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 ۲۹/۱۰/۲۰۲۲         لیکوال: سراج الحق ببرک زی ځدراڼ

 

 او نزول عروج په اسالمي نړۍ کې د ساینسي علومو
 قلم رنګ د شهید له وینې ډېر سپیڅلی دید عالم یوه د 

 ه:زسری
هغمهال او راټولیدنه  بیا رغونه ي نړۍ کې د ساینسي عصري علومواسالم

 په هر ډګر کېله ړنګیدونو ورسته  ۍراتورپکله چې اروپا د روم امپیل شوه، 
په نه یوازې د اموي خالفت مسلمانو لښکرو  .سره مخامخ شوه ډرکو وسترله 

 ه لور حرکت وکړ،افغانستان پاو  ، ایرانترکستان دد منځنۍ اسیا ختیځ کې 
ګال ټنننۍ پرو ایبریا ټاپو وزمهد نو لښکرو نامسلماد په لویدیځ کې  بلکې

زړه د پاریس تر یو سلو تر سیمې فتحه کړې او ان د فرانسې  ېهسپانیاو
کال کې د  711په الندې کړي. تر مې ېپراخې سمتري پورې  شپېته کیلو

مه نېټه په لویدیځ کې د مسلمانو لښکرو لومړنې برید د عرب   28اپریل په
له  شمالي افریقا د په مټجنګیالیو   7000دپه مشرۍ جنرال طارق بن زیاد 

  ترسره شو. اړخه
ونیوله. اسالم په چټکۍ  وزمهټاپو ټوله مسلمانانو د ایبریا کال کې   711په

 .ډیر زر خپور شو کې سره په دغه ټاپو
څخه پېنځه  اوسیدونکوه میلیونو واو وزرم کال کې د األندلس روڼاند په یو
کالونو   1492تر ل.په مبارک دین مشرف شوعیسویان د اسالم  همیلیون

زعم د اسالمي تمدن د کولتوري ونو یهودیت، عیسویت او بد دریواړو اسماني مذههسپانیه اسالمي پورې اندلس یا 
ي لمعتوګه په  ۍبیسار بلکې پهوکړل، ستر فتوحات  مسلمانانو نه یوازېمرکز و. علمي ستر نړیوال تر چطر الندې 

مشرانو ښیارو هود پوهانو او عالمانو، د خپلو پوهو د پیړیو راهیسې اسالمي نړۍ . لکړو ونهپرمختګپراخ  ډګر کې
 کچهلوړه  پهله فکري نړۍ څخه یکنالوجې لحاظه د اروپا ټکولتوري او  ي،په علمکبله له  سیاستونو کمانواح
ۍ له ګوټ ګوټ ړکې مسلمانانو د نر د اتمې او دیارلسمې پیړېو ترمنځ د عربي تمدن په زرین دورمختللي وه. پ

بشریت د د مسلمانانو د ساینسي علومو عروج د نړۍ او او  وېد اسالم بریاای کړه. ځوله او یو ټرا هڅخه پوه
 تاریخ ته ژور بدلون ورکړ.

علمي ، ډیر لنه جوړ کړنوتوبم مرکزونه ول. دوی لوی لوی کتاهڅېرنو معلمي بغداد او دمشق د اسالمي نړۍ د 
عربي د دې زمانې علمي ژبه وه.  .بحثونه ترسره کیدلعلمي زه ېاړخ هر اسالمي نړۍ کېپه  .متنونه وژباړل

ندي هپه اروپا کې د دالتېنې شمیرې ځاې  .صفر عدد ترالسه کړد رې سیستم او ېشمعربي پوهانو له هندیانو څخه د 
وده ورکړه. هم ه ت مظامینو الجیر او نورو، وکسرونو، اعشارې، مثلثات ،ضیاتاری . مسلمانانوولوعربې شمیرې ونی
 نې ته هم وده ورکړه.هوپو ستورا ،ېکرهنا بوټانیک یفلسفه، علوم لکه طب، فزیک، عصري همدارنګه نورو 

توګه بغداد  هد بېلګې پایې تفکر باندې د پاموړ اغېز درلود. پن سینا او البیرونې په اروباسالمي نړیوالو پوهانو لکه ا
حتی د صلیبې . شولحیران پاتې هک پک اروپایان ه ړپه اشتون  نواو کتابتونو نونوروغتود  کې ښارونو ېاو قرطب

ثابت شول. کله چې دوی د اسالمي او بې کولتوره بې تمدنه  ،اروپایان سخت وحشیاناکثریت جګړو پر مهال 
  .پرمختللي تمدن سره مخامخ شول

کله چې عیسوي ډیره پرمختللي ثابته شوي ده.  په پوځي لحاظ هم د اروپایانو څخه  ۍمسلمانان او اسالمي نړدا مهال 
د په اسالمی نړۍ کې ریاضیات، ستوري پوهنه،  .وه پرتهوبه ډجهالت کې تیارو او پیړیو په  ۍننړۍ د منځلویدیځه 

پوهانو  مسلمانو متفکرود ډول خپل ورستي اوج ته رسیدلي وو.  ۍطبابت او نور ساینسي علوم په بیسارنجوم علم، 
 اعدادیا کیمیا، الجبر، شمېر الالمل وګرځیدل. دورې سانس یپایانو د رنود ارډیر زر او اختراعات  ساینسي کشفیات
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اروپایې ژبو ته یې الره موندلي ده دي، چې دا هغه عربي ساینسي نومونه یا کلمې  الینکهول او الکلرفه، اع، تپوهنه
بلکې  ،مسلمانان نه یواځې په پوځي ډګر کېترینه کار اخیستل کیږي. تر نننه لومو کې عه ساینسي پاو د اروپایانو 

په پوهنیزو علمي او اقتصادي برخو کې تر اروپایانو ډیر پرمختللي ول. دا مسلمانانو ول، چې عیسوي اروپایانو ته 
اروپایانو د رینسانس د په اروپا کې ګه په دې تو یې د ساینسي علومو په برخه کې مهمه پوهه په الس کې ورکړه.

