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دپیل خبرې
ښوونه روزنه چې اصطالحآ د روزنیزو علومو په نووم یوددیږي اوږده
اوتدریخي لرغونتید لري.
لووه دې و ې پلوووه دا علووپ پووه موول پ موی ازمدیدووو او د روزنیووزو
مسدئلومطدلعه او څیړنه کووي او پوه اوولسوېه پیوړ کدوې د یوو
تجربوي علپ په توګه وپیژن ی شوه.
ارواپوه پوه جدن ازموس کېیلوس لومړنی علېوي شخیویو چوې
ددې علپ په علېي کولو کدې یی ارزن ه او ارزښتلدکې ملډې تورېې
او خ مدت ترسره کړې ،تر څوچې ددې علوپ بلسوی یوی کیدوود.
زمونږ په دیواد کدې د ښوونې روزنوې پوه برخوه کوې د لیسودن
ترکچې زده کړې په کدبل پودلتون کې د دې ې پودلځي د تدسی
پر مهدی رامیلځته شوې.
د ښوونې روزنې پودلځی زموونږ پوه دیوواد کوې د غووره او د دغوو
پودلځیو له ملې څخه شېیری کی ه چې د امریکې متح ه ایدالتو لوه
څو پودلتونو سره یې اېیکه درلوده.
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افغدنستدن د دغو دیوادونو له ملې څخه ده چې د فرانسې ،ایوران او
یو شېیر نورو دیوادونو څخه پکې دې علپ توه لوږه پودلتووني بڼوه
ورکړی شوې ه.
د شلېې میالدي پیړ په پیل کدې ښوونې روزنوې څوو محو ودې
څدنګې درلودې او په خورا چټکتید سره یې پراختید ومون ه او پوددن
یې پ ې وتوانی ی چې دې برخې ته ال دپ پراختید ورکړیدو د څودنګو
شېیر یی تر شلو پورې ورسی .
دې ا موی پ ې پیړ کدې زده کړې په چټکتید سره پراختید ومون ه
او دا پراختید د نړ په ټولو دیوادونو کدې پوه اودنګړت توګوه پوه
انګلسي ژبو غربي دیوادونوکې محسوسی ه.
د غربي دیوادونو په میلځ کدې امریکود لوومړنی دیوواد وو ،چوې د
شلېې پیړ په اوږدو کې په سېه او مل ېه توګه دا زده کړه تعقیو
کړه .په دې ې پیړ کدې جدپدن دپ د نوړ پوه دیوادونوو کدوې
مخکده ونډه درلوده او د لومړیو دیوادونو ونوډه وه چوې د ښووونیز
ن دم په نوښو ،غوښتله او بید کتله کې یې ګدم واخیسو.
جدپدن د شلېې پیړ په پیل کدې داسې الر پی اکړه چوې لوه الرې
وکوالت شوی د ټوللیزو افکدرو د ودې لپدره د مختلفو علومو د تجدرت
په برخه کدې ،وېتید لرونکي اشخدص د متخییدنو په واسوطه پوه
فلي او مسلکي توګه کسدن وروزي.
شلېه پیړ د مدشین ،نوې ټکلدلوژ او پودې پړاو دت ،پ ې پیوړ
کدې په ن ري او عېلي علومو کدې پرمختګ د ستدیلې وې ده.
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د پودې د ورایلي پرمختګ او ټکلدلوژ ته السرسی پوه اودنګړت
توګه نوې ټکلدلوژ ته سب

شوی ،ترڅو پوده او صلعو په چټکو

سره پرمختګ وکوړي او د دېو ې پیوړ وګوړي د کودر لوه غووره
اسدنتیدوو څخه برخېن شي.
خو له ب ه مرغه دا حدالت نوړ شوېوله نوه دي ،او اوسوېهدی ددې
زمدنې بیوزلي او الستلګي خلک اوروي.
د نړ میر انسدندن شته چې د پودې له ستر نعېو څخه بې برخوې
دي او جګړې د نړ د خلکو لېن نیولې ده چوې ددې جګوړو اصولي
سرچیلې دپ دې ا پرمختللي دیوادونه دي.
لومړ او دویېه ویجدېوونکې نړیوالې جګړې ددې بیلګې دي ،چې د
نړ د میلونونو انسدندنو ژون یی واخیسو او د نړیوالې ټوللې د ژون
دوسدیله او ارامتید یې له ادن سره یوېه .ښوونه روزنه د نورو علوموو
له الرې او السته راوېنو لکه ارواپودله ،ټوللپودله ،فلسوفه ،اتتیودد،
سیدسو ،دیلي ،احیدیه او نورو څخوه پخپلوو ښووونیزو او روزنیوزو
فعدلیتونو کې ګټه پورته کوي.
بیلګه :د ارواپودلې علپ او نورې څدنګې یې پخپلو چدرو کوې د چللو ،
عواطفو ،احسدسدتو او انګیزو په اېه ارزښتلدکې خبرتیدووې اخلي.
د ټوللپودلې علپ د ښوونې روزنې په وېان ې خپول لیو لورت داسوې
وېان ې کوي
که څه دپ انسدن د ښوونې روزنې له ن وره مهوپ ګڼول کیوږي .او د
ټوللې سره یی جوېښو المهپ ګڼل کیږي .ښوونه روزنه یو پراخ علپ
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دت او له فردلګي ،سیدسي ،اتتیددي ،اجتېدعي او نورو عواملو څخه
متدثره کیږي او نه شو کوالت څو د پورتلیو عواملو څخه پرته ښوونه
روزنه مطدلعه او تر تحقیق الن ې ونیسو.
د روزنې موخه بدی د شخییو بشپړتید ،د بشر حقوتو ته درندوت او
سیدسي خپلواک واوسي ( د بشر حقوتو اعالمیه  ۵۲مدده )
د یددونې وې ده چې د محترم پودلوای ماکټر میور اکورم میورزاد لوه
علېي مرستې او دې ا موی د محترم احې ت یپ بلوڅ چې ددې اثور
په سېون کدې راسره زیدر ایستی ملله وکړم.
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د ژبدېن خبرې
د نړې په ګوټ ګوټ کې در انسدن پرمختګ توه اېتیود او ددې پرمختوګ
لپدره یوازیل

اسدنه الر ښوونه روزنه ده ،زه یې په در م ګر کې اېیلوه او د

دې ې پرمختګ لپدره مهپ فکتور بولپ .ښوونه روزنه د ژون په دره برخه
کې رغل ه روی لوبوي .د نړ په میرت او پرمختللو دیوادونه کې د در موی
پرمختګ لپدره ښوونې روزنې ته پوره پدملرنه کیوږي او د افورادو د روزنوې
لپدره ښوونکي په دن ه ګېدری کیږي.
نوموېت کتدب که څه دپ د کدبل پودلتون درسي کتدب دت خوو لوسوتله
یی د در کچې لوستونکولپدره ګټوره ده .په نوموېي کتبد کې د بیالبیلو علوم
پیژن نه او له ښووې روزنې سر ه یې اېیکې دپ په روښدنه موی بیدن شوې
دي .ښوونې روزنې ته د ژون په دره برخه کوې اسوالم ،طو  ،سودیل

،

اتتیدد او  .....اېتید لی ی کیږي او د علومو په پرمختګ او خپری ا کوې دوپ
ستره ونډه لري .له ښوونې روزنې پرته ژون بیخون ه وي ،ښوونې روزنوې
او خپلې ژبې د حق ادا کولو دېته اې کړم چې نوموېت کتدب پدتو ژبوې توه
راو ژبدېم.
نوموېت کتدب د کدبل پودلتون اسوتدد محتورم پودلیودر سوی احې شوده
شریفي له خوا په دري ژبوه لیکول شووت چوې اوسوېهدی د اراو پوودلې
پودلځي کې د یو درسي کتدب په توګه ت ریسیږي.
په پدت کې د خوسو پودلتون محترم استدد پودلیدر حضرت محې بهودر
څخه نړ ملله کوم چې د کتدب په سېون کې را مرسوته وکوړه کوور دې
ودان وي.

محې اکبر نیدزت
احې شده بدبد مېله ووو کدبل
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سریزه
اوسېهدی دا دڅه کوو چې له نورو علوموو سوره د ښووونې روزنوې
اېیکه تشریح او پی اکړو ترڅو ددې علپ ستونزمله مطدلعه اسدنه او
د روښدنتید په لور بواو .اکه چې دا علپ ددغو ټوللیزو ارزښو لرونکو
بلسټونوله ملې شېیری کیوږي .چوې د انسودني اېتیودوو لوه کبلوه د
ټوللیزو ،اتتیددي ،سیدسي ،تدریخي او فردلګي ب لونونو په بهیر کې
راملځته شوت او د وخو په تیری و سره یی ب لون مون لی.
ددې اثر د لیکلو څخه موخه له زده کړې سره د میله والو د اېتید او په
ادنګړت توګه د دې او نورو ټوللیزو او روزنیزو پودلځیو د محیوالنو
لپدره د ښه درسي مواد د اېتید پوره کوی دي  .اکه چې دا موضوع په
دغو درسي توکو کې شدملیږي چې پ ې پودلځي کې ( د ارواپوودلې
او روزنیزو علوموو پوودلځي ) د ښووونې او روزنوې د اسدسودتو پوه
مضېون کې ت ریسیږي.
دغه څیړنې چې په دې اېه ترسره شوې او تر کومه ادیه چې زه خبر
یپ پ ې اېه په کوم نوم اثر نه دت لیکل شوت ،امکودن لوري چوې د
ایلو کتدبونو په فهرسو کې به یوه برخه د ښوونې روزنوې اېیکوه د
کوم بل علپ سره تر علوان الن ې ولی ی شي .دغه طریقه چې پ ې
کتدب کې کې کدروی شوې ،د کتدبتونو طریقه ده او د لویو او معتبورو
پوددنوله سرچیلو څخه را اخیستل شووې ده .پوه پیول کوې چوې د
فلسفې او ښوونې روزنې ترملځ اېیکه مو تر بحث النو ې ونیولوه او
په للډه توګه د فلسفې د بحثونوو پوه اېه اودنګړې خبورې وشووې
وروسته مو د فلسفې څو تعریفونه وکړی د فلسفې او ښوونې روزنوې
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مفددیپ ،د ښوونې روزنې او فلسفې د څرنګوالي پلټله او له الرو څخه
یی دپ یددونه وشوه.
د فلسفې سره د ښوونې روزنې د طریقوو تو وین او تقریور شورحه
نسبتآ په ستونزمن موی بیدن شوې .دې ا موی د نورو علومو سوره د
فلسفې عې ه او اصلي اختالفدت ن ران ازي ده چې په پدت کې موله
مقدیسوي الرې د ښوونې روزنې او فلسفې ترملځ اېیکه پی ا کړه.
دېدغه موی مو چې د فلسفې څو تعریفونه وکړی پ ې ادت کې مو د
ښوونې روزنې څو تعریفونه وکړی او د ال وضدحو پوه موخوه اوددې
بحث په پدت کې مو د ښوونې روزنې او فلسفې د یوادیوالي د پلټلې
درې طریقې ولیکلې.
ددې اثر د بحث دویېه موضوع د ارواپودلې او ښوونې روزنې تورملځ
اېیکه ده ،چې د تعریف او د ارواپودلې د طریقو للډ تکرار پکې شوت
ورپسې د ارواپودلې او ښوونې رزونې ترمیلځ تووپیر واضوح شوو او
پرلپسې موی د روغتید او سالمتید څه ته وایوی او سودلپ څووی دت؟
په اېه تقریبآ مفیول مدلومودت وېانو ې او د روغتیود سودتله (حفو
الیحې) تعریفونه وېانو ې شووی ي .د بول بحوث موضووع موو د
ټوللپودلې او ښوونې روزنې تورملځ اېیکوه وه چوې پو ې اېه موو د
لوستونکو په وای کې کره مدلومدت ورکړي دي.
د اتتیدد او ښوونې روزنې ترملځ اېیکه ددې اثر د بحث بله موضووع
ده چې په اتتیدد د ښوونې روزنې اغیزې ،برعک
اتتیددي سرچیلې مو توضیح او تشریح کړې ي.
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او د یوې ټووللې

د ښوونې روزنې او سیدسو ترملځ اېیکه دپ تور تفسویر او توضویح
الن ې نیوی شوې ه.
د ښوونې روزنې او سیدسو اېونو مسودیلو لوه دوام وروسوته موو د
سیدسو څو تعریفونو کړی ه.
د دین او مذد

د اېیکې په اېه دپ د نورو مسدیلو په میلځ کوې ددې

موضوعدتو په اېه بحث شوت .د سولې او ښوونې روزنې د یوادیوالي
پیروانو بحث د زده کړې او پدللې د پروسې په بهیر کې اغیزندکوه او
ارزښو څخه برخېن او تر بحث الن ې نیوی شوت.د ښوونې روزنې،
انسدن پیژن نې او د احیدیې او ښوونې رزونې تورملځ اېیکوې ددې
اثر بل بحث دت.
د فزیولوژي او اندتومي او ښوونې روزنې ترملځ اېیکه دپ ددې اثر په
بحث کې راغلي.
د سولې او ښوونې روزنې د یوادیوالي د بحث چدپیریودی چوې د زده
کړې او پدللې د پروسې په بهیر کې اغیز ندکه او له میر ارزښو څخه
برخېن ده بحث پرې شوت.
او ددې اثر په پدت کدې دغه سرچیلې چې ترې ګټه اخیستل شوې
راوېی شوې ي
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ارزښو او اېتید
د انسدن او حتد د حیوان په ژون کې دپ ښوونې او روزنوې مهېوه او
ارزښتلدی روی لوبولی دت ،او تر نن پورې ددې علوپ پوه اېتیود کوې
شک نشته د دې اثر ادېیو او اېتید میله والواو پوه اودنګړت توګوه
ددې پودلځي محیالنو اود نورو ښونیزو او ټوللیزو علومو پودلځیوو
لپدره د ادېیو وې ده ،اکه چې دا موضوعدت په ارواپودلوه ،ښووونې
روزنې او نورو پودلځیو کې ت ریسیږت چې د محیالنو لپودره د ښوو
درسي تو کو په توګه جوېیو ات شوي .تووکي او دکودر طریقوه :د
تحقیق الرې د کتدبونو له مطدلعې څخه مون ی کیږي .او د تووان تور
بری ه دڅه شوې چې له معتبرو علېي سورچیلو او اخذلیکونوڅخوه
چې د ښوونې او روزنې په دکله دي ګټه پورتوه شوي او دا څیړنوه ال
بډایه کړي.

تېرو اثدرو ته کتله:

ددې موضوع اېون تراوسه کوم علېوي اثور

ن ت لیکل شوت .خو د ایلو کتدبونو په لړلیک کې له نورو علومو سره
د ښوونې روزنې د اېیکه په اېه مطدل

لیکل شوي.

ښوونه او روزنه :ښوونې او روزنې په پیل کوې د اخالتوو او سیدسوو
مهېه برخه جوېوله او پوددن له فلسفې څخه ددې علوپ خپلواکیوو
دوه شیدن ګڼي:
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لومړت :دا چې د فلسفې سیستیېدتیکه وده یدنی کلوه چوې علوموو د
وخو په تیری و سره له فلسفې څخه جال شووی نوو دورعلپ ادنتوه
ادنګړې موضوع او الره غوره کړه.
دویپ :د نویو اروپدیي پرمختګونو څرګل ې ی اوټووی دغوه عقلوي او
فردلګي فعدلیتونه چې د پلځلسېې پیوړ
پیړ په پیل کی شوي د رئسدن

پوه پودت او شپدېسوېې

د دورې ید د نوت ژونو پوه نووم

یددوي ،اکه دغه ب لون ددې المل شو ترڅو دټوللې اېتیدوې الپسې
زیدتی کړي او ددې احسودس پی اشوو چوې بدیو مختلوف فلوي او
مسلکي افراد په مختلفو برخو کې دټوللې د غوښتلو سره سپ وروزی
شي .داېتیدوو زیدتوالی او د دغوت ادنګړتیدوې د ښووونې او روزنوې
ترمیلځ د بیلوالي مهوپ الملونوه دي .دې حدلوو جوتوه کوړه ترڅوو
تعلیېي موسسدت ،برندمې ،ښوونیز او روزنیز وسدیل دعلېي توانیلوو
او اصولو پر بلسی جوې او کدرونې لپدره چېتو کړي .پ ې وخو کې د
روزنیزو علومو ایلو پوددنو د مهېو ښووونیزو مسودیلو لکوه تعلیېوي
پالن ،تعلیېي تجهیزاتواو درسي میتودونو ته پدم اېولوئ وه .د دغوو
پوددنو له ملې څخه چې پ ې برخه یی کوې میور اوچوو خ متونوه
ترسره کړي جدن اموس کدمیلوس نومیږي ،دغه نه یوازې دښوونې
او روزنې خواره ن ریدت راټوی کړی بلکې پخپل نوښو سره یی دغه
ترتی

 ،تلطیپ او پرمختګ ورکړ ،او پ ې وتوانی چوی د ښووونې او

روزنې د علپ بلسی کیږدي .دیددونې وې ده چي ښوونه اوروزنه پخپل
خپلواکیو له نورو علومو سره نږدې اېیکې لري او دغه اېیکې له ټولو
علومو په ادنګړت توګه د ټوللیزو علومو او ارواپودلې سره دي.
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د ښوونې روزنې او فلسفې ترملځ اېیکه
دعلومو له پرمختګ څخه څرګل یږي چې ایلی علوم د وخوو پوه
تیری و سره له فلسفې څخه جال شوي ،له دې پلوه په ایلو کتودبونو
کې فلسفه د علومو مور ید دپ پالر ګڼل شووې ده .فلسوفه اوښووونه
روزنه دوه خپلواکې څدنګې دي چې فلسفه د نړ  ،انسدن ،معرفو او
ارزښتونو په اېه بحث کوي – او ښوونه روزنه د زده کونکو ،ښووونکو،
له طریقو سره کدر لري .فلسوفه

زده کړو ،توکو ،وسدیلو او د ت ری

له دوه التیلي کلېو( فیلید )او(سوفید) څخه اخیسوتل شووې ده چوې
فیلید د میلې او سوفید د پودې په مدنود سوره ده .بلوآ فیلوو سووفید د
پودې سره میله ده وروسته ددې کلېې استعېدی کپ شو او پر اودت
یی د فلسفې ،فیلسوف او فالسفې کلېې استعېدلی ې ،د تودری پوه
علپ کې دغه کلېه په ټوله مدند سره دیو فرد ،ملې ،ټوللې او ید یووې
دورې دلګدتونو پورې اېون کدروی شوې ده.
د بشر د ژوان انه په لومړیو کې دوه شیدن د پدملرنې اوپلټلوې وې وو،
یو پیدې او د عدلپ چدرې یدنې چدپیریدی چې دغوت پکې ژون کدوو،
ددغه په څرنګوالي او اصلي علو بدن ې پودی ی او بل یې تدعو ه او
دستور یدنې دغه الر چې وکوالت شي دغو د نیکېرغ په لور بوواي.
دغه څیړنې چوې ددې دوه مهېوو مسو لو پوه اېه ترالسوه شووي د
فلسفې ید حکېو په نوم یددېږې .او دغه چد چې دا څیړنوې کوولې د
فیلسوف ید حکیپ په نوم یددې ه نو بلوآ دا ټووی بشوري مدلومودت د
حکېو د امر په پیل کې شدمل وو .د خپلودوه ګونو موضووعدتو پوه
11

ملدسبو په ن ري او عېلي حکېو ویشل کی ی ،د وخو په تیرېو و
سره انسدنی ذدلیو پراختید ومون ه او دغه ذدلي وده پوه دغوچودرو
چې موضوع یی ستونزمله وه نوره دپ زیدتی ه .له دې ې کبله دکودر،
پلټلې او مطدلعې الزامیو دپوددنو په میلځ کې احسدسې ه .اولوه بول
پلوه د ا ټکی څرګل شو چې د مطدلعی موضووعي چودرې دوه مولوه
دي .یو یې دغه چې نسوبتآ د ثودبتو توانیلوو تودبي وي او ددغووې د
څرنګوالي مون نه د تجربې،ح

 ،او عقلي است الی له الرې ترالسه

کیږي اوبله مله یې دا ستدیله په پوره روښدنتید سره نلري او وروسوته
پ ې تیېیپ ونیوی شو چې لومړ د علومو دبحث موضوع او دویېه
مله یې دفلسفې د بحث موضوع وټدکل شي.

د فلسفې بحثونه
دلته للډه او ادنګړې توګه د فلسفې په بحثونواجېدلی ن راچوو.
دعدلپ ،پی ایدو اود دغووت ن وپ د فلسوفې څیړنوه او د النو ې
مطدلبو څرګل ونکې ده .عدلپ ،فضد ،وخو ،د ژون څرنګووالی ،د ودې
فلسفه او اید دغه عدلپ د کوومې مووخې او مقیو درلوودونکی دت؟
د فلسفې په ادنګړې اصطالح کې د دغو مطدلعدتو ټولګه د څیړنیزې
کسېولوژي په نوم یددیږي .کوسېوس په یوندني اصطالح کې عدلپ
اوپه اوسل اصطالح کې یونیورس(کدیلدتو) ته ویل کیږي د موجوود
ید د موجوداتو پورې اېون بحثونوه چوې عقدیو  ،موددیون موونیزم،
معلویون ،ثلویون او جېعیون دي پکې شدمل دي.
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د اروا په اېون ه څیړنه کې الن ې مطدل

شدمل دي:

د اروا په اېه څیړنې– د اروا اوجسپ ترمیلځ اېیکه– د خپلواک دووم او
نور ...چې دې بحث ته په فلسفي اصطالح کې اروایی فلسفه وایي.
د حکېو او پیژن نې اېون ه ن ریه الن ې موضووعدت پوه بور کوې
نیسي.
د پودې او پیژن نې سرچیلې -د پوددنو او تجربه لرونکوو ن ریوې او د
پیژن نې سېوالی د دې برخې د واتیعونو اوعېلیونو له ن ره د فلسفې
په اصوطالح کوی اپیسوټومولوژي ګڼول کیوږي.

