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  ملک اشفاق: ليکوال
 زاھد خليلي: ژباړن
  ٢٠١۴ اکتوبر ٣٠

  د ابن خلدون ژوند، اند او فلسفه

٢  

  

  د عالمه عبدالرحمن بن خلدون زوکړه

 ھـ کال د روژې په لومړی ٧٣٢ شوي کتاب کتاب العبر کې ليکلي، چې ھغه د عبدالرحمن بن خلدون په خپل ليکل

  . نيټې سره سمون خوري، د تونس په يوه کلي قروان کې وزيږيد٢٧ ھـ کال د می د مياشتې د ١٣٣٢نيټه، چې د 

ل د ابن ابن خلدون د خپل کوچنيوالي او کورنۍ په اړه ھيڅ نه دي ليکلي؛ خو، يو فرانسوي څيړونکی پروفيسر فش

  .خلدون د پيدايښت کيسه کړې، چې ددې کيسې څخه د ابن خلدون لياقت او پوھه په ښه ډول مالوميږي

دغه پروفيسر کيسه داسې بيانوي، چې يوه ورځ د قروان په جامع جومات کې ډير خلک راټول شوي وه، په دې وخت 

کو ډير په ژور نظر کتل؛ ځکه، د ھغه لپاره دا د ابن خلدون عمر نھه يا لس کاله وه، ابن خلدون دې راټولو شويو خل

  .پيښه يو غير معمولي پيښه وه، په دې خلکو کې علماء، قاضيان او مھم مشران موجود وه

ابن خلدون پوښتنه وکړه، چې دا خلک ولې راټول شوي دي، ورته وويل شول، چې سيسلي په تونس باندې يرغل کړی 

ډه په جامع جومات کې ځکه وشوه، چې ټول علماء او قاضيان دعا وکړي او او څو مھم ښارونه يې نيولي دي، دا غون

دښمن د ھيواد څخه وتښتي، کله چې ابن خلدون دا واوريدل؛ نو ويې ويل، چې علماء او قاضيان ولې داسې کار کوي؟ 

  .خلکو ته په کار دي، چې وسلې واخلي او دښمن په خپله د ھيواد څخه وشړي

  .م قوي ثبوت نشته؛ خو، ددې پيښې څخه د ابن خلدون د ښه ذھانت اندازه کيدای شيددې پيښې د درستوالي کو

  

  ښوونه او روزنه

ابن خلدون د خپل کتاب کتاب العبر په شپږم ټوک کې د خپلې ښوونې او روزنې په اړه په تفصيل سره خبرې کړي 

  .دي

  .ړی دیھغه د ھغه وخت د مروجو علومو او کتابونو په اړه په تفصيل سره ذکر ک

لومړنی ښوونه يې د خپل پالر نه تر السه کړه، د ھغه پالر د خپل وخت وتلی عالم او فقيه وه، د ھغه نوم محمد بن 

  .خلدون دی
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کله، چې تونس ته راغی؛ نو سياسي ژوند يې پريښود او د لغاتو د علم تدريس يې پيل کړ، ابن خلدون د خپل پالر څخه 

کړ، سربيره پر دې يې، قرائت، کتابت، د نحوې اصول او د ادب تدريس يې ھم ورکړ؛ فقه، تفسير او د حديثو علم زده 

  .ځکه، نو موږ ويلی شو، چې د ابن خلدون لومړنی استاد د ھغه خپل پالر دی

ابن خلدون د خپلو ښوونکو په اړه په ډير تفصيل سره خبرې کړي دي، د ابن خلدون د خبرو څخه مالوميږي، چې د 

 اليقه او پوه خلک وه، په دې سره د ھغه د قوي علم اندازه مالوميږي، ھغه د خپلو ښوونکو په اړه ھغه استاذان ډير

  .ډيرې غير معمولي خبرې کړي دي

کې ددې خبرې ذکر کړی، چې کوم کتابونه ھغه لوستل ھغه په تونس کې ډير کم پيدا ) مقدمه(ابن خلدون په خپل کتاب 

