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 سریزه

ملووو ال دوو په  د دې ک تاب هره کرښه د څو کلنې مطالعې او فکر مېوه ده. فکر مې
خبرې  کټ مټ اقتباس شوې څخه دا ک تاب یوازې له ځینو ک تابووو. یو، وروسته یاد کړ

دې ک تاب  دوه، پهشوی. ورباودې بلکې د ک تابووو له مطالعې وروسته فکر هم وه دي، 
 کې له ک تابووو ور هاخوا هغه وظریات هم راغلي چې د مجرد فکر پایله ده. 

ان واسموالي او غلطي امکخپل شخصي وظر ده، د  په ک تاب کې راغلې هره خبره زما
الف له دې وظریاتو سره خپل اخت چې ی شيپکې شته. او دغه راز هر د وظر څښتن کوال

کړې چې  هڅه مې اوپوره فکر او غور کړی  هپه هره خبره مې تر اوساوي وسڅرګند کړي. 
راوه لوستووکي د دل کې ی  ې لهپه بپه علمي او عقلي دالیلو ی  ې ستاسې مخې ته کېږدم؛ 

و اکاډمیک میتودووعلمي و د ک تاب غلطي په  هم هیله لرم چې خپل اختالف او یا
  روښاوه او په دالیلو سره څرګند کړي.

( وېشل شوی. د دې ک تاب فكر مذهب –علم و ژبه  –ک تاب په درې برخو )ټولنه 
، بحث او دیوازینۍ موخه دا ده چې په افغاوي ټولنه کې ټولنیز، علمي او مذهبي وق

 تحقیق ته الره هواره شي او په دې الره کې پراته ګڼ خنډووه له اوبو سره الهو شي. 

ووکی هماغه لوست دې له دې ک تاب سرهچې  دلته به یوه بله هیله هم وکړم، هغه دا چې
ن کریم کې چلند وکړي 

 
توګه  د مؤمنو بندګاوو د ځاوګړوې پهچې الله تعالی ي  ې په قرا

71: -یادووه کړې 

 (۷۱ -۷۱: )الزمر71
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ته )ښه( غوږ ږدي، بيا چې  ې هغوى چې خبر  (71ژباړه: زما بندګاوو ته زېرى وركړه )
ډېره غوره وي د هماغې متابعت كوي، دوى هغه خلك دي چې الله هدايت ورته  كومه

 (71) .كړى او همدوى د عقل خاوودان دي

 

 

ړاودیزووو ته و  علميد ک تاب د ال بډاینې لپاره ستاسو غوره الرښوووو، پر ځای ویوکو او 
 ،سترګې په الر
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 اختلاف

د ټولو اوساواوو د خلقت ریښه یوه ده، خو د دوی وړتیا، فکر، عقیده، استعداد، وظر 
 ،پیرقوم تو او بېل او مختلف وي. د روګ، ژبې، وسل ،ه اړه لید لوری او د مسایلو پ

د هغوی  تر منځ ظاهري او بېلوووکی توپير دی، اصلي او اساسي توپیر د دوو اوساواوو
فکري او وظري توپیر دی چې همدا وروستنی توپیر چې کله پر عقلي، منطقي او 

کله چې همدا توپیر او بېلوالی د جذباتو،  استداللي بنسټ والړ وي اختالف؛ خو
تعصباتو په اساس وي، وو هغه مهال مخالفت  وملي، عقیدوي او ژبني داحساساتو او 

 یخ کې اختالف اوږد تاریخ او مخېینه لري. د یووان په اتنپه بشري تار ترې پیدا کېږي.
په کوڅو کې ګرځېده او له خلکو به ی  ې د ټولنیزو، اخالقي، فلسفي ښار کې به سقراط 

او سیاسي موضوعاتو په هکله پوښتنې و ګروېږوې کولې. ووموړی په دې باور وو چې 
ه د رسېدو لم و پوهې تپوښتنه کول تر ځواب ورکولو سخت دی. سقراط، پوښتنه کول ع

اطیت تګالره په ښووویزه ارواپوهنه کې سقر  ېاصلي الره بلله. د سقراط د بحث او ښووو
یت په حقیقت کې په اختالف بنا دی چې د هرې خبرې لپاره علمي بلل کېږي. سقراط

دلیل غواړي. سقراط به تر ډېره پوښتنو ته خپل ځوابووه وه ویل، بلکې د خپلو  يو عقل
ه ل له الرې به ی  ې د مخاطب په ځواب کې د هغه تېروتنه ور په ګوته کوله.پوښتنو 

همدې امله به د ده مقابل لوري پر ده ویوکه کوله چې سقراط هېڅکله ځواب وه شي 
  درکوالی، یوازې پوښتنې کوالی شي او د مقابل لوري ځواب ردوالی شي.

ې دواړه لوري د یوې د اختالف او سقراطیت یوازینی فرق دا دی چې په اختالف ک
پوښتنې د ځواب په لټه کې وي او دواړه لوري په پوره استدالل خپل وظرووه وړاودې 

اختالف په علم او دلیل والړ وي چې د اوساوي ټولنې د وېکمرغۍ، پرمختګ او کوي. 
مدا بنا وي چې ه واعقالویتودې اساس جوړوي. خو مخالفت پر حسد، کینې، غرور او 
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و د پرمختګ په الره کې خنډ او جګړې المل ګرځي ا جنګنۍ، دښم ټول عناصر د
  جوړېږي.

او څه وخت اختالف د مخالفت  څنګه وکړو؟ اختالف اصاًل اختالف څه شی دی؟
  او په کومو مسایلو کې باید اختالف وشي؟ ؟ ونوځيدایرې ته 

ړه او . اوساوي ټولنه په یو ځای والدریمې پوښتنې ځواب ته تم کېږو  دمخه، دتر ټولو 
رو هر کله له ووو مسایلو، لوړو ژو منجمده وه وي، بلکې د یوه روان څرخ مثال لري چې 

ي. اوسان د یوه عاقل موجود په توګه د دې مسایلو پر وړاودې غلی وسره مخ  او ستووزو 
اوسان  وپه دې ځای کې یپه لټه کې وي.  تیاوه کېني، بلکې تل ي  ې د حل الرې او هوار 

خې له م –وي  د هر اوسان بېل و مختلفچې  –ر او عقلي ځواک د خپلې وړتیا، فک
یو  د همدې ټولنې په ورته وخت کې او هڅه کوي چې یوه حل الره ورته وړاودیز کړي 

حل الره وړاودیز کوي؛ خو د دواړو کساوو وړاودیز کړې حل الرې له  بله یوهبل وګړی 
یوه  الره یوازې  صحیحمه او دواړو کې س ېیو بل سره فرق لري. دا ښکاره ده چې په د

حث ب دوی له یو بل سرهوي او یا به دا وي چې یوه به تر بلې ښه وي. په دې وخت کې 
لږ  هر لوری خپله خبره په دالیلو سره بیاووي او. په دې معنا چې او خبرو اترو ته کېني

 طي اود غلپنځه سلنه په دې هم باوري وي چې زما په خبره یا حل الره کې  تر لږه
 ېخپل هوو ل اوه شوهه عقلي دالیلو روښکه هغه غلطي پ او واسموالي امکان هم شته

 ي په دې باوري وي چې د دوی خبرهلور  کله چې دواړه. ې تېرېدلو ته هم تیار یمخبر 
یو له واړه ددوی  اصالً  ده وو السته راوړوه عقل او فکر اوساوي بلکې د وحي وه، ياسماو

 اختالف کوي. بل سره 

لو کې ي  ې سل په سخبره  او فکر وکړي چې دواړه لوري خپله خبره په دې ویت خو که
ې د او یا دا چې په بحث ک اوښتو ته چمتو وه وياو هېڅکله له خپلې خبرې  سمه ده

تمسخر او  ډول ډول احساسات، جذبات، تعصبات، لهعلمي استدالل پر ځای 
 ، د بحث اساس وتعینو د یو بل د ویتووو او اهداف سپکاوي ډک کلمات، غوسه او
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ېدلو ته او ګرېوان ک له یو بل سره الس دواړه لوري  په حقیقت کې، وو  بنسټ وګرځوي
له اختالف څخه مخالفت ته د الر کولو او  الره هواروي او د مخالفت پر دریځ والړ دي.

له دې وروسته ځینو واسمو کړوو ته د الس کولو په هکله د هند لوی عالم، موالوا وحید 
  لیکي:  په خپل ک تاب )اسالمپوهنه(( کې لدین خانا

))د اختالف د رامنځته کېدو پر مهال اړیکو ته د پای ټکی ایښودل ښه کار وه دی. پکار 
ده چې په اختالفي مسئله باودې ښه جدي بحث وشي او ورسره خپلمنځې اړیکې هم 

ا له هغه یپه خپل حال پاتې وي. له اختالف لرووکي شخص سره تګ راتګ پرېښودل 
 سره واسته پاسته وه کول په هېڅ حال کې هم سم کار وه دی.((

 هل عالم په وینا اختالف د ژوود ښکال ده او د وړۍ پرمختګ له یو بل سره بل د یوه
وحید الدین خان په بشري ټولنه کې د اختالف شتون یو  اختالف پرته واشووی ده.

 الزمي عنصر ګڼي: 

ده خبره وه ده، بده خبره دا ده چې د اختالف له پېښېدو ))د اختالف رامنځته کېدل ب
 وروسته اوسان د اختالف په ازمایښت کې پاتې راشي.((

الرې کېږي او د موالوا په خبره ښه جدي بحث دې اختالف په اصل کې د بحث له  
عجیبه خبره دا ده چې د بحث لغوي معنا ))د ځمکې  د بحث په اړه ورباودې وشي.
ه همدې پکه بحث په رښتیا هم  ؛ده ((ترې راویستل ېبیه ملغلرې او کاڼکیندل او ګراو
و په و، ورو له منځ وه ګراوبیه ملغلرې را و ایستل شيوشي چې د خاهدف او ویت 

 او الفموالوا صېب د اخت حقیقت کې د ټولنې د پرمختګ په لور ګام پورته شوی دی.
اره صیت ویوکې وه کولو ته هم اشبحث ادابو او په اختالف کې د یو چا پر ویت او شخ

 کوي: 

))مؤمن هغه دی چې اختالف د ویت مسئله ووه ګرځوي. اختالف یوازې تر هغو 
بریدووو پورې وساتي په کومو کې چې اختالف رامنځته شوی وي. په یوه خبره کې د 
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اختالف له کبله یو څوک په هره معامله کې تېروتی ګڼل، په یوه خبره کې له اختالف 
دو وروسته هغه ته منافق، بد وېتی او بې اخالصه ویل، له یوې مخې غیر اسالمي پېښې

 کړوالره ده.((

اختالف ځای او سطحه ټاکلې وه ده چې په دې او دې مسئله کې به اختالف کېږي  د
 لمان لپاره)د یو مس مسئله او هاو په وورو کې به وه کېږي. بلکې اختالف د ژوود په هر 

پاچا، زوی، پالر، مال، امام، استاذ، ورور،  –له هر چا  (تهله خدای او رسول پر 
ی شي او هېڅ پوله وه مني. دا ځکه چې کله کېدالسره  –مشر، کشر، سپين ږیري 

 د ټولنې د ودې و پراختیا پر مخ دټاکل کېږي، هغه مهال  او برید اختالف ته پوله
او  یقتحق علم، دو ا ه تړل کېږي الر  هره شووې د پرمختګدېوال درولو هڅه کېږي، 

 يليوڅېړوې دروازې بندېږي. که زه دا ومنم چې هر څه چې زما امام، استاذ، پالر یا مال 
هماغه سم او وروستی ټکی ده، وو په ما کې به د تحقیق او پلټنې هغه اورژي،  یا واي  ي،

لېوالتیا او مینه له کومه کېږي چې کله زه دا ووایم چې وه هغوی هم اوساوان دي، په 
خبره کې ی  ې د غلطي امکان شته او یا دا چې امکان لري زه د هغوی له ښودلې الرې یا 

ا وباسي ر  اختالف د پټو سترګو تقلید له ریښوخبرې ته ورسېږم. خبرې وه ښې او بهترې 
استدالل ي  ې  ميخبره کې د دلیل غوښتنه کوي او که په عقلي او عل او په هره مسئله او

او  سم ه مټپ دلیلد علمي  څو چې تر غو په کرار وه کېنيتر ه سینه یخه وه شي، وو
کړي چې  هو او دا هم ورسره غوټه رسويوه ته ځان ویا په ټوله کې حقیقت  ټکي صحیح
وو د وپه هر وخت کې غلطي وي، په دې چې علم  ه کې همی شي په دې خبر کېدا

 وظریاتو او افکارو کوربه دی.

غاز او
 
دیني،  ودد پیل ټکی دا دی چې په هغه ټولنه کې په یوه ټولنه کې د اختالف د ا

و وه ر او عقاید وونګول شي او له خپلو سترګافکامذهبي، سیاسي، ټولنیز او اقتصادي 
و ایسته وغورځول شي او ټول پرده منهمختګ د الرې خنډد تقلید ړودوووکی او د پر 
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تو وه پورته په بامسایلو ته له ووي سره له ټولو ملي، عقیدوي او وسلي جذباتو او تعص
 ېړل شي. څوتحلیل او و په سوچه او ووښتګر فکر ل شي اک تاو عقلي سترګو و  علمي

م دوه ډوله خلک وجود لري. دلته هغه درېی لنه کېد اختالف په مقابل کې زموږ په ټو
 ډول خلک چې د اختالف وړتیا وه لري، تر بحث الودې وه دي.

 هر څه ي  ې په پټو سترګو منلي او خپل منليزموږ د ټولنې یو ډله خلک هغه دي چې  -۷
و اعقاید، افکار او وظریات ورته سل په سلو کې سم ښکاري او د هېڅ ډول غلطي 

 که دوی ته وویل چې ستاسې دا فالوی وظر یا فکر پهامکان هم پکې وه مني. تېروتنې 
ه ت وسلې او دښمنۍ دې دالیلو واسم یا غلط دی، وو دوی سمدستي د مخالفت او دې

 ددا یو ډېر واسم چلند دی تر دې چې  که څه هم د جنګ ډګر ته وځي.الس غځوي او 
خو د دې ډلې یو ښه والی دا دی چې له ووو  ؛اسالم دین هم دا ډول چلند غندلی

 یدهاصطالح د فیل په غوږ کې ووظریاتو او افکارو سره هم کار وه لري او د پښتنو په 
 وي. اوساوان

یو خو ي  ې هر څه په پټو سترګو او د تقلید له مخې  دي چې دوهمه ډله خلک هغه -۲
فت لد ووو افکارو، وظریاتو، عقایدو او په ټوله کې د ووښت د مخا لور ته بلمنلي وي، 

دوی وه په خپلو منلو افکارو باودې بیا ک تنه کوي، مخکښان هم همدا ډله خلک وي. 
ټولنه کې ووې څېړوې او او وه هم دې ته اجازه ورکوي چې په  ،وه د بل چا اوري 

او  وۍ ډلې ډېر خطرواکله لومړ د ټولنې لپاره تحقیقات را وړاودې شي. دا ډله خلک 
 د دېهمدا خلک وي. ن او د بدمرغۍ المل دي او د یوې ټولنې اصلي دښمنا زیاومن

همدې  هټولنه به د تل لپاره پدواړو ډلو اصالح او تربیه اړینه او ضروري ده، که وه وو دا 
ساه  ۍ، ارامتیا او ډاډسوکال پرمختګ، وي او هېڅکله به د اختهرغیو او ویجاړیو بدم

 یو ځل بیا د اسالمي وړۍ د لوی مفکر خبرو ته وګرځو:پای کې د مقالې په  ووه باسي.
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ې اختالفات ک و الملووو له امله د خلکو په منځ))اختالف د ژوود یوه برخه ده. د بېال بېل 
ې د عامو خلکو په منځ کې اختالف وي، په همدې ډول د رامنځته کېږي. څروګه چ

سوچه او مؤمنو اوساوو ترمنځ هم اختالف پېښېږي. د اختالف مخه وه شي ویول کېدی. 
 ((.هو، دا کېدی شي چې د اختالف سربېره اوسان پر سم او روغ چلند والړ وي

*** 
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یو والی

اصاًل ه پالي. ارزښتوو شمېریو  –هغه که پرمختللې وي او که وروسته پاتې  –هره ټولنه 
 یهتیر او پښتۍ رول لوبوي او ټولنه په همدې تکد د مال  ه کېټولن په یوهدا ارزښتووه 

د ټولنې هر وګړی مکلف وي چې دې ارزښتووو ته ژمن پاتې شي او سرغړووه وي.  و والړه
  اودي.ترې ووه ک

 وي، چېیر منځ یو څرګند توپتر  د پرمختللو او وروسته پاتې ټولنو په دې برخه کېخو 
، سم او ا ک تنه کويپرمختللې ټولنې هر وخت دې ارزښتووو ته ور ګرځي، پر هغو بی

ي  ې را برسېره کوي، سمو ته ي  ې دوام ورکوي او واسم ي  ې اصالح کوي،  واسم اړخووه
غوی د دې د هارزښتووه ایسته غورځوي او ووي ارزښتووه ور خپلوي.  بېکارهوراسته او 

ختللې ټولنې له دوی ته پرمکبله  ارله مبهمه او یا واڅیزه وه وي، بلکې د همدې ککار پای
 ویل کېږي. 

وو زړو ارزښتووو ته ژمن وي او له همدې ارزښتو خپلود دې برعکس، وروسته پاتې ټولنې 
اث او و وسلووو ور پاتې میر کوي. دوی خپل ارزښتووه له تېر ته دوام ور ژوود خپل سره 

ړتیا یو څوک پر دې ارزښتووو ویوکه وکړي او یا ي  ې ویمګ او کله چېڼي، ګراوبیه پاوګه ګ
ې د ي  او د ځان پر وړاودې  پرې ایښودل کېږي  ډول ډول وومووه بیاوو  ،را برسېره کړي 
ور پاتې  د څخه ویکووو او پلرووو له پردیو، چې او په دې باور وي ګڼي پردیو توطیه

مدې او د هغوی د هجوړه کړې. ورته لومه  موخه پهمیراث د له منځه وړلو او وابود کولو 
ره هېڅکله له هغوی سمېوه دا وي چې تل له وورې وړۍ شاته پاتې وي او  سم چلنوا

 ګرځي.د سیالۍ جوګه وه 

بقا، پرمختګ او ودې لپاره بویه چې ارزښتووه وخت په وخت بدل شي، د  د ټولنې د
په پراخه  ی شي چېاه دې ته تیاره کړ ټولنل شي او وڅنډلرغووو وختووو ګرد او دوړې تر 

 . وکړي  هرکلی ارزښتووهووو د  سینه
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  د ،یانمال –له همدې زړو ارزښتووو څخه یو ارزښت چې زموږ د ټولنې هره طبقه 
ګار ي  ې په ډېر ټین شخصهر تقربیًا او  – عصري علومو پوهان، مشران، عادي وګړي...

پاره ی  ې لبهوي او د بېرته را ژوودي کولو ې و اوښکوي او د هغه ارزښت په له منځه تلیاد
دی. که زموږ د ټولنې له یوه  ((او اتفاق ))یو والی ارزښت چیغې او وعرې وهي، هغه

چې زموږ د بدمرغیو او وروسته پاتې والي المل څه دی وو  شي ماشوم وه هم وپوښتل
وه پوښتنه  ا))په موږ کې اتفاق وشته.(( خو که له یو چ :واورئ چې ترې بې له ځنډه به 

اب وو هېڅ ځو بیا ړو چې اصاًل دا یو والی څه شی دی او د یو والي تعریف څه دی؛وک
ژبه،  ي چې په یوه ټولنه کې یو دین، یوهته وای  که یو والی دې  په دې چې ورته وه لري.

به  وو هغه ټولنې ته ،یو قوم، یو وسل، یو ذات، یو فکر او یوه عقیده شتون ولري 
والي بنا ټولنه ویل کېږي وو داسې ټولنه د وړۍ په هېڅ ګوټ کې هم وه  متفقه او پر یو
صاًل چې ا غوښتووکي یووو له دې ښکاري چې موږ د یوه داسې ارزښت  موودل کېږي.

 او یوازې ی  ې له ووم سره اشنا یو.  یو ښکاره، غوڅ او څرګند تعریف ورته وه لرو 

کرمن اوسان وي، هلته د یو او ف مخلصپه هغه ټولنه کې چې هر وګړی ي  ې عاقل، 
ځینې مسلماوان د یو والي پر موضوع باودې د والي رامنځته کېدل یو واشووی کار دی. 

ورکوي چې د هغوی د پرمختګ او  مثالبحث پر مهال د وبوي او را وروسته دور 
د د دوی په اود که دا مهال هم او  ځ د یو والي شتون وو سوکالۍ المل د هغوی تر من

والی رامنځته شي، وو اسالمي ټولنه به یو ځل بیا له هوساینې او سوکالۍ هماغه یو 
 برخمنه شي.

ټول دور ته د علم او عقل په رڼو سترګو وګورو، وو الودې څو  هغهخو که لږ تم شو او 
 ټکي مو مخې ته راځي: 

الف( په وبوي ص دور کې د مسلماواوو پر یوه غږ را ټولېدل د هغوی ترمنځ د رسول 
ص د شتون له امله وو؛ خو دا باید له یاده ووه باسو چې دا همغږي او اتفاق هم الله 
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یوازې په دیني و مذهبي امورو کې وو، له دې ور هاخوا، په دویوي چارو کې فکري او 
 وظري اختالف د وبي کریم ص او صحابوو ترمنځ هم رامنځته شوی. 

 و د هغه مبارک ص لهب( کله چې وبي کریم ص له دې وړۍ سره مخه ښه وکړه، و
تک فین و تجهیز وړاودې ال په ثقیفه بنو ساعده کې د مسلماواوو ترمنځ د واک پر سر 

وټې یلو هنداره ټهشخړه رامنځته شوه او د مسلماواوو د یو والي او اتحاد د خوبووو او 
 ټوټې شو. 

بیلوي ق ج( په را وروسته پېر کې هم د مسلماواوو ترمنځ همغږي او اتحاد د هغه مهال د
وظام، ټولنیز جوړښت او مذهبي عصبیت له امله وو؛ که چېرته داسې وه وای، وو بیا 
ولې له قریشو څخه د خلیفه پر ټاکلو ټینګار کېده؟ د دې المل دا وو چې هغه مهال د 

 مسلماواوو لپاره تر ټولو غوره واکمن د قریشو د قبیلې یو تن کېدای شوی.

وماودې الودې د مسلماواوو را ټولېدو ته د یو والي او د( که چېرته د یوه واکمن تر ق
 اتحاد ووم ورکړو، وو اړیو چې الودې دوه ټکي له پامه وغورځوو: 

یو، په اسالمي وړۍ کې د یوه واکمن، واکمني د عثمان رض تر لومړویو وختووو پورې 
م پړاو هوړو ټوټو ووېشل شوه او په دو –وه، له هغه وروسته لومړی دا واکمني په وړو 

 کې د اودلس او بغداد په دوو سترو واکمنیو بدله شوه. 

دوه، دا ډول د یوه واکمن تر چتر الودې را ټولېدل یوازې د مسلماواوو ځاوګړوه وه شو 
بلالی، د وړۍ په هره برخه کې چې یو ټولنیز وظم رامنځته شوی، وو هلته په همدې 

 شوي. ډول د واکمن امر ته په یوه لویه کچه لبیک ویل 

 د یو والي او اتفاق ارزښت یوه مبهمهله پورتني بحث څخه دې پایلې ته رسېږو چې 
ې د یو په عملي ژوود ک چې هېڅکله به پوره وه شي، ځکه غوښتنه او داسې خوب دی
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اصاًل دا امکان وه لري چې د یوې والي رامنځته کېدل او شتون یو واممکنه کار دی. 
 فکارو او عقایدو تر چتر الودې ژوود وکړي. ټولنې ټول وګړي دې د یو ډول ا

د دې پوښتنې  اوس چې د دې ارزښت اصلي څېره په دې ډول ده وو څه پکار دي؟
له د کپه دې ځای کې هماغه د پرمختللو ټولنو چلند بویه چې  ځواب ډېر ساده دی؛

وي و معنله مادي او  ، هغه ارزښت پخپل ذات کې مبهمیوه ارزښت پالل ستووزمن
وو بې ګ ټې شي وو خپله ټولنه له هغه ارزښت څخه پاکوي او پر ځای ي  ې ووي اړخو

ارزښتووه رامنځته کوي. موږ ته هم پکار ده چې د یو والي پر ځای ووي ارزښتووه ولټوو 
ختګ پرمهوساینې او  ،سوکالۍد  زموږ  په رښتیني معناچې  ومومداسې دریځ ویو او 

  المل وګرځي.

ی شو چې د یو بل د منلو، د یو بل افکارو او عقایدو کوال ځای رارزښت پ یو والي دد 
و شخصیت اد یو چا په په غوره او احسن ډول د اختالف کولو، ، زغم، ته د درواوي

م فکر یو څوک په کو په څېر ارزښتووه را خپل کړو.  د اعراضژوود کې د کار وه لرلو او 
پکار  ،یي  ې څنګه د صیتده، شخد کوم دین او مذهب پلوی ده، عقیده ي  ې څه ده، 

ووه کړو، بلکې د هر چا فکر، وظر،  دې او دې ته ورته مسایلو سره هېڅ غرضده چې 
دروه سترګه  او په شخصیت، دین، عقیدې، کلتور او ارزښتووو ته رښتینی درواوی وکړو 

په ټوله کې باید خپل حد وپېژوو او په دې پوه شو چې که موږ د خپل . ورته وګورو
ر سپکاوی وه غواړو، وو لومړی باید د وورو د افکارو او وظریاتو درواوی شخصیت او فک

 زده کړو. 

 ت پسې، او بیا د یو چا په شخصیوالي غوښتنه به کوو زموږ لویه ستووزه دا ده چې د یو 
دې ی، او د یو چا په فکر، دین او عقبه بد او رد هم وايو؛ په یو والي پسې به ژړا کوو 

لو د یو بل من، په یو چا ډول ډول ټاپ ې هم لګوو  ؛ې هم وهوپسې به رشخند او ملنډ
، لرو  وړتیا هم وه د یو بل د زغملو او منلو، ويپوره اخالص او مینه اماده هم وه  ته په

وود ژ  د وورو په شخصي، تجسس څخه به الس هم وه اخلود وورو له غیبت، چغلي او 
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و له دې خ ګرځولې وي؛ هم یاله په زړه پورې بوختخپ کې مداخله او السوهنه به مو
ه و فریاد هم کوو به  پسې سره د یو والي په وشتون -ټولو سره

 
 .ا

پکار ده چې دا خبره د یوه حقیقت په ډول ومنل شي چې یو والی د اوساویت په ټول 
وی . دا یو واشودی و وه هم د یو والي راتګ شوویا اصاًل وجود وه دی لرلیتاریخ کې 

تووو چې په اوساوي ټولنه کې د وېکمرغۍ، ووښت او بدلون المل کار دی او د هغو ارزښ
و والي چې د ی له هغو خلکو په دې برخه کې اوې یو ستر خنډ دی. ګرځي، د هغو د الر 

یا  وعرې اوچتوي
 
 دباید دا پوښتنه وشي چې دوی اصاًل یو والی څه شي ته واي  ي؟ او ا

ه کې او یو والی په کومه برخ وه؟ او که هم لري  یو والي لپاره یو بشپړ او غوڅ تعریف
 باید رامنځته شي؟ 

دا خلک د وروستۍ پوښتنې په ځواب کې واي  ي چې زموږ د بدمرغیو تر ټولو لوی المل 
ې، ډول ډول فرقې رامنځته شواو ډله وه یو او بې شمېره  هدا دی چې له مذهبي اړخه یو
ی وه وو او هغه وخت مو کوالی وو بیا د یو والي راتګ اسااکه موږ ټول یوازې یوه ډله و

خو که دوی ته وویل شي چې د عیسویت دین په اوس وکړو.  او وده شوی چې پرمختګ
زیاتو فرقو وېشل شوی، او په هېڅ هغه هېواد کې چې رسمي دین  ۲۵۲وخت کې له 

دووه چې اسالمي هېوا ی  ې عیسویت دی دا ډول بدبختۍ او بدمرغۍ وه لیدل کېږي لکه
شاوخوا  ۵۲په اسالمي هېوادووو کې خو یوازې د حال دا چې . ديون ورځ پرې اخته 

ډلې دي. د دې المل څه شی ده؟ وو تاسو به وګورئ چې دوی ي  ې په ځواب کې هېڅ 
وه لري؛ ځکه موږ وېکمرغي او هوساینه په داسې ځای کې لټوو چېرته چې له هم 

 بدمرغیو او واخوالو پرته د بل هېڅ شي څرک هم وه وي. 

دی  ساده ځواب ډېر چې وور اقوام ولې دومره هوسا او پرمختللي دي، تنېد دې پوښ
خپل ارزښتووه بدل کړي. د هغوی ترمنځ که دیني یو والی وشته،  او هغه دا چې هغو

ه په کپه یوه پیرو باودې د ک فر او منافقت تور لګول هم وشته؛  او فرقې وو د بلې ډلې
هم  ر او وظر ته په سپکو سترګو ک تلبل فک همغږي وشته، وو د یو ي فکر  هغوی کې
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هغوی دا منلي چې په بشپړ ډول دیني، فکري، عقیدوي، ټولنیز او وظري یو وشته؛ 
او په دې ي  ې ځان پوه کړی چې د اوساوي ژوود ښکال  یوالی رامنځته کېدل واشووی د

 کې وغښتې.  تنوعي او په بېلتون، توپیر، ګڼوال

ې په سهار چ داسې دي کوروۍ اک ثریتلویدیځ کې په د دې یو ښکاره مثال لویدیځ دی. 
ي او د بودایت له دین سره سم سهار کې مور د بودا د مجسمې په وړاودې والړه و

جسمو ته م د عیسی او مریمکوي. پالر ي  ې په هماغه وخت کې په بېله کوټه کې  عبادت
نتون په هد اورېدو په حال کې له کور وه د پو زوی ي  ې د موسیقۍو خشراب ویولي وي. 

 پر یو بل د بې دینۍ او بې الرۍ  د زغم اودازه ي  ې تر دې بریده وي چېلور رواوېږي. 
غرض هم وه کوي او دا ی  ې منلي وي چې د پر یو بل  ،ته کېږدهټاپ ې لګول یوې خوا 

الف، که د دې پر خ. کوروۍ ارامتیا لپاره یو والی وه، بلکې د یو بل منل او زغمل بویه
 مور، پالر، خویندې چې وروڼه و، په یوه کور کې دوه مسلمانموږ خپل حالت وګور 

، یوازې له دې امله یو بل وژوي چې یو ی  ې وي )اسالم( دین په یوهټوله کوروۍ ي  ې  او
دا پېښه خو زموږ په هېواد کې د وژلو هابیت پلوی وي او بل ي  ې د حنفي مذهب! د و

او  ؛ول شوېکلمه ورته کار  یوه معمولي د ))یوازې(( خو دلته ،یو ډېر لوی المل ده
د حق په پلوي کې یو ورور بل ورور وژلی یعنې یوه ورور  په دې بېلګه کېبله دا چې 

الرې راوګرځوي خو هغه ي  ې خبره وه ده منلې  ښتل چې خپل دا بل ورور له باطلې!غو
یوه  د زموږ ټولنه له داسې پېښو هم برخمنه ده چې ځکه قضیه تر دې ځایه رسېدلې.

ترمنځ داسې  او دوو وروڼو س د حق او باطل په پرېکړه کې د زوی او پالردرېیم ک
 شوي.  رامنځتهحاالت 

د ټول بشري تاریخ له لوستلو او ځیروې وروسته همدا په ډاګه کېږي چې جنګ، جګړه، 
کله  ېغه وخت پېښه شوې چماد وینې بهېدل، د تورې او توپک اړتیا یوازې او یوازې ه

ه د دې کرامنځته شي.  او اتفاق چې ترمنځ ي  ې یو والی ،غوښتليې ډلې یود اوساواوو 
ی، وو ون به هغه جنت ته چې اپر ځای دوی د ځینو وورو ارزښتووو لپاره هڅه کړې و
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ی الله تعالی ي  ې راسره ژمنه کړې په تمه وه وو، بلکې همدا وړۍ به راته یو جنت ګرځېدال
 وو. 

ارزښت دی،  لوړ او اوچت اوساوي یو –وی دي هغهغسې څنګه چې  –د یو بل منل 
 او د دې ارزښت تر پښو ږي بشري ټولنه خپل اوج ته رسې لود دې ارزښت په خپلو

  .پیالمه ګرځيولنې د ځوړتیا الودې کول د ټ

 

*** 
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کې د ))مال(( په ووم شخصیت ته ډېر قدر او درواوی ورکول کېږي.  په اسالمي ټولنو
زده کړې ي  ې تر یوې اودازې کړې وي او په یوه  مال هغه چاته ویل کېږي چې دیني

و په ټولو مالیاو کچهجومات کې د امامات او وعظ دوده ترسره کوي. خو د زده کړو دا 
 ،سه کړې ويپوهه ترال بشپړه دیند ځینو مالیاوو یوازې ځینو وه وي، بلکې  هکې ثابت
 ه طرز او د وینا پ ریقهو یوازې د دین په اساساتو، د امامت د کولو په طډېری مالیاوخو 

 ځان پوه کړی وي او په بېال بېلو ځایووو کې د امامت )چې زموږ په ټولنه کې ي  ې مالي  ي
 ( دوده مخته وړي.بولي

شته مالیان له درې ادرسووو څخه دې دودې ته رسېږي. یو ډله مالیان  زموږ په ټولنه کې
ته لدووو ته ځي، ههغه دي چې هغوی د دیني زده کړو لپاره شاوخوا ګاووډیو هېوا

خپلې دیني زده کړې پوره کوي او بېرته خپل هېواد ته راستنېږي؛ بله ډله مالیان هغه 
واد دونه مدرسو کې خپلې دورې او درسووه پوره کوي؛ او درېیمه ډله ي  ې د هېدي چې 

هغه وي چې وه له هېواد وه دباودې ځي او وه په هېواد کې دونه مدرسو ته سر 
 کړي  هابتداي  ي ووعیت شیان په خپله کوروۍ کې له مور او پالر وه زدورښکاوي، بلکې د 

 وه ولولي.  ې ک تابووه د خپل جومات له مالاو ځین

ډېر غور  هخبره ي  ې پدروه سترګه ک تل کېږي او  خوراپه اسالمي ټولنو کې مال ته په 
 لکې د، بسالمي هېوادووو کې یو شاوته وه دیپه ټولو ا اورېدل کېږي؛ خو دا چلن

ه اساس دا پ تصادي، ټولنیز او فرهنګي توپیرووود سیاسي، اق ترمنځ اسالمي هېوادووو
ن په هغو اسالمي هېوادووو کې چې وګړي ي  ې له دیي. له یوې ټولنې وه بلې ته فرق کو

ه په لري، هغوی د مال خبر او ذوق  وړتیا ډېره وه خبر او په مسایلو باودې د غور او فکر
پلې ې د علم او عقل په تله کې ي  ې تلي او له هغه وروسته ي  ې د خبلک ،پټو سترګو وه مني

اک ثریت  چېعقیدې یا عمل په توګه غوره کوي. خو د دې برعکس، په هغو ټولنو کې 
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 لرې پاتې وي، هلته د مال ارزښت او رڼاد علم او پوهې له  وګړي ي  ې له دین واخبره او
 د افراط بریدووه راویسي. درواوی

، بوټان ورته سمولکې د خپل د جومات د مال صېب الس ښکلول،  په دا ډول ټولنو
 له مال صېب په تګ کې دوهول، ی وماز ورته هوار ، جااوبه ورته چمتو کولد اوداسه 

 ګامه شاته تلل، د مال صېب په یو شخصي کار کې منډې ترړې کول، او داسې وور 
ډېره  د کلي خلک ي  ې پهبلل کېږي او  وړ چارې کارووه د ډېر سعادت او وېکمرغۍ  ډېری 

 ویاړ بولي. یو  ۍ ترسره کوي او د ځان لپاره ي  ېخوشالمینه او 

 وخ ،کوم بد عمل وه دی –که په اعتدال والړ وي  –د یو چا احترام او درواوی کول 
احترام وه کېږي، بلکې د مال صېب هر قول او فعل ته هم د دین د یوه  دلته یوازې 

ه دې پ  هره خبره وروستۍ کرښه ګڼل کېږي او. د مالحکم او امر په سترګه ک تل کېږي 
 ګڼل کېږي او توپیر پکې وه کېږي. په دې معنا چې دین سره ورتهټولنو کې مال او دین 

 . ګرځېدلی وياو مال د دین او مذهب یو سمبول  څخه سرچینه اخليمال  له

ت لوبوي. خصیند، رویه او شد مال په دې څېره کې تر ټولو لوی رول د مالیاوو خپل چل
م پیدا ماشو راچاپېره وي. کله چې یود یوې ټولنې د وګړو له ټول ژوود څخه  مالیان

کلنۍ پر مهال په جومات کې د مال تر  ۶یا  ۵کېږي، د هغه په غوږ کې اذان کول؛ د 
 ،ېږي د واده پړاو ته ورسهماغه ځوان چې کله الودې سیپاره او لمووځ زده کول؛  لښتې

لنډه  ،ل؛ او په پای کې ي  ې جنازه او قبر ته تر ور ښک ته کولو پورې د هغه وکاح ور تړ 
ی وي. د یوه مال او دیني عالم له الېددا چې د یو اوسان په ټول ژوود ي  ې سیوری غوړ 

وزه هله ده، خو اصلي ستو چارهخوا د دې کارووو تر سره کېدل بې له شکه د وېکمرغۍ 
اوسان په ذهن کې دا خبره ور ځای کړي  رامنځته کېږي چې دا مال په هر پړاو کې د دې

اذان کې ږ و ی، که زه دې په غچې ستا د ژوود یو پړاو هم له ما پرته سرته وه شي رسېدال
ن در زده وه کړ ووه کړم، ته مسلمان کېدال

 
ه به څنګه م، تی وه شې؛ که زه لمووځ او قرا

ته رې ښې ال د منع کېدو او ې الر  ېله بد که ې؛ د جمعې په وعظ کېځان مسلمان ګڼ
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ه ماپرته ل؛ ستا د بې الرې کېدو پراخه امکاوات ديووه کړم وو د راتلو وصیحت درته 
دې  دی او که زه دې جنازه ووه کړم، وو الله به دې کله وبښي. ستا واده وه شي کېدال

 ې وکړي ژورې ریښټول فکر یوه الزمي پایله دا وي چې د دې اوسان په ذهن کې دا خبره 
ره له ون وه وروسته باید د مال ه او یهم له مال پرته زما ژوود ویمګړی درښتیا په چې 

ې پیروي په توګه ي   شعاریني ، په هېڅ خبره ی  ې ویوکه ووه کړم او د یوه دخبره ومنم
خرت ه داسې ووه کړم، وو هغه څوک به موکړم؛ ځکه ک

 
ې خفه کړی وي چې د دویا او ا

  وېکمرغي او سعادت مې ور پورې تړلي دي.

 ېي   چې مالیان یذهب په اړه هغه فکر دبل مهم عنصر د دین او م دې ترڅنګ، د
مالیان د دین او مذهب په اړه خپله سریزه په دې ته ورکوي.  )مقتدیاوو( خپلو خلکو

ډول بیاووي: ))دا د الله تعالی دین دی، د محمد )ص( له الرې تر صحابوو رارسېدلی، 
ه اوس تر موږ )مالیاوو( پورې را ورسېد، له دې لی او دا دسور حابوو تر وورو وسلووو ص

ه د دوی دا خبر  ((وروسته د دې دین د بیاوولو او خپرولو مسؤلیت زموږ له غاړې ده.
ن کریم کې هم د علماوو دوده همدا ښوول شوې چې

 
 یوه ډله دې پر ځای ده، او قرا
ېږي ا پیدا کتر وورو پورې ورسوي. خو ستووزه هغه وخت ر دې ی  ې دین زده کړي او بیا 

پسې پایڅې را بډ وهي. د علماوو عمومي مزاج  ه دوی د دین د رسولو یا تبلیغچې کل
داسې وي چې هغوی دین د یوه علم په ډول وه رسوي او وه داسې چلن ور خپلوي 
چې د دین اصلي ماخذووه بې له کوم ځاوي تفسیر او تعبیر څخه د خلکو په وړاودې 

په داسې  وړاودې کوي اویو ځای تفسیر او تعبیر سره کېږدي؛ بلکې دوی دین له خپل 
ډول ي  ې بیاووي چې اورېدووکی فکر وکړي چې د دین په تړاو همدا وروستی ټکی دی، 

ل او پر دې تعبیر ویوکه او تنقید کول په اص تر ټولو صحیح تعبیر او مفهوم دی همدا
 .کړوه ده او ر یوه واسمه او وا او پر دین ویوکه کولقید کول دي کې په دین تن
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 مالیان پر خپلو وظریاتو ویوکه وه مني او دا کار د اسالم پهپه خپل تبلیغي روش کې، 
ډېر ښه  یل پوښتل کېږي، ووکله چې له دوی وه د یوې مسئلې یا حکم دلخالف بولي. 

  چلن به ی  ې دا وي چې وواي  ي:

یا کله دې له ډاک ټر وه هم پوښتنه کړې چې د دې درملو چې ته ي  ې ر ))
 
دلیل  ،اکوېا

  ((؟له ماوه دلیل غواړې  ، ووه بیاوومزه د الله او رسول دین درت اوس چې څه شی ده؟

نې وږ ي  ې پخپله ټولنه کې شاهدان یو یعغه څه وي چې مماهد ډېری مالیاوو چلن که وه 
 د هغه د ویت او او بحث ی  ې ورسره پیل کړی وي، وو کوم چا چې پوښتنه کړې وي

ه شخص او ټولنې ته به هغ ټاپو به ووازول شي ډول-ډولپه ، هدف پرېکړې به پیل شي
ور وپېژوي چې وور به هغه سړی هېڅکله په هغه ټولنه کې په لوړ سر ووه  ډول داسېپه 

 ی. شي ګرځېدال

ولو تد دین او مذهب په ووم د خپل اغېز د زیا درېیم هغه عنصر چېرته چې مالیان
ېال بېل و بیاوپه دې دریځ کې د مالر ده. ې ورځې منباخلي هغه د جمع ترې  لپاره کار

 وډول مالیان د وعظ او وصیحت پر ځای د پخواویو وختوو ډولووه لیدل کېږي؛ یو
سې وي چې وه ي  ې سند معلوم وي او وه پکې د پند کیسې بیاووي او ډېری کیسې ي  ې دا

و ا له دې منبر څخه د وورو مذهبي دوهمه ډله مالیان بیااو وصیحت کومه خبره وي. 
اسې وورو او د ود هغوی په اړه د ک فر او شرک فتوا ورکول ډلو د تحقیر، سپکاوي، دیني

د لومړۍ ډلې یوازینی زیان دا دی چې د خلکو وخت ور ضایع چارو لپاره کار اخلي. 
خو په دې کې تر ټولو زیاومن او وي.  لي دودې څخه غافلهکوي او د منبر له اص

لکو کې د غوره ارزښتووو او سپېڅلو اخالقو د خطرواک ي  ې دوهمه ډله دي چې په خ
راټوکولو پر ځای د خپلې ټولنې د وګړو په اړه واسم تصورات، د وفاق او کرکې الملووه 

 او شخړې رامنځته کوي. 
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کله چې یو مال د یوې مذهبي ډلې په اړه د ک فر فتوا ورکوي، وو په حقیقت کې خو ده 
ه پام وه وي او ود ووموړي  ی خوکړ کار ی  ې  د دین یو ډېر اعلی او سترته ښکاري چې 
ک به دا واست خل مال دې ته وه ګوري چې څه وي. ی  ې کار پایله به د دېپوهېږي چې 

نه کې وځي او په هماغه ټولې وه تېروي، بلکې دباودې به ټول ژوود په همدې جومات ک
. ي فیر کړ ک تبه ژوود کوي، په کومه ټولنه کې چې د هغه مذهب پلویان هم شته چې مال 

و بل سره ی دواړه ډلې )تک فیر شوې او د مال مقتدیان(او د یوې ټولنې د وګړو په توګه به 
ا ې دپه دې فکر اوسي چ لوری  کله چې دا اړیکې پالي،ډول ډول کاروباري او ټولنیزې 

دوی  د منځ د اړیکې ووعیت په څه ډول وي؟وو هغه مهال به د دوی تر  یکافر د بل
 او کله چې )خدای مه کړه( د دوی په څه ډول رامنځته کېږي؟وظم نیز ترمنځ به ټول

یا دواړه لوري به د یو بل په خالف د خپلو مذهبي 
 
ترمنځ په کومه خبره شخړه وشي، وو ا

وو له  ،او کله چې دا فتوا د دواړو لورو له خولو راووتله ؟مالیاوو هغه فتوا ووه کاروي
خت کار بیاوول س ي  ېي، په الفاظو کې چې کوم حالت رامنځته کېږ به وروسته  هغه
 دی. 

خبرې  دبلکې ده او که وه؟  او بې الرې  رهدلته بحث په دې وه دی چې یوه ډله کاف
څه  ه بهد یوې خبرې پایل د دوین باید په دې فکر وکړي چې چې مالیا هدف دا دی

یا دا خبره به د یوه اص؟ ډول خلکو ته کوو  موږ دا خبره کوم وي او
 
په  ېاو مسئل لا

القي اړخووه اطډول د خلکو په ذهن کې پاتې کېږي او که به په عملي ژوود کې دا خبره 
یلې خپلې پا اطالق اطالق به کېږي او هر ،لې د دې اصښکاره خبره ده چ هم مومي؟
 زېږوي. 

، چلن مالیان پخپلیر رامنځته شي. ه دواړو خواوو کې یو بدلون او تغپکار دا ده چې پ
ځان پوه کړي چې مال  په دې بایدویه کې بدلون راولي، او خلک وعظ، خبرو او ر 

 –ي و و عالم که هر مال –. هر کله چې یو مال پیغمبر وه، یوازې د دین یو مبلغ دی
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پکار ده چې د هغې خبرې دلیل ترې وپوښتل شي، او مال ته دا وویل  ،یوه خبره وکړي 
 . یلی پیغام دد یو چا شخصي ملکیت وه، بلکې د الله تعاشي چې دین 

ون  د الله تعالی دینپه دې ځای کې به د دین د اصالت په اړه یو څو خبرې ښې وي. 
ن او سنت په شکل کې په بشپړ ډو

 
، وو په موجود دی ل په خپله اصلي بڼهورځ د قرا

 وظر و چا خبره تیا وه لري چې د دین په اړه د یودې حالت کې یو څوک هېڅ دې ته اړ 
ن او د سنت خبره وروستۍ کرښه وګڼي. 

 
بلکې وروستۍ او اخري خبره به یوازې د قرا

 کړي اور ر و تغیته  کار ده چې په دې برخه کې خپل چلنوي. زموږ د ټولنې خلکو ته پ
، يا چې کله له یوې مسئلې سره مخ شپه دې معن ور خپله کړي. د تحقیق او څېړوې الر

ډاډه  ه پرتله د ده زړه ډېر پرې وو لومړی وګرځي د دین هغه عالم پیدا کړي چې د وورو پ
وي، له هغه دې د هغې مسئلې پوښتنه وکړي، بیا دې د هغه ځواب دلیل ترې 
وپوښتي؛ که ي  ې دلیل قاوع کوووکی وو وو هغه خبره دې ومني، که وه بل عالم ته دې 
ورشي، د هغه وظر دې واوري، له هغه دې هم دلیل وغواړي، که دا هم ورته ډاډ 

همدې کړوې ته دې تر هغو دوام ورکړي چې تر ټولو غوره ځواب ته وه  بښووکی وه وو وو
وي رسېدلی. خو که بیا هم داسې حالت رامنځته شو چې د هېچا خبرې قناعت ور وه 

خوودي دی، هغه ته دې مراجعه کړ، وو بیا د الله ټول دین په خپل لومړوي شکل 
ه د یوپوره اخالص او  وکړي. له هغه وروسته دې په پکې دېغور او فکر  وکړي او

ر هغو ت دې ایهد ځان لپاره یوه رایه غوره کړي او په هماغه ر  رښتووي محقق په څېر
و اعالم په علمي او عقلي استدالل د ده د رای  ې غلطي  کومچې  عمل کوي تر څو پورې 

واسموالی ور په ګوته وه کړي. دا د ستووزې د هوارتیا او د مالیاوو له بې ځایه وفوذ او 
 ېز څخه د خالصون تر ټولو اغېزمنه او معتدله الره ده. اغ

ویوکه کېږي چې په دې ډول به د هر چا چې زړه وي یوه یوه دا په دې تګالره عمومًا 
سم یا واسم ډول غوره کوي، او له دین څخه به د ماشوماوو د لوبو یو توکی  رایه په

چې کومه رایه غوره  له دې الرې  ؛حقیقت په دې ډول وه دید موضوع خو جوړ وي. 
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شوې وي هغه به تر هغو د هغه کس لپاره د عمل وړ وي تر څو پورې چې په ))علمي 
ن دی یوه مفکر او پهي وه وي روښاوه شوې. او کله چې او عقلي استدالل(( د هغه غلط

باتو له هر ډول کینې، بغض، جذباتو او تعصبه وو بیا  ،په وښه کړهور پوه عالم غلطي 
منل و به هم تر هغ عالم وظر ووي د دې مني. خوره اخالص هماغه استدالل ته په پو پور 

ستدالل ابشپړ دې عالم غلطي هم په ي او د کېږ یو بل عالم را پورته  تر څو چې کېږي 
 ي. د علميوکړي. علم یو بحر ده او د بحر ښکال په رواوي او بهېدو کې وه سره روښاوه 

ین ته هم ی. په همدې ډول دشي رامنځته کېدالبحر په درولو په ټولنه کې پرمختګ وه 
ېړوو ته په څ اوسنیو باید د علم په سترګه وک تل شي او ووو وظریاتو، ووو تحقیقاتو او

له ځینو پوچ مغزو ذهنووو څخه را پیدا شوی پراخه سینه ښه راغالست وویل شي. او 
کر، غور، فپه دین کې د اجتهاد، هغه فکر او تصور باید له منځه یو وړل شي چې 
 تدبر، څېړوې او تحقیق دروازې تړل شوې دي. 

