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ژﺑﺎړه» :وواﻳﻪ )اﻋﻼن وﮐړه( ﭼي ﺣﻖ راﻏى او ﺑﺎﻃﻞ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وﻻړ ،ﺑﯥ

ﺷکﻪ ﭼي ﺑﺎﻃﻞ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻮﻧﮑى دى«.
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﴿بَل �قذِف ب ِٱ
ژﺑﺎړه» :ﺑﻠکي ﻣﻮږ ﭘﻪ ﺣﻖ ﺳﺮه ﭘﺮ ﺑﺎﻃﻞ وارى ﮐﻮو او دا ﺣﻖ د ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺮ
داﺳي ﻣﺎﺗﻮي ﭼي ګﻮرې ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﻣﺤﻮ ﺳﻮى وي«.

 Ïژﺑﺎړ äﺳﺮﯾﺰå
اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﲆ ﺧﲑ ﺧﻠﻘﻪ ﳏﻤﺪ وﻋﲆ آﻟﻪ واﺻﺤﺎﺑﻪ

اﲨﻌﲔ ،اﻣﺎﺑﻌﺪ:

دﻏﻪ ﮐﻮﭼﻨى ﮐﺘﺎب ﭼي ﻋﺮﺑﻲ ﻧﻮم ﻳﯥ »ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻖ واﻟﺒﺎﻃﻞ« دى د

ﻋﺮاق د ﺑﻐﺪاد او د ﻳﻤﻦ د ﺻﻨﻌﺎء د ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﻳﻮه ﭘﻴﺎوړي اﺳﻼﻣي،

اﺻﻮﻟي او ﻓﻘﻴﻪ ﻋﺎﻟﻢ او ﻣﺒﺎرز اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟکﺮﻳﻢ زﻳﺪان ﻟﻴکﻠى دى .دا

ﮐﺘﺎب د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ وﻳﻨﺎ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ او ﻧړۍ وال ﮐﻔﺮ ﺗﺮ

ﻣﻨځ د ازﻟي او اﺑﺪي ﺷﺨړي او ﺟګړې ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﭘﻪ ﻟﻨډو ټﮑﻮ ﮐي ،ﭘﻪ
ډﯦﺮ ﺧﻮاږه اﻧﺪاز او ﻣﺴﺘﺪﻟﻪ او ﭘﺮﻟﻪ ﻏښﺘې او اوډﻟې ﺗﻮګﻪ ﻏﻮره او ﭘﺮاخ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وړاﻧﺪي ﮐﻮي او د دې ﺟګړې ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﮐي د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د
دﻧﺪو ﻣکﻠﻔﻴﺘﻮﻧﻮ او ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﺮڅﻨګ ،ﺑﺮي ﺗﻪ د

دوى د رﺳﯧﺪو ﻟﭙﺎره وړ او اﺻﻮﻟي ﻻري ﭼﺎري ورښﻴﻲ.

دﻏﻪ راز اﺳﺘﺎد زﻳﺪان ﭘﻪ دې ﮐﺘﺎب ﮐـي د ﻟـﻮى څښـﺘﻦأ د دﻳـﻦ د

ﻣﺮﺳﺘي او ﻧﺼﺮت ﻟﭙﺎره ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﭙﻠﻮ وﺟـﺎﻳﺒﻮ ﺗـﻪ ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﮐـﻮي او د
دې ﻣﻮﺧي د ښﻪ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﯧﺪو ﻟﭙﺎره د ﺣﻬﺎد او ﺟګړه ﻳﻴﺰو ځﻮاﮐﻮﻧـﻮ د

ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړه ﻻزﻣي څﺮګﻨﺪوﻧي ﻟﺮي .د دې ﺗـﺮ څﻨـګ ﺑﺮﻳـﺎﻟﻴﺘﻮب
ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو ﻫﻐﻪ ﺧﻨډوﻧﻪ او ﻣﻮاﻧﻊ ﻫﻢ څﺮګﻨﺪوي ﭼـي ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن
ډډه ځﻨي وﮐړي او د ﻟﻮى څښﺘﻦ د دﻳﻦ د ﻣﺮﺳـﺘي او ﻧﺼـﺮت ﻟﭙـﺎره د

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰو ﺗﺸکﯧﻼﺗﻮ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل ﻫﻢ اړﻳﻦ او د اﺳﻼم ﻟـﻪ
ﻏﻮښﺘﻨﻮ څﺨﻪ ګڼﻲ.

٢

د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺟګړه ﮐي اﻟﻬي ﺳﻨﺖ

څﻨګﻪ ﭼي ﻟﻪ څﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ راﻫﻴﺴي اﻣﺮﻳکﺎﻳﻲ او ﻧـﻮرو اروﭘـﺎﻳﻲ ﺑﺎﻃـﻞ

ﭘﺎﻟﻮ زﻣﻮږ ﭘﺮ اﺳﻼﻣي ﺧﺎوره ﺑﺮﺑﻨډ ﺗﯧﺮى ﮐړى دى او دﻟﺘﻪ او ﭘـﻪ ﻋـﺮاق
ﮐي د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺟګړه د ﻧـړۍ وال ﮐﻔـﺮ د ﻣـﺎﺗي ﭘـﺮ ﻟـﻮر ﭘـﻪ ﺧـﺮپ

رواﻧﻪ ده ،ﻧﻮ د دې ﻟﭙﺎره ﭼي زﻣـﻮږ دراﻧـﻪ او ﭘـﺮ اﺳـﻼم او ﻫﻴـﻮاد ﻣـﻴﻦ

ﻫﻴﻮادوال د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ د ﺟګړې ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﻫﺮ اړﺧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻟﺮي

او د اﺳﻼم د ﻧﻨګي او دﻓﺎع او د ﻫﻴﻮاد د ژﻏﻮرﻧي ﭘـﻪ ﮐـﺎر ﮐـي وړ ګټـﻪ

ځﻨي واﺧﻠي ،ځکﻪ ﻣﻮ ﻧﻮ دا ﮐﺘﺎب ﭘﻪ ګﺮاﻧﻪ ،ﺧﻮږه ﭘښﺘﻮ وژﺑﺎړى ،ﻟـﻮى
څښﺘﻦأ دي وﮐړي ﭼي د اﺗﻠﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د دې زښﺘﻮ زﻳـﺎﺗﻮ ﺳﺮښـﻨﺪﻧﻮ
او ﻫﻠﻮ ځﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐي زﻣﻮږ ﻟـﻪ ګـﺮان اﺳـﻼﻣي ټـﺎټﻮﺑﻲ څﺨـﻪ د ﭘـﺮدو
ﮐﻔﺎرو د ﺗﯧﺮي او ﻳﺮﻏﻞ ټﻐﺮ ورټﻮل ﺳي او د ﻟﻮى څښﺘﻦأ د ﮐـﻼم او

د ﻫﻐﻪ د ﺳﺘﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج د ﺳﻨﺘﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ اﺳـﻼﻣي ﻧﻈـﺎم ﭘکښـي ټﻴﻨـګ
ﺳي او ﭘﺮ ﻣﻮږ ټﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ ﺧﭙـﻞ رﺣﻤـﺖ او ﻟﻮرﯦﻴﻨـﻪ ﺳـﺮه ﭘـﻪ ﺧﭙـﻞ

ګﺮان اﺳﻼﻣي ﻫﻴﻮاد ﮐي ﻫﻮﺳﺎ او ﺳـﺮﻟﻮړى ژوﻧـﺪ راﭘـﻪ ﺑﺮﺧـﻪ ﮐـړي .د

دﻏﺴي ورځي ﭘﻪ ﻫﻴﻠﻪ.

ﻧﺴﺄل اﷲ أن ﻳﻨﴫ إﺧﻮاﻧﻨﺎ اﳌﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﰲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻋﺮاق و ﻓﻠﺴﻄﲔ

وﰲ ﻏﲑﻫﺎ ﻋﲆ ﻋﺪوﻫﻢ ،وأن ﳚﻤﻊ ﻛﻠﻤﺘﻬﻢ ﻋﲆ اﳊﻖ ،وأن ﻳﻮﻓﻖ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﲨﻴﻌﺎ
ﳌﺴﺎﻋﺪﲥﻢ واﻟﻮﻗﻮف ﰲ ﺻﻔﻬﻢ ﺿﺪ ﻋﺪوﻫﻢ ،وأن ﳜﺬل أﻋﺪاء اﻹﺳﻼم أﻳﻨﲈ ﻛﺎﻧﻮا

وﻳﻨﺰل ﲠﻢ ﺑﺄﺳﻪ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺮد ﻋﻦ اﻟﻘﻮم اﳌﺠﺮﻣﲔ ،إﻧﻪ ﺳﻤﻴﻊ ﻗﺮﻳﺐ .وﺻﲆ اﷲ وﺳﻠﻢ

ﻋﲆ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ،وآﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ،وأﺗﺒﺎﻋﻪ ﺑﺈﺣﺴﺎن.

 Ïﻟﯿﮑﻮ áÇژæﻧﺪ ﻟﯿﮏ  æÇﻋﻠﻤﻲ ÂﺛﺎÑ
) (Ãژæﻧﺪ  æÇﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﯥ:

ﺳﺘﺮ او ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻋﺎﻟﻢ ډاﮐټـﺮ ﻋﺒـﺪاﻟکﺮﻳﻢ زﻳـﺪان ﻳـﻮ ﻟـﻪ ﻫﻐـﻮ ﭘﻮﻫـﺎﻧﻮ

څﺨﻪ دى ﭼي ﺧﭙﻞ ځﺎن ﻳﯥ ﭘﻪ ډﯦﺮه ﻣﺘﻮاﺿـﻌﺎﻧﻪ ﺗﻮګـﻪ او ﭘـﻪ ﺻـﺪق او
ﺻﺒﺮ ﺳﺮه د ﻋﻠﻢ ﺧﺪﻣﺖ او ﺧﭙﺮﯦﺪو ،ﭘﻪ ﻋﻠـﻢ او ﺣـﻖ ﺧﻮښـﻮﻧﻪ ﺳـﺮه د

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﭘﺴﻮﻟﻠﻮ او د اﺳﻼم د ﻣﻘﺪس دﻳـﻦ ﺗﺒﻠﻴـﻎ او د ﻧـړۍ وال ﮐﻔـﺮ
ﺳﺮه ډﻏﺮو او ﻣﺒﺎرزو او ﺣﻖ وﻳﻠﻮ او ﺣﻖ ﻟﻴکﻠﻮ ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐړى دى.

ﻟکــﻪ ﭼــي د دﻏــﻪ ﺳــﺘﺮ ﭘﻮﻫﺎﻧــﺪ د اوږده ژوﻧﺪاﻧــﻪ د ﻟــﻮړو ژورو ﻟــﻪ

ﻣﻄﺎﻟﻌې څﺨﻪ څﺮګﻨﺪﻳږي ،ﻫﻐﻪ د دې ﻧﺎﺑﻮدي دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﺘﺎع ﭘﺴي ﻧﻪ دى
ګﺮځﯧﺪﻟى ،ﺑﻠکي ﻋﻠﻢ او ﺗﻮاﺿﻊ ﻳﯥ د ﺷﻬﺮت ګټﻠﻮ ،ﻣﻘﺎم ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ

او د ﻏټﺎﻧﻮ او واﮐﻤﻨﺎﻧﻮ دروازو ﺗﻪ ﻟﻪ درﯦﺪﻟﻮ څﺨﻪ راګﺮځﻮﻟى دى.

دﻏﻪ د ﻓﻘﻬي ،ﺷﺮﻳﻌﺖ او اﺳﻼﻣي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﺎﻣﺘﻮﻋـﺎﻟﻢ ﭘـﻪ ١٩١٧م.

ﮐﺎل د ﻋﺮاق د ﻫﻴﻮاد د ﭘﻼزﻣﯧﻨي ﺑﻐﺪاد ﭘﻪ »ﻫـﻴﺞ اﻟﻌـﺎﻧي« ﻧـﻮﻣي ځـﺎى

ﮐي زﯦږﯦـﺪﻟى او ﻟـﻮى ﺳـﻮى دى .د ﺧﭙﻠـي ﺳـﻴﻤي د ﻗـﺮآن ﮐـﺮﻳﻢ د زده

ﮐړي ﭘﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐي د ﻗﺮآن د ﻗﺮاﺋﺖ ﺗﺮ زده ﮐړي وروﺳﺘﻪ ﻳـﯥ ﻟـﻮﻣړﻧۍ
زده ﮐړي ﭘﻪ ﺑﻐﺪاد ﮐي ﺑﺸﭙړي ﮐړې .ﺑﻴﺎ د ﺑﻐﺪاد داراﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺗﻪ ﺷﺎﻣﻞ

ﺳﻮ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ ﺗﺮ وﺗﻠﻮ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﭘـﻪ ﻟﻮﻣړﻧﻴـﻮ ښـﻮوﻧځﻴﻮ ﮐـي د
ښﻮوﻧﮑي ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ دﻧﺪي ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐړې .ﺑﻴـﺎ د ﺑﻐـﺪاد ﭘﻮﻫﻨﺘـﻮن د ﺣﻘﻮﻗـﻮ

ﭘﻮﻫﻨځي ﺗﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮ او ﻟﻪ دﻏﻪ ﭘﻮﻫﻨځي څﺨﻪ ﺗﺮ ﻓﺮاﻏـﺖ وروﺳـﺘﻪ د

ﻳﻮه دﻳﻨي ښﻮوﻧځي ﻣﺪﻳﺮ وټﺎﮐﻞ ﺳﻮ.

٤

د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺟګړه ﮐي اﻟﻬي ﺳﻨﺖ

ﺑﻴﺎ د ﻣﺼﺮ د ﻗﺎﻫﺮې د اﺳﻼﻣي ﺷﺮﻳﻌﺖ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮت ﺗﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳـﻮ او

د ﻣﺎﺳټﺮۍ ﺳﻨﺪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﻤﺘﺎزه درﺟـﻪ ځﻨـي ﺗﺮﻻﺳـﻪ ﮐـړ .ﻫﻐـﻪ ﻧﻮﻣـﻮړي
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮت ﺗﻪ ﺗﺮ ﺷﺎﻣﻠﯧﺪو ﭘﻪ دﻣﺨﻪ او وروﺳﺘﻪ ﻣﻬﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐـي د اﺳـﻼﻣي

ﻓﻘﻬي او د ﻫﻐې د ﻣﻬﻤﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠـﻪ ځـﺎﻧګړي ﻣﻄـﺎﻟﻌې وﮐـړې،
ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﻳﯥ د ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﻪ /او د ﻫﻐﻪ د ﺷﺎګﺮد اﺑﻦ اﻟﻘـﻴﻢ

اﻟﺠﻮزﻳﻪ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ وﻟﻮﺳﺘﻞ .ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ ١٩٦٢م.ﮐﺎل د ﻗﺎﻫﺮې ﻟﻪ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن

څﺨﻪ د دﮐﺘﻮرا ﺳﻨﺪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړ.

) (Èﻋﻠﻤﻲ Ï íÑÇÏÇ æÇﻧﺪ íﯾﯥ:

اﺳﺘﺎد زﻳﺪان د ﻋﺮاق دﻧﻨﻪ او د ﺑﺎﻧﺪي ﻻﻧﺪي دﻧﺪي ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي دي:

 -1د ﺑﻐـﺪاد ﭘﻮﻫﻨﺘــﻮن د ﺣﻘﻮﻗــﻮ د ﭘــﻮﻫﻨځي د اﺳــﻼﻣي ﺷــﺮﻳﻌﺖ د
څﺎﻧګي اﺳﺘﺎد او ﻣﺸﺮ وټﺎﮐﻞ ﺳﻮ.

 -2د ﺑﻐﺪاد ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن د ادﺑﻴﺎﺗﻮ د ﭘﻮﻫﻨځي د اﺳﻼﻣي ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﺘﺎد
او د دﻏﻪ ﭘﻮﻫﻨځي د دﻳﻦ د څﺎﻧګي ﻣﺸﺮ وټﺎﮐﻞ ﺳﻮ.

 -3د ﺑﻐﺪاد د اﺳﻼﻣي څﯧړﻧﻮ د ﭘﻮﻫﻨځي اﺳﺘﺎد وټﺎﮐﻞ ﺳﻮ.
 -4د ﺑﻐﺪاد د اﺳﻼﻣي څﯧړﻧﻮ د ﭘﻮﻫﻨځي ﻣﺸﺮ وټﺎﮐﻞ ﺳﻮ.

 -5ﭘﻪ ١٩٦٨ﮐـﺎل د ﻟـږي ﻣـﻮدې ﻟﭙـﺎره د ﻋـﺮاق د اوﻗـﺎﻓﻮ او دﻳﻨـي
ﭼﺎرو وزﻳﺮ وټﺎﮐﻞ ﺳﻮ.

 -6د ١٩٩٢م.ﮐــﺎل را ﭘــﻪ دې ﺧــﻮا د ﻳﻤــﻦ د ﺻــﻨﻌﺎء د ﭘﻮﻫﻨﺘــﻮن د

اﺳــﻼﻣي څﯧړﻧــﻮاو د ﻣﺎﺳــټﺮۍ او دﮐﺘــﻮرا د څــﺎﻧګي د اﺳــﻼﻣي

ﺷﺮﻳﻌﺖ د اﺳﺘﺎد ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ دﻧﺪه ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻮي.

 -7ﭘﺮ ﭘﻮرﺗﻨۍ دﻧﺪه ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﻪ ﺻـﻨﻌﺎء ﮐـي د اﻻﻳﻤـﺎن د ﭘﻮﻫﻨﺘـﻮن د
ﻓﻘﻬي او د ﻓﻘﻬي د اﺻﻮﻟﻮ د څﺎﻧګي د اﺳﺘﺎد ﭘﻪ ﺗﻮګـﻪ ﻫـﻢ دﻧـﺪه

د ﻟﻴکﻮال ژوﻧﺪ ﻟﻴک او ﻋﻠﻤي آﺛﺎر

٥

ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي.

)ﺟ (Üﭘﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﮐﻲ ﻏړﯾﺘﻮ Èﯾﯥ:

ډاﮐټﺮﻋﺒﺪاﻟکﺮﻳﻢ زﻳﺪان د ډﯦﺮو اﺳﻼﻣي ﻋﻠﻤي ټﻮﻟﻨﻮ ﻏړى ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮى

دى ،ﭘﻪ دې ډول:

 -1د ﺗﯧﺮي ﻣﻴﻼدي ﭘﯧړۍ د اوﻳﺎﻳﻤﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ را ﭘﻪ دې ﺧﻮا د اﺳﻼﻣي
ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن د ﻋﻠﻤﺎوو د ﻣﺠﻠﺲ ﻏړى دى.

 -2د ٢٠٠٠ﮐـــﺎل را ﭘـــﻪ دې ﺧـــﻮا د راﺑﻄـــﺔ اﻟﻌـــﺎﻟﻢ اﻻﺳـــﻼﻣي د
اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬي د ﻣﺠﻠﺲ ﻏړى دى.

 -3د ﺻﻨﻌﺎء د اﻻﻳﻤﺎن د ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن د اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬـي اﻻﺳـﻼﻣي د
ﻣﺠﻠﺲ ﻏړى دى.

) (Ïﺳﯿﺎﺳﻲ Ï æÇﻋﻮﺗﻲ ﺑﻮﺧﺘﯿﺎ íæﯾﯥ:

د ﺗﯧﺮي ﻣﻴﻼدي ﭘﯧړۍ د ﭘﻨځﻮﺳﻤﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﮐـي د ﻋـﺮاق د

اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ګﻮﻧﺪ ﻏړى ﺳـﻮ .د دﻏـﻪ ګﻮﻧـﺪ ﺑﻨﺴـټ اﺳـﺘﺎد ﻣﺤﻤـﺪ

ﻣﺤﻤﻮد ﺻﻮاف ﭘﻪ ﻋﺮاق ﮐي اﻳښى وو .ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ١٩٥٨ﮐﺎل د دﻏﻪ ګﻮﻧﺪ د
ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ډﻟي ﻏړى ﺳﻮ.

ﭘﻪ  ١٩٦٠ﮐﺎل د دﻏﻪ ګﻮﻧﺪ د ﺷﻮرا د ﻣﺠﻠﺲ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐـي د

دﻏﻪ ګﻮﻧﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﻋﺎم )ﻣﺸﺮ( وټﺎﮐﻞ ﺳﻮ .ﺗﺮ ﻧﻮﻳﻴﻤـﻮ ﮐﻠﻮﻧـﻮ ﭘـﻮري ﭘـﻪ
ډﯦﺮو ﺳﺨﺘﻮ ،ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻮ او ﻣﺨﻔي ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﮐي ﭘـﺮ دﻏـﻪ دﻧـﺪه ﭘﺎﺗـﻪ وو،
ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ١٩٩٢ﮐﺎل د ﻳﻤﻦ ﺻﻨﻌﺎ ﺗﻪ وﻻړ او ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻫﻠﺘﻪ اﺳﺘﻮګﻨﻪ ﻟﺮي.
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)ﻫ (Üﭘﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻏﻮﻧډ æﮐﻲ ګﺪ äæﯾﯥ:

اﺳــﺘﺎد زﻳــﺪان ﭘــﻪ ﺣﻘﻮﻗــﻮ او اﺳــﻼﻣي ﺷــﺮﻳﻌﺖ ﮐــي د ﺗﺨﺼــﺺ او

ارﻳﺎﻧﻮوﻧﮑي ﭘﻮﻫي او ﻣﻬﺎرت څښﺘﻦ دى .ځکـﻪ ﻧـﻮ ﭘـﻪ ﻋـﺮاق ،ﮐﻮﻳـټ،

ﻣکﻪ ﻣکﺮﻣﻪ ،ﻣﺪﻳﻨـﻪ ﻣﻨـﻮره ،رﻳـﺎض ،ﻗﻄـﺮ او ﺻـﻨﻌﺎء ﮐـي ﺟـﻮړو ﺳـﻮو

ﻓﻘﻬــي ﺳــﻴﻤﻴﻨﺎروﻧﻮ او د ﻓﻘﻬــي ﻣﻮﺳــﻮﻋﻮ )داﻳــﺮة اﻟﻤﻌــﺎرف( د ﺗﺮﺗﻴــﺐ
ﻏﻮﻧډو ﺗﻪ ﺑﻠﻞ ﺳﻮى دى.

د ﻳﺎدوﻟﻮ وړ ده ﭼي اﺳﺘﺎد زﻳﺪان ﺗﻪ د ده د »اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓي اﺣكﺎم

اﻟﻤﺮاة واﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺴﻠﻢ« د ﻟﻴکﻠﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻣﻠک ﻓﻴﺼﻞ ﺟﺎﻳﺰه ورﮐړه

ﺳﻮې ده .دﻏﻪ ﮐﺘﺎب د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ اﺳﻼﻣي ﻣﺬاﻫﺒﻮ د ﻓﻘﻬي ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ

ﻫکﻠﻪ ﭘﻪ ﻳﻮوﻟﺴﻮ ټﻮﮐﻮﻧﻮ ﮐي ﺧﭙﻮر ﺳﻮى دى.
) (æﺗﺎﻟﯿﻔﺎ Êﯾﯥ:

اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟکﺮﻳﻢ زﻳﺪان ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠـﻮ اﺳـﻼﻣي او ﻓﻘﻬـي ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎﺗﻮ

ﮐي ډﯦﺮ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ او رﺳﺎﻟې ﻟﻴکﻠي دي .ﭼي د ځﻴﻨﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ دادي:
 -1أﺣكﺎم اﻟﺬﻣﻴﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﻴﻦ ﻓي دار اﻹﺳﻼم.
 -2اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .

 -3اﻟكﻔﺎﻟﺔ و اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﻓي اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﻘﺎرن .
 -4أﺻﻮل اﻟﺪﻋﻮة.

 -5اﻟﻔﺮد واﻟﺪوﻟﺔ ﻓي اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

 -6اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓي أﺣكﺎم اﻟﻤﺮأة وﺑﻴﺖ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓي اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

 -7اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓي ﺷﺮح اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓي اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .
 -8اﻟﺸﺮح اﻟﻌﺮاﻗي ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
45T

45T

د ﻟﻴکﻮال ژوﻧﺪ ﻟﻴک او ﻋﻠﻤي آﺛﺎر

٧

 -9اﺛﺮ اﻟﻘﺼﻮد ﻓي اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت واﻟﻌﻘﻮد.

 -10اﻟﻠﻘﻄﺔ وأﺣكﺎﻣﻬﺎ ﻓي اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
 -11أﺣكﺎم اﻟﻠﻘﻴﻂ ﻓي اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

 -12ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة ﻓي اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

 -13اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟي اﻟﻌﺎم .
 -14اﻻﺧﺘﻼف ﻓي اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

 -15ﻋﻘﻴﺪة اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﺪر وآﺛﺮﻫﺎ ﻓي ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد .
 -16اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓي اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .
 -17ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد ﻓي دار اﻹﺳﻼم .

 -18اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻮاردة ﻋﻠى اﻟﻤﻠكﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓي
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .

 -19ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻓي اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .
 -20ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮق .

 -21اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﺠﺮدة ﻓي اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .

 -22ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺮﺿﺎع ﻓي اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .
 -23ﺑﺤﻮث ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة .

 -24ﻣﻮﺟﺰ اﻷدﻳﺎن ﻓي اﻟﻘﺮآن.

 -25اﻟﻤﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻗﺼﺺ اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﺪﻋﻮة واﻟﺪﻋﺎة .
 -26اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﺪر .

 -27اﻟﻘﺼﺎص واﻟﺪﻳﺎت ﻓي اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .

 -28ﻧﻈﺮات ﻓي اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ.

 -29ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻖ واﻟﺒﺎﻃﻞ .

د اﺳﺘﺎد زﻳﺪان ځﻴﻨي ﻧﻮر څﯧړﻧﻴﺰ آﺛﺎر ﻫﻢ ﺳﺘﻪ ﭼي ﺗـﺮ اوﺳـﻪ ﻧـﻪ دي
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وﻳﻞ ﮐﻴږي ﭼي ډاﮐټﺮ زﻳﺪان ﭼي ﻋﻤﺮ ﻳﯥ ﺗﺮ ) (٩٠ﮐﺎﻟﻮ اوښﺘى دى

ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻧﺎروﻏﻴﻮ اﺧﺘﻪ ﺳﻮى دى ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼي ﭘـﻪ 2009/8/21م ﻧﯧټـﻪ
ﻟﻪ ﺻﻨﻌﺎء څﺨﻪ ﻋﻤﺎن ﺗﻪ د رﺳـﯧﺪو ﭘـﺮ ﻣﻬـﺎل د ځﻴﻨـﻮ دﻳﻨـي ،ﻋﻠﻤـي او

ﺳﻴﺎﺳـي ﺷﺨﺼـﻴﺘﻮﻧﻮ ﺳـﺮه د ﻣﻼﻗـﺎت ﭘـﻪ ﺣـﺎل ﮐـي وﻟﻴـﺪل ﺳـﻮ ﺗﮑــړه

ښکﺎرﯦﺪى او د ﻋﺮاق د ﻓﻴﺪراﻟي ﮐﯧﺪو د ﺣﺮاﻣـﻮاﻟي ﭘـﻪ ﻫکﻠـﻪ ﻳـﯥ ﻓﺘـﻮا

ورﮐړه .ﻟﻮى څښﺘﻦ دي د دې ﻋﻠﻤي ﮐﻮښښﻮﻧﻮ او د ﺣﻖ ﭘﻪ ﻻر ﮐـي د

ﻫﻠﻮ ځﻠﻮ اﺟﺮ ورﮐړي .آﻣﻴﻦ.

ﻋﺒﺪاﻟﻤﺎﻟک )ﻫﻤﺖ(

ﻫﻤﺖ ټﺎټﻮﺑﯽ ،ﭘﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﮐړ
واټ ،درﯦﯿﻤﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ،

ﮐﻨﺪﻫﺎر ،د  ١٣٨٨ل .ﮐﺎل

د ﻟﯧﻨﺪۍ د ﻣﯿﺎﺷﺘي دوه وﯾﺸﺘﻤﻪ

 Ïﺣﻖ  æÇﺑﺎﻃﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ
 Ïﺣﻖ ﻟﻐﻮ íﺗﻌﺮﯾﻒ:

د اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻪ »ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب«)  (١ﮐﺘﺎب ﮐي داﺳي راﻏﻠي دي :ﺣﻖ

د ﺑﺎﻃﻞ ﺿﺪ دى .و�ﺣ�ﻖ� ا���ﻣ�ﺮ� :ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﺣﻖ او ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻮ .ﻳـﺎ د ازﻫـﺮي

ﭘﻪ وﻳﻨﺎ :واﺟﺐ ﺳﻮ .ﭘﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﮐي ﻫﻢ »ﺣ�ﻖ�« د »ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻮ« ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ
راﻏﻠى دى:
ۡ
َ ُ
ََ
﴿قَ َال ٱ َّ� َ
ِين َح َّق عل ۡي ِه ُم ٱلق ۡول﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ.[63 :

ژﺑﺎړه» :ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼي د ﻋﺬاب ﺣکﻢ ﺑﺎﻧﺪي ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻮ ووﻳﻞ«.
ﭘﻪ دې ﺑﻞ آﻳﺖ ﮐي ﻫﻢ » ﹶﺣ ﱠﻘ ﹾﺖ« د »ﻻزم او ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻮ« ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ راﻏﻠـى

دى:
َ
َ ۡ َ
َ َ ٰ ۡ َ َّ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ
�ٰفِر َ
�ن ] ﴾٧١اﻟﺰﻣﺮ.[71 :
اب � ٱل
﴿و� ِ
�ن حقت � ِمة ٱلعذ ِ
ِ

ژﺑﺎړه» :او اﻣﺎ ﭘﺮ ﮐﺎﻓﺮاﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي د ﻋﺬاب ﻓﺮﻣﺎن ﻻزم او ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻮ«.

اﻟﴚ ﹶء« .ﯾﻌﻨی :د ﻓﻼﻧي ﺷي ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺳﻮ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﻌﻨـﺎ ﭘـﻪ
او » ﹾاﺳﺘ ﹶﹶﺤ ﱠﻖ ﱠ ﹾ

ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﮐي داﺳي راﻏﻠي دي:
َ ۡ ُ َ َ َ ٰٓ َ َّ ُ َ ۡ َ َ َّ ٓ ۡ
﴿فإِن ع ِ� � ��هما ٱست
حقا إِث ٗما﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[107 :
ژﺑﺎړه» :ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺳي ﭼي ﻫﻤﺪﻏﻮ دوو ﺗﻨﻮ )د ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ( ګﻨﺎه ﭘـﺮ
ﺧﭙﻠﻮ ځﺎﻧﻮ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﮐړې ده«.
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ﭘﻪ » ﹶا ﹾﻟـﻤﻌﺠﻢ ا ﹾﻟﻮ ﹺﺳﻴﻂ«)  (١ﮐي ﻫﻢ داﺳي راﻏﻠي دي» :ﺣ ﱠﻖ ﹾاﻷﹶﻣﺮ ﹶ ﹺ
ﳛ ﱡـﻖ ﹶﺣﻘـ ﹰﺎ«.
ﹶ
ﹸ ﹾ ﹶ ﹸ ﹶ
ﹾﹸ

ﯾﻌﻨی :ﻓﻼﻧۍ ﻣﺴﺌﻠې ﺻـﺤﺖ وﻣﻮﻧـﺪ ،ﺛﺎﺑﺘـﻪ ﺳـﻮه او رﺷـﺘﻴﺎ وﺧﺘـﻞ .او
» ﹶ ﹶﲢ ﱠﻘ ﹶﻖ ﹾاﻷﹶ ﹾﻣ ﹸﺮ« .ﯾﻌﻨی :ﻓﻼﻧۍ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺖ وﻣﻮﻧﺪ او ﻋﻤﻼ� ﭘﯧښـﻪ ﺳـﻮه.
او » ﹶﺣ ﱠﻘ ﱠﻖ ﹾاﻷﹶ ﹾﻣ ﹶﺮ« .ﯾﻌﻨی :ﻓﻼﻧۍ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻳـﯥ ﺛﺎﺑﺘـﻪ او ﺟﻮﺗـﻪ ﮐـړه او د ﻫﻐـې

رﺷﺘﻴﻨﻮﻟي ﻳﯥ څﺮګﻨﺪه ﮐړه.

ﭘﻮرﺗﻨﻴﻮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧـﻪ څﺮګﻨـﺪﻳږي ﭼـي د »ﺣـﻖ« ﻣﻔﻬـﻮم ﭘـﺮ

ﺛﺒﻮت ،ﻟﺰوم او ﺻﺤﺖ وﻻړ دى.

ﭘﺮدې ﺑﻨﺴټ وﻳﻼى ﺳﻮ ﭼي»ﺣﻖ« ﯾﻌﻨی :ﺛﺎﺑﺖ،ﻻزم اوﺻﺤﯿﺢ.

 Ïﺑﺎﻃﻞ ﻟﻐﻮ íﺗﻌﺮﯾﻒ:

) (٢
اﻟﴚ ﹸء« :ﻫﺴي ﺧﻮﺷـي
ﭘﻪ »ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب« ﮐي راﻏﻠي دي ﭼي » ﹶﺑ ﹶﻄ ﹶﻞ ﱠ ﹾ

ﭼټ ـﻲ ﻟــﻪ ﻣﻨځــﻪ وﻻړ او ﭘﻮﭘﻨــﺎ ﺳــﻮ .ﺑﺎﻃــﻞ د ﺣــﻖ ﺿــﺪ او ﺟﻤــﻊ ﻳــﯥ
»اﺑﺎﻃﻴﻞ« ده.

ﻫﻤﺪا راز ﭘﻪ »اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ«

) (٣

اﻟﴚـ ﹸء :ﺗﺒـﺎه
ﮐي راﻏﻠـي دي :ﹶﺑ ﹶﻄ ﹶـﻞ ﱠ ﹾ

اﻟﴚـ ﹶء« :د ﻓﻼﻧـي ﺷـي ﻧﺎﺳـﻢ
او ﭘﻮﭘﻨﺎ ﺳﻮ او ﺣکﻢ ﻳﯥ ﺳﺎﻗﻂ ﺳﻮ » .ﹶأ ﹾﺑ ﹶﻄ ﹶﻞ ﱠ ﹾ

واﻟى ﻳﯥ څﺮګﻨﺪ ﮐړ او ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﺑﺎﻃﻞ ﮐړ.

ﭘﻪ »ﻣﻔﺮدات ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻘﺮآن«)  (٤ﮐﺘﺎب ﮐـي ﻫـﻢ ﭘـﻪ دې ﻫکﻠـﻪ داﺳـي

راﻏﻠي دي :ﺑﺎﻃﻞ ،د ﺣﻖ ﻧﻘﻴﺾ دى او ﻟﻪ ﻫﻐي ﻣﺴﺌﻠې څﺨـﻪ ﻋﺒـﺎرت
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دى ﭼي ﮐﻠﻪ ﻳﯥ وڅﯧړو ﺟﻮت ﻧﻪ ﺳي .ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘـﻪ ﻗـﺮآن ﮐـﺮﻳﻢ ﮐـي

ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
َ
َ
ۡ
ۡ
ُ
َّ
َ
ُ
﴿ َ�ٰل َِك بأ َّن ٱ َّ َ
� ُه َو ٱ َ
� ُّق َوأن َما يَ ۡد ُعون مِن دونِهِ ٱل َ�ٰ ِطل﴾ ]ﻟﻘﻤﺎن.[30 :
ِ

ژﺑﺎړه» :دا ﻫﺮڅﻪ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ دى ﭼي ﻳﻮازي اﻟ�ﻪ ﺣﻖ دى او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﺮﺗـﻪ

ﭼي دﻏﻪ ﺧﻠک ﮐﻮم ﻧﻮر ﺷﻴﺎن ﺑﻮﻟي ﻫﻐﻪ ټﻮل ﺑﺎﻃﻞ دي«.
 Ïﺣﻖ  æÇﺑﺎﻃﻞ Çﺻﻄﻼﺣﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ:

ﻓﻘﻬﺎوو د »ﺣﻖ« ﻟﭙﺎره اﺻﻄﻼﺣی ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻧـﻪ دى ښـﻮوﻟى ،ګـﻮاﮐي

دوى د دې ﻟﻐﺖ ﭘﻪ ﻟﻐـﻮي ﻣﻌﻨـﺎ ﺑﺴـﻨﻪ ﮐـړې ده .او د ﻫﻤـﺪې ﻣﻌﻨـﺎ ﭘـﺮ
ﺑﻨﺴټ ﻳﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻓﻘﻬي ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﮐـي د ﻫﻐـﻮ ﺧﺒـﺮو ﻟﭙـﺎره ﭼـي د
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﺣکﻢ ﺳﻤي ،واﺟﺒﻲ او ﺛـﺎﺑﺘي دي ﮐـﺎروﻟى دى .ﭘـﻪ ﻫﻤـﺪې

ډول ﻳﯥ »ﺑﺎﻃـﻞ« د ﻫﻐـﻮ ﭼـﺎرو ﻟﭙـﺎره ﮐـﺎروﻟى دى ﭼـي د ﺷـﺮﻳﻌﺖ ﻟـﻪ

ﻣﺨي ﻧﺎﺳﻤي دي او د ﺳﻤﻮ ﺷﺮﻋي ﭼﺎرو ﺑﻨﺴټ ﻧﻪ ﺟﻮړوي.
 ÏﺗﺪÇﻓﻊ ﻣﻌﻨﺎ:

ﭘﻪ دې ﻫکﻠﻪ ﭘﻪ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب)  (١ﮐي داﺳي راﻏﻠي دي » :ﹶاﻟـﺪﱠ ﹾﻓ ﹸﻊ :ﹶا ﹾ ﹺ
ﻹزا ﹶﻟـ ﹸﺔ
ﺑﹺ ﹸﻘ ﱠﻮ ﹴة« ،دﻓﻊ ﯾﻌﻨی :ﭘﻪ ځﻮاک او ﻗﻮت ﺳﺮه د ﻳﻮه ﺷي ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړل .وﻳﻞ
ﹺ
ـﻊ
ﮐﻴږي :ﹶد ﹶﻓﻌ ﹸﻪ ﹶﻳﺪﹾ ﹶﻓ ﹸﻌ ﹸﻪ ﹶد ﹾﻓﻌ ﹰﺎ ﹶودﻓﺎﻋ ﹰﺎ ،ﯾﻌﻨی :ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ زوره ﻟﻴـﺮي ﮐـړ .او »دا ﹶﻓ ﹶ

ﹶﻋﻨﹾ ﹸﻪ« ﯾﻌﻨی :ﻟﻪ ﻫﻐـﻪ څﺨـﻪ ﻳـﯥ ﻧﻨګـﻪ او دﻓـﺎع وﮐـړه او ﻫﻐـﻪ ﺗـﻪ د زﻳـﺎن
رﺳﯧﺪو ﻣﺎﻧﻊ ﺳﻮ.

ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﻌﻨﺎ ده ﭼي دﻋﺎ ﮐﻮو » :ﹶد ﹶﻓ ﹶﻊ اﷲﹸ ﹶﻋﻨ ﹶ
ﹾـﻚ اﳌﻜـﺮو ﹶه ﹶد ﹾﻓﻌـ ﹰﺎ ﹶو ﹺدﻓﺎﻋـ ﹰﺎ« .ﯾـﺎ
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»دا ﹶﻓ ﹶﻊ اﷲﹼﹸ ﹶﻋﻨ ﹶ
اﻟﺴـﻮ ﹶء ﹺدﻓﺎﻋـ ﹰﺎ« .ﯾﻌﻨـی :ﻟـﻮى څښـﺘﻦ دي ﺿـﺮر او ﺻـﺪﻣﻪ در
ﹾـﻚ ﱡ

څﺨﻪ ﻟﻴﺮي ﮐړي .او »ﺗﹶﺪﹶا ﹶﻓ ﹶﻊ ا ﹾﻟ ﹶﻘ ﹾﻮ ﹸم« .ﯾﻌﻨی :ﻟﻪ دې ﻗﻮﻣﻪ څﺨﻪ ﻳﻮې ډﻟي ﺑﻠﻪ

ډﻟﻪ ﭘﺮ ﺷﺎ وﺗﻤﺒﻮﻟﻪ .او » ﹸﻣﺪا ﹶﻓ ﹶﻌﺔ« .ﯾﻌﻨی :ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﺟﻨګ ﺟګړه او رﻗﺎﺑـﺖ
او ﺑﺎﻻﺧﺮه »اﻧﺪﻓﺎع« ﯾﻌﻨی :ﭘﻪ ﻳﻮه ﮐﺎر ﭘﺴي ﺗﻠﻞ.

) (١
اﻟﴚ ﹶء :ﻓﻼﻧى
ﻫﻤﺪاراز ﭘﻪ »اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ« ﮐي راﻏﻠي دي :ﹶد ﹶﻓ ﹶﻊ ﹼ ﹾ

ﺷى ﻳﯥ ﭘﻪ زور ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوړ .ﭘﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﮐي راﻏﻠي دي:
َۡ ُ
َ ۡ َ
َ َ َ ۡ َّ
ۡ
َّ َ َ
ت ٱ��ض﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[251 :
﴿ َول ۡو� د� ُع ٱ� ِ ٱ�َّاس َ�عض ُهم ب ِ َبع ٖض لف َسد ِ
ژﺑﺎړه» :ﮐﻪ اﻟ�ﻪ ځﻴﻨي ﺧﻠک ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻧﻪ وړﻻى ،ﻧﻮ ﺧﺎﻣﺨﺎ

ﺑﻪ د ﻣځکي ﻧﻈﺎم ګډ وډ ﺳﻮى واى«.
» ﹶد ﹶﻓ ﹶﻊ ا ﹾﻟ ﹶﻘ ﹾﻮ ﹶل« :ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮه ﭘﻪ اﺳﺘﺪﻻل رد ﮐړه » .ﹶد ﹶﻓ ﹶﻊ ﹸﻓﻼﻧ ﹰﺎ إﹺﱃ ﻛﹶـﺬا« :ﻓﻼﻧـى
ﻳﯥ د ﻓﻼﻧي ﮐﺎر ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﺗـﻪ وګﻮﻣـﺎره» .دا ﹶﻓ ﹶـﻊ ﹶﻋﻨﹾـ ﹸﻪ ﹸﻣﺪا ﹶﻓ ﹶﻌـ ﹰﺔ ﹶو ﹺدﻓﺎﻋـ ﹰﺎ« :ﻟـﻪ
ﻫﻐﻪ څﺨﻪ ﻳﯥ ﻣﻼﺗړ وﮐړ او ﮐﺸﻤکﺶ ﻳﯥ ﺟﻮړ ﮐړ» .دا ﹶﻓ ﹶﻌ ﹸﻪ« :د ﻫﻐﻪ ﺳﺮه
ﹺ ﹺ
ﻏـﲑ ﹸﻣـﺪا ﹶﻓ ﹴﻊ« .ﯾﻌﻨـی:
ﻳﯥ رﻗﺎﺑﺖ وﮐړ .دﻏﻪ راز وﻳﻞ ﮐﻴـږي » :ﹸﻫ ﹶـﻮ ﹶﺳـ ﱠﻴﺪﹸ ﹶﻗ ﹾﻮﻣـﻪ ﹸ
ﻫﻐﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ ﮐﻮﻣي ﻧﺰاع د ﺧﭙﻞ ﻗﻮم ﻣﺸﺮ دى» .ﺗﹶﺪا ﹶﻓ ﹶﻊ ا ﹾﻟ ﹶﻘ ﹾﻮ ﹸم« :ﻳﻮ ﺑﻞ ﻳﯥ ﭘـﺮ
ﺷﺎوﺗﻤﺒﻮل او ﺟګړه ﻳﯥ ﺳﺮه وﮐړه.

