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 تـــــاريـــــخ نــــنــــــدارهد    د
  
  
  

  يــــادښتدخپرندويې ټولنې 

  د لوى څښتن په نامه
ه، چې زموږ هېواد په تاسو ته پته د! درنو هېوادوالو

وروستيو دېرشو كلنو كې د خپلمنځيو جګړو او د بهرني ښكېالك 
ډګر ګرځېدلى، چې دغه غميزې تر ټولو زيات زيان د افغان ولس 

 او كلتوري ارزښتونو ته رسولى او زموږ ځوان نسل يې د وپوهنيز
 له ګواښ سره مخامخ كړى او د ناپوهي كندې ته يې ورټېل ۍنالوست
  . 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 

 تشې ډكول به د سلهاوو كلونو په ترڅ كې هم ېرامنځ ته كړه، چې د دغ
ولس په ټولنيزې، روزنيزې او پوهنيزې -د افغان. رته بشپړ نه شيېب

ژباړن او وده كې هر جوت ګام غوره ګڼل كېږي، چې د دغه كتاب د 
 هڅې هم د قدر وړ دي او كېداى شي د ځوان نسل په روزنه ټولونكي

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

لسفې په ډګر كې يوه ستره السته راوړنه ده او ده ته د ټولنپوهنې او ف
  .دغه لوى خدمت د ترسره كولو له كبله مباركي وايي

 ده، چې د يو اندپه نيدرلند كې افغاني كلتوري ټولنه په دې 
هېواد پرمختګ د وګړو د لوستو او پوهو خلكو په شمېر او كچې 

ګړو ښوونه، روزنه د ماشومانو، ځوانانو او و. پورې په نېغه تړلې ده
نه د پرمختګ بنسټيزه برخه جوړوي، چې د كتابونو ليكل، واو پوه

ژباړل او خپرول د هېواد پوهنيزه پانګه پياوړې كوي، نو افغاني 
كلتوري ټولنه افغاني كارپوهانو، څانګپوهانو او ليكوالو ته وړانديز 
كوي، چې د كتابونو په ژباړه او ليكلو الس پورې كړي، چې په 

  .    رولو يې د هېواد مركزي او سيمييز كتابتونونه سمبال شيخپ
  

  په درنښت
  په نيدرلند كې افغاني كلتوري ټولنه

 تـــــاريـــــخ نــــنــــــدارهد    و
  

  
  

  نيوليك
 

   مــخـــونــه-------------------------------------------سرليك

  ط ........................................................................................................يادونه
  ل...........................................................................................  د ژباړن خبرې

  ١ ............................وانو اشرافو د ډوډۍ خوړلو آدابـــد د پخـــد هن
  ۴ .................................................د ټولنې بېل شوي او شړل شوي غړي

  ٨ ...........................................................................بادتخانهد اكبر پاچا ع
  ١٢ ........................................................................................................مناظره

  ١۶ ...............................................................................د پيل تر پښو الندې
  ٢٠ .................................................................................................جزا او جرم

  ٢٣ ............................................................................د ټولنې دوه كلتورونه
  ٢٧ ......................................................................د پاچايانو مېلمستياوې

  ٣١ ..........................................................په پخوانۍ اروپا كې اعدامونه
  ٣۵ ...................................................... كال دمخه شاه جهان آباد١٨۵۶تر 
  ۴٠  .....................................................................پاكي اروپا كې رونۍپه پ

  ۴۴ .......................................................................................د نابرابرۍ اغېز



 ز   تـــــاريـــــخ نــــنــــــدارهد             

  ۴٨ ................................................................................بغاوت په تاريخ كې
  ۵٢ ....................................و پېړيو په هندوستان كې بغاوتونهد منځني

  ۵۶ ......................................................................انتخابات او استازيتوب
  ۶١ ........................................................................دوى په شريكه وده وكړه

  ۶۵ ..........................................................................................د شيانو  تاريخ
  ۶٩ ..........................................................................................د ګلونو كلتور
  ٧٣ ...........................................................................................لمر نۀ ډوبېږي

  ٧٧ ....................................................................................مذهب او سياست
  ٨١ ....................................................................................د فرانسې انقالب
  ٨۵ ..............................................................................د ډوډۍ خوړلو آداب

  ٨٨  ..................................................................د ازادۍ مبارزه كه انقالب؟
  ٩٢ ............................................................................................بې پرونه دنيا

  ٩۶ ...............................................................................ۀ بغاوت خاطرېد يو
  ١٠٠ .................................................................................................چنګېزخان
  ١٠۴ ........................................................................................................نظافت
  ١٠٨ ........................................................................................................وصيت

  ١١١ .................................................................................ګدايي په تاريخ كې
  ١١۶ ...........................................................................................زوروې وسلې

  ١٢٠ ..............................................................................د جالوطنۍ سياست
  ١٢٣ ...............................................................................................خاين او اتل

  ١٢٧  ....................................................................................جنت په تاريخ كې

 تـــــاريـــــخ نــــنــــــدارهد    ح
  ١٣٢ ...........................................................................................زور او مذهب

  ١٣۶ ........................................................سياست د مذهب په مخالفت كې
  ١۴١ ..............................................................ازادي، مساوات ، وروګلوي
  ١۴۴ ..................................................................يوازې بدلون پاتېدونى دى

  ١۴٨ ........................................................................................خيرات او ټولنه
  ١۵٢ .............................................................................................ترك غالمان

  ١۵۶ ..................................................................................دوزخ په تاريخ كې
  ١۶٠ ........................................................................................د كمزورو وسله
  ١۶۴  ...................................................................................د اكبر پاچا ډوډۍ
  ١۶٧ ...........................................................................................انساني عامل

  ١٧٢ ........................................................................ د واقعې تفسير١٨۵٧د 
  ١٧۶ .....................................................................مفت خوارۀ او غوړه ماالن
  ١٨٠ .....................................................................غوړه مالي او تاوانونه يې

  ١٨۴ ....................................................................................انځورونه بدلېږي
  ١٨٨ ......................................................................................................چچنامه

  ١٩٣ ............................................................اريخ كېد احساساتو ځاى په ت
  ١٩٨ .....................................................................................د سترګو شهوت 

  ٢٠٢ ..............................................................................كميوناليزم او تاريخ
  ٢٠۶ ....................................................................................بهكتي غورځنګ

 ٢١٠ ...................................................................په خوراكي نظام كې تحول

  ٢١۴ ......................................................................د محصالنو غورځنګونه 



 ط   تـــــاريـــــخ نــــنــــــدارهد             

  ٢١٨ .......................................................................................تاريخ او افسانه
  ٢٢١ ..........................................................................................د مغولو دولت

  ٢٢۵ ................................................................................د قبرونو ډبرليكونه
  ٢٢٩ ........................................................................................................تنباكو 

  ٢٣٣ .........................................................................................غزنوي محمود
  ٢٣۶ ...............................................................................حقونه او مقاومتونه

  ٢٣٩ ........................................................ند باندې د تركو غلبهپه شمالي ه
  ٢۴٢ .........................ماري دوران له تاريخ سره د چلند ډولونهــعــ استد

  ٢۴۶ .........................................................د مغولو د زوال برطانوي روايت
  ٢۵٠ ............................................................................قهوه خانې اوس نشته

  ٢۵۴ ..........................................................................................................تركان
  ٢۵٨ ............................................................................................د تمدن په نوم
 ٢۶١ ...........................................................................................د تاريخ كشف

  ٢۶۶ .................................................................هندوستان داسې ونيول شو
  ٢٧٠ ...............................................................................نګزيب عالمګير اور

  ٢٧۴ ....................................................مشكالت د وروستيو مغولو مالي 
  ٢٧٨ .................................................................د اتلسمې پيړۍ هندوستان 

  ٢٨٢ .............................................................................................د كسات اور 
  ٢٨۵ ..............................................................................د زوال د ورځو غټان 

  ٢٨٨ .....................................................................د يوه مغول شهزاده كيسه 

 تـــــاريـــــخ نــــنــــــدارهد    ي
  

  
  

  يادونه
  د لوى او بښونكي څښتن په نامه

سادات مرستندويه ټولنه وياړي چې د دغه شان فرهنګي كړنو د مالي 
د . و او روزنيزو چارو كې برخه اخليمالتړ له الرې د خپل هېواد په كلتوري، پوهنيز

سادات مرستندويې ټولنې دا دويم كتاب دى چې د ارواښاد سيدمجيب احمد لمر 
په تلين يې چاپوي، لكه څنګه چې نوموړي غوښتل د هېواد د ښوونيزو او روزنيزو 
چارو په ډګر كې برخه واخلي، خو نيمګړي ژوند د ده دغه هيله پوره نشواى كړى نو 

ت مرستندويه ټولنه  د دغه شان كتابونو د چاپ مالي مالتړ د هغه، د اوس سادا
دا چې ارواښاد لمر څوك دى په الندو څو . ارواح د ښادولو په موخه په غاړه اخلي

  :كرښو كې به ورسره وپېژنۍ
  سيد مجيب احمد لـمـــر ژوند ليكارواښاد د 

سى، د سيد نور د عبدالواحد لميسيد مجيب احمد د سيد عبداالحمد زوى، د س
محمد كړوسى، د سيد شېر محمد كودى او د سيد لعل محمد پردى دى، چې د 

 لمريز لېږديز كال د سلواغې د مياشتې په شپږويشتمه نېټه د جوزجان واليت ١٣۵٩
 هـ ش كال د كوچني مبارك اختر په ١٣٨۴د شبرغان په ښار كې زېږېدلى دى او د 

 سره سمون لري د بلخ واليت د خلم ١٢ له لړم هـ ش كال د ١٣٨۴لومړۍ ورځ چې د 
هللا و اان(ولسوالۍ د كفترخانې په سيمه كې د ګاډي د اوښتلو له كبله په حق ورسېد 

  ).انا اليه راجعون
ارواښاد سيد مجيب احمد د افغاني دودونو سره سم لومړى د بغدادي 

ښار د ابن  هـ ش كال د شبرغان ١٣۶۵ په زده كړې په كور كې پيل وكړ او په ېقاعد
يمين په ښوونځي كې شامل شو، د ژوند د ناخوالو له امله يې د ښوونځي لوستل 
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هلته سر ته ونه رسېدل او د زده كړو لپاره د پېښور ښار ته كډه شو، چې په پېښور 
كې يې د ښوونځي تر څنګ د كمپيوټر او انګرېزي ژبې زده كړو ته هم اوږه وركړه او 

 برياليتوب سره يې د ښو پايلو تر السه كولو سره ښوونځى او د كمپيوټر په پوره
مسلكي زده كړې پاى ته ورسولې، چې په پاى كې د كمپيوټر او انګرېزي ژبې د 

سيد مجيب احمد همدا ډول د ګڼشمېر ديني . ښوونكي په توګه وګومارل شو
  .كتابونو زده كړه له پالره ترالسه كړې ده

رته هېواد ته ې م كال په پيل كې له مهاجرته ب٢٠٠٢د مجيب احمد د يس
راستون شو او په يوه غير دولتي پولندي موسسه كې يې د كمپيوټر، اداري چارو 
او پالن جوړونې دنده پر غاړه واخيسته، چې په هېواد كې د ښوونځيو جوړولو او د 

 دندو سيد مجيب احمد د دغو. نورو برخو كې په كار بوخت ؤپه ښوونې او روزنې 
تر سره كولو وروسته د ښوونې او روزنې پوهنتون د د زموينې آتر څنګ د كانكور د 

  .ادبياتو په پوهنځي كې پوهنپال هم ؤ
د پولندي موسسې كارونه د افغانستان په ټولو واليتونو او لرې پرتو سيمو كې تر 

 كې او د سره كېدل او ارواښاد سيد مجيب احمد د زړه له تله د هېواد په بيارغاونه
هېواد د بچيانو د خدمت لپاره مال تړلې وه او د ښوونې او روزنې په بيا رغاونه كې 

د كارونو د ښه سمبالښت لپاره د هېواد بېالبېلو سيمو . يې هر اړخيز زيار ګاللى دى
ته تللى او د ښوونځيو لپاره يې د سيمو حاالت خپله څېړل او همدا ډول يې د ښوونې 

والي لپاره د جاپان هېواد په رسمي غوښتنه هغه هېواد ته سفر هم او روزنې د ال ښه 
  .كړى ؤ

د سيد مجيب احمد په غوښتنه او له پالن سره  سم پولندي موسسې د 
افغانستان په بېالبېلو سيمو كې د ښوونځيو د جوړولو تر څنګ په ښوونځيو كې د 

و په جوړولو الس څښاك د اوبو د ستونزو د ليرې كولو لپاره د سلهاو ژورو څاګان
  .پورې كړى، چې افغان ماشومان ترې برخمن شوي دي

هېواد ته كې م كال ٢٠٠٢ د يادونې وړ ګڼم، چې كله سيد مجيب احمد په 
راستون شو، نو د افغانستان د اداري سيستم د چارواكو لخوا ورته د كمپيوټري 

 تـــــاريـــــخ نــــنــــــدارهد    ل
احمد د مجيب چارو په برخه كې د لوړپوړي چارواكي په توګه وړانديز وشو، خو سي

  :دغه دندې و نه منلې او داسې يې ويل
په هېواد كې د ډېرو زياتو ناخوالو له كبله ما ونشواى كولى چې «

ښوونځى په خپل هېواد كې پاى ته ورسوم، نو ځكه زه ټولې هلې ځلې د ښوونې او 
روزنې په برخه كې كوم، چې تر څو د هېواد ټول بچيان په دې وتوانېږي چې 

  ».پل ټاټوبي او خپل هېواد كې پاى ته ورسوي او له پوهې برخمن شي په خىښوونځ
 چې د دغه كتاب هڅه كړېسادات مرستندويې ټولنې ! درنو هېوادوالو
 او د هغه د ي ښوونكي سيد مجيب احمد يادون وكړد تكړه، د مالي مالتړ له الرې

دغه كتاب په ، چې د ي ستاسو څخه يوه هيله لرټولنه. يهيلو يوه وړه برخه پوره كړ
روح ته  او د نورو وفات شوؤ وګړو لوستلو سره ښوونكي سيدمجيب احمد لـمــر

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

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

  و من اهللا التوفيق



 م   تـــــاريـــــخ نــــنــــــدارهد             

  
  
  

  د ژباړن خبرې
 

دا د ډاكتر مبارك علي د مقالو لومړى كتاب نه دى چې په پښتو 
د مبارك علي د مقالو ترجمه څو كاله پخوا ښاغلي محمد نويد . ترجمه كېږي
د ښاغلي نويد د ترجمه كړيو مقالو ټولګه  په كوټه كې صحاف . پيل كړه

 موسسې تېر كال دوبى د صحاف نشراتي.  نشراتي موسسې خپره كړې ده
مشر د مبارك علي د پښتو شويو مقالو يوه بله ټولګه راوښوده  چې د چاپ 

  . انتظار يې كاوۀ
مبارك علي د هندوستان تر خپلواكۍ شپږ كاله پخوا د راجستان 

نهه كلن و چې كورنۍ يې پاكستان ته كډه . ايالت په ټونك كې دنيا ته راغى
 خوښ كړ،  په همدې  علم پسې دۀ د لوړو زده كړو لپاره د تاريخ مضمون. شوه

 پوهنتون كې Ruhr كال كې يې  د جرمني په ١٩٧۶اروپا ته الړ او  په 
د دوكتورا د رسالې موضوع  يې په هندوستان كې د . دوكتورا واخيسته

دۀ وروسته بيا ډېره موده  په پوهنتونونو كې د . مغولو د زمانې مطالعه ده
دۀ  په الهور . د تاريخ څانګې مشر شوتاريخ معلمي وكړه  او د سند پوهنتون 

په نوم درې ) تاريخ(كې د ګويته انستيتيوت د ډايركټر په توګه او د 
  .مياشتتنې مجلې د چلوونكي په توګه هم كار كړى دى 

مبارك علي د هند براعظمګي په اوسنو مورخانو او مفكرانو كې 
  . د خورا لوى نوم څښتن دى

بيان كې وضوح، په ميتود كې علمي بې طرفي   د دۀ  په فكر كې اعتدال، په 
دغو او ځينو نورو  ځانګړنو زه هڅولى يم  چې د . او په سبك كې ايجاز وينو

  .هغه  ليكنې ولولم او وژباړم 

 تـــــاريـــــخ نــــنــــــدارهد    ن
زموږ په وطن او شاوخوا وطنونو كې له تاريخه معموال د قام د 
نو د ماضي د شانداره كولو يا د ځينو كسانو د ستر ښودلو او يا د مخالفا

زما په نظر د مبارك علي په ليكنو كې دغسې .  ځپلو لپاره  استفاده كېږي
دى د تاريخ د علم لويې موخې ته چې د نن د غوټو د پرانيستلو  . تمايل نشته

  . لپاره د پرون مطالعه ده، خورا وفاداره ښكاري
دغه راز په افغانستان او شاوخوا سيمه كې تاريخ ته تر ډېره حده د 

و د ماتو او بريو او داسې نورو لويو پېښو د داستان په سترګه كتل پاچايان
شوي دي خو مبارك علي د دې علم  په موضوعاتو كې د ډېرې تنوع او 

د دۀ  په ليكنو كې د تاريخ د نا اشنا او نا متعارفو ساحو له . وسعت قايل دى
 د هغه دې دلچسپي هم هڅولى يم  چې د ليكنو. سپړنې سره دلچسپي وينو
  . په ژباړه كې يې برخه واخلم

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

كلونو په ګڼو كې لوستې او له همدې ځايه په مختلفو وختونو كې  را ژباړلې 
ه چې ټولې له تېر وخت او دغه مقالې د موضوع وحدت نه لري خو څرنګ. دي

  .نوم مې ورته غوره كړ) د تاريخ ننداره(ماضي سره تعلق لري نو 
 كه د ځوان ژباړن او مهربان ملګري سيد عبداهللا ولي زي هڅه نه 
واى نو دا ژباړې به خدايزده چې په كتابي بڼه چاپ شوې او په اوسني شكل 

ټكي په ټكي ښاغلي ولي زي دا ژباړې . ستاسې الس ته درغلې واى 
له دۀ څخه د مننې . ولوستې، چاپ ته يې چمتو كړې او ناشر يې ورته وموند

په وخت مې په زړۀ كې دا دعا راګرځي چې كاشكې په وطن كې د دۀ غوندې 
  . د كار و ايثار زلمي ال زيات شي

  والسالم ، اسداهللا غضنفر
   شمسي كال د ليندۍ پنځمه ، كابل١٣٨٨د 
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وانو اشرافو د ډوډۍ خوړلو ـــد د پخـــد هن
 دابآ

په اتلسمه پېړۍ كې چې د هند د مغولو له ګوتو سياسي قدرت ووت 
او پخوانۍ دبدبه يې ختمه شوه، سردارخېلو يې هڅه وكړه چې د خپل 
حيثيت د ساتلو لپاره اجتماعي او كلتوري آداب وپالي او په دې ډول 

ډوډۍ د خوړلو په برخه كې هم خپل دوى د . ځان تر نورو بر وښيي
  . تشريفات لرل چې پوره پام يې ورته كاوۀ

د ډوډۍ دغه كلتور د مغولو د څو پېړيو اوږدۀ سلطنت په زمانه كې د 
شاهانه ژوند د تجربو پيداوار و، چې دوى يې ان دسياسي قدرت له 

له ډوډۍ او دسترخوان او . زواله وروسته هم  ودې ته ادامه وركړه
تيا سره اړوند تشريفات او دودونه يوازې د مسلمانو اشرافو مېلمس

په كورنيو كې نه وو بلكې هندو اشرافو هم د ډوډۍ خوړلو خاصې 
  .نخرې اوسامانې لرلې چې دوى يې له عادي خلكو بېلول

ليكوال منشي فضل الدين په دې باره كې چې د ) بزم هاى اخير( د 
 خپلې كورنۍ له غړيو سره مغولو وروستي پاچا بهادر شاه ظفر به د

دى وايي، د شاهي . ډوډۍ څنګه خوړه، جالب معلومات راكړي دي
كورنۍ غړيو به تر ډوډۍ وړاندې او وروسته السونه د چندڼو په 

د كورنۍ غړي . دسترخوان به په غالۍ باندې اوارېدۀ.  عطرو وينځل
 سترګې غړول او د يو. به د دسترخوان چارچاپېره پټه خولۀ ناست وو

  .بل د قابونو څارل پكې نه وو
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. ، ډبرين او كاللي لوښي استعمالول)د سپينو اوسرو(اشرافو زرين
ډوډۍ په دېګونو . وروسته يې بيا له مسي لوښو هم ډېره استفاده كوله

دوى غټې، اوږدې څيمڅۍ  لرلې چې په ديګ كې يې د . كې پخېده
په د هغه وخت . ډوډۍ د مزې د څكلو لپاره كار ورنه اخيست

هندوستان كې د ډوډۍ د مېزونو، چوكيو، كاچوغو او پنجو رواج نه 
  .و

كه به پاچا چا ته وويل چې پالنى خوراك وخوره، هغه به د مننې لپاره 
  .سمدستي پاڅېد، مال به يې كوپه اوسربه يې كوز كړ

د برټش ميوزيم په كتابتون كې د ميرزا نامې يوه قلمي نسخه موجوده 
ليكوال نوم يې نه شته، د هندوستان د اشرافي دغه كتاب چې د . ده

په ميرزا نامه كې د اشرافو له شان سره د مناسب . كورنيو الرښود و
دلته لولو چې د ډوډۍ . چال چلند او لوړ كلتور اصول بيان شوي دي

لپاره بايد په باغ كې د فوارې څنګ ته پاك، ستره، ښكلى، ګلداره 
. ې جامې او روغ صورت پكار دىنوكرانو ته پاك. دسترخوان اوار شي

په دې كتاب كې د ټولو مېلمنو لپاره د يوۀ سايز د قابونو او د هر 
. موسم د ډول ډول خوړو لپاره د رنګه كاللي لوښو ذكر راغلى دى

ميرزانامه له باكلتوركسه غوښتنه كوي چې اېشېدلې وريجې تر 
راز له دغه . غوړو هغو بهتره وبولي، ځكه غوړې وريجې ګوتې چټلوي

باكلتوره شخصه غوښتنه شوې ده چې پياز يا سره مولۍ ونه خوري 
ښۀ خو . چې د ټېغونو سبب ګرځي او دغه شى ذهن او روح ناكراره كوي

كه اشرافي د چا مېلمه . دا ده چې ډوډۍ د ګوتو په سرونو وخوړل شي
شي نو ورته پكار ده چې تر مړېدو دمخه الس ونيسي چې كوربه 

د ميرزانامې په قول، د اصيل .  ګومان ونۀ كړييرګورباندې د وږ ست
او با سليقه كس لپاره ضروري ده چې له اروا وږو او معمولي وګړيو 
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سره چې بدعادتونه لري، او يا له هغو سره چې په غاښونو كې خالل 
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 

په نوم په زړۀ ) د هند د مسلمانانو په اړه مشاهدات( يې وادۀ كړى و، 
دې د لكنهو د اشرافي كورنيو د ښځو د . پورې كتاب ليكلى دى

دا ليكي چې د ښځو . ډوډۍ خوړلو عادتونو ته په دقت كتلي دي
وې ډوډۍ په كاللي لوښو كې چې په حويلۍ ته به تياره پخه ش

دوى چې له كاچوغو او پنجو  . پتنوسونو به ايښي وو، وروړل كېده
خورا . استفاده نه كوله، د ډوډۍ په پېلولو كې يې چندان ځنډ نه راتۀ

خوندورو خوړو او عالي اشپزي نورو كيسو ته ضرورت نه را منځ ته 
وبۀ  نيول كېدې چې د ډوډۍ تر شروع دمخه به هرې مېرمن ته ا. كاوه

كه به چا داسې ونۀ كړل هغه په  . السونه ووينځي او خولۀ كنګال كړي
د مېرمن مير حسن علي دې ته هم ورپام شوي و . چټل خورو  شمار وه

چې دغو مېرمنو به  چپ الس  لكه شل چې وي، هيڅ شي ته نه 
دوى به ډوډۍ ته د ګوتو سرونه وروړل چې السونه يې غوړ . ورټيټاوۀ

ترډوډۍ وروسته هرې مېرمنې السونه د چنو په . و ناولي نۀ شيا
دغه خلك له صابون سره بلد وو خو استفاده يې ورنه . پوډرو وينځل

  .نۀ كوله
دا دودونه تر هغو پورې ژوندي وو چې د ډوډۍ خوړلو اروپايي طرز 

اوس موږ د ډوډۍ كوټه، مېز، . او كلتور ورو ورو غلبه وكړه
  .ړې لرو خو له بده مرغه آداب يې نه لروكاچوغې، پنجې او چا
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 د ټولنې بېل شوي او شړل شوي غړي
  

بنيادم له ډېر پخوا وخته په ټولنه كې د سولې او نظم د ساتلو لپاره 
چې چا به دغه اصول او دودونه تر پښو الندې كول، . اصول لرلي دي

دې سرغړوونكى به يوازې په . ټولنې به له ځانه شاړۀ چې جزا وويني
كه به يې . شرط معاف كېدۀ چې ژمنه به يې وكړه چې بيا داسې نه كوي

ژمنه ونه كړه او يا به يې سرغړاوى د بخښولو نه و نو مجبور به و چې د 
خو له ټولنې بېل په تنهايي كې اوسېدل او  .يوازې ژوند سختې وګالي

پاييدل ممكن نه وو، همدا وجه وه چې ډېرو لږو كسانو د سرغړاوي 
  . كاوۀجرات

تاريخ راته وايي چې ټولنې ځينې ډلې يا كسان په دې وجه له ځانه بېل 
كړي او شړلي دي چې  سياسي، كلتوري يا اجتماعي نظريات يې د 

په شړل شويو كې . ټولنې له منل شويو اصولو سره په ټكر كې وو
سياسي ډلې، ناراضيان، مجرمان، روڼاندان، لېوني او كله كله خو ان 

د واكمنوسلوك له هغو كسانو سره د  .روغان شامل ووالعالجه نا
دښمنۍ سلوك و چې د دوى سياسي اقتدار ته يې خطره پېښوله او  د 

دغه سياسي سركښان نه يوازې . حكومت د نسكورېدو هڅه يې كوله
د پاچا خپل غليمان حسابېدل بلكې د سلطنت د ثبات لپاره خورا 

يا به د . جزا وركول كېدلهنو، سمدستي به . خطرناك عناصر بلل كېدل
ټاكلي وخت په مخه بنديخانې ته الړل چې په خپلو كړو  د پښيمانۍ او 



 
 ـخ نــــنــــــدارهتـــــاريــــد              5

پاچا ته د وفادارۍ د څرګندولو وخت ومومي اويا به د خيانت په تور 
  . اعدام شول

يو بل ډول سركـښان هغه كسان وو چې د ټولنې له  اخالقي اصولو، 
د غسې وګړي هم .  كاوۀكلتوري ارزښتونو  او دودونو يې انكار

غليمان ګڼل كېدل او يوه جزا يې دا وه چې خلكو به ورسره رابطه نه 
د اكثرو په نظر دوى سم كسان نه وو، دوى بې الرې او . ساتله

  .ښويېدلي وو
يونانى فيلسوف سقراط د دارنګه خلكو يو مثال دى  چې د زلمو د 

  .ذهنونو په خرابولو تورن اواعدام شو
داسې هم شوي . د مفرورانو وه، چې غلۀ او قطاع الطريق وويوه بله ډله 

دي چې دوى  د واكمنې طبقې د بې انصافۍ له السه  د حكومت پر 
خالف بغاوت كړى، ځنګلونو ته  تښتېدلي، هلته  يې پناه اخيستې، 
له هغه ځايه  يې د شتمنو شتۀ لوټ كړي او د لوټ مالونه  يې كله كله 

  .تړي او ساتندوى وو، وېشلي ديپه خوارانو چې د دوى مال
په لرغونې زمانه او منځنيو پېړيو كې د جذام ناروغان له اجتماعي 

له جذاميانو سره به تبعيض كېدۀ او . ژونده په بشپړه توګه  محرومېدل
د عيسوي دين عالمانو ته جذام د روح ناروغي . كليسا به ناولي بلل

لرله چې بازار ته الړ شي، له همدې كبله جذاميانو اجازه نه . ښكارېدله
سودا واخلي، كليسا ته تګ راتګ وكړي اويا داسې بل ځاى ته چې 

. د قانون حكم و چې جذامي د ميراث حق نه لري. خلك ورځي، ورشي
د دې لپاره چې خلك جذامي وپېژني،هغه مجبور و چې خاصې جامې 

 له نورو. وروسته بيا د جذاميانو بېلې كالونۍ جوړې شوې. واغوندي
د خپلو . خلكو سره به د دې كالونيو د اوسېدونكو رابطه غوڅه وه
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كورنيو غړيو به هم لكه هغوى چې بېخي ژوندي نه وي، هيڅ تعلق 
  .ورسره نه ساتۀ

البته، ټولنې . يو بل هغه ګروپ چې له ټولنې بېل و، د لېونيانو و
ليوني چې د راتلونكي وخت په . ليوني زغمل، ځكه ضرر يې نه رسېدۀ

ه كې په غيرواضحه ژبه غږېږي، په هند براغظمګي كې  ورته د بار
عام خلك به تر ليوني . بزرګانو او غيبګويانو په سترګه كتل شوي دي

راتاو وو، ډول ډول پوښتنې به يې ورڅخه كولې چې د خپل تقدير په 
په اوسنۍ زمانه كې ليوني په ليونتونونو، . اړه څۀ ورنه واوري

  .كينونو كې ساتل كېږيروغتونونو او دارالمسا
د مجرمانو په باره كې بايد ووايو چې دوى ته  د جرم د نوعيت مطابق 

لكه  اعدام، مريتوب، جال وطني او . ډول ډول سزاګانې وركول كېدې
اروپايانو د استعمار په زمانه كې مجرمان مستعمرو ته . شكنجه

ې معاشه استول او هلته  يې په جزايي ډول په كانونو او كروندو كې ب
د . په دې سلسله كې استراليا ډېره مشهوره وه. كارونه ورباندې كول

انګلستان حكومت به د وړو جرمونو مرتكبان په بېړيو كې استرااليا 
  . ته استول، هورې به يې د ارزانه مزدورانو كار ورنه اخيست

په اوسنۍ زمانه كې په هغو ځايونو كې چې د صنعت او ديموكراسي 
خلكو له خپلو  سركښو غړيو سره سلوك  دلې دي،رېښې ښې غځې
 مخالف نظرونه -په دغو ټولنو كې د سركښو كسانو دود. بدل كړى دى

خو . زغمل كېږي او د دوى د فكرونو په بيان باندې بنديزونه نه لګېږي
په هغو ټولنو كې چې ال د منځنيو پېړيو سياسي نظام حاكم دى، له 

د پخوا زمانو غوندې وحشيانه سياسي او اجتماعي مخالفانو سره 
  . رويه  روانه ده
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كې د ١٨٣٠د جنايت كارو په اړه بايد ووايو چې په اروپا كې په 
جرمونو د كمولو او د ټولنې په سم غړي د جنايت كار د بدلولو لپاره د 

د بند يخانو د نوي سيستم لومړى . بنديخانو عصري نظام تشكيل شو
نجرو شاته واچوي او په دې ډول د مقصد دا دى چې مجرم د زندان د پ

د مجرم د بندي كولو يو  . بل جنايت د كولو صالحيت ورنه واخلي
مقصد دا هم د ى چې هغۀ ته جزا بايد حكومت وركړي، نه د هغۀ 

   . مدعي
له بده مرغه په دريمه نړۍ كې د محبسونو حال دومره ناوړه دى او له 

 مجرم په سم وګړي نه بنديانو سره دومره نا انساني چلند كېږي چې
له بلې خوا په دريمه . بلكې په ال بې الرې او بې رحمه وګړي بدلېږي

نړۍ كې ټولنه هم دې ته تياره نه ده چې بندي شوى كس د توبه كړي او 
دلته كه يو څوك يو ځل مجرم وپېژندل . سم شوي غړي په حيث ومني

 كتل شو، بيا بل هر وخت د مجرم او بې الرې كس په سترګه ورته
  .كېږي

دا د ټولنې په تاوان ده چې ګڼ كسان او ګڼ ګروپونه له ځانه وشړي او 
دغسې ټولنه ځان ژوبلوي، ټوك . له ټولنيز حيثيته يې محروم كړي

ټوك كېږي، په اجتماعي و سياسي لحاظ شړېږي او كلتوري، 
د سركښو، ناراضو، او مخالفو ډلو د . اجتماعي نظم يې له منځه ځي

. پكار ده چې هغوى ته د ټولنې په غېږكې ځاى وركړ شيشړلو په ځاى 
.دا كار به د ټولنې اجتماعي جوړښت او سټركچر مظبوط كړي
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 د اكبر پاچا عبادتخانه
  

كه به  .په منځنيو پېړيو كې مذهبي تعصب د تقوا اوفضيلت نخښه وه
. چا په دين كې زغم او نرمي كوله، دا كار يې د تقوا كمى بلل كېدۀ

 چې د منځنيو پېړيو مشهور ديني عالم وو، په فخر ويلي دي بوسويه
. چې په كاتوليك مذهب كې تر بل هر دين ومذهب زغم وتحمل كم دى

په هغه زمانه كې د زغم نشتوالى او تعصب، له هر ډول بدعت او 
ارتداده د مومنانو د راګرځولو تر ګردو ښه وسيله  او  د دين د ساتلو 

  .                                                                        دلهترګردو ښه طريقه ګڼل كې
دوران ) رنشنليزم(دغه حال يوازې هغه وخت بدل شو چې د عقالنيت 

راغى او نويو فكرونو او نظريو د اروپايانو  په ايمان كې شكونه  پيدا 
الحيت كړل او عقل ته يې د ژوند په هر اړخ باندې د قضاوت كولو ص

، د صنعت ودې او د سكيولر نظريو نس رنساد افكارو تنوير، . وركړ
  .خپرېدا، په شريكه، مذهبي عقايد وګواښل

د .  ديني عقيدې ته تر ګردو لوى خطر كمونيستي ايديالوژي پېښ كړ
كمونيزم خطر د ټولو اديانو علما په دې فكر كې واچول چې د خپلو 

وى وروسته بيا ، له الحاد سره د د. عقيدو د ساتنې الرې چارې ولټوي
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 
                                                      .   يو بل د پوهېدلو امكان زيات شي

په هغه زمانه كې چې اروپايان د مذهبي تعصب او نه زغم په الره روان 
الر خپله كړه او ) له ټولو سره سوله( وو، په هند كې اكبر پاچا د صلح كل

ميالدي كال د ١۵٧۵په خپل نوي پايتخت فتحپورسيكري كې يې په 
بېلو اړخونو د بحث لپاره د عبادتخانې په نوم يوه موسسه اسالم په بېلو 
  .                       جوړه كړه

اكبر پاچا هره پنجشنبه سادات، مشايخ او اشراف په مذهبي بحث كې د 
مورخ بدايوني په منتخب التواريخ . ګډون لپاره عبادتخانې ته دعوتول

ۀ خوا ته امرا، د قبلې د پاچا له هدايت سره سم  د لمرخات: (كې ليكي چې
پخپله پاچا . خوا ته سادات، سويل ته علما او شمال ته مشايخ كېناستل

به كله په يوه او كله په بله ډله كې ناست و، د دوى خبرې به يې اورېدلې او 
كه به ريفرينس ته .) د دوى د نظرياتو په اړه به يې پوښتنې ګروېږنې كولې

  . كتابونه د دوى په خدمت كې وواړتيا پېښه شوه د سلطنتي كتابتون
په عبادتخانه كې به د اسالم د تاريخ، فقهې او احاديثو په باب توند وتېز 

علماوو به پر يو بل تور لګاوۀ  او پر يوبل به يې د كفر . بحثونه روان وو
دوه كسه لوى علما، مال عبداهللا سلطانپوري او عبدالنبي . ټاپې لګولې

 پاچا ډېر اثر پروت و، له ابوالفضل سره په صدر چې يو وخت يې په اكبر
ابوالفضل چې د عبادتخانې د جوړېدو په كال . مناظره كې پاتې راغلل

دۀ به په بحث كې خپل . دربار ته راغلى و، په بحثونو كې ډېر تكړه و
دۀ دا خبره د ملنډو او تحقير په نيت ليكلې ده  .  مخالفان الجوابه كول

  .) ي فقها وشرمول شولمتعصب علما او معمول: چې
وروسته بيا  د حكيم ابوالفتح ګيالني او مير شريف آملي په څېر شيعه 
علماوو په  راتلو سره په عبادتخانه كې د اسالم يو بل ډول تعبير وړاندې 

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

 
 ـخ نــــنــــــدارهتـــــاريــــد              10

پله دا د بحث موضوعاتو هم د اكبر پاچا طبيعت ورخټه كړى و مګر په خ
   .ډېر خوند وركاوۀ
دۀ به د پوهانو او مشايخو په ملګرتيا ډېر وخت په : د بدايوني په قول

عبادتخانه كې تېراوۀ او په تېره بيا د جمعې شپه خو يې تر سهاره پورې د 
.) دين د اصلي يا فرعي موضوعاتو په اړه په بحثونو او پوښتنو روڼوله

فاوتو تعبيرونو ته حيرانۍ وړى و، دا بلكل طبيعي اكبر پاچا كه دغو مت
كاشكي مې د نقلي علومو له ښوونكو د نظريو دومره : دۀ ويلي دي وه،

اختالف نه واى اورېدلى، او كاشكي د آيتونو او حديثونو دومره 
  .)متفاوت تعبير وتفسير نه واى حيران كړى

د نورو دينونو د دى چې د اسالمي علماوو تر منځ بحثونو قانع نه كړ، نو 
تعليماتو په اړه د معلوماتو د حصول لپاره يې عبادتخانې ته د نورو 

  .اديانو لوى علما  راوبلل چې په بحثونو كې برخه واخلي
دوى د برهمن ايزم اصول او عقايد شرح . دلته د هندو دين علما راغلل

تو دا هم په هند كې يو دين دى چې د ژوندو موجودا( ورپسې د جين . كړل
له يوې احصاييې سره سم د هند دوه . نه وژلو ته خورا اهميت وركوي

علما راغلل چې د هغو تر ) ژباړن . فيصده خلك د جين دين پيروان دي 
د زردشتي دين . اغېز الندې اكبر په خاصو ورځو كې د مال حالله منع كړه

عالم، دستور مهرجي رانا هم د خپل دين غوټې پرانيستلې او لكه څنګه 
چې بدايوني ليكلي دي، په اكبر پاچا باندې زردشتي عقيدې  دومره اثر 

پر ابوالفضل يې امروكړ چې د زردشتيانو له رواج سره سم : وشيندۀ چې
بايد د ورځې په ټولو ساعتونو كې په دربار كې د مقدس اور د بل ساتلو 

  .)بندوبست وشي
 دربار ته وروبلل اكبر د  لټون د شوق په حكم په ګوا كې استوګن پادريان
د مسيحي تبليغيانو . چې د عيسايت په باره كې معلومات ورنه واخلي

 كې ١۵٨٠لومړۍ ډله د پادري اكواويوا په مشرۍ فتحپورسيكري ته په 
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د دې ډلې يوۀ غړي پادري مونسرت د اكبر دربارته د سفر ډېر په زړۀ . الړه
د مسلمانانو ديني پادريانو او : دۀ ليكلي دي چې. پورې راپور ليكلى دى

د ... مشرانو په ګڼو مسايلو لكه تثليث، خداى، د خداى زوى، د هغۀ مرګ
حساب ورځ، مرګ، بيا ژوند او نورو مختلفو سياسي او فلسفي 

البته، بې له مبالغې يا كالنكارۍ . موضوعاتو پرله پسې بحثونه كول
سې وايم چې د خداى په مرسته، پادريانو په بحث كې خپل مخالفان دا

غلي كړل چې هردم به يې ويل  چې كه عيسايت حق وي نو معجزه مو كومه 
  .)ده

كه څه هم پادريانو د بحث په وخت خورا ترخه ژبه كاروله خو اكبرپاچا او 
درباريانو يې حوصله نۀ بايلله او اجازه يې وركوله چې خپلې خبرې په 

  .ازادۍ سره وكړي
دغه .  تجربه سارى نه لريد منځنيو پېړيو په تاريخ كې د عبادتخانې

تجربه له يوې خوا د ديني علماوو وچ تعصب راښيي چې د نورو عقيدې 
به يې ردولې او په خپلو عقيدو به يې ټينګار كاوۀ، له بلې خوا دغو 
بحثونو داسې چاپېريال رامنځ ته كړ چې ديني پوهانو به خپل نظريات په 

تر منځ دغو خبرو زغم او د دينونو . ازادۍ سره پرته له ممانعته بيانول
تحمل پيدا كړ او له اكبر سره يې مرسته وكړه چې په هندوستان باندې د 

  .حكومت كولو لپاره د صلح كل پاليسي خپله كړي
دين (د . دا يو عام سو تفاهم دى چې وايي اكبر پاچا نوى دين جوړ كړ

. كې له ځانه جوړه كړې ده) دبستان مذاهب(كلمه محسن فاني په) الهي
ابولفضل د دين الهي . دغه كتاب د جهانګير په زمانه كې ليكل شوى دى

اصطالح راوړې ده چې د الرښوونې مقررات ) آيين رهنموني(په ځاى د 
د اكبر د مذهبي زغم پاليسي د هند لپاره چې د بېلو بېلو . يې معنا ده

اكبر وغوښتل د ټولو خلكو پاچا . دينونو خلك پكې اوسېدل، مناسبه وه
  .ي، كه د هرې عقيدې او هر توكم خلك ويواوس
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 مناظره
  

يو هغه چې په نړۍ كې د خپلې عقيدې په خپرولو : دينونه دوه ډوله دي
او د نورو اديانو د پيروانو په ماتولو باور لري او دې مقصد ته د 

بل هغه اديان دي چې له نورو . رسېدو لپاره خبرې اترې او تبليغ كوي
 ويني، له خپلو پيروانو بس دا غواړي چې په سره د خبرو ضرورت نه

اول ډول اديان  چې تبليغي ډلې لري، . خپله عقيده كې كلك واوسي
دوى د پيروانو د شمېرد ډېرولو لپاره، د . له يو بل سره يې رقابت وي

تبليغ مختلفې الرې او ستراتېژۍ خپلوي چې هم د كشمكشونو او 
  .ګرځيټكرونو او هم د فكري ودې او تحرك سبب 

اسالم چې  هند براعظمګي ته راورسېد، له هندوايزم سره يې ټكر 
خو . بحث مفكوره نه وه رانغى، ځكه په هندوايزم كې د خبرواترو او

كله چې د شرقي هند كمپنۍ د مالتړ په سيوري كې د عيسوي دين 
تبليغي ډلې هند ته راورسېدلې نو فعاليتونو يې اسالم ته خطره پېښه 

يجه كې يې د بېلو بېلو دينونو د علماوو تر منځ  بحثونه كړه چې په نت
په مناظره كې چې يا به د خاصو . دې دود ته مناظره وايي. دود شول

د دين پوهانو په بېلو بېلو  كسانو اويا د عامو خلكو په حضور كې وه،
چې چا به . ديني مسايلو باندې د خپلې عقيدې په رڼا كې بحث كاوۀ

د دې لپاره . ځوابه كړ، هغه د مناظرې ګټونكى وخپل مقابل لورى بې 
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چې مقابل لورى په خپله عقيده كې راګير شي نو مناظره كوونكي ته 
  .پكار و چې د حريف له دينه خبر واوسي

په هندوستان كې د داسې مذهبي مناظرو پيل د اكبر پاچا له درباره 
لو كې عيسوي مبلغانو ته د ورت١۵٨٠‐١۵٧٩هغه وخت وشو چې دۀ په 

د عيسويانو مقدس ( په دربار كې په هيڅ ژبه د بايبل. بلنه وركړه
نسخه نه وه خو  دغو مبلغانو  د بايبل عبري، التيني او يوناني ) كتاب

مسلمانو علماوو چې بايبل نه وو لوستى نو . نسخې له ځان سره لرلې
 ميالدي كال كې ١١۴٣سم ورنه خبر نه وو، حال دا چې قران كريم په 

عيسايي . په التيني ژباړلى وو) رابرت اف كېتون( ون رابرت الدكيت
مبلغانو چې د قران ژباړه ښه لوستې وه، له مسلمانو علماووسره په 

د مسلمانو علماوو د معلوماتو كمى . بحث كې يې ورنه استفاده كوله
د دې سبب شو چې هغوى د عيسايي مبلغانو سوالونو ته په ځواب 

 ځل په يوه مباحثه كې ديني عالم شيخ يو. وركولو كې پاتې راشي
قطب الدين عيسوي مبلغانو ته وويل چې  راځئ اور ته ودانګو، كه 
خو . هر څوك ورنه روغ راووتل، معنا يې دا ده چې په حقه الر روان دى

اكبر پاچا دوى له دې چارې په دې دليل راوګرځول چې د اور كار 
  .سوځول وي، نه  د حق و باطل معلومول

ي ډلو د د اكبر د زوى، جهانګير په زمانه كې دربار ته تګ عيساي
 كې د بايبل ١۶٠٩دوى جهانګير پاچا ته په . راتګ جاري وساتۀ
  . فارسي ژباړه وركړه

دغه مذهبي بحثونه ښيي  چې كه څه هم د مغولو امپراطوري په 
سياسي لحاظ د خپل عظمت په اوج كې وه مګر د معلوماتو  په لحاظ  

 مسلمانو علماوو مزه نه وه او له تاريخ، فلسفې، منطق د هغه وخت د
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دوى د استداالل په نسبت په پټو . او  نورو دينونو ډېر خبر نه وو
  .سترګو منلې عقيده باندې ډېره تكيه كوله

كله چې شرقي هند كمپنۍ په سياسي قدرت بدله شوه، نو د 
لغانو هندوستانيانو د احساساتو د پارېدو له وېرې يې د عيسوي مب

 كې د عيسايانو تبليغي ١٨١٣خو وروسته  په . په راتلو بنديز ولګاوۀ
. ډلو بيا اجازه ومونده چې هندوستان ته راشي او عيسايت خپور كړي

كال د بغاوت د علتونو په باب په خپله ١٨۵٧سرسيداحمدخان د 
مشهوره رساله كې ليكي چې د دې بغاوت يوه وجه په هند كې د 

بليغ و ځكه د هند خلك يې د خپلې عقيدې د عيسايي مبلغانو ت
  . ساتلو په برخه كې انديښمن كړي وو

هندوستان ته تلونكو تبليغيانو به عربي، فارسي، اردو او د هند 
. نورې ژبې زده وې او د اسالم او هندوايزم په اړه به يې مطالعه لرله
مو دوى د عيسايت د خپرولو لپاره د نورو دينونو له علماووسره د عا

كال كې يو جرمنى مبلغ چې ١٨٣٩په . خلكو مخې ته مناظرې پيل كړې
د مسلمانانو او هندوانو د عيسايي كولو په  كارل پفاندر نومېدۀ،

دۀ د مسلمانانو په اړه فكر كاوۀ چې اوس  .شوق هندوستان ته راغى
مېرمن اورل پاول . يې د زوال وخت دى او نور نو شيمه پكې نه ده پاتې

تر بغاوت دمخه هندوستان كې مسلمانان او د (ب په خپل كتا
چې د اسالمي نړۍ  كارل پفاندر: كې ليكي) عيسايانو تبليغي ډلې

 اقتصادي قدرت ته وكتل نو دا -بدې ورځې او د اروپايانو سياسي
ه چې مذهبي ارزښتونه به هم د اروپايانو زورور تنتيجه يې واخيس

  .)وي
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اشراف، ماليان او عادي خلك پفاندر ګومان كاوۀ چې د مسلمانانو 
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 

خو له بلې خوا مسلمان . پرخوا وو، د دوى ګواښ تر پخوا پياوړى وو
د د خپل دين دفاع د دليل په مټ علما په دې پوه شوي وو چې  باي
نو دوى د بايبل له هغو ژباړو چې . وكړي نه د احساساتو په زور

عيسوي مبلغانو د خپل دين د خپرولو په نيت كړې وې، پوره ګټه 
هغه څوك چې په دې زمانه كې د مناظرو د ميدان اتل شو، .  واخيسته

 وزير خان له .هغه يو مال نه بلكې يو ډاكتر وو چې وزير خان نومېدۀ
عيسوي مبلغانوسره د مقابلې لپاره په اروپا كې چاپ شوي كتابونه 

دى چې په . چې د عيسايت په اصولو يې نيوكې كړې وې، لوستي وو
نوې پوهه پوره سمبال و، كارل پفاندر ته يې په څو بحثونو كې ماته 

  .په اخر كې مات شوى پفاندر له هندوستانه ووت. وركړه 
 د مذهبي مناظرو يو اهميت په دې كې دى چې د دغو د نولسمې پېړۍ

بحثونو په نتيجه كې ځينو مسلمانوعلماوو په تېره سرسيداحمدخان او 
مولوي چراغ علي،  له نويو ارزښتونو سره د اسالم د تعليماتو د تطابق 

سرسيداحمدخان او . لپاره د اسالم نوى تفسيراو تعبيروړاندې كړ
لغانو په وړاندې د خپل دين د دفاع په مولوي چراغ علي د عيسوي مب

خو د دوى نظرياتو د . څنګ كې، اسالم ته له مترقي ليد لوري وكتل
مسلمانانو د اكثريت توجه جلب نه كړه او د ديوبند علماوو له خپلو 
دوديزو او رواجي مفكورو سره ډېر ژر د هند په مسلمانه ټولنه كې نفوذ 

علما يو ځل بيا د اكبر پاچا  په زمانه وكاوۀ،  چې په نتيجه كې زموږ ديني 
 په باره كې د دوى ليد محدود شو او ۍد نړ. كې خپل دريځ ته ستانۀ شول

  . دليد محدوديت دوى د نوې زمانې د غوښتنو له دركه عاجز كړل
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 د پيل تر پښو الندې
  

د براعظمګي په تېر تاريخ كې د اعدام  جزاګانې له لويه سره په دوه 
او يا اختطاف په څېر )د جبر زنا ( و د قتل، غال، زبرزما ي: ډوله وې

  .اجتماعي جرمونو لپاره او بل د بغاوت لپاره د اعدام جزا وه
هر هغه چا ته چې د واكمن پرخالف به يې اقدام كاوۀ، د واكمن د وژلو 
هڅه به يې كوله او يا به يې د حكومت د نسكورولو دسيسه جوړوله، 

. د اجتماعي جرم د جزا ټاكل د قاضي كار و. سخته جزا وركول كېده
قاضي به په محكمه كې په دوسيه باندې له غوره وروسته يوه فيصله 

خو د واكمن پر خالف د جرم دوسيه به واكمن پخپله څارله، . وكړه
د بغاوت جزا . ځكه دغسې كس د واكمن شخصي دښمن ګڼل كېدۀ

يا لويو اشرافو شفاعت البته كله كله به د درباريانو . معموال اعدام وه
  . د باغي د بخښلو سبب شو

او د هند د مغولو د )  تر منځ١۵٢۶ او ١٢٠۶د (د  سلطنت د زمانې 
تاريخي شواهد راښيي چې )  پورې١٨۵٧   څخه تر ١۵٢۶له (زمانې

د اعدام حكم به د سر . باغيانو او مجرمانو ته جزا څنګه وركول كېده
ا تربتولو، ژوندي ښخولو، د كال غوڅولو، په  دار كولو، حاللولو، س

له بامه د راخطا كولو او يا د هاتي تر پښو الندې اچولو په بڼه اجرا 
دا دود هم وو چې د محكوم د بدن غړي دې په ژوندوني غوڅ او .  كېدۀ

كه به محكوم د سلطنتي كورنۍ غړى و . تر هغه وروسته دې ووژل شي
  .سانه ختم شينو ممكنه وه چې په زهرجنو خوړو باندې په ا
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د حكومت يا پاچا پرضد باغيانو يا دسيسه جوړوونكو ته  خورا 
د داسې كسانو خپلوانو به د اعدام . سختې جزاوې وركول كېدلې
د محكوم مړى به په ورځو ورځو د ښار . شوي د ښخولو ا جازه نه لرله

په چوك يا  داسې بل معلوم ځاى كې تر هغو ځړېدلى وو چې غوښې به 
په ځينو مواردو كې د .  اويا به ځناورو او مرغانو وخوړېيې وشړېدې

  .محكوم مړى په ښار كې  ګرځول شوى دى
په پاچهي ماڼۍ كې به . سياسي بنديان د واكمن مخې ته اعدامېدل

هاتيانو ته روزنه وركول كېده چې د واكمن په يوه اشاره باندې 
وستل محكوم به ميدان ته الس و پښې تړلى را.  محكوم چخڼي كړي

هالۀ به روزل شوى پيل محكوم ته مخامخ  ودرېد او د واكمن په . شو
دا دردوونكې جزا وه خو . اشاره به يې پر محكوم باندې پښه كېښوده

  .د هند براعظمګي په تېر تاريخ كې ډېره تكرار شوې ده
)  پورې١٢٩۶ تر ١٢٩٠له ( همدا جزا د جالل الدين خلجي په دوركې

وه چې د واكمن پرخالف يوه دسيسه كې د الس سيدي موال ته وركړه ش
 ١٢۶٩چې په  جالل الدين پسې له   عالوالدين .لرلو شك ورباندې و

پورې پاچهي وكړه، د چنګېزي مغولو د يرغل له تمبولو ١٣١۶تر 
د دې . وروسته ټول جنګي اسيران د پيالنو تر پښو الندې چخڼې كړل

الدين برني ليكلي دي پېښې په اړه د دغه سلطان د زمانې مورخ ضيا
چنګېزي لـښكرې . چې سلطنتي تخت د وينو په درياب كې ډوب شو

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

د خپل رضاعي ورور ادهم خان ) ١۵۵٨‐١۶٠۶(جالل الدين محمد اكبر
ې په اړه چې په قتل متهم وو، حكم وكړ چې د ماڼۍ د ديوال له سره د
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الندې راګوزار شي او دا عمل دې تر هغو تكرار شي چې سا يې په تن 
  .كې وي

خسرو، ناكام بغاوت وكړنو جهانګير  كله چې د جهانګير پاچا زوى،
خپل زوى اوټولو هغوكسانو ته جزا وركړه چې ملګرتوب يې ورسره 

  .كړى وو
د الهورد ټكسلي دروازې د باندې د دارونو يو قطار جوړ شو او ټول 

د شهزاده خسرو دوه مالتړي، . اغيان د خلكو مخې ته په دار شولب
حسين بېګ او عبدالرحيم  د خرۀ او غويي  په پوستكو كې وګنډل 

د خرۀ . شول او د الهورښار په بازارونو كې په خرو سپاره وګرځول شول
خو  د پوستكي د ژر وچېدو په وجه د حسين بېګ سا تربت شوه، ومړ،

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

د . د حيوان په پوستكې كې د محكوم ګنډل، د چنګېزي مغولو دود و
البته له همدې . دا جزا له هغوى زده كړې وه) هندي مغول( بابر اوالدې

خاص مورده وروسته موږ  بل داسې سند نه لرو چې د بابر د اوالدې بل 
  .  ا حكم كړى ويپاچا دې د دا رنګه جز

اورنګزېب پاچا د خپل ورور داراشكوه او د داراشكوه د زوى د 
د حكم له اجرا وروسته د داراشكوه مړى د پيل په . حاللولو حكم وكړ

د هغۀ وخت د مورخ خافي خان . شا د ډيلي په بازارونو كې وګرځول شو
په قول د ډيلي خلكو د داراشكوه د مړي په ليدو ژړل او د هغۀ پر 

  .قاتالنو يې لعنت وايۀ
د بابر د كورنۍ د وروستيو پاچاهانو په زمانه كې واكمنو د اعدام 

مثال په ځينو مواردو كې به محكومان د . عصري طريقې خپلې كړې
دا طريقه انګرېزانو . توپ خولې ته تړلي ودرول شول او توپ به ډز وكړ
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 ډېرځله هم خوښه كړه او په هند كې يې د خپل حاكميت په دوران كې
  .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 

بنديان به په دغو زېرزمينيو كې د ناوړې تغذيۍ، د تازه هوا . شوې ده
  .ه زجر مړۀ كېدلد نشتوالي او د بدو صحي شرايطو په علت ورو ورو پ

كلونو تر منځ ١٧٠٣ او ١۶۵٨يو ايټاليايي سيالني، منوچي، چې د 
هند ته تللى و، ليكي چې د هند د مغولو پاچايانو دا عادت دى چې 
سياسي بندي ته داسې زهر وركوي چې صحت يې ورو ورو خراب شي 

 .او په اخر كې ومري

 
 ـخ نــــنــــــدارهتـــــاريــــد              20

  
  
  

  جزا او جرم
  

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

  . غوټه وي
جزا له وهلو ټكولو، جريمې، جال وطنۍ او د محكوم له مريي كولو 

په لرغونې . رانيولې تراعدام او عمري قيده پورې بېالبېلې بڼې لري
مجرمان به يا په .   بنديخانې نه وېزمانه او منځنيو پېړيو كې منظمې

كورونو كې حبس وو، يا به په داسې ودانيو كې ساتل كېدل چې د 
رې به پې والړې وې  او دا امكان به ډېر كم و چې بنديا ن يسركار پ

  . وتښتي يا د باندې ووځي
په پخواني يونان كې موږ  د دا رنګه قيدوبند يو مثال د سقراط په 

. اعدام د فيصلې له اعالنېدو وروسته بندي شوقضيه كې وينو چې د 
كه څۀ هم د سقراط  ملګرو د هغۀ د تېښتې پالن 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 
بنديانو د چارو د بندوبست لپاره په دې هېواد كې د . ليدلې دي

د بندي . بنديانو به كار كاوۀ. مديران، كاتبان او پيره داران مقرر وو
  .تېښته لوى جرم و او تښتېدلي ته سخته سزا وركول كېده
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په لرغوني روم كې پوروركوونكي حق درلود چې پوروړى بندي كړي، 
 د وطن د روم. ويې وژني يا يې د مريي غوندې په بل چا وپلوري

دوى به خپل نوكران اوغالمان . مالكانو كورنۍ بنديخانې لرلې
  .بنديانول چې سم وچلېږي

د لندن برج د سلطنتي ) ١٠٨۶ – ١٠۶٠( په انګلستان كې پاچا ويليم
دغه برج څو پېړۍ د سلطنتي . كورنۍ  د قيدي غړيو لپاره جوړ كړ

دېدو كورنۍ د غړيو، د لويو باغيانو او مشهورو شخصيتونو د قي
دلته مثال والټر رالي او ملكې ان بولين د بند ورځې شپې . ځاى و

له دې برج سره متعلقه يوه جالبه كيسه د دورهام د . تېرې كړې دي
د دۀ . دغه سړى د مالي فساد په تور دلته بندي و. ده) اسقف ( بيشپ 

رې كسانو ته يې رشوت وركاوۀ يوخت په برج كې ښۀ تېرېدۀ ځكه  د پ
يوه ورځ . په مقابل كې ورته هر ډول اسا نتياوې برابرولېاو هغوى 
پيره داران مېلمانۀ كړل، ښۀ ) اسقف، عالي رتبه روحاني( بيشپ

چې . خوندوره ډوډۍ يې وركړه او بېتوله مشروب يې ورباندې وڅښل
دوى سم  نشه شول، بيشپ د رسۍ په ذريعه له برجه راكښته شو، 

  .وتښتېد
له . ېه ګوټ ګوټ كې بنديخانې جوړې كړدويم هانري د خپل قلمرو پ

مقرراتو سره سم، بندي مكلف و چې د ځاى، ډوډۍ او سونګ پيسې 
كه به بندي بېوزلى و، خيريه ادارې  يې د محبس لګښت . وركړي
ويل كېږي چې اتلسمه پېړۍ په اروپا كې د عصري محبسونو . وركاوۀ

  .د نظام د زېږېدو زمانه ده
مجرمان به وهل .  د بنديخانې نظام نه ود منځنيو پېړيو په هند كې

كېدل، جريمه به يې وركوله، اعدامېدل به او يا به په كوټوالۍ كې د 
د هند د مغولو په دور كې د شاهي . لنډ وخت لپاره توقيف كېدل
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جهانګير په تزك . كورنۍ غړي او امرا په ګواليار قلعه كې حبس كېدل
 احمدسرهندي ګواليار كې ليكلي دي چې دۀ، مذهبي عالم او صوفي
اورنګزېب هم . ر راوليييقلعې ته واستاوۀ چې په خپلو نظرياتو كې تغ

په هند كې څو نورې قلعې هم د . شهزاده مراد په ګواليار كې بندي كړ
  .اشرافو د حبس اوقيد لپاره پكارېدلې

داسې ښكاري چې  د بغاوت په قضيه يا د لويو اشرافو په مورد كې، 
شهزاده دارا شكوه په يوۀ .  محبس كار اخيستل كېدۀله كورونو څخه د

. كور كې قيد و او په همدې كور كې د اورنګزېب په حكم ووژل شو
 شيوا جي له اورنګزېب سره له مالقاته وروسته په كور كې نظربند و

  .چې وروسته بيا په يوۀ لوى زنبيل كې پټ شو او ځان يې وايست
اعتباري اشرافو ته وسپارل شول يو بل دود دا و چې بنديان به ځينو 

د سپارل شوي كس د تېښتې مسووليت د نوموړي . چې ويې ساتي
  .پاچا ته به ځواب دۀ وركاوۀ. اشرافي په غاړه و

شهزاده خسرو د خپل پالر جهانګير پر خالف د بغاوت په جرم په قصر 
. چې جهانګير به چيرته سفر كاوۀ، دى به هم ورسره و. كې بندي شو
هغه ته چې . يا شهزاده خسرو شهزاده خرم ته وسپارل شووروسته ب

خسرو د تخت په نيولو كې خپل سيال ښكارېدۀ نو دكن ته د لښكر 
په هند كې د بنديخانو او . لېږد په وخت يې په پټه زهر وركړل
  .محبسونو نوى نظام  انګرېزانو رواج كړ
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  د ټولنې دوه كلتورونه
  

 هم په بېخي بېلو وختونو كې وو، بكهتي او دليت غورځنګونه كه څۀ
خو په دواړو كې  له مسلط او السبري كلتور سره د سيال او حريف 

  . كلتور د مبارزې او مقابلې زور او شور وينو
د ولسونو په عام پسنده كلچر كې د مسلطو طبقو د بې رحميو، 
استثمار او بې انصافيو د افشا كولو لپاره د كيسو د مجلسونو 

د دې كيسو اصلي اتالن .  وسيلې پيدا كوالى شوغوندې جالبې
باچهان، جنراالن او يا نور لوى مقامات نه وو، بلكې هغه كسان وو 

بغاوت يې چې له حاكم نظام سره  يې مخالفت او د هغۀ په مقابل كې 
د د غو كيسو اتالن به د عوامو زامن وو او د عوامو په ګټه به له . كاوۀ

دغه راز په ولسي كلچر كې . الت راوليظالمانو سره جنګېدل چې عد
ټوكيان، ټګماران او خندوونكي ممثالن وينو چې د خپلو چلونو او 
هنرونو په مرسته به يې د عادي خلكو د ژوند په تيارو كې د څو شېبو 

  .خوشحالي او رڼايي راوسته
ډاكوان او مسلح غلۀ چې د حكومت د قدرت پروا  يې نه لرله، د 

  .سمدستي په اتالنو بدل شولعوامو په كلچر كې 
له . دغه كسان  د خلكو د ځواك او د دوى د ارزوګانو سمبولونه وو

سيا سي اقتدار سره د د دغو كسانو مقابله او مبارزه نه يوازې په 
كيسو كې بيان شوې  بلكې په سندرو كې راغلې او په خورا شوق و 
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 خلكو ته د د هند په شمال كې سلطانه ډاكو عادي. جذبه ويل  شوې ده
په پنجاب كې نظام لوهار تر اوسه پورې په . روحيې وركولو الهه شوه

په سند كې چې  .فولكوريك ادب كې د هيرو غوندې ستايل كېږي
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 خالف 

دغه ادارې او موسسې د سند عوامو ته  ظالمې . بغاوت كړى و
موږ  دا رنګه مثالونه، لږ يا ډېر، د هند براعظمګي په بل . ښكارېدې

  .هر ځاى كې موندلى شو
په يو بل مثال كې وينو چې خلكو د اوازو په وسيله د حاكمې طبقې د 

د اوازو او ګونګوسو كلچر يوه ډېره زوروره . شرمولو هڅه كړې ده
په . چې اوس هم د پخوا په څېر په پراخه پيمانه استعماليږيوسله ده 

سركاري  رسنۍ او رسمي تبليغاتو كې  واكمن، جنراالن او مقامات 
شريف، سخي او دينداره معرفي كېدل خو د خلكو په اوازو كې به دا 

د عوامو اوازو، ګونګسو او پسپسي به دوى  . معرفي سرچپه شوه
  .و بې رحمه انځورولمستبد، زنا كار، بد اخالق ا

ايټاليايي سيالني منوسي، چې د شاه جهان پاچا په زمانه كې هند ته 
سټوريا ډو مګور كې داسې ګڼې اوازې ثبت  تللى و، په خپل كتاب

كړي دي چې په هغو كې شاه جهان ډېر عياش او بد لمنى راپېژندل 
 دغو اوازو او ګنګوسو. كېږي او سلطنتي حرم د فساد ځاله انځورېږي
  . د سلطنت حيثيت له خاورو سره خاورې كاوۀ

سسي پنو، سوهني ماهيوال او  په ولسي نكلونو لكه هير رانجها،
ميرزا صاحبان كې  اصلي خبره د ټولنې له منل شويو دودونو  او 

چې نكلچيانوبه دغه نكلونه په مجلسونوكې .  رسمونو سرغړاوى دى
كو به ورنه  الهامونه ويل او يا به د سندرو په بڼه اورول كېدل  خل
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اخيستل او د هغو نارينه وو او مېرمنو مېړانه او زړۀ ورتيا به يې 
ستايله چې د  سر په بيه يې د ټولنې له مسلطو ارزښتونو سره مبارزه 

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

بو ټولو ٰشاعرۍ په كاد . يې كمول او په خلكو كې يې زغم پيدا كاوۀ
ډولونو كې په ماليانو، برهمنانو، شېخانو او زاهدانو ټكونه شوي او 

د ولس د كلچر ټولو دغو . ريا كار او دنيا پرسته معرفي شوي دي
عناصرو د ټولنې ورځني ژوند ته الره كوله او په پټه خولۀ يې د ټولنې 

  .نړۍ ليد بدالوۀ
بي و كلتوري غونډې او موږ  مېلې، لمانځنې او قسم قسم  مذه

د دغو غونډو او . اجتماعات هم د عوامو د كلچر برخه بلالى شو
برخه .  اجتماعاتو يو مهم اړخ دا و چې طبقاتي توپيرونه يې نه پېژندل

والو به يې له ا جتماعي خنډونو پرته  په جوش او جذبه سندرې ويلې 
. فرق نه و يد لته  دخان وغريب يا زورور و كمزور. او نڅاوې كولې

د جشن خوشحالۍ به يې له يو بل سره  ټول به سره يو ځاى وو او
  .شريكولې

د خلكو . سيال او حريف كلچر د بې وسو او بې واكو پرګنو كلچر و
پرګنې د موزيك، ادب، تياتر، داستانونو او فستيوالونو د عام 
پسنده ډولونو د خپلولو له الرې 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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ټولنه، مادي كلچر . نګونو په زېږېدو او جوړېدو كې برخه اخليغورځ
چې له ټكنالوژي سره كلك تړلى دى، د معنوي كلچر په نسبت چې له 

ځكه معنوي كلچر د . سلوك او آدابو سره تړاو لري، په آسانۍ مني
  .ټولنې له اخالقي يا ملي پېژندګلوۍ سره غوټه دى
و  اجتماعي ځواكونه د د تاريخ په بهير كې سياسي، اقتصادي ا

ټولنې جوړښت بدلوي چې ورپسې نوي كلتوري ارزښتونه او دودونه 
د ټولنې لوړې طبقې د خپلې برالسۍ د ادامې لپاره د كلتور په .  زېږي

دغه نوي حالت كې  هغه څۀ خپلوي چې دوى له عادي خلكو بر او بېل 
ې په د ټولنې نتلي او ځپلي خلك عوامي كلتور ته مخه كوي چ. كړي

ټولنه كې بهتري راولي، البته دوى د  الډېرو خلكو خير په نظر كې 
  .ساتي
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  د پاچايانو مېلمستياوې
  

خلكو ته ډوډۍ وركولو همېشه سياسي او اجتماعي مقصدونه لرلي 
واكمنو او اشرافو له مېلمستياوو څخه د وسيلې كار اخيستى او . دي

د دې لپاره هم . ړى دىپه دې ډول يې نورو ته خپل سخاوت ورښكاره ك
په . مېلمستياوې شوې دي چې نور د دربار له بې مثاله آشپزۍ خبر شي

نه يوازې . مېلمستياوو كې به په ډوډۍ سربېره ساتېري اوتفريح هم وه
نڅا او موسيقي بلكې شعرويل، د مداريانو لوبې او علمي بحثونه په 

  . دغو محفلونو كې دود وو
ره بندوبست كاوۀ، د ډول ډول خوړو په اشرافي به خپل مېلمه ته پو

كه به مېلمه پاچا و، نو كوربه به . برابرولو به يې ډېرې پيسې لګولې
قيمتي سوغاتونه وركول، چې د دۀ بلنه يې منلې او د دۀ سر يې لوړ 

  .كول كېدلركله كله نورو مېلمنو ته هم سوغاتو و. كړى دى
. ى لپاره ضروري وېد پاچايانو له خوا پرله پسې مېلمستياوې د هغو

كې ليكي چې ) سياست نامه(نظام الملك په خپل كالسيك اثر
په تېره بيا د سلطان طغرل . اشرافو ته ضيافت د پاچايانو دستور و

عادت و چې هر سهار به يې په درباريانو او مالزمانو ) ١٠٣۶‐١٠۶٣(
 دۀ به د سفر په وخت او يا كه به په ښكار  وتى. ولهړخوندوره ډوډۍ خو

د دې ډوډۍ به دومره ښه انتظام . و، هم، دغه مېلمستياوې وركولې
شوى و او دومره به پريمانه وه چې په درباريانو سربېره، له پاچا سره د 

د نظام الملك په قول د تركستان . الرې ملو عادي خلكو ته هم رسېده
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واكمن په دې پوهېدل چې خلكو ته د ښې مېلمستيا  د وركولو په 
  .  پر هغوى حكومت وكړيذريعه څنګه

په هندوستان كې د سلطنت په زمانه اود مغولو په دور كې،واكمنو 
د تاريخ . خپلو درباريانو اوپردو مېلمنو ته تل مېلمستياوې وركولې

فيروز شاهي ليكوال ضيا الدين برني ليكي چې دا د ډيلي د سالطينو 
 دغو اشراف هم په. رواج و چې له علماوو سره به يې ډوډۍ خوړه

برني د اشرافو ترمنځ د ډوډۍ كولو په . مېلمستياوو سرلوړي كېدل
سر سيالي ياده كړې او كښلي يې دي چې دا د دوى لپاره د حيثيت او 

دغه مورخ ليكلي دي چې كه به يوۀ اشرافي واورېدل . پرستيژ خبره وه
چې سيال يې پنځۀ سووه كسه مېلمانۀ كړي نو دۀ به زرو كسانو ته 

د اشرافو ډېرې پيسې په . كړه چې تر هغۀ يې واړويمېلمستيا و
مېلمستياوو لګېدې او د مصارفو د پوره كولو لپاره  يې له 
د . سودخورو او ملتاني سوداګرو په ډېره ګټه پيسې پورولې

بدخرڅيو نتيجه به د دوى بېوسه كېدل او هغه د چا خبره د پولۍ ټك 
  .ته كېناستل وو

) ١٢٨٧‐١٢٩٠( ثبت كړي چې كيقبادتاريخ د هغې مېلمستيا جزييات
په دې مېلمستيا كې زر ډوله خواړۀ . خپل پالر بغرا خان ته كړې وه

په دې سربېره قسم قسم وچې ډوډۍ، كلچې او . پاخۀ شوي وو
  .ميټايانې هم د مېلمنو مخې ته ايښې وې

په وخت كې هند ته ) ١٣۵١‐١٣٢۵(ابن بطوطه چې د محمد تغلق 
يوه د اشرافو او . بار كې دوه ډوله ډوډۍ وهراغلى و، ليكي چې په در
سلطان به له خپلو نژدې امراوو، اشرافو او . بل د عامو خلكو لپاره

كله كله به دۀ د خپلې خوښې . لوړرتبه مقاماتو سره ډوډۍ خوړه
اشرافي ته د خاص قسم ډوډۍ ست وكړ چې دا هغۀ ته لوى وياړ او 
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د پخلنځي ډوډۍ كابو له يوۀ اټكل سره سم، د محمد تغلق . عزت و
هره ورځ لږ تر لږ دوه زره غوايي او دوه نيم .. شل زره كسانو ته رسېده

غواګانې . زره اوزې او پسونه حاللېدل، چې خلكو ته ډوډۍ ورسېږي
  .نه حاللېدلې

سكندر . نورو سالطينو هم د مېلمستياوو دود پاللى دى
 دغو ديني علما او پوهان مېلمانۀ كول، خو) ١۴٨٩‐١۵١٧(لودي

دوى به خپله . مېلمنو د سلطان مخې ته د ډوډۍ خوړلو اجازه نه لرله
سلطان به د دوى مخې ته يوازې په ډوډۍ . برخه كورونو ته ورسره وړه

  .ناست وو
د مغولو په زمانه كې چې  سلطنت په امپراطورۍ بدل شو، سالطين 

د ډوډۍ د . او  اشراف ال شتمن شول او مهمانۍ يې ال شانداره شوې
ډولونو په لست كې هغه خواړۀ هم راغلل چې مغول ورسره په منځنۍ 

وروسته بيا له ايراني خوړو سره بلدتيا دسترخوان ال . اسيا كې بلد وو
د ډوډۍ د پخولو او برابرولو نظافت ته به خاصه توجه . رنګين كړ
ال ډېرو . د چاپېريال د جذابيت لپاره به عطرونه پاشل كېدل. كېدله

و اشتهاوې ال زياتې پارولې او ځينې اشراف د ډېرې خوندورو خوړ
ويل شوي دي چې د اكبر پاچا نژدې . اشتها په لرلو مشهور شول

ابوالفضل . ملګرى او مورخ ابوالفضل، په متنوع خوراكونو عادت و
چې به ډوډۍ خوړه، زوى به يې چې د دۀ د پخلنځي د چارو مسوول و، 

وۀ چې پالر يې كوم ډول خواړۀ د پالر څنګ ته ناست و، څار به يۍ كا
له ابوالفضله پاتې شوې . هغه خواړۀ به بيا نه پخېدل. خوښ نه كړل

عادي خلكو ته په . ډوډۍ به د رتبې په لحاظ راټيټو اشرافو خوړه
د نورجهان ورور اصف . حضر او سفر دواړو كې كېچړى وركول كېدۀ

  .خان هم د ډېرې اشتها په لرلو مشهور و
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اطورۍ له زواله وروسته د لكنهو او دكن حكومتونو د د مغولو د امپر
مېلمستياوو دغه دود وپالۀ او د ډوډۍ د كلچر د غوړولو لپاره يې 

او )ګذشته لكنهو( عبدالكريم شرر په خپل اثر.پوره پوره هڅه وكړه
كې د دكن او لكنهو د ) دكني كلچر( نصيرالدين هاشمي په خپل اثر 
  . نظېرو ډولونو ذكر كړى دىدربارونو د ډوډۍ د خاصو او بې

مېلمستياوې يوازې د مېلمنو د خوشحالولو لپاره نه وې، بلكې له 
واكمنو به كله كله خپل . مېلمنو څخه د ځان د خالصولولو لپاره هم وې

نظام الملك . مخالفان مېلمانۀ كړل او په ډوډۍ كې به يې زهر وركړل
 الرويانو ته په سياست نامه كې ليكلي دي چې انوشېروان د مزدك

كله چې دوى د ډوډۍ او شرابو له څښلو وروسته . مېلمستيا وكړه
) ١٧٠٧‐١۶۵٨(اورنګزېب . پوره بې حاله شول، ټول يې تر تېغ تېر كړل

