﺗﺮك ﺗﻮﻛﻤﻮ ورﺑﺎﻧﺪې

ﭼﯥ ﻳﻮ وﺧﺖ ﻏﻴﺮ اﺳﻼﻣﻲ او ﺑﯥ اﻫﻤﻴﺘﻪ ﺑﻠﻞ ﻛﯧﺪه ،ﺗﺮ دې وروﺳﺘﻪ د

واﻛﺪاري وﭼﻠﻮﻟﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ د ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻪ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ووت .دى د

وﻳﺎړ ﺳﺒﺐ وګﺮځﯧﺪه او ﭘﻪ دې ډول د ﺳﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻜﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻫﺒﻲ

ﺷﻠﻤﯥ ﭘﯧړۍ ﭘﻪ ﺷﻠﻤﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ راڅﺮګﻨﺪ ﺷﻮ .دا ﭘﻪ ټﻮل ﻫﻨﺪ

ﺷﻮه.

ﻛﯥ د ﻛﻤﻴﻮﻧﺎﻟﺰم )ﻓﺮﻗﻪ وارﻳﺖ( د ﺧﭙﺮﯦﺪو دوران و .ﭘﻪ دې دوران ﻛﯥ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻢ د ﻓﺮﻗﻪ وارﻳﺖ ښﻜﺎر ﺷﻮ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ځﺎن ﻟﭙﺎره داﺳﯥ
ﺗﺎرﻳﺦ اﺧﺘﺮاع ﻛړ ﭼﯥ دوى ﺗﻪ ﻳﯥ وﻳﺎړ او اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺎﺧښﮥ او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
ﻫﻮﻳﺖ ﭘﻮرې ﻳﯥ ﻻ زﻳﺎت ﻧښﻠﻮل .دوى ﺳﻨﺪ ﺗﻪ ﺑﺎب اﻻﺳﻼم وﻳﻞ ﭘﻴﻞ
ﻛړل او ﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻤﻪ ﻳﯥ ﻳﻮ داﺳﯥ ځﻮان اﺗﻞ ﺟﻮړ ﻛړ ﭼﯥ د ﻛﻔﺮ
ﻟښﻜﺮو ﺗﻪ ﻳﯥ ﻣﺎﺗﯥ ورﻛړه او ﺳﻨﺪ ﻳﯥ د ﻋﺒﺎﺳﻲ اﻣﭙﺮاﻃﻮري د ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ
ﺗﻮګﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻛړ.
ﺧﻮ ﻟﻪ  ١٩۵۵ﻛﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ د ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻪ اړه او د ﻋﺮﺑﻮ
ﭘﻪ ﻻس د ﺳﻨﺪ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺗﺼﻮر ﻛﯥ ﺗﻐﻴﻴﺮات راﻏﻠﻞ.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻛﯥ ون ﻳﻮﻧټ اﻋﻼن ﺷﻮ او ﺳﻨﺪ ﺻﻮﺑﻪ ﺧﺘﻤﻪ او د
ﻣﻐﺮﺑﻲ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﺷﻮه ﻧﻮ ﻟﻪ دﻏﻮ ﺗﺤﻮﻻﺗﻮ ﺳﺮه د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﻟﭙﺎره
ﺳﻨﺪﻫﻲ ﻧﺸﻨﻠﻴﺰم ﻣﻴﺪان ﺗﻪ راووت او د ﺳﻨﺪ د ﺗﺎرﻳﺦ د ﺑﻴﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ او
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫڅﯥ ﭘﻴﻞ ﺷﻮې .دﻏﻪ وﺧﺖ د ﻣﻐﻠﻮﺑﺎﻧﻮ اواز ﭼﯥ ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ ﺗﺮ
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ﭘﻪ ﺗﯧﺮ وﺧﺖ ﻛﯥ د ﻗﻬﺮ د ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب د ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺗﻜړه

ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ د ﻣﻘﺎﻟﻮ ټﻮﻟګﻪ ده .ﭘﻪ دﻏﻮ ﻣﻘﺎﻟﻮ ﻛﯥ ﻟﻮﻟﻮ ﭼﯥ ﻗﻬﺮ ﻟﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ
ﻃﺒﻘﻮ ﺳﺮه څﻨګﻪ راﺑﻄﻪ ﻟﺮﻟﻪ او دوى ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺎﺻﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻛﯥ ﺧﭙﻞ

د اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ ځﺎى ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ

ﻗﻬﺮ څﻨګﻪ څﺮګﻨﺪاوۀ.
ﻣﺜﻼ د روﺣﺎﻧﻲ ﻃﺒﻘﯥ ﻛﺎوړ ﻟﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺳﺮه اړوﻧﺪ و .واﻛﻤﻨﻮ ،اﺷﺮاﻓﻮ او
ﻓﻴﻮډاﻻﻧﻮ ﭼﯥ ﻗﺪرت ورﺳﺮه و او ﺳﻠﻮك ﻳﯥ اﺳﺘﺒﺪادي و ،ﻟﻪ ﻗﻬﺮه د

د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﺑﺎﻧﺪې د اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ د اﻏﯧﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ د ارواﭘﻮﻫﺎﻧﻮ د
ﻻس ﻻﻧﺪې ﻛﺴﺎﻧﻮ د ﻛﻨټﺮول ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻮﻟﻪ .ﺑﯧﻮزﻟﻮ ﺧﻠﻜﻮ او
ﻛﺎر ﺳﺎﺣﻪ ګڼﻞ ﻛﯧﺪﻟﻪ ﺧﻮ اوس ﭼﯥ ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ د ﺗﺎرﻳﺦ د ﻋﻠﻢ ﺳﺎﺣﻪ
ﺑﺰګﺮاﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ ﻧﻪ څﺮګﻨﺪاوۀ ،ﭘټ ﻳﯥ ﺳﺎﺗﮥ او ټﻮﻟﯥ رﺑړې ﻳﯥ ﭘﻪ ﭘټﻪ
ﻏځﻮﻟﯥ ده ،د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﺟﻮړﯦﺪو او ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ د اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ د
ﺧﻮﻟﻪ زﻏﻤﻠﯥ.
اﻏﯧﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﯥ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻣټﯥ راﻧﻐښﺘﯥ دي .ﻣﻮرخ د اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻪ
د ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ د ﻗﻬﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯥ څﯧﺮې وې .ﻳﻮه څﯧﺮه ﻳﯥ د ﻗﻬﺮ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻨﻈﺮه ﻛﻮي او دا ګﻮري ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ زﻣﺎﻧﻮ ﻛﯥ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ
ﻛﯥ ښﯧﺮا وه .د ښﯧﺮا ﻣﺎﻫﻴﺖ د وګړي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻪ
څﮥ ﻣﻌﻨﺎ ﻟﺮﻟﯥ او ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﺳﺘﺮګﻪ ورﺗﻪ ﻛﺘﻞ ﺷﻮي دي.
اﺷﺎره ﻛﻮﻟﻪ .ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳړى ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺧﺪاﻳﻪ د ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻮري
د ﻣﺜﺎل ﻟﭙﺎره ﺑﻪ ﻗﻬﺮ راواﺧﻠﻮ .د ﻗﻬﺮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺮ څﻮك ﺧﭙﻠﻪ ﻧﻬﻴﻠﻲ،
ﺗﺒﺎﻫﻲ ﻏﻮښﺘﻪ .ﻣﺜﻼ د دۀ ﭘﻪ ښﯧﺮا ﻛﯥ ﺑﻪ دا رﻧګﻪ ﺟﻤﻠﯥ وې :ﺧﺪاى دې
ﺑﯧﻮﺳﻲ او ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮﻻﺳﻲ څﺮګﻨﺪوي .د ﻗﻬﺮﯦﺪﻟﻲ ﻛﺲ
ﻳﯥ ﻏﻮښﯥ د ﻫﻮا د ﻣﺮﻏﺎﻧﻮ او د ﻣځﻜﯥ د ځﻨﺎورو ﺧﻮراك ﻛړي! د
ﻛﺎوړ )ﻏﺼﻪ( ﻧﻪ ﻳﻮازې د ﻫﻐﻪ د ﺑﺪن ﻟﻪ ﺣﺮﻛﺎﺗﻮ او ﻟﻪ څﯧﺮې اوري ﺑﻠﻜﯥ
ﺧﺪاى ﭘﻪ ﻟﻌﻨﺖ دې ﻛﻜړ ﺷﻲ! دوزخ دې ﻳﯥ ځﺎى ﺷﻲ!
دﻫﻐﮥ د ﺧﺒﺮو ﻟﻪ ډوﻟﻪ ﻫﻢ راښﻜﺎري.
د ﺧﺪاى ﭘﻪ ﻻس د ﻳﻮ ﭼﺎ د ﺗﺒﺎﻫﻲ ﻳﺎ ځﻮرﯦﺪو ﻏﻮښﺘﻨﯥ دوې ﺧﺒﺮې
ﻗﻬﺮ د ﻛﻤﺰورو ﻃﺒﻘﻮ د ﻛﻨټﺮول ﻟﭙﺎره د ﻳﻮې وﺳﻴﻠﯥ ﻛﺎر ﻫﻢ ورﻛﻮي .ﻟﻪ
څﺮګﻨﺪوﻟﯥ .ﻳﻮه دا ﭼﯥ ﻗﻬﺮﯦﺪﻟﻰ ﻛﺲ ﺧﻮرا ﻛﻤﺰورى دى ،د ﺑﺪل
ﻳﻮې ﺧﻮا ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ ﻛﯧږي ﭼﯥ ﻣﻤﺘﺎزې ﻃﺒﻘﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮﻛﺮاﻧﻮ
اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ وس ﻧﻠﺮي ،ﻧﻮ د ﺧﺪاى ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻏﻮاړي .ﺑﻠﻪ دا ﭼﯥ ﻗﻬﺮﯦﺪﻟﻰ د
ﻏﺼﻪ وﻛړي ﭼﯥ ﻫﻐﻮى ﭘﻪ وﯦﺮه ﻛﯥ واوﺳﻲ او ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﻟﻪ ﻛﻤﺰورو
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻮري د ځﻮرﯦﺪو د ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﻣﻨﻠﻮ ﺗﻪ ﺗﻴﺎر ﻧﻪ دى .ارزو ﻳﯥ دا ده
ﻃﺒﻘﻮ ﺗﻮﻗﻊ ﻛﯧږي ﭼﯥ د زورورو ﻟﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر او ﺑﯥ ﻋﺪاﻟﺘۍ ﺳﺮه ﺳﺮه
ﭼﯥ ﺧﺪاى ﭘﻮه ﺷﻪ او د ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮري ﺗﺒﺎﻫﻲ.
ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺼﻪ څﺮګﻨﺪه ﻧﻪ ﻛړي.
ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻛﻨځﻠﯥ ﻟﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻫﻐﻮ ﺑﯧﻠﯥ وې .دﻟﺘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻮرى داﺳﯥ
د اﻧﻠﺰ د ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻮرﺧﺎن د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﯥ د ﻧﻮﻳﻮ ﺳﺎﺣﻮ ﻟﻪ ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ
ﻛﻨځﻞ ﻛﯧﺪۀ ﭼﯥ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺻﺪﻣﻪ رﺳﯧﺪه .ﻣﺜﻼ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮه دﻟﭽﺴﭙﻲ ﻟﺮي .د دې ﻣﻜﺘﺐ ﻳﻮ ﻣﻮرخ ﻣﻤﻜﻦ د اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ ﺗﺎرﻳﺦ
څﻮك ﺣﺮﻣﻮﻧﻰ وﺑﻠﻞ ﺷﻮ ﻧﻮ ﻣﻌﻨﺎ ﻳﯥ دا وه ﭼﯥ ﺣﻼﻟﻲ ﻧﻪ دى ،او ﭘﻪ دې
وﻟﻴﻜﻲ .ﺑﺎرﺑﺎرا روزﻳﻦ وﻳﻦ ﻳﻮ ﻛﺘﺎب ﺧﭙﻮر ﻛړى دى ﭼﯥ )د ﻗﻬﺮ ﻣﺎﺿﻲ:
ډول ﻳﯥ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺧﺮاﺑﯧﺪۀ.
ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﻛﯥ د اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اړخ( ﻧﻮﻣﯧږي .دﻏﻪ ﻛﺘﺎب

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
195
ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ،ﻫﻐﻮى ﭼﯥ ﻻﺳﺒﺮي وو د ﻗﻬﺮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻳﯥ ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪې

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
196
او ﺑﯥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ زﯦږوي .د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ د ﺑﺰګﺮاﻧﻮ ﺷﻮرﺷﻮﻧﻪ د

ﻛﺴﺎن ﻟټ ،اﺣﻤﻖ ،ﺑﯥ ﺳﻮاده او ﺑﯥ ﻛﻠﺘﻮره وﺣﺸﻴﺎن ﺑﻠﻞ .ﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ

اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﻗﻬﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻠﻠﻲ او ﻏﻨﺪﻟﻲ ﻳﯥ دي .ﻧﻬﻢ ﭘﺎپ ګﺮﻳګﻮري ﭘﻪ

ﻋﺎدي ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﻫڅﻪ ﻛﻮﻟﻪ ﭼﯥ ځﺎن ارام وښﻴﻲ ﺧﻮ ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ،ﺟﻨﺎﻳﺖ

 ١٢٣٣ﻣﻴﻼدي ﻛﺎل ﻛﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﻳﻤﻦ ﻛﯥ د ﺑﺎﻏﻲ ﺑﺰګﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف د ﺟﻬﺎد

ﻛﺎرو او ﻣﺘﻤﺮدو ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ زور ورښﻮد .دا ﻳﻮ دود و ﭼﯥ د

اﻋﻼن وﻛړ او ﺑﺰګﺮان ﻳﯥ وﺣﺸﻲ ﺑﻼوې وﺑﻠﻠﯥ .واﻛﻤﻨﻮ ﻃﺒﻘﻮ د ﺑﺰګﺮاﻧﻮ

ﭘﺎﭼﺎ د ﻓﺮﻣﺎن ﻟﻪ ﺻﺎدرﯦﺪو وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﺎدوﻧﻪ ﻫﻢ ﻛﯧﺪﻟﻪ ﭼﯥ ﻛﻪ وﻧﻪ ﻣﻨﻞ

ﭘﻪ ﺷﻮرﺷﻮﻧﻮ ﻛﯥ دې اړخ ﺗﻪ ﭘﺎم ﻧﻪ ﻛﺎوۀ ﭼﯥ ﻟﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎره ﭘﻪ ﺗﻨګ ﺷﻮي

ﺷﻮ ﻧﻮ د ﭘﺎﭼﺎ ﻟﻪ ﻗﻬﺮه ﺑﻪ ﻫﻴڅﻮك ﭘﻪ اﻣﺎن ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ ﺷﻲ.

او راﭘﺎڅﯧﺪﻟﻲ دي ﺑﻠﻜﯥ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ورښﻜﺎرﯦﺪۀ او د

ﭘﻪ ﺗﯧﺮو زﻣﺎﻧﻮ ﻛﯥ د ﻣﺮات اﻻﻣﺮا ﭘﻪ ﻧﻮم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ وو .دﻏﺴﯥ

اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻓﺘﻨﻪ ﻳﯥ ﭘﻜﯥ ﻟﻴﺪﻟﻪ.

ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﭼﯥ واﻛﻤﻨﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﭼﻠﻨﺪ او ﺳﻠﻮك

ﭘﺎول ﻓﺮﻳﻤﻦ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ )ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﻛﯥ د ﺑﺰګﺮاﻧﻮ ﻗﻬﺮ( ﻛﯥ

ﻃﺮﻳﻘﯥ ورښﻮدﻟﯥ ،ﭘﻪ ﺧﺘﻴځ او ﻟﻮﻳﺪﻳځ دواړو ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮي دي .ﭘﻪ

ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ :ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﭼﺎ دا ﻧﻪ ګڼﻠﻪ ﭼﯥ د ﺑﺰګﺮاﻧﻮ ﺷﻮرش د ﺑﯥ

دﻏﻪ ډول ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﻛﯥ واﻛﻤﻨﻮ ﺗﻪ ﻻرښﻮدﻧﻪ ﻛﯧږي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ او

ﻋﺪاﻟﺘۍ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ دى او دا ﺧﻮ ډﯦﺮه ﻟﺮې ﺧﺒﺮه وه ﭼﯥ

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ دواړو ﻛﯥ اﻋﺘﺪال وﺳﺎﺗﻲ .ﻛﻪ اﻋﺘﺪال وﻧﻪ ﺳﺎﺗﻲ ﻧﻮ ګډوډي

ﺑﺎﻣﻘﺼﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻏﻮرځﻨګ وﺑﻠﻞ ﺷﻲ .ﺗﺼﻮر دا و ﭼﯥ ﺑﺰګﺮان ﻛﻪ ﺳﻢ

او اﻧﺎرﻛﻲ ﺑﻪ ﺧﭙﺮه ﺷﻲ.

ﻛﻨټﺮول ﻧﻪ ﺷﻲ ﻧﻮ د دوى ﭘﻪ ﺷډل ﻓﻄﺮت ﻛﯥ ﭘﺮوت ﻗﻬﺮ ﻃﻐﻴﺎن ﻛﻮي .دا

ﻣﺜﻼ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻌﺎﺻﺮو ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﺧﻠﺠﻲ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﻴﻮﻛﻪ ﻛړې

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺎﻣﻤﻜﻨﻪ ګڼﻞ ﻛﯧﺪﻟﻪ ﭼﯥ ﺑﺰګﺮان دې د ﺣﻴﺜﻴﺖ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻳﺎ ﺑﺪل

ده ﭼﯥ د ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻛﺎرو او ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﺗﺮ ﺣﺪ زﻳﺎت ﻣﻬﺮﺑﺎن و او

اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﺣﺴﺎب ﺷﻮى او ﺳﻮړ ﻗﻬﺮ وﻟﺮي(.

دا رﻧګﻪ ﺳﻠﻮك ﻳﯥ د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻛﻤﺰورۍ ﺳﺒﺐ ﺷﻮ .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﺑﻠﺒﻦ او

ﭘﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ اﺳﺎس وﯦﺸﻞ ﺷﻮې ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ د ﺑﺰګﺮاﻧﻮ ﺑﻐﺎوت ﺗﻪ ځﻜﻪ ﭘﻪ

ﻋﻼواﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮرا ﺳﺨﺘﻪ روﻳﻪ ﻛﻮﻟﻪ او ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻛﺎرو او ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ

ﺳﭙﻜﻪ ﺳﺘﺮګﻪ ﻛﺘﻞ ﻛﯧﺪل ﭼﯥ د ﺑﺰګﺮو وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮ ﺧﻮاري ﻣﺰدوري وه او

ﺧﻮرا ﺷﺪﻳﺪې ﺳﺰاګﺎﻧﯥ ورﻛﻮﻟﯥ .ﺧﻮ ځﺎى ﻧﺎﺳﺘﻮ ﻳﯥ ﺑﺮﻋﻜﺲ ،ﺧﻠﻜﻮ

دا ﺧﻮ د ﺷﻮاﻟﻴﻪ وو ﺣﻖ و ﭼﯥ ﺟګړه وﻛړي .د ﺑﺰګﺮو ﻏﺼﻪ او د ﻏﺼﯥ

ﺗﻪ ﺑﯥ ﺣﺪه ازادي ورﻛړه ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ د دوى د ﻟړۍ د واك ﺧﺘﻤﯧﺪو

ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﺑﻐﺎوت ﻧﺎدوده ﭼﺎره ګڼﻞ ﻛﯧﺪﻟﻪ ،ﻫﻤﺪا وﺟﻪ وه ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﯥ

ﺗﻪ ﻻر ﭘﺮاﻧﺴﺘﻞ ﺷﻮه .ﻫﻢ ﭘﻪ ﻧﺮﻣۍ او ﻫﻢ ﭘﻪ ﺳﺨﺘۍ ﻛﯥ اﻓﺮاط واﻛﻤﻦ ﭘﻪ

رﺣﻤۍ ﺳﺮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ورﺳﺮه ﻛﯧﺪﻟﻪ.

ﺑﻼ اړوي.

ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻣﻮرخ ﻣﺎرك ﺑﻠﭻ ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﻛﯥ د ﺧﻠﻜﻮ د اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ

ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ﺑﺰګﺮان وﺣﺸﻲ او ﺑﯥ ﻛﻠﺘﻮره ﺑﻠﻞ ﻛﯧﺪل ﻧﻮ د

ﺣﺎﻻﺗﻮ د ﻋﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﭘﻠټﻨﻪ ﻛړې ده .دى واﻳﻲ ﭼﯥ د دﻏﻮ ﺧﻠﻜﻮ د

دوى ﻏﺼﻪ ﺑﻪ ﭼﯥ د دوى د اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﭘﻪ رڼﺎ ﻛﯥ ورﺑﺎﻧﺪې

ﻗﻬﺮ ﻳﻮ ﻋﻠﺖ دا و ﭼﯥ ﻣﻐﺬي ﺧﻮاړۀ ﻧﻪ ور رﺳﯧﺪل ،ﺑﻠﻪ دا ﭼﯥ دﻏﻮ ﺧﻠﻜﻮ

ﻗﻀﺎوت ﻛﯧﺪۀ ،ﺑﺎﺑﯧﺰه ﭼﺎره ﺣﺴﺎﺑﯧﺪﻟﻪ .د ﺑﺰګﺮ ﻗﻬﺮ ﻳﻮ ﭘﻪ ځﺎى ﻋﻜﺲ

د ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺷﻌﻮر ﻧﻪ درﻟﻮد .دﻏﻪ دوه ﻋﻠﺘﻪ وو ﭼﯥ د ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ

اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ داﺳﯥ ﻛﺎر ﺑﻠﻞ ﻛﯧﺪه ﭼﯥ اﻏﺘﺸﺎش ،اړودوړ ،ﺑﯥ ﻧﻈﻤﻲ

اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻮ ﭘﻪ ورځﻨﻲ ژوﻧﺪ ﻛﯥ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ ﭼﻠﻨﺪ ﻛﺎوۀ .ﭘﻪ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه
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واﻗﻌﻴﺎﺗﻮ او ﻟﻪ ﺷﻜﻨﺠﯥ وﯦﺮه د دې ﺳﺒﺐ ﺷﻮې وه ﭼﯥ د ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ
اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻲ د ﻧﺎاﻣﻨۍ ﻟﻪ اﺣﺴﺎس ﺳﺮه واوﺳﻲ.
رﻧﺴﺎﻧﺲ ﭘﻪ اروﭘﺎ ﻛﯥ ﺑﺪﻟﻮن راوﺳﺖ .ﭘﻪ ﻧﻮي ﺑﺪل ﺷﻮي ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل ﻛﯥ د

د ﺳﺘﺮګﻮ ﺷﻬﻮت

ﻗﻬﺮ ﻛﻨټﺮول او ﻧﺮم ﭼﻠﻴﺪل ﭘﻪ اﺧﻼﻗﻲ ﻓﻀﻴﻠﺖ او ﺣﺴﻦ ﺑﺪل ﺷﻮل .ﭘﻪ
اوﺳﻨﻲ وﺧﺖ ﻛﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﺑﺪن ﻛﯥ د دﻳﻤﻮﻛﺮاﺳﻲ د روح ﭘﻪ داﺧﻠﯧﺪو
د ﺗﺠﺴﺲ او ﻛﻨﺠﻜﺎوي ﻋﻨﺼﺮ د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﺟﻮړﯦﺪو ،ﺑﺪﻟﯧﺪو او ﺗﻜﺎﻣﻞ
ﺳﺮه د ﻗﻬﺮ ﭘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﯥ ﻧﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﻢ راﻏﻰ .اوس ﺧﻠﻚ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ دا
ﻛﯥ ﻟﻮﻳﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻟﺮﻟﯥ ده ،ځﻜﻪ د ﺗﺠﺴﺲ او ﻛﻨﺠﻜﺎوي ﺷﻮق ﺑﺸﺮ ﻫﻤﯧﺸﻪ
ﭼﺎرواﻛﻲ دي ﭼﯥ د ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻪ ﻗﻬﺮه وﯦﺮﯦږي.
ﻫڅﻮﻟﻰ دى ﭼﯥ د ﻃﺒﻴﻌﺖ رازوﻧﻪ راڅﺮګﻨﺪ ﻛړي ،ﻧﺎوﻳﻠﯥ ﺧﺒﺮې
راوﺳﭙړي او د ﻣﻨﻊ ﺷﻮﻳﻮ ﺳﺎﺣﻮ ﻟټﻮن وﻛړي.
ﻟټﻮن د ﻧﻮﻳﻮ دﻧﻴﺎګﺎﻧﻮ د ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﺳﺒﺐ ﻛﯧږي او ﻟﻪ ﻧﻮﻳﻮ ﻧﻈﺮﻳﻮ ﻣﻮ
ﺧﺒﺮوي .ﻟټﻮن د ﭘﯧړﻳﻮ ﭘﯧړﻳﻮ زاړۀ دودوﻧﻪ او ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﯧﺮ ارزښﺘﻮﻧﻪ ﺑﯥ
اﻋﺘﺒﺎره ﻛﻮﻻى ﺷﻲ .ﻫﻤﺪا وﺟﻪ ده ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﯥ او ﻣﻤﺘﺎزې ﻃﺒﻘﯥ د
ﺗﺠﺴﺲ د ﺑﻬﻴﺮ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﺧﻨډوﻧﻪ اﭼﻮي او د دې ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﻛﺎر ﻛﯥ ﻟﻪ
ﻣﺬﻫﺒﻲ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭼﯥ واﻳﻲ د ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻟﻪ ﭘﻮﻟﻮ ﺑﻪ ﻧﻪ
ور اوړې ،اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻮي.
ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﻛﺘﺎب )ﺑﺎﻳﺒﻞ( ﻛﯥ ﺗﺠﺴﺲ د ﺳﺘﺮګﻮ ﺷﻬﻮت ﺑﻠﻞ ﺷﻮى دى او
ﺧﺒﺮدارى ورﻛﻮل ﻛﯧږي ﭼﯥ ﺑﻨﻴﺎدم ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮ ﻫﻐﯥ ﭘﻮﻫﯥ ﭼﯥ ﺧﺪاى ﭘﺮ
اﻧﺴﺎن ﻟﻮروﻟﯥ ده ،ورﻫﺎ ﺧﻮا څﻪ زده ﻧﻪ ﻛړي .د ټﻮﻟﻨﯥ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎرو او
زوړﭘﺎﻟﻮ ﻛړﻳﻮ د ﻟټﻮن او ﻛﻨﺠﻜﺎوي ﭘﻠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻏﻴﺎن ﺑﻠﻠﻲ او ﻏﻨﺪﻟﻲ ﻳﯥ
دي.
ﺧﻮ ﺗﺠﺴﺲ دوﻣﺮه ﭘﻴﺎوړى اﺷﺘﻴﺎق دى ﭼﯥ ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﺗﺎﺑﻮګﺎﻧﻮ او
ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه ،ﺳﺎﻳﻨﺲ ﭘﻮﻫﺎن ،ﻣﻮرﺧﺎن ،ادﻳﺒﺎن او ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ﻫﻤﯧﺸﻪ ﭘﻪ ﻟټﻮن ﺑﻮﺧﺖ دي او د ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﻪ ﺳﻴﻦ ﻛﯥ ﻧﻮې ﻣﺮﻏﻠﺮې
ﻣﻮﻣﻲ.
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ﭘﻪ ﺗﯧﺮو زﻣﺎﻧﻮ ﻛﯥ ښځﯥ ﻣﻼﻣﺘﯥ وﺑﻠﻞ ﺷﻮې ﭼﯥ د ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﻪ ﻟټﻪ ﻛﯥ
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اﻟﻤﻮت ﻛﻼ ﻛﯥ د ﺟﻮړ ﺷﻮي ﺟﻨﺖ ذﻛﺮ ﺷﻮى ﭼﯥ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ د

ﻳﯥ ﭘﻮﻟﯥ ﻣﺎﺗﯥ ﻛړې ،ﺣﺪ ﻳﯥ وﻧﻪ ﭘﯧﮋاﻧﺪ .ﭘﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ادب ﻛﯥ اﻳﻮ )ﭘﻪ

ﺧﺎورﻳﻨﯥ دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﺦ د ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻨﺖ د اﺳﻄﻮرې اﻧﻌﻜﺎس دى.

ﻋﺒﺮي ژﺑﻪ ﻛﯥ ﺣﻮا( او ﭘﺎﻧﺪورا )ﭘﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ اﺳﺎﻃﻴﺮو ﻛﯥ ﻟﻮﻣړﻧۍ ښځﻪ(

ﻣﺎرﻛﻮﭘﻮﻟﻮ واﻳﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮه دره ﻛﯥ د دﻧﻴﺎ ﺗﺮ ګﺮدو ﻟﻮى او ښﻜﻠﻰ ﺑﺎغ

د ﺳﺮﻏړووﻧﻜﻮ ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﺸﻬﻮرې دي .ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﻛﯥ

و .ﭘﻪ دې ﺑﺎغ ﻛﯥ د دﻧﻴﺎ د ﺗﺮ ګﺮدو ښﻮ ﻣﯧﻮو وﻧﯥ وﻻړې وې ،ﺑﯥ ﺣﺪه

ﭼﯥ ښځﯥ ﻟﻪ ﻓﻌﺎل ژوﻧﺪه ﻣﻨﻊ وې ﻧﻮ ﭘﺨﭙﻠﻪ دوى د ﻛﻨﺠﻜﺎوي او

ﺷﺎﻧﺪاره وداﻧۍ ﻳﯥ ﻟﺮﻟﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﺮو زرو او د دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ښﻜﻼوو

ﺗﺠﺴﺲ ﭘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪﻟﯥ ﺷﻮې .ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻲ ﭘﯧﺮ ﻛﯥ ګﻮﻣﺎن ﻛﯧﺪۀ ﭼﯥ

ښﻜﻠﻠﯥ وې .ﭘﻪ دې ﺑﺎغ ﻛﯥ څﻠﻮر وﻳﺎﻟﯥ ﺑﻬﯧﺪﻟﯥ .ﻳﻮه د ﺷﻴﺪو ،ﺑﻠﻪ د

ښځﯥ ﻟﻪ ځﻴﻨﻮ رازوﻧﻮ ﺧﺒﺮې دي او ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﻴﺎ ﭘﻪ اروﭘﺎ ﻛﯥ ښځﯥ د

ﺷﺎﺗﻮ ،درﻳﻤﻪ د ﺷﺮاﺑﻮ ،څﻠﻮرﻣﻪ د اوﺑﻮ .دﻟﺘﻪ د ﻧړۍ د ﻣﺦ ﺗﺮ ګﺮدو

ﻛﻮډګﺮو ﭘﻪ ﻧﻮم وﻧﻴﻮل او وځﻮرول ﺷﻮې .دﻏﻪ ښځﯥ ګﻮﻳﺎ د ځﻴﻨﻮ ﺑﻮټﻮ

ښﻜﻠﯥ ﭘﯧﻐﻠﯥ او ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ ﺷﺘﻪ وې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧڅﺎ او ﭘﻪ ﺳﺎز او ﭘﻪ ﺳﻨﺪرو

ﻟﻪ ﻃﺒﻲ ﺧﻮاﺻﻮ ﺧﺒﺮې وې .د دوى د ﺗﻌﻴﻘﻴﺐ ﻣﻘﺼﺪ دا و ﭼﯥ ﻟﻪ دې

ﻛﯥ ﻳﯥ ﻣﺜﻞ ﻧﻪ و(.

ﺷﻴﻄﺎﻧﻲ ﭘﻮﻫﯥ ﻣﺤﺮوﻣﯥ ﺷﻲ .ﺧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ دا د ښځﻮ د اﯦﻠﻮﻟﻮ او

د ﺳﻴﻼﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ راﭘﻮروﻧﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮه د ﺧﻠﻜﻮ د ﻣﺸﻐﻮﻻ ﻟﭙﺎره د ﭘﺮدو

ﭘﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻛﯥ ﻳﯥ د اﻫﻤﻴﺖ د ﻛﻤﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﻫڅﻪ وه.

ﻣﻠﻜﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﯥ ﻛﻴﺴﯥ ﻫﻢ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﯧﺪﻟﯥ .ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ دﻧﻴﺎ ﻛﯥ

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ اروﭘﺎﻳﻲ ﻗﺪرﺗﻮﻧﻮ ﻧﻮې دﻧﻴﺎ )اﻣﺮﻳﻜﺎ( وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ او د ﻫﻐﯥ د

ﺳﻨﺪﺑﺎد او د ﻫﻐﻪ ﻧﻜﻠﻮﻧﻮ د ګڼﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻠﺐ ﻛړې وه ځﻜﻪ ﭼﯥ د

اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻮ ﺑﺪوي ژوﻧﺪ ﻳﯥ وﻟﻴﺪ ﻧﻮ دا د ﻟټﻮن او ﻛﻨﺠﺎوي اﺣﺴﺎس و

ﻧﻮرو وﻃﻨﻮﻧﻮ ﻣﻔﺼﻞ داﺳﺘﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻜﯥ وو.

ﭼﯥ ﻛﺎﺷﻔﺎﻧﻮ د اﻣﺮﻳﻜﺎ د اﺻﻠﻲ اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻮ د ﺗﯧﺮ ﺗﺎرﻳﺦ او ﻛﻠﺘﻮر د

ﺳﻮداګﺮو ﻧﻪ ﻳﻮازې د ﻧﻮرو ﻣﻠﻜﻮﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﺎزاروﻧﻮ ﻛﯥ ﺧﺮڅﻮل

ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ﻫڅﻪ ﭘﻴﻞ ﻛړه .دﻏﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ د ﻧﻮې دﻧﻴﺎ ﭘﻪ اﺻﻠﻲ اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻮ

ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻜﺎر وو ،ﺑﻠﻜﯥ ځﻴﻨﯥ ﻧﺎدر ﺷﻴﺎن ﻳﯥ ﻫﻢ راوړل ﭼﯥ

ﺑﺎﻧﺪې د ﻏﻠﺒﯥ ﻟﭙﺎره ﭘﻜﺎر راﻏﻠﻪ .د ﻣﺴﺘﻌﻤﺮو د ﺧﻠﻜﻮ د ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎره

ﺷﺘﻤﻨﻮ ﻳﯥ د ﭘﯧﺮودﻟﻮ وس درﻟﻮد او ﺷﺘﻤﻦ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻟﺮﻟﻮ وﻳﺎړﯦﺪل.

د اﻧﺘﺮوﭘﻮﻟﻮﺟﻲ او اﺗﻨﻮ ګﺮاﻓﻲ ﻧﻮي ﻣﻴﺘﻮدوﻧﻪ وﻛﺎرول ﺷﻮل او ﭘﻪ دې

د ﻟټﻮن ﻟﯧﻮاﻟﺘﻴﺎ وګړي ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻮ ﺳﻔﺮوﻧﻮ او د دﻧﻴﺎ ﻟﻪ ګﻮټ ګﻮټﻪ د راز

ډول د ﻟټﻮن ﺷﻮق ﻟﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر او اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺰم ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړه ﭼﯥ

راز ﺷﻴﺎﻧﻮ راوړﻟﻮ ﺗﻪ ﻫڅﻮل .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د ﻟﺮﻏﻮن ﭘﯧﮋﻧﺪوﻧﻜﻮ د ﻫڅﻮ ﭘﻪ

ﻣﺨﺘﻠﻔﯥ ټﻮﻟﻨﯥ او د دوى ﻛﻠﺘﻮروﻧﻪ وﭘﯧﮋﻧﻲ.

ﺑﺮﻛﺖ د ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ ﺗﻤﺪﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺎورو ﻛﯥ ﭘټ اﺛﺎر وﻣﻮﻧﺪل ﺷﻮل ﻧﻮ دې

د ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ او ﻣﻨځﻨﻲ ﭘﯧﺮ ﺳﻴﻼﻧﻴﺎن ﭼﯥ ﺑﻪ د ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﻴﺎﺣﺘﻪ

ﺷﻲ د ﻣﻮزﻳﻢ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻣﻔﻜﻮره راﭘﻴﺪا ﻛړه ﭼﯥ د ﺗﯧﺮو زﻣﺎﻧﻮ اﺛﺎر ﭘﻜﯥ د

راوګﺮځﯧﺪل ﻧﻮ د ﻟﻴﺪﻟﻴﻮ وﻃﻨﻮﻧﻮ د ﺟﺎﻟﺒﻮ ﻛﻴﺴﻮ د ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺑﻪ ﻳﯥ

ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻴﺮاث ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ.

اورﯦﺪوﻧﻜﻲ ﭘﻪ ځﺎن راټﻮﻟﻮل او د ﻫﻐﻮى د ﻛﻨﺠﻜﺎوي ﺣﺲ ﺑﻪ ﻳﯥ

ﻟﻮﻣړﻧﻰ ﻣﻮزﻳﻢ ﭘﻪ  ١۵٨١ﻛﺎل ﻛﯥ د اﻳټﺎﻟﻴﺎ ﭘﻪ ﻳﻮﻓﻴﺰي ﻣﺎڼۍ ﻛﯥ ﺟﻮړ

ﺗﺨﻨﺎوۀ .دﻏﺴﯥ ﻳﻮ ﺳﻴﻼﻧﻲ ﻣﺎرﻛﻮﭘﻮﻟﻮ و ﭼﯥ ﭼﻴﻦ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﻛﯥ ﻳﯥ

ﺷﻮ .واﺗﻴﻜﺎن ﭘﻪ  ١٧۴٠ﻛﯥ د ﻣﻮزﻳﻢ څښﺘﻦ ﺷﻮ .ﺑﺮټﺶ ﻣﻮزﻳﻢ ﭘﻪ ١٧۵٣

ډﯦﺮ ﻣﻠﻜﻮﻧﻪ وﻟﻴﺪل .د ده ﭘﻪ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﯥ د اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﻪ وو ﭘﻪ ﻻس ﭘﻪ

ﻛﯥ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﻮى دى .وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﻧﻮرو اروﭘﺎﻳﻲ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻫﻢ د
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ﻣﻮزﻳﻢ وﻟﺮي.
د ﺗﺠﺴﺲ ﻋﻨﺼﺮ د ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ
ﭘﺨﻮاﻧﻲ اﺛﺎر ﺳﭙﯧڅﻠﻲ ګڼﻲ او ﺳﺎﺗﻲ ﻳﯥ ،د ﻣﻴﻨﯥ او ذوق ﭘﻪ ﻛﺎر

ﻛﻤﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺰم او ﺗﺎرﻳﺦ

ﺑﺪﻟﯧږي .دﻏﺴﯥ اﺛﺎر ﻫﻢ ﭘﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻠﻴﻜﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﻛﯥ او ﻫﻢ ﭘﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎ
ګﺎﻧﻮ ،ﻣﻌﺒﺪوﻧﻮ او ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ د اﻳﻤﺎن ﺧﺎوﻧﺪان د ﺧﭙﻠﯥ روﺣﻲ
د ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺷﺒﻠﻲ دود او ﺳﻨﺖ د ﻫﻐﮥ ﺷﺎګﺮد ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺳﻴﺪﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﺪوي
ﺗﻨﺪې د ﻣﺎﺗﯧﺪو ﻟﭙﺎره ورځﻲ ،ﺳﺎﺗﻞ ﻛﯧږي.
ﺟﺎري وﺳﺎﺗﻪ .اﻟﺒﺘﻪ ،د اﺳﺘﺎد او ﺷﺎګﺮد ﻳﻮ ﺗﻮﭘﻴﺮ دا و ﭼﯥ ﺷﺎګﺮد د
ﺷﺘﻤﻦ او وﺳﻴﺎﻟﻲ ﭘﻪ ﻧﺎدرو ﺷﻴﺎﻧﻮ ﭘﺴﯥ ګﺮځﻲ ﭼﯥ وﻳﯥ ﻣﻮﻣﻲ او ﻟﻪ
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻨﯥ ﻛﻮﻟﯥ .
ځﺎن ﺳﺮه ﻳﯥ وﺳﺎﺗﻲ ،ځﻜﻪ د ﻧﻮادرو ﻟﺮل ﻳﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ اﻫﻤﻴﺖ
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﺪوي د ﻫﻨﺪﻳﺎﻧﻮ او ﻋﺮﺑﻮ د رواﺑﻄﻮ ﭘﻪ اړه ژوره څﯧړﻧﻪ ﻛړې ده.
ورزﻳﺎﺗﻮي .ﻫﻐﻮى ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺧﭙﻞ اﻧﺤﺼﺎر ﻏﻮاړي ﭘﻪ
د دۀ دﻏﻪ څﯧړﻧﻪ د ﻋﺮﺑﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ او ﻫﻨﺪ ﺑﺮاﻋﻈﻤګﻲ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﻪ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺑﺎﻧﺪې د ﻻﺳﺒﺮي ﻟﭙﺎره د ﭘﻮﻫﯥ د اﻧﺤﺼﺎر ﭘﻪ ﻓﻜﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او ﻛﻠﺘﻮري رواﺑﻄﻮ ﺑﺎﻧﺪې رڼﺎ اﭼﻮي.
ﻛﯥ دي .
ﭘﻪ اردو ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻜﻨﻪ ﻛﯥ ﻋﺒﺪاﻟﺮزا ق ﻛﺎﻧﭙﻮري ﻫﻢ د ﺳﺘﺎﻳﻨﯥ ﻛﺎروﻧﻪ
ﻛړي دي .د ﻫﻐﻪ دوه ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ،اﻻﺑﺮاﻣﻜﻪ او ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﻚ ﺗﻮﺳﻲ د
ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﻪ ﻳﻮې اﺷﺮاﻓﻲ ﻛﻮرﻧۍ او ﻳﻮۀ ﺳﻠﺠﻮﻗﻲ وزﻳﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺤﺚ
ﻛﻮي.
ﭘﻪ اﻋﻈﻢ ګړ ﻛﯥ د ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺷﺒﻠﻲ ﭘﻪ ﻻس ﺟﻮړې ﺷﻮې ادارې،
داراﻟﻤﺼﻨﻔﻴﻦ ،د ﻫﻨﺪ او اﺳﻼم د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻧﺪې ګڼ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ
ﺧﭙﺎرۀ ﻛړل .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د دې اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﻋﺮﺑﻲ او ﻓﺎرﺳﻲ ژﺑﯥ
ښﯥ زده وې او د اول ﻻس ګڼﯥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﯥ ﻟﺮﻟﯥ ﭼﯥ اﺳﺘﻔﺎده ورﻧﻪ وﻛړي
ﺧﻮ دوى د ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻜﻨﯥ د ﻋﻠﻢ ﻟﻪ ﺑﻨﻴﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻮ ﻧﺎﺧﺒﺮه وو .د
دوى ﺑﻞ ﻣﺸﻜﻞ دا و ﭼﯥ د اﺳﻼم د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﻣﺘﻨﺎزع ﻓﻴﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ
ﻳﯥ ﻟﻪ درﻳځ ﺧﭙﻠﻮﻟﻮ ډډه ﻛﻮﻟﻪ او دا ﻳﯥ ﺑﻬﺘﺮه ﺑﻠﻠﻪ ﭼﯥ د دﻏﺴﯥ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﺷﻨﻨﯥ ﺗﯧﺮ ﺷﻲ  ،ﭘﻪ ﻣﺎزې رواﻳﺖ او ﻳﺎدوﻧﻪ ﻳﯥ اﻛﺘﻔﺎ
وﻛړي.
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واﻟﻲ ﻟﻪ ﻣﻨګﻮﻟﻮ وژﻏﻮرﻟﻪ .د دﻏﻪ ﻟﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ دا وه ﭼﯥ دوى

ﻧﺘﻴﺠﻪ ګﻴﺮۍ او ﻛﺎﻧﻜﻠﻮژﻧﻮﻧﻪ ﻧﮥ ﺷﻲ ﻣﻨﻼى ﭼﯥ د دوى د وار ﻣﺨﻜﻲ

ﺗﻮﻗﻊ ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ اروﭘﺎﻳﺎن ﺧﭙﻠﻪ ګﺮده ﺗﺮﻗﻲ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﻛﺘﻪ وګڼﻲ.

ﻗﻀﺎوت ﭘﻴﺪا وار دي.

د ﻧﻮﻟﺴﻤﯥ ﭘﯧړۍ ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ او د ﺷﻠﻤﯥ ﭘﯧړۍ ﭘﻪ اﺑﺘﺪا ﻛﯥ ﭘﻪ اردو

د ﭘﺎن -اﺳﻼﻣﻴﺰم ﭘﻪ اﺳﺎس ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻜﻨﻪ ځﻜﻪ دود ﺷﻮه ﭼﯥ د ﻫﻨﺪ

ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻜﻨﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻧﻮى ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﻴﺪا ﺷﻮ ﭼﯥ د ﻧړۍ ﭘﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ د

ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻪ د اﺳﻼم د ﺷﺎﻧﺪاره ﻣﺎﺿﻲ د روښﺎﻧﻮﻟﻮ ﺷﻮﻗﻴﺎن

ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ و .دا ﻫﻐﻪ وﺧﺖ دى ﭼﯥ د اروﭘﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎري ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ﻳﺎ

وو .دوى د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﺗﯧﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ د ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﻣﻐﻮﻟﻮ د دوران

اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻠﻜﻮﻧﻪ ﻧﻴﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﻳﯥ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ وو .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا

ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺎم ﻧﻪ ﻛﺎوۀ ﺧﻮ د ډﻳﻠﻲ ،اګﺮې او ﻓﺘﺢ ﭘﻮر ﺳﻜﺮي ﭘﻪ

ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﭘﻪ ﭼټﻜۍ ﺳﺮه ﻣﺦ ﭘﻪ زوال رواﻧﻪ وه .ﭘﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎن ﻛﯥ

ځﺎى ﻳﯥ ﭘﻪ ﭘﻮره ﺷﻮق او ﺟﺬﺑﻪ د ﺑﻐﺪاد  ،ﻗﺎﻫﺮې او ﻗﺮﻃﺒﯥ د ﺷﺎن و

د ﺷﻮررﺷﻮﻧﻮ د ځﭙﻠﻮ ﻟﭙﺎره د ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ اﻣﭙﺮاﻃﻮري اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﺧﻮﻧړۍ

ﺷﻮﻛﺖ ﻳﺎدوﻧﯥ ﻛﻮﻟﯥ  .دوى ﻣﺒﻬﻤﯥ او ﻧﺎڅﺮګﻨﺪې ﻣﺎﺿﻲ ﺗﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت

ﺷﺨړې وزﯦږوﻟﯥ او دې ﭘﯧښﻮ ﻫﻨﺪي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ اﻧﺪﯦښﻨﻪ ﭘﻴﺪا ﻛړه

ﺗﺮ دې ﻏﻮره ﺑﺎﻟﮥ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﻋﺼﺮ ﺷډ ﻟﻮ او ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ واﻗﻌﻴﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ

ﭼﯥ د اروﭘﺎﻳﻲ ﻗﺪرﺗﻮﻧﻮ د ﺷﺮﻳﻜﻮ ﻫڅﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ

وګﻮري.

اﻣﭙﺮاﻃﻮري د ﻣﺎﺗﯧﺪو ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ ده.

د دﻏﻪ وﺧﺖ اردو ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ  ،اردو ﻧﺎول ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻮ او ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ د ﻫﻨﺪ د

ځﻴﻨﻮ ﻫﻨﺪي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺑﺎﻟﻜﺎن ټﻜﺮوﻧﻮ ﺗﻪ د اﺳﻼم او ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ د

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﭙﺎره د ﻣﻨﻠﻮ وړ ﭼﻮﻛﺎټﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ د ﺧﻴﺎﻟﻲ ﻣﺎﺿﻲ

ټﻜﺮ ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻪ وﻛﺘﻞ .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺖ ﻛﯥ ګڼﻮ اروﭘﺎﻳﻲ

د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﻛﺎر ﻛﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﺳﻴﺎﻟﻲ ﻛﻮﻟﻪ .ﻋﺠﺒﻪ دا ده ﭼﯥ دوى ﺗﻪ

ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﻼم او د اﺳﻼم ﭘﻪ ﻛﻠﭽﺮ او ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﻛړه

ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل او ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﯥ د ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﻣﻐﻮﻟﻮ د وﺧﺖ وراﻧﻮ

ﭼﯥ د ګڼﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د روﺣﻴﯥ د ﻛﻤﺰورۍ ﺳﺒﺐ ﺷﻮه .دﻏﻪ ﺷﻲ ﻫﻢ ﭘﻪ

وﻳﺠﺎړو وداﻧﻴﻮاو ﻳﺎدګﺎروﻧﻮ اﻟﻬﺎم ﻧﻪ ﺷﻮاى ورﻛﻮﻟﻰ .

اردو ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻜﻨﻪ ﺑﺎﻧﺪې اﻏﯧﺰ وﻛړ.

دوى ﭼﯥ د اروﭘﺎﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ ځﺎن وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻟﻴﺪۀ او د

ﭘﻪ اردو ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻪ

ﺣﻘﺎرت اﺣﺴﺎس ﻳﯥ ﻛﺎوۀ ﻧﻮ ﻟﻪ دﻏﻪ روﺣﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮه د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﻟﭙﺎره

ﺗﻮﺟﻪ واوښﺘﻪ .ﺳﺮﺳﻴﺪاﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﭘﻪ ﺧﻄﺒﺎت اﺣﻤﺪﻳﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ

ﻳﯥ ﺧﭙﻠﻮ ګﻮﻣﺎﻧﻮﻧﻮ او ﻓﺮﺿﻴﻮ ﺗﻪ ﭘﻨﺎه ﻳﻮوړه .دوى ووﻳﻞ ﭼﯥ اروﭘﺎﻳﺎﻧﻮ

ﻣﻘﺎﻟﯥ وﻟﻴﻜﻠﯥ او ﺷﺒﻠﻲ ﺧﭙﻞ ﭘﺎم د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﺑﺮﻳﺎوو او

ﺧﭙﻞ ﺗﻤﺪن او ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻮر ﻛړى دى او اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﭼﯥ

د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ واﻛﻤﻨﻮ د ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ د دﻓﺎع ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻪ واړاوۀ.

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ،ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻧﻮ او ﻳﻬﻮدو ﭘﻜﯥ ﭘﻪ ﺳﻮﻟﻪ ﻛﯥ ژوﻧﺪ ﻛﺎوۀ د ﺧﻮرا

د ﺷﻠﻤﯥ ﭘﯧړۍ ﺗﺮ ﺷﻠﻤﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ ځﻴﻨﯥ

ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻲ ﻛﻠﭽﺮ ﻣﺮﻛﺰ و ﻣﻨځۍ وه ﭼﯥ د ﭘﻮﻫﯥ ﻣﺸﺎﻟﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﺑﻞ ﻛړل او

ﺗﻐﻴﻴﺮات راﻏﻠﻞ .د ﺧﻼﻓﺖ او ﻧﻪ ﻫﻤﻜﺎرۍ د ﻧﻬﻀﺖ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻛﻤﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺰم

ﻫﻤﺪې ﻣﺸﺎﻟﻮﻧﻮ اروﭘﺎ ﺗﻪ رڼﺎ ﻳﻲ وروﺳﺘﻪ ،اروﭘﺎ ﻳﯥ د وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ

وزﯦږاوۀ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻳﻮ ډول ﺳﺮه د ﻓﺮﻗﻪ وارﻳﺖ
)ﻛﻤﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺰم( ښﻜﺎر ﺷﻮ .ﻫﻨﺪو ﻓﺮﻗﻪ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ اﺳﺘﺪﻻل وﻛﺎوۀ
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ﺑﻠﻮﺳګﺮو ﺣﻜﻮﻣﺖ و .دوى ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎن وﺳﺘﺎﻳﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﺣﻤﻠﻪ
ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ ډﻏﺮې وﻫﻠﯥ وې .د دوى ﭘﻪ ﻧﻮﻳﻮ اﺗﻼﻧﻮ ﻛﯥ ﭘﺎراﺗﻮي
راج ،راﻧﺎ ﭘﺎراﺗﺎب او ﺷﻴﻮاﺟﻲ ﻳﺎدوﻻى ﺷﻮ .د ﻫﻨﺪي ﻓﺮﻗﻪ ﭘﺮﺳﺘﻮ

ﺑﻬﻜﺘﻲ ﻏﻮرځﻨګ

ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ځﻮاب ﻛﯥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ
ﻏﻮري او ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮي د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮﻳﻮ اﺗﻼﻧﻮ او د اﺳﻼم د ﻣﺪاﻓﻌﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﭘﻪ دﻳﺎرﻟﺴﻤﻪ او څﻮرﻟﺴﻤﻪ ﻣﻴﻼدي ﭘﯧړۍ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ ژور
ﺗﻮګﻪ راوړاﻧﺪې ﻛړل.
ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻛﻠﺘﻮري او ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺗﺤﻮﻻت روان وو .د ﺗﺮﻛﻮ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د اورﻧګﺰﻳﺐ ﭘﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﻴﻮﻛﻪ وﺷﻮه ﻧﻮ ﺷﺒﻠﻲ د
واك ﻛﻮﭼﻴﻨﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﻛړل او د داﺳﯥ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻨﻴﺎد ﻳﯥ
اورﻧګﺰﻳﺐ ﻧﺎﻛﺎﻣﻪ دﻓﺎع وﻛړه .د ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻮﻟﻮ او د اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او
ﻛﯧښﻮد ﭼﯥ د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎل ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﺤﺎظ ﻣﺘﺤﺪ ﻛړ .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ
ﻣﺬﻫﺒﻲ ډﻟﻮ د ﺗﻌﺼﺒﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺧﻢ ﻛﯥ د ﺗﺎرﻳﺦ رﻧګﻮﻟﻮ  ،ﻫﻢ د ﻫﻨﺪواﻧﻮ او
ﺧﻮا دﻳﻨﻲ ﻋﻠﻤﺎوو ،ﭼﯥ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯥ دﻧﻴﺎ ﻟﻪ ﺑﯧﻠﻮ ،ﺑﯧﻠﻮ ﺑﺮﺧﻮ راﻏﻠﻲ
ﻫﻢ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﭘﻪ روﺣﻴﯥ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮرا ژور اﻏﯧﺰ وﻛړ.
وو ،د ﻛﺎﻓﺮ او ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺮ ﻣﻨځ د دﻳﻨﻲ ﺗﻮﭘﻴﺮ د راﺑﺮﺳﯧﺮه ﻛﯧﺪو ﻫڅﻪ
ﺟﺎﻟﺒﻪ دا ده ﭼﯥ دﻏﻪ وﺧﺖ د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺳﻮال راﭘﻴﺪا
ﻛﻮﻟﻪ او ﭘﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻳﯥ ﻓﺸﺎر اﭼﺎوۀ ﭼﯥ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﻤﻠﻲ ﻛړي .دﻏﻪ راز،
ﺷﻮ ﭼﯥ د ﻣﻐﻮﻟﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺖ د زوال ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ د ﭼﺎ ﭘﻪ ﻏﺎړه دى؟ د اﻛﺒﺮ
ﭘﻪ دې زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺳﻠﺴﻠﻮ ﺻﻮﻓﻴﺎﻧﻮ د ﻣﺬﻫﺐ دود ﺷﻮې ﺑڼﻪ
ﻛﻪ د اورﻧګﺰﻳﺐ؟ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﻛﻤﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺘﻮ ﭘﻪ اﻧﺪ ،اﻛﺒﺮ د ﻫﻨﺪي
ﭼﻠﻴﻨﺞ ﻛړه او د ﻣﺬﻫﺒﻲ زﻏﻢ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻳﯥ وﻛﺎوه .ﭼﯥ ﺗﺮ ك د واك ﭘﻪ ګﺪۍ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د زوال ذﻣﻪ دار دى ځﻜﻪ دۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﯥ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ
ﻛﯧﻨﺎﺳﺘﻞ ﻫﻐﻪ واﻛﻤﻦ د واك ﻟﻪ ګﺪۍ ﭘﺮﯦﻮﺗﻞ ﭼﯥ ﺑﺮﻫﻤﻦ ﻳﯥ ﻧﺎزواو
ﻫﻨﺪوان ﺷﺎﻣﻞ ﻛړل ﭼﯥ دا ﻛﺎر د دۀ ﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د څﻨډې ﺗﻪ
ﭘﺎﻟﻞ .دې ﭘﯧښﯥ ﺑﺮﻫﻤﻦ د ټﻮﻟﻨﯥ د ﺳﻴﻦ څﻨډې ﺗﻪ څﭗ وﻫﻞ .ﭼﯥ ﻓﺎرﺳﻲ
ﻛﯧﺪو ﺳﺒﺐ ﺷﻮ .ﭘﻪ اردو ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻜﻨﻪ ﻛﯥ دﻏﻪ ﺑﺤﺚ اوس ﻫﻢ ﻳﻮ ﻟﻪ ﺗﻮدو
د درﺑﺎر ژﺑﻪ ﺷﻮه ،د ﺳﺎﻧﺴﻜﺮﻳﺖ اﻫﻤﻴﺖ ورﺳﺮه ﻛﻢ ﺷﻮ او دې ﺗﺤﻮل
ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ څﺨﻪ دى.
ﺑﺮﻫﻤﻦ ﻧﻮر ﻫﻢ ﻛﻤﺰورې ﻛړل.
ﭘﻪ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه ﻫﻐﯥ ﺗﻜﻨﺎﻟﻮژي ﻫﻢ د ﻫﻨﺪ ټﻮﻟﻨﻪ ډﯦﺮه ﺑﺪﻟﻪ ﻛړه ﭼﯥ ﺗﺮﻛﻮ ﻟﻪ
ځﺎن ﺳﺮه راوړه .دې ﻧﻮې ټﻜﻨﺎﻟﻮژي زراﻋﺘﻲ ﭘﻴﺪاوار زﻳﺎت ﻛړل او د
ﻧﻮﻳﻮ ﻛﺴﺒﻮﻧﻮ ﻟﻪ رواﺟﯧﺪو ﺳﺮه ﻳﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړه ﭼﯥ ورﺳﺮه د ﻛﺴﺒګﺮو
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻘﺎم ﻟﻮړ ﺷﻮ.
د ﻟﻮړو ﻃﺒﻘﻮ دا ﻧﻪ ﺧﻮښﯧﺪل ﭼﯥ ټﻴټﯥ ﻃﺒﻘﯥ دې د ﻟﻮړو ﻫﻐﻮ ځﺎى ﺗﻪ د
ﺧﺘﻠﻮ اﻣﻜﺎن وﻣﻮﻣﻲ .ﻫﻤﺪا وﺟﻪ ده ﭼﯥ د ﺳﻠﻄﻨﺖ د زﻣﺎﻧﯥ ﻣﻮرخ ﺿﻴﺎ
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ﭘﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ډﻟﻪ ﻛﯥ ﻏړﻳﺘﻮب ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ .د ﺧﺪاى ﻣﻴﻨﯥ ټﻮل

ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻛﻮي ﭼﯥ دوى ﺗﻪ ﻟﻮﻳﯥ ﭼﻮﻛۍ ورﻧﻪ ﻛړي.