د بشوري ژونو

وروستل موخه او د ف څوه ده؟ النو ې څیړنوې پکوې شودملیږي
اخالتي مسدئل اوددغوت ارزښتونه ،ښکال او مذد .
میتد فزیک ید مدورآ الطبیعه :د فلسفې د مطدلعې په وروستیو کلونوو
کې د بشري ژون له پلوه او دېو ا موی د شویدنو د تودثیر لوه ن وره
انسدني ژون مېر ارزښو پی اکړت وو ،او میتد فزیکي مسودئل لکوه د
حقیقو څرنګوالی– خ ات(ج) او عدلپ ته لږه پدملرنوه کیوږي .پو ې
مدند سره د فلسفې کلېه د میتدفزیک څخه لوییږي او دا ټوی بحثونه
تر دې چې ملطق ،اخالق او ښوکالپیژن نه دوپ پکدوې شودمل دي
متدفزیک

دانسدندنو پوده د مدورا الطبیعی په اېه پ اسې څیړي چې

مونږ پرې حقیقو ته رسی الت شو .اپیسټېدلوژي د انسدندنو د پودې
مب ا ،طبیعو ،فکراو اېون موضوعدت تر مطدلعې الن ې نیسي.
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د فلسفې پیژن نه:

فلسفه د اجتېدعي چټکتید د مدند له پلوه ژور

او مختلف تعریفونه لري او در چد له خپل لی لوري تعریف کوړې ده.
ایلې یې له للډه توګه پ اسې موی را اخلو.
 ۱بحث د غرض او ارزښو له ن ره د ژون تعبیر او تفسیر اوید دپ د
فلسفې ادنګړې او مطلقه موضوع جوېوي ،یدنی که چیورې دانسودن
ژون په کلي او ازمدیدتي موی تر مطدلعې النو ې ونیسوونو فلسوفي
بحث ته داخلیږو.
افالطون ( ) ۷۸۳ -۸۵۴د میالد څخه وېان ې یوندني پیژن ی شووي
فیلسوف پخپل پیژن ی شوي کتدب جېهوریو په څلوورم څپرکوي او
 ۸۵۴م کې داسې وایي:
فیلسوف دغه څوی دت چې تل څدرونکی او دحقیقیو په لټه کې وي،
دغه فلسفه دا موی راپیژني .دغه موضوع ده چې دعلېوي طریقوې او
اصولو پکدر وېلو سره کوالت په نړ بدن ې چې انسدندن پکې ژونو
کوي او د دغوت د ژون اېون ټوی مسدیل حل او روښدنه کړي.
دربدرت اسپلسر( ) ۱۰۱۷ -۱۴۵۱فلسفه د وح ت پیژنو نې ددغوو
علومو په مقدبل کې چې وح ت نلري متلوع ده تعریف کړت.
امیل فدکه وایي  :فلسفه د شیدنو د چدپیریدی عېومي څیړنه ده ،یدنی
فلسفه کی ات شي دا څرګل ه کړي چې د اسبدبو او لومړنیوو شویدنو
عدمل څه دت؟
فلسفه یو لړاست اللي بحثونه دي چې غرض یې دحقیقي موجوداتوو
د وجود علل او ددغوت د وجود څرنګوالي مرتبه ده.
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وو فلسفه د یو لړ مسدیلو څخه چې عقلي است الی ،تیدس او ددغوت
د وجود د حکېونو او عوارضو څخه دي خبرې کوي.
وو فلسفه اسدسي علپ دت چې د ټولوعلومو بلسی ایدوودونکې ده.
(کدپیستون) وو فلسفه د شیدنو په برسیره کولو کې یودنې څوه موی
چې دي د بشر په ت رت سره دي وو فلسفه د کدنو په تعبیور ټووی
دغه شیدن دي چې مونږ یی دعقل د ادعود او دتجربوې د مو اخلیو
څخه پرته لرونکي یو.
وو فلسفه د برګسن په تعبیر :دکیفي وخو وج اني شهود ( وخوو
او الډ ) دي.
وو فلسفه د اګوسو کونی له ن ره د موجوداتوټوی تواع  ،تووانین،
اصوی ،دمبددي او عېلي علوموطریقه او تحیویلي فلسوفې د علوپ د
زده کړې الره ده.
وو اپالطون یوه په زېه پورې ویلد په یودد پریدوې ،نومووېت وایوی
فیلسوف د پودې میله وای ته وایي (په پوده مین ) دغه څوی چې په
پوده مین وي فیلسوف بلل کیږي .فلسفه د حقیقوو مونو نې لپودره
څیړنې کوي .د فلسفې بحث او بیدن د عقل او اسوت الی پور بلسوی
والېه دت ،او په موجوداتو کې دانسدن لوېتید دپ د دغوه د عقول پوه
تلدس

سره ده .د فلسفې بحث د چدپیریدی وجود ده ،بلآ ویلی شوو

چې د ټولو علومو بلسی فلسفه ده .فلسفه د رښتیلول مون لو په لټه
او دڅه کې ده چې خپله فلسفه د نف

د بشپړوالي المل ګراي اوپه

پړاویز موی یې دغوره والي په لور رسوي او ددې وې ده چوې اشورف
الېخلوتدت اوسي پخپل ذات کې په مددي بع تکیه کوی انسدني نه
15

بلکه ژون پ ې کې ده ،چې انسدن په عقلي بع کې ،پرمختګ وکړي
یدنې په عقل تکیه ولري د علېي حکېو څدنګه چې دتیقآ د انسودن
له روزنې سره اېیکه لري اخالق دي انسدن چې د در څه غوښتونکی
وي کوالت شي په اخالتي عېل کې یی تر السه کړي.

دښوونې روزنې اوفلسفې ترملځ اېون مفددیپ:
دښوونې روزنې او فلسفې ترملځ د اېیکې پلټلې په څرنګوالي بدن ې
رڼد اچوو.
لومړت :که روزنه یو څیز وګڼواوتعریف یې کړو نو دغه وخو کووالت
شو د فلسفې بې شېیره مسودیل او موضووعدت پوه خپول وار سوره
مطرح او په یو موی د تحقیق څخه پدیله الس ته راوېو.
دویپ و امکدن لري چې فلسفه یو څیز وګڼو او د روزنې بوې شوېیره
مسدیل یو یو د فلسفې سره وسلجوو اوترملځ یې اېیکه پی اکړو.
دریپ و پ ې طریقه کې زمونږ کړنالره پ ې موی ده ،چوې د فلسوفې
عې ه اواصلي مسدیل او موضوعدت په څو شېیرو کې روښودنه کوړو.
په دې ې موی د ښوونې روزنې اصلي او مهپ مسودیل او موضووعدت
په بیالبیلوعلوانونو کې ادت پرادت او وروسته د فلسفې دور بحوث
دښوونې روزنې د بحث سره یوادت تور تحقیوق النو ې ونیسوو او
ترملځ یی اېیکه پی ا کړو.

څلورم و فلسفه د نړ په دکلوه فکور

کوی دي او انسدن پخپله د نړ موجود دت .دې ا انسودن ده چوې د
نړ په اېه فکر کوي سربیره پر دې ،فلسفه د انسودن څخوه پدللوه
کوي ید په بل عبدرت د فلسفې سرچیله انسدن ده .پ ې موی انسودن
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پخپله د فلسفې موضوع واتي کیږي ،نوو ددې لیو لوري لوه مخوې د
فلسفې او روزنې دواېو پدملرنه د انسدن په لور ده .درانسودن دیووې
ادنګړې فلسفې لرونکی دت او فلسوفه ددې پوه لټوه کوې ده چوې
انسدن څه ده؟ اوڅه موی کوالت شي واوسي چې بدی واوسي.
د روزنیزې فلسفې محور دانسدن نفو

دت .او د ښووونې او روزنوې

اصلي او رسېي مرکزونه ښوونځي دي نواکه د فلسفې مخدطو

او

اداري ن ریدتوپه اوری لو او عېل کولو م یران ،ښوونیز مسو والن او
ښوونکي دي .اکه چې د فلسوفي بحثونوو څخوه یوودپ ارزښوو
پیژن نه او په ادنګړت موی اخالق دي .په ښوونیزو فلسوفي بحثونوو
کې اېیله ده چې اخالتو ته له ن ري او وروسته له عېلي پلوه اشودره
وکړو.
د فلسفې او ښوونې روزنې ترملځ د اېیکې جوېولو اوبیدن طریقې
دفلسفې او ښوونې روزنې ترمیلځ د اېیکو جوېولو او بیودن لپودره لوه
الن ې الرو څخه کدر اخلو.
الفوو د ن یر (بې مثدله) مسدیلو څخه ،نړ  ،معرفو ،ارزښو او ښکال
پیژن نه ،خیر او شر ،خپلوواکي اېیکوه ،انسودن پیژن نوه او ددغووت
ن رونه طرح کیږي او د ښوونې روزنې سره د دریو تر څیړنې الن ې
نیسو.
ب و دفلسفې او ښوونې روزنې د اېیکوی او مطودلعې دپلټلوې لپودره
دویېه څیره پ اسې موی چې د یو ښوونیز ن دم د پروسې علدصر په
تفکیک سره مطرح شي او فلسفې سره د در یو اېیکه جال جوال تور
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بحث الن ې ونیوی شي پ ې صوورت کدوې د یوو روزنیوز ن ودم
علدصرچې د ف ،برندمه ،طریقه ،وسیله او ازمدیدو دي؛ دریو یوی
طرحه کوو او اېیکه یې له فلسفې سره تر څیړنې الن ې نیسو کوه
چیرې څیړنې او مطدلعې ته په دې ې موی دوام ورکړو نو بحث به مو
نور دپ اوږد شي.
ج وو د پلټلې دریپ شکل دادت چې فلسفه د خپلوو تعریفونوڅخوه د
یوتعریف پربلسی یوې خواته ږدو او اېیکه یوی د روزنوې سوره تور
څیړنې الن ې نیسو.
د وو دې ته په کتو سره چې فلسوفه اوروزنوه انسودني مسودئل دي
پخپله انسدن چې د نړ موجود دت محور ونیسو په ټولوه کوې کلوه
چې انسدن ته د اېکې پر سر وګوره نو وبه ویلوو چوې انسودن یووه
اېیکه ده.او دا اېیکه اوبو ،دوا ،خدوره ،لېر ،حېدم له الدورو سره اوپوه
پدت کې نوروانسدندنو ته د اېتیدوو یوه ټولګه ده .له انسدني غوښوتلو
څخه ایلې غوښتلې تر دې کچې ش ی ت وي چوې د دوت د ژونو
کولو سب

ګراي او که چیرې دغه غوښتلې یې پوره نشي نو کی ات

شي چې دا موی انسدندن خپل ژون د السه ورکړي.
دبیلګې په توګه :که ،اوبه دوا او ید دپ رڼد په انسدن تطي شي او پوه
ژون کې ورته ونه رسیږي نوطبعوآ دانسودن ژونو ورسوره پدیدوو
مومي ،که چیرې زمونږ لی لورت انسدن ته لوه دې زاویوې څخوه وي
نوووویلی شوووچې انسوودن یووو کېووزورت اوضووعیف موجووود دت.
دوو بل عېومي لی لورت چې دانسدن په اېه موجود دت دغوه کوه
چیرې د ژون عوامل لکه دوا او اوبو په اېه پوده ترالسه کړو ،وروسته
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دا فکر وکړوچې انسدن په دیګ بخدراو بدلون کی د دوا سدتله کوي،
د بل ونوپه وسیله اوبه ذخیره کوي او سون د موادو څخوه پوه ګټوه
اخستیلې سره له الکتریسټې (بریدلد) څخه روښلدیي ترالسه کوي
د اېکې له کرې څخه واي او دبدلون د ذخیره شوې دوا څخوه پوه
استفددې تلف

کیږي ،او ددې وېتید لري چې د بحرونو څخوه تیول

استخراج کړي د وراثو په علپ کې پوده درلودی دا توان لوري چوې
کرنیز محیوالت او نور نبدتدت څو چل ه زیدت کړي ویوالت شووچې
انسدن یو توانېل موجود ده او کوالت شي طبیعو د خپل ادن تودبي
کړي.
څرنګه چې ایریخېدن ویلی دي
ټوللیز او طبیعي علوم موونږ توه ددې امکدنودت برابوروي چوې پوه
طبیعو او ټوللې برالس شواو دټوللې پرمختوګ پوه شوعوري موی
ردبري کړو ،د فلسفې موضوع پی ایدو ،معرفو او ارزښو پیژن نه
ده په پیل کې دښووونې روزنوې موضووع زدکوړه ،لوسوتل ،لیکول او
شېیری ده ،په پورتلي پوېکې ،د ښوونې روزنې موضووع د پرمختوګ
پدلله ،ذدلي پرمختید ،فوردي اسوتع ادونه اوټووللیزه پدللوه ده .کوه
فلسفي اوښوونیز روزنیز مفددیپ په عېومي موی په ن ر کې ونیسو نو
دلته پوښتله راپی اکیږي چې اید لومړت یې بدی د فلسفې څخه پیول
کړو اوکه د فلسفي کتلو پربلسی دښوونې روزنې الره دواره کېیو او
کیفیو یی روښدنه کړو.
ید برعک

که لومړت یې بدی له ښوونې روزنې څخه پیول کوړو .او

وروسته یې فلسفه پی ا کړو؟ کوه دا پوښوتله د ښووونې روزنوې لوه
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پرمختللو فیلسوفدنو او د فکر خدون انو څخه وپوښتو نو په وېان ې به
یی اواب دا وي ،چې در موی روزنیز ت ابیرله ادن سره فلسفه لري
د یددې پوښتلې له اواب څخه دا پدیله په الس رااوي چوې

.

ګوید فلسفه دښوونیزومسدئلو تعلیېي سدزمدنونو پرسر دتدج حیثیو
لري او فلسفه د ښوونې او روزنې څخه وېان ې او روزنوه ورپسوې ده
فلسفه دپی ایدو په اېه بحث کوي دپی ایدو ښوونیز ښووونځي
او اېون مسدئل بیالبیلو لی لورو د رامیلځته کولو لپدره زمیله برابوروي،
او دغه حقیقو پخپله ښوونیز عقالنوي امور دت ،فلسوفه د اودنګړو
موضوعدتو سره کدر نلري او موضوع یې وجود ده او دوجود موخه تور
ټولو دعدمو مسدئلو په بر کې نیووی دي پوه دېو ې موی فلسوفه د
معرفو ،دمعرفو څرنګووالی ،دمعرفوو مولونوه ،دحقیقوو سوره د
معرفو اېیکه او د معرفو د ارزښوو سولجي پوه اېه بحوث کووي.
اوپ ې دڅه کې ده چې انسدن د حقیقوو پوه الس توه راوېلوو او د
نف

استکېدی ته پدملرنه وکړي دغوه بحثونوه پوه مسوتقیپ موی د

ښوونې او روزنې سره کدر لري
و ښوونه روزنه د زده کړې سره کدر لري .او زده کوړه دوپ د دېدغوه
دمعرفو ترالسه کوی دت پ ې برخه کې بدی ښووونکی پوه بشوپړ
موی د معرفو په څرنکووالی اومددیوو بدنو ې پووه وي .دښووونیز
سدزمدن بله موخه په ټوللوه کوې د سودلېو افورادو د مونو لو لپودره
دټوللیزو خیدییوو پدللوه ده .دفلسوفې بلوه موخوه د پی ایدوو او
معرفو پیژن نې سوربیره ارزښوو پیژن نوه ده .پوه ټولوه کدوې د
ارزښتلدکو مسدئلو له جېلې څخه دلر اوښکال ده.
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دلر څه ته وایی؟
په فلسفه کې دا ویل کیږي چې ددلرمل انو ښوونه او د دلرملو
روزنه دغه کدرونه دي چې ښوونځي او ښوونیز بلسټونه یې په غودېه
لري چې له ملې څخه یئ دلر او شدعري ده .شدعران په ټولو تومونو
او ټوللو کدې دټوللیزو افکودرو پوه رغونوه کوې تور ټولوو سوتره او
ارزښتلدکه ونډه لري په پوره پدم سره له یووې داسوې دورې څخوه
یددونه کوالت شو چې د شعر ویل پکې دری لي وي پوه تودری کوې
دشعر ترڅلګ نثر دپ د فردي ژون او دټوللې د فردلګ پوه سودتله
کې رغوونکی روی لوبوي .اونور دلرونه لکه ،نقدشوي ،فلوپ جوېونوه،
حکدکي ،دګرافیک کدروونه ،مجسېه جوېونه ،مرامه جوېونه ،نڅدګدنې
اوپ ی ې .دا در یویې پخپل ادت ارزښو لري ددلر دا ټولې څدنګې
په ښوونځیو اود لوېوزده کړو په موسسو کی ښووی کیږي امود د دې
ټولو دلرونو تر څلک فلسفه دغه دلر دت چې په ټولوه کوې دروزنوې
مس لی ته سدزمدن او مدند وربدي.
نوکوالت شو ووایو چې روزنیزه فلسفه د ارونو مشخیه بیودنونکې ،د
موخو ټدکوونکې او د روزنیزو طریقو څرګل وونکې ده.
د پی ایدو فلسفه د ټوللیز ژون  ،بلسټونو ،موسسودتو)( institutions
او دغه اېیکې چې په وسیله یې خلک په سدزمدن شوو ملوو کوې یوو
دبل سوره راټوولیږي پوه اېه ده .دا موی اېیکوې او موسسودت چوې
کورن  ،دولو ،تدنون ،مجدزات ،ښوونه روزنه ،دین،اتتیددي طریقې
او داسې نور چې ددوت په تلېرو کې د فلسفې طریقوه مشخیوه او
پیدوېې ده اوغرض یې په نړ کوې د پرمختوګ پوه لوور تلول دي
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دارزښو په اېه واتیعودت او پلټلوه د موسسودتو لوه مدنودوو ده .د ال
روښدنتید لپدره یی بیلګه را اخلو ،فرض کړئ چوې موونږ ښووونې او
روزنې ته دیوې ټوللیزې وسیلې په سترګه ګورو ،په سر کې اېیله ده
چې اېون واتیعتونه ،لکه تحییلی پړاونه ،اداري سیستېونه ،مدلي او
حسدبي چدرې ،دښوونکو استخ ام او ټولې دغه مدشیلی بڼې چې په
یوښوونیز او روزنیز ن دم کې شتون لري تر بحث او څیړنوې النو ې
ونیسو .خو فلسوفه غوواېي ددې سوربیره پو ې پووه شوي چوې د
ټولودستګدو ترشد دغه موخه چې موجوده ده څه ده؟
او دغه موخه د فرد او ټوللې د ژون لپدره څه خ مو کوالت شي؟ یوو
ادنګړت ن دم دیوښه ژون  ،ښدر ،د شخیویو وده یود تور دې چوې
معلوي ارزښتونه په کومې مدند سره پیژني؟ اید دغه دستګده په ټوله
کې یوه موخه که یوه عقی ه او یددپ یوه دیله ده؟ اوکه داسی وت نو
اید دغه دیله او ن ریه یې په دومره دڅو ارزي؟

دفلسفې او نورو علوموترملځ عې ه او اصلي اختالفدت:
په در علپ کې ادنګړې موضوع تربحث الن ې نیووی کیوږي چوې
پیژن نه  ،معرفو او تفییل یې اوږدوالی مومي .میر علووم اودنګړي
کیږي امد فلسفه دڅه کوي چې ټولې نړ ته په یو موی وګوري .اود
ادنګړو علومو پدیلې په یوې عېومي او جدمي مطدلعې سره راټولې او
ترتی

کړي.

علوم دغه فرایض کدروي چې پخپله علېودوو تور مطودلعې او پلټلوې
الن ې نیولي وي .دا موی مفددیپ بدی په فلسفه کې تحلیل شي چې
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اید دا ریدتلی دي که ندسپ ،مونږ د طبیعو د څرنګوالي او اسدس په
دکله پلټلې کوو چې د فلسفې موخه دپ دې ا ده.
لومړن فلسفه د وجود( طبیعو او د نړ لومړنی او اصلي څرنګوالی)
او معرفو پیژن نه ( طبیعو او دانسدني معرفوو څرنګووالی ) دي د
میرو ستونزو او مسدئلو حل لومړنیو اصولو ته مراجعه ده چې فلسفي
تفکر پرې ندیلیږي او کوالت شي پی ا یې کړي.
مثلآ دغه وخو بدی سخو تیېیېونه ونیسو کله چې د سیدسوي او
دیلي مسدئلو په لومړنیوو اصولو بدن ې پوه او د دغوت مفهوم راتوه
روښدنه شي چې بید د بیالبیلو ن ریدتو په رڼد کې په دېو ې مسودیلو
بدن ې فکر وکړو.

د فلسفې او ښووونې روزنوې تورملځ د مقدیسووي اېیکوې
مون نه:
وو فلسفه دعقلي علومو له ملې څخه ده .
ووو په فلسفي بحثونو کې ژور فکر وجود لري.
وووو د فلسفې موضوع د پی ایدو پیژن نه ده.
ووو معرفو د فلسفې وې بحث د عې ه مسدیلو له ملې څخه ده.
ووو د معرفو اعتبدر په فلسفه کې یو ح

ګڼل کیږي.

وووو عقل ګرایي د دغه بحثونو له ملې څخه ده چې په فلسوفه کوې
طرحه کیږي.
وووو د فلسفې د بحثونو څخه یو دپ ارزښو پیژن نه ده.
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وووو ازاده فلسفه د معدرف اشرافو ته علوم دي.
ووو دعې ه موخوڅخه یې د عالني اوای پدلله ده.
وووو دنیوکیز تفکر موخه ښوونیز اوروزنیز ن دم ده.
وووو دپی ایدو پیژن نه د ودې مهپ عدمل دت.
وووو په ښونیزو موسسدتو کې میر ټیلګدر پر دې دت چوې د پوودې
ترالسه کوی مېکن دت.
وووو په ښونیزو او روزنیزو ادیونوکې لوه حواسوو څخوه پوه ګټوې
اخیستلې ټیلګدر کیږي.
وووو پودلیز او ریدضویکي مسودئل دعقلوي اسوت الی پوه واسوطه
ثبوتیږي.
وووو په تربیتي خپرونو کې ارزښتلدکه مسودئل خوورامیر دي .مثلوآ:
دانسوودن ښووکال،په انسوودني صووفدتو دبشووراو ټوووللې اخووالق ،دود،
ادنګړتیدوې ددغوت ښکال او نور دي.
وووو خ ات پیژن نه د ښوونې روزنې یو له بلسټیزو موضوعدتو څخه
ده.
وووو په فلسفه کې عېلوي اون وري مسودئل دواېه مطورح کیوږي.
ووووو په فلسفه کې د پی ایدو اودغه شویدن چوې نوه وي اېونو
مسدئل تر بحث الن ې نیوی کیږي .وووو دپی ایدو لوه عوارضوو
څخه د علو او معلوی موضوع ده.
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وووو فیلسوفدن د مددي او معلوي اېون مسدئل مطدلعه او بحث پرې
کوي.
وووو فلسفه د حقیقو د کشف په لټه کې ده.
وووو د فلسفې د بحثونوڅخه یو دپ د ټوللې د ایډای انځور ده.
وووو په سیدسي فلسفه کې د حکومتونو مولونه جوېیږي.
وووو په فلسفه کې د رښتید او درواغو تضیو په اېه مطدلعه او څیړنوه
تر سره کیږي.
وووو په اسالمي ښوونه او روزنه کې تړاو.
ووو ښوونیز او روزنیز ن دمونه د ن ري او عېلي موضوعدتو لرونکوي
دي د زده کړې په پروسه کې د پودې موضوع شوتون فورض ګڼول
کیږي.
وووووو نزیکوووی تووووانین عېوموووآ لووووېې اېیکوووه څرګلووو وي.
وووو دښوونې روزنې په برخه کې مددي اومعلوي اېتیدووته پدملرنوه
کیږي.
وووو ښوونه روزنه دپ دحقیقو په تعقی

کې ده .

