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  زاھد خليلي: ژباړن
  ٢٠١۴ اکتوبر ٢٧

  

  لومړۍ نړيواله جګړه
  )د انساني تاريخ د لومړۍ وحشي جګړې له عبرته ډک تاريخ(

١  

  

  :يادداشت

 فئودال، در حالی که خود و خانواده ھايشان به  سدۀ اخير به روشنی نشان می دھد که طبقات حاکم٣ تاريخاوراق 

زندگانی داشتند، تطابق با زبانی و فرھنگی که سرعت برق از زبان و ادبيات پشتوفاصله می گرفتند و در ھر منطقه ای 

ه شمار می آوردند، يعنی آنھائی که در تحت سيطره، قيادت و ب» پذيریتمدن «صه ھایبا محيط ماحول را يکی از شاخ

تمام تخمھايشان را در سبد پارسھا می » پارسی«حتا ھمجواری سلسله ھای قاجاری پارس زندگانی داشتند، بيشتر از 

ت اجدادی گذاشتند و آنھائی که در رابطه با ھند بريتانوی قرار داشتند، انگليس نمائی و انگليس مشربی را از افتخارا

 و در ھيچ زمينه ای، کمترين تبارز و بوئی از افغان و افغانيت، زبان و فرھنگ آن از آنھا شان به شمار می آوردند

استشمام نمی شد، در ظاھر ادعای تقويت زبان پشتو را نموده، با اتخاذ سياست ضد ملی و تفرقه افگنانه، به جای تقويت 

  .، ترويج می نمودند در بين متکلمان ساير زبانھاآن زبان، دوری و نفرت از آن زبان را

  :افتخار دارد بنويسد»  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد«پورتال 

از ھمان آغاز ايجاد پورتال، با حرکت از موضع خدمت به تمام زبانھا و فرھنگھای کشور، بدون کمترين حب و بغضی 

 بستر رشد تمام زبانھا را در پورتال مساعد ساخته، در حد امکان، ما در تالش بوده ايم تا،  زباننسبت به اين و يا آن

  . تھاجمات زبانھای بيگانه را از زبانھای کشور بزدائيم

 ھمکاران ،به دور از ريا و فريببا جذب ھمکاری ھای » آزاد افغانستان-افغانستان آزاد« در ھمين بستر است که پورتال

به . وده آثار ارسالی شان را با ويراستاری قناعت بخشی منتشر ساخته استگرانقدر زبانھای مختلف کشور را جذب نم

 چيزی بنگاريم، با آن که آنچه را تا کنون نشر آثار و مقاالت به زبان پشتوبخواھيم مختصری به ارتباط خصوص وقتی 

ت احتمالی دوستان و عالقه  نيازمندی ھای کشور ندانسته و از آن بابت، انتقاداباانجام داده ايم به ھيچ صورت متناسب 

 و يک سرھمه مندان را می پذيريم، مگر در مقايسه با ساير سايتھا، به جرأت می توانيم به اثبات برسانيم که بيشتر از 
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چنانچه نشر آثار علمی، فرھنگی و سياسی ھمکاران گرانقدری چون آقايان .  نسبت به ديگران بلند تر می باشيمگردن

  .خوبترين گواه در اين زمينه می باشد» سند« و مترجمين » بھاند«، »ړ ويافرھاد« ،»خپل شعشعی«

  :محرک ما در انجام اين مأمول، اعتقاد راسخ ما به اين امر است

، يک زبان را زمانی می توان تقويت نمود که آن زبان را قادر به رفع نيازمنديھای متکلمان خودش و ساير زبانھا ساخت

 زبان قادر گردد تا مطالب بيشتری را برای مراجعه کنندگان در دسترس قرار دھد، به ھمان به عبارت ديگر ھرگاه يک

  . ميزان ، می تواند جای خويش را بين زبانھای ديگر مستحکم بسازد

گذشته از چنين ديد زبان شناسانه ای، از بعد سياسی مسأله نيز نقش زبان در صيانت آراء و اعتقاد سالم مردم، از 

 از چنان اھميتی برخوردار است، که ھيچ عنصر خواستار تغيير مناسبات حاکم در يھم استعمار و ارتجاعتھاجمات پ

  .اند نسبت به آن بی توجه بماندتوکشور نمی 

 و با خود پيشقدم گرديده» زاھد خليلی«مترجم پر کار کشور آقای که با در نظرداشت تذکرات کوتاه در فوق، اينک 

ت ھمکاری به طرف پورتال خودشان دراز نموده اند، ما ضمن آن که از اين ھمکاری استقبال ارسال ترجمه ھايشان دس

پورتال « و دست شان را به گرمی می فشاريم، برای ايشان و ساير دوستان و ھمکاران بار ديگر تأکيد می ورزيم که

 متعلق به تمام آنھائيست که با خط به ھيچ حزب، سازمان و يا گروه خاصی تعلق نداشته،»  آزاد افغانستان-افغانستان

  . دارندقجلی ضد استعماری و ضد ارتجاعی آن تواف

  شاد و تندرست باشيد

  AA-AAادارۀ پورتال

  د ژباړن خبرې

د شلمې پيړۍ پيښې په انساني تاريخ کې مھم ځای لري، په دې پيړۍ کې د دوو نړيوالو جګړو سربيره څو داسې پيښې 

