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

  
و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٠٥/٠٧/٢٠١٠                                 محمد ابراهيم شينواري
 

  د ديني او عصري زده کړو مسئله
  

کله د ديني . ېلتون يوه مسئله دهبله ډېرې مودې راهيسې په اسالمي نړۍ کې د ديني او عصري په نوم د زده کړو 
ردان عصري زده کړې له دين جدا او يا کر کې ويني او ورسرهپوهنو شا  کله د عصري زده کړو خاوندان د  په 

  .ديني زده کړو پوهان له علم او ساينس نه بې خبره او لېرې بولي
 
ذشت" ليکوال، چې يو پوخ ديني عالم او په ساينسي پوهنو او فلسفه کې ژور " په فلسفه، علم او قرآن کې د ايمان سر

کر کې نه  دې نتيجې ته رسېدلى دى، چې عصري علوم هم ديني دي او ل؛ليد لري او زياتره علمي ي ده دين سره په 
ک شوی دی ه تفسير سره مرسته کړې او په نتيجه کې د دين اشاعت چ ې تشريح او  په عظيم . کشفونو د دين له 

ايه راغلي دي، چې عالم او جاهل برابر نه دي و  له .  عالمان د بينا او ناپوهان د ړندو حيثيت لري.الشان قرآن کې 
ان ديخدايه تر    .ولو وېرېدونکي کسان د خداى عالم بنده 

 
ولي ته ورغلى او ويلي يې وو، چې زه د دوى له  خه د عالمانو  ولي  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هم د عابدانو له 

  .ډلې يم
يرۍ ته رسېدلى دى او وايي، چې د علم ستاينه او صفت په قرآن  کريم کې د نوموړي کتاب ليکوال يوې جالبې نتيجه 
ايونو کې راغلى دى، چې تر هغه مخکې د اهللا جل جالله د قدرتونو او د مخلوقاتو د عظمت او  د کايناتو د تل په هغو 

نوموړى عالم وايي، چې له همدې معلومه ده، چې د قدرتونو، مخلوقاتو او کايناتو په باب . پراختيا ذکر راغلى وي
علم په دين کې فرض دى او د هر ډول علم يادول . علم دىچې په باب فقه پوهه هماغسې علم دى؛ لکه د ديني مسايلو 

تنه داده، چې و؟ آيافرض دي؛ خو پو ې يو يا  ول علوم فرض دي او که يوا    په هر مسلمان 
 

انه کړه او ويې ويلډيو افغان عالم، چې په شرعي علومو کې  ه رو ې مخکې ډېره  و ور   : وکتورا لري دا مسئله 
نيو ديني عباداتو او معامالتو  په دي- ن کې دومره پوهه، چې يو مسلمان پرې حالل و حرام وپېژني او د ور

ه فرض ده ندوالى زده کړي په هر مسلمان نر او    .يې، چې د اخالص په صورت کې د آجر مستحق هم کر
ولنې اړتيا  مسلمانانو اندازه دومره په  په ديني بېالبېلو برخو کې تخصص فرض کفايي دى او-  ته پکار دى، چې د 

ي او که نه وي، . پرې پوره شي که په دې کې اخالص او د خداى رضا منظور وي؛ نو عالم ته پرې ثواب ورکول کې
لو يوه وسيله دهد نورو عوامو په شان دى   .، چې د علم زده کړه يې د روزۍ د 

ولنيزو علومو او نوروينسري، انجنيري، فزيک او د سا د علم په نورو برخو؛ لکه ډاک- بېالبېلو برخو کې په  ، 
ولنه کې بايد په دومره شمېر کې ددغو برخو پوهان  وي، چې په  روزل شويتخصص هم کفايي فرض دى او په يوه 

ولن ددغو برخو کې که دا پوهان هم خپل نيت خالص کړي او د خداى جل جالله رضا او د .  اړتياوې پوره کړيې 
، چې د خپل معيشت د يپه شان د  او که نه وي د عادي انسانانويهدف وي؛ نو د ثواب مستحق دبشريت خدمت يې 