وووو په ټوللیزو سدزمدنونو او علومو او دې ارنګه روزنیز علوم،ایډیدی
ټولله مطدلعه کوي .
وووو د ټوللې دګټورو اوسدلېو افرادو روزنه د ښوونې او روزنې دمهېو
اد افو له ملې څخه ده دښوونځیو پوه برنودمو کوې دحوق او بدطول
میعدرونه معرفي او ښووی کیږي.
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وووو دن ري اخالتو بحث د فلسفې دمهېو او ارزښتلدکو بحثونو لوه
ملې څخه ده.
وووو دزیدتوالي په فلسفه کوې د سوترګو او ذدون موافقوو مطورح
کیږي.
وووو دخپلواک مفددیپ  ،استقالی  ،تجربه  ،اېتیدوې  ،زور او وای پوه
فلسفه کې مطرح کیږت .
وووو( دفلسفې ستدیلې )دپودې دمیلوالو پر مبلد ده.
وووو په فلسفه کې د ریدتلی پودې ترالسوه کولوو امکودن مطورح
کیږي.
وووو په ښوونه روزنه کې د ،اخالتي روزنه ،اخالق څه دي ،بداخالتوه
څوی دت ،د کورنې سره څه موی چلل وشي ،ټوللیز چلل بدیو څوه
موی وي ،ښوونه روزنه د پی ایدو په ښکال ټیلګدر کوي او په اېه یی
بحث کیږي.
ووو ښوونیز ن دم تل د سترګو او ذدن سره کدر لري یعلی دسوترګو
او ذدن مسدئل د زده کړې د پروسې یوه برخه ده.
وووو در یو ،خپلواکي ،فعدلیو ،اوتجربه دغه ټکي دي چې ښووونکي
پخپلو طریقو کې ورسره مخدم کیږي.
وووو پوده او دوښیدري د ښوونې روزنې موخه او موضوع دي.
ووو د زده کړو په پړاوونو کې دپودې اعتبدر د مللو وې ده.
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د فلسفې ددرې موضوع څخه چې یددونوه وشووه دښووونې روزنوې
سره په مستقیپ ید غیر مستقیپ موی اېیکه لري.
د ښوونې او روزنې پیژن نه
ښوونه او روزنه دپ دفلسفې په څیر د خپلو پیچلو او لویو مسدئلو لوه
کبله موی موی تعریفونه لري چې ایلې یی په الن ې موی بیدنو:
ووو ښوونه روزنه یو دوم اره ،جودمي او دټولوو لپودره فعدلیوو دت د
انسدن او ټوللې د ودې د فردلګ شتېلي ده.
ووو دغه السته راوېنه ده چې د تړلو او مل ېو علومو څخه ترالسوه
شوې او په وسیله یې ع الو ټیلګیږي.
ووو دښوونې روزنې ن دم ( :د کلي سدزمدن جوېونه ده چې په وسیله
یی د ټولو مولونو او پړاونو پدلله او ښوونه دخلکو لپدره برابریږي.
ووو ښوونه روزنه د راتلونکي برخلیک لپدره بلسټیز عدمل ګڼل کیوږي
او بدی انسدندن په مختلفو وختونو کې د ټوللیزو ب لونونو لپدره چېتوو
وي.
ووو دانسدن د چلل د پرمختګ ټوله ایزې مرحلې ته ښوونه روزنوه
وایي.
ووو ښوونه روزنه ټوللیزه مرحله ده ،چې انسدن پکې ټوللیزې وېتیود
او فردي ودې ته رسیږي دغه مرحله د بلسټونو په وسیله لکوه  ،پوه
ښوونځي ،م رسه ،پودلتون او داسې نورو کې تر سره کیږي.
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ووو ښوونه روزنه دغه سدزمدن یدفته او تړلې زده کړه ده ،چې د یو لړ
علومو ،مهدرتونو اودغه تفددېونه چې د ژونو دټولوو فعدلیتونولپودره
ارزښتېل دي د لیږدونې لپدره جوېه شوې.
ووو دغو ب لونونه ته چې انسدن یی دخپل نفو

یود نووعې څخوه

ترالسه کوي روزنه ویل کیږي.
ووو زده کړه او پدلله د ښوونکي او زده کوونکي د ګډو اعېدلواو چللو
مل ېه ټولګه ده.
ووو روزنه یدنې پ اسې موی د یو فرد چېتو کوی چوې نوه یووااې د
چدپیریدی سره توافق پی ا کړي بلکې په دغه کې داخول او تیورف
یې کړي او پدیله یې د ادن او ټوللې د تل انکشدف او پرمختید سب
وګراي.
ووو ښوونه روزنه د تجربې بیود جوېونوه او سودزمدن ورکولوو څخوه
عبدرت ده پ ې موخه چې دتجربوې مدنود پراختیود وموومي او فورد
دراتلونکووو تجربووو دالرښوووونې او کلټ وروی لپوودره اووواکېن کووړي.
ووو ښوونه روزنه د سپ تضدوت او اوای څخه عبدرت ده.
ووو ښوونه روزنه د فردي الرښوونې او ودې څخه عبدرت ده.
ووووو روزنووه د دغووو سیسووتیېدتیکومل ېودڅواو کوښدووونو او د
شخییو د ودې پروسه ده چې د ټوللې په غوښتله او د دغووت لوه
اېتیدوو سره سپ ورته لورت ورکوي.
ووو ښوونه روزنه دغه دلر دت چې افراد د ژونو کولوو لپودره چېتوو
کوي.
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دښوووونیزو ن ریدتوپووه بیوودن کووې د روزنیووزې موووخې او د درسووي
موضوعدتو په ټدکلوکې د فلسوفي موضووعدتو څخوه ګټوه اخیسوتل
کیږي.
دبیلګې په توګه :ښوونکی فلسفي ن دم ته په پدملرنې او دغه لوورت
چې دانسدن او نړ په پرتله یې لري دانسودن لپودره یوو اودنګړت
څرنګوالی په ن ر کدې نیسي ،یدنې فلسفه او ښوونه روزنه یو واح
امر دت ،چې فلسفه ن ري بڼه او ښوونه روزنه یې عېلي بڼه جوېوي.
له دې ې ادیه ده چې فیلسوف دانسدن او نوړ اېونو ټولوه ایوزه
مطدلعه لري او د یوادنګړي لی لوري څخه ورته ګوري اودڅه کووي
چې دښوونې روزنې په وسیله دغه مقدم چې دانسدن لپودره یوی پوه
ن ر کې نیولی الرښوونه وکړي.
دفلسفې او ښوونې روزنې د اېیکې پلټلې لپدره درې طریقې:
دالڅیړنې په موخه د فلسفې او ښوونې روزنې د یوادیوالي اېونو
الن ې طریقې په ن رکدې نیسو او ترمیلځ یې اېیکه په الس راوېو.
لومړ طریقه :پ ې طریقه کې ددغې څدنګې په حیوث چوې د میتود
فزیک ،انسدن پیژن نې ،او ارزښتونو پورې اېون مسدئل دي تر بحث
زده کوړه او پدللوه چوې

الن ې نیسوو.

خپلواکه پوده ده او له پیژن نې او ارزښتونو سوره سوروکدر لوري لوه
فلسفې سره اېیکه ټیلګوي نو زده کوونکي بدی د فلسفي موضوعدتو
لکه د نړ څرنګوالی ،دمعرفو بلسی او ارزښتونو سره بل تید ولري.
له دې ې الرې زده کوونکی د زده کړې پر مهدی د علوموو د بیالبیلوو
څدنګو لکه فزیک ،ژون پیژن نه او دغه ن رونه چې فیلسوفدنو د نړ
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او انسدن په اېه وېان ې کړي وکړات شي زده کوونکي پوه روښولدیي
کې پریږدي .په درسي پروسه کې اخالتي مسدئل ،د ارزښتونوبلسی
اود ارزښو لرونکو پریکړو د کولو څرنګوالی تر مطدلعې الن ې نیسو.
دویېه طریقه :پ ې طریقه کې د فلسفې سره د ښوونې روزنې اېیکه
د فلسفې مبدحثي مسدئل د روزنیزو مسدئلو په وېان ې ادت نیولی .او
د یددو مسدئلو ترمیلځ اېیکه په چلل اوپدیلوه کوې څرګلو یږي پوه
پودلیزو بحثونو کې ښوونکي او زده کوونکي پ ې توانیږي ترڅو لوه
ملطقي  ،استقرایي ،کره ،او نورو د حل الرو چدرو څخه ګټوه واخلوي د
مس لې دحل طریقه د دغو ګټورو طریقوله ملوې څخوه ده چوې د زده
کوونکواو ښوونکو په فکري وده او د مفددیېو په پودولو کوې خوورا
ارزښتلېله او د زده کوونکو پدم د مسدئلو حل توه اېوي .او الرښووونه
ورته کوي یدنې د کتلې ،ازمدیدوو ،مطودلعې او د موی موی فکرونوو
پلټله په ن ري او عېلي طریقو زده کوي خپل فکرونه اواکېن کړي
ترڅو پخپله د فکر خدون ان شي.

.

دریېه طریقه :پ ې طریقه کې کوالت شو فلسفه د تیور او ښووونه
روزنه د عېل په توګه وپیژنو .څرنګه چې فلسوفه موونږ لوه نوړ او
انسدندنو سره بل وي نو دا موی پیژن نه زموونږ پوه شخیویو اغیوز
اچونکې دپ ده .د فلسفي ن ریدتو لوسوتل یوو موی اودنګړې پودم
اېونکې څیره لري چې د وګړو پدم ادن ته را اېوي .دا پدم د ښووونې
روزنې اود فلسفې یوه برخه جوېوي دې ې مطل

توه پوه کتوسوره

جدن دیوت ویلي :که مونږ وغواېو چې ښوونه روزنه د بلسټیزو عقلي
اوعدطفي لی لورو د جوېولو په موی نسبو طبیعو او دوپ شوکلو توه
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وګڼو نو پ ې حدلو کې شدی فلسفه د بشپړې ن ریې په توګه او یود
دپ د ن ري ښوونې او روزنې د اسدس په توګه تعریف کړو.

ښوونې روزنې او ارواپودلې ترملځ اېیکه
 ۱۴۳۰کدی د ارواپودلې د علېي کې و کدی دت .د شلېې پیړ په پیل
کې ارواپودله د ژون یو موجوداتو د برخورد څیړنې د علوان وپیژنو ی
شوه او لوه  ۱۰۷۱تور  ۱۰۸۱کودی پوورې دود وه .امود اوسوېهدی د
ارواپودلې پیژن نه دپ د برخورد او دپ ذدلوي مدلومودتو توه اشودره
کوي ،په پدت کی کوالت شو ارواپودلوه پوه دې موی تعریوف کوړو.
ارواپودله د مطدلعې او ژون یو موجوداتو د چلل او ذدلي مدلومدتو لوه
علېي پلټلې څخه عبدرت ده او د انسدن چللو پوورې اېونو څیړنوه
کوي .تر څلګ یې عېل دپ بیدنوي ارواپودله په انفرادي او مله ایوزه
توګه دانسدن چلل اوذدن تر څیړنې الن ې نیسي د فکر کړنوې یوې
بیدنوي او دڅه کوي تر څو وښدیي چوې د بشور د سولوی موی تور
کومې کچې عقلي ،غریزوي او ید دپ دودیزه بڼه لري.
په ۱۰۱۱لسیزه کې والتر لیپېن دا نطر ورکړ چې زموونږ د سیدسوي
فکر یوه لویه نیېګړتید داده چې د اشدرې پرته غوواېو انسودن توه د
سیدسو له علپ څخه خبرې وکړو .دن وري څیړنوې څخوه وېانو ې
موضوع څیړونکی بدی دانسدن په اروا بدن ې پودلوه پووه وي.

دا

چې ټوی پ ې ان دي چې د ټوللیزې پ یو ې علېوي پلټلوه بدیو د
ارواپودلې پر بلسی والېې وي .د بشر د طبیعو پورې د ارواپوودلې
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اېون واتیعتونه بدی د لومړنیو سیدسي مفکریلو پوه څیور ونوه ملوو،
بلکې په مستقیېې کتلې او تجربوي موی سره یې واتیعوو پیو اکړو
چې په پدت کې به زمونږ څیړنه ترسره او ګټوره کوړي ،چوې دا موی
کړنې ټوللیزو پلټونکو په ټوله ایزه توګه مللي او تر میره پوورې د اروا
پودلې کلی د انسدندنو د فعدلیتونو د پرانستلواو سلوی لپدره پوه کودر
وېی کیږي .اروا پودله د انسدندنو انفرادي او مله ایزې کړنې تحلیلوي
او دانسدن د ژون له ټولو بڼو لکه ښوونې روزنې سره سروکدر لوري د
ټوللو په پرمختګ او او دانسدندنود مسدئلو په پیچلتید کې ارواپودلوه
سترروی لوبوي یدنی ارواپودله د علومو په پرمختګ سره نووره دوپ
پراختید مومي او ددې تووان موومي ترڅوو د انسودندنو سوتونزې او
مسدئل په غوره طریقو سره حل کړي.

د راوا پودلې طریقې:
در عېل چې دانسدن له لوري ترسره کیږي له بیالبیلو اېخونو څیړنه
کیږي .مونږ په اروا پودله کې له داسې پیدو سره مخدم کیږو ،چې
دره یوه یې د چلل سره سېه ټدکول کیوږي ،د یوددونې وې ده چوې
درعېل موو بدیو د اودنګړې پودملرنې وې وګراوي یودنې د پیدوو
دسېوالي او ندسېوالي څیړنه مطرخ ن ه.
عیبي طریقه وو زیستي( NEUROBIOLOGICAL APPROACH ) :
دانسدن مغز د میلیدردونو حجرو په درلودلو سره د ب ن پیچلې برخوه
جوېوي ټولې اروایي پیدې پ اسې طریقه د مغز او عیبي سیسوتپ
په فعدلیو کې دي چې د ژون د عیوبي پیدوو او ذدلوي معلومودتو
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بیخبلده ګڼل کیږي .او په اېه یې پلټله کیږي د اروا پیژن نې پلټله چې
پ ې برخه کې کدر کوي د مهېو مسدئلو په راملځته کولو سره وایوي
چې د مغز ،چلل او تجربې ترمیلځ د نږدې فعودلیتونو پوه تورڅ کوې
ملځته راغلی ده.
سلوکي طریقهBEHAVIORAL APPROACH ) :
په سلوکي(برخورد) پیدو کې دغه سولوی چوې د لیو نې وې وي
ترمطدلعې الن ې نیسو ددې پیدو بلسی ایدوودونکی یو امریکدیې
واتسوون متوجوه

ارواپوه چې واتسون نومیو ه .

شو چې له داخلي الرې دانسدن د اعېدلو مطدلعوه ګټوور لیو لوورت
نلري ،که چیرې ارواپوه وغواېي چې له دې الرې یې مطدلعه کړي نو
الزمه ده چې د لی نې وې وي
واتسون د نیېې پیړ په موده کې په اروایي لیو لوري کوې بو لون
راوسووو .خوالو ه ارواپودلووه ددغووو اوابونووو پووه وېانو ې چووې د
خوادتونو په مقدبل کې ارایه کیږي څیړنه کوي ،او پدم یي دیتوه ده
چې کومې جدیزې کوالت شي چې د اوابونو د اوای عدمل وګراوي
او له کومې الرې کی ات شي چې د تشویش او تلبیوه د څیورې پوه
ب لون سره د چلل د پیدوېتید او چوپتید سب

وګراي.

طریقه پیژن نه( COGNITIVE APPROACH ) :
ددې الرې د پلویدن پ ې عقی ه دي چوې د انسودن د اخوذې
ح

یو غیرفعدی ح

دت اکه چې د انسدن مغز پوه فعودی موی د

خبرتیدوو ترالسه کولو وروسته په پلټله الس پورې کوي او په تجربو
او زده کړو سره کوالت شي په نورو معقولو او مس لو پوه ،حل او نوي
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ب لونونه پکې راملځته کړي دا الرې نفي کوي او پوه جوېښوتي بڼوه
کړنې او او ذدلي مدلومدت مطدلعه کوي.
مونږ بدی دا ملو چې د( Rو  ) Sارواپودله د سدده سلوی لپدره بسوله
کوي امد ارواپودله تر مېره په په زېه پورې بڼو سره د ذدلي پدم پوه
نه موجودیو سره دپ په علېي توګه سلوی مطدلعه کوي.
د پ ی ې پیژن نې طریقهPHENOMENOLOGICAL APPROACH ) :

دا کړنې تر مېره د یو فرد په ادنګړو تجربو ټیلګدر کوي .د بیلګې پوه
توګه امکدن لري چې دوه کسدن د یو واح موتعیو په اېه په بشوپړ
موی له ادن څخه متفدوت ن رونه څرګل کړي .دا ن ریه بدور پو ې
بدور ده ،چې خپله د دغوت څخه د پوښتلو او څیړنو لوه الرې د خپلوې
طریقې د بیدن لپدره د دغوت کړه وېه په بشپړ موی وپیژني .ددغووت
اعېدلو ته په کتو سره دغه ن ریه دپ د پیژن لو دیووې طریقوې پوه
توګه تدی وت .ترڅو کړه وېه ددې په توپیرچې پیدوې وپیژنوو او د
پیدو د دری په څرنګوالي دپ ټیلګدر کوي.
پ ی ه پیژن ونکي په ګونګو او مبهېو موضووعدتو او مسودئلو عقیو ه
نلري ،او پر دې معتق دي چې انسدن له ادن څخه پرتوه د بهرنوي
اوای د لوبو څیز نشي جوېی ات بلکه انسدن یو خپلوای موجوود دت
چې د ټدکلې حق لري او دیو کوچلې کوونکې انګیزې لرونکوی ده او
خوښیږي او میله لري ترڅو ادنته پرمختګ ورکړي .په دې ې دلیول
یی په کړنو ایلي پوددنو(انسدن ګرا ) د پ ی ه پیژن ونکو په نوم یدد
کړي .او دا څرګل ه ده چې د انسدن د شخییو د ودې او جوېښوو
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سب

ارثي او محیطي عوامل دي او پ ې برخه کې ښووونه روزنوه د

الرښوونې او لوري ورکولو روی لوبوي .یدنې ښوونه روزنه د محیطي او
ارثووي توودثیراتو عواموول د انسوودن شخیوویو د ودې پووه مل ووور
سدزمدن دي او لورت ورکوي.
د ارواپودلې او ښوونې روزنې ترملځ توپیر
ارواپودله اوښوونه روزنه پخپلو مسلسلو موضووعدتو کوې یووه ګوډه
موضوع لري چې له اروایې جوېښوو څخوه عبودرت ده ،یودنې دواېه
علوم د انسدن په اروایي جوېښو اخته دي یوازې پ ې تووپیر سوره
چې دره پوده د یددې موضوع مختلف اېخونه په جوال جوال موی تور
مطدلعې او پلټلې الن ې نیسي.
پ ې اېه د ښوونې روزنې پلټله په داسوې موی ترسوره کیوږي چوې
ښوونه روزنه بدی په کومو طریقو ،په څوه موی توکوو ،پوه څوه موی
داخلي مدلومدتو او مطدلبو سره انسدن توه ولیوږدوی شوي تور څوو د
انسدن د شخییو اېون ې مشخیې ادنګړتیدووې په الس راشوي
خو دا ارواپودله له دې موی مسدئلو سره سرو کدر نلري .ارواپودله د
انسدن داروایي پرمختګ مقررات د ژون په مختلفوو پړاونوو او دغوه
اروایي ادنګړتیدوې چې د ښوونې روزنې د تدثیراتو په پدیله کوې پوه
انسدن کې رااي تر مطدلعې اوڅیړنې الن ې نیسي .پو ې اسودس د
انسدن په اروایي بڼه کدې ب لون او دښوونې روزنې په څدنګه کدې
پلټونکی د روزنیزو فعدلیتونو د پدیلی په توګوه شوېیری کیوږي ددې
توانیلووو پووه ب و لون پودی و ی د ارواپووودلې بلسووټیزه موضوووع ده.
د ښوونې روزنې او ارواپودلې ترمیلځ بل توپیر پو ې کوې ددت چوې
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ارواپوددن ،درسي ،ښوونیز او روزنیز مسودئل او میتودونوه د اروایوي
پرمختګ عواملو په توګه مللي پ اسې حودی کوې چوې لوه درسوي
مسدیلو ،میتودونو ،تجهیزاتو لوازمو او نور چې د ښووونې روزنوې پوه
څدنګه کې ترې ګټه اخیستل کیږي د روزنیزو علومو د یو عدلپ لپدره د
یو اسدسي دن ې او وسیلې په توګه د مللو وې دي.
ګروټ دوف پخپلوڅیړنو کې لیکي چې د ښوونې روزنې او ارواپودلې
ترملځ سربیره پردې چې نږدې اېیکې لري نو په پرمختګ کې دوپ
دواېه یو بل ته اېتید لري.
ګروټ دوف پ ې بدور دت چې ارواپوه بدی دانسدن د ب ن داخلوي
جوېښو چې تر روزنې الن ې نیوی کیږي پرې پوه وي.
دې ا موی د روزنیزو علومو پوددن بدی پوه شي چې روزنیز مسدئل او
موضوعدت په کوم موی دانسدن د رواني حقدیقو پورې پوه پرلپسوې
موی جوې شي .په مشخص موی ویلی شو چې ښوونکی پخپلو درسي
او روزنیزو فعدلتونو کې داېتیودوو ،احسدسودتو،عواطفو ،تېودیالتو او د
انسدنی شخییو د نورو ادنګړتیدوو پیژن نې سره سرو کدر لري که
چیرې ښوونکی د زده کوونکو په دغو ادنګړتیودوو پووه نوه وي نوو
پودلیز فعدلیتونه به یې له داسې ستونزو سره م شي چې بید تورې
دوت دیڅ موی ګټه نشي پورته کوالت.
پ ې برخه کدې ښوونکی او ښوونه روزنه د ارواپودلې مرستې اوپه
اېه یې مدلوتو ته اېتید لري .علېي څیړنو ښوودلې چوې ارواپودودن او
ارواپودله دپ ښوونې روزنې ته اېتید لري .یدنې له پوودې او عېلکورد
پرته له ستونزو سره م کیږي کله چې ارواپوه د انسدني شخیویو
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په حقیقي ودې ،موجودیو او د انسدن په اروا اودن پودووي ،نوو د
الپودی و لپدره د ښوونیزو او روزنیزو عواملو پیژن لو ته اېتید پی اکوي.
اکه د انسدن اروایي وده او پراختید په دور موی چوې وي لوه خپول
اوای څخه نه ترسره کیږي .بلکې روزنوه او عوامول یوې دي چوې
دانسدن اروایې ودې ته شکل ورکوي یدنی له ښوونې پرته د انسودن
در موی پرمختګ امکدن نلري.
نو کله چې ارواپودله د انسدن شکل او ادنګړتید په ثبووت ورسووي.
روزنه بدی د خپل کدر د بلسی په توګه په ن ر کدې ونیسوي .پو ې
برخه کې ارواپودله د ښوونې روزنې مرستې ته اېتیود لوري ،او لو ې
پرته د شخییو ادنګړتیدوې د پودی و وې ن ي .په دېو ې ترتیو
ښوونه روزنه او پالن شوې موخې دغه وخو په مام سوره د مللوو وې
دي .چې د یو پلټونکي شخییو د جوېښو په برخه کدې موجودې
وي ،او دې ا مدلومدت او خبرتیدوې د ارواپودلې په مرسوته پوه الس
رااي د ښوونې روزنې او ارواپودلې د مطدلعې موضووع پ اسوې موی
سره ورته والی لري چې تر میره د دواېو عېومي ادو اف او مسودئل
سره یو موی دي لکه د زده کړې وده او پدلله ،د فرد وده او پرمختګ
اودغه راز د ټوللیزو اېیکو پلټله د ښوونې روزنې دبلسټیزوموضووعدت
څخه ده.
د مسدئلواو موضوعدتو د علېي او غوره څیړنوې پوه موخوه د فورد او
ښوونې روزنې وده ،انکشدف او ټوللیزې اېیکې د دغو علوموو د پودیلو
څخه ترالسه شوي چې د ودې انکشدف او ټوللیزو اېیکې تر څیړنې
او پلټلې الن ې نیسي ګټه پورته کوي.
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د وزن د زیدتوالي ،ت او سر وده او پرمختګ دغوره والوي او مهودرت
په کدرونو کې ده
ارواپودله ددغو علومو له ملې څخه ده چوې د توانیلوو اېونو لکوه د
پرمختګ پرنسپونه ،ادنګړتیدوو ،اروایي مشخیدتو د مختلفو کدللیو
پړاوونو د مدلومدتو د زده کړې اسدسودت ،علېوي خبرتیود د ښووونې
روزنې په وای کې ورکوي.
الزمآ د ارواپودلې د توانیلواو پرنسپونو د پیژن لو پرته طبعوآ ښووونه
روزنه په ستونزو کې ښکیل کیوږي ،دیوو سودلپ شوخص روغتیود او
سالمتید د دواېو علومو یوه ګډه موخه ده.
دفکر سالمتید :له نورو سره د برابر او دېغږ تدبلیو څخه عبدرت
ده .ب لون د ټوللیز او فردي چدپیریدی سېون او دشخیي تضوددونو
او تېدیالتو حل په ملطقي ،عددالنه ،او ملدسوبه توګوه د دواېو علوموو
دپدملرنې وې ده.