ﻟﻪ ﺣﻖ  æÇﺑﺎﻃﻞ څﺨﻪ ﻣﻮﺧﻪ ÇæÏ Ï æÇړ æﺗﺮﻣﻨځ ﺟګړ:å

زﻣﻮږ ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻪ ﺣﻖ څﺨﻪ ﭘﻪ دې ﮐﺘﺎب ﮐي ﻫﺮ ﻫﻐﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻳﺎ وﻳﻨﺎ ﻳﺎ

ﮐــﺎر دى ﭼــي د دﻳــﻦ ﻟــﻪ ﻣﺨــي ﺛﺎﺑــﺖ او ﺻــﺤﻴﺢ وي او ﭘﺮﯦښــﻮول ﻳــﺎ

ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮل ﻳﯥ واﺟﺐ وي.
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ﻟﻪ ﺑﺎﻃﻞ څﺨﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻳﺎده ﺳﻮې ﻣﻌﻨﺎ د ﺣـﻖ ﺿـﺪ دى ،ﻳﻌﻨـي :ﻫﻐـﻪ

ﻋﻘﻴﺪه ﻳﺎ ﻋﻤﻞ ﭼي ﻟﻪ دﻳﻨي ﭘﻠﻮه ﺛﺒﺎت او اﻋﺘﺒﺎر وﻧﻪ ﻟـﺮي .ﺻـﺤﻴﺢ ﻧـﻪ

ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي ،ﭘﺮﯦښﻮول ﻳﯥ ﻻزم وي او د ﭘﺎﺗﻪ ﮐﯧﺪو وړ ﻧـﻪ وي ،ﺑﻠکـي ﻟـﻪ

ﻣﻨځﻪ وړل او اﻳﺴﺘﻪ ﮐـﻮل ﻳـﯥ ﭘـﻪ ﮐـﺎر وي اﻟﺒﺘـﻪ دا ټـﻮل د ﺷـﺮﻳﻌﺖ ﭘـﻪ

ﺣکﻢ .ﭘﺮ دې ﺑﻨﺴټ ﺣﻖ ﭘﺮ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ څﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ دى ﭼي ﻟـﻮى څښـﺘﻦ

ﻳﯥ اﻣـﺮ ﮐـړى وي .او ﺑﺎﻃـﻞ ﭘـﺮ ﻫـﺮ ﻫﻐـﻪ څـﻪ ﻣﺸـﺘﻤﻞ دى ﭼـي ﻟـﻮى

څښﺘﻦ ﻳﯥ ﻣﻨﻊ ﻓﺮﻣﺎﻳﻠې وي.

د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺗﺮﻣﻨځ ﻟﻪ ﺟګړې او ﺗﺪاﻓﻊ څﺨﻪ ﻫﻢ ﻣﻮﺧﻪ داده ﭼي

د ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﭘﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﯧﺪو ﺳﺮه ﻟﻪ دﻏﻮ دوو څﺨـﻪ ﻳـﻮ ،دا ﺑـﻞ
ﻟﻪ ﻗﺪرت څﺨﻪ ﭘﻪ ګﺘﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﺣﺬف ﮐي او ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﯥ ﻳﻮﺳي.

 Ïﺣﻖ  æÇﺑﺎﻃﻞ ﺗﺮﻣﻨځ ﺟګړ ¡åﭘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻲ  Ïﻫﻐﻮ  Ïﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ ﺟګړå
:åÏ

د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐي ﺟګړه ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐي د ﺣﻖ د ﺧﺎوﻧـﺪاﻧﻮ او

د ﺑﺎﻃﻞ د ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﻮ ﻳﺎ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ او ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻣﻨـﺎﻧﻮ ﺗـﺮ ﻣـﻨځ ﺟګـړه ده .ځکـﻪ

دوى ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن دي ﭼي د ﺣﻖ ﻳﺎ ﺑﺎﻃـﻞ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﭘـﻪ دوى اړه ﻟـﺮي او

ﻫﻠي ځﻠي ﮐﻮي ﭼي دﻏﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ را څﺮګﻨﺪ او ﭘﻠـي ﮐـړي او د ﻫﻐـﻮ ﭘـﺮ
ﺑﻨﺴټ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﭼﺎري ﺳﻤﺒﺎل ﮐړي .ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠـﻪ ﮐـي د دواړو ډﻟـﻮ،

ﻳﻌﻨــي د ﻣﻮﻣﻨــﺎﻧﻮ ﻳــﺎ د ﺣــﻖ د ﺧﺎوﻧــﺪاﻧﻮ او ﻏﻴــﺮ ﻣﻮﻣﻨــﺎﻧﻮ ﻳــﺎ د ﺑﺎﻃــﻞ د
ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﺷﺨړي ،ﻣﺰاﺣﻤﺘﻮﻧﻪ او ﺟګړې راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻴږي.
 Ïﺣﻖ  æÇﺑﺎﻃﻞ ﺗﺮﻣﻨځ ﺟګړې ﻫﺮæﻣﺮÇÑ æﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﯿږ:í

د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﻳﺎ د ﺣﻖ د ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ او د ﺑﺎﻃﻞ د ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗـﺮﻣﻨځ ﻟـﻪ

ﺟګړې څﺨﻪ ﭼﺎره ﻧﺴﺘﻪ .د دوى ﺗﺮﻣﻨځ ﺟګړه ﺣﺘﻤي ده .ځکﻪ ﺣـﻖ او
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ﺑﺎﻃﻞ ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﺿﺪ دي او دوه ﺿﺪ ﻧﻪ ﺳﺮه ﻳﻮځـﺎى ﮐﻴـږي .د دې دوو

ﺗﺮﻣﻨځ روﻏﻪ ﺟﻮړه ﻧﺎﺷﻮﻧې ده .د دې دواړو ﻣﺎﻫﻴﺖ داﺳي دى ﭼـي ﻟـﻪ

دوى څﺨﻪ د ﻳﻮه ﺷﺘﻮن د ﺑﻞ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ،ﻃﺮدول ،دﻓﻊ ﮐـﻮل ،ﻟـﻪ ﻣﻨځـﻪ

وړل او ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﻻزﻣﻮي .ﻳﺎ ﻳﯥ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﺑﯥ ﺳﯧکﻪ ﮐﻮي او د ژوﻧﺪاﻧـﻪ

ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐي ﻳﯥ د اﻏﯧﺰي ښﻨﺪﻟﻮ ﻣﺨﻪ ﻧﻴﺴي .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﭘﻪ روﻏﻪ ﺟﻮړه
ﮐي د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ اوﺳﯧﺪل ،ﭘﺮ ﻳﻮه ﺑﺎﻧﺪي د ﺑﻞ ﻟﻪ وﻟکې او ﻏﻠﺒﯥ ﭘﺮﺗﻪ

د ﺗﺼﻮر وړ ﻧﻪ ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي .ﻣګﺮ ﻫﻠﻪ ﭼي څﻪ ﻋﻠـﺖ ﻣﻮﺟـﻮد وي ،ﻟکـﻪ د

ﺣــﻖ او ﺑﺎﻃــﻞ د ﭘﻠﻮﻳــﺎﻧﻮ ﺿــﻌﻒ ،ﻳــﺎ د ﺣــﻖ او ﺑﺎﻃــﻞ ﻟــﻪ ﻣﻔــﺎﻫﻴﻤﻮ او
ﻏﻮښﺘﻨﻮ څﺨﻪ د دوى ﺟﻬﻞ او ﻧﺎﺧﺒﺮي ،ﻳﺎ ﭘﻪ دوى ﮐي د دې ﻣﻔـﺎﻫﻴﻤﻮ

د اﻏﯧﺰ ﺿﻌﻒ.

ﭘﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻲ  Ïﺗﯧﺮ æÇ íﻃﻐﯿﺎ äځﻮ ßÇﻧﻐښﺘﯽ :íæ

دﻣﺨﻪ ﻣﻮ ووﻳﻞ ﭼي د »ﺗﺪاﻓﻊ« ﻟﻐﻮي ﻣﻌﻨﺎ ﻟﻪ ﻗـﺪرت څﺨـﻪ ﭘـﻪ ګﺘـﻪ

اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ د ﻳﻮه ﺷي ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړل دي .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃـﻞ ﻳـﺎ د

دې دوو د ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﺟګړه ﭘﺮ زور او ﻗﺪرت ﺑﺎﻧﺪي ﭘـﻪ ﺗﮑﻴـﻪ ﺳـﺮه

ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻴږي .ﭘﻪ داﺳي ﺗﻮګﻪ ﭼي ﻟﻪ دې دوو اړﺧﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﭘﺮ ﺑﻞ
ﺑﺎﻧﺪي د ﻏﻠﺒﯥ او د ﻫﻐـﻪ ﻟـﻪ ﻣﻨځـﻪ وړﻟـﻮ او د ﻫﻐـﻪ د ځـﺎى او ﻣﺮﮐـﺰ د

ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻟټﻪ ﮐي وي .ﭘﺮ دې ﺑﻨﺴټ ﺑﺎﻃﻞ ﭘﺎﻟي د دوى ﭘـﺮ اوﺳـﻨي واک
او ﺷﺘﻮن او ﭘﺮ ﻫﻤﺪې اوﺳﻨي ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﻧﺪي ﭘﺮ ﭘﺎﺗﻪ ﮐﯧﺪو ﺑﺴﻨﻪ ﻧـﻪ ﮐـﻮي.

ﺑﻠکي ﮐﻮښښ ﮐﻮي ﭼي ﻟﻪ زور او زرو څﺨﻪ ﭘﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ او ﻳﺎ ﻧـﻮرو

وﺳﺎﻳﻠﻮ د ﺣﻖ او ﺣﻖ ﭘﺎﻟﻮﻧﮑﻮ ﮐﻤﺒﻠﻪ ټﻮﻟﻪ ﮐړي او ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﯥ ﻳﻮﺳـي،

او ﺧﻠک د دﺳﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ،د ﻣﻮاﻧﻌﻮ ﭘﻪ اﻳﺠﺎدوﻟﻮ او ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﻟﻪ

ﺣﻖ ،ﺣﻖ ﭘﺎﻟﻮ او ﺣﻖ ﭘﺎﻟﻨي څﺨﻪ راوګﺮځﻮي ،څﻮ ﻫﻐﻪ څـﻪ ﭼـي دوى

د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ
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ﻳﯥ ﻏﻮاړي ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي.

ﻫﻮ ،دا د ﺑﺎﻃﻞ او د ﻫﻐﻪ د ځـﻮاک ځﺎﻧګړﻧـﻪ ده .دﻏـﻪ ځـﻮاک ﻫﻐـﻪ

ﻃﻐﻴﺎن ،ﭘﻮﻟﻮ ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ او ﺗﯧﺮي ﺗﻪ ورﺑﻮﻟي او ﻫڅـﻮي ﻳـﯥ ﭼـي ان د دﻏـﻪ

ځﻮاک ﻟﻪ ﮐﺎروﻧي او د ﺟګړو د اور ﺑﻠﻮﻧي څﺨﻪ ﭘﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ د ﺣـﻖ
او د ﺣﻖ د ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟـﻮ ﺗـﻪ وداﻧګـي .ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﭘـﻪ دې

ﻫکﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
َ
َّ َ
ُ َ
َّ َّ َ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ُ ُّ ْ َ َ
يل ٱ�ِۚ ف َسيُنفِقو� َها
﴿إِن ٱ�ِين �فروا ينفِقون أم�ٰلهم ِ�صدوا عن سب ِ ِ
ُ َّ َ ُ ُ َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ ٗ ُ ۡ َ َ
�ة � َّم ُ�غل ُبونۗ﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل.[36 :
�م ت�ون علي ِهم ح
ژﺑﺎړه» :ﮐﺎﻓﺮان ﺧﭙﻠي ﺷﺘﻤﻨۍ د ﺧﺪاى ﻟﻪ ﻻري څﺨﻪ د ﻣﻨﻊ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره
ﻟګﻮي او اوس ﺑﻪ ﻳﯥ ﻻزﻳﺎﺗي ﻟګﻮي .ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎى ﮐي ﺑﻪ دا ﻟګښﺘﻮﻧﻪ د ﻫﻐﻮ

ﻟﭙﺎره د ﭘښﯧﻤﺎﻧﺘﻴﺎ ﺳﺒﺐ وګﺮځي او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻮى ﻣﻐﻠﻮب وي«.

دﻏﻪ راز ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
ۡ ََ ُ ْ
ُ
َ
َ َ َ َ ُ َ ُ َ ٰ ُ ُ ۡ َ َّ ٰ َ ُ ُّ ۡ َ
ُ ۡ
ن ٱست�ٰع ۚوا﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة:
﴿و� يزالون ي�تِلون�م ح
� يردو�م عن دِين ِ�م إ ِ ِ
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ژﺑﺎړه» :ﻫﻐﻮى ﺑﻪ ﺗﻞ ﺳﺘﺎﺳي ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟګړه اﺧﺘﻪ وي ،ان ﮐﻪ ﻳﯥ وس

ورﺳﻴږي ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳي ﺑﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ دﻳﻦ څﺨﻪ واړوي«.

ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼي د ﺣﻖ د ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﻮ ﺳـﺮه د ﺣـﻖ د ﭘټﻮوﻧﮑـﻮ ﺟګـړه د

دوى د ﻋﻘﺎﻳﺪو او ﺑﺎﻃﻠﻮ ګټﻮ د ﻧﻨګي او دﻓـﺎع ﻟﭙـﺎره ده ،ځکـﻪ ﻧـﻮ دا د

ﻃﺎﻏﻮت )ﺷﻴﻄﺎن( ﭘﻪ ﻻر ﮐي ﺟګړه ده .ﻟکﻪ ﭼي ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
َّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ ٰ ُ َ
َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ ٰ ُ َ
َ
َ
يل
يل ٱ�ِۖ وٱ�ِين �فروا ي�تِلون ِ� سب ِ ِ
﴿ٱ�ِين ءامنوا ي�تِلون ِ� سب ِ ِ
َّ ُ
وت﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[76 :
ٱل�ٰغ ِ

ژﺑﺎړه» :ﮐﻮﻣﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼي اﻳﻤﺎن راوړى دى د اﻟ�ﻪ ﭘﻪ ﻻر ﮐي ﺟﻨګﻴږي او

١٦

د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺟګړه ﮐي اﻟﻬي ﺳﻨﺖ

ﮐﻮﻣﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼي ﮐﻔﺮ ﻏﻮره ﮐړى دى د ﻃﺎﻏﻮت ﭘﻪ ﻻر ﮐي ﺟﻨګﻴږي«.

)ﻃﺎﻏﻮت :ﺷﻴﻄﺎن ،ﻫﺮ ﻫﻐـﻪ ﺑﺎﻃـﻞ ﺷـى ﭼـي ﻋﺒـﺎدت ﻳـﯥ ﮐـﻮي او

ﻫﺮﻫﻐﻪ ﭼﺎﺗﻪ ﻫﻢ وﻳﻞ ﮐﻴږي ﭼي وګړي ﻟـﻪ ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﭘﺮﺗـﻪ ﻋﺒـﺎدت
ورﺗﻪ ﮐﻮي .ژﺑﺎړن(.

ﺣﻖ ﺑﺎﯾﺪ ÇÏﺳﻲ ځﻮæ ßÇﻟﺮ íﭼﻲ ﻣﻼﺗړ ﯾﯥ æﮐړ:í

ﻧﻮ څﻨګﻪ ﭼي ﺧﺒﺮه ﻫﻤﺪﻏﺴي وي او د ﺑﺎﻃﻞ او د ﻫﻐﻪ د ﭘﺎﻟﻮﻧﮑﻮ

ځﺎﻧګړﻧﻪ او د ﻫﻐﻪ د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺧﺼﻠﺖ ﻫﻐﻮى ﻃﻐﻴﺎن او ﺟﻨګ او

ﺟﺪل ﺗﻪ ورﺑﻮﻟي ،ﻧﻮ د ﺣﻖ ﺧﺎوﻧﺪان ﻫﻢ اړدي ﭼي د ﺑﺎﻃﻞ او ﺑﺎﻃﻞ

ﭘﺎﻟﻮ ﻟﻪ ﺗﯧﺮﻳﻮ څﺨﻪ د ﺣﻤﺎﻳﯥ اوﺧﻮﻧﺪي ﮐﯧﺪو او د ﻧﺎﺳﻤﻮ د ﺳﻤﻮن
ﻟﭙﺎره ځﺎن ﺗﻪ ځﻮاک ﻣﻮﻧﺪه ﮐړي .ځکﻪ ﻧﻮ ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﺣﻖ ﺧﺎوﻧﺪان

ګﻮﻣﺎرﻟي او ﻣﻮﻇﻒ ﮐړي دي ﭼي د ﺑﺎﻃﻞ د ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﮐي د

ﺑﯧﺮي اﭼﻮﻟﻮ او د ﺣﻖ ﭘﺮ ﻣﻮرﭼﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪي د دښﻤﻨﺎﻧﻮ د ﺗﯧﺮﻳﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي

ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ځﺎﻧﺘﻪ ځﻮاک ﺳﻤﺒﺎل ﮐړي او ﻧﻈﺎﻣي ﭼﻤﺘﻮ واﻟى وﻟﺮي.
َ
ْ َ
ُ
َ
َۡ ُ
َ
� ۡي ِل ت ۡره ُِبون بِهِۦ ع ُد َّو
اط ٱ
﴿ َوأع ُِّدوا ل ُهم َّما ٱ ۡس َت َط ۡع ُتم ّمِن ق َّو� ٖ َومِن ّرِ َ� ِ
ُ ُ ْ
ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ َ ُ ُ َّ ُ َ
َّ َ َ ُ َّ ُ ۡ َ َ َ
اخر َ
�ن مِن دون ِ ِهم � �علمو�هم ٱ
� َ� ۡعل ُم ُه ۡ ۚم َو َما تنفِقوا مِن
ٱ�ِ وعدو�م وء ِ
َّ ُ َ َّ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ُ َ
�ءٖ � َ
َ ۡ
ب
س
يل ٱ�ِ يوف إِ��م وأنتم � �ظلمون ] ﴾٦٠اﻷﻧﻔﺎل.[60 :
ِ
ِ
ِ
ژﺑﺎړه» :او ﺗﺎﺳي ﺗﺮ څﻮ ﭼي ﻣﻮ وس وي ډﯦﺮ زﻳﺎت ځـﻮاک او ﺗﻴـﺎر زﻳـﻦ
ﮐړي اﺳﻮﻧﻪ د ﻫﻐﻮ )دښﻤﻨﺎﻧﻮ( د ﻣﻘﺎﺑﻠې ﻟﭙﺎره ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړئ څـﻮ ﭘـﻪ دې وﺳـﻴﻠﻪ
د اﻟ�ﻪ ﭘﺮ دښﻤﻨﺎﻧﻮ ،ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ دښﻤﻨﺎﻧﻮ او ﭘـﺮ ﻫﻐـﻮ ﻧـﻮرو دښـﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗـﺮه او ﺑﯧـﺮه

راوﻟئ ﭼي ﺗﺎﺳي ﻳﯥ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧئ ،ﺧـﻮ اﻟ�ـﻪ ﻳـﯥ ﭘﯧﮋﻧـي .د اﻟ�ـﻪ ﭘـﻪ ﻻر ﮐـي ﭼـي
ﺗﺎﺳي ﻫﺮڅﻪ وﻟګﻮئ ،د ﻫﻐﻮ ﺑﺸﭙړ ﻣکﺎﻓﺎت ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳـي ﻟـﻮري ﺗـﻪ راوګﺮځـﻮل

ﺳي او ﻟﻪ ﺗﺎﺳي ﺳﺮه ﺑﻪ ﻫﻴڅکﻠﻪ ﻇﻠﻢ وﻧﻪ ﺳي«.

د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ
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دﻏﻪ راز ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﺣﻖ ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﺗﻪ دﻧﺪه ﺳﭙﺎرﻟې ده ﭼي د

ﺑﺎﻃﻞ را ﭘﺮځﻮﻟﻮ او د ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﮐﻠﻤې)وﻳﻨﺎ؛ دﻳﻦ او ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ( د

ﻟﻮړﺗﻴﺎ او د ﮐﻔﺮ ﮐﻠﻤې )ﮐﻔﺮ ﺗﻪ د ﺑﻠﻨي او د ﮐﻔﺎرو د ﺷﺎن د ټﻴټﻮﻟﻮ او

د ﻫﻐﻮ د ﻓﺮﻫﻨګ او ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ( د ﻟﻐﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺟﻬﺎد ﻟﭙﺎره د ﺷﺘﻮ،
ځﺎﻧﻮ او ﻫﻐﻮ وﺳﺎﻳﻠﻮ ﭼي ﭘﻪ ﺟګړه ﮐي ﭘکﺎرﻳږي ﻟﻪ ښﻨﺪﻟﻮ ،ﭘﻪ ﮐﺎر
اﭼﻮﻟﻮ او ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ څﺨﻪ ډډه وﻧﻪ ﮐړي .ﭘﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﮐي د ﺟﻬﺎد د ﺑﯧﻠﻮ

ﺑﯧﻠﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ او ﻟﻪ ﻫﻐې ﺟﻤﻠې څﺨﻪ د ﻧﻈﺎﻣي ﺟګړې ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ډﯦﺮ

آﻳﺘﻮﻧﻪ وﺟﻮد ﻟﺮي ،ﭼي ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ دادى:
َ
ُ ْ َ ٗ َ َ ٗ َ َ ٰ ُ ْ َ ۡ َٰ ُ ۡ َ ُ
َّ
ُ
ِ� ۡم � َ
ب
س
س
نف
﴿ٱنفِروا خِفا�ا وث ِقا� و� ِهدوا بِأم�ل ِ�م وأ
يل ٱ�ِۚ
ِ
ِ
ِ
ُ ُ َ َ َ
َ ُ َ َّ ُ
نت ۡم � ۡعل ُمون ] ﴾٤١اﻟﺘﻮﺑﺔ.[41 :
�ٰل ِ� ۡم خ ۡ� ٞل� ۡم إِن ك
ژﺑﺎړه» :ﺟﻬﺎد ﺗﻪ وﺧﻮځئ ،ﺧﻮځښﺖ ﻣﻮﭘﺮﺗﺎﺳي ﺳﭙک اوﺳي ﮐﻪ دروﻧﺪ

او د اﻟ�ﻪ ﭘﻪ ﻻر ﮐي ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ او ﺳﺮوﻧﻮ ﺳﺮه ﺟﻬﺎد وﮐړئ ،دا ﺳﺘﺎﺳي

ﻟﭙﺎره ډﯦﺮه ښﻪ ده ﮐﻪ ﺗﺎﺳي ﭘﻮﻫﯧږئ«.

او ﺑﻞ دادى:
َ
ْ
ۡ
َّ
ُ
ُ
َ ۡ َُ َ ۡٗ ُ
ُ َ َ َۡ ُ ُ َ َ ُ َ ۡ ُ ٞ
� ۡمۖ َو َع َ ٰٓ
�ا َوه َو
� أن ت�رهوا ش ٔ
﴿كتِب علي�م ٱلقِتال وهو كره ل
َ
َ
َ َ َ
َ ۡ ُ َّ ٞ ّ َ َ ُ َ ٗ ۡ َ ْ ُّ ُ َ ٰٓ َ َ َ ۡ ُ َّ ٞ
� َ� ۡعلَ ُم َوأ ُ
� ۡم َوٱ َّ ُ
�ا وهو
خ� ل�مۖ وع� أن �ِبوا ش ٔ
نت ۡم � � ۡعل ُمون
�ل ۚ
] ﴾٢١٦اﻟﺒﻘﺮة.[216 :

ژﺑﺎړه» :ﭘﺮ ﺗﺎﺳي ﺑﺎﻧﺪي ﺟﻨګ ﻓﺮض ﺳﻮ ،ﭘﻪ داﺳي ﺣﺎل ﮐي ﭼي ﻫﻐﻪ

ﺗﺎﺳي ﺗﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ دى ،ﮐﯧﺪاى ﺳي ﭼي ﻟﻪ ﻳﻮه ﺷى څﺨﻪ ﺳﺘﺎﺳي ﺑﺪ راﺳي،
ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳي ﺗﻪ ﺧﻴﺮ وي .او ﮐﯧﺪاى ﺳي ﭼي ﺗﺎﺳي ﻳﻮ ﺷى ښﻪ وﺑﻮﻟئ ،ﺧﻮ

ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳي ﻟﭙﺎره ﺑﺪ وي) .د ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ښﻪ او ﺑﺪ( ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻮﻫﻴږي ،ﻧﻪ

ﺗﺎﺳي«.

دﻏﻪ راز ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:

١٨

د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺟګړه ﮐي اﻟﻬي ﺳﻨﺖ

َ َ ٰ ُ ُ ۡ َ َّ ٰ َ َ ُ َ ۡ َ َّ ُّ ُ ُ ّ َ ُ َ َ ٞ
ِين � ُهۥ ِ�ِۚ﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل.[39 :
﴿و�تِلوهم ح� � ت�ون ف ِتنة و��ون ٱ�

ژﺑﺎړه» :ﺗﺮﻫﻐﻮ د دوى ﺳﺮه وﺟﻨګﯧږئ ﭼي ﺷﺮک ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وﻻړ ﺳي او

دﻳﻦ ﻳﻮازي د اﻟ�ﻪ ﻟﭙﺎره ﺳي«.

 Ïﺣﻖ  æÇﺑﺎﻃﻞ ﭘﻪ ﺟګړ åﮐﻲ  Ïﻟﻮ ìڅښﺘﻦ ﺳﻨﺖ:

د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﭘﻪ ﮐﺸﻤکﺶ ﮐي د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺳﻨﺖ او ﮐړﻧﻼر داده

ﭼي ﺳﺮﻟﻮړي او ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﺗﻞ د ﺣـﻖ د ﭘﻠﻮﻳـﺎﻧﻮ وي او ﺳـﺮټﻴټﻲ او ﻟـﻪ

ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻞ د ﺑﺎﻃﻞ او ﺑﺎﻃﻞ ﭘﺎﻟﻮ ﭘـﻪ ﺑﺮﺧـﻪ وي ،ﻟکـﻪ ﭼـي ﻟـﻮى څښـﺘﻦ

ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
ۡ
ۡ
َ َ ۡ ُ َّ ُ َ َ
َ
ح ُّق ٱ َ
� َّق ب ِ�ل َِ�ٰتِهِۚۦٓ﴾ ]اﻟﺸﻮرى.[24 :
﴿و�مح ٱ
� ٱل�ٰ ِطل َو�ُ ِ

ژﺑﺎړه» :او اﻟ�ﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻮ او دﻻﻳﻠﻮ ﺳﺮه ﺑﺎﻃﻞ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړي او

ﺣﻖ ﺛﺎﺑﺘﻮي«.

زﹶﻣ�ﺨﺸﺮي د دﻏﻪ آﻳﺖ ﭘﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐي واﻳﻲ» :د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﻋـﺎدت

دادى ﭼي ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ »ﮐﻠﻤﻮ« ،ﻳﻌﻨي د ﺧﭙﻠﻮ وﺣﻴﻮ ﭘﻪ ﻧښـﺎﻧﻮ او ﻳـﺎ ﻋﻤﻠـي

دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﭘﻮﭘﻨﺎ ﮐﻮي او ﮐﺎر د ﺣﻖ ﭘﻪ ګټﻪ ﭘﺎى ﺗﻪ رﺳﻮي .ﻟکـﻪ ﭼـي

ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
ۡ
َ
ۡ
ُ
َ
َ َ
َ
ۡ َۡ
ُ َ ُ
� ّ ِق � ٱل َ�ٰ ِط ِل � َي ۡد َمغ ُهۥ فإِذا ه َو َزاه ِٞق ۚ﴾ ]اﻷﻧﺒﻴﺎء.[18 :
﴿بَل �قذِف ب ِٱ
ژﺑﺎړه» :ﺑﻠکي ﻣﻮږ ﭘﻪ ﺣﻖ ﺳﺮه ﭘﺮ ﺑﺎﻃﻞ وارى ﮐﻮو او دا ﺣﻖ د ﺑﺎﻃﻞ ﺳـﺮ

داﺳي ﻣﺎﺗﻮي او ﻣﺎﻏﺰه ﻳﯥ داﺳي ورﭘﺎش ﭘﺎش ﮐﻮي ﭼي ګﻮرې ﻳﯥ ﺑﻴـﺎ ﻣﺤـﻮ

ﺳﻮى وي«) .(١

د اﻣﺎم رازي ﭘﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐﺒﻴﺮ ﮐي ﻫﻢ د ﭘﻮرﺗﻨي آﻳﺖ ﭘـﻪ ﻫکﻠـﻪ راﻏﻠـي
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١٩

دي» :د دې آﻳﺖ ﻣﻌﻨﺎ داده ﭼي د ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﻃﻠﻮل او د ﺣﻖ ﺛﺎﺑﺘﻮل د ﻟﻮى

څښﺘﻦ ﻋﺎدت او ﺳﻨﺖ دى«) .(١

ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ ﺑﻞ آﻳﺖ ﮐي ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
َ َ ۡ ۡ
﴿إ َّن ٱ َّ َ َ ۡ
سد َ
ِين ] ﴾٨١ﻳﻮﻧﺲ.[81 :
� � يُصل ُِح � َمل ٱل ُمف ِ
ِ
ژﺑﺎړه» :ﻳﻘﻴﻦ دى ﭼي اﻟ�ﻪ د ﻣﻔﺴﺪاﻧﻮ ﮐﺎر ﻧﻪ ﺳﻤﻮي«.

د ﻟﻮى څښﺘﻦ د دې وﻳﻨﺎ ﭘـﻪ ﺗﻔﺴـﻴﺮ ﮐـي راﻏﻠـي دي» :دﻏـﻪ آﻳـﺖ د

ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ او ﺳﻤﻮن او وراﻧۍ ﭘﻪ ﺟګـړه ﮐـي ﻋﺎﻣـﻪ)ﮐﻠي( ﻗﺎﻋـﺪه ده

ﭼــي د ﻟــﻮى څښــﺘﻦ د ﺳــﻨﺖ ﺑﻴــﺎﻧﻮوﻧﮑې ده .ﺗــﺮ دې ﻗﺎﻋــﺪه ﻻﻧــﺪي د
ﻓﺮﻋﻮن د ﺟﺎدوګﺮاﻧﻮ ﺳﺤﺮ ﻫﻢ راځي ،ځکﻪ ﭼي د ﻫﻐـﻮ ﺟـﺎدو ﻫـﻢ ﻳـﻮ

ډول ﺑﺎﻃــﻞ او ﻓﺎﺳــﺪ ﮐــﺎر ګڼــﻞ ﮐﻴــږي .ﻟﻨــډه دا ﭼــي ﻟــﻮى څښــﺘﻦ د

ﻣﻔﺴﺪاﻧﻮ ﮐﺎر ﻫﻴڅ ﻧﻪ ﺳﻤﻮي«) .(٢

زﻣﺨﺸﺮي ﻫﻢ د ﭘﻮرﺗﻨي آﻳﺖ ﭘﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐي ﻟﻴکي» :ﻳﻌﻨي د دوى ﮐﺎر

ﺗــﻪ ټﻴﻨګښــﺖ او دوام ﻧــﻪ ورﮐــﻮي ،ﺑﻠکــي د ﻣــﺎﺗي او وراﻧــۍ ﺳــﺮه ﻳــﯥ

ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻮي«) .(٣

آﻟﻮﺳي د دﻏﻪ آﻳﺖ ﭘﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐـي واﻳـﻲ» :د ﻣﻔﺴـﺪاﻧﻮ د ﮐـﺎر ﻟـﻪ ﻧـﻪ

ﺳﻤﻮن څﺨﻪ ﻣﻄﻠﺐ دادى ﭼـي د دوى ﮐـﺎر دوام ﻧـﻪ ﮐـﻮي او ﻟـﻪ اﻟﻬـي
ﺗﺎﻳﻴــﺪ څﺨــﻪ ﻧــﻪ دى ﺑــﺮﺧﻤﻦ .ﻳﻌﻨــي ﻟــﻮى څښــﺘﻦ د ﻣﻔﺴــﺪاﻧﻮ ﮐــﺎر ﺗــﻪ

ټﻴﻨګښﺖ او دوام ﻧﻪ ورﮐﻮي .ﺑﻠکي ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړي ﻳﺎ د ﻫﻐـﻪ ﻣﻼﺗـړ

او ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻪ ﮐﻮي ،ﺑﻠکي ﺑﻄﻼن ﻳﯥ څﺮګﻨﺪوي ﭘﻮﭘﻨﺎ ﮐﻮي ﻳﯥ) .(٤
 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ رازی.168 / 27 ،
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٢٠
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 Ïﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ  Ïﻣﺮﺳﺘﻲ ﭘﻪ Çړ Ï åﻟﻮ ìڅښﺘﻦ ﺳﻨﺖ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻪ ﻣﻮﻣﻲ:

د ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺳﻨﺖ ﺗﻪ ﻫﻴڅکﻠﻪ ﺗﺨﻠـﻒ

ﻧﻪ ﭘﯧښﻴږي .ځکﻪ ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﭼـي }أﺻـﺪق اﻟﻘـﺎﺋﻠﲔ{ ذات دى ﭘـﻪ دې

ﻫکﻠﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻳﺎدوﻧي ﮐړي دي .ﻟکﻪ ﭼي ﻣﻮږ ﺑـﻪ ﭘـﻪ ﻗﺮآﻧـي دﻻﻳﻠـﻮ دﻏـﻪ

ﺧﺒﺮه ﭘﻪ ﻻﻧﺪي ډول څﺮګﻨﺪه ﮐړو:

ځﻴﻨي ﻫﻐﻪ آﻳﺘﻮﻧﻪ ﭼي د ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ اﺷﺎرې ﻟﺮي:

)اﻟﻒ( ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
َ
ۡ
َ
َ
ْ
َ
َّ
َ
َ
ُ َ ٗ
ص ٗ
ۡ َ َ ُ َّ
َ َ ۡ َ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ
��
�دون َو ِ ّ�ا َو� ن ِ
﴿ولو �ٰتل�م ٱ�ِين �فروا لولوا ٱ�د�ٰر �م � ِ
َ ۡ ُ َ َ َ َ ُ َّ َّ َ ۡ ٗ
ُ َّ َ َّ َّ َ ۡ َ َ ۡ
 ٢٢سنة ٱ� ِ ٱل ِ� قد خلت مِن �بل ۖ ولن �ِد ل ِسنةِ ٱ� ِ �بدِي� ] ﴾٢٣اﻟﻔﺘﺢ:
.[23-22
ژﺑﺎړه» :ﮐﻪ دﻏﻪ ﮐﺎﻓﺮان ﺳﺘﺎﺳي ﺳﺮه ﺟﻨګﯧﺪﻟي واى ،ﻧﻮ ﻫﺮوﻣﺮو ﺑﻪ ﻳﯥ

ﺷﺎ اړوﻟې واى او ﻫﻴڅ ﻣﻼﺗړ او ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﺑﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ واى ﭘﻴﺪا ﮐړى .دا د اﻟ�ﻪ

ﮐړﻧﻼر ده ﭼي ﻟﻪ ﭘﺨﻮا څﺨﻪ را رواﻧﻪ ده او ﺗﻪ ﺑﻪ د اﻟ�ﻪ ﭘﻪ ﮐړﻧﻼر ﮐي ﻫﻴڅ

ﺑﺪﻟﻮن وﻧﻪ ﻣﻮﻣې«.
َّ
َ
َ ُ
ﻗﺮﻃﺒﻲ د ﴿ ُس َّن َة ٱ َّ�ِ ٱل� قَ ۡد َخل ۡ
ت مِن � ۡبل ۖ﴾ ﭘﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐي واﻳﻲ» :د
ِ

ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﺨـﻮاﻧۍ ﮐـړﻧﻼر او ﻋـﺎدت د ﺧﭙﻠـﻮ دوﺳـﺘﺎﻧﻮ ﻣﺮﺳـﺘﻪ ده د

دوى ﭘﺮ دښﻤﻨﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي«) .(١

اﺑﻦ ﮐﺜﻴﺮ ﭘﻪ دې اړه ﻟﻴکي» :ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐي د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ دا ﻋـﺎدت او

ﮐړﻧﻼر ده ﭼي ﮐﻠﻪ ﮐﻔﺮ او اﻳﻤﺎن ﭘﻪ ﮐـﻮم ﺑﺮﺧﻠﻴـک ټـﺎﮐﻮﻧﮑي ډګـﺮ ﮐـي

ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺳﻮي وي ،ﻧﻮ د ﮐﻔﺮ ﭘﻪ وړاﻧـﺪي د اﻳﻤـﺎن ﻧﻨګـﻪ او ﻣﻼﺗـړ
ﮐﻮي ،ﺣﻖ ﺳﺮﻟﻮړى او ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺎت او ﺳﺮټﻴټﻰ ﮐړي ،ﻟکﻪ ﭼي د ﺑﺪر ﭘﻪ
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٢١

ورځ ﻳﯥ ﻫﻢ دﻏﺴي وﮐړه) .(١

)ب( دﻏﻪ راز ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
َ َ َ ۡ ُ ّ َ ۡ ُ ُ َ ٰٓ َّ َ ُ َ ُ ّ ُ َ ٰ َ ُ َ َ َ َ ۡ َ ّ ٞ
� �تٮ ٰ ُه ۡم
﴿ولقد كذِبت رسل مِن �بل ِك فص�وا � ما كذِبوا وأوذوا ح
َ ۡ َُ َ
َّ
َّ َ َ
ن
ت ٱ�ِۚ﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم.[34 :
�نا ۚ َو� ُم َبدِل ل ِ� ِ� ٰ ِ

ژﺑﺎړه» :ﺗﺮ ﺗﺎ دﻣﺨﻪ ﻫﻢ ډﯦﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان دروﻏﺠﻦ ګڼﻞ ﺳﻮي دي ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮ

ﭘﺮ ﻫﻐﻪ دروﻏﺠﻦ ګڼﻠﻮ او ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﮐړاووﻧﻮ ﭼي ورورﺳﻮل ﺳﻮل ﺻﺒﺮ وﮐړ،
ﺗﺮ دې ﭼي ﻫﻐﻮ ﺗﻪ زﻣﻮږ ﻣﺮﺳﺘﻪ ورﺳﯧﺪه او د اﻟ�ﻪ ﺧﺒﺮي )ﻣﻘﺮرات( ﻫﻢ

ﺑﺪﻟﻮن ﻧﻪ ﻣﻨﻮﻧﮑي دي«.

د دې آﻳﺖ ﭘﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐي راﻏﻠي دي ﭼي د ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﺑـﺪﻟﻮن ﻧـﻪ

ﻣﻨﻮﻧﮑﻮ ﺧﺒﺮو )ﻣﻘﺮراﺗﻮ( څﺨﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ او آﺧﺮت ﮐي ﻟـﻪ ﻣﻮﻣﻨـﺎﻧﻮ

څﺨﻪ د ﻏﻮڅ ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ د ﻫﻐﻪ ازﻟي ژﻣﻨﻪ ده .ﻟکﻪ ﭼي ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
َّ
َّ ُ ۡ َ ُ ُ ۡ َ ُ ُ َ
ت َ� َِم ُت َنا لِع َبادِنَا ٱل ۡ ُم ۡر َسل َ
﴿ َولَ َق ۡد َسبَ َق ۡ
ورون � ١٧٢ن
ِ�  ١٧١إِ�هم لهم ٱلمنص
ِ
َ
ُ ََ َ َۡ
ندنا ل ُه ُم ٱل�ٰل ُِبون ] ﴾١٧٣اﻟﺼﺎﻓﺎت.[173-171 :
ج
ژﺑﺎړه» :زﻣﻮږ د ﻟﯧږﻟﻮ ﺳﻮو ﺑﻨﺪه ګﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړه زﻣﻮږ ازﻟي ژﻣﻨﻪ داده ﭼي ﭘﻪ

ﻳﻘﻴﻨي ډول ﺑﻪ د ﻫﻐﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﺳي او ﻫﻤﺪا زﻣﻮږ ﻟښکﺮ ﺑﻪ ﻫﺮوﻣﺮو

ﻻﺳﺒﺮى ﺳي«.

)ج( د زﻣﺨﺸﺮي ﭘﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐي د دﻏﻮ آﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘـﻪ ﻫکﻠـﻪ راﻏﻠـي دي:
َ
ﻟﻪ ﴿� َِم ُت َنا﴾ څﺨﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ دې دﻧﻴﺎ ﮐي ﭘﻪ ﺷﺨړو او ﺟګـړو ﮐـي او ﭘـﻪ

ﻫﻐﻪ دﻧﻴﺎ ﮐي د ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ﭘﺮ دښﻤﻨﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي د دوى ﻟﻮړﺗﻴﺎ او ﺑﺮى دى.
)د( ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ ﺑﻞ ځﺎى ﮐي ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
َ َ َ َّ ُ َ َ ۡ َ َّ َ َ ۠ َ ُ ُ ٓ َّ َّ َ َ ٌّ َ
ٞ
﴿كتب ٱ� �غل ِ� �نا ورس ِ� � إِن ٱ� قوِي عزِ�ز ] ﴾٢١اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ.[21 :
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ژﺑﺎړه» :اﻟ�ﻪ ﻟﻴکﻠي دي )ﻣﻘﺮره ﮐړې ﻳﯥ ده او ﺣکﻢ ﻳﯥ ﮐړى دى( ﭼي

زه او زﻣﺎ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان ﺑﻪ ﻫﺮوﻣﺮو ﻻﺳﺒﺮي ﺳﻮ .ﻫﻮ ،واﻗﻌﻴﺖ دادى ﭼي اﻟ�ﻪ

ﻻﺳﺒﺮى او زورور دى«.

د دې آﻳﺖ ﭘﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐي راﻏﻠي دي» :ﻟﻮى څښـﺘﻦ ﺣکـﻢ ﮐـړى دى

او ﭘﻪ ﺧﭙـﻞ ازﻟـي او ﻟـﻮﻣړﻧي ﮐﺘـﺎب او د ﺗﺨﻠـﻒ ﻧـﻪ ﻣﻨﻮﻧﮑـﻮ ﻏﻮڅـﻮ او
ﺑﺪﻟﻮن ﻧﻪ ﻣﻨﻮﻧﮑﻮ ﻣﻘﺪراﺗﻮ ﭘﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﮐي ﻳـﯥ ټـﺎﮐﻠې ده ﭼـي ﭘـﻪ دﻧﻴـﺎ او

آﺧﺮت ﮐي ﺳﺮﻟﻮړي او ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻲ د ده ،د ده د ﮐﺘﺎب او د ده د رﺳـﻮﻻﻧﻮ
او ﻣﻮﻣﻨﻮ ﺑﻨﺪه ګﺎﻧﻮ ده«) .(١

)ﻫـ( ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ دې ﻫکﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
َ
ۡ
َّ َ َ ُ ُ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ْ
ۡ َ َ ٰ ُّ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ُ ُ ۡ
وم ٱ�ش َ� ٰ ُد ﴾٥١
ام ُنوا ِ� ٱ�يوة ِ ٱ��يا و�وم �ق
﴿إِنا �ن� رسلنا وٱ�ِين ء

]اﻟﻤﺆﻣﻦ.[51:

ژﺑﺎړه» :ﺑﺎور وﻟﺮئ ﭼي ﻣﻮږ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ او ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ

ﻫﺮوﻣﺮو د دې دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﮐي ﻫﻢ ﮐﻮو او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﮐي ﺑﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ وﮐړو

ﭼي ﺷﺎﻫﺪان ودرﻳږي«.

اﺑﻦ ﮐﺜﻴﺮ د دې آﻳﺖ ﭘﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐي ﻟﻴکي» :د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﻗـﺎﻧﻮن او

ﺳﻨﺖ ﭘﻪ ﭘﺨﻮا او اوس ﮐي دادى ﭼي ﭘﻪ دﻧﻴـﺎ ﮐـي د ﺧﭙﻠـﻮ ﻣﻮﻣﻨـﻮ ﺑﻨـﺪه

ګﺎﻧﻮ ﻧﻨګﻪ )دﻓﺎع( او ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي او د ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﻮ د زوروﻧﻮ او ﮐړوﻧﻮ ﭘﻪ

وړاﻧﺪي ﻳﯥ ﺳﺮﻟﻮړي ﮐﻮي او ﺳﺘﺮګي ﻳﯥ ور روښﺎﻧي ﮐﻮي.

ﺳﺪي واﻳﻲ :ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻫﻴڅ داﺳي ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ د ﻫﻐـﻪ ﻗـﻮم ﺗـﻪ ﻧـﻪ دى

ﻟﯧږﻟى ،ﻳﺎ ﻳﯥ د ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ داﺳي ﻳﻮه ډﻟﻪ ﭼي د ﺣﻖ ﻟﻮر ﺗﻪ ﺑﻠﻨﻪ ﮐﻮي ﻧﻪ ده

را اﺳﺘﻮﻟې ﭼي د ﺧﭙﻞ وﻟﺲ ﭘﻪ ﻻس دي وژل ﺳـﻮي وي ،ﺧـﻮ ﺑﻴـﺎ دې
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داﺳي څﻮک ﻧـﻪ وي را اﺳـﺘﻮﻟي ﭼـي د دوى د ارﻣـﺎﻧﻮﻧﻮ او ﻻري دﻓـﺎع

دې ﻧﻪ وي ﮐړې او د ﻫﻐﻮ ﻟﻪ زورووﻧﮑﻮ او ﻗﺎﺗﻼﻧﻮ څﺨـﻪ دې د ﻫﻐـﻮ د
وﻳﻨﻮ ﻏﭻ ﻧﻪ وي اﺧﻴﺴﺘى«) .(١

د دې ﺧﺒﺮي ﻣﻌﻨﺎ داده ﭼي د ﺣﻖ ﺧﺎوﻧﺪان ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭘـﻪ ﻇـﺎﻫﺮه د

ﺑﺎﻃﻞ د ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﻣﻐﻠﻮب وي او د ﻫﻐـﻮ ﭘـﺮ ﻻس وژل ﮐﻴـږي ،ﺧـﻮ ﭘـﻪ
ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﮐي ﻣﻮﻓﻖ او ﺑﺮﻳﺎﻟي دي .ځکﻪ وروﺳﺘى ﺑﺮى او ﻏﻠﺒﻪ ﮐـﻪ څـﻪ

ﻫﻢ څﻪ ﻣﻬﺎل وروﺳﺘﻪ وي ،د ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ده .ﻟکﻪ ﭼي داﺳي ډﻟي ﺑﻪ راﻣﻨځ

ﺗﻪ ﺳي ﭼي د ﺣﻖ ﭘﺎﻟﻮﻧﮑﻮ ﻏﭻ ﻟﻪ ﺑﺎﻃـﻞ ﭘـﺎﻟﻮ څﺨـﻪ واﺧﻠـي .ﭼـي دا د
ﺑﺎﻃﻞ د ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮﻣﺎﺗﻪ او د ﺣﻖ او ﺣﻖ ﭘﺎﻟﻮﻧﮑﻮ ﺑﺮى دى.
)و( ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
� ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
﴿ َو َ� َن َ
ح ًّقا َعلَ ۡي َنا نَ ۡ ُ
ِ� ] ﴾٤٧اﻟﺮوم.[47 :
ژﺑﺎړه» :او ﭘﺮ ﻣﻮږ د ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻻزﻣﻪ ده«.