له دین ور هاوخوا یو بل کار چې مالیاوو په دې ټولنه کې ترسره کړی هغه د دې ټولنې 
رکول دي. و  ټکنالوجي په اړه واسم او غلط لیدلوری خلکو ته د وورې وړۍ، ساینس او 

وهاوي، ، واسم پکرکه، وېرهي علومو په اړه د مالیاوو دریځ په د وورې وړۍ او ساینس
د ساینس د هرې السته راوړوې او اک تشاف په اړه د دوی . بنا وياو ویمګړو معلوماتو 

 د هغه فتوا سره مل وي، خو د حیراوتیا ځای دا وي چېد هفه خالف وظر منفي او 
 وه اخلي. هم الس بیا له کارولو  ساینسي ایجاد

صور ارو سره ملګری فکر او تیو منفي او له تی ته دغه راز، د وړۍ په اړه هم زموږ خلکو
ي. حال وټوله وړۍ بې دینه، په الحاد ککړه او له اخالقو لوېدلې ور معرفي ک ورکوي او

 دا چې حقیقت داسې وه دی.

ر هون ورځ وړۍ په یوې وړیوالې ټولنې بدله شوې. د دې ستووزې حل الره دا ده چې 
ه پګوټ څخه ځان خبر کړي.  له ګوټی شي چې په مستقیم ډول د وړۍ وګړی کوال

د اړتیا وشته. همدا راز په دې بایهېڅ دې اړه د بل چا الرښوووو، مشورو او وظریاتو ته 
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پوه شو چې ساینس د بشري عقل او فکر السته راوړوه او د ټول اوساویت مشترکه پاوګه 
ګ لپاره ي  ې تهرکلی او ستاینه ي  ې وکړو، بلکې د ودې او پرمخ یوازې ده. د دې پاوګې وه 
 وکړو. په دې باید ځان پوه کړو چې زموږ مالیاوو د وړۍ په کوم هم باید هر اړخیزه هڅه

ه زده وه دې کړي، له همدې امله دې ت پوهنتون کې د ساینس او ټکنالوژي  پرمختللي
اړتیا هم وشته چې د یوې ساینسې السته راوړوې او اختراع په اړه د دوی خبرو یا فتواوو 

او دلته باید بیا هماغه چلند را خپل کړو چې پورته ی  ې یادووه وشوه او ږدو. ته غوږ کې
یا زموږ دین د دې لپاره راغلی چې د یوې ساینسي اختراع 

 
پخپله دا څېړوه وکړو چې ا

د  ؟یوازل شو لپاره القي وجود د ښېګڼې او بهبودغندوه وکړي او که د اوسان د اخ
ن
 
خرت ا ی اوته د یوه خدا ه، بلکې اوسانتړل و موضوع د ساینسي تحقیقاتو دروازې  قرا

 ور پېژودوه ده. 

څه  ی شي چې هر کله داسې یوپه دې اړه د مالیاوو لپاره تر ټولو غوره چلند دا کېدال
سره  ، هغه په دلیلېدالی شيیني چې هغه د اوسان د اخالقي سرکښۍ المل ګرځو و 

ېر وړاودې ه علمي تحقیق په څخلکو ته ي  ې د فتوا په ډول وه، بلکې د یو، روښاوه کړي 
کړي؛ هغسې چې د وړۍ لوی لوی علمي مرکزووه د یوې ووې موضوع په اړه خپل 

اید ب. د مال او عام وګړي تر منځ َحکم کوي وړاودې تحقیقات په علمي او اکاډمیک ډول
 دلیل وي. په هر حال کې 

ل دور او استدال د ون ورځې مال باید په دې ځان پوه کړي چې وننی عصر د علم، دلیل 
او دین به د علم په توګه په استدالل تر خلکو رسوي، او د ده فتواوو، ټاپو، په  ید

پکار  عصر ووې غوښتنې لري، وویتبلیغي ډول د دین رسولو دور پای ته رسېدلی دی. 
 وویسي.  ورته چمتوالی د هر پوړ فردده چې 

د الودې دوو  ګواښ هر ډول پېښ له امله ټولنې ته ود مالیاود پورتنیو وکاتو تر څنګ، 
 ی شي: االرو په مټ له منځه وړل کېد
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الف( یو دا چې د هر جومات لپاره امامان د حکومت استازي وټاکل شي. تر څو د 
وي،  ی شي. او یا که دا کار سختحکومت او په ټوله کې د دې ټولنې استازیتوب وکوال
 واخیستل شي او یوازې په همدې وو بیا د مدرسو له مالیاوو څخه د جمعې ورځې منبر

هغه علما خلکو ته وعظ او وصیحت وکړي چې د دولت له خوا  )جمعې په ورځ( ورځ
. او د اسرائیلیاتو د کیسو او افساوو په ځای سوچه دیني او علمي وي ګمارل شوي

 ورته وکړي.  وېوینا

 رړوله ج –مدرسه  –ب( دوهمه حل الره ي  ې دا ده چې د دې ستووزې اصلي ریښه 
ایستل شي او په ځای ي  ې په عصري غوښتنو او معیارووو سنبال دیني او علمي درس و

ې درس داس پکار ده چې ځایووه رامنځته شي. دا کار هم تر ډېره د دولت مسؤلیت دی.
ځایووه جوړ شي چې هلته یو ماشوم له لومړۍ ورځې څخه ال د دین په عالم کېدو 

 ی شي چې د ځان لپاره دادې لپاره اماده کړ  بوخت وه شي، بلکې لومړی یو ماشوم د
علمي مسیر د ټاکلو جوګه شي. له هغه وروسته که یو ځوان غواړي چې د دین عالم شي 

ي. خو دلته هم یو شي ته پاملروه ډېره اړینه ده چې ووو د هغه زمینه هم ورته مساعده 
تفسیر له مخې  ودین به د یوه ځاوګړي حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي یا شیعه تعبیر ا

 س کېږي، بلکې د یوه علم په توګه به ي  ې ښوووه کېږي. یدرتوه 

*** 
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 ښځه

ستنو والړه ده: ښځه او سړی. دا وړۍ د ښځې له شتون پرته اساسي بشري ټولنه په دوو 
ساس د بشري ټولنې ا. وه وهبیا به هم دا وړۍ  ی وواده، او که بل خوا سړی وه و وشت

ی ویمګړي دي او وه شي کوال بل پرته دواړه له یوګډه جوړوي، ښځه او سړی دواړه په 
اره . دواړه د یو بل د اړتیاوو د پوره کولو لپورسېږي ته  او هوساینې رښتینې ارامتیا چې

د خلقت له مخې په دواړو کې هېڅ ډول تفاوت او توپیر وشته. د دواړو شوي.  یاپیدا کړ 
 کې حاکم او محکوم وشته، یر دي. په دوریښه یوه ده او له هر اړخه دواړه سره براب
مر او مامور وه لري، او کم او زیات وه لري 

 
، ښځه په خپل ذات کې واقص العقله وه ا

ده، او د سړي په اړه دا تصور واسم دی چې د ښځو په پرتله ډېر عقلمن او هوښیار 
ه ت. د دې وړۍ رښتینې سوکالي او پرمختګ هغه مهال ممکنه کېږي چې کله دواړو دي

په وړۍ کې په مساوي او ورته ډول برخه او حقووه ورکول شي، له دې پرته د وړۍ 
 . ید ارک یواشوویو پرمختګ د خپل اساس له مخې 

د اوسان په ژووداوه کې ښځه ګڼ رولووه لوبوي. اوسان وړوکی، بې وسه او واتواوه وي، 
ای ډکه غېږه کې ځ وړاودې کېږي او له مینې او ارامتیا وو ښځه د مور په شکل کې را

ورکوي. په هلکوالي کې یو چاته اړتیا لري چې لوبې ورسره وکړي، ښځه د خور په شکل 
او داسې چاته اړمن وي چې د خپل زړه حال او  ي ورسره وي. په ځواوۍ کې یوه ملګر 

راز ورته وواي  ي، ښځه ي  ې د مېرمنې په ډول په خوا کې وي. په زړښت کې یو چاته اړتیا 
وساوي د اي  ې وکړي، ښځه ي  ې د لور په بڼه هر امر ته تیاره والړه وي. لري چې خدمت 

ن ووه مومئ چې هلته د ښځې شتوژوود په هر پړاو فکر وکړئ، یوه برخه به هم داسې 
  مو تر سترګو وه شي.

خو له دومره ملتیا او ملګرتیا تر څنګ هم ښځه زموږ د ټولنې تر ټولو بې وزلی او مظلوم 
قووه تر پښو الودې کول، په میراث کې برخه وه ورکول، زده کړو . د ښځو حدی مخلوق
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محکومې  د یوېته وه پرېښودل، د کار لپاره له کور څخه د وتلو اجازه وه ورکول، ي  ې 
ورسره کول، تر دې چې کله وا کله ی  ې اوسان هم وه  او مظلومې طبقې په ډول چلن

 لیدل کېږي.  کې کووج د ټولنې په هردي چې زموږ  څهګڼل، دا ټول هغه 

دی چې دوی زده کړو ته وه  دا او ظلم د ښځو پر وړاودې تر ټولو لوی تاوتریخوالی
په کارووو  د کور یوه ښځه پرېښودل کېږي. له ماشومتوبه ویولې تر پیغلتوب پورې 

ل مېړه او د خپ وظلموو پهخواښې او خسر  ېاو کله چې واده شي بیا د خپل بوخته وي
 ژوود قرباوي کړي. په خدمت کې خپل ټول 

شالید لري چې دلته به ي  ې په دوو اساسي ټکو ژور د ښځو پر وړاودې دا تاوتریخوالی 
 کې را لنډ کړو: 

 دیو، د ښځو په اړه تر ټولو واسم تصور او غلط لیدلوری زموږ مالیاوو خلکو ته ورکړی. 
ه هم وه ولخپه ښځو په اړه به مالیان هغه خبرې کوي چې یو شریف النفس اوسان ي  ې 

ور لپاره دلته را واخلو: ))ښځه باید له ک خبرې د اثباتی چې ځینې به ي  ې د شي راوړال
ه د شیطان ښځ څخه ووه وځي. که ښځه له کور څخه راووتله، بې دینۍ ته الر هوارېږي.

الی عښځه زده کړو ته هېڅ اړتیا وه لري ځکه چې بیا بې الرې کېږي. الله ت ځاله ده.
 ..(( او داسې وورې ډېرې بې بنسټه او له علم او عقل لرې پیدا کړې.ښځه د کور لپاره 

رک وه د اصال لوری واورېدل کېږي چې د اسالم په سپېڅلي دین کې ی  ې  ترې  خبرې 
ي. دا چې زموږ د ټولنې اک ثریت وګړي له علم او پوهې څخه لرې پاتې شوي، او د مال و

اړه )د خلکو واپوهي او مال( سره ، وو دا دواغېز ي  ې ډېر زیات په زړووو کې واست دی
 ژوود څخه بېزاره کړې.  خپلیو ځای شوي او ښځه ي  ې له 

فک تور چې په دې برخه کې ي  ې ډېر کرغېړن رول لوبولی هغه ټولنه ده. او د ټولنې  دوهم
واپوهي هغه واروغي ده چې د یوه اوسان عقل د دې رول تر ټولو لوی المل واپوهي ده. 

و د واپوهۍ پر مهال یو اوسان ښه اصیرت سترګې ي  ې ور پټوي. او د ب ورستوياو فکر 
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بد وه ويني. زموږ د ټولنې ټول هغه کسان چې د ښځو پر وړاودې د تاوتریخوالي په برخه 
کومې ټولنیزې،  دچې هغوی دا کار  ويکې ي  ې پایڅې را بډ وهلي وي، داسې وه 

ڼي او دا کار ښه ګمذهبي، اقتصادي یا سیاسي مجبورۍ له مخې کوي، بلکې هغوی 
ښه هم هغه ))ښه(( وه وي چې علم او عقل ي  ې ))ښه(( ګڼي. بلکې د دوی د پوچ مغزو 

غه ورځ ، هوېد واپوهۍ دا تیارې ایسته ش وهچې له دوی  هر ګورهوي.  زېږودهذهنووو 
 قل خالفد عبه دوی پوه شي چې پخپلو کړوو کې څومره تېروتي او کارووه ي  ې څومره 

په ټولنه کې دې واپوهي پاتې وي او د ښځو پر وړاودې اوسنی لري چې  دا امکان وهوو. 
کو د خل روان وضعیت دې تغیر وکړي. وو له هر څه وړاودې باید د ښځو په اړه زموږ 

زموږ پر اذهاوو باودې د مالیاوو اغېز له اوبو سره الهو  تصور بدل او په دوهم قدم کې
 ی شي. اکړ 

 د نه ده چې د مسایلو سم درک ي  ې کړی اورته واممکخو دا کار د هغو ښځو له شتون پ
 ړاودېو ستووزې په هر اړخ ي  ې ځان پوه کړی. پکار ده چې په دې برخه کې هغوی را 

و عقل چې علم ا –و رښتینو او اساسي حقووو خپلد شي او د وورې وړۍ د ښځو په څېر 
و وېره وي، ځ. په دې برخه کې یوه لویه ستووزه د ښغوښتنه وکړي  –ي  ې غوښتنه کوي 

له کوروۍ وېره، د ټولنې له خوا د رټل کېدو وېره، او داسې ګڼې وېرې د ښځو په ذهنووو 
کې را ټوکېږي؛ خو دوی باید پوه شي چې که په رښتیا هم کوم څه چې دوی غواړي 
هغه حق دي، وو ټوله وړۍ به له دوی سره اوږه په اوږه شي ځکه د حق د ترالسي لپاره 

 اد ې وسه وه دی پاتې شوی. د بشري تاریخ له ځغلندې ک تنې څخههېڅوک یوازې او ب
کې په هغو ښارووو کې ووه شي، بل ودا کار یوازې باید په لویو لویله ورایه برېښي.  خبره

لرې پرتو سیمو کې چې ډېری کووډې د خپلې خواښې او خسر تر ظلمووو، ډېری یتیماوې 
د  یندېلرې، ډېری م وجووې له زده کړو  و تکړهه اد وورو د تېري ښکار، ډېری بااستعدا

ېروي. وورو واخوالو کې ژوود ت و ډېر  او داسې خپلو زامنو او مېړووو له السه په تریخ ژوود
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و پکار ده چې وکه غواړو دا ټولنه د بریا هسکو ته ورسوو او له وړۍ سره ي  ې سیاله کړو، 
 پوهې ښځې را پورته شي.  او د دې ټولنې په علم سنباله

ځای کې به د ښځې د ژوود هغه دوه پړاوووه تر څېړوې الودې وویسو چې د ښځو  په دې
  په ژوود کې د ستووزو او ربړو د را ټوکېدو اصلي پړاوووه دي:

دا پړاو د یوې ښځې له پیدایښت څخه پیل کېږي او بیا تر هغې له واده مخکې پړاو:  -۷
ره د خپل ژوود له ملګري سکور پرېږدي او  ویورځې پورې دوام کوي چې کله خپل پلر 

 د ژوود تېرولو تړون وکړي. 

په دې ټولنه کې د یوې ښځې بدمرغي تر دې ځایه رسېدلې چې د یوې وجلۍ په 
یدا شوې پچې وجلۍ  کې هم وه کېږي، بلکې په کوم کور  يپیدایښت او زوکړه خوشال

ول وه ورکاو یا مبارکي هم  ی بل ته زېر  یو او ټغر خور ويهلته د غم او خفګان  وي،
د وجلۍ هرکلی په خوشالۍ او مینه وه کېږي، بلکې د یوې وجلۍ لومړۍ ورځ ال  کېږي!

موجود  یو بې حیثیته ښځه دلتهده او  کور دا په ډاګه کړي چې دا ټولنه د وارینه وو 
  . ید

یو پالر  څومره پام چې وه پیل شي. د روزوې په برخه کېې وروسته د وجلۍ روز زوکړ له 
وي، خپلې لور ته ي  ې وه کوي، او تر دې پورې چې داسې زړووه هم شته خپل زوی ته ک

لو پښو لور پخپ هم وه خوښوي تر څو پورې ي  ې چې چې تر هغو پورې د لور څېره لیدل 
ن کریم. ته وه وي راغلې او مخامخ ورته ووه درېږي  مخې

 
 هلکان په ماشومتوب کې د قرا

ې به ۍ له دې امله چې په راتلووکي کد زده کړې لپاره جومات ته لېږل کېږي، خو وجل
ښځه وي، جومات ته وه لېږل کېږي او د علم او حکمت له لوی  ې سرچینې څخه د ټول 

نباله ي. دلته هغه وجووې وېکمرغه دي چې الله ورته په علم سپاتې شژوود لپاره بې برخې 
وه  هند لېږلو خو هېڅ پوښتو ته یکړې وي. د وجووو ښوووځپه دین پوهه میندې ور  او

 ښوووځي ته د تګ اجازه یا غوښتنه وکړي، وو د هغې بې او که کومه وجلۍپیدا کېږي، 
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م ي چې فالوۍ وجلۍ هشوزلې په وړاودې ډول ډول له ځاوه جوړې شوې کیسې پیل 
یسې پر ک حال دا چې ډېری داښوووځي ته تله او مور او پالر ي  ې هېڅ خیر ترې ووه لید. 

ا ډول مور او پالر دې دا وه هېروي چې ډېری تعلیم یافته دبله دا چې، دروغو بنا وي. 
ځواوان هم شته چې له هغو ځواواوو څخه ډېر بې الرې او بې خیره دي چې زده کړې 

 ي  ې وه دي کړې، وو له ون وه وروسته دې هلکان هم ښوووځیو ته وه لېږي!

ې کېږي. د بې تدا چې یوه وجلۍ ښوووځي ته وه شي تللی، وو هرومرو د کور کارووو ته پا
 هیله دا وي چې لور ي  ې د کور په کارووو کې تکړه شي، تعلیمه کورویو میندو یوازینۍ

وه په جارو کولو کې تنبلي و ی شي، او د کور اډوډۍ پخول ي  ې ښه زده وي، پخلی وکړ 
د دوی د دې شوم ګام له امله هغه وجلۍ چې الله کړي؛ او ټول پام ي  ې همدې ته وي. 

هغه  ،يد یوې لوي  ې اړتیا پوره کولو لپاره دې وړۍ ته را استولې و تعالی د دې ټولنې
 پاتې شي. ښاي  ي دا وجلۍ الله تعالی د دې لپاره خلق کړې وي وابشپړهاو  ویمګړې اړتیا 

ه وکړي، ښاي  ي یوه تکړ   چې یوه ښه ډاک ټره شي او د خپلې ټولنې د ښځو درملنه
ېواد یا هم داسې ولسمشره شي چې د هویاوده، وکیله، وزیره او  دیني عالمه، اوجینره،

د په زموږ خلک باید ټول برخلیک او سرووشت لپاره د تغیر او بدلون المل وګرځي. 
دې پوه شي چې الله تعالی ښځه د وړۍ د یوې ویمګړې برخې د بشپړولو لپاره خلق 

ه حې پمو د الله تعالی د ټاکلې طر به کې حقیقت وو په  ،کړې، که موږ اجازه ور وه کړو 
 . وي خالف ګام اوچت کړی 

له دې ټول وامساوي او پر ظلم بنا چلند سربېره، تر ټولو ستر تېری له یوې ښځې سره 
هغه مهال ترسره کېږي چې کله د هغې له اجازې او خوښې پرته د هغې د ژوود تر ټولو 

ه کې زموږ په دې برخد خپل ټول ژوود د یو چا په ووم کولو، پرېکړه کېږي.  یعنې لویه
او  ڼل کېږي.ګ او تابو په ټولنه کې له یوې وجلۍ د هغې خوښه او اجازه غوښتل یو شرم

که یوه وجلۍ د ویوکې غږ اوچت کړي، وو د هغې بې وزلې ژوود په همدې وړۍ کې د 
 ستر ظلم تر بحث الودې وه دی چېپه دې ځای کې هغه ي. وګرځبېلګه  ژوودۍ دوزخ
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ړلي سپین ر خو ډېرو پیسو په بدل کې یوه عمد  یا یوه وجلۍ په بدو کې ورکول کېږي 
وه شومتوب کې ال د خپل قوم د یپه ځینو ټولنو کې په ماږیري ته ورکول کېږي او یا 

دا ټول ځکه تر بحث الودې وه ویسم چې په دې  ؛کوچني ماشوم هلک په ووم کېږي 
شوو  دځای کې زموږ موخه د یوه اوسان واوړه چلندووو ته ک تنه کوو، دا کوم څه چې یا

و دودووو او له دې پورتنیڅېره ده.  حیواويدا د یوې اوساوي ټولنې تر ټولو شرمناکه او 
ل ژوود د خپهغه څه دي چې د اوسان اروا لړزوي. او کارووو څخه را ټوکېدووکې پایلې 

خپل وو  ،د ملګري غوره کول د ښځې خپل حق دی او که موږ دا حق ترې واخلو
 ې کړی وي.اوساویت به مو تر پښو الود

د ښځې د ژوود لومړوی پړاو د واده په ورځ پای ته رسېږي او له واده وروسته پړاو:  -۲
ښه پدوهم پړاو ي  ې پیلېږي. په دې پړاو کې ښځه له یوې مخې یوه ووي او بېل ځای کې 

وي؛ د وروڼو او خویندو په ځای لېورووه خواښې او خسر  ږدي. د مور او پالر په ځای
ا پخپله د یوې خور او لور په ځای واوې، وږور او مېرمنه شي. که د او خوښینې وي؛ د

ښځې په وړاودې د لومړوي پړاو مسؤلیت لرووکي کسان په دې پوه شي چې په دوهم 
پړاو کې یوه ښځه یوازې له یوه کور څخه بل کور ته وه لېږدول کېږي، بلکې د هغې 

وم یر کوي، وو فکر وه کټول ژوود، چاپېریال، اړیکې، رول، کرک ټر او شخصیت تغ
 چې د وکاح او واده مسئلې سره به یوازې د پټو سترګو د معاملې په څېر چلند وکړي. 

یر لري بلکې له یو بل سره توپ ،له واده وروسته پړاو د ټولو ښځو لپاره یو شان وه وي
 چې دلته به په هر یوه بېل بېل لنډ بحث وکړو او دا پړاو د واده پر هغه تړون بنا وي
چې د لومړوي او دوهم پړاو د مسؤلینو ترمنځ شوی وي او د تړون هر ډول خپلې خپلې 

 پایلې لري: 

چې زموږ په ټولنه کې د بدل په ووم یادېږي. د دې تړون ووعیت  ییو هغه تړون د -۷
داسې دی چې یو لوری خپله لور مقابل لوري ته د هغه د لور په بدل کې ورکوي. دا 

له مخې یو مکروه تړون دی، خو زموږ په ټولنه کې په پراخه ډول تړون د اسالمي فقهې 
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. د دې تړون پایلې ورو ورو ځان وه ښکاره کوي، بلکې له لومړۍ ورځې د دې یدود د
د عذاب د یوې ښځې ژوویوازې تړون ژوود ویجاړوووکي وتایج پیل شي. په دې تړون کې 

و په ګه چې دا تړون د مساواتتریخېږي. څن هم مهاله ژوودوه ګرځي، بلکې د دوو ښځو 
 هم د مساواتو په وزلو ښځو سره چلناساس شوی وي، وو دواړو خواوو ته له هغو بې 

ې بل لور وو دپر ښځه ظلم کېږي،  یوه لور تهاساس ورته او یو ډول ترسره کېږي. که 
هم پرې کېږي؛ که هلته ښځه وهل او رټل کېږي، وو همدا څه دې بل لوري ته هم  ته

کېږي. او څنګه چې د یوه لوري ژوود له کړاوه ډک وي، په همدې ډول د هغه ورسره 
ي ژوود هم د زهرو ګوټ تېرول وي. زموږ خلک باید په دې پوه شي چې ښځه یو بل لور 

اوسان ده، او هېڅکله باید د بارتر د اصولو له مخې د اوزګړو او پسووو په څېر تبادله 
 وه شي. 

ۍ په بدل کې پرېماوه پیسې اخیستل کېږي. د دې چې د وجل یدوهم ډول هغه د -۲
 رالي، بلکې د هلک ژوود ته ي  ې هم وظلم اثار یوازې د ښځې تر ژوود پورې محدود وه 

کړې. زموږ هېواد چې له اقتصادي اړخه په پښو ګوډ هېواد دی، ډېری ځواوان له همدې 
واخوالو ډک  کړاو او و لپاره ټول ژوود د مسافرۍ لهله خپلې دې بشري اړتیا ته د رسېدام

ل دا . خو کله چې په یو وه یو ډوترې بې برخې پاتې وي یااو  ژوود تېرولو ته اړ کېږي 
تړون سرته ورسېږي، له هغه وروسته د ښځې د ژوود ترخې او ځوروووکې ورځې پیل 

و پښېماوتیا د ولور په پیس شي. د خواښې له خوا په وړه وړه خبره پیغور، په وړه تېروتنه
ورسره ملګري وي.  دا  ښځې په ټول ژوود کې، او داسې وور هغه څه وي چې د ښودل

. د ډېرو يهم لري، هغه د یوې ښځې په بدل کې لږ ولور اخیستل دتړون یوه بله بڼه 
پیسو په اساس شوي تړون کې یوازې د تړون یو لوری )د هلک لوری( ځورېږي او د دې 

بل لوری )پخپل زړه کې( ځان یو څه له مادي واوړه دود پایلې تېروي؛ او لږ تر لږه دا 
اړخه خوشاله او ښه احساسوي. خو د کمو پیسو تړون د دواړو خواوو ژوود د زهرو جام 

دا پیغور وا د ټولنې له خ ته وي چې ټول ژوود ي  ې له ستووي ښک ته کوي. د وجلۍ کوروۍ
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به ورته  ې خبرې ورکول کېږي چې لور پرې ګراوه وه وه، لور ي  ې ښه وه وه، او داسې داس
شي؛  م دا کار د عبرت او پند پېښهکوي چې له هغه وروسته به د ټولنې وورو وګړو ته ه

 ،او د هلک کوروۍ بیا وجلۍ ته دا پیغورووه ورکوي چې کوروۍ دې دروه په تنګه وه
موږ په خپله واپوهي کې له  ځکه ي  ې دومره ارزاوه راکړې، د کار وه وې او داسې وور.

د پلور کوم  ښځه ور د یوه توکي په توګه چلن کوو. خو باید پوه شو چېښځې سره د پل
توکی وه دی چې د اقتصاد د اصولو له مخې ي  ې بیه ټاکل کېږي او کله دا بیه ټیټه وي 

ړي باودې او په ډېرو برخو کې په س ړه، بلکې یو ستر اوساوي شخصیت دیلو  کله بیا او
 یو اوساوي شخصیت ته باید درواوفضیلت څښتنه ده. د ښځې دې فضیلت ا لوړ د 
 ي. زموږ خلک باید په دې پوه شي. شو

 کوروی سبب ګډله دې دواړو پړاوووو ور هاخوا د ښځې د ژوود د ترخولو بل تر ټولو لوی  
ته ویل کېږي چې هلته  . ګډه کوروۍ هغې کوروۍی( دJoint System Familyوظام )

ژوود  یو ځای هغه له مور او پالر سرهد یوه ښځه له واده وروسته له خپل مېړه سره 
و کرک ټرووو دو  د ه کېتېروي. د دې وظام تر ټولو کرکجنه څېره د خواښې او خسر په څېر 

 Joint)را وړاودې کېږي. زموږ د ټولنې د ډېری ستووزو اصلي المل همدا  په شکل
Family System) هره ښځه غواړي ی. دا وظام د فطرت له اصولو سره خالف دید .

ې له واده وروسته یو بېل او خپلواک ژوود ولري او د خپل ژوود له ملګري سره د چ
ځې ټولو د ښ وظام زموږ په ټولنه کې دودوېکمرغۍ او خوشالۍ څو شپ ې سبا کړي. خو 
هلک  په دې وظام یوه ویوکه دا کېږي چې دوېکمرغیو او سوکالیو ته د پای ټکی کېږدي. 

څوک کوي؟ وو دلته یو ټکي ته پام به ور خدمت د سپین ږیري پالر او عمر خوړلې م
پکار دی چې د دې وظام له ختمولو وروسته یوازې ګډه کوروۍ له منځه ځي، د مور او 

زاړه  ی شي چې خپل. ښځه او مېړه کوالويپالر خدمت او مقام بیاهم پخپل ځای پاتې 
الصه د زړه له اخاو  غواړي و مور او پالر )هغه که د هلک وي که د وجلۍ( خپل کور ته را

و ګډې ا کار د دېدلته ښاي  ي د ځینو په ذهن کې دا ور تېره شي چې ي  ې خدمت وکړي. 
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سته د دې ترتیب له سرچپه کولو ورو و، وووو که لږ ځیر شڅه شی شو؟ کوروۍ توپیر 
کې مور او پالر د کور مشران  (Joint Family System)یو لوی تغیر رامنځته کېږي، په 

ې بلې خوا ته د کور واک له ښځې او مېړه سره دی او مور او پالر د او واکمن وو، د
خواښې او خسر په څېر وه، بلکې د دوو مېلمنو په توګه ژوود کوي. که په دوو ټکو کې 
ي  ې ووایم وو هلته مور او پالر یو زحمت وي، دلته مور او پالر د خدای رحمت شي. وو 

د ستووزو د راکمولو لپاره پکار ده چې د د ښځو پر وړاودې د تاوتریخوالي او د هغوی 
(Joint Family System)  په ځای د(Split Family System) یا د بېل کوروي وظام 

 ی شي. الاخیست ښځېبنسټ کېښودل شي. او په دې کې تر ټولو لویه ووډه پخپله 

درېیم ډګر چې هلته ښځې له کړاوووو او ستووزو سره مخ کېږي، هغه مهال وي چې کله 
ږ په ی شي. خو زمو یوه ښځه کووډه شي. د یوې ښځې د کووډتوب ګڼ الملووه کېدال

ټولنه کې له کووډو سره دوه ظلمووه کېږي: یو دا چې، بېرته په هماغه کوروۍ کې په زور 
او جبر خپل لېوره ته واده کېږي. او دوهم دا چې، په ټول ژوود کې د دوهم واده کولو 

دې دواړو  د ه خسرګنۍ یا پلرګنۍ کې خپل سر سپینوي.زمینه وه ورته مساعدېږي او پ
دا د  .یرتغ شرم او غیرعاقالوه او بې بنسټه بې ځایهوي،  ووهالمل دوه کارووو تر شا

ه ملګری خوښوي، او کښځو ثابت حق ده چې لومړی به پخپله خوښه د خپل ژوود 
وهم، لوړ سر دپه کوالی شي چې ، وو ی  ې له السه ورکړ د ژوود ملګری  )خدای مه کړه(

... واده وکړي. دلته ډېری دا وېوکه مخ ته راځي چې ښځې پخپله وه غواړي دوهم ،درېیم
واده وکړي. دا هېڅکله ممکنه وه ده چې یوه ښځه د واده هیله ووه لري خو د ټولنې 

ېدل پخپل چې غلي پاتې کچاپېریال او حالت ته په ک تو هره ښځه دې ته مجبوره کېږي 
لنه له واوړه ارزښتووو او د بې ځایه دودووو له رذایلو څخه پاکه او ستره ټو که وګڼي. خیر

 شي، وو هېڅکله به یوه ښځه بېل او ګوښی ژوود تېرول خوښ وه کړي. 

د یوې ټولنې وېکمرغي ښځې ته په مساوي او برابرو حقووو ورکولو کې ده او د ښځې پر 
تووزې او سا تر دې هم زیاتې، وړاودې تاو تریخوالی له منځه وړل د ټولنې ویماي  ي، ی
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واخوالې له منځه وړي. د ټولنې د ژغوراوي او ساتنې لپاره د ښځو ساتنه او ژغوراوی باید 
 . لل شيخپل لومړوی ګام وب

*** 
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 سړی

ثبات  له یوه سړي پرته د کوروي وظام د یوې کوروۍ مشر دی. بنیاد اوسړی د یوې ټولنې 
 ده.  ېاو د ټولنې رښتیني وېکمرغي واشوو

ېر عمر چې زموږ په ټولنه کې د ډ ېستل شورا اخی په هغه معنا وه ده ي کلمهسړ  د دلته
ه معنا او د پ جنس یوه وارینه جنس لرووکي اوسان ته کارول کېږي، بلکې د وارینه

د دې لپاره چې زموږ په ټولنه کې د یوه ))ښځې(( د ضد کلمې په توګه کارول شوې. 
وود په ژ  د هغهی شو، توګه وڅېړال ښه او مسایل په شخصیت، ستووزې  ژوود، سړي 

 څلورو برخو وېشو: 

زموږ ټولنه د وارینه وو ټولنه ده. او هره ټولنه چې کوم لور ته مایله وي، ماشومتوب:  -۷
هرومرو د هغه ارزښت او مقام هم په هغه ټولنه کې زیات او لوړ وي. په دې ټولنه کې 

 لۍ کېږي، مېلمستاوې ورته ویول کېږي، او یو بلزیاتې خوشا زېږېدوهد یوه هلک په 
دووو د اوخوا ټول دوزموږ په ټولنه کې په ماشوم پورې تړلي شته ی  ې مبارکي ورکوي. 

او د هلک په پیدایښت او د هغه په بېال بېلو پړاوووو لکه ووم ایښودلو،  هلک لپاره دي
 وېښته خرېیلو، سنت کولو، او داسې وورو کې وماوځل کېږي. 

 د اسالم دته وو د کلي وږدې جومات  ،شي جوګهه چې یو ماشوم د خبرو او تګ کل
کلنۍ شاوخوا کې ماشوم یا  ۱یا  ۶ په ځي. اوور زده کړې لپاره د  الرښووووبنیادي 

ښوووځي ته لېږل کېږي او یا د دیني زده کړو لپاره له کلي او ښاره لرې بل ښار، یا کله 
 وا کله بل هېواد، ته لېږل کېږي. 

اشوم دا دی چې کوم م چلن او دود )او یو واسم( زموږ په ټولنه کې تر ټولو حیراووووکی
هغه د هماغه کلي یوه غیرمعیاري او وروسته پاتې ښوووځي ته لېږل کېږي، چې 

ښوووځي ته لېږل کېږي او دا هڅه وه کېږي چې له کلي او ښار دباودې بل کوم په معیار 
وووځي کې ښ د کلي پهماشوم اړ ویستل کېږي چې  پوره ښوووځي ته ي  ې ولېږي، بلکې
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خپلې زده کړې سرته ورسوي. خو کله چې یو ماشوم مدرسې ته لېږل کېږي، وو په دې 
وه  ي  ې هم تکړه ي، استاذانغورځځای کې بیا د هغې سیمې مدرسه له معیار وه هم 

پالر،  وکلي، له مور ا ورته رامخته شي او ماشوم له خپل ستووزې  وي، او وورې ډېرې 
ټولو  د دیني زده کړو تراو  ،لېږي وته  )یا هېواد( او د خاپوړو له ځای وه لرې یو بل ښار

تر شا ګڼ  د دوی له کلي دباودې وي. د دې چلنچې  ور ښکاري هغه غوره مرکز 
و دا خو دا په ټوله کې یوه لویه ستووزه ده ا ،ی شياقتصادي او ټولنیز الملووه کېدال

 چې حل الره ورته موودل یو اړین کار دی:  ري پایلې لستووزه دوه 

له کلي او ښار لرې مدرسو کې هغه ماشوم له معنوي، مادي، اخالقي، فکري او یو، 
یا له  ېوګواښ الودې وي. په مدرسو کې ډېر کله لومړوۍ اړتیا لویروغتیاي  ي اړخووو تر 

 ېلوېدل ال څخهوي، او یا هم په هغه معیار وي چې له اوساوي استعم ې وشت سره برابر 
 کی ماشوم له اخالقي او معنويموي. دغه راز د فتنو او بې الرۍ په دې عصر کې یو ک

ډېر د پلوه هم په خطر کې وي. د دې یو المل دا وي چې د ښارووو مدرسې لوی  ې او 
ظرفیت لرووکې وي، او په داسې مدرسو کې له بېال بېلو ځایووو په ډول ډول اخالقو 

کوووکي ژوود کوي. ماشوم د هغوی له منفي او واوړه اثراتو او اغېزو  او ادابو سنبال زده
 . کېږي  سره مخ ی او هرومرو له ستووزو او مشکالتوهېڅکله ځان وه شي ساتال

سره مخ  ې زده کړ  له د دین ې یو ماشوم له یوه خاص علم او فن یعنېپه مدرسه کدوه، 
اینس، علوم لکه ریاضي، س ، په ښوووځي کې یو زده کوووکی ګڼکېږي. د دې برعکس

دا ټول زده کوي. د ښوووځي له  ؛دین یز علوم، ملي او وړیوالې ژبې او ورسرهټولن
لوستلو وروسته یو ماشوم ته ګڼ شمېر ډګرووه مخې ته ایښودل کېږي او دا فرصت 
ورکول کېږي چې د خپلې خوښې ډګر پکې غوره کړي او په هماغه برخه کې د تخصص 

ی د بېلګې په ډول، له ښوووځي وروسته یو زده کوووکی کوالړ شي. تر درجې وړاودې ال
وکیل شي  ای ، ریاضي پوه، ساینس پوه، قاضي اوژبپوهاوجینر، ، شي، یو تکړه ډاک ټر

او یا هم د شرعیاتو په لوستلو د دین یو تکړه عالم شي. خو په مدرسه کې حالت په دې 
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ا ټاکلې وي چې له دې وروسته به له لومړوۍ ورځې ال دته ډول وه وي، هلته ماشوم 
 دی یو دیني عالم وي.

په عالم کېدو کې ستووزه وشته خو ستووزه بله ده؛ په حقیقت کې دا د ماشوم هغه 
څه وه، خدای د څه شي مهال وي چې په دې هم وه پوهېږي چې زما څه خوښېږي او 

تعالی دا  شي اللهشم او که وه؛ کېدای  هم یزه یو ښه دیني عالم کېدال وړتیا راکړې او
ماشوم د یوه تکړه ډاک ټر، اوجینر، ساینسپوه، وجار، هنرمند، او یا د یو بل څه لپاره 

ته  مسایلو قدوري  و کنزخلق کړی وي، او موږ د مور او پالر له مینې او عاطفې لرې د 
 ی وي. د یوه ماشوم مدرسې ته لېږل کټ مټ هماغسې دي، لکه یو ماشوم چېکېنوال

په لومړۍ ورځ د ډاک ټرۍ یا اوجینرۍ کورس ته ولېږل شي او ترې  ځای د ښوووځي په
ر وه کېږي دا کاوو لکه څنګه چې شي.  دې وغوښتل شي چې یو تکړه ډاک ټر یا اوجینر

او  له علم او عقل لرې  هم په هماغه ډول د یوه ماشوم مدرسې ته لېږل ،واشووی دی او
  پر ماشوم یو واوړه ظلم او تېری دی. 

یاپوښتنه را والړېدالورتني وه بحث وه یوه له دې پ
 
کې هېڅ د  په ښوووځي ی شي چې ا

و د مدرسې وځي په تحسین اوشته؟ وو داسې وه ده، پورتنی بحث د ښوو  خبره ویوکې وړ 
. یرتله شوپ ټولیز وظام او چوکاټاو مدرسې وه دی شوی، بلکې د ښوووځي  تحقیرپه 

ې مدرس د دا چېحال غوښتنو سره برابر،  د اوسنۍ وړۍ لهله اوساوي عقل او  ښوووځی
ه ل د خپل عصر غوښتنو و تقاضاوو ته – اساسمعیاري او غیر  غیر علمي یوه په بنسټ
شته  ړخووها. که وه په اوسنیو ښوووځیو کې هم ډېری داسې یایښودل شو – پرته ک تو

 تنقید شوی. علمي پراخه چې د ک تاب په راتلووکو مخووو کې پرې 

او د یوه اوسان د ژوود تر ټولو اساسي او شخصیت جوړوووکی پړاو دی. د ماشومتوب پړ 
باید  ،له همدې امله په دې وخت کې چې د یوه ماشوم په اړه هره پرېکړه ویول کېږي 

و کېښودل شي. دا د ماشوم ی وووبنیاد ساینسي او اکاډمیکوپه ډېر غور او فکر او په 
 وویول شي، وه ژوود وراووووکې.  حق دی چې د هغه لپاره ژوود جوړوووکې پرېکړې 
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د یوې خبرې یادووه اړینه بولم، په دې مقاله او/یا ک تاب کې په ماشوم پورې تړلي  دلته
ډېری مسایل د ک تاب د ووعیت او حجم له امله وه دي را اخیستل شوي او یوازې په 

 اساسي مسایلو اک تفا شوې.  

کلنۍ پورې دوام کوي او له هغه  ۰۲کلنۍ څخه تر  ۷۵له  پړاو ادد ځواوۍ پړاو:  -۲
کې د ماشومتوب د وخت د ادابو،  ځواوۍ په اصلوروسته د پاخه عمر پړاو پیلېږي. 

. څه ډول ځواوان چې غواړو، باید خپل وياخالقو، پوهې، فکر او لیدلوري مېوه 
ډول وه را رسېږي، ورته د ځواوۍ پړاو ته ټول ځواوان په ماشومان هماغسې وروزو. 

اشومتوب کې چې په کوم فکر، اخالقو، ټولنیزو ادابو او ډول روزل شوي بلکې په م
بل وه فرق لري. ځینې ځواوان په علمي کورویو  په هماغه ډول ځواوان هم یو له وي،

د ژوود په اړه یو عمومي پوهاوی او لیدلوری ی  ې جوړ وي، لومړوۍ کې لوی شوي وي، 
واوان . ځینې ځورسره وي ده کړو هیلهوورو ز د  په دې پړاو کېاو  زده کړې ي  ې کړې وي

کورویو کې روزل شوي وي، د علمي وړۍ له څنګه هم وه وي تېر شوي،  بې تعلیمه
کاره ښي  ې د کار او روزګار موودل او د خپلو لومړویو اړتیاوو پوره کول وي.  موخهیوازینۍ 

 وور وده چې د ځواواوو د دې حالت یوازینی المل کوروۍ وه وي، بلکې د دې تر څنګ 
م ، مشران، خپلوان او د ټولنې ټولیز او کلي چاپېریال همالیان لکه ټولنه، ودالیل وګڼ

 وي.  یخپل رول لوبوال

ځواوان د یوې ټولنې ستنې دي او د یوې ټولنې لوړتیا او ځوړتیا په مستقیم ډول د 
 دوو  ا لپاره به ځواوان پهد موضوع د ښې روښاوتیځواواوو پر ضعف او قوت تکیه وي. 

 ووېشو: ډلو

یو ډله ځواوان هغه دي چې علم ي  ې کړی او د لوړو زده کړو لپاره خپل چمتوالی  الف( 
علم  بشپړ واک ورکړي چې د ته ویسي. په دې برخه کې پکار ده چې کوروۍ یوه ځوان

 او وړتیا ي  ې لري، هماغه وټاکي او د تخصص تر کچې ځان ي  ې غواړي  هغه چې هر ډګر
کې د یوه ځوان پرېکړه د ټول هېواد په برخلیک او ورسوي. په دې وخت  پکې
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خې هغه ته مشوره ورکول، څو ټاکنې ورته م . په دې برخه کېی شيسرووشت اغېز کوال
بې له شکه یو ستایلی کار دی؛ خو د فشار، ټینګار او تاکید په ووم هېڅ  ،ته ایښودل

یلې له ځاوي ه په دې ځای کې کوروۍ ته پکار ده چې خپلېشی باید وجود ووه لري. 
 او ځوان خپلې مخې ته پرېږدي. ځان سره وساتي

هغوی زده کړې وه وي کړې او د زده کړو لېوالتیا دوهمه ډله ځواوان هغه دي چې  ب( 
وه لري. ښکاره ده که ي  ې زده کړې وه وي کړې کوم کسب یا کار به ي  ې زده کړی وي. په 

ي، ړ غه ته د کار زمینه برابره کدې ځای کې د کوروۍ او ټولنې دواړو مسؤلیت دی چې ه
ځکه دا وړۍ  .خپل کار ته ي  ې وهڅوي او له وورو سره د پرتله کولو ظلم ته الس وه کړي 

په دوو شیاوو والړه ده: علم او فن. که هغوی علم وه لري وو د فن له یوې لوی  ې پاوګې 
وي  وهڅخه برخمن دي. او که د دوهمې ډلې ځوان له زده کړو سره کوم فن یا کار هم 

د یوه مزدور، کاریګر او یا وورو دروو کارووو د زده کړی، وو له داسې ځوان څخه 
اخیستلو په ځای پکار ده چې کوروۍ د دوی مالتړ وکړي او د یو ښه فن او هنر زده کړې 

هغه شی  نته ي  ې وهڅوي. هر اوسان هرومرو له یو شي سره مینه لري، کله وا کله اوسا
کوروۍ یا ټولنه ور وښي  ي. دا ډول ځواوان هم هرومرو له  بیا ېکله ي   پخپله وپېژوي، او

ته غوږ  روا غوښتنې او هیلېکوروۍ او ټولنه ي  ې  چې یو شي سره مینه لري؛ وو پکار ده
ې د داسې ځواواوو باو هغه ته د رسېدو لپاره مرسته او کومک ورسره وکړي.  کېږدي

وې ې اوصافي ده. ځواوان د یسرووشته پرېښودل له ټولنې او اوساویت دواړو سره ب
ټولنې ))ووې کېدووکې(( پاوګه ده، پکار ده چې د ټولنې د فالح، وېکمرغۍ، پرمختګ 

 او ودې لپاره کار ترې واخیستل شي.

یوه بله ستووزه چې دلته ی  ې یادووه اړینه ده هغه له ځواواوو سره واسم چلند ده. 
کاله  ۲۲۲ځوان څخه د  ځواوان ځاوګړی طبیعت او خویووه لري. د ون ورځې له

یو بې ځایه او غیرعاقالوه کار ده. د وننۍ وړۍ چاپېریال او  پخواوي یوه ځوان تمه کول
غوښتنو تغیر کړی او چاپېریال د یوه اوسان په ژوود ژور اغېز لري. د ونني ځوان غوښتنو 
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او شي  یااو هیلو هم بدلون موودلی. وو پکار ده چې د یوه ځوان په حالت ځان پوه کړ 
 له هغه سره د اوسني عصر او دور له حاالتو سره سم چلند وشي. 

پړاو  ادتر مړینې پورې غځېږي.  پیل او څخه وادهدا پړاو له له ځواوۍ وروسته پړاو:  -۰
او د زړښت دوران په ځان کې راوغاړي. په دې پړاو کې  د ځواوۍ د پای، د پاخه عمر،

وې یدې ځوان ته اوس څښتن کېږي.  ودوومعمواًل یو سړی د یوې کوروۍ، ښځې او اوال
ټولنې ته د کار او خدمت کولو په ځای یو بل لوی مسؤلیت د کوروۍ ور له غاړې وي. 

