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دا کتاب  د افغانستان د خپلواکۍ د سلم  کال په ویاړ چاپ شوی دی.

 پـه همـدې مناسـبت د جاللتـآب جمهـور رییس محمـد ارشف غني لـه هدایت 

رسه سـم د ګڼـو نـورو چارو تـر څنګ یو زیات شـمیر کتابونـه هم لیکل شـوي، ژباړل 

شـوي او خپاره شـوي دي.

 شـاه امـان اللـه او د اسـتقالل د تـر السـه کولو پـه مبارزه کـې د هغه نـورو ملګرو 

ارزو لرلـه چـې افغانسـتان پـه واقعـي معنا مسـتقل او د پردو لـه  منګولو راوتلـی هیواد 

وي. دوی دغـه سـپېڅيل هـدف تـه د رسـېدو لپـاره د هیواد ترقـي ته توجـه واړوله.

  پـه امـاين دوره کـې غالمـي منع شـوه. پـه مرکـز او والیتونـو کې ګڼ ښـوونځي 

پرانیسـتل شـول.خارجي هیوادونو ته محصالن واسـتول شـول چې ځوانان نوي علوم 

او مهارتونـه زده کـړي. د مطبوعاتـو وده چټکه شـوه. د وګړو تر منځ د مسـاوات د اصل 

رعایـت قانـوين بڼـه خپلـه کړه. نجونـو او ښـځو د زده کړې حق تر السـه کـړ. هیواد په 

لومړي ځل د اسـايس قانون څښـن شـو. د دولت د درې ګونو قواوو عرصي کولو او 

رسه بېلولو ته توجه واوښـته چې د اسـتبداد په مخنیوي کې اسـايس مرسـته ويش. ګڼ 

شـمېر قوانیـن او مقـررات تدوین شـول چـې د هر چـا د صالحیت حـدود معلوم وي 

او پـه دولتـي چارو کـې د خودرسي مخـه ونیول يش. مالیايت سیسـتم عرصي شـو، د 

جنـي مالیـې ځای نقـدي مالیې ونیو. له مختلفـو هیوادونو رسه سـیايس روابط ټینګ 

شـول او افغانسـتان له هغـې انزوا راووت چـې د هیواد د خپلواکـۍ مخالفانو ورباندې 

تحمیـل کـړې وه. د اقتصـاد د ودې لپـاره مهم اقدامات پیل شـول. افغانسـتان ورو ورو 



پـه یـو داسـې هیواد بدلېـده چې د پـردو له  احتیاجـه راوتلـی وي.  اوس مـوږ ته الزمه 

ده چـې د وطـن د ترقـي لپاره شـوی مـزل جـاري وسـاتو او د نامتام فصل بشـپړولو ته 

راونغاړو. مټې 

 د خپلواکـۍ د سـلم کال پـه مناسـبت د اسـتقالل د پاکـو شـهیدانو، غازیانـو او 

مخکښـانو د روح د خوشـحالولو یـوه ډیـره ښـه ذریعـه همـدا د کتابونـو خپـرول او د 

معرفـت د مشـالونو بلـول بلـالی شـو. لـه ټولـو هغـو لیکوالـو مننه کـوو چې پـه دې 

بختـور مناسـبت یـې د کتابونـو پـه لیکلـو، ژباړلـو او چـاپ ته چمتـو کولو کـې برخه 

واخیسـته. پـه اوسـنۍ  پرمختللې زمانـه کې د اسـتقالل د سـاتلو او د واقعي خپلواکۍ 

د لرلـو لپـاره پـکار ده چـې پوهـه خپـره يش، فرهنـګ وغوړېـږي، مهارتونـه زیات يش 

او وګـړي د ښـه ژونـد کولـو په چـل پوه يش. شـاه امـان الله د لـوی اخرت په مناسـبت 

یـوه وینـا کـې ویيل وو چـې: »دا د قلـم ورځې دي، نه د تـورې.« د کتابونـو د دې لړۍ 

خپـرول د لیکوالـو د مالتـړ او د هغـوی د آثـارو د چـاپ یو بختـور باب دی چـې ادامه 

بـه مومي.

په درنښت

اسدالله غضنفر

د جمهور رییس فرهنګي سالکار
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نظر یک استاد در باره این اثر

چنـد سـال پیش در محـر مرد دانشـمندی بودم که برمـن حق اسـتادی و در علوم 

ادبـی مقـام شـامخ انـکار نه شـدنی داشـت در آنجا صحبـت از تاریخ تحصیـل و تعلیم 

آن بـه میـان آمـد. آن مـرد بزرگ می گفـت : تاریخ تحصیـل نه میخواهد چـون بخواهند 

دریـن رشـته مطالعه ای بنامیند کافی اسـت .کتاب های محمد بـن جریر طبوی)وفات 

310 هجـری( تاریـخ ابـو الفضل بیهقی )وفـات451( زین االخبـار عبدالحی ضحاگ 

گردیـزی، راحـة الصـدرور ابوبکـر محمـد راونـدی، تجزیـة االمصـار و تجزیـة االثـار 

معـروف بـه تاریـخ وصاف شـهاب الدیـن عبدالله شـیرازی ملقـب به وصـاف الحره 

) وفـات 698(، ومجمـل التواریـخ والقصـص و امثـال آنـرا بخوانند و مطلبـی را از آنها 

اسـتخراج و بیـان مناید .

ایـن بـود نظـر مـرد دانشـمندی راجـع بـه تاریـخ کـه چنـد سـال قبـل ازیـن محر 

مفتتـم علمـی داشـت. طرفـداران ایـن نظـر هنـوز هـم در کشـور ما زیادنـد. عـده ای از 

نویسـندگان مخصوصـاً آنهایکـه تابـع مکاتـب فکـری قدیـم، هسـتند عقیـده دارنـد که 

بـا آموخـن مقـداری سـواد و مطالعـه کتب تاریـخ از تالیفـات قدمـا بزبانهـای عربی یا 

فارسـی یـا هـر دو می تـوان تاریـخ را مطالعه و در صورت داشـن ذوق سـلیم حتی می 

تـوان آنـرا تالیـف کـرد. باین ترتیب ماخـذ غالب ما در تاریخ نویسـی آثار کتبـی و روش 

تحقیـق مـا )تابـع ذئق سـلیم کـه الابد شـخصی است(نویسـندگان بـوده .

علـت همـه اینهـا حتـامً بـی توجهـی ، نداشـن معلومـات کافـی راجـع به فلسـفه 
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تاریـخ روش تحقیـق و نـگارش آن و عدم وجود ماخذ درین مباحـث و موضوعات می 

باشـد . راسـتی کتابها ی که در فلسـفه تاریخ بحث در موضوع تاریخ و بروش نگارش 

آن، نوشـته شـده بزبانهـای افغانسـتان پشـتو و دری بسـیار کـم بـوده و حتـی بزبانهـای 

اروپائـی هم از شـامر انگشـتان تجـاوز نه مـی کند . 

تاریـخ  کتـاب  ترجمـه  مشـغول  کاکـر  مـن  ارجمنـد  همـکار  شـنیدم  وقتـی 

چیسـت؟)ای،اچ،کار( اسـت بـاو در اشـتغال دریـن امـر تحسـین گفتـم . این کتـاب را 

چنـد سـال قبـل در انگلسـتان بوسـیله همیـن دوسـت عزیـز کـه در آنوقت ها مشـغول 

تحصیـل در پوهنتـون لنـدن بـود دیـده و خوانـده بـودم . 

کار در تاریخ معارص نه تنها مورخی اسـت برجسـته و نامدار و دارای آثاری ارزنده 

چون انقالب بولشـویک در سـه جلـد ) ۱۹۱۷ـــ ۱۹۲۳(،روز فـرت ۱۹۲۳ـــ۱۹۲۴، 

و سوسـیالزم در یک کشـور ، ۱۹۲۴ــ ۱۹۲۶ در سـه جلد بلکه مردی صاحب نظر در 

فلسـفه تاریـخ و صاحـب بصیـرت خـاص در تاریـخ نویسـی می باشـد. کتـاب حارض 

مثـال خوبـی اسـت بـرای اینکـه او را در شـامر مـردان بصیـر در تاریخ و تاریخ نویسـی 

بیـارد. همچنانکـه مولـف فاضل ایـن کتاب مـردی اسـت دارای احاطه کامـل در تاریخ 

مرجـم محـرم آن ښـاغلی کاکـړ کـه به حـق او را بایـد مورخ جـوان گفت مردی اسـت 

صاحـب مطالعـه و تجربـه کافـی در مطالعـه تاریـخ و تالیـف آن و مخصوصـاً تاریـخ 

معـارص افغانستان.ښـاغلی کاکـړ مطالـب ایـن کتـاب را در مجالـس بحـث انگلسـتان 

شـنیده و در آنجـا در موضوعـات مختلـف نظریـات مولـف بحـث منوده اسـت و باین 

ترتیب شـاید وارد ترین شـخصی اسـت در افغانسـتان به نظر مولف این کتاب ومطالب 

کتـاب .بـرای مـن مسـیر نیسـت راجع بـه انشـای کاکـر در پشـتو قضـاوت کنم،ولی با 

آشـنایی کـه بـه نوشـته هـای او دریـن زبـان دارم می دانـم سـاده و روان می نوسـید. این 

خوصوصیـت دریـن ترجمـه او نیـز موجـود اسـت، ترجمـه کتـاب کار به زبـان دیگری 

)پشـتو( کار آسـانی نیسـت امـا کاکـر از عهـده آن بخوبی در آمده اسـت.

مطلـب قابـل توجه در ترجمـه کتاب تاریخ جیسـت؟ دقت ترجمه آن اسـت. کاکر 

بـا آنکـه سـعی می کند مطالب را سـاده بنویسـد جداً متوجه اسـت منظـور مولف فوت 

نگـردد. باین ترتیب کار خود را بیشـر قابل اعتامد سـاخته اسـت. 

در پایـان ایـن تـذکار مختـر بایـد بگویـم که حسـن کاکر بـا ترجمه کتـاب تاریخ 
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چیسـت؟ کار بسـیار مفید علمی را انجام داده اسـت. امیدوارم کار ایشـان مقدمه ترجمه 

و احیانـاً تالیفـات دیگری در فلسـفه تاریخ و تاریخ نویسـی باشـد، تاباین وسـیله تاریخ 

در جامعـه مـا بـه معنـای که امروز به آن میدهنـد مطالعه و تحقیق و تدریس شـود . برای 

مرجـم محرم توفیق بیشـری در کارهای علمـی میخواهم . 

میر حسین شاه 

۲۸رسطان ۴۹

پوهنځی ادبیات  
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د مؤلف لنډه پېژندنه

اي. ایـچ. کار1 پـه ۱۸۹۲ کـې زیږیدلـی او پـه لنـدن کـې یـې د مر چنـټ تیلرز په 

ښـوونځي2 او پـه کیمـرج کـې یـې د ټـری نټی پـه پوهنځي3 کـې تحصیل کـړی دی. 

پـه ۱۹۱۶ کـې د باندنیـو چـارو پـه وزارت کـې شـامل شـو، وروسـته تـر دې چـې په 

هغـه وزارت پـورې اړونـدې یو شـمېر داخـيل او بهرنۍ دنـدې تر رسه کړې پـه ۱۹۳۶ 

کـې یې اسـتعفی وکـړه او دویلـز4 د پوهنتـون په پوهنځـي5 کې د بین املليل سیاسـت 

دویلسـن پروفیـر6 مقـرر شـو. لـه ۱۹۴۱ څخه تـر ۱۹۴۶ پـورې د ټایمـز7 ورځپاڼې 

مرسـتیال مدیـر او لـه ۱۹۵۳ څخه تـر ۱۹۹۹ پورې د لیـول8 په پوهنځ)اکسـفورډ( کې 

پـه سیاسـت کـې ټیوټر9 او پـه ۱۹۵۵ کې د کیمـرج د ټری نټي په پوهنځـي کې فیلو10 

مقـرر شـو. د ده یـو څو خپرونـې دا دي: رومانتیکـي جال وطني11 )۱۹۳۳(، شـل کلن 

1  . Edward Hallet Carr
2  . Merchant Taylors school
3  . Trinity College
4  . Wales
5  . University College 
6  . Wilson professor
7  . The Times
8  . Balliol

۹   هغـه ښـوونکی چې د پوهنتون د لومړۍ شـهادتنامې دپاره د زده کوونکـو د تحصیل او هدایت 

 . Tutor )کولو چـارې ور پـه غـاړه وي)م

 .Fellow )۱0  د انګلستان په ځینو پوهنتونونو کې د مدیره هیئت غړدی)م
11  . The Romantic Exiles
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بحـران ۱۹۳۹- ۱۹۱۹ 1)۱۹۳۹(، د سـولې رشایـط2 )۱۹۴۲(، پـر لویدیځـې نـړۍ 

د شـوروي اتحـاد اغېـزه3 )۱۹۴۶(، نـوې جامعـه4 )۱۹۵۱( او د شـوروي روسـیې د 

تاریـخ پـه بـاب یو لـړ کتابونه چـې دغـه الندنې یې تر اوسـه وتـيل دي:

د بولشـویک انقـالب5 ۱۹۳۳- ۱۹۱۷ درې جلـده )۵۳- ۱۹۵0(، وقفـه ۱۹۲۴ – 

۱۹۲۳6، )۱۹۵۴(، سوشـلیزم پـه یـوه ملـک کـې ۱۹۲۴ – 7۱۹۲۶ درې جلنـده)۶۴ 

– ۱۹۵۸(، او د پـالن شـوي اقتصـاد بنسـټونه ۱۹۲۹ – 8۱۹۲۶، )۱۹۶۹(. وروسـتی 

کتـاب ۹00 مخـه دی او د ار. دیبلـو دی ویـس9 پـه همـکارۍ لیکل شـوی دی.

1  . The Twenty Years Crisis, 1919-1939
2  . The conditions
3  . The Soviet impact on the Western World
4  . The New Society
5  . The Bolshbevik Revolution
6  , The interegnum
7  . Socialism in one coutry 
8  . Foundation of a planned Economy
9   . R. W. Davies
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رسیزه

هـر څـوک لـه دې رسه عالقـه لـري چـې د خپلـې جامعـې د مـايض پـه بـاب پوه 

وي، مګـر لـږ کسـان مونـده يش چـې دا هیله یـې تر رسه شـوې وي. څومـره چې موږ 

تـه مشـکله ده چـې خپلـه اوسـنۍ جامعـه وپېژنـو، تـر هغـو ال ډېـره سـخته ده چې له 

پخوانـۍ جامعـې نـه خـر واوسـو. د هـرې جامعـې- مـايض وي کـه د اوس د سـمې 

پېژندنـې د پـاره د تحقیـق د خاصـو روشـونو په بنا پـه پـوره آزاده فضا کـې ژور او پر له 

پسـې مطالعـات رضوري دي. دغسـې مطالعات هلته ښـه نتېجه ورکولـی يش چې یو 

څـوک د نـورو شـیانو په جمله کې، د خپلې موضوع د اسـايس مسـایلو په اړه فلسـفي 

نظـر ولري.

مګـر د فلسـفي نظریاتـو د معرفـت او حصـول لومړنـی رشط دا دی چـې ذهـن د 

مختلفـو نظریاتـو د فهـم د پاره خالص پرېښـوول يش. پيرشفـت او تکامل که په علمي 

یا فلسـفي سـاحه کـې وي، هغه وخت ښـه ممکنېدلـی يش چې د همدغسـې نظریاتو 

د ظهـور لـه پـاره الره هـواره وي. کـه داسـې نـه وي د ژوند د بېـال بېلو اړخونـو په باب 

بـه مختلفـې فلسـفې په منظم او منسـجم ډول ظهـور ونه کړي او انسـانان بـه په ذهني 

لحـاظ متحجـر او ځـای په ځـای پاتې وي.

چېرتـه چـې د نظریاتـو د ظهور له پاره کوښـښ کېـږي هلته نظر او علم ښـه په مخ 

ځـي د نقیضـو او مختلفـو افـکارو لـه تصـادم څخه نـوي څـه راوځـي او وړاندې تګ 

کوي.  دوام 
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تاریـخ څـه تـه وايـي؟ پـه واقعیـت کـې د همدغسـې حالـت نتېجـه ده. پـه تېـرو 

څلوېشـتو کالونـو کـې پـه اروپا کـې عمومـاً او په انګلسـتان کـې مخصوصـاً د تاریخ 

ماهیـت او فسـلفې پـه اړه تـاوده بحثونـه روان دي او دغـه کتـاب د همدغسـې بحثونو 

پـه لـړ کـې یو وروسـتی اثـر دی. پـه دغه اثـر کې د تاریـخ په حقله هـم د نـورو پوهانو 

نظریـات چـاڼ شـوي او هـم نور پـرې ور اضافه شـوي دي او په دغه ډول پـه دې برخه 

کـې پرمختګ شـوی دی.

د دغـه مطلـب د ایضـاح لـه پـاره به لومـړی د جر او اوروسـته د ترقـۍ د مفکورې 

پـه بـاب د پروفیـر کار د نظریاتـو لنډیـز وړانـدې کـړم او په ضمـن کې به یـو څه پرې 

ولیکم.

پروفیـر کار دغـه اثـر پـه څلورم فصـل کې پـه تاریخ کـې د چانس او جـر په اړه 

د پروفیـر کارل پاپـر او ایسـایه برلیـن پv هغو نظریاتـو انتقادونه کړي چې وروسـتیو 

پـه خپـل وار د اپالتـون، هیـګل او مارکـس نظریـات کاواک او خـايل ښـوويل دي. د 

دغـې موضـوع په هکلـه دوه ټکي مهم ښـکارېږي. لومـړی دا چې اجتامعـي واقعات 

ولـې پېښـېږي؟ پـه بل عبارت انسـان پـه خپلو کړو کـې څومـره او څنګـه ازادي لري؟ 

دا پوښـتنه پـه واقعیـت کـې یـوازې د تاریخ په فلسـفې پـورې اړه نه لري، بلکـې د ټول 

انسـاين کـردار پوښـتنه ده او د فلسـفې مهمه موضوع تشـکیلوي. پروفیـر کار یوازې 

تـر هغـه حـده د معین تـوب یا د جـر په عقیـدې دی چې وايـي» ... هر هغـه څه چې 

پېښـېږي علـت یـا علتونـه لـري او پـه بل ډول بـه پېښ شـوي نـه وای، تر هفـو چې په 

علـت یـا علتونـو کې بـل څه پېښ شـوي نـه وای«.

لکـه څرنګـه چـې معلومېـږي، ده پـه څلـورم فصل کـې چې پـه تاریـخ کې علت 

مونـدل یـې نومولی دی، د علت په موندلـو یې ډېره زور اچولـی دی. دا روش په تاریخ 

کې سـړی د پېچلو او مجردو فلسـفي مسـئلو په لور بیايي او دا وېره شـته چې تاریخي 

مطالعـات باالخـره پـه فلسـفي مطالعـې واړوي، کـه څه هـم دی په خپله دغـه ټکي ته 

پـوره متوجـه دی، چـې بحثونه مجر د فلسـفې نه کـړي او نظریات یوازې په مشـخصو 

تاریخـي شـواهدو بیـا وښـيي. رسه له دې هـم دا به ښـه وای چې ده د نتایجـو او اغېزو 

پـه اړه هـم په همغې انـدازې لیکنه کړې وای. د اجتامعي پېښـو د اغېزو ښـوول علمي 

او تطبیقـي ګټـه لـري او تـر څه حده د نامطلبو پېښـو مخنیوی پـرې کېدلی يش.
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مګـر د پروفیـر کار پـه نظر د معین توب فلسـفه قطعـاً میخانیکي نـه ده، د هغه په 

قـرار به انسـاين فـرد دیـوه کهال عنرص پـه حیث یـوازې متابعـت کـوي.دی وایي چې 

» د جامعـې او فـرد انګشـاف اوږه پـه اوږه پـر مـخ ځـي او یـو پر بـل تاثیر کـوي«. دی 

د همدغـه فکـر پر بنسـټ د فـرد په ډینامیـزم، ابتـکاري او اخالقي  ارادې معتقـد دی او 

پـه دې اړه د مارکـس دا نظریـه تائیـده وي چـې وايـي: »تاریـخ هېڅ نه کوي هغـه زیاته 

شـتمني پـه تـرصف کې نه لـري. هېـڅ جنګونه نه کـوي. دغه انسـان، حقیقـي ژوندی 

انسـان دی چـې هـر څه کـوي، متلـک کـوي او جنګونـه کوي«. خـو دغـه »حقیقي، 

ژونـدی انسـان« پـه خپله د جامعـې زېږنده او په جامعـه کې داخل دی. مجـرد فرد، فرد 

دی چـې د عنقـا پـه حیـث له جامعې نـه بهر په کوم هسـک ځـای کې مقام لـري او له 

هغـه ځایـه به جامعـه او حـوادث زېـږوي او رهري به یـې کوي.

دوهـم ټکـی یـوازې پـه تاریـخ پـورې اړه لـري او هغـه دا پوښـتنه ده چـې مـوږ له 

تاریخـي پېښـو نـه څنګـه خرېـږو؟ څرنګـه چـې د تاریخـي حقایقـو ثبتـول او د هغو 

تعبیـرول مـوږ ته د مـايض طرحه او د حرکت لوری راښـيي، له دې املـه ثبت کوونکی 

او مـورخ د مـايض پـه معـريف کولـو کې اسـايس اهمیـت لري. مګـر پروفیـر کار  د 

مـايض د فهـم پـه برخـه کـې د معینتـوب د اصل پر کلـک نظـر قایـم دی. دی وايي »د 

پېښـو کښـوونکو، لیکونکو او مورخانو د نسـلونو مـړه الس د مايض طرحـه ټاکلې ده، 

بـې لـه دې چـې د هغه په باب څـه وکړل يش«. دغـه ټینګار تر حده زیـات معلومېږي، 

دومـره زیـات چـې د مـؤرخ رول نفـي کوي. په دې کې څه شـک نه شـته چې د مايض 

پـه بـاب ټـول تاریخـي حقایـق زموږ الس تـه راتـالی نـه يش او هغه څه چـې الس ته 

راتللـی يش د خـاص نظـر پـه رڼا کـې ثبت شـوی دي، یعنـې عندي دي، نـه عیني.

دغـه محدودیـت هر وخت پـه تاریخ کې لیـده يش. خو د پورته پوښـتنې ځواب د 

دغـې پوښـتنې په ځـواب کې مونـدل کېـدای يش، په داسـې حالت کې د مـؤرخ دنده 

څـه ده؟ مـؤرخ د حقایقـو تعبیـر او توجیـې نـه عـالوه یـا تر هغـه دمخـه دا وظیفه لري 

چـې تاریـخ لیکنـې د عـرصي میتود په رڼـا کې هغه سـوړې ډکې کړي، چـې د نیمګړو 

او محـدودو حقایقـو لـه املـه پیـدا شـوې دي او د غه کار د نـورو اجتامعـي علومو په 

مرسـته وکړي.

په غه حساب یو مؤرخ باید: 
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۱ . د تاریخ لکینې یو منظم او دقیق روش او میتود تعقیب کړي.

۲ . د تاریخ د ماهیت او فلسفې په باب د یوه منسجم او منطقي نظر خاوند وي.

۳ . د نـورو بـرشي او حتـی تـر څـه حـده د سـایني علومـو پـه بـاب لـږ تـر لـږه 

عمومـي معلومـات ولـري.

۴ . ذهیـن او نوښـتګر وي او د اسـتتاج پـوره قـدرت ولـري. ډاکټر جـی الټن حتی 

پـر دې فکـر دی چـې تخصـي مـؤرخ یـوازې هغـه څـوک کېـدای يش چـې د لوړو 

شـهادتنامو لـه پـاره یې لومړی تحقیقي تیسـونه او وروسـته تحقیقي اثار لیـکيل وي او 

وررسه جوخـت پـه تدریـس بوخت وي.

دا نظـر د هغـه نظـر پـه ضـد دی چـې وايي هر څـوک  مـؤرخ کېـدای يش، یوازې 

دومـره چـې د سـلیم عقل خاوند وي، د شـجره نامـو او قبالو په ثبتولـو او ضبطولو کې 

مهـارت ولـري، د ملـن لیکونو)فـوټ نوټونـو( په ښـوولو کـې ښـه وار دوی معلومات 

او حقایـق ښـه قطـار کـړی يش، بې لـه دې چـې د هغوی ترمنـځ منطقي اړیکـه ټینګه 

کـړي او هغـه د عـرصي علومو پـه رڼا کې تاویل او تفسـیر کړي او نتېجـه ترې وبايس، 

پروفیـر کار هـم څـه وخـت چـې وايي) ... یـو څوک کولـی يش د مايض د پېښـو په 

بـاب لیـکل او لوسـتل وکـړي بې لـه دې چې وغـواړي په دې پـوه يش هغه څلـه واقع 

شـول( هـم په همدغـه ټکـر ارصار کوي؛ خو پروفیسـور کار پـر دې ټینـګ دی چې په 

دغسـې حـال کـې دی بیـا د دې غلطـي ونه کـړي چې ځان مـؤرخ یـا د تاریخ محصل 

وګڼـي؛ ځکـه د ده پـه عقیده د تاریـخ مطالعه د علتونـو مطالعه ده.

پروفیـر کار د ترقـۍ پـه عقیـده ټنـګ والړ دی، دی د ځینـو نـورو مفکیرینـو پـر 

خـالف د متـدن او جهـان پـه باب د بدبینـۍ وېره نـه لري، بلکې پـه دنیايي او انسـاين 

چـارو کـې د عقـل د پر له پسـې او پراخېدونکـي رول په باب خوش بیـن دی او د نورو 

توجه ور جلبوي. دا یو سـرت او بې سـابقې تحول دی چې د دوه سـمتونو یعنې د عمق 

او افـق پـه لـور روان دی. د عمـق پـه لـور یـې د تحول ممثـل مفکران هیـګل، مارکس 

او فرویـد دي چـې هـر یـوه پـه خپـل وار رسه په انسـاين چـارو کـې د عقل برخـه ډېره 

کـړې ده. پـه نتېجـه کې انسـان اوس زیـار بايس چې د لومـړي ځل له پاره خپـل کړه او 

جامعـه د عقـل پـه رڼا کې پـه اګاهانـه ډول له رس تنظیـم کړي.

افقـي تحـول د نړۍ د مخ اوښـتی شـکل دی. مطلب د ختیځ په لـور د ثقل د مرکز 
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یـا د متـدن انتقـال دی. متـدن نـور نـو هغه نـه دی چې مرکـز به یـې اورپا، یـا امریکا، 

یـا اتالنتیـک او یـا انګلیـي ویوونکې نـړۍ وي، بلکې نـوی متدن دې تـه متایل لري 

چـې د رشق پـر محـور وڅرخېږي. دلتـه د برش ډېر ګڼ ولسـونه پراتـه دي چې د غريب 

تخنیـک او سـاینس پـه برکـت د لومـړي ځل لـه پاره پـه ډېـره پراخه انـدازه پـه تفکر او 

سـوچ کولو پیل کوي، سـیايس شـعور پکـې پيدا او قـوي کېږي، په تاریـخ کې ننوځي 

او د خپـل جهـان مـخ اړوي. دغه انتقال، مخصوصاً د غرب نسـبي انحطـاط د غرب یو 

شـمېر مفکـران بدبین کـړي دي. دوی وړاندوینه کـوي چې د متدن کښـتۍ د انحطاط 

پـه بـې پایانـه بحـر کـې د ډوبېـدو پـه حـال کـې ده، مګـر پروفیـر کار دغه انتقـال د  

تکامـل په لـور ترقـي او پرمختګ ګڼي.

هیلـه کـوم چـې د دغه اثر په پښـتو کولو رسه تاریخي مسـایل او نظریـات د نوورو 

مفهومونـو پـه جملـه کـې طرحـه او تعمیـم يش او دا واضحـه يش چې هغه یـوازې په 

تتبـع او د مشـخصو او مسـتندو حقایقـو په بنا په اسـتقرايي ډول قایـم کېدلی يش، لکه 

څرنګـه چـې دلتـه رواج لري هغـه د وچ تفکـر او تخیـل او یا قبيل تحکـم محصول نه 

وي او کـه وي هغـه پـه تاریخ پـورې څـه اړه نه لري.

دغـه اثـر لومـړی پـه ۱۹۶۱ کال کـې د کیمـرج پوهنتـون د پوهانـو پـه وړانـدې د 

جـارج مـکايل تـړي ولین، د انګلسـتان د یو مشـهور مـورخ لیکچرونـو په نامـه اورول 

شـوی او وروسـته د کتـاب پـه شـکل راوتـی دی. پـه ژبـاړه کې یـې ما کوښـښ کړی، 

چـې مسـتقیم نقـل قول هغسـې او ملنلیکونه)فـوټ نوټونه( پوره وښـيم یعنـې د کتاب 

هـر څـه پـه پښـتو واړوم. رس بېره پـر دې مې د لوسـتونکو په خاطر د ځینـو موضوعاتو 

او نومونـو پـه بـاب مختـرص معلومـات اضافـه کـړل او د هغـو په اخـر کې مـې )م( د 

مرتجـم د  مخفـف پـه حیث په قـوس کې وښـوده. په دې حسـاب ټولې هغـه الندینې 

لیکنـې چـې )م( يـې پـه اخـر کې نـه شـته د مؤلـف دي او نور یـې زما زیاتونـې دي.

د ادبیاتـو او بـرشي علومـو پوهنځـي له رئیس پوهنـوال ډاکټر مجروح او مرسـتیال 

پوهانـد میـر حسـین شـاه نـه مننـه کوم چـې د دغـه کتـاب د ژباړلـو له پـاره یـې زما له 

غوښـتنې رسه موافقـه وکـړه او د پوهنځـي لـه خوا یـې د چاپولو ترتیب ونیـوه. د وږمې 

مجلـې له مسـئول مدیـر پوهیايل محمد طاهر علمـي او د مجلې مهتمم ښـاغيل وزیر 

زحمتونـه د پـوره قـدر وړ بومل چـې د کتاب د صحیح چاپولو په منظـور یې ګاليل دي، 
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کورودانـی ورتـه وایـم او نور بریالیتوب یـې غواړم.

محمد حسن»کاکړ«

د ادبیاتو پوهنځي د تاریخ استاد

ازاد بهاوان، نوی دهيل

۱۹۷0/اپریل/۷

یادونه: دا لیکنه مې په ډهيل کې، چې د یوه لنډ سفر له پاره تللی وم، کړې وه.
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مورخ او د هغه حقایق1

تاریـخ څـه تـه وايي؟ د دې اثـر له پاره چې څـوک فکرونه کوي چې دا پوښـتنه یې 

معنـی یـا سـطحي ده، د کیمـرج د معارص تاریخ له لومـړي او دوهم چاپ نـه دلته دوه 

فقـرې را نقلـوم. پـه لومـړين چاپ کې اکټـن2 د خپل اثـر په باب چې د هغـه تألیف یې 

پـه غـاړه اخیسـتی و، یـوه لیکنه لـري. ده دا لیکنه په هغـه رپوټ کې وړانـدې کړله چې 

د ۱۸۹۶ پـه اکټوبـر کـې یې د کیمـرج د پوهنتون پـه مطبوعاتو کې اتحادیـو د وړاندې 

کـړې وه. دی وايي:

»دا تالیـف د ثبتولـو بېجـوړې فرصـت دی. پـه داسـې طریقـه چې د زیات شـمېر 

لـه پـاره ډېـر ګټـور دی، د پوهـې غنـا ده، چې نولسـمه پېـړۍ به یـې ډېر زر پـه میراث 

پرېـږدي.... د کار پـه معقـول وېـش رسه به موږ دا کار وکولی شـو او د هر یوه شـخص 

د پـاره به موږ وروسـتی سـند او د بین امللـيل تحقیق ډېرې پخې نتېجې کـور ته راړو«. 

»نهايـي تاریـخ موږ په دغه نسـل کې لرلی نه شـو، خـو د دودیز او عنعنـوي تاریخ 

چـاره کولی شـو او هغه ټکی ښـودلی شـو چـې موږ پـه الرې کې له یوه څخـه وبل ته 

رسـېديل یـو، پـه دې چـې اوس ټـول اطالعات زمـوږ په احاطه کـې دي او هره مسـئله 

د حـل وړ ګرځېدلې ده3«. 

1  . Facts
John D.Acton. )۱۸۳۴ – ۱۹0۲( انګلیي رومن کاتولیکي مورخ. په ۱۸۹۵ کې په کیمرج   ۲

کې پاچايي پروفیر )Regius professor( وټاکل شو.  هلته ده د نورو په مرسته د کمرج د 

معارص تاریخ د لړ لومړي ټوک په لیکلو پیل وکړ. د ده لرايل نظریات د برتانیې د تاریخي 

مطالعاتو په انکشاف کې د ده په معارصو ژور تاثیرات کړي دي.)م(

. د کیمرج معارص تاریخ: منبع، تالیف او تولید یې)۱۹0۷(، مخونه ۱۲-۱0.   ۳
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نـږدې پـوره شـپېته کاله وروسـته، رسجـارج کالرک1 د کیمـرج د معـارص تاریخ په 

رسیـزه کـې دا کټـن او د هغـه د همکارانـو پـه دې نظریـې چـې یـوه ورځ بـه دا ممکنه 

يش»نهايـي تاریـخ« ولیـکل يش، داسـې ولیلکل:

»وروسـتي نسـل مورخـان دغسـې انتظـار ته هېـڅ امید نـه کـوي. دوی هیله کوي 

چـې د دوی اثـر بـه بیـا بیـا عـوض يش. فکر کـوي چې د مـايض پوهـه د یوه یـا ډېرو 

دماغونـو لـه الرې را نقلـه شـوې ده او دغو دماغونو پـه هغې )عملیه( جـارې کړې ده. 

نـو نـه يش کېدلـی چـې دا پوهه ابتدايـي او غیر شـخي ذراتو نه جـوړه وي چې هیڅ 

شـی بـه تغییـر نه کـړي.... داسـې ښـکاري چې اکتشـاف او لوڅـول انجام نـه لري او 

ځینـې بـې صـره پوهـان شـکاکیت ته رجـوع کـوي ای لږ تـر لږه هغـه نظر تـه رجوع 

کـوي چـې )وايي( څنګه چې ټـول تاریخي قضاوتونه د اشـخاصو او د هغـوی د نقاط 

نظـر پـه بـاب دی، یو قضـاوت هغومره ښـه دی، لکه ها بـل چې دی، او هیـڅ »افاقي« 
تاریخـي حقیقـت وجود نـه لري«.2

دا چـې دغـه پنډتـان چېرته یـو بل په واضـح ډول نقضوي، د بحث لـه پاره خالصه 

موضـوع ده. هیلـه کـوم چـې زه بـه په عـرصي معلوماتـو پـه کايف اندازه مجهز اوسـم 

چـې وښـيم هـر هغـه څـه چـې د ۱۸۹0 پـه لسـو کالونـو کـې لیـکل شـوی دی باید 

ارومـرو نامعقـول وي؛ خـو زه ال دومـره پـر مـخ تللـی نه یم چـې په دې نظر شـم چې 

هـر هغـه څـه چـې د ۱۹۵0 په لسـو کالونـو کې کښـل شـوي دي، ارو مرو بـه مفهوم 

ولـري. ممکـن تاسـو ته ال دمخـه دا فکر پیدا شـوی وي چې دغه تحقیق بـه د تاریخ له 

ماهیـت نـه کـوم بل ډېر پـراخ میدان ته رس ووهـي. دا کټن او رسجـارج کالرک تر مینځ 

تصـادم د هغـه تحـول انعـکاس دی کوم چې زموږ پـه مجموعي نظر کـې د جامعې او 

د هغـې وقفـې پـه باب پېښ شـوی دی په کومې کې چـې دا دواړه نظریات قایم شـوي 

دي. اکټـن د ویکټوریـا د عـرصي له یـوې مثبتې عقیـدې، د پوره بینـا او اعتامد په نفس 

نه غږېږي. رسجارح کالرک د مغلوب نسـل د حیرانۍ او د وارخطا شـکاکیت انعکاس 

کـوي. څـه وخـت چې موږ زیار باسـو چـې د دغې پوښـتنې د پاره چـې »تاریخ څه ته 

وايـي؟« ځـواب ومومـو ، زمـوږ ځـواب په شـعوري یا غیـر شـعوري ډول رسه زموږ په 

1  . Sir Geoge clark
xxy-xxiv 2. د کیمرج نوی معارص تاریخ، )۱۹۵۷(، مخونه  ۲
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عـرص کـې زموږ خپـل دریځ منعکـس کـوي، او د هغې پراخې پوښـتنې په بـاب زموږ 

د ځـواب یـوه برخـه تشـکیلوي چې مـوږ د هغـې جامعې پـه اړه چې ژوند پکـې کوو، 

څـه نظـر لـرو. زه لـه دې څخه څـه وېره نه لـرم چې که ښـه ځیرکتیـا ويش، زما د بحث 

موضوع به وړه ښـکاره يش؛ خو له دې څخه وېرېږم چې ښـايي زه مغرور ښـکاره شـم 

چـې داسـې سـرته او پراخه پوښـتنه مې میـدان را میدان تـه کړې ده.

نونسـمه پېـړۍ د حقایقـو یو ډېـره لوی عرص و. ښـاغلی ګریـد ګرنډ پـه هادټایمز 

کـې وویـل چـې »هغه څـه چـې زه یـې غـواړم حقایـق دي.... پـه ژوندانه کـې یوازې 

حقایقـو تـه رضورت دی«. د نونسـمې پېـړۍ مؤرخان په عمومي ډول لـه ده رسه موافق  

وو. کـوم وخـت چـې رانګ کې د ۱۸۳0 په لسـو کالونـو کې د تاریـخ د اخالقي کولو 

پـه ضـد درد او اعـرتاض په توګـه وویل چـې د مؤرخ وظیفـه دا ده چې »یوازې وښـيي 

چـې هغـه حقیقتـاً څنګـه و«1 دغـې دورمـره ژورې وجیـزې حیرانوونکـی بریالیتـوب 

ومونـد. د جرمنـي، انګلیـس او فرانسـوي مؤرخانو دریو نسـلونو په دغو سـحر لرونکو 

کلامتـو لکـه د اوراد او دعاګانـو پـه ویلـو رسه د جنـګ میدان ته پـه خـواږه اواز منډې 

ووهلـې، چـې د تفکـر له سـتومانه کوونکي مصیبت څخـه ځان وژغـوري، لکه څنګه 

چـې ډېـرو رد او دعا ویونکي همدغسـې څه غـواړي. مثبتیونو2 یعنې هغو کسـانو چې 

غوښـتل یـې د تاریـخ لـه پـاره د سـاینس ادعا وکـړي، د حقایقـو د ملانځلـو او درناوي 

لـه پـاره لـه خپل نفوذ نـه کار واخیسـت. دوی به ویل، لومـړی حقایق معلـوم کړئ، بیا 

خپـل نتایـج تـرې وباسـئ. پـه برتانیـه کـې د تاریخ دغـه نظر د دغـه ملک لـه تجربوي 

عنعنـې رسه چـې لـه جـان الک3 څخه تـر برتر اندرسـل4 پـورې په برتانوي فلسـفه کې 

یـو مسـلط نظر و، پـوره اړخ ولګاوه. د علم تجربـې نظریه د فاعـل5 او موضوع6 ترمنځ 

د کامـل بلیتـون فرضیـه مني.  حقایق د حـي انتباهاتو په څېر له بهر څخه په مشـاهده 

ټکـر کـوي او د هغـه لـه شـعور څخـه مسـتقل وي. د جذبولو عملیـه غیر فعالـه وي، 

1  . Wie es eigentlich gewesen.
2  . Positivists 
3  . John Locke م(.)۱۶۳۲-۱۷۰۴(، انګلیس فیلسوف(
4  . Bertrand Russel.م(. )۱۸۷۲ – ۱۹۷۰( د انګلسیان معاطر فیلسوف( 
5  . Subject.
6  . Object
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داسـې چـې مشـاهد هغـه وخت چـې مفورضـات1 ومومـي، وروسـته پر هغـو عملیه 

جـاري کـوي. د اکسـفورډ کوچنـی قاموس چې ګټـور مګر د تجربې ښـوونځي غرض 

نـاک اثـر دی د حقیقـت2 پـه تعریفولو کـې د دواړو عملیـو بیلتون په واضح ډول ښـيي 

او لیکـي چـې حقیقـت هغـه » د تجربـې مفروضه ده چې لـه نتایجو څخه بیلـه وي«.

حقایـق د مـؤرخ لـه پـاره په سـندونو، کتیبـو او نـورو کې موجـود وو، لکـه څنګه 

چـې ماهیـان د ماهـي خرڅوونکي په تبنـګ کې موجـود وي. مؤرخ هغه ټولـوي او په 

هـره سـلیقه او ذوق یې چې خوښـه وي، هغسـې یې پخـوي او خوړلو ته یـې تیاروي. 

د اکټـن د پخـيل ذوق سـاده او بـې تکلفه و. نو غوښـتل یې چې ماهي سـاده وخوري. 

د کیمـرج معـارص تاریـخ د لومـړي چـاپ لیکونکو ته یې د الرښـوونکي پـه لیک کې 

دغـه رشط اعـالم کـړ چـې زمـوږ واټرلو3 بیـا داسـې وي، چې فرانسـویان، انګلیسـان، 

جرمنیـان او هالنډیـان یـو راز قانـع کړي، چـې هیڅوک د مؤلفانو د لسـت لـه لیدلو نه 

غیـر ونـه يش ویلـی چـې د اکسـفورډ اسـقف قلـم چېرته کېښـود یـا دا چـې فیربیون4 

یـا ګاس کیـت5، لیریـامن6، یـا هـر ي سـن7 هغـه را جګ کړ کـه نه؟8 حتـی رسجارج 

کالرک کـه هـم چـې د اکټن د رویې منقـد و، په تاریخ کې یې د » د حقایقو د ټینګښـت 

زړی«د »مشـکوک تعبیـر لـه چاپیـر مغز« رسه پرتله کـړی دی. ده په دغسـې حکم کولو 

رسه ممکـن دا لـه یاده ایسـتيل وي، چـې د میوې مغز تر ټینګ زړي څخـه ډېر خوندور 

وي. لومـړی خپـل حقایـق سـم کـړه. بیا د ځان پـه خاطر رسه د شـګو په ښـوئیدونکي 

تعبیـر کـې ځـان د ننه کـړه. د تاریـخ د تجربې او سـلیم عقـل د مکتب نهايـي عقل. دا 

عقـل موږ ته د هغه سـرتلرال جورنلسـت يس پي سـکاټ9 پـه زړه پورې وینـا را په  زړه 

کـوي چـې وايي» حقایق مقـدس دي او نظریـه ازاده ده«.

1  . data
2  . fact
Waterloo .  ۳ د بلجیم ښار یعنې چېرته چې ۱۸۱۵ کال د جون په اتلسمه ناپلیون بوناپارت 

شکست خوړلی و.)م(.
4  . Fairbarin
5  . Gasquet 
6  . Liebermann
7  . Harrison

. اکن، د معارص تاریخ په باب لیکچرونه، )۱۹0۶(، مخ ۳۱۸.   ۸
9  . C.P. Scott
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خـو ښـکاره ده چـې دا لیکنې زموږ قناعـت حاصلولی نه يش. زه بـه د مايض په په 

اړه زمـوږ د پوهـې د ماهیـت په هکله پر فلسـفي بحـث الس پورې نه کـړم. د موجودو 

مقصدونـو لـه پـاره به دا فـرض کړو چې دا حقیقت قیـرص1 د روبیکان2 لـه ویالې څخه 

تېـر شـو او دغـه حقیقـت چـې د خونې پـه منځ کې یـو میز پـروت دی، دواړه یو شـان 

پرتلـه کېدونکـي حقایـق دي او دواړه حقایـق زموږ په شـعور کې په یو ډول یـا په پرتلیز 

ډول رسه ننوځـي او دواړه حقایـق زمـوږ د هغـه چا لـه پاره چې هغه پېژين یـو راز افاقي 

خصوصیـت لـري ؛ خـو حتی له دغـه زړور او چنـدان نه منطقـي او کېدونکي احتامل 

رسه رسه، زموږ دلیل سمدالسـه له مشـکل رسه مخ کېږي. مشـکل دا دی چې د مايض 

پـه اړه ټـول حقایـق تاریخـي حقایق نـه دي. یا دا چې یـو مؤرخ به همدغسـې ګڼي؛ نو 

هغـه محـک کـوم دی چـې د مايض پـه بـاب تاریخـي حقایق لـه نـورو حقایقو څخه 

بېلوي؟

تاریخـي حقیقـت څـه شـی دی؟ دا یوه مهمه پوښـتنه ده چـې باید موږ  ور ته ښـه 

ځیـر شـو. د سـلیم عقـل د نظر پر اسـاس، ځینې باوري اسـايس حقایق شـته دي چې 

د ټولـو مؤرخانـو لـه پـاره یـو شـان دي او د تاریـخ بنسـټ جـوړوي، لکه د هیسـټنګز3 

جګـړه چـې پـه ۱0۶۶ کـې شـوې وه، نه پـه ۱0۶۵ یا ۱0۶۷  کـې او دا چـې دا جګړه 

پـه هیسـټنګز کـې شـوې وه نه په ایسـټ بـورن4 یا پـه برایټن5 کـې. کله چې پر دغسـې 

ټکـو بحـث کېـږي، ماتـه د هوس میـن وینـا را پـه زړه يش چـې وايي: »صحیـح والی 

یـوه وظیفـه ده، صفـت نـه دی«6. د صحیـح وايل لـه پـاره د مؤرخ سـتایل داسـې مثال 

لـري، لکـه یـو معامر چـې په ودانۍ کې د ښـو موسـمي لرګیـو او د مناسـب مخلوط 

کانکریت په اسـتعامل رسه وسـتایل يش. دا د هغه د کار یو رضوري رشط دی، اسـايس 

وظیفـه یـې نـه ده، د همدغسـې موضـوع ګانو په وجـه ده چې یو مؤرخ د دې مسـتحق 

ګڼـل کېـږي چـې پـه هغو چـې د تاریـخ د »مرسـتیالو علومـو« په نامـه یاد شـوي دي، 

1  . Gaius j. Caesar .)۱۰۰- ۴۴ ق.م(
2  . Rubicon

Hastings .  ۳ د انګلستان په جنوب کې یو بندري ښار دی.)م(.
4  . East Bourne
5  . Alfred e. Housman
6  . M. Manilii Astronomicom: liber primus.



17  |   تاریخ څه ته وايي؟ تاریخ څه ته وايي؟  |   16

لکـه ارکیالوجـي1، د کتیبو د لوسـتلو په علـم2، صکوک پېژندنـې3، نیټه لیـک4 او نورو 

باندې اعتـامد وکړي.

لـه مـؤرخ څخـه دا نـه غوښـتل کېـږي، چـې دی په خپلـه داسـې خاص فنـون او 

مهارتونـه زده کـړي چـې هغـو رسه یـو متخصـص کولـی شـوي، د یـوه ټوټه کـودي یا 

مرمـر اصـل او عـرص معلـوم کـړي او یـا کومـه مجهولـه کتیبـه ولـويل او یـوې نېټې د 

ټاکلـو لـه پـاره نجومي حسـابونه وکـړي. دغه تـش په نامه اسـايس حقایق چـې د ټولو 

مؤرخانـو د پـاره یـو شـان حیثیـت لـري، پـه مشـرتک ډول د یـوه مـؤرخ د اومـو موادو 

پـه نـوع پـورې اړه لـري، نـه دا چـې هغه په خپلـه تاریـخ دی. دوهمـه کتنـه دا ده، هغه 

رضورت چـې دغـه اسـايس حقایـق قایـم او مسـتقر کـړل يش پـه خپلـه د حقایقـو په 

کیفیـت پـورې څـه اړه نه لري، بلکـې هغه د یو مـؤرخ په ړومبنۍ5 فیصلـې متکي وي.

د يس. پـي. سـکاټ لـه متـل رسه، نـن ورځ هر جورنالیسـت پـر دې پوهېږي چې 

د مناسـبو حقایقـو انتخـاب او ترتیـب پـر ذهـن د اثر اچولـو یوه ډېـره مؤثـره طریقه ده. 

حقایـق پـه خپلـه غږېـږي، خو دا حکم سـم نـه دی. حقایـق هغه وخت غږېـږي، چې 

مـؤرخ پـرې نـارې کـړي. دا فیصلـه د مـؤرخ پـه الس کـې ده چـې کومو حقایقـو ته په 

کـوم ترتیـب او کومـې قرینـې کـې د غږېدلـو وار ورکـوي. زما پـه خیـال دا د پیرانډوا6 

یـو لوبغـاړی و چـې ویـيل یـې و حقیقـت د یـوه جـوال په شـان، پـه خپلـه دریدلی نه 

يش، چـې یـو شـی پکـې وانـه چـوې. هغـه یوازینـی علت چـې موږ یـې لـه پوهېدلو 

رسه عالقـه لـرو چـې د هیسـتنګز جګـړه پـه ۱0۶۶ کـې شـوې وه، دا دی چـې مـؤرخ 

دغـه پېښـه د یوې سـرتې تاریخي پېښـې په حیث ګڼـي ، دا مؤرخ دی چې د شـخي 

دالیلـو لـه مخـې یـې فیصلـه کـړې ده، چـې لـه هغـې وړې ویالـې روبیکـون څخه د 

قیـرص تېرېـدل د تاریـخ یـو حقیقـت دی، په داسـې حـال چې پـه میلیونو نور انسـانان 

لـه دې ویالـې څخـه تېـر شـوي دي، او د هیچـا پـام یـې ځـان تـه ګرځولی نـه دی. دا 

حقیقـت چـې تـه نیـم سـاعت دمخـه دې ودانـې کې پښـې ابلـی، یا پـه بایسـکل یا په 

1  . Archaeology.
2  . Epigraphy.
3  . Numismatics.
4  . Chronology.
5  . a priori.

L. Pirandello .  ۶ )۱۸۶۷ – ۱۹۴۶(. ایټالوي ډرامه لیکونکی او ناول لیکونکی)م(.
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موټـر راننوتلـې، د مـايض په باب هغومـره یو حقیقـت دی لکه قیرص چې لـه روبیکان 

څخـه تېـر شـوی دی. خـو مؤرخانو ممکـن دغـه حقیقت لیدلی نـه و، ګنـې پروفیر 

ټـال کـوټ پارسـرت1 یو وخت ویـيل و چې سـاینس »حقیقت تـه د ادراکـي جهتونو یو 

انتخـايب سیسـتم«2 دی. دا خره ممکن تر دې سـاده هم شـوې وای؛ خـو تاریخ د نورو 

څېزونـو پـه جملـه کې همدغـه دی. مؤرخ لزومـاً انتخـايب دی. دا عقیده چـې د تاریخ 

د حقایقـو ټنیـګ مغـز د مـؤرخ له تعبیـر څخـه ازاد دی او افاقـي وجود لري، یوه سـرته 

غلطـي ده، مګـر دا داسـې غلطـي ده چـې ورکاوی یې ګـران دی.

اوس بـه هغـې عملیـې تـه لـه نـږدې نـه وګـورو چـې پـه هغـې رسه د مـايض پـه 

بـاب یـو محـض حقیقـت څنګه پـه تاریخـي حقیـت اوړي. پـه ۱۸۵0 کې په سـټايل 

بـرج ویکـس3 کـې خلکو یـو تند مـزاج بایع په یـوې وړې شـخړې کې قصـداً په مرګ 

وواهـه. ایـا دا د تاریـخ یـو حقیقـت دی؟ تـر یـوه کال دمخـه به ما پـه زغـرده ویل چې 

»نـه«. دا پېښـه یـو کتونکـي کښـلې وه4. مګـر د ده لـه لیکنې څخـه ډېر خلـک خر نه 

وو، مـا کـوم مـؤرخ لیدلی نه دی چې دغه پېښـه یې د ذکر وړ ګڼلـې وي. یو کال دمخه 

دغـه پېښـه ډاکټر کټسـن کالرک5 په اکسـفورډ کـې د خپل فـورډ په لیکچرونـو کې یاده 

 .6 کړه

دا بـه یـې اوس پـه تاریخـي حقیقـت واړوي؟  ګامن کوم چـې تر اوسـه ال نه. زما 

پـه فکـر چـې دغـه پېښـه اوس د تاریخـي حقایقو پـه انتخايب کلـب کـې د غړیتوب په 

عـرض وړانـدې شـوې ده. یوه تائیـد کوونکي او نګرانانـو ته انتظار لـري. دغه حقیقت 

ممکـن پـه څو کلونو کې، انګلسـتان د نونسـمې پېړۍ په بـاب په کتابونـو او مقالو کې 

لومـړی پـه فوټ نوټوو او وروسـته پـه من کې ولیـدل يش. یا دا چې هیڅـوک به ورته 

پـام ونـه کـړي، او پـه دې ډول بـه د غیـر تاریخي حقایقو په سـمندر کـې ورک يش، له 

کـوم څخـه چې ډاکټـر کالرک کوښـښ کړی دی، چې خـالص یې کړي. کوم شـی به 

فیصلـه وکـړي، چـې دغه یا هغـه حال به دغـه حقیقت رايش؟ زمـا په فکر دا بـه په دې 

1   . Talcott parsons
E. shills( .  ۲( د عمل عمومي په لور)دریم چاپ، ۱۹۵۴(. مخ ۱۶۷.

3  . Stalybridge Wakes.
. الر ډجارج سنګر، او یا کاله ننداره ښوونکی، )دوهم چاپ، ۱۹۲۶(. مخونه ۱۸۸- ۱۸۹.   ۴

5  . Dr. Kitson clark.
. ډاکټر کالرک، د ویکټرویایي انګلستان جوړول)۱۹۲۶(.   ۶
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پـورې اړه ولـري، چـې نـور مؤرخین به هغـه ټیس یا تعبیر چـې ډاکټر کتسـن کالرک د 

دغـې پېښـې پـه طرفدارۍ ذکـر کړی دی مهـم وګڼي، یا نـه. د دغې پوښـتنې موقف به 

د تاریخـي حقیقـت پـه حیثـت د تعبیـر پر مسـئلې و څرخېـږي. د تعبیر دغـه عنرص په 

هـر تاریخي حقیقت کـې داخلېږي.

اجـازه بـه وي، چـې یـوه شـخي خاطـره یـاده کړم؟ څـو کالـه مخکـې، چې ما 

پـه دغـه پوهنتون)کیمـرج( کـې د لرغـوين تاریـخ تحصیـل کاوه، یوه خـاص مضمون 

مـې پـه نامـه د »یونـان د پاریـس پـه جنګونو کې« لوسـته. پنځلـس یا شـل کتابونه مې 

پـه املـارۍ کـې راغونډ کـړي وو او دا مـې منلې وه، چې ټـول حقایق په دغـو کتابونو 

کـې موجـود دي، چـې زما په مضمـون پورې اړه لـري. را ځئ چې دا وګڼـو او دا تقریباً 

صحیـح هـم وه چـې دغـو کتابونـو پـه دې بـاب ټـول حقایـق لـرل، چـې هغـه وخت 

معلـوم وو او یـا معلومېدلـی شـول. دا مـې ګـرد رسه فکـر تـه نـه لوېدله، چې پوښـتنه 

وکـړم، چـې دغه حقایق په کـوم تصادف او عمليـې رسه چې د حقایقـو انتخاب کوي، 

لـه هغـو ډېـرو حقایقو څخـه چې یو وخت بـه چا ته معلـوم وو، را ژوندی پاتې شـوي 

دي او تاریخـي حقایـق ګرځېديل دي.

ګـامن کـوم چې نن ورځ هـم د پخوانیو او منځنیـو پېړیو د تاریخ یو سـحر دا دی، 

چـې مـوږ داسـې تېر بـايس چې مـوږ ګواکې ټـول حقایق پـه الس کې لـرو. د مايض 

پـه بـاب د تاریخي حقایقو  او نـورو حقایقو متناز فیه فرق ورک شـوی دی، په دې چې 

معلـوم حقایـق ټـول تاریخي حقایـق دي، بری1 چـې د دواړو عرصونو پـه باب تحقیق 

کـړی دی، لیکـي:»د پخواين او منځني تاریخ اسـناد ډېرې سـوړې لري«2.

تاریـخ یو داسـې ماشـین بلل شـوی دی چې ډېرې پـرزې یې ورکـې دي، خو لوی 

مشـکل پـه سـوړو کې نـه دی. د یونـان د پنځمـې ق.م تصویر اساسـاً پـه دې ناقص نه 

دی چـې ډېـرې پـرزې یـې په تصـاديف ډول ورکـې شـوې دي. نیمګړتیا پـه دې کې ده 

چـې تصویـر پـه زیاتـه انـدازه د اتن ښـار د یـوې ډېـرې وړې ډلې له خوا کښـل شـوی 

دی. مـوږ پـر دې ډېـر ښـه پوهېـږو چـې د هغـه وخـت یونـان د اتـن د یـوه مـدين فرد 

1  . Bury
J. B . Bury .  ۲ د غوره لیکنې )۱۹۳0(، مخ ۵۲.  
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پـه نظـر څنګـه ښـکارېده، خو پـر دې په ډېر مشـکل پوهېـږو د سـپارټا1 یـاد کورنت2، 

یادتـب3 د فـرد پـه نظـر څنګه معلومېـده، د فارس فرد د غـالم یا د اتن غیـر مدين فر خو 

ال پـه ځـای پـه پرېـږده. زموږ تصویـر زمـوږ د پاره پخـوا تر پخوا غـوره شـوی او ټاکل 

شـوی دی، نـه دومـره پـه اتفاقـي ډول، بلکـې د هغو خلکو له خـوا چې په شـعوري یا 

غیـر شـعوروي ډول پـه یـوه خاص فکـر وو، او په داسـې حقایقـو یې سـوچ کاوه چې 

د دوی پـه نظـر د سـاتلو وړ وو. کلـه چـې زه د منځیـو پېړیـو  پـه بـاب په کـوم معارص 

تاریـخ کـې داسـې یـو څه لومل چـې وايـي د هغـو وختونو خلک لـه مذهـب رسه ډېر 

عالقمـن وو، نـو ماته دا پوښـتنه په زړه يش چې ښـه مـوږ دا معلومات لـه کومه کړل او 

هغـه درسـت دي او کـه نـه. هغه څه چې مـوږ یې د منځینـو پېړیو په بـاب د حقایقو په 

څېـر پېژنـو، مـوږ ته نږدې ټول د پېښـو کښـوونکو4 نسـلونو له خـوا غوره شـوي دي او 

دوی د فـن او کسـب پـه لحـاظ پـه عمل او نظـر کې مذهبـي کسـان وو. دوی هغه څه 

وکښـل او هغـه څـه ور تـه مهم برېښـېدل چې په مذهـب پورې یـې اړه لرلـه. دوی نور 

څـه هیـڅ ضبط نـه کړل.

د روسـيې د کرونـده ګر هغه تصویر چې دی د زړه له کومـې مذهبي دی، د ۱۹۱۷ 

انقـالب دړې وړې کـړ. دا چـې د منځنیـو پېړیو انسـان تصویـر د زړه لـه کومې مذهبي 

دی، ممکـن درسـت وي، یـا درسـت نـه وي، مګـر نـه ماتېدونکـی دی، پـه دې چې د 

ده پـه بـاب ټـول حقایـق د هغـو خلکو لـه خوا ټاکل شـوي او غـوره شـوی دي چې په 

همـدې عقیـده وو او غوښـتل یـې چې نـور هم پرې معتقـد کړي. هغه نـور ډېر حقایق 

چـې ښـايې د هغـو په رڼا کـې د دغه نظر عکـس ثابت شـوی وای، ټول له السـه وتيل 

دي. د مؤرخانو، کایناتو او پېښـو کښـوونکو دور کوشویو نسـلونو مړو والسونو موږ ته 

د مـايض طـرح او ترتیـب بې لـه دې چې موږ په دغـه باب څه وکولی شـو، ټاکلی دی. 

پروفیـر بـره کلف5 چې پـه خپله د منځنیو پېړیـو متخصص دی، لیکي: »که ښـه ځیر 

شـو، هغـه تاریـخ چې مـوږ یې لولـو، که څه هـم چې پـه حقایقو مسـتند دی، حقیقي 

1  . Sparta
2  . conrinth
3  . theb
4  . Chronic lers
5  G. Barraclough
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نـه دی، بلکـې د منل شـویو قضاوتونو یو لـړ دی«1.

خـو را ځـئ چـې د بـل معـارص مـؤرخ ، مګـر پـه مسـاوي ډول، مهـم مشـکل ته 

مـخ وګرځـوو. د پخوانیـو یـا منځنیـو پیړیو مؤرخ بـه د بېلولـو له هغـې پراخې عمليې 

څخـه مننـدوی وي، چې په هغـې رسه یې ده تـه د تاریخي حقایقو زیات شـمېر مرتب 

حقایـق ور پـه الس کـړي دي، لکـه چـې لیټن سـټراچي2 ویـيل دي: »ناپوهـي د مؤرخ 

لومړنـی رشط دی، هغـه ناپوهـي چې سـاده کول کـوي، واضح کول کـوي، غوره کول 

کـوي او حذفـول کوي«3.

څـه وخـت چـې زه دې تـه متامیـل شـم، لکـه چـې کله کلـه کېـږم، چـې د خپلو 

همکارانـو پـر نهايـي اسـتعداد رخـه وکـړم چـې د پخوانیـو او منځنیـو پېړیو پـه تاریخ 

لیکلـو بوخـت دی، پـه دغه فکر رسه ارام شـم چـې دوی ځکه لیاقت لـري، چې زیاتره 

یـې پـه خپلـې موضوع کې ناپـوه دي.  معـارص مؤرخ له دغسـې طبعـي ناپوهۍ څخه 

محـروم دی. دی بایـد دغـه ناپوهـي پـه ځان کې تـر زیق کـړي، څومره چـې دی خپل 

وخـت تـه را نـژدې کېږي، دی باید دغـه کار زیات وکړي، دی یـوه دوه اړخیزه وظیفه په 

مـخ کې لـري. باید څو نوي مهم حقایق وسـپړي او پر تاریخي حقایقو یـې وړاوړي او 

ډېـر غیـر مهم حقایـق د غیر تاریخـي حقایقو په نامـه رد کړي، خو دا د نونسـمې پېړۍ 

د بدعـت معکـوس شـکل دی چـې وايي تاریـخ د زیات شـمېر افاقي او نـه ردېدونکو 

حقایقـو لـه تدویـن او تألیف څخه عبـارت دی. هر هغـه څوک چې دغسـې بدعت ته 

تسـلیمېږي، بایـد تاریخ د یو بد مسـلک پـه حیث لـه رسه پرېږدي، یا د پوسـتي ټکټونو 

لولـو یـا د عیقـه پېژندنې کسـب ته مال وتـړي او یـا داراملجانین ته منتهـي يش. په تېرو 

سـلو کلونـو کې، دغسـې بدعت په معـارص مؤرخ ډېـر ورانوونکي اثرونه کـړي دي، په 

جرمنـي، لویـې برتانیـې او امریـکا کې یې داسـې تاریخونـه تولید کـړي دي، چې بس 

یـوازې یـې وچ حقایـق لـريل دي او یـا یـې د کېدونکو شـاګردو مؤرخانـو اختصايص 

مونوګرافونـه ثبـت کـړي دي، داسـې مؤرخان چې د لږو لـږو په باب ډېـر ډېر پوهېږی، 

او د حقایقـو پـه سـمندر کـې یې له کومې نښـې نښـانې څخـه ډوب شـوی دی. زما په 

فکـر چـې د همدغـه بدعـت رواج و، نـه د لـرايل یـا کاتولیکي وفـادار یو ګڼل شـوی 

. بره کلف، تاریخ په اورېدونکي جهان کې.)۱۹۵۵(، مخ ۱۴.   ۱
2  . Lytton Strachey

. لیټن سټراچی، وتلیوویکټورینالو ته مقدمه.   ۳



23  |   تاریخ څه ته وايي؟ تاریخ څه ته وايي؟  |   22

تضـاد ې اکټـن یـې د یـوه مؤرخ پـه حیث زړه تنګـی کړ. ده پـه یوې ړومبنـۍ مقاله کې 

د خپـل ښـوونکي ډالنجـر1 په باب ویـيل و:  »ده نه غوښـتل چې په ناقصو مـوادو رسه 

لیـکل وکـړي، او مـواد دده پـه فکـر تـل ناقـص وو«2. اکټـن دلته پـه یقیـن رسه په ځان 

یـو قبـيل حکـم کاوه یعنـې د مـؤرخ پـه هغـه عجب خاصیـت چې نـور به یې پـه دغه 

پوهنتـون کـې د )معـارص تاریـخ د څانګې ډېـر وتلی پاچايـي پروفیر( ګڼـي، خو دی 

پـه خپله هېـڅ تاریخ نـه لیکي.

اکټـن د کیمـرج د معـارص تاریخ د لومـړي ټوک په رسیزې کې چـې د ده له مړینې 

څخـه وروسـته ډېر ژر چاپ شـو، خپله شـناخته ولیکلـه او دا هغه وخـت و چې ده پر 

دې افسـوس وکـړ چـې قـوې تقاضاګانې مؤرخ داسـې»رټي چـې له ادیـب څخه یې د 

دایـرة املعـارف پـه مؤلـف بـدل کـړي«3. غلطي پـه دې عقیده کـې وه، چې د مسـلمو 

او ثابتـو حقایقـو د نـه سـتړي کېدونکـي او بې انجامه ټولولـو کار د تاریخ اسـاس ګڼل 

شـوی و، یعنـې هغـه عقیده چې وايـي حقایق په خپله ګړېـږي او ځان ښـيي او موږ له 

حـده زیـات حقایق لرلی نه شـو. پـه هغه وخت کې دا دومره مسـلم ګڼل شـوی و چې 

یـوازې یـو څـو مؤرخانـو دا الزمـه بلله – ځینـې یې اوس هـم غیر الزمي بـويل چې له 

ځانه پوښـتي چـې )تاریخ څه تـه وايي؟(.

د نونسـمې پېـړۍ د حقایقـو درنـاوی د اسـنادو پـه ملانځلـو رسه روا وګڼل شـو او 

تکمیـل شـول. اسـناد د حقایقـو  پـه عبـادت ځـي کې د تـړون یخـدان4 وګڼل شـول. 

محـرتم مـؤرخ د هغـه پـه مقابـل کـې د احـرتام رس ټیـټ کـړ، او د هغـو په بـاب یې په 

ډېـر احـرتام او خـوف رسه ویـل رشوع کـړل. دا عقیـده عمومي شـوه چې که تـه یې په 

اسـنادو کـې ومومـې، نـو همدغسـې بـه وي. خـو که موږ ښـه ځیر شـو دغه اسـناد – 

فرامانونـو، تړونونـه، د کـراه طومارونـه، حکومتـي خپرونې، رسـمي لیکونه، شـخي 

لیکنـې او لیکونـه – مـوږ تـه څه شـی ښـیي؟ هیڅ سـند تـر دې نه چـې د هغـه په باب 

یـې مؤلـف څـه فکر کـړی دی، موږ تـه زیات نـور څه ښـوولی نه يش، یعنـې هغه څه 

. جرمنی مؤرخ Dollinger)۱۷۹۹- ۱۸۹0(، )م(.   ۱

. د کیمرج معارص تاریخ، )۱۹0۲(، مخ ۴.   ۲

. د کیمرج معارص تاریخ، )۱۹0۲(، مخ ۴   ۳
 . . د یهودانـو پـه تاریـخ کـې هغـه لرګیـن پخـدان چـې د قانـون جدولونه پکې خوندي شـوي وي. – 4

the   ark covenant.   
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چـې د ده پـه فکر پېښ شـوی دی او کـوم هغه څه چې ده فکر کـړی دی چې باید پېښ 

يش، یـا بـه پېـښ يش، یـا ممکن یـوازې دا چې نور خلک په دې سـوچ ووهـي چې ده 

څـه فکـر کـړی دی او یا حتـی یوازې دا چـې ده په خپله فکـر کړی دی، چې ده سـوچ 

وهلـی دی. دا یـو هـم، هیـڅ مفهـوم نه لـري، مګر تـر هغو چې مـؤرخ په هغـو عملیه 

جـاري کـړې نـه وي، او لـوڅ و بربنډ کړي یې نـه وي. حقایق که په اسـنادو کې موندل 

شـوي  وي، یـا نـه وي، پخـوا له دې چې مـؤرخ ترې اسـتفاده وکولـی يش، باید د هغه 

لـه خـوا تـر عملیې الندې ونیـول يش. هغه اسـتفاده چـې دی یې له هغـو څخه کولی 

يش، زمـا پـه فکر چـې د عملیې عميل کـول دي.

زه بـه خپلـه وینـا پـه یـوه مثـال کـې رسه رشح کړم، داسـې مثال چې داسـې پېښـه 

شـوې چـې زه پرې ښـه پوهېږم. کلـه چې په ۱۹۲۹ کې ګوسـتاو شـرتزیامن1 د وایامر 

جمهوریـت د باندنیـو چـارو وزیـر مړ شـو، له ده هم دېرشـو بکسـونو کې ډېر رسـمي 

او نیمـه رسـمي او خصويص پاڼې پاتې شـوې، چـې هغه ټول د ده د شـپږ کلنې دورې 

وزارت تـه مربـوط وو. ملګـري او خپلـوان یـې پـه دې فکـر شـول چـې د دغسـې یـو 

سـرت شـخصیت په خاطـر باید یـو منـار ودرول يش. د ده باوفـا منيش برنهسـار2 د دې 

کار تـه مالوتړلـه او پـه دریـو کالونـو کـې یـې درې غـټ کتابونه چـې هر یو یـې ۶00 

مخـه وو، را وایسـتل او د ده لـه هغـو دېرشـو بکسـونو څخـه انتخايب اسـناد پـه نامه د 

)Stresemanm vermachtnis( چـاپ شـول.  پـه عادي حالت کې دا اسـناد ممکن په 

کومـې املـارۍ، یـا تاریخچـې کې پـټ او د تل لـه پاره ورک شـوي وای، یـا ممکن په 

سـلو کالونـو کـې کوم محقـق پرې پېښ شـوی وای، خو هغـه څه چې پېښ شـول، تر 

دغـو احتامالتو ډېر برجسـته وو. په ۱۹۴۵ کې اسـناد د برتانیـې او امریکې حکومتونو 

ته په الس ورغلل. دوی د ټولو سـندونو عکسـونه واخیسـتل او د پوهانو د اسـتفادې له 

پـاره یـې پـه لنـدن کې د عامه سـند دفـرت3 او واشـنګټن کې یې پـه ميل ارشـیفونو4 کې 

کېښوول.

Gustar Streseman ( )1878 – 1929 .  ۱(, جرمنی سیاستمدار اود ملی لیراالنو د ګوند مرش او د 

وایامر د جمهوریت د خارجه چارو وزیر.)م(
2  . Bernhard
3  . Public Record Office
4  . the natlonal Ar chives
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اوس نـو کـه مـوږ پـوره حوصلـه او کنجـکاوي ولرو، دغه کشـف کولی شـو چې 

برنهـارد څـه وکـړل. هغـه څـه چـې ده وکـړل، نه غیـر معمـويل  او نـه لړزوونکـي وو. 

څـه وخت چې شـرتزیامن مړ شـو، داسـې برېښـېده چـې د ده لویدیځ سیاسـت په یو 

لـړ موفقیتونـو ښـکلی شـوی دی. لوکارنـو1، د ملتونـو په لیـګ2 کې د جرمني شـمول 

د ډاوز3 او ینـګ4 پالنونـه، د امریکـې پورونـه، د رایـن لـه سـیمې څخـه د متحدینـو د 

لښـکرو ایسـتل، دا د شـرتزیامن د خارجـي سیاسـت مهـم او د جایـزې وړ یـوه برخـه 

معلومېدله.غیـر طبعـي نـه ده چـې دا ټـول د برنهـارد دسـندونو پـه انخـاب کـې غـوره 

ښـکاره يش او ډېـره توجـه ورتـه وشـی. لـه بلې خـوا د شـرتزیامن ختیځ سیاسـت، له 

شـوروي اتحاد رسه د هغه اړیکې، داسـې برېښـېدلې چې په خاص ډول کومې نتیجې 

تـه نـه وي رسـیديل. د مذاکـرو پـه بـاب، هغـه نـور ډېـر سـندونه چـې یـوازې جز یې 

نتایـج یـې ورکـړی و او پـه زړه پـورې نه وو او شـرتزیامن نوم او شـهرت یې نـه اضافه 

کاوه، انتخـاب نـه شـول. مګر شـرتزیامن په واقعیـت کې، له شـوروي اتحـاد د رسه د 

مناسـباتو پـه بـاب ډېـره دوامـداره او له اندېښـنې نـه ډکه توجه وکـړه. په عمومـي ډول، 

دغـو مناسـباتو د ده پـه خارجـي سیاسـت کـې ډېـر لـوی رول الره نظـر دې تـه چې د 

برنهـارد د انتخاباتـو لوسـتونکی بـه یـې قیاسـوي. رسه لـه دې هم زمـا په فکـر د برنهار 

کتابونـه د ډېـرو هغو چاپ شـویو اسـنادو په مجموعـې رسه چريب هغه چـې یو عادي 

مؤرخ پـرې اسـتناد کوي.

زمـا قصـه ال دلتـه نـه خالصېـږي. د برنهـارد د غـوره شـویو سـندونو لـه چـاپ نه 

وروسـته  ډېـر زر ، هټلـر  د واک څښـن شـو. د شـرت زیـامن نـوم پـه جرمنـي کـې لـه 

یـاده ووت او  د هغـه کتابونـه لـه دوران څخـه ولویـدل. ډېرې، یا شـاید د هغو نسـخو 

زیاتـره برخـې حتامً له منځـه تللـې وي. نـن ورځ)Stresemann vermachtnis( یو څه 

انـدازه نـادر کتـاب دی.  خـو پـه لویدیځې نړۍ کې د شـرتزیامن نوم ښـه وتلـی و. په 

۱۹۳۵ کـې یـو انګلیس نارش، د برنهارد د کتاب یوه اختصار شـوې ترجمه را وایسـتله. 

Lucarno .  ۱. مراد دلو کارنو تړونونه دي، چې په ۱۹۲۵ کې شوي دي
2  . the league of Nation 

Dawes plan .  ۳. دا پالن په ۱۹۲۵ کې د یوې کمېټې له خوا چې مرش یې امریکایی و

. د دغـه پـالن په اسـاس چې پـه ۱۹۲۹ کې طرح شـو د جرمني له خوا د جنګ د تـاوان ورکولو   ۴

انـدازه څلورمـې برخـې ته لږه شـوله، تـاوان باید ۵. ۵۸ کالسـونو کـې ادا شـوی وای، مګر کله 

 .Young plan )چـې هټلـر پـه واک راغی، د هغـه له تادیې څخه یـې غـاړه وغړولـه.)م
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دا ترجمـه پـه حقیقـت کـې د انتخـاب انتخـاب و. ممکـن د اصـل دریمـه برخـه پکې 

حذفـه شـوې وي. سـټن1 لـه جرمني ژبـې څخه خپل کار ښـه او پـه کفایـت رسه اجرا 

کـړی و. ده پـه رسیـزه کـې وویـل چې انګلیـي ترجمه» لږ څه زبېښـل شـوې ده، خو 

یـوازې د ځینـو برخـو په حذفولـو رسه چې ګامن کېده ډېـره کم دوامـه او .... انګلیي 

لسـوتونکو یـا زده کوونکـو تـه د لږې عالقـې موضـوع ده«2 . دا هم بیا طبعـي ده ، مګر 

نتېجـه یـې دا شـوه چـې د شـرت زیـامن ختیځ سیاسـت چې یـې ال پخـوا د برنهـارد په 

انتخـاب کـې لـږ ذکـر شـوی و، ال هـم په یـوه ګوټ کې تخته شـو، لـه نظـره ولوید او 

شـوروي اتحاد د سـټن په کتابونو کې د شـرتزیامن لویدیځ ته په متامیل ښـودل شـوي 

سیاسـت کـې، فقـط کلـه کله د یـوه نامقبول مزاحـم په څېر ښـکاره کېـږي. رسه له دې 

هـم دا درسـته ده چـې د یـو څـو متخصصانـو نـه غیـر نـور نـو د ټولـو لـه پاره د سـټن 

کتابونـه )دبرنهـارد کتبابونـه نـه( او په خپله اسـناد ال تر هغو کم د لویدځـې نړۍ په باب 

د شـرتزیامن صحیـح اواز متثیلـوي. که اسـناد په ۱۹۴۵ کې د مببـارۍ په اثر له مینځه 

تلـيل وای او د برنهـار د پاتـې کتابونـو ورک شـوي وای، د سـټن د منتخباتو صحت او 

صالحیـت بـه هیڅکلـه مشـکوک نـه وای. دسـندونو ډېرې  چـاپ شـوې مجموعې، 

چـې د مؤرخانـو پـه نزد د اصيل نسـخو په نسـبت ناقصـې دي، تر دې نه زیـات په کوم 

مصـون اسـاس تکیه کولـی نه يش.

خـو زه غـواړم چـې دا قصـه یـو ګام بیـا هـم مخـه تـه بوځـم. راځئ چې سـټن او 

برنهـارد لـه یـاده وباسـو او لـه دې څخه خوښ واسـو چې کولی شـو د هغـه چا اصيل 

اوراق وګورو چې ده د معارصې اروپا د تاریخ په ځینو پېښـو کې سـرته برخه اخیسـتې 

ده. دا اوراق مـوږ تـه څـه شـی ښـيي؟ دا اوراق د نـورو څېزنـو پـه جملـه کې پـه برلین 

کـې د شـوروي اتحاد له سـفیر رسه د شـرتزیامن په سـلګونو او له چې چـې رین3 رسه 

د یـو څـو مرکـو تصویـر او ثبـت را ښـيي، دا ثبتونه یو مشـرتک خاصیت لـري. دوی په 

مرکـو کـې د شـرتزیامن برخه ښـه غوره کوي او سـرته ښـيي. د هغه دالیل منسـجم او 

قـوي معـريف کوي، په داسـې حـال کې چې د هغـه د مقابل دالیل په ډېـرو ځایونو کې 

ګـډوډ او غیـر مقنع ښـکاره کـوي. دا د ټولـو ډیپلوماتیکي مرکـو د یادښـتونو یو معلوم 

1  Sutton
. کستاو شرتیزیامن، د ده لیکونه، یادښتونه او اوراق)۱۹۳۵. د مؤلف نوټ.   ۲

3  . Chicherin
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خصوصیـت دی. سـندونه د واقعاتـو پـه باب مـوږ ته پـوره معلومات نه را کـوي. دوی 

هغـه څـه وايـي چې شـرتزیامن فکر کـوي چې پېـښ شـوي دي. یا هغه څـه دي چې 

ده غوښـتل چـې پـه خپلـه فکـر وکـړي، چې پېـښ شـوي دي. دا پـه خپله شـرتزیامن 

و، نـه برنهـارد او سـټن چـې د انتخـاب عملیـه یې غـوره کـړې وه. د مثال پـه توګه، که 

مـوږ د همدغـو مرکـو ثبتونـه د چـې چـې رین پـه قلم لرلـی، نو مـوږ به بیا هـم له هغه  

څخـه هغـه څـه زده کـړي وای، چـې چـې ریـن فکـر کاوه. هغه څـه چې پـه واقعیت 

کـې پېـښ شـوي دي، هغـه بایـد د مؤرخ په ذهـن کې له رسه تیـار يش. پـه دې کې څه 

شـک نشـته چـې حقایق او سـندونه د مـؤرخ له پاره اسـايس اهمیت لري، خـو مه ترې 

بـوت جـوړوئ او مـه یـې ملانځئ. دوی پـه خپل ذات کـې تاریخ نه جـوړوي. دوی د 

دې سـتړې کوونکـې پوښـتنې له پـاره چې )تاریـخ څه ته وايـي؟( تیار ځـواب نه لري.