مراد يې د . هم د خپل ورور شهزاده مراد د وژلو لپاره همدا كار وكړ
بو كله چې مراد په مېلمستيا كې د ډېرو شرا. ماښام ډوډۍ ته مېلمه كړ

له څښلو وروسته پوره نشه شو، اورنګ زېب يې د نيولو حكم وكړ او 
مراد هلته د قتل په تور محاكمه او . ګواليار قلعې ته يې واستاوۀ

د بنګال واكمن علي وردي خان، مرهټه ليډر بهاشكر او د . اعدام شو
  .هغۀ ملګري مېلمانۀ كړل او ووژل
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  په پخوانۍ اروپا كې اعدامونه
  

ارو، باغيانو، ناراضيانو او مرتدانو ته د دې لپاره سخته جنايت ك
ډېره . سزا وركول چې نورو ته عبرت شي، په منځنيو پېړيو كې عام وو

په هغه زمانه كې حتى د اعدام په سزا كې هم  . بوږنده جزا د اعدام وه
د منځنيو پېړيو اروپايانو په سرغوڅېدا . طبقاتي توپير ته پام كېدۀ

ځكه خو اشراف د .  دار كېدا كې بې عزتي ليدهكې عزت او په
ښځې نۀ په . سرغوڅولو او عادي خلك د په دار كولو اليق بلل كېدل

  . د هغوى به يې ساه ورتربتوله. دار كېدلې
په اعدام كې دغه تبعيض د فرانسې انقالب په زمانه كې چې ډاكتر 

 وسيله دا.  جوزوف ګيولتين د اعدام نوې وسيله اختراع كړه، ختم شو
. چې د خپل مخترع په نوم ده، د هرې طبقې د محكوم لپاره وكارېدله

په فرانسه كې انقالبي حكومت د انقالب د برابرۍ د اصل په اساس په 
كې اعالن وكړ چې د هر چا د اعدام جزا به د سر غوڅولو په بڼه ١٧٩١

  . عملي كېږي
ست كېدۀ لكه د اروپا په منځنيو پېړيو كې  د اعدام لپاره داسې بندوب
  . تماشه چې وي او خلك يې بايد سمه ننداره وكړي

د معاصرې اروپا په اوايلو كې (پتر پيرنبرګ په خپله ليكنه كې چې 
 كې  چاپ شوې ده، په پخوانۍ ١٩٩٨نومېږي او په ) وګړى او دولت

اروپا كې د اعدام د مراسمو او د دغو مراسمو په مقابل كې د خلكو د 
  .تفصيل غږېدلى دىغبرګون په اړه په 
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دۀ په دې باره كې چې په اعدام محكوم به څنګه د خلكو په جلوس كې 
د اعدام په . ړ جزييات  بيان كړي ديپد اعدام ځاى ته بيول كېدۀ، بش

د سړك دواړو . ورځ به په ټول ښار كې د كليسا زنګونه ووهل شول
داره غاړو ته به خلك والړ وو چې د اعدام ځاى ته د مجرم د وړلو نن

كله كله به خلكو د مجرم په خالف خپل قهر څرګنداوۀ، كنځلې . وكړي
خو يو نيم ځل به د غم . به يې ورته كولې او په تېږو به يې ويشتۀ

  .چوپتيا خپره وه
د اعدام په ځاى كې به دار والړ و، قاضيانو او څارنواالنو به رسمي 

 اعدام د خلكو  معموال د. چپنې اغوستي، په خپلو چوكيو ناست وو
حكم له اعالنېدو سره سم د خوشحالۍ چيغې سورې او چكچې شروع 

خو . له مجرمه توقع كېده چې حكم ومني او ندامت څرګند كړي. كولې
كله كله به مجرم د اعدام حكم غير عادالنه بالۀ، قاضيانواو دا نورو 
خلكو ته به يې سپكې سپورې ويلې او د ځان د بې ګناهي داليل به يې 

  .دغسې كس سركښ او نافرمانه بلل كېدۀ. راوړل
د اعدام د مراسمو په وخت روحانيونو مذهبي مراسم تر سره كول چې 
محكوم د خپل روح ژغورنې ته چمتو كړي او قاضيان له چوكيودم په 

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

په . ټيك په هماغه ځاى كې  په دار ځوړندېدۀ چې جنايت  يې كړى و
مثال په انګلستان كې . نورو ملكونو كې بيا د اعدام  خاص ځايونه وو
  .د لندن ټايبورن غونډۍ د اعدامونو ځاى و

د : كې ليكي چې) انظباط او مجازات(ميشل فوكو په خپل كتاب 
. ازې قضايي نه بلكې سياسي معنا هم لريخلكو مخې ته اعدامونه يو
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دغسې اعدامونه، حتى په وړو قضيو كې، له داسې مراسمو سره 
  .غوټه وي چې د حاكميت مخ روڼى ورباندې كېږي

البته، په ځينو مواردوكې د خلكو مخې ته اعدامونو جنجالونه جوړ 
خلكو ته كه محكوم بې ګناه ښكاره شوى او د هغۀ د اعدام . كړي دي
دوى هڅه كړې .له يې ناسمه بللې نو توند غبرګون يې ښودلى دىفيص

فوكو د دغسې پېښو . چې محكوم د اعدام كوونكو له السه راوباسي
يوڅو مثالونه وركړي چې د خلكو بهير د اعدام په مامورينو ورمات 

په دغسې پېښو كې خلكو نه .شوى او محكوم يې ورنه ژغورلى دى
 بلكې په عدالت او حاكميت پورې يې يوازې له قانونه سرغړونه كړې

  .هم ملنډې وهلې دي
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  

 انسان د بدن د سپړلو او د خپلو په انګلستان كې جراحانو د. شوى دى
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

په منځنيو پېړيو كې خلكو ته تفريح او ننداره وه نو د ښكاره اعدام كه 
  .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 مال ليندۍ كول او د مرګ د منلو په 

 په همدې پېړۍ كې د خلكو .خاطر د هغۀ د زړۀ ورتيا ستايل، پيل كړل
اوس اعدامونه د . مخې ته په درو وهل او اعدامول پاى ته ورسېدل
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بنديخانې د ديوالونو په منځ كې د محبس د مامورينو مخې ته د 
ځينو ملكونو خو ان د اعدام سزا منعه . خلكو له نظره چپ تر سره كېږي

  .په ځينو نورو كې ال د اعدام جزا موجوده ده. كړې ده
 منځنيو پېړيو خلكو ښكاره اعدامونو ته ولې د تفريح په سترګه د 

كتل؟ دا ځكه چې د هغې زمانې د هر وګړي په روح كې د خشونت 
. دوى له دا رنګه هرې پېښې خوند اخيستالى شوى. ښامار پروت و

لكه روميانو چې د ګالدياتورانو د خونړۍ مقابلې ننداره په خوند 
  .خوند كوله

ه د جنايت او جنايت كارو په مقابل كې د دوى د كركې او شايد هم دا ب
  .د څرګندولو او قانون ته د دوى د اطاعت د اظهار الره وه
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   كال دمخه شاه جهان آباد١٨۵۶تر 
  

كې ديوۀ نوي ښار بنسټونه اېښودل، ١۶٣٩كله چې شاه جهان پاچا په 
سلطنتي خزانې تر خولې . د مغولو امپراطوري په خپل اوج كې وه

ډكې وې او په خارج يا داخل كې داسې څه لويه خطره نه وه چې 
د مغولو دربار چې تر ګردو اليق . حكومت دې ورته اندېښمن وي

. كسان راغونډ كړي وو، كلچر يې په مهارت او نزاكت كې تر نورو بر و
موږ  دا ټولې ځانګړنې د شاه جهان د عصر په معماري كې له ورايه 

د ودانيو جالل او عظمت خپل ځاى د دې زمانې د د اكبر د زمانې . وينو
ودانيو ښكال، نزاكت او ظرافت ته وركړ او دا د كلچر د بلوغ يوه 

  .نخښه وه
شاه جهان پاچا د داسې ښار د جوړولو په فكر كې و چې د مغولو د 
امپراطورۍ د قوت او ښكال، دواړو، نماينده ګي وكړي او د دې ستر 

د دې كلتور له آدابو او دودونو سره واكۍ له غوړېدلي كلتور او 
  .سمون وخوري

د سلطنتي كورنۍ د استوګنې . نوى ښار شاه جهان آباد ونومول شو
جوړه شوه چې په رسمي ) سره كال(لپاره په شاه جهان آباد كې الل قلعه 

په سره كال كې د امپراطورمخې . و) قلعۀ مبارك( اسنادو كې يې نوم 
. اصو د حاضرېدو لپاره ځايونه ودان شولته  هم د عوامو او هم د خو

د سالكارو لپاره بېل . دلته د عوامو د شرفيابۍ لپاره څو هالونه وو
، )د عامو حضارو لپاره كړكۍ(جهاروكا درشن . هال جوړ شوى وو
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د ملغلرو (، برجونه، موتي مسجد )د موسيقۍ خونه(نقارخانه
سره كال  چې د . ي، او د حرم لپاره كوټې د كال مهم ځايونه د) جومات

شاهي ځواك و اقتدار سمبول وه، د د يوالونو په منځ كې ژوند يې له 
دوى چې د كال له . خلك ډېر نه پوهېدل چې دلته څۀ كېږي. خلكو پټ و

. منځه نۀ خبرېدل نو د سلطنتي كورنۍ په باره كې يې اوازو ته مخه كړه
پېښې ښكاره ځينو اروپايي سيالنيانو ته دا اوازې رشتيانۍ تاريخي 

شوې او په خپلو سفرنامو كې يې په دې نيت راواخيستې چې 
  .لوستونكو ته په زړۀ پورې رسواكوونكي مطالب برابر كړي

د جامع جومات عظيم الشانه ودانۍ چې له كال د باندې والړه وه، دين 
راوروسته بيا . ته د وفادارۍ او د زهد و ديندارۍ څرګنده نخښه وه

وو او شهزاده ګانو د خپلې تقوا د يادګار به توګه مختلفو مغولو امرا
لكه فتحپوري جومات، اكبرآبادي جومات، . جوماتونه ودان كړل

سربېره پر دې په بېلو بېلو . اورنګ آبادي جومات او سنهري مسجد
بازارونو او ځايونو كې د خلكو د جماعت  د لمانځۀ  د اسانتيا لپاره 

  .جوماتونه جوړ شول
يو كې بازار يوازې د سودا اخيستلو ځاى نه و، بلكې د په منځنيو پېړ
په شاهجهان آباد كې فيض بازار، اردو بازار، خانم . تفريح ځاى هم و

په دې ښار كې د ځينو خاصو . بازاراو خاص بازار مشهور بازارونه وو
مالونو لكه د جواهرو، بوټانو او يا مثال د بنګړيو لپاره هم  خاصې 

هغوى چې  . كې ښكلى بازار، چاندني چوك وپه ټولو. راستې وې 
چاندني چوك يې د برم او پرتم په زمانه كې ليدلى، ډېر يې ستايلى 

  . دى
د دغه بازار دواړو . د چاندني چوك په زړۀ كې يو جنتي نهر بهېدۀ

. غاړو ته ونې قطار والړې وې چې چاپېريال يې سوړ او پر سكون ساتۀ
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د كې ليكي چې د چاندني چوك د سرسيد په خپل كتاب آثار السنادي
مازديګرو ماښام به اشراف او شهزاده ګان . ښكال له بيانه ژبه عاجزه ده

  .دغه بازار ته راتلل چې وګرځي او تفريح وكړي
د . د وخت په تېرېدو سره شاه جهان آباد بشپړ او نفوس يې زيات شو

دې ښار واټونه، كوڅې او محلې دخپلې خاصې جاذبې په وجه مشهور 
هنرمنو، سازنده وو، شاعرانو، خطاطانو، نڅاګرو، نكلچيانو، .  شول

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

په . ډېره موده نه وه تېره چې شاه جهان آباد د كلچر او ادب مركز شو
 .رسمياتو كې شاه جهان آباد پاتې شو خو عامو خلكو ډيلى بالۀ

ولو امپراطوري زوال وموند، نو خارجي يرغلګرو لكه كله چې د مغ
نادرشاه افشار  په ډيلي باندې حملې وكړې چې د مغولو راټول كړي 

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

خو دغو حملو د ډيلي اوسيدونكي نه يوازې له پـښو ونه غورځول 
جذبه يې  د ښار د ماضي مخ په زوال بلكې په پياوړې روحيه او قوي 

مرهټه . دې ښار د مرهټه وو استيال هم وليده. جالل  بيا راژوندى كړ
وو په ښار باندې له غلبې او حكومت كولو سره سره، د سرې كال د 

  .څښتن درناوى كاوۀ
نو امپراطور د شرقي  كال كې لرډ  لېك ډيلى ونيو،١٨٠٣كله چې په 

امپراطور سياسي واك او اقتدار له .  شوهند كمپنۍ په ګوډاګي بدل
 دغه نوي حالت د  .السه وركړ او په مالي لحاظ  كمپنۍ ته محتاج شو
نور نو سره كال د . سرې كال په اړه د خلكو په نظر كې تغيير راووست
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سياسي واك سمبول او عالمه نه بلكې د كلتوري فعاليتونو مركز او 
  .منځۍ شوه

كال د ماضي ميراث، پخوانۍ مېنه او زړه د ښار د اوسېدونكو لپاره 
سترواكۍ د سياسي تحوالتو په وجه زوال كړى و خو كلچر . خزانه وه

دغه كلچر د خپلې غنا . يې له ټولو رنګونو او جلوو سره ژوندى پاتې و
  .او ځال په بركت د سياسي بايالت خال ډكوله

ې د شرقي بهادر شاه ظفر هم د مالي امكاناتو له لږ والي سره سره، چ
درباريان . هند كمپنۍ وركول، د دربار آداب او تشريفات وساتل

مكلف وو د ټولو هغو دودونو اوآدابو خيال وساتي چې د اكبر پاچا په 
امپراطور ته هم پكار وه چې خپل وظايف په . زمانه كې پيل شوي وو
دۀ بايد د خپلې فوق العاده لويې كورنۍ د غړيو . منظم ډول اجرا كړي

وركړى واى چې شمېر يې له يوۀ اټكل سره سم، درې زره كسانو خرڅ 
البته د امپراطورۍ د زوال په ورځو كې به د شاهي كورنيو . ته رسېدۀ

غړي مجبورېدل چې په بېوزلۍ كې واوسي ځكه د دوى خرڅ به شاهي 
له بلې خوا د سلطنت د كورنۍ . خزانې  په منظم ډول نه شو وركوالى

نو دوى به خپل .  چې له كال د باندې ژوند وكړيكسانو  اجازه نه لرله
  .وخت په بې فايدې تفريحي چارو او شوقي كارونو تېراوۀ

د سياسي واك له السه وركولو وروسته، د امپراطور ډېر وخت په 
مختلفو فيستوالونو لكه نوروز، ديوالي، هولي، محرم، اخترونو، 

د ) داستان غدر(د . دسهرا او د ګلونو په خورا محبوب جشن تېرېدۀ
ليكوال ظهير دهلوي په قول، دۀ داسې جشنونه بيا په ټول ژوند كې 

  .ونه ليدل
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په كال كې به هميشه . د سرې كال ژبه د اهل ادب لپاره د معيارژبه شوه
په دغو مشاعرو كې به غالب، مومن او ذوق هم  . مشاعرې كېدلې

  .ناست وو
لوړې او غورې طبقې . وله كال  د باندې هم كلتوري فعاليتونه روان و

د . په دغو فعاليتونو كې د ګډون لپاره په كافي اندازه امكانات لرل
ښار  حتى  د سياسي زوال په ورځو كې . ښار كلتوري ژوند متحرك و

لوى شاعران، قصه ويونكي، خطاطان، طبيبان، نڅاګر او سازيان 
لى ډيلى د براعظمګي د نورو ښاورنو لپاره يو ماډل او اع. وزېږول
  .مثال و

. په هاغو وختونو كې دا د فخر خبره وه چې څوك ځان د ډيلي وبولي
داسې حادثه . وروسته بيا  يوه حادثه پېښه شوه. ژوند په كراره روان و

چې د ښار هيڅ اوسېدونكي يې توقع نه لرله خو ورسره د هندوستان د 
  .تاريخ لورى بدل شو

ه د مغولو د وروستي په وروستيو كرښو كې ليكوال له سرې كال څخ(
پاچا بهادر شاه ظفر ايستلو او د بريتانيا امپراطورۍ د يوې برخې په 

  )ژباړن. توګه د هند اعالنېدلو ته اشاره كوي
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   په پرونۍ اروپا كې پاكي
  

كله چې د روم امپراطور كنستانتين مسيحيت ومانۀ نو د كليسا 
حانيونو  د موسسه د امپراطورۍ يوه برخه وګرځېده او عيسوي رو

تېرې زمانې له اثراتو څخه د ټولنې د را ايستلو په نيت، په پوره شوق 
او ولوله، د ټولو هغو دودونو، رواجونو او آدابو د ختمولو كوښښ  

  .وكړ چې دوى ته د كفر د زمانې يادګارونه ښكارېدل
په دې سلسله كې د عمومي حمامونو دود ته هم صدمه ورسېده، ځكه 

روميانو يادګار ګڼل كېدۀ، د هغو خلكوچې د دا شى د كافرو 
عيسويت مخالف وو او روحانيونو د هغوى د كلتور د نۀ ادامې  لپاره 

  .تبليغات كول
عيسوي روحانيونو د انسان بدن د ګناهونو كور او فنا كېدونكى شى 

دوى د بدن په پاكېدو بې باوره خو د روح په تطهير او تذكيې . بالۀ
بليغ كاوۀ چې بنيادم بايد د بلې دنيا سفر ته ځان دوى به ت. باورمن وو

  .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 

د كليسا . او حمام كولو ته د ايمان خاوندانو په ښه سترګه ونۀ كتل
مقاماتو به په هغو كسانو بد ويل چې په حمام كې يې ډېر وخت تېراوۀ 

  .خو په كليسا كې لږ
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د كليسا د غندنو او مخالفتونو نتيجه دا راووته چې پاكي د ګناه او د 
ناپاك او خيرن حالت وقدرول شو، . شهواني شوق يوه نخښه وګرځېده

كې د جراثيمو په ارزښت وبلل شو او نۀ يوازې د معنويت منبع بل
  .مقابل كې د ډال او سپر په سترګه ورته وكتل شو

د اروپا په ډېرو سړو وطنونو كې عادي خلكو ته دا سخته او  په 
. اقتصادي لحاظ مشكله وه چې د ځان د وينځلو لپاره اوبه تودې كړي

نو  كله چې به د يوې كورنۍ غړيو د ځانونو د وينځلو پروګرام جوړ 
 يې تودې اوبۀ واچولې او اول كس به د كورنۍ مشر و كړ، په ټب كې به

وروستى . بيا به د كورنۍ د نورو غړيو نوبت و. چې ټب ته به ورغى
تر دې . كس به د كورنۍ ماشوم و چې  په هماغه اوبو كې وينځل كېدۀ

د ټولنې تر ګردو بېوزلې . وخته به دغه اوبۀ بې حده ناولې شوې وې
پاره حمام كول د هوس او تجمل كار و او په د دوى ل. طبقه د بزګرانو وه

  .ژوند كې يې ډېر لږ  دا  وس او امكان پيدا كاوۀ چې حمام وكړي
. ځينو مورخانو ليكلي دي چې بزګرانو په كال كې دوه ځله ځان وينځۀ

ځينو نورو ليكلي دي چې د بزګرو مخ د باران له څاڅكو پرته نور په 
و ويلي دي چې د بزګر بدن په عمر يو شمېر نور. عمر كې اوبۀ نۀ ليدلې
يو د زوكړې په وخت، بل د وادۀ په ورځ او . كې درې ځله اوبۀ ليدلې

د دغو دريو وينځنو مقصد هم تر ډېره حده د رواجونو . دريم چې وبه مړ
  .او شعايرو تر سره كول وو، نه د ځان پاكول

دا عادت د اشرافو . د پاكۍ او نظافت په اړه نظر په هره طبقه كې بېل و
خو جالبه دا ده . و چې تر ډوډۍ وروسته او وړاندې السونه ووينځي

دوى به د الس له وينځلو پرته په ډوډۍ . چې  انګرېزانو دا كار نۀ كاوۀ
څرنګه چې د هغه وخت په اروپا كې د ځان وينځل عام . كېناستل

 
 ـخ نــــنــــــدارهتـــــاريــــد              42

عادت نۀ و نو شتمنو به زېرجامې اغوستې او عطرونه به يې 
  .د بدن د بد بويي مخه ونيسياستعمالول چې 

كله چې صليبيان د بيت المقدس د نيولو لپاره فلسطين ته الړل او 
عرب يې وليدل چې پاكۍ او ځان وينځلو ته يې خاصه توجه كوله، نو 

په ختيځ . په اروپايانو كې هم د نظافت په اړه نوي فكرونه پيدا شول
حمامونو مزه كې صليبي فاتحانو د ګرمو،  ارام بخښونكو، معطرو 

  .وليده او د غه كلچر يې اروپا ته ورسره يووړ
تاودۀ،معطر حمامونه وار په وار د اروپا د شواليه وو په طبعه 

شواليه . ولګېدل او استحمام  ورته د مود او فيشن حيثيت پيدا كړ
دغه ټبونه به له تودو اوبو . وو د لومړي ځل لپاره لرګين ټبونه جوړ كړل

ېدل چې شواليه به په ټب كې و چې مېمله به يې داسې هم ك. ډك وو
دۀ به مېلمه ومانۀ خو له ټبه ورته نۀ  پاڅېدۀ، د پردې له شا به يې . راغى

  .خبرې ورسره كولې
د وخت په تېرېدو سره استحمام د شواليه توب په آدابو او دودونو كې 

، كله چې به يوۀ ځوان ته د شواليه رتبه وركول كېده. مهم ځاى پيدا كړ
دى له څو پړاوونو تېرېدۀ او د تېر ژوند له شرارتونو د پاكېدو لپاره به 

  .يې تشريفاتي غسل كاوۀ
خو له دې سره سره، د ځان وينځلو په خالف د كليسا مخالفت ادامه 
ومونده، ځكه د عيسوي روحانيونو په نظر، ځان وينځل د مسلمانانو 

انيا عيسايي كله چې مسلمانه اسپ. او غير مسيحي خلكو رواج و
ځواكونو ونيوله نو فاتحانو له مسلمانانو او يهودو وغوښتل چې يا 

دغه وخت ځينې مسلمانان د . عيسايت ومني او يا اسپانيا پرېږدي
د كليسا مقاماتو د . ځان د ژغورلو په نيت په ظاهره مسيحيان شول

داسې كسانو د حقيقت د معلومولو لپاره د هغوى څار پيل كړ او هره 
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كه به وليدل شول .  به يې كتل چې ايا ځان خو يې نه دى وينځلىجمعه
  .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

ېرو له بلې خوا د طب علم ثابته كړه چې اوبۀ مضرې نۀ دي بلكې د ډ
د نظافت او روغتيا په اړه نوي شعور . ناروغيو شفا ورسره كېږي

خلك وپوهول چې نظافت د وباوو او ساري ناروغيو په مخنيوي كې 
نو خلكو د بدن د پاك ساتلو لپاره له صابون او نورو . مرسته كوي

شيانو استفاده پيل كړه او ځينې چينې د خپلو اوبو د روغتيايي 
 .ې شوېخاصيت په خاطر مشهور
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  د نابرابرۍ اغېز
  

په هغو ډېرو . تمدنونه له هماغه پيله د تغيير او بدالنۀ په حال كې وو
تغييراتو كې چې دوى يې اوسني حال ته راوستي دي، يوه هم دا خبره 
ده چې متمدنو ټولنو څنګه  ځانونه په لوړو او ټيټو طبقو باندې 

  .ووېشل
خلكو . ې په اساس ټاكل كېدۀ  اجتماعي مقام د ثروت، قدرت، او وين

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 

بقې غړيو ته يې حق وركاوۀ چې د ټولنې په بې وسه او و، بلكې د دې ط
. بې مقامه عادي خلكو باندې باداري وكړي او حكم ورباندې وچلوي

دلته همېشه داسې الره وه چې يو څوك له ټيټې څخه لوړې طبقې ته 
كه څه هم دې شي به وخت اخيست چې لوړه طبقه يو څوك په . الړ شي

ې كسان له ټيټې طبقې لوړې طبقې خپله غيږ كې ومني خو بيا هم ځين
  .ته ختل او ځينو بيا قدرت له السه 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 

كه به اصيلې كورنۍ بې وسه او بې شتو هم . اصيل والى ثابت كړي
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د دوى د اجتماعي حيثيت د ساتلو لپاره وروستۍ شوې، دغه شجرې  
  .وسله وه

كله چې د نادرشاه افشار زوى له يوې مغولې شهزادګۍ سره وادۀ 
وكړ، د وادۀ په مراسمو كې قاضي د مغولو له دود سره سم، له زومه د 

نادرشاه افشار خپله توره راوايستله او ويې . شجرې پوښتنه وكړه
  . د تورې لمسى او د تورې كړوسىنادرشاه، د تورې زوى،: ويل

د دې خبرې له كولو وروسته نادرشاه افشار خپلو مېلمنوته وكتل، 
ورته ويې ويل چې د كورنۍ په باب مې نور معلومات هم غواړئ؟ خو 

  .چا د بلې پوښتنې جرءات ونكړ
د دوى  . لوړو طبقو له عادي خلكو ځان په كلتوري بنيادونو بېل ساتۀ

اشرت د آدابو، د ژوند د طريقې او د دودونو سويه د ژبې، جامو، د مع
. تر معمولي خلكو دومره لوړه وه چې هغوى يې پيروي نه شواى كولى

دغو كلتوري توپيرونو د ټيټې طبقې خلك نالوستي، ناخبره، لټ او 
يوه مشهوره خبره ده چې پاچا بايد خلك په نس ماړۀ . بې اهميته ساتل

دى بايد د هغوى . يڅ وخت نۀ وركويكړي خو د ذهني ودې اجازه دې ه
  .بدن پياوړى خو د هغوى شخصيت كمزورى وساتي

د هندو مذهب د عالمانو په نظر د عادي خلكو تر منځ ډول ډول  
شخړې چې په ټولنه كې يې ګډوډي او انارشي راوسته، د سلطنت د 

خدايانو فيصله وكړه چې د زور په وسيله د  .پيدا كېدو اصلي وجه ده
. ساتلو او د پرګنو د كنټرولولو لپاره پاچايان راواستويسولې د 

څرنګه چې هر كاسټ په ټولنه كې له خپل موقفه خبر و او په دى موقف 
ځكه . نو د كاسټ د بدلولو ضرورت نه احساسېدۀ يې ايمان درلود،

خو د هند په تاريخ كې د ټيټې طبقې هيڅ غړي د لوړې طبقې په خالف 
 طبقه د تولد له ورځې معلومه وه او دغه شي د هرچا. قيام نه دى كړى
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چې طبقاتي نظام مظبوط ساتۀ ،  له يوې طبقې يې بلې ته تګ ناممكن 
  .ګرځاوۀ

د ارتشاسترا مولف واكمنو ته نصيحت كوي چې عالي رتبه مقامات 
كه ساري . بايد همېشه له اشرافي كورنيو او لوړو طبقو انتخاب كړي

ادي خلك مړۀ كړي، د دوى په مړينه ناروغي، يا وچكالي يا كاختي ع
وير نه دى پكار ځكه دوى د مځكې په اوږو د يو بار حيثيت لري، خو  
اشراف او با كلتوره كسان دې نۀ مري ځكه د دوى مړينه ملك و نظام 

د ارتشاسترا د مولف په نظر اشراف باارزشه دي . ته لوى تاوان دى
شه دي ځكه نالوستي ځكه پوهه يې حاصله كړې او دا نورخلك بې ارز

  .دي او  كلتوري و اجتماعي شعور نه لري
كې ټولنه په دريو طبقو ويشل شوې ) بين النهرين(په ميسوپوتاميا 

. له روحاني سره خدايي قدرت مل و. روحاني، پاچا او عام ولس: وه
دعا كول د روحاني امتياز . دغه شي د دۀ اهميت تر پاچا زيات كړى و

ه د خلكو د خير غوښتنه كوله خو د ځان لپاره يې  دۀ له خدايانو څخ. و
عادي خلكو ته دا اجازه نۀ وه چې  .د بل چا دعا ته ضرورت نۀ درلود

دعا وكړي يا د روحاني له الرې پرته نيغ په نيغه خدايانو ته ورنژدې 
  .شي

د عباسي دوران . مسلمانه ټولنه هم په بېلو، بېلو طبقو وېشل شوې وه
په قول، تر ګردو لوړ مقام خليفه و چې د قدرت، د يوۀ برمكي وزير 

ورپسې د وزير . شان وشوكت، ذكاوت او پوهې سمبول ګڼل كېدۀ
په دريمه طبقه . مقام و چې د حكومت او پوهې نماينده ګي يې كوله

د منځنۍ طبقې تعليم يافته كسان په ورپسې . كې شتمن اشراف وو
ې عادي وګړي وو، چې تر پوړۍ كې والړ وو او تر دوى را الندې د ټولن

په نهۀ سووه دريم ميالدي كال كې ابن . ګردو ټيټه طبقه يې تشكيلوله
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پاچا، د هغۀ وزيران او : الفقه اسالمي ټولنه په څلورو طبقو وېشله
اشراف چې قدرت او ثروت ورسره و، لومړۍ درې پوړۍ وې او دا نور 

فايدې خلك چې وروستۍ طبقه يې جوړوله، بې اهميته وو ځكه بې 
  .ګڼل كېدل

په راوروسته زمانو كې سيدانو ته چې د پيغبر اوالد وو، درناوى پيل 
د عثماني سلطنت په زمانه كې د هر ښار او واليت د سيدانو . شو

دغه راز . نومونه ثبتيدل او دوى ته په نورو خلكو ترجيح وركول كېدله
و په هندوستان كې واكمنو، سيدانو ته قيمتي سوغاتونه، مځكې ا

  .جايدادونه بخښل  او دوى يې په لوړو چوكيو مقررول
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  بغاوت په تاريخ كې
  

د تاريخ مطالعه راښيي چې شورش او بغاوت په منځنيو پېړيو كې، 
په شرق او غرب دواړو كې، د استثمار او بې عدالتۍ پر خالف د 
مبارزې او غږ اوچتولو لپاره د ناراضو كسانو خورا اغېزمنه ذريعه 

د شورش ماهيت او سببونو وخت په وخت او له ځايه تر ځايه خو . وه
مثال د سلطنتي كورنۍ غړيو د قدرت د نيولو لپاره د . توپير لرلى دى

حكومت نسكورولو ته مټې رانغښتې دي او يا اشرافو او نجباوو د ال 
په دې . ډېرو طبقاتي امتيازونو د تر السه كولو په نيت شورش كړى دى

واښونكي بغاوتونه د بزګرو وو چې سياسي اقتدار منځ كې تر ګردو ګ
ته يې ګواښ پېښاوۀ او د دولت په جوړښت كې يې د خپلې طبقې په 

ځكه خو واكمنو په دغسې بغاوتونو كې . ګټه د ريفورم غوښتنه كوله
  .لوى خطر ليد او سمدستي يې د هغو د ځپلو اقدام كاوۀ
 له مطالعې سره مورخانو د شلمې پېړۍ په سر كې د بزګري شورشونو

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 

دغو مورخانو د بزګرانو . تاريخ له پټو ګوټونو څخه رڼا ته راو ايستل
په اړه، چې د بېسوادو او په سياسي مسايلو كې بې تجربې كسانو په 

اسنادو . حيث معرفي شوي وو، ډېرې اسطورې ناسمې ثابتې كړې
وښودله چې بزګرانو د  ليكو د منظم كولو، د خپل منځي اختالفونو د 



 
 ـخ نــــنــــــدارهتـــــاريــــد              49

غوڅولو،  خبرواترو ته د كېنا ستلو، او مبارزې ته د خپلو ملګرو د 
  .هڅولو وړتيا لرلرلې ده

ه وي، په رسمي تاريخونو كې كله كله د بزګرو د شورشونو هيڅ ذكر ن
لكه دوى چې پرته له مقاومته په اسانۍ سره ځپل شوي وي، خو ژور 
مطالعات ښيي چې د دوى د شورشونو په نتيجه كې واكمن طبقات او 
سياسي قدرتونه مجبور شوي  چې خپلې ستراتېژۍ بدلې كړي او په 
ځينو مواردو كې خو بغاوت د ټول نظام او د هغه د موسسو د بيا 

دا څېړنې مو په دې هم پوهوي چې دا يو . ى دىجوړېد و سبب ګرځېدل
ناسم تاثر دى چې عادي خلكو د تاريخ په جوړولو كې برخه نه ده 

دوى هسې پسيف نندارچيان . برعكس، د دوى برخه لويه ده. اخيستې
  .نه وو، بلكې د تاريخ د بهير فعال برخه وال وو

 له :د تاريخ جوړېدا( مورخ وېن ټي، بريك په خپل كتاب كې چې 
)  كال پورې د اروپا په سياست كې عادي خلك١٧٠٠ تر ١۵٠٠

نومېږي، د بزګرانو بغاوتونه او په دولت او ټولنه كې د دغو بغاوتونو 
دۀ په خپل كتاب كې هغه بغاوتونه ځيرلي چې . غبرګونونه، څېړلي دي

په شپاړلسمه او اوولسمه پېړۍ كې د اروپا په بېلو بېلو هېوادونو 
دغه بغاوتونه ښۀ .  او لويو فيوډاالنو پرخالف شوي ديكې د پاچايانو

  .تنظيم شوي وو او برخه والو ته  يې پياوړې انګېزه وركړ شوې وه
پاڅون كوونكو بزګرانو به د ځان لپاره داسې ليډران ټاكل چې 
. لښكرې جوړې كړي، الم وتړي او له سلطنتي پوځ سره مقابله وكاندي

كثرو يې حربي تجربه نلرله، د جګړې د دغو مشرانو به بزګرانو ته چې ا
مهارتونو روزنه وركوله او د بې عدالتۍ پرخالف مبارزې ته يې 

دغه راز مشرانو به د شورشيانو د مختلفو ګروپونو د متحد . هڅول
د بغاوتونو په دوران كې د بزګرو اعالميې او . ساتلو هڅه كوله

 
 ـخ نــــنــــــدارهتـــــاريــــد              50

سره د هغوى مانيفسټونه د هغوى د سياسي بصيرت او له خپل مقصد 
په دغو مانيفسټونو كې چې د . د  ژمنتيا او تعهد ښووندوى دي

واكمنو د اقتدار د كميدا او د دولت د ادارې د ريفورم غوښتنه شوې، 
په . د داسې ايندې  انځور وينو چې هر څوك پكې خپل حق او سهم لري

دغو اعالميو كې تر ګردو جذابه مفكوره په ټولنه كې د برابرۍ 
ه او دا يوه داسې رويا وه چې ټولو محرمو طبقو يې ارزو مفكوره و
  .كوله

د دغو شورشونو يو خصوصيت دا و چې له مذهبه دواړو غاړو په خپله  
د واك خاوندانو بزګران هڅول چې پاچا ته وفاداره . ګټه كار اخيست

دوى به د مقدس . واوسي او د پاچا د اقتدار له انكاره الس واخلي
له . ې عيسى له خلكو مينه، صبر او تسليم غواړيكتاب خبره كوله چ

 كې د ١۵٢۶په . بلې خوا دهقانانو هم مذهب په خپله ګټه كاراوۀ
جرمني په سوابيا كې بزګرو د بغاوت په وخت د خپلو غوښتنو په 

د مالكانو دا عادت دى چې دوى ته د خپل : څنګ كې دا هم وويل چې
ځكه عيسى په خپلو قيمتي . مال په سترګه وګوري او دا بده خبره ده

وينو زموږ د ګناهونو كفاره وركړه او موږ يې ټول، كه هغه خورا 
 نو مقدس  .بېوزله شپون دى يا لوى مالك، پرته له استثنا ازاد كړو

  . كتاب دا ثابتوي چې موږ ازاد يو او موږ غواړو چې ازاد واوسو
كليسا په  كله چې لوتر د پاپ او كليسا پر خالف بغاوت وكړ، دې شي 

د دې وېش او بغاوت . پروتستانت او كاتوليك: دوو څانګو ووېشله
په نتيجه كې دواړو فرقو د خپلو سازمانونو اصالح ته توجه وكړه څو 
. په دې توګه د ورپېښو ستونزو او خطرونو مقابله وكړاى شي

كاتوليكې كليسا چې اقتدار يې كم شوى او پيروان يې له ګوتو وتي 
اسيون سره په مخالفت كې ځان دوباره سمبال او ترميم وو، له ريفورم
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د كليسا پر خالف دغه بغاوت بزګرانو ته په ګرده اروپا كې الهام  .كړ
دوى ته دا فكر پيدا شو . وركړ چې د خپلو حقونو لپاره پاڅون وكوي

چې كه كليسا د پاڅون په نتيجه كې اصالح كيداى شي نو دولت ولې 
ل په ټوله اروپا كې د بزګرانو شورشونو ته اصالح نه شي؟ دغه استدال

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

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

  .په وجه كمزورى او له خطر سره مخامخ شي نو ټولنه به وشړېږي
شورشونو د ټولنې . شورشونو په تاريخ كې ډېر مهم رول لوبولى دى

والړ حالت ختم كړى او ځينې اقشار يې منظم كړي چې د تاريختېرو 
استبدادي دودونو او اجتماعي سياسي موسسو د بدلولو لپاره مټې 

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

واكمنو ان د شورشونو له ناكامولو وروسته هم ځانونه مجبور . وو
كه د ټولنې واكداران ځان ونه خوځوي او د . وليدل چې ريفورم راولي

نو او تغيير له راوستلو انكار وكړي، نو ټولنه  خو يا له بيا بيا بغاوتو
اختالفونو سره مخامخ كېږي او يا  راكده او له پرمختګه محرومه 

 .پاتېږي
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د منځنيو پېړيو په هندوستان كې 
  بغاوتونه

  
د هندوستان د منځنيو پېړيو په تاريخ كې چې د ډيلي د  سلطنت دور 
او د مغولو دور پكې شامل دى، د واكمنو كورنيو پر خالف څو ډوله 

ه هم د بزګرو پاڅونونه وو او هم د ځينو افرادو او دلت. بغاوتونه وينو
دغه زمانه له شورشونو . ګروپونو د سياسي جاه طلبيو بغاوتونه

د دا دومره ډېرو شورشونو تر ګردو لوى سبب دا و چې . ماالماله ده
دولت هيڅ ډول اپوزيسيون نۀ زغامۀ او هيچا ته يې اجازه نه وركوله 

  .ى وكړيچې د واكمنو له غوښتنو سرغړاو
د شورشونو يو بل عامل چې البته د سلطنت د وخت له هند سره تعلق 

 ١۵٢۶ تر ١٢٠۶له ( لري، دا و چې  د سلطنت د دور په هندوستان كې 
كابو ټولو واكمنو لړيو له پوځي قدرته پرته بل مشروعيت نه ) پورې
د قدرت د استعمال پرنسيپ، ټولو په سياسي لحاظ جاه طلبو . درلود

ته الهام وركاوۀ چې د واكمن پاچا په  پل، پل كېږدي او د هغه كسانو 
د داسې هڅو كاميابو . لرې كېدل او د قدرت غصب كېدل وغواړي

مثالونو به دوى هڅول چې ريسك ومني او د حكومت نسكورولو ته 
موږ  د سلطنت د زمانې په تاريخ كې دا رنګه ګڼ . مټې راونغاړي

  .مثالونه موندلى شو
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. د بلبن له كورنۍ څخه واك وتروړۀ) ١٢٩۶‐١٢٩٠( خلجي جالل الدين
د ترۀ پر )  ١٣١۶‐١٢٩۶(له بلې خوا د جالل الدين ورارۀ عالوالدين 

. خالف بغاوت وكاوۀ او د هغۀ له تروره وروسته يې سلطنت تر السه كړ
دى هم له يوشمېر بغاوتونو سره مخامخ شو او دغو بغاوتونو مجبور 

مثال په  شرابو يې . جتماعي تغييرات راوليكړ چې ځينې سياسي او ا
بنديز ولګاوۀ، د پاچا له اجازې پرته  يې د اشرافي كورنيو تر منځ 
ودونه  منع كړل، د اشرافو د ژوند څارنه يې الزمه وبلله او د يو 

  .شمېركسانو جايدادونه يې ضبط كړل
دا . د بغاوتونو ماهيت بدل شو) ١٨۵٧‐١۵٢۶(د مغولو په دور كې 

 چې د مغولو لړۍ خپل اقتدار ته د خپل سياسي واك د ټينګولو ځكه
يو ډول يې : د دې دور شورشونه دوه ډوله وو. له الرې قانونيت وركړ

محلي او ځايي بغاوتونه وو چې مځكه والو يا مغولو اشرافو به په 
اداره كې د تغييراتو د راوستلو لپاره كول او بل ډول يې د سلطنتي 

. د سياسي قدرت د تر السه كولو لپاره بغاوتونه ووكورنۍ په منځ كې 
لكه جهانګير، خسرو، شاه جهان او د شاه جهان زامنو چې د سلطنت 

  .مقام ته  د رسېدو لپاره  شورشونه وكړل
د هند د منځني پېر د  بغاوتونو يو جالب اړخ دا و چې د لښكر د پيدا 

ګه به باغي چې څن. كولو او د وګړيو د جذبولو كار يې مشكل نه و
ليډر د بغاوت اعالن وكړ، خلكو  په تېره بيا بزګرو به د هغه په خوا كې 

ليډرانو د جنګ لپاره مقصد درلود خو . جنګېدلو ته تيارى وښود
كليوال د كار د نشتوالي او بې . جګړه مارو بزګرو مقصد نه درلود

روزګارۍ په خاطر او د لوټ په هيله  له بغاوت كوونكو سره ملګري 
باغي . دغو جګړه مارو ته د منظم معاش وركولوسيستم نه و. ېدلك

ليډرانو به كله كله  د لښكرلېږد او الم تړلو په وخت لښكريانو ته 
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معاش وركاوۀ خو چې معاش به نه و نو ليډر ته تعهد او ژمنتيا به هم 
همدا علت دى چې دغه عسكر د ټينګې نه وو، چې څنګه به يې د . نه وه

 كې د ماتې نخښې ولېدې، سمدستي به تېښتې ته جنګ په ميدان
د باغيانو لښكرو به نه د سلطنتي عسكرو هومره ښې . تيار شول

وسلې لرلې او نه  به يې د هغو په اندازه حربي مهارتونه لرل، ځكه خو 
  .يې اكثره وخت ماتې په نصيب كېدله

دغو بغاوتونو چې سلطنتي كورنۍ ګواښله، د نظام په استحكام 
له دومره ګڼو ) ١٣۵١ -١٣٢۵(مثال محمد تغلق .  ګوزارونه كولباندې

شورشونو سره مخامخ شو چې ستومان يې كړاو په ځپلو كې يې پاتې 
دى ( :ځكه خو مورخ ضيا الدين برني د دۀ په مړينه وليكل چې. راغى

  .)له خلكو خالص شو او خلك له دۀ خالص شول
مياب شو او وبه يې ځپل كه به واكمن نظام د بغاوتونو په ځپلو كې كا

  .نو دا به ثابته شوه چې نظام د دا رنګه زلزلو تاب لري
جالل الدين اكبر چې ځان خوندي احساساوۀ، ډېر ځله يې باغيانو ته د 

دغه مثال راښيي چې د . جزا وركولو په ځاى هغوى معاف كړي دي
مغولو امپراطوري دومره مظبوطه وه چې شورشونو يې موجوديت ته 

ان په وروستيو وختونو كې د فرخ سير په زمانه كې .  پېښاوۀخطر نه
مغول په داسې موقف كې وو چې د سيك باغي، ) ١٧١٩‐١٧١٣(

خو، نادرشاه افشار او احمد شاه ابدالي، . بانډه بهادر بغاوت وځپي
مغول دومره بې سېكه او قدرت يې دومره وركم كړ چې د مرهټه وو او 

  .كې په مازې ګوډاګيانو بدل شولد شرقي هند كمپنۍ په السونو 
څرنګه چې واكمنو ټول قدرت په خپل الس كې راغونډ كړى و، نو 

له ماتې وروسته به . دوى ته باغيان خپل شخصي دښمنان ښكارېدل
باغيان چټ وپټ اعدام او يا به د دربار د بانفوذو كسانو د شفاعت او 
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انو ته بايد خو پاليسي دا وه چې باغي. عذرونو په بركت وبخښل شول
 ١٢٧٩مثال كله چې په . مثالي جزا وركړه شي چې بيا بل داسې ونكړي

ميالدي كال كې په بنګال كې طغرل د بلبن پر خالف بغاوت وكاوۀ نو 
دۀ د باغيانو . بلبن له زړبودن سره سره پخپله پسې ورغى او ويې ځاپۀ

و د د سپكاوي په منظور د لكناوټي بازار په دواړو غاړو كې د دارون
دۀ د . درولو امر وكړ او د طغرل ملګري يې ورباندې له يو مخه وځړول

دوى ټولو له اعدامولو وروسته خپل زوى بغرا خان ته چې د بنګال 
والي يې مقرر كړ، وويل چې كه هر شيطان صفت او دسيسه بازه سړي 
لمسولې او ډيلي ته يې ستا وفاداري كموله نو په بازار كې په خپلو 

  .لى انتقام درياد كړهسترګو ليد
 ميالدي كال  د جهانګير په خالف د هغه د زوى شهزاده ١۶٠۶په  

خسرو په بغاوت كې شاملو كسانو ته په بې رحمۍ  سره جزا وركړه 
د شهزاده دوه مالتړي حسين بېګ  د غويي او عبدالرحيم د خرۀ . شوه 

وجه حسين بېګ د ساه د ډوبېدو په . په تازه پوستونو كې وګنډل شول
ومړ خو عبدالرحيم د ځينو مقتدرو اشرافو خواستونو او زاريو له 

په دې سربېره كابو پنځه سوه عسكر ونيول شول او په . مرګه وژغورۀ
خسرو ته امر وشو چې د دارونو د لړۍ په منځ كې . ښكاره اعدام شول

  .تېر شي او د خپلو ملګرو د انجام ننداره وكړي
منان او حكومتونه بايد د خلكو دا د تاريخ يو درس دى چې واك

شكايات واوري، ريفورم راولي او د دولت جوړښت د وخت له 
كنه نو د واك .دا شى دولت با ثباته ساتي. غوښتنو سره سم بيا ورغوي

څښتنان مجبورېږي چې خپل امكانات د مخالفو قوتونو د ځپلو لپاره 
  .ولګوي چې په نتيجه كې به ځانونه كمزوري كړي
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  بات او استازيتوبانتخا
  

په ديموكراتو ټولنو كې انتخابات معموال د دې لپاره كېږي چې رايه 
وركوونكي د حكومت د كار د ادامې يا د بل حكومت د لرلو په باب د 

  .نظر د څرګندولو فرصت ومومي
كه د واكمنې ډلې يا ډلو كار و چلند د خپل حكومت په موده كې ښۀ 

اوږدېدو لپاره د خلكو مالتړ تر د ر وي نو دوى د خپلې واكمنۍ د عم
السه كوي او كه دوى په خپلو پروګرامونو كې ناكام وي نو خلك حق 

دغه بهير د خلكو  حاكميت، . لري چې واكمنه ډله له واكه لرې كړي
  . اقتدار او برالسي زېږوي چې د دموكراسي بنيادي اصل دى
ونو تېر شوى  او د انتخاباتو سيستم د تمدن په تاريخ كې له ډېرو پړاو

د انتخاباتو په سټركچر او ميتودونو كې د وخت شرايطو ته په پام 
مثال په ابتدا كې د رايې اظهار يا په خولۀ كېدۀ . سره بدلون راغلى دى

په دواړو ډولونو كې رايه وركوونكو . ې و او يا د الس د جګولو له الر
تلسمې پېړۍ په تېره بيا د انګلستان د ا. ته مشكالت پېښېداى شوى

د فيوډالې ټولنې په څېر ټولنه كې چې مالكانو به بزګران ويرول او تر 
له بلې خوا د رايه . اغېز الندې راوستل چې دوى ته رايه وركړي

 په انتخاباتو كې د هغه وخت. وركولو په سيستم كې درغلي ډېره وه
رايه .خپلې رايې د استعمالولو لپاره د نوم راجستر كول مفته نه وو

. وركوونكى مجبور و چې  د نوم د ثبولو په خاطر يو شلينګ وركړي
 رايه  او استفاده كولهد ځان په ګټه نديدانو  معموال  له دې فرصته كا
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د درغلۍ بل ميتود . وركوونكو ته  يې د نوم د ثبتولو پيسې وركولې
دا و چې كانديد شوي به له رايه وركوونكي سره ژمنه وكړه چې د رايې 

كې به دۀ ته كار پيدا كړي، يا به يې په حكومت كې مامور په بدل 
 نو د وكړي، يا به د كومې ټېكې امتياز ورته وګټي او كه به نور څه نۀ و
دغه . انتخاباتو په ورځ خو به يې د يو ګيالس بيرو وعده ورسره وكړه

له اسنادو سره سم، په . راز په پيسو باندې د رايې اخيستلو رواج هم و
 كې په ليورپول كې د يوې رايې بيه پنځلس پونډه وه چې  كال١٨٣٠

  .وروسته بيا يو سلو پنځوس پونډو ته وخته
همدا علت و چې په انګلستان كې د انتخاباتو د سيستم د اصالح 

د يوټليټريانيزم د فلسفې مالتړي جرمي بنتهام په . غوښتنه وشوه
ايې، كال په  كې يو پامفليټ خپور كړ او په هغه كې يې د پټې ر١٨١٧

كال انتخاباتو او د رايه وركولو لپاره د لږ تر لږه يو ويشت كلونو عمر 
په هاغه وخت كې دا غوښتنې خورا راديكالې او . غوښتنه وكړه

افراطي ښكارېدې مګر دا رنګه وړانديزونو د پارلماني اصالحاتو 
له كالنيو انتخاباتو څخه مقصد . لپاره مبارزه پياوړې او غښتلې كړه

ا و چې د حكومت د بدلولو په چاره كې د رايه وركوونكو دريځ د
  . پياوړى شي او دوى د واكمن ګوند كار په اغيزمن ډول وڅاري

 كې په ١۶٢٩د انتخاباتو په چاره كې كاغذي رايه په لومړي ځل په 
شمالي امريكا كې وكارېده خو په عمومي نه بلكې د يوې كليسا په 

 په نورو انتخاباتو كې هم د كاغذي رايې وروسته بيا. انتخاباتو كې 
  . استعمال ته توجه وشوه

د رايو د صندوق ايډيه په لومړي ځل د لندن له يوې كافي څخه 
داسې چې كافي واال يو صندوق كېښود او له خپلو .  واخيستل شوه
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مشتريانو يې وغوښتل چې د سياسي او اجتماعي مسايلو په باب 
  . و كاغذ صندوق ته واچويخپل نظرونه په كاغذ وليكي ا

 كال په استراليا كې پيل شو او په دې ډول د ١٨۵٠د پټو رايو دود په 
رايه وركوونكو لسټ، كاغدي رايې، پټې رايې او د رايو صندوقونه 

دغه راز د . ورو ورو  د انتخاباتو لپاره په معياري ميتودونو بدل شول
نيوي لپاره د كانديدانو درغليو او په بيه باندې د رايو د رانيولو د مخ
  .د مصارفو لپاره هم اصول او مقررات جوړ شول

په كابو ټولو . په اوله كې د انتخاباتو د عموميت مفكوره نه وه
. ديموكراتو هېوادونو كې د رايو حق محدودو خلكو ته وركړ شوى و

څرنګه . ښځې، كارګران او بزګران د رايه وركولو له حقه بې برخې وو
و د پاس كولو واك د پارلمان او شورا په الس كې و، نو چې د قوانين

نتيجه دا وه چې د بې برخې شويو له استازو خالي شورا كې به ټول 
دغو څنډې ته . قوانين د شتمنو او ممتازو طبقو په ګټه تصويب كېدل

پ وهل شويو ګروپونو د استازيتوب د لرلو ځ شويو او  وهلپورې
ړه او دا مبارزه د امريكا له مستعمرو لپاره د مبارزې اړتيا احساس ك

د مستعمرو اوسېدونكو د بريتانيا د پارلمان له خوا د . پيل شوه
له : ټكسونو د لګولو سره مخالفت وكاوه او دا شعار يې وچت كړ چې

د امريكايانو د دې غوښتنې مالتړ د . استازيتوبه پرته ټكس نه شته
ورو ټولو هغو انګلستان سوداګرو، كسبګرو، صنعت كارو او ن

اقشارو وكاوۀ چې د رايې حق يې نه و او غوښتل يې چې د بريتانيا په 
شعار د امريكايانو دغو انګرېزانو د . پارلمان كې خپل استازي ولري

  .خپلو غوښتنو لپاره خورا مناسب وبالۀ
په نولسمه پېړۍ كې په بريتانيا كې د استازيتوب د لرلو غورځنګ ال 

و د لرلو لپاره خپل كمپاين وچالوۀ ځكه دوى ښځو د راي. پياوړى شو
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پوره پوهيدلې وې چې له استازيتوبه پرته به سياسي او اجتماعي 
دوى په دې الره كې شكنجې وليدې، بنديانې . حقونه تر السه نه كړي

  .شوې او مظاهرې يې وكړې
دې پېښې ښځو ته . دغه وخت د لومړۍ نړيوالې جګړې اورونه بل شول

كله چې اكثره نارينه د . رګندولو الزم فرصت برابركړد خپل هويت د څ
جګړې محاذونو ته الړل، ښځې فابريكو ته الړې، په عمومي 
فعاليتونو كې يې برخه واخيسته او د ژوند په هر ډګر كې يې خپله 

د دې نوي حالت نتيجه دا راووته چې له جګړې . وړتيا ثابته كړه
و اروپايي هېوادونو كې وروسته ښځو په امريكا، انګلستان او نور

  .باالخره د رايې حق تر السه كړ
د صنعتي كېدو په نتيجه كې په انګلستان كې د كارګرو شمېر زيات 

په اوله كې دوى په كارګري اتحاديو كې تنظيم شول او د . شو
معاشونو د زياتېدو، د كار د ساعتونو د كمېدو، د رخصتيو او نورو 

خو څرنګه چې په پارلمان كې . ه وكړهاسانتياوو لپاره يې سخته مبارز
نو دوى . يې استازي نۀ لرل نو خپلو حقونو ته په رسېدو كې ناكام شول

د خپلې سياسي ډلې د جوړولو فيصله وكړه او له دې الرې يې پارلمان 
په دې ډول په انګلستان كې د . ته د خپلو استازو د استولو هڅه وكوله
  .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 

 كال كې د ١٩٠٩مثال په . لپاره بېل بېل قانوني ريفورمونه وشول
 چلمسفورډ ريفورم - كې د مونتاګ١٩١٩ مينټو ريفورم، په -مورلي

د هند د حكومت قانون، هنديانو ته  د رايه وركولو  كې ١٩٣۵او په 
 كال انتخابات چې وروسته يې بيا د ١٩۴۶حتى د . محدود حق وركړ
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براعظمګي د وېش په ګټه فيصله وكړه، د عمومي رايو د حق په 
په دغو انتخاباتو كې د خلكو يوازې يوۀ محدود ګروپ . اساس نۀ وو

 يې ټكس وركاوۀ د رايې حق ته، هغوى ته چې جايداد يې درلود او يا
په هند او پاكستان دواړو كې د عمومي رايو حق له . وركړ شوى و

  .استقالله وروسته خلكو ته وركړ شو
كه موږ په پاكستان كې سياسي وضعيت او د تر اوسه شويو 
انتخاباتو نتايج تحليل كړو نو دې نتيجې ته رسېږو چې ملي او 

د دې . الكانو تر سلطې الندې ديصوبايي شوراګانې د فيوډاالنو او م
ملك په شوراګانو كې د كارګرو او بزګرو استازي نه شته او چې د 

كه په . دوى استازي نشته نو قوانين هم د دوى په ګټه نه تصويب كېږي
استازيتوب كې كوم تغيير رانۀ شي نو دا تمه نه كېږي چې څنډې ته 

حقونه تر السه پورې وهل شوې ګروپونه او اقشار به خپل بنيادي 
دغه ډول انتخابات دوى يوازې د رايه وركوونكو په توګه ساتي . كړي

خو دا وس نۀ وركوي چې قانون جوړوونكي شي او خپل وضعيت بدل 
  .كړي
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  دوى په شريكه وده وكړه
  

دا د تاريخ ليكنې د يوۀ مشهور مكتب نوم دى (د تاريخ د انل مكتب 
د دغه مكتب پيروانو د . وغوړېدچې په شلمه پېړۍ كې په فرانسه كې 

تاريخ د سياسي او نظامي اړخونو په ځاى د تېر ژوند اجتماعي 
د ليډرانو په نسبت  يې عادي خلكو ته ډېر . اړخونو ته ډېر اهميت وركړ

پام واړاوۀ او د زراعت، تجارت، ترانسپورت، آب وهوا او دا رنګه 
 د ټول تاريخ په دوى همدا راز. نورو مسايلو بيان ته يې توجه وكړه

ځاى د يوې وړې سيمې مثال د څو كليو د تاريخ ليكلو ته مټې 
ل استدالل كوي چې د اروپا د دنامتو مورخ برا) ژباړن. راونغښتلې

بخت لمر هله راوخوت چې دغه لويه وچه د هونانو، مغولو او عربو په 
  .څېر پردو يرغلګرو له حملو څخه خوندي پاتې شوه

ليبي جګړو په دوران كې چې اروپايانو ته د امنيت ل په نظر د صدد برا
احساس ورپيدا شو او د مديترانې سمندرګي له منابعو څخه يې 
استفاده وكړه نو  دوى وتوانېدل چې خپلې ټولنيزې موسسې په پښو 

  .ودروي او د خپلو اصلي تاسيساتو جوړولو ته مټې راونغاړي
كاندنېويا سوداګر د س(له اتمې تر لسمې پېړۍ پورې چې وايكنګانو

په لويديځې اروپا يرغلونه وكړل، د اروپا د تاريخ ) او سمندري غلۀ
  .لورى ورسره بدل شو

د (وايكنګان نۀ يوازې لويديځې اروپا ته ورغلل بلكې نوې دنيا 
د بلجيمي مورخ پرن په قول، . ته هم ورسېدل) امريكا لويې وچې
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ت ورنه كړ او د هغې اروپا په هاغه وخت كې نوې دنيا ته چندان اهمي
وايكنګانو په لويديځې اروپا باندې . كشف يې ژر له حافظې وايست

،  او په كليسا  يې وكول قتلونه د بلوسو په موده كې شوكې وكولې،
دوى دغه .ګانو كې په پېړيو پېړيو زېرمه شوې شتمنې يي ولوټله

ثروت بازار ته وايست چې په نتيجه كې يې په اروپا كې اقتصادي 
  .رك راغىتح
ل په نظر په نهمۀ او لسمه پېړۍ كې په اروپا كې د تاريخ توره دد برا
د دې وخت اروپا په اقتصادي لحاظ دومره كمزورې وه چې د . شپه وه

. لويو امپراطوريو د درنو مصارفو د پوره كولو وس ورسره نۀ و
 كې ٨١۴شارلمان لويه امپراطوري جوړه كړه خو لنډه موده وروسته په 

دې شي په اروپا كې . ده او په وړو وړو حكومتونو ووېشل شوهوشړې
  .فيوډالي كلچر وزېږاوۀ چې تر معاصرې زمانې پورې يې عمر وكړ

لومړى  عنصر . د اروپا په تاريخ كې دوو عنصرو مهم رول لوبولى دى
د يووالي روح دى چې دغه لويه وچه يې له كورنيو شخړو سره سره 

 عماري، ادب، نڅا، موزيك او فلسفې دوى  هنر، م. متحده وساتله
په شريكه   وده وركوله او له دې الرې د هر هېواد خپل بېل هويت، ته 

مثال كه به په ايټاليا كې يو فلسفي .  بېله ژبه او بېل كلتور هم غوړېدل
حركت پيل شو او يا به په جرمني كې په موزيك يا معماري كې څۀ 

رو اروپايي هېوادونو د خپل نوښت راغى، دغه نوښت او حركت به نو
دې ګډون يو مشترك اروپايي . ګډ كلچر په توګه سمدستي ومانۀ

تمدن رامنځ ته كړ چې د دې لويې وچې هېوادونه يې له يوبل سره 
وتړل، اروپا  يې د چيلنجونو په وړاندې له دننه مظبوطه كړه او دا 

  .كړه چې د ټولو خارجي مداخلو مقابله وكانديروړتيا  يې و
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. ردي ازاديو ته اهميت وركول د اروپايي تمدن بل خاص عنصر وف
فردي ازادي ان د مطلقه سلطنت په وخت كې، د كليسا د غلبې په 
زمانه كې او د فيوډاليزم د استبداد په مهال، د اروپايي ژوند يوه 

د اروپا خلكو د ذكر شويو موسسو په خالف په . مهمه ځانګړنه وه
فردي ازادۍ ته د اهميت وركولو د يو .  پېړيو پېړيو مبارزه وكړه

شاخص او ښووندوى په توګه د بزګرانو پاڅون يادولى شو چې د ځپلو 
لپاره يې ډېرې هڅې وشوې مګر ادامه يې ومونده څو باالخره  د 
فرانسې په انقالب كې د فردي حقونو  اعالميه خپره شوه او پاڅون 

يت وپېژندله او وګړي دې اعالميې د فرد ازادي په رسم. نتيجه وركړه
  . يې د قانون په مقابل كې برابر وبلل

د اروپا د تاريخ په اول دور كې ډلو او ټولنو كله كله او په وړه پيمانه د 
ازادۍ لپاره مبارزه كوله خو ورو ورو او وار په وار د ازادۍ غوښتنه د 

د فكر دې بهير د يوۀ كس يا يوې ادارې په . مبارزې اصلي خبره شوه
 كې د قدرت تمركز له سوال سره مخ كړ او قضاييه او مقننه الس

موسسې يې پياوړې كړې چې په نتيجه كې د ليبرالو اساسي قوانينو 
دغو قوانينو د وګړو اساسي حقونه . تدوين ته الر پرانيستل شوه

  :كې ليكي چې) د تمدنونو تاريخ( براډل په خپل كتاب . تضمين كړل
 ليبرليزم، چې له روان سياسته ايستل خو څوك به دا ثابته كړي چې

شوى او ارزښت يې كم شوى، نن واقعا مړ دى؟ ليبراليزم په كوم 
ځانګړي سياسي دور پورې محدود نۀ دى او نۀ د كومې خاصې  طبقې 

د لويديځ تمدن لپاره . وسيله و دسيسه او د تېر ايستلو ذريعه ده
ه خيانت شوى وي، دا ې ايډيال سره بدله . ليبراليزم يو لوړ ايډيال دى

ايډيال به كمزورى شوى وي، خو تر اوسه ال زموږ د ميراث برخه ده او 
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په فردي ازاديو هر ګوزار د ځان لپاره سپكاوى . زموږ دويم فطرت دى
  . )په غصه كوي مواحساسوو او 

په . د ازادۍ روح اروپا فعاله او له نورو تمدنونو ځانګړې وساتله
خلكو د ازادۍ لپاره مبارزه كوله د اسيا داسې حال كې چې د اروپا 

خلكو د مستبدو رژيمونو تر تېغ الندې سلګۍ وهلې او د ابتكار و 
ان په لرغونو زمانو كې د لرغوني يونان . ده يې وژل كېدلهانوښت ار

مورخ، هيرودوتس، د يونان او فارس تر منځ جګړه د ازادۍ او 
  . استبداد تر منځ مقابله بللې وه

 چې سياسي حقونه وګړي هڅوي چې خپله شخصيت و براډل وايي
هويت ولري او همدا وجه ده چې خلك د استبدادي ادارو په خالف 

  .مبارزې ته دانګي
ځينو نورو مورخانو ويلي دي چې د قانون په جوړېدو او په تطبيق كې 
تفاوت د لويديځ او ختيځ د تمدنونو د انكشاف د توپير سبب شوى 

ټول قوانين له حامورابي او جوديزمه رانيولې په ختيځ كې كابو . دى
خو . تر مسيحيت او اسالمه پورې په خدايي الرښوونه والړ دي

د ليكرګوس، . برعكس په لويديځ كې كابو ټول قوانين بشري دي
سولون او د روم د قانون سيستم د هغه وخت د ضرورت مطابق وضع 

خدايي .  وده وكړهځكه نو شرقي او غربي ټولنو په بېلو ډولونو. شوي و
قانون بدلېدالى نه شي، حال دا چې بشري قوانين  نه يوازې بدلېږي 

دې شي لويديځ تمدن د . بلكې چې ضرورت يې  نۀ وي، الغا كېږي
زمانې له پرمختګ سره سم،  په خپلو اقدارو او دودونو كې بيا كتنې 

  .ته تيار كړى دى
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  د شيانو  تاريخ
  

ر چې د شيانو د تاريخ نوم وركړ شوى دى، د د تاريخ د علم يو نوى ژان
  .ټولنې د هغو اړخونو د سپړلو هڅه كوي چې معموال ورته پام نۀ كېږي

موږ له ځان سره مختلف شيان ساتو او په ورځني ژوند كې ورنه كار 
اخلو خو په دې به شايد نه يو خبر چې دا هر يو، خپله بېله ماضي و 

حه، بې تاثيره ښكاري مګر داسې نۀ موږ ته دا شيان بې رو. مخينه لري
اوږده او په زړۀ پورې ماضي پرته ده چې   تر شا،ۀد دې هر يو. ده

سپړنه، پلټنه او شننه غواړي څو په دې ډول د ټولنې په كلتوري، 
باندې د دې ماضي  په اثر او  سياسي، اقتصادي او اجتماعي اړخونو

 .اغېز پوه شو
ونو ځايونو او نسكورو ډېريو اركيالوجي په پخوانو كنډوالو، لرغ

كې د لټون په بركت، د تېرو زمانو د خلكو  په الس د جوړو شويو 
چې ليكلي اسناد نۀ وي نو د . شيانو اهميت او فايده رابرسېره كړه

ليكنو ځاى هم په الس جوړ كړي اشيا نيسي چې د حال په ژبه د تېر 
واهر، كاللي  له تېرو تمدنونو راپاتې ج. وخت كيسه راته تېره كړي

 د ژوند په هغو زمانو كې لوښي، كار افزار، وسلې او د لوبو سامانونه 
دغه شيان د تاريخ د يوې منبع په توګه ماضي له حال . كويراته كيسې 

له موږ سره مرسته كوي چې د بشر د تحول بهير وپېژنو  سره وصلوي،
ر شوى او بل، په دې مو پوهوي چې يو تمدن له كومو كومو پړاوونو تې

  .دى
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 خلكو له مهارتونو، د ابتكار له وړتياوو او د پخوانوشيان موږ د 
 راپاتې شيان په موزيمونو پخوانوښكال له ذوقه خبروي، ځكه خو له 

  .كې ساتو
 په دې سربېره، شيان او وسايل له يوې سيمې بلې ته د كلتوري 
. ريارزښتونو په خپرېدو او د ولسونو په نږدې كېدو كې لويه ونډه ل

خو كله چې به د . په تېرو پېړيو كې ارتباطات كم او انتقاالت ورو و
 نو دې واقعې به د خلكو  دنيا له يوۀ كونجه بل ته يو نوى شى ورسېد،

په مثال كې به اور او ارابه راواخلو چې په ټوله . د ژوند طرز بدل كړ
  .دنيا كې خپارۀ شول او د ژوند په عادي بهير كې  يې انقالب راوست

د تاريخ معرفت مو د شيانو په هغه اهميت خبروي چې زموږ په ژوند 
  .كې يې لري

تر هر څه ړومبى شايد په دې باندې خبرېدل پكار وي چې شيانو څنګه 
د مثال لپاره به ووايو چې . د بشر په چلند او سلوك باندې اثر كړى دى

د ختيځ خلك تر دې وروستيو وختونو پورې د كورنۍ له غړيو يا 
څرنګه چې په غالۍ يا ګېلم . ېلمنو سره په فرش باندې كېناستلم

باندې د كوچ و چوكۍ په نسبت ډېر كسان ځايېدلى شي نو ويلى شو 
زموږ مشران . چې له فرشونو سره، د ګڼ اوسېدلو عادت پياوړى كېدۀ

 په ازادو جامو كې به خوشحاله وو خو نن سبا ،چې په فرش كېناستل
 په چوكيو او كوچونو باندې له اوس. ې دي دغسې جامې له موده وتل

 د وسايلو دې بدلېدا زموږ په  .ون سره ناسته غوره بولولدرېشي او پط
  .اثر كړى دى  باندېسلوك او د بدن په حركاتو

په دې وروستيو كې يوه سروې ښيي چې په هندوستان كې ځوانې 
 نۀ خوښوي، دوى كميس و پرتوګ ړۍنجونې د پخوانو په اندازه سا

  .ورباندې ښۀ بولي ځكه حركت پكې اسانه دى
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د نويو اختراعاتو او د خلكو د اړتياوو د بدلېدو  له كبله زاړۀ شيان په 
د اوسنو ښارونو اوسېدونكو د كليو د پخلنځيو . نويو هغو بدلېږي

د عصري پخلنځيو وسايلو د . پخواني وسايل بېخي هېر كړي دي
  .ىپخلي په طريقو كې پوره بدلون راوستى د

 ته هويت  يوۀ ګروپ  ماهرو كسبګرو د شيان او وسايلله بلې خوا،
سيمې د پېژندګلوۍ په سمبول بدلېدلى و وربخښي او يا د يوۀ ښار 

په ډاكه كې توليد شوي مازلين ټوكر د  لطافت و ظرافت په خاطر . شي
مشهور و او په بنارس كې د وريښمينو ساړيواوبدونكي د خپل 

 په اوسني پاكستان .ل هندوستان كې نوم لريمهارت په بركت په ټو
كې د سند صوبې هاله او د پنجاب صوبې چينيوټ ښارونو د فرنيچر 
جوړولو په كاروبار كې د ماهرو كسانو د لرلو په وجه بېل اهميت 

    .موندلى دى
شتمن ممكن .  د يوۀ كس د حال په بيان كې هم مرسته راسره كويشيان

ان شايد په ارزان بيه مصنوعي پسول قيمتي زېورات ولري او خوار
په لرغوني چين كې . جامې هم، همداسې درواخله. قناعت وكړي

د اروپا په . يوازې شتمنو ته اجازه وه چې وريښمينې جامې واغوندي
منځنيو پېړيو كې وسله ګرځول او په لوكسو بګيو كې سپرېدل، د 

مكن په دې  د نن سبا خلك م. كې حساب ووذريعواشرافو د امتياز په 
باندې ووياړي او وغټېږي چې وروستى ماډل موټر لري، يا يې د 
وروستني مود  بوټونه  په پښو دي يا مثال تر ګردو نوى ډول ساعت 

  .يې په الس كړى دى
دغه راز په تېره زمانه كې د تخت، تاج او امسا په څېر وسيلې  د 

 ساتل ې ډنډپه پوځي دفترونو كې د وې  او  د ځواك نخښې نوپاچايا
په اوسني وخت كې د دا رنګه سمبولونو ځاى د . د اقتدار سمبول و
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مهمو شخصيتونو په موټرو باندې بېرغ لګولو، په غونډو كې د 
  .مهمو كسانو خاصو چوكيو او داسې نورو عاليمو نيولى دى

څرنګه چې شيان، اجتماعي تفاوتونه زېږوي او خلك د امتياز په 
ځينو شي نو ځينو راديكالو حركتونو او خاوندانو او عادي كسانو وې

انقالبونو چې د مثال لپاره د فرانسې، روسيې او چين انقالبونه 
 له دې سره مخالفت كړى دى چى شيان دې د اقتدار او يادوالى شو،

 شي، خو دا مخالفتونه بې اثره وكاورلبرالسۍ د سمبولونو په توګه 
په عادي خلكو باندې د  پورې ننهد زور او ثروت خاوندان ال تر . وو

برالسۍ  او د ځان د ممتاز ګرځولو لپاره له خاصو شيانو استفاده 
  .كوي
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  د ګلونو كلتور
  

په هر ځاى او هرې خوا كې د ګلفروشيو له غرفو او دوكانونو 
دا اوس يو . رامعلومېږي چې نن سبا د ګلونو كلچر ډېر عام شوى دى

ګندولو په خاطر يو چاته د دود ګرځېدلى چې د مينې يا احترام د څر
  .ګلو ګېډۍ وركړو يا په غاړه كې د ګلو امېل ورواچوو

خو په تېرو زمانو كې هم له  درې لويو سامي اديانو، يهوديت، 
عيسويت او اسالمه پرته، نور نو په كابو ټولو تمدنونو كې، ګل د 

 وخته بيا تر يګل له خورا لرغون. مينې د سمبول په توګه كارېدلى دى
روڼاندي، شاعران او هنرمندان د ګلونو . ه پورې د محبت عالمت ونن

رنګونو، لطافت او ښكال دومره ورجذب كړي چې ډېر ځله د خپلو 
باطني عواطفو او احساساتو بيان د طبيعت د دې نازكې لورېينې  په 

  .ذريعه كوي
. د ګلونو د كلتور د تاريخ په لټون كې موږ ان لرغوني مصر ته رسېږو

 مصريانو نېلوفرګل مقدس بالۀ او مذهبي جشنونو ته به يې د لرغونو
  .خپل ايمان او درناوي د نخښې په توګه نيلوفر او نور ګلونه راوړل

مګر په روم او يونان كې د ګلونو استعمال تر ډېره حده دنيايي او غير 
د دغو خلكو د خوښې ګل، ګالب و چې په هر . ديني مقاصد لرل

د روم او يونان د خلكو په ورځنيو . دې كاوۀمناسبت كې به يې وړان
مثال د ګالبو د ( خبرو او عباراتو كې دې ګل ته زياته اشاره كېدله

او وجه يې دا وه چې دغه ګل د دوى ژوند ته ډېره الره ) بستر عبارت
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په لرغوني روم او يونان كې د ګالبو د مينه والو ورځ په ورځ . كړې وه
د . يان وهڅول چې د ګالبو باغونه كېږدياو كاروبار سوداګر زياتېدا،

ښارونو په هره څنډه او ګوښه كې د ګالنو دوكانونه پرانيستل شول او 
ګرځنده پلورونكو په الرو، كوڅو او ماركېټونو كې د ګلونو خرڅالو 

په دې منځ كې يو بل لوى تغيير دا راغى چې خدايانو ته د . پيل كړ
دا پېښه د انسان په . ونيوانسان د قربانۍ ځاى د ګلونو نذرانې 
  .خونكار خوى كې د بدالنۀ نخښه بللى شو

چې د . چې د روم امپراطوري زوال وكړ، د ګلونو كلچر هم زوال وموند
روم اختيار مسيحيانو ته په ګوتو ورغى، په روم كې د ګلونو له كلچر 

د كليسا پلرونو د ګلونو كلچر د كفر دود وبالۀ، . سره مخالفت وشو
روميانو به پخوا خپلو خدايانو ته د ګلونو تاجونه  .ۀويې غاند

جوړول، خو د كليسا پلرونو وويل چې د دوى د  دين پېشوايانو نۀ د 
ګلونو تاجونه په سرونو ايښي وو، نۀ يې په ګلونو باندې محرابونه 

په روم . لي وو او نۀ يې په مذهبي مراسمو كې ګلونه كارولي وولښك
 اول پړاو كې مذهبي مقاماتو نه يوازې د كې د مسيحيت د اقتدار په

طبيعت د دې رنګينو پاڼو استعمال منع كړ بلكې د عطرو غندنه يې 
  .هم په دې دليل وكړه چې د كافرانو عادت دى

خو ورو ورو له عطرونو او ګلونو سره تعصب كم شو او په نهمۀ 
ميالدي پېړۍ كې ګلونو كليساګانو او صومعو ته د ورتلو اجازه 

مثال زيتون د . مختلف ګلونه د مختلفو ايډيو سمبولونه شول. هوموند
  .سولې او ګالب د شهيد د وينې سمبول او ښووندوى شو

ګل د . د رنسانس په زمانه كې د ګلونو كلچر په زياته پيمانه وغوړېد
په دې زمانه كې . قلم د خاوندانو او د انځورګرو د خوښې مضمون شو