ﺗﻌﺼﺒﺎت او اﺧﺘﻼﻓﻮﻧﻪ ﺧﺘﻤﻮل او ﺧﻠﻚ ﻳﯥ ﻃﺒﻘﯥ ،ﻋﻘﻴﺪې او ﺗﻮﻛﻢ ﺗﻪ

ﺑﻬﻜﺘﻲ ﻏﻮرځﻨګ د دﻳﺎرﻟﺴﻤﯥ او څﻮرﻟﺴﻤﯥ ﭘﯧړۍ د دﻏﺴﯥ

ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﻛﻮل .د دې ﻧﻬﻀﺖ درﻳﻤﻪ ﻟﻮﻳﻪ ځﺎﻧګړﻧﻪ دا وه

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ _ ﻛﻠﺘﻮري ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل ﭘﻴﺪاوار و .اﻳﺎ دﻏﻪ ﻧﻬﻀﺖ د ټﻴټﻮ ﻃﺒﻘﻮ

ﭼﯥ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻳﯥ د ﺧﻠﻜﻮ د ﺧﻮځﻮﻟﻮ او ﻫڅﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﺷﻌﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ

او ﺑﯥ وﺳﻪ ﺧﻠﻜﻮ اواز و ﭼﯥ ﻫﻐﻪ دودوﻧﻪ او رواﺟﻮﻧﻪ وګﻮاښﻮي ﭼﯥ ﻟﻪ

ژاﻧﺮوﻧﻪ وﻛﺎرول .دا ﭘﻪ ﻧﺎﻟﻮﺳﺘﯥ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﺧﻮرا اﻏﯧﺰﻣﻨﻪ او ﺟﺬاﺑﻪ

دوى ﺳﺮه د ﺗﻌﺼﺐ او ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺳﺒﺐ ﻛﯧﺪل؟ او ﻛﻪ ﻳﯥ ﻧﻮر ﺳﺒﺒﻮﻧﻪ ﻟﺮل؟

ﻃﺮﻳﻘﻪ وه .دوى ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﭘﻪ ﻛﻠﻲ ګﺮځﯧﺪل او ﻟﻪ ﺧﺪاى ﺳﺮه د ﻣﻴﻨﯥ

ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ ﭘﻪ دې اړه ﻣﺨﺘﻠﻔﯥ ﺧﺒﺮې ﻛړې دي .د ځﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ د ﻧﻬﻀﺖ

ﺷﻌﺮوﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ اورول .د دې ﻏﻮرځﻨګ ﺑﻞ ﻣﻬﻢ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ دا و ﭼﯥ

ﻣﻘﺼﺪ دا و ﭼﯥ اﺳﻼم ﺗﻪ د ﻫﻨﺪواﻧﻮ د اوښﺘﻠﻮ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴﻲ او د

ﻻروﻳﺎﻧﻮ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻛﻠﻴﻮ ﭘﻮرې ﻣﺤﺪود وﺳﺎﺗﮥ .د دوى ﭘﻪ اﻧﺪ

ﻫﻨﺪواﻧﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ د اﺳﻼم ﻟﻪ ﭼﻠﻴﻨﺞ ﺳﺮه ﻣﺦ وه ،ﻟﻪ ﻻﻧﺪې ﺧﻮا

ښﺎروﻧﻪ د ﻓﺴﺎد او ﺣﺮص ځﺎﻟﯥ وې .ﻧﻮ دوى د ﻛﻠﻴﻮ ﻋﺎدي ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ

اﺻﻼﺣﺎت راوﻟﻲ .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا وﻳﻞ ﺷﻮي دي ﭼﯥ ﺑﻬﻜﺘﻲ ﻧﻬﻀﺖ ﭘﻪ

ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻮل .دوى د ﻋﺎدي ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﻛﯥ د ژﻏﻮرﻧﯥ د اﻣﻴﺪ زړي

ﻫﻨﺪواﻳﺰم ﻛﯥ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺷﺎﻣﻠﻮﻟﻮ ﻫڅﻪ وه .د ﻣﺸﻬﻮر ﻣﻮرخ ﻛﯥ اﻳﻦ

وﻛﺮل او د ﺑﺪﻣﺮﻏﻴﻮد زﻏﻤﻠﻮ روﺣﻴﻪ ﻳﯥ ورﻛړه.

ﭘﻴﻨﻜﺎر ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ،د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻏﻠﺒﯥ ﻫﻨﺪ ژوﺑﻞ ﻛړ او ﺑﻬﻜﺘﻲ ﻧﻬﻀﺖ د

ﺑﻬﻜﺘﻲ ﻧﻬﻀﺖ د ﺳګﻮﻧﺎ او ﻧﻴﺮګﻮﻧﺎ ﭘﻪ دوو ﻓﻜﺮي ﻣﻜﺘﺒﻮﻧﻮ ووﯦﺸﻞ

ﻫﻨﺪ د زﺧﻤﻲ ﺑﺪن ﻟﭙﺎره ﻣﻠﻬﻢ و .روﺳﻲ ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ دﻏﻪ ﻧﻬﻀﺖ د

ﺷﻮ.

ﻓﻴﻮډاﻟﻴﺰم ﭘﻪ ﺧﻼف د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﺎڅﻮن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛړى دى  .د ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو ﭘﻪ اﻧﺪ

د ﺳګﻮﻧﺎ ﭘﻪ ﻋﻘﻴﺪه د ﺧﺪاﻳﻲ ﻗﺪرت د ﻟﻤﺎﻧځﻨﯥ او ﻋﺒﺎدت ﻟﭙﺎره ﻳﻮ

دﻏﻪ ﻏﻮرځﻨګ د ﻫﻐﻮ ﺑﺎوروﻧﻮ او ﻣﻨﺎﺳﻜﻮ د ﭘﺮﯦښﻮدﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﻫﻨﺪو

ﺷﻜﻞ او ﻓﻮرم ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ده .د دې ﻓﺮﻗﯥ ﭘﻴﺮواﻧﻮ د ﺑﺘﺎﻧﻮ او اﺻﻨﺎﻣﻮ

اوﻣﺴﻠﻤﺎن د وﺣﺪت ﻧﻬﻀﺖ و ،ﭼﯥ د دﻏﻮ دوو دﻳﻨﻲ ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻳﯥ

ﻋﺒﺎدت اﺧﺘﻴﺎر ﻛړ .د اﺻﻨﺎﻣﻮ د ﻋﺒﺎدت ﻟﭙﺎره ﻣﻌﺒﺪوﻧﻪ ﭘﻜﺎر ﺷﻮل او ﭘﻪ

اﺧﺘﻼف ﭘﻴﺪا ﻛﺎوۀ .

ﻣﻌﺒﺪ ﻛﯥ د ﻣﻘﺪﺳﻮ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﻟﻮﺳﺘﻞ او اورول ﭘﻜﺎر راﻏﻠﻞ .د دې

د ﺑﻬﻜﺘﻲ ﻏﻮرځﻨګ ټﻮل ﻣﻼﺗړي او ﺷﺎرﺣﺎن د ټﻴټﻮ ﻃﺒﻘﻮ ﻛﺴﺎن وو او

ﻣﻜﺘﺐ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻮ اﺳﺘﺎداﻧﻮ او ﺷﺎرﺣﺎﻧﻮ ﻛﯥ د ﺳﺮ داس ،ﺗﻮﻟﺲ داس،

ﭘﻪ دې وﻳﺎړﯦﺪل ﭼﯥ ﻟﻪ دﻏﻮ ﻃﺒﻘﻮ ﺳﺮه اړه ﻟﺮي .دﻏﻪ واﻗﻌﻴﺖ دا راښﻴﻲ

ﻣﻴﺮا ﺑﻬﺎﻳﻲ ،ﭼﺎﻳﺘﻴﻨﻴﺎ ،او وﻳﺪﻳﺎ ﭘﻲ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻼى ﺷﻮ .دﻏﻪ

ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﺗﺤﺮك ﭘﻴﺪا ﺷﻮى و او د ﻛﺎﺳﺖ ﻓﻮﻻدي ﻧﻈﺎم د

ﻣﻜﺘﺐ د ﻫﻨﺪواﻳﺰم ﭘﻪ ﻟﻮى ﺳﻴﻦ ﻛﯥ ﺣﻞ ﺷﻮ.

ﻣﺎﺗﯧﺪو ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ و .د ﺑﻬﻜﺘﻲ ﻧﻬﻀﺖ ﺑﻠﻪ ځﺎﻧګړﻧﻪ دا وه ﭼﯥ ﭘﻪ

ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﻧﻴﺮګﻮﻣﺎ د ﺧﺪاى د ﻋﺒﺎدت ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻫﻴڅ ډول ﻓﻮرم ﻋﻘﻴﺪه

ﻣﺬﻫﺒﻲ ﭼﺎرو ﻛﯥ ﻳﯥ د ﻣﻼ او ﭘﻨډټ واﻛﺪاري ،د ﻣﺬﻫﺐ ﻇﺎﻫﺮي او

ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ .دوى د ﺧﺪاى د ﻋﺒﺎدت ﻟﭙﺎره ﻧﻪ ﻛﻮم ﻣﻌﺒﺪ ﺗﻪ ﺗﻠﻞ او ﻧﻪ ﻳﯥ

ﻗﺸﺮي ﺗﻌﺒﻴﺮ او ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺷﻌﺎﻳﺮ ﭼﻠﻴﻨﺞ ﻛړل .دوى ﻟﻪ ﺧﺪاى ﺳﺮه ﭘﻪ ﺑﯥ

ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﻨﺎﺳﻚ او ﺷﻌﺎﻳﺮ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻮل .د دوى ﻟﻪ ﻋﻘﻴﺪې ﺳﺮه ﺳﻢ ﺧﺪاى

واﺳﻄﯥ او ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ارﺗﺒﺎط ډﯦﺮ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺎوه .ﻟﻪ ﺧﺪاى ﺳﺮه ﻧﯧﻐﯥ راﺑﻄﯥ

ﻟﻪ ﻫﺮ ﭼﺎ ﺳﺮه ﺷﺘﻪ ﻧﻮ ﻣﻌﺒﺪ ﻳﺎ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻧﺸﺘﻪ .ﻛﺴﺒګﺮ ،ﻛﺎرګﺮان
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او وړه ﻛﻲ ﺳﻮداګﺮ ﭼﯥ د د دې ﻓﺮﻗﯥ ﻏړي وو د ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ
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ﭘﺴﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ټﻮﻛﯥ ﻛﻮﻟﯥ .ﻛﺒﻴﺮﺟﻲ ،راى داس ،اﺧﻮ ،ﺑﻬګﺖ ،ﭼﺮن داس
او دادو دﻳﺎل د دې ﻣﻜﺘﺐ ﻟﻴډران وو.
ﺑﻬﻜﺘﻲ ﻏﻮرځﻨګ د ﻫﻨﺪو او ﻣﺴﻠﻤﺎن روﺣﺎﻧﻲ د رﻳﺎ او ﺗﻌﺼﺐ ﭘﻪ

ﭘﻪ ﺧﻮراﻛﻲ ﻧﻈﺎم ﻛﯥ ﺗﺤﻮل

ﭼﻠﻴﻨﺠﻮﻟﻮ ﺳﺮه د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ زﻏﻢ زﻳﺎت ﻛړ او د ﺑﯧﻠﻮﺑﯧﻠﻮ
ﻣﺬﻫﺒﻲ ډﻟﻮ د ټﻜﺮوﻧﻮ او ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻲ راوﺳﺘﻪ.
ﺧﻮړو د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺳټﯧﺞ ﻛﯥ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻣﻬﻢ رول ﻟﻮﺑﻮﻟﻰ دى .ﻧﺎﻣﺘﻮ
ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ دې ﻓﺮﻗﯥ ﭘﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻛﯥ واﻛﺪاري وﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ ﺧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
اﻧټﺮوﭘﻮﻟﻮﺟﻴﺴټ ﻟﻮﻳﻲ ﺳټﺮاوس د ﺑﺸﺮ ﺗﺎرﻳﺦ د ﺧﻮراك د ﻃﺮﻳﻘﻮ د
ﭘﻴﺮواﻧﻮ ﻳﯥ ټﻴﻨګﺎر وﻛړ ﭼﯥ د ﻣﺮﺷﺪ او ګﻮرو وﻣﻨﻲ.
ﺑﺪﻻﻧﮥ ﭘﻪ اﺳﺎس ﭘﻪ درﻳﻮ دوروﻧﻮ وﯦﺸﻲ :ﻳﻮ ﻫﻐﻪ دور و ﭼﯥ ﺑﻨﻴﺎدم
ﭘﻪ دې ﻧﻬﻀﺖ ﺑﺎﻧﺪې دا ﻧﻴﻮﻛﻪ ﻛﯧږي ﭼﯥ د وګړي ﭘﻪ ژﻏﻮرﻧﻪ ﻳﯥ ﺗﺎﻛﻴﺪ
ﻧﺎﭘﺎﺧﮥ ﺷﻮي ﺧﻮاړۀ ﺧﻮړل .ﺑﻞ ﻫﻐﻪ دور دى ﭼﯥ ﺑﺸﺮ اور ﻛﺸﻒ ﻛړى او
وﻛړ ﺧﻮ د ټﻮﻟﻨﯥ د ژﻏﻮرﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﻫڅﻪ وﻧﻪ ﻛړه .ﺑﻠﻪ دا ﭼﯥ د ژﻏﻮرﻧﯥ
د ﻏﻮښﻮ ورﻳﺘﻮل ﻳﯥ ﭘﻴﻞ ﻛړي دي .ﭘﻪ درﻳﻢ دور ﻛﯥ ﺑﺸﺮ اﯦﺸﯧﺪﻟﻲ
ﭘﻪ ﭼﺎره ﻛﯥ ﻳﯥ ډﯦﺮ څﻪ ﺧﺪاى ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﻛړي وو او ﻋﻘﻴﺪه دا وه ﭼﯥ
ﺧﻮاړۀ ﺧﻮري .د ﺳﺘﺮاوس ﭘﻪ ﻧﻈﺮ دﻏﻪ ﻫﺮ دور د ﺑﺸﺮي ﺗﻤﺪن د
ﺧﺪاى ﺑﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻮ او ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﺰا او ﺟﺰا ورﻛﻮي.
ﭘﺮﻣﺨﺘګ د ﻳﻮ ﭘړاو او د ﺧﻮړو ﭘﻪ ﻋﺎدت ﻛﯥ د ﺗﺤﻮل څﺮګﻨﺪوﻧﻪ ﻛﻮي.
ﺧﻮ ﭘﻪ ﻣﻬﺎراﺷﺘﺮا ﻛﯥ ،ﺑﻬﻜﺘﻲ ﻧﻬﻀﺖ ﭼﯥ رام داس ﺧﭙﻮر ﻛړى و،
ﭼﯥ د ﺧﻮړو ذاﻳﻘﯥ وده ﻛړې ده د ﺑﺸﺮﭘﻪ ﺟﺴﻢ او ذﻫﻦ ﻛﯥ ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮي
ﻣﻬﺎراﺷﺘﺮا دﻫﺮم راﻣﻨځ ﺗﻪ ﻛړ .رام داس ﻟﻪ ﻣﻐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﯥ د
راﻏﻠﯥ ده.
ﺷﻴﻮا ﺟﻲ ﻣﻼﺗړ وﻛﺎوۀ او ﺧﭙﻠﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﻳﯥ ﺟﻮړه ﻛړه .ﭘﻪ ﭘﻨﺠﺎب
ﺧﻮراك ﻟﻪ ﺑﺪن ﺳﺮه ﺧﺎﺻﻪ راﺑﻄﻪ ﻟﺮي .د ﻫﻤﺪې راﺑﻄﯥ ﭘﻪ اﺳﺎس
ﻛﯥ ګﻮرو ﻧﺎﻧﻚ د ﻧﻴﺮګﻮﻧﺎ ﻣﻜﺘﺐ ﭘﻴﺮوي وﻛړه ﺧﻮ ﭘﻴﺮواﻧﻮ ﻳﯥ ورو
ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻛﯧږي ﭼﯥ د ﺑﺪن د ﺿﺮورت ﺗﺮ اﻧﺪازې زﻳﺎت ﺧﻮاړۀ ﺑﺎﻳﺪ وﻧﻪ
ورو دا ﻻره ﭘﺮﯦښﻮده او ﺳﻴﻚ ټﻮﻟﻨﻪ ﻳﯥ د ﻣﻐﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف ﭘﻮځﻲ ﻛړه.
ﺧﻮړل ﺷﻲ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ اﻧﺴﺎن د ښﻜﺎر ﻟﻪ ﻻرې ﺧﻮاړۀ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛﻮل ﻧﻮ ډاډه
ﻛﻪ څﮥ ﻫﻢ ﺑﻬﻜﺘﻲ ﻧﻬﻀﺖ د ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮﺧﻪ ده ،ﺧﻮ ﺳﻨﺪرې ﻳﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ
ﻧﻪ و ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډول ﺑﻪ ﺧﻮاړۀ وﻣﻮﻣﻲ .ﻫﻤﺪا وﺟﻪ وه ﭼﯥ ډﯦﺮه ډوډۍ
ﭘﻮرې ﺧﻠﻚ ﭘﻪ ﻫﻴﺠﺎن ﻛﯥ راوﻟﻲ او د ورځﻨﻲ ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﺸﻦ او
ﻳﯥ ﺧﻮړه ځﻜﻪ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪه ﭼﯥ ﺑﻞ ځﻞ ﺑﻪ ﺧﻮاړۀ ﭼﯧﺮﺗﻪ او څﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ
ﺗﺮﻳﺦ ﻣﺎﺣﻮﻟﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ ﭘﻜﯥ اوﺳﻲ راﺑﺎﺳﻲ .ﺧﻠﻚ د ﺳﻮﻟﯥ ،روﻏﯥ
ګﻮﺗﻮ ورځﻲ .ﭼﯥ زراﻋﺖ وده وﻛړه د ﺧﻮړو ﻋﺎدﺗﻮﻧﻪ ﻧﻮر ﺷﻮل .ﻧﻮر ﻧﻮ
ﺟﻮړې او ﻫﺎرﻣﻮﻧﻲ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ ورﺑﻮﻟﻲ.
ډوډۍ ﭘﻪ اﺳﺎﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪل ﻛﯧﺪﻟﻪ او ﭘﻪ ورځ ﻛﯥ د درې ځﻠﻪ ﺧﻮراك ﻛﻮﻟﻮ
ﻋﺎدت ﭘﻴﺪا ﺷﻮ.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﻪ ﭘﻪ ﻃﺒﻘﻮ ووﯦﺸﻞ ﺷﻮه ،ﻫﻐﻮى ﭼﯥ ﺳﺨﺖ ﻛﺎروﻧﻪ ﻛﻮل،
ﭼﺎغ ﻧﻪ ﺷﻮل او ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳﯥ روغ وﺳﺎﺗﻞ ﺧﻮ ﻫﻐﻮى ﭼﯥ د ﻧﻮرو د زﺣﻤﺖ
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ډوډۍ ﺧﻮړﻟﻪ ﭼﺎغ او ﻟټ ﺷﻮل .دوى ﺗﻪ ﭼﺎﻏښﺖ او ﻛﺎر ﻧﻪ ﻛﻮل د
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ﭘﻜﺎرﯦﺪل ،ﻧﻪ ﺧﻮړل .د دوى ﭘﻪ اﻧﺪ ،اﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺳﺎﺣﻪ وه ﭼﯥ ﺑﻞ

ﻧﯧﻜﻤﺮﻏۍ او ﺷﺘﻤﻨۍ ﻧﺨښﯥ ښﻜﺎره ﺷﻮې .ﭘﻪ ﺳﻨﺪ ﻛﯥ د ﺗﺎﻟﭙﻮر

ﻫﻴﭽﺎ د ورﺗﻠﻮ اﺟﺎزه ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ .اﻟﺒﺘﻪ  ،ﭘﻪ اوﺳﻨۍ ﻫﻨﺪو ټﻮﻟﻨﯥ ﻛﯥ د دﻏﻮ

ﻣﻴﺮاﻧﻮ ﭼﺎﻏﻮاﻟﻰ د ښﻜﻼ ﺳﻤﺒﻮل ګﺎڼﮥ .

ﺧﺒﺮو اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻢ ﺷﻮى دى.

د ﺗﻤﺪن د اﻧﻜﺸﺎف ﭘﻪ ﻳﻮه ﭘړاو ﻛﯥ د ﺑﺸﺮ ﻣﺴﺎﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﺎم ﺷﻮل ﭼﯥ د

د اﺷﺮاﻓﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﺨﻠﻨځﻰ د ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻳﻮه ذرﻳﻌﻪ ﻫﻢ وه .د اﺷﺮاﻓﻲ د ﻛﻮر

ﺧﻮړو ﺧﻮﻧﺪ زﻳﺎﺗﻮي .اروﭘﺎﻳﻲ ﺳﻮداګﺮ ﭘﻪ ﻣﺴﺎﻟﻮ ﭘﺴﯥ اﺳﻴﺎ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ

اﺷﭙﺰ د ډﯦﺮ اﻫﻤﻴﺖ څښﺘﻦ و ځﻜﻪ دۀ داﺳﯥ ډول ډول ﺧﻮاړۀ ﺑﺮاﺑﺮوﻻى

ﭼﯥ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺗﻪ ﻳﯥ ﻻر ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻠﻪ .ﭘﻪ دﻏﻮ ﻣﺴﺎﻟﻮ ﻛﯥ ﻣﺎﻟګﻪ ﻣﻬﻤﻪ وه.

ﺷﻮى ﭼﯥ د ﺑﻞ ﭼﺎ د وس ﺧﺒﺮه ﻧﻪ وه .اﺷﺮاﻓﻲ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﺛﺮوت او ﻣﯧﻠﻤﻨﻪ

ﻣﺎﻟګﯥ ﻧﻪ ﻳﻮازې ډوډۍ ﺧﻮﻧﺪوره ﻛﻮﻟﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﻏﻮښﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ ﻟﻪ ورﺳﺘﯧﺪو

ﭘﺎﻟﻨﯥ د ښﻮدﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﭙﻞ دوﺳﺘﺎن او ﺧﭙﻠﻮان دﻋﻮﺗﻮل او ﻧﻮي ﻧﻮي

ﺳﺎﺗﻠﻪ .ﻫﻤﺪا د ﻣﺎﻟګﯥ اﻫﻤﻴﺖ و ﭼﯥ ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺎﻟګﯥ ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﺧﻮاړۀ ﺑﻪ ﻳﯥ ورﺗﻪ ﭘﺨﻮل ﭼﯥ ﻣﯧﻠﻤﺎﻧﮥ ﺗﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻻﻧﺪې راﺷﻲ .ﭘﻪ ﻳﻮۀ

اﻧﺤﺼﺎر ﻛړى او ټﻜﺲ ﻳﯥ ورﺑﺎﻧﺪې ﻟګﻮﻟﻰ و .ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ

دﺳﺘﺮﺧﻮان ﺑﺎﻧﺪې ﻛﯧﻨﺎﺳﺘﻠﻮ وګړي ﺳﺮه ﻧﮋدې ﻛﻮل .د ډوډۍ د ﺑﻠﻨﯥ ﻧﻪ

ﻣﺎﻟګﻪ د ﭘﻴﺴﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴﺪه او ﭘﻪ ﺗﻨﺨﻮاه ﻛﯥ ورﻛﻮل ﻛﯧﺪه.

ﻣﻨﻞ د ﻛﻮرﺑﻪ د ﺳﭙﻜﺎوي ﻣﻌﻨﺎ ﻟﺮﻟﻪ.

ﺧﻮاړۀ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻛﻠﭽﺮ ﻛﯥ ﻣﻘﺪس ګڼﻞ ﻛﯧږي او د ارﺑﺎب اﻟﻨﻮاﻋﻮ او اﻟﻬﻮ د

ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ،وږى ﻛﺲ ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﻪ ﺧﻄﺮ ګڼﻞ ﻛﯧﺪۀ .ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﯥ ګﯧډې د

رﺣﻤﺖ اوﺣﻤﺎﻳﺖ د ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﻐﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﻛﯧږي .دا دود ﻫﻢ

اور د وژﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﺮ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺗﻪ ﺗﻴﺎر و .ﺗﺎرﻳﺦ دا ﻫﻢ راﺗﻪ واﻳﻲ ﭼﯥ د

و ﭼﯥ ﺧﻮاړۀ د اوﻟﻴﺎ و اﷲ ګﺎﻧﻮ او ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم د ﺧﻮاراﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ

ﻛﺎﺧﺘۍ ﭘﻪ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺧﻠﻜﻮ د ﺧﻮړو ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ د ﺣﻼل او ﺣﺮم ﻓﺮق ﻧﻪ

ﻛﯥ ووﯦﺸﻞ ﺷﻲ .ﻋﻘﻴﺪه وه ﭼﯥ ﭘﻪ زﻳﺎرﺗﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭘﺨﻪ ﺷﻮې ډوډۍ ﺧﭙﻞ

دى ﻛړى .ﻟﻮږې او ﻛﺎﺧﺘۍ اﺧﻼﻗﻲ اﻗﺪار ﻫﻢ ﻟﻪ ﭘښﻮ ﻏﻮرځﻮﻟﻲ دي .ﭘﻪ

ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﻣﺒﺎرﻛﻪ ﻛړې ده او ﭼﯥ زﻳﺎرت ﺗﻪ راﻏﻠﻲ ﻛﺴﺎن ﻳﯥ وﺧﻮري

داﺳﯥ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﻣﻴﻨﺪو او ﭘﻠﺮوﻧﻮ د ﻳﻮې ګﻮﻟﯥ ډوډۍ ﻟﭙﺎره ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن

ﺷﻔﺎ ﺑﻪ وﻣﻮﻣﻲ .ﭘﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﻛﯥ د ﺧﺎﺻﻮ ﺧﻮړو د ﭘﺨﻮﻟﻮ دود ﺗﺮ

ﭘﻠﻮرﻟﻲ دي .ﻟﻮږې او ﻛﺎﺧﺘۍ ښځﯥ ﺗﺮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو زﻳﺎﺗﯥ ځﻮروﻟﯥ او

ﻧﻨﻪ ﭘﻮرې ﭘﺎﺗﯥ دى .ﻣﺜﻼ ﭘﻪ ﻣﺤﺮم ﻛﯥ ﺣﻠﻴﻢ )ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﺑﻴﺎ ﺷﻮﻟﮥ

ﻓﺤﺸﺎ او ﺑﯥ ﻋﺰﺗۍ ﺗﻪ ﻳﯥ اړاﻳﺴﺘﻠﯥ دي.

زرد ﭘﺨﯧږي  .ژﺑﺎړن( او ﻳﺎ د ﺑﺮات ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﺣﻠﻮا ﻧﻦ ﻫﻢ ﻣﻌﻤﻮل دي.

د ﺟګړې ،وﭼﻜﺎﻟۍ ﻳﺎ ﻛﺎﺧﺘۍ ﭘﻪ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺧﻮاړۀ ﭘﻪ ﺟﻴﺮه ورﻛﻮل

ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ دﻳﻨﻮﻧﻮ ﻛﯥ ځﻴﻨﯥ ﺧﻮاړۀ ﻣﻨﻊ دي .ﻫﻐﻪ ﺧﻮاړۀ ﭼﯥ ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ

ﻛﯧﺪل .ﭘﻪ دﻏﺴﯥ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﺑﻪ د ﺳﻮداګﺮو ﻏﻮا ﻟګﻨﻪ ﺷﻮه ،ښﯥ ګټﯥ ﺑﻪ

ﻛﻠﭽﺮ ﻛﯥ ورﺑﺎﻧﺪې ﺑﻨﺪﻳﺰ ﻧﺸﺘﻪ ﺣﻼل ﺑﺎﻟﮥ ﺷﻲ او د ﻳﻬﻮدو ﺣﻼل ﺧﻮاړۀ

ﻳﯥ وﻛړې.

ﻛﻮﺷﺮ ﺑﻠﻞ ﻛﯧږي .ﭘﻪ ﻫﻨﺪو ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ د ډوډۍ د ﭘﺎﻛۍ او ﻧﺎﭘﺎﻛۍ ﻣﻔﻬﻮم

ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ دﻳﻨﻲ ﻋﻘﻴﺪو ﻛﯥ د ﻣﻌﻨﻮي ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ﻟﭙﺎره د ﻟﻮږې ګﺎﻟﻞ ﻫڅﻮل

ژورې رﯦښﯥ ﻟﺮي .ﭘﺨﻮا د ﻟﻮړې ﻃﺒﻘﯥ ﻫﻨﺪواﻧﻮ د ﻻﻧﺪې ﻛﺎﺳﺖ ﻟﻪ

ﺷﻮي دي .وﻳﻞ ﺷﻮي دي ﭼﯥ ﺑﻮدا ځﻜﻪ د ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﻟﻮړو ﻣﺪارﺟﻮ ﺗﻪ

وګړﻳﻮ ﺳﺮه ډوډۍ ﻧﻪ ﺧﻮړه .د ﻟﻮړې ﻃﺒﻘﯥ ځﻴﻨﯥ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻏﻮښﻪ ﺑﯧﺨﻲ

ورﺳﯧﺪ ﭼﯥ ﻟﻮږې ﻳﯥ وګﺎﻟﻠﯥ .ﻣﻮږ د ﺻﻮﻓﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻠﻮك ﻛﯥ ﻫﻢ د

ﻧﻪ ﺧﻮړه ،ﺗﺮ دې ﺣﺪه ﭼﯥ ﭘﻴﺎز او اوږه ﻳﯥ ﻫﻢ ﭼﯥ د ﻏﻮښﯥ ﭘﻪ ﭘﺨﻮﻟﻮ ﻛﯥ

ﺑﯧﻮزﻟۍ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ وﻳﻨﻮ ځﻜﻪ ﻋﻘﻴﺪه ده ﭼﯥ ﻳﻮازې وږى ﺑﻨﻴﺎدم ډﯦﺮ ژور او
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ﻟﻮږه د روح ﻟﭙﺎره اړﻳﻦ دي .ﻫﻤﺪا وﺟﻪ ﭼﯥ ﺻﻮﻓﻲ ﺑﺰرګﺎﻧﻮ ﺑﯧﻮزﻟﻲ
ﺳﺘﺎﻳﻠﯥ او ﺷﺘﻤﻨﻲ ﻏﻨﺪﻟﯥ ده.
د ﺣﻴﺮاﻧﺘﻴﺎ ﺧﺒﺮه دا ده ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ ﻃﺒﻘﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﭼﯥ د ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻮړووﻧﻜﯥ

د ﻣﺤﺼﻼﻧﻮ ﻏﻮرځﻨګﻮﻧﻪ

ﻳﯥ ګڼﻮ ،ﺧﭙﻠﯥ ګﯧډې د ﺑﺰګﺮو ﭘﻪ اﺿﺎﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﻮ ﻣړې ﻛړې دي .د
ښﺎر د اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻮ ډوډۍ د اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﻮﻳﻮ ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ
ﻧﻦ ﺳﺒﺎ ﭘﻪ ګﺮده ﻧړۍ ﻛﯥ ﻣﺤﺼﻼن ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻛﻠﺘﻮري او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺮاﺑﺮﯦږي .دا ﻫﻢ د ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻮ ﺣﻘﻴﻘﺖ دى ﭼﯥ ﻛﻪ ښﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﻏﻠﯥ داﻧﯥ او
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠﻲ او د ځﭙﻮﻧﻜﻲ دودﻳﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻪ ﺧﻼف
ﻧﻮر ﺧﻮاړۀ ورﻧﻪ ﺷﻲ ،ﻟﻪ وګړﻳﻮ ﺗﺸﯧږي ،ﭘﻪ ډاګﻮﻧﻮ ﺑﺪﻟﯧږي.
اواز اوﭼﺘﻮي.
دا د دﻳﻤﻮﻛﺮاﺳﻲ او د ﻫﻐﯥ د ﻣﻮﺳﺴﻮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ده ﭼﯥ ﻣﺤﺼﻼن او زده
ﻛﻮوﻧﻜﻲ د ﻳﻮۀ ﻓﻌﺎل ﻗﺸﺮ ﭘﻪ څﯧﺮ را څﺮګﻨﺪ ﺷﻮل .ﺗﺮ دﻳﻤﻮﻛﺮاﺳﻲ دﻣﺨﻪ
ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﻛﯥ ﻣﺤﺼﻼن ﻟﻪ ﻫﺮ ډول ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻮ ﺟﺪا ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ادارو ﻛﯥ اﻳﺴﺎر وو.
د ﻣﺤﺼﻼﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ درې ﻋﺎﻣﻠﻮﻧﻮ ﻟﻮى ﻻس ﻟﺮﻟﻰ
دى  .اول ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻧﻘﻼب ﻳﺎد ﻛړو ﭼﯥ ﭘﻪ اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﭘﻴﻞ او ﭘﻪ
ﻧﻮره اروﭘﺎ ﻛﯥ ﺧﭙﻮر ﺷﻮ او د ﻓﻴﻮډاﻟﻴﺰم ﻛﻠﭽﺮ ﻳﯥ ﺧﺘﻢ ﻛړ .د دې ﻛﻠﭽﺮ
د ﺧﺘﻤﯧﺪو ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ د ﻓﺮد ﺣﻴﺜﻴﺖ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻟﻴﺎﻗﺖ او ﺗﺨﺼﺺ
ﭘﻮرې اړه ﭘﻴﺪا ﻛړه او دﻏﻪ ﺷﻲ د ﻳﻮې ﻓﻌﺎﻟﯥ ﻛﺎرګﺮې ﻃﺒﻘﯥ ﻟﻪ ﭘﻴﺪا
ﻛﯧﺪو ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړه ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ د ﺟﻮړښﺖ د ﺑﺪﻟﯧﺪو ﺳﺒﺐ ﺷﻮه.
ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻧﻘﻼب ﭘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻧﺼﺎب ﻫﻢ اﺛﺮ واﭼﺎوۀ ،ځﻜﻪ ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻮ
ﻣﺎﻫﺮو ﻣﻨﻴﺠﺮاﻧﻮ او ټﻜﻨﻴﺸﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮﻟﻪ  .دې ﺷﻲ ﻣﻨځﻨﻴﻮ اﻗﺸﺎرو
ﺗﻪ ﻳﻮ ﭼﺎﻧﺲ ﭘﻪ ګﻮﺗﻮ ورﻛړ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ اوﻻدوﻧﻪ د ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ دﻧﺪو د ﺗﺮ ﻻﺳﻪ
ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ادارو ﺗﻪ واﺳﺘﻮي.
دوﻳﻢ ﻟﻮى ﻋﺎﻣﻞ د ﻓﺮاﻧﺴﯥ د  ١٧٨٩ﻛﺎل اﻧﻘﻼب و ﭼﯥ ﺳﻠﻄﻨﺖ او
ﻓﻴﻮډاﻟﻴﺰم ﻳﯥ ﺧﺘﻢ ﻛړل او د ﻣﻠﻲ دوﻟﺖ ﺑﻨﻴﺎد ﻳﯥ ﻛﯧښﻮد .ﻣﻠﻲ دوﻟﺖ د
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دوى ﭘﻪ ١٨١٩ﻛﯥ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺟﻴﻨﺎ ﻛﯥ ﺳﺮه راﻏﻮﻧډ ﺷﻮل او

ﻃﺒﻘﯥ ډﯦﺮو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ګټﻪ ورﺳﻮﻟﻪ.

اﺗﺤﺎدﻳﯥ ﺗﻪ ﻳﯥ وﻓﺎداري څﺮګﻨﺪه ﻛړه .ﺑﺎﻻﺧﺮه د ﺟﺮﻣﻦ ﻣﺤﺼﻼﻧﻮ

د ﻣﺤﺼﻼﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ درﻳﻢ ﻟﻮى ﻋﺎﻣﻞ د ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎﻧﻮ،

ﻟﻮﻣړۍ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮه .دوى ﺗﻮر ،ﺳﻮر او ﻃﻼﻳﻲ د ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻣﻠﻲ

ﻣﻔﻜﺮاﻧﻮ ،ﻧﺎول ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻮ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ ،او ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ وو ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﻪ

رﻧګﻮﻧﻪ وﺑﻠﻞ .اﺗﺤﺎدﻳﯥ د ﻣﺤﺼﻼﻧﻮ د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻃﺮز ﻛﯥ ﺗﻐﻴﻴﺮات

ﻳﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻌﻮر ورﻛړ .ښﻮوﻧﻜﻮ او اﺳﺘﺎداﻧﻮ ﺷﺎګﺮدان

راوﺳﺘﻞ .دوى اوږدې څڼﯥ او اوږدې ږﻳﺮې ﭘﺮﯦښﻮدې ،د ﺟﺮﻣﻨﻲ د

وﻫڅﻮل ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻲ ژوﻧﺪ ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ او د ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ زﻣﺎﻧﻪ ﻳﯥ اﻳﺪﻳﺎﻟﻪ وﺑﻠﻠﻪ او ﻫﻮډ ﻳﯥ وﻛﺎوۀ ﭼﯥ ﻳﻮه ﻛﻠﻤﻪ

ﺑﺪﻟﻮن ﻟﭙﺎره ﻣﺒﺎرزه او ﻣﺠﺎﻫﺪه وﻛړي.

ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ واﻳﻲ.

دﻏﻮ ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﭘﻪ اروﭘﺎ ﻛﯥ د ﻣﺤﺼﻼﻧﻮ د ﻏﻮرځﻨګﻮﻧﻮ ﭘﻴﻠﯧﺪو

د ﻣﺤﺼﻼﻧﻮ د اﺗﺤﺎدﻳﯥ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﺟﺮﻣﻨﻲ دوﻟﺘﻮﻧﻪ ووﯦﺮول او ﭘﻪ

ﺗﻪ ﻻره اواره ﻛړه .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮن ﺟﺮﻣﻨﻲ ،روﺳﻴﯥ ،اﻳټﺎﻟﻴﯥ او اﺳﺘﺮﻳﺎ

١٨١٩ﻛﯥ ﻳﯥ د ﭘﻮرﺷﻦ ﺷﺎﻓﺘﻦ د ﺑﻨﺪوﻟﻮ ﺣﻜﻢ وﻛﺎوۀ .د ﻣﺤﺼﻼﻧﻮ د

ﺗﻪ ﻣﺎﺗﻪ ورﻛړه او ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﻐﻠﻮﺑﻮ وﻟﺴﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﺧﭙﻠﻮ

ﺗﻮﻧﺪو ﺣﺮﻛﺘﻮﻧﻮ د دروﻟﻮ ﻟﭙﺎره ځﻴﻨﯥ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﺎﻓﺬ ﺷﻮل .ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ادارو

ﻣﻠﻜﻮﻧﻮ د ازادۍ ﻟﭙﺎره ﻧﺸﻨﻠﺰم ﻏﺰوﻧﯥ وﻛړې ﻧﻮ د ﻣﺤﺼﻼﻧﻮ ﭘﻪ

ﺗﻪ ﭘټ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن واﺳﺘﻮل ﺷﻮل ﭼﯥ د ﻣﺤﺼﻼﻧﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ وڅﺎري .د

ﻏﻮرځﻨګﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻻ ډﯦﺮ ﻗﻮت ﭘﻴﺪا ﺷﻮ.

ﭘﺮوﻓﻴﺴﺮاﻧﻮ ﻟﻜﭽﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ورﺗﻠﻞ ﭼﯥ وګﻮري دوى څﻪ

ﭘﻪ  ١٨١۵ﻣﻴﻼدي ﻛﺎل ﻛﯥ د ﻧﺎﭘﻠﻴﻮن ﻟﻪ ﻣﺎﺗﯥ وروﺳﺘﻪ ،د اﺳﺘﺮﻳﺎ

واﻳﻲ .څﺎرګﺮو ﺑﻪ د ﻫﻐﻮ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﻟﻴﺴﺘﻮﻧﻪ ﻛﺘﻞ ﭼﯥ ﻣﺤﺼﻼﻧﻮ ﻟﻮﺳﺘﻞ.

ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻣﻴﺘﺮﻧﻴﺦ اروﭘﺎ ﺗﻪ زوړ ﻧﻈﻢ )د اوﻟډ ارډر( ﺳﺘﻮن ﻛړ ﭼﯥ

دﻏﻮ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻮ ﻣﺤﺼﻼن ﭘټﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ اړاﻳﺴﺘﻞ ﭼﯥ د څﺎر ﻟﻪ

ﻣﺤﺼﻼﻧﻮ وﻧﮥ ﻣﺎﻧﻪ .د ﻣﻴﺘﺮﻧﻴﺦ ﻟﻪ اﻗﺪام ﺳﺮه د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﻟﭙﺎره د ﺟﻴﻨﺎ

ادارو ﺧﻮﻧﺪي وي.

ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﻣﺤﺼﻼﻧﻮ ﻳﻮه اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺟﻮړه ﻛړه ﭼﯥ د ﺑﻮرﺷﻦ ﺷﺎﻓﺘﻦ ﭘﻪ ﻧﻮم

د  ١٨٣٠ﻛﺎل د اﻧﻘﻼب ﭘﻪ درﺷﻞ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻈﺎم ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻛﯧﺪﻟﻪ،

ﻳﺎدﯦږي .د دې اﺗﺤﺎدﻳﯥ څﺎﻧګﯥ د ﺟﺮﻣﻨﻲ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻮ ټﻮﻟﻮ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﻛﯥ

ﺑﻮرﺷﻦ ﺷﺎﻓﺘﻦ ﺑﻴﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﻞ ﻛړ .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ اﻧﻘﻼب ﻛﺎﻣﻴﺎب ﻧﻪ

ﭘﻪ ﻟﻨډ وﺧﺖ ﻛﯥ ﺟﻮړې ﺷﻮې .ﭘﺨﻮا ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻼﻧﻮ ﻧﺸﯥ ﻛﻮﻟﯥ ،ﺑﻠﻮاوې

ﺷﻮ ﺧﻮ ﻣﺤﺼﻼﻧﻮ د اﻧﻘﻼﺑﻮﻧﻮ ﻧﻮې ﺗﺠﺮﺑﻪ وﻛړه .ﻣﺤﺼﻼن څﻮ ﻛﺎﻟﻪ

ﺑﻪ ﻳﯥ ﺟﻮړوﻟﯥ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﻏﻴﺮت ﭘﻪ ﻧﻮم ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ډﻏﺮې وﻫﻠﯥ ﺧﻮ

وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ  ١٨۴٨ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻳﺲ ،وﻳﺎﻧﺎ او ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻛﯥ د ﻧﻮرو اﻧﻘﻼﺑﻲ

دﻟﺘﻪ د ﻣﺤﺼﻼﻧﻮ ﺑﻞ ډول ﻣﺒﺎزرې ﭘﻴﻞ ﺷﻮې .دا ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺒﺎرزې وې.

ګﺮوﭘﻮﻧﻮ د ﺗﻜړه ﺷﺮﻳﻜﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ راڅﺮګﻨﺪ ﺷﻮل .د  ١٨۴٨ﻛﺎل د

د اﺗﺤﺎدﻳﯥ ﻏړﻳﻮ د وﻃﻨﭙﺎﻟﻨﯥ ﺟﺬﺑﻪ ﻟﺮﻟﻪ او ﺷﻌﺎر ﻳﯥ ﺷﺮف ،ازادي او

اﻧﻘﻼﺑﻮﻧﻮ اﺟﻨﺪا دا وه ﭼﯥ ﭘﻪ اروﭘﺎ ﻛﯥ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻧﻈﺎم ﺧﺘﻢ ﻛړي او ﭘﻪ

وﻃﻦ و .اﺗﺤﺎدﯦﯥ ﭘﻪ  ١٨١٧ﻛﯥ ﭘﻪ وارت ﺑﻮرګ ﻛﯥ د ﻣﺤﺼﻼﻧﻮ

ځﺎى ﻳﯥ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ او دﻳﻤﻮﻛﺮاﺗﻴﻜﯥ ادارې راوﻟﻲ.

ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻮﻧډه راوﺑﻠﻠﻪ .راﻏﻮﻧډﻳﻮ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﺤﺼﻼﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻛﯥ

دوى ﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻗﻮاوو ﺳﺮه ﭼﯥ ﭘﻮره ﻣﺴﻠﺢ وې ،ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ وﻛړې او ﭘﻪ

ﻣﻠګﺮﺗﻮب اﺣﺴﺎس ﻛړ او د ﺑﻮرﺷﻦ ﺷﺎﻓﺘﻦ د ﺷﻌﺎر ﻣﻼﺗړ ﻳﯥ وﻛﺎوۀ.

ﻻرو ﻛﻮڅﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻣﻮرﭼﯥ ﺟﻮړې ﻛړې ﭼﯥ د دﻏﻮ ﻗﻮاوو د ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺨﻪ
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ﻣﻴﺪان ﻛﯥ ودرﯦﺪل.
دﻟﺘﻪ ﻣﻬﻢ ټﻜﻰ دا و ﭼﯥ ﻣﺤﺼﻼﻧﻮ د دﻳﻤﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻣﻘﺼﺪ ﻟﭙﺎره د
ﻋﺎدي ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﺧﻮا ﻛﯥ ﻣﺒﺎرزه ﻛﻮﻟﻪ .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ اﻧﻘﻼب ﻧﺎﻛﺎم او ﭘﻪ درې

ﺗﺎرﻳﺦ او اﻓﺴﺎﻧﻪ

واړو ښﺎروﻧﻮ ﻛﯥ وځﭙﻞ ﺷﻮ ﺧﻮ ﻣﺤﺼﻼﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺠﺮﺑﻮ ﻋﻤﻠﻲ
ﺳﺒﻘﻮﻧﻪ زده ﻛړل ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ﻏﻮرځﻨګﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ ورﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻣﻮرﺧﺎن ﺧﭙﻠﻪ ټﻮﻟﻪ اﻧﺮژي د ﺟګړې او د ﻫﻐﯥ ﻟﻪ ﭘﻴﻠﻪ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ
وﻛړه.
ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﻴﺎن ﻟګﻮي .ﺧﻮ د ﺟګړو ﺣﺎﻻت ﻣﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ
ﭘﻪ اﻳټﺎﻟﻴﺎ ﻛﯥ ﻣﺤﺼﻼن ﭘﻪ ﻳﻮه ګﺮوپ ﻛﯥ ﭼﯥ د ﻛﺎرﺑﻮﻧﺎري )د ﺳﻜﺮو
زاوﻳﻮ وڅﯧړل ﺷﻲ .ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﺮان او ﺟﻨﺮاﻻن ﺑﯥ ﻟﻪ دې ﭼﯥ د ﺟګړې
ﻟﻤﺒﻪ( ﭘﻪ ﻧﻮم ټﻮﻟﻨﻪ ﻳﯥ ﺟﻮړه وه ،ﺷﺎﻣﻞ وو .دوى واﺣﺪه اﻳټﺎﻟﻴﺎ ﻏﻮښﺘﻪ
ﺗﺒﺎﻫﻴﻮ ﺗﻪ اﻫﻤﻴﺖ ورﻛړي ،ډﯦﺮ ﭘﺎم د ﺟګړې د ﺗﺎﻛﺘﻴﻜﻮﻧﻮ او ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي
او ﭘﻪ دې ﻟړ ﻛﯥ ﻳﯥ د ﻣﺎزﻳﻨﻲ د ﻫڅﻮﭼﯥ د ﭘﺮدو ﻟﻪ ﻣﻨګﻠﻮ ﻳﯥ د اﻳټﺎﻟﻴﺎ د
څﯧړﻟﻮ ﺗﻪ ﻛﻮي ﺧﻮ د ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻫﺮان د ﺟګړې ﭘﻪ ﻋﻠﺘﻮﻧﻮ او ﻧﺘﺎﻳﺠﻮ
را اﻳﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺒﺎرزه ﻛﻮﻟﻪ،ﻣﻼﺗړ ﻛﺎوۀ.
ډﯦﺮ ﻏږﻳږي.
وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ روﺳﻴﻪ ﻛﯥ ﻫﻢ د ﻣﺤﺼﻼﻧﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮه ﭼﯥ د زار
ﻣﻌﻤﻮﻻ د ﻓﺎﺗﺤﺎﻧﻮ د ﻛړو وړو ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻛﯧږي او د
ﻟﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﺮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وﻛړي .دوى ﭘﻪ روﺳﻴﻪ ﻛﯥ ﺗﺮور او ﺗﺸﺪد ﺗﻪ
اﺗﻼﻧﻮ ﭘﻪ څﯧﺮ اﻧځﻮرﯦږي .د ﺟګړې ﭘﻪ ډګﺮ ﻛﯥ ﺑﺮى ﻣﻠﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﻣﺨﻪ ﻛړه ﭼﯥ واﻛﻤﻨﻪ ﻃﺒﻘﻪ ووﯦﺮوي او دا ورﺗﻪ وواﻳﻲ ﭼﯥ د ﺧﻠﻜﻮ د
ﭘﺎروي .دﻏﻪ ﺑﺮى ﭘﻪ ﺷﻮر وﺷﻮق و وﻟﻮﻟﻪ ﻟﻤﺎﻧځﻞ ﻛﯧږي او ﻛﻠﻪ ﻧﺎ ﻛﻠﻪ ﺧﻮ
ﻣﻨﺎﻓﻌﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف ګﺎم ﻣﻪ اﺧﻠﺊ.
د ﺑﺮي ﻧﯧټﯥ ان ﻣﻠﻲ ورځﯥ ﺷﻲ او ﺟﺸﻦ ﻳﯥ ﺟﻮړﯦږي.
د دﻏﻮ ﻏﻮرځﻨګﻮﻧﻮ ﺗﺨﻢ ﭘﻪ اﺳﻴﺎ ،اﻓﺮﻳﻘﺎ او ﻻﺗﻴﻨﯥ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﯥ ﻫﻢ
ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﯥ د ﻏﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻴﺪه وﻟﻴﻜﻞ ﺷﻲ د ﻣﻐﻠﻮﺑﺎﻧﻮ ﻟﻴﺪ ورﻛﯥ ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ
وﻛﺮل ﺷﻮ او ﻫﻠﺘﻪ ﻣﺤﺼﻼﻧﻮ د ازادۍ ﭘﻪ ﻣﺒﺎرزو ﻛﯥ د ﻣﺨﻜښﻮ رول
وﻏﻮرځﻲ .ﭘﻪ دﻏﺴﯥ ﻟﻴﻜﻨﻮ ﻛﯥ د ﺗﯧﺮي او ﻣﺪاﺧﻠﯥ د ﻋﺎدﻻﻧﻪ ښﻮدﻟﻮ
وﻟﻮﺑﺎوۀ.
ﻫڅﻪ رواﻧﻪ وي او اﻓﺘﺨﺎر ورﺑﺎﻧﺪې ﻛﯧږي .ﻫﺮ وﺧﺖ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮۀ ﻣﻠﻚ
ﺗﯧﺮى ﺷﻮى دى ،د ﺗﯧﺮي ﻟﭙﺎره اﺧﻼﻗﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺗﺮاﺷﻞ ﺷﻮي دي.
ﻣﻌﻤﻮﻻ وﻳﻞ ﺷﻮي دي ﭼﯥ د ﻣﺪاﺧﻠﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﻛﺖ وﻟﺴﻮﻧﻪ د ﭘﺮځﯧﺪﻟﻴﻮ
واﻛﻤﻨﻮ ﻟﻪ ﻇﻠﻤﻪ ژﻏﻮرل ﺷﻮي او ﻟﻪ اﻧﺎرﻛﻲ او ګډوډي راوﺗﻠﻲ دي.
د ﺑﺎﺑﺮ د ﻳﺮﻏﻞ د ﻋﺎدﻻﻧﻪ ښﻮدﻟﻮ ﻟﭙﺎره ،ﻣﻐﻮﻟﻮ ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ ﻟﻴﻜﻠﻲ دي ﭼﯥ
ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ ګډوډي وه ،وړې ،وړې ﺑﺎﭼﻬۍ وې ﭼﯥ ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻮ ﻛﯥ ﺳﺮه ﺟﻨګﯧﺪﻟﯥ او ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺤﺮان ﻛﯥ
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ﭘﯧښﯥ ﻛﺎل وروﺳﺘﻪ د ﺗﺎراﻳﻦ ﭘﻪ دوﻳﻤﻪ ﺟګړه ﻛﯥ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻮري ﺧﭙﻞ ﺑﺪل

راوﺳﺖ.

واﺧﻴﺴﺖ .ﭘﺮﻳﺘﻮﻳﺮاج ﻣﺎت ﺷﻮ او ووژل ﺷﻮ ،ﺧﻮ راﺟﭙﻮﺗﻮ ﻣﺎﺗﻪ وﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ .

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ د اﻳﺴټ اﻧډﻳﺎ ﻛﻤﭙﻨۍ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ

د ﭘﺮﻳﺘﻮﻳﺮاج راﺳﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻛﺘﺎب ﻛﯥ ﭼﯥ د دې ﺟګړې ﺑﻴﺎن راﻏﻠﻰ ،ﺗﺎرﻳﺦ

واك ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړ ﻧﻮ ادﻋﺎ ﻳﯥ ﻛﻮﻟﻪ ﭼﯥ د ﻣﻐﻮﻟﻮ د اﻣﭙﺮاﻃﻮري د زوال ﭘﻪ

ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺷﻮى دى.

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ اداره ﻓﺎﺳﺪه ﺷﻮه ،ﭘﻪ ﻣﻠﻚ ﻛﯥ ګډوډي و ﻧﺎاﻣﻨﻲ راﻏﻠﻪ،

د ځﻴﻨﻮ ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﻮل دا ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ و ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮ ﭼﯥ ﭘﺮﻳﺘﻮﻳﺮاج

ﭘﺮﻧګﻴﺎﻧﻮ ﻧﺎﺳﻤﻪ اداره ﺧﺘﻤﻪ ﻛړه او )اﻧګﺮﯦﺰي ﺳﻮﻟﻪ( ﻳﯥ راوﺳﺘﻪ.