دانسدن بلسټیزې اېتیدوې:
افراد د روغتید د ترالسه کولو په موخه کومو څیزونو ته اېتیود لوري؟
دا پوښتله مونږ ته د انسدن د بلسټیزو اېتیدوو د پلټلې او مون نې لپدره
الرښوونه کوي ترڅو پ ې اېون د اېتیدوو پلځوه ګوووني سوطحې او
ددغو اېتیدوو ارزښو او ونډه دانسدن په شخییو ،صحو او دروغتید
په بحث کې مطرح کوو.
د اېتیدوو کچه (ان ازه)
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د ابرددم مدزلو په انو د بلسوټیزو اېتیودوو پیلځوه اصولي شوېیرې
موجودې دي .چې کوالت شو ددغو پوه لومړیتوبونوو سوره اېونو ې
اېتیدوې وویشو .ددغه له ن ر سره سپ په پیل کې بدی د ټیټې کچې
اېتیدووې تر دغې کچې حل شي ترڅو فرد وکووالت شوي د لووېې
کچې د اېتیدوو پوره کولو په لوراتو ام وکوړي د مودزلو پوه واسوطه
مشخیې اېتیدوې د وېان یوالي په شېیر عبدرت دي له:
۱وو فزیولوژیکي اېتیدووې؛
۵وو سدتل ویه او روغتیدیي اېتیدووې
۷وو عدطفي او احسدسدتي اېتیدووې
۸ووو د نف

غوره اېتیدووې؛

 ۲وو ادن مون ونکی اېتیدووې؛

فزیولوژیکي اېتیدووې
اکسیجن ،خواېه ،اوبه ،له بو ن څخوه د خدرجیو ونکو مووادو دفوي،
جلسي تېدیالت او فزیکي فعدلیتونه د فزیولوژیکي اېتیودووې مهېوه
برخه ګڼل کیږي.
ددې اېتیدوو پوره کی ی اېین دي که چیرې ورته السرسې ونه شوي
نو ژر تر ژر بدی د اېتیدوو د بشپړلو لپدره دڅې وشي ترڅو یوې ژونو
وژغوری شي.
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بیلګه :که چیرې په تلف

کدې سوتونزه راملځتوه شووې وي ،نوو

درمرو بدی ملدسبه دوا د تلف

د ودې په موخه تلفسي دستګده ته

داخل کړات شي که نه په څو شیبو کدې به فرد خپل ژونو دالسوه
ورکړي.
سدتل ویه او روغتیدیی اېتیدووې
ددې اېتیدوو اسدس د زیدن رسوونکو محیطي عواملو او علدصروڅخه
ادن سدتله او لریوالی دت .پ ې سربیره شخص بدیو دا احسودس
کړي چې د موجوده ټوللیزو خطرونو څخه پوه امون کوې دت او پوه
وېان ې یې سدتله کیږي او د ندروغدنو د فزیکوی اېتیودوو د تودمین او
ترالسه کولو لپدره د السونومیلځل او د بوت د لیږدونې د مخلیوي په
موخه د اسټریل د طریقو څخه ګټه واخیستل شی.
عدطفي اواحسدسدتي اېتیدووې
ټوی انسدندن میلې او محبوو توه اېتیود لوري دغوه نووي زیږیو لي
مدشومدن ،چې د میلې او محبو څخه بوي برخوه دي .کوه د دغووت
فزیولوژیکي او سدتل ویه اېتیدووې پوره دپ وي بید به دپ ژون کووی
ورته خون نه ورکوي.
لویدن او اواندن دپ میلې محبو ته اېتید لرت او دا دیله لوري ترڅوو
یو دبل په غپ او خوښ کدې شریک شي چوې ددې اېتیودوو د نوه
بشپړې و په صورت کې ورته ندروغی ،ج ایي پیدیږي.
د نف

غوره اېتیدووې
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درڅوی غواېي چې په ټولله کې د یو ارزښتېل انسدن په توګه ژون
وکړي او وپیژن ی شي دغه بدی په نف

بدور ولوري او دا احسودس

کړي چې په ټولله کې پیژن ی شوی ت د کورن او خلکو په وېانو ې
محترم دت که چیرې دغه اېتیدووې پوره نشي نو انسدندن به یو د بل
په وېان ې د درندوت په لور دومره تېدیالت ونه ښیي .او دې ا موی د
نددیلی ،بی کفدیتي او پری والی احسدس به پکې پروت وي کورن او
پدلونکي کوالت شوي پوه نفو

پوورې تړلوې اېتیودووې اومرسوته

غوښتونکي د اعتقودداتو او ارزښوتلو د مللوو پوه وسویله د ترالسوه
کی و ونکو اد و افو د ترالسووه کولولپوودره دڅووې کوووي او د دغوووت
اسدنتیدوې او مالتړد ټوللې ید په ټولله کدې د مهېو اشخدصوله خوا
پوره کیږي دغه عېل یو ارزښتېل ح

ګڼل کیوږي چوې چوې ملول

شویو کسدن ته یې زیدتوالی او غوروالی بدي.
ادن مون ونکې اېتیدووې
د اېتیدوو د غوره والي او لوېوالي له پلوه د نف

اېتیدوې تر نورو مهېې او لوې مقدم

لري .چې په ژون کدې لوېې کچې ته د رسی و لپدره امکدندت پکوې
شته.مدزلو دغه کیفیتونه چې بدلقوت څخه په بدلفعول واردیوږي پوه
ترتی

سره په الن ې موی ویشي.

۱و د ادن او نور ملل
۵و په کورنیو او بدن نیو ستونزو د تېرکز عالته
۷و دنیوکې توان او اوای
 ۸و د نورو لپدره د خوښ او غپ احسدس
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 ۲و ټولو خلکو ته درندوت کوی
 ۴و د ښیګڼو او ب ګڼو ترملځ د توپیر توان
د ت ورت مدزلو د پکدر وېنې الر:
د مدزلو د بلسټیزو اېتیدوو د مراتبو په لړ

کوې سودتل ویه طرحوې،

داطالعدتو په راټوی ،برندمه ریزي ،طرحې او ارزیدبي کدروی کیږي.

په انسدني شخییو کې د اېتیدوو ونډه او ارزښو :
داسې ښکدري چې د مدزلو په درم کوې فورد تول د خپلوو اسدسوي
اېتیدوو د بشپړتید لپدره دڅه کوي دې ا موی که دانسودن یوو شوېیر
اېتیدووې پوره کیږي نو په بشپړی و سره یوی نوورې دغوه راملځتوه
کیږي او دغه فرد چې ټولې اېتیدووې یې له میلځه تللي تور اوسوه د
نورو شیدنو په لټه کې دت.
بیلګه :امکدن لري ،چې تدسو د اودن د ښوکال غوښوتلې اووای
زیدت کړت او دلري توکو ته السرسی پی اکړت او یدیې زده کړې ته
میر وخو ورکړئ .پو ې سوره نووي څیزونوه تعقیو

کوړئ او پوه

دوښیدرتید سره یوې ادنګړې څدنګې ته ورسیږئ د مدزلو د ن ریې د
مللو څخه دا نتیجه اخلو چې د بشر د پی ایدو ګودر والې ن ت او تل
دڅه کوي چې د نړ په ب لونونو کوې اودن د برابور پوه حدلوو
وګوري نلی انسدن د پرمختګ په حدلو کدې دت چې دغوره مواردو
د السته رواېلو لپدره دڅه کوي.
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دا عقی ه څرګل وي چې دانسدن د ب ن غړي له پی ایدو څخه تور
مړیلې پورې د ودې او انکشدف په حدلو کې دي.

روغتید اوسالمتید څه ته وایی اوسدلپ څوی دت؟ :
کوالت شو روغتید د دغو مشخیو میعدرونو په وسویله چوې د عېور،
جل

 ،ټوللې او سیېې اسدسي عواملوپورې تړلي دي وپیژنو.

د اکولوجستدنو له ن ره سدلپ انسدن دغه څوی دت ،چې د جسوېي،
فکري ،اروایي او اجتېدعي پلوه سدلپ ،بی عیبوه ،خوو

 ،فعودی ،لوه

سیدسي بڼو بدخبر ،له اتتیددي پلوه تولی ونکی او له فردلګوي پلووه
مس وی وي .للډه دا چې د اروایي روغتید موخه لوه ټووللیز چدپیریودی
سره ادن جوېونه ده .یدنې دغه چدته سدلپ ویلی شو چې دپ خپل او
دپ د نورو له ن ره ټوللیز چدپیریدی سره برابر او وتوانیږي څو خپلوو
دوستدنو او ګدونډیدنو سره د له کوم فشدرپرته په دوسودیلې سوره
ژون وکړي دې ا موی د اروایي روغتید یوه نده دا ده چې په څه موی
یو ،په دېدغه موی ادن وپیژنو .او دغه څوی چې اروایي روغتید نلري
تل په ستونزو او جلجدلونو کې اخته وي ادن کله بیوزله او کلوه دوپ
اواکېن ګڼي د ادن د وروسته والی لپدره عذر وېان ې کووي او پوړه
څوی چې اروایي روغتیود لوري

یې د نورو په غدېه اچوي او برعک

نود ارام او دوسد ژون څخه برخېن او له ادن ښوودنې ،ب اخالتوي
څخه لریوالی غوره کوي کووي او تول د پرمختوګ پوه الرې پسوې
ګراي.
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په یوه ټولله کدې د انسدندنو د روغتید مهېه برخه په فوردي روغتیود
پورې تړلی ده او بدی د افرادو د اېتیدوو سره متلدسبه ټکلدلوژ پکې
وجود ولري امد د دریېې نړ دیوادونو په ټوللوو کدوې داسوې یووه
سلسله مسدئل دخیل کړي چې له اېتیدوو سره یی دویڅ تلدسو

او

ورتوالی نلري.
دې د ف ته پدم سوره  Public healthاو  health scienceد سوالمتید
سدتله او پرمختګ ده.
مونږ یوازې ( ) Promotionنلرو،بلکې ) (protectionدپ لرو.
ددې دواېو لپدره بدی یوشېیر ات امدت وشي چې دا ات امدت بوه پوه
حقیقو کې د صحو تعریف وي خو وېان ې تر دې بدی سالمتید دپ
تعریف کړو.
د سالمتید مدندوې د مختلفو لی لورو له نطره تر څیړنې الن ې نیسو او
وبه ګورو چې د تدمیلولو لپدره یې په څه موی نل پودې توه رسوی لي
یو چې د نللي ط

په نوم یددیږي.

ددې مفددیېو له پودی و وروسته دا پوښتلې را والېیږي چې سالمتید
څه موی ان ازه کیږي او د ترالسه کولو لپدره یې بدی کووم اتو امدت
وشي؟ او د ان ازه کولو لپدره یی له کومو الرو کدر واخلو؟ دغوه کوه د
جسپ او اروا سالمتید وي.
په واتعیو کې سدلپ دغه څوی دت چې جسپ او اروا یې سودلېه او
په سدلېه ټولله کې ژون وکړي .سالمتید نه یو لورت او نوه یوکېیوو
دت ،بلکې یو کیفیو دت او د کیفیو ان ازه کوی دېیشه نسوبي وي.
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پ ې سره یی مونږ څلور تعریفونه په الن ې موی وېان ې کووو او پوه
پدت کې به دا څرګل ه کړو چې کوم تعریف نن د مللو وې ده.
لومړت تعریف :چې نړیوای روغتیدیي سدزمدن  WHOمللی په الن ې
موی دي :سالمتید بشپړه جسېي ،اروایي او اجتېدعي دوسدیله ده .په
حقیقو کدې دغه وخو سدلپ کی ات شوو چوي دپورتلیوو درې واېو
طریقو ترمیلځ برابروالی تدمین .او لږ تر لږه بدی اجتېدعي ،جسوېي
او اروایي دوسدیله ولرو دا دغوه تعریوف چوې نړیووای روغتیودیی
سدزمدن توه د مللوو وې ده او پودم موو وي چوې جسوېي ،اروایوي او
اجتېدعي دوسدیله په مختلفو ټوللو کې مختلف وي .پ ې سره موونږ
بدی یوه طریقه وکدروو چې ترې پوه ګټوې اخیسوتلې سوره روغتیود
ترالسه کړو کوالت شو دا تعریف د ټوللې دسېوالرو سوره پرتلوه او
په ن ر کې ونیسو.
دویپ تعریف :که د اندتومي او فزیولوژي ترمیلځ نسبي تعددی او اغیز
یې په سلوی بدن ې وي نو فرد سدلپ دت یدنې له اندټومیوک ن وره
نیېګړتید نلري اوکه چیرې نیېګړتید دپ وي نو پ ې تووانیږو چوې د
نیېګړتید ،ټوللې او خپل سلوی ترمیلځ برابروالی ټیلګ کړو ،لکه دغه
معلولین چې له جګړې وروسته بیود د اووای خدونو ان شووي وي.
نوې اواکېلي :نوې اواکېلي چې یو معلوی نوت اوای یود تو رت
ترالسه کوي .لکه د دغو وګړو په څیر چې سترګې یې دالسه ورکړت
وي .په دغو تېریلونو چې ګوري غوږونه یې اوای مومي او وروسوته
داسې کدرونه ورته وسپدری شي چې ترسره کولو توان یوې لوري او
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دادن او ټوللې لپدره ګټور وګراي .پ ې صورت کې ویالت شوو چوې
دغوت نوي اواکېن شوي.
بید اواکېلي :د پخواني ت رت بیرته راګرای ی د یو نوي ت رت پوه
توګه .لکه د پروتز ایدودی د دغه معلوی لپودره چوې خپول السوونه
اوپدې یې د السه ورکړي وي.
ددې تعریف پربلسی در عدمل چې د ب ن اندټومیک او فزیولوژیوک
تعددی لېلځه وېي نو دندروغ المل به وي او که چیرې موو د بو ن د
اندټومیک او فزیولوژیک صحو ترملځ تعوددی ټیلوګ وي نوو موونږ
سدلپ یو.
دریپ تعریف :نړیوای روغتیدیي سدزمدن کوالت شوي څوو د لوومړني
تعریف په وېان ې دا تعریوف ارائوه کوړي چوې دلوومړي تعریوف د
مفددیېو سربیره څو نور مفددیپ دپ ورسره موجود دي سوالمتید تول
په ملفي طریقو ان ازه کیږي.
د بیلګې په موی:
دیڅکله دپ داسې نه وایو چې څو کسدن واده لري ،بلکې ویل کیږي
څو کسدنو په کدی کې طالق اخلي ،ید څومره مدشومدن په کودی کوې
خپل ژون د السه ورکوي ،په دې ې دلیل دغه طریقې چې د سالمتید
لپدره دي ملفي دي .چې یوله دغو طریقو څخه  IMRطریقه ده.
دیوکدی څخه د کپ عېره مدشومدنو مړیله
Infant Mortality Rate = I.M.R

د دېدغه کدی ټوی زیږی لي (ژون ي)
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X ۱۱۱۱

د سالمتید د ان ازه کولو لپدره درې طریقې:
ووInfant mortality rate IMR ۱
۵وو Maternal mortality rate M M R
۷وو Life Expetectany

د ((  )) MMRطریقه دحدملګي ید زیږون پرمهودی د میلو و د مړیلوې
المل ګراي .
دزیووږون او بوودرداري لووه املووه پووه کوودی کووې د میلوو و مړیلووه

= X K = ۱۱۱۱۱۱

= I .M .R

په دېدغه کدی د ژون یو زیږی لو شېیره
او دا څرګل وي چوې ۱۱۱۱۱۱مدشوومدنوپه زیږولوو سوره څوومره
میل ې خپل ژون له السه ورکوي.
په ایران کې  ۸۲میل ې په اروپدیی دیوادنو کې  ۱موور او پوه ایلوو
افریقدیي دیوادونوکې د نږدې  ۱۵۱میل ې خپل ژون دالسه ورکوي.
د ژونوو دیلووې یوود ((  )) Life Expectancyطریقووه چووې د نړیوالووو
طریقوڅخه ده دا ښیي کله چې یو مدشوم پی اکیږي د درې ټووللې
محیطي شرایطو ته په پدم سره انت در کوو چې څو کدله عېور لوري.
په ایران دیواد کې د  ۴۵څخه تر ۴۲کدلو پورې وي ،او تل د ښوځیلو
د عېر اوسط له  ۵څخه تر  ۷کودلوپورې میور وي خوو پوه ۸۲او ۱۲
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کللې کدې د ښځیله و مړیله د ندریله و په پرتله دوه برابره ده .چې
ددې مسدئلو علو د زیږون او بدردار پورې تړلی دت او کوالت شوو
چې دغه دوره د (( ))Fertility ageید بدردار پوه نووم یودد کوړو .پوه
جدپدن کدې د ژون دیلو طریقه پیلځه اوید  ۳۲کدله وه چې اوس ۴۴
کدلوته رسیږي.
تعریف :نړیوای روغتیدیي سدزمدن وایي که چیرې د ندروغ دیڅ یوه
نده مو په ادن کې موجوده نه وي او پ ې وتوانیږي دغه کدرونه چې
غواېئ په سېه توګه ترسره کړي نو که یې پخپول وخوو ترسوره
کړی دا د سالمتید یوه نده ګڼلی شو.
کی ات شي یو شخص د موی موی کدرونو ترسره کولوو لپودره کودفي
انرژت ولري ،خو دلته اېیله داده چې دغه کدرونه بدیو پخپول وخوو
ترسره کړي د تعریف په دوام کوې د مهېوو مسدئلوترشود روحیوې
درلودی اکه مهپ دي چې دانسودني دورموون تغیورات سودلپ دي،
میرت وخو اواکېله روحیه ولري او د ندروغ سره دویڅ اېیکوه او
نده ونلري په دې ې موی بدی کدري پوتلشیل ولري او په ملدسو
وخو کې خپل کدر ترسره کړي په لومړني تعریف کې چې د سالمتید
په دکله وېان ې شوه .د درموی ندروغ نشتون یې سالمتید ګڼلوه او
دا تعریف یې د طبدبتي ژون  BIO MEDICALتعریف په نوم ونومووو.
یدنې در دغه څوی چې ندروغ (کلیلکوي ندوې ) نلوري سودلپ ده
نړیوای روغتیدیي سدزمدن پ ې موضوع نیوکه وکړه اوداسې یې وویل
کله چې دا تعریف وېانو ې کیوږي د اجتېودعي ،اروایوي او محیطوي
عواملو ونډه پکې له یدده ایستل کیوږي .د اروایوي نودروغ کلیلکوي
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نددنې میرې وروسته څرګل یږي ،چې په دې ې سره د نورو عواملو
ونډه له ملځه تللې او دا تعریف په درملله کوې میور مخوکو او پوه
اوږدمهدله ،اروایي او دغه ندروغ چې ټوللیز عوامل پرې تودثیر لوري
نه مخکو او نه دپ بریدلی .
 ۱۰۰۵کدی کې دوب

.

د سالمتید په دکلوه داسوې تعریوف وېانو ې

کړاو دا د یو نوي تعریف تر علوان الن ې د مللو وې دت.
دغه څوی دت چې د خپل چدپیریدی سره اودن برابور او

سدلپ ک

سلبدی کړي ،او دا برابرښو بدی ټدکلی وي البتوه تور دې وېانو ې
دوب

په  ۱۰۴۱کدی کې دپ د روغتید یو شوېیر تعریفونوه وېانو ې

کړي وو..
دبیلګې په موی :که چیرې بل ادت ته الې شئ او د حرارت درجې او د
ژون له متفدوت موی سره پخپلوه توافوق او تطودبق وکوړئ ،او ونوه
توانیږئ چې مثبو کدر وکړئ نو بید دپ سالمو نه یوو نوو پوه کلوي
تعریف سره سالمو داسې دت .چدپیریدی سره دوم اره برابروالوي
او ورته والي ته وایی .په دغه صورت کې چوې دا برابروالوی او ورتوه
والی د کدر وېاو اکولوژیک او دپ اروایي وي.
دوب

ددې تعریف په وېان ې کولوسره وایي چې زمونږ ورته والی

بدی ددې سب

شي چې په ژون کې د لوېو دیلو لرونکي شو ،د ژون

کیفیو مو ورسره غوره او که په پدت کدې عیري خ مدت دپ وجود
ونلري بدی پ ې وتوانیږو چوې پوه دوسودیلې سوره ژونو وکوړودا
وروستلی تعریف دت چې د سالمتید په اېه وېانو ې شووی ت .کوه د
سالمتید تعریف جسېي ،اروایي او اجتېدعي دوسودیله وي نوو کووم
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کدرونه او ات امدت بدی وکړو څو سالمتید ته ورسیږو؟ پ ې اېه یو لوړ
ات امدت وشوی چې ټولو ورسره موافقو نشوو کووالت او دا اصول د
فرد سالمتید ته د رسی و لپدره د لومړني اصل په توګه میر د پودملرنې
وې ده او وروسته دې پدیلې ته رسیږوچې د دوب

دا تعریف ترنوورو

میر د مللو وې ده.
۱وو سدلپ دغه څوی دت چې فردي پودکوالی ( ))personal hygiene
وسدتي چې دا پدکوالی د ب ن ،جودمو ،ویدوتدنو او پوسوتکي څخوه
عبدرت دي .او ددې تعریف موخه داده چې د ادن شخیوي سودتله
وکړو او پردې ټیلګدر وکړو چې څه موی د ادن سدتله وکړو .
۵وو حفو الیوحه د  ۳څخوه تور  ۴سودعتو پوورې د ارام خووب
الرښوونه کوي او کوم وخو چې د انګلستدن او امریکد په دیوادونو
کدې د دوایي او اېکلیو پیدو شېیره لوېه شوه او په عین حدی کې
دا حدلو دې المل ته پدملرنه وشوه چې د در انسدن په ب ن کدې د
بدیومتریک په نوم یو سیستپ موجود دت چوې د ژونو پوه متفودوتو
وختونو کې ورسره مخدم کیږي او په ایلو وراوو کدوې ( Mental
 )Stat and physiologic Statیوله بل سره پ اسې عېول کوې ورتوه
والی پی اکوي چې انسدن پکې د کدر کولو لووې تووان لوري .خوو پوه
ایلوکې یې دا طریقې پ اسې موی دي چې فرد پکې د لږ کودر کولوو
توان لري .او دافرادو په ویلد چې دوت ګواکې د دیڅ کدر کولوو تووان
نلري.
که چیرې څوی په یوه میدشو کې  ۵۲ید  ۵۴وراې پ ې حدلو اخته
شي نو درو مرو یې په ستونزو کې د اخته کی و امکدندت شته دي.
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نو په دېدغه وخو کې یې کوچلي کېپیوټرونه جووېاو دا یوې ولیو ی
چې ایلې انسدندن که په شپه او ورځ کې  ۴سودعته خووب وکوړي
پ ې شرط چې په پوره ارام سره خوب وکړي  ،نو لوې کودري تووان
پی اکوالت شي .او دغه څه چې پ ې تعریف کې ویل شوي دا وه چې
له  ۳څخه تر  ۴سدعتو پورې خوب د سالمتید دلیل نشي کی ات بلکه
ددغه د خوب ان ازې پی اکولو لپدره چوې موونږ پوورتلي تطودبق توه
رسوي«  Physiologicاو  Mentalتطدبق» د سالمتید له ن وره ارزښوو
لري.
 ۷دسهدر چدت څدل ( صبحدنه ) :دا مس له په مدشومدنو کې ازمدیل
شوې وروسته یې دیته پدم شو چې دسهدر موم په خوېلوسوره پوه
ښوونځي کې دوه عوامل د مدشومدنو د ریدضی زده کړې لپودره مهوپ
دي چې د تل او ویټدمن  Cڅخه عبودرت دي .او دا وایوې چوې دغوه
وخو چې انسدن ستړت ید ویری لی وي نود ویټدمن Cکچه یې لوېه
او ارزښو یی زیدتیږي اکه محلوی په اوبو کې ده او په ب ن کې نوه
ذخیره کیږي ،خو یوه ان ازه یې د للډې مودې لپدره په فوق کلیه غ ه
کدې ذخیره کیږي.
په پدت کې دې نتیجې ته ورسی ی دغه مدشوومدن چوې سوهدرن (
صبحدنه ) نه خوري یوه سدعو وروسته یې د ب ن ګلیکوژن ختېیږي
او پ ې سره ب ن نشي کوالت چې له وروسوتلي غوېیلوو او سوتوني
موادو څخه ګټه واخلي اکوه چوې ګلوکووز د غوذایي مووادو غووره
سرچیله ده
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ددغو مدشومدنو ستړید بید د ریدضویکي مسودیلو د حلولوو پور مهودی
څرګل یږي ،نو بلآ د سوهدر خوواېه بدیو خدمخود تلو ي موواد ،یود
نشدیسته د یو موی میوې سره وکدروی شوي څوو چوې د مدشوومدنو
کدرونه غیر فعدی نه شي.
 ۸په خورای کدې له در موی خواېو څخه ګټه نه اخیستل
البته دغه خواېه بدی ( )junkyfoodید دغه خواېه چې اضدفي مواد لري
نه وي .اکه دغه خواېه یوازې کدلوري تولی وي او میر اضودفي موواد
له ادن سره لري.
 ۲د ب ن د وزن له  ۷څخه تر څلور فیی و پورې د غوښتلوپه واسطه
سدتل کیږي .که دانسدندنو  (BODY MASS INDEX) B.M.Iچوې شولو
څخه تر پیلځه ویشو شېیرو پورې وي نوو انسودن د طبیعوي وزن
لرونکی او که شېیر یې له  ۵۰څخه میر وي د زیدت وزن لرونکی او
که چیرې له  ۱۴څخه تر  ۱۰اوید دپ  ۱۳وي نوو دا فورد پوه خووار
زواکي(سوء تغذیه) اخته ده اوس بدی وکتل شوي چوې لوه پورتلیوو
شېیرو څخه د  B M Iدد ف کوم یو دت؟
د غوېوالي ان ازه په ب ني کتلې  B M Iکې ده.
په کیلو ګرام سره وزن
عبدرت دت له

= BMAخدرج تسېو

وزن

 (۵په متر سره ت (H) ۵ید
( وزن) ده چې ت بدی درومرو په متر سره ان ازه شي.
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(۵ت )
دویپ حدلو B.M.I :وجوود لوري او  Medically significantدي چوې د
ط

له ن ره د ټولو ندروغیو پیل ګڼل کیږي او دغوه څووی چوې پوه

دریپ حدلو کدې ترار لري ،تر میره په تلفسي او میکروبي نودروغیو
اخته کیږي .دغه افراد چې لوه  ۷۱څخوه تور  ۷۲او الوی  ۸۱پوورې
 )B.M.Iولري نو د چودغوالي یود  Gross obesityد نودروغ پوه نووم
یددیږي ،د سیلې او د ان ومتر سرطدن ،د دوډوکو نودروغ  ،د ویلوې
فشدر او تلبي سکتو کې رااي.
له دې ې کبله ماکټر ویلي سپدرښتله کوي؛ چې سدلپ انسودن دغوه
څوی دت چې خپل وزن له خپل طبیعي حدلو څخه د  ۷څخوه تور ۲
 ۴د ب ني فعدلیوو

فیی و پورې کپ وسدتي.