 نندارتونونه به يې په سيالۍ جوړېدل د ګلونو شوق دومره ډېر و چې 
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او د ښۀ كيفيت ګلونو د توليد او تكثير لپاره قوريې او نرسرۍ جوړې 
د ګلونو د توليد په زياتېدو سره د ګلبازۍ كلچر د اشرافو له . شوې

نور نو هغه وخت . انحصاره راووت، عوامو هم د ګلبازۍ وس وموند
 بالكون و برنډه كې يا د رارسېدلى و چې دعام سړي د كور په تراس و

  .دوكان مخې ته ګلبوټي ليدل كېدل
 كال كې د اسټريا سفير په عثماني دربار كې غاټول ګلونه ١۵۵۴په 

سفير ته غاټول ډېر ښكلي ښكاره شول، ويانا ته يې ورسره . وليدل
.  كې غاټول په جرمني، هالنډ او بلجيم كې وكرل شول١۵۶٠په . يووړل

لنډ كې غاټول ګلونه دومره عام وو چې د دغه  كال كې په ها١٧٧٨په 
  .هېواد په ملي سمبول بدل شول

په انګلستان كې د ګلونو كلتور هغه وخت صدمه وليده چې د كرامول 
د . تر اثر الندې پارلمان د قدرت واګې په الس كې واخيستې

مسيحيت پيورټن فرقې په كليساګانو كې د ګلونو او عطرو استعمال 
 كې د پارلمان له خوا يوۀ تصويب شوي قانون ښځې ١۶۶٠په  . منع كړ

خو د سلطنت له اعادې او د دين . د عطرو او ګلونو له كارولو منع كړې
او سياست له بېلوالي  سره په انګلستان كې د ګلونو كلچر يو ځل بيا 

وروسته بيا صنعتي انقالب له دغه كلچر سره نوره مرسته هم . وغوړېد
 عصري ټولنې د ورځني ژوند په يوې مهمې وكړه او دغه دود يې د

  .برخې بدل كړ
نومېږي،په هندي ) د ګلونو كلتور(جك ګوډي په خپل كتاب كې چې 

د يوې جذابې : دى ليكي چې. كلچر كې د ګلونو په اهميت غږېدلى دى
ښځې سينګار له شګوفو، له غونچو، له ګلونو او د ګلونو له تاج او 

مذهب په مشهوره حماسه رامايانا كې د هندو . پېچكه پرته نيمګړى و
د دې . د رامايانا د كيسو د اصلي اتل  راما مېرمن ده(لولو چې سيتا 
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د ګلونو د ټولولو شوقي ) ژباړن. مېړۀ د هندو خداى ويشنو مظهر دى
  .دې به نيلوفر ګالن په خپلو زلفو كې ټومبل. او د نيلوفرو لېواله وه

 تېره بيا د خوب د وخت لپاره د په هند كې نارينه هم ګلبازه وو، په
دوى نه يوازې ځانونه بلكې خپلې . ګلونو سينګار خورا خوند وركاوه

د . بګۍ، الرې، كورونه، ځايونه او ان ښارونه په ګلونو سينګارول
  .)ګلونو د ګېډۍ ډالۍ له مينې او واده سره رابطه لرله

ا د د. نيلوفر  د مصر په څېر په هندو ټولنه كې مقدس ګڼل كېږي
اوس هم د بي، جي، پي . (ويشنو، كريشنا او الكشمي د خوښې ګل و

  .)ګوندي سمبول دى
مغولو . د هند مسلمانان د هندوانو د ګلونو د كلچر تر اغېز الندې راغلل

له ګلونو سره ډېره دلچسپي لرله او لكه څنګه چې جهانګير په خپل تزك 
په .  توليد كړلكې ليكلي، د ګالبو عطر په اول  ځل د نورجهان مور

نولسمه پېړۍ كې د مسلمانانو او هندوانو ګډ كلچر د مغولو په دربار 
پيل كړ چې د ډهلي د دربار په ) پهولون والون كي سير(كې د ګلونو جشن 
ميرزا فتح اهللا بيګ په دې اړه خورا عالي ليكنه . (مالتړهر كال جوړېدۀ

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

سيداسماعيل شهيد په خپلو اثارو تقوية االيمان او صراط المستقيم 
  .كې د وادۀ په وخت د زوم په غاړه كې د ګلونو د امېلونو اچول ناروا وبلل

و او مخلصانو جالبه دا ده چې د صوفي بزرګانو په قبرونو باندې مريدان
په خالص مټ ګلونه ايښودل او په زيارتونو كې په لويه پيمانه ګلبازي 

تاريخ راته وايي چې مذهبي افراط د ګلونو د كلتور مخالفت . روانه وه
  .نن هم كيسه همدا شان ده. كړى خو سكيولر مفكورو دا دود غوړولى دى
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  لمر نۀ ډوبېږي
  

 مورخان پوهولي دي مطالعې  و غروب   د مختلفو تمدنونو د طلوع
 د يوۀ تمدن د .هد ودې او زوال الره بېله  د زېږېدو،تمدن چې د هر 

 چې د ،مورخانو ته. ظهور و زوال يون د خاص قانون پيروي نۀ كوي
ټولنې د پېژندلو او د هغې د پټو رازونو د معلومولو په لټه كې دي، د 

  .دغو غوټو د سپړلو كار ورپه غاړه دى
په دې ن چې د لويديځ تمدن د ظهور په مطالعه بوخت دي، هغه مورخا

  په دغو كې يوه نظريه د. بېل بېل نظريات وړاندې كړې دياړه يې 
د دې . بېل بوليهغو بلكل ايروسنټريزم ده چې دغه تمدن له نورو 

 چې د ښكاري لويديځ تمدن يوه داسې معجزه تهنظريې  پلويانو 
د ايرو سنټريزم له . ره رابطه لرياروپايانو له توكميزو ځانګړنو س

 تمدن د اروپا د اقليم، جغرافيايي موقعيت نظريې سره سم ،  لويديځ
 بېل د توكميزو ځانګړنو په وجه وده وكړه اوبلكل اروپايانواو د 

د دې نظريې يو شارح او مفسر ډېويد لينډيز دى . هويت يې پيدا كړ
كې په ) او فقرد ملتونو ثروت ( يې په خپل كتاب همدا ليدچې 

  .تفصيل بيان كړى دى
دى وايي  د . لينډيز په سر كې د اروپا د اقليم په امتياز غږيږي

او  يخ وهي  و جراثيمميكروب كې  هواسړه خورا  پهلويديځې اروپا
  په پسته هوا سواحلودخو د مديترانې . ناروغۍ په اسانه نۀ خپرېږي

د ناروغيو په مقابل  اروپايان په جسماني لحاظ كمزوري  او  چې كې
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نو دغو . ډېر خوندي نه وو، ساري مرضونو ډېره تباهي راوستهكې 
  د طب علم ته انكشاف وركړ چې د وبا چاره وكړي او خلكو

دغو هڅو له .  كړل چې د ناروغانو عالج وكانديودانروغتونونه يې 
 په مخنيوي مرضونودوى سره د ناروغيو په كنټرول كې او د ساري 

  .وكولهكې مرسته 
 ۀد لويديځ او ختيځ تر منځ بل توپير دا و چې په ختيځ كې اوب

حكومتونو كنټرولولې او دې شي د داسې حكومتونو جوړېدو ته الره 
په مقابل كې په لويديځ كې اوبۀ . اواره كړه چې د قدرت تږي وو

 د جوړولو لپاره نظام خلك اړ نه وو چې د اوبو لګولو د ،پريمانه وې
  .تكيه وكړي يروكراسپه حكومتي بي

د مورخانو په نظر خواړۀ يو بل هغه عامل دى چې په پرمختګ كې 
اروپايانو كوچ، شيدې او غوښه خوړله چې دوى يې روغ او . برخه لري

  .او د سختو كارونو د تر سره كولو وس يې وركاوۀپياوړي ساتل 
سره  د نفوسو له كنټرول جپه دې سربېره په اروپا كې د ناوخته وادۀ روا

  . نعمت نۀ بلكې پېټى حسابېدۀدلته ماشوم. مرسته كوله
لېنډيز وايي چې شرق او غرب له ابتدا ال، له كابو هر پلوه بېل قطبونه 

دولتونه جوړ كړل، د يونان رقيب _ كله چې يونان مستقل ښار .وو
په لويديځ كې شخصي .  يعنې فارس د استبداد په منګولو كې و

ځ كې ټوله مځكه د واكمنو په واك كې  په ختي خوملكيت خوندي و
  .وه

د لويديځ تمدن په پېژندلو كې  دا هم د يادولو ده چې اروپايانو له 
لينډيز د كليسا د هژموني او برالسي په  .كليسا سره څنګه چلند وكړ

 ١٣٧۶ لكه لوالرډانو چې په خالف د يو شمېر نهضتونو يادونه كوي،
د كليسا د تعليماتو او  كې ١۵١۴ په  چې مارتين لوتركې او 
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د دې اعتراض يوه  . اقتصادي استثمار  په خالف ناره اوچته كړه
 په ځايي ژبو ترجمه او عادي خلكو مقدس كتاب چې  راووتهنتيجه دا

د دين له نوي تفسير سره . دې شي د كليسا نفوذ كم كړ. ته د فهم وړ شو
 په اوه سم، خداى مطلق قدرت  او پاپ په مځكه باندې د هغه خليف

مذهبي مسايلو كې د واك څښتن و خو سياسي قدرت د پاچا په الس 
 په دې ډول وينو چې  قدرت نۀ  په يوۀ الس كې پاتې شو اونۀ   په  .كې و

   .يوې ادارې كې راټول شو بلكې ووېشل شو
 چې صنفي اتحاديو ظهور و ښارونو  داسې د غرب تمدن بله ډالۍ د
 ټولنو او اصنافو يو مهم مسووليت د د دغو. يې كاروبار اداره كاوۀ

 ښارونو خپلو  ښاريځو . وتحفظ سوداګرو او كسبګرو د حقونو 
ته ازادي وركوله او واكمنو، سوداګر وكسبګر په شا ) شهروندانو(

ټپول چې عوايد يې زيات شي او د فيوډاالنو په مقابل كې يې پياوړي 
رونو ته امتيازات واكمنو د فيوډاالنو د زور د كمولو لپاره ښا. كړي

  .وركړل او د سوداګرو مالتړ يې وكاوۀ
 كال كې د صليبي جګړو پيل داخلي جنګونه ختم او اروپايان ١٠٩۶په 

خو چې صليبي . يې د خپل مشترك غليم په مقابل كې متحد كړل
 او جګړې ختمې شوې نو له پوځونو څخه د استفادې سوال راوالړ شو

 توجه هافريقا د خاورو الندې كولو ت اسيا او په دې ډول اروپايانو د
 ورېښمو اروپايانو د خپل  ثروت د زياتولو لپاره د سرو زرو،. واړوله
 د ازادو زميني و  د ځان لپارهدوى.  مساله جاتو  سوداګري پيل كړهاو

 د مسلمانانو د كنټرول د ختمولو هڅه منظوربحري الرو د لرلو په 
ا د لويو قدرتونو په توګه په نتيجه كې پرتګال او اسپاني. وكړه

. د نويو سمندري الرو په لټون كې نوې دنيا كشف شوه. راڅرګند شول
 له دين څخه پوره پوره فتوحاتو لپاره د ،اسپانيا او پرتګال دواړو
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. استفاده وكړه او د مفتوحه ملكونو منابع او شتمنۍ يې لوټ كړې
 اړ ايستل دوى نه يوازې د مفتوحه ملكونو خلك د عيسايت منلو ته

د هغوى سرونه  منۍ د ترالسه كولو لپاره يې بلكې د هغوى د شت
كليسا روحانيونو د دوى دغسې كارونو ته دليلونه اختراع او د ورېبل 
  .كړل

په پل،  كې د اسپانيا او پرتګال الرهبريتانيا او فرانسې د استعمار په 
ستل چې ورو افريقايي غالمان  تهدوى  كارابين ټاپوګانو. پل كېښود
  دغو ټاپوګانو ته په دريو پېړيو كې .   په كروندو كې  كار وكړيهلته

هغه ثروت چې د  غالمانو د . كابو لس ميليونه غالمان  وروستل شول 
كار په بركت راغونډ شو په انګلستان كې يې صنعتي انقالب راوست 

  .چې په تكنالوجي كې يې نوى پېر پرانيست
 او خپلې ټولنې مزل وكاوۀ په همدې الره نورو اروپايي هېوادونو هم 

  . ته وروسولېمرحلېيې له فيوډالي پړاوه صنعتي 
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  مذهب او سياست
  

دواړه غواړي چې  . مذهب او سياست دواړه يو مشترك مقصد لري
قدرت يې په الس كې وي او خپلو مقصدونو ته د رسېدو لپاره 

د دوى ميتودونه البته، مرام ته په رسېدو كې . استفاده ورنه وكړي
مذهب د ځان د حمايت لپاره د خپلو پيروانو مذهبي . بېل دي

احساسات پاروي خو سياستوال له چل، سازباز او ديپلوماسي كار 
سياستوال  په ديموكرات سيستم كې  د خلكو د رايو په خپلولو . اخلي

پسې ګرځي او كه ټولنه وروسته پاتې وي نو د لښكرو په زور واك  ته 
  .هم نا مناسبه نۀ ګڼيرسېدا 

د قدرت د حصول په كشمكش كې سياست و مذهب  د يو بل  د تخريب 
مذهب چې سياسي اقتدار يې ملګرى وي،  اسره  يې دا .  هڅه كوي

.  وي چې دغه اقتدار د اسماني او غيردنيايي  مقصد لپاره وكاروي
مذهب وايي  چې اقتدار يې له خدايه منشا اخلي او په همدې وجه يې 
. د روحاني الرښوونې په رڼا كې  د ټولنې د سمون مقصد  مقدس دى

خو، سياست برعكس، له هر ډول ارزښته بېل، د ټولنې د اړتياوو 
مطابق خپلې پاليسۍ جوړوي او د اړتياوو په اساس د دولت سيستم 

  .او قوانين بدلوي
د مذهب او سياست په طريقو كې يو بنيادي فرق په دې كې دى چې د 

اك او اقتدار د خدايي قوانينو په حدودو كې وي چې بشر مذهب و
پكې الس نه شي وهلى خو د سياست په پراګماتيكه او عملي طريقه 

 
 ـخ نــــنــــــدارهتـــــاريــــد              78

كې ټولنه بايد وخوځي، په مخ الړه شي او د وخت له نويو چلينجونو 
په سكيولر او غير مذهبي الره او روده . سره په ځان كې بدلون راولي 

دى د اسماني . تقدير د ټاكلو مسوول دىكې بنيادم پخپله د خپل 
بلكه برعكس، له دۀ . قدرت په كنټرول كې نۀ دى چې مطيع واوسي

تقاضا كېږي چې د خپل ليد او ارزو مطابق د ټولنې د جوړولو لپاره 
  .پالن ولري او نوښت وكاندي

په دا يوۀ كې  : د مذهب او سياست په اړه په تاريخ كې درې ماډله وينو
ست د قدرت د انحصار لپاره يو بل ته السونه وركړي مذهب او سيا

په بل ماډل كې سياست په مذهب باندې له برالسه كېدو وروسته . دي
په دريم ماډل كې سياست او . هغه د ځان دګټو لپاره استعمالوي

  .مذهب په ټكر كې وي چې په پاى كې سره بېلېږي
 په خاص د اديانو د ابتدا او خپرېدا مطالعه راښيي چې هر دين

چاپېريال او خاصه زمانه كې ظهور كوي او په همدې وجه يې 
الرښوونې تر ډېره حده د هاغه  وخت او چاپېريال  موجودو پرابلمونو 

خو چې زمانه واوړي او پرابلمونه بدل شي نو دين د . ته متوجه وي
په دې . خپلې بقا لپاره د دغو نويو پرابلمونو د اوارولو هڅه هم كوي

دين له نويو حاالتو سره د خپلو تعليماتو د برابرولو ضرورت بهير كې 
د وخت په تېرېدو سره داسې مرحله راځي چې دين د . محسوسوي

عصر پرابلمونو ته په ځواب موندلو كې له مشكالتو سره مخ شي او له 
د مثال لپاره به . نويو شرايطو سره ځان عيارول ورته ګرانه واېسي

د مطابقت بهير كابو  دوه نيمې پېړۍ د اسالم . اسالم راواخلو
واخيستې  خو كله چې د ودې دا بهير بشپړ شو نو راسخ العقيده 
خلكو ته دا بيا ناممكنه واېسېده چې نويو او نورو افكارو او نظريو 

د دوى دا  باور راغى چې د اسالم په اډانه كې هر ډول . ته الر پرانيزي
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په همدې پلمه د هر ډول نوي بدلون به د هغۀ اساس وركمزورى كړي او 
  . ټينګار وشو پرته د پخوانۍ اډانې په ساتنه باندې څۀ له اضافه كولو

يو : د خپل ژوند په بهير كې  هر دين له دريو انتخابونو سره مخ كېږي
انتخاب  خو دا دى چې د دين په اډانه كې له هر ډول بدالنۀ سره 

ر او تفسير هڅه د مخالفت وشي او د ديني تعليماتو دهر نوي تعبي
چې په اسالم كې يې فتوا ( حكومت په زور او يا د مذهبي حكم په مټ 

په دغسې حالت كې هغه كسان  چې د مذهبي .  شنډه شي) بولي
افكارو د بيا رغېدو ادعا كوي  د دين غليمان ګڼل كېږي او د ايمان له 
 خاوندانو غوښتنه  كېږي چې له داسې كسانو سره بايد اړيكې غوڅې 

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

دا ورته د منلو وي چې تعليمات يې د وخت له غوښتنو سره سم له سره  
  .تفسير او تعبير شي

كله  چې مذهب د نويو مشكالتو په اوارولو كې پاتې راشي او ځان نا 
اب هم شته او هغه امنه وويني  نو دغه وخت د مذهب لپاره دريم انتخ

دا چې  له فعال ژونده څنډې ته شي او خپل فعاليت يوازې په روحاني 
  .مسايلو پورې محدود كاندي

په اوسنو شرايطو كې چې ساينسي او تخنيكي ايجادات په سرعت 
سره دنيا بدلوي اوپه تېره بيا د پوهې او سياسي و اقتصادي علومو 

لې او ماشيني كېږي  نو مذهب په خپرېدو سره  ټولنه ورځ په ورځ  پېچ
ساينس او د معرفت نورې څانګې اوس د يوې بېلې . نهيلى وينو

هستۍ فكر كوي چې د تخصص په ذريعه اداره كېداى او كارېدلى 
مذهبي علما په دې دريځ كې نۀ دي چې د دې مهارتونو . شي

همدا . پېچلتياوې وپېژني او له مذهبي الرښوونو سره سمون وركړي

 
 ـخ نــــنــــــدارهتـــــاريــــد              80

ې په ځينو ټولنو كې مذهب له سياسته بېل شوى دى او په علت دى چ
ټولنه باندې نور هاغسې غلبه نه لري لكه په منځنيو پېړيو كې يې چې 

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

دغه ډله كسان د دين د . پلويان دي خو له دينه بېلېيدل  هم نۀ غواړي
تفسير تقاضا كوي، داسې چې د دوى د ژوند له طريقې نوي تعبيرو 

دغه شى د نويو مذهبي فرقو او نظريو د پيدا . سره سمون وخوري
موږ په هر دين كې د خلكو د يوې ډلې د غوښتنو د .  كېدو سبب ګرځي

خو . ځواب لپاره نوې فرقې مومو چې  يو وخت وي او بيا ختمې شي
مثال كله چې په .  پايېدونې ويځينې فرقې په پايېدو ټينګار كوي او

مسيحي ټولنه كې بورژوازي د سود لپاره د مذهب اجازه وغوښته نو 
د مذهب په )  مړ١۵٩۴د (مذهبي ريفورميسټ و سمونپال كالوين

دغه شي تجارتي خنډونه لرې كړل او د . اساس د سود اجازه وركړه
 آر، ايج تاوني. صنعت كارو او سوداګرو كاروبار ورسره وغوړېد

) مذهب او د كاپيټاليزم ظهور(په خپل كالسيك اثر) ١٩۶٢‐١٨٨٠(
كالوين د شپاړلسمې پېړۍ د بورژوازۍ لپاره : كې سم ويلي دي چې 

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



 
 ـخ نــــنــــــدارهتـــــاريــــد              81

  
  
  

  د فرانسې انقالب
  

د . اتلس سوه اتۀ څلوېښت ميالدي كال په اروپا كې د انقالب كال و
انقالب لمبې نۀ يوازې په فرانسه كې بلكې په جرمني او استريا كې هم 

دوى ته ويره .  په هر ځاى كې يې برالسي مخور پرېشانه كړلاوبلې وې 
 ټيټو طبقو راديكاليزم يې هسې نۀ د قدرت او ورولوېده چې د

  .امتيازونو ختمېدو ته الره اواره كړي
نۀ څپو په شوق راوستى يو جرمن مورخ كارل وان روټيك چې د بدال

 چې د اروپا وليكل كال د انقالب په باره كې ١٧٨٩و،  د فرانسې د 
عيسويت، مطبعه او د فرانسې : تاريخ درې لويې پېښې ليدلي دي

په دغو دريو كې عيسايت او مطبعې په اروپا او نوره دنيا . انقالب 
ب هرڅۀ كې په پټه خولۀ او ورو ورو بدلون راوست خو د فرانسې انقال

ځكه خو دغه انقالب د هغو . په توندۍ، په چټكۍ او ناببره بدل كړل
كسانو لپاره يو مثال او ماډل شو چې د خپلو ټولنو د چټك بدلون 

  .غوښتنه يې كوله
هابسباوم په قول، د فرانسې انقالب، هغو كسانو ته چې په . ايل. د اي

ړل، ټولنه كې يې بدلون غوښت، الهام وركړ، ادبيات يې ورك
اصطالحات يې وركړل، د هغوى مخې ته يې يو ماډل كېښود او د 

دى د دې انقالب د .  يې د پرتلنې يو مقياس وركړپه السهغوى 
د اروپا د نولسمې پېړۍ د ټولو : سياسي اغېزو په اړه ليكي چې

هېوادونو د سياسي اصطالحاتو يوه لويه برخه له همدې انقالبه 

 
 ـخ نــــنــــــدارهتـــــاريــــد              82

ه فرانسوي ژبې پور شوي يا د راوتلې او دغه اصطالحات يا ل
  .فرانسوي په تقليد جوړ شوى دى

د انقالب كلمه يې   كې په فرانسه كې واقع شول،١٧٨٩هغه څۀ چې په 
اوس دا معمول ده  چې د ټولنيز ژوند . په زړۀ پورې او قدرمنه وګرځوله

په بېلو بېلو اړخونو كې مثبتو تحوالتو ته د اشارې په وخت  د انقالب 
  . ووكلمه وكار

يو جالب ټكى دا دى چې د بېلو بېلو انقالبونو له ماهيت سره بېل بېل 
زراعتي . مثال د روسانو انقالب سور دى. رنګونه غوټه شوي دي
پاچا په دې . د ايران پاچا خپل انقالب سپين وبالۀ. انقالب زرغون دى

ډول دې ته اشاره كوله چې د دۀ انقالب د نورو انقالبونو برخالف چې 
خو له دې .  وو، سوله ايز ماهيت لريخونړي يې اخيست او كسات

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

كوي خو د خپلې ازادۍ جګړه يې د انقالب په نوم پيل كړه چې  دا 
ل محافظه كار ماهيت د پټولو او مترقي ګروپ نومونه به شايد  د خپ

  .ته د ورنژدې كېدلو په خاطر  وه
 انقالبونو ته الر ١٨۴٠ او ١٨٣٠ كال انقالب د ١٧٨٩د فرانسې د 
دغو انقالبونو د اروپا برالسې طبقې وګواښلې او . پرانيستله

. مجبورې يې كړې چې د خلكو د پرګنو په ګټه په تغييراتو فكر وكړي
ونه په دې خالص شول چې  د پخوانو رژيمونو ورځې نورې د دوى سر

تېرې دي او دوى ته پكار ده چې  په نويو تغييراتو او د دولتي نظام په 
  .نوي جوړښت باندې غور وكوي

. موږ دغه ډول فكر د جرمني د صدراعظم بسمارك په خبرو كې لولو
ې چې كه انقالب خامخا راځي نو تر د:  كال كې ويلي وو١٨۶۶هغۀ په 
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د بدلون د راتلو . موږ يې قربانيان واوسو، بهتره ده پخپله يې راولو
فشار په اروپا كې  سياسي، اجتماعي او اقتصادي تحوالتو ته 

دا يو . الراواره كړه څو په دې توګه د انقالب څپې له كنټروله ونۀ وځي
تاريخي حقيقت دى چې د فرانسې انقالب د نړۍ سياسي، اقتصادي 

 ژوند ته ډېر څۀ وركړي دي او په تاريخ، ژبه او سمبولونو او اجتماعي
دغه انقالب د دولت موسسې ته  ځينې آلې او . يې ژ ور اثر پروت دى

وسيلې لكه تور، سپين اوشين درې رنګه بيرغ او د مارسي سرود په 
دغه انقالب د اساسي قانون يو ماډل چې د . طرزملي سرود وركړل

و حاكميت او د قانون په مقابل كې بشري حقونو اعالميه، د خلك
  .مساوات پكې شامل وو، وړاندې كړ

د دې انقالب په پېرزوينو كې قانوني نظام، متريك سيستم، په 
سياسي فعاليتونو كې د ښځو ګډون، مذهبي زغم او د بنديانو او 

په دې سربېره دې . غالمانو په ګټه انساني ريفورمونه هم يادولى شو
اع لپاره د يرغلګرو لښكرو په خالف د ولسي پوځ انقالب  د ځان د دف
دغه راز په سياسي ژبه كې د ښي او چپ اصطالحات  . ايډيه مطرح كړه

  .چې سياسي تمايالتو ته اشاره كوي، د همدې بدلون پيداوار دي
دې انقالب له پيل پيله د اجتماعي حيثيت د برابرۍ لپاره د  د ځپل 

د انقالب معروف . ټې راونغښتېشويو خلكو  د هيلو پوره كولو ته م
شعار يعنې ازادي، برابري او مساوات،  په ټولنه كې د تفاوتونو د 

د خلكو اجتماعي موقف ته له پامه پرته د هېواد . ختميدا ارزو بيانوي
. په نوم يادول سمدستي دود شول) وطندار( هر وګړى د سټيزن

وشوه او  يو وروسته بيا د روسيې په انقالب كې د همدې دود پيروي 
د فرانسې د انقالب بله ځانګړنه . ويل پكې رواج شول) ملګرى (بل ته 

د . دا وه چې د نورو ورپسې انقالبونو په شان يې اتالن توليد نكړل
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انقالب ټول مخكښان او سرالري د انقالب په بهير كې بې اعتباره او 
چې د د انقالب تر تېغ تېر شول او په پاى كې داسې څوك پاتې نه شو 

  .انقالب د اتل په توګه راڅرګند شي
فرانسويان وايي چې دوى د انقالب د كاميابۍ په الر كې ډېرې قربانۍ 
وركړې دي او څرنګه چې د ې انقالب د نړۍ د خلكو د سياسي شعور په 
بيدارۍ كې لويه برخه اخيستې ده او په نړۍ يې نورې ډېرې پېرزوينې 

خو د زوړ پالو او . نو احسان ومنيكړې دي نو نړيوال بايد د فرانسويا
تندروو كسانو د فكرونو د تفاوت په اساس د انقالب متفاوت تعبيرونه 

د انقالب د راتلو  مخالفان وايي چې انقالبونه د اناركي او . كېږي
ګډوډي د مخنيوي لپاره جوړې شوې پولې او پيدا شوي رواجونه له 

 پرانستل كېږي، لكه د منځه وړي چې په نتيجه كې ديكتاتوري ته الره
فرانسې په انقالب كې چې همداسې وشول او په اخر كې قدرت ناپلييون 

خو د دې استدالل . ته په ګوتو ورغى چې د زور حكومت يې وچالوۀ
مخالفان وايي چې د يوۀ انقالب لپاره دا ضروري چاره ده چې له ماضي 

  . يسره رابطه غوڅه كړي او په ټولو ماضي دودونو چليپا وباس
دريم نظر دا دى چې  هره ټولنه په خپله ماضي كې ژورې رېښې لري او د 

ماضي په . نوي پيل لپاره د ټولو پخوانو اړيكو غوڅېدا اسانه خبره نۀ ده
هر ډول شرايطو كې پايېدونې ده او په هر ډول حاالتو كې د ټولنې د يوې 

  .برخۍ په توګه ژوندۍ پاتېږي
و روڼاندي له دې سوال سره مخامخ كړي د انقالبونو تجربې سياستوال ا

دي چې ټولنه بايد  د انقالب په ذريعه بدله شي كه د ريفورمونو په 
 .موږ بايد په دې پوښتنه غور وكړو. ذريعه؟ دا يوه مهمه پوښتنه ده
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  دابآو د ډوډۍ خوړل
  

د خلكو د . د ډوډۍ خوړلو آداب د تمدن له بهير سره نژدې تعلق لري
  .ه كې د دوى د كلتوري سلوك  انعكاس وينوخوراك په طريق

د انساني تمدن په ابتدا كې چې د آدابو مفهوم نۀ و او د حفظ الصحې 
ضرورت نۀ احساسېدۀ، خلكو د ډوډۍ پخولو يا خوړلو په وخت پاكۍ 
او نظافت ته پام نۀ كاوۀ خو چې تمدن مخ په وړاندې ګام واخيست، په 

  .دې سلسله كې هم بهتري راغله
وپا كې د لرغوني وخت او منځنيو پېړيو د خوړلو آداب تر په ار

رنسانس د خلكو د فكر .  پاتې ووقوتشپاړلسمې پېړۍ پورې په خپل 
هالنډي عالم .  تبديلي راوستهد دوى په دود بايدۀ كې يې  لورى بدل كړ او

دغه .  يو جالب كتاب وليكۀ باب كال كې د آدابو په١۵٣٠اراسموس په 
وپا تر ګردو  ډېر خرڅېدونكى كتاب شو او مطبعو په اثر سمدستي د ار

د دې كتاب د . خورا كمه موده كې يوسلو دېرش ځله له سره چاپ كړ
 هغه آداب   د دوى وجه دا وه چې اراسموس اروپايانو ته  يوهمحبوبيت

 .وروپېژندل چې يو وخت په نادودو كې حساب وو او نامناسب ګنل كېدل
 د اشرافو په څنګ ه كتاب وليكۀ چې اراسموس په داسې وخت كې دغ

په ټولنه كې د حيثيت لرلو كې له بورژوا طبقې سره اړوندو خلكو هم 
 ظاهري بڼۀ او خويونه يې د پيدا كاوۀ او غوښتل يې چې احساس

  .و كسانو په شان ويباكلتوره او مهذب
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اراسموس د خوړو نامناسبو طريقو ته په ژور نظر وكتل او دا يې وښودله 
مثال دۀ .  د نويو ارزښتونو په رڼا كې  څنګه بدلې شي طريقې بايد داچې

تاسې يې په مناسب ډول ( وويل چې ډوډۍ بايد په الس ماته نه شي بلكې
په ډوډۍ باندې د وږ : دۀ دا نصيحت هم وكړ.)  كړئه ټوټه په چاړه ټوټ

  .سترګو غوندې يرغل مۀ كوئ
 د استفادې  څخه چاړو  د اراسموس په زمانه كې  له كاچوغو، پنجو او

په دسترخوان به معموال ګوته په شمار كاچوغې ايښې وې . عادت نۀ وو
اراسموس د دې ستونزې د اوارولو . چې ټولو مېلمنو  په شريكه كارولې

 ،لپاره وويل چې له هر ځل استفادې وروسته دې اول كاچوغه پاكه شي
ز باندې به د څرنګه چې د ډوډۍ پر مې. بل استفاده وكړيبيا دې ورنه 

خوړو ايكې يو لوښى ايښى و، نو هر مېلمه به لوښي ته الس ټيټاوۀ او د 
ځينو مېلمنو به لوښى خپلې خوا ته . غوښې ښه ټوټه به يې ور اخيسته
د ځينو نورو عادت و چې د خوړو د . وركش كړ چې ډېر څه ورنه واخلي

نګه  دا ر لهاراسموس له دوى وغوښتل چې. لوښي منځ ته به يې كتل
: دۀ يادونه وكړه چې. په سر شيغيرمهذبو، عجيبو، غريبو عادتونو الس 

ياد . تر غوښې دمخه وچه ډوډۍ مۀ خورئ چې ارواوږي به ښكاره شئ
ځينې كسان دومره غټه . ولرئ چې ترڅښلو دمخه خولۀ پاكه او تشه كړئ
 باد وكړي او ځينې نور بيا د ېګوله كوي چې بغور يې  د پښ د بنۍ غوند

لو په وخت شونډې له يوبله بېلې ساتي، له خولې يې  د سركوزي خوړ
په ډكه خولۀ څښل او خوړل نۀ  كېدونې ده او نۀ . غوندې غږ راوځي
  .)خوندي طريقه

د مېز په سر به  څو . په هغو وختونو كې د بشقابونو استعمال هم عام نۀ و
 تر . او د اوبو جګونه ايښي وو، د سوپ لوښى دانې كاچوغې او چاړې

خوړلو دمخه د السونو وينځل ځكه ضروري وو چې خلكو ډوډۍ په 
اراسموس نصيحت كوي چې د ډوډۍ د خوړلو لپاره بايد . السونو خوړه
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احتياط پكار دى چې ګوتې ونۀ څټل شي . يوازې له ګوتو استفاده وشي
دۀ ليكلي دي چې دا د ادب تقاضا نۀ ده چې . او نۀ په جامو پاكې شي

  .   راماته او بيا په كتغ پورې شيډوډۍ په غاښونو
د اراسموس په نظر د ډوډۍ په وخت خبرې اترې پكار دي، ځكه دا كار د 
دى . ژر ژر خوړلو مخه نيسي او  ورو ورو خوړل د هاضمې لپاره ښۀ دي

   .خوړلو كې خوند هم نشته  ژر ژر او بې بريكه ډوډۍ  پهوايي 
وخت غوره طبقو  د د اراسموس د كتاب محبوبيت ثابتوي چې د هغه 

و اوسېدل د مهذب برخو كېژوند په نورو او  د خوړلو په برخه كې 
له اراسموسه وروسته ځينو نورو ليكوالو هم د  .  واحساس پيدا كړى

دوى په دې اړه ځينې داسې . ډوډۍ په آدابو او طريقو كتابونه وليكل 
  :جالبو نتيجو ته رسېدلي دي

ې ته په كاچوغو ټك وټوك او چړپ و چړوپ   د خوړلو په وخت د نورو مخ-١  
  .جوړول نامناسب كار دى

  .خوراك يې د خوكانو په شان دى هغوى چې د خوړو په لوښو غوټې كوي، -٢  
  . ځينې كسان هډوكي چيچي او بيا يې بېرته لوښي ته اچوي چې بې ادبي ده-٣  
  . په سر نۀ اړوېجګ د څښلو لپاره به -۴  
ې د مېز د سر په ټوكر باندې پوزه پاكوي يا د ډوډۍ د  هغه څوك چې د ډوډ-۵  

  . صافوي، سمه تربيه نۀ لريهخوړلو په وخت غاړ
   خولۀ او السونه خلكو به،د منځنيو پېړيو په اروپا كې د دستمال رواج نۀ و

په اتلسمه پېړۍ كې د روميال استعمال اول په . د مېز د سر په ټوكر پاكول
د څورلسم لويي په . روپايي هېوادونو كې  دود شوايټاليا او بيا په نورو ا

ښه اشراف د دستمال د لرلو ليوال شول او دستمال د زمانه كې د فرانسې 
كله چې .  پورې خلكو په الس ډوډۍ خوړه١٧٠٠تر . وكلتور يو عالمت ش

 ورسره په دې پلمه نو سخت دريځو مسيحيانو پنجې راپيدا شوې، 
 دا د ډوډۍ بې ،ۍ لپاره ګوتې راكړې دي د ډوډ خو وكړ چې خداىتمخالف

  .خو پنجه ژر عامه شوه. حرمتي ده چې په پنجه وخوړه شي
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 د ازادۍ مبارزه كه انقالب؟
  

په ابتدا كې د امريكا مورخانو او سياستوالو خپله مبارزه د ازادۍ 
 خپله خبره بدله كړه ، هغې ته يې د امريكا د يې  وروسته   خوجګړه بلله
د : په دغو دوو اصطالحاتو كې ښكاره توپير دى. م وركړانقالب نو

. ازادۍ جنګ د يوۀ خارجي استعماري قدرت په خالف مقاّبله وي
داسې چې د مستعمرې خلك د استعماري طاقت په ضد راوالړېږي 

خو، انقالب د . او د ښكېالك له منګولو د ځان د ازادولو هڅه كوي
و خوار تر منځ د توپير په يوۀ هېواد داخلي موضوع ده چې د شتمن ا

نتيجه كې پېښېږي او يا داسې وي چې د ټولنې ځينې ډلې او برخې د 
انقالب معموال سوله ايز نۀ . يومسلح مبارزې له الرې  نظام نسكور

  .وي، خونړى وي
د مستعمرې له خپلواكۍ وروسته هم شايد د استعماري قدرت 

چليپا ميراث ماضي  په ميراث هورې پاتې شي خو په انقالب كې 
ونه  او ځاى يې له انقالبي ايډيالونو سره سم نوي جوړښتايستل كېږي 

  . نيسي
د انقالب او استقالل تر منځ دغو توپيرونو ته په پام سره دا څرګنده ده 
چې د انګلستان په خالف د امريكا د مستعمرو پاڅون، انقالب نه 

د فرانسې د انقالب خو د نوم دا بدلېدا . بلكې د ازادۍ لپاره مبارزه وه
په وجه وه چې نتيجو يې د اروپا او امريكا خلكو ته الهامونه وركړل 
او په دې ډول د انقالب كلمه نه يوازې محترمه بلكې رومانتيكه هم 
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شوه او په ټولنه  كې يې  د چټكو تغييراتو راتلو ته د چمتو كېدو 
ري، د امريكايي مورخان چې د وطنپالنې ژور احساس ل. وركړه معنا

ونه كوي او خپل ښښامريكا د استقالل د مبارزې د ال مهم ښودلو كو
د امريكا نامتو . برى په  بې عدالتۍ او استبداد باندې برى بولي

مورخ بنكروفت، د امريكا ازادي د ديموكراسۍ او ازادۍ  كاميابي 
يادوي او د خداى له لوري د الهام شوي پرمختګ د اوږد مزل د اوج 

 مګر مترقي مورخان دې نظر ته د شك په سترګه ګوري .ټكى يې ګڼي
او د امريكا د استقالل جنګ د مور وطن په خالف  يو اجتماعي 
  .غورځنګ او د خواصو په مقابل كې د ديموكراتو يو اعتراض ګڼي

عام خلك چې د ازادۍ په غورځنګ كې شريك وو او د انګلستان په 
روسته پوه شول چې هغه خالف مبازره كې يې برخه لرله، له ازادۍ و

د يوۀ نوي ازاد .  ۀ چې دوى له ازادۍ غوښتل هغه د دوى په ګټه نه ووڅ
 ،  ليډرانشوي هېواد د اساسي قانون د ليكلو په مقصد راغونډ شوي

بلكې د ممتازو او شتمنو طبقو اړوندان وو چې  د خلكو دوستان نۀ 
ره يې يوازې د خپلو شتو او جايدادونو له ساتلو او ژغورلو س

  .دلچسپي وه
موږ دغه حقيقت د توماس پين له غيابه معلومولى شو، د هغه چا چې 
كامن سينس يې وليكۀ او ليكنو يې د انګلستان په خالف مبارزه كې 

دغه راز د لوى انقالبي ليډر  جان هن . لوى سياسي شعور پيدا كړ
دغه .  پوهېږو چې كيسه څۀ وهو مبلغ سمويل ادام له غيابهاكوك 
دلته د ټولنې د . ان د اساسي قانون جوړولو ته دعوت نۀ شولكس

ستازو لوى اكثريت د  اد. خوارو او محرومو طبقو استازي نۀ وو
مالكانو، قانون پوهانو، سوداګرو ، بانكرانو او د لويو كاروباريانو 
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دغو ممتازو او شتمنو خلكو  داسې اساسي قانون غوښت چې د . وو
  . دوى خوبونه رشتيا كړي

هغه څۀ چې دغو استازو د اساسي قانون په غونډه كې وويل د امريكا 
چارلس  لوى مالك مثال . يندې لپاره يې د دوى طرحه منعكسه كړهآد 

وړانديز وكړ چې يوازې هغه څوك د ولسمشرۍ د مقام  پينكني
يوۀ قانونپوه جيمز موري ميسون . مستحق دى چې يولك ډالره ولري

متوجه راځئ دې ته ... ديموكرا ت شوي يو وويل چې موږ تر حد زيات 
  واوسو چې افراط  رانه ونۀ شي

  دوى له عوامو .ښكارېدلعوام مازې چټل للو و پنجو  دغو كسانو  ته 
د حشرو غوندې . عوام  د فكر او دليل خلك نۀ دي: وېرېدل او ويل يې

  .دي، يو ساعت لمر ته ځانونه تودوي بل ساعت چيچل كوي
د . ې د ديموكراسۍ اليق نۀ بلل هم وه چې عوام يدلته داسې عقيده

موږ : نيوانګلينډ يوۀ روحاني جرمي بكناپ خپل ملګري ته وليكل
 او مالتړ يې وكړو چې بايد د يوۀ اصل په حيث دا حقيقت ومنو

حكومت له خلكو سرچينه اخلي خو خلك بايد په دې وپوهوو چې 
  .دوى په ځان باندې حكومت كولو ته جوړ نۀ دي

دغسې افكارو نتيجه دا راووته  چې د امريكا نوى اساسي قانون د د 
دا د محافظه كارو . ممتازو طبقو له ګټو سره سم ترتيب او تنظيم شو

ځكه خو ليبرالو او مترقي عناصرو دغه قانون زرين دام  يو برى و،
) بيل اف رايټس(د قانون په لومړنۍ مسوده كې د حقونو اليحه .  وبالۀ
رپسې دوه كلنه موده كې په قانون كې لس ترميمه وشول چې په و. نه وه

د عبادت، بيان، چاپ، غونډې، ډله ايزې غوښتنليكنې او  وسله 
فرانسوي مورخ فرناند . ګرځولو په شمول ځينې  حقونه پكې شامل وو

په ټولنه كې د امتيازونو په تېره بيا د شخصي : براډل ليكي چې
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مېدو سوال نۀ  پيدا كېدۀ او شتمنۍ چې واجب الحرمته وه، د خت
د . بلكې هڅه كېده چې ثروت ته د رسېدو الره ټولو ته پرانيستې وي

امريكا په څېر يوۀ لوى او كرار ملك كې دا په يقين سره  اسانه چاره 
  .  وه

 ٧‐١٧٨۶په . په نتيجه كې خوارو او بې برخې طبقو غبرګون وښود
ال دى چې يو شمېر كلونو كې كې شېز بغاوت  د دغه غبرګون يو مث

بزګرو د ماساچوست حكومت د بې عدالتيو په خالف وسلې ته الس 
. په بزګرو باندې د جنګ د ټكس لګول د شورش وجه وه. وغځاوۀ

بزګرو استدالل كاوۀ چې تاوان به دوى كوي خو ګټه به يې شتمنو ته 
رسېږي ځكه شتمنو چې  حكومت ته پور وركړى دى، اوس به د نوي 

  . خپل پور په بدل كې تر السه كويټكس پيسې د 
شېز بغاوت وځپل شو او ممتازو طبقو په حكومت او دولتي موسسو 

  .باندې خپل كنټرول ال مضبوط كړ
. د امريكا د ازادۍ جنګ شتمنو طبقو ته ګټه ورسوله، نۀ عوامو ته

سياسي تغيير يوازې د خارجي واكمنې طبقې ځاى داخلي واكمنې 
ګټه د هغو په نصيب شوه چې پخوا يې ال د ازادۍ . طبقې ته وركړ

قدرت او ثروت په برخه وو او له عادي خلكو سره يې د دغو امتيازونو 
  .شريكول نۀ غوښتل
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  بې پرونه دنيا
  

اروپايانو چې امريكا پيدا كړه دغه موندلې لويه وچه يې نوې دنيا 
ند او د نوې دنيا په كلمه كې يوۀ نوي عصر او د بشر يوۀ نوي ژو. وبلله

  .نوي پيل ته هم اشاره وينو
دا لويه وچه  له پخوانۍ دنيا چې له فساد، كركې، ګناه، جرم او 

نوې دنيا ته لېږدېدلې او مهاجر . تعصبه ماالماله وه، بېله تصور شوه
شوي كسان لكه د انګلستان كاتوليك او د فرانسې پروتستانت هغه 

سپكه سترګه ورته كسان وو چې په پخوانۍ دنيا كې ځورېدلي او په 
په دغو دوو فرقو سربېره  نورو هغو ډلو او فرقو  ته هم . كتل شوي وو

چې په خپلو وطنونو كې نۀ زغمل كېدلې، نوې دنيا د خداى لورېينه 
 سپكاوي و بې عدالتۍ د ژغورنې په تمه په دوى هم د .ښكاره شوه

ه دغه راز ځينې داسې وګړو  د امريكا مخه وكړ. هغه لور وكوچېدلې
دغه . چې د ښۀ او سوكاله ژوند د موندلو لپاره د خطر منلو ته تيار وو

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 
 كې د خپلو نظرياتو يا  تېر ژوندسبا ته وګوري دا ځكه چې په 

اجتماعي حيثيت په وجه ځورول شوي وو او  تېرې  خاطرې يې ترخې 
  .وې
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په نوې دنيا كې يو وخت د دوى ذهن په دې ډېر بوخت و چې له بې 
خونده پرونه څنګه ځانونه وژغوري او خپل نن و سبا څنګه د پرون له 

د هغوى  د موږ د مهاجرو دا اندېښنې او نظرونه . وساتيشره خوندي 
  .سياستوالو او ليكوالو په ويناوو او ليكنو كې ليدالى شو

 دوران نوي ۀزموږ ملي تولد د يو: بي ليويز ليكي چې. ډبليو. مورخ آر
 چې  له ماضي مو را بېلوي او له سبا سره مو دوران داسې …پيل دى
  .وصلوي

و د نو، د نويو راغليو كسانو لويه ارزو دا وه چې ځانونه د تېرو كسان
  .فكرونو له منګولو ازاد كړي

توماس جفرسن چې د امريكا د ولسمشر په توګه يې هم كار كړى دى، 
يو ځل ويلي وو چې د امريكا نن بايد له پرونه داسې بېله شي لكه 

موږ بايد هر نسل يو بېل ملت وګڼو . امريكا چې له اروپا بېله شوې ده
  .جازه ونۀ لرياو مړۀ بايد په ژونديو باندې د حكومت كولو ا

سوال دا دى چې نوې دنيا ته راغلي خلك ولې له پرون سره وران وو او 
ولې يې له دې سره دلچسپي نه لرله چې ماضي د خپل ژوند يوه برخه 
وګرځوي؟ د دې شي يو دليل دا و چې امريكا ته راغلي اكثره كسان د 
لوړو طبقو د استبدادي حكومت په الس ځورېدلي او ځپل شوي 

د دوى په ماضي كې نه ښې خاطرې وې او نۀ الهام . خلك ووغريب 
نو دوى وهڅېدل چې ماضي هيسته وغورځوي او . بخښونكې پېښې

ى د هغې ځاى  روښانه آيندې ته وركړي چې دوى فكر كاوۀ چې د دو
  .الرې څاري

 چې د اصل و نسب كار راتله ماضي يوازې د اشرافو او السبرو طبقو پ
اصل ونسب ممتازو . دار اجازه ترالسه كولهپه اساس يې د خپل اقت

په طبقو ته د نصيب  او رسالت  احساس وركاوۀ او دغه احساس د ځان 
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د ماضي په اړه دا رنګه .  طبقو استثمارولو  ته وربللو د كمزورګټه
څرنګه چې په . تجربو تر الس الندې طبقې د ماضي په غليمانو بدلولې

 يا د اجتماعي دريځ د لوړولو نوې دنيا كې د خپل ژوند د ښۀ كولو
 تصديق ته اړتيا نۀ وه نو نويو راغليو د كاميابۍ لپاره په پرونلپاره د 

دلته نور په كورنۍ او اصل ونسب . خپل لياقت و زحمت تكيه وكړه
د دغو خلكو د حيثيت درجه د دوى . باندې وياړكولو ته ضرورت نۀ و

دوى ته ماضي بې ګټې د كار و ابتكار په ذريعه ټاكل كېدله ځكه خو 
  .وه

 هغه څۀ چې .ماضي مخالف احساس يو تاريخ ضد تمايل رامنځ ته كړ
د اروپا په باره كې كښلي ) ٢٠٠١‐١٩١١(پلمب . ايچ. انګرېز مورخ جې

ماضي د كنجكاوي، د :  د امريكا له حال سره ښۀ سمون خوري
د تېر نسل په نسبت . نسټلجيا، د عواطفو په موضوع بدله شوې ده

په حقيقت . س د ماضي قوت د ژوند په هر اړخ كې خورا كم شوى دىاو
  .كې ډېرو لږو ټولنو د ماضي دومره چټكه تباهي لرلې ده

نو،  لومړنيو امريكايانو چې پرون د ځان لپاره بې فايدې وليد نو  
خپل نوى ژوند يې په يوه سپينه دړه، بې له دې چې شاته وګوري، پيل 

  .كړ
.  بله وجه له اروپا سره د پرېكون تقاضا وهله ماضي سره د ميرڅي

څرنګه چې كابو ټول مهاجر له اروپا راغلي وو، دوى له ځانونو سره 
اروپايي كلچر او ارزښتونه راوړي وو او دغه شى د امريكايانو د خپل 

بانفوذو طبقو به خپل اوالدونه اروپا  .هويت په جوړولو كې لوى خنډ و
د اروپا اثر ډېر پياوړى .   باكلتوره شيته استول چې زده كړې وكړي او

و او د امريكا سياستوال و روشنفكران ژر پوه شول چې د خپلو 
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اروپايي رېښو له غوڅولو پرته ورته د امريكايي ملت جوړول ډېر 
  .مشكل دي

همدا علتونه وو چې د امريكايي وطنپالنې د يو نوي احساس پيدا 
ل امريكايي كلتور د جوړولو كېدو ته يې الره پرانيستله او د يوۀ بې

په امريكا كې د مورخانو يوۀ نوي ټولي د . لپاره شعوري هڅې وشوې
دغه هېواد د سياسي او اجتماعي موسسو په جوړولو كې د اروپايانو 

  .له اغېزه انكار وكاوۀ
د امريكا ديموكراسي د چا مفكر پيداوار نۀ ده : ټورنر وويل چې. جې. اف

  .نو رابوټېدلې دهبلكې د امريكا له ځنګلو
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 
هغو قامونو ته چې شانداره ماضي لري، په روښانه سبا پورې په اسانه 

بونه د وياړمنې ماضي لرونكي ملتونه ممكن د پرون خو. زړونۀ تړي
دغسې ملتونه د اختراع او نوښت او د . وويني او نن يې په لټۍ تېر شي

نوي څۀ د ايجاد لپاره نۀ بلكې د احيا او د پرون د راګرځېدو په اړه فكر 
  . كوي

د امريكا د تاريخ په لومړي پړاو كې د نوښتونو او زړو دودونو تر منځ 
دوى چې . نۀ لرلهټكر نۀ وينو ځكه چې هلته  ورغليو خلكو جذابه ماضي 

په خپل پروني ژوند پسې ګوتې نۀ مروړلې نو په سياسي او اجتماعي 
ژوند كې يې په ازادۍ سره نوې تجربې وكړې او خپلې موسسې يې له 

  .خپلو اړتياوو سره سمې  جوړې كړې
. اوس امريكا د ماضي څښتنه ده. خو اوس د دې بهير لورى بدل شوى دى
وند يې لوى اغېز پروت دى او دوى ته يوه داسې ماضي چې د دوى په ژ

نوې دنيا زړېږي او بوډۍ . خبردارى وركوي چې نوې دنيا نوره نوې نۀ ده
  .كېږي
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  د يوۀ بغاوت خاطرې
  

تاسې شايد د سرې كال د مغولو د كلچر په اړه وواياست چې مخ په 
مګر دا . زوال و، د فيوډالې طبقې كلچر و او له وخت سره بې ارتباطه و

نئ چې  د تېرو نسلونو  په وسيله رامنځ ته شوي دودونه او به م
  .ارزښتونه يې  له ځان سره لرل

كه څۀ هم  په دې كلچركې د خالقيت سېكه نه وه پاتې  او ټولنه يې 
راكده ساتله خو له كمزوريو سره سره يې فرهنګ او ظرافت درلود، د 

په . پكې وزغم يوه روحيه او نورو ته د درناوي يو احساس او شعور 
حقيقت كې دا يو مشترك كلچر و چې د بېلو بېلو قامونو او ولسونو د 

دې كلتور د ډيلي . شريكو هڅو په نتيجه كې ورزل شو او وغوړېدۀ
ټول استوګن د يوې ټولنې د غړيو په شان متحد وګرځول او دا كمال 
پكې و چې  ممتاز طبقات او اشراف له سياسي بې ثباتيو سره سره د 

ځينو .   موجود كلتوري او اجتماعي چاپېرياله پوره راضي ووښار له
يې له خپلو جاګيرونو كافي عايدات تر السه كول، ځينو نورو يې په 

يو شمېر نورو يې . سره كال كې د خپل كار مواجب و معاشات اخيستل
د شرقي هند د كمپنۍ خدمت په صداقت سره كاوۀ او په ټولنه كې يې 

  .عزت كېدۀ
.  انګرېزانو ونيو، په نيواكګرو باندې اعتراض ونه  شوكله چې ښار

د انګرېزانو هم ښار په . خلكو د نوي نيواك په منلو كې مشكل ونه ليد
دوى له هندي . طبعه ولګېد او د دې ځاى د كلچر په خپلولو پسې شول
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مېرمنو سره ودونه وكول، د هندي اشرافو غوندې يې حرمونه جوړ 
يې زده كړې او ځينو خو يې ان په دغو ژبو كړل، فارسي او اردو ژبې 

دوى د ځايي خلكو غوندې جامې واغوستې او . كې شعرونه وويل
  . هندي  كلچر پيالمه وه-دا د يوۀ نوي انګرېز. چلم يې وڅكاوۀ

  په مي  كې باغي سپاهيان ډيلي ته ١٨۵٧كله چې له ميرټ څخه  د 
ر په څنګ كې راورسېدل چې د انګرېزانو په خالف د مغول امپراطو

د ښار . ودرېږي، د ښار اوسېدونكو دغه ګډوډي خوښه نۀ شوه
باكلتوره خلكو ته دا سپاهيان غير مدني او غير مهذب كسان 

پكيانو ډيلي ته تود مغولو د څو پېړيو له زاړۀ كلچره ناخبره . واېسېدل
له راتلو سره سم، د سرې كال شاهي آداب او دودونه تر پښو الندې 

دوى په لنډ . رافو يا امپراطور ته الزم درناوى نۀ و زدهدوى اش. كړل
وخت كې هغه ټول ارزښتونه برباد كړل چې د اشرافيت په طبعه برابر 

  .وو
د بزګرو د دغه لښكر په موجوديت كې هغه سوچه اردو بې اهميته شوه 
د . چې په سرې كال او درباري كورنيو كې  خبرې ورباندې كېدلې

ګ او دود باندې دا ګوزار، په دوى باندې  د مغولو اشرافو په فرهن
دوى تر سياسي ماتې هم  لوى ګوزار و، ځكه چې د امتياز او هويت 

دې پېښې دوى په روحي مړاويتوب . وروستۍ نخښه يې ختمېدله
مبتال كړل او د خپلو اقدارو او كلتور په ساتلو كې يې خپله بې وسي 

  .  د سر په سترګو وليده
ې وروسته چې ښار باالخره انګرېزانو ونيو، ښار له د باغي پوځ له مات

برطانوي عسكرو يو مخيزې وژنې وكړې، په . بلې تباهي سره مخ شو
دا د بغاوت جزا . ښځو يې تېري وكول او د ښاريانو شتۀ يې لوټ كړل

  .وه
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برطانوي مقاماتو يوازې د خلكو په اعدامولو او لوټلو اكتفا ونه كړه 
دوى د ښار ودانۍ په . م يې وكاوۀبلكې د ښار د تخلييې حك

سره كال يې په عسكري قشلې بدله كړه . سيستماتيك ډول ونړولې 
په جامع .  چې د هغې كلتوري او اجتماعي اهميت  ورسره ختم شو

د ډيلي جوماتونه له لمونځ ګزارو تش . جومات كې عسكرو واړول
مۍ دوړې تاودۀ بازارونه ساړۀ شول او په تاندو باغونو د بې پا. شول
  .پرېوتې

كې كاږي چې له كابل ) داستان غدر(ظهير دهلوي په خپل كتاب 
دروازې رانيولې تر سرې كال او له جامع جوماته تر ډيلي دروازې 
پورې، د بيالقي بېګم د كوڅې، د خانم كا بازار، د خاص بازار، او د 
خان دوران د حويلۍ په شمول په زرګونو كورونه وران او له خاورو 

  .ښار او اوسېدونكو يې دواړو د بغاوت بيه پرې كړه.  خاورې شولسره
د ښار . هغوى چې له ښاره ووتل، په ټول هند كې خوارۀ وارۀ شول

ليكوال، شاعران، خطاطان، هنرمندان، قصه ويونكي، نڅاګر او 
  .سازنده ګان د تاريخ په غبار كې ورك شول

ټپونه پټ بغاوت پاى ته ورسېد خو هغوى چې ربړېدلي وو خپل 
. وساتل او په سكوت كې يې د خپلو خاطرو ساتلو ته ادامه وركړه

دوى خپل غمونه او خپل زخمونه لكه څنګه چې وو هغسې نه شواى 
له هيچا سره دا جرات نه وو چې د ليدلي ناورين  حال تېر كړي . بيانولى

يا يې وليكي خو وروسته بيا دا دردونه د حالي، داغ، ازرده او مير 
مجروح په مرثيو او ويرنو كې له ټولو جزيياتو سره منعكس مهدي 
  .شول

تاريخ راته وايي چې له هرې لويې واقعې، له هرې داخلي جګړې، 
بغاوت يا بلوا وروسته، نه يوازې كلتوري او اجتماعي ارزښتونه 
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 د نظم و قانون السبري  اوبلكې سوله او نيكمرغي هم بربادېږي
د كور شتمني نوره د وياړ ذريعه نه . ختمېږي چې ورسره ګډوډي راځي

د كلتور د ظرافت او . وي او د هستمن او نېستمن تر منځ توپير كمېږي
نزاكت نخښې له منځه ځي او د پيسو د ټولولو او د نفوذ د موندلو 

خو په داسې حاالتو كې داسې كسان هم . لپاره په كمزورو تاالن ګډېږي
 كې هم همداسې ١٨۵٧ه پ. وي چې له قربانيانو سره مرسته كوي

  .وشول
له ماتې وروسته چې مغول شهزاده ګان او د كورنۍ غړي يې له سرې 

دوى په كال كې . ځانونه  يې   بې وسه او بدمرغه وليدل كال راووتل،
  .خوندي ژوند كړى و خو د واقعي ژوند تجربه يې نه لرله

  .   څخه وروسته د مغولو د كورنۍ غړيتوب د شرم خبره شوه١٨۵٧ له 
 ١٨٧٩خواجه حسن نظامي چې له بغاوته دوه ويشت كاله وروسته په 

كې دنيا ته راغى، له هغو كسانو څخه چې ال ژوندي پاتې وو، د ځينو 
مغولو شهزاده ګانو او شهزاده ګيو په اړه معلومات او كيسې راټولې 
كړې، د هغو شهزاده ګانو او شهزاده ګيو په اړه چې پاتې ژوند يې په 

د حسن نظامي په ليكنو كې يوه . مونو په ګمنامۍ كې تېراوۀبدلو نو
 ١٨۵٧د . انساني تراژيدي او دغه راز د يوۀ كلچر د مړينې مرثيه لولو

  . ځانګړنې او كلتور له منځه يووړلپاڅون  د يوۀ ښار
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  چنګېزخان
  

دا د تاريخ د بهير يو ه برخه ده چې اتالن پكې راڅرګندېږي، په تاريخ 
 ېخيدوى يا ب.  او  د زمانې له حافظې وځيښې پرېږديلې نخكې خپ

هېرېږي او يا كه كوم ملت يا اجتماعي ګروپ د خپلو سياسي يا 
اجتماعي ارزوګانو د پوره كولو لپاره  اړتيا ورته پيدا كړه نو يو ځل 

په دغسې حالت كې د اتالنو يوه نوې څېره . بيا حافظو ته الره مومي
  .نلو وړ وي، وړاندې كېږيچې په نوي چاپېريال كې د م

مغول واكمن چنګېز خان چې د كابو دېرشو ملكونو په الندې كولو 
سره يې  خپل قام  د ګمنامۍ له تيارو راوايست او د شهرت و افتخار 

مغولو چې خپل مخالفان . منارو ته يې  ورساوۀ، همداسې يو اتل دى
ل، ماتول، د هغوى خاورې يې نيولې، د هغوى ښارونه يې ورانو

 يې تر تېغ تېرول، نو د دوى مشر هكتابتونونه يې سوځول او ولسون
چنګېز چې په خپلو مغلوبو غليمانو يې د  وحشت او تباهي بال 

  .نازوله، د خداى د بال په نوم ياد شو
د منځنۍ اسيا مسلمانو مورخانو د ماتو ملتونو غمونه او دردونه 

پېړيو ټول كړي معرفت ثبت كړل او د خپلو كلتوري مركزونو او پېړيو 
 نورو پوهانود دې وطنونو اكثرو . په تباه كېدو يې ساندې وويلې

مسلمانو هېوادونو ته هجرت وكاوۀ او له ځانونو سره يې د مغولو د 
  د د غو سيمو ځينې د سلطنت په پېر كې . بې رحميو كيسې يووړې
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و  او خلك يې  د مغولو په الس له ي راغلل هندوستان ته هم پوهان
دغه شي د خلكو په ذهنونو كې له . مخيزو وژنو او ورانيو خبر كړل

چنګېزه يو داسې بې رحمه، وحشي او وينو ته تږى بنيادم جوړ كړ چې 
د چنګېز . جبرانېدونكى تاوان اړولى دىۀ د مسلمانانو تمدن ته يې ن

خان په اړه دغه تصور تر څورلسمه ميالدي پېړۍ پورې په اسالمي 
  . حال پاتې وپه خپلنړۍ كې 

خو له بلې خوا د مغولو په منځ كې چنګېز يو خداى ګوټى، يو فوق 
العاده انسان او يو الرښود شو چې دوى يې نه يوازې شتمن بلكې په 

د چنګېز نوم او شهرت تر هغو . تاريخ كې  د نوم و نشان څښتنان كړل
 پورې چې د دۀ اوالدې د دۀ په لويه امپراطوري باندې واكمني كوله،

  عمر وكړ،  يو سلو پنځوس كالهدې امپراطوري . په خپل حال پاتې و 
 د چنګېز د  او په وړو وړو سلطنتونو بدله شوه،،  وشړېده بياوروسته

  .شهرت زوال هم پيل شو
 سياسي تغييرات  نوي په منځنۍ اسيا كېپه څورلسمه پېړۍ كې 

پېښې له دې . قدرت ته ورسېد) ١۴٠۵ -١٣٣۶(راغلل او امير تيمور 
 د چنګيز نوم او كارنامې يو ځل بيا په ځلېدو شول ځكه امير سره 

تيمور د خپل نوي اقتدار مشروعيت ته اړتيا لرله او دۀ د چنګېز په 
په ويلو سره دغه ) زوم(كورنۍ كې د وادۀ په كولو او ځان ته د ګورګان 

چې ال تر دې دمه  دې كار  د چنګېز خان  انځور. مشروعيت تر السه كړ
ورې د مركزي اسيا د خلكو په ذهنونو كې د يوۀ فاتح په توګه پاتې پ

 د هند . و، د يوۀ لوى اتل او اثرناك ستوري په حيث را ژوندى كړ
جاري چنګېز خان ته د تيمور د وفادارۍ دود مغولو واكمنو هم 

دغه هندي واكمن په دې وياړېدل چې د چنګېزخان د قوانينو . .وساتۀ
  . يې كوله چې د هغۀ ميراث دوى ته پاتې دىساتندوى دي او ادعا
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د وخت په تېرېدو سره  چنګېز خان  جوړه كړې امپراطوري  ټوك ټوك  
د . او د دۀ اوالده د هغو ملكونو شوه چې حكومتونه يې ورباندې كول

اول تزاري . و ځل بيا په يوۀ غير مهم ځاى بدل شويچنګېز خپل وطن 
  .ه ګوتو ورغىروسيې او ورپسې  شوروي اتحاد ته پ

د شوروي له شړېدو وروسته منګوليا د يوۀ خپلواك هېواد په توګه 
دغه وخت . راڅرګنده او د خپل ورك تاريخ د موندلو په لټه كې شوه

چنګېزخان ته ضرورت پېښ شو چې  د منګوليا خلكو ته  د يو پياوړي 
اوس عالمان لګيا دي د څۀ نا څۀ . تاريخي او ملي هويت الهام وركړي

ساني څېرې د لرونكي  اليق او ماهر چنګېزخان د تصور په جوړولو ان
  .كې له منګوليا والو سره الس كوي

په دې وروستيو كې جك ويدرفورډ په چنګېز خان باندې خپل خورا  
د . عالي تحقيق خپور كړ چې، چنګېز خان او د نوې دنيا جوړېدا، نومېږي

د . يوډاليزم تارومار كړدغه مورخ په قول، خان په مغلوبو ملكونو كې ف
 په اساس د مقررولو تر دود يې د لياقت په اساس مقررولو  ونسب اصل

ته اهميت وركړ، په خپل رعيت يې تر وسه وسه كمه ماليه ولګوله او 
طبيبان، روحانيون او عالمان خو يې د ماليې له وركولو بېخي معاف 

د پوستې او . ړهد مذهبي ازادۍ اجازه يې ورك. شكنجه يې منع كړه. كړل
پلونه يې ورغول چې لښكر لېږد . احصايې د يوۀ نظام بندوبست يې وكاوۀ

اسانه شي، ښارونه يې سره وصل كړل چې سوداګري وغوړېږي، او د 
ياسا په نوم قانون يې نافذ كړ چې خپل ملت مطيع او د اصولو پابند 

  .وساتي
ې انځور نه دى جالبه دا ده چې چنګېز خان راتلونكو نسلونو ته خپل داس

دۀ نۀ انځورګرو ته اجازه .  پرې ايښى چې د سر په سترګو وليدل شي
وركړه چې انځور يې وباسي او نۀ يې مجسمه جوړوونكي پرېښودل چې 

چنګېزپه كومې سكې، ډبرې يا يادګاري څلي . مجسمه يې سازه كړي
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،  كې ومړ١٢٢٧كله چې په . باندې هم د خپل نوم د كيندلو اجازه ورنه كړه
ويل شوي دي چې د دۀ د ښخېدو د ميدان د . په يوۀ پټ ځاى كې خښ شو

پوره اوارولو او د قبر د نخښو د ختمولو لپاره اتۀ سوه اسونه په ځلونو 
  .ځلونو وځغلول شول

څرنګه چې د چنګېز انځور نشته نو مختلفو ملتونو د هغه په باره كې  له 
ويدرفورد .  كړى دى په بېلو بېلو بڼو انځور هغهخپل تصورسره سم،

چينيانو هغه د ستومانو سترګو د يوۀ مهربان  بابا په بڼه چې : ليكي چې
دا د يوۀ  قهرجن، بې رحمه، مغول جګړه . نرۍ قبضه ږيره لري، ترسيم كړ

په يوۀ ايراني .  چيني حكيم تصويرته ورته دى، چورتيۀمار تر انځور د يو
ترك سلطان په شان انځور مينياتور كې چنګېز خان د تخت د پاسه ناست 

اروپايانو بيا هغه د يوۀ بشپړ وحشي بنيادم په څېر چې بې . شوى دى
رحمه وحشي، پوره بدرنګې څېره او تېزې خونكارې سترګې لري، 

  .انځوركړى دى
څرنګه چې د دۀ . خو  د منګوليا د خلكو لپاره چنګېز يو ملي اتل دى

:  غوندې مشهوره ده چېتصوير نشته نو په منګوليا كې دا خبره د متل
  .  ديكاواكهموږ دې څېره په تصور كې جوړوو خو زموږ ذهنونه 

ځكه د چنګېز په اړه يو نوى . شايد د دوى ذهنونه  نور تش پاتې نه شي
 يو ملي اتل ښيي، د جوړېدو  يېچې  د اسنادو په اساس تاريخي انځور
  .په حال كې دى

 اړه د الزياتو معلوماتو د په دې وروستيو كې لرغونپوهانو د چنګېز په
كه داسې وشول نو د .  لرلو لپاره د هغه د قبر د موندلو هڅه پيل كړې ده

 . ودروي په هغه ځاى د يادګار څلى  به منګوليا ملت
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  نظافت
  

. په كابو ټولو تمدنونو كې شخصي نظافت د روح له پاكۍ سره غوټه و
اسمو دمخه ځانونه ځكه خو روحانيونو  ته پكار وه چې تر مذهبي مر

عادي خلك هم مجبورېدل چې معبد ته تر ننوتو، يا لرغونو . ووينځي
خدايانو ته تر سوغات وركولو او يا مقدسو شيانو ته تر الس وروړلو 

  .دمخه بايد ځانونه پاك كړي
په لرغوني مصر كې روحانيونو ته پكار وه چې دوه ځله د ورځې او دوه 

ته، د برونز د زمانې په تمدنونو كې تر الب. ځله د شپې ځانونه ووينځي
بل هر ځاى د انډوس وادي د خلكو د نظافت او حفظ الصحې شعور 

د دوى د ښارونو په خاورو كې كيندنې را ښيي چې د خپلو . پياوړى و
  .كورونو او ښارونو پاك ساتلو ته يې  خورا توجه كوله

چې اوبه ديرو كې د هر كور يو حمام و او يو يې كوهى و وپه موهنج
د ماهرانو اټكل دى چې . هم درلود) لوى حمام(ښار يو . ورنه راوباسي

  .دغه حمام به د مذهبي مراسمو او شعايرو لپاره و
لرغونپوهانو د  يونان په كريټ جزيره كې د پاچا مينوس په ماڼۍ كې 
د تخت له تاالر سره څنګ ته  يو حمام موندلى چې تر ميالد درې زره 

  . وى وكاله پخوا جوړ ش
په ويدي عصر كې هنديانو د خټې يا طبقې په اساس باندې كاست 

د دې مظبوط طبقاتي نظام يوه پايله دا وه چې د . نظام ته وده وركړه



 
105  ـخ نــــنــــــدارهتـــــاريــــد             

لوړې طبقې خلكو په تېره  بيا برهمنانو نظافت ته خورا اهميت وركړ 
او ان تر هر ځل ډوډۍ خوړلو دمخه به يې ځان وينځۀ او كه به داسې 

ه چې بدن به يې د ټيټې طبقې د يو كس له بدن سره ولګېد نو پېښه شو
دوى به پخلنځي ته تر . سمدستي به يې غسل كاوۀ چې پاك شي
پخلنځي ته د كور د تر . داخلېدو دمخه هم د ځان وينځل ضروري بلل
  .ګردو سپېڅلي ځاى په سترګه كتل كېدل

وو نو څرنګه چې اكثره پخواني تمدنونه د سيندونو په غاړه ودان 
د هندوانو په اند د ګنګا اوبۀ د رحمت لويه منبع .  اوبۀ سپېڅلې شوې

له هندو اساطيرو سره سم، په ګنګا . دغه عقيده تر اوسه ژوندۍ ده. وه
  .كې غسل اويا هسې يوه غوپه بنيادم له ټولو كړيو ګناهونو پاكوي
 به دوى. لرغونو يونانيانو هم د بدن د نظافت چارې ته ډېر پام اړولى و

. خپلو خدايانو ته تر قرباني كولو دمخه همېشه خپل السونه وينځل
ځينو يونانيانو په تودو اوبو ځان وينځلو سره په دې پلمه  البته،

. مخالفت كاوۀ چې له سړي نرښځوكى جوړوي او كمزورى كوي يې
 چې له هلكوانې به ال په سختو نظامي مشقونو بوخت و تهسپارټان

څرنګه چې .  وينځل د نارينتوب عالمه ښكارېدهوو، په سړو اوبو ځان
سپارټانو د ژوند د لومړۍ برخې ډېره موده د نظامي مشق په كمپونو 
كې تېروله نو حكومت يې عمومي حمامونه ودان او رواج كړل چې ټول 

  .خلك ورنه استفاده وكوالى شي
په منځي ختيځ كې دود و چې ښار يا قبيلې ته د را رسېدلي مېلمه 

 له  به راغلي مسافر  پښې د يې وروينځلې ځكه په څپليو كېپښې به
په دې سيمه كې د مېلمه د پښو وينځل . خوندي نۀ وېدوړو او چټليو 

دغه  دود  ته عيسى عليه سالم او وروسته . د مېلمه پالنې نخښه شوه
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پا پانو به د همدې سنت په پېروۍ د . بيا مسيحي بزرګانو ادامه وركړه
  .ځلې چې خپله تواضع ثابته كړيخوارانو پښې وين

د يهودو په ټولنه كې تر خوړو دمخه د السونو وينځل ضروري وو، 
خو وروسته بيا . ځكه دوى په ناوينځليو السونو ډوډۍ خوړل ګناه بلل

د السونو وينځل په يهودي ټولنه كې له يوۀ كار او پروګرامه د تېريدلو 
له يوۀ چا يا يوه موږ تر ننه پورې . او الس اخيستلو سمبول شو

پروګرامه د مخ اړولو او زړۀ صبرولو  لپاره د الس وينځلو عبارت 
  .كاروو

كه څه هم . د لوكسو حمامونو په لرلو كې د روميانو سارى نه و
ايرانيانو لوكس او شانداره حمامونه ودان كړي وو خو په دې اړه د 

 سوه روميانو د درې. دوى په تاريخونو كې ډېر څه نه شو موندالى
دولس ميالد مخكې كال شاوخوا د المبو حوضونه ساز كړل او په 
كله . همدې لسيزه كې يې د عمومي حمامونو جوړولو ته هم مخه كړه

چې په دوه اتيا ميالد مخكې كال كې امپراطور كالوديوس اوبالرې 
كابو ټولو . جوړې كړې نو ښارونو ته پريمانه اوبه ورسېدې) كانالونه(

انو په ټولنه كې د خپل محبوبيت د زياتولو لپاره رومي امپراطور
په ) ٢٠۵‐٢٨۴(امپراطور دايكلشن . عمومي حمامونه ودان كړل

د دې حمام په هالونو كې . قيمتي مرمرو ښكلى شانداره حمام ودان كړ
د دې . د نامتو هنرمندانو او آرټسټانو مجسمې او انځورونه ايښي وو

په يوې بې سارې ودانۍ او د تجمل حمام د اوبو ګڼو فوارو هغه د روم 
  . په سمبول بدل كړى و

دلته  . په روم كې عمومي حمامونه د خلكو د راټولېدو ځايونه شول
خلكو غسل كاوۀ، ملګري  يې ليدل، شعرونه يې اورېدل، له 
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فليسوفانو سره  يې خبرې كولې، ډرامې يې ليد لې، او له موزيكه يې 
  .خوند اخيست

دا يو پوره اوږد . ت  بيړه نه وه چې ژر  حمام وكړيد روميانو به هيڅوخ
دروازه  وان ته تر غران وركولو وروسته ، د روم د هر تبعه  . پروسيجر و

. 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 

شتمنو روميانو . په اخر كې به دۀ خپل بدن غوړاوۀ.  واىخونو تېر شوى
له ځانونو سره عطرونه او مالشونه راوړل چې نوكران يا غالمان يې د 

  .دوى په بدنونو وموښي
حمام د غرمې په يوه بجه پرانيستل كېدۀ او د ماښام تر تيارې پورې به 

او ځانونه ځينو روميانو به كرۍ ورځ  په حمام كې تېروله . پرانيستى و
  .به يې په مختلفو لوبو يا له ملګرو سره په خبرو اترو مشغول ساتل