د دې آﻳﺖ ﭘﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐي آﻟﻮﺳي واﻳﻲ» :دا آﻳﺖ ﻟـﻪ ﻫﻐـﻪ ځﺎﻳـﻪ ﭼـي

ﻣﻮﻣﻨﺎن د ﺣﻖ ﺧﺎوﻧﺪان ﺑـﻮﻟي او ﻟـﻮى څښـﺘﻦ د دوى ﻣﻼﺗـړى ﻣﻌﺮﻓـي
ﮐﻮي او ﺑﻴﺎﻧﻮي ﭼي د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د دﻓﺎع ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﺗﯧـﺮي ﮐﻮوﻧﮑـﻮ څﺨـﻪ

ﻏــﭻ اﺧﻴﺴــﺘﻨﻪ ﺗــﺮ ﺳــﺮه ﮐﻴــږي ،ﻧــﻮ دا د ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د وﻳــﺎړ او ﻋــﺰت د

زﻳﺎﺗﻮب ﻟﭙﺎره دي.

د آﻳﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻢ داښﻴﻲ ﭼي دﻏﻪ ﻧﺼﺮت ﭘﻪ دې دﻧﻴﺎ ﮐي او د ټﻮﻟـﻮ

ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره دى .او د ﻫﻐﻮ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﻫﻢ دى ﭼي ﺗﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ
وروﺳﺘﻪ اوﺳي«) .(٢
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ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ Çﻟﻬﻲ ﻣﻼﺗړ  Ïﺳﺘﺮ ﺑﺮ Ï íﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﯧﺪ æﻟﭙﺎ åÑځﻨډﯾږ:í

ﺑﺎﻳــﺪ وﭘــﻮﻫﻴږو ﭼــي د ﻣﻮﻣﻨــﺎﻧﻮ د ﻣﻼﺗــړ او ﺑــﺮي ﭘــﻪ ﻫکﻠــﻪ د اﻟﻬــي

ﮐړﻧﻼري ﻋﻤﻠي ﮐﯧﺪه ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ځﻨـډﻳږي .دا ﻟـﻪ دې اﻣﻠـﻪ وي ﭼـي ﻟـﻮى

څښﺘﻦ دوى ﺗﻪ د ﺳﺘﺮ ،ﺑﺸﭙړ ،ﭘﺎﻳښﺘي او ﭘﻪ ژوﻧﺪاﻧﻪ او ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠکﻮ ﮐي

د ډﯦﺮ اﻏﯧﺰ ﻟﺮوﻧﮑي ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﯧﺪه ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐي ﻟﺮي .ﻧـﻮ ﻳـﯥ د

دې ﻟﭙﺎره ځﻨډوي ﭼي د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب د ګټـﻲ اﺧﻴﺴـﺘﻨي وړ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﺮاﺑـﺮ

ﺳي او ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ﮐي ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ د ګټﻲ اﺧﻴﺴـﺘﻨي وړﺗﻴـﺎ ﻣﻮﻧـﺪه
ﺳي.

ﺑﺎﻳــﺪ وﭘــﻮﻫﻴږو ﭼــي د ﻣﻮﻣﻨــﺎﻧﻮ د ﻣﻼﺗــړ او ﺑــﺮي ﭘــﻪ ﻫکﻠــﻪ د اﻟﻬــي

ﮐړﻧﻼري ﻋﻤﻠي ﮐﯧﺪه ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ د دې ﻟﭙﺎره ځﻨډﻳږي ﭼـي د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ

ﻟﺨﻮا ﭼي د ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﻮم ﺳﺘﺮ او ﭘﺮاخ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ او دواﻣﺪاره او ښﻪ

ﺑــﺮى ﭘــﻪ ﭘــﺎم ﮐــي ﻧﻴــﻮل ﺳــﻮى وى ،د ﻫﻐــﻪ ﻟﭙــﺎره د ګټــﻲ اﺧﻴﺴــﺘﻨي وړ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳي او ﭘﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ﮐي ﻟﻪ ﻫﻐـﻪ څﺨـﻪ د ګټـﻲ اﺧﻴﺴـﺘﻨي او

زﻏﻤﻠﻮ وړﺗﻴﺎ اواﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﻮﻧﺪه ﺳي .د ﺑﯧﻠګې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د رﺳﻮل اﻟ�ـﻪ ج

ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﺳﺮه د دې ﭼي د ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ﻣﻼﺗړ ﻫﻢ ورﺳﺮه وو ،ﭘﻪ ﻳﻮه ﺷـﭙﻪ
ﻳﺎ ﻳﻮه ورځ ان ﭘﻪ ﻳﻮه ﮐﺎل ﮐي ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻧﻪ ﺳﻮ ،ﺑﻠکي د ﻫﻐﻪ د ﻧﺒﻮت ډﯦـﺮ

وﺧﺖ ﻳﯥ وﻧﻴﻮ.

ﻟکﻪ ﭼي دﻏﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ د ﻗﺮﻳﺸﻮ ﺗﺮﻣﺎﺗي او د ﻣکې ﻣکﺮﻣې ﺗﺮ ﻓﺘﺤـي

وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ اﺗﻢ ﻫﺠﺮي ﮐﺎل ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺳـﻮ .ﻳﻌﻨـي :د ﺣﻀـﺮت ﭘﻴﻐﻤﺒـﺮ ج

ﺗﺮ وﻓﺎت دوه ﮐﺎﻟﻪ دﻣﺨﻪ وو .ﭼي ﺗﺮ دې ﺑﺮي وروﺳﺘﻪ ﺧﻠک ډﻟي ډﻟـي
د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ ﺳﭙﯧڅﻠي دﻳﻦ ﻣﺸـﺮف ﺳـﻮل .او ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﭘـﻪ دې

ﻫکﻠﻪ دﻏﻪ ﺳﻮره راواﺳﺘﻮل:
َ
َ َ ۡ َ َّ َ َ ۡ ُ ُ َ
َّ
َ َ ٓ َ َ ۡ ُ َّ َ ۡ َ ۡ ُ
ِين ٱ� ِ
﴿إِذا جاء ن� ٱ� ِ وٱلفتح  ١ور�يت ٱ�اس يدخلون ِ� د ِ

د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ

٢٥

َ
ۡ
َّ َ َ َ
َ
أَ ۡف َو ٗ
اجا  ٢ف َس ّب ِ ۡح ِ�َ ۡم ِد َر ّ�ِك َوٱ ۡس َتغ ِف ۡرهُ ۚ إِن ُهۥ �ن ت َّوابَۢ� ] ﴾٣ﺳﻮرة اﻟﻨﺼﺮ[.

ژﺑﺎړه» :ﮐﻠﻪ ﭼي د اﻟ�ﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ راﺳي او ﺑﺮى درﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺳي او ﺗﻪ

وګﻮرې ﭼي ﺧﻠک ډﻟي ډﻟي د اﻟ�ﻪ دﻳﻦ ﻣﻨي ،ﻧﻮ د ﺧﭙﻞ رب د ﺛﻨﺎ ﺳﺘﺎﻳﻨي
ﺳﺮه د ﻫﻐﻪ ﺗﺴﺒﻴﺢ وﮐړه او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ ﺑﺨښﻨﻪ وﻏﻮاړه ،ﺑﯥ ﺷکﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺮ

ﺗﻮﺑﻪ ﻗﺒﻠﻮوﻧﮑى دى«.

زﻣﺨﺸﺮي د دې ﺳﻮرې ﭘﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐي واﻳﻲ» :ﺣﻀﺮت رﺳﻮل

اﮐﺮمج ﭘﺮﻋﺮﺑﻮ ﻳﺎ ﻗﺮﻳﺸﻮ او د ﻣکې ﭘﺮ ﻓﺘﺢ ﺑﺮى وﻣﻮﻧﺪ .د ﻣکې ﻓﺘﺢ د

اﺗﻢ ﻫﺠﺮي ﮐﺎل د روژې ﭘﺮ اﺗﻤﻪ وه .ﭘﻪ دې ﻓﺘﺢ ﮐي د رﺳﻮل ج ﺳﺮه
ﻟﺴﻮ زرو ﺗﻨﻮ ﻣﻬﺎﺟﺮو ،اﻧﺼﺎرو او د ﻋﺮﺑﻮ ﻃﻮاﻳﻔﻮ ﻣﻠګﺮﺗﻴﺎ ﮐﻮل .د ﻣکي

ﺗﺮ ﻓﺘﺤي وروﺳﺘﻪ ډﻟي ډﻟي ﺧﻠک ﭘﻪ اﺳﻼم ﻣﺸﺮﻓﯧﺪل .دﻣﺨﻪ ﺑﻪ ﻳﻮه ﻳﻮه

ﻳﺎ دوو دوو ﺗﻨﻮ اﺳﻼم راوړ ،ﺧﻮ اوس ﺑﻪ ﻳﻮې درﺳﺘي ﻗﺒﻴﻠې اﻳﻤﺎن
راوى«) .(١

ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻣﻮﻣﻨﺎ äﺗﺮ ﺑﺮ Ï íﻣﺨﻪ  ÏﺳﺘﻮﻧﺰÏ Ï æÇ æښﻤﻦ  Ïﻏﻠﺒﯥ ﺳﺮå
ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﯿږ:í

د ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﺳﻨﺘﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﻣﻼﺗړ د ﺑﺎﻃﻞ ﭘﺎﻟﻮ

ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟګړه ﮐي د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﺳﺘﺮو ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻮ او زﻳﺎﺗﻮ ﻣﻨډو ﺗﺮړو اړه ﻟـﺮي.

ﻧﻮ ﻃﺒﻴﻌي ده ﭼي ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺑﺎﻃﻞ ﭘﺎﻟﻮ ﻟﺨﻮا ﺳﺘﻮﻧﺰي

او ﮐړاووﻧــﻪ ﻣﺘﻮﺟــﻪ ﮐﻴــږي او ان ﮐﻠــﻪ ﻧﺎﮐﻠــﻪ ﻣــﺎﺗي ور اوړي .ﭼــي دا د

ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ د ﻧﺼﺮت د اﻟﻬي ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮه څﻪ ﺗﻌﺎرض او ﻣﻨﺎﻓـﺎت ﻧـﻪ ﻟـﺮي.
ځکﻪ ﭼي اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺎﻳﻠﻮ ﺗـﻪ دى .او ﺗـﻞ ﭘـﻪ ﭘﺎﻳﻠـﻪ ﮐـي وروﺳـﺘي او اﺻـﻠي
ګټﻮﻧﮑي ﻣﻮﻣﻨﺎن وي .دا ﭼي ﭘﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﭘﺎﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺗﺮ ﻏـﻮڅ ﺑـﺮي دﻣﺨـﻪ
 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟکﺸﺎف 810 / 4 ،او .811

٢٦

د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺟګړه ﮐي اﻟﻬي ﺳﻨﺖ

ﻣﻮﻣﻨــﺎن د ﺳــﺘﻮﻧﺰو ﺳــﺮه ﻣﺨــﺎﻣﺦ ﮐﻴــږي ،ﭘــﻪ دې ﮐــي د ﻟــﻮى څښــﺘﻦ

ﺣکﻤــﺖ دى .دا داﺳــي ﺣﻘﻴﻘــﺖ دى ﭼــي ﻗــﺮآن ﮐــﺮﻳﻢ ﺑﻴــﺎن ﮐــړى او

ﻣﻔﺴﺮﻳﻨﻮ اﺷﺎره ورﺗﻪ ﮐړې ده .ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ دې اړه ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ُ َّ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ ۡ ّ ٞ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َّ َ ۡ َ َ ٞ
ام ن َداوِل َها
﴿إِن �مسس�م قرح �قد مس ٱلقوم قرح مِثله ۚۥ وت ِلك ٱ�ي
َ َ ۡ َ َ َّ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ َ
ُ
َ� ۡ َ
� َ� ُ� ُّ
ِن� ۡم ُش َه َدا ٓ َء ۗ َوٱ َّ ُ
� ٱ�َّ ِ
ِب
خذ م
اس و ِ�علم ٱ� ٱ�ِين ءامنوا و�ت ِ
َ ُ َ ّ َ َّ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ َ ۡ َ
َّ
َ
�ٰفِ َ
حص ٱ� ٱ�ِين ءامنوا و�محق ٱل
ر�ن ] ﴾١٤١آل ﻋﻤﺮان:
ٱل�ٰل ِ ِم�  ١٤٠و ِ�م ِ
ِ
.[141-140
ژﺑﺎړه» :اوس ﮐﻪ ﺗﺎﺳي ټﭙﻲ ﺳﻮي ﻳﺎﺳﺖ ،ﻧﻮ ﺗﺮدې دﻣﺨﻪ ﺳﺘﺎﺳي دښﻤﻨﻪ

ډﻟﻪ ﻫﻢ دﻏﺴي ټﭙﻴﺎن ﺳﻮي دي .دا د زﻣﺎﻧې ﺧﻮږې او ﺗﺮﺧې دي ﭼي ﻣﻮږ
ﻳﯥ د ﺧﻠکﻮ ﺗﺮﻣﻨځ اړوو را اړوو .ﭘﺮ ﺗﺎﺳي )د اﺣﺪ د ﺟګړې د ﻣﺎﺗي( دﻏﻪ

ﭘړاو ځکﻪ راوﺳﺘﻞ ﺳﻮ ﭼي اﻟ�ﻪ د اﻳﻤﺎن څښﺘﻨﺎن څﺮګﻨﺪ ﮐړي او ﻟﻪ ﺗﺎﺳي
څﺨﻪ ځﻴﻨﻮ ﺗﻪ د ﺷﻬﺎدت درﺟﻪ ورﮐړي .او اﻟ�ﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻧﻪ ﺧﻮښﻮي .او ﻫﻐﻪ

ﭘﻪ دې ازﻣﻮﻳﻨﻪ ﺳﺮه د ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ﭘﺎﮐﻮل او ﺳﭙﯧڅﻠي ﮐﻮل او د ﮐﺎﻓﺮاﻧﻮ ځﭙﻞ

ﻏﻮښﺘﻞ«.

ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ څﺮګﻨـﺪه ﮐـړه ﭼـي ﻣﻮﻣﻨـﺎن ﺑﺎﻳـﺪ د دښـﻤﻦ

ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟګړه او ډﻏﺮي وﻫﻠﻮ ﮐي د ﺧﻮږﯦﺪو او ټﭙﻲ ﮐﯧـﺪو ﻟـﻪ اﻣﻠـﻪ ﻟـﻪ

ځﺎﻧﻪ ﺑﯥ ﻫﻤﺘي او د دښﻤﻦ ﺳﺮه د ﺟګړې د روﺣﻴﯥ ﺿﻌﻒ وﻧﻪ ښﻴﻲ.

ځکﻪ ﻟکﻪ څﻨګﻪ ﭼي ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ دﻏﺴي ﺗﮑﻠﻴﻔﻮﻧﻪ رﺳـﯧﺪﻟي دي ،د ﻣﺨـﻪ

د دوى دښﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗـﻪ ﻫـﻢ رﺳـﯧﺪﻟي وه .او د دوى دښـﻤﻨﺎن ،ﺳـﺮه د دې

ﭼي ﭘﺮ ﺑﺎﻃﻠﻮ ﺟﻨګﻴږي او ﻧﺎوړه ﻋﺎﻗﺒـﺖ ﻫـﻢ ورﺗـﻪ ګـﻮري ،د ټﭙﻮﻧـﻮ ﭘـﻪ
ﺳﺒﺐ ﻟﻪ ﺟګړې څﺨﻪ ﭘﺮ ﺷﺎ ﻧﻪ ﺳﻮل .ﻧـﻮ ﺗﺎﺳـي ﭼـي د ﺣـﻖ ﺧﺎوﻧـﺪان

ﻫﻢ ﻳﺎﺳﺖ ﺑﯧﺨي ﺑﺎﻳﺪ د ﺑﺎﻃﻞ ﭘﺎل دښﻤﻦ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟګړه او ډﻏﺮي وﻫﻠﻮ

د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ

٢٧

ﮐي ﺳﺴﺘي وﻧﻪ ښﻴﺎﺳﺖ) .(١

َ ۡ َ
ك ٱ ۡ�َيَّ ُ
ام نُ َداول ُ َها َ� ۡ َ
� ٱ�َّ ِ
اس﴾
او د ﻟﻮى څښﺘﻦ د دې ﻗﻮل﴿ :وت ِل
ِ
ﻣﻔﻬﻮم دادى ﭼي ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﮐﺎر ﭘﺎﻳﻠي ﺳﺘﺎﺳي ﭘﻪ ګﺘﻪ دي اﻣﺎ ﮐﻠﻪ

ﻧﺎﮐﻠﻪ د ځﻴﻨﻮ ﻣﺼﻠﺤﺘﻮﻧﻮ او ﺣکﻤﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨي دښﻤﻨﺎن ﭘﺮ ﺗﺎﺳي

ﻣﺴﻠﻄﻮو ،ﻣﺜﻼ� د رﺷﺘﻴﻨﻮ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ د ﭘﯧﮋﻧﺪګﻠﻮۍ ﻳﺎ ﻟﻪ ﺗﺎﺳي څﺨﻪ د

ځﻴﻨﻮ ﺳﺮﺗﯧﺮو او ﻓﺪاﻳﺎﻧﻮ د ﻏﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﭼي د ﺑﺎﻃﻞ ﭘﺎﻟﻮ ﺟګړه ﻣﺎرو ﺳﺮه

ﭘﻪ ﺟﻬﺎد ﮐي د ﺷﻬﺎدت ﻟﻮړي ﻣﺮﺗﺒﯥ ﺗﻪ ورﺳﻴږي ﻳﺎ د دﻳﻦ ﺳﺮه د

ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ د ﻣﻴﻨي او ﻋﻼﻗې د ﮐﭽي د ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ او ﻟﻪ ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎوو څﺨﻪ د
ﻫﻐﻮ د ﺳﭙﯧڅﻠي ﮐﻮﻟﻮ ﻳﺎ د ﮐﻔﺎرو د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ

دﻏﺴي ﭼﺎري ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮو .ﭼي دا ﮐﺎروﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﺣکﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ډول

ډول ﺑڼﻲ وﺑﻠﻞ ﺳي ﭼي ﭘﺮ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي د ﻫﻐﻮ د دښﻤﻨﺎﻧﻮ د ﻏﺎﻟﺒﻪ
ﮐﯧﺪو ﺗﺮ ﺷﺎ ﭘﺮوت دى) .(٢
ﻟﻪ ﴿ٱ ۡ�َيَّ ُ
ام﴾ څﺨﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ آﻳﺖ ﺷﺮﻳﻒ ﮐي ﻣﻮﺧﻪ د ﺑﺮي وﺧﺘﻮﻧﻪ دي

او د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ او د ﻫﻐﻮ د دښـﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘـﻪ ﻣـﻨځ ﮐـي د ﻫﻐـﻮ ﻟـﻪ ګﺮځﯧـﺪو

څﺨــﻪ ﻣﻄﻠــﺐ د ﺑﺮﻳــﺎﻟﻴﺘﻮب ﻻس ﭘــﺮﻻس ﮐﯧــﺪل دي ،ﭼــي ﻳﻮځــﻞ د

ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﻴږي او ﺑﻠﻪ ﭘﻼ د ﻫﻐﻮ د دښﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﻴږي .ﭼي
د ﺑﺮي دا ﻻس ﭘﺮ ﻻس ﮐﯧﺪل د ﺑﺎﻃﻞ ﭘﺎﻟﻮ ﺳـﺮه د ﺣـﻖ د ﺧﺎوﻧـﺪاﻧﻮ ﭘـﻪ

ﺟګړه ﮐي د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻟﻪ ﺳﻨﻨﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ ﺳﻨﺖ ﺑﺎﻟﻪ ﺳـي .ﻧـﻮ دا څـﻪ د

ﺗﻌﺠﺐ ﺧﺒﺮه ﻧﻪ ده ﭼي د اﺻﻠي او رواﻧي ﺟګړې ﭘﻪ ﺑﻬﻴـﺮ ﮐـي ﭼـي ﭘـﻪ
ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻣﺮ ﮐي ﻻ ﭘﺎى ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟې ﻧﻪ وي ﻳﻮ ځﻞ ﺑﺮى د ﺑﺎﻃﻞ ﭘـﺎﻟﻮ ﭘـﻪ
 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ رازی.14 / 9 ،
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٢٨

د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺟګړه ﮐي اﻟﻬي ﺳﻨﺖ

ﺑﺮﺧﻪ ﺳي او ﺑﻞ ځﻞ د ﺣﻖ ﭘﺎﻟﻮ .ځکﻪ د ﮐﻮم څﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ او ﺗﺎﮐﻴﺪ ﭼي

د ﺣﻖ د ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺳـﻮى دى او څـﻪ ژﻣﻨـﻪ ﭼـي ورﺳـﺮه ﺳـﻮې ده

ﻫﻐﻪ د وروﺳﺘي او ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮي ده او اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺎﻳﻠﻮ ﺗﻪ دى) .(١

ﺧﻮ ﻣﻮږ ﺑﺎﻳﺪ وﭘﻮﻫﯧږو ﭼـي ﭘـﻪ ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﮐـي د ﺑـﺮي ﻻس ﭘـﺮ ﻻس

ﮐﯧﺪل د دواړو ﺧﻮاوو د ﮐړﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨي وي .د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﺧﻮږ ﺧﻮﻧﺪ ﺑﻪ

ﻳﻮازي ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن څکي ﭼي د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﻋﻮاﻣﻞ وﭘﯧﮋﻧي او ﺑﻴﺎ ﻳـﯥ ﭘـﻪ
ډﯦﺮه ښﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر واﭼﻮي .ﻧﻮ ﭼي ﺧﺒـﺮه دﻏﺴـي ده او د ﺑﺮﻳـﺎﻟﻴﺘﻮب
ﻧﺎوې ﻫﻠﻪ ﭘﻪ ﻏﯧږ ﮐي ﻧﻴﻮل ﮐﻴـږي ﭼـي ﻋﻤﻠـي ﻻري ﭼـﺎري او اﺳـﺒﺎب

ورﺗﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړو .ﻳﻌﻨي :ﻳﻮﻣﻮټۍ ﺗـﻮب او رﺷـﺘﻴﻨى ﻳـﻮ واﻟـى ،ټﻴﻨګـﺎر او

ﺛﺒــﺎت او روغ ﻓﮑــﺮ او ﻧﻈــﺮ او ځــﻮاﮐﻤﻦ ﻫــﻮډ او ﻋــﺰم وﻟــﺮو او ﻫﻐــﻪ

ځﻮاﮐﻮﻧﻪ را ﻏﻮﻧډ او ﭼﻤﺘﻮ ﮐړو ﭼي ﭘﻪ وس ﻣﻮ وي ،ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
د دﻏﻮ اﻋﻤﺎﻟﻮ او داﺳي ﻧﻮرو ﻫﻐﻮ ﭼﺎرو ﭼي د ﻏﻠﺒﯥ او ﺑﺮي ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ
څﺨﻪ ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي ،د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ وار د ﻣﺨﻪ ﮐړي ،څﻮ ﻣﻬـﺎل د
دوى ﭘﻪ ګټﻪ وګﺮځي ،ﻧﻪ د دوى د دښﻤﻦ ﭘﻪ ګﺘﻪ) .(٢

ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
ۡ
ۡ
َ
َّ
َّ ُ ۡ ُ ُ َ ُ ُ َ
ت َ� َِم ُت َنا لِع َبادِنَا ٱل ُم ۡر َسل َ
﴿ َولَ َق ۡد َسبَ َق ۡ
ورون � ١٧٢ن
ِ�  ١٧١إِ�هم لهم ٱلمنص
ِ
َ
ُ ََ َ َۡ
ندنا ل ُه ُم ٱل�ٰل ُِبون ] ﴾١٧٣اﻟﺼﺎﻓﺎت.[173-171 :
ج
ژﺑﺎړه» :د ﺧﭙﻠﻮ ﻟﯧږﻟﻮ ﺳﻮو ﺑﻨﺪه ګﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻮږ ﻻ ﭘﺨﻮا ژﻣﻨﻪ ﮐړې ده ﭼي

ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻨي ډول ﺑﻪ د ﻫﻐﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﺳي او ﻫﻤﺪا زﻣﻮږ ﻟښکﺮ ﺑﻪ ﻻﺳﺒﺮى

ﺳي«.
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د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ

٢٩

د دې آﻳﺖ ﭘﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐي راﻏﻠي دي ﭼي :د ﻟﻮى څښﺘﻦ »ﮐﻠﻤـﻪ« ﻳـﺎ

ازﻟي ژﻣﻨﻪ او وﻋﺪه داده ﭼي ﻣﻮﻣﻨـﺎن ﺑـﻪ ﭘـﺮ دښـﻤﻨﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧـﺪي د دﻧﻴـﻮي

ﺟګړو ﭘﻪ ډګﺮ ﮐي ،ﻟکﻪ ﭘﻪ ﻓﮑﺮي ﺟګړه ،او وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻧښﺘﻮ ﮐي ﻟﻮړ او

ﻻﺳﺒﺮي ﮐﻴږي او ﻫﻤﺪا راز ﺑﻪ ﭘﻪ آﺧﺮت ﮐـي ﻫـﻢ ﭘـﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧـﺪي
ﻟﻮړﺗﻴﺎ وﻟﺮي.

اﻟﺒﺘﻪ داﺳي ﺑﺎﻳﺪ وﻧﻪ ګڼﻞ ﺳي ﭼي ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻣﻮاردو ﮐي د ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ

ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺎﺗﻪ د ﻏﻠﺒﯥ او ﻧﺼﺮت ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ د اﻟﻬي ﺳـﻨﻨﻮ ﭘـﻪ ﻧﻘـﺾ او ﻧـﻪ

رﺷــﺘﻴﺎ ﮐﯧــﺪو ﺗﻌﺒﻴــﺮ ﺳــي .ځکــﻪ وروﺳــﺘى ﺑــﺮى ﻫــﺮو ﻣــﺮو د دوى او
وروﺳﺘﻴﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ دى) .(١

د ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﭘﻪ ﺑﻞ ځﺎى ﮐي ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
َ
ۡ
ۡ
ۡ
ُ
� َي ٰوة ِ ٱ ُّ�� َيا َو َ� ۡو َم َ�ق ُ
ِين َء َ
ن� ُر ُس َل َنا َوٱ َّ� َ
﴿إِنَّا َ�َ ُ ُ
ام ُنوا ْ ِ� ٱ ۡ َ
وم ٱ�ش َ� ٰ ُد ﴾٥١

]اﻟﻤﺆﻣﻦ.[51:

ژﺑﺎړه» :ﺑﺎور وﻟﺮئ ﭼي ﻣﻮږ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ او ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ

ﻫﺮوﻣﺮو د دې دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﮐي ﻫﻢ ﮐﻮو او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ وﮐړو

ﭼي ﺷﺎﻫﺪي ورﮐﻮوﻧﮑي وﻻړ وي«.

زﻣﺨﺸﺮي د دې آﻳﺖ ﭘﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐي واﻳﻲ» :ﻟﻮى څښـﺘﻦ دوى ﺗـﻪ د

دښﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﭘﻪ دﻻﻳﻠﻮ او ﻏﻠﺒﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻟﻮړﺗﻴﺎ ور ﭘﻪ ﺑﺮﺧـﻪ

ﮐــﻮي .ﮐــﻪ څــﻪ ﻫــﻢ د دﻧﻴــﺎ ﭘــﻪ ځﻴﻨــﻮ ډګﺮوﻧــﻮ او ﻣﻬــﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐــي د اﻟﻬــي

ازﻣﻴښﺖ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﻐﻠﻮﺑﻴږي ،ﺧﻮ د ﻣﻴﺪان وروﺳﺘي وړوﻧﮑي ﺑﻪ ﻫﺮوﻣﺮو

دوى وي«) .(٢
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آﻟﻮﺳي ﻫﻢ د دې آﻳﺖ ﭘﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐي واﻳﻲ» :ﻣﻮږ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ او

د ﻫﻐﻮ ﭘﻴﺮواﻧﻮ ﺗﻪ د دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﮐي ﭘﻪ دﻻﻳﻠﻮ او ﺑـﺮي او ﻟـﻪ ﮐـﺎﻓﺮاﻧﻮ

څﺨﻪ ﭘﻪ ﻏﭻ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ورﮐﻮو او ﮐﻪ ﮐﻠﻪ ﻧﺎﮐﻠﻪ د ازﻣﻴښﺖ د ﺳﻨﺘﻮ
ﭘﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻔﺎرو ﺗﻪ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺮى ورﮐﻮل ﮐﻴـږي د ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻟﻮړﺗﻴـﺎ

ﭘﺮ اﺻﻞ ﮐﻮﻣﻪ ﺑﺪه اﻏﯧﺰه ﻧﻪ ﭘﺮﯦﻮزي .ځکﻪ ﭼي د ګټﻨي او ﺑـﺎﻳﻠﻨي ﻣـﻼک

د ﭼﺎرو ﭘﺎﻳﻠي او ﭘﻪ ﻏﺎﻟﺒﻪ ﺗﻮګـﻪ ﭘـﻪ ﻳـﻮه ﮐـﺎر ﮐـي د ﺑﺮﻳـﺎﻟﻴﺘﻮب د ﮐﭽـي
ﻟﻮړواﻟى ﺑﺎﻟﻪ ﺳي«) .(١

 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ آﻟﻮﺳی.76 / 24 ،

 Ïﺑﺮ íﻻﻣﻠﻮﻧﻪ  æÇﺧﻨډæﻧﻪ  æÇﻣﻮÇﻧﻊ ﯾﯥ
د ﺑﺎﻃﻞ د ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ او ﻣﺮﺳﺘي اﻟﻬي
ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل د ﺧﻠکﻮ د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺘﻦ ﮐي ﺗﺤﻘـﻖ وﻣـﻮﻣي ﭼـي
ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎن د اﺳــﻼم د دﻳــﻦ د ﻧﺴــﺨې ﭘــﺮ ﺑﻨﺴــټ او د ﻟــﻮى څښــﺘﻦ د
ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨـي د ﭘﺮﻣﺨﺘـګ او ﺑﺮﻳـﺎﻟﻴﺘﻮب ﻓـﺮدي او ټـﻮﻟﻨﻴﺰي ﻻري
ﭼﺎري ﺑﺮاﺑﺮي ﮐړي .ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻮﻧﻪ او ټﻮﻟﻨﻪ ﻳﯥ د ﺳﺮﻟﻮړۍ ﻟﻪ ﺧﻨډوﻧﻮ او
ﻣﻮاﻧﻌـﻮ څﺨــﻪ ﭘﺎﮐــﻪ ﮐــړې وي او د ﻧﺎﮐــﺎﻣۍ او د ﻧﺼــﺮت د ﻣﻨــﻊ ﮐﯧــﺪو
ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﯥ ﻟﻪ ځﺎﻧﻮﻧﻮ او ټﻮﻟﻨي څﺨﻪ ﻟﻴﺮي ﮐړي وي.
اوس ﻧﻮ د ﺑﺮﻳﺎﻳﺘﻮب دﻏﻪ ﻻﻣﻠﻮﻧـﻪ ﭼـي ﻣﻮﻣﻨـﺎﻧﻮ ﺗـﻪ ﻳـﯥ ﺑﺮاﺑـﺮول او
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل اړﻳﻦ دي او ﻫﻐﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﭼي ښﺎﻳﻲ ﻟـﻪ ﺧﭙـﻞ ﺷﺨﺼـﻴﺖ او
ﺧﭙﻠي ټﻮﻟﻨي څﺨﻪ ﻳﯥ ﻟﻴﺮي ﮐـړي ﮐـﻮم دي؟ د ﻏـﻪ ﻻﻣﻠﻮﻧـﻪ او ﺧﻨډوﻧـﻪ
ﻣﻮږ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻧي ﺑﺤﺚ ﮐـي ﺑﻴـﺎﻧﻮو .ﻟـﻮﻣړى ﺑـﻪ د ﺑﺮﻳـﺎﻟﻴﺘﻮب د ﻣﺨکﻨﻴـﻮ
ﺷﺮاﻳﻄﻮ او ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﭘﻪ ښﻮوﻟﻮ ﭘﻴﻞ ﮐړو.
ﻟﻮﻣړÇ :ìﯾﻤﺎä

د ﺑﺮﻳــﺎﻟﻴﺘﻮب ﻟــﻪ ﺷــﺮﻃﻮﻧﻮ څﺨــﻪ ﻳــﻮ ﻫــﻢ »اﻳﻤــﺎن« دى ﮐــﻮم ﭼــي د
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻧﺼﺮت اﻟﻬي ﺳﻨﺖ د ﻫﻐﻪ ﭘـﻪ اړه راﻣـﻨځ ﺗـﻪ ﺳـﻮى دى او
ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﮐي ﻣﻮږ ﺗﻪ را ﭘﯧﮋﻧﺪﻟى دى.
ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭼي ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺳﺘﺮ رﺷﺘﻴﺎ وﻳـﻮﻧﮑى دى ،دې ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﺗـﻪ
ﭘﻪ اﺷﺎره ﺳﺮه ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
ۡ
� ٱل ُم ۡؤ ِمن َ
﴿ َو َ� َن َ
ح ًّقا َعلَ ۡي َنا نَ ۡ ُ
ِ� ] ﴾٤٧اﻟﺮوم.[47 :
ژﺑﺎړه» :او ﭘﺮ ﻣﻮږ ﺑﺎﻧﺪي د ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻻزﻣﻪ ده«.
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د ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎر ﻟﻴکﻮال د دې آﻳﺖ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ واﻳـﻲ» :دا آﻳـﺖ ﭘـﺮ دې
ﺑﺎﻧﺪي څﺮګﻨﺪ دﻟﻴﻞ دى ﭼـي دﻏـﻪ اﻟﻬـي ﻣﻼﺗـړ او ﺑﺮﻳـﺎﻟﻴﺘﻮب د اﻳﻤـﺎن
ﻣﺤﺼﻮل دى«) .(١
آﻟﻮﺳي ﻫﻢ واﻳﻲ» :د دې آﻳﺖ ﻇـﺎﻫﺮ دادى ﭼـي دﻏـﻪ ﻣﻼﺗـړ ﭘـﻪ دې

دﻧﻴﺎ ﮐي دى او دا د ټﻮﻟﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻋﺎم دى او د ﻫﻐﻮ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ
ﻟﭙﺎره ﻫﻢ دى ﭼي ﺗﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ وروﺳﺘﻪ دي) .(٢

ﭘﻪ دې اړه ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
َ َُ ْ
ۡ
َۡ َۡ ُ ْ ََ
َۡ
ٓ ُ
حوا �ق ۡد َجا َء� ُم ٱلفت ُحۖ �ن تنتهوا
﴿إِن �ستفت ِ
َ ُ ُ ْ َ ُ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ُ ۡ َ ُ ُ ۡ َ ۡ ٗ َ َۡ
�عودوا �عد ولن �غ ِ� عن�م ف ِئت�م ش�ٔا ولو
ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ِ� ] ﴾١٩اﻷﻧﻔﺎل.[19 :

َ
َ َّ ُ
� ُه َو خ ۡ� ٞل� ۡمۖ �ن
َ َُ ۡ
ت َوأَ َّن ٱ َّ َ
� َم َع
ك�

ژﺑﺎړه)» :اى ﮐﺎﻓﺮاﻧﻮ( ﮐﻪ ﺗﺎﺳي )د ﺣﻖ دﻳﻦ( ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﻏﻮښﺖ ﻧﻮ دﻏﻪ

دى د ﺣﻖ دﻳﻦ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﻣﻮ ﻣﺨي ﺗﻪ راﻏى) .ﻧﻮ ﭘﺮ ﻫﻐﻪ اﻳﻤﺎن راوړئ( .او

ﮐﻪ )د ﺧﺪاى او رﺳﻮل ﻟﻪ دښﻤﻨۍ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ څﺨﻪ( راوګﺮځئ ﻧﻮ دا

ﺳﺘﺎﺳي ﻟﭙﺎره ډﯦﺮه ښﻪ ده .او ﮐﻪ ﺑﻴﺮ ﺗﻪ )دښﻤﻨۍ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧۍ ﺗﻪ(

وروګﺮځئ ،ﻣﻮږ ﺑﻪ ﻫﻢ )ﺳﺘﺎﺳي ﭘﺮ ﺿﺪ( ﻫﻤﺎﻏي ﺳﺰا ﺗﮑﺮاروﻟﻮ ﺗﻪ ور ګﺮځﻮ
او ﺳﺘﺎﺳي ډﻟﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ څﻮﻧي زﻳﺎﺗﻪ ﻫﻢ وي )د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻟﻪ ﻋﺬاﺑﻪ( ﺑﻪ څﻪ

دﻓﻊ ﻧﻪ ﮐړاى ﺳي او ﭘﻮه ﺳئ ﭼي اﻟ�ﻪ د ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ﻣﻠګﺮى دى«.

ﻗﺮﻃﺒـﻲ د دې آﻳــﺖ ﭘـﻪ ﺗﻮﺿــﻴﺢ ﮐـي وﻳﻠــي دي» :د دې آﻳـﺖ ﭘﻴﻐــﺎم

دادى ﭼي ﻫﻐﻪ څﻮک ﻳﺎ ډﻟﻪ ﭼي د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻣﻼﺗـړ ورﺳـﺮه ﻣﻠګـﺮى
وى ﻫﻴڅﻮک ﻳﯥ ﻧﻪ ﺳي ﭘﺮ ګﻮﻧډو ﮐﻮﻻى ،ﮐﻪ ﻳﯥ څﻪ ﻫﻢ ﺷﻤﯧﺮه زښـﺘﻪ
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زﻳﺎﺗﻪ وي«) .(١

څﺮګﻨﺪه ده ﭼي د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻟﻮى څښﺘﻦ دﻏﻪ »ﻣﻠګﺮﺗﻴـﺎ« ﭘـﻪ

دوى ﭘﻮري ځﺎﻧګړې ده او د دوى د اﻳﻤـﺎن ﻣﯧـﻮه او ﺛﻤـﺮه ده .ﻧـﻮ دﻏـﻪ

ﻣﯧﻮه د دوى د اﻳﻤﺎن د ﮐﭽي ،د ﻫﻐﻪ د ﭘﻮﺧﻮاﻟي او ژورواﻟـي او د ﻫﻐـﻮ

ﭘﻪ ﻋﻮاﻃﻔﻮ او ﮐړﻧﻮ ﮐـي د ﻫﻐـﻪ د څﺮګﻨﺪﯦـﺪو ﭘـﻪ ﺗﻨﺎﺳـﺐ ده .او ﺷـک
ﻧﺴﺘﻪ ﭼي ﺻﺤﺎﺑﮥ ﮐﺮاﻣﻮش ﭼي ﭘﻪ دﻏﻪ آﻳﺖ ﮐي ﭘﻪ »ﻣﻮﻣﻨﻴﻨﻮ« او»د ﻟﻮى

څښﺘﻦ ﻟﻪ ﻣﻠګﺮﺗﻴﺎ څﺨﻪ« ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻤﻨﻮ ور ﺗﻪ وﻳـﻞ ﺳـﻮي دي ،د اﻳﻤـﺎن د

ژورواﻟي او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او د دﻳﻦ ﻣﻨﻠﻮ د ﮐﭽي د ﻟﻮړ واﻟـي ﻟـﻪ اﻣﻠـﻪ ﻟـﻪ دې
اﻣﺘﻴﺎز ،ﻳﻌﻨي» :د ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻟﻮى څښﺘﻦ د ځﺎﻧګړي ﻣﻠګﺮﺗﻴﺎ« څﺨﻪ
ﺳﺘﺮه وﻧﺪه او ﺑﺮﺧﻪ درﻟﻮده .او ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ وو ﭼي ﻫﻢ د ﭘﻴﻐﻤﺒـﺮ ج ﭘـﻪ

ژوﻧﺪ ﮐي او ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ج ﺗﺮ وﻓﺎت وروﺳﺘﻪ د دوى د ځﻮاک او ﺷﻤﯧﺮ
د ﮐﻤښﺖ او د دوى د دښﻤﻨﺎﻧﻮ د ځﻮاک او ﺷﻤﯧﺮ د زﻳﺎﺗﻮب ﺳﺮه ﺳﺮه

ﺗﻞ د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘي او ﻧﺼـﺮت څﺨـﻪ ﺑـﺮﺧﻤﻦ ﮐﯧـﺪل .ﻟﻨـډه دا

ﭼي ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ د »ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻣﻠګﺮﺗﻴﺎ« د ﻣﺮﺳﺘي او ﻣﻼﺗړ ﻟﻪ ﻻري او
ورﭘﺴې ﻫﻐﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ وﻟکﻪ او ﻏﻠﺒﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﭘـﻪ دﻗﻴﻘـﻪ ﺗﻮګـﻪ د ﻫﻐـﻮ د

اﻳﻤﺎن د ﮐﭽي ﭘﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ او د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﮐـي د ﻫﻐـﻪ د اﻏﯧـﺰ او

رﺳﻮخ د درﺟې ﻟﻪ ﻣﺨي ور ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﻴږي.
 Ïﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ æÇﺳﻨﯽ ﺣﺎ:á

د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﻣﺮﺳﺘي ﻫﻐﻪ ﺳﻨﺖ ﭼي ﻫﻐﻪأ

ﻳﯥ ﭘﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﮐي ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ څﺮګﻨﺪوﻧي ﮐړي دي ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ
ﺣﺎل ﭘﺎﺗﻪ دى .دا ﻳﻮ داﺳي ﺣﺘﻤي او ﻗﻄﻌي واﻗﻌﻴﺖ دى ﭼي ﭘﻪ
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د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺟګړه ﮐي اﻟﻬي ﺳﻨﺖ

رﺷﺘﻴﻨﻮﻟي ﮐي ﻳﯥ ﻫﻴڅ ﺷک او ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺴﺘﻪ .د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ اوﺳﻨي ﻧﺎوړه

ﺷﺮاﻳﻂ او دا ﭼي ﻧﻦ ﻣﻬﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﮐﻤﻦ او ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ دښﻤﻨﺎﻧﻮ
ﺑﺎﻧﺪي ﺑﺮﻳﺎﻟي ﻧﻪ دي ،ﺑﻠکي د ﺧﭙﻠﻮ دښﻤﻨﺎﻧﻮ ﻣﻘﻬﻮر او ﻣﻐﻠﻮب او د

ﻫﻐﻮ ﺗﺮ وﻟکﻪ ﻻﻧﺪي دي ،د دې ﻗﺎﻋﺪې ﭘﺮ ﺻﺤﺖ ﺑﺎﻧﺪي ﻫﻴڅ ﺧﺪﺷﻪ
ﻧﻪ واردوي .ځکﻪ ﭼي دﻏﻪ ﺳﻨﺖ د »ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﮐي«

څﺮګﻨﺪﻳږي .ﺧﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻐﻮ ﺗﻪ ﻧﻪ وﻳﻞ ﮐﻴږي ﭼي ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ ځﺎﻧﻪ د
ﺟﻮړو ﮐړو ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ او د ﺧﭙﻠﻮ ﺗﻮﻫﻤﺎﺗﻮ او ﻫﻮﺳﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨي ځﺎﻧﻮﻧﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ګڼﻲ .ﺑﻠکي ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﻐﻪ دى ﭼي د ﻫﻐﻮ دﻳﻨي ارزښﺘﻮﻧﻮ او
ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮﻟﻪ ﻣﺨي ﭼي ﭘﻪ ﻗﺮآن او د رﺳﻮل ج ﭘﻪ ﺳﻨﺘﻮ ﮐي ﺑﻴﺎن ﺳﻮي