پـه دغـه ځـای کـې غواړم پـه دې بـاب یو څو خـرې وکړم چـې د نونسـمې پېړۍ 

مؤرخـان ولـې عمومـاً د تاریـخ د فلسـفې پـه حقله بـې عالقـې وو. د تاریخ د فلسـفې 

اصطـالح ولټیـر1 ایسـتلې ده او له هغه وروسـته په بېلو بېلو مفهومونو اسـتعامل شـوی 

ده. خـو زه بـه یـې که چېـرې ګرده رسه اسـتعامل کړم، د دغې پوښـتنې چـې تاریخ څه 

تـه وايـي؟ د ځـواب له پاره په کار کړم. نونسـمه پېـړۍ د لویدیځې اروپـا د روڼ اندو له 

پـاره ارامـه دوره وه چـې ویسـا او خـوش بیني یې محصـول و. حقایق پـه عمومي ډول 

قناعـت بښـوونکی وو، چـازړه نـه کاوه چـې د هغـو پـه باب زیږو پوښـتنو تـه ځوابونه 

ووایـي. رانـګ د زړه لـه کومې معتقـد و چې که لوی څښـن د حقایقو غمـه و خوړله، 

د تاریـخ د مفهـوم غمـه بـه یې هم خوړلـې وی. برک خـاردت2 د عرصي شـکاکیت په 

یـو څـه روحیـې رسه وویل چـې »موږ د دایمـي عقل د مقصدونـو له پاره پیدا شـوی نه 

یـو«. پروفیـر بټـر فیلـډ3 ال حتی پـه ۱۹۳۱ کې پـه ظاهـري قناعت رسه ښـکاره کړله 

چـې »مؤرخـان د حیزونـو پـه ماهیت او حتـی د دوی د خپلـې موضوع پـه ماهیت ډېر 

لـږ سـوچ وهلـی دی«4. خـو په دغو لیکچرونـو کې زما سـلف ډاکرت ای. ایـل. راوس5 

Francois M.A Voltair )1694-1778 .  ۱( فرانسوي فیلسوف او لیکوال.)م(.
2  . burckhadt
3  . H. burckhadt

. ایچ، ټرفیلډ، دویګانو د تاریخ تعبیر)۱۹۳۱(، مخ ۶۷.   ۴
5  . A.L. Rowse.
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تـر نـورو عـادل منقـد د رسونسـن چرچیل1 د نـړۍ د بحـران نومې کتاب پـه باب چې 

د نـړۍ د لومـړۍ جګړې پـه اړه د ده تألیـف دی، ولیکل چې دغه تألیف د شـخصیت، 

وضاحـت او حیانیـت پـه لحـاظ د تراتسـکي2 درويس انقـالب تاریـخ لـه تألیـف رسه 

ډغـرې وهـي، مګـر پـه یوه لحـاظ تر هغـه ضعیـف دی او هغـه دا چې دغـه تألیف »د 

تاریـخ پ  کومې فلسـفې بنا نـه دی«3.

برتانـوي مؤرخانـو لـه دې څخـه ډډه وکـړه چـې میـدان تـه کـش کـړل يش، نـه له 

دې املـه چـې د دوی پـه عقیـدې تاریخ مفهـوم نه الره، بلکـې له دې امله چـې د دوی 

پـه فکـر د تاریـخ مفهوم بـال اعرتاض، واضح او مشـهود و. د نونسـمې پېـړۍ د تاریخ 

لـرايل مفهـوم  دلیسـه فر له اقتصـادي دوکتورین رسه، چـې هغه هم د نـړۍ په باب پر 

ځـان ویسـا او ارام نظـر محصـول و، نـږدې ارتبـاط الره. پرېږدئ چې هـر څوک خپله 

وظیفـه پـر مـخ بوځـي. د قدرت نـه لیدونکی الس بـه بیا عاملـي انتظام پـه خپله کړی 

و. د تاریـخ حقایـق پـه خپلـه د لـوړو څیزونو په لرو د لـوړ حقیقت د ظاهراً بـې انتها او 

نیکـې ترقـۍ یـوه مظاهـره وه. دا د معصومیت عرص و. مؤرخـان به باغ عـدن ته، بې له 

دې چـې د فلسـفې جامـه یـې په تن وي او بـې له کومه رشمـه لوڅ او بربنـډ ننوتل او د 

تاریـخ د څښـن پـه حضـور کې بـه درېدل لـه هغه وروسـته موږ ګنـاه وکړه. 

ولویـدا وایسـتل شـولو، هغـه مامـور خـان چې نـن ورځ پلمـه کوي چـې د تاریخ 

لـه فلسـفېۍ نـه رصف نظر وکـړي، یوازې بیهـوده زیار بايس چـې د بربنـډو او لوڅو د 

سـیمې د غـړو پـه حیـث د خپل بـاغ په احاطه کـې باغ کې بـاغ عدن لـه رسه جوړ کړي 

خـو نـن ورځ د تاریـخ لـه هغـې زیـږې او دردوونکې پوښـتنې څخه خالصـون ممکن 

دی. نه 

پـه تېـرو پنځوسـو کالونـو کې د دغې پوښـتنې په باب چـې »تاریخ څه تـه وايي؟« 

ښایسـته ډېـری لکینې شـوې دي. په تاریـخ کې د حقایقـو د اسـتقالل او لومړیتوب په 

مقابـل کـې چیلنـج لومـړی د ۱۸۸0 او ۱۸۹0 پـه لسـو کالونـو کې له جرمنـي  څخه 

ورکـړل شـو. جرمنـی هغـه ملـک دی چـې د نونسـمې پېـړۍ د لرالیـزم ارام عرص یې 

ډېـر نـارام کـړی دی. هغو فیلسـوفانو چـې چیلنجونه ور کـړل اوس یې یـوازې نومونه 

1  . Sir Winston Churchil)1871-1965( .)انګلیسي سیاستمدار او مؤلف.)م
Leon Trotsky .  ۲ )۱۸۷۷- ۱۹۳۹( رويس سیايس مرش او مؤلف )م(.

. اي.ایل. راوس د یوه عرص پای )۱۹۴۷( ، مخونه ۲۸۲ – ۲۸۳.   ۳
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پاتـې دي. لـه هغـو څخـه دل دی1 لومړنـی کـس دی، چې په سـرتې برتانیـه کې اوس 

مشـهور شـوی دی. د نونسـمې پېـړۍ له اوښـتلو نـه د مخه، پـه دغه ملک کې شـتمن 

او یـا دومـره قـوي وو چې د بدعت څښـتنانو ته چـې دوی د حقایقو پـه ملانځلو انتقاد 

کاوه، چـا هیـڅ توجـه نـه لرلـه. خو مشـعل د نـوې پېړۍ پـه رس کـې ایتالیې تـه الړ او 

هلتـه کروسـې2 د تاریـخ د فلسـفې په پيلو پیـل وکړ. دغه پیـل په ښـکاره ډول د جرمني 

د فیلسـوفانو مدیـون وو. د کروسـې پـه عقیده3 ټول تاریـخ »معارص تاریـخ« دی معنی 

یـې دا چـې تاریـخ اساسـاً د اوس پـه سـرتګو او د اوسـنیو مسـایلو په رڼا کـې د مايض 

لـه لیدلـو څخـه جـوړ دی او د مـؤرخ مهمـه وظیفـه دانـه ده چـې ثبـت وکـړي، بلکې 

ارزیـايب وکـړي، ځکـه کـه دی ارزیايب ونـه کړي، موږ به څنګه پوه شـو چې څه شـیان 

د ثبتولـو وړ دي. پـه ۱۹۱0 کـې کارل بیکـر امریکايي مـؤرخ، قصداً پـه پاروونکي ژبه 

داسـې اسـتدالل وکـړ چـې » د تاریـخ حقایق تـر هغو چې یې مـؤرخ په خپلـه خلق نه 

کـړي، د هغـه لـه پـاره هیڅ وجـود نه لـري«4. دغـو چیلنجونو تـه اول د جابـس لږ څه 

پـام شـو. یـوازې لـه ۱۹۲0 څخه وروسـته و چې د کروسـې نوم په فرانسـې او جرمني 

کې ښایسـته ښـه خپور شـو. دا شـاید لـه دې امله نه و، چې کروسـې تـر خپلو جرمني 

اسـالفونه ډېـر دقیـق مفکـر او یا د لیا ښـه اسـلوب څښـن و، بلکې لـه دې امله و چې 

لـه لومـړي جهـاين  جنګ نـه وروسـته، حقایقو نظر تـر ۱۹۱۴ څخـه ړومبـی، له موږ 

رسه لـږ خنـدل او مـوږ دغسـې یـوې فلسـفې تـه الره ومندلـه، چـې د حقایقـو حیثت 

یـې کـاموه. کروسـې د اکسـفورډ پـه فیلسـوف او مـورخ کالینـګ ووډ ژوراثر کـړی و. 

وروسـتنی په اوسـنۍ پېـړۍ کې هغه یوازنی مفکـر و چې د تاریخ د فلسـفې له پاره یې 

جـدي خدمـت کـړی دی. دی ژونـدی پاتې نه شـو چې خپلې مقالـې، لکه څنګه چې 

یـې پخپلـه طرحه کـړې وي، په منظـم ډول ولیکي، مګـر په همدغې موضـوع باندې د 

ده چاپـي او نـه چاپـي مقالـې د ده له مړینې نه وروسـته په یوه کتاب کې را ټولې شـوې 

  . William Dilthey )۱۸۳۳-۱۹۱۱(. جرمي فیلسوف.)م( .  ۱

 B.croce )۱۸۶۶- ۱۹۵۲(. ایتالوي فیلسوف.)م( .  ۲
. د دغسـې مشـهورې شـوې وجیـزې قرینـه دا ده: » هغه عمـيل رشایط کوم چې د هغو په اسـاس   ۳
تاریخـي قضـاوت کېږي، ټولـو تاریخونو تـه »معارص تاریـخ« خصوصیت ورکوي. علـت یې دا 
دی چـې کـه څـه هـم په څومـره لیـرې زمانه کـې وقایع شـمېرل کېږي، داسـې ښـکاري تاریخ په 
واقـع کې اوسـینو احتیاجاتو تـه راجع کېږي او داسـې حاالت د مخه کوي، چـې دغه وقایع پکې 
اهتـزاز کـوي. )يب. کـرويس، تاریـخ د ازادۍ د قصـې په حیث، انګریـزي ترجمـه، ۱۹۴۱(. مخ ۱۹. 

.Carl Beckwr .۷۹ میاستې اتالنتیک، کتوبر ۱۹۱0، ۵۲۸ مخ .  ۴
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او پـه ۱۹۴۵ کـې د تاریـخ د نظـر په نامه چاپ شـولې.

د کالنـګ ووډ1 نظریـات پـه دغـه ډول خالصـه کېـدای يش. د تاریخ فیلسـوف نه 

)پخپلـه لـه مـايض( رسه او نه )په همغه بـاب پخپله د مؤرخ له فکـر( رسه رسوکار لري، 

بلکـې )لـه دواړو څېزونـو رسه د دوی له متقابلو مناسـباتو رسه رسوکار لري، دا حکم د 

تاریـخ د کلمـې دوه جـاري معنی ګانې منعکسـوي، هغـه پلټنه چې مورخ یـې کوي او 

د تېـرو شـویو پېښـو یو لـړ چې دی پکـې پلټنه کـوی(. مايض چـې مؤرخ یـې مطالعه 

کـوي مـړه مـايض نـه ده، بلکه داسـې یوه مـايض ده چې په یـو څه لحاظ تر اوسـه هم 

پـه اوسـنۍ زمانـه کـې ژونـد کـوي. خو د مـايض عمل مـړ دی، یعنـې مؤرخ تـه کومه 

معنـا نـه لـري، مګر تر څو چـې دی هغه فکر درک کـړي، چې د هغه شـاته پروت دی. 

پـه دې لحـاظ » ټـول تاریـخ د فکـر تاریـخ دی« او »تاریخ د مـؤرخ په ذهن کـې د هغه 

فکـر بیـا ژوندی کـول دي، د کوم تاریخ چـې دی لويل«. د مؤرخ پـه ذهن کې د مايض 

بیـا تشـکیلول پـه تجربـې شـواهدو اړه لـري. خو دا پـه خپـل ذات کې کومـه تجربوي 

عملیـه نـه ده او یـوازې د حقایقـو په لوسـتلو رسه تشـکیل کېـدای نه يش. بـر خالف، 

د بیـا تشـکیلولو عملیـه، د حقایقـو پـه انتخـاب او توجیـه کې مؤثـره دی. پـه حقیقت 

کـې همدغـه عملیـه ده چې لـه هغوی څخـه تاریخي حقایـق جـوړوي. پروفیر اوک 

شـاټ2، چـې پـه دې بـاب له کالنـګ ووډ رسه نـږدې دی، وايـي چې » تاریـخ د مؤرخ 

مهـارت دی. لـه مـؤرخ نـه پرته یې نـور هیڅوک )نـه جـوړوي( د تاریخ لیـکل د هغه د 

جوړولو یوازینـۍ الره ده«3.

دغـه لټوونکی منقـد، که څه هم د نظریـو منل یې ځینې جـدي احتیاطونه غواړي، 

پـه یـو څـو هیرو شـویو حقیقتونـو رڼا اچـوي. لومـړی دا چـې د تاریخ حقایـق موږ ته 

هیڅکلـه )خالـص(  نـه راځـي، پـه دې چـې دوی په خالص شـکل نـه وجود لـري او 

نـه وجـود لـرالی يش. تـل د ثبـت کوونکـي لـه الرې انعکاس کـوي. لـه دې څخه دا 

ښـکاري چـې څه وخـت چې موږ د تاریخ په کـوم کار الس پورې کـوو، زموږ لومړنۍ 

اندیښـنه بایـد د حقایقـو پـه بـاب نـه وي، بلکـې باید د هغـه مـؤرخ به بـاب وي، چې 

تاریـخ یـې لیکلـی دی. کـه اجـازه وي زه به د هغه سـرت مـؤرخ، جی. ایم. ټـری ویلین 

 .R. G. Colling wood .)۱۸۸۹-۱۹۴۳( انګلیي فیلسوف مؤرخ.)م(  ۱
2  . M. Oakesshott.

. ایم. اوک شاټ، تجارت او د هغه طرزونه)۱۹۳۳(، مخ ۹۹.   ۳
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مثـال راوړم، د چـا پـه باب چې دغـه لکچرونه ورکـول کېږي. ټری ویلیـن1، لکه څنګه 

چـې پخپلـې اټوبیوګـرايف کـې لیکـي »پـه کور کې یـو څه قـدر تـه دوګ2 پـه فراوانۍ 

کـې روزل شـوی وم«3. زمـا هیلـه دا ده چـې دی بـه دغه عنـوان رد نه کـړي، چې دی د 

انګلسـتان دوګ د عنعنـې د سـرت لرالـې مـور خانو وروسـتی مـؤرخ دی، مګر کمکی 

مـؤرخ یـې نـه دی. دا هسـې بې مفهومـه خره نه ده چـې دی خپل فامیيل نسـب دګ د 

سـرت مـؤرخ جـارج او ټوټـري ویلیـن4 لـه الرې مکالې5 یعنـې هغه چا ته رسـوي، چې 

دوک پـه مؤرخانـو کې بې جـوړې دی.

د ټـری ویلییـن ډېـر ښـکلی او پـوخ اثـر انګلسـتان د ملکې ایـن په عرص کـې – د 

همدغـې سـابقې پـه رڼـا کـې لیـکل شـوی دی او لوسـتونکي ته به یـې پـوره معنی او 

اهمیـت هلتـه واضـح يش، چـې کتاب یـې یـوازې د دغې سـابقې په رڼا کې ولوسـتل 

يش. مؤلـف یـې، په واقعیت کې لوسـتونکي تـه هیڅ پلمه نه پرېږدي، چې همدغسـې 

ونـه کـړي، ځکـه کـه تاسـې د پولیـي داسـتانونو لـه انتقـاد او تخنیکونـو څخـه کار 

واخـيل، لومـړی یـې پای ولـويل، پـه دې صورت بـه په وروسـتیو څو مخونـو کې یوه 

ډېـره ښـه خالصه و مومي چـې په دې وختونو کـې دوګ د تاریخ تعبیر نومېږي. تاسـو 

تـه بـه دا څرګنـده يش چـې هغـه څه چې ټـری ویلین یـې کـوي، هغـه دوګ د عنعنې 

د اصـل او انکشـاف پلټـل او د هغـه د موسـس – دریـم ویلیم6 له مړنیې څخه وروسـته 

د دغـې عنعنـې ریښـې په ښـه او محـرتم ډول خونـدي کول او غـزول دي. کـه څه هم 

شـاید دا د ملکې این دسـلطنت د پېښـو یوازینـی درک کېدونکي تعبیرونـه وي، مګر دا 

یـو درسـت او د ټـری ویلین پـه ګوتو یو مثمر تعبیر دی. خو که تاسـې غـواړی د هغه د 

پـوره ارزښـت قـدر وکړئ، بایـد پر دې پوه شـئ چې دغه مـؤرخ څه کـوي. ځکه، لکه 

څنـګ چـې کالنـګ ووډ وايي، که یو مـؤرخ باید هغه څـه چې د ډرامې د اشـخاصو په 

ذهـن کې تېـر شـوي دي، بېرته را ژونـدي کړي.

 . G.M. Trevelyan .)۱۸۷۶(، انګلیس مؤرخ )م(.  ۱
2   . Whig

. جې. ایم. ټری ویلین، اټوبیوګرايف)۱۹۴۹(، مخ ۱۱.  ۳

 .GEORGE Otto Trevelyan )۱۸۳۸- ۱۸۵۹( انګلیس مؤرخ، سیاستمدار او شاعر .)م( .  ۴

 .Macaulay )۱۸00-۱۸۵۹( انګلیس مؤرخ، سیاستمدار او شاعر)م( .  ۵
6  .  William III- )1650 – 1702(.
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لومـړی تاسـې مړرخ مطالعه کـړئ، بیا حقایق مطالعـه کړئ. دا دومـره ډېره پېچلی 

کار نـه دی. دا هغـه څـه دي چـې ال دمخـه د یـوه ذکي شـاګرد له خوا اجرا شـوي دي. 

هغـه وخـت چـې ده تـه سپارښـته شـوې چـې د هغـه سـرت عـامل د سـان جـو دجونز 

1اثـر ولولـئ، دی د جونـز ملګـرو تـه ځـي او له هغـو څخه پوښـتې چې جونـز څنګه 

سـړی و، چـې زمینـدار و، څنګـه روش یـې الر ه؟ څه وخـت چې تاسـې د تاریخ کوم 

کتـاب لولـئ، بایـد تـل بزهـاري ته غـوږ ونیسـئ. که مو کـوم بزهـاری تر غوږ نه شـو، 

یـا بـه تاسـې کاڼه یاسـت او یـا به مو مـورخ د نـه پاروونکي سـپي په شـان وي. حقایق 

پـه واقـع کـې د هغـو ماهیانـو پـه څېر نـه دي چـې د ماهـي خرڅوونکي پـه تبنګ کې 

پراتـه وي. حقایـق د هغـو ماهیانـو پـه څېـر دي، چـې پـه یـوه پـراخ او کلـه کلـه په نه 

رسـیدونکي سـمندر کـې المبـي، او هغـه څـه چې مـورخ ته تـرې په ګوتـو ورځي څه 

یـې پـه تصـادف، مګر زیات یې پـه دې اړه لري چې دی د سـمندر کومـه برخه د ماهي 

نیولـو لـه پـاره ټاکـي او د نیولـو له پـاره یې څنګه چنـګک او جـال انتخابـوي. دا دواړه 

عوامـل البتـه پـه دې اړه لـري، چې دی غـواړي څـه راز ماهي ونیي. پـه عمومي ډول 

مـورخ چـې څه قسـم حقایـق غواړي حاصلولـی یې يش. تاریـخ د تعبیر مفهـوم لري. 

پـه حقیقـت کـې کـه رس جـارج کالرک پـه رس ودرېـږي او زه مجبور شـم چـې ووایم 

تاریـخ د » تعبیـر یـو ټینګ زړی دی چې د مشـکو کو مغزونو له خوا احاطه شـوی دی« 

زمـا وینـا بـه بې له کـوم تردید څخه یـوه اړخیز او غلطـه کوونکې وي. مګـر ګامن کوم 

چـې تـر اصل حکـم نه بـه ډېره یـوه اړخیزه نـه وي.

دوهـم ټکـی تـر نورو ډېـر اشـنا دی. دا ټکی د مـورخ هغـه رضورت دی، چې دی 

یـې د خلکـو د ذهنونـو او کړنـو شـاته فکر د ابتـکاري معرفت پـه عرض لـري. زه وایم 

»ابتـکاري معرفـت« نـه »زړه سـواندی« او دا د دې لـه پـاره چـې لـه وروسـتي څخـه د 

موافقـت مفهـوم وانه خیسـتل يش. هغه اثار چې په نونسـمه پېړۍ کـې د منځنیو پېړیو 

پـه بـاب لیـکل شـوي وو، ډېر ضعیـف وو. علت یې دا و چـې د منځنیو پېړیـو په باب 

لیـکل شـوي وو، ډېـر ضیـف وو. علـت یـې دا و چې د منځنیـو پېړیـو او هامي عقاید 

پـه کـې دومـره رد شـوي وو، چـې د هغـه عـرص د خلکـو د معرفت لـه پـاره د ابتکاري 

پوهـې لـه پـاره ځای نـه و پاتې. د دېرشـو کالو د جګړې پـه باب د برک خـاردت تبرصه 

1  . Jones of st. jude.
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راواخلـئ»د یـوه ملـت له پـاره کاتولیکي وي که پروټسـټان، دا رسـوا کوونکـې ده چې 

خپـل خیـر د ملت لـه متامیت څخـه پورته وګڼـي«1. د نونسـمې پېړۍ لرال مـورخ ته 

دا ډېـره ګرانـه متامېدلـه چـې د هغـو خلکـو پـه ذهن کـې ننوځې چـې د دېرشـو کالو 

پـه جګـړه کـې برخـه اخیسـتې وه ځکه چـې دی پـه دې عقیـده روزل شـوی و، چې د 

هېـواد دفـاع لـه پاره وژل روا او د سـتاینې وړ دی، مګر د مذهب له پـاره وژل رشارت او 

رسزوري ده. دا مشـکل مخصوصـاً په هغې سـاحې کې جدي دی، پـه کومې کې چې 

زه پـه کار لکیایـم. زیاتـره هغـه څـه چې پـه وروسـتیو کالونو کـې د شـوروي اتحاد په 

حقلـه په انګلیـي ویونکو هېوادونـو او معکوسـاً د انګلیي ویونکو هېـوادو په حقله 

پـه شـوروي اتحـاد کـې لیلـک شـوی دی، د همدغه نقـص په اثـر باطل شـوی دی او 

یـوې خـوا هم حتـی د ابتکاري فهم هغـه ابتدايي درجه نـه ده په کار کـړی چې معلومه 

کـړي د هـا بـل په ذهـن کې څـه تېر شـوی دی. نتیجه دا شـوې چـې د یوه وینـاوې او 

کړنـې د هغـه بـل تـر وینـاوو او کړنـو ډېـرې رشیـرې، بـې مفهومه او لـه ریسـانه ډکې 

ښـکاره شـوې دي. د تاریـخ لیـکل تـر هغـو امکان نـه لري، چې تـر څو مـورخ د هغو 

خلکـو لـه ذهـن رسه چـې د هغو پـه باب لیـکل کوی، یو قسـم متـاس پیدا نـه کړی.

دریــم ټکــی دا دی چــې مونــږ مــايض یــوازې د اوس پــه ســرتګو لیدلــې او د هغــه 

پــه بــاب خپــل فهــم تــه پــرې رســیدلی شــو. مــورخ د خپــل عرص یــو شــخص دی، او 

د بــرشي وجــود رشایــط ور پــورې تــړيل دي.  هغــه جــاري او مصطلــح کلــامت لکــه 

ډموکــرايس، امپراتــوري، جنــګ، انقــالب چــې دی یې اســتعاملوي، جاري اشــارې او 

مفهومونــه لــري او مــورخ تــرې مجــرد او ګوښــه کېــدای نــه يش. پخوانیــو مورخانو د 

پولیــس2 او پلبــز3 کلــامت پــه اصــل شــکل لیــکيل دي او دا د دې لــه پاره چې وښــيي 

دوی پــه دغــه تلــک کــې ګیــر نــه يش. خــو دا روش لــه دوی رسه مرســته نــه کــوي. 

دوی هــم پــه اوس کــې ژونــد کــوي، د نامانوســو او زړو کلامتــو پــه اســتعامل رسه 

ځانونــه داســې غولولــی نــه يش چــې ګواکــې دوی پــه مــايض کــې دي او دوی بــه 

هغــه وخــت د لرغونــې یونــان اورم  ښــه مورخــان يش کــه دوی خپــل لیکچرونــه پــه 

. جې. برک خاردت، د تاریخ او مورخانو په باب قضاوت)۱۹۵۹( مخ ۱۷۹.   ۱
2  . polis، )ښار(
3  . piebs.)د ښکته طبقو اعضا(، )م(  
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ټــوګا1 یــا کالمیــز2 کــې ورکــړی. هغــه نومونــه چــې پــه هغــو رسه فرانســوي مورخانــو 

پــر لــه پســې هغــه پاریســیان بیانــول چــې هغــوی د فرانســې پــه انقــالب کــې مهــم 

ــول  ــی دیLes sans – culottes , le people, lacanaille , les bras - nus ټ رول لوبول

د هغــه کســانو لــه پــاره چــې د لوبــو پــر قاعــدو پوهېــږي، د یــوه ســیايس ارتبــاط  او 

د یــوه خــاص تعبیــر اعالميــي دی. لــه دې رسه رسه مــورخ مجبــور دی چــې انتخــاب 

وکــړي. د ژبــې اســتعامل یــې لــه دې څخــه منرصفــوي چــې دې بــې طرفــه اويس. دا 

یــوازې د کلامتــو موضــوع هــم نــه ده. پــه ســلو وروســتیو کلونــو کــې پــه اروپــا کــې 

ــو روش  ــوي مورخان ــه اړه د برتان ــک3 پ ــوی فریدری ــې د ل ــوې موازن ــوت اړول ش د ق

معکــوس کــړی دی، چــې پــه عیســوي کلیســاګانو کــې د کاتولیکیــت او پروټســټانیت 

تــر منــځ اړول شــوې موازنــه د دوی روش د هغــو اشــخاصو لکــه لویــوال4 لوتــر5 او 

کرومــول6 پــه بــاب پــه اســايس ډول اړولــی دی.

د فرانسـې د انقالب په باب په وروسـتیو څلوېښـتو کلونو کې د فرانسـوي مورخانو 

چـې اثـارو باندې یوه رسرسي پوهه ښـيي چـې ۱۹۱۷ کال رويس انقالب دوی څومره 

متاثـره کـړي دي. مـورخ پـه مايض پـورې نه، بلکې پـه اوس پـورې اړه لـري. پروفیر 

ټرورروپـر7 مـوږ تـه وايـي چـې مـورخ » بایـد لـه مـايض رسه مینـه ولـري«، دا یـو تېر 

ایسـتونکی دسـتور دی. له مايض رسه مینه لرل، ممکن په اسـانۍ رسه د زړو اشـخاصو 

او زړو جامعـو د پـاره د وطـن منانځلو د رومانتسـزم  یـوه افاده وګرځـي او دا د اینده او 

اوس پـه بـاب د عقیـدې د بایللو عالمه8 ده. که زه کلیشـه د کلیشـې له پـاره  وکاروم، زه 

هغـه ښـه بـومل چې هغه د »مايض لـه مړه الس څخـه« د ځان د ازادولو پـه عرض وي. 

۱. په لرغوين روم کې اوږدې او خالصې جامې لکه چپنې چې یوازې مدين افرادو به   ۱

  toga .)اغوستلې)م

۲. یو راز خالص څادر )( په لرغونې یونان کې معمول و.)م(  ۲

Frederick the great .  ۳ . )م(. )۱۷۹۴ – ۱۸۴0( د پروس پاچا
4  . I. Loyola.)۱۴۹۱ – ۱۵۵۶(، د جیزویتانو د ټولنې مؤسس)م(
5  . oliver cromwell.)۱۵۹۹-۱۶۵۸(، انګلیس جنرال او سیاستمدار)م( 
6  . Trever – Roper. 

. د جې، برک خاردت په تالیف په تاریخ او مورخ قضاوتونه، مقدمه)۱۹۵۹( مخ ۱۷.   ۷

. د تاریخ په باب د نیچي نظر ور رسه پرتله کړی. » په تاریخي ثقافت کې، د بوډآشانه نظر اچول   ۸

او د ده قصه ګوي او د مايض په خاطرو کې تسلیت لټول، زاړه عرص ته تعلق نیي«)له موسم نه 

وتيل افکار، انګریزي ترجمه، ۱۹۱۹، مخونه، ۶۵، ۶۶. 
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د مـورخ وظیفـه دا ده چـې نـه له مـايض رسه مینه ولـري او نه له مايض څخـه ځان ازاد 

کـړي، بلکـې دی بایـد مـايض د اوس پېژندلـو له پـاره د یـوې کلې په حیـث وپېژين او 

حاکمیت پـرې وکړي.

کـه څـه هـم دا د هغـو بصیرتونو یو څـه وي چې زه یـې د کالنـګ ووډ د تاریخ نظر 

بـومل، نـو اوس د دې وخـت را رسـیدلی چـې خطـرات یـې هم بیـا ن کـړم. د تاریخ په 

جوړولـو کـې، مـورخ په رول ډېـر زور اچول، کـه د هغې منطقي نتېجې پـورې تر اخره 

ورسـول يش، د تردیـد مفهـوم لـري پـه دې حسـاب تاریخ هغـه څه کېږي چـې مورخ 

یـې جـوړوي. داسـې ښـکاري چـې کالنـګ ووډ پـه واقعیـت کـې یـو وخت پـه یوې 

ناچـاپ شـوې لیکنـې کـې چـې د ده د کتاب د مـدون له خـوا اقتباس شـوې دي، دې 

نتېجـې ته هم رسـیدلی وي. سـان اګوسـتاین1 تاریخ د لومړي عیسـوي پـه نظر وکتل.

ټیـيل مونـټ2 د اوولسـمې پېړۍ فرانسـوي، ګیبـون3 د اتلسـمې پېـړۍ د انګلیس، موم 

سـن د نولسـمې، پېـړۍ د جرمنـي پـه نظـر ور تـه وکتل. پـه دې کـې هیڅ ګټه نه شـته 

چـې وپوښـتل يش، کـوم نظـر سـم و. هـر نظـر د هـر یو لـه پاره چـې اظهار یـې کړی 

دی یوازنـی، ممکـن نظر و. دا بل څه نه دي مګر یو کيل شـکاکیت هغسـې شـکاکیت 

لکـه د فـروډ4 چـې وايـي تاریخ »د یوه ماشـوم د توریـو بکس دی چې په هغـه رسه موږ 

کولـی شـو د خپلـې  خوښـې کلمـه مرتبـه کـړو«5. کالنـګ ووډ په خپل عکـس العمل 

کـې د » بیـايت او رسیـښ تاریـخ« پـه مقابـل کـې یعنـې د هغه نظـر په مقابـل کې چې 

تاریـخ یـوازې د حقایقـو تدویـن او تالیـف ګڼـي، پـه خپله هغـه روش ته پـه خطرناک 

ډول رسه نـږدې کېـږي چـې تاریخ د انسـان د ذهن محصول ګڼـي او بېرته هغې نتېجې 

تـه رسـېږي چـې د رسجـارج کالرک له خوا پـه یوې فقرې کې ورته اشـاره شـوې ده او 

مایـې دمخـه ذکر کـړي دي داسـې چـې »افاقـي، تاریخي حقیقـت وجود نه لـري«. د 

تاریـخ د هغـې نظریې پـر ځای چې وايـي تاریخ هیڅ مفهـوم نه لري. دلتـه د الیتناهي 

مفهومونـو تیـوري وړانـدې شـوې ده چـې یـوه یې هم تـر بلې سـمه نـه ده، او د دواړو 

.   saint augstine.  )۳۵۴- ۴۳0(، عیسوي اسقف.)م(  ۱
2  Tillamont.  

 .E. Gibbon)۱۷۳۷- ۱۷۹۴(، انګلیي مورخ.)م(  ۳

   .Theodor Mommsem)۴  . )۱۸۱۸- ۱۹0۳(، جرمنی مورخ)م

(-James a. Froude 1818-1894. انګلیس مورخ)م(  ۵



35  |   تاریخ څه ته وايي؟ تاریخ څه ته وايي؟  |   34

نتېجـه یـوه کېـږي. دوهم نظـر، هم یقیناً هغومـره بې منطـق او غیر قابل دفـاع دی، لکه 

لومړنـی چـې دی. څنګـه چـې یـو غر د لیـد له بېلـو بېلو ګوټونـو څخه شـکلونه غوره 

کـوي، د دې نتېجـه دا نـه کېـږي چـې غر پـه افاقـي ډول رسه نه کوم شـکل لـري، او یا 

یـې شـکلونه الیتناهـي دي. دا نتېجه یې هم نـه کېږي چې څنګه چـې د تاریخ حقایقو 

پـه ثبتولـو کـې تعبیر مهـم رول لوبـوي او څنګه چې هیـڅ موجود د تعبیر کامـالً افاقي 

نـه دی، یـو تعیـر د هـا بـل پـه انـدازه ښـه دی او د تاریـخ حقایـق اصـالً په افاقـي ډول 

تعبیریدلـی نـه يش پـه تاریـخ کـې د افاقیـت د موضـوع په بـاب بـه زه وروسـته یو څه 

ووایم.

د کالنـګ ووډ پـه فرضیـې کـې تـر هغـه ال هـم یـو بل خطـر شـته دی. کـه مورخ 

لزومـاً د خپلـې مطالعـې عرص تـه د خپل وخت په سـرتګو وګوري او د مايض مسـایل 

د اینـده مسـایلو د پاهـر د کيل پـه حیث مطالعـه کړی، دی بـه د تاریـخ د خاص عميل 

نظـر پـه تلـک کـې ګیر نـه يش او په دې فکـر به نه يش چې د سـم تعبیر محـک دا دی 

چـې هغـه لـه کوم موجود مقصد سـهر متوافق کـړي؟ د دغې فرضیې ل مخـې د تاریخ 

حقاییـق هیڅ شـی نـه دی او تعبیر هر څـه وي. نیچې ال دمخه یو اصل ایسـتلی دی: » 

د یـوې نظریـې غلطـي موږ ته  هغې پـه ضد د اعرتاض معنـی نه لري .... خـره په دې 

کـې دی چـې هغه څومـره ژوند وړاندې بیوونکی، ژوند سـاتونکی، انـواع –پالونکی او 

ممکـن انـواع خلکوونکـی وی«1. امریکايي پراګمټسـټانو2 هـم په دغـو الرو یون وکړ، 

خـو دوی تـر هغـو زړه نـازړه او لـږ واضـح وو. پوهـه د کـوم مقصـد د پاره پوهـه ده. د 

پوهـې صحـت او اعتبـار د مقصـد پـه اعتبار پـورې تړلـی دی. حتی په کـوم ځای کې 

چـې پـه دغسـې تیـورۍ اعرتاف شـوی نـه دی، عمـل د اندیښـنې وړ دی. مـا د خپلې 

مطالعـې پـه سـاحه کـې د مبالغې له ډکـو تعبیرونو لـه حده زیـات مثالونـه لیدلی دی، 

داسـې مثالونـه چـې به نعل شـویو حقایقـو سـواره دی او د دغه خطر واقعیـت پرې اثر 

نـه دی کـړی. د حیرانـۍ ځـای نـه دی چې د شـوروي او ضد شـوروي تاریـخ لیکنې3 

د ځینـو لیـا افراطـي محصوالتـو مطالعـه کله کلـه د نونسـمې پېړۍ د خالـص حقیقي 

. د نیک او بدشانه، لومړی فصل.   ۱

. ) د عمل اصالت( Pragmaism هغه اصل دی چې تاریخي حقایق د عميل نتایجو او درسونو   ۲

په منظور تر بحث الندې نیي. پراګمټسټان یعنې د عمل د اصل طرفداران.)م(
3  . Historiography
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تاریـخ د غیـر واقعي پنـاه ګاه د پـاره مینه او تعلـق خلق کړی.

نـو موږ د شـلمې پېـړۍ په منځ کـې د حقایقو په مقابـل کې د مـورخ وجیبه څنګه 

تعریـف کـړو؟ ګـامن کـوم چې ما پـه دې وروسـتیو کالونو کـې کايف وخـت تېر کړی 

دی، چـې سـندونه  وپلټـم او خپـل تاریخـي حکایـت پـه موزونو ماخذ ښـودل شـویو 

حقایقـو  وښـيم او پـه دې ډول لـه دې تومـت څخـه خـالص شـم چـې ګواکـې ما له 

حقایقـو او سـندونو رسه په سـطحي او رسرسي ډول معامله کـړې ده. د مورخ دا وظیفه 

چـې حقایقـو تـه احـرتام وکـړي پـه دې وجیبـې رسه نـه تـر رسه کېـږي چـې بایـد دی 

ملتفـت وي چـې د ده حقایق سـم ا ودرسـت وي.

دی بایـد پلټنـه وکـړي تر څو ټول معلـوم او د معلومیدلو وړ حقایـق د ننه په تصویر 

کـې راوړي، کـوم چـې پـه یوه یـا بـل مفهـوم رسه د ده تر مطالعـې الندې موضـوع او 

مجوز تعبیـر پورې ارتبـاط لري.

کـه دی پـه دې هڅـه کـې وي چـې د ویکټور یـا د انګلیـس د عرص یـو اخالقي او 

عقـيل موجـود و ښـيي، باید هغه پېښـه چې په سـټايل بـرج ویکس کې بـه ۱۸۵0 کې 

شـوې وه لـه یـاده ونـه بـايس. خـو دا پـه خپـل وار د دې معنا نه لـري، چـې دی کولی 

يش لـه تعبیـر او توجیـه څخـه چې د تاریـخ د ژوند وینـه ده، بالکل منـرصف يش. غیر 

وارد یعنـې غیـر اکاډمیـک دوسـتان یـا د نـورو اکاډمیکـي دسـپلینونو دوسـتان کله کله 

ماپوښـتي چـې مـورخ کلـه چـې تاریـخ لیکي خپـل کار څنګـه او پـه څـه ډول کوي. 

داسـې ښـکاري چـې د تاریـخ لیکلـو ډېره رواجـي فرضیـه دا وي چې مـورخ خپل کار 

پـه دوو بېلـو بېلـو مرحلـو کې یـا دورونو ویيش. لومـړی، دی پـه یـوې اوږدې ابتدایي 

دورې کـې منابـع لـويل او د یادداشـت کتابونـه پـه حقایقـو ډکـوي. وروسـته بیـا خپل 

منابـع ایسـته اچـوي. لیکنې او یادداشـتونه اخيل او خپـل کتاب له رسه تـر اخره لیکي. 

دا تصویـر زمـا پـه فکـر غیر مقنـع او غیر منطقـي دی. زه پخپلـه همدا چې یـو څو ثقه 

منابـع ولـومل، پـه دې هڅه کې شـم چـې باید لیـکل رشوع کـړم. رشوع بـه ارو مرو له 

اول نـه نـه وي خـو لـه یو ځـای او یـا له هـر ځای نه بـه وي.

نـو لوسـتل او لیـکل دواړه پـه عیـن وخت کـې په مخ ځـي او چې زما لوسـتل مخ 

پـه وړانـدې ځـي، لیکنـه مې یـا کمېږي، یـا اضافه کېـږی، یا خپل شـکل بدلـوي ا ویا 

باطلېـږي. لوسـتل په لیکلو رسه هدایـت او اداره کېږي او نتېجه پیـدا کوي. څومره چې 
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زه ډېـر لیکـم، هغومـره پـه دې ډېـر پوهېږم چـې څه شـی پـه کار دی او زه هغه څه چې 

مومـم په اهمیـت او اعتبار یـې تر پخوا الښـه پوهېږم.

ځینـې مورخـان ممکـن دغـه لومړنـۍ لیکنـه په خپـل ذهن کـې سـطرنجوي، بې 

لـه دې چـې تختـو یا ګوټونـو ته مراجـه وکړي. دا یـو اسـتعداد دی چې رخـه مې پرې 

کېـږي، خـو سـیالی وررسه کـوالی نـه شـم. خـو زه قانـع یم چـې د هـر مؤرخ لـه پاره 

چـې د دغـه نامـه لیاقت لـري، دواړه عملیې چې اقتصـاد پوهان یې »دخـل« او »خرڅ« 

بـويل، پـه عین وخـت کې پر مخ ځـې، او په واقع کـې دواړه د یوې عمليـې دوه برخې 

دي. کـه تـه زیـار وباسـې چـې هغـه رسه بېـل کـړې، یا یو تـر بل یـې دمخه وګڼـې، له 

دغـو دوو بدوعتونـو څخـه بـه مو یو کـړی وي. یا بـه د بیايت-او-رسیـښ تاریخ ولیکې 

چـې اهمیـت او مفهوم به نـه لري. یا به پروپاګند یا تاریخي داسـتان لیکـې او د مايض 

حقایـق بـه یـوازې د دې له پـاره کاروې چې داسـې لیکنه پرې وکړې، چـې هغه به هیڅ 

تاریـخ نـه وي. د تاریـخ لـه حقایقـو رسه د مورخ د مناسـباتو پـه باب زمـوږ دا کتنه موږ 

ظاهـراً د سـوال او کاروبـډس1 تـر منځ د بحري حسـاس سـفر لـه خطرناک حـال رسه 

مخامـخ کـوي، یعنې د هغـو دو خطرناکو تاریخـي نظریو په لور مو بیايـي چې لومړی 

یـې د حقایقـو پـه افاقـي تدویـن او په تعبیر بانـدې د حقیقت پـه غیر مقیـد اولیت قایل 

دی او بـل یـې تاریـخ د مورخ د ذهن عندي محصول بويل، داسـې چې مـورخ د تاریخ 

حقایـق تثبیـت کـوي او د تعبیـر عملیې په وسـیلې رسه، په هغو حاکمیت کـوي. په بل 

عبـارت د تاریـخ د هغـو نظریـو په لـور مو بیایي چـې د یـوې د ثقل مرکز پـه مايض او 

د هغـې بلې پـه اوس کې دی.

خـو دا دواړه نظریـې غیـر منطقـي او نـه مدافعه کېدونکـې دي، خو زمـوږ حال تر 

هغـه چـې ښـکاري، لـږ خطرنـاک دی. موږ بـه د حقیقـت او تعبیـر همدغـه دوه ګون 

تـوب وروسـته په نورو شـکلونو –خـاص او عمومي، عميل او نظـري، افاقي او عندي 

کې وګورو. د مورخ مشـکل او حسـاس حالت د انسـان د ماهیت نعکاس دی. انسانان 

Charybdis, Scylla   .  ۱. د هومر په دولسمې اودیسې کې د هغه شپږ رسی ځناور نوم دی، چې 

هم په ګرداب او هم په غټه تیږه کې اويس. څنګه چې ګرداب او غټه تیږه د میسینا په تنګي کې 

رسه مخا مخ واقع دی. یو څوک نه يش کوالی له هغه ځایه تېر يش، بې له دې چې د یوه له خوا 

ګیر نه يش. سوال او کارو په اسو وخت کې د دوو خطرناکو، یا د شیطان او زور سین، تر منځ په 

معنی رسه استعاملېږي.)م(
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نـه پـه خپلـه محیـط کې پـه ټوله معنـی دخیـل دی. او نه پـه کيل ډول د هغـه د رشایطو 

تابـع دی. لـه بلـې خـوا دی هیڅکله لـه خپل محیـط څخه نـه پـه کيل ډول ازاد دی او 

نـه یـې بـې رشط او قیده بـادار دی. له محیط رسه د انسـان مناسـبت، لـه موضوع رسه 

د مـورخ د مناسـبت پـه شـان دی. مـورخ نـه د خپلـو حقایقـو الس پـه نامه غـالم او نه 

د هغـو ظـامل بـادار دی د مـورځ او دهغـه د حقایقـو تـر منځ مناسـبات به مسـاوي، پر 

روغـې او مصالحـت بنا دي.

څنګـه چـې هـر کارکوونکی مورخ پوهېږي چـې که دی د لیکلو او سـوچ وهلو په 

وخـت کـې د تفکـر له پـاره توقیـف وکړي، نـو دی په حقیقـت کې په دغسـې مداومې 

عملیـې کـې بوخـت او دخیـل دی چـې حقایق د خپـل تعبیـر ، او خپل تعبیـر د خپلو 

حقایقـو پـه قالـب کې اچـوي، دا ممکنه ده چـې یو دې مقـدم وګڼل يش.

مـورخ د حقایقـو لـه موقتـي انتخـاب او د دغـه انتخـاب پـه رڼـا کې له یـو موقتي 

تعبیـر څخـه پیل کـوي، دا کار په خپله او د نورو  په وسـیله او مرسـته کوي، څنګه چې 

دی کار کـوي او پـر مـخ ځـي تعبیر او د حقایقـو ترتیب او انتخـاب دواړه یـو راز تغییر 

کـوي، چـې ممکـن یـو څه یې غیـر شـعوري وي او دا تعبیـر د یو یا بل پـه مقابل عمل 

رسه کـوي، دغـه دوړه اړخیـز عمل بیا د مـايض او اوس تر منـځ دوه اړخیزتوب راويل، 

ځکـه چـې مـورخ د اوس جـز دی او د حقایقـو مايض پـوې اړه لري مـورخ او د تاریخ 

حقایـق دیـوه بـل د پـاره رضوري دي. مـورخ له خپلـو حقایقو نه پـه پرته بې ریښـې او 

باطـل دی او حقایـق یـې لـه مورخ نه مـړه او بې مفهومـه دي. نو د تاریخ څـه ته وايي؟ 

د سـوال پـه مقابـل کې زما لومړی ځـواب دا دی چې تاریخ د مـورخ او د هغه د حقایقو 

تـر مینـځ د دوه اړخیـز تاثیـر یـوه دوامـداره عملیـه او د اوس او مـايض تـر منـځ یوه نه 

متامېدونکـې مکامله ده.

جامعه او فرد

دا پوښـتنه چـې جامعه لومـړۍ ده که فرد، د چرګې او هګې په شـان ده. که تاسـې 

دغـې پوښـتنې تـه په منطقي یا تاریخي نظر وګورئ، تاسـې نه شـی کولـی چې د هغې 

پـه بـاب یـو قسـم یا بل قسـم حکـم وکړئ، بـې لـه دې چې هغـه حکم د هغـه په ضد 

او یـا مسـاویاً پـه یـوه اړخیز حکم رسه او سـم او صحیح نـه يش. جامعه او فـرد رسه نه 
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بېلېدونکـي دي. یـو و بل تـه رضور او مکمل ته دي. ضدونه نه دي. ډون1 په مشـهورو 

کلامتـو »هیـڅ انسـان کامالً په خپـل ذات کې یو ټابـو نه دی. 

هـر انسـان د براعظـم یـوه ټوټـه ده، دا یې یوه برخـه ده2 دا د حقیقت یـو مظهر دی. 

لـه بلې خـوا د د جي.اس. مل3 کالسـیکي فردپرسـت وینا را واخلئ»انسـانان کله چې 

یـو ځـای کـړل يش، پـه یوه بل قسـم جوهر نـه بدلیږي«4 البتـه نه، خو خطا پـه دې کې 

ده چـې داسـې ګڼلـه کېـږي، چـې ګواکې یو وخـت موجود و یـا پخوا لـه دې چې »یو 

ځـای کـړل يش« یـو راز جوهر یـې الره. همدا چې مـوږ وزېږېدل شـولو، چاپېره نړۍ 

پـر مـوږ عملیـه اجرا کـوي او لـه محض بیالوجیکـي واحدونـو څخه مو پـه اجتامعي 

واحدونـو اړوي. هـر انسـان پـه تاریخي او یـا له تاریخ نـه دمخه مرحلې کـې زېږېدلی 

دی او لـه خپلـې ابتدايـي مرحلې څخـه د هغې جامعې لـه خوا یې شـکل اختیار کړی 

دی. هغـه ژبـه پـه کومـې چـې دی ګړېـږي، فردي میـراث نـه دی، بلکې لـه هغې ډلې 

څخـه چې دی پکـې ژوند کـوي، یو اجتامعي اکتسـاب دی.

ژبـه او چاپیریـال دواړه د هغـه فکر په ټاکلو کې مرسـته کوي. لومـړين نظریات یې 

لـه نـورو څخـه اخیسـتل کېږي. لکـه چې ډېر ښـه ویـل شـوي دي: فرد به لـه جامعې 

نـه غیـر نـه ژبه ولري، نه فکر. درابن کروسـو5 د خیايل افسـانې همیشـنی سـحر د هغه 

زیـار لـه برکتـه دی چـې یو فرد له جامعې نه مسـتقل پـه خیال کې نیول شـوی دی. خو 

دا زیـار نـه تـر رسه کېـږي. رابن سـن کـوم مجرد فـرد نـه دی. دی د دیارک د سـیمې یو 

انګلیـس دی، لـه ځان رسه خپـل انجیل وړي او خپـل قبیلوي خدای ملانځي. افسـانه 

زر هغـه تـه د هغـه نارینـه فـرای ډې6 ور اعطا کوي او پـه دې ډول د یـوې نوې جامعې 

جوړېـدل رشوع کېـږي. موضوع ته مربوطه بله افسـانه د داستایوفسـکي7 په )شـیطان( 

نومـي داسـتان کـې د کیرولـوف8 ده. دی د دې لـه پـاره چې خپلـه پوره ازادي وښـيي، 

  .John Donne .)۱۵۷۳- ۱۶۳۱( انګلیس شاعر)م(  ۱

. د ظاهر شویو مواقعو په باب فداکاري، ملر ۱۷.   ۲

 .JOHN Stuart mill .)۳  )۱۷۷۳-۱۸0۶( انګلیس فیلسوف او اقتصاد پوه)م

۴  جي.اس. میل، د منطق سیستم، ۷۱۱.. 

Robinson Crusoe .  ۵

  . Man Fridy .)فری ډۍ اصالًد یو ه رب النوع نوم دی)م .  ۶

  .FEODOR F. Dos toyevsky.)۷  . )۱۸۲۱- ۱۸۸۱( رويس ناول لیکونکی )م

.Kirolov .  ۸
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ځـان وژين. انتحـار هغـه یوازنـی پـوره ازاد عمل دی، چـې د یوه فرد له پـاره میر دی. 

هـر بـل عمـل هر راز چـې وي په جامعـې کې د فـرد د غړیتوب حتمـي کوي1.

انسـان پېژندونکـي عمومـاً وايي چې ابتدايي انسـان نظر مدين انسـان تـه لږ فردي 

دی او جامعـې تـر زیاتـې انـدازې دویتـه شـکل او صـورت بښـلی دی. پـه دغه حکم 

کـې د حقیقـت یـو عنـرص شـته دی. بسـیطې جامعې تـر پېچلو جامعـو زیاتې پـه یوه 

شـکل وي، پـه دې مفهـوم چـې بسـیطې جامعې نظـر پېچلـو او پر مختللـو جامعو ته 

د فـردي مهارتونـو او مشـغولیتونو د پـاره لـږ چانس او محـدوده تنوع ور کـوي. په دغه 

مفهـوم رسه د افـرادو لـه پاره زیاتېدونکی تشـخیص یا فردي کېـدل د عرصي پرمختللې 

جامعـې یـو رضوري محصـول دی او له رسه تر اخـره یې په ټولـو فعالیتونو کې جریان 

لـري. خـو دا بـه یـوه جـدي اشـتباه وي چـې کـه د فـردي کېدلـو د دغـې عملیـې او د 

جامعـې د التصـاق او زیاتېدونکـی قـوت تـر منځ تضـاد ومنـل يش. د جامعـې او فرد 

انکشـاف الس پـه الس پـه مـخ ځـي او یو پـه بل اثـر کوي.

پـه حقیقـت کـې زموږ پـه فکـر، پېچلې یـا پرمختلللـې جامعـه هغه ده چـې هلته 

پـر یـوه بـل بانـدې د افـرادو تکیـه او ارتباط پـر مختليل او پېچيل شـکلونه غـوره کړي 

وي. دا بـه خطرنـاک وي کـه وګڼـل يش چې د عـرصي ميل جامعې قـوت نظر ابتدایي 

قبیلـوي جامعـت تـه کـم دی چـې د فردي غږ یـو سـجیې او فکر ته شـکل او صورت 

ورکـړي او د هغـوی ترمنـځ د مطابقـت او هم شـکله کېدلو یـوه معینه درجـه وټاکي. د 

بیالوجیکـي اختالفاتـو پـه اسـاس د مهـيل خصوصیت زړه مفکـوره ډېره دمخـه تر دې 

لـه اعتبـار نـه لویدلـې ده؛ خو د مـيل خصوصیت له اختـالف نه چې د یـوې جامعې د 

مختلفـې مـيل سـابقې او معارف څخـه پیدا کېـږي انکار نـه يش کېدلی.

هغـه تېـر ایسـتونکی واحـد چـې د »بـرشي طبیعت« پـه نامه یـاد شـوی دی له یو 

ملـک نـه و بـل ملـک ته، او یـوې پېړۍ نـه وبلې تـه توپیر لـري. اوس مشـکله ده چې 

دا فـرق یـوه تاریخـي حادثه وګڼل يش، چې مسـلطو اجتامعي رشایطـو او عادتونو یې 

شـکل ور ټاکلـی دی. د مثـال په ډول د امریکایانو، روسـانو او هندیانو تـر منځ هم ډېر 

. دور کهایـم د انتحـار پـه بـاب پـه خپل مشـهورې مقالې کـې د )(کلمه وضع کـړې ده، مطلب   ۱

یـې د هغـه فـرد د حالت ښـوول دي چـې ل خبلـې جامعې څخه ګوښـه شـوی. دا هغه حالت 

دی چـې د جذبـايت احتـالل او انتحار د پاره مسـاعدوي، خو دا هم وښـودله چې انتحار په هیڅ 

وجـه د جامعـې لـه حاالتو څخه بهـر او مسـتقل نه وی. 
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توپـر نه شـته، خـو ځینې اختالفونـه، یا ممکـن د هغو ډېر مهـم اختالفونه د افـرادو تر 

منـځ د اجتامعـي مناسـباتو پـه مقابـل کې شـکل نیـي. د کومې په اسـاس چـې باید 

جامعـه جـوړه يش چـې د امریکايـي، رويس او هنـدي جامعـې تـر منـځ د اختالفاتـو 

مطالعـه د فـردي روسـانو، امریکایانـو او هندیانو ترمنـځ د اختالفاتو د مطالعـې له پاره 

یـوه ډېـره ښـه وسـیله او طریقه وګرځـي. متمدن انسـان هم د ابتدايي انسـان په شـان د 

جامعـې لـه خـوا د فـردي مهارتونـو او مشـغولیتونو د پاره لـږ چانس او محـدوده تنوع 

ورکـوي. پـه دغه مفهـوم رسه د افـرادو له پـاره زیاتېدونکی تشـخیص یا فـردي کېدل د 

عـرصي پرمختللـې جامعـې یـو رضوري محصـول دی او لـه رسه تر اخره یې پـه  ټولو 

فعالیتونـو کـې جریـان لـري؛ خـو دا به یـوه جدي اشـتباه وي چې کـه د فـردي کېدو د 

دغـې عمليـې او د جامعـې د النصـاق او زیاتېدونکي قوت تر منځ تضـاد ومنل يش. د 

جامعـې او فـرد انکشـاف الس پـه الس پـر مـخ ځي او یـو پر بل اثـر کوي.

پـه حقیقـت کې زمـوږ په فکـر، پېچلې یا پـه مختللې جامعـه هغه جامعـه ده چې 

هلتـه پـه یـوه بل بانـدې د افـرادو تکیـه او ارتباط پـه مختلـيل او پېچيل شـکلونه غوره 

کـړي وي. دا بـه خطرنـاک وي کـه وګڼـل يش چـې د عـرصي ميل جامعې قـوت نظر 

ابتدایـي قبیلـوي جامعـت تـه کـم دی چـې د فـردي غړیو سـجیې او فکر ته شـکل او 

صـورت ورکـړی او د هغـوی ترمنـځ د مطابقـت او هـم شـکل کېدلـو یوه معینـه درجه 

وټاکـي. د بیالوجیکـي اختالفاتو په اسـاس د مـيل خصوصیت زړه مفکـوره ډېره دمخه 

تـر دې لـه اعتبـار نـه لویدلـې ده؛ خـو د مـيل خصوصیـت له اختـالف نه چـې د یوې 

جامعـې د مختلفـې مـيل سـابقې او معارف څخه پیـدا کېـږي، انکار نـه يش کیدای.

هغـه تېرایسـتونکی واحـد چـې د »بـرشي طبیعـت« پـه نامه یاد شـوی دی لـه یوه 

ملـک نـه وبـل ملک تـه او له یوې پېـړۍ نه وبلـې توپیر لـري. اوس مشـکله ده چې دا 

فـرق یـوه تاریخـي حادثه ونه ګڼله يش، چې مسـلطو اجتامعي رشایطـو او عادتونو یې 

شـکل ور ټاکلـی دی. د مثـال په ډول د امریکایانو، روسـانو او هندیانو تـر منځ هم ډېر 

توپیرونـه شـته ، ځینـې اختالفونه یا ممکـن د هغو ډېر مهم اختالفونه د افـرادو تر منځ د 

اجتامعـي مناسـباتو په مقابل کې د مختلفو سـلوکونو شـکل نیي. په بـل عبارت دغه 

اختالفونـه د هغـې طریقـې په مقابـل کې را منځ ته کېـږي، د کومې په اسـاس چې باید 

جامعـه جـوړه يش، تـر څو د امریکايـي، رويس او هنـدي جامعې تر منـځ د اختالفاتو 
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مطالعـه د فـردي روسـانو، امریکايانـو او هندیانو تر منـځ د اختالفاتـو د مطالعې له پاره 

یـوه ډېـره ښـه وسـېله او طریقه وګرځـي. متمدن انسـان هم د ابتدايي انسـان په شـان د 

جامعـې لـه خـوا هغومـره په موثـر ډول شـکل و صورت غـوره کوي، لکـه څومره چې 

جامعـه د هغـه لـه خـوا شـکل و صورت غـوره کـوي. نه نه شـې کولی چـې چرګې نه 

نـورې هګـې ولرلـی شـې، څومره چـې ته چرګـه بې له هګـۍ نه لرلی نه شـې.

الزمـه نـه ده چې په دغو ښـو واضحو حقیقتونـو دومره بحث شـوی وای. بحث د 

دې لـه پاره اوږد شـو چې دغه حقیقتونه د تاریخ په هغه اسـتثنايي او فـوق العاده دورې 

کـې زمـوږ لـه سـرتګو نـه پـټ شـوي دي، له کومـې څخـه چـې لویدیځه نـړۍ همدا 

اوس رس رابـايس. د فردیـت د ملانځـول ائیـن1 د معـارص وتاریخي افسـانو خوار قوي 

افسـانه ده. د بـرک خـاردت د هغـه اشـنابیان لـه مخـې چـې )پـه ایټالیې کـې د مدنیت 

رنسـانس( نومـي کتـاب کې یې ذکر کـړی دی او دوهمـه برخه یې د »فرد انکشـاف« په 

نامـه عنـوان شـوی دی، د فـرد ملانځلو ائیـن له رنسـانس رسه رشوع شـوی دی، یعنې 

هغـه وخـت چې انسـان چې تر هغـو پورې یـې )د یوه نـژاد، خلکو، ګونـد، کورنۍ او 

صنـف د غـړي پـه حیث آګاهـي لرله( باالخـره »د یـوه روحي فـرد خاوند شـو او ځان 

یـې همدغسـې وپېژند«. وروسـته دغه ائیـن د رسمایـه دارۍ د اصل او پروټسـټانیت له 

ظهـور او د صناعتـي انقـالب لـه رشوع او د لیسـه فـر لـه نظریاتـو رسه مربوط شـو. د 

انسـان او مـدين افـرادو حقوق چې د فرانسـې انقالب اعـالم کړل، د فرد حقـوق وو. د 

فـردي ملانځلـو اصل د نونسـمې پېړۍ د سـرتې فلسـفې د ګټې اصل2 بنسـټ و.

د مورلـې3 مقالـې د )روغې پـه باب( چې د ویکټوریا د عرص د لرالزم یو مشـخص 

سـند دی، د فردیـت اصـل، او د ګټـې اصـل یـې د »انسـان د سـعادت او رفـا مذهب« 

وبالـه. »کرښـټه فردیـت« د برشي ترقۍ کيل لـوی اصل و. ممکن د ا بـه د یوې خاصې 

تاریخـي دورې د ایډیالوجـۍ4 پـوره سـم او درسـت تحلیـل وي. خو هغه څـه چې زه 

یـې غـواړم واضـح کـړم دا دی چې زیاتېدونکـی فردي کېـدل چې د معـارصې نړۍ له 

ظهـور رسه ملګـری و، د مدنیـت د پر مختللـو یوه طبیعي عملیـه وه. اجتامعي انقالب 

1  . The cult of individuaalism
2  . Utalitarianism

 .John Morley )۱۸۳۸- ۱۹۳۲(، انګلیس لیکوال او سیايس.)م(  ۳

  .Ideology)د افکارو او نظریاتو مجموعه او هیئت.)م .  ۴



43  |   تاریخ څه ته وايي؟ تاریخ څه ته وايي؟  |   42

نـوې اجتامعـي ډلـې د قـوت ډګرونـو ته هسـکې کړلـې. دغه انقـالب د تل په شـان د 

افـرادو په وسـېله او د فردي انکشـاف په لـور د نویو مواقعو په میندلـو او تقدیمولو رسه 

کار وکـړ. څنګـه چـې د رسمایـه دارۍ د اصـل په لومړنیـو پوړونو کې د تولیـد او وېش 

واحدونـه پـه زیاتـې انـدازې د واحدو افـرادو په الس کـې وو. په اجتامعـي نظام کې د 

نـوی اجتامعـي نظـم ایډیالوجي په فـردي ابتکار ډېـره زوره واچوله. خـو دا ټوله عمیله 

یـوه اجتامعـي عملیـه وه چې په تاریخي انکشـاف کې یـې یوه خاصه مرحله ښـودله. 

دا مرحلـه د جامعـې پـه مقابـل کې د افـرادو په قیام یا لـه اجتامعي قیدونـو څخه د فرد 

پـه ازادۍ تعبیرېدلی يش.

ډېـرې عالمـې ښـيي چـې حتـی پـه لویدیځې نـړۍ کـې چې د دغـه انکشـاف او 

ایډیالوجـۍ مرکـز و، د تاریـخ دغـه مرحلـه پـای تـه رسـېدلې ده. الزمه نـه ده چې دلته 

پـه هغـه څـه چې د تـودې په ډموکراسـۍ یـاده شـوې ده، ډېر ټینـګار وکړم. داسـې هم 

الزمـه نـه بـومل چـې پـه دې زیـات بحـث وکـړم چـې د اقتصـاد تولیـد او تنظیـم قویاً 

اجتامعـي شـکلونو د قویاً فردي شـکلونو ځای پـه تدریجي ډول رسه نیولـی دی. هغه 

ایډیالوجـي چـې دغـې اږدې او مثمـرې دورې زېږولـې ده، تـر اوسـه هم پـه لویدیځه 

اروپـا او انګریـزي ویونکـو هېوادونـو کې یو مسـلط او غالب قـوت دی. کله چې موږ 

د ازادۍ او اجتامعـي مسـاوات تـر منـځ خړپړتیـاوې پـه مجـردو اصطالحاتو یـادوو، 

ممکـن مـوږ دا لـه یاده وباسـو چې مجـرد افکار په خپـل منځ کې رسه جنـګ نه کوي.

دا د همدغسـې وګـړو او جامعـې تر منځ جګـړې نه دي، بلکې د جامعـې د افرادو 

او ډولـو ترمنـځ جګـړې دي، داسـې چـې هـره ډلـه زیار بـايس چې هغسـې اجتامعي 

سیاسـتونه پـه مـخ بوځـي چې پـه ګټـه یـې وي او هغسـې اجتامعي سیاسـتونه شـنډ 

کـړي چـې پـه تـاوان یـې وي. د فردیـت اصـل په دغـه مفهـوم رسه چې نور نویو سـرت 

اجتامعـي نهضـت نـه بلکې د فـرد او جامعې تر منځ یـو دروغي تضـاد دی، نن ورځ د 

لیوالـې ډلـې شـعار ګرځېدلی دی او د خپـل متنازع فیه خصوصیت له املـه، د هغه څه 

د پوهېدلـو لـه پـاره چـې په نـړۍ کې واقـع کېږي، مانـع شـوی دی. زه د هغـه انحراف 

پـه ضـد چـې فرد یوه وسـیله بـويل او جامعـه یا دولـت هدف ګڼـي، د فـرد ملانځلو د 

اصـل پـر ضـد د ویلو هیڅ شـی نه لـرم؛ خو موږ به د مـايض یا د اوس پـه باب حقیقي 

پوهـې تـه ونـه رسـېږو چـې که د فـرد په هغسـې مجـرد مفهـوم رسه چې لـه جامعې نه 
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بهر ګڼـل کېږي، عمـل وکړو.

دغـه بحـث نـو اوس مـا د خپـل ګریـز ټکي تـه راويل. د تاریـخ د سـلیم عقل نظر 

هغـه یـو داسـې څـه ګڼي چـې د افـرادو په بـاب د افـرادو له خـوا لیکل شـوی وي. په 

دې کـې څه شـک نه شـته چې دغه فکر د نونسـمې پېـړۍ لرايل مورخانو اخیسـتی او 

رواج کـړی و او پـه اصـل کې نادرسـت نه دی. هغه اوس له حده ډېر سـاده شـوی دی 

او غیـر مکفـی شـمېرل کېږي او ښـايي موږ هغه ته ښـه ځر شـو. د مـورخ پوهه د هغه 

خـاص فـردي ملکیـت نه دی، بلکـې د ډېرو نسـلونو او ډېرو مختلفو ملکونو انسـانانو 

د هغـې پـه ټولولـو کـې برخـه لرلې ده. هغـه انسـانان چې مـورخ د هغو کړنـې مطالعه 

کـوي ګوښـه شـوی او مجـرد افـراد نه وو چـې خال کـې یـې عمـل کاوه. دوی د یوې 

تېـرې جامعـې په قرینې کـې او د هغې پـه خوځېدلو رسه عمـل کاوه.

مـا پـه یـوه پخـواين لکچر کـې تاریـخ د یـوې دوه اړخیـزې عملیې په حیـث او په 

اوس کـې د مـورخ او پـه مـايض کـې د مـايض حقایقو تـر منځ یـوه مکامله بللـې وه. 

اوس غـواړم د معادلـې پـه دواړو خـواوو کـې د فـردي او اجتامعي عنارصو  په نسـبي 

وزن وګړېـږم. مورخـان څومره شـخي افـراد او څومـره د جامعـې او عرص محصول 

دي؟ د شـخي افـرادو پـه بـاب حقایق څومـره تاریخـي او څومـره اجتامعي دي؟

مـورخ یـو فـردي انسـان دی، د نورو افـرادو په حیـث دی هم یـوه اجتامعي حادثه 

ده. هـم د هغـې جامعـې چـې دی ور پـورې اړه لـري محصـول دی، او هـم د هغـې 

شـعوري او غیـر شـعوري ویاند دی.

دی پـه همدغـه حیـث رسه د تاریـخ مـايض حقایقـو ته وړانـدې کېـږي او مطالعه 

کـوي یـې. کلـه کله موږ د تاریخ سـیر تـه یوه»خوځېدونکـې اجتامع« وایو. دا مسـتعار 

نـوم ښـه مـوزون او پـه ځـای دی، پـه دې رشط چـې مـورخ پـه دې فکـر نـه يش چې 

دی د ګربتـې پـه څېـر  یـوه ګوښـي کمـره څخـه د منظرې ننـداره کـوي او یا د یـوه ډېر 

مهـم شـخص په شـان له لېـرې څخه سـالم اخيل. دی داسـې یـو هم نـه يش کېدلی. 

مـورخ هـم بـس د یـوه بل فرد پـه حیث د اجتـامع په یوې برخـې کې یون کـوي او چې 

اجتـامع کـږه وږه درومـي، کلـه ښـې خـوا ته کـږه يش، کلـه کیڼې تـه او کله کلـه ال په 

شـا لوېـږي، اجتـامع د بېلـو بېلو برخو نسـبي موفقونه هم تـل تغییروي، دغـه حرکتونه 

ممکـن دغسـې مفهـوم ولري چـې مثالً وویـل يش موږ لـه خپلو غورنیکونـو څخه نن 
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ورځ منځنیـو پېړیـو تـه ډېر نږدې یـو، یا دا چې د قیـرص عرص موږ تـه د دانته1 تر عرصه 

نـږدې دی. څنګـه چـې اجتامع پـه مـخ درومـي او وررسه وررسه مورخ حرکـت کوي، 

نـوي رازونـه او د لیـد کنجونه پر له پسـې را ښـکاره کېږي. مـورخ د تاریخ یـو جز دی. 

د اجتـامع هغـه برخه چـې دی پکې ځان مومـي، د مايض په بـاب د ده د بصیرت زاویه 

ټاکي.

دا ښـکاره حقیقـت د هغـه عـرص پـه بـاب هم  پـوره صدق کـوي، چې مـورخ یې 

مطالعـه کـوي او د ده د خپـل عـرص څخـه لېـرې دی، څـه وخـت چـې مـا د لرغوين 

یونـان تاریـخ لوسـته په دغه مضمون کې کالسـیکي کتابونـه د ګروټ2 د )یونـان تارخ( 

او مومـزس3 د روم تاریـخ و. دا کتابونـه ممکـن تر اوسـه هم د کالسـیکي اثارو حیثیت 

ولـري. ګـروټ یـو منور انقاليب بانـک لرونکی و چـې د ۱۸۴0 په لسـو کلونو کې یې 

لیکنـې وکـړې. ده په خپلـو اثارو کې د اتن د ډموکراسـۍ په مطلـوب او ایډیايل تصویر 

کـې چېرتـه چـې پریکلس4 د بنتهامي مصلح5 په حیث ښـکاره کېـده او اتن په لږ وخت 

کـې د امپراتـورۍ خاونـد شـو، د برتانیـې د مخ په ظهور او په سـیايس لحـاظ د مرتقي 

متوسـطې طبقـې هیلـې او ارسې ځایولـې. دا بـه خیايل نـه وي چې وویـل يش په اتن 

کـې د غالمـۍ د مسـئلې نـه ذکر کـول، د ګـروټ د ډلې ناکامي ښـيي په کومـې پورې 

چـې دی منسـوب و او ویـې نـه شـو کولـی چـې د نـوي انګلیـي فابریکـو د کارګرو 

د ډلـې مسـایل حـل کـړي. موم سـن یـو جرمنـی لـرال و چـې د جرمنـي د ۱۸۴۸-۹ 

انقالبـات ګـډوډۍ او نـا کامیـو رس ګیچ کـړی و. د ده لیکنې د ۱۸۵0 څخـه د ۱۸۶0 

پـه لسـو کالونـو کـې یعنـې پـه هغـه وخت کـې چـې وشـولې چـې د ميل سیاسـت6 

مفهـوم او نـوم پکـې ظاهـر شـوی و. مـوم سـن د یـوه قـوي شـخص د لټولـو پـه فکر 

شـو چـې هغـه ورانـې ویجاړې سـمې کـړې کومې چـې جرمنیانـو ته د سـیايس هیلو 

A. Dante  .  ۱ . )۱۲۶۵-۱۳۲۱( ایټالوي شاعر)م(

George Grote .  ۲ )۱۷۹۴- ۱۸۷۱( انګلیي مورخ )م(

.  Theodor Mommsen )۱۸۱۷-۱۹۱۳( جرمنی مورخ )م(  ۳

Pericles  .  ۴. )۴۹۵-۴۲۹(، د اتن سیاستمدار.)م(

Bentham Benthamite .  ۵. )۱۷۴۸-۱۸۳۳( انګلیي فیلسوف او حقوق پوه. د ده مشهور 

اصل ډېره ګټه د ډېر شمېره دپاره په نولسمې پېړۍ کې قوي انعکاس وموند.)م(

. . Realpolitk هغه سیاست ته راجع کېږي، چې د هغه له مخې د یوه ملت مادي سرت توب او   ۶

کامیايب په نورو ملتونو مقدمې ګڼل کېږي.)م(
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د نـه تـر رسه کېدلـو لـه ناکامۍ څخه پیـدا شـوې وې. موږ بـه د ده د تاریـخ په حقیقي 

ارزښـت پـوه نه شـو تـر څو پر دې پوه شـو چې د یوه قوي شـخص د پـاره د ده د قیرص 

تصویـر کښـل د ده د هغـې هیلـې محصـول دی چې جرمنـی له تباهـۍ څخه خالص 

کـړي. د همدغـه فکـر په اسـاس و چې مقنن- سـیاس سـیرو1 چې دغـو روبکس او 

ښـویېدونکی مسـامحه کوونکی ګڼل شـوی دی، پـه فرانکفورت کې د پـايل کريش2 له 

بحثونـو څخـه نیـغ پـه وتلو کې ښـودلی شـوی دی. پـه واقع کې زمـا په فکر بـه دا بې 

معنـی ونـه بریښـي چې که څـوک ووایي د ګـړوب د یونـان تاریخ به نـن ورځ د ۱۸۴0 

نـه تـر ۱۸۵0 پورې د انګلیي راډیکايل فلسـفې پـه باب هغومره څه ښـکاره کړي کله 

چـې د ق.م. پنځمـې پېـړۍ د یونان د دموکراسـۍ په بـاب به یې ووایی. داسـې هم هر 

هغـه څـوک که غـواړي پر دې پـوه يش چـې ۱۸۴۸ کال په جرمني لیراالنـو څه وکړل 

د مومسـن د روم تاریخ دی د دريس کتابونو په حیث اسـتعامل کړی. دا کار به د سـرتو 

تاریخـي اثـارو پـه حیـث د دغو کتابونو حیثیـت کم نه کـړي. زه د هغه معمـول په باب 

چـې پـرې پـه خپلو افتتاحـي لیکچرونو کـې رواج کـړي دي، صـر او حوصلـه نه لرم 

چـې وايـي د مـوم سـن لـوی والی د هغـه د روم تاریـخ په وجه نـه دی، بلکـې د هغه د 

نـورو لیکنـو او د روم د اسـايس قانـون د اثـر پـه وجـه دی. پـه دغه حکـم رسه تاریخ د 

تالیـف او تدویـن سـطحې تـه کوزول دی. سـرت تاریخ هغـه وخت لیکل کېـږي چې د 

مـايض پـه بـاب د مورخ دید او خیال د حارضو مسـئلو په بصیرتونـو رسه روڼ يش. ډېر 

کلـه حیـراين پـه دې کې ښـودله شـوې ده چې مومسـن ونه شـو کوالی خپـل تاریخ د 

جمهوریـت لـه ړنګیـدو نه اخوا بوځـي. ده هم وخـت الره، هم موقع او هـم علم. کله 

چـې مـوم سـن خپـل تاریخ لیکـه په جرمنـي کې ال کوم قوي شـخص هسـک شـوی 

نـه و. څـه وخـت چـې یو قـوي شـخص د اختیـار خاوند شـو، هغه مسـایل چې پېښ 

شـوي وو، ال حقیقـي شـوي نـه وو. هیـڅ څيـز موم سـن ونه شـو تخنولی چـې خپله 

مسـئله بیرتـه د روم په صحنې کې طرح کـړي او د امپراتورۍ تاریخ نالیکلی پاتې شـو.

دا بـه مشـکله نـه وي چـې د دغې حادثې مثالونـه په عرصي مورخانو کې وښـودل 

Marcus J . Cicero  .  ۱)۱0۶-۴۳ ق. م( د روم مبلغ، لیکوال. )م(

Paulikirche .  ۲  و هغو مباحثو ته اشاره ده چې ۱۸۴۸ کې د فرانکفورت د ښار په دغه سالون 

کې د منځنیو طبقو ته منسوبو روشنفکرانو له خوا د جرمني د بیا متحده کولو او مرشوطه کولو د 

پاره وشوې او ناکامې شوې.)م(
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يش. پـه وروسـتي لیکچـر کـې مـې د جي.ایم.ټریولییـن د انګلیسـتان د ملکـې این په 

عـرص کـې دوګ1 د عنعنـې د یـادګار په حیـث په کومې کـې چې دی روزل شـوی دی 

وملانځه.

اوس بـه د هغـه چـا پـر مهـم او درانـده اثر یـو څـه ووایم چـې مؤلف یـې زموږ د 

زیاتـرو لـه خـوا د برتانیې ډېر سـرت مـؤرخ ګڼل کېږي چې لـه لومړين جهـاين جنګ نه 

وروسـته د برتانیې په علمي ډګر کې را هسـک شـوی دی. رسلویي تامییر2 یو رښـتینی 

محافظـه کار و، نـه یـو سـوچه انګلیس محافظـه کار  چې که ښـه وګرول يش په سـلو 

کـې پنځـه اویـا یې لرال وځي. دی داسـې محافظـه کار و چې موږ په څه باندې سـلو 

کالـو کـې د برتانیـې پـه مؤرخانـو کـې لیدلـی نـه دی. د برتانیايي مـورخ د پـاره د تېرې 

پېـړۍ د نیاميـي او ۱۹۱۴ تـر منـځ کالونـو کـې کله کلـه دا ممکنـه ده چـې د تاریخي 

تحـول درک وکـړي، مګـر د هغـه تحـول درک چـې د ښـه وايل د پـاره و، د ۱۹۲0 پـه 

وروسـته لسـو کالونـو کې مـوږ په یـوې داسـې دورې کې ننوتلـو په کومې کـې چې د 

اینـده پـه بـاب تحول له ویـرې رسه تړلی و، کېدای شـوای چې دغه تحـول د بدوايل په 

لـور تعبیـر يش یعنـې د محافظه کارۍ د تفکر د دور بیا ژونـدي کېدل. د نامپیر محافظه 

کارۍ، د اکټـن لرالـزم غوندې، قوت او عمق دواړه له دې څخه واخیسـت چې رېښـې 

یـې د اروپـا په سـابقه کـې وې3. نامیر دفـرش4 اوټاین5 بې په خالف د نونسـمې پېړۍ په 

لرالـزم کـې ریښـې نـه لرلـې او له هغـه رسه به یـې د تعلق خیال نه سـاته.

وروسـته لـه هغـه چـې پـه لومـړي نړیـوال جنـګ او ناکامـه سـولې کـې د لرالزم 

مفلـي ښـکاره شـوله، عکـس العمـل پـه دوو بڼـو ښـکاره کېدلـی شـو: سوشـلزم یا 

محافظـه کاري. نامییـر د محافظـه کار مـورخ په حیث را هسـک شـو. ده پـه دوو غوره 

Whig .  ۱  د انګلسـتان د هغه سـیايس ګوند غړی چې )۱۶۸۸ له انقالب نه وروسـته یې مقصد 

دا و چـې د سـلطنت اختیـار د پارملـان او نـورو لوړو طبقاتو تابـع کړي. په نولسـمې پېړۍ کې 

ویـګان پـه لراالنـو یـاد شـول او دوهم قـوي ګوند و مګـر اوس د کارګـرو او محافظـه کار و له 

ګونـد نه وروسـته دریم ګونـد دی.)م(

.Sir Louis Namier .  ۲

۳  . ممکن دا د تبرصې وړ ټکی وي چې د دواړو جنګونو تر منځ یوازنی برتانیایی محافظه کار 

لیکوال یعنې ښاغيل ټي.اس.ایلیټ هم د غیر برتانیایي سابقې رېښې لرلې. له ۱۹۱۴ څخه 

ړومبی په سرتې برتانیا کې داسې څوک نه و چې د لرالزم عنعنې او نفوذ څځه پرار وکړي.

Fisher .  ۴ انګلیي مورخ)م(.

Arnold Toyanbee .  ۵ انګلیسی معارص مورخ)م(.
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شـویو سـاحو کـې پخـه مطالعـه وکړلـه او د دواړو انتخـاب مهم و. 

د انګلیـس پـه تاریـخ کـې وروسـتنۍ پېـړۍ تـه رجـوع وکړلـه پـه کومـې کې چې 

حاکمـه طبقـې وکړای شـوه په یوې منظمـې او عمـده سـاکنې او والړې جامعې کې د 

قـوت او موقـف پـه عقـيل لټـون کې بوختـه يش. یو چـا نامییر پـه دې تومتـي کړ چې 

روح یـې لـه تاریـخ څخـه بېـل کـړی دی.1 ممکـن دا دومـره چندان ښـه افاده نـه وي، 

مګـر د منقـد مقصـد چې غـواړي پـه هغې کې یې ښـکاره کـړي، واضح لیـدل کېږي. 

د دریـم جـارج2 د جلوس په وخت کې سیاسـت ال هم د شـدت او تعصـب او د ترقۍ 

پـه بـاب د کلکې عقیدې له شـدت څخه مامون و، کوم چې د فرانسـې لـه انقالب رسه 

پـه جهـان بانـدې را مـات شـول او د لرالزم پـه کامیابې پېـړۍ کې ننوتل ، نـه انقالب ، 

نـه نظریـات او نـه لرالزم: نامییر د داسـې عـرص یو زبده تصویر و ایسـت چـې له دغو 

خطراتـو څخـه ال مامـون و، که څـه هم دغـه مصونیت ډېر ونـه پائید.