  .کيدل

 پوھنتون د مروجو علومو وتلی تدريسي ځای و؛ خو، په تونس کې بيا داسې نه وه، په ھغه وخت کې د مصر د االزھر

ابن خلدون چې کومې زده کړې کړي، بې شکه چې د ازھر د پوھنتون سره برابرې نه وې؛ خو، ھغه چې کوم علم په 

  .تونس کې السته راوړ، ھغه ډير اوچت وه

ت باندې يې پوره برالستيا درلوده، ھغه کوالی شول، ئو په قران کريم حفظ کړی وه اآابن خلدون په کوچنيوالي کې قر

  .ن کريم په اوو لھجو باندې تالوت کړيآچې قر

د ابن خلدون خپله خبره ده، چې ھغه د حديثو مشھور کتابونه موطا، صحيح مسلم شريف او صحيح بخاري شريف 

  .لوستلي وه

تلی وه او په فقھي اصولو باندې يې برالستيا حاصله کړې لوس) مدونه(سربيره پردې ھغه د مالکي مذھب مشھور کتاب 

  .وه

نه نحو او د لغاتو علم زده کړی وه، سربيره پردې د پخوانيو عربو ) تسھيل(ابن خلدون وايې، چې ھغه د مشھور کتاب 

  .او عباسي دور زياتې قصيدې او نظمونه يې ھم لوستلي وه) ديوان حماسه(شاعرانو د شعرونو ديوان 

 مروجه علومو په اړه ابن خلدون وايې، چې د منطق علم، د کالم علم او د فلسفې په اړه يې زيات کتابونه د نورو

  .مطالعه کړي

زما په نظر کله، چې ابن خلدون په قاھره او سکندريه کې وه؛ نو، ھغه د فلسفې او نورو علومو مطالعه ھلته وکړه؛ 

 کتابونو نه مالوميږي، چې ھمدغه وخت کې ابن خلدون فلسفه زده ځکه، د ابن خلدون د تاريخ او ځينو نورو تاريخي

  .کړه او په علم کې يې زياتوالی راغی

ابن خلدون مراکش، غرناطې، قاھرې، حلب او دمشق ته سفرونه کړي وه، دې سفرونو ھم د ابن خلدون په علم او 

يې په تونس کې خپلې زده کړې بشپړې تجربو کې زياتوالی راوست، ابن خلدون وايې، چې د شلو کلونو په عمر کې 

  .کړې وې او د خپلو ښوونکو څخه يې اسناد ھم ترالسه کړي وه

د ھغه وخت د اصولو مطابق، کله چې به يو شاګرد د خپل استاذ څخه مروجه علوم زده کړل؛ نو، استاذ به يې يو سند 

س ھغه کوالی شي، چې تدريس وکړي، ھم ورکاوه، ددې سند مطلب دا وه، چې ھغه شاګرد درس بشپړ کړی دی او او

  .په سندونو کې به د ښوونکو نوم ھم ليکل کيده

  .په ازھر پوھنتون کې داسې سندونو رواج درلوده

 ز کال کې په تونس او شاوخوا سيمو کې د طاعون ناروغي رامنځته شوه، چې زيات خلک يې ١٣۴٩ھـ يا ٧۴٩په 

  .ووژل
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  لومړی درباري دنده

  . پالر او نور زيات خپلوان يې ددې  ناروغۍ په وجه مړه شولد ابن خلدون مور او

په دې وخت کې د ابن خلدون عمر شل کاله وه او د عملي ژوند پيل يې شوی وه، ھغه د تونسي اميرانو نه ډيرې 

اجازت نامې ترالسه کړې وې، چې کومه دنده تر السه کړي؛ ځکه، د ھغه کورنۍ د په مختلفو دربارونو کې په لوړو 

  .وکيو کې دندې اجراء کړې وې او کوښښ يې کاوه، چې د ځان لپاره کومه ښه وظيفه تر السه کړيچ