، ته اشاره کوي زرینې دورې نړۍ اسالميد ساینسي علومو نومونه  ددغه د مسلمانانو نن . هي دشودوره رامنځ ته 
د نن هم کې  ونوستېټونو او پوهنتونېان څیړنېزوو مرکزونه ول. د اروپا په ماسالمي نړۍ د ساینسي علوپخوا  ځکه

 د ساینساوج  ، ظهور اود ساینسي علوموپه بنسټېزه توګه اسالمي نړۍ طالیې دورې په اړه څېړنې ترسره کیږي. 
د اسالم او ساینسي  پوښتنه دا ده، چې بیا ورستهمالتړ پورې اړه لري.  علوموعصري ترویجولو او د ساینسي 

 علومو ترمنځ په اړیکه کې څه پیښ شول.
 

 :عصر زرینعلومو د اسالمي نړۍ ساینسي 
مې پیړۍ څخه تر دیارلسمې پیړۍ هله ن. لپیل شو ونهپرمختګساینسي ۍ کې علمي ړپه نهمه پیړۍ کې په اسالمي ن

یا د اسالمی د عباسي بریالي دورې پوهانو څخه ګڼل کیدل. مخکښو پورې اسالمي پوهان د نړۍ تر ټولو عالي 
د عباسي  . دا٬٬یوه عالم د قلم رنګ د شهید له وینې ډېر سپیڅلی دی د ٬٬ .راز په دې کې نغښتي وهزرېنې دورې 

تنګ نن ورځې د  چېکوم اصول تعقیبول،  داسي وندد علم او پوهې په اړ عباسیانوشعار و. د زینې دورې  خالفت
عباسیانو  یونودا کومه تصادفي پېښه نه وه، چې فاتحهیر کړي دی. دغه شعار اسالمپالو  وبنسټپالورسته پاتې نظرو 

 نظر درلود.یو سی اپه اړه د ي علومو. دوی د ساینسلواکمن و په توګه په ختیځ کېګانو له بغداد څخه د خلیفه 
 يیکې دورې لیکنې په بغداد کې وژباړلټلرغوني اند کالونو کې د عباسیانو د واکمنۍ پر مهال   1258 – 749په

مخکښو  پورې د ختیځ ساینس پوهانو له السته راوړنو او دتر نن ورځې په لویدېځ کې  .هل شووده ورکړشوې او 
 روح څخه ګټه اخیستل کیږي. له پوهانو 

 .تېر شوي دین مون د اسالمي امپراتوري ستر واکمآمپورې ابوالعباس عبدهللا الکلونو  833څخه تر   813له
 ي علميد نړۍ ټول، څو يکول ېهڅ هوډ څرګند کړ او و. له همدې امله ينوموړي د ساینسي علومو لوی پلو

 . کړيولي ټرایوه چطر الندې یو ځای  ترساینسي لیکنې 
ارسي او پ، يله یوناني، ارامکې بنسټ کیښود. د حکمت کور کال کې د بیت الحکمه یا د حکمت کور   825په

 دلکی موندلهغمعهال . په دې توګه ټول لرغوني اثارو کوم چې شوې ژباړليو تهلیکنې عربي ژبه ژبو هندي 
 علمي اثار ه توګه د ارسطو، هیپوکریټس، افالطون، بطلیموس، ګالین، اقلیدس یا ارشمیدسپ. د بیلګې شول وژباړل

. په زړه پورې خبره دا ګڼل کیږيعروج یوه ستره پیالمه علومو ساینس د علمي کې اسالمي نړۍ  په. دا وژباړل هم
لپاره څېړنیزو کارونو علمي کې د  کورسربیره عیسویانو او یهودانو ته هم د حکمت وه، چې پر عربو، پارسیانو 

 ساینسي . د نړۍبلل کیږيدوره په زړه پورې لومو یوه زرینه عینسي ااجازه ورکړل شوي وه. له دې امله هم د س
نړۍ یو ستر علمي په هغه وخت کې بغداد د ساینس، کولتور، هنر او سوداګرۍ له پلوه د  .مرکز بغداد وعلومو 
د پوهې  .ا درلودلهیپه اړه ډیره لیوالتاو زده کړې د لرغونو اثارو د پوهیدني  وپه ختیځ کې خلکو. پیژندل کیدمرکز 

د وهنه مظامین مطالعه کول. پدوی طب، فلسفه، ریاضي، کیمیا او ستور .ېپیل کړاو څېړنې تېږو ځوانانو پلټنې 
وارزمي څېړنې ترسره کړې او د نن ورځې خالمحمد بن موسی کې مهمو ریاضي پوهانو لکه کور حکمت 
یو کتاب ولیکه. جغرافیه پوه ال د الجبر په نامه  نوموړید هغه د څیړنو پرته د تصور وړ نه ده.  پوهنهریاضی

فزیک پوه آل هیثم د ،، . لهپیړیو لپاره کارول کیدڅو د  هنقشد هغه کړه، او انځور ادریس د نړۍ نقشه جوړه 
په دې توګه په دیارلسمه پیړۍ کې انګلیسي فیلسوف راجربیکن سره د عینکو یا سترګیو په  .ولیکه ٬٬ک کتاباوپتی

د اتمې پیړۍ تر  .وشولرامنځ ته رمختګونه پجوړولو کې مرسته وکړه. په دې موده کې د طب په برخه کې هم ډیر 
د علمي ابن سینا خپل ټول تعلیمات د ارسطو  نه هیریدونکی نه شتون درلود.نوپایه په بغداد کې په سلګونه روغتو

 نسټ ترسره کول. بپر  الرښونو
په ختیځ او لویدیځ کې درناوې کیږي. اوسه  تر نوموړي ته .پورې ژوند وکړکلونو  1037څخه تر   890هغه له

د طب، ریاضي، فزیک او اخالقو په برخه کې تر څلور سوو  .تعلیماتو ته پام شوي وه هېزابن سینا د ارسطو ښوون
ه مالونه او پوهنه له زمسلمانو سوداګرو، پوهانو او حاجیانو د یوروایشیا او افریقا څخه سوداګریلیکل. وزیات اثارو 

الندې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالول. یهودیانو، مسیحیانو او مسلمانو پوهانو د اسالمي قوانینو تر چتر 
ل. په دې ساتڅیرنوالو د څیرنو اثار او افکار د ژباړې او تبادلې له لیارې خوندي  ،کرینوتیک دورې مفټان لرغوني