روميانو دغه مزې چړچې د هغې شتمنۍ په زور كولې چې په نيول 
دغه راز د غالمۍ نظام دوى ته اجازه . شويو ملكونو كې يې لوټلې

وركوله چې ډېر وخت ولري او په مزو كې ژوند وكړي، ځكه د كور او 
باالخره داسې وخت . ارونه به د دوى د غالمانو په غاړه وونور ډېر ك

راغى چې له روميانو سره نور د عمومي حمامونو د لرلو امكانات نۀ 
دا هغه وخت و چې روميانو د نيول شويو ملكونو په غالمانو او . وو

شتمنيو باندې اتكا له السه وركړه او دې شي د روم د امپراطورۍ وار 
  .ره اواره كړهپه وار زوال ته ال
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  وصيت
  

.  شودود پيداد شخصي ملكيت له رواجېدو سره د وصيت ليكلو 
ورپسې بيا په پالرواكو ټولنو كې د ښځو لپاره الزمي شوه چې زوى 
وزېږوي چې د كورنۍ نوم ورسره ژوندى او ملكيت ورسره خوندي پاتې 

  . شي
حسابېدۀ څرنګه چې د كورنۍ يا سلطنت بې وارثه پرېښودل لوى تاوان 

و څو  د نارينه ځاى ناستي د لرلو لپاره پاچايانو او اشراف به كله كلهنو
خو كه به تر يوۀ ډېر وارثان وو نو    ټكرونه او كله كله به .  ښځې كولې

كورني جنګونه پېښېدل چې وروستۍ ګټه به د هغه يوه په نصيب وه چې 
  .زور به يې ډېر و

 مخنيوي لپاره داسې قانون جوړ كړ اروپايانو د كورنيو جګړو او النجو د
  . نور زامن ورنه محروم پاتېدل،چې ميراث يوازې مشر زوى ته رسېدۀ

اروپايي سلطنتي كورنيو د دې قانون پيروي وكړه چې په نتيجه كې يې د 
خو په شرقي . پالر د ځاى ناستۍ موضوع په دوستانه ډول اوارېده

متوفى پاچا وصيت ته سلطنتونو كې چې د ميراث داسې قانون نۀ و د 
نو د . ځينې وخت توجه كېده او ځينې وخت بيا سترګې ورباندې پټېدې

سلطنت د ځاى ناستۍ موضوع يا د كورنۍ جګړې له الرې اوارېده او يا 
  .د تخت وتاج د ټولو مدعيانو د ختمېدو او يوې خواته كېد و په بڼه

منلو ډېر مثالونه د هند د منځنيو پېړيو په تاريخ كې د پاچا د وصيت د نه 
وغوښتل چې د دۀ لور  ) ١٢٢۶‐١٢١١( مثال التمش . پيدا كوالى شو
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 وصيت ونۀ مانۀ او د يې رضيه دې د دۀ ځاى ناستې شي خو تركو اشرافو 
په دې خو موږ ټول خبر يو چې سلطنت ته د . هغې د ورور مالتړ يې وكاوۀ

ي كړ او څنګه خپل پالر بند) ١٧٠٧‐١۶۵٨(رسېدو لپاره  اورنګزېب 
په هند كې سياسي وصيت يا د تورې په . خپل وروڼه  له مخې لرې كړل

  .زور او يا د سازباز په مرسته عملي كېدۀ
په اوله كې د دوى . د صوفي بزرګانو د وصيت كيسه بيا يو څۀ بېله وه

ځاى ناستي د كورنۍ له خوا نۀ نومول كېدل خو وروسته بيا د سجاده 
دا دعوه .  پير يا شيخ د وراثت دعوه يې كولهنشينو طبقه پيدا شوه چې د

  تهپه دې استدالل والړه وه چې د بزرګ روحي قوتونه يوازې د دۀ كورنۍ
لېږدول كېږي نو دا د بزرګ د اوالدې حق دى چې د دۀ په مسند كښېني او  

خو كه د پير وارثان به  زيات وو نو د .  ادامه وركړي يې  ته معنوي الرې
  . همېشه سوله ييزه نۀ وهځاى ناستۍ پروسه

د واكمنو د وصيت يو بل ډول هغه الرښوونې وې چې دوى به خپلو ځاى 
ناستو ته كولې چې څنګه حكومت وچلوي او دحكومت د بقا لپاره كومې 

خپل ځاى ناستي ) ١۵٣٠‐١۵٢۶(مثال بابر . كومې الرې خپلې كړي
ويي مۀ همايون ته وصيت وكړ چې په هند كې معبدونه مۀ ورانوه او غ

دۀ همايون ته د . حاللوه چې د هندوانو مذهبي احساسات ژوبل نه شي
  .مذهبي زغم  د پاليسي توصيه كړې وه

مرګ ته نژدې . ناليكلې او ژبنۍ توصيې د وصيت څلورم ډول بلالى شو
كس به معموال د كورنۍ له غړيو او يا خپلو ملګرو غوښتنه كوله چې د دۀ 

مثال بابر له خپل زوى .  وروسته پوره كړيځينې ارزوګانې د دۀ له مړينې
 د همايون. همايونه وغوښتل چې له خپل ورور سره نرم او ښۀ  چلند وكړي 

  . او تاوان يې وكړپالر ومنل
شتمنو به د .  د مذهبي مقاصدو لپاره د جايداد د بېلولو وصيت هم كېدۀ

ر دې لپاره چې خداى ورباندې ورحمېږي او په بله دنيا كې د خپل خي
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خيرات اجر وويني ، د خپل جايداد يوه برخه جوماتونو، كليسا ګانو، 
  . طريقې د مرستې لپاره بېلولهتصوف د كومې معبدونو، يتيم خانو يا د 

د فرانسې يوۀ . وصيت په ټولنه كې د بدلېدونكي تمايل ښووندوى هم دى
 مورخ په فرانسوي ټولنه كې د مذهبي يا غير مذهبي او سكيولر تمايالتو
 . د معلومولو لپاره د بېلو بېلو زمانو كابو درې زره وصيتونه لوستي دي

نتيجه واخيسته چې په منځينو  د دغو اسنادو له مطالعې وروسته دۀ  
د مذهب تر اغېز الندې  د خپلې ايماندارۍ د  شتمنو پېړيو كې 

خو د . څرګندولو لپاره د  جايداد لويه برخه مذهبي ادارو ته وركوله 
 كېدو او سكيولريزم په خپرېدو سره تمايل بدل شو او شتمنو صنعتي

اجتماعي، تعليمي ادارو او خيريه موسسو ته د خپل جايداد  يا پيسو 
  .وركړه پيل كړه

په دين باندې بې ايمانه كېدل د دې سبب شول چې د بلې دنيا له اجره تمه 
 وقفولو وشلېږي او دې شي د دې دنيا د چارو د بهترۍ لپاره د جايداد د

موږ اوس په غربي ټولنه كې د دې تمايل لوى . له رواج سره مرسته وكړه
په دې ټولنه كې لوۍ شتمن او صنعت كاران خپل ګڼ . اغېز وينو

نن ورځ تقريبا اكثره . وقفويامكانات د دنيايي مقاصدو لپاره 
روغتونونه، پوهنتونونه، د څېړنې ادارې او اجتماعي مركزونه د دغه 

په اسالمي ټولنه كې ال تر اوسه د منځنيو . مرسته حاصلويډول پيسو 
پېړيو تمايل وينو او تر دنيايي موسسو مذهبي موسسو ته وركړه زياته 

  . ده
د يادولو وړ ده چې د پاكستان د موسس محمد علي جناح وصيت له 

دى پخپل وصيت كې د خپلې كورنۍ په . ټولنې سره د هغۀ دلچسپي ښيي
اكلې اندازه پيسې د بمبۍ او عليګړه پوهنتونونو ته غړيو سربېره، يوه ټ

 دۀ په د. بېلوي چې متاسفانه دغو موسسو ته دا پيسې ورنه كړاى شوې
  .وصيت سترګې پټې شوې او دا پيسې نورو ادارو ته وركړ شوي دي
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  ګدايي په تاريخ كې

  
زموږ كوڅې او بازارونه له ګدايانو ډك دي چې د خيرات او صدقې 

خو ګدايي نوې .  هر چله كار اخلي او پوزې ته يې را رسولي يولپاره له
موږ په ټول تاريخ كې او ټولو ټولنو كې چې د . ښكارنده او پديده نۀ ده

ثروت وېش پكې نابرابر او د شتمن و غريب تر منځ واټن پكې زيات 
  . و، ګدايي وينو

هغوى چې شتمني لرله، نه يې غوښتل چې نور پكې شريك كړي او 
ى چې بېوزلي وو، د نورو په اضافي شتمنۍ كې يې خپله برخه هغو
دا . نو په حقيقت كې ګدايي نه بلكې د برخې غوښتنه وه. غوښته

غوښتنه به د وچكالۍ په وخت، د بې روزګارۍ په وخت، په داسې 
سياسي او اجتماعي بحرانونو كې چې خلك يې د روزي له ګټلو 

چې به بله الره نه ليدله نو يا محتاجو كسانو . محرومول، را څرګندېده
به يې بل ته الس ونيو او ګدايي ته به يې مخه كړه او يا يې له شتمنو 

  .خپله برخه وغوښته
مورخانو ته معموال  په بېلو بېلو زمانو كې د ګدايانو فعاليتونه اوپه 
دغو فعاليتونو كې  د بېوزلۍ له پرابلم سره د ټولنې د چال چلند د 

مره جالبه نه ده ښكاره شوې چې څه ورباندې انعكاس موضوع دو
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خو د خورو ورو معلوماتو په اساس اوس هڅه روانه ده چې په . وليكي
  . تاريخ كې د ګدايي بدلېدونكى حالت انځور شي

په منځنيو پېړيو كې هم په لويديځ او هم په ختيځ كې ګدايان، مقدس 
 ډوډۍ يا د سوالګرو ته. كسان ګڼل كېدل او ټولنې يې درناوى كاوۀ

. 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 

سوالګر چې د خلكو په مذهبي حساسيت پوهېدل نو . خاطر اجر مومي
ور  به كسوالګر. د صدقې د تر السه كولو لپاره به يې د دين لمن نيوله

د كور مېرمنو به دوى ته ډوډۍ . په كور ګرځېدل چې خير ټول كړي
وركوله او د كورنۍ د نېكمرغۍ  لپاره به يې ورته ويل چې دعا ورته 

په سوالګرو باندې د ټولنې لورېينه په اخترونو، جشنونو او . وكړي
مېلو كې چې له يو بل سره د پيوستون او ګډون احساس پياوړى 

  .كېږي، ال زياته وه
په هندوستان كې سوالګرو ته د صدقې د وركړې دود له پېړيو پېړيو 

لويو سوداګرو او اشرافو د ښه نوم او شهرت د . راهيسې را راوان دى
ګټلو لپاره له بېوزلو سره مرسته كوله او په خاصو مناسبتونو كې به 

پاچايانو او امپراطورانو . بندوبست كاوۀ) د مفتې ډوډۍ(يې د  لنګر 
  .دقې وركړه ضروري بللههم د ص

په دربار كې : ابوالفضل په آيين اكبري كې د اكبر پاچا په اړه ليكي چې
د سوالګرو لپاره همېشه پيسې موجودې وي او چې اعليحضرت هر 

  .ګدا وويني نو خامخا مرسته ورسره كوي
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څرنګه چې سوالګر بې شتو و او د دنيا د گټلو لپاره يې منډې نه وهلې 
ه نژدې كسان ګڼل كېدل او دا باور موجود و چې د نو دوى خداى ت

په هندي ټولنه كې به يې سوالګر ته . سوالګرو ښېرا او دعا منل كېږي
هغه څوك چې د ځان او خپلې كورنۍ د يوازې (د احترام له مخې فقير 
ويل ) ښاغلى(، او ساين )پالر يا بوډا(، بابا )يوې ورځې خواړۀ لري

ولو دنيايي مسوليتونو او مشكالتو څرنګه چې دوى له ټ. شوي دي
رابرت . د ژوند حسرت كړى دىازاد ژوند كاوۀ نو ډېرو كسانو يې 

 كې يو شعر ويلى چې زموږ له چاپېريال سره اوس هم ١۵۵٠كراولي په 
  : دى وايي. سمون خوري

. ما د بوټو د دېوال بېخ ته د ناستو دوو ګدايانو اوږدې خبرې واورېدې
 ساړۀ ۀپه هغ. مونو په ليدو سترګې ځورېدلېو د زخيد دوى د لېنګ

ژمي كې دا يوۀ وويل چې خداى عادل دى چې داسې يې پيدا كړي يو 
  .كنه نو چا به ولې صدقه راكوله

په عادي ګدايانو سربېره ځينو مذهبي ډلو هم د ګېډې د مړولو لپاره 
په مسيحيت كې د فرانسيسكن او دومينيكن  د مذهبي . ګدايي كوله
دوى به ګدايي كوله چې تكيه يې په ټولنه . وان همداسې ووفرقو پير

په بودايانو كې بهكشو . وي او له حكومت او كليسا مستقل پاتې شي
ان د . داسې ملنګ دى چې دروازه په دروازه ګرځي، ګدايي كوي

تايلنډ د بودايي ملك پاچا په كال كې يو ځل د بهكشو لباس اغوندي 
  .خيرات غواړياو 
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خو ملنګي په انسان كې خاكساري پيدا يو . ه دليله ديد دې كار دو
، بله دا چې د دنيا مال و مزو چړچو ته په شا كوي، كبر ته يې نه پرېږدي

  عبادت و مراقبې ته بنيادم فرصت مومي چې ټول عمراړولو سره 
 او ملنګان  دا هغه چاره ده چې ټولنه ورته په درنه سترګه ګوري.وركړي

 د دې سبب كېږي دغه راز ګدايي. شرانو بدلويد ټولنې په معنوي م
له دولتي موسسو د .  واوسي له دولتي ادارو ازادچې ملنګان 

ملنګانو ازادي له دولته دا امكان اخلي چې دوى د خپلو سياسي 
  . مقصدونو لپاره استعمال كړي

په اروپا كې په اوولسمه پېړۍ كې د سكيولريزم د زياتېدونكي اغېز 
زورۍ په وجه  چې له مړينې وروسته ژوند او ژغورنې او د مذهب د كم

 د ګدايي په وړاندې د ټولنې په چال  باندې باور ورسره دړې وړې شو،
د مذهبي عقايدو په سموالي باندې شكونو د . چلند كې تغيير راغى

  .  ټول تصور بدل كړ كېګدايانو په باره 
 به سر ورخرېيل  كه به څوك په سوال كولو وليدل شول، نو د جزا لپاره

د ځينو سيمو خلكو خپلو . كېدۀ او كله نا كله خو به يې وهل خوړل
 د  ښارونوځينو نورو. ښارونو ته د ګدايانو په ورتلو بنديز ولګاوۀ

د اروپا په  ځينو برخو كې د ګدايي . ګدايي خالف قوانين وضع كړل
 چې په دې ډول د خيرات مستحقو كسانو ته اليسنسونه وركړاى شول

  .وښتلو اجازه هر چا ته نۀ ويغ
په صنعتي دوران كې چې د كار كولو ضرورت تر بل هر وخت ډېر 
احساس او د روغ بنيادم لپاره كار الزمي وګڼل شو، ګدايان د ټولنې د 
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دوى يا بنديخانو ته واستول شول او يا په كار . وګرځېدلاوږو پېټي 
فهوم بدل شو دغه وخت د خير اوصدقې ټول م. ځايونو كې ايسار شول

او يوۀ سوالګر ته د صدقې وركولو معنا دا شوه چې په لوى الس يو 
د خلكو زړونو ته دا خبره پرېوته . څوك لټ او تيار خوره اموخته كوې

چې بېوزلو ته د خيرات وركولو په ځاى دا بهتره ده چې كار ورته پيدا 
  .صدقه نوره غير مذهبي چاره شوه، نه مذهبي. كړاى شي
 ګدايي ته د مذهبي عقايدو په رڼا كې  تر اوسهټولنه كې الزموږ په 
دلته سوالګر د صدقې د موندلو لپاره د دين لمن نيسي او . ليدل كېږي

د خيرات غوښتلو لپاره هغه كلمې كاروي چې د خلكو مذهبي 
په دې سيمه كې  ګدايان د صدقې لپاره او . احساساتو ته مخاطبې وي
 د مذهب استثمار ته ادامه  پورېوسهواكمن د قدرت لپاره ال تر ا

  .وركوي
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  ې وسلېرزورو
  

خلكو د دې لپاره چې ستونزو ته يې د واك د خاوندانو پام ورواوړي 
اوپه اوارولو كې يې مرسته ورسره وكړي، له بېلو بېلو طريقو او رودو 

  .استفاده كړې ده
 په دهرما  په هند براعظمګي كې د خپلو غوښتنو د پوره كولو لپاره 

السبرې طبقه باندې د فشار اچولو يوه خورا پخوانۍ او اغېزمنه الره 
د دهرما دود داسې و چې زيانمن شوي به د زيان . او ذريعه وه

رسوونكي كور محاصره كړ، څوك به يې نه پرېښودل چې دې كور ته 
 زيانمن شوي د غوښتنو تر  د به محاصره. ورشي او يا ترې راووځي
. دا يو سوله ايز او د عدم تشدد ميتود و. انه وهپوره كېدو پورې رو

 ۀكالبند لوري به د كالبندۍ د ماتولو لپاره معموال له زوره كار ن
دغه . اخيست، بلكې خبرې اترې به يې كولې چې ستونزه اواره شي

دود په تېره بيا په پوځيانو كې عام و ځكه عسكرو ته منظم معاش نه 
ش د تر السه كولو لپاره بله الره ونه وركول كېدۀ او دوى چې به د معا

  . الره به يې خپله كړه دهرماليده د
 او د ګيراو په نوم په  دهد دهرما دود په نوې زمانه كې بڼه بدله كړې

د نن سبا سياسي ګوندونه په حكومت . نوي شكل راڅرګند شوى دى
خو په . باندې د خپلو غوښتنو د منلو په غرض له دې طريقې كار اخلي

ني وخت كې د قدرت خاوندان د محاصره كوونكو د خورولو اوس
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همدا وجه ده چې ګيراو نور د . لپاره ډېر ځله له زوره استفاده كوي
  .سياسي حقونو د څرګندولو خامخا سوله ييزه الره نه ده

د هندوستان په تاريخ كې ستونزو ته د واك د خاوندانو د پام اړولو 
په براعظمګي كې كاروبار تر ډېره څرنګه چې . بله طريقه د هرتال وه

حده د هندو سوداګرو او دوكاندارانو په السونو كې وو، نو د هرتال 
غوښتنه به يې په ټول ملك كې منل كېدله او ان د كليو ) اعتصاب(

. دوكاندارانو به په هرتال كې برخه اخيسته او دوكانونه به يې بندول
ې د اعتصاب كوونكو حكومت چې به دا حال وليد نو مجبور به شو چ

نن سبا . غوښتنو ته غاړه كېږدي او د هرتال د بس كېدو خواست  وكړي
سياسي ګوندونه او نور بېالبېل ګروپونه  د هرتال دوديزه او پخوانۍ 
طريقه  په حكومت باندې د فشار اچولو او  خپلو غوښتنو منلو ته د 

  .حكومت د رابللو لپاره استعمالوي
اوس د سياسي . دو سره دلته يو تغيير راغىالبته، د وخت په تېرې

ګوندونو فعالين د دوكانونو او د موټرو د تګ راتګ د بندولو لپاره 
له ګواښ او فشاره كار اخلي چې اعتصاب كامياب كړي او د خپلې 

كله كله وينو چې دوكانداران او كاروباريان نه . ډلې زور وښيي
 ،لو ته مجبورېږيغواړي اعتصاب وكړي خو د يوۀ ګوند د امر من

  .اعتصاب كوي
كارګري اتحاديې او سنډيكېټونه د فابريكو د مالكانو په خالف د 

د كارګرو اعتصاب د فابريكې په ساحه . اعتصاب له طريقې كار اخلي
دوى كار بس كوي او چا ته اجازه نه وركوي چې . پورې محدود وي

ربندي غير په اوله كې د فابريكو د كارګرو كا. فابريكې ته داخل شي
خو . قانوني وبلل شوه او صنعت كارو يې په مقابل كې غبرګون وښود
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ورو ورو د كارګرو د اعتصاب حق ومنل شو او كارګر وتوانېدل چې 
  .خپل اكثره حقونه د اعتصابونو په ذريعه تر السه كړي
  د كسبګرو اتحاديې په اوسني وخت كې زده كوونكي، محصالن او

. ه د رسېدو لپاره اعتصاب ته مخه كويخپلو غوښتنو او حقونو ت
محصالنو په اروپا او امريكا كې د شلمې پېړۍ په شپېتمو او 

په فرانسه كې د . اويايمو كلونو كې د پوهنتونونو ټول جوړښت بدل كړ
  . كال اعتصاب د فرانسې دويم انقالب بلل كېږي١٩۶٨محصالنو د 

بنديز لګېدو په په پاكستان كې چې د محصالنو په اتحاديو باندې د 
وجه د محصالنو ټولنه غير سياسي شوې ده  نو د محصالنو ځينې 

 د تعليمي نظام د ريفورم او خاص ګروپونه د اعتصاب له وسلې
 د يو ډول باج په توګه  د خپلو ګروپي ګټو بهترۍ په ځاى تر ډېره حده د 

  .لپاره استفاده كوي
 يوه بله ذريعه د واك د خاوندانو په خالف د اعتراض د څرګندولو

په . د دې كلمې په تاريخچې باندې خبرېدا جالبه ده. بايكاټ ده
 د  او د مځكې اجاره دارانونولسمه پېړۍ كې  آيرلنډي بزګرانو

زمكه والو . پروټسټانټ مذهبو انګرېز مالكانو په خالف مبارزه كوله
 دې آيرلنډيانو له..  د شړلو اراده وكړه او اجاره دارانود باغي بزګرانو

جوړه كړه او ويې ) د مځكې اتحاديه(اقدام سره په مخالفت كې 
 وشاړۀ نو په مقابل كې  يا اجاره دارپتېيله چې هر مځكه وال كه بزګر

له دې فيصلې ورسته .  ټول  له نومړي مالك سره رابطه غوڅوي دوىبه
هغه لومړنى انګرېز مالك چې د خپلې مځكې كرونكي يې وشړل، 

زګرو له دغه مالك سره رابطه غوڅه كړه او اوس د ب. كپټين بايكاټ و
  . بايكاټ كلمه دهمكارۍ د نه كولو لپاره په پراخه پيمانه استعمالېږي
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سياسي ګوندونه د خلكو د خپلولو او په خلكو كې د سياسي شعور 
دپيدا كولو لپاره د پامفلېټونو، اعالميو او بروشورونو د ليكلو او 

له دې ميتوده د امريكا د ازادۍ په . يوېشلو له الرې هم فعاليت كو
كارسپانډنټ (جګړه كې چې د سياسي پامفليټونو د وېشلو لپاره  

دغو پامفلېټونو د . جوړه شوه خورا اغېزمنه استفاده وشوه) ټولنه
  .امريكا په خلكو كې د ملت پالنې روحيه پيدا كړه

ړه  ټولنه جوسېپه انګلستان كې د توماس هارډي په نوم يو كس همدا
كړه او د حكومت په خالف يې د پامفلېټونو د خورولو لپاره له 

حكومت چې د دۀ د كار په اغېزمنتوب . پوستي نظامه كار واخيست
 كال د مي په دولسمه ١٧٩۴پوه شو نو د دۀ په كور يې حمله وكړه او د 

په دۀ باندې د خيانت تور ولګېدۀ خو محكمې خوشي . نېټه يې ونيو
د بريتانيا حكومت له دې ذريعې .  د هر كلى وكاوۀكړ او خلكو يې تو

خو دې پاليسي د . سره د مقابلې لپاره د سانسور پاليسۍ ته مخه كړه
پامفلېټ ليكلو حركت ونه دراوۀ او بې له دې چې ورو شي ادامه يې 

  . ومونده
.  لپاره يوه بله ذريعه پوستر دى د خلكو د سياسي او اجتماعي تحرك

پوسترونه وشلوي نو سياسي فعالين د خپلو رايو كه د واك خاوندان 
او باالخره خلك په . د بيانولو لپاره په دېوالونو باندې شعارونه ليكي

سړكونو باندې د خپل زور د ښودلو او خپلو غوښتنو اورېدلو ته د 
  .حكومت د اړباسلو لپاره مظاهرې كوي
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  د جالوطنۍ سياست
  

ديموكراسي، اوليګارشي او  دولتونو چې د -د لرغوني يونان ښار
موناركي نظامونو لومړۍ تجربې كولې نو له سياسي ګډوډيو، د بشپړ 
واك له ناسمې استفادې او په لويه پيمانه مالي فساد سره هم مخامخ 

  .شول
 - د دغسې نادودو د كنټرول لپاره د ښار او واكمنې طبقې د  سياستوالو

 لړلي سياستوال به لس دولتونو اتباعو دا رواج كېښود چې په درغلۍ
دا تېږه ځكه كېښودل شوه چې سياست له . كاله په جالوطنۍ كې تېروي

ناپاكۍ خوندي شي او هم نور هغه كسان چې په قدرت كې پاتېدۀ 
  .غواړي، درغلۍ ته زړۀ ښه نكړي

د جال وطنۍ سزا نۀ . موږ داسې مثالونه په كابو هر تمدن كې موندلى شو
اره شويو سياستوالو ته وركول كېده بلكې يوازې  بدنامو او بې اعتب

هغو كسانو هم ليدله چې د ټولنې اجتماعي، كلتوري او مذهبي اقدارو 
  .ته يې خطر پېښاوۀ

په روم امپراطورۍ كې اګوستوس، چې د كلكو اخالقي اصولو په اساس 
د جوليا . يې د رومي ټولنې اصالح غوښته، خپله لور جوليا جال وطنه كړه

 جنسي لحاظ بې با ك چلند د امپراطور اګوستوس د خجالت ليبرال او په
  . 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 اخالقي پولو تېرى كاوۀ چې د روم 
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اګوستوس له لمسوونكې شاعرۍ څخه د اويد د . ادارې ټاكلي وو
  .ځولو بله الره ونه ليده، جال وطنه يې كړراګر

 نامتو ،د اګوستوس دغه پيل كړي دود ادامه ومونده او د دۀ ځاى ناستو
فيلسوف سنيكا، چې د بشپړ قدرت په خاوندانو يې نيوكې كولې، له 

سنيكا د نرون په زمانه كې روم ته د تلو اجازه ومونده خو .  رومه وشاړۀ
 پرېږدي او پاتې ژوند په جالوطنۍ كې بيا هم مجبور شو چې دغه ښار

  .دۀ په جالوطنۍ كې خودكشي وكړه. تېر كړي
. د مسلمانانو په تاريخ كې هم د جالوطنۍ ډېر مثالونه موندلى شو

دۀ په شتمنو . حضرت ابوذرغفاري ته وويل شول چې له وطنه ووځي
  .باندې د ډېر ثروت د غونډولو په خاطر نيوكه كوله

يو دا چې واكمن او السبرې طبقه ځينې كسان . دهجال وطني دوه ډوله 
دې ته اجباري جالوطني . ځانونو ته خطر وګڼي او له وطنه يې وشړي

داسې چې ځينې كسان په خپل وطن . وايو، خو بل ډول يې اختياري ده
كې ځان په امن كې نه ويني او يا د مستبد حكومت په خالف ازادې 

  .خوښه له ملكه ووځيڅرګندونې نه شي كوالى، نو په خپله 
كارل . په اوسنۍ زمانه كې د دواړو ډولونو جالوطنيو ګڼ مثالونه مومو

ماركس د خپلو سياسي نظريو او انقالبي فعاليتونو په خاطر نه يوازې له 
 په يېپه اخر كې . پالرني هېواده بلكې له فرانسې او بلجيمه هم وشړل شو

د . تې ژوند يې هورې تېر كړانګلستان كې سياسي پناه تر السه كړه او پا
نولسمې پېړۍ يو بل مهم كس د استريا صدراعظم ميترنيخ و چې له خپل 

په معاصره زمانه .  پناه واخيسته يېوطنه وتښتېد او په انګلستان كې
 هم هغو كسانو ته سياسي پناه وركړه چې خپلو ،كې انګلستان

غېږه كې ومنل حكومتونو له  وطنونو وشړل او هم يې هغه كسان په خپله 
  .چې د سياسي داليلو په وجه په خپله خوښه له وطنه ووتل
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د روسيې د تزارانو په استبدادي دور كې ځينې سياستوال په خپله 
. خوښه له هېواده ووتل چې سياسي فعاليتونو ته ادامه وركړاى شي

لينين او په سلګونو نور كسان په تزاري دور كې په خپله خوښه له 
 تر هغو پورې كله په يوۀ او كله په بل اروپايي هېواد كې روسيې ووتل او

سرګردانه وو چې لومړي نړيوال جنګ وطن ته د ستنېدو او د خپل 
  . ګوتو وركړ پهانقالبي دوران د پېلېدو فرصت

كله چې په جرمني كې هيټلر قدرت ته ورسېد او د نازي ايديالوژي په 
وهانو، مفكرانو، ليكوالو اساس اداره يې جوړه كړه  نو يو شمېر ساينسپ

د جرمني پوهنتونونه . او هنرمندانو د خپلې خوښې جالوطني غوره كړه
تش شول ځكه لويو پروفيسرانو ملك پرېښود او د پوهنتونونو روڼاندى 

ځينې جال وطنه جرمنيان له جګړې وروسته خپل هېواد . ژوند مړاوي شو
شت ته اجازه ورنكړه ته ستانۀ شول خو متحدانو نامتو ليكوال برتولت بر

  .كې ديره شوختيځ جرمني په چې لويديځ جرمني ته ورشي ځكه نو هغه 
په هندوستان كې د انګرېزانو د استعمار په وخت ګڼو هغو انقالبي او 
راديكالو كسانو چې په هېواد كې يې د خپلو سياسي فعاليتونو د ادامې 

دا جالوطنه . ړهي غوره كپه مخ كې خنډونه ليدل، په خپله خوښه جالوطن
ليډران اروپا، اسيا او امريكا ته الړل او د استعماري حكومت خالف يې 

  .خبرې وكولې
په اوس وخت كې د اسيا، افريقا او التينې امريكا هغه سياستوال، 
روڼاندي او فعاالن چې مستبد رژيمونه ګواښي، يا خو له خپلو وطنونو 

 هڅو ته ادامه  خپلو  چې ديپه زور شړل شوي او يا په خپله خوښه وتلي
د جالوطنۍ د بهير مخه يوازې په ديموكراتو ټولنو كې نيول . وركړي

كېداى شي ځكه ديكتاتوران او مستبدان هيڅ ډول اپوزيسيون نه زغمي 
  .او له مخالفانو څخه د ځانونو د خالصولو په الرو چارو پسې ګرځي
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  خاين او اتل
  

تاريخ د اتالنو او .  الندې ليكل كېږيتاريخ اكثره وخت د نشنليزم تر اغېز
نشنلسټ تحريكونه خپلو مقصدونو ته د . خاينانو له كيسو ډك دى

رسېدو لپاره اعلى مثالونو ته اړتيا لري چې نوى كهول هغوى ته وګوري 
  .او په پل يې  پل كېږدي

هغه وګړي چې د ملت له مقصد او ګټو سره جفا كوي د خاين نوم وركول 
موږ دغه شى د سند د .  د غليم په توګه يې غندنه كېږيكېږي او د ملت 

د سند د تاريخ ناسيونالستي . تاريخ په ناسيونالستي تعبير كې وينو
د سند د سيمې وروستى هندو مذهبه پاچا چې اموي (شرحه  راجا داهر 

د خپل هېواد او ) ژباړن.  محمد بن قاسم يې سلطنت ورختم كړ، جنرال
تايي او محمد بن قاسم د تيريګر او يرغلګر په ملت د مدافع په توګه س

  .توګه معرفي كوي
چې نوم يې هوش محمد (موږ دغه راز په دې تاريخ كې هشو شيدي 

د يوۀ اتل په څېره كې وينو چې د ډبې په جګړه كې يې له ) شهيد شو
انګرېزانو سره په مېړانه مقابله وكړه او سيت نوامل يو خاين راښكاري 

  . سره  د سند په نيولو كې همكار وچې له انګرېزانو
په حقيقت كې د تاريخ دغسې تعبير د اوسني سياسي حالت انعكاس دى 
چې سندهي نشنلسټ د مركزي حكومت د غلبې مخالفت كوي او هر هغه 
  .سياستوال خاين بولي چې د مركزي حكومت د پاليسيو مالتړى دى
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يو ) رقه ګراييد مذهب او توكم په بنياد سكتاريزم، ف( كميوناليزم 
لپاره،  تيوريكي چوكاټ دى چې  د قومي يا مذهبي هويت د نوي تعبير

كله چې د شلمې پېړۍ په شلمو . تاريخ د خاين او اتل په اساس جوړوي
كلونو كې په هند براعظمګي كې  كميوناليزم  راڅرګند  شو نو هندو او 

د .  يستلمسلمانو ټولنو خپل خاينان او اتالن د تاريخ له پاڼو راو ا
مسلمانانو لپاره محمد بن قاسم، محمود غزنوي او محمد غوري هغه 
اتالن شول چې هندوانو ته يې ماته وركړه او په هند كې يې د مسلمانانو د 

دوى فاتحان او ننګيالي وبلل شول او د دوى په . حكومت اساس كېښود
تالنو له مسلمانو ا. پوځي برياوو هندي مسلمانان ووياړېدل او ونازېدل

سره د مقابلې لپاره د هندوستان هندو مذهبه ټولنې رانا پره تاب او شيوا 
جي د زړۀ ورو كسانو په توګه وړاندې كړل چې د مسلمانانو د سلطې په 
مقابل كې را پاڅېدل او هندوانو ته يې له السه وتلى وياړ بيا ور په 

  .نصيب كړ
يخونو كې موږ وروسته بيا د انګرېزانو د استعمار د دورې په تار

برطانوي فاتحان او د امپراطورۍ جوړونكي لكه رابرټ كاليف، ورن 
هسټنګز او كارنواليز وينو چې د اتالنو مقام ته خېژي او سراج الدوله، 
ټيپو سلطان، واجد علي شاه او بهادر شاه د فاسدو، عياشو، متعصبو، 

 د دغو .او نااليقو واكمنو مقام ته، چې د ختمېدو وړ دي،  راكوزېږي
واكمنو  دا ډول انځورېدا راته وايي چې  د دوى نسكورېدل او قدرت ته د 

  .انګرېزانو رسېدل يو منطقي او معقول كار و چې وشو
 كاله  چې د بغاوت تاريخ وليكل شو، انګرېزانو نوي ١٨۵٧وروسته له  

اتالن هم راوړاندې كړل چې له باغيانو سره وجنګېدل او هغوى ته يې 
نيكلسون، هنري الورنس، او هوډسن د استعماري حكومت .  ماته وركړه

ژغورونكي او اتالن شول خو هغوى چې د دوى د واك په خالف 
د جانسي راني . وجنګېدل د جنايت كارو او خاينانو په توګه وغندل شول
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، بېګم حضرت محل، نا نا صاحب، تانتيا )د جانسي سيمې واكمنه ( 
  دې . انګرېزانو په خوښه ليكل شويتوپ، منګل پنډي او عظيم اهللا د
خو د نشنلسټ غورځنګ په دوران كې . تاريخ كې د خاينانو ځاى وموند

 د پېښې ١٨۵٧او د براعظمګي له ازادۍ وروسته، كيسه سرچپه شوه، د 
  .خاينانو او اتالنو خپل ځايونه يو بل ته وركړل

 استعمار د د تاريخ په نوي تعبير كې باغيان او شورشيان اتالن شول او د
زمانې اتالن هغه بد زړي كسان وبلل شول چې د هند د ازادۍ جګړه يې په 

  .بې رحمۍ سره وځپله
مورخ قاسم قريشي د ډيلي د محاصري په ورځو كې برطانوي افسرانو ته 
د هندي جاسوسانو استولي ليكونه چې د باغيانو د كمزورۍ په اړه 

اتو له انګرېزانو سره  د دغو معلوم. معلومات پكې شته، خپارۀ كړي دي
حكيم احسان اهللا خان، الهي بخش، . بغاوت په ځپلو كې مرسته وكړه

جيون الل، او د نورو جاسوسانو يوۀ كوربه چې په منظم ډول به يې 
د (انګرېزانو ته معلومات وركول، د باغيانو له مقصد سره جفا كړې او ان 

 دې تورنه شوې ده زينت محل په) وروستي مغول پاچا بهادر شاه مېرمن
چې له انګرېزانو سره يې مرسته كوله چې ګوندې د دې زوى په تخت 

  .كښېنوي
وګړي ولې له خپل ملت يا هېواد : دا رنګه پېښې يو مهم سوال را والړوي

  سره خيانت ته زړۀ ښه كوي؟ 
يو علت خو حرص او د ډېرو پيسو د لرلو اسره ده چې پاتې ژوند په مزو 

خو دلته داسې مثالونه هم شته چې شتمنو . ر شياو اسوده ګۍ كې تې
مير جعفر همداسې . كسانو له خپل ملك يا واكمن سره خيانت كړى دى

يو څوك و چې د سراج الدوله په خالف يې دسيسه وكړه او د شرقي هند د 
دى د كمپنۍ د دې خدمت په بدل كې د بنګال نواب . كمپنۍ په لور ودرېد

. اسي قدرت د حصول او د اقتدار لپاره ود مير جعفر خيانت د سي. شو
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البته، دى ژر له كمپنۍ مايوسه شو ځكه انګرېزانو يې د اقتدار درناوى 
  .ونۀ كاوۀ  او چې بې فايدې يې وليد  د دۀ ځاى يې مير قاسم ته وركړ

ميرصادق په دې تمه و . له ټيپو سلطان سره بيا مير صادق خيانت وكاوۀ
په مير صادق سربېره ځينې نورې . كړيچې انګرېزان به ښه انعام ور

مسلمانې اشرافي كورنۍ هم وې چې ټيپو سلطان او د دۀ كورنۍ ورته تر 
ځان ټيټ ښكارېدل او د ټيپو سلطان د حكومت د ړنګولو لپاره يې د دۀ له 

  .غليمانو سره مرسته وكړه
مثال د سيټ ناومل  . ځينې كسان د كسات اخيستلو لپاره هم خيانت كوي

ې  په سند كې د تالپور كورنۍ د واكمنۍ په وخت بندي او په زور پالر چ
مسلمان او سنت شو، نو  زوى يې د پالر بې عزتي هيڅوخت هيره نه كړه 
او چې فرصت په ګوتو ورغى، له انګرېزانو سره يې همكاري وكړه چې 

  .سند ونيسي
ره اوس په تې. په اوسني وخت كې موږ د خيانت لپاره نور علتونه هم مومو

بيا په هغو هېوادونو كې د خيانت مثالونه زيات موندالى شو چې هلته 
نو له داسې حالته د تېښتې . ديكتاتوري وي او له خلكو سره ستم كېږي

لپاره ځينې كسان غوره ګڼي چې له خپل هېواد سره  خيانت وكړي او 
پيسې وګټي او په هغو پيسو پاتې ژوند په بل هېواد كې په كراره تېر 

 د ١٩۶٧ د دې ډول خيانت يو مثال هغه عراقى پېلوټ دى چې د  .كړي
جګړې تر پيلېدو دمخه يې ميګ الوتكه اسراييل ته وتښتوله او 
اسراييلو ته يې د شوروي ساخت مېګ الوتكو د تخنيك  په اړه پوره 

. اسراييلو له دغو معلوماتو په جګړه كې استفاده وكړه. معلومات وركړل
 . ت ميليون ډالره انعام واخيسپيلوټ په بدل كې  يو
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  جنت په تاريخ كې
  

په پهلوي ژبه كې فردوس داسې باغ ته وايي چې ديوالونه ورنه تاو 
ښځې او نارينه . دي، د ميوو له ونو، ګلونو، فوارو او مرغانو ډك دى

  .پكې له  يو بل سره خوشحاله ژوند تېروي
سې وړه ساحه  چې په عربي كې هم جنت د ونو باغ ته وايي، او يا دا

  .كجورې پكې والړې وي
د يونانيانو ، يهودو او عيسايانو په ټولنو كې د جنت په اړه درې بېل 

يو ګومان دا دى چې وو نه وو يو وخت په همدې . تصوره موجود دي
په زرينه زمانه كې وګړيو له يو . خاورينه مځكه باندې زرينه زمانه وه

د . او نۀ يې له يو بله كركه كېدلهبل سره نۀ جنجال كاوۀ، نۀ رقابت، 
د خوړو پريماني .  ټولو ښځو او نارينه وو بې كړپه ، خوشحاله ژوند و

د انسانانو په . راچاپېره طبيعت له رنګونو او ښايستونو ماالمال و. وه
ټوليزه او شريكه حافظه كې د طاليي عصر خاطرې خوندي دي، ځكه 

كرار ژوند يې كاوۀ، خو بشر په هغه وخت پسې چې بې كشمكشه، 
  .سړې ساوې باسي

د جنت په اړه بل تصوردا دى چې دلته په مځكه باندې داسې ټاپوګان 
  .وو چې بشر پكې بې خاره، بې جنجاله، ارام ژوند تېراوۀ

په بڼه )  اليزين فيلډز( دريم تصور جنت  د اليزې د ميدانونو 
پاتې كرارۍ په دې ځاى كې دنيايي پرابلمونه نشته او د تل. انځوروي

  .پلوشې خپرې دي
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د زرينې زمانې په اړه رومي شاعر هيسيود وايي چې په هغه وخت كې 
 بې كړاوه ورځې  او بې زياره، بې غمه زړۀ  پهد خدايانو غوندې: انسان

  .شپې تېرولې
په (كې زرينه زمانه د  كرونوز ) سياست(افالطون په خپل كتاب 

انسانان د دۀ په وخت كې يوناني اساطيرو كې د وخت رب النوع چې 
د مېوو : د واكمنۍ زمانه ياده كړې ده چې هلته) ژباړن. پيدا شول

پريماني وه او خلكو ډېروخت په ازاده هوا كې، بې جامو، بې بسترې 
  .او بې بړستنې  ژوند كاوۀ

راوروسته بيا د مسيحي دين عالمانو د مځكې په سر چېرته لرې، نا 
 وجود تاكيد وكاوۀ   اورين جنت پهمعلومه سيمه كې د  يو داسې خ
دې جنت ته يوازې ځينو كسانو له خاصې . چې د بشر له ګوتو وتلى دى

له يوۀ بل ليد لوري سره سم، خداى . اجازې وروسته الره موندلې ده
پاك خاورين جنت اسمان ته خېژولى او انسان يوازې له مړينې 

  .وروسته دا چانس لرالى شي چې ورشي
و كې مسيحي علماوو عقيده لرله چې مځكنى جنت د په منځنيو پېړي

 ١١۶۵په .   چرته پروت دى عدن باغ دى چې په خاورينه كره باندې
ميالدي كال دا عقيده عامه وه چې د عدن باغ په اسيا كې د پرسټر 

دا د اروپايانو يو افسانوي شخصيت دى چې ويل كېدل په اسيا (جون 
ه منځ كې پټ يوۀ عيسوي قام كې  د مسلمانانو او غير مسيحيانو پ

معلوم  ټاپو ناپه قلمرو كې او يا په يوۀ ) ژباړن. باندې واكمني كوي
دغو باورونو او ګومانونو د خاورين جنت د لټون او په بحر و . كې دى

  .بر كې د اكتشافاتو شوق پيدا كړ
كله چې امريكا وموندل شوه ځينو كسانو خاورين جنت په برازيل كې 

د فلورانس (امريګو وسپوشي .  نورو په كپ هرموسو كېوليد او ځينو
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يو شپېتۀ كاله .  كې دنيا ته راغى١۴۵١په . سوداګر او سمندر ګرځى و
دۀ د پرتګال د پاچا په خدمت كې څو ځله نوې دنيا ته . يې عمر وكړ
ځينې كسان وايي چې د امريكا نوم د دۀ له نومه . سفرونه وكړل

په خپل يوۀ ) ژباړن.  دا نظر نه منيناكثره كسااخيستل شوى دى، خو 
مهربانه خاوره، په خورا دنګو بې شمېرو ونو : ليك كې كاږي چې

   پوښلې، داسې ونې چې پاڼې يې كال دولس مياشتې شنې دي،  خوږ
و معطر بوى ورنه خپرېږي، او مزه ناكې مېوې يې په څانګو زانګي 

 له ګلونو د ګڼو وښو يو شين ميدان چې. چې صحت ورسره ښه كېږي
د ډول ډول  . ماالمال دى او په زړۀ پورې خوشبويي يې سپږمې نازوي

مرغانو لوى لوى سيلونه چې د بڼكو، رنګونو او غږونو د بيان قدرت 
  .)زما په نظر، زۀ  د خاورين جنت په څنګ كې وم. يې له چا سره نشته

په منځنيو پېړيو كې برابرې شوې  نقشې، د خاورين جنت احتمالي 
له دغو نقشو سره سم، خاورين جنت په ايتوپيا كې، يا . ونه راښييځاي

  .په عراق، ارمنستان، فلسطين يا جنوبي امريكا كې دى
مسيحي عالمانو په دې هم بحثونه كړي دي چې خداى پاك جنت كله 

دوى د ادم وحوا د قد . خلق كړ او ادم و حوا يې څۀ وخت ورنه وايستل
د عمر په اړه نظرونه څرګند كړي دي او په اړه او د خلقت په وخت كې 

په دې يې غور كړى دى چې ايا په جنت كې ناورغي وه؟ او ايا ادم و 
  حوا په جنت كې څۀ كار كاوۀ كه وزګاره وو؟ 

د شپاړلسمې پېړۍ د لومړۍ نيمايي عيسوي عالم چې د (مارتين لوتر
استدالل وكړ چې كه ادم وحوا )  پروتستانت مذهب اساس يې كېښود

ناه نه واى كړې نو انسانانو به په مځكه باندې زحمتونه نۀ ګالل، ګ
  . كتاب ته به يې اړتيا نه وه، د ابدي حكمت خاوندان به وو
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دغه وخت يو بل سوال پيدا شو چې د جنت ژبه كومه وه؟ ځينو وويل 
چې عبري تر ګردو پخوانۍ ژبه ده او په همدې دليل خداى پاك له ادم 

خو دې ځواب د بېلوبېلو ملكونو . ړې ديسره په عبري  خبرې ك
دوى هڅه وكړه چې دا ثابته كړي چې په . نشنلسټان خوشحاله نكړل

  .جنت كې سويډني، دنماركي او فنلنډي ژبې چلېدلې
ځواب دا و . په جنت كې د نر او ښځې د برابرۍ پوښتنه هم راپورته شوه

 نو بيا به د لى  ادم عليه سالم ګناه ته نه واى لمسو،چې كه حوا بي بي
البته . خو د حوا رول د ښځو درجه راټيټه كړه. دواړو حيثيت مساوي و

د ښځو د دويم درجه ګڼلو لپاره دا استدالل هم وشو چې دا د فطرت 
  .تقاضا ده چې حوا بايد د ادم اطاعت كړى واى

څرنګه چې په فيوډالې اروپا كې شخصي جايداد مقدس تصور شوى 
چې ايا په جنت كې شخصي ملكيت و؟ د دې و نو دا سوال راپيدا شو 

د څلورمې پېړۍ  مسيحي عالم، (پوښتنې په ځواب كې سنټ امبروس 
خو په . ويلي وو  چې په جنت كې شخصي جايداد ته اړتيا نه وه) ژباړن

اوولسمه پېړۍ كې په دې نظر كې اصالح راغله او وويل شول چې كه 
 نو د دې ونې د ملكيت به چا له يوې ونې د ميوې د ټولولو حق درلود

حق هم ورسره و او چې خبره داسې وه نو كه له دۀ  بل چا دا مېوه تروړلې 
  .واى، هغه ګناه كوله

دغه نظرونه راښيي چې د خصوصي ملكيت موسسه په ټولنه كې پوره 
  .پياوړې شوې وه او كليسا يې مالتړ كاوۀ 

اب ، مقدس كت( په اوولسمه پېړۍ كې اروپايي عالمانو په بايبل
 او د خلقت په اړه د بايبل په نظريې نيوكې وكړې چې )تورات و انجيل 

په خاورين جنت باندې باور ورسره كمزورى شو او د ورك جنت د 
موندلو په ځاى په مځكه باندې په خپل الس جنت جوړولو ته پام 
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واوښت، نو داسې باغونه ودان شول چې د جنت په اړه د بشر تر 
  .ي ووپخوانو تصوراتو ښكل

 كې په پداوو كې، ١۵۴۵ كې په ونيز كې، په ١۵٣٣په اروپا كې،  په 
 كې په پاريس كې د ونو، بوټو ١۵٧۵ كې په پيزا كې او په ١۵۴۶په 

  . باغونه كېښودل شول
په هند براعظمګي كې مغولو يو شمېر جنت نظيره باغونه كېښودل 

ر سره دعوه چې ونې، فوارې، ويالې او ګلونه يې لرل او دوى به په فخ
كوله چې كه د مځكې په مخ جنت وي نو همدا ځاى دى، همدا ځاى 

  .دى، همدا ځاى دى
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  زور او مذهب
  

په سياست باندې مذهب معموال هغه وخت غلبه كوي چې دولت او 
كله چې حكومت د خلكو د اړتياوو په پوره . موسسې يې كمزورې وي

و په مقابل كې د كولو كې پاتې راشي او د خارجي و داخلي خطرون
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 

په دغسې حالت كې مذهب په . قدرت د حصول په لور ګام اخلي
سياست السبرى كېږي او د خپلو شعايرو د عملي كولو ذريعه ورنه 

  .جوړوي
يوه الره دا ده چې : هب په سياست باندې له دوو الرو غلبه كويمذ

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 

دويمه الره دا ده چې ديني عالمان د سياسي . كې لويه برخه ولري
وروسته مذهبي حكومت جوړوي او خلك قدرت له ترالسه كولو 

  .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 الرې  او د 

ځكه خو دغو حكومتونو . عملونو د څارنې له الرې اصالح كېداى شي
جوړولو لپاره په وړو  وړو جرمونو هم سختې د سوچه ټولنې د 

 و چې دنيايي  دا باور هم. سزاګانې وركړې دي چې خلك عبرت واخلي
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واكمنان فاسد او شرير دي، له همدې كبله يوازې مذهبي علما په 
  .صداقت سره حكومت كوالى او خلكو ته خير رسوالى شي

 دولت چې موسس يې  مسيحي اصالح -د اروپا د جينوا ښار
و، د هغو )  كې مړ١۵٩٩په (غوښتونكى او ريفورميست كالوين 

. نظامونو يو مثال بللى شو چې سياست وركې د مذهب مريى وي
كالوين د سياسي قدرت له حصوله وروسته د خپلو مذهبي نظريو د 

د دۀ لومړنى كار د ښار اوسېدونكو ته دا . عملي كولو په دريځ كې و
. يو پلوى نه دى، له ښاره دې ووځياعالن و چې كه هر څوك يې د نظر

هغوى چې په ښار كې پاتې شول، په لويو يا وړو ګناهونو او خطاوو 
په دغو جزاوو كې تكفير، له ښاره . يې خورا سختې جزاوې وليدلې
  .شړل، قيد او اعدام شامل وو

د كالوين په امر د ښار ټول هغه هوټلونه او مېلمستونونه چې مېلمنو 
هر سوداګر او . تياوې برابرولې، بند شولته يې د سكس اسان

دوكاندار ته چې تقلب يې كاوۀ يا يې په تله كې ډنډې وهلې، سخته 
په بې باكو بازاري سندرو او قطعه بازۍ بنديز . جزا وركول كېدله

. امر وشو چې مقدس كتاب بايد په هر مهم ځاى كې ايښى وي. ولګېد
د . اندي، توبيخ كېدۀكه به څوك وليدل شو چې د وعظ په وخت كې خ
د كالوين د خورا . ډوډۍ تر خوړلو دمخه د شكر كول اجباري شول

سختو قوانينو په زور د جينوا اوسېدونكي د هغۀ د مذهبي پوليسو 
جزاوې خورا سختې وې او د . تر پوره كنټرول او څارنې الندې راغلل

الر مثال يو ځل  يوۀ ماشوم ته چې خپل پ. هيچا لحاظ و خاطر نۀ كېدۀ
  .يې وهلى و، د سر غوڅولو جزا وركړه شوه

ويل كېږي چې په شپږ كلنه موده كې د بدعت او ارتداد په تور  
د دې . يوسلوپنځوس كسه  اور ته ژوندي واچول شول او ايرې شول
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توندۍ او تېزۍ نتيجه دا وه چې د جينوا خلك د كالوين  له نظامه ژر 
ايستل شو، نظام يې هم ختم پوزې ته ورسېدل او چې كالوين له ښاره و

  .شو
په اسالمي دنيا كې په اتلسمه پېړۍ كې په نجد او حجاز كې يو مذهبي 

د دې نهضت مشر . نهضت پيل شو چې ژر يې ګرده سيمه الندې كړه
له غير مذهبي رواجونو د )  كې مړ١٧٩٢په (محمد ابن عبدالوهاب 

 موسس د سعودي سلطنتي كورنۍ. مذهب د بېلولو مبارزه پيل كړه
محمد ابن سعود د محمد ابن وهاب د تعليماتو تر اثر الندې راغى او بيا 

كله چې  د ابن سعود زوى، .  د دواړو كورنيو تر منځ خېښي هم وشوه
قدرت تر السه كړ،  وهابيت يې د حكومت )  كې مړ١٨١۴په (سعود 
څرنګه چې وهابيانو د مذهب د احيا او سوچه توب خبره كوله . مذهب كړ

مقبرې  يې ورانې كړې، په مقبرو كې ساتل شوي مذهبي يادګارونه يې نو 
  .لرې كړل او په زيارت كولو يې بنديز ولګاوۀ

له يوې خوا خو وهابيانو غوښتل چې د اسالم د لومړيو وختونو ايډياله 
ټولنه احيا كړي خو له بلې خوا يې د اسالم د تاريخ د لومړيو وختونو ټول 

ې په دې وجه له منځه يوړل چې د خلكو ورسره تاريخي يادګارونه يواز
  . ډېره مينه وه او مقدس يې ګڼل

وهابيانو د مذهبي شعايرو د څارنې لپاره سخت اصول او مقررات اجرا 
مثال كه به چا پنځه وخته لمونځ په جماعت نه كاوۀ نو پوليس  پسې . كړل

  . ورتلل، په زوره  يې جومات ته استاوۀ
اسالمي هېوادونو كې هم مذهبي ريفورميستانو ته  نورو  وهابي ماډل په

الهام وركړ او د قدرت د حصول او د ټولنې د اصالح لپاره ځينې 
  . راڅرګند شول چې مذهبي اجنډا يې لرله نهضتونه

جهاد غورځنګ )  كې مړ١٨٣١په (په هندوستان كې د سيداحمدشهيد 
 مغربي سرحد سيد احمد له شمالي هندوستانه شمال. همدا الره خپله كړه
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 كې ځان خليفه ١٨٢٧دۀ په . ته الړ چې هلته خپل اسالمي دولت جوړ كړي
دۀ او ملګرو يې د زور او فشار ټولې ذريعې وكارولې چې د . او امام وبالۀ

  .سرحد په سيمه كې د تقوا په اساس والړه، سوچه ټولنه جوړه كړي
كې ليكي  چې ) حيات طيبه(ميرزا حيرت دهلوي په خپل كتاب 

سيدصاحب خپلو ګڼو ملګرو ته مهم مقامونه وركړل او امر يې ورته 
خو دغو مقاماتو . وكاوۀ چې په خلكو باندې به شريعت په زور عملي كوي

له خپل اقتداره ناوړه استفاده وكړه او كله كله خو يې پېغلې اړايستلې 
داسې هم وليدل شول چې ځينو زلمو . چې له دوى سره ودونه وكړي

ه زور او جبر ځوانې نجونې له بازارونو او سړكونو جوماتونو مجاهدينو پ
هغو افسرانو . ته يووړې او د هغوى له رضا پرته يې ودونه ورسره وكړل

هم چې د بزګرانو او كليوالو د چارو لپاره مقرر شوي وو،خپل اختيار په 
د دوى د كړو نتيجه . غلطه وكاراوۀ او له عامو خلكو سره په كبر وچلېدل

  . اووته چې خوار او ساده كليوال ورنه په لنډ وخت كې زړۀ توري شولدا ر
دغو افسرانو د دې لپاره چې خلكو ته خپل زور وروښيي په هر هغه چا د 
كه . كفر ټاپه ولګوله چې د دوى د تعليماتو پيروي ته يې غاړه نه ايښوده

شونډې به د چا ږيره تر ټاكلې اندازې اوږده وليدل شوه نو په جزا كې  يې 
كه به څوك وليدل شول چې جامې يې  د پښو تر بجلكو اوږدې . غوڅېدلې

  .دي، نو جزا يې دا وه چې د بجلكو هډوكي يې ورمات شي
په افغانستان كې د طالبانو په وخت كې او د پاچا د حكومت له ړنګېدو 
وروسته په ايران كې، البته په څۀ نا څۀ بله بڼه، همداسې چارې وشوې او 

اره چې د واكمنو د خوښې مطابق شريعت تطبيق شي د زور له د دې لپ
  .ټولو طريقو استفاده وشوه

 
136  ـخ نــــنــــــدارهتـــــاريــــد             

  
  
  

  سياست د مذهب په مخالفت كې
  

كله چې ټول قدرت د سياسي اكثريت په السونو كې راغونډ شي نو 
  . مذهب د سياست خدمتګار او د سياستوالو د ګټو ساتندوى شي

له هغه وروسته چې ايرانيانو د . ود مثال لپاره به اسالمي تاريخ ياد كړ
كامياب كړ او په نوې اداره كې د )  ميالدي٧۵٠(عباسيانو انقالب 

 او د حكومت پاليسي يې جوړه كړه، نو د ېچارو واګې په ګوتو ورغل
  . كشمكش پاى ته ورسېدسياست او مذهب تر منځ ټكر او

ايراني بيروكراسي وغوښتل چې عباسي خليفه د بشپړ سياسي واك 
  .په څنګ كې مذهبي واك هم ولري

 وكاوۀ  او د شريعت په ت  كه څۀ هم ديني علماوو له دې كار سره مخالف
رڼا كې يې د خليفه د قدرت د محدودولو هڅه وكړه مګر ايرانيانو په 
خپل سياسي او پوځي زور ديني علما له ميدانه وايستل، د ايران د 

يې د ايراني شاهانو په ساساني دوران درباري آداب يې دود او خلفا 
  .څېر كړل

البته دا خبره سپينه شوې وه چې كه څه هم خليفه به بشپړ سياسي او 
داري اختيار لري خو نه به د شريعت په چارو كې ګوتې وهي او نۀ به د ا

په دې ډول شريعت د ديني علماوو . شريعت د بدلولو لپاره هڅه كوي
خ  په لومړي پړاو كې دين و په قلمرو كې پاتې شو او د ا سالم د تاري

  .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 
 ديني سيستم راڅرګند شو چې واكمن پكې نامحدود واك درلود او

د شرعي احكامو ( علما د دولت په چوكاټ كې د قاضيانو، مفتيانو 
په توګه ) ماليانو( او امامانو ، محتسبانو)شارحان او تعبيروونكي

  .داخل شول
دوى په دغو پوستونو كې د دولت همكاران شول اوپه دغو مقامانو 
كې د دوى يو مسووليت دا و چې د واكمن او دولت اطاعت وكړي او 

څرنګه چې . شريعت د خليفه له ګټو سره سم تعبير و تفسير كړي
يا ) اه ګانېمياشتنۍ يا كالنۍ تنخو(علماوو له دولته مواجب 

اخيستل او  )د خدمت په مقابل كې وركړه شوې مځكه(جاګيرونه 
اقتصادي ګټې يې له دولت سره تړلې وې نو دې ته  يې  ډېر پام كاوۀ 

  .چې واكمن خوشحاله وساتي
له بلې خوا واكمنو هم له ديني علماوو سره د توافق پاليسي خپله كړې 

ى كاوۀ، دربار ته به يې واكمنو به په ظاهر كې د علماوو درناو. وه
. وربلل چې وعظ وكړي او په مهمو مسايلو كې مشوره ورنه وغواړي

خو هر وخت چې به يې  د خپلو سياسي ګټو لپاره د علماوو 
استعمالول وغوښتل نو د فتوا وركولو تقاضا به يې ورنه وكړه او 

  .علماوو به فتوا جاري كړه
اعت و تسليم، د واكمن دغو ديني علماوو د واكمن په حضور كې د اط

د پښو يا السونو د مچه كولو او د بې حده احترام په الفاظو باندې 
واكمن ته د خطاب كولو ټول هغه آداب سم وبلل چې په ايراني 

  .دربارونو كې رواج وو
دغه راز كه به د پنځه وخته لمانځۀ يا د روژې په مياشت كې د روژه 

كمن ډډه نه لګېده نو دغو نيولو په څېر ضروري عبادتونو ته د وا
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واكمنو دا اجازه هم تر السه كړه . علماوو د خالصون الره ورته جوړوله
چې  څومره يې خوښه وي هغومره ښځې وادۀ كړي او طالقونه وركړي 
. او په حرم سراى كې هغومره وينځې وساتي چې څومره يې زړۀ غواړي

د ديني علماوو په عباسي دوران كې د خلفاوو د قدرت له زياتېدا سره 
قدرت كم شو او باالخره  علما د واكمنو د هوسونو په خادمانو بدل 

  .شول
د عباسيانو له زوال او كمزورۍ سره په بېلو بېلو سيمو كې د مستقل 
قدرت لرونكې  كورنۍ راڅرګندې شوې چې د سلطنت موسسه يې 

مسلمانو فقهاوو دغه كار په دې دليل سم وبالۀ چې د . معرفي كړه
  .ركي مخه نيسي او په ټولنه كې  نظم و دسپلين وساتيانا

فقهاوو د زورورو نظاميانو په الس د قدرت غصب هم په دې دليل روا 
وبالۀ چې كه روا ونۀ بلل شي نو سياسي ناكراري ته به الر پرانيزي او د 

 كې ١٠۵٨په (نامتو ديني عالم الموردي . كورنۍ جګړې اور به بل شي
و، په خپل كتاب الحكام السلطانيه كې وايي چې سياسي مفكر ) مړ

چې د غاصب قدرت بايد د خونرېزۍ د مخنيوي په خاطر مشروع وبلل 
  .شي

د سلطنت او غصب مسلو ته له الر جوړولو وروسته بل سوال دا و چې 
ايا سلطان بايد د مذهبي اقتدار تابع وي او كه  دا اختيار ولري چې 

استعمال كړي؟ د دې سوال او مذهب د خپلو سياسي غوښتنو لپاره 
نورو مسايلو په اړه چې  پاچا بايد څنګه چلند وكړي، د ليكنو يو ژانر 

د دې ژانر په ځينو مهمو . دود شو چې د اميرانو هينداره نومېږي
قابوس نامه، )  ميالدي كال كې مړ١٠٨٢په (كتابونو كې  د كيكاوس 

امه، د غزالي سياستن)  ميالدي كال كې مړ١٠٩١په (د نظام الملك 
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نصيحت الملوك، او د ضياالدين )  ميالدي كال كې مړ١١١١په (
  .برني اثر، فتاواى جهانداري يادوالى شو

د دغه ژانر په كتابونو كې سلطنت د يوې ارثي موسسې په توګه 
يعنې د خداى د سيوري ) ظل الهي(پېژندل شوى او واكمن  ته د 

ايد د دين له واجباتو او د ماكياولي په نظر واكمن ب. خطاب شوى دى
د . قيدونو ازاد وي او د قدرت ټولې واګې يې په السونو كې وي
په دغو . واكمنو د هيندارې په كتابونو كې هم، دې ته ورته افكار وينو

كتابونو كې واكمن ته د ايران د ساساني پاچايانو په څېر د ديني او 
  .دنيايي چارو ټول واك وركړ شوى دى

د واكمنو د واك ) ١۵٢۶‐١٢٠۶( د ډيلي سالطينو په هندوستان كې
همدا ماډل خپل كړ خو مغول پاچا اكبر د سلطنت يوه بله تيوري 

د اكبر پاچا د . وړاندې كړه چې د هند له چاپېريال سره يې سمون خوړ
 ١۶٠٢په (دربار مورخ، د دۀ نژدې دوست او سالكار ابوالفضل 

دې د تاكيد او د دې مقام د سلطنت په اهميت بان) ميالدي كال كې مړ
د لوړاوي او ستاينې له الرې د مغولو سلطنت ته فلسفي بنيادونه جوړ 

د ابوالفضل  په اند سلطنت د خداى په نزد تر ګردو لوړ عزت  دى . كړل
چې دى ورته الهي رڼا وايي، داسې رڼا چې له خدايه سرچينه اخلي او 

دا كوي او په خداى د پاچا په زړۀ كې له رعيت سره پالرنۍ مينه پي
  .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 اسالمي تيوري او 

  .هندو تيوري توپير نه لري
خو كه ځير شو پوهېږو چې دا د هغو غوندې نه ده بلكې بېخي ورنه 

د ابوالفضل په نظر، پاچا د خپل رعيت د خير لپاره واكمني .  دهبېله
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كوي او دې مقصد ته د رسېدو په الره كې  حق لري چې په پخوانو 
څرنګه چې سلطنت د . دودونو او اجتماعي موسسو كې تغيير راولي

خداى له لوري دى نو پاچا د مذهبي علماوو د مشورو په منلو مجبور 
ت دا واك ورسپارلى چې د وخت له ضرورتونو دۀ ته الهي قدر. نه دى

  .سره سم، په ټولنيز جوړښت كې تغييرات راولي
دۀ د ماشومانو ودونه او دغه راز د نژدې خپلوانو . اكبر همداسې وكړل
ستي په دود هم بنديز ولګاوۀ چې البته  دۀ د. تر منځ ودونه منع كړل
 د هندوستان له دې اړخه كه ورته وګورو نو اكبر. پوره ختم نه شو

لومړنى واكمن و چې د كورنۍ، كاسټ او ټولنې په چارو كې يې هم 
پخوا به واكمنو په دې ساحو كې د مداخلې او د . مداخله وكړه

  .بدلونونو د راوستلو حق ځان ته نه وركاوۀ
اختيارات هم په خپل ) مجتهد( اكبر پاچا چې د علماوو په موافقه د 
اكبر دا كار د ابوالفضل .  زيات شوالس كې واخيستل نو قدرت يې ال
مبارك ورته وويل چې له ديني . د پالر شيخ مبارك په مشوره وكړ

دستخط كړي چې دۀ ته د )  محضر(علماوو دې وغواړي چې  يو 
په دې ډول اكبر پاچا . مذهب د تفسير و تعبير د اختيار وكالت وركوي

 له ديني هم د مذهبي او هم د سياسي چارو واګې تر السه كړې او
  .علماوو سره نور د پاچا د فيصلو د چلينجولو واك پاتې نه شو



 
141  ـخ نــــنــــــدارهتـــــاريــــد             

  
  
  

  ګلويورازادي، مساوات ، ور
  

 كال انقالب د سياسي بدلون په نتيجه كې يو نوى ١٧٨٩د فرانسې د 
كلتور وزېږاوۀ چې د اروپا د ټولنې پخوانى استبدادي نظام يې ورو ورو 

 او اخوت د انقالب شعار و چې ازادي، مساوات.  په ديموكراسي بدل كړ
په ټولنه كې . د اريستوكراسي او د هغې د كلچر غلبه يې ختمه كړه

انقالب د ژوند په هر اړخ . هرارشي او د مراتبو سلسله هم ختمه شوه
د سلطنت او اشرافيت د امتياز ټول سمبولونه بې . باندې اثر وكاوۀ
ر لقبونه له خولو خلكو د عالي جناب يا عاليقدر په څې. اهميته شول

  .ويل پيل كړل) سټيزن(وغورځول او يو بل ته يې د وطنوال 
  په ځاى چې د د كلمې )تاسې(د مساوات د مفهوم تر اغېز الندې خلكو د 

خلكو له .     كلمه خوښه كړه)تۀ(لوړو طبقو د درناوي لپاره  وه، د 
و ته  ژبې په ذريعه چې اشرافې خپله كركه د بې ادبه او شډلهاشرافيت

 د انقالب په زمانه .، څرګنده كړهېسپكې سپورې او كترې كنايې پكې و
  .د بېوزلو او شتمنو طبقو تر منځ د توپير د ختمولو لپاره هڅې وشوېكې 

په دې دوران كې له دولته د كليسا بېلېدا د سكيولريزم اساس كېښود 
كله چې په فرانسې باندې انقالب مخالفو . چې د مذهبي زغم سبب شو

هېوادونو يرغل وكړ، په فرانسه كې د نشنليزم يو پياوړى احساس 
 ې د خپلوغوړېد او له يرغل سره د مقابلې لپاره خلكو لښكر وكړ چ

  .ملك دفاع وكاندي
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د انقالبي كلچر يو بل اوڅار اړخ په اجتماعي، سياسي او كلتوري 
 . په انقالب كې ښځو فعاله برخه واخيسته. فعاليتونو كې د ښځو ګډون و

:  ماريا مايس په ژبهد شلمې پېړۍ د نامتو جرمنۍ  فيمنستې ټولنپوهې
دوى د پاريس په كوڅو كې له روانې مبارزې سره د يو ځاى كېدو په 
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 فيوډالزم په خالف . د لوى انقالب په منځ كې خپل انقالب هم وكوي
  .جګړه كې د پاريس د بېوزلو پرګنو ګڼو مېرمنو پوره برخه لرله

د فرانسې د انقالب خورا مهمه ځانګړنه دا وه چې خلكو د ژوند په هر ډګر 
د اسمبلي . د ملي اسمبلي هره ناسته له خلكو ډكه وه. كې حضور پيدا كړ

انقالب .  به چې خبرې كولې نو  عوامو به يې په دقت سره څار كاوۀغړيو
  د پوځ په مقابل  كې  د خپلو حقونو لپاره چې عام خلك وروزل

د فرانسې د انقالب په دوران كې چې عوامو كومه تجربه . وجنګېږي
 چې  كال په انقالبونو كې١٨۴٨ او ١٨٣٠ د  يېترالسه كړه، دغه تجربه
پكار . بۍ سره بندې او مورچې يې وركې جوړې كړېكوڅې يې په كاميا

د پاريس خلكو د اروپا د نورو هېوادونو اوسېدونكو ته چې هلته . راغله
خلكو د خپلو استبدادي حكومتونو په خالف مبارزه كوله، يو ماډل 

  .وړاندې كړ
د يو بل بدلون د ا راغى چې  اشرافو د عوامو د كلچر تر اغېز الندې خپل 

په ټولنه كې يې د عادي خلكو غوندې   لباس پرېښود او دوديزبڼكو 
  .لباس واغوست

 د شتمنو او ممتازو طبقو په خالف د عادي كس د انقالب په دوران كې 
ګېوتن په او توهين شوبراال اشرافيت . قهر د خشونت په بڼه را څرګند شو

 په نتيجه كې، څ كړل چې پرله پسې ډول د انقالب د مخالفانو سرونه غو
  د خلك به. يوې  ذريعې بدل شول د عوامو د ساتېري پهښكاره اعدامونه 
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اعدام د ځاى شاوخوا  راټولېدل او چې د مقتول پرې كړى سر به يې وليد 
د روبسپير د ترور دوران د تشدد په ذريعه د . چكچكې به ېې كولې

  .انقالبي اخالقو د دودېدا د هڅې دوران و
ېټې وياند انقالبي اخالق د پخواني رژيم  مصونيت د كمم كې د عا١٧٩۴په 

ې توضيح كړل ، دۀ وويل په وخت كې له فسق و شرارت سره د مقايسې له الر
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 
مال او شتو په ځاى د استدالل  او منطق قوت مكلفيتونو ته پام وكړو ، د 

پيدا كړو ، د جابرانه چلند په ځاى نرمه لهجه غوره كړو، د حقارت په ځاى 
عزت او د تشدد په ځاى پراخه سينه ولرو، د تنبلۍ په ځاى سترو ارمانونو 
ته د رسېدو تكل  ولرو ، له پيسو سره د مينې په ځاى له ښو خلكو سره مينه 

 ادارو كې لياقت معيار وګرځوو، د توطيو او دسيسو په ځاى وكړو، په ښو
له خپل استعداده كار واخلو، د ټوكو په ځاى حقيقت ته پام ولرو، د ظاهري 
شان و شوكت په ځاى په ځان كې واقعي خوشحالي پيدا كړو، د ستومانه 
كوونكو شهوت پرستيو په ځاى د انسان د مقام عظمت ته پام واړوو او 

  . وړو شيانو په ځاى د سترو هدفونو په لور ګامونه واخلوباالخره د 
څرنګه چې دولت ملي . د فرانسې انقالب يو ملي او سياسي كلچر خلق كړ 
لكه ملي پوهنتون، ملي . شو نو د هغه ټولې موسسې ملي ونومول شوې

  .تعليم، ملي بېرغ او ملي سرود
ملي بېرغ ته درې نورو هم . نورو هېوادونو د فرانسې د ماډل پيروي وكړه

د سياسي . رنګه غوره كړل او د ملي هويت د بيان لپاره يې ملي سرود وموند
او اجتماعي بدلونونو لپاره د خلكو د پارولو او پاڅولو لپاره په ګرده دنيا 

  .كې د فرانسې د انقالب ژبه او ادب وكارول شول
خپور شو او د هغه كلچر چې د فرانسې انقالب رامنځ ته كړ په ټوله اروپا كې 

  .اروپا سياسي او اجتماعي جوړښت يې بدل كړ
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  يوازې بدلون پاتېدونى دى
  

څرنګه چې خلكو ته تاريخي پېښې له اوسنو حاالتو سره بې ارتباطه، 
مازې پخوانۍ كيسې ښكاري نو ډېر ځله  يې په دې خبره چندان باور 

  .نه راځي چې د تاريخ مطالعه به ګټه ولري
.  تېرو پېښو د استفادې كولو مفكوره خورا پېچلې دهپه حقيقت كې له

كه . معموال خلك غوره ګڼي چې تغييرات ژر، ژر او محسوس وويني
تغييرات محسوس او څرګند نۀ وي، لكه په تاريخ كې چې خبره 

  .همداسې ده، نو دغسې نظم په خلكو بوج شي
خو تاريخ په عمل كې د ټولنې د ليدلوري د بدلولو او د خلكو د 

البته، د اثر د غورځولو او تاثير . خبرولو يو لوى كار په غاړه لري
تاريخ نه يوازې د پخوا په اړه پوهه . لو بهير ډېر وخت غواړياچو

مثال . راكوي بلكې زموږ د اوسنو پرابلمونوپه باب هم خبرې ر اته لري
كه موږ د خپلې ټولنې د اوسني مخ په ځوړ حال په باب غور كوو نو د 

  .الت علتونه به هم چې په تېر وخت كې ځېلي لري، ځيروراغلي ح
د يوۀ تمدن د ظهور او زوال پديده د بدلېدونكو حاالتو د بهير پديده 
ده او مورخان د دې بهير په بېلو بېلو پړاوونو بحث كوي او بيانوي 

  .يې
درې مفكرانو د ځينو قوانينو په رڼا كې چې د دوى په فكر د تاريخ د 

ي، د تمدنونو د ظهور و زوال د ټول بهير د موندلو حركت لورى ټاك
  .هڅه كړې ده
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دغه بهير د وګړي د ژوند )  ميالدي كال كې مړ١۴٠۶په ( ابن خلدون 
غوندې بولي چې په زوكړه پيلېږي، له ماشومتوب، زلما او زړبودنه 

د ابن خلدون په نظر يو ملت يا تمدن دې ته . تېرېږي او مرګ ته رسېږي
د دۀ په عقيده دا بهير نه .  كچوي او په اخر كې مريورته پړاوونه

  .بدلېږي او برخليك يې نه نورېږي
) د غرب زوال(د خپل كتاب )  كې مړ١٩٣۶په (جرمن مفكر  شپنګلر 

شپنګلر په خپل . تر ليكلو د مخه د نړۍ اتۀ لوى تمدنونه مطالعه كړل
مخ كتاب كې هغه پړاوونه راښيي چې د دۀ په نظر هر تمدن ورسره 

