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 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۸۲/۲۸/۸۱۲۸                                               پوهنمل حاجی محمد نوزادی

 غیرعلمی وړاندوینی هکله علمی یادوونی اوه د قیامت پ
       

چی دلته په وکړه پوښتنه په تلیفون کی رانه  هد کندهار، چی پخپله هم ډاکتر دیڅو ورځی وړاندی می ورور  
. دلته داسی اوازو ټول وطن نیولی چی ارخطا دی چی هیڅ نپوهیږی څه وکړیافغانستان کی خو ټول خلګ دومره و

ی او را و نه خیژلمر پرله پسی به دری شپی ورځی نیټی نه  ۸۱۲۸/  ۲۸/  ۸۲یانی د ګوندی دراتلونکی جمعی 
 :ماته ددی سره سم دا شعر رایاد شوشی ؟  . ته څه فکر کوی دا به څه پیښورسره سم به قیامت راځی
 نور مو ډار له څه بال دی، د ښامار خوله کی پراته یو  یودښت نن کربال دی هر ، هره ورځ دلته محشر دی

استاذ  (جیولوژی) د ځمکپوهنیپه پوهنتون کی ر غوښت چی زه یو وخت می پدی خاطر زما نظبه  ښایی ورور      
. ده ته می وویل رسومتر مریخ پوری  ځان د قلم په وزرکله ناکله د خپلو علمی لیکنو په ترڅ کی هم وم او ال اوس 

، هلته ه ډار لریپری نه وزی او دوم داچی داخلګ نور له قیامته څرا ورځ هیڅ یوه نابلده ټکه چی اول خو به پدغه 
 . او دبال خوله وازه دهخو هره ورځ محشر دی 

عربی ژبی څخه د  توپیر لری .باورونه را به شو پخپله قیامت ته چی دا به څه ډول یوه پدیده وی . پدی هکله       
، یانی دنړۍ (کیدل بیا پاڅیدل یا بیا ژوندی( او پښتو کی )رستاخیزلغوی مانا په دری او فارسی کی ) قیامتپخپله د 

د نړی په نژدی ټولو ادیانو .  ولو پخاطر د مړو راژوندی کیدل دیپای او د الهی عدالت دتامین په موخه د حساب ورک
ځانته کی ، هر دین پیښیږیدا کار . داچی څنګه به اړوند په یوه یا بل ډول یادوونی شویدی د ژوند د عمومی پای پهکی 

. موږ چی شتون لریڅرګندونی باورونه موجود دی چی د توحید په سماوی ادیانو کی پدی اړوند تر لویه بریده ورته 
، نو د اخرت ورځ حق ګڼو او بیله شکه باور لرو چی داورځ به ج( او یوم االخر باندی ایمان لرو، پر خدای )یومومنان 
 . اده ورباندی شوی ویپه هغه ډول منځته راځی چی د پاک هللا ار کټ مټ
، ه نابلده اندیښنو کی غوټه کړی وهپنیټی  ۸۲چی د روان کال د ډیسمبر  ازی په کندهار کی زما وړونه نه وهدا یو       

، بلکه په ټوله نړۍ کی یی د اندیښنو وارخطا کړی ویی د قیامت دا یوازی د وروسته پاته هیوادونو ټولنی نه وی چ
 . بیلو کچو هیښ کړی وهبیالپه  وګړو بیالبیلی پرګنی

را پورته شوی چی ځینی یی د ناسم څخه ( جنترۍ، کال هنداری) لرغونی کالینډردا هیاهوی اصال د مایایی ټبر د      
د یادوونی ، هم یی چی داګړی د قیامت سره تړاو نلریخبره . دا یوه تعبیر او ځینی یی د ناسمی وړاندوینی پایله بولی

څخه ریښه ، داسی اټکل شته چی دا لغات د پښتو بولی کالیندرچی په ټولو اروپایی ژبو کی یی قویم : جنتری یا توړ بولم
تی ، هفتی او میاشی د هنداری پشان د کال ټولی ورځی( چکال هنداره) د پاره د وختشمیرنی . په پښتو کیاخیستی وی

په اروپایی  ییبه وروسته ښایی د تقویم یا جنتری سره انډول دی چی  . دا لغات، یو مناسب نوم دیورپکښی مالومیږی
ایرانیان هم  ته کال هنداریزموږ . ی( په بڼه بدلون موندلی وکالیندریانی ، کال یندر کال ینداره ، کال یندار)د  ژبو کی

