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د مترجم مقدمه
انسان نشى كولى چه لكه نور حيوانات خپل ټول احتياجات يوازى ترسره كړي او د بل
له مرستى څخه ځان مستغنى وګڼى ،ځكه چه له يوې خوا د ده بدنى او جسمى حال
چه د دنيا د سړو او تودو هيڅ طاقت او توان نلري ،بى له نازكو او مناسبو خوړو بل شى
ژوولى او هضمولى نشى او له بلى خوا د ده زيات ضروريات چه له حسابه وتلى دى دى
مجبوروى چه له نورو سره الس يو كړى ،او يو د بل دپاره زيار وكاږى ،نو لكه څنګه چه
انسان فطرتاً بل ته اړ دى همدارنګه طبعاً ټولنى او اجتماع ته هم محتاج دى چه ځان
ځانى او انفرادى حيات ته هيڅكله زړه نشى ښه كولى د همدې المله انسان ته مدنى
بالطبع يعنى د اجتماع غوښتونكى ويل كېږى .برسېره پدې چه د انسان مادى حيات او
جسمى احتياجات يې د نورو له مرستې سرته نه رسېږى معنوى او عقلى ژوندون ئې هم
اجتماع او تمدن ته اړ دى ،پدې هر څوك پوهېږى چه كه انسان له اول وخته په يوه
ځاى كښى يوازى پاتى شى ،او د نورو له صحبته استفاده ونكړى هغه كه څه هم صورتاً
انسان وى مګر د انسانيت معنوى فضايل به هيڅ نلرى ،نو د اجتماع ضرورت او دعلم
اجتماع اهميت له همدې منل شوى حقيقت څخه ډېر ښه معلومېږى ځكه چه د هر علم
اهميت د موضوع په اعتبار پېژندل كېږى.
د همدى المله په اوسنى ژوند كښى ما د پښتنو دپاره د دغه مهم علم معلومات مفيد وګڼل
او دغه كوچنې كتاب مى په پښتو ژبه ترجمه او خپلو وروڼو ته وړاندى كړ.

أ

لمړى باب
د اجتماع علم
د اجتماع علم د اجتماعى هيئت (ټولنى) په نفسى حالت او صورت كښى بحث او څېړنه
كوى لكه چه عالمه ګوستاولوبون د روح االجتماع او سر تطور االمم مؤلف ئې هم
همدغه شان تعريف كوى ،نو هر كله چه د جماعت نفسى صورت او حالت د افرادو له
نفسى صورت او حالت څخه جوړېږى بايد د شخص نفسى صورت او بشرى ذاتيت
تحليل شى ترڅو چه د جماعت نفسى صورت واضح او څرګند شى .دا خبره هم بايد
ښكاره شى چه فرد او جماعت دواړه يو د بل په نفسى صورت او روح كښى اغېزه او تاثير
كوى.
بارت ،د المان اجتماعى عالم وايى :هر تغير چه په يوه جامعه كښى پېښېږى هغه تغير په
كورنيو او د افرادو په روح كښى نور تغيرات پيدا كوى نو بايد اجتماعى عالم پدې څو
شيانو كښى غور او دقت وكړى:
لمړى -د افرادو روحى عاليق
دوهم – د فرد او د جماعت يو له بله روحى اثر او د هغې اندازه
دريم – څه شى چه د دې دوو روحى اغېزو له مدافعې او مقابلې څخه پيدا كېږى
څلورم – هغه ذاتى او خارجى عوامل چه د فرد په پيدايښت او د اجتماع په تطور كښى
عمل كوى ،نو معلومه شوه چه د جماعت په روح كښى بحث او څېړنه د علم اجتماع
وظيفه ده.

د علم اجتماع ماده او موضوع
هر كل ه چه د طبعى انسان تاريخ د علم اجتماع ماده ده نو بايد د انسان په اصل باندى
لږ څه بحث وشى چه آيا دا ټول انسانى طوايف سره له دومره زياته تفاوته چه يو له بله
ئې لرى له يوه اصله (ادم(ع) او حوا) څخه پيدا شوى دى او كه هره طايفه ځانته بېل بېل
اصل لرى.
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بله دا چه آيا انسان اول ځل په همدغه صورت پيدا شويدى او كه دودى او ارتقا په
اصولو د انسانيت درجى ته رسېدلى دى.
دا يو لوى بحث دى چه مونږ ئې دلته د اجمال او اختصار په صورت راوړو ،څه بحثونه
چه پدې موضوع كښى شويدى پدې درى مذهبو كښى خالصه كېږى.
اول :انسان د تصادف په طور بى له دې چه د چا اراده پكښى دخل ولرى پيدا شوى
دى چه دطبيعت مخلوق ورته ويل كېږى.
دوهم :انسان د پاك خداى په اراده اول ځل په همدغه شكل او صورت پيدا شوى دى.
دريم :انسان لمړى ځل په يو بل صورت پيدا شوى او وروسته ئې انسانى حالت ته ترقى
كړېده.
د اول مذهب طرفداران دا ګمان كوى چه انسان اول ځل په يوه كلك غالف (پوښ)
كښى په بحر كښى پيدا شوى چه د رودلو (امتصاص) په واسطه ئې غذا موندله څه موده
وروسته له غالفه وتلى دى چه بيائې غذا د خپلو اعضاو په واسطه ترخولې كولى شوه.
دوهم مذهب چه زمونږ دينى عقيده او صحيح مذهب دى د دې مذهب طرفداران
وايى چه په زرګونو كلونه زمونږ له نظره تېره شوه چه انسان بلكه هر حيوان په خپل
صورت پاتى دى او هېڅ تغير پكښې نه دى پېښ شوى او نه د نشو او ارتقا آثار په كومه
نوعه كښى ليدلى شوى دى نو معلومه شوه چه انسان له ابتدا څخه په همدغه صورت
پيدا شوى دى او كه داسى نه واى نور تغيرات به هم مونږ ليدلى و ،ددې مذهب له
مشهورو طرفدارانو څخه چه يوازى په علمى نظر دې موضوع ته ګورى او دينى عقيدې
ته پكښى دخل نه وركوى بوفون ،فلورنس ،كاترفاج د فرانسى او داسى نور دى چه
دې نظريى ته علمى رنګ وركوى .بوفون د تاريخ طبيعى په بحث كښى وايى :د اروپا
سپين رنګى انسان او د افريقې توربخن انسان او د امريكى سوربخن انسان د يوه اصل
لرونكى دى چه د خپل اقليم او وطن په رنګ رنګ شوى دى ،دى پدې قول د هغو
كسانو نظريه ردوى چه هغوى د څېرو او رنګونو تفاوت د اصل د تعدد دليل ګڼى.
د دريم مذهب خاوندان د خپلى مدعا دپاره داسى دليل نلرى ،چه د سړى زړه ته
ولويږى دوى د انسان او بيزو په منځ كښى په يوه سلسله قايل دى چه تر اوسه ئې نه ده
پيدا كړى ا د ډېرى زمانې تېرېدو ته منتظر دى .تر دې ځايه يو لنډ او مختصر بحث د
انسان په اصل باندى وشو ،كه مونږ د انسان په ماهيت كښى بحث وكړو نو له خپلى
موضوع څخه به نورو فلسفى بحثونو ته و اوزو .هر كله چه د علم اجتماع موضوع انسانى
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اجتماع ده نو بايد د انسان په خواهشاتو او د عمرانى پيشرفتونو په اسبابو او نورو
اجتماعى مسايلو باندى لكه د كورنيو ،كلو او حكومتونو په پيدا كيدو بحث وشى.

د انسانى اجتماع تاريخ
كه هر څومره پلټنه وكړو دا نه معلومېږى چه انسانى اجتماع له څه وخته شروع كېږى او
د دې بڼ نيالګى په كوم وخت كښى ايښودل شويدى ،ځكه چه هر څه چه د تاريخ پاڼو
قيد كړى دى هغه د بشرى جمعيت مېوه ده چه تر اجتماع وروسته پيدا شوېده او د
اجتماع نيلې له اولنى انسان سره چه د ځمكى په مخ پيدا شويدى سمى پيدا شوى او تر
دې وخته رسېدلى دى ،ځكه چه انسان په اول وخت كښى خپل احتياج يوې ملګرى
(ښځى) ته حس كړى او له انفراديت ځنى بېزار شويدى او همداغه احساس د علم
اجتماع اساس او بنياد دى چه د تاريخ له زمانې څخه پخوا ايښودل شوى دى ،نو
معلومه شوه چه دا علم يو نوى شى نه دى چه له دې اوسنى مدنيت څخه پيدا شوى
وى او د دې قرن مولود وګڼل شى ،د همدغه احتياج په اثر چه انسان اول اجتماع ته او
وروسته د داړونكو څاروو له ډاره څمڅو ،غارونو او داسى نورو ته حس كړى تاريخى
عصر پيدا شوى او د انسان عمرانى تقدم او عملى كارنامې په مختلفو بالدو كښى لكه:
فارس ،كلده ،مصر ،روما كښى ليدل شوى دى ،دا هغه وخت دى چه د انسانى
جمعيت فطرى ذكاوت ډگر ته وتلى او د تاريخ دپاره د بحث موضوع پيدا شوېده نو
ويلى شو چه د علم اجتماع قواعد په زرګونو كلو له ميالده مخكښى وضع شويدى .كوم
مترقى ملتونه لكه :هند ،فارس ،چين ،يونان چه د ترقۍ هسك بام ته ختلى و او تاريخ د
دوى عظمت او لوى شان د تعجب په طور بيانوى دا يو تصادفى امر نه و بلكه د دوى
معارف او حكومتى سياست د اجتماع په صحيح او پايدار اساس باندى قايم و.
همدارنګه مصر چه پنځه زره كاله له ميالده مخكښى د دنيا ښايسته باغ او د علم و عرفان
عالى مدرسه وه چه په حكمت كښى لكه افالطون او سقراط نامدار شاګردان لري دا بى
له دېنه چه د دوى اجتماعى قوانين ډېر متين او صحيح و بل سبب نلرى ،نو ويلى شو
چه د انسانى اجتماع تاريخ ډېر پخوانى دى چه د تمدن او عمران د انتقال په سبب له
يوه ملته بل ته نقل شوى او تطور ئې پيدا كړى دى تر څو چه پدى قرنو كښى اروپا ته
رسېدلى او هلته يې قواعد كمال ته رسېدلى دى او دا نه ده معلومه چه دوى به ئې
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ترڅه وخته پورى وساتلى شى ،ځكه چه ملتونه هم لكه افراد زړښت او ځوانى ،مرګ او
ژوند لرى چه انسانى تدابير ئې مخه نشى نيولى.

اجتماعى تطور
د هغه ضرورت او احتياج په اثر كښى چه ضعيفان ئې د زورورو ،د تېرى د مدافعې دپاره
اتحاد او يووالى ته لرى انسانى اجتماع له كورنۍ څخه قوميت ته او له قوميته مليت ته
ترقى كړېده ،همدارنګه سلطه او واكدارى هم رورو زياته شوې او وروسته ترېنه حكومت
تشكيل شوى دى ،په اوله كښى يوازى پالر پخپل اوالد باندى آمريت او حكم درلود،
وروسته مشر او رئيس پخپلى كورنۍ كښى واكدارى پيدا كړې او پس له هغه ئې په كلى
او قبيله كښى مشرتوب موندلى دى ،وروسته چه قبيلې وسعت او پراخوالى موندلى او
شعبې پكښى جوړى شوى دى ،سره لدې چه هرى شعبى ځانته مشر درلود مګر عمومى
مشرتوب د يوه سړى وو چه طبعاً ئې د پادشاهۍ حيثيت پيدا كړ.
بعضې وايى چه د مور سلطه تر پالر مخكښى وه ،او همدغه سلطه د نورو سلطو منشاء ده
په هر صورت چه وى ،دا مسلمه او منله شوې خبره ده ،چه خاندانې سلطه د نورو سلطو
سرچينه ده.

