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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

 
 ۱۷/۰۶/۲۰۱۵                               نجات  عبدهللا

 
 الریون بریمن پرمختیا دپوهی ګروېږنی او پوښتنی

 ولی وروسته پاتی یو؟

مونږ له نورو ټولو ناخوالو سره سره خپل فکر پداسې ځنځیرونو تړلئ چې سوچ کوو دا کاڼي کرښه او سم کار دی. 
مالومیږی اوهیڅوک پدی نه تورنوو چې کېدای شي زمونږ د وچ دریځ او وچ تفکر المل او دا راته دحقیقت پریکړه 

اسباب وي . خبره دلته دوې خواوې لري یو هغه چاپیلایر او واکمن شرایط دي چې مونږ نه مخکې  جوړشویدي او 
و،حاضر او فعال دتفکر دڅرنګوالي په اړه یې له مخکې  پریکړې اوتجویزونه جاري کړي دي.دغه له مخکې چمت

ذهني چابېلایر هم یو السه نده، غاښي، پیچومي اوګونګه خړې لري. د ذهني چاپیلایر د برالسه توب اغیزمنتیا 
دځانګړو شرایطو له مخې له یوې تر بلی ټولنې د ډیرو ځانګړتیاو ، متمایزو او جال شرایطو له مخې یوله بله توپیر 

کل شرایط دبلې ټولنې پرتله توپیر لري. دلته ذهني تکل د فکر  یون او یا لري . دغه شانی دهرې  ټولنې د ودې او ت
-په ټولیز فرهنګی ژوند کې دپرمختګ روحي اډانه اومادي شرایط دټولنو د وګړو لپاره توپیر لري.   واکمن ټولنیز 

زشي کلتوري شرایط اوهمدې ترڅنګ د سیاسي چارچلن او واکمن فکري کلتوري نړی لید او دفکری یون ار
 بریدونه  هم کوټلې نقش، غټه ونډه او اغېزه لري.

دلته پدی ټولو برخو او عواملو خبرې نه کوو او داموخه هم نلرو چې پړه  پرواکمنو کړیو ، د واک پرخاوندانو او   
 که څه هم دغه یاد شوي عوامل ډیر -یا په یو اړخیزه توګه د پردیو عواملو او بهرنیو السوهنو پرغاړه ورواچوو 

اغیزمن اومهم   او په ځینو حاالتو  کی د زمینو د برابرتیا په صورت کې ان عمده هم شمیرل کیړي . خوزمونږ 
دخبرو مخه ټولنی ، ټولنیزوبنسټونو او وګړیزو جوړښتو ته متوجه ده چې ولې مړژواندي دي او ټولنه ولې په ذاتی 

څوځښت نه راولي او ډیرځلې همدا فکري او فرهنګي طور دکره کتنی او تفکر له الری  پدی وچ او والړ حالت کې 
 اډانه کنګل شوئ ډبرین ذهنیت خپله پر فکری تاندون اوتفکر بندیز لګوی .

دلته کېدای شي ډیرو عواملو، زمینو او تپل شویو شرایطو ته ګوته ونېول شي. چې کېدای شي دا هم په خپل ځای  
ولیت ئولیت خبره مطرح کیږي ګواکی هر څه په ژمنه او دمسئمسکی  په ځای خبره وي او دمنلو وړ وي . ډېرځلی د

له مخې ترسره کیږي یانی دچارو او فکر سمون او بدلون دهغو کار دئ چی ددې چار وس او مسؤولیت لري خو 
دلته خبره څه شانی ژوره ښکاری او هغه دټولیز وجدان څپڅپانده توب او  هغه کی نغښتۍ مخنیونکی باور ، نویزون 

ل په وړاندی دمنفی غبرګون وچوبۍ دئ دلته د ټولیزی اندنی ناپخوالۍ اود ټولنیزو مناسباتو دودیز اندود اوتحو
برالسي ترسترګو کیږي. هغه هم پدی ساده دلیل چی دلته دټولیز تفکر پولی د یو ډول منل شویو پریکړو   تقیدي او 

