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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

  
  صمد بھرنګي 

  څرك: ژباړه

  
  
  

  ) برخهپنځمه او وروستې(د شناخت په ھکله يو څو خبرې 
  )تاريخ او ادبيات(

  

  

  لنډې خبرېد شعور، فکر او ژبې په ھکله 

  

کار د انسان خالق «په معروف قول . کار د انسان د تکامل او د ھغه د شعور د ظھور او تکامل اساسي عامل دی

کړ او ر، جامې او پناھځای وخواړهکار انسان ته .  کړجالکار انسان د ھغه د وحشي او ځنګلي اجدادو څخه . »دی

د تسلط پيدا کولو وس ھم طبيعي ځواکونو  پر ه يې تھغه يې نه يوازی د طبيعې ځواکونو څخه خوندي کړ، بلکې ھغه

کار د انسان ترټولو ستره شتمني . ه کړهد کار په وسيله، انسان ځان برتر او برتر کړ او د ځمکې کره يې بدل. ورکړ

  . ګڼل کيږيده او د ھغه د ژوند او تکامل الزمه

  د امرار د الس ته راوړلويشت انسان د مع.مخې ته تللي دی، د شعور د تکامل سره يو ځای  او سموند کار تکامل

 او د پرتله کولله يو بل سره به يې  بھير کې د ګڼو شيانو سره مخ کيږي او د ھغوی صفات به يې يو په يو زده او په

  .جوړوه)) مفھوم(( به يې موندله او پدې توګه به يې ھغوې ګډه ځانګړنه

ھغه ابزار به چې له يو کھول نه بل کھول . ې ستر اھميت درلودد کار د ابزار جوړول او سمول، د شعور په تکامل ک

وروستي کھولونو به د خپلو پلرونو د . ته منتقل کيدل، د ھغوی پوھه او تجربه يې ھم له ځانه سره درلوده) نسل(

ون او  پسې ونيسي او د کار ابزارو د سمۍ ھم پوھيدل او قادر وو د ھغوی د کار لړنې او په کار اچولوابزار جوړو

  .تکامل لپاره ھڅه وکړي

وي چې ووايو د ھغه شعور او عملي فعاليتونه يو دا ال ښه به . ًد لومړني انسان شعور اساسا د ھغه کار پورې تړلی و

 چې کوم شی سيده د ھغه کار  کړلًمثال استنباط کولی شو چې انسان وړاندې له ھر څه زده. په بل کې پيچل شوي وو
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پدې توګه، د کار پر بنسټ د کار او فکر يووالي، شعور په مخ وزغلوه . ه اړتياوې پوره کويپورې تړلی دی او د ھغ

  .او تکامل يې ورپه برخه کړ

 شعور سره يو ځای  کار پر بنسټ له چې دېژب. ژبه، شميرلې وينا، د شعور په تکامل کې زښت ارزښت درلود

فکر قوه مخ پر تکامل د قلمرو نه بھر شي او د خپل  د حيواناتو له  چې وکړهمرستهظھور وموند، انسان سره يې 

  .يوسي

 نه مجبور وو د طبيعت سترو ځواکونو سره د مقابلې وانسانان له ھماغه لومړۍ ورځ. کار تل ټولنيز پاتې شوې دی

وه او ھمدا المل دی چې په لومړني انسانانو کې د ګډ ژوند اړتيا پيدا ش.  لپاره سره يوموټي شيراو د ځناورانو د ښکا

د دې . »ووايي«څه  ھر څنګه چې کيدای يو ھمدا شان ھمدا اړتياوې وې چې ھغوی يې مجبور کړل چې يو بل ته يو 

 اړتيا الزمه دا وه چې د بيزو نه تکامل موندونکې حنجره دې په داسې غړي بدله شي چې وشي کولی د وينا سختې

  .شميرلي غږونه راوباسي

 موږ له کله چې. افکار کولی شي يوازې او يوازې د کلمو په قالب کې وجود ولري. ژبه، د افکارو سيده واقعيت دی

موجوديت  تل په کلمو کې رځان سره فکر کوو يا خپل افکار اوچت اوچت بيانوو يا ھغه د کاغذ پر مخ راوړو، افکا

انسان د . افکار نه يوازې پخپل تشکيل کې د ژبي پوروړي  دي بلکې د ژبې په وسيله منتقل او درک کيږي. پيدا کوي

 د بھرنۍ عيني نړۍ د واقعيت انعکاس ته ټيکاو   په خپل شعور کېکلماتو د تجمع سره او په کلماتو کې دې چې