دي»،ﻣﻮﻣﻦ« او ﺣﻖ ﭘﺎﻟﻮﻧﮑى وﺷﻤﯧﺮل ﺳي .ﭘﺮ دې ﺑﻨﺴټ ﭘﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﭘﺎﻟﻮ
ﺑﺎﻧﺪي د اوﺳﻨﻴﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب د ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﺳﻨﺘﻮ ﻧﻘﺾ

ﻧﻪ ،ﺑﻠکي ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ دى ﭼي ﻫﻐﻪ رﺷﺘﻴﻨى او ﻣﻄﻠﻮب اﻳﻤﺎن او د دﻏﻪ

اﻳﻤﺎن اﺧﻼﻗي او ﻋﻤﻠي ﻟﻮازم د دوى ﭘﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﮐي ﻧﻪ دي ﻣﺘﺤﻘﻖ

ﺳﻮي ،ځکﻪ ﻧﻮ ﭘﺎﻳﻠﻪ دا ﺳﻮې ده ﭼي دوى د ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﻫﻐﻪ

ﻧﺼﺮت ﭼي د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ ژﻣﻨﻪ ﺳﻮې ده ،اﺳﺘﺤﻘﺎق او وړﺗﻴﺎ ﻟﻪ
ﻻﺳﻪ ورﮐړې ده .ﻧﻮ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ د ﻧﻦ ﻣﻬﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اړ او ﻣﻮﻇﻒ دي

ﭼي ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ګﺮﯦﻮاﻧﻮ ﮐي وګﻮري ،ﺧﭙﻞ وﺿﻌﻴﺖ وڅﯧړي ،ﺧﭙﻞ

ځﺎﻧﻮﻧﻪ او ﺧﭙﻞ اوﺻﺎف ،اﻋﻤﺎل او اوﺳﻨى ﻣﺴﻴﺮ او ﺗګ ﻟﻮرى د اﻳﻤﺎن

ﭘﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻮ او ﻟﻮازﻣﻮ ﻋﺮض ﮐړي .د اﻳﻤﺎﻧي ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ﻫﻐﻮ

ﺟﺎج واﺧﻠي ،څﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎوي ﭼي ﭘﻪ دوى ﮐي ﻣﻮﺟﻮدي دي
ﻣﻌﻠﻮﻣي ﮐړي او ﺑﻴﺎ د ﺧﭙﻠﻮ دﻧﻨﻨﻴﻮ او ﺑﺎﻧﺪﻧﻴﻮ ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎوو او ﻧﺎﺧﻮاﻟﻮ ﭘﻪ

درﮐﻮﻟﻮ او ﺗﺸﺨﻴﺼﻮﻟﻮ ﺳﺮه د ﻫﻐﻮ د ﻟﻴﺮي ﮐﻮﻟﻮ او ﺳﻤﻮﻟﻮ او د ﺧﭙﻞ
ﻓﺮدي او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺘﻦ ﮐي د اﻳﻤﺎﻧي ارزښﺘﻮﻧﻮ د ﭘﻠي ﮐﻮﻟﻮ او

د ﺑﺮي ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ او ﺧﻨډوﻧﻪ او ﻣﻮاﻧﻊ ﻳﯥ
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ﻋﻤﻠي ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻟټﻪ ﮐي ﺳي .څﻮ ﻟﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ څﺨﻪ د ﻣﻼﺗړ اﻟﻬي ﺗﻀﻤﻴﻦ

د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﻣﺼﺪاق وﻣﻮﻣي او دوى د دې ﻗﺮآﻧي ژﻣﻨي د ﺗﺮ ﺳﺮه

ﮐﯧﺪو ﭘﻪ اورﺷﻮ ﮐي ودرﻳږي ﭼي:
� ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
﴿ َو َ� َن َ
ح ًّقا َعلَ ۡي َنا نَ ۡ ُ
ِ� ] ﴾٤٧اﻟﺮوم.[47 :
Çﯾﻤﺎ Ï æÇ äﺑﺮﯾﺎﻟﯿﺘﻮ Èﻣﺎ íÏﻋﻮÇﻣﻞ:

څﺮګﻨﺪه ده ﭼـي ﻳـﻮازي اﻳﻤـﺎن درﻟـﻮدل ﻣـﻮږ د ﺑﺮﻳـﺎﻟﻴﺘﻮب د ﻣـﺎدي

ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﻟﻪ اړﺗﻴﺎ څﺨﻪ ﻧﻪ ژﻏﻮري .ﻣﻮږ د اﻳﻤﺎن ﺗـﺮ څﻨـګ د ﺑـﺮي ځﻴﻨـﻮ

ﻧﻮرو ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮو .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول :ﻣﻮږ ډﯦﺮ ښﻪ ﺳﻤﺒﺎل ﭘﻮځ
او د ﺟګړې ﻧﻮرو ﻟﻮازﻣﻮ او ﻣﻬﻤﺎﺗﻮ او ﭘﺮ وﺳـﻠﻪ وال ﺟﻬـﺎد ﺳـﺮﺑﯧﺮه ﭘـﻪ

ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﮐي د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﻧﻮرو وﺳﺎﻳﻠﻮ او ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻮ ﮐـي د ﺑﺎﻃـﻞ

ﭘﺎﻟﻮ ﺳﺮه د رﻗﺎﺑﺖ وﺳﺎﻳﻠﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺳﺨﺘﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮو .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ دى ﭼـي
ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻣﻮږ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن د ﺟګړې د ﻣﺎدي وﺳـﺎﻳﻠﻮ ﭘـﻪ ﭼﻤﺘـﻮ ﮐﻮﻟـﻮ

ګﻮﻣﺎرﻟي ﻳﻮ ،ﻟکﻪ ﭼي ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
َ
َ ۡۡ
ْ َ
ُ
اط ٱ�ي ِل.﴾...
﴿ َوأع ُِّدوا ل ُهم َّما ٱ ۡس َت َط ۡع ُتم ّمِن ق َّو� ٖ َومِن ّرِ َ� ِ

دا ځکـﻪ ﭼــي اﺳــﻼم ﻳــﻮ ﭘـﺮ واﻗﻌﻴــﺖ وﻻړ دﻳــﻦ دى او د اﻳﻤــﺎن ﭘــﺮ

ځﻮاک ﺑﺎﻧﺪي د ټﻴﻨګﺎر او د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﭘﻪ ﻻس ﺗﻪ راوړﻟﻮ ﮐي د ﻫﻐـﻪ د
اﻏﯧﺰ ﺗﺮڅﻨګ د ﻣﺎدي ﻋﻮاﻣﻠﻮ د ﮐﺎرورﮐﻮﻟﻮ اواﻏﯧﺰﻣﻨي وﻧډي څﺨﻪ ﻫـﻢ

ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻪ ﮐﻮي .د اﻳﻤﺎن دﻏﻪ ځﻮاک ﻳﺎ د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﭘـﻪ ﻻﺳـﺘﻪ راوړﻟـﻮ

ﮐي د ﻫﻐﻪ دﻏﻪ وﻧډه ﺧﺎﻣﺨﺎ ټﺎﮐﻠې ﭘﻮﻟﻪ ﻟـﺮي ﮐﻮﻣـﻪ ﭼـي ﻟـﻮى څښـﺘﻦ

ﺑﻴﺎن ﮐړې ده .ﻫﺴي ﻧﻪ ﭼي ﻣﻮږ د ﭼﺎرو ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﻟﻪ ﺣﺪه ﭘﻪ ﺗﯧﺮي ﮐﻮﻟﻮ

ﺳﺮه ځﺎﻧﻮﻧﻪ وﻏﻮﻟﻮو ،ﺑﻠکي ﺑﺎﻳﺪ د ﻫﺮ ﺷـي ځـﺎى او رﺷـﺘﻴﺎﻧى ارزښـﺖ

ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ اﻓﺮاﻃﻪ وټـﺎﮐﻮ ،څـﻮ ﭘـﻪ ارزوﻧـﻮ او اټﮑﻠﻮﻧـﻮ ﮐـي ﭘـﻪ ﺗﻮﻫﻤـﺎﺗﻮ او
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د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺟګړه ﮐي اﻟﻬي ﺳﻨﺖ

ﺗﯧﺮوﺗﻨﻮ اﺧﺘﻪ ﻧﻪ ﺳﻮ او ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐي ﭘﺮ دښﻤﻨﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﻟﻪ ﻧﺎﮐـﺎﻣۍ څﺨـﻪ
وژﻏﻮرل ﺳﻮ.

ﻻﻧﺪي آﻳﺘﻮﻧﻪ ﭘﺮ ﭘﻮرﺗﻨﻮ ﺧﺒﺮو دﻻﻟﺖ ﮐﻮي:
َ َ
ُۡ ۡ َ ََ ۡ
َ ُ ّ ُ ۡ ۡ ُ َ
�� ُّ� َها ٱ�َّ ُّ
﴿ ٰٓ
ِ�ون
ِ� � ٱلقِ َتا ِل � إِن ي�ن مِن�م ع
� َح ّرِ ِض ٱلمؤ ِمن
ِ
َ
َ ُ َ َ ۡ ُ ْ ْ ََۡ
َ ُ ّ ُ
ِن�م ّمِاْئَةۡ �َ ٞغل ُِب ٓوا ْ � ۡل ٗفا ّم َِن ٱ َّ� َ
ِين
�� �ن ي�ن م
� ٰ ِ�ون �غل ِبوا مِائت ِ
ۡ َ َ َّ َ
َّ ُ َ ُ ۡ َ َ َ َ َّ
َ َ ُ ْ َ َّ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َّ ٞ
ُ
ِي�مۡ
�فروا بِ��هم قوم � �فقهون  ٦٥ٱل�ن خفف ٱ� عن�م وعل ِم أن �
َ ۡٗ َ َ ُ ّ ُ ّ َْ ََْۡ ْ ُ ۡ َ ٞ َ َ ٞ
ُ
ُ
�� �ن يَ�ن ّمِن� ۡم
ضعفا ۚ فإِن ي�ن مِن�م مِائة صابِرة �غل ِبوا مِائت ِ
ۡ َّ َ َّ ُ َ َ َّ
َۡ ۡ ََۡ ْٓ ُ ۡ َ ٞ
ل�ٰ� َ
�ن ] ﴾٦٦اﻷﻧﻔﺎل.[66-65 :
� �ِإِذ ِن ٱ�ِۗ وٱ� مع ٱ
ِِ
�لف �غل ِبوا �لف ِ
ژﺑﺎړه» :اى ﭘﻴﻐﻤﺒﺮه! ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )د دښﻤﻨﺎﻧﻮ ﺳﺮه( ﺟګړې ﺗﻪ وﻫڅﻮه .ﮐﻪ

ﻟﻪ ﺗﺎﺳي څﺨﻪ ﺷﻞ ﺗﻨﻪ ﺻﺎﺑﺮان وي ﻧﻮ ﻫﻐﻮى ﺑﻪ ﭘﺮ دوو ﺳﻮو ﺗﻨﻮ ﻻﺳﺒﺮي

ﺳي .او ﮐﻪ ﺳﻞ ﺗﻨﻪ داﺳي وي ،ﻧﻮ ﭘﺮ زرو ﺗﻨﻮ ﮐﺎﻓﺮاﻧﻮ ﺑﻪ ﻻﺳﺒﺮي ﺳي .ځکﻪ
ﭼي ﻫﻐﻮى دا ﺳي ﺧﻠک دي ﭼي )د ﺟګړې د څﺮﻧګﻮاﻟي او ﻣﻮﺧي او د
ﺧﭙﻞ وروﺳﺘي ﺑﺮﺧﻠﻴک ﭘﻪ اړه( ﭘﻮﻫﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي .ښﻪ ﻧﻮ اوس اﻟ�ﻪ ﺳﺘﺎﺳي ﭘﯧټۍ

ﺳﭙک ﮐړ او ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺳﻮه ﭼي اوس ﭘﻪ ﺗﺎﺳي ﮐي ﮐﻤﺰوري ده .ﻧﻮ ﮐﻪ

ﻟﻪ ﺗﺎﺳي څﺨﻪ ﺳﻞ ﺗﻨﻪ ﺻﺎﺑﺮان وي ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮى ﺑﻪ ﭘﺮ درو ﺳﻮو ﺑﺎﻧﺪي او ﮐﻪ

زر ﺗﻨﻪ داﺳي وي ،ﻧﻮ ﭘﺮ دوو زرو ﺑﺎﻧﺪي ﺑﻪ د اﻟ�ﻪ ﭘﻪ ﺣکﻢ ﻻﺳﺒﺮي ﺳي او

اﻟ�ﻪ د ﻫﻐﻮ ﺧﻠکﻮ ﻣﻠګﺮى دى ﭼي ﺻﺒﺮ ﮐﻮوﻧﮑي دي«.

ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي آﻳـﺖ ﺑﺎﻧـﺪي د اﺳـﺘﺪﻻل وﺟـﻪ دا ده ﭼـي ﻟـﻮى څښـﺘﻦ د

ﺣﻀﺮت ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج اﺻـﺤﺎﺑﻮ ﺗـﻪ څﺮګﻨـﺪوي ﭼـي ﮐﯧـﺪاى ﺳـي ﻟـﻪ دوى

څﺨﻪ ﺷﻞ ﺗﻨﻪ ﺗﮑړه او زﻏﻢ ﻟﺮوﻧﮑي ﺟﻨګﻴﺎﻟي د دوو ﺳﻮو ﺗﻨـﻮ ﮐـﺎﻓﺮاﻧﻮ
ﺗﻤﺎم وي .اﻟﺒﺘﻪ دا ﺗﺮ ﺗﺨﻔﻴﻒ دﻣﺨﻪ ﺧﺒـﺮه ده .او ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﻧـﻪ دي
وﻳﻠي ﭼي ﮐﯧﺪاى ﺳي ﺷـﻞ ﺗﻨـﻪ ﺻـﺎﺑﺮ ﻣﻮﻣﻨـﺎن ﭘـﺮ دوو زرو ﺗﻨـﻮ ﻏﺎﻟـﺐ

ﺳي .ځکﻪ ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ د زﻏﻢ ﻟﺮوﻧﮑﻮ او ﺻﺎﺑﺮو ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ اﻳﻤﺎن د ﻳﻮ ډول

د ﺑﺮي ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ او ﺧﻨډوﻧﻪ او ﻣﻮاﻧﻊ ﻳﯥ
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ځﺎﻧګړي ځﻮاک او ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ﺳﺮ ﭼﻴﻨﻪ ده ،او دﻏﻪ ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﮐﻔﺎرو ﮐـي

د ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻔﺮي ځﻮاک ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ زﻳﺎﺗﻪ ده ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ دﻏـﻪ اﻳﻤـﺎﻧي

ﻗﻮت د ﮐﻔﺮ او ﮐﻔﺎرو ﭘﺮ ځﻮاک ﻳﻮ ټﺎﮐﻠى ﺣﺪ وﻟﺮي .ﻟکـﻪ ﭼـي ټـﺎﮐﻠې

ﻳﯥ ده ﭼي د اﻳﻤﺎن ځﻮاک ﻳﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺮ ﻟﺴﻮ ﺗﻨﻮ ﮐﺎﻓﺮاﻧﻮ ډﯦﺮ ﭘﻴـﺎوړى
ﮐﻮي او ﭘﺮ دې ﺑﻨﺴټ ﺷـﻞ ﺗﻨـﻪ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن د دوو ﺳـﻮو ﺗﻨـﻮ ﮐـﺎﻓﺮاﻧﻮ د
ﻣﺎﺗي وس ﻟﺮي.

اﻣﺎ ﮐﻠﻪ ﭼي د ﮐﻔﺎرو ﺷﻤﯧﺮ زرو ﺗﻨﻮ ﺗﻪ رﺳﻴږي ﻧﻪ د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﭘـﻪ

ژﻣﻨﻪ ﮐي راﻏﻠي دي او ﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪوﻧﻪ ﮐي ﭼي ﺷﻞ ﺗﻨـﻪ ﻣﻮﻣﻨـﺎن ﺑـﻪ
ﭘﺮ دﻏﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺎﻓﺮاﻧﻮ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻮﻣي ،ﺑﻠکي ﻟﻪ دې څﺨﻪ ﺧﺒﺮي ﺳـﻮي دي
ﭼي د ﻋﺎدت او دود ﻟﻪ ﻣﺨي ﭘﻪ دﻏﺴي ﺣﺎﻟﺖ ﮐي د ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺷـﻤﯧﺮ
ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﺑﺴﻨﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي .د دې ﻣﻌﻨﺎ داده ﭼـي ﻣـﺎدي

ځﻮاک او ﺟﻨګي وﺳﺎﻳﻞ او ﻟﻪ دې ﺟﻤﻠې څﺨﻪ د ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺧﭙﻞ

ځﺎﻧګړى او اﻧﮑﺎر ﻧﻪ ﻣﻨﻮﻧﮑي وزن او اﻏﯧﺰ ﻟﺮي او ﭘـﺮ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ،ﻋـﺎم
اﻣﺖ او اﺳﻼﻣي ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻻزﻣﻪ ده ﭼي ﻳﺎد ﺳﻮى ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘـﻪ ﭘـﺎم ﮐـي

وﻧﻴﺴي ،ځﻴﺮﻧﻪ ﻳﯥ وﮐړي او د ﻋﺒﺮت درس ځﻨي واﺧﻠي او د ﺧﭙـﻞ او

دښﻤﻦ ځﻮاک ﺗﻪ دﻗﻴﻖ ﺣﺴـﺎب وﮐـړي ،داﺳـي ﭼـي د دوى ځـﻮاک د

دوى د دښﻤﻦ د ځﻮاک ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺎ ورﻧﮋدې وي .ﭘﻪ دې ﺻﻮرت ﮐـي
ﺑﻪ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻮځ د اﻳﻤﺎن د ﻗﻮت ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﮐﻔﺎرو ﭘﺮ ﭘـﻮځ ﺗﻔـﻮق او

ﻟﻮړﺗﻴﺎ وﻟﺮي او د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ او ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﻪ ﺑـﺮى د ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ

ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ وي.

ﻣﺎ íÏځﻮ ßÇﻟﻪ ÇæÑÇﯾﻲ )ﻧﻔﺴﻲ æÑ æÇﺣﻲ( ﭘﻠﻮ åﻫﻢ Çﻏﯧﺰ ښﻨﺪ:í

دې ټﮑي ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎم وﺳي ﭼي ﻣﺎدي ځﻮاک او د اﻓﺮادو ډﯦﺮښـﺖ د

دواړو ﺧﻮاوو ﭘﺮ روﺣﻴﻪ ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮه ﺗﻮګﻪ اﻏﯧﺰ ښﻨﺪي .د ﺑﯧﻠګـې ﭘـﻪ
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د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺟګړه ﮐي اﻟﻬي ﺳﻨﺖ

ﺗﻮګﻪ ﮐﻮﻣﻪ ډﻟﻪ ﭼي د ﺟﻨګي وﺳﺎﻳﻠﻮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮه ﺗﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮري ځﺎن ﻣﺠﻬﺰ

او ﭘﻴﺎوړى اﺣﺴﺎﺳﻮي ،ﻣﻌﻤﻮﻻ� د دﻏﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﺮ اﻏﯧﺰي ﻻﻧـﺪي وار د

ﻣﺨﻪ ﮐﻮي او ﭘﺮ دښﻤﻦ ﺑﺮﻳﺪ ﭘﻴﻠﻮي .ﻟکﻪ ﭼي د دښﻤﻦ د ﭘﻮځﻴﺎﻧﻮ د ﻟـږ
ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻪ ﻟﻴﺪﻟﻮ ﺳـﺮه ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن زړه ورﮐﻴـږي او ﭘـﻪ ﻟـﻮړ ﻫﻤـﺖ ،زﻏـﻢ،

ﺛﺒــﺎت او ﭘ ـﺮ ﺑــﺮي ﺑﺎﻧــﺪي ﭘــﻪ ډاډﻣــﻦ ﮐﯧــﺪو ﺳــﺮه د ﮐﻔــﺎرو ﺟګــړې ﺗــﻪ
ورداﻧګي او ﺑﺮﻳﺪ ﭘﺮ ﮐﻮي.

د ﻣﺎدي ځﻮاﮐﻮﻧـﻮ ﻧـﻮر ډوﻟﻮﻧـﻪ ،ﻟکـﻪ د وﺳـﻠﻮ ډول او اﻧـﺪازه ﻫـﻢ د

ﭘﻮځﻴﺎﻧﻮ د ﺷﻤﯧﺮ ﻏﻮﻧﺪي د اﺣﺴـﺎس د ﺿـﻌﻒ ﻳـﺎ ﻗـﻮت ﭘـﻪ راﻣـﻨځ ﺗـﻪ

ﮐﻮﻟﻮ ﮐي اﻏﯧﺰ ﻟﺮي .دﻏﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ د ټﻮﻟﻨﻮ ﻏړي او دﻳﻨي ډﻟي ﭘﻪ اوﺳﻨي

ﭘﯧﺮ ﮐي ﭼي د ﻣﺎدي ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او اﻣکﺎﻧـﺎﺗﻮ ﻋﺼـﺮ دى ،دې ﺗـﻪ ﻫڅـﻮي

ﭼي ﮐﻮښښ وﮐړي ﭼي د ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮه ﺗﺮ دښﻤﻦ ﭘﻴﺎوړي وي.

ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ ﻗـﺮآن ﮐـﺮﻳﻢ ﮐـي د ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﻮ او ﮐـﺎﻓﺮو ﺟﻨګﻴـﺎﻟﻴﻮ ﭘـﺮ

روﺣﻴﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪي د ﻣﺎدي اﻏﯧﺰي ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ داﺳي ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
َ َ َ َ ٗ َ َ ۡ َ َ ٰ َ ُ ۡ َ ٗ َّ َ ۡ
ۡ ُ َ
�� ُه ُم ٱ َّ ُ
﴿إِذ ي ِر
�� لفشِ ل ُت ۡم
� ِ� منامِك قل ِي� ۖ ولو أرٮ�هم كث ِ
َ
ۡ
ۡ ۡ َ َ ٰ َّ َّ َ َّ َّ
َ
ِيم ۢ ب َذات ٱ ُّ
َ َ ُۡ
لص ُدورِ � ٤٣ذ
�ن ٱ
َو�َ�ٰ َز�ت ۡم ِ� ٱ�م ِر و� ِ
� َسل َ ۚم إِن ُهۥ عل ُ ِ ِ
ۡ َُۡۡ َ ُۡ ُ ۡ َ ٗ ََُ ُّ ُ ۡ َ
ُ ُ ُ
� ٱ َّ�ُ
� أ�ين ِ�م قل ِي� و�قل ِل�م ِ ٓ
وه ۡم إِذِ ٱ�َقيتم ِ ٓ
� أ ۡ� ُين ِ ِه ۡم ِ�َ ۡق ِ َ
يُ ِر��م
َۡٗ َ َ َۡ ُ ٗ َ
�� ٱ َّ� ِ تُ ۡر َج ُع ٱ ۡ�ُ ُم ُ
ور ] ﴾٤٤اﻷﻧﻔﺎل.[44-43 :
أمر� �ن مفعو� ۗ

ژﺑﺎړه» :او اى ﭘﻴﻐﻤﺒﺮه! ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل درﭘﻪ ﻳﺎد ﮐړه ﭼي اﻟ�ﻪ دښﻤﻨﺎن ﺗﺎﺗﻪ ﭘﻪ

ﺧﻮب ﮐي ﻟږ دروښﻮول .ﮐﻪ ﻳﯥ ﭼﻴﺮي د ﻫﻐﻮ ﺷﻤﯧﺮ زﻳﺎت درښﻮوﻟى واى،
ﻧﻮ ﺗﺎﺳي ﺑﻪ ﻫﺮوﻣﺮو ﺧﭙﻞ ﻫﻤﺖ ﺑﺎﻳﻠﻠى واى او د ﺟګړې ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ

ﺷﺨړه ﭘﻴﻞ ﮐړې واى .ﺧﻮ اﻟ�ﻪ ﺗﺎﺳي ﻟﻪ دې څﺨﻪ وژﻏﻮرﻻﺳﺖ .ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻨي
ﺗﻮګﻪ ﻫﻐﻪ ان د ﺳﻴﻨﻮ ﭘﻪ راز ﭘﻮﻫﻴږي .او ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﻳﺎد ﮐړئ ﭼي اﻟ�ﻪ ﻫﻐﻮى

د ﻧښﺘي ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐي ﺳﺘﺎﺳي ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻟږ دروﺳﺘﻞ او د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻳﯥ ﺗﺎﺳي

د ﺑﺮي ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ او ﺧﻨډوﻧﻪ او ﻣﻮاﻧﻊ ﻳﯥ

٣٩

ﻟږ ور وﺳﺘﻼﺳﺖ ،ﺗﺮ څﻮ ﮐﻮم ﮐﺎر ﭼي ﮐﯧﺪوﻧﮑى وو اﻟ�ﻪ ﻫﻐﻪ وﮐړي او ﭘﻪ

ﭘﺎى ﮐي ټﻮﻟي ﭼﺎري د ﻫﻤﺎﻏﻪ اﻟ�ﻪ ﻟﻮري ﺗﻪ ورګﺮځي«.

د دې دوو آﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐي راﻏﻠي دي ﭼي ﻟـﻮى څښـﺘﻦ د ﺑـﺪر

ﭘﻪ ﻏﺰا ﮐي ﺗﺮ ﻧښﺘي څﻪ ﻣﻬﺎل دﻣﺨﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج ﺗـﻪ د ﺧـﻮب ﻟـﻪ ﻻري د
ﮐﻔﺎرو د ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻟږ وښﻮوى او ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج ﻫﻢ دﻏﻪ ﺧﻮب ﺧﭙﻠﻮ

ﻳﺎراﻧﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ .د دښﻤﻨﺎﻧﻮ دﻏﻪ ﻟږ ﺷﻤﯧﺮ ښﻮوﻧﻪ د ﻣﺸﺮﮐﺎﻧﻮ ﺟګړې ﺗـﻪ
د ﺻﺤﺎﺑﻪ وو د زړه ورﺗﻴﺎ او ﺧﻮځﯧﺪﻧي او ﺑﺮي ﺗﻪ د ﻫﻴﻠﻪ ﻣﻨـﺪۍ ﻻﻣـﻞ

ﺳﻮه.

ﻟﻮى څـښﺘﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺗﻪ ﻳﺎدوﻧـﻪ ﮐـﻮي ﭼـي ﮐـﻪ ﻣـي د ﮐـﺎﻓﺮاﻧﻮ ﺷـﻤﯧﺮ

زﻳﺎت درښﻮوﻟى واى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺮ ﮐﻔﺎرو ﺑﺎﻧﺪي د وار د ﻣﺨﻪ ﮐﻮﻟـﻮ او
ﺑﺮﻳﺪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ د ﺳﺴﺘۍ او زړه ﻧﺎزړه ﺗﻮب ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﯧﺪل او د

ﮐﻔﺎرو ﺳﺮه د ﺟﻨګﯧﺪﻟﻮ ﻳـﺎ ﻧـﻪ ﺟﻨګﯧـﺪﻟﻮ ﭘـﺮ ﺳـﺮ ﭘـﻪ ﺷـﺨﺮه ﺳـﺮه اﺧﺘـﻪ

ﮐﯧﺪل.

ﺑﻴﺎ ﻟﻮى څښﺘﻦ دا ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻴﺎن ﮐړې ده ﭼي د ﭘﻴﻐﻤﺒـﺮ ج د ﺧـﻮب د

ﺗﺼﺪﻳﻖ او د ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼي ﻫﻐﻪ وﻳﻠي د ﻟﻴﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ د ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘـﻪ
ﺳﺘﺮګﻮ ﮐي د دښﻤﻦ د ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻟږ وښﻮوى ،څﻮ ﭘﻪ ﺟګړه ﮐي د

دوى د ډاډ ،ﻫﻤﺖ ،او ﺛﺒﺎت ﻻﻣﻞ ﺳي.
ََۡ ُۡ ۡ ٓ َ ۡ
ُ
� أ� ُين ِ� ۡم﴾.
﴿إِذِ ٱ�قيتم ِ
ﻳﻌﻨي :ﻣﻮﻣﻨﺎن ﻳﯥ ﻫﻢ د ﮐﻔﺎرو ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻮ ﮐي ﻟږ وښﻮول ،څﻮ ﮐﻔـﺎر

ښﻪ ﺗﻴﺎري وﻧﻪ ﻧﻴﺴي او ﭘـﻪ ﺑـﯥ ﭘﺮواﻳـۍ ﺳـﺮه د ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺟګـړې ﺗـﻪ

وروداﻧګي .ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼي ﺟګړه وﻧښـﺘﻪ ﭘـﻪ ﻧﺎڅـﺎﭘﻲ ﺗﻮګـﻪ د ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د

زﻳﺎت ﺷﻤﯧﺮ ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺳﻮل او ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐي ﻣﺎﺗﻪ او ﻣﺮګ د

٤٠

د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺟګړه ﮐي اﻟﻬي ﺳﻨﺖ

دوى او ﺑﺮى د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺳﻮ) .(١

د دې آﻳﺘﻮﻧﻮ او د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐي د وﻳﻠﻮ ﺳﻮو ﻣﻄﺎﻟﺒﻮﻣﻨﺎﺳﺒﺖ او

ﭘﻪ ﻫﻐﻮ د اﺳﺘﻨﺎد وﺟﻪ داده ﭼي ﻣﺎدي ځﻮاک او ﺗﺠﻬﻴﺰات  -ﭼي دﻟﺘـﻪ
د ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ د ﺷﻤﯧﺮ ډﯦﺮواﻟى او ﻟږواﻟى ځﻨي ﻣﺮاد دى  -ﻟﻪ ارواﻳﻲ ﭘﻠﻮه

ﺟګړې ﺗﻪ د ورداﻧګﻠﻮ؛ ﭘﻪ ﻫﻐې ﮐي د ﺷﻬﺎﻣﺖ ښﻮوﻟﻮ او د ﻫﻐې د ﭘﺎﻳﻠﻮ

ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ځﺎﻧګړې اﻏﯧﺰه ﻟـﺮي .ځکـﻪ د دښـﻤﻦ د ﺟﻨګﻴـﺎﻟﻴﻮ ﻟـﻪ ﻟږواﻟـي
څﺨــﻪ ﺧﺒﺮﺗﻴــﺎ د ﺑﺮﻳــﺪ ﭘــﻪ ﻫکﻠــﻪ د زړه ورﺗﻴــﺎ ،د روﺣﻴــﯥ د ﭘﻴﺎوړﺗﻴــﺎ او
ﺛﺒﺎت او ﺑﺮي ﺗﻪ د ﻫﻴﻠي د زﻳﺎﺗﻮب ﻻﻣﻞ ګﺮځي .ﺧﻮ د دې ﭘﻪ ﺧﻼف د

دښﻤﻦ د ﺟګړه ﻣﺎرو د ﺷﻤﯧﺮ زﻳﺎت ګڼﻞ ،د ﺟګـړې ﺗﻠـﻮ ﺗـﻪ ډار او زړه

ﻧﺎزړه ﺗﻮب زﯦږوي او د ﺟګړې ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﮐي د ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ د ﺳﺴﺘۍ ﻻﻣﻞ

ګﺮځي.

د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ د ﺟګړې د وﺳﻠﻮ ډول او ﮐﭽـﻪ او ﻧـﻮر وﺳـﺎﻳﻞ ،ﭘـﻪ

وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟګړه ﮐي وي ،ﮐﻪ د ﺟﻬﺎد ﭘﻪ ﻧﻮرو اورﺷﻮګﺎﻧﻮ ﮐي وي ﻫﻢ د

ﺟګړﻧﻮ ﭘﺮ روﺣﻴﺎﺗﻮ او د ﺟګړې ﭘﺮ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﺑﺎﻧﺪي د اﻏﯧﺰ ﻟﻪ ﭘﻠﻮه ﮐټ ﻣټ
د ﺟګړﻧﻮ د ﺷﻤﯧﺮ ﻏﻮﻧﺪي دي.

æÏﻫﻢ :ﻟﻪ ﺧﺪ ìÇڅﺨﻪ ﺑﯧﺮ æÇ åﺗﻘﻮÇ

ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
ۡ َ ُ ُ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ُ َّ ُ ۡ َ ُّ ُ َ َ ٰ َ َ َٰ
﴿إِذ �قول ل ِلمؤ ِمن ِ� �لن ي�فِي�م أن ي ِمد�م ر��م بِث�ثةِ ءا� ٖف
ّ َ ۡ َ َ ٰٓ َ
َ ۡ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َ ۡ ُ ُ ّ َ ۡ ۡ َ ٰ َ
َ
�ل َ
كةِ ُم َ
ِ�  ١٢٤بَ ٰٓ
� ۚ إِن تص ِ�وا و�تقوا و��تو�م مِن فورِهِم �ذا
مِن ٱلم�� ِ
ۡ
َ
َ
َ
ُّ ُ
ۡ ۡ ُ
� ۡم َسةِ َءا�ٰف ّم َِن ٱل َم ٰٓ َ ُ َ ّ َ
��ِكةِ مسوِمِ� ] ﴾١٢٥آل ﻋﻤﺮان:
ُ�مدِد� ۡم َر��م ِ
ٖ
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د ﺑﺮي ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ او ﺧﻨډوﻧﻪ او ﻣﻮاﻧﻊ ﻳﯥ
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ژﺑﺎړه» :ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل درﻳﺎد ﮐړه ﭼي ﺗﺎ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﻳﻞ :آﻳﺎ ﺗﺎﺳي ﺗﻪ دا

ﺑﺴﻨﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي ﭼي اﻟ�ﻪ د درو زرو ﻣﻼﻳکﻮ ﭘﻪ را ﻟﯧږﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ درﺳﺮه

وﮐړي؟ ﻫﻮ ،ﮐﻪ ﺗﺎﺳي د زﻏﻢ ﭘﻪ درﻟﻮدﻟﻮ ﻟﻪ اﻟ�ﻪ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺑﯧﺮه ﮐي ﮐﺎر وﮐړئ،
ﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺷﯧﺒﻪ ﮐي ﭼي دښﻤﻨﺎن ﻳﺮﻏﻞ درﺑﺎﻧﺪي وﮐړي ،ﭘﻪ ﻫﻤﺎﻏﻪ ﺷﯧﺒﻪ ﮐي
ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳي رب )د درو زرو ﻧﻪ ،ﺑﻠکي( د ﭘﻨځﻮ زرو ځﺎﻧګړو ﻧﺨښﻮ ﻟﺮوﻧﮑﻮ

ﻣﻼﻳکﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ درﺳﺮه وﮐړي«.

د دې دوو آﻳﺘﻮﻧـﻮ ﭘــﻪ ﺗﻔﺴــﻴﺮ ﮐـي راﻏﻠــي دي» :ﭘــﻪ ﻇـﺎﻫﺮه ﭘــﻪ دﻏــﻮ

آﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐي څﺮګﻨﺪه ﺳﻮې ده ﭼي ﻣﻼﻳکي ﭘﻪ ﺟګړه ﮐي ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﺑﺮﺧﻪ

اﺧﻠي ﭼي اړﺗﻴﺎ ورﺗﻪ ﭘﻴﺪا ﺳي .دا ﻫـﻢ ﮐﯧـﺪاى ﺳـي ﭼـي ﭘـﻪ ﺟګـړه ﮐـي

دوى ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻧـﻪ وي او ﻳـﻮازي د ﺟګـړې ﭘـﻪ ډګـﺮ ﮐـي د ﻣﺠﺎﻫـﺪﻳﻨﻮ د

روﺣﻴﯥ د ﺗﻘﻮﻳﯥ ﻟﭙﺎره ﺣﺎﺿﺮي ﺳي .د درو زرو ﻣﻼﻳکﻮ ﺣﺎﺿﺮﯦﺪه ﻫﻢ
ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ دروﺧﺒﺮو ﻣﺸﺮوط ﮐړي دي:
 -1ﺻﺒﺮ.
 -2ﺗﻘﻮا.

) (١

 -3د ﮐﻔﺎرو ﻧﺎﺑﺒﺮه ﯾﺮﻏﻞ« .

ﭘﺮ دې ﺑﻨﺴټ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﻼﻳکﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ د دوى د ﺗﻘـﻮا ﭘـﻪ ﺳـﺒﺐ

ده .ځکﻪ ﭼي ﺻﺒﺮ د دوى د ﺗﻘﻮا ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ده ،ﻟکﻪ ﭼي اﺑـﻦ ﺗﻴﻤﻴـﻪ/
ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ» :ﺗﻘﻮا د ﻫﻐﻮ ﭼﺎرو ﻳﻮ ځﺎى ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻮل دي ﭼي ﻟﻮى څښﺘﻦ

ﻳﯥ اﻣﺮ ﮐړى دى او د ﻫﻐﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﺮﯦښﻮول دي ﭼي ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻣﻨﻊ
ﮐړي دي«) .(٢

 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ رازی.228 / 8 ،

 -٢ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ.526 / 8 ،
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ﺻﺒﺮ ﻫﻢ ﻟـﻪ اﻟﻬـي اواﻣـﺮو څﺨـﻪ دى .ﻟـﻪ ﻣﻮﻣﻨـﺎﻧﻮ څﺨـﻪ د ﻣﻼﻳکـﻮ

ﻣﻼﺗړ ﻫﻢ ﭘﺮ ﻣﺸﺮﮐﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي د دوى د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﻟﭙﺎره وو ،ﻧـﻮ ﮐﯧـﺪاى

ﺳي ﭼي ﺗﻘﻮا ﻳﺎ ﻟﻪ ﺧﺪاﻳـﻪ ﺑﯧـﺮه د ﻣﻮﻣﻨـﺎﻧﻮ د ﻧﺼـﺮت ﭘـﻪ ﻫکﻠـﻪ د ﻟـﻮى

څښﺘﻦ د ﺳﻨﺖ د ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻮ څﺨﻪ وﺑﻮﻟﻮ.
ﭘﻮځﯿﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﻘﻮ Çﺳﺮ Ï åﺣﻀﺮ Êﻋﻤﺮس æﺻﯿﺖ:

ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺻﻴﺖ ﮐي ﭼي ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس ﺳـﻌﺪ ﺑـﻦ اﺑـﻲ

وﻗﺎص او ﺧﭙﻠﻮ ﻋﺮاق ﺗﻪ ﻟﯧږوﻧﮑﻮ ﭘﻮځﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﮐـړى دى ،داﺳـي راﻏﻠـي

دي:

»زه ﺗﺎ او ﺳﺘﺎ ﻣﻠګﺮو ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ اﺣﻮاﻟـﻮ ﮐـي ﭘـﻪ ﺗﻘـﻮا )ﻟـﻪ

ﺧﺪاﻳﻪ ﭘﻪ ﺑﯧﺮه( ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮐﻮم .ځکﻪ ﻟﻪ ﻟﻮﻳﻪ څښﺘﻨﻪ ﺑﯧﺮه ﭘﺮ دښﻤﻦ ﺑﺎﻧـﺪي

ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ښﻪ وﺳﻴﻠﻪ ده .او ﭘﻪ ﺟﻨګ ﮐي ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻏﻮره ﺟﻨګي ﺗـﺪﺑﻴﺮ دى.

زه ﺗﺎ او ﺳﺘﺎ ﻣﻠګﺮو ﺗﻪ اﻣﺮ ﮐﻮم ﭼي ﻟﻪ ګﻨﺎه او ﻣﻌﺼﻴﺖ څﺨﻪ ﭘﺮﻫﯧـﺰ او
ډډه ﮐﻮل ﺳﺘﺎﺳي ﺗﺮ دښﻤﻨﺎﻧﻮ ډﯦﺮ ﺟﺪي وﻧﻴﺴـئ .ځکـﻪ ﭘـﻮځ ﺗـﻪ د ګﻨـﺎه

ﺧﻄﺮ د دښﻤﻦ ﺗﺮ ﺧﻄـﺮ زﻳـﺎت دى .ﭘـﺮ دښـﻤﻨﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧـﺪي د ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ

ﺑﺮى ﺻﺮف او ﺻـﺮف ﻟـﻪ دې اﻣﻠـﻪ دى ﭼـي ﻫﻐـﻮ د ﺧـﺪاى ﻟـﻪ اواﻣـﺮو

ﺳﺮﻏړوﻟى دى .او ﮐﻪ دﻏﻪ ﺧﺒﺮه ﻧﻪ واى ﻣﻮږ دوى ﻧﻪ ﺳـﻮاى ﻣـﺎﺗﻮﻻى.

ځکﻪ ﻧﻪ زﻣﻮږ د ﭘﻮځﻴﺎﻧﻮ ﺷـﻤﯧﺮه د ﻫﻐـﻮ ﺳـﺮه ﺑﺮاﺑـﺮه ده او ﻧـﻪ زﻣـﻮږ د
ﺟﻨګي وﺳﺎﻳﻠﻮ ﮐﭽﻪ .ﻧﻮ ﮐﻪ ﭘﻪ ګﻨﺎه او د اﺧﻼﻗـﻮ ﭘـﻪ ﺿـﻌﻒ ﮐـي ﻫـﻢ د

دوى ﺳﺮه ﻳﻮ ﺷـى ﺳـﻮ ،ﻫﻐـﻮى ﺑـﻪ د ﻧﻈـﺎﻣي ځـﻮاک ﻟـﻪ ﭘﻠـﻮه ﭘـﺮ ﻣـﻮږ
ﻻﺳﺒﺮي ﺳي .ﭘﻪ دې ﮐي ﺷک ﻧﺴﺘﻪ ﭼي ﮐﻪ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﻮي ښـﯧګڼﻪ ﭘـﺮ ﻫﻐـﻮ

ﺑﺮﻳﺎﻟي ﻧﻪ ﺳﻮ ﭘﺮ ځﻮاک او ﻗﻮت ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻴڅکﻠـﻪ ﭘـﺮ ﺑﺮﻳـﺎﻟي

ﻧﻪ ﺳﻮ .ﭘﻮه ﺳئ ﭼي ﺳﺘﺎﺳي ﭘـﻪ ﻻر ﮐـي د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ څـﺎروﻧﮑي ﭘـﻪ

ﺗﺎﺳي ﭘﺴې دي او ﺳﺘﺎﺳي ﻟﻪ ﮐړو وړو ﺧﺒﺮﻳږي ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨـﻪ ﺣﻴـﺎ

د ﺑﺮي ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ او ﺧﻨډوﻧﻪ او ﻣﻮاﻧﻊ ﻳﯥ

٤٣

وﮐــړئ .او څﻨګــﻪ ﭼــي »د ﻟــﻮى څښــﺘﻦ د ﻻري د ﻣﺠﺎﻫــﺪ« د ﻋﻨــﻮان

درﻟﻮدوﻧﮑي ﻳﺎﺳﺖ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ګﻨﻬﻮﻧﻮ او ﻧﺎوړو ﮐﺎروﻧﻮ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻣﻪ ﮐکـړوئ.