د نامیـر د دوهـم انتخـاب موضوع هم په همغسـې انـدازې اهمیت لرلـه. نامير له 

انګلیـي، فرانسـوي او رويس سـرتو انقالبونـو څخه پښـه واړوله او په هغـو یې کومه 

مهمـه لیکنـه ونـه کړله. د اروپـا د ۱۸۴۸ انقـالب موضوع یې غـوه کړلـه، او د هغه یې 

ژوره مطالعـه وکړلـه. دا هغـه انقالب و چې ناکام شـو. د لرالزم د راهسـکېدونکي امید 

لـه پـاره پـه ټولې اروپا کې مانع شـو. د مسـلحو قـواوو په مقابـل کې یې د افـکارو او د 

عسـکرو پـه مقابل کې یـې د ډموکراټانو پوچوالی وښـود. د سیاسـت په جدي سـاحې 

کـې د نظـر یو رسـوخ پـوچ او خطرنـاک وبلل شـول. نامییر لـه هغو نه اخالقـي نتېجه 

واخیسـته او د ناکامـۍ توهیـن نـه ډک نوم یـې پرې کېښـود: )د روشـنفکرانو انقالب(، 

زمـوږ  نتېجـه هـم یـوازې د اسـتنتاج د پـاره کومـه موضـوع نـه ده، ځکـه کـه څـه هم، 

نامییـر د تاریـخ د فلسـفې پـه بـاب کومـه منظمه لیکنـه کړې نـه ده، په یـوې مقالې کې 

. د ۱۹۵۳ د اګسـت پـه امتـه د ټایمـز د ورځپاڼـې پـه اديب متمـم کې یـوه مقاله په مسـتعار نامه   ۱

رسه وايـي »ډارویـن پـه دې تومتـي شـوی و، لـه کایاتـو څخـه یـې روح بېـل کـړی دی او رس 

لويب)نامییـر( لـه یـوه نـه زیـات پـه ډېـرو مفهومونـو سـهر د سـیايس تاریـخ دارویـن و«.)م( 

. )۱۷۳۸- ۱۸۲0( د انلګلسـتان پاچـا.)م( . د ۱۹۵۳ د اګسـت پـه امتـه د ټایمـز د ورځپاڼـې په   ۲

اديب متمـم کـې یـوه مقاله په مسـتعار نامه رسه وايـي »ډاروین پـه دې تومتي شـوی و، له کایاتو 

څخـه یـې روح بېـل کـړی دی او رس لويب)نامییـر( لـه یـوه نـه زیات په ډېـرو مفهومونو سـهر د 

سـیايس تاریخ دارویـن و«.)م( 

 .George III)۱۷۳۸- ۱۸۲0( د انلګلستان پاچا.)م( .
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چـې یـو څـو کالـه ړومبـی خپره شـوه پـه دغه بـاب یې خپلـه نظریـه په خپـل معمويل 

وضاحـت او قطعیـت رسه ښـکاره کـړی ده. دی وايـي: » نـو څومـره چـې یو انسـان د 

خپـل ذهـن ازاده لـو به په خپل سـیايس دوکتوریـن او جـذم رسه لږه محـدوده کوي، د 

ده د تفکـر د پـاره بـه هغومره ښـه وي«. وروسـته دی هغه تومت یادوي چـې وايي ده له 

تاریـخ څخـه ذهن بېل کـړی دی. تومت نه ردوي او لیکي: »ځینې سـیايس فیلسـوفان 

لـه )سـتړې شـوې ارامـۍ( څخـه او پـه اوس وخـت کـې په دغـه ملک کـې د عمومي 

سیاسـیاتو پـه بـاب د مشـاجرې لـه غیـاب څخـه ګیله لـري. په داسـې حـال کې چې 

پروګرامونـه او هدفونـه د دواړو ګوندونـو لـه خـوا هیر شـوي دي د مشـخصو مسـایلو 

د پـاره عمـيل فیصلـې لټـول کېـږي. مګر مـا ته دغـه روش د مـيل پاخه توب یـوه لویه 

درجـه ښـکارېږي، هیلـه کـوم چـې دغـه روش به یـې له دې چې د سـیايس فلسـفو په 

اثـارو نـارام يش، تـر زیاتـې مـودې دوام وکـړي1« زه نه غـواړم اوس له دغـه نظر رسه په 

دعـوه کولـو پیـل وکـړم. دا کار بـه په یوه وروسـتي لیکچر کـې وکـړم. اوس مې مقصد 

دا دی چـې دوه مهـم حقیقتونـه رشح کـړم. لومـړی دا چـې تاسـې نـه شـی کولـی تـر 

هغـو د یـوه مـورخ پـه اثـر پـوه شـئ او یـا یې قـدر وکـړئ تر څـو په هغـه نظر یـا ټکي 

پـوه نـه شـئ د کـوم له مخـې چې ده خپـل اثر تعقیـب کـړی دی. دوهمـه دا چې خپله 

هغـه نظریـه اجتامعـي او تاریخـي پس منظر کـې ریښـې غزولې دي. لکـه څنګه چې 

مارکـس ویـيل و، لـه یاده مه باسـئ چې روزونکی بایـد په خپله وروزل يش. د اوسـنۍ 

اصطـالح لـه مخـې د دمـاغ وینځوونکی دمـاغ په خپله ولل شـوی دی. مـورخ پخوا له 

دې چـې د تاریـخ پـه لیکلو پیل وکـړي، د تاریخ محصـول دی.

هغـه مورخـان چـې مـې اوس یـاد کـړل لکـه ګـروټ، موم سـن، ټـرې ویلیـن او 

نامییرهریـو پـه یـوه واحـد اجتامعـي، سـیايس، عرص کـې لـوی شـوی دی. د دوی په 

لومړنیـو او وروسـتیو اثـارو کـې، د جهـان بینـۍ کـوم واضـح اختـالف هیڅ نـه لیدل 

کېـږي. خـو ځینو نـورو مورخانو د چټـک تحول په عرصونـو کې، په خپلـو لیکنو کې 

نـه یـوازې یـوه جامعه او یـو اجتامعي نظـم، بلکې د بیلـو بیلو نظمونو یـو لړ منعکس 

کـړی دی. میانـک2 د جرمـن سـرت مـورخ په دغه لـړ کې یو ډېر ښـه مثـال دی ، چې ما 

تـه معلـوم دی. د ده د ژونـد او کار دوره ښـه اوږده وه، پـه دغـې دورې کـې د ده د ملک 

. ایل، نامییر، شخصیتونه او قوتونه)۱۹۵۵(، مخونه ۷-۵.   ۱
2 . Meinecke 
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پـه رسنوشـت کـې یـو لږ انقـاليب او له مصیبـت نـه ډک بدلونونـه راغلل. پـه واقع کې 

مـوږ درې مختلـف میانیکیـان لـرو. هـر یو یې د یـوې بېلـې دورې ویانـد دی او هر یو 

یـې د خپـل دریو سـرتو اثـارو په خولـه ګړېږي.

Weltburlgerthum and Nationalstaat  میانـک چې په ۱۹0۷ کې چاپ شـوی 

دی  پـه یقینـي ډول د بسـامرک1 پـه رایـخ2 کـې د جرمنـي مـيل ایډیالونـه د تحقیـق په 

حـال کـې ګـوري او له مازیني3 څخـه را په دې خوا د نونسـمې پېـړۍ د ډېرو مفکرینو 

پـه شـان د ملـت غوښـتلو اصل4 د عـامل غوښـتلو د اصل5 لـه ډېر عايل شـکل رسه یو 

ګڼـي. دا د بسـامرک تر عـرصه پورې دویلهلامیـن6 د دوام او تاثیر بې تناسـبه محصول 

دی. د Die Idee der Staatsrasom میانـک چـې پـه ۱۹۲۵ کـې خپـور شـوی دی، 

د وایـامر د جمهوریـت پـه ویشـل شـوی او رسګیـچ دمـاغ ګړیـږي. پـه دغه اثـر کې د 

سیاسـیاتو جهـان د وجـود د دلیـل7 او اخالقیاتـو تـر منـځ چې وروسـتی له سیاسـیاتو 

څخـه بـری دی، مګـر پـه نهايـي تحلیـل کې نـه يش کولـی، د دولـت پـه مصونیت او 

 Die Ent theung ژونـد غالـب يش، د نافیصلـه شـوې جګـړې میـدان دی. باالخـره د

Historismus میانـک چـې پـه ۱۹۳۶ کـې خپـور شـوی دی، د خواشـینۍ چغه وهي 

او د تاریـخ هغـه اصـل ردوي چـه وايي» هـر هغه څه چې موجـود دي، حـق دي« او د 

تاریخـي نسـبیت او فـوق عقـيل مطلق ترمنـځ په نارامـۍ رسه کولېـږي. دا اثـر ده هغه 

وخـت لیکلـی و چـې د نـازي سـیالو دی له علمـي عزوتونـو څخه محروم کـړی و. 

پـه اخـر کـې څـه وخت چـې میانک د عمـر په وروسـتیو کالونـو کـې ولیدله چې 

  .Otto E. L . Bismarck )۱۸۱۵ – ۱۸۹۸( جرمني سیاستمدار )م( .  ۱

Reich  ۲. په عمومي ډول د جرمني کامنولت یا امپراتورۍ ته مراجع کېږي، د فرانسې د 

جمهوریت په شان د جرمني رایخ هم یوه سلسله لري. لومړی اریخ یا د روم مقدسه 

امپراتوري)۹۲۲-۱۸0۶(، دوهم رایخ با د بسامرک رایخ)۱۸۷۱- ۱۹۱۸(، دریم رایخ یا نازي 

رایخ)۱۹۳۳-۱۹۴۵(. )م(

۳  )۱۸0۵- ۱۸۷۲(، ایټالیایـی وطـن خـوا، او جمهوریـت غوښـتونکی چې پـه ۱۸۳۱ کې یې د 

)ځوانـې ایټالیـې ټولنـې( ، را وایسـتله او د ایټالیې د اتحـاد د پاره یې یو لړ جـدي ابتکاري کارونه 

  .G. Mazzini.)وکـړل.)م
4  . Nationalism.
5  . universalism.
6  . Wilhelmine.
7  . Baison d etat.
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هېـواد يـې داسـې نظامـي ماتـې ته تسـلیم کېـږي، کـوم چـې د ۱۹۱۸ له ماتـې څخه 

ډېـر زبـون کوونکـی او ماتوونکـی و، د Die Deotsche Katastrophe ۱۹۴۶ تـه پـه 

خواشـینۍ رسه مراجعـه کـوي او پـه دې معتقدېـږي چـې تاریـخ د د سـخت زړي او 

وړانـده چانـس پـه قبضه کې دی1. د روحیاتو عامل یا سـوانح کښـوونکی بـه دلته د یوه 

فـرد پـه حیـث د میانـک لـه انکشـاف رسه عالقه ولـري. هغه څـه چې مـورخ عالقمند 

کـوي، هغـه طریقـه ده چې په هغـه کې میانک د حـارض عرص درې یا ممکـن څلور پر 

لـه پسـې او واضحـاً متضـادې دورې پـه تاریخ کـې مايض کې منعکسـوي. 

اوس بـه کـور تـه نـږدې یو وتلـی مثـال را واخلـو. د ۱۹۳0 او ۱۹۴0 په لسـو بت 

ماتوونکـو کالونـو کـې، چـې د لـرال ګوند د یـوه موثر قـوت په حیث له سـیايس ډګر 

څخه ایسـتل شـوی و، پروفیـر فلیډ یو کتاب ولیکـه او نوم یې )د تاریـخ وګت تعبیر( 

پـرې کېښـود. کتـاب سـرت او مسـتحق موفقیـت وګاټه او پـه ډېـرو لحاظونو یـو وتلی 

کتـاب و پـه دې چـې کـه څـه هـم پـه ۱۳0 مخونو کې یـې د وکـت توجیـه و غندله له 

فاکـس2 نـه غیـر چـې هغـه مورخ نـه و، یو بـل وګت یې هـم یاد نـه کړ. داسـې یې هم 

لـه اکټـن نـه پـه پرته، چـې هغه وګـت نـه وی، د بل کـوم مورخ نـوم وانه خیسـت. خو 

کـوم هغـه څـه چې دغه کتـاب په تفصیـل او دقـت رسه نـه الره، هغه ورته پـه واضحو 

او تـروو او ترخـو کلامتـو کـې جوړ شـوي وو. لوسـتونکي ته بـه الره هیڅ نـه وه پاتې 

شـوې، مګـر دا چـې ووايـي  د وګـت توجیـه بـده وه. د وګـت پـه ضـد یو تومـت دا و 

چـې هغـه »د اوس پـه مالحظې، د مايض مطالعـه کوي«. په دغې برخـې کې پروفیر 

بټرفیلـد بې رحـم او قاطـع و. وايي: 

»د مـايض مطالعـه پـه داسـې حـال کې چـې د چا خـره یوه سـرتګه پـه اوس کې 

وي، پـه تاریـخ کـې د ټولـو ګناهونـو او سفسـطو رسچینـه ده.... دا د هغـه څيز جوهر 

دی چـې مـوږ یـې د )غیـر تاریخي( په نامـه یـادووو«3. دوولـس کاله تېر شـول. د بت 

۱  . زه د ډاکټـر ډبلیـو سـټارک هغـه اعلـی تحلیل څخه امتنان کـوم چې ده د میانک د انکشـاف په 

بـاب کـړی دی او هغه یـې د هغـه Die Idee Der Staadsrasom. د انګریـزي ترجمې په مقدمه 

کـې چـې پـه ۱۹۵۷ کـې یـې د ماکیاولـزم پـه عنوان خپـور کـړی دی، ډاکټـر سـټارک ممکن د 

میانـک پـه دریمـې دورې کـې د مافـوق –عقيل عنـرص مبالغه وي.

Chrles G. Fox .  ۲ )۱۷۴۹ – ۱۸0۶( انګلیس سیاستمدار )م(.

۳  . ایـچ، بټرفیلـډ، د تاریـخ وګ تعبیـر)۱۹۳۱(، پـه ۶۷ مخ کې مولف، د )تجزیه شـوی تعقل( په 

یـوه سـاملې رقمـي بې اعتـامدي بانـدې اعـرتاف کوي.
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ماتولـو رواج یـې دود شـو. د پروفیـر پټر فلیډ هېواد په داسـې جنګ کې ونښـت چې 

زیاتـره ویـل کېـده د هغـو قانـوين ازادیـو د دفاع لـه پاره و، چـې د وګټ لـه عنعنې رسه 

یـې اړخ لـګاوه. جنـګ د داسـې چـا پـه مرشتابـه کېده چـې هغه پـر له پسـې و مايض 

تـه پـه »یو سـرتګه پـه اوس بانـدې« التـامس کاوه. پروفیر بټر فیلـډ په یـوه واړه کتاب 

کـې د انګلیـس او د هغـه تاریـخ – پـه نامه پـه ۱۹۴۴ کال خپور شـو، نه یوازې داسـې 

فیصلـه وکـړه چـې د تاریخ وګـت توجیه د »انګلیـس« توجیه وه، بلکې »لـه تاریخ رسه، 

د انګلیـس پـه اتحـاد« پـه ډېر شـوق رسه وګړید. داسـې هـم دی د »مـايض او اوس تر 

منځ پـه اتحـاد« وګړید1. 

دغـو معکوسـو جهان بینیو تـه توجه ګرځـول، یو غیر دوسـتانه انتقادونـه دي. زما 

مطلـب دا نـه دی چـې لومړنـی بټـر فیلـډ په ثانـوي بټر فیلـډ رد کـړم، او یا خـامر فیلډ 

هـل پـه حـال بټر فیلـد رسه مخامخ کـړم. زه پـه دې پوره پـوه یم چې که څـوک زحمت 

وګايل او زمـا هغـه لیکنـې مطالعـه کـړي، کومـې چـې ما له جنګـه دمخـه، د جنګ په 

دوران کـې او لـه هغـه وروسـته کـړې دي، ما بـه په اسـانۍ رسه قانع کړی چـې په هغو 

کـې داسـې تناقضات او اختالفـات ومومی کومو ته چـې ماد نورو په لیکنو کې اشـاره 

کـړې ده. حقیقـت دا دی چـې زه یقیـن نـه کـوم چې په هغه مـورخ رخه وکـړم چې دی 

د دې رښـتینې ادعـا کولـی ويش چـې ده په تېرو پنځوسـو در دوونکو کالونـو کې ژوند 

کـړی دی، او پـه جهـان بینـۍ کـې یـې تغییـر نـه دی پېښ شـوی. زمـا مقصد بـس دا 

دی، چـې وښـيم د یـوه مـورخ اثر د هغـې جامعې څومره نـزدې انعکاس کـوي، په کې 

کومـې کـې چـې دی ژوند کـوي. یـواې وقایع پر له پسـې په تغییـر کې نـه دي. پخپله 

مـورخ هـم پـه تغییـر کـې دی. څه وخـت چې تاسـو ته کـوم تاریخـي اثر پـه الس در 

يش، کايف نـه ده چـې د عنـوان پـه مخ بانـدې یې یـوازې د مؤلف نوم ولولـئ. د چاپ 

او یـا لیکلـو نیټـه یـې هم وګـورئ. کله کلـه دا حتی ډېر څه را ښـيي، که د فیلسـوف دا 

خـره سـمه وي چـې مـوږ ته وايـي موږ په یوه سـین کـې دوه ځلـې ننوتلی نه شـو، دا 

هـم ممکـن پـه همغـې انـدازې او د عیـن دلیل له مخـې، سـمه وي چې یو مـورخ دوه 

کتابونه لیکلـی نه يش. 

کـه مـوږ د یـوې شـیبې له پاره لـه یو انفـرادي مورخ څخـه و هغه ته چې پـه تاریخ 

۱  . ایچ، بټر فیلډ، انګلیس او د هغه تاریخ)۱۹۲۴( مخونه ۲،۴،۵.
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کـې پـراخ متایـالت ویـل کېږي، مـخ واړوو، هغـه حد او انـدزه ال هم واضحـه کېږي، 

چـې یو مـورخ د خپلې جامعې محصول دی. په نونسـمې پېړۍ کـې برتانوي مورخانو 

یـوازې پـه یـوه اسـتثنی رسه د تاریـخ سـیر د ترقـۍ د اصـل مظهـر ګاڼـه. دوی د هغې 

جامعـې د ایدیالوجـۍ افـاده کولـه کومه چـې د ترقۍ په حـال کې وه. تاریـخ د برتانیې 

مورخانـو د پـاره تـر هغـو مفهـوم الره، تـر څـو چـې د دوی پـه الره روان وو او تاریـخ 

غلطـه الر نیولـې ده، د تاریـخ پـه مفهـوم عقیده لرل بدعـت ګڼل شـوی دی. له لومړي 

جهـاين جنـګ نـه وروسـته ټاین یې ناکام کوښـښ وکـړ چـې د تاریخ مسـتقیم نظر  په 

دوراين نظـر رسه عـوض کړي، چې د هغې جامعې مشـخصه ایډیالوجـي ده، چې مخ 

پـه ځـوړ وي.1 د ټایـن بـې له ناکامۍ نه وروسـته برتانـوي مورخانو په زیاته انـدازه قانع 

وو، چـې السـونه رسه ورکـړي او پـه ګـډه اعـالم کړي چې پـه تاریخ کې منظـم ترتیب 

او طرحـه هیـڅ نشـته ده. پـه دغه بـاب د فرش یـوې مبتذلې تبـرصې2 دومـره عمومیت 

ومونـد، لکـه چـې په تېـرې پېړۍ کـې د رانګ کـې وجیزې موندلـی و. که څـوک راته 

کـړي چـې دغـه تحـول د برتانیا د تیرو دیرشـو کلـو مورخانو محض په شـخي تفکر 

رسه د تـر نیمـو شـپو مطالعـو پـه اثر پـه نصیب کـړی دی، زه بـه له دغه حقیقـت رسه د 

مقابلـې پـه فکـر نه شـم. خـو زه بـه دغه شـخي تفکـر او د تـر نیمو شـپو مطالعات 

یـوه اجتامعـي حادثه او د هغه اسـايس تحـول او افاده وګڼم کوم چې لـه ۱۹۱۴ څخه 

راهیسـې  زموږ د جامعې په خصوصیت او جهان بینۍ کې پېښ شـوی دی. د جامعې 

د خصوصیـت پـه بـاب نظـر دې تـه چې هغـه څنګـه تاریخ تولیـدوي او یا یـې نه يش 

کولـی تولیـد کـړي، تر دې بل مهم مشـعر او ښـکارندوی نه شـته دی. ګییـل3 هالنډی 

مـورخ پـه خپـل مهم مونوګـراف کې پـه انګریزي کـې په )ناپلیـون: طرفـداري او ضد( 

ترجمه شـوی دی، ښـيي چې د ناپليون په باب د نونسـمې پېړۍ فرانسـوي مورخانو پر 

لـه پسـې قضاوتونه پـه واقع کـې د هغه متحـول او متضـادو ترتیبونو انعـکاس وو کوم 

. مارکـوس اورلیـوس د روم د امپراتـورۍ د انحطـاط پـه وخـت کـې ځـان ته په دغـه تفکر رسه   ۱

ډاډینـه ورکولـه چـې ټول څیزونه، چـې څنګه اوس واقع کېـږي، په مايض کې پېښ شـوي دي، 

او هـم بـه پـه اینـده کـې پېـښ يش. )ځانتـه ، مـخ ۲۷(، څنګه چـې ټ،لو ته ښـه اوضحـه ده، 

ټایـن بـې د دورانۍ حرکت نظر د د شـپنګلر )۱۸۸0- ۱۹۳۶جرمنی مـورخ( او لویدیځ انحطاط 

څخه اخیسـتی و.

۲  . مقدمه)د ډسمر، ۴، ۱۹۳۴(، د اروپا تاریخ.

.  . Pieter Geyl هالینډی مورخ.)م(  ۳
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چـې پـه همغـې پېړۍ کې د فرانسـې په سـیايس ژونـد کې پېښ شـوی و.

د نـورو انسـانانو د افـکارو په شـان، د مورخانو افکار هم د زمـان او مکان په محیط 

رسه شـکل او صـورت غـوره کـوي. اکټـن چـې دغه حقیقـت یې پـوره پېژندلـی و، په 

خپلـه پـه تاریـخ کې له هغـه څه د پـرار په لټـون کې شـو. دی لیکي: 

»تاریـخ بایـد نـه یوازې مـوږ د نـورو وختونو له بې جهـت تاثیر بلکـې پخپله زموږ 

لـه بـې جهـت تاثیـر او د محیـط لـه ظلـم او د هـوا لـه هغه فشـار څخـه چې مـوږ یې 

تنفـس کـوو، نجـات ورکوونکـي اوسـو«1. دا به د تاریـخ د رول په باب ممکـن له حده 

ډېـر د خـوش بینـۍ یـو نظر وبریښـي، خـو زه بـه دا عقیـده په زغـرده ښـکاره کوم چې 

هغـه مـورخ چـې له خبـل دریځ نـه خـورا ډېـر اګاه وي، هم به ډېـر قـدرت ولري چې 

پـه هغـه فوقیـت پیدا کـړي او هم به ډېر قـدرت ولري چـې د هغو اسـايس اختالفاتو د 

ماهیـت پـه قـدر پوه يش کوم چې د هغـه د جامعې او جهان بینـۍ او د نورو ملکونو او 

عرصونـو تـر منـځ وي. دی بـه نظر وهغه مـورخ ته لیا ډېـر قدرت ولري چې په ښـکاره 

ډول اعـرتاض لـري چې دغـه اجتامعي حادثـه نه ده، بلکـې فردي حادثه ده. ښـکاري 

چـې د انسـان هغه اسـتعداد چې له خپل اجتامعـي او تاریخي موقـف څخه لوړ يش، 

پـه هغـه حسـاب رسه مـرشوط کېږي،چې په هغـه رسه دی پـه هغه کې د خپل شـمول 

حـد او انـدازه پېـژين. مـا پـه خپـل لومـړي لیکچـر کـې ویـيل و: پخـوا لـه دې مورخ 

مطالعـه کـړئ، د هغـه اجتامعي او تاریخي محیـط مطالعه کړئ. مورخ هـم د یو فرد په 

حیـث د تاریـخ او جامعـې محصول دی. د تاریـخ محصل بایـد دا زده کړي چې مورخ 

پـه همدغـې دوه اړخیزې رڼا کـې وپېژين.

اوس بـه مـورخ پرېـږدو او زمـا د معادلـې هغـه بلـه خـوا- د تاریـخ حقایـق بـه د 

همدغـې مسـئلې پـه رڼا کـې تر کتنې النـدې ونیسـو. د مـورخ د پلټنې هـدف د افرادو 

سـلو)ورو( کونـه دی، کـه د اجتامعـي قوتونـو عملیـه؟ دلتـه زه پـه ښـې طـرح شـوې 

الرې درومـم. څـه وخت چې رسایسـایه برلین2 څـو کاله ړومبی یوه ځالنـده او مقبوله 

مقالـه د تاریخـي حتمیـت په نامه خپـره کړله، ده هغه د ښـاغيل ټي.اس ایلیـټ له اثارو 

څخـه پـه یـوې وجیـزې رشوع کړلـه: »پـراخ غیـر شـخي قوتونـه«. د مقالـې اصيل 

. اکټن، د معارص تاربخ په باب لیکچرونه)۱۹0۶( مخ ۲۲.   ۱
2  . SIir Isaih Berlin.
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موضـوع تـه بـه وروسـته وګرځـم. ده پـه دې مقالې کې په هغـو خلکو ملنـډې وهلې، 

چـا چـې د تاریـخ د قاطع عامـل په حیث پـه پراخو غیر شـخي قوتونو، نه پـه افرادو 

بانـدې، عقیـده لرلـه هغـه چـې زه به یـې د بدجان پاچـا د تاریـخ تیورۍ1 وبـومل یعنې 

هغـه نظـر چـې پـه تاریخ کـې یـوازې د افـرادو خصوصیـت او سـلوک اهمیـت لري، 

یـوه اوږده رېښـه او شـجره لـري. دا هغـه څـه چې په تاریـخ کې فردي نابغـه د تخلیقي 

قـوت په حیث مسـلم اصـل وګڼل يش د تاریخي شـعور د لومړنیو مراحلو خصوصیت 

دی. پخوانیـو یونانیانـو بـه غوښـتل چـې د مايض کار نامـې د قهرمانانو پـه نامه حتمې 

کـړي او قهـر مانـان د همدغـو کارنامـو واجـدان وبـويل. دوی هڅـه کـوي لرلـه چې 

خپـل حامسـیات یـوه شـاعر تـه چې هومـر  یې نـوم و، منسـوب کـړی، خپـل قوانین 

او موسسـات یـوه شـخص تـه پـه نامـه ويل کرګیـوس2 یـا بـل شـخص تـه پـه نامـه د 

سـولون3 منسـوب کـړی. همدغسـې هڅـه پـه رنسـانس کـې رس وهـي یعنې پـه هغه 

وخـت کې چې پلوتـارک4 په اخالقي اصولو پابند سـوانح لیکونکـی د پخوانیو علومو 

پـه بیـا ژونـدي کولـو کـې د پخوانیـو دورو له لـه مورخانو څخـه ډېر محبـوب او منقد 

شـخصیت و. دا نظـر پـه دغـه ملـک )انګلسـتان( کې د چـا خـره مـوږ ال ان د مور په 

غېـږه کـې زده کـړې وه، او نـن ورځ به مـوږ په دغـه حقیقت ممکن اعـرتاف وکړو چې 

دا نظـر د وړو او یـا د وړو د ذوق لـه پـاره دی.

دا نظـر پـه هغـه وختـو کـې چـې جامعـه ډېـره سـاده وه او داسـې ښـکارېده چې 

عمومـي چـارې یـوازې یـو څو نومیالیـو اجرا کولـې، ممکن سـم او درسـت وي. خو 

زمـوږ پـه عـرص کې چـې جامعه ډېـره پېچلـې او مغلقـه ده، دا نظر هیڅ رس نـه خوري 

او پـه نونسـمې پېـړۍ کـې د سوسـیولوجۍ پـه نامه د یـوه نوي علـم ظهـور د همدغه 

پیچلتوب  نتېجه وه. دا نظر چې »تارخ د سـرتو کسـانو سـوانح ده« د اولسـمې پیړۍ په 

رشوع کـې یـوه مشـهوره وجیـزه وه. یوازې لـس کاله دمخه یـوه وتـيل امریکايي مورخ 

خپـل همـکاران د »تاریخـي لوبغـاړو پـه عمومي وژلـو« رسه تومتي کړل پـه دې چې د 

1  . The bad king John theorey of history
.Lycurgus )د سپارټا د نهمې پېړۍ ق.م مقنن.)م .  ۲

 .Solon .)۵۵۹ ق.م د یونان عامل او مقنن )م .  ۳

 .Plutarch .)۴۶-۱۲0(، یوناين سوانح لیکونکی او د اخالقو عامل.)م( .  ۴
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ده پـه فکـر دوی)د اجتامعـي او اقتصادي قوتونو نانځکې( ګڼل شـوی وو1. د دغه نظر 

خاوندانـه نـن ورځ د هغـه په باب یـو څه محبوب ښـکاره کېږي خو وروسـته له یو څه 

پلټنـې پـه دغـه باب مـا د پېغلـې وج ووډ2 د یوه کتـاب په مقدمـه کې یوه ډېـره معارصه 

اعلی وینـا وموندلـه، هغه لیکي:

»ماتـه د افـرادو پـه حیث د انسـانانو سـلوک نظر د ډلو او طبقانو سـلوک تـه ډېر په 

زړه پـورې دی. تاریـخ هـم په همدغه تعصـب او هم په بل رسه لیـکل کیدلی يش. دانه 

ډېـر  او نـه کم تېرایسـتونکی دی. دغه کتاب... یو کوښـښ دی چـې واضحه يش دغو 

کسـانو څنګـه احسـاس وکـړ او ولې یې پـه خپل تخمین رسه هغسـې وکـړه لکه څنګه 

چې یې وکـړه«3.

دا ښـه رصیحـه وینـا ده او څنګه چـې پېغلـه وج وو ډېره محبوبه لیکوالـه ده، یقین 

دی چـې ډېـر خلق هغسـې سـوچ کـوي، لکه دایې چـې کـوي. د مثال په توګـه، ډاکټر 

راوس وايـي چـې د ایلزابتـې سیسـتم ځکـه ړنګ شـو چـې لومـړی چیمز4 پـه  هغه نه 

پوهېـده او د انګلسـتان د اولسـمې پېـړۍ انقـالب د دوو لومړنیـو سـټورات پاچایانـو د 

حامقـت ل املـه یوه»تصاديف« پېښـه وه5. حتی رسجیمـز نیل چې تر ډاکټـر راوس ډېر 

سـخت ګیـر او دقیـق مـورخ دی کله کله هڅه کـوي چې نظر دې ته چـې رشح کړي د 

تیـودور6 پاجایـي د کـوم مقصد او اصـل له پـاره وه د ملکې ایلزابتې سـتاینه ډېره کوي. 

رسایسـایه برلیـن، پـه هغـې مقالـې کـې چـې ما همـدا اوس تـرې اقتبـاس وکـړ په دې 

ډېـر اندیښـمن دی، چـې مورخـان بـه چنګیز خان، یـا هټلر د بدو کسـانو پـه نامه ثبت 

. امریکايي تاریخي مجله، ۱۷۱، ملر ۱، )جنوري، ۱۹۱۵(، مخ ۲۷0.    ۱
2  . C. r. Wedg Wood.

. سی، وي،وج، ووډ، د پاچا سوله)۱۹۵۵(، مخ ۱۷.  ۳

.james I ..)۴  د سکاټ لینډ پاچا.)م

۵  . اس.ایـل.راوس، د ایلزابتـې انګلسـتان )۱۹۵0(، مخونـه ۲۶۱-۳۸۲. دا بـه انصـاف وي چې 

دې تـه اشـاره ويش چـې ښـاغلی راوس پـه یـوې ړومبـۍ مقالې کـې دا تـور ولګاوه پـه » هغو 

مورخانـو چـې دوی فکـر کـوي بور بوناتو ونه شـو کولی وروسـته لـه ۱۸۷0 څخه په فرانسـې 

کـې پاچايـي بیا تاسـیس کړي، ځکـه چې پنځم هرني لـه یوه واړه سـپین بیـرغ رسه زیاته عالقه 

لرلـه«)د یـوې دورې پای، ۱۹۴۹، مخ ۲۷۵(، شـاید ده دغسـې شـخي ترشیحات د انګلیس 

د تاریـخ د پاره سـاتلې وي.
6  . Sir James Neal.
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نـه کـړي1 کلـه چـې موږ اوسـنیو وختونو تـه را ګرځـو، د بد کنـګ جـان او نیکې ملې 

بـس نظـر مخصوصاً رواج پیـدا کوي. دا ډېره اسـانه ده چې کمونـزم د »کارل مارکس د 

دمـاغ محصـول« و بلـل يش )زه دا ګل د یـوه معارص سـهمدار له متحـد املال مکتوب 

څخـه شـکوم( نظـر دې تـه چـې د هغه منبـع او خصوصیـت تحلیل يش، د بلشـویک 

انقـالب دوهـم نیکـوالی2 حامقـت یا د جرمنـي طال ته منسـوبه يش، نظـر دې ته چې 

د هغـه ژورې اجتامعـي رېښـې مطالعـه يش او د دغـه قـرن دواړه جهـاين جنګونـه د 

دوهـم ویلهلـم3 او هټلـر د فردي بحث نتېجـه وګڼله يش نظر دې ته چـې د بین املليل 

مناسـباتو په سیسـتم کـې د ړنګېدلو ژورې رېښـې وپلټلې يش.

د پېغلـې وج ووډ وینـا دوه فرضیـې رسه یـو ځای کوي. لومړۍ فرضیـه دا ده چې د 

افـرادو په حیث د انسـانانو سـلوک د دوی له هغه سـلوک رسه چې یـې د ډلو او طبقاتو 

د غړیـو پـه حیـث کـوي، رسه بېـل دي، او مـورخ تـه اجـازه ده چـې په خپلې خوښـې 

رسه یـوه غـوره کـړي او پـرې بحث وکـړي. دوهمه فرضیـه دا ده چې د افـرادو په حیث 

د انسـانانو د سـلوک مطالعـه د دوی د اعاملـو د شـعوري محرکاتـو لـه مطالعـې څخه 

ده. متشکله 

وروسـته لـه هغـه څـه چـې مـې ړومبـی وویـل، الزمـه نـه بـومل چـې پـه لومړۍ 

فرضیـې نـور زیـار وباسـم. داسـې نـه ده چـې د یـوه فرد پـه حیث د انسـان نظـر، نظر 

وهغـه تـه چـې دی یـې د یـوې ډلې د یـوه غړي په حیـث لري، لـږ و ډېر تېرایسـتونکی 

دی. اصـالً د دواړو تـر منـځ د توپیر د پیـدا کولو په لور هڅه تېراسـتونکې ده. د تعریف 

لـه مخـې فـرد دیـوې جامعې یـا له یـوې جامعـې څخه زیـات ډلـه ورت وایـه يش، یا 

طبقـه یـا ملـت، یـا قبیلـه یـا نـور څـه – غـړی دی. ړومبنـي ژونـد پوهـان پـه دې قانع 

وو چـې د مرغانـو، حیواناتـو او د قفـس د ماهیانـو، د ښېښـه يـي کوټـو، ماهایانـو او 

منایـيش صندقونـو، ماهیانـو د انواعو تصنیـف وکړي او په دې پسـې ونـه ګرځي چې 

ژونـد موجـود لـه خپـل محیـط رسه د ارتبـاط له مخـې مطالعه کـړی. اجتامعـي علوم 

ممکـن نـن ورځ هـم له خپلـې ابتدايي مرحلې څخـه پوره وتلـی نه وي. ځینې کسـان 

د روحیاتـو او سوسـیولوجي تـر منـځ لومړی د فـرد د علم او دوهم د جامعـې د علم په 

1  . Tudor.
 .Nicholas .)۱۸۶۸-۱۹۱۸(، د روسیې امپراتوري.)م( .  ۲

3  . Wilhelm.
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حیـث پـه فـرق قابـل دی. د سـایکا او جـزم1 نوم پـه هغه نظر  ایښـودل شـوی دی چې 

وايـي ټـول اجتامعي مسـایل پـه پای کـې د فردي انسـان د سـلوک و تحلیل تـه تبدیل 

کېدونکـي دی. خـو د روحیاتو هغـه عاملان چې ونه يش کـړای د فرد اجتامعي محیط 

مطالعـه کـړي، چنـدان به ترقـي ونه کـړي2 د بیو ګـرايف او تاریخ ترمنځ قـرق کول چې 

یـو یـې انسـان د فـرد او بل یې انسـان د یـوه کل د جزء په حیـث مطالعه کـوي او د دې 

نظریـې وړانـدې کـول چې وايي ښـه بیوګـرايف بد تاریخ جـوړوي تېر ایسـتونکی دی. 

اکټـن یو وخـت ویل: 

»د تاریـخ پـه بـاب هیـڅ څیـز د انسـان نظر تـه دومـره ډېره غلطـي او بـې انصايف 

نـه پېښـوي لکـه چـې هغـه عالقـه یـې پېښـوي، کومـه چـې د فـردي خصوصیاتـو له 

املـه پیـدا کېـږي«3. خـو دغـه متیـز هـم غیـر حقیقـي دی. زه دا هم نـه غـواړم چې د 

ویکتوریـا د عـرص د هغه متل و شـاته پناه یوسـم چـې جي، ایم. ینـګ4 د خپل تالیف د 

ویکتوریـا د وختـو انګلسـتان – د عنـوان په مـخ راړوی دی: »مـزدوران د خلکو په باب 

غږيـږي، او ارشف لـه څېزونـو نه بحـث کوي«5. ځینې بیـو ګرايف ګانې لـه تاریخ رسه 

1  . Psychologism.
. . رسه د دې هـم د روحیاتـو عـرصي پوهـان پـه دغې اشـتباه محکـوم شـوي دي: » د روحیاتو   ۲

عاملـان د یـوې ډلـې پـه حیث، فـرد د ننه په اجتامعـي ژوندي سیسـتم ک د یوه واحـد په حیث 

تـر مطالعـې النـدې نیولـې نـه دی«. بلکـې دی یې د یو مشـخص انسـان په حیث تـر مطالعې 

النـدې نیولـی دی چـې دی پـه هغـه وخت کـې د اجتامعي سیسـتمونو د تشـکیلولو د پاره مخ 

پـه وړانـدې روان و. پـه دې ډول، دوی هغـه خـاص مفهـوم پـه کايف ډول په حسـاب کې نه دی 

نیولـی، پـه کومـو کې چـې د دوی کټه ګـوري ګانې مجـردې وې«. )پروفیر ټال کوټ پارسـنز 

مقدمـه د ماکـس ویر( پـه  )د اجتامعـي او اقتصادي تشـکیالتو تیـوري، ۱۹۴۷، مخ ۲۷(.

. کورنۍ او خارجي مجله، جنوري ۱۸۶۳، مخ ۲۱۹.  ۳
4  . G. M. Young.

۵  . دا فکـر لومـړی هـر بـرت ۍبنـر په خپـل اثر – دسوسـیولوجي مطالعـه – کې وړانـدې کړ. 

)دوهـم څپرکـی(. کـه په عمومي ډول تـه غواړې د چا ذهن د اسـتعداد تخمین وکړيتـه تر دې په 

بـل هیـڅ  صـورت په ښـه ډول کولی نه شـې چـې د هغه په صحبت کې د اشـخاصو پـه باب د 

هغـه د کلیاتو تناسـب مشـاهده کـړی. د افرادو په باب څومره سـاده حقایق پـه هغو حقایقو رسه 

عوض شـوي دي، چې د انسـانانو او څېزونو له متعددو تجاربو څخه ایسـتل شـوی او خالصه 

شـوی دی، پـه دې ډول کلـه چـې تاسـو د دېـرو انسـانانو تخمین وکړ تاسـې به یو څو متشـتت 

کسـان ومومـی چـې هغوی بـه د انسـاين چارو تـر بیوګرايف نظـر نه زیـات نور څه پـه نظر کې 

ونـه نیي.
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جـدي مرسـته کـوي. زما په خپلې سـاحې کـې د ایزک ډویچر1 د سـتالین او تراتسـکې 

بیوګـرايف ګانـې یـې وتـيل مثالونه دي. نـوروې بیوګـرايف ګانـې د تاریخـي ناولونو په 

څېـر ادبیاتـو پـورې تعلق نیـي. پروفیر ټریوروپـر2 لیکـي: »د لیټن سـټراچي3 په نزد 

تاریخـي مسـایل یـوازې او تل د فردي سـلوک او فردي غرابت مسـایل وو.... دی هیڅ 

په دې پلټنې پسـې نه شـو چې د تاریخي مسـایلو، د علم سیاسـت او د جامعې مسایلو 

د پـاره ځـواب ووايـي او یا یـې حتی پوښـتنه وکړی«4.

هیڅـوک مجبـور نـه دی چـې تاریـخ ولیکي او یـا یې ولـويل، کېـدای يش چې د 

مـايض پـه بـاب ډېـر اعلـی کتابونـه ولیکل يش چـې هغـه دې تاریـخ نه وي. خـو زما 

پـه فکـر مـوږ د رواج لـه مخـې د دې اسـتحقاق لـرو لکـه څنګـه چـې زه یـې پـه دغو 

لیکچرونـو کـې پشـنهاد کوم چـې د »تاریـخ« کلمه په جامعـې کې د انسـان د مايض د 

پلټنـې د عمليـې د پاره تخصیـص کړو.

دوهـم ټکـی یعنـې دا چې تاریخ له دې پلټنـې رسه رسو کار لري چـې افراد دوولی 

پـه خپـل تخمیـن رسه هغسـې وکړه، لکـه څنګه چـې یې وکړه، پـه اول رس کـې نهایت 

عجـب بریښـي او زه ګـامن کـوم چـې پیغلـه وج ووډ د نـورو معقولـو خلکو په شـان، 

هغـه څـه نـه عميل کـوي، چـې تبلیغ یې کـوي. او که یـې کوي نـو هغه به حتـامً کوم 

ډېـر عجـب تاریـخ لیکي. نـن ورخ هر څـوک په دې پوهېږي چې انسـانان تل یا شـاید 

حتـی د عـادت لـه مخـې د هغـو محرکاتـو له مخې عمـل نه کـوي، چـې دوی په هغو 

پـوره اګاه وي او یـا دوی دې تـه تیـار وي چـې په هغـو اعرتاف وکړي. په غیر شـعوري 

یـا پـه پټـو محرکاتـو ځان نـه پوهـول یقیناً داسـې مثال لـري چې یـو څوک بـه په خپل 

کار پسـې ځـي او یـوه سـرتګه بـه یې قصـداً تړلـې وي. خـو د ځینـو خلکو پـه فکر دا 

هغـه څـه دي چـې بایـد مورخان یې وکـړي. د مطلب ټکـی دا دی، تر هغو چې تاسـې 

پـه دې قانـع یـی چـې د کنګ جـان بـدي د ده په حـرص، حامقت یا جاه طلبـي کې ده 

چـې غوښـتل یـې د ظامل رول ولوبوي، تاسـې د فـردي خاصیتو په ژبـه ګړېږئ، چې د 

وړکتـون د هلکانـو پـه تاریـخ کې د فهـم وړ دی، خو کلـه که مو په دغسـې ویل رشوع 

 .Isacc Deutcher .)پولنډی عامل او بیوګرايف لیکونکی.)م .  ۱
2  . Trevor Roper.

 .Lyttom Strachey .)۳  . )۱۸۸0- ۱۹۳۲(. انګلیس مصنف او سوانح لیکونکی .)م

. تریور روپر، تاریخي مقالې)۱۹۵۷(، مخ ۲۸۱.   ۴
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وکـړه چـې کنـګ جـان د هغـو شـتمنو د منافعو یـو غیر شـعوري الـت و، کـوم چې د 

ده مخالـف وو چـې فیـوډايل بارونـان په واک يش، تاسـې بـه نه یوازې د کنـګ جان د 

بـدۍ یـوه ډېره پېچلې او سفسـطه یـي نظریه وړاندې کـړې وي، بلکې تاسـې به ظاهراً 

داسـې نظریـه هم وړانـدې کړې وي، چـې تاریخي وقایـع د افرادو په شـعوري اعاملو 

رسه نـه ټـاکل کېـږي، بلکـې په هغـو سـرتو خارجـي قوتونو رسه ټـاکل کېـږي، چې د 

دوی غیـر شـعوري اراده هـم اداره کـوي. واضحه ده چې دا نظریه درسـته نه ده. تر هغه 

ځایـه چـې پـه ما اړه لـري، زه نه په اسـامين قدرت عقیده لـرم، نه په جهـاين روح، نه په 

معلـوم تقدیـر او نـه پـه هر هغـو مجرداتو چـې کله کله داسـې ګڼل کېـږي چې هغوی 

د پېښـو جریـان ادراه کـوي او پـه دې بـاب زه د د مارکس الندنې تبرصه بـې له رشط او 

تائیدوم: قیده 

»تاریـخ هیـڅ نـه کـوي، هغه ډېـره شـتمني هیڅ نه لـري، هیـڅ جنګونه نـه کوي، 

بلکـې پـه خپلـه انسـان، حقیقـي ژونـدی انسـان دی چې هر څـه کوي، تـرصف کوي 

او جنـګ کـوي«5. زه پـه دغـې مسـئلې دوه تبـرصې لـرم. یـوه یې هـم د تاریـخ په کوم 

مجـر نظـر بنـا ده او دواړه خالصې په تجربې مشـاهداتو بنـا دي. لومړۍ تبـرصه مې دا 

ده، چـې تاریـخ تر ډېـره حده د عددونـو موضـوع ده. کارالیل6 دغه اسـفناکه وینا کړې 

وه چـې »تاریـخ د سـرتو کسـانو بیو ګـرايف ده(. خو د ده پـه ډېر سـرت او فصیح تألیف 

کـې له ده څخـه واورئ:

»بربنډتـوب، صالحـه تعدي او ولږه په پنځه ویشـتو میلیونو زړونـو درنه متامېږي، 

د فرانسـې پـه انقالب کې لومړين خوځوونکـي همدغه وو، نه زخمي شـوی غرورونه، 

یـا د فلسـفې مدافعـو وکیالنـو، شـتمنو دکاندارانـو، اطـرايف ارشافـو نقیضـې شـوې 

فلسـفې، د همدغـو مثـال به په همدغسـې ټولـو انقالبونـو او ټولو ملکونو کـې وي«7.

یـا لکـه څنګه چـې لینن وايـي: »سیاسـت هلتـه رشوع کېـږي، چېرته چـې تودې 

وي، نـه پـه هغـه ځـای کې چېرته چې پـه زرګونـو وي، بلکې هلته چې پـه میلیونو وي 

یعنـې هلتـه چې جدي سیاسـت رشوع کېـږي«8. د کارالیـل او لینن میلیونونـه د افرادو 

. مارکس انګلز، GESAMTAUSGABE مخ ۶۲۵.   ۵

 .Thomas Carlyle .)۱۷۹۵-۱۸۸۱(، سکاټ لینډی مورخ او مقاله لیکونکی.)م( .  ۶

. کارالیل، د فرانسې انقالب.   ۷

. لینن، متخب اثار، مخ ۲۹۵.   ۸
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میلیونونـه وو. د دوی پـه بـاب هیـڅ شـی غیـر شـخي نـه وو. کلـه کلـه پـه دغسـې 

مسـئلې بحـث کـول پـه دې متام يش چې نـه نوم توب له غیر شـخي تـوب رسه ګډ 

يش. خلـق لـه خلـق تـوب او افـراد لـه فردتـوب څخـه پـه دې بل څـه نه کېـږي، چې 

زمـوږ د دوی نومونه نه پېژنو. د ښـاغيل ایلیټ »پراخ غیر شـخي قوتونـه« هغه افرادو 

چـې کلـه رینډن1 چې تر هغـه لیا زړور او سـپین ویونکی محافظـه کار و، ورته »بینومه 

کشـیف خلـق«2 وايـي. دغـه بی نومـه میلیونونـه هغه افـراد دي څـوک چـې لږوډېر په 

غیـر شـعوري ډول او په ګډه رسه اجتامعي قوت تشـکیلوي. مؤرخ بـه په عادي حالت 

کـې دې تـه اړ نـه وي چـې یـو ځانګړی نـاراض کلـی، یا یو ځانګـړی نـاراض کرونده 

ګـر پـه حسـاب کې ونیـي. خو پـه میلیونو نـاراض کرونده ګـر، په زرګونـو کلیو کې 

داسـې عامـل کېـږي چـې هیڅ مـورخ به ترې سـرتګې پټـې نه کـړي. هغـه دالیل چې 

جونـز لـه واده کولـو څخـه ویـروي، مورخ تـه به تر هغـه په زړه پـورې نـه وي، چې تر 

څـو همغـه دالیـل د جونز د نسـل په زرګونـو نـور افـرادو ویـروي او د واده په عمومي 

میـزان کـې پـوره لږوالـی راويل. پـه دغـه حال کې به دا پېښـه پـه تاریخي لحـاظ مهمه 

وي. دا هـم نـه ښـايي چـې دغه بې لطفـه وینا موږ اندیښـمن کړي چـې وايي نهضتونه 

د اقلیتونـو لـه خـوا رشوع کېـږي. ټـول مؤثـر نهضتونـه یـو څو مـرشان او کثیـر پیروان 

لـري. خـو د دې معنـی دا نـه ده چې کـرت د هغو د بریالیتـوب د پاره اسـايس نه دی. 

اعـداد په تاریـخ کې اهمیـت لري. 

زمـا دوهمه تبرصه تر ړومبنۍ نه هم حتی ښـه مشـهوده ده. د تفکـر د ډېرو مختلفو 

مکتبونـو لیکـواالن پـه دې موافق دي چې د انسـاين افرادو د اعاملو نتېجـې زیاتره هغه 

نـه دې چـې یـې عمـل کوونکـی یـا بـل کـوم فـرد پـه ارزو کـې وي او یـا یـې پـه هغه 

نیـت عمـل کـړی وي. یـو عیسـوي عقیده لـري چې فـرد چې پـه شـعوري ډول رسه د 

خپلـو مقاصـدو د پـاره عمل کوي، پـه حقیقت کې د خـدای د مقصد یو غیر شـعوري 

مناینـده دی. د ماندیـوال3 »شـخي ګناهونه، عمومي ګټې« د همدغه کشـف لومړنی 

 .Clarendon ..)۱۶0۹- ۱۶۷۴(. انګلیي مورخ،)م( .  ۱

۲  . کله رینډن، د هابس دلی وی ټن په کتاب کې د کلیسا او دولت په مقابل کې د خطراتو او 

اشتباهاتو یوه لنډه رسوې )۶۱۶۷( ، مخ ۳۲0.

 ً.Bernard Mandeville )۱۶۷0-۱۷۳۳(، هالینډی اسقف.)م( .  ۳
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او عمـدًل پـه ظاهر کې مهمله او نقیضه بریښـوونکی افاده ده. د ادم سـمت1، پټ الس 

او د هیـګل2 د »عقـل زرنګـي« چـې افـراد هغه تـه د عمل د پاره پـه الره برابـره وي رسه 

لـه دې چـې افـراد بـه پـه خپل فکر د خپلو شـخي مقاصـدو د اجـرا د پـاره کار کوي 

دومـره واضـح دی، چـې اقتباس تـه یې حاجت نه شـته. 

مارکـس د خپـل)د سـیايس اقتصـاد انتقـاد( نومـي تألیـف پـه رسیـزه کـې لیکي: 

»انسـانان د خپلو تولیدي وسـایلو په اجتامعي تولید کې په معینو او رضوري مناسـباتو 

کـې رسه داخلېـږي، چې د هغوی له ارادې څخه مسـتقل وي«3. په جنګ او سـوله کې 

وايـي او جملـې پـه رس کې د ادم سـمت د فکر انعکاس کوي:انسـان په شـعوري ډول 

د ځـان د پـاره ژونـد کـوي، خو د برشیـت د مهمو عاملـي مقاصدو په حصـول کې یو 

غیر شـعوري الت دی4.

قصـه چـې لنـډه کـړو، کـه څـه هـم دمخـه تـر دې ښـه اوږده شـوې ده پروفیـر 

بټرفیلـډ تـه غـوږ کېـږدئ. »د تاریخـي پېښـو په ماهیـت کې داسـې یو څه موجـود دی 

چـې د تاریـخ سـیر په داسـې الره کـږوي، چې انسـان به یې هیـڅ ارزو نـه وي کړې«. 

لـه ۱۹۱۴ څخـه را هیسـې، وروسـته لـه سـلو کالونـو څخه چـې واړه محـيل جنګونه 

پکـې شـوي وو، مـوږ دوه لـوی جهاين جنګونه ولیـدل. د دې حادثې د قبـول وړ رشح 

بـه دا نـه وي، چې وویل يش چې نظر د نونسـمې پېړۍ په درې وروسـتیو پنځوویشـتو 

کالونـو کـې پـه دغـه وخـت کې ډېـرو افـرادو د جنـګ مطالبـه کولـه او لږو یې سـوله 

غوښـتله. د دې قبـول مشـکل دی چـې وویـل يش چـې کـوم چـا د ۱۹۳0 څخـه تـر 

۱۹۴0 پـورې د لسـو کالونـو د لـوی کسـاد ارزو لرلـه او یا یـې اراده ورته کـړې وه. خو 

رسه لـه دې دا کسـاد بـې لـه کـوم شـک او تردیـد څخـه د افـرادو اعاملـو منځ تـه راوړ 

او هـر یـوه پـه شـعوري ډول بېل هـدف تعقیـب کاوه. د فرد د نیـت او د هغـه د عمل د 

نتایجـو تـر منـځ د توپیر تشـخیص هم تـل باید د اینـده مورخ د پـاره ټال نه شـی. الج5 

 Adam Smit )۱  . )۱۷۲۳- ۱۷۹0(، سکاټ لینډي سیايس اقتصاد پوه.)م

 .G.W.F.Hegel )۱۷۷0- ۱۸۳۱(، جرمني فیلسوف.)م( .  ۲

 .Leo Tolstoy .)۱۸۲۸-۱۹۱0( رويس ناول لیکونکی.)م .ـ   ۳

. تولستوی، جنګ او سوله، لومړی فصل.   ۴

. ایچ، ټرفیلډ، انګلیس او د هغه تاریخ)۱۹۴۴(،   ۵
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د ۱۹۱۷ پـه مـارچ کـې دوډروویلسـن1 په باب ولیـکل: »نیت یې دا نـه دی، چې جنګ 

تـه الړ يش، خـو زمـا په فکر چـې واقعات به یـې په هغه لـور بوځي2.

دا نظـر ټولـو شـواهدو پـه خـالف دی چـې وویـل يش تاریخ بـه په دغو اساسـاتو 

ولیـکل يش یعنـې د انسـاين نیتونـو د ترشیحاتـو پـه قـرار یـا د هغـو محرکاتـو د رشح 

پـه قـرار چـې پـه خپلـه عامـالن به یـې ورکـوي، یـا پـه دې رسه چـې ولې یې پـه خپل 

تخمیـن رسه هغسـې وکـړه، لکـه څنګـه چې یـې وکړه.

د تاریـخ حقایـق، پـه واقع کـې د افرادو په باب حقایـق دی. خو دا حقایـق د افرادو 

د هغـو اعاملـو پـه بـاب نه دی، چـې په مجـرد ډول رسه اجرا شـوی وي. داسـې هم دا 

حقایـق د هغـو محرکاتـو حقیقـي وي یا خیـايل په باب نـه دی، چې افراد خیـال کوي، 

چـې ګواکـې دوی دا عمـل د هغو له مخې کـړی دی. دا حقایق د افرادو د مناسـباتو په 

بـاب دی، چـې دوی یـې پـه جامعـه کې یـو تر بلـه رسه لـري او همـدا اوس راز د هغو 

اجتامعـي قوتونـو پـه بـاب دی، چـې د افـرادو لـه اعاملـو څخـه نتایج راوبـايس چې 

زیاتـره یـې لـه هغو نتایجو څخه مختلـف او یا کله کلـه د هغو په ضـد وي، چې افرادو 

یـې ورته نیت کـړی وي.

د کالنـګ ووډ د تاریـخ نظـر چـې ما په تیر لیکچـر کې رشح کړ، یـوه جدي غلطي 

هغـه فرضیـه ده چـې د هغه په اسـاس د عمل شـا ته فکر، چـې باید مورخ یـې په پلټلو 

موظـف وي، د فـردي عامـل  فکر ګڼل شـوی دی. هغه څه چې مورخ یـې باید وپلټي، 

دا دی چـې د عمـل وشـاته څـه شـی پـروت دی. او د دې له پـاره به ممکن د فـردي او 

ځانګـړي عمل کوونکي شـعوري فکر یـا محرک، کامالً نـا مربوط وي.

ښـايي دلتـه اوس پـه تاریـخ کـې د یاغـي او د مخالف رول پـه باب یو څـه ووایم، 

د جامعـې پـه مقابـل کـې د یاغـي پـه حیـث دیوه فـرد عمومـي تصویر کښـل پـه واقع 

کـې د فـرد او جامعـې تر منـځ د یوه غلـط ضدیت رواجول دي. داسـې جامعه نه شـته 

چـې ګـرد رسه دې متجانسـه وي. هره جامعـه د اجتامعي مخالفتونو یـوه صحنه ده او 

هغـه افـراد چـې د موجـودې واکمنۍ په مقابل کې قیـام کوي، هغومـره د هغې جامعې 

1  . Lodge.
Woodrow Wil- )۱۸۵۶-۱۹۲۴(. د امریـکا د متحـده ایاالتونو اته ویشـتم جمهور رئیـس)م(.  ۲

 .son
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محصـوالت او انعکاسـات دی، لکـه څومـره چـې طرفـداران یـې دي. دوهـم ریچرد1 

او سـرته کاترینـه2 د څوارلسـمې پېـړۍ انګلسـتان او د اتلسـمې پېـړۍ رويس د سـرتو 

اجتامعـي قوتونـو ممثـالن وو. داسـې هـم واټ ټېلـر3 او پوګاچیف4 چې وروسـتی د 

نیمـه غالمـۍ د لـوی قیـام مرش و، د سـرتو اجتامعـي قوتونـو متثیـل کاوه. پاچایان او 

یاغیـان یـو شـان د خپـل عرص او هېـواد د خاصـو رشایطـو محصـول دی. د واټ ټېلر 

او پوګاچیـف داسـې معـريف کـول، چـې دوی ګواکـې د جامعې پـه مقابل کـې یاغي 

افـرادو، لـه حـده زیاته یوه تېر ایسـتونکی سـاده کـول دي. 

کـه دوی تـش همـدا وای، مـورخ بـه د دوی نـوم هیـڅ نـه وای اورېدلـی دوی پـه 

تاریـخ کـې خپـل رول د خپلـو کثیـرو طرفدارانـو مرهـون ګڼـي. دوی یـا د اجتامعـي 

حوادثـو پـه حیـث مهـم دي یا هیڅ نـه دي. اوس بـه په لوړه سـویه، یو وتلـی یاغي فرد 

پرسـت د مثـال پـه توګه وښـيو. یوازې یو څو کسـانو تـر نیچې5 زیات د خپـل عرص او 

هېـواد پـه ضـد په ډېر شـدت او افراطي ډول عکـس العمل ښـودلی دی، رسه د دې هم 

نیچـه د اروپايـي او پـه خـاص ډول د جرمني جامعې مسـتقیم محصول دی. دا داسـې 

حادثـه ده چـې نـه بـه پـه چیـن او نه پـه پیرو کـې پېښـه شـوې وای. نیچي لـه مرګه یو 

نسـل وروسـته نـه د ده په عرص کې دا ښـکاره شـوه چې د اروپـا او په تېره بیـا د جرمني 

اجتامعـي قوتونـه چـې دغـه فـرد یـې افـاده و، څومـره قـوي وو، او نیچه د آینده نسـل 

لپـاره، نـه د خپـل معـارص نسـل له پـاره  یو ډېـر مهم شـخصیت وګرځید. 

پـه تاریـخ کـې د یاغـي رول د سـرت کـس لـه رول رسه یـو څـه ورتـه دی. پـه دغو 

وروسـتیو کالونـو کـې د تاریـخ د سـرت کـس تیـوري –د نیکې بـس او ملکـې د مکتب 

خـاص مثـال – یـو څـه لـه رواجـه لویدلـې ده. یـوازې کلـه کلـه خپـل رس هسـکوي. 

د عمومـو د پـاره د تاریـخ د دريس کتابونـو د یـوې سلسـلې تالیـف کوونکـی چـې لـه 

دوهـم جهـاين جنګ نـه وروسـته رشوع شـوی دی، له خپلـو لیکوالو څخه وغوښـتل 

»چـې د سـرت کـس د سـوانحو پـه لیکلـو رسه یـوه مهمـه تاریخـي موضـوع پرانیزي«. 

 .II Richard .)۱۳۶۷-۱۴00( د انګلستان پاچا)م( .  ۱

 .Catherine the Great .)۱۷۲۹-۱۷۹۶(. د روسی امپراتور)م( .  ۲
3  . Wat Taylor.
4 . Pugachev. 

 .F..W. Nietzsche .)۱۸۴۴- ۱۹00(، د جرمني فیلسوف)م( .  ۵
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ښـاغلی ای.جـی. پـی. ټیلر1 په خپلې یـوې ګوچنۍ مقالـې کې موږ تـه وویل چې »د 

معـارصې اروپـا تاریخ د دریـو پهلوانانو په نامه لیکل کېدلی شـی: ناپلیون، بسـامرک، 

اولیـن«2. مګـر ده پـه خپلـو نـورو جـدي لیکنـو کې دغسـې بې سنچشـه تبـرصه نه ده 

کـړې. پـه تاریـخ کـې د سـرتکس رول څـه دی؟ سـرت-کس یـو فـرد دی او څنګـه چې 

دی یـو وتلـی فـرد دی، دی د یـوې اجتامعي حادثې یـو وتلی اهمیت هـم دی. ګیبون 

ویلـی چـې »دا یـو واضـح حقیقت دی چـې عرصونه بایـد د فوق العـاده افـرادو د پاره 

مناسـب وی، او دا چـې د کرومـول، اور تـز 3 نبـوغ بـه ممکـن اوس پـه نامعلومې کې 

ورک او ختـم يش«4. مارکـس پـه خپـل د »لویـې بوناپـارت پـه اتلسـم برومیـر« نومـي 

تالیـف کـې د هغـه معکوسـه حادثـه تشـخیص کړلـه: »پـه فرانـې کـې طبقـايت جنګ 

داسـې رشایـط خلـق کړل، چـې د هغو په اثر منځنی)منځنۍ طبقې( ناشـولته شـخص 

و کـړای شـوه د قهرمـان په جامعه کې د نازقدم ووهي«. که بسـامرک په اتلسـمې پېړۍ 

کـې زېږېدلـی وای څـه بـې مفهومه تبرصه، ځکـه چې دی بـه هغه وخت بسـامرک نه 

وای جرمنـی بـه یـې متحـد کړی نـه وای او هیڅ به سـرت شـخص شـوی نـه وای؛ خو 

دا هـم الزمـه نـه ده چـې د تولسـتوی په شـان – یو څوک د سـرتو کسـانو ارزښـت کم 

کـړي او هغـوی »پسښـو تـه د نـوم ورکولـو ټاپې« وګڼـي. په دې کې څه شـک نه شـته 

چـې کلـه کله د سـرت فرد دملانځلـو روش ممکن نـاوړه عواقب ولـري. د نیچې مافوق 

–انسـان مـردود او د نـه منلـو دی. ماتـه ښـايي د هټلر قضیه یا په شـوروي اتحـاد کې د  

»شـخصیت د ملانځلـو روش« نـاوړه عواقـب یـاد کـړم. خو زمـا مقصد دا نـه دی چې 

د سـرتو کسـانو سـرتتوب و وړ وښـیم. داسـې هـم نه غـواړم پـه دغه نظر کـې رشیک 

شـم چـې وايي»سـرت کسـان تل بـد کسـان وي«. هغه نظـر چې هیله کـوم لـه رواج نه 

یـې وغورځـوم دا دي چـې د انسـان مقـام له تاریخ نه بهر ګڼي او انسـانان داسـې ویني 

چـې ګواکـې دوی د خپـل سـرتتوب پـه وجـه په تاریـخ بانـدې تحمیلوي، داسـې لکه 

چـې د قوطیـو جیـک لـه نامعلوم څخـه د معجزې پـه ډول وځي چې د تاریخ رښـتینی 

پـر لـه پسـې توب ګډوډ کـړي5. حتی نـن ورځ زه نه پوهېـږم چې که مـوږ د هیګل دغه 

 .A. J. P.Taylor )معارص انګلیي مورخ.)م .  ۱

. ای چی پی، ټیلر، له ناپلیون نه تر ستالین پورې)۱۹۵0( مخ ۷۴.   ۲
3  . Retz.

. ګیسون، د روم امپراتورۍ انحطاط او سقوط .   ۴

. وی، جی، چایلد، تاریخ، )۱۹۴۷(، مخ ۴۳.   ۵
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کالسـیکي وینـا بهرته کړای شـو.

د عـرص سـرت کـس هغـه څـوک دی چـې پـه دې قـادر وي د خپـل عـرص اراده په 

الفاظـو کـې افـاده کـړي، خپل عرص تـه ووايي چـې دغـه یـې اراده ده او اجرايي کړی. 

هغـه څـه چـط دی یـې کـوي، د ده د عـرص زړه او جوهـر دی. دی خپل عـرص واقعي 

کـوي1. ډاکټـر لیویـس2 هم، کلـه چې وايي سـرت لیکـواالن »د هغې انسـاين اګاهي په 

وجـه مهـم دي، چـې دوی یـې رواجـوي«3. همدغسـې یو څه پـه نظر کې لري. سـرت 

کـس تـل یـا د موجـودو قوتونـو  مناینـده وي، او یا د هغـه قوتونـو مناینـده وي او یا د 

هغـو قوتونـو مناینـده وي چې د مسـلط قـوت پر ضد د هغو له تشـکیلولو رسه مرسـته 

کـوي. خـو د تخلیـق او ابتـکار لوړه درجه ښـايي هغو سـرتو کسـانو لکه کرومـول، یا 

لینـن تـه تخصیص يش چې دوی د نویو قوتونو له تشـکیل رسه مرسـته وکړه او همدغو 

قوتونـو دوی سـرت تـوب تـه ورسـول، نه هغو کسـانو ته چې لکـه ناپلیون، یا بسـامرک 

چې د موجودو قوتونو په شاسـواره شـول او سـرتتوب ته پرې ورسـېدل. نه ښـايي موږ 

هغـه سـرت کیـان هیرو کړو چـې له خپل عرص څخه ډېـر دمخه وو او د دوی سـرت توب 

یـوازې آینـده نسـلونو وپېژنـد. هغـه څه چې ماتـه اسـايس معلومېـږي دا دي چې موږ 

پـه سـرت کس کـې دغسـې یو وتلـی شـخص وپېژنو چـې هغه هـم د تاریخـي عمليې 

محصـول او مناینـده وي او هـم د اجتامعـي قوتونـو ممثـل او خالق وي، کـوم چې د 

نـړۍ شـکل او د انسـانانو فکر ته تغییـر ور کوي.

نـو تاریـخ د کلمـې پـه دواړو مفهومونـو رسه یعنې هغه پلټنـه چې د مـورخ له خوا 

کېـږي، او د مـايض هغـه حقایق چـې دی پکې تحقیق کـوي یوه اجتامعـي عملیه ده، 

داسـې عملیـه چـې پـه هغـې کـې افـراد د اجتامعـي موجوداتو پـه حیث شـامل دي د 

جامعـې او فـرد تـر منـځ خیايل ضدیـت له هغـو موانعو څخه غیـر بل څه نـه دي چې 

زمـوږ پـه الره کې پـه دې عرض خلق شـوی دی، چې زموږ تفکر ګډوډ کـړي. د مورخ 

او دهغـه د حقایقـو ترمنـځ د دوه اړخیـزه عمل متقابلـه عملیه کومه چې مـا د مايض او 

اوس تـر منـځ مکامله بللـې ده د نننۍ او پرونۍ جامعې تر منځ مکاملـه ده او د مجردو 

او ګوښـه شـویو افـرادو تـر منـځ مکامله نـه ده. تاریـخ د برک خـاردت پـه الفاظو رسه 

. د حق فلسفه، انګریزي ترجمه، ۱۹۴۲، مخ ۲۹۵.   ۱
2  . Dr. F. R. Lewis.

. اف.آر.لیویس، سرته عنعنه)۱۹۴۸(. مخ ۲0.   ۳
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»د هغـه څـه ثبـت دی چـې یو عرص یـې په بل عـرص کې د ثبـت کولو الیـق مومي«1. 

مـايض یـوازې د اوس پـه رڼـا کـې د فهـم وړ دی او مـوږ یـوازې د مـايض پـه رڼـا کې 

پـه اوس پـوره پوهېدلـی شـو، دا د تاریخ هغـه دوه اړخیـزه وظیفه ده چې انسـان په دې 

قـادروي چـې مـايض وپېـژين او په اوسـنۍ جامعه کـې خپل قدرت ډېـر کړي.

. جي، برکخاردت، په تاریخ کې او د مورخانو قضاوت)۱۹۵۹( مخ ۱۵۸.   ۱
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-۳-

تاریخ، ساینس او اخالق

هغـه وخـت چـې ځوانکـی وم، دا مـې زده کـړه چـې د شـکلونو با وجـود، نهنګ 

ماهـي نـه دی، دې خـرې په ما اثـر هم وکړ، خو اوس مې د تصنیف دغسـې پوښـتنې 

تـر پخـوا لـږ خوځـوي او دا خـره مې هـم بې جهتـه نه ربـړوي چې ما متیقنـوي، چې 

تاریـخ سـاینس نـه دی. دغـه اصطالحـي سـوال انګریـزي ژبـې د غرابت په وجـه پیدا 

شـوی دی. پـه هرې بلـې اروپايي ژبـې کې د »سـاینس« معادله کلمه بې لـه کوم تردید 

څخـه تاریـخ پـه غېږ  کـې نیي. خو پـه انګریـزي ویونکې نـړۍ کې دغه پوښـتنه یوه 

اوږده سـابقه لـري او هغـه موضوعـات چـې لـه هغـې نه پیـدا کېـږي، په تاریـخ کې د 

میتود د مسـایلو یوه مناسـبه مقدمه تشـکیلوي.

د اتلسـمې پېـړۍ پـه پای کـې، یعنې هغـه وخت چې سـاینس هم د جهـان په باره 

کـې د انسـان د معرفـت پـه بـاب او هم د هغـه د طبیعي خواصـو د معرفت پـه باب، په 

ډېرو موفقیت رسه مرسـتې کړې وي، داسـې پوښـتنې رشوع شـولې، چې ایا ساینس به 

د جامعـې پـه بـاب هم د هغـه پوهه زیاته کـړي او که نـه. د اجتامعي علومـو ومفهوم، 

چې په هغو کې تاریخ هم شـامل و، د نونسـمې پېړۍ په دوران کې ورو ورو انکشـاف 

وکـړ او هغـه میتـود چـې په هغـه رسه سـاینس د طبیعـت نړۍ څېړلـه، برشي چـارو د 

مطالعـې د پـاره هـم پـه کار ولویـد. د دغه عـرص په لومـړۍ برخې کې د نیوټـن1 عنعنه 

 ً>Issac Newaton )۱۶۴۲- ۱۷۲۷( انلګلیس فیلسوف او ریايٍض پوه.)م( ..  ۱
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مسـلطه شـوله. جامعـه د طبیعـت د نړۍ پـه څېر د یوه میکانـزم په حیث وګڼل شـوه. د 

هـر بـرټ سـپنر1 د یوه اثر عنوان  د اجتامعي سـاکنو اجسـامو بحث2 چـې په ۱۸۵۱ 

کـې خپـور شـو، تر اوسـه هـم یادېـږي. برتراندرسـل چې پـه دغـې عنعنې کـې روزل 

شـوی و، وروسـته یـې دغـه عـرص را یـاد کـړ او هیلـه یـې وکـړه چې یـو وخت بـه »د 

انسـاين سـلوک ریاضیات دومـره دقیق وي لکه څومره چې د ماشـومانو نـور یا ضیات 

دي«3. وروسـته بیـا ډارویـن4 بـل علمي انقـالب راوسـت او اجتامعي پوهانـو چې له 

بیالوجـۍ څخـه تقلیـد کاوه، په داسـې تفکـر پیل وکړ، چـې جامعه د یـوه عضویت په 

حیـث وګنـي. خـو د ډارویني انقالب رښـتنی اهمیت پـه دې کې دی چـې داروین څه 

وخـت چـې د هغـه پـه څـه تکمیـل کولو پسـې شـو کـوم چـې )الیـل(5 ال ړومبـی په 

جیولوجـي کـې رشوع کـړی و، تاریـخ یـې په سـاینس کـې حسـاب کړ. سـاینس نور 

نـو لـه هغـه څیـز رسه رسوکار نـه الره چـې سـاکن او بـې زمـان6 و، بلکې د تحـول او 

انکشـاف لـه عملیـې رسه یـې عالقـه پیـدا کړله. په سـاینس کـې تکامل، پـه تاریخ کې 

ترقـي تائیـده او تکمیله کړه. 

رسه لـه دې هـم داسـې څـه پېښ نه شـول چـې د تاریخي میتود اسـتقرا یـې نظریه 

کومـه چـې زه پـه لومړي لیکچر کې پـرې وغږېـدم، واړوي، یعنې دا چـې لومړی خپل 

حقایـق را غونـډ کـړی، بیا یـې توجهه وکـړئ. بې له څه ګړوبړ نه داسـې وګڼله شـوله، 

چـې د سـاینس میتود هم همدغـه دی. دا هغه نظر و، چې )بری( لکـه چې ۱۹0۳ کال 

پـه جنـوري کې د خپـل افتتاحي لیکچر په وروسـتۍ برخـې کې تاریخ پـه حیث»د یوه 

سـاینس، نـه لـږو نه ډېـر« تعریف کړ، په نظـر کـې الره. خود)بری( لـه افتتاحي لیکچر 

نـه وروسـته پنځوسـو کالونـو کـې د تاریـخ د دغـه نظـر په ضد سـخت عکـس العمل 

وښـودل شـو. کالنـګ ووډ، څـه وخـت چـې د ۱۹۳0 څخه تـر ۱۹۴0 پورې په لسـو 

  .Herbert Spencer  .۱۸۲0-۱۹0۳(. انګلیس فیلسوف(.  ۱
2  . Sociel Statics .

. بی.رسل له حافظې نه ترشیحات)۱۹۵۸( مخ ۲0.   ۳

 .Charles R. Darwin .)۱۷۹۷- ۱۸۷۵( انګلیي طبیعي عامل)م(.  ۴

 .Charles Lyell .)۱۷۹۷-۱۸۷۵( انګلیي جیولوجي پوه)م(.  ۵

. ان تـر دې نـزدې وختـو یعنـې ۱۸۷۴ کـې براډيل سـاینس له تاریخ څخه داسـې پیـل کړ چې   ۶

هغه)سـاینس( کـه۹ زمان تـه د بانـدې او )ال زوال( نه بحـث کوي.)ایچ. براډيل، غونډې شـوې 

مقالـې، ۱۹۳۵، مخ ۳۶(. 
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کالونـو کـې لیکنـې کولې، په خـاص ډول زیـار کاږه چې د طبیعت نـړۍ چې د علمي 

پلټنـې موضـوع ده او د تاریخ د نـړۍ ترمنځ یوه رصیحه کرښـه وکاږي.

پـه دغـه عرص کـې د )بـری( مقوله، یـوازې کلـه کله هغه د هـم د متسـخر په ډول 

راوړلـه کېدلـه. خـو مورخـان هغـه وخت موفـق نه شـول دیته پـام وکړی چـې خپله په 

سـاینس کـې ژور انقـالب راغلـی دی او دغه انقالب ښـيي چـې د )بری( نظـر تر هغو 

چـې مـوږ خیـال کاوه، کـه څـه هـم د غلـط دلیـل له پـاره، ډېـر سـم و. هغـه څه چې 

)الیـل( د جیولوجـي لـه پاره وکـړل او د )ډآرویـن( د بیولوجي د پاره هغه اوس دا سـرتو 

نومـي یعنـې د هغه سـاینس د پاره وشـول، چـې وايي کاینات هغسـې چـې اوس دي، 

څنګـه چـې پیـدا شـوي دي. اوسـني فزیـک پوهـان، مـوږ تـه تـل وايي چـې هغه څه 

چـې دوی یـې پلټـي، حقایـق نه دي، بلکـې واقعـات دي. دا چې مورخ نظر تېرو سـلو 

کالونـو تـه اوس د سـاینس پـه نـړۍ کې ډېـره ارامـي او اشـنايي حس کوي ښـه دالیل 

لري.

راځـئ چـې لومـړی د قوانینـو په مفهـوم یو نظـر واچوو. په اتلسـمې او نونسـمې 

پېـړۍ کې، پوهانو داسـې ګڼله چـې د طبیعت قوانین د نیوټن د حرکـت قوانین، جانبي 

قانـون، د بایـل قانـون1، د تکامـل قانـون او داسـې نـور –لوڅ شـوي او پـه قطعي ډول 

تثبیـت شـوي دي او د یـوه سـاینس پـوه وظیفه دا ده، چې د اسـتقرا په عملیـې رسه له د 

مشـاهده شـویو حقایقو څخه دغسـې نور قوانین لـوڅ او تثبیت کـړي. د »قانون« کلمه 

لـه ګالیلیـو2 او نیوټـن نـه مـوږ ته په داسـې حال کـې  چې د افتخـار الره یـې وهلې ده 

راغلـې ده. د جامعـې پوهانـو چې په شـعوري یا غیر شـعوري ډول رسه هڅه کوله چې 

خپلـو مطالعاتـو تـه هم سـایني حیثیـت ورکـړي، همدغسـې کلامت اسـتعامل کړل 

او پخپلـه پـه دې متیقیـن شـول چـې دوی په همغـې الرې روان دي. داسـې ښـکاري 

چـې سـیايس اقتصـاد پوهـان پـه دغه  ډګر کـې د ګرشـم پـه قانـون3 او د بازار پـه باب 

.  . Robert Boyle )۱۶۲۷-۱۶۹۱( برتانیایـی طبیعـي فیلسـوف. هغـه قانـون چـې د ده په نامه   ۱

مشـهور شـوی دا دی چـې پـه ثابت حرارت کـې د هر غاز د یـوې ټاکلې انـدازې حجم، له هغه 

فشـار رسه معکـوس نسـبت لري، چې پـه هغـه واردوي.)م(

  .Galileo )۱۵۶۴-۱۶۴۲( ایټالیایی عامل.)م( .  ۲

. د دغه قانون واضح رستاماس ګرشـم و، دی د پیسـو د کم ارزښـته کېدلو تحقیق نه دې نتېجې   ۳

تـه رسـېدلی و چـې » خرابـې پیسـې تـل ښـې پیسـې لـه دوران نـه کاږي«. څه وخـت چې کم 

ارزښـت پيسـې او ښـې پیسـې په دوران کې وي، خلق هڅه کوي چې ښـې پیسـې ذخیره کړي 
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د ادم سـمت پـه قوانینـو رسه تـر نورو ړومبـی وي.)بـرک(1 د»تجارت قوانینـو ته چې د 

طبیعـت قوانیـن دي او پـه نتېجـه کې اسـامين قوانیـن دي«2 التـامس وکـړ. مالتوس د 

نفوسـو قانون وایسـت، السـال د اجورو اوسـپنین قانـون وضع کړ.

مارکـس پـه خپـل تألیـف، )پانګـه( کـې ښـکاري چـې مدعـي وي چـې ده»د 

معـارصې جامعـې د حرکـت اقتصادي قانون« برسـیره کـړی وي. بکل3 د متـدن تاریخ 

پـه وروسـتیو کلامتـو کـې داسـې عقیده ښـکاره کړله چـې د بـرشي واقعاتو پـه جریان 

کـې »یـوه ځالنـده پـر نسـیپ نفـوذ کړی چـې عاملـي او نـه کږېدونکـی نظم لـري«. 

دا اصطـالح نـن ورځ دومـره زړه معلومېـږي، لکـه څومـره چـې فـريض ښـکاري، خو 

د فزیکـي عـامل او د جامعـې عـامل دواړو تـه تقریبـاً یـو شـان زړه او له رواجـه لویدلې 

ښـکاري. یـو کال دمخـه تر هغه چـې )بری( خپـل افتتاحي لیکچـر اوراوه، د فرانسـې 

یـوه ریـايض پوه، هرني پوان4 کـره یو ووړ کتاب په نامه)سـاینس او فرضیـه( خپور کړ. 