درلودی چې د خپل ب ن د جوېښوو،عېر ،او فزیولووژیکي شورایطو
سره ملدس

وي .مثلآ :مونږ بدی پ ې فکر ونه اوسو چې دور څووی

کوالت شي درموی ورزش تر سره کړي.
 ۳د الکولو استعېدلوی :دغه څوی چوې الکووی میور اسوتېعدلوي او
غواېي د استعېدی کچه یې ټیټه کړي دا څرګل ه شوې ه دغو میلو و
چې الکوی یې دیڅ ن ي استعېدی کوړي د بودردار پور مهودی یوې
استعېدی کړي نو په جلین یې تر میره اغیز کووي ددغوو میلو و پوه
پرتله چې تر دې مخکوې یوې الکووی اسوتعېدی کوړي وي مګور د
بدردار پر مهدی یې کچه کېووي چوې دا د شورایطو سوره د بو ن
مطدبقو په ښه موی څرګل وي.
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 ۴د سګرټ څدل :دغه څوی سدلپ ګڼل کیږي چې اجتېدعي اېیکې
ولري او وکوالت شي ( )I P Sد ( ) Inter personal communicationاو
خپلېلځي اېیکې په سدلېه توګه ټیلګې او پرم یوسي .کوه چیورې
پ ې وتوانیږي چې سدلېې اجتېدعي او تړلې اېیکې ولري نو دا فورد
په سالمتید کدې ده او سدلپ دت.
بیلګه :یو خوشوحدله واده د اروا د سوالمتید یووه برخوه ده ،او واده د
سدلپ سدتلو لپدره اصلآ مهېوه نوه دت چوې دواېه د واده د ټیلګدوو
لپدره په یو فکر کې واوسي بلکه په احترام او درندوي سره خپل واده
ورسته ژون وکړي.
په واتیعو کدې یوادت او یو موی فکر کوی د سوتونزو او مسودئلو د
راملځته کی و المل ګراي په ټوللیز ژون کدې سدلپ فرد دغه څوی
دت چې لږ ادن او خپل مقدبل شخص وپیژني درندوت ورته وکړي او
خپلېلځي ملطقي اېیکه سېې وسدتي(مېکن پخوا نه وې )چې دیته
یوه ټیلګه اېیکه وایی.

د روغتید زده کړه :Health Education
د طبي او حف الیحې( روغتید سدتله) د علومو سېه زده کړه د ژونو
او اېیکو دلر سره یو ادت کوي او تړاو ورکوونکی عېول د سوالمتید،
یووالي ،دېغږ او ددې سیستپ کړنې زیدتوي.
د دروغتید سدتلې (حف الیحې) د زده کړې تعریفونه
خلکو ته د سېو خبرتیدوو او اطالعدتو ورکوی او په دغوت کې د مثبو
فکر او روحې راملځته کوی د عېومي سالمتید او روغتید یوه برخوه ده.
54

په دې ې موی عېل او چلل سره د دټوللې اوانسدن د سالمتید کچوه
لوېیږي او د په روغتید سدتلې په چدرو کې انسدن توه پووره پآملرنوه
کوي.

۵و له روغتیدسدتلې څخه د ژون د اجتېدعي ،روزنیزو پودو ،د خلکوود
سلوی ب لون او د اروایي او جسېدني سالمتید د ښوه والوي او غووره
والي په موخه ترې ګټه اخیستل.
۷و د خلکو دلی لورو او پودو تحلیل او ویشل او د علېي کشفیدتو پور
بلسی د انسدن
او ټوللې د سالمتید د پرمختګ د کچې د لوېوالي.
۸و د علومو اوسالمتید د خ مدتو دغه برخه چې یوازیلی دو ف یوې
دچلل لوېوالی او د دغه څخه مالتړ دت د ندروغ درامیلځتوه کیو و
مخلیوت کوي او ید د ندروغ په درملله کدې ګټوور وي او د نودروغ
په یوه برخه کدې مرستل ویه وي.
۲و د دغو تجربو ټولګه چې د ټوللې د افرادو په لیو لوورو ،پودوو او
کړو وېو مثبته اغیز لري د کلتور بیوزلي ،د سېې زده کړې نشوتون،
مددي بیوزلي او داسې نورې اېتیدووې دي چې دیوې ټوللې د افورادو
لپدره زیدنېن تېدمی ات شي .نو د سلوی د سېې زده کړې لپودره لوه
در موی موضوعدتو څخه خبرتید مهېه ده .د روغتیود سودتلې ( حفو
الیحه )په سلوی ټیلګدر او موضوع یې د سلوی سېه زده کړه ده ،د
دې مورد په تحلیل کدې بدی د ندروغ پر عواملو کتلوه ولورو چوې
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سالمتید ته ی وي لکه ،میکروارګدنیزم و ویروسونه ،بدکتریودووې  ،د
نږدیوالي عوامل شیېدیی ،محیطي (فردلګي ،اجتېدعي یداکولوژیوک
) د جلګ او چدپیریدی ککړتید پورې اېون عوامل او بالخره د سولوی
عواملو او د ژون طریقه) ( life styleمیر د پدم وې ګرای لې پرمختللوو
دیوادونو لکه د امریکد متح ه ایدالت چوې د میکروارکودنیزم پوورې
تړلي مسدئل یې حل کوړي اودې پودیلې توه رسوی لي چوې میورت
ندروغ بیولوژیکي عوامل نلري او سرچیله یې فردلګي ،اجتېدعي او
سلوکي عوامل دي.
دت بیلګې ته پدم وکړئ:
د ایډز ندروغ په پدم کدې ونیسئ او ددې ندروغ اېون خطرنودکو
الملونو په میلځ کې سلوی تر ټولو مهپ شېیری کیږي .او د مخلیوي
یوازیل الر یې د ژون د سلوی د طریقې ب لون دت.
د زېه د ندروغ د خطراتو له ملوې څخوه د ( stressویوره) پوه څیور
عوامل ،ارثي کورن نودروغ  ،دویلوې د شوکرندروغ  ،د ویلوې لووې
فشدر،کپ تحری ،میر خورای ،له غوېیلو خواېو څخه ګټوه اخیسوتل ،
سګرټ او الکولي مشروبدتو څخه کوالت شو یددونه وکړو.
اوس بدی وګورو چې څومره یې ذدلي ستړید روښدنه او څوومره نوه
ده چې میرت یې د ندسېو عددتونو له ملې څخه شېیری کیږي.
مثلآ :په سګرتو او الکولي مشروبدتو د یو شېیر خلکوو روږدې کیو ی
یوندسپ عوددت دت .او لوږ خوای نوه ( کوپ تحرکوي ) چوې د زېه د
خطراتو د الملونو له ملې څخه ده یو ندسپ روغتیدیي چلل دت .میور
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خورای او ورپسې چدغوالی دپ یو ندسپ چلل او حدلو ګڼل کیوږي او
میر لږ داسې پیدیږي چې یو څوی پرته د میر خورای چدغ شي.
که چیرې شخیي خورای زیدت شي نو د چدغوالي سوب

ګراوي.

پ ې اېون نور الملونه میره کېه اغیزه لري .او ید دپ د ارواپودلې لوه
اېخه د دلیل تراشي په موی شېیری کیږي د چودغوالي نوور الملونوه
کوالت شو د ارثي ،جلتیکي الملونو او  stressته اشدره وکړو.
د استرس(ویره) په وېان ې مبدرزه د سېو عېلونو پوه ترسوره کولوو
امکدن لري او پ ې برخه کې کوالت شو په مسقیپ موی د فرد سوره
مرسته وکړو.
پ ې سره ندسپ چلل ونه کوالت شي د انسدن روغتید په خطور کوې
واچوي .او برعک

کی ات شي چې مثبو چللو د فورد او ټووللې د

سالمتید په سدتله کدې مرسته وکړي

ایلې چلل ونه

میر اسدن او سدده دي ،چې انسدن ورته تر میره پدملرنه نکووي امود
کله یې چې پدیلې وویلي بید یې په ارزښو پودیږي
د بیلګې په موی:
د تلګو بوټونو پدو کوی (اغوستل) چې له  ۷۱څخه تور  ۷۲سولله د
دیبدبو په ندروغدنو کدې د ب ن د غړي د پرې کی و المول ګراوي.
اکه د پدې ټپي کی ی او د ټپ پرمختګ ددې المل ګراي څو غړت
د ب ن څخه غوڅ شي ،او ید دپ په زېه ،اسکلیی ،د السونو او اوږو په
مفدصلو فشدر واچوي.
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پ ې برخه کې مدشومدن د اواندنو په پرتله میر زیودنېلونکي دي .او
ید د یو مدشوم  Bigپه ښه وده کدې ده او یو پر دوول

په شودوخوا

کدې یې وزن وي.
( WHOد روغتیدیی نړیوای سدزمدن) پخپله اسدسلدمه کدې د فورد روغتیود توه د

رسی و لپدره یو رکن د روغتیدیی مدلومدتوخبروی او رسوی دي معرفي کړي دي
او نړیوالې روغتید سدتلې (جف الیحه ) په وروستل ستراتیژ کې
دې برخې ته میره پدملرنه کړې ه ،له دې ې امله د روغتید زده کوړه د
نړیوای روغتیدیي سدزمدن لومړن اواسدسي ستراتیژي ده چې خلکو
ته روغتیدیي خ مدت وېان ې کوي .چې د خلکوو اوټووللې د روغتیود
لپدره د اېین ګڼل کیږي .پو ې سوتراتیژي سوره کووالت شوو خپول
خ مدت د نړ په میرو برخو کدې خلکو ته ورسوو.
طبي او روغتیدیي خپرونې دغه وخو په بریدلی توګه ارائه کیږي چې
خلک یی وپیژني او په اد افو او ګټو یې پوه او تبوی یوې کوړي کوه
خلک دا پروګرام ونه ملي نو روغتیدیي ګټور پروګرام به دپ بی ګټوې
وي.
میرې عقی ې او فکرونه د خلکو لپدره زیدنېن دي او په دې ې سوره
روغتید ته زیدن رسونکې دپ دي.
مثلآ :په ایلو سیېوکې خلک واکسین کوی د خ ات په کدرونو کدوې
ګوتې ودل ګڼي .او ایلې فرتې او مذدبي ردبران حتد د ددلل په څیر
دیواد کدې د واکسین کولو مخدلفو کوي ،په ټوله ایز موی ښووونه
او روزنه دانسدن چلل  ،کړنوې او متقدبول غبرګوون د افورادو او ملوو
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ترمیلځ تېدیالت او غوښتلې دغوه موضووعدت دي چوې د ښووونې
روزنې د مطدلعې او عالتې وې ګراي.
تر اوسه دیڅ څیړنه ده توانی لې چې پرته د خپلو ادنګړو غوښوتلو،
تېدیالتواو لی لورو چې د اروایي تدثیر الن ې وي د پیدې د پیدوی و
او له تجربې پرته یې په سپ موی ترتی

کړي .دې ا اصل د ښوونې

روزنې په تحقیق کې دپ ص ق کوي .اکه ښوونیز او رونیوز اعېودی
دپ په کسبي اودپ په فطري موی د بشرد فکر او ارادې زیږنو ه ده،
ددغوت تشخیص په ادنګړو پیدو کدې دغه څه دي چې د خبرتیود
لپدره الزم او ګتور اروایي مدلومدت پکې وي.

د ښوونې روزنې او ټوللپودلې ترملځ اېیکه:
ټوللپودله نوې پوده ده ،خو د ټولواجتېدعي علومو پوالر ګڼول کیوږي
ټوللپودله د یو ټوللیز علوپ پوه توګوه اجتېودعي متقودبلې اېیکوې او
ملدسبدت تر مطدلعې الن ې نیسي او ددې علوپ بلسوی فرانسووي
عدلپ اګوسی کلو په کدی  ۱۰۷۰کې کیدود ،نوموېي دڅه او پلټلوه
کوله څو په ټولله کې د انسدن موتوف وپیژنوي او لوه دې الرې یوې
غوښتل چې د ټوللې د پرمختګ الر پی ا کړي .ددې دڅوو اوفکرونوو
په پدیله کدې کلو پ ې عقی ه شو چې د اجتېدعي علومو د تحقیق
په پدیله کدې بدی نوې پوده راملځته شي.
ددې واتیعو پراسدس اګسی کومیی لومړنی علېي شخیویو دت
چې د سوسیدلوژي ( ټوللپودله ) په نووم یوې کتودب ولیکوه ،چوې د
ټوللپودلې د علپ راملځته کوونکی دت .ټوللپودله یې د یو داسې علپ
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پووه توګووه وګڼلووه چ وې ټوووی اجتېوودعي علوووم پکدووې شوودمل وو.
ټوللپودله د اجتېدعي سدزمدن د اصولي پرمختوګ علوپ دت ،چوې د
سرچیلو ،پرمختګ او ټوللې فعدلیتونوسره سورو کودر لورت .پوه بول
عبدرت ټوللپودله ،پیژن نه ،د سورچیله جوېوونکوو او اجتېودعي ملوو
ادنګړت کدر ،د دغووت شوکلونه ،تووانین ،اداب ،بلسوټونه ،د ژونو
طریقې ،فکر ،عېل او د بشر په فردلګ او پرمختګ کدې ګډون ده.
اودڅه کوي څو دپ ی و عدمه اصوی او اجتېدعي اېیکې کشف کړي د
بووووو لون تووووووانین د ټووووووللې پوووووه پ یووووو و والې دي.
ټوللپودله پر ن دم د حدکېو توانیلو د ټووللې او ملوو د تحوالتوو پوه
ښووونه روزنوه د بلوې دورې

کشف او څیړنوه کدوې ده .ده.

اجتېدعي پ ی ې په څیور د ټوللپوودلې دعالتوې اوخوښوې وې پوه
ټوللپودلې سربیره د اجتېدعي او سلوکي علومو نورې برخې دوپ لوه
ښوونې روزنې سره سرو کدر لري .د اجتېودعي پ یو و پوه پیدوی و
کدې غوره او سېه پوده او د څو څدنګو ترمیلځ د نږدیوالي څخه ګټه
اخیستل دي ټوللپودله د دغو څدنګو له ملې څخه ده چې د طبیعو د
څرنګوالي پودی و ،زده کړې او پدللې سره مرسوته کووي .لوه نوورو
څدنګو سره یې د توپیر المل د پوښتلواو طریقو په مولونو او د دغوت
په تحلیلونو کدې ده ،تقریبآ ټولو اجتېدعي مفکریلو لکوه افالطوون،
ارسطو او سقراط له پخوا د خپلو ن ریو په بطن کدوې زده کوړې او
پدللې ته پدملرنه کړې چې دې ې سره پخپلو اثدرو کدې یوې پو ې
اېه خواږه او نرم ټکي لیو ی کیوږي.

دا چوې ښووونه روزنوه یووه

اجتېدعي پ ی ه نو ټوی پروګرامونه یې په عین حدی کدې اجتېدعي
برندمې دپ دي .پ ې ترتی

سره دې پروګرامونو له ښوونې روزنوې
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سره اېیکه پی اکوي .او د دواېو علومو ترمیلځ نږدې اېیکوه موجووده
ده .میرت ټوللپوددنو د اجتېدعي ملدسبدتو په دکله د ښوونې روزنوې
په برخه کدې موی موی ن ریې وېان ې کړي .چې د ښوونې روزنوې
او ښوونکو لپدره ستر ارزښو لري.
ټوللپوددن د ښوونې روزنې لپدره د سوسیدلیزیشن یود ټووللیز کیو ی
کلېه استعېدلوي او پ ې عقی ه دي چې زده کړه او پدلله یوه ټوللیزه
اېتید ده چې در موی ټوللیزو ملدسبدتو ته رښتیلولي پی اکوي.
د دوې په ان د ښوونې روزنې د ف د انسدن اجتېودعي کووی او پوه
دغووووت کوووې د اجتېووودعي شخیووویو رامیلځتوووه کووووی دي
اوټوللیز)( socializationکی ی پوددن پ ې موی تعریفوي:
د ټوللیز کی و څخه موخوه د انسودن یوو شوېیر اودنګړي او کیفوي
ب لونونه دي چې ددغوت په پدیله کې د خپلې ټوللې سودلپ او ګټوور
غړي شي .د ټوللپودلې یو شېیر پوددن داجتېدعي کی و موضووع د
روی د زده کړې په توګه تعریوف کوړې او پو ې عقیو ه دي چوې د
اجتېدعي کی و دعېلیې په بهیر کدې انسدن د اجتېودعي روی لپودره
چېتو کیږي څو خپل روی په دغه ټولله کې چې ژون کوي پوه سوېه
توګه او د ټوللې د میعدرونو په ن ر کدې نیولوو سوره ولوبووي .او د
وخو فردلګي پدیدو دغه وخو دوام ملونکی ي چې یو نسل د بل
نسل لپدره په فردلګي او اجتېدعي ژون کې د پراخ او فعودی ګوډون
لپدره بشپړ چېتوالی ونیسي .د فردلګ دا کس

د یوسلسله متقودبلو

اجتېدعي کړنوچې اصطالحآ زده کړه او پدلله نومیږي ترسره کیوږي،
پ ې مدند سره ښوونه روزنه مشخیآ یوه اروایي او ټوللیزه پ ی ه ده
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اکه یې لوستله د ټوللپوددنو د لپدره پدم وې ده او له ټوللپودلې سوره
اېیکه لري.
ددې علپ نوې څدنګې چې د زده کړې او پدللې ټوللپوودلې پوه نووم
یددیږي په نوولسېه پیړ کدې رامیلځته شوې د لومړي ال لپودره
فرانسوي ټوللپوه امیل دورکیپ د ښوونې روزنې او اېون مسدئل ددې
علپ د مطدلعې موضوع اود ټوللپودلې دعلپ له له ن ره مطرحه او تر
بحث الن ې ونیوی.
نوموېت پ ې بدور وو ،چې ښوونه روزنه د مددیو ،سرچیلو او کړنو له
پلوه یو بشپړ ټوللیز امر دت .نو په پدیله کدې د زده کوړې او پودللې
ن ریه د در علپ څخه وېان ې په ټوللپوودلې پوورې اېه لوري .بدیو
یددونه یې وشي چې دټوللپودلې ټوله موخه په ټوللیز ژون کدې زده
کړه  ،پدلله ،د پدللې او زده کړې د پ ی و مطدلعوه ،او عېوومي کړنوې
دي.
په دېې موی د زده کړې او پدللې ټوللپودله دانسدن فکر د ښوونځیو،
ټوللو او زده کوونکو په پرتله په بشپړ دوی چېتو کوت .نور علوم لکوه
روزنیزه ارواپودله ،فلسفه ،ښوونه روزنه او د ښوونې روزنې تدری پوه
یوازیتوب سره ددې کدر د ترسره کولوتوان نلري کی ات شي روزنوه
په یوه فرد کې ترسره شي خو د ټوللیز بلسی او ریدې لرونکوې ده.
د ښوونې روزنې عدلېدن د عقالنوي ،جسوېدني او ذدلوي اواکونوو د
پرمختګ او پراختید غوښتونکي دي خو دا پروسه په یواایتوب کوې
تحقیق نه ملي  .ددې ملې په داخل کدې د فرد فعدلیو او ورسوره د
ملې غبرګون دپورتلیو اواکلو په انکشدف او ترتي کې د ارزښوو وې
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ده .اصولآ په مختلفو ټوللوکې د زده کړې او پدللې موی له ارزښوتونو،
عقدی و ،اجتېدعي او فردلګي اد افو ،په ټولله کې او د حودکېو ملوي
ادنګړتیدوو سره نږدې اېیکه لري .زده کړه او پدللوه پوه یوو ټوللوه
کدې درومرو شونې ده ،دموجوده شرایطو د سدتلې او د برخلیوک د
تسلېی و لپدره مېکله ده چې په انسدني روزنه کدې پخپل برخلیوک
برالسی او ددوسد ژون په لټه کې وي ،چي د مطلوبوه شورایطو پوه
رامیلځته کولو کدې دپ ګټور تېدمیږي.
البته د زده کړې ،پدللې ،ټوللپودلې او د اېون و بلسټونو ترمیلځ اېیکه
یوه ملطقي ید میدلکټیکي اېیکه ده .یدنې په دېدغه ان ازه چې د خلکو
زده کړه او پدلله د ټوللې بلسټونه او ن دمونه دي پخپله دپ د ټوللیزو،
سیدسي او نوي اتتیددي شرایطو په رامیلځتوه کولوو او د ټووللې د
پخوانیو بلسټونو په ب لون کدې ګټور روی لوبوي .دغه نوي ن رونوو
پووه  ۱۰۲۱لسوویزې کووې پرمختووګ وکووړ ،او د ښوووونې روزنووې د
متخییدنو لپدره یې دا امکدندت پی اکړه چوې د یوو لوړ پلټلوو لپودره
ګدمونه پورته شي چې ددې ګدمونوپه رڼد کدې وکووالت شوي ددې
اېیکې په څرنګوالي پوه او د ټوللې او ښوونې روزنې ترمیلځ د اېیکوه
په په ایرتید سره وپلټو ،اېین موضوعدت او مسدئل چې پ ې برخوه
کې د څیړونکو د تی یق وې او د اجتېدعي علومو پوددنو د پدملرنې وې
دي په الن ې موی دي.
 ۱ښوونه روزنه او تومي ،فردلګي ،ژبلي ،او نژادي اتلیتونه.
 ۵ښوونه روزنه او د علومو او فلونو پرمختګ.
 ۷ښوونه روزنه داجتېدعي ب لون دعلوان په توګه.
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 ۸ښوونه روزنه ،ښځیله او د دغوت اجتېدعي اغیز.
 ۲په ښوونځیو کې اجتېدعي زده کړې.
 ۴په ښوونه روزنه کدې راتلونکې کتله.
 ۳ښوونځی د اجتېدعې واح د علوان په توګه.
 ۴په ښدرونو او کلیو کدې زده کړه او پدلله.
 ۰زده کړه اوپدلله او د فردلګي میراث په لیږدونې او سدتله کې یوې
روی.
 ۱۱ښوونکي او د دغوت ټوللیز ادیونه.
 ۱۱دولتي  ،خیوصي زده کړه او پدلله او د دغوت پیروي.
 ۱۵ونډالیسپ او زده کړه او پدلله.
 ۱۷د فراغو مهدی اوزده کړه او پدلله.
 ۱۸د سدکن او پلټونکي زده کړه او پدلله.
 ۱۲مله ایزې رسل او زده کړه او پدلله.
 ۱۴تحییلي برید او ټوللیز دالکو.
 ۱۳ښوونه روزنه او یوادیوالی.
 ۱۴زده کړه ،پدلله او د ژون چدپیرید.
 ۱۰عیري کی نه او زده کړه او پدلله.
 ۵۱د اواندنو او نوي اواندنو زده کړه و پدلله او مسدئل.
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 ۵۱د خلکو زده کړه او پدلله د میېوکراس په اصولو والې دي.
 ۵۵زده کړه ،پدلله او اجتېدعي طبقې.
 ۵۷جلګ ،زده کړه او پدلله.
 ۵۸د زده کړې او پدللې د لګدتونو د چدرو او تدمین په اداره کدوې د
خلکو روی.
 ۵۲په ټوللیزه ندبرابر کدې ګټور عوامل لکه ښووونه روزنوه ټووی
دغه څه دي چې په ټولله کدې د انسدن په عیري کولو او پرمختګ
کدې ستر روی لري.
څرنګه چې الک

