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زه مې له خدایه مننه كوم چې زه یي د سقراط په زمانه كې هست كړى    »اپالتون به ویل :دیونان نامتو پوه  وایي چې  
. كه زه اوماغوندې یو شمېرهم ووایو چې موږ نیكمرغه یو چې په داسې زمانه كې راهست شو چې په هغې كې  «یم 

اوحبیبي زموږالرښود شول لكه رشاد  ډیره بې ځایه    ،داسې كسان  نه وياوبې معنادا به  ، ځکه دوی زموږ خبره 
الرښود شول ، دوی موږ ته الرښونه وکړه اودوی په خپل وخت کې زموږعلمي نړۍ را وپنځوله اوموږ ته د زده 
تلپاتې میراث په توګه را  دنیا کې دخپل  په  اونا سپړلي سمندرپه څیردعلم  ناویلي  دیوه لوی  کړې په موخه ډیرڅه 

   دل...پریښو
 اویوه هیواد  قام ، دیوې ژبې ، دیوه ملت  هپوهاند رشاد اوس په داسې كسانو كې نه راځي چې په هغه باندې باید دیو

دغه نومیالى انسان دخپل كمال له امله دعلم په اوچت آسمان كې اوس دستورواو  بلکې  سراوچت وي  دعلمي ټولنو
پوله باندې والړه  پر) دستورو( دهمدغوپوهې اوسنۍ منزل ګاه چې دانساني  عنالمرونو په حساب كې راځي، په دې م

دې  رپیې روان دى اوټوله هڅه دعلمی ستورو په برکت لور ردستورو پ دعلم اوپوهې  ده. دبشري پوهې كاروان اوس
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، یونوی کشف  ځانونه پوه اوپه دغه تګلوري كې یوه نوې خبرهترهرڅه دمخه  پسې ده چې په دغه راز باندې باید  
   وي په نښه كړي. اوالرښوده مهمه له پارهلکه زموږچې دانسان، هغه هم دااوسنى الروركى انسان داسې 

سره  اوانحصاري جبرزور واكۍ په همدغه اوسني زورزیاتې    يدا هم ده چې كه اوسنعنالوردهڅې یوه بله مردستورو پ
 وښانه ده چې د انسان داصلې ټاټوبي برخلیكداري، نوو   اوظالم روان  باندې په بیالبیلو بڼوهمداسې برالسې  وانسانان  رپ

بشریت او  په دغه حال كې پرته له دې چې    ،دیوه تورتم په منګولوكې لویدونكې دى  له شکه پرتهخو  اولوی هویت
ژغورنه هم نه كیدونكې ده. همداده چې پوهه دخپل پایښت له پاره    یې  ستوري دنوح بیړۍ شې په بل څهانسانیت ته  

باوري ده چې له ستوروسره امن دى، له ستوروسره مینه   ردېلوردخپل كاروان الره وروباسي.او پرنن سبا دستورو پ
ښوونه لور الراوپرمختګ پرهغو پسې خوځیدنه اوهڅه په خپل وارهغه انساني وړتیاده چې انسان دامن او خوښئ  راوپ

     كوي.
طرح كیداى چې آیا ستورپیژندنه    انساني پاملرنې په پام كې نیولو سره اوس داپوښتنه هم  ېد همدغه ټكي اوهمدغ

یوه خبره مو باید په پام كې وي اوهغه داچې دداسې چا  و، پوښتنې كوداډول ګرانه ده كه آسانه ؟ كله چې موږله هرچا 
وسایلو باندې برالسى ونه لري دا خبره په خپل ذات كې یوه نادره او په ځینو  پوهه اواوسنیو ره له پاره چې په معاص