دغـه تألیـف په علمـي تفکر کې انقالب راوسـت. د پـوان کره لوی تیـس دا و چې 

هغـه عمومـي قضیـې5 چې سـاینس پوهانـو ایسـتلې دي او چېرتـه چې هغـه د ژبې د 

اسـتعامل پـه باب یوازې تعریفات او یا پټ کنونشـنونه او مقالې نـه دي، فرضیې دي او 

هغـه پـه دې غـرض طرح شـوې دي چې تفکـر نور هم پـې قطعي او متشـکل کړي او 

پخپلـه د تعدیـل، تحقیـق او تردید تابـع دی. دا ټول اوس لکه  یو عـادي څیز ګرځېدلی 

دی. د نیوټـن ال چـې »فرضیې تغییر نه کوي« نن ورځ تشـه ښـکارېږي. سـاینس پوهان 

او پـه تېـره بیـا اجتامعـي سـاینس پوهـان، کـه څـه هـم تـر اوسـه د پخوانیـو وختو په 

او کـم ارزښـته پيسـې پـه پـور ادا کړي. په دې حسـاب د وخت پـه تېرېدلو رسه هغه پیسـې چې 

ډېـرې لـږې د منلو وړ وي، په دوران کې لوېږي او د ټولو پیسـو د تجاريت مبادلې ارزښـت ټاکي 

او هغـه پیسـې چـې ډېرې زیاتې د منلـو وړ وي، ورو ورو له دوران څخه لوېږي او قیمتي پیسـو 

پـه حیث د نورو کارو د پاره اسـتعاملېږي.)م( 

 .Edmond Burke .)۱۷۵۹-۱۷۹۶(. انګلیسی سیاس او لیکوال)م( .  ۱

.  . د ایدمونډبرک په اثارو کې )۱۸۴۶( ۱۷ مخ، د قحطۍ په هکله افکار او تفصیالت)۱۹۵۷(.   ۲

د بـرک اسـتنتاح دا و چـې دا د»حکومـت، د حکومـت پـه حیـث، یـا حتی دښـمن د دښـمن په 

حیـث. پـه واک کـې نه ده چـې غریبانو ته هغه رضوریـات ور تهیه کړي، کوم چې لوی څښـن 

یـې خوښ کـړي. چې له هغـوی څخه یې وسـپموي.

 .Henry Buckle .)۱۸۲۱-۱۸۶۲( انګلیس مورخ)م( .  ۳

 .Heni Poincare )۴  )۱۸۵۴-۱۹۱۲(.)م

.Proposittion .  ۵
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خاطـر، د چـا خـره لـه قوانینو نـه خرې کـوي، دوی پـه هغه مفهـوم د هغو پـه وجود 

قایـل نـه دي، لکـه څنګـه چې سـاینس پوهان په اتلسـمې او نونسـمې پیـړۍ کې پرې 

معتقـد وو. اوس دا منـل شـوې ده چې سـاینس پوهان کشـفیات کـوي او نوی معرفت 

حاصلـوي، خـو دا کار د دقیقـو او جامعـو قوانینـو په تأسـیس سـهر نه کـوي، بلکې د 

داسـې فرضیـو په ایسـتلو رسه یې کـوي، چې هغـه د نوي تحقیـق د پـاره الره پرانیزي. 

د سـایني میتـود په باب، پـه یوه دريس معیاري کتـاب کې دوه امریکايي فیلسـوفانو د 

سـاینس میتود »اساسـاً دایروي « بیـان کړی دی.

»مـوږ تجـريب موادو ته متوسـل کېـږو چې د پرنسـیبونو د پاره شـواهد حاصل کړو 

تجـريب مواد)حقایـق( ګڼل شـوي دي او موږ تجـريب مواد همدغو پرنسـیبونو له مخې 

غـوره کوو، تحلیـل کوو او تعبیـر کوو«1.

د دایـروي پـه ځـای شـاید د »د دوه اړخیـز« کلمـه غـوره او بهـرته وای، ځکـه چې 

نتېجـه دا نـه کېـږي، چـې هغـه پخواين ځـای ته رجـوع ويش، بلکـې د نویو کشـفیاتو 

د پـاره د وړانـدې تـګ ويش او دا د پرنسـیبونو ،حقایقـو او د تیـورۍ او عمـل ترمنـځ د 

متقابلـې او دوه اړخیـزې عملیې لـه الرې کېږي. ټول تفکـرات د ځینو مخکییو فرضیو 

منـل الزمـه کـوي چې هغه پـه مشـاهداتو بنـا وي، او دغه مشـاهدات ممکنـوي، مګر 

کیـدای يش چـې د همدغـه تفکـر په رڼا کې په هغـه بیا نظر ويش. دغـه فرضیې ممکن 

پـه ځینـو قرینـو کې او د ځینو هدفونو د پاره سـمې او د اعبـار وړ وي او ممکن په نورو 

کې نـه وي. 

پـه ټولـو حاالتو کې ازموینه تجـريب ازموینه ده یعنې دا چې هغـه کولی يش د نویو 

بصیرتونـو د پـاره ور پرانیځـي او زمـوږ  پـه علم کې زیاتـې راويل او که نـه. دروترفورد2 

میتودونـه د هغـه یـو وتلـی همکار او شـاګر په دې تـازه وختونو کې داسـې رشح کړل. 

»ده سـخته تلوسـه لرلـه چې پـوه يش د زوی پدیـدو څنګه عمل کاوه، په داسـې مفهوم 

رسه چـې یـو څـوک غواړي پـه دې وغږېدلـی يش چې په اشـپز خانې کې څـه کېږي. 

زه فکـر نـه کـوم چـې ده د یوې ترشیـح د میندلو د پاره له کالسـیکي طریقـې څخه کار 

اخیسـت داسـې چـې ځینـې اسـايس قواعـد د تیورۍ لـه مخې تطبیـق کـړی. تر هغو 

. ایم.ار.کوهن او ای. منطق او علمي میتود مقدمه)۱۹۳۴( مخ ۵۹۶.   ۱

 .E. Rutherford )۱۸۷۱( انګلیس فزیک پوه.)م(.  ۲
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چـې پـه دې پوهېـده چې څه څیـز پېښـېږي، دی قانع و«1.

دا وینـا د مـورخ لـه حـال رسه پـه مسـاوي ډول رس خـوري داسـې مـورخ چـې د 

اسـايس قوانینـو د میندلـو لـه پـاره یې پلټنـه پرې ایښـې وي، او پـه دې قانـع وي، چې 

معلومـه کـړي، څېزونـه څنګـه عمـل کوي.

د هغـو فرضیـو حـال، چـې مـورخ یـې د پلټلـو پـه عملیـې کـې اسـتعاملوي،  د 

هغـو فرضیـو لـه حال رسه چې سـاینس پـوه یې اسـتعاملوي، ډېـر ورتـه معلومېږي. د 

پروټسـټانزم2 او رسمایـه داري د اصـل د مناسـبت تـر منـځ د ماکس ویر3 هغه مشـهور 

تشـخیص د مثـال پـه توګـه پـه نظر کـې ونیي. 

نـن ورځ بـه هیڅـوک دغه مناسـباتو ته قانـون ونه وايي، کـه څه هم پـه اولو وختو 

کـې، ممکـن همدغسـې ګڼل شـوی وای. پـه حقیقت کې دا یـوه فرضیـه ده؛ خو دغې 

فرضیـې بـې له شـک او تردیـد څخه د همدغـو دواړو نهضتونـو په باب زموږ فهم ښـه 

پـراخ کـړی دی، کـه څـه هـم چـې د پلټلـو پـه جریـان کـې چې هغـې تحریـک کړی 

دی، پـه خپلـه تعدیـل شـو ې ده. پـه همدغـې جملې کـې د مارکـس یوې وینـا ته نظر 

وکـړئ:»اليس ژرنـده له فیـوډايل الرد رسه جامعه جـوړوي، بخاري ژرنـده له صناعتي 

رسمایـه دار رسه جامعـه جوړوي4.

د عـرصي اصطـالح لـه مخـې، دا کـوم قانون نـه دی، که څـه هم مارکـس ممکن 

همدغسـې ادعـا ورته کـړې وای، مګـر دا یوه نتیجه ناکـه فرضیه ده چـې د نورې پلټنې 

او تـازه معرفـت پـه لور الره پرانیځي. دغسـې فرضیـې د تفکر حتمي الـې ګڼلې کېږي 

د جرمنـي د شـلمې پېـړۍ  د لومړنیـو کالونـو مشـهور اقتصاد پـوه، ورنرسـومبارت5 په 

داسـې یـوه »نـارام احسـاس« اعـرتاف وکـړ کـوم چـې ده ته وخـت پیدا شـوی و، چې 

مارکسـیزم یې پـرې ایښـی و، ده ولیکل:

څـه وخـت چـې مـوږ هغـه ارام فارمولونـه بایلـو چـې تـر اوسـه د موجودیـت په 

پېچـيل تـوب کـې زمـوږ الرښـوونکی وو، موږ تر هغـو چې یوه نـوې الره مومـو او یا 

. رس چارلز ایلس د ټرنیټی مجله کې )کیمرج، لینټ ټرم، ۱۹۶0(، مخ ۱۴                                       یییی.   ۱
2  . Protestannism.
3  . Max Weber.

. مارکس – انګلز، Gesamtausgabe. . مخ ۱۷۹.  ۴
5  . Werner Sombart.
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المبـو کـول زده کـوو، داسـې حسـوو، چـې ګواکـې د حقایقو په بحـر کې ډوبېـږو«1. 

پـه دورونـو د تاریخ د ویشـلو مشـاجره، له همدغسـې نوع څخـه ده. پـه دورونو رسه د 

تاریـخ ویشـل، کـوم حقیقـت نـه دی، بلکې یـوه رضوري فرضیه یـا د فکر الـه ده او تر 

هغـو د اعتبـار وړ وي، چـې روڼـول کـوي او د خپل اعتبار لـه پاره په تعبیـر اتکا کوي. 

هغـه مورخـان چـې پـه دې خـرې رسه وران دي، چـې منځنـۍ پېـړۍ څه وخت 

رشوع کېـږي، پـه حقیقـت کـې د ځینو پېښـو پـه تعبیرونو کـې، رسه مخالفـت دي. دا 

مسـئله د حقیقـت کومـه مسـئله نـه ده، خو له بلـې خوا بې مفهومـه هم نـه ده. د تاریخ 

ویشـل پـه جغرافیایـي سـیمو رسه هم په همغسـې انـدازې حقیقـت نـه دی، بلکې یوه 

فرضیـه ده. د اروپايـي تاریـخ اصطالح، ممکـن په ځینو قرینو کې د اعتبـار وړ او مفیده 

وي، پـه ځینـو نـورو کـې، ممکـن تېرایسـتونکی او خطـا وي. ډېـر مورخان، روسـیه د 

اروپـا یـوه برخـه ګڼـي، نـور یې پـه کلکـه ردوي. د مـورخ تعصـب د هغـې فرضیې له 

مخـې معلـوم کېدلـی او قضاوت پرې کېدلـی يش، چـې دی یې غوره کـوي او تطبیق 

کـوي د اجتامعـي مطالعاتـو د میتودونـو پـه بـاب، زه دلته یوه عمومـي فتـوا ارومرو را 

نقلـوم، ځکـه چـې دا د هغـه سـرت اجتامعي عـامل فتـوا ده چې پـه خپله د یـوه طبیعي 

سـاینس پـوه پـه حیث روزل شـوی و. جارج سـورل، د مخـه تر دې چې په څلویښـت 

کلنـۍ کـې، د جامعې پـه باب، په لیکلـو پیل وکړي، د یـوه انجینیر په حیـث کار کاوه. 

ده پـه دغـه رضورت ټینـګار کاوه، چې پـه یوه خاص موقعیت کـې، خاص عنارص 

ګوښـه کـړي، کـه څـه هـم دا عمـل له حد نـه زیـات، د سـاده کولـو خطر ولـري. دی 

: لیکي

»یـو څـوک بایـد د خپلـې الرې پـه حـس کولـو رسه دمخـه والړ يش. یـو څـوک 

بایـد احتـاميل او نیمګـړې فرضیـې و ازمايي او پـه موقتي تخمینونو قانـع اويس چې د 

متصاعـد سـمون د پـاره ورتـل خالص پرېـږدی«2. دغه تفکر د نونسـمې پېـړۍ له فکر 

رسه ډېـر توپیـر الره. پـه هغـه وخت کې، سـاینس پوهـان او مورخان لکه اکټن دغسـې 

ورځـې تـه سـرتګې په الر وو، چې د مشـهود شـویو حقایقو پـه ټولولـو رسه، د علم یو 

جامـع هیئـت تأسـیس کـړي، داسـې چـې هغه ټـول جنجـايل مسـئلې یـو وار د تل له 

. ورنرسومبارت، د رسمایه دارۍ د اصل جوهر، )انګلیس ترجمه، ۱۹۱۵ مخ ۳۵۴.   ۱

   .Matceriaux du, une theorie du proletariat .۲۷۹ جي.سورل. )۱۹۱۹(، مخ .  ۲
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پـاره حـل کـړي. خو پـه دې وختو کې، سـاینس پوهـان او مورخـان دواړه تـر هغه ډېره 

معتدلـه هیلـه پـه خیال کې سـايت او غـواړي له یـوې جزيـي او ناقصـې فرضیې څخه 

وبلـې تـه، پـه متصاعـد ډول دمخـه والړ يش او حقایق د هغـو په تعبیرولو رسه ګوښـه 

کـړي. هغـه الرې او میتودونـه چـې دوی یـې د دغسـې عمل له پـاره غوره کـوي ما ته 

اساسـاً مختلف ښکاري. 

پـه لومـړي لیکچـر کې، مـا د پروفیـر بره کلـف دا تبـرصه اقتباس کـړې وه، چې 

تاریـخ »هیـڅ حقیقـي نه، بلکـې د منل شـویو قضاوتونو یو لـړ دی«. کله چـې ما دغه 

لیکچرونـه برابـرول، د دغـه پوهنتون)کیمـرج( یـوه فزیـک پـوه ديب.يب.يس. بـه یوې 

خپرونـې کـې د علمـي حقیقـت1 تعریـف داسـې وکړ، چـې هغه » یـو بیـان دی چې د 

متخصصانـو لـه خـوا د عمومـو په محـر کـې منـل شـوی وي«2. دا دواړه فارمولونه 

یـو هـم قانـع کوونکی نـه دی او زه به هغـه وخت خپل دالیـل راوړم، کـوم وخت چې 

د افاقیـت پـه مسـئله بحـث کـوم. خـو مهمـه دا ده چې ولیدل شـوه یـوه مـورخ او یوه 

فزیـک پـوه لـه یوه بل نه جـال عین مسـئله تقریباً په عیـن کلامتو کې تر قاعـدې الندې 

راوستله.

رسه لـه دې هـم مشـابهتونه او قیاسـونه د بـې احتیاطـو د پـاره د دام او تلک په څېر 

وي او زه غـواړم پـه هغـو دالیلـو پـه ډېـر درناوي سـوچ وکړم، چـې وايي که څـه هم د 

ریـايض او طبیعـي ساینسـونو او یـا د همدغو کټـه ګوریو د ننه د مختلفو ساینسـونو تر 

منـځ اختالفـات قوي دي، د همدغو ساینسـونو او تاریخ ترمنځ یو اسـايس فرق کښـل 

کېدلـی يش. او دا فـرق سـړی تېربـايس چـې کـه تاریـخ یا همـداراز نـور تش پـه نامه 

اجتامعـي علـوم د سـاینس په نامه یـاد کړل يش. دغـه اعرتاضات چې څه یـې تر نورو 

ډېر مقنـع دي، په لنـډ ډول دا دي:

۱ . تاریـخ یـوازې لـه خـاص، بـې جـوړې او سـیاینس لـه عمومـي څخـه بحث 

. کوي

۲ . له تاریخ څخه درسونه او عرتونه نه اخیستل کېږي.

۳ . تاریخ پیش ګويي کولی نه يش.

1  . Scientific truth.
. داکرت جي، زمان، د لستو په مجله کې اګست ۱۸، ۱۹۶0.   ۲



77  |   تاریخ څه ته وايي؟ تاریخ څه ته وايي؟  |   76

۴ . تاریخ لزوما عندي وي، په دې چې انسان خپل ځان مشاهده کوي.

۵ . تاریـخ د سـاینس پـه خـالف، د دیـن او اخالق مسـایل احتوا کـوي. زه به زیار 

وکاږم، چـې هـر اعـرتاض بېل بېل تـر بحث الندې ونیسـم.

لومـړی دا چـې ویـل کېـږي، تاریخ لـه بېجوړې، خاص او سـاینس لـه عمومي او 

عاملـي څخـه بحـث کوي. شـاید دا نظـر له ارسـتو څخه رشوع شـوی وي. ارسـتو په 

دې فکـر و، چـې شـعریات تـر تاریخ نه »ډېر فلسـفي« او »ډېر جـدي، دی« په دې چې 

شـعریات لـه عمومـي حقیقـت او تاریـخ له خصـويص حقیقـت څخه بحـث کوي1. 

د کالنـګ ووډ پـه شـمول، یـو شـمېر نـور وروسـتي لیکـواالن، د سـاینس او تاریـخ تر 

منـځ، پـه همدغـه فـرق قایـل وو. ښـکاري چـې دا متیـز د یوې غلـط فهمۍ په نسـج 

کـې نغښـتی وي. د هابـز2 مهمه مقوله تر اوسـه هم د اعتبـار وړ ده. »پـه نړۍ کې هیڅ 

څیـز غیـر لـه نومونو څخـه عاملي نه دي، پـه دې چې هغـه څیزونه چې نومول شـوی 

دی، هـر یـو یـې انفـرادي او واحـد دی«3. دغـه حکم یقیناً چـې د طبعي ساینسـونو په 

بـاب سـم دی. دوه جیولوجیکـي تشـکالت، لـه یـوه نـوع څخـه دوه حیوانـات او دوه 

اټمونـه لـه یـوه بـل رسه هیڅ مطابقت نـه کـوي همـدا راز دوه تاریخي پېښـې هم هیڅ 

رسه یـو نـه وي. خـو د تاریخي پېښـو پـه بېجوړیتوب بانـدې ټینګار کول هغسـې فلج 

کوونکـی تاثیـر لـري، لکه هغه عـادي او مبتذلـه وینا چې مـور4 له اسـقف بټلر5 څخه 

چـې وروسـتی یـو وخت د ژبنیو پوهانو ډېر ښـه ایسـېده، اخیسـتی وي:»هـر څیز هغه 

څيـز دی، کـوم چـې دی او بـل څیـز نـه دی«. پـه دې الرې روانیـدل سـړی زر یـو راز 

فلسـفي نیروانـا6 تـه رسـوي، چـې هلتـه د هیڅ څیز پـه باب مهـم او جدي شـی، هیڅ 

نـه يش ویـل کېدلی.

د ژبـې اسـتعامل، مـورخ د سـاینس پـوه پـه شـان، کلیاتو تـه متوجه کـوي. د پلې 

پونـزې جنـګ او دوهم جهـاين جنګ رسه بېـل وو، او دواړه بې جـوړې وو. خو مورخ 

. شعریات، لسم فصل.   ۱

 .Thomas Hobbes )۱۵۸۸-۱۶۷۹( انګلیي فیلسوف.)م( .  ۲

. لیوای تن.   ۳

 .T. MOORE )۱۷۷۹-۱۸۵۲( ایرلیندی شاعر.)م( .  ۴

 .J Butler .)۱۶۹۲-۱۷۵۲( انګلیسی دیني عامل.)م( .  ۵

 .Niravana .)په عاملي روح کې جذبېدل او فناکېدل.)م .  ۶
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دواړه د جنـګ پـه کلمـه یـادوي. او یـوازې فضـل فـرويش به پـه دې اعـرتاض وکړي. 

هغـه وخـت چـې ګیبـون د اسـالم ظهـور او د کانسـټاین1 له خوا د عیسـویت تأسـیس 

د انقالبونـو2 پـه نامـه یـاد کـړل، ده د دوه بېجوړو او خاصو پیښـو په بـاب تعمیم کاوه. 

اوسـني مورخـان هم کله چې له انګلیي، رويس، فرانسـوي او چینـي انقالبونو څخه 

غږیـږي، عیـن شـی کـوي. مورخ پـه حقیقت کـې لـه بیجـوړې رسه رسوکار نـه لري، 

بلکـې لـه هغـه عمومـي او کيل رسه عالقمـن دی، چې پـه بې جـوړې کې وي.

لـه ۱۹۲0 څخـه تـر ۱۹۳0 پـورې په لسـو کالونـو کـې د ۱۹۱۴ جنـګ د علتونو 

پـه بـاب د مورخانـو بحثونـه عمومـاً د دغې فرضیـې په اسـاس کېدل، چې جنـګ یا د 

ډیپلوماتانـو د بـدې ادارې پـه وجه و، چـې دوی په پټه کار کاوه، او عامه ذهنیت نه شـو 

کـوالی د دوی کنـرتول کړي او یا په سـیمه ییـزو واکمنو دولتو باندې د نړۍد اسـفناک 

ویـش لـه املـه و. د ۱۹۳0 څخـه تـر ۱۹۴0 پورې په لسـو کالو کـې، دا بحثونه په دې 

فرضیـې راوان وو، چـې د جنـګ علـت هغـه رقابتونه وو، چـې د امپریالیسـتي قوتونو 

ترمنـځ موجـود وو او دا قوتونـه د مـخ په ځـوړې رسمایه دارۍ تر فشـار الندې وو چې 

غوښـتل یـې نـړۍ پـه خپلو منځـو کـې رسه وویيش. دغـو بحثونـو د جنـګ د علتونو 

یـا پـه هـر حـال، د شـلمې پېـړۍ پـه حاالتو کـې، د جنګ پـه باب لـه کلیـې او تعمیم 

رسه رسوکار الره. مـورخ د دې لـه پـاره چـې خپـل شـواهد و ازمویي، پر له پسـې کلیه 

اسـتعاملوي. کـه پـه دې بـاب چې ریچـرډ3 به برج کـې شـاهزاده ګانه ووژل، شـواهد 

واضـح نـه وي، مـورخ به لـه ځانه وپوښـتي او دا پوښـتنه ممکن له شـعوري نـه زیات 

غیـر شـعوري وي، چې ایـا دا وخت د امرانـو عادت وو چې د تخت مهـم رقیبان ورک 

کـړي او کـه څنګـه. او د ده حکـم بـه حقاً چـې د دغې کلیـې تر اثر النـدې وی. 

د تـارخ لوسـتونکی او لیکونکی یو دایمي تعمیم کوونکی دی او د مورخ مشـاهده 

بـه پـه نـورو تاریخـي قرینو بانـدې، له کومـو رسه چـې دی اشـنا دی او یا ممکـن د ده 

عـرص وي، تطبیـق کوي. څه وخت چې زه د فرانسـې انقالب په نامـه د کارالیل تالیف 

لـومل د ده تبـرصې پـه وار ورا تعمیمـوم او پـه خپلې سـاحې کې یې پـه رويس انقالب 

کـې تطبیـق کوم. د تـرور په متعلـق یې دغه تبـرصه واورئ:

 .Constantine .)۱  . )۲۷۲-۳۳۷(. د روم امپراتور.)م

. د روم د امپراتورۍ انحطاط او سقوط، فصل شل.   ۲

 .Richard)۳  ، د انګلستان پاچا.)م
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»پـه هغـو ملکونـو کې چې مسـاوي عدالت یـې لیدلـی وي، وحشـتناک دی – نه 

دومـره پـه هغـو ملکونـو کې غیـر طبیعـي دی، چې یې هیـڅ لیدلی نـه وي«.

یا تر هغه لیا مهمه دا: 

»د تاسـف ځـای دی، کـه څـه هم ډېر طبیعـي دی، چې د دغه عـرص تاریخ عموماً 

د هیجـان او عصبانیـت په روحیې رسه لیکلی شـوی دی. مبالغه، کرکـه او انګوال و افره 

ده او پـه عمومي ډول ترګمۍ حـد نه لري«1.

دا ده یـوه بلـه تبـرصه، مګر دا ځل په شپاړسـمې پېړۍ کې د عـرصي دولت د ودې 

پـه بـاب، د برک خـاردت له خوا:

»څوره چې یو قدرت وروسـته هسـک شـوی وي، هغومره لږ په ځای سـاکن پاتې 

کېدلـی شـی – لومـړی پـه دې چـې هغو دغـه قدرت خلـق کـړی وي، له نـورو چټکو 

حرکتونـو رسه یـې اموخـت نیولـی وی. او بله دا چـې دوی په خپله بدعـت راوړونکی 

دی او غـواړي همدغسـې پاتـې يش. دوهم په دې سـبب چې هغه قوتونـه چې د دوی 

پـه واسـطه یـا هسـک شـوی دی او یـا زبېښـل شـوی دی، یـوازې به پـه نورو شـدیدو 

اعاملو رسه اسـتخدام کـړل يش«2.

دا بـې مفهومـه ده، چـې وویـل يش تعمیـم پـه تاریـخ کـې نااشـنا دی. تاریـخ پـه 

تعمیامتـو وده کـوي. لکـه چـې ښـاغلی ایلټـن3 د کیمـرج معـارص تاریخ په یـوه نوي 

جلـد کـې لیکي:»هغـه څـه چـې مـورخ د تاریخـي حقایقـو لـه ټولوونکي نـه بیلوي، 

هغـه تعمیـم دی«4. ښـايې زیاتـه کـړې وای، چـې همدغه څه طبیعي سـاینس پـوه، د 

طبیعـي انواعـو لـه ټولوونکـي نـه او یـا د طبیعـي حیواناتو له سـاتونکي څخـه بیلوي. 

خـو داسـې ونـه ګڼئ چـې تعمیم ګواکې، مـوږ ته اجـازه را کـوي، چې د تاریـخ د پاره 

داسـې یـوه پراخـه طرحـه جوړه کـړو، چې خاصـې او بېجوړې پېښـې به لـه هغې رسه 

ارومـرو توافـق کـوي. او څنګـه چـې مارکس یو لـه هغو کسـانو څخه دی چـې زیاتره 

د دغـې طـرح پـه جوړولـو یا په هغـې د عقیدې پـه لرلـو رسه تومتي شـوی دی، غواړم 

د لنډولـو پـه غـرض د هغـه د یـوه لیک نه یوه فقـره اقتباس کـړم چـې دی دا موضوع په 

. د فرانسې د انقالب تاریخ، ۷ فصل.   ۱

. جي. برکخارت، په تاریخ او مورخانو قضاوتونه، ۱۹۵۹، مخ ۳۴.   ۲

 .G. R. Elton )معارص انګلیي مورخ.)م .  ۳

. د کیمرج معارص تاریخ، ۱۹۵0. مخ ۲0.   ۴
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خپـل اصيل ځـای کې ګـوري.

»هغـه پېښـې چې پـه حیرتنـاک ډول رسه ورتـه وي، مګـر په یوه مختلـف تاریخي 

محیـط کـې واقـع کېږي، کامـالً غیر مشـابه نتایـج راوړي. د دغـو تکامالتـو، د هر یوه 

پـه بېلـې بېلـې مطالعـې او بیـا د هغو پـه پرتله کولـو رسه، دا اسـانه کېږي چـې د دغې 

پدیـدې د فهـم کيل پیـدا يش، خـو دا قطعـاً امـکان نـه لـري چـې دغـه فهـم د ځینـې 

مشـکل کشـاء تاریخي- فلسـفي تیوري پـه تطبیـق رسه حاصل يش کومه چـې د هغې 

سـرته ښـیګڼه دا ده  چـې لـه تاریـخ څخه دبانـدې مقام ولـري«1.

تاریـخ د بېجـوړې او عمومـي ترمنـځ لـه مناسـباتو رسه رسوکار لري. تاسـې د یوه 

مـورخ پـه حیـث، څومره چـې دا نـه يش کولی، چـې حقایق لـه تعبیر څخـه بیل کړی 

داسـې هـم دا نـه يش کولـی چـې خـاص او عمومـي رسه جـال کـړي او یـا یـو تر بل 

دمخـه وګڼي«.

زمـا پـه فکـر اوس د دې وخت راغلـی دی، چـې د تاریخ او سوسـیولوجي ترمنځ 

د مناسـباتو پـه حقله یو څـه ووایم. سوسـیولوجي، اوس په دوو متقابلـو خطرونو اخته 

ده، لـه حـد نـه زیـات د نظـري کیدلو خطـر او له حـد نه زیـات د تجربـې کېدلو خطر 

لومړنـی پـه عمومـي ډول، د جامعـې په بـاب، په مجـردو او بې مفهومـو تعمیامتو کې 

د ځـان دورکولـو خطـر دی. څومـره چې تاریخي په غټـې)ت( رسه غلـط دی، هغومره 

جامعـه پـه عټ)ج( رسه غلطه ده. دا خطر هغو کسـانو ال نږدې کـړی دی، چې غواړي 

سوسـیولوجي تـه دا وظیفـه وسـپاري چـې لـه هغـو خاصـو او بیجـوړو پېښـو نه چې 

تاریخـي ثبتـې کـړې دي د تعمیـم خاصـه وظیفـه اجرا کـړي. حتـی داسـې نظریه هم 

وړانـدې شـوې ده چې وايي سوسـیولوجي له تاریخ څخـه د »قوانینـو2« د لرلو په وجه 

۱  . مارکـس او انګلـز، اثـار د )رويس چـاپ( مـخ ۴۷۸. هغـه لیـک چـې لـه هغه نـه دا فقره نقل 

شـوې ده، پـه ۱۸۷۷ کـې پـه رويس مجلې کې راوتلې ده. داسـې ښـکاري چـې پروفیر پاپر، 

هغـه وینا چې دی یې د هسـتوریزم مرکـزي غلطي بويل مارکس ته منسـوبېږي. دا هغه عقیده ده 

چـې وايـي تاریخـي متایالت یا میالنونه کېدلـی يش چې یوازې له عاملي قوانینو نه سمدالسـه 

وایسـتل يش. دا بـس هغـه څه دي چـې مارکس تـرې منکر دی.

۲  . داسـې ښـکاري چـې دا د پروفیر پاپر نظـر وي. )خالصه جامعه، دوهم چـاپ، ۱۹۵۲، مخ 

۳۲۲(. لـه بـده مرغـه دی دی د سوسـیولوجۍ د قانون مثال راوړی: چېرته چـې د فکر ازادۍ او 

د افـکارو د مبادلـې ازادۍ ،پـه حقوقـي موسسـو او هغو موسسـو په موثر سـاتل کېـږي. چې د 

مباحثـې د خپرېدلـو تضمیـن کوي، هلته بـه علمي ترقـي وي دا لیکنه په ۱۹۴۲، یـا ۱۹۴۳ کې 

شـوې وه او ښـکاره ده چـې د لیکلـو محـرک یې هغه نظـر و چې وايـي غريب دموکراسـۍ به د 
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دی. بیل 

هغـه بـل خطر کارل منهایم1 ذکر کـړی دی. ده دا خطر نږدې سـل کاله ړومبی ذکر 

کـړی او اوس هـم تـر زیاته حـده تطبیقېږي او هغـه دا چې سوسـیولوجي»د اجتامعي 

بیـا توافـق پـه یـو لـړ تخنیکـي مسـئلو ویشـل شـوي دي«2. سوسـیو لوجـې لـه هغـو 

تاریخـي جامعـو نـه بحـث کـوي چې هـره یـوه یـې بېجـوړې ده او د خاصـو تاریخي 

ړومبینـو پېښـو او رشایطـو له خوا جوړه شـوې ده. خو که کوښـښ ويش چې له تعمیم 

کولـو او توجیهـه کولـو نـه ډډه ويش، ځـان یـوازې د شـمېرلو  او تحلیـل کولـو تش په 

نامه»تخنیکـي« مسـئلو ته محـدود کړل يش، انسـان به یـوازې د یـوې دریدلې جامعې 

یـو غیـر شـعوري مدافع ګرځیدلـی وي. کـه دا وي چـې سوسـیولوجي، د مطالعې یو 

ګټـور ډګـر کېږي، باید د تاریخ په شـان، د خـاص او عمومي له مناسـباتو رسه رسوکار 

ولـري. داسـې هم حتمی ده چې فعال او ډینامیک شـی یعنـې د درېدلې جامعې)ځکه 

چـې داسـې جامعـه هیڅ وجود نـه لري، مطالعـه نه وي، بلکـې د اجتامعـي تحول او 

انکشـاف مطالعـه وګرځـي. نـور نـو غـواړم دومـره ووایم چـې څومـره تاریخ نـور هم 

سوسـیولوجي کېـږي، او یـا څومـره چـې سوسـیولوجي نوره هـم تاریخـي ګرځي، د 

دواړو لـه پـاره ښـه ده. پرېـږدی چـې د دواړو تر منـځ، رسحدونه د دوه اړخیـز ترافیک د 

پـاره خالص او پـراخ وي.

د تعمیـم بلـه مسـئله، زما له بلې پوښـتنې رسه نـږدې ارتباط لـري. د تعمیم په باب 

رښـتینی ټکـی دا دی، چـې مـوږ په هغه رسه زیار باسـو لـه تاریخ څخه زده کـول وکړو 

او لـه یـو لـړ پېښـو څخـه اخیسـتل شـوی درس او عـرت پـه یو لړ نـورو پېښـو تطبیق 

کـړو. هغـه وخـت چې مـوږ تعمیم کـوو، مـوږ په شـعوري یا غیـر شـعوري ډول رسه 

زیـار باسـو چې همدغـه عمل اجرا کړو. هغه کسـان چې چـې تعمیـم ردوي او په دې 

ټینـګار کـوي، چـې تاریخ یـوازې له خاص او بېجـوړې څخه بحث کـوي، منطقاً هغه 

کسـان دي، چـې وايـي لـه تاریخ نه هیڅ شـی نـه زده کېږي. خـو دا چې وايي انسـانان 

خپلـو موسسـايت ترتیباتـو پـه برکـت رسه د علمي ترقي پـه رس کې واقـع وي. دا نظر وروسـته د 

هغـو ترقیاتـو پـه وجـه چې شـوروي اتحاد کـې واقع شـوی دی. یا رد شـوی یا ډېر مقید شـوی 

دی. دا نظـر حتـی د اعتبـار وړ تعمیـم هم نـه دی، قانون خـو نه دی.
1  . Karl Mannheim.

. ک. مهایم، ایدیالوجي او یو ټوپیا، انګلیي ترجمه، ۱۹۳۶، مخ ۲۲۸.   ۲
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لـه تاریـخ څخـه هیـڅ شـی نـه زده کوي، پـه ډېـرو قابـل مشـاهده حقایقـو رسه نقض 

کېـږي. بلـه هیـڅ تجربـه به تـر ډې دومـره عمومي نـه وي. پـه ۱۹۱۹ کـې زه د پاریس 

د سـولې پـه کنفرانـس کـې د برتانیـا د هیئـت د یـه کمکي غړي پـه حیث شـامل وم. د 

هیئـت هـر غـړی پـه دې عقیـده وو، چـې مـوږ د ویانـا لـه کانګرس نـه چې سـل کاله 

ړومبـی د اروپـا وروسـتی ډېر سـرت کانګرس و یو څه زده کولی شـو. یو کپتان و بسـرت1 

نومـي شـخص چـې هغـه وخـت د وزارت مامـور و او اوس رسچارلـز و بسـرتاو یـو 

مشـهور مـورخ دی، پـه یوې مقالې کـې موږ ته د تاریخ درسـونه وښـودل. دوه یې ال تر 

اوسـه زمـا پـه یـاد کې پاتـې دي. یو یـې دا دی چـې کله د اروپا نقشـه بیا کښـله کېږي، 

د حـق ارادیـت د اصـل هیـرول، خطرنـاک دی. بـل یـې دا و چـې پـه باطلـه دانۍ کې 

د پټـو سـندونو اچـول خطرنـاک دي ځکـه چې د هغـو محتویات بـه د کـوم بل هیئت 

پـټ رسویـس حتـامً په بیه واخـيل. د تاریخ دغه درسـونه، مـوږ ته لکه انجیل شـول او 

زمـوږ پـه کړو یې سـخت اثر درلـود. دا مثال تازه او جـزي دی. خو مشـکله نه ده، چې 

پـه نسـبتاً لېـرې تاریـخ کې، د لیـا لېرې تاریـخ د درسـونو تاثیر وښـودل يش. هر څوک 

چـې پـه روم بانـدې د لرغونـې یونـان له تاثیـر نه خـر وي. خو زه پـه دې باور نـه لرم، 

چـې کـه کـوم مورخ زیـار ایسـتلی وي، چـې د هغو درسـونو یـو دقیق تحلیـل وکړي، 

کـوم چـې رومیانـو د لرغونې یونان لـه تاریخ څخه زړه کـړی وي، یا پـه دې عقیده وي 

چـې دوی څـه زده کـړي دي. د هغو درسـونو او عرتونو معاینه کول، ممکن ښـه نتایج 

ولـري، چې په لویدیځې اروپا کې په اولسـمې، اتلسـمې او نونسـمې پېړۍ کـې د زاړه 

انجیـل لـه تاریـخ څخه اخیسـتل شـوي دي. لـه دې نه پـه پرته پـه بل ډول د انګلسـتان 

د پوریټـان انقـالب2 پـوره واضح نـه يش، او د غوره کسـانو مفهوم د عرصي نشـنلزم په 

هسـکېدو کـې یو مهـم عامل دی د لرغونې تربیې مهر، په نونسـمه پېړۍ کې، د سـرتې 

برتانیـا پـه حاکمـې طبقې ډېـر واضح و. ګـرويت، چې ذکر یـې ړومبی شـوی دی، اتن 

تـه یـې د نوې دموکراسـۍ د یـوه مثال په حیث اشـاره کـړې وه. زه یې هیلـه کوم چې د 

پراخـو او مهمـو عرتونو هغسـې مطالعه وګورم، چې وښـيي د روم د امپراتورۍ تاریخ، 

1  Captain Webster.
Puritan Revolution .   ۲ ،  د انګلسـتان د پروټسـټانو د ګونـد د هغـو غـړو نهضـت چـې د دوی 

فکـر د کلیسـا هغـه اصالحات چـې د ملکې ایلیز ابتـې تر مرشتابـه الندې شـوي وو، نیمګړي 

دي، بایـد بـې ځایـه مذهبي رسـوم ګـرد رسه نـه وي.)م(
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د برتانیایـې امپراتورۍ جوړوونکو ته درسـونه ښـوديل دي. زما په خاصې سـاحې کې، 

د فرانسـې د انقالب د ۱۸۴۸ انقالبونو، او ۱۸۷۱ د پاریس د کمیون درسـونو د روسـیې 

پـه انقـالب جوړونکو سـخت اثر کړی و او حتی سـړی ویلی يش، چـې د هغو ذهنونه 

یـې اشـغال کـړي وو. خو زه به هغه قیـد را یاد کړم چې د تاریـخ دوه اړخیز خصوصیت 

تحمیـل کـړی دی. له تاریخ څخه درس او عرت اخیسـتل هیڅکله سـاده او یو اړخیزه 

عمـل نـه دی. د مـايض پـه رڼا کې د حـارض په بـاب زړده کـړه کـول، د دې معنی لري 

چـې د حـارض پـه رڼـا کـې د مايض پـه باب هـم زړه کـړه کېـږي. د تاریخ وظیفـه دا ده 

چـې د مـايض او حـارض پـه باب عمیـق فهم د هغـوی د یوه تر بلـه مناسـباتو له الرې 

توسـعه او ډېره کړي.

زمـا دریـم ټکی، پـه تاریخ کې د پیشـګويۍ رول دی. ویل کېږي چې لـه تاریخ نه، 

هیـڅ درس نـه اخیسـتل کېږي په دې چـې تاریخ، د سـاینس په خالف، د اینـده په باب 

پیشـګويي کولـی نـه يش. دا مسـئله د غلـط فهمۍ په نسـج کـې نغښـتې ده. لکه چې 

مـو ولیـدل، سـاینس پوهـان، نور نـو هغومره تلوسـه نه لري، چـې د طبیعـت د قوانینو 

پـه بـاب وغږېـږي، لکـه څومره چې دمخه پـرې کړېدل. د ساینسـونو، هغه تـش د نامه 

قوانیـن چـې زمـوږ عـادي ژونـد متأثره کـوي، په حقیقـت کـې د متایالتو بیانونـه دي، 

داسـې بیانونـه چـې وايـي کـه ټول شـیان په مسـاوي حـال یـا البراتـواري رشایطو کې 

وي، څـه شـیان بـه پيښ شـی، دوی د دغې پیشـګویۍ ادعا نه کوي، چې په مشـخصو 

او خاصـو حاالتـو کېو بـه څه پيښ يش. د جاذبـې قانون دا نه ثابتـوي چې هغه خاصه 

مڼـه بـه مځکې تـه ولوېږي. یـو څوک یې ممکـن په هوا کې پـه ټوکرۍ کـې ونیي. د 

نـور قانـون چـې وايي وړانګه په سـمه لیکه حرکـت کوي، دا نـه ثابتوي چـې د نور یوه 

خاصـه وړانګـه بـه کږه نـه يش او یا کـوم دخالـت کوونکی عاملـه به یې ټیته نـه کړي. 

خـو د دې معنـا نـه ورکوي چـې  دغه قوانین بې ارزښـته دي او یا د پرنسـیپ له مخې د 

اعتبـار وړ نـه دي. مـوږ ته ویل کېږي چـې عرصي فزیکي تیورۍ د پېښـو له احتامالتو 

څخـه چـې واقـع کېـږي، بحث کـوي. سـاینس نن ورځ تـر پخوا نـه زیـات هڅه لري 

چـې هېـر نه کـړي چې اسـتقرا د منطق له مخـې یـوازې احتامالتو یـا معقولې عقیدې 

تـه منتهـي کېـږي او هڅه کوي چـې خپل احکام یـا د عمومي قاعدو یا الرښـوونکو په 

حیـث وګڼـي چې صحت یـې یوازې په یوه خـاص عمل کې ازمویـل کېدلی يش. لکه 



83  |   تاریخ څه ته وايي؟ تاریخ څه ته وايي؟  |   82

څنګه چې کانت1 وايي: »د سـاینس )وظیفه( پیشـګويي او د پیشـګويي وظیفه )عمل( 

دی«2. پـه تاریـخ کې د پیشـګويۍ مسـئلې په باب کيل پـه هغه فرق ده چـې د عمومي 

او خـاص، د عاملـې او بېجوړې ترمنـځ موجود وي. لکه څنګه مو چـې ولیدل، مورخ 

مجبـور دی چـې تعمیـم وکړي او د تعمیـم په کولـو رسه، د اینده عمل له پـاره عمومي 

الرښـودنې تهیـه کړي، داسـې الرښـوونې چې که څه هـم خاصې پیشـګويۍ ګانې نه 

دي او هـم سـمې او ګټـورې دي. خـو دی نه يش کـوالی، د خاصو پیشـګويي وکړي، 

پـه دې چـې خاصه پېښـه بېجـوړې ده او د تصادف عنرص پکـې دخالت کوي.

دغـه متیـز چـې فیلسـوف ځوروي، یـو عادي شـخص ته پـوره واضـح دی. که په 

یـوه ښـوونځي کې دوه یـا درې واړه رشی ونیي، تاسـې دغې نتېجې ته رسـېږی، چې 

دغـه رنـځ بـه خپـور يش. دغـه پیشـګويي، کـه یې پـه دغه نامـه یاه کـړئ، لـه پخوانیو 

تجاربـو څخـه پـه تعمیـم بنـا ده، او د عمل له پاره سـم او ګټـور الرښـوونکی دی. خو 

تاسـې دغـه خاصه پيشـګويي کولی نه شـی، چې )چارلـز( یا )میری( بـه رشی ونیي. 

مـورخ هـم پـه همدغه ترتیب دمخـه ځي. خلک لـه مورخ څخـه دا هیله نـه کوي چې 

پیـش ګويـي وکـړي، چـې بله میاشـت به پـه روریټانیـا3 کې انقـالب ويش. هغه قسـم 

اسـتنتاج چـې دوی بـه یـې د کولـو خیـال ولـري، څـه بـه یـې دروریټانیـا د واقعاتو په 

خاصـې پوهـې او څـه بـه یـې د تاریخ پـه مطالعـې بنـا وي، او دا اسـتنتاج دا دی، چې 

پـه روریټانیـا کـې رشایـط دا سـې دي، چـې ممکـن پـه نـږدې اینـده کې هلتـه انقالب 

راويل، پـه دې رشط چـې کـه څوک یـې رشوع کړي. یـا ممکن د حکومت لـه خوا یې 

یـو څـوک وکـړي او د پېښـېدلو مخـه یې ونیـي. دا اسـتنتاج ممکن لـه تخمیناتو رسه 

ملګـری وي، تخمینـات بـه څـه د نـورو انقالبونو په قیـاس او پـه هغې رویـې بنا وي، 

چـې د وګـړو مختلفـې ډلـې به یې د انقـالب په باب غـوره کوي. دا پیشـګويي چې که 

غـواړی پـه دغه نامه یـې یاد کړئ، یـوازې د بېجوړو او خاصو پېښـو د واقـع کېدولو په 

صـورت کـې، چې د هغو پیشـګويي کېدلی نـه يش، تحقق موندلی يش. خـو دا د دې 

معنـا نـه ورکـوي، چې هغـه نتایج چې د اینـده په باب لـه تاریخ څخه اخیسـتل کېږي، 

 .A. Comte .)۱۷۹۸-۱۸۵۷( فرانسوی فیلسوف)م( .  ۱

 science d(،۵۱ ،اصل عبارت په فرانسې کې دا دی.، مخ Course de philosophie positive .  ۲

.).ou prevoyance : prevoyance d ou action

 .Ruritania )د یوه خیايل ملک نوم.)م .  ۳
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بـې ارزښـته دي، یـا دا چـې هغـه مـرشوط اعتبـار نه لـري، کوم چـې د عمل له پـاره د 

یـوه الرښـوونکي په حیـث او په دې باب چې وقایع څنګه پېښـېږي زمـوږ د معرفت له 

پـاره د یوه کلـی په حیـث کار کوي.

زه نـه غـواړم دا نظـر وړاندې کـړم چې د اجتامعي عـامل او یا مـورخ نتایج په دقیق 

تـوب کـې د فزیکي عـامل له نتایجو رسه جـوړه کېدلی يش او یا دا چـې د هغو لږ دقیق 

تـوب د اجتامعـي علومـو د بېرتـه پاتـې تـوب په وجـه دی. انسـان تر هغه څـه نه چې 

مـوږ تـه معلـوم دی، د هـر نظر له مخـې زیات پېچلی طبعـي واحد دی. د هغـه د کړنو 

او سـلوک مطالعـه مـوږ په داسـې مشـکالتو اړوي، چې پـه نوعیت کې لـه هغو څخه 

بېـل دي، چـې فزیکـي سـاینس پـوه ور رسه مـخ کېـږي. یـوازې هغـه څه چـې غواړم 

تثبیـت یـې کـړم، دا دی چـې د دوی غايـې او طریقې اساسـاً یو له بـل رسه ورته دي.

زمـا څلـورم ټکـی، چې غـواړم دلتـه یې ذکر کـړم، تر نـورو ډېر مقنع بحـث دی او 

د اجتامعـي علومـو، د تاریـخ پـه شـمول او فزیکي علومو تـر منځ، د بیلتون د کرښـې 

کښـل دي. دا هغـه بحـث دی، چې پـه اجتامعي علومو کـې، فاعل او موضـوع دواړه 

لـه یـو نـوع څخه دي او یـو په بل بانـدې متقابل اثـر او عمل کـوي. انسـانان په طبعي 

واحدونـو کـې نـه یـوازې تر نورو ډېـر پېچلی او تحـول مننونکی دی، بلکـې دوی باید 

د  نـورو انسـانانو لـه خـوا څخه مطالعه يش، نه د نورو انواعو د مسـتقیلو مشـاهدینو له 

خـوا. دلته انسـان د حیايت ساینسـونو په خالف، نـور نو په دې قانع نـه دی، چې یوازې 

خپـل جوړښـت او عکس العملونـه مطالعه کړي. سوسـیولوجي پوه، اقتصـاد پوه او یا 

مـورخ دې تـه اړ دی، چـې د انسـاين کـړو په دغسـې شـکلونو کې ننوځـي چېرته چې 

د هغـه اراده فعالـه ده او دا معلومـه کـړي چـې انسـانان چـې د ده د مطالعـې موضـوع 

ده، ولـې د دغسـې عمـل کولـو لپـاره اراده کـوي، لکه څنګه یـې چې کوي. د مشـاهد 

او هغـه چـا ترمنـځ چـې تر مشـاهدې النـدې نیول کېږي، دغسـې یو نسـبت تاسـیس 

کـوي، چـې یـوازې تاریـخ او اجتامعي علومو تـه خـاص دی. د مورخ د نظـر ټکی په 

قاطـع ډول، پـه هـرې هغې مشـاهدې کې ننوځـي کوم چـې دی یې کـوي. تاریخ ټول 

په نسـبیت رسه کښـل کېـږي، کارل منهایم وايي چـې: »حتی هغه کټه ګـوری ګانې، په 

کومـو کـې چـې تجارب ټول شـوي، منظـم شـوي او په یوه خـاص صنف کـې اچول 
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شـوي دي، د مشـاهد د اجتامعـي موقـف په قرار تغییـر کوي«1. 

دا یـوازې سـمه نـه ده چـې د اجتامعي سـاینس پـوه تعصـب لزوماً د هغـه په ټولو 

شـواهدو کـې دخالـت کوي. دا هم سـمه ده چې، د مشـاهدې عملیه هغـه څه چې تر 

مشـاهدې النـدې نیـول کېږي، متاثـر او تعدیل کـوي او دا په دوو مختلفـو طریقو رسه 

واقـع کېدلـی يش. هغه انسـانان د کومو چې سـلوک تر مطالعې الندې نیـول کېږي او 

پیشـګویي یـې پـه باب کېـږي، ممکن تر پخـوا، د هغـو عواقبو په پیشـګويۍ رسه خر 

يش، چـې د هغـو بـه ښـه نـه ایـي. نـو دوی بـه پـه دې رايض يش،  چـې خپل عمل 

تعدیـل کـړي. پـه دې  حـال کې به پیشـګویي، که څه هم چې د تحلیل په سـم اسـاس 

بنـا وي نتېجـه ور نـه کـړي. یو دلیل چـې ولې په هغـو خلکو کې چې تاریخي شـعور 

یـې قـوي دی، تاریـخ یوازې کلـه کله ځان تکـراروي دا دی، چې د ډرامې شـخصیتونه 

پـه دوهـم منایـش کـې، د لومـړي منایـش له نتېجـې نـه خـر وي او دا خرتیـا د دوی 

عمل متاثـر کوي2.

بولشـویکان پـه دې پـوه وو چـې د فرانسـې انقـالب پـه ناپلیـون واوښـت. دوی 

ویرېـدل چـې ممکـن د دوی انقـالب هم په همدغسـې یو کـس ختم يش. نـو دوی په 

تراتسـکي بـې اعتبـاره وو، پـه دې چـې دی د هغـوی پـه مرشانو کـې تر ټولـو زیات یو 

ناپلیـون تـه ورتـه معلومېده. دوی په سـټالین اعتبار وکـړ، ځکه چې هغه تـر ټولو لږ یوه 

ناپلیـون تـه مشـابه و. خو دغه عمـل ممکن په معکوس سـمت هـم روان يش. اقتصاد 

پـوه، د راتلونکـي اقتصـاد چټـک انکشـاف3 یـا ناڅاپـه تنزیـل4 پیشـګويي کـوي او دا 

پيشـګويي د موجودو اقتصـادي حاالتو په علمي تحلیل رسه کـوي. که د ده صالحیت 

ډېـر او دلیـل یې قـوي وي، ممکن د دغسـې حادثې په پیشـګويۍ رسه خدمت وکړي. 

د سـیاس عـامل، یعنـې هغـه څـوک چـې د تاریخـي مشـاهدو پـه قـوت رسه دا عقیده 

پیـاوړې کـوي، چـې د مطلقیت5 عمـر لنـډ وي، ممکن د مطلـق العنان په چپـه کیدلو 

کـې کومـک وکړي، هر څـوک د انتخابايت مبارزو پـه دوران کې د کاندیدانو په سـلوک 

. ک. منهایم، ایډیالوجي او یوټوپیا)۱۹۳۶(، مخ ۱۳0.   ۱

.  . دا بحـث د مولـف پـه تالیـف، د بلشـویک انقـالب ۱۹۱۷، ۱۹۲۳، مـخ  ۴۲.کي پـي اوږد   ۲

شـوی دی. 
3   . Boom. 
4  . Slump.
5  . Despotism.
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پـوه وي، دوی د خپـل بري پیشـګويي کـوي او په دې کې یـې ارادي مقصد دا وي چې 

د پیشـوګويۍ احتـامل ال پسـې ډېـر کـړي. یو څوک پـه دې فکـر کېږي، چـې اقتصاد 

پوهـان، سیاسـت پوهـان او مورخان چې کله پیشـګویي پیلوي، کله کله غیر شـعوري 

هیلـه تحریـک کوي، چې د پیشـګویۍ تحقـق چټک کـړي. د دغو پیچلـو ارتباطاتو په 

بـاب، هغـه څـه چـې ممکن پـه مصـون ډول وویـل يش دا دی چـې د مشـاهد او هغه 

څـه ترمنـځ او د مـورخ چـې تـر مشـاهدې الندې نیـول کېـږي، د اجتامعي عـامل او د 

هغـه د مفروضاتـو1 ترمنـځ او د مـورخ او د هغـه د حقایقـو ترمنـځ، متقابل عمـل پر له 

پسـې دی او پـه مـداوم ډول تغییـر کـوي. ښـکاري چـې دغـه خصوصیـت د تاریخ او 

اجتامعـي علومـو یـوه بېلوونکې نښـه وي. ښـايي دلتـه دغه یادونـه وکړم چـې په دغو 

وروسـتیو کالونـو کـې، د فزیک ځینـې پوهان د خپل علـم په باب داسـې غږېديل دي، 

چـې ښـکاري دوی د طبعـي کایناتو او د مورخ د جهان ترمنځ د ال زیات مشـابهت نظر 

وړانـدې کوي. 

لومـړی دا چـې ویـل کېـږي د دوی نتایـج د شـک یـا نامعیـن تـوب2 پـه اصل کې 

نغښـتي دي. پـه بـل لیکچر کې زه پـه تاریخ کې د تش پـه نامه جر د ماهیـت او حدود 

پـه بـاب وغږېـږم. خـو دا چې ایـا د معـارص فزیک نامعیـن تـوب د کایناتو پـه ماهیت 

کـې واقـع دی، یـا هغـه تش زمـوږ د موجـود ناقص علـم یوه نښـه ده)دا ټکی تر اوسـه 

هـم تـر بحـث النـدې دی( زه به په هغه کې د مهمو مشـابهتونو او قیاسـونو د کشـفولو 

پـه بـاب زمـوږ په قابلیـت رسه د تاریخي پیشـګويۍ ګانـو د کولو له پاره همغه شـکونه 

ښـکاره کـړم لکـه چې یـو څو کالـه ړومبـی ځینـو احساسـايت عالقمنو کوښـښ کاوه 

چـې پـه هغه کې داسـې ثبوت ومومي چـې ګواکې په کایناتـو کـې ازاده اراده عملیات 

کـوي. بلـه دا چـې مـوږ تـه ویل کېـږي، چې په عـرصي فزیک کـې د مـکان فاصله او 

د وخـت انقضـا داسـې پيامنـې او انـدازې دي، چـې د مشـاهد حرکت کولو پسـې اړه 

لـري. پـه عـرصي فزیک کې، ټولـې پیامنې ذايت تغییر ونـه مني او دا ممکنـه نه ده چې 

د »مشـاهد« او هغـه څیـز تر منځ، چې تر مشـاهدې النـدې نیول کېـږي، دواړه یا فاعل 

او موضـوع د مشـاهدې پـه اخـري نتېجې کـې داخلېږي. خو په داسـې حـال کې چې 

دا ترشیحـات پـه ډېـر لـږ تغییـر رسه د مـورخ او د هغه د مشـاهداتو د موضـوع په باب 

1  . data. 
2  . Indeterminacy.
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تطبیـق مومـي، زه پـه دې قانع نه یم چـې د دغو مناسـباتو جوهر په کـوم واقعي مفهوم 

رسه د هغـو مناسـباتو له ماهیت رسه د مقایسـې وړ دی، کوم چـې د فزیک پوه او د هغه 

د کایناتـو پـه بـاب موجود دی، که څه هم زه د پرنسـیپ له مخـې د دې عالقمن یم چې 

هغـه اختالفـا کـوم چـې د مورخ طریقه د سـاینس پوه لـه طریقې نه بېلوي، کـم یې کړم 

نـه دا چـې زیـات یـې کـړم. دا به بـې فایـدې وي چې کوښـښ ويش دغـه اختالفات د 

ناقصو مشـابهتونو په اسـتناد لېـرې کړل يش.

خـو زمـا په فکر، کله چې دا مناسـبه ده چې د مطالعې په موضـوع کې د اجتامعي 

عـامل یـا مورخ مشـمولیت د فزیکـي عامل له مشـمولیت رسه توپیر لري او هغه مسـایل 

چـې د فاعـل او موضـوع د مناسـبت په واسـطه پیـدا کېږي، تـر هغو پـه الیتناهي ډول 

پیچلـی دی. دا د موضـوع اخـر نـه دی. د علـم پـه بـاب، لرغـوين نظریـات چـې پـه 

اوولسـمې، اتلسـمې او نونسـمې پېړۍ کـې مروج وو، ټـول په دغه قیاس بنـا وو، چې 

د معلـوم کوونکـي فاعـل او د معلومـې شـوې موضـوع ترمنـځ قـوي دوه ګـون توب1 

دی. موجود 

رسه لـه دې هـم عملیـه درک شـوله، هغـه منونه چـې د فیلسـوفانو له خـوا طرحه 

شـوله، ویې ښـودله، چې فاعل او موضوع، انسـان او بهرنۍ نړۍ، رسه ویشـل شـوي 

دي او بېل دي. دا د سـاینس د ظهور او انکشـاف یو سـرت عرص و. د پيشـقدمانو جهان 

بینـۍ علمـي نظریـات تر ډېـرې انـدازې متاثـره کړل. انسـان د بهرنـۍ نړۍ پـه ضد په 

ډېـر شـدت رسه وښـودل شـو. ده له دغې نړۍ رسه داسـې پـه کلکه پنجـه ورکړله، لکه 

څنګـه چـې یـې له کـوم نـه رام  کېدونکـی او قوي دښـمن رسه پنجـه ورکـړې وي. نه 

رام کېدونکـی پـه دې چـې په هغه پوهېدل مشـکل و، قوي دښـمن پـه دې چې په هغه 

تحکـم سـخت و. خـو د عـرصي سـاینس پـه انکشـاف رسه دغـه جهـان بینـۍ هم په 

انقـاليب ډول رسه تغییـر وموند.

پـه اوس وختونـو کـې یـو سـاینس پـوه د طبیعـت د قوتونو په بـاب ډېر لږ داسـې 

فکـر کـوي، چـې د هغو په ضـد مبارزه وکـړي، بلکـې دوی دا قوتونه داسـې ګڼي چې 

ور رسه همـکاري وکـړي او د خپلـو مقصدونـو لـه پـاره یې امـاده کـړي. د علم قدیمي 

نظریـات نـور نـو لـه نوي علـم او په تېـره بیا د فزیـک له علـم رسه رس نه خـوري؛ نو د 

1  . Dichotomy.
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حیرانـۍ ځـای نـه دی چې فیلسـوفانو پـه تېرو پنځوسـو کالونو کـې په هغـو انتقادونه 

رشوع کـړي دي او د دې پېژندنـې یـې هـم رشوع کړې دي، چې د علـم عملیه فاعل او 

موضـوع یـو لـه بله نه په شـدید ډول نه بېلوي، بلکـې د دوی تر منځ د متقابل مناسـبت 

او یـو پـه بـل اتـکا  تـه په یـو څـه حـد قایـل دي. دا د اجتامعي علومـو له پـاره نهایت 

اهمیـت لـري. اوس غواړم دا دلیـل  وړاندې کړم چې چې اجتامعي علـوم په کيل ډول 

رسه د علـم لـه هـرې هغې تیـورۍ رسه چې د فاعـل او موضوع ترمنځ پـه کلک بېلتون 

قایـل دی، هیـڅ رس نـه خـوري، په دې چـې په اجتامعـي علومو کې همغه انسـان هم 

د فاعـل او هـم د موضـوع، هـم د محقـق او هـم د هغـه څیز پـه حیث چې تـر تحقیق 

النـدې نیول کېږي، شـامل دی. 

سوسـیولوجۍ پـه خپـل دغـه زیـار رسه چـې د ځـان د پـاره د نظریاتو یو منسـجم 

هیئـت تأسـیس کـړي، په حقـه رسه یوه څانګـه پرانیسـتلې او د علم سوسـیولوجي یې 

نومولـې ده، خـو دا زیـار تـر اوسـه ډېـر وړانـدې تللی نـه دی، پـه دغه غـټ دلیل چې 

سوسـیو لوجـي پـه دې قناعـت کـړی دی چـې د علـم د عنعنـي نظریـې د قفـس دننه 

حرکـت وکـړي. که فیلسـوفان لومړی د عرصي فزیک سـاینس تر تاثیر النـدې او اوس 

د عـرصي اجتامعـي علومـو تـر تاثیر النـدې، پـه دې رشوع کوي چې له دغـه قفس نه 

ووځـي او د علمـي عملیـو له پاره، یـوه نوې عرصي طرحـه جوړه کړي، نـه دا چې یوه 

کهـال شـعور بانـدې د مفروضاتـو د اثر د توپ زاړه بلیـار د هغه زړه طرحه وښـيي، دا د 

اجتامعـي علومـو او پـه تېـره بیـا د تاریخ د  پـاره یو ډېر نیـک فال دی. دا ټکی ښایسـته 

د اهمیـت وړ دی او زه بـه هغـه وخـت بیـا ور تـه وګرځـم، چې غـواړم په تاریـخ کې د 

افاقیـت مفهوم پـه باب بحـث وکړم.

پـه پـای کـې، مګر نـه په لږ اهمیـت رسه، مجبور یم پـه هغه نظر بحـث وکړم، چې 

وايـي تاریـخ څنګـه چې د مذهـب او اخالقو له مسـایلو رسه ډېر نږدې ارتبـاط لري، په 

عمومـي ډول لـه سـاینس او حتـی لـه نورو اجتامعـي علومو نـه بېـل دی او توپیر ترې 

لـري. لـه مذهـب رسه بـه د تاریـخ د مناسـبت په بـاب یـوازې دومـره وګړېـږم، څومره 

چـې الزمـه ده خپـل دریـځ څرګند کـړم. جدي منسـجم کېـدل لـه دې رسه موافق دي 

چـې پـه کـوم خـدای عقیده ولـرالی يش، داسـې خـدای چې کاینـات یې خلـق کړي 

او نظـم یـې ورکـړی دی. خـو دا پـه دغسـې یـوه خـدای د عقیدې لـه لرلـو رسه موافق 
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نـه دی چـې پـه خپلـه اراده غواړي د یوه سـتوري د حرکـت الر واړوي، یا خسـوف ټال 

کـړي. یـا دکاینـايت لوبې قاعدو ته تغییـر ورکړي. پـه همدغه ډول، کله کله داسـې نظر 

وړانـدې کېـږي چـې یو جـدي مورخ ممکـن په داسـې خـدای عقیده ولـري چې هغه 

پـه عمومـي ډول د تاریـخ سـیر ته نظم او مفهوم ورکـړی وي، که څه هم دی بـه د زارړه 

انجیـل رقمـي پـه خـدای بانـدې عقیده کولـی نه يش چـې هغه بـه د مالیکاتـو1 په ژلو 

کـې مداخلـه کـوي یـا به په خـرو کې غولول کـوي او غواړي د جوشـوا2 د لښـکرو په 

ګټـه د ورځې سـاعتونو اوږده کړي. 

داسـې هـم دی د خاصـو تارخي پېښـو د ترشیح په غـرض له خدای څخه مرسـته 

نـه غـواړي. روحـاين پـالر دی، ارسـې3 په یـوه تـازه کتاب کې زیـار ایسـتلی چې دغه 

متیز واضـح کړي.

»د یـوه محصـل لـه پـاره دا کايف نـه ده چې پـه تاریخ کې هرې پوښـتنې ته داسـې 

ځـواب ورکـړي چـې دا د خـدای کار و. تـر هغو چـې موږ دومـره وړاندې تلـيل نه یو 

چـې دنیايـي پېښـې او بـرشي ډرامـه مرتبه کـړو، نه ښـايي پراخـې مالحظې میـدان ته 

کړو«4.

د دغـه نظـر غرابـت پـه دې کـې دی، چـې معلومېږي مذهـب د قطعـو د جیک په 

حیـث ګڼـل کېـږي او هغه د حقیقتـاً مهمو چالونو د پاره سـاتل کېـږي او د بلې طریقې 

د پـاره نـه را ایسـتل کېـږي. کارل بـارت5 د لوتـر مذهـب عـامل تر هغـه ال ښـه کار وکړ 

چـې د اسـامين او دنیايـي تاریـخ ترمنځ یې پـوره بیلتون اعـالم کړ او دنیایـي تاریخ یې 

دنیايـي ځنګلو ته وسـپاره. 

پروفیـر، بټرفیلـډ چـې که زه یـې په خرو وپوهېـږم، څه وخت چـې د »تخنیکي« 

تاریـخ پـه باب بحـث کوي، همدغسـې یو څه پـه نظر کې لـري. تخینکـي تاریخ هغه 

 .Amalekites )د سوریې د ملک یو پخوانی چپاولګر کوجیانی قوم.)م .  ۱

 .Joshua )د موس )َع( جانشین چ ارسائیلیان یې کانان ته سوق کړل.)م .  ۲
3  . M. C. D Arcy.

.   . ایم،سی.ډ، ارسې، د تاریخ مفهوم: د نیایي او مقدس )۱۹۵۹(، مخ پويل بیسو )د یونان   ۴

مورخ( تر هغه دمخه دا نظر ښکاره کړی و: چېرته چې کېدی شی د پېښو علت معلوم کړل 

يش، نه ښايي یو څوک خدایانو ته مراجعه وکړي، )اقتباس د کی. فان فرتز، لرغوين مهال کې د 

مخلوط اسايس قانون نظر، نیویارک، ۱۹۵۴، مخ ۳۹0.

.Kari Barth .  ۵
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یواځینـی تاریـخ دی چـې ممکـن تاسـې او موږ به یې تـل ولیکو او یا دا چـې ده پخپله 

بـه تـل لیکلـی وي. خـو د دغـه عجب عنـوان پـه اسـتعامل رسه، دی دغه حـق د ځان 

کـوي، چـې د خاصانـو یـا خدايـي تاریـخ بانـدې عقیـده ولـري، چـې له هغـه رسه به 

پاتـې مـوږ او تاسـې رسوکار نه لـرو. د بردیایف1، نیبـور2 او ماري ټین3 په شـان لیکوال 

تاریـخ تـه پـه یـوه مسـتقل حال قایـل دي، خو پـه دې ټینـګ دي چـې د تاریـخ غایه یا 

انجـام لـه تاریـخ څخـه بهر واقـع دی. شـخصاً زه نه شـم کـوالی د تاریـخ کلیت کوم 

فـوق تاریخـي قـوت رسه پخال وښـيم په کوم چـې د هغه اهمیـت او مفهـم تړلی دی، 

فـرق نـه کـوي چـې دا قوت د غوره شـویو خلکـو خدای وي، عیسـايي خـدای وی، د 

کـوم رب النـوع پـټ شـوی الس وي، یـا د هیګل جهـاين روح وي. د دغـو لیکچرونو 

د مقصـد لـه پـاره، زه داسـې فـرض کوم چـې مـورخ باید دغه مسـئله بې لـه دې چې د 

ماشـین خـدای4 تـه رجـوع وکـړي، حل کړي، داسـې چـې تاریخ داسـې یوه لوبـه ده، 

چـې د چا خـره جیک نـه لري.

لـه اخالقـو رسه د تاریخ مناسـب ډېـر پېچيل دي او پـه دغه باب چې تر اوسـه څه 

بحـث شـوی دی، د څـو مبهامتـو په جـه ناقـص دی. نن ورځ یـوازې کلـه کله رضور 

وي چـې پـه دې بحـث ويش چـې له مورخ نـه دا تقاضا نـه کېږي چې د خپل داسـتان 

د شـخصیتونو پـه شـخي ژوندانـه اخالقي قضاوتونـه صادر کـړي. د مـورخ او هغه 

چـا نظرونـه، چـې په اخالقـي اصولـو والړ وي، کامـالً یو نـه وي. اتم هـرني، ممکن 

بدمېـړه او ښـه پاچـا تېر شـوی وي، خو مـورخ د ده لومـړين صفت په باب یـوازې هغه 

وخـت عالقه ښـکاره کوي چې تاریخي پېښـې یـې متاثره کړې وې. کـه د هغو اخالقي 

غیبونـو پـه عمومـي عیبونو پـه عمومي پېښـو دومره لږ څرګنـد اثر کـړی وي، لکه چې 

د دوهـم هـرني عیبونـو کـړی دی، مـورخ تـه نـه ښـايي د هغو په بـاب ځـان رسګردان 

کـړي. دا حکـم د بـدو او ښـو صفتونـو په باب یو شـان صـدق کوي. 

1  . Berdyaev.
.A. R, Niebuhr .۱۹۴۹ . د عقیده او تاریخ د کتاب مولف( نیویارک(.  ۲

3  . Maritain.
. اشـاره و هغـه کالسـیکي عمـل ته ده چې ه سـختو مصیتونو کې به د مشـکل د حـل دپاره رب   ۴

 .deus ex machine )النـوع له ماشـن نـه ایسـتل کېـده.)م
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روایـت دی چـې پاسـتور1 او انشـټاین2 دواړه په شـخي ژوندانه کـې بېجوړې او 

حتـی لکـه ولیـان متقي وو. خو داسـې وګڼئ چې دوی بـې وفا میړونه، یـا ظامل پلرونه 

یـا یـې بـې پرنسـپه اخالقي ملګـري وو، نو ایـا د دوی د تاریخـي کارنامـو اهمیت به تر 

هغـو لـږ وي، کوم چې اوس دی؟ مورخ اساسـاً له دغسـې کارنامـو رسه رسوکار لري. 

روایـت دی چـې سـټالین پـر خپلـې دوهمې ماینـې ظلـم او زیاتی کـړی دی، خو 

زه د شـوروي پېښـو د مـورخ پـه حیـث دا احسـاس دومره نه لـرم، چې هغه پـه نظر کې 

ونیسـم. دا د دې معنـا نـه لـري چـې شـخي اخـالق اهمیـت نـه لـري، یـا دا چـې د 

اخالقیاتـو تاریـخ د تاریـخ یـوه روا برخه نه ګڼله کېـږي. خو مورخ داسـې نه کوي چې 

پـه یـوې خوا تـاو يش او د هغـو افرادو په شـخي ژوندانـه اخالقـي قضاوتونه صادر 

کـړي، چـې د ده د کتابونـو په مخ ښـکاره کېـږي. دی نور څه وظایف په مـخ کې لري.

تـر هغـه لیـا جـدي ابهـام پـه عمومـي اعاملو بانـدې د قضـاوت پـه مسـئلې پیدا 

کېـږي. د مـورخ پـه دغـې وظیفـې عقیـده چـې پـه هغـو افـرادو چـې د ده پـه ډارمـې 

کـې ظاهرېـږي، اخالقـي قضاوتونـه صادر يش، یـوه اوږده سـابقه لري. خـو دا عقیده 

هیڅکلـه دومـره قـوي نه وه، لکـه څومره چې په نونسـمې پېړۍ کې په برتانیـې کې وه. 

دا هغـه وخـت و چـې دا عقیده هـم د هغه عرص د اخالقـي متایالتو او هـم د فردیت د 

ملانځلـو د اصـل له خـوا تقویه شـوې وه. 

روزبیـري3 ویـل چـې هغه څه چې انګلسـتان هڅه لـري پرې پـوه يش دا دي چې 

ناپلیـون پـه رښـتیا»یو ښـه شـخص4« و کـه نـه. اکټن له کـرې ټـن5 رسه پـه لیکونو کې 

اعـالم کـړه چـې د اخالقي اصولـو ثبـات، د تاریخ د صالحیـت، حیثیـت او انتفاعیت 

راز او رس دی. دی مدعي شـو چې تاریخ »د منازعاتو حکمو د سـیاح الرښـوونکی او 

د هغـه اخالقـي معیـار حامـي وګرځوي چـې د ځمکـې او د مذهب قوتونه تـل په دې 

هڅـه کـې دي، چـې هغه وزبېښـي«6. دا نظریه د اکټـن  په هغې تصويف عقیـدې بنا ده 

چـې کومـه چـې ده د تاریخـي حقایقو پـه افاقیـت او علویت لرلـه.  د دغـې نظریې له 

 .L. Pasteur )۱۸۲۲-۱۸۹۵(، فرانسوي ساینس پوه.)م( .  ۱

 .A. Einstein  )۱۸۷۹، جرمنی فزیک پوه. )م .  ۲
3  . Rosebery.

. روزبیری، ناپلیون: وروستۍ مرحله، مخ ۳۶۴.   ۴
5  . Creighton.

۶  . د بین املليل چارو رسوي، ۱۹۳۵، مخ ۳. 
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مخـې، لـه یـو مورخ نـه ظاهـراً دا تقاضا کېـږي او ده تـه دا حـق ورکول کېـږي، چې د 

تاریـخ پـه نامـه چې تاریخ یـو راز فـوق تاریخي اختیـار ورکول کېـږي. په هغـو افرادو 

او اخالقـي قضاوتونـه صـادر کـړي، چـې پـه تاریخي پېښـو کې ښـکاره کېـږي. اوس 

هـم دا نظـر کلـه کله په غیـر متوقعه شـکلونو کې رس هسـکوي. پروفیر ټآیـن بی7 په 

۱۹۳۵ کـې پـه حبشسـتان باندې د موسـولیني حمله د یوې»ارادي شـخص ګنـاه«8 په 

حیث بیـان کړله.

رسایسـایه برلیـن، پـه هغـې مقالـې کې چـې پخوا یـې ذکر وشـو، په کلکـه ارصار 

کـوي چـې دا د مـورخ وظیفـه ده چې »په شـارملان، یـا ناپلیون، یا چنګیز خـان یا هټلر 

او یـا هـم سـتالین بانـدې د دوی د بـې رحامنه قتلونو بـه باب قضاوتونـه وکړي«9.

پروفیـر نوولـز دا نظر پـه کايف اندازه ترټلی دی. ده پـه خپل افتتاحي لیکچر کې د 

موټلـی10 د دوهـم فلیپ تقبیح اقتباس کـړې ده:»که چېرې هلته بدۍ ګانـې وي.... له 

کومـو څخـه چـې دی خالص و، دا له دې امله ده چې انسـاين طبیعـت د دې ایجازه نه 

ورکـوي، چـې پـه بدۍ کې هم کامل ته رسـیدل ويش«. دا سـې هـم ده د کنګ جان په 

بـاب د سـټبز11 وینـا را یـاده کړې ده: »په هـر هغه جرم رسه کثیف شـوی و، کوم چې یو 

انسـان رسـوا کولـی يش«. په افرادو بانـدې د داخـيل قضاوتونو هغه مثالونـه دي، چې 

مـورخ یـې د د اعالمولـو صالحیـت نه لري. »مـورخ قايض نـه دی، پـه دار ځړوونکی 

قـايض خـو بالـکل نـه دی«12. خـو کروسـې هم په دغـه باب یوه ښـه فقره لـري،  چې 

۷  . اکټن، تاریخي مقالې او مطالعات)۱۹0۷(، مخ ۵0۵. 

 .A.Toynbee )۸  . انګلیسی معارص مورخ. )م

۹  . ای.برلین، تاریخي ختمیت، مخونه ۷۷-۷۶. د رسایسـایه برلین دا روش هغه نظر را یادويچې 

د نونوسـمې پېـړۍ هغه رسسـخت محافظـه کار حقـوق پوه فتز جیمز سـټیفن ښـکاره کړی و: 

د جـزا قانـون پـه دې ډول پـه دغـه اصـل وړانـدې درومـي چې وايـي پـه اخالقي لحاظ دا سـه 

ده چـې لـه مجرمانـو نـه دې کرکـه ويش.... دا بالـکل الزمـه ده چـې لـه مجرمانو نـه د ې کرکه 

وشـی دومـره سـختې جزاګانـې دې پـه دوی حوالـه يش چ هغه کرکې پـه کې افـاده يش او هغه 

دې تـر هغـو حـق پـه جانب او روا وښـوولی يش چـې د عمومـو د افادې کولـو او تظمین کولو 

وسـایل یو طبیعي سـامل احسـاس تشـویق کولی او را ښـودلی شی.)انګلسـتان د جزایي قانون 

تاریـخ، ۱۸۳۸، مخونـه ۸۱-۸۲. دا فقـره دا بل.رډزینـو ویـچ، په رسجیمز سـټیفن نومي تالیف 

کـې اقتبـاس شـوې ده، )۱۹۵۷، مخ ۳0(.  

 .John L. Motley )هالیدي مورخ)م .  ۱0

 .Milliam Stubbs )۱۸۲۵-۱۹0۱( انګلیس اسقف او مورخ.)م(.  ۱۱

. دی. نوولز، مورخ او سجیه، ۱۹۵۵، مخونه، ۵۴، ۱۲، ۱۹.   ۱۲
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غـواړم دلته یې ذکـر وکړم.

»تهمـت هغـه سـرت اختـالف لـه یـاده بـايس چـې زمـوږ محکمې(قضایـي وي یا 

اخالقـي« د نـن ورځې محکمـې دي او هغـه د ژوندیو، فعالو او خطرناکو اشـخاصو د 

پـاره بېجـوړې شـوې دي، په داسـې حال کې چې نور اشـخاص پخـوا د خپلو وختونو 

پـه محکمـو کـې حـارض شـوي دي او دوی دوه ځلـې مقرص یـا ترئه کیدلـی نه يش. 

دوی پـه هیـڅ محکمې کې مسـئول کیدلی نـه يش، په دې چې دوی یـوازې د تاریخ تر 

قضـاوت النـدې راتللـی يش، او کـوم بل قضاوت پـرې کېدلی نـه يش، مګر هغه چې 

د دوی د کار پـه روح کـې ننوځـي او پېـژين یې. هغه کسـان چې د تاریـخ د رشح کولو 

پـه بهانـه د قاضیانـو په حیث ننـداره جوړوي، دلتـه محکومول کوي او هلتـه ترئه کول 

کـوي او دا پـه دې دلیـل چـې د دوی په فکـر دا د تاریـخ دفـرت دی.... دوی په عمومي 

او کيل ډول لـه تاریخـي مفهـوم نه بې بهـرې دي«1.

کـه څـوک، پـه دغـه حکم انتقـاد کوي چـې دا زمـوږ کار نـه دی، چې پـه هټلر، یا 

سـټالین او یـا کـه مـو خوښـه وي په سـناتور مکارټـي بانـدې اخالقي قضـاوت صادر 

کـړو، پـه دغه علـت چې دوی زمـوږ د زیاترو معـارص دی او په دغه علت چې په سـل 

ګونـو زرو هغـه کسـان چـې په مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم ډول د دوی لـه اعاملو څخه 

متـرر شـوي دي، تـر اوسـه ژونـدي دي او پـه دغـه حالت چـې د همدغـو دالیلو له 

مخـې متشـکله ده چـې مـوږ د مورخینو په حیـث دوی تـر مطالعې الندې نیسـو او له 

نـورو هغـو اسـتعدادونو څخـه ځانونه محـروم کړو چـې هغه بـه ممکن موږ تـه اجازه 

را کـړي چـې د هغـو پـه اعاملـو بانـدې قضاوتونـه صـادر کـړو، دا د معارص مـورخ د 

مشـکلونو یـو مشـکل، یـا که ووایـم ډېر لوی مشـکل دی. خـو نن ورځ څـوک کوالی 

يش د شـارملان یـا ناپلیـون، د ګناهونـو په تقبیـح رسه فایـده وچته کړي؟

نـور راځـئ چې دا نظـر رد کړو چې مورخ په دار ځړوونکی قـايض بويل او تر هغه 

مشـکل، بلکـې ګټـور بحث ته مخـه وکړو یعنې هغه بحـث ته چې اخالقـي قضاوتونه 

افرادونـه صادرېـږي، بلکـې د مـايض په پېښـو، موسسـو او سیاسـتونو صادرېـږي. دا 

د مـورخ ډېـر مهـم قضاوتونـه دي. هغـه کسـان چـې د افرادو پـه اخالقـي محکومولو 

سـخت ټینـګار کـوي، پـه حقیقت کې پـه غیـر شـعوري ډول رسه د ډلـو او جوامعو له 

. يب. کروسی، تاریخ د ازادۍ د داستان په حیث، انګلیي ترجمه، ۱۹۴۱، مخ ۴۷.   ۱
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پـاره دا دلیـل پیـدا کوي، چـې ګواکې دوی پـه جرم کې الس نـه الره. 