  .د مور، پالر او د نورو خپلوانو د مرګ په وجه د يو څه وخت لپاره غمجن وه

 په د وبا په ورځو کې د ھغه زياتره خپلوان او دوستان د تونس نه موريتانيا ته والړل؛ خو، ابن خلدون د خپل ورور

  .مشوره په تونس کې پاتې شو

د وبا د تيريدو نه وروسته د تونس امير ابومحمد ابن خلدون وروغوښت او د سلطان ابن اسحاق منشي يې مقرر کړ، په 

  .دې وخت د ابن خلدون عمر د شلو کلو شاوخوا وه

وړې دندې د ترالسه کولو ن او شوکت غوندې د لأابن خلدون څو کاله دا دنده تر سره کړه؛ خو، د خپلې کورنۍ د ش

اميد يې درلوده، سلطان ابن اسحاق د يوې جګړې لپاره تونس پريښود، مراکش ته والړ او ابن خلدون ھم ورسره وه؛ 

خو، مراکش ته په رسيدو سره ابن خلدون د سلطان نه جال شو او فاس سيمې ته والړ، ابن خلدون په خپله وايې، چې 

ته راوړلو لپاره وکړ؛ ځکه، کله چې سلطان په مراکش باندې حمله وکړه؛ نو، ستر ھغه دا ځانګړی سفر د علم د الس

و نه د ءو تونس پريښود او فاس ته مھاجر شول، ھلته يو علمي چاپيلایر جوړ شوی وه او ھلته د تکړه علماء ستر علما

ه کوي او وايې، کله، چې ابن زده کړې لپاره ښه چانس وه، د ابن خلدون د سوانحو ليکونکی ډاکټر طاحا حسين يو نيوک

خلدون د تونس کمزوری حکومت او د مراکش د سلطان قوت وليده؛ نو ھغه تونس پريښود او د فاس خوا ته د تلو نيت 

  .يې وکړ او کله، چې سلطان ابواسحاق حمله وکړه؛ نو د مراکش نه والړ

 شو، سلطان ابو عنان ھغه د خپلو د څو ورځو د ګرځيدو نه وروسته ھغه د سلطان ابوعنان په خدمت کې حاضر

و به سلطان ته د نحوې  دعلم او دنياوې کارونو په اړه مشوره ورکوله، کله به ءو په ډله کې داخل کړ، دې علماءعلما

  .و تر منځ بحث ھم تر سره کاوهءسلطان ددې علما

د زړه له کومې ونه منله او څه وخت وروسته سلطان ابن خلدون خپل معتمد شخص مقرر کړ؛ خو، ابن خلدون دا دنده 

زړه نا زړه وه، ھغه د لوړ وزرات فکر درلوده؛ ځکه، د ھغه مشرانو تل لوړې دندې اجراء کړې وې، د فاس طرف 

  .ته د ھغه د تلو موخه ھم د لوړې دندې تر السه کول وه

يه د سيمې واکمن په دې وخت کې د بجا. ابن خلدون ډير مايوسه شو، بلکه فکر يې کاوه، چې دی ناکام شوی دی

اميرمحمد مھدي په فاس کې بندي وه، ابن خلدون د ليکونو په واسطه د ھغه سره اړيکه جوړه کړه، ابن خلدون 

غوښتل، چې د اميرمحمد سره يو ځای شي او د سلطان ابوعنان پر ضد پاڅون وکړي، ابن خلدون د اميرمھدي سره د 

  .رمحمد مھدي واکمن شي؛ نو، ابن خلدون به د ھغه وزير ويمرستې ژمنه کړې وه، که چيرې د بريا وروسته امي

  .د دواړو دا ژمنه رسوا شوه او ابن خلدون يې زندان ته وليږه او  درې کاله يې په زندان کې تير کړل

شو، ھغه ابن خلدون د زندان نه خوشې کړ او ابن ) سلطان( ھـ کال کې ابوعنان ومړ او حسن بن عمر واکمن ٧۵٩په 

  .يې ډير زيات مال او دولت ھم ورکړخلدون ته 

ابن خلدون د سلطان احسان ھير کړ او د حسن بن منصور سليمان سره، چې د  سلطان حسن بن عمر قوي دښمن وه، د 

