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د مطالبو فهرست
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  ٥     اليف سپورټ 

   ٥ دمرگ د پيژندنې عنعنوي معيارونه او عصري طبابت    

 ٦    ناروغ څه وخت مړ گڼل کيږي؟   

 ٧   ماشين بندول داليف سپورټ د    

 

 ٩    روژه او ستاسې روغتيا

 ٩   دروژې روغتيايي گټې څه دي؟  

  ٩  دځينو مهمو عامو ناروغيو سره  د روژې ارتباط

 ١٢  په روژه کې د روغتيا د ښه ساتلو دپاره سپارښتنې

 

 ١٤    دغړو پيوند او بخښل

 ١٤    کوم غړي پيوند کيداې شي؟

 ١٥   يخچهد غړو او انساجو د پيوند تار

 ١٦   د پيوند دپاره دانساني غړو منابع

 ١٧    اسالم او د غړو بخښل

 ١٨   دغړو د بخښلو او پيوند شرايط څه دي؟

 

 ١٩  جينونه، ارثيت  او د ارثي خواصو آزمايښت

 ٢٠   جنيټيک بدلون او سمون څه ته وايي؟

 ٢٠ ...د جنيټيک بدلون او سمون له الرې   اصالح شوي  خواړه

 ٢٢    روغيو کې د جينونو برخهپه نا

 ٢٢  جنيتيک سال مشوره او عالج  څه ته وايي؟ 

 ٢٣    اسالم پدې هکله څه وايي؟

 

 ٢٥     اميدواري )حمل( 



 

 2 

 ٢٥      د اميدوارۍ پيل 

 ٢٦     د ماشوم د جنسيت ټاکنه 

 ٢٦     د جنس په ټاکلو کې د پالر رول

 ٢٧    د مور په رحم کې د جنين وده او تکامل

 ٢٨    دعلمي څيړنو او قرآني ارشاداتو سمون

 

 ٣٠     شنډتوب يا عقامت

 ٣٠     شنډوالې څه ته ويل کيږي؟

 ٣١     دعقامت يا شنډوالي علتونه

 ٣٣     د شنډوالي د عالج الرې چارې

 ٣٤   دنوې ټکنالوژۍ په مرسته دشنډوالي عالج

 ٣٦    دنوې ټکنالوژۍ نه راپيداشوې ستونزى

 ٣٧   ډاکټرانو او فقهې د پوهانو نظريات د مسلمانو 

 

 ٤٠  (Contraception) د اميدوارۍ مخنيوې  

 ٤٠    د اميدوارۍ د مخنيوي تاريخچه:

 ٤١    اسالمي طب او د اميدوارۍ مخنيوې

 ٤١    د اميدوارۍ د مخنيوي دطريقو ډولونه

 

 ٤٥    کلونينگ يا د ورته شيانو جوړول

 ٤٥     کلونينگ څه ته وائي؟

 ٤٦     د کلونينگ تاريخچه

 ٤٦     د حجراتو مختلف ډولونه

 ٤٨   اهميت او رول   (Stem Cells)د "تنى"  دحجراتو

 ٤٨      د کلونينگ تخنيک

 ٤٩    د مصنوعي القاح سره د کلونينگ توپير

 ٥١ د کلونينگ په هکله دمسلمانو ډاکټرانو اواسالمى فقهى د اکادمۍ دريز
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 الرحيم بسم اهلل الرحمن

 

 داسالمې فقهې سريزه

 او بيا:  والسالم على رسول اهلل الحمدهلل رب العالمين و الصالة 

د اسالم ددين يو اساسى او مهم صفت دادئ چې په هر وخت او 

هرځاې کې  د تطبيق وړ دئ.  داسالم دين د ساينس او کائناتو په 

هکله نه يواځې داچې انسانانو ته د څيړنو او بحث آزادي 

فريضه هم گڼلې. قرآن خلکو ته ديني  ه، بلکه دايې يوهد ربخښلېو

م اخطاب کوي چې دا: قرآن د يتفکرون، يعقلون او يتدبرون ق

 دپاره دئ. 

 

اسالم هغه طبي مسائل چې په ساينس پورې اړه لري، تحقيق ته 

سپارلي دي. اسالمي علماوو په تيرو پنځوسو کلونو کې هم د 

و نورو علومو په برخه کې گڼ شمير ساينس  او هم د اسالمي ا

. دساينسي علومو د ودې او پرمختگ په نتيجه ديبحثونه کړي

کې  داسالمې فقهې عالمانو، د فقهي ټولنو په څنگ کې  دطبي 

او خپلې فقهي فيصلې د هغې فقهې ټولنه هم په رسميت پيژندلې 

 مشورې نه وروسته  خپروي.سالسره د 
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ي ټولنې يوه ستونزه داده چې زمونږ له پخوا څخه تر اوسه د افغان

درانه عالمان د ساينسي مسايلو نه لرې پراته دي او د نورو د 

ى. له بله پلوه افغاني ساينس تده اخيسنتجربو څخه يې گټه 

پوهان هم دفقهي مسائلو په هکله محدوده معلومات لري، چې 

ددغو دوو علتونو په نتيجه کې ډيروطبي او فقهي ستونزو ته د 

 الره  ښودل شوې نده.حل 

 

"اوسنئ روغتيايي ستونزې د اسالمي فقهې په رڼا کې" دغه 

ۍ علمي نلومړپدې هکله رساله چې ستاسې الس ته دررسيږي، 

چې د ځوان افغان محقق محترم ډاکټر عبدالرحمن څيړنه ده 

لخوا دافغانستان دخلکو په ژبه ترسره شويده.  ډاکټر  زماني 

جلې يو مهم همکار دئ، او اسالمي زماني د اسالمي فقهې د م

که د ډير ځفقهې يې تل څيړنې چاپ ته سپارلي دي. دا تحقيق 

په څنگ کې  اهميت وړ دئ چې څيړونکي پکې د طب د علم 

اواسالمي طبي فقهې د ټولنې  اسالمي فقهې د معاصرو پوهانود

داجتهاداتو څخه گټه اخيستې او تر ټولو مهمې فتواگانې يې 

 ياتې استفادې دپاره ژباړلي دي.دلوستونکو د ز

 

داسالمي فقهې اداره ټولو درنو عالمانو او افغاني محقيقينو ته 

جناب  نهي، اود پاک خداى ئددغې څيړنې دخپرولو مبارکي وا

ډاکټر نجيبي  محترمې ډاکټر عبدالرحمن زمانى  او دده ميرمنې

 د روغتيا سره اوږد ژوند غواړى. زماني ته

 

 فضل غني مجددي
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 اليف سپورټ  

 

داسالم مقدس دين داليف سپورټ، يا هغو وسايلو نه گټه 

اخيستل چې په مصنوعي توگه د تنفس او وينې جريان سره 

ژوندې ساتي ترهغه وخته جايزگڼي چې   مرسته کوي او ناروغ

دژوند کولو څه هيله موجوده وي. خو کله چې د طبي ماهرينو د 

گڼل شي نو بيا د ايمان سره مرگ حتمي و - ممکنو هڅو سره

خاوندان د ناروغ د کورنۍ څخه غواړي چې د خداى رضا ته غاړه 

د غړو ژوندي ساتلو ته دوام   کيږدي او په مصنوعي توگه

څو ځل اشاره شوې،  ورنکړي. که څه هم په قرآن کې مرگ ته څو

خود هغې  مشخص تعريف ندئ شوې.  او پر ځاې يې  د معنى او 

پاره،  مرگ  د ژوند، خلقت او قيامت سره په مفهوم د پوهيدو د 

 نږدې ارتباط کې ذکر شويدئ. 

 

 دمرگ د پيژندنې عنعنوي معيارونه او عصري طبابت 

تر دې وروستيو وختو پورې په اسالمي کلچر کې د مرگ د 

پيژندنې په هکله کومه ستونزه موجوده نوه. په عمومي ډول به 

ي ماهرينو په نظرياتو اسالمي قوانينو د هغوکارپوهانو او طب

تکيه کوله، کومو چې به  په عادي توگه په ناروغانو کې د مرگ 
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عملي خو عنعنوي نښې کتلې. دعنعنوي معيارونو سره سم ژوند 

هغه وخت  ختميږي چې تنفس او د وينې جريان د تل دپاره بند 

شي.  په بله ژبه، اسالمي فقهاوو به د زړه د درزا مکمل بنديدل 

ې يو شخص په قانوني توگه مړ وگڼي. خو ستونزه کافي گڼل چ

هغه وخت پيدا شوه کله چې عصري طبي تکنالوژۍ داسې قابليت 

پيدا کړ چې د ماشين  په مرسته په هغو کسانو کې هم د ژوند 

نښې وساتي کوم چې د مغزو په مرگ اخته شوي ؤو، او د رواجي  

 معيارونو په اساس مړه شميرل کيدل.

 

 ړ گڼل کيږي؟ناروغ څه وخت م

داسالمي فقهې او طب ماهرينواوس  دمغزو مرگ،  دمرگ د 

معتبره  تعريف په ډول منلې او پدې باور دي چي که ماغزه له کاره 

ولويږي او ددماغي فعاليت بيا پيل کيدل امکان ونلري او د طب 

متخصصين ثابت کړي چې د مغزو مرگ منځ ته راغلې، نو ناروغ 

په قانوني توگه ناروغ  تر هغې مړ نه گڼل . خو شرعاً مړ گڼل کيږي

کيږي تر څو چې دبهرنۍ مرستې د سيستم يا ماشين د بندولو نه 

 وروسته حياتي وظايف دريدلي نوي.

 

  ١٩٨٦د اسالمي فقهاوو شورا په خپله دريمه  غونډه کې چې د  

نيټې پورې د اردن په عمان  ١٦څخه تر  ١١ميالدي کال د اکتوبر  له 

وې وه،  د جدي مراقبت په برخه کې د اليف سپورټ کې جوړه  ش

په سيستم هم يو ځل بيا بحث کړې او د متخصصو طبي ډاکټرانو 

 د پراخه اوبشپړو تشريحاتو نه وروسته يې  فيصله کړې ده.

د دغې فيصلې په اساس د الندنيو نښو په مالتړ يو شخص په 
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لې شرعي قانوني توگه  مړ گڼل کيږي او د مرگ د تثبيت دپاره ټو

 الرښوونې  د تطبيق وړ وي:

.    که زړه او تنفس په مکمل ډول ودريږي او ماهره ١

 ډاکټران  تصديق کړي چې دا حالت په شا تلونکې ندئ.

.    که د ماغزو ټول فعاليتونه په مکمل ډول بند شي او ٢

ماهره ډاکټران تصديق کړي چې دا حالت په شا تلوونکې 

ۍ ځي. پدئ   حالت کې که څه ندئ، او ماغزه مخ په تباه

هم د زړه په شان د ناروغ ځنې غړي په مصنوعي توگه 

 فعاله ساتل شوي وي، داليف سپورټ بنديدل جايز دي.

 

 داليف سپورټ د ماشين بندول

دپورتنۍ فيصلې په رڼا کې د اليف سپورټ د ماشين بندول د  •

مغزو د ټول فعاليت د مکمله بنديدو او ماهرو ډاکټرانو د 

 يق په صورت کې جواز لري.تصد

مؤظفه ډاکټر )د پخواني وصيت او يا ورثې  د موافقې په  •

اساس( دغړو د بښلو او پيوند په مقصد مړې د مصنوعي 

 تنفس په ماشين کې ساتلې شي.