ژوﻧﺪى و ﺧﻮ ځﻴﻨﯥ ﻧﻮر ادﻋﺎ ﻛﻮي ﭼﯥ دﻏﻪ ﺗﺎرﻳﺦ څﻮ ﺳﻮه ﻛﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ

ﭘﻪ دﻏﻮ دواړو ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﻏﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻴﺪﻟﻮرى ﺑﻴﺎن ﺷﻮى ﺧﻮ د ﻣﻐﻠﻮﺑﺎﻧﻮ

اووﻟﺴﻤﻪ ﭘﯧړۍ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮى دى .دﻏﻪ ﻛﺘﺎب د ﭘﺮﻳﺘﻮﻳﺮاج ﻣﺎﺗﻪ ﻧﻪ ﻣﻨﻲ

ﻟﻴﺪﻟﻮرى ﻫﯧﺮ ﺷﻮى دى .ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮ دا دى ﭼﯥ ﻫﻨﺪي ټﻮﻟﻨﻪ ﻧﻪ د ﺑﺎﺑﺮ ﺗﺮ

او ﺑﻠﻜﯥ واﻳﻲ ﭼﯥ راﺟﺎ ﻟﻪ ﻣﺎﺗﯥ وروﺳﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻮري ﺗﻪ ﺑﻨﺪي راوﺳﺘﻞ

ﻳﺮﻏﻞ دﻣﺨﻪ او ﻧﻪ د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ د ﻣﺪاﺧﻠﯥ ﭘﻪ درﺷﻞ ﻛﯥ ﻟﻪ ﺑﺤﺮان ﺳﺮه ﻣﺦ

ﺷﻮ .د راﺟﺎ ﭼﯥ ﺳﺘﺮګﯥ ﺗړل ﺷﻮې وې ،ورﻧﻪ وﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻮل ﭼﯥ ﻳﻮه ﻧﺨښﻪ

وه .د ﻣﻐﻮﻟﻮ او اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ د وﺧﺖ ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ ځﻜﻪ د ﻫﻨﺪ ﻣﻨﻔﻲ اﻧځﻮر

ووﻟﻲ ﺧﻮ دۀ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻮري ووﻳﺸﺖ ،ﻫﻐﻪ ﻳﯥ وواژۀ او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ځﺎن وواژۀ.

وړاﻧﺪې ﻛړى دى ﭼﯥ ﻳﺮﻏﻞ او ﻏﻠﺒﯥ ﺗﻪ ﭘﻠﻤﯥ ﺟﻮړې ﺷﻲ.

دا ﻛﻴﺴﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ راﺟﺎ ﻳﯥ اﺗﻞ ﺟﻮړ ﻛړى دى او د ﭘﺮﻳﺘﻮﻳﺮاج راﺳﺎ ﺧﻮرا

د ﻫﻨﺪ د ټﻮﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ او ﺻﻮﺑﻮ ﭘﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻛﯥ د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ د ﻣﺪاﺧﻠﯥ او ﻏﻠﺒﯥ

ﻣﻬﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ده ،ﭘﻪ راﺟﭙﻮت ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ ﻛﯥ ډﯦﺮه ﻣﺸﻬﻮره ﺷﻮه.

ﻟﭙﺎره د ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ دﻏﻪ ﻳﻮ ﺷﺎن وه .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﭘﻪ  ١٨۴٣ﻛﯥ

د ﺗﺎراﻳﻦ د ﻣﻴﺪان ﻣﺎﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﺘﺎب ﻛﯥ ﭘﻪ ﺑﺮي واوښﺘﻪ .دا ﻣﺜﺎل راښﻴﻲ ﭼﯥ

ﺳﻨﺪ وﻧﻴﻮ او ﭘﻪ  ١٨۴٩ﻛﯥ ﻳﯥ ﭘﻨﺠﺎب ﻻﻧﺪې ﻛړ ﻧﻮ د دﻏﻮ ﺳﻴﻤﻮ د

ﻛﻠﻪ د ﺗﺎرﻳﺦ او اﻓﺴﺎﻧﯥ ﺗﺮ ﻣﻨځ ټﻜﺮ واﻗﻊ ﻛﯧږي ﻧﻮ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﭼﯥ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ

ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺤﺮان او اداري ﻛﻤﺰورۍ ﭘﻪ اړه ﻳﯥ دوﻣﺮه ﭘﻪ ﻗﻮت ﺧﺒﺮې وﻛړې

رواﻳﺖ ﻛﻮي ،ﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻣﻴﺪان وړي.

ﭼﯥ ﺧﻠﻜﻮ رﺷﺘﻴﺎ وﺑﻠﻠﯥ ،د ﺗﯧﺮﻳګﺮو ﻧﻈﺮ ﻳﯥ وﻣﺎﻧﮥ او ان ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ

ﭘﻪ  ١٣٨١ﻛﯥ ﺻﺮب اﻣﻴﺮ ،ﻻﻻزار ﺗﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻣﺎﺗﻪ ورﻛړه ﺧﻮ ﺻﺮﺑﺎﻧﻮ د

ﻫﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪې د اﻧګﺮﯦﺰ ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﺧﺪاى رﺣﻤﺖ ګڼﻞ ﻛﯧږي.

ﻳﻮې ﺟﻮړې ﻛړې اﻓﺴﺎﻧﯥ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﭼﯥ د د وى ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﺧﻮرا

ﺧﻮ ﻫﻤﯧﺸﻪ داﺳﯥ ﻧﻪ وي ﭼﯥ ﻣﻐﻠﻮﺑﺎن د ﻏﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻴﺪﻟﻮرى وﻣﻨﻲ .داﺳﯥ ﻫﻢ

ﻣﺸﻬﻮره ﺷﻮه ،ﻣﺎﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﺮي واړوﻟﻪ .اﻓﺴﺎﻧﻪ واﻳﻲ ﭼﯥ د ﺟګړې ﺗﺮ ﭘﻴﻠﯧﺪو

ﺷﻮي دي ﭼﯥ ﻣﻐﻠﻮﺑﺎﻧﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺎﺗﻪ ﻧﻪ ده ﻣﻨﻠﯥ ،ﻫﻐﻪ ﻳﯥ د دﺳﻴﺴﯥ او

دﻣﺨﻪ اﻣﻴﺮ ﺗﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ راﻏﻠﻪ ،ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻳﯥ ورﻧﻪ وﻛړه ﭼﯥ اﻳﺎ دى ﭘﻪ ﺟګړه

ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻠﻠﯥ او د ﻻﺳﻪ وﺗﻠﻲ وﻳﺎړ د ﺳﺘﻨﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﻣﺒﺎرزې ﺗﻪ

ﻛﯥ ﺑﺮى ﻏﻮاړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻓﺎﻧﻲ دﻧﻴﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻛړي او ﻛﻪ ﻏﻮاړي ﭼﯥ ﺷﻬﻴﺪ

اداﻣﻪ ورﻛړې ده.

ﺷﻲ ،ﺧﭙﻞ ﻗﺎم ﺗﻪ ﺟﻨﺖ وګټﻲ .ﻻﻻزار د ﻗﺎم د ﺧﻴﺮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻬﺎدت ﻏﻮره

ﭘﻪ دوﻟﺴﻤﻪ ﻣﻴﻼدي ﭘﯧړۍ ﻛﯥ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻮري څﻮ ځﻠﻪ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﺣﻤﻠﻪ وﻛړه .د

ﻛړ .ﭘﻪ دې ډول وﻳﻨﻮ ﭼﯥ د ﺟګړې ﭘﻪ ﻣﻴﺪان ﻛﯥ ﻣﺎﺗﻪ د ﺻﺮﺑﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ

ﻫﻐﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﺟګړه ﭘﻪ  ١١٩١ﻛﺎل ﻛﯥ د ﺗﺎراﻳﻦ ﭘﻪ ﻣﻴﺪان ﻛﯥ ﻟﻪ ﭘﺮﻳﺘﻮﻳﺮاج ﺳﺮه

ﻣﻌﻨﻮي ﻓﺘﺤﯥ ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮه .ﻻﻻزار د ﺧﭙﻠﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧۍ ﻟﻪ ﺑﺮﻛﺘﻪ د ﻛﻠﻴﺴﺎ ﭘﻪ

وه ﭼﯥ ﻣﺎﺗﻪ ﻳﯥ وﻛړه او د اﺟﻞ ﻟﻪ ﻏﺸﻲ ﭘﻪ ﺗﺼﺎدف ﻛﯥ ﺑﭻ ﺷﻮ .ﻟﻪ دې

ﺑﺰرګﺎﻧﻮ او ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ﻛﯥ ﺣﺴﺎب ﺷﻮ.
ﻧﻮ د ﺗﺎرﻳﺦ او اﻓﺴﺎﻧﯥ ﭘﻪ رواﻳﺖ ﻛﯥ دوﻣﺮه ﻓﺮق دى.
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ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ د ﻣﻐﻮﻟﻮ د دوﻟﺖ د ﺟﻮړښﺖ ﭘﻪ اړه ﻣﺨﺘﻠﻔﯥ ﺧﺒﺮې ﻛړې دي.

ﻳﻮه ډﻟﻪ واﻳﻲ ﭼﯥ دا ﻳﻮ ﭘﻴﺎوړى ﻣﺮﻛﺰي دوﻟﺖ و ﭼﯥ اداره ﻳﯥ د
ﺑﻴﺮوﻛﺮاﺳﻲ ﭘﻪ ﻻس ﻛﯥ وه .ځﻴﻨﻮ ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ ورﺗﻪ د )ﻣﻴﺮاﺛﻲ

د ﻣﻐﻮﻟﻮ دوﻟﺖ

ﺑﻴﺮوﻛﺮاﺗﻴﻚ دوﻟﺖ ( ﻋﺒﺎرت ﻛﺎروﻟﻰ دى .د ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ ﺑﻠﯥ ډﻟﯥ وﻳﻠﻲ
دي ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ دوﻟﺖ ﻛﯥ واك دوﻣﺮه ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻧﻪ و ﺑﻠﻜﯥ ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮﺑﯧﻠﻮ
اداري واﺣﺪوﻧﻮ ﻛﯥ وﯦﺸﻠﻰ و .د دﻏﻮ اداري واﺣﺪوﻧﻮ اداره ﻛﻮوﻧﻜﻮ

د اﺳﻴﺎﻳﻲ دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه وﻳﻞ ﺷﻮي دي ﭼﯥ اﺳﺘﺒﺪادي ﺟﻮړښﺖ ﻳﯥ
ﻣﺴﺘﻘﻞ واك درﻟﻮد او ﻟﻪ ځﺎﻳﻲ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻳﯥ ﻛﺎوۀ .ﭘﻪ
درﻟﻮد او زورورو واﻛﻤﻨﻮ ﻳﯥ ﺧﭙﻠﻪ اراده د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﭼﻮﻛﺎټ ﻛﯥ ﻧﻪ
دې ﻣﻨځ ﻛﯥ اﻣﭙﺮاﻃﻮر د ﻣﺮﻛﺰ او وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻳﻮازې د ارﺗﺒﺎط
اﻳﺴﺎروﻟﻪ .ﺧﻮ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻧﻈﺎﻣﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﭘﻪ اروﭘﺎ ﻛﯥ وو ﻳﺎ ﭘﻪ اﺳﻴﺎ ﻛﯥ،
ذرﻳﻌﻪ وه.
ﻳﻮ ﺷﺎن ځﺎﻧګړﻧﯥ ﻳﯥ ﻟﺮﻟﯥ  .دﻏﻪ ﻧﻈﺎﻣﻮﻧﻪ ﺧﻮرا ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ وو .ﺳﻼﻃﻴﻨﻮ
د ﻣﻐﻮﻟﻮ د دوران ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﭘﺎم درﺑﺎر او ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻪ اړوﻟﻰ دى او د
ﺗﻪ ﭼﯥ اﺻﻠﻲ ﻗﺪرت ﻟﻪ دوى ﺳﺮه وو ،ځﺎﻧﻮﻧﻪ د ﺧﺪاى ﻟﻪ ﺧﻮا ټﺎﻛﻞ ﺷﻮي
ﻫﻐﻮ ﭘﻪ اړه ﻳﯥ رﭘﻮرټﻮﻧﻪ ورﻛړي دي ﺧﻮ اوس د ﻧﻮﻣﻮړي دوران د ﺗﺎرﻳﺦ
ښﻜﺎرﯦﺪل.
ﭘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﻴﺪا ﺷﻮى دى .اوس ﭘﻮﻫﺎن ﻏﻮاړي ﭼﯥ د
اﻟﺒﺘﻪ ،دﻏﻮ رژﻳﻤﻮﻧﻮ ځﻴﻨﯥ ﻣﻮﺳﺴﯥ ﻟﺮﻟﯥ ﭼﯥ د ﺳﻼﻃﻴﻨﻮ د ﻗﺪرت
ادارې ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ او د ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻛﯥ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د
ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺎد ﺗﻪ ﻳﯥ ﭼﯧﻠﻚ وراﭼﺎوۀ .ﭘﻪ اروﭘﺎ ﻛﯥ ﻓﻴﻮډاﻻﻧﻮ وﺧﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ
وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻧﻘﺶ او اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛړي.
د ﭘﺎﭼﺎ واك ﭼﻠﻴﻨﺞ ﻛﺎوۀ او د ادارې ﭘﻪ اډاﻧﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻏﻮښﺘﻪ.
ﻓﺮﺣﺖ ﺣﺴﻦ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب ﻛﯥ ﭼﯥ )د ﻣﻐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﯥ دوﻟﺖ او
دﻏﻪ راز ﭘﻪ اﺳﻴﺎ ﻛﯥ ،ﺟﺎګﻴﺮداراﻧﻮ او دﻳﻨﻲ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﻫڅﻪ ﻛﻮﻟﻪ ﭼﯥ
وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ( ﻧﻮﻣﯧږي ،واﻳﻲ ﭼﯥ ﻗﺪرت د دوﻟﺖ د ﻣﻮﺳﺴﯥ ﻳﻮ ﻣﻬﻢ
ﭘﺎﭼﺎ د دوى د ګټﻮ او ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺧﻴﺎل وﺳﺎﺗﻲ او ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ
ﻋﻨﺼﺮ و .ﻗﺪرت ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا ،واﻛﻤﻨﻮ او زورورو ﻃﺒﻘﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ګټﻮ د
ﺧﻮدﺳﺮۍ ﺗﻪ ﭘﺮې ﻧﻪ ږدي.
ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎﻻوۀ او ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا د ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ او ځﻤﻜﻪ
ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ټﻮﻟﻨﻮ ﻛﯥ د ﻣﺮاة اﻻﻣﺮا ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﻮ ژاﻧﺮ و ﭼﯥ واﻛﻤﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﻜﯥ
واﻟﻮ ﻟﻪ ﻓﺸﺎر او ﻇﻠﻤﻪ د ﺧﻠﻜﻮ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره اﺳﺘﻔﺎده ورﻧﻪ ﻛﯧﺪﻟﻪ .دى
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﯧﺪﻟﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﺪل وﭼﻠﯧږي او د رﻋﻴﺖ ﺧﻴﺎل وﺳﺎﺗﻲ .د ﻧﻈﺎم
دا ﻫﻢ واﻳﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻲ ﭘﯧﺮ ﻛﯥ د اﺷﺮاﻓﻴﺖ د وﻓﺎدارۍ ﻣﻔﻜﻮره ﻧﻪ
اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ د دې ژاﻧﺮ ﻳﻮ ﻛﺘﺎب دى ﭼﯥ د ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ د
وه .اﺷﺮاﻓﻮ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺷﺘﻮ او اﻣﺘﻴﺎزوﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره د وﻓﺎدارۍ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ واﻛﻤﻨﻮ او اﻣﺮاوو د ﺧﻮښﯥ اﺛﺮ و .ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﺎﻣﯥ ﺳﺮﺑﯧﺮه د
ﻟﻮري ﺑﺪﻟﻮل راﺑﺪﻟﻮل.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ اﻣﻴﺮاﻧﻮ د ﻻرښﻮدﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﻧﻮر ګڼ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻛښﻞ ﺷﻮي

ځﻴﻨﯥ ﻣﻐﻮل اﺷﺮاف د ﻫﻤﺎﻳﻮن ) (١۵۵۵ – ١۵٣٠ﻟﻪ درﺑﺎره وﺗښﺘﯧﺪل ،د

دي.

ګﺠﺮات د ﭘﺎﭼﺎ ﺑﻬﺎدرﺷﺎه ) (١۵٣٧ – ١۵٢٧ﭘﻪ درﺑﺎرﻛﯥ ﻳﯥ ﭘﻨﺎه
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ﺑﻠﻜﯥ د ځﺎﻳﻲ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭼﻼوۀ .د ﺑﺎزار ﺧﻠﻜﻮ او

ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ د ﻫﻤﺎﻳﻮن ﻣﻠګﺮي ﺷﻮل ﺧﻮ ﺑﺰګﺮو او ﺳﻮداګﺮو د ﻫﻤﺎﻳﻮن

ﺳﻮداګﺮو ﺑﻪ د ﻓﺎﺳﺪو او ﻧﺎﻻﻳﻘﻮ ﭼﺎرواﻛﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف ﻣﻈﺎﻫﺮې ﻛﻮﻟﯥ او

واك وﻧﻪ ﻣﺎﻧﮥ او ﺧﭙﻞ ﭘﺎﭼﺎ ﺗﻪ ﻳﯥ د ﻣﺎﻟﻴﯥ ورﻛﻮل ﺟﺎري وﺳﺎﺗﻞ .د دوى

د ﻫﻐﻮ د ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﺎﭼﺎ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﻛﻮل .ﭘﺎﭼﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ د

دﻏﻪ ﭼﻠﻨﺪ ﻫﻤﺎﻳﻮن ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﻛړ ،ﺧﭙﻠﻮ ﻋﺴﻜﺮو ﺗﻪ ﻳﯥ د ﻟﻮټ ،ﺗﺎﻻن او

ﺧﻠﻜﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻣﻨﻠﻪ او ﻧﺎﻣﺤﺒﻮب اﻓﺴﺮان ﻳﯥ ﺗﺒﺪﯦﻠﻮل.

ﻗﺘﻞ ﻋﺎم اﻣﺮ وﻛﺎوۀ .دا ﭘﯧښﻪ راښﻴﻲ ﭼﯥ ﻛﻪ ﺑﻪ واﻛﻤﻦ ﻋﺎدل و ،ﻋﺎﻣﻮ

ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻪ ﭼﺎرواﻛﻮ د ﺷﻜﺎﻳﺖ څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﺑﯧﻠﯥ ﺑﯧﻠﯥ ﻃﺮﻳﻘﯥ ﻟﺮﻟﯥ .ﻳﻮه

ﺧﻠﻜﻮ ورﺳﺮه وﻓﺎ ﻛﻮﻟﻪ.

ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻳﯥ دا وه ﭼﯥ ﭘﻪ ﭼﺎرواﻛﻲ ﭘﺴﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺳﭙﻜﯥ ﺳﭙﻮرې و وﻳﻠﯥ،

ﻓﺮﺣﺖ ﺣﺴﻦ ﻟﻪ ﻣﺤﺒﻮب واﻛﻤﻨﻪ د ﺧﻠﻜﻮ د ﻣﻼﺗړ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﺜﺎل ورﻛﻮي .د

ﺳﭙﻜﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ورواړوﻟﻪ او د ﺧﻨﺪا او د ټﻮﻛﻮ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻛړ.

ګﺠﺮات ﭘﺎﭼﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد دوﻣﺮه ﻛﻤﺰورى و ﭼﯥ ان د ﺧﭙﻞ رﻋﻴﺖ

ﭘﻪ  ١۶٨۵ﻛﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ د ﻣﺎرﻛﻴټ د ﭼﺎرو ﻣﺴﻮول ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب د

دوو اﺷﺮاﻓﻮ ﻳﯥ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻪ ﻛﺎوۀ او ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻳﯥ ورﺗﻪ دﺳﻴﺴﯥ ﺟﻮړوﻟﯥ.

ﻗﻴﻤﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﻨټﺮول ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﻏﻰ ،ﻧﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﻳﯥ ﭘﻪ ګﺎډۍ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﯧږې

ﺳﻠﻄﺎن ﻳﻮه ورځ ﺑﺎزار ﺗﻪ ووت او ﭘﻪ ﻋﻮاﻣﻮ ﻳﯥ ﻏږ وﻛﺎوۀ ﭼﯥ ﻟﻪ دﻏﻮ

ووروﻟﯥ او ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻳﯥ ﻛړ .ﭘﻪ  ١٧٢۴ﻛﯥ د ﻛﺎﻣﺒﻲ د واﻟﻲ اﺣﺴﺎن اﷲ ﭘﻪ

دوو ﻳﯥ وژﻏﻮري .ﺧﻠﻜﻮ ﭼﯥ د ﺳﻠﻄﺎن ﺷﻜﺎﻳﺖ واورﯦﺪ ،د دواړو

ﻛﺎروان ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ ﺧﻠﻜﻮ ﻫﻤﺪا ټﻮﻛﻪ وﻛړه ،د ﺗﻴږو ﺑﺎران ﻳﯥ ورﺑﺎﻧﺪې

ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﻮروﻧﻮ ورﻏﻠﻞ ،ﻛﻮروﻧﻪ ﻳﯥ وروﺳځﻮل ،ﺷﺘﻤﻨﻲ ﻳﯥ ورﺗﺎﻻ

ووراوۀ .اﺣﺴﺎن اﷲ د ﺧﻠﻜﻮ ﺧﻮرا ﺑﺪ اﻳﺴﯧﺪۀ.

ﻛړه او ﻣﺠﺒﻮر ﻳﯥ ﻛړل ﭼﯥ ښﺎر ﭘﺮﯦږدي ،وﺗښﺘﻲ.

د ﻣﻐﻮﻟﻮ د دوران ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ دا ﻫﻢ وﻳﻨﻮ ﭼﯥ ﺳﻮداګﺮو او

ﻟﻪ ﻫﻤﺎﻳﻮﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ،ﻧﻮرو ﻣﻐﻮﻟﻮ واﻛﻤﻨﻮ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻮ

دوﻛﺎﻧﺪاراﻧﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﭘﺎﻟﻴﺴﻮ ﺧﻼف ﺧﭙﻞ دوﻛﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﻨﺪ ﻛړي او

ځﻴﻨﯥ درﺳﻮﻧﻪ زده ﻛړل .ﻓﺮﺣﺖ ﺣﺴﻦ ﭘﻪ ﻧﻴﻮل ﺷﻮﻳﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ د ﻣﻐﻮﻟﻮ

ﭼﺎرواﻛﻲ ﻳﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﻣﻨﻠﻮ ﺗﻪ اړ اﻳﺴﺘﻠﻲ دي.

د ﺑﺮي ﭘﻪ ﻋﻠﺘﻮﻧﻮﻏﻮر ﻛړى دى .دى واﻳﻲ ﭼﯥ د ﻣﻐﻮﻟﻮ دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ راﺗﻪ واﻳﻲ ﭼﯥ ﻋﻮاﻣﻮ د ﺑﯥ ﻋﺪاﻟﺘۍ او ﻓﺴﺎد ﭘﺮ ﺧﻼف ﻫﻤﯧﺸﻪ

اﺷﺮاف ،ﻋﻠﻤﺎ او ﺻﻮﻓﻴﺎن ﭘﻪ دوﻟﺘﻲ ﻛﺎروﻧﻮ ﻛﯥ اﺳﺘﺨﺪام ﻛړل او د

اواز اوﭼﺖ ﻛړى دى او داﺳﯥ ﻧﻪ وو ﭼﯥ دوى دې ﻳﻮازې ﻻس ﺗﺮ زﻧﻪ

دوى د وﻓﺎدارۍ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﻟﻘﺒﻮﻧﻪ او ﺟﺎګﻴﺮوﻧﻪ ورﻛړل .ﻟﻪ

ﻛښﻴﻨﻲ ،د ﻧﻮرو د ﻗﺪرت د ﻟﻮﺑﯥ ﻧﻨﺪاره دې وﻛړي.

ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﭘﻪ ﻫﻐﻪ دوران ﻛﯥ ﺑﺰګﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﯧﺪﻟﻪ ځﻜﻪ ﭼﯥ
ﻟﻪ دوى ﺳﺮه د ﻋﻮاﻳﺪو ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻏﻮټﻪ وه .
ﺣﺴﻦ د ﺳﻮرت او ﻛﺎﻣﺒﻲ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ورﻛﻮي ﭼﯥ ﻣﻐﻮﻟﻮ واﻟﻴﺎﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ د
ځﺎﻳﻲ اﺷﺮاﻓﻮ او ﺳﻮداګﺮو ﭘﻪ ﻫﻤﻜﺎرۍ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوۀ .واﻟﻴﺎﻧﻮ د
ﻣﺮﻛﺰي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ګﻲ ﻛﻮﻟﻪ او ځﺎﻳﻲ اﺷﺮاﻓﻴﺖ ﺗﻪ ﭘﻪ اداره ﻛﯥ
ﺑﺮﺧﻪ ورﻛړه ﺷﻮې وه .دا ښﻴﻲ ﭼﯥ د ﻣﻐﻮﻟﻮ دوﻟﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎﻧﻪ ﻧﮥ و
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د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﯥ ورﻧﻪ ﻛﺎر واﺧﻠﻲ .ﻣﺜﻼ ﻛﻪ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ

ﻋﻘﻴﺪه ﻟﺮﻟﯥ ده ﻧﻮ د ﻫﺪﻳﺮو ډﺑﺮﻟﻴﻜﻮﻧﻮ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ دﻧﻴﺎ ﻛﯥ د اﺟﺮ و ﺟﺰا
ﭘﻪ اړه د ﺧﻠﻜﻮ ﺑﺎوروﻧﻪ را اﺧﻴﺴﺘﻲ دي .ﻛﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﺑﯧﺨﻲ ﺑﯥ دﻳﻨﻪ وه ﻧﻮ د

د ﻗﺒﺮوﻧﻮ ډﺑﺮﻟﻴﻜﻮﻧﻪ

ﻗﺒﺮوﻧﻮ ډﺑﺮﻟﻴﻜﻮﻧﻮ ﻳﯥ د ﺧﺪاﻳﺎﻧﻮ او د ﻫﻐﻮى د ﻏﻀﺐ او ﺟﺰا ګﺎﻧﻮ ﭘﻪ
اړه ﺧﺒﺮې ﻧﻪ دي ﻛړې.
ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻟﺤﺎظ د ﺑﻠﯥ دﻧﻴﺎ وﯦﺮه ﻫﺎﻟﮥ را ﭘﻴﺪا ﺷﻮه ﭼﯥ ﻟﻮﻳﻮ دﻳﻨﻮﻧﻮ

د ﻣړي ﺧښﻮل ﺧﻮرا ﭘﺨﻮاﻧﻰ دود دۍ .دا ﻋﻘﻴﺪه ﭼﯥ ﻣړي ﺑﻪ ﻳﻮه ورځ
ﻇﻬﻮر وﻛړ او د ښﻮ ﭼﺎرو ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﺟﻨﺖ ﻛﯥ د اﺟﺮ او د ﺑﺪو ﭼﺎرو ﻟﭙﺎره
راﭘﺎڅﻲ او ژوﻧﺪي ﺑﻪ ﺷﻲ ،د دې ﺳﺒﺐ ﺷﻮې ده ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﻪ او ﺧﭙﻠﻮان د
ﭘﻪ دوزخ ﻛﯥ د ﺟﺰا ﻣﻔﻜﻮره وﻏﻮړﯦﺪه .ﭘﻪ ﺑﯥ دﻳﻨﻮټﻮﻟﻨﻮ ﻛﯥ د ﻣﺮګ وﯦﺮه
ﻣړي ﺧﭙﻞ ﺷﻴﺎن ﭘﻪ ﻗﺒﺮﻛﯥ ورﺳﺮه ﺧښ ﻛړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪون ﻛﯥ ﻳﯥ
ﻧﻪ وه .ﻣړﻳﻨﻪ ﻟﻪ اﻧﺪﯦښﻨﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ښﻜﺎرﻧﺪه اﻧګﯧﺮل ﻛﯧﺪﻟﻪ.
ﭘﻜﺎر راﺷﻲ .ﭘﻪ دﻏﻮ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﻛﯥ ﺧټﻴﻦ ﻟﻮښﻲ ،ډوډۍ ،وﺳﻠﯥ ،ﺟﻮاﻫﺮ او
د ﻗﺒﺮوﻧﻮ د ډﺑﺮﻟﻴﻜﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺤﺚ ﻛﯥ د روﻣﻴﺎﻧﻮ د ﻗﺒﺮوﻧﻮ ﻟﻴﻜﻨﯥ ﺧﻮرا
زﻳﻮرات ﺷﺎﻣﻞ وو .ﭘﻪ ﻗﺒﺮوﻧﻮ ﻛﯥ اﻳښﻮدل ﺷﻮﻳﻮ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﻟﺮﻏﻮﻧﭙﻮﻫﺎﻧﻮ
ﺟﺎﻟﺒﯥ دي .ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ او ﻟﺮﻏﻮﻧﭙﯧﮋﻧﺪوﻧﻜﻮ د روﻣﻲ ﻗﺒﺮوﻧﻮ ﻛﺎﺑﻮ ﺳﻞ زره
ﺗﻪ د ﭘﺨﻮاﻧﻮ ټﻮﻟﻨﻮ د ﻛﻠﭽﺮ او ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ اړه ډﯦﺮ څﻪ وروښﻮدل.
ډﺑﺮﻟﻴﻜﻮﻧﻪ ﻟﻮﺳﺘﻲ دي .دﻏﻪ ﻟﻴﻜﻨﯥ راښﻴﻲ ﭼﯥ دوى ﭘﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺎﻧﺪې
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ګڼﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﻛﯥ د ﺷﺨﺼﻲ ﺟﺎﻳﺪاد د ﻟﺮﻟﻮ او ﻣﻴﺮاث ﻣﻔﻜﻮره
ﭼﻨﺪان ﻋﻘﻴﺪه ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ او ان د ﻣﺮګ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻳﯥ ﻫﻢ د دې دﻧﻴﺎ ﻟﻪ ﭼﺎرو
ﺧﭙﺮه او د ﻣړي د اوﻻد او ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﻫﻐﮥ د ﺟﺎﻳﺪاد د وﯦﺸﻠﻮ
ﺳﺮه دﻟﭽﺴﭙﻲ وه .دا د روم د اﺷﺮاﻓﻮ او ﺷﺘﻤﻨﻮ رواج و ﭼﯥ ﻟﻪ ښﺎره
ﭼﺎره ﻋﺎﻣﻪ ﺷﻮه ،ﭘﻪ ﻗﺒﺮوﻧﻮ ﻛﯥ د ﺷﻴﺎﻧﻮ د اﻳښﻮدﻟﻮ رواج ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ
راوﺗﻠﯥ ﻻرې ﭘﻪ ﻏﺎړه ﺑﻪ ﻳﯥ ﻗﺒﺮ ﺟﻮړاوۀ .ﭘﻪ دې ﻛﺎر ﻛﯥ ﻣﻘﺼﺪ دا و ﭼﯥ
وﻏﻮرځﯧﺪ.
ﻻروﻳﺎن او ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻗﺒﺮﺗﻪ ودرﯦږي او ډﺑﺮﻟﻴﻚ وﻟﻮﻟﻲ .د ډﺑﺮﻟﻴﻜﻮﻧﻮ
د ﻗﺒﺮ د ﭘﺎﺳﻪ ډﺑﺮﻟﻴﻚ ځﻜﻪ رواج ﺷﻮ ﭼﯥ د ﻗﺒﺮ ﺧﺎوﻧﺪ وﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻲ.
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت د ﻣړﻳﻮ ﻟﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﺳﺮه اړه ﻟﺮي .ﭘﻪ ګڼﻮ ډﺑﺮﻟﻴﻜﻮﻧﻮ
ډﺑﺮﻟﻴﻜﻮﻧﻪ ﻣﺎزې ﻧﺨښﯥ ﻧﻪ وې ﺑﻠﻜﯥ د ﻣړي د ژوﻧﺪ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،د
ﺑﺎﻧﺪې دوﺳﺘﺎﻧﻮ او ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﺗﻪ د ﻗﺒﺮ د څښﺘﻦ ورﻣﻮﻧﻪ او ﻻرښﻮوﻧﯥ او
ﻫﻐﮥ ﺑﺮﻳﺎوې ،وړﺗﻴﺎوې ،ځﺎﻧګړﻧﯥ ،او د ﻫﻐﻪ ﻟﭙﺎره دﻋﺎ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ دﻧﻴﺎ
ﻏﻠﻴﻤﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻛﻨځﻠﯥ او ﻏﻨﺪﻧﯥ ﻟﻮﻟﻮ .ﻻروﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ښﻪ ﺳﻔﺮ ﻫﻴﻠﻪ ﻳﻮه
ﻛﯥ ﻳﯥ ﺟﻨﺖ ﭘﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﺷﻲ ،دا ټﻮل ﭘﻜﯥ راﺗﻼى ﺷﻮى .ﻛﻠﻪ ﻧﺎ ﻛﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﺑﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮه ده ﭼﯥ ﭘﻪ روﻣﻲ ډﺑﺮﻟﻴﻜﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ ډﯦﺮه وﻳﻨﻮ.
ډﺑﺮﻟﻴﻚ ﺑﺎﻧﺪې د ﻓﺎﻧﻲ دﻧﻴﺎ ﭘﻪ اړه او د دﻧﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﺎد د
د ﻳﻮۀ روﻣﻲ ﻗﺒﺮ ﭘﻪ ډﺑﺮﻟﻴﻚ ﺑﺎﻧﺪې ﻻروي ﺗﻪ وﻳﻞ ﺷﻮي دي ﭼﯥ :ﻻروﻳﻪ،
ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺎﻋﺮ اﺷﻌﺎر ﺛﺒﺖ ﺷﻮي وو .ﭘﻪ ډﺑﺮﻟﻴﻜﻮﻧﻮ ﺑﻪ دا ﻳﺎدوﻧﻪ ﻫﻢ راﺗﻠﻪ
وﻟﻮﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ ﭘﻪ دې دﻧﻴﺎ ﻛﯥ ﻛړي دي .او اوس ﭼﯥ ﺗﺎ ډﺑﺮﻟﻴﻚ
ﭼﯥ د ژوﻧﺪ وروﺳﺘﻰ ﻣﻨﺰل دﻏﻪ دى.
وﻟﻮﺳﺖ ﻧﻮ ښﻪ ﺳﻔﺮ درﺗﻪ ﻏﻮاړم (.ﭘﻪ ځﻮاب ﻛﯥ ﻳﻮۀ ﻻروي ﭘﻪ دﻏﻪ ﻗﺒﺮ
ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ ﭼﯥ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ زﻣﺎﻧﻮ د ﻗﺒﺮوﻧﻮ ډﺑﺮﻟﻴﻜﻮﻧﻪ وﻟﻮﺳﺘﻞ ،ﻫڅﻪ ﻳﯥ
ﺑﺎﻧﺪې ﻛښﻠﻲ دي ﭼﯥ :ځﺎن ﺗﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ وﻏﻮاړه(.
وﻛړه ﭼﯥ د ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ زﻣﺎﻧﻮ د ﻛﻠﺘﻮري او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻗﺪارو او رواﺟﻮﻧﻮ

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
227
ځﻴﻨﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻗﺒﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ډﺑﺮو ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻴﻐﺎﻣﻮﻧﻪ ﭘﺮې

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
228
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻴﺐ ﻧﻪ و ﭼﯥ د ﭼﺎ ﭘﻪ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﻛﯥ دې د ﻫﻐﮥ د ﻗﺒﺮ د

اﻳښﻲ او ورﺗﻪ وﻳﻠﻲ ﻳﯥ دي ﭼﯥ د دوى د ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻮ ﺳﺒﻖ واﺧﻠﻲ .د

ډﺑﺮﻟﻴﻚ ﭘﻪ اړه ﺧﺒﺮې وﺷﻲ .د ﻛﻮرﺑﻪ ﭘﻪ ذﻫﻦ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻏﻤﺠﻦ

ﻳﻮۀ روﻣﻲ ﻗﺒﺮ ﭘﻪ ډﺑﺮه ﻛښﻞ ﺷﻮي دي :زﻣﺎ ﭼﯥ څﻮﻣﺮه ژوﻧﺪ و ټﻮل ﻣﯥ

ﻓﻜﺮوﻧﻪ ورﺗﯧﺮ ﺷﻮي واى ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دا ډاډ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړى و ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺮګﻪ

ﭘﻪ ذﻟﺖ او ﻛﻨﺠﻮﺳۍ ﻛﯥ ﺗﯧﺮ ﻛړ .زه درﺗﻪ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻛﻮم ﭼﯥ ﺗﺮ ﻣﺎ ﻟﻪ

وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮو ﻛﯥ درﻧﺎوى ﻛﯧږي(.

ژوﻧﺪه ډﯦﺮ ﺧﻮﻧﺪ واﺧﻠﻪ .دا ژوﻧﺪ دى :ﺗﺮ دې ځﺎﻳﻪ راورﺳﯧﺪې او ﻧﻮر ﺑﻪ

د ﺗﯧﺮو وﺧﺘﻮﻧﻮ د ډﺑﺮﻟﻴﻜﻮﻧﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راښﻴﻲ ﭼﯥ څﻨګﻪ د ﻣﺮګ ﻣﻔﻜﻮره

ﻳﯥ وﻏځﻮې .ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ اﺳﺘﺎد ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺗﻪ ﻫﻴڅﻮﺧﺖ اﻋﺘﻨﺎ وﻧﻪ ﻛړه .ﻟﻪ

وﺧﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮې ده .ﺧﻮ ﻳﻮ ﺷﻰ ﻳﻘﻴﻨﻲ دى او ﻫﻐﻪ د اﻧﺴﺎن دا

ډاﻛﺘﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﺎم ﻛﻮه .دوى زﻣﺎ ﭘﻪ ﻗﺎﺗﻼﻧﻮ ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي(.

ژوره ارزو ده ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺮګﻪ وروﺳﺘﻪ ﻫﻢ ﻫﯧﺮ ﻧﻪ ﺷﻲ .ځﻴﻨﯥ ﻛﺴﺎن د ﻟﻨډ

ځﻴﻨﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ان د ﻗﺒﺮ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﻏﻠﻴﻤﺎن او ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻧﻪ دي ﻫﻴﺮ

وﺧﺖ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﺣﺎﻓﻈﻮ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯧږي ،ځﻴﻨﯥ ﻧﻮر ﭼﯥ ﻧﯧﻜﻤﺮﻏﻪ دي ،د

ﻛړي او ﺳﭙﻜﯥ ﺳﭙﻮرې ﻳﯥ ورﺗﻪ وﻳﻠﻲ دي .ﻳﻮۀ اﺷﺮاﻓﻲ ﻫﻐﻪ څﻮك ﭼﯥ

ژﻏﻮروﻧﻜﻮ او اﺗﻼﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ د ډﯦﺮ وﺧﺖ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻳﺎدوﻧﻮ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯧږي.

دۀ ازاد ﻛړى او ﻫﻐﻪ ورﺳﺮه ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛړى و ،د ﺧﭙﻞ ﻗﺒﺮ ﭘﻪ ډﺑﺮﻟﻴﻚ

ﻣﻮږ د ﻣړۀ ﺑﻨﻴﺎدم د ﻳﺎد ﭘﻪ ژوﻧﺪي ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻛﯥ د ﻗﺒﺮوﻧﻮ د ډﺑﺮﻟﻴﻜﻮﻧﻮ ﻟﻪ

ﺑﺎﻧﺪې ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮﻳﻖ او ﻻره وﻫﻮﻧﻜﻰ ﺑﻠﻠﻰ دى .ﻳﻮۀ ﭘﻼر وﻳﻠﻲ دي ﭼﯥ

روﻟﻪ اﻧﻜﺎر ﻧﻪ ﺷﻮ ﻛﻮﻻى .

ﻧﮥ ﻣﻨﻮﻧﻜﯥ ﻟﻮر ﺗﻪ ﻣﻴﺮاث ﻧﻪ ورﻛﻮي .ﻳﻮې ﻣﻮر ﭘﻪ ﺑﻠﯥ ښځﯥ ﺗﻮر ﻟګﻮﻟﻰ
ﭼﯥ د دې زوى ﺗﻪ ﻳﯥ زﻫﺮ ورﻛړي دي .د ﻳﻮۀ ﻗﺒﺮ ﭘﻪ ډﺑﺮﻟﻴﻚ ﺑﺎﻧﺪې د
ﻣړي دا ارزو ﻛښﻞ ﺷﻮې ده ﭼﯥ د دۀ ګﻨﺎﻫﻜﺎر او ﺷﺮﻳﺮ ﻣﻠګﺮى دې د
اﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ د ﺧﺪاﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﻀﺐ ګﺮﻓﺘﺎره ﺷﻲ.
د ﻣﺎﺷﻮم ﻳﺎ ځﻮان ﭘﻪ ﻣړﻳﻨﻪ د وﻳﺮ او ﺧﭙګﺎن ﺧﺒﺮې ﻫﻢ د ﻗﺒﺮوﻧﻮ ﭘﻪ
ډﺑﺮﻟﻴﻜﻮﻧﻮ ﻟﻮﺳﺘﻼى ﺷﻮ .ﻳﻮ ځﺎى ﻟﻮﻟﻮ :ﺑﺎﻛﺲ )ﭘﻪ روم ﻛﯥ د ﺷﺮاﺑﻮ
ﺧﺪاى( دى وﺗښﺘﺎوۀ ﭼﯥ د ځﺎن دوﺳﺖ او ﻣﻠګﺮى ﻳﯥ ﻛړي.
د ﺷﺨﺼﻲ ژوﻧﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻛﺘﺎب ﻣﻮﻟﻒ ﭘﺎول وﯦﻦ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ :ﻣﻮږ
ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې د ﻳﻮۀ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪﻟﻲ ﻳﻮ ﭼﯥ ﻛﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ روﻣﻲ د
ﻳﻮ څﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﯥ ﺷﻮق وﻛړ ﻧﻮ ﻟﻪ ښﺎره ﺑﻪ ووت .د ﻗﺒﺮوﻧﻮ د ډﺑﺮﻟﻴﻜﻮﻧﻮ
ﻟﻮﺳﺘﻞ د ﺑﺪﺧﻄﻮ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ اﺳﺎﻧﻪ وو .ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭽﺎ د وﻳﺮﺟﻨﻮ
د وﻳﺮ ﺧﺒﺮه ﻧﻪ ﻛﻮﻟﻪ ،ټﻮﻟﻮ د ﻣړي د اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رول او د ﻛﻮرﻧۍ او ﻣﻠګﺮو
ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ د ﻫﻐﻪ د وﻓﺎ او ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛړﻳﻮ ﻛﺎروﻧﻮ ذﻛﺮ ﻛﺎوۀ .دا ﻳﻮ
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اﻛﺒﺮ ﺗﻪ ﻳﻮﺳﻲ .د اﺳﺪ ﺑﯧګ ﭘﻪ ﻗﻮل اﻛﺒﺮ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻟﻴﺪو ﺗﻌﺠﺐ څﺮګﻨﺪ ﻛړ،

د ﺗﻤﺒﺎﻛﻮ ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﯥ ﻳﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﭗ ﻛﯥ و ،ﭘﻮښﺘﻨﯥ وﻛړې ،وﻳﯥ
وﻳﻞ ،دا څﻪ دي ،ﻟﻪ ﻛﻮم ځﺎﻳﻪ دې راوړي دي .ﻧﻮاب ﺧﺎن اﻋﻈﻢ ورﺗﻪ

ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ

ووﻳﻞ ﭼﯥ :دا ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ دي ،ﭘﻪ ﻣﻜﻪ او ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻛﯥ ورﺳﺮه ﺧﻠﻚ ښﻪ ﺑﻠﺪ
دي .دﻏﻪ ﻃﺒﻴﺐ ﺗﺎﺳﯥ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻪ د دوا ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ راوړي دي(.
اﻛﺒﺮ ﻛﻨﺠﻜﺎو ﺷﻮ او وﻳﯥ ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ وﻳﯥ څﻜﻮي .اﺳﺪ ﺑﯧګ ورﺗﻪ ﻳﻮ

ﭘﻪ ﻃﺒﻲ ﻟﺤﺎظ ﺧﻮ اوس دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ده ﭼﯥ ﺳګﺮټ څﻜﻮل د روﻏﺘﻴﺎ
ښﻜﻠﻰ ﭼﻴﻠﻢ راوړ .دا ﭼﻴﻠﻢ ﭼﯥ درې زرﻋﯥ )د ﻻس د ﻣﻨځﻮۍ ګﻮﺗﯥ ﻟﻪ
ﻟﭙﺎره د زﻫﺮو ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻟﺮي او ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺒﻠﻪ د دې ﻋﺎدت د ﭘﺮﯦښﻮدﻟﻮ
ﺳﺮه د څﻨګﻠۍ ﺗﺮ ﺳﺮه ﭘﻮرې ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ډول ﻧﻴﻢ ګﺰ ﻛﯧږي.
او ﻛﻤﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮي او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻪ
ژﺑﺎړن( اوږد و ،ﭘﻪ ښﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ وچ ﺷﻮى او رﻧګ ﺷﻮى و .دواړه ﺳﺮوﻧﻪ
ﻟګﯧﺪﻟﻲ دي ﭼﯥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ځﺎﻳﻮﻧﻪ د ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﻟﻪ ﻟﻮګﻴﻮ ﭘﺎك وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ.
ﻳﯥ ﺟﻮاﻫﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ او ﻣﻴﻨﺎﻳﻲ ﺷﻮي وو .د درﺑﺎر ﻃﺒﻴﺐ ﻫڅﻪ وﻛړه ﭼﯥ
ﺧﻮ داﺳﯥ زﻣﺎﻧﻪ ﻫﻢ وه ﭼﯥ اروﭘﺎﻳﺎن د ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﭘﻪ ﻟﻴﺪو ګﺒڼۍ ﻧﻴﻮل او د
ﭘﺎﭼﺎ د ﻳﻮې ﻧﺎ اﺷﻨﺎ دوا ﻟﻪ څﻜﻮﻟﻮ راوګﺮځﻮي ،ځﻜﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺻﺤﺖ ﺗﻪ
زړۀ ﻟﻪ ﺗﻠﻪ ﻳﯥ ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ څﺨﻪ ﭘﻪ دې ﻧﻮي راوړل ﺷﻮي ﺑﻮټﻲ
ﺧﻄﺮ ﭘﯧښ ﻛړي ﺧﻮ اﻛﺒﺮ وﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ او د اﺳﺪ ﺑﯧګ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره
ﻋﺎدت ﺷﻲ .ﺗﻤﺒﺎﻛﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ځﻞ ﻟﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ څﺨﻪ اروﭘﺎ ﺗﻪ اﺳﭙﺎﻧﻮﻳﺎﻧﻮ
ﻳﯥ ﻟږ ﺗﻤﺒﺎﻛﻮ وڅﻜﻮل .وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ اﻛﺒﺮ ﻟﻪ دوا ﭘﯧﮋﻧﺪوﻧﻜﻲ څﺨﻪ ﭼﯥ د
راوړل.
ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ او د ﻫﻐﻪ د ﺧﻮاﺻﻮ ﭘﻪ اړه د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره درﺑﺎر ﺗﻪ
ﭘﻪ ﻛﻴﻮﺑﺎ ﻛﯥ د ﻛﻮﻟﻤﺒﺲ ﻣﻠګﺮو د ځﺎﻳﻲ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ څﻜﻮل ﻟﻴﺪﻟﻲ وو .
راﺑﻠﻞ ﺷﻮى و ،ﭘﻮښﺘﻨﯥ وﻛړې .دوا ﭘﯧﮋﻧﺪوﻧﻜﻲ ووﻳﻞ ﭼﯥ د دۀ ﭘﻪ
دﻏﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﻪ اﺳﻨﺎدو ﻛﯥ دا رﻧګﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮې ده :دوى دا ﻳﻮ ﺳﺮ ﺑﻠﻮي
ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﯥ ﻫﻴڅ ﻧﻪ دي راﻏﻠﻲ .وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ د
او دا ﺑﻞ ﺳﺮ زﺑﯧښﻲ ،ژدوﻳﻲ ﻳﯥ او ﻫﻐﻪ ﻟﻮګﻰ ﻛﺸﻮي ټټﺮ ﺗﻪ ﻳﯥ
ﺗﻤﺒﺎﻛﻮ ﭘﻪ اړه ﻳﻮ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺤﺚ وﺷﻮ ﭼﯥ د اﻛﺒﺮ ﭘﻪ درﺑﺎر ﻛﯥ د
ﻧﻨﺒﺎﺳﻲ ،ﭼﯥ ورﺳﺮه ﻳﯥ ﺑﺪن ﻛﺮﺧﺖ ﻛﯧږي ،ګﻮاﻛﯥ ﻧﺸﻪ ﻛﯧږي ،دوى
روﺷﻨﻔﻜﺮۍ د ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل ښﻮدﻧﻪ ﻛﻮي .ﻳﻮۀ ﻃﺒﻴﺐ ووﻳﻞ :دا ﻳﻮه ﻧﺎﺗﺠﺮﺑﻪ
واﻳﻲ ﭼﯥ دا ﭼﻢ وﻛړي ﺑﻴﺎ ﻧﻮ ﺳﺘړﻳﺎ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﻲ(.
ﺷﻮې دوا ده ﭼﯥ ﻃﺒﻴﺒﺎﻧﻮ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﯥ ﻫﻴڅ ﻧﻪ دي ﻟﻴﻜﻠﻲ .ﻧﻮ ﻣﻮږ
ﺗﻤﺒﺎﻛﻮ ﭘﻪ اروﭘﺎ ﻛﯥ ژر ﻋﺎم ﺷﻮل .ﭘﺮﺗګﺎﻟﻴﺎﻧﻮ ﺗﻤﺒﺎﻛﻮ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ
ﺗﺎﺳﯥ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻪ د داﺳﯥ ﻧﺎﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮﻳﻮ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺧﻮاص څﻨګﻪ ﺑﻴﺎ ن
راوړل او ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ځﺎﻳﻪ د اﺳﺪ ﺑﯧګ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﻮه اﺷﺮاﻓﻲ ﭘﻪ ﻻس ﭘﻪ
) (١۶٠۵ – ١۶٠۴ﻛﯥ د اﻛﺒﺮ درﺑﺎر ﺗﻪ راوړل ﺷﻮل.

ﻛړو؟ دا ﺑﻪ ښﻪ ﻧﻪ وي ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﻣﻌﻈﻢ ﻳﯥ اﻣﺘﺤﺎن ﻛړئ (.
اﺳﺪ ﺑﯧګ ﻃﺒﻴﺐ ﺗﻪ ځﻮاب ورﻛړ  :اروﭘﺎﻳﺎن اﺣﻤﻖ ﻧﻪ دي ﭼﯥ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﺑﻪ

اﻛﺒﺮ ﭘﺎﭼﺎ ،اﺳﺪ ﺑﯧګ ﺑﯧﺠﺎﭘﻮر ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ اﺳﺘﺎزي ﭘﻪ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻮﻟﻰ و.
ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﻲ ﺧﻮ څﻜﻮي ﺑﻪ ﻳﯥ .ﭘﻪ دوى ﻛﯥ ﻋﺎﻗﻞ ﻛﺴﺎن ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺪرت
دﻟﺘﻪ دۀ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ وﻟﻴﺪل او څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﭘﻮﻫﯧﺪۀ ﭼﯥ اﻛﺒﺮ د ﻧﻮﻳﻮ او ﻧﺎدرو
ﺳﺮه ﺗﯧﺮوځﻲ او ﺧﻄﺎ ﻛﻮي .ﺗﺎﺳﯥ څﻨګﻪ ﻛﻮﻻى ﺷﺊ ﭼﯥ د ﻳﻮ ﺷﻲ ﺗﺮ
ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺷﻮﻗﻲ دى ﻧﻮ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﻳﯥ وﻛړه ﭼﯥ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ د ﺳﻮﻏﺎت ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ
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ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻮﻟﻮ او د ﻫﻐﻪ د ﺧﻮاﺻﻮ ﺗﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ دﻣﺨﻪ ،د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اړه
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ﺻﺤﺖ ﺑﺪ اﺛﺮ ﻛړى و ﻧﻮ ﻣﺎ اﻣﺮ وﻛړ ﭼﯥ ﻫﻴڅﻮك دې ﻳﯥ ﻧﻪ څﻜﻮي .زﻣﺎ

ﻗﻀﺎوت وﻛړئ ،د داﺳﯥ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﯥ ﭼﯥ ﻣﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﻃﺒﻴﺒﺎﻧﻮ،

ورور ،ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ،ﻫﻢ د ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﻟﻪ ﻧﺎوړه اﻏﯧﺰو ﺧﺒﺮ دى او د ﻫﻐﻮ

ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ،ﻟﻮﻳﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ،او اﺷﺮاﻓﻮ ﺳﺮه ﺗﻌﻠﻖ وﻟﺮي؟ ﭘﻪ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ د

اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻳﯥ ﻣﻨﻊ ﻛړى دى(.

ﻫﻐﻮ د ښﻮ ﻳﺎ ﺑﺪو ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس ﻗﻀﺎوت وﺷﻲ او ﻓﻴﺼﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ

داﺳﯥ ښﻜﺎري ﭼﯥ ﭘﻪ اووﻟﺴﻤﻪ ﭘﯧړۍ ﻛﯥ د ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﻟﻪ څﻜﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﺮاخ

د ﻣﻮﺿﻮع د ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ وي.

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﺷﻮ .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ د اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﭘﺎﭼﺎ ﻟﻮﻣړي ﺟﻴﻤﺰ ﻫﻢ د

ﻃﺒﻴﺐ ځﻮاب ورﻛړ :ﻣﻮږ د داﺳﯥ ﻋﺎدت ﭘﻪ ﻣﻨﻠﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ زﻣﻮږ ﻋﺎﻗﻼﻧﻮ

ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻨﻊ ﻛړ .ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺮاد )– ١۶٢٣

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛړى او ﻣﻨﻠﻰ ﻧﻪ وي ،د اروﭘﺎﻳﺎﻧﻮ ﭘﻴﺮوي ﻧﻪ ﻛﻮو.

 (١۶۴٠ﻫﻢ ﭘﻪ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﺑﻨﺪﻳﺰ وﻟګﺎوه .ﻟﻪ ﺑﻨﺪﻳﺰه د ﻏﺎړه ﻏړووﻧﻜﻲ ﺟﺰا

اﺳﺪ ﺑﯧګ ورﺗﻪ ووﻳﻞ :دا ﻧﻮ ﻋﺠﺒﻪ ﺧﺒﺮه ده .ﻟﻪ ادﻣﻪ ﺗﺮ دې دﻣﻪ ﻫﺮ دود

اﻋﺪام وه.

ﻳﻮ وﺧﺖ ﻧﻪ ﻳﻮ وﺧﺖ ﻧﻮى و .ﻋﺎدﺗﻮﻧﻪ او دودوﻧﻪ ورو ورو ﭘﻴﺪا ﺷﻮي

اﻧګﺮﯦﺰ ﺳﻔﻴﺮ ﺗﻮﻣﺎس رو ﺗﻪ ﭼﯥ د ﺷﭙﺎړﻟﺲ ﺳﻮه ﭘﻨځﻠﺲ او ﺷﭙﺎړﻟﺲ

دي .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮه ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻧﻮى ﺷﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﯧږي او د دﻧﻴﺎ ﺧﻠﻚ

ﺳﻮه اﺗﻠﺲ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻣﻮده ﻛﯥ د ﻣﻐﻮﻟﻮ درﺑﺎر ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ و ،ﭘﻪ

ورﺳﺮه ښﻪ ﺑﻠﺪﯦږي ﻧﻮ ﻫﺮ څﻮك ﻳﯥ ﻣﻨﻲ .د ﻳﻮۀ ﺷﻲ د ښﻪ واﻟﻲ ﻳﺎ ﺑﺪ واﻟﻲ

ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ د ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﻣﻮﻧﺪل ﻣﺸﻜﻞ ﺷﻮل ،ځﻜﻪ ﺑﻨﺪﻳﺰ ورﺑﺎﻧﺪې

ﭘﻪ اړه ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻴﺒﺎن او ﻫﻮښﻴﺎران ﻓﻴﺼﻠﻪ وﻛړي .د ﻳﻮۀ ﺷﻲ ښﮥ

ﻟګﯧﺪﻟﻰ و .دۀ ﭘﻪ اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﺧﭙﻞ ﻳﺎر  ،ﭘﺎپ ول ﺗﻪ وﻟﻴﻜﻞ ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ

ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻤﻜﻦ وار ﻟﻪ واره ﻣﻌﻠﻮم راڅﺮګﻨﺪ ﻧﻪ ﺷﻲ(.