انګلی

دې موضوع ته اشدره کړې نوموېت وایي:

زده کړه د عیري ارزښتونو مهېه برخه شېیری کیږي.
نوموېي د عیري انسدن لپدره الن ې مشخیدت ټدکلي دي و
 ۱د نویو تجربو د ترالسه کولو لپدره چېتووالی :عیوري انسودندن د
نویو فعدلیتونو د ترسره کولو او د نووو الرو د پرمختوګ غوښوتونکي
دي.
 ۵د اواکېلوڅیرو پرم زیدتی ونکې خپلواک  :عیري انسدندن دغوه
څوی دي چې د کورن  ،حکومو ،د تومونو د مشرانو او امپراطووري
تر تسلط الن ې نه وي.
 ۷په علپ عقی ه :عیري انسدن پ ې عقی ه لري چوې پوه طبیعوو
بدن ې د تسلط توان لري.
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 ۸تحری پذیري :په عیري انسودندنو کوې د لووېوالي مقودم توه د
رسی و لپدره غوښتلې موجودې دي.
 ۲اوږدمهدلهپالن :عیري انسدندن د ایلوو کودرونو د ترسوره کولوو
لپدره لومړت پالن نیسي چې په راتلونکو پیلځو کلونو کې څه وکړي.
 ۴په م ني سیدستونو کدې فعدلیو :عیري انسدندن دیتوه تېدیول
لري څو په سیېه ایزو چدرو کدې ګډون وکړي.

د ښوونې روزنې او اتتیدد ترمیلځ اېیکه
اتتیدد پوددنو له میر پخوا څخه د ښوونې روزنې د ارزښو په دکله
د انسدني اوای په روزنه کدې د اتتیددي او صلعتي پرمختوګ پوه
اېه ن ریدت وېان ې کړي .او د ملو دسرمدیې د زیدتوالي پوه موخوه
ښوونه روزنه دیوې ګټورې پدنګې په توګه ګڼوي.

یوو لوه

دغو پوښتلو څخه چې حقیقو پوددن د اواب مون لو لپدره له دویېې
نړیوالې جګړې وروسته پرې ادنونه بوخو کړی دا وه چوې ښووونه
روزنه د اتتیددې ودې ( د ټوللې او په ټولله کدې د تولیو انو ازه )
سره څه اېیکه لري؟
یوه شېیر اتتیدد پوددنو او د ښوونې روزنې متخییدنو په یوو لوړ
تحقیقدتو الس پورې کړ .پ ې سره یی دغه پیچلوې اېیکوه چوې د
ښوونې روزنې او ټوللې اتتیددي ن دم ترمیلځ وجود لوري روښودنه
کړي.
دیددونې وې ده چې یددې ملې د ښوونیزو ن دمونو د لوستلو په اثور د
زده کووړې او پوودللې توور اتتیوودد الن و ې یوووه دریڅووه پرانسووتله.
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او له دې وروسته ښوونې روزنې د خپل مقدم او ادت له پلوه چې پوه
اتتیددي وده کې یې لرله په دې ې موخه ورتوه اودنګړې پدملرنوه
وشوه او له دغه څخوه یوې د اتتیوددي ودې د کسوبي او حرفووي
استع اد پراختید ،او پرمختللي کودراوای تودمیلوونکي او بودالخره د
دغې وسیلې په توګه چې د ټوللې د ژون د کیفیو په پرمختید کدوې
ګټوره وه ددې وسیلې د علوان په توکه ونوموله.
دبحث په دوام سره د دوو علېونو د اېیکو اېونو ملدسوبه ده چوې د
مفددیېو ایلې برخې تعریف کړو.
اتتیدد په واتیعو کدې د یوې مس لې د مطودلعې ،پلټلوې او د دووم
اخذ او ټدکله ده.
زده کړه د مهدرت د ذخیره کولو ،زیدتوالي ،پوده او پیژن نوه ده ،چوې
افراد اوټولله کوالت شي ورڅخه برخېن شي.
پ ې سره اتتیدد د افرادو د غوښتلې د ان ازې د ټودکلو پوه طریقوه
چې د دغوت د زده کړې لپدره ښوونکي اوموسسدت یووه وسویله ده
سروکدر لري.
ادم سېیی په کدی  ۱۳۳۴کدی کدې د ملل د پدنګې په نووم کتودب
خپور کړ چې په خپرولو سره یی د کالسیک ښوونځي یود د اتتیودد
علپ بلسی کیدود.
د اتتیدد علپ دپ د ښوونې روزنې په څیر بې شېیره تعریفونه لري .
ددې علپ سره د بل تید په موخه د لوسوتونکو لپودره څوو تعریفونوه
وېان ې کوو .
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ادم سېیی د اتتیدد د مدی او دولو ګټلو علپ ګڼي او پ ې عقی ه ده
چوې ،اتتیوودد دغووه علووپ دت چوې د پوودنګې د تولیو او میوورف د
څرنګوالي په دکله پلټله کیږي.
ادم سېیو کالسیک اتتیدد پوه لومړنی عدلپ دت چې د زده کړې او
پدللې اتتیدد ته یې ادنګړې پدملرنه کړې ده ،نوموېت پ ې عقی ه
دت چې د افرادو روزنه سربیره پردې چي د پدنګونې یوو موی ده نوو
ترڅلګ یې د افرادو اواکېن کی ی او ددغوت د استع اد د پرمختګ
سب

دپ ګراي .چې نه یوازې ادن ته ګټه رسوي بلکه ټولله دوپ د

دغوت له پدنګونې څخه ګټه پورته کوي.
الفرد مدرشدی وایی :تر ټولو ارزښتېله پدنګه دغه ده چې په زده کوړه
ولګوی شي.
جدن دیک

 :Johan Hicks /د اتتیدد د ملطق علپ په نوم یوددوي،

د دغه په ان اتتیدد د انسدن په ژون کدوې د اتتیوددي انتخودب،
څرنګوالي ،پلټلې او مطدلعې علپ دت.
لیونل رابییلز :Lionel Robbins /اتتیددي تولی ي ملدبي د اتتیددي
تخییص په نوم پیژني نوموېت عقی ه لري داتتیدد علپ د تولی ي
سرچیلو اود کېیدبو توکو د تولی عواملو ترمیلځ د رابطې په مطدلعه د
استعېدی مختلف ادیونه لري .او دغه مددي اد اف چوې ندمحو وده
دي پدملرنه کوي .د پورتلي تعریف په اسدس نون د اتتیودد علوپ د
انتخدب شوي او غوره علپ په نوم دپ یددیږي.
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پل سدموئلسن د اتتیدد علوپ دا موی تعریفووي .د اتتیودد علوپ د
دغوالرو څیړنه ده چې د کدلیو او خ مدتو د تولی پوه موخوه بشور د
تولی کېیدبو سرچیلو لپدره د پیسو د نوه کودرولو لپودره د وخوو پوه
تیری و سره ټدکل کیږي .دغه راز د دغوالرو پلټل دي چې اوس او پوه
راتلونکي کې په ټولله کې د لګدو په موخه د افرادو د ملو تورمیلځ
د کدلیو او خ مدتو ویشله ټدکي .اتتیدد دغه علپ دت چوې د کېیودبو
تولی ي سرچیلود تخییص په دکله په اوس او راتلوونکي کدوې د
موی موی کدلیو د تولی  ،توضیح او میرف په اېه خبرې اتورې کووي.
(مددالومیلر ) .اتتیدد په سدده ژبه دغو خ مدتو ،تولی او توضویح پوه
پآم کې نیسی چې ټولله ورته اېتید لري.
اتتیدد یو اجتېدعي علپ دت ،چې دانسودن فعدلیتونوه د شوتېل یود
مددي دوسدیلې له پلوه تر مطدلعې الن ې نیسي ،اتتیودد د پراخوې
کلېې په مدند سره د تدریخي مشخیو ،اجتېدعي ملدسبدتو تولی دت.
چې د ټوللې اتتیدد جوېونه او د دغو بیخبلد څرګل وي.
ښوونه روزنه دغه پروسه ده چې د افرادو د زده کړې ،پودللې ،وېتیود،
فکر او شخییو په وسیله ترسره کیږي.
په دې ې توګه د زده کړې خ مدت دپ د زده کړې په تولی او توزیي
بدن ې داللو کوي.
په میرو مواردو کې دغه خ مدت په مختلفو پړاونو کې پوه ښووونیزو
موسسدتو کې ت ریسیږي .د پوددنو په عقی ه د ټوللې معلوي ن ودم
یدنې ښووونه روزنوه ،ایوډیدلوژ  ،سیدسوو او نوور د ټووللې موددي
اوتخلیکي ن دم په وېان ې نسبي خپلواکي لري.
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که څه دپ د ټوللې مددي او تخلیکي ن دم د بشري ن دم پوه تودری
کدې ټدکوونکی روی لوبوي خو په معلوي ن دم کې ټولله لوه خپول
پلوه د افرادو په تدریخي وده ه ژوره اغیز اچوي.
پورتلی مطل

دا څرګل وي ،چې اتتیدد د ټوللې د اسدس پوه توګوه

په ښوونه روزنه اغیزندی او د ښوونې روزنوې بیخبیلود اتتیودد ګڼول
شوت .نو ښوونه روزنه د دیواد په اتتیددي چدرو کدې دپ ګټوره ده.
په ښوونه روزنه بدن ې د اتتیدد اغیز له دوه پلوه د پودی و وې ده.
لومړت :د در دیواد تعلیېي سیستپ د تولی ي اواکونو د انکشودف د
سطحې او ددغوت د تولی ي ملدسبدتو او ملي تولی په ملي سطحه د
تولی ي عواملوتدبي ده.
په ملي سطحه تولی ي عوامل  Rطبیعوي سورچیلې )H ( ،انسودني
سرچیلې ) K ( ،پدنګه او د (  ) Tفن راوېونکې سطحې څخوه عبودرت
دي.
کوالت شو چې د ملي تولی تودبي پو ې مویY = F )) T ، K ، H ، R( ،
وښدیو.
Yد تولی لګدو (ملي عدی ) او  Fتدبي ده.
دویپ :ددر دیواد تعلیېي سیستپ او ښووونه روزنوه د پرمختوګ پوه
موخه پدنګې ته اېتید لري او په دې ې موی د زده کوونکو او ښووونکو
روزنه ،د ښوونځیو او لوېو زده کوړو موسسوې او د درسوي مووادو او
وسدیلو جوېوی د پدنګې پرته امکدن نلري .له بل پلوه ښوونه روزنه د
دیواد ملي اتتیدد په پرمختک کدې ستر روی لوبوي.
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د زده کوړې پوه غوښوتله کوې انسودني سورمدیه د یووې عېو ه او
ټدکوونکي عدمل په توګه ګڼل کیږي .یدنې د زده کړې وېان یوالی بدی
پ اسې موی وي چې د غوښتلې ب لون ته اواب وویوالت شوي او د
زده کړې په خ مدتو کدې برابروالی ( اعت ای ) ټیلګ شي .ترکوموه
ادیه چې زده کړه په دولو پورې اېه لوري نوو دېو ا د دولتوي ادارو
کدرکوونکي مس وی دي چې د زده کړې کچه وټدکي .ښوونه روزنوه د
علوان په توګه له دوه پلوه د دیواد ملي اتتیدد په پرمختوګ کدوې
ستر روی لري.
الف :ښوونه روزنه بشري اواکونه په مختلفو سویو سره د ټووللې د
اېتیدوو سره سپ روزي اکه د فلي او مسلکي کددرونو پرته پدنګونوه
او د دیواد ملي اتتیدد پرمختګ ندشونې ده.
ب :ښوونه رزونه ندپودي له ملځه وېي او د ښوونیزو عېومي سوویو
له الرې ټوللې ته پرمختګ ورکوي په دېو ې موی ښووونه روزنوه د
ټوللې افرادو ته ذدلیو ورکوي ،او وګوړي د دیوواد ملوي اتتیودد د
پرمختګ لپدره عیدروي .یوخوا د زده کړې لګدتونه او لوه بلوې خووا
پدنګونه شېیری کیږي.
په واتیعو کدې د زده کړې په پروسوه یود د مهودرتونو لیوږدوی او
تخییدت په انسدندنو کدې تغیرات او ب لونونه راملځته کوي.
دغه وېتیدوې او اوای چې فرد یې د زده کړې په ن دم کې ترالسوه
کوي او په عېل کدې د فرد او د ټوللې د اواکېلتید د ښوه والوي او د
استع اد د پراختید المل ګراي او له دغې پلوه د زده کړې شتېلي یې
د یو موی پدنګونې په توګه شېیری کیږي چې د فرد او ټوللې د تولی
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ت رت ته زیدتوالی وربدي او د فردي او ملوي عدیو اتو د سوطحې د
پیدوېتید المل ګراي.
که څه دپ د زده کړې او پدللې اتتیدد په  ۱۰۴۲لسیزه کې د اتتیدد
علپ د اسدسي برخې په توګه راملځته شوی ت.
د زده کړې په اتتیدد کې لومړن ن ریه پوه اتلسوېې او نوولسوېې
پیړیو کې ورکړی شوی ه او څرګل ه ده چې متخیص او مددر افراد د
زیدتو تولی ي ت رتونو څخه برخېن دي او د تولی په پروسه کدې د
الزیدتو ارزښتونو لرونکي دي په دره کچه چوې پوه ټوللوه کدوې د
متخیییلو اولوستو کسدنو شېیره زیدته شي دغه دیواد کوالت شي
میر تولی ي او زیدتی ونکي عوای السته راوېي.
د یوادت کی و د تلدس

زیدتوالی ،ښودري ندسوته ،د کودر ویشوله ،د

نړیوالو اېیکو پرمختګ او له میرو اطالعدتو سره د خلکوو اېتیودووې
زیدتې او غوښوتلې یوې موی موی کیو الت شوي دغوه اتو امدت او
کوښدونه چوې د اوواب ویلوو او د موددي او اتتیوددي اېتیودوو د
تدمیلولو لپدره د ټوللې لخوا ترسوره کیوږي د اتتیوددي پرمختوګ،
ښکال او ګټې اخیستلې لپدره الر دواروي.
چټک ټکلدلوژیکي پرمختګ چې د ادنګړې چټکتید او ایرتیود څخوه
برخېن دت .دیته ښکال ورکوي .خو ددې ټولو ترڅلګ زده کړه تورار
لري او دا کوښو کوي څو ټولله د مح ودو ید لږو سرچیلو څخه په
دوسدیلې په زېه پورې موی ګټه پورته کړي.
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د یووې ټوووللې اتتیووددي سوورچیلې پووه النو ې موی دي.
۱وو طبیعي او خ ایي سرچیلې دغوه سورچیلې دي چوې د اېکوې
الن ې دې لکه :تېل ،کدنونه ،ازښتلدکه او تیېتوي فلوزات او معوددني
کدڼي او داسې نورې ...
دغه سرچیلې چې د اېکې پر سوردي لکوه :الګلونوه ،سویل ونه،
رودونه ،اتیدنوس،اوبه  ،دوا او داسې نورې ...
۵وو مددي شتېل  :لکه نغ ې پیسې ،سره زر ،سپین زر او داسې نور
تیېتي فلزات ،السي صلدیي ،عتیقه جدت موی موی میلو عودت او دا
سې نور ...
 ۷وو انسدني اوای :مهدرتونه ،تخیص او د افرادو د دوښیدرتید تله،
د ستونزو څدرنه ،الرښوونې ،اونوښتونو د ګټورو الرو د حل په وېان ې
کولو کې چې ددې عدمل اتتیددي ارزښو د دوو یوددو الملونوڅخوه
اېین دي .اکه له سورچیلو څخوه دور موی ګټوه اخیسوتله د پودوو
انسدندنو د انسدني اوای روزنې پورې تړلې ده .نواکه په متخیص
انسدني اوای پدنګونه اوله دغوت څخوه پوه اوږد مهودی کوې ګټوه
اخیستل کیږي ،خو په للډه موده کې له دغوت رسېي او چټکه ګټه نه
اخیستل کیږي ولې په اوږده موده کوې اتتیودد توه د میورې ګټوې
ورکولو ضدمن دت .د زده کړې او پدللې له مطدلعدتو څخه ددې برخې
اېین مسدئل اومبدحث په الن ې موی بیدنوو.
۱وو د زده کړې او پدللې د پرمختګ په موضوع کې مدلي امکدندت او
مح ودیتونه.
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۵وو د زده کړې د پروګورام پوه الره اچونوه او د لووېو اتتیوددي او
ټوللیزو پرمختګونو پروګرامونه.
 ۷وو د زده کړې وروسته والی او ورڅخه پی اشوي اتتیددي زیدنونه.
 ۸وو د ښوونې روزنې د شتېل په زیدتوالي ې د ګټورو عواملو پلټله.
 ۲وو په صلعتي او اتتیددي پرمختګ کې د فلي اومسلکي زده کوړو
روی او ونډه.
 ۴وو دن ه اوښوونه روزنه؛
 ۳وو ندلوستي او ترې پی اشوي اتتیددي ستونزې.
 ۴وو بیکدري ،زده کړه او پدلله.
 ۰وو د جلسیو اولوسو د سطحې پر بلسی دکدر اوای اوجوېونه.
 ۱۱وو د ښځو ښوونه روزنه ،په اتتیوددي پراخووالي او پوه ټووللیز
پرمختګ کې یې ونډه ،ښوونه نه یوازې چې د اتتیدد سوره نوږدې
اېیکه لري بلکه یود بل په پراخووالي او پرمختوګ کدوې اسدسوي
ونډې لري.