ناشونې هڅه دپوهانواومفکرینوپه نظر  وختو كې  داكار یواز ې په هغه حالت كې په سمه توګه  اوخواب دی. ځکه 
عملي توګه   لومړی په ګوته اوبیا ددغې هڅې له پاره په   الرېعینی  شې چې دپوهې    اوپیژندل کیدای  ترسره كیداى
ده چې.  برابرې شي اړینه  داهم  پلوه  بله  باید  له  باید دومره    ددغه ګران کارله پاره  اومادي په یوه ملت كې  علمي 
په دغه الره كې ګام اوچت كړاي شي په دغه حال كې بیا یوملت اویوه ټولنه ترډیره حده كوالې شي څوزورپیداشي  

   ى شي چي دهرچا په وړاندې پرې وویاړي.هم خپل ویاړونه اوهم كوال،چې هم ستوري وپیژني
دځانګړو ادبی اوټولنیزوعلومو په برخه کې دمعاصرې نړۍ  همداسې    له موږسره  رشاد پوهنه هم زموږ په وړاندې

چې نن یې تاسې دلته  یوه نوې خبره ده، خوڅه  دا نومونه  زما  كه څه هم رشادپوهنه او   یوویاړدى اویو ویاړبه وي.
چې  عناپه دي م،د ذهنیت ګوزارونه خوريدیوشمیراذهانو په وړاندې په علمي لحاظ    په ترڅ كې  اوس دخپلې ودېلولئ  

ددغه اصل په علمي ارزښت دعلمي كره كتنې په رڼاكې ډیرخلك یانه پوهیږي اویاداچې ځان ته دا قناعت نه شي  
ي لحاظ دې ته اړتیا ده چې د  وركوالى چې ویې مني . همداده چې له یوې خوا وخت ته اړتیاده اوله بلي خوا په علم

په وړاندې دغه  (Idea)فكراونظر ( creative)  يعینیت ونیسي.دهرایجاداو پرمنطق پوره ذهنیت ځاى باید یونګه 
چې له  دوه پړاوونه په اړینه توګه طرح كیږي چې دیوه اوږده بهیرپه پاى كې دخپل ثمر)منښت ( پړاوته رسېږي.

تجربه شوې علمي آزموینې په توګه د بریالیتوب په ډګرکې په عملي اونظري توګه اوس  نیکمرغه رشادپوهنه دیوې  
   دعلمي منښت پړاوته رسیدلې ده.

   زه په دې باوري یم او دا یوه دنیكمرغۍ خبره ده چې رشاد پوهنه
 (Rashad  studies)  ورسیده. ددې  په ژوند دعینیت پړاو ته  )عالمه رشاد(  اوس په خپله ددغه اوچت انسان او پوه

یوچا یې باید ردانه ده چې موږ داخبره په وچ جبر اوداحساساتو په زورسره ددې له پاره كوو چې ګواكي پ  معنا خبرې  
نه دا دعلم كار دئ ،زموږ اودیوزیات شمیرنورو داشان طرحې اودرشادپوهنې راڅرګندول په هغه كاراوتالش ، ومنو

رشاد پوهنه په یوه وړه دایره  .خوپه اړه استاد رشاد ترسره كړي ديپورې اړه لري چې دانساني ژوند دبیالبیلو اړ
الرویان )انسانان (   دپوهې اوفرهنګی اوعالي معنویت  باندې نه راڅرخي بلكې دادعلومو داسې یوه سپیرونې ده چې

دابه روښانه سباوون ورمخامخ كوي. كه چېرې موږ رشادپوهنه دیوې شاندارې اودنګې ماڼۍ په توګه فرض كړونو  رپ
هم ورسره تړلې وي چې ددغې دنګې اواوچتې ماڼۍ ستنې به پښتو، فارسې ، هندي ، اردو ، عربي ، روسي او  

 اوتمدنونه وي. هغه ژبې اوتمدنونو چې دخپلو علمي سټوله امله په خپل ذات كې دیوه ځالند انسانيې  سانسكریت ژب
نه     دیوه اړوند انسان په وړاندې دا ډیره ساده خبرهسره هم تړاولري. دیوچا ، دیوې ټولنې  )تمدن (  هڅوب    لرغوني

هغه باندې داووژبو،اووتمدنواو اووو ولسونو  رده، چې دخپل ژوند په ترڅ كې د مقبولیت داسې پړاوته ورسیږي چې پ
یوه هیواد او یوه كلي كوركې نه او سیږي ،سترګورانسانان په دې ویاړي چې دغه انسان چې له دوى سره په یوه سیمه

دابه نه یوازې دوی ته بلکي ټول بشریت ته له شکه    نه اوسیدلى، خو اندوژوند یې له دوى سره شریك شوى دىاو
   پرته یولوی علمي زیری اوویاړوي .