له طبيعى تاريخ سره د ټولنى د علم اړه
هر كله چه طبيعى تاريخ د علم اجتماع او د ملتو د احوالو د پېژندلو دپاره اساس ګڼل
كېږى ښائي پخوا لدېنه چه موږ د اجتماع په لمړيو عواملو كښى بحث وكړو ،هغه عالقه
چه د اجتماع علم ئې له طبيعى تاريخ سره لرى هم لږ څه ښكاره كړو.
څنګه چه اوبه او هوا او د يوه اقليم طبيعى حالت پر معدن ،نبات او حيوان اغېزه كوى
همدارنګه په انسان كښى هم ډېره اغېزه لرى ،نو بايد هغه طبيعى عوامل چه د انسان،
حيوان ،معدن او نبات په پيدايښت كښى اثر لرى ښكاره او ظاهر شى ،څوك چه د نباتاتو
او حيواناتو له علمه خبر نه وى او د دوى ارتباط ورته نه وى معلوم ،ښائى د دې خبرى
په اورېدو ډېر تعجب وكړى ،ليكن بايد دوى فكر وكړى چه انسان له څه شى او څنګه
پيدا شوى دى؟ ظاهره خو انسان له وينو ،غوښو ،هډوكو جوړ شوى مګر د ده عالقه له
نبات يا معدن او حيوان سره څه شى دى؟ نو انسان لپاره د دې چه د مځكى په كايناتو
كښى خپله رتبه وپېژنى او له حيوان او نبات څخه خپل امتياز حاصل كړى بايد د طبيعى
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تاريخ څخه برخه ولرى .پاك خداى زموږ دپاره امثال بيان كړى او لكه احسن القصص د
پيغمبرانو قصې ئې راته كړى دى دا ټول د دې دپاره دى چه موږ اجتماعى نظام او د
شعبو سياست ته الره پيدا كړو ،او د اجتماعى حيات دپاره ترېنه قانونى درسونه واخلو.
پيغمبرانو هم د دې دپاره چه د بشرى او حيوانى نفسونو په منځ كښى مناسبت او
مشابهت ليده ،اول ځل ئې د حيواناتو او رمو په ساتنه او تربيه شروع كړېده او وروسته
ئې د انسانانو تربيې ته مالتړلې ،دوى پدې پوهېدلى دي چه په بعضى نفسو كښى غضب
او په بعضو كښى حلم وى ،بعضى قوى او بعضى ضعيف وى ،نو د هر چا حق ئې
پېژندلى او ساتلى دى.
ښائي چه انسان د حيوان او نبات طبيعت او د كانو خواص وپېژنى ترڅو چه داجتماعى
هيئت خدمت وكړى شى ،او پدې پوه شى چه د مواليد ثالثه (حيوان ،نبات ،جماد)
حال له انسانى نظام سره تطبيق كېږى ،او د ملت د طبقاتو اخالق له ارضى كايناتو سره
اړه او عالقه لرى.

انسان او معدن
معدنيات هغه اجسام دي چه تر ځمكى الندى بخارو او لوګيو څخه پيدا شوى او له
مختلفو اقسامو ځنى جوړ شوى دى .د اجسام د تركيب په اعتبار بعضى قوى او بعضى
ضعيف وى ،بعضى اوږدوالۍ او پلن والى قبلوى او بعضى د دې صالحيت نلرى ،انسان
هم لكه معدن چه له آبى بخارو ځنى پيدا كېږى له اوبو څخه پيدا كېږى او د قوت او
ضعف ،شرافت او خساست ،رفعت او ټيټوالى په اعتبار د مور او پالر له حاله سره سم او
موافق وى نو هغه انسان چه تهذيب قبلوى لكه هغه معدنى شى دى چه هر صورت
قبلوى او زرګر يا پښ ترېنه هر څه جوړوى او حكما لكه هغه قيمتى كاڼى داسى دى چه
په كانو كښى پيدا كېږى.
كومى د پوخوالى دورې چه تر ځمكى الندى د حرارت او رطوبت په سبب كان باندى
تېرېږى ،له هغو دورو سره مشابهت لرى چه د انسان په نطفه باندى په رحم كښى
تېرېږى ،او غوښه ،وازده ،هډوكى ترېنه جوړېږى ،پس له هغه چه انسان له موره پيدا
كېږى نو كومى دورې چه په كوچنى باندى د روزنى په وخت كښى راځى ،او مختلف
احوال لكه روغتيا ،ناروغى ،نيكبختى او بدبختى ورته پيښېږى دا لكه هغه تطورات
داسى دى چه معدنياتو ته د كاريګرو او كسبګرو له السه رسېږى ،او مختلف صورتونه
قبلوى!
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انسان او نبات
انسان پس له تى رودلو څخه لكه بوټى (نبات) بې له بشپړى ارادې غذا خورى او حركت
كوى نو كه غذا ئې طبيعى وى ،د بدن په وده او لويوالى كښى تاثير كوى او كه روحى
وى د عقل او ويښتوب په زياتوالى كښى صرفېږى پدې وخت كښى ماشوم د خپل محيط
القاآت قبلوى او لكه نبات د خپلى كورنۍ له حاله سره وړ پاڼى او مېوه نيسى.
نو ښه روزنه د كوچنى په حال كښى هغه تاثير كوى لكه چه د هوا اعتدال ئې د نباتاتو
په نشو و نما كښى لرى ،او بده پالنه لكه هغه تاوده بادونه داسى دى چه د نباتاتو د
مړاوى والى او وچوالى سبب ګرزى .نو څوك چه د نباتاتو په روزنه پوهېږى او پدې علم
كښى الس لرى هغه كولى شى چه خپل اوالد لكه يوه ښه بوټى داسى وروزى او ښه
نتيجه ترېنه واخلى.
غرض دا دى چه د كوچنى روزونكى بايد د نباتاتو او حيواناتو له علمه خبر وى ،او كومه
عالقه چه دا دواړه ئې له انسان سره لرى هغه ورته معلومه وى چه د كوچنى په تهذيب
او روزه په ښه ډول برى ومومى او د اجتماع علم د كونيه علومو په يوه متين اساس بنا
شى ،چه موږ هم د غرب له ژونديو ملتو سره د سمى روزنى په اثر كښى برابر شو.
څوك چه د نباتاتو له حاله خبر شى او د نباتاتو مختلف اقسام چه ځنى واښه وى او بعضې
ونى ،ورته معلوم شى هغه پوهېږى چه انسانان هم بعضى لكه واښه پخوا لدېنه چه ونه
ځنى جوړه شى د طفوليت په وخت كښى مرى او بعضى لكه ونى كمال ته رسېږى،
بعضى انسانان لكه ميوه دارى ونى نفع او ګټه لرى او بعضى لكه بى مېوو ونو غوندى بې
فايدې وى.
لكه چه بعضى نباتات د لمر په تودوخه او آزاده هوا كښى وده كوى ،او بعضو ته لمر او
هوا ضرر رسوى ،همدارنګه د انسانانو په ډله كښى هم بعضى د طبيعى مناظرو په ليدلو
او د پاكى او آزادى هوا په تنفس ښه نشو و نما كوي او بعضى لكه هغه بوټى چه په تورتم
او تياره كښى ښه لوئېږى او د لمر په رڼا كښى خرابېږى دوى هم په يوه فاسد محيط او
ترږمۍ كښى روغ او جوړ وى او په ښو ځايو او شنو باغو كښى زړه تنګى كېږى ،او هغه
شان وده نه كوى!
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انسان او حيوانيت
د انسان په وجود كښى پس له بلوغه شعور او احساس زيات ميندل كېږى او ورځ په ورځ
خپل احتياجات ښه خوراك ،ښې ښځى ،ښه ځاى او داسى نورو ته حس كوى ،او د
خپلو خواهشاتو د اجرا كولو دپاره كوښښ كوى او همدغه شى ته قوه شهويه ويله
كېږى.
پدې وخت كښى چه انسان خپل قد و قامت او ښه صورت په هنداره كښى ووينى ،د
كالن كارۍ آثار پكښى څرګندېږى او ځان ورته لوى سړى ښكارى دا د غضبى قوى آثار
دى چه ورځ په ورځ پكښى زياتېږى .پدې دوو خصلتو (شهوت ،غضب) كښى حيوان له
انسان سره شريك دى ،نو هر كله چه د ځوانۍ خواهشات د ده په عقل باندى غالب
شى ولمړيو عناصرو آثار او د مور او پالر خويونه پكښى ښكاره كېږى ،نو كه له لوړى او
زورورى كورنۍ څخه وى ،لكه هغه ځناور او درنده چه د بل د ښكار غوښى نه خورى،
دى هم د بل پس خوردى ته سترګى نه نيسى او دنائت خواته ميل نه كوى او كه چيرى
له ټيټى او خسيسى كورنۍ وى نو په هر قسم دنائت په ممكن وى ځانته خوراك پيدا
كوى.
دا قسم انسانان د اشرارو له نوعى څخه حسابېږى چه په شرارت كښى يو له بله تفاوت
لرى .همدارنګه د شرف خاوندان هم د قوتونو او د هغو عناصرو په اعتبار چه د دوى په
روحياتو كښى ئې اثر كړى متفاوت دى.
څنګه چه اهلى او كورنى حيوانات بعضى قوى وي ،چه درانه درانه بارونه له يوه ځايه
بل ځاى ته وړى ،په انسانانو كښى هم بعضې داسى كسان وى چه سخت او ګران كارونه
سرته رسولى شى ،او فكرى قوت ،هيڅ نلرى يوازى د علمى قوت خاوندان وى او دا
كسان د دې دپاره پيدا شوى وى چه بل څوك ئې په الر بوزى او كار ځنى واخلى.
تر دې ځايه په هغه مناسبت او مقارنت چه د انسان ،معدن ،نبات او حيوان په منځ كښى
موجود و او د اجتماع د علم لوستونكو ورته ضرورت درلود لږ څه بحث وشو ،د يوه ملت
قايد ته الزمه ده چه د كايناتو او موجوداتو ټول قوانين له بسيطو عناصرو ځنى نيولې ،تر
لويو مركباتو پورى تر نظر الندى ونيسى.
زمونږ غرض دا نه دى چه ټول خلق دى د طبيعى تاريخ په لوستلو او تطبيقولو باندى
مصروف شى ځكه چه دا د قوم د واكدارنو او مشرانو كار دئ چه له دې راز معلوماتو
ځنى استنباط وكړى او د خپل قوم او وطن دپاره مناسب قوانين او اجتماعى اصول
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غوره كړى .او دا خبره هم بايد معلومه شى چه مونږ د علم اجتماع متخصصينو ته ډېر
احتياج لرو.

د اقليم ،اوبو او هوا اغېزه
د قوم په روحياتو كښى
لكه چه اوبه او هوا په نباتاتو او حيواناتو كښى اغېزه لرى همدارنګه په انسانانو كښى هم
عقلى او جسمى تاثير كوى .اجتماعى علماء او هغه سياحان چه په مختلفو هوادونو كښې
ګرزېدلى دى او د هر ځاى د انسانانو خصوصيات ئې په رنګ ،شكل كړه وړه كښى
ليدلى دى دا حقيقت بې شك او شبهې قبلوى ،نو ځكه عالمه ګوستاولوبون وايى چه كه
موږ د پخوانيو او اوسنيو ملتو په حال كښى غور وكړو او د هر ځاى زاړه او نوى مدنيتونه
تر نظر الندى ونيسو ،نو د اجتماعيونو پدې قول به يقين وكړو ،چه د معتدلو اقليمونو
اوسېدونكى د عقل په اعتبار تر هر چا زيات او په مدنيت كښى هم تر نورو وړاندى دى،
لكه چه تاريخ هم د معتدلو مناطقو د تمدن آثار او نفسى صفات لكه همت ،ذكاوت او
داسى نور  ...او د شمالى خواو (يخو منطقو) بى فكرى او عدم نشاط او د ډېرو تودو ځايو
سستى او وحشت موږ ته ښيئى.
نو اجتماعى علماؤ د اقليمو تاثيرات او نور عوامل تر نظر الندى نيولى دى او د دې
دپاره چه د جماعتو عقلى اندازه وښئى ،بعضې قواعد ئې وضع كړى چه دې بحث ته
علم عمران ويل كېږى ،كوم عوامل چه د عمران پوهانو د ملتو د مدنيت او استعداد
دپاره د مقياس په ډول بيان كړى هغه دا دي.

عوامل او تاثيرات ئې په انسان كښى
د اقليم اعتدال

-

ذكاوت او د ترقۍ استعداد

د اقليم برودت (سوړتيا)

-

بې عقلى او د ادراك ضعف

د اقليم حرارت (تودوخه)

-

سستى او د عقل ضعف

زلزلې

-

نا اميدى
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د زراعتى محصوالتو زياتوالى

-

سستى ،تنبلى ،د ابتكار ضعف

د محصوالتو لږ والى

-

د عزم قوت ،او د ذهن انكشاف

د كانو زياتوالى

-

عملى اقدام ،او د اختراع فكر

دا هغه عوامل دى چه عمرانى پوهانو د اقوامو د ترقۍ او انحطاط دپاره مقياس مقرر
كړى مګر د تودو او سړو زنطقو د انحطاط او ټيټوالى عوامل يو شان او مساوى نه دى
ځكه چه موږ ته تاريخ ،د تودو ملكو مدنيتونه لكه :هند ،چين هم راښئيى ،نو ويلى شو
چه د تودوخى زياتوالى نسبت سړتيا او برودت ته په انحطاط كښى لږ تاثير لرى د همدې
المله بعضى اجتماعيون وايى چه د تودې مځكى خلق د ترقۍ استعداد لرى خو
اطمينان او د حاكمانو د لجوئى ورته ضرورت دى.

معتدل اقليمونه
معتدل اقليمونه د تودو او سړو ملكو په منځ كښى واقع دى او قسم قسم بوټي پكښى شنه
كېږى.
د داسى ځايو خلق په كسبو كښى يو له بله مختلف وى .په فالحت كښى تر نورو تكړه په
تجارت كښى هوښيار ،په صناعت كښى ګړندى اوله همته ډك وى.

سړې مځكى
ساړه اقليمونه چه په شمالى منجمده منطقه كښى واقع دى ځمكه ئې د زراعت دپاره ښه
مستعده نه ده نو خلق ئې خپله غذا او ضروريات له بحر څخه مومى او دا حالت طبعاً د
دوى د صبر او قناعت موجب ګرزى.

