AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۸/۱۱/۱۸

ډاکتر رحمت ربی ځیرک یار

پلورالیزم  +سیکولریزم = د اسالم پرمختیا
د دسـتـورالـمـدیـنـې په رڼـا کې
(اتـمـه بـرخـه)
سیکـولـر(غیردیني) دولت ،نه دیني دولت:
آیا پُـل ،سـړک ،الــوتکې...بـمب او توغــندي ته اسالمي ویلی شو؟
سیکولریزم(دنیاتوب/غیر-دینیـتوب) د عــقلي استدالل ،نوښتګرۍ ،بشردوستۍ او ولسواکۍ په پَل روان دی .د ۱۹
پېـړۍ مهم ټولـنفکران (اګوست کونت ،هربرت سپېنسر ،ایمل دورکهایم ،کارل مارکس ،مکس ویبر او زیګموند
فــرویــد) ټول په دې آند وو چې د صنعتي ټولنې په پېل سره به دین ګام په ګام غړندېـږي او سیکولریزم
(دُنیاتوب/غیر -دینیتوب) به یې ځای نیسي .ولـولـئ
Jonathan Fox, A World Survey of Religion and the State(Cambridge Studies in
Social Theory, Religion and Politics). Cambridge University Press, May 2008; ibid,
Political
Secularism, Religion, and the State: A Time Series Analysis of Worldwide
Data(Cambridge Studies in Social Theory, Religion and Politics). Cambridge
University Press, April 2015.
عبدالل هي اننعیم سیاسي نظریه ،د بشري حقوقو فلسفه او ټولنپوهنه په دقیق ډول کاروي چې په موضوع په مناسب
اوساده ډول رڼا واچوي «:د دې لپاره چې په کلک او ازاد اختیار مسلمان وم ،...زه غیر-دیني(سیکولر) دولت ته
اړتیا لرم .له سیکولر دولت نه مې مطلب دادی چې د دیني اعـتقـاد په اړه ناپیـیلی وي ،هغسې ناپـیـیلی چې د
شریعت د تعمیل ادعا یا بهانه نــکوي؛ کامالً ،ځکه چې د شریعت اطاعت نه د دولت د موسسو په زور سره کـــیدلی
شي ،نـه په جعلي ډول د رسمي مقامونو د تسکین لپاره ».د اننعیم څېـړنه په منطق او استدالل والړه ده ،خو
غیردیني(سیکولر)دولت دسپېڅلي قرآن له نظره نه ترسیموي.
برتانوي ټولنپـوه طارق ُمدود په دې پسې مال تړلې ده چې دیني فعالــیت ته پاټک واچــوي او سیکولـر پېــژاند
غـښتلی کړي .ځما(ځیرکیار) په آنـد ،دغه ډول دریځ مستـبدانه او تنګ نـظـره دی .عبداالهي انــعیم سیاسي نظریه،
د بشري حقوقو فلسفه او د ټولنیزو علومو پوهه په دقیق ډول کاروي چې په مناسبه او ساده توګه موضوع روښانه
کړي« :د دې لپاره چې کلک او په آزاد انتخاب مسلمان وم ،.زه خاورین(سیکولر)دولت ته اړتیا لرم .له سیکولر
دولت نه مې مطلب هغه دولت دی چې د دیني اعتقاد له مخې ناپیـیلی وي – هغسې دولت چې د شریعت د بهانې او
تطبیق ادعا نه کوي .کامال ،ځکه چې د شریعت اطاعت د دولــتي موسسو د وېــرې له الرې یا په تقـلبي ډول د
مامورینو د تسکین لپاره نشي تحمیل کېــدلی ».د انـنــعیم څېړنه په منطق او معقولیت والړه ده[.د اننـعیم څېـړنې
ماته د  ۱۹۹۶د دسمبر په پای کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په مهال ،په کابل کې هغـه ګوډ اڅکزی مال
راپه یاد کړ چې سوټی به یې په الس کې و او په کابل کې یې په «سوټی مال» نوم ویستلی و :بې ږیرې سړي او
هغه ښځې چې له سر نه د پښو پورې به پټې نه وې ،په خپل سوټي به یې وهلې .د طالبانو سیاسي استازي مولوي
عبدالحکیم مجاهد په نیویارک کې په کرائ ی اپارتمان کې اړولي وو ،په دې امید چې که ملګري ملتونه یې په
رسمیت وپېـژني .ما ورته له کلیفورنیا نه ټلفون وکړ .ورته ومې ویل :ستاسې کار ګوډ مال خراب کړی دی :تر
څوچې هغه په کابل کې ښځې ډبوي ،په ملګرو ملتونو کې ستاسې واکمني رسمیت نشي پیدا کولی! بل داچې برهان
الدین رباني ال تر اوسه رسمیت نه دی بایللی].