علمي نړۍ كې دحقایقودڅیړنې له  شرقي  شم چې رشاد پوهنه نن سبا په    ویالیپه دې باره كې دومره     زه دم ګړۍ 
چې په دغه علم كې ان له ساده سیاست   عناده ، په دې مزیاتوب اوتګالره    علميپاره یوه نوې موضوع اویونوى  

پوهنې رانیولې بیاتراوسنى ستورپوهنې پوري حقایق اوفكتونه په ګوته شوي دي. هغه چې په پورتنیوژبو، ټولنواو  
ا په پوره باورسره اړه لري.همداده چې ددې ګردو ارزښتونو په پام كې نیولو سره سړى د  په نیغه توګه  خلكو پورې

    ویالشي چې:
له مخې دژوند  ټولنیز ژونددمعنوي  ایجادي طرحه  یوه جالبه  ، شیانواوحقایقورشاد پوهنه دخپل ماهیت  هستۍ    اود 

چې دځانګړو كلتورونواو     دانساني ژوند عیني او سمبولیكه تجربه دهاوپه عین حال کې  څرګندتیا یو مثبت انعكاس  او
په ګوته كوي اودهغو ستاینواله او پاسواله ده، ځكه چې په هغې كې دانساني اوحقایق  فرهنګونودپاملرنې وړارزښتونه  

   شوې ده .س  انعکاتجربو اوهمدارازدعقیدتي ویاړونواویادونو څرګندونه په خپل اوچت معنوي ارزښت او وړتیاسره  
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رشادپوهنه دانسان او طبعیت دتوضیح او تشریح داسې فلسفه ده چې په معاصره نړۍ كې دیوزیات شمیرپوښتنو له  
،  پاره خپل )ځانګړي( ځوابونه لري . داسې یوه پانګه ده چې په هغې كې كوالى شئ دلویدیزوالو په ژبه داسې مادلونه

كردارونه  میتودونه دپاملرنې وړخویونواو  او  دانسانیت خورا مهم  ومومئ چې  بیلګې  په چې    او  تاریخ  او  د ژوند 
   شوي تجربه کړئ.  په مادی اومعنوي لحاظ هست  رڼاكې

او دهنر بیالبیل ډولونه هغه څه چې    ، جغرافیا، فوكلور، ادبیاتد، تاریخ  درشادپوهنې په ترڅ دزیاترو ټولنو ژون 
پ یوتیوریكي دانسانانو  داچې  یوازې  نه  رشادپوهنه   . دي  شوي  څیړل  دي  اړوند  پوره  نسلونو  پښتونواو  بیالبیلو  ه 

هم دي چې  ( Educational  School)پوهنځى  یزلړۍ ده بلكي داد عملي ژوند یو داسې روزن دیوه نړۍ لیدویاړاو
دروزنې ، ویښتیا او پالنې په خاطر  كې یې خورا زیات ارزښتونه دانسان    هپه سلګونو كسانودلته زده كړې او په هغ

   زده كړي او زده كوي یې .
ارزښتونهو،ه ګرد  كې   (values)دغه  پوهنه  رشاد  په  هیله    دي چې  یوه  زما  وړكوي،  دپاملرنې  او  برجسته  ځان 

ارادت او درناوي  انفرادي  اوغوښتنه له پخوا څخه تراوسه داوه او ده چې درشاد او رشاد پوهنې پیژندنه او مطالعه د
پورتهمحدود  له وړاندې    ې  په  دیسکورۍ  اوانساني  باید  دعلم  اوعالمان  پوهان  شي،  بریاپه پریښودل  افغاني  ددغې 