فرانسـې مـورخ لیفـي بـور1 په دې لټه کـې و چې د فرانسـې انقالب لـه بدبختیو او 

د ناپلیـوين جنګونـو لـه وینـو تویولـو څخـه ترئه کړی نـو یې هغه ته منسـوب کـړه »د 

یـوه جـرنال دکتاتـورۍ ته .... چې د هغـه مزاج .... په سـولې او اعتدال کـې ارام پاتې 

کېدلـی نـه شـو«2. جرمنیان، نـن ورځ د هټلـر د فـردي رشارت تقبیح ته ځکه ښـه وايي 

چـې د مـورخ اخالقـي قضاوت پـه هغې جامعې ونـه يش کومې چې هټلـر تولید کړی 

دی. روسـان، انګلیسـتان، امریکایـان په سـټالین، نیـوال چمرلین، یا مـکاريت باندې د 

شـخص حملـو پـه کولـو السـونه رس یـو کوي، چـې په خپلـو ډله ییـزو بدو کـړو پرده 

وغـوړوي. بر سـېره پـر دې، په افرادو باندې سـتایونکي اخالقـي قضاوتونه هم هغومره 

تېـر ایسـتونکي او مـر دي، څومـره چې د افـرادو اخالقي تقبیـح دي. دا معرفت چې 

ځینـې غـالم لرونکـی افراد ظـامل وو، پر له پسـې د یـوې بهانې په حیث اسـتعاملېږي، 

چـې د غالمـۍ د یـوې اخالقي مؤسسـې په حیث محکومـه نه يش.

ماکـس ویـر د»بـې څښـتنه غالمۍ چـې هلتـه رسمایـه دارۍ د کارګر یا پـوروړي 

الس وپښـې تـړي« یادونـه کـوي او پـه حقـه رسه دلیـل وړاندې کـوي چې مـورخ باید 

خپـل قضاوتونـه پـه هغـې موسسـې صادر کـړی، چې هغـه یې خلـق کـړی دی، نه په 

افـرادو بانـدې3. مـورخ د دې له پاره د قضاوت په مسـند کېني چـې واحد رشقي مطلق 

العنـان قضـاوت صـادر کـړي، خو لـه ده څخـه دا تقاضا هم نـه کېږي چـې دی دې د 

مثـال پـه ډول د رشقـي مطلقیـت او د پریکلیس د اتن د وختو موسسـو ترمنـځ بې اعتنا 

او بـې طرفـه پاتـې يش. دی بـه پـه انفـرادي غالم سـاتونکو بانـدې قضاوت نـه کوي، 

مګـر دا رویـه یـې له دې څخـه منع کوي چې د غالمـۍ جامعه محکومه نـه کړي. لکه 

څنګـه چـې مـو ولیـدل، تاریخـي حقایـق د توجیه فرضیـه، تر څه حـده پخوا تـر پخوا 

منـي او تاریخـي توجیهـات تـل اخالقـي قضاوتونـه په غېږ کـې نیي. کـه دا حکم په 

ښـو بېطرفـو الفاظو کـې افـاده کـړو، ارزيش قضاوتونه به یـې وبولو.

خـو رسه لـه دې هـم دا یـوازې زمـوږ د مشـکالتو رشوع ده، تاریـخ د مبـارزې یوه 

عملیـه ده. پـه دې عملیـې کـې نتایـج چې که مـوږ ور ته ښـه ووایو باید د ځینـو ډلو له 

1  . Lefebvre.
 .Peuples et civilisations .۵۸ جلد ۱۴، ناپلین، مخ .  ۲

. دا فقره د ماکس وبیر: مقايل په سوسیولوجي څخه اقتباس شوې ده.)۱۹۴۷(، مخ ۵۸.   ۳
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خـوا په مسـتقیم یا غیر مسـتقیم زیاتـره په مسـتقیم ډول د نورو ډلو په زیـان حاصلېږي. 

بایلونکـی تـاوان ګايل. رنـځ او عـذاب پـه تاریـخ کـې یوه عـادي او مانـوس څیز دی. 

د تاریـخ هـره سـرته دوره هـم تلفـات او هـم فتوحات لـري. دا یـوه ډېره پېچلې مسـئله 

ده، پـه دې چـې مـوږ داسـې کـوم معیار نـه لرو، چـې په هغـه رسه وکولی شـو د ځینو 

کسـانو ډېـره ګټـه د نـورو د قربانیـو پـه مقابل کـې اندازه کـړو. رسه لـه دې هـم باید یو 

میـزان ويش. دا یـوازې د تاریـخ مسـئله نـه ده، پـه عـادي ژوندانـه کـې، مـوږ زیاتره لږ 

تـاوان او لـږه بـدي مرجحـه بولـو، یا هغـه رشیر عمـل کوو چې فایـده مو تـرې په نظر 

کـې نیولې وي.

مـوږ دا رضورت پـه خولـه نـه وایـو، مګر عمـل مو همدغسـې وي. پـه تاریخ کې 

دا مسـئله کلـه کلـه د »پرمختـګ قیمـت« یـا د »انقـالب قیمـت« تـر عنـوان النـدې تر 

بحـث النـدې راځـي. خو دا تر ایسـتونکې ده. څنګه چـې بیکن په یـوې مقالې کې: د 

ابداعاتـو پـه باب وايي، »د یوه رسسـخت عادت سـاتل هومره ګـران کار دی، لکه د یوه 

ابـداع«.د حقاظـت قیمت پـه محرومو خلکو هغومـره دروند لوېږي، لکه چـې دا ابداع 

قیمـت پـه هغـو درونـدوي چې لـه امتیازاتـو څخـه محرومېـږي. دا نظر  چـې د ځینو 

ګټـه د نـورو عـذاب روا کـوي، پـه هـر حکومـت کې پـه ضمنـي ډول موجـود دی، او 

هغومـره د محافظـه کارۍ نظر دی، څومره چـې افراطي دی. داکرت جانسـن لږ رشارت 

د موجـودو بـې عدالتیو د حفاظـت له پـاره روا وباله:

»دا ښـه ده چـې ځینـې بدمرغـه وي، تر دې چـې هیڅوک نیکمرغه نـه وي، چېرته 

چـې د مسـاواتو پـه عمومي وضح کـې به دا حـال وي«1.

خـو د افراطـي تحـول پـه مهالونو کـې دا مسـئله پـه ډراماتیکـي ډول رسه ښـکاره 

کېـږي او پـه دغـه وخـت کې موږ ته ډېره اسـانه وي، چـې د هغو په مقابل کـې د مورخ 

سـلوک مطالعه کړو.

راځـئ چـې د ۱۷۸0 او ۱۸۷0 کالونـو تـر منـځ د لویـې برتانیـا د صناعتي کېدلو 

۱  . بوزول د ډاکټر جانسـن ژوند)۱۷۷۶(، د ایوري مین چاپ مخ ۲0. دلته د سـپین ویلو ښـېګڼه 

شـته، برکخارت)پـه مورخانـو او تاریخ بانـدې قضاوت مـخ ۸۵(. د ترقۍ د قربانیـو په »په غلیو 

شـویو زګیرویـو« چـې دوی قاعده)Paraatueri(نـه په پرته نور څه نه غوشـتل، اوښـکې تویوي 

خـو پخپلـه د لرغوين رژيـم)ancient regime( د قرباینو د زګیرویو په بـاب غلی دی چې قاعده 

تـاً یې د سـاتلو هیڅ څیز نـه لرل.
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کېسـه را واخلـو . هـر مورخ بـه صناعتي انقالب ممکـن بې له کومې مباحثې، یو سـرت 

او مرتقـي کارنامـه وګڼـي. دی بـه دا هـم بیـان کړي، چـې کرونده ګر  څنګـه له ځمکو 

نـه وایسـتل شـول، کارګران څنګه په غیـر صحي فابریکـو او کوډلو کې تخته شـول او 

کوچنیـان څنګه اسـتثامر شـول. دوی ممکن ووایي چې د سیسـتم پـه کار کې، ناوړې 

اسـتفادې وشـولې او ځینې اسـتخدام کوونکي تر نـورو ډېر بې رحـم وو. دی ممکن د 

بـرش د خوښـوونکي او زړه سـواندي وجـدان د تدریجي ودې په باب یـو څه غوړې او 

نرمـې خـرې هـم وکـړې، دا هغه وخت چې سیسـتم یو ځل بیخ ونیو او مسـتقر شـو. 

خـو دی بـه ممکـن بیا بـې له دې چې ووایې داسـې  وګڼـې چې په اولـو مرحلو کې یو 

څـه جـر او اسـتثامر د صناعتـي کېدلو یوه حتمـي برخه ده. ما تر اوسـه داسـې مورخ 

لیدلـی نـه دی، چـې ویـيل یـې وي چـې د همدغه قیمت پـه وجه بـه دا ښـه وای چې 

د پرمختـګ مخـه نیولـه شـوې وای او پـه صناعتي کولو الس پورې شـوی نـه وای. که 

داسـې کـوم مورخ موجـود هم وي بې له کوم شـکه به د چسـټرټن1 او بیلک2 په مکتب 

پـورې اړه ولـري او هیـڅ جدي مـورخ په جدي سـرتګه ورته ونـه ګوري. 

دا مثـال زمـا لـه پـاره په خـاص ډول پـه زړه پورې دی، پـه دې چې زه هیلـه کوم زر 

بـه د شـوروي روسـیې پـه تاریخ کـې د کروندګـرو د راټولولـو او ډله ییز کولو3 مسـئله 

د صناعتـي کولـو د قیمـت د یـوې برخـې پـه حیـث تر بحـث النـدې ونیسـم.4 په دې 

ښـه پوهېـږم چـې کـه زه د برتانیـا د صناعتي انقـالب د مورخانـو د مثال پـه تعقیب، که 

څـه هـم د ډلـه ییـز کولو نـاوړې خـواوې او وحشـتونه بد وګڼـم؛ خو په خپلـه عملیه د 

صناعتـي کولـو د سیاسـت د یـوه رضوري او مطلـوب قیمت یـوه برخه وګڼـم، زه به د 

شـکاکیت پـه تـور او د رشیرو څیزونو پـه اغامض تومتي شـم. مورخـان د اروپایانو له 

خـوا پـه نونسـمې پېړۍ کـې د اسـیا او افریقا اسـتعامر پـه دې دلیل نالیدلـی ګڼي چې 

دغـه عمـل نه یـوازې د جهـان په اقتصـاد فـوري تاثیرونه وکـړل، بلکې په خپلـه د هغو 

لویـو وچـو د بېرته پاتې ولسـونو له پـاره یې په اوږدمهالـه کې نتایج او ګټـې لرلې. رسه 

1  . Chesterton.
2  . Belloc.
3  . Collectivisation.

۴  . دا مسـئله اوس پروفیـر کارد، آر، دبلیـو.دی ویـس)R. W. Davies( پـه مرسـته پـه یـوه نوي 

تألیـف کـې تـر بحـث الندې نیولـې ده. د تألیـف نـوم دی. د یو پالن شـوي اقتصاد اساسـات، 

.۱۹۲۹-۱۹۲۶
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لـه ټولـو خرو، ویـل کېږي، چې هندوسـتان د برتانیـا د حاکمیت ماشـوم دی. عرصي 

چیـن د نونسـمې پېـړۍ د لویدیـځ امپریلـزم محصـول دی، او رويس انقـالب هم پرې 

اثـر کـړی دی. له بـده مرغه د چیـن کارګرانو چې په سـاحيل بندري اروپايي –څښـتنو 

فابریکـو کـې، یـا د جنـويب افریقـا په کانـو کې او یـا یې لومـړي نړیوال جنـګ کې، په 

لویدیځـې جبهـې کـې زحمت ګالـه، ژوندي پاتې نه شـول چې د چین انقـالب ګټه او 

مثـر ووینـي. څـوک چې قیمت تادیـه کوي، یوازې کلـه کله کولی يش، چـې ګټه ترې 

وچتـه کـړي. د انګلز یوه مشـهوره فقره دلتـه راوړم:

»تاریـخ تـر ټولـو الهـو نه ډېر بـې رحمه الهـه ده. دا الهـه خپل مظفرانه موټـر د مړو 

اجسـامو پـه خریـو تېـروي او دا کار نـه یـوازې پـه جنـګ کـې کـوي، بلکې په »سـوله 

ییـز« اقتصـادي انکشـاف کـې یې هم کـوي. مـوږ نارینه او ښـځینه له بده مرغـه دومره 

احمقـان یـو چـې مـوږ د حقیقـي ترقـۍ د پـاره هیـڅ زړه نـه کوو، تـر څو چـې د هغو 

غذابونـو لـه خـوا مجبـور نه شـو، کوم چـې له حسـاب نه وتـيل وي«1.

دایـوان کارا مـازوف2 د مخالفت مشـهور حرکـت د قهرمانۍ یوه اشـتباه ده. موږ په 

جامعـې کـې زږېـديل یـو، موږ پـه تاریخ کـې زږېديل یو. داسـې یوه شـیبه هیڅ نشـته 

چـې مـوږ تـه پـه جامعې کـې د ننوتلو ټکټ په دغسـې اختیـار راکړه يش چـې موږ یې 

یـا ومنـو یـا رد کـړو. د غـذاب او درد پـه باب، مـورخ د الهیاتو تـر عامل نه زیـات قاطع 

ځـواب نـه لـري. دی هـم د کم زیـان او ډېرې ګټـې په تیسـس ډډه کوي.

نـو ایـا دا حقیقـت چې مورخ څنګه چې د سـاینس پـوه په خالف د خپلـو موادو د 

ماهیت له امله، د اخالقي قضاوت په دغسـې مسـایلو کې نغښـتی دی، د دې معنی نه 

ورکـوي چـې تاریـخ د ارزښـت کـوم فوق-تاریخي معیار ته تسـلیم کېږي؟ زمـا په فکر 

چـې نـه تسـلیمېږي. راځئ چې دا وګڼـو چې مجرد مفهومونـه لکه »خیـر« او »رش« او 

د هغـوی پسـې نـور سفسـطه یي انکشـاف، د تاریـخ له چـوکاټ څخه بهـر واقع دی، 

خـو رسه لـه دې هم، دغه مجـردات، د تاریخي او خالقیاتو په مطالعه کې هغسـې رول 

لوبـوي، لکـه چې د ریـايض او منطق فارمولونه یې د فزیک په سـاینس کـې لوبوي. دا 

د تفکـر حتمـي کټه ګـورۍ ګانې دي. خـو دوی تر هغو چې مشـخص محتویات ورنه 

. فریدریک انګلز، لیکونه ۱۸۴۶-۱۸۹۵، )۱۹۳۴( مخ ۱0.   ۱
2   . Ivan Karamazov.
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کـړه يش، لـه مفهـوم نه عاري دی او تطبیق یې ناشـونی. تاسـې ممکن بل مسـتعار نوم 

غـوره وګڼـی، خـو هغـه اخالقـي مفهومونه چـې موږ یې پـه تاریخ یـا ورځنـي ژوندانه 

کـې تطبیـق کوو، د هغـو چکونو په څـر دي، چې په بانـک کې باندې ورکـول کېږي، 

دا چکونـه هـم چاپه شـوې او هم لیکل شـوې برخه لري. 

چـاپ شـوې برخـه یـې د ازادۍ، مسـاوات، عدالـت او ډموکراسـۍ پـه شـان لـه 

مجـردو الفاظـو څخـه جـوړه ده، دا اسـايس کټـه ګورۍ ګانـې دي؛ خو چـک تر هغو 

کـوم ارزښـت نه لـري، چې پـرې لیکنه نه وي شـوې، ځکـه همدغه لیکنـې معلوموي 

چـې مـوږ څومـره ازادي د چـا د پاره غـواړو. هغه طریقـه چې په هغـې رسه موږ وخت 

پـه وخـت خپل چک ډکو، د تاریخ یوه مسـئله ده. هغه عملیه چې پـه هغې رسه مجردو 

اخالقـي مفهومونو ته، مشـخص تاریخي محتویات ورکول کېـږي، یوه تاریخي عملیه 

ګڼلـه کېـږي. پـه حقیقـت کې زمـوږ اخالقـي قضاوتونـه په یـوې مفکوره ییـز چوکاټ 

کـې دننـه، چې هغه پـه خپله د تاریـخ تخلیـق دی، جوړېږي.

د اخالقي مسـایلو په باب د معارص بین املليل دعوا مشـهور او مروج شـکل هغه 

بحـث دی چـې د ازادۍ او ډموکراسـۍ پـه بـاب یـې رقیـب او نقیض مدعیـان په خپل 

منـځ کـې رسه لـري. مفهومونه عاملـي او مجرد دي. خـو هغه محتویات چـې په هغو 

کـې ایښـودل کېـږي، د تاریـخ پـه جریـان کـې یې لـه یوه ځـای نه و بـل ځای تـه او له 

یـوه مهال نـه و بل مهـال ته تحول کـړی دی.

د هغـوی د هـرې علمـي مسـئلې تطبیـق، یـوازې د تاریـخ پـه ژبه پوهیـدل کېدلی 

او پـرې بحـث کېدلـی يش. اوس بـه لـږ څه یـو غیر مشـهور مثـال راواخلو. کوښـښ 

شـوی چـې د اقتصـادي علمـي تنظیم مفهـوم، د یـوه افاقـي او غیـر متنازع فیـه معیار 

پـه حیـث اسـتعامل يش چـې د هغـه پـه وسـېله د اقتصـادي سیاسـتونو مرغوبیـت تر 

ازموینې الندې راتلی يش او قضاوت پرې ممکنېدلی يش. خو دا کوښـښ سمدالسـه 

ناکامېـږي. هغه تیـوري پوهان چې د لرغونـې اقتصاد په قوانینو روزل شـوي دي، پالن 

جـوړول د پرنسـیپ لـه مخـې محکومـوي او هغه په بیا تنظیم شـویو اقتصـادي عملیو 

کـې یـو غیـر علمـي او غیر عقـيل مداخله شـمېري. د مثال پـه ډول پـالن جوړوونکی 

د نـرخ د سیاسـت پـه باب لـه دې څخه غـاړه غړوي، چـې د عرضې او تقاضـا د قانون 

پیـروي وکـړي او نرخونـه پـه پـالن جوړولو کې هیـڅ عقـيل او علمي اسـاس لرلی نه 
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يش.

بـې له شـکه دا به سـمه وي چې پـالن جوړوونکی زیاتره په غیر عقـيل او احمقانه 

ډول کار کـوي. خـو هغـه محـک چـې په هغـه رسه پـه دوی قضـاوت کېدلـی يش، د 

لرغـوين اقتصـاد هغـه زوړ »اقتصادي بیا علمي تنظیـم« نه دی. زه پـه خپله له معکوس 

اسـتدالل رسه ډېـره زړه سـواندي لـرم او وایـم چـې دا هغه نـه کنرتول شـوی او نامنظم 

شـوی اقتصـادي لیسـه فـر1 و چـې اساسـاً غیر علمـي و. پـالن جوړول هغه کوښـښ 

دی، چـې پـه هغه رسه په دغسـې عمليې کې »اقتصادي تنظیمیت« مـروج کېدلی يش. 

خـو هغـه یوازېنـی ټکـی چـې غـواړم اوس یې ووایـم دا دی چـې ممکنه نـه ده چې یو 

مجـرد او فوق-تاریخـي معیـار وضـح يش او په هغـه رسه په تاریخـي اعاملو قضاوت 

ويش. پـه دغسـې یو معیار کـې دواړه خواوې حتامً هغه مشـخص محتویـات موندلی 

يش کـوم چـې د دوی لـه تاریخي حاالتـو او هیلو رسه مـوزون وي.

دا د هغـو کسـانو حقیقـي حکم دی چـې غواړي یو داسـې فـوق – تاریخي معیار 

سـاز کـړي چـې د هغـه په رڼـا کې پـه تاریخي پېښـو یا موسسـو قضاوت صـادر يش، 

فـرق نـه کـوي چـې دا معیـار لـه اسـامين قدرت څخـه منبـع اخيل، کـوم چـې د دین 

عاملانـو ایسـتلی دی، یـا لـه کوم مسـکون عقل یا طبیعـت څخه منبع اخـيل کوم چې 

دتنـور او د نهضـت د دورې فیلسـوفانو وضـح کـړی وي. خره په دې کې نـه ده چې د 

همدغـه معیـار پـه تطبیق کـې نیمګړتیاوې پېښـېږي، یـا په خپله پـه معیار کـې نواقص 

موجـود دي. خـره په دې کې ده د دغسـې یـو معیار د جوړولو په لور هڅه او کوښـښ 

کـول غیـر تاریخـي دي او د تاریخ اصيل جوهر نقضوي. داسـې معیار د هغو مسـایلو 

لـه پـاره چـې یو مـورخ د خپل تخصص په وجـه مجبـور دی د هغو په باب پر له پسـې 

پوښـتنې وکـړي، یـو جدمـي ځـواب تهیـه کـوي. هغـه مـورخ چـې د دغو پوښـتنو په 

مقابـل کـې پخوا تـر پخـوا ځوابونه قبلوي، داسـې مثال لـري لکه چې سـرتګې پټې په 

کار رشوع کـوي او لـه خپـل تخصص څخه سـرتګې پټـوې او ردوې یې. 

تاریـخ یـو حرکـت دی او حرکـت پرتلـه کـول غـواړي. همدغـه علـت دی، چـې 

مورخـان هڅـه کوي، چې خپـل اخالقي قضاوتونه په مقایسـوي الفاظو کې لکه)ښـه( 

 Laissez .)۱  .د افـرادو پـه اعاملـو مخصوصاً تجـاريت اعاملو کې د حکومـت مداخله نه کـول)م

 .faire
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او )بـد(. دا هغـه کوښښـونه دي چې په هغو رسه مختلفې جامعې، یـا تاریخي حوادث 

تعریـف کېـږي او دا د کـوم مطلـق معیـار په ژبـه نه کېږي، بلکـې د یوه او بـل په رابطې 

رسه کېـږي. برسـېره پـر دې کلـه چـې مـوږ دغـه مفـروض مطلـق او اضـايف تاریخـي 

ارزښـتونه تـر کتنـې الندې نیسـو، دې نتېجې ته رسـېږو، چـې دوی هم پـه واقع کې په 

تاریـخ کـې رېښـې لـري. دیوه خاص ارزښـت یـا مفهوم ظهـور په یـوه معین زمـان او 

مـکان کـې د زمـان او مـکان په تاریخـي رشایطـو رسه رشح کېږي. د فرضیـې د مطلقو 

مفاهیمـو لکـه برابـري، ازادي، عدالـت او طبیعي قوانینو عميل محتویـات له یو عنرص 

نـه و بـل عنـرص ته او لـه یوه براعظـم نه وبل براعظـم ته تحول کـوي. هره ډلـه ځان ته 

خـاص ارزښـتونه لـري، چې رېښـې یې پـه تاریخ کـې پرتې دي. 

هـره ډلـه د بېګانـه او ناموزونـو ارزښـتونو لـه مداخلـې نـه ځـان سـايت او هغـه په 

زشـتو نومونـو یادوي، لکـه بورژوا، رسمایـه دار، یا غیر دیموکراتیـک او مطلق العنان او 

یـا تـر هغـه نور هم پسـې زشـت لکه غیـر انګلیـي او غیر امریکايـي. مطلـق معیار یا 

ارزښـت چـې لـه جامعې او تاریـخ نه مجرد او سـوا وي، هغومره  وهـم او غیر واقعیت 

دی، څومـره چـې یـو مجرد فرد دی. جـدي مورخ هغه څوک دی چې د ټولو ارزښـتونو 

تاریخـي خصوصیـت پېژين، نه هغـه مورخ د خپلو ارزښـتونو له پاره لـه تاریخ نه بهر د 

کـوم افاقیـت ادعـا کوي. هغـه عقاید موږ یـې پیروي کـوو او د قضاوت هغـه معیارونه 

چـې مـوږ یې طرح کـوو، د تاریخ یـوه برخـه ده او هغومره د تاریخي تحقیـق تابع دی، 

څومـره چـې د بـرشي سـلوک هـر اړخیـز د تحقیـق تابـع دی. نـن ورځ یـوازې یو څو 

ساینسـونه او تـر ټولـو لـږ اجتامعـي ساینسـونه، د پـوره ازادۍ ادعا وکړي. خـو تاریخ 

لـه ځـان څخـه دبانـدې په داسـې کـوم يش اسـايس اتکا نـه لري چـې هغه به لـه کوم 

سـاینس څخه بېـل کړي.

اوس بـه د دغـې ادعـا پـه بـاب، چې تاریـخ دې په ساینسـونو کې حسـاب يش، د 

خپلـو وینـاوو لنډیـز وړانـدې کړم. د سـاینس کلمـه، ال پخوا تـر دې د علـم بېلې بېلې 

څانګـې پـه غېږ کـې نیي او له دومره ډېـرو مختلفو طریقو او تخنیکونـو نه کار اخيل، 

چـې ښـکاري بـار د هغو کسـانو پـه اوږو زیاتـوي، چـې غـواړي تاریخ له سـاینس نه 

وبـايس، نـه د هغـو کسـانو په اوږو چـې غـواړي تاریخ پکې شـامل کړي. مهمـه دا ده 

چـې د بیـرون شـمېرلو دالیـل یـې د سـاینس پوهانو له خـوا څخه نـه وړانـدې کېږي، 
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چـې مورخـان له خپلې غـوره ډلې څخه بهـر کړي، بلکـې د مورخانو او فیلسـوفانو له 

خـوا وړانـدې کېـږي چې هڅه لـري، تاریـخ د ادبیاتو یـوه څانګه ثابتـه کړي. 

د بـرشي علومـو او سـاینس ترمنـځ دا مناقشـه د هغـه پخواين وېش تعصب ښـيي 

چـې پـه هغـو رسه داسـې فـرض شـوې وه، چـې بـرشي علـوم د حاکمې طبقـې پراخ 

ثقافت متثیلوي او سـاینس د تخنیک پوهانو مهارت افـاده کوي. د »برشیات او برشي« 

الفـاظ پـه خپلـه پـه همدغـې قرینې کـې د همدغه وخـت د تعصـب بقایـا دي. او دغه 

حقیقـت چـې د سـاینس او تاریـخ تر منځ ضدیـت له بلې هـرې ژبې نه غیر یـوازې په 

انګریـزې کـې مفهـوم لري، ښـيي چې دغـه تعصب یـوازې خاص خصوصیـت لري. 

زمـا لـوی اعـرتاض چې تاریخ په سـاینس کـې ونه شـمېرل يش دا دی چې دغـه انکار 

د تـش پـه نامـه »دوه ثقافتونو«تـر منـځ درز حـق پـه جانـب ښـيي او دایمي کـوي يې. 

دغـه درز پخپلـه د همدغـه زاړه تعصـب محصـول دی، چـې د بریتانیايـي جامعـې پـه 

سـاختامن، چـې هغـه پخپلـه په مايض پـورې اړه لـري بنـا دی. زه په خپله پـه دې قانع 

نـه یـم چـې هغـه درز چې مـورخ له جیالوجـي پوه نـه بېلوي، لـه هغـه درز څخه چې 

جیالوجـي پـوه لـه فزیـک پوه څخـه بېلـوي، ډېـر ژور او د نه پېښـېدلو دی. خـو زما په 

فکـر هغـه طریقـه چـې پـه هغـې رسه درز ورک يش، دا نـه ده مورخانو تـه دې ابتدايي 

سـاینس وښـودل يش، یـا سـاینس پوهانو تـه ابتدايـي تاریخ وښـودل يش. دا یـوه کږه 

الره ده، چـې کاږه تفکـر پـرې روان کـړي یـو. سـاینس پوهان په خپله دغسـې سـلوک 

نـه کـوي. مـا هیـڅ اورېديل نـه دي، چـې انجیرنانو ته دې سپارښـتنه شـوې وي چې د 

نبـات پېژندنې پـه ابتدايي صنفونـو کـې دې درس ووايي.

یـو عـالج چـې زه یې غواړم پیشـنهاد کـړم دا دی چـې د خپل تاریخ معیار هسـک 

کـړو، یـا کـه زه ز ړه کولـی وشـم ووایـم چـې خپـل تاریـخ نـور هـم علمـي کـړو، او 

لـه هغـو کسـانو څخـه چـې تاریـخ تعقبـوي، جـدي غوښـتنې وکـړو. تاریـخ پـه دغه 

پوهتون)کیمـرج( کـې د یـوه اکاډمیـک دسـپلین په حیـث کله کلـه د هغو لـه خوا چې 

لرغـوين علـوم له حده ګران او سـاینس ډېر جـدي مومي، د یوه ډېر اسـان مضمون پ 

حیـث ګڼـل کېـږي. یو نظر غـواړم چې پـه دغـو لیکچرونو کې یې ښـکاره کـړم دا دی 

چـې تاریـخ تـر لرغونو علومـو ډېر مشـکل او د هر سـاینس په څیر یو جـدي مضمون 

دی، خـو دا عـالج پـه خپلـه پـه مورخانو کې چـې څه کـوي، د یوې قـوي عقیدې لرل 
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الزمـوي. رسچـار لزسـنو، پـه همدغـې موضوع کې پـه یوه تـازه لکچر کـې یو مطلب 

ښـکاره کـړ او دا هغـه وخـت چـې ده د سـاینس پوه»عجوالنـه« خوش بیني لـه »غلی 

شـوی اواز« او »ضد اجتامعي احسـاس« رسه مقایسـه کړ او هغه یې »اديب روشـنفکر« 

ونوموه1.

ځینـې مورخـان او زیاتره هغه کسـان چـې د تاریخ په باب لیکنې کـوي، بې له دې 

چـې مورخـان وي، د همدغـو »اديب روشـنفکرانو« په نـوع پورې اړه لـري. دوی په دې 

بوخـت دي او وايـي چـې تاریـخ سـاینس نـه دی او په دغه تبلیـغ لګیا دی چـې تاریخ 

هیـڅ شـی کولـی نـه يش او دغه څـه باید هیڅ ونـه کړي او دغسـې بایـد وي او دوی د 

تاریـخ د سـرتو موفقیتونـو د پاره وخـت نه لري.

بلـه چـاره چـې هغه درز پـرې پټ يش دا دی چې د سـاینس پوه او مـورخ د غایو د 

مطابقـت او عینیـت تر منځ ال ژور فهـم زیات يش او دا د هغې وار پـه وار زیاتېدونکې 

عالقـې د نـوي ارزښـت متثیـل کـوي چـې د سـاینس د فلسـفې او د تاریـخ پـه بـاب 

ښـودله کېـږي. سـاینس پوهـان، اجتامعـي سـاینس پوهـان او مورخان ټـول د همغې 

یـوې مطالعـې پـه مختلفو اړخونـو بوخـت دي او هغه دا چـې د هغه محیط پـه باب د 

انسـان فهـم او حاکمیـت زیـات کـړي. د فزیک پـوه، جیولوجي پـوه، روحیـات پوه او 

مـورخ ړومبنـۍ فرضیـې او طریقـې په تفصیل کـې رسه پراخ توپیـر لـري او زه نه غواړم 

ځـان هغـې فرضیـې تـه منسـوب وبـومل چـې مـورخ د دې د پاره چـې نور هـم علمي 

يش، بایـد د فزیـک پـوه طریقـې ګام پـه ګام او ډېـرې نـږدې تعقیب کـړي. مګر مورخ 

او فزیـک پـوه د ترشیـح لټولـو په اسـايس مقصد او د سـوال او ځواب په اسـايس طرز 

عمـل کـې رسه متحـد او یـو دی. د بـل هـر سـاینس پوه پـه څېر، مـورخ هم داسـې یو 

حیـوان دی چـې پرلپسـې پوښـتي»ولئ؟«په بـل لیکچـر کې بـه هغه طریقـې وڅېړم په 

کومـو رسه چـې دی د ولـې سـوال طـرح کـوي، او بیـا زیـار بـايس چـې ځـواب ورته 

ووایي.

. اس.پی، سنو، دوه ثقافتونه او علمي انقالب )۱۹۵۹(، مخونه، ۸-۴.   ۱
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-۴-

په تاریخ کې علت موندنه

کـه شـیدې پـه جـام کې وزوښـولې يش، رس کـوي، زه نـه پوهېـږم او هیڅکله مې 

نـه دي غوښـتي چـې پـوه شـم ولې دغسـې کېږي؛ خـو که مې څـوک ټینګ کـړي، نو 

ممکـن د رس کولـو حادثـه د شـیدو په خاصیـت پورې تړلـې وګڼم چې ممکن درسـته 

بـه وي خـو هیـڅ څیـز نـه رشح کـوي، خو بیـا زه کـوم طبیعي سـاینس پـوه نه یـم. په 

همـدې توګـه یو څـوک کولی يش د مايض د پېښـو په بـاب لیکنې او لوسـتنې وکړي، 

بـې لـه دې چـې وغـواړي پـه دې پوه يش، هغه ولې پېښـېږي، یـا په دې قانـع وي چې 

ووایـي دوهـم نړیـوال جنګ په دې پېښ شـو چې هټلر جنګ غوښـته. دا هم سـمه ده، 

مګـر هیـڅ څیـز نـه رشح کوي. پـه دغه صورت کـې دی بایـد دا غلطي ونـه کړي چې 

ځـان مورخ یـا د تاریخ محصـل وګڼي.

د تاریـخ مطالعـه د علتونـو مطالعـه ده. څنګه چې مې د ړومبي لیکچـر په آخر کې 

وویـل، مـورخ پر له پسـې پوښـتي چـې )ولې؟( او تـر هغو چـې دی د ځـواب په امید 

وي، ارام کولـی نـه يش. سـرت مورخ-یـا باید تـر هغه په پراخـه توګه ووایم- سـرت مفکر 

– هغـه څـوک دی چـې د نویـو څیزونو یا نویـو قرینو په بـاب د )ولې؟( پوښـتنه کوي. 

هیرودوتـس، د تاریـخ پـالر ، د خپـل اثـر پـه مقدمې کې خپـل مقصد داسـې بیان 

کـړ چـې هغـه د یونانیانـو او بربریانـو د کړنـو د خاطـرو سـاتل،»او پـه تېره بیـا د هر بل 

څیـز نـه عـاله، د دوی د یو تـر بله جنګ کولو، علت ښـوول دی«. ده پـه لرغوين یونان 
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کـې یـوازې یو څو نـوي شـاګردان او طرفدارانو موندل حتی توسـیداید1 پـه دې تومتي 

شـوی دی چـې ده د علـت موندنـې کوم واضح مفهـوم نه الره2، خو په اتلسـمې پېړۍ 

کـې څـه وخـت چـې د عـرصي تاریـخ لکنـې تـاداو کېښـودل شـو مونتکیو3 پـه خپل 

اثـر، د رومانیانـو د سـرتتوب علتونـه او د هغوی د ظهـور او انحطاط په بـاب تفکرات، 

دا اصـل د یـوه ګرزوونکـي ټکـي پـه حیـث وښـوده چې»عمومـي علتونـه، اخالقي یا 

فزیکـي موجـود دی چـې پـه هـرې پاچايۍ کې عمـل کوي، هسـکوي یې، سـايت یې 

او ړنګـوي یـې« او یـا دا چـې »هـر څه چـې پېښـېږي د همدغـو علتونو تابـع دي«. یو 

څـو کاله وروسـته، ده په خپـل بل تألیـف، روح القوانین کې همدغه مفکوره منکشـف 

او تعمیـم کـړه. دا بـې مفهومه ده چـې فرض يش، »ټـول هغه معلولو نه کـوم چې موږ 

یـې پـه جهان کـې وینو، وړانده قسـمت خلق کړی دی«. انسـانان »د خپلـو تخیالتو په 

وسـیله په بې جوړې ډول اداره شـوی نه« وو. د دوی سـلوک ځینې قوانین یا پرنسـیپونه 

تعقیـب کـړل چـې د »اشـیاو لـه طبیعـت«4 څخـه پیـدا شـوی و. لـه هغـه نه وروسـته 

تقریبـاً پـه دوه سـوو کالونو کې مورخان او د تاریخ فیلسـوفان په دې سـخت وو چې د 

بـرش مـايض تجارت متشـکل کـړی او دا کار د هغو تاریخي پیښـو د علتونـو او قوانینو 

پـه کشـفولو رسه رستـه ورسـوي چې دغـه پېښـې اداره کوي. علتونـه او قوانیـن کله په 

اقتصـادي او کلـه پـه روحیـايت. خو دا منل شـوې نظریـه وه چې تاریخ د مايض پېښـو 

د علـت او معلـول پـه یوه منظم لړ او تسلسـل کې ترتیبـول وو. ولټیر  دائـرة املعارف د 

تاریـخ پـه بـاب پـه یوې مقالې کـې ولیکل چې»کـه ته له دې نه پـه پرته چـې د امو دریا 

او رسدریـا پـه غـاړو کـې یـو د بل پر پـه ځای راغـی بل څه مـوږ ته ویلی نـه يش، هغه 

مـوږ تـه څـه ګټـه لري؟« پـه دغو وروسـتیو کالونو کـې دغه شـکل څه اوښـتی دی. په 

دغـو وختونـو کـې، د هغـو دلیلونو په اسـاس چـې زه په تېـر لیکچر کې پـرې وغږیدم 

نـور ن ومـوږ لـه تاریخـي »قوانینـو« څخه نـه غږېږو. حتـی د »علت« کلمه هـم یو څه 

لـه فیشـن لویدلـې ده. یـو علت یـې هغه فلسـفي ابهامات دي، چـې نه غـواړم دلته یې 

وسـپړم. بـل علـت یـې له معینیت یـا جـر رسه د هغه مفـروض ارتبـاط دی، چې اوس 

1  . Thucydides.
 .Montesquieu )فرانسې حقوق پوه او فیلسوف)م .  ۲

. روح. القوانین، مقدمه او نوموړی فصل.   ۳

 .F. M.A. Voltair )۱۶۹۴-۱۷۷۸(. فرانیسی فیلسوف او مؤلف.)م(.  ۴
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بـه پـرې بحـث وکـړم. نـو ځینـې خلـک اوس پـه تاریخ کـې لـه »علت« څخـه خرې 

نـه کـوي، بلکـې لـه »ترشیح« یـا »تعبیر« یـا »د موقعیـت له منطـق« یا د »پېښـو داخيل 

منطـق« )دا ددایسـی کلـامت دي( څخـه غږېـږي او علیتـي میتود »ولې پېښـه شـوه؟« 

غـوره کـوي، کـه څه هم دا روش حتامً دا پوښـتنه چې څنګه پیښـه شـوه، لـه ځانه رسه 

لـري او مـوږ بیرته د )ولې؟( پوښـتنې تـه بیايي. 

نـور کسـان د علت د مختلفو اقسـامو ترمنـځ فرق کوي لکه تخنیکـي، بیالوجیکي 

روحیـايت او نـور – او تاریخـي علـت ځـان ته بېله نـوع بويل. کـه څه هم دغـه فرقونه 

تـر یـوې درجـې د اعتبـار وړ دي، دا بـه ډېـره مفیـده وي چـې د موجود مقصد لـه پاره 

پـه هغـه څـه ټینـګار ويش چې د علـت په ټولـو انواعو کې مشـرتک وي، نـه دا چې یو 

تـر بلـه یـې رسه بیلـوي. زه په خپلـه پـه دې رايض یم چـې د »علت« کلمه پـه عمومي 

مفهـوم رسه اسـتعامل کـړم او دغه نو خـاص تعبیرونه هیـر و ګڼم.

اوس بـه پـر دې پوښـتنې پیـل وکـړو چـې یو مـورخ هغـه وخت چـې مجبور يش 

واقعاتـو تـه علتونـه منسـوب کړي، پـه عمل کـې څه کـوي، د مـورخ د میتـود لومړنی 

خصوصیـت دا دی چـې ممکـن دی همغې یوې پېښـې ته په مشـرتک ډول څو علتونه 

منسـوب کـړي. د اقتصـاد عامل، مارشـال یو وخت لیـکيل وو چې »خلـق باید په هرې 

ممکنـې وسـېلې رسه د یـو علت له نظـر نیولو نه خـر دار کړل يش.... بـې له دې چې 

نـور علتونـه په نظـر کې ونیول يش کـوم چې د هغوی تاثیـرات پرې وارد شـوي دي«1. 

د ازموینـې کاندیـد کـه د دغـې پوښـتنې پـه ځـواب کـې چـې »پـه ۱۹۱۷ کـې ولې په 

روسـیې کـې انقـالب پېښ شـو؟« یـوازې یـو علت و وایـه دی بـه نیکمرغـه وي که په 

اخـري درجه هـم کامیاب يش.

مـورخ د علتونـو پـر کـرت بحـث کـوي. کـه لـه ده څخه وغوښـتل شـول چې د 

بولشـویکي انقـالب علتونـه بیـان کـړي، ممکن دی دغـه علتونـه ونوموي: د روسـيې 

پـر لـه پسـې نظامـي ماتـې، د جنـګ تـر فشـار النـدې د روسـیې د اقتصاد سـقوط، د 

بولشـویکانو تاثیـر نـاک تبلیغ، د زراعتي مسـئلې په بـاب د تـزاري د حکومت ناکامۍ، 

د پیـرتو ګـراد پـه فابریکو کې د اسـتمثار شـویو او زبېښـل شـویو کارګرو مترکـز، دغه 

حقیقـت چـې لینـن پوهېـده چـې څـه کـوي او پـه هغـې بلـې خوا کـې بـل هیڅوک 

نپوهېـده او لنـډه دا چې د اقتصادي، سـیايس، مفکوره يي او شـخي علتونو د اتفاقي 
. د الفرید مارشال یادګارونه، دای،سی. پیګوچاپ.)۱۹۲۵(، مخ ۴۲۸.   ۱
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او بـې ترتیبـو علتونـو مجموعـه او د لنـډې او اوږدې مـودې علتونه. 

خـو دا مـوږ سمدالسـه د مـورخ د میتـود دوهـم خصوصیت تـه نږدې کـوي. هغه 

کاندیـد چـې زموږ د پوښـتنې په ځواب کې پـه دې قانع او رايض اويس چې د روسـیې 

د انقـالب پـه بـاب یـو درجـن علتونـه یـو پـه بـل پسـې بیـان کـړي او همدغسـې یـې 

پرېـږدي، ممکـن پـه دوهمه درجه کامیـاب يش، او یـوازې کله کله به پـه لومړۍ درجه 

کامیـاب يش، د ممتحینـو حکـم ممکـن دا وي »ښـه خبیر مګـر غیر مبتکـر«. حقیقي 

مـورخ څـه وخـت چې د خپـل تألیـف د علتونو له لسـت رسه مخامـخ يش، د وظیفې 

پـه لحـظ بـه ممکن ځـان مجبـور وویني چې پـه علتونو کې نظـم پیدا کـړي، د علتونو 

سلسـله مراتـب تثبیـت کـړي او د یـوه بل په نسـبت د هغوی مناسـبت وټاکـي، ممکن 

دا فیصلـه وکـړي، چـې کـوم علت یـا د علتونـو کومه نـوع باید»پـه وروسـتۍ مراجعه 

کـې« یـا »پـه نهايي تحلیـل کـې« )د مؤرخانو مطلـوب اصطالحـات( نهايـي علت، یا 

د علتونـو علـت وګڼـل يش. د موضـوع په بـاب دا داه خپلـه توجیهه ده. مـورخ په هغو 

علتونـو نـوم ګټي چې دی یـې مومي. ګینب درومـن د امپراتورۍ هسـکېدل او ړنګېدل 

د بربریـت او مذهـب کامیابـۍ تـه منسـوب وګڼـل. د نونسـمې پېـړۍ د انګلیي وګ 

مورخانـو د برتانیـا قوت او شـتمني د سـیايس موسسـاتو انکشـاف پورې پـه کومو کې 

چې د اسـايس ازادۍ پرنسـیپونه مضمر وو، منسـوب کړل. نن ورځ ګینب او د نونسـمې 

پېـړۍ انګلیـي مورخـان له موده لویديل ښـکاري پـه دې چې دوی اقتصـادي علتونه 

چـې معـارص مورخـان یـې تر نـورو علتونـو دمخه بـويل، هیر کـړی دی. هـر تاریخي 

بحـث د علتونـو د ړومبیتـوب پر مسـئلې څرخېږي.

هـرني پوایـن کـره، پـه هغـه اثـر کـې چې مـا پـه لومـړي لکچر کـې تـرې اقتباس 

کـړی، ویـيل چـې سـاینس په عیـن وخت کـې »د تنـوع او پیچلتـوب« او د »اتحـاد او 

سـاده تـوب« پـه لور پـر مخ ځـي او دغه دوه ګونـه او په ظاهـر کې متناقضـه، عملیه د 

علـم یـو رضوري رشط دی1. د تاریـخ په بـاب دغه حکم هم لږ صدق نـه کوي. مورخ 

د خپلـې څېړنـې په پراخولو او ژورولو رسه پر له پسـې د »ولې« پوښـتنې د پـاره ډېر ډېر 

ځوابونـه چمتـو کـوي. پـه دغو نـږدې کالونو کـې، د اقتصـادي، اجتامعـي، ثقافتي او 

حقوقـي تاریخ، د سـیايس تاریخ پېچلتـوب او د روحیات او احصائیو د نویو تخنیکونو 

. هرني پواین کره، ساینس او فرضیه)۱۹0۲(، مخونه ۲0۳-۲0۲.   ۱
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پـه بـاب خـو ال نـوي بصیرتونه پرېـږدی. زمـوږ د ځوابونو شـمېر زیـات او میدان ښـه 

پـراخ کـړی دی. څـه وخـت چې برتر اندرسـل مشـاهده کړه »په سـاینس هـر پرمختګ 

مـوږ له سـاده متحدو شـکلونو څخـه چې لومړی د سـابقې او نتېجې پـه زیات تفاوت 

کې مشـاهده کېږي د سـابقو هغـې دوام لرونکې پراخـې دایرې ته بیايـي چې د مرتبطو 

پـه حیـث پېژنـدل کېـږي«1 ده په تاریخ کې  حالت په سـمه توګه څرګند کـړی دی. خو 

مـورخ د دې لـه پـاره چـې د ځوابونو زیات شـمېر سـاده کـړي، یو ځـواب د بل ځواب 

تابـع وګرځـوي او د پېښـو او مشـخصو علتونـو په ګډوډۍ کـې نظم او اتحـاد راويل. 

»یـو خـدای، یـو قانـون، یو عنرص او یوه لیرې اسـامين پېښـه« یا د »کوم سـرت تعمیم له 

پـاره چـې د یـوه شـخص د روزل کېدو د فریـاد غمه به یو ځـل وخـوري«2. د هرنياډمز 

لټـه-دا تـول اوس د لـه مـوډه لویدلـو ټوکو په شـان ښـکاري، خـو حقیقـت دا دی چې 

مـورخ بایـد د علتونـو په سـاده کولو او هـم د هغوی په ډېرولـو رسه کار وکـړي. تاریخ 

د سـاینس پـه څېـر، د همدغـې دوه ګونې او په ظاهـر کې نقبضې، عمليې لـه الرې پر 

مـخ درومي.

دلتـه بایـد زړه نـازړه د پـاره پـه خـوا وګرځـم چې پـر دوو مـزه ناکـو موانعو بحث 

وکـړم کـوم چې زموږ په الرې باندې ایسـتل شـوي دي، یو یې »پـه تاریخ کې معینیت« 

یـا د »هیـګل رشارت« نومېـږي او بـل یـې »پـه تاریخ کـې تصادف، یـا د کلیـو پاتراپزه« 

نومېـږي. لومـړی بایـد پـه دې بـاب یـو څـه ووایم چـې دوی څنګـه دلته ځای شـوي 

دي. پروفیـر کارل پاپـر د ۱۹۳0 څخـه تـر ۱۹۴0 پـورې پـه لسـو کلونو پـه ویانا کې 

پـه سـاینس کـې د نـوي نظر پـه باب یـو دروند کتـاب ولیکه)پـه دغو وختونـو کې دغه 

کتـاب پـه انګریـزي کـې د علمي تحقیق منطـق په نامه ترجمـه شـوی دی(، د جنګ په 

دوران کـې یـې دوه نـور کتابونه په انګریـزي ولیکل چې تر هغه ډېر مشـهور دي او هغه 

دا دي: خالصـه جامعـه او غلیـامن یې او د هسـټوریزم فقر.3 د اکتابونـه  هم د هیګل پر 

ضـد د عکـس العمـل د نـوي جذبايت نفـوذ په وجـه لیکل شـوی دی او هـم د هغه یو 

څـه کاواکـه مارکسـیزم پر ضد کښـل شـوی دی، چـې د ۱۹۳0 څخه تـر ۱۹۴0 پورې 

. پی . برتر اندرسل، تصوف او منطق )۱۹۱۸(، مخ ۱۸۸.   ۱

. د هرني آدمرن روزنه)بوسټون، ۱۹۲۸(، مخ ۲۲۴.   ۲

۳  . د هسـټوریزم فقـر، اومـړی پـه ۱۹۵۷ کـې د کتاب په شـکل پـه ویانا کې خپور شـو، مګر دغه 

کتـاب لـه هغـو مقالـو څخه جـوړ دی چـې لومـړی پـه ۱۹۴۴ او ۱۹۴۵ کـې خپرې شـوې دي.
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پـه لسـو کالونـو کې د برتانیايي چپیانو عقـالين فضا وه. دوه عمـده هدفونه یې د هیګل 

او مارکس د تاریخ هغه ادعا شـوې جري فلسـفې دي چې ده دواړه د »هسټوریسـزم«1 

په کرښـټه نامه عنـوان کې دي. 

پـه ۱۹۵۴ کال کـې رسایسـایه برلیـن د تاریخـي حتمیـت په نامـه مقاله خپـره کړه. 

ده د افالطـون پـه ضـد انتقـاد لـه قلـم څخـه وغورځـوه او دغـه ممکـن د اکسـفورډ د 

موسسـې د هغـې پخوانـۍ سـتنې لـه پـاره د یو څه پاتې شـوي احـرتام له مخـې وي،2 

مګـر د بحـث پـه حکم کې یـې عـالوه کړله چـې د مارکـس او هیګل »هسټوریسـیزم« 

پـه دې اعـرتاض وړ دی چـې په علتي میتود رسه د انسـاين کړنو رشحه دانسـان د ازادې 

ارادې د انـکار مفهـوم لـري. مورخـان زړوروي چـې لـه خپلـو فـريض وجایبـو څخـه 

)چـې مـا په اخـرين لیکچر کې پرې بحـث  وکړ( غاړه وغـړوي او هغه دا چـې د تاریخ 

پـه شـارملانانو، ناپلیونانـو او سـتالینانو بانـدې اخالقـي محکومیت صادر کـړي. خو 

رسایسـایه برلیـن پـه حقه رسه یو محبـوب لیکـوال دی او اثار یې ډېر لوسـتونکي لري. 

پـه تېـرو پنځـو یا شـپږو کلونـو کې پـه دغـه هېواد)برتانیـا( او د امریکې پـه متحده 

ایالتونـو کـې تقریبـاً هـر چا چې د تاریـخ په باب کومه مقالـه لیکلې ده او یـا یې په کوم 

تاریخـي اثـر جـدي نقـد کـړی دی، په هیـګل، مارکـس او معینیـت یې د انتقاد سـپک 

۱  . مـا د هسـتوریزم د لفـظ له اسـتعامل څخـه ډډه کـړې ده. یوازط مې پـه یوه یـا دوه ځایونو کې 

راوړی دی، چـې هلتـه دقیـق تـوب رضوري نـه و، علـت یـې دا دی چې د پروفیـر پاپر لیکنو 

چـې ډېـر لوسـتونکي یـې لـريل دي، دغه اصطـالح له دقیـق او مشـخص مفهوم څخـه خايل 

کـړې ده. د اصطالحاتـو د تعریـف پـه باب دایمـي ټینګار فضل فـرويش ده، خو یـو څوک باید 

پـه دې پـوه وي چـې لـه څه څیز نـه بحث کـوي او پروفیـر پاپر)هسـټوریزم( د همـه ګیر لفظ 

پـه حیـث د تاریـخ پـه بـاب دهغه نظر د پـاره راوړی چې د ده ښـه نـه ایي. په دغـه تعریف کې 

داسـې نظرونـه هـم شـامل دي، چې څه یې زمـا په فکر سـم دي او نور یې نـن ورځ مورخانو ته 

جـدي نه ښـکاري څنګه چـې دی )د هسـټوریزم فقر، مـخ ۳( اعرتاف کوي دی د هسټوریسـت 

هغـه دالیـل اخرتاغ کوي چې کوم بل معلوم هسټوریسـت نه دي اسـتعامل کـړي. د ده په لیکنو 

کـې هسـټوریزم هغـه نظریات احتوا کـوي چې هم تاریخ په سـاینس کـې جذبوي او هـم دواړه 

یـو تـر بله پـه واضح ډول رسه بېلـوي. په )خالصه جامعـه کې( هیګل چې له پیـش ګويي کولو 

څخـه ډډه  کـړې ده، د هسـټوریزم د سـرت مـال پـه حیث ښـودل شـوی دی. د هسـټوریزم فقر په 

تالیـف کـې هسـټوریزم داسـې تعریف شـوی دی لکـه »د اجتامعي ساینسـونو هغـه میتود چې 

تاریخـي پيش ګويـي خپل عمده مقصـد ګڼي«.

۲  . پـه افالتـون بانـدې د لومړي فاشـت تور لومړی د اکسـفورډ د یوه شـخص آر.ایچ.کراسـین له 

خـوا پـه یـو لړ بـرو د کاسـټونو کې لګـول شـوي وو. کـراس بیـن، افالتـون ، نـن ورځ)۱۹۳۷(.
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او بـې پـروا څټکونـه وار کـړي دي او پـه تاریخ کـې یـې د تصـادف د رول د ترشیح په 

بـاب د ناکامـۍ بـې مفهومۍ  ته اشـاره کـړې ده. دا به ممکن بې انصـايف وي چې رس 

ایسـایه برلیـن دې د خپلـو شـاګردانو لـه پاره مسـئول وګڼـل يش. حتی کله چـې دی نا 

مفهومـات هـم وايـي، پـه دغسـې جذابـه توګـه یې افـاده کـوي، چې زمـوږ پـام ځانته 

کـوي. شـاګردان نامفهومـات تکـراروي، مګـر نه يش کولـی چې جذاب یـې کړي. په 

هـر حـال په دغو ټولو کې څه نوی شـی نه شـته. چارلـز کنګزلې1 چې زمـوږ د معارص 

تاریـخ د سـلطنتي پروفیرانـو ډېـر وتلـی پروفیـر نـه دی او پـه غالـب ګـامن چې د 

هیـګل اثـار بـه یـې هیڅ لوسـتيل نـه وي او له مارکـس څخه به یـې ال اوریـديل هم نه 

وي، پـه ۱۸۶0 کـې پـه خپـل افتتاحیه لیکچر کې د انسـان»د خپلې هسـتۍ د قوانینو د 

ماتولـو لـه مرموز قـوت« څخه خرې وکړلـې او دا یې د ثبوت په حیث مثـال راوړ چې 

پـه تاریـخ کـې هیـڅ »حتمي سلسـله« موجوده کېدلـی نه يش.2 خـو له ښـه مرغه موږ 

چارلـز کنګرلـې هیر کـړی دی. او دا پروفیر پاپر او رسایسـایه برلیـن دی چې دواړو په 

دغـه ملـک کـې دغـه مـړاس د فمچینې پـه زور نیـم ژوندی کـړی دی. نـو اوس یو څه 

صـر الزم دی چـې دغه ګډوډي ایسـته يش.

لومـړی بـه پـر معینیـت وګړېـږم او هغه هیلـه به کـوم چې په غیـر متنازع فیـه ډول 

تعریـف کـړم او دغسـې عقیـده بـه یـې وګڼـم چـې هر څه چـې واقـع کېـږي، علت یا 

علتونـه لـري او پـه بـل ډول به واقع شـوي نه وای، تـر هغو چې په علت یـا علتونو کې 

کـوم شـی مختلف شـوی نـه وای.3 معینیـت یـوازې د تاریخ نـه، بلکې د ټول انسـاين 

سـلوک مسـئله ده. هغـه برش چې کړنـې یې علت نه لـري او دې ډول هغه ټاکل شـوې 

نـه دي، دومـره مجـرې دي لکـه څوره چـې فرد له جامعـې څخه بهر وي، پـه کوم چې 

مـوږ پـه ړومبنـي لیکچـر کې وغږېـدو. د پروفیـر پاپر اعـرتاف چې»په انسـاين چارو 

کـې هـر څه کېدونکـي وي«4 یا بـې معنا او یـا دروغ دي.

 .C . Jingsley )۱۷۷۵-۱۸۱۹ انګلیس ناول لیکونکی او مورخ.)م .  ۱

. چارلز کنګزيل، د ساینس دقیق حدود چې په تاریخ تطبیق کېږي، ۱۸۶0 مخ ۲۲.   ۲

. معینیـت ... دا معنـی لـري... چـې، مفروضـات چـې څنګـه دي، هغسـې وي، هـر څه چې   ۳

پېښـېږي پـه قطعي ډول پېښـېږي او مختلف کېدلی نـه يش. که دغې عقیدې شـی کېدلی يش، 

یـوازې دا معنـا ولـري، چې که مفروضـات مختلف وای)اس.ډبلیـو. الیکزاندر، ارننسـت کايرر 

تـه تقدیم شـوې مقالـې ۱۹۳۶، مخ ۱۸.

۴  . کي .آر. پاپر، خالصه جامعه)دوهم چاپ، ۱۹۵۲(، مخ ۱۹۷.
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پـه عـادي ژوندانـه کـې هیڅـوک په دغه اعـرتاف عقیـده نه لـري او یا پـرې عقیده 

کولـی نـه يش. دا قاعـده چې هـر څیز یو علـت لري، زموږ د اسـتعداد هغـه رشط دی 

چـې پـه هغـه رسه پـه هغو څیزونـو پوهېـږو چې زمـوږ شـاوخوا کـې واقع کېـږي1. د 

کفـکا2 د داسـتانونو خپـه کۍ رقمـه کیفیت په هغه حقیقـت کې پـروت دی، چې وايي 

هـر څـه چـې واقع کېـږي، واضح علـت، یا داسـې کوم علت نـه لري چې هغـه دې د 

ټاکلـو وړ وي او دا د انسـاين شـخصیت د هغـې کاملـې تجزیې المل ګرځـي، چې په 

داسـې ګڼـې بنا دی، چـې وقایع علتونه لـري او د دغو علتونو کايف شـمېر د معلومولو 

وړ دی چـې د انسـان پـه ذهن کـې د مايض او حـارضې زمانې یوه طرحه جـوړه کړې، 

داسـې چـې هغـه په کايف اندازه منسـجمه وي تر څـو د وګړو له پاره الرښـود وګرځي.

ورځنـی عـادي ژونـد به ناممکـن وي چې تر څو یو څوک دغسـې  ونـه ګڼي چې 

انسـاين سـلوک او کـردار پـه علتونـو رسه ټـاکل کېـږي او دغـه علتونـه په اصـل کې د 

معلومېـدو وړ دي. یـو وخـت خلکـو دا کفـر ګاڼه چـې د طبیعي حادثو پـه علتونو کې 

تحقیـق وکـړي او د هغـو اداره یـې واضحـاً د اسـامين ارادې په واک کې ګڼلـه. د دغې 

ترشیـح پـه مقابل کـې د رسایسـایه برلیـن، اعرتاض چـې انسـانان ولې هغـه اعامل تر 

رسه کـوي، چـې کـوي یـې، پـه دغه دلیل چـې دغـه اعـامل د انسـانانو د ارادې زېږنده 

دي، د همغـو مفکـورو پـه نظم پورې اړه لري او ممکن دا ښـکاره کـړي، چې اجتامعي 

علـوم نـن ورځ د انکشـاف په هغه پړاو کـې دي، چې یو وخت طبیعي علـوم وو، یعنې 

هغـه وخـت چې دغسـې دالیل د هغو پـه ضـد راوړل کېدل.

اوس بـه وګـورو چـې موږ پـه ورځنـي ژوندانه کـې دغه مسـئله څنګه وینـو. هغه 

وخـت چـې تاسـې پـه خپلـو ورځنيـو چارو پسـې ځـي، تاسـې د عـادت لـه مخې له 

)سـمت( رسه مخامـخ کېږي.پـه روغبـړ کې له هغه څخـه د هوا یا د پوهنځـي او یا هم 

د پوهنتـون د حـال پـه بـاب صمیمي مګر بـې مقصده پوښـتنه کوي. دی هـم په مقابل 

کـې د هـوا یـا د نورو چارو پـه باب صمیمي مګر بـې مقصده ځواب وايي. خو داسـې 

وګڼـئ چـې )سـمت( کومه ورځ د دغسـې عـادي او صمیمي ځواب پر ځای ستاسـې 

۱  . )د علیـت قانـون پـه مـوږ بانـدې د جهـان لـه خوا تحمیل شـوی نـه دی، بلکې ممکـن زموږ 

دپـاره هغـه ډېـره اسـانه طریقـه وي چـې پـه هغې رسه مـوږ له جهـان رسه ځانتـه وفـق ور کوو( 

چي.رویـف. لـه فزیـک څخـه و اجتامعـي ساینسـونو تـه بالیتمـور ، ۱۹۲۹، مـخ ۵۲.

Kafka .  ۲
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د شـخي صـورت یـا اخالقـو په باب یـوه ډېره تنـده او ترخه خـره وکړه. ایا تاسـې به 

خپلـې اوږې وښـوروئ او هغه بـه د )سـمت( د ارادې د ازادۍ او یا د دغه حقیقت چې 

پـه انسـاين چـارو کې هر څـه کېدونکـی دی، یو قانـع کوونکی اثبـات ومومي؟ ګامن 

مـې نـه يش. برخـالف تاسـې ممکن دغسـې یو څـه ووایـی: »بېچاره سـمت! تاسـې 

خـر یـی چې پالر یـې په عقيل روغتون کې مړشـو«، »بې چاره سـمت! لـه ماینې رسه 

بـه یـې بیا حـال تریخ شـوی وي«. په بل عبارت، تاسـې به زیار وباسـی چې د سـمت 

پـه ظاهـر کې یې د سـلوک علت تشـخیص کړی او پـه دې عقیده به ټینګ اوسـی چې 

د هغه سـلوک ارومـرو علت لري. 

خـو زه پـه دې ویـره کـې یم چې تاسـې بـه پـه دې وضعـې رسه د رسایسـایه برلین 

قهـر وغضـب ځـان تـه جلب کـړی، ځکه چـې دی ممکـن سـخته ګیله وکـړي، چې 

تاسـې د سـمت د سـلوک پـه باب د علـت موندلو په کوښـښ رسه د مارکـس او هیګل 

د معینیـت فرضیـه منلـې ده، او لـه دغـه مسـئولیت څخـه مـو غـاړه غړولـې ده چې په 

سـمت د یـوه اواره او بـې تربیـې حکـم وکړئ؛ خـو په عـادي ژوندانه کـې هیڅ څوک 

دغسـې فکـر نـه کـوي او دا هـم نـه فـرض کـوي معینیـت او یـا اخالقي مسـئولیت په 

خطـر کـې دی. په حقیقي ژوندانه کـې د ازدې ارادې او معینیـت په باب منطقي معمی 

نـه شـته. داسـې هـم نه ده چـې ځینې انسـاين اعـامل ازاد او څـه یې ټاکل شـوي دي. 

حقیقـت دا دی چـې ټول انسـاين اعـامل د هغه نظر له مخې چې تاسـې ورتـه ګورئ، 

هـم ازاد او هـم ټـاکل شـوي دي. عميل مسـئله بیا هم بېلـه ده. د سـمت عمل علت یا 

یـو شـمېر علتونـه لـري، خو تر هغـه ځایه چـې هغه د کـوم خارجـي اجبار معلـول نه 

و، بلکـې د هغـه د خپـل شـخصیت د اجبـار زېږنـده و، دی پـه اخالقي لحاظ مسـئول 

ګڼـل کېـږي، ځکـه چـې د اجتامعـي ژونـد رشط دا دی چـې طبیعـي بالـغ انسـانان د 

خپل شـخصیت اخالقي مسـئوالن دي. دا چې تاسـې به سـمت په دې خاصه مسـئله 

کـې مسـئول وګڼـی، هغـه ستاسـې پـه عمـيل قضـاوت پـوې اړه لـري. که تاسـې یې 

مسـئول ګڼـی، معنـی یې دا نـه کېږي چې تاسـې به د ده عمـل بې علته ګڼـی: علت او 

اخالقـي مسـئولیت دوه مختلـف انواع دي، په دغـو نږدې وختونو کې پـه دغه پوهنتون 

)کیمـرج( کـې د جـرم پېژندنـې یوه موسسـه افتتاح شـوې ده. زه باور لـرم چې هر هغه 

چاتـه بـه چـې د جـرم د علتونـو پـه تحقیـق بوخـت دي، دا فکـر را نـه يش چـې دوی 
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متعهـد شـول چـې دا به نـو د مجـرم د اخالقي مسـئولیت د انکار سـبب يش.

اوس بـه یـو مـورخ په نظـر کې ونیسـو. د یو عادي انسـان پـه څېر، دی په دغسـې 

عقیـدې دی چـې انسـاين اعـامل علتونـه لري او هغـه معلـوم کېدلی يش. تاریـخ به د 

ورځنـي ژوندانـه په څېر ناممکن يش، چې که دغسـې فرضیه ونه منلـه يش. دا د مورخ 

خاصـه وظیفـه ده دغه علتونه وسـپړي او لـوڅ یې کړي. ممکن دغسـې فکر ويش چې 

دغـه بـه دی د انسـاين سـلوک په معیـن شـوي اړخ کې په خـاص ډول عالقمـن کړي، 

خـو دی د ازادې ارادې نـه ردوي. مګـر  هغـه غیـر منطقي اسـاس یـې ردوي چې وايي 

ازاد اعـامل علـت نه لري. داسـې هم د حتمیت مسـئله دی نه ربـړوي. مورخان د نورو 

خلکـو غونـدې، کله کله پـه اديب ژبه افـاده کـوي او »حتمي« کلمه اسـتعاملوي، مګر 

مقصـد یـې تـرې دا وي چـې د عواملو اتحـاد یوه لور ته د یوه شـخص توقع په شـدت 

رسه پیـاوړې کـوي. پـه دغو وختونو کې مـا خپل تاریخ د دغې ربړوونکـې کلمې د پاره 

ولټـوه او ځانتـه د روغتیا پـوره تصدیق ورکولی نه شـم.

پـه یـوې فقـرې کـې مـې کښـيل وو، چـې د ۱۹۱۷ لـه انقـالب څخه وروسـته د 

بولشـویکانو او ارتودکـي کلیسـا ترمنـځ نښـته )حتمي( وه. بې له شـکه معقولـه به دا 

وای چـې د هغـه پـه ځـای »بـې نهایـت محتمـل« راغلـی وای. خو ایـازه به عفو شـم 

کـه ووایـم دغـه سـمون ماتـه یوڅـه کتـايب معلومېـږي؟ مورخان پـه عمل کې داسـې 

نـه ګڼـي چـې وقایـع پخوا لـه دې چ ېپـښ يش، حتمـي وي. دوی زیاتره په نـورو الرو 

چـارو بحـث کوي، چې د داسـتان متثیـل کوونکو تـه خالصیـې وي. دوی دغه بحث 

د دغـې فرضیـې په اسـاس کوي چې اختیـار او د انتخاب حق دوی تـه خالص وو، که 

څـه هـم مورخـان په سـمه الر درومي چـې دوی ترشیح کـوي چې په پای کـې ولې د 

عمـل دغـه الره غوره شـوله، او هغـه بله غوره نه شـوله. په تاریخ کې هیڅ شـی حتمي 

نـه دی، مګـر پـه هغـه صـوري مفهـوم رسه چې دغه شـی کـه په بـل ډول پېښ شـوی 

وای، بایـد د هغـه ړومبنـي علتونـه مختلـف وای. زه د یـوه مـورخ په حیـث دې ته پوره 

امـاده یـم چـې د »حتمي«، »اجتنـاب ناپذیر«، »غیر قابل فـرار« او »د چـاره نه لرونکی« 

لـه کلامتـو نـه غیر خپـل مطالب افـاده کړم. ژونـد به ال ډېـر یکنواخت)یولـوری( يش. 

خـو راځـئ چـې هغه شـاعرانو او د طبیعـت نه اخـوا پوهانو تـه ورپرېږدو. 

د حتمیـت غـه تـور دومـره وچ او بـې مقصـوده ښـکاري او هـم هغه قوي شـدت 
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چـې پـه هغـه رسه دغـه تومت په دې نـږدې کالونـو کې تعقیـب شـوی دی، دومره وچ 

ښـکاره کېـږي چـې زمـا په فکر حتمـي ده چې د هغو شـاته د پټـو سـوایقو او محرکاتو 

لـه پـاره لټـون وکـړو. زما پـه ګامن چې د هغـو لویه منبع هغـه ده چې زه بـه یې )ممکن 

–وای( فکـري مکتـب یـا بلکـې جذمـي پـه نامه یـاد کـړم. دا یـوازې په معـارص تاریخ 

پـورې اختصـاص لـري. مـا تېـر کال دلته په کیمـرج کې یو عنـوان ولید چـې د کومې 

ټولنـې لـه خوا اعالن شـوی وو: » د روسـیې انقالب حتمـي و؟« زه باور لـرم چې دا به 

یـو جـدي بحث و. خو که تاسـې د دغـه عنوان اعـالن ولولئ » د ګلونـو جنګ حتمي 

و؟« تاسـې بـه سمدالسـه د کومـې ټوکـې ګامن پـرې وکړی. مـورخ د نور مـان فتحې 

او د امریکـې د ازادۍ د جنـګ داسـې ذکـر کـوي چـې لکـه د هغـو وقوع حتمـي و، د 

مـورخ وظیفـه اوس دا ده چـې رشح کـړي چـې څـه پېـښ شـول او ولـې پېښ شـول. 

هیـڅ څـوک بـه یې جـري ونه بـويل او په دې بـه یې تومتي نـه کړي چې ولې ونه شـو 

کولـی هغـه الرې چـارې او امکانـات ولټوي چې ممکن فاتـح ویلیم1 او یـا د امریکې 

یاغیـان مغلـوب شـوي وای. رسه لـه دې هـم څـه وخـت چـې زه د رويس انقـالب په 

بـاب همدغسـې لیکنـه کوم – یعنې په هغې مناسـبې طریقـې رسه چې د مـورخ له پاره 

خالصـه ده-منقـدان پـر مـا نیوکې کـوي. نیوکې دا دي چـې وايي زما له لیکنـو څخه دا 

راوځـي چـې د واقعاتـو رشح داسـې شـوې ده چې لکـه د هغو وقوع حتمـي وو، او په 

دې بریالـی شـوی نـه یم چـې هغه نـور څېزونـه وڅېړم چې ممکـن پېښ شـوي وای. 

ویـل کېـږي چې فرض کړو سـټايل پـن2 کايف وخت لـرالی چې د ځمکـو اصالحات 

یـې پـوره کـړي وای، یا روسـیه په جنګ کې شـامله شـوې نـه وای، ممکـن انقالب  به 

پیـښ شـوی نـه وای. یا فرض کړئ چې د کرنسـکي3 حکومت د هغه جـران کړی وای 

او د انقـالب مـرشي د منشـویکانو یـا اجتامعـي انقالبیونو الس تـه ورغلـې وای، او د 

بولشـویکانو الس تـرې لنـډ وای. په نظري لحـاظ دغه فرضیې تصـور کېدونکی دی او 

یـو څـوک کولـی يش د تاریـخ د »ممکـن –وای« له طرفدارانـو رسه د ننه په یوه سـالون 

کـې تا لوبـې وکړي.  

 .William the Conquerer )۱0۲۷-۱0۸۷، د انګلستان پاچا.)م . .  ۱

  .P.Stolypin .)۱۸۶۲-۱۹۱۱، له ۱۹0۶ – ۱۹۱۱ پورې د روسيې صدر اعظم.)م .  ۲

.  د بولشـویکي انقـالب نـه دمخه پـه ۱۹۱۷ کې د روسـیې د موقتي حکومت صـدر اعظم.)م(   ۳

.A. Kereensky
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دا فرضیـې پـه معینیـت پـورې هیڅ تـړاو نه لـري، ځکه چـې جري به یـوازې دغه 

ځـواب ووایـي چـې د دې لـه پاره چې دغه شـیان پېښ شـوي وای، بایـد د هغو علتونه 

هم مختلف شـوي وای. داسـې فرضیې پـه تاریخ پورې هیڅ اړه نه لـري. مقصد دا دی 

چـې نـن ورځ هیـڅ څـوک پـه کلکه نه غـواړي چې یـا د نورمـان فتحې یـا د امریکې د 

ازادۍ نتایـج معکـوس کـړي او یا د دغو پېښـو په مقابـل کې شـدید اعرتاضونه وکړي، 

هیـڅ څـوک پـه دې اعـرتاض نـه کـوي چې مـورخ هغه متـام شـوی فصل ګڼـي. خو 

داسـې خلـک ډېـر دي چـې په مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم ډول د بولشـویکي انقالب له 

نتایجـو څخـه زیامنـن شـوي دي، یـا تر اوسـه هم د هغـو له لیـرې نتایجو څخـه وېره 

لـري او غـواړي چـې د هغه پـه ضد اعرتاضونـه وکړي. کله چـې دوی بیـا تاریخ لويل 

د دوی اعـرتاض د دې سـبب يش چـې خپـل تخیل د ټولو هغو موافقـو څیزونو په باب 

چـې ممکـن پېـښ شـوی وای، یاغـي پرېـږدی او هـم د دې سـبب يش چـې ځـان له 

مـورخ نـه مرور کـړی یعنې له هغه چـا رسه چې ارامـي رسه په خپل کار بوخـت دی او 

غـواړي د دې رشح وکـړي چې دغه شـیان ولې پېښ شـول او هغه موافـق خیالونه ولې 

ناتکمیـل پاتـې شـول. د معارص تاریخ مشـکل دا دی چـې خلکو ته هغه وخـت په یاد 

وي چـې د عمـل د ټولـو انتخابونـو له پـاره ور خـالص و او دا ورته مشـکله وي چې د 

مـورخ رویـه یعنـې د چا له پـاره چې د هغوی اختیار د اجرا شـوی څیـز1  له مخې تړلی 

وي، غـوره کـړی. دا یو پـاک، جذبايت او غیر تاریخي عکس العمـل دی. خو د »تاریخ 

حتمیـت« د فرضیـې دوکتوریـن په ضد یـې د دغې مبارزې د پاره د سـون ډېر مواد غونډ 

کـړي دي. راځـئ چـې لـه دغه بندیز نـه ځان د تـل له پـاره ازاد کړو.

د انتقـاد هغـه بله منبـع د کلیوپاترا دپزی مشـهوره سـخته معمـی ده. دا هغه تیوري 

ده چـې وايـي تاریـخ پـه عمومـي ډول د حادثاتـو یـو فصل، یا د پېښـو یو لـړ دی، چې 

تصـاديف پېښـو ټاکلـی دی او یوازې ډېـرو تصاديف علتونـو ته منسـوب کېدلی يش. د 

اکټیـوم2 د جنـګ نتېجـه د هغـو علتونو په وجه نـه ده، چې مورخان یې په مشـرتک ډول 

طرحـه کـوي، بلکـې لـه کلیـو پاتـرا رسه د انتـوين د میـن کېدلـو پـه وجـه ده. کله چې 

1  . Fait acompli

2  . The Battle of Actium.



115  |   تاریخ څه ته وايي؟ تاریخ څه ته وايي؟  |   114

بجـازت1 د نقـرس د رنـځ د حملـې له املـه په منځنـۍ اروپا بانـدې له دانګلـو نه پاتې 

شـو، ګیـنب دا نظریـه اظهـار کـړه چـې »یـو تنـد و تریخ خـوی چـې د یوه شـخص په 

یـوه واحـد نسـج حوالـه يش، ممکـن د ملتونـو د بدبختۍ مانـع يش، یا یـې وځنډوي 

کړي«2.

کلـه چـې پـه ۱۹۲0 کـې د یونان الیکزانـدر پاچا د یـوې کورنۍ شـادي له چیچلو 

نـه مـړ شـو دغې پېښـې یو لـړ حـوادث را منځ تـه کړل چې رسونسـن چرچیل داسـې 

تبـرصه پـرې وکـړه: » د دغـې شـادۍ پـه چیچلـو رسه د یـوه میلیـون څلورمـه برخـه 

اشـخاص مـړه شـول.3« اوس بیـا د تراتسـکي هغـه تبـرصه را واخلـئ چـې ده د هغـې 

تبـې پـه بـاب کـړې چـې ده ته د ایلیو د ښـکار پـه وخت کې پېښـه شـوې وه او دې یې 

لـه زیناویـف4، کامنیـف5 او سـتالین رسه د ۱۹۲۳ پـه منـي کـې د جګـړې پـه یـوه ډېر 

حسـاس وخـت کـې لـه کار نـه وغورځـوه: »یو څـوک کولـی يش د جنګ یـا انقالب 

پیـش بینـي وکـړي، مګـر دا ممکنه نـه ده چې په مني کې د وحيش ایلیو د ښـکار سـفر 

پایلـې پیش بنـي کړي6.

لومـړی څیـز چـې بایـد واضـح يش دا دی، چې دغه مسـئله د معینیت له مسـئلې 

رسه هیـڅ اړه نـه لـري. لـه کلیو پاتـرا رسه د انتوين مسـحور کېدل یا د بجـازت د نقرس 

حملـه یـا د تراتسـکی رسه لـرې، هغومـره پـه علیتـي ډول رسه ټـاکل شـوي وو، لکـه 

څومـره چـې یـوه بله پېښـه کېـږي. دا د کلیو پاترا د ښـکال بې لزومه سـپکاوی دی چې 

وویـل يش د انتـوين مسـحور کېـدل هیڅ علت نه لري. د ښـځې د ښـکال او د نارینه د 

مسـحورېدو تـر منـځ ارتبـاط د علـت او معلول له هغوډېـرو منظمو سلسـلو څخه دي 

چـې پـه ورځنـي ژوندانه کې د مشـاهدې وړ دي. دغـه تش په نامه تصادفـات په تاريخ 

کـې د علـت او معلول یوه سلسـله متثیلوي، داسـې چې هغه سلسـله ویجـاړوي چې 

مـورخ تـر هـر څه ړومبی په تحقیـق بوخت دی. او یـا د چا خـره ور رسه تصادم کوي. 

1 . Bajazet.
. د روم د امپراتورۍ انحطاط او سقوط،فصل.   ۲

. ونسن چرچیل ، جهاين بحران، نتایج یې)۱۹۲۹(، مخ ۳۸.   ۳

  .G . Zinoviev .۱۸۸۳-۱۹۳۶(.د روسیې بولشویکي مرش( .  ۴

  .B. Kamenev ۱۸۸۳-۱۹۳۶(. د روسیې بولشویکي مرش( .  ۵

. لیون تراتسکی، زما ژوند)انګریزي ترجمه، ۱۹۳0( مخ ۴۲۵.   ۶
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)بـری( بالـکل پـه درسـته رسه د »دوو یلو کړیو یو لـه تصادم«1 څخـه ګړېږي.

رسایسـایه برلیـن د خپلـې مقالې-تاریخـي حتمیـت پـه رس کـې کله چـې د برنارد 

برنسـن2 د مقالـې د تاریـخ تصاديف نظر سـتاینه کوي یـو له هغو کسـانو څخه دی چې 

پـه دغـه مفهـوم رسه تصادف د علتـي تعیین له نشـته وايل رسه یو او مخلـوط ګڼي خو 

لـه دغـه مغشوشـیت نه عـالوه، موږ بلـه حقیقي مسـئله په مخ کـې لرو. پـه تاریخ کې 

یـو څـوک څنګه د علـت او معلول یو منسـجم لړ کشـفولی يش، موږ څنګـه په تاریخ 

کـې مفهـوم موندلـی شـو، په داسـې حـال کې چـې هـر شـېبه د دې امکان شـته چې 

زمـوږ لـړ وشـلېږي، یـا کـوږ يش او دا کار د یوه بـل او زموږ لـه نظره د یـوه نامربوط لړ 

له خـوا يش؟

دلتـه بـه یـوه شـیبه مکث وکـړو چې پـه تاریـخ کـې د تصـادف درول په دغـه تازه 

پـراخ ټینـګار  غـور وکـړو. پويل بیوس شـاید لومړنـی مـورخ وي چې په دغـه باب یې 

خپـل ذهـن په منظم ډول مشـغول کـړی، دوي او ګینب د هغه علت زر لـوڅ کړ. ده دغه 

نظریـه وړانـدې کـړه چـې »یونانیان وروسـته لـه دې چې ملک یـې په یـوه والیت بدل 

شـو، د روم فتوحـات یـې د جمهوریت بخت ته منسـوب کړل، نه د هغه ښـېګڼې ته«3. 