  .ھغه سره يې اړيکې ټينګې کړې او د ھغه دربار ته والړ
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محسن حسن بن عمر په ماتولو کې کله، چې منصور بن سليمان فاس ونيوه؛ نو، ابن خلدون په فوځ کې ورسره وه او د 

  .مصروف وه

ددې وروسته يې د يو مراکشي امير په مالتړ د منصور بن سليمان پر ضد پاڅون ته مال وتړله؛ خو، د مراکشي امير 

  .ھڅه ناکامه شوه او منصور بن سليمان وتوانيد، چې مراکشي امير اندلس ته وشړي

وساته او د سلطان د خزانې معتمد مقرر شو، درباريانو دا کار خوښ خو، ابن خلدون د خپلې ھوښيارۍ په واسطه ځان 

  .نه کړ او سلطان ته يې د ابن خلدون د پخوانيو کارونو په اړه ثبوتونه وړاندې کړل

ابن خلدون پوه شو، چې سلطان به په ھغه رحم ونکړي، کله، چې سلطان د بجايه حکومت ترالسه کړ؛ نو، ابن خلدون 

  . زيات اغيز پيداکړد ھغه په دربار کې

کله، چې ابن خلدون پوه شو، چې په فاس کې نور نه شي پاتې کيدای؛ نو، ويره ورسره پيدا شوه، چې کيدای شي پای 

  .به يې بد وي

  

  اندلس ته تګ

ابن خلدون غوښتل، چې خپلې سيمې ته والړ شي، ھغه قلمسان ته د تلو نيت درلوده، تر څو د مراکش په تخت باندې 

ن کړي، څرنګه، چې عمر په ھغه باندې بدګمانه شوی وه؛ نو اجازه يې ورکړه، چې کوالی شي، ھر چيرې عمر واکم

  .والړ شي

 ھـ کال کې د بيړۍ په واسطه اندلس ته ورسيد، کله، چې ابن خلدون د فاس په دربار کې وه؛ نو، ھغه د ٧۶۴په 

 ھغه د وزير لسان الدين خطيب لپاره ځينې کارونه سرته رسول؛ ځکه، نو ھغوی د ابن خلدون غرناطې د سلطان او د

  .ډير ګرم ھرکلی وکړ

کله، چې په ابن خلدون باندې د سلطان باور ډير شو؛ نو، ھغه يې د قشتالې د پاچا دربار ته وليږه او په اشبيليه کې يې 

  .سفير مقرر کړ

يد؛ نو، په وياړ سره يې ھغه ښار وليده؛ ځکه، يو وخت د ھغه د نيکونو حکومت په کله، چې ابن خلدون قشتالې ته ورس

  .دې ښار کې خپل اوج ته رسيدلی وه

پاچا ھغه ته ھرکلی ووايه او په دې ښار کې يې د اوسيدو اجازه ورکړه، پاچا دا ژمنه ھم ورسره وکړه، چې د نيکونو 

  .ه او د منلو څخه يې انکار وکړترکه به ورسپاري؛ خو، ابن خلدون د ھغه مننه وکړ

د ابن خلدون دا سفارت ډير کامياب وه، کله، چې بيرته غرناطې ته راغی؛ نو، پاچا زيات انعامونه ورکړل او څه 

  .ځمکه يې ھم ورکړه، ابن خلدون خپله کورنۍ ھم راوغوښته او ددې وروسته د شاھي دربار پورې وتړل شو

  .ه د پاچا په مدحه او صفت کې څو قصيدې ھم ولوستلېد دربار سره د تړل کيدو وروسته، ھغ

د ابن خلدون د عزت، احترام او په دربار کې د اغيز په ليدو سره د ھغه پخواني ملګري ابن خطيب د ھغه سره دښمني 

  .پيل کړه، ددې وروسته ابن خطيب د ھغه پر ضد سازشونه پيل کړل

 يو ليک راليږل شوی وه، په ليک کې ليکل شوي وه، چې واکمن په دې وخت کې د بجايه د واکمن لخوا ابن خلدون ته