 .ورته وایی( سالنماورته لغات لری چی )
غوړیدلی ، یو وخت یی یو و د التینی امریکا شمالی سیمی دییی د مکسیکو جنوبی اځای د مایا اولس چی اصلی       

کی په بیالبیلو برخو کی هنر د ، مهندسۍ او ، ریاضیاتو(ستوری پیژندنی. دوی په نجوم )او پرمختللی مدنیت درلود
س هم د ډیری السته راوړنی لرلی چی ددغه بډای میراث اثار یی ال او

دوام موندلی  وخت  ډیرهم د میالد وروسته  . ددوی دا تمدنوړ دی لیدلو
دغه . الندی کولو وروسته له پښو ولوید غل اوانیویانو د یرچی د اسپ

کی . دا په حقیقت درلوده کال هندارهاولس له هغه لرغونی وخت نه یوه 
وه چی د ډیرو پیړیو دپاره جوړه شوی وه او له مخی  وخت هندارهیوه 

. د وختشمیرنی پدی تلونکی دپاره هم وړاندوینی کولییی دوی د را
( باندی دورانونوی راتلونکی زمان په څو سیکلونو )هنداره کی دو

 چی. لوی سیکل یی ی لوی او واړه سیکلونه یی درلودلچویشلی وو 
. د باکتون ، د باکتون پنامه یی یاداوهدڅو وړو سیکلونو څخه جوړیدی

دیارلسم . ددغی وختشمیرنی و سره برابر ووکال ۴۹۳ټول اوږدوالی د 
نیټه چی  ۸۲زیږد کال د ډیسمبر په  ۸۱۲۸ددوی په حساب د  باکتون

 ۲۴۹۲( کال هنداری له مخی د هجری شمسیزموږ د لمریزی لیږدی )
کومه چی د کال تر ټولو اوږده شپه ده  برابره دهشپی سره  د هغی کال

 وختشمیرنی کال هنداره د لرغونو مایایانو د                                              . پنامه یی یادوو (یلدا شپی)او د 



 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

 ځنی ژوند کی کار نه اخلی مګر ډیرۍ کسانکه څه هم مایا اولس دا مهال د خپلی هغی لرغونی جنترۍ نه په ور      
زمان پای ته به پدغه نیټه . یوه وړاندوینه یی همدا وه چی ال هنداری وړاندوینو ته باور لرییی ال تر اوسه هم دهغی ک

هغه وخت چی ال ددوی په نظرد قیامت دغه په . یه منځه والړشلبه راځی اوټول بشریت به ، اخرالزمان رسیږی
ړه او دا یی یو ناسم تعبیر ، علمی څیړونکو داخبره له بیخه رد کاکل شوی نیټه را رسیدلی هم نه وهوړاندوینه کی ټ

پای او دبل دور  (باکتون، داسی ښکاری چی د نوموړی سیکل )نیټه تیره او قیامت پښه نیولی شهغه اوس . داچی وباله
رۍ ) چی یو لوی سو د مایایی کال هنداری ډیرۍ تعبیر کونکی داسی اټکل کوی. ، نه د زمان او بشریت پایپیل دی

. البته دا اټکل د ونی تیر اوبشریت به له منځه یوسیه کړی ، موږ ټوله به تر ستخوله وازکال کی  ۸۱۲۸غار ( به په 
 .شویدی پوهانو لخوا په کلکه رد 

                                                                                      
، نو ایا قیامت به دبشریت د پایته رسیدو په مفهوم په یاده شوی نیټه قیامت رانغییقینی شوه چی اوس خو خبره دا       
او کومه  یپربنسټ سر ته ورسیږ المل مخی به هغه دکومرانشی او که راتلونکی وی نو د علمی دالیلو له  کله همهیڅ
څیړونکو د . دعلمی څه کیږی چی د پاک خدای اراده وی به هغهمخی . البته زموږ د اسالمی عقیدی له ولریبه بڼه 
 :ښودل شویدیداسی بڼی یی او احتمالی  ونهپربنسټ ددی کار د امکان المل نظر
لکۍ لرونکی د ځمکی پرمخ د ژوند  دمحو کیدو تر ټولو ستر خطر کیدالی شی پرځمکه باندی د یوه  –اول      

ی خو یوار منځته راځکی . داکار معموال په هرو دوو میلیونو کالو د را لویدو له کبله پیښ شی( comet) ستوری
ستوری پیژندونکو پوهانو پدی اړه . ه ټاکلی نیټه یا فورمولبندی نشته. ددی دپاره کومکیدالی شی هر وخت تر سره شی