ه پوره کول، د بچیاوو د پالنې او روزوې لګښتوو وېد خپلې کوروۍ مادي او معنوي اړتیا
ي چې د و پوره کول، په ټولنیزو دودووو کې برخه اخیستل، او داسې وور هغه کارووه

د دې پړاو د بریاليتوب او وېکمرغي لپاره اړینه ده د په اوږه لري.  ي  ې دې پړاو یو سړی 
پیل یا بنسټ ډبره ي  ې په ډېر غور او فکر کېښودل شي. د دې پړاو پیل په واده کېږي، 
د هر کار پای د هغه کار د پیل په څېر وي. وو ځکه پکار ده چې د خپل ژوود د ملګري 

رخه کې له ب په دېاو دې ووي پړاو ته د ګام اوچتولو لپاره پوره فکر وشي.  په غوره کولو
ډ ژوود به ښه وي چې د خپل راتلووکي ګ وي پړاو ته له ور ونوتو وروستهسمې ټاکنې او و

لوستل  ک تابووو اړوودپه دې برخه کې د ګډ ژوود لپاره اصول او تګالرې وټاکل شي. 
 ی شي. پراخه مرسته کوال

تووزه د زیاتو لویه سیوه زموږ د ټولنې و کې یوه بله خبره هم سر را پورته کوي. په دې پړا
د  ،په دې برخه کې پکار ده چې دوه ګامه پورته شي: یواوالدووو وړۍ ته راوړل ده، 

او اقتصادي حالت له جاج اخیستلو وروسته د  مور او پالر له خوا وه د خپل ټولنیز
ار ده چې پکاو ډاډمنه پرېکړه وشي. په دوهم قدم کې  اوالدووو د شمېر په اړه یوه پخه

ی وشي. په دې برخه کې حکومت کوال هم په دې مسئله غور  او سیاسي اړخه له ټولنیز
شي چې داسې ادارې رامنځته کړي چې د ودووو او اوالدووو اړوود ټولې چارې تر خپل 

ې وو د شمېر او داسکنترول الودې راولي. د دولت په کچه د ودووو د لګښت، د اوالدو
وو ووورو ستووزو په اړه قواوین او مقررات جوړ شي. زیات لګښت کول او د زیاتو اوالد
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یو جرم وګڼل شي او یوه سمه معتدله سزا ورته وټاکل شي. د راوړل باید له قاوووي اړخه 
بچیاوو د شمېر حق باید له مور او پالر څخه واخیستل شي او دا حق په ټوله کې 

کومه  ی شي چېورکول شي. د دې ادارې یوه بله ګ ټوره کړوه دا هم کېدال حکومت ته
وجلۍ او هلک واده کوي، هغو ته له واده مخکې د لنډ مهاله کورسووو په ډول هر 

د ژوود تېرولو اداب، په ټولنه کې د یوې کوروۍ اړخیزې الرښوووې وشي. کوروی ژوود، 
دا او دې ورته ټول  ښې ور وپېژوي.د یوې ښې کوروۍ اصول او و لیت اوووډه او مسؤ

ه دې یاده اداره پي. وهغه مسایل دي چې زموږ په ټولنه کې ډېری وګړي ترې واخبره 
ر څو ت یاړین د هم ی شي. د دې ادارې شتون له دې املهپراخه مرسته کوالبرخه کې 

 بریده د جبر دایرې ته داخل شي. دا مسایل د اختیار له دایرې راووځي او تر یو څه
رې تړلې و په وېکمرغي او سوکالي پو ځکه د یوې ټولنې وېکمرغي د هغې ټولنې د کوروی

 . اخر دا ټولنه هم د همدې کورویو یوه ټولګه او په ټوله کې یوه لویه کوروۍ وي.ده

زموږ په ټولنه کې سپین ږیري او د ډېر عمر د دې پړاو وروستی دور د زړښت مهال وي. 
. له عمر خوړلو کساوو سره ښه چلند کول زموږ د ټولنې ځای او درواوی لري  خاصخلک 

 را ژور ويخو یو ستر ارزښت ګڼل کېږي. په ډېری چارو او مسایلو کې د سپین ږیرو رول 
 ه سترګهي فکر پاو هرې خبرې ته ی  ې د لوی شمېر کلووو له تجربې څخه د را ټوکېدل

ه او ژوره ه شکه چې پراخپه ټولنیزو او دودیزو چارو کې د دوی تجربه بې لک تل کېږي. 
تنو، د اوسني عصر له غوښوي. خو د دې ټولنې اک ثریت )ټول ته ور وږدې( سپين ږیري 

 لنوک ۱۲یا  ۶۲ي. دوی هر څه ته له داړتیاوو او مسایلو څخه بې خبره پرمختګووو، 
ګوري، چې له امله ي  ې ډېری وخت د دوی پرېکړې او اغېز د اوسنۍ  واویو عینکوپخ

او پرمختګ لپاره منفي او له خنډووو څخه ډک وي. بله لویه ستووزه د  ټولنې د ودې
دوی واپوهي او بې علمي ده. ډېری عمر خوړلي وګړي هغه دي چې له هر ډول عصري 

پاتې  کاله شاته څواو دودیزو زده کړو څخه لرې پاتې شوي وي او ذهن ي  ې له ون څخه 
 دوی واسم او غیرمنطقي لیدلوری اود اوسني عصر په اړه د  پایلهمنفي  هوي. د دې یو
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علمي  دکې یوه ووي تحقیق،  مذهبي فکرچلند وي. دوی د ساینس پرمختګووو، په 
وړۍ السته راوړوو او د اوسني عصر بدلون او پرمختګ ته په منفي او کرکجنه سترګه 
ګوري. د علم، ساینس، پرمختګ، ووښت، بدلون، او د اوسني عصر په موډ برابرو 

. له ډېر منفي او واوړه وي څو چنده ه اړه د دوی لیدلوری د مالیاوو په پرتلهځواواوو پ
علم او حقیقت څخه لرې پاتې دا سپین ږیري د ټولنې د پرمختګ او بدلون لپاره ستر 

ي خو که ش یوي. د دې ټولنې د بدبختیو او وروسته والي الملووه ګڼ کېدالجوړ ګواښ 
له ( الفدي:  طبقېدوه  نېوو هغه د دې ټول وغواړو چې اصلي ریښه ي  ې را پیدا کړو 

 سپين ږیري.  له عامه پوهاوي بې برخې ب( او   یاندین واخبره مال

نې هر ی شي: یو، د ټولد دې ستووزې د جرړو ویستلو لپاره دوه ګامه اخیستل کېدال
 د دې عصر له غوښتنو او حقیقتتن باید په دې ځان پوه کړي چې زموږ سپين ږیري 

 کریوه بې بنسټه او له عقل لرې ف ه دي. د دې عصر په اړه د دوی هره خبرهڅخه واخبر 
د دوی درواوی او ارزښت به په ټولنه کې پخپل ځای پاتې وي، خو د دوی افکار ده. 

 ووهملغورځېدو الر د و ، بلکې د تیارو او واپوهۍ کندو ته رې مشال وهاو لیدلوري د ال
 په تله کې تلل کېږي، او له هغه وروسته به دي. د دې کساوو خبره به د علم او عقل

پرې عمل او د هغه له مخې پرېکړې کېږي. دوه، په دې برخه کې دوهم مسؤلیت دولت 
ته ور له غاړې دی. زموږ د سپین ږیرو تر ټولو لویه ستووزه واپوهي ده. او د دې ستووزې 

و ی ی  ې د علم ایوازینۍ حل الره دا ده چې واپوهي ي  ې له منځه یو وړل شي او پر ځا
 ی شي چې د سپین ږیرو لپاره ځاوګړي شمع روښاوه شي. د دې لپاره دولت کوال ېپوه

کورسووه جوړ کړي او هلته د ابتداي  ي زده کړو تر څنګ د اوسني عصر او ژوود په اړه 
عامه پوهاوی ورکړي. او په دې ی  ې پوه کړي چې ستاسې څرخووه وور د اوسني عصر 

و دا عصر د څرخووو په ځای وزرې غواړي. دا عصر د ځمکې دي، ا شوي لپاره وراسته
 ځای په هوا کې د الوتلو عصر دی.  رپ
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ورسووو له ک ځاوګړو  زموږ د زړو خلکو یوه بله لویه ستووزه په هر کار کې کار لرل ده. د
ی شو دوی ته خپل هغه متل بېرته ور په یاد کړو چې: ))چېرته وه کار، هلته کوالالرې 

 و یا ي  ې د خوشحال خان خټک په دې شعر پوه کړو چې: ا څه کار.((

 هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کنه
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 وران لیدلوري

یوه ټولنه یوازې د اوساواوو یوې ټولګې ته وه ویل کېږي، بلکې د هغې ټولنې د وګړو 
تاریخ، افکار، عقاید، دین، مذهب، کلتور، فرهنګ او تمدن ټول په ګډه د هغې 

یتوب کوي. کله چې په وړیوال دریځ د هغې ټولنې یادووه کېږي، وو یوازې ټولنې استاز
د هغې ټولنې وګړي تر بحث الودې وه وي، بلکې د یوې ټولنې ټول متشکله عناصر چې 

  پورته یاد شول په ګډه د هغې ټولنې اوځور جوړوي. 

لوري لید ېو اړخووو په اړه د هغې ټولنپه همدې عناصرو کې یو عنصر د بشري وړۍ د ځین
ې له هغه لیدلوري وي چې په ټولنه ک له دوو سرچینو را پورته کېږي. یووي. دا لیدلوري 

هغه لیدلوري وي چې په هغه ټولنه کې وخت په وخت  خه را روان وي. او بلپخوا څ
ر او زماوې سره سم را منځته کېږي. په دې لید لورو کې ځینې داسې وي چې له هر عص

ود بښووکي وي، خو ځینې ي  ې د ټولنې لپاره ستر ګواښ او ټولنې ته ګ ټور او ژو 
وراووووکي وي. د دې لیدلورو سموالی او واسموالی را برسېره کول په سیده توګه د یوې 

یوه ټولنه  وي. یټولنې د علم او پوهې او د ژوود په اړه د عامه پوهاوي په کچې پورې تړل
نفي هماغه کچه په ټولنه کې د م وي، په په علم سنبالهچې هر څومره پرمختللې او 

 لیدلورو شتون کم او د مثبتو لیدلورو او تصوراتو لپاره الره هواره وي. 

په اوسان کې د یوه لیدلوري چې ډېری وختووه تاریخي او میراثي سرچینه لري، له منځه 
وړل بې له شکه چې یو ستووزمن کار دی او ډېر وخت ته اړتیا لري. هغه ټولنې چې ون 

ه یوه منفي او زیاومن لیدلوري پخپل ه علم سنباله او پرمختللې بولو، هغو هم ی  ې پ
خو  ،دي وړي، بلکې دا کار ی  ې د یوې اوږدې پروسې په ترڅ کې کړی ه منځه و ورځ له

کړی ی  ې دی. د دې ټولنو ښه والی دا وي چې ځای په ځای والړې او جامدې وه وي، 
دې  دځ تر بلې د پرمختګ په حال کې وي. بلکې تل د بدلون په لور درومي او علم ور 

 هحالت یوه حتمي پایله دا وي چې کله د علم رڼا یو منفي او واوړه لیدلوری له تیارو څخ
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 زیان او وراوی څرګند کړي، وو سمدالسه د هغه لیدلوري  وباسي او د ټولنې لپاره د هغه را
ون ته چمتو چې بدل خو د دې برعکس، هغه ټولنېد ریښې په ویستلو الس په کار شي. 

وه وي او علم په یو ځای والړ پاتې وي، په داسې ټولنو کې د زیاومنو او منفي لیدلورو 
 ژوود د وورو ټولنو په پرتله اوږد وي. 

په دې ځای کې زموږ په ټولنه کې دود پر ځینو منفي او ټولنې ته زیاومن لیدلورو لنډ 
 بحث شوی: 

 :مسلمان د نړۍ غوره انسان -۹

د اوساوي عقل  چې تعالی د اوسان د الرښوووې او وېکمرغۍ لپاره په هغو مسایلو کېالله 
ې د او دې پیغبراوو ته ي   رسوالن رالېږلياو  وبیانوس پرې وه رسېږي، وخت په وخت 

دم )ع( پیل او په 
 
خلکو ترمنځ د اختالفاتو د هوارولو لپاره ک تابووه ورکړي. دا لړۍ په ا

 . کوم پیغام او الرښوووې چې د دې پیغمبراووته ورسېدلهحمد )ص( بن عبدالله پای م
ي ته اسالم ویل کېږي. وو له دې ښکار  و، هغياو ک تابووو له الرې تر اوساواوو رسېدل

دم )ع( شوی او په محمد رسول الله )ص( ي  ې پای موودلی. 
 
دې  دچې د اسالم پیل په ا

  – پیغام منووکی او الروی
 
 مانمسل –دمه تر دې دمه هغه که په هر دور کې وو، له ا

  بلل کېږي.

الی ک تابووه څلور دي او په څلور واړو کې الله تع لهامياپورته د ک تابووو یادووه وشوه. 
ن له دې امله پ استدالل په دې ځای کې . خولري  یو پیغام هماغه لپارهد مسلمان 

 
ه قرا

دیق او و د تصد اسالم وروستی ک تاب دی او د پخواویو ک تابوو ک تاب داکریم کوو چې 
 حق هم له همدې ک تاب سره دی.  تحریف

ن کریم کې د اوسان په اړهالله تعالی پ
 
لکو موضوع له دې ځایه پیل کړې چې اې خ ه قرا

اغه یوه جوړه ا مې له هموه پیدا کړئ او بی تنله یو مې  تاسو .پیدا کوووکی یم وزه ستاس
د  . د دې مخلوقهد ېشو هر ووعه له همدې جوړې څخه خپاوساوي  ۍاو ونن وګرځوله
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زیاتېدو په پایله کې د دوی ترمنځ د ټولنیز ژووداوه د رامنځته کولو لپاره الله تعالی یوه 
د دې وږ م اې اوساواووډېره معتدله الره وپنځوله؛ په دې اړه الله تعالی فرماي  ي چې 

خو دا حقیقت  . که وهئچې له یو بل سره وپېژو یاستئ لپاره قومووه او قبیلې ګرځولي
ن کریم کې د  تاسودی چې په 

 
کې غوره هغه څوک دی چې مسلمان وي. په قرا

 –))مسلمان(( په ځای د ))تقوا(( کلمه راغلې. او دلته د ))مسلمان(( کلمې له راوړلو 
. خو وسيا پورته کړی مې  چې ګواکې د خپلې مدعا خالف ګام داسې برېښي –په ښکاره 

وا وه تر تر څو له تقه دوو دالیلو راوړل شوې: یو، داسې وه ده، دلته د مسلمان کلمه پ
ه پرتله دلته د تقوا پ. دوه، ته اړتیا پاتې وه شيمنطقي بحث یو اوږد او مسلمان پورې 

 ی شي. د مسلمان کلمه د بحث په روښاوتیا کې ښه مرسته کوال

ن کریم یو ستر کمال دا هم دی چې خبره له ډېر سم ځای
 
علی پیلوي او په ډېر اه د قرا

په دې  –هغه چې د ازلي او ابدي علم څښتن ده  –ځای ي  ې پای ته رسوي. الله تعالی 
چې یوه ورځ به د قومووو ترمنځ د لوړ والي او ټيټوالي په اړه شخړې او الوجې  پوهېده

خبره  ی خپلهایستله. الله تعالوه ي  ې دا ستووزه له خپلو جرړو سره رامنځته کېږي وو ځک
وساواوو موږ تاسې  له یو وارینه او ښځينه څخه پیدا کړي یاستئ. داسې پیلوي چې اې ا

دلته یو ډېر اړین ټکي ته پام پکار دی چې الله تعالی د اوساواوو په ځای د مسلماواوو 
کلمه وه ده کارولې، بلکې د اوسان کلمه ی  ې راوړې. که دلته د مؤمن یا مسلمان کلمه 

و  ترمنځ وه وه، بیا به دا موضوع یوازې په وی وو بیا ستووزه د اوساواوو او مسلماواو
مسلماواوو پورې اړوود وه. او وور قومووه به له مسلماواوو سره هېڅ د پرتلې وړ هم وه 

ې له یوې جوړې څخه پیدا کړي، او ټول ي   انالله تعالی ټول اوساو ؛ګڼل کېدل. خو وه
 اې اوساواوو!  چې: وو ځکه ي  ې وویل ،برابر پیدا کړي 

تعالی د اوساوي وفس په هغه اړخ تنقید کوي چې اې اوساواوو ستاسې ترمنځ  ورپسې الله
و پوه شئ و ،به یوه ورځ د قومووو د غوره والي او ټیټوالي الوجه هرومرو راپورته کېږي 

له یو  ر څوت وېشلي یاستئیوازې او یوازې له دې امله  تاسو مې په قبیلو او قوموووچې 
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اکړې ورکړې ته رمنځ ر ېلتون او وفاق وه وي، ستاسې تبل سره وپېژوئ، ستاسې ترمنځ ب
د  دا کار د یوه قومي، ټولنیز وظم او همغږي رامنځته شي؛ پام کوئ چې الره هواره و

غوره ګڼلو او د بل د کم ګڼلو المل ووه ګرځوئ، یو بل سره پرې تعصب ووه کړئ، د 
ه اوساواوو کې ل ښه والي او بدۍ معیار د قومووو وومووه ووه ګرځوئ؛ ځکه چې په

وي. او له وورو لکه  ان))مذهبي او دیني(( اړخه غوره کسان هغه دي چې مسلماو
و ته تاس ېاجتماعي، اقتصادي، علمي، اخالقي، سیاسي، او ... اړخووو غوره والی م

. او د دې مسؤلیت مې اوساواوو ته ورکړی چې که یو قوم غواړي چې له دې پرې ایښی
ازې او ))یو ومووو، د مسلماواوو په ګډون، غوره اوسي، وو هغهاړخووو په وورو ټولو ق

ه په پای کې الله تعالی فرماي  ي چې لپورې اړه لري.  )یعنې اوساواوو( په دوی یوازې((
یوه مسلمان سره بیا هم وه ښاي  ي چې ځان تر وورو غوره وګڼي او وورو قومووو ته په 

ذات  ې د ازلي او ابدي علمسپکه سترګه وګوري، ځکه په دې کې هېڅ شک وشته چ
 یوازې زه یم. دا چې څوک غوره دی او څوک وه دی، یوازې زه ښه خبر یم. 

ي یوازې په دیني او مذهب چې د مسلماواوو د غوره والي علتله دې وه په ډاګه شوه 
ه دې ، پاو دا یو شخصي او د اوسان په شخصیت پورې تړلی غوره والی دی اساس دی

دا  ؛ په دې معنا چې هېڅ اوسانچې دا غوره والی د الله په وزد دیکې بله خبره دا ده 
حق وه لري چې یوازې د یوه مذهبي فضیلت له مخې ځان تر وورو قومووو په هره برخه 

 د یوه اوجینر په الس جوړې کې غوره او افضل وګڼي.  او دا کار داسې مثال لري لکه 
ه هېڅ و پو دا بلې غوره وګڼل شي.تر  ي  ېیوه  وداوۍ یوازې د روګ په اساس دوه شوې

ډول له یوه مسلمان سره وه ښاي  ي چې په وورو علمي، اجتماعي، فرهنګي، اقتصادي 
او سیاسي اړخووو کې پرمختللي او لوړ قومووه تر ځان ټیټ او سپک وګڼي. د وورو 

د درواوي له الرې په اصل کې  –هغه که هر دین، عقیده او فکر ولري  –اوساواوو 
و د یوه ا سترګه ګوري، ځکه چې ټول اوساوان یو ارزښت او درواوي په د ان تهاوسان ځ

  مور او پالر اوالده دي، او د اوساویت د اړیکې په اساس د یو بل وروڼه دي.
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د وورو قومووو او وورو ادیاوو او مذاهبو پیرواوو ته په سپکه سترګه ک تل د وورې وړۍ د 
ذات به، ژزیات دود دی. د یو چا په قوم، خورا  ېوو په پرتله زموږ په ټولنه کمسلماوا

او وسل ټوکې او مسخرې کول، د وورو خلکو په دین او مذهب پسې سپکې سپورې 
پسې  سترګه ک تل، په هغوی کمهویل او یا د هغوی ځینو دیني مراسمو او دودووو ته په 

ودې بد رد ویل، او داسې وور، ټول هغه څه دي چې د اوسان فضیلت تر پوښتنې ال
باید په دې پوه شي چې که دوی خپل دین او مذهب په حقه بولي او  اوانمسلمراولي. 

هم دا حق لري چې خپل دین د  ، وو وور اقوامد خپل دین هېڅ ډول سپکاوی وه مني
غیر  ېوی ي ته دپکاووړۍ تر ټولو رښتینی دین وګڼي او د وورو له خوا د خپل دین س

 .ې په سترګه وګوري اوساوي کړو

ه ل د اوساویت او ر دې پوهېدل پکار دي چې موږ ټول اوساوان یو، ریښه مو یوه دهپ
ټول د یو بل د وروڼو په څېر یو. د اوساویت په اساس هېڅ اوسان له بل څخه  مخې،

غوره وه دی او هېڅ اوسان تر بل ټیټ وه دی. په دې وړۍ کې د غوره والي معیار یوازې 
تقوا((  اسالم وراتلووکې وړۍ کې د غوره والي معیار )) او یوازې ))اوساویت(( دی. او په

په  او د راتلووکې وړۍ معیار ر په دې وړۍ کې را خپل کړو . بویه چې د دې وړۍ معیاده
 ځان کې پیدا کړو او د خپل شخصیت تر حدودو ی  ې وساتو. 

 :رتیغ -۲

 ړ د حس کېدو و  و له الرې سواظاهري ح د اوساوي شخصیت باطني حواس د ،الفاظ
حه ي  ې اطالق ساد ګرځوي. په لومړیو کې یو لفظ له مجردې معنا سره منځته راځي او 

ډېره تنګه وي. خو د وخت په تېرېدو د دې لفظ د معناوو شمېر او د تعبیراتو لمنه 
پراخېږي، تر دې پورې چې یوه ورځ له هماغه مجرد لفظ وه یوه اصطالح جوړه شي. له 

ا ول کېږي، وو له ځان سره یوازې خپله لومړوۍ معنهغه وروسته چې کله هغه لفظ کار 
وه لېږدوي، بلکې د دې لفظ تر شا یوه لویه فلسفه هم پرته وي.  د دې کار مخنیوی 
وه شي کېدای ځکه دا کار د یوه عادي جریان له مخې کېږي. او هغه وخت اوسان پرې 
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طالح بدل اصپوهېږي، چې کله هغه لفظ له خپلې اصلي معنا پورته شوی او په یوه 
شوی وي. دلته یوه لویه ستووزه دا ده چې په دې جریان کې ډېری وختووه د مثبت 

 یو ځاییر ي فکر او تعبففکر، تعریف، تعبیر او تصور په ځای په هغه لفظ پورې من
 ېهغ داصطالح له ډېر وخت راهیسې په ټولنه کې دود وي،  هغهشي. او څنګه چې 

 ويار پک په دې ځای کې ووم ژورې ریښې کړې وي. ټولنې د افرادو په ذهن کې ي  ې ه
چې پر هغه اصطالح باودې له تنقید وروسته د هغه منفي او واسم اړخووه را برسېره 

 شي. 

ېدلي او اصطالح ګرځ الفاظ شته چې ون ورځ په یوه زموږ په ټولنه کې هم ډېری داسې
ته  نعنا ی  ې زموږ ذهکله چې هغه لفظ د یو چا له خولې اورو وو یوازې هغه لومړوۍ م

 رات هم ورسره مل وي. دلته له هغوتر شا پراته افکار او تصو  وه راځي، بلکې د هغه
څخه په ځینو ډېرو زیاومنو او پر واسم تصور بنا اصطالحاتو ته یوه ک تنه کوو. په دې 

شک وشته چې غیرت د اوسان ښکال په دې کې هېڅ کې لومړوۍ اصطالح غیرت ده. 
سره وېغ په وېغه اړیکه لري. د همدې غیرت له مخې زموږ د ټولنې وظم، او له ایمان  ده

برو، درواوی او ارزښتووه خوودي ديواموس، عزت
 
 . له غیرت پرته اوساوي ټولنه له، ا

فظ لوراوۍ او ګډوډۍ سره مخ کېږي. خو لکه مخکې چې وویل شوو ډېری وختووه یو 
ور ې هم ون ورځ د غیرت اصلي تصي. زموږ په ټولنه کله خپلې اصلي معنا اوحراف کو

له منځه تللی، بلکې پر ځای ي  ې له علم او عقل لرې یو بې ځایه او بې معنا تصور 
رامنځته شوی. زموږ خلک په هغو چارو کې هم د غیرت کلمه د ځان پر وړاودې دېوال 

. په يوکړي چې په هغو کارووو کې غیرت کول یوه غیرعاقالوه او په واپوهۍ والړه کړوه 
ګار له ځاوه جوړ کړي حجاب ټینپه ښځو زده کړه وه کول، کار ته ي  ې وه پرېښودل، 

کول، د واده په مسئله کې د لور یا خور خوښه وه پوښتل، د کووډې خور، لور او یا 
کې  ووواو رواج مور په وکاح وه ورکول، په ټیټ ولور د لور واده کول، په ځینو دودووو
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کارووه  هغه ،وور  ې ته ورته ډېری او د مصارف کول،د یو بل په ضد ډېر لګښتووه او 
 په ووم ترسره کېږي.  –ښه به وي که ووایم د افغاوي غیرت  –دي چې د غیرت 

پوه  ۍزموږ خلک دا د ځان لپاره یو ډول شرم ګڼي چې یو څوک ي  ې په واپوهدغه راز، 
کی له وله ښوووکي، او ښوو  څخه، پالر له زوی څخه، زده کوووکیشي؛ زوی له پالر 

ه کول، موږ له وورو سره مشور زده کوووکي څخه په یوه پوښتنه کولو کې غیرت ګوري. 
له هغوی څخه د یوې ستووزې حل الره پوښتل، تر دې چې یوه ډاک ټر یا ارواپوه ته 

و لوی لزموږ په ټولنه کې تر ټوګڼو.  چاره او شرم خپله ستووزه بیاوول، د بېغیرتۍ
و څوک ورته ښکنځل وکړي او دی ورته په خوږه ژبه ی بېغیرته هغه ګڼل کېږي چې

پرته په لوی زړه هغه ظالم  غچ اخیستوځواب ورکړي؛ یو څوک ی  ې ووهي او دی له 
ر ته ، کله چې یو ماشوم خپل پالزموږ د کورویو تربیه له همدې ځایه پیلېږي وبښي؛ 

دې  پالر ي  ې دووهلم او ما ورته هېڅ هم ووه ویل. وو  پالوکياي  ي چې و ي او ورته و راش
افکار  په ووم منفي وکړي، د غیرتی  ې  ستاینهپر ځای چې د ښه چلند او غوره اخالقو 

 . کړي ځای په ځای ور  او تصورات په ذهن کې

زموږ د ټولنې خلک باید پوه شي چې د غیرت په اړه د دوی لیدلوری ډېر واسم او له 
مبر )ع( لپاره دلته د پیغ علم او عقل څخه ډېر لرې پاتې دی. د غیرت د سمې پېژودوې

 خبرو ته هېڅ ځای وه پاتې کېږي او رښتینی غیرت ود هغه حدیث له راوړلو وروسته وور 
  :هم همدا دی

وه لري،  ))د دین بنسټ غیرت دی، او څوک چې غیرت
غیرت د زړه ساتنه کوي، او د بدن هغه بې دینه دی؛ ځکه 

شاوو غړي ځواکمنوي، او یو اوسان له بدو کارووو او فح
د  تر څو څخه خوودي کوي. او د غیرت وشتون زړه وژوي،

بدن غړي له منځه یوسي، او د اوسان او د بدو کارووو ترمنځ 
 شي.(( له منځه الړهپرده 
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اخوا ه چې په حدیث کې ي  ې یادووه شوې که د یو چا غیرت دی له دې کارووو څخه
ي، وو بې وراګرځوورو کارووو  رووو څخه پرته لهوورو کارووو ته هڅوي او یا ي  ې له دې کا

وم الودې د غیرت تر و بلکې غیرت وه دی، له شکه چې دا هڅوووکی یا راګرځوووکی ی  ې
ډول  ادده.  ی  ې واپوهي او بې علمي او د پرمختګ لوی خنډ، د اوساویت ستر دښمن

 غیرت ډېری وختووه د افغاویت او پښتووولۍ په جامه کې هم لیدل کېږي. 

 اړ:یو خیتار په وت پرستي ایشخص -۹

اوسني حالت  د ټولنې په د یوې ټولنې ستره پاوګه ده. لومړی تاریخ او ستر شخصیتووه 
ووې د ټولنې د پرمختګ او رغ ی  ې مرسته کوي او وروستیراسره دو کې باودې په پوهې

هره ټولنه یو تاریخ لري او دغه راز هره ټولنه ستر الرې چارې را په ګوته کوي. 
د سترو شخصیتووو په پیدا کېدو کې بې له شکه چې لوی الس د . شخصیتووه زېږوي

رول  نېدوی د خپلو زحمتووو او هڅو وي، خو د د دوی په روزوه او ستروالي کې د ټول
 د شخاص په خپلو هڅو ټولنې ته راوځي او ټولنههم له پامه وه شو غورځولی. ستر ا

و منځته او د سترو شخصیتوو پرمختګ او بریا په لور سوق کوي. د یوې ټولنې پرمختګ
د یوې سکې دوه مخووه دي. په دې معنا چې ستر اشخاص ټولنه د پرمختګ او راتګ 

 له یوه عادي شخص څخه ستر تاریخي شخصیت بیا ټولنهاو  سوکالۍ په لور بیاي  ي
په دې ځای کې د تاریخ دوده د دې ټولې پروسې تر راتلووکو وسلووو پورې جوړوي. 

ی ی شي، خو له دې وه اوکار وه شي کېدالاللر  دواړه ااو رښتی روغتاریخ درسول ده. 
چې تاریخ د هغې ټولنې تېر وخت په ډېر پرتمین ډول او دبدبې رواوو وسلووو ته بیاووي. 
د دې طبیعي پایله دا وي چې په اوسان کې له خپل تاریخ او خپلو اتالوو سره مینه پیدا 

 ړي. کېږي. او په خپل تاریخ ویاړ کول پیل ک

دا پایله په ټولو ټولنو کې یو ډول ده. خو هغه ټولنې چې پرمختللي او په علم سنباله 
ووه تاریخ جوړوووکي شخصیت چې وي، په هغو کې هره ورځ داسې اشخاص راپیدا کېږي 

داسې اشخاصو څخه هر مهال ډکه وي، له همدې امله له خپلو اتالوو  لهوي. او ټولنه 
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ستش تر کچې وه رسېږي او په تاریخ ویاړ د دوی د غفلت او سره مینه د لماوځنې او پر 
وروسته والي المل وه ګرځي. د دې برعکس، وروسته پاتې ټولنې د ووو او سترو 

و او په یوه وروسته پاتې ټولنه کې د ستر  یتووو له پیدا کولو څخه عاجزه ويشخص
ه پاتې وروست شخصیتووو د غوړېدوې او ځلېدوې لپاره ځای وه وي. په دې اساس، په

د لماوځنې او  او یوه عقلي او منطقي برید څخه وځي ټولنو کې له اشخاصو سره مینه له
لېووتوب تر کچې رسېږي. دغه راز، تاریخ د دوی لپاره د عبرت او ګ ټور الرښود پر ځای 

کې  اوځور ازي په مج د ټولنې وګړي د تاریخاو بېکارۍ وسیله وګرځي.  ۍد غفلت، تنبل
او د خپلې ټولنې د رغووې او پرمختګ لپاره ي  ې الس او پښې شل  پاتې ويغرق او ورک 

 وي. 

دې  دله تاریخ او سترو شخصیتووو سره همدا چلند زموږ په ټولنه کې هم دود دی. 
ر اغېز وو ي  ې دومره ژو اذهاچلند ریښې زموږ په ټولنه کې دومره ژورې او زموږ د خلکو په 

ل یا اصالح کول تر ډېره بریده یو واشووی کار واست دی، چې د دې چلند له منځه وړ 
 ښکاري. 

ې د ووو اشخاصو وه رامنځته کېدل او د ټولن –دا چلند ګڼ الملووه لري. له هغو وه دوه 
درېیم المل ي  ې دا دی چې زموږ د ټولنې خلک تر  .ي  ې مخکې یاد شوو  –وروسته والی 

ه دې وه دي پوه چې تاریخ ل او په مړ(( کلمې په معنا وه دي پوه شوياوسه پورې د ))
ږي وه هغه اشخاص له قبرووو څخه راپاڅې ؛ون څخه د څو سوه یا زره کاله پخوا بیان ده

چې زموږ لپاره یو ځل بیا کار وکړي او وه هغه تاریخ د غفلت په خوبووو بېرته راګرځول 
 ی شي.کېدال

 عبدالرحمن مومند  - مړی چا دی ژوودی کړی په ژړا
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عر ش الودېدې پوه شي چې خوشحال خان خټک  وږ خلک باید پرپه همدې ډول، زم
ا کار د هېڅکلهی او یوازې د ځینو مؤقتي احساساتو او شاعراوه جذباتو له مخې ویال

 ؛  شووی وه دی

 زه خوشحال توره الس ک فن په غاړه به راپاڅم
 که خبر ش                     وم چې پښتون د چا غالم دی

 (خ. خ. خټک)

ا ر دا شعر یو ډېر مثبت او هڅوووکی پیغام  وو ،ه اړخه دې شعر ته وګورویو بلکه له 
ه تون ما خپل قوم  چې ګهچې لکه څنوي. خوشحال خان خټک په دې پوهېده ک

او  یو خوشحال پیدا کېږي  په هر عصر او دور کې به ، په همدې ډولخپلواکي وګ ټله
تووزه خه د لرې ټولنو یوه لویه سخو له علم څد وړۍ پرمخ عروج ته رسوي. به خپل قوم 

ې سترګې ي   پر مثبت او ګ ټور اړخ چې له هر شي یوازې منفي اغېز او پیغام اخلي، ويدا 
 پټې وي. 

وی، وه دی لیکل شپورې علم په ډول تر اوسه  مل ی  ې دا دی چې زموږ تاریخ دیو بل ال
تاریخ لیکنې  داو  وکلووو په ډول لیکل شويو او بلکې ډېری تاریخووه د افساوو، واولوو

کساوو قلم پورته کړی چې د تاریخ په اړه ی  ې لومړوي معلومات  هغو کې ډېری  په برخه
ملي جذبات، دیني اعتقادات، قومي او ژبني تعصبات، هم ډېر واقص او ویمګړي وي. 

له اتالوو سره له اودازې زیاته مینه، د پېښې د یوې کیسې یا وکل په ډول بیاوول، په 
 دا او دې ورته ډېر وور هغه، ور ځایولتشه کې خپل شخصي احساسات  یوه تاریخي

 دي. ماال مال عناصر دي چې زموږ تاریخووه ترې 

د دې لپاره چې دا چلند اصالح او یا په بشپړ ډول له منځه یو وړل شي، پکار ده چې 
وروسته  او له هغه تنقید وشي اکاډمیکووو پراخ علمي او لومړی په لیکل شوو تاریخ

 پېښې چې څنګه وې، په هماغه ډول په علميتاریخ د یوه علم په توګه ولیکل شي. 
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بڼه ولیکل شي؛ د تاریخي تشو له ځاوه د ډکولو هڅه باید هېڅ ووه شي، بلکې راتلووکو 
څېړووکو او مؤرخینو ته دې پرېښودل شي. وخت او د علم پرمختګ به پخپله دا تشې 

  ډکې کړي. 

اریخ کې تېر وخت په علمي ډول بیان کړي، وه دا چې له د مؤرخ دوده ده چې په ت
. د اتالوو باودې د میینېدو یوه وسیله جوړه کړي  ه او یا پهتاریخ څخه د ویاړ یوه مسئل

څخه د اوسنۍ وړۍ حقیقت ته راوستل او د رواوو حاالتو په  اوځور تېر وخت له مجازي 
 ده. زموږ مورخ ته بویه څخه ودود ی زیاتول د یوه مؤرخ له اساسياړه د خلکو پوهاو

 و تر س دا ټولنه له دوو  مي دیاوت سرته ورسوي. اوچې دا دوده په بشپړ اخالص او عل
 څخه وژغوري.  – وېتاریخ ویاړ شخصیت پرستي او پر  – اووښامار 

 ي پوهاوی:جنس -۴

څښاک کوووکی او عاقل موجود وه دی، بلکې ځینې وور -اوسان یوازې یو خوراک
ه دې پسات او غوښتنې هم د اوساوي شخصیت لویه برخه جوړوي. خواهشات، احسا

عقل باودې  پهکې تر ټولو پیاوړې او سرکښۍ ته مایله غوښتنه جنسي خواهشات دي. 
و روا الرو دا ا سموتر ټولو زیاته غالبه کېدووکې قوه همدا جنسي خواهش دی. او که په 

ر عادي هیو ستر المل هم دی.  شي، وو د اوساوي ټولنې د هوساینې او ډاډ خړوبهقوه 
دا  او د کوروۍ او ټولنې ژوره لېوالتیا لري  ډول جنسي اړیکو ته اوسان په طبیعي

و ي. که وه د دې قوې ځپل اکړ پوره ور مسؤلیت دی چې د ده دا لېوالتیا په سمه الر 
یوه  اړینه وه ده که دپه زوره کنترول یو ډېر سخت او تر ډېره حده واشووی کار دی. 

کوي؛  ارۍ ته مخهک دوسان دا غوښتنه له روا الرې پوره وه شي، وو هغه به هرومرو با
د وورو رواوي او بدوي واروغیو المل ګرځي.  کنترول،بلکې د دې قوې په زور ځپل او 

 یو تیاره او بې معنا لیدلوری ور اوسان له وورمال حالت څخه وباسي. او د ژوود په اړه 
 پيدا کېږي. 



  د بدلون پر لور

 
63 

ې، کومه روا دا چ هکې په دې برخه کې دوه لوی  ې ستووزې لیدل کېږي. یوپه دې ټولنه 
ار ګرځولی. کالر چې الله تعالی ښودلې، تر هغې پورې ور رسېدل زموږ ټولنې یو واشووی 

یټه او ټ کچه ډېره د خلکو د پوهېاړه  او دوهم دا چې، د جنسي خواهشاتو او اړیکو په
 کې پر همدې دوهمې ستووزې خبرې کوو. . په دې ځای یا له وشت سره برابره ده

په جنسي خواهشاتو باودې د خبرو اترو وه کول، د سیمینارووو وه دایرول، په ټلویزووي 
او راډیوي  ي شبکو کې بروامې وه خپرول، په ټولګیو کې د ښوووکو له خوا زده کوووکو 

ه دې خوا لور ته پته په دې اړه پوهاوی وه ورکول، د پالر له خوا زوی ته او یا د مور له 
ه دې اړه پ په جوماتووو کې پر دې موضوع د مالیاوو چوپتیا،اړه الرښوووه وه کول، 
... یوازې او یوازې یو المل لري او هغه دا چې پر دې موضوع او پوښتنه ګروېږوه وه کول

لم ې پر دې موضوع غږ یا قاو کوم څوک چ زموږ په ټولنه کې شرم باله شي خبرې کول
بې الرۍ  ورټل شوی او بې دینۍ  بې حیا، ر ټولو بې شرمه،هغه د ټولنې ت، پورته کوي

ګڼل کېږي. زموږ خلک په دې کې د شرم احساس کوي چې له خپل  ته الره جوړوووکی
ول لري، ټولو ستر او حیاتي ر زوی یا لور سره په هغه مسئله چې د هغوی په ژوود کې تر 

 ځوابووه ووای  ي. خبرې اترې وکړي او یا د هغوی پوښتنو ته 

د  چې شوي د دې کار یو المل دا دی چې زموږ خلک تر اوسه پورې په دې وه دي پوه
جنسي اړیکو په اړه پوهاوی ي  ې د ژوود لپاره څومره اړین دی، او په دې برخه کې 

ی شي. د واپوهي ی  ې لومړی کوروۍ او بیا وروسته ټولنې ته څومره ستر ګواښ پېښوال
دوي چې د ښځې او مېړه ترمنځ په جنسي اړیکه کې ستووزه د ارواپوهنې څېړوې څرګن

الس لري. او د دې ستووزې یوازینی  ډېربل هر شي  ترژوود په ترخولو کې ګډ دوی د 
 ده.  ېالمل په دې اړه د ښځې او مېړه واپوه

ون ورځ د جنس پورې اړوود موضوعات د علم یوه مستقله او خپلواکه څاوګه ګرځېدلي 
(( تر ووم الودې د علم په توګه لوستل Sexologyد سېکسالوجي )) او دا موضوعات

کېږي. څنګه چې په اوسنۍ وړۍ کې د پرمختګ لپاره د وورو علومو ترالسی مهم او اړین 
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وو  دی، په همدې ډول د دې علم ترالسی او د دې علم خپرول هم اړین او مهم دي.
م کول السه کولو کې شر په تر په دې اړه د شرم هېڅ ځای وه پاتې کېږي، ځکه د علم 

باید په دې پوه شو چې د کوروي ژوود خوشالي کندې ته ور ټېل وهل دي.  ځان د تباهۍ
د مور او  –او هوساینه وېغ په وېغه په دې علم پورې اړووده ده، او د کوروۍ د مشراوو 

دا مسؤلیت دی چې خپل بې ځایه او غیرعاقالوه شرم یوې خواته کړي،  –پالر دواړو 
او په خالص فکر په دې موضوع له خپلو اوالدووو سره بحث وکړي. دغه راز ښوووکو 
او مالیاوو ته هم بویه چې دا مسئله د خپل بحث او خبرو اترو موضوع وګرځوي، او له 

پېړۍ کې دا  ۲۷شي چې په پوه علمي اړخه دا موضوع وشني. زموږ خلک باید په دې 
اوسو چې واو په دې هیله  یوه کوټه کې بند کړو  ی یا لور پهکار واشووی دی چې خپل زو 

یا لور  ، زموږ زوییو وړیوال کور ګرځېدلیدوی به له بې الریو را وګرځي؛ اوسنۍ وړۍ 
به ون یا سبا هرومرو له دې مسایلو سره مخ کېږي، په دې اړه به تجسس او پوښتنې 

ی ،او د هغو پوښتنو د ځوابووو په لټون پسې به وځي ورته پیدا کېږي،
 
ا ښه به وه وو ا

علمي  – ته په دې اړه هر اړخیزوي چې له دې توپان سره له الهو کېدو مخکې ال هغوی 
  له عذاب څخه وژغورو؟ او وجدان د پښېماوتیاپوهاوی ورکړو او خپل ځان  –او اسالمي 

 :نید هېواد قوان -۵

الله تعالی . ي قواوین په یوه ټولنه کې د وظم او ګډوډۍ د مخنیوي لپاره رامنځته کېږ 
ووو زیان سرک ټاکلي، خو اوساواوو د دوه لوریزه په سرک باودې د تګ قواوین وه دي

ه منځ پ سرکووهتجربه کړی چې د مالي و بدوي تاوان او ګډوډۍ المل ګرځي، ځکه ی  ې 
هر  په دې معنا چې(( قاوون ي  ې رامنځته کړی. کې بېل کړي، او د ))ښي او کیڼ الس

. د هېواد بل هر قاوون په همدې ډول در الس ته تګ کوي کیڼیا  ښي الروی به خپل
 واخلئ. د هر قاوون موخه به د یوې ګډوډۍ د مخنیوي او د وظم راوستل وي. 

د قواوینو په اړه زموږ په ټولنه کې دوه لیدلوري وجود لري. یو لیدلوری دا دی چې د 
 ، وو سزا به ورکولدې قواوینو سرغړووه یو جرم ده او که څوک دا جرم تر سره کړي 
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کېږي. یو ډله خلک په همدې لیدلوري دي او د قواوینو پابندي یوازې له سزا څخه د 
ځان ساتلو لپاره کوي. دوهم لیدلوری دا دی چې دا قواوین د الله له خوا وه دي ټاکل 

ي، وو و دا قواوین ی  ې جوړ کړ ځینې خلک په خپله خوښه را پورته شوي ا بلکې شوي،
یا کومه ګناه به موینو پابندي ووه کړ د دې قواو که

 
ری یو ډېر دا لیدلو  ؟کړې وي و، وو ا
کو ډلې ته په څو ټ ېدې ځای کې همدې دوهممنفي او په ډېر واسم دلیل والړ دی. په 

 کې د ځواب ورکولو هڅه شوې: 

دا رښتیا ده چې د ټولنې قواوین اوساوان جوړوي، ځکه الله تعالی یوازې د اوسان یو، 
ي سمون لپاره الرښوووې را لېږي؛ او د اوساوي ژوود په وورو اړخووو کې السوهنه د اخالق

پیدا  اکیاوسان ي  ې خپلو او ژوود لپاره عقل او فکر ورکړی  وه کوي. الله تعالی د دویوي
کړی، چې د خپل ژوود د سمون لپاره هر څه چې ورته ښه او غوره ښکاري هماغه وکړي. 

ې باید په ، وو یو ک تاب ی  او یا ی  ې کړې وای یسوهنه کوالکه الله تعالی په هر څه کې ال
 او ه پاخه کړو ی چې موږ پخلی څنګه وکړو، کوم کوم ډول خواړ ای ودې اړه هم رالېږال

ځان  ی چېاپه دې اړه هم رالېږلی و باید په څه ډول ي  ې وخورو؛ دغه راز یو ک تاب ي  ې
ړو او ځله بدلې کې درې څنګه ي  ې واغوودو، په اووۍ کې جامته جامې څنګه وګنډو، 

وساوي السوهنه وه کوي، بلکې دا ی  ې ا اصالالله تعالی په داسې چارو کې  که دوه ځله!
وو اوسان  ،وو له دې دا په ډاګه شوه چې قواوین که جوړېږي عقل او فکر ته پرې ایښي. 

 به ي  ې جوړوي، خدای له دې کار څخه الس اخیستی دی. 

ي سمان څخه وه دووکي دي )مقننه قوه( هغه له اهغه اوساوان چې قاوون جوړو دوه، 
د هغو د ګمارلو په اړه له اسمان څخه حکم وازل شوی، بلکې هغوی  وازل شوي او وه

زموږ او ستاسې له خوا ګمارل شوي استازي دي. موږ د خپلو رایو په اساس هغوی ته 
ته  اجرائیه(او یوې بلې قوې ) ی، چې زموږ لپاره قواوین جوړ کړي دا واک او حق ورکړ 

ړه او که موږ کومه سرغړووه وک او وافذ کړي؛ موږ پلي ردا واک ورکړی، چې هغه ي  ې پ وم
وو درېیمه قوه )قضائیه( دا حق او ځواک لري، چې زموږ په حق کې پرېکړه وکړي او 
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د هغې سرغړووې په بدل کې یوه وړ سزا راته وټاکي. که دې ټولې پروسې ته وګورو، وو 
ان تر سترګو کېږي چې دا ویوکه ي  ې را پورته کړې چې زه ولې د ځینو دلته هماغه اوس

ا وو دی باید په دې پوه شي چې دو قواوینو پابندي وکړم. یاوساواوو له خوا د جوړ شو
 ده خپلهپ  او له دې قواوینو څخه د سرغړووې په بدل کې ورکول کېدووکې سزا قواوین

 ویوکه کوي!  الس کړي کار او اوس پخپله په خپل ېټاکل)د ده استازو( 

یا له دې قواوینو څخه په سرغړووه به الله تعالی سزا ورکوي؟ هو، الله تعالی به درې، 
 
ا

عام پر دې سرغړووه هرومرو سزا ورکوي. د دې دلیل دا دی چې قاوون د حکومت او 
د معاهدې ماتول او یا له تړون څخه سرغړووه تر منځ یو تړون او معاهده ده، او  وګړي 

: په دې هکله د الله تعالی حکم دا دیول حرام ده. ک
وو هېڅ اوسان سره وه ښاي  ي چې په هېواد کې له حاکم قاوون څخه سرغړووه وکړي، یا 
ي  ې په خالف بغاوت وکړي. هو، دا حق په هر وخت کې لري که دی په دې پوهېږي 

ه مخې لعلمي او عقلي استدالل  داوون د هېواد او اوساویت په تاوان دی، وو چې دا ق
خه خو هېڅکله به هم له هغه قاوون څاو تنقید پرې وکړي،  خپل اختالف څرګند کړي 

او سرکښۍ حق وه . د اختالف حق هر وخت لري، خو د بغاوت سرغړووه وه کوي
  جازه ورکوي. ادین د فتنې او بغاوت هم او وه  اوساوي عقل ورکوي

 : کسبونه -۶

ه برېږي چې هر وګړی تر خپله وسه د ټولنې پیوه ټولنه هغه وخت د بریا الرې ته برا
یارې له رڼا د ټولنې ت پوهان او علما د علم او پوهې پهپرمختګ او وده کې برخه واخلي. 

او کسبګران د خپل کسب او هنر له الرې د ټولنې اساسي ستنې په پښو  منځه یوسي
 دروي. و

په یوه ټولنه کې ډول ډول کسبووه وجود لري او د هر کسب ګ ټه او ووډه په ټولنه کې 
یو تر بله توپیر لري. امکان لري چې یو کسب ټولنې ته ډېره ګ ټه ورسوي، کسبګر لپاره 
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او یو بل کسب بیا ټولنې ته هغومره ګ ټه ووه  ؛ی  ې عاید ډېر وي، ووډه ی  ې زیاته وي
وي، او ووډه ی  ې کمه وي؛ خو دا په دې معنا وه ده چې دا  رسوي، عاید ي  ې ډېر وه

وروستی کسب یو بد او واوړه کسب دی، او په ټولنه کې دې ورته په ټیټه سترګه وک تل 
ل کچې ته ورسېږي، چې یو کسبګر خپ دې او د هغه کسب په اړه منفي لیدلوری شي. 

 کسب او ژوود عذاب وګڼي. 

 حتی ېچ ومره منفي لیدلوری شتون لري و په اړه دزموږ په ټولنه کې هم د ځینو کسبوو
اصلي  او هغه کسبګر د خپل کم ګڼل کېږي  رو اوساواوو څخهد هغه کسب څښتن له وو 

. که یو څوک څپلۍ او بوټان روګوي، وو د کسب په ووم یادېږي  د په ځای د هغه ووم
 ي تهکمشهور وي؛ د وېښتاوو کموووهغه خپل ووم د تل لپاره ورک وي او په موچي 

))سلمان یا ډم(( ویل کېږي، حد خو ی  ې هغه وخت وي چې کله یو ډم یا سلمان د 
خلیفه په ووم یادېږي؛ دا وومووه د ))ډاک ټر(( یا ))اوجینر(( په شان له عزت او درواوي 

 ، بد او سپک ګڼل وي. د دې تر شا ګڼله، بلکې هدف ي  ې د هغه کسب تحقیرڅخه و
ی  ې د کسب او کار په حقیقت او ارزښت  لوی المل ی شي، خو تر ټولوالملووه کېدال

ی طرحې په اړه واخبرتیا ده چې الله تعال ېواپوهي او د دې ترڅنګ د الله تعالی د هغ
اعرۍ شد ولې اوساوان په ډول ډول مرتبو خلق کړي. یو ی  ې موچي کړی، بل ته ی  ې 

یو په د وداو ذهن او د بل شخص وړتیا ورکړې، بل د یو چا د درملنې ښه استعداد لري 
))او  .کوي. د دې المل الله تعالی په دې ډول بیان کړی جوړښت او رغښت کې ښه کار 

ي بل الس الودې )كاركووكي( وګرځود  څو يوتر د ځينو مرتبه مو پر ځينو اوچته كړې 
یت په پای کې فرماي  ي چې دا زما یو الله تعالی د . سورة الزخرف(( –

 
او  رحمتدې ا

پاتې  . که دا کار اوساواوو تهتاسو مې په دې ډول خلق کړي یاستئلورېینه ده چې په 
 یو لوی فساد رامنځته شوی وو. به وو هرومرو  ،یاو

ې ي او ټول اوساوان ي  ول وړتیاوو سره پنځودا الله تعالی دی چې اوساوان له ډول ډ
الت حورته وه دي پیدا کړي. له همدې امله که یو څوک د یو چا پر کسب او یا مالي سره 
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ټوکې او رشخند وهي، دا په حقیقت کې د الله تعالی پر هغه ازلي طرحې او حکمت  یو 
 دا کار یوه لویه ګناه ده. او  ذ بالله(العیا)ډول رشخند او ملنډې دي

د  سخرې وکړو، بویه چېد دې پر ځای چې په دې کسبووو یا د هغوی په څښتناوو م
ا زموږ د ټولنې په بډایه کولو او پرمختګ ومنو او مننه ی  ې وکړو، چې همد هغوی احسان

کې لګیا دي. تر هغو پورې یو کسب واروا او بد وه دی، تر څو پورې چې د شریعت 
خالف کومه کړوه پکې ووه لیدل شي او د ټولنې په زیان او تاوان وه وي. د دې ټولنې 

ۍ او رغد وېکم مرتبو او مقامووو دا وېش الله کړی او زموږ  دخلک باید پوه شي چې 
 ښګڼې لپاره ي  ې کړی. 