ﭘﻪ دې زړه ﻣﻪ ښﻪ ﮐﻮئ ﭼي څﻨګﻪ ﭼي دښﻤﻦ ﺗﺮ ﻣﻮږ ډﯦـﺮ ﺑـﺪ ﻋﻤﻠﻮﻧـﻪ
ﮐﻮي ،ﻧﻮ ﮐﻪ ﻣﻮږ ﻫﻢ ﺑﺪ ﮐﺎروﻧﻪ وﮐړو ،ﭘﺮ ﻣﻮږ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻪ ﺳي .ځکﻪ

داﺳي ډﯦﺮ ﭘﯧښ ﺳﻮي دي ﭼي ﭘﺮ ﻳﻮه ﻗﻮم ﺑﺎﻧـﺪي ﺗـﺮ ﻫﻐـﻪ ﺑـﺪﮐﺎره ﻗـﻮم

ﻣﺴﻠﻂ ﺳﻮى دى .ﻟکﻪ ﭼي ﺑﻨي اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻧﺎوړو ﮐﺎروﻧﻮ د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟـﻮ
ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻣﺠﻮﺳﻮ)اور ﭘﺎﻟﻮ( ﮐﻔﺎرو ﺗﺮ وﻟکﻪ ﻻﻧﺪي راﻏﻠﻪ او ښﺎروﻧﻪ ﻳﯥ

د ﻫﻐﻮ ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪي ﺳﻮل .د ﻟﻮى څښﺘﻦ ژﻣﻨﻪ ﺗﻞ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻴږي .ﻟکﻪ

څﻨګﻪ ﭼي ﻟﻪ ﻟﻮﻳﻪ څښﺘﻨﻪ ﭘﺮ دښﻤﻨﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي د ﺑﺮي ﻏﻮښـﺘﻨﻪ ﮐـﻮئ ،ﻟـﻪ

ﻫﻐﻪ څﺨﻪ د ﺗﻮاﺿﻊ او ﭘﺮ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻧﺪي د ﻏﻠﺒﯥ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻫﻢ وﮐړئ .ﭘـﻪ
دې ﻫکﻠــﻪ د ﻟــﻮى څښــﺘﻦ ﻟــﻪ درﺑــﺎر څﺨــﻪ ﺧﭙــﻞ ځــﺎن او ﺗﺎﺳــي ﺗــﻪ د

ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﭘﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻳﻢ«) .(١

ÑÏﯦﯿﻢÇ Ï :ﺳﻼ ãﻟﻪ Ïﯾﻦ څﺨﻪ ﻧﻨګﻪ  æÇﻣﻼﺗړ

ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻫﻐﻮ ﻋﻮاﻣﻠﻮ څﺨﻪ ﭼي د ﺑﺎﻃﻞ او ﺑﺎﻃﻞ ﭘﺎﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺒـﺎرزه

ﮐي ﻟﻪ ﻣﻮﻣﻨـﺎﻧﻮ څﺨـﻪ د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ د ﻣﻼﺗـړ د ﺳـﻨﺖ څﺮګﻨﺪﯦـﺪو ﺗـﻪ

ﻻري ﭼﺎري ﺑﺮاﺑﺮوي ،ﻳﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ ټـﻮل ځـﻮاک ﺳـﺮه ﻟـﻪ اﺳـﻼم څﺨـﻪ د

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ټﻴﻨګﻪ دﻓﺎع او دې ﭼﺎري ﺗﻪ ﺟﺪي ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ده .ﭘـﻪ دې ﻫکﻠـﻪ

ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ داﺳي ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
َ َ
َ
ْ
َّ َ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ َ ّ ۡ ۡ َ َ ُ
ِين َء َ
�� ُّ� َها ٱ َّ� َ
ام ُن ٓوا ْ إِن تَ ُ ُ
﴿ ٰٓ
ام� ۡم ﴾٧
ن�وا ٱ� ين��م و�ثبِت أقد
]ﻣﺤﻤﺪ.[7 :

 -١اﺑﻦ� ﻋﺒﺪﹺ ر�ﺑ�ﹺﻪ ،ا ﹾﻟﻌ�ﻘﹾﺪﹸ اﻟﹾﻔﹶﺮﹺﻳﺪﹸ.١٣٠/١،

٤٤

د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺟګړه ﮐي اﻟﻬي ﺳﻨﺖ

ژﺑﺎړه» :اى ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ! ﮐﻪ ﺗﺎﺳي د اﻟ�ﻪ )د دﻳﻦ( ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړئ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ

ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳي ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي او ﺑﺮﻳﺎﻟي ﺑﻪ ﻣﻮ ﮐړي او ﻗﺪﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ در ټﻴﻨګ

ﮐړي«.
ْ
ن�وا ٱ َّ َ
د ﭘﻮرﺗﻨي آﻳﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮ﴿ :إِن تَ ُ ُ
�﴾.

اﻣﺎم ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ رازي ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟکﺒﻴﺮ ﮐي ﭘﻪ دې اړه واﻳﻲ» :د

ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻣﺮﺳـﺘﻪ ﻟـﻪ څـﻮ ﻻرو ﮐﯧـﺪاى ﺳـي :ﻳـﻮ داﺳـي ﭼـي د ﻟـﻮى

څښﺘﻦ د دﻳﻦ او د ﻻري ﻣﺮﺳﺘﻪ وﺳي .او ﺑﻞ داﺳي ﭼي د ﻟﻮى څښـﺘﻦ
د ډﻟي )ﺣﺰب( ﻣﺮﺳﺘﻪ وﺳي«) .(١

د ﻟﻮى څښﺘﻦ د دﻳﻦ ﻧﺼﺮت ﻫﻢ دادى ﭼي ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﭙﻞ ځـﺎن ﭘـﻪ

ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺗﻪ وﺳﭙﺎري ،ﻳﻌﻨي :ﺧﭙﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ ،ﻋﻮاﻃﻒ،

اﻧﺪوﻧﻪ او ﮐړﻧي ﭘﻪ ﺑﺸـﭙړه ﺗﻮګـﻪ ﭘـﻪ ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﺗﻌـﺎﻟى ﭘـﻮري وﺗـړي،

داﺳي ﭼـي د وﺟـﻮد ﻫـﻴڅ ﺑﺮﺧـﻪ ﻳـﯥ د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ د ﻣﻨﻠـي او ﺑﺸـﭙړ

ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ او ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﻫﻴڅ ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﻧﻪ ﮐړي .د دې ﺧﺼﻠﺖ

څﺮګﻨﺪه ﻧﺨښﻪ داده ﭼـي د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ د ﺷـﺮﻳﻌﺖ ټـﻮﻟي ﺗﻮﺻـﻴﯥ ﭘـﻪ
ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ وﻣﻨﻞ ﺳي.

د ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﻧﺼﺮت وروﺳﺘى ﭘړاو ﻫﻢ ﻟﻪ دې څﺨﻪ ﻋﺒﺎرت دى

ﭼي :ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻣځکﻪ ﮐي د ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﺷﺮﻳﻌﺖ
د ټﻴﻨګښﺖ او ﻗﺎﻳﻤﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﻫﻠي ځﻠي وﮐړي .داﺳي ﭼـي د ﺧﻠکـﻮ ﭘـﺮ

ټﻮﻟﻮ اړﻳکﻮ ﺑﺎﻧﺪي دﻏﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻠى او ﺣﺎﮐﻢ ﺳي او ﻫﻴڅـﻮک د ﻧـﻮرو
وګړو او ﺧﭙﻞ ﭼﺎﻳﯧﺮﻳﺎل ﺳﺮه د ﺧﭙﻠﻮ ډول ډول اړﻳکـﻮ ﭘـﻪ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﮐـي د

ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻟﻪ ﺣکﻢ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ څﻪ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﻧﻪ ﮐړي او ﺑﯥ ﻟﻪ دې ﺑﻞ څـﻪ
 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ رازی.48 / 28 ،

د ﺑﺮي ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ او ﺧﻨډوﻧﻪ او ﻣﻮاﻧﻊ ﻳﯥ

٤٥

وﻧﻪ ﻣﻨي.

ﺑﻠﻪ ډﯦﺮه ﻣﻬﻤﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼي د ﻫﻐې ﻟـﻪ ﻻري ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﺗـﻪ ﻣﺮﺳـﺘﻪ

ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻴږي ﻫﻐﻪ ده ﭼي اﻣﺎم ﻓﺨﺮرازي اﺷـﺎره ورﺗـﻪ ﮐـړې ده او ﻫﻐـﻪ
داده ﭼي د ﻟﻮى څښﺘﻦ د ډﻟي )ﺣﺰب( ﻣﺮﺳﺘﻪ وﺳي .ﻟکﻪ ﭼي څﺮګﻨﺪه

ده د ﻟﻮى څښﺘﻦ ډﻟﻪ ﻫﻐﻪ ده ﭼي د ﻫﻐﻪ ﻣﺮﺳـﺘﻪ ﮐـﻮي ،ﻳﻌﻨـي د ﻫﻐـﻪ د

دﻳﻦ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي ﻳﺎ ﭘﻪ ﻣځکﻪ ﮐي اﺳﻼﻣي ﺷﺮﻳﻌﺖ ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ او ارزښﺘﻮﻧﻪ

ﭘﻠي ﮐﻮي .ﺷک ﻧﺴﺘﻪ ﭼـي د ﺧـﺪاى د دﻳـﻦ ﻧﺼـﺮت د اﻧﻔـﺮادي ،ﺟـﻼ

ﺟﻼ او ﻣﺘﻔﺮﻗﻮ ﻫﻠﻮ ځﻠﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ګډو ﻫﻠﻮځﻠﻮ ،ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ

ﮐﺎر او ﻳﻮ د ﺑﻞ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﻪ ښﻪ ﭼټﮑﺘﻴﺎ او ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮﻣي .ﻧﻮ

څﻨګﻪ ﭼي ګډه ﻫﻤکﺎري د دﻳﻦ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ډﯦﺮ ﭼټﮑﻮي او دﻏﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻲ

ﭘﻪ ښﻪ ﺗﻮګﻪ ﺑﺸﭙړوي ،ﻧﻮ د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﻟـﻪ ﻣﺮﺳـﺘي او ﻣﻼﺗـړ څﺨـﻪ د
ﺑﺮﺧﻤﻨﺘﻮب وړ او ﻻزم ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮوي .ځکﻪ ﻧﻮ ﻣـﻮږ وﻳـﻼى ﺳـﻮ

ﭼي ﭘﻪ ﻫﻐﻪ اﻧﺪازه ﭼي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن د ﻟﻮى څښﺘﻦ د دﻳﻦ د ﻣﻼﺗړ ،د ﻟﻮى

څښﺘﻦ ﭘﻪ ﻻر ﮐي د ﺟﻬﺎد او د ﺟﻬﺎد او د دﻳﻦ د ﮐﺎﻣﻴﺎﺑۍ او ﻏﻮړﯦﺪو د
وﺳﺎﻳﻠﻮ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﮐﻮښښﻮﻧﻪ ﮐﻮي ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﭽﻪ د اﻟﻬي ﺳـﻨﺖ

ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘي او ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻴﻮ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﮐﻴږي.
ﭘﻪ دې ﻫکﻠﻪ ﺑﻞ آﻳﺖ دادى:
َ
َ َ ُ َ َّ َّ ُ َ َ ُ
ن�هُ ۚ ٓۥ إ َّن ٱ َّ َ
� ل َقو ٌّي َعز ٌ
�ز ] ﴾٤٠اﻟﺤﺞ.[40 :
﴿و�َن�ن ٱ� من ي ُ ِ
ِ
ِ

ژﺑﺎړه» :او اﻟ�ﻪ ﺑﻪ ﻫﺮو ﻣﺮو د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي ﭼي د ﻫﻐﻪ

ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي ،اﻟ�ﻪ ډﯦﺮ زورور او ﻻﺳﺒﺮى دى«.

اﻣﺎم رازي د دې آﻳﺖ ﭘﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐي واﻳﻲ» :ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﻫﻐـﻪ ﭼـﺎ

ﺳﺮه ﭼـي ﭘـﻪ دﻏـﻪ ﺻـﻔﺖ ﻣﺘﺼـﻒ وي ،ﻳﻌﻨـي د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﻣﺮﺳـﺘﻪ

٤٦

د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺟګړه ﮐي اﻟﻬي ﺳﻨﺖ

ﮐﻮي ،د ﻣﺮﺳﺘي او ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ژﻣﻨﻪ ﮐړې ده«) .(١

دﻏﻪ راز زﻣﺨﺸﺮي د دﻏﻪ آﻳﺖ ﭘﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐي واﻳﻲ» :ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺑﻪ

ﻫﺮوﻣــﺮو د ﻫﻐــﻪ ﭼــﺎ ﻣﻼﺗــړ وﮐــړي ﭼــي د ﻟــﻮى څښــﺘﻦ او د ﻫﻐــﻪ د
دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ او ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي«) .(٢

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮږ د ﻣﺨﻪ د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺳﺮه د ﻣﺮﺳﺘي د څﺮﻧګﻮاﻟي ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ

څﺮګﻨــﺪه ﮐــړه ﭼــي ﭘــﻪ ﻣځکــﻪ ﮐــي د ﻟــﻮى څښــﺘﻦ د دﻳــﻦ د اﻗــﺎﻣې او

ټﻴﻨګښﺖ ﻟﭙﺎره ﻫﻐﻪ ﻫﻠي ځﻠي دي ،ﭼي ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ د ﻟﻮى څښﺘﻦ دﻳـﻦ

د ﺑﺸﺮ ﭘﺮ ټﻮﻟﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ او اړﻳکﻮ واﮐﻤﻦ اوﺳي.

Ç Ïﷲ Ï Ïﯾﻦ  Ïﻣﺮﺳﺘﻲ ﻟﭙﺎ Ï åÑډﻟﻪ ﯾﯿﺰ æﺗﺸﮑﯿﻼﺗﻮ ÇÑﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮ:á

د ﻣﺨﻪ ﻣﻮ ووﻳﻞ ﭼي زﻣﺨﺸﺮي د دې آﻳﺖ:
ن� َّن ٱ َّ ُ
﴿ َو َ�َ ُ َ
� َمن يَ ُ ُ
ن�هُ ۚ ٓۥ﴾ ﭘﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐي د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻣﺮﺳﺘﻪ د

ﻟﻮى څښﺘﻦ د دﻳﻦ او د ﻫﻐﻪ د دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐړې ده .او
َ ُ ُ ْ َّ َ َ ُ ۡ ُ
ن�� ۡم﴾.
ﻓﺨﺮرازی ﻫﻢ د دې آﻳﺖ ﴿إِن تن�وا ٱ� ي
ﻳﻮه ﻣﻌﻨـﺎ د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ د ډﻟـي ﻣﺮﺳـﺘﻪ ﺑﻠﻠـې ده .ﻧـﻮ اوس ﭘﻮښـﺘﻨﻪ

ﮐﻴږي ﭼي آﻳﺎ د ﻟﻮى څښﺘﻦ د دﻳﻦ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﭘـﻪ ډﻟـﻪ ﻳﻴـﺰه ﺗﻮګـﻪ ﺗـﺮ
ﺳﺮه ﺳي؟ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎرت :آﻳﺎ د دې ﻟﭙﺎره ﭼـي د اﻟ�ـﻪ د دﻳـﻦ د ﻧﺼـﺮت

ﺷﺮط ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺳي ،د ﻫﻐﻪ د دﻳﻦ د ﻣﺮﺳـﺘي د ﻏﻮښـﺘﻨﻮ د ﺗﺮﺳـﺮه ﮐﯧـﺪو

ﻟﭙﺎره ،د ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳـﺎ ﺟﻤﺎﻋـﺖ راﻣـﻨځ ﺗـﻪ ﮐﯧـﺪو او ﺟﻮړﯦـﺪو ﺗـﻪ اړﺗﻴـﺎ ده؟

ﺟﻮاب دادى ﭼي ﻟﻪ ﻫﺮﻣﺴﻠﻤﺎن څﺨﻪ ﺷﺮﻋﺎﹰ ﻏﻮښﺘﻨﻪ داده ﭼـي د ﺧﭙـﻞ

وس ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﻟﻮى څښﺘﻦ د دﻳﻦ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ د ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﻗﻮاﻧﻴﻨـﻮ او

 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ رازی.41 / 3 ،
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د ﺑﺮي ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ او ﺧﻨډوﻧﻪ او ﻣﻮاﻧﻊ ﻳﯥ

٤٧

اﺣکﺎﻣﻮ د ﭘﻠي ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﻠي ځﻠي وﮐړي .ﭼي ﭘﻪ دې ﺻﻮرت ﮐي ﺑـﻪ
ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻫﻢ د ده د ﻫﻠﻮ ځﻠﻮ ﭘﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ د ده ﻣﻼﺗړ وﮐـړي .ﺧـﻮ ﭘـﻪ

دې ﮐي ﻫﻢ د ﺷک ځﺎى ﻧﺴﺘﻪ ﭼي د دﻳﻦ د ﻧﺼﺮت ﻟﭙﺎره ﭼي اﺳﻼم د

ﮐﻮﻣي ﻻري ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ ﮐړې ده او ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﻫﻢ اﺷـﺎره ورﺗـﻪ ﮐـړې ده

ﻫﻤﺎﻏﻪ ﺟﻤﺎﻋي ﻋﻤﻞ او ډﻟـﻪ ﻳﻴـﺰ ﮐـﺎر او ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ دى ،ﻟکـﻪ ﭼـي ﻟـﻮى
څښﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
ۡ
ُ
ۡ
َ ۡ َ ُ ّ ُ ۡ َّ َ َ ُ ۡ َ ٞ
ۡ َ
َ ۡ ۡ
َۡ
وف َو َ�ن َه ۡون
� َو َ�أ ُم ُرون ب ِٱل َمع ُر ِ
﴿و��ن مِن�م أمة يدعون إِ� ٱ� ِ
َ ۡ َ ُ َ َ ُ ۡ ۡ
َ
ع ِن ٱل ُمنك ِر� َوأ ْو ٰٓ��ِك ه ُم ٱل ُمفل ُِحون ] ﴾١٠٤آل ﻋﻤﺮان.[104 :
ژﺑﺎړه» :ﭘﻪ ﺗﺎﺳي ﮐي ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮه ډﻟﻪ ﻫﺮوﻣﺮو داﺳي وي ﭼي )د ﻋﻠﻤي،
اﺧﻼﻗي او ﻓﻨي وړﺗﻴﺎوو او ﺻﻼﺣﻴﺘﻮﻧﻮ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ( د ﻧﯧکۍ او

ﺧﻴﺮ ښﯧګڼﻲ ﻟﻮري ﺗﻪ ﺑﻠﻨﻪ وﮐړي ،ﭘﻪ ښﻮ اﻣﺮ وﮐړي او ﻟﻪ ﺑﺪو ﻣﻨﻊ وﮐړي.

ﮐﻮم ﺧﻠک ﭼي دا ﮐﺎر وﮐړي ،ﺑﺮﻳﺎﻟي ﺑﻪ ﺳي«.

د اﻣﺖ د ﻟﻐﺖ ﻟﻪ دوو ﻣﻌﻨﺎ وو څﺨﻪ ﻳﻮه ﻳﯥ د اﻣﺖ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ده او

ټﻮل اﻣﺖ ﻧﻪ ځﻨي ﻣﺮادﻳږي) .(١

ﻳﻌﻨــي :ﭘــﻪ ﭘــﻮرﺗﻨي آﻳــﺖ ﮐــي ﻟــﻪ »اﻣــﺖ« څﺨــﻪ ﻣﻮﺧــﻪ او ﻣﻄﻠــﺐ د

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ داﺳي ﻳﻮ ﺟﻤﺎﻋﺖ دى ﭼي د ﻟﻮى څښﺘﻦ دﻳﻦ ﺗـﻪ د ﻧـﻮرو د

ورﺑﻠﻠﻮ او د اﻣﺮ ﭘﻪ ﻣﻌﺮوف او ﻧﻬي ﻟﻪ ﻣﻨﮑـﺮ او د دﻳـﻦ د ﻣﻼﺗـړ ﭘـﻪ ﮐـﺎر
ﻟګﻴﺎ وي.

څﻨګﻪ ﭼي ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﻳﻮ ﺟﻤﻌي او ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺗﻨﻈـﻴﻢ او ﺗﺸـکﻞ دى،

ﻧﻮ دﻏﺴي ﺟﻤﺎﻋﺖ د دﻳﻦ د ﻣﻼﺗړ ﮐﺎر ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐـﻮي او

ﮐﺎر او ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﯥ ﭘﻪ دﻏﺴي ﺑڼﻪ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ او ځﺎﻧځـﺎﻧي

 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ زﻣﺨﺸﺮی.396 / 1 ،

٤٨

د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺟګړه ﮐي اﻟﻬي ﺳﻨﺖ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻏﻮره او ګټﻮر دى .دا ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﺎ ﭼـي د ﺑﯧﻠـﻮ ﺑﯧﻠـﻮ اﻓـﺮادو د
ﺳﺮه ﭘﺎﺷﻠﻮ ﮐﻮښښﻮﻧﻮ ﻳﻮ ځﺎى ﮐﯧﺪه او د ﻳﻮ ډول ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺸکﻴﻞ ﭘﻪ دﻧﻨﻪ
ﮐي ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺳي ﭘﺎﻳﻠي ﻟﺮﻻى ﺳي ﭼي ﭘﻪ اﻧﻔـﺮادي ﻫﻠـﻮ ځﻠـﻮ

اﻣکﺎن ﻧﻪ ﻟﺮي .د دې ﺧﺒﺮي ﻣﻌﻨﺎ داده ﭼي ﻣﻨﻈﻢ ډﻟـﻪ ﻳﻴـﺰ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ او

ګډ ﮐﺎر ﭘﻪ ﻗﻄﻌي ﺗﻮګﻪ د اﺳﻼم ﻏﻮښﺘﻨﻪ ده او ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﭼﺎرو څﺨـﻪ ﺑﺎﻟـﻪ
ﺳي ﭼي ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺗﻌﺎﻟى ﻳﯥ ﺧﻮښﻮي .ځکـﻪ ﭘﺨﭙﻠـﻪ ﻟـﻮى څښـﺘﻦ د
دﻳﻦ د ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎره د ﺟﻤﻌي ﮐﺎر ﻟﻪ ﻻري د ﻳﻮﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﻫﻤکﺎرۍ او ﺗﻌـﺎون

اﻣﺮ ﮐړى دى ،ﻟکﻪ ﭼي ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
َََ َُ ْ ََ
� ٱلۡ ّ
� َوٱ�َّ ۡق َو ٰ
﴿و�عاونوا
ى﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[2 :
ِِ
ژﺑﺎړه» :ﭘﻪ ﻧﯧکﻮ ﭼﺎرو او د ﺗﻘﻮا ﭘﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐي ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﺗﻌﺎون او
ﻫﻤکﺎري ﺳﺮه وﮐړئ«.

او د ﺗﻌﺎون ﻏﻮښﺘﻨﻪ داده ﭼي د ﻣﺮﺳـﺘﻪ ﮐﻮوﻧﮑـﻮ ﻫﻠـي ځﻠـي ،د ﻳـﻮه

ﺟﻤﻌي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻪ ﻻري ﺳﺮه ګډي او ﺷﺮﻳکي ﺳي .دا د دې ﻣﻌﻨﺎ ورﮐﻮي

ﭼي د ﺧﻴـﺮ ښـﯧګڼﻲ د ﭼـﺎرو د ﺗﺮﺳـﺮه ﮐﻮﻟـﻮ ﻟﭙـﺎره ﺑﺎﻳـﺪ »د ګـډو ﻫﻠـﻮ

ځﻠﻮﺗﻨﻈﻴﻢ« ﺟﻮړ ﺳي .او دا ﻫﻢ څﺮګﻨﺪه ده ﭼي ﺗﺮ ګﺮدو ﻟﻮﻳﻪ ښﯧګڼﻪ د
دﻳﻦ ﻣﺮﺳﺘﻪ او ﻧﺼﺮت دى.

ﭘﺮ دې ﺑﻨﺴټ وﻳﻼى ﺳﻮ ﭼي :د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻟﻪ ﻣﺨي د »ډﻟﻪ ﻳﻴﺰو ﻫﻠـﻮ

ځﻠﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ« ﺟﻮړول؛ ﻳﻌﻨي اﺳﻼﻣي ﺟﻤﺎﻋﺖ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل ﻳﻮ ﻏﻮره او

ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮐﺎر دى .اﻟﺒﺘﻪ د اﻣکﺎن او د ﺷﺮاﻳﻄﻮ د ﻣﺴﺎﻋﺪت ﭘـﻪ ﺻـﻮرت
ﮐي.

د دﻏﺴي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺘﻮن ﺗﻪ د زﻳﺎﺗي اړﺗﻴﺎ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ،ﭘﻪ دې ﺷـﺮط ﭼـي

ﻣﻮﺧﻪ ځﻨي د دﻳﻦ ﻣﻼﺗړ وي .د دﻏﺴي ﺗﻨﻈﻴﻢ د ﺟﻮړﯦـﺪو د اﺳـﺘﺤﺒﺎب

درﺟﻪ ﻧﻮره ﻫﻢ ﻟﻮړه ځي ،ان ﭼي د ﺑﺎﻃﻞ د ځﻮاﮐﻤﻨۍ ﭘـﻪ ﺻـﻮرت ﮐـي

د ﺑﺮي ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ او ﺧﻨډوﻧﻪ او ﻣﻮاﻧﻊ ﻳﯥ

٤٩

او د ﺣﻖ او د ﺣﻖ د ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﺳـﺮه د ﺑﺎﻃـﻞ د ﺧﺎوﻧـﺪاﻧﻮ د دښـﻤﻨۍ د

ﺳﺨﺘۍ او ﺷﺪت ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐي د دﻏﺴي ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺟﻮړﯦـﺪه د وﺟـﻮب ﺗـﺮ

ﭘﻮﻟي رﺳﻴږي.

ﻧﻮ ﭘﻪ داﺳي ﺣﺎل ﮐي ﭼي د ﺑﺎﻃـﻞ او ﺑﺎﻃـﻞ ﭘـﺎﻟﻮ ځـﻮاک او زﻟﻨـﺪي

ﺗﺮدې اوﺳﻨۍ ﮐﭽي رﺳﯧﺪﻟې وي ،ﭘﻪ اﻧﻔـﺮادي ﻫﻠـﻮ ځﻠـﻮ د ﺑﺎﻃـﻞ ﺳـﺮه
ډﻏﺮي وﻫﻞ او ﻣﺪاﻓﻌﻪ ﻧﻪ ﺳي ﮐﯧﺪاى .ﺑﻠکي د ﺣﻖ ﻟـﻪ ﺧﺎوﻧـﺪاﻧﻮ څﺨـﻪ

ګډي ﻫﻠي ځﻠي ﻏﻮاړي ،داﺳي ﭼي ﺣﻖ ﭘﺎﻟﻮﻧﮑي د ځﻮاک او ﻗﻮت ﻟـﻪ

ﭘﻠﻮه ﺗﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﭘﺎﻟﻮ ﭘﻴﺎوړي او ځـﻮاﮐﻤﻦ وي او ﻳـﺎ ﺧـﻮ ﻟـږ ﺗـﺮ ﻟـږه ﺳـﺮه

ﺑﺮاﺑﺮ او ﻣﺴﺎوي وي .او دا ﻫﻠﻪ ﮐﯧﺪاى ﺳي ﭼي د ﻳﻮه ﺗﻨﻈـﻴﻢ ؛ ﻳﻌﻨـي د

ﻳــﻮه ﻣﺘﺤــﺪ اﺳــﻼﻣي ﺟﻤﺎﻋــﺖ د راﻣــﻨځ ﺗــﻪ ﮐﯧــﺪو ﻟــﻪ ﻻري د دردﻣﻨــﻮ

اوﻏﻴﺮﺗﻤﻨﻮ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻫﻠـي ځﻠـي ﭼـي د دﻳـﻦ د ﻧﺼـﺮت او د ﺑﺎﻃـﻞ د

ﻣﺪاﻓﻌې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي ،ﺳﺮه ګډي ﺳي.

ﭘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ده ﭼي د دﻏﺴي اﺳﻼﻣي ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﻪ راﻣﻨځ ﺗـﻪ ﮐﯧـﺪو

ﺳﺮه ورﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﺳي .ځکﻪ ﭼي دا ﻫﻤﺎﻏﻪ د ﻟﻮى څښﺘﻦ ګﻮﻧﺪ دى

او ﻏړي ﻳﯥ د ﻟﻮى څښﺘﻦ اوﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﻪ ﺳي او راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﯧـﺪه ﻳـﯥ د ﻟـﻮى

څښﺘﻦ د دې اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻖ دى:
َ َ ۡ
ُ ُ ٞ
ۡ ُ
﴿ َو�َ�ن ّمِن� ۡم أ َّمة يَ ۡد ُعون إِ� ٱ�َ ۡ�ِ.﴾...

او اﻣﺖ ﺧﻮ ﻟکﻪ ﭼي دﻣﺨﻪ ﻣﻮ ووﻳﻞ د »ﺟﻤﺎﻋﺖ« ﻣﻌﻨـﺎ ورﮐـﻮي او

ﺟﻤﺎﻋﺖ د »ډﻟﻪ ﻳﻴﺰﺗﻨﻈﻴﻢ« ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ دى او د دې ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻪ ﺷﺘﻮن څﺨـﻪ

ﻣﻮﺧﻪ او ﻣﻘﺼﺪ ﻫﻢ د ﻟﻮى څښـﺘﻦ د دﻳـﻦ ﻣﺮﺳـﺘﻪ او ﻣﻼﺗـړ دى .ﻧـﻮ د
دﻏﺴي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺮه ﻳﻮځﺎى ﮐﯧﺪه د اﻟ�ﻪ د دﻳﻦ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ او ﻧﺼـﺮت ﮐـي

ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﺳي او د دې دﻳﻦ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﺮ ﻫﺮﻣﺴﻠﻤﺎن او ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧي

واﺟﺐ ده.

٥٠

د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺟګړه ﮐي اﻟﻬي ﺳﻨﺖ

څﻠﻮ Ï :ãÑﻧﺼﺮ Êﺑﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻢ ﺟﻬﺎ Ï æÇ Ïځﻮ ßÇﺑﺮÇﺑﺮíÏ áæ

ﭘﻪ ﺷﺘﻮ او ﭘﻪ ځﺎن ﺟﻬﺎد ﻟـﻪ دﻳﻨـي ﻓﺮاﻳﻀـﻮ څﺨـﻪ ﺑﺎﻟـﻪ ﺳـي .ﺧـﻮ دا

ﻓﺮﻳﻀﻪ ﮐﻪ ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻧﻪ وي ﻫﯧﺮه ،د ﻫﻐﻮ ﻟﻪ زﻳـﺎﺗﻮ څﺨـﻪ

ﻫﺮوﻣﺮو ﻫﯧﺮه ﺳـﻮې ده .ﭘـﻪ داﺳـي ﺣـﺎل ﮐـي ﭼـي ﺟﻬـﺎد د ﺑﺮﻳـﺎﻟﻴﺘﻮب

ﻳﻮازﻧۍ ﻻر او د ﻋﺰت او د اﻟ�ـﻪ د دﻳـﻦ د ﻏﻠﺒـﯥ ،د ﺑﺎﻃـﻞ د ﻣـﺎﺗي او د
ﻟﻮى څښﺘﻦ د رﺿﺎ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﺳﺘﺮه وﺳﻴﻠﻪ ده ،او ﭘﺮﯦښﻮول ﻳﯥ د

ﺑﺎﻃﻞ او ﺑﺎﻃﻞ ﭘﺎﻟﻮ ﭘﻪ ګټﻪ او ﻟﻮړﺗﻴﺎ او د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻮاري او د ﻫﻐﻮ

د ځﻮاﮐﻤﻨۍ ،دﺑﺪﺑﯥ او دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻮ ﺗﻤـﺎﻣﻴږي .ﻟـﻮى څښـﺘﻦ

ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
َ
َ ۡ َُ ْ َ ۡٗ ُ
ُ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ُ َ ُ َ ُ ۡ ُ َّ ٞ
� ۡمۖ َو َع َ ٰٓ
�ا َوه َو
� أن ت�رهوا ش ٔ
﴿كتِب علي�م ٱلقِتال وهو كره ل
َ
َ ۡ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ۡ َ ُ َّ َ ۡ ُ َّ ٞ ّ َ َ ُ َ ٗ ۡ َ ْ ُّ ُ َ ٰٓ َ َ َ ۡ ُ َّ ٞ
خ� ل�مۖ وع� أن �ِبوا ش ٔ
نت ۡم � � ۡعل ُمون
�ا وهو � ل� ۚم وٱ� �علم وأ
] ﴾٢١٦اﻟﺒﻘﺮة.[216 :

ژﺑﺎړه» :ﭘﺮ ﺗﺎﺳي ﺑﺎﻧﺪي ﺟﻨګ ﻓﺮض ﺳﻮ ،ﭘﻪ داﺳي ﺣﺎل ﮐي ﭼي ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳي

ﺗﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ دى ،ﮐﯧﺪاى ﺳي ﭼي ﻟﻪ ﻳﻮه ﺷى څﺨﻪ ﺳﺘﺎﺳي ﺑﺪ راﺳي ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ

ﺗﺎﺳي ﺗﻪ ﺧﻴﺮ وي .او ﮐﯧﺪاى ﺳي ﭼي ﺗﺎﺳي ﻳﻮ ﺷى ښﻪ وﺑﻮﻟئ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ

ﺳﺘﺎﺳي ﻟﭙﺎره ﺑﺪ وي) .د ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ښﻪ او ﺑﺪ( ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻮﻫﻴږي ،ﻧﻪ ﺗﺎﺳي«.

دﻏﻪ آﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ ﭼي ﺟﻬﺎد ﺳﺘﺎﺳي ﭘﺮ ﻃﺒﻊ او ﻣﺬاق ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻪ دى او
ښﻪ ﻣﻮ ﻧﻪ ځﻨي راځي ،ﺧﻮ د ﴿ َو َع َ ٰٓ
�﴾ ﻟﻔﻆ د اﻳﺠـﺎب ،ﻟـﺰوم او ﻳﻘـﻴﻦ

ﭘــﻪ ﻣﻌﻨ ـﺎ دى ،ﻧــﻮ د آﻳــﺖ ﻣﻌﻨــﺎ داﺳــي ده :د ﺟﻬــﺎد ډﯦــﺮي ﺳــﺨﺘۍ او

زﺣﻤﺘﻮﻧﻪ دي ﭼي ﺳﺘﺎﺳي ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ښﻪ ﻧﻪ درځئ ،ﺧـﻮ ﺣـﺎل دا دى ﭼـي

ﭘﺮ دښـﻤﻦ ﺑﺎﻧـﺪي ﻏﻠﺒـﻪ ،د وﻟﺠـﻮ ﭘـﻪ ﻻس راوړل او د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ د

ﺧﻮښي ،اﺟﺮ او ﺛﻮاب ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮل ﭼي د ﺟﻬﺎد ﻟـﻪ ﻻري ﺣﺎﺻـﻠﻴږي،

د ﺑﺮي ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ او ﺧﻨډوﻧﻪ او ﻣﻮاﻧﻊ ﻳﯥ

٥١

ټﻮل ﺗﺎﺳي ﺗﻪ ﺧﻴﺮ او ښﯧګڼﻪ ګڼﻞ ﮐﻴږي.
َ َ َ ٰٓ َ ُ ُّ ْ َ ۡ ٗ َ ُ َ َ ّ ُ َّ ٞ
� ل� ۡم﴾.
�ا وهو
﴿وع� أن �ِبوا ش ٔ

ﻳﻌﻨي :ډﯦﺮي ﻫﻮﺳﺎﻳﻰ او ﺳﻮﮐﺎﻟۍ دي او دﻏﻪ راز د ﺟﻬﺎد ﭘﺮﯦښـﻮول

دي ﭼي ﺳﺘﺎﺳي ﭘﻪ ﭘﺎم ښﻪ درځي ،ﭘـﻪ داﺳـي ﺣـﺎل ﮐـي ﭼـي دا ﭼـﺎري

څﻨګﻪ ﭼي ﺳﺘﺎﺳي د ذﻟﺖ ،د ﻋﺰت او ﺳﺘﺮﺗﻮب او واﮐﻤﻨۍ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ

ﺗﻠﻮﻻﻣﻞ ګﺮځي ،ﺗﺎﺳي ﺗﻪ ﺷﺮ او ﺗﺎواﻧي دي.

اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﻲ واﻳﻲ» :د ﺟﻬﺎد د ﭘﺮﯦښﻮوﻟﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ د ﺗﺎواﻧﻮﻧﻮ ﺧﺒﺮه

ﺑﯧﺨي ﭘﺮ ځﺎى ده ،ﭘﻪ اﻧﺪﻟﺲ)ﭘﺨﻮاﻧۍ اﺳﻼﻣي اﺳﭙﺎﻧﻴﻪ( ﮐي ﮐټ ﻣټ

ﻫﻤﺪﻏﺴي ﭘﯧښﻪ ﺳﻮه .د دﻏﻪ ځﺎى د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺟﻬﺎد ﭘﺮﯦښﻮول او د
ﺟګړې ﭘﺮﻣﻬﺎل د دوى ﺑﯥ زړه ﺗﻮب او ﮐﻬﺎﻟي او د ﺟګړې ﻟﻪ ډګﺮ

څﺨﻪ د ﺗﯧښﺘي ﻋﺎدت د دې ﻻﻣﻞ ﺳﻮ ﭼي دښﻤﻦ ﭘﺮ دﻏﻮ ﺳﻴﻤﻮ وﻟکﻪ

ټﻴﻨګﻪ ﮐړي او ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ووژﻧي ،اﺳﻴﺮ ﻳﯥ ﮐړي او ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻏﻼ او
َ
َّ َّ
َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون﴾!! دﻏﻪ ﮐﺮﻏﯧړﻧي ﭘﺎﻳﻠي دﻏﻮ
ﻟﻮټ ﮐړي﴿ .إِنا ِ�ِ ��ا إِ�هِ � ٰ ِ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﺎﺳﻤﻮ ﮐړﻧﻮ ځﺎﻧﻮﺗﻪ ﭘﯧښي ﮐړې«) .(١
 Ïﺟﻬﺎ Ïﭘﺮﯦښﻮ Ï áæﻟﻮ ìڅښﺘﻦ  Ïﻋﺬ ÈÇﺑﻠﻨﻪ :åÏ

دﻣﺨﻪ ﻣﻮ د ﺟﻬﺎد د ﭘﺮﯦښﻮوﻟﻮ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي د ذﻟـﺖ

او ﺧﻮارۍ د راﺗﻠﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﻋﺰت د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻮ ﺧﺒـﺮه وﮐـړه .اوس

د ﺟﻬــﺎد د ﭘﺮﯦښــﻮوﻟﻮ ﻧــﻮري ﺑــﺪي ﭘــﺎﻳﻠي د دې آﻳــﺖ ﭘــﻪ څﺮګﻨــﺪوﻧﻮﮐي
وګﻮرئ:

 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮﻃﺒﯽ 38 / 3 ،و .39

٥٢

د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺟګړه ﮐي اﻟﻬي ﺳﻨﺖ

َّ َ ُ ْ ُ َ ّ ۡ ُ
� ۡم َع َذابًا أَ ِ� ٗما َو� َ ۡستَ ۡبد ِۡل قَ ۡو ًما َ� ۡ َ
�وهُ
� ُ� ۡم َو َ� تَ ُ ُّ
﴿إِ� تن ِفروا �عذِب
َ ۡ ٗ َ َّ ُ َ َ ٰ ُ ّ
�ءٖ قَد ٌ
� َ ۡ
ِير ] ﴾٣٩اﻟﺘﻮﺑﺔ.[39 :
ش�ٔاۗ وٱ�
� ِ
ژﺑﺎړه» :ﮐﻪ ﺗﺎﺳي ﺟﻬﺎد ﺗﻪ وﻻړﻧﻪ ﺳئ ،ﻧﻮ ﺳﺨﺘﻪ ﺳﺰا ﺑﻪ درﮐړي او

ﺳﺘﺎﺳي ﭘﺮ ځﺎى ﺑﻪ ﺑﻞ ﻗﻮم راﭘﺎڅﻮي او )ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ﭘﻮه ﺳئ ﭼي ﺗﺎﺳي ﻟﻪ

اﺳﻼم څﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﻧﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻳﻮازي ﺧﭙﻠﻮ ځﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﺎوان رﺳﻮئ او(

اﻟ�ﻪ ﺗﻪ ﻫﻴڅ زﻳﺎن ﻧﻪ رﺳﻮئ او اﻟ�ﻪ د ﻫﺮ ﮐﺎر د ﺑﺸﭙړوﻟﻮ وس ﻟﺮي«.

اﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺎﻟکي د دې آﻳﺖ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ» :د دې آﻳـﺖ ﻟـﻪ

ﻣﺨي د دې ﻟﭙﺎره ﭼي د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪ ،دﻳﻦ او ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻟـﻮړ ﺳـي ﭘـﻪ

اﺧﻼص ﺳـﺮه ﺟﻬـﺎد ﺗـﻪ ورداﻧګـﻞ او د ﮐﻔـﺎرو ﺟﻨـګ ﺗـﻪ وﺗـﻞ ﺷـﺮﻋﺎﹰ
واﺟﺐ ﺑﺎﻟﻪ ﺳي .او ﭘﻪ آﻳﺖ ﮐي ﭼي د ﮐﻮم دردﻧﺎک ﻋﺬاب وﻋﺪه ﺳﻮې

ده ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﺮ دې دﻧﻴﺎ ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭼي ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻳﯥ دﻏﺴي درد

ﻧﻪ وي ﻟﻴﺪﻟى ،د دښﻤﻦ ﭘﻪ ﻣﺴﻠﻄﯧﺪو ﺳﺮه او ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐـﻪ دﻧﻴـﺎ ﮐـي د

دوږخ ﭘﻪ اور ﺳﺮه ورﮐړل ﺳي .ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه ﺑﻪ د دﻏﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﺮ ځﺎى
ﻧﻮر واﮐﻤﻦ ﺳي«) .(١

دﻏﻪ راز ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ /ﭘﻪ دې ﻫکﻠﻪ واﻳﻲ» :ﻫﻐﻪ ﺟﺰا ﭼي ﻟـﻪ

ﺟﻬﺎد څﺨﻪ ﺳﺮﻏړووﻧﮑﻮ ﺗﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴږي ،ﻧﻪ ﻳﻮازي اﺧﺮوي ده ،ﺑﻠکـي

دﻧﻴﻮي ﻫﻢ ده .د دښﻤﻦ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ د ذﻟﺖ ،ګړاووﻧﻮ او ډول ډول ﺗﯧﺮﻳﻮ او

ﺳﭙکﺎوﻳﻮ ﻟﻴﺪل او زﻏﻤﻞ ،د دښﻤﻨﺎﻧﻮ او ټﻴټﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮو او ارذاﻟﻮ ﻧﻮﮐﺮۍ

او اﻃﺎﻋﺖ ﺗﻪ اړ ﮐﯧﺪل ،ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ښﻮ او ښﺎدﻳﻮ او ښﯧګڼﻮ او ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻮ )او

ﺧﭙﻠﻮاﮐۍ او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد ﮐي ﻟـﻪ آزاد اوﺳـﯧﺪﻟﻮ او آزادۍ( څﺨـﻪ ﺑـﯥ
ﺑﺮﺧي ﮐﯧﺪل او دا ﻫﺮڅﻪ د اﻏﻴﺎر ﭘﻪ ﻻس او وﻟکـﻪ ﮐـي ﻟﻴـﺪل دا ټﻮﻟـﻪ د
 -١اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ،اﺣکﺎم اﻟﻘﺮآن 937 / 2 ،او .938

د ﺑﺮي ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ او ﺧﻨډوﻧﻪ او ﻣﻮاﻧﻊ ﻳﯥ

٥٣

ﻫﻐﻮ ټﻴټ ﻫﻤﺘﻮ او ﻟﻪ ﺟﻬـﺎد څﺨـﻪ د ﻣـﺦ اړووﻧﮑـﻮ د دې دﻧﻴـﺎ ﻋـﺬاب
دى .ﻫﺮ ﻣﻠﺖ ﭼي ﺟﻬﺎد ﺗﻪ ﺷﺎ ګﺮځﻮﻟې ده ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻳﯥ ﭘﺮ ﺗﻨـﺪي د

ذﻟﺖ او ﺧﻮارۍ ﻣﻬﺮ ﻟګﻮﻟى دى او ﭘـﻪ ﭘﺎﻳﻠـﻪ ﮐـي ﻳـﯥ د دښـﻤﻦ ﺳـﺮه د

ﻣﺒﺎرزې څﻮ ﺑﺮاﺑﺮه ﺗﺎوان ﭘـﺮې ﮐـړى او د ﻫﻐـﻮ ﻟـﻪ ﻻﺳـﻪ ﻳـﯥ ﺧـﻮارۍ،
ﺳﭙکﺎوى او ﺑﺪﻣﺮﻏۍ ګﺎﻟﻠي دي«) .(١

ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼﻲ ﻟﻪ ﺟﻬﺎ Ïڅﺨﻪ ﻣﺦ Çړææﻧﮑﻮ ﺗﻪ æﯾﻞ ﮐﯿږ:í

)اﻟﻒ( ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﮐي دﻏﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘـﻪ ﻳﺎدوﻧـﻪ ﮐـي

داﺳي ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:
َ َ ُّ َ َّ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ۡ
َ
ُ
َ
ُ
﴿ ٰٓ
يل ٱ� ِ
���ها ٱ�ِين ءامنوا ما ل�م إِذا �ِيل ل�م ٱن ِفروا ِ� سب ِ ِ
َّ َ ۡ ُ َ ۡ َ
ۡ
�ض أَ َرض ُ
يتم بٱ ۡ َ
� َي ٰوة ِ ٱ ُّ� ۡ� َيا م َِن ٱ�خ َِرة ِ� َ� َما َم َ�ٰ ُع ٱ ۡ َ
� َي ٰوة ِ ٱ ُّ�� َيا
ٱثاقلت ۡم إِ� ٱ� ِ � ِ
ِ
َّ َ ٌ
ِ� ٱ�خ َِرة ِ إِ� قل ِيل ] ﴾٣٨اﻟﺘﻮﺑﺔ.[38 :
ژﺑﺎړه» :اى ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ! ﭘﻪ ﺗﺎﺳي څﻪ ﺳﻮي دي ﭼي ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳي ﺗﻪ د اﻟ�ﻪ ﭘﻪ

ﻻر ﮐي د وﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره ووﻳﻞ ﺳي ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳي دراﻧﻪ ﺳئ ﻣځکي ﺗﻪ زور ﮐړئ ؟ آﻳﺎ
د آﺧﺮت ﭘﺮ ځﺎى ﻣﻮ د دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ژوﻧﺪ زړه ﺗړﻟى دى ؟ ﮐﻪ داﺳي ده ﻧﻮ ﭘﻮه ﺳئ

ﭼي د دﻧﻴﻮي ژوﻧﺪاﻧﻪ دا ټﻮل وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﻪ آﺧﺮت ﮐي ډﯦﺮ ﻟږ راووزي«.