ناسـیتوس4 چـې هغـه هـم د خپل هېـواد د انحطـاط د وخت مـورخ و، یو بـل لرغونی 

مـورخ و چـې د تصـادف په باب یې دغسـې پـراخ تفکرات وکـړل. د برتانیايـې لیکوالو 

پـه تاریـخ کـې د تصـادف د اهمیـت نـوی ټینـګار لـه هغـه وخـت څخـه رشوع کېږي 

چـې د وېـرې او بـې ثباتـۍ حال پـه دوی راغلـی دی او دغه حال د موجـودې پېړۍ په 

رشوع رسه محسـوس شـوی او له ۱۹۱۴ څخه وروسـته ښـه واضح او مشخص شوی 

دی. داسـې بریښـي چـې )بـری( لومړنـی مـورخ دی چـې دغه حال تـه یې لـه اوږدې 

۱  . پـه دغـه بـاب د )بری( د اسـتدالل د پاره مراجعه وکـړی د ترقۍ فکر تـه ۱۹۲0 مخونه، ۳0۳-

.۳0۴
2  . Bernard Berenson.

۳  . د روم امپراتـوري انحاطـاط او سـقوط، فصـل ۳۸. د دغـې خـرې یادونـه د خنـدا وړ ده چې 

وروسـته لـه دې چـې د رومیانـو له خـوا فتح شـول، د تاریخي)ممکـن – وای( یعنـې د مغلو یو 

شـویو د مطلـوب تسـلیت پـه لوبـې پـورې ونښـتل. دوی ځانونو تـه ډاډګیرنـه ورکولـه چې که 

سـرت سـکندر پـه ځوانۍ کې مړ شـوی نـه وای، »ده به غـرب فتح کـړی وای، او روم بـه د یونان 

د پاچایانـو تابـع وای«. )کې،قـان، فرتـز، په لرغوين مهال کـې د مخلوط اسـايس قانون نظریه، 

نیویـارک، ۱۹۵۴، مخ ۳۹۵.

  .P.C. Tacitus )د پخواين روم مورخ.)م .  ۴
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مـودې وروسـته پـام کـړی وي. ده پـه ۱۹0۹ کـې پـه یوې مقالې کـې )په تاریـخ کې د 

ډآرونـزم( پـه بـاب د »چانـس د وقـوع عرص« تـه پـام وګرځوه چې هغـه په زیاتـه اندازه 

پـه اجتامعـي تکامـل کـې د واقعاتو لـه تعینولـو رسه کومک کـوي. پـه ۱۹۱۶ کې یې 

)د کلیوپـا تراپزه(5 همدغـې موضوع تـه وقف کړه. یـوه بلـه مقالـهـ 

اچ.ای.فـرش پـه فقـره کـې چـې ړومبـی تـرې اقتبـاس شـوی خپلـه رسګیچـي له 

دویمـې جګـړې نه وروسـته د لـرايل خوبونو د ناکامـۍ په باب منعکسـوي او له خپلو 

لوسـتونکو څخه غوښـتنه کـوي، چې په تاریـخ کې »د احتـامل او نه لېدونکـې لوبه«6 

وپېـژين. پـه دغـه ملـک کـې د تاریـخ د تیـورۍ دغه شـهرت چـې هغـه د تصادفاتو یو 

فصـل دی، پـه فرانسـې کـې د فیلسـوفانو د یـوه مکتـب له ظهـور رسه تصـادف کوي. 

فیلسـوفان یې داسـې تبلیغ کوي او زه د سارتر7 مشـهور:L . Etre et neant اقتباس کوم 

-   چـې وجـود »نـه علـت، نه دلیل او نـه رضورت« لري. په جرمني کـې میانکی – هغه 

پـوخ او مجـرب مـورخ چـې موږ دمخـه د هغـه یادونـه کـړې ده. د ژوندانه په ورسـتیو 

پړاوونـو کـې پـه تاریخ کې د تصـادف په رول معتقد شـو. رانګ کې یې پـه دې مالمت 

کـړ چـې ده ولـې هغـه تـه کايف توجه نـه ده کـړې. ده له دوهـم جنګ نه وروسـته ميل 

مصیبتونـه یـو لـړ تصادفاتـو ته منسـوب وګڼـل: د قیرص تکـر، د وایـامر جمهوریت د 

رئیـس پـه حیـث د هنډنرګ انتخاب، د هټلر ځوروونکي سـجیه او داسـې نـور. دا نور 

څـه نـه دي د یـو سـرت مـورخ د ذهن افـالس دی چې د خپل هېـواد د بدبختیو تر فشـار 

النـدې داسـې شـوی دی.8 پـه یـوې ډلـې، یـا یـوه ملت کـې چـې د تاریخي پېښـو په 

لحـاظ مـخ پـر ځوړ وي او د هسـکېدو په لـور روان نـه وي، هغه تیـورۍ ګانې چې په 

. دواړه مقالې د )بری( په غوره مقالو کې بیا چاپې شوې دي.۱۹۳-، د بری په نظریو کېږ   ۵

۶  . د دې نقـرې دپـاره وګـورئ: مـخ ۴۳.)پورتـه(. د ټایـن يب په تالیـف)د تاریخ مطالعـه( کې د د 

)فـرش( د قاعـدې اقتبـاس پوهـر غلط قهمـي څرګنـدوي. دی د هغـه تصادف په مطلـق قدرت 

بانـدې»د معـارص غـرب د عقیـدې«د محصول په حیـث ګڼي چې لـه فریې)تولید کړ(. د لسـیه 

فـر تیـوري پوهانـو پـه تصادف بانـدې عقیده نه لرلـه بلکې دوی بـه هغه پټ شـوي الس عقیده 

لرلـه چې د انسـانانو په مختلفو سـلوکونو بانـدې یې ښ انتظامات تحمیل کـړل او د فرش تبرصه 

د لیسـه فـر لرالـزم محصـول نـه و، بلکـې د ۱۹۲0 او ۱۹۴0 کلونـو تـر منـځ د هغـه سـقوط 

و.  محصول 

J.P. Sartre .  ۷. . د فرانۍې معارص فیلسوف او لیکوال.)م(

۸  . مربـوط عبـارت د بلیـو. ټـارک پـه هغې مقدمې کـې اقتباس کـړی دی چـې ده د اف. میانکی 

بـه مالیاولزم بانـدې لیکلـی وه، مخونـه ۳۶-۳۵.



119  |   تاریخ څه ته وايي؟ تاریخ څه ته وايي؟  |   118

تاریـخ کـې د بـې علتـه عمل او تصـادف په لـور ټینګار کـوی – غلبه پیـدا کوي. 

دا نظریـه چـې د امتحـان ټـول نتایـج التـري دي، په هغو شـاګردانو کې ډېـر رواج 

مومـي چـې پـه اخري درجـه کامیاب شـوي دي. خو د یـوې عقیدې د منابعو سـپړل د 

هغـې ورکـول نـه دي. مـوږ ال هم باید دا کشـف کړو چـې د کلیـو پاترا پـزه د تاریخ په 

مخونـو کـې څه کوي. داسـې ښـکاري چې مونتسـکیو لومړنی شـخص وي چې زیار 

یـې ایسـتلی دی چـې د دغـې مداخلې په ضد د تاریـخ له قوانینو څخه دفـاع وکړي. ده 

د رومیانـو د سـرتتوب او انحطـاط پـه تالیف کې داسـې عقیده ښـکاره کړه چـې :»که د 

یـو جنـګ د تصـاديف نتېجې په څېـر، یو دولـت یوه خاص علـت تباه کـړی وي، هلته 

بـه یـو عمومـی علت موجود وي، چې د دې سـبب شـوی چې دغه دولـت دې په یوې 

جګـړې کې سـقوط وکړي«. مارکسـتان هم د دې مسـئلې په اړه مشـکل لـري، مارکس 

یـوازې یـوه پـال پر هغـې لیکنه کـړې او هغه یې هـم په یـوه لیک کې: 

» کـه د تصـادف لـه پـاره پکـې ځـای نـه وي، جهـاين تاریـخ بـه ډېـر تصـويف 

خصوصیـت غـوره کړي. دا طبعي ده چـې تصادف پخپله د انکشـاف د عمومي میالن 

یـوه برخـه ګرځـي او د تصـادف پـه نـورو بڼـو رسه جرانېږي؛ خـو تریـع او تاخیر په 

دغسـې بـې علتـه اعاملو پورې مربـوط وي، چې د افـرادو د یوه خوځښـت د رشوع په 

رس کـې وي، د »تصـاديف« خصوصیـت مشـمول وي«1.

مارکـس پـه دغـه ډول رسه په تاریخ کې د تصـادف له پاره تر دریـو عنوانونو الندې 

عذرونـه تقدیـم کـړل. لومـړی دا چـې دا چنـدان مهمـه نـه ده، دا د تاریـخ سـیر)رسیع 

کـوي( یـا یـې »ځنـډوي« مګر لـه هغه نه داسـې اسـتنباط کېږي چـې په انقـاليب ډول 

رسه یـې نـه اړوي. دوهـم دا چـې یو تصادف په بـل رسه جران کېږي، چـې په پای کې 

تصـادف ځـان لـه مینځه وبـايس. دریـم دا چې تصادف مخصوصـاً د افرادو په سـجیه 

کـې تبـارز کـوي.2 تراتسـکي د بـې علتـه اعاملـو د جرانولـو او د ځـان د محـو کولو 

تیـوري په یوه سـاده قیـاس رسه پیـاوړې کړه.

»ټولـه تاریخـي عملیـه د تصادف لـه الرې د تاریخـي قانون انکسـار دی. موږ به د 

بیالوجـي پـه ژبه وویلی شـو چـې تاریخي قانـون د تصادفاتـو په طبیعـي انتخاب رسه 

. مرکس، انګلز، غوره اثار، رويس چاپ، مخ ۱0۸.   ۱

۲   . د تولسـتوی پـه نظـر تصـادف له نبوغ رسه مسـاوي دی او دواړه د انسـان د ناتوانۍ هغه افادې 

دي چـې نـه يش کولـی پـه نهایي علتونـو پـوه يش، جنګ او سـله ، لومـړۍ برخه.
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تحقـق مومي«.1

زه پـه دې اعـرتاف کـوم چـې دغـه تیـورۍ ماته قناعـت بښـونکې نه ښـکاري. په 

تاریـخ کـې د تصـادف رول پـه دغـو روځو کې د هغو کسـانو له خوا چـې عالقمن دي 

اهمیـت یـې زیـات کـړی، پـه جديـت رسه په مبالغـه یـي ډول یا دېـږي. خـو تصادف 

وجـود لـري او چـې وویـل يش هغـه یـوازې چټکتیا یـا یواځې ځنـډ را منځ تـه کوي، 

اړول نـه کـوي، لـه الفاظـو رسه لوبـې کـول دي. داسـې هم زه کـوم دلیل نـه وینم چې 

متقاعـد شـم د کومـې تصادفـې پېښـې  مثالً د څلـورو پنځوسـو کالونو په عمـر د لینن 

پخـوا تـر وختـه مړینـه به له یـوې بلې تصـاديف پيښـې رسه په داسـې ډول جـران يش 

چـې د تاریخـي عملیـې میـزان بـه بېرتـه پر ځـای کـړي. دا هم پـه هغې اندازې سـمه 

نظریـه ده چـې وویـل يش په تاریخ کې تصاديف پېښـه یوزاې زموږ د ناپوهـۍ اندازه ده، 

یعنـې یـوازې دیـوه داسـې څیز نـوم دی چـې موږ پـرې پوهېدلی نه شـو.2 

پـه دې کـې څـه شـک نـه شـته چـې کلـه کلـه دغسـې هـم پېښـېږي. سـیارات د 

»ګرځیدونکـو« پـه نامـه یادشـول  او دا هغـه وخـت چـې داسـې فرض شـوې وه چې 

دوی پـه اسـامن کـې پـه نامنظم او اتفاقـي ډول حرکـت کـوي او د دوی حرکت ال هغه 

وخـت معلوم شـوی نـه وو. 

یـو شـی په سـوء تصـادف رسه ترشیحول هغه اسـانه طریقـه ده چې پـه هغې رسه 

یـو شـخص غـواړي د هغـه علـت د لټولـو لـه سـرتې کېدونکـې وظیفـې څخـه ځان 

وژغـوري. کلـه چـې مـا تـه یو څـوک وايي چـې تاریـخ د اتفاقـي او تصـاديف کړنو یو 

فصـل دی، زه پـه هغـه د عقـالين لټـۍ، یـا د ښـکته عقـالين حیاتیـت ګـامن کـوم. د 

جـدي مورخانـو پـه نـزد دا یـو مشـرتک متریـن دی چـې وايـي هغه څـه چې تر اوسـه 

پـورې د یـوه تصـادف پـه حیث ګڼـل کېده، اتفـاق بیخي نـه و، بلکې د هغـه ترشیح په 

عقـيل ډول بالـکل کېدلـی يش او هغـه د واقعاتـو پـه پراخـې طرحـې او ترتیـب کې په 

مهـم ډول رسه ځایېدلـی يش. خـو دا زمـوږ د پوښـتې پوره ځـواب نه را کـوي. اتفاقي 

حادثـه یـوازې داسـې یو شـی نه دی، چې مـوږ پرې پوهېدلی نه شـو. زه پـه دې عقیده 

۱   . تراتسکی ، زما ژوند، ۱۹۳0، مخ ۴۲۲.

۲   . تولسـتوی پـه دغـه نظـر و: مـوږ مجبـور یو چـې د غیر عقـيل پېښـو د ترشیح پـه حیث موږ 

بېرتـه په قسـمت ولویـږو یعنې دا چې هغـه وقایع چې د هغـو په عقلیت موږ نـه پوهېږو. جنګ 

او سـوله، اول فصل.
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یـم چـې پـه تاریخ کـې بایـد داتقاقـي حادثې د مسـئلې حـل د مفکـورو په یـوه کامالً 

مختلف نظـم کې ولټـول يش.

پـه یـوه ړومبـي پـړاو کې مو ولیـدل چې تاریـخ د مورخ له خـوا د حقایقـو په غوره 

کولـو او ترتیبولـو رسه رشوع کېـږي، تـر څو پـر تاریخي حقایقو بـدل يش. ټول حقایق 

تاریخـي حقایـق نـه دي، خـو د تاریخي او غیـر تاریخي حقایقـو تر منځ توپیـر دایمي 

او وچ کلـک نـه دی. د چـا خره، هر حقیقـت ممکن د تاریخي حقیقت مقـام ته ترفیع 

وکـړي یـوازې دومـره چـې د هغـه مربوطیـت او اهمیـت وښـودل يش؛ نـو اوس وینو 

چـې د علتونـو د میندلـو لـه پـاره د مـورخ پـه روش کې یـو راز ورتـه عملیـه کار کوي. 

علتونـو تـه د مورخ مناسـبت هغه دوه ګونـی او متقابل خصوصیت لـري، چې د مورخ 

مناسـبت یـې د هغـه له حقایقو رسه لـري. علتونه د هغه د تاریخـي عملیې توجیه ټاکي 

او د هغـه توجیـه د هغه د علتونو نسـبي اهمیت، تعبیر شـیره او جوهر تشـکیلوي، دا په 

تاریـخ کـې د تصـادف د مسـئلې له پـاره یـوه کيل برابروي. د کلیـو پاترا د پزې شـکل، 

د بجـازت د نقـرس حملـه، د شـادي چیچنـه چـې الکزانـدر پاچا یـې مړ کـړ او د لینن 

مړینـه هغـه تصادفـات وو چې د تاریـخ جریان یـې واړاوه. په دې کې څه فایده نه شـته 

چـې هغـه ایسـته شـوی وښـودل يش او یـا په یـوه یا بـل ډول داسـې بهانـه ويش چې 

هغـو تاثیـر نـه الره. له بلې خـوا، تر هغـه ځایه چې هغه تصـاديف پېښـې وې، د تاریخ 

پـه هیـڅ عقل توجیـه، تعبیـر او د مـورخ د مهمو علتونو په سلسـله مراتب کـې ننوتلی 

نـه يش. پروفیـر پاپـر او پروفیـر برلیـن زه د دوی د دغه مکتب د ډېـرو وتلیو ممثلینو 

پـه حیـث یـو ځـل بیـا ذکر کـوم –فرض کـړئ چې پـه تاریخـي جریـان کې د مـورخ د 

اهمیـت موندلـو زیـار او لـه هغه څخـه د نتایجو ایسـتنه، د هغـه زیار په څېـر دی چې 

مقصـد یـې د یـوه متناسـب قرینه لرونکـي نظم تـه »تجربې ټولـه برخـه« تحویلول دي 

او پـه تاریـخ کـې د تصادف وجود دغسـې هـر زیار ناکامـوي خو هیڅ عاقـل مورخ به 

دغسـې یـو غـټ خیـايل او عجیب څیـز ته مـال ونه تـړي چـې د »تجربې ټولـه برخه« 

پکـې شـامله کـړي. دی نـه يش کولـی چې حتـی د خپل تاریـخ د یوې انتخاب شـوې 

برخـې یـا اړخ پـه بـاب د حقایقـو یـوه کوچنـی جـز احاطـه کـړي. د مـورخ جهـان، د 

سـاینس پـوه د جهـان په څېر د یو حقیقـي جهان تصویري نقل دی، بلکـې هغه د کار د 

هغـه مـوډل په شـان دی، چـې دی پـر دې قادرولري چـې لږوډېر یې په موثـر ډول رسه 
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وپېـژين او حاکمیـت پـرې وي. مـورخ د مـايض له تجربې یـا د مايض د هغـې اندازې 

لـه تجربـې څخـه چـې ودې ته میـره ده هغه برخـه تقطیـر او چاڼ کوي چـې دی یې 

درک کـوي چـې د عقـل ترشیـح او تعبیـر تابـع کېدلـی يش او لـه هغـه څخـه داسـې 

نتایـج وبـايس چـې د عمل له پاره الرښـوونکی وګرځـي. په دغو وختونو کـې یو عامه 

خوښـوونکی لیکـوال، څـه وخت چـې د سـاینس د کارنامو پـه باب غږېده، د انسـاين 

ذهـن د کار پـه بـاب یـې داسـې تبـرصه وکـړه، ذهن چـې څه وخت د مشـاهده شـویو 

حقایقـو پـه خیرن جـوال کې لټـول، غوره کـول او ټوټې کول کوي. له مشـاهده شـویو 

مرتبطـو حقایقـو څخه یـو ځای یوه طرحـه جـوړوي، نامربوطات ردوي، تـر هغو چې 

د علـم یـو منطقـي او عقيل کوڅۍ ځای یـې اوبدلـی وي1. زه په خپله پـه څه قید رسه 

د بـې جهتـه عندیـت د خطراتـو په مقابل کـې دا د هغه تصویر په څېر منـم چې د مورخ 

ذهن پکـې کار کوي.

دا طـرز عمـل ممکـن فیلسـوفان او حتـی ځینـې مورخـان حیـران کـړي او ټـکان 

ورکـړي، خـو د عـادي کسـانو لـه پاره چـې د ژوندانـه په عميل چارو پسـې ځـي، دغه 

طـرز عمـل پوره اشـنا دی. یو مثـال بـه راوړم. جونز چې له کومې مېلمسـتیا څخه چې 

لـه عـادي انـدازې څخه زیـات الکول یې څښـيل دي، په یـوه ګړندي)موټـر( کې بېرته 

را ځـي، د ګړنـدي برکونـه یـې ناقـص دي او پـه یوه وړانـده ګوټ کې رابن سـن چې د 

سـګرټو د پلورلـو لـه پاره له رسک څخـه تېرېږي وهي، رابن سـن مري. وروسـته له دې 

چـې ټـول حقایـق را غونډ شـوي دي، موږ مثالً د محيل پولیسـو په مرکـز کې غونډېږو 

چـې د دغـې پېښـې د علتونـو په بـاب تحقیـق وکړو. ایـا دغه پېښـه د موټـر وان د نیمه 

مخمـور حالـت لـه املـه وه چې په دغـه حال کې بـه مسـئله جنايي وګرځـي؟ که دغه 

د ناقصـو برکونـو پـه وجـه وه، چـې پـه دغـه حال کـې به ګـراچ واال تـه چې یـوه هفته 

دمخـه یـې موټـر چیـک کـړی و، یو څـه وویـل يش؟ یا دغـه د وړ انـده ګوټ پـه وجه 

وه چـې پـه دغـه حـال کې به د سـړکونو لـه واکمنو څخه وغوښـتل يش چـې موضوع 

تـه پـام وکـړي؟ کلـه چې موږ پـر دغو عميل مسـئلو بحـث کـوو، دوه نومیـايل مهذبه 

اشـخاص- نومونـه به یې نـه اخلم- خونې ته ننوځـي او په ډېر فصاحـت او ټینګار موږ 

تـه وايـي، که چېرې په هغه ماښـام د رابن سـن سـګرټ خالص شـوی نـه وای، دی به 

لـه رسک څخـه نـه تېرېده او مړ شـوی به نـه وای؛ نو د سـګرټو له پاره د رابن سـن میل، 

. ال، پال. د انسان امحا ۱۹۴۴، مخ ۱۴۷.   ۱
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د ده د مـرګ علـت شـو او هـر هغـه تحقیق چـې دغه علت هیـروي یوازې بـه د وخت 

ضایـع وي او هـر څـه نتایج چې ترې ایسـتل کېږي، بې مفهـوم او بېهوده به وي. ښـه، 

مـوږ څنګـه کـوو؟ همـدا چـې مـوږ وکولـی شـو د همدغـه فصاحت سالسـت مات 

کـړو، دواړو میلمنـو تـه په نرمـه، مګر په کلکـه رسه دوره الر ښـیو او دروازه سـاتونکي 

تـه وایـو چـې پـه هیڅ وجه بیـا د ننوتلو اجـازه ور  نه کـړي او موږ خپل تحقیـق ته دوام 

ورکـوو، خـو مـوږ د مداخلـه کوونکو له پـاره څـه ځوابونه لرو؟

پـه دې کـې څـه شـک نـه شـته چـې رابـن سـن مـړ شـو، ځکـه چـې ده سـګرټ 

څکـول. هـر هغـه څـه چې پـه تاریخ کـې د تصـادف او احتـامل طرفـداران یـې وايې 

پـوره درسـت او منطقـي دي. دا هغـه قسـم سـخت زړی منطـق دی، چـې مـوږ یې په 

)الـس پـه عجبسـتان کـې( او )دائینې لـه الرې( مومو. مګر په داسـې حال کـې چې زه 

د اکسـفورډ د پوهې دغو پخو مثالونو ته په خپلې سـتاینې کې نه تسـلیمېږم، زه دا غوره 

ګڼـم چـې پـه یوې بېلې برخـې کې د خپـل منطق مختلف روشـونه خوندي وسـاتم. د 

ډاج سـن1 روش تارخـي روش نـه دي.

نـو تاریـخ د تاریـخ اهمیت په لحـاظ، د غوره کولو یوه عملیه ده. د ټالکات پارسـن 

عبارتونـه بـه دلتـه یـو ځـل بیـا را نقل کـړو: »تاریـخ د واقعیـت په لـور، نه یـوازې د در 

کـې بلکـې د علتـي جهتونـو یو انتخايب سیسـتم دی«. داسـې چـې مـورخ د حقایقو د 

الیتناهـي لـه بحـر څخـه هغـه حقایـق غوره کـوي، چـې د هغه مقصـد د پـاره اهمیت 

لـري، داسـې هـم دی د علـت او معلول لـه متعددو سلسـلو څخه یوازې هغه سلسـله 

رابـايس چـې پـه تاریخي لحاظ مهمـه وي. د تاریخـي اهمیت معیـار د ده هغه قابلیت 

دی چـې د خپـل عقـيل ترشیـح او تعبیـر پـه چوکاټ کـې دننـه متوافق کـوي. د علت 

او معلـول نـورې سلسـلې، بایـد د تصادفاتـو په حیث مسـرتدې يش، نه پـه دغه لحاظ 

چـې د علـت او معلـول ترمنځ مناسـبت مختلـف دی، بلکې په دغه لحـاظ چې پخپله 

سلسـله نامربوطـه وي. مـورخ پـه هغـه رسه هیـڅ څیـز نه يش کولـی. هغه نـه د عقيل 

تعبیـر تابـع دی او نـه د مايض یـا اینده له پاره کـوم مفهوم لري. دا رښـتیا ده چې د کلیو 

پاتـرا پـزی، یـا د بجـازت نقرس، یـا د لیکز انـدر پاچـا  دی  چیچنې، یا د لینـن مړینې، 

C.L D.odgson .  ۱.، ۳۲-۱۸۹. انلګلیـي لیکـوال او ریـايض پـوه، الندې دوه کتابونه خوندې 

کېسـې او نکلونـه لـري او اديب ارزښـت یـې زیـات دی او د ده تألیفـات دي.
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یـا د رایـن  سـن سـګرټ څکولـو نتایج لـرل. خو د یـوې عمومـي قضیې په حیـث، دا 

بـې مفهومـه ده چـې وویل يش چـې جرناالن ځکـه جنګونه بایيل چې دوی په ښـکلو 

مینېـږي، یـا جنګونـه لـه دې املـه واقـع کېږی، چـې پاچایان پـه کور کې شـادي ګانې 

سـايت، یـا خلـک پـه رسکونـو کې النـدې کېـږي او مـري، پـه دې چې دو ی سـګرټ 

څکـوي. کـه لـه بلې خوا تاسـې یـوه عادي سـړي تـه ووایی چې رابن سـن پـه دې مړ 

شـو چـې ډریـور مخمـور و، یا لـه دې امله چـې بریکونـو کار ونه کـړ،  یا لـه دې امله 

چـې رسک یـووړ ګـوت الره، دا بـه ده تـه پـوره مفهـوم لرونکـې او عقيل تعبیـر معلوم 

يش، کـه دی وغـواړي ښـه مشـخص وغږېـږي، دی بـه ال حتـی ووایـي چـې یـوازې 

همدغـه او نه د راین سـن د سـګرټ څکولـو هڅه د راین سـن د مړینې »حقیقي« علت 

و. داسـې هـم کـه تاسـې د تاریخ محصل تـه ووایی چـې د ۱۹۲0 په لسـو کالونو کې 

پـه شـوروي اتحـاد کې مبـارزې د صناعتي کولـو د انـدازې، یا د هغې ښـې طریقې په 

بـاب وي چـې کرونـده ګـر تشـویق کـړي چـې د ښـارونو د مړولـو له پـاره غلـې دانې 

وکـړي، یـا په دغـه باب وي چـې مخالفو مرشانو شـخي ادعـا ګانـې تعقیبولې، دی 

به داسـې احسـاس وکـړي چې دا ترشیحـات په عقـيل او تاریخي لحاظ مهـم دي، په 

دې چـې پـه نـورو تاریخـي حاالتـو کې بـه هم تطبیـق ومومـي او هغه د هغـه څه چې 

واقـع شـول، »حقیقـي« علتونـه دي، په دغه مفهوم چـې د لینن پخوا لـه وخته تصاديف 

مړینـه، کـوم علت کېدلـی نه يش. کـه د همدغو څیزونو پـه باب، دی سـوچ ته مجبور 

يش، دی بـه ال ممکـن د هیـګل ډېر اقتباس شـوی، مګر غلط تعبیـر ،  چې اصالً د حق 

د فلسـفې پـه رسیـزه کې یـې ذکر کـړی دی، هم ور پـه زړه کړي »هغه چـې عقيل دي، 

حقیقـي دي؛ هغـه چې حقیقـي دي، عقيل دي«.

اوس به د یوې شـیبې له پاره بیا د رابن سـن د غمجنې پېښـې علتونو ته وروګرځو. 

مـوږ د دې څـه مشـکل نـه الره چې ځینې علتونه یـې عقيل او »حقیقـي« وو او څه یې 

غیـر عقـيل او تصـاديف وو، خـو مـوږ دغه متیـز په کـوم معیـار رسه وکړ؟ د اسـتدالل 

ملکـه پـه طبعـي ډول، د کـوم مقصـد پـه لـور فعالیـت کـوي. روشـنفکران ان کله کله 

ممکـن د سـاعت تیـري لـه پاره اسـتدالل وکـړي، یـا فکر وکـړي چې اسـتدالل کوي. 

خـو پـه عمومي ډول انسـانان، یوه هـدف د پاره اسـتدالل کوي او کله چـې موږ ځینې 

ترشیحـات عقـيل وپېژنـدل، او نـور  مو عقيل ونه پېژنـدل، زما په فکر چـې موږ د هغو 
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ترشیحاتـو ترمینـځ چـې د یوه هـدف د پاره اسـتخدامېږي، په یو فـرق قایلېږو. 

د هغـې مسـئلې پـه اړه چـې بحث پرې کېـږي، دا فرضیـه مفهوم لرونکـې ده، چې 

د ډریورانـو د الکولـو د مـرصف لـږ کول، یا د برکونـو په باب ال زیات کنرتول ایښـودل، 

یـا پـه رسکونـو کـې سـمون راوسـتل، ممکن د ترافیکي پېښـو شـمېر لـږ کـړی، خو دا 

هیـڅ مفهـوم نـه لري، چې فـرض ويش چې ترافیکي پېښـې بـه په دې لـږې يش، چې 

خلـق لـه سـګرټ څکولو څخـه منع کـړل يش. د هغـه معیار و چـې په هغـه رسه موږ 

خپـل فـرق وکـړو. دا پـه تاریخ کـې د علتونـو له پـاره زمـوږ د روش په باب هـم تطبیق 

مومـي. دلتـه هـم مـوږ د عقـيل او تصـاديف پېښـو ترمنځ، پـه فـرق قایل کېـږو. څنګه 

چـې علتونـه په نـورو هېوادونو، نـورو عنرصونو او نـورو رشایطو کې هم پـه قوي ډول 

تطبیـق مومـي، هغه و مفیـدو تعمیامتو ته منتثي کېـږي، او عرتونه او درسـونه ترې زده 

کېدلـی يش، دوی زمـوږ د فهـم د پراخـه کولـو او ژور کولـو د هـدف په لـور ، خدمت 
کوي.1

لـه تصاديف پېښـو څخـه تعمیم جوړېدلـی نـه يش او څنګه چـې دوی د کلمې په 

ټولـه معنـی، بېجـوړې او خـاص دی، له هغـوی څخه عرتونه او درسـونه نه اخیسـتل 

کېـږي او نتایـج هـم تـرې نه اخیسـتل کېـږي، دلته بایـد زه یو بـل ټکی هم ذکـر کړم. د 

یـوه هـدف پـه لـور، همدغه خاص او مشـخص نظـر دی، چې پـه تاریخ کـې د علیت 

د مطالعـې لـه پـاره مـوږ تـه کيل پـه الس راکـوي، او دغـه لزوماً لـه ځانـه رسه د ارزش 

قضاوتونـه لـري. لکـه څنګـه چـې مو پـه تېـر لیکچر کـې ولیدل. تعبیـر پـه تاریخ کې 

تـل د ارزښـت لـه قضاوتونو رسه تړلـی دی، او علیت له تعبیر رسه تړلـی دی. د میانکی 

پـه الفاظو –سـرت میانکی یـا د ۱۹۲0 د لسـو کالونو میانکی »په تاریخ کـې د علیتونو د 

پـاره لټـون.... ممکـن نه دی، مګر هغـه وخت چې ارزښـتونو د پاره لټـون واقع دی«2. 

۱  . پروفیـر پاپـر، یـوه شـیبه پـه دغـه ټکي ښـویېږي خو لیدلـی یې نـه يش، په داسـې حال کې 

چـې ده ګڼلـی ده، چـې د تعبیرونو کرت چې په اسـايس لحـاظ د دواړو د داللـت او اختیاریت 

پـه سـویې وي)هـر هغه څه چې دغـه دوه اصطالحت یـې په واقعي ډوله ښـکاره کـوي، دی په 

یـوه ناخونـک کـې اضافـه کوي چې یو څه بـه یې له نورو څخـه د دوی د انتفاعیـت په وجه بیل 

يش او د دغـه اهمیـت وړ دی)ده ټورسـیزم فقره، مـخ ۱۵۱(. دا د اهمیت یـو ټکی نه دی، بلکې 

ډېـر مهـم ټکی یـې دی، چې ثابتوي چـې »هـ ټوررسـیزم« دا اصطالح په کومـو مفهومونو رسه،  

رسه لـه ټولو خـرو دومره خـوار نه دی.

 Kausalitaten und .۲۷۳ ،۲۶۸ ۱۹۲۸، ترجمه اف. سـټون د تاریخ اقسـام، ۱۹۵۷، مخونه ،.  ۲
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او هغـه څـه رایـادوي چې مـا ړومبی د تاریـخ د دوه ګـوين او متقابلې وظیفـې په باب 

ویـيل دي او هغـه دا چـې د اوس پـه رڼـا کـې د مايض په بـاب او د مايض پـه رڼا کې د 

اوس بـه بـاب زمـوږ فهـم ډېـر او پراخ کړي. هـر هغه څه چـې د کلیو پاترا لـه پزی رسه 

دا نتـون د مسـحور کیدلـو پـه څیـر ونه يش کـړای له دغـه دوه ګون مقصد رسه مرسـته 

وکـړي، د مـورخ له نظـره مړ او بـې حاصل دی.

اوس د دغـه وخـت را رسـېدلی چـې اقـرار وکـړم، چـې ما یـو څه چل کـړی دی. 

د هغـه احسـاس به تاسـې ته مشـکل نـه وي او څنګـه چې زه پـه څو ځایونـو کې دغه 

چـل پـه دې قـادر کـړی یـم چـې خپلې خـرې سـاده او لنـډې کـړم، تاسـې ممکن په 

هغـو سـرتګې پټـې کـړې وي او هغـه مـو د اختصار یو اسـان جـز ګڼلی وي. تر اوسـه 

مـا پـر له پسـې د »مـايض او اوس« اسـانه افاده اسـتعامل کړې ده، خو لکه چې تاسـې 

ټـول پوهېـږی، حـارضه زمانـه، د مـايض او اینـده ترمنـځ، د تصـوري ویشـونکی لیک 

پـه حیـث، لـه یوه تصـوري وجـود څخه اضافـه کوم شـی نـه دی. د اوسـنۍ زمانې په 

یادولـو رسه، مـا د وخـت د یـوه بل بعـد په بحث کې، پـه مخفي ډول شـامل کړی دی. 

زمـا پـه فکـر دا بـه اسـانه وي چـې وښـوودل يش چـې څنګه چـې مـايض او حارضه 

زمانـه د وخـت د هغـه یـوه ټاکلـی طـول یـوه برخه تشـکلوي، مـايض او اینـده په باب 

عالقـه او تعلـق ښـودل یو لـه بـل رسه تړلـی دی. د تاریخ نه ړومبـی او تاریـخ وختونو 

تـر منـځ د ویـش په کرښـې هغه وخت پښـه اړول -کېږي، چـې خلک نور نو یـوازې په 

حـره کـې ژونـد کول تـرک کوي او د خپلـې مايض او آینـده په باب په شـعوري ډول 

یـو راز عالقمـن کېږي. 

تاریـخ د عنعنـې پـه نقلولـو رسه رشوع کېږي او عنعنـه له مايض څخه و اسـتقبال 

تـه د عادتونـو او درسـونو د انتقـال معنی لري. د مايض پېښـې د اینده نسـلونو د فایدې 

د پـاره خونـدي کېـږي. هالنـدي مـورخ هویزنـګا1 وايـي چـې »تاریخي تفکـر همیش 

غايـي2 وي« 3رسچارلزسـنو پـه دغو وختـو کې دواترفـورد4 په باب یې سـوج ووهې، په 

 .werte der Geschichte

 .J. Huizinga .   ۱

 .Teleological )د وروستیو او غايي علتونو اصل او فلسفه.)م .  ۲

. جي،هویزنکا، تر جمه په د تاریخ اقسام، کي د اف، سټرن چاپ۱۹۵۷، مخ ۲۹۳.   ۳

 .E. Rutherford .)برتانیايي فزیک پوه)م .  ۴
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خپلـو هډوکـو کـې د اسـتقبال فکر درلـود.1 زه ګـامن کوم چې ښـه مورخـان، چې که 

د هغـو پـه بـاب فکـر وکړي، یادونـه کړې په خپلـو هډوکو کې د اسـتقبال فکـر لري. د 

)ولـئ؟( له پوښـتنې نه عـالوه، مورخ تـل پوښـتي»کوم پلو؟«.

. د بالدون عرص، د حان مومند چاپ ۱۹۶0، مخ ۲۴۶.   ۱
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ـ۵ـ

تاریخ د ترقۍ په حیث

غـواړم خپلـه وینـا د هغـې فقرې پـه نقلولـو رسه رشوع کـړم چې پروفیـر پایک، 

دیـرش کالـه ړومبی، په اکسـفورډ کـې، د معارص تاریخ د سـلطنتي پروفیـر په حیث، 

پـه افتتاحي لیکچر کـې اظهار کـړې وه:

»پـه تاریـخ کـې د تاویـل کولو څخه دومـره ژورې ولـۍ لري چې تر څـو د مايض 

پـه بـاب یـو تعمیـري نظرونه لـرو، مـوږ یا تصـوف1 یـا شـکاکیت او بدبینـۍ2 ته کش 

کېـږو«3. تصـوف زمـا پـه فکر هغـه نظر ته ويـل کېږي چـې د تاریخ مفهوم لـه جامعې 

نـه چېرتـه بهـر-د الهیاتـو یا د اخـرت په قلمرونو کـې لټـوي. دا د دغسـې لیکوالو، لکه 

بردایـف، نیـور، یاټایـن یي4 نظر دی. د شـکاکیت فلسـفه هغـه نظر متثیلـوي، چې یې 

مثالونـه مـا څـو ځلـه راړوې دي. د دغه نظر په قـرار، تاریخ هیڅ مفهوم نه لري، یا سـم 

1  . F . Powicke.
. اصـالُ د کلبیونـو فلسـفې ته وايې. دا د لرغوين یونان له فلسـفې مکتبونـو څخه هغه مکت دی   ۲

چـې موسـس یـې انتی تینـس و او په داسـې اصل بنا و چې لفتونـه دبد دی، د انسـانانو طبیعت 

ښـه اړخ نـه لـري، دغه مکتـب د انسـان د طبیعت په نسـبت په بدبینۍ او شـکاکی بانـدې قایل 

 .Cynicism )دی، او د ریشـخند وړ عیبونـه یې لټـوي.)م

. اف.پایک، معارص مورخان، او د تاریخ مطالعه،۱۹۵۵، مخ ۱۷۴.    ۳

. لکـه چـې ټایـن یـې په پـوره بـري رسه اعـرتاف کـوي: تاریـخ د ادبیاتو پـه قلمره کـې ننوځي.  ۴

)مدنیـت د ازموینـې پـه حـال کـې د، ۱۹۴۸، مقدمـه(. 
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او ناسـم مفهومونـه په مسـاوي ډول لري، یا دغسـې مفهـوم لري چې مـوږ یې په خپل 

واک او اختیـار ورتـه ټاکـو. دا د تاریـخ هغه نظرونـه دي چې نن ورځ ډېـر عام دي. خو 

زه یـې بـې زړه نـازړه په کلکـه ردوم. دا تردید مـوږ ته هغه عجبه، مګـر داللت کوونکې 

افـاده، را پرېـږدي: »د مـايض پـه بـاب یـو تعمیـري نظـر«. څنګه چـې زه داسـې کومه 

وسـیله نـه لـرم چـې پوه شـم پروفیر پایـک د دغـې افادې د اسـتعامل پـه وخت کې، 

څـه شـی په فکـر کـې الره، زه بـه زیار وباسـم چې خپـل تاویل په کـې ولومل.

د اسـیا د پخوانیـو مدنیتونو په څېـر د روم او یونان مدنیت اساسـاً غیر تاریخي وو. 

لکـه څنګـه چې مو ړومبـی ولیدل، هېرودوتـس د تاریخ د پالر په حیـث، یوازې یو څو 

پیـروان لـرل او د پخوانـۍ زمانې لیکوالو په عمومي ډول، د مايض او اسـتقبال دواړو په 

بـاب، لـږ عالقمـن وو. توسـدایدز، په دغـې عقیدې و، چـې پخوا له هغو پېښـو څخه 

چـې ده بیـان کـړې، مهـم شـی هیـڅ واقـع شـوی نـه و او د دغـه احتامل نه شـته چې 

هیـڅ مهمـه پېښـه دې ويش. لوکرې شـیس1، د اسـتقبال په بـاب خپله بـې اعتنايي، له 

خپلـې هغـې بـې اعتنايې څخه وښـودله چـې ده د مـايض په بـاب لرله.»فکـر وکړی، 

چـې څنګـه، زموږ لـه پیدا کېدو څخـه ړومبی، د ابـدي وخت پخـواين عرصونه، زموږ 

لـه عالقـې نـه بهـر دي. دا هغه هینـداره ده، چـې طبیعت یې مـوږ ته زموږ لـه مړینې نه 
وروسـته د اینـده عرص له پـاره نیي«.2

شـعري الهاماتـو، د ال ځالنـده اینـده پـه بـاب، مايض و طاليـي عرص تـه د رجوع 

شـکل غـوره کـړ، دا هغـه دوراين نظریـه ده چـې د طبیعـت په عملیـو کې یـې، د تاریخ 

عملیـې جـذب کـړې. تاریـخ هیـڅ پلـو تـه نـه خوځېد، ځکـه چې پـه مـايض کې څه 

مفهوم نه و، داسـې هم په مسـاوي ډول، په اسـتقبال کې څه مفهوم نه و. یوازې ورجل3 

یعنـې چـا چـې پـه خپل څلـور واړه قطعه شـعر کې و طاليـي عرص ته رجـوع په عرض 

لرغونـې بڼـه ورکـړې ده، یوه شـیبه په خپـل کتاب ایناید4 کـې په دې تحریک شـوی دی 

چـې لـه دوراين مفهوم څخـه بهـر يش.)Imperium sine dedi( دا یـو ډېر لرغونی فکر 

و چـې وروسـته یـې ورجـل ته د نیمه عیسـوي پيغمـر حیثیت ور پـه برخه کړ. 

 >Lucretius )۹۶-۵۵ ق م. ړومبی شاعر، )م .  ۱

. د اشیاوو طبیعت، مخونه، ۹۹۵-۹۹۲.   ۲

p. Virgil .  ۳.، ۱۹-۷0 م. رومي شاعر.)م(
4 . II Aeneid. 
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دا بیـا یهـودان او لـه هغـوی نـه وروسـته عیسـویان وو، چې تاریـخ ته یې یـو پوره 

نـوی عـرص ور پـه برخه کـړ. دوی د تاریـخ له پاره هـدف ټاکي، چې تاریخـي عملیه د 

هغـه پـه لـور مخ پـه حرکـت وه دا د تاریخ غایي نظـر دی. تاریـخ په دغـه ډول، مفهوم 

او مقصـد ومونـد، خـو دنیا یـې خصوصیت یـې بایلـود. د تاریخ وهدف ته رسـیدل په 

اتوماتیکـي ډول د تاریـخ د ختمېدلـو معنـا پیـد کړلـه. تاریـخ پـه خپله د بـرش د جود په 

مقابـل کـې د لـوی څښـن دفـاع  او ګرځیـد. دغـه تاریخ هغه نظـر و، چې پـه منځنیو 

پېړیـو کـې عمومـي رنسـانس1 د عقـل د لومړیتـوب او د دغسـې جهـان پخوانـی نظر 

ژونـدی کـړ، چـې مرکـز یې انسـان و، خـو د اینده پـه باب یـې د پخوانـۍ بدبینۍ نظر 

پـه ځـای د خـوش بینـۍ هغـه نظـر ځـای کـړ چـې د یهـوي –نـرصاين عنعنـې څخه 

راوتلـی و. وخـت، چـې وخـت و، ورانوونکـی و، اوس دوسـت او ودانوونکـی شـو. 

د هـوراس2 د بیکـن3 لـه )Veritas temporis filla( رسه پرلتـه کـړئ. د تنـور د دورې د 

عقـل اصـل پیروانـو4، یعنې هغه کسـان، چـې د عرصي تاریـخ لیکنې مؤسسـان وو، د 

یهـودي عیسـویت غايـي نظره5 وسـاته. مګر غایه یـې ورته دنیايـي کړله، په دغـه ډول، 

دوی وکـړی شـوه چـې پـه خپلـه د تاریخـي عمليـې عقيل خصوصیـت بېرتـه ژوندی 

کـړي. تاریـخ د مځکې په رس انسـانانو د دارایـۍ د مقصود و کامل تـه ترقي وګرځېده. 

ګیـنب چـې د تنـور د دورې تـر ټولـو سـرت مـورخ و، د خپلـې موضوع لـه ماهیت 

څخـه ونـه وېرېده، چـې هغه ثبت کـوي، کوم چې یې نوملی و»هغه ښـه ایسـیدونکې 

نتېجـه چـې د جهـان هـر عرص دانسـاين نـژاد حقیقي شـتني، سـعادت، علم او شـاید 

نیکـۍ ډېـرې کـړي او ال یـې ډېـروي«6. د ترقـۍ د ملانځنـې آییـن، هغـه وخـت خپل 

Theodicy .  ۱. په بل عبارت، تودويس، د خدای په عدل عقیده لرل.)م(

Renaissance .  ۲. پـه اروپـا کـې د منځنیـو پېړیو او معـارصې دورې تر منـځ انتقايل جنبش چې 

پـه هغـه کـې د پخوانـۍ دورې بېرتـه ژوندي کېـدل و)م(.

 .F. Bacom )۳  . ۱۵۶۱-۱۶۲۶. انګلیس فیلسوف، سیاستمدار او مصنف.)م
4  . Rationalists.
5  Telological.

۶  . ګیـنب، د روم د امپراتـورۍ انحطـاط او سـقوط، فصـل ۳۸. د دغـه انحراف موقـع د لویدیځ د 

امپراتـورۍ سـقوط و. یو منقـد د ټایمز اديب ضمیمه)۱۹۶0/نومر/۱۸( کې په دغسـې حال کې 

چـې دغـه فقـره را اخلـی، وايـي چـې نپوهېـږي ګبین پـه هغه اعتقـاد لره که نـه. البتـه چې هغه 

الره، د یـو لیکـوال نظریـه پـه زیات احتـامل د هغه د عرص انعـکاس کوي، په کـوم کې چې دی 

ژونـد کـوي، نـه د هغه يش چـې دی د هغه په باب لیکنه کـوي. دا هغه حقیقـت دی چې د دغه 
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هسـک تـه ورسـېد، څه وخـت چـې د برتانیې شـتمني، قوت او پـه ځان اعتـامد خپل 

هسـک تـه ورسـېد او برتانیايي لیکواالن او مورخان د دغسـې ملانځنـې او آیین تر ټولو 

ډېـر جـدي طرفداران شـول. دغه حادثه دومره روښـانه ده چـې د مثالونـو راوړلو ته یې 

اړتیـا نه شـته. یـوازې رضور ګڼم چې یـوه یا دوه فقرې راوړم چې وښـيم تـر دغو نږدې 

وختونـو پـورې پـه ترقۍ عقیده لـرل زموږ د ټولـو تفکراتو د اصـيل رشط او فرضیې1 په 

حیـث پاتـې وه. اکټـن، د کیمرج د معارص تاریـخ د پروژې په بـاب د ۱۸۹۶ په رپورټ 

کـې چـې ما یـې پـه لومـړين لیکچر کـې ذکـر کـړی دی، تاریخ »یـو مرتقي سـاینس« 

بللـی دی. د تاریـخ پـه لومـړي جلـد کـې یـې ولیـکل چـې »موږ مجبـور یـو د علمي 

فرضیـې پـه حیـث د کوم په اسـاس چې بایـد تاریخ ولیکل يش، په انسـاين چـارو  کې 

ترقـي فـرض کـړو«. ډامپیر چـې د همدغه تاریخ په وروسـتي جلد کې، چـې په ۱۹۱0 

کـې خپـور شـو، بې له کـوم زړه نازړه توب نه دا احسـاس وکړ چـې راتلونکي عرصونه 

بـه د طبیعـت د منابعـو په باب د انسـاين قوت د ودې او د نژاد  هوسـاینې لـه پاره یې له 

هغـو څخـه د معقـول اسـتعامل هیڅ حـد ونه پېـژين2. نظر و هغـه ته چـې اوس به یې 

ووایـم، مناسـبه بـومل اعـرتاف وکـړم چـې دا هغه فضـا وه په کومـې کې چـې زه پخپله 

تربیـه شـوم او زه بـې لـه قوم قیـد او رشط نـه د برتراندرسـل، یعنې د هغه چا پـه الفاظو 

کـې چـې نیـم نسـل لـه مـا نـه دمخـه و، رشیـک کېـږم چـې وايـي: »زه د ویکټوریایي 

خـوش بینـۍ پـه معراج کې لوی شـوم او ... د هیلـې او ارسې هغه څه له مـا رسه پاتې 

دي چـې هغـه وخت ډېر اسـان و«3.

پـه ۱۹۲0 کـې، څـه وخت چـې )بری( خپل کتـاب د ترقـۍ مفکوره ولیکلـه، یوه 

لـی سـړه او تیـاره فضاال دمخه خوره شـوې وه. ده مسـلط فېشـن تـه د اطاعت له مخې 

د دغـې فضـا مالمتـي پـه »هغو نظري کسـانو، چې په روسـیې کـې یې د اوسـني ترور 

حکومـت تأسـیس کـړی دی« واچوله، که څه هم ده ال تر اوسـه ترقـي د»غريب مدنیت 

منقـد پـه لیکنـې کې ښـه واضـح دی، په دې چـې دی غواړيد شـلمې پېړۍ د منځ شـکاکیت و 

هغـه لیکـوال تـه راجـع او انتقال کـړي چې د اتلسـمې پېړۍ په اخـر کې یې ژونـد کاوه.
1   . Postulate.

۲   . د کیمـرج معـارص تاریـخ، منبـع، مولفیـت او تولید یـې )۱۹0۷( مـخ ۱۳، د کمرج معارص 

تاریخ.

۳  . بې رسل، له حافظې نه خاطرات، ۱۹۵۶، مخ ۱۷.
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د ژونـدې کوونکـي او داره کوونکـې مفکـورې«1 په حیـث بیانوله له هغه وروسـته دغه 

نغمه غلې شـوله.

روایـت دی چـې د روسـیې لومـړی نیکـوالی په یـوه فرمـان رسه د »ترقـۍ« د لفظ 

اسـتعامل منـع کـړی و. پـه دغـو وختونـو کـې، د لویدیځـې اروپـا او حتـی د متحـده 

ایاالتـو فیلسـوفانو او مورخانو، لـه ډېرې مودې وروسـته، له هغه رسه موافقـه کړې ده. 

د تـر قـۍ فرضیـه باطلـه ګڼـل شـوې ده. د لویـدځ د مخ پـه ځوړي تـوب افـاده دومره 

اشـنا شـوې ده چـې نـور نو د د قـول نقلولو تـه کوم احتیـاج پاتې نه دی. خـو پر چیغو 

وهلـو رس بېـره، څـه شـی واقعـاً پېښ شـوی دی؟ د ذهنیـت دغه جـاري څپـه د چا له 

خـوا تشـکیله شـوې ده؟ هغـه بله ورځ مې سـخت ټکان وخـوړ چې زما په فکـر د برتر 

اندرسـل پـه یوازېنـۍ تبـرصې مخامـخ شـوم چې د طبقـايت یو شـدید حس را برسـیره 

کـوي »پـه کيل ډول، نـن ورځ په جهان کې، نظر سـل ړومبیـو کالونو ته ډېره لـږه ازادي 

ده«2. موجوده 

د ازادۍ د میچلـو لـه پـاره کومـه انـدازه نـه لـرم او پـه دې نـه پوهېـږم  چـې د څـو 

کسـانو لـږه ازادي د ډېـرو کسـانو لـه ډېـرې ازادۍ رسه څنګـه موازنـه کړم. خـو د میچ 

پـه هـر معیـار چې وي د رسـل وینا بیخـي غیـر واقعـي بـومل، د ای.جی،پی.ټیلر هغه 

خوښـوونکې خـرې چـې دی یـې کلـه کلـه د اکسـفورډ په علمـي ژوند کې کـوي، تر 

نـورو ډېـرې په زړه پـورې دي. دی وايي چـې د مدنیت د مخ پـه ځوړوالی ټولې خرې 

دا »معنـی لـري چـې د پوهنتـون پروفیرانو بـه په کور کې مـزدوران لـرل او اوس دوی 

پـه خپـل منځ کې کوي«3. په دې کې شـک نه شـته چـې د پروفیرانـو کايل مینځل به 

د پخوانیـو خانګـي مزدورانـو لـه پاره بـه د ترقۍ یـوه عالمه وي. 

پـه افریقـې کې، د سـپني پوسـتو د لوړتـوب بایلل، چـې د امپراتـورۍ وفـاداران4، 

اروپايـي نـژاده جمهوریـت غوښـتونکي افریقایـان5 او د طـال او مسـو په اسـهامو کې 

د پانګـې سـهمداران زورور وي، نـور تـه ممکـن ترقـي وي. د ترقـۍ د دغـې مسـئلې 

۱   . جي، يب ، بری، د ترقۍ مفکوره ۱۹۲0، مخونه ۸-۷.

. بې.رسل له حاقظې نه خاطرات، ۱۹۵۶، مخ ۱۲۴.   ۲

. ابزور، جون، ۲۱، ۱۹۵۹.   ۳
4  . Empire.
5  . Africaner Republicans.
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پـه بـاب، زه هیـڅ دلیـل نـه وینم چـې بـس د همدغه حقیقـت په بنـا1 د ۱۹۵0د لسـو 

کلونـو قضاوت د ۱۸۹0 د لسـو کلونـو په قضاوت، غوره وګڼم، یـا د انګلیي ویونکو 

قضاوت د اسـیا، روسـیې او افریقا په قضاوت مرجح وبومل او یا د منځنۍ روشـنفکرې 

طبقـې قضـاوت د رسک د سـړي په قضـاوت، چې د ښـاغيل میکمیلن2 په قـول یې تر 

اوسـه دومـره ښـه ژونـد نـه دی لرلی، ښـه بـومل. راځئ چـې د یوې شـیبې له پـاره دغه 

قضـاوت وروسـته وغورځـوو چـې موږ د ترقـۍ په عرص کـې ژوند کوو یـا د انحاطاط 

او لـږ څـه پـه ځیـر رسه وګـورو چـې د ترقۍ په مفهـوم کې څه شـیان مضمـر دي. څه 

فرضیـې یـې شـاته واقـع دي او دغـه فرضیـې تر کومـه حده غیـر قابل دفـاع ګرځېدلې 

دي. تـر هـر څـه ړومبـی غـواړم، د ترقـۍ او تکامل په حلقه مغشـوش کوونکـي افکار 

لېـرې کـړم. د تنـور د دورې مفکرانـو ظاهـراً دوه نقیضـې نظریې غوره کـړې وې. دوی 

پـه دې لټـه کـې وو، چـې د طبیعـت پـه جهان کـې د انسـان مقـام تثبیت کـړي او دفاع 

یـې وکـړي. د تاریـخ قوانیـن، د طبیعت لـه قوانینو رسه برابر وګڼل شـول. لـه بلې خوا، 

دوی پـه ترقـۍ معتقـد وو. خو د دې له پـاره چې طبیعت د مرتقۍ په حیث وګڼل شـو، 

داسـې چـې د یـوه هدف پـه لور په مـخ ته، څـه دلیل موجـود وو؟ هیګل دغه مشـکل 

داسـې رفـع کـړ چې تاریـخ یې چـې مرتقي و، لـه طبیعت څخه یـې مرتقي نـه و، پوره 

بېـل کړ. ډارویني انقالب داسـې وبرېښـېد چـې د تکامل او ترقۍ پـه برابر ګڼلو رسه یې 

ټـول مغشوشـات لـه منځه یـوړل. رسه له ټولو خـرو، طبیعـت د تاریخ پـه څېر مرتقي 

وګرځېـد؛ خـو دغـه حال د یوې مهمې غلـط فهمۍ له پـاره الره هواره کړلـه. او هغه دا 

چـې بیالوجیکـي توارث چـې د تکامل رسچینه وه، لـه اجتامعي اکتسـاب رسه چې په 

تاریـخ کـې د ترقۍ منبع وه، یوه او مغشوشـه وګڼله شـوله . توپیر ښـکاره او اشـنا دی. 

یـو اروپايـي ماشـوم په یـوې چینايـي کورنۍ کـې واچوی، ماشـوم به په سـپني پوټکي 

رسه لـوی يش، مګـر پـه چینايي ژبه بـه ګړېږي. د انسـاجو رنګ یـو بیالوجیکي توارث 

دی او ژبـه اجتامعـي اکتسـاب دی چې د انسـان د دماغ له الرې انتقـال کوي. تکامل، 

بایـد په زرګونـو او یا پـه میلیونو کالونو انـدازه يش.

لـه لیکل شـوي تاریخ نـه را په دې خوا په انسـان کې د انـدازې وړ کوم بیالوجیکي 

تحول پېښ شـوی نه دی. د اکتسـاب له الرې ترقۍ په نسـلونو کې اندازه کېدلی يش. 

1  . Ipso facto.
2  . H. Mac Millan.
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د عقـيل موجـود پـه حیث، د انسـان جوهـر دا دی چـې دی خپل قـوي اسـتعدادونه د 

پخوانیـو نسـلونو د تجاربـو په غونډولو رسه منکشـف کـوي. ویل کېـږي چې معارص 

انسـانان تـر خپـل ۵000 کلنـۍ سـلف څخه زیـات مغـز او یـا د تفکر ذايت اسـتعداد 

ډېـره برخـه نـه لـري. مګر پـه خپلـې زده کـړې او تجاربو کې د تېـرو نسـلونو د تجاربو 

پـه یـو ځـای کولـو رسه، د ده د تفکر تاثیـر پخوا نه څو ځله ډېر شـوی دی. د اکتسـايب 

خصوصیتونـو انتقـال چې بیالوجـي پوهان یـې ردوي، د اجتامعي ترقۍ اصل اسـاس 

ګڼـل کېـږي. تاریخ له یو نسـل نه و بـل ته د اکتسـايب مهارتونو په انتقـال رسه ترقي ده. 

دوهمـه دا چـې مـوږ دې تـه اړه نـه یـو او بایـد دغسـې ونه ګڼـو چې ترقـي ټاکلی 

اغـاز یـا انجـام لـري. دغـه عقیـده چې نظـر پنځوسـو کالونـو تـه اوس لـږه رواج لري 

چـې مدنیـت د نیـل پـه دوره کې پـه ۴000 ق.م کـې اخرتاع شـوی دی، نظـر هغه نیټه 

لیـک تـه چـې د جهان تخلیـق پـه ۴00۴ ق.م. کې ګڼـي، نن ورځ لـږ د اعتبـار وړ ده. 

مدنیـت چـې موږ  د هغـه رشوع د خپلې ترقـۍ د فرضیې له پاره د اغاز ټکی حسـابوو، 

یقینـاً کومـه اخـرتاع نـه دی، بلکـې د انکشـاف یـوه وړه الیتناهـي تدریجي عملیـه ده. 

چـې ممکـن یو وخت بل وخـت به پکې حیرانوونکي څیزونه او جهشـونه شـوي وي. 

مـوږ تـه نـه ښـايي چې په دغې مسـئلې ځـان وربـړوو چې ترقـي یا مدنیـت څه وخت 

رشوع شـوی دی. د ترقـۍ یـو ټاکلـی انجـام فرضیـې لـه پـاره ډېره مهـم اشـتباهات را 

پیـدا کـړي دي. هیـګل پـه حقـه پـه دې محکـوم شـوی دی چـې د ترقـۍ انجـام یې د 

پـروس پـه پاچایـۍ کې مشـاهده کـړی دی. دا ظاهـراً د ده د اغرق آمیز تاویـل نتېجه ده 

چـې وايـي پيشـګويي یو ناممکن امـر دی. مګر د هیـګل ګوږوالـی، د وکټوریا د عرص 

نامتـو مـورخ، درګ يب ارنولـډ1 وسـاته. د د معـارص تاریخ د پاچايـي پروفیر په حیث 

پـه ۱۸۴۱ کال کـې خپـل افتتاحـي لیکچـر کـې وویل چې معـارص تاریخ بـه د برش په 

تاریـخ کـې وروسـتی پـړاو وي. ده وویـل چې: »داسـې ښـکاري چې دا وخـت د پوره 

کېدلـو عالمـه وي، داسـې چـې له هغه وروسـته بـه د مـايض تاریخ هیڅ نـه وي«2. 

د مارکـس دغـه پيشـګويي چـې پرولتاریایـي انقـالب به غیـر طبقـايت جامعه منځ 

تـه راوړي پـه اخالقـي او منطقـي لحـاظ لږ تر اعـرتاض النـدې راځي، خـو د تاریخ د 

انجـام فرضیـه د اخـرت کـړۍ لري چې ویـل یې د الهیاتو عـامل ته ډېر مناسـب دی، نه 

1  . The Arnold of rugby.
. يت.ارنولډ. د معارص تاریخ د مطالعې په باب افتتاحي لیکچر ۱۸۴۱ مخ ۳۸.   ۲
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یـوه مـورخ تـه او دا هغې اشـتباه تـه منتهي کېږي چې هـدف له تاریخ نـه دباندې ګڼي. 

پـه دې کـې څـه شـک نـه شـته چې یـو معیـن انجـام د بـرشي ذهـن د پـاره انجذابات 

لـري او د ازادۍ لـور تـه د اکټـن د تاریـخ د ارش الهام د یوې نـه انجامېدونکې ترقۍ په 

حیـث، سـوړ او مبهم ښـکاري خـو که څوک وغـواړي چـې د ترقۍ فرضیـه محفوظه 

وسـايت، زمـا پـه فکـر دی بایـد دې تـه تیـار وي چې هغـه داسـې عملیه وګڼـي چې د 

پرلپسـې عرصونـو تقاضاګانـې او رشایط خپل مشـخص محتویات داخل کـړي او دا د 

اکټـن د هغه تیسـس معنـی ده چې وايي تاریخ یـوازې د ترقۍ ثبت نـه بلکې یو »مرتقي 

سـاینس« دی، او یـا کـه مـو خوښـه وي تاریـخ د کلمـې پـه دواړو مفهومو نـو رسه – د 

پېښـو د جریـان پـه حیث او د همدغو پېښـو د ثبت پـه حیث مرتقـي دی. راځئ چې په 

تاریـخ کـې د اکټـن د ازادۍ د مـخ کې تګ افـاده را پـه زړه کړو:

»دا د تـر فشـار النـدې ضعیـف د متحدو کوښښـونو په اثـر ده چـې د زور او پر له 

پسـې بـې عدالتۍ د سـلطنت په مقابل کې مقاومـت کېږي چې د څلورو سـوو کالونو 

پـه چټـک تحول  مګر تدریجي ترقۍ کې ازادي خوندي شـوې، سـاتل شـوې او پراخه 

شـوې او په پـای کې پوهېدل شـوې ده1.

اکټـن، تاریـخ وګاڼـه چې د ترقۍ په حیث د همدغو پېښـو ثبـت وي. دواړه عملیې 

اوږه پـه اوږه پـه مـخ درومـي. 2فیلسـوف )براډلې( په دغسـې عرص کې چـې له تکامل 

نـه د قیاسـونو او شـباهتونو راوړل رواج الره، وايـي چـې »د مذهبـي عقیـدې د پـاره د 

تکامل انجام، په هغه قسـم ښـودل شـوی دی چې .... ال دمخه ښـکاره شـوی دی«3. 

د مـورخ لـه پـاره د ترقـۍ انجـام دمخـه ظاهـر شـوی نـه دی. دا هغـه څـه دي چـې ال 

تـر اوسـه پـه الیتناهـي ډول لېـرې دي او یوازې هغـه وخت چې مـوږ وړانـدې درومو 

نښـانې یـې په نظر کـې راځـي. دا د هغه اهمیت نه کمـوي. قطب ښـوونکی یو قیمتي 

او پـه واقعیـت کـې یـو حتمـي الرښـودونکی دی، مګـر د الرې نقشـه نـه ده. د تاریخ 

محتویـات یـوازې هغـه وخـت تحقق موندلـی يش چې مـوږ یې تجربـه کوو.

زمـا دریـم ټکـی دا دی چـې هیـڅ عاقل انسـان په دغسـې ترقـي معتقـد کیدلی نه 

۱  . اکټن د معارص تاریخ په اړه لکچرونه، ۱۹0۶، مخ ۵۱.

۲  . کـې. منهایـم د انسـان اداره چـې تاریـخ ته تشـکیل ورکوي، د هغـه له اسـتعداد رسه چې پرې 

پوهېـږي، مربـوط ګڼی.

۳  . اف.اچ.برادلې، اخالقي مطالعات ۱۸۷۶، مخ ۲۹۳. 
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يش چـې يـه یوه سـم سـیده کرښـې پـه مخ ځـئ او په خپـل مدامـت کـې کوږوالی او 

ماتوالـی نـه منـي، داسـې چې حتی یو ډېر شـدید بیرته تـګ هم د همدغـې مفکورې د 

پـاره مهلـک نـه وي. دا واضحه ده چـې هم د بېرته تـګ او هم د وړانـدې تګ عرصونه 

شـته دي. برسـیره پـر دې به سـمه نـه وي چې فـرض يش چې ترقـي به له بېرتـه تګ نه 

وروسـته لـه همغـه ټکي او یـا د هغې لیکې پـه اوږدو رشوع يش. د هیګل یـا د مارکس 

درې یـا څلـور مدنیتونـه، د ټاین بـې وویش مدنیتونـه، د مدنیـت د دوراين ژوند تیورۍ 

چـې لـه ظهـور، انحطاط او سـقوط څخه به تېرېږي، دغه نقشـې په خپـل ذات کې بې 

مفهومـه دي. خـو دا د هغه مشـاهده شـوي حقیقت عالمـي دی، چې هغه کوښښـونه 

چـې د مدنیتونـو د پـر مـخ بیولو لـه پـاره رضوري دي، په یـو ځای کې محـوه کېږي او 

پـه بـل ځـای کې وروسـته لـه رسه رشوع کېږي، داسـې چې هـر هغه ترقـي کومه چې 

مـوږ یـې پـه تاریـخ کـې مشـاهده کولـی شـو، یقیناً چـې نه امـکان او نـه په زمـان کې 

دایمـي وي. کـه زه تارریـخ پـه قوانینـو ایسـتلو رسه عادي اوسـم، یـو قانون بـه دا وي، 

چـې یـوه ډلـه – هـر څه نـوم چې پـرې ږدي، طبقـه ورتـه وايي، یـا ملت، یـا لویه وچه 

یـا مدنیـت – هغـه ستاسـې خوښـه کومه چـې په یو عـرص کـې د مدنیت په مـخ بیولو 

کـې سـرت مهـم لـري، ګامن نـه کېږي چـې به بـل عرص کې به مشـابه سـهم ولـري. د 

دې ښـکاره علـت دا دی چـې دغه ډله بـه د پخواين عرص په عنعنو، ګټـو او ایډیالوجي 

ګانـو کـې دومـره عرقـه وي چې وبه نـه يش کولـی د بل عـرص تقاضاګانـو او رشایطو 

رسه ځـان متواقـف کـړي1 نو داسـې به پېښـه يش چې هغه څـه چې د یوې ډلـې د پاره 

دانحطـاط دوره وي، د بلـې د پـاره بـه د یـوه نـوي پـه مخ تګ ظهـور وي. ترقـي د ټولو 

لـه پـاره د مسـاوي او همزمـاين ترقـۍ معنـا نه لري او دغسـې معنـی ورکولـی يش. دا 

مهمـه ده چـې د انحطاطو د دغو وروسـتیو ورځـو تقریباً ټول پیغمران، زموږ شـکاکان 

یعنـې هغـه څوک چـې په تاریخ کـې هیڅ مفهوم نـه وینـي او ترقي مړه ګڼـي، د جهان 

۱  . د دغـې حـال د بیـان د پـاره وګـوری د ار. اس. لنـد، علم د څـه يش دپاره وګـورئ. د ار. اس، 

لینـد، علـم د څـه يش د پـاره؟ )نیویـارک، ۱۹۳۹(. مـخ ۸۸. »زمـوږ د ثقافت بډایـان ډېر کله د 

مـايض پـه لـور –یعنـې د خپـل د شـدت او قـوت د وخت په لـور ګـوري او اینده خطـا ګڼي او 

ورسـته مقاومـت کـوي. احتامل شـته چې د ټوټه کېدلو او نسـبي قوت د بایللو پـه وړاندې تليل 

پـړاو کـې ټـول ثقافت ممکـن د یوه بایليل طاليـي عرص په لور مخ په شـا وګوري، پـه داې حال 

کـې چـې ژونـد به په سسـتۍ او کهـايل کې په حـارضه کې تېـرې. ..«
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پـه هغـې برخـې او د جامعـې پـه هغـې طبقـې اړه لري چـې په څو نسـلونو کـې یې د 

مدنیـت پـه مـخ تګ کې سـرت  او قـوي رول پـه موفـق ډول لوبولـی دی. د دوی له پاره 

دا کومـه ډاډګیرنـه نـه ه چـې ورتـه وویـل يش چې هغـه رول کـوم چـې د دوی ډلې په 

ماضـې کـې لوبولـی دی او نـورو ته بـه منتقل کـړل يش. تاریـخ چې واضحـاً په دوی 

بانـدې یـو نـاوړه چـال تللـی دی، د دوی په نـزد کومه مفهـوم لرونکـې او عقيل عملیه 

کیدلـی نـه يش. خـو کـه موږ مجبور اوسـو چې د ترقۍ فرضیه وسـاتو زما پـه فکر باید 

د ماتـې لیکې حـاالت ومنو.

پـه پـای کـې پـه هغې مسـئلې بحث کـوم چـې وايـي د ترقۍ اسـايس محتـوی د 

تاریخـي عمـل په ارتباط رسه، څه شـی دی. هغه خلـق چې مبارزه کـوي، مثالً غواړي 

ټولـو تـه مـدين حقوق ور په برخـه کړي، یا د جـزا تعامالت اصالح کړي، یا د شـتمنۍ 

یـا نـژاد د غیـر مسـاواتونه له مینځـه یويس، پـه شـعوري ډول رسه زیار بـايس چې بس 

همدغـه شـیان وکـړي. دوی په شـعوري ډول، هڅه نه کـوي چې »ترقي وکـړي«، کوم 

تاریخـي »قانـون« یـا »فرضیـې« یا ترقي تـه تحقق ورکـړي. دا مورخ دی چـې د هغوی 

پـه اعاملـو کـې د ترقۍ خپلـه فرضیه تطبیق کـوي او د هغـوی اعامل د ترقـۍ په حیث 

تفسـیروي. خـو دا د ترقـۍ مفهـوم لـه اعتبـار څخـه نـه غورځـوي. خوښ یـم چې په 

دغـه ټکـي کـې له ایسـایه برلیـن رسه ځـان موافق وینـم چـې وايي»ترقـي او ارتجاع که 

څـه هـم دغـه الفاظ شـاید ډېـر غلط اسـتعامل شـوی وي، پوچ مفاهیـم نـه دي«1 دا د 

تاریـخ یـوه ړومبـۍ فرضیـه ده چې انسـان د خپلو اسـالفو لـه تجاربو رسه د اسـتفادې 

کولـو قـدرت لري)داسـې نـه ده چـې دی ارومـرو اسـتفاده کـوي( او ترقـي پـه تاریـخ 

کـې، بـر خـالف د کامل په طبیعت کې، د اکتسـايب شـتمنیو په انتقال اسـتناد لـري. دا 

شـتمني هـم مـادي ملکیتونه په ځان کې شـامل ګڼـي او هم هغـه اسـتعدادونه په ځان 

کـې شـامل لـري،  چـې پـه هغـو رسه د  یو چـا محیـط اړوي، تـرې ګټه اخـيل او پرې 

حاکمیـت کـوي. دغـه دواړه عوامـل، پـه حقیقت کـې یو له بـل رسه نـږدې ارتباط لري 

او پـه یـو بـل باندې عمـل او تاثیر کوي. مارکس انسـاين کارتـه د ټولې ماڼۍ د اسـاس 

پـه حیـث قایـل دی. دغـه قاعـده هغه وخـت د منلـو وړ ښـکارېږي، چې کـه »کار« ته 

پـه کايف انـدازه پـراخ مفهـوم ورکړل يش. خـو د منابعو تـش غوڼدول به ګټـور ثابت نه 

. فورن افیرز)مجله(، ۳۸، ملر ۳، جون/۱۹۵0، مخ ۳۸۲.   ۱
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يش مګـر پـه هغـه وخت کـې چې هغـه له ځـان رسه نـه یـوازې متکاثـف تخنیکي او 

اجتامعـي علـم او تجربه ملګـرې ولري، بلکې په پـراخ مفهوم رسه، د انسـان په محیط 

بانـدې اضافـه شـوی حاکمیت هـم وررسه مـل وي. زما پـه فکر حارض وخـت کې، به 

یـوازې یو شـمېر کسـان د مـادي منابعـو او علمي پوهـې او په تخنیکي مفهـوم رسه په 

محیـط بانـدې د حاکمیـت د ترقـۍ د حقیقت په باب شـک وکـړي. مګر د هغـه څه په 

بـاب چـې پوښـتنې راوانـې دي، دا دی چې ایا په شـلمې پېړۍ کې زمـوږ  د جامعې په 

تنظیمولـو یـا پـه اجتامعـي محیط بانـدې، مـيل وي که بیـن املليل، پـه حاکمیت کې 

کومـه ترقـي شـوې ده، کـه نـه، یادا چې مـوږ  په واضـح ډول د شـا په لور تلـيل نه یو؟ 

ایـا د اجتامعـي موجود په حیث، انسـاين تکامـل، د تکنالوجي له ترقي نـه په خطرناک 

ډول بېرتـه پاتې شـوی نه دی؟

هغـه عالمـې چـې د دغې پوښـتنې سـبب کېـږي، واضحـې دي. خـو رسه له دې 

هـم زه ګـامن کـوم چـې پوښـتنه پـه سـمه توګه شـوې نـه ده. تاریـخ ډېـر ګرځوونکی 

ټکـی لرلـی دی، چـې پـه هغـو کـې مرشتابه او ابتـکار له یـوې ډلـې او د نـړۍ له یوې 

برخـې نـه و بلـې ته انتقـال کړی دی. د عـرصي دولت د ظهـور دوره او لـه مدیرتانې نه 

وغـريب اروپـا ته د قـوت د مرکز انتقال او د فرانسـې انقالب یې ښـکاره عرصي مثالونه 

دي. داسـې دورې تـل د قـوت ګټلو د پاره د مبارزو او شـدیدو خیزونـو وختونه نه وي. 

زړې واکمنـۍ ضعیفېېـږي، زړې عالمۍ ورکېـږي. د جاه طالبیـو او خپګانونو له ترخه 

تصـادم نـه نـوی نظـام را وځـي. زمـا په فکـر، مـوږ اوس له دغسـې یـوې دورې څخه 

تېرېـږو. مـا تـه دغـه تش غیر حقیقي ښـکاري چـې وویـل يش د اجتامعي تشـکیالتو 

د مسـایلو پـه بـاب، زمـوږ فهـم، یـا د همدغـه فهـم پـه رڼـا کـې د جامعـې په تشـکیل 

کولـو کـې زمـوږ حسـن نیـت، مـخ په بېرتـه تللـی دی. پـه واقـع کـې زه باید پـه زړور 

تـوب رسه ووایـم چـې هغـه ډېـر شـوی دی. داسـې نه ده چـې زمـوږ اسـتعدادونه کم 

شـوي، یـا زمـوږ اخالقـي صنفونو انحطـاط کـړی دی. مګـر د براعظمونـو، ملتونو او 

طبقاتـو د قـوت د انـډول د انتقـال له املـه، د مبارزې او جهشـونو دور چې مـوږ ور نه 

تېرېـږو، پـه دغـو اسـتعدادونو او خاصیتونـو باندې فشـار ډېر کـړی او د مثبتـو کارنامو 

لـه پـاره یـې د هغـوی تاثیـر محـدود او عقیم کـړی دی. په دغسـې حال کې چـې زه نه 

غـواړم پـه لویدځـې نړۍ کـې د ترقۍ د عقیـدې په مقابل کـې، د تېرو پنځوسـو کالونو 
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د چیلنجونـو قـوت لـږ وښـیم، زه ال تـر اوسـه پـر دې قانـع نـه یم، چـې پـه تاریخ کې 

ترقـي پـای ته رسـېدلې ده. خو که تاسـې د ترقۍ پر محتـوا په ما نور هم فشـار راوړی، 

ګـامن کـوم چـې زه به دغسـې یو څه ځواب ویلی وشـم. پـه تاریخ کـې د ترقۍ ټاکلی 

او واضـح تعریـف کېدونکـي هـدف نظریـه، چې زیاتـره د نونسـمې پېـړۍ د مفکرانو 

لـه خـوا ړانـدې شـوې ده، وچـه او نه تطبیـق کېدونکې ثابته شـوې ده. پـه ترقۍ عقیده 

کـول، پـه کومې یـوې اوتوماتیکې حتمي عمليـې د عقیدې کولو معنی نـه لري، بلکې 

هغـه د بـرشي اسـتعدادونو پـه یو مرتقي انکشـاف عقیده لـرل دي. ترقي یـو مجرد لفظ 

دی او مشـخص هدفونـه کـوم چې برش یې وخت پـه وخت تعقیبوي، د تاریخ له سـیر 

څخـه را پيـدا کېـږي، نـه له هغه نـوه بهر لـه کومې منبـع څخه. 

زه د انسـان پـه کـامل د ځمکـې پـه رس په اینـده جنت عقیده نـه لرم. تـر هغه حده 

لـه اعاملانـو او متصوفانـو رسه چـې وايـي کامل پـه تاریخ کـې غیر قابـل تحقیق دی، 

موافـق یـم مګـر زه به د نامحـدودې ترقۍ پـه امکان رايض اوسـم. داسـې ترقي چې د 

هیـڅ حدونـو چـې مـوږ ور ته ولـرو، او ویې لیدالی شـو، تابع بـه نـه وي او دغه ترقي 

بـه د هغـو هدفونـو پـه لـور وي، چې یـوازې هغه وخـت چې مـوږ ور ته نـږدې کېږو، 

تعریـف کېدلـی بـه يش او هغو صحـت او اعتبـار به هغو ته د رسـیدلو پـه عملیې کې 

ثابـت او مشـهود کیدلـی يش. زه پـه دې نه پوهېـږم چې د ترقي د دغسـې مفهوم نه پرته 

جامعـه څنګـه پاتـې کېدلی يش. هـره مهذبه جامعه تر اوسـه نازیږېدل شـویو نسـلونو 

پـه خاطـر، له ژوندي نسـل نـه قرباين غـواړي. د اینده بهـرته جهان په نامـه رسه، د دغو 

قربانیـو روا شـمېرل، د هغـو روا شـمېرلو دنیايي مثنـی ده چې د کوم اسـامين مقصد له 

پـاره بـه کېـده. د )بری( پـه الفاظـو رسه »د راتلونکي نسـل د پاره د وظیفې مسـئولیت د 

ترقـۍ د مفکـورې مسـتقیمه نتېجه ده« ممکـن دې ته څه اړه نه وي چـې د دغې وظیفې 

د حقانیـت دلیـل وړانـدې يش. کـه ور تـه اړه وي، زه بلـه الره نـه وینم چـې په حقه یې 

وښيم

دا مـې نـو اوس، پـه تاریخ کـې د افاقیت مشـهورې معضلـې ته نږدې کـوي، دغه 

کلمه په خپل ذات کې تېرایسـتونکې او پوښـتنه غوښـتونکې ده. ما دمخه په یو لیکچر 

کـې لیکلـی و، چې اجتامعي علوم، د تاریخ په شـمول، کولی نه يش د علم له دغسـې 

نظـر رسه روغـه جـوړه وکـړي، چـې فاعل او موضـوع یو له بل نـه بیويل، د مشـاهد او 
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هغـه يش تـر منـځ چې تـر مشـاهدې الندې نیـول کېـږي، په کلـک بیلتون قایـل وي. 