 .يتېرولو لپاره يې يوه رشته غوره کړې او له دغې الرې خپله روزي 
 

يو هيوادون اون ت له امله زياتره افغانان په  و په افغانستان کې د فعالو ديني مدرسو د نشت او د متبحرو علماوو د کم
ه روزل ک ولو اسالمي بد اصولو له مخې په دې کې . يېکې د دينې عالمانو په تو ايد کومه ستونزه نه وي او د 

ينې هيوادونه له دې نه  ه ورزده کړي، خو په عمل کې  هيوادونو مدرسې بايد د اسالم دين هر چا ته په سمه تو
ړنو په باب افغان طالب علمانو ته د افغا سياسي بهره برداري کوي، او ان و، افغاني تاريخ او  نستان د ملي 

ر ېله بلې خوا بهرن مدرسې په ډ. يېمعلومات نه ورکوي او دوی په دغو برخو کې خپلو مسوليتونو ته نه متوجه ک
دا د افغانانو دنده ده . ر کې د ديني علماو د روزلو په صورت کې د دوی د کار او مشغوليت فکر نه شي کوالیېشم
  . رورۍ او حساب دواړو باندې پوه وي له ورونو سره  وچې

 
خه ناخبري د بې ديند اسالم له اصلي  ماهيت او عال ، او خرافاتو ي تعليماتو  راي ، افراطيت، تفريط، سطحي 

ي، چې د پوهنې په نصابونو کې د ديني برخو د زياتولو او غني کولو له الرې بايد د دې ستونزې الرې  سبب کي
ديني زده کړې بايد ساده، جامع او په دومره کچه د تعليمي موسسو په نصابونو کې شاملې شي، چې د . ول شيول

ي هر فارغ د دي ول ه خبر شيدولسم  ، او د قرآن شريف تفسير او ترجمه او د حديثونو يوه ن له اساساتو په سمه تو
ي بشپړه شيپو ول   .ره برخه تر دولسم 

 
يو هيوادونو کې په ديني مدبله مسله چې افغان اون ير وي، په  رسو کې د نظامي زده کړو روزنه  رهبران بايد ورته 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ه ده چې زموږ ديني علما. ده که  دا سمه ده چې هر مسلمان بايد جهاد ته تيار وي، خو  په داخل کې وروزل شي، 
يان خپلې نظامي چارې د خپلو ملي پولو په حدودو کې  اون ه ساتيتر اوسه ال هم  د وسلې د استعمال . د راز په تو

اکل شوو دولتونو سره وي او افغان دولتونه بايد د اسالمي ارز کله انحصار بايد يوازې له خپلواکو او  تونو سره هي
کر کې نه وي   .  په 
انه ستراد افغانستان ديني ع ا کې رو اتېژي جوړه کړي، لمان او دولتي او نادولتي اړونده ادارې بايد د شريعت په ر

ولو افغانانو ته په دين او چې د ديني او عصري په نوم د زده کړو  ه يوسي،  علومو په من کې درز او فاصله له من
  .کې د اړتيا وړ اندازې لومړنيو پوهنو د زده کړې زمينه جوړه کړي

 
و کې د تخصص لپاره دومره کادرون ان و او نورو ساينسي  ان ولنې اړتياوې همدا راز په ديني  ه وروزي، چې د 

  .پوره کړي او فرض عين او فرض کفايي دواړه مراعات شي
 

ذاري پکار ده، چې د هي برخې ېالبېر او اندازې او بېد شم لو رشتو په برخه کې د علمي کچې لپاره داسې دقيقه پالن
ه ل ارتيا او بې سرنوشت له ستونزو سره مخ نه شي او  د هغه  پاره چې روزل شوي دي، هغه خدمت فارغ بياد وز

 د اهللا جل جالله رضا تر السه سر ته ورسوي، چې د هيواد د ترق او ولس د سوکال سره مرسته او په نتيجه کې
  .کړي

  
 پای

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