ر وکړ، په دې پيړۍ يرات رامنځته کړل او ھم ورسره نړيوال سياست تغيييې ستر تغيرامنځته شوې، چې په نړۍ کې 

ن په مشرۍ د کمونيزم برياليتوب او وروسته د افغان سپيڅلي جھاد په پايله کې يې ړنګيدل، د ينکې په روسيه کې د ل

بونه، سړه جګړه او نورې عثماني اسالمي خالفت له منځه تلل، د اسالمي فلسطين او يھودو مسئله، کمونستي انقال

  .ډٻرې مھمې تاريخې پيښې رامنځته شوې

دغه په الس کې کتاب مو د شلمې پيړۍ د يوې سترې تاريخي پيښې په اړه دی، لومړۍ نړيواله جګړه، چې انسانيت ته 

 چې ګڼ يې د وژلو، ورانولو، کرکې او نفرت پرته بل څه نه لرل، دغه جګړه د بشريت په تاريخ کې لومړۍ جګړه وه،

شمٻر ھيوادونو او ان څو لويو وچو په کې برخه اخيستې وه، جګړې انسانيت ته ډٻر زيان واړوه، په ميليونونو ووژل 

شول، بې کوره او معيوب شول، د بشريت په تاريخ کې دا لومړی ځل وه، چې دومره زيات خلک په لږه موده کې له 

  .نړۍ ورک شول

 ليکل شوې ده، د جګړې څخه مخکې د ھغو ھيوادونو حاالتو ھم په لنډ ډول په کتاب کې جګړه په بشپړ تفصيل سره

ليکل شوي، چې په جګړه کې ښکٻل وه، ورپسې د جګړې يوه مھمه موضوع، چې د جګړې الملونه دي، ھم ليکل 

شوي دي، بيا د جګړې حاالت دي، چې په ترتيب سره د ھر کال جګړه راوړل شوې ده، د ھر کال پيښې د جنورۍ د 

  .ياشتې څخه پٻل بيا تر د دسمبر د مياشتې پورې ليکل شوي ديم

څرنګه چې جګړه د څو ھيوادونو تر منځ وه، ھمداسې د جګړې جبھې ھم په مختلفو ځايونو کې وې، لويديزه جبھه د 

مني سيمه ده، ختيځه جبھه د روسيي سيمه ده، د ترکيي جبھه د ترکيي سيمه ده، د بالکانو جبھه د فرانسې او جر

  .بلغاريي، سربيا، يونان او اسټريا سيمه ده او د فلسطين جبھه د فلسطين او مصر سيمه ده
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 دي، ورپسې د د کتاب دريمه برخه د جګړې د پای په اړه ده، دلته د جګړې د پای مراحل او تړونونه راوړل شوي

  .جګړې زيانونه او په پای کې د جګړې وروسته د اروپا عمومي حاالت په لنډ ډول ليکل شوي دي

د کتاب په ليکلو کې د ليکوال لخوا ډٻر زيار ايستل شوی او ھم په ډٻر وخت کې يې ليکلی دی، د ليکوال د څرګندونو 

په اړه لومړنۍ تفصيلي او بشپړ اثر وي او په پښتو داسې ښکاري، چې دا به په اردو ژبه د لومړۍ نړيوالې جګړې 

ډٻر د خواشينی ځای (ژبه خو تر اوسه د داسې نړيوالو مسئلو په اړه نيمه بشپړ اثر ھم نه دی ليکل يا ژباړل شوی 

  ).ندی؟ په داسې حال کې چې د جګړې نږدې سل کاله پوره کيدونکي دي

په ځينو ځايونو کې د موضوع ګانو د يو شان والي په وجه دوه په کتاب کې ډٻر زيات عنوانونه راغلي وه، چې ما 

عنوانه يو ځای کړي او يو عنوان مې ترې جوړ کړی دی او په ځينو ځايونو کې د موضوع د تکرار په وجه مې دوه 

درې عنوانه پريښي ھم دي، د کتاب په څو وروستيو مخونو کې دوه نورې کوچنۍ موضوع ګانې ھم وې، چې ما د 

وختياوو او د وخت د کموالي په وجه ونشو کوالی ھغه وژباړم، که چيرې په راتلونکي کې کتاب بيا چاپيده، ډٻرو ب

  .انشاءهللا ھغه به ھم وژباړم او يو ځای به يې ورسره چاپ کړم

  په درنښت

  زاھدخليلي

  ننګرھار پوھنتون

  د ښوونې او روزنې پوھنځي د تاريخ ديپارتمنت د څلورم ټولګي زده کړيال

  

  

  لومړنۍ خبرې

د بشريت د تاريخ پاڼې د زرګونو جګړو په دردوونکو کيسو تورې شوي دي؛ خو د شلمې پيړۍ په پٻل کې داسې ستره 

له دې جګړې مخکې انساني . جګړه رامنځته شوه، چې د  ځمکې پر مخ يې وحشي او د وينو ډکې کيسې پريښودې