پوهان ول، چې د هسپانیې کوردوبا، الکساندریا او بغداد ښارونو کې د یونان او  یازرین عصر کې اسالمي عالماء 
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نو لپاره وژباړل او وساتل. د عصري طبابت او متیماتیک لپاره یکې زمانې علمي اثار د راتلونکو نسلوټروم ان
 ز تهداب کیښود.ېبنسټ
 دپه اسالمي نړۍ کې  . داتړاو لري پورېینې دورې پیل او د ساینسي علومو سره لیوالتیا عباسي دورې رزد 

دوره کې په طالیې او په دې  ه نیمایي کې پیل شوهپۍ ړوه، چې د اتلسمې میالدي پی واکمنيه مدوی خالفتاسالمي 
، چې په ساینسي علومو پوهیدل څومره مهم او درک کړل خلک په دې وپوهیدل سره تېره بیا د نولسمۍ پیړۍ له پیل

 درلودوله.لیوالتیا  ډولبیساري په مسلمانانو له هغو علومو سره کوم چې په اسالمي نړۍ کې شتون درلود،  .دي
په اوج ته رسیدلي وو. خپل ورستي د عباسي دورې په لومړیو کې ساینسي علوم چې په خورا یقین سره ویلي شو، 

مو کې ال نوره پرمختګ کړي و. یلو وختونو کې په ځینو سېاسالمي نړۍ کې د ساینسي علومو پرمختګ په بېالب
، کله چې اسالم او مسلمانان په وکړپه ښه توګه دوام  مهالهاسالمي نړۍ کې د ساینسي علومو پرمختګ تر هغ

 جګړو سره مخامخ شول. ي یرغلونو او استعمارله بېالبېلو سیمو کې د ارویایانو 
 

 :سره مخامخ شوهنزول پلوه له اسالمي نړۍ څنګه له معنوي علمي 
ړۍ له اسالمي نمسلمانانو او . ځکه دي يننګونې سره مخامخ شوله ساینسي علومو  د مسلمانان یوویشتمه پیړۍ کې

 . يپرې کړي د ېساینسي علومو سره اړیک
وند کوي. له مراکشه نیولي تر تورکیې، ژهیوادونو کې   57ۍ پهړمیلیارده زیات مسلمانان د ن 1,3وسمهال له 

ېنې ځلې او زو ډېر بیمالیزیا پورې په بېال بېلو ملتونو کې سره ویشلي پراته دي. ځېنې هیوادونه او ایران افغانستان 
دوی د تیلو شتمنیو له امله هیڅ ډول  .، لکه سعودي عربستان، کویټ او عربي اماراتيدهیوادونه شتمن  رډې

د ټولې نړې په پرتله د اقتصادي ستونزې نه لري. خو کله چې د ساینسي علومو څېړنې خبره رامنځته کیږي، 
نړیوالو ې لږ علمي مقالې په مخکښو په پای کې واقع کیږي. د اسالمي هیوادونو پوهان ډیرلیسټ نړیوالو سیالیو 

ثبت شویو اختراعاتو شمیر ته په کتو سره د  دلمې مجلو کې خپروي. په اسالمي هیوادونو کې د مسلمانانو لخوا ع
وګه په عربي هیوادونو کې د مخترعینو له خوا ټه زولیټ. په ګرځیدلی شيڅېړنې نیمګرتیا لپاره یو بل ثبوت علمي 

ښودل شوي. دې ته په کتو سره یوازې په سویلي کوریا کې په ورته موده کې  370اختراعاتو شمیر  يثبت شو
 اختراعات ثبت شوي دي.  16000

نړیوالو پوهنتونونو کې یوازې   500د پوهنتونونو په نړیواله درجه بندۍ کې اسالمي هیوادونه هیڅ ځای نه لري. په
په دریو برخو کې د پاموړ څیړنې تیو کلونو کې عربي ساینس پوهانو د ترکیې یو پوهنتون ځای لري. په دې ورس

او د په برخه کې اوبو تولید، د اوښانو د تکثیر تخنیک پاکې اوبو څخه د څښاک  ېګنالترسره کړي دي. هغه هم د م
ځکه د څیړنې په نړیواله ساینسي ټولنه کې لږ پام ترالسه کړي،  ېي. ورستۍ دوکړنې ترسره ړڅیپه اړه بازانو 

 پام یې ځانته رااړولي دی.  شیخانونوبل جایزې کمیټې په پرتله د عربي سویډن د اوښانو سیالۍ او د بارانو څېړنې د 
ستر عظمت او  ي نړۍیوارې ډېرې مسلمانان بلکې ډېرې نامسلمانان هم په دې نه پوهیږي، چې ولې د اسالم نه

. دا څنګه شونې ده، چې اسالمي نړۍ له دومره يشو روان ۍ په لورناکامد مخ پرځوړند پراخوالی باالخره 
دولت اته میلیونه اکثریت یهود اوسیدونکی لري، د  ۍیلو کوچنئنن یوازې د اسرا .يدلیځغوررالوړوالي څخه ښکته 

 څو چنده زیاتیهودیانو په نړۍ کې عربانو په پرتله اته میلیونو دریو سوو میلیونو  دیا  ټولې عربي نړۍ په پرتله
 ي. کړي د اختراعات ثبت

اسماني جیل نازبور او وایې، چې قرانکریم د ه سرویاړ دا څنګه کیداې شي، چې یوې خوا ډېرۍ مسلمانان په 
په  سرچېنهستره اصلي د عصري علومو او  مطابقت لريمالومات او لومو سره ډېر عپه پرتله له عصري کتابونو 
 .کې شته

دغه اختراع په نړۍ کې  کتاب چاپ ماشین اختراع کړ.چاپي مطبوعاتو یا د نبرګ د ټکال جوهانس ګو  1450په
 شوه. هډیر زر خپر

دوی  .راغياو سوداګرو یو پالوي  لود لیکواشاوخوا کې د عثماني امپراتورۍ مرکز استانبول ته کلونو په   1484د
ماني امپراتورۍ کې د چاپي غوښتنه وکړه، چې ایا دوی کولي شي په عثڅخه  له چارواکود عثماني امپراتورۍ 
دا هغمهال استانبول یا قسطنطنیه تازه فتحه شوي وه. اسالمی نړۍ په  .جوړه کړيپرانیزې یا مطبوعات یوه څنګه 

