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: اوریدونکو او لوستونکو درنو  

د  ښیک  « يشمس يهجر ۷۴۳۱»    کال  چه په  «سعید افغاني  »محمد سعید  کتورود یښاغل

 شوی  وه ،  واستولته  « پوهنتون  االزهر»  ت  دجمهوری  د مصر عربي اره لپتحصیالتو  يعال

  . شوو  راستون بیرته ته  وطن ، پنځه کالهله  وروسته

والړ  ته  ت جمهوری   مصر عربي لپاره  د   مخکی له هغه نه چه عالي تحصیالتو سعید افغاني 

 د   کاله لس    تقریبآ په حیث ،   دکښی  د استا  يلعلوم عربدارا  په  دوه کاله تقریبآ هغه شی ، 

تدریساتو   يد مسلک  د وزارت د معارف   یو کال ،  د مدیر په حیث مدرسی  نجم المدارس  دننګرهار 

او دوه کاله د  په صفت  معلم  يعلوم دینکښی د  مکتب  په د میرویس  په حیث ، یو کال  ي غړ د

.دی  استاد په حیث خدمت کړی تفسیر حبیبی د لیسی د  

کړی دی کله  تالیف  ونه ژبه تفسیر  درياو   پښتو  په ټولګیو  د یولسم معارف د پاره یی  د هغه 

  چه د تالیف لیکلی  دید عقایدو کتاب   ټولګی دپاره یي  دولسم د هم او  .وستل کیږی لچه اوس هم 

.شوی   چاپتر اوسه پوری نه دی او  ، حق یی اخستی  

رهار دی ، د ننګ  خاوند ښه قلم او استعداد   د لیکوالی سره  زیاته  عالقه  لری ، د  سعید افغاني

کابل  ښار د حبیبی د  اوجریده   ينامه  قلم په «  النجم » کښی  د  یهده صیب  نجم المدارس  مدرس

مختلفو  په   هغه  د وطن جریده چلوله او سربیره د ي نامه قلم په«  اخالق » کی  د  لیسی  عالي

. و او مجلو کښی ښه خواږه ، پآخه او زړه پوری مضامین  زښت زیات خپاره شوی دیاخبار  

د  پنځه کاله یي  لدی چه وروسته کښی «   شمسي  يهجر ۷۴۳۱ »  کال پهدوکتور سعید افغاني 

 د فلسفی او الهیاتو په  وکړه  او  تحصیل  يعالکښی «  پوهنتونزهر اال »مرکز  يدنیا مشهور اسالم

 يهجری شمس۷۴۳۱د  ، په اولهاکتوبر د میاشتی   » د . وشو  دکتورا اخستلو موفق په   شق کښی

  دا سره  هغه د   مونږدی اساس نو په   ،دی  بیرته راغلیته  وطن افغانستان  ګران  خپل « کال 

: ده  کړی ترتیبه ، معلومات  لپاره  د او لوستونکو  اوریدونکو درنوخپل  د  مصاحبه  يمطبوعات  
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:پوښتنه   

  کیدونه  و د بشپړه د تحصیالت  کښی هنتون پو زهر په االدی ورځو کښی د   چه په  ـ تاسی ۷

د تالیفاتو په باره خپلو  د تو اوغواړو چه د خپل تحصیال ،وطن ته راغلی یاست ګران خپل  وروسته

؟.ړی کوړاندی ته درنواوریدونکو او لوستونکو څه معلومات کښی   

:ځواب   

و  السالم علیکم   اوریدونکو او لوستونکو درنوګرانو وطنوالو ،  بسم هللا الرحمن الرحیم ؛  ــ

!رحمته هللا و برکاته   

د ګران افغانستان د خلکو د   دوی زما څخه  چه  کوم وزارت څخه ډیره مننه  محترم  د کلتور د