که د اوږدې ناروغۍ له امله ناروغ  د اوږدې مودې دپاره په  •

اليف سپورټ کې وي، په حالت کې يې کوم بدلون رامنځ ته 

نشي، او متخصصه ډاکټران فيصله وکړي چې د ښه کيدو 

اميد يې نشته او  ماشين ورته گټه نه رسوي، دداسې ناروغ د 

ماشين بندول او قضا او قدر ته د ناروغ  سپارل کومه گناه 

نلري. ددئ ډول ناروغانو نه د ماشين بندول د زړه سواندۍ ، 
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ي، ځکه قتل رحمت او يا ډاکټر په مرسته د وژنې معنى نلر

مونږ هغه نه وژنو، بلکه د ماشين په وسيله د هغه عالج 

بندؤو. شرعي علماوو ته په ډاگه ده چې عالج او دارو درمل 

په څلورو مذاهبو کي روا )مباح(   دي، يواځې د فقهې لږ 

شميرعالمان يې واجب گڼي.  خو د فقهې داسي هيڅ عالم 

جب نشته چې د مصنوعي ماشين له الرې عالج شرعأ وا

 وگڼي او د هغې بندول د شرعي حکم خالف وبولي.

ځينې ديني عالمان وايې چې که ماشين گټه نرسوي، نو بيا  •

 يې ساتل د شريعت سره مخالف دي .

 او دا ځکه چې:

o  دې کار سره د جنازې په ښخولو، د ميراث په ويشلو

 او هغې د ښځې د عدت په موده کي ځنډ پيښيږي.

o او پانگه ه امله  سرمايه پرته له ضرورته  د تاوان ل

 ضايع کيږي.

o  او نورو هغو ناروغانو ته هم زيان رسيږي کوم چې

 دغه ماشين ته اړه لري.

 

 د اخځليکونو او زياتو معلوماتو دپاره الندني آثار ولولئ:

 فتاوي معاصر، فضل غني مجددي ▪

▪ Brain Death in Islamic Jurisprudence, Dr. Abdulaziz 

Sachedina, University of Virginia  

▪ Resolution of the Council of Islamic Jurisprudence on 

Resuscitation Apparatus Decision No. (5) D 3/07/86 
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 روژه او ستاسې روغتيا

 

کال  د شمالي  هرد روژې د مبارکې  مياشتې په پيل کيدو سره 

څه يو مليونه مسلمانانو په گډون. د نړۍ د څه د پا ٨امريکې د 

.  پيل کوي.د روژې په نيولو  هبرخ هزيات هبليون مسلمانانو يو

راشئ وگورو چې روژه په روغتيا باندې څه اغيزه لري، د ځينو 

عامو او مهمو ناروغيو سره د  روژې ارتباط څه دئ، او په روژه 

 کې د روغتيا د ساتلو دپاره څه کول په کار دي.

 

 

   دروژې روغتيايي گټې څه دي؟

د هغې د روغتيايي گټو لپاره  نه   اصالًه هم مسلمانان  روژه که څ

نيسي،خو بيا هم  روژه  د وينې قند، غوړ او کولسترول  کموي، 

او د وينې لوړ فشار ښکته کوي. له همدې امله د هغو کسانو 

دپاره ښه عالج گڼل کيداې شي کوم چې په خفيفه او ثابت ډول د 

اروغيو اخته وي، او د وينې چاقۍ، شکرې  اويا لوړ فشار په ن

 کولسترول يي لوړ وي. 

 

 دځينو مهمو عامو ناروغيو سره  د روژې ارتباط 

د اسالمي الرښونو سره سم ماشومان، ناروغه کسان، مسافر او 

هغه ښځې چې کوچنيو ماشومانو ته شيدې ورکوي او يا د 
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مياشتني عادت سره مخامخ وي د روژې د نيولو نه معاف دي. که 

ناروغان د مختلفو عواملو له امله د روژې نيت ولري نو  ځينې

 الندنيو ټکو ته توجه په کار ده:

 

که چيرې  يا شکرې په ناروغۍ اخته کسان:   diabetesد قند 

ددوى ناروغي پرته له درملو يواځې د غذايي رژيم په وسيله 

کنټروليږي، نو اميد دئ چې د روژې په نيولو او وزن په کميدو 

ې ناروغي يا بيخي له منځه الړه شي او يا يو څه ښه والې سره ددو

ومومي. خو کوم کسان چې د پرهيز سره د خولې له الرې د وينې د 

استعمالوي او دوې د روژې د  orinase  شکرې د کمولو درمل 

نيولو تصميم نيسي، نو دوې ته دډير احتياط نه کار آخيستل په 

په مشوره ددرملو اندازه  کار دي. دوې بايد د خپل معالج ډاکټر

ددريو برخو نه يوې برخې ته کمه کړي، او د سهري په ځاې يې د 

شپې لخوا د روژه ماتي په وخت واخلي. که چيرې په دوې کې د 

ورځې لخوا د وينې د قند د کميدو نښې نښانې څرگندېږي نو بيا 

بايد سمدالسه روژه ماته کړي.  د شکرې په ناروغۍ  اخته هغه 

چې انسولين اخلي، دوې ته توصيه کيږي چې روژه ونه  ناروغان

نيسي، او که چيرې دغه کسان په خپل مسئوليت روژه ونيسي، 

نو بيا بايد تر سخت مراقبت الندې ونيول شي، او د انسولينو په 

 اندازه کې يې ډير زيات کمښت راشي.

 

 

کوم دوينې په لوړ فشار او د زړه په ناروغيو اخته کسان: 

د وينې په معمولي او يا متوسط لوړوالي اخته وي، او کسان چې 
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وزن يې هم ورسره زيات وي، دوې بايد تشويق شي چې روژه 

ونيسي. دا ځکه چې د روژې نيول ددوې د وينې د فشار د ښکته 

کيدو سره مرسته کوي. دوې ته په کار دي چې د خپل معالج ډاکټر 

که  مثالًره وکړي. سره هم د درملو د اندازې د سمولو په هکله مشو

يا په اصطالح د اوبو گولۍ اخلي، نو د  Diureticچيرې دوې 

وجود نه دډيرو اوبو د ضايع کيدو د مخنيوي دپاره بايد د هغې 

اندازه کمه کړي. خو هغه کسان چې د وينې فشار يې ډير زيات 

                                                      وي، او يا د زړه په ناروغيو اخته وي، بايد روژه ونه نيسي.                 

 

اخته    migraine:   په  اخته کسان    migraineپه نيم سري يا 

ازادو شحمي اسيدونو د  ناروغان د روژې له امله په وينه کې 

زياتوالي له کبله د ناروغۍ د شدت سره مخامخ کيداې شي. دوې 

لې په وخت کې روژه ونه ته توصيه کيږي چې د ناروغۍ د حم

 نيسي.

 

 هغه ښځې چې  اميدواره وي او يا ماشوم ته شيدې ورکوي:

که چيرې داميدوارۍ په وخت کې د اميدوارې ښځې د روغتيايي 

حالت د خرابوالي  او يا ماشوم ته  د زيان او ضرر د رسيدو ويره 

موجوده وي، او يا د روژې له امله دشيد ې ورکوونکې مور او يا 

م روغتيا ته خطر متوجه وي، نو روژه دې نه نيسي او د ماشو

 معالج ډاکټرسره دې مشوره وشي.
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 کې د روغتيا د ښه ساتلو دپاره سپارښتنېه روژ په

د روژې په مبارکه مياشت کې د روغو کسانو د روغتيا د ښه 

ساتلو دپاره صحي غذايي رژيم ته ډيره توجه په کار ده. ددې دپاره 

ۍ سره تيره شي او د روژې د روحاني گټو نه په چې روژه په آسان

ښه توگه استفاده وکړاى شو، نو زمونږ خوراک بايد د عادي او 

 نورماله خوراک سره توپير ولري.  خوراک تر ممکنې اندازې

پورې نه يواځې داچې بايد ساده وي، بايد داسې عيار شي چې 

يا د روژې وزن په يوه حال وساتي. خو که د چا وزن زيات وي، نو ب

مياشت د وزن په سمولو کې زياته مرسته کوالې شي. په روژه کې 

يا الياف   fibersبايد داسې خواړه واخيستل شي چې زيات 

ورو هضم شي. پدې ډول ولري، او د ژر هضميدو په ځاې ورو

خوړو کې د غنمو، اوربشو، دالو، لوبيا اوبې جوشه وريجو په 

 شان شيان شامل دي.

 

سهارئ ډير اهميت لري. څيړنو له پخوا راهيسې په روژه کې 

ښودلې چې سهارئ  يا په عادي مياشتو کې سبانارئ په ورځني 

خوړو کې زيات اهميت لري. دا ځکه چې دشپې د تيريدو نه 

وروسته سبانارئ او په روژه کې سهارئ يا چرگ بانگئ نه يواځې 

لکې د داچې د وجود د اړتيا وړ اساسي غذايي خواړه برابروي ، ب

لوږې له امله پيداشوې نښې نښانې لکه سرخوږئ، ستړتيا، 

 ناراحتي او خوبوړتيا هم له منځه وړي.

 

بله خبره چې ډير اهميت لري هغه د خوړو د مختلفو ډولونو او 

متوازنه خوړو نه استفاده ده. پدئ خوړو کې د وچې ډوډۍ، 
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او  سريالو، تازه ميوې او ترکارۍ، غوښې او کبانو، شيدو، پنير

مستو برخه  مهمه ده.  غوړجن او خواږه مواد چې څومره کم وي، 

 هومره ښه وي.

 

 

د زياتې مالگې داستعمال څخه دې هم ډډه وشي. له بله پلوه 

مايعات او اوبه بايد زيات واخستل شي. دداسې مايعاتو په ځاې 

چې کافئين ولري د ساده اوبو استعمال ښه دئ.، دا ځکه چې 

تشې بولې زياتوي او د وجود نه د اوبو ضايع کافئين ادرار يا 

کولو سره مرسته کوي. په لنډډول بايد ووايم چې په روژه کې سره 

شوي او غوړ خواړه ښه ندي، زياته خوږه ښه نده، په سهارئ کې 

 ډير خوراک ښه ندئ، او د ډير چاى څکل هم ښه ندي.

 

پاره ت د سگرټو او تنباکو د استعمال د پريښودلو دشد روژې ميا

 هم ښه موقع ده. 

 

 

په روژه کې د قبضيت د مخنيوي دپاره د سبوس داره يا تورې 

ډوډۍ خوراک، د زياتو مايعاتو څکل او داسې خوړو خوړل ښه 

دي چې زيات الياف ولري. کوم کسان چې د معدې زخم لري، دوې 

 دې د ډاکټر په مشوره د هغې دپاره درمل واخلي.

 

 

اڼو سابقه لري، دوې ته په کار دي کوم کسان چې د پښتورگو د ک

چې زيات او اضافي مايعات واخلي. که څه هم خولې، غاښونو او 

اوريو ته هر وخت  پاملرنه په کار ده، خو په روژه کې ورته رياته 

 توجه په کارده
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 دغړو پيوند او بخښل

 

ديوه تن نه بل ته  )او يا هم د  Organ Transplantدغړو پيوند يا  

د يوه غړي او يا  د خپل وجود ديوې برخې نه بلې برخې ته( ناروغ 

د غړي د يوې برخې پيوند ته ويل کيږي، چې مقصد يې د 

اخيستونکي کس د خراب شوي او يا له کاره وليدلي غړي بدلول 

 دي.

