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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  انجينر داؤد اڅک    

                                       ٢٠١۶  اکتوبر ٢٨  
  

   په ھکله ئې بيل تعبيرونه ايديالوژي او
ي په علمي او سياسي بانډارو کي بيلو فيلسوفانو او د نظر خاوندانو د ايديالوژي په ھکله بيل بيل د تاريخ په بيلو پړاوو ک

د ايديالوژي په ھکله د فيلسوفانو او د نظر د خاوندانو يوه . نظريات وړاندي کړي او په جال جال ډول ئې تعريف کړيده 

  اسي ، محاصره کوي ئې او نه پريږدي چي د نړيوال انسان تير ب ډله پدې باور ده يا پدې باور وه چي ايډيالوژي

  .ورځني نوښت سره پر مخ والړ سي او د نوو شرايطو سره د نوي فکر خاوند و اوسي 

  د نظر د خاوندانو او فيلسوفانو دغه ډله ټينګار کوي چي ايديالوژي ټولنه پر غلطه الره بيايي ځکه نو انسان بايد د يوه 

 ځانګړي ايډيالوژي څخه د ژوند د ټولو پرمختګونو  ه توګه د ھر ډول غالب څخه د باندي بيلهپ) روشنفکره ( روڼ اندي 

عي مسائل بايد ي، بدلونونو ، او نوښتونو سره ازاد او په ځانګړي ډول عملي راکړه ورکړه وکړي ، يعني ټولنيز او طب

ځکه چي د دغه ډلي په اند ايديالوژي  . بيله کوم قيد او ليوالتيا څخه په بې پرې ډول و څيړي او قضاوت پر وکړي

ن سوي سرحدات لري  چي انسان نه پريږدي د دغه چاپيلایر څخه د باندي په يځانګړې دايره ، ځانګړي اصول او تعي

  .  ازاد ډول  فکر ، عمل او قضاوت وکړي 

به نوي چي لومړی پر مخکي ددې چي د ايديالوژي په ھکله خپل نظر ستاسو درنو لوستونکوسره شريک کړم بې ځايه 

  .ايديالوژي باندي يو مکث وکړم 

ايديالوژي په لغوي لحاظ د فکر د شکل ، يا .    يوناني کلمه ده چي د شکل ، ظاھر او نمونې په معنا ده ιδέα  »ايده « 

ر د طرز او تظاھر په مفھوم ده ، خو په اصطالح کي بيل بيل تعريف سويده چي زه ئې څو تعريفه په لنډ ډول درته د فک

  .وړاندي کوم 

  ) .ايديالوژي پر حقيقت باندي انحصار دی : ( ارسطو وايي 

يا په بل عبارت . ده  ايديالوژي د فکر انحرافي ، دراوغجنه او غير واقعي نوع : ( مارکس او انګلس پدې باور وه  چي 

ايديالوژي ھغه کاذبه او غير واقعي اګاھي ده چي انسان د ھغه پر بنسټ عمل کوي خو خپله نه پوھيږي چي دغه اګاھي 

 واقعي نده بلکه د سرمايدارانو لخوا دوی ته  يعني انسانان فکر کوي چي په ھر څه پوه دي خو دغه پوھي. غلطه ده 

  ) . تزريق سويده  

 ترعنوان الندی Alienation  يا از خود بيگانگی) د ځان څخه پرديتوب ( ااګاھي يا بې خبري لومړی ځل  ھيګل ھم ن

  .» د ځان څخه پردی کيدل يعني د واقيعت او حقيقت څخه پرديتوب دی « تشريح کړيده او وايي چي 
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بې » ه بل شی وجود نلري بيله ذھن څخ« ھره تاريخی مرحله چي ددغه حقيقت  :  ذھن پلوه فيلسوف ھګل زياتوي 

خو د الينشن اصطالح بيا وروسته مارکس . خبره اوسي ھغه د ځان څخه د پرديتوب يا بيګانګي په حالت کي کرار لري 