مـوږ دغسـې یـوې نـوې طرحـې تـه اړیو، چـې د هغـوی تـر منـځ د متقابل نسـبت او 

متقابـل عمـل د پېچلـې عملیـې پـه اهمیت او قدر ښـه پـوه شـو. د تاریخ ټـول حقایق 

افاقـي کېدلـی نـه يش، پـه دې  چـې هغـه یـوازې د هغـه اهمیـت پـه وجه چـې مورخ 

یـې ورتـه پـه برخـه کـوي، تاریخي حقایـق ګرځي. کـه مـوږ ال هم مروجـې اصطالح 

اسـتعامل کـړو، پـه تاریـخ کـې افاقیـت د حقایقو کـوم افاقیت نـه يش کېدلـی، بلکې 

یـوزاې د نسـبت یعنـې د حقیقـت او تاویـل تـر منـځ او د مـايض، حـارض او اسـتقبال 

ترمنـځ د نسـبت افاقیـت کیدلـی يش. الزمـه نـه بـومل هغـه دالیـل بیـا ذکـر کـړم چې 

مـا هغـه کوښـښ غیـر تاریخي ښـوولی و، چـې د هغه پـه وسـیله تاریخي وقعـات او 

ارزښـت د یـوه مطلـق معیـار له مخې سـنجول کېږي، داسـې معیار چې هغـه له تاریخ 

نـه بهـر او مسـتقل وي. مګـر د دغه مطلق حقیقت 1 مفهـوم هم د تاریخ لـه جهان او یا 

زمـا په فکر د سـاینس لـه جهان رسه موزون او مناسـب نه دی. کیدلـی يش چې یوازې 

د تاریخـي دنیـا یـو ډېر سـاده قسـم، یا مطلقاً درسـت او یـا مطلقاً غلط، وښـوول يش. 

کـوم مـورخ چې د خپل سـلف حکـم محکوم کوي، پـه طبیعي ډول یـې د مطلق غلط 

پـه ډول نـه محکومـوي. بلکـې هغه یا غیـر کايف، یا یـو اړخیز، یا تېر ایسـتونکی بويل، 

او یـا یـې د دغسـې نظر محصـول بويل چې د نویو شـواهدو په اسـاس یې زوړ شـوی 

او نامربـوط ښـيي. کـه وویل يش چې د روسـیې انقـالب، په دې پيښ شـو چې دوهم 

نیکـوالی احمـق و، او لینـن نابغـه و، دا به یـوه پوره تېرایسـونکې وییـا وی. رسه له دې 

هـم مطلقـاً غلط وتـه ویلی نه شـو.

راځـئ چـې د رابـن سـن، د غمجنـې مړینې پېښـې ته یو ځـل بیا وګرځـو. د هغې 

پېښـې پـه بـاب زمـوږ د تحقیـق مقصـد دا نـه و، چې مـوږ خپـل حقایق درسـت کړو. 

پـه حقایقـو کـې څه شـک او خـره نه وه. خـره په دې کـې وه، چې د حقیقـي یا مهمو 

حقایقـو یعنـې لـه هغو رسه چې مـوږ عالقمـن وو، او د تصاديف حقایقو تـر منځ یعنې 

کـوم چـې مـوږ کولـی شـو یـا نالیدلـی وګڼـو، توپیـر وکـړو. دغـه توپیـر کول مـوږ ته 

مشـکل نـه و، پـه دې چـې زمـوږ معیار یـا اهمیـت ازموینـه، او زمـوږ د افاقیـت بنیاد، 

ښـکاره وو او هغـه دا وو چـې بایـد لـه مقصـد رسه، کـوم چـې موږ پـه نظر کـې الره، 

.Absolute truth .  ۱



141  |   تاریخ څه ته وايي؟ تاریخ څه ته وايي؟  |   140

ارتبـاط ولـري، یعنـې په سـړکونو کې د تلفاتو شـمېر لږ کـړی. خو مورخ، پـه دې برخه 

کـې تـر تحقیق کوونکـي نه لږ یک مرغـه دی، په دې چې د وروسـتی ټاکلـی او یوازې 

هـدف دا دی چـې د ترافیکـي پېښـو د تلفاتو شـمېر لږ کـړي. مورخ هم خپـل د  تاویل 

پـه وظیفـه کـې، د دې لـه پاره چـې د مهمـو او تصاديف پېښـو تر منـځ توپیر وکـړي، د 

اهمیـت یـو معیـار تـه، چـې هغه یـې د افاقیـت معیـار هـم دی، اړه لـري. دی هم دغه 

معیـار یـوازې خپـل هـدف تـه چـې دی یـې په نظـر کـې لـري، د ارتبـاط په لرلـو رسه 

میندلـی يش. مګـر دغـه لزومـاً مـخ پـه تکامل هـدف دی، ځکـه چې د مـايض مخ په 

تکامـل تاویـل، د تاریـخ یـوه رضوري وظیفـه ه. هغـه عنعنـي فرضیه، چـې باید تحول 

تـل د یـوه ثابـت او تحول نـه منونکی يش پـه ارتبـاط رسه رشحه يش، د مـورخ تجربې 

څخه مغایـره ده. 

پروفیـر بټرفیلـد، ممکـن د هغـه فکـر لـه مخـې چې غـواړی پـه ضمنـي ډول، د 

ځـان د پـاره دغسـې یوه سـاحه وټاکي چې نـور مورخان یې پـروي کولو تـه اړ نه وي، 

وايـي، »یوازنـې مطلـق، تحـول دی«1. پـه تاریـخ کې مطلق پـه مايض کې داسـې کوم 

شـی نـه دی، چـې مـوږ له هغـه ځایـه رشوع کوو. داسـې هم هغـه په حـارض کې کوم 

شـی نـه دی، ځکـه چې ټول حـارض تفکـرات لزوماً نسـبي دي. دا تر اوسـه هم ناقص 

دی او د کیدلـو پـه جریـان کـې دی-داسـې یو شـی چـې په مـايض کې مـوږ د هغه په 

لـور، خوځیـږو چـې هغـه یـوازې هغه وخـت ځان ته یو شـکل غـوره کـوي. د کوم په 

لـور چـې موږ خوځیـږو او څه وخت چـې خوځېږو، د هغـه په رڼا کې مـوږ، ورو ورو 

د مـايض پـه باب، خپـل تاویل ته شـکل ورکوو. دا دهغې مذهبي افسـاين وشـاته چې 

د تاریـخ مفهـوم بـه د محـرش پـه ورځ ښـکاره يش، دنیایـي حقیقـت دی. زمـوږ معیار 

داسـې کـوم مطلـق نـه دی، چې هغه به د سـکون پـه مفهـوم رسه، د پرون، نـن او د تل 

د پـاره یـو راز وي. دغسـې مطلـق د تاریـخ له ماهیـت رسه ګرد رسه  متناقـض دي. خو 

دا زمـوږ د مـايض د تغبیـر پـه باب یو مطلـق دی. دغه مطلق د نسـبي نظریـې رد کوي، 

چـې وايـي دغـه تاویـل د هغـه بل تاویـل په څېر ښـه دی، یـا دا چې هر تاویـل په خپل 

۱  . اچ. ټرفیلد، درګ د تاریخ تعبیر، ۱۹۳۱، مخ ۵۸. داد ای. فان مارتن د انسـان سوسـیولوجي، 

انګریـزي ترجمـه ۱۹۴۵،( لـه مفصلې وینا رسه پرتله کـړئ: رکود او حرکت سـکون او ډنامیک 

هغـه کټـه ګـوري ګانـې دي، چې پـه هغـو رسه د تاریـخ د پـاره سوسـیولوجیکي میتـود رشوع 

کېږي.
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زمـان او مـکان کـې ښـه دی او دغسـې یـو محـک تهیه کـوي چې یـوه ورځ بـه د هغه 

پـه واسـطه د مـايض د تاویـل پـه باب قضـاوت ويش. په تاریـخ کې د همدغه مسـیر د 

احسـاس پـه وجـه ده، چـې موږ د مايض پېښـې پـه نظم کې راولـو، او تعبیـر یې کوو. 

دا د مـورخ وظیفـه ده. د سـیاس، اقتصاد پـوه او اجتامعي مصلح وظیفه بیـا دا ده، چې 

د همدغـه مسـیر د احسـاس پـه  وجـه انسـانی اثر چې پـه حـارضه زمانه کـې ازادې او 

متشـکلې کـړي. خـو عملیـه، په خپـل ذات کـې، مرتقـي او دینامیکـي پاتې کېـږي او 

څنګـه چـې مـوږ پـه مـخ درومـو، زمـوږ د تاویـل او د مـايض پـه بـاب زمـوږ د تاویل 

احسـاس پـر له پسـې تعدیل او تکامـل مني.

هیـګل خپـل مطلق د جهـاين روح په جامعه کې ونغښـت او د دې پـه ځای چې د 

تاریـخ مسـیر د اینـده په لور یوه هدف ته طرح کړي، داسـې اسـايس غلطـي یې وکړله، 

چـې هغـه پـه اوس کـې حتمـي کـړی. ده پـه مـايض کې د پـر له پسـې تکامـل عملیه 

وپېژندلـه، خـو د هغـه وجود ته په اینده کې قایل نه شـواو ترې منکر شـو. هغو کسـانو 

چـې لـه هیـګل نه وروسـته، د تاریـخ د ماهیت پـه بـاب ژور فکرونه کـړي دي، په هغو 

کـې یـې د مـايض او اینـده یـو ترکیـب مشـاهده کـړی دی. تاکویـل1، که څـه هم چې 

ځـان یـې د خپـل عرص لـه مذهبـي روش څخـه ګـرد رسه ازاد کولـی ونه شـو او خپل 

مطلـق تـه پـه ډېره محدوده محتوی قایل شـو، رسه لـه دې هم د موضوع پـه ماهیت پوه 

وو، وروسـته لـه دې چـې د عاملـي او دایمـي حادثې په حیث، مسـاوات له انکشـاف 

څخـه وغږيد، خپلـو خرو ته یـې داسـې دوام ورکړ:

»کـه زمـوږ د عـرص اشـخاص ترغیـب يش چـې د مسـاوات تدریجـي او مرتقـي 

انکشـاف یـو وار د خپـل تاریـخ د مـايض او اینـده په باب ووینـي، دغه یوازنی کشـف 

به دغه انکشـاف ته د دوی د رب او څښـن د ارادې سـپېڅلی خصوصیت ور کړي«2.

کیدلـی يش چـې پـر دغـې نامتامـې شـوې موضـوع یو مهـم فصل ولیـکل يش. 

مارکـس، چـې د هیـګل په څېـر، د اینده د لیدلـو په باب یو څـه احتیـاط کاوه او یوازې 

لـه دې رسه عالقمـن و، چـې د خپلـو تعلیامتـو ریښـه د مـايض پـه تاریـخ کـې ټینګه 

کـړي، د خپلـې موضـوع د ماهیت له امله، مجبـور و چې د خپلې بـې طبقايت جامعې 

 .A. CH. Tocqueville )۱۸0۵-۱۸۵۹. فرانسې سیاس او سیايس لیکوال.)م .  ۱

. ای.تاک ویلر، په امریکا کې دموکراسۍ ته مقدمه.   ۲



143  |   تاریخ څه ته وايي؟ تاریخ څه ته وايي؟  |   142

مطلـق د آینـده پـه لور طـرح کړی)بری( د ترقۍ مفکـروه لږ څه بې لطفه بیـان کړه، مګر 

مقصـد واضحـاً همغـه و. د ده پـه فکـر، د ترقـۍ مفکوره»یـوه تیوري ده چـې د مايض 

د ترکیـب او د اینـده پیشـګويي مشـموله ده«1. نامیـر په دغسـې عبارتونو چې پـه ارادي 

ډول ظاهـراً نقیـض دی او هغـه پـه معمـويل ډول، پـه ډېـرو افـرادو مثالونـو کې متثیل 

کـوي وايـي چې مورخـان »د مايض تصور کـوي او اینده په یـاد لري«2 یـوازې اینده، د 

مـايض د تاویـل د پـاره کيل برابرولی يش او یـوازې په همدغه مفهـوم رسه ده چې موږ 

پـه تاریـخ کې لـه نهايي افاقیت څخه غږېدلی شـو. دغـه سمدالسـه، د تاریخ حقانیت 

او رشحـه ده چـې مـايض په اینـد او اینده پـر مايض رڼـا اچوي.

نـو پـه دغـه حال کـې لکه چې مـوږ مـورخ د افاقي کېـدو له پاره سـتایو او یـا وايو 

چـې یـو مـورخ نظر و بل تـه ډېر افاقـي دی، زموږ مطلـب او منظور څـه دی؟ واضحه 

ده چـې دا یـوازې پـه دې نـه ده چـې مـورخ خپـل حقایـق درسـت او سـم تهیـه کوي، 

بلکـې پـه دې ده چـې دی د سـم او درسـتو حقایقـو انتخـاب کـوي. کله چـې موږ یو 

مـورخ تـه افاقي وایـو، زما په فکر مـوږ دوه څیزونه کـوو: لومړی دا چې مـوږ وایو چې 

دی دغسـې اسـتعداد لـري چـې پـه تاریخ او جامعـې کې د خپـل محدودېـدا و نظر له 

موقـف څخـه هیـک هېـږي. دا هغسـې اسـتعداد دی، چـې لکه څنګـه چې ما پـه یوه 

ړومبـي لیکچـر کـې پرې نظـر اظهار کـړی و، څه یې د هغه پـه خپل اسـتعداد اړه لري، 

چـې پـه هغـه حـال کـې د خپـل شـمولیت حـد انـدازه وپېژين. پـه بـل عبـارت د پوره 

افاقیـت ناممکـن تـوب وپېـژين. دوهمه دا چې مـوږ له هغه څخه دغسـې مفهوم اخلو 

چـې مـورخ دغسـې اسـتعداد لـري چې اینـده په باب خپـل دیـد او نظر په داسـې ډول 

طرحـه کـړی چـې و ده تـه د مايض په بـاب ډېـر دوام لرونکـی او ژور نظـر او بصیرت 

وربښـي، داسـې چـې د ده  دغـه بصیـرت د هغو مورخانو تـر بصیرت نه لیا ډېـر ژور او 

دوام دار وي، چـې د هغـوی نظـر د دوی موجـود موقـف محـدود کـړی وي. نن ورځ 

بـه هیـڅ مـورخ د اکټن د هغـه اعتامد انعـکاس ونه کړي چـې هغه د »نهايـي تاریخ« په 

اینـده الره. خـو ځینـې مورخان داسـې تاریخ لیکي چې تـر نورو هم ډېر پاېـږي او هم 

د همدغـه افاقـي او نهايـي خصوصیت ډېره برخه لـري. دوی هغه مورخـان دي چې د 

. جي، بې، یوي، د ترقۍ مفکوره، ۱۹۲0، مخ ۵.   ۱

. ال.بې، نامیر، تخالفات ۱۹۴۲، مخ ۷0.   ۲
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مـايض او اینـده پـه باب، د دغسـې نظر خاوندان دي چـې زه ورتـه د اوږدې مودې نظر 

وایـم. د مـايض مـورخ د افاقیـت پـه لـور یـوازې هغـه وخت تقـرب کولـی يش چې د 

اینـده د تفاهـم په لور تقـرب کوي. 

نـو پـه دغـه حسـاب کلـه چې مـا پـه یـوه ړومبنـي لیکچـر کـې تاریـخ د اوس او 

مـايض تـر منـځ یوه مکامله وګڼلـه، ما باید هغه د مايض د پېښـو او مرتقـي ډول د اینده 

هدفونـو د ظهـور تـر منـځ یوه مکاملـه ګڼلـې وای. د مايض په بـاب د مـورخ تاویل، د 

هغـه مربوطـو او مهمـو حقایقـو انتخـاب، د نویو هدفونـو په مرتقي ظهـور رسه تکامل 

کـوي. یـو ډېـر سـاده مثـال به دلتـه راوړم. تـر هغو چې داسـې ښـکاره کېده چې سـرت 

هـدف د اسـايس ازادیـو او سـیايس حقوقـو انتخـاب د نویـو هدفونو په مرتقـي ظهور 

رسه تکامـل کـوي. یـو ډېر سـاده مثـال به دلتـه راوړم. تر هغو چې داسـې ښـکاره کېده 

چـې سـرت هـدف د اسـايس ازادیـو او سـیايس حقونـو تنظیمـول و، مورخ د سـیايس 

او اسـايس قانـون پـه چـوکاټ کـې د ننـه د مايض تاویـل وکړ. کلـه چې اقتصـادی او 

اجتامعـي هدفونو د اسـايس قانون او سـیايس هدفونـو ځای ونیـو، مورخانو د مايض 

اقتصـادي او اجتامعـي تاویـل تـه مخه وکړله. شـکاک ممکن داسـې ادعا وکـړي دغه 

نـوی تاویـل تـر پخواين نه ډېر سـم نـه دی، او هر تاویـل د خپل عرص له پاره سـم دی. 

دی پـه دغـې ادعـا رسه ممکـن حق په جانـب وبريښـي. رسه له دې هـم څرنګه چې په 

انسـاين انکشـاف کې له اقتصادي او اجتامعي هدفونو رسه اشـتغال د اسايس قانون او 

سـیايس هدفونو اشـتغال څخـه، د ډېـرې پراخې او په مـخ تللې مرحلـې متثیل کوي، 

د تاریـخ اقتصـادي او اجتامعـي تاویـل لـه خاص سـیايس تاویـل څخه پـه تاریخ کې 

یـوه پـه مختللـې مرحلـه ښـيي. پخوانـی تاویـل نـه رد کېـږي، بلکې هـم په نـوي کې 

شـاملېږي او هـم عـوض کېـږي. تاریـخ لیکنه یو مرتقـي سـاینس دی، په دغـه مفهوم 

چـې تاریـخ لیکنه د پېښـو په مسـیر کـې، چې هغه پـه خپله مرتقـي دی، په پر له پسـې 

ډول د لیـا پراخېدونکـو او ژور کېدونکـو بصیرتونـو پلټنـه کـوي. کلـه چـې وایـم موږ 

»مـايض پـه بـاب یـو تعمیـري نظر« تـه اړه لـرو، زما مفهـوم باید تـرې نه همدغـه وي. 

عـرصي تاریـخ لیکنـه د تېـرو دوو پېړیو پـه دوران کـې په ترقـۍ بانـدې د همدغې دوه 

ګونـې عقیـدې پـه لرلـو رسه وده کـړې ده او لـه هغـې نـه په پرتـه ژوند کـوالی نه يش، 

ځکـه چـې همدغه عقیده د اهمیت معیـار او د حقیقي او تصاديف تـر منځ د هغه توپیر 
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کولـو محـک تهیـه کـوي. ګویتـه، د ژوند په وروسـتي پـړاو کې د ګـورډ غوټـه1 یو څه 

په تنـدۍ پرېکړه:

»هغـه وخـت چـې عرصونه مـخ په ځـوړ وي، ټـول متایـالت عنـدی وي، خو له 

بلـې خـوا څه وخت چې د ویـې نوې دورې د پاره شـیان پخېږي، ټـول متایالت افاقي 

وي«2.

هیـڅ څـوک مجبـور نـه دی چې یـا د تاریـخ په اینـده یا د جامعـې په اینـده عقیده 

ولـري. ممکـن مـوږ جامعه ورانـه او یا په تدریجي فسـاد رسه تبـاه يش او تاریخ ممکن 

د الهیاتـو قلمـرو کـې ننوځـي، یعنـې د انسـاين کارنامـو مطالعه نـه، بلکې د اسـامين 

مقصـد مطالعـه وګرځـي، یـا د تاریـخ د ادبیاتـو قلمرو تـه ور وګرځي یعنې بـې له کوم 

مقصـد او معنـی څخه کېسـې او نکلونـه نقل کړي، مګـر دا به هغه تاریخ نـه وي، کوم 

چـې مـوږ په تېـرو دووسـوو کالونو کـې پېژندلی دی.

رسه لـه دې هـم، زه بایـد پر یوه مشـهور او عمومي اعرتاض بحث وکـړم. اعرتاض 

پـه هـرې هغې تیـورۍ باندې دی، چـې د تاریخي قضـاوت نهايي محک پـه اینده کې 

مومـي. ویـل کېـږي چې د دغـې تیورۍ ضمنـي معنـی دا ده چې موفقیـت د قضاوت 

نهايـي محـک دی او کـه نـه هـر هغه څـه چـې دی او هر هغه څـه چې وي، سـم دی. 

پـه تېـرو دوو سـوو کالونو کـې زیاترو مورخانو یـوازې د یوه لـور او جهت فرضیه منلې 

وه، پـه کومـې چـې تاریـخ حرکت کـوي، بلکې په شـعوري یـا غیر شـعوري ډول رسه 

پـه دغـې عقیـدې وو، چـې همدغـه جهـت سـم جهـت و او برش پـرې له بـد څخه و 

ښـه حـال تـه او له ښـکته څخـه و پورته حال تـه انتقال کـړی دی. مورخ نه یـوازې دغه 

جهـت پېژندلـی دی، بلکـې تائیـد کړی یـې هـم دی. د اهمیـت او معنی هغـه ازموینه 

چـې ده د مـايض پـه بـاب تطبیق کـړې ده، نه یـوازې د هغه مسـیر په احسـاس رسه و، 

پـه کـوم چـې تاریـخ حرکـت کاوه، بکلـې په هغـه مسـیر کـې د ده د اخالقي اشـتغال 

احسـاس هـم و. د »دی« او »بایـد« او د حقیقت او ارزښـت تر منځ مفـروض دوه ګون 

تـوب حـل شـو. دا د خـوش بـاورۍ نظر و، چې پـه اینده بانـدې د قوي ویسـا د عرص 

The Gordian Knot .  ۱. ، د ګـور ډغـو ځانلـه کېسـه لـري او دلته په یوه ځانګـړي زړه مور عمل 

رسه د یـوې سـختې مسـئلې حل کول تـرې مـراد دي)م(

۲  . اقتباس د جې، هویزنګاپه. اشخاص او افکارو کې ۱۹۵۹، مخ ۵0.
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محصـول و. ویـګان1، او لـراالن2 هیګیلیان3 او مارکسسـتان4- الهیـون5 او عقلیون6 په 

همدغـه نظـر ټینګ او لـږ واضح وو.

بـې لـه کومـې مبالغـې نـه، دا د دوه سـوو کالونـو د پاره د دغې پوښـتنې پـه مقابل 

کـې چـې »تاریـخ څه تـه وايـي؟« د یو منل شـوي او بال اعـرتاض ځواب پـه څیر ویل 

کېدلـی شـو. د هغه په ضـد عکس العمل د وېـرې او بدبینۍ له حـارض حالت څخه را 

والړ شـوی، چې سـاحه یې یوازې الهیونو او شـکاکانو ته پرې ایښـې ده، چې لومړين 

یـې د تاریـخ مفهـوم لـه تاریخ نه بهـر لټوي، او وروسـتني یـې تاریخ ته پـه هیڅ مفهوم 

قایـل نـه دی. ټـول په ګـډه موږ تـه دا ډاډ را کوي او پـه ډېر ټینګار رسه یـې را کوي چې 

د »دی« او »بایـد« ترمنـځ دوه ګـون تـوب مطلق دی او حـل کېږي نه او »ارزښـتونه« له 

»حقایقـو« څخـه ایسـتل کېدلـی نه يش.  زمـا په فکر دغـه الر غلطـه ده. راځئ چې یو 

څـو مورخـان، یـا د تاریخ په بـاب لیکواالن وګورو، چې د دغې پوښـتنې پـه باب دوی 

څنګـه احسـاس لرلی دی، دغه کسـان، مـوږ لږ د ډېر پـه اتفاقي ډول غـوره کوو.

ګیـنب، پـه خپل داسـتان کې چې د اسـالم د فتوحاتو له پاره کومه سـاحه تخصیص 

کـړې ده، پـه دغـو دالیلـو رسه یې پـه ځای او حقه ښـوولې ده چـې »د محمـد پیراوان 

ال تـر اوسـه هـم پـه ختیځې نړۍ کـې مـدين او مذهبـي اقتدرا پـه الس لـري«. خو په 

هغـه رسبېـره وايـي چې »د عین همغـه زحمت به یې له اسـتحقاقه په هغـو وحيش ډلو 

پیـرزو يش چـې د اومـې او دولسـمې پېـړۍ تـر منـځ د تـوران7 لـه ډاګونو نه را ښـکته 

شـول«.ځکه چـې د »بیزانـس د تخـت عظمـت دغـه بـې نظمه حملـې دفع کړلـې، او 
ځان یې وسـاته«.8

دا نامعقولـه نه بریښـي. تاریخ په عمومي ډول، د هغو پېښـو ثبـت دی، چې خلکو 

څـه کارونـه وکـړل، نـه دا چـې پـه کولـو یـې ناکام شـول. نـو تر دغـه حـده، حتمي ده 

1  . Whigs.
2  . LIBERALS.
3  . Hegelians.
4  . Marxists.
5  . T heologians
6  . Rationalists.

 .Scythia )د تورې بحیرې شاميل سیمې.)م ،.  ۷

. ګینب، د روم د امپراتوري، انحطاط او سقوط فصل.   ۸
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چـې تاریـخ د موفقیت داسـتان دی. د پروفیر ټاين1 په عقیده مـور »د حتمیت ظاهري 

بڼـه« و هغـه موجـود نظـام تـه نه ورکـوي چې یـې »قوتونه کـوم چې موفق شـوی دی، 

لـوړوايل تـه رسـولی دی او هغـه یـې پـه شـاوهلی دی، چـې دوی هغه له منځـه وړي 

دي«2خـو ایـا په یـوه مفهـوم رسه، همدغه د مـورخ د وظیفې جوهر نـه دی؟ مورخ باید 

مخالـف قـوت لـږ ونـه ښـيي. دی بایـد موفقیـت، چې کـه لـه خطراتـو رسه مخامخ، 

اسـان ونه  ښـيي. کله کله داسـې کېږي، چې پـه نهايي نتېجو کې، ناکامانـو د کامیابانو 

پـه څېـر ډېـر کومک کـړی وي. دغـه اصلونـه هر مـورخ  ته اشـنا دی. خو پـه عمومي 

ډول، مـورخ لـه هغـو کسـانو رسه عالقمـن دی، چـې څـه یې اجـرا کـړي وي، فرق نه 

کـوي، چـې دوی غالـب یـا مغلوب شـوي وي. زه د کرکـت په تاریخ کـې تخصص نه 

لـرم، مګـر د هغـه پاڼـې پـه قـوي احتـامل د هغو کسـانو په نومونو رسه ښـکلی شـوی 

دی، چـې سـل ګونـه یـې پوره کـړي وي، نـه دا چې رس یـې وهلـی وي او له یـوه اړخ 

نـه وتلـی وي. د هیـګل په دغې مشـهورې وینـا، چې په تاریـخ کې»یوازې هغه کسـان 

زمـوږ نظـر جلبـوي چې دولت تشـکیل کـوي«3 په حقه اعـرتاض شـوی دی چې، دی 

د اجتامعـي تشـکیل یوې بڼـې ته په خاص ارزښـت قایل کېـږي او د کرکجنې دولت – 

منانځنـې لـه پـاره الره هواره کوي. خو د پرنسـیب لـه مخې هغه څه چې دی کوښـښ 

کـوي ووايـي سـم دی. او دی د تاریخ او ماقبل التاریخ ترمنځ د توپیر مشـهور انعکاس 

کـوي. یـوازې هغـه خلـق چـې د خپلې جامعې پـه تنظیم کولـو رسه موفق شـوي دي، 

نـور نـو د لومړنیو وحشـیانو په څیـر نه دی او پـه تاریخ کې داخلېـږي کارالیل، په خپل 

اثـر )د فرانسـې انقالب( کې پنځلسـم لویي4 د »جهان عین مجسـم بې متیـزې« بويل. 

دغـه عبـارت د ده ډېـر خـوښ و، ځکـه چـې هغه یې پـه یـوې وروسـتۍ اوږدې فقرې 

کې ښـکلی کړی و.

»دا څـه نوی عاملـي رسګیچوونکی نهضت دی. د موسسـاتو، اجتامعي تنظیامتو 

فـردي دماغونـو چـې یو وخت یـې په ګډه کار وکـړ، اوس په ګیچ تصـادم کې رسه ټکر 

خـوري او ټوکـر ټوکـر کېږي؟ حتمـی او ناګزیـر، دا د جهـاين بې متیـزۍ انحالل دی 

1  Prof R. H. Tawney
. آر.اچ، ټاين. په شپاړسمې پېړۍ کې د مځکو مسئله ۱۹۱۲، مخ ۱۷۷.   ۲

. د تاریخ د فلسفې په باب لیکچرونه، انګریزي ترجمه ۱۸۸۴، مخ ۴0.   ۳

. ۱۷۱0-۱۷۷۴، د فرانسې پاچا)م(.   ۴
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چـې په پـای کې زوړ شـوی دی«1

محـک یـو ځـل بیا هـم تاریخـي دی. هغه څه چـې په یوه عـرص کې متوافـق وو، 

پـه بـل کـې بې متیزي شـوه او په همدغـه دلیل رسه محکومېږي. داسـې ښـکاري چې 

رس ایسـایه برلیـن، څه وخت چې د فلسـفې مجرداتو له هسـکو څخـه را کوزېږي او په 

مشـخصو تاریخي حاالتو سـوچ کـوي، دغه نظر ته نـږدې کېږي. ده په هغـې رادیويي 

وینـا کـې چې د خپلې مقالـې »تاریخي حتمیت« له چاپولو نه وروسـته وکړه بسـامرک 

یـې رسه لـه اخالقـي نیمګړتیـاوو د یـوه »نابغـه« پـه حیث وستاسـه او هغه یـې په تېرې 

پېـړۍ کـې، د سـیايس قضـاوت د لوړولو صالحیتونو د سیاسـت چې د یوه سـرت مثال 

په حیث تعریف کړ او له دغسـې کسـانو لکه د اسـرتیا دوهم جوزف2، روبسـپیر3 لینن 

او هټلر رسه یې په مقایسـې کې ښـه او غوره وګاڼه. د ده په فکر، وروسـتیو کسـانو ونه 

شـو کولـی، خپلو مثبتـو هدفونو ته تحقـق ورکړی دغه حکـم، ما ته عجیـب او غریب 

معلومېـږي. خـو هغه څـه چې اوس مـې عالقمن کوي د قضـاوت معیار دی. 

رس ایسـایه برلیـن وايـي چـې بسـامرک پـه هغو مـوادو، په کومـو کې چـې ده کار 

کاوه، ښـه پوهېـده، او هغـه نـور هغـو مجردو تیوریو پسـې یـووړل، کوم چـې په عمل 

کـې نـاکام شـول. د دې نتیجـه دا يش چـې »ناکمـي د هغه پـه مقابل کې چـې تر ټولو 

ښـه کار کـوي.... لـه مقاومـت څخـه را پیـدا کېـږي، او هغـه د کـوم نظـم میتـود، یـا 

پرنسـیب پـه ګټـه چـې د کيل او عاملـي اعتبـار ادعا کـوي«4. به بـل عبارت، پـه تاریخ 

کـې د قضـاوت محک هغه »پرنسـیپ چـې د عاملي اعتبـار ادعا کوي« نـه دی، بلکې 

»هغـه دی چـې تر ټولـو ښـه کار کوي«.

دې تـه څـه اړه نه شـته چې وویـل يش دا یوازې هغه وخت نـه دی، چې څه وخت 

مـايض تحلیـل کېـږي، مـوږ پـه دغـه محک یعنـې »هغه چـې تر ټولـو ښـه کار کوی« 

اسـتناد کـوو. کـه چـا در تـه وویـل چـې د دده په فکـر په همدغه اوسـني حـال کې، په 

یـوه ځانګـړی دولـت کې او د یوه ځانګـړي واکمن تر ادارې النـدې، د لویې برتانیا او د 

امریکـې د متحـده ایالتونـو اتحادیه مطلبوب امر دی، تاسـې بـه ورورسه موافقه وکړی، 

. ين کارالیل، د فرانسې انقالب. ۴ فصل ، ۷ فصل.   ۱
2   . Josephii.

 .Robespaire .)۱۷۵۸- ۱۷۹۴. فرانسې انقاليب،)م .  ۳

. په يب،يب،يس کې د سیايس قضاوت، په باب خپرونه، دریم پروګرام. ۱۹۵۷/جون/۱۹.   ۴
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چـې دا یـوه ښـه معقولـه نظریـه ده. کـه یـې خپلو خـرو تـه داسـې دوام ورکـر، چې د 

حکومـت د یـوه شـکل پـه حیـث مرشوطـه پاچايي لـه جمهـوري دیموکراسـۍ څخه 

غـوره ده، ممکـن تاسـې بیا هـم وررسه موافقه وکړی چې دا ښـه معقولـه ده. خو فرض 

کـړی چـې ده درته وویل چې دی پیشـنهاد کوي د دغسـې مبارزې له پـاره وخت وقف 

کـړی، چـې دواړه مملکوتونـه دې د بریتانیـا تر تاج النـدې بیا یوه اتحادیه جـوړه کړي، 

ممکـن تاسـې ور تـه ځـواب ورکړی چـې دی خپل وخـت خويش عبث کـوي. که مو 

کوښـښ وکـړ چـې علت یـې څرګند کـړی، ممکـن ور ته ووایـی چې دغه راز مسـایل 

بایـد پـه دغسـې ډول تر بحث الندې ونـه نیول يش چې هغه د کوم پرنسـیپ د عمومي 

تطبیـق پـه اسـاس وي، بلکې باید دغسـې وي چې پـه ټاکلو تاریخي رشایطـو کې کوم 

څـه موثـر وي او کار کوي. تاسـې ممکن دغه اسـايس ګناه هم وکـړی او تاریخ په غټو 

تـورو یـاد کـړی او ورتـه ووایی چـې تاریخ)په غټې تې رسه( ستاسـې په خـالف دی. د 

سیاسـت چـې کار دا دی چـې نـه یـوازې د هغه کوم چـې د اخالق او تیـورۍ له مخې 

مطلـوب وي، بلکـې هغـه قوتونـه چې په جهـان کې هم موجـود دي، تر غـور او کتنې 

النـدې ونیـي، داسـې هـم دا پـه نظـر کې ونیسـې چې دغـه قوتونـه به څنګـه د هغو 

هدفونـو د یـو څـه برخـې د تحقـق لـه پـاره کوم چـې په نظـر کې نیـول شـوی دی، په 

کار کړل يش. 

زمـوږ هغـه سـیايس فیصلې، کومې چـې زموږ د تاریـخ د تاویل په رڼـا کې کېږي، 

پـه همدغـې روغـې جوړې کـې رول رېښـې لري. هیـڅ څیز دومـره ډېر غلط نـه دی، 

لکـه چـې مـوږ د مطلـب کـوم مفـروض مجـرد معیار سـاز کـړو او د هغـه پـه رڼا کې 

پـه مـايض حکـم وکـړو. راځـئ چـې د »موفقیـت« د کلمـې پـه عوض چـې تبعیيض 

رنـګ  لـري، دغـه بـې طرفه افـاده یعنې »هغه چې تـر ټولو ښـه کار کوی« پـه ټوله معنا 

اسـتعامل کـړو. څنګـه چې پـه دغو لیکچرونـو کې څـو ځایه ما لـه ایسـایه برلین رسه 

دعـوی کـړې دی، خـوښ یـم چـې دغه وینـا، په هر حـال، لـه ده رسه د موافقـت تر یو 

څه انـدازې پـورې پای ته ورسـوم.

مګـر د »هغـه چـې تـر ټولـو ښـه کار کـوی« د محک منـل د هغـه تطبیق اسـان او 

بدیهـي نـه ګرځـوي. دا داسـې یـو محک نـه دی، چې عاجـل حکمونه تحریکـوي، یا 

هغـه نظـر تـه رس ټیټـوي چـې هر هغـه څه چـې شـته دی، درسـت دی. پـه تاریخ کې 
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بالربـې ناکامـۍ ګانـې نامعلومـې نـه دي. تاریـخ هغـه څـه چې زه یـې د »ټال شـوې 

کارنامـې« پـه نامـه یـادوم، پېـژين، ممکـن د نـن ورځـې ظاهـري ناکامۍ ګانې د سـبا 

کارنامـو لـه پـاره حیـايت مرسـته کـړې وي – پيغمران چې لـه خپل عرص څخـه دمخه 

ظاهـر شـوي دي. پـه حقیقـت کې، نظـر یو مفـروض ثابت او کيل پرنسـیب تـه د دغه 

مخـک یـوه فایـده دا ده چـې د هغـه په احتـاميل تقاضا موږ خپـل قضاوت سـبا ته ټال 

کـړو او یـا د هغـو څیزونـو په رڼا کـې چې ال تر اوسـه واقع شـوي نـه دي، دغه محک 

تعدیـل کـړو. پـروډون1 چې د مجردو اخالقي پرنسـیبونو پـه عبارت پـه ازاد ډول ګړیده 

دریـم ناپلیـون2 کودتا یې وروسـته له دې چې بریالۍ شـوه، نالیدلې وشـمېرله. مارکس 

چـې د مجـردو اخالقي پرنسـیپونو تردید کاوه، پـرودون یې په دغه نالیـديل توب باندې 

محکـوم کـړ. مـوږ چـې وروسـته لـه ډېـره وختـه په هغـه نظـر واچـوو، پـه دې موافقه 

وکـړو، چـې پـرودون غالبـاً غلـط او مارکس په حقـه و. د بسـامرک کارنامـه د تاریخي 

قضـاوت د دغـې مسـئلې د ازموینـې له پاره ډېره ښـه مبتـدا تهیه کوي. په دغسـې حال 

کـې چـې زه د رساسـیایه برلیـن مطلق»هغه څـه چې تر ټولو ښـه کار کوي« منـم، زه ال 

تـر اوسـه پـه هغـو تنګـو او او اوږدمهالـه حدودونـو تعجب کوم چـې دی د هغـه د ننه 

ظاهـراً د هغـه پـه تطبیق کولو قانـع دی. ایا هغه څه چې بسـامرک خلق کړل، په رښـتیا 

شـه کار یـې وکـړ؟ زما په فکر چې هغه د لویې تباهۍ سـبب شـو. د دې معنـی دا نه ده 

چـې غـواړم بسـامرک یعنې هغـه چا چې د جرمـن رایخ3 جـوړ کړ او یـا د جرمن ولس 

یعنـې چـا چـې د دغـه رایخ غوښـتنه کوله، او پـه جوړولو کـې یې سـهم الره، محکوم 

کـړم. خـو د یـو مـورخ په حیـث، زه تر اوسـه هـم مجبور یـم ډېرې پوښـتنې وکـړم. ایا 

دغـه بعـدي تباهـي له دغه امله پېښـه شـوله چـې د رایخ په تشـکیل کې څـه نقض و؟ 

یـا لـه دې امله پېښـه شـوله چې پـه داخيل رشایطو کې کـوم چې د رایخ د ظهور سـبب 

شـو، کوم شـی د دې سـبب شـو چې هغې متجـاوز او خودخـواه کړي؟ یا لـه دې امله 

چـې څـه وخـت چې رایـخ جوړ کړل شـو، اروپايي یـا جهاين صحنه ال تـر هغه دمخه 

دومـره ډکـه شـوې وه او د موجـودو سـرتو قوتونو په منـځ کې د پراخېدلـو هڅې دومره 

قـوي شـوې وې، چـې د یـو بـل پراخېدونکی سـرت قـوت ظهـور بـس د دې کايف وو، 

 .P.J.Proudhon )۱۸0۹-۱۸۶۵. فرانسې سوشلست او مصنف.)م .  ۱

  .Napoleon.)۲  ، ۱۸0۸-۱۸۷۳. د فرانسې امپراتوري. ۱۸۵۲-۱۸۷0. )م

 .German Reich )د جرمي دوهمه امپراتوري، ۱۸۷۱- ۱۹۱۸. )م .  ۳
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چـې د یـو عمومـي تصـادم سـبب يش او ټول سیسـتم وران ویجـاړ کـړي؟ دابه غلطه 

وي چـې د وروسـتۍ فرضیـې پـه اسـاس، بسـامرک یـا د جرمن خلـق د دغـې تباهۍ 

مسـئول او یا کامـالً یوازې مسـئول وګڼل يش. 

تارې واقعاً نه شـی کوالی ورسـتي واښـه ګـرم وبولئ. مګر د بسـامرک په کارنامو 

بانـدې او دا چـې هغـو څنګـه کار وکـړ افاقي قضـاوت د دغو پوښـتنو پـه مقابل کې د 

مـورخ ځـواب تـه انتظار بـايس او زه په دې بـاور نه لرم چې دی ال تر اوسـه په دغسـې 

موقـف کـې وي چـې هغـو  تـه پـه قطعـي ډول ځـواب ورکـړل يش. هغه څـه چې زه 

غـواړم ووایـم دا ده چـې د ۱۹۲0 د لسـو کالونـو مـورخ نظـر د ۱۸۸0 د لسـو کلونـو 

مـورخ تـه ډېـر نـږدې دی، او د ۲000 کال مورخ به تـر هغه ال هم نـږدې وي. او دا زما 

هغـه نظـر متثیلوي چې افاقیـت په تاریخ کې د قضاوت په دغسـې کـوم ثابت او معین 

معیـار اسـتناد نـه کـوي او نه یې کولـی يش، چې دلتـه همدغه اوس موجـود دی، مګر 

هغـه پـه دغسـې معیار اسـتناد کوي چې پـه اینده کـې پـروت دی او د تاریـخ د جریان 

لـه وړانـدې تـګ رسه تکامـل کـوي. تاریخ یـوازې هغـه وخت افاقیـت او مفهـوم پیدا 

کولـی يش چـې د مـايض او اینـده تر مینځ یـو منسـجم او منطقي ارتبـاط ټینګ کړي.

راځـئ چـې د حقیقـت او ارزښـت تـر مینـځ په دغـه مفـروض دوه ګون تـوب یو 

بـل نظـر واچوو. ارزښـتونو له حقایقـو څخه ایسـتل کیدلی نه يش. دغـه حکم نیاميي 

درسـت، مګـر نیاميي غلط دی. تاسـې بایـد یوازې د ارزښـت هغه سیسـتمونه تر غور 

النـدې ونیسـئ چـې پـه یوه عـرص یا کـوم هېـواد کې مسـلط وي تـر څو د دغـه درک 

وکـړي چـې څومره یـې د محیـط حقایقو جوړ کـړی دی.

پـه یـوه دمخنـي لیکچر کې ما د دغسـې ارزښـتي کلامتو لکـه ازادي، مسـاوات یا 

عدالـت متحولـو مطالبـو ته توجه اړولې وه. عیسـوي کلیسـا د یوې موسسـې په حیث 

را واخـيل چـې په زیاتـه اندازه د اخالقي ارزښـتونو له خپرولو رسه کار لـري. د لومړنۍ 

دورې د عیسـویت ارزښـتونه د منځنیـو پېړیـو په باب د قلمـرو1 له ارزښـتونو رسه پرتله 

کـړی، یـا د منځنیـو پېړیـو د پاپ د قلمرو ارزښـتونو د نونسـمې پېـړۍ د  پروټسـټانو د 

کلیسـا ګانـو له ارزښـتونو رسه مقایسـه کـړئ. یا هغه ارزښـتونه کـوم چې نـن ورځ یې 

مثالً عیسـوي کلیسـا په هسـپانیې کـې خپروي، لـه هغو ارزښـتونو رسه مقایسـه کړئ، 

1  . Papacy.
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کـوم چـې د امریـکا پـه متحـده ایاالتونو کـې کلیسـاګانې تبلیغ کـوي. د ارزښـت دغه 

اختالفـات، د تاریخـي حقیقت له اختالفاتو څخـه راوالړېږي. یا هغـه تاریخي حقایق 

تـر غـور النـدې ونیسـی کـوم چـې یـو نیـم سـل کالـه ړومبـی د دې سـبب شـو چې 

غالمـي یـا نـژادي غیر مسـاوات او یـا د ماشـومانو د کار اسـتثامر منځ تـه راوړي، دغه 

ټـول یـو وخـت په اخالقـي لحاظ بې طرف یـا نیک منـل شـوي وو، او اوس په عموي 

ډول غیـر اخالقـي ګڼل شـوي دي. دغـه قضیه چې ارزښـتونه له حقایقو څخه  ایسـتل 

کیدلـی نـه يش، یـوه اړخیزه او تېـر ایسـتونکې ده. داالحد اقـل یو حکـم دی، یا راځئ 

دغـه حکـم رسچینـه کـړو. حقایـق لـه ارزښـتونو څخـه ایسـتل کېدلـی نـه يش. ددغه 

حکـم یوه برخه سـمه ده، تېر ایسـتونکی به هـم وي او په دغه لحاظ قیـد او رشط ته اړه 

لـري. کلـه چـې موږ پـه دغه لټه کـې یو، چې پـه حقایقو پوه شـوو، هغه پوښـتنې چې 

مـوږ یـې کـوو او هغـه ځوابونـه چې یـې حاصلوو، زمـوږ د ارزښـتونو له سیسـتم رسه 

تحریکېـږي، زمـوږ د محیـط د حقایقو تصویر چې مـوږ یې جوړوو، زموږ د ارزښـتونو 

لـه خـوا جوړېـږي. مثـالً د هغو کټـه ګوریـو له خوا چـې په هغـو رسه مـوږ حقایقو ته 

نـږدې کېـږو. دغـه تصویر د مهمـو حقایقو لـه جملې څخـه دی، چې یې مـوږ باید په 

نظـر کـې ولرو ارزښـتونه په حقایقـو کې ننوځي او د هغه یوه اسـايس برخـه وي. زموږ 

ارزښـتونه د انسـانانو پـه حیـث زموږ د االتو یوه اسـايس برخـه ده. دا زموږ د ارزښـتونو 

پـه وسـیلې رسه ده چـې مـوږ د هغـه اسـتعداد خاونـد کېـږو چې پـه هغـه رسه له خپل 

محیـط رسه توافـق کـوو او پـه خپـل محیط بانـدې دغسـې حاکمیت ګټو، چـې تاریخ 

یـې د ترقـۍ یـو ثبـت ګرځولی دی. خـو له محیـط رسه د انسـان د مبارزې په برجسـته 

ښـودلو رسه، د اعاملـو او ارزښـتونو ترمنځ کاذب تضاد، یـا کاذب انفکاک مه قایموی. 

ترقـي پـه تاریـخ کـې د حقایقـو او ارزښـتونو د یو تر بلـه تعامـل او د یو بـل د ارتباطا له 

الرې حاصلـه کیدلـی يش. افاقـي مورخ هغه مـورخ دی چې په همدغـې دوه اړخیزې 

عمليـې کې ښـه دننـه ور ننوځي.

د »رښـتین توب«1 د کلمې عادي اسـتعامل دحقایقو او ارزښـتونو د مسـئلې له پاره 

یـو الرښـود او کيل تهیـه کـوي، دغه کلمه د حقیقت2 جهان د ارزښـت لـه جهان څخه 

لیـرې کـوي، او د دواړو لـه عنـارصو څخه جـوړ دی. دا یـوازې د انګلیي ژبې خاصه 

1  . Truth.
2  Fact.
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 Wahrheit افـاده نـه ده. په التیني ژبو کې د رښـتین تـوب د پاره کلامت د جرمني ژبـې

د رويس ژبـې Pravda ټـول دغـه دوه ګـون خصوصیـت لـري. دا به حقیقـت وي چې 

زه پـه تېـره هفتـه کـې لنـدن تـه والړم، خـو ته به پـه عـادي ډول رښـتین توب ورتـه ونه 

وايـې، ځکـه چـې هغـه ارزښـتي محتویـات نه لـري. له بلـې خـوا، کله چـې د متحد 

ایاالتونـو موسسـو پلرونـو دازادۍ پـه اعالمیـې کې هغه مسـلم رښـتین توب ته اشـاره 

وکړله چې ټول انسـانان مسـاوي خلق شـوي دي، تاسـې ممکن د دې احساس وکړئ، 

د دغـه حکـم ارزښـتي محتویـات پـه حقیقـي محتویاتو ډېره چـريب کـوي او ممکن په 

همدغـه لحـاظ د هغـه دغـه حق بانـدې چې دی د رښـتین تـوب په حیـث وګڼل يش، 

اعـرتاض وکـړي. چېرتـه چـې د دغـو دوو قطبونـو تـر منځ د شـاميل قطب له ارزښـته 

خـايل د حقایقـو او د جنـويب قطـب ارزښـتي قضاوتونه چې تر اوسـه هم مبـارزه لري 

چـې ځانونـه پـه حقایقـو تبدیـل کـړي. د تاریخي رښـتین توب قلمـرو واقـع دی. لکه 

څنګـه چـې مـا په لومـړي لیکچر کې وویـل، مورخ د حقیقـت او تاویـل، د حقیقت او 

ارزښـت ترمینـځ، یو متـوازن موقف لري. دی نـه يش کولی هغه رسه بېله کـړي. په یوه 

والړ او سـاکن جهـان کـې، د دې امکان شـته چې تاسـې دې د حقیقت او ارزښـت تر 

منـځ بیلتـون اعـالم کـړی. مګـر تاریخ په یوه سـاکن جهـان کې هیـڅ مفهوم نـه لري. 

تاریـخ پـه خپـل اصـيل ماهیت کې، تحـول او نهضـت دی او که تاسـې پـه دغې زړې 

کلمـې انتقادونه لـرئ، نو تاریـخ ترقي ده. 

نـو زه پـه پـای کـې، دا اکټـن د ترقـۍ وینـا تـه ګرځـم، چـې د ترقۍ»هغـه علمـي 

فرضیـه ده چـې د هغـه پـه اسـاس بایـد تاریخ ولیـکل يش«. که تاسـې وغـواړئ کولی 

شـی چـې تاریـخ پـه الهیاتـو واړوی، په داسـې ډول چې د مـايض مفهوم، کـوم اضافه 

تاریـخ یـا فوق-عقـيل قـوت تـه مربوط کـړی. که وغـواړی کولی شـی، چـې تاریخ په 

ادبیاتـو بـدل کړی، داسـې چې هغـه د مايض په باب، د کېسـو او افسـانو یوه مجموعه 

وشـمېری، بـې لـه دې چـې مفهـوم او اهمیـت ولري. پـه حقیقـي مفهـوم رسه، تاریخ 

یـوازې د هغـو کسـانو لـه خوا لیـکل کیدلـی يش، چـې دوی په خپلـه په تاریـخ کې د 

جهـت احسـاس کـوي او منـي یـې. دغه عقیـده چې مـوږ له کـوم ځای څخـه راغيل 

یـو لـه هغـې عقیـدې رسه، چې مـوږ چېرتـه روان یو، نـږدې ارتبـاط لري. هغـه جامعه 

چـې د ترقـۍ پـه بـاب په خپل اسـتعداد بې عقیدې شـوي وې، پـه اینده کې بـه د هغې 
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ترقـي پـه بـاب زر عـال ته بایـيل، چې یې په مـايض باندې لرلـه. لکه څنګـه مې چې د 

لیکچـر پـه رشوع کـې وویـل، د تاریـخ په متعلـق زموږ نظـر د جامعې په بـاب، زموږ د 

نظـر انعـکاس دی، زه اوس د رس ټکـي ته بېرتـه ګرځم او د جامعې په اینـده او د تاریخ 

پـه اینـده خپله عقیـده اعالموم.
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پراخېدونکې غاړې

 ښـکاري چـې هغـه مفکوره چې مـا په دغـو لیکچرونو کـې ځای کړې ده داسـې 

چـې تاریـخ مـې دیوې پـر له پسـې خوځېدونکـې عملیې په حیـث چې مـورخ وررسه 

خوځېـږي، ښـوولې ده، پـر مـا الزمـه ګرځـوي، چې زمـوږ په عـرص کې د تاریـخ او د 

مـؤرخ د دریـځ پـه بـاب ځینې وروسـتي سـوچونه وړاندې کـړم. موږ په دغسـې عرص 

کـې زیسـت کـوو، چې د نـړۍ د تباهـۍ وړاندوینې روانـې دي او په موږ ټولو سـختې 

متامېـږي. دغـه وړاندوینـې البته څـه نـه دي او ثابت کېدلـی او رد کېدلی هـم نه يش. 

خـو هغـه تـر دغـې وړاندوینـې یقنیـي تـوب مـوږ لـه دې څخـه نه منـع کـوي، چې د 

خپلـې اینـده پـه بـاب پالنونه  جوړ کـړو، نـو زه د خپلې جامعـې او اینده پـه باب خپل 

بحـث اوږدوم  او دغـه بحـث د دغې فرضیې په اسـاس کوم چې دغـه هېواد)برتانیه( یا 

کـه دغـه هېـواد نـه وي، د جهان کومه بلـه برخه به له هغـو اتفاقاتو څخـه مصئونه پاتې 

يش، چـې مـوږ ترټـي او تاریخ بـه دوام کوي.

جهـان د شـملې پېـړۍ په نیاميي کـې د تحـول د عملیې په پنجو کې سـخت ګیر 

دی. دغـه تحـول، پـه غالب ګامن، تـر هغه بل تحول نـه ډېر ژور او پـراخ دی کوم چې 

زمـوږ پـه جهـان کې وروسـته له هغې چـې د منځنیـو پېړیو یو جهـان ړنګ شـو، او په 

پنځلسـمې او شـلمې پېړۍ کې د معارص جهان تاداو کېښـودل شـو، پېښ شـوی دی. 

پـه دې کـې څـه شـک نه شـته چـې دغه تحـول، پـه نهایت کـې د علمـي کشـفیاتو او 

اخرتاعاتـو زېږنـده دی، داسـې چې دهغـو د تطبیق ډګـر ال هم پراخ دی او انکشـافات 
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پـه مسـتقیم یا غیـر مسـتقیم ډول، له هغو څخـه پیدا شـوی دی. اجتامعـي انقالب، د 

دغـه تحـول خورا څرګنـد اړخ دی. دغه انقالب له هغه انقالب رسه د مقایسـې وړ دی، 

چـې په پنځلسـمې او شپاړسـمې پېړۍ کې پېښ شـو او دغسـې نوې طبقـه یې منځ ته 

راوسـتله چـې لومړی په فاینانس او سـوداګري او وروسـته پـه صناعت بنـا وه. زموږ د 

صناعـت نـوی جوړښـت او زمـوږ د جامعې نوی جوړښـت دغومـره ډېر پراخ مسـایل 

را دمخـه کـوي، چـې زه نـه غواړم دلتـه پرې بحث وکـړم. خو دغـه تحـول دوه اړخونه 

لـري، چـې دواړه یـې زما له موضـوع رسه ډېر نـږدې ارتباط لـري. یو به یـې زه د ژورتیا 

تحـول او بـل د جعرافیايـي پراختیـا تحـول وبـومل. دلتـه به پـه دغـو دواړو تحوالتو یو 

څه رڼـا واچوم. 

تاریـخ هغـه وخـت رشوع کېـږي، چـې څـه وخـت انسـانانو د زمانـې د تېرېدو په 

بـاب د طبعـي عملیـې یعنـې د موسـمونو د تدویـر، یـا د بـرش د عمـر د اوږد وايل پـه 

اسـاس سـوچ نـه کوي، بلکې د یو لړ مشـخصو پېښـو په اسـاس پرې فکـر کوي، چې 

انسـانان پـه هغو کـې په شـعوري ډول داخـل وي او پـرې تاثیر کولـی يش. برکهاردت 

وايـي چـې تاریـخ »لـه طبیعـت رسه مقاطعـه ده چـې علت یـې د شـعور ویښـتیا ده«1 

تاریـخ د انسـان د اوږدې مبـارزې داسـتان دی. دغه داسـتان د ده د عقـل په مترین رسه 

حاصلېـږي او منظـور یې دا وي چې انسـانان خپل چاپیریال وپېـژين او عمل پرې اجرا 

کـړي. مګر اوسـنی عـرص، دغه مبارزه پـه انقاليب ډول پراخـه کړې ده، انسـان اوس په 

دغـه لټـه کـې دی، چـې نه یـوازې خپل چاپیریـال، بلکې خپل ځـان هم وپېـژين  او په 

هغـه عمـل اجرا کـړي. دغه حقیقـت، د چا خره، عقـل او تاریخ دواړو تـه یو نوی بعد 

ور اضافـه کـړی دی. اوسـنی عـرص، د تاریخـي ذهنیت لـه مخې تر هر بـل عنرص ډېر 

ویـښ او قـوي دی. عـرصي انسـان له ځان نـه آګاه  او په دغه ډول له تاریـخ نه اګاه دی 

او دغـه اګاهـي یـې بېجـوړې ده، دی په مینه او شـوق هغه شـفق ته بېرته نظـر کوي، له 

کـوم څخـه چـې دی را وتلـی دی. هیلـه او ارسه یـې ترې نـه دا وي، چـې د هغې نرۍ 

رڼـاوې بـه هغـه ترږمـۍ روښـانه کړی پـه کومو کې چـې دی خوځېـږي. معکوسـاً، د 

هغـې الرې پـه بـاب، چې د ده د وړانـدې اوږده غزېدلې ده، د ده هیلې او تشویشـونه د 

ده بصیـرت پـه دې بـاره کـې چې د ده شـاته څه شـی واقـع دی، چټک کـوي. مايض، 

ً . جي.برکهاردت، د تاریخ په باب تفکرات، ۱۹۵۹، مخ ۳۱.    ۱
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اوس او اینـده ټـول د تاریـخ پـه بې انتهـا کړې کـې رسه تړيل دي. 

د عـرصي جهـان تحـول چـې د خپل ځـان په باب د انسـان د شـعور له انکشـاف 

څخه متشـکل دی، شـاید له دکارت1 څخه رشوع شـوی وي. ده د لومړي ځل له پاره د 

انسـان مقـام د یـوه داسـې موجود په حیـث تثبیت کړ چې نه یوازې سـوچ کولی شـې، 

بلکـې د خپـل سـوچ بـه باب هم سـوچ کولی شـې. په دغه ډول انسـان پـه عین وخت 

کـې د تفکـر او مشـاهدې فاعـل او موضوع هـم کېدلې شـې. خو د اتلسـمې پېړۍ تر 

نیاميـي پـورې دغـه انکشـاف پـوره واضـح نـه شـو، یعنې تـر هغـه وخت پـورې چې 

روسـو2 د انسـان د ځـان پېژندنې  او د ځـان اګاهۍ په باب د ژورتیا نوی تل پرانیسـت، 

او د طبیعـت د جهـان او عنعنـې مدنیـت پـه بـاب یې، انسـان ته یـوه نوې جهـان بیني 

وروبښـله. د ټـاک ویـل په فکر، د فرانسـې دا انقالب خوځوونکې هغـه »عقیده وه چې 

کـوم څـه چې غوښـتل کېـدل، دا و چې سـاده ابتدايـي قواعد چـې د انسـان د عقل له 

متریـن او طبعـي قانـون څخه راوځې، د هغـو عنعني عادتونو مغلق ځـای ونیي کوم 

چـې د وخـت اجتامعي نظـام ادراه کوي«3. اکټـن، په  یوه خطي یادداښـت کې ولیکل 

چـې »انسـانان تـر هغـه وخـت هیڅکلـه د حریت په لټـه کې نـه وو، مګـره هغه وخت 

چـې پوه شـول چې دوی څه شـی غوښـتل«4، د اکټن او هیګل په فکـر حریت او عقل 

هیـڅ وخـت رسه بیـل نه وو او د فرانسـې له انقـالب رسه د امریکې انقالب نښـتی و.

»څلـور شـلې او اوه کالـه ړومبـی، زمـو پلرونو په دغې سـرتې وچې کـې یو ملت 

جـوړ کـړ، چـې په حریت بنـا و او پـه دغه اصـل ګروهیدلی و چـې ټول انسـانان برابر 

شته شـوي دي«

څنګـه چې د لنکلـن له خرو څخه څرګندیـږي، دغه یوه بېجوړې پېښـه وه، یعنې 

پـه تاریـخ کې هغه لومـړين موقع وه، چې انسـانا پـه شـعوري او ارادي ډول رسه په یوه 

ملت کې متشـکل شـول او وروسـته په ارادې او شـعوري ډول په دې پسـې شـول چې 

نـور انسـانان هـم پـه همغه قالـب کـې ور داخل کـړې. په اولسـمې او اتلسـمې پېړۍ 

کـې، انسـانان له خپـل چاپیریال او د هغـه له قوانینو څخه پـوره اګاه شـوې وو. قوانین 

  ..R. Descartes )۱۵۹۶-۱۶۵0. فرانسې فیلسوف.)م .  ۱

  .J.J.Rousseau .)۱۷۱۲-۱۷۷۸، فرانې فیلسوف او مصنف.)م ،  ۲

. ای. تاک ویل، پخوانی رژیم، لومړی فصل.    ۳

. د کیمرج د پوهنتون کتابخانه، خطي نسخه، ۴۸۷0.   ۴
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نـور نـو د یـوه مرموز څښـن کوم مورمـوز فرامین نـه وو، بلکې هغه دغسـې قوانین وو 

چـې انسـان ورتـه تابـع و، او د ده د خپـل الس جـوړ کـړي قوانیـن وو. په بـل پړاو کې 

انسـان پـه خپـل چاپیریـال او په خپل ځـان باندې لـه خپل قـوت څخه پوره اګاه شـو. 

داسـې هـم دی پـه هغـه حـق پوره پوه شـو چـې دغسـې قوانین وبـايس چـې د هغو د 

الندې ژونـد وکړي. 

لـه اتلسـمې پېـړۍ څخه و معارص جهـان ته انتقـال اوږد او تدریجـي و. هیګل او 

مارکـس د هغـه ممثـل فیلسـوفان وو او دواړو د عیـن يش پـه لـور یو او مشـابه موقف 

نیولـی دی. د هیـګل موقـف د اسـامين قوانینـو پـه عقیدې کـې ولۍ لري چـې د عقل 

پـه قوانینـو رسه تبدیـل شـوي دي. د هیـګل جهاين روح پـه کلکه رسه په یـوه الس رسه 

څښـن او پـه بـل رسه عقـل نیسـې. دی د ادم سـمت1 انعـکاس کـوي: افـراد »خپلـې 

منافـع لټـوي: خـو پـه دغـو لټولـو رسه یـو نـور څه اجـرا کېـږي چـې د دوی پـه عمل 

کـې مرکـوز وې کـه څـه هـم د دوی پـه شـعور کې موجـود نـه وي«. د جهـان د عقيل 

مقصـد پـه بـاب، دی لیکي چې انسـانان»این د اسـتدراک پـه عمل کې، لـه هغه څخه 

دغسـې یـوه موقـع جوړوې چـې خپله هیله تر رسه کـړي، چې د هغـې معنی له مقصد 

څخـه فـرق لـري« دا رصف د منافعـو هم اهنګي ده چې د جرمني فلسـفې پـه ژبه اړول 

شـوې ده.2 دسـمت »د پـټ الس« پـه مقابل کې د هیـګل معادل د »عقـل زیرکي« هغه 

مشـوره افـاده ده چـې انسـانان دغـه کار تـه بـويل چـې هغـه مقاصـد تـر رسه کـړي له 

کومـو نـه چـې دوی اګاه نه دي خـو رسه له دې هم، هیګل د فرانسـې د انقالب د وختو 

فیلسـوف و، یعنـې لومړنـی فیلسـوف چـې پـه تاریخـي تحـول او لـه خپـل ځـان نه د 

انسـان د اګاهـې په انکشـاف کـې، د واقعیت جوهـر او اصل درک کړې. پـه تاریخ کې 

انکشـاف، د ازادې د مفکـورۍ پـه لـور د انکشـاف معنی پیـدا کړله. خـو ۱۸۱۵ څخه 

وروسـته د فرانسـې د انقـالب الهـام د پخـواين رژیـم د بیا مسـتقرېدلو 3 پـه چوپتیا کې 

بـې نتېجې شـو. هیګل په سـیايس لحاظ ډېـر ډارن و. دژوند په وروسـتیو کالونو کې د 

خپـل عـرص په تاسـیس شـوي نظام کـې له حد نـه زیات ونغښـت او ویې نه شـو کړی 

 .Adam Smith )۱۷۲۳-۱۷۹0. سکاټ لینډي سیايس اقتصاد پوه.)م.  ۱

. دغه اقباسات د هیګل د تاریخ فلسفې نه شوی دی.    ۲
3  . Restoration.
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چـې پـه خپلـو میتافزیکـي قضیو کـې مشـخص مفهوم ځـای کـړي. هـرزن1 د هیګل 

نظریـات د »انقـالب الجـر« وبلـل، او دغـه افـاده ډېـره موزونـه ده. هیګل د موسـیقي 

پارچـې او نوټونـه تهیـه کړل، مګر عمـيل مفهوم یې ورتـه ورنه کړ. دغـه کار مارکس ته 

پاتـې شـو چې د هیـګل د الجـري معادالتو لـه پاره حسـاب ولیکي.

مارکـس د ادم سـمت او هیـګل د پیـرو پـه حیـث، د جهـان لـه دغسـې مفهـوم نه 

رشوع وکړلـه، چـې د طبیعـت عقـيل قوانینـو ته نظـم ورکـړی دی. ده دهیـګل په څیر، 

مګـر دغـه ځـل په عميل او مشـخص شـکل، د جهان و دغسـې مفهوم ته انتقـال وکړ، 

چـې پـه قوانینو رسه تنظمیـږي او دغه قوانین د انسـان د انقاليب ابتکار پـه مقابل کې په 

عقـيل عمليـې رسه پخېـږي او تکامل کوي. د مارکس په وروسـتي ترکیـب2 کې تاریخ 

د درې شـیانو مفهـوم لـري. دغـه شـیان لـه یـو بل څخـه نـه بېلېدونکـي دي او ټول یو 

منطقـي او منسـجم کل جـوړوي او هغـه دا دي: د افاقـي او بـدواً اقتصـادي قوانینو له 

مخـې د حوادثـو حرکـت، په یـوې دیالیکتیکي عملیـې رسه فکري متوافق انکشـاف او 

د طبقـايت مبـارزې پـه شـکل چې هغـه د انقـالب  او تیـورۍ او عمل رسه پخـال او یو 

کـوي، یو متوافـق عمل. 

هغـه څـه چـې مارکس یې پيشـنهاد کوي، پـه حقیقت کـې د دغو څیزونـو ترکیب 

دی: د افاقـي قوانینـو او شـعوري عمـل چې هغـه په متریـن او عمل تبدیلـوې او هغه 

چـې کلـه کلـه چـې )کـه څـه هـم پـه غلطـه  رسه( د معینیـت3 او اختیـار4 په نامـه یاد 

شـوی دی. مارکـس تـل د هغـو قوانیـو پـه بـاب لیکنې کـوي چې انسـانان تر اوسـه د 

هغـو تابـع وو، خـو پـه خپله ترې نـه اګاه نـه وو. ده په کراتـو دې ته د خلکو پـام اړولی 

دی، کـوم چـې ده »د غلـط شـعور« پـه نامه یاد کړی دی او دغه شـعور یـې هغو خلکو 

تـه منسـوب کـړی دی چـې د رسمایـه دارۍ پـه اقتصـاد او رسمایـه دارۍ جامعـې کې 

ګیـر او نغښـتې دي: »هغـه مفهومونـه چـې د تولیـد د قوانیو په بـاب د تولیـد او تدویر 

د مناینـده ګانـو پـه ذهن کې تشـکیل کـوی، له حقیقـي قوانینو څخـه په پراخـه پیامنه 

1  Herzen.
 .Sunthesis )په یوه کامل واحد کې د دوو ضدونو ترکیب.)م  .  ۲

3  . Determinism.
4  . Voluntarism.
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فـرق لـري«1 مګـر د مارکـس پـه لیکنـو کـې، د شـعوري انقـاليب عمـل د اجرا لـه پاره 

واضـح مثالونـه ډېر دي د فویرباخ2 په باب د ده مشـهور تیسـس وايي چې:»فیلسـوفانو 

جهـان یـوازې پـه مختلـف ډول تعبیـر کـړی دی، مګـر مطلـب دا دی چې تعبیـر ورته 

ورکړل يش« کمونسـت مانیفوسـټو3 اعاالمـوي چې »پرولټاریا به خپل سـیايس واک نه 

کار واخـيل چـې بـورژوازي قـدم په قدم لـه پانګې څخه محـروم کـړي او د تولید ټول 

وسـایل د دولـت پـه الس کـې متمرکـز کـړي«. د لویـي بوناپـارت د اتلسـم برومیر4 په 

تالیـف کـې مارکـس له »عقالين خـود اګاهۍ څخه ګړېـږي چې ټول عنعنـي افکار په 

پېړۍ-قدیمـي عملیـې رسه منهـدم کـوي«. دا د پرولټاریا وظیفه ده چـې د رسمایه دارۍ 

د جامعـې خطـا شـعور بـه منهدم کـوي او پـه ځای بـه یـې د طبقايت جامعـې حقیقي 

شـعور ترویـج کـوي. خـو د ۱۸۴۸ د انقالبونـو ناکامـۍ هغـو انکشـافاتو تـه سـخته 

څپېـړه ورکړلـه، چـې څه وخت مارکـس لیکنې کولې پېښـېدل یې نـږدې معلومېدل، د 

نونسـمې پېـړۍ وروسـتۍ برخـه د شـتمنۍ او مصئونیـت په قـوي فضا کې تېره شـوه. 

د شـلمې پېـړۍ په پیـل رسه مـوږ د تاریخ اوسـنۍ دورې ته پـه انتقـال رشوع وکړله. له 

هغـه وروسـته نـو د عقـل لومړنۍ وظیفـه دا نـه وه چې یوازې هغـه افاقـي قوانین درک 

کـړي، کـوم چـې په جامعه کې د انسـان کړه تنظیمـوي. د مارکس په لیکنـو کې )طبقه( 

کـه څه هم په مشـخص ډول تعریف شـوې نـه وه، په عمومي ډول داسـې افاقي مفهوم 

لـري چـې په اقتصـادي تحلیل رسه تثبیـت کېږي. خـو د لینن په لیکنو کـې له )طبقې( 

نـه پـه »ګونـد« باندې ټینـګار کېږي او ورسـتۍ د لومـړين رسقدم او پیرشو تشـکیلوي. 

پـه هغه کې د طبقايت شـعور الزمي عنرص داخلـوي. د مارکس پـه نزد»ایډیالوجي« یوه 

منفـي اصطـالح یعنـې د جامعـې د رسمایـه داري د نظم د خطا شـعور محصـول ګڼله 

کېـږي. د لینـن پـه لیکنو کـې »ایډیالوجي« یـا بېطرفه یـا مثبته ګرځي یعنـې هغه عقیده 

يش چـې د طبقـايت اګاه مرشانـو غـوره کسـان5 یـې د ولـس او تـودې پـه کارګارو کې 

تزریـق کـوي چې طبقايت شـعور لـري. د طقايت شـعرو قالب ریـزي کول نـور نو کوم 

اتوماتیکـي عمـل نـه دی، بلکـې یوه وظیفـه ده چې بایـد اجرا يش.

. رسمایه، انګلیي ترجمه، مخ ۳۶۹.   ۱
2  . Feurbach.
3  . Communism Manifesto.
4  . The Eighteenth Bromaire of louis Binapart.
5  . Elite.
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هغـه بـل سـرت مفکـر، چې زمـوږ په عرص کـې یې عقـل ته یو نـوی بعـد وراضافه 

کـړی دی، فرایـد1 دی. فرایـد تـر اسـه پـورې یو څـه معمـول ډول شـخصیت غوندې 

پاتـې دی. دی تربیـت او سـوابقو پـه لحـاظ د نونسـمې پېړۍ لـرايل فرد پرسـت دی. 

ده د عـرص مروجـه، مګـر خطـا فرضیـه، بې له کـوم ګړوبړ نـه ومنله یعنې چـې د دغې 

فرضیـې لـه مخـې د فـرد او جامعې تر منځ پـه یو اسـايس ضدیت باندې قایل شـو. ده 

انسـانان زیاتـره د بیالوجیکـي واحـد، نه د اجتامعـي واحد په حیث تـر مطالعې الندې 

ونیـو. بـه دغه حسـاب ده اجتامعـي چاپیریال یو دغسـې څیـز وګاڼه چـې تاریخ اعطا 

کـړی وي او شـکل یـې وراړولـی وي. دغـه تور چـې په خپلـه د فراید په مقابـل کې یو 

څـه سـم و، د امریکا متحده ایاالتونو د اوسـني نـوي فرادي مکتب2 پـه مقابل کې پوره 

صـدق لري.

د دغـه مکتـب پـه اسـاس نـاوړه توافقـات3 د فـرد پـه طبیعـت کـې نغښـتي دي او 

د جامعـې پ جوړښـت پـورې څـه اړه نـه لـري. د دغـه اصـل لـه مخې دغـه مکتب د 

روحیاتـو اسـايس وظیفـه لـه چاپیریـال رسه د فرد پـه تطابق کې ګڼـي. په فرایـد باندې 

هغـه بـل عـام تـور چـې ده په انسـاين چـارو کـې د غیر عقـيل رول4 پـراخ کـړی دی، 

ګـرد رسه غلـط دی. دغـه تـور د انسـاين کـړو د غیـر عقيل او غیـر عقيل ائیـن ترمنځ د 

ګـډوډ شـمېرلو پـه وجـه پیـدا شـوی دی. دا چـې غیر عقـيل ائین نـن ورځ پـه اګریزي 

ویونکـي جهـان کې شـته دی، لـه بده مرغـه حقیقت لـري. د دغه ائین عمومي شـکل 

دا دی چـې د عقـيل کارنامـو او ملکانـو تـه په کـم نظر کتل کېـږي. دغه نظـر د بدبینۍ 

او افراطـي محافظـه کارۍ څپـې یـوه برخـه ده چې زه به وروسـته پرې وغږېـږم. خو له 

فرایـد نـه چـې هغه یـو څه ابتدايـي او بې قیده عقل پرسـت ونشـئت نه کـوي. هغه څه 

چـې فرایـد وکـړل، دا وو چـې زموږ د پوهـې او د پېژندنې حـدود پراخ کـړي او هغه له 

دغې الرې وکړي چې د انسـاين کړو غیر شـعوري رېښـې او ولۍ د عقيل او شـعوري 

تحقیـق لـه پـاره را برسـیره کـړي.  دا پـه واقعیـت کـې د عقـل د سـاحې پراخـول او د 

انسـاين قـوت ډېـرول و چې ځان وپېـژين او اداره یې کړي او په دغـه ډول چاپیریال هم 

1 . Sigmund Freud.
2  . Neo Freudian school.
3  . Maladjustment.
4   . Irrational.
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وپېـژين او هـم یـې  تنظیم کـړي. دا په واقعیـت کې د یـوې انقاليب او مرتقـي کارنامې 

متثیـل کـوي. پـه دې برخه کې فرایـد  د مارکس اثـار تکمیل کوي، نقض کـوي یې نه. 

فرایـد پـه اوسـني جهـان پورې اړه لـري، په دغـه دلیل چې که څـه هم د انسـان د ثابت 

او تغییـر نـه مننونکي طبیعت له مفکورې څخه وتښـتي، ده د انسـاين کړو د ریښـو او د 

ژور معرفـت لـه پـاره وسـایل پیدا کـړل او په دغـه ډول یې په عقيل عملیـو رسه د هغه د 

شـعوري اړونـې او تغییـر له پاره وسـایل پیـدا کړل.

فرایـد د مـورخ لـه پـاره دوه ګـون اهمیـت لـري. لومـړی دا چـې فرایـد د قدیمـي 

اشـتباه پـه تابـوت کې وروسـتی میـخ ټـک وهلـی دی. قدیمـي اشـتباه دا ده چې هغه 

خوځوونکـی او سـوایق چـې د هغـو په اثر انسـانان مدعـي وو چې کـوم کار یې کړی 

دی، یـا پـه دغسـې عقیدې وو چې عمـل یې اجرا کـړی دی، په حقیعت ک ېـد د دوی 

د عمـل د ترشیـح لـه پـاره کايف ګڼل کېدل. دغـه یو منفـي موفقیت او کارنامـه چې تر 

څـه حـده اهمیت لري کـه څه هم د هغـه ځینو طرفدارانـو جدي ادعا چـې د روحیايت 

– تحلیـل په میتودونو رسه د تاریخ د سـرتو کسـانو په کړو روښـانتیا اچولـه کېږي، باید 

پـه احتیـاط ور تـه وکتل يش. د روحیايت – تحلیـل روش د ناروغ په دقیـق او څو اړخیز 

تحقیـق بنـا  لري چې هغـه تر تحقیـق الندې نیـول کېږي.

تاسـې نـه شـی کولی چې مـړی تر تحقیـق النـدې ونیسـئ. دوهمه دا چـې فراید 

چـې د مارکـس اثـار پيـاوړي کـوي، مـورخ یـې ترغیـب کـړی دی چـې خپل ځـان او 

دریځ او سـوایق شـاید پټ سـواییق تر ازموینې الندې ونیسـې یعنې هغه سـواییق چې 

د ده د موضـوع او حقایقـو او تعبیـر او د مـيل او اجتامعـي سـابقې د انتخاب الرښـود 

شـوی دی. دغه انتخاب د ده د نظر کنج، د اسـتقبال تصور او ادراک چې د ده د مايض 

ادراک تـه شـکل و صورت ورکـوي، ټاکلی دی. د مارکس او فراید له لیکنو نه وروسـته 

مـورخ څـه پلمـه نـه لـري، چـې خپل ځـان د کوم ګوښـه شـوي فـرد په حیـث وګڼي، 

چـې لـه جامعـې او تاریخ نه به دباندې واقـع وي. دا د ځان د اګاهـۍ عرص دی. مورخ 

پـه دې پوهیدلـی يش او بایـد پوه يش چـې دی څه کوي.

و هغـه جهـان ته چې ما اوسـنی جهـان نومولی دی انتقـال یعنې نویو سـاحو ته د 

عقـل د قـوت او وظیفې وسـعت ال تر اوسـه تکمیل شـوی نـه دی. دا د انقاليب تحول 

یـوه برخـه ده چـې شـلمه پېړۍ له هغـه نـه تېرېـږي. اوس غـواړم د دغه انتقـال یو څو 
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نښـې مطالعه کړم. 

لومـړی بـه لـه اقتصـاد څخـه رشوع وکـړم. تـر ۱۹۱۴ پـورې پـه افاقـي اقتصادي 

قوانینـو عقیـده لرل، چـې د انسـانانو او ملتونو اقتصـادي کړه یې تنظیمول، پـور خو او 

دورانونـه، د نرخـو ناڅـا یې ښـکته او پـور ته کیـدل،1 وزګاري، په همدغـو قوانینو رسه 

ټـاکل کېـدل. ایـن تـر ۱۹۳0 په لسـو کالونو کـې، خلکو د »اقتصـادي انـان د ختم« په 

ویلـو پیـل وکـړ. لـه اقتصـادي انسـان نه مـراد هغـه انسـان و، چې خپلـه ګټه یـې پر له 

پسـې پـه اقتصـادي قوانینو رسه لټوله. له هغه وروسـته د نونسـمې پېـړۍ د څو لومړنیو 

معتقدینـو2 نـه پرتـه نور نو هیچا پـه دغه مفهوم رسه پـه اقتصادي قوانینو عقیـده نه لرله. 

نـن ورځ اقتصـاد، یـا د نظـري معادالتـو یـو لـړ ګرځېدلـی دی، یـا هغه عمـيل مطالعه 

شـوې ده، چـې ځینـې خلـک نور خلـک څنګه تر فشـار النـدې نیي. دغـه تحول تر 

ډېـره حـده لـه انفـرادي څخه و پراخـې او جامعـې رسمایـه دارۍ ته د انتقـال محصول 

دی. تـر هغـو چې د انفرادي متشـبث او تجار الس بر و داسـې نه معلومېده چې څوک 

دې پـه اقتصـاد کنـرتول ولـري، یـا دې وکولـی يش پـه هغه په مهـم ډول اثر وکـړي، او 

د غیـر شـخي قوانینـو او عملیو اشـتباه پـه ځای خونـدي پاتې وه. حتی د انګلسـتان 

بانـک د خپـل نهايـي اقتـدار پـه ورځو کـې، نه یـوازې د ماهر عامـل او ناظـم په حیث 

ګڼـل کېـده، بلکې د اقتصادي متایالتـو د یوه افاقي  او نیمـه اتوماتیک ثبت کوونکي په 

حیـث هـم ګڼـل کېده. مګر له لیسـه فر اقتصـاد څخه و تنظیم شـوي اقتصاد تـه انتقال 

دغـه اشـتباه ورکه کړله، فـرق یې نه کاوه چې هغـه د رسمایه دارۍ تنظیم شـوی اقتصاد 

و، یـا سوسلسـتي اقتصـاد، یا دا چې تنظیـم یې د یوه لـوی او جامع او په نامـه انفرادي 

رسمایـه دار او یـا رشکتونـو یا د دولت پـه الس وو.