دى وايي چې هر تمدن په ابتدا كې دين او هنر خلقوي او له . كېږي
فيوډاليزم او فيوډالي . همدې ځايه د تمدن د پسرلي موسم پيلېږي
دوبي تمدن د خپل ژوند د . كلچر د تمدن د دې موسم لويه ځانګړنه ده

ورپسې بيا د عقيدې . په موسم كې د خپلو ښارونو په وده مشهورېږي
رشنليزم نيسي او په ژمي كې د ماتريالزم سيورى ځاى تعقل او 

  .خپرېږي چې زوال او بې تاريخه دوران يې په مخ كې دى
د شپنګلر په اند، مرګ خامخا راځي او يو تمدن بايد د يوناني اتل په 

دغه جرمن مفكر د تاريخ د بهير لپاره د دا رنګه . څېر مړينې ته تيار وي
د دۀ په . تمدن د زوال اټكل وكاوۀقوانينو په جوړولو سره د لويديځ 

په دې . نظر، نولسمه پېړۍ د لويديځ تمدن تر ګردو غوره دوران و
دوران كې لويديځ تمدن خپل كالسيك هنر، معماري، موسيقي او 

په . په شلمه پېړۍ كې د لويديځ تمدن  زوال پيل شو. ادبيات وزېږول
ري و برسېرن دې پېړۍ كې يې  موزيك، معماري، هنر او ادبيات بازا

  .شول، عمق و ابتكار ورپاتې نه شول
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وينو چې يوې بلې پايلې ته )  كې مړ١٩٧۴په (له بلې خوا ټاين بي 
كې د شپږوېشتو ) د تاريخ مطالعه(دۀ په خپل كتاب . رسېدلى دى

  .لويو او وړو تمدنونو په لوړ و ځوړ بحث كړى دى
نجونه او چلي(دۀ په ټولو تمدنونو كې يو مشترك عامل چې دى يې 

ټاين بي وايي چې يو تمدن تر هغو پورې له . بولي، وموند) ځواب
زواله خوندي دى چې د چلينجونو د مقابلې او د خنډونو د لرې كولو 

زوال يې هله پيلېږي چې  مشكالتو ته په ځواب موندلو . وړتيا لري
د ټاين بي په نظر دا د يوۀ تمدن د روشنفكرو كار دى . كې پاتې راشي

خنډونو او چلينجونو ماهيت وپېژني او حل الرې ورته پيدا چې د 
  .كړي

ابن خلدون او شپنګلر دواړو د تمدن د مرګ پېش بيني وكړه خو ټاين 
البته، د تمدن د عمر په باره كې د دۀ خوشبيني . بي خوشبينه ښكاري
د تمدن د نه مړۀ كېدلو شرط دا دى چې د روشنفكرو . بې شرطه نۀ ده
نجونو او مشكالتو ماهيت پېژني او مناسبې حل الرې ټولنه به د چلي
  .به ورته مومي

دغه . كه پاكستان ته راشو نو ويلى شو چې دلته وضعيت پېچلى دى
هېواد له اقتصادي بحرانه رانيولې تر اجتماعي او سياسي بحرانونو 

له بده مرغه . پورې له ډول ډول چيلنجونو سره الس وګريوان دى
. ران نه لري چې له دغو بحرانونو يې راوباسيپاكستان داسې روشنفك

په پاكستان كې د هغو فيلسوفانو، ټولنپوهانو، مورخانو، 
قتصادي او سياسي چارو د مفكرانو كمى دى اانتروپولجستانو او د 

  .چې د ملك او ټولنې د مشكالتو لپاره حل الرې مومي
 يو له بلې خوا په پاكستانۍ ټولنه كې دا باور موجود دى چې دوى

هغه افراد . بشپړ نظام لري او د موجود حالت بدلېدا ته يې اړتيا نشته



 
147  ـخ نــــنــــــدارهتـــــاريــــد             

دلته له نويو . چې په دې مفكوره كې خو او مشكل ويني، غندل كېږي
دلته  د مخ په ځوړ حالت د . فكرونو سره سخته دښمني روانه ده

  .مشكالتو د اواري لپاره نوي فكرونه، اورېدونكي نه لري
 چلينج او ځواب مفكورې په رڼا كې لويديځ تمدن كه موږ د ټاين بي د

ته وګورو نو ويلى شو چې دغه تمدن د پخوانو هغو په نسبت په بر او 
دغه تمدن نه يوازې د تېرو تمدنونو مفصل تاريخ . ممتاز دريځ كې دى

په .  لورېينې كوياولري بلكې په اوسنۍ دنيا هم د پوهې او معرفت 
تر ګردو تكړه كسان چې په خپلو وطنونو دې سربېره د اسيا او افريقا 

د شپنګلر د پيش بيني . كې ورته امكانات نشته، لويديځ ته تللي دي
برخالف، لويديځ تمدن په ستونزو السبرى شوى او له زواله 

د تاريخ په اړه بايد ووايو چې تاريخ چمتو دى چې يو . ژغورېدلى دى
   كولو ته تيار يو؟څه رازده كړي خو سوال دا دى چې ايا موږ څۀ زده
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  خيرات او ټولنه
  

صدقه او خيرات د بېوزلۍ د فشار د كمولو او د محتاجو كسانو د 
افراد او موسسې دواړه، هغو . مرستلو يوه ډېره ښه ذريعه بلل كېږي

له بېوزلو سره مرسته . كسانو ته خيرات وركوي چې خورا نيازمن دي
  .ده يوه مذهبي وجيبه او دغه راز ټولنيزه دنده

د )  ميالدي١٣٨٨ -١٣۵١(د ډيلي د سلطنت په زمانه كې، فيروز تغلق 
صدقې د چارو لپاره يوه اداره جوړه كړه چې بې وسو نجونو ته جهيز 

محتاجو كسانو . برابرول او بېوزلو كسانو ته مالي مرسته يې دنده وه
مغولو . ته د ډوډۍ وركولو لپاره د لنګر جوړول يو پخوانى دود دى

ورانو د حكومت په پيسو په خپل ټول قلمرو كې لنګرخانې امپراط
  .جوړې كړې

اكبر پاچا . د كاختۍ يا وچكالۍ په زمانه كې به لنګرخانې زياتېدلې
په فتحپور كې مسلمانو او هندو بېوزلو ته لنګرخانې ) ١۶٠۵‐١۵۵۶(

ګڼو جوګيانو چې د . ودانې كړې  چې خيرپوره او دهرمپوره يادېدلې
دوى ته د جوګيپوره په . الړلېده نو فتحپور ته رزه واومفتې ډوډۍ اوا

  .نوم بېله لنګرخانه جوړه شوه
خپل سلطنت په دوران كې په  د) ١۶٢٧‐١۶٠۵(جهانګير پاچا 

 هدغ. احمداباد، اله اباد، الهور، ډيلي او اګره كې لنګرونه جاري كړل
د د خوارانو په منځ كې د پخې ډوډۍ (به يې بولغار كهان  ې لنګرخان

  .بللې) وېشلو ځاى



 
149  ـخ نــــنــــــدارهتـــــاريــــد             

 موسسو سربېره، د خير خيرات ځينې اجتماعي ا رنګهد صدقې په د
مثال، د اخترونو يا جشنونو په وخت به د . او مذهبي رواجونه هم وو

نقره اي او طاليي سكو ډك پتنوس د امپراطور يا اشرافي د سر د 
دغو مراسمو . پاسه وړل كېدۀ چې وروسته بيا په بېوزلو ووېشل شي

دا دود هم و . نثار د هرې موقعې رد بال انګېرل كېدۀ. ه يې نثار ويلت
چې كله به امپراطور يا اشرافي د اختر لمانځۀ يا د بزرګ د مقبرې 
زيارت ته په ډله كې روان و نو په هغو خلكو به يې پيسې شيندلې چې 

په هندوستان كې  د پيسو . د جلوس نندارې ته به راغونډ شوي وو
  .و دغه دستور سخاوت بلل كېدۀشندل

دۀ يو . اكبرپاچا د صدقې د وېشلو لپاره يو ځل يوۀ نوي شي ته فكر شو
 بلل كېدۀ، له پيسو ډك كړ چې په خوارانو يې  االو حوض چې اناپ
  .ووېشل شي

ابوالفضل ليكي چې،  په فتحپور كې  د ماڼۍ په حويلۍ كې يو ډنډ و 
پاچا امر . ګزه يې ژوروالى وچې شل، شل ګزه يې طول و عرض او درې 

يعنې  په (وكاوۀ چې دغه ټول ډنډ  په سرو، سپينو او تورو پيسو 
خو په لومړۍ ورځ دومره . ډك شي) طاليي، نقره اي، او مسي سكو

پاچا چې دا حال . ګڼه ګوڼه شوه چې ځينې كسان تر پښو الندې شول 
  .وليد امر يې وكاوۀ چې دغه كار دې نه تكرارېږي

د . ې خوا، په انګلستان كې له بېوزلۍ سره مبارزه بل ډول وهخو له بل
په انګلستان ) ١۶٠٣‐١۴٨۵(دور كورنۍ د سلطنت په دوران كې ر تي

يې بلل، )  روغ رمټ ګدايان(كې د ګدايانو يو نوى ګروپ چې 
دا هغه زمانه وه چې د ګالبو له جګړې او د فرانسې له . راڅرګند شول

 شوي وو، د احاطې د سيستم په وجه جګړو فارغ شوي عسكر وزګاره
خوارو بزګرانو ناكرلې مځكې نه شواى كرلى، ځنګلونه كم شوي او 
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دغو ټولو عواملو يو بل ته السونه سره وركړي . بې روزګاري زياته وه
دوى . او په صورت پوره ، روغ رمټ كسان يې ګدايي ته اړايستلي وو

ته به درېدل او خيرات د خلكو ورونو  به په كليو كې ډله ډله ګرځېدل،
  .ټولنه له دوى سره په تكليف كې شوه. به يې غوښت

د مشكل د اوارولو لپاره د انګلستان دولت له بېوزلو سره د مرستې 
دا مرسته به د اعانې له الرې . په مقصد څو قانوني اليحې پاس كړې
 ناحيې خلكو به يې چارې ېبرابرېده او له هرې كليسا سره د اړوند

حكومت په بل قدم كې د بېوزلو لپاره كار ځايونه جوړ كړل . ېسمبالول
چې بېوزلي په دې توګه له ګدايي او په مرسته باندې له تكيه كولو را 

 ميالدي كال كې د بېوزلو لپاره د كارځايونو يو ١٧٢٣په . وګرځوي
 يې غوښتل چې په كارځايونو كې خپل دوى قانون جوړ شو چې له 
 ١٨٣۴يو بل قانون په . ر كولو ته مټې راونغاړينومونه ثبت كړي او كا

په كې د كوڅې او بازار ګدايي منع كړه او ګدايان يې مجبور كړل چې 
  .كارځايونو كې واوسي

دلته د كورنۍ د نظام . په دغو كارځايونو كې ژوند بې مزې  او تريخ و
ښځې، ماشومان او مېړونه  له يو بله بېل ساتل كېدل . درناوى نه كېدۀ

امر و چې د ډوډۍ په وخت به څوك .  خورا سخت مقررات يې لرلاو
دلته د تېږو د ماتولو، د . خواړۀ پكې كم او نيمګړي وو. خبرې نه كوي

 كارونه او داسې نور  د زړو رسيو د تار تار كولو ،هډوكو د وړۀ كولو 
چارلز ديكنز په خپلو ناولونو كې د دغو كارځايونو د شرايطو . وو

  .ونه ايستلي ديروښانه انځور
 د  په اندوور كارځاى كې د هډوكو د ماتولو په وخت :يو مورخ ليكي

 چې خواران وراستۀ هډوكي چيچي او غوړ و دې حقيقت معلومېدا
 چې د  نه ده دا څه عجبه. ، د لويې رسوايي سبب شوهماغزۀ يې خوري
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د پاريس د . (كارځايونو كاركوونكي دغه ځايونه باستيل بولي
  )ديخانې نوممشهورې بن

په اتلس سوه پنځوسمو كلونو كې د عمومي فشار په نتيجه كې د 
خو د دغو ځايونو په باب هغه بد تصور . كارځايونو شرايط بهتره شول

د وخت په تېرېدو سره د بېوزلو په . د بېوزلو په ذهنونو كې پاتې شو
اړه د قوانينو ځاى يو لړ نويو موسسو ونيو چې له محتاجو كسانو سره 

  .يې د حكومتي ادارو يا خيريه موسسو له الرې مرسته كوله
د وګړي د خيرات او د موسسې د خيرات تر منځ لوى توپير موجود 

يو وګړى يوازې تر هغو خير رسوالى شي چې ژوندى وي خو . دى
  .موسسه ممكن په مودو مودو خير ورسوي

ان د بله دا چې يو وګړى كه چا ته صدقه وركوي نو صدقه اخيستونكى ځ
 په مقابل كې خيرمن كس ته د غرور . ګڼيالندې منت  ترهغه احسانمن او

 ممكنه ده چې له خپل خير خيراته د سياسي  هم دا.احساس ورپيدا كېږي
خو د ادارو او موسسو په . او اجتماعي موقف  لپاره استفاده وكړي

له دغو موسسو سره مرسته كوونكي معموال . خيرات كې داسې څۀ نشته
ېژندل كېږي او په دې ډول د موسسو صدقه په چا باندې منت نه ږدي نه پ
  .د دې باعث نه  ګرځي چې  يو انسان د بل انسان تر منت الندې شياو 

په يوه ټولنه كې چې ديموكراسې واكمنه وي، هلته اتباعو ته حق وركول 
كېږي چې له دولت او دولتي موسسو وغواړي چې د خلكو د ستونزو غم 

تبعه، ( حكومت بايد داسې اقدامات وكړي چې هيڅ وطنوال نو. وخوري
  .مجبور نه شي چې بل وطنوال ته الس ونيسي او خير وغواړي) سټيزن
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  ترك غالمان
  

د تركو غالمانو د اخيستلو او مقررولو دود په عباسي دوران كې پيل 
ابن خلدون په خپله مقدمه كې په دې موضوع باندې تبصره كړې ده . شو
كلي يې دي چې عباسي خلفاوو ځكه په تركو غالمانو تكيه وكړه او لي

چې د خپلې قبيلې مالتړ ورسره نه و او بله وجه يې دا وه چې عربي روح 
چې د دوى د حكومت د مال د تير حيثيت يې درلود، كمزورى ) عصبيت(

  .شوى و
كله چې د دربار سياسي قدرت ايرانيانو ته په ګوتو ورغى او عرب څنډې 

.  لپاره نورې الرې ولټولېت د ساتنې پ وهل شول، عباسيانو د قدرته څ
تركو غالمانو ته د ميدان وركولو په نورو علتونو كې د امپراطورۍ د 
ساحې پراخېدا، د امپراطورۍ په جوړښت كې د بېلو بېلو توكمونو 
راغونډېدا، د خليفه په السونو كې د بشپړ واك تمركز او د تخت د بېلو 

دغو عواملو د وخت خليفه . نو جاه طلبۍ يادوالى شوبېلو مدعيا
مجبوراوۀ چې د داسې عسكرو يو ګروپ ولري چې دى ورباندې باور 

تركو غالمانو دا غوښتنه پوره كوله او د خالفت د ساتندويو . كوالى شي
په توګه يې عزت او وياړ په نصيب شو خو كله چې خالفت په زوال كې و 

  . عامالن شول او دغه شي بدنامه كړل او ګډوډيكينو دوى د انار
د عباسيانو په راوروسته دوران كې د همدې تركو غالمانو له اجتماعي 

په څېر ) ٩۶٩‐٩٣۵(او اخشيديانو ) ٩٠۵ -٨۶٨(موسسې د طولونيانو 
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مهمې واكمنې لړۍ راڅرګندې شوې چې په مسلمانه ټولنه كې يې لوى 
  . نقش و

اجتماعي موسسه د اسالمي نړۍ په عباسي خالفت كې د تركو غالمانو 
هغوى ترك . تازه جوړېدونكو واكمنو لړيو ته يو مثال او ماډل شوه

غالمان د شخصي باډيګاردانو په توګه په كار وګومارل او اداري 
كابو دوه زره ) ٨٧٨‐٨۶٨(يعقوب بن ليث صفاري . مقامونه  يې وركړل

ه توګه يې غالمان لرل چې د دۀ د شخصي نوكرانو او باډيګاردانو پ
دا ) ميالدي٩٠٠‐٨٧٨( بن ليث ود يعقوب د ورور عمر. خدمت كاوۀ

عادت و چې د هلكوانې د عمر غالمان به يې پېرودل او بېل بېل 
دۀ به دغه كسان د خپلو . مهارتونه او هنرونه به يې ورزده كول

  .قوماندانانو په لښكرو كې مقررول چې دۀ ته جاسوسي و مخبري وكړي
‐٩٧٧(، غزنويانو )١٢١١‐٩٩٢(، قره خانيانو )١٠٠۵‐٨١٩(سامانيانو 

په همدې پلونو پلونه كېښودل او د ) ١٢١۵‐١٠٠٠(، او غوريانو )١١٨۶
 جوړولو او ټينګولو لپاره يې له تركو غالمانو استفاده  د خپل اقتدار

دوى په وفا او . ترك غالمان مشهور پوځيان او اداره چيان شول. وكړه
چې د دوى شمېر زيات شو نو د خپل لياقت په . اخالص كې بې جوړې وو

په جنراالنو سربېره، . اساس په مختلفو درجو او كته ګوريو ووېشل شول
 غالمان خاص يا غالمان سلطاني شول چې  د پاچا شخصي  ،ځنې تركان

  .خدمتګاران وو
په دغو . په ګرده شرقي امپراطوري كې د غالمانو د خرڅالو بازارونه وو

له .  به ترك غالمان د نورې مال التجارې په څېر خرڅېدلبازارونو كې
كله چې به يو . پېرودنې وروسته به دوى ته مختلف مهارتونه ورزده كېدل

غالم د پاچا په خدمت كې داخل شو نو په ابتدا كې به د پاچا شخصي 
مزه (، چاشني ګير )د پاچا د شرابو وړونكى(چارې لكه د ساقي خاص 
مشال (، طشت دار، مشعل دار )وموونكىڅكونكى او خوند معل
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كه به . چارې ورسپارل كېدلى) د جامو ساتونكى(او جامه دار ) وړونكى
د يوۀ واليت مشري يا د . يې لياقت او كفايت وښود، رتبه يې لوړېده

پاچاهي لښكرو قومانداني هغه تر ګردو لوړ مقامونه وو چې تركو 
  .غالمانو ته وركول كېدل

د . موسسه د سلطنتي لړيو لپاره ګټوره ثابته شوهد غالمۍ ټولنيزه 
غالمۍ په بركت پاچايانو اليق او وفادار مرېيونه لرل چې دوى يې له 

. خو دې موسسې منفي نقش هم درلود. داخلي او خارجي غليمانوساتل
 د يې رت  نو قدكله چې ټول سياسي قدرت د دې طبقې ګوتو ته ورغى

ۀ او د سلطنتي كورنۍ يا نظام خپلو شخصي مقصدونو لپاره وكاراو
دوى به تر هغو وفادار وو چې پاچا به زورور . ګټې يې له پامه وغورځولې

خو كله چې كمزوري پاچايان د سلطنت په ګدۍ كېناستل، نو غالمانو . و
ټول واك په الس كې واخيست او پاچايان يې مجبور كړل چې د دوى له 

  .خوښې سره سم وچلېږي
.  ترك غالمان هندوستان ته راوستل)  ١٢٠۶‐١٢٠٣(شهاب الدين غوري 

  زمانې د مورخ منهاج سراج په قول، سلطان شهاب الدين د  دد غوريانو
تركو غالمانو د رانيولو خورا شوقي و او د دې توكم  ګڼ شمېر غالمان 

دغه هر غالم په ګردو ختيځو ملكونو كې په كار كې . يې په بيه واخيستل
  .) او مهارتونو په خاطر شهرت وموندد جديت، جنګي هنرونو 

د غوري شهاب الدين غالمانو له دۀ سره د هندوستان په نيولو كې 
مرسته وكړه او چې دى ومړ نو دوى په هند كې د غالمانو د سلطنت بنياد 

په دوى كې دوه كسه پخپله مرېيونه وو او دا حق يې نه درلود . كېښود
مانو په مالتړ پوره پوره تكيه دوى دواړو د خپلو غال. چې پاچاهي وكړي

  . لرله
د امير چهل ګن يا څلوېښتو اميرانو اداره جوړه )  ١٢٣۶‐١٢١١(التميش 

دغه اميران التمش ته وفاداره وو خو د . كړه چې دى له مخالفانو وساتي



 
155  ـخ نــــنــــــدارهتـــــاريــــد             

دۀ له مړينې وروسته سركشه شول او د پاچا جوړولو كار ته يې الس 
په تخت كېناست، د دۀ سر سم ) ١٢٨٧‐١٢۶۶(كله چې بلبن . واچاوۀ

خالص شو چې تر څو پورې دغه اميران ژوندي وي، دى به د سلطنت په 
دوى يې . په اوله كې دى پخپله د همدې ګروپ يو غړى و. خوند پوه نه شي

بلبن دوى ټول ووژل او ان د خپل ترۀ  زوى يې چې د . هر يو له نژدې پېژاندۀ
   . ژوندى پرې نه ښود و، څلوېښتو اميرانو په ډله كې يو امير

كه په هندوستان كې د  تركو غالمانو د نقش جاج اخلو نو ويلى شو چې 
ي راوسته چې په كدوى د پاچا د واك په تخريب سره سياسي انار

دسيسو كې د ګډون او په خپل منځ كې له يو بل سره د جګړو په نتيجه 
د . مزورى كړكې يې پخپله خپله پښه په تېشه ووهله او خپل دريځ ېې ك
دوى په دې پوه نه . دوى ټول پام دې ته و چې څنګه ډېرې پيسې ټولې كړي

شول چې سلطنت ثبات نه لري او شاوخوا ته يې تېريګرې هندو واكمنۍ 
. واقع دي چې د ډيلي د سلطنت د ړنګولو او ختمولو لپاره شېبې شماري

 بې رحمۍ د يو واكمن په حيث بلبن په دې مشكل پوه و او ځكه خو يې په
د څلوېښتو اميرانو په ختمېدو سره په . سره د اميرانو بېخ وايست

  . هندوستان كې د تركو غالمانو واك پاى ته ورسېد
كه هره اداره ټول واك په خپلو السونو . تاريخ دلته موږ ته يو درس راكوي

كې راغونډ كړي او له ځانه تر ګردو لوى قدرت جوړ كړي، نو د دې ادارې 
د يوۀ دولت او نظام د جوړښت او . ه شير خپل درانۀ بار الندې ماتمال به ت

سټركچر غوښته دا ده چې د قدرت بيالنس او توازن  پكې موجود وي او 
كه په دې منځ كې يوه اداره او موسسه . واك بايد له نورو سره شريك شي

تر نورو لويه او تر ټولو زوروره شوه نو نورې ډلې او نورې موسسې  د 
ن په وخت كې له هغې سره مالتړ نه كوي، په ميدان يې پرېږدي او په بحرا

دې ډول هغه ډله او موسسه چې تر ټولو ځان بر غواړي، پخپله خپل بېخ 
  .باسي
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  دوزخ په تاريخ كې
  

بشري ټولنې چې وده وكړه، د ګناه وثواب او خير وشر مفاهيم 
كول كېږي خو خلكو ليدل چې ځينو مجرمانو ته جزا ور. راڅرګند شول

ځينې نور، په تېره بيا هغوى چې قدرت ورسره دى او د امتيازاتو 
څرنګه چې د خطاكارو د مجازات لپاره . څښتنان دي، جزا نه ويني

  . پياوړې اداره نه وه نو دوى د هرې ناجايزې په كولو كې ازاد وو
بېوسي او نهيلي خلك باوري كړل چې كه دغسې كسان په دې دنيا 

دې عقيدې چې .  ويني په بله دنيا كې به مجازات شيكې جزا ونه
ظالمان او جنايت كاران به د ابد لپاره په خدايي غضب ګرفتار شي، د 

  .ټولنې بېوسه پرګنې دالسا كولې
په لرغونې : د دروخ جوړېدا(برنسټين په خپل كتاب كې چې . الن اي

ومېږي، ن) زمانه او د عيسويت د ابتدا په زمانه كې مرګ او بيا ژوند
په دې اړه خبرې كړې دي چې د دوزخ مفكوره څنګه پيدا او له كومو 

د هغۀ له څېړنو سره سم د بين النهرين په . كومو پړاوونو تېره شوه
تمدن كې عقيده دا وه چې له مړينې وروسته د ګناهونو تپوس نه كېږي 

.  يا د شر، انجام يو شان دىياو د ټولو مړيو، كه هغه د خير كسان و
ى ته نۀ د خپلو بدو عملونو جزا او نه د خپلو ښو عملونو اجر وركول دو
په تېره زمانه كې يوه عامه عقيده وه چې د مړيو لپاره  بېله دنيا . كېږي

په همد ې خاطر په لرغونو اساطيرو كې موږ د مړيو د دنيا . موجوده ده
  .د موندلو لپاره ګڼې هڅې وينو
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و د ګيلګمش په حماسه كې لولو په بين النهرين كې د سومير  د خلك
  . مړي او ژوندي له يوبله بېلوياوبو او وچې يو لوى پړاود : چې

 عقيده وه چې مړي تر دې دنيا د تمدن د خلكود بين النهرين د بابل 
دوى د ژوندو له شره د ځان د . الندې ژوند كوي او خپل پاچا لري

او كړي دي او د ساتنې لپاره تر خپلې دنيا كالګانې او ديوالونه رات
  .بهرنۍ نړۍ هيڅ اوسېدونكي ته اجازه نه وركوي چې ورشي

 د مصر په تمدن كې شريرو ته د جزا وركولو او خيرمنو ته د اجر 
د مصريانو د عقيدې په اساس، له . وركولو مفكورې انكشاف وكړ

مرګه وروسته هر بنيادم له ځينو پړاوونو تېرېدۀ او د دې دنيا  په ژوند 
د لرغونو مصريانو د .  و كړو له مخې معامله ورسره كېدهكې د خپل

. باور مطابق، هغوى چې د جزا اليق وي، بدنونه به يې ټوك ټوك شي
اور ته دې مخه ده، لمبو ته دې مخه ده، : دوى ته به وويل شي چې

سوځنده تودوخې ته دې مخه ده، په توره ځب ځب كېږې او داسې ټوك 
  . ندي به بيا هيڅكله ونه وينېټوك كېږې چې د دنيا د مخ ژو

د يونان او روم خلكو هم عقيده لرله چې مړي تر مځكه الندې بېله دنيا 
په هيډيز كې د مړيو روحونه د . دغه ځاى به يونانيانو هيډيز بالۀ. لري

ګناهګارانو او . دوى له عملونو سره سم په بېلو بېلو طبقو كې وي
  .ېږيمجرمانو ته تر ابده پورې جزا وركوله ك

يهودو  د بعدالموت اجر و جزا مفكوره په پوره تفصيل سره بيان كړې 
په تورات كې د . يعنې دوزخ وبالۀ) جهنه(دوى د ګناهګارو ځاى . ده

دوزخ ذكر او دا چې ګناهګاران به څنګه پكې عذاب ويني، په تفصيل 
دوى به دخداى په غضب واوړي :  (په تورات كې لولو. سره راغلى دى

په تورات كې د سرغړوونكو په باب راغلي دي .) ه يې وخورياو اور ب
وګورئ،  هغه ورځ را روانه ده، د تنارۀ په څېر سوځنده، چې ټول : چې
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كبركوونكي او شر جوړوونكي به  د سرپرېكړيو بوټو پاتې بېخونه 
  .)شي، هغه ورځ راځي چې دوى به سوځي

ران خپل خداى پاك صالحان او بدكا: په يوۀ مزمور كې لولو چې
دى له هغو نفرت كوي چې له تعدى او ناروا . اختيار ته پرې ايښي دي

. په بدكارانو به د سكرو د اور او ګوګړو باران واوري. سره مينه لري
  .)شيسوځوونكى باد به يې د نصيب برخه 

. په عيسويت كې د دوزخ يادونه كمه كېږي او جزييات يې نۀ بيانېږي
و پلرونو د دوزخ مفكورې ته  د خو وروسته بيا د كليسا ځين

د كليسا يوۀ مشر . بوږنوونكو جزيياتو په بيان سره څانګې وركړې
هر ملعون به د سرۀ تنارۀ په څېر : ( پترو پنامونتي خبردارى وركړ چې

ناولې وينه . وي، په ټټر باندې او د ټټر دننه به يې سرې لمبې بلې وي
ې په كوپړۍ  كې د ماغزو، به يې  په رګونو كې اېشي او دغه حال به ي

  .)په سينه كې د زړۀ او په بدمرغه بدن كې د كولمو وي
اسالم د دوزخ همدا ماډل ومانۀ او د عبري ژبې جهنه په عربي كې 

 له اسالمي باورونو سره سم، د حساب و كتاب ورځ . جهنم شو
 او د هغوى د يورځ به ټول مړي له قبرونو را پاڅدې په . راتلونكې  ده

  .وموميو بدو عملونو له شمېرلو وروسته به اجر يا جزا ښو ا
 د تاريخ په هر پړاو كې داسې مفكران تېر شوي دي چې د دوزخ 

مثال د روم د تمدن په زمانه كې مورخ . مفكوره يې چلينج كړې ده
پلوتارك دا سوال را اوچت كړ چې شرير او ګناهګار ولې په دې دنيا 

ډول كېږي؟ پلوتارك وايي، دا جزا كې جزا نه ويني؟ جزا يې ولې ځن
  .دلته پكار وه چې نورو عبرت اخيستى واى

 دوزخ  انځور - د اور: كې ليكي چې) اور او تمدن(جان ګاوډس بلوم په 
چې د روحانيونو، شاعرانو او انځورګرو پرله پسې نسلونو انكشاف 
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 چې دغه انځور په كوم ډول ا پوښتنه ال ځوابه پرې ايښې وركړ، د
خلكو په د متمدنو  ؟ ي او رواني چاپېريال كې خپرېداى شياجتماع

  باندې  د پوهېدو لپاره دې ته اړتيا شته  هلو  ځلو او غورځو پرځو 
 زراعتي ټولنې په پراخه زمينه كې چې - ته د پوځيدغو مبارزو چې 

هغو كسانو چې  . ښاري نفوس په پرله پسې توګه زياتېږي،  وكتل شي
ه كوله، په ښارونو كې  د اور او جنګ په اړه هم څه د دوزخ له اوره  وېر

  . لرله او تجربهنا څه پوهه
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 د كمزورو وسله
  

هر وخت چې په ټولنه كې بې عدالتي او استثمار وي، په مقابل كې 
. يې د ټولنې د استثمار شويو او كمزورو كسانو عكس العمل هم وي

ا ښكاره او خشن دغه مقاومت كله پټ او په پټه خوله وي خو كله بي
 اړه چې عامو خلكو د خپلو سركوبګرو په خالف  دېمورخانو په. شي

دوى چې پوه . خپل سېك و وس څنګه كارولى دى، خبرې كړې دي
د عقل په حكم يې د شوي چې د پاڅون او مقابلې وس يې نه شته نو 

  تاكتيكونه يې كارولي  او داسېپټې خولې مقاومت ته مخه كړې ده 
  . يې ورته هك حيران پاتې شوي او په ځاى يې كېنولي ديراناچې باد

 غالمانومثال د غالمۍ او فيوډالۍ په نظامونو كې چې له بزګرانو او 
سره د خپلو بادارانو د ګواښلو وس نه و، نو دوى د غال كولو، ملكيت 
ته اور اچولو يا تاوان رسولو، ځان ساده اړولو، د وسايلو ماتولو، 

سپارل شوي كار په بشپړولو كې د ځنډ كولو په څېر دروغ ويلو او د ور
  . اغېزمن ميتودونه خپل كړي وورا د اوږدمهال خو

د مقاومت دغه ميتودونه ښيي چې كمزوري څنګه ممكن زورور 
. وغولوي، چل ورسره وكړي، چاالكي ورسره وكړي او تېر يې باسي
 سره، دغه مثالونه دا هم راښيي چې د زور او فشار له ميتودونو سره

بنيادم د تسلمېدو نه دى او د خپلو تاكتيكونو د بدلولو را بدلولو له 
  .روانه ساتيالرې د خپلې بقا جګړه 
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د غالمۍ په ټولنه كې د مقاومت د نورو ميتودونو تر څنګ، غالمانو 
د استثمار په خالف د اعتراض په سلسله كې له كروندو د تېښتې 

سر په بيه د ازادۍ د ګټلو هڅه طريقه هم كارولې او په دې ډول يې د 
كه څه هم دا طريقه  معموال د فردي مقاومت يا دفاع يوه هڅه . كړې ده

وه، خو كله كله ډله ايزې تېښتې هم شوې دي چې د غالمۍ ټول نظام 
 ټولنې جوړولې لرې ، بېلېدغو غالمانو له نورو . ته يې خطره پېښوله

ون چې د دوى د ځپلو او چې د قانون له منګولو بچ پاتې شي، هغه قان
په بېلو ټولنو كې ډله ايز ژوند . تر الس الندې ساتلو لپاره جوړ شوى و
  .د غالمانو له خونديتوب سره مرسته كوله

كې د غالمانو د مقاومت د ) ازادي او غالمي( لي روز په خپل كتاب 
 وي  نغښتې د قدرت په ځينو ډولونو كې كمزوري:  طريقو په اړه ليكي

هغه غالمان چې د .  وي پروتلونو كې قدرتوزورۍ په ځينو ډاو د كم
او ژوندي پاتېدو  د ځان د خالصون په بركت يې  د ښه نيت  انسانبل 

 د سپكاوي او تحقير بې شكه دا . ، سامبو نومول شوي ديچل زده كړ
 د هغو ميتودونو  خو. او د ډارن و وېرېدلي  معنا پكې پرته دهلقب دى

 چې د غالمانو نسلونه نسلونه يې وتوانول چې د په حقارت سره ردول
خپل ژوند سختې وزغمي، په حقيقت كې په راتلونكو كولونو او 

   .نسلونو پورې خندا ده
 مقاومت د فابريكو او د كورونو د منځ په مزدورانو د پټه خولې موږ  
  ډېر ځله د دوى د ناوړه او بد خوى په د دوى دغه مقاومت.  وينو همكې

خپلو اوالدونو  چې پالر لولئ دلته يو جالب نصيحت . ڼل شووجه وګ
، په ياد ولرئ چې تاسې خپل )كشرانو ته(ما دوى ته وويل : ته كړى دى

كار پلورئ، او څوك چې يې اخلي هغه غواړي وويني چې په مقابل 
 چې له خو وي، كار كوئ ې مالك كې يو څه ترالسه كوي نو كله چ
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 هر وخت چې البته،. احت كوالى شئسترګو يې پناه شئ بيا استر
  .مفتشان وي تاسې بايد ثابته كړئ چې كار كوئ

نه  دغه مقاومت .  نظم نشتوالى د چوپ مقاومت لوى خصوصيت دىد
بې ګونده، بې بېرغه او بې .  پيلېږي په اساسليډر لري، نه د پالن 

ه رسنيو كې هم په پله پامه غورځي او ځكه خو معموال . اعالميې وي
  .اړه پاروونكي او جلبوونكي راپورونه نه راځيدې 

 په هكله د ټولنپوهانو او سكاټ د خاموش مقاومت. جېمز سي
مورخانو د نظر په باب په خپل كتاب كې چې د كمزورو وسله 

څرنګه چې تاريخ او ټولنپوهنه د روشنفكرو له خوا : ، ليكينومېږي
تر ډېره حده  چې و استفاده كوي اسنادو  هغ لهليكل كېږي او دوى

  د  د بزګروطبعاتعليم يافته مامورينو او مقاماتو ليكلي دي،  نو 
په پټه خوله او له پامه غورځېدلې چې ې  طبقاتي مبارزېمخصوص

  .، د راڅرګندولو او سپړلو لپاره الزم او كافي وسايل نه لريده
 د بزګرانو او غالمانو ښكاره او وسله وال  وينو چې له بلې خوا
 په بې رحمۍ سره ځپل شوي او دوى د ټولنې يا حكومت د بغاوتونه

 د انسان په  ماتې وروستهته له دوى . غليمانو په نوم ياد شوي دي
 د روم چې تاريخ راته وايي .سترګه نه دي كتل شوي او ځورېدلي دي

 مات كړ او ګرده  د سپارتاكوس مشهورقيام امپراطوري څنګه
  .سرغړوونكي غالمان يې ووژل شول

 كې د جنوبي كارولينا د غالمانو بغاوت او ١٧٣٧ امريكا كې په په
 كې د ناټ پټن كنټري كې د وريجينا  په ساوتام١٨٣١دغه راز په 

په .  بغاوت په بې رحمۍ سره وځپل شو نومي مريى په مشريتورنر
هندوستان، چين او اروپا كې هم د بزګرو له بغاوتو سره همداسې 

  .شوي دي
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 خو  راښيي قهر او بې باوريشديدنه د باغيانو بې شكه چې  بغاوتو
دغه پاڅونونه . بدل كړي سيستم لي چې دله دې الرې نه دي توانېدوى 

  . په سرښندنې  سره پاى ته رسېدلي دي مقصد په الر كې د دوى د خپل 
 په تاريخونو څرنګه چې د دربار اوحكومت مورخان تاريخ ليكي نو

 د  يې  نه وينو بلكې په ټولنه كې له دغو بغاوتونو سره خواخوږيكې
    .ه غندنې لولوبې نظمۍ او ګډوډۍ د رامنځ ته كوونكو په توګ

 د تاريخ دغه اړخ ته په پام سره ليكي ك يو فرانسوى مورخ مارك بلو
چې دغه پاڅونه تقريبا همېشه له استثنا پرته په ماتې او باالخره قتل 

ې دومره منسجم نه لوى قيامونه په مجموع ك. عام محكوم شوي دي
 د كليوالې ټولنې د كلونو كلونو ي خوو چې كومه پايداره نتيجه ولرو

 تر هغه څۀ ډېر الس ته راوړل چې په  صبرناكې مبارزې د پټې خولې
  .ظاهره ښكاري
 عزت او  ډلې، افراد او هم هم ښيي چې رامقاومت دواړهپټ يا ښكاره 
ه كې پاتې راشي نو  په وركړ شيكه هر سيستم د دې. درناوى غواړي
 به د مسلط نظام دنسكورولو لپاره پرله پسې هڅې ناراضه عناصر

   .وكړي
 محكومو او الس الندې طبقو په قهر او احساساتو باندې السبرې او د

ممتازې طبقې ژر نه پوهېږي او د ځنډ نتيجه دا شي چې بدلون په لويه 
  .بيه پرېوځي
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 د اكبر پاچا ډوډۍ
  

. خت پخلنځى د يو چا د شان او مقام څرګندوى وپه ختيځ كې يو و
.  لوړو مقاماتو او غټانو به د خپل شان او مرتبې مطابق پخلنځي لرل

 صاحبان چې د لويو كورنيو او ډېرو امكاناتو و امپراطورانومغول
  .وو، تر هر چا ښې اشپز خانې لرلې

يو د دوى د كورنۍ دوو لومړيو امپراطورانو، بابر او همايون، پخلنځ
اكبر چې د مبتكر ذهن . ونه موندته  د پام كولو لپاره كافي وخت 

څښتن و، د كور د غړيو او درباريانو د ښۀ خدمت لپاره خپله 
 په څو څانګو وېشل شوى و، ىد هغۀ پخلنځ.  سنبال كړهښۀاشپزخانه 

، مېوه خانه، )د اوبو ځاى(، آبدار خانه )لوښو ځاىد (لكه ركاب خانه 
د شاهي پخلنځي په . ابشي خانه او تمبل خانهشربت خانه، افت

، خزانه داران، مزه څكونكي او )كنټرولر(مامورينو كې مير باكاول 
چې دوى ټولو د صدراعظم تر مشرۍ الندې كار  آشپزان شامل وو،

  .كاوۀ
د . د پخلنځي لپاره الزم شيان به د كال په سر كې ال وپېرودل  شول

ې په دومره اندازه اخيستل سوخداسي وريجو په څېر عالي وريج
د پخلنځي مصارفو ته د . كېدې چې د ټول كال مصرف پوره كړي

  .ورځې زر روپۍ بېلې شوې وې
د آشپز .  آشپزانو د كار په وخت كې د كميس لمن او لستوڼي رابروهل

له پخېدو وروسته به آشپز، باكاول او . خولۀ، پوزه او سر بايد پټ واى
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موږ د بابر په خاطراتو كې لولو چې يوۀ . لهمير باكاول د ډوډۍ مزه څك
د . نوم اخلي) د ډوډۍ د مزې معلوموونكى(افسر ته د  چاشنيګير 

د . مزې له څكلو وروسته به خواړۀ  په زينتي لوښو كې واچول شول
ټولو خوړو نومونه به ثبت او د ميرباكاول تر څارنې الندې به يې سرونه 

  . بند شول
په حضور كې چې باكاوالن، آشپزان او نور ډوډۍ  د يوه ډله كسانو 

دلته به د ماڼۍ د . خدمتګاران پكې وو، پاچا ته وړل كېدله
  .خدمتګارانو نوبت و چې د ډوډۍ مزه وګوري

د دسترخوان تر اوارېدو دمخه په كوټه كې عرق ګالب او نور عطرونه 
معموال تر څلوېښت ډوله زيات خواړۀ پخېدل چې د پاچا . پاشل كېدل

ډوډۍ په لويو . وق سره سم په ترتيب په دسترخوان ايښودل كېدلله ذ
لوښو كې چې د سرو او سپينو زرو وو او يا كميابه چيني وو، خوړل 

  .كېدله
. د ډوډۍ د پخولو په وخت د اشپزخانې نظافت ته ډېر پام كېدۀ

د آشپزخانې د . پخلنځي ته بې اجازې هيڅوك نه شو ورتالى
 پوښتنې كېدلې او يوازې خورا باوري كاركوونكو په اړه به ډېرې

  .كسانو ته دا چانس و چې په اشپزخانه كې كار وكړي
د څښلو اوبه په لويو خاورينو منګيو كې چې سرونه يې په ټوكر 

وزې، هيلۍ  او پسونه د سين په غاړه . پوشلي وو، ساتل كېدې
هلته يې غوښه سمدستي وينځل كېده او په كڅوړو كې . حاللېدل
  .د سبو لويه برخه د پخلنځي د باغ محصول وه. بندېده

: 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 

له وريجو سره يو ځاى پخه شوې غوښه او دريم . ډولونو سره خوړل كېده
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. ې نه وه او اكبر به صوفيانه خواړۀ بللډول هغه خواړۀ وو چې غوښه  پك
اكبر د هندوستان د جين مذهب تر اغېز الندې د غوښې خوړل كم كړل خو 

  .په ځينو ورځو كې غوښه بالكل نه پخېده. بس يې نه كړل
دا يې د پالر د . (  د اكبر زوى جهانګير د يكشنبې په ورځو غوښه نه خوړه

.  د جهانګېر په طبعه برابر ود ګوجرات د خلكو كيچړى.) زوكړې ورځ وه
  .دۀ  د يكشنبې په ورځو  د  كيچړي د پخولو  امركړى و

ډوډۍ به هروخت تياره وه او چې پاچا به امروكړ، سمدستي به راوړل 
د اكبر پاچا عادت . پاچا ډوډۍ يوازې يا د حرم له مېرمنو سره خوړه. شوه

 خوارانو ته و چې د خپلې ډوډۍ تر خوړو دمخه به يې د هغې يوه برخه
  .بېلوله

د دربار د پخلنځي لپاره ميوې د هند له ګوټ ګوټه او نورو ملكونو 
. د دربار د څښاك د اوبو په اداره كې ډېرو كسانو كار كاوۀ. راوړل كېدلې

د ګنګا اوبه به د زېړو يا مسو په . اكبر غوره بلله چې د ګنګا اوبه وڅښي
بست شوى و چې كه پاچا  داسې بندو. سرپوښليو لوښو كې راوړل كېدلې

د اكبر . د خپل ملك په هر ه برخه كې وي،  د ګنګا اوبه  بايد ورورسېږي
  .پاچا په زمانه كې د پخلي لپاره د باران او د ګنګا اوبه استعمالېدلې

پاچا ته اوبه په چيني پياله كې چې د سرو زرو نعلبكۍ يې وه،  وړل 
په ووړي كې به د . لرلعلبكۍ د الماسو او ياقوتو غمي ندې . كېدلې

پنجاب د غرنيو سيمو كنګل په بېړيو او ګاډيو كې دربار ته لېږدول 
  .كېدل

اكبر پاچا د اوبو په څښلو سربېره د مېوو يا ګلونو له اوبو تيارشويو ډول 
  .ډول خوږو شربتونو سره هم جوړه وه
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  انساني عامل
  

ور اغېز د منځنيو پېړيو اروپا په كلتوري لحاظ د عيسويت تر ژ
كليسا يوه پياوړې موسسه وه چې د دين تعبير او تفسير يې . الندې وه

مذهب ترموزيك، . كاوه او  د ژوند په ګردو اړخونو يې اثر اچولى و
انځورګري، مجسمه جوړونې، جشنونو او مناسكو السونه تاو كړي 

ويل كېدل . وو او د كلچر دغو ټولو اړخونو ورته وفاداري څرګندوله
انګو رانيولې تر ګورستانه پورې ټول ژوند د مذهب په ولكه چې له ز
  .كې و

. خو اقتصادي او اجتماعي قوتونو ورو ورو د ژوند طريقه بدله كړه
جغرافيايي اكتشافاتو او نويو سيمو ته رسېدا، د تجارت غوړېدا او 
د نورو خلكو له كلتورونو او دينونو سره مخامخېدا، نوى ليد 

  .ي ژوند ته په يو بل نظر كتل پيل كړلخلكو دنياي. وزېږاوۀ
په قوانينو او دغه راز په اجتماعي او سياسي موسسو كې رغاونه 

په څورلسمه ميالدي پېړۍ كې رنسانس اول په ايټاليا او بيا په . راغله
نوره اروپا كې كلتوري تغييرات راوستل او د مذهب كنټرول يې 

و لپاره نوې پوهه، نوى د ټولنې اړتياوو ته د ځواب وركول. چلينج كړ
ادب، نوې معماري، نوې انځورګري او نوي اخالقي ارزښتونه 

په خپل كتاب ) ١٨٩١‐١٨٢٧(جرمن مورخ جورج ويټ . راڅرګند شول
دغه وخت په ايټاليا : كې چې د لرغونو دودونو احيا نومېږي، ليكي

كې د نوي تمدن تخم وپاشل شو چې د هنر او ادب په كروندو كې يې 
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ركړ او نه يوازې په ايټاليا بلكې په ګرده متمدنه نړۍ كې يې حاصل و
  .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 
دا و چې د خلكو مخه يې  د لرغوني يونان او روم  د كلتور او ادب 

 حركت د بشر او په تاريخ او په كايناتو كې د دغه. مطالعې ته واړوله
) بشر پالنې(د هيومانيزم .  ارزونې غورځنګ وېهغه د دريځ د نو

مفكورې د دې نظر له خپرېدو سره مرسته وكړه چې د انسان تقدير د 
هغه په خپل الس كې دى او دى د خدايانو له مداخلې پرته دنيا 

  .بدلوالى شي
 هيومانيزم، د كليسايي او فيوډالي كانټر په قول،. ايف.  د اين

موسسو او دودونو په مقابل كې په انساني ارزښتونو او فردي 
 داسې تعليمي ۀ هيومانيزم د يو د دۀ په نظر،.نوښتونو تاكيد كوي

نظام مالتړ وكاوه چې د نصاب په كتابونو كې يې د اخالقي اصولو او 
ان د آثارو مطالعه روشنفكري د زده كړې  لپاره  د لرغوني روم او يون

  .شامله وه
ماجرا (سوداګرو چې د دنيا ګوټ ګوټ ته سفرونه وكول او بال غواړي 

چې په سمندرونو كې تر دنيا راتاو شول نو ورسره انسان هم د ) جو يان
منځنيو پېړيو له اجتماعي او سياسي كنټروله راووت او د خرافاتو له 

غه ازاد شوي كس د  څرنګه چې  يوازې د.  منګولو يې ځان راويست
خاورينې  دنيا جوړولو ته اهميت وركاوه نو دۀ د بدلون هڅه وكړه  او 

انسان د موزيك، ادب، . دغه بدلون اول د كلچر په ساحه كې و
د . انځورګري، مجسمه جوړونې او نڅا په موضوع بدل شو

هنرخاوندانو او مجسمه جوړوونكو د انسان د بدن انځورولو او 
  .واړاوهستايلو ته پام 
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 شو، ستل هنر و ادب چې د كليسا له تابو ګانو او سانسوره راوي
وغوړېد او په ټولنه كې يې د سياسي او اجتماعي شعور د خپرولو 

  . لپاره اغېزمن ګامونه واخيستل
د هيومانيزم مفكورې په ښوونه او روزنه ژور اثر وكړ او د خلكو په 

  .سلوك او چلند كې يې بدلون راوست
هغه درسي پروګرام او پيداګوژي چې د رنسانس : يكي كانټر ل

هيومانستانو  تر يو زر او پنځه سوه ميالدي كاله پورې ټولې غربي 
اروپا ته ورسول، د اوسني وخت د فرانسې د لېسې، د جرمني د 

دغو . جمنازيم او د انګلستان د پبلك سكول بنياد يې بللى شو
لتوري ميراث په وضوح ښوونځيو د لرغوني پېر او منځنيو پېړيو ك

سره معرفي كړ چې  د نړيوالې فكري راكړې وركړې او سوال و ځواب، 
او د يوه معياري ) معموال التين يا فرانسوي ژبه(د يوې مشتركې ژبې 

  .)سمبوليك كلچر د رامنځ ته كېدو سبب شو
د رنسانس په زمانه كې د نوي معرفت له خپرېدو سره د مطبعې 

په پنځلسمه پېړۍ كې كتابونه د ښارونو د . ړهاختراع لويه مرسته وك
يوې ممتازې وړې كړۍ په انحصار كې و خو د خلكو اكثريت چې 

مطبعې او د ايډيټ نوې . پوهه يې غوښته، له كتابونو بې برخې وو
ميتودولوژي چې قلمي نسخې يې له يو بل سره مقايسه كولې او بيا 

ۀ، د تعليم يافته كسانو يې متن د الزياتو خلكو د لوستلو لپاره خپراو
د دغو تحوالتو په نتيجه كې عمومي كتابتونونه . كړۍ لويه كړه
بله دا چې د تعليم نوي نظام نوي نسلونه نه يوازې په . پرانيستل شول

كالسيكه پوهه سنبالول بلكې دې ته يې هم تيارول چې پوهه د عملي 
ريال مقصدونو لپاره وكاروي او په دې ډول د روشنفكري يو چاپې
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د ژوند په هره ساحه كې د . ېږولېزپيدا شو چې نوې مفكورې يې و
  . سفر لپاره د الرښوونې مشالونه بل شول

د رنسانس د كلچر بله وركړه دا وه چې  د اجتماعي چلند او آدابو لپاره 
د متمدن (نور برټ الييس په خپل كتاب . يې نوي اصول كېښودل

ل كې يې ليكلى دى، دغه  ميالدي كا١٩٧٨كې چې په ) كېدو بهير
د منځنيو پېړيو سړى د پاكۍ او . ټوله پروسه په دقت سره بيان كړې ده
دا ناخبري  د خلكو د ډوډۍ خوړلو . حفظ الصحې له اهميته ناخبره و

له عادتونو، د خبرو اترو له طريقو او د لباس اغوستلو له رودو ښه 
دتونو د بدالنه د رنسانس په زمانه كې د آدابو او عا.  رامعلومېږي

نور برټ الييس د دغو كتابونو د . لپاره ځينې كتابونه وليكل شول
محتوياتو په اړه ليكي چې د سړيتوب، د نزاكت او د ادب چلند 
همېشه پكې له شډل او توند و تېز چلند سره په مخالفت كې معرفي 

  . كېږي
ې د د رنسانس په زمانه كې د خلكو په سلوك كې  دا تغيير هم راغى  چ

بله دا چې  د ښځو د . جوړ پخيرپه لړ كې  د غېږ وركولو دود ختم شو
. احترام په خاطر د هغو الس يا پښې ښكلول غير ضروري وبلل شول

  .دغه راز د ډلې په ځاى يوازې اوسېدو ته تمايل وينو
د درباريانو (د كاسټيجالين په نوم ايټاليايي ليكوال په خپل كتاب 

اشرافي كسانو د خصوصياتو په اړه كې د متمدنو او ) كتاب
دى ليكي چې يو نجيب كس بايد جذابه څېره ولري . معلومات راكوي

دى بايد د هنر او ادب څښتن وي او له الپو .  او له هره اړخه پوره وي
دغه راز په خبرو او په حركاتو كې پكار ده چې . شاپو دې ځان وساتي
  .محتاط واوسي
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ړې طبقې بدلې كړې او بيا يې د ټولنې د رنسانس كلچر په اوله كې لو
  . د نورو طبقو په عادتونو او دودونو كې تغييرات راوستل

له دغه كلچر سره چې  اروپا  يې  له مذهبي افراطه را ويسته، د 
  . فكرونو د تنوير او ليبراليزم دوره  پيل شوه

ريفورمېشن چې له رنسانسه وروسته پيل شو، د كليسا د السبرۍ او 
 دوران يې  پاى ته ورساوۀ او د ملي دولت او ملي كلچر هژموني

له خپلو ملي ژبو د استفادې په بركت، د .  مفكوره يې پياوړې كړه
اروپايي ملتونو د خالقيت مخې ته والړ خنډونه  لرې شول او د هر 

  .ملت د  بېل هويت او بېل كلچر ال غوړېدلو ته مخه پرانستل شوه
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   د واقعې تفسير١٨۵٧د 
  

 پېښې د نويو اسنادو، نويو نظرياتو او اجتماعي و سياسي يتاريخ
 ١٨۵٧د . تغييراتو په رڼا كې له سره تفسيرېږي او نوى تعبير يې كېږي

كله چې په هند براعظمګي باندې . كال پېښه هم دغسې درواخله
انګرېزانو حكومت كاوۀ نو دغه واقعه فتنه بلل كېدله او اتالن يې هغه 

ان او جنراالن  وو چې د  پېښې له عامالنو سره پرنګي قومندان
  .په دې منځ كې نور اوازونه چوپ وو. جنګېدلي او هغوى يې ځپلي وو

 د انګرېزانو د راج په زمانه كې د دې پېښې رامنځ ته كوونكي 
. هندوستانيان باغيان، بلواګر، اشرار، خاينان او ارذال معرفي كېدل

ړۍ كې پيدا شو چې د هند تعليم په دې اړه يو نوى نظر په شلمه پې
يافته طبقې د نشنليزم د مفكورې تر اغېز الندې د هندوستان د تاريخ 
له سره لټون پيل كړ اود خپل تاريخ له سره جوړونې ته يې مټې 

نتيجه دا وه چې هندي مورخانو د انګرېز اتالنو په څنګ . راونغښتې
دلي او په دې الر معرفي كړل چې د ازادي لپاره جنګې كې هغه هنديان 
 كاله وروسته چې تاريخ د ١٩۴٧خو  خبره له . كې وژل شوي وو

ېخي هندوستانيانو له ليدلوري له سره تفسير او بيا وليكل شو، ب
  .سرچپه شوه

 كال واقعه ١٨۵٧ كال كې د براعظمګي له ازادي وروسته د ١٩۴٧په 
د . ل شوهچې تر دې دمه فتنه يادېدله، د هند د ازادۍ لومړۍ جګړه وبل

هغو كسانو او سيمو يادونې ته پام واوښت چې د ازادۍ په لومړۍ 
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په . جګړه كې يې برخه اخيستې وه خو ذكر يې لږ شوى و يا نه و شوى
ملي كچه د پېښې په وسيع روايت سربېره، مورخانو د هغو وګړيو او 
ښارونو په اړه چې د انګرېزانو په خالف په دې جګړه كې يې برخه 

د دا ډول تاريخ ليكنې مشكل دا . ېخي ډېر څه ليكلي دياخيستې، ب
دى چې يوازې په هغو كسانو رڼا اچوي چې قدرت ورسره و او د رول 

  .لوبولو وس يې درلود
هغه ګڼ كسان معموال له پامه غورځېدلي دي  چې د دغو نومياليو تر 

موږ د بېګم . الس الندې يې كار وكړ او دوى ته يې نوم و نشان وګاټۀ
ت محل او نانا صاحب د رول ستاينه او قدرونه كوو چې حضر

خو موږ دا . انګرېزانو ته سالمي نه شول او له هندوستانه نيپال ته الړل
خبره هېره كړې ده چې دوى  يوازې نه وو، له دوى سره په زرګونو 
عسكر او پيروان وو چې هغوى هم د پردي وطن د غربت سختې تېرې 

دغه راز، موږ د هغو . لۍ كې ومړلكړې او په بدمرغۍ او بېوز
رضاكارو د درناوي په كار كې پاتې راغلي يو چې له پردو سره د 

د راجستان له يوه . جګړې په نيت د هندوستان له ګوټ ګوټه راغلل 
كوچيني مسلمان رياست، ټونك، څخه د مسلح كسانو ډلې راووتې 

ي چې د تاريخ شهادت راكو. چې د اسالم په الر كې سرونه نذر كړي
ټونك جنګيالي نه تسليم شول او نه وتښتېدل بلكې تر پايه پورې په 

  .مېړانه وجنګېدل
 كال په پېښه كې خپله برخه د ١٨۵٧دېش، اود او روهلكنډ د ترا پرا

نورو سترګو ته وځلوله  خو نورې سيمې او ډلې چې په دې جګړه كې 
 اوس لګيا يې خپله برخه په اوله كې نورو ته ورښكاره نه كړاى شوه،

ولې؟ څنډې ته شوي ګروپونه چې . دي د خپلو هغو هڅو ځلول غواړي
له سياسي حقونو محروم او په اجتماعي لحاظ يې دريځ ډېر ټيټ دى، 
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دې ته اړتيا لري چې خپل نقش ته په تاريخ كې ځاى پيدا كړي او له 
موږ د پاكستان په تحريك كې هم دغه شى . نورو سره برابري وغواړي

  .وينو
 دغه تحريك ليكل شوى تاريخ يوازې د محمد علي جناح تر مشرۍ د

په مقابل كې، وړو صوبو . الندې مسلم ليګ په رول باندې تاكيد كوي
په سياسي قدرت كې د ونډې د لرلو  لپاره د پاكستان په تحريك كې 

د ښځو، محصالنو، كارګرو او . د خپلې برخې ځلولو ته اقدام كړى دى
ېر محروم ګروپونه هم په دې تحريك كې د خپلې قومي اقليتونو په څ

دغه ټول ګروپونه، د قربانۍ د . ونډې د انځورولو په هڅه كې شول
ادعا له الرې غواړي چې د پاكستان په تاريخ كې د قدر وړ ځاى او 

  . سياسي حقونه ولري
په هندوستان كې هم، چې  ټيټې طبقې څنډې ته پورې وهل شوې دي 

رخان يې په تاريخي رول سترګې پټوي، د او  د پخواني سبك مو
 واقعه د ١٨۵٧له هغه وروسته چې د . پاكستان غوندې كيسه روانه ده

ازادۍ په جګړې بدله شوې ده، د هند محرومې طبقې هم غواړي چې 
بادري نرايان تيواري په خپله . په دغه ملي حماسه كې ځاى پيدا كړي

يټې طبقې په  رول خبرې د ازادۍ په لومړي جنګ كې د ټيوه ليكنه كې 
  . كړې دي

تر اوسه پورې د ازادۍ د جګړې په روايت كې، د لوړې طبقې رول بيان 
شوى او ستايل شوى دى خو د ټيټو طبقو د اړوندانو د رول يادونه نه 

 كال د واقعې د طبقاتي ليكنو په ١٨۵٧ ليكوال د د ټيټې طبقې . كېږي
د هند د ټيټې .  هڅه كويځواب كې په تاريخ كې د خپل رول د ځايولو

 د كوښښونو درناوى  اوس د خپلو ځينو هغو اړوندانوطبقې ټولنه 
  . شامل وو چې د ازادي په جګړه كېكوي  



 
175  ـخ نــــنــــــدارهتـــــاريــــد             

 له قلعې وتښتېده نو د )ملكه ( ڼۍ دا خبره كېږي چې كله د جانسي را
 يوې مېرمنې ځان د هغې غوندې ساز كړ او د هغې په نوم يې ټيټې طبقې 
 ليكوالو د جانسي د هند د ټيټې طبقې ځينو .  ته ادامه وركړهد قلعې دفاع

 نيوكه كړې ده چې ډارنه وه او د انګرېزانو خوشامندې يې كولې ملكې په 
 د  نه وه بلكې يوه)د جانسي ملكه ( ى   باياو ادعا كوي چې دا لكشم

ټيټې د . مېرمن وه چې د هغې په ځاى او په نوم جنګېدلهټيټې طبقې 
بيا ليكل شوي تاريخ كې ليكوالو لوى ملي روايت غندلي چې  په طبقې 

په مقابل كې . د ازادي د جنګياليو په اړه يې د دوى روايات رد كړي دي
 في كال د واقعې اصلي اتالن معر١٨۵٧ د د ټيټې طبقې هندواندوى 
  .  ديكړي 

 كې د ښځو په رول هم سترګې نودغه راز د پخواني سبك په تاريخو
 ى و تاريخي واقعيت دى چې په حضرت محل او لكشمي بادا ي. پټېږي

سربېره ځينې نورې مېرمنې هم وې چې د ازادۍ په جګړه كې يې فعاله 
په دې جګړه كې د فاحشو نقش هم لكه څنګه چې پكار . ونډه واخيسته

موږ تاريخي سند په الس كې لرو چې د بريلي يوه . ده، نه دى بيان شوى
كله چې .  د انګرېزانو په خالف وجنګېدهفاحشه چې ازيزان نومېده،

ازيزان ونيول شوه، دې دا ونه منله چې د ازادۍ لپاره په هڅه پېښيمانه 
 ې لكنهو يوغه راز دد.  د يوې باغي په حيث اعدام شوهازيزان. شي
كله چې جګړه .   د باغيانو مالي مالتړ كاوه او مورال يې وركاوهېفاحش

  .  بدل كې د هغې جايدادضبط كړ پهتختمه شوه د بريتانيا حكوم
 د عامو خلكو او نا اشنا سرتېرو نقش ته پام نه له بده مرغه، په تاريخ كې

لو او بيا تفسير ته اړه ده چې عامو ليك د تاريخ  داسې بيا .د ى  شوى 
  خلكو ته پكې يو محترم مقام وركړ شي
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  مفت خوارۀ او غوړه ماالن
  

ونو او ثروت د لږو كسانو په چې قدرت د محدودو كسانو په الس
ورو كورونو كې را ټول وي، په ټولنه كې غوړه مالي وده كوي او له زور

  .د يو څه اخيستلو لپاره په مهارت بدلېږي
غوړه مال د خپلو . غوړه مالي معموال دوه اړخيزه معامله وي

چاپلوسيو په بدل كې د پيسو، جايداد، لقب، ترفيع يا مالتړ په تمه 
يې ، بس فرصت ته ګوري چې كله به راوړي خبره په خوله نه وي خو  دا

  .كرلى تخم حاصل وركړي
هغه څوك چې د خپلې . په بل چا باندې اثر پرېباسل اسانه كار نه دى

ګټې په خاطر د غوړه مالۍ نيت لري، د مقابل لوري شخصيت په دقت 
كوم خويونه او ى مثال په دې ځان پوهوي چې  مقابل لور. سره ځيري 

 خصوصيات لري، څۀ يې خوښېږي؟ او په څه خوشحالېږي؟ غوړه څۀ 
مال بايد په دې هم پوه وي چې د چاپلوسۍ مناسبه شېبه كومه ده؟ د 
غوړه مال همېشه دې ته پام وي چې كه مقابل لورى شتمن دى نو د 
سخاوت او دريا دلۍ ستاينه يې پكار ده، او كه يار پال او يار باز وي 

د قدرت . د كړيو ښو او قربانيو يادونه يې ضروري دهنو له ملګرو سره 
غرض دا چې غوړه . خاوند ته به دا وايي چې ډېر پوه او اليق سړى دى

  .كړي ښه پوه  ځانمال بايد د بل د زړۀ د ګټلو لپاره په شرايطو
په دربارونو كې چې مستبد واكمن په تختونو ناست وو، د غوړه مالي 

نو د خوشحالولو او له دوى څخه د څۀ د شاها. مهارتونو  وده وكړه
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په .  لپاره پكار وو چې د دوى د هر عمل ستاينه وشيترالسه كولو
دغسې شرايطو كې نه يوازې په خبرو كې د غوړه مالۍ خاصې ژبې 
انكشاف وكړ بلكې په شاعرۍ كې هم د غوړه مالۍ خورا ښكلي 

خپل سربېره پر دې، كله چې به غوړه مال، . مثالونه وړاندې شول
په كنټرول مخاطب ته خبرې كولې نو د خپل بدن حركات يې هم بايد

ورته پكار وو چې د ويلو  او د ستاينو د باران د ورولو لپاره كې واى  
   .مناسبه طريقه ومومي

په فارسي او اردو ادب كې د قصيدې ژانر د شاهانو او اشرافو د 
دا  د زورور د . ۀبرياوو د يادولو له الرې د دوى د مدحې لپاره وكارېد
ې هنر و، داسې فتوحاتو، سخاوت او زړه ورتيا په بيا ن كې د مبالغ

د زور څښتن به يې د دنيا تر ګردو لويو فاتحانو، واكمنو او چې 
  .مشهورو كسانو، لوى او بر معرفي كړ

مثال د هند د مغولو د زوال د زمانې  واكمنو ته ټول هغه صفات 
شاعرانو به دوى په مدحو . نو لرلمنسوبېدل چې د دوى نامي نيكو

 خوشحالول او دوى به د مدحو په مقابل كې  شاعرانو ته د وياړ چپنې
  . او قيمتي سوغاتونه وركولوراغوستې

لفضل په اكبر نامه اابو. مورخانو هم د غوړه مالۍ الره خپله كړې وه
كې اكبر پاچا ته داسې لقبونه اخلي او داسې عبارات كاروي چې دى 

دى د نجيبې كورنۍ، : ابوالفضل ليكي.  العاده انسان بدلويپه فوق
خوشحاله څېرې، نېك خوى، عالي نبوغ، سپېڅلي نيت، ثابتې 

دى د ډول ډول استعدادونو، د . عقيدې اوكامل حكمت خاوند دى
د . عزت، د سخاوت،  د فوق العاده جرات او د سم قضاوت څښتن دى

  . دۀ عفوه حد نلري
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وي چې يو انسان څنګه دومره زيات ابوالفضل تعجب څرګند
دا د غوړه مالۍ انتها وه او اكبر پاچا ورنه . صالحيتونه لرالى شي

  . خوند اخيست
 ګات ريجر په خپل كتاب لزو.  د غوړه مالۍ نخښه كله نا كله خطا شي

  .كې چې د غوړه مالۍ ستاينه نومېږي، ځينې جالبې پېښې ليكلې دي
 سكندر د خوشحالولو لپاره په يوناني مورخ استرابون د مقدوني

خپل تاريخ كې د سكندر او پورس تر منځ د دوه كسيزې جګړې واقعه 
د استرابون مقصد دا و چې پاچا وستايي او  زړه . هم را اخيستې وه
 سكندر په مجلس كې  دده د خپل كتاب دغه برخه. ورتوب يې وځلوي

ورېدو دومره سكندر يې په ا.  و، ولوستله  وچې جنراالن يې هم ناست
په قهر شو چې كتاب يې سين ته خطا كړ او مولف ته يې وويل چې ته 

  .هم سين ته د غورځولو يې
دۀ د ان اف كليويس څېره دومره . يوه بله جالبه كيسه د هولبين ده

ښكلې انځور كړه چې اتم هانري د ان د انځور له ليدو وروسته له هغې 
 ان  مېرمن  پته ولګېده چېخو وروسته بيا هانري ته. سره واده وكړ

اتم هانري له وادۀ . هغومره ښكلې نه ده لكه په انځور كې چې ښكاري
 ته طالق وركړ او هولبين د پاچا له قهره د هغېشپږ مياشتې وروسته 

  . ځان بچولو لپاره وطن پرېښود
د فرانسې څورلسم لويي دومره پياوړى واكمن و چې ويل به يې دولت 

 او يو ځل يې د دربار و مالي حدود ورمعلوم وخو د غوړه. يعنې زه
  . زه به دې ډېر وستايم كه مې ته لږ وستايې: شاعر راسين ته وويل چې

دوى : مارشال ته د خپلو درباريانو په اړه وويل چې يوۀ ناپليون يو ځل
ما د هغو تر ګردو ښكلو ويناوو ويناوال بولي چې ما يې يوه كلمه هم 
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د :   سم وباله چېپه دې وجه عملرباريانو دا مارشال د د. نه ده ويلې
  . و پوره اجازه وركړئسې چارد دغ. نظام  د جالل او سرلوړي لپاره دى

  موږ . زموږ په خپله ټولنه كې هم د غوړه مالۍ دود غزونې كړې دي     
هرځل چې . په دې كار كې تر خپلو نامي اسالفو په هيڅ وجه شاته نه يو

 د چارو واګې تر السه كړي، موږ سمدستي يو نوى پوځى ديكتاتور
د طنز . هغه د دې زمانې محمد بن قاسم يا صالح الدين ايوبي وبولو

خبره خو دا ده چې ديكتاتور پخپله هم ورو ورو په دې فكر كې 
نتيجه دا . ولوېږي چې د پخوانو اتالنو روح پكې پوكل شوې ده
نو او خورا راووځي چې هر ديكتاتور يا سياسي ليډر د غوړه ماال

نژدې دوستانو په كړۍ كې ايسار شي او هغوى ورته دم په دم دا وايي 
  . چې ته خو د ملت ناجي يې

 په فيوډالي كلچر كې د واك او ځواك خاوندان د ځانونو لپاره داسې 
زموږ په سياسي او اجتماعي .  غواړي چې په دوى كې نشتهستاينې 
نو او الس الندې كسانو د  چې مشران او آمران له ماموري،ادارو كې

خوشامندو او ستاينو توقع لري، د خپلو مقصدونو د پوره كولو لپاره 
دا د ځان په . د يوې وسيلې په توګه چاپلوسي ورځ په ورځ رخنه كوي
  .لور د زورورو د پام د اړولو لپاره تر ګردو اسانه الره ده

ي تاريخ شاهدي راكوي چې غوړه مالي د خپل مخاطب سترګې ړندو
او په غلطو الرو يې سموي خو له هيچا سره جرات نه وي چې ورته 

د دې وضعيت د دوام ! ووايي، جناب په غلطو الرو روان شوى يې
  .نتيجه زوال او ناكامي وي
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  غوړه مالي او تاوانونه يې
  

موږ د تاريخ په هر پړاو كې وينو چې په كبر جنو او مغرورو كسانو 
  . بدلولو كې غوړه مالي لوى الس لرلى دىباندې د معمولي وګړيو په 

په اصل كې به يو ورك او معمولي سړى وي خو چې د واك په ګدۍ 
كېني سمدستي  نوم او شهرت وگټي او د دنيا ټولې ښېګړې  په دۀ كې 

د دۀ په تېر ژوند  سترګې پټې شي او خپل اوسنى مقام يې . راټولې شي
 سترګو په رپ كې د وياړ دى د چوكۍ په بركت د. په قهرمان بدل كړي

  . او شهرت وروستيو پوړيو ته وخېژي
د قدرت څښتن د غوړه مالۍ په ميو داسې مست شي چې ورو ورو يې 
زړۀ ته ولوېږي چې د ملت ناجي او ژغورونكى دى، د خداى له خوا 
هدايت شوى ليډر دى او د هر ډول مشكالتو د اوارولو فو ق العاده 

 د يوه غوره كس په توګه چې د ملت بېړۍ دۀ ته. صالحيتونه ورسره دي
دۀ ته نژدې ملګري  .  د امن او سوكالۍ په لور بيايي، درناوى كېږي

ډاډ وركوي چې په خلكو باندې تر بل هر چا ګران دى او دا ورباندې 
  .مني چې دوى يې مخلص ملګري  او د ده لپاره له سره تېر كسان دي

لګرو په غوړه مالۍ باندې  د واك څښتن د روشنفكرو، مامورينو او م
وغولېږي، د دغو كسانو مالتړ ته چمتو شي او په  رنګارنګ 

څرنګه چې دوى له واكمنه د ځان په ګټه ډول . امتيازونو يې ونازوي
.  چې هغه په قدرت كې وساتييډول استفادې كوي نو هڅه يې دا و
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دغه چاپلوسان ښه پوهېږي چې كه واكمن بې واكه شو، په دوى به 
  .يازونه بند شيامت

غوړه ماالن په حقيقت كې واكمن د هغه د شخصيت په خاطر نه بلكې د 
ځكه همدا قدرت دى چې د غوړه مال . هغه د قدرت په خاطر ستايي

د واك څښتن ته د دغه حقيقت پته هغه وخت . ډوډۍ په غوړو كې ده
كله چې د سياسي حاالتو د بدلېدو يا د . لګېږي چې له واكه لرې شي

ا په نتيجه كې واكدار له تخته راوغوځي نو سمدستي ځان كودت
. يوازې او د غوړه ماالنو له مالتړ او خواخوږيو بې برخې شوى وويني

دى يو ځل بيا په معمولي كس واوړي او هغه ټول وياړونه او لقبونه 
چې تر دې دمه د دۀ له نوم سره غوټه وو، د سترګو په رپ كې پوپنا 

  . شي
 او بيروكراتان چې يو وخت د پتنګانو غوندې د رسنۍ، روشنفكران

هر . ده د واك له ډيوې راتاوېدل، د دۀ سپكاوي ته مټې راونغاړي
څوك دې ته تيار شي  چې په ده ګوزار وكړي، په تېرو كارونو يې 
نيوكه وكړي، په دې رڼا واچوي چې دۀ له قدرته څنګه بده استفاده 

په دغسې شرايطو كې . س ووكړه او څنګه يې په فساد و درغلۍ كې ال
له قدرته غورځېدلي ليډران  بهتره ګڼي چې وطن پرېږدي، پاتې عمر 

  .په پردېس كې تېر كړي
موږ د پاكستان په  معاصر تاريخ كې د داسې مقتدرو كسانو مثالونه 
لرو چې د قدرت له زواله وروسته په بې اهميته كسانو بدل شوي او له 

كله چې . ته يوازې پرېښودل شوي ديخپلو تېرو خاطرو سره مشغوال 
 كې كودتا وكړه نو ناڅاپه په فوق العاده ١٩۵٨مارشال ايوب خان په 

انسان بدل شو او د يو داسې چا په توګه ډېر وستايل شو چې ملت د 
  . دۀ ته د اسيا د دوګول خطاب وشو. ترقي منزل ته رسولى شي
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ار جنرال او لوى ذوالفقار علي بوټو  مشوره وركړه چې ته يو تجربه ك
سياستوال يې، نو د دې لپاره چې له نورو جنراالنو دې فرق وشي، ځان 

پير علي محمد راشدي خو ان وړانديز ورته وكړ . فيلډ مارشال وبوله
  .چې د پاكستان پاچا شه

ايوب خان چې غوړه ماالنو ايسار كړى و، وار په وار يې زړۀ ته ولويدل 
  . ۍ او بحرانه را ايستلى شيچې هغه دى دى چې ملت له پرېشان

د قدرت په وروستيو ورځو كې كه څه هم ايوب خان محبوبيت بايللى 
و خو نژدې كسانو او ترې راتاو ملګرو يې ورته ويل چې په خلكو 

ويل كېږي چې له ايوب خان څخه راتاو كسانو به . هماغه شان ګران يې
 چې د ايوب د دۀ د غلطولو لپاره د اخبارونو هغه مطالب بياتي كول

دى له دې ناخبره ساتل كېدۀ چې . به پكې وې خوشحالولو خبرې خان د
  . تګالرې يې غندل كېږي

خو كله چې يې د فشار په نتيجه كې استعفا وركړه نو خلكو د 
ايوب خان غلى خپل . خوشحالۍ غونډې وكړې، جشنونه يې جوړ كړل