 ه حال کې وه. د لیکوالوپامپراتورۍ د خپریدو  يکې د خپل ځواک او شان شوکت په اوج کې وه. عثمانحقیقت 
دا مشوره ورکړه، چې ته دویم سلطان بایزید مشاورینو خپل  عثماني امپراتورېد د غوښتنې په اړه پالوې سوداګرو 

ه عثمانی امپراتورۍ کې هر څوک لیکل او لوستل زده پ، ځکه بیا ل شيیڅ حالت کې دې ته اجازه ورنه کړهپه 
باید د یو څو د اوس لپاره دغه امتیاز  .ار دیچاره کلونه وخت په پکابو کولو لد  .مسوولیت دی يدا یو هنر .کوي

لي شي. له همدې امله ځیدګریو ګواښ دا د اسالمي امپراتورۍ لپاره  .وساتل شيمحدودو لوستو کسانو په اختیار کې 
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له یوې د کتاب چاپ ممنوعیت ظاهرآ کړل. اعالن منع  پامپراتورۍ کې د کتابونو چا يسلطان بایزید په عثماندویم 
عثمانیانو خپل  او له بلې خوا عثماني امپراتورۍ باثباته پاتې شوه.ه د عربي ژبې ودې او پرمختګ مخه ونیولخوا 

سترې سیمې الندې  یعثماني امپراتورۍ د بلکان او تور سمندرګ. پرمختګ ته د بالکان په سیمو کې دوام ورکړ
الندې کالونو کې اتریش پالزمینه وینا   1529/1682اروپا کېپه دوه ځلې عثماني امپراتورۍ کړې، همدارنګه 

  .کړه
. وده وکړهفکري شعور اروپایانو ولې د ناڅاپه جګړې وبایلي او دوی  وليورسته وپوهیدل، چې  عثمانیانخو 

او د ډیرې تاریخپوهان په دې اند دي، چې د اوولسمې او اته لسمې پیړې راهیسې په تدریجې ډول د مسلمانانو 
له امله رامنځ ته  پتګ د لیک لوست او د کتاب نه چاشاځواک  هزنېاسالمي نړۍ پرمختللي کولتور او سترې پوه

سوو کلونو راهیسې نیولي شوي، چې تر ټولو ه زرو پېنځ مخه د یو ودې ي تحرک اود مسلمانانو فکرشوي دی. 
په اسالمي نړۍ نن امله  ېله همدلومړۍ خپله د عثماني امپراتورۍ واکمنان په ګریوان کې ونیول او خفک کړل. 

 .کتاب لولي کې مسلمانان لږ
خپلې سشن نړۍ کۍ مسلمانان څنګه کولي شي، د نړیوالو سره ېنن یوویشتمه پیړۍ کې په نړیوال کلي کې د کومونیک

مسلمانان د نن  .کې ډیر لږ کتابونه لوستل کیږي ونوپه داسي حال کې چې د مسلمانانو په کور .اړیکې ټېنکې کړي
 ېدږاو ېاره یوپل ډکولود دې سترې خأل  لیدل کیږي.منځ یو ستر واټن کتاب نه لوستلو له امله د ختیځ او لویدیځ تر 

 . لیدل کیږياړتیا  ېمود
 

 :سیاسیونو او روښنفکرانو اندېښنې او نیوکې یځي اروپادد عیسوي لوی
په اروپا کې ځینې منتقدین په دې باور دي، چې اسالم د یو دین په توګه تاوتریخوالي ته وده ورکوي، غیر انساني او 

. ځینې د لویدیخ نړۍ د یرغلیز، استعماري، يورسته پاتي شوي دمسلمانان له دې امله  .نا متمدنه کړنې ترسره کوي
ولې  پوښتنه کوي،ځېنې . ریالیستي، کولونیالستئ سیاستونه د اسالمي نړۍ د بدیختۍ او ورسته پاتیوالي المل بوليپام

او د رژیمونه حاکمیت استبدادي د  په لوړه کچهپه اوسط ډول اکثریت اسالمي هیوادونه د نړۍ هیوادونو په پرتله 
 ؟  لري.پرمختګ په برخه تر ټولو ټېټه کچه  يټولنېز اقتصاد

ي، چې د نهمې او دولسمې پیړۍ تر منځ مسلمانان په فلسفي، اقتصادي شباید داسي ورکړل  د دغو منتفدینو ځواب
یانو په پرتله ډیر پرمختللي وو. د اسالمی نړۍ تمدن په خپل عصري علومو او په ټولنېز برخه کې د لویدیځو اروپا

لومړنې زرین عصر کې اغېزمن اسالمي علماء، پوهان، متفکرین او لوی سوداګر درلودل او په پوځي ډګر کې هم 
د دېنې عالماوو او پوځي دولتونو یو اتحاد رامنځ ته شو، کې د . په یوولسمه پیړۍ کې په اسالمي نړۍ وبرالسي و

 هد متفکرینو او د عصري علومو پوهان، ادبیان او بورژوا طبقکې غي اتحاد په تدریجي ډول په اسالمي نړې د
ه. دغه ل شوسره په اسالمی نړۍ کې د فکري او اقتصادي نوښتونو مخه محدوده کړه. له دې حاشیې ته ورتیل وهل

او پوځي دولتونو تر منځ  ووینې علماد د .سره هم تړاو لري ونوتاریخي توضحات د اسالمی نړۍ معاصر سیاست
اتحاد تر نن ورځې پورې په اسالمي هیوادونو کې د لویدیځ اقتصادي، تېکنالوجي او پوځي زبر ځواکي په وړاندې د 

نوښتونو او سیالۍ مخه نیولي ده. بل لوري ته اسالمي نړۍ د لویدیځ د مسلمانانو د عصري علومو پوهانو 
 .مخ کړي او ځپلي دهل کې په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزه ډګر کې له ستونزو سره مخاکولونیالستي سیاستونو په پی

تصادي او ټولنېزې منابع غال او چور کړي دي، تر اوسه اسالمي نړۍ قد اسالمي هیوادونو ټولي سیاسي، ا لویدیځ
 سمبال کړي.  په دې نه ده توانیدلي، څو ځان بیا