دسیدسو او ښوونې روزنې ترمیلځ اېیکه:
زده کړه او پدلله په ګڼ شېیر دیوادونو کې له دغه وخته چې دولو د
ج ي دولتي مس ولیو لرونکی شو لکه د ښوونې روزنې مس ولیو او
ښوونې روزنې د لګدتونو لویه برخوه ،د دغووت لخووا تودمین شووه
ښوونې روزنې ،سیدسي ،اجتېدعي او اتتیددي اثدرو ته پوه اودنګړې
توګه پدملرنه کړت وه .او له دغې څخه یې د ملي یووالي اتتیددي او
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فلي ت رت د ترالسه کولو لپدره په بشوپړه توګوه ګټوه پورتوه کوړه
دولتونه بدی ددې اد افو دتحقیق او پ ې علپ او فن کدې د انقالبي
ب لونونو لپدره د ښوونځیو ،بوې شوېیره تعلیېوي مرکزونوه ،درسوي
پالنونووو او اجتېوودعي سوودزمدنونوپه جوېولووو الس پووورې کووړ.
د اد افو ټدکله اود زده کړې فلسوفه چوې ددې دولتونوود سیدسوي،
اتتیددي او اجتېدعي جهدن بیلي پورې تړلي دي دولتونو یې دپ پوه
وېان ې یو موی ګدمونه پورته کړی.
پ ې طریقه ښوونې روزنې په ت ریجي موی سیدسي رنګ خپل کړ او
سیدسي او عقی تي تعلیېدت د زده کړې او پدللې په پالنونو کې د یوو
اسدسي رکن په توګه وشېیر شوی او پرمختګ یی د دغو سیدستونو
په چوکدټ کې ترسره کی ه چې د دولو له لوري به مطرح کی ی .په
ټوله نړ کدې دغه اعېدی د دیواد په روزنیزه دستګده کې د دولوو
له لوري حکومتونه د مولونو په تلدس  ،سوسیدلیسوتي ،دکتودتوري،
ندسیوندلیستي ،محدف ه کدر ،کدپیټدلیسټي ،لیبرالسټي او دیېوکراتیک
حکومتونه وجود لري.
څرګل ه ده چې د روزنیزې دستګده سره د دولتونو د مدلي مرسوتو او
سیدستوالو د اعېدلو د نفوذ شېیره څرګل ه شوه.
مثلآ :په سوسیدلیسټي دیوادونو لکه د چین خلق جېهورت  ،کیوبود او
شېدلي کورید کې دښوونې روزنې ټوی لګدوتونه دولوو ورکووي .او
دولتي ارګدنونه پ ې بدور دي چې فرد ید شخص بدی خپلې زده کړې
په سېه توګه پرم بواي .له دې ې کبله د در دیوواد سیدسوتوای د
مهدرتونو مولونه او دغه شېیر افراد چوې پوه مختلفوڅودنګو کدوې
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جذبیږي وکوالت شي څو په اتتیددي ،فلي او عېلي برندمو کې خپل
مس ولیو په سېه تو ګه پرادت کړي دې ې دیوادونو ښوونځي دپ
موظف کړي وو ،چې د دولتي برندمو په ترسره کولوسره د ښووونځي
او ښوونې روزنې لګدتونه ورکړي.
دره دولتي دستګده ددې لپدره چوې مامه شوي د ښووونیز او روزنیوز
بلسټونو په څیړنیزه برخه کدې د دولتي موضوع لپودره بدیو کووم
ات امدت وکړي؟
مرکزي او نږدې څدرنه ،د برندمو ترسوره کووی ،د موی موی زده کوړه
ایزو طریقو او د درسي کتدبونو خپروی او په پدت کې د ښوونې روزنې
د ټولو لګدتونو تدمیلوی..
د نوې جهدن بیل پی اکی ی ،په دولتونو کې د ندسیوندلیزم اتتیددي
اوسیدسي انکشدف د ملتونو ترمیلځ سیدل او د اېیکو پوه پریکولوو د
استعېدر ملځته راتګ ،دصلعتي ټوللې پرمختګ او په لووېه کچوه د
ټکلدلوژیکي زده کړې راملځته کوی.
دښوونې روزنې او سیدسو د بلسی ترمیلځ یو موی اېیکې موجودې
دي او دا اېیکې د دې سب

شوي چې د پودې یووه ملوه پلټونکوو د

ښوونې روزنې په برخه کې خپل څیړنیز فعدلیتونه د اېیکو دڅرنګوالي
او پدیلې ترالسه کولو لپدره الرښود وګراوي.
د ښوونې روزنې په بهیر د سیدستوالواغیز
دې مقولې! د ښوونې روزنې د کدرپوددنو د څیړنیزوفعدلیتونو په تدنون
کې ادت نیولی او ورپورې تړلي موضوعدت په الن ې موی دي وو
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 ۱وو په ښوونه او روزنه د نوي او لرغوني استعېدر اغیز.
 ۵وو د اطالعدتوپه موخه ښوونه روزنه ورکوی.
 ۷وو ښوونه روزنه اوانقالبونه.
 ۸وو په سوسیدلیسټي دیوادونو کدې ښوونه او روزنه.
 ۲وو د ښوونې روزنې په برندمو کدوې د اسدسوي رکون پوه توګوه
سیدسي زده کړه.
 ۴وو م پر ودې دیوادونو کدې د ښوونې روزنې ادنګړتیدووې.
 ۳وو ښوونه روزنه او سیدسي او ټوللیزې خبرتیدووې.
 ۴وو ښوونه روزنه او ندسیوندلیزم.
 ۰وو ښوونه روزنه او کدپیټلیزم.
 ۱۱وو دولتي او خیوصي ښوونه روزنه.
 ۱۱وو ښوونه روزنه او میېوکراسي.
په اوسلي وخو کدې سیدسي او اجتېدعي تجربې او د انسدندنو ټوی
دغه اجتېدعي انقالبونه او کوښدونه دا څرګل وي چوې پوه ترتیو
سره ټولې پیدې ازادي لري.
د دې ې موخې د څیړنې لپدره د خلکوحکوموو د خلکوو لپودره چوې
الهي ،طبیعي ،م ني او انسدني حقوتو ته پکې احتورام تودیلییږي او
ټوللیزې او فردي ازادي په کدې په ن ر کدې نیوی کیږي د پدملرنې
وې ګرای لي.
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اوس بدیو وګووروچې دې دو ف تووه د رسوی و لپوودره بدیو افووراد
اواشخدص څه موی وروزی شي؟او کومې زده کړې بدی وکړي ید پوه
بل عبدرت دغه کسدن چې د دیواد په چدرو کې مس ولین دي بدیو د
کومو ادنګړتیدوو اوشرایطو لرونکي وي؟
په تطعي او یقیلي موی دغه دنو ه دوپ د روزنیوزواو زده کوړه ایوزو
سدزمدنونو په غدېه ده چې خپل سیدستوای او غوره اشخدص د دتیقې
او برندمه ریزي شوې روزنې څخه برخېن کړي په دې برخه کې دغه
اواندن چې د څدرن او ردبر په برخه کې د لوې استع اد او تو رت
څخه برخېن دي او دنورو د روزنې لپدره په دن ه ګېدری کیږي ترڅود
مس ولیتونو د اخیستلو ،ټوللیز چدرو ،څدرنې او ردبري لپدره پووره الزم
چېتوالی پی ا کړي اکه چې سیدسي عوامل د فردلګي ،ټووللیزو او
اتتیددي عواملو د ټدکوونکي حسدسیو څخه برخېن دي نوو اکوه
په ټدکلو کې ایرتید او د تبعیض پرته د غوره خلکو روزنوه او د خلکوو
له میلځه د کره اودتیقو اسلددو او م ارکوتوه بدیو بشوپړه پدملرنوه
وشي.
اکه چې یو بدخبر ،انسدن دوسو او مسو وی اداره کووونکی د یووې
سدلېې ټوللې په جوېولو کدې بشپړه مرسته کوي .د سیدسو علوپ
په پلټلې اوتحلیل سره د ټوللیزو پ ی و سیدسي بڼوې پوه ن رکدوې
نیسي.
سیدسي تحلیل انسدن سره مرسته کوي څو په کومه نړ کدې چې
ژون کوي او در موی کوچلي او لوت تغیرات چې در یو یې نه تجزیه
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کی ونکي دي میر اغیز پرې واچوي )  )GETTELLوایی د سیدسوو
علپ دپ د ښوونې روزنې او فلسفې په څیر بې شېیره تعریفونه لري.
دولو ) (Stateدسیدسو د علپ پلټلې او تحلیل د ثقول مرکوز بلول
کیږي ایلې نور ن رونه دپ دا وایي چې د سیدسو علپ له حکوموو
) (Governmentسره سروکدر لري.
تلفیقي مله بید دا دواېه ن رونه ملي لکه:
پل ژانو فرانسوي متفکر او پلټووونکې وایوی  :سیدسوو د ټووللیزو
علومو دغه برخه ده چې د یو دولو بلسټونه او د حکومو پرنسیپونه
تر بحث او پلټلې الن ې نیسي.
دسجویک په عقی ه :سیدسو حکومو لرونکې ټووللې پلټوي یودنې
دغه ټوللې چې غړي یې لږ تر لږه په ایلو څرګل و مسودئلو کوې لوه
ایلو خلکو او د ټوللې یوې برخې څخه امرونه اخلي
پورتلی تعریف دسیدسو د علپ څدنګه پراخوي او تر دولو یې مهوپ
او ضروري بولي.
دسیدسو دعلپ سلتي طریقه د بل دولو یود حکوموو د پلټلوې پوه
علوان ملدس

نه شېیری کیږي دا مفهوم یی په شکل ټیلګدر کووي

او تدنون جوېونې ته په څرګل ې ایرتید سره د تدنون د ترسره کولو
څخه میر د اجرا وې وي.
او په دې ې موی د پوید طریقه او پدیلې ندلی ونکي نیسي ،دا چې په
کلي موی ملل شوې د سیدسو پوده په ټولله کدې دغه غیر رسوېي

79

سدزمدن اوسیدسي چلل په برکوې نیسوي چوې د رسوېي حکوموو
جوېونکي او په دغې بدن ې تدثیر اچونکي سیدسی اواکونه وي.
کدتلین په دې عقی ه ده چې سیدسو د انسودني او سودزمدن یدفتوه
ټوللې پلټله ده ،او تر در څه د مخه د ټوللیزژون سیدسي بڼه مطدلعوه
کوي.
د دوه پیدوېو پوددنو له ن ره سیدسو د ټوللیز ژونو ددغوو سیدسوي
اېیکو په اېه پلټله ده ،چې د انسودندنوله یواودت کیو و سوره سوپ
رامیلځته کیږي.
د ددرولوو السوووی (H.Lasswell) ،چدرلزمریوودم (Merriam)،موودک
وبوور (M.weber )،برتران راسوول(B.Russell)،واتکیوول
ددن

)(Watkinsاو

مورګلتد )(Hans Morgenthauپه څیر محققین ،متفکران چوې

د سیدسو کتلې پر فطرت ټیلګدر کوي پ ې عقی ه دي چوې تو رت
دسیدسو اسدسي مفهوم دت ،او د سیدسوو ټوولې څودنګې سوره
ندلوي.
السوی د سیدسو علپ په اېه وایی.
د سیدسو علپ د یو تجربوي ن ودم پوه توګوه د لوسوتلو طریقوه ،د
ت رت شکل نیوی او په دغوې کدې ونډه درلودی څخه عبودرت دت،
او سیدسي عېل دغه عېل دت چې د وای پر بلسی ترسره شي.
د ت رت د سیدسو غوره او ترسره کوونکی اوټدکوونکی علیور دت
او پیژن نه یې د سیدسو د علپ لومړن او اصولي دنو ه ده .تو رت
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دسیدسو زېه او د ثقل مرکز رامیلځته کوي اوپه سیدسي ژون ټوولې
پیدې د ت رت پورې اېه لري.

نولي د سیدسو څو تعریفونه په الن ې موی کړې ي:
سیدسو او دلر له امکدندتو څخه ګټه اخیستل دي ،د میرت سیدسوي
فعدالنو لپدره ددې امکدن نشته چې خپلو ټولو د فونو ته ورسیږي نوو
پ ې سره بدی خپل لوې پروازونه د خپل ت رت سره متلدسو

کوړي

دیڅ څوی نشي کوالت چې د خپل ت رت او امکدندتو څخه میور پوه
سیدسو کې د اعېدی نفوذ وکړي او تدثیر پرې واچوي.
 ۵وو سیدسو او حکومو کووی پوه انسودندنوده ،د دغواشخدصوو د
اېیکې په دکله چې حکومو کوي او د دغو چې حکومو پرې کیږي،
د اطدعو کوونکي او فرمدنبردار ترملځ است الی کوي چې دغه اېیکه
د سیدسي ژون مرکز ده.
 ۷وووو سیدسووو د وای لپوودره مبوودرزه ده؛ د غوورب د سیدسووي
متفکرانوترمیلځ د سیدسو غووره تعریوف دا دت چوې د وای لپودره
مبدرزه اوپه ټولله کې یې د اعېدلو نفوذ دت.
 ۸وو سیدسو یدنې پ ې پودی نه چې څوی یی ګټي ،څه شی ګټوي،
په کومه موتي کې ،څه موی او ولې یی ګټي؟ دغه تعریوف ددرولو د
سیدسو په اېه کړت چې شعدري بڼه لري او په اسدن سره کووالت
شو یددونه یې وکړو خو پ ې بدی پوه شو چې دا تعریف د سیدسو د
علپ تعریف دت .نه د سیدسو ،اکه چې د پودی ا ،او پوودې څخوه
خبرې کوي.
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 ۲وو سیدسو د ارزښتونواېیله ویشله ده؛ چوې لوه ایسوتون سوره
اېیکه لري او د سیدسو علپ وتلی مفهوم دت په سر کې خپله نوولي
د سیدسو تعریف داسې وېان ې کوي:
ټوی دغه مستقیپ او غیر مستقیپ فعدلیتونه چې د دولو ترالسه کولو
لپدره کیږي او د دولو د ت رت حدکېیو او د دولو ت رت څخه ګټوه
اخیستله ده ورسره ملګري دي د نولي تعریف دپ نوښو نلري اوپوه
واتعیو کې په بل موی ویل شوي .دا چې سیدسو د ت رت ترالسوه
کولو ،سدتلو ،میروالي او ښودولو لپدره مبدرزه ده که وغواېو دسیدسو
لپدره پراخ او جدمي تعریف ولرو نو په دې موی یی تعریفوو.
سوله ایزه ید غیر سوله ایزه ردبري د خلکو ،ملو او ګونو ونو تورملځ
اېیکې ،په یو دیواد کې د نله حکومتي کدرونه ،په نړیواله برخه کې د
یو دولو اېیکې د بل دولو سره څیړي.
په دې تعریف سره کوالت شو د یو فرد ،ملې ،ګون او د یو حکوموو
له سیدسو څخه یددونه وکړو او له نړیوای پلوه دپ د یودولو بهرنی
سیدسو مشخص کړو په سیدسو کې د در اجتېدعي اوای د ګټوو
څخه یددونه شوی ه د دې اواکونو د اختالف په صورت کدوې دغوه
ګټې یو د بل په وېان ې غبرګوون ښودیي .د یوووالي او مرسوتې پوه
صورت کې یې ترملځ دېغږ راملځته کیږي ید په بل موی اجتېدعي
اواکونه د ګټو غبرګون ید تضدد یو له بل سره شخړې راملځته کوي
او د دېغږ او ګټو د یوادیوالي په صورت یوو د بول سوره یواودت
کیږي ددېغږیو سره د ردبوري څرنګووالی او د چللو ونو الرښووونه
سیدسو را څرګل وي.
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سیدسو د اجتېدعي اواکونو د غبرګونونو ،ګټو او دېغږ یوه برخوه
ده .پ ې تعریف کې د ت رت په کدر وېلوو مسو لې توه دوپ پدملرنوه
شوی ه.
سیدسو که له تضدد څخه وي او که له دېغږ څخه ،په دور حودی
کې د ت رت پدیله وي .یوازې په دې ې توپیر سره چې په تضدد کې
ت رت په غیرې سوله ایزه ،زور ،تدوتریخوالي او اجبدري توګه وي خو
په دېغږي کې بید په سوله ایزه  ،د دڅونې او یددپ مالو پوه توګوه
وي.
د افرادو ،ټوللې ،حکومتونو ،ملو ،ګون ونو او دولتونو برندمو ،طریقو او
اد افو ته رسی لو ته دپ سیدسو وایی .د سیدسو دا مدند د دغوې د
برندمه ریزي او وېان ویلې پورې اېه لري او تل د دغې لوومړن مدنود
سره ملګرت دت.
سیدسو په ټولله کې د انسدن د فعدلیو تر ټولو حسدسه حوزه ه .او
د ټوللې فردلګ ،د خلکو د فکرونو ،د ملوه ایوزواو شخیوي ګټوو او
ن ریدتو ،د شخیي او اتتیددي عواملو تر تدثیر الن ې ترار لوري او
پخپله دپ پرې تدثیر اچوي .دسیدسوو ددې تعریوف پوه رڼود کوې
سیدسو په بل موی داسې پېژنو.
سیدسو علپ د اجتېدعي خبرتید دغه څدنګه ده چې دن ه یې پوه یوو
دیواد کدې د اجتېدعي اواکونوترمیلځ د اصولو اوپه سیدسي روابطو
کې دحدکېو تواع و مل ېه پیژن نوه او پوه نړیوالوه برخوه کدوې د
دولتونوترمیلځ اېیکې دي.
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په عدمه مدند سره دره طریقه ،په کدر وېونکې الرې او ید در شخیي
Politicsسیدسو
ید اجتېدعي امر چې د یوې ټوللې د ښه والي او غووره والوي سوب
ګراي سیدسو بلل کیږي
د ویبسټر ویبپدنګه د سیدسو کلېه پ ې موی تعریفوي :سیدسوو د
موی موی او مرتبطو ټدکوونکوطریقو ترمیلځ یوه ټدکل شوې طریقوه
او کرکټردت چې د تیېیپ نیولو لپدره له مشخیو شرایطو سره چوې
له اوس او راتلونکي سره تړلي دي عبدرت د.
۱۰۳۱ p .۴۲۴ (WEBSTER
ح اد د  -فرایل اموزش سیدسو ګوذاري ووو پوه کتودب کوې پوه
سیدستوال کې د یوښه چوکدټ لپدره د سیدسو علپ ارزښوو پو ې
موی را پیژني.
سیدسو دغو څرګل و او روښدنه تیېیېونو توه وایوي چوې بیالبیلوو
لی لوري په پوره تیریح او تدخیر په حدی کې روښدنه کړي.
سیدسو دغه پ ی ه ده چې پوده ،شخیویو او عېول د دغوه درې
ټیلګې برخې جوېوي امکدن لري چې سیدسي پودوه پوه مشخیوو
پرنسیپونو کې شدمله وي ،خو سیدسي عېل د عقلي ظرفیو ،تجربو،
اخالتو ،ټوللیزو شرایطو ،طبقدتي تړاونو ،ګټو ،موخو او تر دې چوې د
سیدستې ارانو له میلې څخوه متودثره کیوږي .پوه دېو ې موی پوه
سیدسي کړنو او پدیلو کې د سیدسوتوالو شخیویو ارزښوتلدی روی
لوبوي.
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سیدسي کدرپوه د خلکو بدلقوه اوای په بدلفعل اوای ب لوي.
نړیوای بدنک د لومړیو مطدلعو او د زده کوړې پوه میعودرونو کوې دوه
الملونه چې د چدپیریدی زده کړه او زده کوونکې پودیلې دي د علوپ د
کیفیو لپدره ارزښتلدکه بللي په دې ې مطدلعدتو کې دیته دپ اشودره
شوې:
د دزه کړې د چدپیریدی پوه ښوه والوي سوره کیو ات شوي چوې د
سیدستوال او پدنګونې په جوال جوال کیو و سوره د مودلي سورچیلو
تجهیوزات او انسودني اووای

تخیص ،د شرایطو سوره متلدسو
ترالسه شي.

د دین او مذد

او د ښوونې روزنې ترمیلځ اېیکه:

په دره ټولله کې اثدر او روزنیزې پدیلې مذدبونه او مذدبي لیو لوري
دي.
په مذد

کې یو لړ عقدی لکه ،دودونه ،عبددات او اخالتي ارزښوتونه

او د ستر څدتن تعدلی رضد شدمل دي.
د نف

د بدور سببونه او انسدنی ان یدلې د ښو اعېدلو ترسره کولوو
د ښوونې روزنې له الرې د ټووللې

لپدره الر دواروي دې اموی مذد
د معلویدتو په پراختید اغیز اچوي.

دبیالبیلووو ټوللووو ،تومونووو او ملووو یواوودت کیو ی د خلکووو د ټوووللیز
یوادیوالي سب

ګراي.
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نن ورځ مذد

په یودیواد کې د اجتېدعي او فردي اېتیدوو په توګه د

نورو عواملو په مرسته چې یوادیوالي ،ملوي پیوسوتون او د ښووونې
روزنې بلسی ورڅخه متدثره ده تدمیلوي.
له پخوا وختونو څخه په نړیواله کچه د ښوونیزو روزنیزو مراکزو پوه
جوېولو او او د ټوللې د معلویدتو په پراختیود کوې د موذد

پوه روی

بدن ې په پراخه کچه ټیلګدر شوت .او له وېان یلو کلونوو څخوه دغوه
معقوی د ښوونې روزنې د برخې مفکریلو د پودملرنې وې ګرایو لې او
دغوت دخپلو مطدلعدتو په بهیر کې دڅه کړې چې اوس او پوه تیورو
وختونو کې د زده کوړې او پودللې او موذد

تورمیلځ د اېیکوې پوه

څرنګوالي ن ر واچوي.
د دې موی مطدلعدتو مهپ او اېین بحثونه په الن ې موی دي و
۱وو ت وکراسي ،زده کړه او پدلله؛
۵وو مسیحیو او په زده کړه او پدلله یې اغیز؛
۷وووو د لووودیځ پودوودنو پووه روزنیووزو فکرونووو کووې د کوودلویلیزم او
انګلیکدنیزم روی؛
یدداښو :کدلویلیزم د پروټستدن د دین یو څدنګه ده دغوه دیون یوو
فرانسوي عدلپ چې کدلوین نومی ه راملځته کړ (  ۱۲۱۰ووو ) ۱۲۴۸
کدلوین دپ د لوتر په څیر د کدتولیک د کلیسدیي اتو امدتو او د پود
په لوېوالي نیوکه وکړه .دغه په اجتېدعي چدرو او ضروري ادارو کوې د
سختو اخالتي او مذدبي توانیو په پلي کولو عقی ه لري .په اروپد کې

86

د دغه عقدی و په چټک سره پراختید ومون ه او په فرانسه کوې یوې
پلویدن د ( اوګ و ) په نوم یددیږي.
انګلیکدنیزم ( د انګلیسیدنو دین ) دیون د کدتولیوک او پروتسوتدن د
یوادت کی و څخه راملځته شوت.
پدچد ید ملکه د پد پر ادت د انګلیکدنیزم د کلیسد په راس کې تورار
لري.
۸وو د نړ د علېي او فردلګي مراکزو په جوېولو کوې د مسولېدندنو
روی.
۲وو د ښوونې روزنې په پرمختګ کې د مذد
۴وو مذد

روی.

او د بشر روزنیز او ټوللیز اخالق.

۳وو د انسدن د روزنې په اېون د مذادبو لی لوري.
۴وو په نړ کې د دیلي عدلېدنو او لویدنو ن رونه.
دکلتور بحث او پر دین یې اغیز دغه بحث ده چې په ټوللوه د دیون
کړنې څرګل وي اصلآ دین بدی کلتور جوېونکی وي.
خو په واتیعو کې د دین او کلتور ترمیلځ متقدبله اغیزملونکې اېیکوه
وجود لري دین چې تر میره په کلتوراغیز اچوي او دغه راز لوه کلتوور
څخه متدثره دپ دت او ښوونه روزنه دپ له کلتور څخه متدثره ده.
د انسدن او کلتور ترملځ یوه ارزښتلدکه اېیکه موجوده ده تردې چې د
یوې ندپودې ټوللې لپدره دپ د دغوت دره عقی ه او سلو د درنودوت
وې وي.
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تبیلوي ټولله خپلو ټولو اجتېدعي تواع و او طرزالعېلونو ته د ویودېاو
درندوت په سترګه ګوري دې ا موی عقالني فردلګ پخپله د اودنګړو
ارزښتونو لرونکی دت چې دغه ارزښتونه د عقالنوي انسودن لپودره د
درندوت وې دي.
دانسدن او کلتور ترمیلځ اېیکه په بدنو نیو پ یو و بدنو ې د پوودې
اېیکه ګلل کیږي ،او انسدن د کلتور په وېان ې یوه بې شوکله او بوې
رنګه مدده ده ،کلتور ورته د بدورنو ،عقی و ،دودونو ،تواع و او د ټوللې
د ملل شویو طرزعېلونو مطدبق رنګ او شکل ورکوي .په حقیقو کې
کلتوري ارزښتونه دغه ارکدن دي چې د انسدن د فکور پوه تدعو ه او
عېل کې ادت لري ددې لپدره چې اجتېدعي توانین او طرزالعېلونوه
ب لون ومومي ،لومړت بدی د ټوللې فکر او عقی ه ب لون ومومي یدنې
د فکر په ب لون سره د عېل ب لون راملځته کیږي.
دا ب لونونه له ښوونې روزنې پرته ندشوني دي.
(Religion =.دین )) مذد

د الرې ،طریقې په مدند سره ده

د تړلو ید د مشتق یوادت کولو په مدند سره دهLIGARE .او احتېدلوآ د
التیلی کلېې له ریدې
د دین نوې فلسفې مېرت عدلېدن له خپل لی لوري دین تعریفوي.
د في الېثل په علوان عېومي حدلو د ایېدن درلودی دي.او دا شدی
د یو دلیل ید م ری پر بلسی وي مګر میر ټیلګ ید د یومومن انسدن
د عقلی دالیلو څخه چې له ادن سره یی لري وي جدن دیوک دیون
پ ې موی تعریف کړت:
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دین یوالهي تدنون او اخالق دي چې انسودن توه پکوې د ریدوتیلو
عقدی و ،نیک سلوی اومعدمالتو کې د خیر او حق په لوور الرښووونه
کوي.