تاوده اقليمونه
تاوده ځايونه چه زراعتى محصوالت پكښى ډېر او قسم قسم وى خلق ئې د محصوالتو د
زياتوالى په سبب له احتياجه خالص وى ،او زيار ايستلو ته نه مجبورېږى نو طبعاً عياش
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او تنبل وى ،دوى يوازى عيش او استراحت غواړى كه پردى حاكم ورباندى مقرر وى
هم ورته ډېر بد نه ښكاري.
د داسى ځايو د خلقو عزمونه سست ،او عقلونه ئې ضعيف وى ،د همدې المله د تودو
اقليمو اوسيدونكو ،فاتحينو او استعماريونو ته په ځان باندى الره وركړې ،او په خپل
وطن كښى ئې خلقو ته د فتح او برى ميدانونه جوړ كړى دى او په محض حيات قانع
شوى وى!
د اقليم د اوبو او هوا تاثير يوازى د ملتو په اخالقو پورى منحصر نه دى په صناعيو او
لغاتو كښى هم تاثير كوى ځكه چه د اقليم طبيعت او كانونه خلق هغو صنايعو ته وړاندى
كوى چه له هغه اقليم سره مناسبت لرى ،او د اختراع او ابتكار فكر هم د محيط له تقاضا
سره سم پكښى پيدا كوى ،مثالً دورېښمو صنعت په هغه ملك كښى ترقى كوى ،چه د
توت ونى پكښى زياتى وى.
همدارنګه لغات هم د اوبو او هوا په اعتبار د يوه ځاى له بل ځايه فرق كوى ،او لهجه
هم هرومرو بدلېږى ،كه په يوه وطن كښى يوه ژبه هم وى د يوې عالقې تلفظ له بلى
عالقې څخه پېژندل كېږى ،او لكه چه د افرادو په منځ كښى مباينت ليده كېږى ،د فرقو
او شعبو په منځكښى هم توپير او تفاوت وى.

انسانى ټولنى
كوم وخت چه د مشرق پوهانو د علومو اساس ايښود ،د سياست او اجتماع علم ئى هم
په نظر كښى نيولى وو ،وګورئ! ابونصر فاريابى 1۱له لسوقرنو راهيسى دې خواته توجه
كړېده او د خپل كتاب (اراء اهل المدينة الفاضله) په اخر كښى ئې اجتماعى بحث د
خالصې په ډول راوړى چه موږ ئې د انسانى اجتماعاتو اقسام دلته را نقل كوو.
د انسان كمال په اجتماع پورى اړه لرى او انسانى اجتماعات بعضى كامل او بعضى غير
كامل وى ،كامله اجتماع په درې قسمو – عظمى ،وسطى ،او صغرى وېشله كېږى.
عظمى د ټولو ملتو اجتماع ته او وسطى د يوه ملت اجتماع ته چه د دنيا په يوه حصه
كښى وى ويل كېږى او صغرى ديوه ښار د اوسېدونكو اجتماع ته وايى.
غير كامله اجتماع ګانى لكه د يوه كلى يا محلې يا د يوه كاله د اوسېدونكو اجتماع ګانى
دي ،چه د بشرى اجتماع اساس بلل كېږى.

 ۱1ابونصر فاريابى ( ۳۳۳ – ۰۶۲هـ) مشهور فيلسوف دى ،چه زموږ د وطن په فارياب كښى زيږيدلى دى( .مترجم)
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هره وړه ټولنه د لويى اجتماع خادمه ده ،او يوې اجتماع ته هغه وخت اجتماع فاضله
ويله كېږى ،چه افراد ئې د سعادت په ميندلو كښى يو له بله سره مرستى وى او كه داسى
نه وى نو غير فاضله ورته وايى.
فاريابى وروسته تر دې بشرى اجتماع د بدن د اعضاؤ د اجتماع سره تشبيه كوى او وايى
چه يو ملت يا د يوه ښار اوسېدونكى لكه يو بدن داسى دى چه بعضى اعضا پكښى خادم
او بعضى مخدوم وي ،چه د رتبى په اعتبار يو له بله تفاوت لرى ،نو لكه چه زړه ،دماغ،
او د حس او حركت نور اعضا او غړى ځان ځانته وظايف لرى همدارنګه د يوه وطن
اوسېدونكى هم هر يو د ګوښى كار استعداد لرى او هر يو د خپلى رتبې او مقام په اعتبار
ځانته حيثيت مومى.

كورنى ژوندون
هر كله چه كورنۍ د شعبو او قبايلو اصل او اساس دى ،نو د هر ملت كورنۍ چه د علم
اجتماع په صحيح اساس باندى جوړى وى ،هغه ملت به هرومرو د سيادت او حريت
خاوند او د ترقۍ لرونكى وى ،او كه داسى نه وى نو په ذلت او خوارۍ به ككړ وى ،نو
ځكه موږ د كورنۍ او ازدواج په تاريخى دورو او په منزلى امورو كښى بحث كوو.

ازدواج
ازدواج يعنى ښځه كول يو طبعى امر دى چه د ملتو د مقاصدو او قوانينو په اعتبار تغير
پيدا كوى ،او له طبيعى صورت څخه شرعى حالت او مفيد صورت ته انتقال كوى ،نو
فالسفه ئې يو طبيعى امر ،او مقننين ئې مدني تړون ګڼى ،د دين خاوندان ئې يو مقدس
او مسنون كار او د نسل د زياتوالى دپاره ډېر ضرور او الزم بولى ،اجتماعيون او
اقتصاديون ئې هم د اجتماع دارمدار او د انتظام او راحت يو لوى سبب شمېرى.
بعضې خلق لكه يونانيان ښځه د نارينه يوه حقيره خادمه او شريره طايفه ګڼى چه د
تذليل دپاره ئې په نكاح اخلى ،او دا ذهنيت دوى ته له خپلو حكماو پاتى شوى دى
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مګر څوك چه حقيقت ته رسېدلى دى هغه د ښځو په حق كښى دا قسم ذهنيتونه نلري او
په ښه نظر ورته ګورى.

ازدواج او اجتماعى ټولنه
كه څوك غواړى چه روغ او سليم العقل افراد او يو قوى نسل د جامعې د خدمت دپاره
پيدا كړى بايد له مسكراتو او هغو شيانو چه د ګيډى د ناروغيو سبب ګرزى خپل ځان
وساتى ،ځكه چه اوالد زيات صحى خصايص له خپل پالر او مور ځنى مومى ،نو پالر
برسېره پدې چه ښائى د ښې روغتيا لرونكى وى ښه تندرسته ښځه دى هم په نكاح
اخلى چه اوالد ئې قوى او صحيح راشى.
كه سړى څه قدر ضعيف هم وى كه ښځه قوى او د ښه صحت لرونكې وي ،د اوالد په
حق كښى د مېړه د ضعف تالفى كولى شى ،او كه دواړه ضعيف وى نو هېڅ شك نشته
چه اوالد به ئې هم ضعيف وى.
دا منله شوې خبره او د وراثت د قانون متقضى ده ،چه اخالقى او جسمى صفات له
پخوانيو څخه وروستنيو ته انتقال كوى نو بايد پخوا له ازدواج څخه دا مراعات وشى،
چه مېړه او ښځه له هغو امراضو چه د وراثت په اعتبار راتلونكى نسل ته يا له ښځى ځنى
مېړه ته او له مېړه څخه ښځى ته سرايت كوى خالص وى ،نو هر ملت كه غواړى چه تر
نورو ملتو قوى او د ترقۍ په الره كښى وړاندى وى ښائى د دغسى امراضو چه د ازدواج
په واسطه سرايت كوى جلوګيرى وكړى .څوك چه پدې باب كښى زياتو معلوماتو ته
ضرورت لرى هغه بايد هغو طبى كتابو ته چه پدې موضوع كښى ډېر تفصيل لرى او خورا
مفيد دى مراجعت وكړى او خپل معلومات كامل كړى.

د كوزدې كال او وخت
څه شى چه د ډېر غور او دقت وړ دى هغه د واده او نكاح وخت دى ،ډېر خلق د خپل
زوى او لور نكاح ته پخوا له بلوغه اقدام كوى ،او بعضى تر دېرشو كلو بلكه زيات تاخير
كوى نو د دې دپاره چه دا افراط او تفريط له مينځه ليرى شى او يو مناسب ټاپى ورته
وټاكل شى ،اطباؤ پدې موضوع كښى ډېر غور كړى او ويلى ئې دى هر وخت چه هلك
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او نجلى خپل تناسلى احتياج حس كړى او بلوغ ته ورسېږى دوه كاله وروسته لدې بايد
د دوى د ازدواج او نكاح دپاره اقدام وشى ،ځكه چه تر دې دمخه برسېره پدې چه
دوى دواړه د ازدواجى حيات او كورنۍ ژوندون په خوند ښه نه پوهېږى ،او عمر ئى
سره تريخ كېږى تناسلى اعضائې هم د ودى او لويښت انتهائى حد ته نه وى رسيدلى،
نو هم دوى ته ضرر رسيږى او هم ئې اوالد ضعيفه كېږى نو پس له بلوغه بايد دوه كاله
نور هم تاخير وشى ،تر دې زيات تاخير هم ښه نه دى ،ځكه چه تناسلى اعضا بيكاره او
مهمل پاتى كېږى او تناسلى قوت ئې ضعيفه كېږى ،نو دغه وخت بايد د واده دپاره
مناسب وګڼل شى او هېڅ تقديم او تاخير پكښى ونشى.
د بلوغ زمانه د دې المله چه يو ځاى له بل ځايه د آب او هوا ،تودوخى او سوړتيا په
اعتبار فرق كوى تعين نشوه.

د كور سرشته (تدبير منزل)
څوك چه د اجتماع علم ته په سر سرى نظر ګورى هغه به دا بحث او د ازدواج مسايل او
همدارنګه د عاېلى د روغتيا خبرى د دې كتاب له موضوع ځنى خارجى وګڼى مګر كه
ښه ځير شى او پدې پوه وى چه عايله او كورنۍ د اجتماع اساس او لمړۍ حلقه ده ،چه
رورو زياته شوې او تر دې حده رسېدلې ده ،هغه به مو مقصر وبولى كه لدې بحثونو
صرف نظر وكړو ،او دا بحثونه به پدې موضوع كښې داخل وگنى ،نو موږ دا بحثونه
ضرور ګڼو او څه چه بوعلى سينا پدې موضوع كښى ليكلى دى را نقل كوو او د دې
دپاره چه خلقو ته دا معلومه شى چه د تدبير منزل علم د دې عصر له ارمغانونو ځنى نه
دى له ډېرى مودې پدى خوا ،دې علم رواج درلود او موجود و ،له ((ارشاد القاصد))
څخه چه څه دپاسه اوه سوه كاله مخكښى ليكل شوى او پخوانى كتاب دى د دې علم
تعريف را اخلو ،د دې كتاب مؤلف وايى چه د تدبير منزل علم د ښځى او مېړه او اوالد
او خدمتګارو په مشترك احوال كښى بحث كوي ،او فايده ئې د كور انتظام او سرشته ده
چه د انسان د سعادت سبب ګرزى.
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د انسان سياست له ښځى سره
شيخ بوعلى سينا وايي چه صالحه او نيكه ښځه له نر سره په مال كښى شريكه او د كور په
كارو كښى ملګرې ده ،او ښه ښځه هغه ده چه هوښياره ،دينداره ،فرمان برداره او
امانت ګره وى چه له خپل مېړه سره زيات محبت لرى او په خدمت كښى ئې صادقه
وى ،شنډه او زبان بازه نه وى او برسېره پدې د انتظام او تدبير خاونده وى چه د مېړه لږ
مال د ښې سرښتې په واسطه زياتوى او د ښو اخالقو په سبب د مېړه زړه خوښ ساتى.
شيخ د مېړه په سياست كښى له ښحى سره دا شيان ضرور ګڼى.
ځان د ښځى په نظر كښى مهيب او موقر ښودل او ښځه د كاله په كارو مشعولول ،دا
ځكه چه كه مېړه د هيبت خاوند نه وى ښځى ته سپك او معمولى سړى ښكارى او
اطاعت ئې په ځان الزم نګڼى.
همدارنګه د مېړه وقار هم د ښځى د محبت او دلچسپۍ سبب ګرزى ،ښځه ئې د خپلې
سر لويۍ موجب ګڼى او خپل مېړه ته په درنه سترګه ګورى ،د ښځى مشغولول د كاله په
كارو باندى هم يو مهم امر دى چه ښځه له بېځايه ناستى والړى منع كوى او له كور سره
ئې دلچسپى پيدا كوى.