 په ټاکنو کې نه ګډون:  -۷

که د خیر اړخ په یوه اوسان  مادې وجود لري. وسان په وفس کې د خیر او شر دواړهد ا
سکو کې د بریا او وېکمرغۍ ه جهاوو او راتلووکي دواړو غالب شي، وو د هغه مقام په دې 

داسې ځای ته ورسېږي چې  ته ورسېږي. او که ی  ې د شر لوری سر راپورته کړي، وو
شیطان هم ترې پناه غواړي. د شر قوې د خنثی کولو او د خیر قوې ته د ودې ورکولو 

چارو کې  . په دویويدی وازولی او وسایلو لپاره الله تعالی اوسان په ډول ډول ځواکووو
کوم غه راز ورکړی؛ د شعور لپاره الله تعالی عقل او  کولو د خیر او شر د تمییز او توپیر

په  وختڅه چې د یوه اوسان لپاره په اخرت کې خیر او یا شر دی، د هغو لپاره ي  ې 
ه، چې اوسان کوم څه ته اړتیا لرل وخت پیغمبران او ک تابووه استولي. د اخرت لپاره

هغه له ون څخه څه باودې څوارلس سوه کاله مخکې بشپړ شوو. خیر او شر په وهاي  ي 
دویوي اړخه ال هم اوسان خپل عقل ته محتاجه دی  ډول څرګند او روښاوه دي. خو له

 . وکړي د ښه او بد ترمنځ توپیر پکار ده چې او د خپل عقل له الرې 

ټولو اوساواوو ته یو ډول عقل او فکر وه دی ورکول دلته یوه خبره د غور وړ ده چې 
دلوری یشوی، د دې حتمي پایله دا ده چې د دوو اوساواوو ترمنځ به د ښه او بد په اړه ل
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د همدې لپاره د دې ستووزې د هوارتیا لپاره د یوې ټولنې  او فکر هم بېل او جال وي.
اوساوان پخپلو منځووو کې هوکړه کوي، چې له ون څخه وروسته به په دویوي چارو کې 

. د دې وپه خپله خوښه او رایه ټاک ي  ې د ښه او بد پرېکړه هغه ډله خلک کوي چې موږ 
 ځته راتلووکي حکومت ته جمهوریت ویل کېږي. پروسې په پایله کې من

 کې ولسمشر او وور چارواکي د وی اصل ټاکنې دي. په جمهوري ټولنود جمهوریت یو ل
ه په الس کې اخلي. د یوه غور  ېواګد چارو او د هېواد  الرې غوره کېږي همدې ټاکنو له 

اک ثریت رایو  په او یا بېکاره حکومت رامنځته کول، وېغ په وېغه د هغې ټولنې د وګړو 
پورې اړه لري. د یوه غوره حکومت شتون د یوې ټولنې د وګړو سیاسي شعور، د علم 
او پوهې کچه، له خپل هېواد سره مینه او د خپل هېواد سوکالۍ او پرمختګ ته هیله 

ې له ب شتون څرګندوي؛ حال دا چې د یوه واوړه، وااهله، ظالم، په کار واپوه مشر
ي چې د دې ټولنې وګړي د غفلت په خوب ویده او د خپل هېواد ځنډه دا په ګوته کو
د ې چ کنو یوه تر ټولو لویه ښېګڼه دا ويد ټادي.  وه غوښتووکيد پرمختګ او ودې 

دا واک ورکوي چې هر ځل د یوه ال ښه، غوره، ګ ټور او پخپلو ژمنو  ته هر وګړي  ټولنې
مخترع چې وخت په وخت والړ حکومت رامنځته کړي؛ دا همداسې مثال لري لکه یو 

وه ورځ ی  ې ید علم او پوهې په زیاتېدو پخپله اختراع کې ښه والی او پرمختګ راولي. او 
 او غوره حالت ته ورسوي. ټاکنې هم همداسې در واخلئ.  تر ټولو پرمختللي

ون لري. یو لیدلوری دا دی چې تزموږ په ټولنه کې د ټاکنو په اړه ګڼ لیدلوري ش
وظام دی! او په ټاکنو کې برخه اخیستل یوه لویه ګناه او سرغړووه ک فري  یو جمهوریت

. درېیم یده. بل لیدلوری دا دی چې د یوه تن رایه هېڅ بدلون وه شي رامنځته کوال
لیدلوری د هغو خلکو دی چې په ټاکنو کې برخه اخلي، خو په دې فکر کې وه وي چې 

ري په سترګه تېته د یوې لوبې او ساوه. ټاکنو  رایه ي  ې په پوره فکر او غور کارولې که
ي چې دا خبره من خلکو دی چې په پوره فکر او هوښاو وروستی لیدلوری د هغو ګوري. 

او یو غوره  ه سیاسي وظام پورې تړلید یوې ټولنې پرمختګ وېغ په وېغه د هغې ټولنې پ
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 مداهی شي. سیاسي وظام ))یوازې او یوازې(( د همدې ټاکنو له الرې رامنځته کېدال
 دی.   لیدلوری  عقالويمثبت او 

اره بې ارزښته ګڼي، وو هغوی ته بویه چې د څو شېبو لپ ،هغه کسان چې خپله یوه رایه
هېواد ټول وګړي په همدې فکر په ټاکنو کې برخه وا وه که د داسې فرض کړي چې 

خلي، وو پایله به ي  ې څه وي؟ دا داسې مثال لري لکه یوه کور چې اور اخیستی وي، 
ستل اوبه به وو څومره په  دې فکر ارام واست وي، چې زما یو او د کور ټول غړي په

درد خوري. د دې ښکاره پایله دا ده چې له کور سره سره به هغه ټول کسان هم د اور 
په لمبو کې سوځېږي. د درېیم لیدلوري کسان بیا داسې مثال لري لکه د همدې کور 

چې په خپل یو ستل اوبو اور ووژوي، اوبه بې ځایه کسان را پورته شي او د دې په ځای 
توی کړي او ضایع ي  ې کړي. دا یو ډېر واسم کار دی او د یوې ټولنې وراوۍ او تباهۍ ته 

له اسالم سره مخالف ګڼي، هغوی  ډله چې دا کار ه هوارول دي. په دې کې هغهالر 
: یو یینو سره دباید پوه شي چې دې وړۍ کې د واکمن ټاکلو واک یوازې له دوو سرچ

خلک. درېیم هر لوری چې دا واک او  هخپلپاو بل  د دې وړۍ خالق، الله تعالی؛
باید خپل دلیل وړاودې کړي او هغه سرچینه را  هصالحیت ځان ته اختصاصوي، هغ

و یا کوم ا په ګوته کړي چې هغوی ته دا واک ورکوي چې په وورو اوساواوو واکمني وکړي 
یغمبراوو د لړۍ له پای ته رسېدلو وروسته، الله تعالی دا د پ څوک پرې واکمن کړي.

ن کریم کې ي  ې یو عمومي اصول بیان کړی چې د 
 
واک اوسان ته سپارلی دی او په قرا

مسلماواوو چارې به د هغوی په خپلمنځي مشوره ترسره کېږي. جمهوریت د همدې 
وازې دا وظام وه یه. او عقل ته وږدې وظام او بڼه د اصول علمي او عقلي اطالق او منظم

ابر ر دا چې یو ک فري او پردی وظام وه دی، بلکې په حقیقت کې د اسالم له اصولو سره ب
او د مسلماواوو خپل وظام دی چې د ځینو الملووو له کبله ترې پردی شوی او له السه 

  ی  ې ورکړی دی.
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ارزښت له  کنود ټاوړ الره ټاکنې دي. په دې اساس،  تر ټولو وپلي کول ون ورځ د شورا د
و د یوې ا ګړی د خپلې رای  ې په ارزښت پوه شيپامه غورځولو وه دی، پکار ده چې هر و 

 او ابادې ټولنې د رامنځته کولو لپاره ي  ې په بشپړ غور او فکر وکاروي.  ېسوکال

 

 پای
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 موږ او روان عصر

په څېر د خپلو شپو د سبا کولو لپاره یوازې د خوراک او  اوسان د وورو ډېری مخلوقاتو
څښاک په لټه کې وه وي، بلکې د خپل ژوود د ښه والي، ارامتیا، سوکالۍ، هوساینې، 

ه د . اوسان تهم کوي ه او تالښهڅ رووو څخه د ځان د خالصون لپارهاو له سختو کا
عقل له الرې  ر په برخه کړې. دعقل په بڼه الله تعالی یوه ډېره وایابه او ګراوبیه قوه و 

ټولنیزې، اقتصادي، سیاسي، علمي او  ،اوسان تل هڅه کړې چې د خپل ژوود
شي، د  رالسیالرې غواړي چې په فطرت بله پوهنیزې غوټې پرااویزي؛ د همدې عقل 

اینې د ځان د هوساو راولي؛  ي  ې کړي او تر خپل کنترول الودېفطرت قواوین مطالعه 
ه ډول ډول وسایل او توکي اختراع کړي. د دې پیل د غار له اوسان وه او ارامتیا لپار 

ه پویولي چې کله ي  ې د ځان لپاره د ښکار او له داړووکو ځناورو څخه د ځان ساتنې 
او د ځان په ګ ټه ی  ې وکاروله، بیا تر ون ورځې  موخه د لرګي یوه خوا ورۍ او تېره کړه

ډېر  د یا له ځان وه هم –په څېر  د خپل ځان دی ون سبادا  پورې دوام لري چې
  د ایجاد په هڅو کې لګیا دی.مصنوعي اوسان  –ځواکمن، تېز او ځیرک 

ر په ډاګه کېږي چې اوسان په علمي برخه کې درې ست د اوساوي تاریخ له مطالعې څخه
 چې په الودې ډول ورته ک تنه کوو: دورووه تېر کړي دي

کې اوسان له دین او فلسفې سره بوخت وو. په لومړوي دور  فلسفي او مذهبي دور: -۹
له فطرت څخه وېره، د طبیعي پېښو په اړه حیراوتیا، د اسماوي اجسامو واپېژودګلوي، 
د خپل ځان د تخلیق، مقصد او اوجام په اړه ګڼې پوښتنې او داسې وور هغه څه وو 

ګڼ  لهچې لومړوی اوسان ورسره الس او ګرېوان وو. د اوسان د همدې کنجکاوي له ام
فلسفي افکار او غیر الهامي ادیان او مذاهب رامنځته شوو. له ټولنیز، اقتصادي، 
سیاسي او تمدوي اړخه د ستووزو په وشتون کې د لومړویو اوساواوو لویه السته راوړوه دا 

ړ. د دې وړاودې ک سببوه چې د خپل ځان او کایناتو په اړه به ی  ې یوه غوره توجیه او 
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او اثار بې له شکه چې د اوساویت ستره او ګراوبیه پاوګه ده او که دور السته راوړوې 
ووایو چې د اوسان وروستني دوه پړاوووه د همدې پړاو له بطن څخه زېږېدلي، وو یوه 
بې بنسټه خبره به وه وي، خو د ون ورځې په پرتله د اوسان ټولنیز، اقتصادي، 

 وو. سیاسي... ژوود له ګڼو ستووزو او کړکېچووو سره مخ 

په دوهم دور کې اوسان د ماورا طبیعي غوټو له پراویستلو  علمي او ساینسي دور:  -۲
الس واخیست، او دا کار ی  ې یوې ټاکلې ډلې ))فلسفیاوو او مذهبي رهبراوو(( ته 
پرېښود، او پخپله د دې په ځای چې ماورا طبیعي الوجو کې ځان ښکېل کړي، هغه 

چې د تجربې او ک تنې )مشاهدې( په منګولو موضوعات او مباحث ي  ې ور خپل کړل 
وسایل  و لپاره ي  ې ګڼی. د خپلو تجرباتو او مشاهداتو د دایرې د پراخولای شوکې راتال

رامنځته کړ. د دې په ځای چې د ی  ې  (World view)لید وړۍ یو ووی  ایجاد کړل او
ه ور تاوسان د فکري او باطني مسایلو او پوښتنو په حل پسې سر وخوږوي، اوسان 

د له منځه  وووتاف طبیعي پېښو، ستووزو او او پېښو ګڼو اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو 
وړلو لپاره ي  ې شپه و ورځ یوه کړه. له فطرت څخه د وېرېدلو په ځای ي  ې د فطرت په 

ې دور ر او زحمت پیل کړ. په دزیای  ې  رهقواوینو د ځان پوهولو او پرې برالسي کېدو لپا
 ځینو خدایاوو قهر یا غضب وه، بلکې د برېښناي  ي اورژي د رامنځتهتندر او برېښنا د  کې

 .کولو وسیله شوه

دې دور د اوساویت په تاریخ کې د علم او ساینس په برخه کې ډېر لوړ او ستر اشخاص 
یزک ویوټن، په 

 
زېږولي دي.  د همدې دور د یوه ستر شخصیت او ساینسپوه، ښاغلي ا

 اړه یو شاعر لیکي: 

 ))شاعر: 

 خدایه! دا وړۍ خو تیاره ده. یا 
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 خدای: 

 زه به ویوټن در ولېږم، روښاوه به ي  ې کړي.((

دا اوسنی او روان دور دی.  په اصل کې دا دور د دوهم دور د   د ټکنالوژي دور: -۹
السته راوړوو او د علم او ساینس په عملي کولو او تطبیق والړ دی. په دې دور کې علم 

ان د ځای د اوس رقاتو او په فطرت باودې د ځان پوهولو پاو ساینس د څېړوو او تحقی
عملي ژوود د بډایه کولو او هوساینه کې رول لوبول پیل کړل. اوس د اوسان موخه 
یوازې د فطرت په قواوینو باودې د ځان پوهولو له الرې د خپلې وېرې له منځه وړل وه 

ازې په ، بلکې اوس یودي ده، ځکه تقریبًا د فطرت ټول قواوین  ي  ې ځان ته اېل کړي 
اوساوي ژوود په څه ډول ارامه او هوسا کړي.  څه کې دی چې په خپل علم او پوههدې ه

ر ی شو چې: په لومړوي دو غواړو وو ویالوپه درې ټکو کې  که د درې واړو دورووو لنډیز
 کې اوسان زړور، دوهم دور کې هوښیار، او درېیم کې هوسا شو.  

دا دور ال تر اوسه د خپلو خاپوړو په دور کې دی. دا د  د مصنوعي انسان دور: -۴
بشري وړۍ راتلووکی )او ښاي  ي وروستی( دور وي. د ون ورځې یوه لویه بشري قوه په 
دې دور کې شپه و ورځ خولې تویوي. او د خپل علم او فکر ټول ځواک ي  ې د همدې 

 کم روګه دی، او دور لپاره وقف کړی. په دې دور کې د اصلي اوسان رول او درک ډېر
تر ډېره بریده د خپل الس جوړ کړي مصنوعي اوسان تر کنترول او واک الودې ښکاري. 
په لومړوي دور کې د فطرت قواوینو اوسان له وېرې سره مخ کړی وو، په وروستي دور 
کې به اوسان له خپلې اختراع څخه په وېره او ډار کې وي. که څه هم، د دې دور په 

ویوکې ډېرې پرېماوه رواوې دي، خو د لیکوال په اود لکه څنګه چې  اړه دا ډول منفي
اوسان په لومړوي دور کې په ټولو ګواښوووکو پدیدو برالسی شو، په همدې ډول به په 

 برالسی شي. خو دا برالستیا او واک له الرې  دې دور کې هم د خپل ځیرک عقل او فکر
راخه وعي اوسان به بشري وړۍ ته پبه هغه مهال د اصلي اوسان السته ورځي، چې مصن
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زیاوووه اړولي وي. درېیمه وړیواله جګړه په حقیقت کې د اوساواوو د دوو ډلو ترمنځ وه، 
 به وي. ګړهبلکې د طبیعي او مصنوعي اوسان ترمنځ یوه وښته او ج

پورتنۍ کرښې د اوسان د پیدایښت له ورځې څخه تر ونه پورې د هغه علمي او فکري 
 ځغلنده ک تنه وه. بهیر ته یوه 

په دې خبرې کوو چې ون ورځ زموږ حالت او وضعیت په څه  اوس په دې ځای کې
یا د وورې وړۍ 

 
یا زموږ مسیر له وړۍ سره موازي دی؟ که موازي وه وي ا

 
ډول دی. ا

ه اوسنۍ لاو مسیر ته برابر یو او که وه؟ د اوسنۍ وړۍ غوښتنې او تقاضاوې څه دي؟ 
 ره څه پکار دي؟ وړۍ سره د سیال کېدو لپا

له بده مرغه باید ووایم چې د اوساویت د علمي تاریخ په هېڅ دور کې هم زموږ ووډه او 
مرسته وه ترسترګو کېږي. له لومړوي دور څخه ویولي تر ونه پورې موږ ته تل له وورو 

او په علمي او ساینسي برخو کې وورو ته محتاج پاتې شوي یو.  رارسېدليڅه هر څخه 
ارامه او هوسا یو، وو هغه د وورو له برک ته ده، داسې وه ده چې موږ د  که ون موږ 

اوساویت د وېکمرغۍ او پرمختګ لپاره پایڅې را بډ وهلي وي؛ او د اوساوي ژوود د هوسا 
اختراعات او پنځووې کړې وي. په دې کې شک وشته چې زموږ ټولنې هم  مو کولو لپاره

ه د هغو شخصیتووو اغېز په ټولنه دومره وستر شخصیتووه او پوهان زېږولي دي، خو 
کړي.  هوو لکه د وورو ټولنو د سترو شخصیتووو چې د ووو څېړوو او تحقیقاتو ته الر برابر 

او په ټولنه کې یو علمي او فکري شعور را بیدار کړي. بلکې د ګوتو په شمېر پوهان د 
یوه  ون ورځ دخپل وخت تکړه خلک پاتې شوي، د هغوی د هغه وخت لیکنې او اثار 

تاریخي اثر په توګه هرومرو لوی ارزښت لري، خو هغو اثارو پخپل وخت کې د علم او 
تحقیق شمعې وه دي روښاوه کړې چې د هغو رڼا د علم او پوهې وور پتنګان هم راټول 

 ي او دا رڼا تر لرې لرې ځایووو پورې ورسوي. کړ 
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لنه دې دور اغېزې زموږ په ټو پورته وویل شوو چې اوسنی عصر د ټکنالوژۍ عصر دی. د
کې هم پراخه ریښې کړې. که له ډېرې پرمختللې او عصري ټکنالوژۍ څخه برخمن وه 
یو، وو ورسره بلدتیا خامخا لرو. داسې کور به وه وي، چې هلته د اوسني عصر له 

له وسیله لویهبرېښناي  ي یا وورو وسایلو څخه یوه کوچنۍ یا 
 
 وه وي.  و ا

ید ووایم چې، سربېره پر دې چې له دې هر څه څخه پرېماوه ګ ټه خو له بده مرغه با
اخلو او ډېری وختووه له دې وسایلو پرته خپل ژوود ویمګړی راته برېښي، خو بیا هم 
په دې دور او د اوساویت په دې علمي کاروان کې وه ور ګډېږو او خپله ووډه پکې وه 

وژۍ په ته واست یو، او د ټکنال وړۍ وسایلو ې اخلو؛ بلکې یوازې په پټو سترګو د وور 
یوه  –زموږ د خپلې واپوهۍ له امله  –اړه یوازې هغه مهال خوله چوله کوو چې کله 

د هغې ټکنالوژۍ د اختراع کوووکي هېواد او کمپنۍ رټل هله وسیله کار پرېږدي، وو 
 او سپکې سپورې ورپسې وایو.  کړو  ترټل پیل

 ژوود کوي. پکار ده چې په دې عصر کې تر د ون ورځې اوسان د ټکنالوژۍ په عصر کې
وړۍ اوساوان زموږ او وورو اوساواوو  ې خپله وسه برخه واخلو، او په څه ډول چې د وور 

لپاره کار کوي، په همدې ډول موږ هم له هغوی سره اوږه په اوږه د ټول اوساویت 
 لپاره کار وکړو. 

صر غوښتنې او تقاضاوې د دې لپاره چې د دې کار جوګه وګرځو، اړ یو چې د دې ع
وپېژوو او پخپل ځان کې هماغه وړتیاوې او استعدادووه را وپنځوو چې دا عصر ي  ې 

 غوښتنه کوي.

وننی عصر ګڼې غوښتنې او تقاضاوې لري او د دې غوښتنو له پوره کولو او را خپلولو 
ی چې له اوسنۍ وړۍ سره د سیالۍ جوګه شو؛ په دې ځای کې له دې پرته وه شو کوال

 وښتنو څخه پر یو څو ی  ې لنډې خبرې کوو: غ
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 ژبه:  -۹

ه ده. اوتقال وسیلعلم د اوسان د عقلي او فکري قواوو مېوه ده او ژبه د علم د لېږد او 
تاریخ له مطالعې په ډاګه کېږي چې په هر عصر کې په لویه کچه علم  د وړۍ د علمي

افهام  د ژبې زده کړه یوازې دیوه خاصه او ځاوګړې ژبه لرلې ده. او په هر عصر کې د اړوو
او تفهیم د یوې وسیلې په توګه وه، بلکې علم او پوهې ته د السرسي لپاره د یوازینۍ 

و ورو په ورو هغې ژبې خپل رسوخ او اغېز له السه ورکړی خالرې په توګه زده شوې ده. 
 واو خپل ځای ي  ې بلې ژبې ته پرې ایښی. یو وخت التیني ژبه په علم واکمنه وه، ا

دې  هشاوخوا ټول علوم په همدې ژبه کې وړاودې کېدل. په دې کې شک وشته چې ل
وورې لوی  ې ژبې هم وې چې پراخه علمي کار پکې شوی وو.  وړاودې او په ورته وخت کې

ی شو. والیاد ژبې او داسې  وورې  ډول پهلوي، یوواوي، مصري، سنسکرتد بېلګې په 
هغه ژبه وه چې له علم  ه؛ مګر التینياحه ي  ې محدوده وخو دا هغه ژبې وې چې س

سره به مترادفه ګڼل کېدله. له هغه وروسته دوهمه ستره ژبه ))عربي(( وه. په علمي 
وړۍ باودې د عربي ژبې اغېز د عباسیاوو له خالفت سره پیل او د روساوس او ساینسي 

 په رامنځته کېدو پای ته (Renaissance and Scientific Revolution)اوقالب 
 رسېږي.

د التیني ژبې څخه د عربي ژبې د رسوخ او اغېز ساحه پراخه وه او د دې یو المل دا وو 
چې وروستۍ ژبه د یوه ستر دین، اسالم، ژبه ګرځېدلې وه. که څه هم، په علمي برخه 
کې شوی کار د عربي ژبې د ویووکو خپله السته راوړوه وه وه او له وورو ژبو څخه را 

 خو پخپل ځای کې دا هم یوه ستره السته راوړوه وه.  ژباړل شوی کار وو،

د واپوهۍ له تیارو څخه له راوتو وروسته علم خپله ژبه او خپل  ،له روساوس او د اروپا
اقي او سنسکرت په څېر له سختو اشتق او لوری له یوې مخې بدل کړ. علم وور د التیني

ېلو ژبو ص کړ، او له بېال بپېچلو صرفي قواعدو لرووکو ژبو له منګولو څخه ځان خال
څخه رامنځته شوې یوه پراخ لمنه، د ووو الفاظو او اصطالحاتو منووکې او په اساوه 
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را خپله کړه. د عربي ژبې د له ي  ې ، (ENGLISH) رېزي اوګ یعنې زده کېدووکې ژبه
منځه تلو المل د دې ژبې پېچلتوب وه وو، بلکې د دې ژبې د ویووکو فکري جمود او 

  د دې ترڅنګ، وور الملووه هم لري. ره وور د لېوالتیا وشتون وو.له علم س

ژبه له هماغه وېټې را ویولې تر ونه پورې د علم ژبه پاتې شوې. ون ورځ د اوګرېزي 
م ژبه وه ده، بلکې یوه علمي ژبه ګڼل کېږي. له اسال هژبه یوازې یوه وړیوالاوګرېزي 

ي، وي، اجتماعي، اقتصادي، سیاس هغه که ساینسي –پرته، د علم په هېڅ ډګر کې 
هم وده او پرمختګ امکان وه لري تر څو  –وي  ي، ټکنالوژیک، او یا بل هر ډګرفلسف

پورې چې یو څوک په دې ژبه کې پوره تبحر او وړتیا ووه لري. د علم لپاره په دې ژبه 
 کې تر دومره حده کار شوی، که د وړۍ بله هره ژبه وغواړي چې له دې ژبې سره ځان

حمت شپه او ورځ زیار او ز  کاله پورې  ۷۵۲تر  ۷۲۲ باید له سیال کړي، وو لږ تر لږه
 وګالي او دا کار ون ورځ واشووی ګرځېدالی دی.

ژبه ون ورځ د یوه هېواد یا څو قومووو ژبه وه ده، بلکې په ټولې وړۍ حاکمه، اوګرېزي 
ګ دوه ژبې تر څني اوګرېز او د اوسني عصر یوه لویه او اړینه غوښتنه ګرځېدلې. د 

وورې ژبې هم شته چې ون ورځ پراخه علمي کار او زیار ورته ویستل شوی. بې له شکه 
سره په هېڅ ډول د سیالۍ وړ وه دي، خو بیا هم د اوګرېزي چې دا دواړه ژبې هم له 

په هغو کې یوه ))اردو((  ، چېیکېدال يهغوی له ارزښت او اهمیت څخه اوکار وه ش
 رابرهبملي ژبه ده، او بله ))فارسي(( ژبه چې د ایران ملي ژبه ده. له  ژبه چې د پاکستان

 او پر دې د الله ملي ژبه هم دهمرغه، وروستۍ ژبه د ))دري(( په بڼه زموږ د هېواد 
تعالی شکر په ځای کول پکار دي. او اردو ژبه که څه هم زموږ په هېواد کې وشته خو 

بلد  لوا، له دې ژبې سره زموږ ډېری هېوادله دوو ښېګڼو څخه برخمنه ده: یو دا چې
دي؛ او دوهم دا چې زده کړه ي  ې ډېره اساوه ده ځکه یوه لویه برخه ي  ې په فارسي یا 

ي او ادب ،ترڅنګ د دې دواړو ژبو زده کړه هم په علمياوګرېزي دري ژبې والړه ده. د 
 ی شي. کې لویه مرسته راسره کوال وووډګر  تر یو څه بریده په ساینسي
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ره ژبه د اوسان لپاره د علم او پرمختګ ووې دروازې پراویزي. د یوه محقق او عالم ه
لپاره د تحقیق او څېړوې کارووه اساوه او کره کوي. د زده کوووکي لپاره د مطالعې، 
 د مراجعې او زده کړې مواد زیاتوي. په اړیکو او ارتباطاتو کې اساوتیا رامنځته کوي. او

 وو ترمنځ د افکارو او وظریاتو د تبادلې، د افهام او تفهیم، د مینېد اوساوا ژبې په وسیله
 او محبت، د زغم او د یو بل منلو ارزښتووه وده او پراختیا مومي.    

 کمپیوټر: -۲

دی چې  کاله پخواوی څو سوهد کمپیوټر په هکله زموږ تصور تر ون ورځې پورې هماغه 
ن په دې باید پوه شو چې کمپیوټر و کمپیوټر د حساب یو برېښناييز ماشین دی. خو

ورځ له حساب او ساده کارووو څخه دومره وړاودې تللی چې یو عادي اوسان ي  ې فکر 
چې هلته  کېږي  تر سترګوی. په اوس وخت کې د ژوود هېڅ داسې ډګر وه هم وه شي کوال

و ید کمپیوټر شتون تر سترګو وه شي. له ساده اداري او  کورویو کارووو ویولې، په لو
دفترووو او ادارو، په باوکووو کې د اوسان له وس پورته د پېچلو محاسبو  د سترګو په 
رپ کې ترسره کول، په فابریکو او تولیدي کارخووو کې د وسایلو او توکو ډیزاین، 

په څېر ټکنالوژیو شووتیا،  2CADاو  1CAMجوړښت او د کار څروګوالی تعینول، د 
ول، په رامنځته ک طبي برخه کې د پراخو اساوتیاوو  په چارو، په د څېړوې او تحقیق

ن د یوه هېواد تر کنترول او مدیریت پورې ټولې چارې ون ورځ د کمپیوټر 
 
همدې ډول ا

 په مټ ترسره کېږي.

هغه کارووه چې د وروسته پاتې وړۍ خلک ي  ې واشووي او/یا ډېر پېچلي ګڼي، له 
کې سرته  په مرسته د سترګو په رپکمپیوټر سره بلد قومووه ي  ې د همدې کوچني ماشین 

رسوي. د یوه ماشین اصلي دوده د اوسان لپاره کار اساوه کول دي، خو په کومه کچه 

                                                        
 د کمپیوټر په مرسته تولید.  1 
 اند کمپیوټر په مرسته ډیز  2 



  د بدلون پر لور

 
81 

چې کمپيوټر د اوسان په ژوود کې اساوتیا او چټک تیا رامنځته کړې، د بشري وړۍ په 
 تاریخ کې به بل هېڅ ماشین دا کار په دومره کچه وه وي کړی. 

یوه حتمي او ستره تقاضا ګرځېدلې او ون ورځ پرمختګ او کمپیوټر  کمپیوټر د روان عصر
تړلي دي. د کمپیوټر له پوره زده کړې او سمې  یو بل سره د الزم او ملزوم په اړیکهله 

ی چې له وړۍ سره د سیالۍ خپل خوب په حقیقت کارووې پرته هېڅ قوم وه شي کوال
 بدل کړي.

 ټ:انټرن -۹

ې وي چې ون ورځ وړۍ یو وړیوال کور یا ټولنه ګرځېدلې. دا مو ډېره اورېدلبه دا خبره 
رښتیا ده او د دې المل د اوټروټ په څېر د اوسان ستره السته راوړوه او د الله تعالی د 

ر چې اوس د وړۍ د ه ازې په دې معنا وه دیقدرت یوه عظیمه وښه ده. وړیوال کور یو
ول، دې ډ لکې دا اصطالح په پراخی شو. بکووج له اوسان سره په اساوه اړیکه ویوال

ته اشاره کوي چې ون ورځ د اوساواوو ژوود، فکر، احساس، علم، پوهه، عقیده، وده 
او پرمختګ، السته راوړوه، اختراع او داسې وور د لرغووې وړۍ په څېر شیندلي او پاشلي 

د ډه بې له خنډ او ځن –هغه که د وړۍ په هر ګوټ کې وي  –وه دي، بلکې هر اوسان 
ی شي. ون ورځ یوه علمي السته راوړوه د یوه کور په بل اوسان له یادو شیاوو خبرېدال

زاړه تاک کې د پېړیو پېړیو د ګردووو او چینجیو خواړه وه ګرځي، بلکې په هماغه شېبه 
 پورې رسېږي.   وقدد ټولې وړۍ د اوساواوو تر فکر، وظر او 

فکارو په اتو په اړه په خبرېدو، د خپلو ااوټروېټ په علمي تحقیق او څېړوې، د ووو وظری
څرګندولو، د وړۍ له هر ډول سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو پرمختګووو او اک تشفاتو په 

ی  ې  او یو وړیوال اوقالب اړه په پوهېدو، او داسې وورو ګڼو چارو کې ستر رول لوبولی
او لیکنې،  يدی. د اوټرټ پرمخ میلیووووو ک تابووه، څېړویز ک تابګوټ رامنځته کړی 

مجلې، اوویزې، ورځپاڼې او داسې وور په لوی شمېر په وړیا ډول د السرسي وړ دي. 
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اوټروټ یوازې د اثارو د یوه ارشیف په څېر وه دی چې هلته یوازې د تاریخ ګرد وهلي 
ګڼ  هره ثاویه –هره ورځ خو ډېره اوږده موده ده  –اثار موودل کېږي، بلکې هره ورځ 

کنې، مقالې، ک تابګوټي، اوځورووه، ویډیوګاوې، او داسې وور د شمېر ک تابووه، لی
اوساواوو د ودې او پرمختګ لپاره ایښودل کېږي. د دې ترڅنګ اوټروټ وورې ګڼې 

 اساوتیاوې رامنځته کړې چې دا ځای د هغو د څېړلو او څرګندولو وه دی. 

( څرګندول اوټروټژبې، کمپیوټر او اوګرېزي که په لنډو ټکو کې د پورتنیو درې واړو )
نوتو ژبه دې کور ته د ور واوګرېزي ی شو چې اوسنۍ وړۍ یو ګډ کور دی. وغواړو وو ویال

کیلي؛ کمپیوټر د دې کور دروازه؛ او اوټروټ د دې کور له غړو سره د اړیکې او پیوستون 
 وسیله ده. 

 نړۍ لید: -۴

، د ه راغلی؟ دوهپه لنډ ډول، وړۍ لید د درې پوښتنو ځواب دی: یو، اوسان له کوم
اوسان د پیدایښت موخه څه شی ده؟ درې، د اوسان پایله یا اوجام به څه وي؟ د وړۍ 
لید وور پاتې پراخه بحث د همدې درې پوښتنو پر فروعاتو والړ دی. په دې اړه اوسان 
پراخه هڅې کړې چې درې واړو پوښتنو ته ځوابووه ووای  ي. او تر ډېره حده په دې برخه 

وی هم دی. خو د دې درې واړو پوښتنو تر ټولو کره او دقیق ځواب کې بریالی ش
ی شي چې اوسان ي  ې خلق کړی. د اوسان خالق د ))یوازې او یوازې(( هغه ذات ویال

 ی چې په هغه کې وور هېڅ کمي او زیاتي تهدې پوښتنو ځواب په ډېر څرګند ډول ویال
ه یو بل برې وه کوو، بلکې پاړتیا وشته. دا چې هغه وړۍ لید څه شی دی، دلته پرې خ

 اړخ ی  ې خبرې کوو. 

تر ډېر اوږد مهاله د اوسان د فکر یوازینی محور او تمرکز یوازې په همدې درې پوښتنو 
ګ او پرمختوو. د دې حتمي پایله دا وه چې له اوسان څخه ی  ې په دویوي ژوود کې د 

وب وو. خو یالیتاو د اوسان یوازینۍ هیله په اخرت کې بر بدلون حوصله اخیستې وه
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هغه پوښتنې چې د اوسان په ذات او شخصیت  مهالون ورځ وړۍ لید بدل شوی. اوس 
ګڼل کېږي او یوې خواته شوې؛ او پر ځای  چاره، هغه د اوسان شخصي ې ويپورې تړل

 Religion of)ساویت د مذهب ی  ې د اوساوي ژوود د وېکمرغۍ او فالح فکر او د او
Humanity) ه شوی. اوسان له کومه راغلی او د پیدایښت موخه ی  ې ید لوری رامنځتل

خه د څ –دیني، فلسفي، ساینسي  –څه ده، د دې پوښتنې ځواب له درې ادرسووو 
هر اوسان په وړاودې ایښودل کېږي، اوس وو دا د هر اوسان خپله خوښه ده چې په 

ړه کر او ز دې درې واړو کې کوم لیدلوری ټاکي. دغه راز، دا هم د یوه اوسان د خپل ف
کار دی چې د خپل اوجام د ښه والي لپاره کوم لوری غوره کوي، یا د بد والي لپاره ي  ې 
له کومو شیاوو ځان ساتي. د دې تر ټولو ستر المل دا دی چې د دې پوښتنو ځوابووه 
هر اوسان ته په فردي ډول بې له شکه یوه ګ ټه رسوي، خو د ټول اوساویت په ښېګڼه 

ه ستر رول وه لوبوي. په دې معنا که په ټولیزه توګه ټول اوساوان او وېکمرغۍ کې دومر 
یوازې د همدې پوښتنو په ځواب کې خپل ژوود تېر کړي، وو دا په اصل کې دویوي 
ژوود ته د پای ټکی ایښودل دي. پر دې د خالق شکر په ځای کول پکار دي او دا ی  ې 

تو کې تو او اجتماعي معامالشخصي معامال پهیوه ستره پېرزوینه ده چې اوسان ته ی  ې 
 شعور ورکړی.  توند تفریق، تمیز او بېل

ون ورځ د همدې اصل له مخې هر کله چې بشري وړۍ له یوې ووې موضوع سره مخ 
یا دا مسئله د شخصي ی هغه مسئله په پوره غور او دقت شي، وو لومړ 

 
څېړي چې ا

لو هغه کې ټو ووعیت وي، وو په موضوع د شخصيووعیت ده او که اجتماعي؟ که 
اوساواوو ته دا اختیار ورکول کېږي چې پخپله خوښه یو لیدلوری غوره کړي. او که د 

 اجتماعي ووعیت وي وو د هغې د حل لپاره په ګډه الس په کار شي. 

وړۍ او په خاصه توګه زموږ په ټولنه کې دا  يله بده مرغه، په عمومي ډول په اسالم
پل شوی؛ زموږ په ټولنه کې چې هر کله یو ووی لیدلوری تر اوسه پورې وه دی را خ

جواز او  د علمي اک تشاف یا ووې ساینسي السته راوړوه را برسېره شي، وو لومړی د هغې
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د یوه مال یا مذهبي مشر په وړاودې ایښودل کېږي، بیا وو دا د ووموړي  لپارهعدم جواز 
 ه داسې چارو ځکه دین او مذهب پ –طبیعت او خوښې پورې اړه لري خپل کس په 

چې هغه شی حالل ګڼي او یا ی  ې د حراموالي فتوا ورکوي.  –کې هېڅ السوهنه وه کوي 
د اسالمي هېوادووو د وه پرمختګ او وروسته پاتې والي یوازینی المل همدا دی چې له 
دین او مذهب څخه ی  ې د اخالقو د سمون او د اوسان د باطني شخصیت د اصالح په 

وورو  هپاو هغه لیدلوری چې  اړه د فتوا ورکولو وسیله ګرځولې په حالل او حرامځای د 
 او پرمختګ المل شوی له هغه څخه ی  ې مخ اړولی.  کې د اوقالب اقوامو

د خپل پخواوي او بې بنسټه لیدلوري له پرېښودو او د روان او په وړۍ باودې د حاکم 
په پخپله  ده چې موږ ځکه یو وخت به پخپله راباودې حاکم شي وو ښه  –لیدلوري له ژر 

ل پرته له اوسنۍ وړۍ سره سیالي او رقابت کو لورا خپلو –ور وړاودې شو او غېږه ورکړو 
 په خالصو سترګو د خوب لیدل دي.

لیدلوری په پورته یاد وړیوال کور کې د روګ مثال لري. اوس که زموږ مال یا مذهبي مشر 
ه کور کې به مو خوشالي او وواي  ي چې کور په دې روګ، روګول حرام ده، وو په هغ

 ارامتیا په برخه شي او که وه، د دې ځواب باید لوستووکی پخپله ورکړي! 

د اوسني عصر غوښتنه دا ده چې هر څه په علمي او عقلي توګه وځیرل او وڅېړل شي؛ 
پکار ده چې علمي وړۍ ته د عقل او فکر په سترګه وک تل شي او له سترګو څخه د دین 

ی شي. دین او مذهب یوازې هغه مهال د ویوکې حق لري چې اې کړ لر  ېاو مذهب پرد
کله یو علمي اک تشاف او یا عقلي فرضیه د اوساویت له ګ ټو او وېکمرغۍ سره ټکر ولري؛ 

ټول  د بیا، هغه که د ژوود په هر ډګر کې وي او له هغه ورهاخوا، هره السته راوړوه
وګڼل ښه یوه وعالی له وښو څخه د الله ت هغه پکار ده چې ؛وي هم اوساویت په ګ ټه

وښه مه عظیي. پر اوټروټ باودې د بحث پر مهال مې اوټروټ د الله تعالی د قدرت ش
یت په اساس کړې چېرته چې الله تعالی وګڼله

 
ن کریم د هماغه ا

 
، او دا خبره مې د قرا

ْيِل َو فرماي  ي )) َماَواِت َوااَلْرِض َواْخِتاَلِف اللَّ ِق السَّ
ْ
ِتي َتْجرِ ِإنَّ ِفي َخل

َّ
ِك ال

ْ
ُفل
ْ
َهاِر َوال ي ِفي النَّ
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اَس  َبْحِر ِبَما َينَفُع النَّ
ْ
یت کې الله د وورو شیاوو تر څنګ د اوسان په الس ...ال

 
(( په دې ا

جوړه شوې کښتۍ هم له خپلو  وښو څخه ګڼي. په دې کې شک وشته چې د ساینس 
و د هغه ا ن ته روښاوه کوياوسا او د اوساوي عقل هره السته راوړوه د الله تعالی قدرت

 ستر ذات په پېژودلو کې لویه مرسته کوي. 

 کهخو  ؛د علم او ساینس هر پرمختګ د الله تعالی د پېژودلو په لور یو بل ګام دی
 پاتې شو، وو په حقیقت کې به مو له خپل خالق څخه شاته له دې کاروان څخه چېرته

 شاته تګ کړی وي. 

 د علم لوری: -۵ 

 تجربې(( له مخې په ثبوت ورسېږي،چې د )) فرضیههره هغه  د بشري عقل
االتو او په هر ډول ح ت لپاره ټاکلي قواوین وړاودې کړي (( شي، د خپل اثباه))مشاهد

د  ېږي.ضیه په ))علم(( بدلفر کې ورته پایله له ځاوه ښکاره کړي، وو هغه مهال هغه 
تر یوې اوږدې مودې  هغهبرعکس، هغه فرضی  ې چې دا معیارات پوره وه کړي،  دې

پورې د تحقیق او تنقیح په حال کې وي. په حقیقت کې د ون ورځې ټول هغه علوم چې 
دې الو تر عنوان فلسفې د اوږدې مودېویل کېږي، تر  (Sciences)کې ورته  په اوګرېزي 

لوستل کېدل. له همدې امله فلسفې ته د علومو مور واي  ي. ټول علوم د فلسفې له بطن 
ېدلي او وننۍ بڼه ی  ې غوره کړې. د یووان په اکاډمیو او مدرسو کې ګڼ علوم څخه را ټوک

لکه ادبیات، ځمکپوهنه، ستور پوهنه، جغرافیه، دین، کلتور، تمدن او داسې وور 
تدریسېدل، خو د ون ورځې په څېر ډلبندي او تصنیف ی  ې وه وو شوی، بلکې د فلسفې 

زده کېدل. له دې اکاډمیو څخه فارغ  د عمومي عنوان الودې به دا ټول علوم ښوول او
زده کوووکي به د یوې ځاوګړې برخې ماهرین او متخصصین وه وو، بلکې په هره برخه 

ن څه زده کړه کړې وه. له همدې امله کله چې له و اڅه و څخه کې به ي  ې له خپل استاذ
ه یوه اثر غکاله پخوا د یوه یوواوي عالم لیکنه یا کوم اثر راګورو، وو په هما ۲۵۲۲څخه 

کې پورته یاد ټول علوم تر سترګو کېږي. د افالطون د ))جمهوریت(( په ووم ک تاب، د 
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دا ډول د ارسطو ګڼې لیکنې، په دې ټولو ک تابووو کې د هم))افالطون مکالمات((، 
 څېړل شوې ده.بریده وګه تر څه وا څه علم هره څا

وه څاوګه رامنځته شوه. په ووم ی Epistemologyد وخت په تېرېدو په فلسفې کې د 
د حقیقت یا تیوري  ((Episteme))دا لفظ له دوو یوواوي کلمو څخه ترکیب شوی چې 

د یووان وروستنیو فلسفیاوو د موضوعاتو   د علم او پوهې په معنا ده. ((Logos))او 
ډلبندي پیل کړه او هغه فرضی  ې چې پورته یاد معیارات به ي  ې پوره کړل، هغه به ی  ې د 

Epistemology  تر ووم الودې څېړلې. د دوی دې کار دوه الملووه لرل: یو، دا چې
دوی د فلسفي موضوعاتو او علمي حقایقو ترمنځ د بېلتون غوښتووکي وو. او دوهم دا 
چې، د علومو له پرمختګ سره د یوه عادي زده کوووکي لپاره دا کار ستووزمن وو چې 

 ړي. په دې ټولو علومو کې تبحر او وړتیا پیدا ک

ه بېل علم په وله هماغه وېټې د علومو ډلبندي، په فرعي څاوګو وېشنه، هره برخه د ی
ې تر ون ورځ چې بیا روزل پیل شوو  وماهرین د او د هرې برخې توګه څېړل او ځیرل

پورې دوام لري. خو له دې السته راوړوې سربېره په هر دور کې د اوساواوو د یوه لوی 
ه ته وو؛ یعنې داسې وه وه چې د علم پ څاوګېوې ځاوګړې اک ثریت رحجان به د علم ی

هره برخه کې په مساوي شمېر خلک بوخت وو، بلکې په هره برخه کې له یو کم شمېر 
 کساوو پرته، د وړۍ لوی شمېر اوساوان به په یوه ځاوګړي علمي ډګر کې مشغول وو.

همدا حالت د ون ورځې په علمي وړۍ کې هم روان دی. اوسنۍ وړۍ هم د علم یو 
ی ځاوګړی لوری خپل کړی او یو لوی شمېر په همدې مسیر روان دي. په لنډ ډول ویال

شو چې ون ورځ هغه علوم تر تحقیق او مطالعې الودې دي چې د هغو وېغ په وېغه ګ ټه 
په ارامتیا او هوساینه کې رول لوبوي. اوس  اوساوي ژوود ته رسېږي او د بشري ژووداوه

اوسان د مابعدالطبیعاتي غوټو، د فلسفې د پېچلو مباحثو، د دیني او مذهبي اختالفاتو 
او د شعر او شاعرۍ د ابهاماتو او اجماالتو په ځای هغه علمي ډګرووه را خپل کړي چې 

ډایه سان د ژوود په بد اوسان په عملي ژوود کې د تطبیق او پلي کېدو وړ وي، او د او
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ی والچې په دې برخه کې ي  ې یادووه ک کې پکار راځي. څلور هغه ډګرووهکولو او ښه والي 
 شو په الودې ډول دي:

ټکنالوژي: د علمي قواوینو او تیوریو د تطبیق او عملي کولو په پایله کې رامنځته  -۷
  کېږي او اصلي موخه ی  ې د اوساوي ژوود هوساینه او شتمن کول دي.

طب: د اوسان تر ټولو ستره شتمني روغتیا ده.  د اوسان د روغتیا او له ډول ډول  -۲
واروغیو څخه ی  ې د ژغوروې، او له ژوود څخه د پوره خوود اخیستو لپاره د طب پرمختګ 

 او وده تر بل هر علم ډېره مهمه ده. 

زیار  او ورځارواپوهنه: هلته چې وننی اوسان د خپل ژوود ارامه کولو لپاره شپه  -۰
وباسي، همالته اوسنۍ وړۍ د اوسان لپاره ګڼې ذهني او وفسیاتي ستووزې او ګډوډۍ 

زو . د اوسان د دې ستوویرا والړې کړې چې د ټولې وړۍ اوسان ورسره الس او ګرېوان د
د هوارتیا لپاره د کوډګرو د تعویذووو، یا د وورو خرافاتو په ځای اوسان هڅه کوي چې 

ګډوډۍ د علم په زور له منځه  هته علمي حل الره پیدا کړي او هر هر ډول ستووزې 
 یوسي. 

څلورم ډګر یو عمومي او پراخ ډګر دی. په دې کې له پورته یادو درې څاوګو پرته وورې  -۴
څاوګې چې یوه ټولنه ورته اړتیا لري، لکه اقتصاد، حقوق، شرعیات، سیاسیات، 

و ګ ټور ارزښتناک ا دا هر یو پخپل ځای کېه شکه چې . بې لراځي ادبیات، او داسې وور 
، په دې یادو څاوګو کې په اوسنۍ وړۍ کې د اقتصاد او سیاسي علومو له يم دوعل

ی؛ خو په ټوله کې بیا دا هغه څاوګې وه دي اارزښت او اهمیت څخه اوکار وه شي کېد
چې د یوې ټولنې یا د وړۍ لوی اک ثریت دې پکې بوخت وي. د دې برعکس، پورته 

ې ډګرووه هغه دي چې په هغو کې هر وخت لوی بشري ځواک ته اړتیا وي. د ر د
ټکنالوژۍ پرمختګ او د اوساواوو د جسمي واروغیو او ارواي  ي ګډوډیو درملنه د یو څو 

 کساوو له وس وه بهر خبره ده.  
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دلته څو ټکو ته یادووه اړینه بولم: یو دا چې، د ټکنالوژۍ کلمه په خپل ځان کې هر 
او/یا فن راوغاړي چې د ټکنالوژۍ د اختراع او رامنځته کولو په برخه کې  هغه علم

مرستندوی وي، لکه: فزیکس، کېمسټري، کمپیوټر ساینس، الېک ټریکل اوجینروګ، 
او داسې وور. همدا روګه، ارواپوهنه له ځینو وورو اجتماعي علومو لکه ټولنپوهنه 

(Sociology) بشر پوهنه ،(Anthropology) پوهنه ، ښکال(Aesthetics)  پرته ډېره
ی. د دې ترڅنګ د لیکوالۍ او ویناوالۍ ځینې مهارتووه هم د اغېزمنه وه شي تمامېدا

یوه ارواپوه لپاره اړین دي. بله دا چې زموږ ټولنه یوه مذهبي ټولنه ده، وو یو ارواپوه ته 
 ي. ر معلومات ول ین او مذهب په اړه هم تر خپل وسهبویه چې د خپلې ټولنې د د

د دې څلور واړو ډګرووو ترڅنګ، هره ټولنه د علماوو، پوهاوو، روڼ اودو مبصرینو، 
اړتیا لري  همکارپوهاوو، او د ژوروالیزم په اصطالح د تکړه شنووکو یوه داسې پوړ ته 

چې د سیمې او وړۍ په رواوو اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو او علمي حاالتو او څروګوالي 
رڼا واچوي او د سیمې او وړۍ یو رښتینی اوځور د خپل ولس  د علم او عقل په اساس

په وړاودې کېږدي. د سیمې حاالت او د وړۍ روان وضعیت په داسې ډول تحلیل او 
تجزیه کړي چې یوه عام وګړي ته هر څه د لمر په څېر روښاوه شي. دا ډول علما او 

ي، ساینسي، علمشنووکي په هر ډګر کې هغه که دیني، سیاسي، ټولنیز، اقتصادي، 
فلسفي، ادبي، یا بل کوم اړخ وي، پکار دي او یوه ټولنه له دوی پرته د بدلون او 

ی. په حقیقت کې همدا د یوه قوم د مسیر او تګلوري ټاکووکی ووښت الر وه شي خپلوال
 پوړ دی.