اوڅیړنېپلو طرحې  نړیوالې  اكاډیمیكې  او  علمي  نوې  اومعرفۍ  دیوې  شياوبډایتوب    دالکشف  فكركې  دې  ،په  په 
وړزیرمه اودپاملرنې  دالویه  زمانه   خاطرچې  اوسنۍ  دیوه    په  اوكې  مودې  داوږدې  نابغه  پسې  بامسوولیته  پرله 

  پایله اوعلمي پایله ده.كاراوهڅو
له كارولوپرته یې دومره  ټرچې دعصري وسایلو لكه تایپ اوكامپیو  دی، رشاد په دغه زمانه كې له هغو كسانو څخه  

او    راټولو  هم یې     (computer)كامپیوتر خپله  كاروكړ چې اوس ېې دیوې وړې زماني مودې په اوږدو كې ان چې  
   ته ګوته په غاښ دى.سروسامان ورکولو 

دلومړي ځل له پاره چې دكابل پوهنتون فرهنګي شورا)په هغه مهال چې زه یې مسوول وم ( او دخوشال فرهنګي 
  ته   غونډې  ټولنې داستاد رشاد اوویاكلني په شانداره توګه دكابل پوهنتون دعلمي شورا په تاالركې ونمانځله، ما هغې

دغه پیژندګلوي په اړه  آثارو  ژوند اوكړه،كله چې داستاد د   رشاد داویا ټوكه كتابونو پیژندګلوي وړاندېدعالمه رشاد  
  دې یږداچې دغه كارته دمالوتړله او ارام مې نه پر  ړه: »ده په خپله علمي لورینه او مهربانۍ دا خبره راته وك  ،ماكښله

   ...«  كیږدم ، ته باید هغه وګورې او بیا باید دهغو په باره كې څه ولیكېزه باید خپل ټول آثارستاپه مخ كې نو
دپردیو په  ماڅوورځې داكاروكړاوداستاد هغه لنډه بیوګرافي مي په هغو حاال توكې چې لكه دنن په شان  په رښتیاهم   

رشادپوهنه اورشادپیژندنه  دآزادۍ اومقاومت د اوج كلونه او شپې ورځې وو ولیكله. هلته ماته څرګنده شوه چې  وړاندې  
      یعني څه؟

زموږ ادب اوفرهنګ په اوږده سرچینه او یوه سپارښتنه هند اوهند پیژندنه ده ،  برخه،یوه تلپاتې  دڅیړنې  درشادپوهنې   
  په    (Indology)هنې  دري افغاني مفكرین او نابغه ګان داسې رامنځ ته شول چې ددوى آثاراوافكاردهند پوتاریخ کې  

دلته  ،ال خټك او استاد رشاد ديحالبیروني،خوشابوریحان كې خورا مهم او دپاملرنې وړدي ،دغه درى كسان پیژندنه 
مفكرینو په دغه باب په اټكلې توګه فكرنه دئ كړى ، دوى په   دریوافغاني  ترټولو مهمه موضوع دا ده چې نوموړو

سره په  بنسټ اوتجربودانساني ژوند له دغه علمي رمزورازكې په شعوري توګه یوداسې هدف په نښه كړى چې هغه 
 ، تاریخ اوتجربوهراړخیزه توګه نه شلیدونكې اړیكې لري ،په هند پوهنه كې زموږ اودزیاترو آسیایې خلكو دژوند

لړۍ   زموږ دیواوږده  اوتجربو،  دژوند  اوزموږ  داندوژوند  زموږ  ده،  خوندي  پړاووكې  بیالبیلو  په  تاریخ 
او یاپه بله او وروستۍ  ،په دغه پوهه پورې اړه لريی ژوند په خورا حساسو وختوکې  دانساندباورونودكاروان برخلیك  

سیمه ده. په دغه سیمه  اومیراثونو روښانه  وینا هند زموږ دمورنۍ خاورې دویاړونو اوتلپا تې كارنامواوعلمي تجربو
دمادي  هیواد    هددغ   غو باندېكې دآریاني اوافغاني تمدن ویاړونه تراوسه پورې ژوندي پاتې دي اوتراوسه پورې په ه