د پاڼو شمیره :له  1تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

Abdullahi An-Naim, Islalm and the Secular State: Negotiating the Future of
Sharia. Harvard University Press, March 2010
مسلمانان باید د هغه نظام یا دولت څېړنه وکړي چې په رڼه مدینه کې د م ّحمد(ص) په فکري ابتکار او اقـدام په
۶۲۲م(ا هجري) کې رامینځته شوی و او د هرډول هېوادوالو(مسلمان او غیر مسلمان) حقوق او مسولیتونه پکې
خوندي شوي وو .مسلمانان باید د خپل پېغامبر له لیکلي اساسي قانون(دستورالمدینه) نــه په خپلو اساسي قوانینو کې
زده کړه وکړي .مفکرین اوس داسې نظام ته اړتیا لر چې د درې ګونو قواو په وېش  ،د ولس له خوا د ټاکل شوي
مشر د دورې په محدودیت ،په قانونیت ،او په سیکولریزم والړ وي .مـسلمانان بایـد د خـپلې زمانې انسانان شـي او
د سوډاني – برتانوي عبدالوهاب االفـندي له پوهـې نه زده کړه وکړي چې له االزهــر پوهنتون نه فارغ شوی او د
مسلم سیکولریزم د پالر لقب یې ګټلی دی .دغه شان ،مسلمانان د شلمې پېـړۍ د االزهـر شیخ علی عبدالرازق له
(اسالم او دسیاسي قدرت اساساتو) نه زده کړې ته اړتیالري! دوی دواړه ،په مدینه کې د م ّحمد(ص) په تجربه
رڼااچوي چې له تاریخي اړتیا نه راوتلې وه ،نه له سیاسي تـېـورۍ نه! له دې بحث نه سړی داسې هم پــوهـېدلی شي
چې اسالم د حکومت کوم ځانګـړی شکل نـلـري.
په یو استداللي بحث کې داسې ادعا وشوه چې )۱( :که څوک غواړي چې واقعا ً دیني وي ،باید په سیکولر دولت کې
ژوند وکړي؛( )۲څرګند اسالم مطلوب او ګټور دی ،خو دولتي اسالم عموما َ قهرجن دی .په هیند کې «دیوبند» او
«جماعت اسالمي» سیکولریزم غواړي ،ځکه که په یو هېواد کې یو اورپکی (افراطي) دین برالستیا ولري ،د نورو
دینونو غـړي او سیکولران به د عذاب مېـلمانه کړي .په پاکستان کې د ۲۰۱۴زییز د پای پورې په تېـر لسو کالونو
کې نـږدې سل زره انسانان د دیني او طایفوي شخړو په اوږدو کې وژل شوي وو .څېــړونکي په دې باور دي چې
دین اوغیر دین دې شخصي موضوع وي نــه دولتي؛ یعنې دولت دې د کوم ځانګړي دین ساتونکی او د کوم بل دین
غلیم نه وي .د بودیـزم مشــر دالی الما د ټولو دینونو د درناوي لپاره د سیکولریـزم دفاع کوي .د  ۲۰۱۷په اکتوبر
کې د سعودي عربستان د پادشاه ۳۱کلن ناستن(ولیعهد) شهزاده م ّحمد بن سـلمان په ډاګه کړه چې د «افراطي
مفکورو» په ځای به پاسته(معتدل) سیاست ته الر هواروي« :موږ هغه څه ته راستــنـېـږوچې پخوا ووــ د معـتدل
اسالم هـېواد ته چې ټولو دینونو او نړۍ ته به پرانیستی وي« ».موږ به ډېـر زر د افـراطګرۍ جرړې وباسو...موږ
د اسالم د پستو/معتدلو ښودنو او اصولو استازي یو».په راتلونکي کال کې به مېـرمنې پخپله د موټر چلونې اجازه
ولــري.
We are returning to what we were before-a country of moderate Islam that is open
to all religions and to the world.” “We will eradicate the remnants of extremism very
soon…We represent the Yuval teachings and
principles of Islam.” Deutsche
Welle (25 October 2017) & CNN.
په راتلونکو پېـړیو کې د ټکنا لوجۍ او د ژوند د ژور بـدلون لپاره ولولئ د اسرائیلي تاریخپوه پوهاند یُوال نواه
هـراري الندې کتاب:
Yuval Noah Harari, Homo Deus*: A Brief History of Tomorrow. Vintage Digital
(September 2016).