د ﺧﭙﻞ ﻣﺼﺮف ﻟﭙﺎره څﻠﻮر ،ﭘﻨځﻪ ﭘﻮﻧډه ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ورواﺳﺘﻮي .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ

اﻛﺒﺮ ﻟﻪ دې ﻣﺒﺎﺣﺜﯥ ﺧﻮﻧﺪ واﺧﻴﺴﺖ او ﺗﺒﺼﺮه ﯦﯥ وﻛړه ﭼﯥ :واﻗﻌﺎ ﻣﻮږ

ﺟﺮﻣﻦ ﺳﻴﺎح ﻣﺎﻧډﺳﻠﻮ د ﺷﺎه ﺟﻬﺎن ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ ﻻړ ،ﻫﻠﺘﻪ ﻳﯥ

ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ ﺷﻰ ﭼﯥ د ﻧﻮرو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻫﻮښﻴﺎراﻧﻮ ﻣﻨﻠﻰ دى ،ﻳﻮازې ﭘﻪ دې

وﻟﻴﺪل ﭼﯥ د ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﻢ ﭘﻪ اﺷﺮاﻓﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ او ﻫﻢ ﭘﻪ ﻋﺎدي

دﻟﻴﻞ ﭼﯥ دا ﺧﻮ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻧﺸﺘﻪ ،رد ﻧﻪ ﻛړو .ﻛﻨﻪ ﻧﻮ څﻨګﻪ ﺑﻪ

ﺧﻠﻜﻮ ﻛﯥ ﻋﺎم دى.

ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻛﻮو؟

ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﻨﺎد راښﻴﻲ ﭼﯥ وروﺳﺘﻨﻮ ﻣﻐﻮﻟﻮ واﻛﻤﻨﻮ د ﺑﺎﻧډار ﺧﺎﻧﯥ ﭘﻪ

اﺳﺪ ﺑﯧګ ډﯦﺮ ﺗﻤﺒﺎﻛﻮ او ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﭼﻠﻤﻮﻧﻪ راوړل ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠګﺮو او

ﻧﻮم د ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ د څﻜﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﯧﻠﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻟﺮﻟﻪ .ﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ،ﻧﻮاﺑﺎﻧﻮ او اﺷﺮاﻓﻮ

اﺷﺮاﻓﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺳﻮﻏﺎت ورﻛړي .اﻛﺒﺮ ﺑﻞ ځﻞ ﺗﻤﺒﺎﻛﻮ وﻧﻪ څﻜﻮل .د ﻣﺂﺛﺮ

ﺑﻪ د ﭼﻠﻴﻢ د څﻜﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﺎص ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻧﻴﻮل .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ اﻧګﺮﯦﺰان

رﺣﻴﻤﻲ ﻟﻴﻜﻮال ﻫﻢ دﻏﻪ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ اول ځﻞ د اﻛﺒﺮ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ

ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻪ راﻏﻠﻞ ،دوى ﻫﻢ ﭘﻪ اوﻟﻪ ﻛﯥ ﻫﻤﺪاﺳﯥ وﻛړل  .ﭼﯥ ﻳﻮ څﻪ

راوړل ﺷﻮل او د ﻣﻐﻮﻟﻮ اﺷﺮاﻓﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻟﻨډ وﺧﺖ ﻛﯥ رواج

وﺧﺖ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ ،ﻋﻮاﻣﻮ ﻫﻢ د ﭼﻴﻠﻢ د څﻜﻠﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﯧﭽﻠﻲ رواﺟﻮﻧﻪ ﭘﻪ

ﺷﻮل ،وڅﻜﻮل .اﻟﺒﺘﻪ ،داﺳﯥ ښﻜﺎري ﭼﯥ د ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﻟﻪ څﻜﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻛﻠﻚ

ﺷﻮق ﺳﺮه وﻣﻨﻞ .ﭼﻴﻠﻢ د ﺧﻠﻜﻮ او وﻟﺲ د ورورګﻠﻮۍ ﻳﻮ ﺳﻤﺒﻮل ﺷﻮ.

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﻢ ﺷﻮى دى .ﺟﻬﺎﻧګﻴﺮ ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ  ١۶١٧ﻛﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﻮزك ﻛﯥ
ﻳﺎدوﻧﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ :څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ د ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ څﻜﻮل د ګڼﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ذﻫﻦ او
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ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﻴﺐ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب )ﻏﺰﻧﻮي ﻣﺤﻤﻮد( ﻛﯥ د ﻣﺤﻤﻮد ﻧﻘﺶ ﻟﻪ ﺳﻜﻴﻮﻟﺮ او
ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻟﻴﺪﻟﻮري ﺷﻨﻠﻰ دى .د ﺣﺒﻴﺐ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻤﻮد د ﻓﺘﺤﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﺳﻴﻤﻮ د
ﻧﻴﻮاك او ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه ﺳﺎﺗﻠﻮ ﺷﻮﻗﻲ ﻧﻪ و .د دۀ دﻟﭽﺴﭙﻲ دا وه ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻨﺪه ﺛﺮوت
ﻳﻮﺳﻲ او ﭘﻪ ﻣﺮﻛﺰي اﺳﻴﺎ ﻛﯥ ﻳﯥ د ﺧﭙﻠﯥ اﻣﭙﺮاﻃﻮرۍ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ وﻟګﻮي .دۀ ﻟﻪ

ﻏﺰﻧﻮي ﻣﺤﻤﻮد

ځﺎن ﺳﺮه ﻟﻪ ﻫﻨﺪه د ﻛﺴﺐ او ﻛﻤﺎل ﺧﺎوﻧﺪان ﺑﻮﺗﻠﻞ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ،ﻏﺰﻧﻲ
ورﺑﺎﻧﺪې ښﻜﻠﻰ ودان ﻛړي .ﻏﺰﻧﻲ د ﻣﺤﻤﻮد ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻟﻨډ وﺧﺖ ﻛﯥ د ﻋﻠﻤﻲ
او ادﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ زړۀ او ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻮ .ﻣﺤﻤﻮد د ﻣﺬﻫﺐ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﻛﯥ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻧﻪ و.

د ﺷﻠﻤﯥ ﭘﯧړۍ ﭘﻪ ﺷﻠﻤﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ د ﻫﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ د ﻓﺮﻗﻪ ﭘﺮﺳﺘۍ
د زﻏﻢ څښﺘﻦ و او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻮځ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻫﻨﺪﻳﺎن ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻛړل .دۀ ﭘﻨﺠﺎب ﻟﻪ ﺧﭙﻞ

)ﻛﻤﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺰم( ښﻜﺎر ﺷﻮ ،د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ دﻏﻪ ټﻮﻛﻪ وﺷﻮه .د دواړو
ﻗﻠﻤﺮو ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﻛړ او ﻻﻫﻮر ﻳﯥ ورﺗﻪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ وټﺎﻛﮥ  .ﻻﻫﻮر ﭘﻪ ﻟﻨډ وﺧﺖ ﻛﯥ

ﻏﺎړو ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ ﺧﭙﻞ اﺗﻼن وﻏټﻮل او د ﻧﻮرو ﭘﻪ اﺗﻼﻧﻮ ﭘﺴﯥ ﻳﯥ ﺑﺪ و رد ووﻳﻞ.
ﻫﻨﺪو ﻛﻤﻴﻮﻧﺎﻟﺴﺘﻮ ﻏﺰﻧﻮي ﻣﺤﻤﻮد ) (١٠٣٠ – ٩۶٨وﺣﺸﻲ او ډﺑﺮزړى ﺑﻨﻴﺎدم

ﭘﻪ ﻳﻮ ۀ اﺳﻼﻣﻲ ښﺎر ﺑﺪل ﺷﻮ .دې ښﺎر ﺗﻪ ﻟﻪ ګﺮدې اﺳﻼﻣﻲ ﻧړۍ ﭘﻮﻫﺎن ،دﻳﻨﻲ
ﻋﻠﻤﺎ ،ﺻﻮﻓﻴﺎن او ﺷﺎﻋﺮان راﻏﻠﻞ.

وﺑﺎﻟﮥ ﭼﯥ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺗﺒﺎﻫﻲ راوﺳﺘﻪ ،ﭘﻪ ﺷﺎﻫﻲ ﺧﺰاﻧﻮ او ﻣﻌﺒﺪوﻧﻮ ﻛﯥ راټﻮﻟﻪ
د ﻣﺤﻤﻮد ﭘﺮاﺧﯥ او ﻣﻈﺒﻮﻃﯥ اﻣﭙﺮاﻃﻮري د ﺑﻐﺪاد د ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺪرت ﺗﻪ
ﺷﻮې ﺷﺘﻤﻨﻲ ﻳﯥ وﻟﻮټﻠﻪ او ﻫﻨﺪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻧﺎرﻛﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺤﺮان
ﺧﻄﺮه ﭘﯧښﻮﻟﻪ .ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ د ﻏﺰﻧﻲ د ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﭘﻪ ﺑﻐﺪاد ﻛﯥ د ﻋﺒﺎﺳﻲ
دوڅﺎره ﻛړ .د ﻣﺤﻤﻮد ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻌﺒﺪوﻧﻮ وراﻧﯧﺪا او د ﺑﻮﺗﺎﻧﻮ ﺑﯥ اﺣﺘﺮاﻣﻲ د
ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺮ ﻣﻨځ اﺧﺘﻼﻓﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﻮل .ﭼﯥ څﻮﻣﺮه ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻴﺎوړى
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن د ﺧﻠﻜﻮ ﻣﺬﻫﺒﻲ ژوﻧﺪ ﭘﺮﯦﺸﺎن ﻛړ .د دﻏﻮ ﻛﻤﻴﻮﻧﺎﻟﺴﺘﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ،
ﻛﺎوۀ ﻫﻐﻮﻣﺮه ﭘﻪ ﺑﻐﺪاد ﻛﯥ د ﺧﻼﻓﺖ ﻗﺪرت او اﻗﺘﺪار ﻛﻤﯧﺪۀ .دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ
ﻣﺤﻤﻮد ﻳﻮه وژوﻧﻜﯥ ﺑﻼ وه ﭼﯥ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ ﺟﺒﺮان ﻛﯧﺪوﻧﻜﻲ ﺗﺎواﻧﻮﻧﻪ
اﺳﻼﻣﻲ دﻧﻴﺎ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ راوﺳﺖ او ﺧﻠﻜﻮ د ﺧﻠﻴﻔﻪ ﭘﻪ ځﺎى ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﻠﻄﺎن
واړول.
ﺳﺮه ﭼﯥ د دوى ﺳﺎﺗﻨﺪوى او ﻣﺪاﻓﻊ و ،وﻓﺎداري څﺮګﻨﺪه ﻛړه .ﺧﻠﻴﻔﻪ د
ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﻛﻤﻴﻮﻧﺎﻟﺴﺘﻮ ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ د ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﺤﯥ ﭘﻪ ډﯦﺮ ﺷﺪ و ﻣﺪ
اﺳﻼﻣﻲ ﻧړۍ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻣﺸﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺪل ﺷﻮ .ﺳﻼﻃﻴﻦ ﭼﯥ ﭘﻮره ﻣﺴﺘﻘﻞ
وﺳﺘﺎﻳﻠﯥ او د ﺑﺖ ﺷﻜﻦ ﭘﻪ ﻟﻘﺐ ﻳﯥ وﻟﻤﺎﻧځﮥ  .اﻳﻢ ،ﻧﺎﻇﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب )د
ﺷﻮل ﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻜﻮ د ﻫﻮﻳﺖ ځﻠﻮﻟﻮ او د ځﺎﻳﻲ ﻛﻠﭽﺮ ﻏﻮړوﻟﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻣټﯥ
ﻏﺰﻧﻮي ﻣﺤﻤﻮد ژوﻧﺪ او زﻣﺎﻧﻪ( ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ داﺳﯥ ﻟﻮى ﺟﻨﺮال ﻳﺎد ﻛړى دى
راوﻧﻐښﺘﯥ .د دې ﻛﺎر ﻳﻮه ﻧﺘﻴﺠﻪ دا راووﺗﻪ ﭼﯥ اﺳﻼﻣﻲ ﻧړۍ ووﯦﺸﻞ ﺷﻮه او
ﭼﯥ ﻫﻴڅ وﺧﺖ ﻳﯥ ﻣﺎﺗﻪ وﻧﻪ ﻛړه ،ټﻮل ﺧﻨډوﻧﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻟﺮې ﻛړل او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ﻣﺤﻠﻲ واﻛﻤﻨﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﻛﯥ د ﺧﭙﻞ ﻗﺪرت رﯦښﯥ وځﻐﻠﻮﻟﯥ.
ګﺮدو ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺷﻮ .
دﻏﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ،ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻮي درﺑﺎر ﻛﯥ د ﻓﺎرﺳﻲ ژﺑﯥ او ﻛﻠﭽﺮ د اﺣﻴﺎ ﺳﺒﺐ
ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻴﺮاﻧﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ څﻮ ﻣﻘﺎﻟﻮ ﻛﯥ د دې ﺗﻮر د ردوﻟﻮ ﻫڅﻪ ﻛړې ده ﭼﯥ
ﺷﻮ .دې ﻛﺎر دﻋﺮﺑﻲ ژﺑﻲ ﺳﻠﻄﻪ وګﻮاښﻠﻪ او ﻓﺎرﺳﻲ ﻳﯥ د ﻋﻠﻢ و ادب ﭘﻪ ژﺑﯥ
ﻏﺰﻧﻮي ﻣﺤﻤﻮد ﻟﻪ ﻟﻮى ﺷﺎﻋﺮ ﻓﺮدوﺳﻲ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ژﻣﻨﻪ وﻧﻪ درﯦﺪ او ﻫﻐﻮﻣﺮه
ﺑﺪﻟﻪ ﻛړه.
ﭘﻴﺴﯥ ﻳﯥ ورﻧﻪ ﻛړې ﭼﯥ ورﺗﻪ وﻳﻠﻲ ﻳﯥ وو .ﺷﻴﺮواﻧﻲ واﻳﻲ ﭼﯥ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺨﻲ
ﻣﺤﻤﻮد ﺧﭙﻞ درﺑﺎر ﺗﻪ د ﻟﻮﻳﻮ ادﺑﻲ څﯧﺮو او ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ورﺑﻠﻠﻮ ﺳﺮه د ﻓﺎرﺳﻲ ژﺑﯥ

ﺳړى و ،د ﻋﻠﻢ او ادب د ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﺣﺎﻣﻲ و .د دۀ ﭘﻪ ﻗﻮل ،دا ﺗﻮروﻧﻪ ﻏﻠﻂ دي
ﺣﻤﺎﻳﺖ وﻛﺎوۀ .اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﻳﻮ ﻫﻐﻪ څﻮك و ﭼﯥ د ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻠﻨﻪ ﻳﯥ وﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ .ﺧﻮ ﻧﻮرو

ﭼﯥ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺮﻳﺺ او ﻛﻨﺠﻮس و.

د ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻠﻨﻪ وﻣﻨﻠﻪ ،د ﻫﻐﻪ درﺑﺎر ﺗﻪ ﻻړل او ﻟﻪ اﻣﺘﻴﺎزوﻧﻮ ﺑﺮﺧﻮر ﺷﻮل.
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ﺳﺘﺮ ﺷﺎﻋﺮ ﻓﺮدوﺳﻲ د ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﯥ ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻠﻮ ﺳﺮه د اﻳﺮان ﻟﺮﻏﻮﻧﻰ اﻓﺴﺎﻧﻮي
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺪوﻳﻦ ﻛړ .ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ د اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺸﻨﻠﻴﺰم ﻟﭙﺎره د ﻣﻘﺪس ﻛﺘﺎب ﺣﻴﺜﻴﺖ
ﻟﺮي .ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻟﻪ ﻋﺮﺑﻲ ﻛﻠﭽﺮ ﺳﺮه د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ او د اﻳﺮاﻧﻲ دودوﻧﻮ او ارزښﺘﻮﻧﻮ
د ﺳﺘﺎﻳﻠﻮ او ﻏټﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﻮه ﭘﻴﺎوړې وﺳﻠﻪ وه ﭼﯥ ﻟﻪ ﻋﺮب اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺰم ﺳﺮه ﭘﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﯥ د اﻳﺮان ﻧﺸﻨﻠﺴټ ﻏﻮرځﻨګ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻس ورﻏﻠﻪ .ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﯥ ﭘﻪ ﻓﺎرﺳﻲ

ﺣﻘﻮﻧﻪ او ﻣﻘﺎوﻣﺘﻮﻧﻪ
ژﺑﯥ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ د ﻋﺮﺑﻲ ﻛﻠﺘﻮر وده ورو ﻛړه او وﻳﯥ دروﻟﻪ .د ﻫﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯥ
ټﻮﻟﻨﯥ ﻫﻢ ﺗﺮ ﻋﺮﺑﻲ ﻛﻠﭽﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻠﭽﺮ ډﯦﺮ ورﺧﭙﻞ ﻛړ ،ځﻜﻪ اﺳﻼم د اﻳﺮان ﻟﻪ
ﻻرې ﻫﻨﺪ ﺑﺮاﻋﻈﻤګﻲ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ .د ﻣﺤﻤﻮد زﻣﺎﻧﻪ د ﻓﺎرﺳﻲ ژﺑﯥ د رﻧﺴﺎﻧﺲ

ﺳﺘﻤګﺮو واﻛﻤﻨﻮ ﻃﺒﻘﻮ د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﻫﺮ ﭘړاو ﻛﯥ وﻟﺴﻮﻧﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛړي

زﻣﺎﻧﻪ ﺑﻠﻞ ﻛﯧږي.

دي او ﭼﯥ وﻟﺴﻮﻧﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ د ﻣﺤﺘﺮم ځﺎى د ﻟﺮﻟﻮ ،ﻋﺪاﻟﺖ او

د ﻣﺤﻤﻮد ﭘﻪ ﻻس د ﻫﻨﺪ ﻓﺘﺤﯥ ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺒﻴﺮوﻧﻲ ﺗﻪ ﻫﻢ دا ﭼﺎﻧﺲ ورﻛړ ﭼﯥ

ﻣﺴﺎوات ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﻛړي د دوى ﻟﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻮى دى.

ﻫﻨﺪ ﺗﻪ راﺷﻲ او ﻫﻨﺪي ﻛﻠﭽﺮ و ﺗﻤﺪن ﻟﻪ ﻧﮋدې ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛړي .د دۀ ﺗﺤﻘﻴﻖ

د اﺳﺘﺒﺪادي ﺳﻠﻄﻨﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ ټﻮل واك ﻟﻪ ټﻮﻟﻮاك ﺳﺮه و،

)ﻛﺘﺎب اﻟﻬﻨﺪ( د ﻫﻨﺪ د ﻣﺬﻫﺐ ،ﻓﻠﺴﻔﯥ ،دودوﻧﻮ او ﺷﻌﺎﻳﺮو د ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎره

ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﻐﺎوت ﺑﻠﻞ ﻛﯧﺪۀ .ﺑﻐﺎوت ﻟﻮى ﺟﺮم و او ﺑﺎﻏﻲ ﺗﻪ ﭘﻪ
ﺗﺮ ګﺮدو ښﻪ او ﺗﺮ ګﺮدو دﻗﻴﻖ ﺳﻨﺪ دى .ﻛﺘﺎب اﻟﻬﻨﺪ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯥ دﻧﻴﺎ او

ﺑﯥ رﺣﻤۍ ﺳﺮه ﺳﺰا ورﻛﻮل ﻛﯧﺪﻟﻪ .ﺑﺎﻏﻴﺎن ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻛﯧﺪل ،د دوى
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﻓﺎﺻﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﻦ ﺑﺎﻧﺪې د ﺗﻔﺎﻫﻢ او ﭘﻮﻫﺎوي ﻳﻮ ﭘﻞ وﺗﺎړۀ.

ﻛﻮﻟﻤﯥ را اﻳﺴﺘﻞ ﻛﯧﺪﻟﯥ او ﭘﻪ ښﻜﺎره اﻋﺪاﻣﯧﺪل ﭼﯥ ﻧﻮر ﺧﻠﻚ ﺳﺒﻖ
دﻟﺘﻪ ﻳﻮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ درس دى ﭼﯥ زده ﻛړه ﻳﯥ ﭘﻜﺎر ده :د ﻏﺰﻧﻮي ﻣﺤﻤﻮد ﭘﻪ ﻻس ﻟﻮﻳﻪ

واﺧﻠﻲ .ﺧﻮ ﻟﻪ ﺳﺨﺘﻮ ﺳﺰاګﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه ،د ﺧﻠﻜﻮ ﭼﯥ ﻫﺮ وﺧﺖ وس
ﺟﻮړه ﺷﻮې اﻣﭙﺮاﻃﻮري د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣړﻳﻨﯥ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻟﻨډ وﺧﺖ ﻛﯥ وﻧړﯦﺪه ﺧﻮ ﭘﻪ
ذﻫﻨﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﯥ او ﻛﺘﺎب اﻟﻬﻨﺪ اﻏﯧﺰ ان ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﭘﻮرې ﭘﺎﺗﯥ دى.

رﺳﯧﺪﻟﻰ د ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف ﻳﯥ اواز اوﭼﺖ ﻛړى دى.

د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ او اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د دوﻳﻤﯥ ﺟګړې ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﻃﺎﻧﻮي ﭘﻮځ د

دا ﺑﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻟﻪ ازادۍ ،ﺑﺮاﺑﺮۍ او ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺮه ﻓﻄﺮي ﻣﻴﻨﻪ وي ﭼﯥ ﺧﻠﻚ

ﻫﻨﺪواﻧﻮ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮﻟﻮ او د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺳﭙﻜﺎوي ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د ﺳﻮﻣﻨﺎت

ﻟﻪ رﺳﻤﻲ او ﻣﻨﻞ ﺷﻮﻳﻮ رواﺟﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﺗﻪ ورﺑﻮﻟﻲ .ډﯦﺮ ځﻠﻪ وﻳﻨﻮ

دروازې ﻟﻪ ﻏﺰﻧﻲ څﺨﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﻳﻮړې .ﺧﻮ ﻣﺨﻜﯥ ﺗﺮ دې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻌﺒﺪ

ﭼﯥ ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ وروﺳﺘﻪ ﻫﻢ ﻣﺒﺎرزې ﺗﻪ دوام ورﻛړى او ﻟﻪ ﺳﺮښﻨﺪﻧﯥ

ﻛﯥ ودرول ﺷﻲ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷﻮه ﭼﯥ دﻏﻪ دروازې ﻟﻪ ﺧﻮرا ورﺳﺘﻴﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه

ﻳﯥ ﻻس ﻧﻪ دى اﺧﻴﺴﺘﻰ ﭼﯥ د ﭘﻮره ﻣﺴﻠﺢ دوﻟﺘﻲ ﻗﻮاوو ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻳﯥ

ﺗﻌﻠﻖ ﻟﺮي .ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﺷﺮم او ﺳﭙﻜﺎوى اﺣﺴﺎس ﻛړى وي ﭼﯥ دروازې

د ﺑﺮي ﺗﻤﻪ ﺷﻠﯧﺪﻟﯥ ده .د ﺧﻮاﺷﻴﻨۍ ځﺎى دا دى ﭼﯥ ﻣﻮرﺧﺎ ﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻠﻜﻮ

ﻳﯥ ﭘﻪ اګﺮه ﻛﯥ ﭘﻪ ﻳﻮه زﯦﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﻛﯧښﻮدﻟﯥ او د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ

ﺳﺮه ﺧﻮاﺧﻮږي ﻧﻪ ده ﻟﺮﻟﯥ .ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ د ﺧﻠﻜﻮ د ﻣﺒﺎرزو د ﺛﺒﺘﻮﻟﻮ ﭘﻪ ځﺎى
ﻫﻴڅﻜﻠﻪ ﻫﻴڅ وﻧﻪ وﻳﻞ .ﭘﻪ دې ورﺳﺘﻴﻮ ﻛﯥ ،روﻣﻴﻼ ﺗﺎﭘﺎر د ﺳﻮﻣﻨﺎت ﭘﻪ اړه

ﭘﺎڅﻮن ﻛﻮوﻧﻜﻲ د ټﻮﻟﻨﯥ ﻏﻠﻴﻤﺎن ﻳﺎد ﻛړي او د ﻧﻈﺎم د ﺛﺒﺎت د ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ
ﺧﻮرا ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻟﻴﻜﻠﯥ او ﻫﻐﻪ ټﻮﻟﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻳﯥ راﺳﭙړﻟﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ دې اړه

ﻋﺎﻣﻼن ﻳﯥ ﺑﻠﻠﻲ دي .د ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻮ د دې ﺳﻠﻮك ﻧﺘﻴﺠﻪ دا ده ﭼﯥ
ﻣﻮﺟﻮده ده.
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دﻏﻪ ﺗﺤﺮﻳﻜﻮﻧﻪ ﻟﻪ روﺣﺎﻧﻴﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﻢ وران وو ځﻜﻪ ﻫﻐﻮى د ﻣﻨﻞ ﺷﻮﻳﻮ

ﭘﻪ دوړو ﻛﯥ راﻧﻪ ﭘټ و ورك دي.

رﺳﻤﻲ اﺻﻮﻟﻮ ﭼﯥ د ﻋﻮاﻣﻮ ﻟﻪ ﮔټﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ټﻜﺮ ﻛﯥ وو ،ﻣﻼﺗړ ﻛﺎوۀ .

ﭘﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮه زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﻣﻮرﺧﺎن ﻫڅﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ د ﺗﯧﺮو ﻣﻘﺎوﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﺎرﻳﺦ

ﺧﻮ د ﻣﻘﺎوﻣﺖ ځﻴﻨﯥ ﺗﺤﺮﻳﻜﻮﻧﻪ ﭘﻪ دوﻣﺮه ﺑﯥ رﺣﻤۍ ﺳﺮه ځﭙﻞ ﺷﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ

راﭘﻴﺪا ﻛړي .ﺑﺰګﺮو د ډﯦﺮو ټﻜﺴﻮﻧﻮ او د اﺿﺎﻓﻲ ﺣﺎﺻﻼﺗﻮ د ﻧﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ

ټﻮﻟﻨﻪ ﻳﯥ ﻫﻴڅ اﺛﺮ وﻧﻪ ﺷﻴﻨﺪه .ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ ﺑﺰګﺮو او ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ د

ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ د ﻣﻼﻛﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف ﭘﺎڅﻮﻧﻮﻧﻪ ﻛړي دي .ﻏﻼﻣﺎن د اﺟﺒﺎري

اﺳﺘﻌﻤﺎري ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت وﻛﺎوۀ ﺧﻮ د دوى ﻫڅﯥ ﭘﻪ ﻛﺎﻣﻴﺎﺑۍ

ﻛﺎر او ﻧﺎوړه ﭼﻠﻨﺪ ﭘﻪ ﺧﻼف راﭘﺎڅﯧﺪﻟﻲ او ﻛﺴﺒګﺮ ،ﻛﺎرګﺮ او

ﺳﺮه وځﭙﻞ ﺷﻮې.

دوﻛﺎﻧﺪاران د ﭼﺎرواﻛﻮ ﻛﺒﺮ و ﻛﻼﻧﻜﺎري ،ﭼﯥ د دوى وس ﺗﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ

ﺳﻨﺘﺎﻟﻲ ﭘﻪ  ١٨۵۵‐۵٧ﻛﯥ ،د ﻧﻴﻠﻮ ﻛﺮوﻧﺪه ګﺮو ﭘﻪ  ١٨۶٢ﻛﯥ ،ﭘﻪ ﭘﻮﻧﻪ ﻛﯥ
ﻣﺮﻫټﻪ ﺑﺰګﺮو ﭘﻪ  ١٨٧۶ﻛﯥ ،او د ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻨګﺎل ﺑﺰګﺮو ﭘﻪ  ١٨٧٢ﻛﯥ د

ﻛﺘﻞ ﺧﻮ ﭘﻴﺴﯥ ورﻧﻪ ﻏﻮښﺘﯥ ،ﭘﺎڅﻮن ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻛړي دي .ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ
اﺳﺘﻌﻤﺎري دوﻟﺖ ﺧﻼف ﺑﻐﺎوﺗﻮﻧﻪ وﻛﻮل ﺧﻮ دﻏﻪ ټﻮل ﺑﻐﺎوﺗﻮﻧﻪ وځﭙﻞ ﺷﻮل.

ښﺎروﻧﻮ ﻛﯥ ﻣﻈﺎﻫﺮې ﻛړې او د ﺑﺪې ادارې ﻳﺎ د ﺧﻮړو د ﻟﻮړې ﺑﻴﯥ ﭘﻪ

د  ١٨٧۶او  ١٨٩۶ﻛﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ د ﻫﻨﺪ د ﺟﻨﻮب د ﻣﻮﭘﻼ ﺑﺰګﺮو د ﻣﻼﻛﺎﻧﻮ

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺗﺤﺮﻳﻜﻮﻧﻪ ﭼﻠﻮﻟﻲ دي .دﻏﻮ ﺗﺤﺮﻳﻜﻮﻧﻮ د اﺧﻮت ﻳﻮ
او ﺑﺮﻃﺎﻧﻮي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﺧﻼف دوه وﻳﺸﺖ ځﻠﻪ ﭘﺎڅﻮن وﻛﺎوۀ.د دوى ﭘﺎڅﻮن

اﺣﺴﺎس ﭘﻴﺪا ﻛړى او دﻏﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻠﻚ د ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻠﻴﻤﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﻫﺮ ځﻞ وټﻜﻮل ﺷﻮ او ﭘﻪ  ١٩٣٠ﻛﺎل ﻛﯥ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﭼﺤڼﻲ ﺷﻮ .ﺧﻮ ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼﯥ

ﻛﯥ ﻳﻮ ﻣﻮټﻰ ﻛړي دي.

څﺮګﻨﺪ دي دا دي ﭼﯥ دﻏﻮ ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﻫﻴڅ وﺧﺖ ﻣﺎﺗﻪ وﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ.

د ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻟﻪ دﻏﻮ ﺗﺤﺮﻳﻜﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻠﭙﺎﺗﻪ اﺛﺮات ﭘﺮﯦﻮﺗﻞ

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻳﻮ ﻏﻮرځﻨګ ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﯧږي ،ﻧﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ روﺣﻴﻪ ورﻛﻮي

ځﻜﻪ د ټﻮﻟﻨﯥ ﺣﺴﺎس او ﻣﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻛﻠﺘﻮري او ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺴﺎﻳﻞ رڼﺎ

ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮې ﻧﻮې اﻧﺮژي ﺳﺮه ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ رﻳﻔﻮرم راوﻟﻲ .ﺧﻮ ﻛﻪ وځﭙﻞ ﺷﻲ

ﺗﻪ راوﺗﻞ او ﺑﯧﺪاري راﺗﻠﻪ ﻧﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻪ ﻣټﯥ راﻧﻐښﺘﻞ ﻛﯧﺪې .

ﻧﻮ ﺧﻠﻚ ﺗﺮ څﻪ وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ روﺣﻲ ﻟﺤﺎظ ﻣړاوي وي .دې ﺗﻪ ﻛﺎﻓﻲ وﺧﺖ

اﻟﺒﺘﻪ دﻏﻪ اﻏﯧﺰ د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰه ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯧږي او ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ

ﭘﻜﺎر وي ﭼﯥ ﺧﻠﻚ ﻟﻪ ﻛﻮﻣﺎ ډوﻟﻪ ﺣﺎﻟﺘﻪ راووځﻲ او ﭘﻪ ځﺎن ﻛﯥ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ

ﻧﻬﻀﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ژور اﺛﺮ ﻏﻮرځﻮي .ﻣﺜﻼ ﭘﻪ اووﻟﺴﻤﻪ ﻣﻴﻼدي ﭘﯧړۍ

د ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﺮژي اﺣﺴﺎس ﻛړي.

ﻛﯥ ﭘﻪ اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ډﻳګﺮز او ﻟﻴﻮﻟﺮز ﭘﻪ ﻧﻮم د ﻣﻘﺎوﻣﺖ دوه

ﻫﻐﻪ ﻟﻴډران ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺎﺿﻲ ﻛﯥ ﻟﻪ ﺳﺮوﻧﻮ ﺗﯧﺮ ﺷﻮي د اﺗﻼﻧﻮ ﭘﻪ څﯧﺮ

ﻧﻬﻀﺘﻮﻧﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮل ﭼﯥ رادﻳﻜﺎﻟﯥ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﻳﯥ ﻟﺮﻟﯥ .دوى

راڅﺮګﻨﺪﯦږي .ﻣﺜﻼ د روم د اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﭘﻪ ﺧﻼف راﭘﺎڅﯧﺪﻟﻰ ﻏﻼم،

ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ﺑﺰګﺮو ﺗﻪ دې د ﻧﺎﻛﺮل ﺷﻮﻳﻮ ځﻤﻜﻮ د ﻛﺮﻟﻮ اﺟﺎزه ورﻛړه

ﺳﭙﺎرﺗﺎﻛﻮس ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﭙﯧﺘﻤﻮ او اوﻳﺎﻳﻤﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ د رادﻳﻜﺎﻟﻮ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ

ﺷﻲ ،ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻠﻜﻴﺖ دې ﻟﻐﻮه ﺷﻲ ،ﭘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﺤﺎظ

ﺳﻤﺒﻮل ﺷﻮ .ﻧﻦ ورځ زﭘﺎﺗﺎ ،ﭼﻴګﻮارا ،او ﺑګﺖ ﺳﻴﻨګ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺳﺘﻤګﺮو

دې ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ وګړﻳﻮ ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻠﻨﺪ وﺷﻲ ،د راﻳﻮ ﺣﻖ دې ﻻزﻳﺎﺗﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ

رژﻳﻤﻮﻧﻮ ﺳﺮه وﺟﻨګﯧﺪل ،د اﺗﻼﻧﻮ ﻣﻘﺎم ﻟﺮي  .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ دوى ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ

ﺗﻪ ورﻛړ ﺷﻲ ،او د ﻻرداﻧﻮ ﺟﺮګﻪ دې ﺧﺘﻤﻪ ﺷﻲ.

ﻛﯥ ﻧﺎﻛﺎم ﺷﻮل ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ د راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د اﻟﻬﺎم
ﺑﺨښﻮﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وځﻠﯧﺪل.
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ﺧﭙﻞ ﻗﻮت او اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻳﯥ د ﻫﻴڅ ﻟﭙﺎره ﻟګﻮل .د ﺗﺮﻛﻮ د اﺳﺘﻴﻼ ﻳﻮه ﻣﻬﻤﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ دا وه ﭼﯥ دا وړې واﻛﻤﻨۍ ﺧﺘﻤﯥ او ﭘﻪ ﻳﻮه واﺣﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﯥ
ﭼﯥ ﺳﻮﻟﻪ او ﺛﺒﺎت ﻳﯥ راوړ ،ﻣﺪﻏﻤﯥ ﺷﻮې.
ﺗﺮﻛﻮ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه ﻳﻮ ﻧﻮى ﻛﻠﭽﺮ راوړ او ﻫﻨﺪي ټﻮﻟﻨﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻟﻨډ وﺧﺖ ﻛﯥ ﭘﻪ څﻮ

ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻫﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪې د ﺗﺮﻛﻮ ﻏﻠﺒﻪ

ﻛﻠﭽﺮواﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﻛړه .د ﻛﻠﭽﺮ ﺗﻨﻮع د ﻫﻨﺪي ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ رګﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ
ﻳﻮازې ﺷﻮې وه او ﻧﻮﻳﻮ ﻧﻈﺮﻳﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ اړﺗﻴﺎ وه ،ﺗﺎزه وﻳﻨﻪ ﺟﺎري ﻛړه .ﻳﻮ ﻣﺜﺎل ﺑﻪ

ﭘﻪ ﻳﻮﻟﺴﻤﻪ او دوﻟﺴﻤﻪ ﻣﻴﻼدي ﭘﯧړۍ ﻛﯥ د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ

راواﺧﻠﻮ :د ﺗﺮﻛﻮ ﺗﺮ ﻧﻴﻮاك دﻣﺨﻪ ﭘﻮځﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻳﻮازې ﭘﻪ ﻛﺸﺘﺮﻳﺎ ﻃﺒﻘﯥ

ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺮﻛﺎﻧﻮ ﺣﻤﻠﯥ وﻛړې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ د ډﻳﻠﻲ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﻮ.

ﭘﻮرې ﻣﺤﺪود وو ،ﻧﻮرو ﻃﺒﻘﻮ د وﺳﻠﻮ ﻟﺮﻟﻮ اﺟﺎزه ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ .د ﺗﺮﻛﺎﻧﻮ اﺳﺘﻴﻼ

ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ د دﻏﻮ ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ د اﻏﯧﺰ ﭘﻪ اړه ﺑﯧﻠﯥ ﺑﯧﻠﯥ ﺧﺒﺮې ﻛړې دي .د

دﻏﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺧﺘﻢ ﻛړ او ټﻮﻟﻮ ﻃﺒﻘﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ د ﭘﻮځﻲ ﺧﺪﻣﺖ اﺟﺎزه ورﻛړه.

ﺗﺎرﻳﺨﭙﻮﻫﺎﻧﻮ ﻳﻮې ډﻟﯥ دا ﺣﻤﻠﯥ ،ﻓﺘﺤﯥ او ﻧﻴﻮﻧﯥ د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻟﭙﺎره

څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﻧﻮﻳﻮ ﻓﺎﺗﺤﺎﻧﻮ ﭘﻪ ښﺎروﻧﻮ ﻛﯥ واړول او ﺧﭙﻞ ﭘﻮځﻮﻧﻪ ﻳﯥ د ښﺎر ﭘﻪ

ﻣﺼﻴﺒﺖ او اﻓﺖ ﺑﻠﻠﯥ دي ځﻜﻪ د ﻫﻨﺪ د ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻬﻴﺮ ﻳﯥ ﻣﺨﺘﻞ ﻛړى دى او د

ﻛﻼګﺎﻧﻮ ﻛﯥ دﯦﺮه ﻛړل ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﺳﺮه ښﺎري اﻧﻘﻼب راﻏﻰ ﭼﯥ د ښﺎر ټﻮل

ﻫﻨﺪي ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ وده او ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻛﯥ ﻳﯥ ګډوډي ﭘﯧښﻪ ﻛړې ده.

ﺟﻮړښﺖ ﻳﯥ ﺑﺪل ﻛړ .ﻧﻮي ښﺎروﻧﻪ ودان او ﭘﺨﻮاﻧﻲ ښﺎروﻧﻪ ﭘﺮاخ و ﺑﻬﺘﺮه ﺷﻮل.

د دوى ﭘﻪ ﻧﻈﺮ د دﻏﻮ ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺑﻬﺮﻧﻰ ﻋﻨﺼﺮ د ﻫﻨﺪ د

د ﻋﻠﻴګړ د ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻣﻮرخ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﻴﺐ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ،دﻏﻪ ښﺎري اﻧﻘﻼب ﭘﻪ ﻫﻨﺪي

ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ټﻮﻟﻨﯥ او اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻪ ﻣﻴﺪان ﻛﯥ ﻻﺳﺒﺮى ﺷﻮ .دﻏﻪ ﻋﻨﺼﺮ د

ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﻋﻈﻴﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات راوﺳﺘﻞ.

ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻚ د ﺧﭙﻞ وﻃﻦ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﻛﯥ ﻟﻪ ﻓﻌﺎل رول ﻟﻮﺑﻮﻟﻮ

ﻧﺠﺲ او د ټﻴټﻮ ﻃﺒﻘﻮ ﺧﻠﻚ ﭼﯥ د ښﺎر ﭘﻪ ﭼﺎردﻳﻮاﻟﻲ ﻛﯥ ﻳﯥ د اوﺳﯧﺪا اﺟﺎزه

راوګﺮځﻮل او ﭘﻪ دوﻳﻢ درﺟﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻳﯥ ﺑﺪل ﻛړل .ﺑﻠﻪ دا ﭼﯥ د ﻳﺮﻏﻠګﺮو او

ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ ،د ښﺎر ﭘﻪ داﺧﻞ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻃﺒﻘﻮ ﺳﺮه اوﺳﯧﺪﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦښﻮدل ﺷﻮل .د

ﻣﺪاﻓﻌﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺟګړې د ګڼﻮ ﻫﻨﺪﻳﺎﻧﻮ د وژﻟﻮ ﺳﺒﺐ ﺷﻮې او د ﻫﻨﺪ ﺧﻠﻚ ﻳﯥ

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﻴﺐ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ دې ﻧﻮې ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ښﺎري ﺟﻮړښﺖ ﻣﻈﺒﻮط او د ﺗﯧﺮي ﭘﻪ

ﺑﯥ ﺳﯧﻜﯥ ﻛړل .دﻏﻮ ﺣﻤﻠﻮ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﻠﺘﻮري او ﻣﻌﻨﻮي ﻟﺤﺎظ ﻟﻮى

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ د ښﺎروﻧﻮ د ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﻮت زﻳﺎت ﻛړ .ﭘﻪ ښﺎر ﻛﯥ ژوﻧﺪ د دې ﺳﺒﺐ

ﺗﺎواﻧﻮﻧﻪ ورﺳﻮل.

ﺷﻮ ﭼﯥ ﻛﺴﺒګﺮ او ﺻﻨﻌﺘګﺮ ﺧﭙﻞ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ ﻻ زﻳﺎﺗﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ وروښﻴﻲ.

ﺧﻮ ځﻴﻨﯥ ﻧﻮر ﻣﻮرﺧﺎ ن واﻳﻲ ﭼﯥ د ﺗﺮﻛﻮ ﺣﻤﻠﻮ ﻫﻨﺪﻳﺎن ﻟﻪ دراﻧﮥ ﺧﻮﺑﻪ راﭘﺎڅﻮل

اﺷﺮاﻓﻮ او ﺷﺎﻫﻲ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ښﯥ ﺟﺎﻣﯥ ،ﭘﺴﻮﻟﻮﻧﻪ ،ﺟﻮاﻫﺮ ،ﻓﺮﻧﻴﭽﺮ او د اﺳﻮﻧﻮ

او دوى ﻳﯥ ﻟﻪ ﻧﻮﻳﻮ ﭼﻴﻠﻨﺠﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﺗﻪ ﭼﺘﻤﻮ ﻛړل .دوى ﭼﯥ ﺧﻄﺮ وﻟﻴﺪ

او ﻫﺎﺗﻴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره وﺳﺎﻳﻞ ﭘﻜﺎر وو .دﻏﻪ ﺻﻨﻌﺘګﺮ ﭘﻪ ﺷﺎﻫﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻮ ﻛﯥ

ﻧﻮ وﺳﻠﻪ ﻳﯥ راواﺧﻴﺴﺘﻪ او ﺧﻮﻧړۍ ﺟګړې ﻳﯥ وﻛړې .د ﻣﻘﺎوﻣﺖ روﺣﻴﯥ ﭘﻪ

اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮل ﭼﯥ د اړﺗﻴﺎ وړ ﺷﻴﺎن ﺟﻮړ ﻛړي .د ﺻﻨﻌﺘګﺮو اﻗﺘﺼﺎدي

ﻫﻨﺪي ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﻧﻮې ﺳﺎ ﭘﻮه ﻛړه او د ﻟﻴﺪ وﻧﻈﺮ ﺳﺎﺣﻪ ﻳﯥ ورﭘﺮاﺧﻪ ﻛړه.

ﺳﻮﻛﺎﻟﻲ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ د دوى ﻗﺪر زﻳﺎت ﻛړ .ﺣﺎل دا ﭼﯥ دوى ﭘﻪ ﭘﯧړﻳﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﭘﻪ

دﻏﻪ ﻣﻮرﺧﺎن دا ﻫﻢ واﻳﻲ ﭼﯥ د ﺗﺮﻛﻮ ﺗﺮ ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ دﻣﺨﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻫﻨﺪ ﭘﻪ وړو،

ﺑﯥ ﻗﺪرۍ ﻛﯥ ژوﻧﺪ ﻛړى و.

ﺑﯥ اﻫﻤﻴﺘﻪ دوﻟﺘﻮﻧﻮ وﯦﺸﻠﻰ و ﭼﯥ ﻛﻤﺰورو ﺧﻮ ﻣﺴﺘﺒﺪو واﻛﻤﻨﻮ ورﺑﺎﻧﺪې

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻓﺎرﺳﻲ د درﺑﺎر ژﺑﻪ ﺷﻮه ،د ﺳﺎﻧﺴﻜﺮﻳﺖ ژﺑﯥ او ﺑﺮﻫﻤﻦ ﻃﺒﻘﯥ ﭼﯥ د

ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوۀ .دﻏﻪ واﻛﻤﻦ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻠﻴﻤﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟګړو ﺑﻮﺧﺖ وو او

ﺳﺎﻧﺴﻜﺮﻳټ زده ﻛړه ﻳﯥ ﭘﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﻛﯥ وه ،اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻢ ﺷﻮ .ﺑﺮﻫﻤﻨﺎﻧﻮ ،ﭼﯥ
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ﻧﻮر ورﺗﻪ ﭘﻪ درﺑﺎروﻧﻮ ﻛﯥ ځﺎى و ډوډۍ ﻧﻪ وه ،ﻧﻮرو ﻛﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﻛړه .دوى
ﻟﻪ ﺳﻮداګﺮو ﺳﺮه ﻛﺎﺗﺒﺎن و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎن ﺷﻮل او ﭘﻪ دې ډول ﻳﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﻗﺪر
ﻛﻢ ﺷﻮ .ﻟﻜﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ اﻟﺒﻴﺮوﻧﻲ واﻳﻲ ،ځﻴﻨﯥ ﺑﺮﻫﻤﻨﺎن د ﻣﺤﻤﻮد ﻟﻪ ﻳﺮﻏﻠﻪ
وروﺳﺘﻪ ﻛﺸﻤﻴﺮ ﺗﻪ او د ﻫﻨﺪواﻧﻮ ﻧﻮرو واﻛﻤﻨﻴﻮ ﺗﻪ وﻟﯧږدﯦﺪل ﭼﯥ ﭘﻪ درﺑﺎروﻧﻮ
ﻛﯥ ډوډۍ ﭘﻴﺪا ﻛړي او ﺑﯥ ﻗﺪره ﻧﻪ ﺷﻲ.

د اﺳﺘــﻌــﻤﺎري دوران ﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮه د ﭼﻠﻨﺪ

ﺧﺎﻟﻖ اﺣﻤﺪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب )د دﻳﺎرﻟﺴﻤﯥ ﭘﯧړۍ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﯥ د ﻣﺬﻫﺐ او

ډوﻟﻮﻧﻪ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ځﻴﻨﯥ اړﺧﻮﻧﻪ( ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻠﻲ ﭼﯥ :ﻟﻪ اﺗﻤﯥ ﭘﯧړۍ را ﭘﻪ دې ﺧﻮا
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻟﻪ ﺑﻬﺮﻧۍ دﻧﻴﺎ ﺳﺮه ﺑﯥ ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﭘﺎﺗﯥ و .ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن

د اﺳﻴﺎ او اﻓﺮﻳﻘﺎ ﻫﻐﻪ ﻫﯧﻮادوﻧﻪ ﭼﯥ د اﺳﺘﻌﻤﺎر دوران ﻳﯥ ﻟﻴﺪﻟﻰ دى د

ﺑﺎﻧﺪې د ﺗﺮﻛﻮ د ﻏﻠﺒﯥ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﺑﺮﻳﺎ دا وه ﭼﯥ دﻏﻪ اﻧﺰوا ﻳﯥ ﺧﺘﻤﻪ ﻛړه او ﻫﻨﺪ د

اﺳﺘﻌﻤﺎري ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس د ﺧﭙﻞ ﺗﺎرﻳﺦ او ﻛﻠﺘﻮر د ﺷﻜﻞ د ﺑﺪﻟﯧﺪو او

ﻫﻐﯥ زﻣﺎﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮې دﻧﻴﺎ ﻛﯥ ﺧﭙﻞ ځﺎى وﻣﻮﻧﺪ.

ﻣﺴﺨﻪ ﻛﯧﺪو ﺗﺮﺧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺮي .ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ وروﺳﺘﻪ د دﻏﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ

ﭘﻪ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋﻳﻜﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﻛﻼګﺎﻧﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻻرې ﻟﻪ ﻏﻠﻮ وﺳﺎﺗﻠﯥ

ﻳﻮ ﻟﻮﻣړى ﻛﺎر دا و ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻪ ﺳﺮه وﻟﻴﻜﻲ او ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﭘﻜﯥ

او د ﻫﻨﺪ ﻣﺎرﻛﻴټﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻻﻧﻮ ﻣﺎﻻﻣﺎل ﺷﻮل .ﺳﻮداګﺮي د دې ﺳﺒﺐ

ﺳﻢ ﻛړي ﭼﯥ اﺳﺘﻌﻤﺎر د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ګټﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪل ﻛړي او ﻳﺎ ﻟﻪ
ﺷﻮه ﭼﯥ ﻳﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ وده وﻛړي او د ﺗﻌﺮﻓﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻘﺮرات ﺟﻮړ ﺷﻲ .ﻛﻠﻪ

ﻗﻠﻤﻪ ﻏﻮرځﻮﻟﻲ وو.
ﭼﯥ ﺗﺮﻛﻮ ﭘﺎﭼﺎﻳﺎﻧﻮ ﺧﭙﻠﯥ ﭘﻴﺴﯥ را واﻳﺴﺘﻠﯥ ،اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻮﻟﻲ ﺷﻮ او داﺧﻠﻲ و

ﻟﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎري ﻣﺎﺿﻲ ﺳﺮه ﭼﻠﻨﺪ د دوى ﻟﻮﻣړى ﻣﺸﻜﻞ و ﭼﯥ ورﺳﺮه ﻣﺦ
ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺠﺎرت ﻳﯥ وﻏﻮړاوۀ.

ﺷﻮل .ﺧﭙﻠﯥ دې ﻣﺎﺿﻲ دوى ﺗﻪ ﻣﺎﺗﻪ ،ﺑﯥ ﺣﻴﺜﻴﺘﻲ او وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ
ﻟﻮى ﻣﻮرخ ﻋﺮﻓﺎن ﺣﺒﻴﺐ واﻳﻲ ﭼﯥ د ﺗﺮﻛﻮ د ﻏﻠﺒﯥ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ ﻧﻮې

واﻟﻰ ورﻳﺎدول .دﻏﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺿﻲ ﺳﺮه دوه ډوﻟﻪ ﭼﻠﻨﺪ وﻛړ:
ﺗﻜﻨﺎﻟﻮﺟﻲ راﻏﻠﻪ او د ﺻﻨﻌﺘګﺮو ﭘﻪ ﻻس ﻳﯥ ﻻ ښﯥ وﺳﻴﻠﯥ ورﻛړې ﭼﯥ د دوى
ﺗﻮﻟﻴﺪي وړﺗﻴﺎ ﻳﯥ ﻟﻮړه ﻛړه .د دې ﺷﻲ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ د ټﻴټﻮ ﻃﺒﻘﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰ

ﻳﻮ دا ﭼﯥ د ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﻛﯧﺪﻟﻮ ﻟﻪ ﺑﻬﻴﺮه څﻪ زده ﻛړي او د ﺧﭙﻠﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﭘﻪ

ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮه ﺷﻮ او ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ د ﻣﺤﺘﺮم ځﺎى د ﻟﺮﻟﻮ ﭘﻪ ﻟټﻪ ﻛﯥ ﺷﻮل.

وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺣﺎل ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻮه ﻛړي .دوى وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﺷﺎﺗﻪ

د دې ﻟټﻮن ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﻮى اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ټﻜﺮ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ ادﺑﻴﺎﺗﻮ ﻛﯥ

ﭘﺎﺗﯥ ﺣﺎل ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ د ﻧﻮرو ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪې ﺷﻮل ،ﻋﻠﺘﻮﻧﻪ

ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﻮى دى .ﻟﻮړې ﻃﺒﻘﯥ او ﺧﻮاص د ټﻴټ ذاﺗﻮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ

وﻣﻮﻣﻲ او ﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻪ دا درس واﺧﻠﻲ ﭼﯥ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﺴﯥ ﺣﺎل ورﺑﺎﻧﺪې راﻧﻪ

ﻛﯥ ﻳﯥ د ﻣﺤﺘﺮم ځﺎى د ﻟﺮﻟﻮ ﻫڅﻪ ﻛﻮﻟﻪ ،ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﻮي ﭼﯥ ﻛﻼﻧﻜﺎره ﺷﻮي

ﺷﻲ.

دي .دﻏﻪ ټﻜﺮ د ﺑﻠﺒﻦ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ) (١٢۴۶‐١٢٨٧ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮړو دوﻟﺘﻲ څﻮﻛﻴﻮ

دوﻳﻢ ﭼﻠﻨﺪ دا و ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺎﺗﯥ د ﻫﯧﺮوﻟﻮ او د اﺳﺘﻌﻤﺎري ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ

ﻛﯥ ﻳﯥ د ټﻴټ ذاﺗﻮ ﻣﻘﺮرول ﻣﻨﻊ ﻛړل ،ډﯦﺮ څﺮګﻨﺪ دى .ﺧﻮ ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د ﺑﺪﻟﻮن

ﻻس د ﺧﭙﻠﯥ ﻏﻼﻣۍ د ﻫﯧﺮوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﭘﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎري ﻣﺎﺿﻲ ځﺎﻧﻮﻧﻪ
ﺑﻬﻴﺮ ﭘﻴﻞ ﺷﻮ ،دا ﻣﺸﻜﻠﻪ ﺷﻮه ﭼﯥ ﻣﺨﻪ ﻳﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ .ﻧﻮ ،ﻛﻮم ﺑﺪﻟﻮن ﭼﯥ ﭘﻪ

ﻧﺎګﺎره واﭼﻮل .دﻏﻪ ﻛﺎر اﺳﭙﺎﻧﻴﺎواﻟﻮ ﻫﻢ ﻛړى و .د اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ د
ﻫﻨﺪ ﻛﯥ ﻟﻪ ﺗﺮﻛﻮ ﺳﺮه راﻏﻰ ﭘﻪ دې ټﻮﻟﻨﻪ ﻳﯥ داﻳﻤﻲ اﺛﺮ وﻛړ.

ﺧﭙﻞ ﻣﻠﻚ د ﺗﺎرﻳﺦ د ﻟﻴﻜﻠﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻋﺮب ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ وﻏﻮرځﻮل ،ﻟﻜﻪ
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ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ﻳﯥ ﺟﻮړ ﻛړل .د ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎﻧﻮ څﯧړﻧﻮ د ﻫﻨﺪ د ﻣﺎﺿﻲ ﭘﻪ

ﻣﺴﻴﺤﻲ دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﻫﻢ ﺧﭙﻠﻪ ﻛړه .دوى د ﻧﻴﻮاك د دوران د ﻫﯧﺮوﻟﻮ ﻟﭙﺎره

اړه ﭘټ او ﻧﺎڅﺮګﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ت رڼﺎ ﺗﻪ راواﻳﺴﺘﻞ .د اروﭘﺎﻳﺎﻧﻮ ﺳﺎﻳﻨﺲ او

ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻪ د ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ دوران ﺧﺎﻃﺮې واﻳﺴﺘﻠﯥ.

ﻓﻠﺴﻔﯥ د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻛﯥ ﻧﻮى ﺷﻌﻮر او ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺖ ﭘﻴﺪا

د ﺑﺮاﻋﻈﻤګﻲ ﻣﻮرﺧﺎن ﻫﻢ ﻟﻪ دې ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺮه ﻣﺦ دي ﭼﯥ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ د

ﻛړ .د ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﻣﺎدي ﻛﻠﭽﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻮﻛﺎﻟﻲ او اﺳﻮده ګﻲ راوړه او

واك دوران څﻨګﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛړي او څﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ورﺳﺮه وﻛړي؟ ﭘﻪ دې

وګړﻳﻮ ﻫڅﻪ وﻛړه ﭼﯥ ﻟﻪ ژوﻧﺪه ﺧﻮﻧﺪ واﺧﻠﻲ او ﻣﺰې ﭘﻜﯥ وﻛړي.