روان دى ، دتاریخ په اوږدوكې چې زموږ پلرونو اونیكونه كوم علمي میراثونه راایجاداو  کاروان  ژوند  اومعنوي  
سمبال كړي، هغه له هنده پرته په بل ایواد او بله سیمه كې نه پاتې دي او نه هم موندل كیږي ، زموږ دژبو ، زموږ 

اوچت ژوند یادونه او خاطرې تراوسه پورې په همدغه پوهه )هند پوهنه ( كې خوندي    دباورونو اوزموږ دتمدن او
دي البیروني ،پاتې  لكه چې  داسې  لنډو كې وګرزي  او  اوږدو  په  هندستان  آباد  دسمسوراو  هم  اوس  كله چې سړى 

یداى شي چې هغه په دې پوه،رشاد ګرزیدلې عالمهګرزیدلى ، داسې لكه چې سترخوشال ګرزیدلى او داسې لكه چې 
زه، زما فرهنګ ، تاریخ اوزما نورې ماسې او حماسې په هندکې  انسان یعني څه؟ انسانیت یعني څه؟ اوپه پاى كې  

    یعني څه ؟
برخلیك په باب دغه شان پوښتنوته په آسانۍ سره ځواب موندالى شې په دې كې   پلكله چې یوڅوك دځان اوخ      

شك نشته چې هغه په رمزاو راز پوه انسان به له هنداودغې ګردې سیمې سره په كلكه لیوالتیا اومینه كې ژوند ونه  
و كې دومره ژورفكركړى كړي ، همداده چې نوموړو نومیالیو په دغه باره كې زموږ دتاریخ په دریو بیال بیلو پړاوون

چې سارى یي په علمي نړۍ كې نه ترسترګوكیږي، ددوى دآثارو له مخې هند پوهنه زموږ دتیرژوند، دهغه ژوند چې 
له موږ یې پته وركه وه او الوركه ده داسې هنداره ده چې كه لږ په ځیرسره په كې وګورو نوبیاكوالى شو په هغه  

دخپلوتیرو  ننداره وكړواورشادپوهنه  ډیره  تجربواوآزمویښتونوكې  اوپیژندنې  ښه  ددقیق شناخت  برخه  زموږ  دغه  په 
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

الرښونه كوالى  پیړۍ په دغه ساینسي اوتکنالوژیک بهیرکې زموږډیره ښه   دیوویشتمي توګهاوتمدني    په علمي  كې
  شي.

دب څیړنه اوپه دغه  پرپورتنیوخبرواویادونود رشاد پوهنې له بنسټیزواړخونوڅخه یوبل هم دهغې ادبی اړخ، ا  برسیره
ترڅ کې دعالمه رشاد مهارتونه اوتجربې دي، زه پردې باوریم چې ادبیات دهغو ایجاد اوشننې چې دوې بیلې برخې  
شي   کیدای  کې  پوهنه  رشاد  په  شي.  کیدای  مطالعه  اوهسکوکې  اوج  په  رسالت  دخپل  کې  پوهنه  رشاد  په  دي، 

و په ترڅ کې د ورځیني ژوند اوبوختیاووڅخه پریوه خوا په نښه یوشمیرادبیات په ساده توګه دیولړسرګرمیواوبوختیاو
شي، چې دغه ادبیات بیا کوالی شي خپل لوستونکي له ګواښونو، تماسونواوغوښتنوسره مل په ګوته کړي، خوپه عین 
 حال کې په دغه اړه مهمه اوعلمی خبره داده چې ترټولو ښه انځورشوي اوایجاد شوي ادبیات تل خپل لوستونکي ته
یوڅه،هم ورکوي اوهم یي ورښیی چې یا باید وخاندي، یا وژاړي ، حیران شي ،تحلیل وکړای شی اوپه عین حال کې  