*) Man of God
د خدای ســـړی/انسـان
داچې نړۍ په ګړنــدي ډول ګڼ کلتوره کېـږي ،دولتونه دېـته اړکېـږي چې د دین له اړخه ناپیـیلي وي او
غـیردیني(سیکولـر) وګـړو ته هغـومره په درنه سترګه وکسي لکه د دیــني خلکو درناوی چې کوي .په دغه ډول
هېوادونو کې دین یوه شخصي موضوع وي ،نه دولـتـي .غیر-دینـولۍ ته د سیکولر انسانانو دین ویل کېـږي .په
غیر-دینولۍ کې د نورو خلکو دیني عـقیدې یا عـقیدو ته په درناوي کتل کېـــږي.
هرڅومره چې دا خاورینه نـړۍ د وجدان ،تحمل او مساواتو په ستنو ودرېـږي ،هغومره انسانان یو بل ته نـږدې
کېـږي او تعـصبونه کډوالـېـږي .چارپوهان عموما َ داسې اټکلوي :هر څومره چې ټولنه د نویتوب په لوري روانه
وي ،هغومره د دینونو اغیز ټـیټـېـږي او سوکه خپل مشروعیت بایلي .هو ،شخصي معنویت په دغه عملیه کې نه
راځي .ټولنپوه َمکس ویبر ،فیلسوف او قتصاد پوه کارل مارکس ،ساپوه زیګموند فروید ،بشردوست فعالګر پوهاند
پاول کورتڅ(۱۹۲۵تر )۲۰۰۸او سایـنټــیسټ ریچارډ داوکینس(۱۹۴۱تر اوس) هم د دین په وړاندې دریځ نیولی
دی .داوکینس ټول دینونه یو شان بد نه ګڼي؛ خو اوس یې اسالم په نړۍ کې«خورا شریر» دین ګڼلی دی .خو
د پاڼو شمیره :له  2تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

امریکایی مفکر کریس هیچینس دغه قضاوت تعدیلوي ځکه «ټول مسلمانان»په شرارت کې نه دي اخته ،بلکې
«انفـرادي مسلمانان د اسالم له السه له بل هرچا نه زیات کړېـږي[».ښایی مطلب یې هغه اسالم وي چې بن الدن او
آیزس یی چلوي].
پخـوا دیــن له زېـږېـدنې تــر مړیــنې زور الره .خو نن سیکولر واکمني د قانون او تعلیم په چارو کې واکمنه ده .د
نن ورځـې انسان خپل کار ،عقیده او د ژوند طرز پخپله ټاکي .موډرنـیزم(نوښتګرۍ) دین دېـته اړکړئ دی چې
اسـتدالل اوتحمل ته غـوږ ونیسي .که پخـوا د مالونو لپاره بازار شتون الره ،اوس یې د دین لپاره هم لري .خو ګڼ
کلتورتیا د دین مارکېټ لړځولی دی« .د تمدنونو ټکر» په دینونو نه دې والړ ،بلکې د خرافاتو او نوښتګرۍ په
ټکر والړ دی .ولولئ:
“The Economist,” November 3, 2007.
اینـټرنېـټ هم د معلوماتو انحصار دړې وړې کــړی دی .خلک په اسانۍ سره په ګـړندي ډول کولی شي چې
بېـالبېلو معلوماتي چینو ته ورننوځي ،د خپلې خوښې موضوع وڅېـړي او په خپـلواک ډول قضاوت ته ورسـېــږي.
د ګڼ کلتورتوب او اینټرنېـټ له الرې بېـځایه تاوتریخوالی کمېــږي او په دې ډول هېــڅ ځانګړې ډله د دې وس
نـلري چې اخالقي برالستیا خپل ملکیت وګڼي .د ډېرو معلوماتو لپاره ولولئ:
)Vexen Crabtree, “Multi-culturalism, Globalization and Religion” (2012
)humanreligions.info [Nov. 1, 2017]; ibid, “Science and Religion” (2016
humanreligions.info [1 Nov 2017].