دوران ﺳﺘﺮګﯥ ﭘټﻮل ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻪ دي .دا ﻳﻮ داﺳﯥ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺣﻘﻴﻘﺖ دى ﭼﯥ

ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ ټﻴټﻮ ﻃﺒﻘﻮ ﺗﻪ د ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﻮﻟﻮ اﻣﻜﺎن ﺑﺮاﺑﺮ

ﻣﻮرخ ورﻧﻪ ﭘﻪ اﺳﺎﻧﻪ ټﻮپ ﻧﻪ ﺷﻲ اﭼﻮﻟﻰ .ﭘﻮښﺘﻨﻪ دا ده ﭼﯥ :اﻳﺎ د اﻧګﺮﯦﺰ

ﻛړ او د ﻋﺰت څښﺘﻨﺎن ﻳﯥ ﻛړل ،ﺣﺎل دا ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻴړﻳﻮ ﭘﯧړﻳﻮ د دوى ﻟﻪ

دوران د ﻫﻨﺪ د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ ﻣﺪاﺧﻠﻪ وه او ﻛﻪ ﻟﻪ دﺧﺎﻟﺖ او ﻻس

ﻣﺤﺘﺮم ګڼﻠﻮ اﻧﻜﺎر ﺷﻮى و .اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﻮې ﻛﺎري څﺎﻧګﯥ ﻟﻜﻪ ډاﻛﺘﺮي

وﻫﻠﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه ﻳﯥ د داﺳﯥ دور ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛړو ﭼﯥ د ﻫﻨﺪ د ﺗﺎرﻳﺦ

او وﻛﺎﻟﺖ وزﯦږوﻟﯥ ﭼﯥ ﻣﻨځﻨۍ ﻃﺒﻘﻪ ﻳﯥ ﭘﺮاﺧﻪ او ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ د

ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن او اﺗﺼﺎل ﭘﻜﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﺎل ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ؟

ﻫﻐﯥ رول ﭘﻴﺎوړى ﻛړ.

ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﻓﺮﺿﻲ ﭘﻮښﺘﻨﻪ دا ده ﭼﯥ ﻛﻪ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﯥ ﺑﺮﻃﺎﻧﻮي راج ﻧﻪ واى ،د

دﻏﻪ دﻻﻳﻞ ﭘﻪ دې اﺳﺎس رد ﺷﻮي دي ﭼﯥ اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ دا ﻫﺮ څﻪ د ﺧﭙﻠﻮ

ﺑﺮاﻋﻈﻤګﻲ ﺑڼﻪ ﺑﻪ څﻨګﻪ وه ؟ ﺑﯥ ﺷﻜﻪ ﭼﯥ د اﻧګﻠﺴﺘﺎن راج ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﯥ

ګټﻮ ﻟﭙﺎره وﻛړل .اﻟﺒﺘﻪ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺎﻫﺪي ورﻛﻮي ﭼﯥ د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ

ﺗﻐﻴﻴﺮات راوﺳﺘﻞ او د ﻧﻮﻳﻮ اﻗﺪارو ﻣﻮﺳﺴﯥ ﻳﯥ ﺟﻮړې ﻛړې ﭼﯥ ﻟﻪ

ﺣﻜﻮﻣﺖ د ټﻮﻟﻨﯥ د ﺑﻨﻴﺎدي ﺟﻮړښټ او ﺳټﺮﻛﭽﺮ د ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ ﻫڅﻪ ﻧﻪ ﻛﻮﻟﻪ.

ﭘﺨﻮا ﺳﺮه ﻳﯥ راﺑﻄﻪ وﺷﻠﻮﻟﻪ او د ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺪاوم ﻳﯥ وﻧﻪ ﺳﺎﺗﻪ .ﻻ ﻣﻬﻤﻪ دا

اﻧګﺮﯦﺰ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻮړو ﻃﺒﻘﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﻛړه ﭼﯥ ﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﺮه د

ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ دوو ډﻟﻮ ووﯦﺸﻠﻪ :ﻳﻮه د ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻮﻳﻮ ډﻟﻪ وه ﭼﯥ د

ﻫﻤﻜﺎري ﭘﻪ ﺑﺪل ﻛﯥ ﺧﭙﻞ اﻣﺘﻴﺎزات وﺳﺎﺗﻲ.

اروﭘﺎ ﭘﻪ ﻃﺮز ﻳﯥ د ﻫﻨﺪ ﻋﺼﺮي ﻛﻮل ﻏﻮښﺘﻞ .دوﻳﻤﻪ ډﻟﻪ ﭘﻪ وﻃﻨﻲ

ﺟﻲ ،اﻟﻮﻳﺴﻴﻮس ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب )ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﯥ ﺑﯥ ﻣﻠﺘﻪ ﻧﺸﻨﻠﻴﺰم( ﻛﯥ

اﻗﺪارو ﭘﻮرې وﻧښﺘﻪ او ﻟﻪ ﻫﺮ ډول ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮه ﻳﯥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﻛړ .ﻟﻮﻣړۍ

ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﻛﻤﻨﻲ د ﻫﻨﺪ ټﻮﻟﻨﻪ ﭘﻪ ﭼټﻜۍ ﺳﺮه ﺑﺪﻟﻪ ﻧﻪ ﻛړه .د

ډﻟﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺎﺿﻲ ﺷﺮﻣﯧﺪﻟﻪ ﺧﻮ دوﻳﻤﻪ ډﻟﻪ ﭘﯥ وﻳﺎړﯦﺪﻟﻪ .دا وﯦﺶ ﺗﺮ

ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ د راج ﻋﺼﺮﻟﻪ ﻣﺎﺿﻲ ﺳﺮه د اﻧﻘﻼﺑﻲ ﭘﺮﻳﻜﻮن ﻋﺼﺮ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﺗﺮ

اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻛﯥ وﻳﻨﻮ.

ډﯦﺮه ﺣﺪه د ﻣﺎﺿﻲ د اداﻣﯥ ﻋﺼﺮ ﺑﻠﻼى ﺷﻮ .دى دا ادﻋﺎ ﻫﻢ ﺳﻤﻪ ﻧﻪ ګڼﻲ

ﻫﻐﻮى ﭼﯥ د ﭘﺮدو د واك ﭘﻠﻮﻳﺎن دي ،اﺳﺘﺪﻻل ﻛﻮي ﭼﯥ ﻛﻪ ﻳﻮ

ﭼﯥ اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﻫﻨﺪ واﺣﺪ ﻛړ .دى ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ :د ﻳﻮاﻟﻲ ﭘﺮوﺳﻪ ﻧﻴﻤګړې

ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻰ ﻗﺪرت ﭘﻪ ﻳﻮه وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻫﯧﻮاد واﻛﻤﻨﻲ وﻛړي ،ﻧﻮ د

وه .د ﺑﺮاﻋﻈﻤګﻲ ﻛﺎﺑﻮ درﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺧﺎوره د ﻧﻮاﺑﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻛﻨټﺮول او ادارې

ﻋﺼﺮي ﻛﯧﺪو ﺑﻬﻴﺮ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭼټﻚ ﺷﻲ او ﻛﻨﻪ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﻳﯥ ډﯦﺮ وﺧﺖ

ﻻﻧﺪې ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮه ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺮه ﻳﯥ ﺗﻔﺎوﺗﻮﻧﻪ ﻟﺮل ...

وﻟګﯧږي .د دﻏﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﭘﻪ اﺳﺎس ،ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﭘﻠﻮي ډﻟﯥ واﻳﻲ ﭼﯥ د

د اﻟﻮﻳﺴﻴﻮس اﺳﺘﺪﻻل دا دى ﭼﯥ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﺣﻜﻮﻣﺖ

اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ د واك ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻨﺪﻳﺎن ﻟﻪ ﻧﻮﻳﻮ ﻓﻜﺮوﻧﻮ ﺳﺮه ﺑﻠﺪ ﺷﻮل او

ﻫﻨﺪي ټﻮﻟﻨﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﻧﻪ ﻛړه او ﺑﻠﻜﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺛﺒﺎت ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻳﯥ د ﻫﻐﯥ

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
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ژﺑﻪ ﺷﻮه ،د ﺑﺮﻫﻤﻨﻮ ﭘﻪ څﯧﺮ ﻟﻮړو ﻃﺒﻘﻮ زده ﻛړه او ﺧﭙﻞ ﭘﺨﻮاﻧﻰ ﻣﻮﻗﻒ
ﻳﯥ وﺳﺎﺗﻪ .ﭘﻪ ﺗﺠﺎرت او ﺳﻮداګﺮي ﻛﯥ ﻣﺮوارﻳﺲ او ﺑﻨﻴﺎس د ﺷﺮﻗﻲ
ﻫﻨﺪ ﻛﻤﭙﻨۍ ﺗﻪ د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ګﺎﻧﻮ ﭘﻪ څﯧﺮ ﻛﺎر ﻛﺎوۀ او ډﯦﺮې ګټﯥ ﻳﯥ وﻛړې.

د ﻣﻐﻮﻟﻮ د زوال ﺑﺮﻃﺎﻧﻮي رواﻳﺖ

ﭘﻪ ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﻓﻴﻮډاﻻﻧﻮ ﻟﻪ اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﻤﻜﺎري ﻟﺮﻟﻪ او د
دوى ﻣﻼﺗړ ورﺗﻪ ﺣﺎﺻﻞ و .د دې ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ دﻏﻪ ﻃﺒﻘﯥ وﻧﻪ
ﺑﺎور ﻋﺎم دا دى ﭼﯥ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ځﻜﻪ د ﻫﻨﺪ واﻛﻤﻨﻪ ﺷﻮه ﭼﯥ د ﻣﻐﻮﻟﻮ
ﺗﻮاﻧﯧﺪې ﭼﯥ د ﺑﺪﻻﻧﮥ د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ګﺎﻧﻮ رول وﻟﻮﺑﻮي او ټﻮﻟﻨﻪ ﻟږ و ډﯦﺮ ﭘﻪ
اﻣﭙﺮاﻃﻮري د ﻏﺮوب ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ وه .دﻏﻪ وﺧﺖ ﻫﻨﺪي ټﻮﻟﻨﻪ ټﻮك ټﻮك
ﺧﭙﻞ ﺣﺎل ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮه.
ﺷﻮې وه او د وﺣﺪت ځﺎى ورﻛﯥ ﺗﻔﺮﻗﯥ ﻧﻴﻮﻟﻰ و .د ﻫﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎد
د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ د دوران ﭘﻪ اړه د ﻣﻄﺎﻟﻌﯥ ﻳﻮ ﺑﻞ اړخ واﻳﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ دې دوران

ﺷړﯦﺪﻟﻰ و ،اﺧﻼﻗﻲ و ﻣﻌﻨﻮي ارزښﺘﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﺑﯥ ﺳﯧﻜﻪ ﺷﻮي او ﭘﻪ
ﻛﯥ ﻫﻨﺪي او اروﭘﺎﻳﻲ ﺗﻤﺪﻧﻮﻧﻪ ﺳﺮه ﻏﺎړه ﻏړي ﺷﻮل او دې ﺷﻲ د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﺑﯥ

دودوﻧﻮ او ﻣﻮﺳﺴﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ اﻋﺘﺒﺎر و اﻗﺘﺪار ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ وو .د دﻏﻮ
ﺣﺮﻛﺘﻪ ﻛﻠﭽﺮ ﻛﯥ ﻧﻮې ﺳﺎ وﻏړوﻟﻪ .ﻧﻮﻳﻮ وﺳﺎﻳﻠﻮ او ﻣﻴﺘﻮدوﻟﻮژي ﻟﻪ ﻫﻨﺪي
ﻣﻨﻮرﻳﻨﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړه ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د زوال ﻋﻠﺘﻮﻧﻪ وڅﯧړي او

ﻛﻤﺰورﻳﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﻮې ﺧﻼ د ﺷﺮﻗﻲ ﻫﻨﺪ ﻛﻤﭙﻨۍ ﭘﻪ اﺳﺎﻧۍ ﺳﺮه

وﭘﻠټﻲ او دﻏﻪ راز ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻳﯥ ورﺳﺮه وﻛړه ﭼﯥ دا وڅﯧړي ﭼﯥ ﻧﻮﻳﻮ

ډﻛﻪ ﻛړه .ﻛﻤﭙﻨۍ ﭼﯥ ﻗﺪرت ﺗﻪ ورﺳﯧﺪه ،ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﯥ ﻧﻮې دوره ﭘﻴﻞ

ﭼﻠﻴﻨﺠﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ځﻮاب ورﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﺎﻳﺪ څﻨګﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ رﻳﻔﻮرم

ﺷﻮه ،ﻛﻮرﻧۍ ﺟګړې ﺧﺘﻤﯥ ﺷﻮې ،ﻗﺎﺗﻼن و داړه ﻣﺎر وځﭙﻞ ﺷﻮل،

راوﻟﻲ .د راﺟﺎ رام ﻣﻮﻫﻦ راى ﻧﻬﻀﺖ او د ﺳﺮﺳﻴﺪ رﻳﻔﻮرﻣﻮﻧﻪ د دې

ﺳﻮﻟﻪ او ﺳﻮﻛﺎﻟﻲ ﺑﻴﺎ راﻏﻠﻪ او د ﻳﻮه داﺳﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﯧږه ﻳﯥ ﻛﯧښﻮده

ﭘﺮوﺳﯥ ﻧﺘﺎﻳﺞ دي .د رﻳﻔﻮرم دﻏﻪ ﺣﺮﻛﺘﻮﻧﻪ د دوګﻢ ﭘﻪ ځﺎى ﺗﺮ ډﯦﺮه ﺣﺪه د

ﭼﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي ﺛﺒﺎت ورﺳﺮه ﻣﻞ و.

ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ ﭘﻪ رڼﺎ ﻛﯥ د ارزښﺘﻮﻧﻮ او دودوﻧﻮ ﻗﻀﺎوت ﺗﻪ ﻻره ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻠﻪ.

د ﻣﻐﻮﻟﻮ د دوران د ﺧﺘﻤﯧﺪو او د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ د دوران د ﭘﻴﻠﯧﺪو ﭘﻪ اړه

ﻧﻮ ﻣﻮږ ﻧﻪ دا وﻳﻠﻰ ﺷﻮ ﭼﯥ اﺳﺘﻌﻤﺎري دوران ﺑﯥ ﺗﺎﺛﻴﺮه و او ﭘﺨﻮاﻧۍ ټﻮﻟﻨﻪ

دﻏﻪ ﭘﺎﺳﻨﻰ ﺗﻌﺒﻴﺮ ډﯦﺮه ﻣﻮده ﻣﻨﻞ ﺷﻮى و او ﺷﻚ ﭘﻜﯥ ﻧﻪ ﻛﯧﺪۀ .ﺧﻮ دې

ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﺎل ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮه او ﻧﻪ دا وﻳﻠﻰ ﺷﻮ ﭼﯥ اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ ﻳﯥ

زﻣﺎﻧﯥ ﺗﻪ ژوره ﻛﺘﻨﻪ او ﻧﻮي اﺳﻨﺎد د ﻧﻮﻣﻮړي ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎ او ﻳﻮ

راوﺳﺘﻞ او ټﻮﻟﻨﻪ ﻳﯥ ګﺮد ﺳﺮه ﺑﺪﻟﻪ ﻛړه .اﻟﺒﺘﻪ دا ﻳﻘﻴﻨﻲ ده ﭼﯥ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

اړﺧﻴﺰواﻟﻰ راښﻴﻲ .اوس دا ﺧﺒﺮه ﻛﯧږي ﭼﯥ ﺑﺮﻃﺎﻧﻮي ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ او

رول ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ راوﺳﺘﻞ ﺧﻮ ﭘﻪ زوړ ﺳټﺮﻛﭽﺮ ﻳﯥ ﻏﺮض

ﺳﻴﺎﺳﺘﻮاﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪې د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ د ﺳﻠﻄﯥ د ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د

وﻧﻪ ﻛړ .ﻧﻮ ﻣﻮږ د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ د اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﻫﻢ اﺗﺼﺎل او

ﻣﻐﻮﻟﻮ د زوال ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﯥ ﻟﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﯥ ﺳﺮه اﺧښﻠﯥ ﺗﻴﻮري ﺟﻮړه ﻛړې وه.

ﻫﻢ ﭘﺮﻳﻜﻮن وﻳﻨﻮ .دﻏﻪ ﺷﻰ ﻟﻪ ﻣﻮږ څﺨﻪ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ د وﺧﺖ د ﻫﻨﺪ د ﺗﺎرﻳﺦ

ﭘﻪ دې ﻛﯥ ﺷﻚ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ د ﻣﻐﻮﻟﻮ اﻣﭙﺮاﻃﻮري د اورﻧګﺰﻳﺐ ﻟﻪ ﻣړﻳﻨﯥ

دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﻮاړي ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﭘﯧﭽﻠﺘﻴﺎوو او ﺿﻤﻨﻲ اړﺧﻮﻧﻮ ﺳﺮه .

وروﺳﺘﻪ ) (١٧٠٧ﻣﺦ ﭘﻪ ځﻮړ وه .ﭘﻪ درﺑﺎر ﻛﯥ ﺗﻮﻃﻴﻮ او دﺳﻴﺴﻮ
اﺷﺮاﻓﻴﺖ ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ډﻟﻮ ﺳﺮه ووﯦﺸﮥ او دوﻟﺖ ﻳﯥ ﻛﻤﺰورى ﻛړ .دا د
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ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﻛړه او ان د ﻧﻮﻟﺴﻤﯥ ﭘﯧړۍ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻴﻨګ د

ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺣﻤﻠﯥ وﻛﻮﻟﯥ او د ﻣﻐﻮﻟﻮ راټﻮﻟﻪ ﻛړې ﺷﺘﻤﻨﯥ ﻳﯥ ﺧﭙﻠﻮ

ﻣﻐﻮﻟﻮ ډﯦﺮى ﻣﻮﺳﺴﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﺎل وﺳﺎﺗﻠﯥ .

ﻣﻠﻜﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﻮوړه .ﭘﻪ اﺧﺮ ﻛﯥ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺗﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﭘﺮﺳﺘﯧﮋ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ

دﻏﻪ راز ،ﻧﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﻘﻮط او ﻧﻪ د واﺣﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ځﺎى د څﻮ

ﺷﻮ او د ﻣﺮﻫټﻪ وو ﻳﺎ د ﻛﻤﭙﻨۍ رﺣﻢ و ﻛﺮم ﺗﻪ ﻛﯧﻨﺎﺳﺖ .د اﻣﭙﺮاﻃﻮر د

ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﻇﻬﻮر ،ﻟﻪ ﻫﻨﺪي ټﻮﻟﻨﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻼﻗﻪ اﻧﺮژي واﺧﻴﺴﺘﻠﻰ ﺷﻮه.

ﺷﺎن و ﺷﻮﻛﺖ ﭘﻪ ﺧﺘﻤﯧﺪو ﺳﺮﺑﯧﺮه د ﺷﺎﻫﻲ ﻛﻮرﻧۍ ﻏړي او اﺷﺮاف

ﭘﻪ دې ټﻮل دوران ﻛﯥ ﻫﻨﺪي ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﭘﻮره ﺷﻮق و ﺟﺬﺑﯥ ﻛﻠﺘﻮري و

ﻣﻔﻠﺲ او ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻨګﺴﻪ ﻛﯥ ګﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮل .ﻫﻐﻮى ﭼﯥ د درﺑﺎر او

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻮښﺘﻮﻧﻪ وﻛړل.

اﺷﺮاﻓﻮ دﻏﻪ ﺣﺎل ﺗﻪ د ډﻳﻠﻲ ﻟﻪ ﻟﻴﺪﻟﻮري ﻛﺘﻞ ،دې زوال ﺗﻪ ﻳﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ د

ﻫﺮﻣﺎن ګﻮﺗﺰ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب ﻛﯥ ﭼﯥ :ﭘﻪ اﺗﻠﺴﻤﻪ ﭘﯧړۍ او د ﻧﻮﻟﺴﻤﯥ

زوال ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻛﺘﻞ .ﺧﻮ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﯧﺨﻲ ﺑﻞ ﺷﺎن و .ډﻳﻠﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﯧﺮ

ﭘﯧړۍ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ د ﻫﻨﺪي ﺗﻤﺪن ﺑﺤﺮان ﻧﻮﻣﯧږي ،ﻟﻴﻜﻠﻲ ﭼﯥ :اﻳﺎ ﻣﻤﻜﻨﻪ

ﺑﺮم ﺳﺮه ﺧﺪاى ﭘﺎﻣﺎﻧﻲ وﻛړه ﻧﻮ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ د ﺧﭙﻞ رول

ده ﭼﯥ د ﺟﻴﭙﻮر ،ﺟﻮدﭘﻮر ،ډك ،اودﻳﭙﻮر ،ﻻﻫﻮر ،ﻟﻜﻨﻬﻮ ،ﻣﺮﺷﺪ اﺑﺎد،

د ﻟﻮﺑﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﻧﻮي ځﻮاك او اﻧﺮژي ﺳﺮه راڅﺮګﻨﺪ ﺷﻮل.

اوﭘﻮﻧﯥ ﺧﻴﺎل ﺗﻪ ورﺗﻪ ﻗﺼﺮوﻧﻪ او ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ وﻏﻮرځﻮو؟ اﻳﺎ د ﻫﻐﯥ

ﻟﻜﻨﻬﻮ ،ﺑﻨګﺎل ،ﺣﻴﺪراﺑﺎد ،ﺑﻜﺎﻧﺮ ،ﺟﻴﭙﻮر او ﭘﻮﻧﻪ د ﻛﻠﺘﻮري

زﻣﺎﻧﯥ ﻟﻪ ﺑﯥ ﺷﻤﯧﺮو ﻇﺮﻳﻔﻮ ،ښﻜﻠﻮ اﻧځﻮروﻧﻮ اﻧﻜﺎر ﻛﻮﻻى ﺷﻮ؟ اﻳﺎ د

ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﻛﺰوﻧﻪ وو .د ﭘﻮﻧﯥ دوﻟﺘﻲ اﺳﻨﺎد د ﭘﻮﻧﯥ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ

اردو ،ﺑﻨګﺎﻟﻲ او ﻣﺮﻫټﻪ ادب زرﻳﻦ ﻋﺼﺮ د ﻫﯧﺮﯦﺪو دى؟ اﻳﺎ د ﻫﻐﻮ

ﻗﻠﻤﺮو ﻛﯥ ﭘﻪ ښﺎروﻧﻮ او ﻛﻠﻴﻮ ﻛﯥ د ژوﻧﺪ ﺣﺎل ﭘﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺳﺮه راﻛﻮي.

وﺧﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻮزﻳﻚ و ﻧڅﺎ ﭘﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﻛﯥ ﺷﻚ ﻛﻮﻻى ﺷﻮ؟ او ﻳﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﯥ

دﻏﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻮ ﭘﻮﻫﻮي ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ګډوډي ﻳﺎ ﻧﺎﺧﻮښﻲ

ﺗﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ د ښځﻮ ﻣﻬﻢ ﻣﻘﺎم او د اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ژوﻧﺪ ﻣﻬﺬب واﻟﻰ د دې دى

ﻧﻪ وه .ﺟﺎﻟﺒﻪ دا ده ﭼﯥ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ اﺟﺎزه

ﭼﯥ ﺳﺘﺮګﯥ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘټﯥ ﺷﻲ؟ اﻳﺎ ﻣﻮږ ﺑﺎﻳﺪ دې ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺗﻪ وﻧﻪ رﺳﯧږو

ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ دﻏﻪ اﺳﻨﺎد وګﻮري ،ځﻜﻪ ﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﺮه وﯦﺮه وه ﭼﯥ د

ﭼﯥ د اﺗﻠﺴﻤﯥ ﭘﯧړۍ او د ﻧﻮﻟﺴﻤﯥ ﭘﯧړۍ د اﺑﺘﺪا ﭘﯧﺮ ﻧﻪ ﻳﻮازې د

زوال ﭘﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﺷﻚ وﺷﻲ .ﭘﻪ  ١٩١٧ﻛﯥ د ﺑﻤﺒۍ ګﻮرﻧﺮ،

ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي زوال ﭘﯧﺮ ﻧﻪ و ﺑﻠﻜﯥ د ﻫﻨﺪي ﻛﻠﭽﺮ د ﻇﺮاﻓﺖ و

ﺳﻲ ،اې ،ﻛﻨﻜﺎډ ﺗﻪ ﺧﻮښﻪ ورﻧﻪ ﻛړه ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﻫټﻪ وو ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻞ

ﻟﻄﺎﻓﺖ د اوج ﻣﻬﺎل و؟ (

ﻟﻴﻜﻠﻰ ﻛﺘﺎب ﺧﭙﻮر ﻛړي .ﻟﻪ ګﻮرﻧﺮ ﺳﺮه ﺗﺸﻮﻳﺶ و ﭼﯥ دﻏﻪ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ د

د ﻣﻐﻮﻟﻮ د زوال ﻳﻮه ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ دا وه ﭼﯥ د درﺑﺎر او اﺷﺮاﻓﻮ ﭘﻪ ﻛړۍ

ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﻟﻴﺪﻟﻮري ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻲ ﺑﯥ ﺑﺎوره ﻛړي.

ﻛﯥ اﻳﺴﺎر ﺷﻮى ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻠﭽﺮ د درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ او اﺷﺮاﻓﻮ ﻟﻪ اﻧﺤﺼﺎره

ﻧﻮې څﯧړﻧﯥ دا ﻫﻢ ښﻮدﻟﯥ ده ﭼﯥ د ﻣﻐﻮﻟﻮ د اﻣﭙﺮاﻃﻮري زوال د ﻫﻐﯥ د

راووت ،ﭘﻪ ټﻮل ﻫﻨﺪ ﻛﯥ ﺧﭙﻮر ﺷﻮ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﺷﺎﻋﺮان ،ﻣﻮرﺧﺎن او د

ﻣﻮﺳﺴﻮ زوال ﻧﻪ و .راوروﺳﺘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﻟﻜﻪ ﭘﻪ ﺑﻨګﺎل ﻛﯥ د ﻣﺮﺷﺪ

ﻛﺴﺐ و ﻛﻤﺎل ﺧﺎوﻧﺪان د ﺣﺎﻣﻴﺎﻧﻮ او ﭘﺎﻟﻮﻧﻜﻮ د ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﻴﺖ ﭘﻪ ټﻮل

ﻗﻠﻲ ﺧﺎن او ﻋﻠﻲ وردي ﺧﺎن ادارو ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻠﻤﺮو ﻛﯥ د ﻣﻐﻮﻟﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ

ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ ﺧﭙﺎرۀ ﺷﻮل .دوى ﭼﯥ د ډﻳﻠﻲ ﻟﻪ درﺑﺎره راوﺗﻠﻲ وو ،ﻧﻮى
ژوﻧﺪ ﻳﯥ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛړ او ﻧﻮې ﺗﺠﺮﺑﯥ ﻳﯥ ﺧﻼﻗﻴﺖ ور زﻳﺎت ﻛړ .دوى د ﻛﺎر

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
249
ﻧﻮى ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل وﻣﻮﻧﺪ او د اﻇﻬﺎر ﻟﭙﺎره ﻧﻮي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﻪ ګﻮﺗﻮ
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ورﻏﻠﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﻫﻨﺪي ﻛﻠﭽﺮ ﻻ ﺷﺘﻤﻦ ﺷﻮ.
ﭘﻪ دې دوران ﻛﯥ د اﻗﺘﺼﺎد وﻻړ او ﺳﺎﻛﻦ ﺣﺎﻟﺖ د دې ﺳﺒﺐ ﻧﻪ ﺷﻮ ﭼﯥ
ټﻮﻟﻨﻪ وﺷړﯦږي .ﺳﻮداګﺮو ﺧﭙﻞ ﻛﺎر ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﻛړه او د ټﻮل ﻫﻨﺪ

ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ اوس ﻧﺸﺘﻪ

ﻣﺎرﻛﻴټﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ ورﺳﻮل .ﻣﻮږ ﭘﻪ دې اړه ډﯦﺮ ﺟﺰﻳﻴﺎت ﻣﻮﻧﺪﻻى
ﺷﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ښﺎروﻧﻮ او ښﺎرګﻮټﻮ ﻛﯥ څﻨګﻪ ﻧﻮي ﻣﺎرﻛﻴټﻮﻧﻪ ودان او
ﭘﺨﻮا ﺑﻪ ﺧﻠﻜﻮ د ﺗﻔﺮﻳﺢ او وزګﺎرﺗﻴﺎ وﺧﺖ ﻟﻪ ﻳﺎراﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻧﺎﺳﺘﻪ او د

ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭘﻜﯥ وار ﭘﻪ وار زﻳﺎت ﺷﻮل .ﺳﻲ ،اې .ﺑﯧﻠﻠﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
ﻛﺘﺎب ﻛﯥ )ﺑﺎزارﻳﺎن او ﺑﺎزاروﻧﻪ :د  ١٧٧٠او  ١٨٧٠ﻛﻠﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د

ورځﻨﻴﻮ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﺗﯧﺮاوۀ .د دﻏﻮ ﻧﺎﺳﺘﻮ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎ ﭘﻪ
ﻣﻴﺨﺎﻧﻮ ﻛﯥ ﻣﻬﻴﺎ وه .د ﺷﺮاﺑﻮ ﻧﺸﯥ ﺑﻪ ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ ﺗﺎودۀ او اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ ﻛړل.

ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ د ﻧﻔﻮذ د ﺧﭙﺮﯦﺪو ﭘﻪ وﺧﺖ د ﻫﻨﺪ د ﺷﻤﺎل ټﻮﻟﻨﻪ( د دﻏﻮ
ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﻪ ﺷﻮﻳﻮ ډﻟﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻻس واﭼﺎوۀ ،اخ و ډب ﺑﻪ ﻳﯥ ﺟﻮړ ﻛړ او

ﺑﺎزاروﻧﻮ ﭘﻪ اړه ډﯦﺮ اﺳﻨﺎد ﺧﻮﻧﺪي ﻛړي دي.
ګډوډي ﺑﻪ راﻏﻠﻪ .ﭘﻪ دﻏﺴﯥ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﻣﻴﺨﺎﻧﯥ ﭼﻠﻮوﻧﻜﻲ ﺗﻪ د

د دې وﺧﺖ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﻬﻢ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ دا و ﭼﯥ د ﺧﻠﻜﻮ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺗﻌﺼﺒﺎت
ﺧﺸﻤﯧﺪﻟﻴﻮ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻮ ﻛﻨټﺮول ﻣﺸﻜﻞ و.

ﻛﻢ ﺷﻮل .ﻳﻮ ﻋﺎم ﭘﺴﻨﺪه ،وﻟﺴﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﭼﯥ د ټﻮﻟﻮ ﻣﺬﻫﺒﻮﻧﻮ د ﺧﻠﻜﻮ ﻳﻮ
ﻫﻤﺪا وﺟﻪ وه ﭼﯥ ﺳﭙﻴﻦ روﺑﻮ او درﻧﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ دا رﻧګﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ ﺗﻠﻮ ډډه

ځﺎى ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﺎﻳﻞ و ،د راڅﺮګﻨﺪﯦﺪو ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ و .ﻣﻘﺒﺮې او زﻳﺎرﺗﻮﻧﻪ

وﻛړه .ﭘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻛﯥ اﺷﺮاﻓﻲ ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ د داﺳﯥ ﻧﺎﺳﺘﻮ ﻟﭙﺎره ﺳﺎﻟﻮﻧﻮﻧﻪ ﺟﻮړ

ﺑﻪ ﻟﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺧﻠﻜﻮ ډك وو .دﻟﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﺧﭙﻞ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺗﻮﭘﻴﺮوﻧﻪ

ﻛړل ﭼﯥ ﻣﻨﻮرﻳﻦ او ﻓﺮﻫﻨګﻴﺎﻟﻲ ﺑﻪ ډﯦﺮ ورﺗﻠﻞ او د ﻣﻬﺬﺑﻮ ﻣﻠګﺮو ﻟﻪ

ﺧﺎورو ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل او ﺳﺮه ګډ او ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﺷﻮل.

ﻣﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺧﻮﻧﺪ اﺧﻴﺴﺖ .ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻛﻠﻪ دﻟﺘﻪ او ﻛﻠﻪ

ﻧﻮ ،وﻳﻠﻰ ﺷﻮ ﭼﯥ د ﻣﻐﻮﻟﻮ د زوال او د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ځﺎى د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ د راﺗﻠﻮ

ﻫﻠﺘﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻏﻮﻧډې ﺟﻮړﯦﺪﻟﯥ ﭼﯥ د ﻟﻮړو ﻃﺒﻘﻮ او ﻟﻮړو ﺳﻮﻳﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺑﻪ

ټﻮﻟﻪ ﺗﻴﻮري ﺑﺮﻃﺎﻧﻮي ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ ﺟﻮړه او ﭘﻪ دوﻣﺮه ﻗﻮت ﻳﯥ ﺧﭙﺮه ﻛړه

ﭘﻪ ﻣﻬﺬﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ ﻛﻮل او ﻧﻈﺮوﻧﻪ ﺷﺮﻳﻜﻮل.

ﭼﯥ د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮه .د اﻓﺴﺎﻧﻮ ﺷﺎرﺑﻞ او د واﻗﻌﻴﺖ

ﻧﻮ د ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻮ رواج د ﻟﻮړو ﻃﺒﻘﻮ او ﻣﻨﻮرﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﻛﻠﺘﻮري ژوﻧﺪ ﻛﯥ ﻳﻮ

او دروﻏﻮ ﺑﯧﻠﻮل ،وﺧﺖ ﻏﻮاړي .ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ د ﻗﺪرت ګﺪۍ ﺗﻪ د

ﻧﻮى ﺗﻐﻴﻴﺮ راوﺳﺖ .ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﯥ د ﻟﻴﻜﻮاﻟﻮ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻧﻮ،

اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ د ﺧﺘﻠﻮ او د ﻣﻐﻮﻟﻮ د راﻛﻮزﯦﺪﻟﻮ ﭘﻪ اړه دﻏﻪ ﺷﺎرﺑﻞ ﺗﺮ ﺳﺮه

ښﻮوﻧﻜﻮ ،ډاﻛﺘﺮاﻧﻮ ،ﺳﻮداګﺮو او ﺣﻘﻮﻗﭙﻮﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ څﯧﺮ اﻗﺸﺎرو ﻟﭙﺎره ﭘﻪ

ﺷﻮي دي او اوس دا ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺷﻮې ده ﭼﯥ د ﻣﻐﻮﻟﻮ زوال ﭘﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻛﯥ ﭘﻪ

اول ځﻞ د ﻧﺎﺳﺘﯥ او د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮښﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ د ﺑﺤﺚ ﻛﻮﻟﻮ ځﺎى ﺑﺮاﺑﺮ

ﻫﻨﺪي ټﻮﻟﻨﯥ اﺛﺮ وﻧﻪ ﻛړ .ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻠﻮاوې وﻧﻪ ﺗﻮاﻧﯧﺪې ﭼﯥ ﻟﻪ دې ټﻮﻟﻨﯥ

ﻛړ.

ژوﻧﺪ ،ﺗﺤﺮك او اﻧﺮژي واﺧﻠﻲ.

د ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻮ او ﻣﻴﺨﺎﻧﻮ ډﯦﺮ ﺗﻮﭘﻴﺮ و .ﭘﻪ ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﻧﺸﯥ ﻧﻪ ﻛﯧﺪﻟﯥ.
دﻟﺘﻪ راټﻮل ﻛﺴﺎن ﻧﻪ ﺑﯧﺴﺪه ﻛﯧﺪل .څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ دﻟﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻨﻮرﻳﻦ او د

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
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اﻧګﻠﺴﺘﺎن د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻛﻠﺘﻮري او روﺷﻨﻔﻜﺮي ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻛﯥ

ادب و درﻧﺎوي ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻞ ﻛﯧﺪۀ .د ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻮ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻮ ﻫﻢ د ﺧﭙﻠﻮ

ﻣﺜﺒﺖ رول وﻟﻮﺑﺎوۀ .ﻣﺜﻼ ﭘﻪ ﺗﺮﻛﺲ ﻫﻴډ ﻛﺎﻓﻲ ﻫﺎوس ﻛﯥ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ د

ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻮ د اﺳﻮده ﺳﺎﺗﻠﻮ او ښﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د ﻫﻐﻮ ﻟﭙﺎره د ﻃﺒﻌﯥ

راﻳﻮ ﻳﻮ ﺻﻨﺪوق اﻳښﻰ و ﭼﯥ د رواﻧﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ اړه ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮ ﭘﻪ ﻳﻮه ټﻮټﻪ

ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل ﺑﺮاﺑﺮ ﻛړى و .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ د ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻮ ﻓﺮﻧﻴﭽﺮ ښﻪ ﭘﻪ ﺳﻠﻴﻘﻪ

ﭘﺎڼﻪ وﻟﻴﻜﻲ او ﺻﻨﺪوق ﺗﻪ ﻳﯥ واﭼﻮي .دا ﻳﻮه ﻧﻮې روده او ﻃﺮﻳﻘﻪ وه ﭼﯥ

اﻳښﻮدل ﻛﯧﺪل او ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﯦﯥ دوﻣﺮه ﻓﺎﺻﻠﻪ وه ﭼﯥ د راز د ﺧﺒﺮو او د

وګړﻳﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ اﺟﺎزه ورﻛﻮﻟﻪ ﭼﯥ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ د ادارو ﻟﻪ وﯦﺮې ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﭘټﻪ

ﺧﻮاﻟﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد و .د ژﻣﻲ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﻛﯥ ﺑﻪ د ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﯥ د ﻣﻨځ د ﻫﻮا

د زړۀ ﺧﺒﺮه ﻟﻪ زړۀ راوﺑﺎﺳﻲ .ځﻴﻨﻮ ﻣﺸﻬﻮرو ﻛﻤﭙﻨﻴﻮ ﻫﻢ ﺧﭙﻠﻮ ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ

د ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﺳﻜﺮو ﻣﻨﻘﻠﻮﻧﻪ اﻳښﻲ وو .ﻛﻪ ﺑﻪ د ﺧﺒﺮو ﻟﭙﺎره څﻮك ﻧﻪ وو

ﺗﻪ ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﯥ ﺟﻮړې ﻛړې ،ﻟﻜﻪ اﻳﻞ ،ﻟﻮﻳډس ﻛﺎﻓﻲ ﻫﺎوس ،ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ ﻛﺎﻓﻲ

ﻧﻮ ﻳﻮازې ﻛﺲ د ﻗﻬﻮې ﻟﻪ څښﻠﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻳﻮه وﺧﺖ ﻛﺘﺎب ﻟﻮﺳﺘﻼى ﻳﺎ ﺷﻌﺮ،

ﻫﺎوس ،او د ﺷﺮﻗﻲ ﻫﻨﺪ ﻛﻤﭙﻨۍ ﻳﻮرﺷﻠﻴﻢ ﻛﺎﻓﻲ ﻫﺎوس .د ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻮ ارام

ﻛﻴﺴﻪ ،ﻳﺎ ﻟﻴﻚ ﻟﻴﻜﻼى ﺷﻮى.

او ﺧﻠﻮت ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل ﻛﺎروﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﻛﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﺮاﺑﻠﻤﻮﻧﻮ

ﺳټﻴﻮراټ ﻟﻲ اﻟﻴﻦ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب ﻛﯥ ﭼﯥ )د ﺷﻴﻄﺎن ﭘﻴﺎﻟﻪ( ﻧﻮﻣﯧږي ،د

ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﺳړه ﺳﻴﻨﻪ ﻏﻮر وﻛړي.

ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻏږﯦﺪﻟﻰ دى .دى ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ ﻟﻮﻣړﻧۍ ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻪ

ﭘﻪ اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﻛﯥ ځﻴﻨﯥ ﺧﺎﺻﯥ ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﯥ وې ﭼﯥ ﻟﻴﻜﻮاﻟﻮ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ

اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻛﯥ ﭘﻪ  ١۵۵۵ﻛﯥ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻞ ﺷﻮه .دﻏﻪ ﻧﻮښﺖ د ډﯦﺮو ﻛﺴﺎﻧﻮ

او ﺳﺎﻳﻨﺴﭙﻮﻫﺎﻧﻮ ورﺗﻪ ﺗګ راﺗګ ﻛﺎوۀ .اﺳﺤﺎق ﻧﻴﻮﺗﻦ ﺑﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻗﻬﻮه

ﺧﻮښ ﺷﻮ او ورو ورو د ﺗﺮﻛﻴﯥ ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ښﺎروﻧﻮ ﻛﯥ ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﯥ

ﺧﺎﻧﯥ )ګﺮﺷﻦ ﻛﺎﻓﻲ ﻫﺎوس( ﺗﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ورﺗﮥ .ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ﺳﻮﻳﻔﺖ او

ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮې .ﭘﻪ ﻫﺮه ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺑﯧﻞ ﻛﻠﺘﻮري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و .ﻣﺜﻼ

اﻟﻜﺴﺎﻧﺪر ﭘﻮپ )وﻳﻞ ﻛﺎﻓﻲ( ﺧﻮښﻮﻟﻪ .رﻳﭽﺎرډ ﺳټﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﺎﻓﻴﺎﻧﻮ ﻛﯥ

ځﻴﻨﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ دې ﻣﺸﻬﻮرې وې ﭼﯥ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﭘﻜﯥ ﺷﻌﺮوﻧﻪ واﻳﻲ .ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ

ﺟﺎﻟﺒﻮ ﺧﺒﺮوﻧﻮ او اوازو ﺗﻪ ﭘﺎم ﺷﻮ ﻧﻮ ﻳﻮه ورځﭙﺎڼﻪ ﻳﯥ ﺧﭙﺮه ﻛړه .دۀ ﺧﭙﻞ

ﻧﻮرو ﻛﯥ ﺑﻪ ﺗﻤﺜﻴﻠﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ وو او ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮرو ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻮ د

ﺧﺒﺮﻳﺎﻻن ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻮ ﻛﯥ ﻛښﯧﻨﻮل ﭼﯥ دۀ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ د

ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﻛﯥ ﻧﻮم درﻟﻮد .د ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﯥ دود ﻣﺼﺮ و اﻳﺮان ﺗﻪ ﻻړ

ﺗﺎزه ﺧﺒﺮوﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﻛړي .د دۀ ورځﭙﺎڼﻪ ﭼﯥ ټﺎټﻠﺮ ﻧﻮﻣﯧﺪه،

او ﭘﻪ دﻏﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻟﻨډ وﺧﺖ ﻛﯥ ﻫﺮ ځﺎى ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﯥ ﺟﻮړې ﺷﻮې.

ډﯦﺮه ژر د ﺧﭙﻠﻮ ﺟﺎﻟﺒﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﻬﻮره او ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺷﻮه.

د اﺳﺘﺮﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ وﻳﺎﻧﺎ د اروﭘﺎ ﻟﻮﻣړﻧﻰ ښﺎر و ﭼﯥ ﭘﻪ اووﻟﺴﻤﻪ ﭘﯧړۍ ﻛﯥ

ﭘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻛﯥ ﻛﺎﻓﻲ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ځﻞ د څﻮرﻟﺴﻢ ﻟﻮﻳﻲ د درﺑﺎرﺗﺮك ﺳﻔﻴﺮ

ﻗﻬﻮﺧﺎﻧﻪ ﭘﻜﯥ ﺟﻮړه ﺷﻮه .دﻟﺘﻪ ﻟﻪ ﻗﻬﻮې ﺳﺮه ﺷﻴﺪې او ﭘﻴﺮوى ﻫﻢ ﻳﻮ ځﺎى

ﻧﻮرو ﺗﻪ وروﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻪ او ﭼﯥ ﻓﺮاﻧﺴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺧﻮﻧﺪ ورﻛړ ﻧﻮﭘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ

ﺷﻮل ﭼﯥ د ﻗﻬﻮې ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻰ ﻛﻢ ﻛړي .وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻧﻮرو اروﭘﺎﻳﻲ

ﻛﯥ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﯥ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮې ﭼﯥ د دﻏﻪ ﻫﯧﻮاد اﺷﺮاﻓﻲ ﻛړۍ

ﻣﻠﻜﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﯥ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮې .ﭘﻪ ﻟﻨﺪن ﻛﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ځﻞ

ﻳﯥ ﺟﺬب ﻛړې .د ﭘﺮوﺳﻮﭘﻴﻮ دل ﻛﻮﻟﺘﻴﻠﻲ ﭘﻪ ﻧﻮم د ﺳﻴﺴﻞ د ټﺎﭘﻮ ﻳﻮ ﺳړى

اﻛﺴﻔﻮرډ ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻪ  ١۶۵٢ﻛﯥ ﻳﻮه ﻳﻬﻮد ﺟﻮړه ﻛړه .ﭘﻪ اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﻛﯥ د

ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﭘﻮه ﺷﻮ ﭼﯥ د ﻓﺮاﻧﺴﯥ د اﺷﺮاﻓﻮ او ﻣﻨﻮرﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﺧټﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ زرق و

دې ﻧﻮښﺖ ﻫﺮﻛﻠﻰ وﺷﻮ ﻧﻮرې ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﯥ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮې او ﺗﺮ ﻳﻮ زر او

ﺑﺮق ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ده ﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎرﻳﺲ ﻛﯥ ﻳﯥ د ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ﺳﻠﻴﻘﯥ ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ

اووﻟﺲ ﺳﻮه ﻛﺎﻟﻪ ﭘﻮرې ﻳﯥ ﺷﻤﯧﺮ دوه زرو ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ .دﻏﻮ ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻮ د

ﭘﺮاﻧﺴﺘﻠﻪ .د دې ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﯥ ﻣﯧﺰوﻧﻪ د ﻣﺮﻣﺮو وو ،ﺧﻮرا ﻇﺮﻳﻔﯥ ﭼﻮﻛۍ ﻳﯥ
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ځﻮړﻧﺪ وو او ﭘﻴﺎده ګﺎﻧﻮ ﻳﯥ داﺳﯥ اراﻳﺶ ﻛﺎوه ﻟﻜﻪ د ﺷﺎﻫﻲ درﺑﺎر ﻧﻮﻛﺮان
ﭼﯥ وي .دا ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ د واﻟټﻴﺮ ،روﺳﻮ ،ﻧﺎﭘﻠﻴﻮن او ارﺳﺘﻮ ﻛﺮاﺗﻮ د ﺧﻮښﯥ
ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮه .دﻏﻪ ځﺎى اوس ﻫﻢ ﺷﺘﻪ او ﺳﻴﻼﻧﻴﺎن ﭘﻪ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﻛﯥ

ﺗﺮﻛﺎن
ورځﻲ.
ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ ﺷﻮاﻫﺪ ښﻴﻲ ﭼﯥ د ﻣﻐﻮﻟﻮ د اﺷﺮاﻓﻮ ﻳﻮې ﻣﺤﺪودې
ﻛړۍ ﻗﻬﻮه څښﻠﻪ .ﻗﻬﻮه د ډﯦﺮو ﻛﺴﺎﻧﻮ د ﺧﻮښﯥ څښﺎك ﻧﻪ وه .د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ

ﻋﺮﺑﻮ ﻣﺮﻛﺰي اﺳﻴﺎ ﭘﻪ ﻧﻬﻤﻪ ﻣﻴﻼدي ﭘﯧړۍ ﻛﯥ وﻧﻴﻮﻟﻪ .د دې ﭘﯧښﯥ ﭘﻪ

د واك ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﻗﻬﻮه د ﻣﻨﻮرﻳﻨﻮ او ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﺸﺮ ﻛﯥ رواج

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﺗﺮك ﻗﺒﺎﻳﻞ ورو ،ﺳﻮﻛﻪ او وار ﭘﻪ وار ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮل .دوى د

ﺷﻮه .ﭘﻪ ﻧﻮﻟﺲ ﺳﻮه څﻠﻮﯦښﺘﻤﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ اﻧډﻳﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮرډ د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن

اﺳﻼﻣﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﻻﻳﻖ او ﭘﻴﺎوړي ﭘﺎﭼﺎﻳﺎن ،زړۀ ور ﻋﺴﻜﺮ

ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻟﻮﻳﻮ ښﺎروﻧﻮ ﻛﯥ ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﯥ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻠﯥ .ﭘﻪ ﻛﺮاره او دوﺳﺘﺎﻧﻪ

او وﻓﺎدار ﻏﻼﻣﺎن وړاﻧﺪې ﻛړل .دوى څﻮك دي؟

ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﻛﯥ د ﻗﻬﻮې ارزاﻧﻪ ﭘﻴﺎﻟﻪ د دې ﺳﺒﺐ ﺷﻮه ﭼﯥ ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﯥ ﭘﻪ ﻟﻨډ

د ﻣﻮرخ اﻧﺪرې وﻳﻨﻚ ﭘﻪ ﻗﻮل ،ﻳﻮازې ﻟﻪ ﺷﭙږﻣﯥ ﻣﻴﻼدي ﭘﯧړۍ

وﺧﺖ ﻛﯥ د ﻣﻨﻮرﻳﻨﻮ د ﺗﻠﻮ راﺗﻠﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﺷﻲ .ﭘﻪ ډﻫﻠﻲ او ﻟﻜﻨﻬﻮ ﻛﯥ ﻗﻬﻮه

راﻫﻴﺴﯥ وﻳﻨﻮ ﭼﯥ د ﻣﺮﻛﺰي اﺳﻴﺎ ﻛﻮﭼﻲ ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ ﺗﻪ د ﺗﺮك ﻛﻠﻤﻪ ﻛﺎرول

ﺧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺎﻋﺮان ﻟﻜﻪ ﻣﺠﺎز ،ﺟﻮش ،ﺳﻼم ،ﻋﻠﻲ ﺳﺮدار ﺟﻌﻔﺮي او

ﺷﻮې ده .د ﭼﻴﻦ ﺧﻠﻜﻮ دوى ﺗﻮﻛﻮى ،ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻮرﻛﻮى ،ﻋﺮﺑﻮ اﺗﺮاك،

ﻧﻮرو ﺗګ راﺗګ ﻛﺎوۀ .د ﻻﻫﻮر ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﯥ ﻫﻢ د ادب د ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ د ﻣﺒﺎﺣﺜﻮ

اﻳﺮاﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮﻛﺎن او د ﻫﻨﺪ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻮروﺷﻜﺎ ﺑﻠﻠﻲ دي .ﻫﻐﻪ ﻗﺎﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ

او ﺧﺒﺮو اﺗﺮ و ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﻬﻮرې وې .د ﻫﻨﺪ او ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺑﯧﻠﯧﺪا وروﺳﺘﻪ

ﺗﺮﻛﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮي دوى ﻳﯥ ﺑﺪ ﺧﻠﻚ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛړي دي.

ﭘﻪ ﻛﺮاﭼﻲ ﻛﯥ زﻳﻠﻴﻦ ﻛﺎﻓﻲ ﻫﺎوس او اﻳﺴټﺮن ﻛﺎﻓﻲ ﻫﺎوس داﺳﯥ ځﺎﻳﻮﻧﻪ

دا ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﺒﺮه ده ﭼﯥ ﻏﻠﻴﻤﺎن ﻳﻮ ﺑﻞ ﺑﺪ ﺑﻮﻟﻲ .ﺗﺮﻛﺎن د ﻣﺮﻳﻴﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ

وو ﭼﯥ ﻣﺤﺼﻼن ،ﺳﻴﺎﺳﺘﻮال ،او ﻟﻴﻜﻮال ﺑﻪ ورﺗﻠﻞ او ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻳﯥ

د ټﻴټﯥ درﺟﯥ ﺧﻠﻚ ،د ﻋﺴﻜﺮو ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﭘﻴﺴﯥ او ټﻨګﯥ ﻟﭙﺎره

ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻛﻮل.

ﺟﻨګﯧﺪوﻧﻜﻲ ﻛﺴﺎن او د واﻛﻤﻨﻮ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﻏﺎﺻﺒﺎن ګڼﻞ ﻛﯧﺪل.
د ﺧﻮاﺷﻴﻨۍ ځﺎى دى ﭼﯥ د ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻮ ﭘﻪ زړۀ ﭘﻮرې او ارزاﻧﻪ ﻛﻠﭽﺮ اوس

ﻣﺜﻼ ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ دوى اوﻟﻪ ﭘﻼ د ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ راڅﺮګﻨﺪ
ﻧﺸﺘﻪ .اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﺎﻧﻮ د ﭼټﻜﻮ ﺧﻮړو ﭘﻪ ﺷﺎن دا دود ﻫﻢ راواﻳﺴﺖ ﭼﯥ ﻳﻮه

ﺷﻮل .ﭘﻪ ﻫﺮه ﻫﻐﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ ﺧﻠﻚ ﭘﻪ ﻟﻮړو او ټﻴټﻮ ﻃﺒﻘﻮ وﯦﺸﻞ
ﭘﻴﺎﻟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ژر ژر وڅښﻪ او ﻻړ ﺷﻪ .ﻧﻮر ﻧﻮ دوﻣﺮه وﺧﺖ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﺗﺮ ډﯦﺮو

ﺷﻮي وي ،ﻫﻠﺘﻪ ﻏﻼم ﺗﻪ ﭘﻪ درﻧﻪ ﺳﺘﺮګﻪ ﻧﻪ ﻛﺘﻞ ﻛﯧږي .ﻫﻤﺪا وﺟﻪ ده ﭼﯥ
ﭘﻮرې ﻟﻪ ﻳﺎراﻧﻮ ﺳﺮه ﻛښﯧﻨﯥ او ﻟﻪ ﻧﺎﺳﺘﯥ ﻳﯥ ﺧﻮﻧﺪ واﺧﻠﯥ.

د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ ادﺑﻲ اﺛﺎرو ﻛﯥ ﺗﺮﻛﺎن د ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ اﺣﻤﻘﺎن ﺑﻠﻞ
اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮرا ګﺮاﻧﺒﻴﻪ ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﯥ اوس ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻳﻮازې ﺷﺘﻤﻦ ﻛﺴﺎن

ﺷﻮي دي .دوى ﺗﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻳﻮڅﻪ ﭘﻪ درﻧﻪ ﺳﺘﺮګﻪ وﻛﺘﻞ ﺷﻮل ﭼﯥ د
ورﺗﻠﻠﻰ ﺷﻲ.

ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺧﻠﻔﺎوو ﭘﻪ ﺷﺨﺼﻲ ګﺎرد ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮل.
ﭼﯥ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺧﻠﻔﺎ ﭘﻪ زور ﻛﯥ وو ،دوى ﻳﯥ ﭘﻪ اﺧﻼص ﺧﺪﻣﺖ وﻛړ ﺧﻮ د
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ﺧﻮﺷﺒﻮﻳﻲ ځﺎى اوس د ﺑﻮټﻴﻮ د ﻛﺒﺎب ﺗﻮږم او د ﺗﺮﻛﻮ رذﻳﻼﻧﻮ ﺑﺪ

ﺟﻮړووﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻳﺎد ﺷﻮل .ﻫﻤﺪا وﺟﻪ ده ﭼﯥ د ﻋﺒﺎﺳﻲ دورې ﭘﻪ

ﺷﻮرﻣﺎﺷﻮر ﻧﻴﻮﻟﻰ دى.

وﻗﺎﻳﻊ ﻧﺎﻣﻮ او ﭘﯧښﻠﻴﻜﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﺗﺮﻛﻮ ﻣﻨﻔﻲ اﻧځﻮر وړاﻧﺪې ﺷﻮى دى.

اروﭘﺎﻳﺎن ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻟﻪ ﺗﺮﻛﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺑﻠﺪ ﺷﻮل ﭼﯥ ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﺎﻧﻮ

دﻏﻪ اﻧځﻮر اﻳﺮاﻧﻴﺎﻧﻮ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﺗﺮﻛﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ ان ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﺧﺼﻮﻣﺖ

ﻛﻨﺴﺘﻨﺘﻴﻨﻮﭘﻮل او د ﺑﺎﻟﻜﺎن ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻣﻠﻜﻮﻧﻪ وﻧﻴﻮل .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳﻠﻴﻤﺎن

درﻟﻮد ﭼﯥ اﺳﻼم ﻧﻪ و راﻏﻠﻰ ،ﻻ ﺑﺪ رﻧګﻰ ﻛړ .اﻳﺮاﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ځﺎن ﺧﻮرا

ﭘﻪ  ١۶٨٣ﻛﯥ وﻳﺎﻧﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻛړه ،ﻏﺮﺑﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﺮﻛﺎن ﻟﻮى ﺧﻄﺮ

ﻣﻬﺬب او ﺑﺎ ﻛﻠﺘﻮره ښﻜﺎرﯦﺪۀ ﺧﻮ ﺗﺮﻛﺎن ﻳﯥ ﺷډل ،وﺣﺸﻲ او ﺑﯥ رﺣﻤﻪ

وﺑﺮﯦښﯧﺪل .د ﺗﺮﻛﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ اروﭘﺎ ﻛﯥ دا ﺧﺒﺮې ﺧﭙﺮې ﺷﻮې

اﻳﺴﻮل .ﻟﻪ ﺗﺮﻛﻮ ﺳﺮه د اﻳﺮاﻧﻴﺎﻧﻮ او ﻋﺮﺑﻮ ﻫﻤﺪا ﻣﺸﺘﺮك ﺗﻌﺼﺐ دوى

ﭼﯥ وﺣﺸﻲ ،ﺟګړه ﻣﺎر او ﻏﻴﺮﻣﺘﻤﺪن ﺧﻠﻚ دي.