ﻧﻮ څﻮک ﭼي د ﺟﻬﺎد ﺑﻠﻨي ﺗﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺟﻮاب ﻧﻪ واﻳﻲ او ﻳﺎ ﭘﻪ ﻟټـﻲ او

ﻧﺎﺧﻮښي ﺟﻨګ ﺗﻪ دروﻣي ،د ﻳﺎدوﻧي ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ورﺗﻪ وﻳﻞ ﮐﻴږي:
ۡ
﴿أَ َرض ُ
يتم بٱ ۡ َ
� َي ٰوة ِ ٱ ُّ�� َيا م َِن ٱ�خ َِرة ِ�﴾.
ِ
ِ
ﻳﻌﻨي :آﻳﺎ د آﺧﺮت د ﺑﺸﭙړي او ﻫﻤﯧﺸﻨۍ ﻧﯧکﻤﺮﻏـۍ او ﺳـﻮﮐﺎﻟۍ ﭘـﺮ

ځﺎى ﭼي ﭘﻪ ﺟﻬﺎد ﺳﺮه ﻳﯥ ﭘـﻪ ﻻس راوړﻻى ﺳـئ ،د دﻧﻴـﺎ د ژوﻧـﺪ ﭘـﻪ
ﻫﻮﺳﺎﻳﻲ او د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻧﻴﻤګړو او ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﺧﻮښـﻴﻮ او ﺧﻮﻧـﺪوﻧﻮ
 -١ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ،ﻓی ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن.224 / 4 ،

٥٤

د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺟګړه ﮐي اﻟﻬي ﺳﻨﺖ

ﻗﺎﻧﻊ ﺳﻮي ﻳﺎﺳﺖ؟
َّ
َ ٌ
ۡ
﴿ َ� َما َم َ�ٰ ُع ٱ ۡ َ
� َي ٰوة ِ ٱ ُّ�� َيا ِ� ٱ�خ َِرة ِ إِ� قل ِيل ] ﴾٣٨اﻟﺘﻮﺑﺔ.[38 :
ﻳﻌﻨي :آﺧﺮ د دﻧﻴﺎ ﺧﻮښي ډﯦﺮه ﻟږ ده!!

رﺳﻮل ج د دﻧﻴﺎ د ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻮﻫﻴڅ ﺗﻮب او د ﻫﻐې ﻣﺎﻫﻴﺖ او د ﻫﻐې د

ﺧﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻣﻮده د اﺧﺮوي ﺧﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺳـﺮه ورﺗـﻪ ﺑﻠﻠـې

ده ﭼي ﺧﭙﻠﻪ ګﻮﺗﻪ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ اوﺑﻮ ﻧﻨﺒﺎﺳي او ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻳﯥ را وﺑﺎﺳـي .ﺑﻴـﺎ

رﺳﻮل ج وﻓﺮﻣﺎﻳﻞ :ﻧﻮ ﺗﺎﺳي ﻓﮑﺮ وﮐـړئ ﭼـي دﻏـﻪ ﺳـړي ﺑـﻪ ﻟـﻪ ﺧﭙﻠـﻪ

ځﺎﻧﻪ ﺳﺮه څﻪ راوړي وي؟) .(١

)ب( دﻏﻪ راز د ﺟﻬﺎد د ﺗﻠﻮ ﭘﻪ اړه ﺳﺴﺘي ﮐﻮوﻧﮑـﻮ ﻳـﺎ ﺟﻬـﺎد ﺗـﻪ ﻧـﻪ

ﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ څﻪ وﻳﻞ ﮐﻴږي ﭼي ﺣﻀـﺮت رﺳـﻮل ج د ﺟﻬـﺎد

او ﻣﺤﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي او ﻫﻐﻪ څـﻪ ورﺗـﻪ وﻳـﻞ ﮐﻴـږي ﭼـي

ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ او ﻧﺒﻮي ﺳﻨﺘﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻓﻬﻢ او ﭘﻮﻫﻪ وﻳﻠي دي .ﻟﻪ

دې ﺟﻤﻠې څﺨﻪ د رﺳﻮل ج دا ﻗﻮل دى:
َ
َ َ َ ٌ َْ ُُ ْ
َ
اﺠﻟ َ َّﻨ َﺔ ُ� ُّ
ﺐ أَ ْن ﻳَ ْﺮﺟ َﻊ إ َﻰﻟ ُّ
اﺪﻟ ْ�ﻴَﺎ َو َ ُ
ﻪﻟ َﻣﺎ َﻰﻠﻋ اﻷ ْر ِض ِﻣ ْﻦ
»ﻣﺎ أﺣﺪ ﻳﺪﺧﻞ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َّ َّ ُ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ
ُّ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ
َ ْ
ات ،ل ِ َﻤﺎ ﻳَ َﺮى ِﻣ َﻦ
ﻰﺷءٍِ ،إﻻ الﺸ ِﻬﻴﺪ� ،ﺘﻤ� أن ﻳﺮ ِﺟﻊ ِإﻰﻟ اﺪﻟ�ﻴﺎ �ﻴﻘﺘﻞ ﻋﺮﺸ مﺮ ٍ
ْ َ
َ ْ
ﻜ َﺮ َ
اﻣ ِﺔ« .ﭘﻪ ﺑﻞ رواﻳﺖ ﮐي داﺳي راﻏﻠي دي» :ل ِ َﻤﺎ ﻳَ َﺮى ِﻣ ْﻦ ﻓﻀ ِﻞ
اﻟ
َّ َ
الﺸﻬﺎد ِة«) .(٢
ژﺑﺎړه :د ﻫﻴڅ ﺟﻨﺘي ان د ﻣځکي د ﻣﺦ د ټﻮﻟﻮ ﺷـﻴﺎﻧﻮ د ورﮐﻮﻟـﻮ ﭘـﻪ

ﻣﻘﺎﺑﻞ دا ﻧﻪ وي ﺧﻮښﻪ ﭼي ﺑﻴﺮﺗﻪ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ وﻻړ ﺳي ،ﺧﻮ ﻳﻮازي ﺷﻬﻴﺪ د

ده د ﻗﺪر او ارزښﺖ د زﻳﺎﺗﻮب ﻳﺎ د ده د ﺷﻬﺎدت ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ډﯦﺮﻋﺰت د
 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎر.423 / 10 ،

 -٢ﺑﺨﺎري ،ﮐﺘﺎب اﻟﺠﻬﺎد ،ﺑﺎب ﺗﻤﻨي اﻟﻤﺠﺎﻫﺪ٢٨١٧ ،ﺣﺪﻳﺚ.

د ﺑﺮي ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ او ﺧﻨډوﻧﻪ او ﻣﻮاﻧﻊ ﻳﯥ

٥٥

ﻟﻴﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﻏﻮاړي ﭼي ﺑﻴﺮﺗﻪ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ وﻻړ ﺳـي او ﻟـﺲ ځﻠـﻪ ﺷـﻬﻴﺪ

ﺳي.

اﺑﻦ ﺑﻄﺎل د دې ﺣﺪﻳﺚ ﭘﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐي واﻳﻲ» :دا ﺗـﺮ ټﻮﻟـﻮ ﺑﺸـﭙړه او

ﻏﻮره ﺧﺒﺮه ده ﭼي د ﺷﻬﺎدت د ﻓﻀﻴﻠﺖ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ وﻳﻞ ﺳﻮې ده .څﻨګﻪ

ﭼي ﻟﻪ ﺷﻬﺎدت ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﻫﻴڅ ﻏﻮره ﮐﺎر د ﺳﺮښﻨﺪﻧي ﻻﻣﻞ ﻧﻪ ﮐﻴږي ،ﻧﻮ

ﭘﻪ دې ﺳﺒﺐ ﻳﯥ د اﺟﺮ او ﺛﻮاب ﮐﭽﻪ ﻫﻢ دﻏﻮﻧﻪ ډﯦﺮه ده«) .(١

اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ /ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي» :ﺗﺮ ﻓﺮاﻳﻀﻮ وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ ﺟﻬﺎد

ﺑﻞ ډﯦﺮ ښﻪ ﮐﺎر ﻧﺴﺘﻪ .ﻳﻮازي ﻫﻤﺪا د دښـﻤﻦ ﺳـﺮه ﺟګـړه ﮐـﻮوﻧﮑي دي

ﭼي ﻟﻪ اﺳﻼم او اﺳﻼﻣي ﭘﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﻧﻨګﻪ او دﻓﺎع ﮐﻮي .ﻧـﻮ ﺗـﺮ دې ﺑـﻞ

ﮐﻮم ﮐﺎر ﻏﻮره دى؟ د دوى ﭘﻪ ﺑﯧﺮه او ﺳﺮښـﻨﺪﻧﻪ ﮐـي ﻧـﻮر ﭘـﻪ اﻣـﻦ ﮐـي

وي .ﻫﻤــﺪا دوى دي ﭼــي د ﻟــﻮى څښــﺘﻦ ﭘــﻪ ﻻر ﮐــي ﺗــﺮ ﺳــﺮوﻧﻮ

ﺗﯧﺮﻳږي«) .(٢

ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﻪ د اﺳﻼﻣي ﻫﻴﻮاد د ﭘﻮﻟﻮ د ﺳﺎﺗﻨي د ارزښﺖ

او ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ،ﭼي ﭘﺮ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧـﺪي د دښـﻤﻨﺎﻧﻮ د ﻳﺮﻏـﻞ

ﻻر ﺑﺎﻟـﻪ ﺳـي ،داﺳــي واﻳـﻲ» :د اﺳـﻼﻣي اورﺷــﻮګﺎﻧﻮ د ﭘﻮﻟـﻮ رﺷــﺘﻴﺎﻧۍ

ﺳﺎﺗﻨﻪ ﭘﻪ ﻣکﻪ ﻣکﺮﻣﻪ ،ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﻨﻮره او ﺑﻴـﺖ اﻟﻤﻘـﺪس ﮐـي ﺗـﺮ اﻋﺘﮑـﺎف

ډﯦﺮه ﻏﻮره او اﻓﻀﻠﻪ ده«) .(٣
ﺟﻬﺎ Ïﺗﻪ  ÏځﻮÇﮐﻮﻧﻮ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮ:á

د دښﻤﻦ ﭘﻪ وړاﻧﺪي د ﺟﻬﺎد او ﻟﻪ اﺳﻼﻣي ﻫﻴـﻮاد څﺨـﻪ د دﻓـﺎع ﭘـﻪ

 -١اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻋﺴﻘﻼﻧی ،ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری 32 / 6 ،او .33

 -٢اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ﺣﻨﺒﻠی ،اﻟﻤﻐﻨی 348 / 8 ،و .349

 -٣اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﺣﺮاﻧی ،ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی.418 / 28 ،

٥٦

د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺟګړه ﮐي اﻟﻬي ﺳﻨﺖ

ﻫکﻠﻪ ﻳﻮازي ټﻴﻨګ ﻋﺰم او ﻫﻮډ ﺑﺴﻨﻪ ﻧـﻪ ﮐـﻮي ،ﺑﻠکـي ﻟکـﻪ څﻨګـﻪ ﭼـي
ﻟــﻮى څښــﺘﻦ ﻻرښــﻮوﻧﻪ ﮐــړې ده ،د ﺟﻬــﺎد ﻟﭙــﺎره د ﻻزﻣــﻮ ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗــﻮ

ﺑﺮاﺑﺮول او ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل ﻫﻢ ﭘﻪ ټﻴﻨګﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر دي:

ﻗﺎل اﻟ�ﻪ ﺗﻌﺎﻟى:
ۡ
َ َ ُّ ْ َ ُ َّ ۡ َ َ ۡ ُ ّ ُ
َۡ ُۡ ُ َ
َ
ون بهِۦ َع ُدوَّ
ّ
َ
َّ
اط ٱ�ي ِل ترهِب
﴿وأعِدوا لهم ما ٱستطعتم مِن قو� ٖ ومِن رِ� ِ
ِ
ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ َ ُ ُ َّ ُ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ُ ُ ْ
َّ َ َ ُ َّ ُ ۡ َ َ َ
اخر َ
�ن مِن دون ِ ِهم � �علمو�هم ٱ� �علمه ۚم وما تنفِقوا مِن
ٱ�ِ وعدو�م وء ِ
َّ ُ َ َّ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ َ ُ ۡ َ َ
َ
َ ۡ
نت ۡم � �ظل ُمون ] ﴾٦٠اﻷﻧﻔﺎل.[60 :
يل ٱ�ِ يوف إِ��م وأ
�ءٖ ِ� سب ِ ِ
ژﺑﺎړه» :او ﺗﺎﺳي ﺗﺮ څﻮ ﭼي ﻣﻮ وس وي ډﯦﺮ زﻳﺎت ځﻮاک او ﺗﻴﺎر زﻳﻦ

ﮐړي اﺳﻮﻧﻪ د ﻫﻐﻮ )دښﻤﻨﺎﻧﻮ( د ﻣﻘﺎﺑﻠې ﻟﭙﺎره ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړئ څﻮ ﭘﻪ دې وﺳﻴﻠﻪ

د اﻟ�ﻪ ﭘﺮ دښﻤﻨﺎﻧﻮ ،ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ دښﻤﻨﺎﻧﻮ او ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﻧﻮرو دښﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗﺮه او ﺑﯧﺮه

راوﻟئ ﭼي ﺗﺎﺳي ﻳﯥ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧئ ،ﺧﻮ اﻟ�ﻪ ﻳﯥ ﭘﯧﮋﻧي .د اﻟ�ﻪ ﭘﻪ ﻻر ﮐي ﭼي
ﺗﺎﺳي ﻫﺮڅﻪ وﻟګﻮئ ،د ﻫﻐﻮ ﺑﺸﭙړ ﻣکﺎﻓﺎت ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳي ﻟﻮري ﺗﻪ راوګﺮځﻮل

ﺳي او ﻟﻪ ﺗﺎﺳي ﺳﺮه ﺑﻪ ﻫﻴڅکﻠﻪ ﻇﻠﻢ وﻧﻪ ﺳي«.
ُ
ﭘﻪ دﻏﻪ آﻳﺖ ﮐي ﻟﻪ ﴿ ّ ِمن ق َّو� ٖ﴾ څﺨﻪ ﻣﻮﺧﻪ او ﻣﻘﺼـﺪ د ﺟګـړې ﻫـﺮ

ﻫﻐﻪ څـﻪ دي ﭼـي د ﺟګـړې د ځﻮاﮐﻮﻧـﻮ او وﺳـﺎﻳﻠﻮ ﺷـﻤﯧﺮ زﻳـﺎﺗﻮي او
اط ٱ ۡ َ
� ۡي ِل﴾ رﺑﺎط د اﺳﺎﻧﻮ ﻳﻮ ځـﺎﻧګړى ډول دى ﭼـي
ﭘﻴﺎوړى ﮐﻮيّ ﴿ .رِ َ� ِ
ﭘﻪ ﺟګړه او د ﭘﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐي ﭘﻪ ﮐﺎرﻳږي.
د ﴿ٱ ۡ َ
� ۡي ِل﴾ ﭘﻪ ورزﻳﺎﺗﯧﺪو ﺳﺮه ﺑﯧﻞ ﺟﻨګي اﺳﺎن ځﺎﻧګړي ﺳﻮي دي.
َ
ُ
َ
ُ
َّ َ
﴿ت ۡره ُِبون بِهِۦ ع ُد َّو ٱ�ِ َوع ُد َّو� ۡم﴾ ﻳﻌﻨي ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ د ﻟﻮى څښﺘﻦ او

ﺧﭙﻞ دښﻤﻨﺎن ﭼي ﻳﻬﻮد او دﻋﺮﺑﻮ ﮐﻔﺎر دي ﭘﻪ ﺗﺮه او وﺣﺸﺖ ﮐي
ََ َ
ُ
اخر َ
�ن مِن دون ِ ِه ۡم﴾ ﻳﻌﻨي ﻧﻮر ﮐﻔﺎر ﭼي دښﻤﻨي ﻳﯥ څﺮګﻨﺪه
اﭼﻮئ﴿ .وء ِ
َّ
�ءٖ � َ
ﻧﻪ دهَ ﴿ .و َما تُنفِ ُقوا ْ مِن َ ۡ
ب
س
يل ٱ� ِ﴾.
ِ
ِ ِ

د ﺑﺮي ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ او ﺧﻨډوﻧﻪ او ﻣﻮاﻧﻊ ﻳﯥ

٥٧

ﻳﻌﻨي :د وس ﭘﻪ اﻧﺪازه او د اﺳﻼﻣي ﭘﻮﻟﻮ د دﻓﺎع ﭘﻪ ﻣﻮﺧـﻪ د ﭼﻤﺘـﻮ

ﮐﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﭼي ﻫﺮڅﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ وﻟګﻮئ ،ډﯦـﺮ وي ﮐـﻪ ﻟـږ ،ﻧﻘـﺪي وي ﮐـﻪ

ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪي ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ در ﮐﻮي) .(١
 Ïځﻮ ßÇﻣﻔﻬﻮ æÇ ãځﻮ ßÇﺑﺨښﻮﻧﮑﻲ ﻋﻮÇﻣﻞ:

ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
َ
ْ َ
ُ
﴿ َوأع ُِّدوا ل ُهم َّما ٱ ۡس َت َط ۡع ُتم ّمِن ق َّو� ٖ﴾.

ژﺑﺎړه» :او ﺗﺎﺳي ﺗﺮ څﻮ ﭼي ﻣﻮ وس وي ډﯦﺮ زﻳﺎت ځﻮاک ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړئ«.
ُ
ﭘﻪ دې آﻳﺖ ﺷﺮﻳﻒ ﮐي د ﴿ق َّو� ٖ﴾ ﮐﻠﻤﻪ ﭘﻪ ﻧﮑﺮه او ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻮګﻪ راﻏﻠـې

ده او د ﮐﻮم ځﺎﻧګړي ځﻮاک ﭘﻪ ﮐﻮم ډول ﻧﻪ ده ﻣﺤﺪوده ﺳﻮې ،او ﺑﻴـﺎ

د ځﻮاک ﻟﻪ ډوﻟﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﻮازي ﻳﻮ ډول ځـﻮاک ﭼـي »ﺟﻨګـي اﺳـﺎن«

دي ﻳﺎد ﺳﻮي دي .او ﺷک ﻧﺴﺘﻪ ﭼي د ځﻮاک ﻣﻌﻨﺎ د ﺟګړې ﭘـﺮ ټﻮﻟـﻮ

ﻫﻐﻮ وﺳﺎﻳﻠﻮ ﻣﺸﺘﻤﻠﻪ ده ﭼي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ د دښﻤﻦ ﭘﻪ ﺟﻨګ ﮐي ﭘﻪ ﮐﺎر

ورځي ،ﭘﻪ ﻫﺮ وﺧﺖ او ﭘـﻪ ﻫﺮځـﺎى ﮐـي ﭼـي وي .ﺧـﻮ آﻳـﺎ ﻟـﻪ ځـﻮاک

څﺨـﻪ ﻣﻮﺧــﻪ ﻳــﻮازي ﻫﻐـﻪ ځــﻮاک او د ﺟګــړې ﻫﻐـﻪ وﺳــﺎﻳﻞ دي ﭼــي
ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ﻳـﯥ د دښـﻤﻦ د ﺟګـړې او د ﻫﻐــﻪ د ﺷـﺮ د دﻓﻌـي ﻟﭙـﺎره ﭘــﻪ

ﭼﻤﺘﻮ ﮐﯧـﺪو اﻣـﺮ ﺳـﻮي دي ؟ او آﻳـﺎ ﻟـﻪ ځـﻮاک څﺨـﻪ ﻣﻄﻠـﺐ ﻳـﻮازي

ﭘﻮځي او ﻧﻈﺎﻣي ځﻮاک دى؟ ﺗﺮ ﮐﻮﻣﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼي زه د ﻗﻮت ﭘﻪ ﻣﻌﻨـﺎ او
د ﻫﻐﻪ د ﮐﺎروﻟﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠـﻪ ﭘـﻮﻫﯧږم ﻣﻌﻨـﺎ ﻳـﯥ ﻋﺒـﺎرت ده :د ﻏﻮښـﺘﻨﻮ او

ارادو د ﭘﻠي ﮐﻮﻟﻮ او ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ وس څﺨﻪ ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې ﭼي د ﻧﻮرو

ﺧﻮښــﻪ ﻳــﺎ ﻧــﻪ ﺧﻮښــﻪ ﭘــﻪ ﭘــﺎم ﮐــي وﻧﻴــﻮل ﺳــي .د ﻏﻮښــﺘﻨﻮ او ارادو
 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ زﻣﺨﺸﺮی – 232 / 2 ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮﻃﺒﯽ 35 / 8 ،ﺗﺎ  ،38ﺗﻔﺴﯿﺮ آﻟﻮﺳی،
 26 / 10او ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎر.61 / 10 ،

٥٨

د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺟګړه ﮐي اﻟﻬي ﺳﻨﺖ

څﺮﻧګﻮاﻟى ﻫﻢ ﻓﺮق ﮐﻮي :ﮐﻠﻪ ﻧﺎﮐﻠﻪ ﻣﻮﺧﻪ د اﻏﻴﺎرو دﻓـﻊ وي .ﮐﻠـﻪ ﻫـﻢ

ﻣﻘﺼﺪ د ﻫﻐﻮ ﻟﻴﺮي ﮐﯧﺪه وي .ﻳﻮ ﻣﻬﺎل ﻫﻢ ﻣﻘﺼﺪ د ﻫﻐﻮ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړه

وي .ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﺑﺎﻧﺪي د واک او ﺗﺴـﻠﻂ ټﻴﻨګښـﺖ وي .او

ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻣﻮﺧﻪ داوي ﭼي ﻫﻐﻮى د ﻳﻮ څﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړ ﮐړه ﺳي.

ځﻮاک او ﻗﻮت ﻫﻢ د دې ﮐﻠﻤې د ﻣﻌﻨﺎ )د ﻣـﻮﺧي د ﻋﻤﻠـي ﮐﻮﻟـﻮ د

وس( ﻟﻪ ﻣﺨي ﺗﻌﺮﻳﻔﻴږي .ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ځﻮاﮐﻤﻨي د ﭘﻮځﻴﺎﻧﻮ د ﻣﺠﻬﺰ ﮐﯧﺪو،

د ﻫﻐﻮ د ﺟﻨګي زده ﮐړو او د دﻳﻨي ﻻرښﻮوﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ﻟﻮى څښـﺘﻦ

ﭘﻪ ﻻر ﮐي د ﺟﻬﺎد ﮐﻮﻟﻮاو ﺷﻬﺎدت ﻏﻮښﺘﻨي ﺳﺮه د ﻣﻴﻨـي ﭘـﻪ روﺣﻴـﻪ د
ﻫﻐﻮ د روزﻧي ﻟﻪ ﻻري ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻴږي .ﮐﻠﻪ ﻫﻢ دﻏـﻪ ځـﻮاﮐﻤﻨي د ﻻﻳﻘـﻮ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ د ټـﺎﮐﻠﻮ او د ﭘـﻮځ د اړﺗﻴـﺎوو د ﻟﻴـﺮي ﮐﻮﻟـﻮ )د ﭘﻮځﻴـﺎﻧﻮ د

ﺧﻮراک ،ﭘﻮښﺎک ،ﺳﻨګﺮ او ﻧﻮرو ﺟﻨګي ﻟﻮازﻣﻮ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ( ،ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ

اﻗﺘﺼﺎدي او ﺗﻮﻟﻴـﺪي ﭘﻠـﻮه ﭘـﺮ ﺧﭙـﻞ ځـﺎن ﺑﺎﻧـﺪي د ﻫﻴـﻮاد د ﺗﮑﻴـﯥ او

ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ﻟﻪ ﻻري ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻴږي .او ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﻤﺪا ځﻮاﮐﻤﻨي د ﻫﻴﻮاد ﭘـﻪ
ټﻮﻟﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋي ،ﺻﻨﻌﺘي ،زراﻋﺘي او داﺳي ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﮐي د
ﻋﻠﻢ او ﭘﻮﻫي د ﺧﭙﺮﯦﺪو او ﻏﻮړﯦﺪو ﻟﻪ ﻻري د ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ او ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ

روزﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻴږي .اﻟﺒﺘﻪ دﻏﻪ ټﻮل ﻳﺎد ﺳﻮي ﻣﻮارد د ﻣﻬﺎل او ځﺎى ﭘﻪ

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪﻟﻮن ﻣﻮﻣي ،ﺧﻮ ﭘـﺮ اﻳﻤـﺎﻧي ﺑﻨﺴـټﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧـﺪي د اﻓـﺮادو روزﻧـﻪ
ﺑﺪﻟﻮن ﻧﻪ ﻣﻮﻣي ،ځکﻪ دا داﺳي روزﻧﻪ ده ﭼي ﺗـﻞ ﺗـﺮ ﺗﻠـﻪ ﺛﺎﺑﺘـﻪ ده او د

ﻣﻬﺎل او ﻣکﺎن ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻮن ﺳﺮه ﻫﻴڅ ﺑﺪﻟﻮن ﻧﻪ ﻣﻮﻣي.
 Ïځﻮ ßÇﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮÇ áﺳﻼﻣﻲ Ïﻧﺪ:åÏ å

اﺳﻼﻣي اﻣﺖ ﺗﻪ د ځﻮاک ﺑﺮاﺑﺮول او ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل ،د ځﻮاک ﭘﻪ ﻫﻐـﻪ

ﻣﻌﻨﺎ ﭼي دﻣﺨﻪ ﻳﺎده ﺳﻮه ،څﻨګـﻪ ﭼـي اﻣـﺮ ﭘـﻪ ﺳـﻮى دى ،ﻟـﻪ اﺳـﻼﻣي
دﻧﺪو څﺨﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﺳي .او اﻣﺮ ﻫﻢ د اﺻﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻣﺨي د وﺟﻮب ﻟﭙـﺎره وي،

د ﺑﺮي ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ او ﺧﻨډوﻧﻪ او ﻣﻮاﻧﻊ ﻳﯥ

٥٩

ﻣګﺮ ﭼي داﺳي »ﻗﺮﻳﻨﮥ ﺻﺎرﻓﻪ« )ﻣﻨﺼـﺮﻓﻮوﻧﮑې او ګﺮځـﻮوﻧﮑې ﻗﺮﻳﻨـﻪ،
ﻧﺨښﻪ ﻳﺎ وﺟﻪ( وﺟﻮد وﻟﺮي ﭼي د اﻣﺮ وﺟﻮب ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړي .ﻧﻮ څﻨګﻪ

ﭼي دﻟﺘﻪ ﮐﻮﻣﻪ داﺳي ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻧﺴﺘﻪ ﻧﻮ دا اﻣﺮ د وﺟﻮب ﻟﭙﺎره دى او ﻫﻐﻪ د
ﻟﻮى څښﺘﻦ دا ﻗﻮل دى:
َ َ ُّ ْ َ ُ َّ ۡ َ َ ۡ ُ ّ ُ
َّ
﴿وأعِدوا لهم ما ٱستطعتم مِن قو� ٖ﴾.

»او ﺗﺎﺳي ﺗﺮ څﻮ ﭼي ﻣﻮ وس وي ډﯦﺮ زﻳﺎت ځﻮاک ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړئ«.

ټﻮل اﺳﻼﻣي اﻣﺖ ﻳﺎ د اﻣﺖ ﻫﻐﻪ اﺳﺘﺎزى ﻳﺎ ﻣﻘﺎم ﭼي د اﻣﺖ ﻟﺨـﻮا

د دې اﻣﺮ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧﺪه ورﺳﭙﺎرل ﺳﻮي وي .ﭘﻪ دې آﻳـﺖ ﮐـي د ﻣﻮﺟـﻮد

اﻣﺮ او ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎﻟﻪ ﺳي .د اﻣﺖ ﻣﻮﺧﻪ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻳﺎ ﺧﻠﻴﻔـﻪ ﻳـﺎ
واﮐﻤﻦ ﻟﻪ ټﺎﮐﻠﻮ څﺨﻪ داده ﭼي ﻫﻐﻪ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻧﺎﻳﺐ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻫﻐـﻪ

دﻧﺪي ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐړي ﭼي ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ اﺳﻼﻣي ټﻮﻟﻨﻪ اړه وﻟﺮي .ﻟﻪ ﻫﻐې ﺟﻤﻠې

څﺨﻪ ﻳﻮه دﻧﺪه دا ﻫﻢ ده ﭼـي د ﻣﻠـﺖ ﻟـﻪ ﻗـﺪرت څﺨـﻪ ﭘـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده د
ﺟﻬﺎد ﻟﭙﺎره ﻻزم ځـﻮاک ﺑﺮاﺑـﺮ ﮐـړي .د ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺧﻠﻴﻔـﻪ ﻳـﺎ ﻣﺸـﺮ دا
اﺟﺎزه ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼي د دې دﻧﺪي ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﮐي ﺗﻘﺼـﻴﺮ او ﮐﻮﺗـﺎﻫي

وﮐړي او ﮐﻪ داﺳي وﮐړي د اﻣﺖ ﭘـﺮ ټﻮﻟـﻮ اﻓـﺮادو ،ﭘـﻪ ﺗﯧـﺮه د دوى ﭘـﺮ

اﻫﻞ ﺣﻞ او ﻋﻘﺪ )ﺑﺎوري ﻟﻮﻳﺎﻧﻮ او ﻣﺨـﻮرو( ﻻزﻣـﻪ ده ﭼـي ﻟـﻪ ﺧﻠﻴﻔـﻪ

څﺨﻪ وﻏـﻮاړي څـﻮ د اﺳـﻼم د ﭘـﻮځ د ﭼﻤﺘـﻮ ﮐﯧـﺪو او ﺗﺠﻬﻴـﺰ ﭘـﻪ اړه
ﻻزﻣي ﮐړﻧي ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي.

د ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ دﻧﻴﻮي ﻋﻠﻮﻣﻮ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮل ﻫﻢ د ځﻮاک د ﭼﻤﺘـﻮ ﮐﻮﻟـﻮ

ﻟﻪ ﺿﺮورﺗﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﺳي .ﭼي ﭘﻪ دې ﺻﻮرت ﮐي د دې ﻋﻠﻮﻣﻮ زده

ﮐﻮل واﺟﺐ ﮐﻔﺎﻳﻲ دي ،ځکﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﭼي واﺟـﺐ ﭘـﻪ ﺗﺮﺳـﺮه ﮐﻴـږي،

ﻫﻢ واﺟﺐ دى.

٦٠

د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺟګړه ﮐي اﻟﻬي ﺳﻨﺖ

 Ïﭘﻮځ ښﻪ ÒæÑﻧﻪ ﻫﻢ  Ïځﻮ ßÇﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮ áﺑﻠﻞ ﮐﯿږ:í

د ﻳﻮه روزل ﺳﻮي او ﭘﻴﺎوړي ﭘﻮځ ﺟﻮړﯦﺪه ﻫـﻢ د ځـﻮاک ﻟـﻪ ﭼﻤﺘـﻮ

ﮐﯧﺪو څﺨﻪ ﺑﺎﻟـﻪ ﺳـي .ځکـﻪ ﻧـﻮ د ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﻮ ﭘﻮځﻴـﺎﻧﻮ ښـﻪ روزل او ﭘـﻪ

اﺳﻼﻣي او اﻳﻤﺎﻧي ارزښﺘﻮﻧﻮ د ﻫﻐﻮ ښﻪ ﺳﻤﺒﺎﻟﻮل ،د ډول ډول وﺳﻠﻮ د

ﮐﺎروﻟﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ د ﻫﻐﻮ د ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ ﻟﻮړول ،د ﻧﻈﺎﻣي ﻓﻨﻮﻧﻮ ور زده ﮐﻮل

او د ﻫﻐﻮ د ﻣﻮرال د ﻟﻮړ ﺳﺎﺗﻠﻮ او د ﻣﺨکﻨﻴﻮ زده ﮐړو ﻟﻪ ﻫﯧﺮﯦﺪو څﺨـﻪ

د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ،ﻣﻬﺎل ﭘـﻪ ﻣﻬـﺎل ﭘـﻪ ﭘـﻮځي ﻣـﺎﻧﻮرو ﮐـي د ﻫﻐـﻮ د
ګــډون ﻻري ﭼــﺎري ﺑﺮاﺑــﺮول ،دا ټــﻮل د ﻳــﻮه ﭘﻴــﺎوړي اﺳــﻼﻣي اردو د

درﻟﻮدﻟﻮ ﻟﻪ ﺿﺮورﻳﺎﺗﻮ څﺨﻪ دي ،ﭼي ښﺎﻳﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ورﺗﻪ وﺳي.

زﻣــﺎ د دې ﺧﺒــﺮو د ﺗﺎﻳﻴــﺪ ﭘــﻪ ﻫکﻠــﻪ د رﺳــﻮل ج دې ﻓﺮﻣــﻮدې ﺗــﻪ

ﺳﺘﺎﺳي ﭘﺎم را اړوم:
َ
َ ْ َ َ َّ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ
َْ َ
َّ
� � َّﻢ ﺗ َﺮ�ﻪ ،ﻓﻠي َﺲ ِﻣﻨﺎ« .أ ْو »ﻗﺪ َﻋﻰﺼ«) .(١
»ﻣﻦ ﻋ ِﻠﻢ الﺮ

ژﺑﺎړه :څﻮک ﭼي ﻏﺸي وﺷﺘﻞ زده ﮐړي او ﺑﻴﺎ دﻏﻪ ﮐﺎر ﭘﺮﯦـږدي ،ﻟـﻪ

ﻣﻮږ څﺨﻪ ﻧﻪ دى .ﻳﺎ :د ګﻨﺎه ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺳﻮى دى.

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎ äﺑﺎﯾﺪ ÇÏﺳﻲ ﭘﻮځ æﻟﺮ íﭼﻲ Ïښﻤﻦ ﭘﻪ ﺑﯧﺮ åﮐﻲ Çæﭼﻮ:í

دې ﻣﺒﺎرک آﻳﺖ ﺗﻪ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﭘﺎم وﮐړئ:
َ
ۡ
ْ َ
ُ
َ
َ ُ
َ
� ۡي ِل ت ۡره ُِبون بِهِۦ ع ُد َّو
اط ٱ
﴿ َوأع ُِّدوا ل ُهم َّما ٱ ۡس َت َط ۡع ُتم ّمِن ق َّو� ٖ َومِن ّرِ َ� ِ
ُ ُ ْ
ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ َ ُ ُ َّ ُ َ
َّ َ َ ُ َّ ُ ۡ َ َ َ
اخر َ
�ن مِن دون ِ ِهم � �علمو�هم ٱ
� َ� ۡعل ُم ُه ۡ ۚم َو َما تنفِقوا مِن
ٱ�ِ وعدو�م وء ِ
َّ ُ َ َّ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ َ ُ ۡ َ َ
َ
َ ۡ
نت ۡم � �ظل ُمون .﴾٦٠
يل ٱ�ِ يوف إِ��م وأ
� ٖء ِ� سب ِ ِ
ژﺑﺎړه» :او ﺗﺎﺳي ﺗﺮ څﻮ ﭼي ﻣﻮ وس وي ډﯦﺮ زﻳﺎت ځﻮاک او ﺗﻴﺎر زﻳﻦ

ﮐړي اﺳﻮﻧﻪ د ﻫﻐﻮ )دښﻤﻨﺎﻧﻮ( د ﻣﻘﺎﺑﻠې ﻟﭙﺎره ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړئ څﻮ ﭘﻪ دې وﺳﻴﻠﻪ
 -١ﻣﺴﻠﻢ ،ﮐﺘﺎب اﻻﻣﺎرة ،ﺑﺎب ﻓﻀﻞ اﻟﺮﻣي ١٩١٩ ،ﺣﺪﻳﺚ.

د ﺑﺮي ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ او ﺧﻨډوﻧﻪ او ﻣﻮاﻧﻊ ﻳﯥ

٦١

د اﻟ�ﻪ ﭘﺮ دښﻤﻨﺎﻧﻮ ،ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ دښﻤﻨﺎﻧﻮ او ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﻧﻮرو دښﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗﺮه او ﺑﯧﺮه

راوﻟئ ﭼي ﺗﺎﺳي ﻳﯥ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧئ ،ﺧﻮ اﻟ�ﻪ ﻳﯥ ﭘﯧﮋﻧي .د اﻟ�ﻪ ﭘﻪ ﻻر ﮐي ﭼي
ﺗﺎﺳي ﻫﺮڅﻪ وﻟګﻮئ ،د ﻫﻐﻮ ﺑﺸﭙړ ﻣکﺎﻓﺎت ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳي ﻟﻮري ﺗﻪ راوګﺮځﻮل

ﺳي او ﻟﻪ ﺗﺎﺳي ﺳﺮه ﺑﻪ ﻫﻴڅکﻠﻪ ﻇﻠﻢ وﻧﻪ ﺳي«.

ﻟکﻪ ﭼي څﺮګﻨﺪﻳږي ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻣـﻮږ ﺗـﻪ ﭘـﻪ ﭘـﻮرﺗﻨي آﻳـﺖ ﮐـي اﻣـﺮ

ﮐړى دى ﭼي د ﻟﻮى څښﺘﻦ او زﻣﻮږ د دښﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﮐي د ﺑﯧـﺮي

اﭼﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻮځي ځﻮاک ﭼﻤﺘﻮ ﮐړو .د دې ﻣﻌﻨﺎ داده :ﮐﻮم ﭘـﻮځي

ځﻮاک ﭼي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻮړوي ﺑﺎﻳـﺪ داﺳـي ﻳـﻮ ﭘﻴـﺎوړى ﭘـﻮځ وي ﭼـي

دښــﻤﻦ ځﻨــي وﺑﯧﺮﻳــږي او دا ﻣﻮﺧــﻪ ﻫﻐــﻪ ﻣﻬــﺎل ﺗﺮﺳــﺮه ﮐﻴــږي ﭼــي د

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ځﻮاک د ﮐﻔﺎرو ﺗﺮځﻮاک دوﻧﻪ زﻳﺎت او ﻟـﻮړ وي ﭼـي ﮐﻔـﺎر

ﻳﯥ ﻟﻪ ﺑﯧﺮي ،ﭘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ،اﺳﻼﻣي اورﺷﻮګﺎﻧﻮ او اﺳـﻼﻣي واﮐﻤﻨﻴـﻮ د

ﺗﯧﺮي او ﻳﺮﻏﻞ ﺟﺮأت وﻧﻪ ﮐړاى ﺳي ،ﻫﻐﻮى ﭘﺮ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ او اﺳـﻼﻣي
واﮐﻤﻨﻴﻮ ﺑﺎﻧﺪي د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﻟﻪ اﻣکﺎن څﺨﻪ ﻧﻬﻴﻠـي ﮐـړي او ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن

ﻳﯥ ﻟﻪ ﺷﺮه ﭘﻪ اﻣﺎن ﺳي.

د دښﻤﻦ د ﺑﯧﺮوﻟﻮ ﻟﭙﺎره د دﻏﺴي ﭘﻴﺎوړي ﭘﻮځي ځﻮاک ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل

اړﻳﻨﻪ ﭼﺎره ده .ﭘﻪ دې ﻫکﻠﻪ ﺳﺴﺘي ﻳﺎ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻟږ ﺷﻤﯧﺮ ﺑﺴﻨﻪ ﮐﻮل ﺟﻮاز ﻧﻪ

ﻟﺮي .دا ﺑﺴﻨﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي ﭼي ووﻳﻞ ﺳي او ﭘـﻪ دې زړوﻧـﻪ ﭘـﻮړه ﮐـړو ﭼـي

ﻣﻮږ ﭘﺮ ﺣﻖ ﻳﻮ او ﮐﻔـﺎر ﭘـﺮ ﺑﺎﻃـﻞ دي ﻧـﻮ ﻣـﻮږ ﺧﺎﻣﺨـﺎ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑـﻪ ﮐﻴـږو.
ﺑﻠکي ﺣـﻖ ﺑﺎﻳـﺪ ﭘـﻪ ﻳﻘـﻴﻦ ﺳـﺮه دا ځـﻮاک اوﭘﻴﺎوړﺗﻴـﺎ وﻟـﺮي ﭼـي ﺣـﻖ

ﺣﻤﺎﻳﻪ ﮐړاى ﺳي ،ﺑﺎﻃﻞ وﺑﯧﺮوي او د اﺳﻼﻣي دوﻟﺖ ﭘﺮ اورﺷـﻮ ﺑﺎﻧـﺪي

ﻟﻪ ﺗﻌﺮض څﺨـﻪ ﻳـﯥ ﭘـﻪ وﺣﺸـﺖ ﮐـي واﭼـﻮي او ﭘـﻪ ټﻴﻨګـﻪ ﻳـﯥ ﻣﺨـﻪ

وﻧﻴﻮﻻى ﺳي.

٦٢

د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺟګړه ﮐي اﻟﻬي ﺳﻨﺖ

ﭘﻨځﻢ :ﺻﺒﺮ¡ ﻣﺼﺎﺑﺮ æÇ åﻣﺮÇﺑﻄﻪ

د ﻧﺼﺮت ﻟﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻮ څﺨﻪ ﺑﻞ ﻫﻢ ﺻﺒﺮ)ﭘﻪ ﻣړاﻧﻪ ﺳـﺮه د ﮐړاووﻧـﻮ او

ﻧﺎﺧﻮاﻟﻮ زﻏﻤﻞ( ،ﭘـﺮ دښـﻤﻦ ﺑﺎﻧـﺪي د ﻏﻠﺒـﯥ ﻣﻮﻧـﺪﻟﻮ ﭘـﻪ ﭼـﺎره ﮐـي ﻟـﻪ

زﻳﺎت زﻏﻢ ،ﻣړاﻧي او ټﻴﻨګﺎر څﺨﻪ ﮐﺎراﺧﻴﺴﺘﻞ او ﻣـﻮﺧي ﺗـﻪ د رﺳـﯧﺪو

ﭘﻪ ﻻر ﮐي ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴې ﺟـﺪ او ﺟﻬـﺪ ﮐـﻮل او د دې ﺳـﻨګﺮ ﻧـﻪ ﭘﺮﯦښـﻮول

دي:

ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﮐي ﻻرښﻮوﻧﻪ ﮐﻮي:
ْ
ْ
َّ
َ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ۡ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َّ ُ
َّ َ َ ُ
�مۡ
﴿���ها ٱ�ِين ءامنوا ٱص ِ�وا وصابِروا ورابِطوا وٱ�قوا ٱ� لعل
ُۡ
َ
�فل ُِحون ] ﴾٢٠٠آل ﻋﻤﺮان.[200 :

ژﺑﺎړه» :اى ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ! ﻟﻪ زﻏﻢ څﺨﻪ ﮐﺎر واﺧﻠئ ،د ﺑﺎﻃﻞ ﭘﺎﻟﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي

ﺗﺮ ﻫﻐﻮ زﻳﺎت زﻏﻢ او ﻣړاﻧﻪ وښﻴﺎﺳﺖ ،ﺧﭙﻠي ﭘﻮﻟي وﺳﺎﺗئ او ﻟﻪ اﻟ�ﻪ څﺨﻪ

وﺑﯧﺮﯦږئ ،ﻫﻴﻠﻪ ده ﭼي ﺑﺮى وﻣﻮﻣئ«.
ۡ ُ ْ
�وا﴾.
﴿ٱص ِ
ﻳﻌﻨي :د دښﻤﻦ ﺳﺮه د ﺟګړې ﻟﻪ اﻣﻠـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﻮﻧﺰو او ﮐړاووﻧـﻮ ﺻـﺒﺮ
وﮐړئ.
ْ
﴿ َو َصاب ِ ُروا﴾.

ﻳﻌﻨي :د ﻫﻐﻮ دښﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي زﻳـﺎت زﻏـﻢ وښﻴﺎﺳـﺖ او ټﻴﻨـګ

اوﺳئ ﮐﻮم ﭼي ﺳﺘﺎﺳي د ﻣـﺎﺗﻮﻟﻮ او ﻻﻧـﺪي ﮐﻮﻟـﻮ ﻟﭙـﺎره ﭘـﻪ زﻏـﻢ ﺳـﺮه

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻮي او ﻏﻮاړي ﭼي د ﺣﻖ ﻫﻐﻪ ډﯦﻮه ﭼـي ﺳﺘﺎﺳـي ﭘـﻪ ﻻس ﮐـي

ده ووژﻧي .او ﭘﻪ ﺻﺒﺮ او زﻏﻢ ﮐي ﺗـﺮ دوى ﻣـﻪ ﮐﻤﯧـږئ .ﭘـﻪ دې ﺗﻮګـﻪ د
»ﻣﺼﺎﺑﺮة« ﻣﻌﻨﺎ ده :د ﺻﺒﺮ او زﻏﻢ ﭘـﻪ ډګـﺮ ﮐـي د دښـﻤﻦ ﭘـﻪ وړاﻧـﺪي

ټﻴﻨګﺎر او ﻣﻘﺎوﻣﺖ.

د ﺑﺮي ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ او ﺧﻨډوﻧﻪ او ﻣﻮاﻧﻊ ﻳﯥ

ْ
﴿ َو َراب ِ ُطوا﴾.