دا واضحـه شـوله چـې ځینـې خلـک د بعضـو مقصدونـو له پـاره ځینـې پرېکړې 

کـوي، چـې د تیلـو یـا صابـون بیـه، د عـريض او تقاضا د کـوم افاقـي قانون پـه مقابل 

کـې، تغییـر نـه کـوي، هـر څـوک پـه دې پوهېـږي، یا فکـر کوي چـې پوهېـږي، چې 

وزګاري، د نرخونـو او قیمتونـو د ناڅاپـي ښـکته او پورته تلل، د انسـان د الس مصنوع 

دی. حکومتونـه اقـرار او حتـی ادعـا کوي چې دوی یـې په عالج پوهېږي. له لیسـه فر 

1  Slumps,
2  . Rip Van  Winkles.
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څـه وپـالن جوړولـو، لـه غیر شـعوري څخه د شـعوري او لـه افاقي اقتصـادي قوانینو 

عقیـده لرلـو څخـه و هغـې عقیـدې ته انتقـال چې انسـان کولـی يش په خپـل عمل د 

خپـل د اقتصـادي هـدف واکمـن و ګرځـي، تکمیـل شـوی  دی. اجتامعـي سیاسـت 

لـه اقتصـادي سیاسـت رسه اوږه پـه اوږه روان شـوی دی. پـه حقیقـت کـې اقتصـادي 

سیاسـت د اجتامعـي سیاسـت یـوه برخـه شـوې ده. اجـازه راکـړئ چـې د کیمـرج د 

معـارص تاریـخ لـه وروسـتي جلد څخه چې پـه ۱۹۱0 کې چاپ شـوی دی، یـوه ډېره 

دقیقـه تبـرصه را نقـل کړم. دغه تبـرصه د دغه یوه لیکـوال ده چې دی به له مارکسـت نه 

غیـر هـر څـه و، او ممکـن د لینن نـوم یې هیـڅ اورېدلی نـه وي. 

»پـه شـعوري زیـار رسه د اجتامعـي اصالحاتـو پـه امـکان عقیـده لـرل د اروپايي 

ذهـن مسـلط جریان دی. دغسـې عقیـدې د حریت ځای، چـې هغه د هر څـه د دوا په 

حیـث یـوه عقیـده ګڼـل کېده، ځـای نیولـی دی. په حارض وخـت کې، د هغـې ترویج  

هغومـره مهـم او لـه معنـی نـه ډک دی، لکه چـې د فرانسـې انقالب په هغـه وخت کې 
د انسـان په حقوقو عقیـده وه«.1

نـن ورځ پنځـوس کالـه وروسـته لـه هغـه چـې دغـه فقـره لیـکل شـوې ده او څه 

بانـدې څلویښـت کالـه وروسـته د روسـیې لـه انقـالب څخـه او له سـرت کسـاد څخه 

دېـرش کالـه وروسـته، دغـه عقیده پـوره رواج شـوې ده. افاقـي اقتصادي قوانینـو ته له 

تسـلیمي څخـه کـه څـه هم هغه عقـيل فرض شـوی و، او د انسـان له ادارې نـه بهر و، 

و هغـې عقیـدې تـه انتقال، چې انسـان د خپـل اقتصادي هـدف د تنظیـم او اداره کولو 

اسـتعداد لـري او هغه په شـعوري عمـل رسه اجرا کـوي، زما په فکـر د پرمختګ متثیل 

کـوي.  دغـه پرمختـګ په انسـاين چـارو کې د عقـل تطبیـق او د ځـان او د چاپیریال د 

پېژندلـو او پـه هغو د حاکمیت کولو په عرض د انسـان زیات شـوی اسـتعداد ښـيي. زه 

تیـر یـم، چـې کـه رضورت وي، دغه پرمختـګ د ترقۍ په نامـه، چې لـه رواجه لوېدلې 

کلمـه ده – یـاده کړم.

دلتـه د دې ځـای نـه شـته چـې پـه نـورو ورتـه عملیـو چـې پـه نـورو سـاحو کې 

فعالیـت کـوي، په تفصیـل رسه وغږېږم. لکه څنګـه چې  مو ولیدل، حتی سـاینس هم 

۱  . د کیمـرج معـارص تاریـخ، ۱۹۱0، مـخ ۱۵. د دغـه فصل مؤلـف اس. لیتـز و. دی د تاریخ د 

مجلـې د چلوونکـو یـو چلووننکـی او د ملکـي رسویـس کشـرن و.
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اوس لـه دې رسه دومـره عالقـه نـه لري چـې د طبیعت افاقـي قوانین وڅیـړي او تثبیت 

یـې کـړي. سـاینس تر هفه زیـات لـه دې رسه عالقمن دی چـې کار کوونکـې فرضیې 

قایمـې کـړي، چـې د هغـو په مرسـته وکولـی يش طبیعـت د خپلـو مقصدونو لـه پاره 

رام کـړي او د خپـل چاپیریـال بڼـه واړوي. مهمـه یـې لیـا دا ده چې د عقل په شـعوري 

متریـن رسه انسـان پـه دې پیـل کـړی دی، چې نـه یوازې خپـل چاپیریـال، بلکې خپل 

ځـان تـه هـم تغییـر ورکړي. د اتلسـمې پېړۍ په پـای کې مالتـوس، په خپل یـوه دوران 

جوړوونکـي اثـر کـې، زیار وایسـت چې د نفوسـو افاقـي قوانین تثبیـت کړي. 

دغـه قوانیـن د ادم سـمت د بـازار د قوانینـو پـه څېـر، بـې لـه دې نه چـې څوک د 

هغـو لـه عمليـې نـه خـر وي، پـه کار لګیـا وو. نـن ورځ هیڅـوک پـه دغسـې قوانینو 

عقیـده نـه کـوي، مګر د نفوسـو کنرتولـول د عقيل او شـعوري اجتامعي سیاسـت یوه 

موضـوع ګرځېدلـې ده. مـوږ پـه خپل عـرص کې، پـه انسـاين کوښښـونو رسه د برش د 

عمـر اوږدول او زمـوږ پـه نفوسـو کې د نسـلونو تر منـځ د موازنې تبدیلـول لیديل دي. 

مـوږ د هغـه دارو درملـو نومونـه هـم اورېـديل دي، چـې پـه شـعوري ډول د دې لپـاره 

اسـتعاملېږي چـې پـه انسـاين کـړو اثـر ولـري. داسـې مـو هـم د جراحي هغـه عملیه 

لیدلـې ده، چـې مقصـد یـې دا دی چـې انسـاين خصلت تـه تغییـر ورکړي. انسـان او 

چاپیریـال، دواړو تغییـر موندلـی دی، او دواړه زمـوږ پـه مـخ کـې پـه انسـاين زیار رسه 

متغییـر شـوي دي، خـو د دغـو تغییراتـو ډېـر مهم یـې ممکـن دا وي چې د تشـویق او 

تلقینولـو د عـرصي میتودونـو لـه الرې وارد شـوي دي. نـن ورځ د ټولو سـویو مربیون 

لـه دې رسه وار پـه وار ډېـره عالقـه پیـدا کـوي، چې په یوه خـاص شـکل او قالب رسه 

د جامعـې پـه تغییرولـو کـې برخه ولـري او په نوي را هسـکېدونکي نسـل کې دغسـې 

رویـې، وفـاداري، او نظریـات تزریـق کـړي، چـې د هغـه راز جامعـې لـه پـاره موزون 

وي. عرفـاين سیاسـت د هـر هغه اجتامعي سیاسـت جـز دی، چې په عقـيل ډول رسه 

طرحـه کېـږي. د عقل لومړنـۍ وظیفه، لکه چې پـه جامعې کې په انسـان باندې تطبیق 

مومـي، نـور یوازې تحقیق کول نه، بلکې اړول دي. د انسـاين قوت دغه هسـک شـوی 

شـعور چـې د عقـيل عمليو لـه الرې، د خپلـو اجتامعي، اقتصـادي او سـیايس چارو 

تنظیمـول اصـالح کـړي، زمـا په عقیده د شـلمې پېړۍ د انقـالب یو ډېر مهـم اړخ دی.

د عقـل دغـه پراختیـا یـوازې د هغـې عمليې یـوه برخه ده چـې ما په یـوه مخکیني 
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لیکچـر کـې فردي کېـدل نومولې وه. دغه فردي کېـدل د افرادو د مهارتونو، شـغلونو او 

مواقعـو هغـه څانګې دي چـې د یوه مخ کـې تلونکی مدنیـت مالزمت دی.

د صناعتـي انقـالب ډېـره جامعـه او ژوره اجتامعي نتېجه شـاید دا شـوې وي، چې 

د هغـو کسـانو شـمېر یې په مرتقـي ډول ډېر کـړی وي، چې دوی سـوچ کـول زده کوي 

او عقـل پـه کار اچـوي. پـه لویـې برتانیـې کـې د تدریجي پرمختـګ له پـاره زموږ هڅه 

دا ده، چـې دغـه نهضـت کلـه کلـه پـه مشـکل رسه د درک وړ ګرځـي. موږ د یـو قرن د 

ډېـرې ښـې برخـې پـه دوران کې د لومړين معـارف پـه افتخاراتو قناعت کـړی دی او تر 

اوسـه هـم د عاملـي لـوړ معـارف په لـور ښـه د مخه یـا زر د مخـه وړاندې تلـيل نه یو، 

کلـه چـې موږ د جهـان مرشي په غاړه لرلـه، دغه حال دومـره تفاوت نـه کاوه. خو اوس 

حـال ډېـر فـرق کـوي چـې نور پـه ډېـرې چټکـۍ رسه تر مـوږ دمخـه کېـږي، هغه هم 

پـه دغسـې وخـت کـې چـې دغـه ګام هر چېرتـه پـه تخنیکي تحـول رسه چټک شـوی 

دی، پـه دې چـې اجتامعـي انقـالب او تخنیکـی تحـول رسه چټـک شـوی دی، په دې 

چـې اجتامعـي انقـالب او تخنیکـي انقـالب او علمي انقـالب د هغې یـوې عملیې نه 

بېلیدونکـي اجـزا دي. کـه تاسـې د فـردي کېـدو د عمليـې علمي مثـال غواړی پـه تېرو 

پنځوسـو یـا شـپېتو کالونو کې پـه تاریخ، یا سـاینس یا کوم خاص سـاینس کـې د هغو 

فـوق العـاده تخصصونـو هغـه فوق العـاده اضافه شـوې تنوع پـه نظر کـې ونیي چې 

همدغـه فـردي کیـدل یـې باعث ګرځي. خـو زه په یـوه بېل ډګـر کې د یـوې عمليې یو 

ډېـر واضـح مثـال پـه الس لـرم. له دېرشـو کالونـو نه ډېـر دمخه یـوه جرمنی عـامل رتبه 

نظامي افر چې د شـوروي په سـفر بوخت و، د یو شـوروي افر یوې روښـانوونکې 

تبـرصې ته غوږ ونیوه. شـوروي افر د هـواي قواوو له پياوړي کیـدو رسه رسوکار الره. 

»مـوږ روسـان مجبـور یو چې تر اوسـه هـم پـه ابتدايي برشي مـوادو قانع اوسـو. 

مـوږ مجبوریـو چـې دا لوزوولـو ماشـین د هغـه الوتونکـي )پیلـوټ( پـه رقـم متوافـق 

کـړو، چـې زمـوږ پـه الس کـې دی. تـر هغـه حده چـې مـوږ د نوي قسـم انسـانانو په 

انکشـاف کـې موفق یـو د موادو تخنیکي اونکشـاف به هـم تکمیـل يش. دواړه عوامل 

یـو بـل مـرشوط او مقیدوي. داسـې نـه يش کیدلی چـې ابتدايي انسـانان دې په پېچلو 
ماشـینونو کې واچـول يش.1

 .Vietejahrshefter fur Zeitgeschichte .۳۸ میونیخ، ۱۹۵۳، مخ .  ۱
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نـن ورځ، یـوازې یـو نسـل وروسـته، مـوږ خرو یـو چې رويس ماشـینونه نـور نو 

ابتدايـي نـه دي او په میلیونونو رويس نارینه او ښـځې چې دغه ماشـینونه طرحه کوي، 

جـوړوي او چلـوي هـم، نـور نـو ابتدايـي نـه دي. د یـوه مـورخ پـه حیـث، زه لـه دې 

وروسـتۍ حادثـې رسه ډېـر عالقمـن یـم. د تولیـد اصالحول1 د یـوه لیا ډېـر مهم  څیز 

معنـی لـري- د انسـان اصالحـول. نـن ورځ، د ټـول جهـان پـر مـخ، انسـانان د پیچلو 

ماشـینونو اسـتعامل زده کـوي او پـه دغه کار رسه فکر کـول او له عقل نه اسـتفاده کول 

زده کـوي. هغـه انقـالب چـې تـه به یې پـه حقه اجتامعـي انقـالب وبولـې او زه به یې 

پـه حـارضه قرینه کې د عقـل پراختیا و نوموم، فقـط اوس رشوع کېږي مګـر هغه د دې 

لـه پـاره چـې د پخواين نسـل لـه حیرانوونکو پر مختګونـه رسه قدم په قـدم يش، په ډېر 

رسعـت رسه پـه مـخ ځـي. زمـا په فکـر دا د شـلمې پېـړۍ د انقـالب د اړخونو یـو ډېر 

سـرت اړخ دی. 

کـه چېـرې زه دلتـه هغـه خطرونـه ذکـر نـه کـړم، او د هغـه رول مبهـم اړخونه چې 

زمـوږ پـه اوسـني جهـان کـې د عقل د پـاره ټاکل شـوي دي، ونه ښـيم، یقیـن دی چې 

زمـوږ ځینـې بدبینـان او شـکاکان بـه پـر مـا کلـک انتقادونـه وکـړي. په یـوه مخکیني 

لیکچـر کـې ماویـيل و، چـې زیاتېدونکی فـردي کېدل په هغـه مفهوم رسه چـې ما یې 

بیـان کـړی و، دا معنـی نـه لـري چې هغه بـه اجتامعـي فشـارونه د مطابقـت او متحد 

الشـکل کیدلـو لـه پـاره ضعیـف کـړی. پـه حقیقـت کـې دا زمـوږ د معارص جهـان په 

ظاهـر کـې مهمـل مګـر په معنـی کې درسـت یـا ظاهـراً نقیض حقیقـت دی. 

معارف چې د فردي اسـتعدادونو او فرصتونو د پراختیا او په دغه ډول، زیاتېدونکي 

فـردي کېـدول له پاره یـوه رضوري او قوي وسـیله ده. د دې منافعو ډول لـه پاره هم یوه 

قـوي وسـیله ده چـې اجتامعي مطابقـت پرې پـراخ او عمومي کړی. هغـه تقاضاګانې 

چـې ډېـر کلـه د مسـئولو تلویزیـوين یـا رادیویي خپرونـو یا د لیـا مسـئولو مطبوعاتو د 

پـاره اورېـدل کېـږي، پـه اول رس کـې د ځینـو منفـي پدیـدو پـه ضـد وي، چـې د هغو 

محکومـول اسـان ښـکاري. خو هغـه ډېر زر پـه هغـو تقاضاګانو بدلـې يش چې دغه 

قـوي وسـایل دې د ودې د تشـویق لـه پـاره اسـتعامل يش او په هغـو رسه دې مطلوب 

. هغـه ریفـورم او اصـالح چـې پـه کار، وخـت او مـوادو کـې د ضایعاتو په حـذف رسه ممکن   ۱
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ذوقونـه او مطلـوب نظریـات تزریـق يش په داې حـال کې چې د مطلوبیـت معیار هغه 

ذوقونـه او نظریـات دي، چې جامعې منيل وي دغسـې مبارزې، د هغو په السـونو کې 

چـې پراختیـا یې غواړی، هغه شـعوري او عقيل عملیې دي، چې د جامعې د بیا شـکل 

ورکولـو د پـاره طرحـه کېـږي او دغـه کار د یوه مطلوب سـمت پـه لور د انفـرادي غړو 

د بیـا شـکل ورکولـو له الرې کېـږي. نور ښـکاره مثالونه یـې تجاريت اعـالن کوونکي 

او سـیايس مبلغیـن دي، پـه واقعیت کـې، دغه دوه رولونـه ډېر کله دوه چنـده کېږي. د 

امریـکا پـه متحده ایاالتونو کـې دغه کار ډېر واضـح او براال دی، مګر پـه لویې برتانیې 

لـږ څـه واضـح او براال دی. ګوندونـه او کاندیدان تخصي او کسـبي اعالن کوونکي 

د خپـل بریالیتـوب د پـاره اسـتخدام کـوي. دغه دوه طـرز عملونه، حتی کـه کله کله په 

رسـمي لحـاظ متامیـز وي، یو له بـل رسه ډېر ورتـه وي. تخصي اعـالن کوونکي او 

د لویـو ګوندونـو د تبلیـغ د څانګـو امران ډېـر ذکي او هوښـیار خلـک وي. د وظیفو د 

اجـرا لـه پـاره، دوی لـه ټولـو وسـایلو او منابعو څخـه اسـتفاده کوي؛ خـو عقل څنګه 

مـو چـې پـه نـورو مثالونـو کې ولیـد، یوازې د کشـف له پـاره نه، بلکـې د ګټې لـه پاره 

اسـتعاملېږي پـه سـاکن ډول تـرې اسـتفاده نه کېـږي، بلکې پـه ډینامیک او فعـال ډول 

تـرې کار اخیسـتل کېـږي. تخصـي اعالن کوونکـي او د مبـارزې منظـامن اصالً له 

موجـودو حقایقـو رسه دومـره عالقمـن نـه وي. دوی له هغـو څیزونو رسه عالقه ښـيي 

چـې مسـتهلک یـا انتخـاب کوونکـی پرې متقـد وي. داسـې هـم، دوی له هغو پېښـو 

رسه پـه ډېر مهارت تشـویق کړي. رسبېـره پر دې، د تودې د روحیاتـو مطالعه دوی ته دا 

ښـوولې ده چـې د دوی د نظـر د منلـو ډېره چټکـه الره دا ده، چې د مسـتهلک او موکل 

جذبـايت او غیـر عقـيل عنرص تـه التامس وکـړي. په دغـه ډول، هغه تصویـر چې موږ 

ور رسه مخامـخ کېـږو، دا کېـږي چـې پـه هغـه رسه د صناعـت د څښـتنانو تخصي 

غـوره کسـان یـا ګونـدي مـرشان، د هغـو عقـيل عملیو لـه الرې چـې تر پخوا یـې ډېر 

انکشـاف کـړی دی، خپـل مقاصد تـر رسه کوی او دغو مقاصدو ته د رسـیدو لـه پاره د 

تـود او واو ولسـونو پـه غیر عقيل اصـل1 باندې ځانونـه پوهوي او تجـارت پرې کوي. 

التـامس او رجـوع عقـل تـه نـه وي. التـامس پـه عمومـي ډول پـه هغـو میتودونو رسه 

مخکـې ځـي چـې اسـاروایلډ2 یـې »له عقل نـه النـدې رضبه« بـويل. ما دغـه تصویر 

1  . Irrationlism.
 .O,car Wide )۱۸۵۶-۱۹00، ایرلیندی شاعر، او ډرامه لیکونکی)م .  ۲
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ځکـه یـو څـه څرګند وښـود، چې څوک مـې په دې تومتـي نه کړي چـې ګواکې خطر 

مـې کـم ښـودلی دی1. مګـر دغـه، پـه پراخه توګـه سـم دی او په نـورو سـاحو کې په 

اسـانۍ رسه تطبیـق کیدلـی يش. حاکمه ډلـه د دې له پاره چې د تودي ذهنیت متشـکل 

او اداره کـړي، لږوډېـر اجبـاري اقدامـات عمـيل کـوي. دغه میتـود تر ځینو نـورو نه په 

دې ال بـد معلومېـږي، چـې پـه هغـه رسه له عقل نه نـاوړه اسـتفاده کېږي.

د دغـه جـدي او قـوي تـور د ځـواب لـه پـاره زه یـوازې دوه دلیلونـه راوړلی شـم. 

لومـړی یـې هغه اشـنا دلیـل دی چې د تاریخ پـه جریان کې چـې هره اخـرتاغ، ابداع او 

هـر نوی تخنیک کشـف شـوی دی، منفي او مثبتې خـواو یې لرلې دي. د نوي کشـف 

تـاوان او بیـه تـا یو څـوک وګايل. د چاپ لـه اخرتاع څخه، نـه پوهېږم څومره وروسـته 

و، چـې منقدانـو وویل چې چـاپ د غلطو ذهنیتونـو د خپرولو د پـاره الره هواره کوي.

نـن ورځ دا یـوه عـادي خـره ده چـې پـه رسکونو بانـدې د مـرګ تلفـات د متوټرو 

اخـرتاع او ظهـور تـه منسـوب ګڼـل کېـږي او په هغو خواشـینۍ ښـکاره کېـږي. حتی 

ځینـې سـاینس پوهـان ال د هسـتوي انـرژۍ د تولیـد لـه پاره د خپلـو طریقو او وسـیلو 

کشـف غنـدي. غلـت یې هـم هغه ناڅاپـي تباهي یادوي چـې د هغه په اسـتعامل رسه 

ممکـن کېـږي او شـوې هـم ده. خـو دغسـې اعرتاضونـه نه پخـوا مفید او موثر شـوي 

وو او نـه د دې احتـامل شـته ده چـې پـه اینـده کې به مفیـد يش، چې د نویـو اخرتاغاو 

او کشـفیاتو پرمختـګ معطـل کـړی. د تـودې د تبلیـغ له پـاره چې مـوږ څـه قوتونه او 

تخنیکونـه زده کـړي دي، محـو کیدلـی نـه يش. څومره چـې د دې امکان نه شـته چې 

پـه کمـې انـدازې رسه انفـرادي دموکراسـۍ تـه چې جـان الک یـې طرفـداري کوله، یا 

لیـرايل تیـورۍ تـه چې یو څـه یې د نونسـمې پېړۍ په نیاميـي کلونو کې پـه برتانیا کې 

عمـيل شـوې ده، بېرتـه رجعـت ويش، داسـې هم دا ناشـونۍ ده چـې د اس او بګۍ یا 

د لومـړي لیسـه فر رسمایـه دارۍ ته رجـوع ويش. مګر حقیقي ځـواب دا دی چې دغه 

بـدې ګانـې لـه ځان رسه سـم کوونکـي هم لري. عـالج یې د غیـر عقيل اصـل د ائین 

پـه ملانځلـو رسه په اوسـنۍ جامعه کـې د عقل د پراخ شـوي رول په تردیـد کې نه دی، 

بلکـې چـاره یـې د عقـل په هغـه رول لوبولـو کې ده چـې شـعور ور ته هم لـه پاس او 

هـم لـه النـدې نـه قوي يش. پـه داسـې وخت کې چـې د جامعـې په ټولو سـاحو کې 

. د دغسې موضوع د پوره بحث دپاره وګورئ: د مولف اثر، نوي جامعه، ۱۹۵۱، فصل ۴.   ۱
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زمـوږ د تخنیکـي او علمـي انقـالب له امله د عقـل متزاید اسـتعامل را بانـدې تحمیل 

شـوی دی، دا کـوم خیـايل خـوب نه دی. دغه مخکـې تګ هم، د هر بل سـرت تاریخي 

مخکـې تـګ په څېر، خپـل قیمتونـه او تاوانونه لري، چـې بایـد ادا يش او هم خطرونه 

لـري، چـې باید مقابله وررسه ويش خو د شـکاکانو، مشـاجره خوښـوونکو او د تباهۍ 

پېغمرانـو رسه رسه چـې مخصوصـاً د هغو هېوادونو په روڼ اندو کـې دی، چې د دوی 

پخوانـی ممتـاز موقـف تباه شـوی دی، زه لـه دې نه خجالـت نه یم چې هغـه په تاریخ 

کـې، د ترقـۍ بجـوړې مثـال ونوموم. زمـوږ د عرص د پـاره ممکن دغه ډېـره څرګنده او 

انقـاليب پدیده وي.

د دغـه مرتقـي انقـالب دوهـم اړخ لـه کـوم نـه چـې مـوږ تېرېـږو، د جهـان تبدیل 

شـوی شـکل دی. د پنځلسـمې او شپاړسمې پېړۍ سـرت عرص، چې هلته منځنۍ نړۍ 

پـه پـای کـې منحل شـوه او د معارص جهان تاداو کېښـودل شـو. د نویـو براعظمونو په 

کشـف رسه ښـکاره شـوه. داسـې هـم دغـه عـرص د مدیرتانـۍ له غـاړو نـه د اتالنتیک 

غـاړو تـه د جهان د مرکز په انتقال رسه نښـاين شـو. حتی د فرانسـې د انقـالب ووړ قیام 

او تحـول هـم جغرافیايي منطقې سلسـله پـه دې تعقیب کړله چې له نـوي جهان نه یې 

دعـوت وکـړي چـې د زاړه جهـان موازنه برابره کـړي، مګر هغه تحوالت چې د شـلمې 

پېـړۍ پـه انقـالب رسه راغـيل دي، نظـر هر هغه څـه ته چې له شپاړسـمې پېـړۍ نه را 

پـه دې خوا پيښ شـوي دي، ډېـر جامع دي. 

لـه څلـور سـوه کلونـو وروسـته د جهـان د ثقل مرکـز په یقنیـي ډول لـه لویدیځې 

اروپـا نـه کوچ کـړی دی. لویدیځـه اروپا د انګریـزي ویونکي جهان له لیـرو برخو رسه 

د شـاميل امریکـې د لویـې وچې ضمیمـه ګرځېدلې ده. که ستاسـې خوښـه وي، دغو 

ټولـو تـه مـوږ یـوه لویـه خـره او کوټه ویلی شـو چې پـه هغې کـې متحـد ایاالتونه هم 

د برېښـنا کـوټ او هـم د برېښـنا د بـرج پـه څېر وظیفـه اجار کـوي. لـه دې رسه رسه دا 

یواځینـي یـا ممکـن تر ټولو مهـم تغییرونـه وي. دا ال واضحه نه ده چـې د جهان د ثقل 

مرکـز، پـه انګریـزي ویونکي جهان کـې به چې لویدځـه اروپا يي یوه ضمیمـه ده، پاتې 

وی او یـا بـه وروسـته لـه ډېره وختـه پاتې يش. وايي ښـکاري چـې د ختیځـې اروپا او 

اسـیا لویـه وچـه د هغو لـه اوږدو رسه چې په افریقا کـې دی، نن ورځ د جهان په پېښـو 

کـې ابتکار ښـکاره کوي. نـه تغییرمنونکی رشق، نـن ورځ یوه زړه او وروسـته اصطالح 
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ده. ګرځېدلې 

اوس بـه پـه دې بانـدې چـې پـه اوسـنۍ پېـړۍ کې په اسـیا کې څه پېښـې شـوې 

دي، یـو رسرسي نظـر واچـوو. داسـتان پـه ۱۹0۲ کـې د انګلیـي او جاپان لـه اتحاد 

کولـو څخـه رشوع کېږي، په دغـه اتحاد رسه یو اسـیايي هېواد د اروپايي سـرتو قوتونو 

پـه خـوږې او محفوظـې دایـرې کـې ومنل شـو. شـاید دا به هسـې یو تصـادف وګڼل 

يش چـې جاپـان خپلـه ارتقـا پـه دې خونـدي کړله چې روسـیې تـه یې چیلنـج او ماته 

ورکـړه او پـه دغـه اقـدام رسه یـې د اور هغه لومړنـی بڅرکی بل کړ چې د شـلمې پېړۍ 

سـرت انقـالب یـې مشـغل کـړ، د فرانسـې د ۱۷۸۹ او ۱۸۴۸ انقالبونـو پـه اروپـا کـې 

مقلـدان ومینـدل. د روسـیې د ۱۹0۵ کال انقـالب پـه اروپا کې هیڅ انعـکاس ونه کړ، 

مګـر مقلـدان یـې په اسـیا کې ومنـدل. په څور وروسـتیو کالونـو کې په فـارس، ترکیې 

او چیـن کـې انقالبونه پېښ شـول. دوهم جهـاين جنګ په مشـخص ډول، کوم جهاين 

جنـګ نـه و، بلکـې هغه یـوه اروپايـي داخيل جګړه وه هغه هم داسـې چـې موږ فرض 

کـړو چـې دغسـې یـو واحـد لکه اروپـا موجـودو چـې عواقب یې جهـاين و، پـه دغو 

عواقبـو کـې، پـه ډېـرو اسـیایي هېوادونـو کـې د صناعتـي انکشـاف تحریک پـه چین 

کـې د ضد خارجي احسـاس، د هندي نیشـنلزم او د عرب نیشـنلزم ظهـور و. د ۱۹۱۷ 

کال رويس انقـالب یـو بـل او قاطع خوځوونکی شـو. هغـه څه چې دلته مهـم و، دا و 

چـې مـرشان یـې په دې ټینـګ وو چې مقلـدان به یـې په اروپا کـې ومومـي، مګر دغه 

هیلـې تـر رسه نـه شـولې او پـه پـای کې یې مقلـدان په اسـیا کـې ومونـدل. دا اروپا وه 

چـې »تغییـر نـه منونکـي« ګرځېدلې ده. اسـیا په خوځېـدو کـې ده. مورخ ال تر اوسـه 

پـه دغسـې موقف کـې قرار نـه دی نیولی، چـې د اسـیایي او فریقایي انقالب وسـعت 

او اهمیـت معلـوم کـړي. مګر پـه میلیونونـو اسـیایي او افریقايي خلکو کـې د عرصي 

تخنیکي او صناعتي عملیو خپرېدل او د معارف او سـیايس شـعور رشوع کېدل د دغو 

براعظمونـو مـخ تبدیلـوي. پـه دغسـې حـال کې چـې زه آینـده ته ښـه ځیـر کیدلی نه 

شـم، زه غیـر لـه دې نـه چې د جهـان د تاریـخ په دورمنا کـې دغه د یـوه مرتقي انقالب 

پـه حیـث وګڼـم، د قضاوت له کـوم بل معیـار خر نه یم، د جهان اړول شـوی شـکل، 

چـې د دغـو پېښـو زېږنـده دی لـه خپـل ځـان رسه یې د جهـان په پېښـو کې پـه یقیني 

ډول د دغـه هېـواد )برتانیـا( او په احتـاميل ډول د انګریزي –ویونکی جهـان په وزن کې 
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یـو نسـبي انحطـاط راوړی دی. مګـر نسـبي انحطاط مطلـق انحطاط نـه دی. هغه څه 

چـې مـا په وېره او وحشـت کـې غورځوي، په اسـیا او افریقا کې د ترقي مـارش نه د یو 

بلکـې پـه دغـه ملک او شـاید هم نور چېـرې، د غالبو ډولـو هغه متایـل دی، چې دغو 

انکشـافاتو تـه یـې وړنـده او غیر مدرکه سـرتګه اړولـې ده. داسـې هم د هغو پـه مقابل 

کـې د بدګامنـۍ نـه ډکـه لویي او د نرمـې توضع تر منځ یـو مردود سـلوک اختیار کړی 

دی او د مـايض پـه فلـج کوونکـې میهن پرسـتي کې غرق شـوی دی.

هغـه څـه چـې ما زموږ د شـلمې پېړۍ پـه انقالب کـې د عقل پراختیـا نومولې وه، 

د مـورخ د پـاره خـاص نتایـج او عواقب لـري. په اصل کـې، د عقل د پراختیـا معنی دا 

کېـږي چـې په تاریخ کې دغسـې ډلې طبقـات، خلـک او براعظمونه ظاهر شـوي دي 

چـې تـر اوسـه پـورې د تاریـخ لـه دایـرې نه بهـر وو. پـه لومـړين لیکچر کې مـې دغه 

فکـر  وړانـدې کـړی و چـې د منځنیو پېړیـو د مورخانو دغه متایل چـې د منځنیو پېړیو 

جامعـې تـه یـې د مذهب لـه عینکو نه کتـيل وو، د دوی منابعو د خـاص څنګه وايي له 

املـه وه. غـواړم چـې دغـه فکر لږ څـه نور هم واضـح کړم. زمـا په فکر دغه وینا سـمه 

ده، کـه څـه هـم مبالغـه وررسه ده، چې عیسـايي کلیسـا »منځنیـو پېړیـو یوازنۍ عقيل 

موسسـه«1 ده. څنګـه چـې هغـه یوازنۍ تاریخـي موسسـه ده. یوازې همدغه موسسـه 

د انکشـاف د عقـيل سـیر تابـع وه، چـې د مورخ له پـاره د درکیدلـو او پوهېدلـو وړ وه. 

کلیسـا دنیايي جامعې ته رسوصـورت او تنظیـم ورکاوه، او دنیايي جامعې ځانله عقيل 

ژونـد نـه الره. د خلکـو تـوده، د ماقبـل التاریـخ خلکو په څیـر، طبیعت تـه مربوطه وه 

نـه تاریـخ تـه. عـرصي تاریخ هغـه وخـت رشوع کېږي چـې خلک پـه زیاته انـدازه په 

اجتامعـي او سـیايس شـعور کـې ظهـور کـوي او د  تاریخـي واحدونو پـه حیث چې 

مـايض او اینـده لـري، لـه خپلـو مربوطـو ډولـو نـه اګاه کېـږي، او پـه مکمـل ډول پـه 

تاریـخ کـې ننوځـي. یـوازې د تېرو دوه سـوو کالونـو په جریان کـې ده، هغه هـم په یو 

څـو پرمختللـو هېوادونو کې چې اجتامعي، سـیايس او تاریخي شـعور پـه دې رشوع 

کـړې ده، چـې د نفوسـو په اکریت کې خپور شـې. د لومـړي ځل له پاره یـوازې اوس 

ممکنـه شـوې ده، چـې د داسـې جهـان تصـور ويش، چـې خلق یـې په ټولـه معنی په 

تاریـخ کې ننوتلـې وي. دغه خلک نور نو د متسـعمرايت منتظامنو یا انسـان پېژندونکو 

. اې. فان مارتن، د رنسانس سوسیولوجي)انګریزي ترجمه، ۱۹۴۵(، مخ ۱۸.   ۱
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د بحـث موضـوع نه، بلکـې د مـورخ د بحث موضوع شـوي دي.

دا زمـوږ د تاریـخ پـه مفهـوم کې یـو انقـالب دی. په اتلسـمې پېړۍ کـې تاریخ ال 

هـم د غـوره او خاصـو کسـانو تاریخ و. په نونسـمې پېړۍ کـې برتانیایـي مورخانو دمه 

پـه دمـه او پـه متنـاوب ډول داسـې مـخ کې تلـل رشوع کـړل چـې تاریـخ د ټولې ميل 

وړې ټولنـې1 د تاریـخ پـه حیـث وګڼـي. جې.ار. ګریـن2، که څـه هم عادي مـورخ و، 

د انګلیـس د ولـس تاریـخ پـه لومـړين تألیـف رسه یې نـوم وګاټه. کـه څه هم کـردار له 

ګفتـار نـه ډېـر وروسـته دی، په شـلمې پېړۍ کې هـر مورخ دغـه نظر ته یـو نظر کوي. 

زه پـه دغـو نیمګړتیـاوو ډېر زور نه اچوم پـه دې چې زه له خپلو ناکامیـو رسه د مورخانو 

پـه حیـث ډېـره عالقـه لـرم چې ومـو نه شـو کـړای د دغـه ملـک او لویدیځـي اروپا نه 

بهـر د تاریـخ پراخـې غاړې په نظر کې ونیسـو. اکټـن د خپل ۱۸۹۶ کال پـه رپوټ کې 

عاملـي تاریـخ داسـې وګاڼه»چـې د ټولـو ملکونو له ګـډ تاریخ نـه بیـل دی«. ده خپله 

وینا داسـې اوږده کړه.

»دا )عاملـي تاریـخ( په دغسـې یوې سلسـلې رسه خوځېږي چې ملتونـه به هغه ته 

ثانـوي او فرعـي وي. د دوی )ملتونـو( داسـتان به پـه خپله د دوی په خاطـر بیا نه يش، 

بلکـې د یـوې لیالوړې سلسـلې تـه د ارتباط او تبعیت)پـه خاطر او( د وخـت او درجې 
پـه مطابـق چې دوی به د برش د مشـرتکو نیکمرغیو د پاره مرسـته کـوي)و لیکل يش«.3

د اکټـن د پـاره پـه دې کـې څـه ګړوبـړ نه و چـې عاملي تاریـخ، څنګه چـې ده یې 

درک کـړی و، د هـر جـدي مـورخ د پـاره د عالقـي وړ موضـوع ده. مـوږ اوس د دې له 

پـاره چـې پـه دغـه مفهـوم رسه د عاملي تاریـخ له پـاره الره هـواره کړو، څـه کوو؟

پـه دغـو لیکچرونـو کـې مـې نیـت دا نـه و چې پـه دغـه پوهنتـون کـې د تاریخ د 

تحصیـل پـه اړه څـه ووایـم. خـو اوس د هغـه څه لـه پاره چې کوښـښ کوم ویـې وایم 

دغسـې څرګنـد مثالونـه را پـه الس شـوي دي، چـې که دغومبسـو ځالې تـه الس وانه 

چوم ډارن به ښـکاره شـم. مـوږ په تېرو څلویښـتو کالونو کې، په خپـل تعلیمي نصاب 

کـې د متحـده ایاالتونـو تاریـخ په اسـايس ډول ځـای کـړی دی. دغه یو مهـم وړاندې 

تـګ دی، مګـر دغـه کار لـه خپـل ځـان رسه د انګلیي تاریـخ د تنګ نظـرۍ خطر یو 

1  . Community.
2   . J.R. Green.

. د کیمرج معارص تاریخ، منبع، مولفیت او تولید یې۱۹0۷، مخ ۱۴.   ۳
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څـه پیـاوړی کـړی دی، او دغـه خطـر ال دمخه تـر دې زمـوږ په تعلیمي نصـاب باندې 

د انګریـزي ویونکـي جهـان د ال برابـر خطرناک لـه تنګ نظرۍ رسه د مړه الس په شـان 

درونـد متامېـده. پـه دې کـې څه شـک نه شـته چې پـه تېرو څلور سـوو کالونـو کې د 

انګریـزي ویونکـو جهـان تاریـخ د تاریخ یو سـرت عرص و. خـو که دا د عاملـي تاریخ د 

ثقـل مرکـز او نـور هـر څه د هغه فـروع او محیـط وشـمېرل يش، دا به د لیـرې لید خپه 

کوونکـی تحریـف وي. د پوهنتـون وظیفه ده، چې دغسـې تحریفات سـم کـړي. ماته 

دغسـې ښـکاري چـې پـه دغه پوهنتـون کـې د معـارص تاریخ مکتـب خپلـه وظیفه تر 

رسه کولـی نـه يش. پـه یقین رسه دا سـمه نـه ده چې په هر نـوي پوهنتون کـې په تاریخ 

کـې د سـاینس لـه کاندید نه دې امتحان واخیسـتل يش، بـې له دې چـې ده د انګریزي 

نـه پـه پرتـه، بلـه عرصي ژبـه پـه کايف انـدازه زده کـړې وي. باید مـوږ دا ځانلـه اخطار 

وبولـو چـې پـه اکسـفورد کې د فلسـفې د قدیمـي او محرتم دسـپلین په بـاب څه پېښ 

شـول او دا هغـه وخـت و چـې د هغـه منظـامن دې نتېجـې ته ورسـیدل چـې دوی په 

سـاده ورځنـۍ انګریـزۍ رسه پـه ښـه شـان په مـخ تلـی يش. یقینـاً دا غلطـه ده چې د 

محصـل د پـاره داسـې اسـانتیاوې نه وي چې د هـر اروپايي ملک د تاریـخ د مطالعې د 

پـاره لـه داسـې کتابونـه په پرته نـور څه ونه لـري. هغه محصل چـې د اسـیا، افریقا یا د 

التینـي امریـکا پـه باب یو څـه معلومات لـري، اوس لـږ چانس لري چـې وکولی يش 

خپـل معلومـات پـه همغـه مضمون کې چې د ښـکلې نونسـمې پېړۍ ښـکلې جغه په 

رس لـري، ښـکاره کـړی:»د اروپـا پراختیـا« لـه بده مرغـه عنوان لـه محتویاتـو رسه پوره 

رس خـوري. لـه محصـل نـه دا نـه غوښـتل کېـږي چـې د هغـو ملکونـو لکه چیـن، یا 

فـارس پـه شـان، چې ښـه مسـتند تاریخ لـري، حتی یو څـه زړه کـړی. دی بایـد د دغو 

ملکونـو د هغـه وخت حادثـات زړه کـړي، چې اروپایانو زیار ایسـت چې تسـلط پرې 

ټینـګ کـړي. ما ته ویـل کېږي، چې پـه دغه پوهنتون)کیمـرج( کې د روسـیې، پاریس 

او چیـن د تاریـخ لیکچرونـه د تاریـخ د پوهنځـي له غړو نـه غیر نور څـوک ورکوي. د 

چینايـي پروفیـر هغه عقیـده چې ده پېنځـه کاله ړومبـی په خپل افتتاحـي لیکچر کې 

اظهـار کـړې وه، د کیمـرج پـه مورخانو کې پـه ګڼو غوږونـو لویدلې ده. عقیـده دا وه: 

» نـه يش کیدلـی چـې چیـن د بـرشي تاریـخ له عمومـي جریان څخـه د بانـدې وګڼل 
يش«.1

. اې.جې. پويل بلینک، د چین تاریخ او دجهان تاریخ ۱۹۵۵، مخ ۳۶.   ۱
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هغـه تالیـف چې ممکـن په اینده کـې، د یوه ډېر سـرت تاریخي اثر، پـه حیث وګڼل 

يش، دغسـې یـوه کـس لیـکيل دی چـې هغـه د تاریـخ څانګـې ته منسـوب نـه و او د 

تاریـخ څانګـې له هغه رسه هیڅ مرسـته کړې نـه ده. زما مطلب د ډاکټـر نیډهام1 تألیف 

پـه نامـه د »سـاینس او مدنیـت په چین کـې« دی. دا یو هوښـیار کوونکی فکـر دی. ما 

بایـد دغـه داخـيل زخمونـه عمومـو ته بـراال کـړی نـه وای، مګر مـا د دغـه حقیقت په 

بنـا بـراال کـړل چې فکر کوم د شـلمې پېړۍ پـه نیاميي کې د نـورو برتانیايـي پوهنتونو 

او پـه عمومـي ډول د برتانیايـي روشـنفکرانو  حـال همدغسـې دی. د وکټوریـا د عرص 

ګوښـه توب پـه باب هغـه زړه کنایه»طوفانونه په رودبار کې، براعظم ګوښـه شـوی« له 

بـده مرغـه نـن ورځ پـوره صدق کوي. پـه بهرين جهان کې یـو ځل بیـا طوفانونه خواره 

دي، پـه داسـې حـال کې چې موږ پـه انګریزي ویونکـو ملکونو کـې رسه غونډیزږو او 

پـه ورځنۍ سـاده ژبـه ځانو تـه وایو چې نـور براعظمونه زمـوږ د مدنیت لـه برکتونو او 

مواهبـو څخـه په خپل فوق العاده سـلوک رسه ګوښـه کېږي، کله کله داسـې ښـکاري 

چـې ګواکـې زمـوږ د بې کفایتۍ یـا نه اماده تـوب له املـه د جهان له حقیقـي حادثاتو 

د پوهیدلـو پـه غرض ځان ګوښـه کوو.

د لومـړين لیکچـر پـه اولـو جملـو کـې ما کوښـښ وکـړ چـې د جهان بینـۍ هغه 

قـوي اختـالف تـه توجـه جلـب کـړم، چې د شـلمې پېـړۍ نیاميـي کالونه د نونسـمې 

پېـړۍ لـه وروسـتیو کالونو څخه بیلـوي. اوس غـواړم دغه تقاضـا پراخه وښـيم. که زه 

پـه دې قرینـې کـې د »لـرال« او »محافظـه کارۍ«  کلـامت اسـتعاملوم، دا بـه ډېره زر 

ښـکاره يش، زه هغـه د برتانیـې د سـیايس ګوندونـو په مفهـوم رسه نه اسـتعاملوم. څه 

وخـت چـې اکټـن د ترقۍ په اړه غږېـده، ده د برتانیا د مروجي مفهـوم یعنې د »تدریجي 

اصالـت«2 پـه چـوکاټ کـې دننـه په هغه سـوچ نـه کاوه. »انقـالب، یا څنګـه چې موږ 

لرالیـزم وایـو« د ۱۸۸۷ کال هـل مکتـوب څخه یـوه څرګنده اصطـالح ده. 

لـه هغـه نـه لس کاله وروسـته ده د معارص تاریخ پـه باب په یوه لیکچـر کې وویل: 

»انقـالب د معـارصې ترقـۍ میتـود دی«. په یـو بل لیکچر کـې ده د »عمومـي نظریاتو 

ظهـور چـې مـوږ یې انقـالب بولـو« څخه خـرې وکړلې. په یـوه ناچاپ شـوې خطي 

نسـخه کې داسـې رشح ورکړلـه:»وګ د روغې جوړې له الرې حکومـت وکړ، لیرال د 

1  Dr. Needham,
2  . Gradualism.
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افـکار و حکومـت رشوع کـوي«1 د »افـکارو حکومت« څخه د اکټن مـراد لیرالزم و او 

لـه لیرالیـزم څخـه یې مـراد انقالب و. لیرالـزم د اکټن په عمر کـې د اجتامعي تحول د 

ډینامیـک پـه حیث خپـل قوت ال رصف کـړی نه و. زموږ پـه عرص کـې، د لیرالیزم بقا 

یـا پـه جامعه کـې هر چېرې محافظـه کار ګرځیدلـی دی. که اکټن تـه اوس د مراجعت 

تبلیـغ ويش، دا بـه مفهـوم ونـه لري. مګر مـورخ لـه دې رسه عالقمن دی چـې لومړی 

د اکټـن دریـځ معلـوم کـړي، بیا د هغـه دریځ د معـارصو مفکرانو له دریځ رسه مقایسـه 

کـړي او وروسـته دا وڅېـړي چـې د ده د دریځ کوم عنارص ال تر اوسـه هـم د اعتبار وړ 

دي. پـه دې کـې څه شـک نشـته چې د اکټن نسـل له خوش بینـۍ او له حـده زیات په 

ځـان اعتامد څخه زیامنن شـو او د هغه جوړښـت ښـوئیدونکی ماهیت یـې پوره درک 

نـه کـړ، چـې ده پرې عقیـده لرله ، خو دغه نسـل دوه شـیان لـرل او هغـو دواړو ته موږ 

سـخت اړ یـو: د تحـول مفهـوم پـه تاریـخ کې د یـوه مرتقي عامـل په حیـث او په عقل 

عقیـده لـرل د عقـل معضالتـو د تفاهم له پـاره زموږ د الر ښـود په حیث.

را ځـئ چـې اوس د ۱۹۵0 کال د لسـو کالونـو څـو اوازونو ته غوږ ونیسـو. په یوه 

ړومبنـي لیکچـر کـې مـا د رسلویـي نامیـر د قناعـت کلـامت ذکر کـړل چې په داسـې 

حـال کـې چـې د »مشـخصو مسـایلو« لـه پـاره د »حـل عمـيل الرې« لټولـې کېـږي، 

»پروګرامونـه او مفکـورې د دواړو ګوندونو له خوا هیریـږي«  او د هغه دغه بیان د »ميل 

پاخـه تـوب« یـوه عالمـه ده. زه پـه خپلـه د یوه فـرد او ملت تر منـځ د عمـر اوږدوالی د 

داسـې مشـابهتونو څه عالقمن نه یم او که رسه له دې هم مشـابهت او قیاس غوښـتل 

کېـږي پـه دغه حـال کې بیا دا پوښـتنه را منځ ته کېږي، چې ښـه څه وخـت چې موږ د 

»پاخـه تـوب« له پړاو نه واوښـتو، وروسـته تـرې نه څـه را منځ ته کېـږي. هغه څه چې 

۱   . د دغـو عبارتونـو لپـاره وګورئ: وګوری د اکټـن له لیکنو څخه انتخابـات)۱۹۱۷(، د معارص 

تاریـخ پـه باب لیکچرونـه )۱۹0۶(، مخونـه ۴، ۳۲. خطي نسـخې، ۴۹۴۹، د کیمرج پوهنتون 

پـه کتابخانـه کـې په ۱۸۸۷ لیـک کې چې پورته یا د شـو، اکټن »د تغییر نښـه دغه بـويل: له زاړه 

څخـه و نـوي تـه د دوګانو)لیراالنـو( تغییـر د »وجدان انکشـاف په حیـث« وجدان دلتـه ظاهراً 

د شـغور لـه انکشـاف رسه تړلـی دی. وګورئ: مـخ ۱۳۵، پورتـه. او د افـکارو د حاکمیت رسه، 

توافـق کوي، سـټبز هغـه معارص تاریخ پـه دوو دورونو ویشـلی دی چې د فرانسـې انقالب رسه 

یـې پیـل کړی دی:لومړنـی د قوتونو، صالحیتونـو او فامیلونو تاریخ، دوهم یـې هغه تاریخ چې 

هلتـه افـکار د اشـکالو او حقوقو ځـای نیي. )دبلیو.سـپبز، د منځنیو او معـارص تاریخ په باب 

اوولـس لیکچرونـه، دریم چـاپ، ۱۹00، مخ ۲۳۹(.
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مـا عالقمـن کـوي، پرتله کـول دي، د علمي او مشـخص تر منځ چې سـتایل کېږي او 

د »پروګرامونـو او مفکـورو« تـر منځ چې غندل کېـږي او محکومېږي. پـه مفکره ییزې 

تیـورۍ جوړولـو بانـدې د عميل فعل غـوره ګڼي بې له کوم شـک نـه د محافظه کارۍ 

ده.  نښه 

د نامیـر پـه نظـر دا د اتلسـمې پېـړۍ ممثـل دی، یعنـې د دریـم جـارج د جلـوس 

انګلسـتان چـې د اکټـن د انقـالب او د مفکـورو حکومـت د قریـب الوقـوع حملې په 

مقابـل کـې اعـرتاض کوي. خـو د هغې پـوره محافظه کارۍ اشـنا افاده زمـوږ په عرص 

کـې د پـوره تجربـې په بڼه ډېـره مروجه ده. ډېر مروج شـکل یـې د پروفیـر ترور-روپر 

پـه تبـرصه کـې ښـکاره دی. دی وایـي چې »کلـه چې افراطیـون چیغې وهـي چې فتح 

یقینـاً د دوی ده، معقـول محافظـه کاران یـې پـر پـزه پـه سـوک وهـي«. پروفیـر اوک 

شـات دا مـروج تجربیـت پـه یـوه پېچلـې بڼـه ښـيي. دی وايي چـې په خپلو سـیايس 

موضوعاتـو کـې مـوږ »پـه بـې پایان او بـې عمق بحر کې سـفر کـوو« چې هلتـه »نه د 

رشوع ټکـی شـته او نـه ټاکلی هدف« او هلتـه زموږ یواځني هـدف دا دی چې »په یوې 

اوارې کښـتۍ کـې ځـان د المبـو پـه حال کـې وسـاتو«1. د دې څه رضورت نـه وینم د 

اوسـنیو لیکوالو فهرسـت پسـې ولټوم چې دوی سـیايس »خیال پرسـتي«2، »مهدیت«3 

محکوم کـړی دی.

د ژورو افراطـي افـکارو لـه پاره چـې د جامعې د اینده په باب د هغـو اظهار کېږي، 

دا د کنځلـو او ناسـزاوو جـاري اصطالحـات دي، زه د دې څـه زیـار هم نه باسـم چې 

پـه متحـده ایاالتونـو کې هغه تـازه متایالت چې تـر بحث الندې ونیسـم چې محافظه 

کارۍ تـه د تبعیـت پـه بـراال اعالمولـو کـې مورخـان او سـیايس مفکران پـه دغه ملک 

کـې د هغـوی تـر ملګـرو لـږ احتیـاط کـوي. هلته به یـوازې تـر ټولو وتـيل او تـر ټولو 

معتـدل امریکايـي محافظه کار مورخ پروفیر سـامویل موریسـن4 تبـرصه را نقل کړم، 

چـې ده د ۱۹۵0 پـه دسـمر کـې د امریکـې د تاریخ ټولنې تـه په یـوه افتتاحي خطاب 

کـې اظهـار کـړې وه. ده دغـه تبـرصه د یـوه عکس العمل پـه حیث د هغه پـه ضد کړې 

. ایم. اوک شات، سیايس معارف، )۱۹۵۱، مخ ۲۲.   ۱
2  . Utopiansim.
3  . Messianism.
4  . Samul Morison.
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وه کـوم چـې ده د»جیفرسن-جیکسـن-اف.ډي. روزولـت طـرح« بللـې وه او د متحده 

ایالتونـو د تاریـخ لـه پـاره یې داسـې التـامس وکړ چـې »د یـوه معقول محافظـه کار له 
نظره لیکل شـوی وي«.1

خـو دا پروفیـر پاپـر دی، چـې پـه برتانیـا کـې یـې دغـه محطاطـه محافظـه کاره 

جهـان بینـۍ پـه ډېر واضـح او غیر مصالحتي شـکل یو ځل بیـا وړاندې کـړې ده. دی 

د نامیـر د »پروګرامـون او مفکـورو« د تردیـد د انعکاس په ضمن کې په هغو سیاسـتونو 

انتقـاد کـوي چـې ادعـا لري هـدف یـې »د یوه ټاکيل پـالن په اسـاس  د ټولـې جامعې 

بیـا نتظیمـول دي«. د هغـه سپارښـتنه کوي چې دی یـې »تدریجي پیونـد کارۍ« او »په 

ناغېـړۍ رسه مطلـب ته د رسـیدو«2 له نسـبت څخـه یو ګام هم نـه اخوا کېـږي. په یوه 

ټکـي کې، رښـتیا زه د پروفیر پاپر پوره احرتام سـاتم. دی د عقـل قوي مدافع او حامي 

دی او غیـر عقـيل اصـل تـه یې نـه په مايض کې مخـه کـړې ده او نه پـه اوس کې. خو 

کـه مـوږ د ده»د اجتامعـي تدریجـي انجنیـري« تعریف ښـه مشـخص نـه دی، موږ ته 

واضحـاً ویـل کېـږي چـې د »هدفونـو« انتقـاد په کې نشـته. هغـه محتـاط مثالونه کوم 

چـې د هغـه د قانوين فعالیتونو لکه د »اسـايس قانـون ریفـورم« او د »د عایداتو د زیات 

برابـر کیدلـو په لـور متایل« په باب یـې ورکوي، واضحاً ښـيي چې مقصـد دا دی چې 

هغـه بایـد د موجـودې جامعې په چـوکاټ کې د ننـه کار او فعالیت وکـړي3 د پروفیر 

پاپـر د څیزونـو پـه طـرح کې د عقـل موقف پـه حقیقت کـې د برتانیې ملکـي مامور ته 

ورتـه دی. دی بـه د دې لیاقـت لري چې د واکمن حکومت سیاسـتونه وچلوي او حتی 

د هغـو د ښـو کار کولـو لپـاره د عمـيل اصالحاتو په منظـور نظریات هـم ور کړي، خو 

د دې حـق نـه لـري، چـې د هغـو پـه اسـايس ړومبنیو فرضیـو، یـا نهايي مقاصـدو یې 

ګړوبـړ وکـړي. دا ښـه ګټـور کار دی. زه هـم په خپـل وخت کې ملکـي مامور وم. 

مګـر زمـا پـه عقیده د موجـود نظام فرضیو تـه د عقل مادونیـت پـه اوږده موده کې 

بالـکل د نـه منلـو دی. اکټن هـم هغه وخت چې خپله معادله داسـې تفسـیر کړله چې: 

انقـالب –لیرالیـزم د افـکارو حکومـت، د عقـل په باب یې همدغسـې تفکـر کاوه. په 

انسـاين چـارو کـې ترقـي، په سـاینس کې وي، یا پـه جامعه یا پـه تاریخ کـې، عموماً د 

. امریکايي تاریخي مجله، ملر،۲، جنوري ۱۹۵۱، مخونه، ۲۷۳-۲۷۲.   ۱

. کي. پاپر، د هسټوریزم فقر)۱۹۵۷(، مخونه، ۶۷، ۷۴.   ۲

. ایضاً مخونه ۶۴، ۶۸.   ۳
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انسـانانو پـه هغسـې زړه ورې امادګۍ رسه شـوی دی، چې د کارونـو د اجراء د طریقې 

پـه بـاب د تدریجـي اصطالحاتـو د هڅې د پـاره ځانونه محدود کړي، بلکـې د عقل په 

نامـه رسه د موجـودې طریقـې د اجراءاتـو یـا د هغو ښـکاره او پټو فرضیو پـه مقابل کې 

پـه کـوم چـې په هغو اسـتناد کېـږي. اسـايس مخالفتونه وړانـدې کـړي. زه هغه وخت 

تـه د امیـد سـرتګې لرم چې د انګریـزې ویونکي جهان مورخان د سوسـیو لوجسـان او 

سـیايس مفکـران د دغـې وظیفې د پـاره همـت او جرئت بېرته تر السـه کړی.

مګـر رسه لـه دې هـم د انګریـزي ویونکي جهان پـه روڼ اندو او سـیايس مفکرانو 

کـې د عقـل د عقیـدې نیمګړتیـا مـا ډېـر نـه اندیښـمنوي، بلکې د هغـه نافذ او سـاري 

جهـان پـه بـاب د احسـاس نه لـرل مې ځوروي چـې دایامً پـه حرکت وي. پـه اول نظر 

کـې دا پـه ظاهـر کې مهمـل او په معنی کې سـم معلومېـږي، ځکه چـې د تحوالتو په 

بـاب چـې زموږ شـاوخوا روان دي، دومره سـطحي خرې، ډېرې لږې شـوې دي. خو 

مهمـه دا ده چـې تحـول نور نـو د یوه موفقیت، یـوې موقع، یا ترقۍ پـه حیث نه، بلکې 

د وېـرې د یـو څیـز په حیـث ګڼل کېـږي. کله چـې زموږ سـیايس او اقتصـادي پنډتان 

د تشـخیص نسـخې را کـوي دوی مـوږ تـه د کوم درمـل را کولی نـه يش، بلکې اخطار 

را کـوي چـې افراطـي او ژورو فکرونـو تـه په بې اعتـامدۍ وګورو، له هر هغـه څه ډډه 

وکـړو، چـې د انقـالب بـوی ور کوي او څومـره چې کولی شـو پـه ورو ورو او حتیاط 

رسه پـه مـخ والړ شـو، هغـه هـم که چېـرې مخکې تګ حتمـي وي- په دغسـې وخت 

کـې چـې جهـان خپله څېره پـه دومره چټکـۍ او افراطـي ډول رسه اړوي، چـې په تېرو 

څلـور سـوو کلونـو کې یـې نه بدلـه کړې، مـا ته دا فـوق العـاده وړوندتوب ښـکاري. 

دغـه واضـح د ډار د پـاره الره هـواره کـوي، داسـې نه چې جهان شـمول نهضـت به په 

ځـای ودرېـږي، خـو دغـه ملک یا ممکـن انګریـزي ویونکـي ملکونه بـه د عمومي پر 

مختـګ تـر شـا وروسـته پاتـې يش او د تېـر عضمـت د خطر په لنـډ فکر کې بـه عرق 

يش، بـې لـه دې چـې هیلـه ارسه یـا ګیلـه او مانـه ولـري. زه پـه خپله خوش بیـن پاتې 

کېـږم. کلـه چـې رس لويي نامیر اخطـار را کوي، چې لـه مفکـورو او پروګرامونو څخه 

ډډه وکـړم او پروفیـر اوک شـات را تـه وايي چې مـوږ په خاص ډول کـوم پلو ته تللی 

نـه شـو او مهمـه بـس دا ده چـې څار واوسـو، چې څوک هیـڅ څوک کښـتۍ ته ټکان 

ور نـه کـړي او پروفیـر پاپـر غـواړي چـې په تدریجـي انجنیـرۍ رسه هغـه زوړ ګران 



179  |   تاریخ څه ته وايي؟ تاریخ څه ته وايي؟  |   178

ټـي. مـوډل پـر رسک وسـاتو او پروفیـر ټرور-روپـر افراطیـون پـه سـوک رسه په غوږ 

وهـي او پـرو فیر موریسـن د تاریخ د پـاره التامس کوي، چې به معقـول محافظه کار 

روح رسه ولیکل يش، زه به د دغسـې جهان څار واوسـم چې په درد او پرېشـانۍ اخته 

وي او د یـوه سـرت سـاینس پوه په مشـهورو کلمو رسه به ځـواب ورکـوم.: » له دې رسه 

رسه هم حرکـت کوي«.

»پای«
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  Index ښکارندوی

النـدې ښـکارندوی د مصنافانـو او موضوعاتـو په بـاب دی، پـه مصنفانو کې هم 

هغـه ښـوول شـوي، چـې نظریـات یـې په مـن کې ذکـر شـوي وي، یعنې تـش اعالم 

نـه دی ټول شـوی.

الف:     اکټن، الرډ                        ۳-۱، ۱۲، ۱۳، ۴۶، ۴۹، ۵۲، ۷۳،

،۱۵۳ ،۱۴۵-۱۴۳ ،۹۳     

   .۱۹۶ ،۱۹۴-۱۹۲ ،۱۸۹ ،۱۶۹،۱۷0     

ادمز، هرني                                   ۱۱۲

ایلیټ، ټي، اس                          ۵0

الټن، جي                                     ۷۷

انګلز، اف                                   ۹۹

۹۲-۱0۴)ارزيش قضاوتونه هم وګورئ(   اخالق په تاریخ کې              

۵۸ -۵۶ اعداد په تاریخ کې                

انشټاین، ای،                             ۹۲

ارزښتي قضاوتونه                 ۱0۲-۹۷،۱00-۹۵، ۱۵۵، ۱۶۳، ۱۶۵

اوک شات، ام،                         ۲۱، ۱۹۷-۱۹۴

افاقیت په تاریخ کې             ۵-۳، ۲۸-۲۷، ۸۹-۸۸، ۱۵۴-۱۴۹، ۱۶۳.

اپالتون                                        ۱۱۳-۱۱۲،

ارستو                                           ۷۴،
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ب: بیکن، اف،                             ۹۷، ۱۳۸،

بره کلف، چی،                           ۱۱، ۷۳،

بارت، کې،                                      ۹۱

بیکر، کې،                                      ۲0

بایل، ار،                                         ۶۷

بردایف، ان،                                    ۹۱، ۱۳۳،

بسامرک،او،ای،ال،                       ۴۵، ۶۲، ۱۵۹، ۱۶۱، ۱۶۲،

برنسن، بې،                                   ۱۲۲

برلین، رسآی،                               ۵0، ۵۲، ۹۴، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۲۲، 

.۱۶۱ ،۱۶0 ،۱۵۹ ،۱۵۸ ،۱۴۶ ،۱۲۸     

برنهارد،اچ،                                    ۱۷-۱۴

بوزول،                                           ۹۸،

بکل، اچ،                                       ۶۹

برک خاردت، جې،                       ۱۸، ۲۴، ۳۶، ۶۴، ۷۷، ۱۶۸، 

برادلی، اف، اچ،                        ۱۴۴

برک، اي،                                      ۶۸

بري، جي، يب،                            ۱0، ۶۷-۶۶، ۶۹، ۱۲۳-۱۲۲، ۱۲۹، ۱۴۹، ۱۵۲،

بټرفیلډ، اچ                                ۱۸، ۴۶، ۴۷، ۵۹، ۹۱، ۱۵۱،

برشي علوم او ساینس          ۱0۶-۱0۴،

بنتهام،                                           ۳۹

ب: پارسنز، ټي،                           ۸، ۱۳0،

   پیرانډلو، ال،                            ۸           

پو این کره، اچ،                        ۶۹، ۱۱۱

پوګاچیف،                               ۶۱

پاستورال                                ۹۲

پويل بیوس                           ۱۲۳

پاپر، کې،                                ۱۲، ۱۴-۱۱۵، ۱۲۸، ۱۳۲ف، ۱۹۵، ۱۹۷، 
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پریکلس،                                 ۳۹، ۹۶،

پایک، اف،                                ۱۳۵، ۱۳۶،

پیش ګويي،                            ۸۴-۸۲،

پرودون،                                 ۱۶۱،

پويل بلینک،ای،                   ۱۹۱

ت: تاسې توس،                 ۱۲۳   

تصادف په تاریخ                ۵۲، ۱۲۷-۱۲۱

تکامل،                                    ۱۴۲-۱۴۱

توسیدایدز،                         ۱0۷، ۱۳۶،

تاک ویل، ای،                         ۱۵۲، ۱۶۹، 

تولستو۲، ای، ال،                        ۵۹، ۶۲، ۱۲۶،

تعمیم                                     ۷۴، ۸0،

تراتسکي، ال                        ۸۶، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۶،

ټاين، آر،                                ۱۵۷،

ټیلر، ای، جي، پي،            ۱۳۴، ۱۳۸-۱۳۷،

تاریخ او مذهب                    ۸۹- ۹۱، ۱۳۶-۱۳۵،

ټیلیو لوجي،                         ۱۳۴، ۱۳۷، ۱۳۸،

ټاین يب، اې، جې،               ۴۸، ۹۳، ۱۳۵، ۱۴۴،

ټرې ولیین، جې، ام،          ۲۲، ۲۲۳، ۴0، ۴۴،

ټرې ولیین، جې، او،           ۲۲،

ټریور – روپر، اچ،                ۲۶، ۵۵، ۱۹۴، ۱۹۷،

ج: جانسن، اس،                 ۹۷،

چ: چې چې رین، جي،        ۱۷،

چرچیل، ونسن،                   ۱۸، ۱۲۱

ح: حقایق،                               ۲۳-۳، ۵0، ۷0، ۱۲۷، ۱۵۶، ۱۶۶-۱۶۳

حتمیت                                     ۱۱۹-۱۱۷

د: دمپیر، ډبلیو،                     ۱۳۹
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ډاريس، ام، يس،                       ۹0، ۱۱۳ ف

ډارون، سی،                                 ۶۶، ۶۷

دکارت                                         ۱۶۹

ډویچر، اې،                               ۵۵

دل دې، ډبلیو                             ۲0

ډالنچر، جي فان،                       ۱۲

ډون، جي،                                   ۳۳

دا ستایفسکي                             ۳۴،

درسونه د تاریخ،                ۸0 – ۸۲

ډانټه، ای،                            ۳۹

دورونو رسه، ویشنه په،      ۷۲

ر: روحیات،                     ۵۴)فرادی هم وګورئ(

رانګ کې، فان،              ۳، ۱۸، ۱۲۴

روسو، جی، جی،            ۱۶۹

راوس، ای، ال،                     ۱۸، ۵۲،

رسل، بی،                            ۴، ۶۶، ۱۱۱، ۱۳۹- ۱۴0

روزبیری،                               ۹۳

روترفورد،                               ۷0، ۱۳۴

رښتین توب، په تاریخ کې         ۱۵0، ۱۶۵-۱۶۴

رنځ او عذاب په تاریخ کې            ۹۷ – ۱00

س: سوانح لیکنه،                             ۵۱-۵0، 

سارترافراد                              ۶۴-۶۲

سکاټ، اس، يب،                        ۵ 

سمت، اې،                             ۵۸، ۶۸، ۱۷۱- ۱۱۷۲، ۱۷۹،

سنو، رسيس،                       ۱0۵ ۱0۵، ۱۳۴

سوشیالوجي،                       ۵۱،
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سومبارت، ډبلیو                    ۷۲

سورل، جي،                            ۷۲

سپنر، اچ                             ۶۵

سرتچي، ال،                          ۱۲-۱۱، 

سټبز، ډبلیو                            ۹۴

سټن، ای،                                ۱۷-۱۶

میرو و                                 ۴0

 شرت یز مبول مبان، چی،      ۱۷-۱۴

ف: فرش، اچ، ای، ال،              ۴۸، ۱۲۴

فروید، اس،                               ۱۷۴، ۱۷۶،

فروډ، جي،                             ۲۷                                    

فردیت، اصل د،                           ۳۷-۳۴

فاعل او موضوع                     ۸۹-۸۴

ق: قوانین، مفکوره په باب   ۶۷-۷۲، ۷۸، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۶۷ؤ ۱۷۸

ع: علم، نظریات په باب         ۶، ۲۸، ۸۸- ۸۹

عقـل،                                           ۱0۲، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۷۲-۱۷0،  ۱۷۵، ۱۸۲، 

،۱۹۷-۱۹۶ ،۱۸۷ ،۱۸۵

غ:      غیر شخي قوتونه            ۵0- ۵۷

ک: کارالیل، ټي،                                    ۵۶، ۷۷، ۱۵۸،

کله رینډن، الرد                                      ۵۷

کالرک، رسجي                                        ۳-۲، ۵، ۲۴، ۲۷

کالرک، جي، کتسن،                              ۹

کالنګ وډ، ای                                          ۲۱، ۲۳، ۲۷-۲۶، ۶0، ۶۷، ۷۴،

کانت، ای                                                ۸۳

کروسې، يب،                                       ۲0، ۲۱، ۹۴

کفکا، اف                                               ۱۱۵

کنګزلی، يس                                          ۱۱۴
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کروسو، رابن سن،                               ۳۴

ګ: ګیبل، پی                                      ۴۹

ګینب                                                   ۲۷، ۷۵، ۱۱0، ۱۲۱، ۱۲۳، ۱۳۸، ۱۵۷

ګویته،                                 ۱۵۵

ګروټ، جی                              ۳۹، ۴۴، ۸۱

ګالیلیو،                                  ۶۸

ګرشم،                                  ۶۸

السال، اف                            ۶۸

لیتز، اس                               ۱۷۸

يل فیبور، جي                        ۹۶

لینـن، وی                                ۵۷، ۶۳، ۱۲۷-۱۲۶، ۱۳۱، ۱۵0، ۱۵۹، ۱۷۳، 

۱۷۸ ،۱۷۴

لنکلن، ای،                            ۱۷0

الک، جي،                              ۴، ۱۸۴

الییل، يس،                            ۶۷-۶۶

م: مکالې، ټي، يب،               ۲۲

مورلې، جي،                         ۳۶

مالتوس،                                ۶۸، ۱۷۹

، ماندیوال، يب،                     ۵۸

منهایم، کې،                          ۷۹، ۸۵

ماري تین،                                    ۹۱

مارشال، اي،                              ۱0۹

مارکـس، کـې،                    ۴۴، ۵۲، ۵۶، ۵۸، ۶۲، ۶۹، ۷۱، ۷۷، ۱۱۲، ۱۱۳، 

۱۶۱ ،۱۵۲ ،۱۴۶ ،۱۴۴ ،۱۷۶ ،۱۷۵ ،۱۷۴ ،۱۷۱ ،۱۷0 ،۱۴۳ ،۱۲۵ ،۱۱۷ ،۱۱۴

مازي ين                                 ۴۵

میانک، اف،                           ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۱۲۴، ۱۳۳

موم سن، ټي                       ۲۷، ۳۹، ۴۱، ۴۴،
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مل، جي... اس،                       ۳۳

مانتسکیو،                                ۱0۸، ۱۲۵

مور، جي، اي،                            ۷۵

موریس، اس،                          ۱۹۴، ۱۹۷

ن: نامیر، رسجی                           ۱۴۴-۴۱، ۱۹۵-۱۹۳، ۱۹۷

نیل، رسجی،                             ۵۲

نوولز،                                        ۹۴

نیدهام، جي،                           ۱۹۱

نیوټن، ای،                                ۶۵، ۶۹-۶۷

نیبور، ار،                             ۹۱، ۱۳۵

نیچه، اف                               ۲۸، ۶۱

نامعین توب په فزیک کې          ۸۸

نسبیت،                            ۳۲-۲۷، ۱۵0-۱۴۹

و: ولټیر                                    ۱۸، ۱0۸

وبیر، ام                             ۷۱، ۹۶

وبسټر، رساس                 ۸0

وج وډ.وي                          ۵۱، ۵۳، ۵۵

وګي تعبیرات،                   ۲۲، ۴۷-۴۶، ۱۱0

ولسن، ودرو                          ۵۹

ینګ، جي، ام                         ۵۲

هـ : هابس، ټي                       ۷۴

هیرودوتس                              ۱0۷، ۱۳۶

هرزن، آی                               ۱۷۱

هسټوریسزم                         ۱۱۳، ۱۳۲ف

هوس مین، اې،اي،                  ۶

هویزنګا، جی،                 ۱۳۴

هومر،                             ۵0
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هیګل،جی،اف،ډبلیو            ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۷، ۱۳۱، ۱۴۴-۱۴۱، ۱۵۲، ۱۵۸، 

۱۷۲-۱۷0

ی: یاغیان،                              ۶۳-۶۱
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GlossRY د اصطالحاتو فهرست او معنی

پــه مــن کــې د النــدې رغلــو اصطالحاتــو پــه اړه هڅــه شــوې ده چــې پــه مــن 

کــې د اســتعامل لــه مخــې تعریــف او وپېژنــدل يش.

هغه چې غیر مقید وی او مستقل وجود 

لري، د نورو څیزونو او مهال په ارتباط 

رسه د درک وړ نه وي.

Absoluteمطلق

لرغون پېژندنهد قدیمي آثارو د پېژندنې فن.
Antiquarian-

ism

د فرانسې له انقالب نه دمخه مهالونه.
زوړ نظم، قدیمي 

رژیم
Ancien regime

Archaeologyارکیالوجيد کېندنې فن

هغه مطالعه چې وايي کاینات لکه څنګه 

چې دي، څنګه خلق شوي او تکامل 

یې کړی دی.

ستورپېژندنه، 

کاینات پېژندنه
Astronomy

ناڅاپي چټک 

انکشاف
Boom

په یوې جامعې کې د خلکو هغه 

مجموعه چې عقاید، منافع، ژبه او نور 

یې رسه مشرتک وي.

Communityوړه ټولنه

Chronologyکرونولوژينیټه لیک

هغه نظر چې وايي تاریخ هیڅ مفهوم نه 

لري.

بدبیني، شکاکیت د 

کلبیونو فلسفه
Cynicism
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Dataمفروضاتقضیې 

Despotismمطلقیت

determinismمعینیتټاکل توب، جر

دوه ګون توبپر دوه برخو د یو واحد وېشل
Dichotomy

Eliteغوره کساننوښتګر

Factsشواهد، حقایقهغه چې وجود او حقیقت لري

په برتانیا کې هغه ارشاف چې د الرډانو 

په نامه مخاطب کېدل او د الرډانو په 

مجلس کې یې د غړیتوب حق الره.

Feudal baronsارشاف

Fait acompliفت اکمپلېانجام شوی عمل، اجرای شوی څیز.

Gradualismد تدریج اصالت

د تاریخ لکنې فن
Historiogra-

phy

Historicismهسټوریسزم



د افکارو او نظریاتو مطالعه یا ساینس
د افکارو او نظریاتو 

مجموعه او هیئت
Ideology

Indeterminacyنامعین توببې ثیايت، شک

Ipso factoاپسو فکټود همدغه حقیقت په بنا

د افرادو په اعاملو او مخصوصاً تجاريت 

او عاملو کې د حکومت نه مداخله 

کول.

د عمل ازادي، لیسه 

فر
Iaissez-faire

هغه نظر چې د هغه په قرار د تاریخ 

مفهوم له تاریخ نه دباندې د الهیاتو یا 

اخرت په قلمرونو کې وجود لري

Mysticismتصوف

هغه عقیده چې له مخې به یې یو 

ناجي یو وخت ظهور کوی، عدالت او 

انصاف به قایموي.

Messianismمهدیت

nationalismنېشنلزمد ملت غوښتنې اصل

Niravanaنیرواناپه عاملي روح کې جذبېدل او فنا کېدل

هغه څه چې مشاهده او کتل کېږي، یا 

بحث پرې کېږي.
Objectموضوع

هغه فلسفه چې یوازې مثبت حقایق او د 

مشاهدې وړ پدیدې پېژين.
Positivismد مثبت فلسفه

Positivistsمثبتیون

هغه څه چې د تعقل او استدالل اساس 

ګڼل کېږي

اسايس رشط، 

فرضیه
Postulate



هغه اصل چې د هغه له مخې تاریخ 

حقایق د عميل نتایجو له مخې تر بحث 

الندې نیول کېږي.

Pragmatismد عمل اصالت

د عمل د اصالت 

طرفداران
Pragmatists

propositionعمومي قضیه

هغه نظر چې وايي اجتامعي مسایل 

باالخره د فردي سلوک و تحلیل ته 

منتهي کېږي.

psychologismسیکالوجزم

هغه سیاست چې د هغه له مخې د یوه 

مثلث مادي سرت توب تر هر بل څیز نه 

مقدم ګڼل کېږي او ميل مقاصد په قوت 

او زور رسه حاصلول غواړي.

د قدرت سیاست، 

رییل پالټک
Realpolitik

Raison detatد وجود دلیل

Renaissanceرنسانسد بیا نهضت دوره

هغه فلسفه عقل په هر څیز کې نهايي 

مرجع ده.
Rationalismریشنازم

rationalistsعقلیون

هغه ریفورم چې په کار، وخت او 

موادو کې د ضایعاتو په مخنیوي رسه 

ممکنېږي.

ریفورم او اصالح
Rationaliza-

tion

Slumpناڅاپي تنزل

انسان چې یوه موضع تر مشاهدې او 

بحث الندې نیي.
Subjectفاعل

په یوه کامل واحد کې د دوه ضدوو 

یعنې د تیسس او انټي تیسس ترکیب.
Synthesisد ضدینو ترکیب
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Teleologyټیلیولوجيد وروستیو او غايي علتونو فلسفه

د خدای تعالی له عدالت نه دفاع، په 

دې باب چې د رش وجود یې مجاز 

ګرځولی دی.

Theodicyتیودای سی

Truthرښتین توبحقیقت

هغه نظر چې وايي هغه څه چې ګټه 

او سود لري، خسیر دي او د نتایجو 

ګټورتوبد د سم عمل معین کوونکی 

ګڼل کېږي.

د عامل غوښتنې 

اصل
Universalism

هغه نظر چې د یوه څیز کامل او پوره 

توب یې مطلوب وي.
Utilitarianismد ګټې اصالت

هر هغه نظر چې وايي اراده ټولو تجربو، 

اعاملو یا د جهان په جوړښت کې تر بل 

هر څه نه قوي عامل وي. 

 Utopianism

خیال پرستي

voluntarismاختیار
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د ارواښاد پوهاند محمد حسن کاکړ خپاره شوي اثار 

په افغانستان کې دولت او ټولنه )د امیر عبدالرحمن خان دوره(. 1

افغانستان )د شوروي یرغل او د افغانانو غرګون (. 2

ـ ۱۸۹۶(. 3 د افغانستان په کورين سیاست کي د پرمختګونو یوه څېړنه )۱۸۸0ـ 

ـ ۱۹0۱(. 4 د افغانستان سیايس او ډپلوماټیک تاریخ )۱۸۶۳ـ 

ــ شوروي جګړه . 5 د افغانـ 

د پاچا امان الله واکمنۍ ته یوه نوې کتنه . 6

وطن ته یو سفر )طالبان او اسالمي بنسټپالنه( پښتو او دري . 7

پښتون، افغان، افغانستان . 8

د افغانستان په باب د ژینو جوړه . 9

افغان، افغانستان )په هند، فارس او افغانستان کې د دولتونو رامنځته کول(. 10

افغان انګلیس دوهمه جګړه . 11

رڼا او دفاع )د افغانستان د نفوسو،تاریخ او روانو پېښو په باب لیکنې (. 12

دموکرايس په اوسني جهان کې . 13

د کابل سلطنت بیان . 14
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یادونه : د پوهاند محمد حسن کاکړ، ژوند او علمي کارونو په اړه د ال ډېر معلوماتو 

لپاره الندې ویبپاڼه وګورئ:

www.kakarfoundation.com

زما غوره لیکنې . 15

افغانستان په ورستیو پنځو قرنونو کې . 16

خاطرې )د یوې دورې لنډ تاریخ( . 17

د ثور کودتا د افغانستان د اوږدې بې ثباتئ پیالمه . 18

د ثور کودتا او د هغې ژورې پایلې . 19

تاریخ څه ته وایي؟ . 20

جان سټوراټ مل په ۹0 دقیقو کې . 21

د انسانتوب په اړه د اخالقپوهنې پرنسیپونه . 22

جنګ او زمونږ نړۍ . 23

د سقراط، افالطون، ارسطو، اپیکور او زینو په نظر ښه انسان . 24