  . د کارګرانو د پاره پکار وړيده چي د خپلو توليداتو څخه بې خبره او بيګانه دي 

ي احکام په يوه ځانګړي او نه بدليدونکي چوکاټ کي پرمخ ايديالوژي ټول ترتيب سو:  د ايديالوژي يو تعريف دادی چي 

  .وړي 

  . ايديالوژي مکمل نااګاھانه نه بلکه لږ و ډير اګاھانه فکري نظام دی :  بل تعريف دا چي 

  . ايديالوژي د نظرياتو ، باورونو او عقايدو ټولګه  ده : ځني علمآ بيا وايي چي 

  .ک او ستراتيژي مجموعه ايديالوژي بلل سويده خو په ځينو علمي محفلونو کي بيا د تاکتي

  .  ايديالوژي يوه ذھني طرحه ده چي انسان ئې د يوې مسئلې د حل د پاره کاروي :  مګر نن ورځ نوی تعريف دا چي 

. زه پدې ھکله د ھغه تعريفونو سره ھمږغی يم چي ايديالوژي د باورونو ، عقايدو او اندونو ټولګه او ذھني طرحه بولي 

  . د موضوع په ھکله تر ټولو لومړی د  متفکر او سيالني انسان تر منځ توپير ته قائله يم او

 سيالنی شخص ھغه څوک دی چي د ټولنی د بدولون او پرمختګ په ھکله فکري نوښتونه ، توليدات ، ځانګړی ليد -  

 څخه د خوند په اخيستلو اکتفآ کړې وي عي نعمتونويلوری او فعاليت نلري  فقط او فقط ئې د ژوند کولو ، ټولنيزو او طب

  . چي دغه شخص معلومداره د ځانګړي ذھني طرحي او ځانګړي طرزتفکر يعني ايديالوژي څخه ليري دی 

 ھغه انسان چي د خپلي ټولني او بشريت د پرمختګ ، سوکالۍ او روښانتيا لپاره د خپلو امکاناتو او وسايلو په کچه کار -

 چي ھغه شخص ټولنه او نړۍ په بدلون او حرکت کي ويني او د خپلي مبارزې لپاره پخپل عي دهياو مبارزه کوي طب

چي زما په . ذھن کي د ټولنيزو او نړيوالو پديدو د پيژند ، جوړښت او بدلون په ھکله طرحه ، اصول او ميکانيزم لري 

خو بيله .  لري د انسان ايديالوژي ده  اند د انسان دغه فکري نظام چي د ټولني ، نړۍ او د خپلي کړنالري په ھکله ئې

  .شکه چي ايديالوژي به ھم د نورو مفاھيمو په شان په نسبي ډول بډايه وي يا غريبه ، پراخه وي يا محدوده  

بډايه او پراخه ايديالوژي ھغه ايديالوژي ده چي شاوخوا ئې د اوسپني ديوالونه نه وي راګرځيدلي ، علمي نوؤ کشفياتو او 

  .ته ئې تل غيږه خالصه وي او د ورځني پرمختګ سره  ځان سينګاروي بدلونونو 

غريبه او محدوده ايديالوژي ھغه ايديالوژي ده چي ټولي دروازې ئې په ځان پسي تړلي وي او په ھيڅ صورت او ھيڅ 

  ) .  چرګ ئې يوه پښه لري ( حالت کي نوښت او تغير ته غاړه نه ايږدي 

ي يا ډله يزه ، د يو شخص خپل توليد وي يا دا چي يو شخص د بل ايديالوژي د ځان    ايديالوژي کيدای سي فردي و

  . کړيوي خو پدې شرط  چي نوموړی شخص بايد عقالني رضائيت ولري 

مخکي د دې چي يو شخص يوه ايديالوژي ومني  لومړی بايد ھغه ايديالوژي د ورځنيو : عقالني رضائيت پدې معنا 

 سره په څنګ کي په خپل منطق او استدالل باندي و سپڼي او تر نقد الندي ئې ونيسي ، يعني شرايطو او علمي  معيارونو

ښه او بد اړخونه ئې پر تله کړي او بيا ئې په شعوري ډول تر ھغه وخته قبوله کړي تر څو چي د ټولني غوښتنو ته 