دښوونې روزنې سره د سولې اېیکه:
ښوونه روزنه د ملي دویو په پیدوېتید ،د سوولې او ټیلګدوو او پوه
یودیواد کې د یو ګټورې ادارې په پرمختګ کې اېیله او ضروري روی
لوبوي.
ښوونه روزنه د زغپ ،برده بدري ،اعت ای ( برابري ) او ګډون المل او د
ټوللې کلتور ته خوادو ورکوي.
روزنیزې موسسې ،کورن د یوې سوله ایزې روحیي پوه پدللوه کوې
ارزن ه ونډه لري د سوله ایزې فضد رامیلځته کوی ددې المل ګراوي
چې ددې خدورې د مدشومدنو د سدلېې روزنې لپدره الر دواره شوي .او
مدشومدن پ ې فضد کې دا یددوي چې سوله ایز چلل ونه کووم دي او
دا مومي چې بیالبیل توپیرونه د جګړې دلیل نشي کی ات.
ښوونه روزنه جګړه ایزاو ندوېه چلل ونه په سوله ایز او ګټورچللو ونو
ب لوي .مدشومدنو او اواندنو ته بدی وښووی شي چې خپول طبیعوو،
کورنې او دپ مولو سره په سوله ایزه فضد کې ژون وکړي.
سوله څه ته وایی؟
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روښدنه ده چې مونږ دلته د دې په لټه کوې نوه یو،څوو پوه بشوپړه
فلسفي توګه ددې کلېې تعریف وېان ې کړو .بلکه زمونږ دووم ددې
کلېې واتعي او ریدتیلي تعریف وېان ې کوی دي.
د سولې له واتعي او عیلي تعریف څخه موخه داده چې ټووی پورې
دېغږي او ورته د مللو وې وي .درچدچې دغه کلېه کدروله درو مرو په
تطعي موی بدی دا موخه په پدم کې و لري.
دسولې ترټولو ښه او ریدتیلی تعریف ،چې ټولو ته د مللو وې او ټوی
پرې دوکړې ته رسی لي په الن ې موی ده.
له تدوتریخوالي پرته ژون کوی اوپه ټولله کې یود بل حوق پیژنو ی
دپ د سولې او ع الو پر بلسو ترسره کیږي.
پ ې مدند چې درچدته خپل حقوق ورکړی شي ،څو د نورو په حقونوو
تیرت ونه کړي  Gerchtigkeinپه بل عبدرت در څوی د خپلو حقوتوو
کرښه وپیژني وېان ې ورڅخوه الې نشوي او د نوورو پوه حقوووتیرت
اوخیټه وانه چوي.
که سوله د ټوللیز ع الو برخه ونه ګلول شوي .نوو نشوو کووالت د
جګړې د راملځته کولود جوېښو عوامل له ملځه یوسو .د ټووللیزې
ندبرابري شتون ،چې د ټولو بیوزله دیوادونوو یووه ادنګړتیود ده لوه
جګړې وروسته د دیواد د بیدروغونې په وېانو ې بلسوټیزې نلګوونې
زیږوي.
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پ ې دیوادونو کې د بې ثبدتي د رامیلځته کی و یوالمل ندبرابر ده،
بل دا چې یو معقوی او متوازن سیدسو کېوالی د بیوزل دزیاتوالي 
سرچینهده.
که په یوه ټولله کې تدنوني طرزالعېلونه او ت رت د ټولوو طبقودتو او
ملو ترمیلځ په بشپړ موی په مسدویدنه ،برابراو په تودنوني موی ونوه
ویشل شي د شخړې اېون مسدیل نه حل کیږي او پخپل حدی پدتې
کیږي .یوازېلې الر دا ده چې د ظرفیو لوه الرې داجتېودعي ملوو لوه
ګډون سره د سیدسي او ټوللیزو پړاونو چې له حدشیې څخه ایسوتل
شوي پرمختګ کوي.
تل پدتې سوله تردغه نشي تدمیلی ات خوو ترڅوو چوې سویېه ایوز،
دولتي ،محلي او نړیوای سیستېونه او د ع الو پلي کولو سره جوېنه
شي .د ع الو موجودیو خلکو ته ددې زمیله برابوروي چوې خپلوې
اېتیدوې په سېه توګه بیدن کړي.
د څو تومي او فردلګي واح ونو په رامیلځته کولوو د توومي تفودوت
ملل او پخپلو چدرو کې خپلواکیو ورکوی دي.
د کوین کلېلی په ویلد ( ندبرابرې اېیکې بدی برابرې کړو ) اېیلوه ده
چې حدکېه مله پ ې تدني کړو ،چې په اوږد مهدی وخو کوې د یووې
ریدتلې او عددلې ټوللې جوېونه د دغوت په ګټه ده
سوله په ټوله ایز او عدمه مدنود سوره د متودرکې ،د دووکړې ښوکال،
ملګرتید ،دېغږ او دوسدیلې په مدند ده ،خو د تعریف ټوی مقو مدتی
شرایط لکه  :خپلواکي ،بشور حقووق ،عو الو او دې اسوې فعودلې
91

ستراتیژیدنې لکه د ع م تش د شخړې بلسټیز حل ،په میېوکراتیک
اسدس د دولتي ادارو اوټوللو جوېوی چې د سولې د ټیلګدوو او تول
پدتې والی لپدره ضروري دي  ،په بر کې نه نیسي.
ایلې د جګړې نشتون بید سوله بولي ،چې دغه برداشو ید تعریوف
دپ موضوع سدده او اسدنوي اکه چې د بې بدور او بوې اعتېوددت
دغه احسدس چې د جګړې ګټونکي او بدیلونکي دواېو له ادنه سوره
سدتلې نددی ه نیسي.
د دوت په ان که خلوک د اوږدمهودی لپودره پوه ښوکدره موی تشو د
لرونکي ات امدت او فزیکي فعدلیتونه ترسره نه کړي نو دا پ ې مدند
ده چې سوله تدمین شوې.
خو سوله د پوددنو له ن ره پوه مختلفوو پړاوونووکې پوه درې برخوو
ویشل کیږي چې په الن ې موی دي.
ملفي سوله ،مثبته سوله او دیېوکراتیکه سوله.
بدی په یدد ولرو چې زمونږه تېتید او پدملرنه په مثبتې سولې دت .تور
څو ملفي بڼه یې له میلځه الېه شي کله چې مونږ د سوولې پوه اېه
خبرې کوو نو زمونږ ن ر اولی لورت د سولې مثبته کی و کوې مطورح
کیږي.
پ ې شرط که ریدتید دپ په واتعی او ریدتلي موی رامیلځته شي نو
نور به د سولې په تدموس کې ملفی کلېې ته اودت پودتې نشوي .د
سولې کلېه یوه سپیځلې کلېه ده او دانسدن لی لورت د روښلدیي پوه
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لور بیدیي نو غوره ده چې سولې ته په یو مثبو ،خیور او ښویګڼې او
درندو په سترګه وګورو.
د موضوع د ال روښدنتید او غوره والوي پوه خودطر د سوولې لغووي او
اصطالحي مدند بیدنوو
سوله یوه عربي کلېه اوعربي ژبه کې په یوولسو مدندوو سره راغلوې
ده.
۱وو ګټه ید فدی ه
۵وو ملدس

او وېتید

۷وو استع اد
 ۸وو دجوېی و په مدند یعلی د زیدنونو او کېدو له ملځه وېی .
 ۲وو ښه کی ی
 ۴وو ښیګڼه ید د ښګیڼو ترسره کوی
۳وو په دوسدیله او نعېو کې ژون
 ۴وو د یوڅیز میروالی
 ۰وو پخالیله
 ۱۱وو اتفدق اویووالی
 ۱۱وو د اوربل ید د جګړې پدت
مثبته سوله
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مثبته ید د تل پدتې سولې پیل د دغو شرایطو د رامیلځته کولو په لټوه
کې ده چې وکوالت شي د بې اعتېددي او بې بدور دغوه ریدوې او
عوامل چې دواېه خواوې پکې اختوه وي او دتشو د میروالوي المول
ګراي لېلځه یوسي.
د میرت پوددنو له ن ره مثبته سوله د انسدني ملوو تورمیلځ د سووله
ایزو اېیکو ،مرستو اوفعدلې دېپدللې یوه نېونه ګڼل کیږي ،چې وګړي
پکې د موی موی اجتېدعي ،اتتیددي او سیدسي سدزمدنونوله الرې د
اجتېدعي ارزښتونو اوشخړو د ژونو ي سودتلو لپودره لکوه زغوپ،او د
سولې ،املیو ،خپلواکي او میېوکراسي د سولې میلځتوه راوېنوه پوه
دیوادونو کې دېکدر او مرستې المل ګراي.
ملفي سوله
ملفي سوله دغې سولې ته ویل کیږي چې د اجتېدعي بلسټونو له خو
راملځته کیږي
ترڅو املیو د افرادو ،ملو او ملتونو د فزیکي تش د د راملځته کیو و
په موخه تدمین کړي.
پ ې مرحله کې په جګړې او تش د بدن ې ټیلګدر کیږي ،نه د دغه په
ریدې ایستلو د جلګ اوتش د عوامل دملفوي سوولې د مرحلوه پوه
سیدسو اوستراتیژ کې شدمل دي بلکه موخوه ورڅخوه داده چوې
دواېه خواوې یو له بل څخه لیرې وسدتي ید په بل عبدرت په فزیکي،
اجتېدعي ،سدیکولوژیکی او جوېښتي موی د جګړې لېلځوه وېی دي
کوالت شو ملفي سوله د مح ودې ید نسبي سولې په نوم ونوموو.
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د ښوونې روزنې او احیدیئ ترمیلځ اېیکه:
د ټوللیزو او روزنیزو علومو طریقې ید الرې د زیدتوالي په حدی کدوې
دي.
د احیدیې څدنګې ،څیړنیوز موضووعدت ،د تکلودلوژ او د شوېیرنې
طریقوله پرمختګ سره نوي ن ریدتو د ښوونیز ن ودم او شوېیرنې
ان ازه ګیري د ښوونې روزنې اېیکه له احیدیې سره ال زیدته ټیلګوه
کړې ده .داحیدیې د ارونواو طریقوڅخه خبرتید په ټولوو علوموو پوه
ادنګړې توګه په روزنیزو علومو کدې مهپ ګڼل کیږي.
ښوونه روزنه په خپلو څیړنو کدې له میرو الرو څخه ګټه پورته کووي
او له احیدیې څخه پخپلو علېي څیړنو کې کدر اخلي.
ادت لري څو تردر څه وېان ې د احیدیی پوه اسدسوي او بلسوټیزو
مفددیېو بدن ې پوه شو چې په اېه یې ال زیدته پلټله وکوړو .احیودیه
چې په انګلیسي ژبه کې ورته (  ) statisticsوایي لوه التیلوي کلېوې
څخه ( ( statusچې د دولو په مدنود ده اخیسوتل شووې ه د کلېوې
مفهوم روښدنوي چې په پخوا وختونو داحیودیې څخوه د دولتونوود
اېتید وې شېیرې او خبرتیدوې چې د مدلیدتو ،خو مدتو او نوورې دغوه
چدرې چې دیواد پورې تړلې وې ګټه اخیستل کې ه.
په علېي څیړنو کدې د احیودیوي الرو اسوتېعدی د ټوللپوودلې پوه
سلوکي علپ ( ښوونه روزنه ،ارواپودله ) پورې مح ود ن ه  ،بلکوې دد
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ې الرو استعېدی د ټولو علومو په څیړنه لکه :بیدلوژي ،کیېید ،فزیوک،
ط  ،اتتیدد ،زراعو او نورکې دود ده.
دبیلګې په موی :احیدیوي الرې د ښوونې روزنې یوعدلپ ته دا تووان
ورکوي چې د ت ری

او درسي موادو له مختلفو طریقو څخه ګټورې

پدیلې په الس راوېي.
له احیدیوي الرو سره د روزنیزو او ټوللیزوعلومو زده کوونکو بلو تید
له څواېخونو ضروري ده.
لومړت دا چې په دره دتیقه او علېي مجله کې د احیودیې اصوطالح
یددونه اېیله ګڼل کیږي.
د زده کړو او پرمختګ ترالسه کولوو لپودره د احیودیوي الرو څخوه
خبرتید اېیله ده ،که د احیدیې تدری ته ایر شو نو وبه ویلو چې لوه
کومه وخته چې طبقدتي ټولله رامیلځته شوه ورسره یواودت ایجودد
شوې او دغه رازاحیدیه اوږد شدلی لري.
پخوانیووو میووریدنو ،بدبلیوودنو او رومیوودنو (  ) ۷۱۲۱کدلووه وېان و ې د
سرچیلو او نفوس مفیل ریکدرمونه د دولتي چدرو د سدتلې په موخوه
خون ي کوی.
د احیدیې استعېدی دغه وخو پیل شو کله یوې تبیلي وغوښتل تر
څو پوه شي چي مقدبل لورت څومره جلګي کسدن لري او څومره اس
سپدره ( .دغه عسکر چې په اسونو سپدره وي ) ،جلګي وسودیل یوې
څومره دي چې وکوالت شي په وسیله یی خپل دښېن ته په جګوړه
کې مدته ورکړي .بید وروسته په فرانسه کدوې د ګېرکوي مدلیودتو او
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اطالعدتو په ټولو او په پدت کوې دوپ پوه للو ن کوې د دغوو وګوړو
شېیرچې د طدعون له ندروغ له کبله یې ژون د السه ورکړت وو.
نن ورځ احیدیه د یو عدم توکي په توګه طبي ،طبیعوي او اجتېودعي
مسدیلو په څیړنه او پلټله کې کدروی کیږي.
که چیرې مونږ د احیدیې دعلپ الرو ته ایور شووو وبوه ویلوو چوې
ارتبدطي او تعقیبي (استلبدتي ) ستدیله لري .د احیدیی اصلي دو ف
دیوې ټوللې د ادنګړتیدوو د ان ازې ستدیله او د دغو د ادنګړتیودوو د
پدیلو په الس راوېی دي.
د احیدیی څو تعریفونه ( پیژن نه ):
دغه الرې دي چې په ذریعه یې شېیرې او مدلومدت راټوی ،ترتی

او

وېان ې کیږي.
دغه الرې دي چې د شېیرو مشخص ارزښتونه او مدلومودت راټووی،
تثبیو او تشریح کړي.
د دغه طریقو ټولګه ده چې د پراخوو ټوللوو او شویدنو د مطودلعې او
څیړنې په موخه کدروی کیږي.

د انسدن پیژن نې او ښوونې روزنې ترمیلځ اېیکه:
انسدن پیژن نه ،د نژادي ویشلې ،جسېي ادنګړتیدووې ،جغرافیودیی
تقسیېدت ،چدپیریدی ،ټوللیزې اېیکې او د انسودن فردلګوي وده تور
پلټلې الن ې نیسي.
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انسدن پیژن نه دغه پودوه ده چوې دانسودن طبیعوي ،اجتېودعي او
فردلګي وده مطدلعه کوي
د نژادي تقسیېدتو ،ادابو ،دودونو او لومړیو انسدندنو سدزمدنونو پورې
اېون ې نوې څیړنې د روزنیزو علومو د پوددنو لپدره مهېې ګڼل کیږي
او د ښوونې روزنې د سیدستوالو لپدره دا موی خبرتیودووې د زده کوړه
ایزو پروګرامونو د ټدکلو لپدره د ښه فرصو الره دواروي.
انسدن پیژن نې ته په انګلیسوي ژبوه کوې  Anthropologyد انسودن
مطدلعه په فرانسوي ژبه کې انسدن پیژن نوه  Ethnologistد تومونوو
مطدلعه او پوه الېودني ژبوه کدوې  Volkerkundeد ابتو ایي اتواموو
مطدلعې په مدند سره ده.
انسدن پیژن نه د ټوللیزو پیدو د پیژن لو لپدره د ټوللوو مشودد ه ده،
چې دپیدو ثبو او ضبط امرونه یې ټوی په اسلددو او مو ارکو سوره
خپروي چې دا خبرتیدوې د روزنیزو علومو د پوددنو لپدره اېین او مهپ
ګڼل کیږي.
انسدن پیژن نه یدنې فردپیژن نه ،توم پیژن نه ،ملو پیژن نه ،کوورن
پیژن نه او په پدت کې دپ د ټوللپودلې د امر په مدند سره ده د یوددو
کلېدتو له توحی څخه د انسدن پیژن ې مفهېوم زیږوي په واتیعوو
له پورتلیو کلېدتو سوره بلو تید د دغوې ټووللې خلکوو پیژنو لو توه
السرسی ده.
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داندتومي او د ښوونې روزنې ترمیلځ اېیکه:
اندتومي ید جوېښو پیژن نه له دغې پودې څخوه عبودرت ده چوې د
بحث موضوع یې د ژون یو موجوداتو د جوېښو تشریح ده.
اندتومي له دوه یوندني کلېو څخه اخیستل شوې چې اند د جوېښوو
او تومي د تشریح په مدند ده.
څه موی چې ښوونه روزنه له نورو علومو سره اېیکه لري دېدغه موی
یې له اندتومي سره دپ لري.
لکه چې مو وویل اندتومي د ژون یو موجوداتو له جوېښوتي تشوریح
څخه بحث کوي او محتوا یوې د بو ن د سودلېو برخوو جوېښوو د
ادېیو وې او د سدلېو غړو د د لرلو پرته نشو کوالت څوو پوه سوېه
توګه ښوونیز او روزنیز مهدروتو او وېتیدوې ترالسه کړو.
دمثدی په توګه :که چیرې د یو فرد د اوری و دستګده چې فعدلیوو او
کړنې یې کېزورې وي نو یدد شخص طبعآ د زده کړې ترالسه کولوو
په برخه کې کېزورت وي.
د زده کړې او مدلومدتو لیږدونه او د مهدرتونو ترالسه کوی دغه وخو
ګټور تېدمیږي چې انسدن د سدلېې اندتومي دستګده څخوه بورخېن
وي.

د فزیولوژي او ښوونې روزنې ترمیلځ اېیکه:
فزیولوژي د بیولوژي له دغو مهېو څودنګو څخوه ده چوې د ژونو یو
موجوداتو د ژون اعېدی ،غړي ،نسجونه ،سلولونه او د سلولونوعلدصر
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مطدلعه او د ژون د ژورو اعېدلو پودی و لپودره دڅوه کووي څوو پوه
مختلف چدپیریدی ید د ژون یو موجوداتو په بیالبیلوو شورایطو کوې د
دغوت خوواص او د اعېودلو د بو لونو تورمیلځ چوې کوومې اېیکوې
موجودې دي تر پلټلې الن ې ونیسي.
فزیولوژي ددې اعېدلو وده او پرمختید په یوو موی او پوه یوو ژونو ي
موجود کې او دې ا موی د محیطي شرایطو سره د دغوت بو لون او
مطدبقو ترمطدلعې الن ې نیسي.
د فزیولوژي علپ موخه د فزیکي او کیېیدیي عواملو سوتدیله ه چوې د
انکشدف د سرچیلې او د ژون د دوام مس وی دي .دور موی ژونو لوه
سدده ویرسوونو څخوه تور موجووده ژونو پوورې ادنتوه اودنګړي
مشخیدت او کړنې لري .پ ې پراخ تلېرو سوره کووالت شوو چوې
فزیولوژي په ویروسي ،سلولي ،ګیددي او انسودني فزیولووژي برخوو
وویشو .
په انسدني فزیولوژي کدې مونږ د انسودن د بو ن د ادنګړتیودوو او
میکدنیزمونو په ستدیله اخته کیږو چې دغه یو ژون ي جسپ جوې کړي
وي.
دغه مدلومدت چې د فزیولوژي په برخه کوې تورې یددونوه وشووه د
روزنیزو علومو د عدلېدنو د پدملرنې وې او په ادنکړې توګه د انسودن د
فزیولوژي بحث ده.
فزیولوژي دغې پودې څخه عبدرت ده چې د ژونو یو موجوداتوو لوه
بیالبیلو دن و او وظدیفو څخه بحث کوي.
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فزیولوژي له دوه یوندني کلېو څخه اخیستل شوې چې فزیو د دن ې
او لوژي د علپ په مدند سره ده یدنې د غړو د دن ې علپ دت.
ښوونه روزنه له فزیولوژي سره په اېیکه کدې ده اکه ټوی مدلومدت
او خبرتیدوې د مرکوزي عیوبي سیسوتپ څخوه چوې د میلیودردونو
نیورونونو لرونکی ده ترسره او لیږدوی کیږي.
دغه څدنګه چې خبرتیدوې ترالسه کوي د دن رایو پوه ندموه سوره
یددیږي او دغه برخه چې انګیزه بل نیورون ید غوړي توه لیوږدوي د
اکسون په ندمه یددیږي.
دې ا موی که نبدتي اعیدب ولولو نو وبه ګورو چې د عودلي حیوانودتو
په ت ریجي پرمختید کې د مرکزي عیبي سیستپ ایلی تقسویېدت
او دن ې راملځته شوي.
یوه برخه یې د سومدتیک اعیدب ید دغه جسېي سیسوتپ ده چوې
دلته محیطي او مرکزي عیبي سیستپ داخل وي او د دغو اطالعودتو
د پودی و لپدره ادنګړي شوي وي چوې د چدپیریودی څخوه پیو ا او
حرکدت تل ېیوي .دویېه برخه یی د نبدتي اعیدبو سیستپ ده ،چوې
د داخلي غړو د الرښوونې او د موادو د ب لولو لپدره ادنګړت شوې ه .
د نبدتي اعیدبو سیستپ اودې ا موی د حسي غړو د توازن او عېوموآ
ټوی غړي لکه د سومدتیک اعیدبو سیستپ دوپ د الزموو رژیېونوو د
فعدلیتونولپدره چېتو کوی په غدېه لري.
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دا سیستپ د ب ن د ټولو غړو خواېه تدمیلوي او د ټولو سیسوتېونوپه
ع ېي فعدلیو کې د انرژي په تدمیلولو کې چې پخپلوه مغوز دوپ د
دغو له ملې څخه دي شدمل دي.
لوستل ،لیکل او در موی خوادتونه او کړنې د سومدتیک اعیدبو پوه
مرسته ترسره کیږي دا دن ې د مغزو د عدلي دن و په واسطه ترسره
او کلټرولیږي چې دا د ارادې په نوم یددیږي.
مونږ په اسدن سره حروف جال کوالت شو او د غوښتلې په صوورت
کې ودغه څه چې لیکو په لوې اواز ید پخپلې ارادې سره ولولو.
د سومدتیک اعیدبو د فعدلیو سیستپ د اسکلیی او غړو فعدلیو چې
له دغې جېلې څخه ټوی دغه حرکدت چې په ارادي موی د انسدن له
خوا ترسره کیږي د ارادي حرکدتو په نوم یددیږي.
ارادي فعدلیو د انفرادي ژون په بهیر او د زده کړې پوه نتیجوه کوې
جوېیږي.

د یددونې وې ده چې زده کړی شوي ارادي خوادوتونه

په څو څو اله تکرارولو سره کی ات شي په اټومدټیکه توګه یدد شي.
ددې په یددونې سره د نبدتي او سومدتیک اعیدبو د سیستپ تورملځ
ټیلګه اندتومي اېیکه موجوده ده.
بدالخره بدی یددونه وکړو چې ښوونه روزنه د فزیولوژي سوره میوره
پراخه اېیکه لري چې مونږ یی پ ې بحث کې ګلجدیش نوه ویلوو او
په دې ې للډیز دلته بسله کوو
پدت
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مننه او کور ودانی
د افغانستتنام ي تتر ک

ت

ل ت هېتتداد لتتا اه ف هل

تتا شخص ت

ښاغ ر (خام افضل هډه ها ) څخت د ړهه لت ک ت يللت چتدد دت د د
اث داپ ک

اهږه هرچړه .ي ر ک

ه اهد دت د ل يتر اثتاره د

دتاپ لتتړې ت ل تتل چتړ ده .دا لتتړې يت دهاه لت د .يتدږ لت دلتتد درنتتد
هېدادهالد څخ ل ختدرا درنتت ه ت چتده دت لت خ تل ي لتدد اه
يادد هس د چنايدند د داپ دا لړې ال لس هغځدد.
د ځل ي ا دد اث ل ژياههنکر اه دالدهنکر څخ د ړهه ل ک ت يللت
چده د دد اث د ژياهلد اه دالدلد جدګ شد .
ل ف هل ر ي ل
د افغانسنام ي ر ک