په مرګ . كلي ته  ستون شو او هلته د يوه معمولي كس غوندې ومړ
  . باندې يې نه ملي ماتم اعالن شو، نه يې ستاينې وشوې

په جنرال يحيى خان . د ايوب خان د ځاى ناستو هم همدا برخليك و
د دۀ په كړيو . باندې له تقاعده وروسته د كترو او كنايو باران وورېد

دى په تاريخ كې د داسې چا په توګه . عياشيو باندې  هر چا بد وويل
كله . شرقي پاكستان د وېشلو مسوليت يې په غاړه دىياد شو چې د 

  .چې يحيى خان ومړ ډېرو لږو كسانو يې مرګ ته اهميت  وكړ
بلل كېدۀ، اوس ) مرد مومن(جنرال ضياالحق چې د واك په وخت كې 

په پاكستان كې د مذهبي افراط د پالونكي او د خپلو سياسي 
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طو د ماتوونكي په مقصدونو د پوره كولو لپاره د ټولو قانوني شراي
  . توګه يادېږي

حقيقت خو دا دى چې د قدرت خاوند له غوړه مالۍ خوند اخلي ځكه د 
چاپلوسي د واك خاوند ته دا احساس . ځان د لويولو تنده يې ماتېږي
  .وركوي چې دى تر نورو زيات دى

حتى په خورا تودو، : د روسيې د نامتو لكيوال ليو تولستوى په قول
و خورا صميمانه روابطو كې هم چاپلوسي يا ستاينه خورا دوستانه ا

  . داسې ضرور ده لكه ګريس چې  د څرخ د تاوېدلو لپاره پكار دي
د چاپلوسۍ ) د غوړه مالي ستاينه(ولز ګات رجير په خپل كتاب كې 

زيانونه ياد كړي او په دې يې خبرې كړې دي چې ستاينې څنګه  د 
 په قول، غوړه مالي د د ښاغلي رجير. ستايل شوي كس بېخ باسي

غوړه مالي خطرناكه ناروغي ده . نشې په څېر ده چې له سره عقل اخلي
غوړه مالي د قدرت خاوند د بدې او ترخې . چې خپل ناروغ وژني

غوړه مالي د انتقاد د زغملو وړتيا كموي . خبرې اورېدو ته نه پرېږدي
خاوند د لنډه دا چې د قدرت . او بنيادم كبر او كالنكارۍ ته هڅوي

غوړه مالۍ په دوړو كې ورك  او د چاپلوسانو د كړۍ په منځ كې 
  .ايسار بندي شي
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  انځورونه بدلېږي
  

. ، مدارك او شننې د تاريخ ليكنې درې اصلي عناصر ديحوادث
پېښه ممكن د اكثرو نورو پېښوغوندې وي، بېل هويت و خصوصيت 

 مورخ كوالى شي يو. ونه لري، خو شننه وركې معنا و جوهر پيدا كوي
چې د بېلو بېلو نظريو او ليدلوريو د شننې له الرې د پېښې په اړه 

  .خپله ارزيابي بشپړه كړي
همدا وجه ده چې تاريخ په بدلېدونكي حالت كې دى او همېشه نوي 

چې نوي شواهد، مدارك او مواد وموندل شي . نوي الهامونه راكوي
قتصادي شرايطو په نو مورخ د خپل وخت د سياسي، اجتماعي او ا

  .رڼا كې ممكن د پېښو نوى تعبير او تفسير وړاندې كړي
په تاريخونو كې د طاليي او تاريكو دورونو مفكوره وړاندې شوې 

دا رنګه مفكورې د خاص وخت او خاصو شرايطو پيداوار وي او . ده
مورخان د خپل وخت د حاالتو تر اغېز الندې تاريخ داسې ليكي چې له 

مثال يو وخت داسې و چې . او غوښتنو سره سمون وخوريهغو حاالتو 
منځنۍ پېړۍ يې عموما د تاريخ تورې شپې بللې او د تاريكې زمانې 

خو د منځنيو پېړيو په اړه دغه احساس تر ډېره حده  ،نوم يې وركړى و
د رنسانس او ريفورمېشن له زمانې سره تعلق لري، له هغه وخت سره 

ې په منځنيو پېړيو كې  د كليسا تر هر چې مورخانو خپل تېر ژوند چ
  . اړخيزې سلطې الندې و، تور او غمجن ليدۀ
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دوى هغه زمانه توره بلله چې د كليسا  پادريانو مزې چړچې كولې او 
په فساد كې يې الس و خو كه به خلكو د كليسا له الرښوونو نوكى 
. يدلهغاړه وغړوله نو د عقيدې د لټون د ادارو له خوا يې سخته سزا  ل

په ښځو به چې د جادوګرو ګومان وشو نو نيول او اور ته اچول يې په 
له كليسا او پاپ سره هر ډول مخالفت كفر و او له مرتكب .  مخ كې وو

 په كلك نيونوښوونه او روزنه د روحا. سره يې بې رحمانه سلوك كېدۀ
كنټرول كې وه، هيچا ته اجازه نه وه چې د مقدس كتاب د تعليماتو په 

  .اړه شك وكړي او پوښتنه راوالړه كړي
د كليسا په غلبې سربېره سياسي وضعيت هم داسې و چې عام خلك 

د پاچا د بشپړ واك د چلينج امكان نه و او د امتياز . وركې ناراضه وو
دوى به ټكس . خاوندانو له ټولو اسانتياوو د ځان په ګټه استفاده كوله

 د دې شي نتيجه دا وه چې عادي .نه وركاوه او تر قانون لوړ ګڼل كېدل
امتياز د خاوندانو په الس  وځورول شي او سپكاوى يې  خلك د
له عادي خلكو سره نه د كليسا او نه د سياسي واكدارو مالتړ . وشي

  . دوى داسې خلك ګڼل كېدل چې په تاريخ كې ځاى نلري. ملګرى و
زمانو كې د منځنيو پېړيو د اروپا انځور د رنسانس او ريفورمېشن په 

وكښل شو او دا هغه زمانې وې چې د كليسا زور پكې وخوت او  
سلطنت ته د څو نورو دولتي ادارو په منځ كې هغه پخوانى قوت پاتې 

  . نه شو
 چې مطلقو اقدارو او دودونو د نويو فكرونو او نظرونو يوه نوې ټولنه 

ې دا د هغه وخت ضرورت و چ.  راڅرګنده شوهته يې غاړه نه ايښوده،
اروپا په نوي او زوړ دوران ووېشي، ماضي وغندي او په سبا كې 

  . رڼايي وويني
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خو وروسته  چې د رومانتيسم حركت پيل شو او د يو بل تجدد زمانه 
راغله نو د منځنيو پېړيو په اړه پيدا شوى نظر په خپل حال پاتې نه 

ك روشنفكران او مورخان له خپل وخته خوشحال نه وو تيرومان.  شو
دوى په منځنيو پېړيو .  و په تېر وخت پسې يې سړې ساوې ايستلېا

كې كورنى ژوند، اخالقي اقدار، د شاهانو او اشرافو لخوا د هڅونې 
او مالي مالتړ دود، سوله، هارموني، د موزيك وده ، ارټ ، معماري 

له نوي عصر او د هغه له . او ادبيات خورا وستايل او ايډيال يې وګڼل
 تنګ شويو مورخانو د اروپا د منځنيو پېړيو له دورانه پرابلمونو په

داسې طاليي عصر جوړ كړ چې كه يې د ژوند د طرز پيروي وشي نو د 
  . تجدد د زمانې ستونزې به اوارې شي

 كې هګل په جينا پوهنتون كې د تاريخ د فلسفې په باب خپل ١٨٣٠په 
تاريخ اصيل دۀ ادعا وكړه چې يوازې د اروپا . مشهور لكچرونه وركړل

دغه تاريخ د فطرت د د دۀ په قول، . دى ځكه د تحول خبره پكې كېږي
دۀ وويل چې هندوستان بې تاريخه دى، . رازونو غوټې پرانيستلې

. افريقا د دې نړۍ د تاريخ برخه نه ده: د هګل په قول. لكه افريقا چې ده
هغه . .. نه پكې حركت شته او نه پكې تحول او پرمختګ ليدل كېږي

  څۀ چې په افريقا كې وينو هغه يو وروسته پاتې، بې تاريخه روح دى 
د هګل نظريات تر ډېرو پورې اروپايي مورخانو منلي وو او د هغو 

 نظرهندي مورخانو هګل د هند د تاريخ په اړه د . پيروي يې كوله
چلينج كړ او ثابته يې كړه چې د هند تاريخ يوازې د واكمنو كورنيو د 

نه دى بلكې نوې مفكورې او نوې نظريې يې هم وړاندې تغيير تاريخ 
  .  او پرمختګ يې راوستى دىكړى كړي دي چې  په ټولنه يې اغېز 
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دغه راز افريقايي او ځينو اروپايي مورخانو دا خبره رد كړې ده چې 
د دې لويې وچې د تاريخ په . افريقا بې تاريخه توره لويه وچه وبولي

  . تمدن كې د دې قارې برخه ثابتوياړه ځينې ليكنې په نړيوال 
د مسلمانانو د تاريخ په اړه بايد ووايو چې مورخانو يې د طاليي 

دوى د اسالمي نړۍ د وروسته پاتې حالت په . زمانو يادونې كړې دي
وجه د موجود احساس د شنډولو لپاره د طاليي زمانو مفكوره 

ال دورانونه دوى د خپلې ايګو د ارضا لپاره ځينې ايډي. وړاندې كړه
وموندل لكه عباسي دوران چې د سولې، نيكمرغۍ او د ادب او هنر د 

دغه راز، په اسپانيا كې د عربو . غوړېدو د دوران په توګه وستايل شو
 ټولنې نود واك دوران هم چې د بېلو بېلو كلتورونو او مختلفو مذهبو

 په ته يې وده وركړه او اروپا يې له كلتوري او روشنفكري اړخه مخ
  . وړاندې بوتله، د خورا متمدن او باكلتوره عصر په توګه وستايل شو

مورخان د خپل وخت له شرايطو سره سم او د ټولنې د غوښتنو مطابق 
د دوى تعبيرونه او تفسيرونه . د تېرې زمانې انځور بدلوي را بدلوي

سړو او خاموشو پېښو ته نوى ژوند وربخښي او نوي ليدلوري يې 
  .بيا جوړويماضي يو ځل 
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  چچنامه
  

 ميالدي كال كې له ١٢١۶په ) د سند تاريخ(محمد علي كوفي چچنامه 
دا معلومه نه ده چې د چچنامې ليكوال . عربي په فارسي ترجمه كړه

څوك دى خو ځينو عالمانو  د اثر د متن د سبك په اساس د مولف د 
يخ به پېژندلو هڅه كړې ده او دې نتيجې ته رسېدلي دي چې دغه تار

  . ممكن ال مدني ليكلى وي
چچنامه د سند په تاريخ كې مهم ځاى لري ځكه دغه اثر په دې اړه چې 
عربو سند څنګه ونيو او هم په دې باره كې چې د عربو تر غلبې دمخه 

  . په سند كې څه حال و، لنډ  معلومات راكوي
دغه تاريخ د د عربو فاتحانو له ليدلوري ليكل شوى او د مغلوبانو 

د دغه متن تحليل . ليدلورى پكې په ښكاره له پامه غورځېدلى دى
راښيي چې غالبانو څنګه خپل يرغل عادالنه ښودلى او مغلوبان يې 

  .غندلي دي
دا يو څرګند حقيقت دى چې هر يرغلګر هڅه كوي چې خپل تېري ته 

په دې . چچنامه هم له دې قاعدې وتلى اثر نه دى. اخالقي جواز ومومي
ستدالل كېږي چې د چچ كورنۍ واكمني مشروع نه وه ځكه كتاب كې ا

د دسيسې له الرې يې قانوني واكمن له تخته غورځولى او قدرت يې 
نو كه د داسې غاصبې كورنۍ واكمن له تخته رانسكور شي . تروړلى و

  . دا په اخالقي لحاظ د منلو وړ چاره ده
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يادم  معرفي په چچنامه كې راجه داهر د قدرت تږى او بد اخالقه  بن
دى د قدرت په خاطر له خپلې خور سره وادۀ كوي ځكه . كېږي

نو . نجوميانو پيش ګويي كړې وه چې  د دې ښځې مېړۀ به پاچا شي
  . داسې سړى خو د واكمنۍ اليق نه وي

چچنامه د يو شمېر مسلمانو ښځو او ماشومانو يادونه كوي چې 
شي كېدو غوښتنه سمندري غلو ونيول او حجاج له داهره د هغو د خو

دا پېښه په سند باندې د يرغل اصلي دليل . وكړه مګر خوشي نه شول
البته په چچنامه كې د يرغل اقتصادي سببونو ته اشاره نه . بلل كېږي

ده شوې  او دا خبره ناويلې پاتېږي چې عربو د خپل تجارت د 
  . مصونيت لپاره غوښتل چې په هند سمندر برالسي واوسي

د عربو او سنديانو تر منځ شوې جګړې د حق و باطل او په چچنامه كې 
د دې جګړې يوې خواته د حق او . ظلم و عدل تر منځ جګړې يادېږي

انصاف قوتونه وينو او بل لور ته يې هغه كسان وينو چې خلك 
راجا داهر كافر، ال مذهب او لعنتي . استثماروي او ظلم ورسره كوي

له دغو .  د شر او ظلمت سمبول دىد عربو په نظر راجه داهر. بلل كېږي
توپيرونو دا نتيجه راوځي چې له عربو سره خداى مل دى او د كافرو 

په چچنامنه كې په دې اړه ډېر مثالونه مومو چې د . ماته محتومه ده
اسالم لښكرې څنګه د خداى په مرسته له بال او مصيبته وژغورل 

  .  شوې
ښتل چې په عربو باندې د  قبايلي ليډر كاكه بن كوتل وغوۀيو ځل يو

  كړي خو له كاكه الره وركه تباه يېشپې په تياره كې حمله وكړي او 
كله چې . يې كرۍ شپه په سرګردانۍ كې تېره كړهسپاهيانوشوه او 

خداى ورنه : كاكه له عربو سره سوله وكړه نو اعتراف يې وكاوۀ چې
تېره كړې الره وركه كړې  او كرۍ شپه يې په زحمت او سرګردانۍ كې 
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دغه راز  د دۀ د ملك نجوميانو او صادقو كسانو د ستوريو د . وه
حساب له مخې معلومه كړې وه چې د مسلمانانو پوځونه به دغه ملك 

دۀ دا معجزه د مخه ال ليدلې وه او دى ډاډه و چې دا الهي اراده . نيسي
ده او هيڅ وسيله او خدعه به له مسلمانانو سره د مقابلې وس ونه 

  .)لري
په چچنامه كې څو ځايه لولو چې سنديانو د خپلو نجوميانو پيش 
ګويي چې ماته به خوري، تاييد كړې ده او په همدې وجه  دوى عربو ته 
د . يله تسليمېدو او د هغوى  د حكومت له منلو پرته بله الره  نه لر

دغسې كسانو يو مثال برهمن دى چې د ديبال له كال راووت او د عربو 
. و سره ملګرى شو ځكه دۀ  ليدل چې خداى د عربو پر خوا دىله قواو

برهمن عربو ته وويل چې كال به د معبد په ورانولو سره چې يو بيرغ 
  . بولي) عادل ليډر(برهمن، محمد بن قاسم .  وركې رپېږي، ونيول شي

له يوې خوا د نجوميانو پيش ګويانې وې چې سنديان يې پخپله ماتې 
 خوا د عربو عقيده وه چې خداى ورسره مل دى او د قانع كول او له بلې

نو سند چې عربو الندې كړ عرب  . الهي هدايت په بركت به كاميابېږي
دوى په سند باندې د حكومت كولو حق . يې مشروع مالكان شول

  .وموند او د سند ثروت ورته د غنيمت په مال بدل شو
نه وجنګېد او له راجه داهر په مېړا. خو سند په اسانه ونه نيول شو
د دې معنا دا ده چې سند په سوله ييزه . عربو سره په جګړه كې ومړ

دغه شي عربو ته د سند . طريقه نه بلكې له مقاومته وروسته ونيول شو
  . د نيواك او پر هغه د حكومت كولو حق وركاوۀ

مورخان د چچنامې له شننې وروسته دې نتيجې ته رسېدلي دي چې 
  . او اسطورې ګډوله دهدا ليكنه د تاريخ 
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په دې اثر كې داسې ګڼ اصطالحات وينو چې د عربو د نيواك په 
. مثال د شهنا كلمه په سلجوقي زمانه كې كارېده. زمانه كې رواج نه وو

دغه راز د . د اقطا د توري استعمال د آل بويه په زمانه كې پيل شو
 دا كيسه نو. حيوان په خام پوستكي كې د مجرم گڼدل د مغولو دود و

چې محمد بن قاسم ته د جزا وركولو لپاره هغه د حيوان په پوستكې 
محمد بن قاسم د بدنامۍ په حالت كې . كې وګنډول شو، سمه نه ده

  .) ځينې مورخان باوري دي چې خودكشي يې كړې ده. (ومړ
وروسته بيا . سند د هند براعظمګي يوازينۍ برخه ده چې عربو ونيو

ي خلكو حكومت وكړ يا ترك توكمو ورباندې چې په سند باندې ځاي
دى د . واكداري وچلوله، محمد بن قاسم د تاريخ له كتابونو ووت

دا په ټول هند . شلمې پېړۍ په شلمو كلونو كې  يو ځل بيا راڅرګند شو
په دې دوران كې . د خپرېدو دوران و) فرقه واريت(كې د كميونالزم 

مانانو د ځان لپاره داسې مسل. تاريخ  هم د فرقه واريت ښكار شو
تاريخ اختراع كړ چې دوى ته يې وياړ او افتخار باخښۀ او په خپل 

دوى سند ته باب االسالم ويل پيل . هويت پورې يې ال زيات نښلول
كړل او له محمد بن قاسمه يې يو داسې ځوان اتل جوړ كړ چې د كفر 

برخې په لښكرو ته يې ماتې وركړه او سند يې د عباسي امپراطوري د 
  . توګه مسلمان كړ

 كاله وروسته يو ځل بيا د محمد بن قاسم په اړه او د عربو ١٩۵۵خو له 
. په الس د سند د نيولو په اړه په تاريخي تصور كې تغييرات راغلل

كله چې په پاكستان كې  ون يونټ اعالن شو او سند صوبه ختمه او د 
 سره د مقابلې لپاره  مغربي پاكستان يوه برخه شوه نو له دغو تحوالتو

سندهي نشنليزم ميدان ته راووت او د سند د تاريخ د بيا تفسير او 
دغه وخت د مغلوبانو اواز چې مورخانو تر .  تحليل هڅې پيل شوې
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دې دمه پورې غلى كړى و، د سند د ناسيوناليستو ليډرانو په ليكنو 
يو هغه يې . دوى د محمد بن قاسم انځور بدل كړ. كې واورېدل شو

تيريګر او يرغلګر وباله چې پرته له كوم  اخالقي جوازه يې د سند په 
په دې نوې هڅه كې راجا داهر د خپل ملك په دفاع . خاوره بريد وكاوۀ

  . كې وژل شوى اتل معرفي شو
تر دې دمه كه د . دغو تحوالتو د سند د تاريخ د پيل وخت هم بدل كړ

پيلېدۀ، تر دې ) دي ميال٧١٢‐٧١١(سند تاريخ د عربو له راتګه 
جالبه دا ده چې هغه ماضي . وروسته  د اندوس وادي له تمدنه پيل شو

چې يو وخت غير اسالمي او بې اهميته بلل كېده، تر دې وروسته د 
وياړ سبب وګرځېده او په دې ډول د سند تاريخ ليكنه غير مذهبي 

  .شوه
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  د احساساتو ځاى په تاريخ كې

  
 د احساساتو  د اغېز مطالعه د ارواپوهانو د د انسان په ژوند باندې

كار ساحه ګڼل كېدله خو اوس چې مورخانو د تاريخ د علم  ساحه 
غځولې ده،  د تاريخ په جوړېدو او پرمختلو كې يې  د احساساتو د 

مورخ د احساساتو مطالعه له . اغېز مطالعې ته هم مټې رانغښتې دي
و بېلو زمانو كې احساساتو تاريخي منظره كوي او دا ګوري چې په بېل

  . څۀ معنا لرلې او په كومه سترګه ورته كتل شوي دي
د قهر په وسيله هر څوك خپله نهيلي، . د مثال لپاره به قهر راواخلو

د قهرېدلي كس . بېوسي او كله كله په نورو باندې  برالسي څرګندوي
لكې نه يوازې د هغه د بدن له حركاتو او له څېرې اوري ب) غصه(كاوړ 

  . دهغۀ د خبرو له ډوله هم راښكاري
له . قهر د كمزورو طبقو د كنټرول لپاره د يوې وسيلې كار هم وركوي

يوې خوا سپارښتنه كېږي چې ممتازې طبقې بايد په خپلو نوكرانو 
غصه وكړي  چې هغوى په وېره كې واوسي او له بلې خوا له كمزورو 

 بې عدالتۍ سره سره طبقو توقع كېږي چې د زورورو له استثمار او
  . بايد خپله غصه څرګنده نه كړي

د انلز د مكتب مورخان د تاريخ په مطالعه  كې د نويو ساحو له موندلو 
د دې مكتب يو مورخ ممكن د احساساتو تاريخ . سره دلچسپي لري

: د قهر ماضي(باربارا روزين وين يو كتاب خپور كړى دى چې . وليكي
دغه كتاب .  نومېږي) ساتو اجتماعي اړخپه منځنيو پېړيو كې د احسا
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په تېر وخت كې د قهر د بېلو بېلو اړخونو په باب  د يو شمېر تكړه 
په دغو مقالو كې لولو چې قهر له مختلفو . مورخانو د مقالو ټولګه ده

طبقو سره څنګه رابطه لرله او دوى په  خپلو خاصو شرايطو كې خپل 
  . قهر څنګه څرګنداوۀ

واكمنو، اشرافو او . طبقې كاوړ له مذهب سره اړوند ومثال د روحاني 
فيوډاالنو چې قدرت ورسره و او سلوك يې استبدادي و، له قهره د 

بېوزلو خلكو او . الس الندې كسانو د كنټرول په مقصد استفاده كوله
بزګرانو خپل قهر نه څرګنداوۀ، پټ يې ساتۀ او ټولې ربړې يې په پټه 

  . خوله زغملې
يوه څېره يې د قهر په حالت . ېړيو د قهر مختلفې څېرې وېد منځنيو پ
د ښېرا ماهيت  د وګړي اجتماعي او مذهبي حالت ته . كې ښېرا وه
 د مخالف لوري  له خدايهكه به سړى مذهبي و نو هغه به. اشاره كوله
خداى دې : مثال د دۀ په ښېرا كې به دا رنګه جملې وې. تباهي غوښته

د !  و او د مځكې د ځناورو خوراك كړييې غوښې د هوا د مرغان
  ! دوزخ دې يې ځاى شي! خداى په لعنت دې ككړ شي

 خبرې ې د يو چا د تباهي يا ځورېدو غوښتنې دوپه السد خداى 
 دا چې قهرېدلى كس  خورا كمزورى دى، د بدل هيو. څرګندولې

بله دا چې قهرېدلى د . اخيستلو وس نلري، نو د خداى مرسته غواړي
ارزو يې دا ده . وري د ځورېدو د مسوليت منلو ته تيار نه دىمخالف ل

  . چې خداى پوه شه او د مقابل لوري تباهي
دلته مخالف لورى داسې . غير مذهبي كنځلې له مذهبي هغو بېلې وې

مثال كه به . كنځل كېدۀ چې اجتماعي موقف ته يې صدمه رسېده
 دى، او په دې څوك حرمونى وبلل شو نو معنا يې دا وه چې حاللي نه

  . ډول يې اجتماعي حيثيت خرابېدۀ
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له بلې خوا، هغوى چې السبري وو د قهر په وخت  يې تر الس الندې 
شاهانو په . كسان  لټ، احمق، بې سواده او بې كلتوره وحشيان بلل

عادي حاالتو كې هڅه كوله چې ځان ارام وښيي خو باغيانو، جنايت 
دا يو دود و چې د . ر زور ورښودكارو او متمردو ته به يې د خپل قه

پاچا د فرمان له صادرېدو وروسته به يادونه هم كېدله چې كه ونه منل 
  . شو نو د پاچا له قهره به هيڅوك په امان كې پاتې نه شي

دغسې . په تېرو زمانو كې د مرات االمرا په نوم تعليمي كتابونه وو
كې د چلند او سلوك كتابونه چې واكمنو ته به يې  په مختلفو حالتونو 

په . طريقې ورښودلې، په ختيځ او لويديځ دواړو كې ليكل شوي دي
دغه ډول كتابونو كې  واكمنو ته الرښودنه كېږي چې  په  قهر او 

كه اعتدال ونه ساتي نو ګډوډي . مهرباني دواړو كې اعتدال وساتي
  . او اناركي به خپره شي

خلجي باندې نيوكه كړې مثال خپلو معاصرو مورخانو په جالل الدين 
ده چې د جنايت كارو او باغيانو په مقابل كې  تر حد زيات مهربان و او 

له بلې خوا بلبن او . دا رنګه سلوك يې د حكومت د كمزورۍ سبب شو
عالوالدين خورا سخته رويه كوله او جنايت كارو او باغيانو ته يې 

عكس،  خلكو خو  ځاى ناستو يې  بر. خورا  شديدې سزاګانې وركولې
ته بې حده ازادي وركړه چې په نتيجه كې د دوى د لړۍ د واك ختمېدو 

هم په نرمۍ او هم په سختۍ كې افراط واكمن په . ته الر پرانستل شوه
  . بال اړوي

په منځنيو پېړيو كې چې بزګران وحشي او بې كلتوره بلل كېدل نو د 
رباندې دوى غصه  به چې د دوى د اجتماعي حيثيت په رڼا كې و

د بزګر قهر يو په ځاى عكس . قضاوت كېدۀ، بابېزه چاره حسابېدله
العمل نه بلكې داسې كار بلل كېده چې اغتشاش، اړودوړ، بې نظمي 
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د هغه وخت مورخانو د بزګرانو شورشونه د . او بې قانوني زېږوي
نهم پاپ ګريګوري په . احمقانه قهر نتايج بللي او غندلي يې دي

 كې په بريمن كې د باغي بزګرانو په خالف د جهاد  ميالدي كال١٢٣٣
واكمنو طبقو د بزګرانو . اعالن وكړ او بزګران  يې وحشي بالوې وبللې

په شورشونو كې دې اړخ  ته پام نه كاوۀ چې له استثماره په تنګ شوي 
او راپاڅېدلي دي بلكې د حكومت په خالف  بغاوت ورښكارېدۀ  او د 

  .پكې ليدلهاطاعت نه كولو فتنه  يې 
كې ) په منځنيو پېړيو كې د بزګرانو قهر(پاول فريمن په خپله مقاله  

په هغه وخت كې چا دا نه ګڼله چې د بزګرانو شورش د بې :  ليكي چې
ره لرې خبره وه چې ېعدالتۍ په مقابل كې عكس العمل دى او دا خو ډ

تصور دا و چې بزګران كه سم . بامقصده اجتماعي غورځنګ وبلل شي
دا . نټرول نه شي نو د دوى په شډل فطرت كې پروت قهر طغيان كويك

ن دې  د حيثيت د ساتلو يا بدل امعموال ناممكنه ګڼل كېدله چې بزګر
  .)اخيستلو لپاره حساب شوى او سوړ قهر  ولري

په طبقاتي اساس وېشل شوې ټولنه كې د بزګرانو بغاوت ته ځكه په 
فه خو خواري مزدوري وه او سپكه سترګه كتل كېدل چې د بزګرو وظي
د بزګرو غصه  او د غصې  . دا خو د شواليه وو حق  و چې جګړه وكړي

په نتيجه كې بغاوت نادوده  چاره ګڼل كېدله، همدا وجه وه چې په بې 
  .رحمۍ سره مقابله ورسره كېدله

فرانسوي مورخ مارك بلچ په منځنيو پېړيو كې د خلكو د احساساتي 
دى وايي چې د دغو خلكو د . باب پلټنه كړې دهحاالتو د علتونو په 

رسېدل، بله دا چې دغو خلكو ر قهر يو علت دا و چې مغذي خواړۀ نه و
دغه دوه علته وو چې د منځنيو پېړيو . د نظافت شعور نه درلود

په دې سربېره . اوسېدونكو په ورځني ژوند كې احساساتي چلند كاوۀ
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ي ناروغيو، د تشدد له د واك له خاوندانو، له كاختۍ، له سار
واقعياتو او له شكنجې وېره د دې سبب شوې وه چې د منځنيو پېړيو 

  . اوسېدونكي د ناامنۍ له احساس سره واوسي
په نوي بدل شوي چاپېريال كې د . رنسانس په اروپا كې بدلون راوست

په . قهر كنټرول او نرم چليدل په اخالقي فضيلت او حسن بدل شول
ټولنې په بدن كې د ديموكراسي د روح په داخلېدو اوسني وخت كې د 

اوس خلك نه بلكې دا . سره د قهر په ماهيت كې نور تغيير هم راغى
  .چارواكي دي چې د خلكو له قهره وېرېږي
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  د سترګو شهوت
  

د تجسس او كنجكاوي عنصر د تاريخ په جوړېدو، بدلېدو او تكامل 
جكاوي شوق بشر همېشه كې لويه برخه لرلې ده، ځكه د تجسس او كن

هڅولى دى چې د طبيعت رازونه راڅرګند كړي، ناويلې خبرې 
  . راوسپړي او د منع شويو ساحو لټون وكړي

د موندلو سبب كېږي او له نويو نظريو مو  لټون د نويو دنياګانو
لټون د پېړيو پېړيو زاړۀ دودونه او تاريخ تېر ارزښتونه بې . خبروي

وجه ده چې ټولنې او ممتازې طبقې د همدا . اعتباره كوالى شي
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
كې تجسس د سترګو شهوت بلل شوى دى او ) بايبل(په مقدس كتاب 

ادم بايد تر هغې پوهې چې خداى پر خبردارى وركول كېږي چې بني
د ټولنې محافظه كارو او . انسان لورولې ده، ورها خوا څه زده نه كړي

زوړپالو كړيو د لټون او كنجكاوي پلويان باغيان بللي او غندلي يې 
  . دي

خو تجسس دومره پياوړى اشتياق دى چې له ټولو تابوګانو او 
اديبان او هنرمندان بنديزونو سره سره، ساينس پوهان، مورخان، 

همېشه په لټون بوخت دي او د معرفت په سين كې نوې  مرغلرې 
  . مومي
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په تېرو زمانو كې ښځې مالمتې وبلل شوې چې د معرفت په لټه كې 
په (په لرغوني ادب كې ايو . يې پولې ماتې كړې، حد يې ونه پېژاند

)  ښځهپه يوناني اساطيرو كې لومړنۍ(او پاندورا ) عبري ژبه كې حوا
په منځنيو پېړيو كې . د  سرغړوونكو مېرمنو په توګه مشهورې دي

چې ښځې له فعال ژونده منع وې نو پخپله دوى د كنجكاوي او 
په  منځني پېر كې ګومان كېدۀ چې . تجسس په موضوع بدلې شوې

ښځې له ځينو رازونو خبرې دي او په تېره بيا په اروپا كې ښځې د 
دغه ښځې ګويا د ځينو بوټو . وځورول شوېكوډګرو په نوم ونيول او 
د دوى د تعيقيب مقصد دا و چې له دې . له طبي خواصو خبرې وې
خو په حقيقت كې دا د ښځو د اېلولو او . شيطاني پوهې محرومې شي

  .په اجتماع كې يې  د اهميت د كمولو لپاره د نارينه وو هڅه وه
دله او د هغې د ومون) امريكا(كله چې اروپايي قدرتونو نوې دنيا 

اوسېدونكو بدوي ژوند يې وليد نو دا د لټون او كنجاوي احساس و 
چې كاشفانو د امريكا د اصلي اوسېدونكو د تېر تاريخ او كلتور د 

دغه پېژندنه د نوې دنيا په اصلي اوسېدونكو . پېژندلو هڅه پيل كړه
اره د مستعمرو د خلكو د پېژندلو لپ. باندې د غلبې لپاره پكار راغله

د انتروپولوجي او اتنو ګرافي نوي ميتودونه وكارول شول او په دې 
ډول د لټون شوق له استعمار او امپرياليزم سره مرسته وكړه چې 

  . مختلفې ټولنې او د دوى كلتورونه وپېژني
د لرغوني او منځني پېر سيالنيان چې به د نورو هېوادونو له سياحته 

 جالبو كيسو د كولو له الرې به يې راوګرځېدل نو د ليدليو وطنونو د
اورېدونكي په ځان راټولول او د هغوى د كنجكاوي حس به يې 

دغسې يو سيالني ماركوپولو و چې چين ته په سفر كې يې . تخناوۀ
د ده په سفرنامه كې د اسماعيليه وو په الس په . ډېر ملكونه وليدل
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ې د الموت كال كې د جوړ شوي جنت ذكر شوى  چې په حقيقت ك
  .  د موجود جنت د اسطورې انعكاس دى خاورينې دنيا په مخ

ماركوپولو وايي چې په يوه دره كې د دنيا تر ګردو لوى او ښكلى باغ 
په دې باغ كې د دنيا د تر ګردو ښو مېوو ونې والړې وې، بې حده . و

شانداره ودانۍ يې لرلې چې په سرو زرو او د دنيا  په ټولو ښكالوو 
يوه د شيدو، بله د .  دې باغ كې څلور ويالې بهېدلېپه. ښكللې وې

دلته د نړۍ د مخ تر ګردو . شاتو، دريمه د شرابو، څلورمه د اوبو
ښكلې پېغلې او مېرمنې شته وې چې په نڅا او په ساز او په سندرو 

  .)كې يې مثل نه و
د سيالنيانو په راپورونو سربېره د خلكو د مشغوال لپاره د پردو 

په اسالمي دنيا كې . اره كې كيسې هم ليكل كېدلېملكونو په ب
سندباد او د هغه نكلونو د ګڼو كسانو توجه جلب كړې وه ځكه چې د 

  . نورو وطنونو مفصل داستانونه پكې وو
سوداګرو نه يوازې د نورو ملكونو هغه مالونه په بازارونو كې خرڅول 

وړل چې چې د عامو خلكو پكار وو، بلكې ځينې نادر شيان يې هم را
  .لشتمنو يې د پېرودلو وس درلود او شتمن يې په لرلو وياړېد

د لټون لېوالتيا وګړي خطرناكو سفرونو او د دنيا له ګوټ ګوټه د راز 
كله چې د لرغون پېژندونكو د هڅو په . راز شيانو راوړلو ته هڅول

بركت د لرغونو تمدنونو په خاورو كې پټ اثار وموندل شول نو دې 
 جوړولو مفكوره راپيدا كړه چې د تېرو زمانو اثار پكې د شي د موزيم

  . پخواني ميراث په توګه وساتل شي
 كال كې د ايټاليا په يوفيزي ماڼۍ كې جوړ ١۵٨١لومړنى موزيم په 

 ١٧۵٣برټش موزيم په .  كې د موزيم څښتن شو١٧۴٠واتيكان په . شو
 د وروسته بيا نورو اروپايي هېوادونو هم. كې تاسيس شوى دى
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موزيم لرلو هڅه وكړه او له كابو هر ښار سره دا شوق پيدا شو چې خپل 
  . 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 

دغسې اثار هم په شخصي كليكسيونونو كې او هم په كليسا . بدلېږي
و، معبدونو او جوماتونو كې چې د ايمان خاوندان د خپلې روحي ګان

  . تندې د ماتېدو لپاره ورځي، ساتل كېږي
شتمن او وسيالي په نادرو شيانو پسې ګرځي چې ويې مومي او له 
ځان سره يې وساتي، ځكه د نوادرو لرل يې په ټولنه كې اهميت 

ړي په هغوى چې په تاريخي شيانو خپل انحصار غوا. ورزياتوي
حقيقت كې په نورو باندې د السبري لپاره  د پوهې د انحصار په فكر 

  .كې دي 
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  كميوناليزم او تاريخ
  

د موالنا شبلي دود او سنت د هغۀ شاګرد موالنا سيدسليمان ندوي 
البته، د استاد او شاګرد يو توپير دا و چې  شاګرد د . جاري وساته

  . كولې هندوستان د تاريخ په باره  كې ليكنې
. سليمان ندوي د هنديانو او عربو د روابطو په اړه ژوره څېړنه كړې ده

د دۀ دغه څېړنه د عربو هېوادونو او هند براعظمګي تر منځ په 
  . اجتماعي او كلتوري روابطو باندې رڼا اچوي

په اردو تاريخ ليكنه كې عبدالرزا ق كانپوري هم د ستاينې كارونه 
نه، االبرامكه او نظام الملك توسي د د هغه دوه كتابو. كړي دي

خراسان په يوې اشرافي كورنۍ او يوۀ سلجوقي وزير باندې بحث 
  . كوي

ړ كې د موالنا شبلي په الس جوړې شوې ادارې، ګ مپه  اعظ
دارالمصنفين، د هند او اسالم د تاريخ په موضوع باندې ګڼ كتابونه 

ي او فارسي ژبې كه څه هم د دې انستيتيوت پوهانو عرب. خپارۀ كړل
ښې زده وې او د اول الس ګڼې منابع يې لرلې چې استفاده ورنه وكړي 
د . خو دوى د تاريخ ليكنې د علم له بنيادي پرمختګونو ناخبره وو

دوى بل مشكل دا و چې د اسالم د تاريخ په متنازع فيه موضوعاتو 
يې له دريځ خپلولو ډډه كوله او دا يې بهتره بلله چې د دغسې 

وعاتو له شننې تېر شي ، په مازې روايت او يادونه يې اكتفا موض
  . وكړي
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 په نتيجه كې د دوى ليكنې په زړۀ پورې نۀ دي او لوستونكي يې  هغه
 كانكلوژنونه نۀ شي منالى چې د دوى د وار مخكي نتيجه ګيرۍ او

  . قضاوت پيدا وار دي
هند  اسالميزم په اساس تاريخ ليكنه ځكه دود شوه چې د -د پان

مسلمان شخصيتونه د اسالم د شانداره ماضي د روښانولو شوقيان 
دوى د هند په تېر تاريخ كې د سلطنت او مغولو د دوران . وو

حكومتونو ته پام نه كاوۀ خو  د ډيلي، اګرې او فتح پور سكري په 
ځاى يې په پوره شوق او جذبه د بغداد ، قاهرې او قرطبې د شان و 

وى مبهمې او ناڅرګندې ماضي ته مهاجرت د. شوكت يادونې كولې 
تر دې غوره بالۀ چې د خپل عصر شډ لو او معمولي واقعيتونو ته 

  . وګوري
د دغه وخت اردو شاعرانو ، اردو ناول ليكونكو او مورخانو  د هند د 
مسلمانې ټولنې لپاره د منلو وړ چوكاټونو په منځ كې د خيالي ماضي 

عجبه دا ده چې دوى ته . ره سيالي كولهد جوړولو په كار كې له يو بل س
په خپل چاپېريال او شاوخوا كې د سلطنت او مغولو د وخت ورانو 

  . ويجاړو ودانيواو يادګارونو الهام نه شواى وركولى 
دوى  چې د اروپايانو په مقابل كې ځان وروسته پاتې ليدۀ او د 
پاره حقارت احساس يې كاوۀ نو له دغه روحي حالت سره د مقابلې ل

دوى وويل چې اروپايانو . يې خپلو ګومانونو او فرضيو ته پناه يووړه
خپل تمدن او پرمختګ له مسلمانانو پور كړى دى او اسپانيا چې 
مسلمانانو، مسيحيانو او يهودو پكې په سوله كې ژوند كاوۀ د خورا 

 منځۍ وه چې د پوهې مشالونه يې بل كړل او  مركز وپرمختللي كلچر
نو اروپا ته رڼا يي وروسته، اروپا  يې د وروسته پاتې همدې مشالو
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د دغه ليد طبيعي نتيجه دا وه چې دوى . والي له منګولو وژغورله
  .  ترقي د مسلمانانو له بركته وګڼيه توقع لرله چې  اروپايان خپله ګرد

د نولسمې پېړۍ په وروستيو او د شلمې پېړۍ په ابتدا كې په اردو 
وى تمايل پيدا شو چې د نړۍ په حاالتو كې د تاريخ ليكنه كې يو ن
دا هغه وخت دى چې د اروپا استعماري قوتونو يا .  و تغييراتو په وجه

له بلې خوا . اسالمي ملكونه نيولي يا يې د نيولو په حال كې وو
په بالكان كې . عثماني امپراطوري په چټكۍ سره مخ په زوال روانه وه

اني امپراطوري اقداماتو خونړۍ د شوررشونو د ځپلو لپاره د عثم
شخړې وزېږولې او دې پېښو هندي مسلمانانو ته اندېښنه پيدا كړه 
چې د اروپايي قدرتونو د شريكو هڅو په نتيجه كې عثماني 

  . امپراطوري د ماتېدو په حال كې ده
ځينو هندي مسلمانانو د بالكان ټكرونو ته د اسالم او عيسويت د 

لې خوا په همدې وخت كې ګڼو اروپايي له ب. ټكر په سترګه وكتل
مستشرقانو په اسالم او د اسالم په كلچر او تاريخ باندې حمله وكړه 

دغه شي هم په . چې د ګڼو مسلمانانو د روحيې د كمزورۍ سبب شوه
  . اردو تاريخ ليكنه باندې اغېز وكړ

په اردو تاريخ كې يو ځل بيا د هندوستان له تاريخه اسالمي تاريخ ته 
سرسيداحمد خان په خطبات احمديه كې يو شمېر . ه واوښتهتوج

مقالې وليكلې او شبلي خپل پام د مسلمانانو د حكومت د برياوو او 
  .د مسلمانو واكمنو د عملونو د دفاع موضوع ته واړاوۀ

د شلمې پېړۍ تر شلمو كلونو پورې د هند په تاريخ كې ځينې 
ضت ناكامي كميوناليزم د خالفت او نه همكارۍ د نه. تغييرات راغلل

وزېږاوۀ  چې په نتيجه كې يې تاريخ هم په يو ډول سره د فرقه واريت 
هندو فرقه پرستو مورخانو استدالل وكاوۀ . ښكار شو) كميوناليزم(
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چې مسلمانان تېريګر وو او په هند كې د دوى حكومت د پردو او 
 دوى هغه كسان وستايل چې له مسلمانو حمله. بلوسګرو حكومت و

د دوى په نويو اتالنو كې پاراتوي . كوونكو سره يې ډغرې وهلې وې
د هندي فرقه پرستو . راج، رانا پاراتاب او شيواجي يادوالى شو

مورخانو په ځواب كې مسلمانو مورخانو محمد بن قاسم، محمد 
غوري او محمود غزنوي د خپلو نويو اتالنو او د اسالم د مدافعانو په 

  .توګه راوړاندې كړل
كله چې د اورنګزيب په مذهبي پاليسي باندې نيوكه وشوه نو شبلي د 

 تاريخ  سياسي كولو او د اجتماعي او د. اورنګزيب ناكامه دفاع وكړه
 هندوانو او هم د  په خم كې د تاريخ رنګولو ، مذهبي ډلو د تعصباتو

  . مسلمانو په روحيې باندې خورا ژور اغېز وكړهم د 
ت د هند په مسلمانه ټولنه كې يو سوال راپيدا جالبه دا ده چې دغه وخ

د مغولو د حكومت د زوال مسوليت د چا په غاړه دى؟ د اكبر  شو چې
كه د اورنګزيب؟ د مسلمانو كميوناليستو په اند، اكبر د هندي 
مسلمانانو د زوال ذمه دار دى ځكه دۀ په خپل حكومت كې ګڼ شمېر 

مته د مسلمانانو د څنډې ته هندوان شامل كړل چې دا كار د دۀ له حكو
په اردو تاريخ ليكنه كې دغه بحث اوس هم يو له تودو . كېدو سبب شو
  .بحثونو څخه دى
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  بهكتي غورځنګ
  

په  ديارلسمه او څورلسمه ميالدي پېړۍ كې په هندوستان كې ژور 
د تركو . سياسي، اجتماعي، كلتوري او مذهبي تحوالت روان وو

م كړل او د داسې سلطنت بنياد يې واك كوچيني حكومتونه خت
له بلې . كېښود چې د هندوستان شمال يې په سياسي لحاظ متحد كړ

خوا ديني علماوو، چې د مسلمانې دنيا له بېلو، بېلو برخو راغلي 
وو، د كافر او مسلمان تر منځ د ديني توپير د رابرسېره كېدو هڅه 

دغه راز، . ړيكوله او پر حكومت يې فشار اچاوۀ چې شريعت عملي ك
په دې زمانه كې د مختلفو سلسلو صوفيانو د مذهب دود شوې بڼه 

چې تر ك د واك په ګدۍ . چلينج كړه او د  مذهبي زغم تبليغ يې وكاوه
او كېناستل هغه واكمن د واك له ګدۍ پرېوتل چې برهمن يې نازو

چې فارسي .  دې پېښې برهمن د ټولنې د سين څنډې ته څپ وهل.پالل
 ژبه شوه، د سانسكريت اهميت ورسره كم شو او دې تحول د دربار

  . برهمن نور هم كمزورې كړل
په دې سربېره هغې تكنالوژي هم د هند ټولنه ډېره بدله كړه چې تركو له 

ي زراعتي پيداوار زيات كړل او د ژدې نوې ټكنالو. ځان سره راوړه
بګرو نويو كسبونو له رواجېدو سره يې مرسته وكړه چې ورسره د كس

  . اجتماعي مقام لوړ شو
د لوړو طبقو دا نه خوښېدل چې ټيټې طبقې دې د لوړو هغو ځاى ته د 

همدا وجه ده چې د سلطنت د زمانې مورخ ضيا . ختلو امكان ومومي
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الدين برني ټيټو طبقو ته په خورا سپكه سترګه ګوري او واكمنو ته 
  . نصيحت كوي چې دوى ته لويې چوكۍ ورنه كړي

 سېرځنګ د ديارلسمې او څورلسمې پېړۍ د دغبهكتي غو
ايا دغه نهضت د ټيټو طبقو . كلتوري چاپېريال پيداوار و_ اجتماعي 

او بې وسه خلكو اواز و چې هغه دودونه او رواجونه وګواښوي چې له 
دوى سره د تعصب او تبعيض سبب كېدل؟ او كه يې نور سببونه لرل؟ 

د ځينو په نظر د نهضت . يمورخانو په دې اړه مختلفې خبرې كړې د
مقصد دا و چې اسالم ته د هندوانو د اوښتلو مخه ونيسي او د 

 د اسالم له چلينج سره مخ وه، له الندې خوا  چېهندوانو په ټولنه كې
 په  بهكتي نهضتله بلې خوا ويل شوي دي چې. اصالحات راولي

اين د مشهور مورخ كې . هندوايزم كې د مسلمانانو د شاملولو هڅه وه
 پينكار په نظر، د مسلمانانو غلبې هند ژوبل كړ او بهكتي نهضت د

روسي مورخانو دغه نهضت د .  زخمي بدن لپاره ملهم ودهند 
د ځينو نورو په اند . فيوډاليزم په خالف د خلكو پاڅون تعبير كړى دى 

 له الرې  د هندو پرېښودلو د هغو باورونو او مناسكو د غورځنګدغه 
حدت نهضت و،  چې د دغو دوو ديني ټولنو تر منځ يې اومسلمان د و

  .اختالف پيدا كاوۀ 
د بهكتي غورځنګ ټول مالتړي او شارحان  د ټيټو طبقو كسان وو او 

 دا راښيي  دغه واقعيت .په دې وياړېدل چې له دغو طبقو سره اړه لري
چې په ټولنه كې تحرك پيدا شوى و او د كاست فوالدي نظام د 

د بهكتي نهضت بله ځانګړنه دا وه چې په . ل كې وماتېدو په حا
 د مال او پنډټ واكداري، د مذهب ظاهري او  يېمذهبي چارو كې

دوى له خداى سره په بې . قشري تعبير او مذهبي شعاير  چلينج كړل
له خداى سره نېغې رابطې . قيم ارتباط ډېر تاكيد كاوهتواسطې او مس
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د خداى مينې ټول . ه لرلهپه مذهبي ډله كې غړيتوب ته اړتيا ن
تعصبات او اختالفونه ختمول او خلك يې طبقې، عقيدې او توكم ته 

د دې نهضت دريمه لويه ځانګړنه دا وه . له پامه پرته سره يو ځاى كول
چې مشرانو يې د خلكو د خوځولو او هڅولو لپاره د شعر مختلف 

و جذابه دا په نالوستې ټولنه كې خورا اغېزمنه ا. ژانرونه وكارول
دوى به كلي په كلي ګرځېدل او له خداى سره د مينې . طريقه وه

د دې غورځنګ بل مهم خصوصيت دا و چې . شعرونه به يې اورول
د دوى په اند . الرويانو يې خپل فعاليت په كليو پورې محدود وساتۀ

نو دوى د كليو عادي خلكو ته . ښارونه د فساد او حرص ځالې وې
ادي خلكو په زړونو كې د ژغورنې د اميد زړي دوى د ع. مخاطب شول

  . وكرل او د بدمرغيود زغملو روحيه يې وركړه
بهكتي نهضت د سګونا او نيرګونا په دوو فكري مكتبونو ووېشل 

  .شو
د سګونا په عقيده د خدايي قدرت د لمانځنې او عبادت لپاره يو 

صنامو د دې فرقې پيروانو د بتانو او ا. شكل او فورم ته اړتيا ده
د اصنامو د عبادت لپاره معبدونه پكار شول او په . عبادت اختيار كړ

د دې . معبد كې د مقدسو كتابونو لوستل او اورول پكار راغلل
مكتب په لويو استادانو او شارحانو كې د سر داس، تولس داس، 
دغه . ميرا بهايي، چايتينيا، او ويديا پي نومونه اخيستالى شو

  . ه لوى سين كې حل شومكتب د هندوايزم پ
په مقابل كې نيرګوما د خداى د عبادت لپاره په هيڅ ډول فورم عقيده 

دوى د خداى د عبادت لپاره نه كوم معبد ته تلل او نه يې . نه لرله
د دوى له عقيدې سره سم خداى . مذهبي مناسك او شعاير تر سره كول

 كسبګر، كارګران .  له هر چا سره شته نو معبد يا جومات ته اړتيا نشته
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د د دې فرقې غړي وو  د كتابونو په معرفت  چې او وړه كي سوداګر 
 كبيرجي، راى داس، اخو، بهګت، چرن داس.  يې ټوكې كولې بهپسې
  .  د دې مكتب ليډران وو  دادو ديالاو

 ريا او تعصب په  دبهكتي غورځنګ د هندو او مسلمان روحاني
كې زغم زيات كړ او د بېلوبېلو لينجولو سره د هندوستان په ټولنه چ

. راوستهمذهبي ډلو د ټكرونو او تناقضاتو په منځ كې يې هارموني 
كه څه هم دې فرقې په مذهب كې واكداري ونه منله خو په خپلو 

  . پيروانو يې ټينګار وكړ چې د مرشد او ګورو ومني
په دې نهضت باندې دا نيوكه كېږي چې د وګړي په ژغورنه يې تاكيد 

بله دا چې د ژغورنې .  خو د ټولنې د ژغورنې لپاره يې هڅه ونه كړهوكړ 
په چاره كې يې ډېر څه خداى ته حواله كړي وو  او عقيده دا وه چې 

  . خداى به ظالمانو او مظلومانو ته سزا او جزا وركوي
كې، بهكتي نهضت چې رام داس خپور كړى و،  خو په مهاراشترا

ام داس له مغولو سره په مقابله كې د ر. مهاراشترا دهرم رامنځ ته كړ
په پنجاب . شيوا جي مالتړ وكاوۀ او خپله امپراطوري يې جوړه كړه

 نيرګونا مكتب پيروي وكړه خو پيروانو يې ورو  دكې ګورو نانك
  . ورو دا الره پرېښوده او سيك ټولنه يې د مغولو پر خالف پوځي كړه

 يې تر اوسه سندرې، خو  هكه څۀ هم بهكتي نهضت د تاريخ برخه د
 خلك په هيجان كې راولي او  د ورځني ژوند  له هغه خشن او پورې 

  د سولې، روغې خلك.  چې پكې اوسي  راباسي يې تريخ ماحوله
  .جوړې او هارموني دنيا ته وربولي
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  په خوراكي نظام كې تحول
  

  نامتو.  كې همېشه مهم رول لوبولى دىټېجخوړو د ژوند په س
لويي سټراوس د بشر تاريخ د خوراك د طريقو د جيسټ پولوانټرو

يو هغه دور و چې بنيادم : بدالنۀ په اساس په دريو دورونو وېشي
بل هغه دور  دى  چې بشر اور كشف كړى او . ناپاخۀ شوي خواړۀ خوړل

په دريم دور كې  بشر اېشېدلي . د غوښو وريتول يې پيل كړي دي
هر دور د بشري تمدن د د ستراوس په نظر دغه . خواړۀ خوري

. پرمختګ د يو پړاو او د خوړو په عادت كې د تحول  څرګندونه كوي
په جسم او ذهن كې  هم بهتري د بشرچې د خوړو ذايقې  وده كړې ده 

  .راغلې ده
د همدې رابطې په اساس .  خوراك له بدن سره خاصه رابطه لري

بايد ونه غوښتنه كېږي چې د بدن د ضرورت تر اندازې زيات خواړۀ 
كله چې انسان د ښكار له الرې  خواړۀ تر السه كول نو  ډاډه .  خوړل شي

همدا وجه وه چې ډېره ډوډۍ . نه و چې په منظم ډول به خواړۀ ومومي
يې خوړه ځكه نه پوهېده چې بل ځل به خواړۀ چېرته او څه وخت په 

نور نو  . چې زراعت وده وكړه د خوړو عادتونه نور شول. ګوتو ورځي
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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دوى ته چاغښت او كار نه كول د . ډوډۍ خوړله چاغ او لټ شول
په سند كې د تالپور . تمنۍ نخښې ښكاره شوېنېكمرغۍ او ش

  . ميرانو چاغوالى د ښكال سمبول ګاڼۀ 
د تمدن د انكشاف په يوه پړاو كې د بشر مسالو ته پام شول  چې  د 

اروپايي سوداګر په مسالو پسې اسيا ته راغلل . خوړو خوند زياتوي
. وهپه دغو مسالو كې مالګه مهمه . چې استعمار ته يې الر پرانيستله

مالګې نه يوازې ډوډۍ خوندوره كوله بلكې غوښه يې هم له ورستېدو 
همدا د مالګې اهميت و چې حكومتونو د مالګې توليد . ساتله

په ځينو هېوادونو كې . انحصار كړى او ټكس يې ورباندې لګولى و
  . مالګه د پيسې په توګه استعماليده او په تنخواه كې وركول كېده

 مقدس ګڼل كېږي او د ارباب النواعو او الهو د خواړۀ په هر كلچر كې
دا دود هم . رحمت اوحمايت د تر السه كولو لپاره هغو ته وړاندې كېږي

و چې خواړۀ د اوليا و اهللا ګانو او مقدسينو په نوم د خوارانو په منځ 
عقيده وه چې په زيارتونو كې پخه شوې ډوډۍ خپل . كې ووېشل شي

 چې زيارت ته راغلي كسان يې وخوري چاپيريال مباركه كړې ده او
په مذهبي مراسمو كې د خاصو خوړو د پخولو دود تر . شفا به ومومي

په افغانستان كې بيا شولۀ (مثال په محرم كې حليم . ننه پورې پاتې دى
  . او يا د برات په شپه حلوا نن هم معمول دي) ژباړن. زرد پخېږي 

هغه خواړۀ چې په اسالمي . په ځينو دينونو كې ځينې خواړۀ منع دي
كلچر كې ورباندې بنديز نشته حالل بالۀ شي او د يهودو حالل خواړۀ  

په هندو ټولنه كې د ډوډۍ د پاكۍ او ناپاكۍ مفهوم . كوشر بلل كېږي
پخوا د لوړې طبقې هندوانو د الندې كاست له . ژورې رېښې لري

ېخي ښه بد لوړې طبقې ځينې كسانو به غو. وګړيو سره ډوډۍ نه خوړه
نه خوړه، تر دې حده چې پياز او اوږه يې هم چې د غوښې په پخولو كې 
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د دوى په اند، اشپزخانه  مقدسه ساحه وه چې بل . پكارېدل، نه خوړل
البته ، په اوسنۍ هندو ټولنې كې د دغو . هيچا د ورتلو اجازه نه لرله
  . خبرو اهميت كم شوى دى

د اشرافي د كور . ذريعه هم وه د اشرافو لپاره پخلنځى د حيثيت يوه 
اشپز د ډېر اهميت څښتن و ځكه دۀ داسې ډول ډول خواړۀ برابروالى 

اشرافي به د خپل ثروت او مېلمنه . شوى چې د بل چا د وس خبره نه وه
پالنې د ښودلو لپاره خپل دوستان او خپلوان دعوتول او نوي نوي 

په يوۀ . دې راشيخواړۀ به يې ورته پخول چې  مېلمانۀ تر تاثير الن
د ډوډۍ د بلنې نه .  كېناستلو وګړي سره نژدې كول باندېدسترخوان

  . منل د كوربه د سپكاوي معنا لرله
هغه د خپلې ګېډې د . له بلې خوا، وږى كس ټولنې ته خطر ګڼل كېدۀ

تاريخ دا هم راته وايي چې د .  اور د وژلو لپاره هر جنايت ته تيار و
و د خوړو په منځ كې د حالل او حرم فرق نه كاختۍ په وختونو كې خلك

په . لوږې او كاختۍ اخالقي اقدار هم له پښو غورځولي دي. دى كړى
داسې حاالتو كې ميندو او پلرونو د يوې ګولې ډوډۍ لپاره ماشومان 

لوږې او كاختۍ ښځې تر نارينه وو زياتې ځورولې او . پلورلي دي
  . فحشا او بې عزتۍ  ته يې  اړايستلې دي

د جګړې، وچكالۍ يا كاختۍ په وختونو كې به خواړۀ په جيره وركول 
په دغسې حاالتو كې به د سوداګرو غوا لګنه شوه، ښې ګټې به . كېدل

  . يې وكړې
په ځينو ديني عقيدو  كې د معنوي پياوړتيا لپاره د لوږې ګالل هڅول 

ويل شوي دي چې بودا ځكه د معنويت لوړو مدارجو ته . شوي دي
موږ د صوفيانو په سلوك كې هم د . چې لوږې يې وګاللېورسېد 

بېوزلۍ ستاينه وينو ځكه عقيده ده  چې يوازې وږى بنيادم ډېر ژور او 
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د صوفيانو په اند، خواړۀ د جسم لپاره خو . متمركز فكر كوالى شي
همدا وجه چې صوفي بزرګانو بېوزلي . لوږه د روح لپاره اړين دي
   .ستايلې او شتمني غندلې ده

د حيرانتيا خبره دا ده چې د هغو طبقو خلكو چې د تاريخ جوړوونكې 
د . يې ګڼو، خپلې ګېډې د بزګرو په اضافي توليداتو مړې كړې دي

ښار د اوسېدونكو ډوډۍ د استثمار شويو كليوالو په السونو 
دا هم د تاريخ يو حقيقت دى چې كه ښارونو ته غلې دانې او . برابرېږي

  .، له وګړيو تشېږي، په ډاګونو بدلېږينور خواړۀ ورنه شي
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  د محصالنو غورځنګونه

  
نن سبا په ګرده نړۍ كې محصالن په سياسي، كلتوري او اجتماعي 
فعاليتونو كې فعاله برخه اخلي او د ځپونكي دوديز سيستم په خالف 

  .  اواز اوچتوي
 دا د ديموكراسي او د هغې د موسسو نتيجه ده چې محصالن او زده 

تر ديموكراسي دمخه . نكي د يوۀ فعال قشر په څېر را څرګند شولكوو
په منځنيو پېړيو كې محصالن له هر ډول سياسي او اجتماعي 

  . ارتباطاتو جدا په خپلو تعليمي ادارو كې ايسار وو
 لوى الس لرلى املونو د محصالنو په سياسي فعاليتونو  كې درې ع

  په انګلستان كې پيل او په اول بايد صنعتي انقالب ياد كړو چې .دى 
د دې كلچر .  اروپا كې خپور شو او د فيوډاليزم كلچر يې ختم كړ نوره

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 

  . بب شوهكېدو سره مرسته وكړه چې د ټولنې د جوړښت د بدلېدو س
صنعتي انقالب په تعليمي نصاب هم اثر واچاوۀ، ځكه فابريكو 

دې شي منځنيو اقشارو . ماهرو منيجرانو او ټكنيشنانو ته اړتيا لرله 
ته يو چانس په ګوتو وركړ چې خپل اوالدونه د مناسبو دندو د تر السه 

  . كولو لپاره تعليمي ادارو ته واستوي
 كال انقالب و چې سلطنت او ١٧٨٩دويم لوى عامل د فرانسې د 

ملي دولت د . فيوډاليزم يې ختم كړل او د ملي دولت بنياد يې كېښود
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دې پېښې د منځنۍ . تعليم كا ر د كليسا له ګوتو وايست، ملي يې كړ
  . طبقې ډېرو ماشومانو ته ګټه ورسوله

د محصالنو په سياسي كولو كې دريم لوى عامل د  فيلسوفانو، 
كونكو، هنرمندانو، او شاعرانو وو  چې ټولنې ته مفكرانو، ناول لي

 ښوونكو او استادانو شاګردان  .يې سياسي او اجتماعي شعور وركړ
وهڅول چې په عملي ژوند كې برخه واخلي او د سياسي او اجتماعي 

  . بدلون لپاره مبارزه او مجاهده وكړي
و دغو پېښو  په شريكه په اروپا كې د محصالنو د غورځنګونو پيلېد

كله چې ناپليون جرمني، روسيې، ايټاليې او استريا . ته الره اواره كړه
ته ماته وركړه او په نتيجه كې يې په مغلوبو ولسونو كې د خپلو 
ملكونو د ازادۍ لپاره نشنلزم غزونې وكړې  نو د محصالنو په 

  .غورځنګونو كې ال ډېر قوت پيدا شو
وروسته، د استريا  ميالدي كال كې د ناپليون له ماتې ١٨١۵په 

ستون كړ چې )  د اولډ ارډر(صدراعظم ميترنيخ اروپا ته زوړ نظم 
د ميترنيخ له اقدام سره د مقابلې لپاره د جينا . محصالنو ونۀ مانه

پوهنتون محصالنو يوه اتحاديه جوړه كړه چې د بورشن شافتن په نوم 
نو كې د دې اتحاديې څانګې د جرمني په كابو ټولو پوهنتونو. يادېږي

پخوا به محصالنو نشې كولې، بلواوې . په لنډ وخت كې جوړې شوې
به يې جوړولې يا به يې  د غيرت په نوم له يو بل سره ډغرې وهلې  خو 

  . دا سياسي مبارزې وې. دلته  د محصالنو بل ډول مبازرې پيل شوې
د اتحاديې غړيو د وطنپالنې جذبه لرله او شعار يې  شرف، ازادي او 

 كې په وارت بورګ كې د محصالنو ١٨١٧ اتحادېې په .وطن  و
راغونډيو شويو محصالنو په خپلو كې . عمومي غونډه راوبلله

. ملګرتوب احساس كړ او د بورشن شافتن د شعار مالتړ يې وكاوۀ
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كې  يو ځل بيا په جينا كې سره راغونډ شول او  ١٨١٩دوى  په 
 جرمن محصالنو باالخره د. اتحاديې ته يې وفاداري څرګنده كړه

دوى تور، سور او طاليي د جرمني ملي . لومړۍ اتحاديه جوړه شوه
اتحاديې د محصالنو د ژوند په طرز كې تغييرات . رنګونه وبلل
دوى اوږدې څڼې او اوږدې ږيرې پرېښودې، د جرمني د . راوستل

منځنيو پېړيو زمانه يې ايدياله وبلله او هوډ يې وكاوۀ چې يوه كلمه 
  . ه هم نه واييفرانسوي ب

د محصالنو د اتحاديې محبوبيت جرمني دولتونه ووېرول او په 
د محصالنو د . كې يې  د پورشن شافتن د بندولو حكم وكاوۀ١٨١٩

تعليمي ادارو . توندو حركتونو د درولو لپاره ځينې قوانين نافذ شول
د .  ته پټ جاسوسان واستول شول چې د محصالنو فعاليتونه وڅاري

نو لكچرونو ته به جاسوسان ورتلل چې وګوري دوى څه پروفيسرا
. څارګرو به د هغو كتابونو ليستونه كتل چې محصالنو لوستل. وايي

دغو محدوديتونو محصالن پټو فعاليتونو ته اړايستل چې د څار له 
  . ادارو خوندي وي

 غوښتنه كېدله،  كال د انقالب په درشل كې چې قانوني نظام ١٨٣٠د 
كه څه هم دغه انقالب كامياب نه . بيا فعاليت پيل كړبورشن شافتن 

محصالن څو كاله . شو خو محصالنو د انقالبونو نوې تجربه وكړه
 كې په پاريس، ويانا او برلين كې د نورو انقالبي ١٨۴٨وروسته په 

 كال د ١٨۴٨د . ګروپونو د تكړه شريكانو په توګه راڅرګند شول
ا كې سلطنتي نظام ختم كړي او په انقالبونو اجندا دا وه چې په اروپ

. ځاى يې د اساسي قانون حاكميت او ديموكراتيكې ادارې راولي
دوى له حكومتي قواوو سره چې  پوره مسلح وې، مقابلې وكړې او په 
الرو كوڅو كې يې مورچې جوړې كړې چې د دغو قواوو د حركت مخه 
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 اخره په محصالن د الرو كوڅو په نښتو كې ډېر تكړه وو، تر. ونيسي
  . ميدان كې ودرېدل

دلته مهم ټكى دا و چې محصالنو د ديموكراتيك مقصد لپاره د 
كه څه هم انقالب ناكام او په درې . عادي خلكو په خوا كې مبارزه كوله

واړو ښارونو كې وځپل شو خو محصالنو له خپلو تجربو عملي 
ده سبقونه زده كړل چې په راتلونكو غورځنګونو كې يې ورنه استفا

  . وكړه
د سكرو (په ايټاليا كې محصالن په يوه ګروپ كې چې د كاربوناري 

دوى واحده ايټاليا غوښته . په نوم ټولنه يې جوړه وه، شامل وو) لمبه
او په دې لړ كې يې د مازيني د هڅوچې د پردو له منګلو يې د ايټاليا د 

  .  را ايستلو لپاره مبارزه كوله،مالتړ كاوۀ
وسيه كې هم د محصالنو اتحاديه جوړه شوه چې د زار وروسته بيا په ر

دوى په روسيه كې  ترور او تشدد ته . له استبداد سره مقابله وكړي
مخه كړه چې واكمنه طبقه ووېروي او دا ورته ووايي چې د خلكو د 

  . منافعو په خالف ګام مه اخلئ
د دغو غورځنګونو تخم په اسيا، افريقا او التينې امريكا كې هم 

 رول  د مخكښوكرل شو  او هلته محصالنو د ازادۍ په مبارزو كېو
  .ولوباوۀ
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  تاريخ او افسانه
  

كالسيك مورخان خپله ټوله انرژي د جګړې او د هغې له پيله تر پايه 
خو د جګړو حاالت ممكن له بېلو بېلو . پېښو په تفصيلي بيان لګوي

ې چې د جګړې نظامي ماهران او جنراالن بې له د. زاويو وڅېړل شي
تباهيو ته اهميت وركړي، ډېر پام  د جګړې د تاكتيكونو او ستراتيژي 
څېړلو ته كوي خو د تاريخ خپل ماهران  د جګړې په علتونو او نتايجو 

  . ډېر غږيږي
معموال  د فاتحانو د كړو وړو په وړاندې كولو كې مبالغه كېږي او د 

ى ملي احساسات د جګړې په ډګر كې بر. اتالنو په څېر انځورېږي
دغه برى په شور وشوق و ولوله لمانځل كېږي او كله نا كله خو . پاروي

  .د بري نېټې ان ملي ورځې شي او جشن يې جوړېږي
تاريخ چې د غالبانو له ليده وليكل شي د مغلوبانو ليد وركې له پامه 

په دغسې ليكنو كې د تېري او مداخلې د عادالنه ښودلو . وغورځي
هر وخت چې په يوۀ ملك .  او افتخار ورباندې كېږيهڅه روانه وي

. تېرى شوى دى، د تېري لپاره اخالقي توجيهات تراشل شوي دي
معموال ويل شوي دي چې د مداخلې په بركت ولسونه د پرځېدليو 
  . واكمنو له ظلمه ژغورل  شوي او  له اناركي او ګډوډي راوتلي دي

غولو مورخانو ليكلي دي چې د بابر د يرغل د عادالنه ښودلو لپاره، م
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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مغولو په هند كې اناركي ختمه كړه او سياسي ټېكاو يې . الهو و
  . راوست

هند كې سياسي كله چې انګرېزانو د ايسټ انډيا كمپنۍ په ذريعه په 
واك تر السه كړ نو ادعا يې كوله چې د مغولو د امپراطوري د زوال په 

نتيجه كې اداره فاسده شوه، په ملك كې ګډوډي و ناامني راغله،  
  . يې راوسته) انګرېزي سوله(پرنګيانو ناسمه اداره ختمه كړه او 

بانو په دغو دواړو مثالونو كې د غالبانو ليدلورى بيان شوى خو د مغلو
حقيقت خو دا دى چې هندي ټولنه نه د بابر تر . ليدلورى هېر شوى دى

يرغل دمخه او نه د انګرېزانو د مداخلې په درشل كې له بحران سره مخ 
د مغولو او انګرېزانو د وخت مورخانو ځكه د هند منفي انځور .  وه

  . وړاندې كړى دى چې يرغل او غلبې ته پلمې جوړې شي
و او صوبو په نيولو كې د انګرېزانو د مداخلې او غلبې د هند د ټولو سيم

 كې ١٨۴٣كله چې انګرېزانو په . لپاره د توجيه  پاليسي  دغه يو شان  وه
 كې يې  پنجاب الندې كړ نو د دغو سيمو د ١٨۴٩سند ونيو  او په 

سياسي بحران او اداري كمزورۍ  په اړه يې دومره  په قوت خبرې وكړې 
للې، د تېريګرو نظر يې ومانۀ او ان تر ننه پورې په چې خلكو رشتيا وب

  . هند باندې د انګرېز حكومت د خداى رحمت ګڼل كېږي
داسې هم . خو همېشه داسې نه وي چې مغلوبان د غالبانو ليدلورى ومني

شوي دي چې مغلوبانو خپله ماته نه ده منلې، هغه يې د دسيسې او 
 د ستنولو لپاره يې مبارزې ته خيانت نتيجه بللې او د السه وتلي وياړ 

  . ادامه وركړې ده
د . په دولسمه ميالدي پېړۍ كې  محمد غوري څو ځله په هند حمله وكړه

 كال كې د تاراين په ميدان كې  له پريتويراج سره ١١٩١هغه لويه جګړه په 
له دې . وه چې ماته يې وكړه او د اجل له غشي په تصادف كې بچ شو
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تاراين په دويمه جګړه كې محمد غوري خپل بدل پېښې  كال وروسته د 
  .خو راجپوتو ماته ونه منله  پريتويراج مات شو او ووژل شو،. واخيست

د پريتويراج راسا په نوم كتاب كې چې د دې جګړې بيان راغلى، تاريخ 
  . تحريف شوى دى

د ځينو مورخانو په قول  دا تاريخ هغه وخت و ليكل شو چې پريتويراج 
و ځينې نور ادعا كوي چې دغه تاريخ څو سوه كاله وروسته په ژوندى و خ

دغه كتاب د پريتويراج ماته نه مني . اوولسمه پېړۍ كې ليكل شوى دى
 بندي  راوستل  محمد غوري تهه ماتې وروسته لاو بلكې وايي چې راجا

د راجا چې سترګې تړل شوې وې، ورنه وغوښتل شول چې يوه نخښه . شو
. غوري وويشت، هغه يې وواژۀ او بيا يې ځان وواژۀوولي خو دۀ  محمد 

دا كيسه چې له راجا يې اتل جوړ كړى دى او  د پريتويراج راسا خورا 
  . مهمه برخه ده، په راجپوت قبايلو كې ډېره مشهوره شوه
دا مثال راښيي چې . د تاراين د ميدان ماته په كتاب كې په بري واوښته

كر واقع كېږي نو افسانه چې احساساتي كله د تاريخ او افسانې تر منځ ټ
  . روايت كوي، له تاريخه ميدان وړي

ربانو  د ص الالزار ته عثمانيانو ماته وركړه خو ،رب اميرص كې ١٣٨١په 
 كې خورا د د وى په ټولنه يوې جوړې كړې  افسانې  په ذريعه چې 

دو افسانه وايي چې د جګړې تر پيلې. مشهوره شوه،  ماته  په بري واړوله
دمخه امير ته  فرشته راغله، پوښتنه يې ورنه وكړه چې ايا دى   په جګړه 
كې برى غواړي چې په فاني دنيا حكومت وكړي  او كه غواړي چې شهيد 

الالزار د قام د خير په خاطر شهادت غوره . شي، خپل قام ته جنت وګټي
  ربو لپاره پهصپه دې ډول وينو چې د جګړې په ميدان كې ماته د . كړ

الالزار د خپلې قربانۍ له بركته د كليسا په . معنوي فتحې بدله شوه
  . بزرګانو او مقدسينو كې حساب شو

  .نو د تاريخ او افسانې په روايت كې دومره فرق دى
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  د مغولو دولت
  

د اسيايي دولتونو په اړه ويل شوي دي چې استبدادي جوړښت يې 
د قانون په چوكاټ كې نه درلود او زورورو  واكمنو يې خپله اراده 

خو  سلطنتي نظامونه  كه په اروپا كې وو  يا په اسيا كې، . ايساروله
سالطينو . دغه نظامونه  خورا متمركز  وو. يو شان ځانګړنې يې لرلې 

ته چې اصلي قدرت له دوى سره وو، ځانونه د خداى له خوا ټاكل شوي 
  .ښكارېدل

ې د سالطينو د قدرت البته، دغو رژيمونو ځينې موسسې لرلې چ
په اروپا كې فيوډاالنو وخت په وخت . كاغذ باد ته يې چېلك وراچاوۀ

. د پاچا واك چلينج كاوۀ او د ادارې په اډانه كې يې  خپله برخه غوښته
دغه راز په اسيا كې، جاګيردارانو او ديني عالمانو هڅه كوله چې 

خه كې يې پاچا د دوى د ګټو او غوښتنو خيال وساتي او په دې بر
  . خودسرۍ ته پرې نه ږدي

په اسالمي ټولنو كې د مراة االمرا په نوم يو ژانر و چې واكمنو ته پكې 
د نظام . توصيه كېدله چې په عدل وچلېږي او د  رعيت خيال وساتي

الملك سياست نامه د دې ژانر يو كتاب دى چې د منځنيو پېړيو د 
ه سياست نامې سربېره  د پ. مسلمانو واكمنو او امراوو د خوښې اثر و

مسلمانو اميرانو د الرښودنې لپاره نور ګڼ كتابونه هم كښل شوي 
  . دي
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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 

ميراثي (ځينو مورخانو ورته د . بيروكراسي په الس كې وه
د مورخانو بلې ډلې ويلي .   عبارت كارولى دى )يروكراتيك دولتب

دي چې په دغه دولت كې واك دومره متمركز نه و بلكې په بېلوبېلو 
د دغو اداري واحدونو اداره كوونكو . اداري واحدونو كې وېشلى و

په . مستقل واك درلود او له ځايي غوښتنو سره سم سياست يې كاوۀ
 مركز او واليتونو تر منځ يوازې د ارتباط دې منځ كې امپراطور د

  .  ذريعه وه
د مغولو د دوران مورخانو خپل پام دربار او مركز ته اړولى دى  او د 
هغو په اړه يې رپورټونه وركړي دي خو اوس د نوموړي  دوران د تاريخ 

اوس پوهان غواړي چې د . په مطالعه كې يو بل تمايل پيدا شوى دى
او د پاليسيو په جوړولو كې د هغه وخت د ادارې په بدلونونو 

  . واليتونو نقش او اهميت مطالعه كړي
د مغولو په هند كې دولت او (فرحت حسن په خپل كتاب كې چې 