وخت چي يوه ايديالوژي د وخت غوښتنو ته جواب ورنکړای ھر .  جواب او د تکامل د پړاونو سره رفتار وکړای سي 

سي او عملي بڼه ونلري معنا داچي ھغه ايديالوژي زړه سويده او خپل ځای بايد د ډياليکتيکي قانون پر اساس و نوي 

  . ايډيالوژي ته پريږدي 

طو کي د ھغې ايديالوژۍ څخه يعني يو شخص نبايد د بل ايديالوژي په سنتی ډول داسي پر ځان وتپي چي نه په نوؤ شراي

پدغه صورت کي . دفاع کوالی سي او نه ھم ھغه ايديالوژي د ټولني او جھان د عينيتو سره موازي حرکت کوالی سي 

  .ايديالوژي انسان نه محاصره کوي بلکه انسان خپله د ايديالوژۍ په زندان ننوزي 
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ھم خپله ايديالوژي پر نورو ټولنو او ملتونو تحميل کړي بلکه  زما په اند مډرن انسان بايد خپل ځان زنداني نکړي او نه 

اوسنی انسان يا اوسني تئوريسنان بايد ايديالوژي د نوو شرايطو سره ، د بشر د حقوقو پر بنسټ عيار کړي نداچي د 

  . منځنيو پيړيو په شان ايديالوژي د خپلو سياسي ګټو او ښکيالک پر بنياد پرداس کړي 

ھغه داچي ارسطو باور . الوژي چي ھم د ديموکراسۍ منتقده وه او ھم ئې فيزيکي فلسفه زړه سوي وه لکه ارسطويي ايدي

درلود چي د ډير وزن اجسام د لوړي څخه و مځکي ته ژر سقوط کوي نظر د لږ وزن و اجسامو ته ، ھمدغه ايديالوژۍ 

 پيړۍ کي د ١٧خو کله چي ګاليله  په . څرخي ټينګار کاوه چي مځکه والړه ده  لمر او نور کھکشان ئې پر شا او خوا را

د ايديالوژۍ په تائيد سره  دا دواړي دعواوي » کوپرنيک « د برج په تجربه او د خپل تلسکوپ او پولنډي » پيزا « 

مقدس کتاب « غلطي ثابتي کړې نو د ايتاليا محکمې ځکه ګاليله په اعدام تھديد کړ چي د ارسطو ايديالوژي د مسيحيانو د

ره ھمږغې وه او د ګاليله نوې ايديالوژي ئې د خپل ائين مخالفه بلل ، څو په پای کي ګاليله مجبور سو چي توبه و س» 

  . کاږي او خپلي نوي تجربې جعلي او باطلي اعالن کړي 

که چيري ايديالوژۍ بشري بنسټ ولري بيله شکه به انسانان په ګډ جھان کي د محبت او صميميت په فضآ کي ګډ ژوند 

  .ولري ، که نه نو د نن په شان به نړۍ په جنګ اخته وي او انسانيت به تر پښو الندي وي 

بل دا ھم حتمي نده چي د ايډيالوژي خاوند دي په يوه سياسي بنسټ کي تنظيم وي او يا دي د يوه دين پيروه وي لکه نن 

 ئې په کوم دين پوري اړه درلوده او نه ھم په تاريخ کي ډير داسي عالمان او فيلسوفان سته چي نه. ورځ چي فکر کيږي 

  .  په کوم سياسي اورګان کي شامل وه 

د بيلګي په ډول د ميالد نه مخکي د يونان د بتانو او افسانوي خدايانو په وخت کي ګوندونو وجود ندرلود مګر ھيروکليت 

کي نه وه بلکه د يونان پر خدايانو ئې ، سقراط ، ديموکريت او د دوی په شان نور فيلسوفان نداچي په کوم سياسي ګوند 

  .ھم ايمان  ندرلود 

.  پيړۍ کي کارل مارکس او فريدريچ انګلز ھم نه په کوم ګوند کي وه او نه د کوم دين يا مذھب پيروه وه ١٩ھمداسي په 