همدې سرچینې اوځانګړیز سوچ په اډانه کې تعبدي سرچینوڅخه را ټوکیږي او د اخشل شوي هڅوب تابع دي چې د
د هر نوښت لپاره پریکړی او دکاریدنی تجویزونه اوجوازونه تر السه کیږي.لیدل کیږي چې ستونځه له همدی ځایه 
را والړیږي ځکه چې ډلیز او فردي تفکر وچ ښکاری او پر تفکر اوسوچ کولو سپیڅلی بندیزونه لګول شوي او په 

و اوشرایطو کې له دغو ډبرینو پولو تیرېدل په یبله پښو پر ګړنګونو او اغزنو الرو ورختل یو داسی ناچمتو حاالت
دي .اوچې څومره ټولنه له تمدن اوښاریتوبه لیری اود ټولنیزو او اقتصادي اوهمدي سره مل  فرهنګی اوعلمي ودې 

رغونېدو هغه وچی للمی بیدیاوې او نوښتیا سره واټن ولري دغه ټولنیز او وګړنیز چاپېلایر د راټوکیدا  او د ز
 ښکاري چې ورښت  اوکرکېلې ته اړتیا لری. 

پرمختیا  او ویښتیا چی اندینه ، فکریون او خوځښت دی دنویتوب اوتجدد دکره کتنی له مخې وګړنیز او ټولنیز 
داهغه ځای او  لی دي. دلته خبره دفکرکولو ده او د فکراظهارولو ، چې ښکارتوب او بیان ته رسیږي.ئبهیرونه اومس

ډیره اهمه پوښتنه ده چې   دانسان د مدنی ماهیت دښکارونی اصلی پوښتنه او د آزادۍ د رښتیانی موضوع رامنځ ته 
د متقابلو اړیکو او حقوقو پرپیژندنه پر  کیږي.آیا دذهن پر الوت بندیز ولګوو که دا ومنو چی آزادی انسانانو تر منڅ

ه لګوي. ایا   تفکر او فکری ګرویژنې دګناه اوثواب پولو ته محدوده او سرو سپیناوی اورښتیاینه او درناوی ډډ
کرښو کی اېساره کړو که پریږدو دغه الوت دحقایقو هسکو ته الوت وکړي؟ نو لنډمهاله ګواښونو سره سره دفکر او 

 بیان آزادی دسالمو شرایطو منځ  ته راتلو لپاره بنیادي پوښتنه ده. 
ښت او د پرمختیا اساسي منځپانګه اوچورلیځۍ دئ. یوازی پوهه او ویښتا ده چې ټولنه وګړیز خوځ-تفکر ټولنیز

ویښوی واک اوصالحیت ورکوي .آزادی اوتفکر یوتربله تړلی مقولی دي او د فعالی او نوښتګرې ټولنی ښکارندویی 
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وپوښتنی او ګروېږنی ددغه کوي .فرد او ټولنه په متقابله راکړه ورکړه او تعامل کی وړتیا او سمون ترالسه کوي. ن
لړۍ دنوښت او پایښت اړین توکی جوړوی نومتفکر انسان او متفکره ټولنه دسالمی او ځواکمنی ټولنی دسالمتیا او 
امنیت او دغه شانی دسالمی ټولنې پالنه کوي. هرڅومره چې دغه اړیکه او دهغې خوځښت ځواکمن وي هرڅومره 

و ژوندي اوکړونکی تومنه یې وسمنه اوهڅانه وی ټولنیز راښکون چې د فکرتاندون او زیږون هڅان وفعال ا
 اوپراختیا یی تاندون عغومره اغیزمن او رغوونکۍ وي.