د ګڼ کلتورتوب او اینټرنېټ له الرې بې ځایه غلیمۍ کمېـږي او په دې ډول هـېڅ ځانګړې ډله د دې وس نلري چ
اخالقي برالستیا خپل خپل ملکیت وګڼـي .آلبرت آینشتاین ( )۱۹۲۹ویلي وو« :علمي څېـړنه د خلکو د تشویق له
الرې (چې فکر وکړي او اوضاع د علت اومعـلول له مخې ووېـني) کولی شي چې خرافات کم کړي ».هر څومره
چې عــلم پرمختګ کوي  ،هغومره د دین زور راټیــټوي ،او په دې ډول عامه اعـتـقاد ټکنی کېـږي .سړی ویلی شي
چې د علم تاریخ د هغو مبارزو تاریخ دی چې د کلکو معـتـقــدینو په مقابل کې رامینځته شوی وي .په غیر له پېغلـې
ماللې یوسـفزی ،ډېره سخته ده چې د نوبل د جایزې په سلګونو ګټونکو کې کوم دیني څوک پیـدا کړای شو!
هرڅومره چې د چا تعـلیم او شخصي عایـدات زیات وي ،هغومره یې دین کمزوری وي .دغه تناسب په زاړه یونان
کې هـم د پولیبیوس (۲۰۰تر  ۱۱۸ق.م ).له خوا لیدل شوی و .په پرمختګ سره دین یوې شخصي موضوع ته
راټـیـټېـږي .لـسم پاپ پایوس ( )۱۹۰۷ویــلي وو چې موډرنـیزم د ټــولــو بېـدیـنـیو تـرکیب دی :پرمختګ «لکه
تبرګی جرړه غــوڅــوي ،نـه څـانګه».
”It “lays axe to the root, not the branch.
په دین باندې د موډرنیزم(نوښـتګـرۍ) د اغـېـز لپاره ولولئ:
Lester R. Kurtz, Gods in the Global Village. The Oxford Handbook of the Sociology
of Religion, 2011; The World Religions in Sociological Perspective. Pine Forge
Press, 2011.
امریکایي غـــیردینـي (سیکـولـر) پـوهانـد فـیل څوکرمن یــو انسان دوست شخصیت دی او هـېڅ ډول تبعـیض او د
خلکو دیني سپکاوی نشي زغـملی .دی نه په دوزخ عـقـیده لري ،نه په جـنت؛ خو په نړۍ کـې د مسلمانانو کړاونه
یې ربـړوي .د جوماتـونو تخریب ،په مـغـازو کې مسلمانـانـو تـه وچـولی تری َـو َول
او د لسمشرډانالـډ ټـرمپ غـضبــناکې ویناګانې اغیزمنې راشې درشې ته پاټک اچوي .په دغسې زهرجن ټـولنیز-
سیاسي چاپېـلایر کې چې ځینې خلک د اسالم له تاریخ او د مسلمانانو له عــقـیدې نه خبر نه وي ،غـټې تېــروتنې
رامینځته کېــږي .
پـه میانمـر کې مسلمــانان د څـومـره تـاوتـریخـوالي او کـړاوونو سـره الس پـه ګـرېـوان دي .په اشغـال شـوي
فـلـسطیــن کې د مسلمانــانـو کــرغـېـړن او له ظــلم نه ډک ژونـد ته وکـسئ .پـه نړۍ کې د ښـځـو لپـاره د لـس
( )۱۰خــورا بـدو هــېـوادونـو پـه جــمـله کې ،نـهـه ( )۹یـې اســالمــي هـېـوادونـه دي .پوهاند څوکرمن وایـي
چـې نه پـه دوزخ عقـیــده لـري ،نـه پـه جنـت .خو د مسلمانانو کړاو یې کـړوي.
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Prof. Dr. Phil Zuckerman, Defending Muslims, Critiquing Islam: The Delimma of a
Contemporary Secular Humanist. (Psychologytoday.com ( June 9, 2017) [1
November 2017].
پیو تحقیــقي مرکز* (۲۰۱۴م) وایي چې :د امریکـې نږدې  ۲۳٪خلک کوم دین ته ځان نه منـسوبـوي .
*) Pew Research Center
په تېــرو شپېـته کالونو کې  ،په یورپ کې دین په غټه کچه مخ په لږېدلو کې دی .په  ۲۷اروپایی هېوادونو کې په
اوسط ډول یواځې نیمایي خلک یې په خدای عقیده لري ،او  ۲۵،۴٪یې په ډاګه وایی چې دین نـلــري .له یو هېواد
نه بل ته توپیر شته .هغه کسان چې له  ۵۵کالونو یې عُمرجګ وي او هغه کسان چې تعلیم یې له  ۱۵کلنۍ نه زیات
په مخ نه وي تللی ،دیـن ته چمتو دي.
?Vexen Crabtree, Secularization Theory: Will Modern Society Reject Religion
2008. (humanrelgions.info) [20 November 2017].