 ډله ییز کار: -۶

بلکې د  وه وي، د اوساواوو هره اختراع او السته راوړوه یوازې په یوه اوسان پورې اړوود
دې تر شا د یوې لوی  ې ډلې اوساواوو مرسته او الس وي. هر کله چې د یوې اختراع په 
اړه لولئ یا اورئ چې دا اختراع د فالوي شخص ده. وو هېڅکله دا مه هېروئ چې دا 

و وه ده، بلکې په دې کې وورو ډېرو اوساواو زې په هماغه شخص پورې محدوداختراع یوا
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رم سټراوګ د لومړي ځل لپاره په سپوږمۍ هم خولې توی کړ 
 
ې. کله چې لولئ چې ویل ا
رم سټراوګ سپوږمۍ ته د پښه کېښوده، وو دا له یاده مه وباسئ چ

 
سولو ر ې د ویل ا

لپاره به څومره پوهاوو، اوجینیراوو، ساینسپوهاوو او وورو ګڼو علماوو وه ستړې 
په  ځولی چې د اوساویتکېدووکې هلې ځلې کړې وي. او سټراوګ ی  ې د دې جوګه ګر 

 تاریخ کې دا ستر ویاړ ور خپل کړي. 

سته الیو کس په یوازې ځان هېڅکله ډېرې سترې السته راوړوې او اختراعاګاوې وه شي 
ی د هرې برخې ماهر او متخصص ی. د دې المل دا دی چې هېڅ اوسان وه شي کوالراوړل

ول پله اماده کړي. د مثال په ډشي. او یا د یوې اختراع لپاره د اړتیا وړ ټول توکي پخ
کمپیوټر در واخلئ. کمپیوټر د یوه خاص کس اختراع وه ده، بلکې د کمپیوټر د هرې 
برخې لپاره بېال بېل ماهرین پکار وي. د کمپیوټر مخترع یوازې د کمپیوټر اساس 
رامنځته کوي. له هغه وروسته د کمپیوټر په جوړښت کې استعمالېدووکي وسایل 

مپيوټر سافټوېر، او داسې وور، دا ټول هغه څه دي چې د یو ډله کساوو )پرزې(، د ک
 له خوا چمتو او وړاودې کېږي. په همدې ډول بله هره اختراع در واخلئ. 

ستر کارووه ستر خلک د سترې ډلې په مرسته او همکاري کوي. په ډله ییز ډول کار 
ي، وو وساوان را یو ځای شکول د اوسني عصر یوه غوښتنه او اړتیا ده. کله چې پنځه ا

له دوی سره د پنځو اوساواوو مطالعه، عقلي او فکري ځواک، د ووښت او اختراع قوه، 
د زیار او زحمت لپاره اورژي، له ماتې وروسته د بیا را پورته کېدو جذبه، له واهیلۍ او 
مایوسۍ څخه ژغورووکي احساسات او د ودې او پرمختګ لپاره اوګېزه او هیجان ټول 

ا یو ځای شي، او بیا له دوی څخه یو داسې ځواک جوړ شي چې په علمي وړۍ کې د ر 
ستورو مقام ته ورسېږي او ووره وړۍ بیا له دوی څخه رڼا او ځال اخلي. هغه کار چې 

رځو په و  یوه ډله ی  ې د میاشتو اوی، ممکن یو کس ي  ې په کلووو کلووو کې ووه شي کوال
 رسوي. ترڅ کې د اکمال تر حده 
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هر څومره هڅه وکړي، هغه ټولنه به هغومره  ځان وې ټولنې وګړي که په یوازې د ی
پرمختګ ووه کړي چې څومره پرمختګ د ډله ییز کار په پایله کې رامنځته کېږي. پکار 
ده چې زموږ د ټولنې هر تن د خپل مسلک او پروفېشن ملګري ولټوي، یو ځای شي، 

لپاره کار وکړي. د طب په برخه کې  او په ګډه د دې ټولنې د سوکالۍ او هوساینې
ه کې او شاعر، د ارواپوهنه په برخ پوهان، د ادب په برخه کې لیکوالډاک ټران او کیمیا 

ارواپوهان، او په همدې ترتیب د هرې برخې متخصصین یو ځای شي او ))یوازې او 
ی ویوازې(( پخپل مسلک کې کار وکړي. ون ورځ هره اختراع، هره السته راوړوه، هر و

علمي تحقیق او څېړوه، هر فکر او وظر، هر خیال او فلسفه، د وورې وړۍ له خوا موږ 
ی له الرې موږ هم وړۍ ته یو څه ور ډالۍ کوال (Teamwork)ته راځي. د ډله ییز کار 

شو. باید دا په یاد ولرو چې د یو تن غږ په بڼ کې د یوه ګل په څېر ده چې هېڅکله 
د یوې ډلې او ګروپ غږ د ستورو په څېر دی چې هېڅوک ی، خو پسرلی وه شي راوستال

 ی. هم ترې مخ وه شي اړوال

Teamwork  یا ډله ییز کار د ونني عصر تقاضا ده، د دې تقاضا له پوره کولو پرته
هېڅکله د اوساویت له ستر او وېکمرغه، علمي او ساینسي کاروان سره وه شو یو ځای 

 ی. کېدال

 د بدلون او نوښت منل:  -۷

د بشري وړۍ اصلي ښکال او ارزښت په بدلون او ووښت کې ده. له ون څخه څو پېړۍ 
شاته الړ شئ او د هغه وخت د اړیکو ټینګولو د وسایلو او د تګ او راتګ د وسایطو په 

ړئ، وو و سره ي  ې پرتله کهوسا او چټکو وسایلو او وسایط اړه فکر وکړئ او د ون ورځ له
 ه دې برخو کې اوسان څومره له هوساینې او ارامتیا څخهپه ډاګه شي چې پ در پخپله به

قوه  نۍدوبرخمن شوی. دا د اوساوي شخصیت ووښت ته میالن او د بدلون لپاره د ده 
ده. اوسان تل د ووښت او بدلون غوښتووکی وي، خو په دې الر کې دی له ځینو 

د  ،وډووخنډووو سره مخ کېږي او د ده پښې ټکنۍ کوي. په دې وخت کې د هغو خن
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علم او عقل په مټ اوبه کول او خپلې الرې ته دوام ورکول، د اوسان رښتینی ځواک 
د  شي چې وګړي ي  ې ی. هغو ټولنو هېڅکله پرمختګ وه دی کړی او وه ی  ې کوالید

ې خپلوي، او وه پرېږدي چې د بدلون ژوود بدلوووک لنبدلون او تغیر پر وړاودې منفي چ
د و تازه او تاو خزان وهلي میراثي بڼ ګالن وغوړوياتې وږمه ي  ې له ویکووو څخه د ورپ

ي  ې کړي. بدلون وه منووکې ټولنې په ګرد وهلو او ورستو ارزښتووو، افکارو، خرافاتو او 
تصوراتو کې خپل ژوود تېروي. دوی ته بدلون د خپلې ټولنې لپاره یو ستر ګواښ او خطر 

ون ته خه په وېره کې وي. او بدلبرېښي. د خپلې واپوهۍ او جهالت له امله له ووښت څ
 په کرکجنه سترګه ګوري. 

د وړۍ په کچه د بدلون پر وړاودې تر ټولو زیات مزاحمتووه په اسالمي وړۍ او په تېره 
بیا زموږ په ټولنه کې رامنځته کېږي. د اسالمي وړۍ وګړي هر بدلون او ووښت ته د یوې 

عقایدو،  او پخپله ټولنه کې ی  ې د دود کافراوه یا مشرکاوه لومې او جال په سترګه ګوري.
دیني تعلیماتو، او تصوراتو په خالف یو ک فري ګام ګڼي. د همدې لیدلوري په اساس، 
وه یوازې د ووو فلسفي، ادبي، ساینسي، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو افکارو او 
وظریاتو سره غبرګون ښودل شوی، بلکې ډېری هغه ټکنالوژیک وسایل چې ون ورځ 

ره اسالمي ټولنه کې کارول کېږي، په لومړیو کې د هغو په وړاودې هم ډېر کلک په ه
چې د  و غبرګون را پورته شوی، او د کافراوو یو سازش ګڼل شوی. خو وروسته پوه شو 

ټکنالوژۍ یوه وسیله هرومرو کافراوو جوړه کړې او زموږ د بې دینۍ لپاره ی  ې جوړه کړې 
ن خو بیا هم د دې وسیلې یا ماشی –ار وه کوي چې هغوی هېڅکله په دې موخه یو ک –

او که  شو یښه ګ ټه هم ترې پورته کوال ،کې ده. که موږ غوښتل وووکارووه زموږ په الس
ی شو، دا اختیار له موږ سره دی؛ وو هغه مهال وغواړو په واوړو الرو کې ی  ې هم کاروال

ترسره  یوازې پخوا وه دیي  ې د هغو وسایلو کارول او ګ ټه ترې اخیستل روا وګڼل. دا کار 
 ودلورته غبرګون ښ شوی، بلکې د ساینس د هرې السته راوړوې په مقابل کې همدا

 دی.  ا یو ډېر منفي او غیرعاقالوه چلنشوی. د
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د دې چلند د له منځه وړلو لپاره هره ټولنه داسې روڼ اودو مفکرینو او شنووکو ته اړتیا 
ووښت مثبت او منفي اړخووه د خپل ولس لري چې د استدالل په مټ د هر بدلون او 

په وړاودې کېږدي. په دې ی  ې پوه کړي چې له بدلون پرته اوساوي ټولنه په یو ځای 
جامده پاتې کېږي، او د اوساوي ټولنې د تباهۍ او وراوۍ له دې وه بل لوی المل وشته. 

ده.  هووښت رامنځته کول او بدلون ته غاړه ایښودل د دې عصر یوه تقاضا او غوښتن
په دې عصر کې د ودې او پرمختګ یوازینۍ الره همدا ده. یو ووښت یا بدلون او یا یوه 
السته راوړوه او یا کوم ووی وظر او فکر د چا او کوم قوم له خوا رامنځته شوی، په دې 

ځای پکار ده چې په دې فکر وکړو چې هغه السته راوړوه او  رباودې د وخت د تېرولو پ
 ېچ او که وه؟ او دا کار د ټولنې د هغو خلکو له خوا باید وشي یګ ټور دوظر زموږ لپاره 

ه رڼا توګه د علم او استدالل پاو په بشپړه  ؛ی شيله دودیز چوکاټ څخه دباودې وتال
 ړي. وړاودې ک ي  ې خپلې ټولنې ته د هغه بدلون له څېړلو او تنقیح وروسته کې

 ې زموږ د بې الرې کولو لپاره شپهپه دې باید پوه شو چې وړۍ دومره وخت وه لري چ
او ورځ خولې توی کړي، خپل علمي او فکري ځواک یوازې زموږ د بې دینه کولو لپاره 
مصرف کړي؛ بلکې هغوی د اوساویت د سوکالۍ او هوساینې لپاره دا کار کوي. دا به 
لویه بدمرغي وي چې د دې په ځای چې له هغوی سره الس یو کړو، او موږ هم په دې 

ر کې ور ګډ شو، ارامه کېنو او د هغوی د موخو او ویتووو په اړه پرېکړې وویسو. د سف
 ،اوسان دوده د اوساویت د وېکمرغۍ لپاره زیار ویستل ده، او په ویتووو عالم ذات

خدای دی. موږ د اوسان اصلي دوده هېره کړې، او د خدای په کارووو کې مو السوهنه 
 پیل کړې. 

 له کرښې اوښتل:  -۱

 ي تر ټولو اړین عنصر له کرښې اوښتل او له ټاکله اوسني عصر کې د پرمختګ او ودې پ
ه سرحدوو پخواويدودیز چوکاټ څخه دباودې فکر کول دي. دا عصر زاړه حدود او و 

شي چې له  یوه مني، بلکې په دې عصر کې هغه څوک د وړۍ په سطح را پورته کېدال
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څیرولو وړتیا ولري. دا عصر محدودیتووه  حدودو څخه د تېرېدلو ځواک او د کرښو د
ول ی شي چې خپل ټوه مني، بلکې یو اوسان هغه مهال سترې السته راوړوې لرال

محدودیتووه له منځه یوسي؛ د اوساوي وړتیا او استعداد په اړه د منفي تصوراتو او 
ړتیاوو و افکارو هنداره ټوټې ټوټې کړي؛ او دومره سترو شیاوو ته الس واچوي، او د خپلو 

دایره دومره پراخه کړي، دومره هسکو څوکو ته ځان ورسوي چې یوازې د عالمه اقبال 
 ی شي چې: دا شعر ي  ې سمه احاطه کوال

 ـــــــــــقدیر سے پهلےــــــــــــــــــــی کو کر بلند اتنا که هر تــخود

 کیا هے ضابندے سے خود پوچهے بتا تیری ر  خدا

 عالمه اقبال رح

وازې هغه مهال شووی دی چې لومړی هغه منفي لیدلوری او فکر له منځه یو دا کار ی
وړل شي چې زاړه او پخواوي هر څه سم او ښه دي، له ویکووو را پاتې میراث د غورځولو 
وه دی او داسې وور ګڼ منفي خرافات او لیدلوري... او هر فکر، عقیده او وظر د علم او 

 ی  ې بېل شي، د سمو او واسمو ترمنځ ي  ې کرښه وکاږلعقل په زور وقد شي، کره او واکره 
شي، د وړ او واوړه توپير ي  ې روښاوه شي، منفي او مثبت اړخووه ي  ې په ډاګه شي؛ او 

ی ال کړ د زړه په مینه را خپ رزښتووهبیا له هغو څخه کره، سم، وړ او مثبت وظریات او ا
ي، لپاره له منځه یووړل ش شي، او واکره، واسم، واوړه او منفي افکار او وظریات د تل

ډک  ، وظریاتو او افکارو بښووکو، مثبتو او ګ ټورو ارزښتووو او ځای ي  ې په ووو، ژوود
ی شي. دا کار هغه مهال شووی دی چې اوسان له خپلو بندیزووو څخه ځان خالص اکړ 

 ی شی چې دکړي، د واپوهۍ او جهالت زولنې ماتې کړي؛ او دا کار هغه څوک کوال
 د دې شعر عملي ثبوت وړاودې کړي:  موالوای روم

 ردد می رود در راه راستــــــبی ت
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موالوای روم ی  ې د همدې بیت په  ان بیا هغو مقامووه ته رسېږي چېد دې الرې اوس
 دوهمه مسره کې په دې ډول بیاووي: 

 ره نمی دانی بجو ګامش کجاست

و د ژوود د سترو اوساواودا وګړی د ټولنې د وورو وګړو لپاره یوه بېلګه وګرځي. د وړۍ 
لیکووو له لوستنې دا له ورایه برېښي چې په دوی ټولو کې یوه مشترکه ځاوګړوه وه. او 

. محدودیتووو ته غاړه وه ایښودل وو  بهر فکر کول، د چوکاټ ماتول او هغه له کرښې
ر د داسې کوي، بلکې دا عصدا عصر په دودیزو افکارو سمبالو شخصیتووو ته ځای وه ور 

وي، که څه هم په دې الره کې یوازې او تنها  ان غوښتووکی دی چې دود ماتوووکیاوس
 وي. 

 کورنی ملاتړ: -۹۱

د دې عصر وروستۍ تقاضا او غوښتنه د کوروۍ له غړو سره د کوروي مالتړ شتون دی. 
د یوه اوسان د بریا تر شا تر ټولو لوی الس د هغه د مور او پالر هڅووه، تشویق او 

. کله چې سهار زموږ یو ماشوم د ښوووځي د ازموینې لپاره له کور څخه وځي، مالتړ لري 
وو د وړۍ بل هېڅ ځواک او قوه د هغه د پالر له دې جملې سره سیالي وه شي کوالی 

 چې: پخیر الړ شې زویه، ته ی  ې کوالی شې! 

زموږ د ټولنې د وروسته پاتې والي یو المل دا دی چې زموږ ماشومان او ځواوان د 
والدینو د دوو واسمو چلندووو له کبله بې تفاوته اموخته او روږدي کېږي. یو چلن دا 
دی چې د ماشوم په یوه واوړه او واسم کار هغه ته هېڅ ډول تنبیه او الرښوووه وه 
کېږي؛ بل چلن دا دی چې په یوه ښه کار کې د ماشوم مالتړ او هڅووه وه کېږي. زموږ 

ې شته چې له دې هم واخبره وي چې زموږ زوی یا لور په په  ټولنه کې ډېری کوروۍ داس
کوم ټولګي کې ده، تېر کال ي  ې پایله څنګه وه او په ماشوم کې مې کوم مثبت او منفي 



  د بدلون پر لور

 
95 

توپیرووه راغلي دي. د خپلو ماشوماوو پر وړاودې زموږ چلن بې تفاوته دی، په مقابل 
 لویېږي. کې زموږ ماشومان او ځواوان هم بې تفاوته روزل کېږي او 

په دې برخه کې درېیم منفي چلن دا دی چې زموږ والدین د اوسني عصر له ووعیت 
څخه واخبره دي او په دې اساس د دې پر ځای چې له اوسني عصر سره سم چلن 

 age)وکړي، د هغه برخالف زوړ او پخواوی چلن کوي. اوسنی عصر د معلوماتو دور 
of information)  د دې په ځای چې خپلو ماشوماوو ته د دی، خو د کوروۍ مشران

هغوی د پوښتنې په ځواب او یا د ستووزې د حل الرې په ښوولو کې معلومات ورکړي، 
برعکس د وصیحت او الرښوووې تر عنوان الودې، خپل اثر و رسوخ ورباودې اچوي. 
پکار ده چې زموږ والدین دا چلن بدل کړي، او کله چې له هغوی کومه پوښتنه کېږي، 

مشوره ترې غوښتل کېږي، وو په هغه برخه کې که معلومات ولري، وو ښه تر ښه،  یا
که وه په ډېر ارامه ډول خپل ماشوم ته وواي  ي چې په دې برخه کې زه معلومات وه لرم، 
ته کوالی شې له بل چا سره مشوره وکړې. ون ورځ زموږ ماشوم، زموږ د وصیحت زړو 

لري، بلکې له موږ څخه د معلوماتو او اطالعاتو  ک تابووو او ورستو مشورو ته اړتیا وه
 غوښتووکی دي.  

*** 
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 زموږ ښوونیز نظام

 ښوونځی:  -۹

نې څخه اوسان وه بولي چې له ټول څوک، ارسطو هغه او ساینسپوه لسفيد یووان ستر ف
ولنه اوسان هغه دی چې په ټاصلي د ووموړي منطقپوه په اود لرې او بېل ژوود تېروي. 

ي. د دې یو المل ښاي  ي دا وي چې اوسان د اوساویت ټول ارزښتووه، عقاید کې ژوود کو
ه ټولنې ترالسه کوي. هلته چې ټولنه وه وي، اوساوان وه وي، ټولنیز ژوود وه لاو افکار 

ویت سفر د هغه له به هم وه وي. د هر اوسان د اوسا عقایدوي، وو دا ارزښتووه او 
 د اوسان د ودې او تربی  ې ځای ښوووځی دی. ږي. له کوروۍ وروسته کوروۍ څخه پیلې

او تر ون ورځې پورې د ښوووځیو اصلي  ښوووځي له ون څخه ډېر پخوا رامنځته شوي
ې د کاو چوکاټ ، خو د ښوووځیو په ټولیز وظام دی موخه او هدف پخپل ځای پاتې

 اوسان د یوه ښوووځي اصلي موخه دوخت په تېرېدو ستر ستر بدلووووه رامنځته شوي. 
. اوسان په هغه دور کې ښوووځي ته ور ونوځي چې د ودې او ټاکل شوېاو رشد  وده

رشد په حال کې وي. په دې وخت کې د اوسان د شخصیت بېال بېل اړخووه لکه 
ی د ښوووځفکري، ذهني، ټولنیز، عقیدوي او داسې وور د ودې او رشد پړاوووه وهي. 

اوډول او اعتدال د رامنځته کولو  اوساوي شخصیت په دې ټولو اړخووو کې د توازن،
لپاره یوه هڅه ده. او په ډېری ټولنو کې ښوووځي په دې موخو او هڅو کې بریالي را 

 وځي. 

د یووان لوی فلسفي، افالطون، پخپل ک تاب ))جمهوریت(( کې د ښووویز وظام په اړه 
ده ز ی: ښوووکی، ښووویز وظام په درې بنیادووو والړ دچې  مهال لیکي په د خبرو 

په  مهال واي  ي چې یوه ماشوم ته کوووکی او وصاب. ورپسې په وصاب باودې د بحث پر
 ابتداي  ي دوره کې درې مضمووووه باید وښودل شي: 
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 ریاضي: د هغه د فکري او ذهني ارتقا او ودې لپاره.  -۷

 لپاره.  : د هغه د بدوي او روغتیاي  ي ځواک د ښه واليجمناسټیک -۲

 رامنځته کولو لپاره. د شخصیت کې د اعتدال موسیقي: د هغه په  -۰

کې ماشوم ته د یوه  –کاله وه  ۷۲ – ۱چې د ده په اود  –په ابتداي  ي دوره  ،افالطون
د  ایدب وو چې. دی په دې اود یا فن له ور ښوولو سره کلک مخالف وو ځاوګړي علم او 

وره ن د ځان لپاره غهر علم یا في چې لر و  دا واک او اختیار ماشوم بلوغ تر مهاله پورې 
ت له علمي او اکاډمیک تر دې ځایه پورې د افالطون وظریاکړي.  ی  ې غورهوو کوي، 

برېښي. خو کله چې د شعر او ادب په هکله خبرې کوي، وو  اړخووو معقول او صحیح
له شعر او ادب سره د افالطون مخالفت ښووویز وظام ته هم را غځېږي، او ووموړی 

ید شعر او ادب ور زده وه شي، ځکه دا دواړه په اوسان کې تنبلي، واي  ي چې ماشوم ته با
 غفلت او په عملي ژوود کې واراستي رامنځته کوي. 

 رېښيبپه حقیقت کې دا د افالطون یوه فکري تېروتنه وه. او د دې یو ښکاره المل دا 
ترمنځ وه شلېدووکې او خپلمنځي اړیکې هېرې کړې  اعري چې افالطون د موسیقي او ش
بڼه  و وثر پهتورو او کلماتو او  وظم  د ،شعر او ادب. دی او بیا ی  ې دا فکر وړاودې کړی 

و زمزمه ترې ا د موسیقۍ پنځووه ده. که موسیقي د اوسان په غږ کې را پیدا شي، سندره
په ځینو االتو او وسایلو او یا د هغوی په اجزاوو کې یوه همغږي  پیدا کېږي؛ که چېرته

هنګ رامنځته 
 
شي، وو موسیقي ترې زېږي؛ او کله واکله همدا موسیقي له هغو تورو او ا

حساس ځای په ځای او د ا چې د یو بل په څنګ کې په هنرمنداوه توګه څخه او  کلماتو
 .وایوو شاعري شي رامنځته کېږي چې دې ته بیا شعر  ې په تار واوبدلو عاطف

کاله مخکې هغه څه ته  ۲۵۲۲له ون څخه شاعرۍ ته د ارزښت وه ورکولو پرته، خو 
اشاره کول چې ون ورځ اوسان له ډېرو هڅو وروسته ترالسه کړي، د ووموړي فلسفي او 

 ادبپوه وبوغ او علمي وسعت څرګندوي. 



  د بدلون پر لور

 
98 

ه ټولنه او یوه دودیز  پاتې شوې افغاوستان د تاریخ په اوږدو کې له عصري علومو لرې 
و دودیز یوه ستره بدمرغي وه، خوه. بې له شکه، له عصري علومو لریوالی د دې ټولنې 

اړخ ی  ې یوه وړه ګ ټه هرومرو رسولې او هغه دا چې تر خپل وسه ي  ې خلک د هماغه دور 
 په دودیزو زده کړو روزلي او سمبال کړي وو. 

په افغاوستان کې عصري ښوووځي ډېره پخواوۍ ریښه وه لري، بلکې د وولسمې او شلمې 
ړو تر زده ک و څخه په افغاوستان کې د دودیز پېړۍ د مهال زېږوده دي. له همدې وخت 

څنګ عصري زده کړې پیل شوې. خو په لومړیو وختووو کې په همدې ښوووځیو کې 
هم د دودیزو او مذهبي زده کړو پله د عصري علومو په پرتله دروه وه. د وصاب ډېری 

حوې و عقاید او صرف و و ېبرخه زړې فلسفې، د منطق ځینو پخواویو ک تابووو، فقه
ویولې وه؛ او د هغه وخت د علومو شتون پکې ډېر پیکه او کم روګه وو. د ریاضي یو 

ور او داسې ځینې و ساینس په اړه د عمومي پوهاوي یو کوچنی ک تاب ویم ک تاب، د
ک تابووه به وو. خو د وخت په تېرېدو، په دې کې تر ډېره بریده ښه والی راغی، او له 

لومو ي  ې ډېری عصري ع او ځای ه لرې شوره بریدوصاب څخه مذهبي او دیني روګ تر ډې
چې تفسیر او  –. په اوسني وصاب کې په دیني برخه کې یو یا دوه ک تابووه ته ورکړل شو

لومو برخه ي  ې عصري عوجود لري؛ او ووره ټوله  –یادېږي دیني زده کړې یا په بل ووم 
 ته پرې ایښې. 

 مدرسه:  -۲

بي زده کړو لپاره بېل درس ځایووه او ادارې سره موازي، د دیني او مذه وښوووځيله 
 ون ورځ ي  ې د مدرسو په ووم پېژوو. رامنځته شوې چې 

ي چې د مدرسو په بڼه لیدل کېږ  –د دیني علومو د درس او تدریس اوسنۍ تګالره هم 
د اوسنیو عصري ښوووځیو په څېر ډېر اوږد تاریخ وه لري، بلکې دا دواړه د اوسني  –
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ه دي. خو دا خبره بېله ده چې د عصري ښوووځیو تاریخ د مدرسو او ووي تمدن زېږود
 له پیدایښت څخه وړاودې پیل کېږي. 

پورته په یوه بحث کې وویل شوو چې دین د هر اوسان شخصي او ذاتي مسئله ده. او 
 یوهله په پخپ هم ویستل و د ترالسي لپاره زیار او زحمتپه دې اړه هڅه او د دیني علوم

ه لري. په حقیقت کې شوي هم همداسې دي. د مدرسو تر منځته راتګ اوسان پورې اړ 
 پورې دیني زده کړې په اوفرادي او شخصي ډول زده او تدریس شوې دي.

صحابوو ته ورسېد. په صحابوو کې ځینو  م دین د حضرت محمد )ص( له خواد اسال
ړی وو. قف کدین په ډېره غوره ډول زده کړ؛ خپل ټول ژوود ی  ې د اسالم زده کړې ته و

وه چې په صحابوو کې ډېر لوی علما، مفسرین او د فقهې پوهان را شد هغه پایله دا 
خذ یا په ساده اصطالح د وصاب یوازینی 

 
پورته شوو. په هغه وخت کې د دیني علم ما

ن په یوه برخه وه پوهېد
 
ن کریم(( وو. کوم صحابي به چې د قرا

 
، وو له وورو هک تاب ))قرا
  په دې اړه پوښتنه کوله یا به پخپله وبي کریم ص ته راتلل. څخه به ي  ېصحابوو 

لکه څروګه چې  –د صحابوو له دور را وروسته، تابعینو کټ مټ په همدې ډول 
صحابوو له پیغمبر )ع( یا وورو صحابوو څخه زده کړی وو، دوی هم له سترو صحابوو 

ن کریم ترڅنګ د احادیث
 
ن کریم زده کړ. په دې وخت کې د قرا

 
ر )ع( و او یا د پیغمبقرا

ن  لراټولو –چې د وورو له خولو بیان شوی وو  –د ژوودلیک 
 
هم پیل شوو. اوس د قرا

 په اړه راځي )رح( کریم ترڅنګ د احادیثو درس او تدریس هم پیل شو. د امام مالک
اوه. او ک دیثو د ک تاب ))مؤطا(( تدریسپه مسجد وبوي کې د خپل د حچې ووموړي به 
دې  هم کېناستل. ءحلقه کې به د امام شافعي )رح( په څېر لوی علماد درس په دې 

 لړۍ تر اوږد مهاله پورې دوام وکړ. 

او د اسالم د  خه واوښت او د عجمو وړۍ ته ورسېدقلمرو څ کله چې دین له عربي
پیرواوو دایره پراخه شوه. وو اوس د دین د زده کړې لپاره لومړی د هغې ژبې زده کړه 
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ل شوی وو، یوه لویه اړتیا شوه. د دې ترڅنګ له عجمو ک تاب پکې واز دې دین  چې د
سره د زیات تعامل او ځینو وورو الملووو په اساس پخپله په عربو کې هم د عربي ژبې 
هغه ذوق او سلیقه وه وه پاتې چې یو وخت د دوی د ویاړ او فخر وسیله وه. د دې اړتیا 

ت، معاوي، او داسې وور ژبني علوم د پوره کولو په هڅه کې د صرف، وحوې، بالغ
رامنځته شوو. په دې وخت کې چې کوم کس د دین زده کړه غوښتله، وو اړینه وه چې 

رو پوهاوو او ست حر ومومي. د دې لپاره به د عربي ژبې دلومړی په عربي ژبه کې پوره تب
ه داماماوو په لټه کې ووتل، او د صرف و وحوې له امام څخه به ی  ې صرف او وحوه ز 

د  .خدمت کې کلووه تېر کړلپه ؛ د بالغت او معاوي لپاره به ی  ې د یوه بل امام لکړ 
دې ترڅنګ په اسالمي وړۍ کې د عباسیاوو د خالفت پر مهال د علومو هغه ستر کاروان 
له ځان سره د اسالم لپاره ځینې ووې ونګووې هم را وټوکولې. د وورو ادیاوو د ک تابووو، 

اطي منطق، او د هند د تصوفي او عرفاوي ادیاوو د ک تابووو ژباړو، د یوواوي فلسفې و سقر 
ې هم را . خو ورسره ی  ې ځینې پوښتنې او ویوکپراویستل ووي بابووهبې له شکه، د علم 

پورته کړې. د دې تفصیل ډېر اوږد دی خو اجمال ي  ې دا دی چې د دې کار په پایله کې 
اره اړینه په کړه هم د یوه دیني عالم لفنووو زد د علومو او د منطق او فلسفې په څېر

 ه. وګرځېد

ن او سنت وو، 
 
خذ چې قرا

 
تر څنګ د پورته یادو له دې وروسته به د دین د اصلي ما

ه دا وه په زړه پورې خبر بله . په دې کې وههم حتمي او ضروري  و زده کړهعلومو او فنوو
و هېواد کې هم وه وو. چې د دې اماماوو او علماوو ځای به په یو ښار کې څه چې په ی

له همدې امله په دین میین اوسان اړ وو چې د هر فن او علم لپاره میلووه میلووه الره 
ې وورو او داس ، امام شافعيکېدل. د امام بخاري  په پلي تګ ډېری سفرووه به او ووهي

  اماماوو ژوودلیک له همداسې سفرووو څخه ډک دی.

ڼه د مدرسې په به. تر دې پورې چې اوسني تمدن د دین زده کړه په همدې ډول رواوه و
و اوس اړتیا وه وي چې د یوه ځاوګړي فن یا علم لپاره یاو  .یوه لویه پېرزوینه پرې وکړه
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را  ی  ې د دیني مدرسو په وظام کېوکړي، بلکې د هر فن او علم، عالم  تن میلووه سفر
ای پپه یو ځای کې  ی شي چې ټول علومیو ځای کړي او هر څوک په ډېرې اساوۍ کوال

 په څېر د فراغت سند هم ترالسه کړي.  وظاموووورسوي، او د وورو عصري  ته

 ن بدلونونه: یاوې او اړیمګړتین -۹

تر دې ځایه پورې د ښوووځي او مدرسې په ښووویزو وظامووو، د هغو د منځته راتګ  
ې پر امووو کپر ځینو الملووو او ووعیت خبرې وشوې. په دې ځای کې به په دواړو وظ

حث ب ې پر اړینو بدلووووو او حل الرو ک په هغوشته ویمګړتیاوو او ستووزو، او ورسره 
 له د هغې له حل الرې او بدی. د بحث د لنډون په موخه هره ویمګړتیا او ستووز وکړو 

 .يسره یو ځای څېړل شو

ز وظام ي  ې ید مدرسو او ښوووځیو یوه تر ټولو لویه ستووزه دا ده چې زموږ د ټولنې ښووو
او شعوري  ټولنه په دوو فکري او په پایله کې ي  ې  په دوه وه یو کېدووکو ټوټو وېشلی

ا .  په مدرسو کې عصري علوم وه ترسترګو کېږي؛ او په ښوووځیو کې بیبرخو تقسیم کړې 
د دیني علومو یوازې یو یا دوه ک تابووه ښوول کېږي چې یو خو د یوه اوسان دیني اړتیا 

ی، او بل دا چې هغه ک تابووه د یوه ځاوګړي مذهب یا فرقې د ي ویالته ځواب وه ش
زموږ  .چې پخپله ډلبندۍ او فرقه واریت ته الره پراویزي  فکر په اساس لیکل شوي وي

د وصاب د دیني برخې ک تابووه د حنفي مسلک له مخې لیکل شوي؛ چې په لومړۍ 
زې پرې د تحقیق او څېړوې دروااو په دین کې   اوسان ته د تقلید الرښوووه کويورځې ال
پېریال چا ه خاصپاو  د لوستلو ځاوګړي وصاب ارغ ځوان دبل خوا، له مدرسې فتړي. 

له کسره وابلده وي. په دې اساس،  ۍ وړ  ېوو کېدو له کبله له روان عصر اوکې د روزل 
چې د دې دواړو ځایووو فارغین په ټولنه کې له یو بل سره مخ شي، وو د دوی دواړو 

و ا او د دواړو ترمنځ د افهام او تفهیم هېڅ بنسټ کري واټن وجود لري ترمنځ یو لوی ف
وه ترسترګو کېږي. د دوی فکري سطحه د دواړو ترمنځ د ټولنیزو  (contextځمکه )
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یز وظام چې دا دوه اړخ وو تر ټولو لومړی پکار دا دهاړیکو لپاره لوی خنډ رامنځته کوي. 
 شي. همغږي وظام بدل له یو بل سره په یوه او 

 هښووویزو کلووو پورې له یوه ماشوم څخه دا واک واو ویو داسې وظام چې تر دوولس
مدرسو  دخلي چې د خپلې خوښې او استعداد سره سم مسلک د ځان لپاره غوره کړي. 

یوه لویه ستووزه همدا ده چې مدرسه پخپله د یوه ماشوم په هکله دا پرېکړه کوي چې 
یوه اوجینر  د هغهخدای  ، دا هېڅ توپیر وه کوي کهي الم کېږ دیني ع به هرومرو  یالوکپ

 . يویا ډاک ټر کېدو لپاره خلق کړی 

وظام د رامنځته کولو لپاره تر ټولو مهم عنصر وصاب  دوو وظامووو پر ځای د یوه ګډد 
دی، ځکه همدا وصاب دی چې د ښوووځیو او مدرسو تر منځ اساسي توپیر او د بېلتون 

ظام په اړه د لیکوال عمومي فکر  او وظر په الودې ټکو کې د دې وکرښه رامنځته کوي. 
 وړاودې شوی: 

د دې  یا هر څومره چې –وصاب باید په داسې ډول چمتو شي چې له دوولس  -۷
کلو وروسته یو ماشوم که وغواړي چې د ځان لپاره د عصري  – کارپوهاوو ته ښه برېښي

ره وي؛ او که غواړي چې د دین ورس و فرصت علومو ډګر غوره کړي، وو هم پراخه واک
یو تکړه عالم شي، وو هم دروازې ورته خالصې وي. د دې لپاره اړینه ده چې دوولس 

 توازن او اوډول برابر شي.  ورتهکلن وصاب په 

د هېواد ملي ژبې )پښتو او دري(، زموږ د دین ژبه )عربي( او یوه وړیواله ژبه چې  -۲
ده چې ار ( ده، وو پکلو مخکښه ژبه )اوګرېزي ګر کې ترټوپه اوس کې وخت په علمي ډ 

څلور واړه ژبې د دې وصاب یوه الزمي برخه وګرځول شي. په دې څلورو ژبو کې پښتو دا 
او دري ژبې زموږ ملي ژبې دي چې د دې زده کړه د دې ټولنې د هر وګړي لپاره الزمي 

ده کړې ژبو له ز ده؛ په دې ژبو کې زموږ د کلتور او فرهنګ ژورې ریښې پټې دي، د دې 
پرته موږ له خپل اصلي ثقافت څخه لرې پاتې کېږو. عربي ژبه زموږ د دین او مذهب 
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ژبه ده. د دې ژبې زده کړه د یوه مسلمان لپاره له بلې هرې ژبې زیاته مهمه ده. ځکه 
ن کریمله دې ژبې پرته مسلمان اوسان وه شي کوال

 
(( ی چې پخپل مذهبي ک تاب ))قرا

 ژبې په ارزښت وړاودې هم عصر ژبه ده. د اوګرېزي  ی کې د اوسنيپوه شي. او په پا
شوې. د اوسني وظام برعکس چې مدرسو کې دا ژبه هېڅ شتون وه لري وزیاتې خبرې 

زده  دپکار ده چې د ملي ژبو او په ښوووځیو کې له څلورم ټولګي څخه پیل کېږي؛ 
 ي. ی شپه ځای کړا ځای( هم دا وورې دوه ژبې )عربي او اوګرېزي کړې په څنګ کې 

ن کریم او احادیث پخپله اصلي بڼه باید د وصاب یوه  -۰
 
د دیني علومو په برخه کې قرا

او بیا  ای شيله پخواويو ک تابووو څخه احکام را ټول کړ فقهې برخه وګرځي. وه دا چې د 
ول پکار ده چې زده کوووکي په مستقیم ډ ،ل شيد دین په توګه زده کوووکو ته وښوو 

 
 
یو د پېړ زده کوووکین او حدیث د پوهېدلو وړتیا ولري؛ د دې په ځای چې په قرا

ه ورکړي، د تحقیق او څېړوې ټوله اورژي له السخپله فقهې په پېچلو غوټو کې  پخواوۍ د
ن کریم له رڼې چینې څخه خپله علمي او دیني تنده ماته 

 
ښه به وي چې هغوی د قرا

ن او حدیث په دې کې هم شک وشته، چې تر ون ورځکړي. 
 
وم کار کچې ې پورې په قرا

ار هم زده کعلمي ډېره ارزښتناکه او ګراوبیه شتمنې ده؛ پکار ده چې هغه  ، هغهشوی
یو زده کوووکی باید په داسې ډول وروزل شي چې د کوووکو ته ور وپېژودل شي، خو 

ن او سنت خبره د وروستۍ کرښې په توګه ومني، وه دا چې د امام ابو حنیفه )ر 
 
(، حقرا

 فسیرتاو  تعبیر (، یا امام شافعي )رح( د ک تاب یو)رح(، یا امام مالک )رح احمدیا امام 
 تر ټولو صحیح ورته ښکاره شي. 

ن کریم د اسالم وروستی ک تاب دی. له  -۴
 
 لدې وړاودې هم اسماوي ک تابووه واز قرا

ي. د ر شوي چې په اوس وخت کې ي  ې درې ک تابووه د ژباړو په ډول په وړۍ کې وجود ل
ن کریم په راتلو هغه ټول 

 
ن کریم اورولې. د قرا

 
هغو په اړه خپله وروستۍ پرېکړه قرا

 غههپخواوي ک تابووه منسوخ شوو؛ خو په دې کې هېڅ شک وشته چې تر اوسه هم 
حکمت،  ،صحایف دي. کومه رڼا ک تابووه اسماوي ک تابووه او د الله له خوا وازل شوي



  د بدلون پر لور

 
10
4 

ن ک الرښوووه
 
شته. د  مه ریم کې شتون لري، په هغو ک تابووو کېاو هدایت چې په قرا

الی له علم سربېره، د الله تع ووسخې له ټولو تحریفاتو او السوهناوجیل، زبور، تورات 
ن او حدیث ترڅنګ په وصاب کې د دې ک تابووو  سرچینې او حکمت ډکې

 
دي. وو د قرا

د  رې زده کوووکیځایول او تدریسول هم یو ډېر ګ ټور او باارزښته کار دی. له دې ال
ي ی شڅخه خبرېدال –له ادم )ع( څخه تر محمد )ص( پورې  –اسالم له ټول تاریخ 

ن کریم یوازې د دې ک تابووو په ځینو برخو کې د تحریف او په دې پوهېدال
 
ی شي چې قرا

له ون څخه  چې ې کړ  هی  ې هېڅکله وه د خبرهدا کړی، را  خبر دوېد ترسره ک او السوهنې
و وور دا ا ل حکمت او هدایت بېرته واخیستلخپله دې ک تابووو څخه  اللهوروسته 
وووکي د زده ک په دې ډول د دې یوه بله ګ ټه دا هم ده چې .ک تابووه وه دي هغه الهي

 لیدلوری  في تصور اومن ی  ې او د وورو ادیاوو په اړه کې وسعت پیدا کېږي  په فکر او وظر
 . ختمېږي 

باید   –بیالوژي، ...  لکه فزیکس، ریاضي، کیمیا، –بل مهم عنصر عصري علوم  -۵
د وصاب یوه برخه وګرځول شي. همدا علوم د اوسنۍ وړۍ د پرمختګ المل شوي دي. 

ه ور ت شي چې د ټولنو ترمنځ د سیالۍ ډګر ید همدې علومو په مټ یوه ټولنه کوال
ښک ته شي. د دې ترڅنګ هره ټولنه یو لړ علوم لري چې ټولنیز علوم ي  ې بولو، په وصاب 

د تېر  ی. د خپلې ټولنېي بریده د دې علومو شتون هم اړین او ضروري دکې تر یو ټاکل
مهال، د ټولنې د ځمکنیو سرچینو، په اوسني وظام... او داسې وورو ډېری موضوعاتو 
باودې د پوهېدلو لپاره د تاریخ، جغرافی  ې، مدوي زده کړې او داسې وورو ټولنیزو علومو 

 ه غوره او بنسټ جوړوووکي وصاب کې د دېیو پهی. اله ارزښت څخه اوکار وه شي کېد
 ټولو شتون الزمي دی. 

د وصاب یوه برخه باید ځینو هنرووو ته ځاوګړې شي. پکار ده چې زده کوووکو ته د  -۶
، لیکوالي ،ک تاب په بڼه وه، بلکې په عملي بڼه ځینې هنرووه ور وښودل شي. شاعري 

 ږي.د باطن څرګندووه پرې کې رسامي، وقاشي او موسیقي هغه هنرووه دي چې د اوسان
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ازن او په اوساوي شخصیت کې د تو لپاره ه اوسان د باطن او اروا د ارامتیااو بېرته د یو
وورو  ددا وي چې  ه والیښل ب یو رول لوبوي. د هنرووو کې اغېزمنرامنځته کولو  په

په غوره  کې زده کوووکو تهګ ټو ترڅنګ د اوسان لپاره یوه تفریح هم وي. په ښوووځي 
ده کول یو ډېر ستر ډول د موسیقۍ ور زده کول، د رسامي او وقاشي ور ز او مسلکي 
 کار دی. 

، پر وړاودې به د خلکو غبرګون څه وي وروستي ټکيلیکوال په دې پوهېږي چې د دې 
علمي او  یوپر ی چې د خلکو د غبرګون له امله خو لیکوال هېڅکله هم وه شي کوال

دا یو منل شوی حقیقت دی چې هنرووه د اوسان کړي.  ېټپسترګې ساینسي حقیقت 
نر. ، او په تېره بیا د موسیقۍ هکردار ترسره کويو کې لوی رول  وده په ذهني او رواوي

موسیقي ته د تصوف سترو څېرو او مخکښاوو لکه موالوای روم او داسې وورو ځاوګړی 
ه ټولنه ی. دا چې یوکېدا رزښت څخه هېڅکله اوکار وه شيارزښت ورکړی. د هنرووو له ا

د ځینو الملووو په اساس یو هنر بد او واروا ګڼي، هغه بېله خبره ده. ))په دې اړه چې 
 *((ي فکرموسیقي حرامه ده وګورئ: د ک تاب درېیمه برخه، *مذهب

 ې د افالطون خبرې ته ور ګرځم چې ښووویز وظام په در  بېرته په دې ځای کې -۱
. زده کوووکی. د وصاب په اړه پورته خبرې وشوې وصاب اوبنسټووو والړ وي: ښوووکی، 
تر ټولو  په ښووویز وظام کې وظام د فابریکې خام توکی وي.زده کوووکی د یوه ښووویز 
. ښوووکی د ښووویز وظام لپاره د څرخ مثال لري. او بې دیستر رول د ))ښوووکي(( 

کار ده روې په برخه کې پی. د ښوووکو د ګماوووکي څخه دا وظام پرمخ وه شي تالله ښ
چې له ډېر غور او فکر څخه کار واخیستل شي. تر ټولو ښه به دا وي چې د ښوووکو د 

رې لومړی هر ښوووکی د هماغې ادا .ګماروې او څاروې لپاره یوه بېله اداره رامنځته شي
وه کړوې او کارو  وخت په وختازموینې او ارزووې وروسته وګمارل شي، او بیا ی  ې له 

 ل شي. وڅار 
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یوازې د ښوووکو د استعداد او وړتیا په اړه هم پاملروه وه ده پکار، بلکې د دې ترڅنګ 
د بېل فکر، عقیدې، دین، ژبې، کلتور او فرهنګ ښوووکي باید وګمارل شي. که یو 

 وګرېزي استاذ له خولې واوري، یا ا مذهبي-تاریخ د یوه هندو ې ټولنېخپلد زده کوووکی 
ژي له یوه کافر اوګرېز څخه زده کړي، او یا د بیالو  ځای دري ژبې پر یوه پښتون یاد ژبه 

یا دا به د هغه زده کوووکي په فک  تدریس د یوه عیسوي ښوووکي له خوا وشي،
 
ر وو ا

یا دا ډول زده  کوووکی به ي ته الره هواره وه کړي او وظر کې وسعت او پراخوال
 
؟ او ا

په ډېر پراخ تندي افهام او تفهیم  هغه شخص وه وي چې له هر ډول اوسان سره به
یا همدا به هغه زده کوووکی وه وي چې یوازې د مذهبي، فرهنګي، عقیدوي، 

 
کوي؟ ا

قومي او ژبني توپیر له امله به هېڅکله پخپل ځان د علم او تحقیق دروازې وه تړي؟ او 
 د علم او پوهې په لور ور درومي؟ تل به

 و ک تاب،ی رېکړه کوي. په دې هکله یوه مقاله،پ یوه ملت د لوړتیا او ځوړتیاوصاب د 
یا د یوه مفکر فکر بسنه وه کوي. په دې ځای کې د وصاب په اړه غټو غټو ټکو ته اشاره 

 ري؛ پورتني مواد په څه ډول په وصاب کې ځای پشلیکل ووشوه. وصاب په څه ډول 
تنې پوښ ې بلها وور ي؛ او ... داسې شټاکل وي؛ د ښوووځي لپاره څومره موده شځای 

شته چې د یوې ټولنې د مفکرینو او د دې برخې د پوهاوو واستو، خبرو اترو او قلم ته 
 اړتیا لري. 

 پوهنتون:  -۴

له ښوووځي وروسته د لوړو زده کړو او په یوه برخه کې د تخصص تر کچې رسوووکی 
 دژبې پوهنتون کلمه خو د فارسي په ووم یادېږي.  Universityبنسټ د پوهنتون یا 

 Universitasکلمه د التیني ژبې له  University، خو ))داوشګاه(( لفظي ژباړه ده
څخه اخیستل شوې چې د ښوووکو او پوهاوو د ډلې او یا د وګړو، ټولنو، کمپنیو، 

پراخه معنا ټولګه او یا مجموعه ده.  Universityکارخووو یوې ټولګې ته ویل کېږي. د 
کلمه د دې بنسټ لپاره یو ډېر  Universityو د د پوهنتون اوسني جوړښت ته په ک ت
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، ښوووکي، وصابووه څاوګوغوره اوتخاب دی. په اوسنیو پوهنتووووو کې د ګڼو 
وګه په ت مجموعېمووه او داسې وور په یو ځای کې راټول شوي وي، او د یوې ټسیس

 خدمات وړاودې کوي. 

ي. زموږ په هېواد مووه شتون لر ټپوهنتووووو ته د الر پيدا کولو لپاره په وړۍ کې ګڼ سیس
زموینټکې پوهنتون ته رسېدو لپاره د کاوکور سیس

 
ه کې م کارول کېږي. د کاوکور په ا

زموینه کې پاتې 
 
بریالي زده کوووکي دولتي پوهنتووووو کې زده کړې کوي؛ او په دې ا

ي روګوالدلته به د کاوکور ازموینې پر څزده کوووکي خصوصي پوهنتووووو ته مخه کوي. 
 یو څو خبرې وکړو.