مذهب له منځه تللو څخه ویره  ید پراخیدو په اړه خبرې کوي او د عیسوپه اروپا کې ډیرې اروپایان د اسالم 
منځ والړ یو نړیوال دین  او خاموشه شاتګ تر ، سختدریځياسالم د افراطیتوایي، چې بیا خو ځینې  .يڅرګندو

د خپل اسالم د دی او  راګیړکړکیچ کې  ستر نړیوال ین په توګه پهدد یو نړیوال  ه خپلهپ دی. له دې سره اسالم
یا اعتکاف تګ  دا شاروان دی.  ځوړنډ ور مخ پرپه ل شاتک دپه خاموشي کې ورو ورو اسالمي افراطیت له امله 

والي او تنګ نظري  په اند، د مسلمانانو ورسته پاتېپوهانو د ډېرو عیسوي لویدیځوالو ول روان دی. ډپه تدریجي 
او . له یوې خوا د لویدځوالو دغه نظر له مسلمانانو سره یو ډول تعصب پورې اړه لري ي لیدیوازې د دوی دین

دی، له بلې خوا د نړۍ له اتو تر ټولو بېوزله هیوادونو څخه شپږ د اسالمي ټولنې دولتونو پورې اړه لري. ضدیت 
 البته دا د اسالم په اړه د اروپایي پوهانو نظر دی.
ستي او د تعلیم ریښتېنې فرصتونه او چانسونه نه لري. په اسالمي د نن ورځې مسلمانان په حقیقت کې ډېرۍ نالو

نړۍ کې تل داسي نه وه، په اصل کې اسالم د سولې، پرمختګ او د ساینس دین دی. د حضرت محمد ص د 
دودیزې ویناوو څخه یوه خبره دا ده، چې علم حاصل کړئ، ځکه علم حاصول د هللا تعالی د رضا لپاره د هللا تعالی 
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دی او علمي ثنا د علم په اړه بحث کول د خدای حمد  .یره زده کیږي. د علم لپاره کار کول عبادت دیڅخه و
 ولي.کپه یووشتمه پیړۍ کې مسلمانان پرته له تعلیمه ژوند نه شي  .څېړنه یو ډول جهاد دی اتيتحقیق

ه اړه په اوږد مهاله توګه سم که د اسالمي نړۍ په عصري علومو پوه عالمان او پوهان د مسلمانانو د راتلونکی پ
شعوری علمي فکرونه کړي، نننۍ اسالمي تمدن د بې ځایو سختدریځو بندیزونو، بې ثباتیو، ناامنیو، بې علمیو او 
مذهبې استبدادي تاوتریخوالي له امله مخ په ورانیدو دی. په ډیرو هیوادونو کې عصري ساینسي علوم د جګړې، 

ادي رژیمونو له کبله په مړیدو دي. په ټوله اسالمي نړۍ کې وینو، چې بنسټپالنې ترهګرۍ، اقتصادي رکود او استبد
څنګه د اسالم سپیڅلی منځالرې دین، د سولې او محبت دین او په علمي اصولو والړ دین په ګریوان کې نیولي دی. 

و پوهان پوښتنه کوي، د لویدیځې نړۍ سیاستوال، د عیسوي دین، یهودی دین او د نورو بی کتابه دینونو عالمان ا
چې د اسالم اسماني دین به مسلمانان څنګه له دې بحراني حالت، بن بست او خونړۍ کړکیچ څخه راوباسي. موږ 

له دیکتاتوري استبدادي رژیمونو، د بشري ازادی نشتوالي، د ترور، ناامنۍ،  علمي کدرونه وینو، چې ډیرې مسلمان
ه لویدیځ ته په تښتي کې دي. دوی نه یوازې خپل کولتور له ځانه سره بېوزلۍ، بې روزګارۍ او جنګ جګړو له امل

وړي، بلکې د اسالمي نړۍ ستونزو ناخوالې هم له ځانه سره وړي. پوښتنه دا ده، چې ولې دومره ډېر مسلمان علمي 
کډرونه خپل اصلي ټاټوبي پرېږدي او یوې بې برخلیکه ګډوالۍ 

 ته مخه کوي.
 

نوی فکر د عربي نړۍ کې د ښوونې او روزنې 
 :پرمختګ پیلاو 

ه اسالمي نړۍ کې تاسیس شوي. خو نن پنړۍ لومړنې پوهنتون د 
کې ونډه  و سیالیوپه ساینسي نړیوالنه نود مسلمانانو پوهنتوورځ 

 په نشت شمیرل کیږي. 
علمي څیړنیو . اصلي المل د شويخ له ستر بحران سره مخامد پیړیو راهیسې په اسالمي نړۍ کۍ ښوونه او روزنه 

تولیدوي. د خپروي یا نوښتونه څېیړنیز  يعلم ې. اسالمي نړۍ په سختۍ سره نوینشتوالی کې نغښتی د هپ ۍازاد
 يمذهبي افراطیت او استبدادي دولتونه د تعلیماسالمي هیوادونو پوهنتونونه پر نړیوال کچ هیڅ ډول رول نه لري. 

څېړنو او پلټنو د ناوړه وضعیت مسوول دي. شل کاله مخکې په عربي نړۍ کې د بشري  يسیسټم او د علمي عصر
بشري  ي. د عربوکیدليټراود پاموړ هیلې  ،وضعیت پرمختګ په اړه د ملګرو ملتونو لومړنې راپور خپور شو

نې او روزنې ښووعربي د کې د مراکش او مسقط ترمنځ  راپور په .پراختیا راپور د عربي لیکوالو لخوا خپور شو
په ځانګړی توګه د زده په عربي نړۍ کې په اړه یو ډیر انتقادي ناوړه انځور وړاندې شو. لیکوالو وضیعت نظام 

په نور نیوکې وکړې. یو کال ورسته د پوهنې په دویم راپور کې دا نیوکې تې خسېړنې په ټېټه کچه باندې څکړې او 
. که څه هم شول وغندل سختکې  نو ویجاړونکې سیاستونه پهدولتوعرب لیک د او  ل شوېکړ تشریحتفصیل سره 

 جنوقهرسختو له او شمالي افریقا په اغیزمنو هیوادونو کې  ۍنمنځ دونه راپوردوی د  خو په غټه عربان وو،ال لیکو
 سره مخامخ شول.  ونومخالفت

غږ پورته کړ او پر ځان د انتقادي بحثونو المل یو راپورونه په عربي هیوادونو کې د بیدارۍ  غوپه هر صورت د
ال کې چې سوریه، یمن، او لیبیا د ح. په داسي لشورامنځته  ونهپرمختګشول. شل کله ورسته په سیمه کې ډیر 
ې شاته پاتې شول، خو نورو عربي هیوادونو د ملګرو ملتونو د بشري زویجاړونکي خونړیو جګړو له امله لسی

ایه هیوادونه لکه امارات، سعودي ډکې خورا ډیرې السته راونې لري. د خلیج شتمن بپراختیا په شاخصتونو 
 عربستان او قطر په خورا لوړه کچه د بشري پرمختګ په برخه کې السته راوړنې لري. 