. پوهان پر یدو څخه کشف کړیتمال مخکی له پیښاح په فضا کی کائینات په کلکه تر نظر الندی نیولی څو دداسی خطر
کوی چی په مټ یی دا ډول خطر د تل لپاره له منځه یوسی یانی د تخنیک په مرسته د داسی تکنالوژۍ باندی هم کار 

. که چیری د ځمکی یالره بلی خواته واړوی او پر ځمکه یی د را لویدو مخنیوی وکړیوه ورانونکی ستوری د رالویدو 
 . لویدو څخه ویسلنه به د لکۍ لرونکی ستوری د را ۰۱پر مخ بشریت له منځه تلونکی وی نو دداسی خطر 

 په دومرهیو وخت  . دا کارکیدالی شیاجسامو تر دایمی بمبارد الندی دهزموږ دځمکی کره د فضا یی  –دویم      
 .شی د یو المل په توګه یادیدالیدا پدیده هم  .واخلینه چی د ځمکی د اوسیدونکی ژوند تری تر سره  او توان شدت
ی دفضایی ځینی څیړونکی پدی باور دی او وایی چی د قیامت د پاره دا حتمی نده چی خطر به یواز –دریم       

د اټمی وسلی  .د پاره مناسب شرایط برابر کړیدی ددی کار. د ځمکی پرمخ پخپله انسانانو هم کائیناتو څخه را پیښیږی
خطر ډیر امکانات منځته محو کولو د پاره د د ژوند د هیوادونو شمیر مخ په زیاتیدو دی او ناوړی پدیدیلرونکو 

څنګه جوړیږی او ددی کار احتمال هم هیڅوک وسلی اوس یو ډیر پت راز ندی چی دا ډول کار دا . راوستی دی
. اشی او په بیړه کار تری نه واخلیردوالی نشی چی دا وسلی کیدالی سی د یو شمیر روانی ناروغانو تر واک الندی ر

، د شوروی مشرانو له خولی سکو په دولتی پوهنتون کی محصل ومساړه جنګ پر مهال کله چی د مزما رایاد دی د 
. که ددغه بمبارد کړیشوروی خپلی وسلی وکاروی او امریکا  ،الس تر زنی کښینی ویل کیدل چی که کرملین بیخی

دا انفجار به نړۍ له منځه ، دیتی رپه زیرمتونو کی پ د سره اردوهغه اټمی وسلی انفجار وکړی چی  بمبارډ له کبله
. د روانی ناروغانو پرته داسی سیمه ایزی شخړی بشر دپاره به اخرالزمان وی انی دیوسی او بیا به نوهرڅه ختم وی ی

لکه د اټمی وسلو لرونکو هند او پاکستان ترمنځ شخړه ایز ګواښونه او دایران او اسرائیلو ترمنځ ګواښونه چی ښایی 
ی شی د لوی خطر دپایلو سره مل ، هم کیدالدی راتلونکی کښی ولریلری او یا به یی په نژداسی وسلی دواړه به یی 

  .وی
مخ شی چی ځینی کسان داسی فکر کوی چی بشر به د هغو ورانونکو پیښو له مخی د نابودۍ سره مخا –څلورم       

باره کی څیړونکی داسی یو خطر د سمندرونو د اوبو د چاپیلایر ساتنی په . دبیلګی په توګه پخپله ځمکه یی را زیږوی
ی د کنګلو ستری زیرمی رمیدو له کبله په قطبونو کامله ګڼی چی د ځمکی پر مخ د هوا د زیاتو ګه دسطحی د جګیدو ل

د ینی نور څیړونکی د سوپر ولکانو ). ځی او د ځمکی وچی برخی الندی کویاوبه زیاتیږسمندرونو  ،ویلی کیږی
د سرچینو په توګه کیدلو ته ( پیښیدلو ته هم ددی ډول خطرونو د رامنځراوتل ګیډی نه د اور د سترو کتلود ځمکی 
کوالی شی داسی خطرناک ارګانیزمونه تولید کړی چی هغه  ) نانوتکنالوژی (چی . یو شمیر نور بیا دا ډار لری ګوری

دی ډول خطرونو بی شمیره امکانات شته چی کیدالی شی  . ده ورننوزی او له منځه به یی یوسید انسانانو بدن تبه 
 . له منځه تلو د خطر سره مخامخ کړیبشر د 
المل ونډه په الندی ډول که چیری د اسمانی یا ځمکنی الملونو له مخی ژوند له منځه تلونکی وی ، پوهانو د هر         