.غواری، ځینی معلوماتونه  پاره  

زهر الا د   کښی«   يشمس يهجر ۷۴۳۱ » کال   په  هنی د وزارت له خواپو محترم زه د 

  کښی  کولتهپه یوه فا  زهر پوهنتونالد ا  و هلتها .  تحصیالتو دپاره تللی وم  عالي ته د  پوهنتون 

.وم ش په تحصیالتو بوخت   د فلسفی او دالهیاتو په شق کښینومیږی   «اصول الدین » چه   

  په شق کۍ  په دیپلوم  وسته د الهیاتو او فلسفیاول ځل دپاره د کلنی امتحان نه ورزه هلته د 

.  اجازه راکړه شوهد تیزس په لیکولو  موفق شوم او بیا اخستلو  

واخست  دی حق  د مجلس د فیصلو په اساس د  هنتوند فاکولتی او پو  تیزس  چه زما دغهکله 

چه د مناقشی نه وروسته  ،  همغه وه  ډول  د مناقشی الندی ونیول شی  مستقل او فوق العاده چه په 

.شوه   شهادتنامه  راکړل يد ماستر او الهیاتو کښی  اته په فلسفی ر  

لیکولو د پاره درج  د تیزس د  د دکتورا  زما نوم،  د مقرراتو په اساس  پوهنتون  االزهربیانو د 

   په دی فیصله وکړه شورا ،   علمي پوهنتوند االزهر فاکولتی او د اصول الدین  زهر الاو د ا وشو

.تیزس ولیکم  دکتورا  د چه باید  

» او د   و لیکم  تیزس اښی د دکتورډیره  لږه موده ک په   شوم چه  موفق  چه په دی همغه وه 

 واخلم   په اساس د ا حق  مجلسو د فیصلو شورا يزهر پوهنتون د علمالا دفاکولتی او« اصول الدین 

. وړاندی شی د دکتورا تیزس د مناقشی دپاره  چه زما   

 جریان مناقشه  دغه   چه په  ، شو  د مناقشی الندی ونیول  ډول تیزس په مستقل   زما د دکتورا

او په قاهره کښی د افغانستان د سفارت غړی او  محصلینکښی زمونږ افغانی ټول کښی  په قاهری 

.سکرتران هم حاضر وه   

او الهیاتو په   د فلسفی او  ما په ډیر عالی شکل  د خپل  تیزس  نه  دفاع  وکړه په نتیجه کښیچه 

. په اخستلو موفق شوم  د شهادتنامی « دکتورا» شق کښی د   

:   اوریدونکو او لوستونکو درنو  

  دوه  چه زه موفق  شوم  و مسلسل کوښښ په اثر چه زماسره وه ،اد کومی هغی ارادی ، عزم 

. کړم جلده کتابونه ولیکم  او چاپ یی   

سیاست  او اسالمی فلسفی  د   د چه   «نابغة الشرق السیدجمال الدین االفغاني  »   کتاب  اول زما 

په اساس د   د ثقافت د وزارت په امر  جمهوریت يعربمصرد  ، دیډګر وتلی شخصیت په هکله  

.شوو  هم او دیر ښه استقبالطبع او نشر  « م  ۷۹۹۱» په کال  لخوا ،  دارلقوی موسسی  

د اصول الدین  چه دا کتاب  میږینو«  يالهرو يشیخ االسالم عبدهللا االنصار» کتاب  زما دوم 

  جمهوریت  يصفحو  کښی  د  متحد عرب«   ۴۹۳» فاکولتی  او د التوحید الفسفه  نه  پاس ، او په  

.  وطبع او نشر شود وزارت په امر  په اساس ، دارالتالیف مطبعه لخواه ،   د ثقافت  

چه په تصوف کښی  ځانګری   ياالنصار عبدهللا ، خواجه  شخصیت  يتصوفی د  زمونږدا کتاب 

   نړی کی سابقه ياثر دی ، چه عرب يتحقیق يتصوفاو  يعلمیو  د ښودنی په باره کښی  مقام لری ،