د انسان سياست له اوالد سره
شيخ بوعلى سينا وايي چه اوالد په مور او پالر باندى بعضى حقوق لرى چه د مور او پالر
د توجه وړ دي.
اول بايد مور او پالر خپل اوالد ته يو ښه مناسب نوم پيدا كړى او وروسته ورته يوه داسى
دايى پيدا كړى چه بى عقله او مرضى نه وى ځكه چه د دايى شودې په طفل كښى اثر
كوى .هر وخت چه طفل له تى ځنى پرېكړ شى بايد پخوا لدېنه چه هغه بد بد خويونه
زده كړى ښه ښه خويونه او ادب وروښودل شى او له بدو كارو ځنى ئې كله د تحسين او
آفرين په واسطه او كله د مالمتولو او سرزنش په ذريعه وژغورى او هر وخت چه د زده
كړى قوت پكښى پيدا شي تر تعليم الندى ونيول شى ،د كوچنى روزونكى او مربى بايد
عاقل ،متدين او د كوچنيانو په اخالقى پالنه پوه وى ،د وقار او خوږ بيان لرونكى او د
نظافت ،سياست او مروت خاوند وى .هر كله چه كوچنى له دينى او اخالقى زده كړو
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څخه فارغ او د لغت د اصولو له زده كولو وزګار شى ،بايد د يوه مفيد صنعت زده كړيته
وګمارل شي چه د خپل حيات تامين ورباندى وكړى شى.
دا يوه عمومى تربيه ده چه ابن سينا بيان كړېده ،خصوصى تربيه بايد د هر ملت له خپلو
احتياجاتو او مقتضياتو سره سمه وى.2۱

د انسان سياست له خپلو خدمتګارانو سره
د دې دپاره چه د تدبير منزل او د سياست د علمو قدامت او پخوانيتوب معلوم شى موږ
د شيخ بو على سينا له بيانه چه پدې موضوع كښى ئې كړى لږ څه را نقل كوو .وګورئ!
شيخ دا موضوع څنګه ښه تحليل كوى او وايى چه خدمتګاران لكه د انسان اعضا او
غړى د اسى دى چه لكه الس او پښې او نور اعضا د ده په كارو كښى ښورېږى او كار ورته
كوى ،كه خدمتګاران نه وى انسان مجبور دى چه پخپله خپل كارونه تر سره كړى او
داسى كارو ته اقدام وكړى چه د ده شان و شوكت ته صدمه رسوى نو بايد سړى با همته
او امين خدمتګاران ځانته غوره كړى او داسى معامله ورسره وكړى چه د هغوى د
خوشحالتيا او اخالص سبب شى او سره لدې بايد خپل وقار او هيبت هم د هغوى په
نظر كښى وساتى ،ځكه چه د انسان خپل وجاهت او وقار لكه حاجب او دروازه وان د
سړى حرمت او عزت ساتى.
كه چيرى له كوم خدمتګار ځنى كوم ناوړه كار څرګند شى بايد سړى ئې په داسى شان
له هغه كار ه را وګرزوى ،چه د هغه د زړه بد والى سبب نشى او كه كوم ډېر بد كار
ورڅخه څرګند شى ،چه بخښنه ئې د سړى سياست ورانوى ،ښائى له خدمتګارئ منفك
شى چه د ده بدى او بد اخالقى نورو ته سرايت ونكړى.

 ۱اوس د روزنى او پالنى علم ډېر ارت شوى دى ،چه بېل اصول او ځانته مخصصين لرى ،موږ بايد د اوسنى علم سره سم د خپل
2ملت اوپښتنوالى تر سيورى الندى خپل زامن ورزو (مترجم)
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كورنۍ نيكبختى
د كورنۍ نيكبختۍ اساس نيكه او صالحه ښځه ده چه د كور اداره په اخالص او ښه زړه
كوى ،او د خپل كاله شئون ساتى نو بايد هر څوك د جمال حقيقت وپېژنى او ځانته د
حقيقى جمال لرونكې ښځه غوره كړى ،ځكه چه اكثره اجتماعي نقايص په كورنيو كښى
د همدې المله پېښېږى چه ځلميان د جمال په پېژندلو كښى غولېږى او هر يو له خپل
ميل سره سم يو قسم جمال خوښوى ،او د هماغه ښايست لرونكې ښځه ټاكى ،څوك
يوازى د مخ په سپينوالى او سور والى او غټو سترګو او څوك په ښه كړه وړه غولېږى ،د
روحى او معنوى ښكلى توب هېڅ مراعات نه كوى ،بعضى خلق ال د ښځى تمول او
معتبرى په نظر كښى نيسى او دې ته نه ګورى چه دا راز ښځه خپل مېړه ته په ډېره درنه
سترګه نه ګورى او ډېر انقياد ورته نه كوى ،نو بايد ځلميان دا قسم فكرونه چه اجتماعى
نظام ورانوى له خپلو ذهنو وباسى ،او په تش ظاهرى جمال او جالل ونه غولېږى.

لمړۍ تربيه
پدې كښې هېڅ شك نشته چه عايله او كورنۍ د كوچنى د روزنى لمړى ځاى دى چه
دى د كار او عمل او د حيات د جګړو دپاره تكړه كوى او د معاشرت او اجتماعى حيات
مبادى ورته ښئيى.
د كورنۍ عادتونه او خويونه د كوچنى د اخالقو اساس او لمړۍ خښته ده ،نو كه چيرى
كوچنى پدې لمړۍ مدرسه كښى ښه وروزل شى ،البته د خپلى كورنۍ او د مور او پالر
د خوشحالۍ سبب كېږى.
وړوكى كه څه هم په ظاهره يو ضعيف مخلوق معلومېږى ،مګر د يوه ملت په قوت كښى
حقيقى او رښتيانى تاثير لرى نو ځكه د اجتماع علما او لوى حكماء چه خپل عمرونه د
ملت د قوت د اسبابو په څېړنه كښى تېروى د اطفالو د ضعف او د نسل د لږوالى او
زياتوالى په موجباتو ډېر غور او دقت كوى ځكه چه همدغه واړه دبلى ورځى ځوانان او
ځلميان دي.
نو ښائى پدې ځاى كښى د ميندو د معلوماتو دپاره د اساسى روزنې څه حصه وليكله شى
او ورته معلومه شى چه تربيه په انسان كښى داسى تاثير كوى لكه چه د باغوان زيار او
عمل ئې د باغ د بوټو او ونو په وده كښى كوى ،نو لكه چه د باغ بوټى او ونى په نشو و
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نما كښى د مربى روزلو ته اړتيا لرى ،نو روزنه د علم اجتماع يوه لويه شعبه ده ،چه لويو
لويو خلقو لكه نيلسون ،روسو فرانسوى او پس له هغه پستالوژى د نولسم قرن او داسى
نورو اشخاصو پكښى ښه ښه تاليفونه كړيدى او لكه ابن سينا چه پخپل كتاب (قانون)
كښى ورته يو فصل خاص كړى نورو طبيبانو هم ورته پخپلو كتابو كښى فصلونه مقرر
كړيدي.

تربيوى مذاهب
كوم علمى اصول چه د روزنى پوهانو وضع كړيدى درې مذهبه ځنى جوړيږې:
لمړى :د هلفتيوس فيلسوف مذهب دى وايى وړوكى په اوله كښى د هر شى د قبلولو
دپاره مستعد وى نو هر كله ئې چه لمړى ځل په مور يا دايى سترګى ونښلى همدغه ئې
اول مربى ګڼل كېږى ،چه د حيات الرى ورښئي نو بنا پر دې نظريى كوچنى په ښو او
بدو نه ستايل كېږى ،او لكه يو حيوان د خپل احتياج او خواهش سره سم حركت كوى
او د نورو تقليد كړى.
دوهم :د ډاكتر غال المانى مذهب – دى او بعضى نور كسان د ټولو نفسى خواهشاتو
چينه اعضا او جوارح ګڼى ،او وايى چه كه دغه د انسان ناقص وى هغه انسان د معنى په
اعتبار هم ناقص وى تربيه پكښى تاثير نشى كولى.
دريم مذهب :يوه بله ډله چه دا دواړه مذهبه افراط او تفريط ګڼى وايي چه ډېر كوچنى
سره لدې چه اعضائې ناقص وى ،روزنه ښه اغېزه پرې كوى او ډېر كوچنى بيا سره لدې
چه روغتيا او بدن ئې ښه وى هم روزنه پكښى اثر نشى كولى ،نو بايد طبيعت او تربيت
دواړه مؤثر وګڼل شى او د دواړو خواوو مراعات وشى ،ځكه چه طبيعت انسان ته
مخت لف او متفاوت قوتونه وركوى او تربيت همدغه قوتونه د محيط له حال او د كوچنى
له ميل سره سم عقلى او اخالقى خواو ته متوجه كوى ،نو ويلى شو چه روزنه د اخالقو
او عقلى او مادى قوتو صيقل دى چه دا ټول قوتونه د عمل دپاره مستعد كوى او پخپل
وړ محل كښى ئې استعمالوى.
افالطون وائى ،تربيه روح او جسم دواړه هر ممكن كمال او جمال ته رسولى شى.
سپنسر وايى ،تربيه انسان د پوره معيشت دپاره تياروى.
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د تربيى نېټې او هغه شيان چه پر تربيه
كښى اثر كوى
كوم شيان چه د تربيې په اصالح يا خرابوالى كښى تاثير كوى هغه دا الندينى عوامل
دي.
 ۱كور
 ۰همنشينان او ملګري
 ۳مكتب او مدرسه
 ۴فاميل او كورنۍ
 ۵كتابونه او جرايد
 ۶طبيعت
 ۷سياحت
نظر دې پاسنيو عواملو ته روزنه درې اصلى دورې او يوه تتميمى دوره لرى ،چه د درو
لمړيو دورو آثار پكښى ښكاره كېږى.
 :۱مورنۍ تربيه چه د والدت له وخته شروع كېږى او په اوه كلنۍ باندى ختمېږى.
 :۰اولنۍ تربيه چه كوچنى د خپلى مور له السه ووځى پالر او د ابتدائي مكاتبو
معلمانو ته سپارل كېږى تر څوارلس كلنۍ پورى.
 :۳ثانوى تربيه چه هلك په عالى مكاتبو كښى له لويو ښوونكو څخه تحصيل او زده
كړه كوى.
 :۴تتميمى دوره چه پدې وخت كښى انسان اجتماعى ډګر او د عمل ميدان ته
داخلېږى ،دا دوره د حيات په ختمېدلو باندى تمامېږى او بس.
نو څوك چه له خپل اوالد سره مينه او عالقه لرى بايد په هره دوره كښى خپل اوالد ښه
وروزى او د عمل په الره ئې د ملت د مصلحت دپاره روان كړى .د كورنۍ تربيې
مسئوليت د كورنيو په مشرانو او د اولنۍ او ثانوى تربيې مسئوليت پر حكومت او ملت
دواړو باندى دى ،چه بايد داسى مدارس او مكاتب پيدا كړى چه حياتى علوم پكښى
لوستل كېږى.
د دې كتاب موضوع هغه لمړۍ تربيه ده چه مورنۍ تربيه ورته ويل كېږى .دوهمه او
دريمه تربيه د مملكت په داخلى سياست پورى اړه لرى .هر كله چه د تربيې علما علم
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النفس د تربيې اساس ګڼى ،او د انسانى جامعې د نفسى حاالتو پېژندل د يوه انسان په
نفسيت پېژندلو پورى تعلق لرى ،الزمه ده چه ميندى له علم النفس څخه څه برخه ولرى
چه د خپلو اوالدو طبيعت وپېژنى او استعداد ئې وروزلى شى.

علم النفس
څوك چه د غړو او اعضاو له وظايفو خبروي ،او دې علم د (فزيولوژى) سره اشنا وى هغه
ته د اعضاى رئيسه ؤ وظايف ،د هضم ،د زړه ښورېدلو ،سږيو ته د هوارسېدل تاثير چه د
انسان په حيات كښې ئې لرى دا ټول كيفيتونه معلوم وى مګر دا پوهنه او دا علم سطحى
او قاصر بلل كېږى ځكه چه انسان يوازى د دې ظاهرى جسم نوم ندى ،انسان د يوه
معنوى شى لرونكى هم دى چه هغه د شعور ،علم او فكر آله ده او عقل ورته ويل كېږى.
انسان لكه چه د خپل جسم روزنه او تربيه كولى شى د عقل په روزلو او پاللو هم قادر دى
چه لمړى ځل پخپلو هغو معلوماتو كښى چه د ده عقل ورسره اشنا دى ښه غور او دقت
وكړى او وروسته خپل معلومات مرتب او زيات كړى ترڅو چه هغه علم ته چه په عقل
كښى بحث كوى او علم النفس ورته وايى ورسېږى .لدې بيانه به معلومه شوې وى چه
علم النفس په ټولو نفسى مظاهرو او حركاتو كښى بحث كوى.

خاطر
يوه ورځ يوه زده كوونكى په امتحان كښى چلول كاوه ښوونكى ورته په قهر شو او يو
ساعت ئې له خپل مشغوليت څخه ايسار كړ ،او تر قيد الندى ئې ونيو ،لږ شېبه وروسته د
متعلم رنګ ژيړ او بيهوښه شو ،شعور ترې الړ ،او د عقل حركات ئې بند شوه چه نه ئې
څه ليدل او نه ئې څه اورېدل ،نو ښوونكى ازادى او خالصى هوا ته واېست او په مخ
ئې ورته سړې اوبه وشيندلى ،پس لدې د متعلم په اعضاء او بدن كښى نوى حيات
وچلېده او حس پكښى رو رو پيدا شو سترګى ئې بېرته وغړولى ،او عقل ئې د خپلو
وظايفو په ادا كولو شروع وكړه ،په زړه كښى ئې د افكارو سلسلې جوړى شوې او خاطر
ئې په هغو شيانو چه د ده په زړه كښى ګرزېده مشغول شو .نو د عقل د وظايفو اجرا كولو
ته خاطر ويل كېږى.