دغه سوال تل دبشری ټولنی په وړاندې مطرح دئ چې دپرمختګ او ترقۍ الره او ارزښتونه کوم دي؟ او څنګه 
ګډ ژوند اوشریک برخلیک په اړوند تفاهم اودګواښونو کولی شو ددغو ارزښتونو دلوړېدا له الری د انسانانوتر منځ د

او ستونځو په اړه ګډ پوهاوۍ رامنځ ته شی .څودی پوښتنې ته روغ ځواب او مناسبی الری ومومو چی څنګه کوالی 
شو دبشر نیکمرغی او سوکالی زیاته او همیشنۍ کړو! په یقینی توګه بشر په خپل تاریخی الریون کې ډېرې الری 

ډېری لوړی ژوری یی په بري سره تر شا پری ایښي دي او دده د زرګونو کالونو دتګالری او کړنو  ازمویلی او
ثمر چې دده دفعال نقش او فکری لټون د بریاو اوغیزمنتیاو هیڅ راز شک  پکی نشته یانی دا چی څومره وګړیزه او 

ی ډاډمن او موخی ته رسیدا یی ټولیزه پوهه زیاته شوی ده نو تیروتنی وېسارتیاوي  یی لږی او پرمختګ  ی
هماغومره اسانه او بریاوی لوړې شوی دي . که چیری دیوه شخص پوهه کولی شي انسان د پرمختګ د ډګر سوبمن 
کړي نو داهم کېدونه ده او شې ده  چې ناپوهي اوجهالت کولی شی دئ د ورکاوي کندی ته وغورځوی نو د ټولنی 

توګه همدغه پایلی رامنځ ته کولئ شي. پدی پوهېدنه چې ډلیزه ، عامه  اوملی پوهاوۍ او ناپوهي هم په یقیني –پوهه 
پوهه څه ده او څنګه حقیقت مومی. ایا داسی ممکنه ده چې دیوې ټولنی وګړي په ځینو مواردو کې دمنلو وړ پوهې 

ښتونه او یا ته السرسۍ پیداکړي او دخپلی پوهې دساري )معدل( له مخی دښه او منلی رغاوی  لپاره  ډلیز خوځ
 دمثبت بدلون او نوی رغون عقیده رامنځ ته کړي؟

دتاریخ دشهادت له مخی انسانان یو تر بله له ظاهري او فزیکی بېلوالی سره سره ، انسانی پایښت او دژوند داړتیا او 
قل او بقا له مخی چارو کې ډلیزو اړیکو کې سره تړلي او اوبدلی فکرونه پیدا کوی او ډېرو مواردو کی د ګډ ع

شریک ذهن ګډی پریکړې ته هم رسیږي .ښکاره ده چې ګډه پوه او جرګه چې څومره لویه وي د شریکی پوهې 
اوګډ درک رامنځ ته کول او یوه ډلیز ګډ دریځ او پریکرې ته رسیدا هماغومره ستونځمن او اوږد واټن خو ماهیتاْ او 

ي.او چی ټولیزه پوهه څومره لوړه او پراخه ،ژوره حقیقت مېندني دچارو هراړخیزتوب اوژورتیا پخه او ډاډمنه و
هراړخیزه اود ګډونوالو ونډه ېې لویه اوفعاله  وی هم دفردی پوهنی دلوړکمیت اوکیفیت څرګندوي ده او هم  به 
ټولنی لپاره ډېری لویی او ستری پایلی او دپوهی اوحل الرو لوېې بریاوی ولری. دلته پوهنیزه وده یوازی د وګړو د 

او مشورو خبره نده دلته دمسلی ژور او دکیفي تغییراتو اوسمونو موضوع ده چی اساسي توګه علمی اړخونه کمیت 
لري او له خنډونو او بندیزونو تیریدل  او دهری پوښتنې فرصت او  دشرایطو برابریدنه  غواړی .  پوښتنه  داده 

یری پوهی او زدکړی ترالسه کولو لپاره چی مونږد یوه لرغونی هیواد خو د وروسته پاتی ټولنی  په حیث د ډ
دنړیوالو او غښتلو هېوادونو ددې ګړندی او بیړنی او غورځنګیزی لوبی په بهیر کی چرته والړ یوڅه کوالی شو او 