.نه لری  

د رادیو د   د قاهری ،  او وه میاشتی  جمهوری کښی څلور کاله  يعربد مصر  عالوه له دی زه

او عربی   افغانستان  د  په پوره اخالص  سره سم می  توان  چه د خپل  پښتو څانګی نطاق هم وم

   .کړی دی  ی د پاره خدمت یعالیقو د تقو
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رسمآ  جمهور لخواه  فقید جمال عبدالناصر د مصر عربیي  د صادقانه خدمت په اساس دی  چه د

.وکړه  قدردانی   درجه په ډیره عالي   یی څخه او زما د فعالیتونه حضور ته و منل شوم   

  

   
 

:پوښتنه   

منابعو په باره کښی  يیدلی دی هیله ده چه ددغو تبلیغاتل منابع يتبلیغات  مصر کښی هپ ــ تاسی  ۱

تبلیغات باید څنګه  يچه په افغانستان کښی اسالم  هم باید ووایست یو څه معلومات وړاندی کړی او دا

 اوسی ؟

:ځواب   

  تیر کړی او هیڅ  عبث نه دی ما په  مصر کښی خپل وخت هیڅ  : په صداقت  سره باید  ووایم 

.  و پیژنم  پوره  منابع   يتبلیغات  د مصر ټول وزګار شوی چه  دیته نه یم   

چه پنخه کاله تیر کړی په دی پوهیدی شی چه د مصر د  یو اوسیدونکی  مصر کښی په  خو بیا هم

.دی   کوم کت رتبلیغاتو اساسی هدف څه او په دغه لیاره کښی یی مثبت ح  

  حرکت ګډ   ياو عرب يیو اسالم  منظورپه ت د تقویه  کیدو مل يمصر در عرب  زما په عقیده چه

 د او. هم لری اراده قوي  د قایدی په لحاظ وړولو لپاره د مخ په وړاندی   ه حرکتکول غواړی او ددغ

ي د مصر تبلیغات په ټوله عرباو بل  داچه   .هدف دپاره خدمت کوی دوی ټول تبلیغاتی منابع د همدغه 

.ده   زیاتهډیره  او د نشراتو ساحه یی  ه دنیا او افریقا کښی روان   

: رانو وطنوالوګ  

وروسته  نه   العیطم دقیقی   کله زما نظریه باید دیویهپه  د اسالمی تبلیغاتو   په افغانستان کۍ

  ته  ګران وطن  خپل نوی  اوس چه زه .  وطن څخه لری وم  ځکه زه دا پنځه کاله د خپل ،وی

.راځی  نظر ګل  ه لی یم باور وکړه چه اغزی می هم پګرځید  

  اساساتو په يکښی د اسالم  نستانباید په افغا چه اسالمی تبلیغات  خو بیا هم  دومره ویلی شم  

 د اسالمی هم   نوی او نهمداخله    ياتاو انحراف يتبلیغاتو کښی باید خرافات يوی او سالمیاد نب

.شی   کار واخستل هپاک او نا درست ، نا نهتبلیغاتو  

نه   هانو د لیاریپو  يد واقعاو علماو  يد اسالم ،تبلیغاتو کار دی ي اسالم د:  ما نظر دادیز

 تبلیغاتو د ښه کیدو هیله يدی د اسالم کسانوته   يسطحپه نامه   د اسالم  چه ا نه د !   يواخیستل ش

وی ؛  مقصد وطن د سعادت د پاره  دقعآ په دی ایمان او عقیده وی چه تبلیغات که وا ياسالم .ي وش 

.  يتقویه ش ياو معنو يباید ښه پوره ماد نو الزمه ده چه   
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 يچه یو اسالم  لری نه   و امکانن . دی يټول کارونه اسبابونو ته سپارل شودنیا کښی  هځکه پ

.رهبر او مبلغ دی په تش الس د ضرورت په اندازه خدمت وکړی   

  :  ووایم   زه باید واضیح

 همغه ، وه  پنځه کاله مخکښی لیدلی ما  لکه چه  تبلیغاتو وضعه يد اسالمکښی   که په افغانستان