- 19 -

هره ښځه چه په عقلى امورو پوره نه پوهېږى او تحليلولى ئې نشى هغه د خپل كوچنى
په ذهن كښى څه نشى ځايولى ،او نه ئې خاطر او ادراك د ذكاوت او زيركۍ درجې ته
رسولى شى.

د عقل د روزلو الرى
انسان لكه چه د بل عقل روزى خپل عقل هم روزلى شى.
د عقل د روزلو دپاره دوې طريقې دى چه يوېته ظاهرى او بلى ته باطنى وايى .باطنى
طريقه چه نسبتاً مشكله ده پدې ډول كېږى چه انسان خپل نفس له ځانه جدا وګڼى او
مراقبت ئې وكړى.
ظاهرى طريقه دوه قسمه ده يوېته مالحظه او بلى ته تجربه ويل كېږى .مالحظه دېته
وايى چه سړى د نورو عقلونه ،د بعضې عالماتو په واسطه ځانته معلوم كړى او بيا هر
وخت چه هغه عالمات پخپل ځان كښى ووينى اثر ته يې هم ښه ملتفت شي چه بيا د
تطبيقاتو په اثر كښى د نورو احوال او هغه شى چه د هغوى په خاطر كښى ګرزى معلوم
كړى شى .دېته فراست وايى چه انسان د دې په واسطه مريض او ضعيف عقلونه هم
روزلى شى ،او معلم د خپلو شاګردانو عقلى حركات هم پرې معلومولى شى .تجربه د
عقلى حركاتو او واقعاتو څخه نتايج اخستل دى.

د عقل وده او اقسام
كه ميندى د علم النفس څخه معلومات ولرى ،د خپلو كوچنو په حركاتو او افكارو
پوهېږى ،او د خپلو اوالدو د مرضو عالج كولى شى.
داسى ميندى البته د خپلو زامنو په ذهن كښى شجاعت او د نفس لوړتيا ځايوى ،او د
لويو خلقو په پوړ كښى ئې دروى .د همدې المله (مونتينى) وايى چه زموږ د لويو عيبو
جراثيم زموږ د طفوليت له زمانې سره متصل دى او زموږ د لويو امورو جلب د ميندو او
دايى ګانو په الس كښى دى .د عقل د لويښت او ودى دپاره څلور مراتب دى ،كه
كوچنى ترسمى روزنى الندى ونيول شى ،عقل ئې په هره مرتبه كښى وده كوى او كنه
نو محروم پاتى كېږى ،او نوم يې د انسانيت له صفحې بيخى محو كېږى.
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لمړۍ مرتبه
كوچنى د خبرو كولو تر وخته :پدې وخت كښى د كوچنى عقل د هر شى د صورت د
پېژندلو دپاره مستعد وى ،او د شيانو فرق يو له بله تر يوې اندازې پخپل شعور كولى
شى ،پدې وخت كښى بايد دكوچنى له نظره ډېر صورتونه تېر شى ،چه دى ورسره اشنا
شى.

دوهمه مرتبه
د خبروكولو له وخته تر بلوغه پورى د عقل دوهمه مرتبه ده چه د تميز عقل ورته ويل
كېږى ،د كوچنى عقل پدې وخت كښى د شيانو د تعريف او منافعو تجسس كوى ،او
غواړى چه په صحيح طو ورته معلوم شى ،پدې وخت كښى كه طفل هر څومره پوښتنى
وكړى ښائى چه ونه تر ټل شى ،او نه په وهمى صورتو او ډاروونكو خياالتو ووېرول شى،
چه ډار او خوف ئې په زړه كښى ځاى ونه نيسى ،پدې وخت كښى ښائى چه هر كوچنې
ډېر قهر او شدت هم ونشى ،چه ورته عادى او بې تاثيره ښكاره نشى.

دريمه مرتبه
د عقل دريمه مرتبه د كوچنى د بلوغ او ابلوڅوالى له وخته شروع كېږى پدې وخت
كښى عقل دوې ملكې پيدا كوى چه يوېته د استحصال او بلى ته د استحضار ملكه
وايى ،پدې دوره كښى عقل د شيانو منځكښې ارتباط او مناسبت لټوى او د هر شى د
پېژندلو او د فايدې معلومولو دپاره هڅه كوى ،نو بايد كوچنى ته په همدى وخت كښى
ښه ا داب او ښه سلوك وښودل شى ،او له خپلو ملى دودونو او عاداتو سره اشنا شى ،چه
له خپلو وروڼو او ملګرو سره په مينه ،او له مشرانو سره په احترام سلوك وكړى ،او د چا
زړه آزار نكړى.
ماشوم پدې وخت كښى لكه نيالګى او تربيه لكه اوبه داسى دى ،چه نيالګى پرې وده
كوى او خوږه ميوه نيسى.
پوخ سړى هېڅكله خپل خويونه او عادتونه نه پرېږدى ،نو ښائى چه سړى خپل اوالد په
همدغه وخت كښى د ښو خيالى او لطيفو قصو په اورولو ښو ښو كاروته راواړوى ،او بې
لدېنه چه هغه ته صريح امر ونه وشى ،بايد د حكاياتو په ذريعه او د ترغيب له الرى ښه ښه
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خويونه ئې په دماغ ځاى كړه شى ،مګر كومى قصى چه له حقيقته ليرى وى ،او وقوعى
جنبه نلرى ،لكه د عفريت يا فانوس سحرى او داسى نورى قصى هغه بايد سړى د خپل
اوالد غوږ ته ونه رسوى ،چه محض اوهام او هغه اميدونه چه نه عملى كېږى د ده په
ذهن كښى ځاى ونه نيسى ،او لكه بعضې كسان چه د عفريت داېلولو ارمان كوى ،او نه
ور رسېږى دى هم د دغسى آرزوګانو (چه نه په حيات كښى دخل او نه خارجى وجود
لرى) په ارمان او سودا كښى پاتى نشى ،نن د هر قوم پوهان او پياوړى اشخاص كوښښ
كوى چه دا قسم افكار د نوى نسل ذهن ته ونه رسېږى.

څلورمه مرتبه
د عقل څلورمه مرتبه د بلوغ له وخته د ځلميتوب او رشد تر وخته پورى ده ،كه اوالد په
صحيح طور روزل شوى وى ،دغه وخت د ده په عقل كښى د سعادت آثار ښكاره كېږى
او په جامعه كښى مسعودانه ژوند كولى شى ،پدې وخت كښى بايد اوالد ته نظرى
تعليمونه وشى ،او هغه علمونه وروښودل شى چه دى ورته احتياج لرى.
هر كله چه انسان د عقل دا ټول مراتب طى كړى ،نو دى په هيئت اجتماعى كښى يوه
ګړندى او كاريګر عضو ګڼل كېږى ،په ښه سلوك د تحسين وړ ګرزى ،او په بدو كارو
م المتېږى ،پدې وخت كښى بايد انسان د لويو خلقو تاريخ ته رجوع وكړى او د هغوى
په احوالو ځان خبر كړى ،چه دى هم د هغوى په الر الړ شى ،او پيروى ئې وكړى.

د بدن روزل
هر كله چه كوچنى پيدا شى او د دنيا هوا پرې ولګېږى قسم قسم حاالت پرې راځى ،او
هر راز عوارض ورته پېښېږى نو ده ته د والدت له وخته د قوت او رشد تر مهاله ډېر تدابير
په كار دى ترڅو چه دى د ضعف دا ټول مراحل طى كړى ،او رشد ته ورسېږى.
نو په ميندو الزمه ده چه خپل كوچنى اداره كړى ،او په تربيه كښى يې له هره حيثه زيار
وكاږى.
پدې موضوع كښى طبيبانو او حكماء كافى بحثونه كړى او د كوچنى ټول ضروريات ئې
له خوراكه نيولې تر پوشاك او نظافته پورى دا ټول صحى مسايل ئې بيان كړى دى ،نو
موږ په هماغه بيان اكتفاكوو كنه ،د ميندو دپاره به مو څه تفصيل كړى و.
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بدنى ورزش او رياضت
په جسمى روزنه او روغتيا كښى بدنى ورزشونه او لوبى خورا ډېر اهميت لرى ،هر طفل
ته د ده له بدنى قوت او عمر سره مناسب يو قسم ورزش ضرور دى.
شيخ ابن سينا پخپل كتاب (قانون) كښى د اطفالو او لويو سړيو له حاله سره مناسب راز
راز ورزشونه ښودلى دى .كوم ورزشونه چه نن په متمدنو ملكو كښى جارى دى دا ټول
بلكه ال څه زيات زموږ په پخوانيو كتابو كښى بيان شويدى او د هر اندام د قوت او د
وينو د جريان دپاره يو مخصوص ورزش ټاكل شوى دى ،لكه چه د خولې او وړى ژبى
(ژبۍ) د ورزش دپاره بعضى ثقيل او خفيف آوازونه ايستل او نفس بندول او داسى نور
عالجونه ښودل شوى دى چه دا هم په بدنى ورزش كښى حسابېږى.
ابن سينا د دې فصل په خاتمه كښى وايى چه هر انسان ته د ده د بدنى قوت سره
مناسب يو قسم ورزش ضرور دى ،نو ميندى بايد خپلو اوالدو ته يو مناسب ورزش چه
عقلى او بدنى دواړه قوتونه په تناسب سره زياتوى غوره كړى ،چه د ملت دپاره غښتلى
افراد شى.

خپل اوالد څنګه وروزو؟
ډېر پلرونه كوښښ كوى چه خپل اوالد مهذب تربيه كړى او د ملت دپاره ګړندى
اشخاص تقديم كړى ،دوى د دې دپاره هر راز فكرونه كړى او په هره الر چه دوى د
خپل مطلب د رسېدلو دپاره وسيله ګڼلې تللى دى ،مګر كومى نتيجې چه دوى اخستى
دى هغه د دوى د خوشحالۍ سبب ندى ګرزېدلى ،دوى داسى ځلميان ميدان ته را
ايستلى دى چه د علم او ذكاوت لرونكى دى او د رزق د پيدا كولو مينه لرى مګر پدې نه
پوهېږى چه له ژونده څنګه استفاده كېږى؟ دا ځكه چه زموږ په وطن كښى ښوونه او
روزنه په اشخاصو كښى دا طاقت نه پيدا كوى چه د حيات په ميدان كښى منډى ووهلى
شى نو له پلرو څخه د اوالد د روزنى په باب كښى سمه الر وركه شوېده.
كه موږ د مترقى ملكو ښوونو ته نظر وكړ ،په روزنه كښى يوه سمه الر چه زموږ د اوالدو
سعادت پكښى دى پيدا كوو ،او موږ ته دا اطمينان پيدا كېږى چه د رزق د پيدا كولو
دپاره ډېرى الرى دى كه موږ د سعيې او عمل دروازه وټكوو ،او له نوكرۍ ځنى خپل
فكر را وګرزوو.