٦٣

ﻳﻌﻨي :د ﭘﻮﻟﻮ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﺟګړې ﺗﻪ د ﺗﻴﺎر ﺳئ ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐي اوﺳـئ

او د ﺧﭙﻠﻮ ﺟﻨګي اﺳﻮﻧﻮ)ﺟﻨګي ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻮ اوﻣﻬﻤـﺎﺗﻮ( ﺳـﺮه دښـﻤﻦ ﺗـﻪ

ﻣﺘﻮﺟﻪ او څﺎرو اوﺳئ ،څﻮ ﺳﺘﺎﺳي د اورﺷﻮ دﻧﻨﻪ ﻧﻔﻮذ وﻧﻪ ﮐړاى ﺳي.

زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﮐـي د ﭘﻮﻟـﻮ ﺳـﺎﺗﻮﻧﮑﻮ ﺗـﻪ ﻻزﻣـﻪ ده ﭼـي د دښـﻤﻦ د

دﻓﻌي او د اﺳﻼﻣي اورﺷﻮګﺎﻧﻮ د دﻓﺎع او ﺳﺎﺗﻨي ﻟﭙﺎره ﻫـﺮ ډول ﻧـﻮي او
د اړﺗﻴﺎوړ وﺳﻠې او ﻣﻬﻤﺎت وﻟﺮي.
َ َّ ُ ْ َّ َ َ َّ ُ ُ ۡ
َ
� ل َعل� ۡم �فل ُِحون .﴾٢٠٠
﴿وٱ�قوا ٱ

د ﺗﻘﻮا او ﭘﺮﻫﯧﺰګﺎرۍ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻪ د ﻟﻮى څښﺘﻦ اﺷﺎره ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﺎ ده

ﭼي ﺟﻬﺎد ﺑﺎﻳﺪ د ﺗﻘﻮا او ﻟﻪ ﻟﻮى څښﺘﻦ څﺨﻪ د ﺑﯧﺮي د ﻣﻮازﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﭘـﺎم
ﮐي ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه وﺳي .ﭘﺮ دې ﺑﻨﺴـټ ﺻـﺒﺮ ،ﭘـﻪ ټﻴﻨګـﺎر ﮐـي د دښـﻤﻨﺎﻧﻮ
ﺳﺮه ﺳﻴﺎﻟي ،د اﺳﻼﻣي ﭘﻮﻟﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ او څﺎرﻧﻪ او ﻟﻪ ګﻨﻬﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﻟﻴﺮي

اوﺳــﯧﺪو ﻟــﻪ ﻻري د ﺗﻘــﻮا ﻏــﻮره ﮐــﻮل او ﭘــﻪ ﻫﻐــﻮ ﮐﺎروﻧﻮﻋﻤــﻞ ﭼــي د

ﺧﺪاى ﺧﻮښ وي ،دا ټﻮل ﭘـﻪ دﻧﻴـﺎ ﮐـي ﭘـﺮ دښـﻤﻦ ﺑﺎﻧـﺪي د ﻏﻠﺒـﯥ ﻟـﻪ
ﻋﻮاﻣﻠﻮ څﺨﻪ دي .دﻏﻪ راز د اﺧﻼص ،د ﺣﻖ او ﻋﺪاﻟﺖ د اﻗـﺎﻣې او د
ﻟﻮى څښﺘﻦ د دﻳﻦ د ﺑﺮﻳـﺎﻟﻴﺘﻮب د رﺷـﺘﻴﻨي ﻣـﻮﺧي ﺷـﺘﻮن )ﮐـﻮم ﭼـي

ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺟﻬﺎد او ﺟګړه ﮐي د ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﺘﺮي ﻣﻮﺧي وي( ﭘـﻪ ﻫﻐـﻪ دﻧﻴـﺎ

ﮐي ﻫﻢ د ژﻏﻮرﻧي ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ګڼﻞ ﮐﻴږي) .(١

ﭘﺮ دې ﺳﺮ ﺑﯧﺮه ﭘﻪ ﺻﺒﺮ ،ﻣﺼﺎﺑﺮه او ﻣﺮاﺑﻄﻪ ﺑﺎﻧﺪي اﻣـﺮ ﮐـﻪ څـﻪ ﻫـﻢ

ﻣﻔﺴﺮﻳﻨﻮ د دښﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي او د ﻫﻐﻮ ﺳﺮه د ﺟګړې ﭘﺮﻣﻬﺎل ﺗﻔﺴﻴﺮ
 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ زﻣﺨﺸﺮی .160 / 1 ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﹸﺮﻃﹸﺒﯽ 327 / 4 ،ﺗﺮ  .332اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ
اﻟﻘﯿﻢ ،د اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ﺟﻮزﯾﻪ ﻟﻴکﻨﻪ .217 ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎر 318 / 4 ،او .319

٦٤

د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺟګړه ﮐي اﻟﻬي ﺳﻨﺖ

ﮐړى دى ،ﺧﻮ د آﻳﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﮐﯧﺪاى ﺳي ووﻳﻞ ﺳي ﭼي دا

اﻣﺮ د دښﻤﻦ ﺳﺮه د ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﯧﺪو ټﻮل اړﺧﻮﻧﻪ؛ څﻪ د ﺟګـړې ﭘـﻪ ډګـﺮ

ﮐي؛ څﻪ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺳﺎﺣﻮ ﮐي ﭘﻪ ﻏﯧږ ﮐي ﻧﻴﺴي .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐي

ﭼـي د دښـﻤﻦ ﺳــﺮه د ﻣﺨـﺎﻣﺦ ﮐﯧــﺪو ډول ﺻـﺒﺮ او ﻣﺼــﺎﺑﺮې ﺗـﻪ اړﺗﻴــﺎ

وﻟﺮي .ﻟکﻪ د دښﻤﻦ ﺳﺮه د ﻣﻨـﺎﻇﺮې او ﻣﺠـﺎدﻟې ﭘـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﮐـي ،ﻳـﺎ د
ﺑﺎﻃﻞ ﭘﺎﻟﻮ ﻟﺨﻮا د ﺣﻖ ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﺗﻪ د ﺳﺘﻮﻧﺰو د ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﮐﻮﻟـﻮ ﭘـﻪ ﺣـﺎل

ﮐي ،ﻳﺎ د ﮐﻔﺎرو د ﻣﻘـﺎﻃﻌې او ﺑﻨـﺪﻳﺰوﻧﻮ ﻟګﻮﻟـﻮ ﭘـﻪ ﺣـﺎل ﮐـي او ﻳـﺎ ﭘـﻪ

داﺳي ﻧﻮرو ﻫﻐﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐي ﭼي د دښﻤﻦ ﻟﺨﻮا ﺣﻖ ﺑﻠﻮﻧﮑﻮ ﺗﻪ د دوى

ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد ﮐي ﭘﯧښﻴږي.

 Ïﺻﺒﺮ  æÇﻣﺼﺎﺑﺮې ﺳﺮ åﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮæﻧﮑﻲ ﻋﻮÇﻣﻞ:

د ﻟــﻮى څښـــﺘﻦ د دې ﻗــﻮل ﻳﺎدوﻧــﻪ او ﻫﻐــﻪ ﺗــﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧــﻪ د ﺻــﺒﺮ او

ﻣﺼﺎﺑﺮې ﺳﺮه زﻳﺎﺗﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي:
َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُُ ۡ ّ ٞ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َّ َ ۡ َ َ ٞ
﴿إِن �مسس�م قرح �قد مس ٱلقوم قرح مِثله ۚۥ﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[140 :

ژﺑﺎړه» :ﮐﻪ ﺗﺎﺳي ټﭙﻴﺎن ﺳﻮي ﻳﺎﺳﺖ ،ﻧﻮ ﺗﺮ دې دﻣﺨﻪ ﺳﺘﺎﺳي دښﻤﻨﺎن

ﻫﻢ دﻏﺴي ټﭙﻴﺎن ﺳﻮي دي«.

ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ دې آﻳﺖ ﮐي ﺑﻴﺎﻧﻮي ﭼي ټﭙﻲ ﮐﯧﺪل ﻳﺎ د ټﭙﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ

درد او ﻣﺸﻘﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن د دښﻤﻦ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﻟﻪ ﺟﻬﺎد ،ﻫﻠﻮ ځﻠﻮ
او ټﻴﻨګﺎر څﺨﻪ راوﻧﻪ ګﺮځﻮي .ځکـﻪ څـﻪ ﭼـي ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗـﻪ رﺳـﯧﺪﻟي

دي ،ﻫﻐﻪ ﺗﺮ دې دﻣﺨﻪ د دوى دښﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻫـﻢ رﺳـﯧﺪﻟي دي .ﻧـﻮ ﭼـي
ﮐﺎﻓﺮان ﺳﺮه د دې ﭼي ﭘﺮ ﺑﺎﻃﻠﻮ وﻻړ دي او ﺑﺪ ﺑﺮﺧﻠﻴک ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﺨکي

دى ،ﭘﻪ ﺟګړه ﮐي د ور رﺳﯧﺪﻟﻮ ټﭙﻮﻧﻮ او دردوﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻧﻪ ﭘﺮ ﺷﺎ ﮐﻴږي

او ﺳﺴــﺘي او ﺿــﻌﻒ ﻧــﻪ ښــﻴﻲ ،ﺗﺎﺳــي ﭼــي ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎن ﻳﺎﺳــﺖ او ښــﻪ

ﺑﺮﺧﻠﻴک ﻣﻮ دى او ﭘﺮ ﺣﻖ وﻻړ ﻳﺎﺳﺖ ،وﻟي ﺑﺎﻳـﺪ د دښـﻤﻦ ﭘـﻪ ﺟګـړه

د ﺑﺮي ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ او ﺧﻨډوﻧﻪ او ﻣﻮاﻧﻊ ﻳﯥ

٦٥

ﮐي د ټﭙﻮﻧﻮ او دردوﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺳﺴﺖ او ﺿﻌﻴﻒ ﺳئ؟ ﺗﺎﺳي ﺧﻮ ﺑﯧﺨي
ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دې ﺳﺒﺒﻮﻧﻮ ﺳﺴﺖ او ﺳﺎړه ﻧﻪ ﺳئ) .(١

ﺑﻞ ﭼي د ﺻﺒﺮ او ﻣﺼﺎﺑﺮې ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﻫﻐﻪ د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ د

دې وﻳﻨﺎ ﻳﺎدوﻧﻪ ده:
ۡ
ۡ
ۡ
ْ
ۡ
َ َ ْ
َ
َ
َ
َ
ٓ
َ
َ
َ َّ
َ
َ
َ
َ
َ ُ ُ َ
﴿ َو� ت ِه ُنوا ِ� ٱبۡتِغاءِ ٱلق ۡو ِم� إِن ت�ونوا ت�ل ُمون فإِ� ُه ۡم يَ�ل ُمون ك َما ت�ل ُمونۖ
َ َ ۡ ُ َ َ َّ َ َ َ ۡ ُ َ
ِيما َ
ونۗ َو َ� َن ٱ َّ ُ
حك ً
� َعل ً
وترجون مِن ٱ� ِ ما � يرج
ِيما ] ﴾١٠٤اﻟﻨﺴﺎء.[104 :
ژﺑﺎړه» :د ﮐﻔﺎرو ﭘﻪ ﺗﻌﻘﻴﺒﻮﻟﻮ او ﺟګړه ﮐي ﺳﺴﺘي ﻣﻪ ﮐﻮئ .ﮐﻪ ﺗﺎﺳي

ﮐړاو ګﺎﻟئ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮى ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳي ﻏﻮﻧﺪي ﮐړاو ګﺎﻟي او ﺗﺎﺳي ﻟﻪ اﻟ�ﻪ څﺨﻪ
د ﻫﻐﻪ څﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﺎﺳﺖ ﭼي ﻫﻐﻮى ﻳﯥ ﻫﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻧﻪ دي .اﻟ�ﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ څﻪ

ﭘﻮﻫﻴږي او ﻫﻐﻪ د ﺣکﻤﺖ او ﭘﻮﻫي ﺧﺎوﻧﺪ دى«.
َ َ ْ
﴿ َو� ت ِه ُنوا﴾.
ﻳﻌﻨي :ﺑﯥ ﺳﯧکﻪ او ﺿﻌﻴﻔﻪ ﮐﯧږئ ﻣﻪ.
َٓ َۡ
﴿ ِ� ٱبۡتِغاءِ ٱلق ۡو ِم�﴾.
ﻳﻌﻨي :د ﮐﻔﺎرو ﭘﻪ ﻟټﻮﻟﻮ او د ﻫﻐﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟګړه ﮐﻮﻟﻮ ﮐي ،ځکﻪ ﮐﻪ:
َ ُ ُ ْ َ ۡ َ َ َ َّ
َۡ َ َ ََۡ َ
﴿إِن ت�ونوا ت�ل ُمون فإِ� ُه ۡم يَ�ل ُمون ك َما ت�ل ُمونۖ﴾.
ﻳﻌﻨي :ﭘﻪ ﻣﺮګ ژوﺑﻠـﻪ او ټﻴﻨګـﺎر ﮐـي درد او ګـړاو د دواړو ﻣﺸـﺘﺮک
ﺷى دى او دواړو ﻟﻮرو ﺗﻪ ﭘﯧښـﻴږي ،ﻧـﻮ ﭼـي د درد ﻟـﻪ ﺑﯧـﺮي ﮐﻔـﺎر ﻟـﻪ

ﺟګړې څﺨﻪ ﻣﺦ ﻧﻪ اړوي ،ﻧـﻮ ﺗﺎﺳـي ﺧـﻮ ﻳـﯥ ﺑﯧﺨـي ﺑﺎﻳـﺪ واﻧـﻪ ړوئ.

ځکﻪ ﺗﺎﺳي ﺧﻮ:
َ
َ
َ
َ
َّ
﴿ َوت ۡر ُجون م َِن ٱ�ِ َما � يَ ۡر ُجونۗ ﴾.

ﻳﻌﻨي :ﻟﻪ ﺧﺪاﻳﻪ د ﺟﻬﺎ د ﺛﻮاب ﻫﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﺎﺳﺖ ﭼي دوى ﻳﯥ ﻧﻪ دي

 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ رازی.14 / 9 ،

٦٦

د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺟګړه ﮐي اﻟﻬي ﺳﻨﺖ

ﻫﻴﻠﻪ ﻣﻦ ،ځکﻪ دوى ﭘﻪ ﻫﻐﻮ اﻳﻤﺎن او ﺑﺎور ﻧﻪ ﻟﺮي ﮐﻮم ﭼي ﺗﺎﺳـي ﻳـﯥ
ﭘﻪ ﻟﺮئ .ﻧﻮ ﺗﺎﺳي ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺟګړه او ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐي ﺗﺮ دوى زﻳﺎت او وړاﻧﺪي

اوﺳئ.

ﺷﭙږ Ï :ãﻧﺼﺮ Êﻟﻪ ﻋﻮÇﻣﻠﻮ څﺨﻪ ﺑﻞ ﻫﻢ  Ïﻟﻮ ìڅښﺘﻦ Ðﮐﺮ ìÏ

د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺑﺮي ﺑﻞ ﻻﻣﻞ د ﻟﻮى څښﺘﻦ ډﯦﺮه ﻳﺎدوﻧﻪ او ذﮐﺮ دى،

څښﺘﻦ ﺗﻌﺎﻟى ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
َ َ
ْ
ْ
ْ
َ
َّ
َّ
ُ
َ
ۡ
ۡ
ٗ
َ
َ
َّ
ُ
ام ُن ٓوا إذا لق ُ
ِين َء َ
� كث ِ ٗ
يت ۡم ف َِئة فٱثبُ ُتوا َوٱذك ُروا ٱ َ
�� ُّ� َها ٱ َّ� َ
﴿ ٰٓ
�� ل َعل� ۡم
ِ ِ
ُۡ
َ
�فل ُِحون ] ﴾٤٥اﻷﻧﻔﺎل.[45 :
ژﺑﺎړه» :اى ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ! ﮐﻠﻪ ﭼي د دښﻤﻨﺎﻧﻮ د ﮐﻮﻣي ډﻟي ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺳئ،

ﻧﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪﻣﻪ اوﺳئ او اﻟ�ﻪ ډﯦﺮ ډﯦﺮ ﻳﺎدوئ ،ښﺎﻳﻲ ﭼي ﺑﺮى ﻣﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ

وي«.

د آﻳﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮ دادى ﭼي اى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼـي د ﺟګـړې ﭘـﻪ ډګـﺮ

ﮐي د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺎﻓﺮو دښﻤﻨﺎﻧﻮ ﻳﺎ د اﺳﻼﻣي واﮐﻤﻨۍ ﭘﺮ ﺿﺪ د ﻳﺎﻏي ﺳـﻮو

ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺳئ ،ﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧـﺪي ﻳـﯥ ټﻴﻨـګ ودرﯦـږئ او ﺗښـﺘئ

ﻣﻪ .ځکﻪ ټﻴﻨګﺎر او ﺛﺒﺎت داﺳي ﻳﻮ ﻣﻌﻨﻮي ځﻮاک دى ﭼي ډﯦﺮ وﺧﺘﻮﻧـﻪ
ﺑﺮي ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو ﺳﺘﺮ ﻻﻣﻞ ﺳﻮى دى.
� َكث ِ ٗ
﴿ َوٱ ۡذ ُك ُروا ْ ٱ َّ َ
��﴾.

ﻳﻌﻨي :د ﺟګـړې ﺗـﺮ ﭘﻴﻠﯧـﺪو دﻣﺨـﻪ او د ﺟګـړې ﭘـﻪ ﺑﻬﻴـﺮ ﮐـي ﻟـﻮى

څښﺘﻦ ډﯦﺮ ډﯦﺮ ﻳﺎدوئ او ذﮐﺮ ﻳﯥ ﮐﻮئ .دﻏﻪ راز ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ زړوﻧﻮ ﮐـي د

ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ او ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ څﺨـﻪ د ﻧﻨګـي او دﻓـﺎع ﭘـﻪ ﻫکﻠـﻪ د ده ﻗـﺪرت او

وﻋــﺪه ،د ﺻــﺒﺮ ﮐﻮوﻧﮑــﻮ ﻣﻮﻣﻨــﺎﻧﻮ او ﻣﺠﺎﻫــﺪﻳﻨﻮ ﺳــﺮه د ده ځــﺎﻧګړې

ﻣﻠګﺮﺗﻴﺎ ،او ﻟﻪ ﻧﻬﻴﻠۍ څﺨﻪ د ده ﻣﻨﻊ او ﻧﻬي ،ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﺳﺨﺘﻮ

٦٧

د ﺑﺮي ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ او ﺧﻨډوﻧﻪ او ﻣﻮاﻧﻊ ﻳﯥ

ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﮐي وي ،او دا ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭼي د ﻗﺪرت اﺻﻠي ﻣﻨﺒﻊ ﻟﻮى څښـﺘﻦ

دى او ﻫﻐﻪ ﭼي ﻫﺮ ﭼﺎﺗﻪ وﻏﻮاړي ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻪ ﻣﺎﺗﯧﺪوﻧﮑي ځﻮاک ﻣﺮﺳﺘﻪ
ور رﺳﻮي ،ډﯦﺮ ډﯦﺮ ﻳﺎدوئ.

څﻮک ﭼي دﻏﻪ ﺧﺒﺮي ﻳﺎدي ﮐړي او ﻓﮑﺮ ﭘکښي وﮐړي ،ﻧـﻮ د ﻟـﻮى

څښﺘﻦ ﭘﺮ ﻧﺼﺮت ﺑﺎﻧﺪي د اﻳﻤﺎن ﭘﻴﺪا ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻳـﯥ ﻫﻴڅکﻠـﻪ د

دښﻤﻦ واک او ځﻮاک ﺑﯥ زړه او ﻋﺎﺟﺰ ﻧﻪ ﮐړي .د ﻟﻮى څښـﺘﻦ د ډﯦـﺮ

ﻳﺎدوﻟﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ دﻏﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ ﻣﻮږ ﺗﻪ راښﻴﻲ ﭼـي ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﺑﺎﻳـﺪ ان د
زړه د ډﯦﺮي ﻧﺎﮐﺮارۍ او زﻳﺎﺗي ﺧﻮاﺑﺪۍ ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐي ﻫﻢ د ﻟﻮى څښـﺘﻦ

ﭘﻪ ذﮐﺮ او ﻳﺎدوﻟﻮ ﮐي ﺳﺴﺘي او ﻏﻔﻠﺖ وﻧﻪ ﮐړي.
َّ َّ ُ ُ ۡ
َ
﴿ل َعل� ۡم �فل ُِحون ,﴾٤٥

ژﻏﻮرﻧي او ﺑﺮي ﺗﻪ دﻏﻪ ﻫﻴﻠﻪ د ﻫﻤﺪﻏﻮ دوو ﭼـﺎرو ﭘـﻪ ﺗﺮﺳـﺮه ﮐﻮﻟـﻮ

اړه ﻟﺮي:

 -1ﭘﻪ ﺛﺒﺎت او ټﻴﻨګﺎر.

 -2د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ ﻳﺎدوﻧﻪ.

) (١

دﻏﻪ دوه ﮐﺎره د دﻧﻴﻮي ﺑﺮي او اﺧﺮوي ﺛﻮاب ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ دي .

ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ﭘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن او اﺳﻼﻣي ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻻزﻣﻪ ده ﭼـي د ﺑﺎﻃـﻞ

ﭘﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﺟګړه او ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐي ﻟﻮى څښﺘﻦ ډﯦﺮ ډﯦﺮ ﻳﺎد ﮐړي.
 Ï :ãææÇﻧﺼﺮ Êﺑﻞ ﻻﻣﻞ ﻫﻢ ÇﺣﺘﯿﺎìÏ Ø

ﻫﻮښﻴﺎري او اﺣﺘﻴﺎط د ﺑﺮي ﺷﺮط او ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﺑﻠﻞ ﮐﻴـږي ،ﻟکـﻪ ﭼـي

ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:

 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ زﻣﺨﺸﺮی ،226 / 2 ،ﺗﻔﺴﯿﺮ آﻟﻮﺳی 14 / 10 ،او ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎر/ 10 ،
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٦٨

د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺟګړه ﮐي اﻟﻬي ﺳﻨﺖ

ۡ َ َ َ ۡ َ َ ُ ُ َّ َ ٰ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ٓ َ ْ ٓ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َّ ُ ۡ ّ ٞ
َ
�ذا ُك َ
نت �ِي ِهم فأ�مت لهم ٱلصلوة فلتقم طا�ِفة مِنهم معك و�أخذوا
﴿
ۡ
ُ
َ َٓ ُ ۡ َۡ
َ ٓ َ ٌ ۡ َ ٰ َ ۡ ُ َ ُّ ْ
َۡ َ َُ ۡ َ َ َ َ ُ ْ ََۡ ُ ُ ْ
َ
ت طا�ِفة أخرى لم يصلوا
أسل ِحتهمۖ فإِذا سجدوا فليكونوا مِن ورا�ِ�م و�أ ِ
ْ
َ
ُ
َ ۡ ُ َ ُّ ْ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ْ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َّ َّ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َ
فليصلوا معك و�أخذوا حِذرهم وأسل ِحتهمۗ ود ٱ�ِين �فروا لو �غفلون
َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ ََۡ َ ُ ۡ ََ ُ َ َ َۡ ُ
�م َّم ۡيلَ ٗة َ�ٰح َِد ٗة َو َ� ُج َن َ
اح
�ن أسل ِحتِ�م وأمتِعتِ�م �ي ِميلون علي
ۚ
َ
َ
ْ
َ َ ُ
َ َ ُ ۡ ََ ُ
� ۡم أَ ٗذى ّمِن َّم َطر أَ ۡو ُك ُ
َ َۡ ُ ۡ
نتم َّم ۡر َ ٰٓ
� أن تضع ٓوا أسل ِحت� ۡمۖ
علي�م إِن �ن ب ِ
ٍ
َ ُ ُ ْ ۡ َ ُ ۡ َّ َّ َ َ َ َّ ۡ َ
�ن َع َذ ٗابا ُّمه ٗ
�ٰفِر َ
وخذوا حِذر�مۗ إِن ٱ� أعد ل ِل
ينا ] ﴾١٠٢اﻟﻨﺴﺎء.[102 :
ِ
ِ
ژﺑﺎړه» :ﮐﻠﻪ ﭼي ﺗﻪ اى ﭘﻴﻐﻤﺒﺮه د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐي اوﺳې )ﭘﻪ داﺳي
ﺣﺎل ﮐي ﭼي د ﺟګړې او ﻟﻪ دښﻤﻨﺎﻧﻮ څﺨﻪ د ﺑﯧﺮي ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐي ﻳﯥ( د
ﻫﻐﻮ ﺳﺮه ﭘﺮ ﻟﻤﺎﻧځﻪ )د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﺑﯧﺮي ﭘﺮﻟﻤﺎﻧځﻪ( درﯦږې ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎر

ده ﭼي)ﺧﭙﻞ ﭘﻮځ دوې ډﻟي ﮐړې او( ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ ﻳﻮه ډﻟﻪ ﺳﺘﺎﺳﺮه ودرﻳږي

)او ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ دښﻤﻦ ﺗﻪ څﺎرو ﺳي( او ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼي ﻟﻤﻮﻧځ ﮐﻮي ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ د

اﺧﺘﻴﺎط ﻟﭙﺎره وﺳﻠﻪ اﺧﻴﺴﺘې وي .ﺑﻴﺎ ﭼي ﮐﻠﻪ ﭘﺮ ﻟﻤﺎﻧځﻪ وﻻړو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺠﺪه

وﮐړه ﻧﻮ ﭘﺮ ﺷﺎ دي وﻻړ ﺳي)او د ﭘﻮځ ﭘﻪ ﺻﻒ ﮐي دي ودرﻳږي( او ﻫﻐﻪ
ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ دي ﭼي ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻳﯥ ﻟﻤﻮﻧځ ﻧﻪ دى ﮐړى راﺳي ﺳﺘﺎ ﺳﺮه دي ﻟﻤﻮﻧځ

وﮐړي او ﻫﻐﻪ دي ﻫﻢ ﺗﻴﺎر ﺳئ ،څﺎرو او ﻣﺤﺘﺎط او ﭘﻪ وﺳﻠﻪ ﺳﻤﺒﺎل اوﺳي،
ځکﻪ ﭼي ﮐﺎﻓﺮان دې ﺗﻪ څﺎرو دي ﭼي ﮐﻪ ﺗﺎﺳي ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ وﺳﻠﻮ او ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻮ

څﺨﻪ ﻟږ ﻏﻮﻧﺪي ﻏﺎﻓﻞ ﺳئ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮى ﺑﻪ ﭘﺮ ﺗﺎﺳي ﻳﻮ وار ﻳﺮﻏﻞ وﮐړي .ﻫﻮ،

ﮐﻪ ﺗﺎﺳي د اورښﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺗﮑﻠﻴﻒ اﺣﺴﺎس ﮐړئ ﻳﺎ ﻧﺎروﻏﺎن اوﺳئ ،ﻧﻮ ﭘﻪ
وﺳﻠﻪ اﻳښﻮوﻟﻮ ﮐي څﻪ ګﻨﺎه ﻧﺴﺘﻪ ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ څﺎرو اوﺳئ .ﺑﺎور وﻟﺮئ ﭼي

اﻟ�ﻪ د ﮐﺎﻓﺮاﻧﻮ ﻟﭙﺎره رﺳﻮا ﮐﻮوﻧﮑى ﻋﺬاب ﭼﻤﺘﻮ ﮐړى دى«.

ﭘﻪ دې آﻳﺖ ﮐي ﺧﻄﺎب ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﺗﻪ دى او ﮐﻠﻪ ﭼـي

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن د دښﻤﻦ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ او د ﺟګړې ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐي وي ﻫﻐﻮ ﺗﻪ د
ﻟﻤﺎﻧځﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﻴﺎﻧﻮي .د آﻳﺖ ﻣﻌﻨﺎ داﺳي ده ﭼي ﭘﻪ دﻏﺴي ﺣﺎﻟﺖ ﮐـي

د ﺑﺮي ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ او ﺧﻨډوﻧﻪ او ﻣﻮاﻧﻊ ﻳﯥ

٦٩

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺮ دوو ډﻟﻮ ووﯦﺸﻪ .ﻟﻮﻣړى دي ﻳﻮه ډﻟﻪ ﭘﺮ ﻟﻤﺎﻧځـﻪ ودرﯦـږي
او ﺗﻪ ﻫﻢ ﻟﻤﻮﻧځ ورﮐړه .ﮐﻠﻪ ﭼي دﻏﻪ ډﻟﻪ ﭘﺮ ﻟﻤﺎﻧځﻪ ودرﻳږي ،ﻫﻐﻪ ډﻟﻪ

ﭼي ﻟﻤﻮﻧځ ﻧﻪ ﮐـﻮي ﺳﺘﺎﺳـي ﺗـﺮ ﺷـﺎ دي د اﺣﺘﻴـﺎط ﭘـﻪ رﻋـﺎﻳﺘﻮﻟﻮ ﺳـﺮه

وﺳﻠﻪ ﭘﻪ ﻻس څﺎر ﮐﻮي.
َۡ ۡ ُ ُ ْ ۡ َ ُ ۡ ََ
َ
َ
ۡ
ۡ
ُ
﴿و�َأخذوا حِذرهم وأسل ِحتهمۗ﴾.

دﻟﺘــﻪ ﻟــﻮى څښــﺘﻦ »ﭘــﺎم او اﺣﺘﻴــﺎط« ﭘــﻪ ﺟګــړه ﮐــي د ﻣﺴــﻠﻤﺎن ﻟــﻪ

ﮐﺎرﯦﺪوﻧﮑﻮ ﺟﻨګي ﺳﺎﻣﺎن آﻻﺗﻮ څﺨﻪ ﻳﻮه آﻟﻪ ﺑﻠﻠې ده .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻳﯥ د

اﺣﺘﻴﺎط او وﺳﻠې دواړو ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ګـډه ﺗﻮګـﻪ د »أﺧـﺬ = اﺧﻴﺴـﺘﻠﻮ« ﻟﻔـﻆ

ﮐﺎروﻟى دى.

د دې ﭘﻪ دوام ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
ُ ُ ْ ۡ ُ
﴿ َوخذوا حِذ َر� ۡمۗ﴾.

ﻣﻌﻨﺎ داده ﭼي ﻟﻮى څښﺘﻦ د اورښﺖ ﻳﺎ ﻧﺎروﻏۍ ﭘـﻪ ﺻـﻮرت ﮐـي د

وﺳﻠې د ﻧﻪ ورﺳﺮه اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺗﺮاﺟﺎزې وروﺳﺘﻪ ،ﻳﻮځـﻞ ﺑﻴـﺎ ﻫـﻢ دوى د

ﻫﻮښﻴﺎرۍ او اﺣﺘﻴﺎط ﭘﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت رﻋﺎﻳﺘﻮﻟﻮ اﻣﺮ ﮐړي دي .څﻮ دښـﻤﻦ

ﭘﺮ دوى ﺑﺎﻧﺪي د ﭼﻞ ول او ﺑﺮﻳﺪ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﻮﮐﻪ ﭘﻴﺪا ﻧـﻪ ﮐـړي .دﻏـﻪ آﻳـﺖ

ﭘﻪ ﺟګړه ﮐي د اﺣﺘﻴﺎط ﭘﺮ وﺟﻮب دﻻﻟﺖ ﮐﻮي .دﻏﻪ راز د ټﻮﻟﻮ ﭘﯧښکي

او اﺣﺘﻤــﺎﻟي ﺿــﺮروﻧﻮ ﭘــﻪ وړاﻧــﺪي د اﺣﺘﻴــﺎط ﭘــﺮ وﺟــﻮب ﻫــﻢ دﻻﻟــﺖ

ﮐﻮي) .(١
َّ َّ َ َ َ َّ ۡ َ
�ن َع َذ ٗابا ُّمه ٗ
� ٰ ِفر َ
ينا ] ﴾١٠٢اﻟﻨﺴﺎء.[102 :
﴿إِن ٱ� أعد ل ِل
ِ
ِ
د آﻳﺖ دﻏﻪ ﻋﺒﺎرت ﭘﻪ ﻇـﺎﻫﺮه د دې ﻣﻌﻨـﺎ ورﮐـﻮي ﭼـي دﻏـﻪ رﺳـﻮا
ﮐــﻮوﻧﮑى ﻋــﺬاب ﭼــي ﮐﻔــﺎرو ﺗــﻪ رﺳــﻴږي ،ﻫﻐــﻪ ﭘــﺮ دوى ﺑﺎﻧــﺪي د
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٧٠

د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺟګړه ﮐي اﻟﻬي ﺳﻨﺖ

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺑﺮي او ﻏﻠﺒﯥ ﻋﺬاب دى .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻪ ﻫﻐـﻪ ﺻـﻮرت ﮐـي ﭼـي
ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د دښــﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘــﻪ وړاﻧــﺪي د ﺟﻨګــي ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗــﻮ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟــﻮ او

ﭼﻤﺘﻮ ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ د ﻟﻮى څښﺘﻦ اﻣﺮ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړى وي) .(١

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪÇﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮځﯿﺎﻧﻮ ﺗﻪ Ç Ïﺣﺘﯿﺎ Ï æÇ Øﻧﺼﺮ Ï Êﻧﻮ æÑﻋﻮÇﻣﻠﻮ Ï

Ñﻋﺎﯾﺘﻮﻟﻮ Çﻣﺮ ﮐﺎ:åæ

د ﺗﯧﺮو ﺳﻮو ﺗﻮﮐﻤﻮﻧـﻮ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘـﺮ دښـﻤﻨﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧـﺪي د ﺑﺮﻳـﺎﻟﻴﺘﻮب

ﻋﻮاﻣﻠــﻮ ﺗــﻪ د ﭘــﺎﻣﻠﺮﻧي د اړﺗﻴــﺎ ﭘــﻪ اړه د ﻟــﻮى څښــﺘﻦ ﭘــﻪ ﻻرښــﻮوﻧﻮ او

اواﻣﺮو ډﯦﺮ ښﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪل او ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﺑﻮﻟﻨﺪوﻳﺎﻧﻮ ﺑـﻪ ﺗـﻞ ﺧﭙﻠـﻮ

ﭘﻮځﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د دې ﻋﻮاﻣﻠﻮ د رﻋﺎﻳﺘﻮﻟﻮ او ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐي ﻧﻴﻮﻟﻮ اﻣﺮ ﮐﺎوه.

ﭘﻪ دې ﻟړ ﮐي اﺑﻦ ﮐﺜﻴﺮ /د ﺷﺎم د ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د روﻣﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه

د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د »ﻳﺮﻣﻮک« د ﺟګړې د ﭘﯧښﻮ د ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﺮځ ﮐي واﻳـﻲ:
»ﮐﻠﻪ ﭼي دوه ﻟښکﺮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎ ﻣﺦ ﺳﻮل او د ﺟګړې ډګﺮ ﺗﻪ ورداﻧګـﻞ
ﭘﻴــﻞ ﺳــﻮل ،د ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﭘــﻮځ ﻗﻮﻣﺎﻧــﺪان اﺑﻮﻋﺒﻴــﺪه ﺗــﺮ ﺧﭙــﻞ ﻓﺮﻣــﺎن
ﻻﻧﺪي ﺳﺮﺗﯧﺮو ﺗﻪ داﺳي ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ او ﻧﺼﻴﺤﺖ وﮐړ :اى د ﻟﻮى څښﺘﻦ

ﺑﻨﺪه ګﺎﻧﻮ! د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړئ ،څﻮﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳي ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي

او ﭘښې ﻣﻮ در ټﻴﻨګي ﮐړي .اى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ! ﺻـﺒﺮ او زﻏـﻢ ﻏـﻮره ﮐـړئ،

ځکﻪ ﭼي ﺻﺒﺮ ﻟﻪ ﮐﻔﺮ څﺨﻪ ژﻏﻮروﻧﮑى ،د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺧﻮښﻮوﻧﮑى او

د ﺑﯥ ﻧﻨګى او ﻋﺎر ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړوﻧﮑى دى .ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ووﻳﻞ :ﭘﻪ داﺳي ﺣـﺎل
ﮐي وﺧﻮځئ ﭼي دښﻤﻦ ﻣﻮ ﭘﻪ ﻧﯧﺰو ﺳﺮه ﭘﻪ ﻧﺨښﻪ ﮐـړى او زﻏـﺮي ﻣـﻮ

اﻏﻮﺳﺘي وي او ﭘټﻪ ﺧﻮﻟﻪ او ﺳـئ ،ﺧـﻮ ﭘـﻪ زړوﻧـﻮ د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ذﮐـﺮ
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د ﺑﺮي ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ او ﺧﻨډوﻧﻪ او ﻣﻮاﻧﻊ ﻳﯥ

٧١

ﮐﻮئ ،څﻮ زه د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﺑﺮﻳﺪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪه درﮐﻮم«) .(١

د زﻏﺮو د اﻏﻮﺳـﺘﻮ او د ﭘټـﻮ ﺧﻮﻟـﻮ اوﺳـﯧﺪو ﭘـﻪ ﻫکﻠـﻪ د اﺑـﻮ ﻋﺒﻴـﺪه

ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ ،د ﺷﺮﻋي اﺣﺘﻴﺎط د ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐي ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره وه .ﭘـﺮ دې ﺑﺎﻧـﺪي

ﻫﺮﻫﻐﻪ ﺷﺮﻋي اﺣﺘﻴﺎط ﻫﻢ ﻗﻴﺎﺳﻴږي ﭼي د ﺟګړې ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﯥ ﻏﻮښﺘﻨﻪ
ﮐﻮي .ﭘﺮ دې ﺑﻨﺴټ ﭘﻪ دﻏﺴي ټﻮﻟﻮ اﺣﻮاﻟﻮ ﮐي ﺻﺒﺮ ،د ﺧﺪاى ذﮐـﺮ او
د ﺑﺮي ﻫﻮډ او ﻋﺰم اړﻳﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﺳي .د ﺣﻀـﺮت اﺑﻮﻋﺒﻴـﺪه ﭘـﻪ ﺳﭙﺎرښـﺘﻨﻮ

ﮐي ﻫﻢ ﭘﻮځﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻧﺼﺮت د ﻋﻮاﻣﻠﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﭘﻠي ﮐﻮﻟﻮ او ﭘﻪ ﭘـﺎم
ﮐي ﻧﻴﻮﻟﻮ د اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﻳﺎدوﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﻮﺧﻪ وه.
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 Ïﺑﺮ íﻣﻮÇﻧﻊ
ﻟﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ څﺨﻪ د ﻣﻼﺗړ د اﻟﻬي ﺳﻨﺖ ﺗﺤﻘﻖ د دې ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي

ﭼي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﻟﻪ ﻣﻮاﻧﻌﻮ څﺨﻪ ډډه وﮐـړي او ﻟﻴـﺮي ځﻨـي

واوﺳي او ﺧﭙﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ او اﻋﻤﺎل ﭘﻪ دې ډول ﻧﺎﺧﻮاﻟﻮ ﮐکړ ﻧﻪ ﮐړي.

ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﺷـﺨړي ،د آﻣـﺮ ﻟـﻪ اﻣـﺮه ﺳـﺮﻏړوﻧﻪ او ﻏـﺮور او ځـﺎن ښـکﺎره
ﮐﻮل ،ﻟﻪ دې ﻣﻮاﻧﻌﻮ څﺨﻪ ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي.
ﻟﻮﻣړ ìﻣﺎﻧﻊ :ﺷﺨړÇ æÇ íﺧﺘﻼﻓﻮﻧﻪ

ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ دې ﻫکﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
ْ
ْ
َ
َّ
َّ
ُ
ۡ
ۡ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ َ ُ ۡ َ ٗ
َ
َّ
ٗ َ ُ
ُ
ُ
َ
�مۡ
َ
ُ
﴿���ها ٱ�ِين ءامنوا إِذا لقِيتم ف ِئة فٱثبتوا وٱذكروا ٱ� كثِ�� لعل
ُۡ ُ َ
ُ ُ
ون َ ٤٥وأَط ُ
و�ۥ َو َ� تَ َ�ٰ َز ُعوا ْ َ� َت ۡف َشلُوا ْ َوتَ ۡذ َه َ
ِيعوا ْ ٱ َّ َ
� َو َر ُس َ ُ
�ح� ۡمۖ﴾
ب ِر
�فل ِح
]اﻷﻧﻔﺎل.[46-45 :
ژﺑﺎړه» :اى ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ! ﮐﻠﻪ ﭼي د دښﻤﻨﺎﻧﻮ د ﮐﻮﻣي ډﻟي ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺳئ،

ﻧﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪﻣﻪ اوﺳئ او اﻟ�ﻪ ډﯦﺮ ډﯦﺮ ﻳﺎدوئ ،ښﺎﻳﻲ ﭼي ﺑﺮى ﻣﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ

وي .او د اﻟ�ﻪ او د ﻫﻐﻪ د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﻣﺮ ﻣﻨﻮﻧﮑي اوﺳئ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻨځﻮ ﮐي
ﺷﺨړه ﻣﻪ ﮐﻮئ ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎﺳي ﮐي ﺑﻪ ﮐﻤﺰوري ﭘﻴﺪا ﺳي او ﺑﺮم ﺑﻪ ﻣﻮ ﻟﻪ

ﻣﻨځﻪ وﻻړ ﺳي«.

د دې آﻳــﺖ ﻟــﻪ ﻣﺨــي ﻳــﻮ ﻟــﻪ ﺑﻠــﻪ ﺷــﺨړه ﮐﻤــﺰورۍ اوﻣــﺎﺗي ﺗــﻪ ﻻر

اواروي .ﭼي د ﮐﺎر ﭘﻪ ﭘﺎى ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﮐي د ﻧﺎﮐﺎﻣۍ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﻟﻪ ﺳـي او

د ﺿﻌﻒ او ﺑﯥ زړه ﺗﻮب ﻟﻪ ﺳﺘﺮو ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﻠﻞ ﮐﻴـږي .ځکـﻪ ﻧـﻮ
َ ۡ َ ُ ْ
ﻣﻔﺴﺮﻳﻨﻮ د ﴿� َتفشلوا﴾.

د ﺑﺮي ﻣﻮاﻧﻊ

٧٣

ﻣﻌﻨﺎ داﺳـي ﮐـړې ده :د دښـﻤﻦ ﻟـﻪ ځﻮاﮐﻮﻧـﻮ څﺨـﻪ ﺑـﻪ ﭘـﻪ ډار ﮐـي

وﻟﻮﯦږئ .او د ﻫﻐﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟګړه ﮐي ﺑﯥ ﺳﯧکﻪ ﺳئ.
ُ ُ
ََۡ َ َ
�ح� ۡمۖ﴾.
﴿وتذهب رِ
ﻳﻌﻨي :ﺳﺘﺎﺳي واک او اﻗﺘﺪار ﺑﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وﻻړ ﺳي .دې آﻳﺖ د واک

او اﻗﺘﺪار د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻮ ﺑﻬﻴﺮ د ﺑﺎد د اﻟﻮﺗﻮ ﺳﺮه ﺗﺸﺒﻴﻪ ﮐړى دى) .(١
æÏﻫﻢ ﻣﺎﻧﻊ :ﻏﺮ æÇ Ñæځﺎ äښﮑﺎ åÑﮐﻮÑ) áﯾﺎ(

د ﺑﺮي ﻟﻪ ﻣﻮاﻧﻌﻮ څﺨﻪ ﺑﻞ ﻫﻢ ﻏﺮور او د ﺳﺮﮐښـۍ ،وﻳـﺎړ او رﻳـﺎ ﻟـﻪ

ﻣﺨي ﺟګړې ﺗﻪ داﻧګﻞ دي .څﻨګـﻪ ﭼـي ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﻳـﻮازي ﻟـﻪ ﻫﻐـﻮ
ﮐﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي ﭼي د ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﺧﻮښۍ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟـﻮ،

او د ﻫﻐﻪ د دﻳﻦ د ﻧﻨګي او دﻓﺎع ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺟﻬﺎد ﮐﻮي ،ځکﻪ ﻧـﻮ ﭘﺨﭙﻠـﻪ

ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ ﻗﺮآن ﮐي د رﻳﺎﮐﺎرۍ او د ﺟګړې د ﺟﺎﺑﺮاﻧـﻪ او ﻇﺎﻟﻤﺎﻧـﻪ

اور ﺑﻠﻮوﻧي څﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﻮي او ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
ْ
َٓ
َ
َ َ َ ُ ُ ْ َ َّ َ َ
﴿و� ت�ونوا كٱ�
ِين خ َر ُجوا مِن دِ� ٰ ِرهِم َ� َط ٗر� َورِئا َء ٱ�َّا ِس﴾
.[47

]اﻷﻧﻔﺎل:

ژﺑﺎړه» :او ﺗﺎﺳي د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻏﻮﻧﺪي ﻣﻪ ﮐﯧږئ ﭼي ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ

څﺨﻪ د وﻳﺎړ ګټﻠﻮ او ﺳﺮﮐښۍ او ﺧﻠکﻮ ﺗﻪ د ځﺎن ښﻮوﻟﻮ ﻟﭙﺎره راووﺗﻞ«.
َٓ
﴿ َ� َط ٗر�﴾ ﻳﻌﻨي :ﭘﻪ ﺗﮑﺒﺮ ،ﺳﺮﮐښۍ او ﻟﻮﻳۍ ﺳﺮه ﴿ َورِئا َء ٱ�َّ ِ
اس﴾.
ﻳﻌﻨي :ﭘﻪ ځﺎن ښکﺎره ﮐﻮﻟﻮ او رﻳﺎﮐﺎرۍ ﺳﺮه ﻟﻪ ﮐﻮروﻧﻮ راووﺗﻞ څـﻮ

ﺧﻠک د ﻫﻐﻮ ﻣړاﻧﻪ او ﺳﺘﺮﺗﻮب وﺳﺘﺎﻳﻲ.