نومېږي، وايي چې  قدرت د دولت د موسسې يو مهم ) واليتونه
قدرت له يوې خوا، واكمنو او زورورو طبقو د خپلو ګټو د . عنصر و

عماالوۀ او له بلې خوا د حكومتي مقاماتو او ځمكه ساتلو لپاره است
دى . والو له فشار او ظلمه د خلكو د ساتلو لپاره استفاده ورنه كېدله

دا هم وايي چې په منځني پېر كې د اشرافيت د وفادارۍ مفكوره نه 
اشرافو به د خپلو شتو او امتيازونو د ساتلو لپاره د وفادارۍ . وه

  . لوري بدلول رابدلول
له درباره وتښتېدل، د ) ١۵۵۵ – ١۵٣٠(ينې مغول اشراف د همايون ځ

په درباركې يې  پناه ) ١۵٣٧ – ١۵٢٧(ګجرات د پاچا بهادرشاه 
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كله چې همايون ګجرات ونيو، د بهادر شاه اشراف . واخيسته
سمدستي د همايون ملګري شول خو بزګرو او سوداګرو د همايون 

د دوى . ماليې وركول جاري وساتلواك ونه مانۀ او خپل پاچا ته يې د 
دغه چلند همايون په غصه كړ، خپلو عسكرو ته يې د لوټ، تاالن او 

دا پېښه راښيي چې كه به واكمن عادل و، عامو . قتل عام امر وكاوۀ
  . خلكو ورسره وفا كوله

د .  فرحت حسن له محبوب واكمنه د خلكو د مالتړ يو بل مثال وركوي
 دومره كمزورى و چې ان د خپل رعيت ګجرات پاچا سلطان محمود

. دوو اشرافو يې اطاعت نه كاوۀ  او همېشه يې ورته دسيسې جوړولې
سلطان يوه ورځ بازار ته ووت او په عوامو يې غږ وكاوۀ چې له دغو 

خلكو چې د سلطان شكايت واورېد، د دواړو . دوو يې وژغوري
 يې ورتاال كسانو په كورونو ورغلل،  كورونه يې وروسځول، شتمني 

  . كړه  او مجبور يې كړل چې ښار پرېږدي، وتښتي
له همايونه وروسته، نورو مغولو واكمنو د هغه له سياسي تجربو 

فرحت حسن په نيول شويو سيمو كې د مغولو . ځينې درسونه زده كړل
دى وايي چې د مغولو دولت  محلي . د بري په علتونوغور كړى دى
لتي كارونو كې استخدام كړل او د اشراف، علما او صوفيان په دو

له . دوى د وفادارۍ د ترالسه كولو لپاره يې لقبونه او جاګيرونه وركړل
بلې خوا په هغه دوران كې  بزګرانو ته  هم خاصه توجه كېدله ځكه چې 

  . له دوى سره د عوايدو يوه لويه برخه غوټه وه 
هلته  د حسن د سورت او كامبي مثالونه وركوي چې مغولو واليانو 
واليانو د .  ځايي اشرافو او سوداګرو په همكارۍ حكومت كاوۀ

مركزي حكومت نماينده ګي كوله او ځايي اشرافيت ته په اداره كې 
دا ښيي چې د مغولو دولت مطلق العنانه نۀ و . برخه وركړه شوې وه
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د بازار خلكو او . بلكې د ځايي خلكو په مرسته يې حكومت چالوۀ
سدو او نااليقو چارواكو په خالف مظاهرې كولې او سوداګرو به د فا

پاچا  معموال د . د هغو د عملونو په اړه به يې پاچا ته معلومات وركول
  . خلكو غوښتنه منله او نامحبوب افسران  يې تبدېلول

يوه . خلكو له چارواكو د شكايت څرګندولو بېلې بېلې طريقې لرلې
يې سپكې سپورې و ويلې، طريقه يې دا وه چې په چارواكي پسې به 

  . سپكه به يې ورواړوله او  د خندا او د ټوكو به يې كړ
 كال كې چې د ماركيټ د چارو مسوول شيخ عبدالوهاب د ١۶٨۵په 

قيمتونو په كنټرول كې پاتې راغى، نو خلكو يې په ګاډۍ باندې تېږې 
 كې  د كامبي د والي احسان اهللا په ١٧٢۴په . وورولې او توهين يې كړ

كاروان باندې هم خلكو همدا ټوكه وكړه،  د تيږو باران يې ورباندې 
  .احسان اهللا د خلكو خورا بد ايسېدۀ. ووراوۀ

د مغولو د دوران په هندوستان كې دا هم  وينو چې  سوداګرو او 
دوكاندارانو د حكومت د پاليسو خالف  خپل دوكانونه بند كړي او 

  . لي ديستړ ايچارواكي  يې د خپلو غوښتنو منلو ته ا
تاريخ راته وايي چې عوامو د بې عدالتۍ او فساد پر خالف همېشه 
اواز اوچت كړى دى او داسې نه وو چې دوى دې يوازې الس تر زنه 

  .كښيني، د نورو د قدرت د لوبې ننداره دې وكړي
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 د قبرونو ډبرليكونه
  

 دا عقيده چې مړي به يوه ورځ. د مړي خښول خورا پخوانى دود دۍ
راپاڅي او ژوندي به شي، د دې سبب شوې ده چې ټولنه او خپلوان د 
مړي خپل شيان په قبركې ورسره خښ كړي چې په بيا ژوندون كې يې 

په دغو شيانو كې خټين لوښي، ډوډۍ، وسلې، جواهر او . پكار راشي
په قبرونو كې ايښودل شويو شيانو لرغونپوهانو . زيورات شامل وو
  .  كلچر او تاريخ په اړه ډېر څه وروښودلته د پخوانو ټولنو د

كله چې په ګڼو ټولنو كې د شخصي جايداد د لرلو او ميراث مفكوره 
خپره او د مړي د اوالد او خپلوانو تر منځ د هغۀ د جايداد د وېشلو 
چاره عامه شوه، په قبرونو كې د شيانو د ايښودلو رواج له پامه 

  . وغورځېد
. واج شو چې د قبر خاوند وپېژندل شيد قبر د پاسه ډبرليك ځكه ر

ډبرليكونه مازې نخښې نه وې بلكې د مړي د ژوند په اړه معلومات، د 
هغۀ برياوې، وړتياوې، ځانګړنې، او د هغه لپاره  دعا چې په بله دنيا 

كله نا كله به په . كې يې جنت په نصيب شي، دا ټول پكې راتالى شوى
و د دنيايي خوندونو په ياد د ډبرليك باندې د فاني دنيا په اړه ا
په ډبرليكونو به دا يادونه هم راتله . مشهور شاعر اشعار ثبت شوي وو
  . چې د ژوند وروستى منزل دغه دى

مورخانو چې د مختلفو زمانو د قبرونو ډبرليكونه ولوستل، هڅه يې 
وكړه چې د بېلو بېلو زمانو د كلتوري او اجتماعي اقدارو او رواجونو 
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مثال كه  ټولنې په قيامت . ه تدوين كې ورنه كار واخليد تاريخ پ
عقيده لرلې ده نو د هديرو ډبرليكونو  يې په بله دنيا كې د اجر و جزا 

كه  ټولنه بېخي بې دينه وه نو د . نه را اخيستي ديوپه اړه د خلكو باور
قبرونو ډبرليكونو يې د خدايانو او د هغوى د غضب او جزا ګانو په 

  .  دي كړېاړه خبرې نه
په تاريخي لحاظ د بلې دنيا وېره هالۀ را پيدا شوه چې لويو دينونو 
ظهور وكړ او د ښو چارو لپاره په جنت كې د اجر او د بدو چارو لپاره 

ټولنو كې د مرګ وېره وپه بې دين. په دوزخ كې د جزا مفكوره وغوړېده
  .مړينه له اندېښنې پرته طبيعي ښكارنده انګېرل كېدله. نه وه

د قبرونو د ډبرليكونو په بحث كې د روميانو د قبرونو ليكنې خورا 
مورخانو او لرغونپېژندونكو د رومي قبرونو كابو سل زره . جالبې دي

دغه ليكنې راښيي چې دوى په قيامت باندې . ډبرليكونه لوستي دي
چندان عقيده نه لرله او ان د مرګ په وخت يې هم د دې دنيا له چارو 

دا د روم د اشرافو او شتمنو رواج و چې له ښاره . وهسره دلچسپي 
په دې كار كې مقصد دا و چې .  په غاړه به يې قبر جوړاوۀېراوتلې الر

د ډبرليكونو .  الرويان او مسافر قبرته ودرېږي او ډبرليك  ولولي
په ګڼو ډبرليكونو .  اړه لري موضوعات د مړيو له شخصي مسايلو سره

انو ته د قبر د څښتن ورمونه او الرښوونې او  باندې دوستانو او خپلو
الرويانو ته د ښه سفر هيله يوه . غليمانو ته يې كنځلې او غندنې لولو

  . بله هغه خبره ده چې په رومي ډبرليكونو كې يې ډېره وينو
الرويه، : د يوۀ رومي قبر په ډبرليك باندې الروي ته ويل شوي دي چې

او اوس چې تا ډبرليك . كې كړي ديولوله هغه څه چې ما په دې دنيا 
په ځواب كې يوۀ الروي په دغه قبر .) ولوست نو ښه سفر درته غواړم

  .)ځان ته يې هم وغواړه: باندې كښلي دي چې
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ځينو كسانو د خپلو قبرونو په ډبرو خلكو ته خپل پيغامونه پرې 
 د .ايښي او ورته ويلي يې دي چې د دوى د ژوند له تجربو سبق واخلي

 زما چې څومره ژوند و ټول مې : رومي قبر په ډبره كښل شوي دييوۀ 
 تر ما له ېزه درته نصيحت كوم چ. په ذلت او كنجوسۍ  كې تېر كړ

تر دې ځايه راورسېدې او نور به : دا ژوند دى. ژونده ډېر خوند واخله
له .  ما د خپل استاد نصيحت ته هيڅوخت اعتنا ونه كړه.يې وغځوې

  .)دوى زما په قاتالنو كې شامل دي. كوهډاكترانو سره پام 
ځينو كسانو ان د قبر له منځه هم خپل غليمان او مخالفان نه دي هير 

 چې  هغه څوك اشرافيۀيو. كړي او سپكې سپورې يې ورته ويلي دي
 خيانت كړى و، د خپل قبر په ډبرليك ى او هغه ورسره دۀ ازاد كړ

يوۀ پالر ويلي دي چې . باندې قطاع الطريق او الره وهونكى بللى دى
يوې مور په بلې ښځې تور لګولى . نۀ منونكې لور ته ميراث نه وركوي
د يوۀ قبر په ډبرليك باندې د . چې د دې زوى ته يې زهر وركړي دي

مړي دا ارزو كښل شوې ده چې د دۀ ګناهكار او شرير ملګرى دې د 
  . اسمانونو د خدايانو په غضب ګرفتاره شي

 په مړينه د وير او خپګان خبرې هم د قبرونو په د ماشوم يا ځوان
په روم كې د شرابو (باكس : يو ځاى لولو. ډبرليكونو لوستالى شو

  .  وتښتاوۀ  چې د ځان دوست او ملګرى يې كړي دى) خداى
موږ :  د شخصي ژوند تاريخ په نوم كتاب مولف پاول وېن ليكي چې

 كله به يو رومي د چې په دې باندې د يوۀ حقيقت په توګه پوهېدلي يو 
د قبرونو د ډبرليكونو .  مطالعې شوق وكړ نو له ښاره به ووتيو څه 

هلته به هيچا د ويرجنو . لوستل د بدخطو كتابونو تر لوستلو اسانه وو
د وير خبره نه كوله، ټولو د مړي د اجتماعي رول او د كورنۍ او ملګرو 

 دا يو. و ذكر كاوۀپه مقابل كې د هغه د وفا او تر سره كړيو كارون
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اجتماعي عيب نه و چې د چا په مېلمستيا كې دې د هغۀ د قبر د 
د كوربه په ذهن كې به شايد غمجن . ډبرليك په اړه  خبرې وشي

فكرونه ورتېر شوي واى خو هغه به دا  ډاډ تر السه كړى و چې له مرګه 
   .)وروسته به يې هم د خلكو په خاطرو كې درناوى كېږي

 راښيي چې څنګه د مرګ مفكوره نو د ډبرليكونو مطالعه تېرو وختود
  دا انسان خو يو شى يقيني دى او هغه د. وخت په وخت بدله شوې ده

ځينې كسان د لنډ . هېر نه شي هم ه چې له مرګه وروست دهژوره ارزو
وخت لپاره په حافظو كې پاتېږي، ځينې نور چې نېكمرغه دي، د 

. ېر وخت لپاره په يادونو كې پاتېږيژغورونكو او اتالنو په حيث د ډ
 د قبرونو د ډبرليكونو له  د مړۀ بنيادم د ياد په ژوندي ساتلو كې موږ

  .شو كوالى روله انكار نه 
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  تنباكو 
  

په طبي لحاظ خو اوس دا معلومه ده چې سګرټ څكول د روغتيا 
لپاره د زهرو حيثيت لري  او له همدې كبله  د دې عادت د پرېښودلو 

 كمولو په مقصد قوانين تصويب شوي او اجتماعي بنديزونه او
  . لګېدلي دي چې عمومي ځايونه د تنباكو له لوګيو پاك وساتل شي

 د تنباكو په ليدو ګبڼۍ نيول  او د  اروپايانخو داسې زمانه هم وه چې
زړۀ له تله يې غوښتل چې له امريكا څخه په دې نوي راوړل شوي بوټي 

 لومړي ځل له امريكا څخه اروپا ته اسپانويانو تمباكو په. عادت شي
  . راوړل

. په كيوبا كې د كولمبس ملګرو د ځايي خلكو تنباكو څكول ليدلي وو 
دوى دا يو سر بلوي : دغه مشاهده په اسنادو كې دا رنګه ثبت شوې ده

او دا بل سر زبېښي، ژدويي يې  او هغه لوګى كشوي ټټر ته يې 
كرخت كېږي، ګواكې نشه كېږي،  دوى ننباسي، چې ورسره يې بدن 

  .) وايي چې دا چم وكړي بيا نو ستړيا نه پېژني
پرتګاليانو تمباكو جنوبي هند ته . تمباكو په اروپا كې ژر عام شول

راوړل او له همدې ځايه د اسد بېګ په نوم يوه اشرافي په الس په 
  . كې د اكبر دربار ته راوړل شول) ١۶٠۵ – ١۶٠۴(

. د بېګ بېجاپور ته د خپل استازي په حيث استولى واكبر پاچا، اس
ۀ چې اكبر د نويو او نادرو ددلته دۀ تنباكو وليدل او څرنګه چې پوهې

شيانو شوقي دى نو فيصله يې وكړه چې تنباكو د سوغات په توګه 

 
230  ـخ نــــنــــــدارهتـــــاريــــد             

د اسد بېګ په قول اكبر يې په ليدو تعجب څرګند كړ، . اكبر ته يوسي
په پايپ كې و، پوښتنې وكړې، ويې د تمباكو په باره كې يې چې 

نواب خان اعظم ورته . ويل، دا څه دي، له كوم ځايه دې راوړي دي
دا تنباكو دي، په مكه او مدينه كې ورسره خلك ښه بلد : وويل چې

  .) دغه طبيب تاسې معظم ته د دوا په توګه راوړي دي. دي
و اسد بېګ ورته ي .اكبر كنجكاو شو او ويې غوښتل چې ويې څكوي

د الس د منځوۍ ګوتې له  ( درې زرعې چېدا چيلم . ښكلى چيلم راوړ
. سره د څنګلۍ تر سره پورې فاصله چې په متوسط ډول  نيم ګز كېږي

 سرونه هدواړ.  په ښه طريقه وچ شوى او رنګ شوى و، و  اوږد)ژباړن
د دربار طبيب هڅه وكړه چې .  يې  جواهر نشانه او مينايي شوي وو

 دوا له څكولو راوګرځوي، ځكه شايد صحت ته  اشنا ناپاچا د يوې
خطر پېښ كړي خو اكبر ونه منله او د اسد بېګ د خوشحالولو لپاره 

وروسته بيا اكبر له دوا پېژندونكي څخه چې د . يې لږ تمباكو وڅكول
تنباكو او د هغه د خواصو په اړه د معلومات وركولو لپاره دربار ته 

دوا پېژندونكي وويل چې د دۀ په . رابلل شوى و، پوښتنې وكړې
وروسته بيا د .  هيڅ نه دي راغليباره كې كتابونو كې د تنباكو په 

تمباكو په اړه يو جالب بحث وشو چې د اكبر په دربار كې د 
دا يوه ناتجربه :  طبيب وويلۀيو. روشنفكرۍ د چاپېريال ښودنه كوي

نو موږ . كلي هيڅ نه دي ليباره كې شوې دوا ده چې طبيبانو يې په 
 د داسې ناپېژندل شويو شيانو خواص څنګه بيا ن  تهتاسې معظم

  .)كړو؟ دا به ښه نه وي چې تاسې معظم يې امتحان كړئ 
تنباكو به اروپايان احمق نه دي چې : اسد بېګ طبيب ته ځواب وركړ 

په دوى كې عاقل كسان  شته چې په ندرت . نه پېژني خو څكوي به يې
تاسې څنګه كوالى شئ چې د يو شي تر .  كويسره تېروځي او خطا
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تجربه كولو او د هغه د خواصو تر معلومولو دمخه، د هغه په اړه 
قضاوت وكړئ، د داسې شي په باره كې چې ممكن له طبيبانو، 
پاچهانو، لويو كسانو، او اشرافو سره تعلق ولري؟ په شيانو بايد د 

او فيصله بايد  هغو د ښو يا بدو خصوصياتو په اساس قضاوت وشي
  . د موضوع د حقايقو مطابق وي

موږ د داسې عادت په منلو كې چې زموږ عاقالنو : طبيب ځواب وركړ
  . تجربه كړى او منلى نه وي، د اروپايانو پيروي نه كوو

له ادمه تر دې دمه هر دود .  دا نو عجبه خبره ده: اسد بېګ ورته وويل
ونه ورو ورو پيدا شوي عادتونه او دود. يو وخت نه يو وخت نوى و

كله چې په يوه ټولنه كې يو نوى شى پيدا كېږي او د دنيا خلك . دي
د يوۀ شي د ښه والي يا بد والي . ورسره ښه بلدېږي نو هر څوك يې مني

د يوۀ شي ښۀ . هوښياران فيصله وكړي په اړه بايد طبيبان او
  .) نه شيراڅرګند  معلومخصوصيات ممكن وار له واره

واقعا موږ : دې مباحثې خوند واخيست او تبصره ېې وكړه چېاكبر له 
بايد يو شى چې د نورو  ملتونو هوښيارانو منلى دى،  يوازې په دې 

كنه نو څنګه به . دليل چې دا خو زموږ په كتابونو كې نشته، رد نه كړو
  پرمختګ كوو؟ 

اسد بېګ ډېر تمباكو او يو شمېر چلمونه راوړل چې خپلو ملګرو او 
د مآثر . اكبر بل ځل تمباكو ونه څكول. فو ته يې سوغات وركړياشرا

رحيمي ليكوال هم  دغه  تنباكو  چې په اول ځل د اكبر په زمانه كې 
راوړل شول او د مغولو اشرافو په ټولنه كې په لنډ وخت كې رواج 

البته، داسې ښكاري چې د تنباكو له څكولو سره كلك . شول، وڅكول
 كې په خپل توزك كې ١۶١٧هانګير پاچا په ج. مخالفت هم شوى دى
څرنګه چې د تنباكو څكول د ګڼو خلكو په ذهن او : يادونه كوي چې
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زما . صحت بد اثر كړى و نو ما امر وكړ چې هيڅوك دې يې نه څكوي
ورور، شاه عباس، هم د تنباكو له ناوړه اغېزو خبر دى او د هغو 

  .)استعمال يې منع كړى دى
اوولسمه پېړۍ كې د تنباكو له څكولو سره پراخ داسې ښكاري چې په 

په هغه وخت كې د انګلستان پاچا لومړي جيمز هم د . مخالفت وشو
 – ١۶٢٣(عثماني امپراطور سلطان مراد . تنباكو استعمال منع كړ

له بنديزه د غاړه غړوونكي جزا . هم په تنباكو بنديز ولګاوه) ١۶۴٠
  . اعدام وه

 چې د شپاړلس سوه پنځلس او شپاړلس    تهانګرېز سفير توماس رو
سوه اتلس كلونو تر منځ موده كې د مغولو دربار ته تللى و، په 
هندوستان كې د تنباكو موندل مشكل شول، ځكه بنديز ورباندې 

 پاپ ول ته وليكل چې د هغه  ،دۀ په انګلستان كې خپل يار. لګېدلى و
كله چې . تويد خپل مصرف لپاره څلور، پنځه پونډه تنباكو ورواس

 يې جرمن سياح مانډسلو د شاه جهان په زمانه كې هند ته الړ،  هلته
 هم په اشرافي ټولنه كې او هم په عادي  استعمال  تنباكووليدل چې  د 

   .دىخلكو كې عام 
تاريخي اسناد راښيي چې وروستنو مغولو واكمنو د بانډار خانې په 

شاهانو، نوابانو او اشرافو . هنوم د تنباكو د څكولو لپاره بېله شعبه لرل
كله چې انګرېزان . به د چليم د څكولو لپاره خاص ترتيبات نيول

چې يو څه .  هندوستان ته راغلل، دوى هم په اوله كې همداسې وكړل
وخت تېر شو، عوامو هم د چيلم د څكلولو لپاره پېچلي رواجونه په 

  .مبول شوچيلم د خلكو او ولس د ورورګلوۍ يو س.  شوق سره ومنل
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  غزنوي محمود
  

د شلمې پېړۍ په شلمو كلونو كې چې د هند سياست د فرقه پرستۍ 
د دواړو . ښكار شو، د هند په تاريخ باندې هم دغه ټوكه وشوه) كميوناليزم(

  .غاړو مورخانو خپل اتالن وغټول او د نورو په اتالنو پسې يې بد و رد وويل
وحشي او ډبرزړى بنيادم ) ١٠٣٠ – ٩۶٨(هندو كميونالستو غزنوي محمود 
په شاهي خزانو او معبدونو كې راټوله  ،وبالۀ چې هند ته يې تباهي راوسته

شوې شتمني يې ولوټله او هند يې په سياسي اناركي او اقتصادي بحران 
د محمود له خوا د معبدونو ورانېدا او د بوتانو بې احترامي د . دوڅاره كړ

د دغو كميونالستو په نظر، . پرېشان كړهندوستان د خلكو مذهبي ژوند 
 چې هند ته يې نه جبران كېدونكي تاوانونه مود يوه وژونكې بال وه مح
  . واړول

له بلې خوا مسلمانو كميونالستو مورخانو د محمود فتحې په ډېر شد و مد 
د (ايم، ناظم په خپل كتاب .  وستايلې او د بت شكن په لقب يې ولمانځۀ 

كې هغه يو داسې  لوى جنرال ياد كړى دى )  او زمانهغزنوي محمود ژوند
وخت يې ماته ونه كړه، ټول خنډونه يې له مخې لرې كړل او په خپلو  چې هيڅ

  .ګردو پالنونو كې بريالى شو 
محمود شيراني په خپلو څو مقالو كې د دې تور د ردولو هڅه كړې ده چې 

ونه درېد او هغومره غزنوي محمود له لوى شاعر فردوسي سره په خپله ژمنه 
شيرواني وايي چې محمود سخي . پيسې يې ورنه كړې چې ورته ويلي يې وو

د دۀ په قول، دا تورونه غلط دي . د علم او ادب د خاوندانو حامي و ،سړى و
  .  حريص او كنجوس ومحمودچې 
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كې د محمود نقش له سكيولر او ) غزنوي محمود(محمد حبيب په خپل كتاب 
د حبيب په نظر محمود د فتحه شويو سيمو د . وري شنلى دىغير مذهبي ليدل

د دۀ دلچسپي دا وه چې له هنده ثروت . نيواك او له ځان سره ساتلو شوقي نه و
دۀ له . يوسي او په مركزي اسيا كې يې د خپلې امپراطورۍ په جوړولو ولګوي

ځان سره له هنده د كسب او كمال خاوندان بوتلل چې خپل پايتخت، غزني 
غزني د محمود په زمانه كې په لنډ وخت كې د علمي . رباندې ښكلى ودان كړيو

. محمود د مذهب په چارو كې متعصب نه و. او ادبي فعاليتونو زړۀ او مركز شو
دۀ پنجاب له خپل .  هم شامل كړلياند زغم څښتن و او په خپل پوځ كې يې هند

الهور په لنډ وخت كې  . قلمرو سره يو ځاى كړ او الهور يې ورته پايتخت وټاكۀ
 له ګردې اسالمي نړۍ  پوهان، ديني دې ښار ته . په يو ۀ اسالمي ښار بدل شو
   .اغللعلما، صوفيان او شاعران ر

د محمود پراخې او مظبوطې امپراطوري د بغداد د خليفه سياسي قدرت ته 
په نتيجه كې د غزني د سلطنت او په بغداد كې د عباسي . خطره پېښوله

چې څومره محمود سلطنت پياوړى .  تر منځ اختالفونه پيدا شولخالفت
دغه حالت په . كاوۀ هغومره په بغداد كې د خالفت قدرت او اقتدار كمېدۀ

اسالمي دنيا كې يو تغيير راوست او خلكو د خليفه په ځاى له خپل سلطان 
خليفه د . سره چې د دوى ساتندوى او مدافع و، وفاداري څرګنده كړه

سالطين چې  پوره مستقل .  نړۍ تش په نوم مشر باندې بدل شواسالمي 
شول نو  د خپلو خلكو د هويت ځلولو او د ځايي كلچر غوړولو ته يې  مټې 

د دې كار يوه نتيجه دا راووته چې اسالمي نړۍ ووېشل شوه او . راونغښتې
  . محلي واكمنو په خپلو ټولنو كې د خپل قدرت رېښې وځغلولې

ر، په غزنوي دربار كې د فارسي ژبې او كلچر د احيا سبب دغه سياسي تغيي
دې كار دعربي ژبي سلطه وګواښله او فارسي يې د علم و ادب په ژبې . شو

  .بدله كړه
محمود خپل دربار ته  د لويو ادبي څېرو او پوهانو په وربللو سره د فارسي ژبې 

خو نورو . ه منلهابن سينا يو هغه څوك و چې د محمود بلنه يې ون. حمايت وكاوۀ
  .د محمود بلنه ومنله، د هغه دربار ته الړل او له امتيازونو برخور شول
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ستر شاعر فردوسي د شاهنامې په ليكلو سره د ايران لرغونى افسانوي 
شاهنامه د ايراني نشنليزم لپاره د مقدس كتاب حيثيت . تاريخ تدوين كړ

راني دودونو او ارزښتونو شاهنامه له عربي كلچر سره د مقابلې او د اي. لري
د ستايلو او غټولو لپاره يوه پياوړې وسله وه چې له عرب امپرياليزم سره په 

شاهنامې په فارسي . مقابله كې د ايران نشنلسټ غورځنګ ته په الس ورغله
د هند مسلمانې . ژبې سيمه كې د عربي كلتور وده ورو كړه او ويې دروله

لچر ډېر ورخپل كړ، ځكه اسالم د ايران له ټولنې هم تر عربي كلچر ايراني ك
د محمود زمانه د فارسي ژبې د رنسانس . الرې هند براعظمګي ته ورسېد

  . زمانه بلل كېږي
د محمود په الس د هند فتحې نامتو عالم البيروني ته هم دا چانس وركړ چې 

د دۀ تحقيق  . هند ته راشي او هندي كلچر و تمدن له نژدې مطالعه كړي
د هند د مذهب، فلسفې، دودونو او شعايرو د پېژندلو لپاره )  الهندكتاب(

كتاب الهند د مسلمانې دنيا او . تر ګردو ښه او تر ګردو دقيق سند دى
  .هندوستان تر منځ د فاصلې په سين باندې د تفاهم او پوهاوي يو پل وتاړۀ

الس لويه د غزنوي محمود په : دلته يو تاريخي درس دى چې زده كړه يې پكار ده
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
د انګرېزانو او افغانانو تر منځ د دويمې جګړې په زمانه كې برطانوي پوځ د 

په خاطر د سومنات هندوانو د خوشحالولو او د افغانانو د سپكاوي 
خو مخكې تر دې چې په معبد . دروازې له غزني څخه  هندوستان ته يوړې

 وختونو سره ستيوكې ودرول  شي، معلومه شوه چې دغه دروازې له خورا ور
شايد مقاماتو به شرم  او سپكاوى احساس كړى وي چې دروازې . تعلق لري

و په هكله يې بيا يې په اګره كې په يوه زېرخانه كې كېښودلې او د هغ
په دې ورستيو كې، روميال تاپار د سومنات په اړه . هيڅكله هيڅ ونه ويل

خورا عالي مقاله ليكلې او هغه ټوله افسانه  يې راسپړلې چې په دې اړه 
  .موجوده ده
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  حقونه او مقاومتونه
  

ستمګرو واكمنو طبقو د تاريخ په هر پړاو كې ولسونه استثمار كړي 
ونو  په ټولنه كې د محترم ځاى د لرلو، عدالت او دي او چې ولس

  . مساوات غوښتنې كړي د دوى له غوښتنو سره مخالفت شوى دى
د استبدادي سلطنتونو په زمانه كې چې ټول واك  له ټولواك سره و، 

بغاوت لوى جرم و او باغي ته په . له هغه سره مخالفت بغاوت بلل كېدۀ
غيان شكنجه كېدل، د دوى با. بې رحمۍ سره سزا وركول كېدله

كولمې را ايستل كېدلې او په ښكاره اعدامېدل چې نور خلك سبق 
خو له سختو سزاګانو سره سره، د خلكو چې هر وخت وس . واخلي

  . رسېدلى د ظالمانو په خالف يې اواز اوچت كړى دى
دا به شايد له ازادۍ، برابرۍ او عدالت سره  فطري مينه وي چې خلك  

ډېر ځله وينو . منل شويو رواجونو سره مقابلې ته وربوليله رسمي او 
چې خلكو له هغې وروسته هم مبارزې ته دوام وركړى او له سرښندنې 
يې الس نه دى اخيستى چې د پوره مسلح دولتي قواوو په وړاندې يې 

د خواشينۍ ځاى دا دى چې مورخا نو له خلكو . د بري تمه شلېدلې ده
 مورخانو د خلكو  د مبارزو د ثبتولو په ځاى .سره خواخوږي نه ده لرلې

پاڅون كوونكي  د ټولنې غليمان ياد كړي  او د نظام د ثبات د ختمولو 
د تاريخ ليكونكو د دې سلوك نتيجه دا ده چې . عامالن يې بللي دي
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اوس د اكثرو تېرو مقاومتونو په باره كې معلومات نه لرو او د ماضي 
  . په دوړو كې رانه پټ و ورك دي

په معاصره زمانه كې مورخان هڅه كوي چې د تېرو مقاومتونو تاريخ 
بزګرو د ډېرو ټكسونو او د اضافي حاصالتو د نه تر السه . راپيدا كړي

غالمان د اجباري . كولو په وجه د مالكانو په خالف پاڅونونه كړي دي
كار او ناوړه چلند په خالف راپاڅېدلي او كسبګر، كارګر او 

 چې د دوى وس ته يې نه ،د چارواكو كبر و كالنكاريدوكانداران 
خلكو په . كتل خو پيسې ورنه غوښتې، پاڅون ته مجبور كړي دي

 بدې ادارې يا د خوړو د لوړې بيې په  دښارونو كې مظاهرې كړې او
دغو تحريكونو د اخوت يو . مقابل كې يې تحريكونه چلولي دي

ليمانو په مقابل احساس پيدا كړى او دغه احساس خلك د خپلو غ
  . كې يو موټى كړي دي

د مقاومت له دغو تحريكونو سره په ټولنه باندې تلپاته اثرات پرېوتل 
ځكه  د ټولنې حساس او مهم سياسي، كلتوري او مذهبي مسايل رڼا 

  .ته راوتل او بېداري راتله   نو تغيير ته مټې رانغښتل كېدې 
ې پاتېږي او په راتلونكو  ټولنې په ټوليزه حافظه ك دالبته دغه اغېز

لسمه ميالدي پېړۍ ومثال په او. نهضتونو باندې ژور اثر غورځوي
كې په انګلستان كې د ډيګرز او ليولرز په نوم د مقاومت دوه 

دوى . نهضتونه رامنځ ته شول چې راديكالې غوښتنې يې لرلې
 اجازه وركړه غوښتل چې بزګرو ته دې  د ناكرل شويو ځمكو د كرلو 

خصي ملكيت دې لغوه شي، په اجتماعي او سياسي لحاظ شي، ش
دې له ټولو وګړيو سره برابر چلند وشي، د رايو حق دې الزياتو كسانو 

  . ته وركړ شي، او د الردانو جرګه دې ختمه شي
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دغه تحريكونه له روحانيونو سره هم وران وو ځكه هغوى د منل شويو 
  .و، مالتړ كاوۀ وې رسمي اصولو چې د عوامو له گټو سره په ټكر ك

خو د مقاومت ځينې تحريكونه په دومره بې رحمۍ سره ځپل شوي چې په 
په هندوستان كې بزګرو او قبايلو  د . ټولنه يې هيڅ اثر ونه شينده

استعماري حكومت په خالف بغاوت وكاوۀ خو د دوى هڅې په كاميابۍ 
  . سره وځپل شوې

 كې، په پونه كې ١٨۶٢په   كې، د نيلو كرونده ګرو ۵٧‐١٨۵۵سنتالي په 
 كې د ١٨٧٢ كې، او د شرقي بنګال بزګرو په ١٨٧۶مرهټه بزګرو په 

  .  خو دغه ټول بغاوتونه وځپل شولونه وكولاستعماري دولت خالف بغاوت
 كلونو په منځ كې د هند د جنوب د موپال بزګرو د مالكانو ١٨٩۶ او ١٨٧۶د 
د دوى پاڅون .ون وكاوۀنوي حكومت په خالف دوه ويشت ځله پاڅطااو بر

خو هغه څه چې .  كې يو ځل بيا چحڼي شوال ك١٩٣٠هر ځل وټكول شو او په 
  . څرګند دي دا دي چې دغو باغيانو هيڅ وخت ماته ونه منله

كله چې د مقاومت يو غورځنګ كاميابېږي، نو خلكو ته روحيه وركوي 
وځپل شي خو كه . چې له يوې نوې انرژي سره په ټولنه كې ريفورم راولي
دې ته كافي وخت . نو خلك تر څه وخته پورې په روحي لحاظ مړاوي وي

 حالته راووځي او په ځان كې يو ځل بيا له كوما ډوله پكار وي چې خلك 
  . د مقاومت انرژي احساس كړي

هغه ليډران چې په ماضي كې له سرونو تېر شوي د اتالنو په څېر 
 خالف راپاڅېدلى غالم، مثال د روم د امپراطوري په. راڅرګندېږي

سپارتاكوس چې په شپېتمو او اويايمو كلونو كې د راديكالو ګروپونو 
نن ورځ  زپاتا، چيګوارا، او بګت سينګ  چې له  ستمګرو . سمبول شو

كه څه هم دوى په خپل وخت . رژيمونو سره وجنګېدل، د اتالنو مقام لري 
پاره د الهام كې ناكام شول خو وروسته بيا د راتلونكو نسلونو ل

  .بخښونكو په توګه وځلېدل
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  په شمالي هند باندې د تركو غلبه
  

په يولسمه او دولسمه ميالدي پېړۍ كې د هندوستان په شمالي سيمو 
. باندې تركانو حملې وكړې چې په نتيجه كې يې د ډيلي سلطنت تاسيس شو
د . مورخانو د دغو فتوحاتو د اغېز په اړه بېلې بېلې خبرې كړې دي

تاريخپوهانو يوې ډلې دا حملې، فتحې او نيونې د هندوستان لپاره 
مصيبت او افت بللې دي ځكه د هند د تاريخ بهير يې مختل كړى دى او د 

  .هندي ټولنې په وده او پرمختګ كې يې ګډوډي پېښه كړې ده
د دوى په نظر د دغو فتوحاتو په نتيجه كې يو بهرنى عنصر د هند  د 

دغه عنصر د .  اقتصاد په ميدان كې السبرى شوسياست، ټولنې او
هندوستان خپل خلك د خپل وطن په چارو كې له فعال رول لوبولو 

بله دا چې د يرغلګرو او . راوګرځول او په دويم درجه كسانو يې بدل كړل
مدافعانو تر منځ جګړې د ګڼو هنديانو د وژلو سبب شوې او د هند خلك يې 

وستان ته په كلتوري او معنوي لحاظ لوى دغو حملو هند. بې سېكې كړل
  . تاوانونه ورسول

خو ځينې نور مورخا ن وايي چې د تركو حملو هنديان له درانۀ خوبه راپاڅول 
دوى چې خطر وليد . او دوى يې له نويو چيلنجونو سره مقابلې ته چتمو كړل
د مقاومت روحيې په . نو وسله يې راواخيسته او خونړۍ جګړې يې وكړې

  .  ټولنه كې نوې سا پوه كړه او د ليد ونظر ساحه يې ورپراخه كړههندي
دغه مورخان دا هم وايي چې د تركو تر فتوحاتو دمخه شمالي هند په وړو، 
بې اهميته دولتونو وېشلى و چې كمزورو خو مستبدو واكمنو ورباندې 

دغه واكمن به له خپلو غليمانو سره په جګړو بوخت وو او . حكومت كاوۀ
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د تركو د استيال يوه مهمه . قوت او امكانات يې د هيڅ لپاره لګولخپل 
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 

 د كلچر تنوع  د هندي ټولنې په رګونو كې چې .كلچرواله ټولنه بدله كړه
يو مثال به . يوازې شوې وه او نويو نظريو ته يې اړتيا وه، تازه وينه جاري كړه

د تركو تر نيواك دمخه پوځي خدمات يوازې په كشتريا طبقې :  راواخلو
د تركانو استيال . پورې محدود وو، نورو طبقو د وسلو لرلو اجازه نه لرله

  . ر ختم كړ او ټولو طبقو ته يې د پوځي خدمت اجازه وركړهدغه انحصا
څرنګه چې نويو فاتحانو په ښارونو كې واړول او خپل پوځونه يې د ښار په 
كالګانو كې دېره كړل نو له دې سره ښاري انقالب راغى چې  د ښار ټول 

. نوي ښارونه ودان او پخواني ښارونه پراخ و بهتره شول. جوړښت يې بدل كړ
ليګړ د نامتو مورخ، محمد حبيب په نظر، دغه ښاري انقالب په هندي د ع

  .ټولنه كې عظيم تغييرات راوستل
نجس او د ټيټو طبقو خلك چې د ښار په چارديوالي كې يې د اوسېدا اجازه 
د . نه لرله، د ښار په داخل كې له نورو طبقو سره اوسېدلو ته پرېښودل شول

 ښاري جوړښت مظبوط او د تېري په محمد حبيب په نظر دې نوې پاليسي
په ښار كې ژوند د دې سبب . مقابل كې د ښارونو د مقاومت قوت زيات كړ

  . شو چې كسبګر او صنعتګر خپل مهارتونه ال زياتو خلكو ته وروښيي
اشرافو او شاهي كورنيو ښې جامې، پسولونه، جواهر، فرنيچر او د اسونو 

 صنعتګر په شاهي كارخانو كې دغه. او هاتيانو لپاره وسايل پكار وو
د صنعتګرو اقتصادي . استخدام شول چې د اړتيا وړ شيان جوړ كړي

حال دا چې دوى په پېړيو پېړيو په . سوكالي په ټولنه كې د دوى قدر زيات كړ
  . بې قدرۍ كې ژوند كړى و

 كله چې فارسي د دربار ژبه شوه، د سانسكريت ژبې او برهمن طبقې چې د 
برهمنانو، چې .  كړه يې په انحصار كې وه، اهميت كم شوسانسكريټ زده
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دوى . نور ورته په دربارونو كې ځاى و ډوډۍ نه وه، نورو كارونو ته مخه كړه
له سوداګرو سره كاتبان و محاسبان شول او په دې ډول يې په ټولنه كې قدر 

لكه څنګه چې البيروني وايي، ځينې برهمنان د محمود له يرغله . كم شو
سته كشمير ته او د هندوانو نورو واكمنيو ته ولېږدېدل چې په دربارونو ورو

  . كې ډوډۍ پيدا كړي او بې قدره نه شي
د ديارلسمې پېړۍ په هند كې د مذهب او (خالق احمد نظامي په خپل كتاب 

له اتمې پېړۍ را په دې خوا : كې ليكلي چې) سياست ځينې اړخونه
په شمالي هندوستان . رتباطه پاتې وهندوستان له بهرنۍ دنيا سره بې ا

 د  هندباندې د تركو د غلبې يوه لويه بريا دا وه چې دغه انزوا يې ختمه كړه او
  . هغې زمانې په پېژندل شوې دنيا كې خپل ځاى وموند

په ستراتېژيكو ځايونو كې د كالګانو جوړولو تجارتي الرې له غلو وساتلې  
سوداګري د دې سبب . و ماالمال شولاو د هند ماركيټونه له خارجي ماالن

كله . شوه چې يو قانوني سيستم وده وكړي او د تعرفو لپاره مقررات جوړ شي
چې تركو پاچايانو خپلې پيسې را وايستلې، اقتصاد پولي شو او داخلي و 

  .خارجي تجارت يې وغوړاوۀ
لوى مورخ عرفان حبيب وايي چې د تركو د غلبې په وجه هند ته نوې 

 د دوى چې د صنعتګرو په الس يې ال ښې وسيلې وركړې اوي راغله تكنالوج
د دې شي په نتيجه كې د ټيټو طبقو ټولنيز . توليدي وړتيا يې لوړه كړه

  . حيثيت بهتره شو او په ټولنه كې د محترم ځاى د لرلو په لټه كې شول
د دې لټون په وجه پيدا شوى اجتماعي ټكر د هغه وخت په ادبياتو كې 

لوړې طبقې او خواص د ټيټ ذاتو  له السه، چې په ټولنه . شوى دىمنعكس 
كې يې د محترم ځاى د لرلو هڅه كوله، شكايت كوي چې كالنكاره شوي 

چې په لوړو دولتي څوكيو ) ١٢٨٧‐١٢۴۶(دغه ټكر د بلبن په زمانه كې . دي
خو، كله چې د بدلون . كې يې د ټيټ ذاتو مقررول منع كړل، ډېر څرګند دى

نو، كوم بدلون چې په .  پيل شو، دا مشكله شوه چې مخه يې ونيول شيبهير
  .هند كې له تركو سره راغى په دې ټولنه يې دايمي اثر وكړ
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ماري دوران له تاريخ سره د چلند ــعــ استد
  ډولونه

د اسيا او افريقا هغه هېوادونه چې د استعمار دوران يې ليدلى دى د 
 خپل تاريخ او كلتور د شكل د بدلېدو او استعماري قوتونو په الس  د
له خپلواكۍ وروسته د دغو هېوادونو . مسخه كېدو ترخه تجربه لري

يو لومړى كار دا و چې خپل تاريخ له سره وليكي او هغه ځايونه پكې 
ل كړي او يا له سم كړي چې استعمار د خپلو سياسي ګټو په خاطر بد

  . قلمه غورځولي وو
ه چلند د دوى لومړى مشكل و چې ورسره مخ له استعماري ماضي سر

خپلې دې ماضي دوى ته ماته، بې حيثيتي او وروسته پاتې . شول
: دغو هېوادونو له خپل ماضي سره دوه ډوله چلند وكړ. والى وريادول

يو دا چې د مستعمره كېدلو له بهيره څه زده كړي او د خپلو ټولنو په 
وغوښتل چې د هغه شاته دوى . وروسته پاتې حال ځانونه پوه كړي

پاتې حال چې په نتيجه كې يې د نورو تر الس الندې شول، علتونه 
ومومي او له تاريخه دا درس واخلي چې بيا هغسې حال ورباندې رانه 

  . شي
دويم چلند دا و چې  د خپلې ماتې د هېرولو او د استعماري قوتونو په 

 ماضي  ځانونه  په استعماري يېالس د خپلې غالمۍ د هېرولو لپاره
 دد اسپانيا مورخانو . دغه كار اسپانياوالو هم كړى و. واچولناګاره 

 له پامه وغورځول، لكه  خپل ملك د تاريخ د ليكلو په وخت عرب
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دغه پاليسي د بالكان .  اسپانيا ته راغلي نه ووبېخيعرب چې 
دوى د نيواك د دوران د هېرولو لپاره  . مسيحي دولتونو هم خپله كړه

  .  خپل تاريخه د عثماني دوران خاطرې وايستلېله
د براعظمګي مورخان هم له دې مشكل سره مخ دي چې د بريتانيا د 
واك دوران څنګه تحليل كړي او څه معامله ورسره وكړي؟ په دې 

دا يو داسې تاريخي حقيقت دى چې . دوران سترګې پټول ممكن نه دي
ايا د انګرېز : نه دا ده چېپوښت. مورخ ورنه په اسانه ټوپ نه شي اچولى

دوران  د هند د تاريخ په بهير كې مداخله وه او كه له دخالت او الس 
وهلو سره سره يې د داسې دور په توګه تحليل كړو چې د هند د تاريخ 

  پيوستون او اتصال پكې په خپل حال پاتې شو؟ 
د يوه بله فرضي پوښتنه دا ده چې كه په هند كې برطانوي راج نه واى، 

 راج په هند كې انګلستانظمګي بڼه به څنګه وه ؟ بې شكه چې د عبرا
تغييرات راوستل او د نويو اقدارو موسسې يې جوړې كړې چې له 

ال مهمه دا . پخوا سره يې رابطه وشلوله او د تاريخ تداوم يې ونه ساته
يوه د غربي شويو ډله وه چې د :  ډلو ووېشله  دوو چې ټولنه يې په
دويمه ډله په وطني . رز يې د هند عصري كول غوښتلاروپا په ط

لومړۍ .  هر ډول تغيير سره يې مخالفت وكړ لهاقدارو پورې ونښته او
دا وېش تر .  وياړېدلهپې خو دويمه ډله ه ماضي شرمېدلهډله په خپل

  . اوسه پورې په هند و پاكستان كې وينو
يو هغوى چې د پردو د واك پلويان دي، استدالل كوي چې كه 

پرمختللى قدرت په يوه وروسته پاتې هېواد واكمني وكړي، نو د 
عصري كېدو بهير به يې چټك شي او كنه نو په ترقي به يې ډېر وخت 

د دغه استدالل په اساس، بريتانيا پلوي ډلې وايي چې د . ولګېږي
انګرېزانو د واك په وجه هنديان له نويو فكرونو سره بلد شول او 
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د مستشرقانو څېړنو د هند د ماضي په . جوړ كړلسياسي ګوندونه يې 
د اروپايانو ساينس او . اړه پټ او ناڅرګند معلوما ت رڼا ته راوايستل

فلسفې د هند په تعليم يافته طبقه كې نوى شعور او معقوليت پيدا 
د لويديځ مادي كلچر اقتصادي سوكالي او اسوده ګي راوړه او . كړ

  . ند واخلي او مزې پكې وكړيوګړيو هڅه وكړه چې له ژونده خو
سياسي او اجتماعي موسسو ټيټو طبقو ته د تعليم كولو امكان برابر 
كړ او د عزت څښتنان يې كړل، حال دا چې په پيړيو پېړيو د دوى له 

 نوې كاري څانګې لكه ډاكتري  استعمار. محترم ګڼلو انكار شوى و
لنه كې يې د  او په ټوپراخه وكالت وزېږولې چې منځنۍ طبقه يې او

  . هغې رول پياوړى كړ
دغه داليل په دې اساس رد شوي دي چې انګرېزانو دا هر څه د خپلو 

البته، تاريخ شاهدي وركوي چې د انګرېزانو . ګټو لپاره وكړل
. ادي جوړښټ او سټركچر د بدلولو هڅه نه كولهنيحكومت د ټولنې د ب

ومت سره د  له  حكانګرېز حكومت لوړو طبقو ته اجازه وركړه چې
  .  خپل امتيازات وساتيهمكاري په بدل كې

كې ) په هند كې بې ملته نشنليزم(جي، الويسيوس په خپل كتاب 
د .  د بريتانيا واكمني د هند ټولنه په چټكۍ سره بدله نه كړه چې ليكي

تر له ماضي سره د انقالبي پريكون عصر نه بلكې بريتانيا د راج عصر
 دى دا ادعا هم سمه نه ګڼي .عصر بلالى شوډېره حده د ماضي د ادامې 
د يوالي پروسه نيمګړې : دى ليكي چې. چې انګرېزانو هند واحد كړ

د براعظمګي كابو دريمه برخه خاوره د نوابانو تر كنټرول او ادارې . وه
  ...الندې پاتې شوه چې له مركز سره يې تفاوتونه لرل 

برتانوي حكومت  الويسيوس استدالل دا دى چې په حقيقت كې   د
هندي ټولنه بدله نه كړه او بلكې د سياسي ثبات په خاطر يې د هغې 
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مثال كله چې انګليسي سركاري . زاړۀ اقدار او دودونه په ځاى وساتل
ژبه شوه، د برهمنو په څېر لوړو طبقو زده كړه او خپل پخوانى موقف 

په تجارت او سوداګري كې مرواريس او بنياس د شرقي . يې وساته
. هند كمپنۍ ته د نماينده ګانو په څېر كار كاوۀ او ډېرې ګټې يې وكړې

په كليوالو سيمو كې فيوډاالنو له انګرېزانو سره همكاري لرله او د 
د دې حالت په نتيجه كې دغه طبقې ونه . دوى مالتړ ورته حاصل و

ګانو رول ولوبوي او ټولنه لږ و ډېر په  توانېدې چې د بدالنۀ د نماينده
  .  حال پاتې شوهخپل

د انګرېزانو د دوران په اړه د مطالعې يو بل اړخ وايي چې په دې دوران 
 شول او دې شي د هند په بې يكې هندي او اروپايي تمدنونه سره غاړه غړ

نويو وسايلو او ميتودولوژي له هندي . ې سا وغړولهحركته كلچر كې نو
علتونه وڅېړي او منورينو سره مرسته وكړه چې د خپلې ټولنې د زوال 

وپلټي او دغه راز مرسته يې ورسره وكړه چې دا وڅېړي چې نويو 
چلينجونو ته د ځواب وركولو لپاره بايد څنګه پخپله ټولنه كې ريفورم 

د راجا رام موهن راى نهضت او د سرسيد ريفورمونه د دې .  راولي
ده د د ريفورم دغه حركتونه د دوګم په ځاى تر ډېره ح. پروسې نتايج دي

  . عقالنيت په رڼا كې د ارزښتونو او دودونو قضاوت ته الره پرانيستله
نو موږ نه دا ويلى شو چې استعماري دوران بې تاثيره و او پخوانۍ ټولنه 
په خپل حال پاتې شوه او نه دا ويلى شو چې انقالبي بدلونونه يې 

 بريتانيا البته دا يقيني ده چې د. راوستل او ټولنه يې ګرد سره بدله كړه
رول په ځينو اړخونو كې بدلونونه راوستل خو په زوړ سټركچر يې غرض 

نو موږ د هند په تاريخ كې د استعمار په نتيجه كې  هم اتصال او . ونه كړ
دغه شى له موږ څخه د بريتانيا د وخت د هند د تاريخ . هم پريكون وينو

  . سره دقيقه مطالعه غواړي له ټولو پېچلتياوو او ضمني اړخونو
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  د مغولو د زوال برطانوي روايت
  

 دى چې بريتانيا ځكه د هند واكمنه شوه چې د مغولو  داباور عام
دغه وخت هندي ټولنه ټوك ټوك . امپراطوري د غروب په حال كې وه

د هند اقتصاد . شوې وه او د وحدت ځاى وركې تفرقې نيولى و
 شوي  او په شړېدلى و، اخالقي و معنوي ارزښتونه يې بې سېكه
د دغو . و ودودونو او موسسو كې يې اعتبار و اقتدار پاتې نه

كمزوريو په وجه پيدا شوې خال د شرقي هند كمپنۍ په اسانۍ سره 
كمپنۍ چې قدرت ته ورسېده، په هند كې نوې دوره پيل  .ډكه كړه

شوه، كورنۍ جګړې ختمې شوې، قاتالن و داړه مار وځپل شول، 
راغله او د يوه داسې حكومت تېږه يې كېښوده سوله او سوكالي بيا 

  . ورسره مل وچې سياسي او اقتصادي ثبات 
د مغولو د دوران د ختمېدو او د انګرېزانو د دوران د پيلېدو په اړه 

خو  دې . دغه پاسنى تعبير ډېره موده منل شوى و او شك پكې نه كېدۀ
ړتيا او يو زمانې ته ژوره كتنه او نوي اسناد د نوموړي تعبير نيمګ

اوس دا خبره كېږي چې برطانوي مورخانو او . اړخيزوالى راښيي
سياستوالو په هند باندې د انګرېزانو د سلطې د توجيه كولو لپاره  د 
  . مغولو د زوال په باره كې له مبالغې سره اخښلې تيوري جوړه كړې وه

په دې كې شك نشته چې د مغولو امپراطوري د اورنګزيب له مړينې 
په دربار كې توطيو او دسيسو .  مخ په ځوړ وه) ١٧٠٧(سته ورو

دا د . اشرافيت په مخالفو ډلو سره ووېشۀ او دولت يې كمزورى كړ
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دولت د كمزورۍ نتيجه وه چې نادرشاه افشار او احمد شاه ابدالي په 
پلو خهندوستان حملې وكولې او د مغولو راټوله كړې شتمنې يې 

 امپراطور ته اهميت و پرستېژ  پاتې نه په اخر كې. ملكونو ته يووړه
د امپراطور د . شو او د مرهټه وو يا د كمپنۍ رحم و كرم ته كېناست

شان و شوكت په ختمېدو سربېره د شاهي كورنۍ غړي او اشراف 
هغوى چې د دربار او . مفلس او په مالي تنګسه كې ګرفتار شول

ل ته يې د ټولنې د اشرافو دغه حال ته د ډيلي له ليدلوري كتل، دې زوا
ډيلي چې له خپل تېر .  بل شان وېخيخو حقيقت ب. زوال په توګه كتل

 په واليتونو كې حكومتونه د خپل رول  نوبرم سره خداى پاماني وكړه
  . د لوبولو لپاره له نوي ځواك او انرژي سره راڅرګند شول

لكنهو، بنګال، حيدراباد، بكانر، جيپور او پونه د كلتوري 
د پونې دولتي اسناد د پونې د حكومت په . نو مركزونه ووفعاليتو

. قلمرو كې په ښارونو او كليو كې د ژوند حال په تفصيل سره راكوي
دغه اسناد مو پوهوي چې د هغه وخت په ټولنه كې ګډوډي يا ناخوښي 

جالبه دا ده چې د بريتانيا د حكومت په زمانه كې مورخانو اجازه . نه وه
سناد وګوري، ځكه له حكومت سره وېره وه چې د نه لرله چې دغه ا

 كې د بمبۍ ګورنر،  ١٩١٧په . زوال په افسانه باندې به شك وشي
سي، اې، كنكاډ ته خوښه ورنه كړه چې په مرهټه وو باندې خپل 

له ګورنر سره تشويش و چې دغه كتاب به د . ليكلى كتاب خپور كړي
  . اوره كړي باندې لوستونكي بې بي رسمي ليدلور پهحكومت

نوې څېړنې دا هم ښودلې ده چې د مغولو د امپراطوري زوال د هغې د 
راوروسته حكومتونو لكه په بنګال كې د مرشد . موسسو زوال نه و

قلي خان او علي وردي خان ادارو په خپل قلمرو كې د مغولو سيستم 
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ته ادامه وركړه او ان د نولسمې پېړۍ په منځ كې رنجيت سينګ د 
  . رى موسسې په خپل حال وساتلې مغولو ډې

دغه راز، نه سياسي سقوط او نه د واحد حكومت په ځاى د څو 
. حكومتونو ظهور، له هندي ټولنې خپله خالقه انرژي واخيستلى شوه

په دې ټول دوران كې هندي ټولنې په پوره شوق و جذبې كلتوري و 
  .  اجتماعي نوښتونه وكړل

په اتلسمه پېړۍ او د نولسمې : هرمان ګوتز په خپل كتاب كې چې
ايا ممكنه : پېړۍ په سر كې د هندي تمدن بحران نومېږي، ليكلي چې

ده چې د جيپور، جودپور، ډك، اوديپور، الهور، لكنهو، مرشد اباد، 
اوپونې خيال ته ورته قصرونه او باغونه له پامه وغورځوو؟ ايا د هغې 

 كوالى شو؟ ايا د زمانې له بې شمېرو ظريفو، ښكلو انځورونو انكار
اردو، بنګالي او مرهټه ادب زرين عصر د هېرېدو دى؟ ايا د هغو 
وختونو د موزيك و نڅا په عظمت كې شك كوالى شو؟ او يا په هغې 
تولنه كې د ښځو مهم مقام او د اجتماعي ژوند مهذب والى د دې دى 
چې سترګې ورباندې پټې شي؟  ايا موږ بايد  دې نتيجې ته ونه رسېږو 

ې  د اتلسمې پېړۍ او د نولسمې پېړۍ د ابتدا پېر نه يوازې د چ
سياسي او اقتصادي زوال پېر نه و  بلكې د هندي كلچر د ظرافت و 

  )لطافت د اوج مهال و؟ 
د مغولو د زوال يوه مثبته نتيجه دا وه چې د دربار او اشرافو په كړۍ 
اره كې ايسار شوى عالي  كلچر د درباريانو او اشرافو له انحص

هنرمندان، شاعران، مورخان او د . راووت، په ټول هند كې خپور شو
كسب و كمال خاوندان د حاميانو او پالونكو د موندلو په نيت په ټول 

دوى چې د ډيلي له درباره راوتلي وو، نوى . هندوستان كې خپارۀ شول
دوى د كار . ژوند يې تجربه كړ او نوې تجربې يې خالقيت ور زيات كړ
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اپېريال وموند او د اظهار لپاره  نوي موضوعات په ګوتو نوى چ
  .  شتمن شوالورغلل چې په نتيجه كې هندي كلچر 

په دې دوران كې د اقتصاد والړ او ساكن حالت  د دې سبب نه شو چې 
سوداګرو خپل كار ته ادامه وركړه او د ټول هند . ټولنه وشړېږي

ړه ډېر جزييات موندالى موږ په دې ا. ماركيټونو ته يې مالونه ورسول
شو چې په ښارونو او ښارګوټو كې څنګه نوي ماركيټونه ودان او 

بېللي په خپل . سي، اې. تجارتي فعاليتونه پكې وار په وار زيات شول
 كلونو تر منځ د ١٨٧٠ او ١٧٧٠د : بازاريان او بازارونه(كتاب كې  

د دغو ) بريتانيا د نفوذ د خپرېدو په وخت د هند د شمال ټولنه
  . بازارونو په اړه ډېر اسناد خوندي كړي دي

د دې وخت يو بل مهم خصوصيت دا و چې د خلكو مذهبي تعصبات 
يو عام پسنده، ولسي مذهب چې د ټولو مذهبونو د خلكو يو . كم شول

مقبرې او زيارتونه . ځاى كولو ته مايل و، د راڅرګندېدو په حال كې و
ه خلكو خپل مذهبي توپيرونه دلته ب. به له معمولي خلكو ډك وو

  . خاورو ته وسپارل او سره ګډ او مخلوط به شول
نو، ويلى شو چې د مغولو د زوال او د هغو په ځاى د انګرېزانو د راتلو 
ټوله تيوري برطانوي مورخانو جوړه او په دومره قوت يې خپره كړه 

ت د افسانو شاربل او د واقعي. چې د تاريخ په ثابت حقيقت بدله شوه
په هندوستان كې د قدرت ګدۍ ته د . او دروغو بېلول، وخت غواړي

انګرېزانو د ختلو او د مغولو د راكوزېدلو په اړه دغه شاربل تر سره 
شوي دي او اوس دا ثابته شوې ده چې د مغولو زوال په مجموع كې په 

سياسي بلواوې ونه توانېدې چې له دې ټولنې . هندي ټولنې اثر ونه كړ
  .رك او انرژي واخليژوند، تح
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   اوس نشتههقهوه خان
  

پخوا به خلكو د تفريح او وزګارتيا وخت له يارانو سره په ناسته او د 
د دغو ناستو اسانتيا په . ورځنيو مسايلو په اړه په خبرو اترو تېراوۀ

. د شرابو نشې به بحثونه تاودۀ او احساساتي كړل. ميخانو كې مهيا وه
 ډلو يو بل ته الس واچاوۀ، اخ و ډب به يې جوړ كړ او كله كله به نشه شويو
 د په دغسې وختونو كې د ميخانې چلوونكي ته . ګډوډي به راغله

  . خشمېدليو مشتريانو كنټرول مشكل  و
همدا وجه وه چې سپين روبو او درنو كسانو دا رنګه ځايونو ته له تلو ډډه 

لپاره سالونونه جوړ په فرانسه كې اشرافي مېرمنو د داسې ناستو . وكړه
 ملګرو له هذبوكړل چې منورين او فرهنګيالي به ډېر ورتلل او د م

په نورو هېوادونو كې هم كله دلته او كله . مالقاته به يې خوند اخيست
 سويو كسانو به  لوړوهلته شخصي غونډې جوړېدلې چې د لوړو طبقو او
  . يكولونه شرپه مهذبه طريقه له يو بل سره بحثونه كول او نظر

نو د قهوه خانو رواج د لوړو طبقو او منورينو په كلتوري ژوند كې يو 
قهوه خانې د ليكوالو، هنرمندانو، مهندسانو، . نوى تغيير راوست

ښوونكو، ډاكترانو، سوداګرو او حقوقپوهانو په څېر اقشارو لپاره په 
اول ځل د ناستې او د خپلې خوښې په موضوعاتو د بحث كولو ځاى برابر 

  . كړ
. په قهوه خانه كې نشې نه كېدلې. د قهوه خانو او ميخانو ډېر توپير و

څرنګه چې دلته  معموال منورين او د . نه بېسده كېدلدلته راټول كسان 
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مهارتونو څښتنان راغونډېدل نو ان په ډېرو شديدو بحثونو كې  هم د 
د قهوه خانو مالكانو هم د خپلو . ادب و درناوي خيال ساتل كېدۀ

مشتريانو د اسوده ساتلو او ښه خدمت په وسيله د هغو لپاره د طبعې 
معموال به د قهوه خانو فرنيچر ښه په سليقه . چاپېريال برابر كړى و

ايښودل كېدل او له يو بله به ېې دومره فاصله وه چې د راز د خبرو او د 
هوا د ژمي په موسم كې به د قهوه خانې د منځ د . خواله امكان به موجود و

كه به د خبرو لپاره څوك نه وو . د ماتولو لپاره د سكرو منقلونه ايښي وو
نو يوازې كس د قهوې له څښلو سره په يوه وخت كتاب لوستالى يا شعر، 

  .كيسه، يا ليك ليكالى شوى
نومېږي، د ) د شيطان پياله(سټيوراټ لي الين په خپل كتاب كې چې 

ي چې لومړنۍ قهوه خانه په دى ليك. قهوه خانو په تاريخ غږېدلى دى
دغه نوښت د ډېرو كسانو .  كې پرانستل شوه١۵۵۵استانبول كې په 

خوښ شو او ورو ورو  د تركيې په بېلو بېلو ښارونو كې قهوه خانې 
مثال . په هره قهوه خانه كې به يو بېل كلتوري فعاليت و. پرانيستل شوې

په ځينو . اييځينې يې په دې مشهورې وې چې مشتريان پكې شعرونه و
 د و قهوه خانونورو كې به تمثيلي پروګرامونه وو او يو شمېر نور

د قهوه خانې دود مصر و ايران ته الړ . موسيقي په خپرولو كې نوم درلود
  . او په دغو هېوادونو كې په لنډ وخت كې هر ځاى قهوه خانې جوړې شوې

ه پېړۍ كې لسم اوود استريا مركز ويانا د اروپا لومړنى ښار و چې په
دلته له قهوې سره شيدې او پيروى هم يو ځاى . قهوخانه پكې جوړه شوه

وروسته بيا په نورو اروپايي . شول چې د قهوې تريخوالى كم كړي
 په لومړي ځلپه لندن كې . ملكونو كې  قهوه خانې پرانيستل شوې

په انګلستان كې  د .  كې يوه يهود جوړه كړه١۶۵٢اكسفورډ قهوه خانه په 
ې نوښت هركلى وشو نورې قهوه خانې پرانيستل شوې  او تر يو زر او د

دغو قهوه خانو د . كاله پورې  يې شمېر دوه زرو ته ورسېد سوه اوولس 
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انګلستان د ټولنې په سياسي، كلتوري او روشنفكري پرمختګ كې 
مثال په تركس هيډ كافي هاوس كې مشتريانو ته د . مثبت رول ولوباوۀ
 ايښى و چې د روانو حاالتو په اړه خپل نظر په يوه ټوټه رايو يو صندوق

دا يوه نوې روده او طريقه وه چې . پاڼه وليكي او صندوق ته يې واچوي
وګړيو ته يې اجازه وركوله چې د استخباراتو د ادارو له وېرې پرته په پټه 

ځينو مشهورو كمپنيو هم خپلو كاركوونكو . له زړۀ راوباسيد زړۀ خبره 
ه خانې جوړې كړې، لكه ايل، لويډس كافي هاوس، بالتيك كافي ته قهو

د قهوه خانو ارام . هاوس، او د شرقي هند كمپنۍ يورشليم كافي هاوس
او خلوت چاپېريال كاروباريانو ته اجازه وركوله چې په خپلو پرابلمونو 

  . باندې په سړه سينه غور وكړي
والو، هنرمندانو په انګلستان كې ځينې خاصې قهوه خانې وې چې ليك

اسحاق نيوتن به يوناني قهوه . او ساينسپوهانو ورته تګ راتګ كاوۀ
جاناتان سويفت او . ته همېشه ورتۀ) ګرشن كافي هاوس(خانې 

ريچارډ سټل چې په كافيانو كې . لهوخوښ) ويل كافي(الكساندر پوپ 
ل دۀ خپ. جالبو خبرونو او اوازو ته پام شو نو يوه ورځپاڼه يې خپره كړه

 له هغو ځايونو د چې دۀ ته خبرياالن په بېلو بېلو قهوه خانو كې كښېنول 
د دۀ ورځپاڼه چې ټاټلر نومېده، . معلومات وركړي تازه خبرونو په اړه

  . ډېره ژر د خپلو جالبو موضوعاتو په خاطر مشهوره او محبوبه شوه
په فرانسه كې كافي په لومړي ځل د څورلسم لويي د دربارترك سفير 

ورو  ته وروپېژندله او چې فرانسويانو ته يې خوند وركړ نوپه فرانسه ن
كې يو شمېر قهوه خانې پرانيستل شوې چې د دغه هېواد اشرافي كړۍ 

د پروسوپيو دل كولتيلي په نوم د سيسل د ټاپو يو سړى . يې جذب كړې
چې په دې پوه شو چې د فرانسې د اشرافو او منورينو په خټه كې له زرق و 

 سره مينه ده نو په پاريس كې يې د شاهانه سليقې  قهوه خانه  برق
د دې قهوه خانې مېزونه د مرمرو وو، خورا ظريفې چوكۍ يې . پرانستله
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دارو پوښلي وو، چلچراغونه پكې ينلرلې، چت او ديوالونه يې په ه
ځوړند وو او پياده ګانو يې داسې ارايش كاوه لكه د شاهي دربار نوكران 

قهوه خانه د والټير، روسو، ناپليون او ارستو كراتو د خوښې دا . چې وي
دغه ځاى اوس هم شته او سيالنيان په ګڼ شمېر كې . قهوه خانه  شوه

  . ورځي
په هندوستان كې شواهد ښيي چې  د مغولو د اشرافو يوې محدودې 

د انګرېزانو . قهوه د ډېرو كسانو د خوښې څښاك نه وه. كړۍ قهوه څښله
انه كې قهوه د منورينو او متخصصانو په قشر كې رواج د واك په زم

په نولس سوه څلوېښتمو كلونو كې انډيا كافي بورډ د هندوستان . شوه
ستانه وپه كراره او د. په ټولو لويو ښارونو كې قهوه خانې پرانيستلې

چاپيريال كې د قهوې ارزانه پياله د دې سبب شوه چې قهوه خانې په لنډ 
په ډهلي او لكنهو كې قهوه .  د تلو راتلو ځايونه شيوخت كې د منورينو

خانو ته مشهور شاعران لكه مجاز، جوش، سالم، علي سردار جعفري او 
د الهور قهوه خانې هم د ادب د خاوندانو د مباحثو . نورو تګ راتګ كاوۀ

د هند او پاكستان له بېلېدا وروسته . او خبرو اتر و په خاطر مشهورې وې
يلين كافي هاوس او ايسټرن كافي هاوس داسې ځايونه په كراچي كې ز

وو چې محصالن، سياستوال، او ليكوال به ورتلل او له يو بل سره به يې 
  . نظريات مبادله كول

د خواشينۍ ځاى دى چې د قهوه خانو په زړۀ پورې او ارزانه كلچر اوس 
  چې يوهراوايست   همامريكايانو د چټكو خوړو په شان دا دود. نشته

نور نو دومره وخت نشته چې تر ډېرو .  وڅښه او الړ شه ژر ژر پياله كافي
  . پورې له يارانو سره كښېنې او له ناستې يې خوند واخلې

البته خورا ګرانبيه قهوه خانې اوس هم شته چې يوازې شتمن كسان 
  .ورتللى شي
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  تركان
  

ښې په د دې پې. عربو مركزي اسيا په نهمه ميالدي پېړۍ كې ونيوله
دوى د . نتيجه كې ترك قبايل ورو، سوكه او وار په وار مسلمان شول

اسالمي ټولنې د ساتلو لپاره اليق او پياوړي پاچايان، زړۀ ور عسكر 
  دوى څوك دي؟ . او وفادار غالمان وړاندې كړل

د مورخ اندرې وينك په قول، يوازې له شپږمې ميالدي پېړۍ 
ي قبايلو ته د ترك كلمه كارول راهيسې وينو چې د مركزي اسيا كوچ

د چين خلكو دوى توكوى، يونانيانو توركوى، عربو اتراك، . شوې ده
هغه قامونه چې له .  ايرانيانو تركان او د هند خلكو توروشكا بللي دي
  . تركو سره مخ شوي دوى يې بد خلك معرفي كړي دي

 په توګه  تركان د مرييونو. دا طبيعي خبره ده چې غليمان يو بل بد بولي
د ټيټې درجې خلك، د عسكرو په توګه د پيسې او ټنګې لپاره 

  . جنګېدونكي كسان  او د واكمنو په حيث غاصبان ګڼل كېدل
مثال په اسالمي ټولنه كې دوى اوله پال د غالمانو په توګه راڅرګند 

په هره هغه ټولنه كې چې خلك په لوړو او ټيټو طبقو وېشل . شول
همدا وجه ده چې . ته په درنه سترګه نه كتل كېږيشوي وي، هلته غالم 

د هغه وخت په ادبي اثارو كې تركان د تحقير له مخې احمقان بلل 
دوى ته هغه وخت يوڅه په درنه سترګه وكتل شول چې د . شوي دي

. غالمانو په توګه د عباسي خلفاوو په شخصي ګارد كې شامل شول
خالص خدمت وكړ خو د چې عباسي خلفا په زور كې وو، دوى يې په ا
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هغوى د كمزورۍ او زوال په وخت يې بد نوم وګاټه او د خليفه 
همدا وجه ده چې د عباسي دورې په . جوړوونكو په توګه ياد شول

  . وقايع نامو او پېښليكونو كې د تركو منفي انځور وړاندې شوى دى
دغه انځور ايرانيانو، چې له تركو سره يې ان له هغه وخته خصومت 

ايرانيانو ته ځان خورا . ود چې اسالم نه و راغلى، ال بد رنګى كړدرل
مهذب او با كلتوره ښكارېدۀ خو تركان يې شډل، وحشي او بې رحمه 

له تركو سره د ايرانيانو او عربو همدا مشترك تعصب دوى . ايسول
  . رخنه ګر او د خلفاوو وژونكي معرفي كړل

ريخ ليكنې ته بيا كتنه طيب الهبري په خپل كتاب كې چې اسالمي تا
د اسالمي امت په بېلو بېلو ټولنو كې له يوې سره هم : نومېږي، ليكي

د ايرانيانو ښكاره . دومره خصمانه سلوك نه دى شوى لكه له تركو سره
تعصب د دې سبب شو چې تركان  د مسلمانانو په تاريخونو او 

  . روايتونو كې په بد نوم ياد شي
دوى هندوستان . منو په حيث راڅرګند شولپه بل پړاو كې ترك د واك

په سانسكريټ ليكنو او . په يولسمه او ديارلسمه پېړۍ كې ونيو
ادبياتو كې چې په ټول هندوستان كې خوارۀ دي، د تركو نوم خورا بد 

كې د سانسكريټ يو ) د نورو معرفي( چاټوپډيايا په خپل كتاب  . دى
 كوونكي او قاتالن بلل روايت رانقل كړى چې په هغه كې تركان تباه

  . شوي دي
 د توروشكا  حكومت او د دوى د غلبې نتايج داسې توصيف شوي دي

د معبدونو . معبدونه چې عبادت پكې بس شو، له پامه وغورځېدل: 
د خواږه اواز په ځاى د ) د موسيقي يوه آله(په منځ كې د ميريدانګا 

لوګي د د بتۍ د . شغاالنو وېروونكې انګوالوې اورېدل كېږي
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خوشبويي ځاى اوس د بوټيو د كباب توږم او د تركو رذيالنو  بد 
  . شورماشور نيولى دى

اروپايان هغه وخت له تركانو سره بلد شول چې عثمانيانو 
كله چې سليمان . كان مسيحي ملكونه ونيوللكنستنتينوپول او د با

   كې ويانا محاصره كړه، غربيانو ته تركان لوى خطر١۶٨٣په 
 د تركو په خالف په ټوله اروپا كې دا خبرې خپرې شوې . ېدلوبرېښ

  . چې وحشي، جګړه مار او غيرمتمدن خلك دي
كې د تركو په باب ) د اروپا تاريخ(ايچ، اې، ايل فيشر په خپل كتاب 

دوى ان تر همدې . تركان د افكارو څښتنان نه وو: ليكلي دي چې
ژوند او فكر سره اوسني كهوله پورې د غرنۍ اسيا د كوچيانو له 

  . مناسبې شيوې ساتلې وې
اكسفورډ ډكشنري نن هم،  ترك  وحشي، ستمګر او نه ايلېدونكى 

  . كس تعريفوي
د اوسني هند په تاريخ ليكنه كې دا بحث څو ځله تود شوى دى چې ايا 
  . مسلمانانو هندوستان د اسالم لپاره ونيو كه د سياسي گټو لپاره

د غزنوي محمود يا شهاب الدين غوري هغوى چې په دې باور دي چې 
په شان مسلمان واكمن د اسالم په خاطر هند ته راغلل، دوى ته دغه 
واكمن مقدس جنګيالي ښكاري چې اسالم يې خپور كړ او په هند كې 

  . يې  اسالمي دولت تاسيس كړ
جالبه دا ده چې د سيدسليمان ندوي په شان مذهبي عالم وايي چې د 

وستان نيواك د اسالم لپاره نه و، ځكه نيواكګرو تركو په الس د هند
دوى نومسلمانه كسان . پخپله د اسالم په اړه كافي معلومات نه لرل

د دۀ . وو چې خپل غير اسالمي قبايلي عادتونه يې ال نه وو پرې ايښي
په نظر د عربو په الس د سند فتحه د اسالم لپاره وه ځكه عرب سوچه 
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د موالنا . تبليغ لپاره سند ته راغلي وومسلمانان وو او د اسالم د 
ندوي په نظر د هندوستان په شمال باندې د تركو غلبې دنيايي 

وروسته بيا  د عليګړ پوهنتون خالق احمد . مقصدونه لرل، نه ديني
 دى دا استدالل نه مني چې د .وكړهنظامي هم د موالنا ندوي خبره 

ې ترك جنګيالي دى وايي چ. هندوستان نيولو ديني انګېزې لرلې
  . مجاهدين نه بلكې مازې تيريګر وو