   یوذهنی اوعیني تفاهم رامنځ ته کړي.
رشاد پوهنه په ادبی برخه کې موږته داراپه ګوته کوي چې موږدخپل ژوند په اوږدوکې تل ددې له پاره هڅه کووچې  

پلوتجربو اوله نوروسره دخپلواړیکو په اړه دتماس اوتفاهم تګالره له یاده ونه باسواوپه عین حال  له خپلواحساساتو، خ
کې داخبره هم موږ ته را په ګوته کوي چې باید له پراخو پرګنو اوکلتوري جوړښتونوسره دخپلواړیکو په پاره خپل 

ه دغه برخه کې خپله دفاع یوازې اویوازې  دفاعي دریځ اوحالت هم له یاده ونه باسو، د رشاد پوهنې له مخې موږ پ
الس    په سالمه توګه دادبیاتوله الرې د ادبیاتوپه وسیله کوالی اوهم پریوه مثبت لوري له یوه مثیت اومعقول ذهنیت سره

په کارکیدای شوو. د رشاد پوهنې له مخې دادب اوادبیاتوترټولو مهمه دنده اوونډه داده چې دنړۍ په اړه ، دهغه ځای  
اړه چې هلته موږ ژوند کوو زموږ انفرادي ځواب اوعکس العمل ثبتوي. ځکه چې انساني تجربې په خپله داتوان    په

   لري چې زموږ په آثارو کې ایجادشوي اوخوندي شوي ارزښتونه اوبحثونه توضیح اوتشریح کړي.
یوایجادګر اویا دهغه اثرڅیړو   رشاد پوهنه موږته په علمي ډګرکې دغه ټکي را په ګوته کوي چې کله موږ یوادیب،  

په هغه کې ترهرڅه دمخه موږ دکرکترونو، احساساتو اوآزموینو ترمنځ د ورته والي خبره په پرتلیزه توګه څیړی 
لیدای اوترالس الندې نیوی شو، ځکه چې ادبیات هم په خپله داسې څه نه دي چې هغه به په خپل جوړښت کې خپله 

په پام کې ونه شي نیوالی. رشاد پوهنه دادبیاتواوادبي ایجادیاتواوڅیړنوپه برخه کې د    اودنورو پرتله، اهمیت اووړتیا
لوستونکی دنده هم له پامه نه غورځوي ځکه چې ددغې پوهې )رشاد پوهنې ( له مخې لوستونکي خپله اودنورودپاملرنې 

دغه برخه جدي دقت له پامه ولویږي.  اوپه وروستي تحلیل کې دقضاوت دنده هم له پامه نه شي غورځوالی اونه باید په  
رشاد پوهنه دنړیوال علمي پرنسیپ له مخې پردې باوري ده چې لوستونکي ) دنظرخاوندان( کوالی    په دغه برخه

شي انساني اوکایناتي تجربې دیوه بې ساري اصل په توګه دهراثراوایجاد په ترڅ کې کشفې کړي اوهم په دغې وسیلې  
   له دنیا اویادهغې هغه برخه چې دوی نه وي لیدلې هم ووینې اوهم یې تشخیص کړي.دوی کوالی شي چې خپ  سره

دامنې چې دادبیاتوپه اړه دلوستونکي )بیاهم   علمي اصول اودڅیړنې میتودلوژيپه عین حال کې د رشاد پوهنې     
ه دریځ یې په خپل  نظروال لوستونکی( لوی دریځ اوپوښتنه دهغه پرکار، تجربه اوآزموینه باندې والړدي، چې دغ

واردلیکوال اوایجادګرله اړیکو، استعداد اوایجادي مهارتوسره هم نیغ تړلی دی اوپه پای کې بیا دغه لړۍ په طبعي  
توګه دلیکوال ، کتنه، دهغه اخیستنه اوپه اثرکې ټولنیزارزښتونه دهغه دریځ، ایدیالوژیکي تړاو ، تاریخي اوټولنیزو 

   اړخونوهم په ډاګه کوالی شي.
  

 اوس همدومره 
 درناوي
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