رﺧﻨﻪ ګﺮ او د ﺧﻠﻔﺎوو وژوﻧﻜﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛړل.

اﻳﭻ ،اې ،اﻳﻞ ﻓﻴﺸﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب )د اروﭘﺎ ﺗﺎرﻳﺦ( ﻛﯥ د ﺗﺮﻛﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب

ﻃﻴﺐ اﻟﻬﺒﺮي ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب ﻛﯥ ﭼﯥ اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻜﻨﯥ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﻛﺘﻨﻪ

ﻟﻴﻜﻠﻲ دي ﭼﯥ :ﺗﺮﻛﺎن د اﻓﻜﺎرو څښﺘﻨﺎن ﻧﻪ وو .دوى ان ﺗﺮ ﻫﻤﺪې

ﻧﻮﻣﯧږي ،ﻟﻴﻜﻲ :د اﺳﻼﻣﻲ اﻣﺖ ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺳﺮه ﻫﻢ

اوﺳﻨﻲ ﻛﻬﻮﻟﻪ ﭘﻮرې د ﻏﺮﻧۍ اﺳﻴﺎ د ﻛﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ژوﻧﺪ او ﻓﻜﺮ ﺳﺮه

دوﻣﺮه ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﺳﻠﻮك ﻧﻪ دى ﺷﻮى ﻟﻜﻪ ﻟﻪ ﺗﺮﻛﻮ ﺳﺮه .د اﻳﺮاﻧﻴﺎﻧﻮ ښﻜﺎره

ﻣﻨﺎﺳﺒﯥ ﺷﻴﻮې ﺳﺎﺗﻠﯥ وې.

ﺗﻌﺼﺐ د دې ﺳﺒﺐ ﺷﻮ ﭼﯥ ﺗﺮﻛﺎن د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻮﻧﻮ او

اﻛﺴﻔﻮرډ ډﻛﺸﻨﺮي ﻧﻦ ﻫﻢ ،ﺗﺮك وﺣﺸﻲ ،ﺳﺘﻤګﺮ او ﻧﻪ اﻳﻠﯧﺪوﻧﻜﻰ

رواﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺑﺪ ﻧﻮم ﻳﺎد ﺷﻲ.

ﻛﺲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻮي.

ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘړاو ﻛﯥ ﺗﺮك د واﻛﻤﻨﻮ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ راڅﺮګﻨﺪ ﺷﻮل .دوى ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن

د اوﺳﻨﻲ ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻜﻨﻪ ﻛﯥ دا ﺑﺤﺚ څﻮ ځﻠﻪ ﺗﻮد ﺷﻮى دى ﭼﯥ اﻳﺎ

ﭘﻪ ﻳﻮﻟﺴﻤﻪ او دﻳﺎرﻟﺴﻤﻪ ﭘﯧړۍ ﻛﯥ وﻧﻴﻮ .ﭘﻪ ﺳﺎﻧﺴﻜﺮﻳټ ﻟﻴﻜﻨﻮ او

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن د اﺳﻼم ﻟﭙﺎره وﻧﻴﻮ ﻛﻪ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮔټﻮ ﻟﭙﺎره.

ادﺑﻴﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮل ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ ﺧﻮارۀ دي ،د ﺗﺮﻛﻮ ﻧﻮم ﺧﻮرا ﺑﺪ

ﻫﻐﻮى ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺑﺎور دي ﭼﯥ د ﻏﺰﻧﻮي ﻣﺤﻤﻮد ﻳﺎ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ ﻏﻮري

دى .ﭼﺎټﻮﭘډﻳﺎﻳﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب ) د ﻧﻮرو ﻣﻌﺮﻓﻲ( ﻛﯥ د ﺳﺎﻧﺴﻜﺮﻳټ ﻳﻮ

ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن واﻛﻤﻦ د اﺳﻼم ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ ،دوى ﺗﻪ دﻏﻪ

رواﻳﺖ راﻧﻘﻞ ﻛړى ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ ﺗﺮﻛﺎن ﺗﺒﺎه ﻛﻮوﻧﻜﻲ او ﻗﺎﺗﻼن ﺑﻠﻞ

واﻛﻤﻦ ﻣﻘﺪس ﺟﻨګﻴﺎﻟﻲ ښﻜﺎري ﭼﯥ اﺳﻼم ﻳﯥ ﺧﭙﻮر ﻛړ او ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﯥ

ﺷﻮي دي.

ﻳﯥ اﺳﻼﻣﻲ دوﻟﺖ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛړ.

د ﺗﻮروﺷﻜﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ او د دوى د ﻏﻠﺒﯥ ﻧﺘﺎﻳﺞ داﺳﯥ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﻮي دي

ﺟﺎﻟﺒﻪ دا ده ﭼﯥ د ﺳﻴﺪﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﺪوي ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻋﺎﻟﻢ واﻳﻲ ﭼﯥ د

 :ﻣﻌﺒﺪوﻧﻪ ﭼﯥ ﻋﺒﺎدت ﭘﻜﯥ ﺑﺲ ﺷﻮ ،ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ وﻏﻮرځﯧﺪل .د ﻣﻌﺒﺪوﻧﻮ

ﺗﺮﻛﻮ ﭘﻪ ﻻس د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﻴﻮاك د اﺳﻼم ﻟﭙﺎره ﻧﻪ و ،ځﻜﻪ ﻧﻴﻮاﻛګﺮو

ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ د ﻣﻴﺮﻳﺪاﻧګﺎ )د ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻳﻮه آﻟﻪ( د ﺧﻮاږه اواز ﭘﻪ ځﺎى د

ﭘﺨﭙﻠﻪ د اﺳﻼم ﭘﻪ اړه ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ ﻟﺮل .دوى ﻧﻮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻪ ﻛﺴﺎن

ﺷﻐﺎﻻﻧﻮ وﯦﺮووﻧﻜﯥ اﻧګﻮﻻوې اورﯦﺪل ﻛﯧږي .د ﺑﺘۍ د ﻟﻮګﻲ د

وو ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻏﻴﺮ اﺳﻼﻣﻲ ﻗﺒﺎﻳﻠﻲ ﻋﺎدﺗﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻻ ﻧﻪ وو ﭘﺮې اﻳښﻲ .د دۀ
ﭘﻪ ﻧﻈﺮ د ﻋﺮﺑﻮ ﭘﻪ ﻻس د ﺳﻨﺪ ﻓﺘﺤﻪ د اﺳﻼم ﻟﭙﺎره وه ځﻜﻪ ﻋﺮب ﺳﻮﭼﻪ
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ﻧﺪوي ﭘﻪ ﻧﻈﺮ د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﺑﺎﻧﺪې د ﺗﺮﻛﻮ ﻏﻠﺒﯥ دﻧﻴﺎﻳﻲ
ﻣﻘﺼﺪوﻧﻪ ﻟﺮل ،ﻧﻪ دﻳﻨﻲ .وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ د ﻋﻠﻴګړ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﺧﺎﻟﻖ اﺣﻤﺪ
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻫﻢ د ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻧﺪوي ﺧﺒﺮه وﻛړه .دى دا اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻪ ﻣﻨﻲ ﭼﯥ د

د ﺗﻤﺪن ﭘﻪ ﻧﻮم

ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﻴﻮﻟﻮ دﻳﻨﻲ اﻧګﯧﺰې ﻟﺮﻟﯥ .دى واﻳﻲ ﭼﯥ ﺗﺮك ﺟﻨګﻴﺎﻟﻲ
ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﻣﺎزې ﺗﻴﺮﻳګﺮ وو.
د ﺗﻤﺪن د ﻛﻠﻤﯥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ډﯦﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﺎر دى او ﭼﯥ داﺳﯥ ده ﻧﻮ دا ﻫﻢ

ﭘﻪ دﻏﻮ دوو ﺗﻌﺒﻴﺮوﻧﻮ ﻛﯥ د ﻟﻴﺪ ﻟﻮري ﺗﻮﭘﻴﺮ وﻳﻨﻮ.
ﻣﺸﻜﻠﻪ ده ﭼﯥ څﻮك ﻣﺘﻤﺪن وﺑﻮﻟﻮ ،څﻮك وﻧﻪ ﺑﻮﻟﻮ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﻴﺎوړي

ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﺪوي ﭼﯥ دﻏﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎت د ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻧګﯧﺰو ﭘﻪ اﺳﺎس ګڼﻲ،
ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﺘﻤﺪن ﺑﻮﻟﻲ او ﻟﻪ دې ﺷﻲ د ﻛﻤﺰورو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ د ﻻﻧﺪې

ﻏﻮاړي د اﺳﻼم ﭘﻪ اړه ﺗﺼﻮر د دﻏﻮ ﻓﺎﺗﺤﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻛړو ،ﭼﯥ ﻟﻮټ ﻳﯥ
ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻮي .ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎن د ﻧړۍ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺧﻠﻜﻮ

وﻛړ ،ﺗﺎﻻن ﻳﯥ وﻛﺎوۀ او د ﺧﻠﻜﻮ وﻳﻨﯥ ﻳﯥ وﺑﻬﻮﻟﯥ ،ﺑﯧﻞ ﻛړي .ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ د ﺗﻤﺪن ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﯥ د ګﺎوﻧډﻳﻮ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻣټﯥ راوﻧﻐښﺘﯥ.

ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ ﻳﻮ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻧﻮ څﻨګﻪ داﺳﯥ ﻇﻠﻤﻮﻧﻪ ﻛﻮﻻى ﺷﻲ؟ دى
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ راﻫﺴﯥ ﻧړۍ ﭘﻪ ﻣﺘﻤﺪﻧﻮ او وﺣﺸﻲ ﺧﻠﻜﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﯦﺸﻞ ﺷﻮې او ﻟﻪ

واﻳﻲ ﭼﯥ دوى ﺳﻢ ،ﺳﻮﭼﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻪ وو .د دوى ﺳﺘﻤﻮﻧﻪ د اﺳﻼم
ﺗﻤﺪﻧﻪ د ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ د ﻧﻴﻮﻟﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ د اﺳﺘﺜﻤﺎروﻟﻮ

ﻟﭙﺎره ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ګټﻮ ﻟﭙﺎره وو .ﺗﺎرﻳﺦ ښﻴﻲ ﭼﯥ دوى د ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ

ﻟﭙﺎره ﻳﻮه ﭘﻠﻤﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮې ده.

ﺳﻴﻤﯥ ﻣﻨﺎﺑﻊ او ﻟﻮټ ﻛړي ﺛﺮوﺗﻮﻧﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺷﺨﺼﻲ اړﺗﻴﺎوو ﻟﭙﺎره

د ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻣﻮرخ ﺑﺮاډل ﭘﻪ ﻗﻮ ل ،د ﺳﻮﻻﻳﺰﯦﺸﻦ )ﺗﻤﺪن( ﻛﻠﻤﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي

وﻛﺎرول ﻧﻪ د ﻋﺎﻣﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره.

ځﻞ ﭘﻪ اﺗﻠﺴﻤﻪ ﭘﯧړۍ ﻛﯥ د ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﺗﺮ اﻧﻘﻼب ﻟږ دﻣﺨﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮي اﺷﺮاﻓﻲ

د ﺧﺎﻟﻖ اﺣﻤﺪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻟﻪ ﺳﻜﻴﻮﻟﺮ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺳﺮه ﺳﻤﻮن

ﻣﻴﺮاﺑﻮ وﻛﺎروﻟﻪ .ﺗﺮ دې دﻣﻪ ﺑﻪ دﻏﻪ ﻣﻔﻬﻮم د ﭘﻮﻟﺲ ،ﭘﻠﻴﺲ ،ﻳﺎ ﭘﻮﻻﻳټ د

ﺧﻮري .د ده ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ،ﺗﺮك ﺗﻴﺮﻳګﺮ د ﻧﻮرو ﺗﻴﺮﻳګﺮو او ﺑﻠﻮﺳګﺮو ﻏﻮﻧﺪې

ﻛﻠﻤﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ادا ﻛﯧﺪۀ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د ﺳﻮﻻﻳﺰﯦﺸﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮه ،ورو ورو

وو ﭼﯥ ﻫﺮ ډول ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ﻳﯥ ځﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ روا ګﺮځﻮﻟﻲ وو .دوى ﭘﻪ ﻧﻮم

ﻟﻪ ﻓﺮاﻧﺴﯥ ،ﻫﺎﻟﻨډ ،ﺑﻴﺎ ﺟﺮﻣﻨﻲ او ورﭘﺴﯥ اﻧګﻠﻴﺴﻲ ژﺑﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وو ﻣګﺮ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﻳﯥ ﻟﻪ اﺳﻼم ﺳﺮه ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻪ درﻟﻮد .دې ﺗﻪ

ورﺳﯧﺪه .ﺟﺮﻣﻨﻴﺎن د ﻛﻠﭽﺮ او ﺳﻮﻻﻳﺰﯦﺸﻦ د ﻛﻠﻤﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻛﻮي .د

ﺿﺮورت ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ دوى وﺳﺘﺎﻳﻮ او د اﺳﻼم اﺗﻼن ورﻧﻪ ﺟﻮړ ﻛړو.

دوى ﻟﭙﺎره ﻛﻠﭽﺮ ﺗﺮ ﺳﻮﻻﻳﺰﯦﺸﻦ ډﯦﺮ ﺑﺎﻣﻌﻨﺎ دى.
اروﭘﺎﻳﺎن وﻟﯥ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﺘﻤﺪن ﺑﻮﻟﻲ او ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د وﺣﺸﻲ او ﺑﺮﺑﺮ
ټﺎﭘﻪ ﻟګﻮي؟ د ﻟﻮﻳﺪﻳځﻮ ﻣﻔﻜﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮﺑﯧﻠﻮ ﺗﻌﺒﻴﺮوﻧﻮ ﻛﯥ د دې ﺳﻮال
ځﻮاب ﻣﻮﻧﺪﻟﻰ ﺷﻮ .ﻣﺜﻼ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮى ﻣﻮرخ ﺟﻴﺰوت ،د اروﭘﺎﻳﻲ ﺗﻤﺪن ﭘﻪ
ﺟﻮړوﻟﻮ ﻛﯥ درې ﻋﻨﺎﺻﺮه وﻳﻨﻲ :ﭘﻪ ﭘﻴﻞ ﻛﯥ اروﭘﺎﻳﻲ ﺗﻤﺪن ﻟﻪ روﻣﻲ ﺗﻤﺪﻧﻪ
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اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﭘﻪ ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل ﺑﺮﻻﺳﻰ ﺷﻲ .ﻟﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺳﺮه د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ

ﻣﻴﺮاث ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړ .وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ اروﭘﺎﻳﻲ ﺗﻤﺪن دﻳﻦ او ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮه ﺑﯧﻞ

ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ ﺑﺸﺮ ﻫﻢ وده ﻛﻮي او ﻫﻢ ﻟﻪ ﺗﺒﺎﻫﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺮه ﻣﺦ ﻛﯧږي .ﺧﻮ

ﻛړل .ورﭘﺴﯥ ﻳﯥ د ﻓﺮدﻳﺖ او ازادۍ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺧﭙﻞ ﻛړل ﭼﯥ د ﺧﻼق ذﻫﻨﻴﺖ

دﻏﻪ ټﻜﺮوﻧﻪ اﻧﺴﺎن د ﺗﻤﺪن د ودې ﻟﭙﺎره ﺧﻼﻗﻴﺖ ،اﺑﺘﻜﺎر او ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻪ

ﻟﻪ ودې ﺳﺮه ﻳﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړه .دﻏﻮ ټﻮﻟﻮ ﻋﻮاﻣﻠﻮ د ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺗﻤﺪن ﭘﻪ

اړﺑﺎﺳﻲ.

ﺟﻮړﯦﺪو ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻴﺴﺘﻪ .ﺟﻴﺰوت ﺑﺎوري دى ﭼﯥ ﻣﺬﻫﺐ د ﺗﻤﺪن ﭘﻪ وده

ﻧﻮرﺑﺮت اﻟﯧﺲ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب ﻛﯥ ﭼﯥ د ﺗﻤﺪن ﺑﻬﻴﺮ ﻧﻮﻣﯧږي ،ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ

ﻛﯥ ﻟﻮﻳﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻟﺮي او د اروﭘﺎ ﭘﻪ ﻣﻮرد ﻛﯥ واﻳﻲ ﭼﯥ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ د ﺗﻤﺪن ﭘﻪ

دﻫﺮ ﺗﻤﺪن ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ﺷﺎﺧﺺ دا دى ﭼﯥ ﺧﻠﻚ ﺧﭙﻞ اﺣﺴﺎﺳﺎت او د ﺑﺪن

وده ﻛﯥ ﻟﻮﻳﻪ وﻧډه واﺧﻴﺴﺘﻪ.

ﺣﺮﻛﺎت څﻨګﻪ ﻛﻨټﺮوﻟﻮي  .د دۀ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻳﻮ څﻮك ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د ﻳﻮې ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ

ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﺗﻮﻛﻢ ﭘﺎل ﻣﻔﻜﺮ ګﻮﺑﻴﻨﻮ د ﺗﻤﺪن ﭘﻪ ﺟﻮړﯦﺪو ﻛﯥ د ﻣﺬﻫﺐ ﻟﻪ

ﺑﺎره ﻛﯥ ﻗﻀﺎوت ﻛﻮﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻫﻐﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﻋﺎدﺗﻮﻧﻪ او رواﺟﻮﻧﻪ

ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﻜﺮ دى .د ده ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﻟﻪ ﺑﻠﯥ دﻧﻴﺎ ﺳﺮه ﺗﻌﻠﻖ ﻟﺮي ﻧﻪ د دې دﻧﻴﺎ

وڅﯧړي او ﭘﻪ دې ځﺎن ﭘﻮه ﻛړي ﭼﯥ د دې ټﻮﻟﻨﯥ اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻲ څﻨګﻪ ډوډۍ

ﻟﻪ ﭼﺎرو ﺳﺮه .د دۀ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻳﻮ ﺳﻮﭼﻪ ﺗﻮﻛﻢ د ﻳﻮۀ ﭘﻴﺎوړي ،روغ او ﺷﺘﻤﻦ

ﺧﻮري ،څﻨګﻪ ﺧﺒﺮې ﻛﻮي او ﭼﻠﻨﺪ ﻳﯥ څﻪ ډول دى.

ﺗﻤﺪن ﻟﻮى ﻋﺎﻣﻞ دى .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د ﺗﻮﻛﻢ ﺳﻮﭼﻪ واﻟﻲ ﺗﻪ زﻳﺎن ورﺳﻲ ،ﺗﻤﺪن

دى ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻛﺘﺎب ﻛﯥ ﭼﯥ د درﺑﺎر ﻛﻠﭽﺮ ﻧﻮﻣﯧږي ،واﻳﻲ ﭼﯥ دا د

ﻳﯥ زوال ﻣﻮﻣﻲ او ﺑﯥ اﻫﻤﻴﺘﻪ ﻛﯧږي .ﻧﻮ دا د ﺳﻮﭼﻪ ﺗﻮﻛﻤﻮﻧﻮ ﺣﻖ دى ﭼﯥ ﭘﻪ

درﺑﺎري آداﺑﻮ ﺑﺮﻛﺖ و ﭼﯥ درﺑﺎرﻳﺎن ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﯧﺪل ﭼﯥ څﻨګﻪ د ﭘﺎ ﭼﺎ ﭘﻪ

ﻧﺎﺳﻮﭼﻪ او ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧﻜﻮ ﺗﻮﻛﻤﻮﻧﻮ ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻛړي .دې ﺗﻮﻛﻢ ﭘﺎﻟﯥ ﺗﻴﻮري

وړاﻧﺪې د ﺧﭙﻞ ﺑﺪن ﺣﺮﻛﺎت ﻛﻨټﺮول ﻛړي .دﻏﻪ ﻛﻠﭽﺮ ورو ورو ﻟﻪ اﺷﺮاﻓﻮ او

اروﭘﺎﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ د وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ او ﻛﻤﺰورو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ د ﻧﻴﻮﻟﻮ او ﭘﻪ ﻫﻐﻮ

درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ او د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﻋﺎدت ﺑﺪل ﺷﻮ .دى د ﺗﻤﺪن

ﺑﺎﻧﺪې د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻟټﻪ ﻛﯥ وو ،ﻳﻮه ﺑﻠﻪ وﺳﻠﻪ او ﭘﻠﻤﻪ ﭘﻪ ﻻس ورﻛړه.

ﭘﻪ ﺧﭙﺮﯦﺪو ﻛﯥ ﭘﻴﺎوړي دوﻟﺖ او د ﻫﻐﻪ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ اﻫﻤﻴﺖ ورﻛﻮي ﭼﯥ

ﻫﺮﺑﺮت ﺳﭙﻨﺴﺮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﻔﻜﺮ و ﭼﯥ ﺗﻮﻛﻢ ﭘﺎﻟﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﯥ د داروﻳﻦ د ﺑﻘﺎى

د اﺷﺮاﻓﻮ او ﻓﻴﻮډاﻟﻮ ﻣﻼﻛﺎﻧﻮ ﻧﻔﻮذ ﻳﯥ ﻛﻢ ﻛړ او ﺑﻮرواژي ﻳﯥ وﻫڅﻮﻟﻪ ﭼﯥ

اﺻﻠﺢ د ﺗﻴﻮري ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﻴﺎوړې ﻛړه .دۀ ﺧﭙﻠﯥ ﻧﻈﺮﻳﯥ ﺗﻪ د اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

را ﻣﺨﻜﯥ ﺷﻲ .ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﺗﻤﺪن ﻳﻮازې د اﺷﺮاﻓﻮ ﭘﻪ وﻟﻜﻪ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ

داروﻳﻨﯧﺰم ﻧﻮم ورﻛړ او د اروﭘﺎﻳﺎﻧﻮ اﺳﺘﻴﻼ ﻳﯥ ﭘﻪ اﺳﻴﺎﻳﻲ او اﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ

ﺷﻮ ﺑﻠﻜﯥ ﻧﻮرو ﻃﺒﻘﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺧﭙﻮر ﺷﻮ.

ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭼﯥ اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻲ ﻳﯥ ګﻮﻳﺎ ﭘﻪ ﺗﻮﻛﻤﻴﺰ ﻟﺤﺎظ ﭘﺮﻳﻮﺗﻲ

د ﺧﻨﺪا ﺧﺒﺮه دا ده ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧړۍ ﻛﯥ ډﯦﺮې ﺟګړې د ﺗﻤﺪن ﭘﻪ ﻧﻮم ﺷﻮي دي  .ﭘﻪ

ﺧﻠﻚ وو ،ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛړه.

دې ﺟګړو ﻛﯥ د ﻧړۍ د ﻣﺘﻤﺪن ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ځﺎى د ﻣﻐﻠﻮﺑﻮ ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺪﻧﻴﺘﻮﻧﻪ ﺗﺒﺎه

ﭘﻪ دوى ﺳﺮﺑﻴﺮه دﻟﺘﻪ ځﻴﻨﯥ ﻧﻮر ﻣﻔﻜﺮان وو ﭼﯥ د ﺗﻤﺪن ﻣﻨﺸﺎ او وده ﻳﯥ

او دوى اړاﻳﺴﺘﻞ ﺷﻮي دي ﭼﯥ د ﻏﺎﻟﺒﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ اﺻﻮل او ارزښﺘﻮﻧﻪ وﻣﻨﻲ.

وڅﯧړﻟﻪ .ﻓﺮوﻳﺪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب ﻛﯥ ﭼﯥ ﺗﻤﺪن او ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻳﯥ ﻧﻮﻣﯧږي،

دﻏﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ان ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﭘﻮرې رواﻧﻪ ده ﻣﺜﻼ د اﻣﺮﻳﻜﺎ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺰم د ﺗﻤﺪن ﭘﻪ ﻧﻮم

اﺳﺘﺪﻻل ﻛﻮي ﭼﯥ د ﺗﻤﺪن د ودې وﺟﻪ د ﺷﻚ و ﺑﯥ ﺑﺎوري ﻫﻐﻪ ﺣﺎﻟﺖ دى

ﻧﻮر ﻫﯧﻮادوﻧﻪ ﻧﻴﺴﻲ ﭼﯥ ﻟﻮﻳﺪﻳځ اﻗﺪار وﺳﺎﺗﻲ او د ﻣﻐﻠﻮﺑﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ

ﭼﯥ اﻧﺴﺎن ﭘﻜﯥ ژوﻧﺪ ﭘﻴﻠﻮي .د ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ د ځﺎن د ﺣﻔﺎﻇﺖ

ارزښﺘﻮﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﻛړي .ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ارزښﺘﻮﻧﻮ او ﻛﻠﺘﻮره ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﺷﻮي ﻣﻐﻠﻮب

ﻟﭙﺎره اﻧﺴﺎن ﺧﭙﻠﻪ ټﻮﻟﻪ اﻧﺮژي ﻛﺎروي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ګټﻪ د ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ د

ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ ﺑﯥ ﻛﻠﺘﻮره او ﻏﻴﺮ ﻣﻬﺬب ﺷﻲ .دا ﺣﺎﻟﺖ د ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﭘﻪ ﭘﯧښﻮ ﻛﯥ وﻳﻨﻮ.
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ﺧﺒﺮوﻧﻪ او اﻋﻼﻣﻴﯥ ﻫﻢ ﺧﭙﺮې ﻛړي .ﻣﺜﻼ د ﻣﻮﻟﻮي ﺑﺎﻗﺮ ،دﻫﻠﻲ اردو

اﺧﺒﺎر د ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ د ﻫڅﻮ ﻣﻼﺗړ ﻛﺎوه او دوى ﻳﯥ ﻟﻪ ﺑﻬﺮﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺟګړې
ﺗﻪ ﻫڅﻮل .ﭘﻪ دې اﺧﺒﺎر ﻛﯥ د ﻧﻮرو ښﺎروﻧﻮ ﺧﺒﺮوﻧﻪ ﻫﻢ ﺧﭙﺮﯦﺪل .د ﻫﻐﻪ

د ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺸﻒ

زوى ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ازاد ،د ﻛﻤﭙﻨۍ او د ﻫﻐﯥ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﺧﻼف ﻳﻮ
ﻧﻈﻢ وﻟﻴﻜﮥ.
ﺑﻠﻪ ورځﭙﺎڼﻪ ﺻﺪﻳﻖ اﻻﺧﺒﺎر وه ﭼﯥ ﺟﻤﻴﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻫﺠﺮ ﭼﻠﻮﻟﻪ .دې اﺧﺒﺎر

ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ وﻧﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻲ ﻳﺎ دروغ ﭘﻜﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻲ او د
ﻫﻢ ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻮ ﺗﻪ د ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﺧﺒﺮوﻧﻪ ﺧﭙﺮول .دﻏﻪ اﺧﺒﺎر د
ﺣﻘﻴﻘﺖ د ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ اﺻﻠﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻟﻪ ګﻮﺗﻮ ووځﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎﻟﺖ
اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف د ﺑﻬﺎدرﺷﺎه ﻇﻔﺮ ﺷﺎﻋﺮي ﺧﭙﺮوﻟﻪ .ﺻﺪﻳﻖ اﻻﺧﺒﺎر د
ﻛﯥ د ﻣﻮادو راﻏﻮڼډول او د ورﻛﻮ ﻛړﻳﻮ ﻣﻮﻧﺪل اﺳﺎﻧﻪ ﻛﺎر ﻧﻪ وي .ﺧﻮ ﻟﻪ
ﻛﺎﻓﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف د دﻳﻨﻲ ﻋﻠﻤﺎوو د ﺟﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮﻛﻪ ﻓﺘﻮا ﻫﻢ ﺧﭙﺮه ﻛړه.
دې ﺳﺮه ﺳﺮه ﻟﻪ ازادۍ وروﺳﺘﻪ د ﻫﻨﺪ ﺑﺮاﻋﻈﻤګﻲ ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ ﻫڅﻪ وﻛړه
ﭼﯥ د  ١٨۵٧ﻛﺎل د ﭘﯧښﻮ څﺮك وﻟګﻮي او ﻟﻪ ﻧﺸﻨﻠﺴټ ﻟﻴﺪﻟﻮري ﻳﯥ

ﭘﻴﺎم ازادي ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ورځﭙﺎڼﻪ وه ﭼﯥ د اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻟﻤﺴﻰ ﻣﻴﺮزا ﺑﻴﺪار
ﺑﺨﺖ ﻳﯥ ﭼﻠﻮوﻧﻜﻰ و .د ﻧﺎﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻳﻮ ﻧﮋدې ﻣﻠګﺮى ﻋﻈﻴﻢ اﷲ د ﭘﻴﺎم

ﻧﻮى ﺗﺎرﻳﺦ وﻟﻴﻜﻲ  .د ﺑﺮاﻋﻈﻤګﻲ ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ ﭘﻪ اول ﻗﺪم ﻛﯥ د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ
ﻫﻐﻪ اﺳﻨﺎد وﻟﻮﺳﺘﻞ ﭼﯥ د  ١٨۵٧ﻛﺎل د ﺑﻐﺎوت ﭘﻪ اړه ﺳﺮﻛﺎري ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ

ازادي ﭘﻪ ﭼﻠﻮوﻟﻮ ﻛﯥ د ﻣﻴﺮزا ﺑﻴﺪارﺑﺨﺖ ﻫﻤﻜﺎر و .ﭘﻪ دې اﺧﺒﺎر ﻛﯥ د
ﻋﻈﻴﻢ اﷲ ﻳﻮ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﻌﺮ ﭼﯥ د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺧﻠﻚ ﻳﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﺎورې د

ﭘﻜﯥ ﺑﻴﺎن ﺷﻮې وه.
ازادۍ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﺗﻪ راﺑﻠﻞ ،ﺧﭙﻮر ﺷﻮ .ﭘﻪ اردو
د ﺑﺮﻃﺎﻧﻮي ﻟﻴﻜﻮاﻟﻮ ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻨﻮ ﻛﯥ د ځﻴﻨﻮ ﭘﯧښﻮ ذﻛﺮ ﺷﻮى دى ﭼﯥ د
 ١٨۵٧ﻛﺎل د ﺑﻐﺎوت ﭘﻪ دوران ﻛﯥ ﻣﻮ ﻟﻪ ﻫﻨﺪﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﻟﻪ

ﺳﺮﺑﯧﺮه ځﻴﻨﯥ ﻓﺎرﺳﻲ ﺧﭙﺮووﻧﻮ ﻟﻜﻪ ګﻠﺸﻦ ﻧﻮﺑﻬﺎر ،ﺳﻠﻄﺎن اﻻﺧﺒﺎر ،او
ﺳﺮاج اﻻﺧﺒﺎر د ﺟﻨګ ﭘﻪ دوران ﻛﯥ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډول ﺧﺒﺮوﻧﻪ ﺧﭙﺮول.

ﻗﻬﺮﺟﻦ ﭼﻠﻨﺪه ﺧﺒﺮوي .ﭘﻪ دﻏﻮ ﻟﻴﻜﻨﻮ ﻛﯥ د ﻫﻨﺪﻳﺎﻧﻮ د ﻛﻠﻴﻮ د ﺳﻮځﻮﻟﻮ،
ﭘﻪ دې دوران ﻛﯥ د ﭘﺎﭼﺎ ځﻴﻨﯥ ﻓﺮاﻣﻴﻦ ،ځﻴﻨﯥ ﭘﺎﻣﻔﻠﻴټﻮﻧﻪ او ﭘﻮﺳټﺮوﻧﻪ
ﭘﻪ ﻣﺎزي ﺷﻚ د وګړﻳﻮ د اﻋﺪاﻣﻮﻟﻮ ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﭘﻮښﺘﻨﯥ او ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ د
ﻫﻢ ﺧﭙﺎرۀ ﺷﻮل ﭼﯥ ﺧﻠﻚ ﻳﯥ ﻟﻪ ﭘﺮدو واﻛﻤﻨﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ واﻟﻲ
وګړﻳﻮ د وﯦﺸﺘﻠﻮ ،د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ او ﻫﻨﺪواﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺪﻧﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺳﺮﻛﻮزي
ﺗﻪ راﺑﻠﻞ.
او ﻏﻮاﻳﻲ د وازدې د ﻣښﻠﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﺧﻠﻜﻮ د ځﻮروﻟﻮ ،ا و د اﻋﺪام د
ﻇﻬﻴﺮ دﻫﻠﻮي ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎ ب )داﺳﺘﺎن ﻏﺪر( ﻛﯥ ،ﺗﺮ ﺑﻐﺎوت ﭘﺨﻮا
ﺣﻜﻢ د اوروﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ د وګړﻳﻮ د ﺳﭙﻜﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﯧښﻮ ﺧﺒﺮﯦږو .دﻏﺴﯥ
دﻫﻠﻲ ﻛﯥ د ﻛﻠﺘﻮري او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ژوﻧﺪ اﻧځﻮر او دﻏﻪ راز د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ
ټﻮل ﻣﻮردوﻧﻪ دا راښﻴﻲ ﭼﯥ اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ د ﻧﻮﻣﻮړي ﻛﺎل د ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ دوران
اﻧځﻮر ﭼﯥ ﺑﺎﻏﻲ ﭘﻮځ دﻫﻠﻲ ﺗﻪ راﻧﻨﻮت او ﻫﺮ څﻪ ﺑﺪل ﺷﻮل ،ﭘﻪ زړۀ
ﻛﯥ ﺑﯥ رﺣﻤۍ او ﺷﻘﺎوت ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﻛړې وه.
د  ١٨۵٧ﻛﺎل د ﺗﺎرﻳﺦ د ﻟﻴﻜﻠﻮ ﺑﻠﻪ ﻣﻨﺒﻊ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻫﻨﺪۍ ورځﭙﺎڼﯥ دي.

راښﻜﻮﻧﻜﻲ اﻧﺪاز ﻛښﻠﻰ دى .دۀ د ﺧﻠﻜﻮ د ﻟﻮټﯧﺪﻟﻮ ،وژﻟﻮ او ﻟﻪ ښﺎره د
ﺷړﻟﻮ ﺑﺪﻣﺮﻏۍ ﭘﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺳﺮه ﺑﻴﺎن ﻛړې دي .دﻏﻪ اﺛﺮ د ﻫﻐﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﻳﻮ

د ﺟګړې ﭘﻪ دوران ﻛﯥ دا ورځﭙﺎڼﯥ ازادې وې ﭼﯥ د ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ګټﻪ
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ژوﻧﺪى داﺳﺘﺎن دى ﭼﯥ د ﻛﻮرﻧۍ ﻏړې ﻳﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﻛړي او ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ

د ﻣﻴﺮټ ﭘﻪ ﺑﺎزار ﻛﯥ

ﻛﻮروﻧﻮ او ﺟﺎﻳﺪادوﻧﻮ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮي دي .دى ﻟﻴﻜﻲ :د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﻓﺎﺗﺢ

ﭘﺮﻧګﻲ ﺗﻪ ﻻره ﻧﻴﻮل ﺷﻮې ده ،ﻻس ورﻟﻮﯦﺪﻟﻰ دى

ﭘﻮځﻮﻧﻮ د ﻛﻮروﻧﻮ ﻟﻮټ ﭘﻴﻞ ﻛړ .ﻛﻪ ﺑﻪ دوى ﻟﻪ وګړﻳﻮ ﺗﺶ ﻛﻮر وﻟﻴﺪ

د ﻣﻴﺮټ ﭘﻪ ﺑﺎزار ﻛﯥ ،ﭘﻪ رڼﺎ ورځ

ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ ﺑﻪ ورﻏﻠﻞ ﭼﯥ ﻟﻮټ ﻳﯥ ﻛړي،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻛﻮر ﻛﯥ څﻮك

وګﻮره ،واه ،وګﻮره ،ﭘﺮﻧګﻰ وﻫﻞ ﻛﯧږي ،ټﻮﭘﻚ ورﻧﻪ ﺗښﺘﻮل ﻛﯧږي

وﻣﻮﻧﺪل ،ﺑﯥ ﻟﻪ ځﻨډه ﺑﻪ ﻳﯥ و واژۀ .ﭘﻪ ﻳﻮه ﻣﺤﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺳﻠﻮ څﻮﯦښﺖ

د ﻫﻐﻪ اس ﻣړ ﭘﺮوت دى

ﻛﺴﺎن وﻧﻴﻮل ﺷﻮل او راﺟګړ ﺗﻪ راوﺳﺘﻞ ﺷﻮل .ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ دوى ټﻮﻟﻮ د

د ﻫﻐﻪ ﺗﻤﺎﻧﭽﻪ ټﻮك ټﻮك ﺷﻮې ده

ﺗﻮﭘﻜﻮ ﺑﺎړوﻧﻪ وﭼﻠﯧﺪل او ﻣړي ﻳﯥ ﺳﻴﻦ ﺗﻪ وﻏﻮرځﻮل ﺷﻮل .ښځﯥ

د ﻣﻴﺮټ ﭘﻪ ﺑﺎزار ﻛﯥ ﭘﻪ رڼﺎ ورځ

دوﻣﺮه ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﺷﻮ ې ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ ﻛﻮروﻧﻮ راووﺗﯥ او

د ﺟﺎﻧﺴﻲ د راڼۍ ) د ﺟﺎﻧﺴﻲ ﻣﻠﻜﻪ ( ﻟﭙﺎره ﻫﻢ ګڼﯥ ﺳﻨﺪرې وﻳﻞ ﺷﻮې

ﻛﻮﻫﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ځﺎﻧﻮﻧﻪ واﭼﻮل .د ﻛﻮﭼﮥ ﭼﻴﻼن ټﻮل ﻛﻮﻫﻴﺎن د دوى ﻟﻪ

دي .ﻳﻮه ﺳﻨﺪره واﻳﻲ ﭼﯥ څﻨګﻪ  :ﻫﻐﻪ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﭘﻪ ﺷﺎن زړۀ وره

ﻣړﻳﻮ ډك ﺷﻮل ...زﻣﺎ ﻗﻠﻢ ﻧﻮر وړاﻧﺪې ﻧﻪ ﺷﻲ ﺗﻠﻰ (.

وﺟﻨګﯧﺪﻟﻪ ،اه ،د ﺟﺎﻧﺴﻲ راڼۍ ) ﺧﻮب ﻟړي ﻣﺮداﻧﻲ ،اري ﺟﺎﻧﺴﻲ واﻟﻲ

ډﻳﻠﻲ د ﻛﻠﺘﻮري ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﻛﺰ و او ﺗﺒﺎﻫﻲ ﻳﯥ ﭘﻪ اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻮ ﺑﺎﻧﺪې

راﻧﻲ!( دﻏﻪ راز ﻛﻨﻮر ﺳﻨګ ،راﻧﺎ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺪو ،ﺗﺎﻧﺘﻴﺎ ټﻮپ ،ګﻼب

د ﻏﻢ ،ﺧﭙګﺎن او ﻣړاوﻳﺘﻮب ﺗﻮﭘﺎن راوﺳﺖ .ﻣﯧﺮزا ﻏﺎﻟﺐ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﮋدې

ﺳﻨګ ،او ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻞ ﭘﻪ ﺳﻨﺪرو ﻛﯥ ﻳﺎد ﺷﻮي دي .دﻏﻪ ﺳﻨﺪرې د

دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ښﺎر ﭘﻪ ﺗﺒﺎﻫﻲ اوښﻜﯥ

ازادۍ ﻟﭙﺎره د دوى ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺳﺘﺎﻳﻲ .ﭘﻪ دﻏﻮ ﺳﻨﺪرو ﻛﯥ د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ د

ﺗﻮﻳﻮي .ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻳﻠﻲ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﯥ ﻣﺮﺛﻴﯥ ﻛښﻠﻲ دي

ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻏﻨﺪﻧﻪ او ورﻧﻪ ﻛﺮﻛﻪ وﻳﻨﻮ .ﺳﻨﺪرو د وﻟﺴﻮﻧﻮ اﺣﺴﺎﺳﺎت

ﻏﺎﻟﺐ ،ﺣﺎﻟﻲ ،داغ ،ﺻﺪراﻟﺪﻳﻦ ارزو ،ﻇﻬﻴﺮ دﻫﻠﻮي ،ﻣﻴﺮزا ﻗﺮﺑﺎن،

څﺮګﻨﺪ ﻛړي دي .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺧﻠﻜﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﭘﻮځﻲ ﻣﺎﺗﻪ

ﻋﻠﻲ ﺑﯧګ ﺳﺎﻟﻚ ،ﻣﻨﻴﺮ ﺷﻜﻮه اﺑﺎدي ،او ﻣﻴﺮ ﻣﻬﺪي ﻣﺠﺮوح ﺷﺎﻣﻞ

وﺧﻮړه ﺧﻮ دﻏﻮ ﺳﻨﺪرو د دوى ﻣﺎﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﺮي ﺑﺪﻟﻪ ﻛړه او د ﺑﻐﺎوت

دي .ﻣﺎﺗﯥ ،ﭼﯥ د ﻫﻨﺪ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ د وژﻧﯥ ،اﻋﺪام ﻳﺎ ﺟﻼوﻃﻨۍ ﺳﺒﺐ

ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻳﺎد ﻳﯥ ژوﻧﺪى وﺳﺎﺗﮥ .وﻳﻞ ﻛﯧږي ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺧﻠﻜﻮ د

ﺷﻮه ،د ﻫﻨﺪﻳﺎﻧﻮ زړوﻧﻪ ﻣﺎت ﻛړل .د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ د ﺑﺮي ﺟﺸﻦ ډﯦﺮ ﺷﺎﻧﺪاره

ﻣﻠﻴﺖ ﻣﻔﻜﻮره ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ ﺧﻮ دا ﺳﻨﺪرې راښﻴﻲ ﭼﯥ د ﻫﻨﺪ ﺧﻠﻜﻮ د ﺧﭙﻠﻮ او

و .ﭘﻲ ،ﺳﻲ ﺟﻮﺷﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻳﻮه ﻟﻴﻜﻨﻪ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ وﻟﺴﻲ ﺳﻨﺪرې او ﻛﻴﺴﯥ

ﭘﺮدو واﻛﻤﻨﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﻮره ﻓﺮق ﻛﺎوۀ .دوى اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ځﺎﻳﻲ

را اﺧﻴﺴﺘﯥ دي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﭘﯧښﻮ ﺳﺮه ﺗﻌﻠﻖ ﻟﺮي .دا ﻟﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ

ﻟﻴډراﻧﻮ ﺗﻪ وﻓﺎداره وو.

ﻣﺎﻻﻣﺎﻟﯥ ﺳﻨﺪرې ﻋﻮاﻣﻮ ﺟﻮړې ﻛړې او ﭘﻪ وﻟﺴﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺧﭙﺮې ﺷﻮې

وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺴﻦ ﻧﻈﺎﻣﻲ او راﺷﺪ اﻟﺨﻴﺮي ﻟﻪ ژﻏﻮرﯦﺪﻟﻴﻮ

وې .ﭘﻪ ﻳﻮه وﻟﺴﻲ ﺳﻨﺪره ﻛﯥ د ﻣﻴﺮټ د ﺧﻠﻜﻮ ﻗﻴﺎم ﭘﻪ دﻏﻮ اﻟﻔﺎﻇﻮ ﺑﻴﺎن

ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻣﺮﻛﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس د  ١٨۵٧ﻛﺎل د

ﺷﻮى دى:

ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ اړه ﻣﻮاد راﻏﻮﻧډ ﻛړل .دا د ﻫﻐﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د ﺣﺎل ﺑﻴﺎن و ﭼﯥ د

واه ،راﺷﻪ او وګﻮره!

ﺑﻐﺎوت د ﻧﺎﻛﺎﻣۍ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻳﯥ اډاﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﺷﻮې وه.
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ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻛﺎر ﻛړى دى .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ  ١٩۵٧ﻛﺎل ﻛﯥ د ﺑﻐﺎوت ﺳﻠﻴﺰه
وه ،ﭘﻪ دې اړه د ﻫﻨﺪﻳﺎﻧﻮ د ﻟﻴﺪﻟﻮري څﻮ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﺧﭙﺎرۀ ﺷﻮل .ﺳږ ﻛﺎل
) (٢٠٠٧د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﺟګړې د ﻳﻮﺳﻠﻮﭘﻨځﻮﺳﻢ ﻛﺎل ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻳﻮ
ﺷﻤﯧﺮ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ او ﻣﻘﺎﻟﻮ د  ١٨۵٧ﻛﺎل ﻫﻴﺮ ﺷﻮي اړﺧﻮﻧﻪ رڼﺎ ﺗﻪ

ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن داﺳﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻮ

راواﻳﺴﺘﻞ.
دا د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺟﺎﻟﺐ ﺧﻮ ﻣﻬﻢ ﺳﻮال دى ﭼﯥ اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ څﻨګﻪ او

د ﺑﺮاﻋﻈﻤګﻲ ﺗﺮ وﯦﺸﻠﻮ دﻣﺨﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎﻧﻲ اﻛﺘﻮر او ﻓﻠﻢ ﺟﻮړووﻧﻜﻲ
وﻟﯥ د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ واګﯥ ﭘﻪ اﺳﺎﻧۍ ﺳﺮه او ﺑﯥ درد ﺳﺮه ﺗﺮ ﻻﺳﻪ

ﺳﻬﺮاب ﻣﻮدي د ﺟﺎﻧﺴﻲ ﭘﻪ راڼۍ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻠﻢ ﺟﻮړ ﻛړ ﭼﯥ د
ﻛړې؟ اﻳﺎ وﺟﻪ دا وه ﭼﯥ د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي

اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻳﯥ ﭘﻪ ښﻮدﻟﻮ ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ ﺑﻨﺪﻳﺰ وﻟګﺎوۀ .ﭘﻪ دې
ﻧﻈﺎم دوﻣﺮه وروﺳﺖ و ﻛﺎواﻛﻪ ﺷﻮى و ﭼﯥ د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ د ﻏﻠﺒﯥ ﻣﺨﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ

وروﺳﺘﻴﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻣﻨګﻞ ﭘﻨډي ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ ﻓﻠﻢ ﭼﯥ اﺻﻠﻲ ﻧﻘﺶ ﭘﻜﯥ
ﺷﻮاى ﻧﻴﻮﻟﻰ؟ اﻳﺎﻫﻐﻮ ﺗﺤﻮﻻﺗﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﻛﯥ راﻏﻠﻞ او ټﻮﻟﻨﻪ ﻳﯥ

اﻣﻴﺮﺧﺎن ﻟﻮﺑﻮﻟﻰ دى ،د ﺳﻴﻨﻤﺎ ﭘﻪ ﭘﺮده راښﻜﺎر ﺷﻮ .دﻏﻪ ﻓﻠﻢ ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ
ﺑﺪﻟﻪ ﻛړه ،اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺎﻧﺪې د ځﺎن ﺑﺮګڼﻠﻮ او ﻏﻠﺒﯥ روﺣﻴﻪ

ﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ ﺳﺮه ﭘﻮره ﺳﻤﻮن ﻧﻪ ﺧﻮري ﺧﻮ د راج ) ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
وﺑﺨښﻠﻪ؟ او ﻛﻨﻪ ،دا ﻫﺴﯥ ﻳﻮ ﭼﺎﻧﺲ و ﭼﯥ اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ګﻮﺗﻮ ورﻏﻰ

ﺑﺎﻧﺪې د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ( ﭘﻪ ﺧﻼف ﻳﯥ د ﺧﻠﻜﻮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ښﻪ
او اﺳﺘﻔﺎده ﻳﯥ ورﻧﻪ وﻛړه؟

څﺮګﻨﺪ ﻛړي دي.
دا ﻫﻢ ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ﺳﻮال دى ﭼﯥ اﻳﺎ اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ واﻗﻌﺎ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﻪ اﺳﺎﻧۍ ﺳﺮه

ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﻛﯥ ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ د  ١٨۵٧ﻗﻴﺎم  ،د اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺰم او ﺗﻮﻛﻢ

وﻧﻴﻮ او ﻛﻪ ﻟﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮل؟ ﭘﻪ دې ﻛﯥ ﺷﻚ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي

ﭘﺎﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﺧﻼف ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺮه ﻏﻮټﻪ ﻛړى دى .دا ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻠﻪ وي ﭼﯥ د

ﭘړاو ﻛﯥ د ﺷﺮﻗﻲ ﻫﻨﺪ ﻛﻤﭙﻨۍ او د ﻫﻐﯥ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺎه ﻃﻠﺒۍ او

 ١٨۵٧ﺣﺎدﺛﻪ ﻳﻮازې ﭘﻮځﻲ ﺑﻐﺎوت وﺑﻮﻟﻮ او دا وﻧﻪ واﻳﻮ ﭼﯥ د

ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازۍ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﯥ .د دوى ﻣﻘﺼﺪ ﻳﻮازې ﺗﺠﺎرت و .دوى ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ د

اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ د ﻛﻠﺘﻮري ،ﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻏﻠﺒﯥ

ﻻ زﻳﺎﺗﯥ ګټﯥ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ واﻛﻤﻨﻮ اﻣﺘﻴﺎزات واﺧﻠﻲ.

ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻢ و .ﻫﻐﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﯥ ورك ﺷﻮى دى ،د

د ﺷﺮﻗﻲ ﻫﻨﺪ ﻛﻤﭙﻨۍ ﭘﻪ داﺳﯥ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﯥ ﻧﻪ وه ﭼﯥ ډﯦﺮ ﻋﺴﻜﺮ وﻟﺮي.

ﻛﺸﻒ ﻛﯧﺪو ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ دى  .ﻧﻮر ﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻜﻨﻪ ﺑﺎﻧﺪې د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ

دې ادارې د ﺧﭙﻠﻮ ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻮ او ﻛﺎروﺑﺎري ﻣﺮﻛﺰوﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺤﺪود

ﻏﻠﺒﻪ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧﻜﯥ ده.

ﻋﺴﻜﺮ ﻟﺮل .ﺧﻮ د ﻣﻐﻮﻟﻮ داﻣﭙﺮاﻃﻮري د ﺷړﯦﺪو ﭘﻪ وﺟﻪ ﭼﯥ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ
ﭘﻴﻞ او د ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮﻳﻘﻮ ګﺮوﭘﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﻮل ،ﻧﻮ د دې ادارې د ﻋﺴﻜﺮو
ﺷﻤﯧﺮه زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻮه .ﻣﺜﻼ ﺷﻴﻮا ﺟﻲ څﻮ ځﻠﻪ ﺳﻮرت ښﺎر ﭼﯥ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻣﺮﻛﺰ
و ،ﻟﻮټ ﻛړ .د ﻛﻤﭙﻨۍ د ﻣﺴﻠﺢ ﻛﯧﺪو ﺑﻞ ﻋﻠﺖ ﻟﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه رﻗﺎﺑﺖ و.

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
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ﻛﺴﺒګﺮو ،ﺻﻨﻌﺘګﺮو او اﺟﻨټﺎﻧﻮ ﻫﻤﻜﺎري وﻛﻮﻟﻪ ځﻜﻪ د ﻛﻤﭙﻨۍ ﭘﻪ

ﭘﻮځ ﻣﺼﺎرف ورﻛﻮل ﺧﻮ ﺗﺮ دې وروﺳﺘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ دې ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ

ﻛﺎروﺑﺎر ﻛﯥ دوى ﺗﻪ ﻫﻢ ګټﻪ رﺳﯧﺪﻟﻪ .ﺗﺎرﻳﺦ د ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻛړي

ﭼﯥ دﻧﻮﻣﻮړي ﭘﻮځ ﻣﺼﺎرف دې ﻳﻮازې د ﻛﻤﭙﻨۍ ﭘﻪ ﻏﺎړه وي .ﻛﻤﭙﻨۍ ﺗﺮ

دي ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ډﯦﺮه ګټﻪ وﻛړه او ﭘﻪ ﺳﻴټﺎﻧﻮ ﺑﺪل ﺷﻮل .د

دې ﻣﻮدې ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ ﭘﻪ ﻛﺎﻓﻲ اﻧﺪازه د ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﻛﻨټﺮول ﺗﺮ

ﭘﻼﺳﻲ ﭘﻪ ﺟګړه ﻛﯥ ﺟګټ ﺳﻴټ او اوﻣﻴﭽﻨﺪ د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﻣﻠګﺮﺗﻴﺎ وﻛړه

ﻻﺳﻪ ﻛړى و او دا ﻳﯥ ﭘﻪ وس ﻛﯥ وه ﭼﯥ د اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ

ځﻜﻪ ﻟﻪ دوى ﺳﺮه ﻳﯥ ﻛﺎروﺑﺎري ﺗﻌﻠﻘﺎت وو.

ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻴﺴﻮ ﻳﻮ ﻟﻮى ﭘﻮځ وﺳﺎﺗﻲ.

ﭘﻪ دوﻳﻢ ﭘړاو ﻛﯥ ﭼﯥ ﻛﻤﭙﻨۍ ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ او ﻣﺮﻛﺰي ﻫﻨﺪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ

د ﭘﻼﺳﻲ ﭘﻪ ﺟګړه ﻛﯥ ﺑﺮي،ﻛﻤﭙﻨۍ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺗﺠﺎرﺗﻲ ادارې ﭘﻪ ﻳﻮۀ

ﻗﺪرت ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮه ،ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺮوﻛﺮات ورﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎ ى ﺷﻮل ﭼﯥ د ﻣﻐﻮﻟﻮ د

ﺳﻴﺎﺳﻲ ځﻮاك ﺑﺪﻟﻪ ﻛړه .ﻛﻤﭙﻨۍ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ځﻮاك ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ ﻫﻨﺪي

ﺣﻜﻮﻣﺖ د ړﻧګﯧﺪو ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻪ ﻛﻮر ﻧﺎﺳﺖ وو او ﭘﻪ اداره ﻛﯥ ﻳﯥ ﻟﻮﻳﻪ

دوﻟﺘﻮﻧﻮ او اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه اﺗﺤﺎدوﻧﻮ او ﻣﻌﺎﻫﺪو ﺗﻪ ﻣﻼ وﺗړﻟﻪ .دﻏﻮ ځﺎﻳﻲ

ﺗﺠﺮﺑﻪ وه  .ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﻀﻞ اﻟﺤﻖ ﺧﻴﺮاﺑﺎدي او ﺳﺮﺳﻴﺪاﺣﻤﺪﺧﺎن د ﻫﻤﺪې

دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﻮد ﭘﻴﺴﯥ ورﻛﻮﻟﯥ او ﻋﺴﻜﺮ ﻳﯥ وراﺳﺘﻮل ﭼﯥ

ﺑﻴﺮوﻛﺮاﺗﻮ دوې ﻣﺸﻬﻮرې څﯧﺮې دي ﭼﯥ ﭘﻪ اﺧﻼص ﺳﺮه ﻳﯥ د ﻛﻤﭙﻨۍ

دﻓﺎع ﻳﯥ وﻛړي .ﻛﻪ ﺑﻪ دﻏﻮ ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻮ د ﭘﻮر د ادا ﻛﻮﻟﻮ وس ﻧﻪ درﻟﻮد ﻧﻮ

ﺧﺪﻣﺖ وﻛړ.

ﭘﻪ ﺑﺪل ﻛﯥ ﻳﯥ ورﻧﻪ ﺧﺎوره ﻻﻧﺪې ﻛﻮﻟﻪ او د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﻳﯥ

ﻛﻤﭙﻨۍ د ﻋﺴﻜﺮو ﭘﻪ ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺮه ﻣﺦ ﻧﻪ وه .ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﯥ د

ﻣﺎﻟﻴﻪ ورﻧﻪ ټﻮﻟﻮﻟﻪ .د ﺑﻜﺴﺮ )  (١٧٧٠ﻟﻪ ﺟګړې وروﺳﺘﻪ ﻛﻤﭙﻨۍ د ﺑﻨګﺎل،

ﻫﻐﻮ ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ او ﺑﺰګﺮو ﻛﻤﻰ ﻧﻪ و ﭼﯥ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺟګړو ځﭙﻠﻲ وو او

ﺑﻴﻬﺎر او اورﻳﺴﯥ د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ د ﻏﻮﻧډوﻟﻮ ﺣﻖ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړ.