 

هغو کسانو ته دغړو تحفه ده   Organ Donationدغړو بخښل يا 

ي.  د غړو بخښل  يا تحفه چې د ژوند د ژغورلو دپاره هغې ته اړه لر

کول يا په نژدې وخت کې د وفات شوي کس او يا هم  د ژوندى 

انسان نه د غړو او انساجو ويستل او بل تن ته د هغې  انتقال او 

د  پيوند ته ويل کيږي.  دا غړي او انساج  د جراحي عملياتوسره

وجود نه اخيستل کيږي او د عملياتو په پاې کې زخمونه بيرته 

کيږي. دهر عمر خلک غړي او انساج بخښالې شي، او هغې  گنډل

 سره هر کال د سلهاوو کسانو ژوند ژغورل کيږي. 

 

 کوم غړي پيوند کيداې شي؟

زړه )قلب(، پښتورگي )گردې(، سږي )ششان(  او ځگر هغه غړي 

دي چې په برياليتوب سره پيوند کيداې شي. سربيره پر دې  د 
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د وريد رگونه، د زړه نيچې يا هډوکو ماغزه، د سترگو قرنيې، 

والوونه، پوستکې، او پلې هم بل کس ته تحفه او پيوند کيداې 

 شي. 

 

  

 د غړو او انساجو د پيوند تاريخچه

که څه هم د ناروغيو او ټپونو له امله د وجود د ناروغه شوو او له 

کاره لويدلو غړو او انساجو د بدلولو او نوي کولو هيله شايد د 

ريخ هومره قدامت ولري، خو انسانانو يوازې په طبابت د تا

 د غړو د پيوند دتاريخي پيښليک لنډيز

 

 م کال کې د قرنيې بريالې پيوند ١٩٠٣په  •

 کال کې د ژوندي پښتورگي پيوند ١٩٥٤په  •

کال کې د مړه شوي کس نه د اخيستل شوي  ١٩٦٢په  •

 پښتورگي پيوند

 کال کې د پانقراص د غدې  پيوند ١٩٦٦ په •

 کال کې د ځيگر لومړې بريالې پيوند ١٩٦٧په  •

 کال کې د زړه پيوند ١٩٦٧په  •

 کال کې د زړه او سږو  يوځايي پيوند ١٩٨١په  •

 کال کې د کوچنيو کولمو پيوند ١٩٨٨په  •

 کال کې د الس پيوند ١٩٩٨په  •

 د مخ د يوې برخې بريالى پيوندکې کال  ٢٠٠٥په  •

 کال کې د نارينه  تناسلي غړي پيوند ٢٠٠٦په  •
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نولسمې او شلمې پيړۍ کې هغه علمي او ساينسي پوهه تر السه 

کړه  د کومې په مرسته  چې د غړو د پيوند عصري طبابت ممکن 

کلونو په منځ کې د هډوکو،  ١٩٢٠او  ١٩٠٠شو. په لومړي سر کې د 

و د قرنيې  پښتورگو، پوستکي په شان پستو انساجو او د سترگ

 م کال کي ١٩٥٤پيوند په برياليتوب سره تر سره شو،اوبيا په 

وکړاې شو چې په برياليتوب سره  د ( Dr. Murrayډاکټر مورې )

پښتورگو په شان لويو غړو پيوند ترسره کړي. البته د غړو د 

پيوند برياليتوب  د اخيستونکي وجود د دفاعي سيستم لخوا د 

قبلولو او نه قبلولو پورې اړه لري، خو بخښونکي نا اشنا غړي په 

م کال راهيسې د نوو درملو په جوړيدو سره دغه ستونزه  ١٩٧٨د 

 تر زېاتې اندازې پورې حل شويده.

 

 د پيوند دپاره دانساني غړو منابع

دغړو د پيوند يوې نړيوالې سروې ښودلې چې  په لويديزې نړۍ 

ه الس ته راځي کې د پيوند شوو غړو زياته برخه د هغو کسانو ن

کوم چې په نژدې وخت کې مړه شوي وي. دوې يا په خپل ژوند د 

مرگ نه وروسته د  خپلو غړو د بخښلو وصيت کړې وي، او يا يې 

هم خپلوانو  دمرگ په وخت کې د غړو د بخښلو فيصله  کړي وي. 

د پيوند شوو غړو يوه کوچنۍ فيصدي هم د خون شريکه ژونديو 

ي.  خو په اسالمي  ملکونو کې حاالت خپلوانو لخوا بخښل کيږ

سره توپير لري. هلته د پيوند دپاره گڼ شمير غړي د ژونديو 

خپلوانو لخوا هدېه کيږي، نور يې د بيوزلو کسانو نه  په پيسو يا 

ټگۍ او زور  آخيستل کيږي، او ځينې ملکونه لکه کويت يې له 

 بهره واردوي. 



  د اسالمي فقهې په رڼا کې اوسنۍ روغتيائي ستونزې

 17  

 

 

 اسالم او د غړو بخښل

ې د وجود ځينې غړي، پداسې حال کې چې پدې کې شک نشته چ

نور ال ښه کار کوي، له کاره لويدالى شي. د طبابت وروستيو 

پرمختگونو د علمي شواهدو په استناد ښودلې چې که دغه 

ناروغه او له کاره غورځيدلي غړي روغو غړو سره بدل شي نو د 

وجود ماشين  د يوه غړي د خرابوالې له امله د مرگ په ځاې خپل 

اليت ته دوام ورکوالې شي.   انسان که مسلمان وي او که نه، فع

اشرف المخلوقات گڼل شوې، او د فطري لوړوالي او شان خاوند 

دئ. شريعت  انساني وقار ته په درنه سترگه گوري  او د انسان د 

ژوند ساتنه کوي.   خداى هغو کسانو ته اجر  او بدل ورکوي کوم 

د يوه تن ژوند وژغوري، داسې  " هغه څوک چې چې ژوند ژغوري. 

 ېپنځمددئ لکه چې د ټولو انسانانو ژوند يې ژغورلې وي" )

. په يوه حديث شريف کې هم راغلي چې (ژباړه آيت ٣٢ ى دسور

"څوک چې د بل سره مرسته کوي، د خداى له لورې به ورسره 

نو پدې اساس د ژوند د ژغورلو په غرض د غړو مرسته وشي". 

خيستل( روا دي او  د مختلفو اسالمي معتبرو پيوند )بخښل او ا

ادارو عالمانو په اتفاق سره منلې چې د غړو بخښل  روا او  په 

ځينو شرايطو کې ال  ضروري دي.   پدې ډله کې الندنۍ  مؤسسې  

 په مسلمانانو غږ کوي چې د پيوند دپاره  غړي و بخښي:

 

د  د اسالمي کانفرانس د ادارې  د شريعت اکاډمي )کوم چې •

 ټولو ملکونو نمايندگي کوي(.

 دسعودي عربستان د علماؤو ستره شورا •
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 د ايران مذهبي چارواکي •

 د مصر د االزهر پوهنتون •

 د اسالمي فقهې اکاډمي.  •

دغه وروستنۍ مؤسسه د اسالمي کانفرانس لخوا مسلمانانو ته 

د ورپيښو ډليزو ستونزو د بحث  او هغې ته د اسالمي ځوابونو د 

دپاره د اسالمي نړۍ د علماؤو او فقهاووپه گډون وړاندې کولو 

 جوړه شويده.  
 

 

 دغړو د بخښلو او پيوند شرايط څه دي؟

  د غړو پيوند بايد د روغتيايي اړتيا له کبله وي، او د عالج

 يواځينۍ مؤثره طريقه گڼل شوي وي.

 .د ناروغ دپاره د گټې احتمال موجود وي 

 ه مؤافقه ولري.د غړي بخښونکي او آخيستونکي دواړه سر 

  دغړي د بخښونکي روغتيا ته د دايمي زيان د رسولو

 مخنيوې وشي.

  د پيوند د پاره غړې په وړيا توگه ورکړ شوې وي. )د انساني

 غړو سوداگري روا نده(. 

 

 خذ او د زياتو معلوماتو دپاره وگورئ:أم

 د اسالمي کانفرانس د ادارې اسناد ▪

 د اسالمي فقهې د اکاډمۍ اسناد ▪

 فقهې د اتم سيمينارپريکړې د طبي ▪

 د طبي ساينس اسالمي اداره ▪

  د شمالي امريکې د اسالمي طبي ټولنې پريکړې ▪
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په ژونديو موجوداتو کې د وراثت  د انتقال   (Gene)جينونه 

مسئوليت لري.  دوراثت نه زمونږ مقصد د پيسو او نورو شتمنيو 

نه، بلکه تر هغې هم مهم هغه ميراث دئ چې د پيدايښت له  ميراث

وخته دمور پالر نه اوالد ته د فزيکي )لکه سترگو او ويښتانو 

درنگ( او ځينو روحي خصوصياتو په بڼه  رسيږي.  جينونه د 

نه جوړ شوي او د حجراتو يا سلولونو په  ( DNA"ډي اين اې" )

 مرکز يا هسته کې ځاې لري. 

 

موجوديت او دهغو په وسيله  راتلونکو نسلونو ته د  د جينونو د

ځينو خصوصياتو او ځانگړتياوو د انتقال موضوع د لومړى ځل 

(  له خوا هغه وخت Mendel)   مينډيل  کال کې د ١٨٦٠دپاره په 

مطرح شوه کله چې يې د ويانا په ښار کې د خپلې کليسا په بڼ کې 

اينس او ټکنالوژۍ په د پليو )نخودو( ارثي خواص څيړل. نن د س

پرمختگ سره پدې هکله ډير زيات  معلومات ترالسه شوي، د 

DNA  د څيړنو او تحليل امکانات برابر شوي، د انساني جينونو

د نقشې په جوړيدو کار شوې او د يوه ژوندي موجود نه بل ته د 

 ارثي خصوصياتو نقلول ممکن شويدي.
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 جنيټيک بدلون او سمون څه ته وايي؟

 Geneticياحياتي تخنيک او    Biotechnologyې به دتاس 

Modification  سمون اصطالحات چې ډير ځله  يا ارثي بدلون او

   Biotechnologyيو د بل پر ځاې استعماليږي اوريدلي وي.  د 

په ذريعه  ژوندي موجودات يا د هغې ځينې  يا حياتي تخنيک

درملو  په شان برخې لکه انزايمونه د پنيرو، مستو، شرابو او 

موادو په جوړيدو کې استعماليږي.  خو ارثي بدلون او سمون 

هغې طريقې ته ويل کيږي په کومې کې چې د يوه ژوندي موجود 

لکه نبات، حيوان يا بکټريا جينونه په بل کې ورگډ او په نتيجه 

کې د هغې يو يا د يوه نه زيات خصوصيات د تل دپاره  بدل کړاې 

الرې د نباتاتو او څاروو اصالح شوي نسلونه  شي. ددې طريقې له 

منځ ته راغلي چې که له يوې خوا گټه لري نو له بلې خوا د النجې  

 وړ گڼل کيږي.  