- 23 -

موږ بايد خپل اوالد آزاد تربيه كړو ،او دا خيال له دماغه وباسو چه زموږ اوالد زموږ ملك
او مال دى لكه چه فى الحاله دا عقيده لرو .په متمدنو ملكو كښى خلق له خپلو زامنو
سره داسى معامله كوى چه هغوى هم د ځان په شان اشخاص ګڼى ،او په كارو كښى ئې
له ځانه سره شريكوى ،چه هغوى هم د ژوندون په كارو او حركاتو پوره واقف شى ،نو
زامن ئې هم خپل ځانونه مستقل اشخاص ګڼى ،او پخپل نفس پوره اعتماد مومى ،چه
پخپل مور او پالر هېڅ اتكا نه كوى.
پالر ښائى چه خپل اوالد د مسافرۍ او زيار ايستلو دپاره تربيه كړى صنعتونه او علوم پرى
زده كړى چه په هر ځاى كښى ګذران وكړى شى ،پالر بايد خپل زوى ته د شجاعت او
اقد ام درس وكړى او د زيار ،صبر ،استقامت او ثبات او ټينګار په روح ئې تربيه كړى ،نو
دغسى زامن په هر ځاى كښى ګذران كولى شى او په ژوندون كښى هغو درجو ته
رسېږى چه د دوى زړه ئې غواړى.
زموږ اوالدونه پس له كوزدې او واده څخه هم لكه كوچنى داسى وى چه موږ پرې
وېريږو ،او هېڅ كارته ئې نه وړاندى كوو ،او له هر شى ئې محروم پرېږدو.
د متمدنو ملكو پلرونه خپل اوالد ته السي صنعتونه ورښئيى او هېڅ صنعت ورته حقير نه
ښكارى ،د يوې لويې رتبې واال سړى زوى يا فالح يا تاجر يا د كوم بل صنعت خاوند
كېږى ،او هېڅ شرف او منزلت ئې نه كمېږى په دغسى تربيت باندى يو ژوندى ملت
عمومى سعادت مومى.
موږ پخپل وطن كښى وينو ،څوك چه له يوه ښاره بل ښار ته الړ شى ،د كور خلق ورپسى
ژاړى او دى هم پريشانه خوبونه وينى دا ځكه چه دى له خپل پالر او موره بيل شوى
دى ،او دا ورته ډېر سخت امر معلومېږى په مترقى ممالكو كښى هر څوك د خپل عمل
زوى دى ،بل پالر يا مور ته اسره نه كوى ،په وچه او دريابو كښى سفر كوى او د كاله
خلق ئې پدې خوشحاله وى چه دى په كسب او معاش پيدا كولو قدرت لرى او خپل
ژوند اداره كولى شى.
دا راز اشخاص سعادت ته رسېدلى دى او دنيا ورته لكه جنت له خونده ډكه ښكارى،
زموږ اوالد نه برسېره پدې چه عادتونه او تربيه ئې ورانه وى د نا اميدۍ او سستى تخم
ئې هم په نفسو كښى كرل كېږى ،او د بعضى الفاظو په اثر كښى لكه :قناعت او نور  ...چه
په يوه بله معنى معرفى شوى دى ،د انحطاط او لټۍ لور ته نژدې كېږى ،سره لدې چه
د اسالم دين مو د همت ،عزت او ترقۍ خوا ته بولى ،او غواړى چه مسلمانان د مجد او
شرف لرونكى وى ،ضعيف ،بى عزمه او پسك نه وى.
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وګورئ! د اسالم او مسلمانانو په مقابل كښى څومره ملتونه او پادشاهان ذليل شوه ايا دا
د قناعت او سستى په اثر كښى وو او كه د كوښښ او عمل نتيجه وه؟
بعضى اشخاص وى چه په خلقو كښى بدى بدى قصې چه خلق مايوسيت ته را بولى،
نشر وى او له عمل ئې راګرزوى چه بيا په هر شى كښى شګوم نيسى ،او جد و جهد ته
هېڅ اهميت نه وركوى ،كه موږ پدې پوه شو چه خپل اوالد بايد څنګه تربيه كړو ،البته
زموږ په جامعه كښى به داسى نشريات بې تاثيره شى خصوصاً كه زموږ مؤلفين پدې باب
كښى خپله وظيفه اجرا كړى.

كورنۍ اجتماع
كوم بحثونه چه په كورنۍ ،ازدواج ،روزنه ،او تدبير منزل كښى وشوه زايد او له موضوع
څخه خارج نه دى ځكه چه د كورنۍ اصالح په حقيقت كښى د جامعى اصالح ده ،نو
الزمه ده چه د ملت د اصالح په ليرى ليرى وسايلو او د ملت په سعادت كښى فكر وشى
او راتلونكى حالت يې په نظر كښى ونيول شى.
موږ وينو چه واړه واړه ملتونه د حريت او قانونى حيات خوا ته نژدې كېږى .او هغه لوى
اجتماعى تطور چه موږ ئې په شرق كښى آثار وينو ،پدې مو خبروى چه حريت ،مساوات
او د ملتو يو شان تحول به په شرق او غرب كښى عموميت پيدا كړى او ټول به يوى
غايې او مقصد ته ورسېږى.
هر ملت كه غواړى چه خپل افراد د قانونى ژوندون دپاره تربيه كړى هغه بايد داسى
قوانين مقرر كړى چه هره كورنۍ پدې پوه او مجبوره كړى چه موږ بايد په اصالحى او
ضرورى امورو كښى لكه د ثروت زياتوالى ،د اوالد روزنه ،د ازدواج د رسمو او دودونو
تعديل او سمون او داسى نور  ...يو مجلس ولرو پدې صورت كښى به د مجلس او كورنۍ
مشر يوازى پخپله رايه كار نه كوى ،هر كار به د ده او د كورنۍ د پوه افرادو په مشوره
كېږى ،دا راز واړه مجلسونه د يوه لوى مجلس چه هغه د مختلفو شعبو او فرقو حركات
اداره كوى اصل او اساس دى.
هغه كوچنى چه پداسى كورنۍ كښى لږ لوى شى ،او سترګى وغړوى او د دې مجلس
بحثونه او د هر چا داليل واروى ،نو قانونى فكر او د شورى محبت ئې په زړه كښى پيدا
كېږى ،او هر وخت چه ځلميتوب ته نژدې شى خپل ځان د هغو كارو دپاره چه سبا ورځ
يې تر غاړى كېږى تيار وى.
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هر كله چه ملتونه اتحاد او ارتباط ته احتياج لرى او په هر كلى او ښار كښى يوه كورنۍ
له بلى سره روابط لرى نو كېداى شى چه د يوه ښار ټولى كورنۍ په ګډه بعضى افراد
منتخب او يو داسى مجلس تشكيل كړى چه د ټولو د مصلحت او نفع دپاره كار وكړى.
پدې صورت كښى هر كلى او ښار خپل اوالد په استقاللى تربيت باندى تربيه كولى شى.

كورنى تعاون او مرسته
كومى كورنۍ چه د خپل شرف او موجوديت د ساتلو دپاره د شورى او د دغه انتظام
قاي مولو محبت لرى هغه د همدغه فكر په اثر كښى د (صندوق تعاون) په نامه يو صندوق
ټاكى او د هغې كورنۍ هغه افراد چه د كار او كسب خاوندان وى هره مياشت پكښى
څه پيسې اچوى ،چه د عمومى مفاد دپاره د ضرورت په وخت كښى صرف شى.
دغه راز ملت خپل اقتصادى موجوديت ډېر ښه ساتلى شى ،دوى كولى شى چه خپلو
افرادو ته لدې صندوق څخه د پور پيسې وركړى.
هر څومره چه افراد زياتېږى ،او دا سلطه وسعت مونده كوى هماغومره د دې تعاون نفع
او فايده عامېږى.
غرض دا چه كورنۍ ټولنه د عامې ټولنې اساس دى نو بايد هر ملت د خپلو كورنيو
اتحاد او مجد د حريت او شورى په اساس بنا كړى دا د كورنيو او ملتو د ارتباط دپاره
يوه لنډه او نژدې الره ده.

دوهم باب
د اجتماع روح
عالمه ګوستاولبون پخپل كتاب (روح االجتماع) كښى د اجتماع هغه روح بيانوى چه د
اروپا د متعلمينو په نفوسو كښى ئې سرايت كړى او د هغو عواملو په اصل او اساس كښى
بحث كوى ،چه د جماعتو په پيدا كولو كښى اغېزه لرى ،دا بحثونه د قام مشرانو او د
ملت واكدارانو ته ډېر مفيد او ښه دى .ده پدې كتاب كښى هغه اوهام او خياالت چه د
اجتماع د روح د پيدا كولو وسايل دى ډېر ښه ښودلى ،مګر زموږ غرض پدې عنوان
كښى د طبيعى اجتماع روح ده ،چه انسانان ئې له وحدت او انفراديت ځنى د شعبو او
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قبايلو تشكيل ته رسولى دى ،او قومونه ئې سره لدې چه يو له بله لرى پراته دى ،او د
رنګونو ،ژبو ،دودونو په اعتبار سره ډېر فرق لرى د منافعو مبادلې ته تيار كړى دى.
عالمه مونتسكيو پخپل كتاب (اصول النواميس و الشرايع) كښى د اجتماع طبيعى قوانين،
يا په بل عبارت د بشرى اجتماع روح پر څلورو برخو وېشى:
-۱انسان د فطرت په زمانه كښى چه د پېژندنې قوت ئې درلود ،او معارف ئې نه
درلوده – دى پدې وخت كښى له هر شى ځنى وېرېدى او تښتېدى ،هېخ شى ته به
ئې ضرر نه رساوه ،دا حال د سالمتۍ حالت او د انسان لمړى طبعى قانون ؤ.
-۰انسان هغه وخت چه بعضى ضرورياتو ته خپل احتياج حس كړ ،سره لدې چه
خوف او وېره ورسره وه ،د قوت د پيدا كولو دپاره ئې زيار شروع كړه ،دا د انسان
دوهم طبيعى قانون او ناموس دى.
-۳كوم وخت چه خوف او ډار په خلقو غلبه وكړه ،نو دوى يو له بله سره نژدې او
وصل شوه ،او په منځ كښى ئې عواطف پيدا شوه دا دريم طبعى قانون دى.
-۴انسانان برسېره پدې چه د دوى په مينځكښې عواطف پيدا شوه په پوهنو (معارف)
كښى ئى هم برخه واخستله ،او اجتماعى ژوندون ته ئې ميل پيدا شو.
دا هغه طبيعى قوانين دى چه د اجتماع روح ځنى تشكيلېږى.
كوم وخت چه د قبايلو په مينځكښې اختالف او دښمنى پيدا شوېده ،هرو مرو پكښى
عايلوى محبت د ملګرۍ احترام او مراعات هم و ،دا عواطف كه څه هم په عايله او قبيله
كښى محصور و ،مګر د دې په اعتبار چه په لمړۍ مرتبه كښى همدغه د اجتماع روح وه،
لوړ منزلت لرى.
كوم وخت چه انسان علوم او معارف وميندل ،د اجتماع احاطه لويه شوه ،او طبقات
پكښى پيدا شوه ،د رزق او كسب او كار الرى زياتى شولې ،او د شريعت او قضا دايرې
ارتى شوې.
دا د اجتماع هغه روح او اساس دى چه له پخوا وخته په تاريخى ملتو كښى ليدل شوى
دى .نو په هر اجتماعى عصر كښى (چه كمال ته رسېدلى وى) د حرب او مدافعې وسايل
لږ څه كم شوى او د حرفت ،زراعت ،صناعت او رزق پيدا كولو محبت زيات شوى دى
او په همدغه وخت كښى لمړى شعوبى تعاون ته او وروسته اجتماعى ملګرتيا ته احتياج
ليدل شوى ،او په بشرى ټوليو كښى نوى نوى احتياجات او عمرانى تحوالت پيدا
شوى ،چه پدوى كښى ئې په هماغه اندازه چه په كلو او قبايلو كښى د اجتماع روح
ترقى كړېده د حرب او تجاوز روح وژلېده.
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ملت څه شى دى؟
كوم افراد چه جنسيت ،د مملكت جغرافيائى حدودو ،دوى يو له بله سره تړلى وى او
برسېره پدې چه دوى په عاداتو ،اخالقو او عمومى صفاتو كښى سره شريك وى تاريخ
ئې هم يو وى هغو ته ملت ويل كېږى او د ژبى يو والى هم د مليت اركان ټينګوى.
د يوه ملت عمومى صفات هغه دى چه د هغه ملت ټولى فرقى او ډلى پكښى شريكى او
متحدى وى ،او ټول خلق يوه مقصد ته متوجه كوى او فكرى او ارادى وحدت پكښى
پيدا كوى.
ګوستاولوبون وائى :ماته پخپل سياحت كښى دا خبره بيخى ښكاره شوه چه هر ملت يو
عقلى مزاج لرى چه هغه لكه د هغوى تشريحى حواص ثابت او پايدار او له همدغه څخه
د ملت افكار ،معتقدات ،فنون ،انتظامات ،او شعور پيدا كېږى.
د اجتماع پوهانو دا حقيقت بيخى منلى دى چه د يوه ملت ادبى او عقلى صفات د هغه
ملت د تېر وخت خالصه او د نيكو ميراث دى او همدغه شى دى چه د يوه ملت روح او
خط مشي ورڅخه تشكيلېږى.
لدېنه دا نتيجه اخستله كېږى چه يوه عمومى روح چه د ملت په ټولو افرادو كښى يو
شعور او يو فكر پيدا كوى ،او ټول افراد يوې خواته بيائي د يوه ملت په امتياز او
بېلوالى كښى لمړى مقام او زيات اهميت لرى ،نو همدغه شى د ټوليو او جماعتونو د
حركت كلى ده ،چه د افرادو مقدرات هم پكښى پټ پراته دى .د يوه ملت د وحدت او
فكرى يو والى دپاره ډېر سببونه موجود دى چه د ملت په روح كښى تاثير لرى:
اول دا چه فر د د جامعې په ډاد بعضى داسى كارو ته اقدام كوى چه په انفرادى حالت
كښى ئې هېڅلكه نشى كولى ،نو دا يو قوت او زړورتوب دى چه فرد ئې د جماعت په
لمن كښى مومى ،بله دا چه په انسانانو كښى لكه مقناطيسى كيفيت يو نفسى تاثير شته چه
ټول خلق يوه كار ته را كشوى او د حكايت په طور ئې يوه عمل ته وړاندى كوى ،دوى
پخپل ځان باندى يو قوت او باعث حس كوى مګر نه پوهېږى چه دا قوت له څه شى
پيدا شوى دى ،همدغه سبب دى چه په يوه فرد باندى د ده خپل ذاتى مصلحت
باعث كېږى چه د جماعت د مصلحت دپاره ځان فدا كړى ،نو فرد په اجتماعى حالت
كښى بعضې داسى صفات پيدا كوى چه هغه د ده له انفرادى حالت سره بيخى مباينت
لرى ،او دا د هغه نفسى تاثير نتيجه او فايده ده.
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ګوستاولوبون پخپل كتاب (سرتطور االمم) كښى وايى :چه په اول نظر سړى ته د يوه
ملت د افرادو په صفاتو كښى اختالف او مباينت معلومېږى مګر چه سړى ښه ځير شى
پوهېږى چه ټول افراد په عمومى نفسى صفاتو كښى سره شريك دى او دغه نفسى صفات
لكه هغه جسمى صفات چه دا ملت له بل ملت ځنى بېلوى ثابت او پايدار دى او دغه
صفات پښت پر پښت په منظم ډول نوى كېږى.