دی. نن   عربي هیوادونو د لومړنیو زده کړو او د لیک لوست په برخه کې د پاموړ پرمختګ کړينن په ټولېزه توګه 
سلنه لویان لیک او لوست کولي شي. په   73.سلنه ماشومان لومړنۍ ښوونځي ته ځي 96د خلیج هیوادونو کې  ورځ

ل سلنه وګړي انټرنیټ کاروي. تر ټولو مثبته خبره دا سسلنه وګړي او په بډایه تیلو دولتونو کې  63ې عربي نړۍ ک
که څه هم د کار په  .ترمنځ واټن ډیر لږ شوي دینجونو او میرمنو نارینوو، ده، چې د زده کړې په برخه کې د 

 اموړ ستونزې شتون لري. پد د ښځو په وړاندې بازار کې 
او  وزده کړلوړو نو کې د نووهنتوپپه نه ډیر ورسته پاتې دي. نوپوهنتولوړې زده کړې او اسالمي هیوادونو کې 

و په کیفیت باندې اغېز ونوهنتونپګ د څېړنو وضعیت واقعآ ښه نه دی. د ښوونځي په زده کړو کې پرمختعلمي 
 لري. 

په قاهره کې د نړۍ له پخوانیو االزهر پوهنتون کال کې د االزهر پوهنتون بنسټ ایښودلي شوي دی.   972په
نو سره سیالي نه شي نوپر نړیوال کچ د نړیوالو پوهنتو نهنوعربي نړۍ پوهنتود ورځ  نن دی. نو څخهنوپوهنتو
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رتله پنو په نوپوهنتودولتي  داو د لوړو زده کړو موسسو د زده کړې کچه  نوشخصي پوهنتونوکولي. که څه هم په 
ځامن د شتمنو خلکو لوڼې او ې زیواته  نوپوهنتونو غولوړه ده، لکه په بیروت کې امریکایې پوهنتون، خو دلږ 

 ورتللي شي. 
ړ تدریسي سیسټم وونځیو او پوهنتونونو کې زپه ښوده.  کارونهد دې بدبختیو یو المل د پخوانیو تدریسې میتودونو 

موضوع په د څیړولو ې چڅخه وغوښتل شي،  محصل د دې پر ځای چې له .حاکمه ده أیادولو فضد سبق له یاده 
په قایق بیانوي. حورته ښوونکې خپله  .وموميلتوي او ل الرې چارې ورته حله د پپه خښوونکی  .خپله وپلټي

وښتل کیږي. تخلیقي پول د ستونزو حل کولو وړتیا ډازموینه کې یوازې د پوهې ازموینه کیږي، نه په خپلواک 
 بې ارزښته ښکاري. په کې رزښت اپوهنځیو  رونوهند ښکلو موسیقي او د مضامین لکه  جوړونکي

او د څېړنو  څېړنیزو ياتپه تحقیقحتی د خلیج بډایه هیوادونه  .بحران بل المل د مالي سرچېنو کمښت دی ځیونهد پو
د اماراتو په استثنا په ټولو عربي هیوادونو کې لګښتونه د  کوي. او لګښتونهکړو پراختیا باندې لږ پانګونه ه زد

ناخالص کورنې تولید له یوې سلنې څخه لږ دي. په جرمنی او سویس کې دا له دریو سلنې څخه پورته دي. د 
 رونهډک ګړنهله همدې امله هر کال زر ي.د ب او نامناسبه ورته ډول ډیر خرااره د کار شرایط پپڅیړونکو ل

کال کې فزیک،   1999 لویدیځ ته کډې کوي. تر نن ورځې پورې یوازینې عرب مصري کیمیاپوه احمد زیویل په
 . يتصاد په برخه کې د نوبل جاېزه ترالسه کړقکیمیا طب او ا

کې لږ کتابونه خپاره ژبه ملګرو ملتونو راپور په جدی توګه په دې ټېنګار کړي، چې په عربي کې د کال   2003د
کې ځښتې عربي نړۍ کې په بیروت، قاهره او بغداد پخوا اثار له نورو ژبو ژباړل شوي دي. علمي شوي او لږ 

د مطالعې د مسلمانانو . ل کیدل، چې قاهره لیکې، بیروت خپروي او بغداد لوليیوداسي ورځپاڼې خپریدې،  ېډیر
اسالمي بحرانونو په  يتصادقنشته. ځکه مذهبې افراطیت، دولتي سانسور، کورنېو جګړو او ا اوسدغه وخت 
عربان نړیوالې هم امله دې له  .ربي ته ژباړل شوي ديعستر زیانونه اړولي دي. همدارنګه لږ کتابونه ادبیاتو کې 

شوي. د رسنیو وضعیت مي اثار له عربي څخه نورو ژبو ته ژباړل پوهې ته السرسۍ نه لري. برعکس ډیر لږعل
 عربي هیواد کې شتون نه لري. یوه حقیقي ازادی په هیڅ یا رسنیو د مطبوعاتو  .هم ډیر خراب دی

 

 :فلج شوي افغانستان ښوونېزه نظامد 
د افراطي او بنسټپالنې تمایالتو له لوري د ښځو خدای ورکړي نړۍ کې  يد شاوخوا څلویښتو کلونو راهیسې اسالم