 

 

د جنيټيک بدلون او سمون له الرې   اصالح شوي  خواړه  

 او څاروي

نن د مخ په انکشافه ملکونو په گډون  ډيرو هيوادو کې د اصالح 

اخيستل کيږي، خوله کومه ځايه چې نوې شوو فصلونو نه گټه 

تکنالوژي د گټې په څنگ کې تاوانونه هم لري، نو د ارثي خواصو 

د بدلون له الرې منځ ته راغلي خواړه او څاروي هم څرگندې  او 

 پټې ستونزې لري چې په لنډ ډول يې ذکر کوو:
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 .     ښه اړخونه:١

وخت کې د  دانو د خوند او کيفيت ښه والې، په لنډ د غَلو ▪

فصلونو رسيدل، د حاصالتو زياتوالې ، د هوا د بدلون، 

ناروغيو او حشراتو په وړاندې د مقاومت زياتوالې او د نوو 

 ډولونو او محصوالتو منځ ته راتگ

په حيواناتوکې د مقاومت زياتوالې; لږ خوراک ته اړتيا; ښه  ▪

 روغتيا; د شودو، غوښې او هگيو زياتوالې

ال کې د خاورې، اوبو او انرژۍ سپما; د په محيط او چاپيري ▪

 حشراتو او هرزه گياه گانو  د کنټرول ښې الرې چارې

 په ټولنه کې دنفوس د زياتوالي د پاره د ډيرو خوړو برابرول ▪

 

 .     ستونزې:٢

:  د انسانانو په روغتيا احتمالي ناوړه اغيزې  خوندي توب  ▪

اندې د لکه د حساسيت ښودل، د انتي بيوتيک درملو په وړ

 مقاومت د نښو انتقال او ناپيژندل شوي ناوړه اثرات

الس رسيدنه: د نړۍ د خوړو په پيداوار د لږ شمير کمپنيو  ▪

انحصار; په صنعتي ملکونو د وروسته ساتل شوو هيوادونو 

زياتوالې، او د پرديو لخوا دطبيعي زيرمو او منابعو  Áد اتکا

 استثمار

په ذاتي ارزښتونو  اخالقي قوانين:  د طبيعي موجوداتو ▪

تيرې;  د ژونديو موجوداتو په مختلفو جنسونو کې د جينونو 

د گډون ساخته کاري; په حيواناتو کې د نباتاتو او په نباتاتو 

کې د حيواناتو د جينونو په گډون اعتراض او په حيواناتو د 

 روحي فشار زياتوالې  
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وړه په ټولنه کې د نوو پرمختگونوڅخه د شتمنو هيوادونو نا ▪

 استفاده  

 

 هپه ناروغيو کې د جينونو برخ

له کومه ځايه چې جينونه د وجود د حجراتو وده، ترميم او وظايف 

کنټرولوي، نو د ناقصو او بدل شوو جينونو له کبله گڼ شمير 

او دقند يا    (asthma)ناروغۍ منځ ته راتالې شى چې ساه لنډي 

روغتياوې که د دا ډول ناشکرې ناروغي يې عام مثالونه دي.  

مورپالر نه د ناقصو جينونو د اخيستلو له کبله  وي، د ارثي 

ناروغيو په نامه ياديږي، او که دمور په رحم کې د درملو او ځينو 

نورو عواملو له امله پيداشوي وي، د مورزادي ناروغيو په نامه 

 ياديږي. 

 

 جنيتيک سال مشوره او عالج  څه ته وايي؟ 

ه هکله د معلوماتو د السته راوړو يو هدف هم د انساني جينونو پ 

د جينونو د عالج له الرې د  دغو ارثي او جنتيکو ناروغيو درمل 

دي. د کورنۍ تاريخچې او روغتيايي ريکارډ د کتلو، د وينې يا 

انساجو د نمونو د جنيتيکي ازميښت، د څيړنو د نتايجو تحليل، 

ولو د مرستې جريان او د راتلونکو اقداماتو په هکله د تصميم ني

د ناروغيود  ته جنيتيکه سال مشوره ويل کيږي. جنيتيک عالج 

پيداکونکو مسئولو ناقصو جينونو د سمولوهغو طريقو ته ويل 

کيږي  په کوم کې چې  د ناقصو جينونو په ځاې روغ جينونه اچول 

 کيږي.
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 اسالم پدې هکله څه وايي؟

ې څيړنې دپاره د د اسالمي فقهې له نظره ددغې موضوع د ژور 

کال د اکتوبر په مياشت کې د اسالمى فقهاوو، ډاکټرانو،  ١٩٩٨

دواسازانو، بيالوژۍ د متخصيصينو او نورو ساينس پوهانو په 

گډون د اسالمي فقهې د اکاډمۍ په ملگرتوب د روغتيايي 

ساينس د اسالمى ادارې خاص يوولسم سيمينار دغه الندنۍ 

 ي:عمومي او خاصې سپارښتنې کړيد

 

دقرآن کريم د اولسمې  سورى د اويايم  آيت  په مالتړ، خداى  ▪

)ج(
انسان  په ښه توگه پيدا کړئ او هغه ته يي تر نورو  

مخلوقاتو لوړه درجه ورکړيده.  په انساني اساسي جوړښت 

کې هر راز الس وهنه، او پرته له کوم مقصده په تجربوي توگه 

 د هغه د جنيتيکې نقشې بدلول به د  خداى
)ج(
له لوري  هغه ته   

 په  ورکړ شوي لوړ مقام تيرئ وي. 

د نه ديرشمې سورى د نهم آيت سره سم، اسالم د پوهې او علم  ▪

دين دئ کوم چې په جوړونکو علمي څيړنو  هيڅ راز بنديز نه 

لگوي.   مسلمان ساينس پوهان بايد د داسې څيړنو مخکښان 

 اوسي.

د الرښونو سره سم، د دوهمې سورى د يوسلوپنځه نوويم آيت  ▪

اسالم  د انسان د روغتيا د ساتنې او خطر نه د ځان د ژغورلو 

سپارښت کوي. پردې برسيره، اسالم د ارثي او کسبي 

ناروغيو په عالج خاص ټينگار کوي. او دا په هيڅ ډول د 

 خداى د رضا د منلو د زده کړو سره  تصادم نه کوي.
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سم د انساني  د يوڅلويښتمې سورى د دريپنځوسم آيت سره ▪

جينونو دبشپړې نقشې له مخې د جينونو پيژندنه  د ځان د 

پيژندنې هڅه ، او پدې توگه د خالق خداى  د قدرت منل دي.  

او له کومه ځايه چې  دا  د ارثي ناروغيو او په هغې د اخته 

کيدو د امکاناتو په پيژندنه کې مرسته کوي، او ځينو 

طب او روغتيا په علم کې ناروغيو په مخنيوي او عالج کې د 

ارزښتناکه زياتوالې راولي، نو اسالم ته د منلو او تشويقولو 

 وړ ده.

پدې سيمينار کې مؤافقه وشوه چې د ناروغيو د مخنيوي او  ▪

عالج دپاره د جنيتيک بدلون او سمون نه گټه واخيستل 

شي، خو د اسالمي شريعت د ځينو ملحوظاتو له مخې دې  د 

تو د ارثي خصوصياتود بدلون نه  ډډه نطفې او جنسي حجرا

 وشي
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 )حمل(  ياميدوار

 

اميدوارى يا )حمل( د ښځو او د هغوې د کورنيو په ژوند کې يوه 

خورا  ډيره مهمه او له هيجانه ډکه پيښه ده.  اميدوارۍ سره  د 

خوشالتيا د احساس په څنگ کې د مور او ماشوم د روغتيا او 

، نامعلومتيا،  تشويش او انديښنو راتلونکي په هکله د شک

 ستونزې  هم  ملگرى وي.

 

 

که څه هم د انسان د زيږيدلو  او  پيداکيدلو موضوع  ته د پخوا 

زمانو راهيسې توجه شوېده، خو له يوې خوا  د نسل د توليد په 

هکله د علمي  او سمو ژورو معلوماتو د نشتوالي له امله  دوخت 

ورا زياتې غلطى  او خرافاتي نظريې  په تيريدو سره په دې هکله خ

رامنځ ته شويدى، او له بلې خوا د طبابت او ساينس د پرمختگ 

له امله نوې پوښتنې، اخالقي مسايل او ستونزې رامنځ ته شوي،  

 چې مونږ به يې  په لنډ ډول دڅيړلو هڅه وکړو .   

 

 د اميدوارۍ پيل 

نه او ښځې د اميدواري له هغه وخته پيل کيږي کله چې  د ناري

( د يو ځاې کيدو ovumجنسي حجراتو )سپرم اوښځينه هگۍ يا 

( يا نطفه جوړه شي.  د همدغې   zygoteله امله القاح شوې حجره )
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 واحدې حجرې  د جوړيدو نه د ماشوم تر زيږيدو پورې  چې په

قمري مياشتې   ٩اونۍ  )هفتې(  يا   ٣٨ورځې  يا   ٢٦٦اوسط ډول  

وجود کې يو لړ داسې کړکيچن )مغلق(  دوام کوي، دمور په

بدلونونه منځ ته راځي  د کومو په نتيجه کې چې د ماشوم  ودې، 

روزنې، پالنې او تغذيې  ته يو خوندي  اومحفوظه چاپيريال 

)محيط( برابرشي او په نتيجه کې  تر زيږيدو وروسته ماشوم د 

 ړي.مور د وجود نه بهر په جال ډول د ژوند کولو قابليت پيدا ک

 

 د ماشوم د جنسيت ټاکنه 

د هلک يا انجلۍ ماشوم جنس هم د هگۍ د القاح او نطفې د  

جوړيدو په وخت کې ټاکل کيږي، او همدغه ابتدائي حجره  کوم 

چې د مور او پالر دواړو نه ارثي خواص اخلي، د يوه نوي  او  بيل 

(  ٤٦جوړې  )٢٣شخص د جوړيدو پيل  وي.  د انسان حجرات

لري چې له هغې جملې نه يې يوه جوړه  جنسي  کروموزومه

کروموزومونه دي. کروموزومونه د فنر په بڼه د ميليونونو جينونو 

"ډي اين  د يوځاې کيدو نه  جوړ شوي هغه جوړښتونه دي چې  د

په گډون ارثي معلومات  انتقالوي، او  د ماشوم د    DNA اى"

ښايست، جنس په گډون  د سترگو، او ويښتو د رنگ، څيرې، 

لوړوالي او ټيټوالي، قوت او کمزورۍ په شان نور خصوصيات  

 تعينوي.  

 

 

 د جنس په ټاکلو کې د پالر رول

کروموزومونه دي، کوم چې په   Yاو    Xجنسي کوموزومونه د 

وي.  د نارينوو    Yاو يو     Xاو په نارينوو کې يو      XXښځو کې 
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اې  يواځې يو کروزوم او ښځو جنسى کروموزومونه  د جوړې په ځ

لري او د دواړو د يوځاې کيدو نه د نوى ماشوم القاح شوې نطفه 

کروموزوم لري، نو د  X جوړيږي. څرنگه چې ښځه يواځې د 

ماشوم د جنس ټاکل  په سړي پورې اړه لري، په دې ډول چې که د 

يا   XXسره يو ځاې شي، نتيجه به يې    Xد ښځې د  X هغې 

سره يو ځاې شي،    Xد ښځې د   Yد هغې انجلۍ وي ، او که 

 يا هلک وي.   YX نتيجه به يې 

 

 د مور په رحم کې د جنين وده او تکامل

د انسان وده  يوه دوامداره پروسه ده په کوم کې چې واحده القاح    

شوې حجره يا نطفه په دوو، څلورو، اتو، شپاړسو، دوه ديرشو او 

، پرمختللي بدلون، نورو حجراتو بدليږي. او ددغه تقسيم

هجرت، ودې او توپير له الرې د گڼو حجراتو او انساجو په 

 لرونکي انسان بدليږي:

د القاح نه يوه هفته وروسته نطفه رحم ته هجرت  کوي او د  ▪

هغې په پوښ کې ځاې په ځاې کيږي. د ودې پدې ډير حساس 

په نامه ياديږي.    embryoاو مهم پړاو کې هغه د رشيم يا 

هفتې دوام کوي، وده  ډيره چټکه وي،  ٨ړاو کې چې  پدې  پ

سر، غوږونه، پوزه، سترگې او خوله جوړيږي، السونه او 

 پښې څرگنديږي.