دريم باب
حكومت
د حكومت د پيدا كېدلو په كيفيت كښى د فالسفه و نظريات مختلف دى( .هوبز
انګليسى) وايى:
چه انسان په اصل يو داسى مخلوق دى چه له هر څه ورته خپل ځان ګران او محبوب
دى او هر كار د ځان د فايدې دپاره كوى ،مګر سره لدې فطرتاً له ګوشه نيشنۍ او انزا
ځنى متنفر دى ،نو هر كله چه بشرى قبايل هر وخت سره په جګړه اخته وى ،او قوى په
ضعيف باندى تېر غامى كوى نو انسان مجبور شوى چه د خپلو همنوعانو يوې طايفې ته
ځان نژدې كړى او تر سيورى الندى ئې خپل حقوق وساتى ،نو د همدې په اثر كښى
حكومت پيدا شو چه يو جماعت د مشترك مفاد او غرض دپاره روان كړى.
ژان ژاك روسو وايى:
انسان فطرتاً مسعود دى او څومره چه بشرى نوعه زياتېږى هغومره د دې سعادت صفائى
په خړوالى بدلېږى ،نو هر كله چه انسان ته د حيات په الره كښى هر راز موانع پېښېږى
چه دى يوازى هغه له خپلى مخى نشى لرى كولى ،هرو مرو د اجتماع ضرورت حس
كوى او مجبورېږى چه له جماعت سره د اتفاق عقد وكړى او هر فرد د خپلو حقوقو
ساتنه اجتماعي هيئت ته وسپارى ،نو بنا پدې نظريه يو عمومى مساوات ضرور دى او
حاكميت هم د حكومت د اجتماعى هيئت حق دى.
اصل حقيقت دا دى چه د حكومت منشا او نظريه يوه ده ،او هر ليكونكى په يوه داسى
قالب كښى اچولېده چه د ده له خواهش سره برابره ده او دى ئې پر خوا دى.
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د دې نظريې اصل دا دى چه انسان له انفرادى حالت ځنى وتلى او له خپلو همنوعانو
سره پدې متفق شوى دى ،چه هر فرد د حكومت اجتماعى هيئت ته تابع وى او
اجتماعى هيئت به هم د هر فرد حقوق او مصالح ساتى ،د همدې په اثر كښى طبيعى
قوانين په بشرى قوانينو بدل شوه او په افرادو باندى د هيئت اجتماعى له خوا بعضى
موجبات مقرر شوه ،چه په عوض كښى ئې هيئت اجتماعى هم د افرادو حقوق پخپل
ځان ومنل او د يوې معاهدې صورت ئې پيدا كړ چه له يوې خوا حقوق او له بلى خوا
واجبات رد او بدل شويدى.
څه چه (هوبز) او (روسو) پدې موضوع كښى ويلى و ،هغه ذكر شوه (لوك) خپله نظريه
پداسى شان ښكاره كوى چه په اجتماعى هيئت كښى د دوى له خوا پاچا د اجتماعى
تړون عاقد دى ،چه د افرادو حقوق وساتى.
بعضى كسان دى چه حكومت د خداى پاك له لورى ګڼى او وائى چه دا د نن ورځى
حكومت د خداى د خالفت روستنى رنګ دى چه په مرور د زمان يى تحول موندلى
دى.
بعضى وائى چه د حكومت منشا او مبدا قوت او غلبه ده.
نو د حكومت په باب كښى د هر چا نظريه مختلفه ده او هر چا يوه نظريه چه ده ته ښه
ښكاره شوېده خلقو ته ښوولې ده.
مګر صحيح او معقوله نظريه دا ده چه د پالر ګلوۍ سلطه او اقتدار د حكومت منشا او
اساس دى چه وروسته ترېنه ،هر راز حكومتونه جوړ شوى دى.
نو هر ملت هغه شان حكومت قبول كړى دى چه هغه ئې د اوسېدونكو د تعداد ،ثروت،
او غرايزو سره موافقت او مناسبت لرى ځكه چه اقليمونه د حكومت په طرز كښى پوره
دخل لرى او وضعى قوانين هم له طبيعت او قومى عاداتو ځنى پيدا كېږى.
نو ويلى شو چه د تاريخى حكومت منشا د پالرګلوۍ سلطه ده چه وروسته د مشر توب په
سلطه بدله شوېده او ورو وروئې خپله دايره ارته كړېده او د طبيعى حكومت منشا د
جماعتونو احتياج او اړوالى دى يوه داسى اقتدار ته چه د بعضو تجاوزونو او تېرغاميو
چه د نورو په حق باندى كېږى مخه ونيسى ،او متجاوز خلق له تېرى او تجاوزه را
وګرزوى!
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د حكومت وظيفه
پدې موضوع كښى بحث كوونكى مختلف نظريات لرى ،يوه ډله وايى چه فرد تر هغه
وخته پورى ترقى نشى كولى ترڅو چه د حريت په ميدان كښى په اقتصادى امورو كښى
پخپل سر پرې نه ښود شى ،پدې صورت كښى نو فرد پخپله ذاتى ترقۍ كښى بې له
خپل همته او خپل فكر او عمل ځنى په بل شى اعتماد نه كوى او ټول قوتونه ئې وده
كوى.
د دې كسانو په نزد د حكومت وظيفه د وطن حمايت او د داخلى نظام او امنيت ساتنه
ده چه د لښكر په لرلو او حاكمانو او قاضيانو په مقررولو باندى كېږى چه ضرورى او الزمى
قوانين وضع او معمول شى.
دا كسان وائى چه د دنيا نظام د تنازع للبقا – او بقاى اصلح په اساس بنا دى او تجارب
هم دا وائي چه بايد فرد په اقتصادى امورو كښى پخپل سر پرې ښودل شى.
مګر بعضى داسى كارونه شته چه كه حكومت پكښى مداخله ونكړى لكه:
د پوستې انتظام ،او اجبارى تعليم يا د اوسپنى الر – نو پوره فايده ورځنى نه اخستله
كېږى.
ځكه چه دغه اعمال او كارونه چه د عمران او تمدن روح بلل كېږى كه افرادو او
شركتونو ته پرېښودل شى نو د سيالۍ او همچشمۍ په اثر كښى له مصلحت او ضرورت
ځنى زيات اجرا كېږى.
بله دا كوم وخت چه انسان پخپل خصوصى مصلحت مشغول شى نو د اطفالو او ضعيفانو
حمايت او د فقيرانو معاونت ته نه ملتفت كېږى ،نو ضرور ده چه حكومت په دغسى كارو
كښى مداخلت وكړى.
ځنى خلق وايى چه فرد د نورو مرستى او ملګرتيا ته اړ دى او دغه مرسته بې له حكومت
څخه د بل چا له السه په ښه شان پوره نه ده ،نو بايد حكومت ټول اقتصادى امور لكه
صنايع او زراعتونه په خپل الس كښى ونيسى ،ځنى فيلسوفان لكه ټولسټوى بيا وايى :چه
حكومت ته بيخې ضرورت نشته او د مال صرفول د حربي آالتو او عسكرى تنظيم دپاره
له صحيح انسانيت سره منافى دى ،دى وائي چه حكومت له فطرت او طبيعت ځنى
مخالف يو شى دى او ملتونه هغه وخت انتهائى سعادت ته رسېږى چه حكومت بيخى د
خلقو هېر شى.
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دا درې مذهبه ،هېڅ يو له افراط او تفريط ځنى خالى نه دى او همدغه سبب دى چه
خلقو پوره نه دى غوره كړى او اكثرو مترقى ملتونو د خپل نظام اساس په معتدل ډول
بنا كړى دى ،او د حكومت مداخله ئې د افرادو په شئوناتو كښى څومره چه ضرور دى
لكه:
د ضعيفانو حمايت ،د شفاخانو جوړول ،د كسبګرو د مصالحو دپاره قوانين وضع كول ،د
كرهڼى ،تجارت ،صنعت د لوړتيا وسايل ټولول ،د حمل و نقل برى او بحرى وسايل
لكه :د اوسپنى الر ،برېښنا ،تلګراف ،او د اخالقو او دين ساتنه او داسى نور تهيه كول
قبوله كړېده.
د ټولسټوى او فيلسوفانو فكر يو محض خيال دى چه عملى كېدى نشى ځكه چه ټول
خلق لكه ټولسټوى فيلسفوان كېدى نشى چه هر سړى له ټگۍ ،خيانت او شر ځنى ځان
خالص كړى شى او صحيح انسانيت په دنيا كښى وچلېږى.
دا هغه نظريات دى چه اجتماعيونو د حكومت د وظېفى په باب كښى ښكاره كړى او د
حكومت د مداخلى حق يې د خلقو په شئونو كښى ښكاره كړيدى مګرهر حكومت
ځانته له احتياجه سره سم نصب العين او غايه لرى چه د هغې په مقتضا كار كوى ،او په
هر ډول چه قوم او ملت لوړېږى ،او وطن ودانېږى ،لوړوى او ودانوى ئې!
د هر ملت سياسى تربيت د افرادو په نفسياتو او ذهنيت كښى پوره دخل لرى او تعليمات
هم د همدغې تربيتې له مقتضى سره برابروى .كوم ملت چه د هيئت اجتماعى احترام
لرى د هغه ملت هر فرد بې له يوه قوت او باعث څخه د نورو د حريت احترام ساتى ،او
هېڅكله خپل حكومت ته د خوف په سترګه نه ګورى .بلكه د احترام او خلوص په نظر
ورته ګورى ځكه چه هغه د سلطنت تاج عيناً د ملت تاج ګڼى چه پخپل الس ئې د خپل
مشر او پاچا په سر ايښى دى ،نو دوى د دغه تاج او خپل قانون پوره احترام لرى او
هميشه ورته د محبت په سترګه ګورى.
هغه كسان چه د پردى حكومت تر الس الندى ژوند كوى هغوى ته د حكومت هر ږغ
لكه آسمانى ټكه داسى ښكاره كېږى او هر كار چه په حكومت پورى ربط لرى ورځنى
ډډه كوى مګر د ملت د خواخوږى او خپل او ملى حكومت.ښه او سياسى روزنه دغه راز
اوهام محدود كوى او خلق پدې باندى پوهوى ،چه هر فرد د حكومت په كارو كښى د
معاونت حق لرى او د حكومت اشخاص هم دغسى افراد دى لكه دا نور خلق چه د
قانون په مقتضىٰ او د ملت په مرضا حكم كوى.
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د حكومت په باب كښى د پخوانيو نظريه
ارسطو وائي كه عدل او مساوات ورك او يا ضعيف وى څنګه به يو قوم د سعادت ژوندون
وكړى؟ او څنګه به ټيټ جمعيتونه او واړه طوايف نهضت مونده كړى؟ نو د ده په نظريه
بايد په هر مملكت كښى عدل قايم وى او ټول كارونه د حكمت په مقتضا اجرا شى.
كونفوشيوس چينى وائى كوم حكومت چه پخپل مملكت كښى د عدل او كفائت له
مخى حكم كوى هغه لكه د قطب ستورى داسى دى چه هميشه ځاى په ځاى وى او
نور ستورى ئې پخوا كښى خپل ځايونه بدلوى او انتقال كوى.
ملك 3۱شيانغ وايى :د اسمان زوى يا امپراطور د مملكت د خير او فايدې دپاره پيدا
شوى او مملكت د امپراطور دپاره نه دى پيدا شوى.
په چين كښى دا متل دى چه د ملت محبت پيدا كړه مملكت به پيدا كړى ،او كه دغه
محبت ورك كړې نو مملكت به درڅخه ورك شى.
له (سولون) يونانى څخه پوښتنه وشوه چه كوم مملكت د مدنيت لوړى درجى ته
رسېدلى دى؟ هغه وويل هغه مملكت چه اهل ئې په ذلت كښى نه وى او ظلم پرې
باندى نه كېږى.بلكه ال د يوه بل قوم په مظلوميت هم نشى راضى كېدى او ورسره
داسى مرسته كوى لكه چه هغه ظلم عيناً په دوى كېږى.
له (كسرى) ځنى پوښتنه وشوه چه كوم پادشاه ښه دى ده وويل :هغه پادشاه ښه دى چه
د قهر او غصب په وخت كښى كريم وي ،او پخپله وعده وفا كوى كه څه هم لويه وعده
وى .ارسطو طاليس ويلى كوم پادشاه چه عدل كوى هغه شجاعت يعنى لښكر ته نه
محتاج كېږى.