د ټولنپوه ډین ډ .هوګ* د راپورله مخـې ،عموما ً په لویدیزو هـېـوادونو کې په  ۳۰۰کالونو کې د عیسوي
روحانیونو /مولویانو مقام مخ په زوړي دی(پروټېسټانټ او کاتولیکان) او د هغــوی نفوذ او صالحیت هــم په
تدریج سره مخ په ځوړي دی .هوګ وایي چې په آسیا کې هم بودیست مولویان د نفـوذ په بحـران اخـته دي .جـــاپان
هم د سیکولرایزېشن (دُنیوي کېدلو) په پَـل روان دی .
*) Dean R. Hoge
ورځني عبادتونه په زراعتي سیموکې زیات وي ،خو په صنعتي سیمو کې کم .هـرڅومره چې علم پرمختګ کوي،
هغومره د غـیردُنیوي عـقیدې او مرموزاتو اغیزکمېـږي .فــردیت ګرایــي ،شخصي عقیدې او خلوت(شخصي ژوند)
د ټولنیز ژوند په کچه زیات زور میندلی دی .ګــڼ کلتورتیا زغـم ته الر هـواره کړې ده او دیني عــدم تحمل ته یی
پاټک اچــولـی دی .د دین دغې مخ په ځوړې وضعې دینـواالن متردد کړي دي چې کوم دین ته مخ ورواړوي .دغه
وضعه په خپل وار سره دینـواالنو ته د دې ورشو سمبالولی شي چې خپل دین پرېــږدي .عـلـم ،عقـل او پوهـه د
دیـن د زوال مورچلونه دي .د بشــر د حـقـوقـو تفکر هـم د ځینو دیـني عادتونو او تمـریـنونـو په وړانــدې کلک
دریځ نـیـولی دی .تبعیض او نـژاد پالنه رټـي اوجنسي مساوات تقـویه کوي .کمونیزم هـم د دین سره ټکر الره.
د ګڼ کلتورتیا او انــټرنېټ له الرې بې ځایه غلیمۍ کمېـږي او په دې ډول هـېـڅ ځانګړې ډله د دې وس نلري چې
اخالقي/معنوي برالسـتیا خپل ملکیت وګڼي .البَرت آینشتاین(۱۹۲۹م) ویلي دي چې« :علمي څېــړنه د خلکو د
تشویق له الرې(چې فکروکړي او اوضاع د علت او معلول له مخې وویني) کولی شي چې خرافات کم کړي».
هرڅومره چې علم(ساینس) پرمختګ کوي ،هغــومره دغه پرمختګ د خدای زور راټیـټوي ،او په دې ډول عامه
اعـتقـاد کمـزوری کـېـږي .سړی ویلی شي چې د علم تاریخ د هغو مبارزو تاریخ دی چې د مصمـمو دیني معتـقدیـنو
په مقابل کې رامیـنځته شوی وي .ډېـره سخته ده چې د نوبل د جایزې په سلګونو ګټونکو ساینس پوهانو کې به کوم
یـودیني څوک پیدا کړای شو.
هرڅومره چې د چا تعلیم او شخصي عایدات زیات وي ،هـغومره په دین کې کمزوری وي .دغه تناسب په زاړه
یونان کې هـم د پولیـبیوس(۲۰۰تر ۱۱۸ق.م ).له خوا مشاهده شوی و .په پرمختګ سره دین یوې شخصي موضوع
ته راټیـټـېـږي! لــسم پـاپ (۱۹۰۷زییز) ویـلي وو چې موډرنـیزم (نوښـتګري) د ټـولو بېـدیـنـیـو تـرکـیب دی.
”It “lays axe to the root, not the branch.
په دین باندې د موډرنیزم د اغیز لپاره ولولئ:
Lester R. Kurtz, Gods in the Global Village. The World Religions in Sociological
Perspective. SAGE Publications. 3rd ed., Dec. 2011; Robert W. Hefner, Religion
and Modernity Worldwide. The Oxford Handbook of the Sociology of Religion,
Febua 2011.
د علم پرمختګ هم دین کمزوری کوي .په فزیک کې د نوبل جایزې وړونکي سټیون َوینـبېرګ په خـپله وینا کې
وویل « :نـړۍ دېـته اړتیا لـري چې د دیـني عـقـیدې له اوږده بــد خـوب نـه راویـښه شي ».ولولئ:
Skeptical Inquirer (March /April 2007).