 دپرمختګ او لوړو غوښتنو د د رسیدو غبرګون مو څه دی او څه موقعیت اومقام لرو؟ 
وګړیز دریځ څه دئ؟ که چیرې عامه او -ړاندی مو فرهنګی او ټولنیزپوهی   آزادۍ  دواړه سره تړلو مفاهیمو په و  

ساینسی پوهه دوه جالپوهی وګڼو په هر یوه لړۍ کې زمونږ مقام   او دریځ څنګه دئ ؟ مونږ دخپلی ریښتینی آزادۍ 
ی  جاج په هکله هلته دسرلوړۍ خبره کوالی شو چې پدی دواړو یاد شویو شتمنیو  کی مو د کړنی کچه او د راتلونک

ښکاره اومثبت وي خو رښتیا داده چی زمونږ ټولنه د ډېرو ناغوښتلو بهرنیو مخنیوونکو خنډونو سربیره په بنیادی 
توګه دخپلی ذاتی او ټولنیز کمزورۍ ناپخوالی اوشډل پاتیتوب  قربانی ده او دې سره سره که له یوی خوا دغه ذاتی 

تومنه هسی ازلی کرښه اوخوښون او د تقدیر   پیرزوینه نده. کمزوری دنننی حالت تومنه شمیرل کیږي   خودغه 
دغی وچیا او څپڅپانده حرکت کې په ډاګیزه توګه د خپلو ذاتي او ټولنیزو فرهنګی کمزوریو  پراخه ونډه کتۍ شو. 
دکورنی اړخ تیروتنه دبهرنی اړخ ساده معلول نده دلته څو اړخیز غبرګون او اغیز د پریوتون سبب شوئ. 

 زی تشې ناغیړی دټولنی پرېوتو ، وچ او شډل غبرګون المل دی.دپوهنی
عقالنیت دانسان په یوهنیز ژوند کې په دوو څانګو وېشل شوی یوهغه اړخ چې دڅومره والي مېچانۍ لري او په  

هېوادکې یې د کیفیت او کمیت کچه اندازه کولی شو او دغه پوهه علمی اوکمی ماهیت لري.خوبله پوهه چې په  
نو او معیارونونه اندازه کیږی ټولنیز هڅوبیز اړخ لري یانې ټولنیزه کلتوري پوهه چی تاریخی  اهمیت لری متودو

هغه عامه پوهه ده چی دټولنیز ژوند د :ولو او نه کولو بستر جوړوي او دا ټاکي چی څه وشي او څه ونه شي..دغه 
ژوند له ښه والی او بدوالی نیکمرغی  پوهه دانسانی برخلیک په څنګه والی کې لوی ځای لري او دانسانی
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اوبدمرغیو سره پیوند مومی.که چیری دانسانی ژوند دتاریخی او ټولنیز یون فرهنګی واټن ددی دوو پوهنیزو توکو 
له تشی او سکون سره مخامخ شی نه یوازی داچی کړکیچونو اوخنډونه دغه شان د پرمختګ هڅه پښه پرځای پاتی 

په موجودیت کی په تیره بیا که دغی تشی سره بهرنی ښکیالک او نېواک هم تړون کیږي . همداشانی ددی تشی 
ولری نو دمخته کتو پءځای شاکتل سپېڅلي ښکاري ولې چې د نن خبرې پردۍ ښکاري نو پېښو او حاالتوپه 

 وړاندی غبرګون منفی او زړو ارمانونو ته ستنیدل  د کمزوریو مل وي.
ریخی تسلسل دحافظی لرونکی دي .سوال دادی چی اوسمهال کومه تاریخی په هرصورت ټولنه او وګړي دیوه تا

حافظه حضور لری! دپوهی او غښتلی ټولنی غړی خپل تاریخی او جغرافیایی موقعیت اوخپل دقوت او کمزورۍ 
 اړخونه او ځانګړنی څنګه پیژنی .پوهه ټولنه ټولیز عقل او پوهی ته د رسیدا د الرو درناوی کوي. پوهه ټولنه د

 اندواند او فکرکولو آزادي مني نوپوهه ټولنه له پوښتنو او ګروېږنو نه تښتی.؟
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