د اتو اونيو وروسته رشيم د انسان په بڼه پيژندل کيداې شي،  ▪

په نامه ياديږي. پدې پړاو کې حياتي غړي   fetusاو د جنين يا 

وده کوي. پدې پړاو کې لکه زړه، سږي او دماغ انکشاف او 
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هم وده چټکه وي او د زيږيدو تر وخته وزن  په اوسط ډول تر 

 کيلوگرامه پورې زياتيږي.    ٣پونډه يا  ٧

 

 دعلمي څيړنو او قرآني ارشاداتو سمون

کاله مخکې، کله چې نه  خومايکروسکوپ اختراع  ١٤٠٠دنن نه 

نوو شوې ؤ،  نه ښځينه جنسي حجرات کشف شوي ؤ، او نه هم د 

عصري معلوماتو نښې نښانې څرگنديدې، قرآن کريم په مختلفو 

او جنين د مطالعې   embryoبرخو کې د امبريولوژۍ يا انساني 

او پيژندنې په هکله داسې مفصله او دقيق معلومات ورکړي چې 

نن يې په لويديزه نړۍ کې ددې علومو پوهان هک پک کړيدي.  

 چې د بيلگې )نمونې( په توگه الندنيو مثالونو ته ځير شو: راشۍ

 

  :مِن ن ُّطَْفةٍ  د سپرم د يوه څاڅکي نه د انسان جوړيدنه

أَلَمْ يَکُّ نُّطْفَةً  ;(آيت ١٩ۀ، د عبس سور) خَلَقَهُّ فَقَد َرَهُّ

 (آيت ٣٧ۀ، د القيامت سور) م ِن م َنِي ٍ يُّمْنَى

  د مخلوط نه د انسان د نارينه او ښځې د ترشح شوي مايعاتو

خَلَقَ اإلِنسَانَ مِن ن ُّطْفَةٍ فَإِذَا هُّوَ خلق کيدل: 

   (آيت  ٤ۀ، دالنحل سور) خَصِيمٌ م ُّبِينٌ

 :ثُّم َ جَعَلْنَاهُّ   د مور په رحم کې د نطفې ځاې په ځاې کيدل

  (آيت ١٣ۀ، دالمؤمينون سور)نُّطْفَةً فِي قَرَارٍ م َکِينٍ 
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 ې ځوړنديدل، او د هغې نه د د رحم په ديوال پورې د نطف

ثُّم َ  هډوکو جوړول او په غوښې د هغې پټول )پوښل(:  

خَلَقْنَا الن ُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُّضَْغةً 

فَخَلَقْنَا الْمُّضْغَةَ عِظَامًا فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ 

 لَحْمًا ثُّم َ أَنشَأْنَاهُّ خَلْقًا آخَرَ َفتَبَارَکَ الل َهُّ

 (آيت ١٤ۀ، دالمؤمينون سور) أَحْسَنُّ الْخَالِقِينَ

  ،دمور په رحم کې د تيارو په دريو پردو کې، يو پر بل پسې

يَخْلُّقُّکُّمْ فِي بُّطُّونِ پړاو په پړاو د انسان جوړيدنه:  

أُّم َهَاتِکُّمْ خَلْقًا مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُّلُّمَاتٍ 

لْمُّلْکُّ لَا إِلَهَ ِإل َا هُّوَ ثَلَاثٍ ذَلِکُّمُّ الل َهُّ َرب ُّکُّْم لَهُّ ا

 (آيت ٦ۀ، دالزمر سور) فَأَن َى تُّصْرَفُّونَ

 

د دريو پردو تياره اکثره اوسني مفسرين د گيډې ديوال، رحم 

او هغه کڅوړه گڼي چې جنين په کې پروت وي. په زړه پورې 

خو ال داده چې دا هره پرده په خپل وار د دريو طبقويا پردو نه 

ډې دديوال درې مختلفې عضلې، د رحم د گيجوړه شويده

جوړوونکي درې طبقې او د امنيوتيک اوبو د کڅوړې درې 

طبقې. د مور په رحم کې د جنين د ودې او انکشاف په اړه  

پورتني قرآني ارشادات  د نني عصري علومو د تشريحاتو 

 سره بشپړ مطابقت لري
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 شنډتوب يا عقامت

 

تلفو هيوادو، په خاصه توگه مخ شنډوالې يا عقامت دنړۍ په مخ

په انکشافه  هيوادو کې بيالبيلې روحي او ټولنيزي ستونزې او 

النجې راپيداکړيدي. له بده مرغه دشنډوالي او اوالد د نه لرلو 

ستونزې  زمونږ  د افغاني ټولنې يو شمير ښځې هم په خپل کورني 

 او شخصي ژوند کې د  ناوړه فزيکي چلند،  تاوتريخوالي، بې

توجهۍ، ټولنيز/اقتصادى محروميت، بيلتون او طالق سره  

 مخامخ کړيدي.

 

 شنډوالې څه ته ويل کيږي؟

شنډوالې د تناسلي سيستم يوه ناروغي ده په کومه کې چې د  

نسل د پيداکولو ابتدايي وظيفه سرته رسيدالې  نشي. په بله ژبه، 

ويل  د قابليت نشتوالي ته ۍشنډوالې په طبيعي توگه د اميدوار

خيستالې اکيږي. هغه ښځې هم شنډې گڼل کيږي. کومې چې حمل 

شي خو د حمل د مودې دپوره کولو نه مخکې په مکرر ډول زيان 

)سقط( کوي.  دا يواځې دښځو ستونزه نده. پدې ناروغۍ نارينه 

 او ښځې دواړه په مساوي توگه اخته کيداې شي. 
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په لومړيو ګڼ شمير ښځې، که وغواړي نو د واده نه وروسته 

شپږو مياشتو کې  اميدواره کيداى شي. په اوسط ډول  په سلو 

کې اتيا جوړې د يوه کال، او په سلو کې نوي تنه ددوو کلونو  په 

موده کې حمل آخلي. تر دې وروسته د اميدوارۍ د مخنيوي د 

طريقو د استعمال نه پرته او کوښښ سره سره  نه اميدواره کيدل، 

 ږي او  روغتيايي  مرستې ته اړه لري. د انديښنې وړ گڼل کي

 

څرنگه چې دعمر په زياتيدو سره په ښځو کې د اميد د اخيستلو 

 ٣٥امکانات په طبيعي توگه کميږي، نوکه چيرې د ښځې عمر د 

شپږو مياشتو پورې اميدواره نشي، نو    ترکلونو نه زيات وي، او 

 روغتيايي مرستې ته به اړه )ضرورت( ولري.   

 

 يا شنډوالي علتونه دعقامت

د نسل د بقا او اميدوارۍ په مغلقه او کړکيچنه پروسه کې په 

ښځې او ميړه پورې مربوط مختلف عوامل رول لوبوي.  تقريبأ په 

سلو کې لس واده شوې جوړې د شنډوالي د ستونزې سره مخامخ 

 ٣٥په نارينه،   ٣٥کيداى شي.   څيړنو ښودلې چې دا په سلو کې  

فيصده په دواړو پورې اړه لري، او د پاتې  ٢٠، فيصده په ښځې

 لس فيصده شنډوالي علت معلوم ندي.

 

په طبي ادبياتو کې شنډوالې په لومړني او ثانوي ډولونو ويشل   

کيږي. په لومړني ډول کې دواده او يوه کال کوښښ نه وروسته  

هيڅ اميدواري  پيښه شوي نه وي. په ثانوي ډول کې يو يا څو ځل 
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ري منځ ته راغلې وي، خو د زيان په وجه ژوندې ماشوم اميدوا

 پيدا شوې نوي.

 

 د ښځو په شنډوالي کې  الندني عوامل برخه لرالې شي:

د هورمونونو د انډول )بيالنس( خرابوالې.  د ډيرې مودې  •

دپاره د حمل د مخنيوي د درملو  استعمال، روحي فشارونه، 

و انډول خراب او چاقي او يا د وزن ډير کموالې د هورمونون

مؤقتي شنډوالې منځ ته راوستالې شي. د وخت نه مخکې د 

 مياشتني عادت بنديدل هم شنډوالې منځ ته راولي.             

د تخمدانونو نه  رحم ته د هگۍ په انتقال کي ستونزي لکه د   •

بندوالې، کوم چې اکثرأ د    (Fallopian Tubes)نفيرونو 

ماس له الرې خپريدونکو مکروبي ناروغيو او جنسي ت

 جراثيمو له امله منځ ته راتالى شي.

د القاح په منځ ته راتګ کې ستونزې، لکه درحم په غاړه کې  •

په طبيعي ډول جوړيدونکي افرازات، کوم چې هگۍ ته د 

 رسيدو نه مخکې سپرم وژني.

په رحم کې د القاح شوې هگۍ يا نطفې د کرل کيدو يا ټومبل  •

روبي ناروغيو، هورمونونو د کيدو ستونزې چې د مک

 کمښت او يا تومورونو له امله منځ ته راتالې شي.

 

 دنارينوو په شنډوالي کې  الندني عوامل برخه لرالې شي:

دسپرمو په جوړيدو کې ستونزه چې د سگرټو او شرابو د  •

استعمال، ځينو درمو، تنگو جامو دا آغوستلو، اوږدې 
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ه چرک )بغوټو يا مودې ناروغيو او بلوغ نه وروسته دکل

Mumps.په شان مکروبي   ناروغۍ ) 

د عالج د ځينو ډولونو لکه جراحي عملياتو، ځينو طريقواو  •

 سرطان ددرملو )کيمو تراپۍ( استعمال .

 د مغزو د ځينو تومورونو له امله د هورمونونو ستونزې. •

 په ارثي ډول پيښيدونکي جينيټيکې ستونزې.  •

په خالف، په نارينوو کې د په ښځو کې د شنډوالي د علتونو 

 شنډوالي علتونه په آسانۍ سره پيژندل کيداې نشي.

  

 د شنډوالي د عالج الرې چارې

 )ج(دشنډوالي په هکله ځينې خلک وايي چې دا  گواکې د خداى 

رضا ده او بايد چې غاړه ورته کيښودل شي. خو دوې دا هيروي 

ن د هغې د چې عقامت يوه ناروغي ده او د نورو ناروغيو په شا

عالج لټول د مسلمانانو وظيفه ده. د روغتيايي علومو په 

پرمختگ سره  د شنډوالي په تشخيص، د هغې د علت په 

پيداکولو او عالج کې هم پرمختگ شويدئ. نن سبا دشنډوالې 

پورې پيښې د عصري درملو او  ٩٠نه تر   ٨٥په سلو کې له 

پيداکول ممکن  جراحۍ په مرسته د عالج وړ دي. که چيرې د علت

نه وي، او يا هم  ناروغي د عالج وړ نه وي، نو بيا د عصري 

 ټکنالوژۍ نه مرسته تر السه کيداې شي.

 

د شنډوالي په عالج کې د الندنيوطريقو نه ګټه اخيستل 

 کيداې شي:
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درمل، کوم چې تخمدانونه تحريک او د ښځينه هگيو  .أ

 پخولو سره مرسته کوي. 

شوي نفيرونه يا هغه ټيوبونه جراحي عمليات، ترڅو بند  .ب

بيرته  آزاد کاندي، کوم چې د تخمدانونو  او  رحم تر منځ 

 غزيدلې دي. 

 مصنوعي القاح. .ج

دټکنالوژۍ په مرسته اميدواري،  يا د عالج هغه الرې چارې  .د

په کومو کې چې په البراتوار کې د القاح په مناسبو 

ه د شرايطوکې  خاصو طريقوسره  د ښځې تخمه د هغې د ميړ

 .سپرم سره  القاح او څو ورځې وروسته رحم ته نقل کيږي

 

 دنوې ټکنالوژۍ په مرسته دشنډوالي عالج

د شنډوالي د ستونزې دپاره ورځ په ورځ ګڼ شمير خلک د طبي 

عالج  او نوې  ټکنالوژۍ نه مرسته غواړي. مونږ به لومړې دنوې 

بيا ټکنالوژۍ په مرسته د عالج  په عامو، موجودو طريقو او 

دهغوې په هکله د مسلمانو ډاکټرانو او فقهې د پوهانو په دريځ 

  رڼا واچوو. 