 وکړي بلکې د يو کھول نه بل مبادلهفکارو  چې د اانو ته وس ورکوياو ھمدا ټيکاو نه يوازې دا چې انسان. ورکوي

 ګران بيه تجربې به ھيريدلې او ھر نسلونوله وينا او ليکنې پرته ، د .  د افکارو د انتقال باعث کيږي ھمکھول ته

  . د مطالعې جريان له سره ونيسينړۍکھول به مجبور و د 

 چې د معينې کلمې ه دهدې مخې کله ستونزمنل. تړاو مومي واقعيت سره له) د ھستۍ نظام(ژبه د افکارو له الرې 

په مختلفو ژبو کې او کله ان په يوه ژبه کې، يوه کلمه د ګڼو شيانو د نومولو .  کړوټينګه د يو خاص شي سره هاړيک

دا ټولې قضيې باعث شوي ځينې خيال وکړي چې ژبه له . لپاره په کاريږي او يا ګڼې کلمې د يو شي د نومولو لپاره

 ژبه له  چېد ھغې بې بنسټه فلسفې جړې ھم يه ھمدې خيال کې دي چې الرويان يې معتقد دي. جال دهواقعيت نه 

 معتقد دي کلمې په خپله خوښه  د انسانانو له  او. خپلواکه دي افکار له واقعيت څخه ھمدا ډولافکارو نه خپلواکه ده او

  . کلمې د غږونو مطلق ترکيب دیوينا،ه و ھيڅ واقعي شي ته اشاره نه کوي، په بلنه کارول کيږي اخوا 

ي چې ښکيالک، زبيښاک، تيری، ديکتاتوري او نور، په مطلق ډول کلمې او لد دې قضيې نه ځينې داسې نتيجه اخ

 دي او ادعا کوي که چيرې خلک نورې مرکبې کلمې او غږونه د ھغوی پر ځای کيږدي، ټول تضادونه پوچ غږونه

  .بيښاک او تيري به ورک شي او ټول زې ترنګلتياوېاو ټولنيز

 رسوالنو ته ووايو چې نه يوازې کلمې په خپې خوښې د خلکو لخوا نه کارول کيږي بلکې ېدوکچال او بايد د دې 

واقعي عيني . ھغوې يو معين شي يا پديدې پورې تړلي دي چې د کار او عملي فعاليتونو په بھير کې پيژندل کيږي

، ستر پانګه وال د دې لپاره چې د ځمکې د ًمثال. ه بدلون مومي او نه له منځه ځيبھيرونه د کلماتو له بدليدو سره ن

 تعبير کړي، په لسګونو خوله ښهمخ د ملتونو د زبيښاک لپاره عذر ومومي او د خپل سود غوښتنې کرکجن اعمال 

د . »ازاده نړۍ«، »طبيعي نظام«، »بشر دوستانه اقتصاد«، »ملي پانګه والي« کلمې يې اختراع کړي لکهډکونکي

  . بلل»ملي سوسياليسان«ھيتلري المان فاشيستانو د دې لپاره چې خپل جنايتونه موجه ښکاره کړي، ځانونه يې

 ھيڅکله د زبيښاک و ښکيالک او بيکاري او تضاد او د ديکتاتورانو نې»  تعبيروښه« ډول  دا وچې پوھيږڅنګه لکه 

  .د جناياتو اثرونه له منځه ندي وړي
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شعور د .  واقعيت منعکس کړي»د ھستۍ نظام«  کولی شي  يوازېنګيرو چې شعور انفعالي حالت لري اونبايد وا

شعور . مادې د ژور او اوږد تکامل عالي محصول دی او پخپله په فعال ډول د ھغې په تکامل کې دخالت کوي

البته . ھغه بدلوي او جوړويھيڅکله په انفعالي حالت کې نه پاتيږي بلکې په فعاله توګه نړۍ کې نفوذ کوي او 

، بلکې غواړو ووايو چې شعور، نړۍ  له امله جوړه شوي وي رښتيا د بشر د شعورپهمنظور دا ندی چې نړۍ دې 

 شي چې د  به ھغه ښه الرښود، د انسان لپاره وي قوانين په سمه کشفواکمنھماغسې چې ده منعکس کوي او پر ھغې 

  . وړ يې کړيانه بدل او د ژوند کارونو په ترڅ کې، ژوندونوخپل خالق

  

  چنګيز مراتي

   کال وړی۴٧د 

  

  