زموینه د اوسني عصر د علمي غوښتنو سره 
 
اوکور په ټکر کې ده. د ک بیخيد کاوکور ا

زموینه د ښوووځي د وروستیو درې کلووو له وصاب څخه چمتو کېږي او یو زده کوووکی 
 
ا
ووه ټکي په ټکي په یادو زده کړي او بیا د خپلې خوښې پوهنځي ړ ده چې دا ټول ک تابا

(Faculty)  اړ ده  ووکه یو زده کوووکی د شرعیاتو پوهنځی غواړي، ي. کړ ته الر پیدا
و ه یزده کړي؛ او ک تهچې د طب پوهنځي د غوښتووکي په څېر ساینسي مضامین ور 

ه د حقوقو د غوښتووکي پیا اړ ده چې د شرعیاتو  هم هغه زده کوووکی طب غواړي، وو
ساس، ه کړي. د ارواپوهنې د څېړوو په اڅېر دیني مضامین او ک تابووه هم په ښه توګه زد

په وړۍ کې داسې اوساوان ډېر کم دي چې په ورته وخت کې په څو مضامینو کې بریالي 
راووځي. هر اوسان د یوه ځاوګړي کار او برخې لپاره پنځول شوی وي. او که اوسان ته 

مدې د هد کاوکور یوازې هماغه کار ور وسپارل شي، وو هله دا اوسان بریالی کېږي. 
سترې ویمګړتیا له امله ډېری د شرعیاتو او ادبیاتو پوهنځي له هغو ډاک ټراوو او اوجینراوو 
 څخه ډک دي چې ذهنووه ي  ې د ژبنیو، اجتماعي او دیني مضامینو لپاره چمتو وه وو. 

زموینه په څو برخو ووېشل شي په دې ځای کې څه پکار دي؟ 
 
پکار ده چې د کاوکور ا

زموینه برابره کړ بمینوالو لپاره بېله او د هر پوهنځي د 
 
ر زده کوووکی هی شي. تر څو اېله ا
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ساوۍ وکوال
 
ځان خپل  د شي او یی شي چې د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالپه ډېرې ا

 او هېواد لپاره د خدمت جوګه شي. 

 –ولي چې اوس ی  ې زده کړیال ب –له بریالي کېدو وروسته، زده کوووکی  ته پوهنتون
. زموږ يوهنتون داخلي فضا یا چاپېریال ستووزې سره مخ کېږي، هغه د پو له یوې بلې

د ډېریو پوهنتووووو چاپېریال علمي او څېړویز وه وي، بلکې د یوه ابتدائیه ښوووځي د 
غه دټولګیو په څېر وي. له زده کوووکو سره د استاذ چلند غیرعلمي او غیرمنطقي وي؛ 

ول چلند وه کوي چې یو زده کوووکی ی  ې باید زده کوووکي له استاذ سره هغه ډراز، 
له زده کوووکو سره د استاذ تعصبي چلند او په وړو خبرو له خپلو زده کوووکو  وکړي؛

سره ضد او کینه کول، د دې په مقابل کې د زده کوووکو له خوا له خپل استاذ سره 
 ښې ګرځېدلې. و غیرعاقالوه او غیراوساوي چلند د ون ورځې د ډېری پوهنتووووو د پېژاود

د علمي او ساینټیفیک ماحول پر ځای له پوهنتون څخه د تربی  ې او روزوې یو مرکز جوړ 
 ه ځای دپ او ټکنالوژۍ په هکله د بحث وي؛ د ساینس یا کمپیوټر استاذ د ساینس

یا د شرعیاتو یو استاذ د ساینس او ټکنالوژۍ په  دین او مذهب تبلیغ پیل کړی وي،
منفي  ې ر ډې ې لوري خپرولو ته مټې را وغښتې وي؛ او داسې وور م لیداړه د منفي او واس

کړوې او چلندووه په اوسنیو پوهنتووووو کې لیدل کېږي چې هېڅ علمي او عقلي بنیاد وه 
 لري. 

ده و څېړویز مرکز وي؛ ز په ټوله معنا یو علمي ا ر ځای، پکار ده چې پوهنتوند دې پ
ورکول شي؛ ښوووکو ته بویه چې د خپلو  کوووکو ته باید د بحث او استدالل وخت

زده کوووکو د رټنې او شړوې په ځای هغوی ته په علمي او عقلي استدالل قناعت ورکړي؛ 
یو زده کوووکی ته دې حق ورکول شي چې د خپل استاذ خبره وونګوي او چیلنج ي  ې 

او ل په ځای له استدال  ستاذ د احساساتي او غیرمعقول چلنکړي؛ په مقابل کې دې ا
منطق څخه کار واخلي؛ زده کوووکو ته دې د خپلو وړتیاوو، استعدادووو، خالقیتووو 
او ووښتووو د ښکارولو وخت او موقع ورکول شي. د پوهنتووووو وصاب دې د وړۍ له 
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سترو پوهنتووووو سره سیال شي. د استاذ او زده کوووکي ترمنځ واټن دې راکم کړی 
ې د هغو اړیکو پر رامنځته کولو کار وشي چې ون شي او د استاذ او ښوووکي ترمنځ د

ز ښودل شوې دي. ښوووی د څېړوو په اساس غوره او ګ ټورې ورځ د ښووویزې ارواپوهنې 
وظام باید په داسې ډول جوړ شي چېرته چې د استاذ او شاګرد ترمنځ اړیکه د حاکم او 

 وي.محکوم په څېر وه، بلکې د ملګري او الرښود په څېر 

ره عامه ده چې ملتووه د علم په مټ پرمختګ کوي. پوهنتووووه د همدې دا خبره ډې
علم مرکزووه دي؛ د پوهنتووووو ځوړتیا د ملت ځوړتیا ده، او د پوهنتووووو په وظام کې 

 . هد او وده هوساینه ،سوکالياو پرمختګ د یوه ملت  یبهتري، ښه وال

*** 
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 هژب

واوو ترمنځ هر د اوساوسیله ده. اتو رامنځته کولو و ارتباطژبه د اوساواوو ترمنځ د اړیکو ا
ډول ټولنیزې، سیاسي، فکري، عقیدوي، مذهبي، توکمیزې او قومي اړیکې د ژبې په 

دي. د دوو بېلو ژبو د وګړو په منځ کې تر هغو پورته یادې اړیکې په سم او  ېتار تړل
ه حقیقت وه شي. پ ی، تر څو چې د یو بل په ژبه پوهااغېزمن ډول وه شي رامنځته کېد

 ته هنذاوساوي کېږي، او ژبه ټو کې د پورته یادو ټولو اړیکو اساس له ذهن څخه را 
. د دې لپاره چې د دوو وګړو ترمنځ د پورتنیو اړیکو سرچینه ورکويمحسوس حالت 

)ذهن( له یو بل سره په تماس کې شي، اړتیا ده چې له دواړو خواوو څخه دا سرچینه 
بل په وړاودې کېښودل شي چې د دواړو لپاره د فهم وړ وي، د دې په داسې ډول د یو 

 کار یوازینۍ الر ))ژبه(( ده. 

په دې ځای کې د ژبو په ځینو اړخووو لنډې خبرې کوو. پیل ي  ې د ژبو په پیدایښت 
 کوو: 

 پیدایښت: ېد ژب -۹

دم )ع( وو. د الهامي اد
 
و یاود الهامي ادیاوو له مخې د ځمکې پر سر لومړوی اوسان ا

دم )ع( په جنت کې ه دا ټوله پېښه په دې ډول بیاووي چېک تابوو
 
 د دې وړۍ خالق ا

خلق کړ. ورپسې حوا )ع( پيدا شوه. د دوی دواړو د یوې تېروتنې له امله دوی دواړه 
له شیطان سره یو ځای له جنت څخه وشړل شوو. او د ځمکې په سر اوساوي ژوود پیل 

و د پیدایښت کلووو ته هم اشاره شوې. د عیسویاوو ی شو. په ځینو ک تابووو کې د ځمکې
رچبشپ ُاشر(( تر دې اودازې وړاودې تلال

 
ی چې د لومړوي اوسان د پیدایښت پاپ ))ا

په بجې  ۹کاله وړاودې، د اک توبر په وهمه، د سهار په  ۴۲۲۴له میالد څخه  ي  ې وېټه
وایب د  ویورسټيد یوه پاپ تبلیغ وه، بلکې د کمبریج یوګوته کړې. او دا یوازې 
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))دین او  ثرا )د برټروډ رسلې. شووېټه تائید  یادههم  له خوا چاوسلر، ډاک ټر الیټفوټ
  مخ( ۵۲ساینس((، 

دم )ع( له را شړل کېدو دمخه یوې پېښې ته هم اشاره کېږي. 
 
په دې ک تابووو کې د ا

ی  ې  هپېښه دا وي چې الله تعالی ټولې پرښتې او پېریان راټول کړي، او ځینې څیزوو
مخې ته کېږدي. لومړی له پرښتو څخه وغوښتل شي چې د دې څیزووو وومووه واخلي، 
دم )ع( د الله تعالی 

 
دم )ع( ته د ورته کار امر وشي، ا

 
خو پرښتې عاجزې پاتې شي. بیا ا

د ورکړي علم په اساس د هغو څیزووو وومووه واخلي. له دې پېښې څخه د مذهبي 
دم )پوهاوو استدالل دا 

 
او هماغه وو چې د وړۍ ټولو  ع( په ټولو ژبو پوهېدهدی چې ا

 ميا یوازې قیاسووه دي او هېڅ علشیاوو ته ی  ې وومووه ورکړي. خو د لیکوال په فکر د
دم )ع( د وورو پیغمبراوو په څېر یو پیغمبر وو. خو دا چې لومړوی اوسان 

 
بنیاد وه لري. ا

ده  او ښکارهځته کېدووکی وو؛ ( له وجود څخه رامنوسل د ده )او حوا ع يوو او اوساو
د پیغمبراوو یو ستر رسالت خپل قوم ته د الله تعالی پیغام رسول وي، او د پیغام چې 

دم )ع( هم د همدې اړتیا له مخې
 
راوو د وورو پیغمب رسولو لپاره ژبې ته اړتیا وي، وو ا

بلیغ تاو په هماغه ژبه ي  ې خپل ذریت ته د اسالم  ه ژبه پوهېدهپه یو په څېر یوازې 
کاوه. هغه ژبه کومه وه؟ هغه ژبه تر کوم وخته پاتې شوه؟ ښه به وي چې د دې پوښتنو 
د ځوابووو لپاره د علم او ساینس پرمختګ ته په تمه شو چې د دې پوښتنو تر ځوابه 

 ی شي او که وه؟ رسېدال

په دې کې هېڅ شک وشته چې لومړوۍ ژبه اوسان ته د الله تعالی له خوا ورکول شوې. 
ټولې اوسنۍ ژبې )د عربي په شمول( د اوسان د عقل او فکري ه هغه وروسته د وړۍ ل

ځواک زېږوده دي. په اوسان کې د ژبو رامنځته کولو شعور او د ژبې له الرې د افهام او 
راحل ل شوې. خو د ژبني پروسس وور ټول مودښایتفهیم کولو وړتیا د الله تعالی له خوا 

 ڼوژبې په شفاهي او غیر شفاهي بتحوالت، تغییرات، د د یوې ژبې کلمات، محاورې، 
وسان د ا د وضع کول، او داسې وور ګڼ اړخووهاوښتل را اوښتل، وحوي او صرفي قواع
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په اختیار کې ورکول شوي. یوې ژبې ته پراختیا او وده ورکول، د هغې د بډاینې لپاره 
و دا کو پورې اړه لري اکار کول، او داسې وورې چارې په ټوله کې د هغې ژبې په ویوو

ټول اوساوي کارووه دي. د همدې اصل له مخې د وړۍ ډېری اقوامو خپلې ژبې د لوړتیا 
هسکو ته رسولې او وروسته پاتې ملتووو د خپل علمي او فکري شاته والې له کبله خپلې 

 ژبې د ځوړتیا کندې ته غورځولې. 

 زموږ د هېواد ملي ژبې: -۲

ی شي. د نګه دایره کې د هر قوم د ژبې لپاره کارول کېدالد ملي ژبې اصطالح پخپله ت
 ېلپاره یوه ملي ژبه ده. خو په اوسني وخت ک بېلګې په ډول پشه ي  ي ژبه د همدې قوم

. د دې ترشا یو تاریخي کلمې معنا پراخه شوې  national د کې د ملي یا په اوګرېزي 
روسته ماوه، وو له هغه و المل لوی الس لري. کله چې وړۍ د ملتووو د خپلواکۍ اصل و

 ملتووه دووېشل شوه. له دې وېټې وروسته،  (nation statesوړۍ په ملي ریاستووو )
 د یوه ملت کوم بل اساس وه جوړېدل، بلکې دپر ، ژبې او یا مذهب، وسل، روګ

جوړېدو اساس و بنسټ پخپله هېواد شو. په دې اساس، په افغاوستان کې د ګڼو  ژبو، 
وو د شتون سربېره هم د دې هېواد هر وګړی افغاوی ګڼل کېږي، په وسلووو او روګو

همدې ډول ایراوی، پاکستاوی او امریکاي  ی... دا چې ټول قومووه او پرګنې تر یو ووم او 
ې ملي ي  یو بیرغ الودې راټول شوي، وو د دوی لپاره ژبه هم یوه وټاکل شوه او دا ژبه 

په وړۍ کې به د دې ملي ریاست چې وي  ژبه به هغه ژبه ګڼل کېږي. یعنې دا
استازیتوب ورباودې کېږي. دا بېله خبره ده چې هر قوم خپلې ژبې هم د سیمه ییزو ژبو 
په توګه پاللی شي او د هغه هېواد د دولت یوه دوده دا هم وي چې د وصاب په ک تابووو 
 کې د هغوی ژبې ته هم برخه ورکړي، خو دا ک تابووه به یوازې د هغوی په سیمو کې

 . يولوستل کېږي، وه په ټول هېواد کې، ځکه چې د ټول هېواد ملي ژبه یوه 

هر کله له یوې پدیدې سره د ملي، قومي یا  دا مهال چېدا خبره به لږ ال روښاوه کړو. 
national  شي:  یګڼې معناوې لېږدوالکلمه یادېږي، وو دا په حقیقت کې 
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اړووده  یا اک ثریت پورې  پرګنې ې ستر  ېیوهېواد د یو، دا ژبه یا بله هره پدیده د دې 
  .ده

وورو ژبو  چې لهه د یوه هېواد ملي ژبه ګرځي بژکه خبره د ژبې وي، وو بیا هغه دوه، 
څخه ډېره بډایه، لمن ي  ې ډېره پراخه، له علمي او څېړویز اړخه ډېره شتمنه، او په 

ی الپه ښه ډول پوره کود وورو ژبو په پرتله  ل اړتیاوېه کې د یوه هېواد ډول ډوټول
 شي.

دو د ملي یا قومي ژبې کې ی شي چې یوه ژبهد دې ترڅنګ وور ګڼ الملووه هم کېدال
  .خپلويویاړ 

زموږ په هېواد کې د دېرشو شاوخوا ژبې دود دي. په دې کې دوه ژبې )پښتو او دري(  
ه کې پورتنۍ دواړه ځاوګړوې وجود لري او ل د ملي ژبو په توګه غوره شوې. په یادو ژبو

همدې کبله د ملي ژبو حیثیت ي  ې غوره کړی. په دې معنا چې پښتو او دري دواړه د 
د  زیات دي؛ او بل دا چې د وورو ژبو په پرتله ي  ې ویووکيدې هېواد هغه ژبې دي چې 

  ی شي.یوه هېواد اړتیاوو ته په ک تو دواړه ژبې خپل رول په ښه ډول لوبوال

ینو د ژبپوهاوو او مؤرخ ، او د دواړو ژبو د ریښو په اړهتاریخ لري  اوږد پښتو او دري دواړه
وجود لري، او تر اوسه پورې داسې وظر وه دی وړاودې او وظریات ترمنځ ګڼ اختالفات 

ر کې دا په علمي او 
 
شوی چې د علم او عقل په میزان کې وزن او وقعت ولري. په ا

ر له داسې هم وه ده چې دا ډګخو اړامي او سستي په ګوته کوي. څېړویز ډګر کې زموږ و
رخه کې بې بڅېړوو بیخي تش پاتې دی، بلکې ډېرو لویو مؤرخینو او ژبپوهاوو په دې 

 په خپل ځای کې بلها ښېګڼې لري.  ی  ې او هر کار کړي  پورتهساري ګامووه 

د  وږه رواوې وي. زموږ پښتو او دري زموږ په ټولنه کې د دوو خویندو په څېر اوږه په ا
وین، اهېواد کابو هره پاڼه، د وصاب ک تابووه، دولتي اسناد، مک توبووه، الیحې، قو

ه ځای یوه پ و دري  خپرېږي. په هغو والیتووو کې چې د پښتو وږدې هر څه په دواړو ژبو
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بله ژبه دود وي، هلته بیا د ملي ژبو تر څنګ د هغه ځای سیمه ییزه ژبه هم د وصاب 
 رځي. برخه ګ

او زحمت  پراخه زیارد دواړو ملي ژبو ویووکي د خپلې خپلې ژبې د بډاینې او ودې لپاره 
ن کله وا کله دا سیالي په یوه 

 
وباسي. د دواړو لورو ترمنځ ښه سخته سیالي رواوه وي، ا

رتله د دا بل لوري په پي  ې ژبني او قومي تعصب هم بدله شي. هر لوری غواړي چې ژبه 
اپېږي، اعالن په یوه ژبه چ دود او پلي شي. که له دولتي ادرسه یو هاتپه هېواد کې زی

بلې ژبې ویووکي د ویوکې غږ پورته کړي او کله وا کله خبره تر مظاهرو پورې ورسېږي.  وو د
ر کې له خپلې ژبې سره مینه او یا د یوې ژبې د بډاینې لپاره وه کېږي، بلکې 

 
دا کار په ا

بابو او یا د ځینو وورو کړیو او اس ژبنی، قومي او فکري تعصبې تر شا تر ډېر بریده د د
الس وي. د دې یو بل المل دا وي چې کله د ژبې اصلي دوده چې افهام او تفهیم او د 
پیغام رسول ده، له یاده وایستل شي او له ژبې څخه د تعصب یو توکی جوړ شي، وو 

 هله هم په ټولنه کې همداسې غبرګون راوالړېږي.

 ري او پښتو ترمنځ روان کړکېچ:د د -۹

له تېرو څو لسیزو راهیسې زموږ هېواد له همداسې یوه کړکېچ سره مخ دی. د کړکېچ 
وو  ،ل شيکلمه به ډېره ورمه او ساده وي، که د دې په ځای د ))جنګ(( کلمه وکارو 

س لري. خو ال رامنځته کولو کې دواړه لوري پراخد دې کړکېچ په ی. شوزیاتی به وه وي 
او دا له  يکړکېچ تر ټولو زیات قرباویان ګڼځان د دې پښتو ژبې ویووکي )پښتاوه( بیا  د

کابو  .او ارزښت وه ورکوي يب ګڼي چې د دوی ژبې ته پام وه کومقابل اړخه یو تعص
هر پښتون له دې سر ټکوي چې له پښتو سره تعصب کېږي؛ په ښوووځیو او 

یضې، دولتي اسناد، مک توبووه، عر ؛پوهنتووووو کې په پښتو ژبه تدریس وه کېږي 
الیحې او داسې وور په پښتو ژبه وه وړاودې کېږي؛ دولتي مامورین په پښتو ژبه وه 

ه رسنیو پ پوهېږي او پښتاوه مجبور دي چې په دري ژبه یو مک توب یا عریضه ولیکي؛
 ې کې د پښتو ژبې خپرووې وشته؛ په ټولنه کې دري ژبې له پښتنو سره په پښتو ژبه خبر 
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 ایتووهر ډېر ګڼ شک؛ او داسې وو «په پښتو وه پوهېږم: »ي  ې دا وي چې پلمهوه کوي او 
 اورېدل کېږي. 

د ې چې هر وګړی ی   ه والي یو تر ټولو لوی المل دا ويد وروسته پاتې ټولنو د وروست
ځان لپاره کار کوي. د دې پرخالف، د پرمختللو ټولنو هر وګړی هر کار د خپلې ټولنې 

 کې دا فکر هډو وجود وه لري چې په پرمختللو ټولنو و ودې لپاره کوي.د پرمختګ ا
پالوی کار د ټولنې پالوي قشر یا پوړ کړی وو دا یوازې په هماغه قشر پورې اړوود ده، 

. خو په يفیده بولګ ټوره او مبلکې د پرمختګ او ودې هره کړوه د ټول هېواد لپاره 
ږ ې ریښې کړې وي. همدا فکري مغالطه زمو ژور  فکر ځاوځاوۍکې د  وروسته پاتې ټولنو

همدې یوې مغالطې زموږ ټولنې ته پرېماوه  ه کې د ژبو په اړه هم دود ده اوپه ټولن
 زیاوووه اړولي دي: 

د همدې فکر له مخې زموږ په ټولنه کې هر دولتي مک توب، الیحه، قاوون، او داسې  -۷
واک بشري ځ لویوږ د ټولنې ډېر وور څه په دوو ژبو  لیکل کېږي او خپرېږي چې زم

داسې  اوضایع کېږي  رډې ورباودېوخت ي  ې بوخت کړی، لګښتووه ي  ې زیات کړي، 
 وور. 

اړل ژب ر ک تاب دوه ځلههېواد کې هد همدې یوې فکري مغالطې له امله زموږ په  -۲
کېږي. که یو ک تاب دري ته وژباړل شي )چې ډېری ک تابووه لومړی دري ته ژباړل 

ي(، وو یو پښتون دا تر ټولو لویه فریضه ګڼي چې اوس ي  ې پښتو ته هم وژباړي. کېږ 
ولی ژباړن ک ي، پښتون یا دري ژبپه همدې وخت، بشري اورژي او لګښتحال دا چې 

بډاینې  د او ژبې ی چې خپلې ټولنې ته یو بل ک تاب را وژباړي. او یوازې د خپل قوماشو
په را ر څخه یوه بله لېواد ته د علم له بحی چې ټول های شود فکر پر ځای ي  ې کوال
، ېږي کچې پښتو ژبې ته ژباړل  و چې هر هغه ک تابی شویال پورته کړي. په پوره ډاډ
ې چ خه په دري ژبه کې شتون لري او دې ته هېڅ اړتیا وه ويهغه مخکې له مخکې څ

 . يژباړل شو هغه ک تاب بېرته د همدې قوم لپاره 
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لنه له لوی اوتشار او ګډوډۍ سره مخ کړې. په ټولنه کې زموږ ټو همدې یوې مغالطې -۰
 سان وژووکي او د ټولنو ویجاړوووکوي  ې د تعصب، کینې او حسد په څېر واوړه، او

مزورې ک په څېر دا ښېرازه ووه له منځهوده ورکړې او ورځ تر بلې د چینجيو  عناصرو ته
 او وازکه کوي. 

 ې فکري غلطۍ څخه را پورتهه همدې یواو داسې وورې ګڼې واوخوالې دي چې یوازې ل
ي او ځکېږي. ځینې وګړي بیا استدالل کوي چې که داسې ووه کړو وو زموږ ژبه له منځه 

وې دا خبره رښتیا ده چې که ی !مري او د وړۍ پر مخ به ي  ې ووم او وښان هم پاتې وه وي
یوه  اامخو خژبې ته علمي کار ووه شي، علمي او ساینسي اثار ورته را ووه ژباړل شي و

یو ې چ هېڅ اړتیا وشتهژبه د مرګ خولې ته غورځي! خو د ژبې د ژوودۍ ساتلو لپاره 
ژباړل و  ړل شوی وي، هغه بیا ځلباژ ه ملي ژبهله وړاودې څخه ال د هېواد پچې ک تاب 
د یوې ژبې د ژوودۍ کولو پر ځای پکار ده چې یو قوم او ملت را ژوودی کړی شي.  .شي

یا دا ک تاب له پخوا  ود یوه ک تاب له ژباړل
 
دمخه به دا څېړوه څومره وخت وویسي چې ا

 ه ګ ټهعقل ته ډېر وږدې او د هېواد پڅخه په بله ملي ژبه کې شته او که وه؟ که وي وو 
 وژباړل شي. و که وه وي وو بیا دېا همدا ده چې پر هماغه بسنه وشي

کړو او جزیه حلیل او تمي او عقلي اړخه تپه دې ځای کې به پورته یاد شکایتووه له عل
وبه ګورو چې تر کومه بریده هغه شکایتووه پر ځای دي؟ او ترڅنګ به ي  ې د لیکوال 

 الرې چارې هم په ځینې وړ او بدیل د حل په موخهکایتووو د فکر له مخې د دې ش
 ګوته کړو: 

په پوهنتون یا ښوووځي کې یو زده کوووکی د دې حق وه لري چې د استاذ د ژبې په  -۷
ملي یوه  وهله شکایت وکړي، هغه هم په داسې حال کې چې استاذ د هېواد په یوه هک

ژبه خبرې کوي. دا په حقیقت کې د استاذ او شاګرد ترمنځ د تفاهم او همغږۍ یوه 
چاره ده. پکار ده چې دا ستووزه د دواړو لورو په هوکړه هواره شي. اخر، د یوه خارجي 

 هه کوووکي چې له هېواد څخه بهر زده کړ یا هغه زد څخه د زده کړې لپاره استاذ يبژ
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هغه مهال خو دا شکایت هېڅکله وه زده کوي.  ېهم هغه پردۍ ژب خو کوي، هغوی
ریس استاذ په پښتو یا دري ژبې ولې تد جرمنی کېږي چې یو اوګرېز، ترکی، هندی او یا

ۍ ژبې دوه کوي او یا دا زموږ موروی حق دی؟ په پردیو هېوادووو کې د زده کړو لپاره پر 
زده کوو، وو همدا کار ولې دلته وه کوو؟ که یو ښوووکی په پښتو ژبه تدریس وه شي 

ی او په دې پوهېږو چې په دې برخه کې په ټول هېواد کې له هغه بل تکړه ښوووکی کوال
ژبې په زده کړه الس وه پورې کوو؟ او که بیا وي، وو بیا هېڅ دې  دري  وشته، وو ولې د

روۍ ژبې ې او مو د خپلې خوښچې  شو یلرو، په ډېرې اساوۍ کوالشکایت ته اړتیا وه 
 . که موخه له یوه ښوووکي څخه د علم او پوهېښوووکي ته کېنو او زده کړه ترې وکړو 

 شي.  یترالسی وي، بیا وو یوه ژبه د ځان لپاره خنډ ګڼل یوازې یوه باوه کېدال

ول او خپلو افکارو ته د اصلي موخه د پیغام رس –هغه که هره ژبه وي  –د ژبې  -۲
اوتقال وړ جامه ورکول ده. له ژبې څخه د تعصب او تبعیض یو عنصر جوړول، یو ډېر 
واوړه او غیر اوساوي عمل دی. زموږ په ټولنه کې دا ستووزه ډېره عامه ده چې د تعصب 
له امله د یو بل په ژبه خبرې وه کوي، حال دا چې د دواړو خواوو دواړه ژبې زده وي. 

و دا هېڅ ي. که وګور ی  ې لوي  ې شخړې او الوجې را پورته کېږ ډېری وختووه پر همدې لواو 
د الوجې وړ خبره وه ده، هر کله چې یو پښتون او دري ژبی له یو بل سره مخ کېږي، 

 غوره کړي:  ی  ې ی شي چې له الودې درې حالتووو څخه یووو دوی کوال

و ټولنیز د یوه مهذب ا، وو لږ پوهېږي او یا لږ  پوهېږي  پوره الف( که پښتو ژبی په دري 
اوسان په توګه پکار ده چې له هر ډول تعصب پورته له هغه کس سره په دري ژبه افهام 
او تفهیم وکړي. او دا ټکی په ذهن کې کلک وساتي چې زموږ اصلي وېکمرغي او هوساینه 

 کولو کې.  بپه سم او غوره ډول د پیغام په رسولو کې ده، وه پخپله ژبه باودې په تعص

ب( که دري ژبی په پښتو پوره پوهېږي او یا لږ لږ پوهېږي، وو بیا ده ته پکار ده چې 
یوازې د خپل پیغام په رسولو فکر وکړي، او کوښښ دې وکړي چې د خپل پیغام په 

 رسولو کې له تر ټولو غوره کلماتو او جملو څخه کار واخلي. 
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 و حالت داسې رامنځته شي چې پښتو ژبیج( که دواړه د یو بل په ژبه سم پوهېږي، خ
 ېپه پښتو پیل وکړي او دري ژبی په دري ژبه خبرې پیل کړي، وو باید په ورین تندي د

ي. له یو ړ وکحالت ته غاړه کېښودل شي. دواړه لوري دې په خبرو کې یو بل ته درواوی 
هذبو مغوښتنه وه کوي، بلکې د وړۍ د  –په ټینګار  –بل څخه دې د ژبې د بدلولو 

 اوساواوو په څېر دې د یو بل د پوهولو او پوهېدلو چاره سرته ورسوي. 

باید په دې پوه شو چې د یوه قوم ژبه هغه مهال بډایه کېږي چې هغه قوم وده او  -۰
پرمختګ وکړي. د یوه قوم پرمختګ په علم او پوهه کې دی. کله چې یوه ټولنه له علمي 

 ،، وو هغه مهال د هغه قوم ژبه هم بډایه کېږي او اخالقي اړخه عروج ته رسېدلې وي
د وورې وړۍ هم پام کېږي، او بیا ټوله وړۍ د خپلې علمي تندې د  بیا هغې ژبې ته

خړوبتیا لپاره همدې ژبې ته مخه کوي. خو که یو قوم له علمي او اخالقي اړخه په پستۍ 
ه هغه ی، او بیا کاو ځوړتیا کې وي، وو لومړی خو د هغه قوم ژبه بډایه وه شي کېدال

ی. د ژبه ډېر ښه اثار هم ولري، د قوم په پرمختګ او وده کې هېڅ رول وه شي لوبوال
د یوه قوم  ی. بلکېژبې بډاینه د یوه قوم په پرمختګ کې هېڅ ډول رول وه شي لوبوال

یوې ژبې ته د وړیوالې ژبې تاج ور په سر کوي. د دې یوه ښه بېلګه  ،پرمختګ او وده
. په وړۍ کې تر عربي بډایه ژبه وشته، د وحوي، صرف، د لغاتووو د عربي ژبه ده

ه ده، و زېرمې، د ادبي پنځووو او فن پارو له اړخه هېڅ ژبه له عربي سره د سیالۍ جوګه
اقوامو په پرمختګ کې هېڅ رول وه دی لوبولی. او ون ورځ  خو د دې ژبې بډاینې د دې

ځوړتیا سره مخ ده؟ او د همدې اقوامو  تاسو ګورئ چې عربي وړۍ له څه ډول زوال او
له السه  هم خپل اثر ېژب ېاو درو ېله امله د عربي په څېر شتمن والي د وروسته پاتې

 ورکړی دی.

کله چې یو قوم په علمي او ساینسي ډګر کې زیار او زحمت ویستل پیل کړي، وو هغه 
اختراعات  ته راوړوې اومهال اړینه وي چې د قلم څښتنان را پورته شي او خپلې علمي الس

ابووه ی شي چې په پښتو ژبه اثار او ک تخوودي کړي. په دې وخت کې یو پښتو ژبی کوال
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او همداسې د بلې هرې ژبې ویووکی تر خپل وسه خپلې  ؛ولیکي، دري ژبی پخپله ژبه
 ی شي. ژبې ته خدمت کوال

چې  څه دي د دې پرعکس، که موږ خپل ټول تمرکز د ژبې بډاینې ته واړوو، وو هغه
یا د یو څو پښتو/دري واولووو او شعري ټولګو موږ ي  ې خپلې ژبې ته ورکوال

 
ی شو؟ ا

وږ ژبو چمتو کېدل او داسې وور زمچاپول، د دولتي مک توبووو او الیحو په پښتو/دري 
یا له علم څخه د لریوالي لپاره دا یوه حقیقي او عقلي پلمه ژبه بډایه کوال

 
ی شي؟ او ا

 د خپل ښوووکي په خبرو وه پوهېدو؟ی شي چې موږ اکېد

 د پښتو ژبې کره کول: -۴

ېږي، ځکه ترې بېل تو ژبې ته ځاوګړی کېږي او دري ژبهپه دې ځای کې بحث یوازې پښ
تر اوسه پورې دري ژبه له دې ستووزې سره وه ده مخ شوې. په دې هیله چې په 

 راتلووکي کې هم ورسره مخ وه شي. 

ېږوده دي. د وخت او حاالتو له مخې په هره ژبه کې د وړۍ ټولې ژبې د یوې ژبې ز
بدلووووه او تغییرات رامنځته شوي، او هرې ژبې ځان ته یو مستقل وظام خپل کړی. 

ځالې ته  په لومړیو کې اوساوي ټولنه د مچیو یوې :رګنده کړو څ لګهېه یوه بپخبره له پخ
کله  په یوه ژبه ي  ې خبرې کولې. کم وو اووساوان ګډ اوسېدل، شمېر ي  ې ورته وه. ټول ا

راځي، وو له یو بل څخه لرې کېږي، لرې لرې ځایووو  یچې د دوی په شمېر کې زیاتوال
ته رسېږي، ترمنځ ي  ې واټن ډېرېږي، او هره ډله د ځان لپاره ووې ځالې )ټولنې( 

یاسي سجوړوي. هره ډله د مچیو د یوې مستقلې ډلې په توګه خپل ټولنیز، اقتصادي او 
ښکاره ده چې هر ډول وظام د یوې سیمې د طبیعي او فطري وظام رامنځته کوي. 

جوړښت له مخې رامنځته کېږي، په همدې اساس اوساوي ټولنې هم له بدلووووو او 
تغیراتو سره مخ کېږي. له همدې سره، د هرې ټولنې په ژبه کې هم توپیر رامنځته کېږي. 

تصادي، سیاسي، علمي، اخالقي او عقیدوي هر قوم له خپل تمدوي، ټولنیز، اق
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پرمختګ، ودې او بدلون سره سم په ژبه کې هم تغیرات رامنځته کوي. ووي وسایل او 
توکي رامنځته کېږي، هغو ته وومووه ورکول کېږي. ووي افکار او تصورات را پورته 

بو ژ کېږي، د هغوی لپاره په ژبه کې ووي تعبیرات را پیدا کېږي او په همدې ډول په
 کې تنوع او ګڼوالی رامنځته کېږي. 

ولې په ډېری ژبو کې ورته کلمات لیدل کېږي؟ د دې المل دا دی چې ټولې ژبې له یوې 
 چې هیوه مور او پالر څخله ژبې څخه زېږېدلي دي. او دا په حقیقت کې داسې ده لکه 

لووکو اتګڼ وسلووه رامنځته شي؛ که څه هم د لومړوي مور او پالر ډېری خواص په ر 
په ډېرې اساوۍ  DNAوسلووو کې له منځه الړ شي، خو په هر وسل کې د هغوی 

وپیرووو وورو وسلووو کې له ګڼو ت ي پهینې ځینې ورته والی شو. په ژبو کې هم ځموودال
 د شتون په څېر ده.  DNAسربېره د مشابه 

له ژبه پچې هرې ټولنې په مستقل ډول خ دلته یو بل ټکی هم مهم دی. داسې وه ده
پراخه کړې، بلکې هرې ژبې د لغاتووو د زېرمې د زیاتوالي لپاره له وورو ژبو څخه لغتووه 

ټولنو ژبو ډېره وده او پرمختګ د هغو کړی.  شتمني  ې پرې  ځان را پور کړي او خپل
چې د علم او ووښت په برخه کې له وورو ټولنو څخه چټک وو. د دې پرعکس،  ی کړ 

ه کړې وه د د هغوی ژبو هم ودهوې، ې ویدو غفلت په خوب د تنبلۍ اهغه ټولنې چې 
 پاتې شوې.  ې وړ تل د وورو ژبو پور  ېبژدا او 

له وورو ژبو څخه د لغتووو راپورول هېڅ د اودېښنې وړ خبره وه ده. ژبه د ټول اوساویت 
 ی شي چې تر خپل وسه ګ ټه ترې واخلي. په هېچا دامشترکه پاوګه ده او هر څوک کوال

ی. کوال يش بله ژبه خبرې وهه پاو  يپالوۍ ژبه به خبرې کو ې یوازې پهبندیز وشته چ
ته چې له اسې وشهغه ژبې چې اوس وړیوالې ژبې ګڼل کېږي، په هغو کې یوه ژبه هم د

کلمات  ډېری  ېژب تر دې چې د اوګرېزي په څېر وړیوالېوړې وه وي. وورو ژبو څخه پور 
عربي هم  ي.د يوورو ژبو څخه اخیست له التیني، یوواوي، جرمني، فراوسوي او داسې
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ن کریم کې هم د وورو ژبو 
 
د وورو ژبو له اغېز خوودي وه ده پاتې شوې، حتی په قرا

 کلمات را پور شوي. 

یو واسم  ژبه کې د وورو ژبو کلمات کارول و لیدلوری چې پخپله لیکنۍ یا ګړوۍدا تصور ا
 کار دی، په هېڅ ډول له عقل سره سمون وه خوري. 

د همدې تصور په اساس، زموږ د ټولنې پښتو ژبي په دې هڅه کې دي چې خپله ژبه د 
لپاره  پردۍ کلمې ې او د هر  ،چې دا یو واشووی کار دی ،وورو ژبو له اغېز څخه راوباسي

د پښتو ژبې اوډول ولټوي. دې کار ته د ژبې د کره کولو ووم ورکول شوی. د دې ډلې 
یوازینۍ موخه دا ده چې هر څه ته یوه پښتو کلمه را پیدا کړي، هغه که د دوو وورو 
ژبو له کلماتو څخه یوه ترکیب شوې کلمه هم وي؛ خو هغه مخکینۍ دود شوې پردۍ 

 یستل شي.کلمه باید د خلکو له خولو وا

ګندول د خپل مافی الضمیر څر  ېچ ې ړ ره کېه د ژبې اصلي دوده ېلډ ېد یقت کېپه حق
 ده.که په هره ژبه کې په ښه توګه وشي، د وېکمرغۍ خبره او دا کار  يد

هغه لغتووه چې دا ډله ي  ې د سوچه پښتو په ډول . و کړوو ته به اشاره وکړ  لېډ ېدد 
 خپلې ټولنې ته وړاودې کوي، له الودې حالتووو څخه له یوه سره مخ وي: 

هغه کلمه د یوې یا دوو وورو ژبو له دوه یا زیاتو لغتووو څخه یوه ترکیب شوې کلمه  -۷
 وي چې په دې برخه کې ډېری تکیه په اردو او فارسي ژبو کېږي. 

هغه کلمه چې دا ډله ي  ې غواړي پښتو اوډول ي  ې پیدا کړي او یو مناسب اوډول په  -۲
ماغه او بیا ه اوډول په یوه درېیمه ژبه کې ګوري الس ور وه شي، وو د هماغې کلمې 

، رېزي اوګ تمرکز په ډېرژبې ته کټ مټ را ژباړي. په دې برخه کې  معادله کلمه پښتو
  ژبه کېږي. و عربي په فارسي کله وا کلهجرمني، فراوسوي او 
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ی واسم؟ د یوې ژبې په بډاینه کې رول لوبوال د دوی دا کار له علمي اړخه سم دی او که
 زیات دي؟ په دې ځای کې په دې زیاوووه ي  ې که شي او که وه؟ ګ ټه ي  ې زیاته ده او

پوښتنو بحث وه کوو، بلکې په دې ځای کې یوازې د لیکوال په ذهن کې د پښتو ژبې 
 اړه عمومي طرحې او وظریاتو ته تم کېږو: په 

الف( یوه ژبه هغه وخت بډایه کېږي چې د علمي اثارو او لیکنو زېرمه ي  ې پراخه او لویه 
وي. په همدې اساس پکار ده چې د پښتو ژبې د ودې او پراختیا په موخه ډېر تر ډېره 

 علمي اثار او لیکنې وپنځول شي. 

 وژب ووړیوال هپځاوګړوې وپنځول شي.  وژب ووړیوال ب( پکار ده چې په پښتو ژبه کې د
د ګڼو ځاوګړوو تر څنګ یوه دا هم وي چې د وورو ژبو د کلماتو او محاورو د منلو  ېک

لپاره ي  ې سینه خالصه او لمن پراخه وي. هر کله چې یوه وړیواله ژبه له یوې ووې کلمې 
ان کې را مه پخپل ځسره مخ کېږي، وو په ټوله لېوالتیا دې ته اماده وي چې هغه کل

پل اوداز بڼه او خ ووغاړي. وړیوالې ژبې یوازې دومره کوي چې هغې ووې کلمې ته خپله
 کوي. همدا کار له پښتو ژبې سره هم پکار ورباودې پلی فطرتخپل اصول او ورکوي او 

دی. هر کله چې پښتو له یوې ووې کلمې سره مخ شي، وو د دې په ځای چې د هغې 
ده  ، پکارو منډې ترړې پیل کړ  ه لټون پسېووده او غیرعلمي اوډول پیو بې خد لپاره 

 یوازې د خپلې ژبې اصول، قواعد، شي اورا خپله  چې هغه کلمه پخپل اصلي شکل
 ړو: ته اشاره وک ېبېلګ . دلته به ي  ې یوېپرې تطبیق شي سټرکچر او جوړښت

 Facebookبلې  د یوې : د دې په ځای چې دا کلمه پښتو ژبې ته وژباړو، یا ي  ې
ژبې اوډول را پور کړو، یا د دوو وورو ژبو له کلماتو څخه یوه ترکیب شوې کلمه د پښتو 
د کره کلمې په توګه دود کړو، ښه به وي چې پخپله همدا کلمه په پښتو ژبه کې د 

هم په لیندیو  Facebook، او دا به ال ښه وي چې اصلي بڼه )فېسبوک( په بڼه ولیکو
 .ولیکو رهکې ورس
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 ډېر په مینه کاروي.  (Facebook)سبوک ېکه: د افغاوستان ځواوان فل

دلته د یوې خبرې یادووه اړینه بولم چې د وورو ژبو هره کلمه دومره ساده او اساوه وه 
لمې هم پکې او ګووګې ک ېوي چې په اساوه ي  ې پخپله ژبه کې لیکلی وشو، ډېری پېچل

اره مناسب اصول او قواعد رامنځته کړي راځي، وو دا دوده د ژبپوهاوو ده چې د دې لپ
دې شوه، ژبې بېلګه وړاو و په دې برخه کې یو معیار جوړ کړي. پورته یوازې د اوګرېزي ا

 همدا چلند د هرې ژبې له لغتووو سره پکار ده.  

ج( هغه کلمات چې زموږ په ټولنه کې له ډېر پخوا څخه دود دي، او د ټولنې هر لوستی 
رامنځته  ووپه معنا او مفهوم پوهېږي، د هغو کلماتو لپاره د اوډولواو والوستی وګړی ي  ې 

کولو ته هېڅ اړتیا وشته. د دې المل دا دی چې د خلکو له خولو څخه د یوې دود کلمې 
ستووزمن او بې ګ ټې کار دی. او د وخت د ضیاع یو  یو ،او بله کلمه عامول کول ې لر 

 ستر سبب دی. 

یوازې باید په هغو برخو کې وموودل شي چې په هغو کې موږ د( د پښتو ژبې اوډولووه 
 يد پرمختګ، زیاتووې او ودې وړتیا او وس لرو. د بېلګې په ډول زموږ ټولنه په دین

، ادب، سیاست او ځینو وورو برخو کې د دې جوګه ده چې خپلې السته راوړوې علومو
او هماغه  وژباړو ا او پنځووې ولري. وو د دې برخو علمي اصطالحات باید خپلې ژبې ته ر 

خپل اصطالحات دود کړو. د دې پر خالف، هغه ډګرووه چې په هغو کې موږ د 
وړتیا او وس وه لرو، او یا په هغو ډګرووو کې زموږ  –د اوس لپاره  –پرمختګ او ودې 

، لکه د کمپیوټر ساینس برخه –لپاره پرمختګ که واشووی وه وي، ډېر سخت دی 
 کس، کیمیا او داسې وور، وو د هغوي، فزیعصري ټکنالوژي، طب، اوجینر 

و او زده کټولنې په زده کووو ېاصطالحات را ژباړل او پښتو اوډولووه ي  ې موودل د خپل
. د دې المل دا دی چې په دې برخو کې د یوه زده کړیال د کړیاالوو یو ستر ظلم دی

ی زده ووموړ  او که ې او څېړوې مواد یوازې په اوګرېزي ژبه کې د السرسي وړ ديمراجع
کوووکی هغه اصطالحات په پښتو ژبه کې ولولي، وو کله چې دی د خپلې څاوګې یو 
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ي. د و مخبه له ډېرو جدي ستووزو سره  ماخذ یا ښوووکي سره مخ شي، وو رېزي اوګ
داسې برخو له اصطالحاتو سره هم هماغه چلند بویه چې په )ب( برخه کې ي  ې یادووه 

به زده کوووکي ته وي، او ژبې ته به ي  ې ګ ټه دا وي چې  وشوه. د دې تر ټولو لویه ګ ټه
اره پکه همدا د پردۍ ژبې اصطالحات زموږ په ژبه کې دومره دود شي چې د هر وګړي ل

ي، وو له دې الرې به زموږ ژبه هم له علمي او د لغتووو پرې پوهېدوه اساوه او ساده ش
مدې تګالره په ه ېژب ېوړیوال ې هر  ېاو بل اوګرېزي د زېرمې له پلوه دروه او بډایه شي. 

 ته الر موودلې ده.  او مقام اوسني دریځ

بو ډلې ته ور به د وړیوالو ژ وه لویه ګ ټه به دا وي چې پښتو ژبهد پورتنیو څو وظریاتو ی
ه پراخه یال لري چې خپله لمنهغه پوټنشپخپل ځان کې ي، ځکه زموږ ژبه به ش وږدې

ه ي. د یوې ژبې کره کول له دې پرته بله هېڅ پایلو ژبه به مایله کړي او د ودې لور ته
 وړاودې ژبه کې د ووښتووو او بدلووووو پر تنګه او لنډه کړي او په را وه لري چې هغه ژبه

 کړي. تاودېوال را کلک یو 

  په پښتو ژبه کې املایي تنوع: -۵

ه کې بون ورځ یوه بله ستووزه چې پښتو ژبه ورسره په لویه کچه مخ ده، هغه په دې ژ
ي، خو په ه لرالی شروګي او ګنوالی دی. دا ستووزه خپل ګڼ الملوو-امالي  ي تنوع، روګا

 سترګو کېږي:  برخو کې تر ې ر ټوله کې په د

یو، د پښتو د یاګاوو په برخه کې چې د ډېری لیکواالوو او ژبپوهاوو له لیکنو او څېړوو 
یا تر ټیټ بپوهاوو( را ویولې، بسربېره هم دا ستووزه له پورته پوړ )لویو لیکواالوو او ژ

یکواالوو . د دوو لویو لهحل شوې ډول پاتې دښوووځي د زده کوووکو ترمنځ په وا پوړ او د
او ژبپوهاوو ک تابووه هم که راوګورو، وو وینو چې د یاګاوو ترمنځ لوی توپیر او فرق وجود 

 لري. 
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ېری الفاظ ی  ې ژبه ده او ډ دوه، دا چې پښتو ژبه د لغتووو له پلوه یوه وېستمنه او تنګه
له وورو ژبو څخه راغلي؛ وو کوم الفاظ چې له وورو ژبو څخه زموږ ژبې ته راځي، د هغو 

ودې ال وی واټنووه ښکاري. د مثال لپاره ي  ېپه امال کې هم زموږ د لیکواالوو ترمنځ ل
 کلمې وګورئ: ډول 

 لیکل کېږي. وړوکی الف لرووکي کلمې: لکه معنی چې معنا او ماوا دواړه :-۷

 دا چې په پښتو ژبه کې تنوین وشته، وو دا ډول زیاتره کلمېتنوین لرووکې کلمې: : -۲
 چې ون ورځ په پښتو کې لیکل کېږي وو درې بڼې خپلوي: 

 الف( غالبًا )له تنوین سره( 

 ب( غالبا )له تنوین پرته(

 ی.(  د معادل« ن»ن تلفظ چې په پښتو کې د یوج( غالبن )د تنوین پر ځای د تن

د اوګرېزي، جرمني او فراوسوي کلمې: د دې ډول کلماتو په پښتو ژبه کې د لیکلو : -۰
لپاره ډېر کم داسې کېږي چې د پښتو ژبې اصلي جوړښت او چوکاټ ته وک تل شي، 
بلکې تر ډېره د فارسي او دري ژبو تلفظ په پښتو ژبه کې هم عام شوی وي. مثاًل موږ په 

فظ او امال یوې کلمې تل ژبې د اغېز له امله د اوګرېزي ژبې د پښتو ژبه باودې د فارسي
  :-په دوه ډوله کوو 

 ډاک ټر: هغه چاته وایو چې د طب، درملو او درملنې په برخه کې ماهر وي. -۷

ی  ې کړی وي او تر ټولو ستره  (Doctorate)دوک تور: هغه چاته وایو چې ډاک ټرېټ  -۲
  ولري. (degree)علمي درجه 

 کارېږي! (Doctor)لپاره یوه کلمه په اوګرېزي کې د دواړو حال دا چې 
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 ڼګ ېده چ موضوع د هغو لغتوووه ه الوجمنیمېدرې ه برخه کپد امال تو ښپد  ې،در 
  ېچ ،يیوه خوله وه ده اړه پ ي  ېلیکوال 

 
 لیکل لېب ېی   بهاو که ي ای ولیکل شځیو  یاا

 هدوه حالت-ه هکله دوهپلغتووو  ېد دې ک تابووو که پ زموږ  ،ولډه پ ېلګېبد  ي.ه وښ
 ي: ږ ېلیدل ک

 ولرو  ؛وه لرو  -۷

 ځيلمنپخ - ځيل منپخ -۲

 .شتهې به کژ ېه دپ ېلګېب ې ر ډې ې وور  ېداساو  -۰

پر درې اړخووو خبرې شوې؛ خو که ژبپوهان په دې اړه ې یواز د دې ستووزې لته د
ور اړخووه به ی  ې هم مخې ته راشي. د دې ستووزې د هوارتیا څېړوه وکړي، وو ډېری و

اره بسنه وازې پر اشلپاره دوه اساسي ګامووه پورته کوالی شو چې دلته ي  ې دواړو ته ی
 کوو: 

د دولت له خوا پر خپرودویو ټولنو باید داسې د څار او ارزووې اداره وجود ولري چې  -۷
په هېواد کې یو ک تاب چاپېږي، وو ووموړې اداره پر خپرودوی  ې ټولنې دا فشار کله هر 

روګي او تنوع له منځه یوسي؛ او که -واچوي چې په ک تاب کې هر ډول امالي  ي روګا
رته هغه خپرودویه ټولنه له څو ځله تنبیه وروسته هم، دا کار ووه کړي، وو اداره له چې

هغې خپرودوی  ې ټولنې څخه د جریمې په توګه تر یوې مناسبې مودې پورې د چاپ حق 
نو باید خپرودویو ټول پر یاده ادارهواخلي، یا بله هره جریمه چې مناسبه وي. دغه راز، 

م ه ووې کلمه پښتو کېږي، وو په دې اړه وه لیکوال او وه هدا هم یقیني کړي چې کله یو
او ووي اصول وضع کړي.  لري چې خپل ځاوي اجتهاد وکړي خپرودویه ټولنه دا حق 

 بلکې پکار ده چې د دې کار ټول حق له یادې ټولنې سره خوودي وي. 
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کزووو ر دوهم بنیادي کار دا کېدای شي چې د ښوووځیو، پوهنتووووو او وورو علمي م -۲
وصاب باید په داسې معیاري شکل چمتو کړای شي چې یو شخص له لومړوۍ ورځې ال 

غه راز، ښه وي. د ېاتپله معیاري پښتو سره بلد شي او ژبه له دا ډول تنوع څخه پاکه 
به وي چې د وصاب په ک تابووو کې دې موضوع ته ځاوګړې پاملروه وشي او زده کوووکو 

 له ووې او پردۍ کلمې سره ویشي چې کله هغته هغه ټول اصول او ضوابط وښودل 
مخ شي، وو په څه ډول او طریقه ي  ې پښتو کړي او د امال په برخه کې کومو قواعدو، 

 وزاک تووو او اړخووو ته پام وکړي. 