 رکت په اثر فلج حمنظم  يمخالیفینو د قود  اسالم  د ،دغو تبلیغاتو تاثیر شانی وی شاید ډیر ځغرده د

. واخلی تری استفاده  ، په نفع  منافعناجایزو د خپلو یا هم  و  يش  

ما د   لیدله هغه وخت يبی نظم ډیره کار کښی  هتبلیغاتو پ يکاله مخکښی د اسالم ځکه ما پنځه

نامه   په او د اسالم .  کول  خطر ناکه عواقب حس  کښی  دوی د پټو سترګو په فیصلو او قضاوت

.ضرور راتلونکی ده  يبی عقیدګ  يچه یوه عموم دی موجب ګڼلی  د  لوبی  

 ؛کار اخستل کیده  يوه چه غیر اهل خلکو نه هم د رهبرحقیقت دا  يهغه وخت د اسالم د رهبر

.وی  یو ساده تارک الدنیا انسانچه ، د اسالم رهبر به هغه چاته ویل کیده   مثآل  

لکه چه ، رسولی   يد ښمنان دومره تاوان نش تبلیغاتو  ته د اسالم   يچه اسالم :  زه باورلرم

.دی   رسولی  په نامه  ساده او یا جعل سازو رهبرانو او پیرانو یی د اسالم  څومره ورته   

:پوښتنه   

الیت او انکشاف ساحه و ښایست؟عمرکز د ف ي دغه علم او د  زهر د پوهنتونالد ا ــ ۴  

:ځواب   

هیواد کښی  په  جمهوریت  عربي  مصر په ښار د  قاهرهد  «   ۹۱۳»پوهنتون  په   د االزهر

  . علومو مرکز دی  ي ادبیاتو او اسالم ي د عرب  شوه او د جهان جوړه 

  کار پیل په   منظم او عصری ډول یی په   دی چه  او پوهنتون ياکادماوله  په دنیا کښی  االزهر 

حتی د  او، ادار یی  څانګو کښی د ژوند په مختلفو  وروسته  د زیاتو تحوالتونه االزهر. کړی دی 

. ټوله  دنیا  ته معرفی  کوی معنی ي په حقیق پاره فاکولتی لری او د اسالم دین  ښځو د  

  : چه باید  اضافه شی 

و یو نواو په ډیر په غاړه اخستی دیمسوولیت  لیارښونی يد اسالمدنیا  هنتون د ټولیپو االزهرد 

د مصر حکومت او  او   زیات  او قدرت یی  توان  ياو معنو يماد  . سایلو مجهز دی  و يعصر

.لری   لرنه  ڼړی ورته  پوره اهتمام او پام ي ټوله عرب ، او  ولس  

:پوښتنه   

 يوطنوالو د لوړ وال نو د خپل ګران  ، وطن ته تشریف راوړی  په خیر خپل  تاسو ــ اوس چه۳

هیله لری ؟دپاره څه   

:ځواب   

:ګرانو وطنوالو    

 يش استعدادونه په کار واچول يدلته د خلکو بشر  زه د افغانستان د سعادت  دپاره دا هیله لرم چه

.شي   واخستلاندازه استفاده  ينه په کاف  منابعو ياو د وطن  د ثروت  

په  ځامن  اوری ټولاو د افغانستان د خ يقویه شوحدت باید ت يد افغانانو  مل  چه زما دا ارمان دی

له   نیمګیړتیاوی  ټولی  ياو حیات  يمدن چه ډیر په ځغرده   يراول  حرکت مثبت  يګډه یو داسی قو

اطمینان وړ  اوی او اقتصاد د پوری امیدوارد خلکو ژوند، صحت، علم  د افغانستاناو  يمنځه الړش

. يوګرځ  

   

کال ـ کابل يشمس يهجر ۷۴۳۱د میزان میاشت ، د    
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