 د عصري نړیوالو .د نجونو پرمخ د ښوونځي او تعلیم دروازې تړل کیږيپه افغانستان کې ي او ږحقونه محدودی
 . مسلط کیږيډیریږي او ت ورځ تر بلې په اسالمی هیوادونو کې الهمدا سختدریځه تمای .علومو مخه نیولساینسي 

 عقل ،دی. نن د مسلمانانو پوهه ډالۍ کړيوو پیړیو راهیسې اسالم د نړۍ ټولو انسانانو ته علم، پوهه او حکمت د ا
 اوج څخه د ډبرې یا حجر دورې په لور روان دی.  ومواسالم د ساینسي علدی. تللي  يچیر او منطق

ل نه رول نه لرډول دا د مسلمانانو خپله ګناه او تیرونه ده، چې په نړیوال علمي سیالي او پرمختګ کې هیڅ 
ي. مسلمانان په ګناه کې ژوند کوي، د یوه مال یا دینې عالم سترګۍ په اتریش کې، د مسجد مایکروف په غواړ

ان کې، موټر یې په جرمني کې، د پون په چاامریکا کې، د مال او جومات ساعت په سویس کې، د مال ایفون یا ملف
، د جهادي مسلمان کې چینپه مال بوټونه په ایټالیه کې، کالي یې په انګلستان کې. د مسلمانانو د کور نیمایي سامان 

یو . لنډه دا چې مسلمانانو څه شي اختراع کړي دي. په اسالمي نړۍ کې داسي یږيکالشینکوف په روس کې جوړ
نړۍ  ياسالمټولې او کړي مدیریت  وال سیاستې د هغې څخه یو مسلمان فارغ شي، څو هغه نړیشته، چنپوهنتون 

 مشرتابه وړتیا ولري. د 
افغانستان ښوونېزه نظام تر بل هر هیواده په بدترین لیکي: د د ژغورنې نړیوال سازمان په یوه تازه ارزونه کې 

د سقوط له ستر ګواښ ښوونېزه نظام لومړۍ مقام لري، له وضعیت کې دی او پر نړیوال کچ د ټولو هیوادونو په پرت
له واکمیدو سره رامنځ ته شوي دی، افغان نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د  دغه حالت د طالبانو سره مخامخ دی.

دینې عالمانو نړۍ ځینو منځالرو طالب مشرانو تر څنګ د کړې اجازه نه ورکوي. د طالبانو دغه ناوړه چلند د ه زد
ملي او نړیوال کچ له سختو اعتراضونو سره مخامخ شوي دی. ټول افغانان د نجونو د تړل شویو ښوونځیو د  راو پ

، تفکر او استدالل ېهې په زده کړاو پوسالم سپیڅلي دین تر ټولو زیات ټېنګار د علم ا دزر پرانستلو غوښتنه کوي. 
ا د ساینس اهمیت او ارزښت د بشریت لپاره له هیڅا پټ نن سب .نه بېلیدونکی دياسالم  او دی. ساینس يکړ باندې

د ساینس په الره کې  .انسانان او آسماني دینونه د ساینس او پوهي په ترالسه کولو ټینګار کويټول  .نه دی
بل دین په پرتله هر اسالم د علم او پوهې په ترالسه کولو ټینګار کوي، د  پرمختګ د ویاړ سرچېنه ګڼل کیږي.

 وي.علم ته ترجیع ورکساینس او 
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په  علم په کار دی، که کار نه دی. .و که نه یې وکړوړ، چې تعلیم وکیږيک دې بحث نن په یویشتمه پیړۍ کې پرخو 
د  څونسان فرض دی، ادا د  .ديپرتې وي او اوخروي ویش ناسم دی. د علم خزانې په نړۍ کې پټې ادنی علم کې

  رڼا کړي.پرې کې خپله ټولنه رڼا په علم پرمختللي 
اسالمي مخور  ه پوهنه د یو .لنډ فکره بې خبره ناپوهه مسلمان نظر دی هد دنیوي عصري علومو مباح ګڼل، د یو

ض عین او فرض کفایه رف، چې صریحأ د علم د طلب غوښتنه کوي. د علم طلب شتهعالم. ډېر اسالمي حدیثونه 
، بیا ېالوستلي والمولونه مسلمانانو د کمزورۍ تاریخ دی. که د طالبانو مشران د اسالمي زرېنې دورې نزول او د 

کمزورو هیوادونو باندې یرغل کوي. هغو  رلویدیځ یا ځواکمن هیوادونه یوازې پ .ولههیڅکله داسي یوه خبره نه ک
یوه وي. اسالم د دنیاوي او اوخروي ژوندانه لپاره شوي ګڼلي عمل وي عصري علوم مباح ادنیچې  کې کوموپه 

 لیاره ده. اسالم یوازې عبادت نه دی. 
دی، ځکه ټول  عملبد  د یوبلکې د افغانانو په ض، ضرر نهپه ګڼل د مسلمانانو عمل د دنیوي علوم ترک یا مباح 

ګڼې. د امیر امر په خپلو مامورینو باندې واجب عمل مسلمانان د علم طالب فرض ګڼي، خو ېوازې طالب یې مباح 
 حق لري.ق غوښتنې حاو د خپل  حاصالو، دی، خو عام ولس د نیوک

علمي یوې د عصري علومو پوهنه انسان ته د  .ناپوهې دهخپله زموږ د ناکامیو او بد بختیو اصلي المل زموږ 
 او انسانی ګټي عود همدې علمي ځواک پر بنسټ خپلې مشرانسان  .تحلیلي پرتلې ځواک وربښېه اړه د پموضوع 
کار اخلي. تل  ههم د ټولنیز سمون او خپل مسوولیت ادا کولو کې پوره له احتیاطولي شي. په ټولنه کې جسمې سن

انسان د  ت وربښي.زعصري تعلیم انسان ته یو ځانګړۍ ذاتي حیثیت، وقار او ع .معقول او مطلوب انتخاب کوي
 .يشکولي نه لوستل او نه لیکل  اکثریت مسلماناننن  یوې اوسپنېزې ارادې سره خوځښټ کوي.