 :ښودلی ده
، پر ځمکه له کبله یی امکان په لسو کی شپږ ، د اټمی جنګ۰لسو کی د اسمانی توکو د رالویدو څخه یی امکان په       

دی خو په لسو کی څلورو ته  باندی د تودوخی د زیاتوالی او د سمندرونو د اوبو دسطحی دجګوالی خطر تدریجی
کی دا امکان و په پای و کی دوه ادی خطر امکان په لس ، دیو له کبله چی ناببره به پیښی شی، د ډله ایزو ناروغرسیږی

د به خو داکار . او ژوند د نابودۍ سره مخامخ کړی انرژی یی ختمه شی ،یپه بشپړ ډول وسوزهم شته چی د لمر کتله 
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 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

ه د اوس د پاره په لسو کی ی او لدی کبله د تشویش کچکالو د تیریدو مخکی په هیڅ بڼه تر سره نشڅلورنیم میلیارډ 
 .صفر ده

. لدی وهنیټه نده چی د لومړی ځل لپاره د قیامت د  ورځی په توګه اټکل شوی  ۸۲ډیسمبر  دا یوازی د روان کال د     
ه بوری وراتلو ته ، قیامت ال تر اوسخو لکه څنګه چی وینووی نیټی هم پدی موخه اټکل شوی ډیری نه پخوا نوری 

اټکل کړی وو  دا وختهغه  Sylvester IIسیلویستر دویم م کال کی پاپ ۲۱۱۱په  :. د بیلګی په توګهزړه ندی ښه کړی
چی د لومړی زیږدی ) میالدی ( زریزی په ختم او د نوی زریزی په پیل سره به قیامت راشی او د ځمکی پرمخ به 

 ۶۶۶اټکل وکړ چی د اسالم د منځته راتلو په   Innocent IIIاینوسینټ دریمم کی پاپ ۲۸۲۳. په ورسیږیته ژوند پای 
 م کال۲۶۶۶په . کی تر سره شوی وای ۲۸۲۰ښایی په  ی او ژوند به پای ته ورسیږی چی دا نیته بهکال به قیامت راش

پنځمی نیټی پوری یی دوام  ترد نوموړی میاشتی یو بیسارۍ ستر اور ولګید چی کی نیټه په لندن  ۸په د سیبتمبر 
یی له منخه ر دولتی تاسیسات ګانی او ډیکلیسا ۲۰، کورونه ۲۴۵۱۱ایری کړه ،  رخهسلمه ب ۲۱دلندن  . دی اوروموند
که ددی کال . داځبه قیامت راشی . ددی ناورین په پیښیدو سره عیسوی کشیشانو اټکل وکړ چی په همدی کالیوړه

نور هم لدی وروسته ( یو شیطانی عدد دی چی د ژوند د پای ته رسیدو المل به وګرځی .  ۶۶۶خیری دری عددونه ) ا
 . ه یی هم د عمل جامی وا نه غوستلی، خو یوکال کی وو ۸۱۲۲چی اخیرنی یی په ډیر داسی اټکلونه شوی 

هغه کسان چی . ، له یاده ووځیجامه واغوندیدا ډول اټکلونه ښایی نور هم ډیر ووهل شی اوبیله دی چی دعمل       
. د انسان د توان نه وتلی خبره ده ی ورځی دقیقه ټاکنه، دوی پخپله پدی ډیر ښه پوهیږی چی ددداډول اوازی خپروی

 وړ سوداګریزی موسسی او نور دالالن د پامکی ددغسی اوازو په پړسولو چی ، هغه دادلته یوه خبره یقینی دهخو 
د مکسیکو هیواد توریستی شرکتونو یوازی سږکال د یادوالی شو چی بیلګی په ډول  . دکوی  ګټه پورتهاقتصادی 

. داځکه چی توریستان ورمات شول تر څو د س میلیارډه ډالره ګټه پالس راوړهاوازو په پړسولو سره پنځلهمدغو 
کال دپاره د افغانستان  ۲۴۹۸. د پرتلی پخاطر ویالی شو چی د اثار وګوریرغونی کلتور پاته شوی مایایی اولس د ل

                                       . شویده الره سنجولمیلیارډه ډ ۰وله بودجه ټ
 پای

ټرنیټی رسنیو او همدارنګه د ډنمارکی او روسی ژبی انچاپی لیکنی د پاره اړین توکی د ډنمارکی : دلوړی نوټ     
  . سرچینو څخه ترالسه شوی دی

   

 
 