د آﻳﺖ ﻣﻄﻠﺐ د ادى ﭼي ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﭘـﻪ ﺳﺮﮐښـي او ځـﺎن ښـکﺎره
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٧٤

د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺟګړه ﮐي اﻟﻬي ﺳﻨﺖ

ﮐﻮﻟﻮ ﮐي د دﻏﺴي ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ورﺗﻪ ﻧﻪ ﺳي او اﻣﺮ ورﺗﻪ ﺳﻮى دى ﭼـي
د ﺗﻘﻮا او اﺧﻼص څښﺘﻨﺎن واوﺳي) .(١
ﻧﺼﺮ Ï Êﻟﻮ ìڅښﺘﻦ ﻟﻪ ﻟﻮ:ìÏ íÑ

د ﻣﺨﻪ ﻣﻮ ووﻳﻞ ﭼي د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻧﺼﺮت ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ د ﻟﻮى څښﺘﻦ

ﺳﻨﺖ ﻏﻮڅ او ازﻟي ﺳﻨﺖ دى ﭼي ﻫﻴڅکﻠﻪ ﺑﺪﻟﻮن ﻧﻪ ﻣﻮﻣي او ﻫﻴڅکﻠﻪ

داﺳي ﻧﻪ ﮐﻴږي ﭼـي ﭘﻠـى ﻧـﻪ ﺳـي ،ﺧـﻮ ﺗﺤﻘـﻖ ﻳـﯥ د ﻫﻐـﻪ د ﺗﺤﻘـﻖ د
ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﭘﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ او د ﻫﻐﻪ د ﺗﺤﻘﻖ د ﻣﻮاﻧﻌﻮ ﭘـﻪ ﻧـﻪ ﺷـﺘﻮن اړه

ﻟﺮي .ﭘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻻزﻣﻪ ده ﭼي د ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﻻرښﻮوﻧي ﺳـﺮه ﺳـﻢ

د ﻧﺼﺮت دﻏﻪ ﻋﻮاﻣﻞ راﻏﻮﻧډ او ﭼﻤﺘﻮ ﮐـړي او ﻫﻤﺪﻏـﻪ ﻣﻮاﻧـﻊ ﻟﻴـﺮي
ﮐړي .ﺧﻮ د دې ﺳﺮه ﺳﺮه ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ دوى ﭘﺮ ﺧﺪاى ﺗﻮﮐﻞ او اﻋﺘﻤـﺎد

وﮐړي ،ﻧﻪ ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﺳﺒﺒﻮﻧﻮ او ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﭼي د ﻟﻮى څښﺘﻦ د اﻣﺮ د ﺗﺮ ﺳﺮه

ﮐﻮﻟﻮ او د ﺑﺮي د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧـﻪ ﻳـﯥ ﭼﻤﺘـﻮ ﮐـړي دي .د دوى

اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮ ﻟﻮى څښﺘﻦ وي ،ﻧـﻪ د ﺑـﺮي ﭘـﺮ ﻫﻐـﻮ اﺳـﺒﺎﺑﻮ او ﺟﻨګـي
وﺳﻠﻮ او وﺳﺎﻳﻠﻮ ﭼي ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي ﻳﯥ دى او ﭘﻪ دې ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ زړوﻧـﻪ
ﭘﻮړه ﻧﻪ وي ﭼي ﻣﻮږ ﺧﻮ د ﺑﺮي ﻟﻪ ﻣﻮاﻧﻌـﻮ څﺨـﻪ ډډه ﮐـړې ده ،ﻧـﻮ ﺑـﻪ

ﺑﺮﻳﺎﻟي ﺳﻮ ،ﺑﻠکي د دوى زړوﻧﻪ د دې ﺳﺮه ﺳﺮه ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻟﻮى څښـﺘﻦ او
د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ او ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﻮړه او ﺗړﻟي وي .زﻣﻮږ ﭘﺮ دې ﺧﺒـﺮو د ﻟـﻮى

څښﺘﻦ دا وﻳﻨﺎ دﻻﻟﺖ ﮐﻮي:
َ
َ
ۡ
ّ
َ
ُ
ُ
ۡ َ ۡ َ ُ َ َ َّ ُ
� ۡم فَٱ ۡس َت َ
ج َ
اب ل� ۡم � ِ� ُم ِم ُّد�م بِ�ل ٖف ّم َِن
﴿إِذ �ستغِيثون ر�
َّ
ُُ ُ ُ
ٱل ۡ َم َ ٰٓ َ ُ ۡ َ
َ َ َ َ َ ُ َّ ُ
� إ� � ُ ۡ َ
� ٰ
و�� ۡ ۚم َو َما
ى َو�ِ َ ۡط َم� ِ َّن بِهِۦ قل
��ِكةِ مردِ�ِ�  ٩وما جعله ٱ ِ
 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ آﻟﻮﺳی.14 / 10 ،
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َّ ۡ
�ز َ
� إ َّ� م ِۡن عِن ِد ٱ َّ� ِ إ َّن ٱ َّ َ
حك ٌ
� َعز ٌ
ِيم ] ﴾١٠اﻷﻧﻔﺎل.[10-9 :
ٱ� ُ ِ
ۚ ِ
ِ
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ژﺑﺎړه» :او ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل در ﭘﻪ ﻳﺎد ﮐړئ ﭼي ﺗﺎﺳي ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﺮوردګﺎر څﺨﻪ

د ﻣﺮﺳﺘي او ﻣﻼﺗړ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮل .ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳي ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﻣﻨﻞ او وﻳﯥ

ﻓﺮﻣﺎﻳﻞ ﭼي زه ﺳﺘﺎﺳي د ﻣﺮﺳﺘي ﻟﭙﺎره ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴې زر ﻣﻼﻳکي درﻟﯧږم  .اﻟﺒﺘﻪ
داﺧﺒﺮه اﻟ�ﻪ ﺗﺎﺳي ﺗﻪ ﻳﻮازي د دې ﻟﭙﺎره دروښﻮوﻟﻪ ﭼي ﺗﺎﺳي ﺗﻪ ﻳﻮ ډول

زﯦﺮى وي او ﺳﺘﺎﺳي زړوﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﻮړه ﺳي .ﮐﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺧﻮ ﭼي ﻫﺮ ﮐﻠﻪ

ﮐﻴږي د ﻫﻤﺎﻏﻪ اﻟ�ﻪ ﻟﻪ ﻟﻮري ﮐﻴږي .ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻨي ﺗﻮګﻪ اﻟ�ﻪ ﻻﺳﺒﺮى او د ﺣکﻤﺖ

څښﺘﻦ دى«.
َّ
َ
َ َ َ َ ُ َّ ُ
� إ� � ُ ۡ َ
� ٰ
ى﴾.
﴿وما جعله ٱ ِ

ﻳﻌﻨي :ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ ﻣﻼﻳکﻮ ﺳﺮه دﻏﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ در ﮐـﻮل ﺗﺎﺳـي ﺗـﻪ د

دې زﻳــﺮى ﮐــړى دى ﭼــي ډﯦــﺮ ژر ﺑــﻪ ﻟــﻮى څښــﺘﻦ د ژﻣﻨــي ﺳــﺮه ﺳــﻢ
ﺳﺘﺎﺳي ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي.
ُُ ُ ُ
﴿ َو�ِ َ ۡط َم� ِ َّن بِهِۦ قل
و�� ۡ ۚم﴾.

ﻳﻌﻨي :څﻮ ﺳﺘﺎﺳي زړوﻧﻪ ﺗﺮ دې ﻧﺎﮐﺮارۍ وروﺳﺘﻪ ډاډه ﺳي.
َ َ َّ ۡ ُ َّ
َّ
﴿وما ٱ�
� إِ� م ِۡن عِن ِد ٱ�ِۚ﴾.
ﻳﻌﻨي :ﻧﺼﺮت د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻟﺨﻮا دى ،ﻧﻪ د ﻣﻼﻳکﻮ او ﻧﻮرو اﺳﺒﺎﺑﻮ

ﻟﺨﻮا .ﻣﺎدي او ﻣﻌﻨﻮي ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﭼي ﻫﺮ څﻪ وي ،ﺧﻮ ﺣﻘﻴﻘي ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻮى

څښﺘﻦ دى ،ځکﻪ دﻏﻪ ټﻮل اﺳﺒﺎب د ده ﭘﻪ واک ﮐي دي) .(١
Ç Ïﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﯾﺎﻟﯿﺘﻮ:È

اﺳــﻼﻣي ﺟﻤﺎﻋــﺖ ﻟــﻮى څښــﺘﻦ ﺗــﻪ د ﺧﻠکــﻮ د ﺑﻠﻠــﻮ او د اﺳــﻼﻣي

 -١ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي ،202 /2 ،ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎر.608 /9 ،
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د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺟګړه ﮐي اﻟﻬي ﺳﻨﺖ

ﺷﺮﻳﻌﺖ د واﮐﻤﻦ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐي د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ د ﺟګړې ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ د
ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﺳﻨﺖ او ﮐړﻧﻼري ﺗﺎﺑﻊ دى .ځکﻪ ﻧﻮ ﭘﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻻزﻣـﻪ

ده ﭼــي د ﺑﺎﻃــﻞ د دﻓﻌــي او د ﺧﭙــﻞ ﺣــﻖ ﭘﻴﻐــﺎم )د اﺳــﻼم د دﻳــﻦ( د
ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب او د اﺳﻼﻣي ﺣکﻮﻣﺖ د راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ او ټﻴﻨګښﺖ ﻟﭙﺎره د

ﺑﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي او ﻟﻪ ﻣﻮاﻧﻌﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ ځﺎن وژﻏﻮري.

ﺟﻤﺎﻋﺖ ښﺎﻳﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ارزښﺘﻨﺎک ﮐﺎر او ﻏﻮره ﺟﻬﺎد ﮐـي د ﺧﻠکـﻮ

د ﻣﺦ اړوﻟـﻮ او ﻧـﻪ ﻣﻨﻨـي ﺳـﺮه ﻣـﺦ ﺳـي او د دښـﻤﻨﺎﻧﻮ ﻟﺨـﻮا د ﻧﺎﺳـﻤﻮ

ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻮﻟﻮاو ﺑﺎﻃﻞ ﭘﺎﻟﻨﻪ ﺗﻮرن ﺳي .ځکﻪ ﻧـﻮ ﺟﻤﺎﻋـﺖ ﺑﺎﻳـﺪ د دې

واﻗﻌﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ درﮐﻮﻟﻮ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ارزوﻧﻮ او ﻣﺤﺎﺳﺒﻮ ﮐي ﻫﻐﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ځﺎى

ورﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه دې ټﮑي ﺗـﻪ ﭘـﺎم واړوي ﭼـي د دﻋـﻮت ﭘـﻪ ﻻر ﮐـي ﺧﻨـډ

اﭼــﻮل ،د دﻋﻮﺗګﺮاﻧــﻮ دروﻏﺠــﻦ ﺑﻠــﻞ ،د دﻳــﻦ د ﻣﻨﻠــﻮ او ﺧﭙﺮﯦــﺪو ﭘــﻪ

وړاﻧــﺪي ﻣﻘﺎوﻣــﺖ او ﭘــﻪ ﺑﺎﻃــﻞ ﭘﺎﻟﻨــﻪ ﺑﺎﻧــﺪي د ﺑﻠﻮﻧﮑــﻮ )دﻋﻮﺗګﺮاﻧــﻮ(

ﺗﻮرﻧﻮل ﭘﻪ اوﺳﻤﻬﺎل اړه ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﺑﻠکي دا ټﻮل ﻫﻐﻪ څﻪ دي ﭼي د ﻟـﻮى

څښﺘﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان ﻫـﻢ ورﺳـﺮه ﻣﺨـﺎﻣﺦ ﮐﯧـﺪل او دا د ﻫﻐـﻮ د دﻋـﻮت د
ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړوي .ﻧﻮ اوﺳﻨى اﺳﻼﻣي ﺟﻤﺎﻋـﺖ ﺑﺎﻳـﺪ وﭘـﻮﻫﻴږي

ﭼي دوى ﻧﻪ ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺗﻪ ﺗﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧـﻮ ورﺗﯧـﺮ دي او ﻧـﻪ د دﻻﻳﻠـﻮ او

اﺧــﻼص ﻟــﻪ ﻣﺨــي ﺗــﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧــﻮ ﻏــﻮره دي .د ﻟــﻮى څښــﺘﻦ رﺳــﻮﻻن
وزورول ﺳﻮل ،دروﻏﺠﻦ وﺑﻠﻞ ﺳﻮل او ﭘﻪ ﺑﺎﻃﻠﻮ ﺗـﻮرن ﺳـﻮل ،ﺧـﻮ ﻟـﻪ

ﺣﻖ او ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻟﻪ ﺑﻠﻨي ﻳﯥ ﻻس واﻧﻪ ﺧﻴﺴـﺖ او ﻟکـﻪ څﻨګـﻪ ﭼـي ﻟـﻮى

څښﺘﻦ ﻻرښﻮوﻧﻪ ورﺗﻪ ﮐړې وه ﺻﺒﺮ ﻳﯥ وﮐړ او ﺗﺮ دې ﺻـﺒﺮ ،زﻏـﻢ او
ټﻴﻨګﺎر وروﺳـﺘﻪ د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﻟـﻪ ﻣﺮﺳـﺘي او ﻧﺼـﺮت څﺨـﻪ ﺑـﺮﺧﻤﻦ

ﺳﻮل ،ﻟکﻪ ﭼي ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
َ َ َ ۡ ُ ّ َ ۡ ُ ُ َ ٰٓ َّ َ ُ َ ُ ّ ُ َ ٰ َ ُ َ َ َ َ ۡ َ ّ ٞ
� �تٮ ٰ ُه ۡم
﴿ولقد كذِبت رسل ِمن �بل ِك فص�وا � ما كذِبوا وأوذوا ح

د ﺑﺮي ﻣﻮاﻧﻊ

َ ۡ َُ َ
َّ
َّ َ َ
ت ٱ�ِۚ﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم.[34 :
ن
�نا ۚ َو� ُم َبدِل ل ِ� ِ� ٰ ِ
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ژﺑﺎړه» :ﺗﺮ ﺗﺎ دﻣﺨﻪ ډﯦﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان دروﻏﺠﻦ ګڼﻞ ﺳﻮي دي ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮ ﭘﺮ

ﻫﻐﻪ دروﻏﺠﻦ ګڼﻠﻮ ﺻﺒﺮ وﮐړ او وزورول ﺳﻮل ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮ زوروﻧﻮ او ﮐړاووﻧﻮ

ﺗﻪ ﭼي ور ورﺳﻮل ﺳﻮل ټﻴﻨګ ﺳﻮل .څﻮ ﭼي ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﻐﻮ ﺗﻪ زﻣﻮږ ﻣﺮﺳﺘﻪ

ورﺳﯧﺪه .د اﻟ�ﻪ د ﻣﻘﺮراﺗﻮ د ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ وس ﭘﻪ ﻫﻴﭽﺎ ﮐي ﻧﺴﺘﻪ«.

د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﻠﻤﻮ )ﻣﻘﺮراﺗﻮ( څﺨﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭼـي ﺑـﺪﻟﻮن ﻧـﻪ

ﭘکښي راځي دا اﻟﻬي ﻗﺎﻧﻮن دى:
ۡ
ۡ
َ
َّ
َّ ُ ۡ ُ ُ َ ُ ُ َ
ت َ� َِم ُت َنا لِع َبادِنَا ٱل ُم ۡر َسل َ
﴿ َولَ َق ۡد َسبَ َق ۡ
ورون � ١٧٢ن
ِ�  ١٧١إِ�هم لهم ٱلمنص
ِ
َ
ُ ََ َ َۡ
ندنا ل ُه ُم ٱل�ٰل ُِبون ] ﴾١٧٣اﻟﺼﺎﻓﺎت.[173-171 :
ج
ژﺑﺎړه» :زﻣﻮږ د ﻟﯧږﻟﻮ ﺳﻮو ﺑﻨﺪه ګﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړه زﻣﻮږ ازﻟي ژﻣﻨﻪ داده ﭼي ﭘﻪ

ﻳﻘﻴﻨي ډول ﺑﻪ د ﻫﻐﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﺳي او ﻫﻤﺪا زﻣﻮږ ﻟښکﺮ ﺑﻪ ﻫﺮوﻣﺮو

ﻻﺳﺒﺮى ﺳي«.

ﭘﻪ دې آﻳﺖ ﮐي د ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ د ﻧﺎزوﻟﻮ او ﺧﻮﺷﺎﻟۍ ټﮑى دادى ﭼي ﻟﻮى

څښﺘﻦ ﭼي د ﮐﻮم ﻧﺼﺮت ژﻣﻨﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻴﻐﻤﺒـﺮ ج ﺳـﺮه ﮐـړې وه ،ﮐـټ
ﻣټ ﻳﯥ د ﻫﻐﻪ ﻧﺼﺮت ژﻣﻨﻪ د ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﻢ ﮐړې ده .دﻏﻪ راز ﻟـﻮى

څښﺘﻦ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﺧﺒﺮ راﮐړى دى ﭼي د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ او د ﻫﻐـﻮ د ﭘﻴﺮواﻧـﻮ د

ﻣﻼﺗړ او ﻧﺼﺮت ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ د ﻫﻐﻪ ﺳﻨﺖ ﺣﺘﻤي ،ازﻟي او ﻗﻄﻌي دى ،ﻟکﻪ

ﭼي ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
َ
َّ َ َ ُ ُ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ْ
ۡ َ َ ٰ ُّ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ُ ُ ۡ ۡ
وم ٱ�ش َ� ٰ ُد ﴾٥١
ام ُنوا ِ� ٱ�يوة ِ ٱ��يا و�وم �ق
﴿إِنا �ن� رسلنا وٱ�ِين ء
]اﻟﻤﺆﻣﻦ.[51:

ژﺑﺎړه» :ﺑﺎور وﻟﺮئ ﭼي ﻣﻮږ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ او ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ

ﻫﺮوﻣﺮو د دې دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﮐي ﻫﻢ ﮐﻮو او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ ﮐي ﺑﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ وﮐړو

ﭼي ﺷﺎﻫﺪان ودرﻳږي«.

٧٨

د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺟګړه ﮐي اﻟﻬي ﺳﻨﺖ

ﻧﻮ د ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ د ﻧﺼﺮت او ﻣﻼﺗـړ ﭘـﻪ ﻫکﻠـﻪ د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﺳـﻨﺖ د

اﺳﻼﻣي ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﻫـﻢ ﺗﺤﻘـﻖ ﻣـﻮﻣي ،ﺧـﻮ ﭘـﻪ دې ﺷـﺮط ﭼـي

اﺳﻼﻣي ﺟﻤﺎﻋﺖ د ﻧﺼﺮت اﺳﺒﺎب او ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاﺑـﺮ ﮐـړي او ﭘـﺮ ځـﺎن

ﻳﯥ ﭘﻠي ﮐړي.

Ç Ïﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﺎﻋﺖ Ç Ïړﺗﯿﺎ æړ ځﻮ:ßÇ

اﺳﻼﻣي ﺟﻤﺎﻋـﺖ ﺑﺎﻳـﺪ ﻫڅـﻪ وﮐـړي ﭼـي د ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎﻧﻮ ﺗـﺮ ځـﻮاک

ﭘﻴﺎوړى ځﻮاک راﻏﻮﻧډ ﮐړي .د اﺳﻼﻣي ﺟﻤﺎﻋﺖ ځﻮاک ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﻠکـﻮ

ﮐي د اﺳﻼﻣي وﻳښﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﺮﯦﺪو ،د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ زړوﻧـﻮ او ذﻫﻨﻮﻧـﻮ ﮐـي ﭘـﻪ

ځﺎى ﻧﻴﻮﻟﻮ او د ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻟﻴکﻮ ﺗﻪ د رﺷﺘﻴﻨﻮ او ﻣﺨﻠﺼـﻮ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘـﻪ

ﺟﺬﺑﻮﻟﻮ اړه ﻟﺮي .څﻨګﻪ ﭼي اﺳﻼﻣي وﻳښﺘﻴﺎ ﺧﭙﺮه ﺳـي ،ﭘـﻪ ټﻮﻟﻨـﻪ ﮐـي
رﻳښې ټﻴﻨګي ﮐړي او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ وﻣﻮﻣي او د اﺟﺘﻤـﺎع ﭘـﻪ ټﻮﻟـﻮ ﮐړﻳـﻮ ﮐـي

ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﮐړي ،او د ﺟﻤﺎﻋﺖ د ﻏړو او ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮب ﺳﺮه د

ﻫﻐﻪ ځﻮاک ﻏﻠﯧﭻ اوﻏښﺘﻠى ﺳي ،ﻧﻮ ﺑﻪ اﻟﻬي ﻧﺼﺮت ﺗﻪ ﻧﮋدې ﺳي.
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ ﺷﺨړ æÇ æﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ډډæ åﮐړ:í

ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺎﻳﺪ د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﻟﻪ ﻣﻮاﻧﻌﻮ څﺨﻪ د ډډي ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﺮځ ﮐـي

د ﻏــړو ﺗــﺮﻣﻨځ ﻳــﺎ د ﻏــړو او د ﺟﻤﺎﻋــﺖ د ﻣﺸــﺮ ﺗــﺮﻣﻨځ ﻟــﻪ ﺷــﺨړو او

ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ځﺎن ﻟﻴﺮي وﺳﺎﺗي .ﻟﻪ دې ﻧـﺎروﻏۍ څﺨـﻪ د ژﻏـﻮرﻧي
ﻻر داده ﭼي ﺧﭙﻞ زړوﻧﻪ د ﻧﻔﺴي ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﻟﻪ ﻧﺎوﻟﺘﻴﺎوو څﺨﻪ ﭘﺎک ﮐـړو

او ورﺳﺮه ورﺳﺮه ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻫﻤﯧﺸﻨۍ ﺗﻮګﻪ زﻣﻮږ ﭘﺮ ﮐړﻧﻮ او اﻧﺪوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي
د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻧﻈﺎرت او څﺎرﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐي وﻧﻴﺴﻮ او ټﻮل ﺧﭙﻞ ﻧﻴﺘﻮﻧﻪ د
ﻟﻮى څښﺘﻦأ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﺳﻢ ﮐړو او ﻟﻪ ﻫـﺮ ډول ﻏـﻞ او ﻏـﺶ څﺨـﻪ

ﻳــﯥ ﺳــﭙﯧڅﻠي ﮐــړو .اﻟﺒﺘــﻪ ﻳــﻮازي دا ﻫــﻢ ﺑﺴــﻨﻪ ﻧــﻪ ﮐــﻮي ،ﺑﻠکــي ﺑﺎﻳــﺪ د

د ﺑﺮي ﻣﻮاﻧﻊ

٧٩

ﺟﻤﺎﻋــﺖ د ﮐــﺎر د ﭘــﺮﻣﺦ ﺑﯧﻮﻟــﻮ د څﺮﻧګــﻮاﻟي او د ﻫﻐــﻪ ﺳــﺮه د ﻏــړو د

اړﻳکﻮ او د ﺟﻤﺎﻋﺖ د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ د دﻧﺪو او ﺻﻼﺣﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ واﺿـﺢ

او دﻗﻴﻘﻪ ﺗګﻼر او ﮐړﻧﻼر ﺗﺮﺗﻴﺐ او ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳي .ﭘﻪ دې ﺻﻮرت ﮐـي

ﮐــﻪ د ﺗګــﻼري ﻟــﻪ ﻣﺨــي ﻣﺸــﺮﺗﺎﺑﻪ ﺗــﻪ واک ورﮐــړه ﺳــﻮى وي ﭼــي د

ﺟﻤﺎﻋﺖ د ﺷﻮرا د ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺮ ﺳﻼﻣﺸﻮرې وروﺳﺘﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﻧﻴﺴـي او

ﮐﺎر وﮐړي ،ﻧﻮ ﭘﺮ ﻏړو ﻻزﻣﻪ ده ﭼي د اﻣﻴﺮ ﻳﺎ ﻣﺸﺮ د ﻫﻐﻮ اواﻣـﺮو ﭼـي

د ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﺣکﻤﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮ وي ،اﻃﺎﻋﺖ وﮐړي .ﻳﺎ ﮐﻪ د ﺗګـﻼري
ﻟﻪ ﻣﺨي د ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻣﻴﺮ د ﺟﻤﺎﻋﺖ د ﺷﻮرا د اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻏړو ﭘـﻪ راﻳـﻪ او

ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻘﻴﺪ وي ،ﻧﻮ د ﺟﻤﺎﻋـﺖ اﻣﻴـﺮ د ﺷـﺮﻳﻌﺖ ﭘـﻪ ﺣـﺪودو ﮐـي د
ﺷﻮرا د اﮐﺜﺮﻳﺖ د راﻳـﻲ ﭘـﻪ ﻣﻨﻠـﻮ او اﻃﺎﻋـﺖ ﻣﻠـﺰم او ﻣﻘﻴـﺪ دى ،او د

ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻏړو ﺗﻪ ﻻزﻣﻪ ده ﭼي د ﺷﻮرا د ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺒﻮﻧﻪ ﭼـي د
اﻣﻴﺮ ﻟﺨﻮا د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ او ﭘﻠي ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻻﻧﺪﻧﻴﻮ ﮐړﻳﻮ ﺗـﻪ

اﺑﻼﻏﻴږي ،وﻣﻨي او ﭘﻠي ﻳﯥ ﮐړي .ﭘﻪ دﻏﺴـي ﺗﻮګـﻪ د ﺟﻤﺎﻋـﺖ ﮐـﺎر ﭘـﻪ

واﻗﻌي ﻣﻌﻨﺎ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ او ﺟﻤﺎﻋي ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي او ﭘﻪ ﺳﻤﻪ او ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮګـﻪ او

ﺑﯥ ﻟﻪ ﮐﻮﻣي ګډوډۍ ،اﺧـﺘﻼف او ﺷـﺨړي ﭘـﺮ ﻣـﺦ ځـي .ﺟﻤﺎﻋـﺖ ﺗـﻪ

دﻏﺴي ﮐﺎر ﭘﻪ دﻏﺴي ﮐﻴﻔﻴﺖ اړﻳﻦ دى ان ﮐﻪ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻣﻮاردو او

ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻮ ﮐي ﺗﯧﺮوﺗﻨﻪ ﻫـﻢ ﭘﯧښـﻴږي ،ځکـﻪ ﮐـﻪ د ﺟﻤﺎﻋـﺖ ﻟﭙـﺎره ﮐـﺎر ﭘـﻪ

ﺟﻤﻌي او اﺗﻔﺎﻗي ﺗﻮګﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻮى وي ،ﺧـﻮ ﺗﯧﺮوﺗﻨـﻪ ﭘکښـي ﺳـﻮې
وي ،ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﺳﻢ ﮐﺎرﭼي اﺧﺘﻼف او ﻧﺰاع ﭘکښې وي ﻟږ ﺿﺮر ﻟـﺮي .او

ﻗﺎﻋﺪه ده ﭼي :د دراﻧﻪ ﺿﺮر د دﻓﻌي ﻟﭙﺎره دي ﺳﭙک ﺿﺮر وﻣﻨﻞ ﺳي.
Çﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ Ñﯾﺎ  æÇﺷﺒﻬﻪ ﻧﺎﮐﻮ ﭼﺎ æÑڅﺨﻪ ډډæ åﮐړ:í

اﺳﻼﻣي ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر او ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐي ﻟﻪ رﻳﺎ ﮐﺎرۍ څﺨﻪ

٨٠

د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺟګړه ﮐي اﻟﻬي ﺳﻨﺖ

ﻟﻴﺮي واوﺳي او ﻫﻴڅکﻠﻪ د دې ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ وﻧﻪ ﻟـﺮي ﭼـي ﺧﻠـک ﻳـﯥ ﻟـﻪ

ﮐـﺎره ﺧـﻮښ ﺳـي او وﻳــﯥ ﺳـﺘﺎﻳﻲ .ځکـﻪ رﻳــﺎ ﮐـﺎري ﺟﻤﺎﻋـﺖ د ﻟــﻮى

څښﺘﻦ ﻟﻪ اﻟﻄﺎﻓﻮ او د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ او رﺿـﺎ څﺨـﻪ ﺑـﯥ ﺑﺮﺧـي ﮐـﻮي .د

ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺻﻠي دﻧﺪه داده ﭼي ﭘﻪ داﺳي اﻋﻤﺎﻟﻮ ﭼـي ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﻳـﯥ

ﺧﻮښﻮي د ﻫﻐﻪ رﺿﺎ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ،ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﺧﻠک ﭘﻪ ﻧﺎراﺿـﻪ ﮐﻴـږي
او ﻧﻪ ﻳﯥ ﺧﻮښﻮي ،او د ﺧﻠکﻮ د داﺳي ﺧﻮښي ﻟﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟـﻮ څﺨـﻪ

دي ﭼي ﺧﺪاى ﭘﻪ ﻧﺎراﺿﻪ ﮐﻴږي ،ﻟﻴﺮي اوﺳي.

ﺧــﻮ دا د دې ﻣﻌﻨــﺎ ﻧــﻪ ﻟــﺮي ﭼــي ﺟﻤﺎﻋــﺖ دي د ﺧﻠکــﻮ ﻏﻮﺳــې او

ﻧﺎﺧﻮښۍ ﺗﻪ ﻫﻴڅ ﭘﺎم ﻧﻪ ﮐﻮي او د دوى د زړوﻧﻮ د ﺗﺮ ﻻﺳـﻪ ﮐﻮﻟـﻮ ﺳـﺮه

دي ﻫﻴڅ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي .ﻧﻪ داﺳي ﻧﻪ ده ،د ﺧﻠکﻮ رﺿﺎﺋﻴﺖ ﭘﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ

ﺑﺎﻧﺪي د ﻫﻐﻮ د اﻋﺘﻤﺎد ﻻﻣﻞ ګﺮځي .ﭘﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺎﻧﺪي د ﺧﻠکـﻮ ﺑـﺎور

زښﺖ زﻳﺎت اړﻳﻦ دى .ﺧﻮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﻪ ﻧﻪ ښﺎﻳﻲ ﭼي دﻳﻨي ارزښﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮ

ټﻮﻟﻨي ﺟﺎر ﮐړي او د ﺧﻠکﻮ د رﺿـﺎﺋﻴﺖ د ﺣﺎﺻـﻠﻮﻟﻮ ﻟﭙـﺎره د ﺷـﺮﻳﻌﺖ
ﺧﻼف اﻋﻤﺎل ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي.

دا ﻻڅﻪ ﭼي ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﻫﻢ وﻧﻪ ﮐـړي ﭼـي ﭘـﻪ ﺧﭙـﻞ

ذات ﮐي ﻳﺎ ټﻮﻟﻮ ﺧﻠکﻮ ﺗﻪ ﻣﺒﺎح وي ،ﺧﻮ ﭘﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺎﻧﺪي د ﺧﻠکـﻮ د

ﻧﻴﻮﮐﻮ ﻻﻣﻞ ګﺮځي .څﻮ ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﭘﺎﻟﻮ ﺗﻪ ﭼي ﺗﻞ د ﭘﻠﻤﻮ ﭘﻪ ﻟټﻪ

ﮐي دي او ډﻧډورې ﺧﭙﺮوي د ﺗﻮر ﻟګﻮﻟﻮ ﻣﻮﮐﻪ ﭘﻪ ﻻس ورﻧﻪ ﺳي .ځکﻪ

ﭘﻪ ﺧﻠکﻮ ﮐي ﺗﻞ داﺳي ﺳﺎﮐښﺎن ډﯦﺮ وي ﭼي ﻧﺎروا ﺗﻮروﻧﻪ ﻣﻨي او ﺗﺸي
ډﻧډورې او آوازې ﺑﯥ ﻟﻪ دﻟﻴﻠﻪ رﺷﺘﻴﺎ ګڼﻲ ...ﻧـﻮ ﭘـﺮ ﺟﻤﺎﻋـﺖ ﺑﺎﻧـﺪي د

ﺧﻠکــﻮ د ﺑــﺎور ﻟﭙــﺎره ﻟــﻪ ﺷــﺒﻬﻪ ﻧــﺎﮐﻮ ﭼــﺎرو څﺨــﻪ ډډه ﮐــﻮل او د ﻣﺒــﺎح

ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﺮﯦښﻮول ﻟﻪ داﺳي ﻻزﻣﻮ ﭼﺎرو څﺨﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﺳي ﭼي ﭘـﻪ ﭘـﺎم ﮐـي
ﻧﻴﻮل ﻳﯥ واﺟﺐ ګڼﻞ ﮐﻴږي .ﭘﻪ دې ﻫکﻠﻪ زﻣﻮږ دﻟﻴﻞ دادى ﭼي ﺳـﺮه د

د ﺑﺮي ﻣﻮاﻧﻊ

٨١

دې ﭼــي د ﻟﻴــک ﻟﻮﺳــﺖ زده ﮐــﻮل ﻣﺒــﺎح ﮐــﺎر دى ،ﻟــﻮى څښــﺘﻦ د

ﺑﺪوﻳﻮﻧﮑﻮ د ﺧﻮﻟﻮ د ﺗړﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر او د دې ﻟﭙﺎره ﭼـي ﮐﻔـﺎر رﺳـﻮلج

ﭘﻪ دې ﺗﻮرن ﻧﻪ ﮐړي ﭼي ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﻳﯥ ﻟﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻧﻘـﻞ
ﮐړى دى ،ﻫﻐﻪ ج ﻳﯥ د ﻟﻴک ﻟﻮﺳﺖ ﻟﻪ زده ﮐﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﻟﻴﺮي وﺳـﺎﺗى،

ﻟکﻪ ﭼي ﭘﻪ دې اړه ﭘﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﮐي ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
َّ
َ
﴿ َو َما ُك َ
نت َ� ۡتلُوا ْ مِن َ� ۡبلِهِۦ مِن ك َِ�ٰب َو َ� �ُ ُّط ُهۥ � َي ِمين َِك إ ٗذا � ۡرتَ َ
اب
ۖ ِ
ِ
ٖ
ۡ ُ َ
ٱل ُم ۡب ِطلون ] ﴾٤٨اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت.[48 :

ژﺑﺎړه» :اى ﭘﻴﻐﻤﺒﺮه ﺗﺎ د ﻗﺮآن ﺗﺮ ﻧﺎزﻟﯧﺪو دﻣﺨﻪ ﮐﻮم ﮐﺘﺎب ﻧﻪ ﻟﻮﺳﺘى او

ﻧﻪ دي ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس ﻟﻴکى .ﮐﻪ داﺳي واى ﻧﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﭘﺎﻟي ﭘﻪ ﺷک ﮐي ﻟﻮﯦﺪﻻى

ﺳﻮل«.

د دې آﻳﺖ ﭘﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐي راﻏﻠي دي :ﮐﻪ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻟﻴک ﻟﻮﺳﺖ

ﭘﻮﻫﯧﺪﻻى ،ﻧﻮ د ﺑﺎﻃﻞ ﭘﺎﻟﻮ ﭘﻠﻤﻪ ﺟﻮړه وه او وﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﯥ :څﻨګﻪ ﭼي

ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج ﻟﻴکﻮﻧﮑى او ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑى دى ،ﻧﻮ ښﺎﻳﻲ ﭼي د ﻣﺨکﻨﻴﻮ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ټﻮل ﭘﺨﻮاﻧي ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻟﻮﺳﺘي وي او د ﻫﻐﻮ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﯥ

ځﻴﻨي ﻳﺎدښﺘﻮﻧﻪ را اﺧﻴﺴﺘي وي او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﭘﻪ

ﺧﭙﻞ ﻋﺒﺎرت او ﺳﺒک د ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﭘﻪ ﺑڼﻪ ﻟﻴکﻠي وي .ﺧﻮ اوس ﺳﺮه د
دې ﭼي دﻏﻪ ﺷﺒﻬﻪ ﻧﻪ ﺳي ﮐﯧﺪاى ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﭘﺎﻟﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ دروﻏﺠﻨﻮ
ﭘﻠﻤﻮ او ﭼټﻲ ﺧﺒﺮو ﻻس واﻧﻪ ﺧﻴﺴﺖ او دﻏﻪ ﺧﺒﺮي ﮐﻮي .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ

رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﮐﻠﻮﻧﻪ ﮐﻠﻮﻧﻪ د ﻟﻴک ﻟﻮﺳﺖ ﻟﻪ زده ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ د دوى ﭘﻪ
ﻣﻨځ ﮐي واوﺳﯧﺪى او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ دﻏﻪ ﻣﻌﺠﺰ ﮐﺘﺎب ورﺗﻪ راوړ ﮐﻮم ﭼي

٨٢
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وﻳﻨﺎوال او ﻟﻴکﻮﻧﮑي ارﻳﺎن ورﺗﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮل) .(١

 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ زﻣﺨﺸﺮی ،458 / 3 ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ،417 / 3 ،ﺗﻔﺴﯿﺮ رازی/ 25 ،
 ،76ﻓی ﺿﻼل اﻟﻘﺮآن.9 / 6 ،

 Ïژﺑﺎړ äﻟﻨډ åﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ
ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟک »ﻫﻤﺖ«

 د ﭘﻼر ﻧﻮم ﻳﯥ ﻣﻮﻟﻮي ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق.
 د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ ﺳﻮزﻧي ﻛي زﯦږﯦﺪﻟى.
 د زﯦږﯦﺪو ﻛﺎل ﻳﯥ ١٣٣٢ﻟﻤﺮﻳﺰ.

 ﭘﻪ اﺳﻼﻣي او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﻋﻠﻮﻣﻮ ﻛي ﻳﯥ ﺧﺼﻮﺻي زده ﻛـړي ﻛـړي

دي.

 د ﻧﺠﻴﺐ د واﻛﻤﻦ ﻛﯧﺪو ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﻛي ﻟﻪ ﻫﻴـﻮاده ﻣﻬـﺎﺟﺮ ﺳـﻮ،

ﻟﻮﻣړي ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن او ﺑﻴﺎ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ ﻛډه ﺳﻮ.

 ﻛﻠــﻪ ﭼــي ﻻ ﻃﺎﻟﺒــﺎن ﭘــﺮ ﻛﺎﺑــﻞ ﻧــﻪ وه واﻛﻤــﻦ ﺳــﻮي ﺗــﺮ اوږدې

ﻛډواﻟۍ وروﺳﺘﻪ ﻫﻴـﻮاد ﺗـﻪ راﺳـﺘﻮن ﺳـﻮ او ﺗـﺮ اوﺳـﻪ ﭘـﻪ ﻛﻨـﺪﻫﺎر ﻛـي

اﺳﺘﻮګﻦ دى.

 اوس ﭘﻪ ﻛﻮر ﻛي د ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻴكﻠﻮ ﺑﻮﺧﺖ دى.
 ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻳﯥ ﻻﻧﺪي آﺛﺎر ﻟﻴكﻠي دي:

 -1د ﻫﻤﺖ ﭼﻴﻐﻪ )ﺷﻌﺮي ټﻮﻟګﻪ( ﭘﻪ ١٣٨٠ل.ﻛﺎل ﺧﭙﺮه ﺳﻮې ده.

 -2ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻓﻐﺎﻧي اﻧﺪ او ژوﻧﺪ )ژﺑﺎړه( ﭘﻪ ١٣٨١ل.ﻛﺎل
ﺧﭙﺮه ﺳﻮې ده .ﭘﻪ ١٣٨٩ا.ﮐﺎل دوﻫﻢ ځﻞ ﺧﭙﻮر ﺳﻮ.

 -3زﻣﻮږ د ﻗﺒﻠې ﺗﺎرﻳﺦ )دﻣکې ﻣکﺮﻣې ﺗﺎرﻳﺦ( ﭘﻪ.١٣٨٥ﻛﺎل
دوﻫﻢ ځﻞ ﺧﭙﻮر ﺳﻮ.

 -4زﻣﻮږ د ﻧﺒﻲ ﻣﯧﻨﻪ )د ﻣﺪﻳﻨې ﻣﻨﻮرې ﺗﺎرﻳﺦ( ﭘﻪ ١٣٨٥ل.ﻛﺎل
ﺧﭙﻮر ﺳﻮ.
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 -5ادب او ادﺑﻲ ﻛﺮه ﻛﺘﻨﻪ ﭘﻪ ١٣٨٥ل.ﻛﺎل ﺧﭙﻮر ﺳﻮ.

 -6د ﻣﻘﺎﻟې ﻟﻴكﻠﻮ اﺻﻮل ﭘﻪ ١٣٨٥ل.ﻛﺎل ﺧﭙﻮر ﺳﻮ.

 -7زﻣﻮږ ﺻﺤﺖ او آﺧﺮت ﺗﻪ ﺗﺎواﻧي ﺗﻮﻛي ﭘﻪ١٣٨٦ل.ﻛﺎل ﺧﭙﻮر
ﺳﻮ.

 -8ﭘښﺘﻮ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﺤﺠﺎج )ژﺑﺎړه( ﭘﻪ ١٣٨٦ل.ﻛﺎل ﺧﭙﺮه ﺳﻮه.

 -9ﭘﻮﭘﻨﺎ ﺳﻮي وﻟﺴﻮﻧﻪ )ژﺑﺎړه( .ﭘﻪ ١٣٨٦ل.ﻛﺎل ﺧﭙﺮه ﺳﻮه.

 -10زﻣﻮږ د دښﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗﻮر ﺗﺎرﯾﺦ او ﺷﻮﻣي ﻣﻮﺧي ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎب ﭘﻪ
 ١٣٨٧ل .ﮐﺎل ﺧﭙﻮر ﺳﻮ.

 -11د آﺳﻴﺎ ﻧﻦ او ﺳﺒﺎ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ )ژﺑﺎړه( ﭘﻪ ١٣٨٧ل.ﻛﺎل ﺧﭙﺮه ﺳﻮه.
 -12ﻏﺮور او د ﻫﻐﻪ ﻋﻼج )ژﺑﺎړه( ﭘﻪ ١٣٨٨ل.ﻛﺎل ﺧﭙﺮه ﺳﻮه.

 -13د ﮐﻠﻤې ﺷﺮﻳـﻔي ﺣﻘﻴﻘﺖ )ژﺑﺎړه( ﭘﻪ ١٣٨٨ل.ﻛﺎل ﺧﭙﺮه
ﺳﻮه.

 -14د ښځﻮ د ﺣﺞ او ﻋﻤﺮې ﻻرښﻮد ﭘﻪ ١٣٨٨ل.ﻛﺎل ﺧﭙﻮر ﺳﻮ.

 -15اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ )ژﺑﺎړه( ﭘﻪ ١٣٨٨ل.ﻛﺎل ﺧﭙﻮر ﺳﻮ.
 -16د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺟګړې ،ﭘﻪ ١٣٨٨ل.ﻛﺎل ﺧﭙﻮر ﺳﻮ.

 -17د ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﻣﺸﺮان واﻳﻲ :اﺳﻼم او ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮﺳئ.
ﭼﺎپ ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ دى.

 -18د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ د ﺟګړې ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ) (٢٥ﻣﻘﺎﻟې .ﭼﺎپ ﺗﻪ
ﭼﻤﺘﻮ دى.

 -19د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﭘﻪ ﺟګړه ﮐي اﻟﻬي ﺳﻨﺖ ،دﻏﻪ دی ﺳﺘﺎﺳي ﭘﻪ
ﻻس ﮐي دی.

 ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه ﻳـﯥ د ﻫﻴـﻮاد ﭘـﻪ دﻧﻨـﻪ او دﺑﺎﻧـﺪي ﻛـي ﺑﯧﻠـي ﺑﯧﻠـي

ﻣﻘﺎﻟې ﻫﻢ ﺧﭙﺮې ﺳﻮي دي.

د ژﺑﺎړن ﻟﻨډه ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ

 د ﻟﻴكﻮال د ګﺮځﻨﺪه ﺗﻠﻴﻔﻮن ﻟﻤﺒﺮ700300167 0093 :
 د ﻟﻴكﻮال د ﺑﺮﯦښﻨﺎﻟﻴﻚ ﻳﺎ اﻳﻤﯧﻞ آدرس:

himmat_ afg@yahoo.com
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