ﺗﯧﺮﯦﺪوﻧﻜﻮ ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﻳﯥ ﻛﺮوﻧﺪې وروﻳﺠﺎړې ﻛړې وې .دوى ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ

د ﻣﺼﺎرﻓﻮ د ﭘﻮره ﻛﻮﻟﻮ ﺑﻠﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ دا وه ﭼﯥ ﻛﻤﭙﻨۍ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻐﻮ

ﺟګړه ﻣﺎرو ډﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﺎﻟﻴﯥ ورﻛﻮﻟﻮ ﺑﯥ وزﻟﻲ ﻛړي وو او دې ﺗﻪ ﺗﻴﺎر وو ﭼﯥ

ﻋﺴﻜﺮو ﻣﺼﺎرف ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ د ﻫﻨﺪي ﻧﻮاﺑﻴﻮ او ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻮ دﻓﺎع ﻳﯥ

ﻛﻤﭙﻨۍ ﻏﻮﻧﺪې ﻳﻮې اداره ﻛﯥ ﻛﺎر وﻛړي .دﻏﻪ ﻛﻠﻴﻮال ﭘﻪ ﻏﺎﻟﺐ ګﻮﻣﺎن ﭘﻪ

ﻛﻮﻟﻪ .ﭘﻪ  ١٧٧٠ﻛﯥ د اود ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻛﻤﭙﻨۍ د دوو ﻏﻮﻧډوﻧﻮ ﻣﺼﺎرف

دې ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪل ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠﻚ ﭘﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻳﻮۀ ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺪرت ﺳﺮه

ﭘﻪ ﻏﺎړه اﺧﻴﺴﺘﻲ وو ﭼﯥ د اود ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ دﯦﺮه وو .د ﭘﻮځﻲ ﻗﺪرت د ﻟﺮﻟﻮ

ﻫﻤﻜﺎري ﻛﻮي .دا ﻧﺎﺧﺒﺮي ﺑﯥ دﻟﻴﻠﻪ ﻧﻪ ده .اول دا ﭼﯥ اﻧګﺮﯦﺰان ﺧﻮرا ﻟږ وو

ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﻛﻤﭙﻨۍ ﭘﻪ ځﺎﻳﻲ دوﻟﺘﻮﻧﻮ اﻣﺮ وﻛړ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﭘﻮځﻮﻧﻪ ﺧﺘﻢ

او ﭼﯥ د ﻛﻤﭙﻨۍ ﻫﻨﺪي ﻋﺴﻜﺮو ﺗﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻨﺼﺒﺪاراﻧﻮ ﺳﺮه د راﺑﻄﯥ

ﻛړي او د ځﺎن د دﻓﺎع ﻟﭙﺎره ﻳﻮازې د دې ادارې ﭘﻪ ﭘﻮځ ﺗﻜﻴﻪ وﻛړي .دې

اړﺗﻴﺎ ﭘﻴﺪا ﺷﻮه ﻧﻮ ﻟﻪ ځﺎﻳﻲ ﻣﻨﺼﺒﺪاراﻧﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻳﯥ راﺑﻄﻪ ﻧﻴﻮﻟﻪ ،ﻧﻪ ﻟﻪ

ﺷﻲ د ځﺎﻳﻲ واﻛﻤﻨﻮ ﻗﺪرت ﻛﻢ ﻛړ او وار ﭘﻪ وار ﻳﯥ د ﻛﻤﭙﻨۍ د ﺑﺸﭙړ

ﺧﻮرا ﻋﺎﻟﻲ رﺗﺒﻪ ﻣﻨﺼﺒﺪاراﻧﻮ ﺳﺮه ﭼﯥ اﻧګﺮﯦﺰان وو .ﻫﻨﺪي ﻋﺴﻜﺮو ﺗﻪ د

ﻛﻨټﺮول ﭘﻪ وﻟﻜﻪ ﻛﯥ راوﺳﺘﻞ.

ځﺎﻳﻲ ﻣﻨﺼﺒﺪاراﻧﻮ د اواﻣﺮو ﻣﻨﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻞ.

ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺎﻫﺪ دى ﭼﯥ ﻫﻴڅ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺖ ځﻮاك ﻳﻮه ﺳﺎﺣﻪ او ﻳﻮه ﺧﺎوره ﺗﺮ

د ﻧﺎﺧﺒﺮۍ ﺑﻞ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻤﻜﻦ دا و ﭼﯥ د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ ﭘﺨﻮا ﻫﻢ

ﻫﻐﻮ ﭘﻮرې ﺳﻤﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﻻﻧﺪې ﻛﻮﻻى ﭼﯥ د ﺳﻴﻤﯥ ﺧﻠﻚ ورﺳﺮه ﻫﻤﻜﺎر ﻧﮥ

ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﺷﻮي وو .ﻳﻮازﻳﻨﻰ ﻓﺮق دا ښﻜﺎري ﭼﯥ د ﻏﺰﻧﻮي ﻣﺤﻤﻮد او ﺑﺎﺑﺮ

ﺷﻲ .ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ ﻟﻪ ﻛﻤﭙﻨۍ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﭘړاو ﻛﯥ ﺳﻮداګﺮو،

ﭘﻪ څﯧﺮ ﻛﺴﺎن ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﻜﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﺳﺮه راﻏﻠﻲ وو ﺧﻮ اﻧګﺮﯦﺰان ﭘﻪ
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ډﻛﯥ ﻛړې .اﻟﺒﺘﻪ ،اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ د ﺟګړې ﺧﻮرا ﻧﻮي ﺗﺨﻨﻴﻜﻮﻧﻪ ﻟﺮل ﭼﯥ
ﻫﻨﺪﻳﺎن ورﺳﺮه ﺑﯧﺨﻲ ﺑﻠﺪ ﻧﻪ وو .د ﻫﻨﺪ ځﺎﻳﻲ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ دې ﺗﻤﻪ ﻫﻢ د
اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﻣﻼﺗړ وﻛﺎوۀ ﭼﯥ ګﻮﻧﺪې د ﻛﻮﭼﻨﻴﻮ ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻤﻨځﻲ

اورﻧګﺰﻳﺐ ﻋﺎﻟﻤګﻴﺮ
ﺟګړو ﺑﻪ وژﻏﻮرل ﺷﻲ او اﻧګﺮﯦﺰان ﺑﻪ د ﻣﻐﻮﻟﻮ د وﺧﺖ ﭘﻪ څﯧﺮ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
واﺣﺪ ﻛړي او اﻣﻦ ﺑﻪ راوړي.
د ﻫﻨﺪﻳﺎﻧﻮ ﺗﯧﺮه ﺗﺠﺮﺑﻪ دا وه ﭼﯥ ﺑﻠﻮﺳګﺮو ﺑﻪ د ﻫﻨﺪ ﻟﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ

د ﻣﻐﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻰ ﻟﻮى اﻣﭙﺮاﻃﻮر اورﻧګﺰﻳﺐ ﻋﺎﻟﻤګﻴﺮ ﭘﻪ ١٧٠٧ﻛﯥ

ﺧﭙﻞ اﺻﻠﻲ وﻃﻦ ﺳﺮه راﺑﻄﻪ ﻏﻮڅﻪ ﻛړه ،د ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻟﭙﺎره ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﯥ دﯦﺮه

وﻣړ .دۀ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﭘﺮﯦښﻮده ﭼﯥ د دۀ ﻟﻪ ﻣړﻳﻨﯥ

ﺷﻮل  .ﻋﺮﺑﻮ او ﺗﺮﻛﻮ ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﻛړي وو ﺧﻮ د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﻛﻴﺴﻪ ﺑﻞ ډول وه.

ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﻴﻞ ﺷﻮه .داﺳﯥ ځﻜﻪ وﺷﻮل ﭼﯥ د

دوى د ﭘﺨﻮاﻧﻮ ﭘﻮځﻲ ﻳﺮﻏﻠګﺮو ﻏﻮﻧﺪې ﻧﻪ وو  .دوى ﺗﺮ ډﯦﺮه ﺣﺪه د ﺗﺠﺎرﺗﻲ

اورﻧګﺰﻳﺐ ځﺎى ﻧﺎﺳﺘﻲ ﺑﯥ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ﻛﺴﺎن وو.

ادارو ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ وو او ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﻛﺎر ﻣﻮده ﭘﻮره ﺷﻮه،

اورﻧګﺰﻳﺐ د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻣﺘﻨﺎزع ﻓﻴﻪ ﺷﺨﺺ دى .د دۀ ﭘﻪ ﺑﺎره

اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﻨﻴﺪل.

ﻛﯥ ﻣﺘﻀﺎدو ﻗﻀﺎوﺗﻮﻧﻮ د ﺷﻠﻤﯥ ﭘﻴړۍ ﭘﻪ دوﻳﻤﻪ ﻟﺴﻴﺰه ﻛﯥ زور

اﻟﺒﺘﻪ ،دا ﺧﺒﺮه ﺳﻤﻪ ﻧﻪ ده ﭼﯥ اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﺮ ډول ﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ ﭘﺮﺗﻪ

واﺧﻴﺴﺖ .دا ﻫﻐﻪ زﻣﺎﻧﻪ وه ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﯥ ﻛﻤﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺰم ﺧﭙﻮر ﺷﻮ او

ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﻴﻮﻟﻰ دى .اﻧګﺮﯦﺰان دﻟﺘﻪ د ﻫﺮې ﺳﻴﻤﯥ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺟﻨګ ﺗﻪ

ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻜﻨﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺗﺮ اﻏﯧﺰ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻪ.

ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮي دي .ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻢ ﻓﺮدي و او ﻫﻢ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ .د ﻣﻐﻮﻟﻮ ﻟﻪ زواﻟﻪ

د اورﻧګﺰﻳﺐ ﭘﻪ ﻏﻨﺪﻧﻪ ﻛﯥ وﻳﻞ ﻛﯧږي ﭼﯥ ﻣﺘﻌﺼﺐ او ﺗﻮﻧﺪ ﻻرى ﺳړى

وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﯥ ځﻴﻨﻮ ځﺎﻳﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ د ﻏﻠﺒﯥ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ

واو دا دى و ﭼﯥ د ﻣﻐﻮﻟﻮ اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﻳﯥ د زوال ﻟﻮري ﺗﻪ ﺗﺎو ﻛړه .د
ﻛﯥ ډﯦﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﻧﻪ ﻛړ ،ﭘﻪ اﺳﺎﻧۍ ﺳﺮه ﻳﯥ ﻧﻴﻮاك ﺗﻪ ﻏﺎړه ﻛﯧښﻮده .د

اورﻧګﺰﻳﺐ ﺳﺘﺎﻳﻮﻧﻜﻲ ﻫﻐﻪ د ﺗﻘﻮا څښﺘﻦ او د ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﺎوﻧﺪ
ﺣﻴﺪراﺑﺎد او اود ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﻫﻤﺪاﺳﯥ وو .ﺧﻮ ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو ﻟﻜﻪ د ﺳﻴﻜﺎﻧﻮ،

ﺑﻮﻟﻲ .دوى واﻳﻲ د اورﻧګﺰﻳﺐ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ځﻴﻨﯥ ﻟﻮى ﺑﺤﺮاﻧﻮﻧﻪ راﻏﻠﻞ
ﻣﺮﻫټﻪ وو او ﻣﻴﺴﻮر واﻛﻤﻨﻴﻮ ﻟﻪ اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺳﺮه ﺧﻮﻧړۍ ﺟګړې وﻛړې او ﻟﻪ

ﺧﻮ دۀ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ،اﻣﭙﺮاﻃﻮري اداره ﻛړاى ﺷﻮه.
ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﻣﺎﺗﯥ وﻣﻨﻠﻪ.

ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻣﻐﻮﻟﻮ د وروﺳﺘﻲ ﻟﻮى اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﭘﻪ ﺑﺎره
د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ د راج ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ او د ﻫﻐﯥ ﺷﻨﻨﻪ ﻣﻮږ ﺗﻪ دا ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺼﻴﺮت راﻛﻮي

ﻛﯥ اﻛﺎډﻳﻤﻴﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻪ دى ﺷﻮى ﻣګﺮ ځﻴﻨﯥ ﻛړۍ ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ د
ﭼﯥ ﻳﻮ ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺪرت څﻨګﻪ د داﺧﻠﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻤﻜﺎرۍ ﻳﻮۀ ﻫﻴﻮاد ﺗﻪ

اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړه ﺧﭙﻞ ﻓﻜﺮوﻧﻪ ﻟﺮي ،ﻟﻪ اﻛﺒﺮ او دارا ﺷﻜﻮه ﺳﺮه د
داﺧﻠﯧږي او ﻧﻴﺴﻲ ﻳﯥ .دا ﺧﺒﺮه ﻛﻪ ﭘﺮون ﺳﻤﻪ وه ﻧﻦ ﻫﻢ ﺳﻤﻪ ده.

اورﻧګﺰﻳﺐ د ﻣﻘﺎﻳﺴﯥ ﭘﻪ وﺧﺖ دې ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺗﻪ رﺳﯧږي ﭼﯥ اورﻧګﺰﻳﺐ د
دوى ﻟﭙﺎره د ﻻرې د ﻣﺸﺎل او اﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺷﺎن دى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﻮر دوه
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ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ ،ورﺗﻪ وﻳﯥ وﻳﻞ ﭼﯥ ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﻣﺬﻫﺐ ﻟﻪ ﻳﻮﺑﻠﻪ ﺑﯧﻞ

رﺳﻮﻟﻰ دى .ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ ﻟﻪ ﺟﺪوﻧﺖ ﺳﺮﻛﺎره وروﺳﺘﻪ د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ

دي.

ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ د اورﻧګﺰﻳﺐ د ﻧﻘﺶ ﭘﻪ اړه ځﻴﻨﯥ ﻣﻘﺎﻟﯥ او ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﻟﻴﻜﻞ

ځﻴﻨﯥ ﻛﺴﺎن ﭘﻪ ګﺠﺮات ،ﺑﻨﺎرس ،ټﺎﺗﺎ او ﻣﺎﺗﻮرا ﻛﯥ د اورﻧګﺰﻳﺐ ﭘﻪ

ﺷﻮي دي.

ﻻس د ﻫﻨﺪواﻧﻮ د ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﻌﺒﺪوﻧﻮ د ړﻧګﻮﻟﻮ ﺧﺒﺮه ﻛﻮي ﺧﻮ د

ﻟﻪ ﻳﻮۀ ﻧﻮي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺮه ﺳﻢ ،اورﻧګﺰﻳﺐ ﻋﺎﻟﻤګﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ د ﻗﺪرت د

اورﻧګﺰﻳﺐ ﭘﻠﻮﻳﺎن واﻳﻲ ﭼﯥ دﻏﻪ ﻣﻌﺒﺪوﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ

ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻪ رڼﺎ ﻛﯥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻲ .دى ﻳﻮ ﭘﺮاګﻤﺎﺗﻴﻚ واﻛﻤﻦ او د ﻋﻤﻞ

دﺳﻴﺴﻮ ﻣﺮﻛﺰوﻧﻪ وو .اﻟﺒﺘﻪ ،داﺳﯥ ﺳﻨﺪ ﻧﻪ ﻟﺮو ﭼﯥ د اورﻧګﺰﻳﺐ د

ﺳړى و ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻫﺪﻓﻮﻧﻮ ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﻟﻪ دﻳﻨﻪ

ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﻮ دﻏﻪ ادﻋﺎ ورﺑﺎﻧﺪې ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺷﻲ .ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ د ﻣﻌﺒﺪوﻧﻮ

اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻮﻟﻪ .دۀ د ﺧﭙﻠﻮ وروڼﻮ د اﻋﺪاﻣﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ

ﺗﺨﺮﻳﺐ د اﻛﺒﺮ ﭘﺎﭼﺎ د ﺻﻠﺢ ﻛﻞ ﻟﻪ ﭘﺎﻟﻴﺴۍ د ﻣﺦ اړوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ و .د

ﻣﺬﻫﺒﻲ دﻻﻳﻞ وﻣﻮﻧﺪل ځﻜﻪ دا ﻳﯥ ﭘﻪ ګټﻪ وه .دا د ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ ﻳﻮه ﺷﻮرا وه

ﺻﻠﺢ ﻛﻞ د ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻪ اﺳﺎس د اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ اﺗﺒﺎﻋﻮ ﺳﺮه د

ﭼﯥ د ﺷﻬﺰاده داراﺷﻜﻮه د اﻋﺪام ﺣﻜﻢ ﻳﯥ وﻛﺎوۀ او دﻟﻴﻞ ﻳﯥ ورﺗﻪ دا

ﻣﺴﺎوي ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﭼﻠﻨﺪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻛﯧﺪﻟﻪ .د ﻣﻌﺒﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ړﻧګﻮﻟﻮ

راوړ ﭼﯥ ﺷﻬﺰاده ﻟﻪ ﺧﺪاﻳﻪ ﻣﻨﻜﺮ دى .د اورﻧګﺰﻳﺐ د ورور د اﻋﺪام

ﺳﺮه اورﻧګﺰﻳﺐ ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ زور وښﻴﻲ او د اﻛﺒﺮ د ﺳﻴﺎﺳﺖ

ﻟﭙﺎره د ﻗﺼﺎص ﻟﻪ ﺣﻜﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده وﺷﻮه .دﻳﻨﻲ ﻋﻠﻤﺎ د اورﻧګﺰﻳﺐ ﺗﺮ

ﭘﻴﺮوي ﺗﻪ د ﭘﺎى ټﻜﻰ ﻛﯧږدي.

اﻏﯧﺰ ﻻﻧﺪې وو او دۀ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻘﺼﺪوﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻤﯥ ﻓﺘﻮاګﺎﻧﯥ ورﺑﺎﻧﺪې

ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﻛﯥ د اورﻧګﺰﻳﺐ ځﻴﻨﯥ ﻓﺮاﻣﻴﻦ ﻣﻮﻧﺪل ﺷﻮي ﭼﯥ د

ﺟﺎري ﻛﻮﻟﯥ .

ﻫﻨﺪواﻧﻮ ،ﺳﻴﻜﺎﻧﻮ او ﺟﻴﻦ ﻓﺮﻗﯥ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻣﻌﺒﺪوﻧﻮ د وداﻧﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻛﺎر

ﻣﺜﻼ ،د ﺳﺘﺎرا د ﻣﺤﺎﺻﺮې ﭘﻪ دوران ﻛﯥ څﻠﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن او ﻧﻬﮥ

ﻛﯥ ﻣﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺧﺒﺮوي .اورﻧګﺰﻳﺐ ﭘﻪ دﻛﻦ ﻛﯥ ،ﭼﯥ

ﻫﻨﺪوان د ﺟﻨګﻲ اﺳﻴﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ راوﺳﺘﻞ ﺷﻮل .اورﻧګﺰﻳﺐ ﻟﻪ ﻗﺎﺿﻲ د

د ﻋﻤﺮ وروﺳﺘﻲ ﻛﻠﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻫﻮرې وو ،ﻫﻴڅ ﻣﻌﺒﺪ ړﻧګ ﻧﻪ ﻛړ .ځﻜﻪ ﻫﻠﺘﻪ

اﺳﻴﺮاﻧﻮ د ﺟﺰا ﭘﻮښﺘﻨﻪ وﻛړه .د ﻗﺎﺿﻲ ﻓﺘﻮا دا وه ﭼﯥ ﻫﻨﺪو اﺳﻴﺮان ﻛﻪ

د دۀ ﭘﻪ ګټﻪ ﻧﻪ وه ﭼﯥ د ﺧﻠﻜﻮ ﻣﺬﻫﺒﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎت وﭘﺎروي.

اﻳﻤﺎن راوړي ﺧﻮﺷﻲ دې ﺷﻲ او ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﻴﺮان دې ﺑﻨﺪﻳﺎن وي .ﭘﻪ

د اورﻧګﺰﻳﺐ د ﺟﺰﻳﯥ د ﺣﻜﻢ ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﯥ ﻣﻮرخ ﺳﺎﺗﻴﺶ ﭼﻨﺪرا واﻳﻲ

اورﻧګﺰﻳﺐ ﺑﺎﻧﺪې دا ﻓﺘﻮا ښﻪ وﻧﻪ ﻟګﯧﺪه .ﻗﺎﺿﻲ ﻳﯥ ﺳﭙﻚ ﻛړ او ورﺗﻪ

ﭼﯥ اﻣﭙﺮاﻃﻮر دﻏﻪ ﺣﻜﻢ د ﺧﭙﻠﯥ ﭘﺎﭼﻬۍ ﭘﻪ دوه وﻳﺸﺘﻢ ﻛﺎل ﭘﻪ ١۶٧٩

وﻳﯥ وﻳﻞ ﭼﯥ ﻳﻮازې ﺣﻨﻔﻲ ﻓﻘﻪ ﺧﻮ ﻧﻪ ده ،ﻧﻮرې ﻫﻢ ﺷﺘﻪ .ﻗﺎﺿﻲ ﭘﻪ ﺧﺒﺮه

ﻛﯥ وﻛړ او دا ﻫﻐﻪ وﺧﺖ و ﭼﯥ اﻣﭙﺮاﻃﻮر د دﻛﻦ د اﻣﺎرﺗﻮﻧﻮ ﻟﻪ واﻛﻤﻨﻮ

ورﺳﯧﺪ او د ټﻮﻟﻮ اﺳﻴﺮاﻧﻮ د وژﻟﻮ ﻓﺘﻮا ﻳﯥ ورﻛړه .

او راﺟﭙﻮﺗﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟګړه ﺑﻮﺧﺖ و او ﻏﻮښﺘﻞ ﻳﯥ ﭼﯥ د ﺟﺰﻳﯥ ﭘﻪ ﺟﺎري

ﺧﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ،د درﺑﺎر ﺳﻨﻲ اﺷﺮاﻓﻮ ﻟﻪ اورﻧګﺰﻳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺶ وﻛړ ﭼﯥ

ﻛﻮﻟﻮ ﺳﺮه د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺧﻮاﺧﻮږي ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړي .اﻟﺒﺘﻪ ،وروﺳﺘﻪ

ﺷﻴﻌﻪ اﺷﺮاف ﻟﻪ ﻟﻮﻳﻮ دوﻟﺘﻲ ﻣﻘﺎﻣﻮﻧﻮ ﻟﺮې ﻛړي .اورﻧګﺰﻳﺐ ﻳﯥ

ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷﻮه ﭼﯥ د ﺟﺰﻳﯥ د ټﻮﻟﻮﻟﻮ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﭘﻪ درﻏﻠۍ ﺑﻮﺧﺖ دي .
ﻫﻤﺪا وﺟﻪ وه ﭼﯥ اورﻧګﺰﻳﺐ ﭘﻪ  ١٧٠۴ﻛﯥ د ﺟﺰﻳﯥ ټﻮﻟﻮل ﻣﻨﻊ ﻛړل.
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ﻳﯥ ﺳﺎده ګﻲ ﺧﻮښﻮﻟﻪ .د ﻟﻮﻛﺴﯥ زﻧﺪه ګۍ ﺷﻮﻗﻲ ﻧﻪ و .دۀ ﻫﻐﻪ ټﻜﺴﻮﻧﻪ
ﭼﯥ اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻪ وو او ﺧﻠﻚ ورﺳﺮه ﭘﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ وو ،ﻟﻐﻮه ﻛړل .ﭘﻪ درﺑﺎر
ﻛﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﺎز او ﻧڅﺎ ﺑﻨﺪﻳﺰ وﻟګﺎوۀ .ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺗﻘﻮا او اﻣﺴﺎك ﺳﺮه

د وروﺳﺘﻴﻮ ﻣﻐﻮﻟﻮ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺸﻜﻼت

ﺳﺮه ،واﻛﻤﻨﯥ ﻃﺒﻘﯥ ﺑﯧﺨﻲ ﺑﻞ ډول ژوﻧﺪ ﻛﺎوۀ .ﻛﺎﺑﻮ ټﻮل ﻋﺎﻟﻲ رﺗﺒﻪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﻪ درﻏﻠۍ ﺑﻮﺧﺖ وو .د اورﻧګﺰﻳﺐ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪ د ﻣﺮﻫټﻪ وو

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺷﺎه ﻋﺎﻟﻢ )  (١٧٨٨‐١٨٠۶د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺗﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻻﻧﺪې ډﻳﻠﻲ

د ﻛﻼګﺎﻧﻮ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﯥ ﻣﻮﺟﺒﻪ اوږدوﻟﻪ ﭼﯥ رﺷﻮت ورﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ
ﺗﻪ ﺳﺘﻮن ﺷﻮ ،د دۀ واﻛﻤﻨﻲ ﭘﻪ ﺳﺮي ﻛﻼ ﭘﻮرې ﻣﺤﺪوده ﺷﻮه .دى
ﻣﺠﺒﻮر ﻛړي .ﺧﻠﻜﻮ د اورﻧګﺰﻳﺐ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭼﺎرواﻛﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﺠﺒﻮر و ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻴﻜﻮﻧﻮ د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﻏړﻳﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﺮې
ﺑﻮﺧﺖ وو ،ﺑﺪ اﻳﺴﻮل .د دۀ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ان ﻗﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻫﻢ ﭘﻪ
ﻛﻼ ﻛﯥ اوﺳﯧﺪل ،ﺧﺮڅ ورﻛړي.
درﻏﻠۍ ﻣﺸﻬﻮر و .د دۀ د زﻣﺎﻧﯥ ﭘﻪ اﺷﺮاﻓﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﺷﺮاب څښﻞ او
د ﺷﺎه ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﺪود ﺷﻮي ﻋﻮاﻳﺪ دوﻣﺮه ﻧﻪ وو ﭼﯥ د ﻣﻐﻮﻟﻮ د
زﻧﺎ ﻛﻮل ﻋﺎم وو .اورﻧګﺰﻳﺐ د دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ ﻛﻨټﺮوﻟﻮﻟﻮ ﻳﺎ اﺻﻼح ﻛﻮﻟﻮ
ﺳﺮدارﺧﯧﻠﻮ ﭼﺎره ورﺑﺎﻧﺪې وﺷﻲ ﺧﻮ د ﻣﻐﻮﻟﻮ د اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د
ﻛﯥ ﻧﺎﻛﺎم و.
دوى ﺳﺎﺗﻨﺪوى و او دا د دۀ دﻧﺪه وه ﭼﯥ د ﻫﻐﻮى ﻣﺼﺎرف ﺑﺮاﺑﺮ ﻛړي.
د اورﻧګﺰﻳﺐ ﭘﻪ ﻛﺮﻛټﺮ ﻛﯥ ځﻴﻨﯥ ﻛﻤﺰورۍ وې .دۀ ﭘﻪ ﻫﻴﭽﺎ او ان ﺧﭙﻠﻮ

د ﻣﻐﻮﻟﻮ د زوال ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ د درﺑﺎر د ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺸﻜﻼﺗﻮ ﻳﻮ ﻣﺜﺎل دا دى
زاﻣﻨﻮ ﺑﺎور ﻧﻪ ﻛﺎوۀ .دۀ ﻧﻬﻪ څﻠﻮﯦښﺖ ﻛﺎﻟﻪ ﭘﺎﭼﻬﻲ وﻛړه ﺧﻮ ﭘﻪ دې ټﻮﻟﻪ

ﭼﯥ ﻛﻠﻪ ﻣﺮﻫټﻪ ﭘﻪ ﻗﺪرت ﻛﯥ وو ﻧﻮ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺗﻪ ﻫﻐﻮى د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ
ﻣﻮده ﻛﯥ ﻳﯥ ﺧﭙﻠﻮ اوﻻدوﻧﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﻧﻪ ﻛړه ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ او اداره ﻛﯥ

اووﻟﺲ زره روﭘۍ ورﻛﻮﻟﯥ ،ﺣﺎل دا ﭼﯥ د اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ﭘﻨځﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړي .دى دﻏﻪ راز د راﺟﭙﻮﺗﻮ ،ﻣﺮﻫټﻪ وو او ﺟټﺎﻧﻮ د

څﻠﻮﯦښﺖ زره روﭘﻴﻮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪل.
راڅﺮګﻨﺪﯦﺪوﻧﻜﻮ ﻫﻮﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﻏﻰ .دﻏﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﻏﻮښﺘﻞ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﻣﺴﺘﻘﻞ رول وﻟﻮﺑﻮي او اورﻧګﺰﻳﺐ ﻳﯥ ﭘﻪ

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ اﻛﺒﺮ ﺷﺎه ) (١٨٠۶‐١٨٣٧ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﻛﯧﻨﺎﺳﺖ ﻧﻮ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻏړﻳﻮ

ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺳﻢ ﭘﻮه ﻧﻪ ﺷﻮ .دۀ د دﻛﻦ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ د ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻫﻨﺪ ﻟﻪ واﻛﻤﻨﻮ ﺳﺮه

ﺗﻪ د ډوډۍ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻛﺎﻓﻲ ﭘﻴﺴﯥ ﻧﻪ وې .دوى ﻣﺠﺒﻮر وو ﭼﯥ ﭘﻪ

ﭘﻪ ﺟګړه ﻛﯥ اووﻟﺲ ﻛﺎﻟﻪ ﺗﯧﺮ ﻛړل او ﭘﻪ دې ډول ﻳﯥ د ﺧﭙﻠﯥ اﻣﭙﺮاﻃﻮري

ﺑﯧﻮزﻟۍ او ﻣﺸﻜﻼﺗﻮ ﻛﯥ ژوﻧﺪ وﻛړي .ﭘﻪ  ١٨٠٩ﻛﯥ ګﻮرﻧﺮ ﺟﻨﺮال

اﻧﺮژي ورﺑﺎﻧﺪې ﺧﺘﻤﻪ ﻛړه .ﭘﻪ دﻛﻦ ﻛﯥ اوږدې اﺳﺘﻮګﻨﯥ ﭘﻪ اورﻧګﺰﻳﺐ

وﻳﻠﺰﻟﻲ د ﺳﺮې ﻛﻼ واﻛﻤﻦ او درﺑﺎر ﺗﻪ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ اوﻳﺎ زره روﭘۍ

ﺑﺎﻧﺪې د ﻫﻨﺪ ﺷﻤﺎل ﻫﯧﺮ ﻏﻮﻧﺪې ﻛړ ،ﺣﺎل دا ﭼﯥ د ﻫﻨﺪ ﺷﻤﺎل د اﻣﭙﺮاﻃﻮرۍ

ﻣﺴﺘﻤﺮي وټﺎﻛﻠﻪ ﺧﻮ ان دا ﭘﻴﺴﯥ ﻫﻢ د ﺳﺮدارﺧﯧﻠﻮ د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭼﯥ د

اﺻﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰ و.

ﻏړﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻳﯥ ورځ ﭘﻪ ورځ ډﯦﺮﯦﺪۀ  ،ﻧﻪ ﺑﺲ ﻛﯧﺪﻟﯥ .دﻏﻪ وﺧﺖ د

اﻳﺎ اورﻧګﺰﻳﺐ د ﻣﻐﻮﻟﻮ د واﻛﻤﻨۍ د زوال ذﻣﻪ وار دى؟ د دې اﻣﭙﺮاﻃﻮرۍ

اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻳﻮازﻳﻨۍ اﻧﺪﯦښﻨﻪ دا وه ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ درﺑﺎر او اړوﻧﺪاﻧﻮ

ﭘﻪ زوال ﻛﯥ د دۀ ﺑﺮﺧﻪ ﺷﺘﻪ ﺧﻮ ﻳﻮازې دى ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﻧﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻢ وو.

ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺪارك وﻣﻮﻣﻲ .ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راﻫﻴﺴﯥ ﭼﯥ د ﺷﺮﻗﻲ ﻫﻨﺪ
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ﺳﺮه ﻛﻼ د ﻣﺮﻫټﻪ وو ،ﺟټﺎﻧﻮ ،روﻫﻴﻠﻪ وو ،او د ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺸﺎر او

،اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻧﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ واك او ﻧﻪ اداري ﺻﻼﺣﻴﺖ درﻟﻮد .د ﺳﺮې ﻛﻼ

اﺣﻤﺪﺷﺎه اﺑﺪاﻟﻲ ﻋﺴﻜﺮو ﻟﻮټ ﻛړه  .ﻟﻮټﻤﺎرو ﻧﻪ ﻳﻮازې د ﻣﻐﻮﻟﻮ

څښﺘﻦ ﻳﻮازې ﭘﻪ ﻧﻮم ﭘﺎﭼﺎ و.

ﭘﺎﭼﺎﻳﺎﻧﻮ راﻏﻮﻧډه ﻛړې ﺧﺰاﻧﻪ ﻳﻮوړه ﺑﻠﻜﯥ د ﺳﺮې ﻛﻼ د دﻳﻮاﻟﻮﻧﻮ

اﻛﺒﺮ ﺷﺎه د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺸﻜﻼﺗﻮ د اواروﻟﻮ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ و او ﺧﻮاﺟﻪ

ﭼﺘﻮﻧﻪ او دﻳﻮاﻟﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﺳﻮري ﻛړل ﭼﯥ ګﻮﻧﺪې ﭘټﯥ ﺷﻮې ﺧﺰاﻧﯥ ﭘﻪ

ﻓﺮﻳﺪ ﻳﯥ وزﻳﺮ وټﺎﻛﮥ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺤﺮاﻧﻪ د راوﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره د ﻋﻮاﻳﺪو ﻧﻮرې

ګﻮﺗﻮ ورﺷﻲ .ﻏﻼم ﻗﺎدر روﻫﻴﻠﻪ ﺧﻮ ان د ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻮن ﭘﻪ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻴﺪا ﻛړي .وزﻳﺮ د ﻋﻮاﻳﺪ و د زﻳﺎﺗﻮﻟﻮ او د ﻣﺼﺎرﻓﻮ د ﻛﻤﻮﻟﻮ

ﻫﻢ ﺻﺮﻓﻪ وﻧﻪ ﻛړه  ،ﭘﻪ ﺑﺎزار ﻛﯥ ﻳﯥ وﭘﻠﻮرل.

ﻟﭙﺎره درې ﻻرې وﻣﻮﻧﺪﻟﯥ  :ﻳﻮ دا ﭼﯥ د ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻛﻮرﻧﻴﻮ د ﻏړﻳﻮ

د دﻏﻮ ﭘﯧښﻮ ﻧﺘﻴﺠﻪ دا وه ﭼﯥ د ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻛﻮرﻧۍ ﻏړﻳﻮ ﭘﻪ ﺑﯧﻮزﻟۍ ﻛﯥ

ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻟﺲ ﻓﻴﺼﺪه ﻛﻢ ﻛړل .ﺑﻠﻪ دا ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﯥ او

ورځﯥ ﺷﭙﯥ ﺗﯧﺮوﻟﯥ .دوو ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﭼﯥ ﺳﺮې ﻛﻼ ﺗﻪ ورﻏﻠﯥ او د

د ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﭘﺨﻠﻨځﻲ ځﻴﻨﯥ څﺎﻧګﯥ ﻳﯥ ﺑﻨﺪې ﻛړې  .درﻳﻢ دا ﭼﯥ د ﻋﺎم

ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻛﻮرﻧۍ ﻏړي ﻳﯥ ﻟﻴﺪﻟﻲ ،د ﻫﻐﻮى د ﺗﺮﻳﺦ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﯥ

درﺑﺎر د ﺳﺎﻟﻮن د ﭼﺖ ﺳﺮۀ زر او ﻣﺲ واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮل ﭼﯥ ﭘﻪ ﺿﺮاﺑﺨﺎﻧﻪ

ځﻴﻨﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راﻛړي دي .ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻓﻨﻲ ﭘﺎرك ﻟﻴﻜﻠﻲ دي ﭼﯥ د ﺳﺮې

ﻛﯥ ﭘﻪ ﺳﻜﻮ واوړي .د ډﻳﻠﻲ ﺧﻠﻜﻮ ﺑﻪ وﻳﻞ ﭼﯥ د ﭼﺘﻮﻧﻮ ﺳﭙﻴﻦ زر

ﻛﻼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎى ﻛﯥ ﭼﯥ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻛﻮرﻧۍ اوﺳﯧﺪه  ،د ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻋﻈﻤﺖ

ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺸﺎر ﻟﻮټ ﻛړل او ﺳﺮۀ زر و ﻣﺲ ﻳﯥ ﺧﻮاﺟﻪ ﻓﺮﻳﺪ ﻳﻮړل .ﺧﻮ د

ﭘﺘﻪ ﻧﻪ ﻟګﯧﺪه .د ﺳﺎﻟﻮن ﻟﻪ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺧﭙګﺎن ورﯦﺪۀ .ﺷﻬﺰاده ګۍ ﻫﺪاﻳﺖ

ﺧﻮاﺟﻪ ﻓﺮﻳﺪ ﺣﻞ ﻻرې داﻳﻤﻲ ﻧﻪ وې  ،د ﻟﻨډ وﺧﺖ ﭼﺎره ورﺑﺎﻧﺪې ﻛﯧﺪﻟﻪ .

اﻟﻨﺴﺎ د ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻣﻠﻐﻠﺮو د ﻏﺎړه ﻛۍ ﭘﻪ ځﺎى د ګﻠﻮﻧﻮ اﻣﯧﻞ ﭘﻪ ﻏﺎړه و ﭼﯥ

ﺑﻬﺎدر ﺷﺎه ) (١٨٣٧‐١٨۵٨د ﺧﭙﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﻣﻮده ﻛﯥ ﻟﻪ ﻛﻤﭙﻨۍ د

د ﻟﻮﻳﻮ ﻣﻐﻮﻟﻮ دود ﻳﯥ ﺑﯧﺨﻲ ﻧﻪ وي ﻫﯧﺮ ﻛړى.

ﻧﻮرو ﭘﻴﺴﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻛﻮﻟﻪ .دۀ ﺗﻪ ﻛﻤﭙﻨۍ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﺳﻞ زره روﭘۍ

ﻣﯧﺮﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﻫﻢ ﭼﯥ ﭘﻪ اﺻﻞ ﻛﯥ اﻧګﺮﯦﺰه وه او د ﻟﻜﻨﻬﻮ ﻟﻪ ﻳﻮۀ

ﻣﻌﺎش ټﺎﻛﻠﻰ و .ﺟﺎﻟﺒﻪ دا ده ﭼﯥ د ﻣﻐﻮﻟﻮ درﺑﺎر دﻏﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﺑﺎج ﺑﻠﻠﯥ ﺧﻮ

ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻮاب ﺳﺮه ﻳﯥ وادۀ ﻛړى و ،ﺳﺮې ﻛﻼ ﺗﻪ ورﻏﻠﯥ وه.دې ﻟﻴﻜﻠﻲ

ﻛﻤﭙﻨۍ د ﺗﻨﺨﻮاه ﻧﻮم ورﻛړى و .د دﻏﻮ دوو اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ

دي ﭼﯥ  :زه د ﻣﻠﻜﯥ ﻟﺨﻮا د ګﻠﺪوزي ﺷﻮي ټﻜﺮي د ﺳﻮﻏﺎت ﭘﻪ راﻛﻮﻟﻮ

ﻣﻌﻨﺎ ﻛﯥ ډﯦﺮ ﺗﻮﭘﻴﺮ و .زورور ﻟﻪ ﻛﻤﺰورو ﺑﺎج اﺧﻠﻲ ﺧﻮ ﺗﻨﺨﻮاه ﺗﺮ ﻻس

ﺧﻮاﺑﺪې ﺷﻮم ځﻜﻪ ﭘﻪ دې ﭘﻮه وم ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﺮ دې ډﯦﺮه ﺑﯥ وﺳﻪ ده ﭼﯥ

ﻻﻧﺪې او ﻣﺎﻣﻮر ﺗﻪ ورﻛﻮﻟﻪ ﻛﯧږي .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻛﻤﭙﻨۍ ﺑﻬﺎدرﺷﺎه د ﺧﺎﻳﻦ ﭘﻪ

ﺳﻮﻏﺎﺗﻮﻧﻪ ورﻛړي او د ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﭘﻮره ﻛړي.اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﻳﯥ ﺗﺤﻔﻪ

ﺣﻴﺚ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻛﺎوۀ ﻧﻮ د ﺗﻨﺨﻮاه او ﺑﺎج ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﯥ ﻫﻤﺪا ﺣﻘﻮﻗﻲ

ﭼﯥ زﻣﺎ د وﻳﺎړﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﻴﺖ راﻛړه ﺷﻮې وه ،وﻣﻨﻠﻪ .ﻣﺎ ﻳﯥ ﺗﺤﻔﻪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻛړه

ﺗﻔﺎوت د ﻣﺤﺎﻛﻤﯥ ﺑﻨﻴﺎد و.

ﺧﻮ د ﻫﻐﻮ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ د ژوﺑﻠﯧﺪو ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﭼﯥ ډﯦﺮ ورﺗﻪ درﻧﺎوى ﻟﺮم.

ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮاﺑﻠﻤﻮﻧﻮ د ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭘﻪ ژوﻧﺪ ډﯦﺮ اﺛﺮ ﻏﻮرځﻮﻟﻰ و .ﭘﺎﭼﺎ،

ﻣﻠﻜﯥ ﻳﻮه وړه ارزاﻧﺒﻴﻪ ګﻮﺗﯥ راﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﻛړه او وﻳﯥ وﻳﻞ :ﭼﯥ درﭘﻪ ﻳﺎد

د ﻫﻐﻪ ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ او ﺷﻬﺰاده ګﺎﻧﻮ د وروﺳﺘۍ ذرﻳﻌﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﺧﭙﻠﻮ

ﻣﯥ ﻛړي.

زﻳﻮراﺗﻮ او د ﻛﻮر د ﺳﺎﻣﺎن ﺧﺮڅﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﻛړه.
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ښﻮدﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻮى ﻳﺎدګﺎروﻧﻪ ﺟﻮړوي  .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ اﻣﭙﺮاﻃﻮري زوال
وﻣﻮﻣﻲ او واﻛﻤﻨﺎن ﻳﯥ د ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺸﻜﻼﺗﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ
راﺷﻲ ،ﻧﻮ د ﺷﺎﻧﺪارو ﻣﺎڼﻴﻮ وﻳﺠﺎړﯦﺪا ﭘﻴﻞ ﺷﻲ .ﻟﻪ ﻣﻐﻮﻟﻮ ﺳﺮه

د اﺗﻠﺴﻤﯥ ﭘﯧړۍ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن

ﻫﻤﺪاﺳﯥ وﺷﻮل .ﺷﺎه ﺟﻬﺎن آﺑﺎد ﭼﯥ د ﺷﺎه ﺟﻬﺎن ﭘﺎﭼﺎ د ﺧﻮﺑﻮﻧﻮ ﺗﻌﺒﻴﺮ
و ،او ډﻳﻠﻰ ﭼﯥ د ﺗﯧﺮوﻧﺴﻠﻮﻧﻮ ﻣﺎڼۍ ،ﻣﻘﺒﺮې او ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ﭘﻜﯥ وو ،د
د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن د اﺗﻠﺴﻤﯥ ﭘﯧړۍ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ زړۀ ﭘﻮرې دى  .دﻏﻪ دوران ﻟﻪ ﺟﺎﻟﺒﻮ

ﻣﻐﻮﻟﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺣﺎل اﺑﺘﺮ و.
ﭘﯧښﻮ او د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻮړښﺖ ﻛﯥ ﻟﻪ ﭼټﻜﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻮ

د ډﻳﻠﻲ د دﻏﻪ وﺧﺖ ﺑﺪ ﺣﺎل د ګڼﻮ ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﻴﻼﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻨﻮ ﻛﯥ
ﻣﺎﻻﻣﺎل دى .د دې زﻣﺎﻧﯥ ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮازې ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﯧښﯥ ﻟﻴﻜﻠﯥ ﺑﻠﻜﯥ

اﻧځﻮر ﺷﻮى دى .رﻳﺠﻠﻨډ ﻫﻴﺒﺮ د ﭘﺎﺳﻨﻲ ﻫﻨﺪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﺳﻔﺮ )

ﻫﻐﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻛﻠﺘﻮري ،او اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﻻت ﻳﯥ ﻫﻢ ﻛښﻠﻲ دي ﭼﯥ دوى

 (١٨٢۴‐١٨٢۵ﭘﻪ ﻳﺎدښﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ډﻳﻠﻲ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻟﻴﻜﻠﻲ ﭼﯥ  :د اګﺮې ﻟﻪ

ﻳﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺷﺎﻫﺪان وو.

دروازې راﻧﻴﻮﻟﯥ د ﻫﻤﺎﻳﻮن ﺗﺮ ﻣﻘﺒﺮې ﭘﻮرې ﭘﻪ ډﺑﺮﻳﻨﻪ  ،ﺳﭙﯧﺮه ،ﻧﺎﻛﺮل

د ﻣﻐﻮﻟﻮ د ﻗﺪرت د زوال او د واﻛﻤﻨﻮ او اﺷﺮاﻓﻮ د ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺤﺮان ﭘﻪ وﺟﻪ

ﺷﻮې ځﻤﻜﻪ ﭼﯥ ان ﻳﻮه وﻧﻪ ﭘﻜﯥ ﻧﻪ وه وﻻړه ،ﻫﺮ ځﺎى او ﻫﺮه ﺧﻮا د

ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺸﻜﻠﻪ ﺷﻮه ﭼﯥ ﭘﻪ درﺑﺎروﻧﻮ ﻛﯥ ﻛﺎر او ﺗﻨﺨﻮاه ﭘﻴﺪا ﻛړي.

وراﻧۍ او ﺗﺒﺎﻫۍ ﺑﻮږﻧﻮوﻧﻜﯥ ﻣﻨﻈﺮه ﻟﻴﺪل ﻛﯧﺪﻟﻪ .ﭘﻪ ﻛﻨډواﻟﻮ ﭘﺴﯥ

ﻣﻮرﺧﺎن ﻟﻪ درﺑﺎروﻧﻮ راووﺗﻞ او د ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﯥ ﻳﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮښﯥ

ﻛﻨډواﻟﯥ ،ﭘﻪ ﻣﻘﺒﺮو ﭘﺴﯥ ﻣﻘﺒﺮې ،ﻣﺎﺗﯥ ﺧښﺘﯥ ،د ﺗﻮږل ﺷﻮﻳﻮ ﺗﻴږو

ﻣﺴﺘﻘﻠﯥ ﻟﻴﻜﻨﯥ ﭘﻴﻞ ﻛړې.

ﭘﺎرﭼﯥ ،د ﻣﺮﻣﺮو ﺧﻮرې ورې ټﻮټﯥ .ﻳﻮازې دوه ځﺎﻳﻪ د ځﻤﻜﯥ وړه

د دﻏﻪ وﺧﺖ د ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻜﻨﯥ ﻟﻮﻳﻪ ځﺎﻧګړﻧﻪ دا ده ﭼﯥ د ﻟﻮﻳﻮ ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ

ﺳﺎﺣﻪ اﺑﺎده وه(.

ﻣﺤﻮره ﻧﻪ راﺗﺎوﯦږي ﺑﻠﻜﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺧﻮاوو ﺧﺒﺮې ﻛﻮي .اﻟﺒﺘﻪ  ،دﻏﻪ

دﻟﺘﻪ د ﺗﺎرﻳﺦ درس دا دى ﭼﯥ ﻛﻠﻪ د زوال وﺧﺖ راﺷﻲ ﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮازې

ﻣﻮرﺧﺎن د درﺑﺎر ﭘﻪ ﺗﺒﺎه ﻛﯧﺪوﻧﻜﻲ ﺣﺎﻟﺖ او د اﺷﺮاﻓﻮ د ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﻪ

ﺑﯧﻮزﻟﻲ ﺧﻠﻚ ﺑﻠﻜﯥ واﻛﻤﻨﯥ او زورورې ﻃﺒﻘﯥ ﻫﻢ ﺗﺤﻘﻴﺮ ،ﺑﯧﻮزﻟﻲ او

ﻛﻤﺰورﻳﻮ ﭘټﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﻧﮥ دي ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې ،ﭘﻪ دې اړه ﻳﯥ څﺮګﻨﺪوﻧﯥ ﻛړې دي.

ﺑﺪﻣﺮﻏﻲ اﺣﺴﺎﺳﻮي.

دوى ﭘﻪ واﻛﻤﻨﻮ ﺳﺨﺘﯥ ﻧﻴﻮﻛﯥ ﻛړې او ﭘﻪ ﻓﺴﺎد او دﺳﻴﺴﻮ ﻟړﻟﻲ اﺷﺮاف
ﻳﯥ ﭘﻪ ﻛﻠﻜﻪ ﻏﻨﺪﻟﻲ دي .ځﻴﻨﯥ ﻣﻮرﺧﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ درﺑﺎر ﻛﯥ ورﺗﻪ ځﺎى ﻧﻪ و،
ﻧﻮرو وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړل او د ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻮ واﻛﻤﻨﻮ درﺑﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ځﺎﻧﻮﻧﻪ
ورﺳﻮل ﭼﯥ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړي  .ځﻴﻨﯥ ﻧﻮر  ،ﺧﭙﻠﻮ ښﺎروﻧﻮ ﺗﻪ
ﺳﺘﺎﻧﮥ ﺷﻮل او د ﺧﭙﻠﻮ ښﺎروﻧﻮ او ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺗﺎرﻳﺨﻮﻧﻪ ﻳﯥ وﻛښﻞ .ﭘﻪ دې ډول
 ،د ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻜﻨﯥ ﺳﺎﺣﻪ او ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮاﺧﻪ ﺷﻮه.
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ﺷﻮي ﺑﺰګﺮ د ﻏﻠﻮ ﻟﻪ ډﻟﻮ او ﻏﺪﻳﻮ ﺳﺮه ﻣﻠﮥ ﺷﻮل .ﻏﻠﻮ او ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮﻳﻘﻮ

اﺻﻞ ﻛﯥ ﺻﺮاﻓﺎن ﻳﺎ ﻣﺜﻼ ﻣﻨﺸﻴﺎن وو .دوى د ﻟﻴﻜﻠﻮ ﻃﺮز ﺑﺪل ﻛړاو د

ﻻرې ﻧﺎ اﻣﻨﻪ ﻛړې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺳﻮداګﺮي ﺗﺒﺎه ﺷﻮه.

ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﭘﯧﭽﻠﻲ ﻃﺮز ﭘﻪ ځﺎى ﻳﯥ ﭼﯥ د ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ ﻟﻮړې ﻃﺒﻘﯥ ﻳﯥ ﭘﻴﺮوي

اﺷﻴﻦ داس ګﻮﭘﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ )د اﺗﻠﺴﻤﯥ ﭘﯧړۍ ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن

ﻛﻮﻟﻪ ،ﺳﺎده ژﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻛړه .ﻣﻮږ د ﻫﻤﺪې ﻃﺒﻘﯥ د ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﻛﺘﻪ د

ﻛﯥ ﺳﻴﺎﺳﺖ او ﺗﺠﺎرت( ﻧﻮﻣﯧږي ،ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﻪ دوو ﺑﺮﺧﻮ

ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن د اﺗﻠﺴﻤﯥ ﭘﯧړۍ ﭘﻪ اړه ډﯦﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺮو.

ووﯦﺸﻞ ﺷﻮ :ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﻨﺪ او ﭘﻪ وﭼﻪ ﻛﯥ اﻳﺴﺎر ﻫﻨﺪ .ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن

ﺷﺎﻋﺮان ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ﻋﺼﺮ ﭘﻪ اﻧځﻮروﻟﻮ ﻛﯥ ﺗﺮ ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ وروﺳﺘﻪ ﻧﮥ وو .د

ﻛﯥ د ﺗﺠﺎرت ﻛﺎروﺑﺎر وﻏﻮړﯦﺪ ﺧﻮ ﭘﻪ وﭼﻪ ﻛﯥ اﻳﺴﺎر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻟﻪ

دوى ﺷﺎﻋﺮي د ﻫﻤﺎﻏﻪ وﺧﺖ د اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻛﻠﺘﻮري ﺣﺎﻻﺗﻮ

ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﺷﻮ .ﭘﻪ ا وﻟﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﯥ ﺳﻮرت او ﻫﻮګﻠﻲ ﻣﻬﻢ

څﺮګﻨﺪوﻳﻪ ده .ﻣﻴﺮﺗﻘﻲ ﻣﻴﺮ)  ،(١٧٠٢‐١٨١٠ﺳﻮدا ) ، (١٧١٣‐٨١درد

ﺑﻨﺪروﻧﻪ وو ﭼﯥ ﭘﻪ وﭼﻪ ﻛﯥ اﻳﺴﺎر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻪ ورﻧﻪ ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ ﻟﯧږدﯦﺪل .د

) ،(١٧٢٠‐٨۵ﻧﻈﻴﺮ اﻛﺒﺮاﺑﺎدي ) (١٧۴٠‐١٨٣٠او د اردو ژﺑﯥ ﻧﻮرو

ﺳﻮرت ﺳﻮداګﺮ ﺧﻮرا ﻣﺸﻬﻮر وو .ﭘﻪ  ١٧٠٠ﻣﻴﻼدي ﻛﺎل ﻛﯥ اﻧګﺮﯦﺰ

ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺷﺎﻋﺮي ﻛﯥ د ﻫﻤﺪې دوران ﭘﻪ اړه ﺧﭙﻞ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻴﺎن

ﻛﻮﻧﺴﻞ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻟﻴﻚ ﻛﯥ اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻟﻴﻜﻠﻲ دي ﭼﯥ د ﺳﻮرت ﺳﻮداګﺮ

ﻛړي دي .د دﻏﻮ ﺷﻌﺮوﻧﻮ ﻏﻤﺠﻦ اﻧﺪاز د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د ﺧﻠﻜﻮ ﺑﯧﻮﺳﻲ او

ﺑﯧﺨﻲ ډﯦﺮې ﺑﯧړۍ ﻟﺮي ،ﻛﻪ د اروﭘﺎ ﺳﻮداګﺮ ورﺳﺮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وﻧﻪ ﻛړي ﻧﻮ

ﻣﺎﻳﻮﺳﻲ راښﻴﻲ .ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻋﺎﻟﻢ ،ﺷﺎه وﻟﻲ اﷲ ) ﭘﻪ  ١٧۶٢ﻛﯥ ﻣړ( ﭼﯥ د

اروﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ دې وﻃﻦ ﻛﯥ ﻣﻴﺪان ﭘﺮﯦښﻮدﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻲ.

ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺷﻨﻨﻪ ﻛﻮي ،د ﺑﺤﺮان د اواري ﻟﭙﺎره د ﻣﻐﻮﻟﻮ د ﻗﺪرت د اﺣﻴﺎ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ

ﺧﻮ ﭘﻪ وﭼﻪ ﻛﯥ اﻳﺴﺎر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ ﭼﯥ ﻻرې ﻻزﻳﺎﺗﯥ ﻧﺎ اﻣﻨﻪ ﺷﻮې ،ﻧﻮ

ﻛﯥ ﻟﻮﯦږي  .اﻟﺒﺘﻪ ،د دۀ اﺻﻠﻲ دﻟﭽﺴﭙﻲ دا وه ﭼﯥ ﻫﻨﺪوان ﻣﺎت او ﺗﺎﺑﻊ

ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺳﻮداګﺮي ﻫﻢ ﺻﺪﻣﻪ وﻟﻴﺪه .د ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﺳﻮداګﺮو ﺗﻪ د ﻫﻨﺪ ﻟﻪ

ﺷﻲ.

ﺷﻤﺎﻟﻪ د ﻧﻴﻠﻮ او ټﻮﻛﺮاﻧﻮ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛﻮل ﻣﺸﻜﻞ ﺷﻮل .ﻣﺮﻫټﻪ ﻏﻠﻮ ﭘﻪ ګﺠﺮات

د اوس وﺧﺖ ﻣﻮرﺧﺎن ﻫڅﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ د اﺗﻠﺴﻤﯥ ﭘﻴړۍ ﻣﻬﻢ ﺗﺤﻮﻻت

ﺣﻤﻠﯥ ﻛﻮﻟﯥ او ﺷﺘﻤﻨۍ ﻳﯥ ﻟﻮټﻠﯥ .دﻏﻮ ﭘﯧښﻮ د ﺳﺎﺣﻠﻲ ښﺎروﻧﻮ اﻫﻤﻴﺖ وار

وﭘﯧﮋﻧﻲ  .ﻣﺜﻼ ﭘﻪ دې زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﻧﻮي ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﻫﻮﻳﺘﻮﻧﻪ راڅﺮګﻨﺪ ﺷﻮل .ﻛﻠﻪ

ﭘﻪ وار ﻛﻢ ﻛړ .دﻏﻪ وﺧﺖ د ﺷﺮﻗﻲ ﻫﻨﺪ ﻛﻤﭙﻨۍ ﻣﺪراس ،ﻛﻠﻜﺘﯥ او ﺑﻤﺒۍ ﺗﻪ

ﭼﯥ ﺟټﺎن  ،راﺟﭙﻮت ،ﻣﺮﻫټﻪ ،ﺳﻴﻜﺎن او روﻫﻴﻠﻪ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ

وده ورﻛړه .دﻟﺘﻪ ﭼﯥ اﻣﻨﻴﺖ و ،ﻫﻨﺪي ﺳﻮداګﺮو ﻫﻢ ورﻣﺨﻪ ﻛړه او ﭘﻪ دې ډول

ځﻮاﻛﻤﻦ ﺷﻮل ،ﻧﻮ ﺧﻠﻚ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻟﻪ ﺟﻨګﺴﺎﻻراﻧﻮ ﺳﺮه ودرﯦﺪل او

ﺗﺠﺎرﺗﻲ ګټﻮ ځﻴﻨﯥ ﻫﻨﺪﻳﺎن د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﻣﻠګﺮي ﻛړل ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﻛﻤﭙﻨۍ
ﻟﻪ دې ﻣﻠګﺮﺗﻮﺑﻪ او ګډو ګټﻮ د ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺘﻴﻼ ﻟﭙﺎره ﻫﻢ ګټﻪ واﺧﻴﺴﺘﻪ.