 

دا يوه . Artificial Inseminationمصنوعى القاح يا  .1

ډيره  پخوانۍ ساده، بې درده او چټکه طريقه ده، چې ناروغ 

پکې د نيم ساعت استراحت نه وروسته کور ته تلالى شي.  

ه، د طبيعي وسيلې په ځاې، لکه چې د نوم نه يې څرګنده د

پدې طريقه کې د نارينوو سپرم په مصنوعي توګه د ښځې 
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رحم ته پيچکارى کيږي. ويل کيږي چه په څوارلسمې پيړۍ 

کې به عربي قبايلو د خپلو دښمنانو اسپې د اسونو په ټيټ  

کلونو کې يوه روسي ساينس پوه  ١٨٩٠ذات  حامله کولې. په 

ې نه د ښه  او اصالح شوى ذات د لومړي ځل دپاره ددې طريق

د څاروو د نسل د پيدا کولو دپاره کار واخيست. وروسته بيا 

د هغې نه د ځينو ژوو د نسل د ختميدو دمخنيوي دپاره هم 

استفاده وشوه. په انسانانو کې د مصنوعى القاح څخه د 

کال کې ديوه  ١٧٩٠استفادې لومړۍ ثبت شوې پيښه په 

ې ښځې عالج ؤ چې ميړه يې د سکاټليندى طبيب لخوا د هغ

ادرارو  د نالۍ په معيوبيت اخته ؤ. نن د عالج ددغې طريقې 

نه د هغو ښځو د اميدواره کيدو دپاره کار آخيستل کيږي چې 

مړونه يې د نامه نه ښکته فلج وي او يا د تناسلي سيستم په 

 معيوبتونو اخته وي.

 

طريقه  دا .Invitro Fertilizationد رحم نه بهرالقاح يا  .2

په نامه هم ياديږي، يوه حياتى طبي  Test-tube Babyچې د 

(biomedical)  طريقه ده. دا طريقه عموما د هغو کسانو د

پاره استعماليږي په کومو کې چې د ځينو ستونزو او 

ناروغيو له امله د ميړه سپرم د ښځې تخمې د القاح دپاره  

 رسيدالې  نشي.    

    

ه وخت کې( د ښځې د تخمدان نه پدې طريقه کې )دتبيض پ

پخې شوې هگۍ اخيستل کيږي او د هغې د وجود نه بهرپه 

البراتوار کې د هغه د ميړه د سپرمو سره يوځاى او د القاح او 



 شنډتوب يا عقامت

 36 

ودې نه وروسته د ښځې رحم ته نقل کيږي. پدې توگه هغه 

ښځې چې په عادي عالج سره حمل آخيستالى نشي، د طبي 

مالې اميدوارۍ او اوالد د لرلو ټکنالوژۍ په مرسته د نور

 هيلې ته رسيدالې شي.

 

 

دنوې ټکنالوژۍ د نوښت نه په استفادې سره نن سبا د 

اميدواره کيدو دپاره په خاصه توگه په ښځو کې د عمر د 

زياتوالي مانعه هم له منځه تللې ده، او زړې ښځې هم د ځوانو 

 ښځو د بخښل شوو تخمو په مرسته اميدواره او د اوالد

 خاوندان کيداې شي.  

 

دنوې ټکنالوژۍ  . Surrogacyد کرايي رحم نه استفاده يا  .3

په مرسته د کرايي مور يا کرايي رحم نه په استفادې سره د 

اوالد راوړل  يوه خورا  نوې طريقه ده.  کرايي مور  هغې ښځې 

ته ويل کيږي چې د بې اوالده جوړې دپاره دهغوې د اوالد  

کوي. د بل چا د اوالد د قبلونې )ساتنې يا  راوړلو سره  موافقه

adoption په خالف، د کرايي مور په طريقي کې چې په )

ډيرو مواردو کې په تجارتى بڼه  د پيسو په بدل کې ترې 

استفاده کيږي، د ښځې سره قرارداد کيږي چې  دبلې جوړې 

 دپاره حمل واخلي او ماشوم  راوړي.

 

 نزىدنوې ټکنالوژۍ نه راپيداشوې ستو

دساينس او طبابت پرمختگ او د اميدوارۍ دپاره د عصري  

ټکنالوژۍ څخه استفاده  که له يوې خوا ګڼ شمير کورنيو ته ګټه 
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رسولې شي، نو له بلې خوا هغې سره ګڼ شمير مهمې طبي، 

 قانوني،  اخالقي اوشرعي ستونزې هم منځ ته راتالې شي. 

 

د ماشوم د ل، د ستونزو په لړ کې د هديه شوو تخمو استعما

هويت اونسب د خوندي ساتلو مسئله، د پاتې شوو القاح شوو 

هگيو د سرنوشت او قانونى حيثيت مسئله، په يوه وخت د زياتو 

ماشومانو زيږيدل او دهغې له امله د بې مودې ماشومانو او 

مربوطو  روغتيايي ستونزو زياتوالې، د مور د عمر د زياتوالي له 

ې، د عالج مال ماتوونکي مصارف )کوم امله پيښيدونکي ستونز

چې د ډيرو کسانو د قدرت نه بهر دي(، او د مړه شوي سړي 

دسپرمو راويستل او وروسته د اميدوارۍ دپاره د هغې ساتل، د 

 مثال په توگه يادوالى شو.

 

 د مسلمانو ډاکټرانو او فقهې د پوهانو نظريات  

و ته خاصه په اسالم کې د خلکو د نسب خوندي کولو او ساتل

پاملرنه شويده،  له همدې کبله د عدت په موده کې د ښځې سره 

نکاح کول  او يا د بل چا څخه د اميدوارې شوې ښځې سره نکاح 

حرامه گڼل کيږي.   داوسنۍ زمانې د روغتيايي ستونزو د عالج 

دپاره  د نوې ټکنالوژۍ د استعمال په هکله  په  کويت کې د طبى 

د لومړني سيمينار گډون کوونکو    علومود اسالمى ادارى

مسلمانو ساينس پوهانو، او د فقهې علماوو،  او  همدا شان  

کال ١٩٨٧داسالم له نظره د منل شوو  طريقو د څيړلو په هکله په  

ځينې  (Symposium)کې  د اسالمي فقهاوو دريم مجلس 

 سپارښتنې کړيدي، چې لنډيز يي په الندې ډول دئ:
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وم بنديز نشته، خو د شريعت له مخې د په مصنوعي القاح ک •

ښځې دپاره پرته له خپل ميړه د بل چا د سپرمو آخيستل حرام 

دي. دا ځکه چې دې سره د ماشوم هويت مغشوش کيږي او په 

نتيجه کې يي  قانوني، اخالقي او روحي ستونزي منځ ته 

راځي.  د طالق او مرگ نه وروسته د پخواني ميړه د سپرمو نه 

 م جايزه نده.استفاده ه

که چيرې د شنډوالي د عالج نورې طريقې لکه درمل او د    •

جراحۍ عمليات نتيجه ورنکړي، نو په اسالم کې د وجود نه 

روا ده،   خو پدې شرط  invitro fertilizationبهر  القاح يا 

چې  د ښځې او ميړه دخپلو تخمو او سپرمو څخه پکې 

او سپرمو نه  استفاده وشي. د بل چا د بخښل شوو تخمو

 استفاده روا نده.

په اسالم کې د اوالد راوړل د واده )نکاح( په صورت کې روا  •

دي، او په نکاح کې قرارداد ددوو کسانو )ښځې او ميړه( تر 

منځ دئ. نو ځکه د ټکنالوژۍ په مرسته د اوالد راوړل يواځې 

د واده شوې ښځې او ميړه تر منځ روا دي. د اسالم له نظره 

په رحم کې د القاح شوې هگۍ په کرلو يا د کرايي  دبلې ښځې

مور او کرايي رحم نه  په استفادې بنديز لګيدالې دئ او 

 داډول اميدواري شرعي نه گڼل کيږي.

دالقاح شوو هگيو ساتل يوه اخالقي النجه  رامنځته کړيده.  •

ښه خو به دا وي چې د امکان په صورت کې يواځې داړتيا په 

او تر هغې زياتې جوړې نکړاى شي.    اندازه هگۍ القاح  

اميد دئ  د ساينسي تحقيقاتو په نتيجه کې په راتلونکي کې 
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د  اضافي هگيو ساتل او د اړتيا په وخت کې د هغې نه 

 استفاده ممکنه شي.

که چيرې اضافي هگۍ موجودي وي، نو د ډيرو پوهانو په  •

 عقيده د شريعت له نظره دا هگۍ په رحم کې تر ځاې په ځاې

کيدو دمخه کوم ارزښت نلري او په له منځه وړلو کې يې کوم 

ممانعت نشته. خو ځينې نور بيا په دې عقيده دي چې القاح 

شوې هگۍ ځکه ارزښت لري چې دا  د انسان  په پيدايښت 

کې لومړې پړاو  دئ، نو دهغې د له منځه وړلو، د ساينسي 

مرگه د  څيړنو دپاره د هغې د استعمال او په طبيعي توگه تر

هغې د پريښودلو په منځ کې د انتخاب په وخت کې به دغه 

وروستۍ طريقه ځکه غوره وي چې په هغې کې په څرگنده په 

 ژوند يقيني تيري  نه ليدل کيږي
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 (Contraception) د اميدوارۍ مخنيوې  

 

 

په اسالم کې کورنۍ زيات ارزښت لري او ماشومان د خداى 

ږي. څرنگه چې په اسالم کې د واده نه پرته نعمت او تحفه گڼل کي

جنسى تماس منع دئ، نو طبيعي ده چې د اميدوارۍ د مخنيوى 

 په هکله بحث په واده شوى ښځې او ميړه پورې اړه لرى.

 

 د اميدوارۍ د مخنيوي تاريخچه:

داميدوارۍ د مخنيوى مفکوره کومه نوې مفکوره نه ده، خلکو د  

کوښښ کړى. په پخوا  زمانو کې  زرهاوو کلونو راهيسې  د هغې

څومره چې د وجود د جوړښت او وظايفو په هکله  د انسانانو 

معلومات زياتيدل، هومره هم د اميدوارۍ د مخنيوى دپاره  

طريقې راپيداکيدې لکه  د واده ځنډول ،  د اوږدې مودې دپاره 

ماشوم ته د شيدو ورکول، د بارورۍ په وخت کى د کوروالى او 

يوالى نه ځان ساتل اونور. ددئ تر څنګ د ځينو درملو، جنسى نژد

 ٢٧٠٠پرهيز او نورو وسيلو نه هم کار آخيستل شويدئ.  د ميالد نه 

کاله پخوا ليکل شوې هغه طبي چينايي اسناد چې ال تر اوسه 

پاتى شويدي، څرګندوى چې په هغه زمانه کې هم خلکو د خپلې 
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درلوده.  د پاپيروس د خوښې سره سم د نسل دپيداکولو ليوالتيا 

بوټو نه جوړ شوي په لومړنيو مصرى طبى کاغذونو ليکل شوى  د 

اميدوارۍ د مخنيوى نسخې هم تر السه شويدي،  دمثال په  

کاله پخوا دکاهون    د پاپيروس   ١٨٥٠توګه،  د ميالد څخه  

 نسخې.