 

 

*** 
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 من تشبه بقوم.... حدیث

 ه حدیث کې فرماي  ي: رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو

)د  به غهکړ، هو وم سره ورته والی ))من تشبه بقوم فهو منهم(( ژباړه: چا چې له کوم ق
 عبدالله ابن عمر رضي الله عنه له وبي یاد حدیث. يوقیامت په ورځ( له هغوی څخه 

بو داؤد په خپلو سننو کې را 
 
حمد او ا

 
کریم صلی الله علیه وسلم څخه روایت کړی، او ا

 کړی. وقل 

 د پورتني حدیث په څرګنداوي او تشریح کې ډېری علما په دې اود دي چې له ک فارو،
او بې دینه خلکو سره هر ډول ورته والی تر دې حدیث  مشرکاوو، مجوساوو، فاسقاوو

ه په صورت که جامو کې وي، شباهت پ توپیر وه کوي که هغه ورته والی اوالودې راځي. 
الی و امورو کې، لنډه دا چې هر ډول ورته دوي او کلتوري کې، او یا هم په دویوي،عقی

د دې حدیث وه دی.  په دې ډولحقیقت  واروا او حرام دی؛ حال دا چې او شباهت
ظر . په دې هکله د ټولو علماوو وتر ډېره بریده افراطي دریځ خپل کړی  وو په اړه علما

وه خېژي.  رل په تله برابتدال ي  ې د علم او اس تفسیر او تعبیرتشه یوه ادعا ده، او هېڅ 
او په دې ټول پوهېږي چې دین هېڅکله په دعوو خپله خبره وه کوي، بلکې خپله هره 

دلیله دعوې  کې بې بنسټه او بېخبره په علمي او عقلي دلیل بیاووي. همدا روګه په دین 
 ځای او مقام وه لري.  اصال

ي ېڅکله هم پکار وه ددي چې یو مسلمان ته ه څرګندولد دې حدیث اصلي موخه دا 
ه وکړي او یا له هغوی واو ورته والی له وورو اقوامو سره شباهت چې په هغو چارو کې 

کې اسالم څرګندې او روښاوه الرښوووې لري. د بېلګې په  پور کړي چې په هغو یو څه را
ډول، یو مسلمان باید په دې پوه وي چې اسالم د عباداتو په اړه خپل لیدلوری، 

و شرطووه لري، د عباداتو په برخه کې له وورو سره شباهت کول، یا له قواوین ا
 ،عیسويت، یهودیت او یا بل کوم دین څخه یوه کړوه د عبادت په ډول را پور کول
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ه دودووه چې اسالم روا کړي، لک ه د منلو وه ده. په همدې ډول، هغههېڅکله اسالم ت
 کله اسالم خپلې الرښوووې لري چېولیمه، اخترووه او داسې وورو ځاوګړو ورځو په ه

 ب ته اړتیا وه لري. ذهیو مسلمان بل هېڅ دین او م

 څرګندې او ټاکلې الرښوووې وه لري، په کس، په کومو برخو کې چې اسالمد دې برع
هغو کې هر اوسان دا واک او اختیار لري چې د خپلې خوښې او طبیعت له مخې د هر 

خوښ وي، هغه راخپل کړي. د بېلګې په ډول، اسالم د  چې قوم کړوه یا عمل ی  ې
وورو ټولنیزو ادابو په هلکه یوازې اصول  جامو، وېښتاوو، تګ، خبرو اترو، او ځینو

اید د ستر پټوووکې جامې ب بیان کړي. یعنې اسالم د جامو په هکله واي  ي چې دروې او
د  د خبرو لپاره اسالم غږ او ؛میاوه روي غوره بولي کې اسالمواغوستل شي؛ په تګ 

ښوووې په الر  خبرو اوداز ته پام کړی. او د شخصیت او ټولنیز ژوود په تړاو وورې ټولې
 همدې ډول اصولي خبرې دي. 

اطالق او  خپل اطالق غواړي. د دې اصولود اصل په اړه موږ پوهېږو چې هر اصل 
اسالم د مسلماواوو په واک کې ورکړي. د بېلګې په ډول، د جامو په هکله  ،عملي کول

د دروودوالي اصول ښودل شوی. اوس دا پرېکړه چې دروې جامې څنګه وي؟ د دې 
تنې ځواب ی  ې وه دی ورکړی، ځکه اسالم د اوسان را محدودوووکی دین وه دی. پوښ

جامې دروې دي. وو په حقیقت کې به اسالم  او دا ی چې دااکه د دې ځواب ویل شوی و
د اوسان لپاره دایره را تنګه کړې وه. دا هغه مسله ده چې د هر عصر تهذیب و تمدن 

ې ووي ک اوهي. هر عصر د اوسان په ژوودی شځواب ویالورته او د هرې ټولنې فرهنګ 
اسالم تر ټولو ستره ښکال همدا ده چې هغه مسایل چې د ي. پنځوبدلووووه او تغیرات 

ی والاو ووي ووي اړخووه پکې را برسېره ک ی شيالکو ابتکاراوسان ووښت او  په هغو کې
 شي، د هغو په هکله ی  ې یوازې تر اصولي الرښوووو پورې بسنه کړې. 

چې له وورو اقوامو سره په لباس،  خبرهاساس، د دې حدیث په استناد دا  په دې
حرام او د اسالم خالف کار دی، بې  ورته والی او شباهت صورت، او ټولنیزو ادابو کې
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بنسټه او د اسالم په سپېڅلې لمن تور داغ دی. اسالم هېڅکله په داسې څیزووو بندیز 
الی شي چې هر ډول جامه، په پام سره کوهر مسلمان د اسالم اصولو ته وه لګوي. 

 او ټولنیز اداب ور خپل کړي.  صورت

د علماوو په هغه وظر یوه بله ویوکه دا هم کېدای شي چې که چېرته له تشبیه څخه 
دلته د هر ډول ظاهري، صوري او باطني تشبیه مراد وي، وو بیا هغوی اړ دي چې د 

وظام او الرښوووې هم را په ګوته کړي. دا  اوسان د ظاهر او صورت په اړه د اسالم کامل
ې څه ډول وېښتان په اسالم ک الم د وېښتاوو په اړه څه وظر لري اوراته وښي  ي چې اس

معتبر دي؛ دغه راز د جامو په اړه ګڼو پوښتنو ته ځواب وواي  ي. خو په دې برخه کې د 
رخي و فرهنګ راڅعلماوو ځواب تر ډېره په ځینو کمزورو روایاتو او د عربو پر کلتور ا

ه لحکم لپاره هېڅ ډول اساس او بنیاد وه وړاودې کوي.  یوه چې دا دواړه د اسالم د
همدې کبله، تر ټولو عقالوي او د اسالم رښتیني روح ته وږدې وظر او تعبیر همدا دی 
چې دلته له تشبیه څخه مراد په عقیدوي او عبادتي چارو کې تشبیه ده، هغه چې اسالم 

 لري.  او لیدلوری  یو بشپړ او جامع تصور ي  ې په هکله 

ی شي چې د حدیث له الفاظو څخه پورتنی مفهوم وه شي اپه دې ځای کې دا ویوکه کېد
ی، اتل کېداخیس شي ی. وو باید په دې پوه شو چې که دا تعبیر ترې وهااستنباط کېد

 ی. وو هغه بل تعبیر هم بیا واسم د

ساتلو او ږیرې  برهد همدې حدیث تر عنوان او موضوع الودې ډېر کله د پایڅو د 
 پرېښودلو په اړه هم احکام استنباط کېږي چې دلته به ي  ې هر یو بېل بېل وڅېړو: 

 څو مسئله: یالف( د پا

منو کساوو شت رو او د ټولنېد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې د عربو مخو 
د لنګوټ )لنګ( تړلو دود درلود. د دوی د لنګوټ ټوکر به دومره اوږد وو چې د تګ پر 

په دوی پسې په ځمکه څښېده. دا دود په عربو کې د غرور او کبر المل  به مهال
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ډېر غرور وه د لنګوټ څښېدووکې برخه له ځمکې وه ور پورته  له ګرځېدلی وو. دوی به
ه اوه. وبي کریم صلی الله علیاحساس کبرویاړ او  یو ډولبه ي  ې کې دې په و کوله ا

 اوسان کبرجن کېدو ته په اشاره خپلو و دې مزاج او د دې دود له کبله دوسلم، د عرب
صحابوو ته وفرمایل چې تاسو خپل لنګوټووه له پاړکیو څخه بره وساتئ او د لنګوټ 

 به په اور کې وي. کومه برخه چې تر پاړکیو ښک ته وي، هغه 

د دې حدیث په استناد علماوو، له دې مسئلې څخه د دین مستقل حکم جوړ کړ او 
د دې مسئلې تر شا اصلي علت او سبب ي  ې له پامه وغورځاوه. په دې برخه کې علماوو 

 ې: وشالوجمنه  کبله ي  ې دا مسئله دومره ورځولي چې لهټکي له پامه غالودې 

ې له دې امله وکړ چې د جامو هغه ډول په اوسان کې کبر پیغمبر ع دا امر یواز  ( ۷
پیدا کاوه او په اسالم کې کبر مذموم او یوه واوړه ګناه ده، وه د جامو ښک ته یا پورته 
ساتل. د دې دلیل دا دی چې د دې حکم له اورېدو وروسته ابو بکر صدیق رض د 

ده پیغمبر ع ه ښویېپیغمبر ع حضور ته راغی او خپله ستووزه چې لنګوټ به ي  ې ښک ت
ته وویله. وو پیغمبر ع ورته وویل چې دا حکم ستا لپاره وه دی، په تا کې کبر وشته. 

 هم ترې مستثنا وه وی. رض که دا یو عام حکم وی، وو باید حضرت ابو بکر صدیق

په حدیث کې د لنګوټ کلمه کارول شوې خو کله چې دا حدیث وورو ژبو ته ژباړل ( ۲
ګ یا چې دې حکم له پرتو  ه د لنګوټ په ځای په پرتوګ معنا شوههمدا کلمشوی، وو 

پتالوه سره هېڅ تړاو وه درلود. د لنګوټ په اړه دا حکم ون هم پخپل ځای پاتې دی. په 
ل پېژودودې معنا چې که چېرته ون هم په یوه ټولنه کې لنګوټ د کبر او غرور المل 

ګ او پتالوه بره ساتل کېږي. د پرتو  شي، وو هلته به هم لنګوټ له پاړکیو )ښنګرو( څخه
رور ټیټ ساتل، د کبر او غ د دې دواړو په اړه هر څوک پوهېږي چې په هېڅ ټولنه کې 

وښه وه ګڼل کېږي. وو په دې اساس، که پرتوګ یا پتلون هر څومره ټیټ وي، تر هغو 
 هوپورې تر دې حکم الودې وه شي راتالی تر څو چې هغه ټولنه په عمومي توګه دا و
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و مغرور د کبرجن ا ،مني چې له ون څخه وروسته به د پرتوګ یا پتالوه ټیټ ساتل
 .وياوسان وښه 

 ولک خه دا استدالل هم واسم دی چې له وورو سره ځان یو روګه( له دې حدیث څ۰
په دې ځای کې د شباهت اصل ته وبي کریم ص هم  دی چې واروا او حرام له دې امله

امر کړی چې تاسې له مشرکینو څخه ځان ځاوګړی او بېل  په پام سره خپلو صحابوو ته
 وبي کریم ص په وړاودې د کړئ. خو په دې ځای کې دا ټکی له پامه غورځېدلی چې

 شباهت وه وو، بلکې د کبر او بې ځایه ویاړ په څېر یوه لویه او عظیمه ګناه وه.  ،اصل

 ب( د ږیرې مسئله:

وه وو او د مسلماواوو د لوی اک ثریت ترمنځ یبله لویه مسئله چې له لومړۍ ورځې د علما
الوجمنه موضوع ترې جوړه شوې، د ږیرې مسئله ده. د ږیرې په اړه به د علماوو 

 وڅېړو:  بڼهوظریات او پر هغو د ځینو علماوو او لیکوال تنقید د وکاتو په 

ن( د ږیرې په اړه ۷
 
یت شتون وه لري، وه په مستقیم ډول د ږ کریم په قرا

 
رې یکې هېڅ ا

د فرضیت او وجوب په اړه څه څرګندووه لري، او وه په وامستقیم ډول د ږیرې په اړه 
کوم حکم یا الرښوووه شته. د دې یو لوی دلیل هغه پېښه ده چې یو سړی امام مالک 
یت په دلیل کې وغوښته. امام مالک رح 

 
ن کریم ا

 
رح ته راغی او د ږیرې په اړه ي  ې د قرا

ن ورته وفرمایل چې درې ورځ
 
ې وروسته راشه. امام مالک په درې ورځو کې ټول قرا

ولوست؛ کله چې هغه سړی راغی، وو ورته وی  ې ویل  –هره ورځ لس سیپارې  –کریم 
یت چې 

 
یت د ږیرې د اثبات لپاره ووه موود، مګر یو ا

 
ن کریم کې مې هېڅ ا

 
چې په قرا

له فقهې او د فقهې له الله تعالی فرماي  ي
یت له دېاصولو سره یو ادوا بلد هم پوهېږي چې 

 
ه په هېڅ ډول د ږیرې حکم و څخه ا

 شي استنباط کېدای. 
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یت چې هلته د ږیرې ذکر راغلی، هغه د موسی ع ا
 
ې و هارون ع په اړه دی چالبته یو ا

ا د زم ېا ع ورته واي  ي چې هارونسي، وو ع ږیره ووی هارورع د خپل ورور  موسیکله 
ما له ږیرې مه ویسه. له دې څخه هم ځینو علماوو دا استدالل کړی چې ږیره  مور زویه

. کړته عذر و ع خپل ورور  هاروناوساوي جز ده، له همدې امله یو ارزښتناک او عزتمن 
د علماوو دا ډله په دې ډول هڅه کوي چې له دې ځایه د ږیرې فرضیت، له تحریم 

. حقیقت دا هه بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دې دا هم د دین لڅخه استنباط کړي چ
دی چې د مصر خلکو ږیرې ته په دروه سترګه ک تل او د خپلې ټولنې سپین ږیرو او هغو 
ځواواوو ته چې ږیره به ي  ې پرې ایښې وه، د قدر او عزت په سترګه ک تل. په دې توګه، 

 ړې وي. لرې وه ده چې موسی ع هم په همدې اساس دا خبره ک

( په دې اړه دوهم لوی استدالل دا وړاودې کېږي چې د څلور واړو لویو مذاهبو امامان ۲
ږیرې د فرضیت لپاره د کره او مستند  ږیره فرض ده؛ او دا دله دي چې په دې یوه خو

دلیل په توګه وړاودې کېږي. خو پر دې باید پوه شو چې د څلورو لویو اماماوو دا خبره 
دعا ده او د خپل وظر د اثبات او استناد لپاره هېڅ دلیل ورسره وشته؛ د یوازې یوه ا

دې یو څرګند دلیل پورته د امام مالک رح په واقعه کې تېر شو. د دین د یوه حکم لپاره 
ن او یا سنت څخه 

 
یوازې د څو اماماوو ادعا اساس وه لري، بلکې دلیل ي  ې باید له قرا

 وړاودې شي. 

شمېر حدیثووه روایت شوي چې شاوخوا په ټولو کې یوه خبره  ( د ږیرې په تړاو ګڼ۰
کې د  وشوې. په دې ټولو احادیث –متن کې د یو څه لفظي تغیر سره په  په سند؛ او –

، ودو، له یهد برېتووو کمولاو  د برېتووو خرېیل، د ږیرې اوږدول، ږیرې پرېښودل
و دې ته ا و برېتووو خرېیلفت لپاره د ږېرې پرېښودل اسره د مخال وصاراوو او مجوسو

په دې ځای کې یو اصول باید تر پام الودې وي چې د اسالم تکرار شوې.  خبرهورته 
احکام مستقل بالذات وي. په دې معنا چې هېڅکله د اسالم یو حکم د یوه پردي 
علت، معلول وه وي، بلکې د هر حکم سرچینه پخپله د اسالم دونی وظام، فلسفه، 
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. په دې ټولو احادیثو کې پیغمبر ع هر ځل همدا فرماي  ي چې له حکمت او چوکاټ وي
یهودو او وصاراوو سره مخالفت وکړئ، یعنې د ږیرې پرېښودل د اسالم یو مستقل حکم 
وه دی، بلکې د یوه عارضي او مؤقتي علت له مخې مسلماواوو ته امر کېږي چې ږیرې 

نباط د ږېرې فرضیت است پرېږدئ او برېتووه وخرېیئ؛ ځکه که له دې احادیثو څخه
د  او هغه څلور امامان ؟وو د برېتووو خرېیل ولې فرض وه ګڼل کېږي  ،یوکېدای ش

ه د دې المل دا دی چې ږیره او برېتوو ؟برېتووو په هکله هم ولې یوه خوله وه کېږي 
پرېښودل یا خرېیل د اسالم یو حکم او امر وه دی، بلکې په یوه ځاوګړي مهال کې د 

 لپاره امر پرې شوی دی. ځاوګړي مصلحت 

په دې وروستي ټکي کې به څو منل شوو واقعیتووو ته اشاره وکړو. په دې کې هېڅ ( ۴
ر دې پ شک وشته چې ږیره ټولو اوبیاوو پرې ایښې او د اوساوي فطرت یوه برخه ده. خو

وه شي ګرځول کېدای. دا هم له شک وتلې  پوهېږو چې دا دواړه د دیني احکامو بنسټ
ې په هر دور کې د مسلماواوو لوی  چې ږیره د مسلماواوو یو ځاوګړی شعار دی؛  خبره ده

ډلې ږیره پرې ايښې او په همدې شعار پېژودل شوي دي. دا یو څرګند حقیقت دی چې 
کومې مینه کوي او د همدې مینې د  له هر مسلمان له خپل خوږ پیغمبر سره د زړه

ه چې . په دې کې شک وشتپه متابعت کې ږیره پرېږديمبارک ص اظهار لپاره د هماغه 
الله تعالی به پر دې کار هرومرو هغه بنده ته اجر او ثواب ورکوي. خو دا هم له یاده 
ویستل وه دي پکار چې ږیره د اسالم یو حکم وه دی، په ښه ویت ي  ې پرېښودل که 
ثواب لري؛ وو بل خوا ته خرېیل او یا کمول ی  ې هم هېڅ ګناه او معاصي وه ده. د ږیرې 

ه پر یو چا د ک فر، بې دینه او منافق ټاپ ې لګول، د ږیرې له خرېیلو لوی ګناهووه له امل
او جرایم دي. دغه راز، هغه چا چې ږیره ي  ې وه وي پرې ایښې، هغو ته هم بویه چې 

 رته بویه چېو او وه هم  وي هغه چاته په سپکه سترګه ووه ګوري چې ږیره ي  ې پرې ایښې
ځکه د اوسان د بدن په یوې برخې رشخند او  ؛ي کړ په ږیره پورې خندا او رشخند و 
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اه او ر کول دي او دا یوه لویه ګنتمسخر کول، )العیاذ بالله( پر الله رشخند او تمسخ
 تېروتنه ده. 
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 موسیقي

الله تعالی د اوسان په شخصیت او طبیعت کې تنوع او ګڼوالی ایښی دی. اوسان که له 
وو بل خوا ی  ې طبیعت له غوسې او قهر  ،دی مخلوق هیوې خوا یو مهرباوه او ورم خوی

ول غوره ډالۍ ورک ه څېرور ته که اوسان ته د خندا پ. یو لیڅخه هم بې برخې وه د
 شوې، وو په ورته وخت کې کله وا کله اوسان ژاړي او اوښکې هم تویوي. 

چې  ېي   الله تعالی اوسان په تر ټولو غوره فطرت سره پنځولی دی او کوم دین او مذهب
ن ته وربښلی دی، هغه هم د اوسان له فطرت سره سم او برابر دین دی. د دې اوسا

دین هېڅ حکم او امر به له اوساوي فطرت سره ټکر ووه لري، او که هر کله د کوم حکم 
غه ه او اوساوي فطرت ترمنځ ټکر ترسترګو شو، وو باید پوه شو چې د دې حکم سرچینه

ت اوسان وه دی. بشري فطر عادي والړ شخص  مقابل کې هدین وه ده او یا د دې حکم پ
 )په لومړوۍ بڼه( او اسالم )په خالص ډول( هم معنا او مترادف تعبیرووه دي. 

ساز، سرود، وغمې او  رو ګڼو تقاضاوو او غوښتنو ترڅنګد وو په همدې اساس، 
د اوساوي فطرت یوه الزمي او لویه برخه جوړوي. موسیقي ته تمایل او غوښتنه هم 

فطرتا داسې پنځول شوی چې د کلماتو ترمنځ ځاوګړی تناسب او وزن ، د بېال اوسان 
التو له همغږۍ او جوړجاړي وه ټوکېدلی 

 
هنګ لرووکي اوازووه، د بېال بېلو ا

 
بېلو مرغاوو ا

و څخه راوتلي سرودووه ا ایسته او متروم غږ څخه برخمن حنجرو موسیقیت او له ښ
 و کیف یو حالت پکې پیدا کوي. وغمې ی  ې باطن ته الر کوي او د خوود ا

موسیقي او ساز د اوسان د فطرت لپاره یو پردی او وا اشنا شی وه دی؛ بلکې د موسیقي 
هنګ په اوسان کې هماغه حالت او احساس رامنځته کوي.

 
ې په د هر ډول حالت او ا

ارامه موسیقي اوسان ته د ارامتیا احساس ورکوي، غمجن ساز اوسان د  معنا چې
ه حالت څخه د غم او خفګان حالت ته رسوي، مسته او تېزه موسیقي په خوشالۍ ل

اوسان کې د چابک تیا او ګړودي خوځښت المل ګرځي؛ که چېرته موسیقي د اوساوي 
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فطرت لپاره یو وا اشنا شی وی، وو دا دومره تغیرات او بدلووووه او د اوسان په احساس 
لې وک په موسیقي کې له کومه شو؟ او عاطفه کې د بدلون راوستلو دا دومره لوی ځوا

هنګ 
 
پر اوسان ګډوډ او بې وظمه اوازووه بد لګېږي او کرکه ترې کوي، خو له تناسب، ا

 او موسیقیت سره مل اواز خوود ورکوي او د اورېدو تلوسه ی  ې ورسره وي؟ 

د دې تر ټولو څرګند علت و سبب دا دی چې د وړۍ پر مخ ټول هنرووه د اوسان په 
ښل شوي دي او اسالم هم هغو ته ځاوګړې او په ډېر اغېزمن ډول پاملروه فطرت کې اخ
ن کریم کې د هنرووو لپاره د ))زینت(( تعبیر په کار وړی. کړې. الله ت

 
زیین تعالی په قرا

ښایسته کولو، سینګارولو، پسوللو، د یو شي له اصلي حالت څخه  د په عربي کې
ولو په معنا ډیزان ک و اوحالت او ډول وربښلاو یو ښکلی او په زړه کېناستووکی  وویستل

کارېږي. تزیین او زینت د حسن او جمال له کلمو سره فرق لري. حسن او جمال په 
اصل کې د فطرت څرګندووه او اظهار وي، خو تزیین د یوه بې ډوله، وامنظم، بې 

 ل کېږي. کله چې عربان واي  ي چېخووده او ګډوډ شي، منظم او مرتب کولو ته وی
وکی شی مو مزین یا تزیین کړ، وو په دې معنا ده چې له اولني حالت څخه ي  ې غوره پال

 او بهتره کړ. 

دلته یوه پوښتنه کېدای شي چې د زینت او هنر ترمنځ څه اړیکه ده؟ د دې لپاره څه 
 دلیل دی چې الله تعالی د زینت کلمه د هنرووو لپاره استعمال کړي؟ 

ووم وپېژوو، هغه په حقیقت کې د ځینو شته څیزووو  ون ورځ چې موږ کوم څه د هنر په
او وړتیاوو له غوره، منظم او ښایسته کولو څخه منځته راغلي دي. دا وظم او ښایست 
ځینې وختووه په اوسان کې طبیعي وي، خو ځینې وختووه بیا اوسان پخپله هڅه او 

 هر عادي . د بېلګې په ډول، دکړی ويزین زیار هغه شته هنر صیقل، منظم او م
اوسان له حنجرې څخه اوازووه راوځي، خو د ځینو اوساواوو اواز او غږ له وورو څخه 
هنګ او 

 
توپیر لري، د هغوی غږ خوږ، متروم، په زړه کېناستووکی او له ځاوګړي ا

اوسان ذهن او روح ارامتیا او ډاډ ترالسه د موسیقیت سره مل وي. د هغه په اورېدو 
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طرتي توګه دا ډول ساحراوه غږ لري، خو ځینو د یو څه کوي. ځینې په طبیعي او ف
ریاضت او زیار وروسته دې حد ته رسولی وي. الله تعالی د بې شمېره اوازووو ترمنځ د 
همدې ځاوګړې ډلې غږ ته د زینت تعبیر راوړي. په همدې ډول، د وینا لپاره هر عادي 

 ي، خو ځینو اوساواوو تهاوسان د تورو او کلماتو یوه مجموعه او ټولګه په کار اچو
خدای داسې استعداد ورکړی وي چې کله په یو خاص حالت کې وي، وو له خولې څخه 
هنګ او تروم سره مخ وي. له 

 
هر راوتووکی لفظ او جمله ي  ې له یوه ځاوګړي تناسب، ا

همدې څخه شعر او شاعري رامنځته کېږي. د وینا په برخه کې، د ټولو اوساواوو ترمنځ 
اواوو . دغه راز، ځینو اوسل شوېې ډلې د وړتیا لپاره د زینت اصطالح کارو د دې ځاوګړ 

ته الله تعالی یو بل ځاوګړی استعداد او وړتیا ور په برخه کړې وي، هغه دا چې کله 
هغوی دوه غږ لرووکي اجسام له یو بل سره ټکوي او وهي، وو هغه یوازې د غوږووو د 

یوه ځاوګړي اوسجام، خوود، لذت او معنا  پردو څیروووکي اوازووه وه وي، بلکې له
هنر پنځېږي. موسیقي له دې  اوسان له دې استعداد څخه د موسیقۍسره مل وي. د 

چې اوسان د وینا لپاره کوم کلمات او الفاظ کاروي، هماغه بل هېڅ هم وه ده پرته 
سووه ر ایلو په مرسته تر اورېدووکي رسوي؛ خو دا الفاظ او کلمات د ځینو االتو او وس

له الفاظو څخه زیاته لطیفه، له ډېرې عاطفې ډکه، له ژور احساس سره مل او د اوساوي 
ه او دا هماغه څه دي چې اللاروا ته د الر کولو له یوه پیاوړي ځواک څخه برخمنه وي. 

 تعالی ي  ې په خپل عظیم ک تاب کې په زینت سره تعبیروي. 

پیغمبر ته  )هنرووو( په هکله خپلنتووو الله تعالی په ډېر ټینګار او سخته لهجه د زی
له دین څخه ی  ې یوازې د حالل او حرام  زما پیغمبره، دې خلکو ته چېفرماي  ي چې اې 

ووه )ښکلي (؛ هغه زینتُقْل یوه لوبه جوړه کړې او په الله تعالی پورې دروغ تړي، ووایه )
ویستلي )َمن پاره راشوي هنرووه او فنون( چا حرام کړي چې الله تعالی د خپلو بندګاوو ل

ِتَي َاْخَرَج ِلِعَباِدِه 
َّ
َم ِزيَنَة الّلِه ال او دا یهودان او وصارا چې د ځینو خوراکووو په اړه (؛ َحرَّ

د حراموالي فتوا ورکوي، وو دوی ته ووایه چې هغه خو ستاسې د خپلو اعمالو له کبله 
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واړه هم او سپېڅلي خپر تاسې حرام شوي؛ که وه ما )الله( خو د زینتووو ترڅنګ پاک 
ْزِق وه دي حرام کړي ) َباِت ِمَن الّرِ ّيِ

طَّ
ْ
 (. َوال

له دې وروسته الله تعالی، د مؤمنو بندګاوو وفسیاتو ته په ک تو یو ځل بیا په ټینګار 
واي  ي: اې زما پیغمبره، ښاي  ي له مؤمناوو سره دا شک او اودېښنه پیدا شي چې دا 

ي، کو لپاره حالل کړي وي، زموږ لپاره به حرام وزینتووه به الله تعالی د پخواویو خل
( چې دا وعتمووه خو په ُقْل ځکه موږ خو مسلماوان او مؤمنان یو؛ وو ته ورته ووایه )

وْ دې دویا کې دې د همدې مسلماواوو او مؤمناوو لپاره ) َحَياِة الدُّ
ْ
 ِفي ال

ْ
َمُنوا

 
ِذيَن ا ( َياِهي ِللَّ

خرت کې هسې هم دا ټول وعمتو
 
وه او زینتووه د دوی لپاره ځاوګړي او خالص او په ا

ِقَياَمِة ) شوي دي
ْ
(؛ له دې وروسته، الله تعالی فرماي  ي چې موږ خو خپل َخاِلَصًة َيْوَم ال

یتووه په دې ډول څرګند بیاووو، وو له دې څرګندو خبرو څخه هم چې یو څوک مفهوم 
 
ا

و ه په دې څرګنداو معنا وه شي اخیستالی، وو هغه دې خپل علم زیات کړي، ځک
یتووو او وښاوو یوازې د علم خاوودان پوهېږي 

 
َياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن ) ا

 
ُل اال  .(َكَذِلَك ُوَفّصِ

ن(( کې 
 
زاد پخپل مشهور تفسیر ))ترجمان القرا

 
یت په تفسیر کې ابو الکالم ا

 
د دې ا
 لیکي: 

ه کمرغي هماغ))د مذاهبو د پیرواوو بې الرۍ دا وه چې هغو ګمان کاوه چې ارواي  ي وې
وخت ترالسه کېدای شي چې وړۍ ته شا واړول شي او د خدای لماوځنې غوښتنه دا ده 
ن واي  ي چې حقیقت د دې 

 
چې له زینتووو او اساوتیاوو څخه ځان ګوښه کړای شي. قرا

. يبرعکس دی. تاسو فکر کوئ چې د ژوود زینتووه د دې لپاره دي چې پرېښودل ش
ته ټول ش واچول شي. دویا او په دویا کې چې په کار حال دا چې دا د همدې لپاره دي

 سره سر خوري.(( رضاالهي له وعمتووه په سمه توګه کارول 

 ورپسې زیاتوي چې: 
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))دلته له زینت څخه مراد ټول هغه څه دي چې د ژوود له طبعي اړتیاوو څخه زیات 
 ((دووه.وي. مثال ښې جامې، ښه خواړه، د روزګار ټول بې زیاوه اساوتیاوې او خوو

په دې پسې الله تعالی د ادیاوو لرووکو خلکو په عامه توګه او د مسلماواوو ترمنځ په 
خاصه توګه هغې سترې الوجې او پوښتنې ته ځواب واي  ي چې اخر حرام څه دي؟ وو 
الله تعالی پخپله ورته فرماي  ي چې ما یوازې او یوازې دا الودې شیان پر تاسو حرام کړي؛ 

په خپل ګران پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غږ په دې ځای کې بیا 
َم کوي چې ورته ووایه چې ستا رب یوازې او یوازې دا شیان حرام کړي ) َما َحرَّ ُقْل ِإوَّ

َي   (:َرّبِ

َفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن  -۷
ْ
ال، افع فحشا، بې حیاي  ي او د بې شرمۍ ټول؛ ما ال

افکار حرام ګرځولي. دا فحشا که په پټه وي، او که په ښکاره وي؛ ما  اعمال، عقاید او
  حرام ګرځولې.

َم  -۲
ْ
 ګناهووه.او : َواإِلث

َحّقِ  -۰
ْ
َبْغَي ِبَغْيِر ال

ْ
  : او واحقه تېری.َوال

َطاًوا -۴
ْ
ْل ِبِه ُسل ْم ُيَنّزِ

َ
 ِبالّلِه َما ل

ْ
 ما دا حرام کړي چې یو داسې څوک لهاو ؛ َوَان ُتْشِرُكوا

ی. شوورباودې وه وي وازل  دلیل او حجتسند،  سره شریک کړای شي چې هېڅ ما 
  او که په لنډو کې ووایو وو الله تعالی شرک حرام ګرځولی.

 َعَلى الّلِه َما اَل َتْعَلُموَن  -۵
ْ
وا
ُ
یت په پای کې الله تعالی فرماي  ي چې ماَوَان َتُقول

 
ا د ؛ د ا

یعت ، طبېاو د خپلې خوښ یو څه کړي خه له خپل ځان څ هم حرام کړي چې یو څوک
ما دا حرام ګرځولي چې یو مال، امام، فقیه او  وګرځوي.  او هوا له مخې یو څه حرام
خبره وه وي او پخپله هم  ه اړه هغه څه وواي  ي چې هغه زمامجتهد را پاڅېږي او زما پ

 علم پرې ووه لري. 
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وه چې تر کرښه وایستل ش کندهېرپې د حالل او حرام ترمنځ داس ېکه پورتنيو ایتووو پ
قیامت پورې څرګنده او روښاوه ده؛ او هغه مسئله چې د یوه مذهب ټول بنسټ ور 

ه له دې وروسته به یو څباودې ودان وي، هغه پخپله الله تعالی هواره او حل کړه. 
یو له دې پورتنیو ذکر شوو مواردو څخه پکې پیدا  کله چېحرام ګرځي، وخت هماغه 

یت څخه چې شي؛ له هغ
 
ه پرته وور هر څه مباح دي، لکه د الله تعالی له دې ا

 څرګندېږي: 

ا ِفي ااَلْرِض َجِميعاً  ُكم مَّ
َ
ِذي َخَلَق ل

َّ
اسو ي  ې ست هڅهر هغه چې  ذات ؛ ژباړه: هماغهُهَو ال

 لپاره خلق کړي چې په ځمکه کې دي. 

یوازې  ه تعالیچې الل په دې ځای کې یو بل اړخ هم خوودور او په زړه پورې دی. هغه دا
ن 
 
د زینتووو، هنرووو او فنووو په اړه د حاللوالي فتوا وه ده وړاودې کړې؛ بلکې په قرا

 ځای د دې هنرووو بېلګې او مثالووه هم وړاودې کړي، مثالً  –کریم کې ي  ې ځای 

 : یل دد الله تعالی ارشاد په دې ډو د کورویو څارویو )په ځاوګړې توګه غواوو( په هکله

ُكْم 
َ
او )دا هم( تاسو (؛ ژباړه: ۶)النحل:  ُتِريُحوَن َوِحيَن َتْسَرُحوَن  ِفيَها َجَماٌل ِحيَن َول

 .ته يو ډول ښكال ده پكې چې سهار ي  ې وباسئ او ماښام ي  ې بېرته راولئ

یت کې الله تعالی د کورووو د سینګار او ښایسته کولو هنر ته اشاره کوي چې 
 
په دې ا

 کې یوه علمي او اکاډمیکه موضوع ګرځېدلې.ون ورځ د ښکال پوهنې په برخه 

و او د جوړښت، وداوۍ ا په همدې ډول، الله تعالی په یو بل ځای کې د اسمان ښکال
 ته د اوسان پام اړول غواړي: ساختماوسازۍ هنر

َها ِمن ُفرُ 
َ
اَها َوَما ل نَّ َماء َفْوَقُهْم َكْيَف َبَنْيَناَها َوَزيَّ ى السَّ

َ
ّايا (؛ ژباړه: ۶)ق:  وٍج َاَفَلْم َينُظُروا ِإل

سمان ته ي  ې وه دي ك تلي چې موږ څنګه جوړ كړى، ښكلى كړى مو دى دوى دپاسه ا د
 .او هيڅ چاود پكې وشته
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 دا الودې 
 
 :-وګورئ  هم در یتووهدرې ا

ْوَيا ِبَمَصاِبيَح  َماء الدُّ ا السَّ نَّ َقْد َزيَّ
َ
یة[ )الملک: ...َول

 
او بې شكه موږ )تاسې (؛ ژباړه:۵]اال

 .سمان په چراغووو سينګار كړى ( وژدې اته

اِظِريَن  اَها ِللنَّ نَّ َماء ُبُروًجا َوَزيَّ َنا ِفي السَّ
ْ
َقْد َجَعل

َ
او بې شكه په (؛ ژباړه: ۷۶)الحجر:  َول
 .سمان كې مو برجووه پيدا كړي او هغه مو د وندار چياوو دپاره ښكلى كړى دىا

ْوَيا ِبزِ  َماء الدُّ ا السَّ نَّ ا َزيَّ َكَواِكِب ِإوَّ
ْ
يقينًا موږ د دويا اسمان ؛ ژباړه: (۶)الصافات:  يَنٍة ال

 .ښكلى كړى د ستورو په ښايست

یت کې الله تعالی
 
د کوي چې اې د ارشا خپلو بندګاوو ته په امریه صیغه په دې الودې ا

دم اوالدې، کله چې زما د عبادت لپاره جوماتووه ته راځئ، وو ځان سینګار کړئ. او 
 
ا

یت ))ان الله جمیل، یحب الجمال(( د ه دا حدیث چې
 
اساس و بنسټ راته مدې ا

 بیاووي:

 ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكّلِ َمْسِجٍد 
ْ
َدَم ُخُذوا

 
عراف:  َيا َبِني ا

 
یة[ )اال

 
دم اې د ا(؛ ژباړه: ۰۷...]اال

 .اوالدې! د هر عبادت په وخت كې مو خپل د ښكال لباس واخلئ

اوو یادوي چې اې زما بندګ ته دا بار بار ور  اوسان الله تعالی د زینت ګڼ موارد یادوي او
ما هېڅکله پر تاسو زینتووه، ښکالوې، د ساعتېرۍ او تفریح څیزووه، د زړه او اروا د 
ارمتیا لپاره موسیقي او ساز وه دي حرام کړي، بلکې دا ټول په خپلو ټاکلو حدودو کې 

 روا او ډېری مهال ستایل شوي څیزووه دي:

َخْيَل َو 
ْ
َحِميَر ِلَتْرَكُبوَها َوِزيَنًة َوَيْخُلُق َما اَل َتْعَلُموَن َوال

ْ
ِبَغاَل َوال

ْ
(؛ ژباړه: ۱)النحل:  ال

اسووه، كچر او خره ي  ې هم ددې دپاره پيدا كړل چې هم پرې سپاره شئ او هم ښكالوي 
 .او وور داسې شيان هم پيدا كوي چې تاسو ورباودې وه پوهېږئ 
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یت کې الله تعالی خپ
 
و لو بندګاوو ته فرماي  ي چې که څه هم دا زینتووه ستاسپه دې ا

لپاره حالل او روا ګرځول شوي، خو ګورئ خپل ټول وخت مو همدې ته ځاوګړی وه 
کړئ، بلکې دا ټول زینتووه چې ستاسو لپاره حالل کړای شوي، یوازې او یوازې د دې 

 لپاره دي چې په تاسو کې څوک غوره اعمال ترسره کوي:

 
ْ
ا َجَعل ُهْم َاْحَسُن َعَمالً  َنا َما َعَلى ااَلْرِض ِزيَنةً ِإوَّ َها ِلَنْبُلَوُهْم َايُّ

َّ
(؛ ژباړه: څه چې ۱)الکهف:  ل

پردې ځمكه دي هغه مو د هغې دپاره ښكال ګرځولي، تر څو هغوى وازميو چې كوم يو 
 .ي  ې په عمل كې ډېر غوره دى

و سر ور ښکاره کړو، وته  احادیثو مجموعېد که له دې را تېر شو او د وبي کریم ص 
هلته وینو چې پیغمبر ع د ښکال، هنرووو او زینت په اړه خپل عمومي وظر له دې ځای 

 څخه پیلوي چې:

 الله ښکلی دی او له ښکال سره مینه لري.  ان الله جمیل یحب الجمال؛ ژباړه:

ُنوا د خوږ او ښایسته غږ په هکله خپل وظر په دې ډول څرګندوي:  ُقرْ َزّيِ
ْ
َن بِ ال

 
، َاْصَواِتُكْم ا

ن کریم مو په خپلو غږووو سره ښکلی کړئ. په دې معنا چې په ښکلي، ښایسته 
 
یعنې قرا

 الباوي رحمه الله د دې حدیثد حدیثو لوی محقق امام  او متروم اوازو ی  ې تالوت کړئ. 
 په هکله د صحیح حکم ورکړی. 

ي اسالم کې ښکل ))په ر یوسف القرضاوي په خپل ک تابټاک ډد مصر ستر عالم، 
کې یو حدیث راوړي چې وبي کریم ص فرماي  ي: هغه څوک له موږ څخه وه دی  هنرووه((

ن کریم وه تالوت کوي. په همدې ک تاب کې د اسالمي وړۍ دا په چې 
 
ښه غږ سره قرا

  :ستر اسالمپوه زیاتوي چې
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ه ډول پتاینه به ی  ې کوله. د بېلګې کریم به شعر او شاعرۍ ته غوږ ایښوده او س ))وبي
وبي کریم ص به د کعب ابن زوهیر اشعارو ته غوږ ویوه... دغه راز، وبي کریم ص به 

 شعر او شاعري د دین د تبلیغ لپاره هم کاروله.((

څخه د اسالمي تاریخ هر ادوا لوستووکی خبر دی چې وبي کریم ص به  وووروایت وله هغ
 هڅاوه. د دعوت او غزاګاوو پر مهال، حسان بن ثابت شعر ویلو ته 

 ېد شعر په اړه وبي کریم ص فرماي  ي: ان من الشعر حکمة؛ ژباړه: بې شکه چې ځین
 اشعار له حکمت څخه ډک وي. 

 دله پورتني ټول بحث څخه یوه خبره د لمر په څېر روښاوه کېږي چې اسالم هېڅکله 
ښکلو هنرووو او پاکو فنووو لکه موسیقي، اوځورګري، رسامي، وقاشي، مجسمه سازي، 

وورو څاوګو سره مخالفت وه دی ښودالی. او د الله تعالی د  fine artsعري او د شا
یتووو په استناد په پوره ډاډ ویالی شو چې د هنر هره څاوګه مباح، 

 
همدې پورتنیو ا

رام یوازې هغه وخت به حاو حالله او په ځینو حاالتو کې ال ستایل شوې او غوره ده؛ 
 څخه یو پکې داخل شي.  ګڼل کېږي چې کله له هغو پنځو شیاوو

په دې ځای کې، خپل بحث یوازې د موسیقۍ هنر ته ځاوګړی کوو او د اسالمي متووو 
ن او صحیح احادیثو( په رڼا کې دا څېړو چې اسالم د موسیقۍ په اړه څه وظر لري. 

 
)قرا

هغه علما چې موسیقي ي  ې حرامه ګڼلې، د هغوی استدالل څه دی؟ دغه راز، ولې 
موسیقۍ په حق کې خپله فتوا ورکړې؟ د هغوی استدالل څه دی؟ د ځینو علماوو د 

بحث د لنډ او واضح کولو په موخه لیکوال ښه وګڼله چې د موسیقۍ د حرمت په اړه 
او همالته یو ځای ورسره د وورو علماوو  شيد علماوو هر دلیل د وکاتو په شکل را ټول 

 :ي څرګند کړ تنقید هم  خپل ووووظر او د علماوو پر وظر 

ن کریم څخه د هغوی تر ټولو لوی دلیل ( ۷
 
هغه علما چې موسیقي حرامه ګڼي، له قرا

یت کې د )لهوا الحدیث(( عبارت دی. 
 
َحِديِث په الودې ا

ْ
ْهَو ال

َ
اِس َمن َيْشَتِري ل َوِمَن النَّ
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ُهْم عَ 
َ
ِئَك ل

َ
ِخَذَها ُهُزًوا ُاول ٍم َوَيتَّ

ْ
ِه ِبَغْيِر ِعل ِهيٌن ِلُيِضلَّ َعن َسِبيِل اللَّ ؛ (۶ن: )لقما َذاٌب مُّ

واپوهۍ  څو پهاو له خلكو وه ځينې )كسان( هغه دي چې چټي خبرې پيري، تر ژباړه: 
وكى و داسې خلكو دپاره سپكو  ه الرې واړوي او هغه ټوكې وګڼي، دسره )خلك( د الله ل

 .عذاب دى

یت کې د لهو الحدیث په اړه د ابن مسعود رض او ابن عباس رض وظر دا د
 
 یپه دې ا

چې دلته له لهو الحدیث څخه مراد غنا او موسیقي ده. که څه هم، د دې عبارت په 
هکله د مفسرینو ترمنځ اختالف دی، خو بیا هم هغه علما چې موسیقي حرامه ګڼي، 

ن دوه لوی وی پرهغ
 
چې  ی ړ په همدې ټینګار ک ومفسرین وهمدې ټینګار کوي چې د قرا

ول تفسیرووه په الودې ډ ې عبارت په اړه وور غناء ده. د د دلته ترې مراد موسیقي او
؛ دلته باید یوه خبره په پام کې وي چې د مفسرینو لویه ډله په همدې یوه خوله ده دي

  چې له دې څخه مراد غنا او موسیقي ده.

 لهو الحدیث وه مراد شرک دی. ضحاک:  -۷

ت له اطاع له لهو الحدیث څخه مراد هر هغه څه دي چې یو اوسان د الله تعالی -۲
 څخه وباسي. 

یت په تفسیر کې د هند ستر عالم اشرف علي تهاووي رحمه الله تعالی په  -۰
 
د دې ا

یت شان وزون په دې ډول بیاووي:  
 
ن(( کې د دې ا

 
 خپل تفسیر ))بیان القرا

یتووو شان وزول دا دی چې وظر بن الحارث یو شتمن کافر وو، هغه به د 
 
))د دې ا

فر کاوه، وو هلته به ی  ې د عجمي پاهاوو کیسې او تاریخووه تجارت لپاره فارس ته س
وپېرل او قریشو ته به ی  ې ویل چې محمد ص تاسو ته د عاد او ثمود کیسې کوي زه درته 
د رستم او اسفندیار او د فارس د پاچاهاوو کیسې کوم؛ خلکو به دا کیسې په مینه 

ن کریم څخه به ی  ې مخ اړاوه. دغه راز 
 
لې هغه یوه سندرغاړې وینځه پېر اورېدې او له قرا

وه، وو کله به ي  ې چې کوم څوک د اسالم لور ته مایله ولیدل وو هغه به ي  ې خپلې 
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واړه ورکړه او سندرې ورته ته به ی  ې وویل چې دې ته خ ېوینځې ته ور وست او هغ
چې محمد ص مو ور  دي او هغه کس ته به ی  ې ویل چې دا تر هغه څه غوره واوروه

ه څه کوزول ځ وکړئ او روژه وویسئ او خپل ځان قربان کړئ؛ وو شان بولي چې لموو
 عام دی.(( لفاظو د عمومیت له کبله ی  ې حکمهم خاص دی، خو د ا

یتخو 
 
 هېڅکله د موسیقۍ د حرمت لپاره صحیح باید په پام کې مو وي چې پورتنی ا

  :وروستنیو علماوو څو ټکي له پامه غورځولي دلتهوه دی،  ځکه  و حجت دلیل

په دې ځای کې چې ابن عباس او وورو صحابوو د لهو الحدیث معنا په موسیقۍ او غناء 
ن کریم په اصل مدعا او هدف ډېر ښه ځان پوه کړی. لهو الحدیث 

 
کړې، وو هغوی د قرا

په هر عصر کې بېل بېل کېدالی شي، ځکه لهو الحدیث بې هوده، بې ګ ټې، بې معنا 
خبرو ته ویل کېږي؛ هغه وخت عربو د خپل دود  او د وخت ضایع کوووکو کارووو او

له مخې د موسیقۍ او غنا محفلووه او مجلسووه جوړول، چې هلته به تر سهاره په 
جاج  ټولنې له ېواروا، حرامو او پلیتو کارووو کې اخته وو. وو ابن عباس رض د خپل

ه، بلکې وچې له دې څخه د الله تعالی مراد بل څه  اخیستو وروسته دا موقف غوره کړ
خو دلته باید له یاده ووه باسو چې د یوه  د موسیقۍ او ساز و سرود همدا محفلووه دي.