ﻣﻐﻮﻟﻮ واﻛﻤﻨﻮ ﺗﻪ وﻓﺎداري ﻳﯥ ﺑﺲ ﻛړه .ﺧﻮ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ دﻏﻪ ﻧﻮي
ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎن ﭼﯥ ﭘﻴﺴﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﭘﻮر ورﻛﻮﻟﯥ  ،ﭘﻪ دې زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﻳﻮه ﻣﻬﻤﻪ ﻃﺒﻘﻪ

ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ د ﻣﻐﻮﻟﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻮړ وو او ﻫﻤﺎﻏﺴﯥ اﺳﺘﺜﻤﺎري
ﺷﻮه .د واﻛﻤﻨﻮ او اﺷﺮاﻓﻮ ﭼﯥ د ﻋﻮاﻳﺪو ﭼﻴﻨﯥ وﭼﯥ ﺷﻮې او د ﻣﺎﻟﻴﯥ ﭘﻪ

ادارې ﻳﯥ ﻟﺮﻟﯥ ،ﻧﻮ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﻛﯥ ﺑﻬﺘﺮي راﻧﻐﻠﻪ .ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
ټﻮﻟﻮﻟﻮ ﻛﯥ ورﺗﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﭘﻴﺪا ﺷﻮل ﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ورځﻨﻴﻮ اړﺗﻴﺎوو د ﭘﻮره

د اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﻧﻈﺎم ﻟﻪ ﺷړﯦﺪو ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮ او د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺟګړو او د ﻣﻐﻮﻟﻮ
ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﭘﻮر ورﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺗﻪ ﻻس وﻧﻴﻮ .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﭘﻮر د ﻧﻪ ورﻛﻮﻟﻮ ﺧﻄﺮ

اﺷﺮاﻓﻮ د ﺗﺮﺑﻮرګﻠﻮﻳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﺪان ﺑﺪل ﺷﻮ .ﻟﯧږدﯦﺪوﻧﻜﻮ ﻋﺴﻜﺮو ﻛﻠﻲ
ﻣﻮﺟﻮد و ،ﺧﻮ ﭘﻮر ورﻛﻮوﻧﻜﻲ وار ﭘﻪ وار ﺷﺘﻤﻦ ﺷﻮل.

وﻳﺠﺎړ ﻛړل او ﭘﻪ دې ډول ﻛﺮﻧﯥ ﺻﺪﻣﻪ وﻟﻴﺪه .ﻟﻪ ﻛﺮ،ﻛﺮوﻧﺪې ﻻس ﭘﻪ ﺳﺮ

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره

281

282

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره

ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻛﺮﻳﻦ ﻟﻴﻮﻧﺎرد ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ څﯧړﻧﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ )د ﻟﻮى ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻴﻮري( ﻧﻮﻣﯧږي،
ﭘﻪ اﺗﻠﺴﻤﻪ ﭘﯧړۍ ﻛﯥ د ﺑﺎﻧﻜﺪاراﻧﻮ د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭘﻪ راڅﺮګﻨﺪﯦﺪا او اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺒﺮې
ﻛړې دي .ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻧﻈﺎم ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﻟﻲ ﭼﻴﻨﻮ د وﭼﯧﺪو ﭘﻪ وﺟﻪ ﻟﻪ ﺗﻨګﺴﯥ
ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮ ،د ﭘﻮر د اﺧﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﺑﺎﻧﻜﺪارو ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﻛړه .دﻏﻮ

د ﻛﺴﺎت اور

ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﻫﻢ ﭘﻮروﻧﻪ ورﻛﻮل او ﻫﻢ ﻳﯥ د ﻣﺎﻟﻴﻮ د ټﻮﻟﻮﻟﻮ او د ﺳﻜﻮ د ﺿﺮﺑﻮﻟﻮ
ﻛﺎر ﭘﻪ ﻏﺎړه واﺧﻴﺴﺖ .دوى د ﺧﺰاﻧﻪ داراﻧﻮ ﻧﻘﺶ وﻟﻮﺑﺎوۀ .ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻛﺮﻳﻦ
ﻟﻴﻮﻧﺎرد د ﻳﻮۀ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺎﺻﻪ ﻳﺎدوﻧﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ د ﺟﻦ ﻟﻪ دﻳﻦ ﺳﺮه اړوﻧﺪ ﻳﻮۀ

د اﺗﻠﺴﻤﯥ ﭘﯧړۍ ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ ﭼﯥ ﻣﺮﻛﺰي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻤﺰورى ﺷﻮ،

ﺳﻮداګﺮ ﻳﯥ ﺑﻨﺴټ ﻛﯧښﻮد .دﻏﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻪ راﺟﭙﻮﺗﺎﻧﻪ ،ﭘﺘﻨﻪ ،دﻛﻦ او ﺑﺎﻻﺧﺮه

واﻛﻤﻨﻮ ﻃﺒﻘﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﺷﺨﺼﻲ ګټﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﺳﻴﺴﻮ او ﺗﻮﻃﻴﻮ ﺗﻪ ﻻس

ﭘﻪ ﻣﺮﺷﺪ اﺑﺎد ﻛﯥ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮ .ﭘﻪ ﺑﻨګﺎل ﻛﯥ د دې ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺸﺮ ﺟګﺖ ﺳﻴﺖ

واﭼﺎوۀ ﭼﯥ ﭘﺎى ﻳﯥ ﻧﻪ و .د ﻗﺎدر روﻫﻴﻠﻪ ﺟﻨﺠﺎﻟﻮﻧﻪ د دې زﻣﺎﻧﯥ د ﺑﯥ ﭘﺎﻳﻪ

و ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ګټﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻳﯥ ﭘﻪ ﭘﻼﺳﻲ ﺟګړه ﻛﯥ د ﺳﺮاج اﻟﺪوﻟﻪ ﭘﻪ

ﺟﻨﺠﺎﻟﻮﻧﻮ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ او ﺑﯧﻠګﻪ ده ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ زوال او ﻓﺴﺎد ورﻧﻪ

ځﺎى د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﻣﻼ ﺗړ وﻛړ .د ﺷﺮﻗﻲ ﻫﻨﺪ ﻛﻤﭙﻨۍ د ﺧﭙﻞ ﻛﺎر ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﭘړاو

څﺮګﻨﺪﻳږي.

ﻛﯥ د ﻧﻮرو ﺑﺎﻧﻜﺪاراﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړه ﺧﻮ د ﺳﻴﺎﺳﻲ واك ﻟﻪ ﺣﺼﻮﻟﻪ

ﻏﻼم ﻗﺎدر د ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺧﺎن زوى و .ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺧﺎن د ﺷﺎه ﻋﺎﻟﻢ ﭘﻪ ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت

وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﺷﺮﻛﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه راﺑﻄﻪ ﻏﻮڅﻪ ﻛړه.

وﻛﺎوۀ او ﺷﺎه ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻐﻪ څﻮك و ﭼﯥ دى ﻳﯥ ﻣﻴﺮ ﺑﺨﺸﻲ ټﺎﻛﻠﻰ و .د ﺿﺎﺑﻄﻪ

ﻛﻪ ﻣﻮږ د اﺗﻠﺴﻤﯥ ﭘﯧړۍ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻟﻪ اوﺳﻨﻲ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺳﺮه ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻛړو ﻧﻮ،

ﺧﺎن ﭘﻪ ﺑﻐﺎوت ﻛﯥ ﺷﺎه ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﺟګړې ﻣﻴﺪان ﺗﻪ ﻻړ .ﭘﻪ ﺟګړه ﻛﯥ د

ځﻴﻨﯥ ﻣﺸﺎﺑﻬﺘﻮﻧﻪ ﭘﻜﯥ ﻣﻮﻣﻮ .د ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﺎﻟﺖ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د

ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺧﺎن ﻛﻮرﻧۍ وﻧﻴﻮل ﺷﻮه او اګﺮې ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺷﻮه.
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻏﻮﻧﺪې دى .ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻛﯥ د اﺗﻠﺴﻤﯥ ﭘﯧړۍ د

ﭘﻪ ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﻮ ﻛﯥ اﺗﮥ ﻛﻠﻦ ﻏﻼم ﻗﺎدر ﻫﻢ و .اوازه ﺷﻮه ﭼﯥ دﻏﻪ ﻫﻠﻚ ﺗﻪ ډﯦﺮه
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﻪ څﯧﺮ ﺑﯥ ﻧﻈﻤﻲ او ګډودي وﻳﻨﻮ .وﺿﻌﻴﺖ ﻟﻪ ﻛﻨټﺮوﻟﻪ وﺗﻠﻰ

ﺳﭙﻜﻪ واوښﺘﻪ او اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﭘﺨﭙﻠﻪ ورﺳﺮه ﻟﻮاﻃﺖ وﻛړ .ﻗﺎدر ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻟﻪ
ښﻜﺎري  .اداره ﺷړﯦﺪﻟﯥ ده او ﺟګړه ﻣﺎرې ډﻟﯥ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﻣﻨځﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻧښﺘﻮ

ﺑﻨﺪه ﺧﻮﺷﻲ ﺷﻮ ﭼﯥ د ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺧﺎن او ﺷﺎه ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﺳﻮﻟﯥ ﻣﻮاﻓﻘﻪ
ﺑﻮﺧﺘﯥ دي .د دﻏﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ د ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎم د ﺷړﯦﺪو ﭘﻪ

وﺷﻮه .ﻗﺎدر ﭘﻼر ﺗﻪ ورﻏﻰ او ﭼﯥ ﭘﻼر ﻳﯥ ﭘﻪ  ١٧٨۵ﻛﯥ وﻣړ ،د ﻫﻐﻪ ﺟﺎګﻴﺮ

ﺧﻮا روان دى .د ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻣﺼﺎرﻓﻮ د ﭘﻮره ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د اوﺳﻨۍ

دۀ ﺗﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ.
زﻣﺎﻧﯥ ﭘﻮر ورﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻟﻜﻪ آى ،اﻳﻢ ،اﻳﻒ او ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﻛړې ده .د

دﻏﻪ وﺧﺖ ﻧﻮ ﻣﻐﻮل اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺷﺎه ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻪ واك و ځﻮاك ﻧﻪ و ورﭘﺎﺗﯥ  .ﺷﺎه
دې زﻣﺎﻧﯥ د ﺷﺮﻗﻲ ﻫﻨﺪ ﻛﻤﭙﻨۍ د ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﺎﻻت ﭘﺨﭙﻠﻪ ګټﻪ

ﻋﺎﻟﻢ د ﺳﻴﻨﺪﻫﻴﺎ ﻧﻮﻣﻲ ﻣﺮﻫټﻪ ﻟﻴډر د ﻣټﻮ ﭘﻪ زور ځﺎن ﺳﺎﺗﮥ ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ
ﻛﻨټﺮوﻟﻮي او د دې ﻣﻠﻚ ﭼﺎرواﻛﻲ د ګﻮډاګﻴﻮ ﻧﻘﺶ ﻟﻮﺑﻮي.

ﺳﻴﻨﺪﻫﻴﺎ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻋﺴﻜﺮو ﺳﺮه ﻟﻪ ډﻳﻠﻲ ووت ،اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺑﯥ دﻓﺎع ﭘﺎﺗﯥ
اﻟﺒﺘﻪ ،د اﺗﻠﺴﻤﯥ ﭘﯧړۍ ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ ﻣﺬﻫﺒﻲ اﻓﺮاط ﻧﻪ و ﺧﻮ اوﺳﻨﻰ
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن دا ﻣﺸﻜﻞ ﻫﻢ ﻟﺮي.

ﺷﻮ .ﻏﻼم ﻗﺎدر ﻟﻪ ﻓﺮﺻﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده وﻛړه ﭘﻪ ډﻳﻠﻲ ﻳﯥ ﻳﺮﻏﻞ وﻛړ .ﺷﺎه ﻋﺎﻟﻢ
ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د ﻣﻴﺮﺑﺨﺸﻲ ﻟﻘﺐ او د وﻳﺎړ ﭼﭙﻨﻪ ورﻛړه او ﻗﻬﺮ ﻳﯥ ورﻛﯧﻨﺎوۀ .ﻗﺎدر
د څﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻟﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﺳﺘﻮن ﺷﻮ .ﺧﻮ دا د ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻰ ﻳﺮﻏﻞ ﻧﻪ و.

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
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ﺗﺮ  ١٧٨٨ﭘﻮرې دۀ د ﺳﺮې ﻛﻼ دﻧﻨﻪ ځﻴﻨﯥ ﻣﻠګﺮي وﻣﻮﻧﺪل  .ﻣﻠګﺮو ﻟﻪ

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره
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ﭘﻪ ﺗﺎﺳﯥ ﻛﻰ ﻧﻮﻛﻰ ﻏﻴﺮت وي ،ﻣﺎ ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺗﻮره ،زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺟﻤﺪر

ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﺳﻼﻛﻮټﻪ ﻣﺮﻣۍ او ﺑﺎروت ورﻛړل .د ﻛﻼ ﻳﻮ ﻣﻘﺎم ﻣﻨﺼﻮر ﻋﻠﻲ

ووژﻧﺊ (.

ﺧﺎن دروازې ورﺗﻪ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻠﯥ او ﻗﺎدر او د ﻫﻐﻪ ﻋﺴﻜﺮو ﺗﻪ ﻳﯥ اﺟﺎزه وﻛړه

ﻏﻼم ﻗﺎدر د ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻛﻮرﻧﻴﻮ د ﻧﺠﻮﻧﻮ او ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ د ځﻮروﻟﻮ او ﺑﯥ ﻋﺰﺗﻪ

ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﻼ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺨﺘﻪ ﺣﻤﻠﻪ وﻛړي او وﻳﯥ ﻧﻴﺴﻲ.

ﻛﻮﻟﻮ ﻛﻮﺷﺶ ﻫﻢ وﻛړ ﺧﻮ ﻟﻪ دې ﻛﺎره ﺧﭙﻞ ﺳﻴﻚ ﻗﻮﻣﻨﺪان ﻣﻮﻳﺮ ﺳﻴﻨګ

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺷﺎه ﻋﺎﻟﻢ  ،ﻏﻼم ﻗﺎدر ﺗﻪ راوﺳﺘﻞ ﺷﻮ ،ﻏﻼم ﻗﺎدر ورﻧﻪ وﻏﻮښﺘﻞ

راوګﺮځﺎوۀ .ﻣﻮﻳﺮﺳﻴﻨګ ﺗﻮﻧﺪې ﺧﺒﺮې ورﺗﻪ وﻛړې .ﻏﻼم ﻗﺎدر ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺷﻮ،

ﭼﯥ د ﺷﺎﻫﻲ ﺧﺰاﻧﯥ د ﭘټﯧﺪو ځﺎى وروښﻴﻲ .ﺷﺎه ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻨﻜﺮ ﺷﻮ او ﻏﻼم

ورﺗﻪ وﻳﯥ وﻳﻞ ﭼﯥ اﻣﭙﺮاﻃﻮر د دۀ د ﭘﻼر د ﻛﻮر ﻟﻪ ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﺳﺮه ﻫﻤﺪاﺳﯥ

ﻗﺎدر ﻳﯥ د ﺑﻨﺪي ﻛﯧﺪو اﻣﺮ وﻛړ .ﺷﺎه ﻋﺎﻟﻢ ،د ﻫﻐﻪ ﺧﺪﻣﺘګﺎراﻧﻮ او ﺧﻮاﺟﻪ

ﺑﺪ ﺳﻠﻮك ﻛړى و .ﻏﻼم ﻗﺎدر دا ﻫﻢ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﻧﻴﺖ ﻳﯥ دى ﭼﯥ ﻣﻐﻮﻟﯥ

ﺳﺮاﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺷﻜﻨﺠﻪ ورﻛړه ﺷﻮه .دﻏﻪ وﺧﺖ د ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه )(١٧١٩‐١٧۴٨

ﺷﻬﺰادۍ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ اﻓﻐﺎﻧﻮ ﺳﺮﺗﯧﺮو ووﯦﺸﻲ ﭼﯥ ګﻮﻧﺪې ﻏﻴﺮﺗﻤﻦ زاﻣﻦ ورﻧﻪ

ﻛﻮﻧډو ﻏﻼم ﻗﺎدر ﺗﻪ وړاﻧﺪﻳﺰ وﻛړ ﭼﯥ ﻛﻪ د ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه زوى ﺑﻴﺪارﺑﺨﺖ ﭘﻪ

وزﯦږي .

ﺗﺨﺖ ﻛﯧﻨﻮي  ،ﻟﺲ ﻟﻜﻪ روﭘۍ ﺑﻪ ورﻛړي .ﻏﻼم ﻗﺎدر وړاﻧﺪﻳﺰ وﻣﺎﻧﮥ او

د ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻛﻮرﻧۍ د ﻋﺬاب ﻋﻤﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﺎى ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ ﭼﯥ ﻏﻼم ﻗﺎدر د

ﺑﻴﺪارﺑﺨﺖ ﻳﯥ ﻧﻮى اﻣﭙﺮاﻃﻮر اﻋﻼن ﻛړ(١٧٨٨ ) .ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻛﻮﻧډو د ﻟﺲ

اﻣﭙﺮاﻃﻮر د ژﻏﻮرﻧﯥ ﻟﭙﺎره د ﻣﺮﻫټﻪ وو د ﻗﻮﻣﻨﺪان راﻧﺎ ﺧﺎن ﻟﻪ راﺗﻠﻮ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ.

ﻟﻜﻪ روﭘﻴﻮ ﻟﻪ ورﻛﻮﻟﻮ اﻧﻜﺎر وﻛړ ،ﻧﻮ دوى ﻫﻢ ﺷﻜﻨﺠﻪ او د ﺷﺎﻫﻲ ﻛﻮرﻧۍ

ﻏﻼم ﻗﺎدر ﻟﻪ ﻟﻮټ ﻛړې ﺧﺰاﻧﯥ او څﻮ ﻛﺴﻪ ﻳﺮﻏﻤﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﺷﻬﺰاده ګﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ

د ﻧﻮرو ﻏړﻳﻮ ﭘﻪ څﻨګ ﻛﯥ ﭘﻪ زﻧﺪان ﻛﯥ ﻛﯧﻨﻮل ﺷﻮې.

ډﻳﻠﻲ ووت .راﻧﺎ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻗﺎدر ﭘﺴﯥ ورﻏﻰ ،وﻳﯥ ﻧﻴﻮ .ﺷﺎه ﻋﺎﻟﻢ ﻟﻪ راﻧﺎ ﺧﺎﻧﻪ

د ﻋﺒﺮﺗﻨﺎﻣﯥ د ﻟﻴﻜﻮال ﻓﻘﻴﺮ ﺧﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻪ ﻗﻮل ،ﻏﻼم ﻗﺎدر ﻳﻮ رﺳﺎم

وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺑﯥ رﺣﻤﺎﻧﻪ ﺳﺰا ورﻛړي .راﻧﺎ ﻫﻤﺪاﺳﯥ وﻛړل او د ﻏﻼم

وروﻏﻮښﺖ ،ورﺗﻪ وﻳﯥ وﻳﻞ ﭼﯥ ) :اﻧځﻮر ﻣﯥ وﺑﺎﺳﻪ ﭼﯥ ﭼﺎړه ﻣﯥ ﭘﻪ ﻻس

ﻗﺎدر ﺷﻮﻧډې ،ﭘﻮزه ،ﺳﺘﺮګﯥ او ﻏﻮږوﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻳﻮه وړه ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ﻛﯥ ﺷﺎه

ﻛﯥ وي  ،د ﺷﺎه ﻋﺎﻟﻢ ﭘﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻧﺎﺳﺖ ﻳﻢ ،ﺳﺘﺮګﯥ ورﻧﻪ ﺑﺎﺳﻢ (.اﻟﺒﺘﻪ ،ﻏﻼم

ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻪ د ﺗﺤﻔﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ واﺳﺘﻮل .د وﻗﺎﻳﻊ اذﻓﺮي ﻟﻴﻜﻮال ﭼﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻳﻮ ﻣﻐﻮل
ﺳﺮدار و ،ﻟﻪ څﻮ ﻧﻮرو ﺷﻬﺰاده ګﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻏﻼم ﻗﺎدر ﭘﻪ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻛﯥ ﺣﺎﺿﺮ و.

ﻗﺎدر دﻏﻪ ﺑﻮږﻧﻮوﻧﻜﯥ ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺮ دې دﻣﺨﻪ ﭘﻪ رﺷﺘﻴﺎ ﺟﻮړه ﻛړې او ﻋﻤﻠﻲ
ﺷﺎﻳﺪ دوى ټﻮﻟﻮ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﺘﻤﯧﺪو ﺳﺮه د ﻛﺮارې ﺳﺎه اﻳﺴﺘﻠﯥ وي.

ﻛړې وه .د دۀ ﺳﺎﺗﻴﺮي دا وه ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﻮ د ﺳﭙﻜﺎوي ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﯥ
د ﻏﻼم ﻗﺎدر د زﻣﺎﻧﯥ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﻪ د ﺧﭙﻞ وﺧﺖ ﻟﻪ ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺮه ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻛړو ،ګڼ
ﻓﻜﺮ وﻛړي  .ﻳﻮ ځﻞ ﻳﯥ اﻣﺮ وﻛړ ﭼﯥ ﺷﻬﺰاده ګﺎن دې ورﺗﻪ وﻧڅﯧږي او ﺑﺪﻟﯥ
ﻣﺸﺎﺑﻬﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻜﯥ ووﻳﻨﻮ .ﭘﻪ ﻏﻼ او ﭘﻪ رﺷﻮت ،ﭘﻪ ﻇﻠﻢ او ﭘﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ  ،ﭘﻪ
دې وﺑﻮﻟﻲ ﺧﻮ ﺷﻬﺰاده ګﺎﻧﻮ داﺳﯥ وﻧﻪ ﻛړل او دۀ ﭘﺨﭙﻠﻮ اردﻟﻴﺎﻧﻮ د ﺷﻬﺰاده
ﻫﺮه ﻃﺮﻳﻘﻪ د ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻴﺪا ﻛﻮل ،د ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﺑﯥ ﻋﺰﺗﻪ ﻛﻮل ،زﺑﺮزﻧﺎ ) ﭘﻪ زور
ګﺎﻧﻮ د ﭘﻮزو د ﻏﻮڅﻮﻟﻮ اﻣﺮ وﻛړ .ﺷﻬﺰاده ګﺎﻧﻮ ﭼﯥ ﺑﻠﻪ ﻻره وﻧﻪ ﻟﻴﺪه،
زﻧﺎ( ،د ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﻟﻮڅﻮل او ﻟﻮڅﯥ ﻟﻐړې ﭘﻪ ﻛﻠﻲ ﻛﯥ ګﺮځﻮل ،ﭘﻪ ﺑﺪﻳﻮ ﻛﯥ د
ﻧڅﯧﺪﻟﻮ او ﺑﺪﻟﻮ ﺗﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮل .وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﻏﻼم ﻗﺎدر اردﻟﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ووﻳﻞ
ﻧﺠﻮﻧﻮ ورﻛﻮل ،دا ﻫﻐﻪ څﻪ دي ﭼﯥ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻫﻢ وو ،اوس ﻫﻢ ﺷﺘﻪ .د
ﭼﯥ ﻟﻪ ﻛﻮټﯥ ووځﻲ .ﻫﻐﻮى ووﺗﻞ او دۀ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﻮره اوﺟﻤﺪر ﻳﻮې ﺧﻮا ﺗﻪ
ﻛﺴﺎت اﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﺴﺎت ﭘﻴﺪا ﻛﻮي او وﺣﺸﺖ و ﺑﯥ رﺣﻤﻲ زﯦږوي.
ﻛﯧښﻮدل ،ﺳﺘﺮګﯥ ﻳﯥ ﭘټﯥ ﻛړې ،ﺷﯧﺒﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺲ ﻳﯥ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻠﯥ ،ﺷﻬﺰاده
ګﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ووﻳﻞ) :اﻳﺎ دﻏﺴﯥ ﻧﺎﻣﺮده ﻛﺴﺎن د ﭘﺎﭼﻬﻲ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ دي؟ ﻛﻪ
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ﻏټﺎﻧﻮ ﻃﺒﻌﻪ ﺧټﻪ ﻛړې وه .ﺻﻔﺪرﺟﻨګ ﻧﻮﻣﻲ اﺷﺮاﻓﻲ ﺟﺎوﻳﺪ ﺧﺎن د

د زوال د ورځﻮ ﻏټﺎن

ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﭘﻠﻤﻪ ﺑﻮت او وﻳﯥ واژۀ .ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺷﻮ ﺧﻮ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ د
ﺻﻔﺪر ﺟﻨګ زور ﻳﯥ ﻧﻪ دﻟﻮد ،د ﺟﺎوﻳﺪ ﺧﺎن د ﻗﺘﻞ ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ﻳﯥ ځﺎن ﻏﻠﻰ
ﻛړ.

د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن د ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ټﻮﻟﻨﻪ ﭘﻪ ﺑﯧﺨﻲ ﺑﯧﻠﻮ دووﻃﺒﻘﻮ وﯦﺸﻞ
ﭼﯥ د ﻧﻈﺎم ادارې وﺷړﯦﺪې او ﭘﺎﭼﺎ ﻛﻤﺰورى ﺷﻮ ،ﻣﻐﻮﻟﻮ اﺷﺮاﻓﻮ د

ﺷﻮې وه .ﻳﻮې ﺧﻮا ﺗﻪ د اﻣﺘﻴﺎز ﺧﺎوﻧﺪان وو او ﺑﻞ ﻟﻮري ﺗﻪ ﻋﺎم ﺧﻠﻚ .د
رﻗﻴﺒﺎﻧﻮ د وﻫﻠﻮ او د ځﺎن د ګټﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﺗﻮﻃﻴﻮ او دﺳﻴﺴﻮ ﺗﻜﻴﻪ وﻛړه .د

اﻣﺘﻴﺎز ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ځﺎن ﺗﺮ ﻧﻮرو زﻳﺎت او ﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺑﺎﻟﮥ .ﻟﻮﻳﻮ ﻣﻼﻛﺎﻧﻮ د
دوى ﻟﭙﺎره د رﻗﻴﺒﺎﻧﻮ اﻣﺘﻴﺎزوﻧﻪ او ﻟﻮړ ﻣﻘﺎﻣﻮﻧﻪ د زﻏﻤﻠﻮ ﻧﮥ وو او ﭘﻪ ﻫﺮه

ﺧﭙﻠﻮ ﺟﺎګﻴﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ  ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺪﻣﺘګﺎراﻧﻮ او ﺑﺰګﺮو ﭘﻮره

وﺳﻴﻠﻪ ﻳﯥ د رﻗﻴﺒﺎﻧﻮ ﻣﺨﻪ ﻧﻴﻮﻟﻪ .ﻣﺜﻼ د ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﭘﻪ دوران ﻛﯥ )‐١٧١٩

ﻛﻨټﺮول درﻟﻮد او دوى ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ وړو ﺗﯧﺮوﺗﻨﻮ ﻳﺎ ﺳﺮﻏړووﻧﻮ ﺟﺰاګﺎﻧﯥ

 (١٧۴٩ﺳﻌﺎدت ﺧﺎن ﺑﺮﻫﺎن اﻟﻤﻠﻚ د اﻣﻴﺮاﻻﻋﻤﺎرې ﻣﻘﺎم ﺗﻪ ﻳﻮ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ و

ورﻛﻮﻟﯥ .دوى د ﺧﭙﻠﻮ ﻻس ﻻﻧﺪې ﻛﺴﺎﻧﻮ د اﻳﻞ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﻫﺮ ډول
ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ دﻏﻪ ﭼﻮﻛۍ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﻚ ﺗﻪ ورﻛړه ﺷﻮه ،ﺑﺮﻫﺎن اﻟﻤﻠﻚ ،

وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﻃﺮﻳﻘﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻮﻟﻪ او دا ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﺣﻖ ګﺎڼﻪ ﭼﯥ ﺗﺮ ﻻس

ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺸﺎر ﺗﻪ ځﺎن ورﺳﺎوۀ .دا ﻧﻮ داﺳﯥ وﺧﺖ و ﭼﯥ ﻣﻐﻮل ﭘﺎﭼﺎ ﻟﻪ

ﻻﻧﺪې ﻛﺴﺎن ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻛړي ،زﻧﺪان ﺗﻪ ﻳﯥ واﭼﻮي ﻳﺎ ﻳﯥ ﺣﺘﻰ ﭘﻪ دار

ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺸﺎر ﺳﺮه د ﺳﻮﻟﯥ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﻛړې وه او ﻧﺎدر دې ﺗﻪ ﺗﻴﺎر و ﭼﯥ

وځړوي.

ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺳﺘﻮن ﺷﻲ .ﺳﻌﺎدت ﺧﺎن ﺑﺮﻫﺎن اﻟﻤﻠﻚ،ﻧﺎدرﺷﺎه ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ دوه

داﺳﯥ څﻮك ﻧﻪ و ﭼﯥ ﺧﻮاران او ﻧﻮﻛﺮان ورﺷﻲ او د ﻧﻮاب و ﺟﺎګﻴﺮدار د

ﻛﺮوړه روﭘۍ ﭼﯥ ﭘﺎﭼﺎ د ﺳﻮﻟﯥ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ درﺗﻪ ﻣﻨﻠﻲ دي ،ﻫﻴڅ روﭘۍ ﻧﻪ

ﻧﺎرواوو ﭘﻪ ﺧﻼف ﺷﻜﺎﻳﺖ ورﺗﻪ وﻛړي .ﻳﻮ ﻣﺜﺎل ﺑﻪ راوړو .د اود د

دي ،دا ﺧﻮ زه ﻫﻢ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻣﻐﻮل ﺳﺮدار ﻳﻢ ،ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﺧﺰاﻧﯥ درﻛﻮﻟﻰ ﺷﻢ.

ﺳﻴﻤﯥ ﻧﻮاب وزﻳﺮ ﺷﺠﺎع اﻟﺪوﻟﻪ ﻳﻮ زورور اﺷﺮاﻓﻲ و ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﺮم

ﺑﺮﻫﺎن اﻟﻤﻠﻚ ﭘﻪ دې ډول ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺸﺎر د ډﻳﻠﻲ ﻧﻴﻮﻟﻮ او د ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ

ﻛﯥ ﻳﯥ ګڼﯥ ښځﯥ ﻟﺮﻟﯥ  .ﻳﻮ ځﻞ ﻳﯥ د ﺧﺎﺗﺮي ﺧﻠﻜﻮ ﻳﻮه ښﻜﻠﯥ ښځﻪ

ﺧﺰاﻧﯥ ﻟﻮټﻠﻮ ﺗﻪ وﻫڅﺎوۀ .ﻧﺎدرﺷﺎه د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﺒﺮو وروﺳﺘﻪ ډﻳﻠﻰ وﻧﻴﻮ او د

وﺗښﺘﻮﻟﻪ ،ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺎڼﯥ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺑﻮﺗﻠﻪ ،د زور زﻧﺎ ﻳﯥ ورﺳﺮه وﻛړه او ﻟﻪ

ﻣﻐﻮﻟﻮ د ﻋﻤﺮوﻧﻮ ﻏﻮﻧډه ﻛړې ﺧﺰاﻧﻪ ﻳﯥ اﻳﺮان ﺗﻪ ﻳﻮوړه.

ﻣﺎڼﯥ ﻳﯥ وﺷړﻟﻪ .ﺧﺎﺗﺮي ﺧﻠﻜﻮ د دې ﺑﯥ ﻋﺰﺗۍ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﺮاض وﻛړ

اﺷﺮاف او ﻏټﺎن ﭼﯥ ﻫﺮڅﻮﻣﺮه د ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﻪ ﻟﺤﺎظ راﭘﺮﯦﻮﺗﻞ او واړۀ

ﺧﻮ اﻋﺘﺮاض ﻳﯥ ځﺎى وﻧﻪ ﻧﻴﻮ ،ځﻜﻪ د ﻛﻤﺰورو ﺧﻠﻜﻮ د اواز د اورﯦﺪو

ﻛﯧﺪل ﻫﻐﻮﻣﺮه ﻳﯥ زړوﻧﻮ د ﻏټﻮ ﻟﻘﺒﻮﻧﻮ ﻫﻮا ﻛﻮﻟﻪ .د دوى ﻟﻪ ﻟﻘﺒﻮﻧﻮ ﺳﺮه د

ځﺎى ﻧﻪ و.

ﺧﺎن ،ﺑﻬﺎدر ،ﺟﻨګ ،دوﻟﻪ او ﻣﻠﻚ ﻏﻮﻧﺪې ﻛﻠﻤﯥ ﻏﻮټﻪ وې .د ﻟﻘﺒﻮﻧﻮ ﻣﻌﻨﺎ

اﺷﺮاﻓﻮ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﺳﺘﻢ ﻛﺎوۀ .د دوى ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻛړﻳﻮ ﻛﯥ

د دوى ﻟﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺳﺮه اړخ ﻧﻪ ﻟګﺎوۀ .ﻫﻐﻮى ﭼﯥ د اﻣﻴﻦ او اﻋﺘﻤﺎد ﻟﻘﺒﻮﻧﻪ

ﻫﻢ زور ﺑﺎﻻى زور و .د ﻣﻐﻮل ﭘﺎﭼﺎ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه )  (١٧۴٨‐١٧۵۴ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ

ﻟﺮل ،د ﺧﭙﻠﻮ ﺷﺨﺼﻲ ګټﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ دوﻟﺖ ﺳﺮه ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﻧﺎﺳﺖ وو.

ﻛﯥ د دۀ د ﺧﻮښﯥ ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮا ﺟﺎوﻳﺪ ﺧﺎن ،د ډﯦﺮ اﺛﺮ و رﺳﻮخ څښﺘﻦ

ﺟﺎﻟﺒﻪ دا ده ﭼﯥ د ﻣﻐﻮﻟﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻛﻤﺰورۍ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ د ﻏټﺎﻧﻮ
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واﻗﻌﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ ﺷﻮ.
ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د اﺷﺮاﻓﻮ او ﻏټﺎﻧﻮ ﺳﭙﻜﻮ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ د ﻫﻐﻮى ﻗﺪر
ﺧﻮرا ﻛﻢ ﻛړى و ﻣګﺮ دوى ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ زور او ﺛﺮوت د ښﻮدﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻛﻮﺷﺶ

د ﻳﻮۀ ﻣﻐﻮل ﺷﻬﺰاده ﻛﻴﺴﻪ
ﻛﺎوۀ ﭼﯥ ﺧﻠﻚ ورﺗﻪ ﭘﻪ درﻧﻪ ﺳﺘﺮګﻪ وګﻮري.دوى ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺟﺎﻣﻮ ﺗﻪ ﺧﺎﺻﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻮﻟﻪ .د ورﯦښﻤﻮ او ﻧﻮرو ﻗﻴﻤﺘﻲ ټﻮﻛﺮاﻧﻮ ﺟﺎﻣﯥ ﻳﯥ اﻏﻮﺳﺘﯥ .ﭘﻪ
د ﻣﻐﻮﻟﻮ اﻣﭙﺮاﻃﻮراﻧﻮ اوﻻده ﺑﻪ ﭘﻪ ﺳﺮه ﻛﻼ ﻛﯥ اوﺳﯧﺪﻟﻪ .دوى ﺗﻪ اﺟﺎزه ﻧﻪ وه

ﭘګړﻳﻮ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ اﻟﻤﺎس ټﻮﻣﺒﻞ ﭼﯥ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﺷﺘﻤﻦ ښﻜﺎره ﺷﻲ او ډول
ﭼﯥ ﻛﻼ ﭘﺮﯦږدي .د اﻣﭙﺮاﻃﻮرۍ د زوال ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ د دوى ﻟﭙﺎره د ﻛﻼ ژوﻧﺪ

ډول زﻳﻮرات ﻳﯥ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮل ﭼﯥ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﺎم ورواوړي  .ﻟﻪ ﻛﻮروﻧﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﭘﻪ زړۀ ﭘﻮرې ﻧﻪ و ﺧﻮ اﻛﺜﺮو ﻳﯥ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻪ ﻏﺎړه اﻳښﯥ وه او ټﻮل ﻋﻤﺮ ﻳﯥ ﻟﻪ

وﺗﻞ ﭘﻪ ﻫﺎﺗﻴﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﺳﭙﺎرۀ وو ﻳﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ روان ﺑﺎﻧﺪې ﻧﺎﺳﺖ وو .ګڼ
ﻧﻮرې دﻧﻴﺎ ﻟﺮې ،د ﺳﺮې ﻛﻼ د دﻳﻮاﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ ﺗﯧﺮاوۀ .اﻟﺒﺘﻪ ،ځﻴﻨﻮ

ﻧﻮﻛﺮان ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﺦ ﻛﯥ روان وو ﭼﯥ ﻻر ورﺗﻪ ﭘﺮاﻧﻴﺰي .ﻏټﺎﻧﻮ دﻏﻮ
ﻛﺴﺎﻧﻮ د ﻛﻼ د ﻣﻨځ ﺳﺘﻮﻣﺎﻧﻮوﻧﻜﻰ ژوﻧﺪ ﻗﺒﻮل ﻧﻪ ﻛړ او د ﻧﻮي ژوﻧﺪ د ﭘﻴﻞ

ﺧﻮﺷﺎﻣﻨﺪګﺮو ﻧﻮﻛﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻨﻠﯥ ﺗﻨﺨﻮاه ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډول ﻧﻪ ورﻛﻮﻟﻪ.
ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﻛﻼ وﺗښﺘﯧﺪل .د ﺗﯧښﺘﯥ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻛﻼ ﻛﯥ څﻮ ﭼﻚ

د ﻏټﺎﻧﻮ ﻟﻪ دا رﻧګﻪ ﭼﻠﻨﺪه ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﯧږو ﭼﯥ ﻫﻐﻮى د ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺎم او ﺣﻴﺜﻴﺖ
ﭘﻮﺳﺘﻮﻧﻪ وو ﭼﯥ ﺗګ راﺗګ وڅﺎري .د ﺗښﺘﯧﺪﻟﻴﻮ د ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ او ﭘﻪ ﻛﻼ ﻛﯥ

د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻛﯥ ډﯦﺮ ﺣﺴﺎس وو او ﭘﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﺑﺎﻧﺪې د اﺛﺮ ﻏﻮرځﻮﻟﻮ
ﺧﭙﻞ ﻛﻮرﺗﻪ راوﺳﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﻪ ﭘﻮره ﭘﻮره ﻫڅﻪ ﻛﯧﺪﻟﻪ.

ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﻇﺎﻫﺮي وﺳﻴﻠﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻮﻟﻪ.ﺧﻮ ﺧﻠﻜﻮ دوى ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻧﻈﺮ
ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎن ﭼﯥ ﻟﻪ ﻛﻼ ووﺗﻞ او وﻧﻪ ﻧﻴﻮل ﺷﻮل ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﻛﻮ ﺷﻮﻳﻮ

ﻛﺘﻞ ،ﭘﻪ ﺛﺮوت او ﻟﻘﺒﻮﻧﻮ ﻳﯥ ﻧﻪ ﻏﻠﻄﯧﺪل.

وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ځﺎﻳﻲ واﻛﻤﻨﻮ د درﻧﻮ ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وﻣﻨﻞ .دا ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ

ﺷﺎﻋﺮ ﺟﻌﻔﺮ زﺗﻠﻲ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺷﻌﺮوﻧﻮ ﻛﯥ ﭘﺎﭼﺎ او ﻧﻮر ﻏټﺎن ﻏﻨﺪل ﭼﯥ

د ځﺎﻳﻲ واﻛﻤﻦ ﻟﭙﺎره ﻳﻮ اﻣﺘﻴﺎز و ﭼﯥ ﭘﻪ درﺑﺎر ﻛﯥ ﻳﯥ ﻣﻐﻮل ﺷﻬﺰاده واوﺳﻲ.

ﺷﺮﻣﯧﺪﻟﻲ ﺧﻮﻳﻮﻧﻪ ﻟﺮي .دﻏﻪ ﺷﺎﻋﺮ د ﻓﺮخ ﺳﻴﺮ )  (١٣١٧‐١٧١٩د

ﻣﺤﻤﺪ ﻇﻬﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﺨﺖ اذﻓﺮي ګﻮرګﺎﻧﻲ ﻳﻮ ﻫﻐﻪ ﺷﻬﺰاده و ﭼﯥ ﻟﻪ ﻛﻼ

ﺗﺎﺟﭙﻮﺷۍ ﭘﻪ ﺟﺸﻦ ﻛﯥ د ﻃﻨﺰﻳﻪ او ﻛﻨﺎﻳﻲ ﺷﻌﺮوﻧﻮ د وﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﺟﺮم د ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ

وﺗښﺘﯧﺪ او د ﻫﻨﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻛﻮ ﺷﻮﻳﻮ درﺑﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ورﻏﻰ .دۀ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ

اﻣﺮ اﻋﺪام ﺷﻮ.

ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻴﻮګﺮاﻓﻲ وﻟﻴﻜﻠﻪ ﭼﯥ واﻗﻌﺎت اذﻓﺮي ﻧﻮﻣﯧږي .ﭘﻪ دې ﺑﻴﻮګﺮاﻓﻲ ﻛﯥ د

ﻣﻮږ ﭼﯥ اوس ﺧﭙﻠﻮ ﻏټﺎﻧﻮ ﺗﻪ ګﻮرو د ﻣﻐﻮﻟﻮ د زوال د زﻣﺎﻧﯥ ﻏټﺎﻧﻮ ﺗﻪ

ﻟﻴﻜﻮال د زﻣﺎﻧﯥ د ﻣﻬﻤﻮ ﭘﯧښﻮ ﻳﺎدوﻧﻪ ﻫﻢ ﺷﻮې ده .دﻏﻪ ﺷﻬﺰاده ﭘﻪ  ١٧۶٠ﻛﺎل

ورﺗﻪ ﻋﺎدﺗﻮﻧﻪ ﭘﻜﯥ وﻳﻨﻮ.دوى ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ګڼﻲ .ﺧﭙﻠﯥ ﻛﻤﺰورۍ

ﻛﯥ ﭘﻪ ﺳﺮه ﻛﻼ ﻛﯥ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ راﻏﻰ ،ﻫﻤﺪﻟﺘﻪ ﻳﯥ ﻟﻮﻣړۍ زده ﻛړې وﻛړې ،

د ﺧﭙﻞ ﺛﺮوت ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﻛﯥ ﭘټﻮي او د ﺧﻮاﺻﻮ د ﻛﻠﭽﺮ د ﺧﭙﻠﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې

ﻫﻤﺪﻟﺘﻪ راﻟﻮى ﺷﻮ ،واده ﻳﯥ وﻛړ او د اوﻻدوﻧﻮ څښﺘﻦ ﺷﻮ .دۀ د ﻏﻼم ﻗﺎدر

ﻟﻪ ﻋﺎدي ﺧﻠﻜﻮ ځﺎن ﻟﺮې ﺳﺎﺗﻲ ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮ ﻧﻪ دي ﭼﯥ ﻋﺎم ﺧﻠﻚ

روﻫﻴﻠﻪ د ﺣﻤﻠﯥ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﻟﻪ ﺷﺎه ﻋﺎﻟﻢ ﺳﺮه ﭘﻪ دې ﺗﻤﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړه ﭼﯥ ﻟﻪ
ﻛﻼ د وﺗﻠﻮ اﺟﺎزه ﺑﻪ ورﻛړي ،ﺧﻮ اﻣﭙﺮاﻃﻮر د ﺗﯧښﺘﯥ اﺟﺎزه ورﻧﻪ ﻛړه او دى د

ورﺗﻪ درﻧﺎوى ﻧﻪ ﻛﻮي او ﺑﻠﻜﯥ ذﻟﻴﻞ ﻳﯥ ګڼﻲ.
ﺗﯧښﺘﯥ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ ﺷﻮ.

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره

289

د ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ﻧــــﻨــــــﺪاره

290

دى ﭘﻪ  ١٧٨٩ﻛﯥ ﭘﻪ ﺗﯧښﺘﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺷﻮ او ﻛﻴﺴﻪ ﻳﯥ ﺟﺎﻟﺒﻪ ده .ﻛﻴﺴﻪ داﺳﯥ ده

د ﺷﻬﺰاده د ﺧﺎﻃﺮاﺗﻮ ﻟﻪ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﭘﻮﻫﯧږو ﭼﯥ د ژورې ﻣﺸﺎﻫﺪې ﺧﺎوﻧﺪ و او د

ﭼﯥ ﺷﻬﺰاده څﻮ ﻛﺴﻪ ﻧﻮﻛﺮان وﻣﻮﻧﺪل ﭼﯥ ﭘﻪ دﺳﻴﺴﻪ ﻛﯥ ورﺳﺮه ﻣﻠګﺮي ﺷﻲ

ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﯥ ﻳﯥ ازاداﻧﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎت څﺮګﻨﺪول .دۀ ﭼﯥ ﻫﻢ د

 ،ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ارادې ﺧﭙﻞ وروڼﻪ ﺧﺒﺮ ﻛړل او ﻟﻪ ورځﻨۍ ﺣﺎﺿﺮي د ﺑﭽﯧﺪو

ﻫﻨﺪواﻧﻮ او ﻫﻢ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﺣﺎﻛﻤﺎﻧﻮ ﭘﻪ درﺑﺎروﻧﻮ ﻛﯥ وﺧﺖ ﺗﯧﺮ ﻛړ ،د ﻫﻨﺪ

ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻳﯥ ﭘﻠﻤﻪ وﻛړه ﭼﯥ ﺳﺨﺖ ﻧﺎروغ دى ،ﻟﻪ ﻫﻴﭽﺎ ﺳﺮه ﻧﻪ ﺷﻲ ﻟﻴﺪﻟﻰ .د

ﻛﺎﺑﻮ ټﻮل واﻛﻤﻦ ﻋﻴﺎش او درﻏﻞ وﻟﻴﺪل ﭼﯥ ﺑﺲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ اوري او د ﻧڅﺎ ګﺮو

ﺗﯧښﺘﯥ ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﺦ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺮﻳﺎك وﻣﻮښﻞ ﭼﯥ ﺗﻮر ښﻜﺎره ﺷﻲ او د ﻳﻮه

ﺳﻴﻞ ﻛﻮي .د ﺟﻴﭙﻮر د راﺟﺎ ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﯥ واﻳﻲ ﭼﯥ د ورځﯥ وﻳﺪۀ وي او ﺷﭙﻪ ﻳﯥ

ﺳﻘﺎو ﺟﺎﻣﯥ ﻳﯥ واﻏﻮﺳﺘﯥ  .ورروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ څﻮ ﻛﺴﻪ ﻧﻮﻛﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى

ﻟﻪ ﻳﻮه ډﻟﻪ ښځﻮ ﺳﺮه وﯦښﻪ ﺗﯧﺮﯦږي .د آﺻﻒ اﻟﺪوﻟﻪ وﺧﺖ د ﻧﻮﻳﻮ ودوﻧﻮ ﭘﻪ

روان ﺷﻮ ،ﭼﺎ وﻧﻪ ﭘﯧﮋاﻧﺪ او ﻟﻪ ﻛﻼ ووت.

ﻛﻮﻟﻮ او ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺗﯧﺮﯦﺪۀ .د ﻫﻨﺪ ﺣﺎﻛﻤﺎﻧﻮ د ﺧﭙﻞ رﻋﻴﺖ د ژوﻧﺪ ښﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﺎم ﻧﻪ

دى د ګﻮﺟﺮو ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺟﻴﭙﻮر ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ او ﻫﻮرې ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﭼﯥ د ﺟﻴﭙﻮر راﺟﺎ

و.

ﺗﻪ د دۀ د ﺗﯧښﺘﯥ ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﯥ ﻳﻮ ﻣﻜﺘﻮب رﺳﯧﺪﻟﻰ دى .د ﺷﻬﺰاده ﭘﻪ ﺗﯧښﺘﻪ

ﺧﻮ ﺑﺮﻋﻜﺲ ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺷﻬﺰاده اﻧګﺮﯦﺰان ﻟﻴﺪﻟﻲ او د ﻫﻐﻮى ادارې ﺗﻪ ﻳﯥ ﻛﺘﻠﻲ

ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﺧﺒﺮﯦﺪو وروﺳﺘﻪ د ﺳﺮې ﻛﻼ او ډﻳﻠﻲ ټﻮﻟﯥ دروازې ﺑﻨﺪې

دي ،ډﯦﺮ اﺛﺮ ﻳﯥ ورﺑﺎﻧﺪې ﻛړى دى  .دى واﻳﻲ ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ

ﺷﻮې وې او ﻧﺎﻇﺮ ﻳﻌﻨﯥ د ﻛﻼ د ﭼﺎرو ﺳﻨﺒﺎﻟګﺮ ورﭘﺴﯥ ډﯦﺮه ﻟټﻪ ﻛړې وه ﭼﯥ

ﻗﺎﻣﻮﻧﻮ ﻟﻜﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ،ﻣﻐﻮﻟﻮ ،او ﻣﺮﻫټﻪ وو ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﻛړي دي او دا دى

وﻳﯥ ﻧﻴﺴﻲ.

اوس د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﻧﻮﺑﺖ دى  .د دۀ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ اﻧګﺮﯦﺰان ﺗﺮ ﻧﻮرو ﻗﺎﻣﻮﻧﻮ ﻣﻤﺘﺎز دي

ﭘﻪ ﺟﻴﭙﻮر ﻛﯥ ﺷﻬﺰاده وﻗﺪرول ﺷﻮ او راﺟﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﻛﯥ د ﻣﻐﻮﻟﻮ آداب

ځﻜﻪ ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺎﻧﺪې د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻮﻟﻮ ﺣﻖ ﻟﺮي.

رﻋﺎﻳﺖ ﻛړل .ﺷﻬﺰاده ﺗﻪ ﺟﻴﭙﻮر ﻳﻮ ښﻜﻠﻰ او ﭘﺎك ښﺎر ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ورﻏﻰ ﭼﯥ اوار

ﭘﻪ واﻗﻌﺎت اذﻓﺮي ﻛﯥ د ﻣﻐﻮﻟﻮ د ﻋﺼﺮ او ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﻴﺎ د اﺑﺪاﻟﻲ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﭘﻪ

او ﭘﺮاخ ﺳړﻛﻮﻧﻪ او ﺳﺘﺮې ﻣﺎڼۍ ﻟﺮي  .دى ﻟﻪ ﺟﻴﭙﻮره ﺟﻮدﭘﻮرﺗﻪ ﻻړ .د دې

ﺑﺎره ﻛﯥ ځﻴﻨﯥ ﻧﺎدر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﻧﺪﻻى ﺷﻮ .اﺑﺪاﻟﻲ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن

ځﺎى راﺟﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﻫﺮﻛﻠﻰ وﻛړ .ﭘﻪ واﻗﻌﺎت اذﻓﺮي ﻛﯥ ﻟﻮﻟﻮ ﭼﯥ د ﺟﻮدﭘﻮر راﺟﺎ

ﺑﺎﻧﺪې د دوﻳﻤﯥ ﺣﻤﻠﯥ ﭘﻪ وﺧﺖ ډﻳﻠﻰ وﻧﻴﻮ او د ﻣﻐﻮل واﻛﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﻟﻮر

ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ اﻣﻦ و ﻧﻈﻢ راوﺳﺘﻰ و او ﻻرې ﺧﻮﻧﺪي وې  .د راﺟﺎ ﭘﻪ ﻗﻠﻤﺮو

ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻞ ﻳﯥ ﭘﻪ زور ځﺎﻧﺘﻪ ﭘﻪ ﻧﻜﺎح ﻛړه او ډﯦﺮ ﺟﻬﻴﺰ ﻳﯥ واﺧﻴﺴﺖ .اﺣﻤﺪ

ﻛﯥ ښﻜﺎر ﻣﻨﻊ و .ﺷﻬﺰاده د ﺳﻨﺒﻬﺎر ،اﺟﻤﻴﺮ ،راﻣﭙﻮر او ﺑﺮﻳﻠﻲ ﭘﻪ ﻻر ﻛﯥ

ﺷﺎه اﺑﺪاﻟﻲ ﻧﻪ ﻳﻮازې ﻧﺎوې ﺑﻠﻜﯥ د ﻫﻐﯥ ﻣﻮر او څﻮ ﻧﻮرې ښځﯥ ﻫﻢ

ﻟﻜﻨﻬﻮ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ .ﭘﻪ ﻟﻜﻨﻬﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺷﺎﻧﺪارې وداﻧۍ وﻟﻴﺪې ﻣګﺮ ﻛﻮڅﯥ او

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ورﺳﺮه ﺑﻮﺗﻠﯥ .ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻞ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﻧﻮﻟﺲ ﻛﺎﻟﻪ

ﺳړﻛﻮﻧﻪ ﭼټﻞ ورښﻜﺎره ﺷﻮل.

ژوﻧﺪ وﻛړ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣړه ﺷﻮه ﻣﻮر ﻳﯥ د ﻟﻮر ﺗﺎﺑﻮت ډﻳﻠﻲ ﺗﻪ ورﺳﺎوۀ او ﻫﻮرې ﯦﯥ

ﺷﻬﺰاده ﭘﻪ ﻟﻜﻨﻬﻮ ﻛﯥ ﻛﺎﺑﻮ اووۀ ﻛﺎﻟﻪ دﯦﺮه و او ﻧﻮاب آﺻﻒ اﻟﺪوﻟﻪ ﭼﯥ ﻧﻮر

ﺧﺎورو ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﻪ.

ﻣﻐﻮل ﺳﺮداران ﻳﯥ ﻫﻢ ﭘﺎﻟﻠﻲ وو ،د دۀ ښﻪ ﻋﺰت وﻛړ .دى ﭘﻪ  ١٧٩٢ﻛﯥ د دﻛﻦ

د ﺷﻬﺰاده ﺧﺎﻃﺮات د اﺗﻠﺴﻤﯥ ﭘﯧړۍ ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ د واﻛﻤﻨﻮ ﻃﺒﻘﻮ د

ﭘﻪ ﻧﻴﺖ ﻟﻪ ﻟﻜﻨﻬﻮ ووت .ﭘﻪ دې ﺳﻔﺮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺑﻨﺎرس ،ﺳﻬﺴﺮام ،ﻋﻈﻴﻢ آﺑﺎد،

ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﯥ ډﯦﺮ څﻪ راﺗﻪ واﻳﻲ.

ﻣﺮﺷﺪ آﺑﺎد ،ﺑﺎرداون ،ﻛﻠﻜﺘﻪ او ﻣﻜﭽﻠﻲ ﭘټﺎن وﻟﻴﺪل .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺪراس ﺗﻪ

ﻣﻮږ ﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻪ دا درس اﺧﻠﻮ ﭼﯥ ﻋﺎم ﺧﻠﻚ ﺳﻮﻟﻪ او ﺳﻮﻛﺎﻟﻲ ﻏﻮاړي .ﻛﻪ د

ورﺳﯧﺪ .د ﻣﺪراس واﻛﻤﻦ ﻧﻮاب ﻋﻤﺪة اﻟﻤﻠﻚ واﻻﺟﺎه د ﻫﻐﻪ رﺳﻤﻲ ﻫﺮﻛﻠﻰ

دوى ﺧﭙﻞ واﻛﻤﻦ ﺳﻮﻟﻪ او ﺳﻮﻛﺎﻟﻲ ورﻧﻪ ﻛړي ،دوى د ځﺎن د ژﻏﻮرﻟﻮ ﻟﭙﺎره د

وﻛړاو ﺗﻨﺨﻮاه ﻳﯥ ورﺗﻪ وټﺎﻛﻠﻪ.

ﺧﺎرﺟﻴﺎﻧﻮ ﻫﺮﻛﻠﻰ ﻛﻮي.