د سیکولریزم او ټکنالوجۍ په مټ ،انسان په ډېره کوچنۍ نړۍ کې اوسېــږي چې په خپل وارسره زیـات تفاهم او
متقابل احترام ته الر هواروي او مخ په زیاتېـدونکي خالقیت یې د مشکالتو په حل کې مرسته کولی شي .دینونه په
نړۍ کې ډېـرې اوږدې تمدني موسسې دي .خوتقریبا ً په وروستیو درې سوه( )۳۰۰کالونو کې نوي خاورین
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(غیردیني) قدرتونه رامیـنځـته شـول چې زړو موسسو(دینونو) یې د چترۍ الستی نیولی دی :لکه کپیـټـلیزم،
مارکسـیزم ،ملي دولت ،پوهــه ،ګـړندي ارتباطات (کمیونیکېـشن) ،لیبرالیزم ،او سیکولریزم .هــرڅومره چې
اقتصادي او کلتوري نړیوال کېدل پرمختګ کوي ،هغومره یې اغیز په دیني ژوند کې محسوسـېـږي .سړی اټکلولی
(مورل ایــ َمجـنـېـشن) په لـــوري سیخـوي په کــوم کې بـه چې
شي چې نړۍ به ځان یـو وخـت د «معــنـوي تخـیل» َ
انسانــان د خــپلــو نـوو او خـالقـو امکانـونـو د مخـلـیـد په بـرکت هـمـمهـال اخـالقـي او بریالي وي! راځـئ چې د
تاوتـریــخـوالـي پــه ځـای ،مــوږهـریـو ځان پـه مـعـنـوي تخــیـل سـمـبال کـړو او یــو بـل تــه د انـسـان ورور او
خـور پـه ستـرګه وکـســو او معنوي تخیل خپله چغـړبه(شعار) وګـڼـو!
د لس زره کلــن تـاریـخ په تله کېد دیـني او دنیـوي جـنګونو د تلفاتو په اړه د قـضاوت تېـروتـنـې!
کله نا کله اورو چې دیني خلک ذاتـا د عـلـم (ساینس) سره ټـــکرلـري؟ یا داچې عـقــیده د اسـتـدالل سره اړخ نـه
لــګــوي؟ ښایي دغه ډول دریځـونه د بنسـټـیـانو(افراطـیــانو) له خـوا ښـودل کـېـږي .تــرټـولـو غـټـه تېـروتـنـه دا ده
چې دیـن او هـسک څـښتن د ډېـرو جـګـړو چـیـنې دي؟! لکه صلـیـبي جـګړې ،د عقایدو تفــتیش (ایـنـکویــزیـشـن)،
شمالي آیرلڼډ ،مینځنی ختـیز ،د  ۲۰۰۱د سپتمبر په ۱۱نېټه د امریکې په نیویارک او پالزمېنه واشنګټن کې د()۹۱۱
بریدونه او.
خو په «جنګونو دایرتالمـعــارف»* کې د تېـرو لس زرو کالونو په جګړو ( له  ۸۰۰۰قبل المیالد نه تر ۲۰۰۳
میالدي) رڼا اچـول شوې ده او د هـرې جــګړې د هـمـغــه مـهـال ټـولـنیز او سـیاسـي ډکون(متن) تـه پـکې
پامـلـرنه شـوې ده.
*) Chares Phillips and Alan Axelrod, Encyclopedia of Wars- 3Volume Set.
Publisher: Facts on File (December 2004), 1502 pages in 3 vlolumes.
له  ۱۷۶۳جنګـونو لـه ُجـمـلې نه  ،یـواځـې  ۱۲۳یـې دیـنـي وو .یعـنې له  ۷سلنو( )۷٪لـږې جـګړې دیـنـي وې ،او
له دوه سـلــنو ( )۲٪لـږ خلـک پـکـې وژل شـوي وو .اټکل داسـې دی چـې پــه صلیـبـي جـګـړو کــې یو( )۱تر
درې( )۳میـلیـون خلک وژل شـوي وو ،او ښـایـي درې زره( )۳۰۰۰به د عـقـایـدو په تـفـتیش(اینکویزیشن) کې
وژل شوي وو.
خـو نـږدې  ۳۵مـیـلیـون عـسـکـر او مـلکي خلــک یــواځـې پـه لـومـړۍ نـړیـوالـه جــګړه ( ۱۹۱۴تـر ۱۹۱۸م )
کـې وژل شـوي وو .د پخـوانیـو زمـانـو جګـړې د ځـمـکو پـه نـیــولـو ،د سـرحـدونـو پـه کـنـټـرول ،د تـجـارتـي
الرو پـه امــنیت ،او په داخـلـي امـنــیت راچــاپـېــرې وې .پـخــوانـو فـاتـحـانــو (مــصـریـانــو ،بـابـیـلـیـونـیـانـو،
فــارســیـانـو ،یــونـانـیـانـو او رومـنـیـانـو) د مفــتوحـه مـلـتـونـو دیـنـونـه پـه ارت الس مـنـلـي وو.