  .بيرته د بجايه واکمن شوی او تخت يې السته رواړی دی او ابن خلدون بايد بيرته ھلته ورشي

  . ھـ کال کې د غرناطې نه د افريقا په لور روان شو٧۶۶ابن خلدون د پاچا نه اجازه وغوښته او په 

  .نده ورکړل شوه، د درباري کارونو سربيره  تعليمي کارونه ھم ور په غاړه وهپه بجايه کې ھغه ته د حاجب د

د بجايې د واکمن د خپل ورور سره، چې د قسطنطنيي واکمن وه، د دواړو تر منځ جګړه وشوه، په دې جګړه کې پاچا 

  .مړ شو
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  .د بسکرې لوري ته والړښار د قسطنطيني سلطان ونيوه، نوي واکمن ابن خلدون نه خوښاوه؛ ځکه، نو ابن خلدون 

په بسکره کې د اوسيدو پر وخت يې، د تلمسان د پاچا او د تونس د سلطان سره د ليک له الرې اړيکه ونيوله او دواړه 

  .يې تشويقول، چې د قسطنطينې د پاچا پر ضد جګړه وکړي

ه مراکش باندې حمله وکړه؛ نو، ابن خلدون تلمسان ته د دندې د السته راوړلو لپاره راغلی وه؛ خو، کله ، چې سلطان پ

ابن خلدون د تلمسان د سلطان پر ضد بغاوت وکړ، ابن خلدون بريالی نه شو او فاس ته والړ، ھلته يې د خپلې پخوانی 

  .دندې د ترالسه کولو لپاره کوښښ وکړ؛ خو، به بشپړ ډول ناکام شو

ې غرناطې ته ورسيد، واکمن ورته ھيڅ توجه  ھـ کال کې يې مراکش پريښود او بيا اندلس ته والړ، کله، چ٧٧۶په 

ونکړه؛ ځکه، چې سلطان ترې ډير خفه وه، وجه يې دا وه، چې سلطان خپل وزير د سازش په تور افريقا ته تبعيد 

کړی وه، ھغه وزير په فاس کې اوسيده او ابن خلدون د ھغه پوره مالتړ کړی وه، سربيره پر دې د فاس واکمن د 

  .خلدون د سياسي چلونو نه خبر کړی وهغرناطې سلطان د ابن 

ابن خلدون د ھغه ځآيه ژر تلمسان ته والړ او د خپل يو ملګري په واسطه د تلمسان د دربار سره په اړيکه کې شو، په 

  .داسې حال کې، چې د ھمدغه سلطان پر ضد يې پاڅون کړی وه

  . خلدون ډيری وخت ارام او استراحت کاوهد تلمسان سلطان ھغه ته کومه خاصه وظيفه ورنکړه، په دې وخت به ابن

څه وخت وروسته سلطان ھغه يوې کوچی قبيلې ته د يو مھم کار لپاره وليږه، ابن خلدون زړه نا زړه وه؛ خو، د سلطان 

  .د امر انکار يې نه شو کوالی؛ نو، ځکه روان شو

د عريف کورنۍ ته ورغی، ھلته يې د بښنې کله، چې د ښار نه ووته، خپله الره يې بدله کړه او د کوچی قبيلې پر ځان 

  . ھـ کال کې شوی دی٧٧۶يو ليک وليکه او سلطان ته يې وليږه، دا کار په 

  .ددې ځايه ھغه د سالم کال ته والړ او خپله کورنۍ يې ھم ھلته ور وبلله، د کال په محل کې يې اوسيدنه پيل کړه

ن کې يې تدريس او مطالعه ھم کوله، ھغه خپله وايې، چې خپل ابن خلدون په کال کې څلور کاله تٻر کړل، په دې دورا

  .يې په دې ځای کې ليکلی دی) مقدمه(کتاب 

د اندلس او افريقا واکمن د ابن خلدون د خطرناک شخصيت په اړه پوه شوي وه؛ ځکه، نو د ھغه لپاره په دربار کې 