  .په دغو دوو تعبيرونو  كې د ليد لوري توپير وينو
سليمان ندوي چې دغه فتوحات د سياسي انګېزو په اساس ګڼي، 
غواړي د اسالم په اړه تصور د دغو فاتحانو له كړو، چې لوټ يې 

موالنا . كړيوكړ، تاالن يې وكاوۀ او د خلكو وينې يې وبهولې، بېل 
پوښتنه كوي چې يو مجاهد نو څنګه داسې ظلمونه  كوالى شي؟ دى 

د دوى ستمونه د اسالم . وايي چې دوى سم، سوچه مسلمانان نه وو
تاريخ ښيي چې دوى د مفتوحه . لپاره نه بلكې د خپلو ګټو لپاره وو

سيمې منابع او لوټ كړي ثروتونه د خپلو شخصي اړتياوو لپاره 
  . عامو مسلمانانو لپارهوكارول نه د 

د خالق احمد نظامي تعبير و تفسير له سكيولر هندوستان سره سمون 
د ده په نظر، ترك تيريګر  د نورو تيريګرو او بلوسګرو غوندې . خوري

دوى په نوم . وو چې  هر ډول جرمونه يې ځانونو ته  روا ګرځولي وو
دې ته . لودمسلمانان وو مګر عملونو يې له اسالم سره تعلق نه در

  .ضرورت نشته چې دوى وستايو او د اسالم اتالن ورنه جوړ كړو
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  د تمدن په نوم
  

د تمدن د كلمې تعريف ډېر مشكل كار دى او چې داسې ده نو دا هم 
معموال پياوړي . مشكله ده چې څوك متمدن وبولو، څوك ونه بولو

 د الندې ملتونه ځانونه متمدن بولي او له دې شي د كمزورو هېوادونو
لرغوني يونانيان د نړۍ په هغو لومړيو خلكو . كولو لپاره استفاده كوي

. كې شامل دي چې د تمدن په نوم يې د ګاونډيو نيولو ته مټې راونغښتې
له هغه راهسې نړۍ په متمدنو او وحشي خلكو باندې وېشل شوې او له 

استثمارولو تمدنه  د نورو هېوادونو د نيولو او د هغو د طبيعي منابعو د 
  . لپاره يوه پلمه جوړه شوې ده

كلمه په لومړي ) تمدن(د فرانسوي مورخ براډل په قو ل، د سواليزېشن 
ځل په اتلسمه پېړۍ كې د فرانسې تر انقالب لږ دمخه فرانسوي اشرافي 

تر دې دمه به  دغه مفهوم  د پولس، پليس، يا پواليټ د . ميرابو وكاروله
 كله چې د سواليزېشن كلمه جوړه شوه، ورو ورو .كلمو په ذريعه ادا كېدۀ

له فرانسې، هالنډ، بيا جرمني او ورپسې انګليسي ژبو هېوادونو ته 
د . جرمنيان د كلچر او سواليزېشن د كلمو تر منځ توپير كوي. ورسېده

  . دوى لپاره كلچر تر سواليزېشن ډېر بامعنا دى
تونو د وحشي او بربر اروپايان ولې ځانونه متمدن  بولي او په نورو مل

ټاپه لګوي؟ د لويديځو مفكرانو په بېلوبېلو تعبيرونو كې د دې سوال 
مثال، فرانسوى مورخ جيزوت، د اروپايي تمدن په . ځواب موندلى شو

په پيل كې اروپايي تمدن له رومي تمدنه  : جوړولو كې درې عناصره ويني
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 حكومت چلولو د دولتي موسسو، لكه سنا، ښاروالي، قضا، قوانينو او
وروسته بيا اروپايي تمدن دين او سياست سره بېل . ميراث تر السه كړ

ورپسې يې  د فرديت او ازادۍ مفاهيم خپل كړل چې د خالق ذهنيت . كړل
دغو ټولو عواملو د لويديځ تمدن په . له ودې سره يې مرسته وكړه
ده جيزوت باوري دى چې مذهب د تمدن په و. جوړېدو كې برخه واخيسته

كې لويه برخه لري او د اروپا په مورد كې وايي چې  مسيحيت د تمدن په 
  . وده كې لويه ونډه واخيسته

له بلې خوا توكم پال مفكر ګوبينو د تمدن په جوړېدو كې د مذهب له 
د ده په نظر مذهب له بلې دنيا سره تعلق لري نه د دې دنيا . نقشه منكر دى
چه توكم د يوۀ پياوړي، روغ او شتمن د دۀ په نظر يو سو. له چارو سره

كله چې د توكم سوچه والي ته زيان ورسي، تمدن . تمدن لوى عامل دى
نو دا د سوچه توكمونو حق دى چې په . يې زوال مومي او بې اهميته كېږي

 يدې توكم پالې تيور. ناسوچه او ختمېدونكو توكمونو حكومت وكړي
رو هېوادونو د نيولو او په هغو اروپايانو ته چې د وروسته پاتې او كمزو

  . باندې د حكومت كولو په لټه كې وو، يوه بله وسله او پلمه په الس وركړه
هربرت سپنسر يو بل مفكر و چې توكم پاله نظريه يې د داروين د بقاى 

دۀ خپلې نظريې ته د اجتماعي . اصلح د تيوري په مرسته پياوړې كړه
 استيال يې  په اسيايي او افريقايي داروينېزم نوم وركړ او د اروپايانو

هېوادونو باندې  چې اوسېدونكي يې ګويا په توكميز لحاظ پريوتي 
  . خلك وو، توجيه كړه

په دوى سربيره دلته ځينې نور مفكران وو چې د تمدن منشا او وده يې 
 نومېږي،  فرويد په خپل كتاب كې چې تمدن او مخالفان يې. وڅېړله

ن د ودې وجه  د شك و  بې باوري هغه حالت دى استدالل كوي چې د تمد
د طبيعت په مقابل كې د ځان د حفاظت . چې انسان پكې ژوند پيلوي

لپاره انسان خپله ټوله انرژي كاروي چې په خپله ګټه د طبيعي منابعو د 
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له طبيعت سره د مقابلې . استعمالولو په مقصد په چاپېريال برالسى شي
خو .  او هم له تباهي و تخريب سره مخ كېږيپه بهير كې بشر هم وده كوي

دغه ټكرونه انسان د تمدن د ودې لپاره خالقيت، ابتكار او فعاليت ته 
  . اړباسي

نوربرت الېس په خپل كتاب كې چې د تمدن بهير نومېږي، ليكي چې 
دهر تمدن يو مهم شاخص دا دى چې خلك خپل احساسات او د بدن 

نظر يو څوك هغه وخت د يوې ټولنې په د دۀ په . حركات څنګه كنټرولوي 
باره كې قضاوت كوالى شي چې د هغې ټولنې عادتونه او رواجونه 
وڅېړي او په دې ځان پوه كړي چې د دې ټولنې اوسېدونكي څنګه ډوډۍ 

  . خوري، څنګه خبرې كوي او چلند يې څه ډول دى
دى په خپل يو بل كتاب كې چې د دربار كلچر نومېږي، وايي چې دا د 
درباري آدابو بركت و چې درباريان په دې پوهېدل چې څنګه د پا چا په 

دغه كلچر ورو ورو له اشرافو او . وړاندې د خپل بدن حركات كنټرول كړي
دى د تمدن . درباريانو عامو خلكو ته ورسېد او د ټولنې په عادت بدل شو

او د هغه موسسو ته هم اهميت وركوي چې  په خپرېدو كې پياوړي دولت
 مالكانو نفوذ يې كم كړ او بورواژي يې وهڅوله چې ډالود اشرافو او فيو
په نتيجه كې تمدن يوازې د اشرافو په ولكه كې پاتې نه . را مخكې شي

  . شو بلكې نورو طبقو ته هم خپور شو
په . د خندا خبره دا ده چې په نړۍ كې ډېرې جګړې د تمدن په نوم شوي دي 

كولو په ځاى  د مغلوبو ملتونو مدنيتونه  تباه دې جګړو كې  د نړۍ د متمدن 
. او دوى اړايستل شوي دي چې د غالبو هېوادونو اصول او ارزښتونه  ومني

دغه پروسه ان تر ننه پورې روانه ده مثال د امريكا امپرياليزم د تمدن په نوم 
نور هېوادونه نيسي چې لويديځ اقدار وساتي  او د مغلوبو هېوادونو 

له خپلو ارزښتونو او كلتوره بې برخې شوي مغلوب . م كړيارزښتونه خت
دا حالت د عراق، افغانستان او . ملتونه بې كلتوره او غير مهذب شي

  .فلسطين په پېښو كې وينو
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  د تاريخ كشف
  

تاريخ چې  په خپل وخت ونه ليكل شي  يا دروغ  پكې  شامل  شي او د 
ي، نو په داسې حالت حقيقت د معلومولو اصلي منابع له ګوتو ووځ

خو له . كې د موادو راغوڼډول او د وركو كړيو موندل اسانه كار نه وي
دې سره سره له ازادۍ وروسته د هند براعظمګي مورخانو هڅه وكړه 

 كال د پېښو څرك ولګوي او له نشنلسټ ليدلوري يې ١٨۵٧چې د 
انو د براعظمګي مورخانو په اول قدم كې د انګرېز. ي نوى تاريخ وليك

 كال د بغاوت په اړه سركاري پاليسي ١٨۵٧هغه اسناد ولوستل چې د 
  . پكې بيان شوې وه

د برطانوي ليكوالو په ليكنو كې د ځينو پېښو ذكر شوى دى چې د 
 كال د بغاوت په دوران كې مو له هنديانو سره  د انګرېزانو له ١٨۵٧

 سوځولو، په دغو ليكنو كې د هنديانو د كليو د. قهرجن چلنده خبروي
 د او تحقيقهپه مازي شك د وګړيو د اعدامولو، بې له پوښتنې 

وګړيو د وېشتلو، د مسلمانو او هندوانو په بدنونو باندې د سركوزي 
او غوايي د وازدې د مښلو له الرې د خلكو د ځورولو، ا و د اعدام د 

دغسې . حكم د اورولو په وخت د وګړيو د سپكولو له پېښو خبرېږو
ونه دا راښيي چې انګرېزانو د نوموړي كال د پېښو په دوران ټول مورد

  . كې بې رحمۍ او شقاوت ته مخه كړې وه
.  كال د تاريخ د ليكلو بله منبع د هغه وخت هندۍ ورځپاڼې دي١٨۵٧د 

د جګړې په دوران كې دا ورځپاڼې ازادې وې چې د باغيانو په ګټه 
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 باقر، دهلي اردو مثال د مولوي. خبرونه او اعالميې هم خپرې كړي
اخبار د باغيانو د هڅو مالتړ كاوه او دوى يې  له بهرنيانو سره جګړې 

د هغه . په دې اخبار كې د نورو ښارونو خبرونه هم خپرېدل. ته هڅول
زوى، محمد حسين ازاد، د كمپنۍ او د هغې د حكومت په خالف يو 

  . نظم وليكۀ
دې اخبار . جر چلولهبله ورځپاڼه صديق االخبار وه چې جميل الدين ه

دغه اخبار د . هم خپلو لوستونكو ته د باغيانو په اړه خبرونه خپرول
صديق االخبار  د . انګرېزانو په خالف د بهادرشاه ظفر شاعري خپروله

  .كافرانو په خالف د  ديني علماوو د جهاد مشتركه فتوا هم خپره كړه
 ميرزا بيدار پيام ازادي يوه بله ورځپاڼه وه چې د امپراطور لمسى

د نانا صاحب يو نژدې ملګرى عظيم اهللا د پيام . بخت يې چلوونكى و
په دې اخبار كې د . ازادي په چلوولو كې د ميرزا بيداربخت همكار و

عظيم اهللا يو مشهور شعر چې د هندوستان خلك يې د خپلې خاورې د 
دو په ار. ازادۍ لپاره  له انګرېزانو سره مقابلې ته رابلل، خپور شو

سربېره ځينې فارسي خپروونو لكه ګلشن نوبهار، سلطان االخبار، او 
  . سراج االخبار د جنګ په دوران كې په منظم ډول خبرونه خپرول

په دې دوران كې د پاچا ځينې فرامين، ځينې پامفليټونه او پوسټرونه 
هم خپارۀ شول چې خلك يې له پردو واكمنو سره په مقابله كې يو والي 

  . ته رابلل
كې، تر بغاوت پخوا ) داستان غدر(ظهير دهلوي په خپل كتا ب 

دهلي كې د كلتوري او اجتماعي ژوند انځور او دغه راز د هغه وخت 
انځور چې باغي پوځ دهلي ته راننوت او هر څه بدل شول، په زړۀ 

دۀ د خلكو د لوټېدلو، وژلو او له ښاره د . راښكونكي انداز كښلى دى
دغه اثر د هغو خلكو يو . صيل سره بيان كړې ديشړلو بدمرغۍ په تف
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ژوندى داستان دى  چې د كورنۍ غړې يې له السه وركړي او له خپلو 
د انګرېزانو فاتح : دى ليكي. كورونو او جايدادونو محروم شوي دي

كه به دوى له وګړيو تش  كور وليد  . پوځونو د كورونو لوټ پيل كړ
 به يې په كور كې څوك سمدستي به ورغلل چې لوټ يې كړي،كه

په يوه محله كې يو سلو څوېښت . وموندل، بې له ځنډه به يې و واژۀ
هلته په دوى ټولو د . كسان ونيول شول او راجګړ ته راوستل شول

ښځې . توپكو باړونه وچلېدل او مړي يې سين ته وغورځول شول
دومره پرېشانه شو ې چې له ماشومانو سره له كورونو راووتې او 

د كوچۀ چيالن ټول كوهيان د دوى له . انو ته يې ځانونه واچولكوهي
  .) زما قلم نور وړاندې نه شي تلى ... مړيو ډك شول

ډيلي د كلتوري فعاليتونو مركز و او تباهي يې په اوسېدونكو باندې 
مېرزا غالب خپلو نژدې . ان راوستتوپد غم، خپګان او مړاويتوب 

و كې د ښار په تباهي اوښكې دوستانو ته په خپلو مختلفو ليكون
په هغو شاعرانو كې چې په ديلي باندې يې مرثيې كښلي دي . تويوي

غالب، حالي، داغ، صدرالدين ارزو، ظهير دهلوي، ميرزا قربان، 
علي بېګ سالك، منير شكوه ابادي، او مير مهدي مجروح شامل 

ماتې، چې د هند د مشرانو د وژنې، اعدام يا جالوطنۍ سبب . دي
د انګرېزانو د بري جشن ډېر شانداره . ، د هنديانو زړونه مات كړلشوه
پي، سي جوشي په خپله يوه ليكنه كې هغه ولسي سندرې او كيسې . و

دا له احساساتو . را اخيستې دي چې له همدې پېښو سره تعلق لري
ماالمالې سندرې عوامو جوړې كړې او په ولسونو كې خپرې شوې 

كې د ميرټ د خلكو قيام په دغو الفاظو بيان په يوه ولسي سندره .  وې
  : شوى دى

  !واه، راشه او وګوره
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  د ميرټ په بازار كې 
  پرنګي ته الره نيول شوې ده، الس ورلوېدلى دى 

  د ميرټ په  بازار كې، په رڼا ورځ 
  وپك ورنه تښتول كېږي ټوګوره، واه، وګوره، پرنګى وهل كېږي، 

  د هغه اس مړ پروت دى 
  ه ټوك ټوك شوې دهد هغه تمانچ

   په بازار كې په رڼا ورځ  ټد مير
 لپاره هم ګڼې سندرې ويل شوې )د جانسي ملكه ( ڼۍ  د جانسي د را

هغه د نارينه په شان زړۀ وره : يوه سندره وايي چې څنګه . دي
خوب لړي مرداني، اري جانسي والي ( وجنګېدله، اه، د جانسي راڼۍ 

بيني مدو، تانتيا ټوپ، ګالب دغه راز كنور سنګ، رانا !) راني
دغه سندرې د . سنګ، او حضرت محل په سندرو كې ياد شوي دي

په دغو سندرو كې د انګرېزانو د . ازادۍ لپاره د دوى قرباني ستايي
سندرو د ولسونو احساسات . حكومت غندنه او ورنه كركه وينو

 هكه څه هم د هندوستان خلكو سياسي او پوځي مات. څرګند كړي دي
وړه خو دغو سندرو د دوى ماته په بري بدله كړه او د بغاوت وخ

ويل كېږي چې د هغه وخت خلكو د . كوونكو ياد يې ژوندى وساتۀ
مليت مفكوره نه لرله خو دا سندرې راښيي چې د هند خلكو د خپلو او 

دوى انګرېزانو ته نه بلكې ځايي . پردو واكمنو تر منځ پوره فرق كاوۀ
  .  وو ليډرانو ته وفاداره

وروسته بيا خواجه حسن نظامي او راشد الخيري له ژغورېدليو 
 كال د ١٨۵٧كسانو سره د مركو او د هغو د توضيحاتو په اساس د 

دا د هغې ټولنې د حال بيان و چې د . پېښو په اړه مواد راغونډ كړل
  . بغاوت د ناكامۍ په وجه يې اډانه تباه شوې وه
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 كال په پېښو ١٨۵٧رخانو د  د براعظمګي له ازادۍ راهيسې مو
 كال كې د بغاوت سليزه ١٩۵٧كله چې په . باندې مسلسل كار كړى دى

سږ كال . وه، په دې اړه د هنديانو د ليدلوري څو كتابونه خپارۀ شول
د خپلواكۍ د جګړې د يوسلوپنځوسم كال په مناسبت يو ) ٢٠٠٧(

ه  كال هير شوي اړخونه رڼا ت١٨۵٧شمېر كتابونو او مقالو د 
  . راوايستل

د براعظمګي تر وېشلو دمخه هندوستاني اكتور او فلم جوړوونكي 
سهراب مودي د جانسي په راڼۍ باندې يو عالي فلم جوړ كړ چې د 

په دې . انګلستان حكومت يې په ښودلو سمدستي بنديز ولګاوۀ
وروستيو كې په منګل پنډي باندې يو فلم چې اصلي نقش پكې 

دغه فلم كه څه هم . ينما په پرده راښكار شواميرخان لوبولى دى، د س
په هندوستان  ( له تاريخي حقايقو سره پوره سمون نه خوري خو د راج

 په خالف يې د خلكو احساسات ښه )باندې د انګرېزانو حكومت 
  . څرګند كړي دي

 د امپرياليزم او توكم  ، قيام١٨۵٧په دې وروستيو كې مورخانو د 
دا به مشكله وي چې د . ره غوټه كړى دىپالنې  په خالف مقاومت س

 حادثه يوازې پوځي بغاوت وبولو او دا ونه وايو چې د ١٨۵٧
انګرېزانو د كلتوري، مذهبي، سياسي، اقتصادي او اجتماعي غلبې 

هغه تاريخ چې ورك شوى دى، د . په مقابل كې يو عكس العمل هم و
دې د انګرېزانو نور نو  په تاريخ ليكنه بان. كشف كېدو په حال كې دى 

  .غلبه ختمېدونكې ده
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  هندوستان داسې ونيول شو
  

دا د هند په تاريخ كې يو جالب خو مهم سوال دى چې انګرېزانو څنګه او 
ولې د هندوستان سياسي واګې په اسانۍ سره او بې درد سره تر السه 
كړې؟ ايا وجه دا وه چې د هندوستان سياسي، اجتماعي او اقتصادي 

ه وروست و كاواكه شوى و چې د انګرېزانو د غلبې مخه يې نه نظام دومر
شواى نيولى؟  اياهغو تحوالتو چې په انګلستان كې راغلل او ټولنه يې 
بدله كړه، انګرېزانو ته په هندوستان باندې د ځان برګڼلو او غلبې روحيه 
وبخښله؟  او كنه، دا هسې يو  چانس و چې انګرېزانو ته په ګوتو ورغى 

  تفاده يې ورنه وكړه؟ او اس
دا هم يو مهم سوال دى چې ايا انګرېزانو واقعا هندوستان په اسانۍ سره 
ونيو او كه له مقاومت سره مخ شول؟ په دې كې شك نشته چې په لومړي 
پړاو كې د شرقي هند كمپنۍ  او د هغې مامورينو سياسي جاه طلبۍ او 

دوى غوښتل چې د . د دوى مقصد يوازې تجارت و. بلند پروازۍ نه لرلې
  . ال زياتې ګټې لپاره له واكمنو امتيازات واخلي

.   د شرقي هند كمپنۍ په داسې وضعيت كې نه وه چې ډېر عسكر ولري
دې ادارې د خپلو فابريكو او كاروباري مركزونو د ساتلو لپاره محدود 

خو د مغولو دامپراطوري د شړېدو په وجه چې مسلح بريدونه . عسكر لرل
 د قطاع الطريقو ګروپونه فعال شول، نو د دې ادارې  د عسكرو پيل او

مثال شيوا جي څو ځله سورت ښار چې تجارتي مركز . شمېره زياته شوه
  . د كمپنۍ د مسلح كېدو بل علت له فرانسويانو سره رقابت و. و، لوټ كړ
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د اتلسمې پېړۍ تر اواسطو پورې د بريتانيا حكومت  او كمپنۍ د دغه 
وركول خو تر دې وروسته حكومت دې نتيجې ته ورسېد پوځ مصارف 

كمپنۍ تر . چې دنوموړي پوځ مصارف دې يوازې د كمپنۍ په غاړه وي
دې مودې پورې په هندوستان كې په كافي اندازه د منابعو كنټرول تر 
السه كړى و او دا يې په وس كې وه چې د انګلستان له مرستې پرته په 

  .خپلو پيسو يو لوى پوځ وساتي
  د پالسي په جګړه كې بري،كمپنۍ له يوې تجارتي ادارې  په يوۀ 

كمپنۍ د سياسي ځواك په توګه له هندي  .سياسي ځواك بدله كړه
دغو ځايي .  دولتونو او ايالتونو سره اتحادونو او معاهدو ته مال وتړله

دولتونو ته  به يې په سود پيسې وركولې او عسكر يې وراستول چې 
 كه به دغو حكومتونو د پور د ادا كولو وس نه درلود نو .دفاع يې وكړي

په بدل كې يې ورنه خاوره الندې كوله او د خپلو خدماتو په مقابل كې  يې 
له جګړې وروسته كمپنۍ د بنګال، ) ١٧٧٠( د بكسر . ماليه ورنه  ټولوله

  . بيهار او اوريسې د  مالياتو  د غونډولو حق تر السه كړ
ولو بله طريقه دا وه چې كمپنۍ به د خپلو هغو د مصارفو د پوره ك

عسكرو مصارف غوښتل چې د  هندي نوابيو او حكومتونو دفاع  يې 
 كې د اود حكومتونو د كمپنۍ د  دوو غونډونو مصارف ١٧٧٠په . كوله

د پوځي قدرت د لرلو . په غاړه اخيستي وو چې د اود په سيمه كې دېره وو
تونو امر وكړ چې خپل پوځونه ختم په نتيجه كې كمپنۍ په ځايي دول

دې . كړي او د ځان د دفاع لپاره يوازې  د دې ادارې  په پوځ تكيه وكړي
شي د ځايي واكمنو قدرت كم كړ او  وار په وار يې د كمپنۍ د بشپړ 

  .كنټرول په ولكه كې راوستل
تاريخ شاهد دى چې هيڅ امپرياليست  ځواك  يوه ساحه  او يوه خاوره تر 

ې سمه نه شي الندې كوالى چې د سيمې خلك ورسره همكار نۀ  هغو پور
په هندوستان كې له كمپنۍ سره په لومړي پړاو كې سوداګرو، .  شي
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كسبګرو، صنعتګرو او اجنټانو همكاري وكوله ځكه د كمپنۍ په 
تاريخ د هغو كسانو نومونه ثبت كړي . كاروبار كې دوى ته هم ګټه رسېدله

د . ې ډېره ګټه وكړه او په سيټانو بدل شولدي چې په دې سلسله كې ي
پالسي په جګړه كې جګټ سيټ او اوميچند د انګرېزانو ملګرتيا وكړه 

  .ځكه له  دوى  سره يې كاروباري تعلقات وو
په دويم پړاو كې چې كمپنۍ په شمالي او مركزي هند كې په سياسي 
و د قدرت بدله شوه، هغه  بيروكرات ورسره يو ځا ى شول چې د مغول

حكومت  د ړنګېدو په وجه په كور ناست وو او په اداره كې يې لويه 
موالنا فضل الحق خيرابادي او سرسيداحمدخان  د همدې . تجربه وه 

بيروكراتو دوې مشهورې څېرې دي  چې په اخالص سره يې د كمپنۍ 
  .خدمت وكړ

په هند كې د . كمپنۍ د عسكرو په موندلو كې له مشكل سره مخ نه وه
 كليوالو او بزګرو كمى نه  و چې كورنيو جګړو ځپلي وو او هغو

دوى بېلو بېلو . تېرېدونكو پوځونو يې كروندې ورويجاړې كړې وې
جګړه مارو ډلو ته ماليې وركولو بې وزلي كړي وو او دې ته تيار وو چې  

دغه كليوال په غالب ګومان په . كمپنۍ غوندې  يوې  اداره كې كار وكړي
چې د خپل ملك په نيولو كې له يوۀ خارجي قدرت سره دې نه پوهېدل 
اول دا چې انګرېزان خورا لږ وو . دا ناخبري  بې دليله نه ده. همكاري كوي

او چې د كمپنۍ هندي عسكرو ته به له خپلو منصبدارانو سره د رابطې 
اړتيا پيدا شوه نو له ځايي منصبدارانو سره به يې رابطه نيوله، نه له  

هندي عسكرو ته د . تبه منصبدارانو سره چې انګرېزان ووخورا عالي ر
  . ځايي منصبدارانو د اوامرو منل مشكل نه پرېوتل

د ناخبرۍ بل دليل به ممكن دا و چې د هندوستان په تاريخ كې پخوا هم 
يوازينى فرق دا ښكاري  چې د غزنوي محمود او بابر . همداسې شوي وو

ونو سره راغلي وو خو انګرېزان په په څېر كسان له خپلو ملكونو له پوځ
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خورا كم شمېر كې  راغلل او د خپل پوځ  قشلې يې په هندي عسكرو 
البته، انګرېزانو د جګړې خورا نوي تخنيكونه لرل چې .  ډكې كړې

د هند ځايي خلكو په دې تمه هم د . هنديان ورسره بېخي بلد نه وو
نو له خپلمنځي انګرېزانو مالتړ وكاوۀ چې ګوندې د كوچنيو حكومتو

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 
خپل اصلي وطن سره رابطه غوڅه كړه، د همېشه لپاره به  په هند كې دېره 

.  همداسې كړي وو خو د انګرېزانو كيسه  بل ډول وهعربو او تركو. شول 
دوى تر ډېره حده د تجارتي . دوى د پخوانو پوځي يرغلګرو غوندې نه وو 

ادارو مامورين  وو او چې په هند كې به يې د كار موده پوره شوه، 
  . انګلستان  ته به ستنيدل

پرته   البته، دا خبره سمه نه ده چې انګرېزانو له هر ډول مقاومته 
انګرېزان دلته د هرې سيمې د نيولو لپاره جنګ ته . هندوستان نيولى دى
د مغولو له زواله .  يزيمقاومت هم فردي و او هم ډله . مجبور شوي دي

وروسته په هند كې ځينو ځايي حكومتونو د بريتانيا د غلبې په مقابل 
 د .كې ډېر مقاومت ونه كړ، په اسانۍ سره يې نيواك ته غاړه كېښوده

خو ځينو نورو  لكه د سيكانو، . حيدراباد او اود حكومتونه  همداسې وو
مرهټه وو او ميسور واكمنيو له انګرېزانو سره خونړۍ جګړې وكړې او له 

  . شديد مقاومته وروسته يې ماتې ومنله
د بريتانيا د راج مطالعه او د هغې شننه موږ ته دا تاريخي بصيرت راكوي  

نګه د داخليانو په همكارۍ يوۀ هيواد ته چې  يو خارجي قدرت څ
  .دا خبره  كه پرون سمه وه نن هم سمه ده. داخلېږي او نيسي يې
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 ګزيب عالمګيراورن
  
كې ١٧٠٧ مغولو وروستى لوى امپراطور اورنګزيب عالمګير په د
 امپراطوري په ميراث پرېښوده چې د دۀ له مړينې لويهدۀ يوه . ومړ

داسې ځكه وشول چې د . ه پيل شوهې تجزييسمدستي وروسته  
  . اورنګزيب ځاى ناستي بې كفايته كسان وو

ۀ په باره دد .  هند په تاريخ كې يو متنازع فيه شخص دىدګزيب  اورن
كې متضادو قضاوتونو د شلمې پيړۍ په دويمه لسيزه كې زور 

 وه چې په هند كې كميوناليزم خپور شو او زمانهدا هغه . واخيست
  . راغلهيې هم تر اغېز الندې تاريخ ليكنه 

 اورنګزيب په غندنه كې ويل كېږي چې متعصب او توند الرى سړى  د
د .  ته تاو كړهلوري  زوال دا دى و چې د مغولو امپراطوري يې د واو

 خاوند استعداد تقوا څښتن او د عالي د هغه  ستايونكياورنګزيب 
 راغللبحرانونه  دوى وايي د اورنګزيب په زمانه كې ځينې لوى . بولي

  . شوهخو دۀ بيا هم، امپراطوري اداره كړاى 
 څه هم په پاكستان كې د مغولو د وروستي لوى امپراطور په باره كه

ډيميك تحقيق نه دى شوى مګر ځينې كړۍ چې د ټولنې د اكاكې 
 لري، له اكبر او دارا شكوه سره د فكرونهاسالمي كولو په اړه خپل 
 دې نتيجې ته رسېږي چې اورنګزيب  دخت  اورنګزيب د مقايسې په و

 مثال په شان دى، خو هغه نور دوه اعلىدوى لپاره د الرې د مشال او  
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 الر برابر نه دي او د هند د مسلمانې ټولنې ګټو ته يې تاوان پهد اسالم 
 په هند د كې له جدونت سركاره وروسته  هندوستانپه . رسولى دى

اړه ځينې مقالې او كتابونه ليكل تاريخ كې د اورنګزيب د نقش په 
  . شوي دي

ګير بايد د قدرت د عالم يوۀ نوي تحقيق سره سم، اورنګزيب  له
 او د عمل واكمندى يو پراګماتيك . سياست په رڼا كې مطالعه شي

سړى و چې خپلو سياسي هدفونو ته د رسېدو لپاره يې له دينه 
 نه بلكې سياسيه  خپلو وروڼو د اعدامولو لپارددۀ  . كولهاستفاده 

 د ماليانو يوه شورا وه دا.  مذهبي داليل وموندل ځكه دا يې په ګټه وه
 دليل يې ورته دا او شهزاده داراشكوه د اعدام حكم يې وكاوۀ  دچې  

 د اعدام ورور دد اورنګزيب   .  له خدايه منكر دىشهزادهې چراوړ  
رنګزيب تر ديني علما د او. لپاره د قصاص له حكمه استفاده وشوه

ې  ورباندګانې  فتوا خپلو مقصدونو سره سمې لهې وو او دۀ  النداغېز 
  .  كولې جاري

 نهۀ او د ستارا د محاصرې په دوران كې څلور مسلمانان  مثال،  
اورنګزيب له قاضي د . شولهندوان د جنګي اسيرانو په توګه راوستل 

 كه اسيرانندو د قاضي فتوا دا وه چې ه. اسيرانو د جزا پوښتنه وكړه
 په.  ې بنديان ويدايمان راوړي خوشي دې شي او مسلمان اسيران  

 يې سپك كړ او ورته قاضي. ې دا فتوا ښه ونه لګېدهباندګزيب  اورن
قاضي په خبره .  فقه خو نه ده، نورې هم شتهحنفيويې ويل چې يوازې  

  . ړه ورك فتوا يې  وژلوورسېد او د ټولو اسيرانو د 
خوا، د دربار سني اشرافو له اورنګزيبه خواهش وكړ چې  له بلې خو

ې ياورنګزيب  .  له لويو دولتي مقامونو لرې كړياشرافشيعه 
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 چې سياست و مذهب له يوبله بېل ويل ويې ورتهغوښتنه ونه منله،  
  . دي

ځينې كسان په ګجرات، بنارس، ټاتا او ماتورا كې د اورنګزيب په 
دونو د ړنګولو خبره كوي خو د  د يو شمېر معبهندوانوالس د 

 هغه وخت كې د سياسي پهاورنګزيب پلويان وايي چې دغه معبدونه 
ګزيب د اورن، داسې سند نه لرو چې د البته.  وودسيسو مركزونه  

په حقيقت كې د معبدونو . پلويانو دغه ادعا ورباندې ثابته شي
د . ا و پاچا د صلح كل له پاليسۍ د مخ اړولو په معناكبرتخريب د 

 ټولو اتباعو سره د له  امپراطوريصلح كل د سياست په اساس د 
د معبدونو په ړنګولو .  په توګه د چلند غوښتنه كېدلهكسانومساوي 

 زور وښيي او د اكبر د سياست خپلسره اورنګزيب غوښتل چې 
  . پيروي ته د پاى ټكى كېږدي

 چې د  دې وروستيو كې د اورنګزيب ځينې فرامين موندل شويپه  
 او جين فرقې د مختلفو معبدونو د ودانولو په كار سيكانوهندوانو، 

اورنګزيب په دكن كې، چې . ې خبرويمرستكې مو د حكومت له مالي 
 هلتهځكه  .  هيڅ معبد ړنګ نه كړوو،د عمر وروستي كلونه يې هورې  

  . وپاروي  احساساتد دۀ په ګټه نه وه چې د خلكو مذهبي 
 باره كې مورخ ساتيش چندرا وايي  پهيې د حكم  جزد اورنګزيب  د
 ١۶٧٩ دغه حكم د خپلې پاچهۍ په دوه ويشتم كال په امپراطورې چ

ې امپراطور د دكن د امارتونو له واكمنو چكې وكړ او دا هغه وخت و 
ې چې د جزيې په جاري ياو راجپوتو سره په جګړه بوخت و او غوښتل 

، وروسته البته.  تر السه كړيكولو سره د مسلمانې ټولنې خواخوږي 
.  جزيې د ټولولو مامورين په درغلۍ بوخت دي دمعلومه شوه چې  

  .  كړلمنع كې د جزيې ټولول  ١٧٠۴ وجه وه چې اورنګزيب په همدا
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په جامو او آرايش كې  .  كنټرولولې پخپله حكومت چارې دګزيب  اورن
هغه ټكسونه  دۀ . د لوكسې زنده ګۍ شوقي نه و. ې ساده ګي خوښولهي
په دربار .  كړللغوهې اسالمي نه وو او خلك ورسره په تكليف وو، چ

 سره د هغه له تقوا او امساك خو.   ولګاوۀبنديز نڅا اوكې يې په ساز  
كابو ټول عالي رتبه . سره، واكمنې طبقې بېخي بل ډول ژوند كاوۀ

ه وو   مرهټد به  قومندانانود اورنګزيب  .  ووبوختمقامات په درغلۍ 
ې ي كالګانو محاصره بې موجبه اوږدوله چې رشوت وركولو ته  د

 د اورنګزيب د حكومت چارواكي چې په استثمار خلكو.  مجبور كړي
 دۀ په وخت كې ان قاضي عبدالوهاب هم په د. بوخت وو، بد ايسول
 اشرافي ټولنه كې شراب څښل او په دۀ د زمانې  د.  درغلۍ مشهور و
 كولوورنګزيب د دغه حالت په كنټرولولو يا اصالح ا. زنا كول عام وو

  .  وناكامكې  
دۀ په هيچا او ان خپلو .  اورنګزيب په كركټر كې ځينې كمزورۍ وېد

دۀ نهه څلوېښت كاله پاچهي وكړه خو په دې ټوله .  باور نه كاوۀزامنو
 ته اجازه ورنه كړه چې په سياست او اداره كې اوالدونوموده كې يې خپلو 

 د راجپوتو، مرهټه وو او جټانو د رازدى دغه . ه تر السه كړيتجرب
دغو خلكو غوښتل . راغىراڅرګندېدونكو هويتونو په پېژندنه كې پاتې 

ې په يګزيب  اورنې مستقل رول ولوبوي او  كچې په خپلو سيمو 
ې د جنوبي هند له واكمنو سره كدۀ د دكن په سيمه . غوښتنو سم پوه نه شو
ې امپراطوري  خپللس كاله تېر كړل او په دې ډول يې د په جګړه كې اوو

 دكن كې اوږدې استوګنې په اورنګزيب په.  ې ختمه كړهورباند  انرژي
ړ، حال دا چې د هند شمال د امپراطورۍ كباندې د هند شمال هېر غوندې 

  . اصلي مركز و
 دې امپراطورۍ د  ؟ وار دىذمه اورنګزيب د مغولو د واكمنۍ د زوال  ايا

  . نه بلكې نور عوامل هم وودىپه زوال كې د دۀ برخه شته خو يوازې 
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 د وروستيو مغولو مالي مشكالت

د انګرېزانو تر حمايت الندې ډيلي ) ١٨٠۶‐١٧٨٨( كله چې شاه عالم 
دى  .ته ستون شو، د دۀ واكمني په سري كال پورې محدوده شوه

يو ته چې په سرې مجبور و چې د خپلو نيكونو د كورنيو ګڼ شمېر  غړ
  . كال كې اوسېدل، خرڅ وركړي

د شاه عالم محدود شوي عوايد دومره نه وو چې د مغولو د 
سردارخېلو چاره ورباندې وشي خو د مغولو د امپراطور په توګه د 
  . دوى ساتندوى و او دا د دۀ دنده وه چې د هغوى مصارف برابر كړي

 مشكالتو يو مثال دا دى د مغولو د زوال په زمانه كې د دربار د مالي
چې كله مرهټه په قدرت كې وو نو امپراطور ته هغوى د مياشتې 
اوولس زره روپۍ وركولې، حال دا چې د امپراطور لګښتونه پنځه 

  . څلوېښت زره روپيو ته رسېدل
په تخت كېناست نو سلطنتي غړيو ) ١٨٣٧‐١٨٠۶(كله چې اكبر شاه 

دوى مجبور وو چې په . نه وېته د ډوډۍ برابرولو لپاره كافي پيسې 
 كې ګورنر جنرال ١٨٠٩په . بېوزلۍ او مشكالتو كې ژوند وكړي

ويلزلي د سرې كال واكمن او دربار ته د مياشتې اويا زره روپۍ 
مستمري وټاكله خو ان دا پيسې هم د سردارخېلو  د كورنيو چې د 

دغه وخت د . غړيو شمېر يې ورځ په ورځ ډېرېدۀ ، نه بس كېدلې
راطور يوازينۍ اندېښنه دا وه چې د خپل دربار او اړوندانو امپ

له هغه وخت راهيسې چې د شرقي هند . لګښتونو ته مدارك ومومي



 
275  ـخ نــــنــــــدارهتـــــاريــــد             

كمپنۍ د اداري چارو ټول كنټرول په خپل الس كې اخيستى و 
د سرې كال . ،امپراطور نه سياسي واك او نه اداري صالحيت درلود

  . څښتن يوازې په نوم پاچا و
اه د خپلو مالي مشكالتو د اوارولو په فكر كې و او خواجه اكبر ش

فريد يې وزير وټاكۀ چې له مالي بحرانه د راوتلو لپاره د عوايدو نورې 
وزير د عوايد و د زياتولو او د مصارفو د كمولو . منابع پيدا كړي

يو دا چې د سلطنتي كورنيو د غړيو : لپاره درې الرې وموندلې 
بله دا چې ځينې سلطنتي كارخانې او . ه كم كړلمعاشونه يې لس فيصد

دريم دا چې د عام . د سلطنتي پخلنځي ځينې څانګې يې بندې كړې 
دربار د سالون د چت سرۀ زر او مس واخيستل شول چې په ضرابخانه 

د ډيلي خلكو به ويل چې د چتونو سپين زر . كې په سكو واوړي
خو د . واجه فريد يوړلنادرشاه افشار لوټ كړل او سرۀ زر و مس يې خ

  . خواجه فريد حل الرې دايمي نه وې ، د لنډ وخت چاره ورباندې كېدله 
د خپل سلطنت په ټوله موده كې له كمپنۍ د ) ١٨۵٨‐١٨٣٧(بهادر شاه 

دۀ ته كمپنۍ د مياشتې سل زره روپۍ . نورو پيسو غوښتنه كوله
اج بللې خو جالبه دا ده چې د مغولو دربار دغه پيسې ب. معاش ټاكلى و

د دغو دوو اصطالحاتو په حقوقي . كمپنۍ د تنخواه نوم وركړى و
زورور له كمزورو باج اخلي خو تنخواه تر الس . معنا كې ډېر توپير و

كله چې كمپنۍ بهادرشاه د خاين په .الندې او مامور ته وركوله كېږي 
حيث محاكمه كاوۀ نو د تنخواه او باج په معنا كې همدا حقوقي 

  .  د محاكمې بنياد وتفاوت
پاچا، . مالي پرابلمونو د سلطنتي كورنيو په ژوند ډېر اثر غورځولى و

د هغه مېرمنو او شهزاده ګانو د وروستۍ ذريعې په توګه د خپلو 
  . زيوراتو او د كور د سامان خرڅولو ته مخه كړه
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سره كال د مرهټه وو، جټانو، روهيله وو، او د نادرشاه افشار او 
لوټمارو نه يوازې د مغولو . بدالي عسكرو لوټ كړه احمدشاه ا

پاچايانو راغونډه كړې خزانه يووړه بلكې د سرې كال د ديوالونو 
چتونه او ديوالونه يې سوري كړل چې ګوندې پټې شوې خزانې په 

غالم قادر روهيله خو ان د سلطنتي كتابتون په كتابونو .  ګوتو ورشي
  .ې وپلورلهم صرفه ونه كړه ، په بازار كې ي

د دغو پېښو نتيجه دا وه چې د سلطنتي كورنۍ غړيو په  بېوزلۍ كې 
دوو خارجي مېرمنو چې سرې كال ته ورغلې او د . ورځې شپې تېرولې

سلطنتي كورنۍ غړي يې ليدلي، د هغوى د تريخ ژوند په باره كې 
مېرمن فني پارك ليكلي دي چې د سرې . ځينې معلومات راكړي دي

 كې چې سلطنتي كورنۍ اوسېده ، د پخواني عظمت كال په هغه ځاى
شهزاده ګۍ هدايت . د سالون له دېوالونو خپګان ورېدۀ. پته نه لګېده

النسا د قيمتي ملغلرو د غاړه كۍ په ځاى د ګلونو امېل په غاړه و چې 
  . د لويو مغولو دود يې بېخي نه وي هېر كړى

 لكنهو له يوۀ مېرمن حسن علي هم چې په اصل كې انګرېزه وه او د
دې ليكلي .مسلمان نواب سره يې وادۀ كړى و، سرې كال ته ورغلې وه

زه د ملكې لخوا د ګلدوزي شوي ټكري د سوغات په راكولو : دي چې 
خوابدې شوم ځكه په دې پوه وم چې هغه تر دې ډېره بې وسه ده چې 

البته ما يې تحفه .سوغاتونه وركړي او د مېلمنو توقعات پوره كړي
ما يې تحفه قبوله كړه . ما د وياړلو په نيت راكړه شوې وه، ومنلهچې ز

. خو د هغو احساساتو د ژوبلېدو په بيه چې ډېر ورته درناوى لرم
چې درپه ياد : ملكې يوه وړه ارزانبيه ګوتې راپه ګوته كړه او ويې ويل

  .مې كړي
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لويې امپراطورۍ د برم و بري په وختونو كې د خپل وياړ و عظمت د 
كله چې امپراطوري زوال . لو لپاره لوى يادګارونه جوړوي ښود

ومومي او واكمنان يې د مالي مشكالتو په وجه په ساتلو كې پاتې 
له مغولو سره . راشي، نو د شاندارو ماڼيو ويجاړېدا پيل شي

شاه جهان آباد چې د شاه جهان پاچا د خوبونو تعبير . همداسې وشول
اڼۍ، مقبرې او باغونه پكې وو، د و، او ډيلى چې د تېرونسلونو م

  . مغولو د حكومت په وروستيو كې يې حال ابتر و
د ډيلي د دغه وخت بد حال د ګڼو خارجي سيالنيانو په ليكنو كې 

( ريجلنډ هيبر د پاسني هند واليتونو ته د خپل سفر . انځور شوى دى
د اګرې له : په يادښتونو كې د ډيلي په باب ليكلي چې  )١٨٢۵‐١٨٢۴

دروازې رانيولې د همايون تر مقبرې پورې په ډبرينه ، سپېره، ناكرل 
شوې ځمكه  چې ان يوه ونه پكې نه وه والړه، هر ځاى او هره خوا د 

په كنډوالو پسې . ورانۍ او تباهۍ بوږنوونكې منظره ليدل كېدله
كنډوالې، په مقبرو پسې مقبرې، ماتې خښتې، د توږل شويو تيږو 

يوازې دوه ځايه د ځمكې وړه . رې ورې ټوټېپارچې، د مرمرو خو
  .)ساحه اباده وه

دلته د تاريخ درس دا دى چې كله د زوال وخت راشي نو نه يوازې 
بېوزلي خلك بلكې واكمنې او زورورې طبقې هم تحقير، بېوزلي او 

  .بدمرغي احساسوي

 
278  ـخ نــــنــــــدارهتـــــاريــــد             

  
  
  

  د اتلسمې پېړۍ هندوستان
دغه دوران له جالبو .  دى د هندوستان د اتلسمې پېړۍ تاريخ په زړۀ پورې

پېښو او  د هند په سياسي او اجتماعي جوړښت كې له چټكو تغييراتو 
د دې زمانې مورخانو نه يوازې سياسي پېښې ليكلې بلكې  .ماالمال دى 

هغه اجتماعي، كلتوري، او اقتصادي حاالت يې هم كښلي دي چې دوى 
  . يې پخپله شاهدان وو

واكمنو او اشرافو د مالي بحران په وجه د مغولو د قدرت د زوال او د 
. مورخانو ته مشكله شوه چې په دربارونو كې كار او تنخواه پيدا كړي

مورخان له دربارونو راووتل او د حاالتو په باره كې يې د خپلې خوښې 
  . مستقلې ليكنې پيل كړې

د دغه وخت د تاريخ ليكنې لويه ځانګړنه دا ده چې د لويو شخصيتونو له 
البته ، دغه .  ه نه راتاوېږي بلكې د ټولنې په نورو خواوو خبرې كويمحور

مورخان  د دربار په تباه كېدونكي حالت او د اشرافو د شخصيت په 
. كمزوريو پټه خوله نۀ دي پاتې شوې، په دې اړه يې څرګندونې كړې دي

دوى په واكمنو سختې نيوكې كړې او په فساد او دسيسو لړلي اشراف 
ځينې مورخان چې په دربار كې ورته ځاى نه و، . ه غندلي دييې په كلك

نورو واليتونو ته الړل او د كاميابو واكمنو دربارونو ته يې ځانونه 
ځينې نور ، خپلو ښارونو ته . ورسول چې مالي حمايت تر السه كړي 

په دې ډول . ستانۀ شول او د خپلو ښارونو او كورنيو تاريخونه يې وكښل
  . نې ساحه او موضوع پراخه شوه، د تاريخ ليك
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له بلې خوا، د منځنۍ طبقې د مورخانو يوه طبقه راڅرګنده شوه چې په 
دوى د ليكلو طرز بدل كړاو د . اصل كې صرافان يا مثال منشيان وو

پخواني پېچلي طرز په ځاى يې چې د مورخانو لوړې طبقې يې پيروي 
رخانو له بركته د موږ د همدې طبقې د مو. كوله، ساده ژبه خپله كړه

  .هندوستان د اتلسمې پېړۍ په اړه ډېر معلومات لرو
د . شاعران هم د خپل عصر په انځورولو كې تر مورخانو وروسته نۀ وو

دوى شاعري د هماغه وخت د اجتماعي، سياسي او كلتوري حاالتو 
، درد ) ٨١‐١٧١٣(، سودا )١٨١٠‐١٧٠٢( ميرتقي مير. څرګندويه ده

او د اردو ژبې نورو ) ١٨٣٠‐١٧۴٠(اكبرابادي ، نظير )٨۵‐١٧٢٠(
شاعرانو په خپله شاعري كې د همدې دوران په اړه خپل احساسات بيان 

د دغو شعرونو غمجن انداز د هغه وخت د خلكو بېوسي او . كړي دي
چې د )  كې مړ١٧۶٢په ( مذهبي عالم، شاه ولي اهللا . مايوسي راښيي

پاره د مغولو د قدرت د احيا په فكر حاالتو شننه كوي، د بحران د اواري ل
البته، د دۀ اصلي دلچسپي دا وه چې هندوان مات او تابع . كې لوېږي 

  . شي
د اوس وخت مورخان هڅه كوي چې د اتلسمې پيړۍ مهم تحوالت 

كله . مثال په دې زمانه كې نوي سيمه ايز هويتونه راڅرګند شول. وپېژني 
روهيله پخپلو سيمو كې چې جټان ، راجپوت، مرهټه، سيكان او 

ځواكمن شول، نو خلك د خپلو سيمو له جنګساالرانو سره ودرېدل او 
خو څرنګه چې دغه نوي . مغولو واكمنو ته وفاداري يې بس كړه

حكومتونه د مغولو د حكومت په نقشه جوړ وو او هماغسې استثماري 
تان شمالي هندوس. ادارې يې لرلې، نو د خلكو په ژوند كې بهتري رانغله

د امپراطوري نظام له شړېدو سره مخ شو او د كورنيو جګړو او د مغولو 
لېږدېدونكو عسكرو كلي . اشرافو د تربورګلويو په ميدان بدل شو
له كر،كروندې الس په سر . ويجاړ كړل او په دې ډول كرنې صدمه وليده
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غلو او قطاع الطريقو . شوي بزګر د غلو له ډلو او غديو سره ملۀ شول
  . نا امنه كړې چې په نتيجه كې يې سوداګري تباه شوهالرې

د اتلسمې پېړۍ په هندوستان (اشين داس ګوپتا په خپله مقاله كې چې 
نومېږي، ليكي چې هندوستان په دوو برخو ) كې سياست او تجارت

په ساحلي هندوستان . ساحلي هند او په وچه كې ايسار هند: ووېشل شو
و په وچه كې ايسار هندوستان له كې د تجارت كاروبار وغوړېد خ
په ا وله مرحله كې سورت او هوګلي مهم . تجارتي فعاليته بې برخې شو

د . بندرونه وو چې په وچه كې ايسار هندوستان ته ورنه مالونه لېږدېدل
 ميالدي كال كې انګرېز ١٧٠٠په . سورت سوداګر خورا مشهور وو

ې د سورت سوداګر كونسل په خپل ليك كې انګلستان ته ليكلي دي چ
بېخي ډېرې بېړۍ لري، كه د اروپا سوداګر ورسره مقابله ونه كړي نو 

  . اروپايان به په دې وطن كې ميدان پرېښودلو ته مجبور شي
خو په وچه كې ايسار هندوستان كې چې الرې الزياتې نا امنه شوې، نو 

 د ساحلي سيمو سوداګرو ته د هند له. ساحلي سوداګري هم صدمه وليده
مرهټه غلو په ګجرات . شماله د نيلو او ټوكرانو تر السه كول مشكل شول

دغو پېښو د ساحلي ښارونو اهميت وار . حملې كولې او شتمنۍ يې لوټلې
دغه وخت د شرقي هند كمپنۍ مدراس، كلكتې او بمبۍ ته . په وار كم كړ
ول  دلته چې امنيت و، هندي سوداګرو هم ورمخه كړه او په دې ډ. وده وركړه

تجارتي ګټو ځينې هنديان د انګرېزانو ملګري كړل چې وروسته بيا كمپنۍ 
  . له دې ملګرتوبه او ګډو ګټو د سياسي استيال لپاره هم ګټه  واخيسته

هغه كسان چې پيسې به يې په پور وركولې ، په دې زمانه كې يوه مهمه طبقه 
 ماليې په د واكمنو او اشرافو چې د عوايدو چينې وچې شوې او د.  شوه

ټولولو كې ورته  مشكالت پيدا شول نو د خپلو ورځنيو اړتياوو  د پوره 
كه څه هم د پور د نه وركولو خطر . كولو لپاره يې پور وركوونكو ته الس ونيو

  . موجود و، خو پور وركوونكي وار په وار شتمن شول
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ږي، نومې) د لوى شركت تيوري(مېرمن كرين ليونارد په خپله څېړنه  كې چې 
په اتلسمه پېړۍ كې د بانكدارانو د كورنيو په راڅرګندېدا او اهميت خبرې 

سلطنتي نظام چې د خپلو مالي چينو د وچېدو په وجه له تنګسې . كړې دي
دغو . سره مخ شو، د پور د اخستلو لپاره يې بانكدارو كورنيو ته مخه كړه

 سكو د ضربولو كورنيو هم پورونه وركول او هم يې د ماليو د ټولولو او د
مېرمن كرين . دوى د خزانه دارانو نقش ولوباوۀ. كار په غاړه واخيست

ليونارد د يوۀ شركت خاصه يادونه كوي چې د جن له دين سره اړوند يوۀ 
دغه شركت په راجپوتانه، پتنه، دكن او باالخره . سوداګر يې بنسټ كېښود

ت مشر جګت سيت په بنګال كې د دې شرك. په مرشد اباد كې پرانيستل شو
و چې د خپلو تجارتي ګټو په خاطر يې په پالسي جګړه كې د سراج الدوله په 

د شرقي هند كمپنۍ د خپل كار په لومړي پړاو . ځاى د انګرېزانو مال تړ وكړ
كې د نورو بانكدارانو مرسته تر السه كړه خو د سياسي واك له حصوله 

  .  كړهوروسته  يې له  ټولو شركتونو سره رابطه غوڅه
كه موږ د اتلسمې پېړۍ هندوستان له اوسني پاكستان سره پرتله كړو نو، 

د پاكستان سياسي حالت د هغه وخت د . ځينې مشابهتونه  پكې مومو
په اوسني پاكستان كې د اتلسمې پېړۍ د . هندوستان غوندې دى

وضعيت له كنټروله وتلى . هندوستان په څېر بې نظمي او ګډودي وينو
داره شړېدلې ده او جګړه مارې ډلې پخپلو منځو كې په نښتو ا. ښكاري 
د دغو حاالتو په نتيجه كې د پاكستان  مالي نظام د شړېدو په . بوختې دي
د پاكستان حكومت د مصارفو د پوره كولو لپاره  د اوسنۍ . خوا روان دى

د . زمانې پور وركوونكو لكه آى، ايم، ايف او نړيوال بانك ته مخه كړې ده
 زمانې د شرقي هند كمپنۍ  د پاكستان سياسي حاالت پخپله ګټه دې

  .كنټرولوي او د دې ملك  چارواكي د ګوډاګيو نقش لوبوي
 البته، د اتلسمې پېړۍ په هندوستان كې مذهبي افراط نه و خو اوسنى 

 .پاكستان دا مشكل هم لري
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  د كسات اور
مزورى شو، د اتلسمې پېړۍ په هندوستان كې چې مركزي حكومت ك

واكمنو طبقو د خپلو شخصي ګټو په خاطر دسيسو او توطيو ته الس 
د قادر روهيله جنجالونه د دې زمانې د بې پايه . واچاوۀ  چې پاى يې نه و

جنجالونو يوه برخه او بېلګه ده چې د ټولنې زوال او فساد ورنه 
  . څرګنديږي

په خالف بغاوت ضابطه خان د شاه عالم . غالم قادر د ضابطه خان زوى و
د ضابطه . وكاوۀ او شاه عالم هغه څوك و چې دى يې مير بخشي ټاكلى و
په جګړه كې د . خان په بغاوت كې شاه عالم پخپله  د جګړې ميدان ته الړ
  . ضابطه خان كورنۍ ونيول شوه او اګرې ته واستول شوه

ېره اوازه شوه چې دغه هلك ته ډ. په بنديانو كې اتۀ كلن غالم قادر هم و
قادر هغه وخت له .  سپكه واوښته او امپراطور پخپله ورسره لواطت وكړ

بنده خوشي شو چې د ضابطه خان او شاه عالم تر منځ د سولې موافقه 
 كې ومړ، د هغه جاګير ١٧٨۵قادر پالر ته ورغى او چې پالر يې په . وشوه

  . دۀ ته پاتې شو
شاه . اك نه و  ورپاتې دغه وخت نو مغول امپراطور شاه عالم ته واك و ځو

عالم د سيندهيا نومي  مرهټه ليډر د مټو په زور ځان ساتۀ خو كله چې 
سيندهيا له خپلو عسكرو سره له ډيلي ووت، امپراطور بې دفاع پاتې 

شاه عالم . غالم قادر له فرصته استفاده وكړه په ډيلي يې يرغل وكړ. شو
قادر . او قهر يې وركېناوۀهغه ته د ميربخشي  لقب او د وياړ چپنه وركړه 

. خو دا د هغه وروستى يرغل نه و. د څه مشكل له جوړولو پرته ستون شو
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ملګرو له .  پورې دۀ د سرې كال دننه ځينې ملګري وموندل ١٧٨٨تر 
د كال يو مقام  منصور علي . سلطنتي سالكوټه مرمۍ او باروت وركړل

كرو ته يې اجازه وكړه خان دروازې ورته پرانيستلې  او قادر او د هغه عس
  . چې په كال باندې سخته حمله وكړي او ويې نيسي

كله چې شاه عالم ، غالم قادر ته راوستل شو، غالم قادر ورنه وغوښتل 
شاه عالم منكر شو او غالم . چې د شاهي خزانې د پټېدو ځاى وروښيي

 شاه عالم، د هغه خدمتګارانو او خواجه. قادر يې  د بندي كېدو امر وكړ
) ١٧۴٨‐١٧١٩(دغه وخت د محمد شاه . سرايانو ته شكنجه وركړه شوه

كونډو غالم قادر ته وړانديز وكړ چې كه د محمد شاه زوى بيداربخت په 
غالم قادر وړانديز ومانۀ او . تخت كېنوي ، لس لكه روپۍ به وركړي
خو كله چې كونډو د لس )١٧٨٨. ( بيداربخت يې نوى امپراطور اعالن كړ

و له وركولو انكار وكړ، نو دوى هم شكنجه او د شاهي كورنۍ لكه روپي
  . د نورو غړيو په څنګ كې په زندان كې كېنول شوې

د عبرتنامې د ليكوال فقير خيرالدين محمد په قول، غالم قادر يو رسام  
انځور مې وباسه چې  چاړه مې په الس : ( وروغوښت، ورته ويې ويل چې

البته، غالم .) ناست يم، سترګې ورنه باسمكې وي ، د شاه عالم په سينه 
قادر دغه بوږنوونكې صحنه تر دې دمخه په رشتيا جوړه كړې او عملي 

د دۀ ساتيري دا وه چې د خپلو بنديانو د سپكاوي په باره كې . كړې وه
يو ځل يې امر وكړ چې شهزاده ګان دې ورته ونڅېږي او بدلې . فكر وكړي 

ې ونه كړل او دۀ پخپلو اردليانو د شهزاده دې وبولي خو شهزاده ګانو داس
شهزاده ګانو چې بله الره ونه ليده، . ګانو د پوزو د غوڅولو امر وكړ
وروسته بيا غالم قادر اردليانو ته وويل . نڅېدلو او بدلو ته حاضر شول

هغوى ووتل او دۀ خپله توره اوجمدر يوې خوا ته . چې له كوټې ووځي
 شېبه نيمه پس يې پرانيستلې، شهزاده كېښودل، سترګې يې پټې كړې،

ايا دغسې نامرده كسان د پاچهي په فكر كې دي؟ كه : (ګانو ته يې وويل
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په تاسې كى  نوكى غيرت وي، ما به زما پخپله توره، زما په خپل جمدر 
  .)ووژنئ 

غالم قادر د سلطنتي كورنيو د نجونو او مېرمنو د ځورولو او بې عزته 
له دې كاره  خپل  سيك قومندان موير سينګ كولو كوشش هم وكړ خو 

غالم قادر په قهر شو، . مويرسينګ  توندې خبرې  ورته وكړې. راوګرځاوۀ
ورته ويې ويل چې امپراطور د دۀ د پالر د كور له مېرمنو سره همداسې 

غالم قادر دا هم وويل چې نيت يې دى چې مغولې . بد سلوك كړى و
وېشي چې ګوندې غيرتمن زامن ورنه شهزادۍ په خپلو افغانو سرتېرو و

  .وزېږي 
د سلطنتي كورنۍ د عذاب عمر هغه وخت پاى ته ورسېد چې غالم قادر د 
. امپراطور د ژغورنې لپاره د مرهټه وو د قومندان رانا خان له راتلو خبر شو

غالم قادر له لوټ كړې خزانې او څو كسه يرغمل شويو شهزاده ګانو سره له 
شاه عالم له رانا خانه . ن په قادر پسې ورغى، ويې نيورانا خا. ډيلي ووت

رانا همداسې وكړل او د غالم . وغوښتل چې هغه ته بې رحمانه سزا وركړي
قادر  شونډې، پوزه، سترګې او غوږونه يې په يوه وړه صندوقچه كې شاه 

د وقايع اذفري ليكوال چې پخپله يو مغول . عالم ته د تحفې په توګه واستول
. ، له څو نورو شهزاده ګانو سره د غالم قادر په محاكمه كې حاضر وسردار و

  . شايد دوى ټولو به د هغه  له ختمېدو سره د كرارې ساه ايستلې وي
د غالم قادر د زمانې ټولنه كه د خپل وخت له ټولنې سره پرتله كړو، ګڼ 

 په غال او په رشوت، په ظلم او په خيانت ، په. مشابهتونه به پكې ووينو
په زور ( هره طريقه د پيسو پيدا كول، د مېرمنو بې عزته كول، زبرزنا 

، د مېرمنو لوڅول او لوڅې لغړې په كلي كې ګرځول، په بديو كې د )زنا
د . نجونو وركول، دا هغه څه دي چې هغه وخت هم وو، اوس هم شته

 .كسات اخيستل كسات پيدا كوي او وحشت و بې رحمي زېږوي
  
  



 
285  ـخ نــــنــــــدارهتـــــاريــــد             

  
  

   غټاند زوال د ورځو
د هندوستان د منځنيو پېړيو ټولنه په بېخي بېلو دووطبقو وېشل 

د . يوې خوا ته د امتياز خاوندان وو او بل لوري ته عام خلك. شوې وه
لويو مالكانو د . امتياز خاوندانو ځان تر نورو زيات او تر قانون بربالۀ

خپلو جاګيرونو په منځ كې ، په خپلو خدمتګارانو او بزګرو پوره 
نټرول درلود او دوى ته به يې په وړو تېروتنو يا سرغړوونو جزاګانې ك

دوى د خپلو الس الندې كسانو د ايل ساتلو لپاره له هر ډول . وركولې
وحشيانه طريقو استفاده كوله او دا يې خپل حق ګاڼه چې تر الس 
الندې كسان شكنجه كړي، زندان ته يې واچوي يا يې حتى په دار 

  . وځړوي
ك نه و چې خواران او نوكران ورشي او د نواب و جاګيردار د داسې څو

د اود  د . يو مثال به راوړو. نارواوو په خالف شكايت ورته وكړي
سيمې نواب وزير شجاع الدوله يو زورور اشرافي و چې په خپل حرم 

يو ځل يې د خاتري خلكو يوه ښكلې ښځه . كې يې ګڼې ښځې لرلې 
وتله، د زور زنا يې ورسره وكړه او له وتښتوله، خپلې ماڼې ته يې ب

خاتري خلكو د دې بې عزتۍ په خاطر اعتراض وكړ . ماڼې يې وشړله
خو اعتراض يې ځاى ونه نيو، ځكه د كمزورو خلكو د اواز د اورېدو 

  . ځاى نه و
د دوى په خپلو كړيو كې . اشرافو پخپلو كې هم له يو بل سره ستم كاوۀ

په زمانه ) ١٧۵۴‐١٧۴٨( پاچا احمد شاه د مغول . هم زور باالى زور و
كې د دۀ د خوښې خواجه سرا جاويد خان، د ډېر اثر و رسوخ څښتن 
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د پاچا د حرم د دغه خصي شوي نوكر دومره ډير نفوذ د ځينو . شو
صفدرجنګ نومي اشرافي جاويد خان د . غټانو طبعه خټه كړې وه

خو څرنګه چې د پاچا په قهر شو . مېلمستيا په پلمه بوت او ويې واژۀ
صفدر جنګ زور يې نه دلود، د جاويد خان د قتل په خبره يې ځان غلى 

  .كړ
چې د نظام ادارې وشړېدې او پاچا كمزورى شو، مغولو اشرافو د 
د . رقيبانو د وهلو او د ځان د ګټلو لپاره په توطيو او دسيسو تكيه وكړه

و نۀ وو او په  هره دوى لپاره د رقيبانو امتيازونه او لوړ مقامونه د زغمل
‐١٧١٩(مثال د محمد شاه په دوران كې . وسيله يې د رقيبانو مخه نيوله

سعادت خان برهان الملك د اميراالعمارې مقام ته يو كانديد و ) ١٧۴٩
خو كله چې دغه چوكۍ  نظام الملك ته وركړه شوه، برهان الملك ، 

ول پاچا له دا نو داسې وخت و چې مغ. نادرشاه افشار ته ځان ورساوۀ
نادرشاه افشار سره د سولې موافقه كړې وه او نادر دې ته تيار و چې 

سعادت خان برهان الملك،نادرشاه ته وويل چې دوه . بېرته ستون شي
كروړه روپۍ چې پاچا د سولې په مقابل كې درته منلي دي، هيڅ روپۍ نه 

. شمدي، دا خو زه هم چې يو مغول سردار يم، له خپلې خزانې دركولى 
برهان الملك په دې ډول نادرشاه افشار د ډيلي نيولو او د سلطنتي 

نادرشاه د هغه له خبرو وروسته ډيلى ونيو او د . خزانې لوټلو ته وهڅاوۀ
  . مغولو د عمرونو غونډه كړې خزانه يې ايران ته  يووړه

اشراف او غټان چې هرڅومره د شخصيت په لحاظ راپرېوتل او واړۀ 
د دوى له لقبونو سره د .  زړونو د غټو لقبونو هوا كولهكېدل هغومره يې

د لقبونو معنا . خان، بهادر، جنګ، دوله او ملك غوندې كلمې غوټه وې
هغوى چې د امين او اعتماد لقبونه . د دوى له شخصيت سره اړخ نه لګاوۀ

. لرل، د خپلو شخصي ګټو لپاره له دولت سره خيانت ته چمتو ناست وو
 د مغولو د حكومت د كمزورۍ په وخت كې د غټانو جالبه دا ده چې
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لقبونه ال شانداره او درانۀ شول او داسې وخت راغى چې په لقبونو كې 
  . واقعي اهميت پاتې نه شو

كه څه هم د اشرافو او غټانو سپكو عملونو په ټولنه كې د هغوى قدر 
شش خورا كم كړى و مګر دوى به د خپل زور او ثروت د ښودلو له الرې كو

دوى به خپلو جامو ته خاصه .كاوۀ چې خلك ورته په درنه سترګه وګوري
په . د ورېښمو او نورو قيمتي ټوكرانو جامې  يې اغوستې. توجه كوله

پګړيو كې به يې الماس ټومبل چې خلكو ته شتمن ښكاره شي او ډول 
له كورونو چې په . ډول زيورات  يې استعمالول چې د خلكو پام ورواوړي 

ګڼ . ه هاتيانو به سپارۀ وو يا به په تخت روان باندې ناست وووتل پ
غټانو دغو . نوكران به يې په مخ كې روان وو چې الر ورته پرانيزي

  .خوشامندګرو نوكرانو ته هغه منلې تنخواه هم په منظم ډول نه وركوله
د غټانو له دا رنګه چلنده په دې پوهېږو چې هغوى د خپل مقام او حيثيت 

 په مساله كې ډېر حساس وو او په خلكو باندې د اثر غورځولو د ساتلو
خو خلكو دوى ته په بل نظر .لپاره يې له ټولو ظاهري وسيلو استفاده كوله
  . كتل، په ثروت او لقبونو يې نه غلطېدل

شاعر جعفر زتلي به په خپلو شعرونو كې پاچا او نور غټان غندل چې 
د ) ١٧١٩‐١٣١٧(  سير دغه شاعر د فرخ. شرمېدلي خويونه لري

تاجپوشۍ په جشن كې د طنزيه او كنايي شعرونو د ويلو په جرم د پاچا په 
  .امر اعدام شو

موږ چې اوس خپلو غټانو ته ګورو د مغولو د زوال د زمانې غټانو ته 
خپلې كمزورۍ . دوى ځانونه تر قانون بر ګڼي.ورته عادتونه پكې وينو

خواصو د كلچر د خپلولو له الرې د خپل ثروت په جامه كې پټوي او د 
له عادي خلكو ځان لرې ساتي خو په دې خبر نه دي چې عام خلك 

  .ورته درناوى نه كوي او بلكې ذليل يې ګڼي
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  د يوۀ مغول شهزاده كيسه
دوى ته اجازه نه وه . د مغولو امپراطورانو اوالده به په سره كال كې اوسېدله

ال په زمانه كې د دوى لپاره د كال ژوند د امپراطورۍ د زو. چې كال پرېږدي
په زړۀ پورې نه و خو اكثرو يې تقدير ته غاړه ايښې وه او ټول عمر يې له 

البته، ځينو . نورې دنيا لرې، د سرې كال د ديوالونو په منځ كې تېراوۀ
كسانو د كال د منځ ستومانوونكى ژوند قبول نه كړ او د نوي ژوند د پيل 

د تېښتې د مخنيوي لپاره په كال كې څو چك . وتښتېدلكولو لپاره له كال 
د تښتېدليو د بېرته نيولو او په كال كې . پوستونه وو چې تګ راتګ وڅاري

.خپل كورته راوستلو لپاره به پوره پوره هڅه كېدله  
خو هغه كسان چې له كال ووتل او ونه نيول شول، په خپلواكو شويو 

دا په هغه وخت كې . لمنو په توګه ومنلواليتونو كې ځايي واكمنو د درنو مې
  . د ځايي واكمن لپاره يو امتياز و چې په دربار كې يې مغول شهزاده واوسي

محمد ظهير الدين علي بخت اذفري ګورګاني يو هغه شهزاده و چې له كال 
دۀ وروسته بيا . وتښتېد او د هند مختلفو خپلواكو شويو دربارونو ته ورغى

په دې بيوګرافي كې د . ه چې واقعات اذفري نومېږيخپله بيوګرافي وليكل
 كال ١٧۶٠دغه شهزاده په . ليكوال د زمانې د مهمو پېښو يادونه هم شوې ده

كې په سره كال كې دنيا ته راغى، همدلته يې لومړۍ زده كړې وكړې ، 
دۀ د غالم قادر . همدلته رالوى شو، واده يې وكړ او د اوالدونو څښتن شو

 په وخت كې له شاه عالم سره په دې تمه مرسته وكړه چې له روهيله د حملې
كال د وتلو اجازه به وركړي، خو امپراطور د تېښتې اجازه ورنه كړه او دى د 

  . تېښتې په فكر كې شو
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كيسه داسې ده .  كې په تېښته بريالى شو او كيسه يې جالبه ده١٧٨٩دى په 
كې ورسره ملګري شي چې  شهزاده څو كسه نوكران وموندل چې په دسيسه 

، بيا يې له خپلې ارادې خپل وروڼه خبر كړل او له ورځنۍ حاضري د بچېدو 
د . په خاطر يې پلمه وكړه چې سخت ناروغ دى، له هيچا سره نه شي ليدلى

تېښتې په شپه يې په مخ باندې ترياك وموښل چې  تور ښكاره شي او د يوه 
و كسه نوكرانو سره يو ځاى ورروسته بيا  له څ. سقاو جامې يې واغوستې 

  . روان شو، چا ونه پېژاند او له كال ووت
دى د ګوجرو په مرسته جيپور ته ورسېد او هورې خبر شو چې د جيپور راجا 

د شهزاده  په تېښته . ته د دۀ د تېښتې په باره كې يو مكتوب رسېدلى دى
ازې بندې باندې د مقاماتو له خبرېدو  وروسته د سرې كال او ډيلي ټولې درو

شوې وې او ناظر يعنې د كال د چارو سنبالګر ورپسې ډېره لټه كړې وه چې 
  .ويې نيسي

په جيپور كې شهزاده وقدرول شو او راجا يې په حضور كې د مغولو آداب 
شهزاده ته جيپور يو ښكلى او پاك ښار په نظر ورغى چې اوار . رعايت كړل

د دې . جيپوره جودپورته الړدى له . او پراخ  سړكونه او سترې ماڼۍ لري 
په واقعات اذفري كې لولو چې د جودپور راجا . ځاى راجا يې هم هركلى وكړ

د راجا په قلمرو . په خپله سيمه كې امن و نظم راوستى و او الرې خوندي وې 
شهزاده د سنبهار، اجمير، رامپور او بريلي په الر كې . كې ښكار منع و
يې شاندارې ودانۍ وليدې مګر كوڅې او په لكنهو كې . لكنهو ته ورسېد

  .سړكونه چټل ورښكاره شول
شهزاده په لكنهو كې كابو اووۀ كاله دېره و او نواب آصف الدوله چې نور 

 كې د دكن ١٧٩٢دى په . مغول سرداران يې هم پاللي وو، د دۀ ښه عزت وكړ
په دې سفر كې يې بنارس، سهسرام، عظيم آباد، . په نيت له لكنهو ووت

باالخره مدراس ته . رشد آباد، بارداون، كلكته او مكچلي پټان وليدلم
د مدراس واكمن نواب عمدة الملك واالجاه د هغه رسمي هركلى . ورسېد

  .وكړاو تنخواه يې ورته وټاكله
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د شهزاده د خاطراتو له كتابه پوهېږو  چې د ژورې  مشاهدې خاوند و او د 
دۀ چې هم د .  نه نظريات څرګندولمختلفو موضوعاتو په باره كې يې ازادا

هندوانو او هم د مسلمانو حاكمانو په دربارونو كې وخت  تېر كړ، د هند 
كابو ټول واكمن عياش او درغل وليدل چې بس موسيقي اوري او د نڅا ګرو 

د جيپور د راجا په باره كې وايي چې د ورځې ويدۀ وي او شپه يې . سيل كوي
د آصف الدوله وخت د نويو ودونو په . رېږيله يوه ډله ښځو سره وېښه تې

د هند حاكمانو د خپل رعيت د ژوند ښه كولو ته پام نه . كولو او تفريح تېرېدۀ
  . و

خو برعكس، كله چې شهزاده انګرېزان ليدلي او د هغوى ادارې ته يې كتلي 
دى وايي په هندوستان باندې مختلفو . دي، ډېر اثر يې ورباندې كړى دى 

 افغانانو، مغولو، او مرهټه وو حكومتونه كړي دي او دا دى قامونو لكه
د دۀ په نظر انګرېزان تر نورو قامونو ممتاز دي . اوس د انګرېزانو نوبت دى 

  .ځكه خو په هندوستان باندې د حكومت كولو حق لري
په واقعات اذفري كې د مغولو د عصر او په تېره بيا د ابدالي احمد شاه په 

ابدالي احمد شاه په هندوستان . در معلومات موندالى شوباره كې ځينې نا
باندې د دويمې حملې په وخت ډيلى ونيو او د مغول واكمن محمد شاه لور 

احمد . حضرت محل يې په زور ځانته په نكاح كړه او ډېر جهيز يې واخيست
شاه ابدالي نه يوازې ناوې بلكې د هغې مور او څو نورې ښځې هم 

حضرت محل په افغانستان كې نولس كاله  . ه بوتلېافغانستان ته ورسر
كله چې مړه شوه مور يې د لور تابوت ډيلي ته ورساوۀ او هورې ېې . ژوند وكړ

  .خاورو ته وسپارله
د شهزاده خاطرات د اتلسمې پېړۍ په هندوستان كې د واكمنو طبقو د 

  . سياسي او اجتماعي ژوند په باره كې ډېر څه راته وايي
كه د . يخه دا درس اخلو چې عام خلك سوله او سوكالي غواړيموږ له تار

دوى خپل واكمن سوله او سوكالي ورنه كړي، دوى د ځان د ژغورلو لپاره د 
  .خارجيانو هركلى كوي