د مـیـنځـنـیـو پــېــړیـو او رنسـاس جـګـړې د ثـروت او قـدرت لـپـاره وې ،نـه د دیــن لپـاره .د مـغـُـلـو جــګـړه
چـې د نـږدې دېــرش ( )۳۰میــلیـون انسـانـو کـکـرۍ یـې وخـوړلـې ،کـومه دیـنـي صـبغـه یـې نــلـرلـه .نوې
جنګونه په ناپلـیوني جګـړو ،د امـریـکې په انقــالب ،د فـرانـسـې په انقـالب ،د امـریکې په داخـلي جـګړه ،پـه
لـومـړۍ نـړیـوالــه جـګـړه ،د روسـیـې پــه انــقـالب ،پــه دوهـمـه نـړیـوالـه جـګـړه ،د کـوریـا او ویـټــنام پـه
جګـړو راڅـرخـېـدل ،نه پــه دیـنــي عـلــتــونـو .
په شـلمه پـېـړۍ کې نـږدې  ۱۶۰مـیلـیون غـیـر نـظـامـی خـلــک د نـسـل وژنـــې (جینوسایــډ) خـوراک ګرځـېــدلـي
وو ،او نـږدې سـل ( )۱۰۰مـیـلـیون یـې پـه کمـیــونـیسټـي دولـتونـو(روسـیه او چـیـن) کې وژل شـوي وو .ادعـا
کـېـږي چـې کـمیـونـیـزم «دولــتـي دیـن» و ځــکه چـې د مـســتبـد لـیـډر ویـنــا او قـانــون د «مـقـدس کـتــاب»
مـقـام الره .په دوهـمـه عــمـومي جـګړه کــې له شــپـېـته ( )۶۰مــیـلـیـون ډېـر خـلک وژل شـوي وو چــې پـه
۱۹۴۰میالدي کـې د نـړیـوال نفـوس (نـږدې  ۲،۳بیلیـون)  ۳٪کـېدل .
پـه  ۳ټـوکونـوکـې د پاس ۱۵۰۲مـخـیـز کتاب د لـڼـډیـز لپاره ولـولـئ:
Rabbi Alan Lurie, “Is Relegion the Cause of Wars?” huffingtonpost.com (June 10,
2012 updated) [November 21, 2017].
«قـران د هللا حدیث دی»
هللا(ج) په خپل کتاب (قرآن مجید) کې د موسـیقي هېڅ ډول ممانعـت نه دی کړی
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H. Abdul Wahid Shaikh, “Music not forbidden in Islam,” (linkedin.com October 22,
]2014 [November 13, 2017
پـه قـوســونو کې شمېرې په قــرآن مجیـد کې سوره او آیـه ښـئ .هللا (ج) د قـانون سـازۍ یواځیـنۍ چیـنه ده (:۶
 )۱۱۴او مـ ٌحمد(ص) هـغـه څه نشي منع کـولـي چــې هللا (ج) نــه دي منـع کـړي ( )۱:۶۶او( .)۳۷ :۳۳د هــسک
څښـتن لـه یـاده نــه ده وتـلـې چـې ټـنـګـټـکـور(موسـیقــي) او سـندرې مـنـع کــړي او بل چـا ته مـنتـظـر شـي چـې
دغـه کار سـر تـه ورسـوي .هـغــه څـه چـې پـه قــــرآن مـجــید کـې مـنـع شـوي دي ،ټـنـګ ټــکــور او سـنـدرې
پــکـې نــه راځـي ().۲۸:۳۹
هللا(ج) د لـغـاتـونـو غـټـه زېـرمـــه لـري او هــېڅ مــو ضـوع تـرې نـشـي پــاتـي کـېـدلــی یا هـېــرېـدلـی .د هـسک
څـښـتن هـغـه څـوک نـه خـوښـېـږي چـې یـو داسـې څـه مـنـع کـړي چـې د هللا پـه کـتــاب کــې نـه وي مـنع شـوی.
هـسـک څـښـتن خـپل مـخـلوق تـه وایـي چـې د هـغـه (هللا) حــدیـث (قـرآن) تـعـقـیب کـړئ ،نـه کــوم بــل څـه.
هـسک څـښـتن ایـمـان والو تـه وایـي چې یـواځـې خـورا غـوره حـدیـث (قـرآن) تـعـقـیب کـړئ .د اسـالم پـېـغامـبـر
مـ ّحـمـد هـم دغـســې وکړل.