 

 اسالمي طب او د اميدوارۍ مخنيوې

ې د اميدوارۍ د مخنيوى په اسالمي طب کې هم د پيړيو راهيس

طريقې استعمال شويدي. ابن سينا په خپل کتاب  "قانون" کې د 

(  شيانو لست ذکر کړيدئ.  ٢٠اميدوارۍ دمخنيوي  دپاره د  )

اسالمى فيلسوف او طبيب ابوبکر محمد بن ذکريا رازى هم په 

خپل مشهور "کتاب الحاوى فى ا لطب" يا "په طب باندې جامع 

( شيانو ته اشاره ١٧٦وارۍ د مخنيوى  دپاره )کتاب" کې د اميد

کړيده، او د نورو عواملو په څنګ کې ېي د مور روغتيا، د مور 

 دښکال او اقتصادى داليلو ذکر کريدي.  

 

 د اميدوارۍ د مخنيوي دطريقو ډولونه

د مصنوعي او طبيعي طريقو د استعمال څخه په اميدوارۍ او د 

ه کيداى شي.  البته د طريقو هغې د وخت په هکله  مرسته ترالس

ډولونه ډير دي او هره طريقه ېي په جال ډول کار کوى. په دغه 

طريقو کې تر اوسه ال يوازې د پوکڼيو او جراحي عملياتو له الرى 

د شنډولو دوه طريقې د نارينوو دپاره، او نورې ټولې ېي د ښځو 

 دپاره دي:
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پدې طريقه کې د پوکڼيو،  دخنډ يا مانعي طريقه: .أ

ديافراگم، د رحم د غاړى د پوښ او نورو شيانو څخه استفاده 

کيږي، کوم چې د ښځې او ميړه د تخمو د يوځاې کيدو په 

 الره کې خنډاو مانعه  پيښوي.

پدې طريقه کې د گوليو ياپيچکاريو او  هورموني طريقه: .ب

ټومبلو په وسيله د هورمونونود استعمال له الرې د ښځو په 

نډول يا بيالنس  په  بدلون سره  د وجود کې د هورمونى ا

 اميدوارۍ مخنيوې کيږي.

پدې طريقه کې د رحم دننه د االتو په  ميخانيکى طريقه:  .ج

ايښيدو سره  په رحم کې داسى بدلونونه راځي چې د 

 اميدوارۍ مخنيوې کوي.

د حمل د اخيستلو په ورځو يا د بارورۍ په  طبيعي طريقه: .د

نه د ځان ساتنې په شان وخت کې د کوروالې يا جنسى تماس 

 تدابير په طبيعي توګه د اميدوارۍ مخه نيسي.

پدې طريقه کې د جراحي عملياتو په وسيله  جراحى طريقه: .ه

په ښځو او نارينوو کې د تخمو د انتقال ټيوبونه   يا نلونه  

بنديږي. د اميدوارۍ دا طريقه د تل دپاره ده او د شنډوالي 

 سبب کيږي.

لکه چې د نوم څخه ېي څرگنديږى   ه:بيړنۍ يا عاجله طريق .و

دا طريقه د اميدوارۍ د نورو طريقو د نه استعمال او يا د کار 

د نه کولو په صورت کې د سمالسي اغيزې دپاره 

 استعماليږي.  
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 آيا د اميدوارۍ مخنيوي ته په اسالم  کې اجازه شته؟

دانسانى ژوند د مختلفو اړخونو په هکله  مسلمانان 

دځواب دپاره د پوهې او معلوماتو درې سرچينې دخپلوپوښتنو 

لري. لومړې قران، دوهم  د پيغمبر )ص( وينا )حديث( او عمل 

 )سنت(، او دريم  د اسالمي فقهاوو اجتهاد.

 

  په قرآن شريف  کې د اميدوارۍ د مخنيوي په هکله کومه

اشاره شوې نده خو د اميدوارۍ د مخنيوى مخالفين  ډير ځله 

إِن َ  تُّلُّوا أَْولَدَکُّمْ خَْشَيةَ إِمْلَقٍ نَحْنُّ نَرْزُّقُّهُّمْ وَإِي َاکُّمْوَلَا تَقْ د "

آيت  ته اشاره کوي او هغه د  " قَتْلَهُّمْ کَانَ خِطÁْا کَبِيرًا

ماشومانو د وژلو په څنګ کې د اميدوارۍ  په مخنيوي  

بنديز گڼي. د والدت د پالن کولو پلويان وايي چې دا ډول 

 تفسير سم ندئ.

 ګڼ شمير احاديثو څخه داسې څرګنديږي چې پيغمبر )ص(  د

د اميدوارۍ په مخنيوى خبر ؤ او په خاصو حاالتو کې ېي  

 ل.ائيدوت

  داسالمي فقهې پوهان، د طبي ساينس اسالمي اداره او د

شمالي امريکې اسالمي طبي ټولنه، د مور دروغتيا، 

لو په يلو په گډون دگڼو داليټولنيزو، اقتصادي  او نورو دال

وجه د واده شوو جوړو لخوا د اميدوارۍ د مخنيوي د طريقو 

د استعمال سره موافقه لري، پدې شرط چې دښځې او ميړه 

دواړو خوښه پکې شامله وي، استعماليدونکې طريقې بيرته 

په شاتلونکې وي )د تل دپاره د عقامت سبب نشي(، او په 
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تړ نکوي، روغتيا ناوړه اغيزه ونلرى. دوې د هغو طريقو مال

 کوم چې د بې مودې ماشوم د زيان )سقط( سبب کيږي.

 

استعمال په انفرادي  واو يا نارينوو کې د جراحي طريق په ښځو

کچه د ښځې او ميړه دواړو په خوښه يواځې هغه وخت د منلو وړ 

 دئ چې :

  د اميدوارۍ له امله د ښځې روغتيا ته سخت خطر د پيښيدو

 امکان وي.

 قې يا کار ونکړي او يا په روغتيا ناوړه د مخنيوي نورې طري

 اثرات ولري.

 ( ناروغي جنين  دډير خطر  د ښځې، ميړه او يا دواړو ارثي )

 سره مخامخ کړي.

 

 د زياتو معلوماتو او منابعو دپاره ولولۍ:

 آيت ٣١( سورى ١٧پاک قرآن د بنى اسرائيلو ) 

 آيت ١٥١( سورى ٦) االنعام پاک قرآن د  

اسالمي طبي ټولنې د اسالمي طبي د شمالي امريکې د  

 اخالقو سند

 د طبي ساينس د اسالمي ادارې اسناد 
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 کلونينگ يا د ورته شيانو جوړول

 

کلونينگ چې په عربي کې انتنساخ ترجمه شوى د نن ورځې يوه 

گرمه اومهمه موضوع ده . دې موضوع ته هغه وخت دنړيوالو 

ل کې په سکاټلند کې کا ١٩٩٧زياته پاملرنه  جلب شوه کله چې په 

د ديوې تجربې په ترڅ کې د يوې گډې  )ميږې( د وجود   يوې 

په نامه  په يوى بلې  (Dolly)حجرې ته وده ورکړشوه او د "ډالي"  

داسې گډې بدله شوه چې د فزيکى  اوارثى خواصو له پلوه اصلى 

 گډې ته ورته وه.  

 

 کلونينگ څه ته وائي؟

وناني کليمه ده چه د ورته يا په اصل کې يوه ي(Clone)کلون 

هم د ورته يا مشابه   (Cloning)مشابه معنى لرى او کلونينگ   

شئ جوړولو ته وائى. په ژوند پوهنه يا بيالوژى کې  هم کلونينگ 

د يوه ژوندى  موجود څخه د بل ورته موجود جوړولو ته ويل 

کيږى. ساينس پوهان دکلون اصطالح دهغو مختلفو اوښتونونو 

لونونو دپاره استعمالوى  په کومو کې چه د بيولوژيکى او بد

ژينيتيک  نقل اخيستل کيږي.  د کلون  موادو کټ مټ کاپى يا

کال کې د "هربرت وبر" په  ١٩٠٣اصطالح د لومړي ځل دپاره په 
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نامه يوه آلماني گياه پيژندونکي د مکروبونو په شان  هغو 

ه غير جنسي ژونديو موجوداتو دپاره استعمال کړه کوم چې پ

توگه زيږنده کوي.  د يادونې وړ ده چې يو گڼ شمير نباتات او 

ساده حيوانات پرته لدې چې د نسل د بقا دپاره نورو نباتاتو او 

حيواناتو ته اړه ولرى ، له غير جنسى الرى زيږنده کوي او خپل 

 نسل توليدوي.

 

 د کلونينگ تاريخچه

انان  د پيوند کولو  او (  کلونو راپدې خوا انس٢٠٠٠له دوه زره  )

قلمو  له الرى د بوټو او نيالگيو په غير جنسي توليد بوخت دي.  

کال کې  د  ١٩٥٨دعصري البراتوارونو په رامنځ ته کيدو سره په 

"سټيوارد" په نامه يوه ساينس پوه  گازره  )زردکه( درسيدلې 

)بالغې( واحدې حجرې څخه د هورمون  لرونکو موادو په کلچر 

کال کې "جان گوردون" لومړنۍ حيواني  ١٩٦٤ون کړه.  په کې کل

حجره کلون کړه. شل کاله وروسته دهمدې طريقې څخه په 

استفادې سره ساينس پوهانو په سويس او امريکې کې په 

 برياليتوب سره  موږکان کلون کړل.

 

 د حجراتو مختلف ډولونه

د ژونديو موجوداتو ټول حجرات  د جنسى حجراتو د يوځاى 

دو څخه منځ ته راځي. دا  يدو يا القاح شوې هگۍ د تقسيميک

حجرات مخکې لدې چې د خاصو کارونو دپاره په اختصاصي 

بدل شي،  دتنې يا ريښې  (Somatic Cells) بيالبيلو حجراتو يا 

 په نامه ياديږي.  (Stem Cells)د حجراتو 
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: د وجود حجرات  د Somatic Cells)  (اختصاصي حجرات

و ښځينوو د جنسي حجراتو نه پرته ټول د سوماتيکو نارينوو ا

حجراتو څخه جوړ شويدي. د سوماتيک کليمه د يوناني کليمې 

سوما نه اخيستل شوي چې د وجود يا ځان معنى ورکوي.  دا 

حجرات د وجود د مختلفو غړو انساج جوړوي لکه د پوستکې، 

هډوکو، اعصابو، عضالتو په شان انساج.  کله چې تاسو خپل 

الس پرې کړئ نو بيا همدا تخصصي حجرات د هغې د جوړولو او 

 ترميم دپاره نور ورته حجرات جوړوي. 

 

په ژونديو موجوداتو کې   (Stem Cells)دتنې يا سټې حجرات  

هغه حجرات دي چې  د ويشلو له الرې د ځان د نوي کولو او په 

و مختلفو اختصاصي حجراتو د بدليدلو قابليت لري . د تي لرونک

 ژوو د تنې حجرات دوه مهم ډولونه لري:

يا هغه (Embryonic Stem Cells) دتنې جنيني حجرات  

حجرات چې د جنين د ودې په لومړنيو مرحلو کې )دالقاح 

 ١٥٠-٥٠ورځې وروسته کله چې  ٥-٤شوې هگۍ ځخه 

حجرې جوړې شوي وي(، منځ ته راځي او بيا وروسته ترې د 

تر څه وخت دمخه د تنې   وجود بيالبيل انساج جوړيږي.