 

 ز:لنډې
شموله ده. پوښتنه دا ده، ولې په اوسني عصر کې  ، چې پوهه جهانويرازده کتاریخ  ي علوموعصري ساینسد 

عصري تمدن د لویدیځ چې ولسونو په ډله کې دي. دا یو څرګند واقعیت دی،  ومسلمانان د دریمې نړۍ د ورسته پات
عصري تمدن له اسالمي ختیځ څخه د عربي هسپانیا له الرې اروپا دا  .السته راوړنو پر بنسټ والړ دییو شمېر  د

السته الړونې په ترڅ کې د قراني  دته رسیدلي دی. دا هغه عصري پوهنه ده، چې د اسالمي ساینسي تجربوي علم 
الره کې خپلي اوږده رامنځته شوې او اروپا ته الره موندلی ده. خو اسالمي تمدن په دې  په رڼا کېالرښوونو 

فلسفي ریښې له السه ورکړي. په دې توګه اروپا ته اسالمي علوم د تخنیکي، تجربوي میتودلوجي سره رسیدلي. 
  .وده او پرمختګ اسالمي کول په کار ديعلومو  ياسالم له ساینس سره هیڅ ستونزه نه لري، بلکې د ساینس

رزښتونو په وړاندې یو غبرګون دی. داسی کولتور ا او ځواک يپوځ هپه اصل کې اسالمي بنسټپالنه د لویدیځ برالس
فکر کیږي، چې عصري علوم یوازې لویدیځ پورې اړه لري. په داسي حال کې چې عصري ساینسي علوم د ټول 

د لویډیځ اوسنې برتري بشریت ګډ میراث دی او ساینسي علوم جهانشمول دي. یوازې لویدیځ پورې اړه نه لري. 
صور وړ نه ده. د غرب د برتري ریښې له اسالمي ساینسي علومو پرته بل څه پرته له اسالمي علومو مشارکت د ت

نه دي. که مسلمانان د لویډیځ ځینې السته راوړنې په خپلو هیوادونو کې تطبیق کړي او د خپلو موخو لپاره یې 
په بشپړه وکاروي. دوی هغه څه بیرته اخلي، کوم دوی پورې اړه لري. عصریت د لویډیځ محصول په توګه ګڼل او 

توګه لمنځه یوړل، دا یو ناسم نظر دی، د اسالمئ نړۍ لپاره دا شونې ده، چې عصریت یا موډرنیږم په اسالمی 
طریقه خپل کړي، پرته له دې د لویډیځ خرافاتي ارښتونه، غیرا خالقي، فسادي اداب رسوم او اخالق خپل کړي. په 

ي بریا د کمزورسیسټم ستعماري واکمني او کولونیالیستي باندې د لویدیځ اهیوادونو  ياسالم رکې پدریمه نړۍ 
پوره لویډیځوال په ساینسي علومو او مډرن ټېکنالوجې باندې ځکه . پورې اړه لري يناپوهد ولسونو او  اقتصاد

حاکمیت لري. د لویدیځ برتري ځواک د ساینس او عصري علوم پر بنسټ والړ دی. له همدې امله دوی د بې وزلو 
د ساینسي علومو د  يپه اوسني عصر کې د مسلمانانو کمزوري او ناپوه هیوادونو په وړاندې بریا مومي.او کمزور 

په بنسټپال، ډودیزپال او یې مسلمانان  دلي،د مسلمانان تر منځ د کړکیچ المل ګرځی ينشتوالي له امله ده. همدا ناپوه
 .لريتعریف یو دی او د ټول بشریت لپاره ن دی. اسالم په خپله جهانشمول لي ديروڼاندي جهانشمول سره ویش

چې د علم حاصول جهاد دی یا د علم په حاصلولو کې یوه  ٬٬په یوه حدیث کې راغلي دي  .علمي څېړنې جهاد دی
 ٬٬ورځ مصرفول یا بوخت پاتي کیدل، د هللا تعالی لپاره د هللا ج په الره کې تر سلو جګړو غوره ده.

پوهه د اسالم په دین کې یو بنسټېز ځواک دی. حضرت محمد ص په خپلو تعلیماتو په دې کې هېڅ شک نشته، چې 
 ،ړي. حضرت محمد ص تحقیق او تفکر ته ډیر اهمیت ورکاو ارشاداتو کې علم ته ځښت ډیر مهم مقام ورکړي دی

 ته په مکرر ډول نصیحت کړي، چې په خپل ځان باندې تعلیم وکړئ.  سلمانانوم
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 8تر 8 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړ له موږ سره اړیکه ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

لکه لمر، سپوږمۍ، غرونو، بارانونه، د کښت او باغونو ذکر شوي دي.  ود عصري علومپه قران عظیم شان کې 
مسلمانان څنګه کولي شي، پرته له عصري علومو په نننۍ صنعتي پرمختللي نړۍ کې او په نړیوال پرمختللي 

لویدیځ په سوداګریزه سیستم کې پرته له عصري علومو زده کړو څخه ژوند او سیالي وکړي. مسلمانانو څنګه د 
 کړي. و، مقابله يوړاندې چې په عصري جنګي الکټرونکي او لیزر وسایلو سمبال د

دوي. دوی په خپلو هیوادونو کې رتر ټول عجببه دا ده، چې مسلمانان د لویډیځ څخه تخنیکي ساینسي محصوالت وا
بیا  .ړو زده کړو لپاره لیږيپوهان استخداموي، حتی خپل ماشومان لویدیځ ته د لوغربي د ساینس او د ټیکنالوجي 

 له دې امله نن ورځ په اسالمي هیوادونو کې ساینس ور ور په مړیدو ګرځیدلي. هم لویدیځ او عصري علوم ردوي.
  ده.شوي و سره مخامخ ننګونله سترو  هاسالمي ټولن

نسي زده کړو او د له کلونو راهیسې بېال بېل کارپوهان د اسالمي کنفرانس سازمان له غړو هیوادونو څخه د سای
په ځانګړي توګه د ډیرو مالي مرستو او سرچېنو غوښتنې  .څېړنېزو پلټنو د فرصتونو د ښه کولو غوښتنې کوي

 کوي. 
تر نن ورځې پورې په اسالمي نړۍ کې مسلمانانو د خپل ځواک د زوال د الملونو په اړه پرته له وړو وړو حلقو 

 پورې انتقادي بحث نه دی ترسره کړي.څخه بهر د عامه پوهاوی لپاره یو په زړه 
 

 پای 
 رب زدني علما
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