  .کومه مھمه وظيفه تر السه کول نا ممکن وه

  .ه دې ورځو کې ھغه د کتابونو په ليکلو مصروف وهابن خلدون وايې، چې پ

د سالم کال کې د څلورو کلونو د تيريدو وروسته يو ځل بيا تونس ته والړ، ھغه وايې، چې سلطان د ھغه عزت او 

احترام وکړ او په څو ځايونو کې يې مشورې ھم ورکړې؛ خو، ابن خلدون په عملي سياست کې کومه برخه وانه 

  .خيسته

  .ې ابن خلدون خپله ځان د سياست نه ليرې کړای ويکيدای، چ

په دې ورځو کې ابن خلدون په غټو غټو مسجدونو کې په تدريس باندې مصروف وه او خپل زيات وخت يې په تاريخ 

  .ليکلو باندې تيروه

نو د په دې علمي ډګر کې ھم د ابن خلدون حريفان پيدا شو، څرنګه چې د ھغه علمي شخصيت ډير مشھور شوی وه؛ 

تونس مفتي محمد بن عرفه، چې د يو وخت پورې د ھغه ملګری ھم وه، د ابن خلدون پر ضد يې د کينې ډکې ويناوې 

پيل کړې، ويل به يې، چې ھغه ډير خطرناک شخص دی او په ابن خلدون باندې يې څو نور تورونه ھم ولګول، په دې 

ول او د ابن خلدون تدريس يې پريښود، مفتي محمد بن عرفه وجه د ابن خلدون شاګردان په خپل استاذ باندې بدګمانه ش

  .غوښتل، چې ھغه د ھيواد نه وشړي؛ خو، سلطان د ھغه خبره ونه منله
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  د ختيځ په لور

 پوه شوی وه، چې نور دلته د نددې پيښې وروسته سطان ھغه د يوې مھمې جګړې لپاره د ځان سره بوت، ابن خلدو

  .اک ديھغه اوسيدل ناممکن دي او خطرن

 ھـ کال کې د ختيځ په لور روان شو، د څلويښتو ورځو ٧٨۴د حج د فريضې د اداء کولو پريکړه يې وکړه او په 

په الس کې ) برقوق(بحري سفر نه وروسته سکندريې ته ورسيد، په دې وخت کې د سکندريې حکومت د ملک ظاھر 

  .وه

ه وخت يې د حج اراده پريښوده او د مکې پر ځای قاھرې ته په سکندريه کې يې يوه مياشت تيره کړه، ھلته د اوسيدو پ

  .روان شو، په قاھره کې ھغه ډير مشھور شوی وه، ھغه غوښتل، چې خپل قسمت دلته ھم وازمويې

کله، چې قاھرې ته ورسيد، د ازھر پوھنتون زياتره طالبانو د ھغه نه د تدريس ھيله وکړه؛ ځکه، نو ھغه په ازھر 

  .س پيل وکړپوھنتون کې په تدري

  .و په ګروپ کې داخل کړءپه قاھره کې د پاچا دربار ته والړ، پاچا ھغه د خپلو علما

  .څه وخت وروسته د صالح الدين ايوبې لخوا جوړې شوې مدرسې صليه کې د استاذ په حيث مقرر شو

د ښکال او جالل په ليدو ابن خلدون، چې کله د سکندريې نه قاھرې ته ننوت؛ نو، ھغه يوه نوې نړۍ وليده، ھغه د ښار 

  .سره حيران شو، ھغه قاھرې ته د اسالم د حکومت د مرکز نوم ورکړ

په دې وخت کې په مصر کې ډير ارام حکومت وه، ھيڅ زور زياتی نه وه او نه په دربار کې درباري جګړې او 

  .سازشونه وه، د مصر حکومت ډير حاکم وه او په ھمدې وجه مصريانو قانون پلی کاوه

  

   مصر کې قاضي مقرريدلپه

 ھـ کې د مالکي مذھب ٧٨۶کله، چې پاچا د ابن خلدون لياقت، ذھانت او علمي تکړه توب وليده؛ نو، ھغه يې په کال 