ګالـیـلــیـو(۱۵۶۴تر ۱۶۴۲م :ایـټالـوي فـزیـکـپـوه اوستـوری پـېـژنـدونکـي) ویـلي وو چې:
«خـدای کائـنـات (یـونـیـورس) د ریــاضــیاتـو (ماتیـماتــیـکس) پـه ژبه لـیـکلی وو ».د کائـناتو تـېـزســترګي
لـیـدونـکي پـوهـېـږي چـې د ټـول عـالَـم/کـائـنــاتو په هــر کونج کې ټنګ ټـکور(مـوسـیقي) خــاپـوړې کـړې وې:
زمـوږ انـسـانو د ویــنا پـه څـېـر ،زمـوږ چـغـې ،خندا ،او سـنـدرې بل څه نـه دي ،بـلـکې ټـنګـټـکـکـور(مـوسـیـقـي)
تمـثـیلـوي .مـرغـۍ  ،څــاروي ،ونــې ،سـمـنـدرونـه ،سـیـلۍ ،او ورېـزې ټـول د مـوسیـقــي سـره خـلق شـوي دي.
مـو سـیـقي پـه هــر شـي کـې پـه مـوږ راچـاپـېـره ده .دا بـه ډېـر سـاده تـوب وي چـې د یـو هللا لـه خـوا خـلقه شـوې
مـوسیـقـي دې پـخـپـله د هللا لـه خـوا مـنع شـي!
هــغـه څوک چې مـوسـیـقـي حـرامه ګـڼي ،د هللا په اړه دروغ وایي او هغـه څه تــه پــاټک اچـوي چـې پـخـپــله
خـدای هـېڅکـله نه وو مـنع کـړي .مـوږ د مــوسـیـقي سـره زېـږو(ژاړو) او د ژړا سـره لـه نــړۍ سـترګـې پـټـوو.
ډېـره پـرمـخـتلـلـې مـوسـیقـي د انسـان د ویـنـا ژبـه ده .څوک چې پـه مـوســیـقـي بـنـدېـز لګـوي ،پـه خـپـل اسـالم
نـه پـوهـېـږي .د مـنـع کـولـو قــوانین د هللا لـه خوا راځـي ،نـه د مـخـلوق (انسان) لـه خـوا .هللا پـه خــپـل بـشــپـړ
قــرآن کـې پـه مــوسـیـقـي بـنـدېـز نـه دی لـکــولـی.
هـغـه څـوک چـې قـرآن تـه د اسـالم د بـشـپـړ کـتـاب پــه سـترګـه نــه کــسـي ،د شـیـطان پــه الر تـلـلي دي او
هـڅــه کـوي چـې د خـپـل هـدف لـپاره پـه غـیـر له قـرآن نـه نـورو چـیـنـو تــه پـنـاه وېـسـي .هـغـوی پـه دې نـه
پـوهـېـږي چـې ممـانـعـتـي قـوانـیـن یـواځـې د هـسـک څــښـتـن لـه خـوا راځـي ،نـه د بـل چـا لـه خـوا .یـعـنې د
پېغـامـبـر م ّحـمد(ص) پـه شـمـول ،هـېـڅـوک هـغـه څـه نـشــي مـنـع کـولـی څـه چـې هـسک هللا نـه دي مـنـع کـړي!
ضاتَ اَزواجک وهللاُ غـفـور رحی ُم(« )۱:۶۶ای پېـغـامـبـره
ـم ت ُ ّ
ـحــر ُم ما اَحـ ّل هللا لک تبتغی َمر َ
یـا َ یّـهـاالـنـبی ل َ
ولـې هــغـه څه منـع کــوې چـې هللا سـتـا لـپـاره مـیـسـر کـړې ده .د دې لـپاره چـې خـپـلې مـېـرمنــې خوښې کـړې.
هللا ډېـر بخښونکی  ،زړه سوانـدی دی».ـ ژباړه مـې لـه یـوې بـرېـښـنـایـزې انګــرېزي ژباړې کړې ده .ځیـرکیـار.
لـیکــوال ( عـبـد الـوحـیـد شـیخ) په خپـلـه پـا س ذکـر شوې لیکنـه کې وایــي چـې د ټنګــټکـور(موسیقي) او سنـدرو
د بـنـدېـز پــه اړه په سپـېڅـلي قـرآن کې څـه نشـته ،ځـکـه چــې هللا(ج) پـه خـپــل کـتـاب کــې نه دي مـنع کــړي .
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