ه پ روایت له مخې ابن عباس رض پخپله هم د موسیقۍ په حق کې خپل وظر ورکړی.
کارول،  یاتبې وخته او له اودازې ز لوبه، د فېسبوکدې اساس، که ون ورځ د کرکټ 

چې د دې المل وګرځي چې یو مسلمان د الله تعالی له  راو دغه راز هر بل مباح کا
 راځي.  ېکک ټګورۍ  پهد لهو الحدیث  اطاعت او عبادت څخه را وګرځوي، وو هغه ټول

 یوسف قرضاوي لیکي چې: 

))د دوی په اود، موسیقي بې معنا او پوچې خبرې دي، له همدې کبله یو څوک باید 
دا ادعا باطله ثابته کړم، لومړی باید د لهو  ځان ترې وساتي. خو د دې لپاره چې د دوی

یت کې بې ځایه وینا او پوچو خبرو ته 
 
الحدیث معنا واضحه کړم. لهو الحدیث په دې ا
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یت تر پایه را ولولو، ډېر ژر به پوه شو چې له لهو الحدیث 
 
اشاره کوي. که چېرته موږ ا

ن کریم هم
 
یت راوړی. بیا څخه همدا مراد ده.(( ورپسې قرضاوي حفظه الله د قرا

 
دا ا

 زیاتوي: 

یت کې له لهو الحدیث څخه مراد موسیقي ده، 
 
))که بیا هم چېرته داسې ومنو چې په ا

 وو بیا هم هېڅ وښه وه لیدل کېږي چې د موسیقۍ په مستقیم مماوعت داللت وکړي.((

 قرضاوي د بحث په دوام کې د ابن حزم حواله ورکوي:  عالمه

دا ادعا په درې دالیلو بې  یلهو الحدیث په اړه د دو ))ابن حزم په دې اود وو چې د
 بنسټه او بې بنیاده ده: 

یو، هېڅ داسې ثبوت وشته چې پیغمبر ع د سندرو له ویلو یا اورېدلو منع کړې وي. 
دوه، د دوی قضاوت د وورو صحابوو او وروستنیو مفسرینو په خالف تللی دی. درې، 

یت سیاق او سباق چې دوی د خپل دلی
 
ل بنسټ ایښی، د دوی له فتوا او وظر سره د ا

یت هغه خلک یادوي چې د ټولو په اجماع سره کافر  مستقیم تضاد
 
لري، ځکه دا ا

وي، ځکه هغه د الله تعالی پر الره پسخند او ملنډې وهي. په همدې ډول ابن حزم 
ن کریم وپېري چې خلک د الله 

 
دوام ورکوي چې که چېرې یو اوسان په دې ویت قرا

یتووو ملنډې او رشخند ووهي، وو تعال
 
ن کریم پر ا

 
ی له الرې څخه پرې واړوي او د قرا

هغه یو کافر ګڼل کېږي. او په دې بنیاد، د الله تعالی په وړاودې د هغو مجرمینو 
یم دي، الله تعالی هېڅکله هغه څوک وه دي غندلي چې لهو ااوحرافات لوی جر 

ه دې اساس، وو پخیستو په بدل کې پېري. الحدیث د تفریح او له هنرووو څخه د خوود ا
وک . دغه راز، هر هغه څی موسیقي حرامه کړې، بې بنیاده دهچې الله تعالدا خبره 

ن کریم یا 
 
او یا د دې لپاره چې له یو چا  تالوت او لوستد  احادیثوچې قصدا، د قرا

ې الرې بتر څو خلکو ور باودې  سره خبرې اترې وکړي او یا موسیقي واوري یا وپنځوي
، بې له شکه چې یو ګناهګار او وافرماوه اوسان دی. د دې برعکس، یو څوک چې کړي 
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هېڅ شي ته هم اجازه وه ورکوي چې له مذهبي وجیبو څخه ی  ې غافله کړي، وېک او 
 ل کېږي.((صالح اوسان شمېر 

قرضاوي د علماوو د همدې وظر د واسموالي د اثبات لپاره د امام غزالي احیاء  رټاک ډ
 لوم ته هم سر ور پورې کوي:الع

))امام غزالي واي  ي: که چېرې الله تعالی د یوه غیرقصدي قسم لپاره یو اوسان مکلف وه 
بولي او حساب وه ورسره کوي، وو په همدې ډول به هغه ذات، یو اوسان د موسیقۍ 
 او سندرو اورېدو لپاره هم محاسبه وه کړي؛ په دې چې دواړه کارووه بې ګ ټې دي.((

موسیقۍ د حرمت په اړه له علماوو سره دوهم لوی او تر ټولو ستره سرچینه د  د( ۲
پیغمبر ص احاديث دي. که څه هم د موسیقۍ په هکله تقریبًا ټول راغلي احادیث او 

 ېد روایتووه د سند او متن له مخې تر پراخ تنقید الودې دي او که بیا یو ویم حدیث په
ه څخه هم په هېڅ ډول د موسیقي حرمت وه هکله صحیح او کره هم وي، وو له هغ

ډېری داسې صحیح او پر سند والړ حدیثووه شته چې پخپله د  حال دا چې ؛ثابتېږي 
موسیقۍ پر حاللوالي داللت کوي. کوم حدیثووه چې د موسیقۍ د حرمت په اړه وړاودې 

  الله د ابن حزم وظر په دې ډول راوړي: حفظه يقرضاو رټاک ډهغو په هکله  کېږي، د

))ابن حزم واي  ي چې دوی د خپلې ادعا د اثبات لپاره هېڅ صحیح حدیث وه لري. 
ووموړی زیاتوي چې ټول هغه احادیث چې د موسیقۍ د حرمت په هکله روایت کېږي 
له ځاوه جوړ شوي )یعنې موضوع( احادیث دي. په دې معنا چې د هغو متن د پیغمبر 

 ف تللی او یا روایت کوووکو پکې دروغ ور ص د ویناوو لپاره د منل شوو وورمووو په خال
هم د  حدیث زیات کړي. ابن حزم په الله قسم خوري چې که چېرته له هغو څخه یو

باوري حافظه لرووکو راویاوو مسلسل سند لرالی، او له هر ډول زیاتووو او تحریفاتو 
څخه پاک وی او په ټوله معنا د پیغمبر ص قول او وینا وی، وو زه به د هغو د صحت 

 ی ټکنی شوی.((اپه بیاوولو کې هېڅکله وه و ثقه توباو 
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رې ډېر پ خو پر دې سربېره هم، په دې ځای کې هغه حدیثووه چې په دې برخه کې
 خلو او یوه عمومي ک تنه ورته کوو: ا رازیات ټینګار کېږي، 

صحیح او مؤثق ګڼل کېږي، هغه حدیث دی چې الف( لومړوی حدیث چې تر ډېره 
راب شچې یو وخت به داسې راشي زما امت به شرمځایووه، ورېښم،  پیغمبر ع فرماي  ي

َحرِ )) او معازف حالل کړي.
ْ
ِحَر َوال

ْ
وَن ال ِتي َاْقَواٌم َيْسَتِحلُّ َيُكوَونَّ ِمْن ُامَّ

َ
َخْمَر ل

ْ
يَر َوال

َمَعاِزَف 
ْ
 ..االخ((.َوال
 پر دې حدیث شوی تنقید الودې څپړل شوی:  

 ه هکله واي  ي چې: ابن حزم رحمه الله د دې حدیث پ

))دا حدیث منقطع دی او منقطع حدیث هېڅکله حجت او دلیل وه شي کېدای.(( 
په دې اړه هېڅ صحیح حدیث وجود وه لري، او ټول احادیث )) :ورپسې زیاتوي چې

موضوع دي.(( ووموړی عالم په دې حدیث چې ))دعهن فان لکل قوم عیدا وهذا 
یا بسیقۍ او سندرو اورېدل روا او جایز ده. عیدوا(( استدالل کوي او واي  ي چې د مو

ت حدیث فیه النهي عن سماعه صحیحا؛ ژباړه: هېڅ داسې صحیح 
 
زیاتوي چې ))لم یا

 حدیث وشته دی چې په هغه کې د موسیقۍ د اورېدو مماوعت راغلی وي.((

ل د دلی پر دې حدیث د دې ک تاب د لیکوال تنقید دا دی چې له دې څخه په هېڅ
ا امت درمت وه شي ثابتېدالی؛ ځکه چې دلته یاد شوي چې یو وخت به موسیقۍ ح

شرمځایووه حالل وګڼي او ورېښم به حالل وګڼي؛ وو په دې ځای کې یوه پوښتنه را 
یا هغه مهال اسالم هر ډول شرمځایووه حرام ګڼل

 
ی  ې  چې وروسته به پیدا کېږي چې ا

 هکله اسالم خپل احکام لري، ؟ د شرمځایووو د حاللوالي او حراموالي پهحالل ګڼي
وه ټول شرمځایووه حرام دي او وه ټول شرمځایووه حالل دي. له همدې کبله دلته باید 
هر شی تشریح او تفسیر شي او خپل چوکاټ او حدود ورته وټاکل شي. دغه راز، ورېښم 
یا ورېښم مطلق حرام دي او که په ځینو حالتووو کې د ورېښمو کارول 

 
هم در واخلئ. ا
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جبور دي چې د موسیقۍ په هکله هم عمومي په همدې ترڅ کې علما م ؟الل هم ديح
قضاوت ووه کړي، او د موسیقۍ په هر حالت او ډول خبرې وکړي او بیا ی  ې حالل، 

 حالل وګڼي او حرامو ته ي  ې حرام وواي  ي. 

ا الغناء ينبت النفاق في القلب كمب( په دې تړاو بل حدیث چې روایت کېږي دا دی: 
َبْقَل ينب

ْ
ي و زرغوووي لکه اوبه چې سبز ؛ ژباړه: موسیقي په زړه کې وفاق ت الَماُء ال

خو د دې حدیث په هکله امام االلباوي واي  ي چې دا یو ضعیف ترکاري را زرغوووي. 
  حدیث دی.

د دې حدیث په اړه ابن حجر د بخاري په شرحه ))فتح الباري(( کې اوږد شالید او علت 
له په تشریح کې لیکي چې ک دی یوه حدیث چې وروسته را روانبیان کړی. ووموړی د 

ندرو او س د فارس او روم د موسیقۍ فارس او روم واکمنۍ فتح شوې وو صحابه کرامو د
سته ایمحفل به د ښ فلووو کې به دوی شرابووه څښل اومح محفلووه ولیدل؛ په هغو

ه کوله او ستاین حرامو شیاوواو په سندرو کې به ی  ې د  وجووو په اوځورووو سینګار وو 
داسې اشعار به ي  ې پکې ویل چې طبیعتووه به ی  ې بدلول، د ګناهووو په لور به ي  ې بلنه 
کوله، له همدې کبله ابن مسعود به ویل چې: الغناء ینبت النفاق في القلب، کما 

 . بللیینبت الماء البقل. او ابن حجر رحمه الله هم دا حدیث مرفوع 
 ویته زیاتوي چې د عربو غناء او موسیقي له دې واوړتیاوو او پلیتابن حجر له دې وروس

 روا وه ده ګڼلې. امله پیغمبر ع دا ډول موسیقي وا پاکه وه، له همدې
ج( په دې هکله درېیم حدیث چې د حدیثووو په معتبرو ک تابووو کې ډېر روایت شوی 

له، وی ته ورته(دا دی چې ګړوجووی د شیطان 
 
 مزمار الجرسده؛ )) مزمار )د موسیقۍ ا

 ((.الشيطان
 پر دې حدیث څو تنقیدي ټکي د پام وړي دي: 

لومړی، دا حدیث د مطلقې موسیقۍ د حرمت لپاره اصال حجت او دلیل وه شي 
له چې د یوه خاص علت له کبله د شیطان 

 
کېدای، ځکه دلته یوازې د موسیقۍ یوه ا
 مزمار بلل شوی، حرامه ګڼل شوې ده. 
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د مزمار له کلمې څخه دا استنباط کېږي چې هر ډول ساز او سروی د  دوهم، که چېرته
شیطان کار دی، وو دا باید له یاده ووه باسو چې د مزمار همدا کلمه وبي کریم ص په 

  وورو ځایووو کې هم کارولې؛ لکه:
ِل َداُودَ ))

 
َقْد ُاوِتيَت ِمْزَماًرا ِمْن َمَزاِميِر ا

َ
 ث کې وبي کریم صپه دې حدی((؛ َيا َاَبا ُموَسى ل

ن کریم د تالوت له اورېدو وروسته ورته وویل: اې 
 
د ابو موسی اشعري له خولې د قرا

ابو موسی، بې شکه تاته د داود ع د کوروۍ له مزمارووو څخه یو مزمار درکول شوی 
 دی.((

په یوه بل حدیث کې چې کله حضرت ابو بکر صدیق رض او وبي کریم ص د  ،دغه راز
اغلل، او په کور کې دوو وجووو موسیقي غږوله، وو حضرت ابو بکر عائشې کور ته ر 

ى اللُه صدیق ورته غوسه شو او وی  ې ویل: )) ِه َصلَّ ْيَطاِن ِفي َبْيِت َرُسوِل اللَّ َاَمَزاِميُر الشَّ
َم  یا د رسول الله ص په کور کې د شیطان مزامیر؟ وو وبي کریم َعَلْيِه َوَسلَّ

 
((؛ژباړه:  ا

 ِلُكّلِ َقْوٍم ِعيًدا َوَهَذا ِعيُدَوا)ص ورته وویل: )
((؛ ژباړه: اې ابو بکره، د َيا َاَبا َبْكٍر، ِإنَّ

 هر قوم لپاره اختر وي او دا زموږ اختر دی. 

 ی، او یا موسیقي په مطلقاوو که چېرته موسیقي په عمومي ډول د شیطان مزامیر و
التو ته اجازه ورک ډول حرامه وی، وو ولې د الله رسول په خپل کور کې شیطاوي
 
 وي؟ا

درې، لکه څنګه چې پورته وویل شوو چې جرس د یوه خاص علت له کبله د شیطان 
 زولوی، وو پیغمبر ع به هېڅکله د وحي امزمار ګڼل شوی، ځکه که هر جرس مزمار و

له ))صلصلة الجرس(( سره وه وو تشبیه کړي. که چېرته دا کلمه هر ډول جرس ته 
 ې به مو د پیغمبر ع پر سپېڅلې او معصومه لمنه تور داغ لګولیوکاروو، وو په حقیقت ک

 جرس د شیطان مزماربیا او بل ځای  یو ځای جرس له وحي سره تشبیه کويوي چې 
 بولي.
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ت ابن عمر د( د موسیقۍ د حرمت په اړه درېیم حدیث هغه دی چې یوه ورځ حضر 
غی. ابن عمر رض په ې خوا وه د موسیقۍ غږ راکوماو له  رض په خپل اوښ سپور وو 

ه وپوښتل غالم څخخپلو غوږووو کې ګوتې کېښودې، او له لږ ځنډ وروسته ی  ې له خپل 
یا 
 
یا اوس غږ راځي. هغه ورته سر وښوراوه. لږ ځنډ وروسته ي  ې بیا ورته وویل چې ا

 
چې ا

و څخه غوږوواوس هم راځي؟ هغه ورته وویل چې وه. وو بیا ي  ې خپلې ګوتې له خپلو 
 ې ویل چې یوه ورځ وبي کریم ص هم همداسې کړي وو. وایستې او وي  

 پر دې حدیث هم ګڼې ویوکې کېدای شي: 

قرضاوي په دې اړه لیکي چې که چېرته موسیقي په مطلق ډول حرامه  عالمهلومړۍ، 
 ځان له ګناه څخه ځان خپلوي، وو د ابن عمر رض په څېر ستر صحابي ولې یوازې 

 په ګناه کې اخته اوسي؟پرېښود چې ژغوره او خپل غالم ي  ې و 

که موسیقي په مطلق ډول حرامه وای لکه څنګه ي  ې چې ون ورځ علماء واي  ي، ، مهدوه
وو بیا ولې پیغمبر ع پخپله په غوږووو کې ګوتې کېښودې او د موسیقۍ د مطلق حرمت 

 په اړه ولې غلی پاتې شو؟ 

لک او ک ډېر ن عمر رض هغه صحابي وو چې په، دا ټولو ته څرګنده ده چې ابیمهدرې
جدي ډول ي  ې د پیغمبر ص سنتووه پر ځای کول. تر دې چې کوم ځای به پیغمبر ع 
د ووې له ښاخ څخه د ځان ساتلو په موخه ټیټ شوی وو، وو ابن عمر رض به له اړتیا 

دا د ابن عمر رض له پیغمبر ص سره ځاوګړې مینه او محبت پرته هم ځان ټیټ کړ. 
خو د هغه دا اعمال په کوله.  ېی   او سنت پیروي د هر حالت ص وو چې د هغه مبارک

 دین کې حجت وه شي ګرځېدای. 

ه نو طبیعتووو ډېری شیان ښپه دې ځای کې دا هم بعیده وه ده چې په ځی، مهڅلور 
وه لګي او دا د پیغمبر ص او ابن عمر رض خپل طبیعت وو چې د موسیقۍ غږ ور 

مل کېښودې. د دې یو لوی ال باودې ښه وه لګېده؛ له همدې ي  ې په غوږووو کې ګوتې
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دا دی چې له پیغمبر ص او پخپله ابن عمر رض څخه د موسیقۍ د روا والي او جواز په 
ک تاب  الله په خپل حفظهقرضاوي  رټاک ډیح او معتبر روایات وقل شوي. اړه ګڼ صح

 ))په اسالم کې ښکلي هنرووه(( کې د ابن عمر په اړه همداسې یو روایت راوړی: 

و د سړی د وینځ یو ه ابن سیرین څخه روایت کوي چې یو ځل مدینې ته))ابن حزم ل
ړې او ی  ې ووموړي ته وړاودې ک وینځې پلورلو لپاره راغی. هغه ابن جعفر ته راغی او هغه

یوې وینځې ته ی  ې امر وکړ چې سندره ورته وواي  ي. کله چې وینځې سندره ویله، وو ابن 
. وو له ټاکلو وروسته، ابن جعفر هغه وپېرله عمر هم غوږ ورته ویولی وو. کله چې د ورخ 

ه عاملمه مهغه سړی ابن عمر ته راغی او ورته وی  ې ویل: اې عبدالرحماوه، دا یوه واس
ده، هغه باید ماته اوه سوه درهمه زیات راکړي وای. ابن عمر رض، عبدالله ابن جعفر 

 اف وه ده شوېرا وغوښت او ورته وی  ې ویل: دا سړی فکر کوي چې دا معامله په اوص
ځکه د وینځې په بدل کې دې اوه سوه درهمه کم ورکړي. ته باید یا هغه ته اضافي 
 درهم ورکړې او یا بېرته وینځه ور وسپارې. هغه ورته وویل: زه به ي  ې اضافي درهم ورکړم. 

په تشریح کې، ابن حزم واي  ي چې له دې وه په ډاګه کېږي چې ابن عمر د دې روایت 
سندرو ته غوږ ویولی وو او هېڅ ویوکه ی  ې ور باودې ووه کړه. تر دې  رض د هغې وینځې

ري او یقینًا ل سندچې د هغې وجلۍ په پلور کې ي  ې مرسته وکړه. دا حدیث غیرمنقطع 
 شوی، یعنې موضوع وه دی.((چې له ځاوه جوړ 

 هغه احادیث چې په هغو کې وبي کریم ص موسیقي روا ګڼلې: 
علنوا -۷

 
 .عليِه بالغربالالنكاح واضربوا  ا
با بكر، -۲

 
 .إن لكل قوم عيدًا وهذا عيدوا يا ا

َم صَ  -قال النبي  -۰ ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ن: - لَّ
 
 .ليس منا من لم يتغن بالقرا

 .هن فان لکل قوم عیدا وهذا عیدوادع -۴
 المهعوي چې د  به ښه د موسیقۍ په اړه د ال زیات بحث، روایاتو او حدیثووو لپاره

))په اسالم کې ښکلي هنرووه(( وک تل شي؛ ځکه په دې ځای کې مو موخه  قرضاوي
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یوازې هغه احادیث وو چې د موسیقۍ د حرمت په اړه تر ټولو زیات د علماوو په خولو 
 کې دي. 

له دې وروسته به د صحابوو، تابعینو او علماوو له ډلې هغه اشخاص یاد کړو چې 
 موسیقي ي  ې روا او مباح ګڼله.

 ابن عبدالبر یاد کړی؛ یسیقي روا ګڼله، او دعمر رض مو
 الماوردي یاد کړی؛ یعثمان رضي موسیقي روا ګڼله، او د

بي شیبه یاد کړی؛ یعبدالرحمن بن عوف موسیقي روا ګڼله، او د
 
 ابن ا

بي وقاص او ابن عمر موسیقي روا ګڼله، او دوی ابن قتیبة یاد کړي؛ 
 
 سعد بن ا

سامة بن زید
 
بو مسعود البدري، ا

 
، بالل او خوات بن جبیر موسیقي روا ګڼله، او دوی ا

 البیهي یاد کړي؛
رقم موسیقي مباح ګڼله، او د

 
 ابو عمر یاد کړی؛ یعبدالله بن اال

بي طالب موسیقي روا ګڼله، او د
 
السهرودي په خپل اثر ))عوارفه(( کې  یجعفر بن ا
 یاد کړی؛ 

 کړی؛ ابو وعیم یاد یالبراء بن مالک موسیقي روا ګڼله، او د
 د ))القوت(( صاحب یاد کړی؛  یابن الزبیر موسیقي روا ګڼله، او د

بو الفرج په خپل ک تاب ))تاریخة(( کې دا اشخاص یاد کړي چې موسیقي او سندرې 
 
ا

ي  ې روا ګڼلې: ابن جعفر، معاویه، عمر بن العاص، النعمان بن بشیر، حسان بن 
 ثابت، خارجة بن زید او عبدالرحمن بن حسان؛ 

 الهروي یاد کړی؛ یبن کعب موسیقي روا ګڼله، او دقرظة 
ابن  یورباح بن المغترف او په تابعینو کې لوی شمېر اشخاصو موسیقي روا ګنله، او د

بو الفرج یاد کړي. 
 
 طاهر، ابن قتیبة او ا

)هغه چې د وبي کریم ص په کور کې  موسیقي امام طبري رحمه الله فرماي  ي: دا ډول
ده ترې کړې او هغه موسیقي چې سلفو صالحینو روا ګنلې او غږېدله او هغه منع وه 

 اورېدله ی  ې( د بشپړې اجماع له مخې په مطلق ډول مباح ده. 
او له تابعینو وروسته تر ون ورځې پورې دا د اسالمي وړۍ هغه ستر علماء، فقهاء او 

امام طبري، امام ، ابن حزم امام غزالي، :-مفسرین دي چې موسیقي ي  ې روا ګڼلې
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ابو  ،ر یوسف قرضاوي، اشرف علي تهاووي، مولینا جالل الدین بلخيټاک ډ یهقي،ب
زاد او داسې وور...

 
 الکالم ا

د بحث په پای کې یوې خبرې ته اشاره خورا اړینه ده چې هر ډول سندرې او محفلووه 
هېڅکله په اسالم کې روا او حالل وه دي، بلکې خپل حدود او شرطووه لري چې په 

وو، قرضاوي تکیه ک رټاک ډستر مفکر و عالم مي وړۍ پر ل بیا هم د اسالدې اړه یو ځ
)د لیکوال له زیاتووو، وظرووو او څرګندووو  او په دې اړه د هغه یاد کړي حدود او شروط

  :په اختصار او لنډیز سره بیاووو  سره(
 ېهره هغه سندره واروا او غیرمشروع ده چې په هغه کې په شرک، ک فر، ارتدار، ب( ۷

ه سندره هغدینې او بې الرۍ پورې تړلي عقاید، افکار، خبرې او څرګندووې شوې وي. 
چې په هغو کې د دین یو حکم، شعار یا امر ته سپکاوی شوی وي، یا ور باودې ملنډې 

وي او یا داسې موضوعات ولري چې له اخالقي اړخه د خلکو د  رشخند وهل شوی او
 په همدېغو اورېدل واروا او وامناسب کار دی. بې الرې کولو وېر ورسره مل وي، د ه

تناظر کې د هغو سندرو اورېدل هم واوړه عمل دی چې ملي، ژبني، وسلي او ذاتي 
تعصب او تبعیض ته پکې بلنه شوې وي، او یا د یوه واروا او شریعت سره خالف کار 

ارووه د که دا ټول لپاره د خلکو د جذبو او ولولو پاروووکې خبرې پکې راغلې وي؛ ځک
ن او سنت

 
 صحیح او کره دالیلو پر بنسټ واروا او وامشروع اعمال و اقوال دي.  د قرا

عورت او شرمځایووو ستاینه پکې  د اورېدل حرام دي چې د یوې ښځې د هغو سندرو ( ۲
شوې وي. او یا د ښځو د بربنډوالي په اړه اوګېروې او تصورات پکې راغلي وي. په همدې 

ي په هغو کې شهوت پاروووکه اسالم سره په ټکر کې دي چې ډول، هغه سندرې هم ل
 کلمات استعمال شوي وي. 

د داسې ښځې له خولې سندرې اورېدل ممنوع دي چې د بدن هغه ځایووه چې ( ۰
اسالم ي  ې د پټولو امر کړی، لوڅ وي او یا سندره په داسې حرکاتو او خوځښتووو سره 

 ښځینه سندرغاړې څخه یوازې هغه مهالزمزمه کړي چې شهوت پاروووکي وي. له یوې 
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اورېدل روا ده چې بدن ي  ې په اسالمي حجاب پټ او د زمزمې پر مهال داسې  د سندرې 
حرکات ووه لري چې د واستو ځواواوو شهوت را وپاروي او جنسي بې الرۍ ته الره هواره 

 کړي. 

او عبادت  عتد موسیقۍ هر هغه مجلس او واسته چې مسلماوان د الله تعالی له اطا( ۴
الودې راځي؛ دا ډول غووډو او  عمومي عنوانڅخه وباسي، هغه د لهو الحدیث تر 

مجلسووو ته ورتګ واروا او خپل وخت ور باودې ضایع کول له یوه مسلمان سره وړ وه 
ی چې یو داسې فعالیت د کې برېښي. موسیقي د خوود او تفریح لپاره وي او په ټوله

؛ د دیني او مذهبي فرایضو د ترسره کولو په وخت کې په اضافي وخت کې وشيباید 
موسیقي اورېدل، له اړتیا زیات سندور ته غوږ ویول او خپل ډېر وخت د موسیقۍ په 

 اورېدو تېرول، ډېر واستایل شوي او د غندلو وړ کړوې دي. 

 ی  ي هوش وور دغه راز، د سندرو د ویلو پر مهال سندرغاړې/سندرغاړی باید شراب یا ( ۵
ي ووه کاروي، ځکه دا دواړه په اسالم کې واروا او شیطاوي چټل کارووه بلل شوي توک

او له دې څخه ځان ساتل پکار دي؛ ځکه په دې ځای کې د دې وېره شته چې 
اورېدووکی هم د سندرغاړي د اغېز له امله په شرابو یا وشو روږدی شي. ورته مسئله د 

رۍ لپاره جوړ شوي، داسې کلپووو ته ورتګ هغو کلپووو په اړه هم ده چې د قمار او جوا
پخپله مذموم او د اسالم خالف کړوه ده، بیا د سندرو اورېدو او د ډماوو موسیقۍ ته 

 کېناستل خو په لومړي سر کې واروا او غیرمشروع دی. 
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 د ښځو په اړه

 ( آیا ښځې له عقلي او دیني پلوه ناقصه دي؟۹

ځینو  هلواسم او بې بنسټه تصور او اوګېروه چې په اسالمي وړۍ کې د ښځو په اړه یو 
 وهی په ېدا چهغه  م برداشت او اخذ بنا دی، دود ده.څخه پر غلط او واس وووحدیث

حدیث کې وبي کریم ص ښځو ته په وینا کې ارشاد کوي چې ستاسو په عقل او دین کې 
وقص دی؛ او کله چې یوه ښځه ترې پوښتنه کوي چې موږ ولې واقصې یو؟ وو وبي کریم 

ځواب کې ورته واي  ي چې ستاسو د عقلووو وقص دا دی چې ستاسو د دوو شاهدي ص په 
د یوه سړي له شاهدي سره برابره ده؛ او په دین کې ستاسو وقص دا دی چې پر تاسو 

 حیض راځي او هغه مهال تاسو وه لمووځ کوالی شئ او وه روژې ویوالی شئ. 

 ځې واقصه العقله دي اوعلماء په دې فکر و وظر دي چې ښد دې حدیث پر بنسټ، 
له ذهني او فکري پلوه کمزورې دي. کله چې علماء دا وظر وړاودې کړي، وو د دې یوه 
حتمي پایله دا راوځي چې یو واقص العقله موجود ته باید په سیاسي، ټولنیزو او وورو 
چارو کې برخه ور وه کول شي، ځکه دوی د خپل عقلي وقص له کبله سم قضاوت او 

ټکی دا ترې راوځي چې ښځې د خپل عقلي وقص له کبله  بلشي کوالی؛ اعتدال وه 
له دې وظر څخه د پایلو لړۍ باید د سړو محکومې او په دوهمه درجه کې ژوود وکړي. 

به تر هغو دوام لري، تر څو چې د دې حدیث اړوود خپل پوهاوي او برداشت ته بیا 
ه حدیث اصل مدعا او مطلب ت ک تنه ووه کړو او د متنپوهنې او علم الحدیث په مټ د

 ځان ووه رسوو. 

 په دې ځای کې بیا هم خپل بحث په څو ټکو کې را غووډوو: 
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په دې اړه هر څومره حدیثووه چې راغلي هغه ضعیف، د سند له پلوه تر ډېره ( ۷
منقطع، راویان ی  ې د کمزورو حافظو او ضبط خاوودان او له خپلمنځي متني تعارض 

 سره مخ دي. 

ې علماوو دا ک او له الفاظو څخه په معنا اخیستنه و تفسیرحدیث په تشریح  د دې( ۲
ل او څه ډول ټولنې، کلتوري او فرهنګي چاپېریا کی له پامه غورځولی چې پیغمبر صټ

ځو د عربو ټولنه یو ورواکه ټولنه وه او ښ دا خبره کړې. ه ک توپته اغېزمن دود و دستور 
څېر ژوود درلود. ښځو له کور څخه دباودې چارو کې د دوهمې او الس الودې طبقې په 

السوهنه وه کوله او تر ډېره پورې په کور پورې تړلې وې. )دا بېله خبره ده چې ځینو 
ښځو په سوداګریزو، علمي، ټولنیزو او سیاسي چارو کې هم ووډه لرله؛ خو د هغوی 

 شمېر د ګوتو په شمېر وو.( 

 ښځه په ډېری چارو وه پوهېږي او پوهه به ی  ې طبیعي ده چې په دا ډول ټولنه کې به
کمه وي. د ښځو همدې حالت ته په ک تو په کاروباري او سوداګریزو چارو کې د ښځو 

چې که چېرته یوه پکې غلطه  ل شویښودګڼل شوې او المل ی  ې دا شاهدي ویماي  ي 
وه ل. دا له دې امله وه ده چې ښځې له عقلي پغلطي اصالح کړي شي، وو دا بله به ی  ې 

 کمزورې دي، بلکې د کاروبار اړوود د هغوی کم پوهاوی دلته خنډ ګرځېدالی. 

وي اصول له مخې، ون ورځ قاضیان او قاوون جوړوووکي کوالی شي دا 
 
د همدې قرا

قاوون وضع کړي چې په ټاکنو کې هغه بندیان یوازې ګډون وه شي کوالی چې له تېرو 
واد له حاالتو څخه خبر وه دي، کلووو راهیسې په زودان کې وو او د هې شاوخوا لسو

که ) یو ازاد غړی هم د رایه اچووې خووو ته ونوځي.دوی اړ دي چې د رای  ې ورکولو لپاره 
څه هم د رایه اچووې خووو ته به هر تن یوازې ونوځي.( او یا هغه لېووی چې همدا ون 

  ی  ې لېووتوب له منځه تللی وي، د هغه په اړه هم همداسې پرېکړه کېدای شي. وو
 
یا ا
و ودلته به د هغه بندي او روغ شوي لېووي په اړه دا پرېکړه کوو چې عقلي وقص لري، 
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له دا له ام د کمو معلوماتو او پوهې ځکه باید دوه تنه ورسره الړ شي او که د هغوی
 قضاوت شوی؟ 

( له دې حدیث څخه یو بل واسم استنباط دا دی چې ښځې واقص العقله دي، خو ۰
ا څوک واقص العقله دي ی یو ه څو شېبې یوې خواته کړو چېسړي وه دي. دا بحث ب

وه دي. خو دا یو بې بنسټه برداشت دی چې ښځې واقص العقله بلل شوې، وو له دې 
څخه الزمي دا پایله واخیستل شي چې سړي کامل العقله شوو. او اوس دا واوګېرل شي 

ه دې ه چې لسړي افضل شوو او ښځې اسفل! دا یوه بې بنسټه او بې ځایه پایله د
ي دا خبره وکړ چې دا همداسې مثال لري لکه یو څوک حدیث څخه اخیستل کېږي. 

چې سړي ډېر احساساتي و جذباتي دي، وو ایا دا په دې معنا ده چې ښځې احساساتي 
 وه دي؟

چې په سړو کې هم ډېری داسې شته چې د چارو په اړه د کم له یاده ووه باسو باید دا 
ور ووه سپارل شي. د دې یوه تر ټولو ښه  باید ې چارې پوهاوي او واوړتیا له امله ځین

بېلګه پخپله په وبوي دور کې پېښه شوه چې کله یو صحابي وبي کریم ص ته راغی او د 
یوې سیمې مشري ي  ې ترې وغوښته، وو وبي کریم ص منع کړ او ورته وي  ې ویل چې ته 

یا له دې څخه وتیجه واخلو چې هغ
 
دای مه ي )خه صحابد دې کار لپاره وړ وه ي  ې. وو ا

 کړه( واقص العقل وو؟

په دې ځای کې ډېری کلمات په هغه معنا وه دي راغلي چې څه ډول برداشت موږ ( ۴
په دې ځای کې د وقص معنا زیان، ویمګړتیا یا تاوان وه دی، بلکې د حدیث ترې کړی. 

یتووو ته په پام سره دې پایلې ته رسېدالی شو چې 
 
ن کریم ځینو ا

 
لته ترې دمتن او د قرا

او  )لکه سیاسي، ټولنیز، علمي کې ځینې دویوي امورو په مراد دا ده چې له تاسو وه
ه دین مکلف وه یاستئ؛ دغه راز، پ هکله فرهنګي( چارې پورته شوې او تاسو د هغو په

کې هم ځینې چارې داسې دي چې د هغو کول پر تاسو وه دي الزم شوي او یا له تاسو 
 دي.  ېپورته شو
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 پاره دوه دلیلووه ورکوالی شو: د دې ل

معنا واخلو، وو د عطفي واو د  له وقص څخه د ویمګړي او یا تاوانکه چېرته الف( 
موجودیت له کبله مجبوره یو چې همدا معنا د دین تر کلمې پورې تعدي کړو. چې په 

دې  په دې ډول به مو د الله تعالی د اصولو او حکمت په خالف ګام اوچت کړی وي.
ت کې ي  ې ښځې پر لماوځه او روژې ویولو وه د حیض په حال الله تعالی دی چې چې دا

دي مکلف کړې، او دا د ښځو لپاره یو زیان وه، بلکې د الله تعالی له لوري یو رخصت 
یا دا د یوه پیغمبر

 
 چې پخپله د دین وړاودې کوووکی او له ذات څخه لرې وه ده دی. ا

 ودې شوی رخصت، یو زیان او ویمګړتیا وګڼي؟ مبلغ دی، د الله تعالی له لوري وړا

او که په دې ځای کې همدا استنباط وکړو، وو بیا اړ یو چې د مسافر لپاره د قصر د 
لماوځه رخصت هم د مسافر لپاره د دین زیان وګڼو! دغه راز، د یوه واروغ لپاره د روژې 

وور  مداسې د دینمیاشتې رخصت، هم باید د دې واروغ لپاره یو زیان وګڼل شي؛ او ه
 رخصتووه هم در واخلئ. 

بله کلمه چې دلته په هغه معنا چې په موږ کې دود ده او په هغه معنا وه ده ب( 
کارېدلې، هغه د عقل کلمه ده. عقل په عربي ژبه کې ګڼې معناوې لري؛ او په دې ځای 

 .هوښیارۍ او ځیرکۍ سرچیندویوي امور او چارې دي، وه د هکې له عقل څخه مراد 
هره ژبه د خبرو او وینا کولو لپاره خپل اوداز او طرز لري، په دې ځای کې د واقص 

لکه موږ چې کله وایو چې پالوکی خو هېڅ عقل وه  ېعقل اصطالح په همدې ډول راغل
 ،له تعالیال لري یا بې عقل دی، وو له دې وه خو هېڅکله یو څوک دا معنا وه اخلي چې

کړی، عقل ي  ې وه دی ورکړی او تعقلي ځواک و قوه له عقل څخه تش پیدا هغه سړی 
وه لري، بلکې زموږ هدف دا وي چې په دې موضوع کې هغه شخص پوهه، تجربه، 

 معلومات او مهارت وه لري. 
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 :( د ښځو د حجاب او پردې مسئله۲

په اسالمي وړۍ کې د ښځو په اړه دوهمه الوجمنه او تر دې دمه واحل شوې مسئله د 
پردې پورې اړوود ده. په دې اړه د علماوو ترمنځ دومره ګڼ او ژور ښځو د حجاب او 

ولو ه او سرګرداوه دي او د عمل کداختالفووه دي چې په عملي ډګر کې مسلماوان اللهاو
 لپاره هېڅ وظر او موقف ته زړه وه شي ښه کوالی. 

 ند دې یوه ښکاره پایله دا ده چې عادي مسلماوان دومره په تفریط اخته دي چې و
ورځ په دې اړه د اسالم دریځ ورته هېڅ مهم وه ښکاري او تر ډېره بریده د اسالم له 
چوکاټ څخه بهر وتي دي؛ بل خوا مسلمان علماء په خپل هماغه افراط والړ دي، او 
یتووو له واسم استنباط او برداشت او په کمزورو او ضعیفو روایاتو 

 
ن کریم له ا

 
د قرا

سې دریځ غوره کړی چې له اسالم سره تر لرې لرې پورې داي  ې باودې د تکی  ې له امله 
سر وه خوري. په دې ځای کې دواړو لورو اعتدال او علمي و اکاډمیک بنسټ پرې ایښی 

 او د افراط او تفریط خواوو ته کاږه شوي. 

یت چې په حقیقت کې په ټوله معنا د ښځو 
 
ن کریم پر یوه ا

 
په دې ځای کې یوازې د قرا

 ؛ او هغویري، خبرې او بحث شوه اړه بشپړ او جامع احکام لد حجاب او پردې پ
 مسایلو ته ک تنه شوې چې د حجاب تر حکم الودې راځي. 

َن ُفُروَجُهنَّ َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر 
ْ
ُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َاْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفظ

ْ
ل ِ
ّ
 َوُقل ل

َيْضِرْبَن ِبخُ 
ْ
َباء ِمْنَها َول

 
َباِئِهنَّ َاْو ا

 
ِتِهنَّ َاْو ا

َ
ُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ ِلُبُعول

ِتِهنَّ َاْو ِإْخَواِوِهنَّ َاْو َبِني ِإْخَواِوِهنَّ َاْو َبِني َاخَ 
َ
ِتِهنَّ َاْو َاْبَناِئِهنَّ َاْو َاْبَناء ُبُعول

َ
اِتِهنَّ َاْو وَ ُبُعول
ِذيِوسَ 

َّ
ْفِل ال َجاِل َاِو الّطِ اِبِعيَن َغْيِر ُاْوِلي اإِلْرَبِة ِمَن الّرِ

 َن اِئِهنَّ َاْو َما َمَلَكْت َاْيَماُوُهنَّ َاِو التَّ
َساء َواَل َيْضِرْبَن ِبَاْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَلَم َما ُيْخِفيَن ِمن ِزيَنِتِهنَّ َوُتوُبو َهُروا َعَلى َعْوَراِت الّنِ

ْ
ْم َيظ

َ
 ال
ُكْم ُتْفِلُحوَن إِ  َعلَّ

َ
ُمْؤِمُنوَن ل

ْ
َها ال ِه َجِميًعا َايُّ ى اللَّ

َ
 (۰۷)النور:  ل
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او مؤمنو ښځو ته هم ووايه چې خپل وظرووه ښك ته ساتي، د خپلو عورتووو ساتنه ژباړه: 
ي او په ه راڅرګند شخپل سينګار دې وه ښكاروي پرته له هغه چې په خپل دې كوي او

واچوي او خپل سينګار دې وه ښكاره كوي، مګر خپلو  خپلو سينو دې خپل پړووي
مېړووو ته، پلرووو ته، د مېړووو پلرووو ته، زامنو ته، د مېړووو زامنو ته، وروڼو ته، د 

ې، خپلو ي   وروڼو زامنو ته، د خويندو زامنو ته، خپلو خاصو ښځو ته، خپلو مرياوو ته
يا هغو ماشوماوو ته چې ال د ته چې شهوت واال وه وي او  هغو الس الودې وارينه وو 

ښځو پټو خبرو باودې وه وي خبر شوي او خپلې پښې دې دومره په زوره وه وهي چې 
دهغوى پټ كړى سينګار څرګند كړى شي، او اې مؤمناوو تاسو ټول الله ته توبه وباسئ 

 .ددې دپاره چې برى درپه برخه شي

یت دومره هر اړخیز او جا 
 
مع دی، چې له هغه وروسته د پردې او حجاب په اړه دا ا

یت کې 
 
یت، روایت، حدیث او یا د علماوو اجماع ته اړتیا وه پاتېږي. په دې ا

 
بل هېڅ ا

ه په پام کې ولري. پ ي  ې باید هغه ټول موارد او الرښوووې ذکر شوې چې مؤمنې ښځې
یت څخه استنباط کېږي، ټکی په ټکی 

 
دې ځای کې د پردې هر حکم چې له دې ا

 :بیاووو 

د  ه وګوري اویا پرته اړتهېڅ مؤمنې ښځې سره وه ښاي  ي چې یوه پردي وارینه ته ل( له ۷
بېال بېلو غړو ته وګوري، لکه په یوه حدیث کې چې راځي چې وبي کریم  بدنوارینه د 

 ص ښځو ته امر وکړ چې کله یو سړی سجدې ته الړ شي، وو تاسو ورته مه ګورئ. 

له مخې اړتیا شوه چې ښځه او سړی له یو بل سره مخامخ که چېرته د یوه اړین کار 
شي، وو د دواړو لپاره تر ټولو وړ الره دا ده چې یو بل ته له ک تو پرته خپله ستووزه له 
یو بل سره حل کړي. په دې ځای کې دا ویوکه به بې ځایه وي چې یوې ښځې ته روا وه 

ږ واوري. د دې دلیل دا دي چې له پردي سړي سره خبرې وکړي، یا ي  ې پردی سړی غ
دی چې په وبوي دور کې به ښځې وبي کریم ص ته راتلې، له هغه به ي  ې پوښتنې کولې 
او دې پوښتنې او ځواب ته به وورو صحابوو هم غوږ ویولی وو. د دې ویوکې په استناد 
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یت وړاودې کېږي، هغه په حقیقت کې د وبي کریم ص مېرمنو او امهات 
 
کې چې کوم ا
الرښوووه شوې وه چې تاسو له پردیو وارینه وو سره په داسې اوداز خبرې  المؤمنین ته

مه کوئ چې هغوی بل ګومان وکړي. په دې اساس، دا الرښوووه ون هم موږ د خپلو 
کورویو ښځینه غړو ته کوالی شو چې له پردیو سره په ډېر ورم اوداز خبرې مه کوئ، خو 

خبرو وه دې منع کړې، موږ هم دا حق  لکه څنګه چې الله تعالی امهات المؤمنین له
 وه لرو چې منع ی  ې کړو. 

( د ښځو لپاره اړینه ده چې د خپلو عورتووو ساتنه وکړي او دا ساتنه یوازې په دې ۲
ډول وه کېږي چې له هغه واوړه او پلیت عمل څخه ځان وساتل شي، بلکې د هغه پر 

یت له مخې ښځو ته پ ولې الرې هم بندې شي. په دې توګه، د همدېټلور ورغلي 
 
کار ا

ده چې داسې جامې پر تن کړي چې عورتووه ي  ې ترې ښکاره وه شي او وه هم باید شهوت 
په اسالم کې د جامو په اړه یوازې همدومره ویل شوي چې باید پاروووکی لباس وي. 

 غټې او دروې جامې واغوستل شي.

مخې ښځو ته د  ( عمومًا ښځې ځینې وختووه سینګار کوي، او د یوه حدیث له۰
ن کریم یوازې دومره اشاره کوي 

 
سینګار کولو امر هم شوی دی؛ په دې ځای کې قرا

چې کله تاسو سینګار وکړئ، وو هغه وورو ته مه څرګندوئ، مګر هغه چې پخپله 
څرګندېږي. د پخپله څرګندېدووکي سینګار په هکله مفسرینو لیکلي چې له دې څخه 

یت څخه په استنباط ویالی شو مراد السووه او مخ دي؛ وو په د
 
ې اساس، له همدې ا

چې د مخ او السووو لوڅول د ښځو لپاره روا دي او هېڅ کوم شرعي مماوعت پکې 
وشته، البته که څوک د خپل طبیعت له مخې خپل مخ او السووه پټوي، دا د هغوی 

 خپله خوښه ده، د کوم شرعي حکم اطاعت وه دی. 

، وو هغه ګڼل کېږي زینت  ي چې پخپله مخ هم د ښځېنو ویوکه دا وپه دې هکله د ځی
 ، مګر دلته څو ټکو ته پام پکار دی: په ستر کې راځيهم 
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دلته له زینت څخه مراد )حسن او جمال( وه دی، د زینت په هکله د موسیقۍ یو، 
ر زینت له حسن او جمال سره توپیپه اړه اوږد بحث شوی، دلته ی  ې بیا وه تکراروو. 

 لري. 

ته له زینت څخه مراد هغه اضافي سینګار او ګاڼه دي چې ښځې په بېال بېلو ، دلدوه
 ساتي. وپټ  سینګار مراسمو کې کاروي، ښځې دې هماغه

( ښځې باید پخپلو سینو پړووي او څادرووه واچوي او د بدن دا برخه باید په ښه ډول ۴
 په روستهدې و پټه کړي. د پړووي په هکله د الله تعالی حکم تر همدې ځایه دی، له 

باودې خپل سر پټول د یوې ښځې د طبیعت او د ټولنې د کلتور له  )ټیکري( څادر
 مخې منل کېدای شي، خو په دې برخه کې شرعي مماوعت وشته. 

دغه راز، د برقو یا حجابووو شرعي امر ګڼل خو د اسالم له اساسي الرښوووو څخه یوه 
وره په دې اساس، په پ. ه دي یاد کړي اسالم خو د سر پټول هم و بیخي لرې خبره ده،

ټول کري کې د سر پیډاډ او دلیل ویالی شو چې شنه برقه، تور حجاب او په څادر او ټ
 یو شرعي حکم وه، بلکې د ځینو ټولنو خپل دود او کلتور دی. 

ښځې له خپل ښکاره کېدووکي سینګار پرته، پاتې سینګار او ګاڼه له دې ذکر شوو ( ۵
ته هم د ښکارولو جواز وه لري چې هغه دا دي: خپل مېړووه،  اشخاصو پرته هېچا

پلرووه، د مېړووو پلرووه، زامن، د مېړووو زامن، وروڼه، د وروڼو زامن، د خويندو 
واال  چې شهوت زامن، خپلې خاصې ښځې، خپل مريان، خپل هغه الس الودې وارينه

 .ه وي خبر شويپټو خبرو باودې و په چې ال د ښځويا هغه ماشومان وه وي او 

د دې ترڅنګ، د اسالم یوې بلې قاعدې او اصل له مخې چې د اضطرار او اړتیا اصل 
ه نده، ښځې کوالی شي چې په سخت اضطراري حالت کې د خپل بدن هر غړی ښځی

و وارینه ډاک ټر ته ښکاره کړي؛ خو دا رخصت یوازې او یوازې هغه وخت دی چې په 
 منځته شوی وي. حقیقي معنا سره د اضطرار حالت را
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د تګ پر مهال دې ښځې هماغه چلند غوره کړي چې له یوه مؤمن سره ښاي  ي یعنې  (۶
ارامه، په وقار او میاوه روی تګ باید ور خپل کړي. پکار وه ده چې د تګ پر مهال 
خبلې پښې دومره په زور ووهي چې د شاوخوا شته کساوو ور پام شي، او که چېرته په 

ایعو ځواوان وي، وو د هغوی د شهوت او جنسي تقاضا د پارېدو هغوی کې د کمزورو طب
 المل وګرځي. 

یت د هغو علماوو 
 
یت په اساس به یوه بل جزوي اړخ ته هم اشاره وکړو. دا ا

 
د دې ا

لپاره یو ښه ځواب دی چې د ښځو په بیرون تګ او ګرځېدو بندیز ږدي؛ ځکه که چېرته 
ې به ولې ورته فرمایل چې د تګ پر مهال پښ پر ښځو دا ډول بندیز وای، وو الله تعالی

یت پر دې دلیل دی چې د ښځو په بیرون ګرځېدو او د په زوره مه وهئ؟ 
 
ړین اهمدا ا

 تګ په هکله هېڅ ډول شرعي مماوعت وشته.  د کار لپاره

یت په پای کې الله تعالی خپلو بندګاوو ته چې ضعیف ي  ې خلق کړي او پر دې ۱
 
( د ا

ګان به ډېری مهال له وېغې الرې ښویېږي، شیطان به ي  ې په ښو عالم دی چې زما بند 
ې مؤمناوو ا چارو سترګې ور پټوي او واوړه او بد اعمال به ورته ښکلي کوي، امر کوي چې

 .پاره چې برى درپه برخه شيلتاسو ټول الله ته توبه وباسئ ددې 

 

 

 