  .قاضي وټاکه

ددې په اړه ابن خلدون وايې، چې ھغه د قاضی القضات دنده يوازې د پاچا د خوشاله کولو لپاره ومنله، کنه ھغه ددې 

  .لودهدندې اميد نه در

په مصر کې د څلورو واړو مسلکونو قاضيان موجود وه؛ خو، قاضي يوازينی شخص وه، چې د ټولو مذھبونو په اړه 

  .يې پريکړې کولې او کوالی يې شول، چې ھر ډول فوځي او مذھبي مسئلې حل کړي

ھب شخص کوالی د قاضي القضات د مقرريدو لپاره د کوم ځانګړي مسلک درلودل مھم نه وه، بلکه ھغه د ھر مذ

شول، چې دا دنده تر سره کړي، د قاضي القضات صالحيت ډير زيات وه او د ټولو مسلکونو په اړه يې پريکړې 

  .کوالی شوې، قاضي به اجتھاد ھم کاوه، په مصر کې د شافعي مسلک قاضيان زيات وه

  

  د قاضي له دندې لرې کول

ه راوړلو لپاره زيات کوښښونه کول، دا دنده د مصريانو نه و د قاضي القضات د دندې د الستءو او فقھاءځايې علما

بغير نورو ته ورکول، د ځايې قاضيانو ھيڅ نه خوښيده او ټول مصري قاضيان د ابن خلدون پر ضد شول، کله چې ابن 

 خلدون  د بين القصر په الصاليحياه مدرسه کې د قاضي په چوکی باندې کيناست؛ نو، د څلورو خواوو نه يې پر ضد

سازشونه پيل شول، ابن خلدون ددې په اړه ليکي، چې په دې وخت د مصر دربار د ھر ډول بې نظميو ښکار شوی 

  .وه، زياتره قاضيان، مفتيان او شاھدان پست خلک وه، انصاف ھيڅ موجود نه وه
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 کړ، عدالتي ددې حاالتو سره د مقابلې کوښښ يې کاوه، ھغه ھر ډول بې نظمۍ پای ته ورسولې، انصاف يې رامنځته

نظام يې د کمزورۍ نه وساته، ھغه وايې، ما ددغې دندې د السته راوړلو وروسته د هللا تعالی د قوانينو د پلي کولو 

کوښښ پيل کړ او په دې الره کې مې ھر ډول ستونزې له مخې ليرې کړې، ما ھر چا ته انصاف ورکول اسانه کړل، 

وښتل، چې پريکړې د ھغوی په خوښه وشي؛ خو، ما به په ھر وخت اکثره وخت به د لوړو چوکيو او منصب خلکو غ

کې درستې پريکړې کولې، ما د شاھدانو بيانونه په پوره ډول څيړل او وروسته به مې پريکړه کوله، په دې طريقه به 

 لپاره کمزرو خلکو انصاف رسيده، زياتره ښوونکو، امامانو او شھزاه ګانو به ھم کوښښ کاوه، دوی به د خپلو کړنو

دروغجن شاھدان راوستل او خپل جرمونه به يې پټول، ما په ډيرو ځايونو کې د ھغوی دغه کارونه بې سرپوښه کړل 

ددې حاالتو نه مالوميږي، چې د ابن خلدون دښمنان زيات شوي وه، دغه خلکو د . او ھغوی ته مې سزاګانې ورکړې

  .ابن خلدون پر ضد په دربار کې ھم سازشونه پيل کړي وه

ابن خلدون چې د ځان په اړه کومې خبرې وکړې، د ھغه څخه يې صداقت او ايمانداري مالوميږي، د ھغه ھم عصره 

ھغه په اصولو او ضوابطو : ليکوالو ھم د ھغه ددې کړنو تصديق کړی دی، د بيلګې په ډول ابوالحاسن ليکلي دي، چې

ياقت سره چالوه، د لويو خلکو واسطې به يې په نظر کې نه باندې ډير مجتھدانه نظر کاوه، عدالتي نظام به يې په ډير ل

  .نيولې

  نوربيا

  