د تنې د حجراتو د حاصلولو او ترالسه  ،جنيني حجرات

يواځنۍ منبع وه. او د هغې دترالسه کولو دپاره به  ولکو

جنين له منځه وړل کيده. خو تيرکال جاپاني ساينس پوهانو 

يوه داسې طريقه کشف کړه د کوم په مرسته چې د انسان د 

جنيني حجراتو په پوستکي دعادي حجرې څخه  د تنې د 

شان کار اخيستل کيږي.  ددئ طريقې په رامنځ ته کيدو سره 
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د تنې د حجراتو د څيړنو په برخه کې د يوه مهم اخالقي 

 انتقاد دپاره د حل الره پيدا شوه.

د تنې لوې او بالغ حجرات چې د وجود په مختلفو برخو کې  

 پيدا کيږي او د ويشل کيدو له الرې مړه  او زيانمن شوي

حجرات بيا جوړوي.  پدې وروستيو وختو کې پدې برخه 

کې يو ستر پرمختگ په پالستيک جراحى کې د دا ډول 

حجراتو نه کار اخيستل ؤ. ډاکټرانو د لومړې ځل دپاره 

وکړاې شو چې د وازګې يا غوړو د يوې حجرى په مرسته 

ديوې ښځې د سينې هغه نيمگرتيا او نقص له منځه يوسي 

اني غوټې د لرې کولو له امله منځ ته  کوم چې ديوې سرط

 راغلې ؤو.  

 

 اهميت او رول   (Stem Cells)د "تنى"  دحجراتو

د تنې حجرات  دروغتيائي څيړنو او  انسان د ودې د څرنگوالي  

په پلټنو کې زيات ارزښت لري. ددې حجراتو څخه د انسان دوجود 

دهر ډول اختصاصي حجراتو د جوړيدو دپاره کار اخيستل 

کيداې شي. گڼ شمير څيړونکي هيله لري چې يوه ورځ وکوالې 

شي د تنې د حجراتو په مرسته د زړه ، الزايمر او سرطان په شان 

ناروغيو عالج وکړي، او د ناروغه او ناقصه غړو د پيوند دپاره 

 کار واخلي.

     

 د کلونينگ تخنيک

په کلونينگ کې د يوې حجرې ارثي معلومات چې د هستې په 

کې وي، داسې حجرى ته نقل کيږي چه له ارثي معلوماتو  ونوجين
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خالي شوي وي، او په نتيجه کې يوه داسې حجره منځ ته راوستل 

کيږي چې د ودې او کرلو وړ وي. لکه څنگه چې د هگيو حجرات د 

يوه نوي مکمله ژوندي موجود د جوړولو قابليت لري، همدا شان 

ه نوي، مکمله ژوندي لرى، د يو جينونهدغه حجرات چې يوشان 

موجود د جوړولو قابليت لرالې شي. د"ډالي" نه مخکې ټولې 

گډې به په طبيعي توگه دمور او پالر د تخمو د يوځاى کيدو نه 

تى لرونکى ژوې ؤو چې يواځې  ىراپيدا کيدلې، ډالي لومړن

 ديوې هستې د حجرې نه په مصنوعي توگه جوړ شو. 

 

، يوه احاطه شوې  ډبه چې هسته د حجراتو د مغزو په شان وي

ديوه  ژوندي موجود د جوړيدو دپاره د حجرې د اړتيا وړ ټول 

په بڼه کې  (DNA)معلومات لري. دا معلومات د "ډي اين اى" 

وي . دا چې مونږ يوتربله بيسارې توپير لرو، له همدې امله دئ 

 چې "ډي اين اى"  مو سره توپير لري.

 

 وپيرد مصنوعي القاح سره د کلونينگ ت

کلونينگ د مصنوعي القاح سره، په کوم کې چې د نارينه تخم په 

مصنوعى توگه  د ښځينه هگۍ سره يوځاې کيږي، توپير لري. په 

کلونينگ کې د کلون شوي ژوي  ارثي خواص  د مور او پالر 

دواړو څخه د اخيستل شوو خواصو د احتمال په خالف، کټ مټ 

رې نه يې استفاده شوي د هغه  يوه ژوى  په شان وي، چې د حج

وي.  د يادونې وړ ده چې په طبيعي ډول هم کلونينگ پيښيدالې 

سره ورته غبرگوني . دا سره کټ مټ ورته زيږيدلي  مثالًشي، 
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جوړې هغه وخت  منځ ته راځي چې القاح شوې هگۍ چې د 

زايگوټ په نامه هم ياديږي، د جنين په دوو حجرو د تقسيميدلو 

ه دوو بيلو حجرو بدلې شي. دا حجرات بيا په وخت سره جال او پ

 جال وده کوي او په دوو سره ورته غبرگونو بدلې شي. -هريو جال

 

 د کلونينگ مختلف ډولونه

لکه چې دمخه ذکر شول، کلونينگ يوه عامه اصطالح ده چې 

پخوا به د بيولوژيکي موادو د کاپي کولو يا نقل کولودپاره 

و او خبرونو کې د کلونينگ په استعماليده.  کله چې په مطبوعات

هکله مطالب خپاره کيږي نو اکثره ددوې هدف يوازې يو  ډول 

  (Reproductive) کلونينگ وي چې هغه  بيا توليدونکۍ 

کلونينگ دئ.   خو د کلونينگ نور ډولونه هم شته، او د 

  جنتيککلونينگ تکنالوژى د نورو ژونديو موجوداتو د ارثي يا 

نه پرته  د نورو اهدافو دپاره هم  غبرگونى د جوړولو

 استعماليداې شي.  دکلونينگ ځينې ډولونه په الندې ډول دي:

کلونينگ: دا ډول کلونينگ د  DNAد"ډي اين اى"  .أ

دکلونينگ په نامه هم    جينونوموليکولى کلونينگ او د 

کلونو راهيسى موجوده او د  ١٩٧٠ياديږي. دا تکنالوژى د 

دڅيړلو دپاره ترې  په   نوجينوځانگړو موجوداتو د 

 البراتوارونو کې کار آخيستل کيږي.

کلونينگ:  دا ډول   (Reproductive) بيا توليدونکۍ  .ب

تکنالوژي  د هغو ژوو يا څاروو د توليدولو د پاره 

استعماليږي چې د حجراتو"ډي اين اى"  يې سره  يو شان وي.  
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رې د  ډالې په نامه گډه د کلونينگ د همدې  طريقې له ال

 توليد شوه. 

دناروغيو د عالج  دپاره کلونينگ: دا ډول کلونينگ د  .ج

تحقيقاتو او څيړنو دپاره استعماليږي، په کوم کې چې د 

انسان د ودې او ناروغيو د عالج دپاره د "تنى" حجرات يا 

Stem Cell   .حاصليږي 

 

د کلونينگ په هکله دمسلمانو ډاکټرانو اواسالمى 

 فقهى د اکادمۍ دريز

کال په مجلس کې چې د  ١٩٩٧اسالمي فقهي د اکادمۍ د د

استازو په گډون جوړ شوې  ١٢٥اسالمي نړۍ د مختلفو برخو د 

ؤو د نورو موضوعاتو په گډون  دکلونينگ په موضوع هم بحث 

شوئ ؤو.  پدې کنفرانس کې د اسالمي علماؤو، طبيبانو او 

 شوې:فقهاؤو له نظره د کلونينگ په هکله دوه مسئلې وڅيړل 

آيا کلونينگ سره په هغه اسالمى عقيده کې کوم شک   .1

پيداکيداى شي چې خداى )ج(  د موجوداتو خالق او 

 پيداکوونکې گڼي؟

 آيا کلونينگ ته اجازه ورکړ شي او که نه؟  .2

د اسالمي فقهي اکادمۍ په کويت کې دمسلمانو ډاکټرانو   

و بيا يې  ادارى سره د يوه مقدماتى کنفرانس په هکله تماس ونيو ا

موضوع د اکاډمۍ په مجلس کې وڅيړله. دې مجلس ته طب 

پوهان هم راببل شوي ؤو، چا چې اکاډمۍ ته د کلونينگ د جريان 

 او مفهوم په هکله  معلومات ورکړل.
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د لومړۍ موضوع په هکله ټولو موافقه درلوده چې کلونينگ د 

موجوداتو د خلقت په هکله اسالمې عقيدي کې شک نه پيدا 

. پاک اهلل  د کايناتو خالق دئ، خو پدې نړۍ کې يې د علت او کوي

معلول نظام جوړکړيدئ. په ځمکه کې د تخم کرل علت دئ خو 

يواځې خداى )ج( د بوټي په بڼه معلول جوړوي. په همدې ډول 

کلونينگ يو علت دئ او يواځې د خداى )ج( په اراده معلول 

ره څوک د بوټي جوړيداى شي.  لکه څنگه چې د تخم په کرلو س

خالق او جوړونکې نه گڼل کيږي، نو دکلونينگ تخنيگر هم د 

پيدا شوي څاروي خالق گڼل کيداى نشي. يواځى اهلل  خالق دئ او 

 خلقت د هغې په خوښه منځ ته راتالې شي.

 

د کلونينگ د اجازې په هکله د اکاډمۍ د غړو اکثريت د بحث نه 

ن نه پرته د نباتاتو او وروسته دې نتيجې ته ورسيدل چې  د انسا

حيواناتو په برخه کې دکلونينگ اجازه شته. انسان ته دکلونينگ 

غزونه به خورا زياتې پيچلي او يو پر بل اغيزناکې ټولنيزي او 

اخالقي ستونزې رامنځ ته کړي. له همدې امله د انسان د 

 کلونينگ د اجازې ورکول امکان نلري.

 

ترانو او فقهاوو دريځ د د کلونينگ په هکله د مسلمانو ډاک

 اجتماعى اخالقو په دوو مهمو اصولو والړ گڼالې شو:

.  ټول هغه ساينسى طريقې منع کوي  د تاوان او کړولو اصل .أ

کوم چې د افرادو او ټولنې په روحي او اخالقي روغتيا ناوړه 

 اغيزه کوي.
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د ناروغيو دمخنيوي او سمولو په چارو  . د عامه گټو اصل .ب

اجازه ورکوي خو پدې شرط چې د افرادو په  کې کلونينگ ته

نسب، کورنيو او ټولنيزو اړيکو او ارتباطاتو ويجاړونکي 

 او ناوړه  اغيزې ونلري. 

 

 منابع او مأ خذونه

 دساينس دايرت المعارف، دوهم ټوک

مجلس اسناد ٩٧د اسالمي فقهي د اکاډمۍ د   

Human Genome Project at 

www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/hom

e. html sited January 2008.  

 

 

 

http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/home.%20html
http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/home.%20html
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 ترې استفادهکې  تحقيقددې رسالې په هغه منابع چې 

 : شوېده

 

 پريکړېمجلس  ٩٧د اسناد اود اسالمي فقهي د اکاډمۍ  

المى ادارې دخاص يوولسم د روغتيايي ساينس د اس 

 سيمينار اسناد

 د اسالمي کانفرانس د ادارې اسناد 

 پريکړېاو  د شمالي امريکې د اسالمي طبي ټولنې اسناد 

د شمالي امريکې د اسالمي طبي ټولنې د اسالمي طبي  

 اخالقو سند

 اسالمي ادارې اسناد د د طبي ساينس 

 د طبي فقهې د اتم سيمينارپريکړې 

 معارف، دوهم ټوکدساينس دايرت ال 

 فتاوي معاصر، فضل غني مجددي 

 قرآن کريم 

- Human Genome Project at 

www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/

home. html  cited January 2008.  

- Brain Death in Islamic Jurisprudence, Dr. 

Abdulaziz Sachedina, University of Virginia  

- Resolution of the Council of Islamic Jurisprudence 

on Resuscitation Apparatus Decision No. (5) D 

3/07/86

http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/home.%20html
http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/home.%20html
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