سوفانو فلسفه د ولي موږ ھيڅکله دا حکم نسو کوالی چي نوموړو فيلسوفانو ايديالوجي نه درلوده ، بر عکس د نوموړو فيل

  .دوی ايديالوژي ده چي په نيغه ئې د نن پر مډرنه فلسفه او ايديالوژيو باندي خپل اثرات ايښي او پلويان ئې درلودلي دي 

  :زه ايديالوژي داسي در پيژنم 

لني او نړۍ معنا دا چي انسان د ټو) . ايديالوژی د ټولني او نړۍ  په ھکله د انسان نسبي پوھه او د عمل تاکتيک دی   ( 

په ھکله څومره پوه دی او پر کوم سبک عمل کوي ، زه پدې ھکله د لوړو ځينو تعريفونو سره په درو ټکو کي ھم نظره 

  .نه يم 

 زه باور لرم چي ايديالوژي غير شعوري او تحميلي پديده نده بلکه ايديالوژي د فکر ځانګړی ډول او اګاھانه  ذھني -١

د پيژندلو ، غوښتنو او د ټولني د شکل او مضمون د بدلون دپاره پکاريږي چي سياست طرحه ده چي د نړۍ او ټولني 

ايديالوژي د انسان سياسي عمل او ټولنيز حرکت ته مسير ورکوي او ھر انساني يا ټولنيز .  ئې مرکزي کرکټر دی  

  .عمل چي د ايديالوژۍ پر بنسټ نه وي ھدايت سوی د ھغه عمل وړاندوينه موږ نسو کوالی 

   چي ايا زموږ عمل به ښه پايله ولري او که خرابه ؟ 

مفھوم چي ھيګل او نورو فيلسوفانو ټينګار پر کړيدی يا اوس بانډارونه پر کيږي پخپل ذات کي يو » حقيقت «  د - ٢ 

  .نسبي مفھوم دی او د ټولو انسانانو په باور يو ډول ندی 

ځکه نو ايديالوژۍ ھم فرق کوي او ھيڅ ) . حقيقت دی ھر ھغه څه چي يو شخص ته قناعت ورکړي ھغه شخص ته ( 

  . داسي ايديالوژي شتون نسي لرالی چي پر ټولو انسانانو دي حاکميت وکړي 
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  زه پدي اند يم چي د يوې پديدې ، مفھوم او د يوې پيښي په ھکله د انسان درک ، احساس او باور دده په شناخت -٣

پيژند پدې معنا چي . ار پوھه ده چي اندازه ئې په ھر انسان کي توپير کوي پوري اړه لري او د شناخت يا پيژند معي

  .انسان د علم ، تجربې او ھنر د بحرونو څخه په کومه پيمانه ګټه اخيستې ده 

   ايا د کرستال جام ئې ځني ډک کړيدی او کې ډک کالسيک ژی پر اوږو اړولی دی؟ 

بلي ھر متفکر ) . فالنی  شخص ايديالوژيک عمل کوي ( رواج لري چي د افغانانو په سياسي بانډارو کي دغه جمله ډير 

انسان ايديالوژيک عمل کوي ، خو ځني ايديالوژۍ د نوښت سره بدليږي او ځني ئې پر زاړه حال پاته وي چي دغه زړه 

  .ايديالوژي مثال سي 

نظام دی ، بنآ ھر څه د تفکر او ھدڅ پدې ھکله بله مھيمه خبره داچي ايديالوژي د مفاھيمو او پديدو فکري جوړښت او 

. تر حده پوري دي او ھر ھغه څه چي تجربه سي ھغه نور د علم ملکيت دی او د ايديالوژي سره خپله اړيکه پرې کوي 

يعني انسان چي د ژوند په ھره ساحه کي د شک څخه ويقين ته ورسيږي د ايديالوژي دنده ختميږي او انسان نور دھغه 

 بلکه د ھغه د نوښت ، ښايست او ساتلو په ھکله نوی فکر کوي چي دغه مرحله پخپل ذات کي جال او په باره فکر نکوي

  . نوې ايديالوژي ده 
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