د حكومت په باب كښى د پخوانيو مصريانو
نظريه
د مصريانو له پخوا وخت ځنى (يعنى پخوا له اسالمه) دا رايه ده چه پادشاه پخپل
حكومت او عدل چلولو كښى شورى ته محتاج دى ،چه له خپل حكومت سره هر راز
مرسته وكړى چه د همدى المله علما او حكيمان او د رايى خاوندان د حكومت د امورو

 ۱3دا د چينايانو او جاپانيانو عقيده ده چه هغوى خپل امپراطور د اسمان زوى ګڼى.
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د ترتيبولو دپاره مقرر وى ،او پخپل سياست او د مشكالتو په حلولو كښى په دوى اعتماد
كوى.
كله به چه د مصريانو پادشاه مړ شو نو دوى به ئى مړى د قبر په څنګ كښى كښېښود،
خطيبان ،او د مجلس شورى اعضا به ودرېدل د ده په ټولو كارو به ئې تبصره كوله ،د ده
عدل يا ظلم خير يا شر ټول صفات به يى بيانول پس له هغه به د ټول جمعيت رايه د ده
په باب كښى غوښتله كېده چه ايا دى په احترام او تعظيم ښخ شى او كه په معمولى طور
په قبر كښې كېښود شى.
دى پخوانى دود د پادشاهانو په ښه سلوك او عدل كولو كښى ډېر تاثير درلود ،او دوى
يى مجبورل چه د اهل رايو په مشوره كار وكړى ،د مصر په تاريخ كښى ليدل كېږى چه
ډېر فرعونان د ظلم او بد روش په سبب د ملوكيت له القابو محروم شوى دى.
نو د مصر پخوانيو شوراؤ يو حقيقى صورت درلود او يوازى علما او حكيمان او دينى
مشران به پكښى نه وو د اقليمونو او سمتونو نوابان او مشران به هم پكښى شامل وو ،چه
لدى ټولو څخه به يو عمومى جمعيت تشكيل كېده چه په لويو او مهمو كارو كښى لكه:
حرب يا صلح ،د قوانينو اړول ،د حاكمانو درول يا داسى نورو كارو كښى به دوى
پرېكړه كوله څوك چه د مصر پخوانى سياست او اجتماعى نظام ته مراجعت وكړى هغه
ته به د مصر دغه څه مفاخر او معالى چه لرى د تعجب وړ ښكاره نشى.

حكومت د اسالم په نظر كښى
اسال م د خپلو تعليمونو د انتشار په مرسته په اجتماعياتو ،سياسياتو او مدنيتونو كښى ډېره
غوره اغېزه كړېده ،لكه چه تاريخ ئې هم په دلچسپى سره ذكر كوى.
مګر دلته زموږ غرض دا نه دى چه د اسالمى ملت د تحول سر بيان كړو يا د دوى په هغه
صحيح او متين مدنيت چه تر نيمى دنيا پورى ورسېده ،څه بحث وكړو ،ځكه چه ډېرو
انصاف لرونكو مؤرخينو شرقييونو او مستشرقينو دواړو ډلو دا موضوع ښه واضحه كړېده.
زموږ غرض يوازى همدغومره دى چه په اسالم كښى حكومت په كوم اساس والړ دى او
كومو عواملو د اسالم مدنيت ته تراندلس او چين پورى الره وركړه.
په اسالم كښى د حكومت اساس په شورى او د مسلمانانو د جمعيت په رايه بنا دى ،په
اسالم كښى خليفه لكه يو مقيد پادشاه داسى دى او كوم قانون چه دى مقيد كوى هغه د
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خداى كتاب او د رسول(ص) اقوال دى .په اسالم كښى خالفت په ميراث له يوه ځنى بل
ته نه نقل كېږى .چه له پلروځنى زامنو ته او له زامنو ځنى لمسيانو ته ورسېږى.
ځكه چه خالفت په عمومى انتخاب ګټل كېږى او د خداى او رسول په اطاعت او عدل
ساتل كېږى لكه چه د خليفه په حق كښى ويل شوى چه كه له عدل او د خداى او
رسول له اطاعت څخه يى بلى خواته ميل وكړنو والړيى كړئ .او كه د خپلو شهواتو په
ميدان كښى خپل جلب بيخى خوشى كړى نو معزول يى كړئ.
نو دا هغه اساسى قواعد دي چه اسالمى حكومت پرى قايم دى او همدغه سبب دى
چه ملت د حكومت په مقابل كښى ځان جاهل او بى خبر نه ګڼي .او هر فرد دا تصور
كوى چه خليفه هم بشر دى چه كله سهو كېږى او كله حق ته رسېږى نو بايد هر مسلم او
عالم حاكم ته نصيحت وكړى او ورته وويلى شى چه ته له عدل نه بل لور ته كوږ شوى
يى.
د همدى المله اجتهاد هم په مجتهدينو يعنو هغو اشاخاصو پورى خاص دى چه د عربى
لغاتو له اصولو خبر وى او په دينى علومو كښى بصيرت لرى او له قرآن كريم او احاديثو
څخه احكام اېستلى او حق او باطل ،صحيح او فاسد سره بېلولى شى ،خليفه ګانو ته د
محض خالفت په سبب دا حق نه دى وركړ شوى.
دغه راز عقايد چه په يوه قوم كښى راسخ او ټينګ شى هغه هېڅكله د هغه چا په مخ
كښى چه دوى د حاكميت دپاره غوره كړى خپل سر نه ټيتوى تر څو چه هغه د عدل
پابند او د خداى او رسول تابع نه وى.
نو په دغه صورت كښى پاچا له خپل ملت سره داسى سلوك كوى لكه چه يو مهربان پالر
ئې له خپلو زامنو سره كوى او ملت هم خليفه او پاچا ته د محبت او احترام په سترګه
ګورى نه د خوف او ډار په سترګه.
دغه و د حكومت او ملت لنډ حال په اسالم كښى ،وروسته چه عربى سلطه پراخه شوه او
د اسالم الس شام و عراق ،فارس ،مصر ،طرابلس ،تونس ،الجزاير او د فرانسى جنوب
غربى لور ته ورسېده نو فيلسوفان او علماء د مملكت تنظيمى امورو او قوانينو وضع كولو
ته توجه وكړه او د وزيرانو ،مشرانو او ملكى او عسكرى مامورينو وظايف ئې په داسى
شان تعين كړه چه تر اوسه چا پكښى څه ندى ويلى.
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د ملت د مشرانو صفات
پدې صفاتو كښى حكيمانو ،سياسيونو او اجتماعيونو ټولو بحث كړى او د مشرتوب دپاره
ئې ډېر داسى شرطونه چه د ملت په نفع تمامېږى او مشرتوب ورباندى ګټل كېږى
ښودلى دى.
پدې موضوع كښى كومه ښه رايه چه ميدان ته راوتلې ده د ابونصر فارابى نظريه ده چه
پخپل كتاب (اراء اهل المدينة الفاضله) كښى ئى ښكاره كړېده ،دى وايى چه د ملت
دمشرانو دپاره دا صفات ضرور دى:
 :۱د عضاوو پوره والى

 :۰پوهه او سنجش

 :۳د حافظې ښه والى

 :۴زړه سوى او عاطفه

 :۵فصاحت

 :۶د زده كړى (عرفانى) شوق

 :۷په شهواتو او خواهشاتو كښى اعتدال

 :۸لوړ همتى (كبر النفس)

 :۳له رښتيا او رښتيا ويونكو سره محبت لرل

:۱۲د دنيا متاع ته په كمه سترګه كتل

 :۱۱له عدل او د عدل خاوندانو سره مينه

 :۱۰د عزم او ارادې ټينګوالى

فاريابي د دې شرطونو له بيانه وروسته ويلي دي چه كه د دې ټولو صفاتو خاوند پيدا
نشي نو بيا د رياست او مشر توب وړ هغه څوك دىچه پخپل شريعت ټينگ او ښه هوښيار
وي او كه دغه شرطونه په څو كسو كښې د تقسيم په ډول وى او دوى ټول پخپل
منځكښې متحد كيږي نو دوى ټول بايد مشران او رئيسان وى.
او هر كله كه يو ښار له حكمت څخه حالى شي او دغه شرطونه په رئيسانو كښې مختل
شي د هالك معرض گرزي.
ابن خلدون ويلى چه د دغه منصب وړ هغه څوك دى چه دا الندينى څلور صفتونه لرى:
 :۱علم

 :۰عدالت

 :۳كفايت

 :۴د حواسو سالمتي
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د عربو په نزد د مملكت اركان
د عربو سياسيونو چه د خپل ملت اصالح او انتظام ،سعادت ،امن او عدالت په نظر كښى
نيولى ،نو د مملكت دپاره ئې څلور ركنه مقرر كړيدى .چه هغه دا دى:
ټولواك  ،-رعيت  ،-عدل  ،-تدبير  ،-چه دغه هر ركن ته په يوه خاصه نظر ګورى او
بعضى ملحوظات پكښى لټوى.
عالمه شهاب الدين چه په سياسياتو كښى يو پوه عالم و هغه ويلى دى چه ښه پاچا پر ځان
حاكميت لرى او له بدو خواهشاتو ځنى خپل ځان ژغورى او بله دا چه د خپل مملكت
له احواله خبر او پخپلو ظايفو كښى جدى وى ،د همسايه ممالكو له احواله هم خبر وى
او خپل سرحدونه هم په يوه قوى عسكر چه وسله او تو ښه او ذخاير ورسره زيات وى
ټينګو دى.
خپل عسكر او منصبداران ښه ساتى او پخپل ملك كښى هر راز مواد پيدا او تعميرات
زياتوى او خپل رعيت داسى ګڼى لكه زامن او وروڼه ،او هر كله ئې د لوړتيا ،او سمون
او بډايۍ او ښېګړو په فكر كښى وى!

رعيت
رعيت چه په څو قسمونو لكه :د كلو اوسېدونكى ،د ښارو آبادوونكى ،جنګ كوونكى ،او
علماء او پوهانو وېشل كېږى.
دا ټول له درې عنوانو الندى راځى :اخيار او افاضل يعنى ښه او پوه خلق ،اشرار او
اراذل يعنى بدان او پايالتى خلق ،متوسطين يعنى منځنۍ ډله.
چه بايد له هرې طبقې څخه كار واخستل شى يعنى له علما او پوهانو ځنى عرفانى او
علمى خدمت ،او له كسبګرو او زارعينو څخه اقتصادى خدمت وغوښتل شى او حربى
اشخاص په عسكرى امورو مشغول كړه شى ،او هېڅوك وزګار پاتى نشى چه ټوله د ملت
ډلى د وطن په خدمت بخت وى!
او د خپل حكومت سره په هره چاره كښى مرسته كوى!
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عدل
پوهان پدې پوهېدلى دى چه د حكومت غرض د ظلم او تعدى وركول او د عدل او
مساوات قايمول دى ،نو عالمه شهاب الدين د عدل دپاره دا درې ركنه مقرر كړى:
 :۱د لوى خداى حقوق ساتل.
 :۰انسانى حقوق يو له بله محافظه كول.
 :۳د اسالفو او پخوانيو د حقوقو مراعات كول.
د دې درې قسموتر تفصيل الندې د مملكت ټول امور داخلېږى او هر څه پكښى
راځى ،چه عمران او آبادى هم ضمناً د عدل تر عنوان الندى داخلېږى.

عمرانات او ودانى
د مملكت ودانى دوې جنبې لرى چه يوه زراعتى او بله تعميرى او ودانۍ جنبه ده!
د زراعت د ترقۍ او حمايت دپاره دا دوه شيه ضرور دى چه بايد حكومت ورته توجه
وكړى لكه د اوبو زياتول ،د الرو جوړول ،د دهقانانو حمايت كول ،په ماليه كې تخفيف
كول ،ترڅو چه دهقانان له زراعت څخه زړه تورى نشى او بل كسب ته زړه ښه نكړى.
د ودانيو په جوړولو كښى بايد د دې الندى شرطو مراعات وشى.
:۱د ښوو اوبو زياتوالى.
 :۰د ځاى ښه والى او د هوا اعتدال.
 :۳د ارشو او لرګو نزدېوالى.
 :۴د ځاى موقعيت د امنيت په لحاظ.
برسېره پدې شرطونو څه نور شرطونه هم شته چه بايد مراعات ئې وشى لكه :د كوڅو د
خطونو معلومول د هر ډول بازار د پاره ځاى ټاكل ،د ضرورت په اندازه د علم او صنعت
خاوندانو ته ځاى وركول او نور.
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تدبير او اداره
غرض له تدبير د مملكت د امورو انتظام دى لكه :د وزارتو تشكيلول ،د واليانو او
حاكمانو ټاكل او وروسته لدېنه د قاضيانو او منصبدارانو تعينول ،ليكن پدې ټولو كښى
بايد د مملكت د بهبود مراعات وشي مثالً هر ځاى ته داسى قاضى او مامور مقرر شى چه
د وقار او تقوى لرونكى وى.
او برسېره پدې چه بايد پوه او عالم وى د حكومت په ضرورياتو او د قضا په ادابو دى هم
پوهېږى ،په حكم كښى دى بيړه نه كوى ،او ښه تحقيق دى كوى ،نه دى هديه قبلوى
او نه دى د چا شفاعت ته غوږ نيسى ،د حكومت مامور بايد په قانون پابند ،او د وطن
محب او صادق او د ملت خواخوږى وى ،خپل اغراض د حكومت په چارو ګډ نكړى،
او له رشوت او خيانت څخه ځان وژغورى!

پاى
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