شت سره اشنا نه وه، سترګو د انسان په الس د انساني تباھۍ فکر، د دومره قتل، غارت، وينې بھولو، بې رحمۍ او وح

داسې انځورونه وليدل، چې وروسته ترې انسان د حيوانيت او وحشت عروج ته ورسيده، جګړې د سرمايه دارې نړۍ 

  .مکر او فريب ښکاره کړ

صبونو، تياره فکر او د د اروپا د پوھو خلکو د دوکې، لوړتيا غوښتنې، واک غوښتنې، اقتصادي منډو ترړو، قومي تع

 کلونو په منځ کې د انساني وينې ھغه ارزانه نمونه وړاندې شوه، چې ١٩١٨-١٩١۴خپل منځي رقابتونو په پايله کې د 

  .د ځنګلي ژوند په تاريخ کې يې ساری نه ليدل کيږي

قتل عام وشو، په داسې انساني لوړوالی پايمال شو، انسانيت د حيوانيت او وحشت بڼه خپله کړه، د بشريت بې دريغه 

حال کې چې ھمدغه خلک، چې السونه يې په انساني وينو رنګ دي، د نړيوال امن او د انسانيت د بھبود نه ستړې 

  .کيدونکې نعرې وھي

ھمدې خلکو په ټوله نړۍ کې د سياسي، اقتصادي او فکري دوکې او منافقت په وجه په خپل قوت او طاقت باندې پوره 

ل بې ساري او غوړيدلي اقتصاد، صنعتي توليد، د نړۍ په معدني ذخيرو باندې په واک درلودلو سره باور درلود، د خپ

  .سره يې ځمکنۍ پراختيا غوښته، په دې ډول دوی دوکه شول

ددې موخې د ترالسه کولو لپاره اروپايي ھيوادونو د نولسمې پيړۍ د اخرو پورې د نړۍ په نورو ھيوادونو باندې 

اروپايي ھيوادونه د سوداګرۍ په فريب کې راغلي وه، د افريقا، . و سياسي برتري ترالسه کړې وهفوځي، اقتصادي ا
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اسيا، د امريکا لويه وچه او په استراليا کې اروپايي ھيوادونو د ھغه ځای حکومتونه د تورې په زور يا د سازشونو په 

  .ذريعه له منځه وړل او استعمار کړي يې وه

په زياتو ھيوادونو د ولکې په لرلو سره، يې ھغوی غالمان کړي وه، د انساني غالمۍ دغه بل خوا، د نيمايي څخه 

  .حالت د استعماري ھيوادونو د ناوړه موخو لپاره قرباني کيدې

اوس استعماري ھيوادونو ښه باغونه، معدنونه او د تٻلو غوندې ستر نعمتونه په الس کې لرل، د دولت د السته راوړلو 

باندې د ولکې کولو پٻل د نولسمې پيړۍ په دويمه نيمايي کې پٻل شوی وه، اروپايان پوھيدل، د چا سره او په براعظم 

  .چې دغه شيان په الس کې وي، د نړۍ په انسانانو باندې به واکمني کوي، پرمختګ به کوي او قوي کيږي به

په لومړۍ نړيواله جګړه کې د په دې کتاب کې کوښښ شوی، چې . پورته ذکر شوې خبرې د ھمدې کتاب موضوع ده

او نورو حاالت وڅيړل شي، د جګړې اسباب، علتونه، احوال، پايلې او اغٻزې بيان شي او د ) اروپا(ښکيلو ھيوادونو

اوسنيو حاالتو په نظر کې نيولو سره لوستونکو ته جامع تبصره ھم وړاندې شي، دا ددې لپاره، چې کتاب د تاريخي 

  .د راتلونکي لپاره د ډيوې کار ورکړياړخ په درلودلو سره، سره 

شلمه پيړۍ د تاريخ يوه برخه ګرځيدلې ده، موږ اوس په يوويشتمه پيړۍ کې يو، د لومړۍ نړيوالې جګړې يوه پيړۍ 

پوره کيدونکې ده، نن ددې خبرې اړتيا ده، چې موږ خپل شاوخوا حاالت وګورو، خپله ملي تګالره جوړه کړو او په 

  :و ته ځواب پيداکړو، چېخپل ذھن کې دې پوښتن

  اوسني حاالت په کوم لور روان دي؟

  ايا د نن ورځې انسان د شلمې پيړۍ د پٻل د وخت د انسان نه زيات محفوظ دی؟

  ايا نړۍ يو ځل بيا د ھمداسې يو خطرناک او وحشي پای په طرف نه ده روانه؟

  .قناعت بښونکي ځواب په تمه ديھمداسې زياتې پوښتنې د بشريت د پايښت په اړه موجودې دي او د يوه 

او .... په ظاھري ډول خو ميدان پخواني بربري او وحشي ميدان ته ورته دی، انسانيت يو وار بيا زخمي شوی دی او

  .کيدای شي، چې حاالت يو ځل بيا د وروستي ځل لپاره ھمداسې حاالت رامنځته کړي

      

  سيد محمد فضل هللا بخاري

  د کتاب ليکوال

  


